
 

 
 

 פתרון הבחינה

 תנ"ך
 1261, שאלון: 2022, בפ''תש קיץ

 "יואל גבע"  ביה''ס של מורה לתנ''ךדליה שטיפמן, מוגש ע"י 

 

 הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

 .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאינן, נוספות תשובות תיתכנה. 2

 נקודות( 48)בראשית  – ראשוןפרק 
 

מהשאלות  כל אחתנקודות(: ב 24 -)לכל שאלה  1-3מהשאלות  שתיים הנבחנים נדרשו לענות על 

 נקודות(. 8 –)לכל סעיף  יש לענות על כל הסעיפים שנבחרו

 

 1שאלה 

 'א סעיף

 הולדתו בארם נהרים, כדי להביא משם כלה לבנו יצחק.אברהם שלח את עבדו אל ארץ ( 1)

: האישה/הכלה שיבחר ליצחק, עלולה שלא להסכים ללכת הבעיה שהעבד מעורר בנוגע לשליחות( 2)

 אחריו לכנען )הרי משפחתה והיא לא ראו את החתן(.

: לקחת את יצחק, החתן המיועד אל ארץ הולדתו של אברהם ההצעה שלו להתמודדות עם הבעיה

 יכירו את החתן לפני הנישואין(.הכלה ומשפחתה )כדי ש

לקחתו שהוא אוסר עליו להוציא את יצחק מכנען ו אם תתעורר בעיה זאת, אברהם אומר לעבד

 .במקרה כזה, העבד יהיה פטור משבועתו לאברהם ומהתחייבותולארץ הולדתו. 

 'ב סעיף

  רמזים לכך שרבקה ראתה בעבד מועמד לשידוך עבורה

 מן הרמזים לביסוס טענה זו(: שניים)על התלמיד לבחור 

ליד באר המים. העבד מבריך את גמליו ליד  – מקום המפגש בין רבקה לעבד אברהם -

הבאר, נראה כאדם זר המגיע לחפש לו כלה בין בנות העיר המגיעות אל המקום כדי 

 לשאוב מים. 

רבקה מורידה את כדה ומשקה את העבד במו ידיה, הקירבה  – האינטימיות ביניהם -

 הפיזית ביניהם יוצרת אינטימיות ואשליה של זוגיות ביניהם.

מעיד שרבקה ראתה בו איש בן חורין, שווה מעמד  –"האיש"  – הכינוי שבו מכונה העבד -

 אליה )לא עבד(, מועמד לשידוך עבורה.
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 'ג סעיף

 אלך" ותאמר : "ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ראיה לעצמאות של רבקה( 1)

 בני משפחתה של רבקה שואלים לדעתה, אם היא מסכימה לנישואין וללכת עם העבד, היא  –      

 משיבה שכן. דעתה נחשבת, והיא המחליטה לגבי עצמה.     

  על (: כאשר רבקה שומעתאחת)על התלמיד לבסס את דבריו על דוגמה  נחישותה של רבקה (2)

כוונתו של יצחק לברך את עשו בברכת הבכורה לפני מותו, היא ממהרת לפעול למען יעקב, בנה 

האהוב. היא רוקמת תוכנית לרמות את יצחק, בעלה העיוור, כדי שהוא יעניק את הברכה ליעקב 

ולא לעשו. היא פועלת בנחישות ומורה ליעקב לעשות כמצוותה, וכדי לוודא שהתרמית תצליח, היא 

חת את יעקב בבגדי עשו )להטעות את חוש הריח של יצחק(, עטוי בפרוות גדיי עיזים )שירגיש שול

 שעיר כמו עשו( ועם מטעמים שאוהב יצחק )להטעות את חוש הטעם שלו(.

"ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל...  או:"ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצווה אתך".  לביסוס:

: או: "ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו". אוותלבש את יעקב בנה הקטן". 

 ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה". 

 תיתכנה דוגמאות נוספות לביסוס.

 2 שאלה

 'סעיף א

: "ויוסיפו עוד אוהאחים של יוסף שנאו אותו. לביסוס: "וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם". ( 1)

 שנא אתו...".

 סיבות ולבסס(: שתי)על התלמיד לציין  סיבות ליחס של האחים ליוסף (2)

 יוסף היה מלשין לאביהם על התנהגותם של אחיו. –"ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם"  -

יוסף היה הבן האהוב על אביהם  –"ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו"  -

: "וישראל אהב את יוסף מכל בניו... ועשה לו אווהוא זכה ליחס מועדף ומפנק על פניהם. 

 כתנת פסים".

יוסף נהג לספר לאחיו על חלומות  –"ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו"  -

 הגדלות שלו, בהם הוא השולט עליהם.

  'סעיף ב

 חלום מהם שבחלום השני מעמדו גבוה יותר הבדלים בין שני החלומות של יוסף, המלמדישני ( 1)

 :הראשון      

בחלום הראשון יוסף ואחיו מדומים לאלומות שדה, לעומת החלום השני בו הם מדומים  -

 מהפן הארצי לפן השמימי, המעיד על מעמד גבוה יותר. –לגרמי שמים )שמש, ירח וכוכבים( 

בחלום הראשון, רק האחים משתחווים ליוסף, לעומת החלום השני בו גם הוריו משתחווים  -

 כלומר, שלטונו מוחלט )אפילו על יוצריו(. –לו 

 להשיג שקט ושלום בינו לבין אחיו, הוא גוער בו לפניהם על  יעקב קיווה באמצעות דבריו ליוסף (2)

 כך שחלומו אינו מציאותי ואינו יכול להתגשם.       
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כם. שהוא שולח את יוסף אל אחיו הגדולים הרועים את צאן המשפחה בהמעשה שעושה יעקב: 

שההתרועעות של יוסף  ,קיווהשהוא ין בניו. כנראה קשר טוב יותר ב ,וה להשיג באמצעותויעקב קיו

 עם אחיו באזור המרעה, תביא להתקרבות והתחממות היחסים ביניהם.

 או:

על כך  למתן את קנאת האחים בו. הוא גער ביוסף לפני אחיו סףיעקב קיווה באמצעות דבריו ליו

 שחלומו אינו מציאותי ואינו יכול להתגשם. 

הוא שמר את הדבר בליבו, כלומר בזכרונו. אולי קיווה לראות בהתגשמות  המעשה שעושה יעקב:

 הדבר, בגדלותו של יוסף בנו האהוב.

 

 'סעיף ג

 התנהגותו כלפי אביו:נרמז שיעקב נענש "מידה כנגד מידה" על 

רבקה הלבישה על ידיו וצווארו של יעקב עורות עזים,כדי להטעות את  –: "עזים" שם עצם -

הלבישה על עזים : "ואת ערת גדיי הלביסוסיצחק העיוור ולגרום לו לחשוב שמדובר בעשו. 

 ידיו ועל חלקת צואריו". 

, כדי לגרום ליעקב האחים שוחטים "שעיר עזים", והם טובלים את כתונת יוסף בדמו

 ויטבלו את הכתנת בדם". עזים: "וישחטו שעיר לביסוסלהאמין שיוסף נטרף ומת. 

יעקב הטעה את אביו באמצעות הפרווה שעל ידיו, ולכן יצחק לא הכיר/זיהה  –: נ.כ.ר שורש -

 כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת".הכירו : "ולא לביסוסשמדובר בו ולא בעשו. 

. לפני יעקב את כתנת יוסף הטבולה בדם ועושים שימוש באותו השורשהאחים מציגים 

 נא הכתנת בנך היא אם לא". הכר: "לביסוס

 

 3שאלה 

 'סעיף א

הם נדהמו  –: "ולא יכלו אחיו לענת אתו כי נבהלו מפניו" תגובת האחים על גילוי זהותו של יוסף( 1)

 ונבהלו/פחדו ממנו.

למצרים על ידם, הייתה מכוונת מאלוהים. יוסף מציג את מכירתו יוסף אומר לאחים שמכירתו ( 2)

על ידם למצרים, כמעשה שבזכותו הוא יכול לדאוג למחייתם של בני משפחתו. בדברים אלה הוא 

 מרגיע את אחיו ומבהיר שהוא אינו מאשים אותם.

 

 'סעיף ב

 השורש המנחה: ש.ל.ח.( 1)

 התפיסה המקראית: ה' הוא האחראי לכל האירועים בעולם. 

למרות התפיסה שה' הוא האל המחליט על האירועים בעולם, לאחים יש אחריות על מעשיהם,  (2)

 כי לכל אדם נתונה הבחירה החופשית, להחליט כיצד לנהוג במצבים מסויימים. 

עים אחרת, שיוסף יגיע למצרים גם אם מדובר ברצון האלוהים, האל היה יכול לכוון את האירו

 בצורה שונה ולא על ידי מכירתו לעבדות על ידי אחיו.
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 'סעיף ג

ל"ד יהודה מספר ליוסף שאביהם משוכנע שהוא נטרף ומת, לכן -בבראשית מ"ד, פסוקים כ"ה( 1)

 יוסף פורץ בבכי, כי רק עתה הוא מבין מדוע אביו לא חיפש אחריו כל השנים.

בפסוק ג', האחים נבהלו מיוסף  :האחים מעיד על שינוי היחס שלהם כלפי יוסףההבדל בתגובת  (2)

ולא יכלו לדבר אתו. בפסוק ט"ו, לאחר שיוסף הרגיע אותם, הם דברו אתו. בתחילה הם פחדו ממנו 

 וחששו שיתנכל להם, לכן לא דיברו איתו. לאחר שהרגיע אותם חשו בטוחים יותר ויכלו לדבר איתו.

 

 נקודות( 24) שמות – שניפרק 
 

 נקודות( 20 –)לכל שאלה  4-5 מתוך השאלות אחתהנבחנים נדרשו לענות על 
 נקודות( 8 –)לכל סעיף  שנבחרו יש לענות על כל הסעיפיםמהשאלות  כל אחתב 

 

 4שאלה 

 'סעיף א

משה רואה שיח סנה עולה באש, אך אינו מתאכל, לא נשרף. זהו מראה חריג ופלאי, ושלא  הנס:( 1)

 כדרך הטבע.

 .: ללכת אל פרעה ולהוציא את בני ישראל ממצריםהשליחות שהטיל ה' על משה (2)

 

 'סעיף ב

ופשוט, מכדי  הוא איש צנוע: משה טוען שהוא אינו האיש המתאים לתפקיד, טענה עקרונית (1)

 .להתייצב לפני פרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים

: משה מבקש לדעת את שם האלוהים, כדי להציגו לפני העם, כדי להגיד להם מי הוא טענה מעשית

 האל ששלח אותו אליהם ]משה יודע שהעם יבקש לדעת את שם האל[.

לא השתכנע מתשובת אלוהים על כלומר, משה  –אלהים..." עוד : "ויאמר בפתיחת פסוק ט"ו נאמר

 דברים. עוד טענתו המעשית ]באיזה שם להציג את האל לפני העם[, לכן ה' מוסיף ואומר

 משה מתווכח עם אלוהים ואינו ממהר לקבל את ייעודו כמנהיג.( 2)

 :לדוגמהתתקבל כל דעה המנומקת היטב, אם התנהגות זו מעידה על יכולתו להיות מנהיג ראוי. 

 כי הדבר מעיד על שיקול דעת ובחינה בכובד ראש של דברים, כפי שמצופה ממנהיג ראוי לנהוג. כן,

 , כי הדבר מעיד על חוסר ביטחון והססנות, שאינם מתאימים למנהיג ראוי.לא: או

 

 סעיף ג'

 : משה חושש מתגובת בני ישראל מכיוון שהוא לא גדל עימם, אלא בסביבה אחרת( 1)

יתר בני ישראל במצרים, אלא אצל בת פרעה: "ויגדל הילד ותבאהו לבת  משה לא גדל כעבד כמו

פרעה ויהי לה לבן". גם בבגרותו, הוא לא שהה במצרים, אלא במדין, כבן חורין, כרועה צאן: "ומשה 

היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין". משה לא חי בקרב בני ישראל והוא אינו מכיר את מצוקתם 

 לעורר אצלם התנגדות כלפיו. על בשרו, דבר העלול
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 : דווקא הסביבה האחרת שבה גדל וחי משה היא שהכשירה אותו לתפקידו (2)

בגלל שמשה גדל בארמון מצרים אצל בת פרעה הוא הוכשר לחיי מנהיגות והכיר את דרכם של 

 מנהיגים. היותו רועה צאן, הכשיר אותו ליכולת הובלה ודאגה לצאן מרעיתו. 

 

 5שאלה 
 'סעיף א

 סיבות ולבסס(: שתי)על התלמיד לציין מדוע החליט פרעה לרדוף אחרי בני ישראל 

 כי ה' "חיזק את ליבו", גרם לפרעה לנהוג בעקשנות. "וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם". -

כי בני ישראל חזרו על עקבותיהם וחנו אל מול הים, מה שגרם לפרעה לחשוב שהם  -

כל ללכוד אותם. "ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם מבולבלים ותועים בדרכם, כך הוא יו

 בארץ סגר עליהם המדבר".

פרעה התחרט על ששיחרר את בני ישראל עבדיו. "ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו  -

 מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו".
 

 'סעיף ב

לגרום למצרים לרדוף אחרי בני  ה' ציווה על בני ישראל לחנות על שפת הים, כי תוכניתו הייתה( 1)

 ישראל בחרבה, ואז לסגור עליהם את הים ולהביא להשמדתם.

על פי רבנו בחיי, עבד המשתחרר מעבדות תחת אדון רודן ואכזרי, תמיד חי בפחד וחשש שמא  (2)

אדונו ירדוף אותו ויחזירו לעבדות. שחרורו המלא של עבד קורה רק כאשר הוא יודע שאדונו הקודם 

כלומר, לא יכול לרדוף אותו יותר[. לכן, מימוש התוכנית של ה' להשמיד את פרעה וצבא מצרים, מת ]

הוא שלב הכרחי בהפיכתם של בני ישראל מעבדים לבני חורין. אחרי שיראו בני ישראל בהשמדת 

 המצרים, הם יפסיקו לפחד מהם ולחשוש שהמצרים ירדפו אותם ויחזירו אותם לעבדות.
 

 סעיף ג'

 :ר.א.ה-ו  תהליך אמוני שעברו בני ישראל באמצעות שימוש בשורשים י.ר.א( 1)

פחדו מהם: "וישאו בני /יראובתחילה כאשר ראו בני ישראל את המצרים הרודפים אחריהם, הם 

 מאוד".וייראו ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם 

ם ויראו בהשמדת המרים כיצד ה' מושיע אות יראולפחד, כי הם /לירואמשה מורה לעם שלא 

את ישועת ה'... כי אשר ראיתם  ראוהתיצבו ו תיראו]שמהם הם יראים[: "ויאמר משה אל העם אל 

 את מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד עולם".

ישראל את מצרים מת על שפת הים", ובעקבות זאת הם וירא במות המצרים: " רואיםבני ישראל 

 העם את ה' ויאמינו בה'". יראוויממנו: " ויראיםמאמינים בה' 

: בתחילה, בצאת בני ישראל ממצרים הם לא האמינו בנפלאותיו של העם עבר תהליך אמוני (2)

האלוהים: "אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך...". אך לאחר שראו את נס חציית ים סוף 

ויכסו מים צריהם אחד והטבעת מצרים בים: "ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר... 

 , הם האמינו בה': "ויאמינו בדבריו"."מהם לא נותר
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 נקודות( 16) הבחירהנושאי  – שלישיפרק 
 

 .נקודות( 14 –)לכל שאלה  6-10 מתוך השאלות אחתהנבחנים נדרשו לענות על 

)לכל  ג-עיפים בועל אחד מהס נקודות(, 6) סעיף א )חובה(שנבחרו יש לענות מהשאלות  כל אחתב

 נקודות(. 8–סעיף 
 

 שיבת ציון

 6שאלה 

  'סעיף א

 טענות קשות של העם )על התלמיד להסביר שתי טענות(:

 בני המשפחה.את  גן בריבית כדי להאכיללקחת הלוואות ד עם נאלץה -

 .ולא לרעובכעירבון, כדי ללוות דגן למאכל,  עם נאלץ לתת את שדותיו ובתיוה -

 לשלם מיסים למלך. , כדיעם נאלץ למשכן את שדותיוה -

 לעבדות, בגלל קשיים כלכליים. עם נאלץ למסור את ילדיוה -

 הטענות מופנות כלפי העשירים בקרב העם, המנצלים את העניים.

 סעיף ב'

  דרכים שבעזרתן ביקש נחמיה לשכנע את הסגנים והחרים להיענות לבקשתו( 1)

 דרכים(: שתיעל התלמיד לציין ולהסביר )      

נחמיה פונה אליהם בפומבי ומפעיל עליהם לחץ באמצעות קהל גדול שהוא אסף  -לחץ סביבתי  -

 סביבם.

מציג את חוסר ההיגיון שבמעשיהם, הרי הם פדו את אחיהם מעבדות אצל הגויים ועכשיו הם  -

 מעבידים אותם.

פונה אל מצפונם, ומבהיר להם שמעשיהם אינם טובים מבחינה לאומית: הם מעבידים את  -

 ית: הם אינם נוהגים על פי מצוות ה' )האוסר הלוואה בריבית(.אחיהם, ודת

 מציג דוגמה אישית, גם הוא ואנשיו יוותרו על תביעות החוב שלהם. -

  הסגנים והחרים לא נענו בקלות לבקשת נחמיה (2)

 לביסוס הטענה(: אחת)על התלמיד להביא הוכחה      

שאמרו: "ואקרא את הכוהנים ואשביעם נחמיה קורא לכוהנים כדי להשביע אותם שינהגו כפי  -

 לעשות כדבר הזה".

נחמיה מזהיר שה' יעניש את מי שלא יקיים את דבר השבועה: "גם חצני נערתי ואמרה: ככה ינער  -

 האלהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומיגיעו...".
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 'סעיף ג

שתי ל התלמיד לבסס הקביעה על ע)נחמיה מצהיר ששלטונו שונה מן השלטון של קודמיו ( 1)

 דוגמאות(:

   קודמיו בשלטון היו גובים מסים מהעם, שהיו מכבידים עליהם ונחמיה לא נהג כך: "והפחות  -

 הראשונים אשר לפני הכבידו על העם ויקחו מהם... ואני לא עשיתי כן".

 של ירושלים בניגוד לקודמיו, שדאגו לענייניהם הכלכליים, הוא התמקד במלאכת בניית החומה -

 "וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי ושדה לא קנינו...". במקום לעסקיו האישיים:

 :נחמיה משבח את עצמו (2)

 נחמיה מעיד על עצמו כאדם מוסרי ירא ה'. –לפי פסוק ט"ו: "... ואני לא עשיתי כן מיראת ה'"  -

נחמיה מעיד על עצמו שפעל  –זכרה לי אלהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה" לפי פסוק י"ט: " -

 רבות לטובת העם.

 

 נביא ונבואה

 7שאלה 

  'סעיף א

ירמיהו ניבא את חורבן בית המקדש ]כפי ששילה חרבה[ וחורבן ירושלים. נבואתו עוררה את  (1)

שיחריבו  ןזעם הכוהנים והנביאים שעודדו את העם לשים את מבטחם בבית המקדש, כי ה' לא יית

את ביתו ואת עירו. כמו כן, בית המקדש היווה את מקור פרנסתם של הכוהנים, והנבואה על חורבנו 

עלולה לפגוע בהם. ונביאי השקר היו מפיצים דברים הפוכים מדברי ירמיה, לכן לא אהבו שהוא 

 סותר את דבריהם.

נים והנביאים נוכחים : כאשר כל העם, הכוההזמןחצר בית המקדש.  מקום אמירת הנבואה: (2)

 בבית המקדש.

: בית המקדש הוא נושא הנבואה ורבים מהעם שומעים את כל אלו העצימו את ההתנגדות לנבואתו

 דברי ירמיהו, המנוגדים לדברי נביאי השקר והכוהנים.

 סעיף ב'

 טענות(: שתי)על התלמיד להסביר ולבסס  טענות של ירמיהו שבעזרתן הוא מגן על עצמו( 1)

ירמיהו הכריז שהוא נשלח על ידי ה' לאמור את הדברים האלה: "ה' שלחני להנבא אל הבית הזה  -

"כי באמת שלחני ה' עליכם לדבר באזניכם את  או:ואל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם", 

 כל הדברים האלה"

עניש אותו: "ועתה גורל העם והעיר תלוי במעשי העם, אם העם יתקן את דרכיו, ה' יחזור בו ולא י -

 היטיבו דרכיכם ומעלילכם... וינחם ה' אל הרעה אשר דבר עליכם".

ירמיהו טוען נגדם, שאם יהרגו אותו, הרי שהם רוצחים אדם חף מפשע: "אך ידע תדעו כי אם  -

 ממתים אתם אתי כי דם נקי אתם נתנים עליכם ואל העיר הזאת ואל ישביה".
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 :עם האמירות בשירדברי ירמיהו עולים בקנה אחד  (2)

ירמיהו טוען שעל העם לחזור למוטב, עולה בקנה אחד עם  –"ועתה היטיבו דרכיכם ומעלילכם"  -

 התנהגות העם השתנתה. –האמירה בשיר: "כי ארצי שינתה את פניה" 

ירמיהו טוען שגורל  –"ועתה היטיבו דרכיכם ומעלילכם... וינחם ה' אל הרעה אשר דבר אליכם"  -

מעשיו, ואם יבין שהוא טועה ויתקן את דרכיו, הוא יינצל. מתאים לאמירה בשיר: העם תלוי ב

 "ואשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה".

 תיתכנה דוגמאות נוספות.

 

 'סעיף ג

דברי הנבואה שלו עוררו את שנאת העם עליו, אך הוא  –ירמיהו היה אומלל, שנוא ועז רוח  -

המשיך לומר את נבואותיו באומץ רב באוזניהם: "ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר 

 צוה ה' לדבר אל כל העם ויתפשו אתו הכהנים והנביאים...". 

, ירמיהו דבק בדברי הנבואה שלו - המוות עצמו בית כלא, ממכות וגם מןירמיהו לא פחד מ -

: "ואני הנני בידכם עשו לי כטוב וכישר בעיניכם גם אם העם יחליט להמית אותו בגלל דבריו

: "ויתפשו אתו הכהנים והנביאים וכל העם אואך ידע תדעו כי ממתים אתם אתי..."  . 

 לאמר מות תמות".

גם לאחר שתפשו אותו והעמידו אותו  –בחר להגיד לעמו את האמת המרה עד הסוף  -

למשפט, ירמיהו המשיך לחזור על דבריו: "... כי באמת שלחני ה' עליכם לדבר באזניכם את 

 כל הדברים האלה".

 תיתכנה דוגמאות נוספות.

 

 חוק וחברה

 8שאלה 

  'סעיף א

 (:אחד)על התלמיד להציג חוק  חוקים המונעים עוול (1)

 גניבה פוגעת ברכושו של אדם. –"לא תגנבו"  -

 דבר שקר עלול לגרום עוול לאחר. –"ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו"  -

 עושק הוא פגיעה כלכלית באחר, לכן החוק אוסר זאת. –"לא תעשק את רעך"  - 

 הלנת שכר פוגעת באדם ואינה הוגנת. –"לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר"  -

 הקפדה על משפט צדק, כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. –.." "לא תעשו עוול במשפט. -

 דברי רכילות עלולים לפגוע באדם שלא בצדק. –"לא תלך רכיל"  -

 (:אחד)על התלמיד להציג חוק  חוקים המסייעים לחלש

החקלאי מתבקש  – ""לא תכלה פאת שדך לקצר... ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אותם -

 לחלשים בחברה, כדי לסייע להם כלכלית.  ,שונותלהשאיר מתנות שדה 

אסור לנצל חולשה או מום של אדם, כדי לפגוע בו  –"לא תקלל חרש ולפני עור לא תיתן מכשל"  -

 באמצעותם.

 הלנת שכר פוגעת בשכיר התלוי במעסיקו ואינה הוגנת. –"לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר"  -
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, לשם הבהרה שמקור החוק הוא מעם דווקא בפסוקים אלההסיבה לחזרת הביטוי "אני ה'"  (2)

 ה', לכן העם מחוייב בהם, גם אם אין שכר/גמול לצידם. 

: לשם אזהרה. ה' רואה את כל מעשי בני האדם, וגם אם נדמה להם שלא יצטרכו לתת את הדין או

 , הרי שהם טועים, כי ה' רואה הכל.החברתיים על מעשיהם
 

 סעיף ב'

לפי פירושו לא מדובר רק בעיוורון פיזי,   הציווי "ולפני עיוור לא תתן מכשול": הרלב"ג מרחיב את

אלא בכל אדם שאינו מבין בתחום מסויים. לפי הרלב"ג הציווי אוסר לתת עצה לא הוגנת לאדם 

 שאינו מבין בתחום מסויים, כדי לנצל אותו.
 

 'סעיף ג

 ?כיצד ייתכן שהאדם יכול לאהוב את האחר כפי שהוא אוהב את עצמו הקושי:( 1)

כי לפי פירושו כוונת החוק שעליך להימנע מלעשות דברים  הפירוש של הלל מגביל את הדרישה: (2)

 השנואים עליך לאחר. הוא מגביל את הדרישה רק להימנעות מדברים לא נעימים כלפי האחר.

: כי לפי דבריו, ציווי זה מסכם וכולל מעצים את מעמדו של חוק זהמן הצד האחר, פירושו של הלל 

 בתוכו את כל דברי התורה. לפי הלל, זהו עיקר המצוות.

 

 מזמורי תהילים

 9שאלה 

  'סעיף א

 המזמור הוא מזמור שבח לה': (1)

המשורר משבח ומהלל את גדולתו של ה',  –לפי פסוק א': "ה' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת" 

 הוא מתאר אותו כלבוש בהוד והדר.

 כבודו וגדולתו של ה' מתגלים במעשה הבריאה של העולם. –לפי פסוק ל"א: "יהי כבוד ה' לעולם" 

ה' מתואר כגדול ונורא שבמבט עיניו  –לפי פסוק ל"ב: "המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו" 

 גורם לרעידת האדמה, ובאמצעות נגיעה הוא גורם להרים להתפרץ.

 או:

 מטרת המזמור לברך את האלוהים על מעשיו. –לפי פסוק א': "ברכי נפשי את ה'" 

המשורר מעיד על עצמו שיש בכוונתו  –לפי פסוק ל"ג: "אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוהי בעודי" 

 ברי שירה והלל לה' כל ימי חייו.לשאת ד

המשורר מביע תקווה שברי השירה שלו ישמחו  –לפי פסוק ל"ד: "יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה'" 

 את האל.

על בריאת העולם ועל שליטתו על איתני הטבע )על התלמיד לבסס על  המשורר משבח את ה' (2)

 (:אחתדוגמה 

 על בריאת השמים וירידת הגשמים. –"המקרה במים עליותיו"  -

העננים משמשים כמרכבה לה' והרוחות מניעים  –"השם עבים רכובו המהלך על כנפי הרוח"  -

 אותה.

 ה' ברא את הארץ על גבי יסודות איתנים. –"יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד"  -

 ל ה'.המים נענים לציוויו ש –"מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון"  -
 

 תיתכנה דוגמאות נוספות.
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 סעיף ב'

 שתי)על התלמיד להביא  בעולם יש הרמוניה, וכל הנבראים קשורים זה בזה ותורמים זה לזה( 1)

 לחיזוק הטיעון והסבר(: דוגמאות

ה' דאג  –"המשלח מעינים בנחלים, בין הרים יהלכון. ישקו כל חיתו שדי, ישברו פראים צמאם"  -

 לפיזור המים בעולם באמצעות מעינות ונחלים, כדי שיהיו מי שתייה לכל חיות הבר.

על גדות הנחלים צומחים עצים המשמשים  –עפאים יתנו קול"  ן"עליהם עוף השמים ישכון מבי -

 כמקום משכנם של העופות השונים.

ירידת הגשמים משקה  –"משקה הרים מעליותיו... מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם"  -

 את האדמה ומועילה לצמיחת יבול לאדם ולבהמה.

 ההרים משמשים כמקום משכנם של היעלים. –"הרים הגבהים ליעלים"  -

 הגומחות בסלעים משמשות כמקום מסתור לשפנים. –"סלעים מחסה לשפנים"  -

 תיתכנה דוגמאות נוספות מהפסוקים.

עולם הרמוני, מאחר ואין בו טורפים ונטרפים. ה' התיר  ל', מתואר-בבראשית א', פסוקים כ"ט (2)

לכל הברואים: בעלי חיים ואדם, לאכול רק מן הצומח, כך הם יכולים לחיות יחדיו בהרמוניה מבלי 

 לחשוש. "ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב... ולכל חית השדה... את כל ירק עשב לאכלה".

 

 'סעיף ג

)על התלמיד להביא  איננו שונה מן המעמד של שאר יצירי הבריאההמעמד של האדם בעולם ( 1)

 (:אחתדוגמה 

 ה' דואג בצורה שווה למאכל האדם והבהמה. –" מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם"  -

חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער... תזרח השמש יאספון... יצא האדם לפעלו ולעבודתו  "תשת -

ה' דאג לחלוקת היום בין האדם לחיות הטרף. בלילה, חיות הטרף משחרות לציד.  –עדי ערב" 

 ובשעות היום ]כאשר חיות הטרף חוזרות למקומן[ האדם יוצא לעבודתו.

בתהילים פרק ח', האדם זוכה למעמד ויחס מיוחד מה', לעומת פרק ק"ד המתאר את מעמדו  (2)

 של האדם כשווה ליתר יצירי הבריאה. 

האדם נברא בצלם ה' והוא זוכה לכבוד  –"ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרנו"  לביסוס:

 ה' נתן לאדם את השלטון בעולם.  –"תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו"  או:בעולם. 

 

 ורים על החייםהרה –ספרות החכמה 

 10שאלה 

  'סעיף א

 בפסוק א', המחבר המקראי מעיד על צדיקותו של איוב. (1)

 בפסוק ח', ה' מזכיר את צדיקותו של איוב.

 על פי תפיסת הגמול המסורתית ]צדיק וטוב לו[ זכה איוב לקבל את מלוא הגמול על צדיקותו: (2)

ג' מתואר עושרו הרב של איוב באמצעות שימוש במספרים -לפי המספרים: בפסוקים ב' -

לו שבעה בנים ושלוש בנות". או:  טיפולוגיים: שבע, שלוש וחמש להעיד על שלמות רכושו. "ויולדו

 "ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות אתונות".

לפי פסוק ד', איוב זכה במשפחה מושלמת, עם קשרים טובים בין ילדיו. "והלכו בניו ועשו משתה  -

 תיהם...".ובית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחי
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 סעיף ב'

, אדם מגיע לעולם חסר כלשהאדם תלוי בחסדי האל. הוא מודע לעובדה איוב "איש מפלא" כי ה( 1)

כל מה שניתן לאדם בעולם הוא מה' ולכן זכותו של ה' לקחת ממנו בחזרה. חסר כל.  ועוזב אותו ]מת[

 "ערם יצאתי מבטן אמי וערם אשוב שמה, ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך".

: איוב עצמו בגופו, לא נפגע, לכן ברך את בפרק א'ההסבר של השטן להתנהגותו של איוב  (2)

האלוהים וקיבל עליו את הדין. לפי דברי השטן, איוב התנהג בצורה אנושית, כל אדם יהיה מוכן 

 , כדי להגן על חייו.]ילדיו ורכושו[ להקריב את כל אשר יש לו

 

 'סעיף ג

בהבנה כאשר האלוהים לוקח  בפרק א' איוב אומר שהכל ניתן לאדם מידי ה' ולכן עליו לקבל( 1)

ממנו. בפרק ב', אומר איוב שהאדם מקבל עליו טוב וגם רע מה'. ההבדל הוא בהבחנה בין הדברים 

שה' נותן לאדם, בפרק ב' מציין איוב שה' מביא גם דברים רעים על האדם, לעומת פרק א' שהכל 

 שייך לה' והוא נותן ולוקח כרצונו.

 או: 

איוב לא אמר דברים רעים על האלוהים. ואילו בפרק ש מפורשות, נאמר כ"ב,-בפרק א', פסוקים כ"א

 דברים רעים על האלוהים, אך אין לדעת את המתחולל בליבו. שאיוב לא העלה על שפתיו, ב' נאמר

"תגובת איוב בפרק ב'  או"  את טענת השטן מחזקתתתקבל תשובה של "תגובת איוב בפרק ב' ( 2)

 את טענת השטן", מנומקת ומבוססת. אינה מחזקת

 

 נקודות( 12) קטע להבנה ולניתוח – רביעיפרק 
 

 ()חובה 11שאלה  הנבחנים נדרשו לענות על

 נקודות(. 5 –)לכל סעיף  ד -עיפים בועל אחד מהס נקודות(, 7) סעיף א )חובה(יש לענות על  

 

 11שאלה 

 סעיף א'

 רעב במדבר, חוסר במזון. :הבעיה שהעם מתלונן עליה( 1)

 : אל משה ואהרון.התלונה מופנית

 מצב העם בעבר לפי תלונתו: במרים העם היה שבע מבשר ולחם, שפע של מזון. (2)

 סעיף ב'

: ה' ציווה על העם לאסוף מן המן רק כמות המספיקה הניסיון שניסה ה' את העם במעשה המן (1)

בכל יום מחדש. הניסיון נועד לבדוק אם העם יאמין ליום אחד, והבטיח שידאג להמטיר עליהם מן 

 .בה' וינהג על פי מצוותו
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העם לא עמד בניסיון. למרות שה' ציווה עליו לאסוף מן רק ליום אחד ולא לאגור ולהשאיר  (2)

ממנו למחרת, העם הפר את צו האל: "ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם 

 תולעים ויבאש".

 סעיף ג'

השינוי הנסי בנוגע למן, המתרחש רק בשבת ולא בשאר ימי השבוע: בכל יום מימות השבוע, אם 

העם הותיר מן המן למחרת היום, המן היה מעלה תולעים וריח רע, אך מן שנאסף ביום השישי, 

 גם ליום השבת ]כלומר, מנה כפולה[ היה נשאר טרי וטוב למאכל.

 סעיף ד'

בשולחן השבת מברכים על שתי חלות לזכר המנהג של בני ישראל במדבר, שהיו מלקטים כמות 

"ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני  לביסוס:כפולה של המן ביום השישי, שתספיק גם לשבת. 

 העמר לאחד".
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