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  .1-15 ,19-29  ד בראשית קרא   .1      
    

  1-15 ד בראשית          

  
 ָהֶבל-ֶאת ָאִחיו-ֶאת ָלֶלֶדת ַוֹּתֶסף ב  ְיהָוה.-ֶאת ִאיש ָקִניִתי ַוֹּתאֶמר ַקִין-ֶאת ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ִאְשּתוֹ  ַחָוה-ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם א

-ַגם ֵהִביא ְוֶהֶבל ד  ַליהָוה. ִמְנָחה ָהֲאָדָמה ִמְנִרי ַקִין ַוָטֵבא ָיִמים ִמֵעץ ַוְיִהי ג  ֲאָדָמה. ֹעֵבד ָהָיה ְוַקִין ֹצאן ֹרֵעה ֶהֶבל-ַוְיִהי
 ַוִטְנלו ְמֹאד ְלַקִין ַוִטַחר ָשָעה ֹלא ִמְנָחתוֹ -ְוֶאל ַקִין-ְוֶאל ה  ִמְנָחתֹו.-ְוֶאל ֶהֶבל-ֶאל ְיהָוה ַוִטַשע וֵמֶחְלֵבֶהן ֹצאנוֹ  ְבֹכרֹותִמ  הוא
 ַחָחאת ַלֶנַתח ֵתיִטיב ֹלא ְוִאם ְשֵאת יבֵּתיִט -ִאם ֲהלֹוא ז  ָפֶניָך. ָנְפלו ְוָלָםה ָלְך ָחָרה ָלָםה  ָקִין-ֶאל ְיהָוה ַוֹטאֶמר ו  ָנָניו.
 ָאִחיו ֶהֶבל-ֶאל ַקִין ַוָטָקם ַבָשֶדה ִבְהיֹוָתם ַוְיִהי ָאִחיו ֶהֶבל-ֶאל ַקִין ַוֹטאֶמר ח  בֹו.-ִּתְמָשל ְוַאָּתה ְּתשוָקתוֹ  ְוֵאֶליָך ֹרֵבץ

 ָאִחיָך ְדֵמי קֹול ָעִשיתָ  ֶמה ַוֹטאֶמר י  ָאֹנִכי. ָאִחי ֲהֹשֵמר ָיַדְעִּתי ֹלא ַוֹטאֶמר ִחיָךָא ֶהֶבל ֵאי ַקִין-ֶאל ְיהָוה ַוֹטאֶמר ט  ַוַטַהְרֵגהו.
 ִכי יב  ִמָטֶדָך. ָאִחיָך ְדֵמי-ֶאת ָלַקַחת ִניהָ -ֶאת ָנְצָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה-ִמן ָאָּתה ָארור ְוַעָּתה יא  ָהֲאָדָמה.-ִמן ֵאַלי ֹצֲעִקים

 ֵגַרְשָּת  ֵהן יד  ִמְמשֹא. ֲעֹוִני ָגדֹול  ְיהָוה-ֶאל ַקִין ַוֹטאֶמר יג  ָבָאֶרץ. ִּתְהֶיה ָוָנד ָנע ָלְך ֹכָחה-ֵּתת ֹתֵסף-ֹלא ָהֲאָדָמה-תאֶ  ַתֲעֹבד
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 ֹהֵרג-ָכל ָלֵכן ְיהָוה לוֹ  ַוֹטאֶמר טו  ַיַהְרֵגִני. ֹמְצִאי-ָכל ְוָהָיה ָבָאֶרץ ָוָנד ָנע ְוָהִייִתי ֶאָןֵתר וִמָנֶניָך ָהֲאָדָמה ְנֵני ֵמַעל ַהטֹום ֹאִתי
 ֹמְצאֹו.-ָכל ֹאתוֹ -ַהכֹות ְלִבְלִּתי אֹות ְלַקִין ְיהָוה ַוָטֶשם יָֺעם ִשְבָעַתִים ַקִין

  

  

  

  99-66 ד בראשית

  
  

  וִמְקֶנה. ֹאֶהל ֹיֵשב ֲאִבי ָהָיה הוא  ָיָבל-ֶאת ָעָדה ַוֵּתֶלד כ  ָלה.צִ  ַהֵשִנית ְוֵשם ָעָדה ָהַאַחת ֵשם  ָנִשים ְשֵּתי ֶלֶמְך לוֹ -ַוִטַעח יט
 ְנֹחֶשת ֹחֵרש-ָכל ֹלֵטש ַקִין ּתוַבל-ֶאת ָיְלָדה ִהוא-ַגם ְוִצָלה כב  ְועוָגב. ִכמֹור ֹּתֵפש-ָכל ֲאִבי ָהָיה הוא  יוָבל ָאִחיו ְוֵשם כא

 ָהַרְגִּתי ִאיש ִכי  ִאְמָרִתי ַהְאֵזָמה ֶלֶמְך ְנֵשי קֹוִלי ְשַמַען ְוִצָלה ָעָדה ְלָנָשיו ֶלֶמְך ַוֹטאֶמר כג  ַנֲעָמה. ִיןַק -ּתוַבל ַוֲאחֹות וַבְרֶזל
 ַוִּתְקָרא ֵבן ַוֵּתֶלד ִאְשּתוֹ -ֶאת עֹוד ָאָדם ַוֵטַדע כה  ְוִשְבָעה. ִשְבִעים ְוֶלֶמְך ָקִין-יַֺעם ִשְבָעַתִים ִכי כד  ְלַחֺבָרִתי. ְוֶיֶלד ְלִפְצִעי

 ָאז ֱאנֹוש ְשמוֹ -ֶאת ַוִטְקָרא ֵבן-יַֺלד הוא-ַגם וְלֵשת כו  ָקִין. ֲהָרגוֹ  ִכי ֶהֶבל ַּתַחת ַאֵחר ֶזַרע ֱאֹלִהים ִלי-ָשת ִכי  ֵשת ְשמוֹ -ֶאת
 }ס{  ְיהָוה. ְבֵשם ִלְקֹרא הוַחל

  
  

   
 )חובה(. א סעיף על ענה

 
  .האנושות של המוסרית ההידרדרות תהליך מתואר שלפניך הקטעים בשני א.
 נק'( 4)  אותן והסבר מוסרית מבחינה חטאו  האדם שבני המוכיחות מהכתוב מאותדוג שתי הבא  (1)
  .נק'( 3) 1 בסעיף שציינת הדוגמאות שתי באמצעות האנושות של ההידרדרות תהליך את  הסבר (2) 
 

  .ג-ב מהסעיפים אחד על ענה

 
 שאחרים בעוד  לה', המנחה בהכנת מקין יותר השתדל שהבל הסבורים יש .שלפניך 1-15 פסוקים קרא  ב.

 אותה והסבר מהטענות אחת לכל ראייה הבא     לה'. המנחה חשיבות את הבל לפני הבין שקין סבורים
 נק'( 5) ראיות( שתי )סה"כ

 
 אין לקיןש הסבורים ויש חופשית בחירה יש לקין ה' שבתשובת הסבורים יש  שלפניך. 5-8 פסוקים קרא  ג.

  נק'(. 5) הכתוב על אותן ובסס  מהטענות אחת כל הסבר חופשית. בחירה
 
 
 
 
  65-33 ל"ב ובראשית 96-4 ט"ו, בראשית, קרא .6
 

    4-96  ט"ו, בראשית,
 ַוֹטאֶמר ַהחוָצה, ֹאתוֹ  ַוטֹוֵצא ה  ִייָרֶשָך. הוא ִמֵםֶעיָך, ֵיֵצא ֲאֶשר ִאם-ִכי  ֶזה: ִייָרְשָך ֹלא ,ֵלאֹמר ֵאָליו ְיהָוה-ְדַבר ְוִהֵמה ד

 לֹו, ְחְשֶבהָ ַוטַ  ַביהָוה; ְוֶהֱאִמן, ו  ַזְרֶעָך. ִיְהֶיה ֹכה לֹו, ַוֹטאֶמר ֹאָתם; ִלְסֹנר ּתוַכל,-ִאם--ַהכֹוָכִבים וְסֹפר ַהָשַמְיָמה ָנא-ַהֶבט
  ַוֹטאַמר: ח  ְלִרְשָּתה. ַהֹזאת, ָהָאֶרץ-ֶאת ְלָך ָלֶתת--ַכְשִדים ֵמאור הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ְיהָוה, ֲאִני  ֵאָליו: ַוֹטאֶמר, ז  ְצָדָקה.

 י  ְוגֹוָזל. ְוֹתר, ְמֺשָלש; ְוַאִיל ְמֺשֶלֶשת, ְוֵעז ֶשת,ְמֺשלֶ  ֶעְגָלה ִלי ְקָחה ֵאָליו, ַוֹטאֶמר ט  ִאיָרֶשָמה. ִכי ֵאַדע ַבָםה ְיהִוה, ֲאֹדָני
-ַעל ָהַעִיט, ַוֵטֶרד יא  ָבָתר. ֹלא ַהִסֹנר,-ְוֶאת ֵרֵעהו; ִלְקַראת ִבְתרֹו,-ִאיש ַוִטֵּתן ַבָּתֶוְך, ֹאָתם ַוְיַבֵּתר ֵאֶלה,-ָכל-ֶאת לוֹ -ַוִטַעח
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 יג  ָעָליו. ֹנֶפֶלת ְגֹדָלה, ֲחֵשָכה ֵאיָמה ְוִהֵמה ַאְבָרם;-ַעל ָנְפָלה ְוַתְרֵדָמה ָלבֹוא, ַהֶשֶמש ַוְיִהי יב  ַאְבָרם. ֹאָתם, ַוַטֵשב ַהְנָגִרים;
 ַהגֹוי-ֶאת ְוַגם יד  ָנה.שָ  ֵמאֹות, ַאְרַבע--ֹאָתם ְוִעמו ַוֲעָבדום, ָלֶהם, ֹלא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר-ִכי ֵּתַדע ָיֹדעַ  ְלַאְבָרם, ַוֹטאֶמר

 טז  טֹוָבה. ְבֵשיָבה ִּתָעֵבר,  ְבָשלֹום: ֲאֹבֶתיָך,-ֶאל ָּתבֹוא ְוַאָּתה טו  ָגדֹול. ִבְרֺכש ֵיְצאו, ֵכן-ְוַאֲחֵרי ָאֹנִכי; ָדן ַיֲעֹבדו, ֲאֶשר
 ֵהָמה.-דעַ  ָהֱאֹמִרי, ֲעֹון ָשֵלם-ֹלא ִכי  ֵהָמה: ָישובו ְרִביִעי, ְודֹור

  

  

  65-33 ל"ב בראשית
 ַיֲעֹקב ֶיֶרְך-ַכף ַוֵּתַקע ְיֵרכוֹ -ְבַכף ַוִטַגע לוֹ  ָיֹכל ֹלא ִכי ַוַטְרא כו  ַהָשַחר. ֲעלֹות ַעד ִעםוֹ  ִאיש ַוֵטָאֵבק ְלַבדוֹ  ַיֲעֹקב ַוִטָוֵתר כה

 ַוֹטאֶמר ְשֶמָך-ַמה ֵאָליו ַוֹטאֶמר כח  ֵבַרְכָּתִני.-ִאם ִכי ֲאַשֵלֲחָך ֹלא ַוֹטאֶמר ָשַחרהַ  ָעָלה ִכי ַשְלֵחִני ַוֹטאֶמר כז  ִעםֹו. ְבֵהָאְבקוֹ 
 בַיֲעקֹ  ַוִטְשַאל ל  ַוּתוָכל. ֲאָנִשים-ְוִעם ֱאֹלִהים-ִעם ָשִריתָ -ִכי  ִיְשָרֵאל-ִאם ִכי ִשְמָך עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב ֹלא ַוֹטאֶמר כט  ַיֲעֹקב.
 ָרִאיִתי-ִכי  ְנִניֵאל ַהָםקֹום ֵשם ַיֲעֹקב ַוִטְקָרא לא  ָשם. ֹאתוֹ  ַוְיָבֶרְך ִלְשִמי ִּתְשַאל ֶזה ָלָםה ַוֹטאֶמר ְשֶמָך ָמא-ַהִגיָדה ַוֹטאֶמר

-ֹלא ֵכן-ַעל לג  ְיֵרכֹו.-ַעל ֹצֵלעַ  ְוהוא ְננוֵאל-ֶאת רָעבַ  ַכֲאֶשר ַהֶשֶמש לוֹ -ַוִטְזַרח לב  ַנְפִשי. ַוִּתָמֵצל ָנִנים-ֶאל ָנִנים ֱאֹלִהים
 ַהָמֶשה. ְבִגיד ַיֲעֹקב ֶיֶרְך-ְבַכף ָנַגע ִכי  ַהֶזה ַהטֹום ַעד ַהָטֵרְך ַכף-ַעל ֲאֶשר ַהָמֶשה ִגיד-ֶאת ִיְשָרֵאל-ְבֵני ֹיאְכלו

  

  
  (חובה) א סעיף על ענה 

 
   .האומה כאבות לעתידם הנוגעות לאבות הבטחות ניתנות שלפניך הקטעים בשני א.
 נק'( 4)  אותן והסבר לאברהם ה' שמבטיח הבטחות שתי צטט (1)
 נק'( 3) אותה והסבר ליעקב שניתנה ההבטחה את צטט (2)
 

  .ג-ב מהסעיפים אחד על ענה

 
 
 .נקודות( 2)  הפסוקים שני בין הניגוד את הסברו 8 ופסוק 6 פסוק  ט"ו בראשית קרא (1) ב.
 ]ָלֶרֶשת[". לירש יזכו ולא הבנים יחטאו אולי כי –' אדע מה"  :מפרש ספורנו   (2)

 נקודות( 5)    הפסוקים? שני שבין הניגוד את מסביר ספורנו כיצד
  

  .25-33  ל"ב בראשית קרא ג.
 בבראשית עליו הרובצת מהאשמה יעקב את לנקות ניסיון יש בקטע יעקב של שמו שבהחלפת הסבורים יש

  נק'(. 5) הכתוב פי על  זו טענה הוכח .36 ובכ"ז 26 כ"ה
 
 
 
  

 נקודות( 44) ונבואה היסטוריוגרפיה – שני פרק
 נקודות( 22 שאלה )לכל  5 – 3 השאלות מן שתיים על ענה
 6 – סעיף )לכל ד–ב מהסעיפים שניים ועל נקודות( 8) )חובה( א סעיף על ענה שבחרת מהשאלות אחת בכל

 נקודות(.
  

 .66-68 :9-93 י"א, א, מלכים קרא .3
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 ֲאֶשר ַהגֹוִים-ִמן ב  ִחִּתֹטת. ֵצְדִנֹטת ֲאֹדִמֹטת ַעֳםִנטֹות מֹוֲאִבטֹות  ַנְרֹעה-ַבת-ְוֶאת ַרבֹות ָנְכִרטֹות ָנִשים ָאַהב ְשֹלֹמה ְוַהֶםֶלְך א

 ְשֹלֹמה ָדַבק ָבֶהם ֱאֹלֵהיֶהם ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם-ֶאת ַיחו ָאֵכן ָבֶכם ָיֹבאו-ֹלא ְוֵהם ָבֶהם ָתֹבאו-ֹלא ִיְשָרֵאל ֵניבְ -ֶאל ְיהָוה-ָאַמר
 ָנָשיו ְשֹלֹמה ִזְקַנת ֵעתלְ  ַוְיִהי ד  ִלבֹו.-ֶאת ָנָשיו ַוַטחו ֵמאֹות ְשֹלש וִפַלְגִשים ֵמאֹות ְשַבע ָשרֹות ָנִשים לוֹ -ַוְיִהי ג  ְלַאֲהָבה.

 ַאֲחֵרי ְשֹלֹמה ַוֵטֶלְך ה  ָאִביו. ָדִויד ִכְלַבב ֱאֹלָהיו ְיהָוה-ִעם ָשֵלם ְלָבבוֹ  ָהָיה-ְוֹלא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ְלָבבוֹ -ֶאת ִהחו
 }ס{  ָאִביו. ְכָדִוד ְיהָוה ַאֲחֵרי ִמֵלא ְוֹלא ְיהָוה ְבֵעיֵני ָהַרע ְשֹלֹמה ַוַטַעש ו  ַעֹםִנים. ִשֺעץ ִמְלֹכם ְוַאֲחֵרי ִצֹדִנים ֱאֹלֵהי ַעְשֹּתֶרת

ם ְנֵני-ַעל ֲאֶשר ָבָהר מֹוָאב ִשֺעץ ִלְכמֹוש ָבָמה ְשֹלֹמה ִיְבֶנה ָאז ז  ָנָשיו-ְלָכל ָעָשה ְוֵכן ח  ַעםֹון. ְבֵני ִשֺעץ וְלֹמֶלְך ְירוָשָלִ
 ֵאָליו ַהִמְרָאה ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיהָוה ֵמִעם ְלָבבוֹ  ָנָטה-ִכי  ִבְשֹלֹמה ְיהָוה ַוִטְתַאַמף ט  ֵלאֹלֵהיֶהן. וְמַזְבחֹות ְקִטירֹותמַ  ַהָמְכִרטֹות
 }פ{  ְיהָוה. ִצָוה-ֶשראֲ  ֵאת ָשַמר ְוֹלא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ֶלֶכת-ְלִבְלִּתי ַהֶזה ַהָדָבר-ַעל ֵאָליו ְוִצָוה י  ַנֲעָמִים.

 
-ֶאת ֶאְקַרע ָקֹרעַ  ָעֶליָך ִצִויִתי ֲאֶשר ְוֺחֹעַתי ְבִריִתי ָשַמְרָּת  ְוֹלא ִעָםְך ֹזאת-ָהְיָתה ֲאֶשר ַיַען ִלְשֹלֹמה ְיהָוה ַוֹטאֶמר יא

-ָכל-ֶאת ַרק יג  ֶאְקָרֶעָמה. ִבְנָך ִמַטד  ָאִביָך ָדִוד ְלַמַען ֶאֱעֶשָמה ֹלא ְבָיֶמיָך-ַאְך יב  ְלַעְבֶדָך. וְנַתִּתיהָ  ֵמָעֶליָך ַהַםְמָלָכה
ם וְלַמַען ַעְבִדי ָדִוד ְלַמַען  ִלְבֶנָך ֶאֵּתן ֶאָחד ֵשֶבט ֶאְקָרע ֹלא ַהַםְמָלָכה   ָבָחְרִּתי. ֲאֶשר ְירוָשַלִ
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-ֲאֶשר ַהָדָבר ְוֶזה כז  ַבֶםֶלְך. ָיד ַוָטֶרם ִלְשֹלֹמה ֶעֶבד ַאְלָמָנה ִאָשה ְצרוָעה ִאםוֹ  ְוֵשם ַהְסֵרָדה-ִמן ֶאְפָרִתי ְנָבט-ֶבן ְוָיָרְבָעם כו

-ֶאת ְשֹלֹמה ַוַטְרא ָחִיל ִגבֹור ָיָרְבָעם ִאישְוהָ  כח  ָאִביו. ָדִוד ִעיר ֶנֶרץ-ֶאת ָסַגר ַהִםלֹוא-ֶאת ָבָנה ְשֹלֹמה  ַבֶםֶלְך ָיד ֵהִרים
 יֹוֵסף. ֵבית ֵסֶבל-ְלָכל ֹאתוֹ  ַוַטְפֵקד הוא ְמָלאָכה ֹעֵשה-ִכי ַהַמַער

  

   
  

 )חובה(. א סעיף על ענה
  

  שלפניך. 1-13 פסוקים קרא .א
 בסס  הקטע. פי על התרחש זה אירוע מדוע והסבר שלפניך בקטע המתואר ההיסטורי האירוע מהו ציין (1)

  (.4) הכתוב על תשובתך
 את בסס .שלמה חטאי את  מעצימים הם כיצד והסבר  זה בקטע המופעים רטוריים אמצעים שני ציין (2)

 נקודות( 4)     הכתוב. על דבריך
 
 

 ד.-ב מהסעיפים שניים על ענה
  
 שלפניך. 4-5 פסוקים קרא .ב
  
 והסבר זו מגמה  המבטאות ראיות שתי הבא שלמה. של החטא מחומרת  מפחית המספר אלה בפסוקים (1)

  .נקודות( 3)     אותם
 הכתוב עליו מעלה ההולכות, בנשיו מיחה שלא על - שלמה "וילך :5 לפסוק דוד מצודת פירוש את קראו (2)

 (נקודות 3) אותו פותר הוא וכיצד 5 וקבפס דוד מצודת שמוצא הקושי מהו הסבר  אחריהם". הלך כאילו
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 .26-28 פסוקים קרא  ג.
 הממלכה. לפילוג נוסף מרומז הסבר יש זה שבקטע הסבורים יש

 .נק'( 3) הכתוב על תשובתך ובסס ההסבר מהו ציין (1)
 .נק'( 3) תשובתך הסבר מפורש? ולא מרומז זה הסבר לדעתך מדוע (2)
  

  .11-31  פסוקים קרא ד.
  נק'(. 3) הכתוב מתוך ראייה באמצעות דבריך והדגם זה בקטע הגמול שיטת מהי הסבר (1)
 נק'( 3) לשלמה שניתן בעונש להקלות הסיבות שתי מהן ציין (2) 
 
 
 9-95 א"כ 'ב מלכים קרא  .4
ם ָמַלְך ָשָנה ְוָחֵמש ַוֲחִמִשים ְבָמְלכוֹ  ְמַנֶשה ָשָנה ֶעְשֵרה ְשֵּתים-ֶבן א  ְיהָוה ְבֵעיֵני ָהַרע ַוַטַעש ב  .ָבה-ֶחְפִצי ִאםוֹ  ְוֵשם ִבירוָשָלִ

 ִמְזְבֹחת ַוָטֶקם ָאִביו ִחְזִקָטהו ִאַבד ֲאֶשר ַהָבמֹות-ֶאת ַוִטֶבן ַוָטָשב ג  .ִיְשָרֵאל ְבֵני ִמְנֵני ְיהָוה הֹוִריש ֲאֶשר ַהגֹוִים ְכתֹוֲעֹבת
 ְיהָוה ְבֵבית ִמְזְבֹחת וָבָנה ד  .ֹאָתם ַוַטֲעֹבד ַהָשַמִים ְצָבא-ְלָכל ַוִטְשַּתחו ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ַאְחָאב ָעָשה ַכֲאֶשר ֲאֵשָרה ַעשַוטַ  ַלַבַעל
ם ְיהָוה ָאַמר ֲאֶשר -ֶאת ְוֶהֱעִביר ו  .ְיהָוה-ֵבית ַחְצרֹות ְשֵּתיבִ  ַהָשָמִים ְצָבא-ְלָכל ִמְזְבחֹות ַוִטֶבן ה  .ְשִמי-ֶאת ָאִשים ִבירוָשַלִ

 ָעָשה ֲאֶשר ָהֲאֵשָרה ֶנֶסל-ֶאת ַוָטֶשם ז  .ְלַהְכִעיס ְיהָוה ְבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעשֹות ִהְרָבה  ְוִיְדֹעִנים אֹוב ְוָעָשה ְוִנֵחש ְועֹוֵנן ָבֵאש ְבנוֹ 
ם ַהֶזה ַבַבִית ְבנוֹ  ְשֹלֹמה-ְוֶאל ָדִוד-ֶאל ְיהָוה ָאַמר ֲאֶשר ַבַבִית  ְשִמי-ֶאת ָאִשים ִיְשָרֵאל ִשְבֵטי ִמֹכל ָבַחְרִּתי ֲאֶשר וִבירוָשַלִ

 ִצִויִתים ֲאֶשר ְכֹכל ַלֲעשֹות ִיְשְמרו-ִאם ַרק  ַלֲאבֹוָתם ָנַתִּתי ֲאֶשר ָהֲאָדָמה-ִמן ִיְשָרֵאל ֶרֶגל ְלָהִניד ֹאִסיף ְוֹלא ח  .ְלעֹוָלם
 ְיהָוה ִהְשִמיד ֲאֶשר ַהגֹוִים-ִמן ָהָרע-ֶאת ַלֲעשֹות ְמַנֶשה ַוַטְתֵעם ָשֵמעו ְוֹלא ט  .ֹמֶשה ַעְבִדי ֹאָתם ִצָוה-ֲאֶשר ַהּתֹוָרה-וְלָכל
 ֵהַרע ָהֵאֶלה ַהֹּתֵעבֹות ְיהוָדה-ֶמֶלְך ְמַנֶשה ָעָשה ֲאֶשר ןַיעַ  יא  .ֵלאֹמר ַהְמִביִאים ֲעָבָדיו-ְבַיד ְיהָוה ַוְיַדֵבר י  .ִיְשָרֵאל ְבֵני ִמְנֵני
 ִהְנִני ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיהָוה ָאַמר-ֹכה ָלֵכן יב              .ְבִגלוָליו ְיהוָדה-ֶאת-ַגם ַוַטֲחִטא ְלָפָניו ֲאֶשר ָהֱאֹמִרי ָעשו-ֲאֶשר ִמֹכל

ם-ַעל ָרָעה ֵמִביא ם-ַעל ְוָנִטיִתי יג  .ָאְזָניו ְשֵּתי ִּתַסְלָנה (ֹשְמָעה) שמעיו-ָכל ֲאֶשר  ִויהוָדה ְירוָשַלִ  ֹשְמרֹון ָקו ֵאת ְירוָשַלִ
ם-ֶאת וָמִחיִתי ַאְחָאב ֵבית ִמְשֹקֶלת-ְוֶאת  ְשֵאִרית ֵאת ְוָנַטְשִּתי יד  .ָנֶניהָ -ַעל ְוָהַפְך ָמָחה ַהַסַלַחת-ֶאת ִיְמֶחה-ַכֲאֶשר ְירוָשַלִ

-ִמן ֹאִתי ַמְכִעִסים ַוִטְהיו ְבֵעיַני ָהַרע-ֶאת ָעשו ֲאֶשר ַיַען טו  .ֹאְיֵביֶהם-ְלָכל ְוִלְמִשָןה ְלַבז ְוָהיו ֹאְיֵביֶהם ְבַיד וְנַתִּתים ַנֲחָלִתי
  .ַהֶזה ַהטֹום ְוַעד ִמִםְצַרִים ֲאבֹוָתם ָיְצאו ֲאֶשר ַהטֹום
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ם ָמַלְך ָשָנה ְוַאַחת וְשֹלִשים ְבָמְלכוֹ  ֹיאִשָטהו ָשָנה ְשֹמֶנה-ֶבן א  ַהָטָשר ַוַטַעש ב  .ִמָבְצַקת ֲעָדָיה-ַבת ְיִדיָדה ִאםוֹ  ְוֵשם ִבירוָשָלִ
-ֶאת ַהֶםֶלְך ָשַלח ֹיאִשָטהו ַלֶםֶלְך ָשָנה ֶעְשֵרה ִבְשֹמֶנה ַוְיִהי ג  .וְשֹמאול ָיִמין ָסר-ְוֹלא ָאִביו ָדִוד ֶדֶרְך-ְבָכל ַוֵטֶלְך ְיהָוה ְבֵעיֵני

 ְיהָוה ֵבית ַהםוָבא ַהֶכֶסף-ֶאת ְוַיֵּתם ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִחְלִקָטהו-ֶאל ֲעֵלה ד  .ֵלאֹמר ְיהָוה ֵבית ַהֹןֵפר ְמֺשָלם-ֶבן ֲאַצְלָיהו-ֶבן ָשָפן
 ֹאתוֹ  ְוִיְּתנו ְיהָוה (ֵבית) בבית ַהֺםְפָקִדים ַהְםָלאָכה ֹעֵשי ַיד-ַעל (ְוִיְּתנוהו) ויתנה ה  .ָהָעם ֵמֵאת ַהַןף ֹשְמֵרי ָאְספו ֲאֶשר
-ֶאת ְלַחֵזק ַמְחֵצב ְוַאְבֵני ֵעִצים ְוִלְקנֹות ְדִריםְוַלגֹ  ְוַלֹבִנים ֶלָחָרִשים ו  .ַהָבִית ֶבֶדק ְלַחֵזק ְיהָוה ְבֵבית ֲאֶשר ַהְםָלאָכה ְלֹעֵשי
 ַהֹןֵפר ָשָפן-ַעל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִחְלִקָטהו ַוֹטאֶמר ח  .ֹעִשים ֵהם ֶבֱאמוָנה ִכי  ָיָדם-ַעל ַהִמָּתן ַהֶכֶסף ִאָּתם ֵיָחֵשב-ֹלא ַאְך ז  .ַהָבִית
-ֶאת ַוָטֶשב ַהֶםֶלְך-ֶאל ַהֹןֵפר ָשָפן ַוָטֹבא ט  .ַוִטְקָרֵאהו ָשָפן-ֶאל ַהֵןֶפר-ֶאת ִחְלִקָטה ַוִטֵּתן הְיהוָ  ְבֵבית ָמָצאִתי ַהּתֹוָרה ֵסֶפר

 ַוַטֵגד י  .ְיהָוה ֵבית ַהֺםְפָקִדים ַהְםָלאָכה ֹעֵשי ַיד-ַעל ַוִטְּתנֺהו ַבַבִית ַהִמְמָצא ַהֶכֶסף-ֶאת ֲעָבֶדיָך ִהִּתיכו ַוֹטאֶמר ָדָבר ַהֶםֶלְך
 ֵסֶפר ִדְבֵרי-ֶאת ַהֶםֶלְך ִכְשֹמעַ  ַוְיִהי יא  .ַהֶםֶלְך ִלְפֵני ָשָפן ַוִטְקָרֵאהו ַהֹכֵהן ִחְלִקָטה ִלי ָנַתן ֵסֶפר ֵלאֹמר ַלֶםֶלְך ַהֹןֵפר ָשָפן

 ַהֹןֵפר ָשָפן ְוֵאת ִמיָכָיה-ֶבן ַעְכבֹור-ְוֶאת ָשָפן-ֶבן ֲאִחיָקם-ְוֶאת ַהֹכֵהן ָטהִחְלִק -ֶאת ַהֶםֶלְך ַוְיַצו יב  .ְבָגָדיו-ֶאת ַוִטְקַרע ַהּתֹוָרה
 ַהִמְמָצא ַהֵןֶפר ִדְבֵרי-ַעל ְיהוָדה-ָכל וְבַעד ָהָעם-וְבַעד ַבֲעִדי ְיהָוה-ֶאת ִדְרשו ְלכו יג  .ֵלאֹמר ַהֶםֶלְך-ֶעֶבד ֲעָשָיה ְוֵאת
 ַהָכתוב-ְכָכל ַלֲעשֹות ַהֶזה ַהֵןֶפר ִדְבֵרי-ַעל ֲאֹבֵתינו ָשְמעו-ֹלא ֲאֶשר ַעל ָבנו ִנְסָתה ִהיא-ֲאֶשר ְיהָוה ֲחַמת דֹוָלהגְ -ִכי  ַהֶזה

 ֹשֵמר ַחְרַחס-ֶבן ִּתְקָוה-ֶבן ַשֺלם תֵאשֶ  ַהְמִביָאה ֺחְלָדה-ֶאל ַוֲעָשָיה ְוָשָפן ְוַעְכבֹור ַוֲאִחיָקם ַהֹכֵהן ִחְלִקָטהו ַוֵטֶלְך יד  .ָעֵלינו
ם ֹיֶשֶבת ְוִהיא ַהְבָגִדים  ָלִאיש ִאְמרו  ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיהָוה ָאַמר-ֹכה ֲאֵליֶהם ַוֹּתאֶמר טו  .ֵאֶליהָ  ַוְיַדְברו ַבִםְשֶנה ִבירוָשַלִ

 ָקָרא ֲאֶשר ַהֵןֶפר ִדְבֵרי-ָכל ֵאת ֹיְשָביו-ְוַעל ַהֶזה ַהָםקֹום-ֶאל ָרָעה ֵמִביא יִהְננִ  ְיהָוה ָאַמר ֹכה טז  .ֵאָלי ֶאְתֶכם ָשַלח-ֲאֶשר
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 ַבָםקֹום ֲחָמִתי ְוִנְסָתה ְיֵדיֶהם ַמֲעֵשה ְבֹכל ַהְכִעיֵסִני ְלַמַען ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ַוְיַקְחרו ֲעָזבוִני ֲאֶשר ַּתַחת יז  .ְיהוָדה ֶמֶלְך
 ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיהָוה ָאַמר-ֹכה  ֵאָליו ֹתאְמרו ֹכה ְיהָוה-ֶאת ִלְדֹרש ֶאְתֶכם ַהֹשֵלחַ  ְיהוָדה ֶמֶלְך-ְוֶאל יח  .ִתְכֶבה ְוֹלא ַהֶזה

 ִלְהיֹות ֹיְשָביו-ְוַעל ַהֶזה ַהָםקֹום-ַעל ִדַבְרִּתי ֲאֶשר ְמֲעָךְבשָ  ְיהָוה ִמְנֵני ַוִּתָכַנע ְלָבְבָך-ַרְך ַיַען יט  .ָשָמְעָּת  ֲאֶשר ַהְדָבִרים
-ֶאל ְוֶנֱאַסְפָּת  ֲאֹבֶתיָך-ַעל ֹאִסְפָך ִהְנִני ָלֵכן כ  .ְיהָוה-ְנֺאם ָשַמְעִּתי ָאֹנִכי ְוַגם ְלָפָני ַוִּתְבֶכה ְבָגֶדיָך-ֶאת ַוִּתְקַרע ְוִלְקָלָלה ְלַשָםה

 .ָדָבר ַהֶםֶלְך-ֶאת ַוָטִשבו ַהֶזה ַהָםקֹום-ַעל ֵמִביא ֲאִני-ֲאֶשר ָהָרָעה ְבֹכל ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה-ְוֹלא לֹוםְבשָ  ִקְבֹרֶתיָך

 (.חובה) א סעיף על ענה

 

 המלך של למעשיו המחבר מטעם הערכה  מופיעה יהודה מלכי את מתאריםה שלפניך הקטעים שני א.

 .הדתי בתחום מעשיו ומתוארים

 בסס  יאשיהו? למלך תוהערכ ביןל מנשה למלך היסטוריוןה של ההערכה בין  ההבדל   מהו (1)  

 .נק'( 4) הכתוב על תשובתך

 הדתיים מעשיו לבין מנשה  של הדתיים מעשיו בין ההבדל מה .11-22 וכ"ב 2-11 כ"א ב מלכים קראו (2)

 נק'( 4) מלך לכל ראיות שתי באמצעות תשובתך בסס יאשיהו? של

 

 .ד – ב מהסעיפים שניים על ענה

 

  .שלפניך בקטע 94-64 ב"כ ,96-95 כ"א 'ב מלכים קרא .ב

 .נק'( 3) מהקטעים. אחד כל פי על ולעם למלך שניתן הגמול מהו (1)

 בסס ?14-22 כ"ב ב' במלכים גמולה שיטות שתי ומהן 12-15 כ"א ב' במלכים הגמול שיטת מהי (2)

  .נק'( 3) הכתוב על תשובתך

 

ִם-ֶאת ּוָמִחיִתי"... :שלפניך 93 א"כ 'ב מלכים קרא  .ג ת-ֶאת יְִמֶחה-כ ֲאֶשר יְרּוָשל  ח  ל  צ  ְך ָמָחה ה  ל וְָהפ    ".ָפנֶיהָ -ע 

  נק'( 6) הכתוב פי על והתבסס זו טענה וכחה .ולגלות לחורבן הכתוב מתייחס אלה שבדברים הסבורים יש

 

  .94-97 ל"ג 'ב הימים דבריו  9-99 כ"א ב' מלכים  קרא ד.
 נק'(. 4) אותם והסבר הימים דברי גרסתל מלכים גרסת בין הבדלים שני ציין (1)
 נק'( 2) אלה להבדלים הסיבה מהי הסבר (2)
 
 
 9-69 ה"כ ב ומלכים 9-64 'ז ירמיה קרא .5
 

 9-64 ז' ירמיה
 ִשְמעו ְוָאַמְרָּת  ַהֶזה ַהָדָבר-ֶאת ָשם ְוָקָראתָ  ְיהָוה ֵבית ְבַשַער ֲעֹמד ב  .ֵלאֹמר ְיהָוה ֵמֵאת ִיְרְמָיהו-ֶאל ָהָיה ֲאֶשר ַהָדָבר א

 םַדְרֵכיכֶ  ֵהיִטיבו ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְיהָוה ָאַמר-ֹכה ג .ַליהָוה ֹת ְלִהְשַּתֲחו ָהֵאֶלה ַבְשָעִרים ַהָבִאים ְיהוָדה-ָכל ְיהָוה-ְדַבר
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 ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל  ֵלאֹמר ַהֶשֶקר ִדְבֵרי-ֶאל ָלֶכם ִּתְבְטחו-ַאל ד  .ַהֶזה ַבָםקֹום ֶאְתֶכם ַוֲאַשְכָנה וַמַעְלֵליֶכם

 ָיתֹום ֵגר ו  .ֵרֵעהו וֵבין ִאיש ֵבין ִמְשָנט ַתֲעשו ָעשוֹ -ִאם  ַמַעְלֵליֶכם-ְוֶאת ַדְרֵכיֶכם-ֶאת ֵּתיִטיבו ֵהיֵטיב-ִאם ִכי ה  .ֵהָםה

 ֶאְתֶכם ְוִשַכְנִּתי ז  .ָלֶכם ְלַרע ֵתְלכו ֹלא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְוַאֲחֵרי ַהֶזה ַבָםקֹום ִּתְשְנכו-ַאל ָנִקי ְוָדם ַתֲעֹשקו ֹלא ְוַאְלָמָנה

 ְלִבְלִּתי ַהָשֶקר ִדְבֵרי-ַעל ָלֶכם ֹבְטִחים ַאֶּתם ִהֵמה ח  .עֹוָלם-ְוַעד עֹוָלם-ְלִמן  ֵתיֶכםַלֲאבוֹ  ָנַתִּתי ֲאֶשר ָבָאֶרץ ַהֶזה ַבָםקֹום

 ֶּתםַוֲעַמְד  וָבאֶתם י  .ְיַדְעֶּתם-ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ְוָהֹלְך ַלָבַעל ְוַקֵחר ַלֶשֶקר ְוִהָשֵבעַ  ְוָנֹאף ָרֹצחַ  ֲהָגֹנב ט  .הֹוִעיל

 ָהָיה ָנִרִצים ַהְמָעַרת יא  .ָהֵאֶלה ַהּתֹוֵעבֹות-ָכל ֵאת ֲעשֹות ְלַמַען ִנַסְלנו ַוֲאַמְרֶּתם ָעָליו ְשִמי-ִנְקָרא ֲאֶשר ַהֶזה ַבַבִית ְלָפַני

 ֲאֶשר ְבִשילוֹ  ֲאֶשר ְמקֹוִמי-ֶאל ָנא-ְלכו ִכי יב  .הָוהיְ -ְנֺאם ָרִאיִתי ִהֵמה ָאֹנִכי ַגם ְבֵעיֵניֶכם ָעָליו ְשִמי-ִנְקָרא-ֲאֶשר ַהֶזה ַהַבִית

 ַהַםֲעִשים-ָכל-ֶאת ֲעשֹוְתֶכם ַיַען ְוַעָּתה יג  .ִיְשָרֵאל ַעִםי ָרַעת ִמְנֵני לוֹ  ָעִשיִתי-ֲאֶשר ֵאת וְראו ָבִראשֹוָנה ָשם ְשִמי ִשַכְנִּתי

-ִנְקָרא ֲאֶשר ַלַבִית ְוָעִשיִתי יד  .ֲעִניֶתם ְוֹלא ֶאְתֶכם ָוֶאְקָרא ְשַמְעֶּתם ְוֹלא ְוַדֵבר ַהְשֵכם ֵליֶכםאֲ  ָוֲאַדֵבר ְיהָוה-ְנֺאם ָהֵאֶלה

 ֵמַעל ֶאְתֶכם ִּתיְוִהְשַלכְ  טו  .ְלִשלוֹ  ָעִשיִתי ַכֲאֶשר ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֶכם ָנַתִּתי-ֲאֶשר ְוַלָםקֹום בוֹ  ֹבְטִחים ַאֶּתם ֲאֶשר ָעָליו ְשִמי

 ִרָמה ַבֲעָדם ִּתָשא-ְוַאל ַהֶזה, ָהָעם-ְבַעד ִּתְתַנֵלל-ַאל ְוַאָּתה טז .ֶאְפָרִים ֶזַרע-ָכל ֵאת ֲאֵחיֶכם-ָכל-ֶאת ִהְשַלְכִּתי ַכֲאֶשר ָנָני

ם. וְבֺחצֹות, ְיהוָדה, ְבָעֵרי ֹעִשים ֵהָםה ָמה ֹרֶאה, ַהֵאיְנָך יז  ֹאָתְך. ֹשֵמַע, ֵאיֶנִמי-ִכי  ִבי:-ִּתְפַגע-ְוַאל--וְתִפָלה  יח  ְירוָשָלִ

 ְנָסִכים ְוַהֵןְך ַהָשַמִים, ִלְמֶלֶכת ַכָוִנים ַלֲעשֹות  ָבֵצק: ָלשֹות ְוַהָמִשים, ָהֵאש,-ֶאת ְמַבֲעִרים ְוָהָאבֹות ֵעִצים, ְמַלְעִטים ַהָבִנים

 ָאַמר-ֹכה ָלֵכן כ  ְנֵניֶהם. ֹבֶשת ְלַמַען ֹאָתם, ֲהלֹוא ְיהָוה;-ְנֺאם ַמְכִעִסים, ֵהם ַהֹאִתי יט  ַהְכִעֵסִני. ַמַען,לְ --ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים

 וָבֲעָרה, ָהֲאָדָמה; יְנִר -ְוַעל ַהָשֶדה ֵעץ-ְוַעל ַהְבֵהָמה,-ְוַעל ָהָאָדם-ַעל ַהֶזה, ַהָםקֹום-ֶאל ִנֶּתֶכת ַוֲחָמִתי ַאִני ִהֵמה ְיהִוה, ֲאֹדָני

 }פ{  ִתְכֶבה. ְוֹלא

 

 9-69 כ"ה ב מלכים

ם,-ַעל ֵחילוֹ -ְוָכל הוא ָבֶבל-ֶמֶלְך ְנֺבַכְדֶנאַסר ָבא ַלֹחֶדש, ֶבָעשֹור ָהֲעִשיִרי ַבֹחֶדש ְלָמְלכֹו, ַהְּתִשיִעית ִבְשַנת ַוְיִהי א  ַוִטַחן ְירוָשַלִ

 ַוֶטֱחַזק ַלֹחֶדש, ְבִתְשָעה ג   ִצְדִקָטהו. ַלֶםֶלְך ָשָנה, ֶעְשֵרה ַעְשֵּתי ַעד ַבָםצֹור, ָהִעיר, ַוָּתֹבא ב   ָסִביב. ָדֵיק, ָעֶליהָ  ַוִטְבנו ָעֶליָה;

 ֲאֶשר ַהֹחֹמַתִים ֵבין ַשַער ֶדֶרְך ַהַלְיָלה ַהִםְלָחָמה ַאְנֵשי-ְוָכל ָהִעיר, ַוִּתָבַקע ד   ָהָאֶרץ. ְלַעם ֶלֶחם, ָהָיה-ְוֹלא ָבִעיר; ָהָרָעב

 ְבַעְרבֹות ֹאתוֹ  ַוַטִשגו ַהֶםֶלְך, ַאַחר ַכְשִדים-ֵחיל ַוִטְרְדפו ה   ָהֲעָרָבה. ֶדֶרְך ַוֵטֶלְך, ָסִביב; ָהִעיר,-ַעל ְוַכְשִדים ַהֶםֶלְך, ַגן-ַעל

-ְוֶאת ז   ִמְשָנט. ִאּתֹו, ַוְיַדְברו ִרְבָלָתה; ָבֶבל, ֶמֶלְך-ֶאל ֹאתוֹ  ַוַטֲעלו ַהֶםֶלְך,-ֶאת ְתְנשו,ַוטִ  ו   ֵמָעָליו. ָנֹפצו,--ֵחילוֹ -ְוָכל ְיֵרחֹו;

 ַהֲחִמיִשי, וַבֹחֶדש ח   }ס{  ָבֶבל. ַוְיִבֵאהו ַבְנֺחְשַּתִים, ַוַטַאְסֵרהו ִעֵור, ִצְדִקָטהו, ֵעיֵני-ְוֶאת ְלֵעיָניו; ָשֲחטו, ִצְדִקָטהו, ְבֵני,

--ָבֶבל-ֶמֶלְך ֶעֶבד ַטָבִחים,-ַרב ְנבוַזְרֲאָדן ָבא  ָבֶבל:-ֶמֶלְך ְנֺבַכְדֶנאַסר ַלֶםֶלְך ָשָנה, ֶעְשֵרה-ְּתַשע ְשַנת ִהיא--ַלֹחֶדש ְבִשְבָעה

ם. ם ָבֵּתי-ָכל תְואֵ  ַהֶםֶלְך; ֵבית-ְוֶאת ְיהָוה,-ֵבית-ֶאת ַוִטְשֹרף ט   ְירוָשָלִ -ְוֶאת י   ָבֵאש. ָשַרף ָגדֹול, ֵבית-ָכל-ְוֶאת ְירוָשַלִ

ם, חֹוֹמת  ֲאֶשר ַהֹמְפִלים-ְוֶאת ָבִעיר, ַהִמְשָאִרים ָהָעם ֶיֶתר ְוֵאת יא   ַטָבִחים.-ַרב ֲאֶשר ַכְשִדים, ֵחיל-ָכל ָנְתצו--ָסִביב ְירוָשַלִ

 ְלֹכְרִמים, ַטָבִחים,-ַרב ִהְשִאיר ָהָאֶרץ, וִמַדַלת יב   ַטָבִחים.-ַרב ְנבוַזְרֲאָדן ֶהְגָלה,--ֶהָהמֹון ֶיֶתר ְוֵאת, ָבֶבל, ַהֶםֶלְך-ַעל ָנְפלו

 ַכְשִדים; ִשְברו--ְיהָוה-ְבֵבית ֲאֶשר ַהְמֹחֶשת ָים-ְוֶאת ַהְםֹכנֹות-ְוֶאת ְיהָוה,-ֵבית ֲאֶשר ַהְמֹחֶשת ַעםוֵדי-ְוֶאת יג   וְלֹיְגִבים.

 ֲאֶשר ַהְמֹחֶשת ְכֵלי-ָכל ְוֵאת ַהַכנֹות,-ְוֶאת ַהְמַזְםרֹות-ְוֶאת ַהָטִעים-ְוֶאת ַהִןיֹרת-ְוֶאת יד   ָבֶבָלה. ְנֺחְשָּתם,-ֶאת ַוִטְשאו

 טז   ַטָבִחים.-ַרב ָלַקח,--ָכֶסף ֶכֶסף-ַוֲאֶשר ָזָהב, ָזָהב רֲאשֶ  ַהִםְזָרקֹות,-ְוֶאת ַהַםְחּתֹות,-ְוֶאת טו   ָלָקחו.--ָבם-ְיָשְרתו

 יז   ָהֵאֶלה. ַהֵכִלים-ָכל ִלְנֹחֶשת ִמְשָקל, ָהָיה-ֹלא--ְיהָוה ְלֵבית ְשֹלֹמה, ָעָשה-ֲאֶשר ְוַהְםֹכנֹות, ָהֶאָחד ַהָטם ְשַנִים, ָהַעםוִדים

-ַעל ְוִרֹםִנים וְשָבָכה )ַאםֹות(, אמה ָשֹלש ַהֹכֶתֶרת ְוקֹוַמת ְנֹחֶשת ָעָליו ְוֹכֶתֶרת ָהֶאָחד, םודָהעַ  קֹוַמת ַאָםה ֶעְשֵרה ְשֹמֶנה

-ֶאתוְ  ָהֹראש, ֹכֵהן ְשָרָיה-ֶאת ַטָבִחים,-ַרב ַוִטַעח יח   ַהְשָבָכה.-ַעל ַהֵשִני, ַלַעםוד ְוָכֵאֶלה ְנֹחֶשת; ַהֹכל ָסִביב, ַהֹכֶתֶרת
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 ַהִםְלָחָמה, ַאְנֵשי-ַעל ָפִקיד הוא-ֲאֶשר ֶאָחד ָסִריס ָלַקח ָהִעיר-וִמן יט   ַהַןף. ֹשְמֵרי ְשֹלֶשת,-ְוֶאת ִמְשֶנה; ֹכֵהן ְצַפְנָיהו,

 ֵמַעם ִאיש ְוִשִשים ָהָאֶרץ; ַעם-ֶאת ְצִבאַהםַ  ַהָסָבא, ַשר ַהֹןֵפר ְוֵאת ָבִעיר, ִנְמְצאו ֲאֶשר ַהֶםֶלְך-ְפֵני ֵמֹרֵאי ֲאָנִשים ַוֲחִמָשה

 ֶמֶלְך ֹאָתם ַוַטְך כא   ִרְבָלָתה. ָבֶבל, ֶמֶלְך-ַעל ֹאָתם ַוֹטֶלְך ַטָבִחים;-ַרב ְנבוַזְרֲאָדן ֹאָתם, ַוִטַעח כ   ָבִעיר. ַהִמְמְצִאים ָהָאֶרץ,

 ַאְדָמתֹו. ֵמַעל ְיהוָדה, ֶגלַוטִ  ֲחָמת; ְבֶאֶרץ ְבִרְבָלה, ַוְיִמיֵתם ָבֶבל

 

 

 (חובה) 'א סעיף על ענה

 .המקדש בית חורבן מתואר שלפניך הקטעים בשני .א

  .נק'( 4) מהכתוב דוגמאות שתי באמצעות תשובתך בסס ?ירמיהו פי על המקדש בית יחרב מדוע ה  (1) 

 באמצעות תשובתך בסס .זה קטע פי על המקדש בית נחרב מדוע והסבר 8- 1 ה"כ ב מלכים קרא (2)

 .נק'( 4) מהכתוב אחת דוגמה

 

  'ד-'ב מהסעיפים שניים על ענה

 

  .המקדש בית לתפיסת בנוגע לעם ירמיהו בין יכוחוהו מתגלה זה בקטע .1-15 פסוקים 'ז ירמיהו קרא .ב

 נק'(. 2) המקדש לבית בנוגע העם תפיסת לבין הנביא תפיסת בין ההבדל את  ברהס (1)

 נק'( 4) דוגמאות שתי הבא הנביא עמדת ולביסוס אחת  דוגמא הבא העם עמדת לביסוס (2)

    

 

 התנהגותו. את לשנות צריך  שהעם טוען ירמיהו זה בקטע .9-95 'ז ירמיה  קרא .ג

 6) תחום לכל אחת דוגמה הבאו התנהגותו את לשנות העם נדרש בהם השונים תחומיםה שני  מהם הסבר 

 (נקודות

 

  והתגשמות. נבואה של קשר נוצר שלפניך הקטעים בשני .1-21 כ"ה ב' ומלכים 1-11 ז ירמיה קרא ד.

 נק'(. 2) מדויק תאריך וציין הכתוב מתוך דבריך בסס ירמיהו? נבואת התגשמה מתי (1)
 מגמה מתוך נכתב 13-17 פסוקים כ"ה ב' במלכים המקדש בית אוצרות שוד שפירוט הסבורים יש (2)

 על ירמיהו של טענתו את מוכיח מלכים מתוך הקטע כיצד הסבר .9-15  ז בפרק ירמיהו של דבריו את להדגיש
 נק'(. 4) מידה כנגד מידה עקרון באמצעות המקדש בית
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 נקודות( 98)  החובה נושאי – שלישי פרק
 נקודות( 6 שאלה )לכל 9 – 6 מהשאלות שלוש על ענה

  
 נקודות( 6) ציון שיבת  .6
 

 5-99 א חגי, קרא
    

 ָשתוֹ  ְלָשְבָעה-ְוֵאין ָאכֹול ְמָעט, ְוָהֵבא ַהְרֵבה ְזַרְעֶּתם ו  ַדְרֵכיֶכם.-ַעל ְלַבְבֶכם, ִשימו  ְצָבאֹות: ְיהָוה ָאַמר ֹכה ְוַעָּתה, ה
 }פ{  ָנקוב. ְצרֹור-ֶאל ִמְשַּתֵכר,--ְוַהִםְשַּתֵכר לֹו; ְלֹחם-ְוֵאין ָלבֹוש, ְלָשְכָרה,-ְוֵאין

 ואכבד בוֹ -ְוֶאְרֶצה ַהָבִית; וְבנו ֵעץ, ַוֲהֵבאֶתם ָהָהר ֲעלו ח  ַדְרֵכיֶכם.-ַעל ְלַבְבֶכם, ִשימו  ְצָבאֹות: ְיהָוה ָאַמר, הכֹ  ז
 ַיַען--ְצָבאֹות ְיהָוה ְנֺאם ֶמה, ַיַען  בֹו: ְוָנַפְחִּתי ַהַבִית ַוֲהֵבאֶתם ִלְמָעט, ְוִהֵמה ַהְרֵבה-ֶאל ָנֹנה ט  ְיהָוה. ָאַמר )ְוֶאָכְבָדה(,

 ָוֶאְקָרא יא  ְיבוָלה. ָכְלָאה ְוָהָאֶרץ, ִמָחל; ָשַמִים ָכְלאו ֲעֵליֶכם, ֵכן-ַעל י  ְלֵביתֹו. ִאיש ָרִצים ְוַאֶּתם ָחֵרב, הוא-ֲאֶשר ֵביִתי
 ַהְבֵהָמה,-ְוַעל ָהָאָדם,-ְוַעל ָהֲאָדָמה; ּתֹוִציא, ֲאֶשר ְוַעל ִטְצָהר,הַ -ְוַעל ַהִּתירֹוש-ְוַעל ַהָדָגן-ְוַעל ֶהָהִרים,-ְוַעל ָהָאֶרץ-ַעל ֹחֶרב
  ַכָנִים. ְיִגיעַ -ָכל ְוַעל,

  
 מסוים. מסר להעביר כדי ובתקבולת במטפורה שימוש יש 6 פסוקב
 נקודות( 3)    אלה. ספרותיים אמצעים  שניל  מהפסוק דוגמה הבא (1)
 נקודות( 3) הספרותיים? האמצעים בעזרת להעביר מבקש שחגי המסר מהו (2)
 
 
 נקודות( 6) ושקר אמת נביאי  .7
 

 7-9 כ"ח וירמיה 15-22 י"ג דברים קרא
 

 95-66 י"ג דברים
 

 ְביֹום ְבֹחֵרב, ֱאֹלֶהיָך, ְיהָוה ֵמִעם ָשַאְלָּת -ֲאֶשר ְכֹכל טז  ִּתְשָמעון. ֵאָליו,  ֱאֹלֶהיָך: ְיהָוה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני, ֵמַאֶחיָך ִמִעְרְבָך ָנִביא טו

 ְיהָוה, ַוֹטאֶמר יז  ָאמות. ְוֹלא עֹוד, ֶאְרֶאה-ֹלא ַהֹזאת ַהְגֹדָלה ָהֵאש-ְוֶאת ֱאֹלָהי, ְיהָוה קֹול-ֶאת ִלְשֹמעַ  ֹאֵסף, ֹלא  ֵלאֹמר: ַהָעָהל,

 יט  ֲאַצֶומו. ֲאֶשר-ָכל ֵאת ֲאֵליֶהם, ְוִדֶבר ְבִפיו, ְדָבַרי, ְוָנַתִּתי ָכמֹוָך; ֲאֵחיֶהם, ִמֶעֶרב ָלֶהם ָאִקים ָנִביא יח  ִדֵברו. ֲאֶשר ֵהיִטיבו,  ֵאָלי:

 ֲאֶשר ֵאת ִבְשִמי, ָדָבר ְלַדֵבר ָיִזיד ֲאֶשר יאַהָמבִ  ַאְך כ  ֵמִעםֹו. ֶאְדֹרש ָאֹנִכי,--ִבְשִמי ְיַדֵבר, ֲאֶשר ְדָבַרי,-ֶאל ִיְשַמע-ֹלא ֲאֶשר ָהִאיש ְוָהָיה,

 ֲאֶשר ַהָדָבר,-ֶאת ֵנַדע ֵאיָכה  ִבְלָבֶבָך: ֹתאַמר, ְוִכי כא  ַההוא. ַהָמִביא וֵמת,--ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְבֵשם ְיַדֵבר, ַוֲאֶשר ְלַדֵבר, ִצִויִתיו-ֹלא

 ִדְברוֹ  ְבָזדֹון  ְיהָוה: ִדְברוֹ -ֹלא ֲאֶשר ַהָדָבר, הוא--ָיֹבא ְוֹלא ַהָדָבר ִיְהֶיה-ְוֹלא ְיהָוה, ְבֵשם ַהָמִביא רְיַדבֵ  ֲאֶשר כב  ְיהָוה. ִדְברוֹ -ֹלא
 }ס{  ִמֶםמו. ָתגור ֹלא ַהָמִביא,

 

 7-9 כ"ח ירמיה

 
  ָהעֹוָלם-ִמן וְלָפֶניָך ְלָפַני ָהיו ֲאֶשר ַהְמִביִאים ח  ָהָעם.-ָכל וְבָאְזֵני ְבָאְזֶניָך ֹדֵבר ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַהָדָבר ָנא-ְשַמע-ַאְך ז

 ַהָמִביא ְדַבר ְבֹבא ְלָשלֹום ִיָמֵבא ֲאֶשר ַהָמִביא ט  וְלָדֶבר. וְלָרָעה ְלִמְלָחָמה ְגֹדלֹות ַמְמָלכֹות-ְוַעל ַרבֹות ֲאָרצֹות-ֶאל ַוִטָמְבאו
   ֶבֱאֶמת. ְיהָוה ְשָלחוֹ -ֲאֶשר ַהָמִביא ִיָוַדע
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 תשובתך ובסס (15-22 י"ח )דברים  החוק פי על שקר נביא לבין אמת נביא בין להבחין ניתן כיצד הסבר (1)
 נק'(. 3) הכתוב על

 מה ועל שקר לנביא אמת נביא בין אבחנה לצורך  (7-9 )כ"ח ירמיהו שציין הנוסף המרכיב מהו הסבר  (2)
 נק'( 3) קביעתו את מבסס הוירמי

 
  

 נקודות( 6) חוק  .8
 

 1-6 ט"ו, דברים
  

 ֵרֵעהו-ֶאת ִיֹגש-ֹלא  ְבֵרֵעהו ַיֶשה ֲאֶשר ָידוֹ  ַמֵשה ַבַעל-ָכל ָשמֹוט ַהְשִמָחה ְדַבר ְוֶזה ב  ְשִמָחה. ַּתֲעֶשה ָשִנים-ֶשַבע ִמֵעץ א
 ְבָך-ִיְהֶיה ֹלא ִכי ֶאֶפס ד  ָיֶדָך. ַּתְשֵמט ָאִחיָך-ֶאת ְלָך ִיְהֶיה ַוֲאֶשר ִּתֹגש ַהָמְכִרי-ֶאת ג  ַליהָוה. ְשִמָחה ָקָרא-ִכי ָאִחיו-ְוֶאת

 ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ְבקֹול ִּתְשַמע ָשמֹועַ -ִאם ַרק ה  ְלִרְשָּתה. ָלהַנחֲ  ְלָך-ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֲאֶשר ָבָאֶרץ ְיהָוה ְיָבֶרְכָך ָבֵרְך-ִכי  ֶאְביֹון
 גֹוִים ְוַהֲעַבְטָּת  ָלְך-ִדֶבר ַכֲאֶשר ֵבַרְכָך ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה-ִכי ו  ַהטֹום. ְמַצְוָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהֹזאת ַהִםְצָוה-ָכל-ֶאת ַלֲעשֹות ִלְשֹמר
  .ִיְמֹשלו ֹלא וְבָך ַרִבים ְבגֹוִים וָמַשְלָּת  ֲעֹבטתַ  ֹלא ְוַאָּתה ַרִבים

  

  

 דוגמאות שתי הקטע מן הבא   הכספים? שמיטת מצוות את לקיים הַמלווה את משכנע המחוקק כיצד  (1)    
           נקודות( 3)          אותן. והסבר לשכנוע,

 נק'( 3) הכתוב על תשובתך בסס השמיטה? חוק קיום על הלאומי הגמול ומהו האישי הגמול מהו (2) 
 
 

 נקודות( 6) חכמה  .9
 
 

 9-99 א קהלת קרא

 

ם ֶמֶלְך ָדִוד-ֶבן ֹקֶהֶלת ִדְבֵרי א -ְבָכל  ָלָאָדם ִטְתרֹון-ַמה ג  .ָהֶבל ַהֹכל ֲהָבִלים ֲהֵבל ֹקֶהֶלת ָאַמר ֲהָבִלים ֲהֵבל ב  .ִבירוָשָלִ

 שֹוֵאף ְמקֹומוֹ -ְוֶאל ַהָשֶמש וָבא ַהֶשֶמש ְוָזַרח ה  .ֹעָמֶדת ְלעֹוָלם ְוָהָאֶרץ ָבא ְודֹור ֹהֵלְך דֹור ד  .ַהָשֶמש ַּתַחת ֶשַטֲעֹמל ֲעָמלוֹ 

 ֹהְלִכים ַהְמָחִלים-ָכל ז  .חַ ָהרו ָשב ְסִביֹבָתיו-ְוַעל ָהרוחַ  הֹוֵלְך ֹסֵבב סֹוֵבב ָצפֹון-ֶאל ְוסֹוֵבב ָדרֹום-ֶאל הֹוֵלְך ו  .ָשם הוא זֹוֵרחַ 

 ְלַדֵבר ִאיש יוַכל-ֹלא ְיֵגִעים ַהְדָבִרים-ָכל ח  .ָלָלֶכת ָשִבים ֵהם ָשם ֹהְלִכים ֶשַהְמָחִלים ְמקֹום-ֶאל ָמֵלא ֵאיֶנמו ְוַהָטם ַהָטם-ֶאל

 ַּתַחת ָחָדש-ָכל ְוֵאין ֶשֵטָעֶשה הוא ֶשַמֲעָשה-וַמה ֶשִטְהֶיה הוא ֶשָהָיה-ַמה ט  .ִמְשֹמעַ  ֹאֶזן ִתָםֵלא-ְוֹלא ִלְראֹות ַעִין ִתְשַבע-ֹלא

 ְוַגם ָלִראֹשִנים ִזְכרֹון ֵאין יא  .ִמְלָפֵננו ָהָיה ֲאֶשר ְלֹעָלִמים ָהָיה ְכָבר  הוא ָחָדש ֶזה-ְרֵאה ֶשֹטאַמר ָדָבר ֵיש י  .ַהָשֶמש

   .ָלַאֲחֹרָנה ֶשִטְהיו ִעם ִזָכרֹון ָלֶהם ִיְהֶיה-ֹלא ִטְהיושֶ  ָלַאֲחֹרִנים

 

 בסס זו? מהשקפה מסקנתו ומהי  קהלת של העולם תפיסת מהי הסבר   .2-3 א' קהלת קרא (1)

 .נק'( 3) הכתוב על תשובתך

 והסבר קהלת של תפיסתו את המדגימות מהכתוב דוגמאות שלוש הבא  .11 -7 פסוקים קרא (2) 

 נקודות( 3) אותן
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 נקודות( 6)  ההרחבה נושאי – רביעי פרק

 
 נקודות( 6) 93- 94 מהשאלות אחת על ענה

 
  

 נקודות( 6) ציון שיבת  .94
 
 

  קל"ז תהילים קרא
  

 ְשֵאלונו ָשם ִכי   ג ִכֹמרֹוֵתינו. ָּתִלינו   ְבתֹוָכה ֲעָרִבים-ַעל   ב ִצטֹון.-ֶאת ְבָזְכֵרנו    ָבִכינו-ַגם ָיַשְבנו ָשם ָבֶבל ַנֲהרֹות ַעל   א
-ִאם   ה ֵנָכר. ַאְדַמת ַעל    ְיהָוה-ִשיר-ֶאת ָנִשיר ֵאיְך   ד ִצטֹון. ִמִשיר    ָלנו ִשירו ִשְמָחה ְותֹוָלֵלינו   ִשיר-ִדְבֵרי שֹוֵבינו

ם ֶאְשָכֵחְך ם-ֶאת ַאֲעֶלה ֹלא-ִאם ֶאְזְכֵרִכי ֹלא-ִאם   ְלִחִכי ְלשֹוִני-ִּתְדַבק   ו ְיִמיִני. ִּתְשַכח   ְירוָשָלִ  ִשְמָחִתי. ֹראש ַעל   ְירוָשַלִ
ם יֹום ֵאת   ֱאדֹום ִלְבֵני ְיהָוה ְזֹכר   ז    ָלְך-ֶשְיַשֶלם ַאְשֵרי ַהְשדוָדה    ָבֶבל-ַבת   ח ָבה. ַהְיסֹוד ַעד   ָערו ָערו ָהֹאְמִרים ְירוָשָלִ

 ַהָןַלע.-ֶאל   ֹעָלַלִיְך-ֶאת ְוִנֵנץ ֶשֹטאֵחז ַאְשֵרי   ט ָלנו. ֶשָגַמְלְּת  ְגמוֵלְך-ֶאת
 
 שלוש על תשובתך ובסס בקטע זכ"ר השורש של משמעותו מה הסבר מנחה. שורש הוא זכ"ר השורש (1)

 (.נק' 3)  הכתוב מתוך דוגמאות
 המזמור מתוך ראיות שתי ציינו בה. והשתקעו בבבל התיישבו המזמור פי על שהגולים וריםהסב יש (2)

 נק'( 3) זו טענה המוכיחים
 
 
 

 נקודות( 6) ושקר אמת נביאי  .99
 7-97 ז עמוס קרא

 
 ֲאֹדָני, ַוֹטאֶמר ֲאָנְך; ָוֹאַמר, ָעמֹוס, ֹרֶאה ַאָּתה-ָמה ֵאַלי, ְיהָוה ַוֹטאֶמר ח  ֲאָנְך. וְבָידֹו, ֲאָנְך; חֹוַמת-ַעל ִנָסב ֲאֹדָני ְוִהֵמה ִהְרַאִני, ֹכה ז

 ֵבית-ַעל ְוַקְמִּתי ֶיֱחָרבו; ִיְשָרֵאל וִמְקְדֵשי ִיְשָחק, ָבמֹות ְוָנַשםו ט  לֹו. רֲעבוֹ  עֹוד, אֹוִסיף-ֹלא--ִיְשָרֵאל ַעִםי ְבֶקֶרב ֲאָנְך ָשם ִהְנִני

-ֹלא--לִיְשָראֵ  ֵבית ְבֶקֶרב ָעמֹוס, ָעֶליָך ָקַשר  ֵלאֹמר: ִיְשָרֵאל,-ֶמֶלְך ָיָרְבָעם-ֶאל ֵאל,-ֵבית ֹכֵהן ֲאַמְצָיה ַוִטְשַלח, י  }ס{  ֶבָחֶרב. ָיָרְבָעם,

 יב  }ס{  ַאְדָמתֹו. ֵמַעל ִיְגֶלה, ָגֹלה--ְוִיְשָרֵאל ָיָרְבָעם; ָימות ַבֶחֶרב ָעמֹוס, ָאַמר ֹכה-ִכי יא  ְדָבָריו.-ָכל-ֶאת ְלָהִכיל ָהָאֶרץ, תוַכל

 עֹוד תֹוִסיף-ֹלא ֵאל,-וֵבית יג  ִּתָמֵבא. ְוָשם ם,ֶלחֶ  ָשם-ֶוֱאָכל ְיהוָדה; ֶאֶרץ-ֶאל ְלָך-ְבַרח ֵלְך ֹחֶזה, ָעמֹוס,-ֶאל ֲאַמְצָיה, ַוֹטאֶמר

-ִכי  ָאֹנִכי: ָנִביא-ֶבן ְוֹלא ָאֹנִכי, ָנִביא-ֹלא ֲאַמְצָיה,-ֶאל ַוֹטאֶמר ָעמֹוס, ַוַטַען יד  הוא. ַמְמָלָכה וֵבית הוא, ֶמֶלְך-ִמְקַדש ִכי  ְלִהָמֵבא:

-ְדַבר ְשַמע ְוַעָּתה, טז  ִיְשָרֵאל. ַעִםי-ֶאל ִהָמֵבא ֵלְך ְיהָוה, ֵאַלי ַוֹטאֶמר ַהֹסאן; ֵמַאֲחֵרי ְיהָוה, ַוִטָעֵחִני טו  ִשְקִמים. ובֹוֵלס ָאֹנִכי, בֹוֵקר

 וְבֹנֶתיָך וָבֶניָך ִּתְזֶנה ָבִעיר ִאְשְּתָך ְיהָוה, ָאַמר-ֹכה ָלֵכן יז  ִיְשָחק. ֵבית-ַעל ַתִחיף, ְוֹלא ִיְשָרֵאל,-ַעל ִתָמֵבא ֹלא ֹאֵמר, ַאָּתה  ְיהָוה:

 }פ{  ַאְדָמתֹו. ֵמַעל ִיְגֶלה ָגֹלה ְוִיְשָרֵאל, ָּתמות, ְטֵמָאה ֲאָדָמה-ַעל ְוַאָּתה, ְּתֺחָלק; ַבֶחֶבל ְוַאְדָמְתָך, ִיֹנלו, ַבֶחֶרב
 
 

 למלך. כך על מדווח הכהן ואמציה ירבעם בית ועל הצפון ממלכת על עמוס מנבא זה בקטע
 הכהן. אמציה ידי על שנאמרו עמוס נבואת על מסולפים פרטים שני ציין  (1)
  תשובתך. נמק עמוס? דברי את אמציה סילף לדעתך מדוע (2)
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 נקודות( 6) חוק  .96
 11-14 י"ט, ויקרא קרא

  
 ֲאִני ֱאֹלֶהיָך, ֵשם-ֶאת ְוִחַלְלָּת   ַלָשֶקר: ִבְשִמי, ִתָשְבעו-ְוֹלא יב  ַבֲעִמיתֹו. ִאיש ְתַשְערו,-ְוֹלא ְתַכֲחשו-ְוֹלא ִּתְגֹנבו; ֹלא, יא

 ִתֵּתן ֹלא ִעֵור, ְוִלְפֵני--ֵחֵרש ְתַקֵלל-ֹלא יד  .ֹבֶקר-ַעד ִאְּתָך ָשִכיר ְנֺעַלת ָתִלין-ֹלא ִתְגֹזל ְוֹלא ֵרֲעָך-ֶאת ַתֲעֹשק-ֹלא יג ְיהָוה.
  ְיהָוה. ֲאִני ֵםֱאֹלֶהיָך, ְוָיֵראתָ  ִמְכֹשל;

  

  

 וכי בזה, זה תלויים אלה בפסוקים הכתובים האיסורים ארבעת כי המפרשים, יש .11-12 פסוקים קראו א.

לּות. קשר על מלמד האיסורים סדר  זה? פירוש לבסס ניתן כיצד ַהתְּ

 
 עצה תיתן לא בדבר הסומא לפני –' מכשל תתן לא עור ולפני" :רש"י  פירוש ואת 14 ,י"ט ויקרא, קרא ב.

 ."הימנו ונוטלה עליו עוקף ואתה חמור, לך וקח שדך מכור תאמר: אל לו. הוגנת שאינה
  

 5)    רש"י? לפי המכשול, ומהו העיוור הוא מי מטפורי. באופן מכשל" תתן לא עור "ולפני הצו את מפרש רש"י
 נקודות(

  
 
 
 

 נקודות( 6) חכמה  .93
 

 6-96 ט איוב, קרא
  
 ֵלָבב ֲחַכם   ד ָאֶלף.-ִמִמי ַאַחת ַיֲעֶנמו-ֹלא   ִעםוֹ  ָלִריב ַיְחֹנץ-ִאם   ג ֵאל.-ִעם ֱאנֹוש ִטְצַדק-וַמה    ֵכן-ִכי ָיַדְעִּתי ָאְמָנם   ב

    ִמְםקֹוָמה ֶאֶרץ ַהַםְרִגיז   ו ְבַאנֹו. ֲהָפָכם ֲאֶשר   ָיָדעו ְוֹלא ָהִרים ַהַםְעִּתיק   ה ַוִטְשָלם. ֵאָליו ִהְקָשה-ִמי   ֹכחַ  ְוַאִםיץ
   ט ָים. ָבֳמֵתי-ַעל ְודֹוֵרְך    ְלַבדוֹ  ָשַמִים ֹנֶטה   ח ַיְחֹּתם. כֹוָכִבים וְבַעד    ִיְזָרח ְוֹלא ַלֶחֶרס ָהֹאֵמר   ז ִיְתַפָלצון. ְוַעםוֶדיהָ 

 ְוֹלא ָעַלי ַיֲעֹבר ֵהן   יא ִמְסָנר. ֵאין-ַעד ְוִנְפָלאֹות    ֵחֶקר ֵאין-ַעד ְגֹדלֹות ֹעֶשה   י .ֵתָמן ְוַחְדֵרי    ְוִכיָמה ְכִסיל ָעש-ֹעֶשה
 ַּתֲעֶשה.-ַמה ֵאָליו ֹיאַמר-ִמי    ְיִשיֶבמו ִמי ַיְחֹּתף ֵהן   יב לֹו. ָאִבין-ְוֹלא ְוַיֲחֹלף    ֶאְרֶאה

  
  
 .נקודות( '3) 4 בפסוק איוב של הטיעון את ממחיש 5-7 פסוקיםב' ה של המאפיינים תיאור כיצד הסבר (1) 
 11-12 פסוקים קרא איוב. של המר לגורלו מתייחס האל נפלאות את המתאר 12 שפסוק הסבורים יש      (2)

 נקודות( 3)            איוב. של המר גורלו כתיאור 12 פסוק את מסבירים  אלה פסוקים כיצד והסבר
  
 
  

 נקודות( 96) נלמד שלא קטע - חמישי פרק
 נקודות(. 4 – שאלה )לכל 17 – 15 השאלות מן שתיים ועל )חובה( 14 שאלה על שאלות: שלוש על ענה
 )חובה( 14 שאלה על ענה

 
 

 .95- 9 י"ד, א, מלכים קרא
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 ֵאֶשת )ַאְּת( אתי-ִכי ֵיְדעו, ְוֹלא ְוִהְשַּתִמית, ָנא קוִמי ְלִאְשּתֹו, ָיָרְבָעם ַוֹטאֶמר ב  ָיָרְבָעם.-ֶבן ֲאִבָטה ָחָלה ַהִהיא, ָבֵעת א
 ְוִנֺעִדים, ֶלֶחם ֲעָשָרה ְבָיֵדְך ְוָלַקַחְּת  ג  ה.ַהזֶ  ָהָעם-ַעל ְלֶמֶלְך, ָעַלי ִדֶבר-הוא--ַהָמִביא ֲאִחָטה ָשם-ִהֵמה ִשֹלה, ְוָהַלְכְּת  ָיָרְבָעם;
 ֵבית ַוָּתֹבא ִשֹלה, ַוֵּתֶלְך ַוָּתָקם ָיָרְבָעם, ֵאֶשת ֵכן, ַוַּתַעש ד  ַלָמַער. ִטְהֶיה-ַמה ָלְך, ַיִגיד הוא ֵאָליו; וָבאת--ְדַבש וַבְקֺבק
 }פ{  ִמֵשיבֹו. ֵעיָניו ָקמו יכִ  ִלְראֹות, ָיֹכל-ֹלא ַוֲאִחָטהו ֲאִחָטה;

 ֵאֶליָה; ְּתַדֵבר ְוָכֶזה, ָכֹזה--הוא ֹחֶלה-ִכי ְבָנה-ֶאל ֵמִעְםָך ָדָבר ִלְדֹרש ָבָאה ָיָרְבָעם ֵאֶשת ִהֵמה ֲאִחָטהו,-ֶאל ָאַמר ַויהָוה ה
 ַאְּת  ֶזה, ָלָםה ָיָרְבָעם; ֵאֶשת ֹבִאי ַוֹטאֶמר, ַבֶנַתח, ָבָאה ַרְגֶליָה, קֹול-ֶאת ֲאִחָטהו ִכְשֹמעַ  ַוְיִהי ו  ִמְתַנֵכָרה. ְוִהיא ְכֹבָאה, ִויִהי

 ָהָעם; ִמּתֹוְך ֲהִרֹמִתיָך, ֲאֶשר ַיַען ִיְשָרֵאל, ֱאֹלֵהי ְיהָוה ָאַמר-ֹכה ְלָיָרְבָעם, ִאְמִרי ְלִכי ז  ָקָשה. ֵאַלִיְך ָשלוחַ  ְוָאֹנִכי, ִמְתַנֵכָרה,
 ִמְצֹוַתי ָשַמר ֲאֶשר ָדִוד, ְכַעְבִדי ָהִייתָ -ְוֹלא ָלְך; ָוֶאְּתֶנהָ  ָדִוד, ִמֵבית ַהַםְמָלָכה-ֶאת ָוֶאְקַרע ח  ִיְשָרֵאל. ַעִםי ַעל ָנִגיד, ֶאֶּתְנָךוָ 

 ֱאֹלִהים ְלָך-ַוַּתֲעֶשה ַוֵּתֶלְך ְלָפֶניָך; ָהיו-ֲאֶשר ִמֹכל ֹות,ַלֲעש ַוָּתַרע ט  ְבֵעיָני. ַהָטָשר ַרק ַלֲעשֹות, ְלָבבֹו,-ְבָכל ַאֲחַרי ָהַלְך-ַוֲאֶשר
 ַמְשִּתין ְלָיָרְבָעם ְוִהְכַרִּתי ָיָרְבָעם, ֵבית-ֶאל ָרָעה ֵמִביא ִהְנִני ָלֵכן, י  ַגֶוָך. ַאֲחֵרי ִהְשַלְכָּת, ְוֹאִתי ְלַהְכִעיֵסִני, וַמֵןכֹות, ֲאֵחִרים
 ֹיאְכלו ָבִעיר, ְלָיָרְבָעם ַהֵםת יא  ֺּתםֹו.-ַעד ַהָגָלל ְיַבֵער ַכֲאֶשר ָיָרְבָעם,-ֵבית ַאֲחֵרי וִבַעְרִּתי ְבִיְשָרֵאל; ָעזובוְ  ָעצור ְבִקיר,

 וֵמת ָהִעיָרה, ַרְגַלִיְך ְבֹבָאה ֵתְך;ְלֵבי ְלִכי קוִמי, ְוַאְּת  יב  ִדֵבר. ְיהָוה, ִכי  ַהָשָמִים: עֹוף ֹיאְכלו ַבָשֶדה, ְוַהֵםת ַהְכָלִבים,
 ְיהָוה-ֶאל טֹוב, ָדָבר בוֹ -ִנְמָצא ַיַען  ָקֶבר:-ֶאל ְלָיָרְבָעם ָיֹבא ְלַבדֹו, ֶזה-ִכי--ֹאתוֹ  ְוָקְברו ִיְשָרֵאל,-ָכל לוֹ -ְוָסְפדו יג  ַהָטֶלד.
-ַגם וֶמה, ַהטֹום; ֶזה ָיָרְבָעם ֵבית-ֶאת ַיְכִרית ֲאֶשר ִיְשָרֵאל,-ַעל ֶמֶלְך לוֹ  ְיהָוה ְוֵהִקים יד  ָיָרְבָעם. ְבֵבית--ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי
 ָנַתן ֲאֶשר ַהֹזאת ַהחֹוָבה ָהֲאָדָמה ֵמַעל ִיְשָרֵאל-ֶאת ְוָנַתש ַבַםִים, ַהָעֶנה ָינוד ַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל,-ֶאת ְיהָוה ְוִהָכה טו  ָעָּתה.

  ְיהָוה.-ֶאת ַמְכִעיִסים,--ֲאֵשֵריֶהם-ֶאת ָעשו ֲאֶשר ַיַען,  ַלָמָהר: ֵמֵעֶבר ָרםְוזֵ  ַלֲאבֹוֵתיֶהם,

 
 
 

 )חובה( 94 שאלה על ענה .94
  

  ממלכתו. ואת ירבעם בית את שתפקוד הפורענות על מנבא אחיה שלפניך בקטע
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 .נקודות( 2) הכתוב על תשובתך את בסס זו? לפורענות הובילש ירבעם של  המעשה מהו (2)
  

 97 – 95 השאלות מן שתיים מהשאלות שתיים על ענה
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 9646שאלון  -פתרון 

 (נקודות 62) בראשית ספר - ראשון פרק

 האנושות של המוסרית ההידרדרות תהליך א..1

 ָאִחיו ֶהֶבל-ֶאל ַקִין ַוֹטאֶמר ח  קין רצח :מוסרית מבחינה חטאו  האדם שבני המוכיחות מהכתוב דוגמאות שתי  (1)

 נשותיו בפני ומתפאר למך שמבצע ההמוני והרצח (8 )ד ַוַטַהְרֵגהו. ָאִחיו ֶהֶבל-ֶאל ַקִין ַוָטָקם ַבָשֶדה ִבְהיֹוָתם ַוְיִהי

 ִכי כד  ְלַחֺבָרִתי. ְוֶיֶלד ְלִפְצִעי ָהַרְגִּתי ִאיש ִכי  ִאְמָרִתי ַהְאֵזָמה ֶלֶמְך ְנֵשי קֹוִלי ְשַמַען ְוִצָלה ָעָדה ְלָנָשיו ֶלֶמְך ַוֹטאֶמר"

 (32 )ד   ְבָעה.ְוִש  ִשְבִעים ְוֶלֶמְך ָקִין-יַֺעם ִשְבָעַתִים

 ולאחר קיפוח רגשות ומתוך קנאה מתוך רצח מבצע האדם תחילה :באמצעות האנושות של ההידרדרות תהליך (3)

  כך. על גאה ואף  יבשה(, )מכה לחבורה לו גרם שילד בגלל רק משמעותית, סיבה כל בלי רוצח האדם מכן

 

 את הבל לפני הבין שקין סבורים שאחרים בעוד  לה', המנחה בהכנת מקין יותר השתדל שהבל הסבורים יש   ב.

     לה'. המנחה חשיבות

 הנתח ומחלביהן, למובחרים, הנחשבים צאנו, מבכורות לה' הביא הבל המנחה: בהכנת מקין יותר השתדל הבל

 של היוזם הוא קין זאת, בכל (.4 )ד "ִמְנָחתוֹ -ְוֶאל ֶהֶבל-ֶאל ְיהָוה ַוִטַשע ןוֵמֶחְלֵבהֶ  ֹצאנוֹ  ִמְבֹכרֹות" הבשר: של הטוב

ֵבא ָיִמים ִמֵעץ ַוְיִהי " המנחות: הבאת  המנחה, את שהביא הראשון הוא קין (.2 )ד "ַליהָוה ִמְנָחה ָהֲאָדָמה ִמְנִרי ַקִין ַויָּ

 (.4 )ד "הּוא-ַגם ִביאהֵ  ְוֶהֶבל "  אחריו: נגרר שהבל בעוד

 

 

 :חופשית בחירה אין לקיןש הסבורים ויש חופשית בחירה יש לקין ה' שבתשובת הסבורים יש  ג.

 (7 )ד "בוֹ -ִּתְמָשל ְוַאָּתה ְּתשוָקתוֹ  ְוֵאֶליָך ֹרֵבץ ַחָחאת ַלֶנַתח ֵתיִטיב ֹלא ְוִאם ְשֵאת ֵּתיִטיב-ִאם ֲהלֹוא "

 תזכה )שאת(. אחיך פני על יתרון לך יהיה נישא, תהיה  - גותךהתנה על תשמור טוב, תהיה אם חופשית: בחירה

 ה'. מידי לשכר

 מאד לך ויהיה לך, אורב החטא לפתחך, רובץ החטא מקרה בכל – תיטיב לא ואם תיטיב אם חופשית: בחירה אין

 שעליו ףא על להתנהגותו, קשר כל בלי המטריד החטא של מנוכחותו סובל האדם זה פירוש לפי עליו. להתגבר קשה

 בו. לשלוט

 

 

   האומה. כאבות לעתידם הנוגעות לאבות הבטחות א. .2

 נק'( 4)  אותן והסבר לאברהם ה' שמבטיח הבטחות שתי  (1)

 שתתקיים הזרע הבטחת –  (4 )טו ִייָרֶשָך הוא ִמֵםֶעיָך, ֵיֵצא ֲאֶשר ִאם-ִכי  ֶזה: ִייָרְשָך ֹלא הראשונה: ההבטחה

 שרה. של הבן באמצעות

 הבטחת (.7 )טו "ְלִרְשָּתה ַהֹזאת, ָהָאֶרץ-ֶאת ְלָך ָלֶתת--ַכְשִדים ֵמאור הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ְיהָוה, ֲאִני " השנייה: ההבטחה

 כנען. ארץ
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 ֲאָנִשים-ְוִעם ֱאֹלִהים-ִעם ָשִריתָ -ִכי  ִיְשָרֵאל-ִאם ִכי ִשְמָך עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב ֹלא ַוֹטאֶמר"  – ליעקב שניתנה ההבטחה (3)

 המלאך עם נאבק  שיעקב מכיוון  שליטה. שררה, מלשון ישראל יהיה ששמו ליעקב מבטיח המלאך (.39 )לב "ַוּתוָכל

  עשיו. אחיו על כלומר אנשים, על לגבור שיצליח וחומר קל עליו, וגבר

 

 

 

 לו. שנתן הזרע ובהבטחת בה' האמין אברהם כלומר , "ְצָדָקה לֹו, ַוַטְחְשֶבהָ  ַביהָוה; ֶהֱאִמן,וְ "   נאמר 6  בפסוק (1) .ב

 שה' כדי אות מה' מבקש אברהם – "?ִאיָרֶשָמה ִכי ֵאַדע ַבָםה" הארץ: בהבטחת ספק מטיל הוא 8 פסוק  זאת לעומת

   הארץ את לו ייתן שאכן יוכיח

 ספק מטיל שהוא אלא בה' ספק מטיל אינו אברהם הפסוקים. שני בין )האחדה( ניזציההרמו יוצר ספורנו   (3)

   להבטחה. ראויים יהיו ולא שיחטאו בצאצאיו

 

 מקומו את להחליף רצה עקב, יעקב העקבה: היא 36 פס' כה בפרק יעקב של האשמה  .32-22  ל"ב בראשית קרא ג.

  (.36 )כה "ַיֲעֹקב ְשמוֹ  ַוִטְקָרא ,ֵעָשו ַבֲעֵקב ֹאֶחֶזת ְוָידוֹ  ,ָאִחיו ָיָצא ֵכן-ְוַאֲחֵרי" במרמה: בבכורה ולזכות עשיו של

 המילה פירוש (.26 )כ"ז ִבְרָכִתי ָלַקח ַעָּתה ְוִהֵמה ,ָלָקח ְבֹכָרִתי-ֶאת--ַפֲעַמִים ֶזה ַוַטְעְקֵבִני ,ַיֲעֹקב ְשמוֹ  ָקָרא ֲהִכי ַוֹטאֶמר

 לעומת הברכה. את ולקח הבכורה את גנב כאשר פעמיים אותו רימה שיעקב אומר עשיו עקום: עקוב, הוא יעקב

  האל. בפני ישר של במובן לישראל שמו את משנה המלאך זאת,

  

 נקודות( 44) ונבואה היסטוריוגרפיה – שני פרק

  שלפניך. 1-12 פסוקים קרא א.  .3

 )פס' "ְלַעְבֶדָך וְנַתִּתיהָ  ֵמָעֶליָך ַהַםְמָלָכה-ֶאת ֶאְקַרע ֹרעַ "ק הממלכה: פילוג הוא בקטע המתואר ההיסטורי האירוע (1)

 ֵמאֹות ְשַבע ָשרֹות ָנִשים לוֹ -ַוְיִהי" ה': מעם שלמה לב את שהיטו הנכריות הנשים חטא בגלל התרחש האירוע  (.11

 ָהָיה-ְוֹלא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ְלָבבוֹ -ֶאת ִהחו ָנָשיו ְשֹלֹמה ִזְקַנת ְלֵעת ַוְיִהי ד  ִלבֹו.-ֶאת ָנָשיו ַוַטחו ֵמאֹות ְשֹלש וִפַלְגִשים

 (.2-4 )יא :ָאִביו ָדִויד ִכְלַבב ֱאֹלָהיו ְיהָוה-ִעם ָשֵלם ְלָבבוֹ 

 לדוד  השוואה (.1 )פס' נשים של קטלוג – הנשים פירוט :שלמה חטאי את  מעצימיםה רטוריים אמצעים שני (3)

 לוֹ -ַוְיִהי) טיפולוגיים מספרים (.3 )פס' ועמוניות מואביות נשים לשאת איסור על המקראי לחוק ציטוט (.6 ,4 )פס'

 (.ֵמאֹות ְשֹלש וִפַלְגִשים ֵמאֹות ְשַבע ָשרֹות ָנִשים

 ההשוואה החוק. הפרת את מדגיש החוק ציטוט הנשים. ריבוי את מעצימים הטיפולוגיים והמספרים הנשים פירוט

 המלך. מאידיאל רחוק הוא לכן האידיאלי, המלך לדוד מנוגד ששלמה מדגישה לדוד

 

 שלפניך. 4-2 פסוקים קרא ב.
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 שלמה. של ימיו בסוף רק התרחש שהחטא מדגיש המלך ראשית, :שלמה של החטא מחומרת  מפחית המספר (1)

 ".ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ְלָבבוֹ -ֶאת ִהחו ָשיונָ  ְשֹלֹמה ִזְקַנת ְלֵעת ִהי"וי אותו: שהסיתו הן שנשיו מודגש שנית,

 

 בתנך שנחשב שלמה, של שחטאו מכאן אחרים, אלוהים עבד ששלמה במפורש שנאמר הוא 2 בפסוק הקושי (3) 

 אלוהים לעבוד לנשותיו ִאפשר רק אלא אחרים אלוהים עבד לא שלמה  הפתרון: מאד. חמור היה אידיאלי, למלך

 זה מעשה מציג המחבר   שלמה. של החטא היא  אחרים, אלוהים לעבוד לנשותיו, שלמה העניקש הזכות .אחרים

  זאת. עשה שלא אף על אחרים, אלוהים אחר בעצמו הלך שלמה כאילו

  

 

 

 :הממלכה לפילוג נוסף מרומז הסבר ש (36-38 יא א מלכים ) בקטע  ג.

 המרד (.36 )יא "ַבֶםֶלְך ָיד ַוָטֶרם" :ירבעם  בהנהגת הצפון שבטי מרד הוא הממלכה לפילוג המרומז ההסבר (1)

-ֶאת ָבָנה ְשֹלֹמה  ַבֶםֶלְך ָיד ֵהִרים-ֲאֶשר ַהָדָבר ֶזה" ְ הצפון שבטי  רק הוטלה המפרכת המס שעבודת בגלל התרחש

  (.37 )פס' "ָאִביו ָדִוד ִעיר ֶנֶרץ-ֶאת ָסַגר ַהִםלֹוא

 בסוף רק שחטא חשוב למלך המחבר בעיני הנחשב שלמה, במלך לפגוע לא כדי שמפור ולא מרומז זה הסבר (3) 

 המלך. של היחלשותו על המעיד חמור למעשה נחשב במלכות שמרד משום וזאת ימיו,

  .11-12  פסוקים קרא ד.

 חסדה בגלל הממלכה. בפילוג הבן יענש  שלמה, האב של חטאו בגלל  לדורות: גמול היא זה בקטע הגמול שיטת (1)

 ְבָיֶמיָך-ַאְך יב  ְלַעְבֶדָך. וְנַתִּתיהָ  ֵמָעֶליָך ַהַםְמָלָכה-ֶאת ֶאְקַרע ָקֹרעַ " ממנו: תקרע הממלכה כל שלא הבן יזכה דוד, לאב,

  . (13-12) " ִלְבֶנָך ֶאֵּתן ָחדאֶ  ֵשֶבט ֶאְקָרע ֹלא ַהַםְמָלָכה-ָכל-ֶאת ַרק יג  ֶאְקָרֶעָמה. ִבְנָך ִמַטד  ָאִביָך ָדִוד ְלַמַען ֶאֱעֶשָמה ֹלא

 

 הבחירה ובגלל השושלת, כמייסד בדוד הבחירה לדוד, החסד בגלל :לשלמה שניתן בעונש להקלות הסיבות שתי  (3)

ם וְלַמַען ַעְבִדי ָדִוד ְלַמַען"  דוד: בית מידי הממלכה כל תילקח לא – ה' של כעירו בירושלים  )פס' ָבָחְרִּתי ֲאֶשר ְירוָשַלִ

12) 

 

 

 :יאשיהו למלך תוהערכ לבין מנשה למלך היסטוריוןה של ההערכה בין  ההבדל   (1)   א.  .4

 )כא ִיְשָרֵאל ְבֵני ִמְנֵני ְיהָוה הֹוִריש ֲאֶשר ַהגֹוִים ְכתֹוֲעֹבת ְיהָוה ְבֵעיֵני ָהַרע ַוַטַעש שלילית: היא מנשה למלך הערכה

 )כב  "וְשֹמאול ָיִמין ָסר-ְוֹלא ָאִביו ָדִוד ֶדֶרְך-ְבָכל ַוֵטֶלְך ְיהָוה ְבֵעיֵני ַהָטָשר ַוַטַעש" חיובית: יאשיהו למלך הערכה (.3

3.) 

 יאשיהו: של הדתיים מעשיו לבין מנשה  של הדתיים מעשיו בין ההבדל (3)

 הבעל עבודת (.2 )כא "ָאִביו ִחְזִקָטהו ִאַבד ֲאֶשר ַהָבמֹות-ֶאת ַוִטֶבן ַוָטָשב " :פולחן פיזור  מנשה: של המעשים

 ַוַטֲעֹבד ַהָשַמִים ְצָבא-ְלָכל ַוִטְשַּתחו ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ַאְחָאב ָעָשה ַכֲאֶשר ֲאֵשָרה ַוַטַעש ַלַבַעל ִמְזְבֹחת ַוָטֶקם " והאשרה:

 ָאַמר ֲאֶשר ְיהָוה ְבֵבית ִמְזְבֹחת וָבָנה " :המקדש בית לחצרות האשורי השמיים צבא פולחן הכנסת (.2 )כא "ֹאָתם
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ם ְיהָוה  פסל הכנסת  (.4-2 )כא "ְיהָוה-ֵבית ַחְצרֹות ִבְשֵּתי ַהָשָמִים ְצָבא-ְלָכל ִמְזְבחֹות ַוִטֶבן  .ְשִמי-ֶאת ָאִשים ִבירוָשַלִ

 ְבנוֹ  ְשֹלֹמה-ְוֶאל ָדִוד-ֶאל ְיהָוה ָאַמר ֲאֶשר ַבַבִית ָעָשה ֲאֶשר ָהֲאֵשָרה ֶנֶסל-ֶאת ֶשםַוטָ " :המקדש בית תוך אל האשרה

ם ַהֶזה ַבַבִית  (7 )פס' "ְלעֹוָלם ְשִמי-ֶאת ָאִשים ִיְשָרֵאל ִשְבֵטי ִמֹכל ָבַחְרִּתי ֲאֶשר וִבירוָשַלִ

 בספר הכתובים החוקים את קיים לא שהעם מבין יאשיהו   הראשון: המעשה : יאשיהו של הדתיים המעשים

 ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ִדְבֵרי-ֶאת ַהֶםֶלְך ִכְשֹמעַ  ַוְיִהי " נביא: באמצעות ה' דין גזר את לשמוע ומבקש המקדש בבית שנמצא

 (.11-12)  ַהֶזה ַהִמְמָצא ַהֵןֶפר ִדְבֵרי-ַעל ְיהוָדה-ָכל וְבַעד ָהָעם-וְבַעד ַבֲעִדי ְיהָוה-ֶאת ִדְרשו ְלכו ....  .ְבָגָדיו-ֶאת ַוִטְקַרע

 ְבָשְמֲעָך ְיהָוה ִמְנֵני ַוִּתָכַנע ְלָבְבָך-ַרְך ַיַען" החורבן: עונש על שמע שיאשיהו לאחר בתשובה "חזרה השני: המעשה

-ְנֺאם ָשַמְעִּתי ָאֹנִכי ְוַגם ְלָפָני ַוִּתְבֶכה ְבָגֶדיָך-ֶאת ַוִּתְקַרע ְוִלְקָלָלה ְלַשָםה תִלְהיוֹ  ֹיְשָביו-ְוַעל ַהֶזה ַהָםקֹום-ַעל ִדַבְרִּתי ֲאֶשר

 (19 )פס' ְיהָוה

 

ם-ַעל ָרָעה ֵמִביא ִהְנִני ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיהָוה ָאַמר-ֹכה ָלֵכן"   יהודה: וגלות  חורבן – ולעם למנשה הגמול (1) .ב  ְירוָשַלִ

 (.13-12 )כא ...."ֹאְיֵביֶהם-ְלָכל ְוִלְמִשָןה ְלַבז ְוָהיו ֹאְיֵביֶהם ְבַיד וְנַתִּתים ַנֲחָלִתי ְשֵאִרית ֵאת ְוָנַטְשִּתי ....  ִויהוָדה

 ְבָשלֹום ִקְבֹרֶתיָך-ֶאל ְוֶנֱאַסְפָּת  ֲאֹבֶתיָך-ַעל ֹאִסְפָך ִהְנִני ָלֵכן"  בשלום משכבו על ימות יאשיהו ולעם: ליאשיהו הגמול

 ְלַשָםה ִלְהיֹות"  יהודה: חורבן  - לעם הגמול .(32 )כב "ַהֶזה ַהָםקֹום-ַעל ֵמִביא ֲאִני-ֲאֶשר ָהָרָעה ְבֹכל ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה-ְוֹלא

 תיחרב. כלומר לשממה, תהפוך יהודה (.19 )כב ְוִלְקָלָלה

 שהעם אלא חטאיו על נענש לא מנשה :לדורות קיבוצי גמול היא 13-12 כ"א ב' מלכיםב במלכים הגמול שיטת (3)

 :לדורות הגמול שיטת פי על נענש העם :14-32 כ"ב ב' במלכים הגמול שיטות שתי  המלך. חטאי על בעתיד ייענש

 ַהָםקֹום-ַעל ֵמִביא ֲאִני-ֲאֶשר ָהָרָעה ְבֹכל ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה-ְוֹלא" הכתוב על תשובתך בסס  הבאים לדורות שידחה חורבן

   בשלום. משכבו על ומת אישי בגמול זוכה המלך זאת לעומת .(32 )כב "ַהֶזה

 

 הצלחת. על המזון את אוכל שהסועד כמו ירושלים, את ימחה ה' ירושלים: חורבן  .ג

 הצלחת. על פירורים יהיו שלא כדי פיה, על הקערה את הופך הוא הצלחת על המזון את אוכל שהסועד לאחר גלות:

  החורבן. לאחר בירושלים שיישארו התושבים את יגלה ה' כך

 

  .14-17 ל"ג ב' הימים ודברי  1-11 כ"א ב' מלכים ד.

  מנשה: על הימים דברי וגרסת מלכים גרסת בין הבדלים (1)

 

 ְיהָוה ָאַמר-ֹכה ָלֵכן" מלכים: בגרסת רק המופיע יהודה החורבן עונש על המידע את השמיטה הימים דברי רסתג

ם-ַעל ָרָעה ֵמִביא ִהְנִני ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי  ְלַבז ְוָהיו ֹאְיֵביֶהם ְבַיד וְנַתִּתים ַנֲחָלִתי ְשֵאִרית ֵאת ְוָנַטְשִּתי ....  ִויהוָדה ְירוָשַלִ

 החזרה ועל למנשה שניתן האישי העונש על מידע הוסיף הימים דברי ספר (.13-12 )כא ...."ֹאְיֵביֶהם-ְלָכל ְוִלְמִשָןה

  מלכים(. בספר נזכרים לא שכלל פרטים )שני מנשה של בתשובה

 

 



 

 

 

   0-033-05-05-05  ורישום מידע מרכז   |   33-3033030 פקס.   33-3033033 טלפון.   33536 אביב תל 3 סירקין אנקורי בית

 !בפייסבוק שלנו חברים להיות בואו info@ankori.co.il |  www.ankori.co.il  דוא"ל

 

 אין לכן לדורות בגמול דוגל מלכים ספר הספרים. שני של השונה הגמול תפיסת היא אלה להבדלים הסיבה (3) 

 על זאת לעומת הבאים. הדורות על שיוטל החורבן לעונש התייחסות שיש בעוד מנשה למלך אישי לגמול התייחסות

 אך אותו השובה אשור מלך באמצעות חטאיו על נענש מנשה לכן אישית, היא הגמול שיטת הימים דברי ספר פי

  ה'. אל והתחנן בתשובה שחזר בגלל בשלום( משכבו על ומת שנה וחמש חמישים מלך )מנשה ה' מידי לשכר זוכה

 

 

 .המקדש בית חורבן מתואר שלפניך הקטעים בשני א. .5

 העם: של הרעים המעשים הם העם מעלללי   העם: התנהגות בגלל ירמיהו פי על יחרב המקדש בית  (1) 

 מקלט למקום  המקדש בית את הפך העם  (.2 )ז "ַהֶזה ַבָםקֹום ֶאְתֶכם ַוֲאַשְכָנה וַמַעְלֵליֶכם ַדְרֵכיֶכם ֵהיִטיבו"

 )פס' ְיהָוה-ְנֺאם ָרִאיִתי ִהֵמה ָאֹנִכי ַגם ְבֵעיֵניֶכם ָעָליו ְשִמי-ִנְקָרא-ֲאֶשר ַהֶזה ַהַבִית ָהָיה ָנִרִצים ַהְמָעַרת לפושעים:

11).  

  .נק'( 4) מהכתוב דוגמאות שתי באמצעות תשובתך בסס ?ירמיהו פי על המקדש בית יחרב מדוע

 "ִמְשָנט ִאּתֹו, ַוְיַדְברו ִרְבָלָתה; ָבֶבל, ֶמֶלְך-ֶאל ֹאתוֹ  ַוַטֲעלו ַהֶםֶלְך,-ֶאת ַוִטְתְנשו,"  מדינית: היא לחורבן הסיבה (3)

 צדקיהו שיעבוד(: )חוזה ואסל חוזה הפרת בגלל למשפט יהודה מלך צדקיהו את העמיד אשור מלך   .(6 )פס'

 נחרבה. ויהודה וחוסל נענש לכן אשור במלך מרד

 

  .המקדש בית לתפיסת בנוגע לעם ירמיהו בין הוויכוח מתגלה  1-12 פסוקים 'ז  בירמיהו ב.

 בבית פיזית שוכן אינו ה' ה', של לשמו שנבנה הבית הוא המקדש שבית היא המקדש בית על נביאה תפיסת (1)

 מקום הוא המקדש שבית היא העם של המקדש תפיסת . יחרב: הוא הבית את מכבד לא העם אם לכן המקדש,

 לעולם. ייחרב לא לכן האל של מגוריו

 נק'( 4) דוגמאות שתי הבא הנביא עמדת ולביסוס אחת  דוגמא הבא העם עמדת לביסוס (3)

 ה', היכל הוא ה' שבית הטוען העם דברי את מצטט ירמיהו (.4 )פס' "ֵהָםה ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל"   

 חסין אינו שהבית הטוען הנביא עמדת ביסוס ."ִנַסְלנו ַוֲאַמְרֶּתם"  חסין: שהוא מאמין הוא ולכן ה', שוכן שבו הבית

  ָעָליו ְשִמי-ִנְקָרא ֲאֶשר ַהֶזה ַבַבִית" כבודו: ביזוי בגלל יושמד לכן תהילתו, לשמו, ה', לכבוד רק נבנה שהוא משום

 בוֹ  ֹבְטִחים ַאֶּתם ֲאֶשר ָעָליו ְשִמי-ִנְקָרא ֲאֶשר ַלַבִית ְוָעִשיִתי " (.11) ְבֵעיֵניֶכם ָעָליו ְשִמי-ִנְקָרא-ֲאֶשר ַהֶזה ַהַבִית ָהָיה (12)

 (14) "ְלִשלוֹ  ָעִשיִתי ַכֲאֶשר ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֶכם ָנַתִּתי-ֲאֶשר ְוַלָםקֹום

 

 לשנות העם נדרש בהם השונים תחומיםה שני התנהגותו. את לשנות צריך  שהעם  ירמיהו טוען 1-15 'ז ירמיהב .ג

  (.9 )ז ..." ַלֶשֶקר ְוִהָשֵבעַ  ְוָנֹאף ָרֹצחַ  ֲהָגֹנב" מוסרי: – חברתי תחום המוסרי. והתחום הדתי התחום הם התנהגותו את

 ָמה ֹרֶאה, ַהֵאיְנָך" (,9 )ז "ְיַדְעֶּתם-ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ְוָהֹלְך ַלָבַעל ְוַקֵחר"  אלילים: עבודת  - דתי תחום

ם. וְבֺחצֹות, ְיהוָדה, ְבָעֵרי םֹעִשי ֵהָםה  ָלשֹות ְוַהָמִשים, ָהֵאש,-ֶאת ְמַבֲעִרים ְוָהָאבֹות ֵעִצים, ְמַלְעִטים ַהָבִנים יח  ְירוָשָלִ

 (17-18 )ז ַהְכִעֵסִני ְלַמַען,--ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ְנָסִכים ְוַהֵןְך ַהָשַמִים, ִלְמֶלֶכת ַכָוִנים ַלֲעשֹות  ָבֵצק:

 (נקודות 6) תחום לכל אחת דוגמה הבאו 
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  והתגשמות. נבואה של קשר נוצר 1-31 כ"ה ב' ומלכים 1-15 ז ירמיה בין ד.

 )שנתיים צדקיהו למלך התשיעית בשנה ירושלים: חורבן שנת היא לפנה"ס 286 בשנת התגשמה ירמיהו נבואת (1)

 ָהֲעִשיִרי ַבֹחֶדש ְלָמְלכֹו, ַהְּתִשיִעית ִבְשַנת ַוְיִהי"  ירושלים: על בבל מלך עולה החורבן( שנת האחרונה, שנתו לפני

ם,-ַעל ֵחילוֹ -ְוָכל הוא ָבֶבל-ֶמֶלְך ְנֺבַכְדֶנאַסר ָבא ַלֹחֶדש, ֶבָעשֹור  כ"ה ב )מלכים ָסִביב ָדֵיק, ָעֶליהָ  ַוִטְבנו ָעֶליָה; ַוִטַחן ְירוָשַלִ

 של הטבחים רב על המקדש בית נשרף לפנה"ס, 286 שנת היא נבוכדנצאר, של למלכותו 19 ה בשנה אב בחודש   (.1-3

 ְנבוַזְרֲאָדן ָבא  ָבֶבל:-ֶמֶלְך ְנֺבַכְדֶנאַסר ַלֶםֶלְך ָשָנה, ֶעְשֵרה-ְּתַשע ְשַנת ִהיא--ַלֹחֶדש ְבָעהְבִש  ַהֲחִמיִשי, וַבֹחֶדש " בבל: מלך

ם.--ָבֶבל-ֶמֶלְך ֶעֶבד ַטָבִחים,-ַרב ם ָבֵּתי-ָכל ְוֵאת ַהֶםֶלְך; ֵבית-ְוֶאת ְיהָוה,-ֵבית-ֶאת ַוִטְשֹרף ט   ְירוָשָלִ  ֵבית-ָכל-ֶאתוְ  ְירוָשַלִ

 (.8-9 )כה "ָבֵאש ָשַרף ָגדֹול,

 

 לא שהבבלים משום מבזה, באופן נשדדו אוצרותיו וכל נחרב המקדש בית כאשר התגשמה ירמיהו של הנבואה (3) 

 והדתי  האמנותי הערך את לכבד מבלי הגלם, בחומרי להשתמש כדי אותם שברו שהם אלא האוצרות את שדדו רק

  ירמיהו: של טענתו את מוכיח הבבלים בידי  המקדש בית ביזוי  .(12 )פס' "ָבֶבָלה ְנֺחְשָּתם,-ֶאת ִטְשאווַ " ;החפצים של

   מידה. כנגד מידה עקרון פי על הבבלים ידי על יבוזה  - העם ידי על שבוזה הבית

 

 

 

 

 

 נקודות( 18)  החובה נושאי – שלישי פרק

 

 (נקודות 6) ציון שיבת  .6

 

 

 מסוים. מסר להעביר כדי ובתקבולת במטפורה שימוש יש 6 פסוק א חגיב

 שכל מחורר, )נרתיק( בצרור נמצא שכספו לאדם מדומה הכסף ערך ירידת – "ָנקוב ְצרֹור" למטאפורה דוגמה (1)

 קוצרים אך זרעים הרבה זורעים אתם ":ְמָעט ְוָהֵבא  - ַהְרֵבה ְזַרְעֶּתם" ניגודית: לתקבולת דוגמה ממנו. נופל הכסף

  יבול. מעט

 נמנע שהעם כך על ה' מידי עונש היא הבצורת  - הספרותיים האמצעים בעזרת להעביר מבקש שחגי המסר (3) 

 היא עםה של הדרך – (6 )פס' "ַדְרֵכיֶכם-ַעל ְלַבְבֶכם, ִשימו  ְצָבאֹות: ְיהָוה ָאַמר ֹכה ְוַעָּתה," המקדש. בית את מלבנות

 את לבנות שלא שלהם, האידיאולוגית הדרך בגלל זאת אך פירות, נושאים שלא שלהם החקלאיים המעשים היא

 ָאַמר )ְוֶאָכְבָדה(, ואכבד בוֹ -ְוֶאְרֶצה ַהָבִית; וְבנו ֵעץ, ַוֲהֵבאֶתם ָהָהר ֲעלו ח  ַדְרֵכיֶכם.-ַעל ְלַבְבֶכם, ִשימו"  המקדש. בית

 (7-8  )פס' "ְיהָוה
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 (נקודות 6) ושקר אמת נביאי  .7

 

 

 הנביא ההגשמה: מבחן באמצעות נוצרת (12-33 י"ח )דברים שקר נביא לבין אמת נביא בין האבחנה החוק פי על (1)

-ֹלא ֲאֶשר ַהָדָבר, הוא--ָיֹבא ְוֹלא ַהָדָבר ִיְהֶיה-ְוֹלא ְיהָוה, ְבֵשם ַהָמִביא ְיַדֵבר ֲאֶשר" אמת: נביא הוא התגשמה שנבואתו

 (33 )פס' " ִמֶםמו ָתגור ֹלא ַהָמִביא, ִדְברוֹ  ְבָזדֹון  ְיהָוה: ִדְברוֹ 

 

 על חל אינו והוא נחמה נביא על רק חל הנבואה התגשמות שמבחן הוא  (7-9 )כ"ח ירמיהו שציין הנוסף המרכיב   (3)

  פורענות. נביא

 

 

  

 (נקודות 6) חוק  .8

 

  ִיְמֹשלו. ֹלא ְבָך

   

 ְיהָוה ְיָבֶרְכָך ָבֵרְך"-כלכלית ברכה באמצעות הכספים שמיטת מצוות את לקיים הַמלווה את משכנע המחוקק  (1)    

 מלווה אלא עני לווה להיות לא שלעולם וברכה (4 פס' טו דברים) "ְלִרְשָּתה ַנֲחָלה ְלָך-ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה ֲאֶשר ָבָאֶרץ

 (.9 פס'(  "ַתֲעֹבט ֹלא ְוַאָּתה ַרִבים גֹוִים ְוַהֲעַבְטָּת " – עשיר

   )           

 ַכֲאֶשר ֵבַרְכָך ֱאֹלֶהיָך ְיהָוה-ִכי" החוק: את המקיים אדם לכל המתייחסת הכלכלית הברכה הוא האישי הגמול (3) 

 וָמַשְלָּת " האחרים: העמים כל פני על כלכלי לשלטון שיזכה העם, לכל מתייחס הלאומי הגמול זאת לעומת ".ָלְך-ִדֶבר

  (9 )פס' "ִיְמֹשלו ֹלא וְבָך ַרִבים ְבגֹוִים

 

 (נקודות 6) חכמה  .9

 

 

 )פס' "ָהֶבל ַהֹכל ֲהָבִלים ֲהֵבל ֹקֶהֶלת ָאַמר ֲהָבִלים ֲהֵבל"  שהכל היא קהלת של העולם תפיסת  3-2 א' קהלת פי על (1) 

 ֲעָמלוֹ -ְבָכל  ָלָאָדם ִטְתרֹון-ַמה"  האנושית: לעשייה תועלת כל שאין מסקנתו משמעות. חסר חלוף, בר כל (,3

 (2 )פס' "ַהָשֶמש ַּתַחת ֶשַטֲעֹמל

 : קהלת של תפיסתו את המדגימות מהכתוב דוגמאות שלוש  .11 -7 פסוקים קרא (3) 

 כדור או האנושות, אך והולכים, באים דורות מתחלפים, אדם בני – תֹעָמֶד  ְלעֹוָלם ְוָהָאֶרץ ָבא ְודֹור ֹהֵלְך דֹור 

 (4 )פס' מקובעים נותרים משתנים, אינם הארץ,
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 ָשם הוא זֹוֵרחַ  שֹוֵאף ְמקֹומוֹ -ְוֶאל ַהָשֶמש וָבא ַהֶשֶמש ְוָזַרח "   מחזורית: בתנועה ונעה ושוקעת זורחת השמש" 

 (.2 )פס'

 ְוַעל ָהרוחַ  הֹוֵלְך ֹסֵבב סֹוֵבב ָצפֹון-ֶאל ְוסֹוֵבב ָדרֹום-ֶאל הֹוֵלְך " לצפון: מדרום וריתמחז בתנועה מסתובב הרוח-

 (6 )פס' "ָהרוחַ  ָשב ְסִביֹבָתיו

 . אותה את אל נקודה מאותה ושבים באים שהנחלים משום מתמלא אינו שלעולם הים אל זורמים הנחלים 

 ֵהם ָשם ֹהְלִכים ֶשַהְמָחִלים ְמקֹום-ֶאל ָמֵלא ֵאיֶנמו ְוַהָטם ַהָטם-ֶאל ֹהְלִכים ַהְמָחִלים-ָכל"  מעגלית. בתנועה נקודה

  .(7 )פס' "ָלָלֶכת ָשִבים

 

 

  

 נקודות( 6)  ההרחבה נושאי – רביעי פרק

 

 

 נקודות( 6) ציון שיבת  .14

 

 

  בהווה, הזיכרון שימור מבטיח בעבר, ירושלים חורבן על הצער את המבליט מנחה שורש הוא זכ"ר השורש (1)

 בעתיד: בגויים לנקמה וקורא

 

 קלז תהילים) "ִצטֹון-ֶאת ְבָזְכֵרנו    ָבִכינו-ַגם ָיַשְבנו ָשם ָבֶבל ַנֲהרֹות ַעל" בירושלים: בעברם נזכרים הגולים 

 (1 פס'

 ֶאְשָכֵחְך-ִאם"   שמחה: ברגעי גם לעד אותה ולזכור ירושלים חורבן את לשכוח שלא מבטיחים הגולים 

ם ם-ֶאת ַאֲעֶלה ֹלא-ִאם ֶאְזְכֵרִכי ֹלא-ִאם   ְלִחִכי ְלשֹוִני-ִּתְדַבק   ְיִמיִני. ִּתְשַכח   ְירוָשָלִ  "ִשְמָחִתי ֹראש ַעל   ְירוָשַלִ

(2-6) 

 ביום האדומים של פשעיהם את יזכור ה' ירושלים: חורבן בגלל ה' מידי בגויים נקמה שיםמבק הגולים 

  (.7 )פס' "ֱאדֹום ִלְבֵני ְיהָוה ְזֹכר"  ויענישם: ירושלים חורבן

 

 יושבים הגולים – (1 )פס' " ָיַשְבנו ָשם ָבֶבל ַנֲהרֹות ַעל"  :בה והשתקעו בבבל התיישבו המזמור פי על הגולים (3) 

ם-ֶאת ַאֲעֶלה ֹלא" בבל. משתקעים מתיישבים, של ממובן בבבל  יודעים הגולים (.6 )פס' "ִשְמָחִתי ֹראש ַעל   ְירוָשַלִ

 בבל. השתקעו כבר שהם משום שמחה, רגעי להם שנכונו

 

 

 (נקודות 6) ושקר אמת נביאי  .11
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 למלך. כך על מדווח הכהן ואמציה ירבעם בית ועל הצפון ממלכת על עמוס מנבא  ז עמוסב

 

 מדווח ואמציה (9 )פסוק "ֶיֱחָרבו ִיְשָרֵאל וִמְקְדֵשי ִיְשָחק, ָבמֹות ְוָנַשםו" :יחרבו בישראל המקדש שבתי טוען עמוס (1)

 ששושלת טען עמוס (.11 )פס' ַאְדָמתוֹ  ֵמַעל ִיְגֶלה, ֹלהגָ --ְוִיְשָרֵאל ;אדמתה מעל תוגלה שישראל ניבא שעמוס למלך

 עצמו שירבעם למלך מדווח שאמציה בעוד (,9 )פס' "ֶבָחֶרב ָיָרְבָעם, ֵבית-ַעל ְוַקְמִּתי " בחרב: תושמד השני ירבעם

 (.11 )פס' "ָיָרְבָעם ָימות" בחרב: ימות

 במטרה מרד(, – )קשר ומרדניים כקיצוניים המלך בפני גםולהצי אותם להקצין כדי עמוס דברי את סילף אמציה (3) 

 ְלָהִכיל ָהָאֶרץ, תוַכל-ֹלא--ִיְשָרֵאל ֵבית ְבֶקֶרב ָעמֹוס, ָעֶליָך ָקַשר"  במלכות: כמורד עמוס את להעניש המלך את לעורר

 (12 )פס' "ְדָבָריו-ָכל-ֶאת

 

 

 (נקודות 6) חוק  .12

 

 ביצע לא שהוא מצהיר המעשה, את מכחיש הוא , גונב אדם כאשר עברה: גוררת עברה – תלות או גרירה, קשר (1)

 שהוא בכך לה' חוטא הוא לבסוף שקרית, גרסה באמצעות במעשיו אחר אדם מאשים  ,משקר הוא ואח"כ אותו,

  .(11-14 יט )ויקרא ה' בשם לשקר נשבע

 מסויים.. בדבר מבינים לא חרשים, או מסוים, לדבר םעיוורי אלא מום, בעלי אינם והחירש העיוור רש:י פי על  (3)

 מסוים בדבר האדם של הידיעה אי את לנצל כלומר חולשתו, במקור באדם לפגוע מכשול, לשים אסור האיסור פי על

 כך. עקב בו ולפגוע

 

 (נקודות 6) חכמה  .13

 

 המשפטיות טענותיו את )לטעון האל בפני להקשות יכול אינו ואמיץ חזק אדם אפילו  :(4 פס' )ט איוב של הטיעון (1)

 כאל האל את מציגים שהם משום זו, טענה מוכיחים 2-7 בפסוקים האל מאפייני זה. ממצב בשלום ולצאת מולו(,

 חמה יקויל מבצע יסודותיה, ואת האדמה את מרעיד כך, על שידעו מבלי הרים מזיז אלוהים והרסני: כוחני

  להאיר. שלא ולכוכבים לזרוח שלא לשמש ציווי באמצעות

 שהם בגלל להבינם ניתן שלא חקר, אין עד ומופלאים גדולים דברים מבצע שה' אומר איוב   12 בפסוק   (3) 

 הסבר חסרי הרסניים דברים מבצע שה' לטעון מבקש הוא למעשה אך האנושית. ההבנה מיכולת גדולים נפלאים,

 איוב אלה שבפסוקים משום הזו הטענה את מסבירים 11-13 פסוקים סיבה. בלא באיוב היכה ה' שהרי שר,פ וחסרי

 זאת, שיבין מבלי מעליו וחלף נראה, בלתי אל הוא ה' שהרי שיראה, מבלי איוב מעל עבר ה' האישי: לגורלו מתייחס

  .בעדו יעצור שאיש מבלי לאיוב שיש מה כל את לחטוף כדי עשה הוא זה ואת
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 נקודות( 12) נלמד שלא קטע - חמישי פרק

 

 

  א. .14

 :יד( א )מלכים אחיה של בפורענות שונים  פרטים שלושה (1) 

 .ָיָרְבָעם ֵבית-ֶאל )אסון( ָרָעה ֵמִביא ִהְנִני" ירבעם: בית חורבן

 " ֺּתםֹו.-ַעד ַהָגָלל ְיַבֵער ַכֲאֶשר ָיָרְבָעם,-ֵבית ַאֲחֵרי וִבַעְרִּתי ְבִיְשָרֵאל; ְוָעזוב ָעצור ְבִקיר, ַמְשִּתין ְלָיָרְבָעם ְוִהְכַרִּתי  

 (8-11) "ַהָשָמִים עֹוף ֹיאְכלו ַבָשֶדה, ְוַהֵםת ַהְכָלִבים, ֹיאְכלו ָבִעיר, ְלָיָרְבָעם ַהֵםת 

 

 (13 )פס' "ַהָטֶלד וֵמת" ירבעם: בן מות.  

 

 ֶאת ְוָנַתש ַבַםִים, ַהָעֶנה ָינוד ַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל,-ֶאת ְיהָוה ְוִהָכה טו : וגלות חורבן – ישראל כל על פורענות-

--ֲאֵשֵריֶהם-ֶאת ָעשו ֲאֶשר ַיַען,  ַלָמָהר: רֵמֵעבֶ  ְוֵזָרם ַלֲאבֹוֵתיֶהם, ָנַתן ֲאֶשר ַהֹזאת ַהחֹוָבה ָהֲאָדָמה ֵמַעל ִיְשָרֵאל

 .(12 )פס' ְיהָוה-ֶאת ַמְכִעיִסים,

 

-ַוֲאֶשר ִמְצֹוַתי ָשַמר ֲאֶשר ָדִוד, ְכַעְבִדי ָהִייתָ -ְוֹלא" אלילים: עבודת הוא זו לפורענות שהוביל ירבעם של  המעשה (3)

 ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְלָך-ַוַּתֲעֶשה ַוֵּתֶלְך ְלָפֶניָך; ָהיו-ֲאֶשר ִמֹכל ַלֲעשֹות, ַוָּתַרע   ְבֵעיָני. ַהָטָשר ַרק ַלֲעשֹות, ְלָבבֹו,-ְבָכל ַאֲחַרי ָהַלְך

   .(8-9 )פס "ַגֶוָך ַאֲחֵרי ִהְשַלְכָּת, ְוֹאִתי ְלַהְכִעיֵסִני, וַמֵןכֹות,

 

 

 

  הם:  םירבע אשת את לזהות אחיה על שהקשו הגורמים, שני (1) .12

 ְוֹלא ְוִהְשַּתִמית, ָנא קוִמי ְלִאְשּתֹו, ָיָרְבָעם ַוֹטאֶמר" המלך: כאשת אותה יזהו שלא כדי התחפשה ירבעם אשת 

 כלומר זרה, כנכריה, מתנהגת לנביא, מתנכרת ירבעם אשת (.3 )פס' "ָיָרְבָעם ֵאֶשת )ַאְּת( אתי-ִכי ֵיְדעו,

  (.2 )פס'  "ִמְתַנֵכָרה ְוִהיא ְכֹבָאה, ִויִהי" אותה: יכיר שלא כדי בפניו זהותה את להסתיר מתאמצת

 (4 )פס' ִמֵשיבוֹ  ֵעיָניו ָקמו ִכי ִלְראֹות, ָיֹכל-ֹלא ַוֲאִחָטהו זקנתו: בגלל רואה אינו אחיה 

 

 ַוֹטאֶמר, ַבֶנַתח, ָבָאה ְגֶליָה,ַר  קֹול-ֶאת ֲאִחָטהו ִכְשֹמעַ  ַוְיִהי" :ירבעם אשת את מזהה זאת בכל שאחיה לכך ראיה  (3)

 (.6 )פס' "ָקָשה ֵאַלִיְך ָשלוחַ  ְוָאֹנִכי, ִמְתַנֵכָרה, ַאְּת  ֶזה, ָלָםה ָיָרְבָעם; ֵאֶשת ֹבִאי

  

 על לו שבישר השילוני אחיה עם נפגש ירבעם :ירבעם המלך על מקובלת סמכות הוא הנביא שאחיה ראיות שתי .16

 כנביא בו ומכיר בשילה מתגורר שאחיה יודע הוא לכן ,)39-21 יא א )מלכים ישראל כמלך מינויו ועל הממלכה פילוג

 אומר ירבעם  (3 )פס' "ַהֶזה ָהָעם-ַעל ְלֶמֶלְך, ָעַלי ִדֶבר-הוא--ַהָמִביא ֲאִחָטה ָשם-ִהֵמה ִשֹלה, ְוָהַלְכְּת "  למלך: אותו שמשח
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 ָלְך, ַיִגיד הוא ֵאָליו; וָבאת" כנביא: בסמכותו מכיר שהוא מכאן החולה, הבן בגורל יהיה מה יקבע שהנביא לאשתו

   .(2 )פס' "ַלָמַער ִטְהֶיה-ַמה

 

 ירבעם שושלת כל (.13 )פס' מחוליו שמת בנו על יחול לירבעם העונש לדורות: גמול היא בפרק הגמול תפיסת .17

 בגלל ישראל, כל ותוגלה תושמד ובעתיד (.12 )פס' ֺּתםוֹ -ַעד ַהָגָלל ְיַבֵער ַכֲאֶשר ָיָרְבָעם,-ֵבית ַאֲחֵרי וִבַעְרִּתי תושמד

 ֲאֶשר ַהֹזאת ַהחֹוָבה ָהֲאָדָמה ֵמַעל ִיְשָרֵאל-ֶאת ְוָנַתש ַבַםִים, ַהָעֶנה ָינוד ַכֲאֶשר ִיְשָרֵאל,-ֶאת ְיהָוה ְוִהָכה" ירבעם: חטאות

  .(12 )פס' "ְיהָוה-ֶאת ַמְכִעיִסים,--ֲאֵשֵריֶהם-ֶאת ָעשו ֲאֶשר ַיַען,  ַלָמָהר: ֵמֵעֶבר ְוֵזָרם ַלֲאבֹוֵתיֶהם, ָנַתן

 

 

 

 


