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 0336 -פתרון לשאלון תנ"ך דתי 

פתרון זה אינו מחייב, והינו על דעתנו בלבד. יתכנו תשובות נוספות שיתקבלו בעת  :הערה

בדיקת המבחן. בחלק מהשאלות אנו מפנים אתכם לנוסחת ההצלחה בתנ"ך ממ"ד, שאלון 

 . 3012בקיאות 

  , ובא"י יורדים גשמים בכל מקום.המצרים היו מעלים מים מהיאור .0.א.0

 למעלה, רש"י. 01. ע' 3      

 "אבל רמב"ן". 01ע'  .0ב.   

 פסקה תחתונה. 01ע' . 3      

 . בשני המקורות יש שלב של חטאים, ואז העונש הוא גלות.0.ג   

 . שבהיותם בגולה, הם ילמדו את הלקח, והצרות יביאום לחזור בתשובה, וה' ישוב 3     

 לרחם עליהם.          

 פסקה עליונה. 46. ע' 0.א.6

 , הרב פויירשטיין.רמב"ם, רמב"ן 46 - 46. ע' 3      

 למעלה, וגם נ. לייבוביץ. 41.ע' 023.ב   

 . מדובר בעיר מקלט לטובת רוצח בשוגג, שלא מגיע לו מוות. ההנהגה צריכה לאפשר לו ג   

 ך לנוחיות הרץ, להגיע מהר ובקלות לעיר, לכן יש ציווי4 לשים שילוט מכוון, לסלול את הדר      

 למקם את הערים שיהיו קרובים לכל אזור הארץ.      

 למעלה. 34למטה,  36ע'  -023.א.3

 פסקה תחתונה. 32ע'  -023.ב   

 לשחרר את העבד, כי גם ה' שיחרר אותך מעבדות מצרים. .חייבים0. ג   

 . תן לו מענק שחרור, כי גם ה' העניק לך כשיצאת )מה ששאלו מהמצרים(.3       

 מצוות מלך. – 16. ע' 023..א4

 למעלה. 12למטה, וע'  11ע'  -023.ב   

 . לצורך אישי אסור, אבל לצורכי ציבור מותר.0ג.   

 לעצמו. -"לושכתוב "לא ירבה . 3     
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 לא להשחית  -קריאה לשלום. יחס לטבע -השחרורים השונים.  יחס לאויב -. קשיי הלוחם.א5

 עצים שלא לצורך.       

 למעלה )הסבר אחד מכמה אפשרויות(. 61וכך מסביר, עד ע'  – 63ע'  -023.ב   

 כדי להצליח, צריך  -. אלשיך4 כדי להצליח במלחמה, צריכים להיות מאוחדים. רמב"ןג   

 להימנע מהתנהגויות שליליות שבין אדם לחברו, העלולות לגרום קרע חברתי.      

 .בקרבנו אחווההאחדות וחשיבות השלום, ה -הרעיון המשותף     

 פרעה נכה המצרי משנה את שמו של אליקים, ליהויקים. מלך בבל נבוכדנאצר משנה . 0..א6

 את שמו של מתניה לצדקיהו.          

 דה הבינלאומי הוא ירוד, הם חלשים מבחינה צבאית, וכל מי שרוצה, שולט . שמעמ3     

 .בהם. )שינוי שם מביע שליטה...(         

  למעלה. 016ע'  -023.ב    

 ב"שופטים" מעורבים ההורים, והם   הבדלים4 שניהם הוקדשו בטרם נולדו. -דמיוןג.     

 מקבלים את ההתגלות, ולא כמו ירמיה. שמשון היה צריך להיות נזיר, וירמיה לא. )ויש         

 עוד(.        

 שהמקדש עלול להיחרב.. 0..א7

 . חורבן שילה בימי עלי הכוהן, וחורבן מלכות ישראל.3      

 .0תגובת השומעים",  -000. ע' 0.ב   

 למעלה. 003למטה, וע'  000. ע' 3     

 שניתן לחטוא, ואז לבוא למקדש, להקריב בו, וזה יכפר על פשעיהם. או4עצם  -ירמיה. ג   

 המצאות המקדש תגן עליהם, כי הוא משקף את המצאות ה' בקרבם, שלא ייתן שיגעו       

 במקדשו, לכן לעולם לא יהיה חורבן.      

 . אומנם מלך בבל שולט באזור, אך בקרוב הוא יעזוב, שליטתו תיפסק, ואפילו גולי 0..א8

  עם המלך וכלי המקדש. גלות יהויכין ישובו          

 . הוא אולי חשב, שיש בדבריו משהו, כי אולי ה' שינה את הגזרה הידועה לו.  או4 יש כאן 3     
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 אי שזה היה נכון... .ציניות מצידו. או4 הוא אומר, הלוו         

 היא מסמלת את שליטת בבל עליהם עתה ובמיוחד בעתיד הקרוב. חנניה שובר, כדי  ב.   

 להביע ההפך, שלחץ בבל יסור מהם.       

 . שהם מטעים את העם, נותנים לו אשליה, שלא צפוי חורבן, ויהיה שלום עכשיו. )העם 0.ג   

 מאמין להם, ולא לו...(. וכמובן שדבריהם הם רק בדיות.          

 הם אמרו ,שלא תבוא חרב, לכן בחרב הם ייהרגו,  -עונשם4 מידה כנגד מידה         

 כשהמלחמה כן תגיע.         

 . חנניה הבטיח שקרים כנ"ל, והוא אכן מת עוד באותה שנה.3    

  .026השורות התחתונות, וראש ע'  3ב – 022ע' א.  .9

 פסקה תחתונה ז'. 024. ע' 0ב.    

 סעיפים ב', ה'. -024. ע' 3      

 . הקריאה בתורה בפומבי.0..א03

 למעלה. 066למטה, וע'  062. ע' 3        

 .061, 023. ע' ב      

 חילול שבת ונישואי תערובת. . 0..א00

 "גירושין בטוב"... -בהמשךפסקה עליונה, ו 061. ע' 3        

 ב. פועל באומץ ונחישות, ולא עושה "הנחות" לאף אחד, וגם אם בן של הכה"ג לא מגרש       

 את אשתו הנוכריה, הוא מסלקו מהמקדש.           

 הוא קודם מפעיל ניסיונות שכנוע, כי רודף שלום, ופעל בענווה, ולא מפעיל את מלא           

 . כך פעל, כשביקש לגרש את הנשים הנוכריות.סמכותו          

  

       

   

  


