
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  31-13שמות י"ד פס'  –פרק שלא נלמד  –אנסין  – פרק ראשון

  1שאלה 

משה ירים את מטהו על הים והאלוהים יגרום למצרים לרדוף אחרי בני ישראל עם רכביהם   -

  ).16-17והפרשים (פס' 

משה מרים את ידו מעל הים והאל גורם לרוח מזרחית חזקה ליבש את הים והמים נבקעים.   -

אל עוברים ביבשה. המצרים רודפים אחריהם אל תוך הים עם סוסים ופרשים (פס' בני ישר

21-23.(  

  משה נוטה ידו על הים והמים שבים ומכסים את הים ואת מצרים על רכבו ועל פרשיו.  -

  

  2שאלה 

עמוד הענן מלווה את מלאך אלוהים שמדריך ומלווה את העם. עמוד הענן חוצץ בין מחנה ישראל 

  ) ומונע מהמצרים להשיג את ישראל.20מצרים ומאיר את הלילה (פס' לבין מחנה ה

  

  3שאלה 

) ועמוד 21המצרים הבינו שה' נלחם עבור ישראל, כי בתבוסתם היו מעורבים איתני הטבע (פס' 

  ).25הענן שהמם אותם (פס' 

  

   "אעתש תנ"ךבפתרון בחינת הבגרות 

  001203סמל שאלון 

  ורד שמלצר ומרים פולאקביץנכתב על ידי רון הפת

 מצוות מורי הרשת
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  4שאלה 

שראל, מרגשות השימוש בשורשים המנחים ר.א.ה./י.ר.א. מדגיש את השינוי הדרמטי ברגשות בני י

  ).31של יראה פיסית ממצריים ליראת ה' (פס' 

-30העם רואה את המצרים וחושש לגורלו. משה מבטיח את תבוסת המצרים, ואכן בפס'  13בפס' 

  העם רואה את תבוסת המצרים ואת ידו החזקה של האל, וירא את ה'. 31

  

  נושא הגג מלכים ונביאים –שני פרק 

  מלכים א', ח' – 5שאלה 

"צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב". הגזמה בכמות  – 5בולטת ההגזמה בפס'   )1(  א.

  כן שימוש מרובה במילה "כל".-הקורבנות כדי להוכיח את אמונתם הרבה. כמו

  ירח אתנים = חודש תשרי, חג הסוכות.  )2(  

עדן. לשמור על עץ החיים בגן  –מלאכי האל ושומריו. בפרק ג'  –תפקיד הכרובים   )1(  ב.

  לשמור על ארון האל. –בפרק ח' 

בתוך ארון הקודש לוחות האבנים שקיבל משה בהר סיני. תאור זה נועד למנוע את   )2(  

  הגשמת האל. על גבי לוחות אלה נכרתה ברית בין ה' והעם ומכאן השם ארון הברית.

  הגשמת האל. כיצד אל אוניברסלי ומופשט ישב במקום מסויים?הקושי:   )1(  ג.

רלב"ג מדבר במשל: האל "נוכח" יותר בבית המקדש מאשר בשאר המקומות, ומעניק   )2(  

  מכבודו.

  

  מלכים ב', י"ז – 6שאלה 

מגלים את  23שיטת ההגלייה היא "הפרד ומשול" הכוללת חילופי אוכלוסין. בפס'   )1(  א.

מביא מלך אשור לשומרון אנשים מרחבי אשור ומושיב אותם  24ישראל לאשור ובפס' 

  ם ישראל.במקו
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הסיבה היא לחזק את שלטון אשור תוך החלשת האוכלוסייה הנכבשת. פיזור   )2(  

התושבים בין הערים השונות תורם להתבוללותם בקרב האוכלוסייה המקומית, ומונע 

  מהם נסיון מרידה.

      עשה בית במות.  -  )1(  ב.

  מינה כוהנים מקצות העם, לא מבית לוי.  -    

על העמים הזרים שהתישבו בשומרון ומעשיהם דומים  במלכים ב' י"ז מדובר  )2(  

לירובעם: "יעשו להם מקצותם כוהני במות". הסופר המקראי רומז על חטאיהם של 

השומרונים הדומים בעוצמתם לחטאי ירובעם, מה שיוכל גם להסביר את דחיית 

  השתתפות השומרונים בהמשך בבניית המקדש השני.

  קומית.אלוהות מ –"אלוהי הארץ"   )1(  ג.

יושבי שומרון למדו את משפט אלוהי הארץ בעקבות תקופת אריות שעוררה את   )2(  

פנייתם למלך אשחר שדאג לשלוח להם כוהן מממלכת ישראל שהוגלתה, כדי שילמד 

  אותם את משפט אלוהי ישראל.

  

  ירמיהו כ"ב – 7שאלה 

וגלה ושם ימות ולא שי –הוא יהואחז  –ירמיהו מנבא עונש גלות לשלום בן יאשיהו   )1(  א.

  ).26) וליהויכין שיוגלה עם אמו לבבל ושם ימות (פס' 11יזכה לשוב לארץ מולדתו (פס' 

  יהויקים יזכה ליחס משפיל לאחר מותו:  )2(  

  לא יספדו לו.  -    

  יקבר קבורת חמור (קבורה בזויה) ויושלך מחוץ לשערי ירושלים.  -    

  לא רודף בצע. המלך נדרש להיות איש צדק הגון, ישר,  )1(  ב.

  ).17) ושופך דם נקי (פס' 13יהויקים עושק, ראוותן, רודף בצע (פס'   )2(  

הדימוי הוא "חותם" והוא מסמל שלמרות חשיבותו של יהויכין (כמו חותם על יד   )1(  ג.

  ימין) האל לא יהסס לנתק אותו ולהשליכו לגלות.

  לפנה"ס. 597גלות יהויכין וכל שכבת ההנהגה בשנת   )2(  
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  תהלים קכ"ב – 8אלה ש

  הפירושים המוצעים ל"שיר המעלות" הם:  )1(  א.

  שיר העולים לרגל מגלות בבל.  -    

מדרגות. הלויים היו שרים בתקופת בית המקדש שירים על מדרגות  –מעלות   -    

  מזמורים). 15 –מדרגות  15המובילות לבית המקדש (

ים לבית המקדש (בשלושת עלייה לרגל. מזמור שהושר בזמן שהיו עול –מעלות   -    

  הרגלים).

הפירוש המתאים ביותר למזמור קכ"ב הוא התרגשות המקבלים את הבשורה שהם 

  יכולים לחזור לירושלים, רמז להצהרת כורש שאיפשרה שיבה זו.

  לפסוק זה ניתן למצוא במקרא שני פירושים:  )2(  

העיר ננטשה, למרות שאחרי החורבן  –כל בנינייה מצטרפים יחד לפסיפס אחד   -    

  העולים יהפכו אותה לבנויה כפי שהם זכרו אותה מימי הפאר שלה בעבר. –הם 

בין אלה שגרים בה ובין אלה שעולים אליה לרגל  –מאחדת את כל העם   -    

  בשלושת הרגלים.

  התחומים בהם התבטאה מרכזיותה של ירושלים:  ב.

  ב קורבנות.שם התכנסו כדי להודות לה' ולהקרי –מרכז פולחן דתי   )1(  

שם כל השבטים התאחדו שלוש פעמים בשנה כשעלו לרגל, בשלושת  –מרכז חברתי   )2(  

  הרגלים.

  מקום ישיבת המלך. –מרכז מדיני   )3(  

  שם ישבו השופטים. –מרכז צדק ומשפט   )4(  

אוהבי העיר, שחיבת העיר מאחדת  –"כעיר שחברה לה יחדו", "למען אחי ורעי"   )1(  ג.

  תם לאחים ורעים.אותם והופכת או

מקביל לצירוף אחי ורעי, המרמז שבית ה' הוא המאחד את כל  – אלוהינובית ה' 

  ישראל לאחים ורעים ולכן נוסף הכינויי "אלוהינו".
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אלו הטוענים ששלום ירושלים תלוי בשלווה הפנימית בקרב אוהבי ירושלים   )2(  

פילה לחיים שלווים שאלו=בקשו, ת –"שאלו שלום ירושלים"  6מתבססים על פסוק: 

  שאוהבי העיר יהיו שלווים. –וטובים, שקטים. מובילה לכך ש"ישליו אוהביך" 

  

  עלילות הראשית –נושא החובה  –פרק שלישי 

  בראשית א', תהילים ק"ד – 9שאלה 

  תפקיד המאורות: 14-19על פי בראשית א', פס'   א.

  להבדיל בין היום לבין הלילה.  )1(  

  למועדים.  )2(  

ה' בחוכמתו ברא את העולם בצורה מושלמת  – 24דברי המשורר על פי פסוק   )1(  ב.

  והרמונית בהתאמה לכלל היצורים החיים.

בזכות הסדר והחוכמה של ה' והמחשבה המוקדמת ניתן לראות כי החיות הטורפות   )2(  

יוצאות לפעולן בלילה ובני האדם יוצאים לפעולתם עם שובן של החיות למעונן. כך 

  הרמוניה וניכרת מחשבתו של ה'.נשמרת ה

  

  בראשית ט' ועלילות גלגמש – 10שאלה 

גם בעלילות גלגמש וגם בסיפור המבול המקראי  – הברכהנושא  –נקודת הדימיון   )1(  א.

האדם זוכה לברכה ע"י האל "ויברך ה' את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו 

  אותנפישתים...". ), "ויברכנו.. לפנים היה את1את הארץ" (פס' 

נח ממשיך האנושות אחריו ומאריך ימים. אותנפישתים ואשתו זוכים  –נקודת השוני 

  למעמד של אלים.

תפיסת היסוד המשתקפת ממראי מקום אלו היא כי האדם על פי המקרא נשאר אדם   )2(  

ונענש על הניסיון שלו להגיע למעמד האל (כאשר אכל מהפרי האסור) ולכן גורש מגן 

. יש גבול ברור בין האדם לאל. ואילו על פי עלילות גלגמש האדם עולה למעמד העדן

  של אל.
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, המעשה שעשה חם הוא גילוי עריות. רש"י טוען 20-27על פי בראשית ט', פסוקים   )1(  ב.

שהמילה "עשה" מעידה על גילויי עריות בין חם לאביו. אפשרות נוספת היא שחם ראה 

והקריאה לאחיו הם הפגיעה בכבוד אביו ובמיוחד את ערוות אביו ותגובת הלעג 

  בחברה פטריאכלית.

נח לא רצה לקלל את חם,  –כנען עזר לאביו חם. אפשרות נוספת  –אפשרות אחת   )2(  

  משום שכבר נתברך ע"י ה'.

  פרק רביעי

  חורבן גלות וגאולה –נושא בחירה 

  , זכריה ח'10-1מלכים ב' כ"ה פס'  – 11שאלה 

  ).4י"ז בתמוז לזכר הבקעת חומות העיר (פס'  –צום הרביעי   א.

  ).9-10תשעה באב לזכר חורבן בית המקדש (פס'  –צום החמישי   

  ).1י' בטבת לזכר התחלת המצור (פס'  –צום העשירי   

השימוש החוזר במילה זממתי נועד לחזק את הבטחת הנביא ולנחם את העם שעכשיו   )1(  ב.

הקפיד להעניש את החוטאים כך יקפיד להטיב הגיע זמן הגאולה והנחמה וכמו שהאל 

  עם העם.

הצומות יהפכו לימי נחמה, ששון ושמחה בעתיד, בתנאי שהעם ישנה את דרכו   )2(  

  "צום הרביעי וצום... יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים". –המוסרית 

  

  יחזקאל ל"ז, ישעיהו מ' – 12שאלה 

מתאר באמצעות משל חזון  יחזקאלנבואת הנחמה החוזרת היא שיבת הגולים לציון.   א.

העצמות היבשות את שובם של הגולים לממלכה מאוחדת אחת תחת שלטון בית דוד. 

  מתאר באופן מטפורי כיצד ה' כמו רועה המקבץ טלאים כך יקבץ את עמו. ישעיהו

עם ישראל יהיה לעם אחד עם מלך  –תפקידו לבטא את האיחוד והאחדות  –אחד   )1(  ב.

  אחד וכולם יעבדו אל אחד.

  המקדש כמקום נצחי, המבטא השגחת האל והגנתו על עמו ועל מקדשו הבנוי.  )2(  
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  אדם וגורלו בספרות החכמה –נושא בחירה 

  משלי א', איוב כ"ח – 13שאלה 

קרו עשיית לגרום למאמין שישיג ויתפוש את הדברים ומתוכם יקנה מוסר השכל שעי  )1(  .א

  הטוב והישר. יראת ה' וראשית דעת.

  את החוכמה האלוהית לא ניתן למצוא. את החוכמה האלוהית לא ניתן להעריך.  )2(  

  אדם חכם הוא אדם שירא את האל ונוהג במוסריות.  ב.

  

  קהלת א', ג' – 14שאלה 

אל לו לאדם להשקיע מאמצים מרובים בחקר והבנת המתרחש בעולם משום   )1(  א.

  יו לא ישאו פרי ולכן כדאי לו לעשות לעצמו או לזולת טוב.שמאמצ

  האדם". כלנאמר "וגם  13בפסוק   )2(  

בעולם מתרחשים דברים במחזוריות מתמדת: התהליכים בטבע אינם שואפים   )1(  ב.

  למטרה כלשהי והם נתפשים בעיני קהלת כחסרי משמעות.

ל והאל יגן עליו. מבוסס על פס' על פי המדרש הנרדף הוא החלש, האדם שנעשה לו עוו  )2(  

17.  

  

  חיי הפרט והכלל בראי השירה –נושא בחירה 

  תהלים מ"ח, איכה ה' – 15שאלה 

על פי תהלים מ"ח מעמדו של הר ציון היה נכבד. הר ציון הוא מקום יפה "יפה נוף".   )1(  א.

עירו של המלך הגדול, עיר הראוייה להיות משכנו של מלך המלכים  –קרית מלך רב 

הקב"ה. מי שרואה את ארמונותיה של ירשלים ידע כי ה' שומר (משגבה) ומגן עליה. 

  העיר אינה ניתנת לכיבוש.

מצבה של ירושלים נמצא בשפל המדרגה, זהו שיר קינה על מצבו של  –על פי איכה ה'   )2(  

הר ציון אחרי חורבן בית המקדש והעיר ירושלים. העיר חרבה ושועלים פוקדים 

  אותה.
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אלו הטוענים שבמזמור זה יש רמזים למלחמה המאיימת על ירושלים מתבססים על   )1(  ב.

  שתי דוגמאות:

ישנם מלכים המאיימים לכבוש את העיר "כי הנה מלכים נועדו עברו  5בפסוק   -    

יחד", אך כיוון שה' מגן על העיר הוא הודף אותם. זהות המלכים אינה ידועה. 

  ע סנחריב.יש הטוענים שאולי הכוונה היא למס

, המלכים שראו את ירושלים נבהלו. "המה ראו כן תמהו נבהלו 6-7בפסוקים   -    

  מוכיח על פחד האויבים. –חפזו...כיולדה" נ

  שלוש הדוגמאות המוכיחות את הקשר הקרוב בין ה' לעיר ירושלים הן:  )2(  

  )2הר קודשו" (פס'  –"גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלוהינו   -    

  ארמונותיה נודע למשגב""אלוהים ב  -    

  "בעיר ה' צבאות בעיר אלוהינו אלוהים יכוננה עד עולם סלה"  -    

  

  י"ב- קהלת י"א – 16שאלה 

  ימי הבחרות והנעורים.  -  א.

  תקופת הזיקנה.  -  

  ימי שמחה. ימים שיש בהם הנאה מן הקיים.  ימי הבחרות:  

ם מלתפקד כראוי. תקופה בה האדם מתחיל להתנוון. אברי גופו פוסקי  תקופת הזיקנה:  

  הזקן אינו יכול לישון כראוי. הזקן נתון בפחד מפני מכשולים בדרכו.

בחלקו הראשון של הפסוק נאמר שעליו לשמוח בתקופת העלומים. עליו  הסתירה:  )1(  ב.

לעשות מה שליבו מושך אותו לעשות ובסוף הפסוק נאמר "ודע כי על כל אלה יביאך 

  העת הוא ישפט על מעשיו. הכיצד? בבוא –האלוהים במשפט". המשמעות 

אכן האדם צריך לנצל את ימי בחרותו אך עליו לבקר את מעשיו. יש לסייג  הפתרון:  )2(  

את ההנאה שתהייה בגבול הרצוי ולא תהפוך להוללות, כי יש דין ויש דיין שישפוט את 

  המעשים.
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  חוק וחברה במקרא –נושא בחירה 

  דברים כ"ד, רות ב' – 17שאלה 

  המחוקק דורש להשאיר בשדה:  )1(  א.

עומר הנשכח בשדה אין לחזור ולקחתו אלא להשאירו למעוטי היכולת.  – "שכחה"  -  

  מתנה זו היא החשובה במתנות לעניים כי היא מתנת חיטה, שהיא מוצר מזון בסיסי.

  שמן לפולחן. –זיתים הנופלים בעת מסיק הזיתים יש להשאירם לעניים  –"פאר"   -  

אשכולות קטנים שלא הבשילו. יש להשאירם לעניים בכדי שיוכלו לקיים  –"עוללות"   -  

  את טקסי הפולחן וכן יין ישמח לבב אנוש.

כדי להיחלץ ממצבם הכלכלי הקשה מסתייעת רות במצוות הלקט הנזכרת בויקרא י"ט.   )2(

במצווה זו מצווה החקלאי להשאיר בשדהו מעט חיטה או שעורה למען העניים שיבואו 

  בעבורם.ללקט 

בועז מפציר בה לא ללכת ללקט בשדות אחרים מכאן שהוא יאפשר לה ללקט די   -  ב.

  ).7מחסורה (פס' 

) 7מאפשר לה ללקט בין העומרים ואף מצווה על עובדיו להשאיר לה במתכוון (פס'   -  

  ולא להציק לה.

  ).9מאפשר לה לשתות ממימי הנערים (פס'   -  

  

  שמות כ"א, חוקי חתים – 18שאלה 

  בשני המקרים, בפגיעה בעבד ואמה יינתן פיצויי בעבור המת.דימיון:   )1(  א.

החיתי החוק החיתי אינו גוזר עונש מוות על רוצח מכל סוג שהוא. בחוק  הבדל:

הפיצויי הוא מסירת בני אדם אחרים תמורת אדם שנהרג. החוק החיתי מבחין בין 

  רצח אדם חופשי לבין רצח עבד או אמה.

יתי כמו יתר חוקי המזרח הקדום מעמיד את הערך הכלכלי, זו גם הסיבה החוק הח  )2(  

שחוקים מעטים במזרח הקדום דנים ברצח. לעומת זאת, החוק המקראי מייחס ערך 

  עליון לחיי האדם ולא ניתן להמירם בכסף.
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  עפ"י אבן עזרא המקום = ערי מקלט.  )1(  ב.

הרוצח יכול וי במקדש, שאליו עפ"י ש"ל גורדון בהתחלה הכוונה הייתה למזבח המצ

בשוגג להימלט. בהמשך, בעת ההתיישבות בארץ, הוגדרו שש ערים שישמשו כמקום 

  מקלט לרוצח בשוגג.

אדם שלא התכוון, שלא הייתה לו עילה לרצח. "מעם מזבחי תקחנו  –רוצח בשוגג   )2(  

  למות". הכוונה לרוצח במזיד, אדם שהתכוון והייתה לו עילה לרצח.

  

  ערך מרכזי בנבואה –המאבק לחברה מוסרית  –ירה נושא בח

  19שאלה 

בשמואל ב' המטרה להעביר מסר משכנע, לתת למאזין עמדת שופט אובייקטיבי. גם   )1(  א.

היא תתמקד באירוע. בישעיה המטרה היא למשוך את  אם תגובתו תהייה רגשית,

  תשומת לב השומעים. העברת מסר באופן עקיף ומרתק עם מוסר השכל.

העשיר חייב  –דוד מגיב רגשית. למרות זאת, שיפוטו את האירוע הוא חד משמעי   )2(  

  ). דוד חרץ את דינו מבלי שידע זאת.5מיתה (פס' 

  גזלה. –) מעיד על פעילותו הבלתי מוסרית של העשיר 4"ויקח" (פס'   -  ב.

את  ) העשיר מוכן לעשות מצוות על חשבון הזולת. הוא מארח4"ויחמד לקחת" (פס'   -  

  האורח בכבשה היחידה שהייתה לרש ולא מתוך הצאן הרב שהיה לו.
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  20שאלה 

"כי אם תעלו לי עולות...". העם מודה לה' בעזרת הקורבנות  –הקרבת קורבנות   -  )1(  א.

  אך הם אינם רצויים בעיני האל.

  "הסר מעלי המון שריך...". שירי פולחן למען האל. –שירה וחגיגה   -    

  "זמרת נבליך". –ת נגינה פלחני  -    

העם מביע את כניעתו ואמונתו באל בעזרת קורבנות. הוא שואל איזה סוג   -  )2(  

  ).6-7קורבן ירצה את האל (פס' 

קורבן אדם. קורבן זה רומז לקורבן ה"מולך" שהיה  –דרך נוספת שמציע העם   -    

  מקובל בקרב עמי כנען.

  שה עקרונות:מיכה מעמיד את עקרונות עבודת ה' הנכונה על שלו   

התנהלות חברתית על פי חוקי התורה המובילים לצדק  –"עשות משפט"   -    

  חברתי.

  מעשים בין אדם לחברו, מעשים טובים לפנים משורת הדין. –"אהבת חסד"   -    

התנהגות צנועה עם האל, העיקר בעבודת ה' מעשים  –"הצנע לכת עם אלהיך"   -    

  מוסריים וענווה.

מידי בלק ובלעם שרצו להילחם בהם לוחמה פסיכולוגית אך בחסדי האל ה' הושיע את העם   ב.

). בלק מלך מואב ביקש לקלל את ישראל 6, במדבר כ"ב 5לא עלה הדבר בידיהם (פס' 

  באמצעות בלעם הקוסם, אך ה' הפך את דברי הקללה לברכה.
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