
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   שלא נלמדטעק - פרק ראשון

   – 1שאלה 
   ..."ח אותם משה לתור את הארץוישל :"17' פס: משה שולח את המרגלים לקבל תמונת מצב על הארץ *
  .." ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה : "18' פס לבדוק את טיב היושבים* 
  ..." ומהארץ אשר הוא יושב בה הטובה עם רעה ":19' פס לבדוק את טיב הקרקע*
  ..."ם רזהומהארץ השמנה ע ":26' פס
  ."...הבמחנים עם במבצרים : "19'  פסצורת ההתיישבות בערים *

ויכרתו משם זמורה ואשכול . "רימונים ותאנים, כרמי ענבים:  מתואר שפע כלכלי ומקורות מים23' סבפ - 2שאלה 
  תאור זה נועד להעצים את גודל השפע" שניים נשאו אשכול ענבים אחד: שימוש בהגזמה". ענבים

   – 3שאלה 

ירשנו אותה כי יכול ויאמר עלה נעלה ו. " כלב סובר כי לעם היכולת לגבור על המקומיים ולרשת את הארץ.א
  ". נוכל
  .9' פס" ואדוני איתנו. " יסייע בידם להכניע את עם הארץ'ה .ב

 כפי שטוען 33-32ובפסוקים ) 27' פס( אין אזכור בדבר היות הארץ ארץ זבת חלב ודבש 33-32 'בפס - 4שאלה 
ארץ אוכלת  : יתייחסו המרגלים בהרחבה ובהגזמה רק להצגה באופן שלילי של הארץ,מושקוביץ בלהט הויכוח

  .ויתעלמו מהיתרונות שבה" יושביה

  מלכים ונביאים -שני פרק 

  ' יח,' אמלכים - 5שאלה 

  . האירוע הריגת נבאי הבעל בהר הכרמל.1 .א
  .נביאי הבעל הם מקורבייה של איזבל ומקור כוחה, כמו כן. הרג המוני, מדובר באירוע דרמתי וקשה .2
  .בורח מהמקום, לברוח מאיזבל,  רבוי פעלים המעיד על הזדרזות–" וירא ויקם אל נפשו": מעשה של ייאוש .ב

  .אליהו מרגיש שנכשל ומבקש למות". קח נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותי' רב עתה ה": דיבור המבט יאוש  
רב : "ד לבקשתו של אליהו למותבנגו) 5' פס(בפנייה הראשונה של המלאך הוא דורש מאליהו לקום ולאכול  .1 .ג

  )4' פס" (קח נפשי' עתה ה
  . מספיק, " די לי"במשמעות ) 4' פס(רב  .2

  .דרך רבה לפנייך, רב מלשון הרבה) 7' פס(רב     
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  ה"כ',  מלכים ב- 6שאלה 

    .מוטיב האש .א
 אשותפל : " מוטיב האש מתקשר לנס שחולל אליהו על הר הכרמל והוכחה למציאות האל'יח' במלכים א

  ".לוהיםא
  .הם אמצעי ביד האל להעלות את אליהו בסערה השמימה" אש וסוסי אשרכב ": 'ב' במלכים ב    
י " הרמת האדרת של אליהו ע13' בפס.  אלישעתאליהו חונך א. אליהו משתמש באדרת בנס חציית הירדן8' בפס. ב

  .ית הירדן כנביא עצמאיחוזר על נס חצי,  אלישע באמצעות האדרת14' בפס. אלישע מסמלת את העברת התפקיד
 5'  בפס.בני הנביאים הם דמות משנית קולקטיבית שנועדו לקדם את העלילה ולהאיר את דמותו של אלישע .ג

הם עומדים מנגד והוא מתלווה .  בולט ההבדל מאלישע7' בפס. מודיעים על העתיד להתרחש: מקדמים את העלילה
  .אלישע יורשו של אליהו ומנהיגם ומשתחווים לו מכריזים בני הנביאים על היות 15' בפס. לאליהו

  . מעידה על ההבדל בין בני הנביאים לאלישע15,7'  בפס"מנגד"החזרה על המילה *  

  'בי ירמיהו - 7שאלה 

    מדוע התלונה) 1' פס" ('צדיק אתה ה: "האל מנהיג את העולם בדרכי צדק  הקביעה.1. א
  ).1' פס". (המדוע דרך רשעים צלח: "הרשעים מצליחים במעשיהם     

   איך יתכן שרשעים :  ההתנצלות היא על דברי הביקורת בהם ירמיהו מנסה להבין.2     
  .מצליחים למרות הצדק האלוהי     

  . למץ אשר תדפנו הרוחוהרשע,  שתול על פלגי מיםלעץ נמשל הצדיק. 1 .ב 
   ביחס ) השמור לצדיק(יחוס הדימוי לעץ פורח . הרשעים נמשלים לעץ שורשי המניב פרי. 2     

   .מחזק את בקורתו על הצלחתם, רשעיםל     
אם ירמיהו אינו מצליח להבין כיצד מתנהלים האנשים סביבו קל וחומר שלא יוכל להבין את : משמעות המשל .ג

 מכיוון שאינך יכול להבין אל –" שתוק ואל תהרהר אחר מידותיי: "והלקח. התנהלותו של האל בהנהגת העולם
  .תטיל ספק

  ' ירמיהו כ- 8שאלה  

שמוע . " רחל היא גם אמו של יוסף אבי אפרים המייצג את ממלכת ישראל–" כי איננו...רחל מבכה על בניה" .1 .א
  . ממלכת ישראל מבקשת לחזור–"  ואשובהיהשבנ...שמעתי אפרים מתנודד

  . לבן של האל עם ממלכת ישראל שבגלות–" המו מעי לו...הבן יקיר לי אפרים "    
  .ס" לפנה721/722שנת גלות ממלכת ישראל ארעה ב .2
' מכך מנחם הנביא בפסוכתוצאה , "רחל מבכה על בניה" רחל בוכה על בניה שאינם ומסרבת להנחם 14'  בפס.1 .ב

ויש תקווה ...כי יש שכר לפעולתך" ומבטיח שדמעותיה לא היו לשווא ובניה ישובו לגבולם 15-16
  ".ושבו בנים לגבולם...לאחריתך

ל בשלום הביתה ושיבה בטוחה " שיבת חיילי צה-ובימינו. שיבת הגולים מהגלות –" ושבו בנים לגבולם". 2    
  .לארץ

 –" ספקתי על ירך "18' בפס.  מתנדנד מצד לצד מרוב חרטה ואומר שלמד לקח–" מתנודד" אפרים 17' בפס. 1 .ג
  . מכה על ירכו ומתבייש במעשיו

  ".בן יקיר לי אפריםה"דואג ואוהב כמו אב הרוצה לחנך ולדאוג לבנו , האל סולח. 2    

  עלילות הראשיתחובה נושא  –שלישי פרק 

  'שעיהו מי', א בראשית - 9שאלה 

מכיל את יסודות העולם כמו אומן שיוצר , מודד, האל שוקל: מוחשי הוא תאור 'בישעיהו מתאור בריאת העולם  .א
: ומר והדברים מתרחשיםהאל א.  והאל מוצג כאל טרנסצנדטאלימופשט שם התאור 'לבראשית אבניגוד . יצירה

  ".ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור"
תאור זה מחזיר אותנו למצב שלפני תחילת ) 2' פס". (תהום על פני חושך ותוהו ובוהווהארץ הייתה ". 1 .ב

  . בריאת האור ביום הראשון נועדה להכניס סדר בחומרים קיימים. שבו כנראה היו יסודות קדומים, הבריאה



 

 

   רוחני השונה מהאור הגשמי שמספקים , ביום הראשון הוא אור אלוהיהאור שנברא . 2    
  .ות שנבראו ביום הרביעיהמאור    

  'ז, 'ו בראשית -  10שאלה 

   שמר על ייחודו אפילו "נח נחשב לצדיק מושלם  -"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" *. א
   )9, 'ו" (בדורו   

  )9,' ו. (ל נח הקפיד ללכת בדרכי הא-את האלוהים התהלך נח*  
  )5 ,'ז. ( נח ממלא בדייקנות אחר כל הוראות האל- "'ויעש נח ככל אשר צווה ה*    
  ).'פרק ג(. אכילה מעץ הדעת, חטא של הסגת גבול ואי ציות לצו האלוהי -שלב ראשון .ב

  ).'פרק ד. (קין רוצח את אחיו ולמך רוצח ומתפאר.  רצח בין אדם לחברו-שלב שני  
  .ות מוסריתתהארץ מלאה בשחי". לאה הארץ חמסמ "-שלב שלישי

   חורבן גלות וגאולה -  רביעיפרק 

  זתהילים קל' איכה א – 11שאלה 

  .ס" לפנה586גלות יהודה לבבל בעקבות החורבן בשנת . 1 .א
). 20' פס" (מרו מריתי). "18' פס" (פיהו מריתיכי ' צדיק הוא ה" הסיבה היא חטאים כלפי האל איכהלפי . 2     

  .העם המרה את פי האל
כי היו שקועים בזכרונות על חורבן ,  למרות השפע בבבל הגולים לא התנחמו ולא נהנו ממנעמי בבל-1' פס .ב

  ".  את ציוןבזכרנו"ירושלים ובית המקדש 
  .ר מלשון שבועה והתחייבות לזכור את החורבן גם בעיתות שמחה.כ.ז"  אם לא אזכרכי "- 6' פס  
  .ם וינקוםואדהאל יזכור את רעתם של בני " 'הזכר " – 7' פס  

  'ח,'נחמיה א -  12שאלה 

. העם חטא ופגע בכבוד האל) 7' פס" (חבל חבלנו לך) "6' פס" (חטאנו לך אני ובית אבי חטאנו "- צדוק הדין .א
שה בק. האל הפיץ את העם כמתחייב מהפרת הברית) 8' פס" (אתם תמעלו אני אפיץ אתכם בעמים "– שכר ועונש

  .בקשה שהאל יקשיב לתפילה ויגאל את העם) 11' פס..." (תהי נא אוזנך קשבת "– לעזרה
לאור המידע הקשה ששמע על אודות המתרחש ) 4' פס" (ואבכה ואתאבלה" בוכה נחמיה: 'בנחמיה א .1 .ב

י פפעלו על כי הבין שלא ) 9' פס" (כי בוכים כל העם כשמעם את דברי התורה" בוכה העם 'בנחמיה ח. בירושלים
   .חוקי התורה וחששו מעונש

   .לעם ניתנה הוראה לחגוג ולשמוח על ידי אכילה ושתייה ולדאוג למי שידו אינה משגת. 2

   בספרות החכמהאדם וגורלו

  'ב', א איוב -  13שאלה 

  .י שבטי שבא"הבקר והאתונות נפגעו ע* . 1 .א
  .י אש האלוהים"הצאן נפגע ע     *   
  . י הכשדים"עו עגמלים נפג     *   
  .י רוח גדולה"הבנים והבנות נפגעו ע     *  
  .מהרכוש אל בני משפחתו, האסונות מדורגים מהקל אל הכבד         
  .עוצמתו והיקפו, ההדרגה מדגישה את גודל האסון. 2  
 בכל "– 10' ב. לא חטא הן במחשבתו והן בדיבורו". בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים "– 22' א .ב

 ובמחשבותיו עולים ספקות שבליבו מלמד על האפשרות בשפתיואזכור המילה ". בשפתיוזאת לא חטא איוב 
  .והרהורי חטא

  
  
  



 

 

  'ח', דיוב א – 14שאלה 

   כאשר הוא במצוקה ובהווה) 3' פס" (הנה יסרת רבים" איוב הטיף מוסר לאנשים בעבר. 1 .א
  "לא תגע עדייך ותבהלכי עתה תבוא אליך ות"הוא עייף מלהתמודד עם דברי מוסר      
  )5' פס (        

  אליפז מבקש לומר לאיוב כי המילים שבעזרתם עודד אנשים בעבר נכונים עכשיו גם  .2   
   .ניתן לראות כאן דברי עידוד לצד דברי תוכחה. בורוע     

   מציע לאיוב לפנות לעזרת ובלדד) 6' ד' פס(מציע דבקות באל שתוביל לישועה  אליפז. 1 .ב
  .)2' פס( תשובה תשנה את מצבו לטובההאל ולהתפלל וכי חזרה ב     

   נגוד לרשע ב אליפז מסתמך על הצדק האלוהי וטוען שבטווח הרחוק הצדיק יצא נשכר .2   
  )7' פס". (נקי אבד ואיפה ישרים נכחדוהוא זכר נא מי "שהצלחתו זמנית     

  חיי הפרט והכלל בראי השירה

  'ח',  שיר השירים ב-  15שאלה 

  אביאך אל "פתיחות וקבלת עצה , תוףמערכת היחסים בין הנערה לאמה מבוססת על שי. 1 .א
  ).2' פס..." (בית אמי תלמדני     
   הנערה מגדירה עצמה . האחים מתייחסים אל הנערה בפטרנות ודאגה לצניעותה וכבודה. 2

  ).10' פס(כצנועה שאינה זקוקה לשמירת האחים והגנתם      
ה נענית לבקשת אהובה מצטנעת ואינ: תשובת הנערה. מיע את קולה בפני חבריושה מהנערה להדוד מבקש .1 .ב

 . ו ביחס לחבריו ומזמינה אותו אליה או מתעלמת מבקשת,ואומרת לו לברוח
  והנערה ) האל( ובקשר שבין הדוד )דרש(האלגורית ם עוסק במשמעות "פרושו של הרשב. 2

  העם בתגובה . ה אומר שהמלאכים רוצים לשמוע את תפילות העם"הקב). עם ישראל(     
  . הקודש ובית המקדשמזמין את האל לבוא אל עיר     

  ל"ק, א" תהילים קכ-  16שאלה 

 המתפלל חש מצוקה ונושא עיניו אל ההרים ומבקש - "עזריאשא עיני אל ההרים מאין יבוא ": א" קכתהילים .א
ממעמקים וקורא =  הדובר מצוי במצב של מצוקה וצרות–'  קראתיך הממעמקים – ל"תהלים ק. ישועה מהאל
  .לעזרת האל

הדובר יודע שהאדם אינו ! ? עוונתיוכל האם יש אדם שיכול לצלוח מול זכרון האל את :רטוריתהשאלה ה. 1 .ב
  . מהאלרחמים וסליחהמושלם מטבעו ולכן פונה בבקשת 

באמצעות החזרה הוא מדגיש ומחדד . ל מודגשת הכמיהה והציפיה של המשורר לדבר האל.ח. בעזרת השורש י.2  
  .את כמיהתו לישועת האל

  חוק וחברה במקרא : נושא בחירה

   'ו', הברים ד – 17שאלה 

). 6' פס' דברים ה" (מארץ מצרים מבית עבדיםאלוהייך אשר הוצאתיך ' כי האנ" יציאת מצרים המעשה. 1 .א
  ).21' פס' דברים ו" ( ביד חזקהממצרים' הויוציאנו "...

: צא ממצרים כדי לרשת את הארץהעם הו: זוהי הגשמת ההבטחה שניתנה לאבות. ירושת הארץ : ההבטחה. 2
  ).23' פס' דברים ו" (ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו"
ואלו הוא טוען " לא יהיה לך..." "כיאנ: " יש שתי דברות6-7' לדעת המפרשים בפס, לפי דברי אבן עזרא. 1. ב

  .שמדובר בדיבר אחד
  .כ"זה ציווי המקדים את המצוות שיבואו אח..." 'כי האנ: " הראשון אבן עזרא טוען שהמשפט. 2

  
  
  
  



 

 

  

   'כא', כ דברים -  18שאלה 

). 11' פס( יש לקרוא אליה לשלום -במלחמת רשות). 16-18(ומלחמת חובה ) 10-15(מלחמת רשות . 1 .א
  ).17' פס. ( חלה חובת השמדה–" החרם תחרימם "-במלחמת חובה

  .כולם מושמדים,  במלחמת חובה אין שבויים כי.מדובר במלחמת רשות .2
 עליו לשחררה ואסור ,אינו חפץ בהואם השובה ) 11' פס(עליו לקחת אותה לאישה , חושק בשבויהאם השובה . ב

  ).14' פס(לו למכור אותה או להתעלל בה 

  המאבק לחברה מוסרית

   'עמוס ב, ב"כחזקאל י – 19שאלה 

  .יובין אדם לאלוה. בין אדם לחברו. 1 .א
ותשקו את הנזירים יין " חטא דתי )6' פס( "על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים" עמוס חטא חברתי .2   

  )12' פס( "ועל הנביאים ציויתם לאמר לא תנבאו
ועשתה גלגולים  "...חטא דתי). 7' פס" (לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך  "...חטא חברתיחזקאל י     

  ).3' פס" (עליה לטמאה
  הוליך אותם במדבר ) 10' פס(הוציא אותם ממצרים , )9' פס( השמדת האויבים :החסדים. 1 .ב

  ).10' פס(ודאג לכל מחסורם      
  .ואף מנע מהם למלא את תפקידםהתעלם מאזהרות הנביאים העם גילה כפיות טובה ו. 2

  'אבראשית ', יאשעיהו י – 20לה שא

וברוח . * " דברי המלך יהיו חזקים יותר מכל כוח פיזי–" ארץ בשבט פיוהכה : *"שתי פעולות על אנושיות .א
  .מוחלט ומיידי,  פסק דינו יהיה קשה–" שפתיו ימית רשע

אין הרג חיה לשם . ניהם ניזונים מן הצומח בלבדמצווים לחיות בהרמוניה וש האדם והחיות – 'בבראשית א. 1. ב
ים כולם נדרש,  מתוארת הרמוניה בין כלל בעלי החיים הטורפים והנטרפים'בישעיהו יאגם ). 29-30' פס. (אכילה

  ).6-7' פס" (ואריה כבקר יאכל תבן...וגר זאב עם כבש. "לחיות בשלום ולאכול מן הצומח
 קיימים פחד ושנאה בקשר 'בבראשית ג. א מתאר שינוי במערכת היחסים בין בעלי החיים לבין בני האדם הנבי.2  

 בעתיד ישררו יחסים הרמוניים בין האדם לנחש עד בישעיהוואלו . שבין האדם לנחש בעקבות האכילה מעץ הדעת
  ).8' פס. (כדי כך שהנחש ישעשע את התינוק והתינוק ישחק עמו ללא פחד

  


