
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ראשון 

  אנסין

 : 1שאלה 

 

כיצד ייתכן שה' שאמור להציל את העם מיד אויב לא  -המשבר של השעבוד לאויב מוביל לקושי אמוני

 (. 31..."ועתה נטשנו ה' ויתננו בכף מדין" )פסוק  ומכך מעודד שעבוד של העם לעם זר? מציל אותו

ד להוריד את עול מדיין ולנצח אותם ובכך לבטל את מינוי של גדעון יפתור קושי זה, שהרי גדעון עתי

..."והושעת את  השעבוד. ביטול השעבוד יאשש את העובדה שה' אכן מציל את עמו מיד האויבים.

 (. 31ישראל מכף מדין" )

 

 : 2שאלה 

חשב שהוא אינו מתאים לתפקיד בגלל ייחוסו המשפחתי, משפחתו היא הקטנה מבין גדעון  (3)

ל במנשה, ואנכי הצעיר עצמו, הצעיר מבין אחיו "הנה אלפי הדהוא משפחות שבט מנשה, ו

 (. 31)בבית אבי..." 

עמו ..."כי  ית שה' יהיהבל עליו את התפקיד היא הבטחה אלוההדבר ששכנע את גדעון לק (2)

 (. 31ין כאיש אחד." )אהיה עמך והכית את מד

 

 : 3שאלה 

מדבר אליו "ועשית לי אות שאתה גדעון ביקש אות כדי שיוכל להיות בטוח בכך שה' הוא ש (3)

 (. 31מדבר עמי" )

ההמתנה להגעה )האות שגדעון ביקש( והעלאת אש  -2האות שנתן המלאך לגדעון מתחלק ל (2)

לפניך ויאמר מסלע הצור שאכלה את הבשר ואת המצות שהביא ..."והוצאתי את מנחתי 

 (. 23ותעל האש מן הצור ותאכל את הבשר ואת המצות." )( 31אנוכי אשב... )

 

 

 בתנ"ךפתרון בחינת הבגרות 

 תשע"ב קיץ

 131, 001203סמל שאלון 

 הדס חיה הלוי וחסיה ויזלרון נכתב על ידי הפת

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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 : 4שאלה 

מדרש שם הוא הסבר שניתן בתוך הכתוב לשם של מקום או של אדם. מדרש השם המופיע הוא 

שלמרות שראה את  . מדרש שם זה מבוסס על ההבטחה של ה' לגדעון"ה' שלום"-שמו של המזבח

 . (21) . "שלום לך אל תירא לא תמות"ה', לא ימות

 

 פרק שני

 

 : 5שאלה 

  .א

 : ם על ירובעםשני הפרטים שנאמרי (3)

 המקרא טוען שירובעם היה בעל כישורים רבים.  -"גיבור חיל"

עבודות הכפייה ועל איסוף המיסים. היה אחראי על  –" "ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף

 יח שהיה לו כוח רב והשפעה מרובה ולכן יוכל למרוד בשלמה. ומכאן יש להנ

וכתוצאה מכך ירובעם ברח  שלמה ביקש להמיתו -המרד של ירובעם בשלמה נכשל (2)

 (. 14בעם ויקם ירבעם ויברח מצרים." )להמית את ירלמצרים ..."ויבקש שלמה 

  .ב

שילוב הנבואה מדגיש  היא להבליט את התגשמות רצון האל. מגמתו של ספר מלכים (3)

רצה  ה' -מרוד, אלא מסיבה אלוהיתרצון אמיתי ל -שמרד ירובעם לא נבע מסיבה אנושית

שבאמצעותו ניתן להעניש את שלמה ולפלג את ירובעם הוא הכלי להעניש את שלמה ו

 (. 11הממלכה ..."ולקחתי את המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים." )

תמיכתו של ירובעם במרד יכלה לנבוע משיקולים פוליטיים שהרי אחיה הוא בן העיר  (2)

 -מן בניית המקדשלה, ויש ורצונו האמיתי הוא להחזיר לעיר את הדרה שאבד לה מזיש

לה, תוכל לחזור יושאם כן, כאשר הממלכה תתפלג, ירושלים תשאר בשטחי יהודה, 

 להיות העיר המרכזית. 

 

 הראיות הבאות:  2-ניתן להבין שיהודה היתה עדיפה על ישראל מ .ג

בראשונה  ה' טוען שדוד, הוא האיש אותו בחר –(11) ד עבדי אשר בחרתי אותו...""למען דו

 .א משבט יהודה ויש בכך סיבה ששבט יהודה עדיףוהרי דוד הו

ה' בחר בירושלים כעיר בה יקום בית  – (11)ם שמי שם."ום העיר אשר בחרתי לי לש"בירושל

 המקדש. ירושלים היא בשטחי יהודה ויש בכך סיבה נוספת להיות שבט יהודה עדיף. 
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 : 6שאלה 

  .א

, (7) , שלמה(7) (, דוד 1ב )פסוק (, אחא1חזקיהו )פסוק הדמויות המוזכרות בפסוקים:  (3)

 . (1) משה

 הדמויות בהן בחרתי הן אחאב ומשה:  (2)

מנשה אשר החטיא את יהודה הלך בדרכיו של אחאב מלך ישראל "ויעש  -אחאב

 (. 1אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל" )

הלך בדרכי משה ולא שמר לעשות ככל אשר ציווה ה' "אשר ציווה לא מנשה  -משה

 (. 1שה" )אחאב עבדי מ

  

  .ב

 לפנה"ס.  722האירוע ההיסטורי הנרמז הוא גלות ישראל שהתרחשה בשנת  (3)

כשם שה' החריב  –המטרה של אזכור אירוע זה היא להפוך את הנבואה לממשית יותר  (2)

  (31)את שומרון כך יחריב גם את יהודה "ונטיתי על ירושלים את קו שומרון."

  .ג

 -ו של אדם נענשו בגלל חטאי אביהםגמול דורות היא תפיסת גמול לפיה צאצאי  (3)

 לאחרבכך גלות יהודה מתרחשת  27-21כ"ג ב' תפיסה זו באה לידי ביטוי במלכים 

..."אך לא שב ה' מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו  חטאיוזמנו של מנשה ובגלל 

 . (27) "מנשהביהודה על כל הכעסים אשר הכעיסו 

אדם נענש בגלל חטאיו, וכן מקבל  -ישיגמול אתפיסת הגמול בספר דברי הימים היא    (2)

נענש בגלל חטאיו מנשה  9-31שכר בגלל מעשיו הטובים. על פי דברי הימים ב' ל"ג 

ומקבל שכר בגלל תשובתו לפני ה', בגלל חטאיו נאסר והובל לגלות "ויאסרוהו 

 לווהעתר  תו"ותפיל ולכן קיבל שכר. ויוליכוהו בבל" ובגלות חזר בתשובהבנחשתים 

 .  "עוטאתי ומעשי והמקומות אשר בנה... לפני הכניוכל ח

 

 : 1שאלה 

  .א

 לעם על ההליכה אחרי ה' במדבר.  בשבחבפסוק זה מדובר  –( 2)פס'  לכתך אחרי במדבר"" (3)

בפסוק זה הנביא מוסר דברי תוכחה לעם לפיהם  –( 1" )פס' וילכו אחרי ההבל ויהבלו"

 העם הלך אחרי ההבל, אלוהים אחרים ועזב אותו. 

 העם הלך אחרי אלוהים אחרים שאין בכוחם להועיל. –( 1" )פס' "ואחרי לא יועיל הלכו

   גם בפסוק זה אלו הם דברי תוכחה.
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הפועל "מוליך" מדגיש את כפיות הטובה בכך שמתוך הפסוק ברור שה' הוליך את העם  (2)

ו העם , אלא ה' הוליך אותו, סייע לו ללכת ואיללבדוהלך  לאהעם  -במדבר והגן על העם

 . (1)מבחינתו הפנה לה' עורף "ולא אמרו איה ה' המעלה אותנו מארץ מצרים"

  .ב

וטוען שהעמים  אלוהיו ובין העמים האחרים לאלוהיהםהנביא משווה בין ישראל ו (3)

למרות שאלוהיהם אלוהי שקר ואילו עם ישראל  היהםהאחרים לא מחליפים את אלו

ועמי אלוהים  לאוהמה  גוי אלוהים ההמיר"עוזב את אלוהיו בעוד שהוא אלוהי אמת. 

  (.33" )ועיליגוי בלא  המיר

, הנביא משלב בתדהמתו את השמיים וטוען שבגלל 32תדהמתו של הנביא בולטת בפסוק  (2)

התנהגותו המפתיעה של העם, השמיים ישערו מאוד. "שמו שמים על זאת ושערו חרבו 

 מאוד נאום ה'". 

 

 : 31שתי המטאפורות בפסוק  .ג

המטאפורה הראשונה מדגימה את  -"מקור מים חיים לחצוב להם בארות אותי עזבו" (3)

השוני בין ה' לאלוהי הגויים בעוד שה' הוא מקור מים חיים, מקור טבעי ושופע, אלוהי 

 טבעי שהאדם חוצב ובונה לעצמו.  לאמקור מים  -הגויים הם באר

וני ביכולותיו המטאפורה השנייה מדגישה את הש -"בארות נשברים אשר לא יכלו המים" (2)

האלוהים  ,, הבארותעמושל ה' אל מול יכולות האלוהים האחרים. בעוד שה' מציל 

 . ונשבריםמצליחים להכיל את המים  לאהאחרים 

 

 : 8שאלה 

 

  .א

הגמול המוצג הוא גמול  21פסוק בבעוד ש -21שונה מזו שבפסוק  29תפיסת הגמול בפסוק  (3)

האדם נענש על  29-נש על חטאי אבותיו, ובהאדם נע 21-ב -הוא אישי 29-דורות, הגמול ב

 חטאיו שלו. 

היא תפיסת גמול דורות "בגלל חטאי מנשה  1פס'  פרק ט"וירמיהו תפיסת גמול המוצגת ב (2)

העם כולו נענש בגלל חטאי מנשה,  –בן יחיזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלים" 

 מלך יהודה שמלך בעבר. 

בה על בניגוד לברית סיני שנכת -חדשה תכתב על הלבהברית ה -מאפיינים של הברית החדשה .ב

עה לכל אחד ולא יהיה צריך ללמדה בניגוד לברית סיני שיש לוחות. הברית החדשה תהא ידו

ללמדה. אם הברית תהא על הלב, האיבר החושב, העם לא יוכל לחשוב על מעשי החטא ולכן 

דורש מהם כך שלא ידרשו לא יחטא. ובנוסף, כל בני העם ידעו את התורה וידעו מה ה' 

 להסתמך על מלמדי התורה. 
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  .ג

: החוקיות הבולטת בקטע היא החלוקה ליום ולילה והמחזוריות של הגאות 11-11ירמיהו  (3)

גאות  -גליו ויהמוהים  רגע -לילהת ירח וכוכבים לאור חק יומםוהשפל "נתן שמש לאור 

 ושפל". 

 -החלוקה בבראשית היא לחורף וקיץ

 עונת הזריעה והקיץ תחילתו בקציר.יו בראשיתו בסת -החורף

חלוקה ליום ולילה "זרע וקציר  בנוסף, קיימתקיץ. את החום והחורף, מאפיין את הקור ה

 . (22" בראשית )קור וחם חורף וקיץ, יום ולילה

ההבטחה היא קיום  -המוזכרת בירמיהו מובאת כדי לתקף את הבטחת ה'החוקיות בטבע  (2)

אלו יתקיימו, יתקיים עם ישראל, ואילו בבראשית  כל עוד חוקי טבע -עם ישראל

 לקלל עוד את האדמה במבול נוסף ולהבטיח לעד את החלוקה לעונות.  לאההבטחה היא 

 

 : 9שאלה 

 : לבראשית א' שני הבדלים בין מיתוס הבריאה הבבלי .א

במיתוס אנומה אליש ישנם אלים רבים ואילו בסיפור הבריאה  -ריבוי אלים מול אל אחד (3)

 א' ישנו אל אחד.  בפרק

בעוד שבמיתוס אנומה אליש הארץ היתה  -יצירת שמיים לארץ מולהפרדה בין מים ומים  (2)

היו תחילה  א'תחילה ומגופתה של תאמת האדון מכונן שמים, בסיפור הבריאה בפרק 

 מים ומתוך המים ה' עושה הבדל בין מים לשמיים, הארץ נחשפת אח"כ. 

 ה על ביטויים: בפרק א' ישנה חזר 3-31הפסוקים  .ב

ה' אומר והדבר   -ביטוי זה מדגיש את אופיה של הבריאה בפרק א' –(  1,1,9"ויאמר ה'" )

 נעשה כאשר סוף מעשה במחשבה תחילה. 

ביטוי זה מדגיש את הסדר והארגון בבריאה. כל יום שונה  –( 1,1,31) "ויהי ערב ויהי בוקר"

  מיום אחר כאשר כל יום מהווה חלק בתשתית העולם.

 

 : 10שאלה 

  .א

 מתוארים נסיונות לפרוץ גבולות בין הארצי לאלוהי.  3-9ובבראשית י"א  3-1בבראשית ו'  (3)

דמות אדם חדש שחציו אדם וחציו אל "ויראו בני  או חיהישנו נסיון ליצור  -בבראשית ו'

 (. 2האלוהים כי טבת הנה ויקחו להם נשים" )

ת מגדל שבסיסו על הארץ וראשו בשמים, בפרק י"א ישנו נסיון לפרוץ את הגבול ע"י הקמ

וע"י המגדל לפרוץ את הארץ לשמים "ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים" 

(1 .) 
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 בכל קטע ה' מסכל את תוכניות האדם:  (2)

בנות האדם מולידות ילדים לבני האלוהים וכדי לסכל את הנסיון  – 3-1בבראשית ו' 

 שנה.  324-האדם לאת חיי  קוצבלחיות חיי נצח, ה' 

בני האדם רוצים לבנות ביחד מגדל שראשו בשמים ובכדי לסכל  3-9בבראשית י"א 

 את תוכניותיהם ה' בולל את שפתם. 

 

  .ב

הוא מן הסתומים בספרי התורה. ניתן להניח שהדבר  3-1לדידו של קאסוטו פרק ו'  (3)

ומדת ? הנחה זו עבניםהוא מיהם בני האלוהים? האם ייתכן שה' הוליד  הסתום

בניגוד לתיאולוגיה המקובלת שאחת מהנחות היסוד בה היא שה' הוא יחיד ואחד 

 אין אלוהים נוספים מלבדו ואין לו בנים.  -והוא יושב לבדו בשמים

את הסתום בסיפור בכך ששולל את האפשרות ש"בני האלוהים"  ורד"ק פותר בפירוש (2)

קידים חברתיים שממלאים תפ בבני אדםהם בניו של ה' וטוען מנגד שמדובר 

 שופטים ומנהיגי מדינות.   -חשובים

 

 

 : 11שאלה 

  .א

"ויצא  התנהגויותיהם של שני המלכים היתה שונה: בעוד שיהויכין יצא מהעיר ונכנע (3)

(, צדקיהו בחר לברוח מירושלים ולהפקיד את עמו 32) יהודה על מלך בבל"-יהויכין מלך

  (1ריחו" )ר המלך וישגו אותו בערבות י"ירדפו חיל כשדים אח

התגובה של מלך בבל לכל אחד מן המלכים היתה שונה, בעוד שהתגובה ליהויכין היתה  (2)

קבלת הכניעה והצלת העיר מחורבן, התגובה לצדקיהו היתה העמדה למשפט ומתן גזר 

 וור. ן קשה בו בניו נשחטו והוא עצמו עדי

 

ת מימוש התוכנית האלוהית לפיה יש א אפשרוניתן ללמוד שהתנהגותו ומדיניותו של צדקיהו  .ב

שווה ליהויקים שחטא בעבודה זרה וכן חטא חטאים ולשלוח את העם לגלות מכך שהיא מ

 . (39) "יהויקיםבעיני ה' ככל אשר עשה  הרעחברתיים "ויעש 
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 : 12שאלה 

  .א

: "כלאו 34 חגי א' פסוקניתן לראות בכל אחד מהקטעים דוגמא למצב הכלכלי הקשה:  (3)

 נתנה יבול עשיר.  לאבתקופתו של חגי הארץ  –מטל והארץ כלאה יבולה"  שמים

כרגע העולים לארץ זורעים  -"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" -1בתהילים כ"ו פסוק 

 בדמעה בקושי נפשי רב, אך בעתיד הם יקצרו ברינה. 

השמים  כרגע אם -על פי נבואת חגי השינוי במצב הכלכלי תלוי בשינוי התנהגות העולים (2)

בית המקדש ולכן בניית כלאו את הטל והארץ כלאה את היבול בגלל שהם אינם עסוקים ב

ה' מעניש אותם, באם ישנו מהלכיהם, ויחלו לבנות את המקדש ה' ייטיב עמם "שימו 

 . "אמר ה' תם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבדלבבכם על דרכיכם: עלו ההר והבא

האדם הנושא את הכלי בו  –בוא ברינה נשא אלומותיו" נשא משך הזרע בא י ובכה"הלך ילך  .ב

מוחזקים הזרעים, וזורע את האדמה בוכה על שום הקושי הרב, אך עתיד לבוא בשמחה כאשר 

 יישא את האלומות שעתידות לצמוח. 

 

 : 13שאלה 

  .א

תפיסת הגמול של אליפז היא: האדם נענש בגלל חטאיו ולא באופן שרירותי. אליפז מבקש  (3)

שימנה אדם חף מפשע שנאשם "ואיפה ישרים  –שימנה מולו "מיהו נקי ואבד"  מאיוב

 היכן ישנו אדם ישר שנכחד.  –נכחדו" 

איוב אמור להתעודד מדברים אלו משום שטענתו העיקרית של איוב היא שהוא נענש על 

לא עוול בכפו ולשיטת אליפז על איוב להבין שכנראה חטא ונענש על ידי אלוהים שמנהיג 

 העולם על פי סדר והגיון.  את

שאפילו עשויים להסביר לאיוב את פשר סבלו בכך שטוען  37-39דברי אליפז בפרק ד'  (2)

מלאכים אינם מושלמים ועושים חטאים, כל שכן בני אדם שבעפר יסודם, שמרוחקים 

מהאל בהשוואה למלאכים. ייתכן מאוד שאיוב חטא ואל לא לחשוב שהוא חף מכל חטא. 

 דק בית ולמצוא את הפגמים במעשיו. עליו לערוך ב

  .ב

איוב מסכים עם אליפז על טענתו שאלוהים צודק יותר מהאדם: אליפז טען בפרק ד'  (3)

יפז ומחזקם איוב חוזר על דברי אל 2: "האנוש מאלוה יצדק", בפרק ט' פסוק 37בפסוק 

 "מה יצדק אנוש עם אל". 
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חכם וחזק מהאדם ואין לאדם אפשרות איוב טוען שאין לו סיכוי לעמוד מול ה', שהרי ה'  (2)

לתקשר איתו באופן ישיר "אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף...חכם לבב ואמיץ 

 (. 1כוחו מי הקשה אליו וישלם" )

 : 14שאלה 

  .א

 בפסוקים אלו מפורטים מעשיו הרבים של קהלת:  (3)

בנה לעצמו בתים קהלת הגדיל את נכסיו ו –( 1"בניתי לי בתים ונטעתי לי כרמים" ) -

 רבים. 

קהלת קנה לעצמו בני אדם שיעבדו בשבילו ויעשו את  –( 7"קניתי עבדים ושפחות" ) -

 עבודותיו. 

 לקהלת היה רכוש רב ועושר רב.  –( 7"גם מקני בקר וצאן הרבה היה לי" ) -

פירוט רב זה משרת את המסקנה של קהלת לפיה הכל הבל ובכך שמדגים כיצד נהנה 

 תחומים רבים יוכל לטעון שהכל הבל ואין יתרון אמיתי בכל עשרו זה. מעושר ושגשוג ב

קהלת מתאר את  1-33הסתירה בדבריו של קהלת בפרק ב' היא שבעוד שבפסוקים  (2)

טוען שצבירת  21-21צבירת הרכוש כדבר חיובי וכי דרכו מגדיל את שמו, בפסוקים 

עונש לאדם מצד  הדברים לא מעידה על חוכמתו ועושרו של האדם, אלא דווקא על

 אלוהים. 

  .ב

מתוארת כיתרון האור על החושך.  32 –א' 31היתרון של החוכמה על הסכלות בפסוקים  (3)

האדם הסכל הולך בחושך ומתקשה לכלכל צעדיו ואילו החכם הולך באור ויש ומצליח 

 לכלכל צעדיו היטב. 

נם זהה וסופם ב' קהלת טוען שאין יתרון לחכם על הכסיל משום שדי 31 – 31מפסוקים  (2)

זהה. "וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם". גם את הסכל וגם את החכם 

 (. 31שוכחים "כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם" )

 

 : 15שאלה 

רעיה את בית ההדוד הוא זה שמביא את  -היא הדוד 3-7הדמות הפעילה בשיר השירים ב'  .א

ת לראש וד בקטע נכללים חיבוק "שמאלו תחיו של הדשהיין "הביאני אל בית היין". במע

 (. 1(, ומבטי אהבה "דגלו עלי אהבה" )פס' 1וימינו תחבקני" )פסוק 

בפרק ג' הרעיה היא זו שפעילה והיא המביאה את האהוב לבית אימה  3-1בפסוקים 

(. בקטע זה הרעיה יוצאת מביתה בלילה 1"הביאתיו אל בית אמי ואל חדר הרתי" )פסוק 

הדוד ברחובות ובשווקים. הרעיה שואלת את שומרי העיר אם ראו את אהובה, ומחפשת את 

 מוצאת אותו ומביאה אותו לביתה. 
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 הסבר השבועה:  .ב

הרעיה מבקשת מחברותיה שלא ינסו להאיץ בה, או לגרום לאהבה הסמויה שלה לצאת  (3)

האהובה מבקשת מחברותיה שלא יגרמו לה  -אלא לחכות שהדבר יקרה מעצמו או  ,לאור

 להאמין שאהבתה הטהורה לא תוכל להתממש ובכך להעיר אותה מחלומה. 

השבועה שמשביעה הרעיה את  "בעל פי פירוש המדרש המוצע בשיר השירים רבה פ (2)

החברות היא שבועה שמשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו/ילחמו בעמים אחרים ולא 

ועל זכותה הטבעית על יזרזו את הגאולה. במובן זה הציונות נלחמה ונלחמת על קיומה 

הארץ ובכך מורדת בעמים אחרים ופועלת בחינת עצמה לזירוז הגאולה ולהשבת עם 

 ישראל לארצו. 

 

 

 

 : 16שאלה 

 

דבר אמת בלבבו" הוא שעתיד "ההולך תמים ופועל צדק ו -ול אישיהגמול במזמור ט"ו הוא גמ .א

שהאדם הירא את ה'  אישי בכךקכ"ח יש היבט לגור באהל ה' ולשכון בהר קדשו. במזמור 

(. 1והולך בדרכיו יזכה לגמול בבניית ביתו, ובנוסף גמולו יהיה "לראות בטוב ירושלים" )פסוק 

 אם כן להתנהגותו תהיה השפעה על גורלה של ירושלים. 

 : 33-32כ"ח והן בבראשית ד' קהקשר בין האדם ומעשיו לאדמתו מובא הן במזמור  .ב

כל הירא את ה' והולך בדרכיו יזכה לתבואה  –טוב לך" במזמור "יגע כפיך כי תאכל אשריך ו

 חקלאית טובה ועשירה. 

בבראשית ד' "ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה... כי תעבוד את האדמה לא תסף 

קין רצח את הבל אחיו וחטא ובגלל מעשהו זה הוא נענש. עונשו יתבטא  –תת כוחה לך" 

 עבורו. באכזבה מהתוצרת החקלאית שהאדמה תניב ב

 

 : 11שאלה 

  .א

ההבטחה הניתנת בשני הקטעים לאדם שינהג בצורה הומאנית היא ברכה מאת ה'  (3)

 . 39, כד'  29דברים י'ד  –"למען יברכך ה' אלוהיך בכל מעשה ידך" 

היא "כי עבד היית בארץ  37-22הנימוק להתנהגות נאותה החוזר בדברים כד'  (2)

למלא את הדרישות משום שבעבר אבותיו מצרים". נימוק זה עשוי לשכנע את האדם 

שומה עליו לנהוג אחרת במעמדות  לכן ;היו במעמד מוחלש והתעמרו בהם

 המוחלשים. 
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חלישותם של ה"גר יתום" עלולה להטות את המשפט לרעתם, משום שהם נמנים על  .ב

החלשים בחברה ואין להם אפשרות להשפיע על שופטים שלרוב נמנים על המעמד הגבוה, 

שותם עלולה להטות את המשפט לטובתם שהרי בשל חלישותם השופטים עלולים וכן חלי

 לרחם עליהם ולהצדיק אותם אפילו אם הם אשמים. 

 

 : 18שאלה 

  .א

אסור החוק בשמות כ"ב מגן על הלווה בכך שהחוק מקל עליו, אסור לנהוג בו כנושה,  (3)

בחמורבי מקל על אסור לקחת ממנו ריבית. החוק לדרוש ממנו את פרעון החוב בתקיפות ו

ך שבמידה והנושה ייקח ממנו את שורו, על המלווה לשלם לו שליש מנה כסף הלווה בכ

 כקנס. 

ההבדל בין שני החוקים בעניין זה הוא שבעוד שלמלווה בשמות אסור לנהוג כנושה, החוק 

 בחמורבי מתיר התנהגות אליו כנושה. 

( וכן 21ות "אם כסף תלווה" )החוק בשמות מגן על המלווה בכך שלא מחייב אותו להלו (2)

(. חוקי חמורבי מגנים על 21המלווה יכול לקחת ערבון "אם חבל תחבל שמלת רעך" )

 המלווה בכך שיכול לנהוג כנושה ולאסוף את הלוואתו. 

ניתן לבסס את הכלל החז"לי לפיו "עניי עירך קודמים" ע"פ המילים "את עמי את העני עמך"  .ב

 אה בשמות כ"ב מתייחס לבני עמו של אלוהים, עם ישראל. (. הדין לגבי ההלוו21)פסוק 

 

 מאבק לחברה מוסרית

 

 : 19שאלה 

  .א

 דוגמאות לחטאים מישעיהו ומיחזקאל:  (3)

עשירי העם מגדילים  –בית בבית שדה בשדה יקרבו"  י"מגיע -ישעיהו חטא חברתי

את נכסיהם ואת ביתם, את שדותיהם עד שאינם מותירים מקום לפשוטי העם 

 ים כאילו הם לבדם בארץ. ומתנהג

יחזקאל מתאר מציאות של שפיכות  –"בדמך אשר שפכת"  -חטא חברתי -יחזקאל

 דמים ורצח. 

יחזקאל מתאר מציאות של חילול שבת. שמירת  – "ואת שבתתי חללת" -חטא דתי

 השבת היא מעשה דתי, וחילולה גם היא חטא דתי. 

 ליחס האדם לאל:  בשני הקטעים תיאור החטא מסתיים בהאשמה הנוגעת (2)

(. ישעיהו מסיים את דברי 32ו: "ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו" )ישעיה

 התוכחה באפיון של התנהגות העם לה', אינם רואים את פועלו ואת מעשה ידיו. 
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יחזקאל מסיים דבריו בקביעה לפיה  –שכחת נאם אדני ה'"  ואתי: "יחזקאל

את בריתו ולא הלכה לפי דבריו, אישום זה גם  ירושלים שכחה אותו, כלומר שכחה

 הוא מובא בהקשר של יחסו של האדם לאל. 

 

  .ב

הכוונה במילים אלו היא לירושלים "התשפוט את עיר הדמים והודעת את כל  (3)

 תועבותיה". 

המסר הטמון בשימוש החוזר במילים אלו מדגיש את עשיית החטאים בתוך ירושלים  (2)

שלים בגלל חטאיה וכי העונש שקיבלה מה', על אף וירווכי הגלות באה על יהודה 

 היותו קשה מאוד, הגיע לה. 

 

 : 20שאלה 

  .א

העם סבור שהקרבת הקורבנות  -העם מתייחס לפולחן כאל המפתח להגנה האלוהית (3)

ועשיית הפולחן הדתי, מבלי עשיית הצדק והמשפט, יבטיח להם הגנה ושמירה אלוהית 

מתוך תוכחת הנביא  –אם תעלו לי עלות ומנחתיכם" כך נכון לעבוד את ה' "כי ומבחינתם 

 נוח להבין שהעם אכן העלה עולות ומנחות לה'. 

הדבר המרכזי שצריך לעמוד במרכז עולמו הדתי של האדם  – 21על פי ירמיהו ז', פסוק  (2)

מישראל הוא המוסר והאמונה "ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם" ירמיהו 

העם לא שמע בקול ה', לא לקח מוסר,  -מאפיין את התנהגות העםמסכם את דבריו בכך ש

 והאמונה אבדה ממנו. 

הדבר המרכזי שצריך לעמוד במרכז אמונתו של האדם מישראל הוא  23-21על פי עמוס ה' 

המשפט והצדק "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן" הנביא מייחל למציאות בה הצדק 

 עם. יאפיינו את הלך רוחו של הוהמשפט 

מזכיר את ההליכה במדבר "הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה  23-21עמוס ה'  .ב

(, בפסוק זה הנביא מדגים על ידי שאלה רטורית שה' הוליך את ישראל 21בית ישראל" )

שנה, וזאת למרות שלא הגישו לו מנחות ומכאן, טוען הנביא, שהפולחן אינו ערובה  14במדבר 

התנהגות מוסרית. דבריו אלו של הנביא סותרים את הכתוב בתורה,  להגנה אלוהית, אלא

 שהרי ה' כן ביקש מהעם להקריב לו קורבנות. 
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