
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 4012 -מבחן הבקיאות

 תורה -פרק ראשון 

1 . 

 או יברחו מהארץ כדי מנוע זאת( א. בני ישראל יתרבו, ויגרשו את המצרים מארצם )

 ( העבידם בפרך1)

 ציוה להרוג את הבנים )קודם ע"י המיילדות, ואח"כ ציוה לכל עמו(.( 2)

 

     ישראל על מלכי האמורי )סיחון ועוג( הוא  ב. הוא ראה, שישראל הם עם רב וגדול. הוא שמע על ניצחון

 שכר את בלעם כדי לקלל את ישראל, להחלישו ולנצחו.

 

2 . 

 א. ציפורה אשת משה

ימים, עד שהילד  3מחד, הוא חשש מטלטולי הדרך, המסוכנים לנימול, מאידך הוא לא רצה להתעכב 

 ירפא, אלא העדיף להזדרז לשליחות.

זמרי. משה נפל על פניו נוכח מעשה זה. לפני כן ציוה את שופטי העם להרוג ב. פינחס, שהרג את כוזבי ו

 את החוטאים.

 

3. 

 א. מזבח אדמה ומזבח אבנים 

את מזבח האבנים יש לבנות מאבנים לא מסותתות בכלי ברזל, שהוא כלי מלחמה, המקצרת ימי    

 ה וכלי חבלה מקלקל(.סמל שלום המאריך חיים. )או המזבח גורם לשום עם הקב" -אדם, והמזבח 

מקריבי הקטורת מעדת קורח. עשו זאת לזיכרון, לאזהרה, שזרים לא יבואו  252ב. עם רקועי מחתות 

 למשכן לעשות פעולות האסורות להם.

 

 

 

 בתנ"ך דתיפתרון בחינת הבגרות 

 תשע"ב קיץ

 4012, 4012, 4012 ניםסמל שאלו

 מנחם אדלשטייןתב על הפתרון נכ

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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4. 

א. למה משה עזב את ציפורה, ולא חי איתה חיי אישות, למרות היותו נביא. הרי גם העם עצמם נביאים 

משה הוא נביא מיוחד המדבר עם ה' ישירות, ולכן הוא חייב לשמור על דרגת  ולא פרשו מחיי משפחה!

 טהרה, בציווי ה' לו.

 

 ב.

 התלוננו על חוסר באוכל כמו במצרים )בעקיפין למה יצאו...( -פרק י"א  (1)

 בעקבות חטא המרגלים. )פרק י"ד( (2)

 ה'(.-התלוננו על חוסר מים, ותנאים רעים במדבר )א' -פרק כ'  (3)

 

5. 

 ה. בגלותו התנגדות לשליחות, בטעון שהוא כבד פה.א. ה' למש

 ב. חרטומי מצרים לפרעה בעקבות אי הצלחתם במכת כינים.

 ג. משה למעפילים שרצו לפרוץ ארצה בכוח, כצעד חרטה על חטאם.

 ד. בנות צלופחד למשה ברצונן לקבל את נחלת אביהן.

6 . 

 להקרבת קורבנות וטקסי דם. -א. מזבח הנחושת 

 חיצת ידי הכוהנים ורגליהם לפני העבודה במשכן.לר -כיור 

 -להקטיר עליו קטורת וטקסי דם. מנורה  -לשים עליו את לחם הפנים. מזבח הקטורת  -ב. שולחן 

 להאיר את המשכן.

 

 נביאים ראשונים -פרק שני 

7 . 

 א. 

 מרגלי יהושוע לרחב, שלא יהרגו אותה ומשפחתה בזמן כיבוש העיר. (1)

לגבעונים, כי חשבום בטעות לאנשים מארץ רחוקה. נשבעו לא לפגוע בהם נשיאי ישראל נשבעו  (2)

 לרעה, כרתו עימם ברית שלום.

  ב. לתת לו את המקום, בו הגיע אליו כמרגל בימי משה, כי דיבר טוב על הארץ. יהושוע נותן לו את חברון 

 לנחלה.

 

8 . 

 עונשם: הקב"ה לא עזר להם  א. הם כרתו ברית עם יושבי הארץ, לא השמידו את הע"ז כפי שצוו.

 להשמיד את כל יושבי הארץ, כדי שיציקו לישראל ויגרמו להם להיכשל, ואז שוב להיענש.
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ב. הוא הרשה ואף סייע לנשותיו הנוכריות להקים מזבחות לאליליהם. עונשו: מזרעו ימלכו רק על 

 יהודה, ולשאר עשר השבטים יהיה רק מלך אחר. 

 י שלמה עדיין נהנה מזכות דוד אביו.בימי בנו, ולא בימיו, כ

 

9. 

 א.

 אמרו לו, שיש לו שליחות סודית למלך, כדי שיישארו לבד בחדר. (1)

 אמר לו, שהוא בשליחות ה', כדי שעגלון יקום, ויהיה פגיע להתנקשות. (2)

 

 ב.

 הזמינה אותו לאוהל "והסכימה" לבקשתו, שלא להודיע לרודפיו על כך.  (1)

 בשתיית חלב. הרגיעה תרדים אותו... מרגעיה אותו במילים, בשמיכות, (2)

 

12 . 

 כדי להוכיח את כח ה' הגדול, )שאם פגע במצרים, קל וחומר בהם....(. הם הציעו את מבחן העגלה:   .א

 אם הפרות תלכנה לבד לבית שמש, בניגוד לרצונן לשוב לעגלים שלהן, סימן שיד ה' בהם.

 צה בהם מגפה שהרגה רבים. הם הסתכלו מה יש בו, ולא נהגו בו בכבוד כמתבקש. פר  .ב

 

11 . 

נחש העמוני רצה, שכניעתם לו תלווה בעקירת ימין לגברים. שאול חתך שני פרים לשתים עשרה     .א

 חתיכות, שלח לכל השבטים, והזהיר, שלכל סרבן גיוס, כה יעשה לבקרו.

 הורידו את הגופות מחומת בית שאן, שרפום וקברום אצלם. דוד ברך אותם על כך.    .ב

 

12 . 

הוא לא נענה באמצעי קודש אחרים, באשר לצפוי לו במלחמה. הוא התחפש, כי לא רצה, שבעלת     .א

 האוב תזהה אותו, ולא תפעל בשבילו, אחרי שהרג את בעלי האוב בעבר.

  .ב

 אפשר לעם להשאיר צאן ובקר. (1)

 לא הרג את אגג המלך. (2)

 המלוכה לא תעבור הלאה במשפחתו.
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13 . 

פיבושת, את כל רכוש בית שאול, ומינהו לאכול על שולחנו. הוא ציוה על דוד נתן לבן יהונתן מ .א

 ציבא לנהל את מישקו.

לדבריו מפיבושת חשב, שעתה ימליכו אותו במקום דוד. מפיבושת הסביר, שהוא רצה לברוח עם      .ב

דוד, אך ציבא רימה אותו, והלך בעצמו אל דוד, ושיקר לו. )מפיבושת היה נכה, ולא יכול היה 

 סתדר לבד(.לה

 

14 . 

ביקש חוכמה לשפוט את העם הגדול, והוא עדיין צעיר לכך. ה' נתן לו גם עושר וכבוד, אריכות  .א

 ימים )בתנאי(, כי לא ביקש משהו לעצמו, אלא משהו לטובת העם.

אם שלמה ימשיך בדרך דוד אביו, ויעשה הטוב בעיני ה', ממלכתו תמשך לעולם. ה' ישכין שכינתו      .ב

 במקדש.

 

15 . 

 ה' ליהושוע, כחלק מהעידוד לקראת הצפוי לו. .א

 גדעון לשבט אפרים המתלוננים, למה לא הזמינם מהתחלה.     .ב

 דוד בקינתו על שאול ויהונתן אחרי מותם.     .ג

 שלמה לשמעי בן גרא, התנאי שהציב לו עפ"י צוואת דוד.     .ד

 

16 . 

 בורח. שם מארבים מאחורי העיר, כדי שיכנסו לתוכה אחרי שיעשה עצמו .א

 פלשו לארץ, וחמסו את היבולים שהבשילו, לקחו את רכושם.     .ב

 כדי להסוות את הליכתו להמליך מלך חדש, כדי ששאול לא יהרגו.     .ג

 גילח חצי זקנם וקיצץ לבושם עד מעל הברך.     .ד

 

17 . 

 2 -גריזים      .א

 1 -גלבוע  

  בהרי גלבוע נלחם ונפל שאול במלחמה האחרונה נגד פלישתים.     .ב

 מעמד הברכה והקללה בהרי גריזים ועיבל. -יהושוע 
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18 . 

 דלילה מלך בני עמון זבח וצלמונע יבין שם הדמות

שם השופט 

 באותו הזמן

 שמשון יפתח גדעון דבורה וברק

 

 

 תורה -פרק שלישי 

19 . 

 חדרה לכל פינה, ופגעה באיכות חייהם. -צפרדע    .א

 גרמו לאי נעימות רבה. -כינים 

 פלישת חיות רעות שהרגו בהם. -ערוב 

 שחיסל את הצמחיה. -ארבה

 בעקבות מאיסה במן וחוסר מים משה הציב נחש מנחושת.   .ב

 מהאריה יצא דבש, ומהחזק יצא משהו מתוק. -מהאוכל יצא מאכל   

 לשאול, כדי לשכנעו להסכים לאפשר לו להלחם נגד גוליית.  .ג

 

22 . 

 א. 

 לל השתתפותם בחטא העגל.בעקבות מכת בכורות, אבדו את זכותם בג (1)

 כי הם לא חטאו בחטא העגל, ושיתפו פעולה עם משה לפגוע בחוטאים. נענו לקריאתו. (2)

 

 להיות גם הוא כהן. מבחן הקטורת בא להוכיח מי נבחר לכהונה, ואין על כך ערעור.ב. 

 ג. לשמור לבל יכנסו זרים לתחומי המשכן, כדי שלא ימותו.

 

21 . 

 יעל  הרגה את סיסרא.    .א

 קמה והיתה למנהיגה, ששינתה את המציאות הרעה שהיתה בימיה.  -דבורה 

 מקוננת על מות בנה. -אם סיסרא 

הם נשבעו לא לתת נשים לבני בנימין, ופחדו ששבט זה ייכחד. הפיתרון: לחטוף בנות משילה,     .ב

 שייצאו לחולל בכרמים.

 הוא נעלב, כי העריכו את דו יותר ממנו, כגיבור מלחמה.  .ג
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22 . 

היא הורידה אותו מהחלון, ושמה במיטה תרפים במקומו, כדי שיחשבו, שדוד שם. אמרה לשליחים  .א

 שהוא חולה. הזהירה אותו מכוונות אביה.

  .ב

 שייתן לו לחם, כדי לתת לחיילים שאיתו.  (1)

 לתת לו חרב, כי לא הספיק לקחת נשק. אחימלך נתן לו מלחם הפנים, ואת חרב גוליית.

 כוהני נוב. הרג אותו ואת כל (2)

 

  .ג

 הביא לו אוכל וכלים לרווחתו ולרווחת אנשיו. דוד רצה שהוא יהיה מאוכלי שולחנו. (1)

ברזילי טען, שהוא כבר זקן, ורוצה להיקבר בעירו. דוד ציוה את שלמה להושיב את בניו על  (2)

 שולחנו.

 

 

 4012תשובון לשאלון 

1 . 

   .א

 שיש יותר מאל אחד, כי היו עוד שותפים לבריאת האדם (1)

 ת הענווה ודרך ארץ: שהקב"ה מתייעץ עם אחרים, ולא חושב עצמו, כמי שיודע הכול לבד.מיד

 את האדם" ויברא אלוקיםפסוק כ"ז: " (2)

    ב. 

 המגבלות: אינו יכול להיות דומה ממש לה', כי הוא גשמי. (1)

 יכולתו: שיש לו שכל לפעול, ויש לו בחירה חופשית.

 לו חשיבות, כי הוא יציר כפיו של ה', ופגיעה   מצווה לא לרצוח, כי האדם הוא בצלם ה', יש (2)

 בו היא כפגיעה בה', ואין על כך כפרה.

 

 . א. 2

(1)  

 להילחם בה', כדי להיות כמוהו.  .א

 פחדו ממבול, לכן בנו תומכות, שהשמים לא יפלו .ב

 רצו לשבת במקום אחד. .ג

 חטא הגאווה.  -רצו לעשות לעצמם פרסום במגדל גבוה  .ד
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 קום אחד, וה' הפיץ אותם, פיזר אותם. הם היו מאוחדים,  רעיוני: הם רצו להתרכז במ (2)

 להראות שהם קטנים לעומתו. -והקב"ה גרם להם ההפך. הם רצו: "עד השמים" ה': "וירד"            

 "ויפץ" -מילולי: "פן נפוץ"           

 בלל שפתם. -"דברים אחדים"          

 

 ב.     

 ור המבול עשה הרע בין אדם לחברו, ודור הפלגה היו  דור המבול הושמד, ודור הפלגה לא. ד (1)

 מאוחדים, למרות שעשו הרע כלפי ה'. הלקח: עד כמה הקב"ה מעריך את בין אדם לחברו.

 גם בסדום הם הושמדו בגלל שחיתות חברתית. (2)

 

 . א. 3

 למה הקב"ה לא גער גם באברהם, שהגיב בצחוק על הבשורה?! (1)

ר, ודאי הבין לבד שטעה, ולכן אין צורך לגעור בו. שרה תשובה: אברהם, שהיה צדיק דגול יות

 הייתה פחותה בצדיקותה מאברהם, ולכן לא תרגיש לבד בחטאה, לכן צריך לגעור בה.

 צחוק אברהם נבע משמחה, ולכן זה ראוי, ושרה לגלגה, וזה פסול, לכן גערו בה. (2)

 

 ב.   

 "? אלא דאג רק לעצמו?לנולמה אברהם לא אמר: "מה תתן  (1)

ם תמה אם שרה אכן תלד, וזה יכול להסביר מדוע לא התפלל עליה. או הסבר אחר: שרה אברה (2)

צדקה בביקורת, כי הנה גם היא זוכה לבן. לכן אם אברהם היה מתפלל עליה קודם, אולי הייתה 

 נפקדת כבר אז?

 

 

4 . 

 א. 

 כך בפי שרה, הבזה לישמעאל הנחות בעיניה. -"בן האמה"  (1)

 אברהם מחשיב אותו כבנו לכל דבר.כך ביחס לאברהם.  -"בנו"

כך בפי ה', המלאך, "בפי" הכתוב. זהו ביטוי ניטראלי, המציין את המציאות  -"הנער"

 ללא רגש.

 ביחס להגר הוא ילד, ביטוי המראה רחמים, חמלה, קשר עמוק, וכד'. -"ילד"

ו. אבל  כי ישמעאל עשה מעשים שליליים מבחינה חינוכית, ושרה לא רצתה השפעה שלילית ממנ (2)

 בנימוק לאברהם אמרה, שאינה רוצה שהוא יירש יחד עם יצחק, אלא רצתה, שיצחק יהיה 

 היורש היחיד.
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 ב. 

 עדיף לאדם להתפלל על עצמו, ולא לסמוך על אחרים. הוא מתבסס על העובדה, שנאמר על   (1)

ולא לקול  הגר שהיא בכתה, ואולי גם התפללה. אבל הכתוב אומר, שה' שמע דווקא לקול ישמעאל,

 הגר.

הרעיון: אדם נדון על ידי ה' בהתאם למצבו הדתי בהווה, ואם הוא טוב, לא ייענש, למרות  (2)

 שהקב"ה יודע, שעתידו הוא יהיה רע ומזיק. 

 הוא לומד זאת מהייתור בפסוק: "באשר הוא שם". די היה לכתוב "כי שמע ה' אל קול הנער"

 

 . א.5

קב יוכל לקבל את הברכות, בדרך שהשיגם: אם יצחק לא היה עיוור, יעקב על פי רש"י: כדי שיע (1)

 לא היה מצליח...

 , ונענשעל פי ספורנו: כי יצחק לא הוכיח את עשיו על התנהגותו

 כי אנו רואים שיצחק מבקש מעשיו להביא לו אוכל, כדי לברכו, ולכן יעקב היה צריך לנצל   (2)

 את עיוורון אביו....

 

  .ב

 א צריך ברכה ממנו, כי הוא יקבל את ברכת אברהם. אבל עשיו שהיה רשע, . רד"ק: יעקב ל (1)

 זקוק לברכה.

 רמב"ן: הוא רצה שעשיו יהיה הבן שיקבל את הברכה המיוחדת...

 פסוקים אלו מחזקים את פירוש רד"ק, כי הנה יצחק מברך אותו בברכת אברהם, ומשמע,   (2)

 שהתכוון לכך מלכתחילה.

 

 משה: כשיכנסו לארץ, ויהיה להם כל טוב, יגידו, שכל זה בזכותם, ויגיעו  המצב ממנו מזהיר  . א. 6

 לגאווה, ולעזיבת ה'.           

 ב.    

 "חזקוני": נתן להם אוכל כל יום, והם לא ידעו מה יהיה מחר. אי ביטחון זה גרם להם רעב  (1)

 פסיכולוגי.

 רמב"ן: ההרעבה הייתה אמיתית, כי היא הייתה לפני נתינת המן.

מחזק את "חזקוני" כי הוא מדבר על נתינת המן, ואח"כ על הרעבה, ואילו רמב"ן מדבר קודם על 

 רעב, ואח"כ נתינת המן.

    (2 ) 

o .לנסות אם ישמרו מצוות למרות קשיים שיש להם 

o    ,ללמדם, שחיי אדם תלויים ברצון ה', ולא במה שיש להם )אם הוא רוצה, ייתן להם מן 

 ואם לא, ירעבו...(

meital_sh
חותמת

meital_sh
חותמת



                                                                           

 

o של אותם, כמו שאב לפעמים מעניש את בנו, או "מטרטר" אותו, כדי לחסנו, לחזקו,   לח 

 להיות רגיל לכל אתגרי החיים.

 

7 . 

 א.

 תעבדו את ה', שייטיב לכם, כדי שתצליחו לרשת את הארץ ותשבו בה לאורך זמן. (1)

 במצרים הנילוס משקה את ארץ מצרים. בארץ כנען זקוקים לגשם כדי שהחקלאות תצליח. (2)

 האזהרה: אם לא תעבדו את ה', לא ירד גשם, ואז יהיה רעב.

 

 ב.

 אם לא תשמרו מצוות, לא ירבו ימיכם. (1)

רש"י מתבסס על עיקרון פרשני,  שאם אומרים משהו על דרך החיוב או השלילה, ניתן  (2)

להבין ממנו, מה יהיה במצב הפוך. ובעניינו: אם כתוב: "למען ירבו ימיכם...", כשכר 

צוות, ניתן להסיק לבד את המצב ההפוך: אם לא תשמרו מצוות, יתקצרו לתנאי שמירת מ

 ימיכם...

 

 4012תשובון לשאלון 

 

 בזמן כיבוש ארצות, הוא התאכזר לתושבים, ופגע בהם בצורה שלא ניתנת לתיקון, וכד'... . 1

 לא  י"ז מפרטים את מעשיו הרעים: החריב מקום עד שהפך למדבר )= לא ניתן לתיקון(, -בפס' ט"ז

 שחרר אסירים )= התאכזר(. 

   .א

 היושבים בשאול פחדו, שמא גם שם הוא יתעלל בהם, כמו שעשה בחיים. (1)

 כי רואים, שגם המלך הגדול מת, והוא רק בשר ודם כמהם. אם כן, אין סיבה לפחד ממנו. (2)

 

  . הכול שקט, כולם שמחים, אפילו הטבע שמח על נפילת מלך בבל, ואפילו בשאול כולם נדהמיםב.   

אלו תיאורים דמיוניים, שלועגים על המלך שהנה גם הוא מת, למרות שחשב את עצמו... .הם 

 שמחים לאידו.

רצון להיות נפרד מבן אדם, כמו שהאל נפרד, ונמצא למעלה. בני אדם הם פחותים בעיניו, זה לא  .ג

 מכבודו להיות במחיצתם.

 עמוק באדמה. לבור,גבוה , אך עונשו שהוא נזרק   עליוןהוא חשב עצמו  .ד
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3 . 

 מלכי העמים זכו להיקבר בכבוד, ולנוח על משכבם בשלום,  אך מלך בבל הושלך מקברו, וזה ביזיון. .א

   .ב

 כי הוא היה אכזרי במיוחד והרג אנשים על כל שטות. (1)

גם צאצאיו אחריו לא יחיו לאורך ימים, לא תהיה לו המשכיות, ולא זכר לעתיד, וזו  (2)

 ייענש.החומרה היתרה, שלא רק הוא 

 

מאז שנהרגת, והגעת לקבר, שם תהיה "מוקף" בתולעים, כמו כל גופת מת רגיל  -. "מאז שכבת" 4

הנרקבת. אבל כולם נשארים בקבר לצמיתות, ומלך בבל גם שם לא יזכה "לנוח" הרבה זמן, כי יוציאוהו 

לזיכרון.  מקברו כמו שמוציאים צמח, שלא נקלט, מת, עוקרים וזורקים אותו. לא תהיה לו מצבה

 )כלומר, יש כאן הדרגה באיבוד פיזי של המלך, עד מחיקת זכרו גם לשנים הבאות, איבד זכרו(. 

 

5 . 

 א. 

(1)  

 א. אי אפשר לבטוח על מצרים, כי היא לא נאמנה לסומכים עליה.

 ב. אין לכם כוח צבאי

 אפשר לסמוך על ה'. כי חזקיה חטא לו, בהריסת מזבחותיו.  ג. אי

 

"ה, שה' שלח אותו לפגוע ביהודה. )הוא ידע את ההשקפה היהודית, שהביע לדבריו בפסוק כ (2)

 הנ"ל(. 3שאם בא אויב על העיר, זה רצון ה', כי ודאי חטאו, כנאמר בטעון   ישעיה, 

 

 ב. 

המגמה היא לגרום לעיר להיכנע בלי קרב. הוא פונה לעם לא להקשיב לחזקיה, הקורא לעמו  (1)

עם עד כה, לא ניצח את מלך אשור, ולמה שהאלוה שלהם יצליח?! לבטוח בה', וזה לא נכון, כי אף 

 הוא מבקשם שלא ישמעו לחזקיה, אלא למלך בבל, כי כניעתם תהיה לטובתם. 

 כוונתו לא התממשה, כי העם לא  הקשיב לו, אלא שתקו כציווי חזקיה.

אם יילחמו. הוא רוצה דווקא לדבר אל העם שעל החומה, כי הם הסובלים העיקריים מהמצור, או  (2)

 ולכן זה תואם את מגמתו הנ"ל , לשכנעם להיכנע, כדי למנוע מעצמם סבל מיותר.
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6 . 

 א. 

להוריד מגבעתו, לבכות או לספוד, להוריד נעליים, לכסות שפמו, לאכול "סעודת הבראה"  (1)

 שאחרים מביאים לאבל. הנביא דורש לא להתאבל כך. -

 ת, שהיה יקר להם מאוד. שגם הם לא יתאבלו על חורבן העיר והבי (2)

 

 ב.

 לעם, ברצותו לנסות להחזירם בתשובה. מיוזמתוכי ה' אסר עליו לומר דברים  (1)

הפליט יבשר על חורבן ירושלים והמקדש, ואז יבינו כולם, שהוא צדק, ומעמדו יעלה. אזי  (2)

 גם יאמינו לנבואות ה' שבפיו.

 

7 . 

 א.

 ה ששורפת אפילו מי ימים.רואה ארבה עולה ומשחית את החקלאות, רואה אש גדול (1)

 רד"ק: העם מעט מספרית, והוא עלול להיכחד כולו. (2)

 מצ"ד: העם חלש כלכלית, כי הוא קטן מספרית, ולכן עלול לגווע ברעב.

 

 ב.

רואה את כבוד ה' עומד על החומה, ובידו כלי מדידה של זווית ישרה, )לצרכי בניה(.  (1)

 סמל לפורענות המתקרבת עליהם. המשמעות: כלי זה הוא בד"כ לבניה, אבל הפעם הוא

 אולי הנביא מבין, שכבר אין לו סיכוי להציל את המצב, לכן אין טעם לבקש שוב. (2)

 

8 . 

 א. 

(1)   

 גם הוא היה רועה בתחילת דרכו. -א. "ה' רועי" 

 הימים הקשים של הבריחה משאול ואבשלום. -ב. "גם כי אלך בגיא צלמות" 

 ע"י שמואל.המלכתו למלך  -ג. "דישנת בשמן ראשי" 

 מלחמותיו הרבות. -ד. "נגד צררי" 

 

בפס' ד' הוא עובר ללשון נוכח )"כי אתה עימדי"(,  כדי להביע, שהוא מרגיש את שמירת ה' עליו  (2)

מכל רע בזמן צרותיו. הוא חש את ה' "צמוד" אליו. )בעת צרה רואים וחשים טוב יותר את עזרת 

. לכן במעבר מתיאור מצבו הטוב, לתיאור מצב רע,  ה', מזמן שבו  נעים וטוב לו, כפי שתואר קודם

 יש את המעבר מ"נסתר" ל"נוכח"(.
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 ב. 

 ייסורים, שהם ממרקים עוונות, ואז הוא יהיה ראוי לטוב. -השבט  (1)

כשהוא יזכה לחיות בשקט ובשלווה ובטוב, שיש לו בחסדי ה', בזכות בטחונו בה', הוא  (2)

 יוכל להקדיש רוב זמנו לשהות בבית ה'.

 

9 . 

 א. 

הביטוי "לא תדע", והוא מביע את העובדה, שאין אנו יכולים לדעת, אם נצליח במעשה  (1)

ידינו. לכן הוא מציע, שנפעל בדרך המקובלת, נעשה השתדלותנו, ונקווה שה' יעזור והכול 

 יצליח.

אדם צריך לפזר סיכונים, בכל סוגי השקעות כלכליות שיש לו, ולעשות את מה שההיגיון  (2)

 י אומר לעשות. ואז יש לבטוח בה', שהכול יהיה לטובה.האנוש

לדוגמא: חקלאי צריך לזרוע כמה סוגי זרעים, שמא אותו זן שהימר עליו לגמרי , לא 

יצליח, ואז יפסיד. אבל אם זרע כמה סוגים, רובם יצליחו, ואם אחד לא יצליח, הנזק 

 כו'..קטן. כך בהשקעות כספיות, לא להשקיע הכול בסוג השקעה אחד ו

 

 ב. 

 בפסוק ט' משמע, שהילדות טובה ונעימה. ובפס' י', הילדות הבל, לא שווה כלום. (1)

אם גם בצעירות חיים עפ"י דרך הישר, ניתן גם לשמוח שמחה של מצווה, או שמחה  (2)

גשמית ראויה. אבל אם עושים מעשה שטות שלא נורמטיביים לדרך התורה, אזי הילדות 

 כראוי, ולכן היא הבל.עוברת לריק, בלי שינצלוה 

 

12. 

 א.  

בפס' י"ט נאמר, שהם אומרים בזלזול, שה' ימהר ויחיש את בוא הנבואה, ואכן בפס' כ"ו האויב  (1)

יבוא קל ומהר, כפי "בקשתם. בפס' י"ט הם "אומרים" דברים לא רציניים, וכן בפס' כ' הם 

 "אומרים" דברים הפוכים מהמציאות. 

נגד מידה" :הם "רוצים" שהעונש יבוא מהר. ואכן זה בדיוק מה בקטע הראשון, יש מעין "מידה כ

שיקרה להם... .בקטע השני: הם נמצאים בשכרות והוללות, וזה גורם להם לומר דברים לא 

נכונים, לא ראויים, ובין היתר סבורים, שמצבם הביטחוני תקין. ולכן יבוא האויב, ויהיה ההפך 

 מהמציאות שהם רואים. 

יית יין רב, וכשנגמר להם הכסף, הם מדרדרים לעשות עיוותי משפט תמורת שוחד, זה מתחיל בשת (2)

שכרות, הם מגיעים  -כדי לממן שוב את הוללותם. כלומר, ממעשה לכאורה קטן ולא נורא

 לחטאים "כבדים".   
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 ב.  

האויב זריז, מצויד היטב, נמצא בכוננות גבוהה. את מהירות מרכבותיו מדמים לסופה,  (1)

 אות הקרב, לשאגות אריה, וכן את הסתערותו על האויב . )יש שם עוד דימויים(. ואת קרי

 את עוצמת פגיעת האויב ביהודה. (2)

 

11. 

 א. 

משבט יהודה יצאה המלוכה )רד"ק(, או ייצא מלך המשיח )מצ"ד(, והגדולה של ממלכת  (1)

לישראל= אפרים, ישראל= אפרים, שוב תיעלם. או: התחרות שנוצרה בין מלכות יהודה 

 אחרי התפלגות המלוכה.

 כי השבטים יתאחדו ויתחברו בקשר אמיתי חזק. (2)

 

 ב. 

 ה' יקרע בעתיד את הנהר ) כנראה פרת(, כמו שים סוף נקרע. (1)

ה' ידריך, יוביל את העם בעתיד בדרכים שיסלול להם לנוחיותם, כמו שענני הכבוד הכשירו ליוצאי 

 מצרים את הדרך.

לפי ר"י: בימי חזקיה, עת נושעו מאשור, שבו גולים מאשור לישראל, וזו הייתה הגאולה  (2)

 הראשונה. בימי המשיח, יחזרו שאר הגולים, וזו הגלות השנייה.

 רד"ק: הגאולה הראשונה היא גאולת מצרים, והשנייה תהיה לעשרת השבטים, בימות המשיח. 

יהודה  -ם היא גאולה , כי אז חזרו רק חלק משני שבטיםהוא שולל אפשרות שמא שיבת ציון ג

 ובנימין, וזה לא משהו רציני...  
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