
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  שמואל א, ג' –פרק שלא נלמד  –אנסין  – פרק ראשון

  1שאלה 

לאחר הקריאה המשולשת של האל לשמואל הוא מזהה כי האל הוא הדובר אליו  " -שלב ראשון

) בפעם הרביעית הוא מזהה "דבר כי שומע 7ושמואל טרם ידע את ה' וטרם יגלה אליו דבר ה' " (

). 18את דבר האל לעלי. " ויגד לו שמואל את כל הדברים..." (שמואל מוסר -). שלב שני10עבדך" (

  ).20ידע כל העם...כי נאמן שמואל לנביא" (ושמואל מתקבל על ידי העם כנביא. " -שלב שלישי

  2שאלה 

עובדה זו באה  חזון) נדירה בתקופה זו. המספר מציין שתופעת ההתגלות האלהית (דבר ה',

  .)5,6,7הבין כי הקול הקורא הוא קול ה'. (להסביר מדוע התקשו עלי ושמואל  ל

  3שאלה 

שמואל שומע מאת ה' את נבואת הפורענות על בית עלי, אך אינו ממהר למוסרה לעלי אלא שוכב 

). גם  בבוקר הוא ממשיך לעסוק בקודש כרגיל ופותח את דלתות בית ה' 15על משכבו עד הבוקר (

של שמואל בשל יחסי האב והבן הקיימים  רגשישי כנראה הסיבה לכך בקו ).15ואינו פונה אל עלי (

  ביניהם. שמואל מגלה יחס מסור, מתחשב ורגיש כלפי מורו ורבו.

  4שאלה 

"כי מקללים לאלהים בניו" כלומר הבנים נהגו בקלות ראש וזלזול באלהים.  יתכן שבמקור  נכתב

  כדי לשמור על כבוד האל שונה הכתוב למילה להם.

  

  ף תשע"בבתנ"ך חורפתרון בחינת הבגרות 

  001203סמל שאלון 

  ורד שמלצר ומרים פולאקביץהפתרון נכתב על ידי 

 מצוות מורי הרשת
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  "מלכים ונביאים"נושא הגג  –שני פרק 

  19-5כ"א, , מלכים א – 5שאלה 

איזבל שולחת ספרים  החתומים בחותם המלך אל  מכובדי הקהילה בעירו של  8פס'   -  א.

  נבות.

  איזבל קוראת ליום צום ודורשת להושיב את נבות בראש העם. 9פס'   -  

 ו מוותאיזבל מזמנת שני עדי שקר שיעידו נגד נבות כי ברך אלהים ומלך ולכן דינ  -  

  בסקילה.

  עפ"י שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת " – 6עפ"י דברים י"ז   -  )1(  ב.

  ". לכן, היא מצווה להכין שני עדי שקר(שני בני בליעל = רשעים).עפ"י עד אחד   

  ". אדם שמקלל את אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור" -27שמות כ"ב   -    

  וכרז כמורד במלכות ואז אדמתו ורכושו עוברים אל המלך ואלוהים יומת וי   

  המלך. איזבל בחרה בעילה שאי אפשר לבוא ולהוכיח שאינה נכונה.   

  איש כי יקלל אלוהיו... ונקב שם ה' מות יומת רגום ירגמו "  -13-16ויקרא כ'ד   -    

  בו..."איזבל מצווה "והוציאהו וסקלהו וימת."   

י העם ולזכות בתמיכתו ולכן פועלת לפי חוקי ישראל. אילו איזבל רוצה למצוא חן בעינ  )2(  

הייתה רוצחת את נבות  העם עלול היה להתקומם נגדה ונחלתו הייתה עוברת אל בניו 

  בירושה.

למרות שבפועל נבות נרצח על ידי אנשי עירו בהוראת איזבל , אליהו מאשים את   )1(  ג.

ינסטריאלית. המלך אחראי גם ?!" ללמדנו, על אחריות מהרצחת וגם ירשתאחאב: "

   לדברים שנעשו תחת סמכותו, בחתימתו, בהסכמתו או בידיעתו שבשתיקה

  המלך הוא ראשון בין שווים.. כולם שווים בפני החוק האלוהי    

  עשית דבר נורא, ואחר כך הוספת חטא על פשע.-המשמעות בימינו  )2(  

  

  

  



  

 

  27-17ח, , י"מלכים ב – 6שאלה 

  לפני הספירה. 701לק ממסע סנחריב בשנת נאום רבשקה כח  )1(  א.

  תאור  ההכנות של חזקיהו  למלחמה אפשרית נגד אשור:  )2(  

  סתם את מי המעיינות שמחוץ לעיר, כדי שסנחריב לא ימצא מים לצבאו בבואו   -    

  ויקבצו עם רב ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השוטף לצור על ירושלים: "       

 ).4" (יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים בתוך הארץ לאמר למה       

 ).5ביצר את ירושלים, ובנה כלי נשק (  -    

 ).6ידי מינוי קציני צבא (-חיזק וארגן את צבאו על  -    

 ).7עודד את צבאו לא לפחד מאשור (  -

  כדי להבטיח אספקת מים לירושלים בעת המצור, חצב מנהרה ארוכה בסלע   -    

  ממזרח לעיר אל הבריכה שנבנתה בירושלים: להזרמת המים ממעין גיחון ש   

  "והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר    

  יד -בריכה זו שנבנתה בירושלים על ).30דויד ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו" (   

  ).30הימים ב', ל"ב -חזקיהו היא נקבת השילוח (דברי   

  נשים היושבים על החומה" שרי חזקיהו מבקשים מרבשקה "...הלו על הא-27פס'   )1(  ב.

  לדבר ארמית (השפה הרשמית של ההנהגה) ולא יהודית, כדי שהעם לא יבין ולא      

  רבשקה לא שומע לבקשת המשלחת וממשיך לדבר יהודית כדי להטיל פחד על  ייבהל.     

        העם ובכך להביא לכניעתם ללא מלחמה     

חטא לה' כיוון שהסיר את הבמות לעבודת ה' וריכז את הפולחן  לדעת רבשקה חזקיהו  )2(  

). עמדה זו תואמת את תפיסת אנשי יהודה המתנגדים לרפורמה בתחום הפולחן 22(

  שערך חזקיהו.

  המדיניות  של מצרים הייתה שיתוף פעולה ואיחוד כוחות לצורך מרידה באימפריה   )1(  ג.

  אל, פונה לסוא מלך  מצרים כדי למרוד הושע , מלך ישר במלכים ב' י'זהשלטת.      

  נרמז שחזקיהו פנה למצרים כדי להיעזר בה במרידתו באשור. 21בפס' באשור.      

לסמוך עליו, ובמיוחד לאדם שבשעת מבחן מתברר שאין בו כל  שלא ניתן  לאדםכינוי   )2(  

  תועלת. מי שעלול להיות לרועץ לבוטחים בו.



  

 

  

  14-1דברים, י"ב,  – 7שאלה 

  :שני שלביםהמחוקק מצווה על   )1(  א.

  ).2-3השמדת סימני העבודה הזרה (פס'   -    

  ).4-7ריכוז הפולחן במקום אחד (פס'   -    

  :)5משמעות הביטוי: "לשום את שמו שם" (פס'   )2(  

  אלוהים אינו שוכן במקדש  -ביטוי זה משקף את תפיסת האלוהות של ספר דברים     

  זוהי תפיסת למקום הנבחר.  מכבודו, כלומר מעניק שמובבגופו (באופן פיזי) אלא רק      

      האופיינית לספר דברים. אלוהות מופשטת אוניברסלית     

  שבט הלוי לא קיבל נחלה משלו ולכן נדרשת החברה לדאוג לו. 12לפי פס'   )1(  ב.

  במקומות פולחן שהיו פזורים ברחבי  הלויים התפרנסו מעיסוק בעבודות קודש.  )2(  

  . בעקבות חוק ריכוז הפולחן המחייב לבטל את כל הבמות והמקדשים שהיו הממלכה     

  מפוזרים בממלכה, נוצרה אבטלה בקרב הלויים ולכן נזקקו לעזרה כלכלית.     

  ). 5הדרישה לא לעבוד את ה' בכל מקום אלא רק במקום אשר יבחר. ( - לפי הפרוש הראשון  ג.

  ). 2אזהרה מפני עבודה זרה. ( -לפי הפרוש השני  

  11-1ירמיה, כ"ח,  – 8שאלה 

  אמצעים רטוריים בהם משתמש חנניה  )1(  א.

יוצר אמינות רבה. זו נבואה שניתנת לבדיקה  -) 3" (בעוד שנתים" - קביעת זמן מדויק    

  ולאימות. 

  ). 4" (אשבר את על מלך בבל) "2" ( שברתי את על מלך בבל" -  חזרה על הביטוי

  ).2" ( כה אמר ה'" - שנביאי ישראל משתמשים בה נוסחה

  שבירת המוטות מעץ אותם נושא ירמיהו. -המעשה הסמלי  )2(  

  חנניה אינו מתרגש מדברי ירמיהו וכדי להמחיש את נבואתו לסיום שלטון בבל הוא     

  )10שובר את מוטות העץ שעל צוואר ירמיה (     



  

 

   שבירת המוטות מסמלת שהשעבוד יהיה קצר והשחרור מהעול יהיה מהיר וקל    

  .כשבירת מוט.     

  העבר שירמיהו מזכיר מאפיין את נביאי האמת הקלאסיים שניבאו תמיד גם  ןניסיו  )1(  ב.

  .8קשות (עונש, אסונות). פס'  תוכחה ופורענותנבואות      

קנה המידה המאפשר לדעת אם נבואת נחמה היא נבואת אמת הוא התגשמות   )2(  

    ). 9הנבואה. (

  א המסית את העם כנגד דברי ה', ומעודד אותם לעבוד אלוהים נבי - נביא מסית  -  )1(  ג.

  יש לשים לב רק לתוכן דבריו.  -אחרים. גם אם האותות והמופתים שלו נכונים    

  "כעיר שחברה לה יחדו", "למען אחי "...אשר ידבר בשם אלהים אחרים..."   

  ורעים.אוהבי העיר, שחיבת העיר מאחדת אותם והופכת אותם לאחים  –ורעי"    

  אומר דברים בשם ה', למרות שה' מעולם לא התגלה אליו או  - נביא שקר  -

  הקדיש אותו לדבר ולנבא בשמו.  "...הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר      

 לא ציותיו לדבר...."     

  "וילך ירמיה הנביא לדרכו"  )2(  

  הוא נבוך ובתחושת הפסד לא ידע מה לומר לחנניה.  -    

  מחכה שה' יתגלה אליו כדי שינחה אותו כיצד לפעול.הוא   -    

  

  "עלילות הראשית" –נושא החובה  –פרק שלישי 

  10-9, ישעיה נ"א; 31-20בראשית א',  – 9שאלה 

  מיתוס מרד הים, התנינים.  )1(  א.

  המיתוס. התנינים הם חלק מהבריאה.ביטול  21בבראשית א'   )2(  

  יה מאבק בין האל לתנינים אך האל גבר בו השימוש המיתוס ו קבלתבישעיה נ'א     

  עליהם.     

  :וירא אלהים כי טוב"- הקושי לפי קאסוטו: מדוע לא נאמר לאחר בריאת האדם  )1(  ב.

  "כי טוב" כפי שנאמר על שאר הברואים :על בריאת האדם לא נאמר  )2(  



  

 

   הלגבי הבריאה כול -) 31(" מאדטוב  [...] והנהוירא " :בסוף היום השישי נאמר  -    

   טובהשל האדם נאמר שהיא בריאתו על בתוכה, מכאן שגם  האדם נכללכש   

  .מאד   

  כל רע "כל יצר מחשבות ליבו רק  5כדי לא ליצור סתירה עם הכתוב בבראשית ו'   -    

  היום."   

   12-9 ד'; בראשית 12-9, 'גבראשית  – 10שאלה 

  .9. קין ד' '10אדם ג' פס'  בשני המקרים התגובה היא התחמקות והתנערות מאחריות.  )1(  א.

  מתבייש, מרגיש אשם ומנסה להסתתר מהאל, ואינו מודה. אדם מתחמק,  )2(  

 -  "השמר אחי אנכי: "ומתחצף "לא ידעתי: "מודה אלא משקר רק שלא ואילו קין לא    

  קין רומז שאלוהים הוא זה שצריך לשמור על הבל.

של  ההידרדרות המוסרית תחילת להבליט את - המטרה בקישור שני הסיפורים    

  נושות:הא

  .לקיחת אחריות על מעשיו-איוציות לה' -איחטא ב -האדם הראשון     

  .התחמק מאחריותו התחצף, אח רצח - קיןו    

  ברבים. "צעקים" :ביחיד לנשואש" קול" :אין התאמה בין הנושא  )1(  ב.

מכאן  עתיד." כוללת את הבל ואת כל צאצאיו שהיו אמורים להיות בדמי" :המילה  )2(  

הרעיון שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם ומלואו. כלומר, הרוצח אדם 

מכאן שהזוועה שהתרחשה במחנה  אינו רוצח אדם יחיד, כי אם רוצח עולם מלא.

  אושויץ  השפיעה ומשפיעה גם על עתיד האומה.

  פרק רביעי

  "גלות וגאולה ,חורבן" –נושא בחירה 

  4-1מ"ג   ;41-1 ,ירמיה מ"ב – 11שאלה 

  לפני הספירה. 586בעקבות גלות יהודה וחורבן בית המקדש הראשון בשנת   )1(  א.

  ) ובכך שברוך בין נריה עוזרו 2יוחנן ואנשיו מאשימים את ירמיה בנבואת שקר (פס'   )2(  

    מסית אותו.     



  

 

מלחמה  טיעוני העם בעד ירידה למצרים: * במצרים אין מלחמה, "...אשר לא ניראה  )1(  ב.

  ).14וקול שופר לא נישמע" (

  ).14* במצרים אין רעב "... וללחם לא נרעב... " (    

ירמיה חוזר שלוש פעמים על השרש י.ר.א המתייחס  לחשש של תושבי  11בפסוק   )2(  

יהודה מתגובת מלך בבל ומבטיח  שיושיע אותם. דבריו אלה מלמדים כי ידע שהעם 

  עם מלך בבל.יעדיף לרדת למצרים ולא להתמודד 

  

  17-16;12-7זכריה ח',  ;11-6 ,ישעיה מ' – 12שאלה 

  שני הנביאים מבטיחים לעם קיבוץ הגולים מהתפוצות. "בזרועו יקבץ טלאים" (מ'   )1(  א.

  ). " הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש והבאתי אותם" (זכריה ח' 11   

   7-8.(  

  )17תאהבו" (" שבועת שקר אל  -דרישה דתית  )2(  

  )16משפט שלום שפטו בשעריכם"  ( -דרישה מוסרית    

ייאוש וחשש שהגאולה לא תתרחש, שהוביל לחוסר אמון כי  - הלך הרוח בישעיה  )1(  ב.

  הצהרת כורש אכן תתממש. " כל הבשר חציר"

  גלות בבל גרמה לספקות בקרב הגולים ביחס לסיכויי התגשמות דברי כורש בהצהרתו.  )2(  

  "אדם וגורלו בספרות החכמה" –רה נושא בחי

  17-7; מ"ב, 3-1א', איוב – 13שאלה 

ה' לא רק שהשיב את מצבו של איוב לקדמותו אלא גם פיצה את איוב על הסבל שחווה   )1(  .א

  )12בכך שכפל את כל מה שהיה לו בעבר. ( פס' 

  מו כן סינגר על פי תורת הגמול איוב  עמד בניסיון ולא קלל את ה' ולכן זכה בשכר. כ  )2(  

  ).10איוב על רעיו והתפלל בעדם למרות שחטאו כלפיו (פס '      

  ). האריך ימים בדומה לדורות הראשונים אחרי המבול ואבות 17איוב זכה לאחרית טובה (  ב.

  האומה. איוב זכה לברכה הגדולה מכל בכך שזכה לראות בני בנים עד דור רביעי.   

  



  

 

  22-18ג', ; קהלת 23-13, ג' איוב – 14שאלה 

) אם היה מת היו באים לו ימי מנוחה 13( -עולם של שלווה-איוב מתאר את המוות  )1(  א.

  )17ושלווה. בשאול הרשעים חדלים  ממעשיהם הרעים (

) בשאול הכול שווים וכולם ישנים שנת עולמים. בני המעמד 14( -עולם של שוויון    

פכים להיות כאחד העם וסופם העליון הבונים עצמם על חשבון אחרים, במותם הם  הו

  ).19בשאול אין הבדלים בין שרים עשירים ובין אנשים עניים (ג'  ). 15להישכח. (

  )  האסירים שלווים בשאול ואינם פוחדים מיד הנוגש. 19 -18( -עולם של חירות    

פעלים ) ניתן למצוא 13-17. לאורך הקטע (מקום של שקט ושלווה -החיים בשאול     

  שקט, ישן, שאנן, חדלו רוגז. -ים  רוגע המציינ רבים

קהלת אינו רואה בעולם זה כמקום טוב שיש בו המשכיות. שוללל את קיומו של     

  )19העולם הבא ( פס ' 

  השוני נובע מנקודת המוצא השונה של השניים: איוב סובל בחייו ורואה במוות מפלט   )2(  

  לי ולא אישי.מסבלו בעוד קהלת עוסק במוות מהיבט פילוסופי כל     

בפרק ג' איוב מתכון שה' חסם את דרכו ולכן אין מוצא לסבלו. בדברי השטן מילה זו   ב.

  מקבלת משמעות חיובית של הגנה.

  

  "חיי הפרט והכלל בראי השירה" –נושא בחירה 

  כ"ג; ק"לתהלים  – 15שאלה 

  האל דואג לעם לכל מחסורו.  -ג"כ  א.

  .האל רחום וחנון סולח לחטאי העם -ל"ק  

  "בנאות דשא ירבצני על מי מנוחות ינהלני" חיי שלוה נחת ורוגע. -הרמוני  )1(  ב.

  "דשנת בשמן  ראשי כוסי רוויה" האל מספק את צרכיו הרוחניים של הדבק בו.    

  "גם כי אלך בגיא צלמוות" מטאפורה למצוקה קשה. -פגיעה בהרמוניה    

      גלל אויביו."תערוך לפני שלחן נגד צררי" הדובר מצוי במצוקה ב    

  הלך הרוח המשותף בטחון באל ובהגנתו בטוב וברע.  )2(  



  

 

  

  

  27-17; שמואל ב, א', 30-26שופטים ה',  – 16שאלה 

  המנהג הנזכר בשני הכתובים לקיחת שלל וחלוקתו. " הלא ימצאו יחלקו שלל.." "   )1(  א.

  המלבשכם שני עם עדנים..."     

  האירוניה סביב הציפייה שסיסרא יביא  לחמה.הפרט הנוסף קשור ללקיחת שבויות מ  )2(  

  שלל ושבויות כאשר למעשה הוא שוכב מת בין רגליה של יעל האישה....     

  לבכות על שאול  ואילו  כלפי  יהונתן מגלה דוד יחס אישי  לבנות ישראלדוד קורא  24בפסוק   ב.

  לאישה...גם קרוב ואינטימי... משווה את אהבתו לאהבה המיוחדת יותר מאהבת גבר    

 החזרה המשולשת על המילה לי מלמדת על יחס קרוב ואישי....   

  

  "חוק וחברה במקרא" –נושא בחירה 

  12-1, טי" אויקר – 17שאלה 

  המלך חמורבי.  - בחוקי חמורבי המקור אנושי )1בויקרא י'ט מקור החוק הוא ה'. (פס'   )1(  א.

  )10(שורה      

בדל כי קדוש הוא האל. בחוקי חמורבי המטרה בויקרא המטרה ליצור עם קדוש נ  )2(  

  לעשות משפט צדק לכלות רשע ודאגה לחלשים.

  במניעת עושק המוביל לשקר   11במתנות עניים ופס'  9-10הרעיון הוא  צדק חברתי... פס'   ב.

  " למען לא יעשוק החזק את החלש. 13ובחמורבי נאמר  בשורה    

    

  6-1ו, ; דברים ט"11-10, גשמות כ" – 18שאלה 

  בשנת שמיטה האיכר אינו עובד את אדמתו ולכן אין לו יכולת להחזיר את חובותיו.  )1(  א.

) 11חוקי השמיטה נועדו לעזור לקבוצת החלשים בחברה. "... ואכלו אביוני עמך" (כ'ג   )2(  

  )4"אפס כי לא יהיה בכך אביון" (ט'ו 

 יון ...ברך יברכך ה'"צמצום פערי מעמדות על רקע כלכלי. "כי לא יהיה בך אב  -  



  

 

  וסן כלכלי לאומי " והעבטת גויים רבים" יתרון כלכלי על פני הגויים. יהיו ח  -
  במעמד מלווים ולא לווים.   

  

  "ערך מרכזי בנבואה –המאבק לחברה מוסרית " –נושא בחירה 

  7-1; ו', 3-1עמוס ד',  – 19שאלה 

  השכבות החלשות בחברה."העושקות דלים הרוצצות אביונים" ניצול  -עמוס ד'  א.

  עמוס ו' " השוכבים על מיטות שן......" חיי הוללות על גב העניים.  

  הפורטים על פי נבל כדוד חשבו להם כלי שיר" מנגנים למען תענוגותיהם האישיים.  

  הנשים אמרו לבעליהם "הביאה ונשתה "ובכך גררו אותם לחטוא והעונש הן יגררו  עמוס ד'  ב.

  רמז לגלות -אויביםבכוח  על ידי ה   

לשון ומוצג בדרך של  מידה כנגד מידהפי העיקרון של -העונש המתואר הוא על- בעמוס ו

  כנראה גלות אשור. -. עמוס מתאר אסון לאומי שיפקוד את הממלכה נופל על לשון

מידה כנגד ) ניתן להבין את העיקרון של 7, 6, 1פעמים ( 3החוזר  ר.א.ש בעזרת השורש 

המנהיגים שהיו אמורים לשמור על התנהגות מוסרית ולהיות ערים למצוקות  -בעונש  מידה

העניים, ובכך להצדיק את מנהיגותם ראו עצמם כראשית הגויים שמותר להם לעשות ככל 

  הם יהיו הראשונים לגלות בראש העם. -העולה על רוחם 

  



  

 

  

  24-21; 15-3ירמיה ז',  – 20שאלה 

   שאלה). הדברים מנוסחים בדרך של 9אשר פשטו בעם ( הנביא מונה סדרה של חטאים  )1(  א.

  .רטורית  

 - "הגנב"  -  

  - "רצח"  -

  - "ונאף"  -

  -  "והשבע לשקר"   -

  –"והלך אחרי אלהים אחרים"   -

  ).  24הנביא מתאר את חטאי העם שפעל בשרירות ליבו (

  . )24ויהיו לאחור ולא לפנים" ("[...]  

  כאשר שיא הביקורת נגד העם נמצא  24בפס'  מהווה חזרה על הנאמר -26פס'   -

  העם העצים את חטאי הדורות ערפם הרעו מאבותם".  "[...] ויקשו אתבמשפט:    

 למרות שה' אפשר לעם לחזור בתשובה העם המשיך לחטא. -שקדמו לו    

  ירמיהו מזכיר את חורבן שילה וחורבן ממלכת ישראל כדי להמחיש את  שתי   )2(  

  . הנביא רומז לעם המקדש והגלית העם-חורבן ביתאי שמיעה בקול ה' :התוצאות של      

  המקדש יהיה כגורל המקדש בשילה שחרב -שאם הוא לא יחזור בתשובה גורל בית     

        ישראל. ממלכת כגורל יהיה וגורלם בשל חטאי בני עלי      

  לכן זו גזירה שניתן  ניתן להסיק כי מדובר בנבואה מותנית: אם...אז. 5-7בפס' על פי הנאמר   ב.

  לבטלה.   

  

  


