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 2014חורף  –פתרון בחינת הבגרות בתנ"ך 

 הסטוריוגרפיה –פרק ראשון 

 1שאלה 

  .א

הדרכים בהם נוקט המחבר כדי להעצים את חטאי שלמה הם: פירוט,  )1

הגזמה, מספרים טיפולוגיים, השוואה ניגודית לדוד, חזרה, מילים 

 מנחות, פלשבק . 
מספר בפירוט רב את מוצאן של הנשים הנוכריות אותן  1פסוק  – הפירוט

נשא שלמה ומציין גם את האלים הזרים שהם עבדו אותם. "והמלך 

שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה , מואביות, עמוניות, 

 )  1אדומיות, צידניות, חיתיות"(פס' 

שדרך כך ממחיש המספר את אכזבת האל משלמה  השוואה ניגודית לדוד

שלא הלך בדרך אביו הצדיק . "...לא היה לבבו שלם עם ה' אלוהיו כלבב 

) וגם "ויעש שלמה הרע בעיני ה' ולא מלא אחרי ה' כדוד 4דוד אביו"(פס' 

 ). 6אביו" (פס' 
 

הממלכה הצפונית היא ממלכת ישראל והממלכה הדרומית נקראת  )2

 ירושלים. יהודה שבירתה היא

 

  .ב

המחבר ניסה להפחית מחומרת חטא שלמה בשני  4על פי פסוק  )1

" , כלומר, שלמה חטא רק בזיקנתו ויהי לעת זקנת שלמהתיאורים: "

" כלומר זו נשיו היטו את ליבוומכאן שרוב חייו היה צדיק. תיאור נוסף "

 לא היתה אשמתו, זו היתה אשמת נשותיו שגרמו לו לעבוד את אליליהן. 

ג טוען בפירוש כי הליכתו של שלמה אחרי עשתורת אלוהי צידון רלב" )2

ואחרי מילכום אלוהי עמון היא לא עבודת אלילים ממש, אלא העלמת 

עין מנשותיו (אשתו הצידונית ואשתו העמונית ) שעבדו את אותם 

 האלילים.

 



 

 

  .ג

אך בימיך לא אעשנה למכן דוד בא לידי ביטוי ב" 12גמול לדורות בפס'  )1

ר, שלמה לא יענש על חטאיו בזכות דוד אביו. וגם בביטוי " כלומאביך

 " , כלומר, שלמה חוטא והעונש יבוא בימי בנו.מיד בנך אקרענה"

כתוב במפורש שהנביא לא מקבל את תפיסת הגמול  1-4ביחזקאל י"ח  )2

לדורות שצוינה במלכים א' י"א, יחזקאל אומר "הנפש החוטאת היא 

"אבות יאכלו בוסר ושיני בנים  ומודיע לעם שהתפיסה 4תמות" פס' 

) עברה מן העולם. יחזקאל מנבא אחרי הגלות ותפקידו 1תקהינה" (פס' 

לעודד את הגולים לחזור בתשובה בכךשטוען שהם פטורים מחובת 

 האבות ויכולים לפתוח בדף חדש.  

 

  .ד

הן: ירבעם בן נבט  26-28הסיבות לפילוג הממלכה הנרמזות בפס'  )1

"אפרתי" כלומר, משבט אפרים, השבט הבכיר בעשרת השבטים שמעמדו 

הורד בעקבות עליית שבט יהודה ובנוסף המרכז הרוחני דתי שלו שילה, 

נהרס ובמקומו גדלה ירושלים . סיבה נוספת היא שירבעם היה "בן אשה 

ידע מצוקה וידע כמו שאר עשרת השבטים כמה  אלמנה" כלומר, הוא

שלמה מדכא אותם במס העובד שגבה מהם. סיבה נוספת נעוצה בתפקיד 

הבכיר שקיבל "ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף" כלומר, שלמה ממנה את 

ירבעם גיבור החיל לאחראי על עבודות הכפייה שהטיל על שבט מנשה 

כפיה היו צורך של שלמה כדי ואפרים המכונים "בית יוסף" , עבודות ה

לבנות את ירושלים. ירבעם במסגרת תפקידו מודע לסבל שעוברים אחיו 

 וסבל זה משמש עילה למרד.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נבואה  -2שאלה 

  .א

לפני  597חנניה מזכיר בדבריו את גלות יהויכין שהתרחשה בשנת  )1

נפש מיהודה הוגלו לבבל בנוסף לכלי בית  10,000הספירה. זו הגלות שבה 

 המקדש שנבזזו על ידי נבוכדנצר מלך בבל.

 

חנניה בדבריו מבטיח "בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את  )2

המקדש בעוד שנתיים יוחזרו כלי  –כל כלי בית ה' אשר לקח נבוכדנצר" 

ן יהויקים מלך יהודה ואת כל גלות שנבזזו. הבטחה נוספת :"ואת יכניה ב

 היוצאים לגלות   –ל המקום הזה..." יהודה הבאים בבלה אני משיב א

 .יוחזרו , כולל המלך
 

  .ב

המעשה הסמלי שעשה ירמיהו הוא נשיאת מוטה על צווארו. המוטה על  )1

צוואר ירמיהו מסמלת את עול השיעבוד של בבל וירמיהו במעשה הסמלי 

 רצה להורות לעם להכנע לבבל.

 המעשה הסמלי שעשה חנניה הוא שבירת המוטה מעל צוואר ירמיהו.  )2

 חנניה ביקש לבטא את עמדתו השקרית שהשעבוד הבבלי יוסר מיהודה

 וגם "מעל צואר כל הגויים". כלומר, יהודה וכל העמים ישתחררו מעול

 בבל.

  .ג

יעשה ה', יקם ה' את דבריך אשר אומר לחנניה "אמן, כן  6ירמיהו בפסוק  )1

 ניבאת..." ירמיהו לא מתעמת עם חנניה בפסוק זה ואומר לו שהלואי

 שנבואתו תתקיים.

 כתוב "...וילך ירמיהו הנביא לדרכו" אחרי ששבר חנניה את  11בפסוק  )2

 המוטה שעל צוואר הנביא (מוטה שהאלוהים אמר לירמיהו להכין), 

 ירמיהו עוזב בלי להתנגד , הוא "מתקפל" וצעד זה שהוא הולך ללא 

 מילים יכול להעיד על המבוכה בה הוא שרוי.

 

 



 

 

  .ד

ברזל  בהסטוריה העולמית באה לידי ביטוי מעורבות האל במילים ""עול )1

ועבדוהו  נתתי על צוואר כל הגויים האלה לעבוד את נבוכדנצר מלך בבל

תשלוט על כל  תוכנית האל היא שבבל -)14וגם את חיית השדה נתתי לו" (

האישית האל בהסטוריה  ל חיות השדה.העמים בתקופה ההיא וגם ע

מלמד לקח את חנניה ומלמד את ירמיהו שדבריו לנביאיו הם קודש 

חנניה ששיקר לעם ימות עוד  קודשים והוא יגן עליהם מפני נביאי שקר

את חנניה כחודשיים לאחר נבואת  השנה. דברי ירמיהו יתגשמו וה' המית

לכן ...השנה אתה מת, הזה על שקר.  ירמיהו. "...אתה הבטחת את העם

 ).16כי סרה דיברת אל ה'"(

 כי האל  14-17דבריו של איינשטיין לא עולים בקנה אחד עם פסוקים  )2

האדם.  שמתגלה בפסוקים הוא אל שמעסיק עצמו בגורל ובמעשי בני 

האל שולח נביא ובמידה ומישהו סותר את דבריו האל מתערב, מגן על 

 נביאו ומעניש את נביא השקר. 

 

 3שאלה 

  .א

חוקים  5-8חוקים הנוגעים למתן פטור מהשתתפות במלחמה פס'  )1

 10-20הקובעים את התנהגות האדם בעת מלחמה פס' 

מהם כי  "...לא תירא 1הניצחון במלחמה אינו תלוי רק באדם לפי פסוק  )2

אלוהיכם "כי ה'  4ה' אלוהיך עימך המעלך מארץ מצרים", לפי פסוק 

 13ולפי פס'  לכם עם אויביכם להושיע אתכם", ההולך עמכם להלחם

 "ונתנה ה' אלוהיך בידך ...".

  .ב

 ארבע הקבוצות המקבלות פטור מהיציאה למלחמה הם:  )1

 אדם שבנה ביתו ולא הספיק לגור בו -

אסור לאכול  אדם שנטע כרך ולא עברו חמש שנים (שלוש שנים ראשונות -

 את הפירות, ברביעית הן קודש ובחמישית הן חול)

 ם שאירס אשה וטרם נישא לה.אד -

 אדם שפוחד להילחם. -



 

 

 

בגלל  רשב"ם מבטל את החשש שלפיו רבים ירצו להשתמט מהמלחמה )2

הפחד להלחם וטוען שמניעי האדם הם שונים , הוא פוחד למות כי עדיין 

לא הספיק לאכול מהכרם שנטע או  לא הספיק לגור בביתו שבנה או עדיין

שאליה התארס. הוא לא פוחד להלחם הוא  עדיין לא התחתן עם האשה

שלושת הנ"ל ולכן אם יש לו פטורים מהנ"ל הוא לא  פוחד למות בגלל

  למלחמה. הוא פוחד להפסיד את החיים ולא פוחד מהמלחמה. יפחד ויצא

  .ג

כלומר,  המחוקק מצווה להשמיד את העמים היושבים בערים הקרובות, )1

אתכם לעשות  לא ילמדו בתחומי ארץ ישראל, בנימוק דתי :"למען אשר

 )18ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם ..."(

שלא  הנימוק לא מצדיק השמדה טוטלית של נשים ילדים וטף ובודאי )2

חז"ל שחוק זה  מצדיק להשמיד בלי לקרוא קודם כל לשלום, ולכן אמרו

כמובן, שעם ישראל יכול להאמין בלב  לא התקיים כי הוא לא מוסרי.

 .חקות את מעשי הגוייםלשלם באלוהיו מבלי 
 

  .ד

 החוק אוסר לכרות עצי פרי הראויים למאכל בזמן המצור. )1

עץ  הנימוק של המחוקק הוא מוסרי כי יש כפיות טובה בכך שאתה כורת )2

 לאחר שאכלת ממנו. הנימוק של המחוקק הוא גם מעשי כי יתכן

 שבהמשך המצור תזדקק לעץ (במידה והמצור יתארך ויחסר לך אוכל).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 חכמה

 4שאלה 

  .א

חשב צדיק ייוכל לה לאהוא שאדם  28-31ובפסוקים  2טענת איוב בפסוק  )1

ולכן איוב מתמלא  ),28) וכי האל לא יזכה אדם (2בפני האל (פסוק 

) אפילו אם יתאמץ מאוד 29אלא יבחר להציגו כרשע () 29בייאוש (

 ). 31-30להיטהר (

למרות  האלהוא לעמוד למשפט מול  34-35בקשת איוב על פי פסוקים  )2

חוסר ההגינות שצפויה לו שם, רק כדי לבטל מעליו את תחושת הפחד 

 ימה מהאל, שהרי הצדק והאמת איתו. והא

 

מאוד ואמיץ מאוד שיעז  חכםהוא שגם אדם  4הטיעון של איוב בפסוק  .ב

יצא בשלום שהרי האל חכם וחזק מכל אדם  לאבשאלות  האללהקשות על 

 "מי הקשה עליו וישלם". 
 שמחזקים טענה זו. האל ישנם תיאורים ומאפיינים של  5-7בפסוקים 

האל עוקר הרים ממקומם, מרעיד ומזעזע יסודות עולם.  – 5-6 יםפסוק

חזק מכל אדם "המעתיק הרים ולא  אלבתיאור זה מחזק איוב את היות ה

תני טבע בולטת שליטת האל בא 7מה". בפסוק ארץ ממקו ידעו... המרגיז

כמו חשכתה, נוספים כמו שמש ומודגש כי בכוחו למנוע זריחתה. השמש וה

מסמלים חוכמה ויש והדבר מרמז על היות האל חכם  ,אור והחשכתו

 מהאדם. 

 

  .ג

 : 8-9שני המעשים של האל המתוארים בפסוקים  )1
מעל הארץ ושולט  מתואר כיצד האל פורש את השמיים 8בפסוק 

 בגבוליה. "נטה שמם לבדו". 

יצר את מערכות הכוכבים ושולט בהם ביד רמה  אלמתואר שה 9בפסוק 

"עשה עש כסיל ורימה תיאורים אלה משבחים את כוחו ועוצמתו של ה' 

 מצרי תימן".



 

 

יכולים להסביר את גורלו המר של איוב כפי שניבט  11-12פסוקים  )2

עושה גדולות ונפלאות אין  אלאיוב טוען שה 10שהרי בפסוק  10בפסוק 

 אלאיוב מתאר כיצד יכולותיו אלו של ה 11-12ספור, ובפסוקים 

האל  -בין האדם והאלמאפשרות לו לגבור על האדם ומעמיקות את הפער 

) ובנוסף גם אם האל 8יכול לחלוף על פני האדם מבלי שהאדם ידע (פסוק 

 ). 12ולו? (פסוק משתמש בכוחו כדי להרע, מי יעז לעמוד מ

 :  21-24דוגמאות לנועזות איוב בפסוקים  )3
לא מבחין בין תם לבין  אלאיוב טוען שה -)22(פס'  "תם ורשע הוא מכלה"

 רשע ולשניהם גוזר דין דומה. 
כאשר האל מחליט להמית פתאום הוא  –) 23(פס'  "למסת נקיים ילעג"

 מחיל גורל דומה לרשע ולתם וזאת למרות שהאל אמור להגן על התם. 

איוב טוען שהאל נתן את השליטה בעולם  –) 24( "ארץ נתנה ביד רשע"

 לרשעים. 

 

 בראשית  -סיפורי ראשית האנושות

 

 5שאלה 

  .א

איכות ניתן לטעון שהבל השתדל יותר מקין בהכנת מנחתו בהתבסס על  )1

המנחה שהביא "מבכורות צאנו" ועל כך שהביא יותר מסוג אחד של 

 מנחה, הוסיף גם את "חלביהן". 

ניתן לטעון שקין הבין לפני הבל את החשיבות של מתן מנחה לה' משום  )2

שהוא זה שיזם את מתן המנחה "ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה 

 ). 3-4..." (פסוקים גם הואמנחה לה': והבל הביא 

  .ב

. "ואל קנאתו בהבל והרצון שלו לרצות את ה'הדחף המניע את קין הוא  )1

קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאוד ויפלו פניו". פניו של קין נפלו 

 לאחר שה' קיבל את מנחת אחיו ודחה את שלו. 



 

 

המסר שה' מנסה ללמד את קין הוא שהאתגר האמיתי של האדם הוא  )2

שגם אם קין יטיב שאת  7יו ומשילה בהם. ה' טוען בפסוק שליטה ביצר

 וגם אם לא, האתגר האמיתי הוא לשלוט בקנאתו. 

 

 הראיות מהכתוב המעידות על העדר המוסר של קין:  .ג
בפסוק מודגש הקשר  –: "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" 8פסוק 

 פי כמה. המשפחתי, רצח הינו דבר חמור מאוד, רצח אח את אחיו הינו חמור 

בפסוק קין מתכחש למעשיו,  –: "ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנוכי" 9פסוק 

 . ה'בנוסף משקר ל

 קין מתלונן על כך שעונשו חמור מדי.  –: "גדול עוני מנשוא" 13פסוק 

קין חושש לחייו, ולא נראה כי הבין את  –: "והיה כל מצאי יהרגני" 14פסוק 

 חומרת מעשיו או שמצטער עליהם. 

 

  .ד

 שושלת קין אחראית להתפתחות התרבות האנושית:  )1
בפסוק נרמז מעבר לחיי קבע  –: "אבי ישב אהל ומקנה" 20פסוק 

 . שבטית-קבוצתיתולהתבססות 

בפסוק מתוארים התפתחות של  –פש כנור ועוגב" ת"...אבי כל  :21פסוק 

 מוזיקאים והתפתחות מוזיקה שהם סממן להתפתחות תרבות. 

התפתחות של שימוש בברזל  –חרש נחשת וברזל"  : "לטש כל22פסוק 

 ונחושת גם היא מהווה נדבך משמעותי בפיתוח תרבות. 

מעשיו של למך מעידים על שלת קין אחראית להתדרדרות מוסרית: שו

התדרדרות מוסרית לפיהם למך הורג איש וילד ופוצח בשיר על הרצח. 

ואילו צאצאו  אם כן קין, האב המייסד של השושלת רצח וניסה להכחיש

 למך רוצח ומתגאה במעשו. 

ע"ש תיקרא ש ,התקווה הנרמזת בפסוק היא שרק לאחר הולדת אנוש )2

 בשם ה' והחלו להתקרב לה'.  קרואהתחילו ל ,האנושות כולה

 

 

 



 

 

 

 קטע שלא נלמד -פרק שני

 

 6שאלה 

 דמויות המשנה שסייעו לריפויו של נעמן:

הנערה ששבו גדודי ארם מא"י סיפרה על אודות  -)2(פסוק "נערה קטנה"  )1

 אלישע. 

הנערה הישראלית שנשבתה היתה למשרתת של  –) 2"אשת נעמן" (פסוק  )2

 אשת נעמן. 

עבדי נעמן שכנעו אותו לרחוץ בירדן על אף היותו קטן  –) 13"עבדיו" (פסוק  )3

 יותר מנהרות דמשק. 

 

  7שאלה 

שאין הוא יכול לאסוף איש מצרעתו,  חששוהסיבה לבהלת מלך ישראל היא  .א

לח המית ולהחיות כי זה שהים אני ל, "ויאמר אלכלומר לרפא אדם מצרעת

 . ף איש מצרעתו"אלי לאס

: "למה קרעת בגדיך? יבא נא אלי וידע כי 8אלישע בטוח בעצמו על פי פסוק  .ב

: "הלוך 10יש נביא בישראל", וגם פסוק אמירתו הנחרצת של אלישע בפסוק 

 ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר". 

 

  8שאלה 

צף "ויק 12, 11ע"פ פסוקים ניתן ללמוד על הפער בין הציפייה ובין מה שקרה בפועל 

נעמן כעס על הפתרון שהציע לו אלישע והלך. "הלא טוב אמנה  –) 11נעמן וילך" (

מזלזל בנהר הירדן וטוען שנהר זה קטן מנהרות  נעמן). 12ופרפר נהרות דמשק" (

 דמשק המפוארים ולכן הפתרון שהציע לו אלישע תמוהה בעיניו. 

 וצע לו. נעמן פנה ללכת בכעס על הפתרון שה –) 12"ויפן ולך בחמה" (

 

 

 

 



 

 

 

 

  9שאלה 

 לאחר הריפוי מצרעתו נעמן הכיר בבלעדיות של אלוהי ישראל ע"פ:  .א

: "כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים כי אם לה'" 7פסוק  -

 נעמן מצהיר כי קיבל עליו אמונה בלעדית באלוהי ישראל.  –

נעמן  –: "יסלח ה' לעבדך... יסלח נא ה' לעבדך בדבר הזה" 8פסוק  -

מצהיר כי למרות שילך להשתחוות ל"בית רימון" ה', האל בו מאמין, 

 יסלח לו. כלומר האל אותו נעמן מאמץ הוא ה', ואת האל האחר זנח. 

מתבטאת בכך שחד גיסא משתחווה לבית רימון  18נאמנותו הכפולה בפסוק  .ב

ומאידך גיסא מקבל עליו אמונה בה' ומצפה לסליחתו על שהשתחווה לאל 

  אחר.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


