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פרק ראשון -ספר בראשית

.1
�הים,
א .דוגמא לעורמתו של הנחש היא מילותיו אל האשה בפסוק  ..." 1אַף כִּ י-אָמַ ר אֱ ִ
�א תֹאכְ לוּ ִמכֹּל עֵ ץ הַ גָּן" .הנחש מנסה לגרום לאשה להבין שהצו של האלוהים הוא
בלתי אפשרי ולכן הוא מגזים ומשקר באומרו שאלוהים אסר לאכול מכל עץ הגן .הצו
של האל היה מאוד מדוייק " ִמכֹּל עֵ ץ-הַ גָּן ,אָכֹל תֹּאכֵ ל .יז וּמֵ עֵ ץ ,הַ ַדּעַ ת טוֹב וָ ָרע�--א
תֹאכַלִ ,ממֶּ נּוּ) " :פרק ב' .(16-17

ב .הנחש לא היה צריך להתאמץ כדי לשכנע את האשה להפר את צו האלוהים מאחר
והיא אומרת לנחש שאם תאכל מהעץ אולי תמות " פֶּ ןְ -תּמֻ תוּן) " .פס'  ,(3כלומר היא
חושבת שדבר האל פחות מחייב ממה שהוא באמת .היא גם מציינת שדברי האל הם
�הים " )פס'  .(3בנוסף ,האשה אחרי דברי הנחש מתבוננת בעץ
אמירה ולא צו "אָמַ ר אֱ ִ
ורואה שהוא טוב כפי שאמר הנחש "וַ ֵתּ ֶרא הָ ִא ָשּׁה כִּ י טוֹב הָ עֵ ץ לְ מַ אֲ כָ ל " וצורתו
החיצונית מושכת " וְ כִ י תַ אֲ וָ ה-הוּא לָעֵ ינַיִ ם" וכמובן " וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְשׂכִּ יל " ,כלומר
הנחש צדק ולכן היא אחרי ההתבוננות המהירה לוקחת את הפרי ואוכלת אותו.
הנחש לא התאמץ .האישה שמעה ,התבוננה ואכלה.

ג .הנחש צדק בשתי טענותיו:
הטענה הראשונה � " -א-מוֹתְ ,תּמֻ תוּן ".אמר הנחש ואכן אחרי האכילה " וַ ִתּפָּ ַק ְחנָה,
עֵ ינֵי ְשׁנֵיהֶ ם ,וַ יּ ְֵדעוּ ,כִּ י עֵ ירֻ ִמּם הֵ ם" )פס'  - (7הם לא מתו.
א�הים ,י ְֹדעֵ י ,טוֹב וָ ָרע " אמר הנחש ואכן אלוהים מחליט
הטענה השניה – "וִ ְהיִ יתֶ ם ,כֵּ ִ
אָדם הָ יָה כְּ אַחַ ד ִממֶּ נּוּ,
לגרש את האדם והאשה מגן העדן כי הם כמו אלוהים " ...הֵ ן הָ ָ
ל ַָדעַ ת ,טוֹב וָ ָרע") .פס' .(22
.2
א.
 (1ה' שיתף את אברהם בהחלטתו בנוגע לגורל סדום ועמורה כי הוא נבחר ללכת על
פי דרך ה' שהיא דרך צדקה ומשפט ואף להורות אותה לצאצאיו "כִּ י יְ ַדעְ ִתּיו,
לְ מַ עַ ן אֲ שֶׁ ר יְ צַ וֶּ ה אֶ ת-בָּ נָיו וְ אֶ ת-בֵּ ית ֹו אַחֲ ָריו ,וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶר� יְ הוָ הַ ,לעֲשׂוֹת ְצ ָד ָקה
וּמ ְשׁפָּ ט--לְ מַ עַ ן ,הָ בִ יא יְ הוָ ה עַ ל-אַבְ ָרהָ ם ,אֵ ת אֲ ֶשׁרִ -דּבֶּ ר ,עָ לָיו.(19) " .
ִ
 (2אברהם אכן ראוי לשיתוף זה מאחר שאברהם אכן עושה משפט צדק עם אנשי
סדום ועמורה ומוכן לריב עם אלוהים ולו בלבד שהצדק יעשה ושלא יהרגו
צדיקים בגלל חטאי רשעים" .הַ אַף ִתּ ְספֶּ ה ,צַ ִדּיק עִ םָ -ר ָשׁע " ).(23

ב.
 (1הקושי התיאולוגי הוא הצגת האל בדמות אדם היורד פיזית מהשמיים כדי
לראות את מעשי האדם בארץ -כיצד ייתכן שהאל מוצג בדמות אדם?
 (2המסר לפי רש"י הוא שאלוהים רוצה להדגים לשופטים העתידיים לא לשפוט על
פי עדות שמיעה בלבד אלא לדאוג לראות בעיניים את הזירה בה מתרחש הפשע.
אם ה' יורד אז קל וחומר שופט אנושי חייב לבדוק היטב בטרם ירשיע.

ג.
)" (1הצדק" שמזכיר אדר בדבריו הוא החטא של אנשי סדום שחייב עונש בגינו.
אברהם מזכיר לאלוהים של פי מידת הדין ,מידת הצדק אין להשמיד צדיקים
יחד עם רשעים ,זה לא הוגן" .הסליחה והרחמים" הם להציל את סדום בזכות
צדיקים שנמצאים בה ,זו מידת הרחמים.
) (2הגבול שאחריו אין סליחה לאנשי סדום הוא פחות מעשרה צדיקים " ...וַ יֹּאמֶ ר �א
אַ ְשׁ ִחית ,בַּ עֲבוּר הָ עֲשָׂ ָרה . (32) ".אחרי המשפט הזה נפרדות דרכי האל ואברהם.
בסופו של דבר רק לוט ניצל  ,הצדיק היחידי בסדום.

פרק שני -היסטוריוגרפיה ונבואה
.3
א.
 (1שתי הממלכות שנוצרו לאחר הפילוג הן ישראל ויהודה .בשנת  -928אירע הפילוג.
 (2הסיבה לפילוג הממלכה לפי פסוק  15היא כפולה " :וְ �אָ -שׁמַ ע הַ מֶּ לֶ� ,אֶ ל-הָ עָ ם "
רחבעם לא שמע אל עצת הזקנים ולכן  10השבטים התנתקו ממנו" ,כִּ י-הָ יְ תָ ה
ִסבָּ ה ,מֵ עִ ם יְ הוָ ה ,לְ מַ עַ ן הָ ִקים אֶ תְ -דּבָ ר ֹו אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ הוָ ה בְּ יַד אֲ ִחיָּה הַ ִשּׁי�נִי ,אֶ ל-
י ָָרבְ עָ ם בֶּ ן-נְבָ ט ," .אלוהים "סובב" את הדברים כך כדי שנבואתו בפרק הקודם
תתגשם ושלמה יענש על חטאיו .סיבתיות כפולה.

ב .שבטי ישראל חשבו שהם יכולים לכפות את רצונם על רחבעם משום שהוא הראה
חולשה פוליטית והגיע לשכם כדי ששבטי הצפון ימליכו אותו "וַ ֵיּלֶ� ְרחַ בְ עָ םְ ,שׁכֶ ם :כִּ י
ְשׁ ֶכם בָּ א כָל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ,לְ הַ ְמלִ י� אֹת ֹו " ) .(1יתכן ששבטי הצפון סברו שמלך בשנתו
הראשונה עושה חסד עם נתיניו ויש להם שעת כושר לכך .ראיה נוספת היא דברי
השבטים שמבקשים הקלה ממיסים ומתנים זאת "וְ נַעַ ְב ֶד ָךּ .(4) " .כלומר הם מאיימים
שאם לא יקל במיסים הם לא יעבדו אותו.

ג.
ָ " (1קטָ ִנּי עָ בָ ה ִממָּ ְתנֵי אָבִ י" מטפורה שמשמעותה שהזרת של רחבעם עבה יותר
ממותניו של שלמה אביו .הילדים מורים לרחבעם להבליט את כוחו ואת קשיחותו
היתרה ביחס לאביו.
 (2המסר לעם הוא שרחבעם חזק יותר ונוקשה יותר משלמה ולכן לא כדאי
להתעסק עימו ולדרוש הורדת מיסים.

ד.
 (1ההסבר של אביה בן רחבעם לפילוג הממלכה הוא שירבעם בן נבט מרד באביו
ואנשים נוספים "ריקים ובני בליעל" ניצלו את חולשת רחבעם ואת גילו הצעיר
כדי למרוד בו.
 (2כותב ספר דברי הימים סובר שמלכות בית דוד היא נצחית וניתנה על ידי
האלוהים "הֲ �א ָל ֶכם ,ל ַָדעַ ת ,כִּ י יְ הוָ ה אֱ �הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל נָתַ ן ַמ ְמלָכָה לְ ָדוִ יד עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל,
לְ ע ֹולָם :ל ֹו וּלְ בָ נָיו ,בְּ ִרית מֶ לַח) ".דברי הימים ב' י"ג  .(5ולכן לא יכול להיות
שאלוהים גרם לפילוג הממלכה אלא ירבעם בן נבט שמכונה "עבד שלמה בן דוד".

.4
א.
) (1האירוע המתואר בפסוק  13הוא מסע סנחריב מלך אשור ליהודה בשנת -701
) (2האירוע אירע בעקבות הפסקת תשלום המיסים למלך אשור ולכן חזקיהו מבקש
אתי ,שׁוּב מֵ עָ לַי--אֵ ת אֲ שֶׁ רִ -תּ ֵתּן עָ לַי ,אֶ ָשּׂא) "...פס' .(14
סליחה " ...חָ טָ ִ
ב.
 (1העמדה שרווחה בנוגע למקדש היא שאלוהים לא יחריב לעולם את ביתו "אַל-
ִתּבְ ְטחוּ ָל ֶכם ,אֶ לִ -דּבְ ֵרי הַ שֶּׁ ֶקר לֵאמֹר :הֵ י ַכל יְ הוָ ה הֵ יכַ ל יְ הוָ ה ,הֵ יכַ ל יְ הוָ ה הֵ ָמּה" .
)ירמיהו ז'.(4
 (2מלך אשור שכבש את כל העולם הקדום התקשה לכבוש את ירושלים ואלוהים
עצר את צבאו מלהכנס לעיר " .וַ יְ ִהי ,בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא ,וַ יֵּצֵ א מַ לְ אַ � יְ הוָ ה וַ יַּ� בְּ ַמחֲ נֵה
אַ שּׁוּר ,מֵ אָה ְשׁמוֹנִ ים וַ חֲ ִמשָּׁ ה אָ ֶלף" )י"ט  . (35העם כנראה היה בטוח שאלוהים
לא יתן לאף מלך להרוס את בית המקדש ואת ירושלים העיר הקדושה.

ג .רבשקה לועג לה' ולמלך יהודה "אל תשמעו אל חזקיהו כי יסית אתכם לאמר ה'
יצילנו .ההצל הצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור?")י"ח  (32-33כלומר
 ,על פי רבשקה אלוהים הוא כמו כל אל מקומי שאשור כבשה את ארצו והוא לא יכול
היה להלחם נגד הצבא האשורי .המסופר בפרק י"ט סותר זאת כי אלוהים שלח את
המלאך שהיכה במחנה אשור והצבא האשורי נסוג ולא כבש את ירושלים .ראיה

נוספת לטיעוניו השקריים של רבשקה היא "מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את
ארצם מידי כי יציל ה' את ירושלים מידי" )פס'  35מלכים ב' י"ח( ובמילים אחרות:
אלוהים הוא כמו כל אלוהי הארצות שמלך אשור כבש ולכן אלוהי ירושלים לא יוכל
להציל את ירושלים .בפסוק  36בפרק י"ט מלך אשור חוזר לארצו כי "אלוהי
ירושלים" חזק ממנו "ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה".
ד.
) (1שני אמצעי לחימה הנראים בתבליט הם קשתים וקלעים .הקשתים מנסים
להכניע ולהרוג את אנשי לכיש ולקלעים מאחוריהם טווח פגיעה גדול יותר.
) (2כותב ספר מלכים אוהד את חזקיהו ולכן בתחילת הפרק הוא מתאר באריכות את
הרפורמות הפולחניות שלו )ריכוז הפולחן ,השמדת המצבות ,ניתוץ נחש הנחושת(
 .היעדר תיאור הכיבוש של לכיש על ידי מלך אשור מצביע על כך שזה עניין משני
ולא חשוב ושהמסר העיקרי הוא שחזקיהו היה מלך שבזכות ריכוז הפולחן שעשה
בירושלים ניצלה ירושלים.

.5
א.
 (1המעשים של "פָּ רוֹת הַ בָּ שָׁ ן " הם " :הָ ע ְֹשׁקוֹת ַדּלִּ ים ,הָ ר ְֹצצוֹת אֶ בְ י ֹונִים" ) – (1הן
עושקות את רכוש העניים ורומסות את כבודם " .הָ א ְֹמרֹת לַאֲ ֹדנֵיהֶ ם ,הָ בִ יאָה
וְ ִנ ְשׁ ֶתּה" ) – (1נשות שומרון לוחצות על בעליהן לנצל את החלשים למען התענוגות
שלהן.
 (2עונשן של ""פָּ רוֹת הַ בָּ שָׁ ן" שהאויב ישבה אותן ויענה אותן .המאורע ההסטורי
שקשור העונש הוא חורבן וגלות  10השבטים על ידי אשור בשנת -722
ב .שני אמצעים ספרותיים הם :שימוש בפזמון חוזר "וְ �אַ -שׁבְ ֶתּם עָ ַדי ,נְאֻ ם-יְ הוָ ה, ".
המטרה היא להבליט את חוסר החוכמה אצל העם שלמרות כל הפורענויות הם לא
לומדים לקח ולא חוזרים בתשובה .אמצעי נוסף הוא אירוניה "וְ גַם-אֲ נִי נָתַ ִתּי לָכֶ ם
נ ְִקיוֹן ִשׁנַּיִ ם" )פס'  (6העם נתן לאל הרבה קורבנות וגם האל יתן להם הרבה עונשים:
רעב ,בצורת ,מגפות מלחמות וחורבן.
ג.
 (1הפורענויות בפסוקים הם  :רעב " נ ְִקיוֹן ִשׁנַּיִ ם ,בְּ ָכל-עָ ֵריכֶ ם ,וְ חֹסֶ ר לֶחֶ ם ,בְּ כֹל
ְמק ֹומֹתֵ י ֶכם" ,חוסר מים ובצורת "והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא
ֵיתי אֶ ְת ֶכם ,בַּ ִשּׁ ָדּפוֹן וּבַ יּ ֵָרק ֹון").פס' .(9
אמטיר" ,מחלות חקלאיות " ִהכּ ִ
 (2המשפט שחוזר  5פעמים הוא " וְ �אַ -שׁבְ ֶתּם עָ ַדי"  :חמש מכות לא הצליחו
להחזיר את העם בתשובה ,כל מכה יותר קשה מקודמתה והעם החמיץ את
החזרה בתשובה .בסופו של דבר יבוא החורבן ולא יתן אפשרות לחזור בתשובה.

תפקיד המשפט הוא להוכיח שניתנו הזדמנויות לשינוי דרך אך הם לא הועילו.
היו אזהרות רבות אך אף אחד לא הפנים את המסר.

ד.
 (1בספר דברים י"ב  6-7דורש האל מהעם קורבנות  .עמוס הנביא שמדבר בשם
האלוהים לא רוצה קורבנות ואף מבטיח לא לקבל קורבנות שיעלו לו.
 (2הסיבה לדחיית הקורבנות היא הצביעות שעומדת מאחורי הקרבת הקורבנות.
העם מושחת מאוד וחושב שהקורבנות יבטלו את השחיתות .הקורבנות אמורים
להינתן מלב שלם ,מאמונה חזקה ולא כלאחר יד.

פרק שלישי -נושאי החובה
 .6חוק
א .הצו בקטע הוא לא להשחית עץ פרי בעת מצור על העיר משום שעץ פרי יכול להוות
מזון בעבור הלוחמים.
ב .ריסון הלוחמים בפסוקים בא לידי ביטוי בכך שהלוחמים צריכים להפעיל שיקול דעת
בעת הקרב ולשמור על קור רוח .אל להם להשחית את כל מה שעומד בדרכם.

 .7חוכמה
א .הנחת היסוד של קהלת שכל הדברים בעולם הם הבל הבלים .כלומר הכל שטויות
ואין כל חידוש או התחדשות.
ב .ראית לטעות קהלת:
פסוקים " :3-7וְ זָ ַרח הַ שֶּׁ מֶ שׁ ,וּבָ א הַ שָּׁ מֶ שׁ; וְ אֶ לְ -מקוֹמ ֹו—שׁוֹאֵ ף" .בפסוק  5מסביר
קהלת כיצד השמש זורחת כל יום באותו מקום ושוקעת באותו מקום ללא כל חידוש.
פסוקים  : 9-11בפסוק  10קהלת אומר במפורש " אֵ ין ָכּל-חָ ָדשַׁ ,תּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ ".העולם
לא מכיל התחדשות ,כל מה שנראה חדש היה מאז ומעולם.

 .8נביאי אמת ונביאי שקר
המחיר שנביא משלם על מילוי ייעודו:
א .עצמאותו נלקחת ממנו " -וְ אָמַ ְר ִתּי �א-אֶ זְ כְּ ֶרנּוּ ,וְ �א-אֲ ַדבֵּ ר עוֹד בִּ ְשׁמוֹ ,וְ הָ יָה בְ לִ בִּ י כְּ אֵ שׁ
בֹּעֶ ֶרת ,עָ צֻר בְּ עַ ְצמֹתָ י" )פס'  .(9ירמיהו מאבד שליטה על גופו כי ה' ודבר הנבואה
משתלטים עליו.
�מי שׁ ְֹמ ֵרי צַ לְ עִ י" )פס'  -(10ירמיהו טוען שאפילו אנשי שלומו וחבריו
בֹ " .כּל אֱ נוֹשׁ ְשׁ ִ
רוצים לפתותו לדבר עברה על שום תוכן הפורענות שבפיו.

 .9שיבת ציון
א .הדרישה של צרי יהודה ובנימין היא להשתתף בעבודת בניית המקדש .הנימוק הוא
שהם עובדים את ה' מזה זמן רב ,מאז שהוגלו ע"י אסרחדון לישראל " ִנבְ נֶה עִ מָּ כֶ ם--כִּ י
ָכ ֶכם ,נ ְִדרוֹשׁ לֵא�הֵ י ֶכם" )פס' .(2
ב .הנימוק של זרובבל וראשי האבות לסירוב זה הוא שאין הם חלק מאותו עם וכי כורש
ציווה על השבים לארץ לבנות את המקדש .בצו לא נדרש שיתוף פעולה עם יושבי
הארץ "�אָ -ל ֶכם וָ לָנוּ ,לִ בְ נוֹת בַּ יִ ת לֵא�הֵ ינוּ ...כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ נוּ ,הַ מֶּ לֶ� כּו ֶֹרשׁ מֶ לֶ�-פָּ ָרס)".פס'
 .(3תגובת צרי יהודה ובנימין היתה ניסיון למנוע משבי ציון לבנות את המקדש הן
בארץ הן מול השלטון הפרסי.

פרק רביעי -נושא ההרחבה
 .10חוק
א .הסתירה בין שני הכתובים היא שבעוד שהחוק בויקרא כ"ה מצווה על שחרור עבדים
בשנת היובל ,החוק בדברים ט"ו מאפשר לעבד להיות עבד עולם ולא להשתחרר.

ב .על פי רש"י אין סתירה שהרי על פי רש"י יובל=עולם ,כלומר עבד עולם הוא עבד עד
שנת יובל.

 .11חוכמה – איוב פרק מ'
איוב לא משתכנע ממענה האל ,טוען שחש כי האל הקל דעת בו ולא התייחס אליו
�תי ,מָ ה אֲ ִשׁיבֶ ָךּ " )פס'  .(4בנוסף ,איוב מרגיש שאין טעם להמשיך את
ברצינות" .הֵ ן ַק ִ
הדיון עם האל וטוען כי אין בכוונתו להמשיך ולענות לו בפעם השנייה" .אַחַ ת ִדּבַּ ְר ִתּי ,וְ �א
וּשׁ ַתּיִ ם ,וְ �א או ִֹסיף) ".פס' .(5
אֶ ֱענֶה; ְ
 .12נביאי אמת ונביאי שקר

א .ההוכחה לכך שההליך שנעשה אכן מאוזן וצודק היא שהליך השמעת ההוכחות
במשפט כלל  2מקרים בעלי פסיקה שונה שהובאו כתקדים משפטי -באחד גזר דין
מוות ובשני הנביא נגזר לחיים.
ב .ירמיהו שכנע את השרים בכך שטען בפניהם שהוא בידיהם ,אין הוא יכול להגן על
עצמו בשום דרך ועליהם מוטלת הסמכות לעשות הטוב והישר .גזר הדין שישרתו עליו
לא ישנה את גורל העיר ,לכן אל להם לשפוך דם לריק.

 .13שיבת ציון
ניתן לקרוא בכתוב קול המצדיק את החורבן בפסוק " 16אוֹי-נָא לָנוּ כִּ י חָ טָ אנוּ– ".
המקוננים לוקחים אחריות על מעשיהם ומודים שחטאו  .לצד לקיחת האחריות נשמע
קול המבקר את עוצמת העונש בפס' " 20לָמָּ ה ָלנֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּחֵ נוַּ ,תּעַ זְ בֵ נוּ לְ א ֶֹר� י ִָמים– ".
המקוננים מרגישים עזובים ונשכחים לאורך ימים וכמו נראה שחשים שעוצמת העונש
גדולה מדי.

פרק חמישי -קטע לניתוח ולהבנה
 .14הדוגמאות המעידות על יריבות:
פס'  " :22וַ יִּ ְתר ְֹצצוּ הַ בָּ נִ ים ,בְּ ִק ְרבָּ הּ" -נראה כי כבר בהיותם עוברים שני הבנים היו יריבים
זה את זה ולא יכלו לגדול בשלווה ברחם אימם.
פס' " :26וְ יָד ֹו אֹחֶ זֶ ת בַּ ע ֲֵקב עֵ ָשׂו" -נכשלה כי גם בלידתם יעקב ועשו התחרו מי יצא ראשון
ובעת צאת עשיו יעקב משך אותו ,אלים.

 .15ניתן להניח שרבקה פעלה כי שפעלה כדי להגשים את דבר הנבואה -רבקה התבשרה בפרק
כ"ה "ו ַרב ַי ֲעבֹד צָ עִ יר" )פס'  (23ובפרק כ"ז דאגה לכך שהצעיר הוא שיקבל את הברכה
מאביו ויהווה גביר לאחיו הבכור.

 .16הכתוב מבליט את השוני בין שני האחים דרך עיסוקם -עשו איש ציד ויעקב איש תם יושב
אוהלים .הבדל זה מהווה מידע מקדים לסיפור בפרק כ"ז בו עשו הציד נדרש להביא ציד
מן השדה ,ויעקב יושב האוהלים נותר באוהל קרוב אל אימו.
 .17עשו מואר באור שלילי בקטע דרך הביקורת של המחבר על מכירת הבכורה "וַ יִּ בֶ ז עֵ ָשׂו,
אֶ ת-הַ בְּ כ ָֹרה ".לדעת המחבר עשו חש בוז למעמדו ומכר אותו לאחיו בקלות.

