
 
 

  30% בתנ"ך הבגרות בחינת לפתרון הצעה
 

 2016 ז"תשע חורף מועד
                  

 1282סמל שאלון 

 
 וחסיה ויזל הלוי-הדס חיה ידי על נכתב הפתרון

 אנקורי החינוך רשת מורי מצוות

 

 המורים שפתרו את הבחינה מחכים לכם פה

www.ankori.co.il/ask 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ספר בראשית  -פרק ראשון

1.  

  .א

הביטוי החוזר על עצמו "ויאמר ה'". הבריאה באמצעות מאמר מדגישה את  )1

 שליטת האל בעולם אותו תכנן. 

ובוהו והסדר הוא שה' מעודד תהליכיות -עולם ע"פ יצירת התוהו-היחס בין האל )2

יצר עולם מושלם אלא עולם משתלם, שהופך למושלם לא ושונות בעולם. ה' 

 אם כן, ה' הוא מושל העולם, הוא בראו והוא יוצרו.  בהתפתחות הבריאה. 

 

   .ב

הסתירה בין בראשית א' לישעיהו מ"ה היא שבעוד שבישעיהו כתוב שה' ברא את  )1

 החושך, בבראשית אין הדבר כך. 

עשוי ליישב את הקושי בכך שה' מגדיר את החושך וקורא לו בשם, כלומר  5פסוק  )2

 מביע שייכות לחושך ולכן נוח לטעות שבראו. 

 

  .ג

מודגשת בכך שהכתוב נמנע  14-19שליטת המיתוס הבאה לידי ביטוי בפסוקים  )1

מלקרוא לשמש ולירח בשמותיהם, אלא המאור הגדול והמאור הקטן (בהתאמה) 

השמש . "ַוַּיַעׂש ֱא�ִהים ֶאת ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים"הוא שברא אותם:  ואף טוען שה'

והירח והכוכבים היו לאלים בעת העתיקה, בסיפרות המיתוס. הטענה כי ה' 

 מיתולוגיזציה-בראם מהווה דה

היא שהאדם יוכל להשתמש  14-19מטרת הבריאה של המאורות ע"פ פסוקים  )2

 ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים"חגים ושנים: בהם כאותות לציון מועדים, 

  שימוש זה הוא שימושו של האדם בלבד.   –" 
 

2.  

  .א

 ראיות להיות הדמות מלאך:  )1
 : "כי שרית עם ה'" 28פס' 

 " ִּכי ָרִאיִתי ֱא�ִהים ָּפִנים ֶאל ָּפִנים": 30פס' 

המלאך הצליח  -)25" ( ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר� ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמוֹ  ראיה לנצחון המלאך: " )2

 לפצוע את יעקב ולכן ידו על העליונה. 
 ". ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי "):30ראיה לנצחון יעקב (פס' 

 

 

 



 
 

  .ב

 ע"פ דברי קופטש יעקב נאבק בעצמו.  )1

שהרי בסופו שמו של יעקב המאבק המשמעותי יכול מצד אחד להיות עם המלאך,  )2

מוביל השתנה, וכי פגש את אלוהים פנים מול פנים. מצד שני, המפגש עם "עצמו" 

 -את יעקב לחשבון נפש נוקב, במהלכו יעקב מקבל תובנות חדשות על עצמיותו

 עניין משמעותי וחשוב ביותר. 

 

  .ג

על פי המדרש, הברכה שברך המלאך את יעקב היא ברכת המחילה= הסליחה על  )1

 גניבת הברכה. 

הסיפור בבראשית כ"ז מתאר את גניבת הברכה של עשו ע"י אחיו, יעקב. הסיפור  )2

נענש על גניבתו זו. בפרק שלפנינו הסיום לא מסתיים בבריחת יעקב. יעקב 

 המוצלח בא לידי ביטוי בזה שיעקב נענש על הגניבה. 

 

 היסטוריוגרפיה ונבואה -פרק שני

3.  

"לא תעבוד בו עבודת עבד"  הכללים הנוגעים למעמד "העבד העברי" הם הוגנים. .א

"כשכיר כתושב יהיה עמך"  כלומר אסור להעביד אותו כפי שמעבידים עבד נוכרי.

שכיר שהשכיר את  כלומר מעמדו הוא בין עבד לשכיר. תנאי העסקתו הם כשל

"עד שנת היובל יעבוד עמך..." , עבד עברי משתחרר בשנת יובל שירותיו לזמן קצוב. 

הסיבה לקביעת כללים אלו היא שאדם נמכר לעבד רק בשל  יחד עם משפחתו.

עד שיסיים לשלם את החוב. הוא לא רכוש האדון  התרוששות כלכלית והוא יעבוד

 ."אותם מארץ מצרים הוצאתיהוא חלק מהעם "כי עבדי הם אשר 

  .ב

הכללים הנוגעים למעמד העבד הכנעני שונים כי הוא נחשב למקנת כסף "מהם  )1

), עבד שנקנה בכסף הוא חלק מרכוש בעליו ולכן ניתן גם 44ואמה"( תקנו עבד

 להורישו ולמוכרו. 

 כתוב :"תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם". 16במדבר ט"ו  )2

חס אל מהגרי עבודה כיום צריך להיות כפי שכתוב בספר במדבר מאחר לדעתי הי

 אדם ולא רכוש של בני אדם אחרים.  והם בני

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  

  .א

שאלוהים לא מעוות משפט ודברי איוב בפרקים  1-7בלדד טוען בפסוקים  )1

),  2טעם "עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך" (הקודמים הם מלל חסר 

איוב חטאו ונענשו "אם בניך חטאו לו לדעתו כל מי שחוטא נענש  ולכן בניו של 

של איוב "אם זך וישר  ספק את יושרו), ואפילו מעמיד ב4(וישלחם ביד פשעם" 

 ).6צידקך" ( אתה כי עתה יעיר עליך ושילם ניוות

 

בלדד לא צודק בטענותיו כלפי איוב כי הוא מתואר כאדם "תם וישר וירא  )2

אך אולי צודק לגבי בניו של איוב המתוארים בפרק א' ) 1אלוהים וסר מרע" (

קורבנות מראש כנגד זאת "והעלה עולות  שאולי "חטאו בלבבם" . איוב מקריב

), ראייה 5אלוהים בלבבם..." (כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו מספר כולם 

 נוספת לצדיקותו המוחלטת של איוב.
 

  .ב

" (פסוק כי צל ימינו עלי ארץהדימוי בפסוקים אלו הוא "כי תמול אנחנו ולא נדע  )1

ו נולדנו לא מזמן ולא הספקנו לרכוש דעת ונסיון , אין לנו ידע. ימינ). אנחנו 9

 צל חולף ולכן גם בעתיד לא נספיק להרבות דעת.  חולפים במהירות כמו

 

בלדד אומר לאיוב כי אלוהים משלם לכל אדם על פי מעשיו. אדם רגיל לא מסוגל  )2

ימיו קצרים , עליו ללמוד חוכמה מהמסורת שפי הזקנים והדורות להבין זאת כי 

 כן מוטב ללמוד מחכמי העבר. חולפים מהר ול הקודמים. אנחנו צעירים וחיינו

 

 


