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 פתרון בגרות בתנ"ך 

 הסטוריוגרפיה ונבואה –פרק ראשון 

  20-1מל"א פרק י"ב .1

 המיסים.  עול על הקלה (דרישת שבטי הצפון מרחבעם1). א

( הקבוצה הראשונה היא קבוצת היועצים המנוסים הנקראים בפרק "הזקנים". הקבוצה 2)

 השנייה היא אנשים בני גילו של רחבעם, חסרי ניסיון, הנקראים בפרק "הילדים"

וכך לקבל את כניעתו לאורך , אחד ליום רק לדרישתו של העם להיכנעהזקנים מייעצים לרחבעם 

ְהֶיה ַהּיֹום-םא זמן :" יָתם, ַוֲעַבְדָתם ַהֶזה ָלָעם ֶעֶבד-תִּ ַבְרָת , ַוֲענִּ יםְדבָ  ֵליֶהםאֲ  ְודִּ  ְלָך ְוָהיּו--יםטֹובִּ  רִּ

ים ים-ָכל, ֲעָבדִּ  "ַהָּימִּ

 הוא החדש שהמלך לעם מתוך הכוונה לשקף המיסים בעולילדים מציעים לרחבעם להכביד ה

ְברּו ֲאֶשר ַהֶזה ָלָעם ֹתאַמר-ֹכהמאביו שלמה: " יותרקשה  מנהיג יָךָא ֵלאֹמר ֵאֶליָך דִּ ְכבִּ  בִּ -ֶאת ידהִּ

י, ֲאֵליֶהם ְתַדֵבר ֹכה:  ֵמָעֵלינּו ָהֵקל ְוַאָתה, ֻעֵלנּו ָמְתנֵ  ָבהעָ  ָקָטנִּ י ימִּ יס יָאבִּ , ַעָתהוְ  יא.  ָאבִּ  םֲעֵליכֶ  ֶהְעמִּ

י, ָכֵבד ֹעל יף, ַוֲאנִּ י; ֻעְלֶכם-ַעל אֹוסִּ ַסר, ָאבִּ ים ֶאְתֶכם יִּ י, ַבּׁשֹוטִּ יםָבעַ  ְתֶכםאֶ  ֲאַיֵסר, ַוֲאנִּ  ."ְקַרבִּ

. ראיה לרצון לשיתוף פעולה עם רחבעם: שבטי הצפון מציעים לרחבעם להקל מעבודת אביו ב

יָך)שלמה( ובתמורה, הם יעבדו אותו:  ְקָשה, ָאבִּ יָךָא ֲעֹבַדתמֵ  ָהֵקל ַעָתה ְוַאָתה; ֻעֵלנּו-ֶאת הִּ , ָשהַהָק  בִּ

בלתי ודה קשיחה הצפון לא מציגים כאן עמשבטי  ."ְוַנַעְבֶדךָ —ָעֵלינּו ָנַתן-ֲאֶשר ַהָכֵבד ּוֵמֻעלוֹ 

 מתפשרת, אלא רצון לשיתוף פעולה בו כל צד מתחייב כלפי האחר וכך מקבל דבר בתמורה. 

שכם בכדי להמליך אותו. עצם להעם קורא לרבעם להגיע  :ראייה לרצון לפרישה ממלכת דוד

דוד, מנמיכה את  ממלכתבה שוכנת  -העובדה כי ההמלכה עתיד להתרחש בעיר שאיננה ירושלים

,  ומנגד מעלה את מעמדה של שכם הממוקמת בצפון. כלומר, כבר בתחילת מעמדה של ירושלים

 הכלכלי, הלאומי החיים מרכזהפרק ניתן לראות כי שבטי הצפון אינם רואים את ירושלים כ

י:  ְשֶכם, ְרַחְבָעם ַוֵּיֶלְך ":ישראל ארץ של והמדיני ְש -ָכל ָבא ְשֶכם כִּ יְךלְ , ָרֵאליִּ  ."ֹאתוֹ  ַהְמלִּ

 5רחבעם היה מוכן לנהל משא ומתן עם שבטי הצפון בהתחלה, על פי פסוק ראייה ראשונה, . 1 ג.

 :"...לכו עוד שלושה ימים ושובו אלי.." כלומר, הוא לא פסל את בקשתם אלא ביקש לחשוב עליה .

 :"ויוועץ המלך רחבעם את הזקנים..." רחבעם מתייעץ עם יועצי 6ראיה נוספת היא בפסוק 

 שלמה. כלומר , מתייחס לבקשת העם בכבוד הראוי.

גישתו של רחבעם נוקשה וחסרת רחמים כלפי העם. הוא מצהיר כי יהיה קשה  13-14בפסוקים . 2

ייותר מקודמו, אביו, ויגדיל את עול המיסים:  יד ָאבִּ ְכבִּ י, ֻעְלֶכם-ֶאת הִּ יף ַוֲאנִּ י; ֻעְלֶכם-ַעל ֹאסִּ , ָאבִּ

ַסר ים ֶאְתֶכם יִּ י, ַבּׁשֹוטִּ ים ֶאְתֶכם ֲאַיֵסר, ַוֲאנִּ , לאחר שרחבעם רואה 18לעומת זאת, בפסוק  ."ָבַעְקַרבִּ

ואפילו לא  לירושליםבמאמץ רב חזרה כי שבטי הצפון רגמו למוות את אדרם שליחו, הוא נס 

ְשַלח מנסה לפייס או לשוחח עם העם: " ְרְגמּו, ַהַמס-ַעל ֲאֶשר ֲאֹדָרם-ֶאת, ְרַחְבָעם ַהֶמֶלְך ַוּיִּ -ָכל ַוּיִּ

ְשָרֵאל ְתַאֵמץ, ְרַחְבָעם ְוַהֶמֶלְך; ַוָּיֹמת, ֶאֶבן בוֹ  יִּ ם, ָלנּוס, ַבֶמְרָכָבה ַלֲעלֹות הִּ ". במילים אחרות, ְירּוָשָלִּ

חש  /רחבעם מבין כי כעת מילים או איומים לא יעזרו לו לבסס את מעמדו כמלך של שבטי הצפון. 

:"ויען המלך את העם קשה..." ולאחר מכן  13שינוי בגישתו של רחבעם באופן דיבורו, על פי פסוק 



 

:"...אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר  14בפסוק 

 אתכם בעקרבים".

הוא שולח את גובה המיסים כדי  18של רחבעם גם מבחינת המעשים, בפסוק חל שינוי בגישתו 

 לגבות מיסים מהעם שנקעה נפשו מהם.

פילוג היא התעקשותו של רחבעם להכביד את עול המיסים על שבטי ( על פי פרק י"ב הסיבה ל1. )ד

הצפון. ע"פ פרק י"א הסיבה לפילוג היא חטאיו הדתיים של שלמה, אביו של רחבעם, אשר לא 

ה' ולכן, כחלק מתפיסת גמול לדורות של ספר מלכים, הממלכה נגזלת מבנו,  ישמר את ברית וחוק

 רחבעם. 

הדתית עם התפיסה המדינית. העם מחליט להתנתק מממלכת משלב את התפיסה  15פסוק  (2)

דוד כיוון שרחבעם אינו מוכן להקל מהמיסים שהטיל עליהם אביו. אולם, הסופר המקראי מדגיש 

כי התעקשותו של רחבעם מילאה את תכניתו של ה' בדבר פיצול הממלכה כפי שבאה לידי את 

 . נבואתו של אחיה השילוני

 מלכים ב פרק כ"ד.  2

, בממלכה הממשל צמרת( מלבד המלך )יהויכין(, הקבוצות הנוספות שהוגלו היו מורכבים מ1) .א

 לפנה"ס.  597שונים. הגלות התרחשה בשנת  המלאכה ועושי חיילים

מלך בבל הגלה דווקא את הקבוצות האלו מתוך רצונו להחליש את הנותרים ביהודה אשר ( 2)

 ישארו ללא הנהגה וללא הגנה צבאית. 

( הפרט הידוע על התנהגותו של יהויכין הוא כי הוא חטא מלפני ה' כמו אביו, כלומר, מרד 1)ב 

יו ָעָשה ֲאֶשר ְכֹכל' ה ְבֵעיֵני ָהַרע ַוַּיַעש בבבל: "  . "ָאבִּ

( אחת מטרות ההיסטויוגרף בספר מלכים היא להראות כי מהלכי ההיסטוריה נקבעים ע"י ה' 2)

 מעשה עונש על חטאיו. גלות יהיוכין הינה ל -וכך

יהויכין )אשר הוגלה ע"י מלך בבל( מהכלא ושיפור מעמדו. ע"י הוספת פרט  . הפרט הוא שיחרורג

זה, הסופר המקראי מפיח בקורא תקווה כי ממלכת דוד שרדה ועוד אל אף חורבן בהמ"ק, 

 הממלכה וירושלים. 

ֹו, דַמַתְנָיה דֹ -ָבֶבל ֶאת-ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך מלך בבל המליך את צדקיהו במקום יהויכין אותו הגלה: " 1ד. 

ָּיהּו-ַתְחָתיו; ַוַּיֵסב ֶאת ְדקִּ  "ְשמֹו, צִּ

. הבבלים הענישו את צדקיהו באופן קשה כל כך כיוון שהוא מרד בהם לאחר שהם )והעומד 2

ניהם כבגידה חמורה יהמרד בבלים נתפס בע  המליכו אותו למלך. בראשם, מלך בבל נבכודנצר(

 .רידהכיוון שצדקיהו היה אמור להיות כנוע להם, ללא כל אפשרות למ

 

 

 

 



 

 עמוס פרק ה' . 3

או שאר  (23-21' ה) בקרבנות השימוש את ודוחה חברתי וצדק משפט דורש' ה על פי דברי עמוס,

סממנים פולחניים עבורו. עמוס דורש זאת מן העם היות ואלו הם לא יותר ממנגנון טקסי הנועד 

אלילים אשר נבנו ע"י  – דוחה את עבודת האלילים להסתיר את הפשעים שלהם. כמו כן, עמוס

 . העם

המסר אותו שני הנביאים  שני הנביאים מתמקדים בתקופת הנדודים של עם ישראל במדבר;

תקופה בה ה' סייע להם והיה  –צים להעביר הוא כי גם בתקופה הקשה ביותר אשר העם חווה רו

 נוכח עבורם והצילם, לא היה לו כל צורך בקורבנות או כל טקסיות אחרת עבורו. 

ַגל: ( אמצעי ספרותי אחד הינו דימוי1)  ם ְויִּ ְשָפט, ַכַמיִּ הוא  ת הדימוי. משמעויָתןאֵ  ְכַנַחל, ּוְצָדָקה; מִּ

כנחל  -דרישת ה' כי משפט צדק יהיה כמקור מים עבור תושבי הארץ וכי והצדקה תשרור תמיד

 איתן. 

ים אמצעי ספרותי אחר: שאלה רטורית: ְנָחה ַהְזָבחִּ ַגְשֶתם ּומִּ י-הִּ ְדָבר לִּ יםַאְר , ַבמִּ  יתבֵ --ָנהשָ  ָבעִּ

ְשָרֵאל  ם אתם )העם( הגשתם לי קורבנות בזמן הנדודיםהא -)?( ה' שואל באמצעות נביאו יִּ

לא. באמצעות השאלה הרטורית עמוס מדגיש את חוסר  –התשובה לשאלה זו היא כמובן  במדבר?

 רצונו של ה' בפולחן ואת העדפתו במוסר. 

שני האמצעים הספרותיים מדגשים את העדפתו של ה' למוסר המושתת על צדק ומשפט על פני  (2)

 פולחן. 

 . מטרת האסונות היתה לעורר את העם, ולגרום לו לשנות את דרכיו (1ד. )

 , נראה שהעונשים אותם הטיל ה' על העם לא הצליחו לשנות את דרכיו26-27( ע"פ פסוקים 2)     

י אשר תתרחש בעתיד: " כיוון שהעם עתיד להיענש בגלות ְגֵליתִּ  ַמרָא:  ֶשקְלַדמָ  ֵמָהְלָאה, ֶאְתֶכם ְוהִּ

 ."ְשמוֹ , ְצָבאֹות-ֱאֹלֵהי ְיהָוה

 נושאי חובה –פרק שני 

 חוק 

 א. רשימת הפטורים: .4

 אדם אשר בנה בית ולא הספיק לחנוך אותו * 

 .החמישית בשנה מפירותיו לאכול, אותו לחלל זכה לא אך, גפן נטע אשר איש* 

 .להתחתן הספיק לא אך שהתארס גבר* 

 של הלחימה ברוח פגיעה, המורל הורדת, דמורליזציה: צבאית מסיבה מהמלחמה פטור הפחדן* 

 .הלוחמים לכלל דאגה מתוך, הלוחמים

האדם הפחדן אינו פוחד באופן ספציפי מהמלחמה, אלא מכך שלא יצליח הרשב"ם טוען כי ב. 

 -לממש את שלושת החסרים המופיעים לפניו )חניכת בית, חילול הכרם ונישואין(. כך למעשה

 . טורים המוצגים לפניוהפחדן הוא זה העונה על שלושת הפ



 

 

 חכמה 

 ידע מוסיף שאדם ככל. השקט ואי הכעס גדל גם כך, חכמה מרבה שאדם ככלטענת קהלת היא .  5

מה שהוביל את קהלת למסקנה זו היא הצגתו כאדם . ואכזבה תסכול, צער לעצמו מוסיף הוא

 - לחכמה לופהוחקר את הח בחכמה עסק. בירושלים מלך מכל יותר חכמה והוסיף הגדיל אשר

ְכלּות הֹוֵללֹות , רוח רעות הן, היפוכה וגם, החכמהקהלת מסכם ואומר כי (. וטפשות דעת קלות) ְושִּ

 .משמעות חסר עיסוק

 נביאי אמת ונביאי שקר. 6

 לפנה"ס.  597האירוע אליו מתייחס חנניה הוא גלות יהויכין אשר התרחשה בשנה 

 השילטונית אשר הוגלתה איתו תוחזר. כמו כן, גם כליחנניה מבטיח כי גם יהויכין ושאר האליטה 

בהמ"ק אשר נבזזו ע"י מלך בבל, יוחזרו ליהודה. ע"פ חנניה, שתי הבטחות אלו יתממשו שנתיים 

 מזמן נבואתו. 

 תגובות לחורבן ושבי ציון . 7

ְבֵרי-ַעלראייה לכך כי חגי נשלח ע"י ה': " יא ַחַגי דִּ ר ַהָנבִּ ֲאשֶׁ ָלחו   כַּ הָוה שְׁ  " םֱאֹלֵהיהֶׁ  יְׁ

-תאֶ  ְיהָוה ַוָּיַערנראה כי שליחתו של חגי כן הצליחה כיוון שהעם נכון לבנות את בהמ"ק השני: "

יֵאל-ֶבן ְזֻרָבֶבל רּוחַ  ית לכֹ , רּוחַ -ְוֶאת, לַהָגדוֹ  ןַהֹכהֵ  ָדקְיהֹוצָ -ֶבן ְיהֹוֻשעַ  רּוחַ -ְוֶאת, ְיהּוָדה ַפַחת ַשְלתִּ  ְשֵארִּ

 . "ֱאֹלֵהיֶהם ְצָבאֹות ְיהָוה-ְבֵבית, ְמָלאָכה ַוַּיֲעשּו ַוָּיֹבאּו; ָהָעם

 תגובות על החורבן –הרחבה 

8. 

 א.  מאשימים את ירמיהו על פי הקטע בכך שהוא נביא שקר. 

כתוב "והיה האיש אשר לא ישמע את דברי אשר ידבר בשמי אנוכי   19בחוק בדברים יח פסוק ב.  

 ". כלומר , ירמיהו אשם בעיניהם בנבואת שקר ולכן דינו מוות.  אדרוש מעימו

 תהילים קל"ז. 9

ם המשורר חושש לשכוח את חורבנה של ירושלים :" ם ֶאְשָכֵחְך-אִּ ת החשש בכדי להפיג א". ְירּוָשָלִּ

הזה, המשורר נשבע כי אם לא יעשה כן, יתקיימו עליו שלוש קללות המנוסחות בגוף ראשון בכדי 

 וקף אישי לשבועה: לתת ת

כחת אענש •  . ירושלים את אשכח אם ימין יד בשִּ

 . ירושלים את אזכור לא אם אילם אהיה •

 ירושלים של חורבנה את אזכיר לא אם אילם אהיה •

 

 



 

 

 טע שלא נלמד ק

 הסכמת תמורת לאשה מירב בתו הצעת - עקיפה דרך(. 11) בדוד החנית הטלת ידי על - ישירה דרך

 שאול בת למיכל בהקשר - דומה באופן(. 17) בקרבות שייהרג בתקוה'" ה מלחמות" להילחם דוד

(21.) 

 

 שאול הבנת ובעיקר( 7'...; וכו" באלפיו שאול הכה)" הנשים שירת: שאול וירידת דוד עליית( 11

ד ָנְתנּו)" משמעותם את י, ְרָבבֹות ְלָדוִּ ים ָנְתנּו ְולִּ  עם' ה היות(; 8' פס", לּוָכהַהְמ  ַאְך, לוֹ  ְועֹוד; ָהֲאָלפִּ

 דוד היות(; 12,10" )רעה" אלוהים רוח לו שניתנה אלא זאת רק ולא", סר' "ה  משאול בעוד דוד

 .אותו אוהבים" ויהודה ישראל כל" ש העבודה וכן' וכו הצבאיות הצלחותיו -"  דרכיו בכל משכיל"

 לעשות שמנסה מה כל - לכך מעבר. אותו אוהבים כולם שלא בבירור משתמע - כך לא שאול ואילו

 היקשרותם עצם גם, לדעתי(; 15) מדוד"( ויגר)" מפחד אפילו עצמו הוא. נכשל - דוד את לחסל כדי

 '... וכו דוד עם יהונתן של והברית דוד אל באהבה - ומיכל יהונתן -  שאול ילדי של

 

י" - הוא המלא הפסוק. ההקשר ואת השאלה ניסוח את יותר לדייק יש, ראשית( 12  ְקַשְרֶתם כִּ

י-ֶאת ֹגֶלה-ְוֵאין ָעַלי ֻכְלֶכם ְכָרת ָאְזנִּ י-בִּ ם ְבנִּ ַשי-ֶבן-עִּ ֶכם ֹחֶלה-ְוֵאין יִּ י-ֶאת ְוֹגֶלה ַליעָ  מִּ י ָאְזנִּ יםהֵ  כִּ י קִּ  ְבנִּ

י-ֶאת ( 7" )עליו צביםהני עבדיו" אל מדבר שאול  זה בפסוק, כלומר".  ַהֶזה ַכּיֹום ְלֹאֵרב ָעַלי ַעְבדִּ

 בו למרוד עודד שבנו כך על וכן דוד עם יהונתן בנו שכרת הברית על לו דיווחו שלא מאשים ואותם

 "(.לאויב" - ש"תה גירסת)

 

 דוד עם הנאמנות ברית כריתת עצם שכן. הגיונית פניה על נראית שאול האשמת - ענין של לגופו 

 יהונתן הכרת  היא משמעותם דוד אל'  וכו החרב,  המדים, המעיל העברת של הסמלי האקט וכן

 אפשר אלו ובמעשים'... וכו אביו של" העצר יורש" מעמד על שלו" ויתור'"ו המלך כיורש בדוד

 ... בשאול למרוד דוד של עידוד לראות בהחלט

 יצאו הנשים  שהרי. הבנה מחוסר ונובע מוצדק אינו שאול של כעסו המצוטט הפירוש לפי( 13

 כזה שאקט גם מה", רבו בפני[ לדוד] לעבד כבוד לחלוק" כלל התכוונו ולא, דווקא" שאול לקראת"

 .שאול של במלכותו למרוד נתכוונו לא שהן ובוודאי, במלך גלוי מרד פירושו

 

 

 

 

 

 


