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 שאלה מספר 1:

 יש להביא דוגמה אחת בלבד:

הוא משנה את הציווי  –בבראשית ב' נאמר "ויצו ה'" ואילו הנחש אומר "אף כי אמר אלהים"  -

 . הוא מפחית מחשיבות הציווי במטרה לשכנע את האישה לאכול מפרי העץ.לאמירה בלבד

ה' מתיר לאכול מכל עצי הגן חוץ מעץ הדעת, ואילו הנחש  –בבראשית ב' נאמר "מכל עץ הגן אכל תאכל"  -

ה' אסר לאכול מכל עצי הגן. הוא מציג את ה'  -לא תאכלו מכל עץ הגן" -משנה זאת ל"אף כי אמר אלהים

 באור שלילי.

 תון"."לא מות תמו -הנחש מבטל את העונש –בבראשית ב' נאמר "מות תמותון"  -

הנחש מוסיף שהסיבה האמתית לאיסור היא שה' לא רוצה שהאדם והאישה יהיו דומים לו כתוצאה  -

 מהאכילה, ויהפכו ליודעי טוב ורע. 

 

 ב. יש לציין שתי ראיות בלבד:

 האישה רואה בעצמה שהעץ "טוב למאכל" -

 האישה רואה בעצמה שהעץ הוא "תאווה לעיניים" -

 להשכיל"האישה רואה בעצמה ש"נחמד העץ  -

 האישה לא מתמהמהת, לוקחת מפרי העץ ונותנת גם לאיש.  -

 

  –ג. הנחש צדק בשתי טענותיו 

 הם מגלים שהם ערומים.–: "ותפקחנה עיני שניהם..." 7לפי פסוק 

: ה' חושש מכך שהאדם "היה כאחד ממנו "לדעת טוב ורע", ולכן "ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים 22לפי בראשית ג' 

 יאכל מפרי עץ החיים וישיב לעצמו את חיי הנצח.  –" וחי לעולם –

 

.-  

  ידי-הצעת הפתרון נכתבה על

.ידוםקבמורה מובילה  –רוני פרל   



 שאלה מספר 2:

"אברהם היו יהיה לגוי  –( ה' משתף את אברהם בהחלטתו  משום שאברהם יהפוך לעם גדול ועצום 1) .א

"כי  –"ונברכו בו כל גויי הארץ". ה' בחר באברהם  -גדול ועצום", שכל העמים האחרים יתברכו בזכותו

 די שילמד את עמו משפט וצדקה. בכ –ידעתיו" 

( בפסוקים אלה אברהם מנהל משא ומתן אמיץ מול ה' בבקשתו ממנו לסלוח לכל אנשי סדום ועמורה 2)

 בזכות מספר הצדיקים שבעיר. הדבר מלמד על כך שהוא אכן מקיים משפט וצדקה. 

 

 ( כיצד ייתכן שה' צריך "לרדת" כדי לראות את מעשיהם של בני האדם? הרי הוא כל יודע 1ב. )    

 וכל יכול.              

 ( המסר לפי רש"י הוא שהכתוב בא לשמש כמוסר השכל לשופטים, שירדו לעומק העניין 2)       

 ויחקרו היטב לפני שהם חורצים את הדין.             

 )יש לציין דוגמה אחת בלבד( -( הצדק1) .ב

 אברהם שואל אם ה' ישמיד את הצדיק עם הרשע. –"האף תספה צדיק עם רשע"?   -

האם ה', שהוא השופט העליון, לא יעשה משפט  -אברהם שואל  –"השופט כל הארץ לא יעשה משפט"?  -

 צדק?

 )יש לציין דוגמה אחת בלבד( –הסליחה והרחמים  .ג

אברהם שואל האם ה' ישמיד את  -חמישים הצדיקים אשר בקרבה"? "האף תספה ולא תישא למקום למען -

 הצדיקים שבעיר? 50כולם, ולא יסלח לכולם בזכות 

 יסלח לכל העיר בזכותם. –צדיקים  50ה' אומר שאם ימצא  –"ונשאתי לכל המקום בעבורם"  -

 ה' לסלוח.  ( הגבול הוא עשרה צדיקים. לאחר מספר צדיקים זה אברהם חדל מהניסיונות לשכנע את2)

    

 שאלה מספר 3:

 לפנה"ס. 928( יהודה וישראל. אירוע הפילוג התרחש בשנת 1) .א

ה' רצה שרחבעם לא  –"כי היתה סבה מעם ה'"  –היא רצונו של ה'  15( הסיבה לפילוג לפי פסוק 2)

תתממש,  –ישמע לבקשת עשרת שבטי ישראל, בכדי שנבואתו של אחיה השילוני לירבעם בן נבט 

 תתפלג: "למען הקים את דברו אשר דיבר ה' ביד אחיה  השילוני אל ירבעם בן נבט". –ה והממלכ

 

 ב. ראיה אחת: רחבעם נאלץ להגיע לשכם בכדי שימליכו אותו במקום ששבטי ישראל יגיעו      

 "וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו". –לירושלים עיר הבירה         

 "הקל נא  –הקלה במיסים  –ראיה שנייה: שבטי ישראל מציבים לרחבעם תנאי להמלכה         

 מעבודת אביך הקשה... ונעבדך".        

 

 



 ( יש לציין מטפורה אחת בלבד:1ג. )

 באצבעי יש יותר כוח מאשר במתניו של אבי. –"קטני עבה ממותני אבי"  -

אבי ייסר אתכם במכת שוטים, ואני אייסר אתכם  -כם בעקרבים""אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר את -

 בעקיצת עקרבים.

 ( המסר הוא )יש לציין אחד בלבד(:2)

 אני חזק יותר מאבי. -

 העול שאני אעמיס עליכם יהיה כבד יותר מזה שאבי העמיס עליכם.  -

דוד, וחולשתו של רחבעם ( לפי דברי אביה, הסיבה לפילוג הממלכה היא מרד ירבעם בן נבט בשושלת 1ד. )

 שהיה "נער ורך לב".

 –( כותב דברי הימים אוהד את בית דוד ומעריץ אותו )פרו יהודאי(, הוא מדגיש שהמלכות ניתנה לו מאת ה' 2)

"ה' אלוהי ישראל נתן ממלכה לדויד על ישראל לעולם...". בניגוד לבית דוד, ירבעם בן נבט מוצג באור שלילי, 

 נשים ריקים בני בליעל".ותומכיו מוצגים כ"א

 

 שאלה מספר 4:

 לפנה"ס.  701 -( האירוע הוא מסע סנחריב שהתרחש ב1) .א

חזקיה מודה  14( מסע סנחריב התרחש בעקבות מרד חזקיה מלך יהודה בסנחריב מלך אשור. בפסוק 2)

 בכך שחטא בכך שמרד בו: "חטאתי...". 

 

 ( העמדה שרווחה בקשר למקדש היא שהמקדש מעניק לעם חסינות מעונש, וכל עוד 1ב. )     

 עם ישראל מוגן מפני כל רעה.  –המקדש קיים              

 מלאך ה' יוצא  והורג מאה  –( במלכים ב' י"ט מתוארת הצלה פלאית של ירושלים על ידי ה' 2)         

 ף חיילים אשורים. ניתן לשער כי בעקבות אירוע פלאי זה, העם החל  שמונים וחמישה אל             

 להאמין שהמקדש מגן עליהם מפני כל רע.             

ג. רבשקה טוען שחזקיהו חלש, ושהוא לא יוכל להציל אותם. הוא מכנה אותו בשמו הפרטי בלבד  ואילו את 

 –"ט דווקא מלך אשור מוצג באור מגוחך מלך אשור הוא מכנה "המלך הגדול מלך אשור". במלכים ב' י

 ירושלים ניצלת, וכתוצאה מהנס מלך אשור בורח לארצו )ריבוי הפעלים מדגיש את המהירות בפעולותיו(. 

"מי בכל  –רבשקה טוען שכמו שהאלים של שאר הארצות לא הצילו אותן מידו, גם ה' לא יציל את ירושלים 

ואילו במלכים ב' י"ט ה' מציל את  –י יציל ה' את ירושלים מידי" אלהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי כ

 ירושלים בנס מופלא ובתבוסה מוחצת של הצבא האשורי. 



 ( יש לציין שני אמצעי לחימה בלבד:1) .ד

 סוללות מצור מוגבהות שמטרתן לאפשר טיפוס מעל חומת העיר. -

 איל מצור שמטרתו לבקע את שערי העיר.  -

 שמטרתם לירות חיצים / אבנים על תושבי העיר לכיש.קשתים / קלעים /  -

 לפידים שמטרתם להבעיר את איל המצור. -

( כותב ספר מלכים אוהד את חזקיהו :"בה' אלוהי ישראל בטח ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה 2)

ר שיפחית ואשר היו לפניו". לכן, הוא רוצה להציגו באור חיובי, ולא מפרט על כיבוש העיר לכיש, דב

 מכבודו ועוצמתו. 

 

 שאלה מספר 5:

 ( יש לציין שני מעשים בלבד:1) .א

 נשות שומרון העשירות מנצלות את העניים וחיות על חשבונם.  –"העשקות דלים"  -

 נשות שומרון רומסות את העניים. –"הרוצצות אביונים"  -

הן מצוות על בעליהן לספק להן יין, הן רודפות חיי הוללות  –"האומרות לאדוניהם הביאה ונשתה"  -

 ותענוגות.  

בצורה משפילה, כמו דגים דחוסים בסלסילות בסירות  –"ונשא אתכן בצנות..."  –( עונשן יהיה גלות 2)

 דיג. הדבר מתקשר לגלות ישראל לאשור.

 

 :יש לציין שני אמצעים ספרותיים .ב

 מדגיש שהנשים שהשפילו ורמסו את העניים יובלו בצורה משפילה אל הגלות. -מידה כנגד מידה -

 כינוי הבא לשבח את יופיין.או כינוי גנאי לנשות שומרון העשירות  –"פרות הבשן"  –מטפורה  -

עמוס מזמין את עם ישראל להגיע אל מקומות הפולחן אך במקום  –"בואו בית אל ופשעו"  –אירוניה  -

הדבר ייחשב לדבר חיובי, הוא מכנה זאת פשע, בכדי להדגיש שהקרבת הקורבנות המוגזמת אינה ש

 רצויה.

 מתארת את הרעב הכבד שהוא הטיל עליהם. –"ניקיון שיניים"  –מטפורה  -

בעקבות האסונות הרבים שה' הביא על עמו,  -מדגיש את כובד האסונות  –"כאוד מוצל משרפה"  –דימוי  -

 ר עץ חרוך. הם יהיו כמו גז

 

 

 

 

 

 



 ( יש להביא שתי דוגמאות לפורענויות:1) .ג

 רעב.  -

 בצורת -

 מחלות של התבואה )שידפון, ירקון( -

 ארבה ) "גזם"( -

 דבר -

 מלחמה -

ותפקידו להדגיש שבני ישראל לא למדו לקח  –ט החוזר הוא "ולא שבתם עדי נאם ה'" שפ( המ2)

 מהפורענויות שה' הביא עליהם, ולא חזרו בתשובה. 

בדברים נאמר שיש להביא את כל הקורבנות אל בית המקדש ולהקריבם שם )חוק ריכוז הפולחן(. ( 1) .ד

עמדתו של עמוס סותרת את הנאמר בדברים משום שהוא מתנגד לפולחן ואמר שה' לא חפץ בו כלל, ואף 

 "שנאתי, מאסתי... לא אריח... לא ארצה... לא אביט... לא אשמע...". –סולד ממנו 

וס, הקרבת קורבנות שאינה מלווה בקיום המצוות שבין אדם לחברו, המשפט והצדקה, ( בעיני עמ2)

 מיותרת. המצוות המוסריות הן עיקר עבודת ה'. 

 

 שאלה מספר 6:

אולי תזדקק לעץ ותאכל מפריו  –הצו הוא איסור כריתת עצי פרי בזמן מצור. הנימוק הוא "כי ממנו תאכל"  .א

העץ אינו אדם שיכול להתגונן מפניך, ולכן, אל  –"כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור"  אובזמן המצור 

 תכרות אותו.

 אם הלוחם יחוס על עצי הפרי, קל וחומר שיחוס גם על בני אדם בזמן המלחמה.  .ב

 

 שאלה מספר 7:

 הכול בעולם חסר משמעות, ריק מתוכן. –הנחת היסוד של קהלת היא "הבל הבלים הכל הבל"  .א

 )יש לציין ראיה אחת בלבד(: 7-3ראיה מפסוקים  .ב

 אין שום תועלת במאמציו של האדם בעולם. –"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש"  -

 אנשים נולדים ומתים, אך העולם לא משתנה. –דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת"  -

השמש, הרוח והמים  –ורמים לים..." וזרח השמש ובא השמש... סובב סובב הולך הרוח... כל הנחלים ז -

 שבעולם נמצאים במחזוריות אינסופית, משעממת, שחוזרת על עצמה. 

 )יש לציין ראיה אחת בלבד(: 11-9ראיה מפסוקים 

 הכול חוזר על עצמו, דבר לא משתנה. –מה שהיה הוא שיהיה... ואין כל חדש תחת השמש"  -

 ר המוות נשכחים האדם ומעשיו. לאח –"אין זכרון לראשונים וגם לאחרונים..."  -

 

 



 שאלה מספר 8:

 יש לציין שתי דוגמאות בלבד: 

 הסובבים את ירמיה לועגים לו בגלל נבואותיו. –"הייתי לשחוק, כל היום כלה לועג לי"  -

 ירמיה חש בושה, והסובבים לו לועגים לו. –"כי היה דבר ה' לי לחרפה ולקלס כל היום"  -

 אנשים מפיצים על ירמיהו שמועות שווא עקב נבואותיו. –רבים"  "שמעתי דבת -

 ירמיהו חש פחד מהסובבים אותו. –"מגור מסביב"  -

אויביו של ירמיה מתכננים לפתות אותו  –"הגידו ונגידנו... אולי יפותה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו"  -

 לדבר עבירה וכך לנקום בו.

 

 שאלה מספר 9:

דרישת צרי יהודה היא להצטרף לבניית בית המקדש השני. הנימוק לדרישתם: "כי ככם נדרוש לאלוהיכם  .א

 כמו שבי ציון, גם הם עובדים את ה' ומאמינים בו. –ולו אנו זובחים..." 

הנימוק לסירוב היה שכורש ציווה רק על שבי ציון לבנות את המקדש: "כי אנחנו יחד )רק אנחנו( נבנה  .ב

"מרפים את  –שר ציווה עלינו כורש מלך פרס". תגובתם של צרי יהודה הייתה החלשת שבי ציון לה'... כא

"ומבהלים אותם לבנות" ואף הוצאת דיבה עליהם בפני השלטון הפרסי.  –ידי יהודה", הטלת אימה עליהם 

 דברים אלו הביאו להפסקת הבנייה.

 

 שאלה מספר 10:

ואילו בדברים נאמר שהעבד יכול להישאר ולהיות עבד  בויקרא נאמר שהעבד משתחרר בשנת היובל, .א

 עולם.

על פי רש"י אין סתירה בין שני הקטעים, משום שהוא קובע שעבד עולם אינו עובד לעולם, אלא רק עד  .ב

 לשנת היובל. 

 

 שאלה מספר 11:

איוב אומר שהוא חסר ערך לעומת ה', ואין לו מה להשיב לו, ולכן הוא שם את ידו על פיו , כלומר,  –ראיה ראשונה 

 "הן קלתי מה אשיבך...". –מעדיף לשתוק ולא לענות

 "אחת דיברתי ולא אענה...". –איוב אומר שהוא כבר דיבר מספר פעמים ואין לו מה להוסיף  –ראיה שנייה 

 

 

 



 שאלה מספר 12:

 יש להביא ראיה אחת בלבד: .א

 לירמיה ניתנת הזכות לדבר בפני הנוכחים ולהגן על עצמו. -

 בעקבות דברי ירמיה, השרים והעם משתכנעים וקובעים שאין להמית את ירמיה. -

 יש להביא דעה אחת בלבד: .ב

 ירמיה חוזר על הנבואה שנית, למרות הסכנה שהוא נתון בה. -

 יחזרו בתשובה, ה' יתחרט ולא יביא את הרעה עליהם.אם  –ירמיה מדגיש שהנבואה מותנית  -

 בתחילת דבריו ובסופם. –ירמיה חוזר על כך שה' שלח אותו לנבא את הנבואה  -

 הם יהרגו אדם חף מפשע. –ירמיה טוען שאם יהרגו אותו  -

 

 שאלה מספר 13:

 הם חטאו ולכן העונש מוצדק. –קול שמצדיק את החורבן: "אוי נא לנו כי חטאנו" 

"כי אם מאס  אוקינה על כך שה' שכח את עמו לנצח  –המבקר את חומרת העונש: ""למה לנצח תשכחנו..." קול 

 ה' מאס בעמו וכועס עליהם עד מאוד. –מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד" 

 

 שאלה מספר 14:

 יש לציין שתי דוגמאות בלבד:

 כבר בהיותם ברחם הבנים נאבקים זה בזה. –"ויתרוצצו הבנים בקרבה"  -

 כבר בלידה ניכר שיעקב ניסה להיאבק בעשו ולהיוולד ראשון כאח בכור. –"וידו אוחזת בעקב עשו"  -

כל אחד מהבנים יהפוך לעם נפרד, והעם שיצא מהאח הבכור יהיה  –שני גויים בבטנך... ורב יעבוד צעיר"  -

 משועבד לעם שיצא מהאח הצעיר.

 

 שאלה מספר 15:

 יש להביא דעה אחת בלבד:

בא לרבקה שהבן הבכור יהיה משועבד לבן הצעיר, ולכן כשהיא משדלת את יעקב לרמות את אביו כן, ה' ני -

 בכדי לקבל את הברכה היא בעצם עוזרת לנבואה להתגשם. 

לא, למרות שה' ניבא לרבקה שהבן הבכור יהיה משועבד לבן הצעיר, היא בוחרת לנהוג בצורה לא  -

 בנה הבכור ולגזול ממנו את הברכה המגיעה לו. מוסרית, להתערב בגורל ולרמות את בעלה ואת 

 

 



 שאלה מספר 16:

 יש להביא דוגמה אחת בלבד:

עשו מתואר כצייד המבלה את רוב זמנו בשדה, ולעומתו יעקב מתואר כאיש תם המבלה את זמנו בקרבת  -

 הבית. הדבר יכול להסביר את העדפתו של יצחק את עשו, מפני שהיה מביא לו בשר, ואת העדפתה של

הדבר יכול להסביר את יחסו של עשו לבכורה, הרי הוא  –או רבקה את יעקב, שהיה קרוב יותר אליה. 

 צייד המסתכן המוות בצורה יומיומית, ולכן הוא בז לה.

על ידי רבקה. הדבר יכול להסביר מדוע רבקה משדלת את יעקב לרמות  -עשו נאהב על ידי יצחק, ויעקב -

 את אביו ולגנוב את הברכה מאחיו. 

 

 שאלה מספר 17:

 יש להביא טענה אחת בלבד:

 -דמותו של עשו מוצגת באור שלילי משום שהוא 

 "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה" -אדם בהמי וגס -

 "למה זה לי בכורה.. ויבז עשו את הבכורה" -לא מעריך את הבכורה ובז לה -

 או

 –דמותו של יעקב מוצגת באור שלילי משום שהוא 

 "ויזד יעקב נזיד" -מכין את הנזיד בכוונת זדון -

 "מכרה כיום את בכרותך לי..." -מנצל את עייפותו ורעבונו של עשו כדי לגרום לו לוותר על זכות הבכורה -

 

 

  


