
                                                                                   

 
 

 

 יח"ל 2בחינת הבגרות בתנ"ך כללי  -הצעת פתרון

  030; 0211 . דגם שאלון2102 חורף תשע"ד

  

 

 

 בתמצות.הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים 
ייתכן שתתקבלנה תשובות נוספות, המבוססות על פרשנויות ו/ או תיאוריות 

 .מסורתיות או מחקריות
 

 קטעים שנלמדו-פרק ראשון
 

 :0שאלה מספר 

 א.

רבות... מואביות עמוניות  פירוט: "והמלך שלמה אהב נשים נכריות -( שתי דרכים: האחת1)

 (.1אדומיות  צדוניות חתיות" )פס' 

הפירוט הרב מדגיש את מוצאן הזר של נשות שלמה, זאת בניגוד לחוקי התורה האוסרים על 

 נישואין לנשים נכריות.

שימוש במספר טיפולוגי: "ויהי לו נשים שרות שבע מאות ופילגשים שלש מאות"  -דרך שנייה

 (.3)פסוק 

נוקט במספרים שלמים )שבע מאות, אלף( כדי להדגיש ששלמה נישא לנשים רבות, המחבר 

 בניגוד לחוק המלך.

או הדגשת הנישואין לבת \א.ה.ב ו -*ניתן גם להביא כדוגמא את השימוש במילה מנחה

 פרעה.

 

 ממלכת ישראל/ אפרים. -( שם הממלכה בצפון הארץ2)

 ממלכת יהודה.  -שם הממלכה בדרום

 ירושלים.-ל ממלכת יהודהעיר בירתה ש

 

, מורות פרל רוניו סיון יהודית, אגסי שרון ידי-נכתבה על  תנ"ךהצעת הפתרון ב

  של קידום.בצוות מורי התנ"ך בבתי הספר 



                                                                                   

 
 

 

 ב.

 ( שני תיאורים המבטאים מגמה זו:1)

שלמה זקן ולכן ניתן להבין שחטא רק בזקנתו. בנוסף, -תיאור ראשון: "ויהי לעת זקנת שלמה"

 לאור העובדה שהיה זקן, ניתן להבין שיכולת ההתנגדות שלו לעבודת אלילים ירדה.

למה החל לעבוד אלוהים אחרים מיוחסת לכוח העובדה שש -תיאור שני: "נשיו הטו את לבבו"

 ההשפעה של נשותיו עליו.

 

: הפרשן טוען ששלמה לא עבד את האלילים בעצמו אלא רק נתן 5( פירוש רלב"ג לפסוק 2)

נכתב ששלמה זקן, מכך ניתן  4אפשרות לנשותיו הנכריות לעבוד את האלילים שלהן. בפסוק 

 האלילים של נשותיו. להבין שאין לו את היכולת להתנגד לפולחן

 

 ג.

עונשו של שלמה יתקיים בימי בנו  -( גמול לדורות מופיע פעמיים: פעם אחת בהקשר לעונש1)

 )קריעת הממלכה(.

אלוהים מבטיח שהעונש לא יתקיים בימי שלמה בזכות אביו דוד  -בהקשר לשכר -פעם שנייה

 שהיה נאמן לה'.

 

המופיע במלכים. יחזקאל טוען שהאדם ( יחזקאל לא מקבל את תפיסת הגמול לדורות 2)

החוטא הוא ייענש )גמול אישי( "הן כל הנפשות לי הנה... הנפש החוטאת היא תמות" )פסוק 

 ( זאת בניגוד לתפיסת גמול לדורות המופיעה במלכים.3

 

 ד.

מוצאו של ירבעם: "וירבעם בן נבט אפרתי מן  -( שתי סיבות לפילוג הממלכה: האחת1)

. הסבר: שבטי הצפון מאסו במלכות בית דוד, ולכן ירבעם שמוצאו מאפרים (22הצרדה" )פס' 

 מורד בשלמה.

(. כאן 22המיסים הכבדים שהוטלו על העם: "ויפקד אתו לכל סבל בית יוסף" )פס'  -השנייה

נרמז עניין עבודות הכפייה שהוטלו על שבטי הצפון) מס עובד( ושירבעם היה אחראי על 

 אנשים אלו.

 

אלו רק נרמזות כדי לא לפגוע בתדמיתו של שלמה כמלך שעמד בראש העם  ( סיבות2) 

 וניהל את המדינה בצורה טובה.



                                                                                   

 
 

 :2שאלה מספר 

 א.

לפנה"ס.  595גלות החרש והמסגר שהתרחשה בשנת  \האירוע ההיסטורי: גלות יהויכין (1)

 שתי הבטחות: ( 2)

ן של האימפריה הבבלית (. חנניה מבטיח שהשלטו2"שברתי את על מלך בבל" )פס'  -האחת

 יסתיים.

(. חנניה 3"בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית ה'..")פס'  -השנייה

מבטיח שבעוד כשנתיים כל הגולים ,שהוגלו בגלות יהויכין יחזרו לארץ ויחד איתם גם יהויכין, 

 כולל כל הכלים שנבזזו מבית המקדש ערב הגלות.

 

 ב. 

מלי: עשיית מוטות עץ)עול שמניחים על צוואר הבהמה( והנחתם על הצוואר. ( המעשה הס1)

 ירמיה מניח את העול על צווארו כדי לסמל את השעבוד לאימפריה הבבלית.

 המעשה של חנניה: שבירת המוטות)העול( שעל צוואר ירמיה. ( 2)

 שבירת המוטות מסמלת מבחינתו את שבירת השעבוד, סוף שלטונה של בבל. 

 

 ג.

נאמר: "אמן, כן יעשה ה' יקם ה' את דבריך". מכאן ניתן לראות שירמיה רצה  2בפס'  (1)

 שנבואת חנניה תתגשם.

נאמר: "וילך ירמיה הנביא לדרכו". מכאן ניתן להניח, שירמיה כנראה הובך  11בפס'  (2)

ממעשי חנניה, ששבר את המוטות שעל צווארו בפומבי לעיני כל העם ובכך המחיש את 

 ותו לירמיה. לכן בוחר ירמיה להסתלק מהמקום.התנגד

 

 ד.

מעורבות האל בהיסטוריה העולמית: "כי כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל על ברזל נתתי  (1)

 (.14על צואר כל הגוים האלה" )פס' 

 כלומר: ה' נתן לבבל את השליטה על כל העמים.

מעל פני האדמה, השנה מעורבות האל בהיסטוריה האישית: "לכן כה אמר ה' הנני משלחך 

 אתה מת".

 כלומר: ה' החליט שחנניה ימות באותה שנה ואכן כך אירע.



                                                                                   

 
 

 .14-15דברי איינשטיין אינם עולים בקנה אחד עם פס'  (2)

ע"פ דברי איינשטיין, האל אינו מעסיק עצמו בגורל האנשים. ואילו בפסוקים אלו נראה בבירור 

גורלה של האימפריה המשעבדת והעמים שהאל מחליט על גורלו של חנניה, וכן על 

 המשועבדים לה.

 

 :3שאלה מספר 

 א.

 .5-2( הפס' העוסקים בחוקים הנוגעים לפטור: פס' 1)

 .11-21הפס' הקובעים את התנהגות האדם בעת מלחמה: פס'     

( שלוש ראיות לביסוס הטענה: "לא תירא מהם, כי ה' אלהיך עמך, המעלך מארץ 2)

 (.1מצרים")פס' 

 (.4ה' אלהיכם, ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם")פס'  "כי

 (.13"ונתנה ה' אלהיך בידך" )פס' 

 (14"ואכלת את שלל איבך אשר נתן ה' אלהיך לך" )פס' 

 ראיות. 3*יש לציין רק 

 

 ב.

 ( ארבע קבוצות: 1) 

 .אדם שבנה בית חדש ולא הספיק לשבת בו 

  מפירותיו.אדם שנטע כרם ולא הספיק לאכול 

 .אדם שהתארס ולא הספיק להתחתן 

 .אדם שחושש מהמלחמה 

( הרשב"ם מבטל חשש זה היות ולפי פירושו, הפטור הרביעי חייב לכלול גם את שלושת 2)

הפטורים הראשונים. כלומר: רק אדם שנמצא באחד משלושת המצבים הנ"ל זכאי לקבל 

 פטור מהמלחמה מפני חשש לחייו.

 

 ג.

יד את כל תושבי הערים הקרובות, כולל נשים וטף. בנוסף חל איסור לקחת (הצו: יש להשמ1) 

 מהשלל.



                                                                                   

 
 

הנימוק: עם ישראל חייב להיות נאמן לה'. קיים חשש שהם יחקו את מנהגי האלילות של 

 הכנענים.

( נימוק דתי זה אינו מצדיק התייחסות אכזרית כזו כלפי תושבי הערים הקרובות, שכן 2)

אוכלוסייה אזרחית. בנוסף אין להם אפשרות של כניעה או עשיית הסכם מדובר בהרג של 

 שלום.

 

 ד.

 ( החוק אוסר לכרות עצי פרי במהלך מצור.1)

 ( הנימוק לחוק הוא מעשי, שכן העם שצר על העיר עשוי להנות מפירות העץ.2)

מביא לו  ניתן גם להבין זאת על רקע מוסרי, שכן העץ אינו יכול להתגונן מפני האדם)והוא אף

 תועלת( ,ולכן אין זה מוסרי לנהל מולו מלחמה.

 

 :2שאלה 

 .א

בפס זה איוב יוצא נגד דבריהם של רעיו בפרק הקודם אשר לשיטתם לא יתכן שהאל לא  (1)

ישפוט בצדק מאחר והוא אלוהי הצדק. מנגד טוען איוב, כי קיימת בעיה ביחסי האדם עם האל 

חכם, אך לטענתו של איוב אינו צודק. איוב טוען,  משום שהאל מתעלם מן האדם , האל הוא

כי אין סיכוי לאדם לנצח במשפט כנגד האל , לא מפני שהאל צודק, אלא משום שהאל תמיד 

 ישתיק את המתנגדים לו ומשום שהוא חזק, הוא תמיד יצדק בדין.

ת איוב מדבר על הפחד והייאוש מכך שלא משנה כמה יתרחץ במי שלג ובבורי  31-22בפס' 

)בסבון( כדי להיטהר האל ישליך אותו לתוך מים עכורים ורפש. כל מאמציו של איוב להיטהר 

יעלו בתוהו משום שרצונו של האל הוא להרשיע אותו בדין ואף ייחס לו מעשים שלא עשה. 

ממילא אין טעם לטרוח כדי להוכיח לאל את חפותו משום שהאל מראש כבר קיבל החלטה 

 להרשיע אותו.

מבקש גורם, בורר שיוכל לשפוט בינו לבין האל ובכך יוסרו מעל איוב כל ייסוריו ואף  איוב (2)

את הפחד שהאל הטיל עליו. איוב מודע לחוסר השוויון שבינו לבין האל, אך לא נרתע מלדבר 

 עמו. הוא מבין שאין לו מה להפסיד.

 ב. 

תנגדים לו, ולכן אין , כי האל משתמש בחוכמתו ובכוחו כלפי אלה אשר מ4איוב טוען בפס' 

 אדם שיעז להתנגד לו, ואף אם ימצא אדם כזה לא יצא בשלום .

מתאר איוב את כוחו ההרסני של האל בטבע. לכאורה שיר שבח לאל, אך בשיר  5-5בפס' 

באים לידי ביטוי תיאורים של הרס, של רעידת אדמה, עקירת הרים. האל משתמש בכוחו כדי 



                                                                                   

 
 

עומד אל מול כוחות אלה הוא אפסי וחסר חשיבות, ואף חש להרוס ולא כדי לבנות. האדם ה

 מפוחד ומשותק.

 ג.

 :9-2שני מעשים של האל בפס'  (1) 

 .השמיים הם כמו אהל גדול שהאל פורש אותם לבדו, בידיו הגדולות על הארץ 

 .האל יצר מערכות כוכבים 

איוב הוכחות לחוכמתו איוב דיבר קודם על חוכמתו וכוחו של האל עמו הוא מתדיין. כאן מביא 

של האל בבריאת השמיים ופרישתם לבדו. חוכמתו וכוחו באים לידי ביטוי גם בעובדה שהוא 

זה אשר יצר את מערכות הכוכבים ואף שולט בהם. אזכור הפרטים הללו מוכיח גדולתו של 

 האל ושליטתו המוחלטת בכל איתני הטבע.

כך: בפס'  12-11של איוב באמצעות פס' כתיאור גורלו המר  11ניתן להסביר את פס'  (2) 

מתאר איוב את האל  12-11קיימת האדרה של האל על בריאתו ושליטתו בטבע. בפס'  11

כישות מסתורית אשר אם יעבור עליו, הוא, איוב אפילו לא ירגיש בכך. כשהאל מחליט 

דגיש את להשתמש בכוחו ההרסני ולא לטובה, מי יכול לעמוד מולו. בפס' אלה בעצם, איוב מ

חוסר האונים שלו אל מול אל גדול מסתורי ,חזק ובלתי נתפס אז כיצד יוכל איוב לדבר עמו על 

 איוב היא שלא ניתן לתקשר עם האל. מצבו ? המסקנה של

 ד.

 שתי דוגמאות לנועזות של איוב )יש לציין שתי דוגמאות בלבד(: 

  "איוב טוען שגורלם של הצדיקים ושל הרשעים זהה, ושה'  –"תם ורשע הוא מכלה

 אינו מבדיל ביניהם. במילים אחרות, אין צדק בעולם. 

  "ה' יכול להמיט אסון פתאומי הגורם  –"אם שוט ימית פתאום, למסת נקיים ילעג

הצדיק  לצדיקים לסבול / העובדה שה' יכול פשוט להמיט אסון היא לעג למאמציו של

 לשמור על צדיקותו. 

  "הרשעים הם השולטים בארץ.  –"ארץ נתנה ביד רשע 

  "השופטים אינם שופטים בצדק –"פני שופטיה יכסה . 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 
 

 :1שאלה מספר 

 א.

 ( ניתן לראות כי הבל השתדל יותר מקין בהכנת המנחה )יש לציין דוגמה אחת מהשתיים(:1)

  "הבל הביא מנחה משובחת, בכורות הצאן המובחר  –"מבכורות צאנו וחלביהן

 והשמן ביותר. 

  "קין הביא מנחה בסוף השנה, רמז לכך שפרי האדמה שהביא לא  –"מקץ ימים

 היה מן המובחר. 

 ...". גם הוא( קין הביא את המנחה ראשון, והבל הביא אחריו : "ויבא קין... והבל הביא 2) 

 

 ב.

 "ויחר לקין מאוד" / "למה חרה לך".  –( הדחף המניע את קין הוא כעס/ כאב/ רצון לנקמה 1)

 "ואתה תמשול בו".  –( אלוהים מבקש ללמד את קין שניתן לשלוט בדחף הזה 2)

 

 ג.

 קין רוצח את הבל אחיו: "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו...". –ראיה אחת 

 השומר אחי אנוכי?". קין מכחיש את הרצח: " –ראיה שניה 

 

 ד.

( דוגמה להתפתחות טכנולוגית: התפתחות המוסיקה "תפש כינור ועוגב" /  התפתחות 1)

עיבוד המתכות: "חורש נחושת וברזל". דוגמה להידרדרות מוסרית: למך מתפאר ברצח: "כי 

 איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי". 

   שת,  –לבנם של אדם וחוה  –( התקווה הנרמזת בפסוק זה היא המשכיות השושלת 2)
                                 אנוש-נולד בן

 

 קטע שלא נלמד: –פרק שני 

 :6שאלה מספר 

הנערה מסייעת לריפוי נעמן בכך שהיא מבקשת מגבירתה לספר לו על  – 4-2בפסוקים 

 הנביא אלישע שיכול לרפא אותו. 

 עבדיו של נעמן מעודדים אותו לשמוע בעצת הנביא ולרחוץ בנהר. – 13בפסוק 

 



                                                                                   

 
 

 : 7שאלה מספר 

 מלך ישראל נבהל משום שחשש שמצופה ממנו לרפא את נעמן בעצמו. .א

"יבוא נא אלי וידע כי יש נביא  –נראה כי אלישע בטוח בעצמו ובכוחו כנביא  2בפסוק  .ב

 בישראל".

 

 :8שאלה מספר 

יצא יצא ועמד..."  אלי"והנה אמרתי  -דוגמה אחת: נעמן ציפה שאלישע יצא אליו בעצמו

 ולעומת זאת, אלישע לא יצא בעצמו אלא שלח שליח )מלאך(: "וישלח אליו אלישע מלאך...".

יניף את ידו ובכך יסיר את הצרעת: יפה שאלישע יעמוד, יקרא בשם ה', דוגמה שנייה: נעמן צ

אלוהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצורע", ולעומת זאת, אלישע מורה לו "... וקרא בשם ה' 

 לרחוץ בירדן: "הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן...". 

 

 :9שאלה מספר 

ראיה לכך שנעמן הכיר בבלעדיות אלוהי ישראל: "כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח  .א

בן או זבח לאלים הוא מבטיח שלא יקריב עוד קור –לאלוהים אחרים כי אם אל ה'" 

 אחרים. 

ניתן לראות שנעמן הולך להשתחוות לאל רימון. זה סותר את הבטחתו  12בפסוק  .ב

 שלא לעבוד לאלים אחרים מלבד ה'. 

 
 

 

  


