פתרו בחינת הבגרות בתנ" כללי  2יח"ל – מועד חור תש"ע2010 ,
פתרו :יור גלילי וזהר עזר
פרק ראשו – קטע שלא נלמד
 .1שתי דוגמאות לביסוס התפיסה שה' מסייע לע ישראל במלחמות :
)יתקבלו שתיי מהדוגמאות הבאות(:
"אל תירא מה כי ביד נתתי" ) – (8ה' מעודד את יהושע להילח ,כי הוא ית בידו את אויביו.
"ויהמ ה' לפני ישראל ויכ מכה גדולה בגבעו " ) – (10ה' היכה את האויבי מכה גדולה ,והמ
אות.
"וה' השלי עליה אבני גדולות מ השמיי" ) – (11ה' השלי על האויבי אבני גדולות מ
השמיי ,חולל נס למע עמו.
מלכי( האמורי ביד ישראל.
"ביו תת ה' את האמורי לפני בני ישראל" ) – (12ה' הוא זה שנת את ) ֵ
"כי ה' נלח לישראל" ) – (14ה' מופיע במפורש כמי שנלח למע ישראל.
 .2החובה לעזור לבני ברית במלחמה באה לידי ביטוי בפסוק  ,7כאשר אנשי גבעו מבקשי
מיהושע לעזור לה במלחמה נגד האמורי " :אל תר) יד מעבדי עלה אלינו מהרה והושיעה לנו
ועזרנו."...
" .3ספר הישר" היה ספר שירי מלחמה .ראיה לכ מיהושע י' " 13עד יקו גוי אויביו הלא היא
כתובה על ספר הישר" ,כלומר הנקמה באויבי כתובה בספר זה .ראיה משמואל ב' א' " 18ללמד
בני ישראל קשת הנה כתובה על ספר הישר" ,כלומר מלחמות בני ישראל כתובות בספר זה.
 .4א .הקושי התיאולוגי העולה מפסוק  14הוא :כיצד יתכ שה' שומע בקולו של יהושע וממלא
אחר מבוקשו ?
ב .אחיטוב פותר קושי זה בכ שלטענתו ,ה' ציית לפקודת ב אנוש וויתר על כבודו בכדי שעמו
ינצח במלחמה.

פרק שני – מלכי ונביאי
 .5א (1).הפרט המדגיש את התוק) החוקי של קניית שומרו הוא :ויק את ההר שומרו מאת
שמר בככריי כס)" ,כלומר עמרי קנה בכס) את שומרו  ,ולכ הוא שיי לו.
) (2עמדת חז"ל כלפי המעשה של עמרי הינה חיובית .לטענת ,עמרי ראוי היה להיות מל מכיוו
שרכש את שומרו והוסי) עיר לאר -ישראל.
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ב (1) .במלכי א' ט"ז  26 – 25מתואר עמרי באופ שלילי ,כמל שעשה את הרע בעיני ה' ,ואילו
בדברי ב' עודד ,מתואר עמרי באופ חיובי ,כמי שייצב את הממשל ,שיפר את המצב הצבאי,
המדיני ובי 0לאומי של ממלכת ישראל וכמי ששושלתו נמשכה כחמישי שנה.
) (2הסיבה להבדל בתיאור דמותו של עמרי נעוצה בהשקפה הפרו0דוידית של מחבר ספר מלכי.
המחבר בעד בית דוד ולכ מציג באור שלילי את עמרי ,שמל בממלכת ישראל .בעיני מחבר ספר
מלכי ,עשרת השבטי פשעו כלפי בית דוד ,כאשר עזבו אותו והמליכו על עצמ מל אחר.
אפשרות נוספת :הסופר המקראי מתמקד בראש ובראשונה בהיבט הדתי .מסיבה זו הוא מבקר
את עמרי ומציג אותו כמל גרוע ,שלא עבד את ה' כראוי ,בעוד שנקודת המבט של החוקר
מתחשבת ג במימד הצבאי0מדיני ,ומבחינה זו תקופת מלכותו של עמרי היתה טובה.
ג (1) .קיי קשר של סיבה ותוצאה בי פסוקי  33 – 32בפרק ט"ז ,ש מתוארי חטאי אחאב,
לבי פרק י"ז פסוק  1ש אליהו מכריז על בצורת ,כעונש על חטאי הע.
) (2הכתוב בדברי מחזק את הקשר של סיבה ותוצאה ,מכוו שש כתוב כי שא הע ישמור על
מצוותיו של ה' ירד גש והאר -תניב פירות ,א א ה יחטאו ,תהיה בצורת "א שמוע תשמעו
אל מצותי..ונתתי מטר ארצכ בעתו ."...ולעומת זאת – "וסרת ועבדת אלוהי אחרי...ועצר
את השמי ולא יהיה מטר והאדמה לא תית יבולה"...

 .6א ) (1שני מעשי שהמל עושה ומלמדי על מצוקה וצער )יתקבלו שניי(:
"ויקרע את בגדיו" – סימ לאבלות )ומכא – לצער( ,וכ לתענית ,שמטרתה לעורר את האל לעזרה.
מכא שהמל היה במצוקה.
"ויתכס בשק"  0סימ לאבלות )ומכא – לצער( ,וכ לתענית ,שמטרתה לעורר את האל לעזרה.
מכא שהמל היה במצוקה.
"וישלח את אליקי...אל ישעיהו הנביא ב אמו – "-המל שולח שליחי אל הנביא ,כדי שיפנה
אל ה' ואלי יקבל ממנו תשובות .אפשר להוסי) :הפניה אל הנביא היא ג כדי לקבל חיזוק רוחני.
) (2דברי חזקיהו מתארי את המצוקה והפחד שלה לאור דברי המשלחת האשורית באמצעות
שלוש מילות תואר "צרה ותוכחה ונאצה" .בנוס) ,חזקיהו משתמש במטאפורה "כי באו בני עד
משבר וכוח אי ללדה" בכדי לדמות את ממלכת יהודה ליולדת שנמצאת כבר באפיסת כוחות
אינה יכולה להמשי ולהתמודד ,ולכ מבקשת עזרה חיצונית – מה'.
ב (1) .לפי פסוקי  7 – 5סנחריב לא כבש את ירושלי מכוו שהוא שמע שמועה שגרה לו לחזור
לארצו ,וש מצא את מותו.
) (2לפי פסוקי  36 – 35ירושלי ניצלה בזכות מכה שהמיט מלא ה' על  185,000החיילי
האשוריי ,אשר הלכו לישו בלילה ולא קמו בבוקר .במחקר ,טועני כי מות של החיילי אולי
נובע ממגפה שהיכתה בה.
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אפשרות נוספת :המחקר מציע שהצבא האשורי פשוט נסוג לאחר כניעת חזקיהו .ע זאת,
העובדה שהעיר לא נחרבה ,נתפסה כנס אלוהי ,ונקשרו בה סיפורי נסי כדוגמת מות של חיילי
אשור ע"י מלא.
ג (1) .שני הנימוקי להצלת ירושלי  :ה' מג על ירושלי למענו ,העיר אשר בחר.
למע דוד.
) (2הסופר המקראי יצר רצ) סיפורי על גורלו של מל אשור ,למרות שיש פער של כעשרי שנה בי
שני האירועי ,מכוו שרצה להראות שנבואתו של ישעיהו ,בדבר מותו הצפוי של סנחריב והצלת
העיר מפניו ,אכ התגשמה.
 .7א (1) .לפי פירוש רמב" הנביא צרי להיות מקרב הע כדי שהע יאמינו לדבריו ויוכלו לבטוח
בו ,בהיותו קרוב אליה .הוא צרי להיות כמו משה ,מבחינה זו שכמוהו יהיה נאמ )מתאי(
להיות נביא לה' ,והע יוכלו להאמי בו כפי שהאמינו למשה.
) (2דברי המבטאי את ייחודו של משה )נדרש אחד בלבד(:
 0משה דיבר ע ה' פני אל פני  0פס' .10
 0משה עשה "אותו ומופתי" )ניסי( במצרי  0פס' .11
 0משה הראה לכל הע את כוחו הגדול והנורא של האל )למשל ,בקריעת י סו)( – פס' .12
ב (1) .נית להסביר מיהו נביא ע"י השימוש בשורש דב"ר בפס'  ,18בכ שה' ית את דברו בפיו של
הנביא ,והנביא ידבר אל הע ,את כל אשר האל יצוֶנ.1
) (2שני סוגי נביאי השקר המופיעי בפס' :20
סוג אחד :נביא שידבר בזדו דבר שה' לא ציווה עליו )"נביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי אשר לא
צויתיו"(.
סוג שני :נביא שינבא בש אלוהי אחרי )"ואשר ידבר בש אלוהי אחרי"(.
ג (1) .לפי פס'  22רק כאשר אמת המידה לאמיתותה של הנבואה היא התגשמותה .רק כאשר
הנבואה מתגשמת נית לדעת שהיא היתה נבואת אמת .א היא לא מתגשמת – היא נבואת שקר.
) (2ירמיה מוסי) על הבחנה זו את ההבחנה שלפיה רק נביא המנבא נבואות שלו זקוק
להתגשמות הנבואה שניבא ,כדי להוכיח את אמיתות נבואתו .נביא זע ותוכחה פטור מחובת
הוכחה זו.
 .8א (1) .דימוי הזריעה בפס'  26יכול לשמש הקדמה לנאמר בפס'  ,27מכיוו שהוא דימוי ,כפי
שאומר הופמ  ,להיאחזות המחודשת בקרקע .אפשר שהיאחזות זו  0היא זו שאליה מתכוו פס'
 ,27כאשר הנביא אומר "אשקוד עליה לבנות ולנטוע" .כ הופכת הזריעה בפס'  26לבניה ונטיעה
– התיישבות – בפס' .27
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) (2הרעיו הבא לידי ביטוי בפס'  27הוא שבאותה החריצות והמהירות שבה ה' פגע בעמו )החריב
את מקדש והגלה אות( ,כ כעת הוא יגאל אות )ישיב אות לארצ ויישב אות בה מחדש(.
אותו האל שפגע הוא האל שיגאל.
מבנה הפסוק משווה בי שתי הפעולות ,כאשר הוא אומר "כאשר זה כ זה" וכאשר הוא משתמש
באותו השורש ,שק"ד ,כדי לתאר את השתי הפעולות ,השלילית והחיובית.
ב (1) .המשל מתאר את האבות שאוכלי פרי שאינו בשל )בוסר( ולמרות שהאבות ה אלו
שאוכלי פרי זה ,דווקא שיני הבני ה שמתקהות )נשחקות ,נחלשות( .
) (2תפיסה אחת היא תפיסת הגמול0לדורות ,והיא באה לידי ביטוי במשל "אבות אכלו בוסר ושיני
בני תקהינה".
תפיסה שניה היא תפיסת הגמול האישי ,והיא באה לידי ביטוי בהתיחסות למשל ,האומרת" :כל
האד האוכל הבוסר תקהינה שיניו" ,ובאופ מפורש יותר" :איש בעוונו ימות".
ג .שלושה חידושי ברית החדשה:
 – Iהיא תהיה שונה מברית סיני ,בכ שהיא לא תופר ,ומכא שה' ג לא יעניש עוד )"לא כברית
אשר כרתי את אבות ביו החזיקי ביד להוציא מאר -מצרי ,אשר המה הפרו את בריתי
ואנוכי בעלתי ב" – פס' (31
 0IIהברית החדשה תהיה חקוקה על הלבבות ,לא יהיה צור ללמוד אותה מלוחות הברית – פס'
32
 0IIIלא יהיה צור ללמד את הברית ,ולא יהיה אחד שלא ידע את ה'" ,כי כול ידעו אותי
למקטנ ועד גדול" – פס' .33
פרק שלישי – עלילות הראשית
 .9א .הסבר אחד לדברי ה' לקי בפס'  :7ג א תשפר )"תיטיב"( את מנחת וג א לא תעשה
זאת ,לנצח תצטר להתמודד ע רגשות הקנאה של כלפי אחי ,ע יצרי ,וכו'..
הסבר שני :א תפסיק את מחשבותי הרעות על אחי )"תיטיב"( – יסולח ל ,א א לא –
תצטר להתמודד ולמשול ברגשות הקנאה הקשי של כלפיו ,ביצר הרע שב ,וכו'.
ב (1) .למ משתמש בדברי ה' שבפס'  15כדי להתרברב .הוא מתייחס לכ שה' אומר שמי שיפגע
בקי ינק פי שבעה ,ואומר שמי שיפגע בו ,בלמ ,ינק פי שבעי ושבעה – פי כמה וכמה מקי .
) (2מדברי אלו של למ בפס'  24נית ללמוד שלמ חושב שהוא חזק מקי  ,או שהוא חושב שהוא
חשוב ממנו ,ולכ יזכה להגנה גדולה יותר מהאל  0או שניה .תפיסתו את עצמו היא רברבנית
וגאוותנית.
 .10א (1) .בבראשית ו'  805השלבי ה:
ה' רואה את רעת האד באר ,-ואת מחשבותיו הרעות – פס' 5
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ה' מתחרט על בריאת האד ומתעצב – פס' 6
החלטת ה' – להשמיד את כל האנושות )פס' .(7
בבראשית י"א  901השלבי ה:
ה' יורד אל העיר ואת המגדל שבני האד בנו – פס' 5
ה' אומר לעצמו שההתאגדות הזו ,שכל מטרתה גאוותנית ורעה ,היא רק ההתחלה ,ושא הדבר
לא יופסק בני האד יוכלו לעשות ככל העולה על רוח  0פס' 6
החלטת ה' – לבלול ,לערבב את השפות )פס'  (7ולהפי ,-לפזר את בני האד על פני כל האר) -פס'
 .(8שני מעשי אלו ימנעו את המש הקמת העיר והמגדל
) (2פס'  21בבראשית ח' יכול להסביר את ההבדל בי שתי ההחלטות שה' מקבל ,בכ שבפסוק זה
ה' מתואר כמבי שבני האד תמיד יחטאו ,מפני שזהו יצר ליב מנעוריה )מילדות( ,ולכ הוא
מחליט שלא להשמיד עוד )"לא אוסי) עוד להכות כל חי כאשר עשיתי"( .מסיבה זו ג על חטא
מגדל בבל ,חמור ככל שהיה ,לא נגזר עונש השמדה כמו שנגזר על דור המבול.
ב .שתי ראיות ליהירות וגאווה של בני האד בסיפור מגדל בבל:
" – Iהבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיי" )פס'  – (4בני האד מנסי להגיע אל השמיי,
שה מקו מושבו של האל .מקומ של בני האד הוא על פני האדמה .נסיונ להגיע עד לאל הוא
מעשה של חטא גאווה ויהירות ,משו שהוא פור -את הגבולות שחייבי להיות בי האד לבי
האל.
" – IIונעשה לנו ש" )פס'  – (4אנו רואי שהמגדל והעיר לא נעשו לשו תועלת אחרת ,אלא רק
כדי לפאר את שמ של בני האד .דבר זה מצביע על מטרת הרעה ,הנגועה בחטא היהירות
והגאווה.

פרק רביעי ) נושאי הבחירה
חורב  ,גלות וגאולה
 .11א (1) .ירמיה כ"ט  10 – 1נכתב בעקבות גלות יהוכי והאליטה לבבל" .אחרי צאת יכניה המל
והגבירה...מירושלי" )(2
תהלי קל"ז נכתב לאחר חורב ירושלי וגלות בבל" .בזכרנו את ציו "" ,כי ש שאלנו שובינו
דברי שיר" ,"...אי נשיר את שיר ה' על אדמת נכר"" ,זכור ה' לבני אדו את יו ירושלי".
) (2גלות יהויכי והאליטה לבבל התרחשה בשנת  597לפנה"ס.
חורב ירושלי וגלות בבל התרחשו בשנת  586לפנה"ס.
ב .דרישותיו של הנביא מהגולי בפסוקי  6 – 4ה לבנות בתי ,לנטוע גני ,להתחת ולהתרבות.
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דרישתו של הנביא מהגולי בפסוק  7הינה לדרוש בשלומה של בבל )לרצות את טובתה( – העיר
שאליה הוגלו.
) (2בפסוק  10אומר ירמיהו כי הגלות בבבל תאר  70שנה ,ולכ ירמיהו דורש מהגולי להתמק
בגלות ולהתבסס ש .הוא יודע שהגלות תהיה ממושכת .לכ אי טע לנסות למרוד ולפגוע בבבל,
וג אי למה לקוות לחזרה לאר -ישראל ,לפחות בינתיי.
 .12א (1) .בהצהרתו לגולי יהודה ,כורש מתיר לה לשוב לארצ ולבנות את בית המקדש מחדש
"ויעל לירושלי אשר ביהודה ויב את בית ה' אלוהי ישראל" ) .(3כורש מתבסס על שליטתו
בממלכות )למעשה ,מבחינתו  0בעול כולו( שניתנה לו מאת ה' "כל ממלכות האר -נת לי ה'
אלוהי השמיי")(2
או כורש מתבסס על פקודת ה' עליו "והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלי אשר ביהודה" )(2
) (2הע מתייחס למימוש הצהרת כורש ,בדברי חגי ואומר שכעת זה לא הזמ לבנות את המקדש
"לא עת בוא עת בית ה' להבנות" ).(2
ב (1) .חגי מעודד את הע לבנות את בית המקדש "...ובנו הבית".
) (2שני הטיעוני שחגי משמיע ה:
 0ה' רוצה שיבנו בית מקדש ,ויכבד אותו ,ג א יהיה צנוע ,ויבנה מעצי פשוטי ,הנמצאי
בקרבת מקו "עלו ההר והבאת ע -ובנו הבית וארצה בו ואכבד".
 0הבצורת והמצב הכלכלי הקשה ה תוצאה מאי בניית המקדש וא הע יבנה את המקדש,
המצב הכלכלי ישתפר "על כ עליכ כלאו שמי מטל והאר -כלאה יבולה".
חוק ,וחברה במקרא
 .17א (1) .השוני בי האיסור שלא לחמוד ובי שאר האיסורי ,הוא שבשונה מהאיסורי
האחרי ,המתייחסי למעשי אסורי ,איסור זה הוא בי אד לבינו ,או בינו לבי האל .רק
האד )והאל( יודע מה הוא חומד .דבר זה מתרחש במחשבה ,ולא נית לפקח עליו ,או לאכו)
אותו.
) (2לדעת ויינפלד אי שוני בי דיבר זה ובי הידברות האחרי ,מפני שהוא טוע ש"מנסחי הדיבר
ראו ברצו ובפעולה יחידה שלמה אחת" ,כלומר מבחינת לא היה הבדל בי המחשבה ובי
המעשה; "המעשה אינו אלא גילו מוחשי של הרצו " – מה שאד רוצה ,הוא ג עושה.
ב .מהשוואת שני נוסחי הדיבר אנחנו רואי שבספר דברי האשה נזכרת בנפרד מכל רכושו של
האד ,היא עומד בפני עצמה .זאת בעוד שבדיבר הזה בספר שמות היא נזכרת כחלק מכל הרכוש
הנמצא בביתו של אד .מכא שספר דברי נות לה מעמד מיוחד משל עצמה ,ולא מונה אותה בי
שאר חלקי הרכוש.
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 .18א .האיסור לקחת שוחד מופנה אל השופטי.
הנימוקי לאיסור ה שהשוחד "מעוור" את עיני הפקחי )בשמות כ"ג  (8או החכמי )בדברי
ט"ז  ,(19ומקשה עליה לשפוט בעיני פקוחות ,לפי הצדק.
השוחד ג מסל) את דברי הצדיקי )הזכאי ,אלה שלא חטאו ולא פשעו( הבאי להישפט,
ובמקו שיישפטו לכ) זכות ,דבריה מסולפי וה מורשעי כפושעי וכחוטאי.
ב (1) .לדעת רבא אסור לקחת שוחד מכיוו שלוקח השוחד מתקרב בדעתו אל נות השוחד עד
שנהיי שניה כאיש אחד ,בעל דעה אחת .זאת במקו שהשופט ישפוט ביושר ,כניטראלי בי שני
הצדדי הבאי להישפט .הביסוס הלשוני שרבא מציע הוא "לשו שוחד – שהוא חד )=אחד( ע
הנידו " – השוחד כמו מאחד )"שהוא חד"( בי הנידו ובי השופט ,במקו שיישמר המרחק
ביניה.
) (2שני סוגי השוחד הנזכרי בקטע התלמוד ה:
 0שוחד ממו  ,שוחד שנית לשופט בכס) )או ברכוש( ,מת טובה חומרית.
 0שוחד דברי – דברי שכנוע והטיית דעתו של השופט בדיבורי.
המאבק לחברה מוסרית
 .19א (1) .האשמות ישעיהו )תתקבל אחת( :
העשירי מנצלי את העניי ומגדילי עוד ועוד את רכוש – בתי ושדות.
העשירי עסוקי בחיי מותרות ונהני ממשתאות ונשפי.
האשמות עמוס )תתקבל אחת(:
עשירי שומרו מתנשאי ותופסי עצמ כמובילי הע ,המובחרי שבע.
אנשי שומרו עסוקי בחיי מותרות – שוכבי על מיטותיה ,אוכלי מזו בשפע.
אנשי שומרו עסוקי בשירה וחגיגה ומנגני על הנבל.
אנשי שומרו מפנקי עצמ ומושחי גופ בשמני.
אנשי שומרו מתעלמי מהמצוקה של שאר הציבור )"ולא נחלו על שבר יוס)"(
) (2עונש המבוסס של עיקרו מידה כנגד מידה בישעיה )יתקבל אחד(:
העשירי רוכשי בתי ,א ה יהיו ריקי ,כי העשירי יוגלו
העשירי קוני שדות רבי ,א ה יניבו מעט מאוד יבול.
העשירי עסוקי במשתאות ולכ ג כשיוגלו יהיו שיכורי ולא יהיו מודעי לנעשה.
העשירי נהני ממיטב השתייה והמזו  ,א בגלות יגוועו ברעב ובצמא.
עונש המבוסס על עיקרו מידה כנגד מידה בעמוס :
אנשי שומרו תופסי עצמ כראשית הע )המובחרי( ומושחי את גופ בראשית השמני
)במיטב השמני( ולכ יהיו ג הראשוני שיצאו לגלות.
ב .על0פי פירושו של הרב קרא הצירו) "שבר יוס)" מכוו לאירוע של חורב שומרו והגליית עשרת
שבטי ישראל לאשור בשנת  722לפנה"ס.
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 .20א .הדרישה המשותפת של שני הנביאי הינה לקיי את המוסר – לעזור לחלש ולקיי משפט
צדק .דוגמא מעמוס " :ויגל כמי משפט וצדקה כנחל אית " )(24
דוגמא ממיכה..." :עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ע אלוהי" )(8
ב (1) .הסיבה לריב של ה' ע עמו הינה בכ שהע עזב את ה' ,התייאש ממנו ,התרחק ממנו" .עמי
מה עשיתי ל ומה הלאתי ענה בי" ).(3
) (2תפקיד ההרי ומוסדי האר -הוא להיות העדי לריב )=תביעה משפטית( של ה' את עמו.
"שמעו הרי את ריב ה' והאתני מוסדי אר.(2)) "-
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