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 שאלת חובה יחידת הברית .1

 מצוות התשובה.  אושעליה מדובר בפסוק זה: כל מצוות התורה  "המצווה" (1) א. 

 : קשה לקיים את המצווה שעליה מדבר הפסוק / יש טורח רב בקיומה. / שוללתהמחשבה / טענה שהתורה  (2)

 ם אותה. ינדרש מאמץ גדול כדי לקי

 , שניתן לקיימה.אפשריתבנוגע למצווה זו, שהיא מדגישה התורה  

 תיו ומשפטיו וחיית...".  "אשר אנכי מצווך... ללכת בדרכיו ולשמור מצוות וחוקו —הטוב: עשיית המצוות  (1) ב.

"ואם יפנה לבבך ולא שמעת... והשתחווית לאלהים אחרים... אבד  —הרע: עזיבת המצוות ועשיית עבירות  

 תאבדון...".

 )"אבד תאבדון"(./ גלות  אבדון = )"וחיית"(, והמוות מבורכים בא"יחיים  = החיים (2)

 בחירה החופשית שיש לאדם האם לקיים מצוות או לא.העקרון המשותף לפסוקים ולדברי הרמב"ם הוא ה (1) ג.

 החולי הוא החטא (2)

 הרפואה הוא התשובה.   

  

 מצוות ההנהגה .2

 ביטויים(:  שניביטויים שמדגישים את סמכות בית הדין הגדול: )יש לצטט ולהסביר  א. 

ֵהם )פסוק ט'(.  — ִמים הָּ יָּ ר ִיְהיֶׁה בַּ  ֲאשֶׁ

: גם אם השופט או בית הדין אינו כמו שופטים או בתי דין בתקופה שקדמו לו אתה בכל הסבר על פי רש"י 

 מחויב להישמע לו בשל תפקידו ומעמדו. זאת 

ִמין ּוְשֹמאל )פסוק י"א(. — ִגידּו ְלָך יָּ ר יַּ ר ֲאשֶׁ בָּ דָּ סּור ִמן הַּ  ֹלא תָּ

 ך מסכים לה או חושב שהיא שגויה.: יש לציית באופן מלא לפסיקת בית הדין גם אם אינהסבר על פי רש"י 

ומורה אחרת בדבר שעונשו במזיד  , "זקן ממרא",חטאו של "האיש": חכם שחולק על פסק ביה"ד הגדול (1) ב.

 וא חטאת.הועונשו בשוגג הוא כרת 

משום שבחטאו ערער על סמכות בית הדין ויכול לגרום בכך תקלה לכל אדם פשוט  —עונשו כה חמור  (2)

כל  אושמחלוקת זו תהפוך את התורה להיות כמה תורות.  או צמו לערער על סמכות בית הדין.שירשה לע

 סברה הגיונית אחרת. 

מהן מדוע היא  אחתתכונות, ולהסביר בנוגע ל שלושלשופטים, על פי רמב"ם: )יש לציין  יםנחוצוכישורים התכונות  ג.

   חשובה לשופט(.

 נדרשת מן השופט כדי שיוכל להבין כל שאלה שתגיע אליו ולענות עליה.  —חכמה  —

נדרשת כדי שהשופט ידע מה העמדת התורה וההלכה בכל עניין שהוא נדרש להכריע  —הבנה ובקיאות בתורה  —

  בו.

רות נדרשת כדי שתהיה לו אפשרות להכריע גם בנושאים שדורשים ידע עולם והיכ —ידע בחכמות כלליות  —

 אחרות. ואמונות עם תרבויות 

נדרשת כדי שיוכל לשפוט גם דוברי שפות שונות ולא יזדקק לתיווך על ידי מתורגמן שיכול  —ידע בשפות  —

 להשפיע על הכרעת הדין.  

תכונה זו נדרשת כדי שתהיה בו מידה של רחמנות ורגישות אנושית ולא ישפוט באופן אכזרי  —אב לילדים  —

 וקר.   

נות )התכונה הזו משתמעת ולא נכתבת במפורש. לפי דברי הרמב"ם פה השופט צריך להיות הורה כדי רחמ —

תכונה זו נדרשת כדי שהשופט ייקח בחשבון שיקולים שונים ולא יכריע  —שתהיה בו מידה של רחמנות. ( 

 באופן קר ואכזרי רק לפי מידת הדין. 



 .     והכישוריםת נוספות המסבירות את חשיבות יתקבלו תשובות הגיוניובנוגע לחשיבות התכונות, 

 

 

 לא תוכל להתעלם .3

 על פי חלוקת הארץ לשלושה חלקים שווים.               —מיקום ערי המקלט נקבע במרחקים שווים על פני הארץ  (1) א. 

 את גבול ארצך". שלשתביסוס: "ו 

 תרחבו. התורה ציוותה להוסיף שלוש ערי מקלט אם גבולות הארץ י (2)

הוספת ערי המקלט תאפשר לרוצח בשגגה להספיק להגיע לעיר המקלט מכל נקודה בארץ שבה הוא ימצא,  

כדי להבטיח את הצלתו מגואל הדם. )אם לא תימצא עיר מקלט קרובה מספיק קיים חשש שגואל הדם יגיע 

 אליו ויהרוג אותו לפני שיספיק להגיע אליה.( 

חייב לגלות, מפני שאמנם לא התכוון להרוג אבל היה יכול למנוע את הרצח  גמורהההורג בשגגה והעלמה  (1)  ב. 

 שנה זהירות. מנוקט לו היה 

, פטור מגלות לעיר מקלט מכיוון שלא היתה לו שום אחריות למעשה ההורג בשגגה הקרובה לאונסלעומתו,  

 ושום דבר לא יכול היה למנוע את המוות. 

הרי הנרצח כבר מת, ולשם מה נהרוג אדם נוסף? / שלא  —שלא יבוא אדם לומר  —"לא תחוס עינך עליו"  (2)

 יאמר אדם מהי התועלת להרוג את הרוצח, הרי אין בכך תיקון למצב שנוצר עם מיתת הנרצח. 

. )יהודי שונא  יהודי אחר ובכך עובר על מצווה "קלה" / עברה גוררת עברה התהליך : הדרדרות / הסלמה (1) ג.

 הוא מגיע לרצוח את שנוא נפשו שזו עבירה חמורה מאוד.( ך מתוך כ

מזלזול הנובע לתהליך של הדרדרות  ,מתחומים שאינם קשורים לדיני נפשותגם יתקבלו דוגמאות מחוון:  (2)

 חמורה. , ומשם מדרדר אדם לעבור על מצווהשנראית קלה בחומרתה האו ביטול מצוו

 ייחוד כדי לא להגיע למצב של עברות חמורות יותר בתחום הצניעות. דוגמאות אפשריות: הקפדה על הלכות  

 הגעה לדבר שקר כדי לחפות על עברה אחרת בתחומי רכוש.       

     

  

 דיני מלחמה .4

 (:שלושפעולות שהשבויה צריכה לעשות לפני שאפשר לשאתה לאישה )יש להסביר  (1) א. 

 .("וגילחה את ראשה")לגלח את שער ראשה  — 

 .("ועשתה את ציפורניה") לגזור את ציפורניה / לגדל — 

 .("והסירה את שמלת שביה")להחליף את בגדיה  — 

 . ("ובכתה את אביה ואת אמה")להתאבל על משפחתה או להתרחק מאמונות העבודה הזרה  — 

 :השבויה צריכה להישאר בבית הלוחם חודש לפני שיוכל לשאתה לאישה (2)

  )רבותינו(. היא תתאבל ותתכער יתכן שללוחם יפוג החשק לשאתה לאישהמשום שלאחר חודש שבו  -

לאחר חודש שבו תתנתק קצת ממשפחתה ומהעבודה הזרה שאליה הורגלה, הגיור שלה והנישואין  או -

 . )רמב"ן( שלה ללוחם מצבא ישראל יהיו מתוך אמונה ובחירה

 לתת לה את הזמן להתאבל )ראב"ע(. או -

 עליו לשחרר אותה לחופשי.  (1) ב. 

 אסור ללוחם למכור אותה בכסף, לשעבד אותה, להתעלל בה.  

 , ולהסביר כיצד היא שומרת על מוסריות הלוחמים(: אחתבדיני מלחמה )יש לבחור מצווה  פתנוסמצווה  (2)

מונע אוירה של ונדליזם וחוסר אכפתיות לסביבה שעלולה  —בעת מצור  םהאיסור להשחית עצי — 

 דרדרות מוסרית בתחומים נוספים.ילההוביל ל

 יוצרת אווירה של הימנעות ממלחמה ומבהירה את החובה במוסריות.  הקריאה לשלום — 

ועל רמתו  )יד ויתד( נקיון המחנהשמירה על   —מצוות שמירת המחנה "ונשמרת מכל דבר רע"  — 

 רות אווירה אנושית ומוסרית. מצוות היוצ .לשון הרע ,)גזל, חמס, ניאוף, אכזריות( המוסרית

 המניע לנישואין הוא תאווה.  (1) ג. 

 : "וחשקת בה" .ביסוס  



שנאה וכעס כאשר  ,איבהנתק רגשי, נישואין מתוך תאווה בלבד עלולים לא להחזיק מעמד ולהגיע למצב של  (2)

  )יתקבלו הסברים הגיוניים נוספים.(   התאווה תתפוגג.

 

 

 

 פתח תפתח .5

 איסור לעכב את מתן שכרו של השכיר. —איסור הלנת שכר   (1) א 

שהעני שרוי במצוקה גדולה עד כדי כך שהוא מוכן לסכן את חייו בעבודות לפי רש"י הנימוק לאיסור הוא  (2)

 מסוכנות. 

 ולכן אין לעכב את שכרו.  

 מתנות עניים בפסוקים אלה )יש להסביר שלוש(: (1) ב.

 או ששכח לקצור מעט מהקמה ,עומר שנשכח בשדה —שכחה  — 

 העץ לאחר המסיקפירות שבעל הבית משאיר על  —פאת האילן  — 

  אשכולות חסרי כתף ונטף —עוללות  — 

   שכחה —הקל  (2)

 מצוה הנעשית במכוון —החומר  

 . גזלעשיר שלא נתן צדקה יענש כאילו  (1) ג.

הוא יענש משום שהקב"ה מפקיד את העושר בידי העשיר על מנת שיקיים בו מצוות צדקה. אם העשיר לא  (2)

 כפירה בפיקדון שהופקד בידיו.  גזל ומשתמש בעושרו לשם קיום מצוות צדקה יש בכך משום 

 

 חלק שני

 .8-6מן השאלות  שתייםעל הנבחן לענות על 

 

 מלכות יאשיה .6

, סימן לכך על עונש הגלותדיו משום שראה במציאת ספר התורה גלול בדיוק בפסוק יאשיהו קרע את בג (1) א. 

 .  ויגל מלךוהעם שה

יאשיהו ציווה ללכת לנביאה כדי להבין מה רצון ה' מהם ומה עליהם לעשות בעקבות גילוי  -"לדרוש את ה'"  (2)

 שתתפלל בעדם.  או ,ספר התורה

 דברי הפורענות: תבוא רעה על עם ישראל ועל ארץ־ישראל.   (1) ב.

 דברי הנחמה: הפורענות תגיע לאחר מותו בשלום של יאשיהו.  

 . אין צורך לצטט.(אחדמעשים שהם בבחינת "סור מרע" )יש לציין ולהסביר מעשה  (2)

הוצאת כלי הבעל והאשרה מהיכל ה', שריפת  —השמדת כל סוגי העבודה הזרה שהיו קיימים בירושלים  

                                              הבעל והאשרה, השבתת הכמרים והמקטרים.                                                                                          כלי 

מעשים. אין צורך לצטט.(                                                           שנימעשים שהם בבחינת "עשה טוב" )יש לציין ולהסביר 

, כריתת הברית, עריכת הפסח לאחר שנים רבות בהן לא נעשה הפסח כהלכתו ובמועדו ברוב עם בירושלים

 .  כתיקון לכך שעד אז היו כמרים של ע"ז הבאת הכהנים בני אהרון לירושלים

 הקושי: מדוע גזירת הגלות לא התבטלה לאחר שיאשיהו והעם חזרו בתשובה? (1) ג.

 ואיישוב הקושי על פי מלבי"ם: העם לא חזר בתשובה שלמה אף בימי יאשיהו, אלא המשיך לחטוא בסתר.  (2)

 .טל זאתואין בכוחה של התשובה לב נשהבימי מ גזר הדין נחתם כבר

 

 ירמיהו, פרק ז' .7

 יש לציין את שני האירועים ולבסס כל אחד מהם על הכתוב:  (1) א. 

ר  חורבן שילה.  —  ִראשֹונָּה ּוְראּו ֵאת ֲאשֶׁ ם בָּ ְנִתי ְשִמי שָּ ר ִשכַּ ר ְבִשילֹו ֲאשֶׁ ל ְמקֹוִמי ֲאשֶׁ ביסוס: "ִכי ְלכּו נָּא אֶׁ

ִשיִתי לֹו" )פסוק י"ב(.     עָּ



ל / גלות אפרים גלות עשרת השבטים / גלות שומרון / גלות ישראל —      ת כָּ ְכִתי אֶׁ ר ִהְשלַּ ֲאשֶׁ . ביסוס: "כַּ

ם ֵאת  ע /ֲאֵחיכֶׁ רַּ ל זֶׁ ִים." )פסוק ט"ו(.  כָּ ְפרָּ  אֶׁ

לכך שהקב"ה כבר החריב בעבר משכן, והגלה בעבר את עמו ולכן אין תקדים הנביא הזכיר אירועים אלה כ (2)

 שום ערובה לכך שהדבר לא יחזור שנית.  

ט ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו —בין אדם לחברו  (1) ב. ֲעשּו ִמְשפָּ שֹו תַּ  , עָּ

ֲעֹשקּו      נָּה ֹלא תַּ   ,ֵגר יָּתֹום ְוַאְלמָּ

ם נִָּקי ַאל      ה -ְודָּ זֶׁ קֹום הַּ מָּ  ִתְשְפכּו בַּ

ֹנב        ֲהגָּ

ֹצחַּ        רָּ

 נָֹּאף      

ם —ם בין אדם למקו     כֶׁ ע לָּ  ְוַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ֵתְלכּו ְלרַּ

ר     קֶׁ שֶׁ ֵבעַּ לַּ  ְוִהשָּ

ֹלְך ַאֲחֵרי ֱאֹלִהי     ל ְוהָּ עַּ בָּ ֵטר לַּ  ם ֲאֵחִריםְוקַּ

  ,ן אדם לחברו לעומת צמצום המצוות שבין אדם למקוםיאים שבהחטריבוי  (2)

 הקדמת רשימת המצוות שבין אדם לחברו לרשימת המצוות שבין אדם למקום.  או 

 הנביא משבחם על כך שהאמינו בקב"ה שידאג להם והלכו אחריו במקום שאין בו מזון .  (1) ג.

ומשבחם על כך, ובפרק ז' מוכיחם על שהולכים אחרי הניגוד: בפרק ב' מציין הנביא כי הלכו אחרי ה'  (2)

 ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים".  ְוָהֹלְךאחרי" לעומת " לכתךאלהים אחרים: "

 

 יחזקאל, פרק ל"ז .8

 .    השואה / תקופת הגלות —האירוע ההיסטורי  (1) א. 

תיאור העצמות  .לותהלאומי של עם ישראל בג / היבשות יכול לסמל את מצבו הרוחניתיאור העצמות  

 . ות אלובים מעם ישראל בתקופהיבשות יכול גם לרמוז למתים הר

 . הגאולה העתידה/  הקמת מדינת ישראלו ארצולישראל  / חזרת בבית שני שיבת ציון —האירוע ההיסטורי  (2)

 . לאחר משבר מוות וגלותאת התחיה הלאומית של עם ישראל,  מסמלתיבשות העצמות תחיית ה 

 בחזון העצמות:  יחזקאל שיתוףדוגמאות ל (1) ב.

ֵאלֶׁה"   מֹות הָּ ֲעצָּ ינָּה הָּ  )ג(" ֲהִתְחיֶׁ

ם"   ְרתָּ ֲאֵליהֶׁ ֵאלֶׁה ְוָאמַּ מֹות הָּ ֲעצָּ ל הָּ  ..." )ד(ְוִנֵבאִתי...  ִהנֵָּבא עַּ

רּוחַּ "   ל הָּ ְרתָּ אֶׁ ם ְוָאמַּ ן ָאדָּ רּוחַּ ִהנֵָּבא בֶׁ ל הָּ  ..." )ט(ְוִנֵבאִתי...  ִהנֵָּבא אֶׁ

 אולמציאות. שותפותו הופכת את הנבואה שיתוף הנביא נועד ללמד על תפקידו של הנביא בתהליך הגאולה:  (2) 

 ות הנביא בתהליך מחזקת את אמונת העם ותקוותם בגאולה.פשות

 ". ויחיו"בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה  —בפסוק ט' תפקיד הרוח הוא להפיח חיים בעצמות היבשות  ג.

"ונתתי רוחי בכם...  —עת ה' שכל וחכמה ובדתפקיד הרוח הוא למלא את המתים ששבו לחיים בבפסוק י"ד  

 כי אני ה'...".  וידעתם

 

 חלק שלישי

 

 .11-9מן השאלות  שתייםעל הנבחן לענות על 

 

 עזרא, פרק ג' .9

החודש שביעי ורצו  הגיע שבניית המזבח מהירה יותר, וכבר החלו בבניית המזבח ולא בבניית ההיכל משום (1) א. 

 כי חששו שבניית המקדש הממושכת תופרע על ידי עמי הארץ.  או ,חגי תשרילהספיק להקריב את קורבנות  כבר 

הגיבו כך מתוך שמחה והודיה לה' על שזכו לחזות בבניית  —הריעו / היללו את ה' והודו לה' : תגובה אחת (2)

ה' / י"ב-הבית השני. ביסוס מפסוקים י"א ֵלל לַּ ה ְגדֹולָּה ְבהַּ ֵלל ּוְבהֹוֹדת לַּה'" / ֵהִריעּו ְתרּועָּ ֲענּו ְבהַּ יַּ ִבים ": "וַּ ְורַּ

ה".    ה ְבִשְמחָּ  ִבְתרּועָּ



: בכו מתוך צער ואכזבה, על שהבית השני בראשיתו היה עלוב וקטן בהשוואה לבית הראשון תגובה שניה 

ְלִוִיםשנחרב )והזקנים ששבו מבבל עדיין זכרו אותו  ֹכֲהִנים ְוהַּ ִבים ֵמהַּ  בבניינו.( ביסוס מפסוק י"ב: "ְורַּ

ד ם ֹבִכים ְבקֹול גָּ ִית ְבֵעיֵניהֶׁ בַּ ה הַּ ְסדֹו זֶׁ ִראשֹון ְביָּ ִית הָּ בַּ ת הַּ אּו אֶׁ ר רָּ ְזֵקִנים ֲאשֶׁ ָאבֹות הַּ אֵשי הָּ  ֹול". ְורָּ

ם בפסוק י"ג מופיעות שתי התגובות:  עָּ ִכיִרים קוֹ  "ְוֵאין הָּ ת מַּ ְמָחהל ְתרּועַּ יְלקֹול  ַהשִּׂ ם" ְבכִּׂ עָּ  הָּ

נדרש אישור מחודש לבניה בימי דריווש כי צרי יהודה העלילו על יושבי הארץ באוזני השליט הפרסי שהם  (1) ב.

 .  )כתב השטנה של תתני( ללא היתרבונים 

. הם תמכו בבניה מבחינה רוחנית והתנבאו נבואות שעודדו את העם לבנות את זכריהוהנביאים היו: חגי  (2)

 המקדש על אף הקשיים.      

 

 עזרא, פרק ז' .10

 :עזרא קיבל מהשלטון הפרסי סמכויות (1) א. 

  מינוי שופטים -

 שיפוט  -

 סמכויות ענישה -

 הוראת תורה -

 הכוונה לחוקי התורה  —דת אלהיך  (2)

 הכוונה לחוקי השלטון הפרסי.  —דת המלך  

 מי שיעבור על החוקים ייענש.  

 עזרא הודה לה' על הצלחתו  (1) ב.

 ומיד גם החל בפעולה מעשית לעליה.   

 הכרת הטובייחוס לה' של הצלחת ישראל,  (2)

 חובת ההשתדלות המעשית 

 שתדלות. ביטחון והשילוב של  

 

 נחמיה, פרק ב' ופרק ד' .11

 מן האיגרות למי הייתה מיועדת ומה היה תוכנה(:                          אחתהאיגרות שביקש נחמיה מן המלך )יש לציין בנוגע ל (1) א. 

                     איגרת לפחוות עבר הנהר שיתנו לו לעבור ולהגיע ליהודה.                                                                           — 

 איגרת  לאסף שומר הפרדס שייתן לו עצים לבניית השערים והחומה. —

 מצב ביטחוני ירוד.  - (2)

  ./ פגיעה בכבוד הלאומי 'ם רואים בכך חולשה של הי הגוייזו חרפה כ - 

ת "ַאל דברי חיזוק ובטחון: (1) ב. ם אֶׁ א ְזֹכרּו ה' ִתיְראּו ִמְפֵניהֶׁ נֹורָּ דֹול ְוהַּ גָּ נּו" )פסוק -" )פסוק ח'( "אֱ הַּ ם לָּ ֹלֵהינּו ִילָּחֶׁ

  י"ד(.

 . , על התלמיד לכתוב אחת מהן בלשונובפרק יש פעולות רבות של הגנה ושל בניה —דרישה לפעולה  (2)

 העמדת שומרים על החומה -

 חצי מהנערים אוחזים כלי לחימה וחצים בונים -

 הלוחמים לנים בירושלים -

 הלוחמים לנים בבגדיהם -
 


