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 דגם תשובות לשאלון בתנ"ך לבתי הספר הדתיים
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 דברים —פרק ראשון 

 יחידת "מות משה" .1

 בפרק ל"ב מופיע הציווי, ובפרק ל"ד הביצוע.  (1) א.

 הבדלים: שנייש לציין  (2)

 פרק ל"ד פרק ל"ב

 הר העברים הר נבו

 הארץ ארץ כנען

 מקומות אותם רואה בארץהפרוט  "וראה את ארץ כנען" באופן כללי

 "מות" היאספות אל עמיו, כמו אצל האבות

מתואר החטא שחטא משה והביא למותו. 

 המוות מתואר כעונש על החטא

 התורה אינה מבהירה מהי סיבת המוותאך מתואר חטא 

. למותו של אהרֹןמותו של משה מושווה 

ההשוואה בין המיתות מפחיתה את 

 עוצמת הטרגדיה. 

 

התיאור הרבה יותר טרגי משום שאין הסבר למוות של משה. 

 התורהההימנעות וההיעדר מודגשים )"שמה לא תבוא"(, 

את בריאותו ואת תפקודו של משה, ולכאורה לא ברור  המדגיש

 למה חייו מסתיימים. 

 ואר גם אבלו של העם על משה. מת

 מצוין במפורש כי מותו של משה הוא "על פי ה' ". 

 ]תשובות הגיוניות נוספות המתבססות על הפסוקים תתקבלנה גם כן.[ 

 על פי רש"י, ה' הראה למשה את האירועים ההיסטוריים שיקרו לעם ישראל בעתיד בארץ (1) ב.

 . צרות()תקופות של שלווה ותקופות של 

: הפסל של בני דן / מלחמת דבורה / מלחמות יהושע / מלכות דוד בתפארתה / בניית בית אותדוגמ

 ./ ושאר הדוגמאות שברש"י המקדש

 , כמה היא טובה, מחולקת לגבולות על פי רמב"ן, ה' הראה למשה את הארץ הפיזית (2) 

 , שאהב את עם ישראל. ה' רצה להראות לו שעם ישראל יקבלו ארץ מלאה משה את לשמחכדי 

 כל טוב.

ית ְפעֹור" (1) ג.  )שלושה ציוני מקום(. "ַויְִּקבֹר אֹתֹו ַבַגי ְבֶאֶרץ מֹוָאב מּול בֵּ

מקום לעבודה זרה ואת משה יהפכו ל יהפוךהחשש הוא שאם יוודע מקום קברו של משה, הוא  (2)

 לשליח ה'[.לאל ]במקום 

 

 

 

 יחידת "פתֹח תפתח" .2

, (ללילה אם מדובר בבגד שהוא זקוק לוללווה, ) - "עבוט" -חובה להחזיר משכון  —האיסור  (1) א.

 יום שבו הוא לקח ממנו את המשכון.אותו בשקיעה של  —"כבוא השמש" 

 יברך את מקיים המצווה.  )הלווה( העני (2)

 גם אם העני לא יברך את מקיים המצווה, ה' יחשיב לו את המצווה לצדקה. — ה צדקה""ולך תהי

 .מצוות הקשורות לקרקעהמשותף: מתנות עניים,  (1) ב.



 :אחתיש לכתוב הלכה 

 .עומר גדול שגודלו סאתיים אינו שכחהולא גדיש,  — "עומר" 

 גם חיטה לא קצורה שנשארה בשדה נקראת שכחה. — "בשדה" 

)מאחוריו(, אבל מה שלפניו  רק בחלק השדה שהאדם סיים לקצור היאשכחה  — "תשובלא " 

 .אינו שכחה

ברכה זו מובטחת על מצוות שכחה. אם על מצווה שנעשית בהיסח הדעת )שכחה( מקבלים ברכה,  (2) 

 .ובחירה רצוןתוך קל וחומר על מצווה שנעשית מ

מחייבת אותנו  הוציא אותנו ממצרים המטרה של יציאת מצרים היא קיום מצוות. העובדה שה' :רש"י ג.

 . של נתינה משלי לאחרים לשמור את מצוותיו גם אם יש להן מחיר

זדהות ו של העני, להמסייע בהווה להבין את מצבבמצרים,  והמחסור העוניהעבדות זיכרון  :ספורנו 

  לעזור לו.איתו, ו

 

 יחידת "לא תוכל להתעלם" .3

 .פוסקים את הדין -ם שופטי (1) א.

 .הדין גזר כדי לקיים את מבצעים את גזר הדין / כופים את גזר הדין / רודים בעם -שוטרים 

 יש שתי סיבות אפשריות לצורך במינוי גם לשבטיך וגם בשעריך: )רמב"ן( (2)

 אנשים משני שבטים הגרים בעיר אחת, זקוקים לבי"ד לכל שבט, ולא די בבי"ד אחד לכל העיר.  -

זו ערכאה גבוהה  -אה של בית דין מקומי, ו"לשבטיך" ערכ - "בכל שעריך"היררכיה משפטית.  - 

 .של כל השבטיותר 

 ציווי לדיין.  (1) ב.

 ה. וֶ הוא המצּוהדיין בפסוק כ' ההקשר מבאר שגם  ,הם בנוגע לדייניםבפסוק י"ט  יםהציווי

 הציווי הוא לבעל הדין. ]ללכת לבית דין שישפוט בצדק.[ — רש"י (2)  

 הציווי הוא לממנה הדיינים. ]למנות דיינים שישפטו בצדק.[ — ספורנו 

 ה"כלי יקר" סובר כמו ספורנו, שהציווי הוא לממנה הדיינים. (1) ג.

מי שבא פו לו, קל וחומר שינהגו ביושר עם חנתאם ינהגו ביושר עם מי שממנה אותם ולא י (2)

 להישפט אצלם וישפטו בצדק.

 

   יחידת "ההנהגה" .4

טבעית,  —ההנהגה בארץ־ישראל לעומת רה, ניסית, באמצעות הקב"ה. ייש —ההנהגה במדבר  (1) א.

באמצעות מתווכים אנושיים. אפשר להסתפק גם בתשובה טבעית / לא טבעית, ניסית / טבעית, ישירה / 

  על ידי מתווכים אנושיים.

 מן, ענני כבוד, ריכוז סמכויות.  —במדבר ניסית  נהגהה 

 מלך.מינוי  ,כוהניםהוראת משפטי התורה מפי הנטיעת עצים,  — ארץ־ישראליתטבעית בהנהגה 

או לבקש  מלך בשר ודם קרוב יותר וקל יותר לשוחח עימוהאחריות היא על העם,  — יתרונות (2)

ממנו בקשות, מינוי מלך בשר ודם מאפשר דיפלומטיה וייצוג מול עמים אחרים, אפשר להתאחד 

 ולהתכנס סביב מלך אנושי.

הוא עלול לנצל את כוחו לרעה,  הואכוחו של מלך בשר ודם מוגבל, ריחוק מהקב"ה,  — חסרונות 

 שוכח. ו מזדקן

 .: יש לקבל תשובות הגיוניות נוספותהערה למעריך 



רצון , כת העם למלך יחס שלילישמואל, ובעיקר הקב"ה, מייחסים לבקש - שמואל א', פרק ח' (1) ב.

י ָמא  "וירע הדבר בעיני שמואל", : ת ההנהגה האלוהית בהנהגה אנושיתלהחליף א י אֹתִּ ְמֹלְך "כִּ סּו מִּ

יֶהם" לֵּ   .ע 

)אפשר גם: יחס חיובי המותנה  יחס חיובי למלכות —חלום שלמה  — מלכים א', פרק ג' ( 2)

"ותתן לו בן  ,האווירה של כל הפרק היא שה' רוצה מלך שיפעל בצורה נכונה. בהתנהגות המלך(

 . (ויושב על כסאו" )ג', 

 הסכנה היא שהמלך יגרום לעם לסור מאחרי ה', ואז הם יִּגלו מארצם. (1) ג.

 ם, ולכן נגזרה גלות על העם. במלכים ב', פרק כ"א, מסופר שמנשה חטא והחטיא את הע (2) 

 

 יחידת דיני מלחמה .5

 .)פסוק י"ז( את האויבלהשמיד ומצווה  )פסוק י'( לשלום ה לקרואמצוו (1) א.

ה מצווה, ורק אם לא נענו חלה )פסוק י'( בכל מלחמההיא  קריאה לשלוםהעל פי רמב"ן, מצוות  

 .)פסוק י"ז( במלחמת מצווה להשמיד

 מן ההבדלים: אחדהתלמיד צריך לכתוב  (2)

לבד, ואילו בעמי כנען בעמים רחוקים הורגים את הגברים הלוחמים ב -ם מסרבים לשלום א -

 כולם.הורגים את 

וגם  ועבדות, עמי כנען יהיו למסאילו ב, וועבדות עמים רחוקים יהיו למס -אם נענו לשלום  -

 עבודה זרה. ייאסר עליהם לעבוד

, והצדדים הלוחמים עלולים לעשות ישתנו כללי המוסריש סכנה שבזמן מלחמה סכנה מוסרית:  (1) ב.

  מעשים שלא היו עושים אלמלא מצב המלחמה. לכן צריך להזהיר אזהרות רבות.

 לקבל גם: התייחסות לכך ששכינה שורה במחנה ולכן יש לשמור על רף גבוה.

 :אותם ולהסביר דוגמאות שתייש לענות על  (2) 

 פרי איסור השחתת עצי -

 במחנהשמירת נקיות וטהרה  -

 אסור לקחת שבויות באופן מופקר —אשת יפת תואר  -

 הימנעות מלשון הרע )על פי רמב"ן( -

הסברה המוטעית היא כי בחיי הפרט יש לשמור על מוסריות ולהיזהר מעורמה ואלימות, ואילו  (1) ג.

בחיי הכלל, שבהם המטרה מקדשת את האמצעים, גם מעשים שאינם מוסריים הם כשרים כדי להשיג 

 אינטרסים של הכלל.את ה

 חיי הכלל. לטובתהרש"ר הירש מבקר את התפיסה הזאת וסובר כי לפי התורה חוקי המוסר חלים גם 

 להקשות: אוצריך לבסס  (2)

הקריאה מצוות בהן חובה להיזהר מוסרית למרות שהם לטובת חיי הכלל. לדוגמה: : ביסוס

 . , ניקיון מחנה, שמירה על עציםלשלום

מצוות בהן יש פגיעה באוייב בצורה הנראית לא ראויה, לדגמה: אשת יפת תואר, : לכאורה קושי

 . לחימה עד רדתה, כולל נשים וטף עמי כנעןהשמדת 

 .[, יש לבחון את מידת התאמתםתיתכנה תשובות נכונות נוספות: הערה] 

 

 

 

  



 מלכים ב, ירמיה, יחזקאל —פרק שני 

 י"א-ירמיה ז', א' .6

 להבהיר להם שהמקדש בסכנה בגלל חטאיהם. י , כדלאנשים הבאים למקדשירמיהו פונה  (1) א.

אולם, היכל, דביר  —ירמיהו חוזר על ביטוי זה שלוש פעמים כנגד שלושת חלקיו של המקדש  (2)

 ]רד"ק[.

 כנגד שלושת הרגלים / שלוש הפעמים שבהן עולים למקדש ]רש"י[. :או 

 שם אביו[.כדי לחזק ולהעצים את המסר ]רד"ק ב :או 

, ואילו בעשרת ירמיהו מקדים את המצוות שבין אדם לחברו לאלה שבין אדם למקוםההבדל:  (1) ב.

 . הדברות הקדימו את המצוות שבין אדם למקום

כדי להבהיר שבלעדיהן גם  ,ירמיהו מדגיש יותר את המצוות שבין אדם לחברומשמעות ההבדל: 

  .ולא יצילו אותם דם למקום הן פגומותשבין א המצוות

י ָעָליו". (2)  ֶשר נְִּקָרא ְשמִּ  הביטוי החוזר: "ה/בַביִּת ַהזֶה א 

במקדש בגלל מעשיהם הרעים, ומה  כנתשושהקב"ה אומר לעם ששכינתו כבר לא טוען המלבי"ם  

 ל המקדש. ע נקראשנותר הוא רק ששמו של ה' 

 הנדכאה נחשבת לקורבן.[, לב נשבר קודם לקורבנות. ]הנפש תהליםעל פי  (1) ג.

לקרבנות הוא קיום המצוות, בדגש על מצוות שבין אדם לחברו. ]אפשר , התנאי ירמיהעל פי  

 לקבל גם: התנהגות מוסרית.[

אפשר ללמוד על מהות התפילה כי יש להתפלל ברוח שבורה, מתוך בכי וזעקה אמיתיים לה' /  (2)

אינה מחילה אוטומטית ויש ללוותה במעשים  להקדים התנהגות מוסרית לתפילה / להבין שתפילה

 .טובים ובחזרה בתשובה

 .[, יש לבחון את התאמתםותנוספ: ייתכנו תשובות הערה] 

 

 ירמיה, פרק כ"ז .7

 העמים הסובבים את ארץ ישראל.  , צור, צידון.עמון, מואב, אדום (1) א.

בין בין בבל ל רצו שממלכת יהודה תצטרף למרד בגלל המיקום הגיאוגרפי האסטרטגי שלההם  

: מלכי העמים לא רצו שלבבל או. הצטרפות יהודה למרד יכולה להביא להצלחת המרד. מצרים

 . במרכזם של עמים אלותהיה דריסת רגל ביהודה הנמצא 

 .ירמיהו אמר למלך יהודה לא למרוד (2)

  בגלל נביאי השקר. או )לחץ העמים( למרד משיקולים מדינייםמלך יהודה הצטרף 

המעשה של ירמיהו נועד לסמל את קריאתו לעם לקבל , ירמיהו נותן מוסרות ומוטות על צווארו (1) ב.

 מרצון את שעבוד בבל. 

כיצד ינתץ ה' את עולו של חנניה בן עזור לקח את המוסרות של ירמיהו וניתץ אותם כדי להדגים  (2)

 נגדו., אך כ. חנניה השתמש בסמל של ירמיהומלך בבל

 אפשרויות. שתיעל התלמיד לכתוב  ג.

יָך" — יא ַלגֹויִּם נְַתתִּ  העמים שסביבו.  ירמיהו פונה אל —)פסוק ה'(  "נָבִּ

ַצְּוָך ְתַדבֵּר" )פסוק ז'( — ֶשר א  ת ָכל א  ְך ְואֵּ לֵּ ָך תֵּ ֶשר ֶאְשָלח  י ַעל ָכל א  נאלץ למלא ירמיהו  — "כִּ

 . ', ואף על פי כן הוא ממלא את צו השליחויות קשות ולא מתגמלות

ֶלָך" )פסוק ט'( — נִּי ְלַהצִּ ְתָך א  י אִּ ְפנֵּיֶהם כִּ יָרא מִּ , ירמיהו מעורב במצבים 'על פי צו ה — "ַאל תִּ

 מעוררי מורא, ועומד מול מלכים, מול נביאים אחרים ומול רצון העם והמלך. 

ה הִּ  — יָך ַהיֹום ַהזֶה ַעל ַהגֹויִּם ְוַעל ַהַמְמָלכֹות""ְראֵּ כדי להצליח על ירמיהו לשכנע  —)פסוק י'(  ְפַקְדתִּ

 לא רק את צדקיהו אלא גם את העמים שסביבו.



ְבנֹות ְולִּנְטֹוַע" — רֹוס לִּ יד ְוַלה  בִּ נְתֹוץ ּוְלַהא   מנבא חורבן למלך בבל.  —)פסוק י'(  "לִּנְתֹוש ְולִּ

ָצפֹו — ָפַתח ָהָרָעה""מִּ  כך ה' אומר לירמיהו, וכך קורה. —)פסוק י"ד(  ן תִּ

 

 ל"ז-יחזקאל, פרקים ל"ו .8

על התלמיד לכתוב משפט המציב זה בניגוד לזה את המצב השלילי בתקופת הנביא, לעומת המצב  (1) א.

 החיובי עליו ההפוך הוא מנבא. את הניגוד יש לבסס על הפסוקים. 

  תחומים אפשריים: 

 שנכבשה על ידי הגויים תיכבש מחדש על ידי ישראל. הארץ — 

ואילו בעתיד  –היתה לנו"  למורשהלשארית הגויים", " מורשההגויים אומרים "להיות לכם 

 ".וירשוך"והולכתי עליך אדם את עמי ישראל 

 . וייושבו שנחרבו ייבנו מחדש הערים —

 "החרבות תבנינה" )פסוק י'( )בניין( —)פסוק ד'( )חורבן(  "הֳחָרבֹות השְֹממֹות" • 

ים ַהנֱֶעזָבֹות" •   "נושבו הערים" )פסוק י'( )בניין( —)פסוק ד'(  "ולָערִּ

"והושבתי אתכם /  עליכם אדם" )פסוק י"א( "הרביתי/  נעבדתם ונזרעתם" )פסוק ט'(" • 

 )פסוק י"א(כקדמותיכם" 

 שהפך לשממה יצמח מחדש טבעה — 

ְשאּו" —הנבואה היא להרים השוממים והחרבים  •  נּו ּוֶפְריְֶכם תִּ תֵּ  )פסוק ח'( "ַענְְפֶכם תִּ

 תימלא אנשים. ,בה היה מוותארץ  –אדם  — 

ָמה ְוָרבּו ּוָפרּו"  —"אֶֹכֶלת ָאָדם ָאְת ּוְמַשֶכֶלת גַֹויְִּך ָהיִּית" )פסוק י"ג(  •  לֵּיֶכם ָאָדם ּוְבהֵּ י ע  ְרבֵּיתִּ "ְוהִּ

י" )פסוק י"ד(. )פסוק י"א( / י עֹוד ְוגַֹויְִּך ֹלא ְתַכְשלִּ ן ָאָדם ֹלא תֹאְכלִּ  "ַוָלכֵּ

 יזכה לכבדו. בעיני הגויים שהיה מושפלעם ישראל  — 

יַמת גֹויִּם נְָשאֶתם" )פסוק ו'( )חורבן(  •  ַליְִּך עֹוד ְכלִּמַ  —"ְכלִּ יַע אֵּ ת ַהגֹויִּם" )פסוק ט"ו( "וֹלא ַאְשמִּ

 )בניין(

גְָרָשה ָלַבז" )פסוק ה'(  •  ל... ֳאֶשר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג" )פסוק ד'( / "ְלַמַען מִּ י יְִּשָראֵּ  —)חורבן( "ָהרֵּ

ים  י עֹוד" )פרק ל"ו, פסוק ט"ו( )בניין("ְוֶחְרַפת ַעמִּ ְשאִּ  ֹּלא תִּ

תפיסה כי בעולם יש , מבטאות )חמש פעמים( "לכן"המילה ו)ארבע פעמים(,  "יען"המילה  (2)

 מערכת מסודרת של סיבה ומסובב / שכר ועונש / מידה כנגד מידה. 

ים ולכן יגלו. אותה מידה שחייבה בשעתה עם ישראל חטא ולכן גלה מארצו. כעת הגויים חוטא) 

 (מחייבת כאן את עונשם של הגויים. את גלותם של ישראל בגין חטאם,

 פריחה חקלאית בארץ ישראל היא סימן לגאולה של ישראל. על פי רבי אבא,  (1) ב.

 האיחוד בין שני העצים מסמל את האחדות בין שבטי יהודה ובין שבטי ישראל )יוסף, אפרים(. (2)

ב את הארץ לאחר שבני התופעה ההיסטורית שרמב"ן מתאר היא הניסיון הכושל של הגויים לייש (1) ג.

 ממנה.ישראל גלו 

 השממה מונעת מן הגויים להתיישב בארץ, והמקום נשאר פנוי לעם ישראל. (2)

 : המציאות הזאת מוכיחה את הקשר של עם ישראל לארץ־ישראל.או 

 

 

  



 עזרא ונחמיה —פרק שלישי 

 הצהרת כורש וראשית שיבת ציון —ב' -עזרא, פרקים א' .9

 .העלאת תרומות לא"ירשות לעלות לירושלים, רשות לבנות את המקדש,  :ניתנו (1) א.

 : עצמאות מדינית.לא ניתנה 

יש  (2) יְרּוָשַליִּם וִּיהּוָדה אִּ  ע'(.ב', " )ְבָעֵריֶהם " )פרק ב', פסוק א'( / "ַויְִּשבּו...ְלִעירֹו"ַויָשּובּו לִּ

 מלך בבל, גזל את כלי המקדש מירושלים. —נבוכדנצאר  (1) ב.

פשר להחזיר את כלי המקדש לירושלים. —כורש    מלך פרס, אִּ

 מנהיג שבי ציון, היה השליח שהחזיר בפועל את כלי המקדש. —ששבצר  

ת דוד. ביצאצא ל -ל רץ־ישראל היו זרובבל בן שאלתיאהמנהיגים שעמדו בראש העולים לא (2)

 צאצא של כוהנים גדולים.  - יהושע / ישוע בן יהוצדק

 ., לגאולה שלמהייחוס זה מעורר ציפיות לכינון מלוכה וכהונה מחדש

 

 ב-נחמיה פרקים א .10

 הקשה בירושלים.הביטחוני נחמיה בפרס והוא שומע על המצב  (1) א.

 )ב', ד'(.כאשר נחמיה מבקש מן המלך לעלות לירושלים  — (2)

 ל"ז(.-כאשר צרי יהודה לועגים לבונים )ג', ל"ו — 

 כאשר הצרים מתכננים לפגוע בבונים )ד', ג'(.  — 

מתפלל שה' יזכור לו  הואכאשר נחמיה מתמודד עם בעיית השבת ונישואי תערובת  — 

 לטובה )פרק י"ג, פסוקים כ"ב, כ"ט, ל"א(.

ה / שהוא מאמין בכוחה של תפילה לשנות את אפשר ללמוד על נחמיה שהוא אדם שמאמין בקב" 

 המציאות / שהוא מנהיג שיודע שכוחו בא מהקב"ה ולא מעצמו. 

 נוספות. מבוססות: יש לקבל תשובות הערה למעריך 

 מכנה את המלך בשם "המלך" פעמים רבות )מבהיר שלא רוצה למרוד(. - (1) ב.

 מכנה את עצמו "עבדך" )ה( -  

 היירא חשובה יותר בעיני המלך / כדי שלאקורא לירושלים "עיר קברות אבותיי" כדי שתהיה  - 

 כניסיון מרידה. 

 (.אגרת מעבר ועצים לבנייהמבקש בהדרגה )בהתחלה רק ללכת, בסוף גם  - 

 ]ייתכנו תשובות נוספות.[ 

  :אחתיש לכתוב דוגמה  (2)

  .התנהלות מול סנבלט, דוחה אותו בגלל צו המלך — 

  ניהול אסטרטגי של ההגנה על החומה. — 

  פריצת החומה, כדי לעודד את העם לבנות. —] 

  נותן לכל אחד לבצר את חלק החומה שמול ביתו, כדי שתהיה לבונים מוטיבציה לבנות. —

באמצעות שכנוע העשירים נחמיה מתמודד עם המצוקה הכלכלית והפערים החברתיים  — 

 חובות העניים, מתוך הבנה שאחדות העם ותיקון החברה הם תנאי לבניין ירושלים. לשמוט את 

 [דוגמה אישית )לא לקח מיסים, לא ישן בזמן ההגנה על בניית החומה(. — 

 : יש לקבל תשובות הגיוניות נוספות.הערה למעריך

 

 

 

 



 נקודות( 10) שאלת נושא —פרק רביעי 

 שבעים שנה למדינת ישראל .11

 דוגמאות: שתייש לכתוב  א.

 רק קבוצה קטנה ולא כל העם.  —מספר העולים  

 בעיקר מפשוטי העם, ולא ההנהגה.  —אופי העולים 

 אגרטלים(.פשוטים )חזרו כלים, אך לא כלים חשובים )ארון, מנורה( אלא כלים  —כלי המקדש 

 ., וללא שכינהקטן ופחות מפואר מן הבית הראשון —מבנה המקדש 

 לא עמדו בציפיות ולא כוננו מלכות וכהונת צדק. —המנהיגים  

 :התשובה צריכה לכלול ב.

 התגשמות של חזון הנביאים במדינת ישראלל נוגעטיעון ב. 

 כלול נבואות שנראה שהתגשמו ונבואות שנראה שטרם התגשמו.הטיעון צריך ל 

 נבואות.  3על לפחות מבוסס  יותהטיעון צריך לה 

 

 נראה שטרם התגשם נראה שהתגשם 

ברית רבים בעם מקיימים חלק מהמצוות ) דברים ל'

 (ליל הסדרמילה, 

 באופן מלא העם חזר בתשובהלא כל 

 עדיין כמחצית מהעם בגלות קרוב לרוב העם בארץ, ועלו מכל הגלויות  ירמיהו ל"ב

 יחזקאל ל"ז

 י-א

 עם ישראל חזר לחיים מהשואה והגלות.

 עלייה רוחנית, 

 רוחנית עוד לא זכינו לרוח ה' השורה בכולנו

יחזקאל ל"ז, 

 כח-טו

מאומות , יש שלום עם חלק יש מלכות אחת

 העולם

, עדיין אין שלום אין מקדש ואין מלכות דוד

 עם חלק ממדינות ערב
 

 ובון נכתב בטבלה בשביל לחדד את הנדרש מנקודת מבטו של המעריך(התשעל התלמיד לכתוב בצורת מאמר, )

 


