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  , קיץ תשע"ח002581דגם תשובות לשאלון בתנ"ך, 

 

 

 בראשית —חלק א 

 .5-1מן השאלות  שלושיש לענות על 

  פרק ג'  .1

 מהם על הכתוב:  כל אחדפגמים בהתנהגות של אדם ולבסס  שנייש לציין  א. 

 שה. כלפי ה' שנתן לו את הא כפיות טובה —"הִאשה אשר נתתה עמדי"  —

 על מעשיו ועל חטאו והאשמת האישה בהם.  אי־לקיחת אחריות —היא נתנה לי... ואֹכל" "האשה אשר נתת עמדי  —

 . ועונשומיד ציין את  בהאשמה, ואילו אל הנחש הוא פנה בשאלהה' פנה אל האדם ואל האישה  (1) ב.

"אין  —לחטא  הסית: ה' לא רצה לתת לנחש הזדמנות להגן על עצמו או להסביר את מעשיו כי הוא הסיבה להבדל 

 מהפכין בזכותו של מסית" )רש"י(. 

 נה אליו בשאלה, היה הנחש יכול לומר שהאדם והאישה היו צריכים לשמוע לדברי ה' שאסר לאכול ופהיה אילו ה'  (2) 

 ודברי התלמיד דברי מי שומעין" )רש"י(.  "דברי הרב -מן העץ ולא לדבריו שלו   

 . מאכל אדם – בפסוק י"ט כתוב שהוא יאכל לחםאילו ו ,דל : בפסוק י"ח כתוב שהאדם יאכל עשבהסתירה לכאורה (1) ג.

 בהמה.כמו  מתוך השפלה ועלבון על שיאכל האדם בכה (2)

יאכל אוכל מפותח יותר ממזונם של בעלי : אף שהאדם יצטרך לעמול קשה כדי להשיג את מזונותיו, הוא הנחמה 

  לחם ולא עשב.  החיים.

 

 

 

 פרק י"ב .2

 פניית ה' לאברהם היא הפעם הראשונה שה' מתגלה לאדם ומדבר אליו מאז דורו של נח.  (1) א.

 :הסברים אפשריים לשאלה (2) 

והתורה לא רצתה להאריך בתיאור  ,הרקע לבחירה באברהם היא התמודדותו נגד עובדי עבודה זרה: על פי רמב"ן 

 אמונותיהם ודעותיהם של עובדי עבודה זרה. 

שהבחירה באברהם לא הייתה בחירה אישית בו, אלא בחירה בעם ישראל התורה רצתה להדגיש : על פי המהר"ל: או 

 וממילא בחירה זו אינה תלוייה במעשיו הטובים של אברהם ולכן אין צורך לציין אותם.  ,שיצא ממנו

 כי לא בטח בה' שיצילנו מרעב,  מארץ כנעןירידה ה: שני המעשים (1) ב.

 במצרים.  (במכשול של חטא)סיכון שרה                                   

 נגזרה על זרעו הירידה למצרים ושיילקחו מהם הנשים בידי המצִרים. בעקבות זאת   

   מן התשובות האלה: אחתאפשר לקבל כל ( 2)

 ורק רצה להרוויח זמן על ידי משא ומתן עימם. )ספורנו(  ,אברהם לא חשב שהמצרים ייקחו ממנו את שרה בכח 

  )רד"ק(  .םשניה " תציל אתח, והיה בטוח שאמירתה "אחותיקלחשש ששרה תילא אברהם  

 . ברבים ם ה'שפרסום ולפי רמב"ן הקריאה היא  תפילהשתי האפשרויות: לפי אונקלוס הקריאה היא במשמעות  (1) ג.

את הוא לא הצליח להשפיע. לעומת זאת בכנען הוא קיבל באור כשדים לא שמעו לקריאתו ולדבריו של אברהם ו (2)

 . ה לפרסם את שם ה'ב  ר  ולכן הִ  "ואברכה מברכיך", – שיצליח 'הת ברכ
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 פרק י"ח .3

  ( אך לא נכתב מה היה תוכן ההתגלות."וירא אליו ה'"לאברהם )שה' התגלה הקושי: כתוב  (1) א.

 .והשיח איתם הוא תוכן ההתגלות שדיברו איתו בהמשך, הם שליחי ה' - המלאכים המפגש עםההתגלות של ה' היא  (2)

על פי ) בזכות הצדיקים כשביקש להציל גם את הרשעים הרחמיםבדבריו בפסוק כ"ד הסתמך אברהם על מידת  (1) ב.

   .(  הצדקה להצלתםאין  מידת הדין בלבד

 מן הפירושים האלה:  אחדאפשר לקבל   (2)

 , זובפרהסיההימצאות הצדיקים יכולה להיות סיבה לסלוח לעיר כולה כי אם הם עובדים את ה' בתוך העיר  — 

 ראב"ע(. ) כל כךהוכחה שסדום אינה מקום רע  

 לתיקון התנהגותם )ספורנו בהעמקה(. מביאיםברשעים ו מוחיםהצדיקים בעיר  — 

 עצם נוכחות הצדיקים בעיר יכולה להשפיע לטובה על התנהגות שאר אנשי העיר.  —       

 בחיי תושבי העיר, העיר יכולה לזכות בדין בזכותם )על פי נחמה ליבוביץ(.  מעוריםאם הצדיקים  — 

  .או משפט הוגן )חסד( האפשרויות: נתינת מעות לעני (1) ג.

 מן הציטוטים: שלושהיש לכתוב את משמעות המילה צדקה ב (2)

 ., מעשה טובחסד ,בבראשית ט"ו: זכות — 

 בבראשית י"ח: דין אמת. — 

 .(אמת) בדברים ו': זכות, חסד — 

 בירמיה כ"ב: דין אמת. — 

 

 

 

  דמותו של יהודה —ל"ח -פרקים ל"ז .4

הם צייתו לו והסכימו מיד למכור את יוסף במקום  ,גדולה על אחיומן הפסוקים עולה כי ליהודה הייתה השפעה  (1) א.

יו""להרוג אותו:  עּו ֶאח  מ     . ַויִש 

 נימוקים:  שנייש לכתוב  (2)       

 ואם ימכרו אותו הם יכולים להרוויח כסף.  לא ירוויחו דברמהריגתו   

 שהוא בשר מבשרם?  אחיהםכיצד הם יכולים להרוג את  

  מוות היא כרצח.גם גרימת  

 הפירושים:  שנייש להסביר את הקשר בין מכירת יוסף לירידת יהודה מאת אחיו על פי  (1) ב.

 ממעלתו כמנהיג, בשל כעסם על הצער שנגרם ליעקב ממכירת יוסף )האשימו  האחים הורידו את יהודה — 

 את יהודה שהיה יכול למנוע את המכירה אך לא עשה זאת(. )רש"י( 

 התרחק מבני משפחתו כי לא היה יכול לראות בצערו של יעקב. )חזקוני(ו הוריד את עצמויהודה  — 

שלה פגעה במעמד  כי הזנות - בחומרהלכן נענשה תמר ליהודה היה מעמד דומה למעמד של מושל ושל מלך.  (2)

 )רמב"ן(המלכות של יהודה. 

 מהן חיונית למנהיג(: כל אחתהסביר מדוע תכונות ול שתיתכונות העולות מפירוש רש"י )יש לציין  ג.

 ""יכולת התרחקות משפיכות דמים, אומץ לסכן את עצמו ואת מעמדו למען אמונתולקיחת אחריות, הגינות,  - מה בצע ,

 הנעת אחרים לפעילות או מניעת אחרים מפעילות בעייתית.  –השפעה על אחרים 

 מנהיג צריך לעיתים לעמוד נגד הסביבה או החברה שלו כדי להוביל מהלכים נכונים או למנוע מהלכים שליליים.  

 צדקה ממני" - הודאה על האמת, לקיחת אחריות" . 

 הודות בטעויות או בחטאים שלו ולקבל אחריות עליהם. ו אמיץלהיות ך מנהיג צרי        

 גיונית בנוגע לתכונה העולה מפירוש רש"י ומסבירה את חשיבותה למנהיג.( : לקבל כאן כל תשובה ההערה למעריך)
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  פרק ל"ט .5

  .מן הגורמים: יופיו של יוסף, התרשמות מהצלחתו של יוסף שנייםיש לכתוב  (1) א.

 בלי פוטיפר ובלי שאר אנשי הבית.  —: ביום שבו התרחש הניסיון הם נשארו לבד בבית הנסיבות  (2)

  .: מצב של ייחוד עלול לגרום לחטא או לפגיעהבנסיבות אלה הסבר הסכנה 

יה ששמו לא ייכתב על מן החטא. ההפסד הצפוי על פי המדרש ה נגלתה ליוסף ומנעה אותו דמות דיוקנו של יעקב (1) ב.

 )מדרש ורש"י(. השבטים שאר שמות  החושן עם

 חלקי הפרק:  שנימהן על פסוקים מ אחתנקודות דמיון ולבסס  שתייש לציין   (2)

 ביסוס ההשוואה נקודות דמיון

ֵבית ֲאדֹנ יו  יוסף הצליח והתקדם ִליַח ַוי ִהי ב  "ַוי ִהי ִאיש ַמצ 

ִרי" )פסוק ב'(  ַהִמצ 

ִליַח" )פסוק כ"ג(  "ַוֲאֶשר הּוא עֶֹשה ה' ַמצ 

ֵעינ יו" )פסוק ד'( יוסף מצא חן בעיני רואיו א יֹוֵסף ֵחן ב  צ  ֵעינֵי ַשר ֵבית ַהסַֹהר" )פסוק כ"א "ַויִמ   ("ַויִֵתן ִחּנֹו ב 

זכה לעזרה ולהצלחה יוסף 

 מאת ה'

י דֹו"  ִליַח ב  "ו כֹל ֲאֶשר הּוא עֶֹשה ה' ַמצ 

 )פסוק ג'(

 "ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד" )פסוק כ"א(

ִליַח" )פסוק כ"ג(  "ַוֲאֶשר הּוא עֶֹשה ה' ַמצ 

יוסף קיבל אחריות 

וסמכות רבה לידיו וזכה 

לאמון מלא של הממונים 

 עליו

ִקֵדהּו עַ  י דֹו: "ַויַפ  ל ֵביתֹו ו כ ל יֶש לֹו נ ַתן ב 

יַד יֹוֵסף ו ֹלא י ַדע  ... ַויֲַעזֹב כ ל ֲאֶשר לֹו ב 

ה ִכי ִאם ַהֶלֶחם אּומ  ֲאֶשר הּוא  ִאתֹו מ 

 ו'(-אֹוֵכל" )פסוקים ד'

ֲאִסיִרם יַד יֹוֵסף ֵאת כ ל ה  ֲאֶשר  "ַויִֵתן ַשר ֵבית ַהסַֹהר ב 

י ה עֶֹשה:  ם הּוא ה  ֵבית ַהסַֹהר ו ֵאת כ ל ֲאֶשר עִֹשים ש  ב 

י דֹו"  ה ב  אּומ  ֵאין ַשר ֵבית ַהסַֹהר רֶֹאה ֶאת כ ל מ 

 כ"ג( -)פסוקים כ"ב

  

 : מדוע לא סיפר יוסף לשר המשקים שהוא הושלך לבית הסוהר בגלל עלילה שהעלילה אשת אדוניו? השאלה (1) ג.

 : לא לספר בגנותו של אדם אפילו אם הוא פגע בך. מידה הטובהה (2)

 

 

 

  מלכים ב', ישעיה -בחלק 

 .9-6יש לענות על שתיים מן השאלות 

 

  ישעיה, פרק ב' .6

 השימוש בדימוי זה מבטא את העוצמה, הסחף, המהירות שיאפיינו את . היא מלשון נהר "נהרו"והמילה  (1) א.

 )רש"י( הצטרפות העמים הרבים לאמונת ישראל ואת העלייה שלהם לירושלים לבית ה'.  

 את העוצמה הפנימית והחשק הרב של העמים להגיע להר בית ה'. )מלבי"ם(  או:             

הם לא יצטרכו לפתור את  וכתוצאה מכךמלך המשיח יפתור את הסכסוכים בין העמים באמצעות משפט, הה' /   (2)

 )רד"ק(יניהם באמצעות מלחמה. הסכסוכים ב

 אפשרות אחת: לה'.  (1) ב.

 לאנשי יהודה. / אפשרות שניה: לעם 

 .לנטישת ה' נימוקהוא י ישראל ואמתאר את חטהחלק השני אפשרות אחת:  (2)

  המעשים שבהם באה לידי ביטוי הנטישה של ישראל את ה'. פירוטהחלק השני הוא  :שנייהרות אפש 

שעליהם ללכת בדרך ה', וישראל צריכים ללמוד מהם "קל וחומר" וללכת גם הם  יידעו בעתידהגויים : קל וחומר (1) ג.

 בדרכי ה'.

ואילו ישראל כבר נמצאים בתוך האור ורק צריכים  ,: הגויים צריכים לחפש את אור ה' ולהתאמץ להגיע אליוהיתרון (2) 

  ללכת בדרך שה' מאיר.לבחור 
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 ישעיה, פרק י' .7

 (ע לאשורבנוג אחדוארוע  בנוגע לירושלים אחדיש לציין ארוע ) :האירועים א.

 : ירושלים 

 "עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות ויתפשם." )מלכים ב', י"ח, י"ג(. - סנחריב ביהודה כיבושי 

"" - נאום רבשקה  ת  ח  ט  חֹון ַהזֶה ֲאֶשר ב  ה ַהִבט   , כֹה ָאַמר ַהֶמֶלְך ַהג דֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור מ 

ִם"ַויִ " - מצור אשור על ירושלים  ל  ֵבד י רּוש  ֵחיל כ  ַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ... ֶאל ַהֶמֶלְך ִחז ִקי הּו ב   .ש 

 : אשור 

 הפתאומית של צבא אשור הניסית והמפלה  

 . בנינוהמות מלך אשור  

"ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה אלף... ויהי הוא משתחווה ...הכוהו בחרב."  :על הפסוקביסוס  

  )מלכים ב', פרק י"ט, פסוק ל"ה( 

 - לעומת זאתו ,: בפסוק כ"ה רבשקה מציג את מלך אשור כשליח של ה' ומייחס את ניצחונו הצפוי לרצון ה'הסתירה (1) ב.

 כוחו של ה' להציל את ירושלים מיד אשור.ל"ה הוא מזלזל ב-ל"ב בפסוקים

יש לצטט משפט אחד מנאום  ,)על פי מלבי"ם(הבטחת ישעיהו נאמרה כנגד דברי רבשקה שנועדו להפחיד את העם.  (2) 

 בו יש ביטוי להפחדה.  קהשרב

צֹו ִמיַד ֶמֶלְך ַאּׁשּור אַ לדוגמה:   ַויִם ֵהנַע ו ִעּו ה ִכי "ַהַהֵצל ִהִצילּו ֱאֹלֵהי ַהגֹויִם ִאיש ֶאת ַאר  ַפר  ד ַאיֵה ֱאֹלֵהי ס  פ  ת ו ַאר  יֵה ֱאֹלֵהי ֲחמ 

ם ִמי ִדי ִכי יִַציל ה' ֶאת י רּו צ  צֹות ֲאֶשר ִהִצילּו ֶאת ַאר  ֲאר  כ ל ֱאֹלֵהי ה  רֹון ִמי ִדי ִמי ב  ַלם ִמי ִדי" )פסוקים ל"גִהִצילּו ֶאת שֹמ  ל"ה -ש 

 במלכים ב, פרק י"ח(. 

 אם הוא מבצע את הגזרה במדויק כדי למלא את רצון בוראו.  —בעל זכות  (1) ג.

 שנאה, גאווה או רווח אישי.   –למלא את רצון ה' אלא ביצע את הגזרה מתוך מניע אחר התכוון לא אם  —בעל עבירה  

על פי דברי הנביא בישעיהו פרק י', מלך אשור רצה להשמיד את יהודה וישראל מתוך גאווה ולא מתוך רצון לעשות  (2)

את דבר ה' ולכן יענש. על פי העיקרון שקבע רמב"ן בפירושו, מלך אשור היה בעל עברה כי רצה לבצע את גזירת 

 ה' מתוך מניעים רעים.  

 

  ישעיה, פרק י"א, פרק ל"ה .8

 להבנת הנבואה:  שתי גישותמן הציטוטים ולהסביר אותו על פי  אחדלבחור  יש א. 

, טבע החיות ישתנה. הדוב, שהוא חיית טרף, יהיה צמחוני וירעה בשלווה לצד הפרה. הפרה לא הפשט: על פי פסוק ז' 

 תפחד ממנו וגורי דובים ישחקו עם עגלים. 

טרף כמו דוב, לא יאיימו על עם ישראל, ועם ישראל, המשול , אויבי עם ישראל, המשולים לחיות המשלעל פי גישת 

 לפרה, לא יחשוש מהם. 

, טבע החיות ישתנה. הפתן, נחש ארסי ומסוכן, לא יכיש עוד, ותינוק יוכל לשחק סמוך למאורת הפשט: על פי פסוק ח' 

 הנחש ללא חשש. 

, אויבי עם ישראל, המשולים לנחשים ארסיים כמו פתן, לא יאיימו על עם ישראל, ועם ישראל, המשול המשלעל פי גישת 

 לתינוק תמים וחסר הגנה, לא יחשוש מהם. 

 אפשרייםם מיתחו ב.

 ממדבר למקור מים.  — ינוי בטבעש 

ִלים (: אחתדוגמאות מן הפסוקים )יש לציין   ב ר ַמיִם ּונ ח  עּו ַבִמד  ק  ב ה".  "ִכי נִב  ֲער   ב 

יִם".         אֹון ל ַמבּוֵעי מ  ב ַלֲאגַם ו ִצמ  ר  י ה ַהּׁש   "ו ה 

  (ניתן לבאר כשינוי גופני או רוחני) אדםבשינוי 

נ ה".  (: אחתדוגמאות מן הפסוקים )יש לציין   ַתח  ִשים ִתפ  נ ה ֵעינֵי ִעו ִרים ו ָאז נֵי ֵחר  ַקח   "ָאז ִתפ 

רֹן ל שֹון ִאֵלם".         ַאי ל ִפֵסַח ו ת   "ָאז י ַדֵלג כ 

ַחת  1ץ תמונות למקב ג. ִרּנ ה ו ִשמ  אּו ִציֹון ב  בּון ּוב  דּויֵי ה' י שֻׁ אפשר להתאים פסוק המתאר את המהפך מצער לשמחה, כגון "ּופ 

ה" )פרק ל"ה, פסוק י'(.  ה יִַשיגּו ו נ סּו י גֹון ַוֲאנ ח  ח  שֹון ו ִשמ  ם ש   עֹול ם ַעל רֹאש 
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או להנפת דגל מדינת ישראל  ,החלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל יש לקשר את הפסוק להתפרצות השמחה לאחר 

 מחנות העבודה שמהם השתחררו.  בגדיהחופשית על ידי ניצולי שואה הלבושים עדיין ב

 אפשר להתאים את אחד הפסוקים מישעיה המתייחסים לקיבוץ גלויות עתידי:  2למקבץ תמונות        

א נֵס ַלגֹויִם ו ָאַסף נִ   ַבע ַכנ פֹות ה ָאֶרץ" )פרק י"א, פסוק י"ב(. "ו נ ש  ה י ַקֵבץ ֵמַאר  צֹות י הּוד  ֵאל ּונ פֻׁ ר  ֵחי יִש   ד 

ר    יֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ ִמצ  ֵאל ב  ר  יִש  ה ל  י ת  ֵאר ֵמַאּׁשּור ַכֲאֶשר ה  ָאר ַעמֹו ֲאֶשר יִּׁש  ִסל ה ִלש  ה מ  י ת   יִם" )פרק י"א, פסוק ט"ז(. "ו ה 

ה יִַשיגּו ו נ סּו י גֹון וַ "ּו  ח  שֹון ו ִשמ  ם ש  ַחת עֹול ם ַעל רֹאש  ִרּנ ה ו ִשמ  אּו ִציֹון ב  בּון ּוב  דּויֵי ה' י שֻׁ ה" )פרק ל"ה, פסוק י'(פ   .ֲאנ ח 

מגוון המקומות  —יש להתייחס בתשובה לאופן שבו פרטים מן הנבואה שנבחרה באים לידי ביטוי בתמונה. למשל  

 שהעולים יבואו מהם, אמצעי התחבורה שבהם יגיעו לארץ. 

אפשר לצטט פסוק גם מנבואה שלא נלמדה בספר ישעיה המתייחס לקיבוץ גלויות ולשיבת אנשים מעם ישראל לעמם  

 כגון:ולארצם, 

ֵצה ה ָאֶרץ" )ישעיה מ"ג, פסוק ו'(.   נֹוַתי ִמק  חֹוק ּוב  נַי ֵמר  ִביִאי ב  ִאי ה  ל  ן ַאל ִתכ  ֵתימ  פֹון ֵתנִי ּול   "אַֹמר ַלצ 

עּוֶפינ ה  ב ת  ִראשֹנ   "ִמי ֵאֶלה כ ע  ִשיש ב  בֵֹתיֶהם ִכי ִלי ִאיִים י ַקּוּו ו ֳאנִיֹות ַתר  חֹוק" )ישעיה ס', ו ַכיֹונִים ֶאל ֲארֻׁ נַיְִך ֵמר  ִביא ב  ה  ה ל 

 ט'(. -פסוקים ח'

אפשר להתאים פסוקים המתארים את הפרחת המדבר והפיכתו ממקום יבש למקום שבו זורמים מים:  3למקבץ תמונות  

מַ -"ִכי אֹון ל  ב ַלֲאג ם ו ִצמ  ר  י ה ַהּׁש  ה... ו ה  ב  ֲער  ִלים ב  ב ר ַמיִם ּונ ח  עּו ַבִמד  ק  יִם" )פרק ל"ה, פסוקים ו'נִב   ז'(.-בּוֵעי מ 

ֶלת" )פרק ל"ה, פסוק א'(.   ַרח ַכֲחַבצ  ב ה ו ִתפ  גֵל ֲער  ב ר ו ִצי ה ו ת  שּום ִמד   "י שֻׁ

יש להתייחס בתשובה לפרטים הבאים לידי ביטוי בתמונה: הובלת מים לנגב אמצעות קידוחים או באמצעות המוביל  

מדברית באמצעות הקמת יישובים וגידול חקלאות מדברית ולקשר אותם לחלק המתאים או הפרחת השממה ה ,הארצי

 בפסוק. 

 

 

 ביטחון והשתדלות .9

  לא רצה השפעה זרה של אשור על עבודת ה' בירושלים.חזקיהו  (1) א.

 .שלו ביהודה התשובהולהשלים את מהפכת אשור כדי שיוכל לממש בטח בה' שישחרר אותו מעול חזקיהו  או  

(: איחוד מחודש של הממלכות לאחר גלות שומרון, עצמאות מדינית, שתייםמטרות שחזקיהו קיווה להשיג )יש לציין   (2)

 עצמאות דתית, שחרור מעול המיסים. 

הרחבת שיפוץ החומה הישנה, מניעת המים מהאוייב, , הכנסת מים אל העירההכנות המתוארות בפסוקים אלה:  (1) ב.

 את ירושלים.  יפההחומה שהק

 הפסול: הם נהגו בהוללות / בטחו רק בכוחם ובהכנותיהם.   (2)

 ולא רק יסמכו על כוחם. ושיעשו תשובה  היה ראוי שיתפללו ויבקשו עזרה מאת ה' 

העם סמך רק על ההכנות הפיזיות למלחמה ועל הכוח הצבאי של יהודה )ומצרים בעלת בריתה(, ולעומתם דוד מדגיש  ג. 

 ר מתהלים שההצלה תלויה בה'. במזמו

רֹב  הניגוד בא לידי ביטוי בפסוקים מתהלים:  ה ּוב  שּוע  ב כַֹח" / "ֶשֶקר ַהסּוס ִלת  ר  יִל גִבֹור ֹלא יִּנ ֵצל ב  ב ח  ר  ע ב  "ֵאין ַהֶמֶלְך נֹוש 

גִּנֵנּו הּוא", ה ַלה' ֶעז ֵרנּו ּומ  ֵשנּו ִחכ ת  ֵאל ו ֶאת ה' ...  על סוסים ישענו " לעומת ֵחילֹו ֹלא י ַמֵלט". / "נַפ  ר  דֹוש יִש  עּו ַעל ק  ו ֹלא ש 

שּו" )ישעיה, ל"א, א'(.  ר   ֹלא ד 
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 יונה ותהלים —חלק ג 

 . 11-10מן השאלות  אחתיש לענות על 

  יונה .10

 בתפילתו על הצלתו מבטן הדג עוד לפני שההצלה הזו התרחשה? ’ הקושי: כיצד הודה יונה לה (1) א.

שתי הפעמים שבהם היה יונה מצוי בסכנת חיים וניצל בדרך נס )כשהושלך מן האונייה על ידי המלחים וכשנבלע על  (2)

  .אינו חפץ במותו’ ( כבר הוכיחו לו שהונשאר בחיים ידי הדג

קנו את מעשיהם עינו את הבהמות, השיבו את הגזל, תיהתפללו, וה צמו ולבשו שקים ובעקבות צו המלך גם אנשי נינ (1) ב.

 .הרעים 

הן רב החובל הן המלך הבינו שלמעשי בני האדם יכולה להיות השפעה על גזרה שגזר ה' / שניהם גילו מנהיגות  (2)

 . / שניהם ציוו לקרוא אל ה' רה למנוע פורענות ואסוןמתוך אכפתיות לאנשיהם במט

 

 

 תהלים, מזמור קכ"ו .11

ובהתאם לגישה זו לבחור  רוע שכבר התרחש בעבריאפשר להסביר את המזמור כולו כנאמר לעתיד לבוא או כנאמר על א א.

   פעלים מן המזמור שמתאימים לעתיד או לעבר. 

 ( אחדשמהם אפשר להוכיח כי המזמור נאמר במהלך הגאולה או במבט לאחור: )יש לצטט רק  עברביטויים בלשון         

 "היינו כחולמים" / "הגדיל ה' לעשות עימנו".  

 (.אחד)יש לצטט רק שמהם אפשר להוכיח כי המזמור הוא תפילה לעתיד:  עתידביטוי בלשון  

 "אז ימלא שחוק פינו.. אז יאמרו בגויים""שובה ה' את שביתנו" / 

בעת הזריעה יש חרדה, מושקע כסף ועמל ולא ידוע אם הם ישאו פרי, ובעת קציר כבר יש יבול ואפשר לשמוח  (1) ב.

 עליו ולא לחשוש עוד. 

" )בתקופה שרוב העם מצוי בגולה( היא כאב וקושי בשלבים הראשונים של הזריעה: הסיבה לבכי בעת "הנמשל (2)

 ההשקעה והמאמץ הנדרשים לשם קיום תורה ומצוות בגלות.  אוקשיי וסבל הגלות  אוהגאולה 

וקץ להודיה על בוא הגאולה )בתום הגלות ועם בוא הגאולה( היא ביטוי לשמחה ו "הקציר"הרינה שיחושו בעת 

 וצרותיה.הגלות 


