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נושא א — הגמול )פרקי איוב( — חובה

עליך לענות על שתיים מן השאלות 3-1. )לכל שאלה — 20 נקודות(.

איוב, פרקים א'-ב' ופרק ט'  .1

בפרק א' ובפרק ב' מתוארות תגובות של איוב על אסונו.   א.  

ם ה' ְמבָֹרְך. ה ה' ָנַתן וה' ָלָקח ְיִהי ׁשֵ ּמָ י ְוָעֹרם ָאׁשּוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ  "ַוּיֹאֶמר ָעֹרם ָיָצִתי ִמּבֶ
ְפָלה ֵלא-לִֹהים" )איוב, פרק א', פסוקים כ"א-כ"ב(. ָכל ֹזאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ְולֹא ָנַתן ּתִ  ּבְ

ל ל ֵמֵאת ָהֱא-לִֹהים ְוֶאת ָהָרע לֹא ְנַקּבֵ ם ֶאת ַהּטֹוב ְנַקּבֵ ִרי ּגַ ַדּבֵ ָבלֹות ּתְ ר ַאַחת ַהּנְ ַדּבֵ "ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ּכְ   

ָפָתיו" )איוב, פרק ב', פסוק י'(. ׂשְ ָכל ֹזאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ּבִ ּבְ

ציין נקודת דמיון אחת והבדל אחד בין תגובת איוב בפרק א' ובין תגובתו בפרק ב'.       )8 נקודות( 

ראב"ע לפרק ב', פסוק י':   ב. 

"בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. להורות כי עוד יחטא בשפתיו ויוציא מפיו מילים ברוב צערו". 

הוכח את דברי ראב"ע, על פי פרק ט', פסוקים כ"ב-כ"ד.       )7 נקודות(

ֵרְך ֱא-לִֹהים ָוֻמת". ֶתָך ּבָ ֻתּמָ ּתֹו עְֹדָך ַמֲחִזיק ּבְ "ַוּתֹאֶמר לֹו ִאׁשְ ג. 

ל"  ל ֵמֵאת ָהֱא-לִֹהים ְוֶאת ָהָרע לֹא ְנַקּבֵ ם ֶאת ַהּטֹוב ְנַקּבֵ ִרי ּגַ ַדּבֵ ָבלֹות ּתְ ר ַאַחת ַהּנְ ַדּבֵ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ּכְ

)איוב, פרק ב', פסוקים ט'-י'(.

רמב"ן )לפרק ב' פסוק ט'(: "הייתה האישה הזאת יראת ה' על מנת לקבל פרס, לכן כאשר שמעה את איוב אומר   

'ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך' ]...[ אמרה: 'מה טֹובּו חייך בצער הזה? ]...[ ברך אותו ]...[ והוא השיב: 'ואת 

הרע לא נקבל? כי עבודתי מאהבה, לא על מנת לקבל פרס' ".

ענה על פי רמב"ן: מהו ההבדל בהשקפת העולם בין איוב לבין אשתו?  )1(  

הסבר כיצד השקפת העולם של כל אחד מהם השפיעה על תגובתם על הייסורים ועל האסונות   )2(   

שבאו עליהם.  

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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איוב, פרק ד'  .2

עיין בפסוקים א'-ה'. בפסוקים אלה אליפז מתאר את דמותו של איוב כפי שהוא היה בעבר. א. 

צטט מפסוקים ג'-ד' שני תיאורים של דמותו של איוב כפי שהוא היה בעבר, והסבר אותם.  )1(

לשם מה תיאר אליפז את דמותו של איוב כפי שהוא היה בעבר? בסס את דבריך על הכתוב.  )2(

)7 נקודות(

עיין בפסוקים ז'-י"א. ב. 

איזו השקפה בנוגע לייסורים שבאו על איוב אליפז מביע בדבריו אלה?  )1(

את מי אליפז מדמה לאריות, ומדוע הוא בוחר בדימוי זה?  )2(

)8 נקודות( 

רש"י לפרק ד', פסוק ו':   ג. 

"עתה סופך מוכיח על תחילתך, שיראתך — שהיית ירא שמיים — כסלתך היא, מחמת כסילות היא ולא מדעת 

ְׁשֵלָמה, וכן תקוותך ותום דרכיך — הכול כסילות".

ְסָלֶתָך" בפסוק ו', ובמה אליפז מאשים את איוב, על פי פירוש זה?      )5 נקודות( מהו ההסבר של רש"י למילה "ּכִ

איוב, פרק כ"ח  .3

עיין בפסוקים א'-י"ט. א. 

באר את הקביעה של איוב בפסוקים א'-ב', והסבר מהו ההבדל בין קביעה זו ובין קביעתו בפסוקים י"ב-י"ג.  )1(

יָנה" )פסוק י"ב(. ֵצא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ּבִ ָמּ "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ  )2(

הסבר מהי התשובה על שאלה זו, על פי פסוקים י"ג-י"ט.  

)7 נקודות(

יָנה" )פסוק כ'(. בֹוא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ּבִ "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ָתּ  )1( ב. 

הסבר מהי התשובה על שאלה זו, על פי פסוקים כ"א-כ"ז.   

יָנה" )פסוק כ"ח(. "ַויֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה ְוסּור ֵמָרע ּבִ  )2(

יָנה באה לידי ביטוי. על פי פסוק זה, הסבר כיצד החוכמה באה לידי ביטוי וכיצד הּבִ  

)8 נקודות(

“ 'ְוֲהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא' ]...[ היכן היא החוכמה מצויה? ר' אליעזר אומר בראש, ר' יהושע אומר בלב". ג. 

)ילקוט שמעוני משלי רמז תתקכט(  

על המדרש לפסוק זה כתב הרב סולובייצ'יק:

"הנכון הוא שאין כלל מחלוקת בין ר' אליעזר ור' יהושע, שתי הדעות משלימות זו את זו ]...[ אין צלם א-להים   

שורה באדם אלא אם כן חברּו בו יחד חוכמת הראש וחוכמת הלב" )מתוך “ימי זיכרון", עמוד 115(.

מהו ההבדל בין הפשט של פסוק זה מאיוב ובין המדרש מילקוט שמעוני בנוגע לחוכמה?  )1(

כתוב דוגמה להתנהגות או למעשה המבטא את “חוכמת הראש", ודוגמה להתנהגות או למעשה המבטא את   )2(

“חוכמת הלב".

/המשך בעמוד 4/)5 נקודות(
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עליך לענות על שלוש שאלות מנושאים ב-ד לבחירתך.

נושא ב — דמויות מופת )לכל שאלה — 20 נקודות(

אסתר  .4

צטט מאסתר, פרק ב' שלוש אמירות של הכתוב על אסתר.  א. 

ציין בנוגע לכל אחת מן האמירות אם היא מאפשרת "היכרות ישירה" או "היכרות עקיפה" עם דמותה של אסתר.   

)8 נקודות(

אפשר לראות דמיון רב בין סיפור יוסף במצרים )המתואר בבראשית, פרקים ל"ט-מ"א( ובין הסיפור במגילת אסתר,  ב. 

בלשון הפסוקים ובתוכן שלהם.

לפניך ארבעה ציטוטים מסיפורי יוסף:   )1(

ֵעיָניו... ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה" )בראשית, פרק ל"ט, פסוקים ד'-ו'(. ְמָצא יֹוֵסף ֵחן ּבְ "ַוּיִ  —  

רּו  ה ְוִיְצּבְ ֹאת ָהֵאּלֶ ִנים ַהּטֹבֹות ַהּבָ ָ ל אֶֹכל ַהּשׁ צּו ֶאת ּכָ ִקִדים ַעל-ָהָאֶרץ ... ְוִיְקּבְ ה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ּפְ "ַיֲעׂשֶ  —  
 

ְרֹעה" )בראשית, פרק מ"א, פסוקים ל"ד-ל"ה(. ַחת ַיד ּפַ ָבר ּתַ  

ל ֲעָבָדיו" )בראשית, פרק מ"א, פסוק ל"ז(. ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ּכָ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ "ַוּיִ  —  

ָהב  ם ְרִבד ַהּזָ ׂשֶ ׁש ַוּיָ ְגֵדי ׁשֵ ׁש ֹאתֹו ּבִ ְלּבֵ ן אָֹתּה ַעל ַיד יֹוֵסף ַוּיַ ּתֵ ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוּיִ ְרֹעה ֶאת ַטּבַ ַסר ּפַ "ַוּיָ  —  
 

ארֹו" )בראשית פרק מ"א, פסוק מ"ב(. ַעל ַצּוָ  

עיין באסתר, פרק ב', פסוקים ג'-ט"ו, והבא מפסוקים אלה שלושה ציטוטים הדומים בלשונם ובתוכנם   

לציטוטים מסיפור יוסף שלפניך.

בנוגע לאחד מן הציטוטים שהבאת מאסתר, הסבר מהי המשמעות המתקבלת מן ההשוואה שלו  )2( 

לסיפור מבראשית. 

)7 נקודות(

" 'וכאשר אבדתי אבדתי' ]פרק ד' פסוק ט"ז[ — נענה מרדכי ואמר לאסתר: ]...[ ואת אמרת גזור תענית, שיצומו   ג. 

ג' ימים? בי"ד ]בניסן[ — יום ששוחטין בו את הפסח, ובט"ו ]בניסן[ בו מועד, ובט"ז ]בניסן[ בו ָקֵרב עומר התנופה,

שלחה ]אסתר[ ואמרה לו: ]...[ אם אין ישראל בעולם — מה המועדות יפים? אם אין ישראל — למה תורה? מוטב   

לבטל מצווה אחת, אולי ירחמו עלינו מן השמים, אלא עמוד וגזור התענית".

)ספרי דאגדתא על אסתר — מדרש פנים אחרים )בובר( נוסח ב פרשה ד(  

על פי המדרש קבעה אסתר צום לימים שבהם חל חג הפסח. בסס את דברי חז"ל על הכתוב במגילת אסתר   )1( 

בסוף פרק ג' ובסוף פרק ד'.

הסבר בלשונך את הטענה של מרדכי נגד הציוויים שקבעה אסתר, ואת תשובת אסתר על טענה זו של מרדכי.    )2(

)5 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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גדעון  .5

עיין בשופטים, פרק ו', פסוקים ז'-י"ג.  א. 

לשון הכתוב בפסוקים אלה דומה ללשון הכתוב בעשרת הדיברות.   )1(

עיין בשמות, פרק כ', פסוקים א'-ו', ובסס קביעה זו על דוגמה מלשון הכתוב בשופטים ובשמות.   

על פי פירוש שלמדת, הסבר מדוע ראה מלאך ה' בתגובת גדעון הוכחה כי גדעון מתאים להושיע את העם.   )2(

)8 נקודות(

עיין בשופטים, פרק ז', פסוקים א'-ז'.  ב. 

ְלָעד" )פסוק ג'(.  ר ֵמַהר ַהִגּ ב ְוִיְצפֹּ "ִמי ָיֵרא ְוָחֵרד ָישֹׁ  )1( 

הסבר מדוע ציווה ה' על גדעון להשיב מן המלחמה חלק מן הלוחמים כבר בשלב הראשון, אף שהמלחמה במדין 

הייתה מלחמת מצווה. 

על פי שני פירושים שונים שלמדת, כתוב מה נועד לבחון "מבחן המלקקים".   )2(

)7 נקודות(

רש"י לשופטים, פרק ו', פסוק י"ג:   ג. 

"ויש ה' עמנו — ואם יש ה' עימנו, למה מצאתנו וגו'. אשר ִספרו לנו אבותינו — פסח היה, אמר לו, אמש הקרני 

]הקריא בפניי[ אבא את ההלל, ושמעתיו שהיה אומר 'בצאת ישראל ממצרים' ועתה נטשנו ]...[". 

רש"י לשופטים, פרק ו', פסוק י"ט:    

“ 'קמח מצות' — למדנו שפסח היה, יום תנופת העומר, לכך נאמר, 'והנה צליל לחם שעורים מתהפך' ".    

חז"ל, ובעקבותיהם רש"י, אמרו שהתגלות המלאך לגדעון אירעה בפסח. 

הסבר שני רמזים בכתוב שבאמצעותם קשרו חז"ל בין התגלות המלאך לגדעון ובין חג הפסח.    )1(

ציין נקודת דמיון אחת והבדל אחד בין מצבם של בני ישראל במצרים ובין מצבם של בני ישראל בימי גדעון.    )2(

)5 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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נושא ג — "ארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק" )לכל שאלה — 20 נקודות(

מהי הממלכה שעליה ניבא כל אחד מארבעת הנביאים?  )1( א.   .6

הסבר מדוע נדרשו ארבעה נביאים באותו זמן. בתשובתך ציין אירוע היסטורי מרכזי שהתרחש בימי כל   )2( 

הנביאים האלה.

)8 נקודות(  

עיין במיכה, פרק ו', פסוקים ו'-ח'.  )1( ב. 

ציין את החטאים שעליהם הוכיח הנביא את העם בפסוקים ו'-ז'.  —  

בחר מפסוק ח' שתי דרישות של הנביא מן העם, והסבר כיצד הן מתקנות את החטאים שציינת.  —  

עיין במלכים ב, פרק ט"ז.   )2(

הוכח כי אחד מן החטאים שציינת בתת־סעיף )1( אכן התבצע בימי הנביא מיכה.  

)7 נקודות(

עיין בעמוס, פרק ה', פסוקים כ"א-כ"ה. ג. 

לפי דברי הנביא, מה העם נדרש לעשות כדי לכפר על חטאיו?  )1(

מהו התפקיד של דברי עמוס בפסוק כ"ה? הסבר את הפסוק לפי פירוש שלמדת.  )2(

)5 נקודות( 

עמוס  .7

עיין בפרקים א'-ב'. א.    

מהי התבנית הקבועה של נבואת עמוס בפרקים אלה, ומהי משמעותה של תבנית זו בנוגע לעם ישראל?  )1(   

כיצד גרם עמוס לאנשים מממלכת ישראל להקשיב לדבריו? בתשובתך ציין את סדר הנבואות של עמוס   )2( 

בפרקים אלה.

)8 נקודות(

עיין בפרק ב', פסוקים ו'-ח'. צטט והסבר שלושה מחטאי ישראל המוזכרים בפסוקים אלה.   )1( ב. 

לפי דברי עמוס, ה' יעניש את ישראל אף על פי שחטאיהם קלים מחטאי הגויים.    )2(

מהו ההסבר לכך? בסס את דבריך על פרק ג', פסוקים א'-ב'.  

)7 נקודות(

עיין בפרק ו', פסוקים ד'-ו', ובישעיה, פרק ה', פסוקים י"א-י"ב.  )1( ג. 

מהי התופעה החברתית המתוארת בשתי הנבואות בפסוקים אלה?  

עיין בפרק ח', פסוקים ד'-ו' ובישעיה, פרק א', פסוקים כ"ב-כ"ג.  )2(

מהו המשותף לחטאים המתוארים בשתי הנבואות בפסוקים אלה?  

)5 נקודות( 

/המשך בעמוד 7/
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נושא ד — פרשנות רש"י ורמב"ן )לכל שאלה — 20 נקודות(

פרשנות רש"י  .8

הסבר על פי פירושים שלמדת, מה רש"י מלמד על כוח התפילה מן המילים המודגשות בכל אחד מן הפסוקים שלפניך: א. 

י לֹא ִהְמִטיר ה' ֱא-לִֹהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה" )בראשית, פרק ב', פסוק ה'(. "ּכִ  —

ַער" )בראשית, פרק כ"א, פסוק י"ז(. ַמע ֱא-לִֹהים ֶאל קֹול ַהּנַ י ׁשָ "ּכִ  —

)8 נקודות(

רש"י לבראשית, פרק י"א, פסוק ט':   ב. 

" 'ומשם הפיצם' — ]...[ וכי אי זו קשה: של דור המבול או של דור הפלגה? אלו לא פשטו יד בעיקר, ואלו פשטו 

יד בעיקר להילחם בו. ואלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן העולם? ]...[ למדת שׂשנאּוי ]שנואה[ המחלוקת וגדול 

השלום".

הסבר את שאלת רש"י.  )1(

כתוב בלשונך את הערך שרש"י מלמד בפירוש זה, והסבר כיצד למד רש"י ערך זה מן הפסוקים.  )2(

)7 נקודות(

עיין בשמות, פרק ד', פסוקים א'-ג'. ג. 

רש"י לשמות, פרק ד', פסוק ג': " 'ויהי לנחש' — רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ]...[ ותפס אומנותו של נחש".

על פי רש"י, אילו דברים שאמר משה היו לשון הרע על ישראל? מהו הערך החינוכי הנלמד מפירוש זה?  )1(

מהו המשותף לפירוש זה של רש"י ולפירושים הפותחים של רש"י לחומשי התורה?  )2(

)5 נקודות( 

/המשך בעמוד 8/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרשנות רמב"ן  .9

בפירושו לבראשית, פרק י"ב, פסוק ו', כתב רמב"ן:  א. 

"ודע כי כל גזרת עירין כאשר תצא מכוח גֵזרה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת על כל פנים".  

הסבר דברים אלה.  )1(

כתוב שתי דוגמאות מן התנ"ך שמביא רמב"ן לעיקרון זה.  )2(

)8 נקודות(

רמב"ן מיישם את העיקרון "מעשה אבות סימן לבנים" גם בפרשנות שלו לחטאים שחטאו האבות. ב. 

)7 נקודות( כתוב דוגמה אחת לכך, השונה מן הדוגמאות שציינת בתת־סעיף א )2(.   

רמב"ן לבראשית, פרק כ"ו, פסוקים כ'-כ"ב: ג. 

" 'ויקרא שם הבאר עשק' — יספר הכתוב ויאריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק,   

והוא ואביו עשו אותם בשווה, אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דברי עתיד. כי 'באר מים חיים' ירמוז 

לבית א-לוהים אשר יעשו בניו של יצחק ]...[ כמו שאמר 'מקור מים חיים את ה' ' )ירמיה, י"ז, י"ג(, וקרא הראשון 

שהחריבוהו.  עד  מלחמות  וכמה  מחלוקות  כמה  אותנו  ועשו  עימנו  התעשקו  אשר  הראשון  לבית  ירמוז   'עׁשק', 

'ובמלכות  בו:  שכתוב  כשמו  אותו  שקרא  השני  הבית  והוא  הראשון,  מן  קשה  ֵׁשם  'ִשְטנה',  שמה  קרא   והשני 

אחשוורוש ]...[ כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם' )עזרא, ד', ו'(, וכל ימיו היו לנו לשטן עד שהחריבוהו וגלינו 

 ממנו גלות רעה, והשלישי קרא 'רחובות', הוא הבית העתיד שייבנה במהרה בימינו, והוא ייעשה בלא ריב ומצה, 

והא-ל ירחיב את גבולנו".

ֵארֹות בדרך הפשט?  מדוע רמב"ן אינו מפרש את סיפור הּבְ  )1(

הסבר את ה"סימן לבנים" במעשה זה של יצחק, על פי פירוש רמב"ן.   )2(

)5 נקודות(


