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 תשע"ז שבט                     בע"ה

 לדעת"-הוראת תנ"ך ברוח "לב

 חמ"ד תנ"ךבגרות בב"לב לדעת" שאלות ו

 

 ,ָעֵלינּו ַרֵחם ַהְמַרֵחם ָהַרֲחָמןָאִבינּו ָהָאב "

 ּוְלַלֵמד דִלְלמֹ  ִלְשֹמעַ  ּוְלַהְשִכיל ְלָהִבין ְבִלֵבנּוְוֵתן 

 ר ְוַלֲעשֹות ּוְלַקֵיםִלְשמֹ 

ַאֲהָבהּתוָרֶתָך  ַתְלמּודי ֶאת ָכל ִדְבֵר   ".בְּ

 

)ערך, מעורבות  שאלות עמ"ר מהלך בו ישולבו המובילבהובלת היו"ר ד"ר משה ויינשטוק, כירות הפדגוגית, המז

משתלבים במהלך  ל הוראת התנ"ך בחמ"ד,, בפיקוח ע. אנוהלימודמקצועות רוב בחינות הבגרות בב ורלוונטיות(

 . הבור עמוק של לומד התורה אל התורחי - ומטרותיו זה מתוך הזדהות מלאה עם התהליך

להשפיע על תהליך הלמידה כולו  השנועד בנקודת הקצה, פעולהפעולה שילוב השאלות בבחינות הבגרות הוא 

הרחיב ולהעמיק ומטרתנו ל ד"בחמ יםכבר נעשאלו ים דבר ב."ך מכיתה א' עד י"ימוד תנבל ולשלב שיח הפנמתי

 בכך.

 האישית. מהתודעה לחלק ודעות, והפיכתם רעיונות תכנים, של פעילה בדברנו על הפנמה אנו מתכוונים לקליטה

  . לדעת"-, והן נקראות בחמ"ד "שאלות לבשאלות הפנמה הן שאלות המכוונות את הלומד אל הפנמת הנלמד

 

א מסמך זה הימטרת נפרט את מטרות שאלות ההפנמה ואת דרכי ההטמעה שלהן במבחני הבגרות.  הזבמסמך 

מבחני הבגרות, כיום בכבר לשקף את המצב הקיים , כיוון הרצוי של הוראה הפנמתית בכיתהעל הבקצרה להצביע 

  ."לדעת-לב"לשאלות התלמידים  נתציע כיוונים להכהלו

 

 בתקווה שהוראת התנ"ך תעצים את אהבת התורה, והפנמת ערכי התורה בחיינו ובחיי תלמידינו.

 

 בברכה

 יהודה טרופר

 מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד
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והתחלנו ללמוד נביאים אחרונים: ירמיהו. כאן החזרה נחוצה פי כמה. הן לא סגי בקריאת דברי 

מפרה -את המעשים, שיהא הפסוק כוח הנביא והבנתם. רצוננו, שדברי הנביא יחדרו לתוך הלב, יכוונו

בחיים, שיעמוד לאדם בשעת דחקו, שבשעות הכרעה ובשעות ניסיון יתגלה הפסוק, יאיר מחשכיו, 

ידבר אל האדם, כאילו רק בשבילו נאמר ולשעה זו נתכוון. הן רק למטרה זו לומדים ומלמדים אנו 

 תנ"ך, ואיך יושג זה בלי חזרה?

שנת המלחמה על כל  –והימים ימי סוף קיץ ת"ש  –בירמיהו ...אחרי שגמרנו עשרה פרקים 

ובבואי לבחון את ידיעות תלמידותיי בחמשת הפרקים האחרונים, אמרתי לפתוח את  –מאורעותיה 

 התנ"ך ולענות על שתי השאלות האלה:

 . מה הם לדעתך הפסוקים האקטואליים ביותר ברגע זה בפסוקים האלה?1

 ודדים ביותר ברגע זה בפסוקים הללו?. מה הם לדעתך הפסוקים המע2

השתרר מצב רוח טוב. התחילו לעיין ולדפדף. לפתע בדממה המשתררת )אחרי חידוד עפרונות, חיפוש 

מחברות, מילוי עטים נובעים בדיו( שמעתי אחת אומרת בלחישה לחברתה: "צריך לקרוא את הכל 

 כאילו מחדש. לא קראתי את הפרקים כלל מצד זה".

השגתי את מטרתי. היא תקרא את הפרקים "מצד אחר", מנקודת ראות חדשה, פרטית בעצם, בזה 

 יותר, וזה הטוב בדבר.

 עניינים תוכן

 2 ............................................................................................................................................. מבוא
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 4 .................................................................................................................. בעבר" לדעת לב" שאלות

 4 .................................................................................................... מחוון או תשובון – התשובות בדיקת

 4 ...................................................................................................................... ההפנמה שאלות היקף

 4 .................................................................................................................................... לותשא סוגי

 5 ............................................................................................................. "לדעת לב" לשאלות דוגמאות

 5 ......................................................................................................................... וערך מסר שאלות

 7 ..........................................................................................................................מידות על שאלות

 9 ......................................................................................................................... רלוונטיות שאלות

 11 .......................................................................................................................................... סיכום

 

 מבוא

על מבחן שערכה  1מספרת ע"ה נחמה ליבוביץ' .ע לשאלות הפנמהמעורר השראה בנוגנפתח במקור מרגש ו

 ה: י, שנה לאחר פרוץ מלחמת העולם השני(1940) ירמיהו בירושלים בשנת ת"ש ם מספרפרקילתלמידותיה על 

 

 

 

 

 . לשאלות אלו ולראות את התשובות המרגשות של התלמידות בספר לעיין מומלץ

                                                           
1
 .483–482עמ' , 2001 ירושלים, ליבוביץ' לנחמה זיכרון פרקי נחמה, ספר 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי
  הפיקוח על הוראת התנ"ך

 

3 

 

 רציונל

 למידה

-על תהליכים שכליים, אולם לימוד התורה חייב לאצור בתוכו גם תהליך נפשיבעיקר מטבעה מבוססת , למידה

גיוון באיכות הלמידה, בהיקף החומר הנלמד, תלוי בהחיבור הפנימי אל דבר ה' פנימי של חיבור לדבר ה'. 

 חיבור של הלומד אל התורה. למידה המכוונת אל בהלמידה, ו

הידע מיומנויות. על גבי רכישת ססת על שני שלבים קודמים של רכישת ידע ולמידה מכוונת הפנמה, מבו

 , נבנית הקומה השלישית של ההפנמה. והמיומנויות

אחד המרכיבים המרכזיים של למידה מכוונת הפנמה, הוא שיח היוצר חיבור בין התורה לבין החיים על ידי 

תנ"ך, ועל ידי חיפוש הרלוונטיות של התנ"ך בחיינו , על ידי הפנמת ערכי הומידותיהם הזדהות עם אישי התנ"ך

ראוי לשיח זה להתנהל בכיתה, בהקשבה מעמיקה זה לזה, ובהקשבה לדבר ה' העולה  .האישיים והציבוריים

 . בהוראת תנ"ך "לדעת-לב"שילוב  – שנושאם הוא השתלמויות מוריםה "בעבעתיד ייפתחו  מהתורה.

 

 הערכה

רק סיכום של תהליך הלמידה, אלא חלק אינטגראלי מתהליך הלמידה. ממילא  צריכה להיות לאהערכה נו, דעתל

ל המרכיבים הקיימים בתהליך הלמידה ימצאו את מקומם, גם אם בצורה שונה ובמינון שונה, מצופה שכ

 בהערכה. 

 מועצםגם בעיני הלומד ולשם הוא מכוון את מאמציו בלמידה. מה שמוערך  כו מועצםמה שמוערך ערבנוסף לכך, 

 בעיני המלמד ובאופן טבעי לשם הוא מכוון את הוראתו.

 יותר להעריך כישורי חשיבה מסדר גבוה, אך בלתי אפשרי להעריך את הפנמת הנלמד שהקקל להעריך ידע והבנה, 

את השפעת התורה על אישיותו של הלומד. ישנם דברים, והם המשמעותיים ביותר בלימוד, שרק בוחן כליות ולב ו

 ?מההפנמה ותעסוק רק בידעתתעלם שההערכה  ,האם משמעות הדבר היאיכול להעריך. 

פנימי, וההערכה תהיה על -תהליך רגשיאת תחילתו של מרכיבים שיוצרים  במבחן הבגרות בידינו לשלב

 , כמפורט להלן.ולא על עצם ההפנמה "השוליים" של מרכיבים אלו

כולל שיח, הפנמתי בכיתה  . לימודיוצרות חיבור בין עולמו הפנימי של הלומד לבין החומר הנלמדשאלות ההפנמה 

מבחן ל םמתאימילא משפיעים על לב התלמיד, אבל וכו' דברים ש חות, הבעת קול אישי, פתיה, מענהויכוח, הקשב

פחות אישיות ופחות מעמיקות  ןהשל מבחן וולאווירה לתבנית  מותאמיםות ההפנמה בבגרות לשא. על כן, בגרות

 . שיח המתרחש בכיתהבהשוואה ל בנפש,

למלמדים וללומדים שהלמידה מכוונת גם ליעדים עצם ההתייחסות בתהליך ההערכה גם לעולם הערכי, מבהירה 

 אלו. 

 

שני מסמכים שנכתבו במזכירות הפדגוגית, מסמכים המציגים את תפיסת העולם ל להלן קישורלהרחבה, 

. יש לציין שמטבע הדברים, ישנן שאלות (ב' חלק, א' חלק) החינוכית ומפרטים דוגמאות רבות לשאלות עמ"ר

אימות למקצועות רבים, כהיסטוריה וספרות, אך , שמתהכלליים של המזכירות הפדגוגיתהמופיעות במסמכים 

 למקצועות הקודש. שאלות המתאימות לתנ"ך מופיעות בהמשך מסמך זה.מתאימות לא כלל 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Omer1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/Omer2.pdf
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 בעבר"לב לדעת" שאלות 

מידות, כל הדוגמאות לערכים והתייחסות לתה בהם יבכך שהי גם בעבר ך בחמ"ד התאפיינו"תנהמבחני  כאמור,

 –)לדוגמה  . החידוש הוא ההתמקצעותמהשנים האחרונותפנמה הן מתוך מבחני תנ"ך שיובאו להלן לשאלות ה

. זו לא מהפכה כמלמדים וכלומדים והמודעת האמירה המפורשתו, הבהרת סוגי השאלות(, שימוש במחוון ובנייתו

 .חינוךבין הבין ההוראה לשמות נוספת בחיבור אלא התקד

 

 מחוון  ון אותשוב – תוהתשובבדיקת 

מגדיר במדויק מהי ולעיתים בעזרת מחוון. תשובון בעזרת תשובון לעיתים ייבדקו אלות אלו התשובות לש

מספר פרמטרים מגדיר , או שיתקבלותשובות ה לטווחד עַ נְ ִמ מגדיר מחוון  ובה הנכונה ומהי השגויה, לעומתוהתש

 בלבד.  אחת נכונהיהיו שאלות שאין להן תשובה להתרגל לכך שיש . האפשריות ותלתשוב

מדות שמביע התלמיד, ראו ההערכה תתבצע במידה רבה ביחס לביסוס התשובות על הכתוב, ולא ביחס לע

 דוגמאות להלן. ב

 

 ההפנמה היקף שאלות

 .ההפנמה נעבור אל או השלישי סעיף השני, ובהבנהוייפתחו לרוב בסעיף של ידע  אלו שאלות

: . לדוגמהבמבחן לתלמידשניתנת שאלות הפנמה, בגלל הבחירה יינתנו על קשה להעריך כמה נקודות מהמבחן 

סעיפי הפנמה, יתכן ותלמיד א'  3מתוכן. אם יהיו לדוגמה,  6ועל התלמיד להשיב על שאלות  11יש  2381בשאלון 

נקודות. בדוגמה זו הציון על שאלות  12שאלות אלו ויוכל לקבל עד  3, ואילו חברו יבחר את כל יבחר שאלה אחת

 נקודות. 12-ל 3הפנמה ינוע בין 

יהיו שאלות  י"ב, בשאלונים של עולים חדשים-י"א ובכיתות  ,יח"ל 5-ו 3של  םונילשאלות "לב לדעת" יהיו בשא

  .ללא שינוי מהמקובל בעבר במינון נמוך

 

 סוגי שאלות

 ים:שאלות משלושה היבטתהיינה השנה 

 מסר וערך 

 מידות 

 רלוונטיות 
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 לשאלות "לב לדעת" דוגמאות

 שינויים.  עברוני הבגרות שהיו בשנים האחרונות, חלקם לקוחות מתוך מבח הדוגמאות להלן

 . מודגשים בצהובסעיפי "לב לדעת" 

 

 שאלות מסר וערך

שאלה הפונה אל התלמיד ומבקשת ממנו להגדיר ערך העולה מתוך התנ"ך, היא שאלה המביעה אמירה חינוכית 

 לימוד תנ"ך צריך להוביל אותנו למציאת ערכי הנצח הטמונים בה. –ברורה 

רות בהתנגשות בין ערכים, להגדרת גבולות הגזרה רצוי להרחיב את הדיון לדילמות הנוצ בשונה מהמבחן, ,בכיתה

 .וליצור שיח רלוונטי על ערכים של הערכים

 

 )כיתה י"ב( 2ספר דברים. 1

 העולם.  גדול בהן טעמן )ו(נכשל נתגלו מקראות שתי תורה? שהרי טעמי נתגלו לא מה יצחק: מפני רבי "ואמר

לבבו'  את היטו נשיו שלמה זקנת לעת כתיב 'ויהיאסור,  ולא ארבה אני שלמה נשים' אמר לו ירבה כתיב 'לא

 .(')מלכים א' י"א, ד

 א', י' כ"ט(.  ממצרים' )מלכים מרכבה אשיב, וכתיב: 'ותצא ולא ארבה אני שלמה אמר סוסים',  לו ירבה 'לא

 כ"א, ע"ב( ף, דסנהדרין, בבלי תלמוד)

 ? התורה למצוות טעמים בפירוט הסכנה מהי, יצחק רבי דברי לפי .א

 המלך.  שלמה על יצחק רבי מדברי ,לחייו ללמוד יכול אדם שכל הלקח מהו הסבר ובתךבתש .ב

 נקודות( 4)

 

 :לסעיף ב' מחוון

 תשובה מלאה צריכה לענות על שני המרכיבים הבאים:

 .הרלוונטי לכל אדם )ולא רק למלך( לקחצוין  .1

 לקח נובע מדברי רבי יצחק במדרש. ה .2

 

 :דוגמאות

 סמך על עצמו והיה בטוח  , שהיה 'גדול עולם',פרז. שלמה המלךועצמי מ אדם צריך להיזהר מביטחון

על אחת כמה נכשל. הוא ל להרבות סוסים ולא להיכשל בהחזרת העם למצרים, ובסופו של דבר ושהוא יכ

 לקרות לכל אדם. עלולזה וכמה ש

 

  להגבלות הקשבה מלאה לצו ה' בתורה הכרחית לחיינו. אילו שלמה המלך היה מקשיב באופן מלא

 המוטלות על המלך, הוא לא היה נכשל בשני החטאים המפורטים במדרש. 

 

 

                                                           
2
 . ג'2שאלה  2571קיץ תשע"ו, שאלון   
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 )כיתה י"ב( 3ספר דברים. 2

 ערכים שאדם יכול ללמוד ממצוות שלמדת ביחידת "פתח תפתח". שניציין 

  מן הערכים שציינת, הסבר כיצד אפשר ללמוד אותו ממצווה שבחרת. לכל אחדבנוגע 

 נקודות( 2)

 

 :מחוון

 ה מלאה צריכה לענות על שני המרכיבים הבאים:תשוב

 (.איננה תשובה מלאה )תשובה שהיא פרוט של פעולות ערךציין יעשה הכללה ויהתלמיד  .א

 התלמיד הסביר כיצד ערך זה נלמד מאחת ממצוות יחידה זו.  .ב

 :דוגמאות

 .ערך: עזרה לנזקק צריכה לגבור על הרווח הכלכלי והאישי 

יב אותנו לוותר על רווח פוטנציאלי על מנת לעזור לעני בנתינת הלוואה האיסור להלוות בריבית, מחי

 שתוציא אותו מהמצוקה, ולא להלוות בריבית דבר שעלול לגרום לו לשקוע עוד יותר במצוקה הכלכלית. 

 

  .ערך: יושר והגינות, גם כלפי אדם שנמצא במעמד חברתי נמוך ממני 

כרו" )דברים כ"ד, ט"ו(, מלמדת אותנו על היחס הנכון "ביומו תתן ש –החובה לשלם שכר שכיר בזמן 

 לעובד הנמצא במעמד חברתי נמוך מבעל הבית. יש חובת יושר והגינות כלפי כל אדם וגם כלפי העובד. 

 

 4. יחידת "דיני מלחמה"3

 להים[ בלב האדם היא יחסו לחלש ולזר".-"אבן הבוחן ל'יראת שמים' ]יראת א

 (.235)נחמה ליבוביץ, עיונים בספר דברים, עמוד                                                   

 הסבר כיצד הטענה של נחמה ליבוביץ באה לידי ביטוי בדברי אברהם למלך גרר. (1)

ַאת א  ַוֹיאֶמר ַאְבָרָהם ִכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין "  )בראשית כ', י"א(" ַבָמקֹום ַהֶזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְדַבר ִאְשִּתי ֹלִהים-ִירְּ

 " )דברים, פרק כ"ה, פסוק י"ח(ְוֹלא ָיֵרא ֱאֹלִהים" (2)

 להים, ומדוע נאמר עליו כך. -על פי נחמה ליבוביץ, הסבר על מי נאמר בפסוק זה, שאיננו ירא א

 נקודות( 4)

"יראת כ רגישות זונחמה ליבוביץ טוענת שהתנ"ך מגדיר : הערך הנידון בשאלה זו הוא הרגישות לחלש ולזר, הערה

יישום עיקרון על פסוקים, ואגב החשיבה המעמיקה  –להים". בשני סעיפי השאלה נדרשת חשיבה מסדר גבוה -א

 מתמודד התלמיד גם בליבו עם ערך, מי רגיש ומי איננו רגיש וכו'. 

 :תשובון

ש אברהם אברהם היה זר וחלש בגרר, והוא טוען כנגד אבימלך שבעירו אין יחס ראוי לזר ולחלש ולכן חש (1)

 שיהרגו אותו בכדי לקחת את אשתו היפה. 

 ."להים-א ארי"ולא היה  הפסוק נאמר על עמלק, שהוא זנב בנחשלים החלשים (2)

                                                           
3
 .ג'6שאלה  900401קיץ תשע"ו, שאלון לעולים חדשים   

4
 ג'.5שאלה  2571תשע"ו, שאלון קיץ   
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 מידותעל ת ושאל

לומדי התנ"ך, היא שאלה המפעילה כ אליהן אנו שואפיםשאלה העוסקת במידות של אישי התנ"ך, או במידות 

זה ולעיתים לא, אבל בכל מקרה מתרחש  לעיתים אנו כלומדים מודעים לתהליך פנימיתהליך פנימי בלב הלומד. 

 פנימי של עיסוק במידות הנובע מלימוד התנ"ך. -תהליך נפשי

להרחיב בדיון על המקום האישי ביחס למידה זו, על האתגרים ברכישתה ועל  רצוי בשונה מהמבחן, ,בכיתה

הפניית הכלים לרכישתה. אולם במבחן בגרות אין מקום לשאלות אישיות כגון אלו, אלא רק לשלב הראשוני של 

 . אבותינו למידות לבתשומת ה

  

  5בראשית י"ז. 4

 בשני המקורות שלפניך באה לידי ביטוי מידה טובה של אברהם.

 ...איני כדאי )=ראוי( לקבל מתן שכר כזה".  -רש"י )לפרק י"ז, פסוק י"ח(: "לו ישמעאל יחיה 

 " )פרק י"ח, פסוק כ"ז(ָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפרוְ  ה'ַוַיַען ַאְבָרָהם ַוֹיאַמר ִהֵנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵבר ֶאל "

 מהי המידה הטובה של אברהם שבאה לידי ביטוי בשני מקורות אלו? (1)

 מן המקורות. כל אחדהסבר כיצד מידה טובה זו באה לידי ביטוי ב (2)

 (נקודות 4)

 

 :תשובון

מידה אחרת שיינתן כל  אושפלות רוח.  \על אברהם משני המקורות: ענווה  מידה טובה שאפשר ללמוד (1)

 משכנע כיצד היא מתבטאת בשני המקורות. סברה

רה, אומר שאינו ראוי במקור הראשון המידה באה לידי ביטוי כאשר אברהם, המצפה כבר שנים לבן משֹ  (2)

 רה.לשכר זה של בן משֹ 

 אמנם מעז לדבר בפני ה' ולדרוש ממנו להציל את סדום,  ,במקור השני היא באה לידי ביטוי כאשר אברהם

 עפר ואפר.   –ודע למעמדו הנמוך כלפי ה' בהיותו אדם אך מבהיר שהוא מ

 

 )כיתה י"א( 6בראשית י"ח. 5

 ח'-א. עיין בפסוקים א'

 ז ע"א("בבא מציעא פ מסכת( "אמר ר' אליעזר: מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה" )1)

 .מהפסוקים הוכח את דברי ר' אליעזר     

 מתיאור הכנסת האורחים שלו.של אברהם הנלמדת  נוספתטובה ( ציין מידה 2)

  הוכח את דבריך מהפסוקים.     

 (נקודות 8) 

 

 :2לסעיף  מחוון

 תשובה מלאה צריכה לענות על שני המרכיבים הבאים:

                                                           
5
 ג'. 2, שאלה 2381חורף תשע"ז, שאלון   

6
 .א'3שאלה  2381קיץ תשע"ו, שאלון   
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 (.איננה תשובה מלאה )פרוט של פעולות טובה מידהציין עשה הכללה והתלמיד  .א

 אברהם בפסוקים אלו. מעשיהתלמיד הוכיח שמידה זו תואמת את  .ב

 

 :דוגמאות

  :ות, חריצותזריזמידה. 

מספר פעמים כתוב על אברהם שהוא רץ, ממהר ומזרז את בני ביתו להכניס את האורחים, הוכחה: 

ַמֵהר)ו( למשל:  )ז( ְוֶאל  ְשֹלש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִשי ַוֲעִשי ֻעגֹות: ַמֲהִריַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ָשָרה ַוֹיאֶמר  ַויְּ

ַמֵהרח ֶבן ָבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִיֵּתן ֶאל ַהַנַער ַאְבָרָהם ַוִיַק  ָרץַהָבָקר   ַלֲעשֹות ֹאתֹו: ַויְּ

 

 .מידה: דאגה לזולת 

ֹחם ַהּיוֹם" -עצם הכנסת האורחים ביום חם הוכחה:  מבטאת אכפתיות מהעוברים ושבים, " )י"ח, א( כְּ

ַוִיַקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן "ויתירה מכך בזמן בו האורחים אכלו הוא עמד לידם ושרת אותם, כפי שכתוב: 

הּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַהָבָקר ֲאֶשר ָעָשה ַוִיֵּתן ִלְפֵניֶהם   " )י"ח, ח(.ַּתַחת ָהֵעץ ַוֹיאֵכלּווְּ

 

 

 7יחידת מות משה –ספר דברים . 6

 י"ח.-, פרק כ"ז, פסוקים י"בבבמדברג. עיין 

 שהוא לא ייכנס עם בני ישראל לארץ. הסבר את הבקשה של משה מה' לאחר שה' אמר לו  ( 1)   

להודיע שבחן של צדיקים, שכשנפטרין מן העולם, מניחין  –)לפסוק טו(: "וידבר ה' אל משה וגו'  רש"י ( 2)   

 ועוסקין בצורכי ציבור")=צורכיהם( )=עוזבים( צורכן 

 על פי רש"י, הבקשה של משה מה' לפני מותו מלמדת על שבח של משה.

  מן הבקשה של משה מה'. מוד שבח זהלזה, והסבר כיצד אפשר להשבח הכתוב מהו 

 נקודות( 4)

 

 :2תשובון לסעיף ג'

  העם תוך דחיקה נאמנות לאחריותו כמנהיג או ,ולא לצרכי עצמו דאגתו לטובת העםהשבח של משה הוא 

 כל הגדרה אחרת המציבה את צרכי העם מעל צרכי עצמו.  או ,הצידה של צרכיו האישיים

 עםמנות מנהיג חלופי ללתה ימה' הילמד מכך שמיד לאחר שהתבשר על מותו הקרב, בקשתו השבח נ 

 .(אדם עלול לשקוע בהםשניתן היה לשער ש) אישיו הכאבמו וערמצ, תוך התעלמות ישראל

 

 

 

 

 

                                                           
7
 ג'. 1, שאלה 2371חורף תשע"ז, שאלון   
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 שאלות רלוונטיות

שתורה שאלות רלוונטיות יוצרות חיבור בין תורת הנצח לבין חיינו כאן ועכשיו. יש בכך אמירה חשובה ביותר 

 אמירות לחיי עם ישראל בכל דור ודור.  שיש בוספר גם , אלא ועל העבר נביאים וכתובים אינם רק ספר מהעבר

 

 8)כיתה י"ב( ספר דברים. 7

  " )פסוק ז'(ַהֶזה ַהָדם ֶאת ָשְפכּו ֹלא ָיֵדינּו ְוָאְמרּו ְוָענּו"

 : שלפניך הפירושים בשני עיין

התורה,  דרכי לשמירת העם ֵהיִשירּו לא עליהם, אם הוא החטא כי לות, וזהלהתנצ זה שיאמרו וידמה: ג"לבר

 נפש. רציחת ביניהם תהיה שלא בדרך

 במקום יחידי ילך שלא להנרצח לוויה נתנו שלא ידי על הזה ]...[ גרמא )=גורם( לרצח היינו שלא: ם"מלבי

 סכנה.

 פי לע - העיר זקני על המוטלת האחריות ומהיב"ג, רל פי על - העיר זקני על המוטלת האחריות מהי( 1)

 י"ם? מלב

 -ניתן למצוא שלטי אזהרה שנתלו על ידי צה"ל שבין מדינת ישראל לשכנותיה,  ,על גדרות הגבול( 2)

אחד הפרשנים  מנהיגות לפיהאחריות שילוט זה משקף את  ."!, או "זהירות מוקשים"!"עצור גבול לפניך

  תשובתך. את נמק ?מיהו הפרשןשנזכרו בסעיף הקודם. 

  (נקודות 4)

 

 :2 לסעיף תשובון

 הפרשן הוא המלבי"ם. א. 

  המתייחס לפעולה מעשית של המנהיגות שנועדה למנוע פגיעה בחיי אדם. התשובה תכלול נימוק ברורב. 

 

 :דוגמאות

  השילוט נועד למנוע מאדם להיכנס לסכנת מוות ממוקשים או מאויבים שמעבר לגדר הגבול. הנחייה זו

לבי"ם המתייחס לאחריות המעשית של ההנהגה למנוע מאנשים להסתכן. לעומת זאת, תואמת את המ

 הרלב"ג מדבר על אחריות ההנהגה לחנך את הציבור, ושלטים אלו לא נועדו לחנך. 

 

 

 9עזרא ונחמיה. 8

 יש דמיון רב בין הקשיים בבניין הארץ בדורנו, ובין הקשיים שעמדו בפני שבי ציון בימי עזרא ונחמיה.

ין קושי אחד, בנוגע לבניין הארץ, בדורנו או בדורות האחרונים, והסבר מהו הדמיון בינו ובין הקושי צי

  שעמד בפני שבי ציון בימי עזרא ונחמיה.

  צטט פסוק המצביע על הקושי בימי עזרא ונחמיה.

 נקודות( 5)

                                                           
8
 ג'.3שאלה קיץ תשע"ו, ב 2571שאלון מבוסס על   

9
 ב'. 10, שאלה 2371חורף תשע"ז, שאלון   
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 :מחוון

 האחרונים. התלמיד הציע דוגמה לקושי שאכן עמד בפני שבי ציון בדורנו או בדורות .א

 התלמיד באר כיצד קושי זה דומה לקושי שעלה בספר עזרא ונחמיה, ובסס דבריו על ציטוט של פסוק. .ב

 :דוגמאות

 כך היה גם בזמן בו ניסו ישראל לבנות להכשיל את בניין הארץכדי  לאומיים-נו פונים לגופים ביןיאויב ,

ְיהּוָדה  ַעם־ָהָאֶרץ ְמַרִּפים ְיֵדי ַעם ַוְיִהי" את בית המקדש, והגויים תושבי הארץ הלשינו למלכי פרס. ציטוט:

ָהֵפר ֲעָצָתם .ּוְמַבֲהִלים אֹוָתם ִלְבנֹות ִרים ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים לְּ ֹסכְּ  ה(-" )עזרא ד', דוְּ

  גם אז וגם בימי נחמיה היה מאבק על בטחון ירושלים בין במלחמת ששת הימיםהמלחמה על ירושלים .

ם ְוַלֲעשֹות לֹו ּתֹוָעה ַוִיְקְשרּואויבים. ציטוט: "בין העם ישראל ל " )נחמיה ֻכָּלם ַיְחָדו ָלבֹוא ְלִהָּלֵחם ִבירּוָשָלִ

 ד', ב(.

רק חלק מעם ישראל עלה ) ימינוים ביקשימי עזרא ונחמיה לקשיים בקישור בין  יש תתקבל כל תשובה נוספת בה

 .(ועוד, ופערים חברתייםעוני  ;וזה הקשה על התושבים לשקם את ערי יהודה וירושלים

 

 10לנחמה ִמֶשֶבר. 9

 מן באחת בחר. תקווה בו ולהפיח העם את לעודד נביאים' ה שלח ישראל עם של בהיסטוריה משבר בִעתות .א

 :האלה הנבואות

 היבשות העצמות חזוןי"ד( -ם א'פסוקי) פרק ל"זיחזקאל  -

 ט'(-ב' )פסוקים א' פרק חגי -

 הנביא דברי שהפיחו התקווה ואת, העת באותה בו שרוי העם שהיה המשבר את תאר, שבחרת לנבואה בנוגע

 . הכתוב על דבריך את בסס. בעם

  (נקודות 5)

 

נכתבה"  לא -הוצרכה  נכתבה, ושלא -לדורות  שהוצרכה נבואה לישראל ]...[ להם עמדו נביאים "הרבה ב.

 י"ד, ע"א( דף, מגילה מסכת, בבלי תלמוד)

 :האלה הנבואות מן באחת בחר

 מ"ד( -"ב )פסוקים ל"ול פרקירמיה,  -

 . העצים אחדות זוןח -כ"ח( -ל"ז )פסוקים ט"ו פרקיחזקאל,  -

 הסבר ו. בדורנ או האחרונים בדורות ישראל עם לקורות מתאים שלו שהתוכן פסוק שבחרת הנבואה מן צטט

 :שבחרת לפסוק בנוגע

 ? נחמה שמצריך או שהצריך( בדורנו או האחרונים בדורות) הקושי מהו -

  ?זה לקושי, שבחרת בפסוק ואלמצ שאפשר, הנחמה הימ -

  (נקודות 5)
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 .שאנו, שאלת 2571קיץ תשע"ו, שאלון   



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי
  הפיקוח על הוראת התנ"ך
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 :לסעיף ב' מחוון

 שלושה מרכיבים:  יתקבלו תשובות מגוונות הכוללות

 .המצריך נחמהאו בדורות האחרונים, בדורנו  ,הוגדר קושי .א

 .שיש בו נחמה נבחר פסוק מהנבואות הנ"ל .ב

 .הוסבר כיצד פסוק זה יכול להוות נחמה .ג

 

 :דוגמאות

 ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר ִהַדְחִּתים ָשם ְבַאִּפי ּוַבֲחָמִתי ּוְבֶקֶצף ָגדֹול ַוֲהִשֹבִתים -ָצם ִמָכלז: "ִהְנִני ְמַקבְ "ירמיהו ל"ב, ל

 ַהָמקֹום ַהֶזה ְוֹהַשְבִּתים ָלֶבַטח".-ֶאל

לפני קום המדינה חיו בארץ ישראל מיעוט קטן של העם היהודי, רוב העם היה מפוזר ברחבי העולם ועבר 

אתו של ירמיהו המבשרת על קיבוץ גלויות, הפיחה תקווה רבה בעם המפוזר בעולם, שואה נוראית. נבו

 שהם עוד ישובו לארצנו, כפי שאכן התרחש לאחר קום המדינה. 

 יו ֶאְפַרִים ְוִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ֲחֵבָרו ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעלָ -ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶשר ְבַיד-ט: "ִהֵנה ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת"יחזקאל ל"ז, י

 ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ְבָיִדי".-ֶאת

מיחזקאל ל"ז, הפסוק  כלכלי(.-)פילוג על רקע עדתי, דתי, פוליטי, חברתי בדורנו יש משברים ופילוג בעם

הפילוג, המופיע לכל אורך התנ"ך, בין שבטי יוסף ויהודה יסתיים. זו הבטחה על מפיח נחמה בהבטחה ש

 .ים שבעםהפלגים השונאיחוד בין אחדות הלאומית ות החזר

 

 סיכום

אבותינו, להבחין בערכי הנצח  טובות שלהמידות שים לב להרגיל את עצמנו ואת תלמידינו ללבלימוד תורה ראוי 

 העומדים ברקע של מצוות התורה, ולזהות את הרלוונטיות של סיפורי התורה לדורנו. 

ובהכנה למבחני הבגרות רצוי לחדד את , לדעת"-שאלות "לב שילובנמשיך במגמה הקיימת של  תבמבחני הבגרו

 הדברים הבאים:

מידה מתוך  תרגל איתם הגדרתלומידות לפעולות, לשים לב לאבחנה שבין  נולמד את תלמידיל :מידות .א

 פעולות. 

ערכים, שמעשי אבותינו משקפים את  מצוות הן ביטוילהבחין בכך ש נולמד את תלמידיל: ערכים .ב

 משיג זאת במהלך הלימוד. להערכיהם, ו

כך שיש שאלות להיות ערים את האבחנה שבין תשובון למחוון, ול נוועבור תלמידי עבורנוחדד ל: מחוון .ג

 בעלות טווח רחב של תשובה נכונה. 

 ים. פנוס הנוציא חומרי הסברקרוב ב ,(קישור לרשימה) ך"תנ נות למדריכיפלניתן בשאלות 

 

-הרגשישכלל את השיח נ, מעבר למה ניתן לעשות במבחן בגרות - בהוראה הההפנמ תהליכילהעמיק את נמשיך 

 (התלמידה) היא" :שהובאו לעיל מה ליבוביץחכדברי נמקום לביטוי אישי אותנטי,  ניתן, פנימי עם תלמידינו

ל דעת, עומק שמתוך ו .", מנקודת ראות חדשה, פרטית יותר, וזה הטוב בדבר'מצד אחר'תקרא את הפרקים 

 .שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים" "חייםלמטרת העל: כוון נ ,וחיבור של הלב

http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201609/494f0482856641eeb98d203b526b4af6/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%20-%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C.pdf

