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 ונבואההיסטוריוגרפיה  – פרק ראשון

 :1שאלה מספר 

למשוח , הטיל על אליהו הן למשוח את חזאל למלך על ארם' שלושת המשימות שה( 1). א

המשימה . שפט לנביא במקומוולמנות את אלישע בן  את יהוא בן נמשי למלך על ישראל

מוצא את אלישע ומעביר לו באופן הוא  –היחידה שאליהו מבצע היא המשימה השלישית 

 . י את התפקידסמל

 . אליוהמסמל את העברת תפקיד הנבואה מעשה  –אליהו משליך את אדרתו על אלישע (8)

ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה ": ל מסתמכים עליהם בפירושם"שחז 'דברי ה( 1. )ב        

א הוא ל, היינו, מבקש מאליהו שימנה את אלישע לנביא במקומו 'ה –" תמשח לנביא תחתיך

 .מעוניין עוד באליהו כנביא

מעביר ביקורת על דרכו הנבואית של מתגלה אל אליהו ובהתגלות זו ' ה 11-0בפסוקים ( 8)

כמו קול , יותר וצנוע עליו להיות רחום. רעש ואש, וחכמו ר, קיצוני מדיקנאי והוא  –אליהו 

אליהו חוזר ? "אליהומה לך פה " –לאחר ההתגלות הוא שואל אותו פעם נוספת . דממה דקה

תשובה זהה זו . על תשובתו הקודמת בה הוא מאשים את העם ולא לוקח אחריות על מעשיו

לא רוצה שהוא ימשיך ' ולכן ה, מעידה על כך שאליהו לא מבין את המסר ולא מוכן להשתנות

 . בתפקידו

 

לט מחרב חזאל שיממי  –במלחמה  ם ישראלעאומר שהוא יעניש את ' ה 11בפסוק ( 1). ג

הוא מסכים עם דברי , בכך. ומי שיימלט מחרב יהוא יומת על ידי אלישע, יומת על ידי יהוא

המלחמה היא . 'שמאשים את העם בכך שחטאו ועזבו את בריתו של ה 11אליהו בפסוק 

 . על חטאיהם נשעו

 

 

 



 
 

   

  –יש לבחור תשובה אחת ( 8)

  זו מלחמה במסכים עם טענותיו של אליהו משום שהוא אומר ש' ה 12לפי פסוק

ען ום וטעל חטאי העבכך הוא מסכים עם דברי אליהו . ימות כל מי שעבד את הבעל

 . שמגיע להם עונש

  אליהו מכליל את כל העם , מסתייג מדברי אליהו משום שבדבריו' ה 12לפי פסוק

ומי שלא עבד את הבעל יישאר  אומר שרק מי שעבד את הבעל ייענש' ואילו ה

 . בחיים

שמץ של היסוס הוא עוזב את הבקר ורץ ללא  –התלהבותו של אלישע ניכרת מהתנהגותו ( 1. )ד

 . הוא מבקש רשות להיפרד מהוריו ומביע נכונות להצטרף אל אליהו מיד לאחר מכן. אליהואחרי 

ניתן . כל פעולות הפרידה אלישע מבצע במהירותאת  –מעיד על זירוז  81ריבוי הפעלים בפסוק ( 8)

. זובח את הבקר שהיווה את מקור פרנסתו עד כהאלישע  –או . להסיק מכך שהתלהבותו לא פחתה

 . ה על כך שהתלהבותו לא פחתהדינכונותו לוותר על רכושו מע

 

 :2שאלה מספר 

מכנה אותו בשמו הפרטי ללא כינוי כלשהו הוא  –יחסו של רבשקה אל מלך יהודה הוא יחס מזלזל . א

 . אשור ךהוא מסית את העם נגדו וטוען כי לא יוכל להצילם מיד מל, בנוסף". חזקיהו" –

אותה הוא , הוא אומר שלא ניתן לבטוח במצרים –לזל יחסו של רבשקה אל מלך מצרים גם הוא מז

הוא פרעה שומר וא, טוח בו ושעלול לפגוע בבוטחים בויתן לבשלא נדבר  –" משענת קנה רצוץ"מכנה 

 . לכל מי שבוטח בומשענת קנה רצוץ 

המלך הגדול מלך "מכנה אותו בכינוי המכובד הוא  –יחסו של רבשקה אל מלך אשור מכבד ומעריץ 

 ". אשור

להפסיק לדבר יהודית ולעבור לשפה הארמית אותה מרבשקה  םהשרים מבקשי 82-82 בפסוקים. ב

. הם מבקשים זאת בגלל שהעם שומע ומבין את דבריו המפחידים של רבשקה. יודעים רק החכמים

הוא ממשיך בנאומו , ה לתוצאה ההפוכה משום שרבשקה לא רק שלא מדבר בארמיתאבקשתם מבי

 . רם אף יותר כדי שכל העם ישמעבקול  –" ולגדקורא בקול "ביהודית ואף 

אל ישא לכם חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם " –לא יוכל להציל אותם חזקיהו  –דברי הפחדה ( 1). ג

 ...".'הצל יצילנו הלאמור ' אל הואל יבטיח אתכם חזקיהו " –לא יוכל להציל אותם ' ה או" מידו

צאו אלי ואכלו איש "...  -תאנה ומים ,גפן –כו לשפע יפתחו את שערי העיר וייכנעו יזאם  –דברי פיתוי 

רץ דגן ותירוש ארץ לחם א" –( אשור)ייכנעו יזכו לשבת בארץ פוריה שיש בה כל טוב  אם  או ..." גפנו

 ...". וכרמים



 
 

   

 . כל דעה מלווה בנימוק משכנע תתקבל כתשובה מלאה( 8)

וא זה ששלח אותו ה' רבשקה הלדברי  – אוניברסאליתהיא  82והות בפסוק תפיסת האל( 1. )ד

תפיסת . בכל מקום, לא שולט רק בגבולות יהודה אלא גם מעבר לה' ה, היינו, לכבוש את יהודה

וטוען שאף לך אשור מ מונה את הארצות שכבשרבשקה  –היא מקומית  52-55האלוהות בפסוקים 

גם  –כמו שהם לא הצליחו . אחד מהאלים של אותן ארצות לא הצליח להציל את ארצו מיד מלך אשור

ניתן להסיק מדבריו שלכל ארץ . יצליח להציל גם את ירושליםלא  –שלא הצליח להציל את שומרון ', ה

 . אלוהות מקומיתתפיסת   -..." אלוהי הנע ועוה... אלוהי חמת וארפד" –יש את האל שלה 

  -יש לבחור תשובה אחת בלבד ( 8)

. שלח אותו' הרי שזה סותר את טענתו הקודמת לפיה ה, אכן האלים הם אלים מקומייםאם  –מחליש 

 . שציווה על מלך אשור דבר מהלא ייתכן , מוגבל לארצו בלבד' אם ה

כאל מקומי ששווה בכוחותיו לכל האלים האחרים שלא הצליחו להציל את ' של התיאורו  –מחזק 

 . להצילם' ארצם יכול לזרוע פחד בלב שומעיו ולגרום להם להטיל ספק בכוחו של ה

 

 

 :3שאלה מספר 

 . מונע מירמיהו להתפלל בעד העם ולבקש מחילה בעבורו' ה 12לפי פסוק ( 1. )א

בוד את האלילים לעפים פעולה זה עם זה במשפחתיות על מנת משתהם  10-11בפסוקים ( 8)

 ". למען הכעיסני... האבות מבערים  את האש, הבנים מלקטים עצים" –' ולהכעיס את ה

לא בקיום המצוות על כך שהוא לא מעוניין בקורבנות א' הם לא שומעים לדברי ה 81-81בפסוקים 

שמעו ... כי אם את הדבר הזה. דברי עולה וזבח על.. דברתי את אבותיכם כי לא" –שבין אדם לחברו 

 . בלבדהפולחן  העם מתרכז בעבודת. .."בקולי

את האש על מנת  הבעירוכמו שהאבות  -" ים את האשהאבות מבער" –מידה כנגד מידה ( 1. )ב

שלא ניתן יהיה  ,יהיה כאש בוערת' כעסו של הכך  -" ובערה ולא תכבה"...  –לעבוד את האלילים 

 . לכבותה

על ידי נבוזראדן רב וירושלים האירוע ההיסטורי עליו נרמז בעונש הוא שריפת בית המקדש ( 8)

 . ס"לפנה 222בית המקדש  שהתרחש בשנת חורבן  –הטבחים של מלך בבל 

כלל לא ציווה על העם ' ואת העובדה שהמהקורבנות ' שים את סלידתו של השני הנביאים מדגי( 1. )ג

לא ציווה על הקרבת קורבנות אלא ' ה', מדגיש שהעם לא שומע בקול הירמיה  –להקריב קורבנות

. לא מעוניין בהם' הוא מציע לעם להוסיף את העולות לזבחים ולאכול מהם מפני שה. לשמוע בקולו



 
 

   

וגם , וצה לראות ולהריח אותםלא ר' מהקורבנות ואומר שה' עמוס מדגיש את סלידתו היתרה של ה

מעוניין בקיום משפט וצדקה שאמורים להתגלות כמו ' ום זאת הקבמ. לא לשמוע את זמרת התפילות

 . היה לצדם' בתקופת המדבר העם לא הרבה בקורבנות ועדיין ה. קיימים תמידלהיות  –נחל איתן 

מצווה ' אלה הבפסוקים  –ב "היחס של ירמיהו ועמוס לא עולה בקנה אחד עם הנאמר בדברים י (8)

 . בית המקדש בירושליםבשונים רבים ולהקריב קורבנות מסוגים  , לאחר הכניסה לארץ, על העם

העם לא .'היו אמורים להדריך את העם בקיום דרישת ה' לפי פסוקים אלה הנביאים ששלח ה( 1. )ד

 . ולא שמעו לדברי הנביאים ,עקשנים –משום שהיו קשי עורף ' ת דרישת הקיים א

, חיצוניגורם  – לל נביאי השקר שרימו והטעו אותםבג' ג העם לא קיים את דרישת ה"לפי ירמיה כ( 8)

 – 'את דרישת ה םזה שגרם להם לא לקיי בם הרע של האנשים עצמם הואשם ל' ירמיה זזאת לעומת 

 .פנימיגורם 

 

 החובהנושאי  – פרק שני

 חוק

 4לה מספר שא

אל תראו ואל : " למלחמההחיילים לפני היציאה וחיזוק  מטרת הפנייה של הכהן לעם היא עידוד. א

 ". להושיע אתכם... אלוהיכם' כי ה... תחפזו

בית ה למי בנה ממטרת הפנייה של השוטרים אל העם היא ניפוי הלוחמים ומתן פטור מיציאה למלח

ומי האיש " –ומי שפחדן ורך לבב , ה ולא לקחהשימי שנטע כרם ולא חללו ומי שהתארס לא, חנכו ולא

 ..."אשר בנה בית ולא חנכו

  –יש לבחור תשובה אחת . ב

מטרות אלו תואמות זו את זו משום שניפוי האנשים שלא מתאימים ליציאה למלחמה מחזקת את 

 .ים היוצאים לקרבשאר החייל

עלול לערער את המוראל של פחית את מספרם מהמטרות אלו מנוגדות זו לזו משום שניפוי לוחמים 

 . למלחמהאלה היוצאים 

 

 

 



 
 

   

 חכמה

 5שאלה מספר 

 . משבח את איוב אל אמונתו ומסירותו לו' וניתן ללמוד ממנו שה" עבדי איוב"הכינוי הוא . א

שהוא יזכה לרחמים הרי  –מי שזקוק לרחמים בעצמו ומבקש רחמים עבור חברו , ל"רי חזלפי דב. ב

ומיד לאחר , ומבקש עבורם רחמים הם מבססים את דבריהם על כך שאיוב מתפלל עבור רעיו. תחילה

 . 8כפול  –מפצה את איוב ומעניק לו את כל מה שאיבד למשנה ' מכן ה

 

 ונביאי שקרנביאי אמת 

 6שאלה מספר 

. "וילך ירמיה הנביא לדרכו" – יב לדברי חנניה ועוזב את המקוםירמיה אינו מג 11בפסוק ( 1.)א

 לא שלח אותו ועונשו יהיה שהוא ימות' ה, ירמיה מטיח בחנניה שהוא נביא שקר 12-12בפסוקים 

 ...". השנה אתה מת... 'לא שלחך ה" –באותה השנה 

לירמיה בה הוא שולח אותו לדבר אל חנניה וסותר את נבואת ' מה שגרם להבדל הוא התגלות ה( 8)

לותו לירמיה מעניקה לו את הביטחון לגשת אל חנניה והתג עול בבל לא יישבראומר ש' ה. השקר שלו

 . 'ת דברי הולהטיח בו א

ירמיה . תתגשםמקווה שנבואת חנניה  ייתכן שהוא –ניכרת מצניעותו גדולתו של ירמיה כנביא  . ב

  .רק כדי להיראות צודק להתווכח עם חנניה ןואין לו עניי, מעדיף את טובת העם על פני טובתו האישית

 

 תגובות על החורבן ושיבת ציון

 7שאלה מספר 

 (:יש לציין רק דוגמה אחת)דוגמה לדברי נחמה . א

 "להתנחם על ידי העמים האחרים1 העם לנחם זה את זה על  –" נחמו נחמו עמי. 

 "העם ריצה את עונשו, העונש בגלות נגמרזמן  –..." כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה. 

 "כבוד ה, ע יתיישר בדרך נסבהט, מהגלותבדרכם  –..." כל גיא ינשא וכל הרב וגבעה ישפלו '

 . הכייתגלה ויהפוך את הדרך למישורית וקלה להל

 "ניתן לסמוך על הבטחתו של כורש משום שהוא נשלח על ידי ה -" דבר אלוהינו יקום לעולם '

 . שהבטחותיו מתקיימות



 
 

   

 (ש לציין רק דוגמה אחת) –רים קשים דבדוגמה ל

 "מדומה לחציר יבשבגלות של העם ייאושו  –" אכן חציר העם . 

 "בני האדם הם זמניים והבטחותיהם לא יציבותכל  –" כל הבשר חציר . 

 . כל דעה מלווה בנימוק משכנע תתקבל כתשובה מלאה. ב

 

 ההרחבהנושאי  – פרק שלישי

 

 נביאי אמת ושקר

 8שאלה מספר 

 –ויצייתו לתורתו ולדברי הנביאים ', אם לא ישמעו לדברי הירמיהו אומר לעם ש, 2-1 לפי פסוקים. א

ציות לדברי  -הנביאים וכל העם משמיטים את החלק הראשון של דבריו , הניםוהכ. המקדש ייחרבבית 

 . ומביאים רק את החלק העוסק בחורבן המקדש', ה

לשמוע לא מעוניינים הם  –ניתן ללמוד מן ההשמטה שהלך הרוח של השומעים היה תוקפני ועוין  .ב

ים את ירמיה בנבואת שקר על חורבן בית כל מה שמעניין אותם זה להאש. ולציית להם' את דברי ה

 . בו הם בוטחים, המקדש

 

 תגובות על החורבן ושיבת ציון

 9שאלה מספר 

העם בעבר הם שהביאו חטאי  –" אוי נא לנו כי חטאנו" :דוגמה לצערו של המקונן על העבר( 1. )א

 .לחורבן

 –" שועלים הלכו בו, על הר ציון ששמם" 1 "נפלה עטרת ראשנו: "דוגמה לצערו של המקונן על ההווה

 . המקדש נחרב וכעת הוא שומם וריק מאדםבית 

צחי ומלכותו תימשך הוא נ 'ה –הוא לזרוע תקווה לישועה 10תפקיד הדברים הנאמרים בפסוק ( 8)

 . לעולמי עד



 
 

   

כדי לא לסיים את . על העם' של ההרב ת כעסו אמזכיר המקונן  –בעל אופי קודר ושלילי  88פסוק . ב

הוא שבו יש תפילה ובקשה לשיקום העם ו, בפסוק הקודם לונהוג לסיים את הספר , הספר בנימה כזו

 . יותר בעל נימה אופטימית

 

 להבנה ולניתוחקטע  –פרק רביעי 

 :11שאלה מספר 

 .מתקבצים בחברון ודוד נמשח למלךישראל  –עוסקים בהמלכת דוד  5-1פסוקים . א

 . דוד לוכד את מצודת ציון ומכריז שמי שיהרוג ראשון אדם יבוסי יהפוך לשר המלחמה 2-2בפסוק . ב

 

 :11שאלה מספר 

 :שלושה נימוקים. א

 "משבט יהודה, הוא אחד מהם, קרבה לדוד חשיםהעם  –" הנה עצמך ובשרך אנחנו. 

 "גם בזמן היות שאול , בריהםדל –" גם בהיות שאול המלך אתה המוציא והמביא את ישראל

 .המנהיג האמיתי היה דוד, המלך

 "שמינה אותו למלוך על ' הוא שליח הדוד  –..." אלוהיך לך אתה תרעה את עמי' ויאמר ה

 . העם

ומתואר באריכות ' ר משום שהוא מבטא את רצונו של הותהנימוק החשוב ביהנימוק השלישי הוא . ב

 . יתרה

 

 :12שאלה מספר 

 :שלוש ראיות

  שנקראה על   -ביבוס שתהפוך מאוחר יותר לירושלים ציון מצודת  שנקראמבצר דוד כובש

 ". וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד" –דוד עיר  –שמו 

  על כן קראו לו עיר דוד וישב דוד במצד" – ולכן היא נקראת על שמובמצודה דוד מתיישב" . 

 ויבן את העיר מסביב" –את העיר  ומרחיב דוד בונה"... 

 



 
 

   

 :13שאלה מספר 

העמידו את משום הם דוד לא רצה לשתות מן המים שהביאו לו שלושת האנשים  10על פי פסוק . א

 . א מים אלועל מנת להבי חייהם בסכנה

מעוררים תמיהה משום שהוא זה ששולח את האנשים להביא  10דברי דוד בפסוק , 11לפי פסוק . ב

בשביל לעשות  ן את נפשםביודעו שיצטרכו לסכ, הפלשתיםשם נמצאים , מהבאר שבבית לחם לו מים

 ?מדוע הוא לא רוצה לשתות מן המים, אם כך. זאת


