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 1שאלה מספר 

 סעיף א

 )יש לציין שתי ראיות בלבד( (1)

 מה שמעיד על חשיבותו. –האדם נברא אחרון כשהכול מוכן לקראתו 

 האדם בורך בשליטה על החיות. -(26"וירדו בדגת הים..." )

 .האדם נברא בצלם אלהים –( 27"ויברא אלהים את האדם בצלמו"  )

 האדם בורך בברכת פרו ורבו. –( 28"פרו ורבו..." )

לאדם יש חופש בחירה בין טוב לרע ואינו טוב מיסודו, על האדם להוכיח שהוא  –פירוש אחד  (2)

 טוב בחייו ובמעשיו.

אמירה זו  –נאמר "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד"  31בפסוק  –פירוש שני 

 כוללת גם את האדם.

 

 סעיף ב

כיצד ייתכן שאלהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו, כשאנו יודעים שאלהים  –הקושי הוא  (1)

 הוא מופשט, ואין לו צלם ודמות פיזיים?

 הצלם עליו מדובר בפסוק הוא של האדם ולא של האל.  –לפי רבי יוסף בכור שור  (2)

 הוא תכונה שיש לאדם והיא חופש בחירה. אינו פיזי, הצלם  –קוק  לפי הרב

 

 



 
 

   

 סעיף ג

 נקודת דמיון )יש לציין אחת בלבד( (1)

 האדם נברא ביום השישי

 האדם נברא בצלם אלוהים

 האדם שולט בחיות

הביקורת של חפר על מעשי האדם היא שהאדם חוטא בחטא הגאווה )היבריס(, הוא שולט  (2)

בחיות ובעולם, יוצר טכנולוגיה שנותנת לו יתרון על שאר הברואים ואף מהווה גורם הרסני 

לפי השיר, לאחר השמדת העולם אלוהים חוזר על ידי פצצת האטום. –לם ומשמיד אותו לעו

עולם ללא אדם  –על מעשה הבריאה אך הפעם ללא האדם, ואז כתוב "וירא אלוהים כי טוב" 

 הוא עולם טוב. 

לדעתי הביקורת של חפר מוצדקת, ניתן לראות את השפעתו ההרסנית של  –אפשרות א' 

מכלה את משאבי הטבע, גורם להתחממות גלובלית ולהכחדה  האדם בעולם, האדם

 מתמשכת של מיני החיות שבעולם. 

לדעתי הביקורת של חפר אינה מוצדקת, משום שהאדם משתמש בטכנולוגיה  –אפשרות ב' 

גם למטרות חיוביות ומנסה לשמור על העולם. לדוגמה, ישנן ארצות רבות המתחייבות 

י מחזור ומציאת מקורות אנרגיה חלופיים וידידותיים לשמור על איכות הסביבה על יד

 לסביבה. 

 תתקבל( -)הכתוב הנ"ל מהווה הצעה לתשובה וכל תשובה אחרת מנומקת היטב 

 

 2שאלה מספר 

 סעיף א

יעקב נאבק  –ותוכל"  –"כי שרית עם אלוהים ועם אנשים  –מדרש השם "ישראל" הוא  (1)

 וגבר עליו )"ותוכל"(.  –)"שרית"( עם המלאך 

ביעקב חל שינוי,  –על פי זקוביץ', משמעות השם החדש שניתן ליעקב היא מהמילה ישר  (2)

(, 36זה פעמיים" )בראשית כ"ז )רימה אותי( "ויעקבני  -כדברי עשיו  –מאדם שמרמה 

 באופיו ובהתנהגותו של יעקב. לטובה  . שינוי השם מעיד על שינוי אל"ישר" –לאדם ישר 

 סעיף ב

 רמזים המעידים שיעקב נאבק במלאך ה' ולא באדם רגיל )יש לציין שלושה רמזים בלבד(:

  (.25המלאך נוקע את ירכו של יעקב בנגיעה בלבד )פסוק 

  מה שמעיד על כך שיעקב בעצמו מאמין שלמלאך יש  –יעקב דורש מהמלאך שיברך אותו

 (.26כוח כלשהו )פסוק 



 
 

   

 הכוונה יכולה  –"כי שרית עם אלוהים ..."  –ק עם אלוהים  שיעקב נאב המלאך מציין בדבריו

 (28להיות למלאך עצמו )פסוק 

  "לאחר המאבק, יעקב קורא למקום "פניאל" כי "ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי– 

הוא משתאה לאור העבודה שחווה התגלות אלוהית ולא מת כתוצאה ממנה. כנראה שהוא 

 . מתכוון למפגש עם המלאך

 סעיף ג

 )יש לציין אחת בלבד( –ראיה המוכיחה שיעקב ניצח 

  (, מה שמעיד על חוסר היכולת שלו 26"שלחני" )פסוק  –המלאך מבקש שיעקב ישחרר אותו

 לגבור על יעקב. 

  (.28"ותוכל" )פסוק  –במדרש השם של יעקב )ישראל( נאמר שהוא גבר על המלאך 

  –ראיה המוכיחה שהמלאך ניצח 

  (.31מסיים את המאבק כשהוא צולע )פסוק יעקב 

 

 3שאלה 

 סעיף א

הפנייה היא אל השופט המקומי, והסיבה לפנייתו היא שהוא שאינו יודע כיצד לפסוק במשפט. 

 נזקי גוף. –כספים או "נגע לנגע"  –דיני נפשות / רצח, "דין לדין"  –המשפט יכול לעסוק ב "דם לדם" 

 סעיף ב

יש לציית להחלטת שופטי בית  (10הדבר אשר יורוך..." )פסוק  ל פידוגמה אחת: "ועשית ע (1)

 הדין העליון.

 "על פי התורה אשר יורוך... לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"דוגמה שנייה:

ית יש לציהכרעת שופטי בית הדין העליון היא על פי חוקי התורה ולכן  –(11)פסוק 

 להחלטתם.

 העונש הוא עונש מוות.  (2)

לדעתי העונש מוצדק משום שיש להבהיר שסמכותו של בית הדין העליון היא  –אפשרות א' 

 מוחלטת, והעונש נועד למען יראו וייראו.

לדעתי העונש אינו מוצדק, חוסר הציות לשופטי בית הדין העליון אינו חטא  –אפשרות ב' 

א לפגוע בערך קדושת חמור בעיני, ואינו מצדיק עונש מוות. ניתן להרתיע בדרכים אחרות ול

 החיים. 

 ובה מנומקת היטב תתקבל(ש)הכתוב הנ"ל מהווה הצעה לתשובה וכל ת



 
 

   

 4שאלה 

 

 סעיף א

 

  י דוגמאות בלבד(יש לציין שת) (1)

 "יעץ עצות חשוכות = חושב מחשבות של שטות, "ְבִמִלין מי האדם שמי -"ִמי זֶה ַמְחִשיְך ֵעָצה

ְבִלי ָדַעת" מדבר מילים שאין בהן  דעת = חכמה. ה' מאשים את איוב בכך שהוא מעז 

 להתלונן על חוסר הצדק שבעולם אך אין לו את ההבנה והחכמה הדרושות בכדי לקבוע זאת. 

 " ִאיפה היית אתה כשייסדתי את העולם, בזמן הבריאה?  –יָת ְביְָסִדי ָאֶרץ?" ֵאיפֹה ָהי 

  "ענה לי אם יש בך את החכמה להבין זאת.  -ה' דורש בלגלוג  –"ַהֵגד ִאם יַָדְעָת ִבינָה 

  "?מי קבע את גבולות הארץ?   –"ִמי ָשם ְמַמֶדיָה ִכי ֵתָדע 

  "?רק ה' יכול למדוד את השמיים  –דד את גבולות הארץ? המסר מי מ –"אֹו ִמי נָָטה ָעֶליָה ָקו

 ואת הארץ ולכן כוחו הוא אינסופי. 

  "?אדנים = החלק התחתון של הקיר, העומדים על יסודות הבניין.  –"ַעל ָמה ֲאָדנֶיָה ָהְטָבעּו

על פי האמונה בעת העתיקה האדמה הייתה מונחת על יסודות שהחזיקו אותה שלא 

 על מה הונחו יסודות הארץ?  –ואל תתמוטט. ה' ש

  "?הארץ? מי שם את אבן הפינה של –"אֹו ִמי יָָרה ֶאֶבן ִפנָָתּה  

 

 סעיף ב

  –אפשרות אחת 

אני אשתוק.  -לעומתך ה', אני נקלה, אפסי וחסר ערך, ולכן "יִָדי ַשְמִתי ְלמֹו ִפי"  –"ֵהן ַקֹּלִתי" 

 איוב  מצטנע ומקבל את תשובתו של ה'. 

  -אפשרות שנייה 

 –אתה ה', הבאת עלי קלון = בושה,  והשפלת אותי, ולכן "יִָדי ַשְמִתי ְלמֹו ִפי"  –"ֵהן ַקֹּלִתי" 

 אני אשתוק ולא אענה לך. איוב אינו מקבל את תשובתו של ה'. 

 


