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 6312שאלון 

 חלק ראשון: שייכות וזרות

 : יהושע ט6שאלה 

כ' מבטאת ביקורת כלפי -ז להתנהגות יהושע ונביאי העדה בפס' יד-א. השוואת התנהגות איש ישראל בפס' ו

 יהושע והנשיאים. 

ז' מבטאים איש ישראל ספקנות כלפי הגבעונים ומסרבים לכרות איתם ברית מחשש שהם יושבי -בפס' ו

ֹּאֶמר( ִאיׁש ָרֵאל, ֶאל-הארץ הקרובה: "ויאמרו )ַוי ֵאיְך, אכרות  ִוי:ַהִח -ִישְׂ ִבי ַאָתה יֹוֵׁשב, וְׂ ִקרְׂ ָרת -אוַלי, בְׂ ( -)ֶאכְׂ

ִרית". לעומתם יהושע ונשיאי העדה כורתים ברית עם הגבעונים בלי לברר את זהותם:  ָך בְׂ  לְׂ

ַחיֹוָתם".  ִרית לְׂ רֹּת ָלֶהם בְׂ ַע ָׁשלֹום, ַוִיכְׂ הֹוׁשֻׁ  יהושע: "ַוַיַעש ָלֶהם יְׂ

ִשיֵאי ָהֵעָדה"נשיאי העדה: "ַוִישָ  עו ָלֶהם, נְׂ  .בְׂ

 

כז וביהושע ו' פס' כה מבטא הן כשלון של יהושע והן את היותו -. הביטוי 'עד היום הזה' הנזכר בפס' יט1ב

 מנהיג ראוי: 

יהושע ו' כה: הביטוי 'עד היום הזה' מבטא כשלון של יהושע כמנהיג, שכן בגלל כשלון המרגלים ששלח  -

ֶאתליריחו נותרה בישרא ֶאת-ל משפחה כנענית: "וְׂ ֶאת-ָרָחב ַהּזֹוָנה וְׂ ַע, -ֲאֶׁשר-ָכל-ֵבית ָאִביָה וְׂ הֹוׁשֻׁ ָלּה, ֶהֱחָיה יְׂ

ָרֵאל, ַעד ַהיֹום ַהֶּזה". ֶקֶרב ִישְׂ  ַוֵתֶׁשב בְׂ

כז הביטוי 'עד היום הזה' מבטא הצלחה של יהושע כמנהיג, אשר קיים את התחייבותו לגבעונים -פס' יט -

ׁשֲֹּאֵבי ַמִים ֵבי ֵעִצים וְׂ ַע ַביֹום ַההוא, חֹּטְׂ הֹוׁשֻׁ ֵנם יְׂ ַבח --והנציח את מעמדם כמשרתים בבית ה': "ַוִיתְׂ ִמזְׂ ָלֵעָדה; ולְׂ

הָוה ַעד  ַהיֹום ַהֶּזה". -יְׂ

 

 

 הביטוי 'עד היום הזה' גם מעניק הסבר אטיולוגי: . 2ב

 כ: הביטוי 'עד היום הזה' מסביר את עובדת היותם של הגבעונים משרתים בבית ה'. -פס' יט -

 יהושע ו': הביטוי 'עד היום הזה' מעניק הסבר אטיולוגי לקיומה של משפחה כנענית בישראל.  -

 

 : שופטים ט"ו2שאלה 

 . מפרק ט"ו משתמע כי הן הפלשתים והן אנשי יהודה לא ראו בשמשון חלק מהם: 1א
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ִתי ִכי - ֹּאֶמר ָאִביָה ָאמֹּר ָאַמרְׂ -יחס הפלשתים לשמשון: אבי כלתו של שמשון משיא אותה לאדם אחר: "ַוי

ֵמֵרֶעָך". ֶנָנה לְׂ ֵנאָתּה ָוֶאתְׂ ֹּא שְׂ   ָשנ

ֹלֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש יחס אנשי יהודה לשמשון: הם אוסרים או - דו ׁשְׂ תו מסגירים אותו לידי הפלשתים: "ַוֵירְׂ

ַיד-ִמיהוָדה ֶאל ָך בְׂ ִתתְׂ נו לְׂ ָך ָיַרדְׂ ׁשֹון ]...[ ֶלֱאָסרְׂ ִׁשמְׂ רו לְׂ ֹּאמְׂ ִעיף ֶסַלע ֵעיָטם ַוי ִתים".-סְׂ ִלׁשְׂ  פְׂ

 

 . תשובה לשאלה זו ניתנת להצגה בשני אופנים: 2א

יך לחברה הפלשתית, וראייה לכך נמצא בעצם רצונו לשוב לשאת את האישה לדעתי שמשון ביקש להשתי -

ִציר ִהי ִמָיִמים ִביֵמי קְׂ ׁשֹון ֶאת-הפלשתית: "יְׂ קֹּד ִׁשמְׂ ֹּאֶמר ָאבָֹּאה ֶאל-ִחִטים ַוִיפְׂ ִדי ִעִּזים ַוי תֹו ִבגְׂ ִתי".-ִאׁשְׂ  ִאׁשְׂ

לכך נמצא בהסכמתו להסגרתו ביד  הישראלית, וראייה-לדעתי שמשון ביטא העדפה לחברה היהודאית -

עו ִלי ֶפן ׁשֹון ִהָשבְׂ ֹּאֶמר ָלֶהם ִׁשמְׂ הו -הפלשתים על מנת להקל את מצוקת יהודה: "ַוי רֻׁ עון ִבי ַאֶתם ]...[ ַוַיַאסְׂ גְׂ ִתפְׂ

ַנִים ֲעבִֹּתים ֲחָדִׁשים ַוַיֲעלוהו ִמן  ַהָסַלע".-ִבׁשְׂ

 

ודע שמשון לתלותו בה': "למרות צליחות הרוח תלוי הגיבור ]...[ ב. על פי יאירה עמית חרף הצלחותיו מ

באופן מודע באלוהיו". ראייה לכך נמצא בפניית שמשון לה' למציאת מקור מים: "ויצמא מאוד ויקרא אל 

 ה' ויאמר: אתה נתת ביד עבדך את התשועה הזאת ועתה אמות בצמא ]...[ ויבקע אלוהים מכתב אשר בלחי". 

 

 

 ד' : רות3שאלה 

א. במחקר נמצא מחלוקת באשר למועד כתיבת מגילת רות, יש המייחסים אותה לתקופת בית ראשון, 

המבטא יחס חיובי לנישואים מעורבים ומציג אילן יוחסין לדוד, ויש המייחסים אותה לתקופת בית שני 

 ולתקופת עזרא, המביע יחס שלילי ומסתייג מתופעת הנישואים המעורבים. 

מגילה היא תוצר של תקופת בית ראשון נמצא בברכת הזקנים על נישואי בועז לרות: "ויאמרו ראיה לכך שה -

 הזקנים אשר בשער: יתן ה' את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו את בית ישראל". 

ראיה לכך שהמגילה מבטאת את תקופת בית שני נמצא באיזכור זהותה של רות כמואביה: "וגם את רות   -

 ביה קניתי לי ..". המוא

 יז נמצא ראיות לפיהן רות לא התקבלה באופן מוחלט לעם ישראל: -. מפס' יד1ב

ֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹּר יַֻׁלד"את שם הילד קובעות השכנות ולא רות:  - ֶראָנה לֹו ַהשְׂ מֹו -ַוִתקְׂ ֶראָנה ׁשְׂ ָנֳעִמי ַוִתקְׂ ֵבן לְׂ

 עֹוֵבד".

ִהי-את הילד מגדלת נעמי ולא רות: "ַוִתַקח ָנֳעִמי ֶאת - ֵחיָקּה ַותְׂ ִׁשֵתהו בְׂ ֶמֶנת". -ַהֶיֶלד ַותְׂ אֹּ  לֹו לְׂ
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יז נמצא ראיה כי רות התקבלה באופן מלא לעם ישראל. ראייה לכך נמצא בברכת השכנות -. מפס' יד2ב

ָלַדתו ֲאֶׁשר-לנעמי, המתארת את דמותה החיובית של רות: "ַכָלֵתְך ֲאֶׁשר ָעה -ֲאֵהַבֶתְך יְׂ ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִשבְׂ

 ָבִנים". 

 

 : אסתר ו4שאלה 

 ה' נמצא שלילה של טענת המן ביחס לעם ישראל. -' פס' ח' לאסתר ו' פס' א. מתוך השוואה בין אסתר ג1א

באסתר ג' מתאר המן את עם ישראל כעם שאיננו נאמן למלך: "ויאמר המן למלך אחשוורוש: ישנו עם אחד 

ה' משתמע כי מי שהציל -מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותך ]...[ את דת המלך אינם עושים". אולם מפס' א'

ֳדַכי ַעלאת ה ֵני -מלך מהתנקשות הוא דווקא מרדכי היהודי: "ַוִיָמֵצא ָכתוב ֲאֶׁשר ִהִגיד ָמרְׂ ָתָנא ָוֶתֶרׁש ׁשְׂ ִבגְׂ

ֵרי ַהַסף ֵורֹוׁש".  ָסִריֵסי ַהֶמֶלְך ִמשֹּמְׂ ֹלַח ָיד ַבֶמֶלְך ֲאַחׁשְׂ ׁשו ִלׁשְׂ  ֲאֶׁשר ִבקְׂ

 

הוא נקודת מפנה במגילה, אשר צירוף נסיבות שבפרק מעיד . על פי דברי הלצר וקליין משתמע כי פרק ו' 2א

 על מעורבות אלוהית. 

ה': במקרה נדדה שנת המלך ובמקרה הוא מגיע לקרוא על -ראייה לכך נמצא במקריות הבולטת בפס' א'

ָהִביא ֶאת ֹּאֶמר לְׂ ַנת ַהֶמֶלְך ַוי ָדה ׁשְׂ ָלה ַההוא ָנדְׂ יו ֵסֶפר ַהִּזכְׂ -הצלתו ביד מרדכי: "ַבַליְׂ ֵרי ַהָיִמים ַוִיהְׂ רֹּנֹות ִדבְׂ

ֳדַכי ַעל ֵני ַהֶמֶלְך. ַוִיָמֵצא ָכתוב ֲאֶׁשר ִהִגיד ָמרְׂ ָרִאים ִלפְׂ ֵרי ַהַסף-ִנקְׂ ֵני ָסִריֵסי ַהֶמֶלְך ִמשֹּמְׂ ָתָנא ָוֶתֶרׁש ׁשְׂ ֲאֶׁשר   ִבגְׂ

ֵורֹוׁש".  ֹלַח ָיד ַבֶמֶלְך ֲאַחׁשְׂ ׁשו ִלׁשְׂ  ִבקְׂ

 

 על שאיפתו הנסתרת של המן להיות מלך, ולכך נמצא שתי ראיות: ' נוכל ללמוד י-. מפס' ו'1ב

ֹּאֶמר ָהָמן ֶאל - בוׁש   ַהֶמֶלְך-המן מבטא רצון ללבוש את בגדי המלך: "ַוי ִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶמֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו. ָיִביאו לְׂ

כות ֲאֶׁשר ָלַבׁש   בֹו ַהֶמֶלְך". -ַמלְׂ

סוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶמֶלְך".  -  המן מבטא רצון לרכב על סוס המלך: "וְׂ

ֹּאׁשֹו". - ר כות בְׂ  המן מבטא רצון להתכתר בכתר המלך: "ַוֲאֶׁשר ִנַתן ֶכֶתר ַמלְׂ

 3מתוך  2* יש לציין 

 

יני כמי שמבקש . מפרק ז' פס' ח' נמצא למלך ראייה לרצונו של המן במלכות מעצם העובדה שהוא נראה בע2ב

בֹוׁש ֶאת ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֲהַגם ִלכְׂ ָכה ִעִמי ַבָבִית ַהָדָבר".-לכבוש את לב המלכה: "ַוי  ַהַמלְׂ
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 חלק שני: מנהיגות במבחן

 : שופטים י"א5שאלה 

ניהל יפתח משא ומתן עם מלך בני עמון, אשר לפי יחזקאל קויפמן עסק בשאלת . לפני יציאתו למלחמה 1א

 ל שטחי ארץ מואב. הזכות ע

ֵני ֹּאֶמר ֶמֶלְך בְׂ -הדרישה של מלך בני עמון היא שישראל ישיבו לו שטחים שנכבשו על ידם בדרכם לארץ: "ַוי

ָתח ִכי-ַעמֹון ֶאל ֲאֵכי ִיפְׂ ָרֵאל ֶאת-ַמלְׂ ַעד-ָלַקח ִישְׂ נֹון וְׂ ַרִים ֵמַארְׂ ִצי ַבֲעלֹותֹו ִמִמצְׂ ַעד-ַארְׂ עַ -ַהַיבֹּק וְׂ ֵדן וְׂ ָתה ָהִׁשיָבה ַהַירְׂ

ָׁשלֹום". ֶהן בְׂ  ֶאתְׂ

 בתשובתו, דוחה יפתח את הבקשה, ומנמק את דבריו בכמה נימוקים: 

הָוה ֱאֹלֵהי - ָרֵאל ֶאת-השטח נכבש ממואב ולא מעמון: "ַוִיֵתן יְׂ ֶאת-ִישְׂ ָרֵאל ַוַיכום ַוִייַרׁש -ָכל-ִסיחֹון וְׂ ַיד ִישְׂ ַעמֹו בְׂ

ָרֵאל ֵאת ָכל  ץ ָהֱאמִֹּרי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהִהיא". ֶאֶר -ִישְׂ

ָכל 333בני ישראל יושבים בשטח זה כבר  - נֹוֶתיָה ובְׂ עֹור וִבבְׂ ַערְׂ נֹוֶתיָה ובְׂ בֹון וִבבְׂ ֶחׁשְׂ ָרֵאל בְׂ ֶׁשֶבת ִישְׂ -שנה: "בְׂ

ֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה". -ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַעל נֹון ׁשְׂ ֵדי ַארְׂ  יְׂ

ָרֵאל הֹוִריׁש ֶאתשטחים אלו ניתנו לישראל מאלוהי - הָוה ֱאֹלֵהי ִישְׂ ַעָתה יְׂ ָרֵאל". -הם: "וְׂ ֵני ַעמֹו ִישְׂ ִרי ִמפְׂ  ָהֱאמֹּ

 * יש לציין נימוק אחד מאלו שהזכרתי. 

 

. בדברי יפתח נמצא נימוק דתי המבטא תפיסת אלוהות מקומית. ולפיו כל אל דואג ואחראי לכיבושי 2א

ָך  ֹּא ֵאת ֲאֶׁשר יֹוִריׁשְׂ ֵאת ָכלעמו: "ֲהל מֹוׁש ֱאֹלֶהיָך אֹותֹו ִתיָרׁש וְׂ הָוה ֱאֹלֵהינו ִמָפֵנינו אֹותֹו ִניָרׁש".-כְׂ  ֲאֶׁשר הֹוִריׁש יְׂ

 

 . בפס' ט' נמצא נימוק אפשרי לנד שנדר יפתח בפס' ל'.1ב

ָתח ֶאל ֹּאֶמר ִיפְׂ נֵ -מפס' ט' משתמע שהצלחה במלחמה היא תנאי לשלטונו של יפתח על בני גלעד: "ַוי ָעד ִזקְׂ י ִגלְׂ

ֹּאׁש".-ִאם ר ֶיה ָלֶכם לְׂ ִכי ֶאהְׂ ָפָני ָאנֹּ הָוה אֹוָתם לְׂ ָנַתן יְׂ ֵני ַעמֹון וְׂ ִהָלֵחם ִבבְׂ ִׁשיִבים ַאֶתם אֹוִתי לְׂ  מְׂ

 מכאן, שתנאי זה הוא שעודד את יפתח לנדור נדר כדי להבטיח את הצלחתו במלחמה. 

 

ן ממנו משתמע שהנדר איננו הכרחי שכן מראש . לדעתי הנדר של יפתח עומד בניגוד לאמור בפס' כט, שכ2ב

ִהי ַעל הָוה -נאמר שרוח ה' שורה עליו ולמעשה הצלחתו במלחמה היא וודאית והנדר מיותר: "ַותְׂ ָתח רוַח יְׂ ִיפְׂ

ָתח ֶנֶדר ַליהָוה".   ]...[ ַוִיַדר ִיפְׂ

 

 : שמואל א' ח'1שאלה 

 ט': -צא שתי ראיות מפס' א'. לדעת ה' בקשת העם למלך מבטאת מרידה בו, ולכך נמ1א
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ָכל-רצון העם במלך נובע מרצון להידמות לעמים אחרים: "ִשיָמה - ֵטנו כְׂ ָׁשפְׂ  ַהגֹוִים". -ָלנו ֶמֶלְך לְׂ

הָוה ֶאל - ֹּאֶמר יְׂ מוֵאל ]...[-רצון העם למלך נתפס ככפיות טובה לה': "ַוי ָכל ׁשְׂ ָעשו ִמיֹום -ַהַמֲעִשים ֲאֶׁשר-כְׂ

ַעדַהֲעֹלִת  ַרִים וְׂ דו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים". -י אֹוָתם ִמִמצְׂ ִני ַוַיַעבְׂ בֻׁ  ַהיֹום ַהֶּזה ַוַיַעזְׂ

 

 . מתשובת ה' משתמע שחרף כל זאת הוא מדגיש בפני שמואל להישמע לעם ולהמליך עליו מלך. 2א

לת על העם הסבר לכך נמצא בדברים י"ז, שם משתמע כי המלכת מלך היא זכות, ויש הסבורים חובה, המוט

ֹּא ֶאל-היושב בארץ: "ִכי ָת ָאִשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך -ָתב ָאַמרְׂ ָתה ָבּה וְׂ ָיַׁשבְׂ ָתּה וְׂ ֵתן ָלְך ִויִרׁשְׂ הָוה ֱאֹלֶהיָך נֹּ ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְׂ

 ]...[ שֹום ָתִשים ָעֶליָך ֶמֶלְך". 

 

ות נטל ומעמסה על כל יחיד ב. מדברי שמעון בר אפרת משתמע כי המלכת מלך ושפע זכויותיו עשויים להי

 יז: -בעם, ראיות לזכויות המלך נמצא בפס' יא

ֶאת"הפקעת קרקעות:  - ֶאת-וְׂ דֹוֵתיֶכם וְׂ ֵזיֵתיֶכם ַהטֹוִבים ִיָקח". -שְׂ ֵמיֶכם וְׂ  ַכרְׂ

ר". "לקיחת מסים:  - שֹּ ֵמיֶכם ַיעְׂ ַכרְׂ ֵעיֶכם וְׂ ַזרְׂ  וְׂ

תֹו". -ֶאת"גיוס אנשים לשירות בחצר המלכות:  - ַכבְׂ ֵני ֶמרְׂ ָרצו ִלפְׂ ָפָרָׁשיו וְׂ תֹו ובְׂ ַכבְׂ ֶמרְׂ ָשם לֹו בְׂ ֵניֶכם ִיָקח וְׂ  בְׂ

ָשֵרי ֲחִמִשים". -גיוס אנשים לצבא המלך: "ֶאת - ָלשום לֹו ָשֵרי ֲאָלִפים וְׂ ֵניֶכם ִיָקח ]...[ וְׂ  בְׂ

 ניתן למצוא נוספות מאלו שציינתי.* יש לציין שתי זכויות, ו

 

 

 

 

 

 : ישעיהו יא7שאלה 

 נמצא ביטוי לשני מאפיינים של המלך האידיאלי: י' -. בפס' א'1א

ָניו".  - ָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמתְׂ ֶצֶדק ַדִלים ]...[ וְׂ ָׁשַפט בְׂ  המלך כשופט צדק: "וְׂ

בוָרה".  -  המלך כגיבור מלחמה: "רוַח ֵעָצה וגְׂ

ִהָכה - ָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע". -המלך כמגן בני המעמדות הנמוכים: "וְׂ רוַח שְׂ ֵׁשֶבט ִפיו ובְׂ  ֶאֶרץ בְׂ

ָמה וִביָנה".  - הָוה רוַח ָחכְׂ ָנָחה ָעָליו רוַח יְׂ  המלך האדם חכם: "וְׂ

 * יש לציין שני מאפיינים בלבד

 

 . מתוך השוואה למלכים א' ג' נמצא התאמה בין בקשת שלמה בין דמות המנהיג האידיאלי בישעיהו. 2א
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ָניו". ובהתאמה לכך  ָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמתְׂ ֶצֶדק ַדִלים ]...[ וְׂ ָׁשַפט בְׂ המנהיג האידיאלי מצטייר כשופט צדק: "וְׂ

פֹּט ֶאת מבקש שלמה יכולת שיפוט מאלוהים שתאפשר לו לעשות משפט צדק: ֵמַע ִלׁשְׂ ָך ֵלב ׁשֹּ דְׂ ַעבְׂ ָנַתָת לְׂ -"וְׂ

ָהִבין ֵבין ָך לְׂ ָרע-ַעמְׂ פֹּט ֶאת  טֹוב לְׂ ָך".-ִכי ִמי יוַכל ִלׁשְׂ    ַעמְׂ

 

עשיית השלום: "וגר זאב עם  . בין שירו של יעקב רוטבליט 'אם' לבין חזון ישעיהו נמצא התאמה בדימוי1ב

 הנביא בכל האמור בהשגת האידיאל.  כבש". אולם, גישת המשורר שונה מגישת

ע"פ המשורר השגת האידיאל תלויה ברצון ובמאמץ אנושי: "ועבדאללה ישב עם כץ זה אפשר עם קצת 

מאמץ". ואילו מחזון ישעיהו משתמע כי הדבר קשור בהכרה דתית ובמעורבות אלוהית: "לא יריעו ולא 

 לים מכסים". יחסירו בכל הר קודשי ]...[ ומלאה הארץ דעת השם כמים 

 

 . שאלת ההסכמה עם אחד הגישות היא שאלה פתוחה וניתן להשיב עליה בשני אופנים: 2ב

לדעתי גישת המשורר ראויה יותר שכן השגת הדברים תלויה ברצון ובמאמץ אנושי, ודבר זה הוכח  -

 בהיסטוריה של כל מחלוקת בינלאומית. 

 

 קת דתית יש בה כדי לבטל מחלוקות בינלאומיות רבות. לדעתי גישת הנביא נכונה יותר, שכן העדר מחלו -

 

 

 חלק שלישי: מנהיגות פוגשת זהות

 : יחזקאל ל"ד8שאלה 

 יחזקאל ל"ד לעזרא ד' נמצא תיאור לחטאי מנהיגים ולמעילה בתפקיד: . מתוך השוואה בין 1א

נֵֹּתיֶהם ָלֶהם -עזרא: חטא המנהיגים בנישואים מעורבים: "ִכי - או ִמבְׂ ַעֵמי ָנשְׂ בו ֶזַרע ַהקֶֹּדׁש בְׂ ָערְׂ ִהתְׂ ֵניֶהם וְׂ ִלבְׂ וְׂ

ָתה ַבַמַעל ַהֶּזה ִראׁשֹוָנה". ָגִנים ָהיְׂ ַהסְׂ ַיד ַהָשִרים וְׂ  ָהֲאָרצֹות וְׂ

 יחזקאל: חטא המנהיגים, הנמשלים לרועי צאן, באי דאגה לעם ובניצול העם:  -

 

 . עזרא מגיב על חטאי המנהיגים בשני אופנים: 2א

ָהִרים ֱאֹלַהי ָפַני ֵאֶליָך".  - ִתי לְׂ ַלמְׂ ִנכְׂ ִתי וְׂ ָרה ֱאֹלַהי בֹּׁשְׂ  תחושת בושה: "ָואֹּמְׂ

ִעי ֶאת - ָׁשמְׂ ִתי ֶאת-אבל: "וכְׂ ׁשֹוֵמם". -ַהָדָבר ַהֶּזה ָקַרעְׂ ָבה מְׂ ָקִני ָוֵאׁשְׂ ֹּאִׁשי וזְׂ ַער ר ָטה ִמשְׂ רְׂ ִעיִלי ָוֶאמְׂ ִדי ומְׂ  ִבגְׂ

ִתי ִמַתֲעִניִתי".  צום: מתוך בקשת סליחה - ַחת ָהֶעֶרב ַקמְׂ ִמנְׂ  וחרטה: "ובְׂ

ָעה ַעל - רְׂ ָשה ַכַפי ֶאל-תפילה: "ָוֶאכְׂ רְׂ ַכי ָוֶאפְׂ הָוה ֱאֹלָהי-ִברְׂ ָרה ֱאֹלַהי...".  יְׂ  ָואֹּמְׂ
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 *ניתן לציין שתי תגובות מאלו שציינתי.

 

 טו, נמצא שתי הבטחות לעתיד: -. בדברי יחזקאל, בפס' יא1ב

ֶהם ִמָכל": הצלת העם - ִתי ֶאתְׂ ִהַצלְׂ יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל". -וְׂ קֹומֹּת ֲאֶׁשר ָנפֹּצו ָׁשם בְׂ  ַהמְׂ

ִעיִתים ֶאל-ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל"שיבה לארץ/קיבוץ גלויות:  - ָמָתם ורְׂ ָרֵאל". -ַאדְׂ  ָהֵרי ִישְׂ

  

 

 

 יא נמצא התאמות להבטחות יחזקאל:  -. בתפילת עזרא בפס' ו2ב

ַעטהצלת העם: " - ֵליָטה". -ַעָתה ִכמְׂ ִאיר ָלנו פְׂ ַהׁשְׂ הָוה ֱאֹלֵהינו לְׂ ִחָנה ֵמֵאת יְׂ ָתה תְׂ   ֶרַגע ָהיְׂ

ֵכי ָפַרס ָלֶתת-חזרתו לארץ: "ַוַיט - ֵני ַמלְׂ רֹוֵמם ֶאת-ָעֵלינו ֶחֶסד ִלפְׂ ָיה לְׂ ַהֲעִמיד ֶאת-ָלנו ִמחְׂ ָתיו -ֵבית ֱאֹלֵהינו ולְׂ בֹּ ָחרְׂ

ָלֶתת  הוָדה וִבירוָׁשָלִם". ָלנו ָגֵדר ִבי-וְׂ
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