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 1שאלה 

 א. 

משום שבפרק ב' נאמר    יש הטוענים שסיפור הבריאה שבפרק א' מסתיים בפרק א', פסוק ל"א  (1)

ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו". לפי הכתוב מלאכת  "

 הבריאה הסתיימה , ואז ביום השביעי ה' שובת מכל מלאכה.

ויקדש  שיאו של מעשה הבריאה הוא היום השביעי: על היום השביעי נאמר שה' קדש אותו "  ( 2)

ומכאן שהיום השביעי הוא  יום מיוחד קדוש משאר    "ברך ה' את יום השביעיוי" " וברך אותו:אותו

 הימים, ה' הבדיל את השבת משאר הימים לצורך היותה יום מנוחה.  

 ב.

כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת  : "נימוק דתי הנימוק לשמירת השבת בספר שמות הוא    (1)

האדם   – הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" 

נדרש לחקות את מעשה ה' בבריאה וכפי שה' ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי, האדם  

 צריך לנוח ביום השביעי ולשבות ממלאכת השבוע.

"למען ינוח עבדך ואמתך כמוך", יש כאן    - סוציאלי חברתירת השבת בספר דברים  הנימוק לשמי"

 הבעה של דאגה לחלשים בחברה ולפי זה  בני כל המעמדות זכאים למנוחה.  

ישנו   כן  היסטוריכמו  בעבר  "  -נימוק  סבלו  ישראל  בני  מצריים..."   בארץ  היית  עבד  כי  וזכרת 

חייבים לגלות רגישות והבנה לסבל העבדים והחלשים בחברה  ממצוקת העבדות במצריים ,ולכן הם  

 ולאפשר להם מנוחה בשבת.

 על פי בראשית ב': השבת נועדה לה', ביום השביעי ה שבת ממלאכת בריאת העולם.  (2)

, גם לעבדים השבת היא יום מנוחה לכולם  –על פי שמות כ' ודברים ה': השבת נועדה לבני האדם  

 ולבהמות. 

. השבת היא השבת  בריאת העולםלראשונה    בין הכתובים: בבראשית ב' מתוארת    יםלהבדל סיבה  ה 

נועד   יום השבת  ולכן  נח ממעשה הבריאה  ובספר  למנוחת האל.  הראשונה, בה האל  בספר  שמות 

 . השבת מיועדת לכלל בני האדם ולכן לבני ישראל, ניתנו  דברים, המצוות 

ספר שמות משקף את מתן הדברות    הפרשנות המסורתית  לפי הסיבה להבדלים בין שמות ודברים  

לאחר   שונה  בצורה  של משה  מפיו  על הדברים  דברים משקף את החזרה  וספר  סיני,  הר  במעמד 

 ארבעים שנה. אך טבעי הוא שחזרה לאחר תקופה כה ארוכה תכלול שינויים המשלימים זה את זה. 

תקופתו של    –קף מציאות מאוחרת  , ספר דברים משמחקר המקרא  של  לפי הפרשנות הביקורתית

בשנת   דברים  ספר  ברוח  רפורמה  יצר  אשר  מהמציאות    622יאשיהו  המושפע  יאשיהו  לפנה"ס. 

החברתית בתקופתו, שם דגש על חוקים המעצימים את החלשים בחברה. ספר דברים הוא בעל אופי  

 . הומאני

  ג.



 

 
 

הגדרה חדשה של הזמן: "זמן אנושי"  בכך שיצרה    על פי דברי פרת, השבת תרמה לתרבות העולם  (1)

שאינו תלוי בתנועת גרמי השמיים או . השבת יצרה זמן חלוקה ייחודי של שישה ימי עבודה ויום  

 שבתון למנוחה ולא מבוססת על רבע חודש או רבע סיבוב ירח. 

בנוסף, השבת יוצרה  השקפה שוויונית חברתית, המיועדת למנוחת האדם במחזוריות קבועה של  

 ימים. שבעה

על פי דברי פרת, השבת נועדה לבני האדם. דבריו אינם עולים בקנה אחד עם הנאמר בבראשית    (2)

 . 'ג, לפיהם השבת נועדה לה- פרק ב', פסוקים א

 

 :  2שאלה 

 א.

ה' נותן לקין הזדמנות    - "ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנוכי "פסול כלפי ה':  קין התנהג באופן    ( 1)

 להודות בחטאו, קין לא רק שאינו מודה בחטא, אלא אף מגלגל את האחריות כלפי ה'. 

קין רצח את הבל    –ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו"  " קין התנהג באופן פסול כלפי הבל אחיו :

 .אחיו

ה דמו השפוך של הבל    -"קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה "אדמה:  קין התנהג באופן כלפי 

 טימא את האדמה.  

", כלומר יש קשר בין חטאו של קין לבין  מידה כנגד מידההעונש של קין נקבע על פי עיקרון "  (2)

ועתה ארור אתה מן האדמה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך"  "עונשו :  

הנרצח נספג באדמה וטימא אותה, לכן קין יהיה מקולל יותר מן האדמה והיא לא  דמו של הבל    –

 כי תעבד את האדמה לא תסף תת כוחה לך" "תצמיח עבורו יבולים: "

 ב.

  - שאת ואם לא תיטיב"  – "הלא אם תיטיב    את דברי ה' אל קין בפסוק זה אפשר לפרש כהצעה:  (1)

 או לבחור ברע.  ה' משאיר בידי קין את ההחלטה האם לבחור בטוב 

ה' מודע    -לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו""את דברי ה' אל קין בפסוק זה אפשר לפרש כאיום:  

ולא יתן ליצרו להשתלט עליו ובכך ימנע   ליצרו של קין ולכן מאיים עליו שישלוט ביצר הרע שלו 

 מחטא.  

על מנת להשאיר לקין את זכות הבחירה. הבחירה    ה' פונה אל קין בדברים שיש בהם דו־משמעות  (2)

 שקין יבחר תהיה באחריותו המלאה והוא ישא בהשלכות בחירתו. 

 ג.

עונשו של רוצח במקרא, הוא עונש מוות. קין לא נענש בעונש מוות  אלא נענש באמצעות האדמה,    (1)

סף תת כחה לך נע ונד  ובנדודים על פני הארץ:" כי תעבד את האדמה לא ת  ,שלא תוסיף לתת לו יבול

 תהיה בארץ ". 

גם לאחר שקין נענש, הוא לא נודד אלא מתיישב במקום קבע: " ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד  

 ."קדמת עדן 



 

 
 

אני מסכימה עם דעתו של א"ב יהושע בנוגע לעונש שנגזר על קין ובנוגע למימושו. קין אכן לא    (2)

ולא הורג אותו, וכשקין מתלונן על חומרת עונשו ומעלה    נענש במלוא החומרה. ה' נוהג בו ברחמים 

 ."מעניק לו הגנה "וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מוצאוחשש "והיה כל מוצאני הורגני, ה'  

 

 נושאי הבחירה  –פרק שני  
 על אהבה וחסד 

 הנערה מתארת אירועים שחוותה במציאות: א.

ֹחבֹות  ֲאסֹוְבָבה"ָאקּוָמה ָנא ו   ָוִקים ּוָברְּׁ שְּׁ ָצאִתיו"--ָבִעיר, ב  לֹא מְּׁ ִתיו, וְּׁ שְּׁ ִשי; ִבק  ָאֲהָבה נ פְּׁ ָשה, ֵאת שֶׁ קְּׁ הנערה    -ֲאב 

 מסתובבת לבדה ברחובות העיר ומחפשת אחר אהובה.  

ם"  ְמָצאּוִני," ִאיתֶׁ ִשי, רְּׁ ָאֲהָבה נ פְּׁ ִבים, ָבִעיר:  ֵאת שֶׁ ֹסבְּׁ ִרים, ה  ֹשמְּׁ שומרים באמצע הלילה,    הנערה פוגשת  -ה 

 כאשר היא מסתובבת לבדה ברחובות ושואלת אותם אם ראו את אהובה.  

 האירועים המתוארים הם חלום: 

התיאור של הנערה הוא מאוד נועז ויוצא דופן. מכיוון שאין זה יתכן שנערה, בעת העתיקה, תסתובב  

בנוסף, אם  נחשבת כפריצות.  לבדה בשעת לילה ברחובות ותחפש נער שהוא לא בעלה. התנהגות כזו  

נערה הייתה פוגשת שומרים באמצע הלילה, כאשר היא מסתובבת לבדה ברחובות, הם אינם היו  

יש   לכן,  וזנות.  בפריצות  אותה  ומאשימים  אותה  מכים  היו  למצוא את אהובה, אלא  לה  עוזרים 

מן שהנערה  הטוענים שהנערה מציגה חלום שחלמה ולא מציאות. ואז כל הסיטואציה התרחשה בז

ל  -שכבה במיטתה  ֵלילֹות".-"ע  ָכִבי, ב     ִמשְּׁ

 ב.

המקרים     ( 1) בשני  שלמה:  של  הלילה  שנת  לתיאור  הנערה  של  הלילה  שנת  תיאור  בין  הדמיון 

ל":  הנערההאירועים קורים בלילה:   ֵלילֹות-ע  ָכִבי, ב  ֹלֹמהִהֵנה, ִמָטתֹו  "  :שלמה  ", ִמשְּׁ ִלשְּׁ ִשִשים ִגֹבִרים,  --שֶׁ

ָרֵאל,  ָסִביב ָלּה: ל ִמִגֹבֵרי, ִישְּׁ בֹו ע  רְּׁ ָחָמה; ִאיש ח  ֵדי ִמלְּׁ לֻּמְּׁ ב, מְּׁ רֶׁ ֵזי חֶׁ ֵלילֹות-כָֻּלם ֲאחֻּ ד ב  ח  ֵרכֹו, ִמפ   ".יְּׁ

 בשני המקרים נזכרים שומרים:

ָבִעיר  ְמָצאּוִני,":  הנערה ִבים,  ֹסבְּׁ ה  ִרים,  ֹשמְּׁ ֹלֹמה"  :שלמה  "ה  ִלשְּׁ שֶׁ ִמָטתֹו  ָסִביב  --ִהֵנה,  ִגֹבִרים,  ִשִשים 

ָרֵאל  ָלּה:  . "ִמִגֹבֵרי, ִישְּׁ

 הדמיון בין תיאור שנת הלילה של הנערה לתיאור שנת הלילה של שלמה: 

בלילות לבדה ברחובות    'ה- 'בפסוקים א כנערה אמיצה שאינה פוחדת להסתובב  מתוארת הנערה 

ל"העיר:   ֵלילֹותמִ -ע  ָכִבי, ב  ֹחבֹות  ....שְּׁ ָוִקים ּוָברְּׁ שְּׁ ָבה ָבִעיר, ב  ֲאסֹובְּׁ לעומת תיאורה של הנערה,     ,"ָאקּוָמה ָנא ו 

ֹלֹמה"מתואר שלמה כמי שזקוק להגנה בלילה סביב מיטתו:  א  "י- 'בפסוקים ז ִלשְּׁ ִשִשים --ִהֵנה, ִמָטתֹו שֶׁ

ָרֵאל   ִגֹבִרים, ָסִביב ָלּה:  ."ִמִגֹבֵרי, ִישְּׁ



 

 
 

ֹשמְּׁ ":  הנערה האמיצה אינה פוחדת לפנות את שומרי העיר  'ה- 'בפסוקים א ָצאּוִני, ה  ִבים, מְּׁ ֹסבְּׁ ִרים, ה 

ם   ִעיר:זָ  ִאיתֶׁ ִשי, רְּׁ ָאֲהָבה נ פְּׁ ִשִשים  ", לעומתה שלמה פוחד  וזקוק להגנה של שומרים חמושים:  "ֵאת שֶׁ

ָרֵאל   ִגֹבִרים, ָסִביב ָלּה: ל .ִמִגֹבֵרי, ִישְּׁ בֹו ע  רְּׁ ָחָמה; ִאיש ח  ֵדי ִמלְּׁ לֻּמְּׁ ב, מְּׁ רֶׁ ֵזי חֶׁ ד ב  -כָֻּלם ֲאחֻּ ח  ֵרכֹו, ִמפ   ". ֵלילֹותיְּׁ

לדעתי הנערה מוצגת בצורה חיובית יותר, היא פעילה, נועזת, אינה פוחדת לחפש לבד את אהובה    (2)

 מוסכמות. לעומתה שלמה זקוק להגנה גם במיטתו.   דבלילות, יוצאת נג

 

 בין שאול לדוד 

יחסי הכוחות בין אנשי יבש גלעד לבין בני עמון הם יחסים לא שוויוניים. לבני עמון יש עליונות    א.

 על אנשי יבש גלעד: 

מֹוִני  ַוַיַעל" ל ַוִיַחןָנָחש ָהע  ָעד-ע   .העמונים ומלכם נחש עולים על אנשי יבש גלעד  -"ָיֵביש ִגלְּׁ

רּו ָכל" יֹאמְּׁ ל-ו  ֵשי ָיֵביש אֶׁ נְּׁ ךָ   ָלנּו ְבִרית-ְכָרתָנָחש  -א  דֶׁ בְּׁ נ ע  אנשי יבש גלעד ביקשו לעשות איתו ברית,    "-וְּׁ

 בתמורה לכך שישחרר אותם הם ישלמו לו מיסים.  

 אנשי יבש גלעד בחרו בברית של נכנעים, כאשר בברית זו לשני הצדדים ישנה התחייבות.

ן על הצד הנכנע מפני אויבים והצד הנכנע יכיר בעליונות הצד החזק, לא  הצד החזק מתחייב להג

 ימרוד בו וישלם לו מיסים כפי שקבע הצד החזק. 

ם  " ֹרת ָלכֶׁ כְּׁ זֹאת אֶׁ מֹוִני בְּׁ ם ָנָחש ָהע  ר ֲאֵליהֶׁ יֹאמֶׁ ם ָכל  ִבְנקֹור ו  ִתיָה  - ָלכֶׁ מְּׁ ש  ל ֶחְרָפה  ֵעין ָיִמין וְּׁ ָרֵאל- ָכל-ע  נחש    -"ִישְּׁ

משפיל אותם ואומר שאם הם רוצים לכרות איתו ברית על אנשי יבש גלעד לכרות את עין  העמוני  

 ימין שלהם , ובכך לבייש את כל עם ישראל. 

ִאם" וְּׁ ָרֵאל  ִישְּׁ בּול  גְּׁ ֹכל  בְּׁ ָאִכים  לְּׁ מ  ָחה  לְּׁ ִנשְּׁ וְּׁ ָיִמים  ת  ע  ִשבְּׁ ָלנּו  ף  רֶׁ הֶׁ ָיֵביש  ֵני  ִזקְּׁ ֵאָליו  רּו  יֹאמְּׁ ֹאָתנּו-ו   ֵאין מֹוִשיע  

יָך ָיָצאנּו ֵאלֶׁ  -"וְּׁ

כדי   הארץ  קצוות  לכל  שליחים  לשלוח  בכדי  ימים  שבעה  ממנו  ביקשו  גלעד  יביש  של  המנהיגים 

 שיעזרו להם ובמידה ולא יהיה מי שיציל אותם הם יכנעו לו. 

 ב. 

שאול  (1) שעשה  הסמלי  שאול  המעשה  את  :  לחתיכות.  אותן  ומחלק  )פרים(  בהמות  זוג  לוקח 

ועם    החתיכות הוא שולח לכל יצא איתו  גבולות ישראל באמצעות שליחים עם אזהרה: מי שלא 

מנת לאחד את העם בחזית אחת  -שמואל למלחמה זה מה ישקרה לבקר שלו. הוא עושה זאת על

ח"  ובכך הוא מגייס את כל העם למלחמה: ִיק  ָכל  ו  ח בְּׁ ל  ש  יְּׁ ֵחהּו ו  נ תְּׁ יְּׁ ד ָבָקר ו  מֶׁ ָאִכים  -צֶׁ לְּׁ מ  י ד ה  ָרֵאל בְּׁ בּול ִישְּׁ גְּׁ

ד ח  פ  ִיֹפל  ו  ָקרֹו  ִלבְּׁ ה  ֵיָעשֶׁ ֹכה  מּוֵאל  ר שְּׁ ח  א  וְּׁ ֲחֵרי ָשאּול  א  ֹיֵצא  ֵאינֶׁנּו  ר  ֲאשֶׁ ל-ֵלאֹמר  הָוה ע  אּו  -יְּׁ ֵיצְּׁ ו  ְכִאיׁש  ָהָעם 

פחד על העם ושלוש מאות אלף אנשים משבטי ישראל ושלושים אלף  הצהרת שאול הטילה    ."ֶאָחד

 מתושבי יהודה מתפקדים לצבא שאול.  

שאול התגלה כמנהיג כריזמטי, חכם, לוחם אמיץ וכבעל יכולות אסטרטגיות, מנגד הוא מתגלה   (2)

 . גם כמלך אנושי, בעל חמלה שאינו מוכן לפגוע במתנגדיו



 

 
 

ושולח   ,הצד המנהיגותי של שאול וכוחניותו. שאול פועל ללא היסוסבא לידי ביטוי  ח'– בפסוקים ז'

ֵחהּו  "  הודעה מאיימת בכל ערי ישראל, כדי לדרבן את העם להתגייס למלחמה: נ תְּׁ יְּׁ ו  ד ָבָקר  מֶׁ ח צֶׁ ִיק  ו 

ָכל ח בְּׁ ל  ש  יְּׁ ֲחֵרי-ו  ר ֵאינֶׁנּו ֹיֵצא א  ָאִכים ֵלאֹמר ֲאשֶׁ לְּׁ מ  י ד ה  ָרֵאל בְּׁ בּול ִישְּׁ ָקרֹו  גְּׁ ה ִלבְּׁ מּוֵאל ֹכה ֵיָעשֶׁ ר שְּׁ ח  א   . "ָשאּול וְּׁ

י"ג בא לידי ביטוי הצד  הרחום של שאול המתנגד להצעת תומכיו להמית את כל  – בפסוקים י"ב

ר ָשאּול לֹא" מתנגדי מלכותו: יֹאמֶׁ זֶׁה-ו  יֹום ה  ת ִאיש ב   . "יּומ 


