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 תשע"ד עצמאי בתשובון לשאלון 

 איש על העדה

1. 

 ולא על ידי העם.  ,ידי סמכות עליונהבמונה מהכותב תומך במנהיג ש .א

היא נימה אירונית.  כמובןהנימה המשתמעת מהשימוש במילה  .ב
שהנבחר בידי העם יעשה כל  משתמעת ממנה ביקורת על התופעה)

 שביכולתו למצוא חן בעיני בוחריו.(

חדדת את הבעת התנגדותו של הכותב למינוי מנהיג בידי נימת הלגלוג מ .ג
 העם.

האמצעי הלשוני הנוסף שהכותב מגייס כדי לחדד את התנגדותו למנהיג  .ד
 מילים טעונות.נבחר  הוא 

 
 

 למילים טעונות דוגמאות עמדת הכותב סוג הנהיג

 תי אמ   קונוטציה חיובית סמכות עליונהבידי  ממונה

 כראוי  

 יםנעל    

 להחניף, לשאת חן קונוטציה שלילית בידי העם נבחר

 הערצת המונים  
 

 התרפסות  

 
 
. טענת המתנגדים לעמדת הכותב היא שמנהיג הממונה בידי סמכות עליונה 2

 .(דיקטאטוררודן )עלול  להפוך ל
מנהיג הממונה בידי  :אוהטיעון בדברי הכותב שהטענה מכוונת אליו הב.    

ומתנגדיו לא יוכלו לכבול את ידיו  עוצמה רבה,יש לו  –סמכות עליונה 
  ולהחלישו.

 
3. 

 מאפיינים המנהיג  האידיאלי

 ולחוקיו לתורתו כפוף לבורא עולם 

 בעל ענווה 

 חסד עושה 
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 מודרך על ידי כוהן גדול 

 
 ב. להגיב על טענת המתנגדים

 ג. אבל לא בשלטון יחיד ובלעדי עסקינן, אלא ב... )פסקה ד(
 

 ההבדל המשותף סוג הנהיג

  ממונה בידי סמכות עליונה
 מקשיבים לעם

מקשיב לעם כדי לעמוד על טיבם 
 נתיניו.של 

לרצות כדי מקשיב לדעת הקהל  נבחר בידי העם
 )בדומה לכלב( את בוחריו.

 
לו כותב המאמר היה משבץ את קטע א בפסקה ב הוא היה מביא ראיה 

 ס את טענתו.לדבריו מן המקורות ובזה היה מבס
 
4 . 

 את קטע ב אפשר לקשר לפסקה ח.
מנהיג  – נימוק:בפסקה ח מבקש משה מה' שימנה לעם מנהיג  "אשר רוח בו"

כלומר  ,שיהא סובל כל אחד לפי דעתו, ויכול להלך כנגד רוחו של כל אחד
 מנהיג המודע לשונות בין בני אדם ויודע להקשיב לכל אחד. 

משה שואל איך יוכל יהושע להנהיג את העם גם בקטע ב מובע רעיון דומה. 
אינו יודע יהושע אם  משה שואל  כלומר ;אם אינו יודע להבחין בין קול לקול

שמוע ולהקשיב לקולות השונים בעם, איך יעמוד על טיבם של נתיניו ל
 וינהיגם כראוי?


