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 חטיבה עליונה שכבת גיל

  שאלות מסדר חשיבה גבוה  חינוך לחשיבה

 חורבן ירושלים נושא 

 לימודיחידת  משך הזמן

 בחיפה" חוגים" ס"ביה של ך"תנ צוותו וגנר זהבה כתבו

 ך"לתנ מדריכה, יניב איריס בהנחיית הפיתוח מסגרת

 

 

 

 

 

 

 

 
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף א' לפיתוח פדגוגי

 חינוך לחשיבה
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 חורבן ירושלים והיציאה לגלות בבל –

 סוף תקופת הבית הראשון )586 לפנה"ס(

 מלכים ב, פרק כ"ה – הצעה דידקטית לעיבוד יחידת לימוד

 

נושא החתך ו"מלכים ונביאים"  נושא הגג :שני נושאים נלמד במסגרת כ"ה במלכים בפרק 

"חורבן גלות וגאולה".   ]לבחירה[  

והמקור החוץ מקראי הקשור  מקיף של הוראת הפרק מהלךהצעה דידקטית ללפניכם 

  .בנושא ומתחייב מתכנית הלימודים

כארבעה שיעורים.  נמשך התהליך כולו  

דפי העבודה משלבים אמצעי המחשה, שאלות העוסקות במיומנויות מקראיות ושאלות 

.חשיבה  

  פרק כ"ה:  הוראתהשלב הראשון:  

. בטבלה שולב אזכור קצר של הצומות בעזרת טבלת רצף התרחשויותההוראה מתבצעת 

 הרלוונטיים, בעיקר למען מי שלא לומדים את הנושא "חורבן גלות וגאולה". 

 משך ההוראה: כשיעור. 

 : הוראה באמצעות תהליך חקר "קטן".שלב השניה 

לערוך אותו בקבוצות או  ומומלץמתקיים מעין תהליך חקר קטן, בשלב זה של ההוראה 

 דת עמיתים[. כל קבוצה תעבוד על אחד מתתי הנושאים. בשיטת הג'יקסו ]למי

 ( כולל העבודה בקבוצות וריכוז במליאה)  : כשני שיעורים.משך ההוראה

 מלכיש. 4חרס מס'  - : הוראת מקור חוץ מקראישלב השלישיה 

 זה. דרמטי  פרק  עדות חוץ מקראית לאירועי  -לכיש מ 4מס' חרס בשלב זה נעסוק בהוראת 

 : כשיעור.משך ההוראה
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 :הכותבות

 מדריכה לתנ"ך חלק א': טבלת מיפוי/ כתבה: זהבה וגנר, בהנחיית איריס יניב, 
 

 חלק ב': טקסטים מקראיים נוספים/ כתבה: איריס יניב, מדריכה לתנ"ך 

 

מלכיש/ כתבו: צוות תנ"ך של ביה"ס "חוגים" בחיפה, בהנחיית  4חלק ג': חרס מספר  

 , מדריכה לתנ"ךאיריס יניב

 

חלק א': טבלת מיפוי/ כתבה: זהבה וגנר, בהנחיית איריס יניב, מדריכה 
 לתנ"ך

 

את הטבלה הבאה: םהשל. 1  

 

כפי שהוא  ההתרחשות זמןלפניך  פסוקים

 מופיע בתנ"ך. 

  הסבר אותו לפי הדוגמה.

 הערות ותוספות  במילים שלךהאירועים הסבר 

3-1  

 

 דוגמה:

(י' בטבתבעשרה בחודש העשירי )=  

 התשיעית למלך צדקיהוהשנה 

.לפנה"ס(  598)=  

יום תחילת המצור הפך ליום  

 –צום במסורת היהודית 

– "צום העשירי" הוא צום  

 העשרה בטבת.

 

7-4   : ______לחודשבתשעה  

השנה האחת עשרה למלך 

: ___________צדקיהו  

המצור בו הסתיים  חודשה 

 :2ירמיה ל"ט מוזכר ב

נָׁ " ה שָׁ רֵּ י ֶעשְּ תֵּ ַעשְּ ִקיָׁהּו בְּ ִצדְּ ה לְּ

ה ַלֹחֶדש  עָׁ ִתשְּ ִביִעי בְּ רְּ ַבֹחֶדש הָׁ

ִעיר ה הָׁ עָׁ קְּ בְּ   ".הָׁ

יום זה הופך יום צום 
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–במסורת היהודית  "צום  

חז"ל הזיזו אותו  .הרביעי"

 לי"ז בתמוז.

21-8 : עה לחודש החמישיבבש   

_______________ 

שנת תשע עשרה למלך בבל 

:נבוכדנאצר  

_________________ 

 : שריפת ירושלים10 -8

 והמקדש

11- 12 :  

13- 17 :  

18- 21 :  

, שריפת 12לפי ירמיה נ"ב  

' באב. י -המקדש היתה ב

 ,כדי לפתור את הסתירה

 8פסוק ז"ל קבעו שח

מתאר את תאריך במלכים 

כניסת נבוזראדן וחייליו 

לבית המקדש. התאריך 

בירמיה מציין את גמר 

פת בית המקדש. ישר

בזזו  אבה בְּ נוובשמ הבשבע

החיילים הבבלים את בית 

באב  הבתשע .המקדש

שרפו אותו. השריפה 

 .ה באבנמשכה עד העשר

פת המקדש הפך ייום שר

–ליום צום  "צום החמישי"  

– הוא צום תשעה באב.   

י"ז שלושת השבועות בין 

)סיום המצור(  בתמוז

( השריפסיום הלתשעה באב )

"ימי בין נקראים 

בימים אלה  .יצרים"המ  

מנהגי אבלות, וברוב נוהגים ב

העדות נמנעים מגילוח 

 ונישואים. 

: בחודש השביעי  26-22  

_________  

 

 –רצח גדליהו הפך ליום צום  

–"צום השביעי"  המוכר  

ג' -היום כ"צום גדליה" ב
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.בתשרי  

בשלושים ושבע שנה לגלות   30-27

יהויכין, בעשרים ושבעה לחודש 

:השניים עשר  

________________________  

_______________________ 

  

 

 חלק ב': טקסטים מקראיים נוספים/ כתבה: איריס יניב, מדריכה לתנ"ך

 מעורבות מצרים במרד ביהודה

. והמצור נאמר שצדקיהו מרד במלך בבל, אך אין לנו מידע על נסיבות המרד 20. במלכים ב' כ"ד 2  

? והמצור לגבי נסיבות המרדקרא את שני הקטעים הבאים. מהו המידע שהם מוסיפים א.   

 

 יחזקאל י"ז

ד בֹו  רָׁ יו ]= צדקיהו מלך יהודה מרד במלך בבל[ )טו( ַוִימְּ ָאכָׁ ֹלַח ַמלְּ ב]= שליחים[ ִלשְּ ַעם רָׁ ַרִים לֶָׁתת לֹו סּוִסים וְּ :...ִמצְּ  

 המידע הנוסף:

__________________________________________________________________________________  

 ירמיה ל"ז

ַעל יְּ  לּו מֵּ עָׁ ם ַויֵּ עָׁ ַלם ֶאת ִשמְּ רּושָׁ ִרים ַעל יְּ ִדים ַהצָׁ עּו ַהַכשְּ מְּ ִים ַוִישְּ רָׁ א ִמִמצְּ צָׁ ֹעה יָׁ יל ַפרְּ חֵּ לָׁם:)ה( וְּ רּושָׁ  

יָׁהּו ַהנִָׁביא לֵּאֹמר: מְּ ה ֶאל ִירְּ ֹהוָׁ ַבר יְּ ִהי דְּ  )ו( ַויְּ

ל  אֵּ רָׁ י ִישְּ ה ֱאֹלהֵּ ֹהוָׁ ה )ז( ֹכה ָאַמר יְּ רָׁ ֶעזְּ ֶכם לְּ א לָׁ ֹעה ַהֹיצֵּ יל ַפרְּ ִני ִהנֵּה חֵּ שֵּ רְּ דָׁ ַלי לְּ ֶכם אֵּ ַח ֶאתְּ ה ַהֹשלֵּ הּודָׁ רּו ֶאל ֶמֶלְך יְּ ֹכה ֹתאמְּ

ִים: רָׁ צֹו ִמצְּ ַארְּ ב לְּ  שָׁ

 המידע הנוסף:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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יתה שותפה למרד ביהודה?י. עפ"י יחזקאל, מה יעשה מלך בבל למצרים בגלל שה19ב. קרא יחזקאל כ"ט   

 יחזקאל כ"ט

ֶבל ֶראַצר ֶמֶלְך בָׁ בּוַכדְּ ן ִלנְּ ִני ֹנתֵּ י יֱֹהִוה ִהנְּ ן ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָׁ כֵּ ה  )יט( לָׁ תָׁ יְּ הָׁ ּה וְּ ַזז ִבזָׁ לָּׁה ּובָׁ לָׁ ַלל שְּ שָׁ א ֲהֹמנָּׁה וְּ נָׁשָׁ ִים וְּ רָׁ ֶאת ֶאֶרץ ִמצְּ

ילֹו: חֵּ ר לְּ כָׁ  שָׁ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 גורלו של צדקיהו

ואת הקטע הבא מספר יחזקאל. הסבר כיצד מפרש יחזקאל את גורלו של צדקיהו מלך  7 -4קרא  מלכים ב' כ"ה . 3

 יהודה.

 יחזקאל י"ז

ִתי  י יֱֹהִוה ַחי ָאִני ִאם ֹלא ָאלָׁ ן ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָׁ כֵּ ִריִתי ֲאֶשר]= השבועה[ )יט( לָׁ ה ּובְּ זָׁ ֹראשֹו: ֲאֶשר בָׁ ַתִתיו בְּ ִפיר ּונְּ הֵּ  

ם ַמֲעלֹו אֲ  ִתי ִאתֹו שָׁ ַפטְּ ִנשְּ ֶבלָׁה וְּ ִתי ַוֲהִביאֹוִתיהּו בָׁ צּודָׁ ַפש ִבמְּ ִנתְּ ִתי וְּ יו ִרשְּ לָׁ ִתי עָׁ ַרשְּ ַעל ִבי:)כ( ּופָׁ ֶשר מָׁ  

ו  חָׁ רָׁ ל ִמבְּ ת כָׁ אֵּ יו\)כא( וְּ חָׁ רָׁ ַהנִ \}ִמבְּ יו ַבֶחֶרב ִיֹפלּו וְּ ל ֲאַגפָׁ כָׁ ִתי:{ בְּ ה ִדַברְּ ֹהוָׁ ֶתם ִכי ֲאִני יְּ שּו ִויַדעְּ רֵּ ל רּוַח ִיפָׁ כָׁ ָאִרים לְּ שְּ  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ 

 רצח גדליהו בן אחיקם

)היעזר במשפטים  הושארה ביהודה דלת הארץ?לאחר הגלות לפי הקטע, מדוע . קרא את הקטע הבא מירמיה מ'. 4  

 המסומנים בקו(

 ירמיה מ'

לִ  י ַהֲחיָׁ רֵּ ל שָׁ עּו כָׁ מְּ ִקיד )ז( ַוִישְּ ִכי ִהפְּ ָאֶרץ וְּ ם בָׁ יָׁהּו ֶבן ֲאִחיקָׁ ַדלְּ ֶבל ֶאת גְּ ִקיד ֶמֶלְך בָׁ יֶהם ִכי ִהפְּ שֵּ ַאנְּ ה וְּ מָׁ ֶדה הֵּ ים ֲאֶשר ַבשָׁ

ֶבלָׁה: לּו בָׁ גְּ ֲאֶשר ֹלא הָׁ ָאֶרץ מֵּ ף ּוִמַדַלת הָׁ טָׁ נִָׁשים וָׁ  ִאתֹו ֲאנִָׁשים וְּ

יִ  ה וְּ תָׁ פָׁ יָׁה ַהִמצְּ ַדלְּ ֹבאּו ֶאל גְּ וַפי )ח( ַויָׁ י עֵּ נֵּ ֻחֶמת ּובְּ יָׁה ֶבן ַתנְּ רָׁ ַח ּושְּ רֵּ נֵּי קָׁ ן בְּ יֹונָׁתָׁ ן וְּ נָׁ יֹוחָׁ יָׁהּו וְּ ַתנְּ אל ֶבן נְּ עֵּ מָׁ יַפי\שְּ ִתי \}עֵּ ֹטפָׁ { ַהנְּ

יֶהם: שֵּ ַאנְּ ה וְּ מָׁ ִתי הֵּ יָׁהּו ֶבן ַהַמֲעכָׁ  ִויַזנְּ

שֵּ  ַאנְּ ן ּולְּ פָׁ ם ֶבן שָׁ יָׁהּו ֶבן ֲאִחיקָׁ ַדלְּ ֶהם גְּ ַבע לָׁ ֶבל יֶהם לֵּ )ט( ַוִישָׁ דּו ֶאת ֶמֶלְך בָׁ ִעבְּ ָאֶרץ וְּ בּו בָׁ ִדים שְּ ֲעבֹוד ַהַכשְּ אּו מֵּ אֹמר ַאל ִתירְּ

ִייַטב לֶָׁכם:  וְּ
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יֶכם  רֵּ עָׁ בּו בְּ לֵּ יֶכם ּושְּ ִשמּו ִבכְּ ֶשֶמן וְּ ַקִיץ וְּ פּו ַיִין וְּ ַאֶתם ִאסְּ ינּו וְּ לֵּ ֹבאּו אֵּ ִדים ֲאֶשר יָׁ נֵּי ַהַכשְּ ה ַלֲעֹמד ִלפְּ פָׁ ב ַבִמצְּ ִני ישֵּ )י( ַוֲאִני ִהנְּ

ֶתם: ַפשְּ  ֲאֶשר תְּ

עּו ִכי נַָׁתן ֶמלֶ  מְּ צֹות שָׁ ֲארָׁ ל הָׁ כָׁ נֵּי ַעמֹון ּוֶבֱאדֹום ַוֲאֶשר בְּ מֹוָאב ּוִבבְּ הּוִדים ֲאֶשר בְּ ל ַהיְּ ַגם כָׁ ִכי )יא( וְּ ה וְּ ִרית ִליהּודָׁ אֵּ ֶבל שְּ ְך בָׁ

יָׁהּו ֶבן ֲאִחיקָׁ  ַדלְּ יֶהם ֶאת גְּ ִקיד ֲעלֵּ ן:ִהפְּ פָׁ ם ֶבן שָׁ  

ה  בֵּ ַקִיץ ַהרְּ פּו ַיִין וָׁ ה ַוַיַאסְּ פָׁ תָׁ יָׁהּו ַהִמצְּ ַדלְּ ה ֶאל גְּ הּודָׁ ֹבאּו ֶאֶרץ יְּ ם ַויָׁ חּו שָׁ ֹקמֹות ֲאֶשר ִנדְּ ל ַהמְּ הּוִדים ִמכָׁ ל ַהיְּ ֻשבּו כָׁ )יב( ַויָׁ

ֹאד:  מְּ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

. 14ירמיה מ' ו 25מלכים ב' כ"ה . קרא 5  

בפסוק מירמיה נרמזת סיבה נוספת לרצח גדליהו בן אחיקם. מהי? א.   

 ירמיה מ'

ַדע כִ  ֹדַע תֵּ יו ֲהיָׁ לָׁ רּו אֵּ יָׁהּו )יד( ַוֹיאמְּ ַדלְּ ֶהם גְּ ֹלא ֶהֱאִמין לָׁ ָך נֶָׁפש וְּ ַהֹכתְּ יָׁה לְּ ַתנְּ אל ֶבן נְּ עֵּ מָׁ ַלח ֶאת ִישְּ נֵּי ַעמֹון שָׁ י ַבֲעִליס ֶמֶלְך בְּ

ם:  ֶבן ֲאִחיקָׁ

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

ה מעוניין ברצח גדליהו בן אחיקם? ב. נשאלת השאלה: מדוע בעליס מלך בני עמון הי  

 היעזר במקורות הבאים כדי לענות לשאלה זו. 

 ירמיה כז 

ֶאל ֶמֶלְך ִצידֹון בְּ  ֶאל ֶמֶלְך ֹצר וְּ נֵּי ַעמֹון וְּ ֶאל ֶמֶלְך בְּ ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב וְּ ם ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום וְּ תָׁ ִשַלחְּ ַלם )ג( וְּ רּושָׁ ִאים יְּ ָאִכים ַהבָׁ ַיד ַמלְּ

ִק אֶ  הל ִצדְּ הּודָׁ  יָׁהּו ֶמֶלְך יְּ

 יוסף בן מתיתיהו: 

וכדנאצר, יצא למלחמה על חילת סוריה ם, היא שנת עשרים ושלוש למלכות נב"בשנה החמישית לחורבן ירושלי

וכבשה, ונלחם גם במואבים ובעמונים. ולאחר שהכניע את העמים האלה, חדר למצרים..." )קדמוניות היהודים י, ט, 

 ז(.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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חלק ג': חרס מספר 4 מלכיש/ כתבו: צוות תנ"ך של ביה"ס "חוגים" בחיפה, בהנחיית 

 איריס יניב

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

אחד מתוך שמונה עשר מכתבים שנכתבו בעברית, 

 בעזרת קנה, בדיו שחורה על גבי שברי חרס

  )אוסטרקונים(.

 

 לכיש

ונכבשה לפנה"ס(,  14מאה ) בתקופת השלטון המצריכנענית תה עיר מלוכה יעיר בנחלת שבט יהודה, בשפלה. לכיש הי

לפנה"ס לערך(.  12)מאה  י בני ישראל בתקופת ההתנחלותעל יד  

לכיש נזכרת בתנ"ך בהקשר למלכי יהודה השונים, והיא העיר המרכזית שהוכתה במסע סנחריב על ערי יהודה הבצורות 

(. 14 – 13לפנה"ס )מלכים ב' י"ח  701בשנת   

ומכתבים, כתובים ועליהם רשימות בחפירות לכיש התגלה בחדר שליד שער המבצר אוסף של כמה עשרות חרסים 

לפנה"ס(.  הם מעידים על  588נגד יהודה ) מסע הכיבוש הבבלי, מימי הבכתב עברי רהוט, מסוף תקופת בית ראשון

התארגנות הצבא בערי מבצר לקראת המלחמה עם הבבלים, על ניסיונות ההישרדות של הלוחמים ועל המתח והבדידות 

 שאפפו אותם ערב הכיבוש.

מעידים על המצור הבבלי על ערים נוספות  7והכתוב בירמיה ל"ד  חרסי לכישכים מתאר רק את חורבן ירושלים, אך ספר מל

 ביהודה, במקביל למצור על ירושלים. 

:  ", באתרגשר מפעלים חינוכיים" מאת : "לכישהמאמר:  "עפ"י   http://mikranet.cet.ac.il/ 

 

 

", באתר : ים חינוכייםגשר מפעל" מאת : "לכיש"  המאמר: עפ"י  http://mikranet.cet.ac.il/ 

 

  

 

 

 מיקומה של לכיש בארץ ישראל

 

javascript:on_image(11137);void(0);
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11137%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&str1=%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A9+%D7%9E%D7%A1%27+4&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=53&y=20
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11137%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&str1=%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A9+%D7%9E%D7%A1%27+4&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=53&y=20
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11137%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&str1=%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A9+%D7%9E%D7%A1%27+4&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=53&y=20
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4670
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כי הוא שומר  , ומדווח לו פקד אחד המבצרים אל אדונו היושב בלכישכותב מְּ , 4שלפניך, הלקוח מחרס מספר בקטע 

וכי לא נראה כל אות מהעיר ות" )= מדורות אש בלילה ועשן ביום(, מבצרים אחרים באמצעות "משוא קשר עםעל 

 עזקה, ומסתבר כי בינתיים עיר זו נכבשה על ידי הבבלים.

 

: 4הפתיחה והסיום לחרס לכיש  מספר קרא את . 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 המכתב הסבר המכתב

 פתיחה: 

ִמַע יהו]ה ֶאת ֲאֹדִנ[י עַ  כותב המכתב, הושעיהו, מברך את אדונו, יאוש.  תָׁ ַכֹיםַישְּ  

ַלח ֲאֹדִני הושעיהו מדווח שעשה כל מה שיאוש ציווה עליו. ֹכל ֲאֶשר שָׁ ַעתָׁ כְּ ֻמַעת ֹטב. וְּ  שְּ

ָך.   דְּ ה ֲעבְּ שָׁ ן עָׁ  כֵּ

]...[ 

 סיום : 

ואות לכיש, הושעיהו מזכיר ליאוש שהחיילים צופים אל מש

 ושנקבעסימנים מוסכמים לפי  חייליםמשואות שמאותתות ל

כבר לא.  –אותות לכיש עדיין נראים; אותות עזקה מראש. 

עדיין לא.  -משמע: עזקה כבר נפלה בידי האויב, לכיש  

ִכש ַנחְּ  ַדע ִכי ֶאל ַמֻשֹאת לָׁ יֵּ  וְּ

ֹאֹתת ֲאֶשר נַָׁתן ֹכל הָׁ ִרם כְּ  נּו ֹשמְּ

ֶאה ֶאת ֲעזֵּ   ֲאֹדִני, ִכי ֹלא ִנרְּ

ה  קָׁ

 מתוך המאמר : " לכיש, מס' 4", מאת: שמואל אחיטוב

 

ואהמׂש  

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10880%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&str1=%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A9+%D7%9E%D7%A1%27+4&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0


 

10 

 

: 7א. קרא ירמיה ל"ד   

יל מֶ " חֵּ ֲארּווְּ נָׁה ִנשְּ ה ִכי הֵּ קָׁ ֶאל ֲעזֵּ ִכיש וְּ רֹות ֶאל לָׁ ה ַהנֹותָׁ הּודָׁ י יְּ רֵּ ל עָׁ ַעל כָׁ ַלם וְּ רּושָׁ ִמים ַעל יְּ חָׁ ֶבל ִנלְּ י ֶלְך בָׁ רֵּ ה עָׁ הּודָׁ י יְּ רֵּ עָׁ  בְּ

ר צָׁ " ִמבְּ  

ירמיה, לעומת הנאמר בחרס? פסוק מב ל בתיאור מצבן של ערי יהודה וירושליםדמהו ההב  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

שלב  –משקף שלב קדום יותר במלחמה, ואיזה ( 7)חרס לכיש וירמיה ל"ד ה מבין שני הכתובים ב. לאור זאת, איז

  מאוחר יותר? נמק תשובתך.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


