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ְלִמיִדים ְיָקִרים, ּתַ

ֵהַכּנּו ֲעבּוְרֶכם.  נֹות ׁשֶ ימֹות ְמֻגּוָ ְמְצאּו ְמׂשִ ְפֵניֶכם תִּ ּלִ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ּבַ
ה  ּתָ ּכִ ה, ֶחְלָקן ַמְתִאימֹות ִלְכִתיָבה ּבַ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ֶחְלָקן ַמְתִאימֹות ְלׂשִ

ִית.  ְוֶחְלָקן – ַלֲעבֹוַדת ּבַ

ים ׁשֹוִנים.  רּוׁשִ ְקִריַאת ֵפּ ים ְקרֹובֹות ּבִ ה ְלִעּתִ ָנ"ְך ְמֻלּוָ ּתָ ְקִריָאה ַבּ
ִנים ׁשֹוִנים.  ְרׁשָ ְפֵניֶכם, ּפַ ּלִ ּמּוד ׁשֶ ֵסֶפר ַהּלִ ׁשּו ּבְ ְפּגְ ַעם, ּתִ י ּפַ ָלֵכן ִמּדֵ

ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק). "י) ְור' ּדָ לֹמֹה ִיְצָחִקי (ָרׁשִ יֵניֶהם ר' ׁשְ ּבֵ

ֲחִפירֹות  ּלּו ּבַ ִהְתּגַ ל ִמְמָצִאים ׁשֶ ְצלּוִמים ְוִאּיּוִרים ׁשֶ ׁשּו ּתַ ְפּגְ ּתִ
ׁשּו  ּמְ ּתַ ִלים ִהׁשְ ֵאיֶזה ּכֵ ִבינּו ֵאיְך ָחיּו, ּבְ ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות ּוְבֶעְזָרָתם ּתָ

ָיִמים ְקדּוִמים. וֵכיַצד ִנְלֲחמּו ּבְ

ָנ"ְך  ּתָ ְראּו ּבַ ּקָ ִרים ׁשֹוִנים ׁשֶ ִלים ְוַצּיָ ּסָ ל ּפַ ם ְיִצירֹות ׁשֶ ְמְצאּו ּגַ  ּתִ
ִבים ׁשֹוִנים. מּויֹות ׁשֹונֹות ּוַמּצָ ְמיֹוָנם ַוֲהָבָנָתם ּדְ רּו ְלִפי ּדִ ְוִצּיְ

ֶפר ּתּוְכלּו ְלַגּלֹות  ים ֶאת ַהּסֵ ַלּוִ ל ִניר ַהּמְ ִפים ׁשֶ ֶעְזַרת ִאּיּוָריו ַהּיָ ּבְ
תּוב. יר ֶאת ַהּכָ ֵאיְך הּוא ְמַדְמֵין אֹו ַמְסּבִ

ֻחּלֹות.  רֹות ַהּכְ ְסּגְ ּמִ תּוִבים ּבַ ִרים ַהּכְ ימּו ֵלב ְוִקְראּו ֶהְסּבֵ  ׂשִ
ֶהם ַיֲעזֹר ָלֶכם ְלָהִבין. ָהִעּיּון ּבָ

ָתְכִנית  ֵאיָנם ּבְ ָרִקים ׁשֶ ל ּפְ ָכִנים ׁשֶ ָמָצאנּו ְלָנכֹון ְלהֹוִסיף ּתְ
מּוֵאל.  ֵסֶפר ׁשְ ִרים ּבְ ֻסּפָ ין ָהֵארּוִעים ַהּמְ ֵדי ִליצֹר ֶרֶצף ּבֵ ּמּוִדים, ּכְ ַהּלִ

ְלָמד.  ה ַיַעְזרּו ָלֶכם ְלָהִבין ֶאת ַהּנִ ל ֵאּלֶ ּכָ

מּוֵאל ְוֵתָהנּו.  ֵסֶפר ׁשְ ַגּלּו ִעְנָין ּבְ ּתְ ֲאַנְחנּו ְמַקּוֹות ׁשֶ

ַהְצָלָחה! ּבְְ
ה יָנה ְוַחּנָ ּבִ
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מּוֵאל. ָרֵאל ַעד ֵסֶפר ׁשְ ֵני ִיׂשְ ְרְתֶכם ָמה ָזכּור ָלֶכם ַעל ּתֹוְלדֹות ּבְ ַמְחּבַ ְתבּו ּבְ ּכִ
ַעּמּוִדים 5-4. ָנ"ְך ּבְ ִטים ֵמַהּתָ ּפָ ׁשְ מּונֹות ּוַבּמִ ּתְ ֵהָעְזרּו ּבַ
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ה ִמְלָחָמה.  ָלִכים ָהֵאּלֶ ל־ַהּמְ ַע ֶאת־ּכָ ה ְיהֹוׁשֻ ים, ָעׂשָ ָיִמים ַרּבִ  7
(יהושע פרק יא, פסוק 18)  

ִמים,  אָת ַבּיָ ה ּבָ ה ָזַקְנּתָ ִמים; ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו, ַאּתָ ּיָ א ּבַ ַע ָזֵקן, ּבָ ִויהֹוׁשֻ  8
ּה  ּתָ ה־ְמאֹד, ְלִרׁשְ ֲאָרה ַהְרּבֵ ְוָהָאֶרץ ִנׁשְ

(פרק יג  פסוק 1)  

ָבִטים; ַוֲחִצי,  ְ ַעת ַהּשׁ ַנֲחָלה --- ְלִתׁשְ ק ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּבְ ה, ַחּלֵ ְוַעּתָ  9
(פרק יג פסוק 7) ה.   ֶ ֶבט ַהְמַנּשׁ ֵ ַהּשׁ

ַע  ם ְיהֹוׁשֻ ק־ׁשָ לֹה, ִלְפֵני ְיהָוה; ַוְיַחּלֶ ׁשִ ַע ּגֹוָרל ּבְ ֵלְך ָלֶהם ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ַוּיַ  10
ַמְחְלקָֹתם   (פרק יח פסוק 10) ָרֵאל, ּכְ ֶאת־ָהָאֶרץ ִלְבֵני ִיׂשְ

ָנּה  ּתְ ה, ַוּיִ ר ְיהָוה ֶאל־מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ כֹל ֲאׁשֶ ל־ָהָאֶרץ, ּכְ ַע ֶאת־ּכָ ח ְיהֹוׁשֻ ּקַ ַוּיִ  11 
ְלָחָמה  ְקָטה ִמּמִ ְבֵטיֶהם; ְוָהָאֶרץ ׁשָ ַמְחְלקָֹתם, ְלׁשִ ָרֵאל ּכְ ַע ְלַנֲחָלה ְלִיׂשְ ְיהֹוׁשֻ
(פרק יא פסוק 23)

ָרֵאל  יַע, ַעם ִיׂשְ  ְלַאַחר מֹות ַהּמֹוׁשִ
ָחַזר ַלֲעבֹד ֵאִלים ֲאֵחִרים.

ֹוֵפט ִהְנִהיג ֶאת ָהָעם  ַהּשׁ
ַח. ְלִמְלָחָמה ַעל ָהאֹוֵיב ְוִנּצֵ

ְלָוה. לֹום ְוׁשַ נֹות ׁשָ ְ ָהָעם ֶנֱהָנה ִמּשׁ
יֵדי ה'. ָהָעם ֶנֱעַנׁש ּבִ

ט ֲעֵליֶהם. ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ַלח אֹוֵיב ׁשֶ ה' ׁשָ

ַעל ֲעבֹוַדת ַהּבַ ָהָעם ָחָטא ּבַ

יַע  ּיֹוׁשִ ַחר ׁשֹוֵפט, ׁשֶ ה' ּבָ
ֶאת ָהָעם ֵמאֹוְיָביו.

ָרֵאל ָחְזרּו ַלֲעבֹד ַרק ֶאת ה', ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֲעזֹר ָלֶהם. ּיַ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ּוָפנּו ֵאָליו ּבְ

ֹוְפִטים ְתקּוַפת ַהׁשּ ֶגם חֹוֵזר ּבִ ּדֶ

.5

.6

.4

.7
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ַוְיִהי – ָהָיה.  1 
פֹון  ּוב ִמּצָ ָרָמַתִים צֹוִפים – ִיּשׁ
ם ָרָמה. ַלִים,     ִנְקָרא ּגַ  ִלירּוׁשָ

ּבֹו ׁשֹוֶכֶנת  ֵמַהר ֶאְפָרים – ֵמָהֵאזֹור ׁשֶ
ָרָמַתִים צֹוִפים. ֵאזֹור ֶזה ּכֹוֵלל נֹוָסף ַעל 

ה. ֶ ֲחַלת ְמַנּשׁ ם ֵחֶלק ִמּנַ ַנֲחַלת ֶאְפַרִים ּגַ

ָנה. ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ִמים ָיִמיָמה – ִמּדֵ ִמּיָ   3 
ְדרֹום ַנֲחַלת  ְכָנה ּבִ ָ ּשׁ ֹלה – ִעיר ׁשֶ ׁשִ

 ֶאְפַרִים. 
ילֹה. ׁשִ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ ֵעִלי – ּכֹוֵהן ּבַ

ִהְנִהיגּו ֶאת  ֹוְפִטים ׁשֶ ַע ְוַהּשׁ ה, ְיהֹוׁשֻ ל מׁשֶ מּוָתם ׁשֶ ְרנּו ֶאת ּדְ ִהּכַ  .1
ֶהם ְלַהְנָהָגה?  ַחר ּבָ ְכרּו: ִמי ּבָ ָהָעם - ִהָזּ

יַצד ֵהם ִנְבָחִרים?  ָיֵמינּו? ּכֵ ִדיָנה ּבְ א.  ִמי ֵהם ַמְנִהיֵגי ַהּמְ   .2

ִחיָרָתם  ָרֵאל ָאז ִמּבְ ְנִהיִגים ְלַעם ִיׂשְ ִחיַרת ַהּמַ ָמה ׁשֹוָנה ּבְ ּבְ ב. 
ָיֵמינּו?  ּבְ

ל ָהִאיׁש  ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ר ֶאת ִמׁשְ ַסּפֵ יג ַהּמְ ֶרק, ַמּצִ ת ַהּפֶ ְתִחּלַ ּבִ  .3 
ם  ָחה ַאּתֶ ּפָ ׁשְ ָרִטים ַעל ַהּמִ א. ֵאילּו ּפְ ְנִהיג ַהּבָ ָעִתיד ִלְהיֹות ַהּמַ ׁשֶ

סּוִקים 1–3? לֹוְמִדים ִמּפְ

ים  ַחת ֶאְלָקָנה ֲאָנׁשִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ְגׁשּו ּבְ ילֹה, ּפָ ם ְלׁשִ ַדְרּכָ ּבְ ָנִניַח ׁשֶ   .4
יָחה.  יֵניֶהם ׂשִ ָחה ּבֵ ּתְ ְוִהְתּפַ

ִאּיּור. ַהִאם ָהִאּיּור עֹוֵזר ָלֶכם ְלָהִבין ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב  ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  
ילֹה? ְלֶאְלָקָנה ַלֲעלֹות ְלׁשִ



     8

יׁש,  ֵדי ְלַהְדּגִ ר ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ּבָ ּטּוִיים ׁשֶ ָמה ֵהם ַהּבִ  .5
ַחת ֶאְלָקָנה?  ּפַ ילֹה ִלְזּבַֹח ָהְיָתה ִמְנָהג ָקבּוַע ֵאֶצל ִמׁשְ ה ְלׁשִ ָהֲעִלּיָ ׁשֶ

ילֹה, ֶאת ִמְנָהָגם  ל ֶאְלָקָנה ַלֲעלֹות ְלׁשִ יר ִמְנָהגֹו ׁשֶ ה ַמְזּכִ מֶָ א.  ּבְ  .6
ְוָקא ְלַיד ַהּכֶֹתל? ל ּדַ ּלֵ ל ָהעֹוָלם ְלִהְתּפַ הּוִדים ִמּכָ ל ַהּיְ ׁשֶ

ד ֶאל  ְדָיה ַעל ִמְסּגַ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ֵמיָדע ּבָ ַחּפְ ב. 
ֶבר  ת ַהּקֶ ֵנִסּיַ ְסְלִמים ְוַעל ּכְ דֹוׁש ַלּמֻ ַלִים, ַהּקָ ירּוׁשָ ַאְקָצה ּבִ

ה ַלּנֹוְצִרים. דֹוׁשָ  ַהּקְ
אֹות ְוִכְתבּו ִסּכּום ָקָצר:  ֵאלֹות ַהּבָ ְ ִמְצאּו ַמֲעֶנה ַלּשׁ

ה  ִפּלָ ה ִלְמקֹום ּתְ קֹומֹות ָהֵאּלֶ ל ֶאָחד ֵמַהּמְ •  ַמּדּוַע ָהַפְך ּכָ   
ׁש?   ְמֻקּדָ

ים  דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ף ַלְמּ ּתָ ׁשֻ הּו ַהּמְ ֶ ר ִלְמצֹא ַמּשׁ •  ַהִאם ֶאְפׁשָ   
ַלִים? ירּוׁשָ ֹונֹות ּבִ תֹות ַהּשׁ ּדָ ּבַ

ֶרק  ַע ּפֶ ִזית? (ְראּו ְיהֹוׁשֻ ילֹה ִעיר ֲחׁשּוָבה ּוֶמְרּכָ א.  ַמּדּוַע ָהְיָתה ׁשִ  .7
סּוק 1 ּוָפסּוק 10). יח, ּפָ

יב ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד   ַע ְלַהּצִ ַחר ְיהֹוׁשֻ ֵער, ַמּדּוַע ּבָ ר ְלׁשַ ַהִאם ֶאְפׁשָ ב. 
ה.  ּפָ ּמַ ימּו ֵלב ִלְמקֹוָמּה ּבַ ילֹה? ׂשִ ׁשִ ְוָקא ּבְ ּדַ

ילֹה? ׁשִ ֵבית ה' ּבְ ּפּור, ִמי ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים ּבְ ְלִפי ַהּסִ ג.  

ַבִית  ה ָעְבדּו ֶאת ה' ּבְ ית ֵאל ּוִמְצּפָ ל, ּבֵ ְלּגָ מֹו ּגִ ָעִרים ֲאֵחרֹות ּכְ ם ּבְ ּגַ  .8
קֹומֹות  ַאר ַהּמְ ילֹה ְלֵבין ׁשְ ין ׁשִ ל ּבֵ ְמֻיָחד. ָמה ַהֶהְבּדֵ ׁש לֹו ּבִ ֻהְקּדַ ׁשֶ

ֶהם ָעְבדּו ַלה'? ּבָ ׁשֶ

ה  ָ ֶהם ְקֻדּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ֵני ָאָדם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ׁשֶ ָלל, ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
דֹוׁש,  קֹום ַהּקָ ּמָ ּבַ ים. ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ּבֹו ֵהם ַחּיִ קֹום ׁשֶ ת ַהּמָ ַ ֻדּשׁ ה יֹוֵתר ִמּקְ ַרּבָ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. לֹא  ר ּבִ ׁשֹוֵתיֶהם ְוִלְתִפּלֹוֵתיֶהם ֵמֲאׁשֶ ּוב יֹוֵתר ְלַבּקָ ָהֵאל ַקּשׁ

ׁש  ּיֵ ׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ּיֵ ְסְלִמים ְוַגם ַהּנֹוְצִרים ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ם ַהּמֻ הּוִדים, ּגַ ַרק ַהּיְ
ל. ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ה ְוֵהם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ָ ֶהם יֹוֵתר ְקֻדּשׁ ּבָ

ה  ֶהם ְקֻדׁשָ ׁש ּבָ ֵָ ׁ י ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ֵני ָאָדם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ׁשֶ ָלל, ּבְ ְֵ ֶדֶרך כ ְּבְ

דֹוׁש,  ָמקֹום ַהּקָ ּבַ ּבֹו ֵהם ַחִיים. ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ קֹום ׁשֶ ִָ ת ַהמ ַ ָׁ ֻדש ה יֹוֵתר ִמּקְ ַַרּבָ ׁ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. לֹא  ר ּבִ ׁשֹוֵתיֶהם ְוִלְתִפלֹוֵתיֶהם ֵמֲאׁשֶ ּוב יֹוֵתר ְלַבּקָ ּׁ ָׁהֵאל ַקש

ֵיׁש  ֵיׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ֵֹוְצִרים ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ְסְלִמים ְוַגם ַהנ ֻּ ם ַהמ הּוִדים, ּגַ ְֻ ְַרק ַהי
ה ְלִהְתפֵלל. ֶַ ּ ה ְוֵהם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ֵאל ָ ֶׁ ֶהם יֹוֵתר ְקֻדש ָּבָ ׁ

ה  ָ ֶהם ְקֻדּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ֵני ָאָדם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ׁשֶ ָלל, ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
דֹוׁש,  קֹום ַהּקָ ּמָ ּבַ ים. ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ּבֹו ֵהם ַחּיִ קֹום ׁשֶ ת ַהּמָ ַ ֻדּשׁ ה יֹוֵתר ִמּקְ ַרּבָ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. לֹא  ר ּבִ ׁשֹוֵתיֶהם ְוִלְתִפּלֹוֵתיֶהם ֵמֲאׁשֶ ּוב יֹוֵתר ְלַבּקָ ָהֵאל ַקּשׁ

ׁש  ּיֵ ׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ּיֵ ְסְלִמים ְוַגם ַהּנֹוְצִרים ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ם ַהּמֻ הּוִדים, ּגַ ַרק ַהּיְ
ל. ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ה ְוֵהם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ָ ֶהם יֹוֵתר ְקֻדּשׁ ּבָ
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ה? ּפָ א ַהּמַ ַמהּו נֹוׂשֵ   .1

אֹות:   ֵאלֹות ַהּבָ ְ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ּפָ ָרִטים ׁשֹוִנים ֵמַהּמַ ַנּסּו ֶלֱאסֹף ּפְ   .2

ָרֵאל?   ְבֵטי ִיׂשְ בּו ׁשִ ְ ְכַנַען ִהְתַיּשׁ ֵאילּו ֲאזֹוִרים ּבִ א. ּבְ

ָבִטים? ְ ַנִים ָוֵחִצי ַהּשׁ בּו ׁשְ ב.  ֵהיָכן ָיׁשְ

פֹון? ְזָרח, ּוַבָצּ ּמִ ֲעָרב, ּבַ ּמַ ָרֵאל: ּבַ ֵני ִיׂשְ ְבלּו ִעם ּבְ ּגָ ים ׁשֶ ִמי ֵהם ָהַעּמִ ג.  

ַע  ִסְפֵרי ְיהֹוׁשֻ ד.  ּבְ
ְוׁשֹוְפִטים ָלַמְדנּו 

ָאֶרץ  ֲארּו ֲאזֹוִרים ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ְדקּו  ׁשּו. ּבִ ֶרם ִנְכּבְ ּטֶ ׁשֶ
יכּו  ה ֵהיָכן ִהְמׁשִ ּפָ ַמּ ּבַ
ַנַען? ִלְחיֹות ֲעָמֵמי ּכְ

ַמּדּוע לֹא ִהְצִליחּו  ד. 
ָרֵאל ִלְכּבֹש ֶאת  ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֵפָלה  ְ ִמיׁשֹור ַהחֹוף, ַהּשׁ

ְוָהֲעָמִקים?

ת  ּפּור ִמְתַרֶחׁשֶ ֲעִליַלת ַהּסִ   .3
ָרֵאל  ז ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶמְרּכַ ּבְ

ֵאזֹור  ֲעָרִבית. ִמְצאּו ּבְ ַהּמַ
ילֹה, ְמקֹומֹות נֹוָסִפים  ׁשִ

ים ִלְבֵני  ׁשִ ָהיּו ְמֻקּדָ ׁשֶ
ָרֵאל. ִיׂשְ
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ַחת ֶאְלָקָנה? ּפַ ִמׁשְ ָעיֹות ּבְ ָמה ָהיּו ַהּבְ א.   .9

ה? יַע ֶאְלָקָנה ֶאת ַאֲהָבתֹו ְלַחּנָ יַצד ִהּבִ ּכֵ ב. 

ה  ּבָ ְתבּו יֹוֵתר ִמּסִ פּוָלה? ּכִ ה ָמָנה ּכְ ַמּדּוַע ָנַתן ֶאְלָקָנה ְלַחּנָ ג. 
ַאַחת.

ַעת  ׁשְ ה ּבִ ַגע ֵמִהְתַנֲהגּות ֶאְלָקָנה ְלַחּנָ ֲערּו, ִמי ָהָיה ָעלּול ְלִהּפָ ׁשַ ד. 
ַבח?   ְסעּוַדת ַהּזֶ

ִגיָעה? ָמה ָהְיָתה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַהּפְ ּבְ ה. 

ֶפֶרק ֶזה ִמן  ִים" ּבְ ּטּוי: "ָמָנה ַאַחת ַאּפַ ָמעּות ַהּבִ ָמה ׁשֹוָנה ַמׁשְ ּבְ ו. 
ְפֵניֶכם: ּלִ ְגָמה ׁשֶ ּדֻ ָיֵמינּו? ֵהָעְזרּו ּבַ ה ּבְ ּטּוי ַהּזֶ ל ַהּבִ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

ִים ְלַאַחד  יב ָמָנה ַאַחת ַאּפַ ָרֵאל ֵהׁשִ ֶלת ִיׂשְ רֹאׁש ֶמְמׁשֶ  
ָבתֹו. ַכּתָ ִמי ּבְ ִבּטּוי ַאְנִטיׁשֵ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִרים ׁשֶ ָהִעּתֹוָנִאים ַהּזָ

ירּו ְלִפי ָמה  ה אֹו ִלְפִניָנה? ַהְסּבִ ר - ְלַחּנָ ַסּפֵ ל ַהּמְ ְלִמי ָנתּון ִלּבֹו ׁשֶ  .10
ם. ְקַבְעּתֶ

 
ה:  ר ַעל ַחּנָ ר ְמֻסּפָ ֲאׁשֶ ֵאלֹות ֲעׂשּויֹות ְלִהְתעֹוֵרר ֶאְצְלֶכם ּכַ ֵאילּו ׁשְ  .11

"ֶוֱאלִֹהים ָסַגר ַרְחָמּה"?

יַע יֹום  ָהָיה ַמּגִ ׁשֶ ַוְיִהי ַהּיֹום – ּכְ   4 
ילֹה. ה ְלׁשִ ָהֲעִלּיָ

ִים – ָמָנה ַאַחת  ָמָנה ַאַחת ַאּפַ   5 
ָגְדָלּה.  פּוָלה ּבְ ַבח ּכְ ֵמַהּזֶ

ז.  ְתַרּגֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּה ּכְ ְרָתה ּבָ ה – ִהְתּגָ ְוִכֲעַסּתָ   6 
ה   ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ָ ָנה ָלִאּשׁ ּוָ אן ַהּכַ  ָצָרָתּה – ּכָ

ל ֶאְלָקָנה, ִלְפִניָנה.   ׁשֶ
ַוה' ָסַגר ַרְחָמּה – ָהְיָתה ֲעָקָרה.

ה ַאּתְ ֲעצּוָבה? ָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵבְך – ָלּמָ  8

ִית ַלה'. ִקירֹוָתיו ִנְבנּו  ילֹה ּבַ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ הּוִדית ֵהִקימּו ּבְ סֶֹרת ַהּיְ ְלִפי ַהּמָ
ה  ִית ֶזה ְמֻכּנֶ ל אֶֹהל מֹוֵעד. ּבַ ד ׁשֶ ְרׂשּו ֶאת ְיִריעֹות ַהּבַ ג ּפָ ֵמֲאָבִנים, ּוִבְמקֹום ּגַ
יחּו ֶאת  ַמר ֲארֹון ה' ּובֹו ִהּנִ תֹוְך ֵהיַכל ה' ִנׁשְ ם: "ֵהיַכל ה'". ּבְ ֵ ּשׁ ם ּבַ ִפְרֵקנּו ּגַ ּבְ

ה.  ַתב מׁשֶ ּכָ ים ׁשֶ ִנּיִ ְ ִרית ַהּשׁ בּוִרים ְוֶאת לּוחֹות ַהּבְ ְ ִרית ַהּשׁ לּוחֹות ַהּבְ
ָעָליו ֶהֱעלּו  ַח ׁשֶ ְזּבֵ ֲחַצר ֵהיַכל ה' ָעַמד ַהּמִ ּבַ
ָקר ְוצֹאן ֶלֱאלִֹהים.  ל ּבָ נֹות ׁשֶ ַהּכֹוֲהִנים ָקְרּבָ

אּו  ּבָ ים ׁשֶ נֹות הּוְבאּו ַעל ְיֵדי ָהֲאָנׁשִ ְרּבָ ַהָקּ
ׁש ֶאת ְסִליָחתֹו, אֹו  ְלהֹודֹות ַלה', אֹו ְלַבּקֵ

ׁשֹות.  ּקָ ׁש ּבַ ְלַבּקֵ
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ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ל ַחּנָ ָתֵאר ֶאת ַמּצב רּוָחּה ׁשֶ ּטּוי ַהּמְ ְתבּו ֶאת ַהּבִ ּכִ  .1
יָעה ְלֵהיַכל ה'.  ִהּגִ

ית  ית ה', ּבֵ ּנּוֵיי ּבֵ ֵהיַכל ה' – ֶאָחד ִמּכִ   9
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

10  ָמַרת ָנֶפׁש – ְמֻמְרֶמֶרת ְוֻאְמָלָלה.

ְפָחְתָך. ֵסֶבל ׁשִ ֳעִני ֲאָמֶתָך – ּבְ  ּבָ
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ְפֵני ֱאלִֹהים? יָגה ּבִ ה ַמּצִ ַחּנָ עּון ׁשֶ ַמהּו ַהּטִ   .2

ּה?  ׁשָ א ֶאת ְמֻבּקָ ה' ְיַמּלֵ ה ַלֲעׂשֹות, ּוִבְלַבד ׁשֶ ָמה מּוָכָנה ַחּנָ  .3
טּו. ירּו ְוַצּטְ ַהְסּבִ

ל  ָתּה ׁשֶ ִפּלָ ָתֲאִרים ֶאת ּתְ ּפּור ַהּמְ ּסִ ּטּוִיים ּבַ ל ַהּבִ ְתבּו ֶאת ּכָ א. ּכִ   .4
ה.  ַחּנָ

ה  ר ַמְרּבֶ ַסּפֵ ַהּמְ ְך ׁשֶ ה ִמּכָ ל ַחּנָ ָתּה ׁשֶ ִפּלָ ר ִלְלֹמד ַעל ּתְ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ְלָתֵאר אֹוָתּה?

ית –  ה ִאיׁשִ ִפּלָ ה ִהיא ּתְ ל ַחּנָ ָתּה ׁשֶ ִפּלָ  ג. ּתְ
ית.  ָעָיָתּה ָהִאיׁשִ ָלה ַעל ּבְ ּלְ ָרה אֹוָתּה ְוִהְתּפַ  ִהיא ִחּבְ

ֶנֶסת? י ַהּכְ ָבּתֵ הּוגֹות ַהּיֹום ּבְ ִפּלֹות ַהּנְ ָתּה ִמּתְ ִפּלָ ָמה ׁשֹוָנה ּתְ ּבְ

ָתּה?  ְתִפּלָ ה ַלה' ּבִ ֲאלּו: ָמה ָאְמָרה ַחּנָ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ּנּוי:  ּכִ ְנָתה ֶאל ה' ּבַ ּפָ ה ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַחּנָ ן ׁשֶ  ַאַחד ַהֲחָכִמים ִצּיֵ

ָבאֹות,  ל ְצָבֵאי ַהּצְ ָתּה: ִמּכָ ְתִפּלָ ָאְמָרה ּבִ ֵער ׁשֶ ן הּוא ׁשִ  "ה' ְצָבאֹות". ַעל ּכֵ
ן ֶאָחד?! ן ִלי ּבֵ ּתֵ ּתִ ֵעיֶניָך ׁשֶ ה ּבְ עֹוָלְמָך, ָקׁשֶ ָראָת ּבְ ּבָ ים ׁשֶ צּוִרים ָהַרּבִ ל ַהּיְ ִמּכָ

ָרכֹות לא, עב) ֶכת ּבְ ְבִלי ַמּסֶ ְלמּוד ַהּבַ (ְלִפי ַהּתַ

ְתִפלָתּה?  ה ַלה' ּבִ ָָ ֲאלּו: ָמה ָאְמָרה ַחנ ֲָחָכֵמינּו ׁשָ
ִּכּנּוי:  ָפְנָתה ֶאל ה' ּבַ ה ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָָ ַחנ ן ׁשֶ ֵָ ֵַאַחד ַהֲחָכִמים ִצי

ְתִפלָתּה: ִמָכל ְצָבֵאי ַהְצָבאֹות, ָאְמָרה ּבִ ֵער ׁשֶ ן הּוא ׁשִ ֵָ ֵ"ה' ְצָבאֹות". ַעל כ
ן ֶאָחד?! ִּתֵתן ִלי ּבֵ ׁשֶ ֵעיֶניך ה ּבְ ָָ, ָקׁשֶ עֹוָלְמך ָראָת ּבְ ּבָ ים ׁשֶ ָָצּוִרים ָהַרּבִ ל ַהי ְָ ִָמכ

ָרכֹות לא, עב) ְבִלי מֶסֶכת ּבְ ְלמּוד ַהּבַ ַַ ַ(ְלִפי ַהת

ָתּה?  ְתִפּלָ ה ַלה' ּבִ ֲאלּו: ָמה ָאְמָרה ַחּנָ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ּנּוי:  ּכִ ְנָתה ֶאל ה' ּבַ ּפָ ה ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַחּנָ ן ׁשֶ  ַאַחד ַהֲחָכִמים ִצּיֵ

ָבאֹות,  ל ְצָבֵאי ַהּצְ ָתּה: ִמּכָ ְתִפּלָ ָאְמָרה ּבִ ֵער ׁשֶ ן הּוא ׁשִ  "ה' ְצָבאֹות". ַעל ּכֵ
ן ֶאָחד?! ן ִלי ּבֵ ּתֵ ּתִ ֵעיֶניָך ׁשֶ ה ּבְ עֹוָלְמָך, ָקׁשֶ ָראָת ּבְ ּבָ ים ׁשֶ צּוִרים ָהַרּבִ ל ַהּיְ ִמּכָ

ָרכֹות לא, עב) ֶכת ּבְ ְבִלי ַמּסֶ ְלמּוד ַהּבַ (ְלִפי ַהּתַ

תֹו הּוא ָיכֹול ִלְנּדֹר  ׁשָ ּקָ יַע ַעל ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ֶאת ּבַ ּפִ ר ָאָדם רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶנֶדר.

ב נֹוֵדר  ם ִמְתַחּיֵ ֶהְסּכֵ ה ִעם ֱאלִֹהים. ּבַ ַהּנֹוֵדר עֹוׂשֶ ם ׁשֶ ֶדר הּוא ֵמֵעין ֶהְסּכֵ ַהּנֶ
ם ֶאת ְרצֹונֹו אֹו ֶאת  ֱאלִֹהים ְיַקּיֵ ְתַנאי ׁשֶ ּלֹו ֶלֱאלִֹהים, ּבִ ֶ הּו ִמּשׁ ֶ ֶדר ָלֵתת ַמּשׁ ַהּנֶ

ם  תֹו ְוהּוא ְיַקּיֵ ׁשָ ּקָ ים ֶאת ּבַ ִאם ֱאלִֹהים ַיְגׁשִ ֶדר ַמֲאִמין ׁשֶ תֹו. נֹוֵדר ַהּנֶ ׁשָ ּקָ ּבַ
ֵאר  ָ ָבר ִיּשׁ ם ֶאת ִנְדרֹו, ַהּדָ ת ָהֵאל, ְוִאם לֹא ְיַקּיֵ ה ְלִבְרּכַ ֶאת ִנְדרֹו, הּוא ִיְזּכֶ

ְך. עֹוֵמד ְוָתלּוי ְלחֹוָבתֹו ֶוֱאלִֹהים ַיֲעִניׁשֹו ַעל ּכָ

תֹו הּוא ָיכֹול ִלְנּדֹר  ׁשָ ּקָ ִפיַע ַעל ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ֶאת ּבַ ר ָאָדם רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ִַ ּ כ
ֶנֶדר.

ֶהְסֵכם ִמְתַחֵיב נֹוֵדר  ה ִעם ֱאלִֹהים. ּבַ ַהנֹוֵדר עֹוׂשֶ ם ׁשֶ ֵּ ֵהּוא ֵמֵעין ֶהְסכ ֶַהֶנֶדר
ִַהים ְיקֵים ֶאת ְרצֹונֹו אֹו ֶאת  ֱאלֹ ְתַנאי ׁשֶ לֹו ֶלֱאלִֹהים, ּבִ ֶ ּׁ ֶהּו ִמש ׁ ֶדר ָלֵתת ַמש ֶֶ ׁ ֶַהנ

תֹו ְוהּוא ְיַקֵים  ׁשָ ּקָ ים ֶאת ּבַ ִאם ֱאלִֹהים ַיְגׁשִ תֹו. נֹוֵדר ַהנֶדר ַמֲאִמין ׁשֶ ׁשָ ּקָ ֶּבַ
ֵאר  ָבר ִיׁשָ ַה ְלִבְרַכת ָהֵאל, ְוִאם לֹא ְיַקֵים ֶאת ִנְדרֹו, ַהּדָ ֶֶאת ִנְדרֹו, הּוא ִיְזכ

עֹוֵמד ְוָתלּוי ְלחֹוָבתֹו ֶוֱאלִֹהים ַיֲעִניׁשֹו ַעל ָּכְך.

תֹו הּוא ָיכֹול ִלְנּדֹר  ׁשָ ּקָ יַע ַעל ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ֶאת ּבַ ּפִ ר ָאָדם רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶנֶדר.

ב נֹוֵדר  ם ִמְתַחּיֵ ֶהְסּכֵ ה ִעם ֱאלִֹהים. ּבַ ַהּנֹוֵדר עֹוׂשֶ ם ׁשֶ ֶדר הּוא ֵמֵעין ֶהְסּכֵ ַהּנֶ
ם ֶאת ְרצֹונֹו אֹו ֶאת  ֱאלִֹהים ְיַקּיֵ ְתַנאי ׁשֶ ּלֹו ֶלֱאלִֹהים, ּבִ ֶ הּו ִמּשׁ ֶ ֶדר ָלֵתת ַמּשׁ ַהּנֶ

ם  תֹו ְוהּוא ְיַקּיֵ ׁשָ ּקָ ים ֶאת ּבַ ִאם ֱאלִֹהים ַיְגׁשִ ֶדר ַמֲאִמין ׁשֶ תֹו. נֹוֵדר ַהּנֶ ׁשָ ּקָ ּבַ
ֵאר  ָ ָבר ִיּשׁ ם ֶאת ִנְדרֹו, ַהּדָ ת ָהֵאל, ְוִאם לֹא ְיַקּיֵ ה ְלִבְרּכַ ֶאת ִנְדרֹו, הּוא ִיְזּכֶ

ְך. עֹוֵמד ְוָתלּוי ְלחֹוָבתֹו ֶוֱאלִֹהים ַיֲעִניׁשֹו ַעל ּכָ

ֶלת ּלֶ ה ִמְתּפַ ָ ל ִאּשׁ ֶסל ָקדּום ׁשֶ ּפֶ

2
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ר ָרָאה אֹוָתּה  ֲאׁשֶ ה ּכַ ַמּדּוַע לֹא ֵהִבין ֵעִלי ֶאת ַחּנָ א.   .6
ֶלת? ּלֶ ִמְתּפַ

ְך:  יר זֹאת ּכָ "י) ִהְסּבִ לֹמֹה ִיְצָחִקי (ָרׁשִ י ׁשְ ן ַרּבִ ְרׁשָ  ב. ַהּפַ
ַלַחׁש.  ל ּבְ ּלֵ ּלֹא ָהיּו ְרִגיִלים ְלִהְתּפַ ּכֹוָרה, ׁשֶ ֶבָה ֵעִלי ְלׁשִ ְחׁשְ ַוּיַ

ה  ִפּלָ "י, ַעל צּוַרת ַהּתְ ל ָרׁשִ רֹו ׁשֶ ר ְלָהִבין ֵמֶהְסּבֵ ָמה ֶאְפׁשָ
ֶלת ָאז? ָהְיָתה ְמֻקּבֶ ׁשֶ

ַלַחׁש? ָלה ּבְ ּלְ ה ִהְתּפַ ֲערּו, ַמּדּוַע ַחּנָ ׁשַ ג. 

ָיֵמינּו?  ל ּבְ ּלֵ ֵאיְך נֹוֲהִגים ְלִהְתּפַ ד. 

ן?  ָמה ִהְצַטּיֵ "י: ָמַתי ַחי? ֵהיָכן ַחי? ּבְ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ָרׁשִ ַחּפְ ה. 
ְך  ְתבּו ַעל ּכָ ִאים? ּכִ ִאיר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ֵאילּו ְיִצירֹות ִהׁשְ

ְסָקה ְקָצָרה.  ּפִ

ּבֹו ָעְנָתה  ה ֵמָהֹאֶפן ׁשֶ ל ַחּנָ יק ַעל ָאְפָיּה ׁשֶ ר ְלַהּסִ א.  ָמה ֶאְפׁשָ   .7
יחּות? ְקׁשִ ּה ּבִ ּה ְוָנַהג ּבָ ָגַער ּבָ ְלֵעִלי ׁשֶ

ה  ּטּוי "ָמַרת ֶנֶפׁש", ְמָתֶאֶרת ַחּנָ ף ַלּבִ ְרּדָ ּטּוי, ַהּנִ ֵאיֶזה ּבִ ּבְ ב. 
ְתׁשּוָבָתּה ְלֵעִלי? ֶאת ַעְצָמּה ּבִ

ין ֱאלִֹהים ְלֵבין  ְך ּבֵ ל ֵעִלי ַהּכֹוֵהן ָהָיה ְלַתּוֵ ְפִקידֹו ׁשֶ ּתַ  .8
ַמע ֶאת  ילֹה. הּוא ׁשָ ִאים ְלׁשִ ַהּבָ

ים ְוהֹוִדיַע ְלָכל ֶאָחד  ִפּלֹות ָהֲאָנׁשִ ּתְ
תֹו ֶנֶעְנָתה  ִפּלָ ִלים ִאם ּתְ ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ

יק זֹאת?  ר ְלַהּסִ סּוק ֶאְפׁשָ – ֵמֵאיֶזה ּפָ

ַמֲהַלְך  ּנּוי ּבְ מּויֹות ָחל ׁשִ ִמי ֵמַהּדְ ּבְ  .9
ּנּוי? ִ ּפּור? ַמהּו ַהּשׁ ַהּסִ

דֹול ל ַהּכֹוֵהן ַהּגָ ׁשָֹער ׁשֶ ְלבּוׁשֹו ַהּמְ

יב  ה ְלַהְקׁשִ יָה – ִנּסָ ׁשֵֹמר ֶאת־ּפִ  12 
ָבֶריָה. ּוְלָהִבין ֶאת ּדְ

ב  ּלֵ ֶלת ּבַ ּלֶ ּה – ִמְתּפַ ֶרת ַעל־ִלּבָ 13  ְמַדּבֶ
ִלי קֹול. ָפַתִים, ּבְ ּוִבְתנּוַעת ׂשְ

ִרי.  ּכְ ּתַ ִרין – ִתׁשְ ּכָ ּתַ ׁשְ 14  ּתִ

ת־רּוַח – ָמַרת ֶנֶפׁש, ֻאְמָלָלה.   15  ְקׁשַ
י ֶאת ָצרֹוַתי. ְרּתִ י – ִסּפַ ּפְֹך ֶאת־ַנְפׁשִ ָוֶאׁשְ

ֶחֶתת.  ַעל – ָרָעה ּוֻמׁשְ ִלּיָ ת־ּבְ  16  ּבַ
יִחי ְוַכְעִסי – ֵמרֹב ַצֲעִרי ְוִסְבִלי.  ֵמרֹב ׂשִ
י ְזַמן ַרב, ְלּתִ ּלַ ה – ִהְתּפַ י ַעד־ֵהּנָ ְרּתִ ּבַ  ּדִ

ו.  ַעד ַעְכׁשָ

ֵתְך.  ׁשָ ּקָ ָלֵתְך – ּבַ 17  ׁשֵ

ֵעיֶניָך –  ְפָחְתָך ֵחן ּבְ ְמָצא ׁשִ  18  ּתִ
ל לֹוַמר  ָהָיה ְמֻקּבָ ט ִנימּוס ׁשֶ ּפַ  ִמׁשְ

ַעת ּתֹוָדה.   אֹותֹו ְלַהּבָ
 ּוָפֶניָה ֹלא־ָהיּו־ָלּה עֹוד – 

ָתה. ּנְ ּתַ ֶניָה ִהׁשְ ַעת ּפָ ַהּבָ

ָתּה.  ִפּלָ ֶרָה ה' – ָזַכר ֶאת ּתְ ְזּכְ  ַוּיִ
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ירּו. מּוֵאל? ַהְסּבִ ה ִלְבָנּה ׁשְ א. ַמּדּוַע ָקְרָאה ַחּנָ   .1

מּוֵאל: ם ׁשְ ֵ ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ַלּשׁ ל ר' ּדָ רֹו ׁשֶ ִקְראּו ֶאת ֶהְסּבֵ  ב. 

ל ָרָד"ק. רֹו ׁשֶ מּוֵאל, ְלִפי ֶהְסּבֵ ם ׁשְ ֵ רּוׁש ַהּשׁ ַפְתֶכם ֶאת ּפֵ ׂשְ ְתבּו ּבִ ּכִ ג. 

ן? ֵאילּו  ָמה ִהְצַטּיֵ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ָרָד"ק: ָמַתי ַחי? ֵהיָכן ַחי? ּבְ ַחּפְ ד. 
ְסָקה ְקָצָרה.  ְך ּפִ ְתבּו ַעל ּכָ ִאים? ּכִ ִאיר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ְיִצירֹות ִהׁשְ

ד ִעם ֵלָדתֹו? מּוֵאל ְלֵהיַכל ה' ִמּיָ ה ֶאת ׁשְ א. ַמּדּוַע לֹא ֵהִביָאה ַחּנָ  .2

ה  יָרה ַחּנָ מּוֵאל. ָמה ִהְסּבִ ה ּוׁשְ ין ַחּנָ יָחה ּבֵ ְמְינּו ְוִכְתבּו ׂשִ ב. ּדַ
ַאל? ֶלד, ָמה ׁשָ ָטן? ֵאיְך ֵהִגיב ַהּיֶ מּוֵאל ַהּקָ ִלׁשְ

ג. ָמה לֹוְמִדים ַעל ַיֲחסֹו 
ֶדר  ל ֶאְלָקָנה ֶאל ַהּנֶ ׁשֶ

ה:  ׁשּוָבתֹו ְלַחּנָ  ִמּתְ
ֵעיַנִיְך"? י ַהּטֹוב ּבְ "ֲעׂשִ

את  יַצד ְמַבּטֵ ּכֵ א.   .3
ַרת ַהּתֹוָדה  ה ֶאת ַהּכָ ַחּנָ
מּוֵאל?  ּה ַעל ֵלַדת ׁשְ ּלָ ׁשֶ

ה  ֶנת ַחּנָ ּוֶ ְלָמה ִמְתּכַ ב. 
ִהיא אֹוֶמֶרת: "ֶאל  ׁשֶ ּכְ

י"? ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ ַהּנַ

ם)  ֵ אֹוִתּיֹות (ַהּשׁ י ֵיׁש ּבְ ה) – ּכִ ּבָ ַעם (ַהּסִ ֶזה ַהּטַ ה ּבָ ּלָ ָבה ַהּמִ מּוֵאל – ֻהְרּכְ ׁשְ
אּול ֵמֵאל".  ָנּה): "ׁשָ ה ַעל ּבְ ִאּלּו ָאְמָרה (ַחּנָ ן "ֵמֵאל". ּכְ ם ּכֵ אּול" ְוֵיׁש ּגַ מּוֵאל "ׁשָ ׁשְ

ם) אֹוִתּּיֹות (ַהׁשֵ י ֵיׁש ּבְ ה) – ּכִ ַעם (ַהִסּבָ ֶזה ַהּטַ ה ּבָ ִָ ּ ָבה ַהמָל מּוֵאל – ֻהְרּכְ ִׁשְ ּ
אּול ֵמֵאל".  ָנּה): "ׁשָ ִאּלּו ָאְמָרה (ַחָנה ַעל ּבְ ן "ֵמֵאל". ּכְ אּול" ְוֵיׁש ַגם ּכֵ מּוֵאל "ׁשָ ַׁשְ

ם)  ֵ אֹוִתּיֹות (ַהּשׁ י ֵיׁש ּבְ ה) – ּכִ ּבָ ַעם (ַהּסִ ֶזה ַהּטַ ה ּבָ ּלָ ָבה ַהּמִ מּוֵאל – ֻהְרּכְ ׁשְ
אּול ֵמֵאל".  ָנּה): "ׁשָ ה ַעל ּבְ ִאּלּו ָאְמָרה (ַחּנָ ן "ֵמֵאל". ּכְ ם ּכֵ אּול" ְוֵיׁש ּגַ מּוֵאל "ׁשָ ׁשְ

ָנה.  ֲעבֹר ׁשָ ָנה – ּכַ ָ  20  ִלְתֻקפֹות ַהּשׁ
י אֹותֹו. ּתִ ׁשְ ּקַ יו – ּבִ ִאְלּתִ ׁשְ

ִמים –  ַעל – ָעָלה. ֶזַבח ַהּיָ ַוּיַ  21 
ָנה. ָעַרְך ַאַחת ְלׁשָ ָנִתי ׁשֶ ְ ַבח ַהּשׁ  ַהּזֶ

ָדִרים  ם ֶאת ַהּנְ  ְוֶאת ִנְדרֹו – ְלַקּיֵ
ָחְלָפה. ָנה ׁשֶ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ַדר ּבְ ּנָ ׁשֶ

ֵמל – ַיְפִסיק ִלינֹוק. ִיּגָ  22 
ֵני ה' –   ַוֲהִבאִֹתיו, ְוִנְרָאה ֶאת ּפְ

ְוָאז ָאִביא אֹותֹו ְלֵבית ה'. 

ם ֶאת  ָברֹו – ְיַקּיֵ ַאְך ָיֵקם ה' ֶאת ּדְ  23
ֵני  ֶלד ֶנֶזק ִמּפְ ֵרם ַלּיֶ  ַהְבָטָחתֹו ְולֹא ִיּגָ

ִאַחְרנּו ְלָהִביאֹו ְלֵבית ה'. ׁשֶ

לֹוׁש,  ן ׁשָ ר ּבֶ ְרֶאה ּפַ ּנִ ה – ּכַ לׁשָ ָפִרים ׁשְ ּבְ  24
ר ֶאָחד. ר ַרק ּפַ ְך ִנְזּכָ ֶהְמׁשֵ ּבַ  ֵמַאַחר ׁשֶ

ַער ָנַער –  ד ֶחֶרס. ְוַהּנַ  ֵנֶבל – ּכַ
ֶלד ֲעַדִין ָצִעיר.  ְוַהּיֶ
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ֵבית הֹוָריו  ְך ּבְ ּלֹא ִהְתַחּנֵ ְך ׁשֶ מּוֵאל ִמּכָ ָמה ִהְפִסיד ׁשְ  .4 
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּוָמה ִהְרִויַח ֵמִחּנּוכֹו ַעל ְיֵדי ֵעִלי? ּכִ

ֵהן ִיְצָחק ְוֵהן ַיֲעקֹב נֹוְלדּו  ר ׁשֶ ית ְמֻסּפָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ּבְ א.   .5 
ֵהם  ם ׁשֶ ר ּגַ קּוַפת ֲעָקרּות; ְמֻסּפָ  ְלִאּמֹוֵתיֶהם ְלַאַחר ּתְ

ָתם?  ֻדּלָ ָמה ָהְיָתה ּגְ ה ַעל ְיֵדי ה' – ּבְ נֹוֲעדּו ִלְגֻדּלָ

ָיֵמינּו ָהַפְך  ה. ּבְ ֶלד ַהּזֶ י ַלּיֶ ּתֹוַקְקּתִ לֹוַמר ָרִציִתי ְוִהׁשְ י" – ּכְ ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ "ֶאל ַהּנַ
ה ְלִניב ְלׁשֹוִני. ל ַחּנָ ה ׁשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

לּו ּבֹו אֹוְמִרים:  ּתָ ְקוֹות ׁשֶ ל ַהּתִ א ֶאת ּכָ הּוא ִמּלֵ ר רֹוִצים לֹוַמר ַעל ֶיֶלד ׁשֶ ֲאׁשֶ  ּכַ
י".  ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ "ֶאל ַהּנַ

ּנּוי  הּוא ְיחֹוֵלל ׁשִ ב ָאִבי ׁשֶ ָלה ָחָדׁש, ָחׁשַ ר ִנְבַחר רֹאׁש ֶמְמׁשָ ֲאׁשֶ ְגָמה ַאֶחֶרת: "ּכַ ּדֻ
י'." ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ ְמִדיָנֵתנּו. ְלַאַחר ְזַמן ָמה ָאַמר ָעָליו ָאִבי: 'לֹא ֶאל ַהּנַ ְלטֹוָבה ּבִ

ָך –  ִדי. ֵחי ַנְפׁשְ ה ִנְכּבָ ׁשָ ַבּקָ י ֲאדִֹני – ּבְ ּבִ  26
יָך. ַחּיֶ ַעת ּבְ ּבַ  ֲאִני ִנׁשְ

אן  י ּכָ ר ָעַמְדּתִ ֶזה – ֲאׁשֶ ָכה ּבָ ֶבת ִעּמְ ּצֶ ַהּנִ
ִנים ֲאָחדֹות. ְלָפֶניָך ִלְפֵני ׁשָ

י ַעל  ְרּתִ י אֹותֹו, ִוּתַ הּו ַלה' – ָנַתּתִ ִאְלּתִ ִהׁשְ  28
ֵדי  ִית ְוֵהֵבאִתי אֹותֹו ְלָכאן ּכְ ּבַ ּדּולֹו ּבַ ּגִ

ֵרת ֶאת ה'. ְך ְלׁשָ ְתַחּנֵ ּיִ ׁשֶ

ה' ָאַמר ְלִיְצָחק:

בראשית פרק כו

ה' ָאַמר ְלַיֲעקֹב:

בראשית פרק לה



     16

ם יֹוֵסף נֹוַעד  ּגַ ב. 
ה. ָמה ָהָיה  ִלְגֻדּלָ

הֹוִעיד  ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ
לֹו ה'?

ָמה ָהָיה ִיעּודֹו  ג. 
נּו  ְמׁשֹון? ַעּיְ ל ׁשִ ׁשֶ
ֶרק יג  ׁשֹוְפִטים ּפֶ ּבְ

סּוק 4. ּפָ

ֵער  ר ְלׁשַ ָמה ֶאְפׁשָ ד. 
ְך  מּוֵאל ִמּכָ ַעל ׁשְ
ִאּמֹו  ָראנּו ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ָהְיָתה ֲעָקָרה?

ֶרק  רֹאׁש ַהּפֶ ִאים ֲאָחִדים. ַהִאם ַהּכֹוֶתֶרת ּבְ נֹוׂשְ ֶרק עֹוֵסק ּבְ ַהּפֶ  .6
ירּו. ֶרק? ַהְסּבִ ּפֶ ִזי ּבַ ְרּכָ רֹוֶמֶזת ַעל ָהִעְנָין ַהּמֶ

ֶרק  א ַהּפֶ ּתֹוָרה, ְלנֹוׂשֵ ּקֹוְרִאים ּבַ ֶרק ׁשֶ א ַהּפֶ ין נֹוׂשֵ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ   .7
ָנה? ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ יֹום א' ׁשֶ ַהְפָטָרה ּבְ ּקֹוְרִאים ּבַ ׁשֶ

ּפּור  ֶנֶסת ֶאת ַהּסִ י ַהּכְ ָבּתֵ ּתֹוָרה ּבְ ָנה קֹוְרִאים ּבַ ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבַ
ֶרק כ).  ית ּפֶ ֵראׁשִ ָרה" (ּבְ ַקד ֶאת ׂשָ ים: "ַוה' ּפָ ּלִ ּמִ ַעל ֵלַדת ִיְצָחק ַהּפֹוֵתַח ּבַ

ּפּור  ְנִביִאים ִראׁשֹוִנים ֶאת ַהּסִ מּוֵאל א ּבִ ן קֹוְרִאים ִמּתֹוְך ֵסֶפר ׁשְ ְלַאַחר ִמּכֵ
ֶרק א). מּוֵאל א ּפֶ מּוֵאל (ׁשְ ֶדת ׁשְ ַעל ֻהּלֶ

ָמעּותֹו:  ם ַהְפָטָרה, ּוַמׁשְ ֵ ּשׁ ִביִאים ִראׁשֹוִנים קֹוְרִאים ּבַ ִריָאה ִמּנְ ְלֶקַטע ַהּקְ
ֵרָדה, ִסּיּום. ְבֵרי ּפְ ּדִ



ָבה ֶאְצְלֶכם.  עֹוְררּו ַמְחׁשָ ֵאלֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשְ ִריָאה ּכִ ִעם ִסּיּום ַהּקְ  .1
ה?  ֵכן? ֵמֵאיזֹו ִסּבָ יַצד ִיּתָ ֵאָלה: ַמּדּוַע? ּכֵ ְ ִמּלֹות ַהּשׁ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

ְוַכּדֹוֶמה.

ַטע? ֶהם עֹוֵסק ַהּקֶ ּבָ ִאים ׁשֶ ֵני ַהּנֹוׂשְ א. ָמֵהם ׁשְ    .2

ַטע. ִמְתחּו ַקו  ִרּיֹות ַלּקֶ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ֶאְפׁשָ יעּו ְוִכְתבּו ׁשָ ב. ַהּצִ
כֹוֶתֶרת.  ׁש ּכְ ּמֵ יֹוֵתר ְלׁשַ ְתִאיָמה ּבְ ַחת ַלּמַ  ִמּתַ

ִחיַרְתֶכם. קּו ּבְ ַנּמְ

ּפּור. ִמי  ז ַהּסִ ֶמְרּכַ ַחת ֶאְלָקָנה ּבְ ּפַ ֶרק ַהּקֹוֵדם ָהְיָתה ִמׁשְ ּפֶ ג. ּבַ
ירּו ְלִפי ָמה  ֶרק ב? ַהְסּבִ ל ּפֶ ה ׁשֶ ַטע ַהּזֶ ּקֶ ּפּור ּבַ ז ַהּסִ ֶמְרּכַ ּבְ

ם. ְקַבְעּתֶ

ָמה ֶזה  ַעל לֹא ָיְדעּו ֶאת ה' – ּבְ ִלּיַ ֵני ּבְ ָהיּו ּבְ ֵני ֵעִלי ֶנֱאַמר ׁשֶ ַעל ּבְ א.    .3
ָכל יֹום? נֹות ַלה' ּבְ ֵני ֵעִלי ָהיּו ַמְקִריִבים ָקְרּבָ א? ֲהֵרי ּבְ ּטֵ ִהְתּבַ

י ָחְפִני ּוִפיְנָחס.  ִאים ִלְזּבַֹח ַעל ַמֲעׂשֵ יַצד ֵהִגיבּו ַהּבָ ר ּכֵ לֹא ְמֻסּפָ ב. 
ְתבּו ּכֹוֶתֶרת  ילֹה. ּכִ ׁשִ ים ּבְ ין ֲאָנׁשִ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ַאֵיר ּדִ ִניר ַהּמְ

ַמְתִאיָמה ָלִאּיּור.

יתֹו. ִלְפֵני ֵעִלי – ָהָיה  יתֹו – ֶאל ּבֵ 11  ַעל ּבֵ
עֹוֵזר ְלֵעִלי.

עּות, ָעׂשּו  ִרׁשְ ַעל – ִהְתַנֲהגּו ּבְ ִלּיָ ֵני ּבְ ּבְ  12
ים ֲאסּוִרים.  ַמֲעׂשִ

ֶהְתֵאם  ֹלא ָיְדעּו ֶאת ה' – לֹא ִהְתַנֲהגּו ּבְ  
ם. ה' ּדֹוֵרׁש ֵמַהּכֹוֲהִנים ְלַקּיֵ ים ׁשֶ ַלֻחּקִ

ל  בּוַע ׁשֶ ט ַהּכֲֹהִנים – ַהּנַֹהג ַהּקָ ּפַ 13  ִמׁשְ
ִאים ִלְזּבַֹח. ים ַהּבָ ַהּכֹוֲהִנים ִעם ָהֲאָנׁשִ

ֵרת. ַנַער – ְמׁשָ  



ין ַעד  ַער ַהּכֹוֵהן ְלַהְמּתִ יַע ָהִאיׁש ַהּזֹוֵבַח ַלּנַ ָפסּוק 16 ַמּצִ א. ּבְ   .4
ר –  ׂשָ ְקִטירּו ֶאת ַהֵחֶלב ַלה' ְוַרק ָאז ָלַקַחת ֵמַהּבָ ּיַ  ׁשֶ

ּטּוי? ַנת ַהּבִ ּוָ ָך – ָמה ּכַ ה ַנְפׁשֶ ַאּוֶ ר ּתְ ֲאׁשֶ ּכַ

ַעת  ִרי ֵעץ ַהּדַ ֵדי ְלָתֵאר ֶאת ּפְ ה ּכְ ה ַחּוָ ׁשָ ּמְ ּתַ ּטּוי ִהׁשְ ֵאיֶזה ּבִ ב. ּבְ
סּוק 5? ֶרק ג, ּפָ ית ּפֶ ְבֵראׁשִ ּבִ

ְקִרים?  ֵני ַהּמִ ׁשְ ִבּטּוִיים ּדֹוִמים ּבִ ּמּוׁש ּבְ ִ ר ִלְלֹמד ֵמַהּשׁ ג. ָמה ֶאְפׁשָ

ְפסּוִקים 17, 18, 22,  נּו ּבִ ֵני ֵעִלי? ַעּיְ מּוֵאל ִמּבְ ָמה ׁשֹוֶנה ׁשְ ּבְ א.    .5 
.26 ,23

ין  הּוא יֹוֵצר ִנּגּוד ּבֵ ָכְך ׁשֶ ר ִלְרמֹז ַלקֹוְרִאים ּבְ ַסּפֵ ָמה רֹוֶצה ַהּמְ ב. 
מּוֵאל? ֵני ֵעִלי ְלִהְתַנֲהגּות ׁשְ ִהְתַנֲהגּות ּבְ

ל  ַחת ַיֲעקֹב. ָמה ִסּמֵ ּפַ ִמׁשְ ֵאַרע ּבְ ׁשּור ְלֶבֶגד ׁשֶ ִסּפּור ַהּקָ ְכרּו ּבְ ִהּזָ א.    .6
סּוק 3).  ֶרק לז, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ֶגד? (ּבְ ַהּבֶ

ִפיֶהם  ּלְ ָגִדים, ׁשֶ ָיֵמינּו ֵיׁש ּבְ ים ּבְ ְפִקיִדים ִצּבּוִרּיִ ֲעֵלי ּתַ ְלֵאילּו ּבַ ב. 
ְפִקיָדם? ן ְלַזהֹות ֶאת ּתַ ִנּתָ

כֹוַח.  ְזֵלג ּבְ ה – ָנַעץ ֶאת ַהּמַ ִהּכָ  14 
ֹוִנים.  יִרים ַהּשׁ ּסִ ּיֹור אֹו ַבּדּוד... – ּבַ ַבּכִ

ם ִלְפֵני  ֶטֶרם ַיְקִטרּון – ּגַ ם ּבְ ּגַ  15
ֵהָמה,  ן ַהּבְ ּמַ ִהְקִריבּו ֶאת ַהֵחֶלב, ׁשֻ  ׁשֶ

ַח.  ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

י ִאם ָחי – ַנַער  ָך... ּכִ ח ִמּמְ ְוֹלא ִיּקַ  
ל,  ָ ר ַחי, לֹא ְמֻבּשׁ ׂשָ ַרׁש ּבָ  ַהּכֹוֵהן ּדָ
ט ַהּכֹוֲהִנים. ּפַ ִמׁשְ תּוב ּבְ ִנּגּוד ַלּכָ ּבְ

ן. ְרּבָ ָהִאיׁש – ַמְקִריב ַהּקָ  16 
ְקִטירּו  ּיַ  ְוַקח ְלָך – ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ

ַח ַלה'. ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ְרֶצה.  ּתִ ָכל ׁשֶ ָך – ּכְ ה ַנְפׁשֶ ַאּוֶ ר ּתְ ֲאׁשֶ ּכַ  
לֹו – לֹא.

ֵני ֵעִלי. ִנֲאצּו – ִזְלְזלּו.  ָעִרים – ּבְ ַהּנְ  17

ֵני ה' –  ֵרת ֶאת ּפְ מּוֵאל ְמׁשָ ּוׁשְ  18 
ה  ּלָ ּמִ ִנּגּוד ִלְבֵני ֵעִלי. ָהאֹות ו' ּבַ ּבְ

ּגּוד.  מּוֵאל" - ִהיא ו' ַהּנִ  "ּוׁשְ
ֶגד ּכֹוֲהִנים. ד – ּבֶ ֵאפֹוד ּבָ

ִליחּות ָחְפִני  ׁשְ ַער ַהּכֹוֵהן ַהּפֹוֵעל ּבִ ַהּנַ תּוב ׁשֶ ָפסּוק 14 ּכָ ּבְ
לֹוַמר  ְזֵלג. ּכְ ר ַיֲעֶלה ַהּמַ ָכל ֲאׁשֶ ר ּכְ ׂשָ ּוִפיְנָחס, ָלַקח ֵמַהּבָ

ים ָעָליו  ַצּוִ ים ַהּמְ ִנּגּוד ַלֻחּקִ ַבח ּבְ ָלַקח ְלַעְצמֹו ִמן ַהּזֶ
ַבח  נּו ַהּזֹוְבִחים ֲחָלִקים ֵמַהּזֶ ּתְ ּיִ ין ַעד ׁשֶ ְלַהְמּתִ

ַלּכֹוֲהִנים.
ר רֹוִצים  ֲאׁשֶ ִניב ָלׁשֹון. ּכַ ּטּוי ּכְ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ּבְ
ב  ֵ ִלי ְלִהְתַחּשׁ ד ּבְ א ַלּיָ ל ַהּבָ הּו ָלַקח ִמּכָ יׁשֶ ּמִ לֹוַמר ׁשֶ
ָכל  ר ִלְפָעִמים לֹוַמר: "הּוא ָלַקח ּכְ ֲאֵחִרים, ֶאְפׁשָ ּבָ

ְזֵלג". ר ַיֲעֶלה ַהּמַ ֲאׁשֶ

ּות ָחְפִני 
ְכלֹוַמר 

ָליו 

ִצים 
ב  ֵ
ל 
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ה? ה ֱאלִֹהים ֶאת ַחּנָ ּצָ יַצד ּפִ ּכֵ   .7

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד? ים ַהּצֹוְבאֹות ַעל ּפֶ ׁשִ א. ָמה יֹוְדעֹות ַהּנָ   .8

ילֹה: אּו ְלׁשִ ּבָ ים ׁשֶ ין ָנׁשִ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ

ילֹה? ים ְלׁשִ ׁשִ אּו ַהּנָ ָכל זֹאת ּבָ ֶכם ּבְ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ב. 

ל ָיֵמינּו  ִעְבִרית ׁשֶ ל ּבָ ָלתֹות" ְמֻקּבָ ּטּוי: "צֹוְבִאים ַעל ַהּדְ ַהּבִ ג. 
ְתבּו  הּו. ּכִ ֶ יג ַמׁשּ ִ ֵדי ְלַהׂשּ ָמעּות: ִמְצטֹוְפִפים ְוִנְדָחִקים ּכְ ַמׁשְ ּבְ

ּטּוי. בּו ּבֹו ֶאת ַהּבִ ּלְ ִמְקֶרה ָקָצר ְוׁשַ

ְתבּו ְלִפי ָמה  י ְקבּוצֹות. ּכִ ּתֵ ֵני ֵעִלי ִלׁשְ נּו ֶאת ֲחָטֵאי ּבְ ַמּיְ א.    .9
ם. ְנּתֶ ִמּיַ

ם ַעל  ַמְעּתֶ כֹוֲהִנים. ַהִאם ׁשְ לּו ְלָרָעה ֶאת ַמֲעָמָדם ּכְ ֵני ֵעִלי ִנּצְ ּבְ ב. 
לּו ְלָרָעה ֶאת ַמֲעָמָדם?  ים ִנּצְ ֶהם ֲאָנׁשִ ּבָ ִמְקִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ
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יר ֵעִלי ְלָבָניו? ָמה ִהְסּבִ א.   .10

ה  ַרּכּות ַרּבָ ָבָניו ּבְ ֵעִלי ָנַהג ּבְ ְלִמיד ׁשֶ ּתֹות ָאַמר ּתַ ַאַחת ַהּכִ ּבְ ב. 
ם ֶרֶמז  ְסָקָנה ַהּזֹאת? ִמְצאּו ּגַ יַע ַלּמַ ֲערּו, ַמּדּוַע ִהּגִ י. ׁשַ ִמּדַ

תּוִבים. ט ֵמַהּכְ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ָניו ַאֶחֶרת ֵמָאב  ל ֵעִלי ְלִהְתַנֵהג ִעם ּבָ ַהִאם ָהָיה ֵמחֹוָבתֹו ׁשֶ ג. 
ירּו. ֶעְמַדת ַהְנָהָגה? ַהְסּבִ ֵאינֹו ּבְ ַאֵחר, ׁשֶ

ָבָריו לֹא  ּדְ ּנֹוַכח ָלַדַעת ׁשֶ ֶ יַצד ָהָיה ֵעִלי ָצִריְך ִלְנהֹג ִמּשׁ ּכֵ ד. 
ָניו? יעּו ַעל ּבָ ּפִ ִהׁשְ

ְך ַרק  ַרּכּות? ַהִאם ָנכֹון ְלַחּנֵ ַהִאם ָנכֹון ְלִהְתַנֵהג ַרק ּבְ ה. 
ירּו. ָדנּות? ַהְסּבִ ַקּפְ ּבְ

ָנה  ְבֵני ֵעִלי לֹא ִנּתְ ּלִ ד ׁשֶ ַלּמֵ סּוק ַהּמְ ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּפָ א.   .11
ְתׁשּוָבה. נּות ְלִהְתָחֵרט ְוַלְחזֹר ּבִ ּמְ ִהְזּדַ

ְבֵרי ֵעִלי  ַעל ָמה ֱאלִֹהים סֹוֵלַח ְוַעל ָמה ֵאינֹו סֹוֵלַח ְלִפי ּדִ ב. 
ְלָבָניו?

יֹום  סֶֹרת, ַעל ָמה ֱאלִֹהים ָעׂשּוי ִלְסלַֹח ִלְבֵני ָהָאָדם ּבְ ְלִפי ַהּמָ ג. 
ּפּור, ְוַעל ָמה  ֵאינֹו ָאמּור ִלְסלַֹח? ּכִ

ְדַבר ְסִליַחת  ָיֵמינּו ּבִ ָמה ׁשֹוָנה ֱאמּוַנת ֵעִלי, ֵמָהֱאמּוָנה ּבְ ּבְ ד. 
ּפּוִרים? יֹום ַהּכִ ָהֱאלִֹהים ּבְ

ּקֶֹרת  ְסִמיכּות ְלִדְבֵרי ַהּבִ מּוֵאל מֹוִפיִעים ּבִ ַבח ַעל ׁשְ ֶ ְבֵרי ַהּשׁ ּדִ  .12
ֲערּו ַמּדּוַע. ֵני ֵעִלי. ׁשַ ים ַעל ּבְ ׁשִ ַהּקָ

ִרים, ַוֲענּו: ְסּפָ א ְלִפי ֵסֶדר ַהּמִ ַעּמּוד ַהּבָ ִאּיּוִרים ּבָ נּו ּבָ 13. ַעּיְ

ִאּיּור? מּויֹות ּבָ ִמי ֵהן ַהּדְ א. 

ֵסֶדר עֹוֶלה, ָמה ָרָצה  ר ֶאת ָהִאּיּוִרים ּבְ ַאּיֵ ר ַהּמְ ֲערּו, ַמּדּוַע ִסּדֵ ב. ׁשַ
ָכְך?  ִלְרמֹז ּבְ

ה  ל ַחּנָ ּקּור ֶאָחד ׁשֶ ין ּבִ ָחַלף ְזַמן ּבֵ ר ׁשֶ ַאּיֵ יַצד רֹוֵמז ָלנּו ַהּמְ ג. ּכֵ
ֵנהּו? ְלִמׁשְ
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ה ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָאָדם?  ּלָ מּוֵאל לֹא ִהְתּגַ יֵמי ׁשְ ּבִ ִין יֹוְדִעים ׁשֶ ִמּנַ א.    .1

יַצד  ּלּות ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָאָדם, ְוִכְתבּו ּכֵ ִסּפּוִרים ַעל ִהְתּגַ ְכרּו ּבְ ב. ִהּזָ
ה ה'. ּלָ ִהְתּגַ

ה:  קֹורֹות ָהֵאּלֶ ּמְ נּו ּבַ ַעּיְ   
סּוִקים 12, 13; סּוק 1, ּוְבֶפֶרק כח ּפְ ֶרק יב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ּבְ   

סּוק 10;  ֶרק לד ּפָ ָבִרים ּפֶ ּדְ   
סּוִקים 13 ַעד 15; ֶרק ה ּפְ ַע ּפֶ ְיהֹוׁשֻ   

סּוק 8. ֶרק ו ּפָ ׁשֹוְפִטים ּפֶ   

ַבר ה'? ִמיַע ֶאת ּדְ ׁשְ ֵאין ָנִביא ַהּמַ ָכְך ׁשֶ ׁש ָלָעם ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ָמה ַהּקׁשִ ג. 

ה  ּלָ ְמקֹום ַהּמִ ָפסּוק 1, ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ה ִמׁשְ ֵאיזֹו ִמּלָ ּבְ א.   .2
ְנבּוָאה? 

סּוק 1? ֶרק טו, ּפָ ית ּפֶ ְבֵראׁשִ ֶֹרׁש חז"ה מֹוִפיָעה ּבִ ה ִמּשׁ ֵאיזֹו ִמּלָ ב. 

ִתיל ֲעִרית ְוִהְכִניסּו ּפְ ֶמן ֶאת ַהּקַ ׁשֶ אּו ּבְ ִמים ְקדּוִמים. ִמּלְ ֵנר ֶחֶרס ִמּיָ

ַ ְ ֶ ַ ִ ְ ַ ִ ָ ן ֵ ֶַ ך ָ ְ ָ ָ ֵ ֶ ִ ק ַ ֵָ

פתיל והכניסו הקערית את בׁשמן מלאו קדומים מימים חרס ִתילנר ֲעִרית ְוִהְכִניסּו ּפְ ֶמן ֶאת ַהּקַ ׁשֶ אּו ּבְ ִמים ְקדּוִמים. ִמּלְ ֵנר ֶחֶרס ִמּיָ

ּוְדַבר ה' ָהָיה ָיָקר – ה' לֹא   1 
ַמן ָהַאֲחרֹון. ּזְ ִביִאים ּבַ ה ַלּנְ ּלָ ִהְתּגַ

בּוָאה לֹא  ֵאין ָחזֹון ִנְפָרץ – ַהּנְ   
ָהְיָתה ּתֹוָפָעה ְנפֹוָצה.

תֹו  ְוֵעיָניו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות – ְרִאּיָ  2 
ה. ָהְלָכה ְוֶנְחְלׁשָ

ֵבית ה'.  ִמיד ּבְ ֵנר ֱאֹלִהים – ֵנר ַהּתָ  3
יְך ְוהּוא  ֶהְחׁשִ ֶ  ָנֲהגּו ְלַהְדִליקֹו ִמּשׁ

ֵהִאיר ַהּבֶֹקר. ַלק ַעד ׁשֶ ּדָ

ֵהיַכל ה' –  מּוֵאל ׁשֵֹכב ּבְ ּוׁשְ   
ֵבית ה'. ן ּבְ ָיׁשֵ

ַוּיֶֹסף – הֹוִסיף.  6

מּוֵאל  מּוֵאל ֶטֶרם ָיַדע ֶאת ה' – ׁשְ ּוׁשְ  7
ִהְתַגּלּות ה'. ה ּבְ ֲעַדִין לֹא ִהְתַנּסָ

ית. ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ת – ּבַ ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ  8

ְרָאה.  ּמַ ם ּבַ ב – ִנְרָאה ֵאָליו ּגַ ְתַיּצֵ ַוּיִ  10 
ָכל ַאַחת  מֹו ּבְ ַפַעם – ּכְ ְכַפַעם ּבְ

ָעִמים ַהּקֹוְדמֹות. ֵמַהּפְ
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ֶרק, ֵאילּו הֹוָראֹות  ָגה ַעל ַהּפֶ ִאּלּו ֲהִייֶתם ַמְחִליִטים ְלָהִכין ַהּצָ  .3
אּוָרה ֲהִייֶתם ּכֹוְתִבים ְלִפי  ְפאּוָרה ְוַלֲהָכַנת ַהּתְ ַלֲהָכַנת ַהּתַ

סּוִקים 3-2?  ּפְ

ר? ֻסּפָ מּוֵאל, ְלִפי ַהּמְ ין ֵעִלי ִלׁשְ ָחִסים ּבֵ ר ִלְלֹמד ַעל ַהּיְ ָמה ֶאְפׁשָ א.    .4

ָניו?  ב ַעל ּבָ מּוֵאל ּוָמה הּוא חֹוׁשֵ ב ֵעִלי ַעל ׁשְ ֲערּו, ָמה חֹוׁשֵ ב. ׁשַ
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

י,  ּלִ ל ֶאת ָהְרצֹונֹות ׁשֶ לֹוַמר ֲאִני ְמַבּטֵ מּוֵאל ִלְקִריַאת ה'. ּכְ  "ִהְנִני", ָעָנה ׁשְ
ם ֶאת ְרצֹון ָהֵאל.  ֵדי ְלַקּיֵ ּכְ

ָענּו ִלְקִריַאת ָהֵאל  מּויֹות נֹוָספֹות ׁשֶ י ּדְ תֵּ ּתֹוָרה ַעל ׁשְ א. ָלַמְדנּו ּבַ  .5
ָאְמָרם: "ִהְנִני". ּבְ

ר ָאַמר  ר ָאַמר ַאְבָרָהם ַלה' "ִהְנִני", ּוְבֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ּבְ  
ֶרק ג.  מֹות ּפֶ ֶרק כב ּוִבׁשְ ית ּפֶ ְבֵראׁשִ נּו ּבִ ה? ַעּיְ ְך מׁשֶ ּכָ

כֹונּותֹו ְלֵהָענֹות ְלַצו ָהֵאל? מּוֵאל ִמּנְ ר ִלְלֹמד ַעל ׁשְ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

יׁש  ֲערּו, ָמה ִהְרּגִ ׁשַ   .6 
ָניו?  מּוֵאל ְולֹא ֵאָליו אֹו ֶאל ּבָ ה ֶאל ׁשְ ר ֱאלִֹהים ִמְתַגּלֶ ֲאׁשֶ ֵעִלי ּכַ

ָעַרְתֶכם.  קּו ֶאת ַהׁשְ ַנּמְ

ּיּור. ׁש ּכֹוֶתֶרת ַלּצִ ּמֵ כֹול ְלׁשַ תּוב ַהָיּ ט ֵמַהּכָ ּפָ ַהֲעִתיקּו ִמׁשְ   .7
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ָאה ַה־19 ַראִסי, ַהּמֵ ר ּבְ מּוֵאל ְוֵעִלי, ִצּיֵ ׁשְ
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ֱאלִֹהים  יׁש ׁשֶ ֵדי ְלַהְדּגִ ר, ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ּטּוי ִצּיּוִרי ִמׁשְ ֵאיֶזה ּבִ ּבְ  .1
ה ּוַמְחִריד?  עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש ֵארּוַע ָקׁשֶ מּוֵאל ׁשֶ הֹוִדיַע ִלׁשְ

ֵני ֵעִלי? ַמּדּוַע ֶנֶעְנׁשּו ּבְ  .2

ֶרם  ּטֶ ִאים, ׁשֶ ם ַלּדֹורֹות ַהּבָ ַחת ֵעִלי ַיֲעבֹר ּגַ ּפַ ן ְלִמׁשְ ּתַ ּנִ ָהֹעֶנׁש ׁשֶ  .3
ִלים ִעם עֶֹנׁש ִמּסּוג ֶזה?  ה ְלַהׁשְ ָחה – ַמּדּוַע ָקׁשֶ ּפָ ׁשְ ִמּ נֹוְלדּו ּבַ

קּו. ַנְמּ

ירּו  בּוָאה? ַהְסּבִ ַמע ֶאת ַהּנְ ָ ּשׁ מּוֵאל ַאֲחֵרי ׁשֶ יׁש ׁשְ ֲערּו, ֵאיְך ִהְרּגִ ׁשַ  .4
ַמּדּוַע. 

ְפִקיד  א ֶאת ּתַ ּתֹוָרה ּוְלַמּלֵ תּוב ּבַ ת ַלּכָ ָניו ְלַצּיֵ ְך ֶאת ּבָ ּלֹא ִחּנֵ ָכְך ׁשֶ ֵעִלי ָחָטא ּבְ
ִאים ָלֵכן נֹוֲהִגים ִלְקרֹא לֹו  ל ַיֲעבֹר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ּבֵ ּקִ ְדָרׁש. ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ּנִ ַהּכֹוֲהִנים ּכַ

מּול ְלדֹורֹות". ם "ְגּ ֵ ׁשּ ּבַ

ַא ֶאת ַתְפִקיד  ֵֹוָרה ּוְלַמל ת תּוב ּבַ ָּ ת ַלכ ֵָ ָניו ְלַצי ֵ ֶאת ּבָ ך ְֵ ֵא ִחנ לֹ ּ ׁשֶ ָכך ְֵעִלי ָחָטא ּבְ

ִאים ָלֵכן נֹוֲהִגים ִלְקרֹא לֹו ל ַיֲעבֹר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ּבֵ ּקִ ַֹּוֲהִנים כִנְדָרׁש. ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ַּהכ
ּ"ְגמּול ְלדֹורֹות". ם  ֵ" ׁש ֵּבַ ּ

ְפִקיד  א ֶאת ּתַ ּתֹוָרה ּוְלַמּלֵ תּוב ּבַ ת ַלּכָ ָניו ְלַצּיֵ ְך ֶאת ּבָ ּלֹא ִחּנֵ ָכְך ׁשֶ ֵעִלי ָחָטא ּבְ
ִאים ָלֵכן נֹוֲהִגים ִלְקרֹא לֹו  ל ַיֲעבֹר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ּבֵ ּקִ ְדָרׁש. ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ּנִ ַהּכֹוֲהִנים ּכַ

מּול ְלדֹורֹות". ם "ְגּ ֵ ׁשּ ּבַ

ָרֵאל –  ִיׂשְ ָבר ּבְ ה ּדָ ָאנִֹכי ֹעׂשֶ  11 
ה. ָקרֹוב ַמֲעׂשֶ ה ּבְ ֶאֱעׂשֶ

ּטּוי ִצּיּוִרי  י ָאְזָניו – ּבִ ּתֵ יָנה ׁשְ ִצּלֶ ּתְ  
ה  ֲעׂשֶ ֹוֵמַע ַעל ַהּמַ ָמעּותֹו: ַהּשׁ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ְעֵזַע ְוִיְהֶיה ָהמּום. ה, ִיְזּדַ ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ

ָבִרי  ם ֶאת ּדְ ָאִקים ֶאל ֵעִלי – ֲאַקּיֵ  12 
ַחת ֵעִלי. ּפַ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ם ׁשֶ ַעל ָעְנׁשָ

ֵני  יתֹו. ַעל ּבְ יתֹו – ַעל ּבֵ ֶאת ּבֵ  
ם  ִמְקֶרה ֶזה, הּוא ׁשֵ ִית ּבְ ְחּתֹו. ּבַ ּפַ ִמׁשְ

ָחה ַעל ּדֹורֹוֶתיָה. ּפָ ָאל ְלִמׁשְ ֻמׁשְ

ה – ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף,  ָהֵחל ְוַכּלֵ  
ם. ַהּכֹל ִיְתַקּיֵ

ְגַלל ַהֵחְטא.  ֲעֹון – ּבִ ּבַ  13

בֹוד ה'. ים ֶאת ּכְ ְמַקְלִלים – ְמַבּזִ  

ַלח. ר – ִאם ִיּסָ ּפֵ ִאם ִיְתּכַ  14

ַחד. ָיֵרא – ּפָ  15

ָך ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִסיף –  ה ּלְ ּכֹה ַיֲעׂשֶ  17
בּוָעה.  ְלׁשֹון ׁשְ

יו. ַמֲעׂשָ ַוה' ָהָיה ִעּמֹו – ִהְצִליַח ּבְ  19

ְלֵהָראֹה – ְלֵהָראֹות ּוְלהֹוִפיַע   21 
ִדְבֵרי ְנבּוָאה. מּוֵאל ּבְ ִלְפֵני ׁשְ
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ר ָאַמר  ר לֹו ֶאת ֲאׁשֶ מּוֵאל ְלַסּפֵ ְכֵנַע ֶאת ׁשְ יַצד ִהְצִליַח ֵעִלי ְלׁשַ ּכֵ  .5
לֹו ה'?

מּוֵאל? ְבֵרי ׁשְ גּוַבת ֵעִלי ַעל ּדִ ָמה ָהְיָתה ּתְ א.   .6

גּוָבתֹו? ר ִלְלֹמד ַעל ֵעִלי ִמּתְ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

ָנִביא  ָעם ּכְ ר ּבָ מּוֵאל ֻהּכַ י ׁשְ ר ּכִ ַסּפֵ ים ְמָתֵאר ַהּמְ ֵאילּו ִמּלִ ּבְ  .7
ּוְכַמְנִהיג?

ִחיַרְתֶכם. קּו ֶאת ּבְ ֶרק? ַנּמְ ּפֶ ִזי ּבַ ְרּכָ סּוק ַהּמֶ א.  ַמהּו ַהּפָ  .8

ְתִאיָמה  ַקו ֶאת ַהּמַ נּו ּבְ ֶרק. ַסּמְ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ַלּפֶ יעּו ׁשָ ַהּצִ ב. 
קּו. ֶרק. ַנּמְ יֹוֵתר ַלּפֶ ּבְ

ִעְבִרית  ְתבּו אֹוָתם ּבְ ל ָיֵמינּו. ּכִ ִעְבִרית ׁשֶ ִטים ּבְ ּפָ ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ  .9
ִמְקָרִאית: 

סּוק 17).  יר (ּפָ ְסּתִ ַאל ּתַ א. 

סּוק 13). לֹא ָנַזף (ּפָ ב. 

סּוק 11). ְעֵזַע ַעד ְמאֹוד (ּפָ ַמע ִיְזּדַ ׁשְ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ג. 

סּוק 12). ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף (ּפָ ד. 

ֹוֵמַע ְמַצְלְצלֹות  ל ַהּשׁ לֹוַמר ָאְזָניו ׁשֶ י ָאְזָניו – ּכְ ּתֵ יָנה, ׁשְ ִצּלֶ ל ׁשְֹמעֹו ּתְ ּכָ
ּטּוי ְלִניב ְלׁשֹוִני.  ָיֵמינּו ָהַפְך ַהּבִ ַמע. ּבְ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ י ְלַהֲאִמין ַלּדְ ְדֵהָמה ּוִמּקׁשִ ִמתַּ
ל ָסבֹו ְוָסָבתֹו  ה ַעל ִסְבָלם ׁשֶ ּתָ ּכִ ְלִמיד ּבַ ר ַהּתַ ר ִסּפֵ ֲאׁשֶ ר לֹוַמר ְלֻדְגָמה: ּכַ ֶאְפׁשָ

י ָאְזַני.  ּתֵ יָנה ׁשְ ִצּלֶ ּפּור ַהּנֹוָרא ּתְ ַמע ַהּסִ ֹוָאה, ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: ְלִמׁשְ ּשׁ ּבַ

ל ַהׁשֹוֵמַע ְמַצְלְצלֹות  לֹוַמר ָאְזָניו ׁשֶ ְׁ ֵתי ָאְזָניו – כ ִצליָנה, ׁשְ ְֶ ל ׁשְֹמעֹו ת ְּּכָ
ּטּוי ְלִניב ְלׁשֹוִני.  ָיֵמינּו ָהַפְך ַהּבִ שַמע. ּבְ ָבִרים ׁשֶ י ְלַהֲאִמין ַלּדְ ְדֵהָמה ּוִמּקׁשִ ַָ ׁ ִַמת
ל ָסבֹו ְוָסָבתֹו כָתה ַעל ִסְבָלם ׁשֶ ְלִמיד ּבַ ִַּ ַר ַהת ר ִספ ֲֵאׁשֶ ר לֹוַמר ְלֻדְגָמה: כ ֶַאְפׁשָ

ֵתי ָאְזַני. ִצליָנה ׁשְ ְֶ ְֹּוָרא ת ּּור ַהנ ַמע ַהסּפ ִֹוָרה: ְלִמׁשְ ּ ֹוָאה, ָאְמָרה ַהמ ּׁ ש ּבַ

ֹוֵמַע ְמַצְלְצלֹות  ל ַהּשׁ לֹוַמר ָאְזָניו ׁשֶ י ָאְזָניו – ּכְ ּתֵ יָנה, ׁשְ ִצּלֶ ל ׁשְֹמעֹו ּתְ ּכָ
ּטּוי ְלִניב ְלׁשֹוִני.  ָיֵמינּו ָהַפְך ַהּבִ ַמע. ּבְ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ י ְלַהֲאִמין ַלּדְ ְדֵהָמה ּוִמּקׁשִ ִמתַּ
ל ָסבֹו ְוָסָבתֹו  ה ַעל ִסְבָלם ׁשֶ ּתָ ּכִ ְלִמיד ּבַ ר ַהּתַ ר ִסּפֵ ֲאׁשֶ ר לֹוַמר ְלֻדְגָמה: ּכַ ֶאְפׁשָ

י ָאְזַני.  ּתֵ יָנה ׁשְ ִצּלֶ ּפּור ַהּנֹוָרא ּתְ ַמע ַהּסִ ֹוָאה, ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: ְלִמׁשְ ּשׁ ּבַ

ית ּתִ ִלׁשְ ְחזּור ֲעָגָלה ּפְ ׁשִ
ְלִפי ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי
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ֵדי  ֲחנּו – ֵהִקימּו ַמֲחֶנה ְצָבִאי ּכְ ַוּיַ   1
ן.  ְלִהְתַאְרּגֵ

ְזָרח  ֶאֶבן ָהֵעֶזר – ִנְמֵצאת ִמּמִ
ְרקֹון.  ְלַמַעְינֹות ַהּיַ

ַיד רֹאׁש  ּלְ ל ֲאֵפק ׁשֶ ֲאֵפק – ִהיא ּתֵ
ָהַעִין.

נּו ֶאת ַהּלֹוֲחִמים  ַעְרכּו – ִאְרּגְ ַוּיַ   2
ְלָחָמה –  ּטׁש ַהּמִ ַמֲעָרְך ְצָבִאי. ַוּתִ ּבְ
ַמֲהַלְך  ַטח ּבְ ֶ ּשׁ רּו ּבַ ּזְ ַהּלֹוֲחִמים ִהְתּפַ
ְלָחָמה. ּמִ ֶגף – ִהְפִסיד ּבַ ּנָ ָרב. ַוּיִ ַהּקְ

תֹוֵכנּו. נּו – ִיְהֶיה ּבְ ִקְרּבֵ ְוָיבֹא ּבְ   3

ְגָבִרים  ְתַנֲהגּו ּכִ ים – ּתִ ִוְהיּו ַלֲאָנׁשִ   9
 לֹוֲחִמים.

ב  ּצָ א ַהּמַ ּמָ ַעְבדּו ָלִעְבִרים – ׁשֶ ן ּתַ ּפֶ
דּו ָלִעְבִרים. ְעּבְ ּתַ ׁשְ ם ּתִ ְך ְוַאּתֶ ִיְתַהּפֵ

ָלה. ּפָ ה – ַהּמַ ּכָ 10  ַהּמַ

ִבי  ׁשְ 11  ַוֲארֹון ֱאֹלִהים ִנְלָקח – ּבִ
ים. ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ים ּיִ ּתִ ִלׁשְ ֵלי ֶחֶרס ּפְ ּכְ

ים – ַמּדּוַע? ְראּו  ּתִ ִלׁשְ ְזמּו ִמְלָחָמה ֶנֶגד ַהּפְ ּיָ ָרֵאל ֵהם ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ   .1
סּוק 9. ּפָ

ְהֶיה ּבֹו  ִיּ ְדָיה, ׁשֶ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ֵמיָדע ּבָ ַחּפְ א.   .2
ְתבּו ִסּכּום ָקָצר. ים. ִכּ ּתִ ִלׁשְ אֹות ַעל ַהּפְ ֵאלֹות ַהּבָ ְ ַמֲעֶנה ַלּשׁ

יעּו?  יעּו ִלְכַנַען? ָמַתי ִהּגִ ֵמַאִין ִהּגִ  •

בּו? ְ ָאֶרץ ִהְתַיּשׁ ֵאיֶזה ֵאזֹור ּבָ ּבְ  •

ים? ּתִ ִלׁשְ ל ַהּפְ ְלטֹון ׁשֶ ִ ָמה ָידּוַע ַעל צּוַרת ַהּשׁ  •

ָהיּו ָלֶהם? ק ׁשֶ ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ ָמה ָידּוַע ַעל ְצָבָאם, ַעל ּכְ  •

ָרֵאל?  ֵני ִיׂשְ ָבִאי ַעל ּבְ ָמה ָהָיה ִיְתרֹוָנם ַהּצְ  •

ְרּבּוָתם ֶוֱאמּוָנָתם? ָמה ָידּוַע ַעל ּתַ  •

ׁשֹוְפִטים  נּו ּבְ ים? ַעּיְ ּתִ ִלׁשְ ר ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים ַעל ַהּפְ ָמה ְמַסּפֵ ב. 
סּוִקים 26–28. סּוק 13 ּוֶפֶרק יח, ּפְ ֶרק טו, ּפָ ּפֶ

ַעּמּוד 9: ה ּבָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ַעּיְ  .3

ים?  ּתִ ִלׁשְ טּו ַהּפְ ּלְ ּתַ ָעָליו ִהׁשְ ַטח ׁשֶ ֶ ֵני ַהּשׁ ָמֵהם ּפְ א. 

ִמיׁשֹור ַהחֹוף? ְוָקא ּבְ בּו ּדַ ְ ים ִהְתַיּשׁ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ּבֹות ׁשֶ ָמֵהן ַהּסִ ב. 

ה ֶאת ֲחֵמׁש ָעֵרי  ּפָ ּמַ רּו ּבַ ַאּתְ  
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יַע ַעל  ּפִ ים, ֵאיֶזה ּגֹוֵרם ִהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ם ַעל ַהּפְ ַמְדּתֶ ּלְ ִמּתֹוְך ָמה ׁשֶ   .3
ָרֵאל? ים ְלֵבין ִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ ין ַהּפְ ֱעַרְך ּבֵ ּנֶ ָרב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּתֹוְצאֹות ַהּקְ

ַרם ָלֶהם  ֵקִנים, ּגָ ר ַלּזְ ְרֶאה ָהָיה ֻמּכָ ּנִ ּכַ ֲערּו, ֵאיֶזה ִסּפּור, ׁשֶ א.  ׁשַ  .4
ָרב?  ֵדה ַהּקְ  ְלַהְחִליט ְלָהִביא ֶאת ֲארֹון ה' ִלׂשְ

סּוִקים 4-1. ֶרק ו, ּפְ ַע ּפֶ יהֹוׁשֻ נּו ּבִ ַעּיְ

ּפּור  ַע ֵמַהּסִ יהֹוׁשֻ ּפּור ַעל ֲהָבַאת ֲארֹון ה' ּבִ ָמה ׁשֹוֶנה ַהּסִּ ּבְ ב. 
ִפְרֵקנּו? ּבְ

ֵדה ַהּקָרב? ֵקִנים ֶאת ָהָארֹון ִלׂשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ֵהִביאּו ַהּזְ ג. ׁשַ

ר ַעל  ּבֵ ֵדי ְלִהְתּגַ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ְצאּו ּבְ ּמָ ֶרְך ׁשֶ ֶכם ַעל ַהּדֶ ְעּתְ ד. ָמה ּדַ
ָרב ָהִראׁשֹון? ְקּ לֹון ּבַ ָ ּשׁ ַהּכִ

ְרֵאִלים ַעל ֲהָבַאת  ׂשְ ים ְוֵכיַצד ֵהִגיבּו ַהּיִ תִּ ִלׁשְ יַצד ֵהִגיבּו ַהּפְ ּכֵ א.   .5
ָרב?  ֵדה ַהּקְ ֲארֹון ה' ִלׂשְ

יָעה  ּפִ ָרב ִהׁשְ ֵדה ַהּקְ ֲהָבַאת ָהָארֹון ִלׂשְ ְך ׁשֶ ר ְלָהִבין ִמּכָ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ים? ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל ְוַגם ַעל ַהּפְ ֵני ִיׂשְ ם ַעל ּבְ ּגַ

ן מלבי"ם:  ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ם ֶאת ֶהְסּבֵ ִקְראּו ּגַ   

ים  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ ְמֵרהּו ִמּיַ ִרית ְוִיׁשְ יל ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ה' ַיּצִ בּו ׁשֶ ָחׁשְ זֹו ָהְיָתה ָטעּוָתם, ׁשֶ
ִרית ֵאינֹו  י ֲארֹון ַהּבְ גּוָיה, ּכִ ָבה ׁשְ ם ֵהם – ְוזֹו ַמְחׁשָ ְמרּו ּגַ ָ ְצלּו ְוִיּשׁ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיּנָ

ִרית. לּוחֹות ַהּבְ תּוב ּבְ מֹר ַהּכָ יר ָלָעם ִלׁשְ ְפִקידֹו ְלַהְזּכִ יל ֶאת ָהָעם. תַּ ָיכֹול ְלַהּצִ

תים  ִלׁשְ ְִּ ד פ ְַ ּ ְמֵרהּו ִמי ִרית ְוִיׁשְ יל ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ִַ ה' ַיצ בּו ׁשֶ ָחׁשְ ִזֹו ָהְיָתה ָטעּוָתם, ׁשֶ
ִרית ֵאינֹו גּוָיה, ִכי ֲארֹון ַהּבְ ָבה ׁשְ ם ֵהם – ְוזֹו ַמְחׁשָ ְָצלּו ְוִישְמרּו ּגַ ׁ ְָוַעל ְיֵדי ֶזה ִינ
ִרית. לּוחֹות ַהּבְ מֹר ַהָכתּוב ּבְ ְפִקידֹו ְלַהְזִכיר ָלָעם ִלׁשְ ִַ יל ֶאת ָהָעם. ת ִַ ִָיכֹול ְלַהצ

ים  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ ְמֵרהּו ִמּיַ ִרית ְוִיׁשְ יל ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ה' ַיּצִ בּו ׁשֶ ָחׁשְ זֹו ָהְיָתה ָטעּוָתם, ׁשֶ
ִרית ֵאינֹו  י ֲארֹון ַהּבְ גּוָיה, ּכִ ָבה ׁשְ ם ֵהם – ְוזֹו ַמְחׁשָ ְמרּו ּגַ ָ ְצלּו ְוִיּשׁ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיּנָ

ִרית. לּוחֹות ַהּבְ תּוב ּבְ מֹר ַהּכָ יר ָלָעם ִלׁשְ ְפִקידֹו ְלַהְזּכִ יל ֶאת ָהָעם. תַּ ָיכֹול ְלַהּצִ

ים.  ּתִ ִלׁשְ  לֹוֲחִמים ּפְ
ִאּיּור ְלִפי ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי
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ים?  ּתִ ִלׁשְ ֲחדּו ַהּפְ א. ַמּדּוַע ּפָ   .5

ֵחם? ים ֶאת לֹוֲחֵמיֶהם ְלִהּלָ ּתִ ִלׁשְ יַצד עֹוְררּו ַמְנִהיֵגי ַהּפְ ב. ּכֵ

ָרֵאל "ִעְבִרים" –  ֵני ִיׂשְ ים ֶאת ּבְ ּתִ ִלׁשְ ים ַהּפְ ָפסּוק 6 ְמַכּנִ א. ּבְ  .6 
ַע ּוְבׁשֹוְפִטים?  יהֹוׁשֻ ּתֹוָרה, ּבִ ים ָה"ִעְבִרים" ּבַ יַצד ְמֻכּנִ ּכֵ

נּו:  ַעּיְ   
סּוק 9,  ֶרק ג, ּפָ מֹות ּפֶ ׁשְ  ּבִ
סּוק 2,  ֶרק א, ּפָ ַע ּפֶ  ְיהֹוׁשֻ

סּוק 12.  ׁשֹוְפִטים ג, ּפָ

ָיֵמינּו? ים ָה"ִעְבִרים" ּבְ יַצד ְמֻכּנִ ב. ּכֵ

ִנים ָקְראּו  ָאה ׁשָ ָחְזרּו ָלָאֶרץ ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמּמֵ ג. ַהֲחלּוִצים ׁשֶ
ָרֵאל ִלְפֵני  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנֹוְצָרה ּבְ ְרּבּות ׁשֶ ָפֵתנּו "ִעְבִרית" ְוַלּתַ ִלׂשְ

ְרֶאה  ּנִ ּנּו ּכַ ּמֶ ּמִ קֹור ׁשֶ ְרּבּות ִעְבִרית" – ַמהּו ַהּמָ ִדיָנה "ּתַ קּום ַהּמְ
ּנּוי ֶזה?  ֲאבּו ַהֲחלּוִצים ּכִ ׁשָ

ּנּוי: "ָהִעיר  ד. ְלֵאיזֹו ִעיר ֶהֱעִניקּו ַהֲחלּוִצים, ּבֹוֵני ָהָאֶרץ, ֶאת ַהּכִ
ָהִעְבִרית ָהִראׁשֹוָנה"?

ים? ּתִ ִלׁשְ ִני מּול ּפְ ֵ ָרב ַהּשׁ א. ָמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהּקְ   .7

ים ֶאֶלף".  לׁשִ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּפֹל ִמּיִ תּוב: "ַוּיִ ָפסּוק 10 ּכָ  ב. ּבְ
ָפה ָהִעְבִרית? ּשָׂ ֶֹרׁש נפ"ל ּבַ ּשׁ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ יַצד ִמׁשְ ּכֵ

ָיֵמינּו ם ּבְ ֲאֵפק. ֻצּלַ
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אבן העזר

ִמְקָרא:
ָרֵאל ְצָבא ִיׂשְ

ים ּתִ ִלׁשְ ְצָבא ּפְ
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ָלה? ּפָ א ָהָרץ ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ַעל ַהּמַ ּטֵ יַצד ּבִ ּכֵ  .1

ְלָחָמה.  ם ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהּמִ ֵסֶדר ְמֻסּיָ ר ְלֵעִלי ּבְ ַחר ְלַסּפֵ ר ּבָ ַבּשֵׂ ַהּמְ   .2
ֶדר  ְוָקא ְלִפי ַהּסֵ ר הֹוִדיַע ְלֵעִלי ּדַ ַבּשֵׂ ַהּמְ ה ׁשֶ ּבָ ֶכם ַהּסִ ַמִהי ְלַדְעּתְ

ה? ַהּזֶ

ְתׁשּוַבְתֶכם ִהְתַיֲחסּו  מּוֵאל? ּבִ ָמה ְנבּוַאת ה' ִלׁשְ יַצד ִהְתַקּיְ ּכֵ   .3
ּלֹו. ֶרק ּכֻ ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ַלּמְ

ָרֵאל?  ֶלת ִיׂשְ ֵאָבּה ֶהָעמֹק ַעל ַמּפֶ יְנָחס ֶאת ּכְ ת ּפִ יָעה ֵאׁשֶ יַצד ִהּבִ ּכֵ   .4

ְנִתיָנָתם  ּמֹוִפיַע ּבִ ְקָרא ׁשֶ ּמִ מֹות ֲאֵחִרים ּבַ ם זֹוְכִרים ׁשֵ ַהִאם ַאּתֶ   .5
סּוק 26;  ֶרק כה, ּפָ סּוק 6; ּפֶ ֶרק כא ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ם? ְראּו:  ּבְ ִמְדַרׁש ׁשֵ

סּוק 10. ֶרק ב, ּפָ מֹות ּפֶ ׁשְ

יעּו ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה ִלְפסּוִקים 12–22. ַהּצִ  .6

יו ְקֻרִעים ַוֲאָדָמה ַעל־רֹאׁשֹו –  ַמּדָ  12
ִסיָמן ְלֵאֶבל.

ה ְלַיד  ה – ִחּכָ ֶרְך ְמַצּפֶ 13  יך (ַיד) ּדֶ
ֹמַע  ֵדי ִלׁשְ ֶרְך ַהּמֹוִביָלה ָלִעיר, ּכְ ַהּדֶ

ְלָחָמה. ַעל ּתֹוְצאֹות ַהּמִ

ד ְלֵעִלי –  ּגֵ בֹא ַוּיַ 14  ְוָהִאיׁש ִמַהר ַוּיָ
ָעִלים  ה ּפְ לֹוׁשָ ׁשְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ר ִהׁשְ ַסּפֵ ַהּמְ

יׁש ֶאת  ֵדי ְלַהְדּגִ ֶזה ַאַחר ֶזה ּכְ  ּבָ
ל ָהָרץ. ְמִהירּותֹו ׁשֶ

 15 ְוֵעיָניו ָקָמה – ֵעיָניו ָקמֹות. 
ר ַלֲחלּוִטין. הּוא ִעּוֵ

ַרח.  17 ָנס – ּבָ
ים ֵמתּו. ָפה ְגדֹוָלה – ַרּבִ ַמּגֵ

ּפֹל – ֵעִלי.  18 ַוּיִ
אר  ּוָ  ַמְפַרְקּתֹו – ַעְצמֹות ֻחְליֹות ַהּצַ

ְדָרה. ִ ל ַעּמּוד ַהּשׁ ׁשֶ

ָהָרה ָלַלת – ָעְמָדה ָלֶלֶדת.  19 
ְמָטה.   ָהאֹות ד ִנׁשְ

ֲעָלּה. ּה, ֲאִבי ּבַ ּלָ ָחִמיָה – ֶהַחם ׁשֶ

ָעְמדּו  ים ׁשֶ ׁשִ ָצבֹות ָעֶליָה – ַהּנָ ַהּנִ  20 
ָדה. ּלֵ ִביב ָלּה ְוָעְזרּו ָלּה ּבַ  ִמּסָ

ָמה ֵלב.  ּה – לֹא ׂשָ ָתה ִלּבָ ְוֹלא־ׁשָ

בֹוד ָעַזב, ָסר. ָלה ָכבֹוד – ַהּכָ ּגָ  22

א.  ּסֵ ֶבת ַעל ּכִ מּות יֹוׁשֶ  ּדְ
ֲחִפירֹות  ה ּבַ ּלָ ִהְתּגַ ֶסל ָקדּום ׁשֶ  ּפֶ

דּוָמה ָחצֹור ָהִעיר ַהּקְ
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ֶרק.  ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ט ֵמַהּמְ ּפָ ִאּיּוִרים. ַהְתִאימּו ְוַהֲעִתיקּו ְלָכל ִאּיּור ִמׁשְ 1. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ
ט:  ּפָ ׁשְ ר ְלַהְתִאים ֶאת ַהּמִ  ְלֻדְגָמה: ְלִאּיּור 1 ֶאְפׁשָ

גֹון" יגּו אֹותֹו ֵאֶצל ּדָ ּצִ ים ֶאת־ֲארֹון ָהֱאלִֹהים... ַוּיַ ּתִ ִלׁשְ ְקחּו ּפְ "ַוּיִ
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יחּו ֶאת ֲארֹון ה'  ִהּנִ ָכְך ׁשֶ יג ּבְ ים ְלַהּשִׂ ּתִ ִלׁשְ ֲערּו, ָמה ָרצּו ַהּפְ 2. ׁשַ
גֹון?  ׁש ּדָ ִמְקּדַ ּבְ

ְכִנּיֹוֵתיֶהם? כּו ּתָ יַצד ִהְתַהּפְ ּכֵ  .3

ם  ֲעַדִין ָהָיה ַקּיָ י ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ר ִמְנָהג ּפְ ַסּפֵ יר ַהּמְ ָפסּוק 5 ַמְסּבִ ּבְ א.   .4
רֹו?  ְנָהג ּוַמהּו ֶהְסּבֵ ָיָמיו. ַמהּו ַהּמִ ּבְ

ְנָהג? יר ֶאת ַהּמִ ר ְלַהְזּכִ ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע מֹוֵצא ְלָנכֹון ַהּמְ ׁשַ ב. 

ים. ֵהם ֵהִקימּו  ֵאִלים ַרּבִ ָרֵאל ֶהֱאִמינּו ּבְ ֵכנּות ְלַעם ִיׂשְ ׁשְ ָחיּו ּבִ ים ׁשֶ ָהַעּמִ
ים. ׁשִ ִלְכבֹוָדם ִמְקּדָ

נּו  ַמֲענֹו ּבָ ּלְ ל ָהֵאל, ׁשֶ ׁש הּוא ְמקֹום ְמגּוָריו ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ ה ֶהֱאִמינּו ׁשֶ ים ֵאּלֶ ַעּמִ
ׁש.  ְקּדָ ֶאת ַהּמִ

ׁש  ּדֹוד ִמְקּדַ ַאׁשְ ְך הּוַקם ּבְ ל ָהֵאל. ּכָ ֶסל ׁשֶ ֵבי ָהִעיר ּפֶ ׁש ֵהִקימּו ּתֹוׁשָ ָכל ִמְקּדָ ּבְ
ְסלֹו. ב ּפִ גֹון ּבֹו ֻהּצַ ּדָ

ֶאְמָצעּות ֲחָפִצים ׁשֹוִנים.  ְריֹון ְוִנחּוׁש ֶהָעִתיד ּבְ ים ֶנֶעְרכּו ִטְקֵסי ּפִ ׁשִ ְקּדָ ּמִ ּבַ
ְך  ּכֵ ֵדי ְלַרּצֹוָתם ּוְלׁשַ נֹות ָלֵאִלים ּכְ נֹות ְוֵהִביאּו ַמּתָ ֲאִמיִנים ִהְקִריבּו ָקְרּבָ ַהּמַ
בּו  ֵעיֵני ַמֲאִמיָניו ְלֶרַצח. ֵהם ָחׁשְ ב ּבְ ן ָאָדם ָלֵאל לֹא ֶנְחׁשַ ֲעָסם. ָקְרּבַ ֶאת ּכַ
ׁש. ֵהם לֹא  ְקּדָ ִאים ַלִמּ מּו ַיֲחֵסי ִמין ִעם ַהּבָ ְך רֹוֶצה ָהֵאל. ַהּכֹוֲהִנים ִקּיְ ּכָ ׁשֶ

סּול. ה ּפָ ָכְך ַמֲעׂשֶ ָראּו ּבְ

ׁש  ילֹה, ְלֵבין ִמְקּדָ ׁשִ ין ֵהיַכל ה' ּבְ ים ּבֵ ִרּיִ ִלים ִעּקָ ֵני ֶהְבּדֵ ְתבּו ׁשְ 5. ּכִ
ְבָנה ְלֵאִלים ֲאֵחִרים.  ּנִ ׁשֶ

ה' ֶהֱעִניׁש ֶאת  ר ׁשֶ ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהּלִ ֶרק ה ּוֶפֶרק ו ֵאיָנם ּבְ ּפֶ
ֵני  ָבר קֹוֶרה ִמּפְ ַהּדָ דּו ׁשֶ ּדֹוד ְוָגַרם ָלֶהם ַמֲחלֹות ָקׁשֹות. ֵהם ִנְבֲהלּו ְוָחׁשְ ֵבי ַאׁשְ ּתֹוׁשָ
ק ֶאת  ים ְלַסּלֵ ּתִ ִלׁשְ ְרֵני ּפְ ְרׁשּו ִמּסַ ִבים ּדָ גֹון. ַהּתֹוׁשָ ׁש ּדָ ִמְקּדַ יחּו ֶאת ֲארֹון ה' ּבְ ִהּנִ ׁשֶ
ה  ָעִרים ֵאּלֶ ם ּבְ ם ְלֶעְקרֹון. ּגַ ָ ּדֹוד. ְוֵאּלּו ֶהֱעִבירּו ֶאת ָהָארֹון ְלַגת ּוִמּשׁ ָהָארֹון ֵמַאׁשְ

ֲעָגָלה  לַֹח ֶאת ֲארֹון ה' ּבַ ים ִלׁשְ ּתִ ִלׁשְ ָבר ֶהְחִליטּו ַהּפְ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ פֹות. ּבְ ְרצּו ַמּגֵ ּפָ
ֶמׁש ְלִעיָרם. ית ׁשֶ אּו ְוָלְקחּו ֶאת ֲארֹון ה' ִמּבֵ י ִקְרַית ְיָעִרים ּבָ ֶמׁש. ַאְנׁשֵ ְלֵבית ׁשֶ

ל ָהֵאל  ׁשֹו ׁשֶ גֹון – ָהָיה ִמְקּדָ ְית ּדָ ּבֵ   2
ה. ָגן, ַהִחּטָ גֹון", ֵאל ַהּדָ י "ּדָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ן,  ְפּתָ ן – ַעל ַהּמִ ְפּתָ ֶאל־ַהּמִ   4 
ֶלת.  ַסף ַהּדֶ

ַאר ָעָליו – ַרק ּגּוף  גֹון ִנׁשְ  ַרק ּדָ
ַאר. ֶסל ִנׁשְ ַהּפֶ

יְך ֵמָאז  ְנָהג ִהְמׁשִ ה – ַהּמִ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ   5
ּפּור. ִתיַבת ַהּסִ ְזַמן ּכְ ם ּבִ ְוָהָיה ַקּיָ
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ָלה  ּפָ תֹוָצָאה ֵמַהּמַ ילֹה ּכְ ל ׁשִ גֹוָרָלּה ׁשֶ ר ָמה ָעָלה ּבְ מּוֵאל לֹא ְמֻסּפָ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ
ִריִדים  ם ׂשְ ילֹה ָמְצאּו ׁשָ ֵתל ׁשִ ָחְפרּו ּבְ ים. חֹוְקִרים ׁשֶ תִּ ִלׁשְ ְלָחָמה ִעם ַהּפְ ּמִ ּבַ

ׁשּו ְלַהֲעָלַאת  ּמְ ִ ּשׁ ִלים ׁשֶ רּופֹות, ֶחְלֵקי ּכֵ מּוֵאל: ֲאָבִנים ׂשְ קּוַפת ֵעִלי ּוׁשְ ִמתְּ
ִנְרֶאה  ֵאּלּו ּכַ ְסָקָנה ׁשֶ יעּו ַלּמַ נֹות ַוֲעֵרַמת ִצּמּוִקים ְמֻפָחִמים. ֵהם ִהּגִ ָקְרּבָ

ים, ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ְנִפיַלת  ּתִ ִלׁשְ יֵדי ַהּפְ ילֹה ָחְרָבה ּבִ ִ ּשׁ ִעיִדים ׁשֶ ִסיָמִנים ַהּמְ
ים. ּתִ ִלׁשְ ִבי ַהּפְ ׁשְ ֲארֹון ה' ּבִ

ילֹה?  ֲחָזָרה ְלׁשִ ָרֵאל ֶאת "ֲארֹון ה'" ּבַ ֵני ִיׂשְ ַמּדּוַע לֹא ֵהִביאּו ּבְ א.   .1

ְבׁשּו  ים ּכָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ָעָרה ׁשֶ יעּו ַהחֹוְקִרים ַלַהׁשְ ַעל ְסַמְך ָמה ִהּגִ ב. 
ֲאֵפק?  ָרֵאל ּבַ ֶלת ִיׂשְ ילֹה ְוֶהְחִריבּוָה ְלַאַחר ַמּפֶ ֶאת ׁשִ

י ִקְרַית ְיָעִרים ִהְתַיֲחסּו  ַאְנׁשֵ ן ִלְלֹמד ׁשֶ תּוב ִנּתָ ּכָ ְלִפי ָמה ּבַ א.   .2
ִמיַרת ֲארֹון ה'?  ָכבֹוד ְלַתְפִקיד ׁשְ ּבְ

ן ֲאִביָנָדב ִהְצִליַח  ֶאְלָעָזר ּבֶ ר, ׁשֶ ֻסּפָ יק ֵמַהּמְ ר ְלַהּסִ ב. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ הּוַטל ָעָליו? ַהְסּבִ ְפִקיד ׁשֶ תַּ ּבַ

ָרֵאל? ִרית" ַעל ַעם ִיׂשְ יָעה ַהְחָזַרת "ֲארֹון ַהּבְ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ א.    .3 
ְך:  הּו" ּכָ ּנָ ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ְמָפֵרׁש ֶאת "ַוּיִ  ר' ּדָ

ָעִלים  ֵהִסירּו ַהּבְ ם ֶנֶאְספּו ַאֲחֵרי ה' ַוֲעָבדּוהּו ְלַבּדֹו ְלַאַחר ׁשֶ ּלָ ּכֻ
רֹות. ּתָ ְוָהַעׁשְ

ָרֵאל ָנהּו ַאֲחֵרי ה'? ֵהָעְזרּו  ֵני ִיׂשְ ּבְ ָכְך ׁשֶ ְלִמי עֹוד ָהָיה ֵחֶלק ּבְ ב. 
"י):  לֹמֹה ִיְצָחִקי (ָרׁשִ י ׁשְ ן ַרּבִ ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ֶהְסּבֵ  ּבְ

ר ֵמִעיר ְלִעיר  ָהָיה ְמַחּזֵ מּוֵאל ׁשֶ הּו... ַאֲחֵרי ה' – ַעל ְיֵדי ׁשְ ּנָ ַוּיִ
ר ָחְטאּו ַלה'). ֲאׁשֶ ֶהם ּכַ ְוׁשֹוְפָטם ּומֹוִכיָחם (נֹוֵזף ּבָ

קֹום  ּמָ ְכָנה ּבַ ִקְרַית ְיָעִרים – ׁשָ   1 
ָפר ַאּבּו ּגֹוׁש. ּבֹו ִנְמָצא ַהּיֹום ַהּכְ  ׁשֶ

ְפִקיד. ׁשּו – ֵהִכינּו אֹותֹו ַלּתַ ִקּדְ

ִנים. ה ׁשָ ִמים – ָחְלפּו ַהְרּבֵ ְרּבּו ַהּיָ ַוּיִ   2 
הּו ַאֲחֵרי ה' – ָנהּו, ָהְלכּו  ּנָ  ַוּיִ
ְך ַלה'. ם ִנְמׁשַ ַדְרֵכי ה', ִלּבָ  ּבְ

ִעְקבֹות. ׁשֹון ָלֶלֶכת ּבְ ְנהּו – ִמּלְ  ַוּיִ
ִכי. ׁשֹון ֶנִהי – ּבֶ ְנהּו – ִמּלְ ַוּיִ

ל... –  ְלּגָ ית־ֵאל ְוַהּגִ  16  ְוָסַבב ּבֵ
ִזּיֹות. ָעִרים ֶמְרּכָ ר ּבְ ּקֵ ּבִ

ב  ָבתֹו ָהָרָמָתה – ָהָיה ׁשָ  17  ּוְתׁשֻ
ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְלִעירֹו ָרָמה (ָרָמַתִים צֹוִפים) ּכְ

ָנִתי. ְ ֶבב ַהּשׁ ֶאת ַהּסֶ
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ְפסּוִקים 15–17 ּוְמָתֵאר  ָעִמים ּבִ לֹוׁש ּפְ א. ַמהּו ַהּפַעל ַהחֹוֵזר ׁשָ  .4
מּוֵאל? ל ׁשְ ֶאת אִֹפי ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ

סּוק 16? מּוֵאל ְלִפי ּפָ ל ׁשְ ְפִקידֹו ׁשֶ ָמה ָהָיה ּתַ ב. 

ֵני  ר ַמְתִמיד ִעם ּבְ ֶקׁשֶ ְנִהיג ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּמַ מּוֵאל ֶהֱאִמין ׁשֶ ׁשְ ג.  
תּוב? ר ִלְלֹמד זֹאת ֵמַהּכָ יַצד ֶאְפׁשָ ר. ּכֵ ׁשֶ ַעּמֹו, ְוִלְפעֹל ְלִקּיּום ַהּקֶ

ְנִהיגּות ֵעִלי?  מּוֵאל ִמּמַ ָמה ּדֹוָמה ּוְבָמה ׁשֹוָנה ַמְנִהיגּות ׁשְ ּבְ  ד. 
סּוק 13, ּוָפסּוק 14. ֶפֶרק ד ּפָ סּוק 9; ּבְ ֶפֶרק א ּפָ נּו ּבְ ַעּיְ

ָיֵמינּו? ֵני ָהָעם ּבְ ר ִעם ּבְ יַצד ׁשֹוְמִרים ַמְנִהיִגים ַעל ֶקׁשֶ ּכֵ ה. 

ר ָעֶליָה  ֻסּפָ ּמְ קּוָפה ׂשֶ ּתְ ּבַ סּוק 17 ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּתֹוְך ּפָ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ   .5
ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים  ִפים ִלְזּבַֹח ַלה' ּבִ ָרֵאל ִמְתַאּסְ ֵני ִיׂשְ ִפְרֵקנּו, ָהיּו ּבְ ּבְ

ָאֶרץ? ּבָ

ִמְקָרא:
מּוֵאל ּבֹו ָעַבר ׁשְ ְסלּול ׁשֶ ַהּמַ
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ל ֶאָחד  מּוֵאל ִמּכָ ל ׁשְ ר ִלְלֹמד ַעל ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ בּו, ָמה ֶאְפׁשָ ִחׁשְ   .6
ִאים? ּטּוִטים ַהּבָ ֵמַהּצִ

ּטּוִטים  מּוֵאל ְלִפי ַהּצִ ל ׁשְ ְתבּו ִסּכּום ָקָצר ַעל ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ ּכִ  
ה:  ָהֵאּלֶ

ד  ֵני ה', ַנַער ָחגּור ֵאפֹוד ּבָ ֵרת ֶאת־ּפְ מּוֵאל ְמׁשָ ּוׁשְ  • 
סּוק 18). ֶרק ב, ּפָ (ּפֶ

מּוֵאל ְלָנִביא ַלה'  י ֶנֱאָמן ׁשְ ָרֵאל... ּכִ ל־ִיׂשְ ַדע ּכָ ַוּיֵ  • 
סּוק 20). ֶרק ג, ּפָ (ּפֶ

סּוק 1). ֶרק ד, ּפָ ָרֵאל (ּפֶ מּוֵאל ְלָכל־ִיׂשְ ַבר־ׁשְ ַוְיִהי ּדְ  •

יו  ָרֵאל ּכֹל ְיֵמי ַחּיָ מּוֵאל ֶאת־ִיׂשְ ּפֹט ׁשְ ׁשְ ַוּיִ  • 
סּוק 15). ֶרק ז, ּפָ (ּפֶ

ה  ְצּפָ ל ְוַהּמִ ְלּגָ ית־ֵאל ְוַהּגִ ָנה, ְוָסַבב ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ְוָהַלְך ִמּדֵ  • 
סּוק 16). ֶרק ז, ּפָ (ּפֶ
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מּוֵאל ְלׁשֹוְפִטים, ֵמֹאֶפן ִמּנּוי  ֵני ׁשְ ּבֹו ֻמּנּו ּבְ ָמה ׁשֹוֶנה ָהֹאֶפן ׁשֶ א. ּבְ  .1
ׁשֹוְפִטים ַעד ּכֹה?

ל ֵעִלי?  מּוֵאל ֶאת ֶחְטאֹו ׁשֶ ל ׁשְ יָרה ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ָמה ַמְזּכִ ּבְ ב. 

ל ֶאָחד  מּוֵאל ִמּכָ ֵני ׁשְ ל ּבְ ר ִלְלֹמד ַעל ָאְפָים ׁשֶ 2. ָמה ֶאְפׁשָ
ִאים: ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ֵמַהּמִ

ט  ּפָ ּטּו ִמׁשְ ְקחּו ׁשַֹחד   • ַוּיַ ַצע   • ַוּיִ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ • ַוּיִ  

יר ַמּדּוַע ֵהם רֹוִצים ְלַמּנֹות  ֵקִנים ְלָפֵרט ּוְלַהְסּבִ ִאּלּו ִנְדְרׁשּו ַהּזְ  .3
 ֶמֶלְך, ָמה ָהיּו אֹוְמִרים?

ֵני טּוִרים.  ׁשְ ְתבּו ּבִ מּוֵאל? ּכִ ָמה ָהָיה עֹוֶנה ָלֶהם ׁשְ

ת  ׁשַ ַבּקָ ָנה ַלה' ּבְ מּוֵאל ּפָ ְ ּשׁ ד ׁשֶ תּוב ְמַלּמֵ ט ֵמַהּכָ ּפָ ֵאיֶזה ִמׁשְ א.    .4
ֶעְזָרה ְוַהְכָוָנה ֵאיְך ִלְנהֹג?

ירּו ְלִפי  ת ָהָעם ְלֶמֶלְך? ַהְסּבִ ׁשַ ּקָ מּוֵאל ֶאת ּבַ ק ה' ִלׁשְ יַצד ְמַנּמֵ ּכֵ ב. 
ִוד":  רּוׁש "ְמצּוַדת ּדָ  ּפֵ

ְלָעֶדיָך),  ָך (ּבִ ְלּתְ ָבר ּבִ י לֹא ָעׂשּו ּדָ י לֹא אֹוְתָך ָמֲאסּו - ... ּכִ ּכִ
י) ַהּתֹוָרה.  ֵטי (ֻחּקֵ ּפְ ִמׁשְ י ָמֲאסּו ְולֹא ָחְפצּו ּבְ ֲאָבל ּבִ

ת ָהָעם ְלֶמֶלְך? מּוֵאל ִלְדִריׁשַ גּוַבת ׁשְ גּוַבת ה' ִמּתְ ָמה ׁשֹוָנה ּתְ ּבְ ג. 

תָֹאר  ִפי ַהּמְ ֶלְך ֵמָהָעם ּכְ ח ַהּמֶ ּקַ ּיִ ים ׁשֶ ּסִ רּוט ַהּמִ ִלימּו ֶאת ּפֵ ַהׁשְ א.   .5
ֶלְך.  ט ַהּמֶ ּפַ ִמׁשְ ּבְ

ַצע  "ּבֶ ָנ"ְך: ּבְ ֶסף, ּוִבְלׁשֹון ַהּתָ י ּכֶ גּוׁשֵ ם ּבְ ּלֵ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ְלׁשַ רּוׁשֹו ַלְחּתְֹך. ּבְ "ִלְבצַֹע" ּפֵ
ָמעּותֹו  ָאָלה ּוַמׁשְ ַהׁשְ ם ּבְ ֶסף" ּגַ ַצע ּכֶ ּטּוי : "ּבֶ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֶסף". ּבָ ּכֶ

ָמעּותֹו – ָרְדפּו ׁשַֹחד.  ַצע" ַמׁשְ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ ּטּוי "ַוּיִ י. ַהּבִ ְסּפִ מּול ּכַ ִהיא: ֶרַוח, ְגּ
ל ׁשַֹחד ְוַגם נֹוֵתן ׁשַֹחד  ן ׁשַֹחד. ְמַקּבֵ ָרֵאל, ַהחֹק אֹוֵסר ַעל ַמתַּ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ ּבְ

ים. ט ְוֶנֱעָנׁשִ ּפָ עֹוְמִדים ְלִמׁשְ

ַצע  "ּבֶ ְָנ"ך: ּבְ ֶסף, ּוִבְלׁשֹון ַהת ֶָ י כ גּוׁשֵ ֶם ּבְ ל ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ְלׁשַ ֵ. ּבְ רּוׁשֹו ַלְחתְֹך ֵֹ ּ ֵ"ִלְבצַֹע" פ
ָמעּותֹו  ָאָלה ּוַמׁשְ ַהׁשְ ם ּבְ ֶסף" ּגַ ַצע ּכֶ ּטּוי : "ּבֶ ּבִ ים ּבַ תְּמׁשִ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֶסף". ּבָ ֶַּ כ

ָמעּותֹו – ָרְדפּו ׁשַֹחד.  ַצע" ַמׁשְ ּטּוי "ַוִיּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ מּול כְסִּפי. ַהּבִ ִַהיא: ֶרַוח, ְגּ
ל ׁשַֹחד ְוַגם נֹוֵתן ׁשַֹחד  ָרֵאל, ַהחֹק אֹוֵסר ַעל ַמַתן ׁשַֹחד. ְמַקּבֵ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ ּבְ

ים. ָפט ְוֶנֱעָנׁשִ עֹוְמִדים ְלִמׁשְ

ַצע  "ּבֶ ָנ"ְך: ּבְ ֶסף, ּוִבְלׁשֹון ַהּתָ י ּכֶ גּוׁשֵ ם ּבְ ּלֵ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ְלׁשַ רּוׁשֹו ַלְחּתְֹך. ּבְ "ִלְבצַֹע" ּפֵ
ָמעּותֹו  ָאָלה ּוַמׁשְ ַהׁשְ ם ּבְ ֶסף" ּגַ ַצע ּכֶ ּטּוי : "ּבֶ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֶסף". ּבָ ּכֶ

ָמעּותֹו – ָרְדפּו ׁשַֹחד.  ַצע" ַמׁשְ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ ּטּוי "ַוּיִ י. ַהּבִ ְסּפִ מּול ּכַ ִהיא: ֶרַוח, ְגּ
ל ׁשַֹחד ְוַגם נֹוֵתן ׁשַֹחד  ן ׁשַֹחד. ְמַקּבֵ ָרֵאל, ַהחֹק אֹוֵסר ַעל ַמתַּ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ ּבְ

ים. ט ְוֶנֱעָנׁשִ ּפָ עֹוְמִדים ְלִמׁשְ

ִני.  ֵ ן ַהּשׁ ֵנהּו – ַהּבֵ ִמׁשְ   2

ְדָרָכו – לֹא  ְולא־ָהְלכּו ָבָניו ּבִ   3 
מֹו  ר ּוַבֲהִגינּות, ּכְ יׁשֶ ִהְתַנֲהגּו ּבְ

מּוֵאל.  ׁשְ
ַצע – ָהיּו ַחְמָדִנים,  ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ  ַוּיִ

ַקּלּות.  ר ּבְ ֵ  ָרצּו ְלִהְתַעּשׁ
ט –  ּפָ ּטּו ִמׁשְ ֶסף. ַוּיַ ַצע – ּכֶ  ּבָ

ַֹחד. ְפטּו ְלטֹוַבת נֹוֵתן ַהּשׁ ׁשָ

ם ַיְנִהיג ֶאת ָהָעם  ּגַ ְפֵטנּו – ׁשֶ ְלׁשָ   5 
ּפֹט.  ְוַגם ִיׁשְ

ים ֲאֵחִרים. ַהּגֹוִים – ַעּמִ
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ח ִלְצָרָכיו ִמּכֹל ָמה  ֶלְך ִיּקַ ַהּמֶ מּוֵאל ׁשֶ ֵאיֶזה ֵסֶדר ְמָתֵאר ׁשְ ב. ּבְ
ים?  ְרׁשּות ָהֲאָנׁשִ ּבִ ׁשֶ

ים לֹו  ַצּפִ ים ַהּמְ ׁשִ ים ַהּקָ ֵני ַהַחּיִ מּוֵאל ִהְזִהיר ֶאת ָהָעם ִמּפְ א. ׁשְ   .6
ר  ְכֵנַע ֶאת ָהָעם ְלַוּתֵ ְלטֹון ֶמֶלְך. ַמּדּוַע לֹא ִהְצִליַח ְלׁשַ ַחת ׁשִ ּתַ

ְלטֹון? ִ ּנּוי ַהּשׁ ַעל ַרְעיֹון ׁשִ

ל  ֶהְכֵרַח ְלִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ מּוֵאל ַמְתִאים ּבְ ל ׁשְ אּורֹו ׁשֶ ב. ַהִאם תֵּ
ירּו.  ֶלְך? ַהְסּבִ ַהּמֶ

ֹוְפִטים ּוָמה ָהיּו ֶחְסרֹונֹוָתיו? ְלטֹון ַהּשׁ ָמה ָהיּו ִיְתרֹונֹות ׁשִ א.   .7

ְלטֹון ֶמֶלְך ּוָמֵהם ֶחְסרֹונֹוָתיו? ל ׁשִ ב.  ָמֵהם ִיְתרֹונֹוָתיו ׁשֶ

ים  ּלִ ִפְרֵקנּו ַלּמִ תּוָבה ּבְ חֹות" ַהּכְ ה "ַרּקָ ָלּ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.    .8
ֶהן  ּבָ "רֹוֵקַח") "ִמְרַקַחת" ּו"ֵבית ִמְרַקַחת" ׁשֶ "רֹוַקַחת" (אֹו  

ָיֵמינּו? ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

ט "ְוַזְרֵעיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם  ּפָ ׁשְ ּמִ ה "ַיְעׂשר" ּבַ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ב. ָמה ַהּקֶ
ּלֹון. ּמִ ְדקּו ּבַ ר"? ּבִ ה: "ַמֲעׂשֵ ּלָ ַיְעׂשר", ְלֵבין ַהּמִ

ֹלְך ֲעֵליֶהם –  י־אִֹתי ָמֲאסּו ִמּמְ ּכִ  7 
י ַהּתֹוָרה. לֹא ָרצּו ִלְנהֹג ְלִפי ֻחּקֵ

ֶהם – ֲאָבל  ִעיד ּבָ י־ָהֵעד ּתָ ַאְך ּכִ  9
ַחת  פּוי ָלֶהם ּתַ ֵני ַהּצָ ְזִהיר אֹוָתם ִמּפְ ּתַ

ְלטֹון ֶמֶלְך.  ׁשִ

ֶלְך  ִריׁשֹות ַהּמֶ ֶלְך – ּדְ ט ַהּמֶ ּפַ ִמׁשְ
ֵמָהָעם.

ִמים. ׂשָ ְמִצּיֹות ּבְ רֹות ּתַ חֹות – ְמַיּצְ ַרּקָ  13

בּול ַמס  יִרית ֵמַהּיְ ח ֲעׂשִ ַיְעׂשֹר – ִיּקַ  15
ְמָלָכה.   ֲעבּור ְצָרָכיו ְוָצְרֵכי ַהּמַ
ֶלְך. ֵרי ַהּמֶ ָסִריָסיו ַוֲעָבָדיו – ׂשָ

19 ַוְיָמֲאנּו – ְיָסְרבּו.

ָבא  ן ֶאת ַהּצָ 20 ְוָיָצא ְלָפֵנינּו – ְיַאְרּגֵ
ְלָחָמה. ְויֹוִביל אֹוָתנּו ַלּמִ

אינו מציין את הצדדים החיוביים בשלטון מלך. 
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ּמּות ְיבּול  ֶלְך מֹוְדִדים ֶאת ּכַ ִקיֵדי ַהּמֶ ּפְ
ס  ֵדי ָלַדַעת ֶאת ּגַֹבּה ַהּמַ בּוָאה, ּכְ ַהּתְ

ֶלְך. ִצּיּור ִקיר  ֲעֵליֶהם ִלְגּבֹות ֲעבּור ַהּמֶ ׁשֶ
דּוָמה ְצַרִים ַהּקְ ִמּמִ

א. 

ָרִחים ְוסֹוֲחטֹות  ים קֹוְטפֹות ּפְ ָנׁשִ
ִמים  ׂשָ ת ּבְ ּיַ  אֹוָתם ְלַתֲעׂשִ

דּוָמה ְצַרִים ַהּקְ ְבִליט ִמּמִ ּתַ

ב.

ִסים  ֻגּיָ ים ַהּמְ  ֲאָנׁשִ
ֶלְך.   ַלֲעבֹוַדת ַמס ֲעבּור ַהּמֶ

ְצַרִים  ִצּיּור ִקיר ִמּמִ
דּוָמה. ַהּקְ

ג. 
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ַדאי ָלֶהם  ּלֹא ּכְ ְכֵנַע ֶאת ָהָעם ׁשֶ מּוֵאל ְלׁשַ ה ׁשְ יַצד ְמַנּסֶ א. ּכֵ  .9
ְלַהְמִליְך ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך?

ֵתאּור ִהְתַנֲהגּותֹו  ה ַמְנָחה ּבְ ִמּלָ ׁש ּכְ ּמֵ ׁשַ ּמְ  ב.  ַמהּו ַהּפַעל ַהחֹוֵזר ׁשֶ
ֶלְך? ל ַהּמֶ ׁשֶ

ְנָחה? ה ַהּמַ ָלּ ה ַהּמִ יׁשָ מּוֵאל ָלָעם ַמְדּגִ ְבֵרי ׁשְ ֵאיֶזה ַרְעיֹון ִמּדִ ג.  

ִאּיּוִרים  ֶלְך ּבָ ט ַהּמֶ ּפַ ׁשְ מּותֹו ִמּמִ ְ א ֶאת ִהְתַרׁשּ ּטֵ ר ּבִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ  .10
ִאּיּוִרים? מּויֹות ּבָ ף ַלּדְ ּתָ ׁשֻ ִאים. ָמה ַהּמְ ַהּבָ

ֶרק.  ּפֶ ָעִמים ֲאָחדֹות ּבַ ִהיא חֹוֶזֶרת ּפְ ּום ׁשֶ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמּשׁ ה ְמֻסּיֶ ר ִמָלּ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ַמְנָחה. קֹוְרִאים ָלּה: ִמָלּ

ֶרק. ּפֶ ה ַמְנָחה ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוְרִאים ְורֹוֶמֶזת ָלֶהם ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ ִמָלּ

פֶרק.  ָעִמים ֲאָחדֹות ּבַ ְֶ ִהיא חֹוֶזֶרת פ ְּום ׁשֶ ּ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמש ֶׁ ֶה ְמֻסי ר ִמָל ֲאׁשֶ ַּ כ
ִָּמָלה ַמְנָחה. קֹוְרִאים ָלּה: 

ֶפֶרק. ִּמָלה ַמְנָחה ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוְרִאים ְורֹוֶמֶזת ָלֶהם ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ

ֶרק.  ּפֶ ָעִמים ֲאָחדֹות ּבַ ִהיא חֹוֶזֶרת ּפְ ּום ׁשֶ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמּשׁ ה ְמֻסּיֶ ר ִמָלּ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ַמְנָחה. קֹוְרִאים ָלּה: ִמָלּ

ֶרק. ּפֶ ה ַמְנָחה ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוְרִאים ְורֹוֶמֶזת ָלֶהם ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ ִמָלּ
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סּוק 22?  מּוֵאל ָלָעם ְלִפי ּפָ מּוֵאל, ּוָמה ָאַמר ׁשְ א. ָמה ָאַמר ה' ִלׁשְ   .9
ֵני טּוִרים.  ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ָפסּוק 22?  תּוב ּבְ יק ֵמַהּכָ ר ְלַהּסִ ב. ֵאיזֹו ַמְסָקָנה ֶאְפׁשָ

ְרנּו ַעד  ִהּכַ מּות ׁשֶ ִפְרֵקנּו ֵמַהּדְ מּוֵאל ּבְ ל ׁשְ מּותֹו ׁשֶ ָמה ׁשֹוָנה ּדְ ּבְ  .10
ּכֹה?

ֶרק. ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה ַלּפֶ ּכִ  .11

ָחה ַאְלמֹוִנית? ּפָ ִסּפּור ַעל ִמׁשְ ֶרק א ּבְ ַמּדּוַע ּפֹוֵתַח ּפֶ  .1

ָרֵאל ְלַמְנִהיג ָחָדׁש? ַמּדּוַע ָזקּוק ַעם ִיׂשְ  .2

ים? ּתִ ִלׁשְ ִמְלֲחמֹוָתיו ִעם ּפְ ת ָהָעם ּבְ את ֻחְלׁשַ ּטֵ יַצד ִמְתּבַ ּכֵ  .3

ם ִחידֹות. ם ַאּתֶ רּו ּגַ ְרצּו ַחּבְ ִלְפֵניֶכם ִחידֹות ִלְפָרִקים א-ח. ִאם ּתִ  .4

 

 .1

ִמיָנּה  ָחה ְמֻיֶחֶדת ּבְ ּפָ ִמׁשְ
ֶרת ַעל נֹוִחּיּוָתּה.  ְמַוּתֶ

ְמָחה ׂשִ ְמַטְלֶטֶלת ֶאת ַעְצָמּה ּבְ
יא  הּוא ׂשִ ָמקֹום ׁשֶ ִלְזּבַֹח ּבְ

ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָחה?  ּפָ ׁשְ א. ִמי ַהּמִ
הּוא  קֹום ׁשֶ  ב.  ַמהּו ַהּמָ

ה?  ָ ֻדּשׁ יא ַהּקְ ׂשִ

 .2

ה ָהֻאְמָלָלה ָ ָהִאּשׁ
ָלה. ּלְ ַלַחׁש ִהְתּפַ ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

ּכֹוָרה, ָבּה ְלׁשִ ַהּכֹוֵהן ֲחׁשָ
ַגע, ִרְגׁשֹוֶתיָה הּוא ּפָ ּבְ

ה ּלָ ַאְך ְלַבּסֹוף ָלּה ּגִ
ָתּה. ׁשָ ָהֵאל ֵיָעֶנה ְלַבּקָ ׁשֶ

ה? ָ א. ִמי ִהיא ָהִאּשׁ
ב. ִמיהּו ַהּכֹוֵהן?
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.3

ַדל ִמחּוץ ְלֵביתֹו  הּוא ּגָ
ַאְך ַהּכֹוֵהן לֹא ִהְזִניַח ֶאת ִחּנּוכֹו.  

 הּוא ִהְתַנֵהג ְלמֹוֵפת 
ְפִקיִדים, אּות ּתַ ּיָ א ּכַ ּוִמּלֵ

ִנים  ִנּגּוד ְלָחְפִני ּוִפיְנָחס ַהּבָ ּבְ
ָחִתים. ׁשְ ַהּמֻ

 
ִמיהּו ַהּכֹוֵהן?

ִמיהּו ֶהָחִניְך? 

 .4 

ִבי ִנְלַקח ֶ ּשׁ הּוא ּבַ
ח. הּוא ְמֻנּצָ בּו ׁשֶ ׁשֹוָביו ָחׁשְ
ד אֹוָתם ֶלַקח  ַאְך הּוא ִלּמֵ

ַכח. ָ ְמֵהָרה ִיּשׁ ּלֹא ּבִ ׁשֶ

ִמי הּוא?
ֹוִבים? ִמי ַהּשׁ

.5

ים  ָמא ֶמְרַחּקִ הּוא ּגָ
ין ָהָרִצים.  ן ּבֵ ְוִהְצַטּיֵ

ׂשֹוָרה ָרָעה  ִפיו ָהְיָתה ּבְ ּבְ
דֹוָלה.  ּוָבִעיר ָקָמה ְזָעָקה ּגְ

א. ִמיהּו? 
ם ָהִעיר? ב. ַמהּו ׁשֵ

.6

ֲהָבָאתֹו ְלֵבית ֲאִביָנָדב
ְרָמה ָלָעם ִסּפּוק ַרב ּגָ

ּוְבִעְקבֹוָתיו,
ְתׁשּוָבה ָחַזר ָהָעם ּבִ

ְוַאֲחֵרי ה' ָנָהה.

ִמיהּו? 
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ָרֵאל:  ַעם ִיׂשְ ם ּבְ ְרּתֶ ָטר ִהּכַ ֵאילּו סּוֵגי ִמׁשְ   .1 
ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים? ַע?    ג. ּבְ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ ּתֹוָרה?    ב. ּבְ א. ּבַ

ם  ָאְבדּו. ֵהָעְזרּו ּגַ ּפּור ַעל ָהֲאתֹונֹות ׁשֶ ְקָצָרה ֶאת ַהּסִ ְתבּו ּבִ ּכִ   .2
ִאּיּוִרים. ּבָ

ְנָיִמין. ֶבט ּבִ ֵ ן ָיִמין – ִמּשׁ ּבֶ   1 
ָמעּות ַמְצִליַח,  ַמׁשְ אן ּבְ ּבֹור ָחִיל – ּכָ ּגִ

ד. יר ְוִנְכּבָ ָעׁשִ

חּור ָוטֹוב – ֻמְבָחר ּוֻמְצָלח. ּבָ   2 
ל־ָהָעם –  בֹהַּ ִמּכָ ְכמֹו ָוַמְעָלה ּגָ ִ  ִמּשׁ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ְמֻיָחד. ּבְ בֹוהַּ ּבִ ּגָ

ְכמֹו ָוַמְעָלה"  ִ ּטּוי "ִמּשׁ ּבִ ָאָלה ּבַ ַהׁשְ ּבְ
נֹות  כּונֹות ְמֻצּיָ ַעל ּתְ ֵדי ְלָתֵאר ָאָדם ּבַ ּכְ

ְמֻיָחד. ּבִ

ְרִתים.  ׁשָ ָעִרים – ֶאָחד ֵמַהּמְ ֵמַהּנְ   3 
ׂש. ׁש – ַחּפֵ ּקֵ  ּבַ

ָעִלים  ה ּפְ לוׁשָ ׁש – ׁשְ ּקֵ ְוקּום ֵלְך, ּבַ
ְפַעל  ּיִ ָאִביו ָרָצה ׁשֶ ִדים ׁשֶ ֶרֶצף ְמַלּמְ ּבְ

ַמֵהר. 
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ם  ׁשֵ ה ּבְ מּות ֲחָדׁשָ ר ּדְ ַסּפֵ ָפֵנינּו ַהּמְ יג ּבְ ֶרק ַמּצִ ת ַהּפֶ ְתִחּלַ ד ּבִ ִמּיָ   .3
אּול". "ׁשָ

סּוִקים 1–2?  ּפְ ִרים ָעָליו ּבִ ָרִטים ַהְמֻסּפָ ָמֶהם ַהּפְ  

ַבּה קֹוָמה.  לֹוַמר – ּגְ ְכמֹו ָוַמְעָלה", ּכְ ִ ָהָיה "ִמּשׁ ר ׁשֶ אּול ְמֻסּפָ ַעל ׁשָ   .4
ִוד  ָרֵאל, ּדָ ִהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְמׁשָ רֹאׁש ַהּמֶ

הּוא  ן ּגּוְריֹון ז"ל, ָהָיה ְנמּוְך קֹוָמה ּוְבָכל זֹאת ָאְמרּו ָעָליו ׁשֶ ּבֶ
ִמְקֶרה ֶזה? ָנה ּבְ ּוָ ְכמֹו ָוַמְעָלה" – ְלָמה ַהּכַ ִ "ִמּשׁ

אּול ְלַנֲערֹו  ין ׁשָ ָחִסים ּבֵ ַהּיְ ד ׁשֶ תּוב ְמַלּמֵ ט ֵמַהּכָ ּפָ א. ֵאיֶזה ִמׁשְ   .5
ֵרת? ין ָאדֹון ִלְמׁשָ ִלים ּבֵ ֻקּבָ ָחִסים ַהּמְ ָחְרגּו ֵמַהּיְ

אּול? ְך ַעל ׁשָ ר ִלְלֹמד ִמּכָ ב. ָמה ֶאְפׁשָ

ִניִמּיֹות,  ר ְלִהְתַיֵחס ִלְתכּונֹות ּפְ ל ָאָדם ֶאְפׁשָ מּותֹו ׁשֶ ֵתאּור ּדְ ּבְ א.    .6
מֹו יִֹפי,  ִמימּות, אֹו ִלְתכּונֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ּכְ ר, ּתְ מֹו ָחְכָמה, יׁשֶ ּכְ
ל  ֵתאּורֹו ׁשֶ ֵגׁש ּבְ ר ֶאת ַהּדָ ַסּפֵ ם ַהּמְ ָער, ּגַֹבּה. ַעל ָמה ׂשָ ֶצַבע ׂשֵ

ירּו ֶאת ְקִביַעְתֶכם. אּול? ַהְסּבִ ׁשָ

אּול? ל ׁשָ ר ְלָתֵאר ֶאת ָאְפיֹו ׁשֶ ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ָחׁשּוב ַלּמְ ׁשַ ב. 

ַהר־ֶאְפַרִים...  ֲעבֹר ּבְ ַוּיַ   4
ל  מֹות ׁשֶ ה... – ׁשֵ ִלׁשָ ֶאֶרץ־ׁשָ  ּבְ

ֶבט ֶאְפַרִים. ַנֲחַלת ׁשֵ ֲאזֹוִרים ּבְ

ֵאזֹור ָרָמַתִים צֹוִפים. ֶאֶרץ צּוף – ּבְ ּבְ   5 
 ְלָכה ְוָנׁשּוָבה – ָהָבה ַנְחזֹר. 

ל – ַיְפִסיק ִלְדאֹג. ֶיְחּדַ

ָנה.  ׁשּוָרה – ַמּתָ ּתְ   7 
נּו ָלֵתת. נּו – ָמה ֵיׁש ִאּתָ ָמה ִאּתָ

ּה  ָמה – ָמקֹום ֻמְגּבָ  12  ּבָ
נֹות. ְלַהְקָרַבת ָקְרּבָ

ְזָמִנים ִלְזּבַֹח.   13  ָהָעם – ַהּמֻ
ים  ְזָמִנים, ָהֲאָנׁשִ ֻרִאים – ַהּמֻ  ַהּקְ

ְראּו ָלֶהם ָלבֹוא ִלְזּבַֹח. ּקָ ׁשֶ

ׁשֹוֲאבֹות ַמִים. 
ל ַהחֹוֵקר ִויְלסֹון  ִצּיּור ׁשֶ

ָאה ַה־19 ֵמַהּמֵ
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ם "ָהרֹוֶאה"? ֵ ּשׁ ִפְרֵקנּו ּבַ ִביא ּבְ ּנּו ֶאת ַהּנָ ַמּדּוַע ּכִ א.    .7

ָבִרים  ם ה' ּדְ ׁשֵ ִביא הּוא ְלהֹוִדיַע ּבְ ְפִקיד ַהּנָ ּתַ ַעד ּכֹה ָלַמְדנּו ׁשֶ ב. 
סּוק 9? ִביא ְלִפי ּפָ ְפִקיד ַהּנָ ָרֵאל – ָמה ּתַ ֲחׁשּוִבים ְלַעם ִיׂשְ

בֹוד  ְזָמִנים ִלְזּבַֹח ָחְלקּו ּכָ ַהּמֻ ר ׁשֶ ֻסּפָ ר ִלְראֹות ְלִפי ַהּמְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ א.   .8
מּוֵאל ַמְנִהיָגם? ִלׁשְ

אֹוָתם ָיִמים?  ַבח ּבְ ר ַעל ִמְנֲהֵגי ַהּזֶ ֻסּפָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמְ ב.  ָמה ֶאְפׁשָ
ְסִעיִפים. ְתבּו ּבִ ּכִ

ר  ַסּפֵ ה ָלנּו ַהּמְ אּול, לֹא ְמַגּלֶ ה ִעם ׁשָ ִגיׁשָ ֲערּו, ַמּדּוַע ַעד ֶרַגע ַהּפְ ׁשַ   .9
מּוֵאל?  ָהרֹוֶאה הּוא ׁשְ ׁשֶ

אּול? ל ׁשָ מּותֹו ׁשֶ מּוְתֶכם ִמּדְ ְ ַמִהי ִהְתַרׁשּ  .10

דּוָמה ֲחִפירֹות ֲעָרד ַהּקְ ה ּבַ ּלָ ִהְתּגַ ַח ׁשֶ ִמְזּבֵ
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מּוֵאל – ָאַמר לֹו. ָלה ֶאת־אֶֹזן ׁשְ ּגָ  15

ָעה ַהּזֹאת.  ָ ּשׁ ֵעת ָמָחר – ָמָחר ּבַ ּכָ  16
ח ֶאת רֹאׁשֹו  ְמׁשַ ְחּתֹו ְלָנִגיד – ּתִ  ּוְמׁשַ

ֶמן ְלֶמֶלְך. ׁשֶ ּבְ

י. י – ֶאת ֵסֶבל ַעּמִ ָרִאיִתי ֶאת־ַעּמִ י  ּכִ

אּול  ַער ָהִעיר. ׁשָ ַער – ׁשַ ָ תֹוְך ַהּשׁ ּבְ  18
מּוֵאל  ר ׁשְ ֲאׁשֶ ׁשּו ּכַ מּוֵאל ִנְפּגְ  ּוׁשְ
ָמה ִמחּוץ ָלִעיר   ָעַמד ָלֵצאת ַלּבָ
ֵנס ֶאל ָהִעיר. אּול ָעַמד ְלִהּכָ ְוׁשָ

ָרֵאל –  ת ִיׂשְ ל־ֶחְמּדַ ּוְלִמי ּכָ  20 
ים.  ֲאָנׁשִ ר ׁשֶ ל ָהעׁשֶ  ְלִמי ִיְהֶיה ּכָ

ל  רֹו ׁשֶ לֹוַמר ָעׁשְ  חֹוְמִדים ּכְ
אּול.  ָרֵאל ִיְהֶיה ְלׁשָ ַעם ִיׂשְ

ה,  ּכָ ׁשְ ָתה – ֶאל ַהּלִ ּכָ  22 ִלׁשְ
ָמה. ֶחֶדר ְלַיד ַהּבָ

ָבה ֶאְצְלֶכם.  עֹוְררּו ַמְחׁשָ ֵאלֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשְ ִריָאה ּכִ ִעם ִסּיּום ַהּקְ   .1
ֵכן? ְוַכּדֹוֶמה. יַצד ִיּתָ ֵאָלה: ַמּדּוַע? ּכֵ ְ ִמּלֹות ַהּשׁ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

אּול הּוא  ָ ּשׁ ּפּור ַעל ַהַהְכָרָזה ׁשֶ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ ב ַהּמְ יַצד ְמַעּכֵ א. ּכֵ   .2
ְמַלְך?  ּיֻ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ר ַלּקֹוְרִאים ִמיהּו  ַסּפֵ ה ַהּמְ ָפסּוק 15, ְמַגּלֶ ֶרק, ּבְ ֶאְמַצע ַהּפֶ ב. ַרק ּבְ
ר ַלּקֹוְרִאים  ּלֹא ִסּפֵ ָכְך ׁשֶ ר ּבְ ַסּפֵ יג ַהּמְ יָֹעד ִלְמלְֹך. ָמה ַמּשִׂ ַהּמְ

ֲעָמד ְלַמְלכּות? ם ַהּמֻ ַהְתָחָלה ֶאת ׁשֵ ָבר ּבַ ּכְ

אּול ְוַנֲערֹו ֶאל ָהרֹוֶאה ֵאינֹו  ל ׁשָ ּבֹוָאם ׁשֶ ר רֹוֵמז ׁשֶ ַסּפֵ א. ַהּמְ  .3
ְפסּוִקים  נּו ּבִ ר ְלָהִבין זֹאת? ַעּיְ ר ֶאְפׁשָ ֻסּפָ ִמְקִרי – ְלִפי ָמה ֵמַהּמְ

15 ַעד 17. 

ּטּוי  ֵאיֶזה ּבִ ה ִלי סֹוד". ּבְ ּלָ ל ָיֵמינּו אֹוְמִרים: "ֲחֵבִרי ּגִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ ב. 
ֵדי לֹוַמר ַלּקֹוְרִאים  ר ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ָמעּותֹו ּדֹוָמה ִמׁשְ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

אּול? רֹוָבה ִעם ׁשָ תֹו ַהּקְ ִגיׁשָ מּוֵאל ָיַדע ַעל ּפְ ְ ּשׁ ׁשֶ

ן ִעיר ּדָ ָהְיָתה ּבָ דּוָמה ׁשֶ ל ַהחֹוָמה ַהּקְ ְחָזר ׁשֶ ַער ְמׁשֻ ׁשַ
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ְעּבּוד ָזר? ִ ְחֵרר ִמּשׁ יַע ּוְמׁשַ ֶלְך מֹוׁשִ ּמֶ ים רֹוֶאה ּבַ רּוׁשִ ֵאיֶזה ֵמַהּפֵ א.   .4

ָיד ָרָמה? ָעם ּבְ ֹוֵלט ּבָ ל ַהּשׁ ֶלְך מֹוׁשֵ ּמֶ ים רֹוֶאה ּבַ רּוׁשִ ֵאיֶזה ִמן ַהּפֵ ב. 

ָהָעם ּדֹוֵרׁש? ֶלְך ׁשֶ יֹוֵתר ַלּמֶ ַמְתִאים ּבְ רּוׁש ִנְרֶאה ָלֶכם ּכְ ג. ֵאיֶזה ּפֵ

ֶלְך? ְפִקיד ַהּמֶ ָיֵמינּו ְלֵבן ַהּיֹוֵרׁש ֶאת ּתַ ד. ֵאיְך קֹוְרִאים ּבְ

ִפְרֵקנּו? ֶלְך ּבְ ן ַלּמֶ ּנּוי ִנּתַ ֵאיֶזה ּכִ א.    .5

ֹוְפִטים ּוְבָמה ִהיא ׁשֹוָנה? אּול ִלְבִחיַרת ַהּשׁ ִחיַרת ׁשָ ָמה ּדֹוָמה ּבְ ּבְ ב. 

ָאה ַצֲעָקתֹו  י ּבָ י ּכִ י ָרִאיִתי ֶאת ַעּמִ מּוֵאל: "ּכִ ֱאלִֹהים ָאַמר ִלׁשְ   .6
מֹות  ׁשְ ם ּבִ ט ֶזה ִנְמָצא ּגַ ּפָ לֹוַמר ָרִאיִתי ֶאת ִסְבָלם. ִמׁשְ ֵאָלי", ּכְ

סּוק 7.  ֶרק ג, ּפָ ּפֶ

מֹות? ׁשְ ט ּבִ ּפָ ׁשְ יַע ַהּמִ א. ָמה ַמּבִ

ָמה ֵהם ּדֹוִמים? ְקִרים ּוּבְ ָמה ׁשֹוִנים ַהּמִ ב. ּבְ

ֶפֶרק ֶזה?  ם ּבְ ט ֶזה ּגַ ּפָ ִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַסּפֵ ַחר ַהּמְ ֲערּו, ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ ג. 

ד  אּול הּוא ָאָדם ְמֻכּבָ ָ ּשׁ ַבח ׁשֶ מּוֵאל ְלאֹוְרֵחי ַהּזֶ יַצד ָרַמז ׁשְ א. ּכֵ   .7
ְוָחׁשּוב?

ָנה?  ּוָ י". ְלָמה ַהּכַ ַעּמִ אּול, ה' ָאַמר לֹו: "ֶזה ַיֲעצֹר ּבְ מּוֵאל ֶאת ׁשָ ר ָרָאה ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִרים ׁשֹוִנים:  ֵני ֶהְסּבֵ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ֵרׁש: יֵאל ּפֵ ן ֻעּזִ יֹוָנָתן ּבֶ
ֲעצֹר  ּיַ לֹוַמר ׁשֶ ֶהם. ּכְ ִלים ּבָ ָהיּו מֹוׁשְ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ֲעבּור ַהּפְ ... ְוָאַמר ֶזה ּבַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ י ִמּיַ יַע ֶאת ַעּמִ ָרֵאל. ְוהֹוׁשִ ִיׂשְ ֵחם ּבְ ִהּלָ ים ְוִיְמְנֵעם ִמּלְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

יר:  ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ
סּוק 7) –  ֶרק יח, ּפָ מֹו יֹוֵרׁש ֶעֶצר (ׁשֹוְפִטים ּפֶ  ִיְמלְֹך ּכְ

ּלֹא ֵיְלכּו  עֹוֵצר ֶאת ָהָעם ׁשֶ  יֹוֵרׁש ְמלּוָכה. ְוִנְקָרא עֹוֵצר ְלִפי ׁשֶ
ְרׁשּותֹו. א ּבִ ָבר ֶאּלָ ְולֹא ַיֲעׂשּו ּדָ

ָנה?  י". ְלָמה ַהכּוָ ִַ ַעמ ִּבְ ּ אּול, ה' ָאַמר לֹו: "ֶזה ַיֲעצֹר  מּוֵאל ֶאת ׁשָ ר ָרָאה ׁשְ ַכֲאׁשֶ
ִרים ׁשֹוִנים:  ֵני ֶהְסּבֵ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ן ֻעִזיֵאל ֵפֵרׁש: ִיֹוָנָתן ּבֶ
ַיֲעצֹר  לֹוַמר ׁשֶ ֶהם. ּכְ ִלים ּבָ ָהיּו מֹוׁשְ ִתים ׁשֶ ִלׁשְ ְִ ּ ֲעבּור ַהפ ְ... ְוָאַמר ֶזה ּבַ ּ

ִּתים.  ד ְפִלׁשְ ְַ ּ ַי ִמידד יַע ֶאת ַעמ ָרֵאל. ְוהֹוׁשִ ִיׂשְ ִֵּחם ּבְ ִָהל ְּים ְוִיְמְנֵעם ִמל ת ִלׁשְ ְִ ּ ְַהפ ּ

יר:  ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ַהַפְרׁשָ
ֶ(ׁשֹוְפִטים פֶרק יח, ָפסּוק 7) –  מֹו יֹוֵרׁש ֶעֶצר  ִיְמלְֹך ּכְ

ּלֹא ֵיְלכּו  עֹוֵצר ֶאת ָהָעם ׁשֶ יֹוֵרׁש ְמלּוָכה. ְוִנְקָרא עֹוֵצר ְלִפי ׁשֶ
ְרׁשּותֹו. ָבר ֶאָלא ּבִ ְולֹא ַיֲעׂשּו ּדָ

ָנה?  ּוָ י". ְלָמה ַהּכַ ַעּמִ אּול, ה' ָאַמר לֹו: "ֶזה ַיֲעצֹר ּבְ מּוֵאל ֶאת ׁשָ ר ָרָאה ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִרים ׁשֹוִנים:  ֵני ֶהְסּבֵ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ֵרׁש: יֵאל ּפֵ ן ֻעּזִ יֹוָנָתן ּבֶ
ֲעצֹר  ּיַ לֹוַמר ׁשֶ ֶהם. ּכְ ִלים ּבָ ָהיּו מֹוׁשְ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ֲעבּור ַהּפְ ... ְוָאַמר ֶזה ּבַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ י ִמּיַ יַע ֶאת ַעּמִ ָרֵאל. ְוהֹוׁשִ ִיׂשְ ֵחם ּבְ ִהּלָ ים ְוִיְמְנֵעם ִמּלְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

יר:  ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ
סּוק 7) –  ֶרק יח, ּפָ מֹו יֹוֵרׁש ֶעֶצר (ׁשֹוְפִטים ּפֶ  ִיְמלְֹך ּכְ

ּלֹא ֵיְלכּו  עֹוֵצר ֶאת ָהָעם ׁשֶ  יֹוֵרׁש ְמלּוָכה. ְוִנְקָרא עֹוֵצר ְלִפי ׁשֶ
ְרׁשּותֹו. א ּבִ ָבר ֶאּלָ ְולֹא ַיֲעׂשּו ּדָ

מֹר אֹוָתּה  ְך – ׁשְ ים אָֹתּה ִעּמָ ׂשִ  23
ֶאְצְלָך.

ַבח  ֹוק ֵמַהּזֶ ֹוק ְוֶהָעֶליָה – ֵחֶלק ַהּשׁ ַהּשׁ  24
ָעֶליָה. ר ׁשֶ ׂשָ  ְוַהּבָ

ְבָחר  ָאר ַלּמֹוֵעד– ַהֵחֶלק ַהּמֻ ׁשְ  ַהּנִ
מֹר  הֹוֵריִתי ִלׁשְ ֵהָמה ׁשֶ ל ַהּבְ  ׁשֶ

ו. ֱעָרְך ַעְכׁשָ ַבח ַהּנֶ ֵמַהּזֶ

ַבח  ג – ָחְזרּו ֵמַהּזֶ  25 ַעל־ַהּגָ
מּוֵאל. ל ׁשְ ֵביתֹו ׁשֶ ג ּבְ ַלּגַ
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הּוא ָעִתיד ִלְמלְֹך?  אּול ׁשֶ מּוֵאל ְלׁשָ יַצד ָרַמז ׁשְ ב. ּכֵ

ירּו ְלִפי ָמה  מּוֵאל? ַהְסּבִ ל ׁשְ אּול ֵהִבין ֶאת ָהֶרֶמז ׁשֶ ג. ַהִאם ׁשָ
ם. ְקַבְעּתֶ

ב ֶאת ַעְצמֹו ַמְתִאים ְלַהְנָהַגת ָהָעם.  אּול לֹא ָחׁשַ סּוק 21, ׁשָ ְלִפי ּפָ   .8
ְך ַעל  בּו ּכָ ָחׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ַעם ִיׂשְ ַהִאם ְזכּוִרים ָלֶכם ַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים ּבְ

סּוק 15. ֶרק ו, ּפָ סּוק 11 ּוְבׁשֹוְפִטים ּפֶ ֶרק ג, ּפָ מֹות ּפֶ ׁשְ נּו ּבִ ַעְצָמם? ַעּיְ

ַער ַלֲעבֹר  אּול לֹוַמר ַלּנַ מּוֵאל ֶאת ׁשָ ׁש ׁשְ ּקֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ּבִ ׁשַ  .9
ם ִלְפֵניֶהם?  ּוְלִהְתַקּדֵ

סּוק 26.  סּוק 15 ַעד ּפָ ַטע ִמּפָ ִרּיֹות ַלּקֶ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ֶאְפׁשָ ְתבּו ׁשָ ּכִ  .10
ּפּור.  יֹוֵתר ַלּסִ ְתִאיָמה ּבְ ַחת ַלּכֹוֶתֶרת ַהּמַ  ִמְתחּו ַקו ִמּתַ

ִחיַרְתֶכם. קּו ּבְ ַנּמְ

ל ְלַתְפִקיד  ׁש ְלִהְתַקּבֵ ָנה ָאָסף ְלִמְפָעל ּוִבּקֵ ה ּפָ ְתקּוַפת ַאְבָטָלה ָקׁשָ ּבִ  .11
ְהֶיה ְנמּוָכה. ְלַאַחר ָהֵרָאיֹון ֶנֱאַמר לֹו  ְרּתֹו ּתִ ּכָ זּוָטר ֲאִפּלּו ִאם ַמׂשְ

ב  . ָאָסף ָחׁשַ בֹּהַ ָכר ּגָ ׂשָ ְפָעל. ּבְ ּמִ ִכיר ּבַ ה ְלַתְפִקיד ּבָ הּוא ִנְתַמּנָ ׁשֶ
לּוָכה".  ׂש ֶאת ָהֲאתֹונֹות ּוָמָצאִתי ֶאת ַהּמְ י ְלַחּפֵ ְלַעְצמֹו: "ָהַלְכּתִ

ה ְלִסּפּוֵרנּו? ל מׁשֶ ין ֲאִמיָרתֹו ׁשֶ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א. 

ֲאִמיָרה זֹו. ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ְגָמה ְוִהׁשְ ם ּדֻ ם ַאּתֶ ְתבּו ּגַ ּכִ ב. 

ָיֵמינּו – ַמִהי?  ֶאֶלת ּבְ ָמעּות ֻמׁשְ ן ֵיׁש ַמׁשְ ה ָקְרּבָ ּלָ ַלּמִ  .12 
ָאה: ְגָמה ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ַהּדֻ תִּ  ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ

ָרִכים הּוְבאּו ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים.  אּוַנת ַהּדְ נֹות תְּ ָקְרּבְ
ה  ִמּלָ ן" ּכְ ה "ָקְרּבָ ּלָ ּמִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ִטים ְוִהׁשְ ּפָ ם ִמׁשְ ם ַאּתֶ ְתבּו ּגַ ּכִ  

ֶאֶלת.  ֻמׁשְ

ֵהָמה ַמְקִריב ַהּכֹוֵהן  ַרק ֲחָלִקים ֵמַהּבְ ן ׁשֶ מּוֵאל. ֶזַבח הּוא ָקְרּבָ ָעַרְך ׁשְ ר ַעל ֶזַבח ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ
לּו  ם ַהּכֹוֲהִנים ִקּבְ ן. ּגַ ְרּבָ ְזָמִנים ּוְמִביֵאי ַהּקָ ן אֹוְכִלים ַהּמֻ ְרּבָ ַח, ֲחָלִקים ֲאֵחִרים ֵמַהּקָ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ֵלמּותֹו. ׁשְ ַרף ּבִ ַח ְוִנׂשְ ְזּבֵ ן ָהָיה ָמֳעֶלה ַעל ַהּמִ ל ָקְרּבָ ן. סּוג ַאֵחר ׁשֶ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ ְלַעְצָמם ֲחָלִקים ִמּבְ

ֵהָמה ַמְקִריב ַהכֹוֵהן  ַרק ֲחָלִקים ֵמַהּבְ ן ׁשֶ מּוֵאל. ֶזַבח הּוא ָקְרּבָ ּ ׁשְ ָעַרך ְ ׁשֶ ר ַעל ֶזַבח זָ ִפְרֵקנּו ְמֻספ ּבְ
לּו  ם ַהּכֹוֲהִנים ִקּבְ ן. ּגַ ְרּבָ ן אֹוְכִלים ַהֻמְזָמִנים ּוְמִביֵאי ַהּקָ ְרּבָ ַח, ֲחָלִקים ֲאֵחִרים ֵמַהּקָ ְזּבֵ ִֻ ִַּעל ַהמ

ֵלמּותֹו. ׁשְ ַרף ּבִ ַח ְוִנׂשְ ן ָהָיה ָמֳעֶלה ַעל ַהִּמְזּבֵ ל ָקְרּבָ ן. סּוג ַאֵחר ׁשֶ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ ְלַעְצָמם ֲחָלִקים ִמּבְ

ֵהָמה ַמְקִריב ַהּכֹוֵהן  ַרק ֲחָלִקים ֵמַהּבְ ן ׁשֶ מּוֵאל. ֶזַבח הּוא ָקְרּבָ ָעַרְך ׁשְ ר ַעל ֶזַבח ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ
לּו  ם ַהּכֹוֲהִנים ִקּבְ ן. ּגַ ְרּבָ ְזָמִנים ּוְמִביֵאי ַהּקָ ן אֹוְכִלים ַהּמֻ ְרּבָ ַח, ֲחָלִקים ֲאֵחִרים ֵמַהּקָ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ֵלמּותֹו. ׁשְ ַרף ּבִ ַח ְוִנׂשְ ְזּבֵ ן ָהָיה ָמֳעֶלה ַעל ַהּמִ ל ָקְרּבָ ן. סּוג ַאֵחר ׁשֶ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ ְלַעְצָמם ֲחָלִקים ִמּבְ
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ְזָמִנים.  ְפֵני ַהּמֻ אּול ּבִ בֹוד ְלׁשָ מּוֵאל ּכָ ּבֹו ָחַלק ׁשְ ַבח ׁשֶ ם ַהּזֶ ּיֵ ִהְסּתַ   .1
יתֹו. ָמַתי  ג ּבֵ אּול ַעל ּגַ מּוֵאל ְלׁשָ ין ׁשְ יָחה ּבֵ ם ַהּשִׂ ָמה ּגַ ּיְ ִהְסּתַ

אּול ְלֶמֶלְך?  ל ׁשָ תֹו ׁשֶ ׁשָ ֲהִליְך ַהְקּדָ מּוֵאל ֶאת ּתַ יְך ׁשְ ִהְמׁשִ
 

ֶפֶרק ט.)  סּוק ַאֲחרֹון ּבְ (ְראּו ּפָ

אּול ְלֶמֶלְך? ִחיַרת ׁשָ ַתֲהִליְך ּבְ ָאה ּבְ ה ַהּבָ ֻעּלָ ָמה ָהְיָתה ַהּפְ   .2

ה  אּול ָזקּוק ְלִחּזּוק ּוְלִעידּוד. ָמה ָעׂשָ ָ ּשׁ יׁש ׁשֶ מּוֵאל ִהְרּגִ א. ׁשְ   .3
ְלצֶֹרְך ֶזה?

סּוִקים 1–3 ּוְבֵסֶפר ׁשֹוְפִטים  ֶרק ד ּפְ מֹות ּפֶ ׁשְ נּו ּבִ  ב. ַעּיְ
סּוק 17.  ֶרק ו ּפָ ּפֶ

ֵני  ה ׁשֹוִנים ׁשְ ּמֶ ּפּוִרים? ּבַ ָכל ֶאָחד ֵמַהּסִ ׁש ִחּזּוִקים ּבְ ּקֵ ִמי ּבִ  
ה ֵהם ּדֹוִמים? ְקִרים ּוַבּמֶ ַהּמִ

י  ֶמן, ִאּיּור ְלּפִ ְך ׁשֶ  ּפַ
ִמְמָצא ַאְרֵכיאֹולֹוִגי
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ַדְרּכֹו ְלֵבית  אּול ּבְ ְקרּו ְלׁשָ ּיִ ִגיׁשֹות ׁשֶ אּול ַעל ּפְ ר ְלׁשָ ֵ ׂשּ מּוֵאל ּבִ ג. ׁשְ
ִגיׁשֹות?  ָכל ַאַחת ֵמַהּפְ  ָאִביו. ָמה קֹוֶרה ּבְ

ר ָקָצר ְלָכל ִאּיּור. ְתבּו ֶהְסּבֵ ּכִ

א

גב
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ָהֲאתֹונֹות ִנְמְצאּו? אּול ׁשֶ ה נֹוַדע ְלׁשָ ִגיׁשָ ֵאיזֹו ּפְ א. ּבְ   .4

יר ֵמעֹוָלם?  ּלֹא ִהּכִ אּול ֲחָוָיה ׁשֶ ה עֹוֶבֶרת ַעל ׁשָ ִגיׁשָ ֵאיזֹו ּפְ ב. ּבְ

ׂש  ַחּפֵ ּנּוי ֵמָאָדם ַאְלמֹוִני, ַהּמְ ִ ֲהִליְך ַהּשׁ אּול ּתַ ׁשָ ָמַתי ִהְתִחיל ּבְ א.    .5
ל ֶאת  ַסּמֵ ּטּוי ַהּמְ סּוק 9 ֶאת ַהּבִ טּו ִמּפָ ֲאתֹונֹות, ְלַמְנִהיג? ַצּטְ

ּנּוי. ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ ּתְ

ם ֶאת  אּול? ַהֲעִתיקּו ּגַ ׁשָ ָחל ּבְ ּנּוי ׁשֶ ִ יאֹו ַהּשׁ יַע ְלׂשִ ָמַתי ַמּגִ ב. 
ּנּוי. ִ ד ַעל ָעְצַמת ַהּשׁ ַלּמֵ ּטּוי ַהּמְ ַהּבִ

אּול  ר ָראּו ֶאת ׁשָ ֲאׁשֶ ִגְבָעה, ּכַ ים ּבְ חּו ָהֲאָנׁשִ ַעל ָמה ִהְתַוּכְ א.    .6
ְפסּוִקים 11 ְו־12. נּו ּבִ א? ַעּיְ ִמְתַנּבֵ

ֵדי ְלַהְפנֹות ֶאת  ׁש ּבֹו ּכְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶאְפׁשָ ִסּפּוֵרנּו ׁשֶ ם ּבְ ְתּגָ ַמהּו ַהּפִ ב. 
ּלֹא ִצּפּו  רֹון אֹו ְיכֶֹלת ׁשֶ ָ ּשׁ ְרֶאה ּכִ ּמַ הּו ׁשֶ ב ְלִמיׁשֶ ׂשּוַמת ַהּלֵ ּתְ

ּנֹו?  ָלֶהם ִמּמֶ

פּוף ְלהֹוָראֹוָתיו. ַהֲעִתיקּו  ָעָליו ִלְהיֹות ּכָ אּול ׁשֶ יׁש ְלׁשָ מּוֵאל ַמְדּגִ ׁשְ  .7
ְך.  ד ַעל ּכָ ַלּמֵ תּוב ַהּמְ ט ֵמַהּכָ ּפָ ִמׁשְ
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ֱאָסִפים ַעל  ּנֶ ן הּוא נֹוֵזף ּבַ ַחר ֶמֶלְך. ַמּדּוַע ִאם ּכֵ ָבר ּבָ מּוֵאל ּכְ ׁשְ  .1
ׁשּו ֶמֶלְך? ּקְ ּבִ ׁשֶ

ל ה'. ַמּדּוַע לֹא  ִחירֹו ׁשֶ אּול הּוא ּבְ י ׁשָ ָבר ָיַדע ּכִ מּוֵאל ּכְ ׁשְ א.    .2
ַעם נֹוֶסֶפת  אּול ּפַ א ֶהְחִליט ְלַהְמִליְך ֶאת ׁשָ ְך, ֶאּלָ ִהְכִריז ַעל ּכָ

נֹוְכחּות ָהָעם? ה' ּבְ ִאיָלה ּבַ ל ׁשְ ֶדֶרְך ׁשֶ ּבְ

ם.  ה ְלִפי ֵסֶדר ְמֻסּיָ ִמְצּפָ ֶלְך ּבְ ִחיַרת ַהּמֶ מּוֵאל ִנֵהל ֶאת ּבְ ׁשְ  ב. 
סּוִקים 20–22. ֶדר? ְראּו ּפְ ַמהּו ַהּסֵ

ֵסֶדר ֶזה?  ְוָקא ּבְ ִחיָרה ּדַ מּוֵאל ֶאת ַהּבְ ֲערּו ַמּדּוַע ָעַרְך ׁשְ ׁשַ ג. 

ְדָיה ְוִכְתבּו ִסּכּום ָקָצר  ִאיְנֶטְרֶנט ּוָבֶאְנִציְקלֹוּפֶ ׂשּו ֵמיָדע ּבָ ַחּפְ  .3
אֹות:  ֵאלֹות ַהּבָ ְ ְהֶיה ּבֹו ַמֲעֶנה ַלּשׁ ּיִ ׁשֶ

ים"? ָמֵהם "אּוִרים ְוֻתּמִ  •

ׁשּו  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ֲעִרים ׁשֶ יַצד ְמׁשַ ּכֵ  •
ֵדי ָלַדַעת ֶאת ְרצֹונֹו  ֶהם ּכְ ּבָ

ל ֱאלִֹהים? ׁשֶ

ל ַהּכֹוֵהן  ְפִקידֹו ׁשֶ ָמה ָהָיה ּתַ  •
ָרצּו  ִמְקֶרה ׁשֶ דֹול ּבְ ַהּגָ

ה'?  אֹל ּבַ ִלׁשְ
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ּטּוי. ל ַהּבִ ֶאֶלת ׁשֶ ׁשְ ָמעּות ַהּמֻ ׁשְ ּמַ ט ּבַ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ   .4

אּול:  ְבֵרי ָחָז"ל ַעל ִהְתַנֲהגּות ׁשָ ִקְראּו ֶאת ּדִ   .5

ָרָרה ּבֹוַרַחת ְלטֹון) ׂשְ ִ ָרָרה (ַהּשׁ הּוא רֹוֵדף ַאַחר ַהּשְׂ ל ִמי ׁשֶ ּכָ   
ָרָרה רֹוֶדֶפת ַאֲחָריו,  ָרָרה, ׂשְ הּוא ּבֹוֵרַח ִמן ַהּשְׂ ּנּו, ּוִמי ׁשֶ  ִמּמֶ
ָרצּו ְלַהְמִליְך אֹותֹו ְוִהיא  ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרָרה ּבְ ַרח ִמן ַהּשְׂ אּול ּבָ ׁשָ

ָרְדָפה ַאֲחָריו.

אּול ִלְהיֹות ֶמֶלְך ְלִפי ָחָז"ל? ְזכּות ָמה ָראּוי ׁשָ א. ּבִ

ל ֶאת  ַקּבֵ עּו ִמּלְ ָנ"ְך ִנְרּתְ ִסּפּוֵרי ַהּתָ ם ּבְ ְרּתֶ ִהּכַ ב. ֵאילּו ַמְנִהיִגים ׁשֶ
ֶרק ג,  מֹות ּפֶ ַתְפִקיָדם? (ׁשְ ְנִהיג, ַאְך ִהְצִליחּו ְמאֹוד ּבְ ְפִקיד  ַהּמַ ּתַ

סּוק 9).  ֶרק ו, ּפָ סּוק 11 ְוׁשֹוְפִטים ּפֶ ּפָ

ָרָרה, ַאְך ֵהִמיט ָאסֹון ַעל  ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים ַאֲחֵרי ַהּשְׂ ג. ִמי ָרַדף ּבְ
סּוִקים 42 ַעד 46)  ֶרק ט, ּפְ ֲחרּו ּבֹו? (ׁשֹוְפִטים ּפֶ ּבָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

ָכל זֹאת  לּוָכה ַאְך ְבּ ד ַלּמְ מּוֵאל ָאְמָנם ִהְתַנּגֵ ׁשְ   .6
ְחָמָאה  אּול. ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמַ ֶהְחִמיא ְלׁשָ

סּוק 24. ִמּתֹוְך ּפָ

סּוק 25 ֶאת  א. ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ּפָ   .7
יר  מּוֵאל ִהְסּבִ ְ ּשׁ ד ׁשֶ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֶלְך. י ַהּמֶ ַלּפֵ ָלָעם ֶאת חֹובֹוָתיו ּכְ

ב. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָהָיה ַלֲעׂשֹות זֹאת?

מּוֵאל  ֲערּו, ַמּדּוַע ֶהֱעָלה ׁשְ  ֶאת ג. ׁשַ
ָתב? לּוָכה" ַעל ַהּכְ ט ַהּמְ ּפַ "ִמׁשְ

א  אּול ִמְתַחּבֵ ּלּוִלי ׁשָ רּוׁש ַהּמִ ִלים" – ְלִפי ַהּפֵ א ֶאל ַהּכֵ אּול "ֶנְחּבָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ְמֻסּפָ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֱאָסִפים. ּבָ ם ַהּנֶ ֵהִביאּו ִעּמָ ין ַהֲחָפִצים ׁשֶ ּבֵ

בֹוד.  ּבֹוֵרַח ֵמַהּכָ הּו ָצנּוַע ׁשֶ ֵדי ְלָתֵאר ִמיׁשֶ ָאָלה, ּכְ ַהׁשְ ִבּטּוי ֶזה ּבְ ּבְ

ל ל
א  אּול ִמְתַחּבֵ לּוִלי ׁשָ ִּ ִּרּוׁש ַהמ ֵ" – ְלִפי ַהפ ִלים א ֶאל ַהּכֵ ׁשאּול "ֶנְחּבָ ָר ׁשֶ ׁ ְָמֻספ

ים  תְְּמׁשִ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֱאָסִפים. ּבָ ֶַ ֶם ַהנ ֵהִביאּו ִעמ ין ַהֲחָפִצים ׁשֶ ָּבֵ
ּבֹוֵרַח ֵמַהכבֹוד.  הּו ָצנּוַע ׁשֶ ֵדי ְלָתֵאר ִמיׁשֶ ְָ ָאָלה, כ ַהׁשְ ִבּטּוי ֶזה ּבְ ְּבְ

א  אּול ִמְתַחּבֵ ּלּוִלי ׁשָ רּוׁש ַהּמִ ִלים" – ְלִפי ַהּפֵ א ֶאל ַהּכֵ אּול "ֶנְחּבָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ְמֻסּפָ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֱאָסִפים. ּבָ ם ַהּנֶ ֵהִביאּו ִעּמָ ין ַהֲחָפִצים ׁשֶ ּבֵ

בֹוד.  ּבֹוֵרַח ֵמַהּכָ הּו ָצנּוַע ׁשֶ ֵדי ְלָתֵאר ִמיׁשֶ ָאָלה, ּכְ ַהׁשְ ִבּטּוי ֶזה ּבְ ּבְ

ָכל זֹאת  ְבּ
ָמָאה 

יר 

ֶֶאת 
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אּול?  ִחיַרת ׁשָ ָעם ְלַאַחר ּבְ ֲחלֶֹקת ּבָ א. ַעל ָמה ָהְיָתה ַהּמַ   .8

אּול?  זּו ְלׁשָ ּבָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ֲערּו, ַמּדּוַע ָהיּו ּכָ ב. ׁשַ

ִחים ַעל ַהְמָלַכת  ְתַוּכְ ָדִדים ַהּמִ ִמי ֵמַהּצְ ר ָלַדַעת ּבְ ג. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ם.  ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ר? ַהְסּבִ ַסּפֵ ַמְך ַהּמְ אּול ּתָ ׁשָ

ָדיו, ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים  ִמְתַנּגְ ְתבּוָנה ּבְ אּול ָנַהג ּבִ ָ ּשׁ א.  ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ   .9
ְתבּו  ם. ּכִ יפּות ּוְלַהֲעִניׁשָ ַתּקִ ָגה ְוָהָיה ָעָליו ְלָהִגיב ּבְ אּול ׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ

עֹות.  ל ַאַחת ֵמַהּדֵ ִטעּוִנים ְלִחּזּוק ּכָ

קּו. ָרִטי? ַנּמְ ָאָדם ּפְ ֶמֶלְך אֹו ּבְ ל ִאם ּפֹוְגִעים ּבְ ב. ַהִאם ֵיׁש ֶהְבּדֵ

ְלָחָמה. ַעל – ָעָלה, ָיָצא ַלּמִ ַוּיַ   1 
ֵני ַעּמֹון.  ָנָחׁש – ֶמֶלְך ּבְ

ַחן – ָחָנה, ֵהִקים ַמֲחֵנה ָצָבא,   ַוּיִ
ְלָעד.  ֵהִטיל ָמצֹור ַעל ָיֵבׁש ּגִ
ָרת־ָלנּו ְבִרית, ְוַנַעְבֶדךָּ –   ּכְ

ם  ֵחם ַנֲערְֹך ֶהְסּכֵ ְמקֹום ְלִהּלָ  ּבִ

ד ְלָך. ְעּבֵ ּתַ ִניָעה ְוִנׁשְ  ּכְ

ַנע. ְוָיָצאנּו ֵאֶליָך - ִנּכָ

ר. ַנֵקר, ְנַעּוֵ ּנְ נּו ׁשֶ ּתְ ְנקֹור – ִאם ּתִ ּבִ   2 
ה. ה – ּבּוׁשָ ֶחְרּפָ

ה ָלנּו. ין, ַחּכֵ ְמּתִ ֶהֶרף ָלנּו – ּתַ   3 
ִליִחים.  ַמְלָאִכים – ׁשְ

יל. יַע – ַמּצִ מֹוׁשִ

ם  אּול – ִנְקְרָאה ּגַ ְבַעת ׁשָ ּגִ  4 
ְבָעה". ְנָיִמין", אֹו "ַהּגִ ְבַעת ּבִ "ּגִ

ְצַלח רּוַח־ֱאֹלִהים –  ַוּתִ   6 
בּוָרה ֵמה'. רּוַח ּגְ

ֶצֶמד – זּוג.   7 
ֵחהּו – ָחַתְך אֹותֹו.  ַוְיַנּתְ

ם. ּלָ ִאיׁש ֶאָחד – ּכֻ ּכְ

ֳהַרִים. ּצָ ֶמׁש – ּבַ ֶ חֹם ַהּשׁ ּכְ   9

ָבא  ק ֶאת ַהּצָ ים – ִחּלֵ ה ָראׁשִ לׁשָ 11  ׁשְ
ה ֲחָלִקים. לֹוׁשָ  ִלׁשְ

ְיָלה  ּלַ ִים ּבַ ּתַ ין ׁשְ מֶֹרת ַהּבֶֹקר – ּבֵ ַאׁשְ
ִריָחה. ַעת ַהּזְ  ִלׁשְ

רּו. ּזְ ֻפצּו – ִהְתּפַ  ַוּיָ
ָלה. ׁשּוָעה - ְיׁשּוָעה, ַהּצָ ּתְ

אּול ִיְמֹלְך ָעֵלינּו  12  ִמי ָהאֵֹמר, ׁשָ
אּול ּוְבכֹוחֹו  ׁשָ ַזְלְזִלים ּבְ – ִמי ֵהם ַהּמְ

ִלְמלְֹך?

ל – ְלַיד ְיִריחֹו. ְלּגָ 14  ַהּגִ
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ֹוֵפט  יֵמי ַהּשׁ ָרֵאל ּבִ ין ַעּמֹון ְלִיׂשְ ָחִסים ּבֵ ָמה ָזכּור ָלֶכם ַעל ַהּיְ  .1
ֶרק יא, 4–6 ּוְפסּוִקים 32–33)  ח? (ׁשֹוְפִטים ּפֶ ִיְפּתָ

ד  ְעּבֵ ּתַ ַנע ּוְלִהׁשְ ֵחם ְוֶהֱעִדיפּו ְלִהּכָ ְלָעד לֹא ָרצּו ְלִהּלָ י ָיֵבׁש ּגִ ַאְנׁשֵ   .2
ָבם? ד ַעל ַמּצָ ְלֶמֶלְך ַעּמֹון. ָמה ֶזה ְמַלּמֵ

ר ְיהּוָדה ִמְדּבַ ְצלּום ְמָערֹות קּוְמָראן ּבְ ּתַ

ָתה  ְלּ ִהְתַגּ ה ׁשֶ ִגּלָ  ֶקַטע ִמְמּ
קּוְמָרן ְמָעָרה ּבְ ּבִ
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ּלּו  ּגִ ְלָעד ֵאיָנּה מּוֶבֶנת. ַרק ְלַאַחר ׁשֶ י ָיֵבׁש ּגִ ל ַאְנׁשֵ ִניָעָתם ׁשֶ ּכְ  .3
מּוֵאל, ָמְצאּו  ת ֵסֶפר ׁשְ ַלח ֶאת ְמִגּלַ ַיד ַים ַהּמֶ ּלְ ְמָערֹות קּוְמָרן ׁשֶ ּבִ

ׁשּוָבה ְלָכְך. ֶאת ַהּתְ
ְלָעד? י ָיֵבׁש ּגִ ַטע ְוַאַחר ֲענּו: ַמּדּוַע ִנְכְנעּו ַאְנׁשֵ ִקְראּו ֶאת ַהּקֶ  

 

ׂשּו ֵמיָדע ַעל ְמִגּלֹות  ַחּפְ   .4
ִאיְנֶטְרֶנט אֹו  ַלח ּבָ ַים ַהּמֶ

ֶעְזַרת  ְדָיה ְוִכְתבּו ּבְ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ּבָ
אֹות ִסּכּום ָקָצר: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ַהּשׁ

קּוְמָרן? ָמה ָמְצאּו ּבְ  •

יעּו ֵחֶלק ִמן  יַצד ִהּגִ ּכֵ  •
ָרֵאל? ִגּלֹות ִליֵדי ְמִדיַנת ִיׂשְ ַהּמְ

ּיֹום? גֹות ּכַ ֵהיָכן ֵהן ֻמּצָ  •

ָנ"ְך  ּתָ ֵאינֹו ִנְמָצא ּבַ מּוֵאל ִנְמָצא ֶקַטע ׁשֶ ת ֶסֶפר ׁשְ ְמִגּלַ ֶפֶרק י ּבִ ּבְ
סֹוָרה"): ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ֻכּנֶ ָיֵדינּו (ַהּמְ ּבְ ׁשֶ

ָחְזָקה.  ֵני ְראּוֵבן ּבְ ד ְוֶאת ּבְ ֵני ּגָ ֵני ַעּמֹון, הּוא ָלַחץ ֶאת ּבְ  ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ

ל ֵעין ָיִמין.  ר ָלֶהם ּכָ  ְוִנּקֵ
ָרֵאל.   ְוָנַתן ֵאיָמה ָוַפַחד ַעל ִיׂשְ

ן, ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבֵני ִיׂשְ ַאר ִאיׁש ּבִ ְולֹא ִנׁשְ
ְבַעת  ל ֵעין ָיִמין, ַרק ׁשִ ֵני ַעּמֹון ּכָ ר לֹו ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ ר לֹא ִנּקֵ ֲאׁשֶ

ְלָעד. בֹואּו ֶאל ָיֵבׁש ּגִ ֵני ַעּמֹון ַוּיָ ֵני ּבְ ֲאָלִפים ִאיׁש ָנסּו ִמּפְ

ְָנ"ך ת ֵאינֹו ִנְמָצא ּבַ מּוֵאל ִנְמָצא ֶקַטע ׁשֶ ת ֶסֶפר ׁשְ ַָ ְמִגל ֶפֶרק י ּבִ ַּבְ
ה "ֻנסח ַהָמסֹוָרה"): ֶַ ֻכנ ְֶ ָיֵדינּו (ַהמ ּבְ ְּׁשֶ

ָחְזָקה.  ֵני ְראּוֵבן ּבְ דדָגד ְוֶאת ּבְ ֵני  ֵני ַעמֹון, הּוא ָלַחץ ֶאת ּבְ ּ ּבְ ְָנָחׁש ֶמֶלך

ל ֵעין ָיִמין.  ְוִנֵֵקר ָלֶהם ּכָ
ָרֵאל.   ְוָנַתן ֵאיָמה ָוַפַחד ַעל ִיׂשְ

ן, ֵעֶבר ַהַיְרּדֵ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבֵני ִיׂשְ ַאר ִאיׁש ּבִ ְולֹא ִנׁשְ
ְבַעת  ל ֵעין ָיִמין, ַרק ׁשִ ֵני ַעּמֹון ּכָ ר לֹו ָנָחׁש ֶמֶלך ּבְ ְֵ ֵֵא ִנק ר לֹ ֲאׁשֶ

בֹואּו ֶאל ָיֵבׁש ִגְלָעד. ָֹון ַויבבָ ֵני ַעמ ֵּני ּבְ ְֲאָלִפים ִאיׁש ָנסּו ִמפ ּ

ָנ"ְך  ּתָ ֵאינֹו ִנְמָצא ּבַ מּוֵאל ִנְמָצא ֶקַטע ׁשֶ ת ֶסֶפר ׁשְ ְמִגּלַ ֶפֶרק י ּבִ ּבְ
סֹוָרה"): ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ֻכּנֶ ָיֵדינּו (ַהּמְ ּבְ ׁשֶ

ָחְזָקה.  ֵני ְראּוֵבן ּבְ ד ְוֶאת ּבְ ֵני ּגָ ֵני ַעּמֹון, הּוא ָלַחץ ֶאת ּבְ  ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ

ל ֵעין ָיִמין.  ר ָלֶהם ּכָ  ְוִנּקֵ
ָרֵאל.   ְוָנַתן ֵאיָמה ָוַפַחד ַעל ִיׂשְ

ן, ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבֵני ִיׂשְ ַאר ִאיׁש ּבִ ְולֹא ִנׁשְ
ְבַעת  ל ֵעין ָיִמין, ַרק ׁשִ ֵני ַעּמֹון ּכָ ר לֹו ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ ר לֹא ִנּקֵ ֲאׁשֶ

ְלָעד. בֹואּו ֶאל ָיֵבׁש ּגִ ֵני ַעּמֹון ַוּיָ ֵני ּבְ ֲאָלִפים ִאיׁש ָנסּו ִמּפְ
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מּוֵאל א ִמּקּוְמָרן,  ת ׁשְ ל ְמִגּלַ ֶרק י ׁשֶ ַטע ִמּתֹוְך ּפֶ ּקֶ ְרִאיֶתם ּבַ ִפי ׁשֶ ּכְ
ָנ"ְך. ָהיּו  ל ַהּתָ דּוִמים ׁשֶ ד ַהּקְ ְתֵבי ַהּיָ ל ּכִ ין ָהֳעָתִקים ׁשֶ ִלים ּבֵ ָהיּו ֶהְבּדֵ
ָהְיָתה  ִחים ׁשֶ ָיֵדינּו ְוָהיּו ֻנּסָ ּבְ ָנ"ְך ׁשֶ ִחים ַהּדֹוִמים ְמאֹוד ַלּתָ ְמָצא ֻנּסָ ּנִ ּבַ

ה  ְזִהירּות ַרּבָ ֲעִתיִקים ָנֲהגּו ּבִ ַהּמַ י ׁשֶ ל, ַאף ַעל ּפִ ֶהם ּתֹוֶסֶפת אֹו ֶהְבּדֵ ּבָ
ָנ"ְך. ַהֲעָתַקת ִסְפֵרי ַהּתָ ק ּבְ לּו ְלַדּיֵ ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

ל  י ַהּסֹוִפי ׁשֶ ָסְרּתִ ח ַהּמָ ּסָ ע ַהּנֻ ִני ִנְקּבַ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלַאַחר ֻחְרּבַ
ָעְסקּו  ים ׁשֶ ים ּבֹו ֲאִפּלּו ָטעּות ַמֲעִתיִקים. ָהֲאָנׁשִ ּנִ ָנ"ְך, ּוֵמָאז ֵאין ְמׁשַ ַהּתָ
סֹוָרה".  ֲעֵלי ַהּמָ ָנ"ְך ִנְקְראּו "ַמְסָרִנים" אֹו "ּבַ ל ַהּתָ ִמיָרה ַעל ִדּיּוקֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ

יֵדיֶכם  הּוא ִנְמָצא ּבִ ִפי ׁשֶ ָנ"ְך ּכְ ח ָאִחיד ַלּתָ ע ֻנּסָ יִרית ִנְקּבַ ָאה ָהֲעׂשִ ּמֵ ּבַ
סֹוָרה".  ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ְוהּוא ְמֻכּנֶ

מּוֵאל א ִמּקּוְמָרן,  ל ְמִגַלת ׁשְ ֶרק י ׁשֶ ֶַ ְֹוך פ ַטע ִמת ּקֶ ְרִאיֶתם ּבַ ִפי ׁשֶ ְּ כ
ל ַהתָנ"ְך. ָהיּו  דּוִמים ׁשֶ ד ַהּקְ ָָ ְָתֵבי ַהי ל כ ין ָהֳעָתִקים ׁשֶ ִלים ּבֵ ִָהיּו ֶהְבּדֵ
ָהְיָתה  ָיֵדינּו ְוָהיּו ֻנָסִחים ׁשֶ ּבְ ְָנ"ך ׁשֶ ִחים ַהּדֹוִמים ְמאֹוד ַלת ָָ ְמָצא ֻנס ִָ נ ִּבַ

ה  ְזִהירּות ַרּבָ ַהַמֲעִתיִקים ָנֲהגּו ּבִ ל, ַאף ַעל פי ׁשֶ ִֹוֶסֶפת אֹו ֶהְבּדֵ ּ ֶהם ת ּּבָ
ַהֲעָתַקת ִסְפֵרי ַהָתָנ"ְך. ק ּבְ ֵָ לּו ְלַדי ּדְ ֵַ ת ְַוִהׁשְ

ל  ִָּסְרתי ַהּסֹוִפי ׁשֶ ָח ַהמ ס ָֻ ע ַהנ ִני ִנְקּבַ ֵ ֻׁ ׁש ַהש ְֵקּדָ ׁ ית ַהמ ן ּבֵ ְִּלַאַחר ֻחְרּבַ
ָעְסקּו  ים ׁשֶ ִנים ּבֹו ֲאִפּלּו ָטעּות ַמֲעִתיִקים. ָהֲאָנׁשִ ִ, ּוֵמָאז ֵאין ְמׁשַ ָנ"ך ְָ ַָהת
ֲעֵלי ַהָמסֹוָרה".  ָנ"ך ִנְקְראּו "ַמְסָרִנים" אֹו "ּבַ ְָ ל ַהת ָּוקֹו ׁשֶ ִמיָרה ַעל ִדּי ׁשְ ּּבִ

יֵדיֶכם  הּוא ִנְמָצא ּבִ ְכִפי ׁשֶ ְָנ"ך ח ָאִחיד ַלת ָָ ע ֻנס יִרית ִנְקּבַ ָאה ָהֲעׂשִ ֵָ מ ֵּבַ
ה "ֻנסח ַהָמסֹוָרה".  ֶַ ְֶוהּוא ְמֻכנ

מּוֵאל א ִמּקּוְמָרן,  ת ׁשְ ל ְמִגּלַ ֶרק י ׁשֶ ַטע ִמּתֹוְך ּפֶ ּקֶ ְרִאיֶתם ּבַ ִפי ׁשֶ ּכְ
ָנ"ְך. ָהיּו  ל ַהּתָ דּוִמים ׁשֶ ד ַהּקְ ְתֵבי ַהּיָ ל ּכִ ין ָהֳעָתִקים ׁשֶ ִלים ּבֵ ָהיּו ֶהְבּדֵ
ָהְיָתה  ִחים ׁשֶ ָיֵדינּו ְוָהיּו ֻנּסָ ּבְ ָנ"ְך ׁשֶ ִחים ַהּדֹוִמים ְמאֹוד ַלּתָ ְמָצא ֻנּסָ ּנִ ּבַ

ה  ְזִהירּות ַרּבָ ֲעִתיִקים ָנֲהגּו ּבִ ַהּמַ י ׁשֶ ל, ַאף ַעל ּפִ ֶהם ּתֹוֶסֶפת אֹו ֶהְבּדֵ ּבָ
ָנ"ְך. ַהֲעָתַקת ִסְפֵרי ַהּתָ ק ּבְ לּו ְלַדּיֵ ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

ל  י ַהּסֹוִפי ׁשֶ ָסְרּתִ ח ַהּמָ ּסָ ע ַהּנֻ ִני ִנְקּבַ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלַאַחר ֻחְרּבַ
ָעְסקּו  ים ׁשֶ ים ּבֹו ֲאִפּלּו ָטעּות ַמֲעִתיִקים. ָהֲאָנׁשִ ּנִ ָנ"ְך, ּוֵמָאז ֵאין ְמׁשַ ַהּתָ
סֹוָרה".  ֲעֵלי ַהּמָ ָנ"ְך ִנְקְראּו "ַמְסָרִנים" אֹו "ּבַ ל ַהּתָ ִמיָרה ַעל ִדּיּוקֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ

יֵדיֶכם  הּוא ִנְמָצא ּבִ ִפי ׁשֶ ָנ"ְך ּכְ ח ָאִחיד ַלּתָ ע ֻנּסָ יִרית ִנְקּבַ ָאה ָהֲעׂשִ ּמֵ ּבַ
סֹוָרה".  ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ְוהּוא ְמֻכּנֶ

ָרב  ת ַהּקְ ַמּפַ
ְלָעד ָיֵבׁש ּגִ ּבְ

ן ו מ ע

ערים לא־ישראליות

צבא ישראל
צבא עמון

ערים ישראליות

א. ַמּדּוַע    .5
ק  ּפֵ לֹא ִהְסּתַ
ֶמֶלְך ַעּמֹון 

ְכִניַעת ָיֵבׁש  ּבִ
ְלָעד?  ּגִ

ּנּו  ב. ַמּדּוַע ׁשִ
י ָיֵבׁש  ַאְנׁשֵ
ְלָעד ֶאת  ּגִ

ם ְוֶהְחִליטּו  ְעּתָ ּדַ
ָכל  ְלַנּסֹות ּבְ
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ְבֵני ַעּמֹון?  ֵחם ּבִ זֹאת ְלִהּלָ

ְבָעה ָיִמים ַעד  ׁש ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ְלַחּכֹות ׁשִ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ָחׁשַ ג. ׁשַ
ְלָעד? י ָיֵבׁש ּגִ ל ַאְנׁשֵ ִלְתׁשּוָבָתם ַהּסֹוִפית ׁשֶ

ִאּיּור. בֹות ָנָחׁש ֶמֶלְך ַעּמֹון. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ ר ֶאת ַמְחׁשְ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ  

ְבָעה?  ִעיר ּגִ ְלָעד, ּבָ י ָיֵבׁש ּגִ ל ַאְנׁשֵ גּוָבה עֹוֵרר ִסּפּוָרם ׁשֶ א. ֵאיזֹו ּתְ   .6

ֹוְמִעים – ֵהיָכן ָהָיה?  ין ַהּשׁ אּול לֹא ָהָיה ּבֵ ב. ׁשָ

אּול  ָ ּשׁ ר ְלָהִבין ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ א. ִמּמָ   .7 
ֶמֶלְך ּוְכַמְנִהיג? ִהְתַנֵהג ּכְ

אּול? ב. ַעל ֵאיֶזה עֶֹנׁש ִהְכִריז ׁשָ

ֶדֶרְך זֹו? ַחר ּבְ ג. ַמּדּוַע ּבָ

ר  ֻסּפָ ר ִלְראֹות ְמַהּמְ יַצד ֶאְפׁשָ  ד. ּכֵ
מּוֵאל? פּוף ִלׁשְ הּוא ּכָ אּול ֵהִבין ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ
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ל  ִגְלּגָ ה ּוַפַעם ּבְ ִמְצּפָ ֲאֵסָפה ּבְ ַעם ּבָ ֲעַמִים: ּפַ י ּפַ ֻפְמּבֵ אּול ֻהְמַלְך ּבְ ָ ּשׁ ָלַמְדנּו ׁשֶ
ֵני ַעּמֹון.  חֹון ַעל ּבְ ּצָ ְלַאַחר ַהּנִ

אּול  י ָמסֹרֹות ַעל ַהְמָלַכת ׁשָ ּתֵ יר ׁשְ ר ִהּכִ ַסּפֵ ַהּמְ ְקָרא ְסבּוִרים ׁשֶ חֹוְקֵרי ַהִמּ
ְפֵני ַהּקֹוְרִאים. יֶהן ּבִ ּתֵ ְוֶהְחִליט ְלָהִביא ֶאת ׁשְ

ה.   ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .8

ה?  ּפָ א ַהּמַ ַמהּו נֹוׂשֵ א. 

ְלָעד? ְכָנה ָיֵבׁש ּגִ ֵהיָכן ׁשָ ב. 

ל ֶמֶלְך ַעּמֹון?   אּול, ּוֵמַאִין ָיָצא ְצָבאֹו ׁשֶ ל ׁשָ ֵמַאִין ָיָצא ְצָבאֹו ׁשֶ ג. 

אּול. הּוא  ַיֲעִצים ְלׁשָ ים ַהּמְ ם ָהֲאָנׁשִ ַאּתֶ   .9
יַע ְלָיֵבׁש  ַדְעּתֹו ְלַהּגִ יַצד ּבְ יר ָלֶכם ּכֵ ַמְסּבִ

ְלָעד. ּגִ

ֶדֶרְך  ַחר ּבְ בּו ַמּדּוַע ּבָ ִחׁשְ א. 
זֹו?

ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם  ב. 
יַצד  עֹות ֲאֵחרֹות ּכֵ ַהּצָ
ְלָעד? יַע ְלָיֵבׁש ּגִ  ְלַהּגִ

ְרָחק, אֶֹפן  בּו ַעל ַהּמֶ ִחׁשְ
ָרִכים  אּול, ּדְ ִאּסּוף ְצָבא ׁשָ
ָרֵאל לֹא ְיכֹוִלים  ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

קֹום  ֶהם. ַהּמָ ִלְצעֹד ּבָ
ן.  ְרּדֵ ּנֹוַח ַלֲעבֹר ֶאת ַהּיַ ׁשֶ

ם  ֶכם ּגַ ַדְעּתְ אּוַלי ַיֲעלּו ּבְ
ַרְעיֹונֹות ֲאֵחִרים.
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ְלטֹון  ק ֶאת ׁשִ יַצד ְלַסּלֵ אּול ַלְחׁשֹב ּכֵ ה ׁשָ ּנָ ַעד ּכֹה לֹא ִהְתּפַ  .1
ִהְכִריז ַעל  ר ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ז ָהָאֶרץ. ּבְ ים ִמֶמְרּכַ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

ה זֹאת?  יַצד ָעׂשָ ים. ּכֵ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶמֶרד ּבַ

ּבֹון  ֶחׁשְ אּול ֵהִביא ּבְ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ֻסּפָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמְ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ א.   .2
ֵהָעְרכּות ְלִמְלָחָמה ִעם ּכֹוַח ַרב ַעל  ים ָיִגיבּו ּבְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ  ׁשֶ

ים? ּתִ ִלׁשְ ֶרַצח ְנִציב ּפְ

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ? ֹוָפר ּבְ ּשׁ אּול ִלְתקַֹע ּבַ ה ׁשָ ַמּדּוַע ִצּוָ ב. 

ָיֵמינּו?  ֹוָפר ּבְ ּשׁ ג. ָמַתי ּתֹוְקִעים ּבַ

ֶרד? ים ְלִדּכּוי ַהּמֶ ּתִ ִלׁשְ יַצד ֶנֶעְרכּו ַהּפְ א. ּכֵ   .3

ם",  ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ חֹול ֲאׁשֶ ּמּוי "ּכַ ּדִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ ַהּמְ   .4 
ים.  ּתִ ִלׁשְ ל ַהּפְ ָרם ֶהָעצּום ׁשֶ ר הּוא ְמָתֵאר ֶאת ִמְסּפָ ֲאׁשֶ  ּכַ

ָנ"ְך. ּתָ ִסּפּוִרים ׁשֹוִנים ּבַ ּמּוי ֶזה חֹוֵזר ּבְ ּדִ

ֶרק כב,  ית ּפֶ ְבֵראׁשִ נּו ּבִ ּמּוי ֶזה? ַעּיְ ם ּדִ ּתֶ ַגׁשְ ָבר ּפְ ֵהיָכן ּכְ  א. 
סּוק 12.  ֶרק ז, ּפָ סּוק 17, ּוְבׁשֹוְפִטים ּפֶ ּפָ

חֹול?  ה ּכַ ּלָ ּמִ ֶגת ָהאֹות כ ּבַ ה ְמַיּצֶ ֵאיזֹו ִמּלָ ב. 

ֵלי  ל ַחּיָ ָרם ׁשֶ ֵתאּור ִמְסּפָ ר ַמְגִזים ּבְ ְסּפָ ַהּמִ ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ג. 
קּו ֲאִמיָרה זֹו. ים. ַנּמְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

אּול ֶאת ְצָבאֹו ְוֵהיָכן ָחנּו  ז ׁשָ ֵאילּו ְמקֹומֹות ִרּכֵ ּבְ  ד. 
ים? ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

י  ָגלּוי ַעל ַמֲעׂשֵ ְעּתֹו ּבְ יַע ּדַ ָלל ֵאינֹו ַמּבִ ֶדֶרְך ּכְ ר ּבְ ַסּפֵ ַהּמְ  .5 
מּויֹות ְוַעל ִהְתַנֲהגּוָתן.   ַהּדְ

ְעּתֹו  ר ָמה ּדַ ֻסּפָ יק ֵמַהּמְ ָכל זֹאת ְלַהּסִ ר ּבְ  ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ַעל ִהְתַנֲהגּות ָהָעם?

 

ְרֶאה  ּנִ ִנים – ּכַ י ׁשָ ּתֵ ָנה... ּוׁשְ ן־ׁשָ ּבֶ  1
רֹות. ר ָהֲעׂשָ ַמט ִמְסּפַ ִנׁשְ

ְנָיִמין. ַנֲחַלת ּבִ ִמְכָמׁש – ָמקֹום ּבְ  2 
פֹון ְלִמְכָמׁש. ית־ֵאל – ִמּצָ ַהר ּבֵ

ה, ֵהִמית ְלִפי הֹוָרָאה  ְך יֹוָנָתן – ִהּכָ ַוּיַ   3 
אּול ָאִביו. ל ׁשָ  ׁשֶ

ַעם  ל ִמּטַ ים – ַהּמֹוׁשֵ ּתִ ִלׁשְ ְנִציב ּפְ
ֵאזֹור. לּו ּבָ ׁשְ ּמָ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

ְנָיִמין. ְבַעת ּבִ ַבע – ּגִ  ּגֶ
ַלח  ֹוָפר - ׁשָ ּשׁ ַקע ּבַ אּול ּתָ ְוׁשָ

ֹוָפר.  ּשׁ ִליִחים ִלְתֹקַע ּבַ ׁשְ

נּוא. ה ׂשָ ִנְבַאׁש – ַנֲעׂשָ   4

ֲעֵליֶהם רֹוְכִבים  ים – סּוִסים ׁשֶ ָרׁשִ ּפָ   5
לֹוֲחִמים.  



    64

סּוק 8. ֶפֶרק י, ּפָ נּו ּבְ מּוֵאל? ַעּיְ ל ׁשְ אּול ְלבֹואֹו ׁשֶ ין ׁשָ א. ַמּדּוַע ִהְמתִּ   .6

אּול ִעם ַעְצמֹו? ב. ַעל ָמה ֶנֱאַבק ׁשָ

ב? ּצָ ֵדי ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּמַ אּול ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכְ ג. ָמה ָהָיה ׁשָ

מּוֵאל.  ְתקּוַפת ַהַהְמָתָנה ִלׁשְ אּול ּבִ ֵלי ׁשָ ין ַחּיָ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ֵער ְוִאּיֵ ִניר ׁשִ
ל ִניר? ָעָרתֹו ׁשֶ אּול ִעם ַעְצמֹו ְלִפי ַהׁשְ ִאּיּור. ַעל ָמה ֶנֱאַבק ׁשָ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ

ִמים ֶאת ִהְתַנֲהלּות  ל, ֵאיְך ֲהִייֶתם ְמַסּכְ ִגְלּגָ ִאּלּו ֲהִייֶתם נֹוְכִחים ּבְ   .7
אּול? ׁשָ

אּול ֵאיָנּה  ל ׁשָ הּו ׁשֶ מּוֵאל ַעל ַמֲעׂשֵ ל ׁשְ גּוָבתֹו ׁשֶ תְּ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .8
ְתבּו ִטעּוִנים ְלָכל  ֶקת. ּכִ גּוָבתֹו ֻמְצּדֶ ּתְ הֹוֶגֶנת ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ

ָעה. ּדֵ

ָצָרה. י הּוא ּבְ י ַצר־לֹו – ּכִ ּכִ   6 
ׂש – ִנְלַחץ.  ִנּגַ

ין ַהּקֹוִצים.  ּוַבֲחָוִחים – ּבֵ
ִריִחים – ַחְדֵרי ְקבּוָרה ַהֲחצּוִבים  ּוַבּצְ

ָלִעים. ּסְ  ּבַ
ן – ִמְזָרָחה. ְרּדֵ ָעְברּו ֶאת־ַהּיַ

ה  ל – ֲעַדִין ְמַחּכֶ ְלּגָ ּגִ אּול עֹוֶדּנּו ּבַ ְוׁשָ   7
ן  ְרּבָ מּוֵאל ְלַהְקָרַבת ַהּקָ ל ִלׁשְ ְלּגָ ּגִ ּבַ

ְלָחָמה.  ִציָאה ַלּמִ  ִלְפֵני ַהּיְ
ין. וייחל (ַוּיֹוֶחל) – ִהְמּתִ
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ַחת ַלּכֹוֶתֶרת  ַטע. ִמְתחּו ַקו ִמּתַ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ׁשֹונֹות ַלּקֶ יעּו ׁשָ ַהּצִ  .9
ִחיַרְתֶכם. ירּו ֶאת ּבְ יֵניֶהן ְוַהְסּבִ יֹוֵתר ִמּבֵ ְתִאיָמה ּבְ ַהּמַ

בֹו  ּצָ ַמּ ר ׁשֶ ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהּלִ ֶרק יג ּוֶפֶרק יד ֵאיָנם ּבְ ְך ּפֶ ֶהְמׁשֵ
ְלַבד.  ׁש ְמאֹות לֹוֲחִמים ּבִ ׁשֵ אּול נֹוְתרּו ּכְ ה. ְלׁשָ ָרֵאל ָהָיה ָקׁשֶ ל ְצָבא ִיׂשְ ׁשֶ

ית  ק, ְוָלֵכן ַמְרּבִ ֵלי ֶנׁשֶ ר ּכְ ָרֵאל ְלַיּצֵ ָאֶרץ, לֹא ִהְרׁשּו ִלְבֵני ִיׂשְ ְלטּו ּבָ ָ ּשׁ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ
ֶחֶרב ּוַבֲחִנית.  ִדים ּבְ ַהּלֹוֲחִמים לֹא ָהיּו ְמֻצּיָ

ִמְכָמׁש. ים ָחנּו ּבְ ּתִ ִבְנָיִמין ּוְפִלׁשְ ּבְ ל ְלֶגַבע ׁשֶ ְלּגָ אּול ָעָלה ֵמַהּגִ ׁשָ
ים.  ּתִ ִלׁשְ יַע ִעם ַנֲערֹו ֶאת ַהּפְ ה ֶהְחִליט יֹוָנָתן ְלַהְפּתִ ׁשֶ ָבם ַהּקָ ּצָ ֵדי ְלֵהָחֵלץ ִמּמַ  ּכְ

ִרים  ָמר, ְוָהְרגּו ֶעׂשְ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ָהָלה ּוְמהּוָמה ֵאֶצל ַחּיָ ֵהם ָעלּו ְלִמְכָמׁש, עֹוְררּו ּבֶ
אּול  ְמנּוָסה. ׁשָ ֵהֵחל ּבִ י ׁשֶ תִּ ִלׁשְ ָבא ַהּפְ טּו ַלּצָ ְ ּשׁ ָהָלה ִהְתּפַ הּוָמה ְוַהּבֶ ים. ַהּמְ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ים. ִמְלֶחֶמת ִמְכָמׁש  ּתִ ִלׁשְ ף ַאֲחֵרי ַהּפְ ן ֶאת ְצָבאֹו ְלִמְרּדָ הּוָמה ְוִאְרּגֵ ּמְ ִהְבִחין ּבַ
ָרֵאל.  חֹון ִיׂשְ ִנּצְ ָמה ּבְ ּיְ ִהְסּתַ

ים. ּתִ ִלׁשְ פּוף ְלהֹוָראֹות ְנִציֵבי ּפְ ֵאינֹו ּכָ אּול ֶמֶלְך ַעְצָמִאי ׁשֶ ה ָהָיה ׁשָ ֵמַעּתָ

ים.  ַלּבִ ֵני ׁשְ ִמְכָמׁש ָהיּו ׁשְ ים ּבְ תִּ ִלׁשְ ָרֵאל ִעם ַהּפְ ִמְלֶחֶמת ִיׂשְ ּבְ  .10 
ָלב. יר ְלָכל ׁשָ ט ַמְסּבִ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ

ָלִמים –  ְ יׁשּו ֵאַלי ָהעָֹלה ְוַהּשׁ ַהּגִ   9 
ִריְך  ּצָ ֵהמֹות ׁשֶ נּו ִלי ֶאת ַהּבְ  ּתְ

ְלָחָמה.  ְלַהְקִריב ַלה' ִלְפֵני ַהּמִ
ַעל – ִהְקִריב. ַוּיַ

ם.  ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ַכּלֹתֹו – ּכַ 10  ַוְיִהי ּכְ

ר. ּזֵ 11  ָנַפץ – ִהְתּפַ

ל –  ְלּגָ ים ֵאַלי ַהּגִ ּתִ ה ֵיְרדּו ְפִלׁשְ 12  ַעּתָ
ל ִלְתקֹף. יעּו ְלִגְלּגָ ים ַיּגִ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

י ְולֹא  ְלּתִ ּלַ יִתי – לֹא ִהְתּפַ  ֹלא ִחּלִ
י עֹולֹות. ִהְקַרְבּתִ

ִסְכלּות,  ְלּתָ – ִהְתַנַהְגּתָ ּבְ  13  ִנְסּכָ
ׁשּות. ִטּפְ  ּבְ

ס. ֵהִכין – ָהָיה ֵמִקים ּוְמַבּסֵ

ו  ה ֹלא־ָתקּום – ֲאָבל ַעְכׁשָ  14  ְוַעּתָ
ם. ְתַקּיֵ  לֹא ּתִ

ְלָבבֹו – ְלִפי ְרצֹונֹו.  ּכִ
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ְבֵטי ֲעָמֵלק? ֵאילּו ֲאזֹוִרים ָחיּו ׁשִ ּבְ   .1

עֹוְבֵדי ֲאָדָמה  ִדים ְולֹא ּכְ ַנּוָ ְבֵטי ֲעָמֵלק ִלְחיֹות ּכְ ַמּדּוַע ֶנֶאְלצּו ׁשִ   .2
ַעּמּוד 67 ְלַמְעָלה. יָדִעי ּבְ ַטע ַהּמֵ ּקֶ ם ּבַ ּוֵבי ֶקַבע? ֵהָעְזרּו ּגַ ִיּשׁ ּבְ

מּוֵאל ֶאת  ַתח ׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ּפָ סּוק 1. ׁשַ ִנית ֶאת ּפָ א. ִקְראּו ׁשֵ   .3
ִליַח ה'?  הּוא ׁשְ ַהְכָרָזה ׁשֶ אּול ּבְ ָבָריו ְלׁשָ ּדְ

ֶגב. ֵהם ָהיּו ָהאֹוֵיב ָהִראׁשֹון  ְצפֹון ִסיַני ּוַבּנֶ ָבִטים נֹוְדִדים ּבִ ָהֲעָמֵלִקים ָהיּו ׁשְ
ר. ְדּבָ ּמִ ְדדּו ּבַ ּנָ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ַקף ֶאת ּבְ תָּ ׁשֶ

ְצפֹון ִסיַני ּוַבנֶגב. ֵהם ָהיּו ָהאֹוֵיב ָהִראׁשֹון  ָבִטים נֹוְדִדים ּבִ ֶָהֲעָמֵלִקים ָהיּו ׁשְ
ר. ִּמְדּבָ נְדדּו ּבַ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ַקף ֶאת ּבְ ָָ ת ָׁשֶ

ֶגב. ֵהם ָהיּו ָהאֹוֵיב ָהִראׁשֹון  ְצפֹון ִסיַני ּוַבּנֶ ָבִטים נֹוְדִדים ּבִ ָהֲעָמֵלִקים ָהיּו ׁשְ
ר. ְדּבָ ּמִ ְדדּו ּבַ ּנָ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ַקף ֶאת ּבְ תָּ ׁשֶ

י – ֲאִני זֹוֵכר. ַקְדּתִ ּפָ   2 
ְדדּו  ּנָ ָבִטים ׁשֶ ל ׁשְ ָמם ׁשֶ ֲעָמֵלק – ׁשְ

ֵעֶבר  ם ּבְ ים ּגַ ֶגב ּוִבְצפֹון ִסיַני ּוְלִעּתִ ּנֶ ּבַ
ְזָרִחי. ֲעָמֵלק ָהיּו ְקרֹוִבים  ן ַהּמִ ְרּדֵ ַהּיַ

ְדָיִנים  ָבִטים נֹוְדִדים ֲאֵחִרים – ַלּמִ ִלׁשְ
 ְוִלְבֵני ֶקֶדם. 

מּו ַמֲאָרב  ֶרְך... – ׂשָ ּדֶ ם לֹו ּבַ ר־ׂשָ ֲאׁשֶ
ָהְלכּו  ׁשֶ ָרֵאל ְוָתְקפּו אֹוָתם ּכְ ִלְבֵני ִיׂשְ

ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ִמידּו. ׁשְ ם – ּתַ ְוַהֲחַרְמּתֶ   3 
ינֹוק. עֵֹלל – ּתִ
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ָלִאים – ָסַפר אֹוָתם  ּטְ ְפְקֵדם ּבַ ַוּיִ   4 
ְקָרא ְטָלִאים. ּנִ ָמקֹום ׁשֶ  ּבְ
ם ַמֲאָרב. ֶרב – ָאַרב, ׂשָ ַוּיָ

ֶבט ֲעָמֵלק. ִעיר ֲעָמֵלק – ׁשֵ   5

ְלכּו, ֻסרּו, ְרדּו – ִעְזבּו ֶאת    6 
ְמִהירּות.   ְמקֹוְמֶכם ּבִ

א ֶאְגרֹם ְלסֹוְפָך,  ּמָ ֶפן־אִֹסְפָך – ׁשֶ
ְלמֹוְתָך.

ְחֹמל – ִרֵחם. ַוּיַ   9 
ֵמִנים. ְ ָקר ַהּשׁ ִנים – ְוַהּצֹאן ְוַהּבָ ׁשְ  ְוַהּמִ

ִרים – ְטָלִאים.   ְוַהּכָ
ימּו.  ֹלא ָאבּו – ַהּלֹוֲחִמים לֹא ִהְסּכִ

ָקר. ָלאָכה – ַהּצֹאן ְוַהּבָ  ְוָכל־ַהּמְ
זּוי, ֲחַסר ֵעֶרְך.  ְנִמְבָזה – ּבָ

ְוָנֵמס – ָמאּוס.

אּול  ין ׁשָ ּבֵ ָחִסים ׁשֶ סּוק 1 ַעל ַהּיְ יק ִמּפָ ר ְלַהּסִ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ֲעֵליֶהם  ׁשּוַבְתֶכם ָלֵארּוִעים ׁשֶ ר ֶאת ּתְ ֵ מּוֵאל? ַנּסּו ְלַקּשׁ ִלׁשְ

ֶרק ַהּקֹוֵדם. ּפֶ ם ּבַ ְלַמְדּתֶ

ֶרק כה,  ָבִרים ּפֶ סּוִקים 8–16 ּוְבֵסֶפר ּדְ ֶרק יז, ּפְ מֹות ּפֶ ׁשְ ִקְראּו ּבִ   .4
סּוִקים 17 ַעד 19 ַוֲענּו: ּפְ

ְלָחמֹות  ּבֹות ַלּמִ ֲעָמֵלק ֵמַהּסִ ְלָחָמה ּבַ ה ַלּמִ ּבָ ָמה ׁשֹוָנה ַהּסִ ּבְ א. 
ירּו.  אּול? ַהְסּבִ אֹוָתן ִנֵהל ׁשָ ַהּקֹוְדמֹות ׁשֶ

ֲעָמֵלק? ְלָחָמה ּבַ ַיַחס ַלּמִ ּתֹוָרה ּבְ תּוָבה ּבַ ה ְמֻיֶחֶדת ּכְ ִריׁשָ ב.  ֵאיזֹו ּדְ

־300  ר ֵאַרע ּכִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ לּות ֲעָמֵלק ִלְבֵני ִיׂשְ ִסּפּור ִהְתַנּכְ ג.  
אּול  יֵמי ׁשָ ָחיּו ּבִ אּול. ָהֲעָמֵלִקים ׁשֶ קּוַפת ׁשָ ִנים ִלְפֵני ּתְ ׁשָ

ֶכם  ְעּתְ ְתבּו ָמה ּדַ אֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים. ּכִ ֲעַדִין לֹא נֹוְלדּו ּבְ
ַעל ִמְלָחָמה זֹו.

ר  ְדּבָ חֶֹרף. ַהּמִ ָחִלים זֹוְרִמים ַמִים ַרק ּבַ ה. ּוַבּנְ ִמים ְקַטּנָ ׁשָ ּמּות ַהּגְ ר - ּכַ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ר  ְדּבָ ּמִ בּות ֶקַבע. ּבַ ְ ים ְוֵאינֹו נֹוַח ְלִהְתַיׁשּ ֵאינֹו ַמְתִאים ְלִגּדּוִלים ַחְקָלִאּיִ

ר ַמְתִאיִמים  ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ָנֵאי ַהַחּיִ ל הּוא ְמקֹור ַלחּות ָחׁשּוב. ּתְ ב ְוַהּטַ צֹוֵמַח ֵעׂשֶ
ר" ְלֵבין  ם "ִמְדּבָ ֵ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ּדּול צֹאן. ֵיׁש ֶקׁשֶ ְרְנִסים ִמּגִ ְתּפַ ָבִטים נֹוְדִדים ַהּמִ ִלׁשְ

ב.  ַלֲחכּו ֵעׂשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְרֶעה ּכְ לֹוַמר ְלָהִביא ֶאת ַהּצֹאן ַלּמִ יר ֶאת ַהּצֹאן", ּכְ "ְלַהְדּבִ

ר  חֶֹרף. ַהמְדּבָ ָחִלים זֹוְרִמים ַמִים ַרק ּבַ ְִ ּ ְה. ּוַבנ ִמים ְקַטנ ׁשָ ָּות ַהּגְ מ ַּ ר - כ ִּמְדּבָ ּבַ
ר  ִּמְדּבָ ים ְוֵאינֹו נֹוַח ְלִהְתַיׁשבּות ֶקַבע. ּבַ ְִ ּ ִֵאינֹו ַמְתִאים ְלִגּדּוִלים ַחְקָלִאי

ר ַמְתִאיִמים  ִּמְדּבָ ִָנֵאי ַהַחִיים ּבַ ל הּוא ְמקֹור ַלחּות ָחׁשּוב. ת ב ְוַהּטַ ְּצֹוֵמַח ֵעׂשֶ
ר" ְלֵבין  ם "ִמְדּבָ ין ַהׁשֵ ר ּבֵ ּדּול צֹאן. ֵיׁש ֶקׁשֶ ְַתפְרְנִסים ִמּגִ ָבִטים נֹוְדִדים ַהמ ִִּלׁשְ

ב.  ְיַלֲחכּו ֵעׂשֶ ְרֶעה כֵדי ׁשֶ ְִ ִֹּאן ַלמ לֹוַמר ְלָהִביא ֶאת ַהצ ְֹ ּ ְֹאן", כ יר ֶאת ַהצ ֹ"ְלַהְדּבִ ּ

ר  ְדּבָ חֶֹרף. ַהּמִ ָחִלים זֹוְרִמים ַמִים ַרק ּבַ ה. ּוַבּנְ ִמים ְקַטּנָ ׁשָ ּמּות ַהּגְ ר - ּכַ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ר  ְדּבָ ּמִ בּות ֶקַבע. ּבַ ְ ים ְוֵאינֹו נֹוַח ְלִהְתַיׁשּ ֵאינֹו ַמְתִאים ְלִגּדּוִלים ַחְקָלִאּיִ

ר ַמְתִאיִמים  ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ָנֵאי ַהַחּיִ ל הּוא ְמקֹור ַלחּות ָחׁשּוב. ּתְ ב ְוַהּטַ צֹוֵמַח ֵעׂשֶ
ר" ְלֵבין  ם "ִמְדּבָ ֵ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ּדּול צֹאן. ֵיׁש ֶקׁשֶ ְרְנִסים ִמּגִ ְתּפַ ָבִטים נֹוְדִדים ַהּמִ ִלׁשְ

ב.  ַלֲחכּו ֵעׂשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְרֶעה ּכְ לֹוַמר ְלָהִביא ֶאת ַהּצֹאן ַלּמִ יר ֶאת ַהּצֹאן", ּכְ "ְלַהְדּבִ

ים:  רּוׁשִ ֵני ּפֵ ָנ"ְך ֵיׁש ׁשְ ּתָ ג ֵחֶרם ּבַ ּשָׂ ַלּמֻ
ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאינֹו ּכֹוֵהן. ָאָדם ׁשֶ ֲהָנָאה ְלִמי ׁשֶ ְקָדׁש ַלה'. ַהֵחֶפץ ָאסּור ּבַ •  ֵחֶפץ ַהּמֻ

ֵחֶרם ַלֲהָנָאתֹו ִנְקָרא "מֹוֵעל" ְוִדינֹו ָמֶות. ּבְ
ל ָהאֹוֵיב.  ָמָדה ֻמְחֶלֶטת ׁשֶ •  ַהׁשְ

ָמעּויֹות נֹוָספֹות:  ה ֵחֶרם ַמׁשְ ּלָ ל ָיֵמינּו נֹוְספּו ַלּמִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ
ִהי, ְוַהְרָחָקָתם ֵמַהֶחְבָרה. הּו אֹו ִמיׁשֶ ר ִעם ִמיׁשֶ •  ִנּתּוק ֶקׁשֶ

ֶמת.  ל ְמִדיָנה ְמֻסּיֶ ת מּוָצִרים ׁשֶ •  ִאּסּור ְקִנּיַ

ים:  ֵני ֵפרּוׁשִ ֵ ֵיׁש ׁשְ ָנ"ך ְָ ת ָ ּבַ ג ֵחֶרם ַֻּלֻמּׂשָ
תֵֵמׁש  ׁשְ ִַ מ ִֹּוֵהן. ָאָדם ׁשֶ ֵאינֹו כ ֲהָנָאה ְלִמי ׁשֶ ְקָדׁש ַלה'. ַהֵחֶפץ ָאסּור ּבַ ֻּ ֵֻחֶפץ ַהמ •

ֵחֶרם ַלֲהָנָאתֹו ִנְקָרא "מֹוֵעל" ְוִדינֹו ָמֶות. ּבְ
ל ָהאֹוֵיב.  ָמָדה ֻמְחֶלֶטת ׁשֶ ַהׁשְ •

ָמעּויֹות נֹוָספֹות:  ל ָיֵמינּו נֹוְספּו ַלמָלה ֵחֶרם ַמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ִּבָ ּ
ִהי, ְוַהְרָחָקָתם ֵמַהֶחְבָרה. הּו אֹו ִמיׁשֶ ר ִעם ִמיׁשֶ ִּנתּוק ֶקׁשֶ •

ל ְמִדיָנה ְמֻסֶיֶמת.  ַּור ְקִנַית מּוָצִרים ׁשֶ ִּאס •

ים:  רּוׁשִ ֵני ּפֵ ָנ"ְך ֵיׁש ׁשְ ּתָ ג ֵחֶרם ּבַ ּשָׂ ַלּמֻ
ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאינֹו ּכֹוֵהן. ָאָדם ׁשֶ ֲהָנָאה ְלִמי ׁשֶ ְקָדׁש ַלה'. ַהֵחֶפץ ָאסּור ּבַ •  ֵחֶפץ ַהּמֻ

ֵחֶרם ַלֲהָנָאתֹו ִנְקָרא "מֹוֵעל" ְוִדינֹו ָמֶות. ּבְ
ל ָהאֹוֵיב.  ָמָדה ֻמְחֶלֶטת ׁשֶ •  ַהׁשְ

ָמעּויֹות נֹוָספֹות:  ה ֵחֶרם ַמׁשְ ּלָ ל ָיֵמינּו נֹוְספּו ַלּמִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ
ִהי, ְוַהְרָחָקָתם ֵמַהֶחְבָרה. הּו אֹו ִמיׁשֶ ר ִעם ִמיׁשֶ •  ִנּתּוק ֶקׁשֶ

ֶמת.  ל ְמִדיָנה ְמֻסּיֶ ת מּוָצִרים ׁשֶ •  ִאּסּור ְקִנּיַ
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ל?  ִגְלּגָ מּוֵאל ּבְ ָהָיה לֹו ִעם ׁשְ ּכּוַח ׁשֶ אּול ָלַמד ֶלַקח ֵמַהִוּ ַהִאם ׁשָ   .3
קּו ֶאת ְקִביַעְתֶכם. ַנּמְ

אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ְדָיה ַמֲעֶנה ַלּשׁ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ּבָ א. ַחּפְ   .4

יִנים?    • ִמי ָהיּו ַהּקֵ

ֶהם ַלֲעָמֵלק?    ּלָ ר ׁשֶ ׁשֶ • ָמה ַהּקֶ

• ֵהיָכן ָנְדדּו?

ר  ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר ּבַ נּו ּבְ יִנים? ַעּיְ ָרֵאל ַלּקֵ ין ַעם ִיׂשְ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ָהָיה ַהּקֶ  .5
סּוִקים 13–21.  ֶרק ד, ּפְ סּוִקים 29–34 ּוְבׁשֹוְפִטים ּפֶ ֶרק י, ּפְ ּפֶ

יִנים? ֲחסֹו ֶאל ַהּקֵ אּול ִמּיַ ר ִלְלֹמד ַעל ׁשָ ָמה ֶאְפׁשָ   .6

קּו. ַטע ַמְתִאיָמה ְלָתְכנֹו? ַנּמְ ַהִאם ּכֹוֶתֶרת ַהּקֶ  .7

ָרָתם  ַמּטְ ים ׁשֶ ים אֹו ְלַעּמִ נּו, ַלֲאָנׁשִ ַעּמֵ ַמֲהַלְך ַהּדֹורֹות ָהַפְך "ֲעָמֵלק" ֵסֶמל ּבְ ּבְ
ָרֵאל. ִמיד ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלַהׁשְ

ְזַמן ִמְלָחָמה. ים ַלֲהרֹג ֶאְזָרִחים ּבִ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ְצָבאֹות ָהַעּמִ ּבְ
ֵאיָנם  ים ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה ָהאֹוֶסֶרת ֲהִריַגת ֶאְזָרִחים ׁשֶ ָיֵמינּו, ָחְתמּו רֹב ָהַעּמִ ּבְ

ֵפִרים  ע ִמְלָחָמה. ַהּמְ ֶבת ְלֶפׁשַ ים, ְזֵקִנים ִויָלִדים ֶנְחׁשֶ ָנׁשִ ִגיָעה ּבְ לֹוֲחִמים. ּפְ
י. ְמִדיַנת  יְנְלֻאּמִ ט ּבֵ ּפָ ית ִמׁשְ ְפֵני ּבֵ ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה עֹוְמִדים ְלִדין ּבִ ְסִעיף ֶזה ּבַ

ָרֵאל ֲחתּוָמה ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה. ִיׂשְ
ְלִחיָמה.  ִפים ּבִ ּתְ ּתַ ֵאיָנם ִמׁשְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֶרת ּבַ ִגיָעה ְמֻיּתֶ ד ְלָכל ּפְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ

ע. ֵאּלּו נֹוְגִדים ֶאת  ׁשַ ים ִמּפֶ לּות ּוְלֶהֶרג ַחּפִ ָלה, ְלִהְתַעּלְ ּפָ ד ְלַהׁשְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ
ְך ָיֳעַמד ְלִדין. ל ָהעֹוֵבר ַעל ּכָ רּוַח ַצַה"ל. ַחּיָ
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ְדָבִרים ְלֲאָגג ִלְפֵני ֲהָמָתתֹו, גּוְסַטב דֹוֶרה מּוֵאל ּפֹוֶנה ּבִ ׁשְ
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מּוֵאל? ל ׁשְ תֹו ׁשֶ ִכּיָ ר ִלְלֹמד ִמּבְ ָמה ֶאְפׁשָ   .1

ָמעּות  ָמה ׁשֹוָנה ַמׁשְ ָמעּויֹות. ּבְ י ַמׁשְ תֵּ י" ֵיׁש ׁשְ ָלה "ִנַחְמּתִ ַלּמִ  .2
א:  ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ָמעּוָתּה ּבַ ׁשְ ָפסּוק 11 ִמּמַ י" ּבְ ה "ִנַחְמּתִ ּלָ  ַהּמִ
ֲעָלּה. ה ָהְלכּו ְלַנֵחם ֶאת ַהּמֹוָרה ַעל מֹות ּבַ ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ּכָ

ּנּוי  אּול ָהָיה ָצנּוַע ְוָעָנו. ֵאיֶזה ׁשִ ָ ּשׁ ָרִקים ַהּקֹוְדִמים ָלַמְדנּו ׁשֶ ּפְ א. ּבַ   .3
ָחל ּבֹו? 

אּול  א ׁשָ ט: "ּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ה "ָיד" ּבַ ּלָ ֶאֶלת ֵיׁש ַלּמִ ָמעּות ֻמׁשְ ב. ֵאיזֹו ַמׁשְ
יב לֹו ָיד"?  ה ַמּצִ ְרֶמָלה ְוִהּנֵ ַהּכַ

ה  ּלָ ּמִ ְתִחיִלים ּבַ ל ְמקֹומֹות ַהּמַ מֹות ׁשֶ יִרים ׁשֵ ם ַמּכִ ג. ַהִאם ַאּתֶ
ַכי".  "ָיד"? ְלֻדְגָמה: "ַיד ָמְרּדְ

אּול:  ה' ָאַמר ַעל ׁשָ א.    .4
ָבַרי לֹא ֵהִקים",  "ְוֶאת־ּדְ

מּוֵאל:  אּול אֹוֵמר ִלׁשְ ְוִאּלּו ׁשָ
ַבר ה'".  "ֲהִקימִֹתי ֶאת־ּדְ

אּול  ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ָאַמר ׁשָ ׁשַ
מּוֵאל? ֶאת ָהֱאֶמת ִלׁשְ

מּוֵאל  ְ ּשׁ ּפּור ֵמיָדע ׁשֶ ּסִ ֵיׁש ּבַ ב. 
ַוֲאַנְחנּו ַהּקֹוְרִאים יֹוְדִעים, 
אּול ֵאינֹו יֹוֵדַע. ַמהּו  ַאְך ׁשָ

יָדע? ַהּמֵ

י – ִהְתָחַרְטִתי.  11  ִנַחְמּתִ
ב ֵמַאֲחַרי – ָעַזב אֹוִתי.  ׁשָ

ם. ֹלא ֵהִקים – לֹא ִקּיֵ

ּוב  ּשׁ ְרֶמָלה – ֶאל ַהּיִ  12  ַהּכַ
יהּוָדה. ּבִ ְרֶמל ׁשֶ  ּכַ

ְרָטה  יב לֹו ָיד – ֵמִקים ַאְנּדַ  ַמּצִ
 ְלֵזֶכר ִנְצחֹונֹו ַעל ֲעָמֵלק.

ּוּון. ה ּכִ ּנָ ּסֹב – ׁשִ ַוּיִ

י. ְמּתִ 13  ֲהקֹימִֹתי – ִקּיַ

ְפִסיק. 16  ֶהֶרף – ּתַ

ִמיד אֹוָתם. ׁשְ ּתַ ּלֹוָתם – ַעד ׁשֶ 18  ַעד ּכַ

ְלּתָ  ָלל – ִהְתַנּפַ ָ ַעט ֶאל־ַהּשׁ  19  ַוּתַ
מֹו ַעִיט טֹוֵרף. ָלל ּכְ ָ ַעל ַהּשׁ

ֵהִקים ֶסִתי ָהִראׁשֹון ֶמֶלְך  רֹון ׁשֶ ֶבת ִזּכָ ַמּצֶ
ְצחֹונֹוָתיו ֵדי ְלָפֵאר ֶאת ֶאָחד ִמּנִ ִמְצַרִים ּכְ



71    

יר?  ֹאֶפן ָיׁשִ אּול ּבְ ים ֶאת ׁשָ מּוֵאל ֵאינֹו ַמֲאׁשִ ַמּדּוַע ׁשְ  .5

הּוא לֹא ָעַבר ַעל חֹק ַהֵחֶרם?  אּול ׁשֶ ׁש ׁשָ א. ַמּדּוַע ִמְתַעּקֵ   .6 
ָמֵהם ִטעּוָניו?

ָלל ַעל ַהּלֹוֲחִמים  ָ אּול ֵהִטיל ֶאת ָהַאְחָריּות ִלְלִקיַחת ַהּשׁ ב. ׁשָ
ִהְפִעילּו ָעָליו ַלַחץ.  ׁשֶ

מּוֵאל?  ל ַעל ְיֵדי ׁשְ אּול ֵאינֹו ִמְתַקּבֵ ל ׁשָ ַמּדּוַע ִטעּונֹו ֶזה ׁשֶ  
ָפסּוק 17. ֵהָעְזרּו ּבְ

יַצד  ֵדי ִלְזּבַֹח ַלה'. ּכֵ יַטב ַהּצֹאן ּכְ ִאיר ִמּמֵ ִהׁשְ אּול ָטַען ׁשֶ א. ׁשָ   .7
ִעְנָין ֶזה?  הּוא טֹוֶעה ּבְ אּול ׁשֶ מּוֵאל ְלׁשָ יר ׁשְ ִהְסּבִ

ָבָריו  מּוֵאל. ַהִאם ּדְ ׁשּובֹות ׁשְ אּול מּול תְּ ְדקּו ֶאת ִטעּוֵני ׁשָ ּבִ ב. 
קּו. ְכְנִעים? ַנּמְ מּוֵאל ְמׁשַ ל ׁשְ ׁשֶ

ַהֵחֶפץ ַלה' – ַהִאם ֱאלִֹהים   22 
 רֹוֶצה ּוְמֻעְנָין.

יב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים – טֹוב  ְלַהְקׁשִ
ן  ּמָ ר ִלְזּבַֹח ׁשֻ קֹול ה' ֵמֲאׁשֶ ֹמַע ּבְ ִלׁשְ

ֶבׂש. ל ּכֶ ח ׁשֶ ּבָ ְמׁשֻ

את־ֶקֶסם ֶמִרי – ְלַהְמרֹות  י ַחּטַ 23 ּכִ
ּדֹוָמה  ֻקּדֹות ה' זֹו ִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ֶאת ּפְ

ִפים. ׁשָ ת ּכְ ּיַ ל ֲעׂשִ  ְלֵחְטא ׁשֶ
ְהיּו  ּיִ ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר – ַעד ׁשֶ

מֹו  ה ַרע, ּכְ ּזֶ ְכֵנַע אֹותֹו ׁשֶ ְצִריִכים ְלׁשַ
ֲעבֹוָדה ְלֵאִלים ָזִרים.

5. שמואל מצפה ששאול 
יכיר בחטאו, לכן הוא נותן 

לו הזדמנות להתוודות 
ולהתחרט חרטה אמיתית.
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מּוֵאל.  אּול ִלׁשְ ין ׁשָ ּכּוַח ּבֵ ׁש ּכֹוֶתֶרת ַלּוִ ּמֵ ְתִאים ְלׁשַ ּיַ ט ׁשֶ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ   .8

ִאּיּוִרים. אּול. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ מּוֵאל ְוׁשָ ין ׁשְ ר ֶאת ַהִוּכּוח ֵבּ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

מטרת האיור להסביר 
לתלמידים את ניגודי 
ההשקפה בין שאול 

ושמואל.
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ָפסּוק 22 ְוִקְראּו ֶאת  א" ּבְ ִמְצאּו ֶאת ָה"ֶאְתַנְחּתָ א.   .9
יִדים ַעל ַהְפָסָקה  ם ַמְקּפִ ַאּתֶ ׁשֶ קֹול ָרם ּכְ סּוק ּבְ ַהּפָ

א. ְלַאַחר ָהֶאְתַנְחּתָ

סּוק טֹוב יֹוֵתר.  א ְלָהִבין ֶאת ַהּפָ יַצד עֹוֶזֶרת ָהֶאְתַנְחּתָ ּכֵ ב. 

ֵאָלה, ִסיָמן ְקִריָאה  ה ּוְפִסיק, ִסיָמן ׁשְ ּסּוק: ְנֻקָדּ ִסיָמֵני ַהּפִ נּו ֶנֱעָזִרים ּבְ ּלָ ּכֻ
ִנים ָקְבעּו ֲחָכֵמינּו  ֵדי ִלְקרֹא ּוְלָהִבין. ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמ־1000 ׁשָ ה ּכְ ֵאּלֶ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

יָמִנים ַהֲחׁשּוִבים  ְקָרא". ַאַחד ַהּסִ ר ִנְקֵראת "ַטֲעֵמי ַהּמִ ּסּוק ֲאׁשֶ יַטת ּפִ ׁשִ
סּוק.  ָכל ּפָ ים ּבְ ּלִ ַחת ְלַאַחת ַהּמִ ְמָצא ִמּתַ א" =  ַהּנִ יָטה זֹו הּוא ָה"ֶאְתַנְחּתָ ִ ּשׁ ּבְ
יֵניֶהם ַהְפָסָקה. ׁש ּבֵ ּיֵ ֵני ֲחָלִקים, ׁשֶ ט ִלׁשְ ּפָ ׁשְ ק ֶאת ַהּמִ א ְמַחּלֵ ִסיָמן ָהֶאְתַנְחּתָ
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א ָנא – ְסַלח ָנא. ׂשָ  25

ָנה ָלֶלֶכת. ּסֹב – ּפָ ַוּיִ  27 
ַנף־ְמִעילֹו – ְקֵצה ְמִעילֹו. ּכְ

ָך. ַקח ִמּמְ ָקַרע... ֵמָעֶליָך – ִיּלָ  28

ְצִחי  ּנּוי ֶלֱאלָֹהיו ַהּנִ ָרֵאל – ּכִ ֵנַצח ִיׂשְ  29
ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ  ׁשֶ

ֵחם – לֹא ִיְקֶרה  ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ לא ְיׁשַ
ם אֹו ִיְתָחֵרט ַעל  ה' לֹא ְיַקּיֵ ׁשֶ

ַהְחָלָטתֹו.

ֶות – ֵאין ִלי ָמה ִלְפחֹד  ָסר ַמר־ַהּמָ  32
ֶות. ֵמַהּמָ

ָכְך  הֹות ּבְ כֹול ְלִאּמָ ְרָמה ׁשְ ָלה – ּגָ ּכְ ׁשִ  33
ֵניֶהן. ָהְרָגה ֶאת ּבְ  ׁשֶ

ה ַאַחת. ַמּכָ ֶחֶרב ּבְ ף – ָהַרג ּבַ ּסֵ ַוְיׁשַ

ָיַסף – הֹוִסיף.  35 
ַוה' ִנָחם – ֲאָבל ה' ִהְתָחֵרט. ָהאֹות 

ָאה  ו' ִלְפֵני ה' ֵאיָנּה ו' ַהִחּבּור. ִהיא ּבָ
ה ֲאָבל. ּלָ ְמקֹום ַהּמִ ּבִ

ְבֵרי  גּובֹוָתיו ַעד ּכֹה ַעל ּדִ אּול ִמּתְ גּוַבת ׁשָ ַעם ּתְ ָמה ׁשֹוָנה ַהּפַ ּבְ א.    .1
מּוֵאל? ׁשְ

ָגה?  ָ ּשׁ אּול ְלהֹודֹות ׁשֶ ַרם ְלׁשָ ָמה ּגָ ב. 

אּול  מּוֵאל ְלִהְתַלּוֹות ְלׁשָ ל ׁשְ יר ֶאת ֵסרּובֹו ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ   .2
ֲחוֹות ַלה'? ּתַ ְלִהׁשְ

ַנִים  ְ ל ִמי ֵמַהּשׁ ַנף ְמִעילֹו ׁשֶ סּוק 27: ּכְ ִנית ֶאת ּפָ א. ִקְראּו ׁשֵ   .3
מּוָנה ּוְלַהְחִליט.  יג ֶאת ַהּתְ  ִנְקְרָעה? ַנּסּו ְלַהּצִ

ְקַרע. ֶאָחד ָאַמר:  ּנִ ִעיל ׁשֶ ל ִמי ַהּמְ טּו ׁשֶ ַנִים ֵמֲחָכֵמינּו ִהְתַלּבְ ם ׁשְ ּגַ
מּוֵאל.  ל ׁשְ ִני ָטַען: ְמִעילֹו ׁשֶ ֵ אּול, ְוִאּלּו ַהּשׁ ל ׁשָ ֶזהּו ְמִעילֹו ׁשֶ

ִעיל? אּול ַאֲחֵרי ְקִריַעת ַהּמְ מּוֵאל ְלׁשָ ב. ָמה ָאַמר ׁשְ

ִעיל? ֶלת ְקִריַעת ַהּמְ ג. ָמה ְמַסּמֶ

ים  אּול, ֵאיְך ֲהִייֶתם ְמִגּנִ ים ְלָהֵגן ַעל ׁשָ ׁשִ ּקְ א. ִאם ֲהִייֶתם ִמְתּבַ   .4
ירּו.  ָעָליו? ַהְסּבִ

ֶפֶרק ֶזה? ם ּבְ ְרּתֶ אּול ִהּכַ ל ׁשָ כּונֹות ׁשֶ ב. ֵאילּו ּתְ

מּוֵאל, ָמה ֲהִייֶתם  ים ְלָהֵגן ַעל ִהְתַנֲהגּות ׁשְ ׁשִ ּקְ ג. ִאם ֲהִייֶתם ִמְתּבַ
אֹוְמִרים?

ָרֵאל"?  ה: "ֵנַצח ִיׂשְ א. ִמי ְמֻכּנֶ   .5

ָפסּוק 29? ל ֱאלִֹהים ְמתָֹארֹות ּבְ כּונֹות ׁשֶ ב. ֵאילּו ּתְ

ירּו. ֵאין ְסִליָחה ַעל ֶחְטאֹו? ַהְסּבִ אּול ׁשֶ מּוֵאל ָאַמר ְלׁשָ ג. ַמּדּוַע ׁשְ

ַרק הּוא ָחָטא  יָון ׁשֶ ת ְלַצו ה'. ִמּכֵ ּלֹא ִצּיֵ עֶֹנׁש ׁשֶ ְלכּות ּכְ ד ֶאת ַהּמַ אּול ִאּבֵ ׁשָ
י". מּול ִאיׁשִ ם "ְגּ ֵ ׁשּ ל ּבַ ּבֵ ּקִ ְוַרק הּוא ֶנֱעַנׁש נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ָלעֶֹנׁש ׁשֶ
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ירּו. ֶרק? ַהְסּבִ ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ים ַמְתִאים ַלּמְ רּוׁשִ ין ַהּפֵ ֵאיֶזה ִמּבֵ א.    .6

ֲחרּו ְלַעְצָמם  ֶרת ִניִלי. ַמּדּוַע ּבָ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ַמְחּתֶ ַחּפְ ב. 
ם ֶזה?  ׁשֵ ְוָקא ּבְ ּדַ

ע  ַאְרּבַ מּוֵאל ֶנֶעְרָכה "ּבְ אּול ּוֵבין ׁשְ ין ׁשָ ה ּבֵ ׁשָ ה ַהּקָ ִגיׁשָ ַהּפְ  .7
ן, ָהָיה  ים ֲאֵחִרים. ַמּדּוַע, ִאם ּכֵ ֵעיַנִים" ְללֹא נֹוְכחּות ֲאָנׁשִ

ם?  ּלָ נֹוְכחּות ּכֻ ד אֹותֹו ּבְ מּוֵאל ְיַכּבֵ ְ ּשׁ אּול ׁשֶ ָחׁשּוב ְלׁשָ

ֵעיֵני  ֶקת ּבְ ַהִאם ֲהִריַגת ֲאָגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ָהְיָתה ֻמְצּדֶ   .8
ָפסּוק 33. נּו ּבְ ר? ַעּיְ ַסּפֵ ַהּמְ

אּול ֵאינֹו ָראּוי ִלְהיֹות ֶמֶלְך, ֲאָבל  ָ ּשׁ מּוֵאל ֵהִבין ׁשֶ ׁשְ   .9
ֲערּו ַמּדּוַע. ל ָעָליו. ׁשַ ַלְמרֹות זֹאת ִהְתַאּבֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָטר ּבְ ׁשְ ּנּוי ַהּמִ ׁשִ ָרִקים ָהעֹוְסִקים ּבְ ַמּדּוַע ַהּפְ  .1
מּות ַאְלמֹוִנית?          ִסּפּור ַעל ּדְ ּפֹוְתִחים ּבְ

י  ּתֵ כּות ְלַהְנִהיג. ָהִביאּו ׁשְ ִדים ֶאת ַהּזְ ָחְטאּו ְמַאּבְ ַמְנִהיִגים ׁשֶ  .2
ם ַעד ּכֹה.  ַמְדּתֶ ּלְ ָרִקים ׁשֶ ְגָמאֹות ְלָכְך ֵמַהּפְ ּדֻ

ָרֵאל? ַעם ִיׂשְ ֶלְך ּבְ ְפִקיד ַהּמֶ ֵדנּו ַעל ּתַ ר ְלַלּמְ ַחּבֵ ָמה רֹוֶצה ַהּמְ  .3 
סּוִקים 2-1). ֶרק יג ּוֶפֶרק טו ּפְ (ְלִפי ּפֶ

רּוׁשֹו: ר" ּפֵ ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ ּלֹון, "ֵנַצח ִיׂשְ ְלִפי ַהּמִ
ְעּתֹו. ה ֶאת ּדַ ּנֶ ם ָלֶנַצח, לֹא ָיֵפר ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְולֹא ְיׁשַ ּיָ •  ֱאלִֹהים ַהּקַ

ָרֵאל. ְקָוה ְלָעִתיד טֹוב ְלַעם ִיׂשְ • ֵיׁש תִּ

ר – "ִניִלי",  ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ ל ֵנַצח ִיׂשְ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ  ָראׁשֵ
ֶרת  ִזְכרֹון ַיֲעקֹב. ַמְחּתֶ ָזּה ָהָיה ּבְ ְרּכָ ּמֶ ֶרת ְיהּוִדית ׁשֶ ל ַמְחּתֶ ָמּה ׁשֶ ָהְפכּו ִלׁשְ

ִרים. ָאה ָהֶעׂשְ ת ַהּמֵ ְתִחּלַ ָרֵאל, ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטֹון ַהּטּוְרִקי ּבְ ִ ֲעָלה ֶנֶגד ַהּשׁ "ִניִלי" ּפָ
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ָאה ַה־21 אּול, ֲעִדי ֵנס, ַהּמֵ מּוֵאל ְוׁשָ ׁשְ
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ִליחּות ה' ְלֵבית ֶלֶחם? ׁשְ מּוֵאל ָלֵצאת ּבִ ׁש ׁשְ ַמּדּוַע ָחׁשַ   .1

ַרת ּבֹואֹו ְלֵבית  ל ַמּטְ מּוֵאל לֹא ְלַגּלֹות ֶאת ּכָ א. ַמּדּוַע הֹוָרה ה' ִלׁשְ   .2
ֶלֶחם? 

ר ְלַגּלֹות ַרק ֵחֶלק ֵמָהֱאֶמת?  ם ְלַעְצְמֶכם: ָמַתי ֻמּתָ ב. ָמה ְלַמְדּתֶ

ּתֹוָכּה  ּמִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְהֶיה ַהּמִ ר ַלּקֹוְרִאים ִמי ּתִ ַסּפֵ יַצד רֹוֵמז ַהּמְ ּכֵ   .3
ָפסּוק 5. ֵחר ֶמֶלְך ָחָדׁש? ֵהָעְזרּו ּבְ ִיּבָ

ְתִאים ְלַמְלכּות? י ֱאִליָאב הּוא ַהּמַ מּוֵאל, ּכִ ב ׁשְ ַמּדּוַע ָחׁשַ   .4

מּוֵאל: ֳעָמד ְלֶמֶלְך, ָאַמר ֱאלִֹהים ִלׁשְ ְבִחיַרת ַהּמָ ל ּבִ ְכׁשַ ִנּ ַאֲחֵרי ׁשֶ   .5

י ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים,  ר ִיְרֶאה ָהָאָדם, ּכִ י לֹא ֲאׁשֶ "ּכִ   
ָבב". ֶוֱאלִֹהים ִיְרֶאה ַלּלֵ

ֵעיֵני ה'? סּוָלה ּבְ ֱאִליָאב ּפְ מּוֵאל ּבֶ ל ׁשְ ִחיָרתֹו ׁשֶ ַמּדּוַע ּבְ א. 

ר  ַסּפֵ מּוֵאל? ָמה רֹוֶצה ַהּמְ ִדְבֵרי ֱאלִֹהים ִלׁשְ ַמהּו ַהּפַֹעל ַהחֹוֵזר ּבְ ב. 
ֲחָזָרה זֹו? יׁש ַלּקֹוְרִאים ּבַ ְלַהְדּגִ

ִאים ְלִסּפּור  ִמים ַהּבָ ְתּגָ ל ֶאָחד ֵמַהּפִ ירּו ַמּדּוַע ַמְתִאים ּכָ ַהְסּבִ א.    .6
ֶזה: 

ל ַהּנֹוֵצץ ָזָהב הּוא." • "לֹא ּכָ   
ׁש ּבֹו." ּיֵ ָמה ׁשֶ א ּבְ ן ֶאּלָ ְנּקַ ּקַ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ • "ַאל ּתִ

ֲערּו,  ּתַֹאר: "ָהרֹוֶאה". ׁשַ מּוֵאל ּבַ אּול ִנְקָרא ׁשְ ִסּפּור ַהְמָלַכת ׁשָ ּבְ ב. 
ִוד? ִסּפּור ַהְמָלַכת ּדָ ם ּבְ ְך ּגַ ה אֹותֹו ּכָ ר ֵאינֹו ְמַכּנֶ ַסּפֵ ַמּדּוַע ַהּמְ

יו – ֵאיִני רֹוֶצה ּבֹו עֹוד ְלֶמֶלְך. ְמַאְסּתִ   1 
ית ֶלֶחם  ְחִמי – ֵמָהִעיר ּבֵ ית־ַהּלַ ּבֵ

ֶבט ְיהּוָדה. ַנֲחַלת ׁשֵ ּבְ

ית ֶלֶחם. ְוָאַמְרּתָ – ְלִזְקֵני ּבֵ   2

ׁשּו – ִהְתּכֹוְננּו ִלְקַראת ֶטֶקס  ִהְתַקּדְ   5
ַבח.  ַהְקָרַבת ַהּזֶ

יחֹו – ָהִאיׁש ָהעֹוֵמד  ַאְך ֶנֶגד ה' ְמׁשִ   6
אּול. ל ׁשָ ְחִליף ׁשֶ מּוִלי הּוא ַהּמַ

מּוֵאל.  ְפֵני ׁשְ יגֹו ּבִ ֲעִבֵרהּו – ִהּצִ ַוּיַ   8

י. ל ִיׁשַ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ נֹו ַהּשׁ ם ּבְ ה – ׁשֵ ּמָ ׁשַ   9

ן ָקָטן. ַאר עֹוד ּבֵ ָטן – ִנׁשְ ַאר ַהּקָ עֹוד ׁשָ  11 
ַבח. ב ֶלֱאכֹל ֵמַהּזֶ י לֹא־ָנסֹב – לֹא ֵנׁשֵ ּכִ

ָגֶון ָורֹד.  ַאְדמֹוִני – עֹורֹו ַצח ּבְ  12 
ָערֹו ַאְדמֹוִני. רּוׁש ַאֵחר: ׂשְ ּפֵ

ין ֶאָחיו. ֶקֶרב ֶאָחיו – ּבֵ ּבְ  
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ֶהְכֵרַח  ְחּתֹו – ַהִאם ּבְ ּפַ ִמׁשְ ן ָרצּוי ּבְ ִוד לֹא ָהָיה ּבֵ ּדָ ִבים ׁשֶ ֵיׁש ַהחֹוׁשְ   .7
ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ּפּור? ַהְסּבִ ר ִלְלֹמד זֹאת ֵמַהּסִ ֶאְפׁשָ

לֹוַמר  ֶקֶרב ֶאָחיו", ּכְ ח אֹתֹו ּבְ ְמׁשַ תּוב: "ַוּיִ ָפסּוק 13 ּכָ א. ּבְ   .8
מֹר ַעל  ְלַבד. ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ִלׁשְ ָחה ּבִ ּפָ ׁשְ נֹוְכחּות ַהּמִ ּבְ

ִוד? יַחת ּדָ סֹוִדּיּות ְמׁשִ

ִוד? יַצד ְמתָֹאר ּדָ ב. ּכֵ

ה  ּלָ ַנת ַהּמִ ּוָ ִוד: "לֹא ָנסֹב ַעד־ּבֹאֹו פֹה" – ָמה ּכַ מּוֵאל ָאַמר ַעל ּדָ ׁשְ   .9
ָאה:  ְגָמה ַהּבָ ּדֻ ת? ֵהָעְזרּו ּבַ ׁשֶ ְדּגֶ  ַהּמֻ

ֶדר.  ְלַחן ַהּסֵ ִביב ְלׁשֻ ים ִמּסָ ם ְמֻסּבִ ּלָ ֶדר ּכֻ ֵליל ַהּסֵ ּבְ

גּוָבתֹו  ָרָאה ֶאת ֱאִליָאב, ִמּתְ ׁשֶ מּוֵאל ּכְ ל ׁשְ גּוָבתֹו ׁשֶ ָמה ׁשֹוָנה ּתְ ּבְ  .10
ִוד? ר ָרָאה ֶאת ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ

 
ה הּוא  ִוד ּוַבּמֶ יַחת ּדָ אּול, ְלִסּפּור ְמׁשִ יַחת ׁשָ ָמה ּדֹוֶמה ִסּפּור ְמׁשִ ּבְ  .11

ִאים: ִעיִפים ַהּבָ ֶעְזַרת ַהּסְ ׁשּוַבְתֶכם ּבְ נּו ֶאת ּתְ ׁשֹוֶנה? ַאְרּגְ

ְפִקיד? ֶהם ַלּתַ ַחר ּבָ • ִמי ּבָ

ח אֹוָתם? • ִמי ָמׁשַ

יָחה? ׁשִ ָמה ַהּמְ ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ֵארּוַע ִהְתַקּיְ • ּבַ

אּול אֹו ִעם  ִביא ִעם ׁשָ ל ַהּנָ ֶמת ׁשֶ רּות ֻמְקּדֶ ָמה ֶהּכֵ •  ַהִאם ִהְתַקּיְ
ִוד? ּדָ

ִוד? אּול ְוַעל ּדָ יָחה ַעל ׁשָ ׁשִ יַע ֶטֶקס ַהּמְ ּפִ יַצד ִהׁשְ • ּכֵ

ם  ל רֹוֵעה צֹאן ִנְדָרׁשֹות ּגַ כּונֹוָתיו ׁשֶ ִוד ָהָיה רֹוֵעה צֹאן. ֵאילּו ִמּתְ ּדָ  
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ִוד?  ל ּדָ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ָמה ָידּוַע ַעל ִמׁשְ
ְרֶאה  ּנִ ִוד, ּכַ ל ּדָ יר ֶאת ֲאבֹוָתיו ׁשֶ ַהְזּכִ ר ִנְמָנע ִמּלְ ַסּפֵ ית ֶלֶחם, ְיהּוָדה. ַהּמְ י ִמּבֵ ל ִיׁשַ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִוד ׁשֶ ר ַעל ּדָ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ

י.  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ְגַלל ִיחּוסֹו ַהּמִ כּונֹוָתיו ְולֹא ּבִ ְגַלל ּתְ ִוד ִנְבַחר ּבִ ּדָ יׁש ׁשֶ ָרָצה ְלַהְדּגִ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ית ֶלֶחם, ְיהּוָדה, ַהּיֹוֶרֶדת  ָחה ִמּבֵ ּפָ ר ַעל ִמׁשְ ֹוְפִטים, ְמֻסּפָ ְתקּוַפת ַהּשׁ ת ּבִ ֲעִליָלתֹו ִמְתַרֶחׁשֶ ת רּות ׁשֶ ֵסֶפר ְמִגּלַ ּבְ

ָתּה  ּלָ ים. ַיַחד ִעם ּכַ ַחּיִ ָחה ָנֳעִמי נֹוֶתֶרת ּבַ ּפָ ׁשְ ִנים ְוַרק ֵאם ַהּמִ מֹוָאב ֵמתּו ָהָאב ְוַהּבָ ָאֶרץ. ּבְ ָהָיה ָרָעב ּבָ ֵעת ׁשֶ ְלמֹוָאב ּבְ
מֹו עֹוֵבד. עֹוֵבד  ן ּוׁשְ ָחה – ּבַֹעז, ְונֹוָלד ָלֶהם ּבֵ ּפָ ׁשְ את ִלְקרֹוב ַהּמִ ָהַאְלָמָנה, רּות, חֹוֶזֶרת ָנֳעִמי ְלֵבית ֶלֶחם. רּות ִנּשֵׂ

ִוד.  ל ּדָ י, ְוָסבֹו ׁשֶ הּוא ֲאִבי ִיׁשַ

אִריָאס, 1848 ר ּבָ ִוד ְלֶמֶלְך. ִצּיֵ ַח ֶאת ּדָ מּוֵאל מֹוׁשֵ ׁשְ
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אּול רּוַח ה'.  יָחתֹו ְלֶמֶלְך ָצְלָחה ַעל ׁשָ ְזַמן ְמׁשִ ּבִ ֶפֶרק יא ָלַמְדנּו ׁשֶ ּבְ   .1

ֵני  ׁשְ ָפסּוק 14 ַוֲענּו ּבִ נּו ּבְ אּול ֵמָאז? ַעּיְ ה ׁשָ ּנָ ּתַ ָמה ִהׁשְ א. ּבְ
ְסִעיִפים. 

אּול ְלֵבין "ָהרּוַח  מּוֵאל ְלׁשָ ין ְנבּוַאת ׁשְ ר ּבֵ ב. ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ
קּו. ָהָרָעה"? ַנּמְ

ִאּיּור: נּו ּבָ אּול. ַעּיְ ֵרי ׁשָ ין ׂשָ ְמיֹוִנית ּבֵ יָחה ּדִ ר ׂשִ ִניר ִאּיֵ   .2

תּוב עֹוֵזר ָהִאּיּור ְלָהִבין? ט ֵמַהּכָ ּפָ 3.  ֵאיֶזה ִמׁשְ

אּול? ִוד ְוׁשָ ׁשּו ּדָ יַצד ִנְפּגְ א. ּכֵ   .4

זֹות  ָפסּוק 16, ְמַרּמְ רֹות ּבְ ְזּכָ ִוד ַהּמֻ ל ּדָ כּונֹות ׁשֶ ב. ֵאילּו ֵמַהּתְ
ֶמֶלְך? ָעִתיד ּכְ ְצִליַח ּבֶ ּיַ ׁשֶ

 14  ָסָרה – ָעְזָבה.
ּוִבֲעַתּתּו רּוַח־ָרָעה - ִהְפִחידּו אֹותֹו 

בֹות ָרעֹות.  ַמְחׁשָ

ָריו. אּול – ׂשָ  15  ַעְבֵדי־ׁשָ
ָך – ַמְפִחיָדה אֹוְתָך. ְמַבִעּתֶ

ׂשּו. 16  ְיַבְקׁשּו – ְיַחּפְ

17  ְראּו־ָנא ִלי – ִמְצאּו ֲעבּוִרי.

ָחְכָמה. ר ּבְ ָבר – ְמַדּבֵ  18  ּוְנבֹון ּדָ
ִאיׁש ּתַֹאר – ָנֶאה.

ֲעמֹד ְלָפָניו – י אֹותֹו. ַוּיַ  21 
א  י ַהּנֹוׂשֵ ֵרת ִאיׁשִ א ֵכִלים – ְמׁשָ נֹׂשֵ

ֶלְך. ל ַהּמֶ ק ׁשֶ ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ ֶאת ּכְ

אּול – הּוַקל לֹו. ְוָרַוַח ְלׁשָ  
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טּו ֶאת  ירּו ְוַצּטְ ִוד? ַהְסּבִ ַבר ַהְמָלַכת ּדָ אּול ַעל ּדְ ַהִאם ָיַדע ׁשָ   .5
ְתִאים. סּוק ַהּמַ ַהּפָ

אּול?  ן ִלְפֵני ׁשָ ר ִנּגֵ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ב ּדָ בֹות ָחׁשַ ֲערּו, ֵאילּו ַמְחׁשָ  6.  ׁשַ
ָבה. ִוד ִעם ּבּועֹות ַמְחׁשָ ר ֶאת ּדָ ְרצּו, ּתּוְכלּו ְלַאּיֵ ִאם ּתִ

ין ַהּפַֹעל "ָרַוח",  ר ּבֵ ׁשֶ אּול. ָמה ַהּקֶ ָרַוח ְלׁשָ ר ׁשֶ ָפסּוק 23 ְמֻסּפָ ּבְ   .7
ַרד ָהְרָוָחה"? ל "ִמׂשְ ְפִקיד ׁשֶ ָמעּותֹו הּוַקל לֹו, ְלֵבין ַהּתַ ׁשְ ּמַ ׁשֶ
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ֵעֶמק ָהֵאָלה

ֵעֶמק ָהֵאָלה
שֹכֹה ְמקֹום

ים ּתִ ִלׁשְ ַמֲחֵנה ּפְ
ֲעֵזָקה ְמקֹום
אּול ַמֲחֵנה ׁשָ
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ָרֵאל? ים ְלִמְלָחָמה ַעל ִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ָעלּו ׁשּוב ַהּפְ א. ׁשַ   .1

אּול? ים ְוֵהיָכן ָחָנה ְצָבא ׁשָ תִּ ִלׁשְ ֵהיָכן ָחָנה ְצָבא ּפְ ב. 

ֵני ַמֲחנֹות ַהּלֹוֲחִמים ָעְמדּו ֲערּוִכים ְלִמְלָחָמה. ַמּדּוַע ַאף ֶאָחד  ׁשְ   .2
ְמְצאּו  ֲערּות ַעל ָהאֹוֵיב? ֶרֶמז ְלָכְך ּתִ ִהְסּתַ ַתח ּבְ ָדִדים לֹא ּפָ ֵמַהּצְ

ָפסּוק 3. ּבְ

ר ְלָנכֹון ְלָפֵרט ֶאת קֹוָמתֹו,  ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ָמָצא ַהּמְ א. ׁשַ   .3  
ְלָית? ל ּגָ ֶאת ַמְרֵאהּו ְוֶאת ְלבּוׁשֹו ׁשֶ

ר  ּמּוִדים, ְמֻסּפָ ָתְכִנית ַהּלִ ֵאינֹו ּבְ ֶפֶרק יד ׁשֶ ּבְ ְרנּו ׁשֶ ָבר ִהְזּכַ ּכְ
ְך  ִמְכָמׁש, ּוְכתֹוָצָאה ִמּכָ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ חּו ֶאת ַהּפְ אּול ִויהֹוָנָתן ִנּצְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ים.  ּתִ ִלׁשְ ל ְנִציֵבי ּפְ ְלטֹוָנם ׁשֶ ִ ז ָהָאֶרץ ִמּשׁ אּול ֶאת ֶמְרּכַ ְחֵרר ׁשָ ׁשִ

ין  ם ָמקֹום ּבֵ ים – ׁשֵ ּמִ ֶאֶפס ּדַ   1 
ת. ַנֲחַלת ְיהּוָדה ִלְפֶלׁשֶ

ַטח  ֶ ּשׁ ַעְרכּו ִמְלָחָמה – ֶנֶעְרכּו ּבַ ַוּיַ   2 
ְלָחָמה. ִלְקַראת ַהּמִ

יֵניֶהם – ֵעֶמק ָהֵאָלה  ְיא ּבֵ ְוַהּגַ   3 
ָדִדים ַהּלֹוֲחִמים.  ין ַהּצְ  ִהְפִריד ּבֵ

ֶרְך  ֵעֶמק ָהֵאָלה עֹוֶבֶרת ַהּדֶ ּבְ
ֶרת  ֶ ַקּשׁ  ַהּמְ

ֵפָלה ְלֵאזֹור ָהָהר.  ְ ין ַהּשׁ ּבֵ

ג ֶאת  ַיּצֵ ַנִים – לֹוֵחם ַהּמְ ִאיׁש־ַהּבֵ   4 
ג  ַיּצֵ דּו־ְקָרב ֶנֶגד לֹוֵחם ַהּמְ ְצָבאֹו ּבְ

יָון  ְך ּכֵ ֶאת ָהאֹוֵיב. הּוא ִנְקָרא ּכָ
ֵני  ין ׁשְ ֶאְמַצע, ּבֵ ַהּדּו־ְקָרב ֶנֱעָרְך ּבָ ׁשֶ

ָבאֹות.  ַהּצְ
ה ֶמְטִרים. לֹוׁשָ ׁשְ ׁש ַאּמֹות – ּכִ  ׁשֵ

ה, ֶרַבע ֶמֶטר. ֲחִצי ַאּמָ ָזֶרת – ּכַ

ת ַעל־ַרְגָליו – ָמֵגן  ִמְצַחת ְנחׁשֶ   6 
ְרסֹל.  ֶרְך ְוַעד ַהּקַ ָלֶרֶגל ֵמַהּבֶ

א ֶאת  ל ַהּנֹוׂשֵ ה – ַחּיָ ּנָ א ַהּצִ נֹׂשֵ   7 
ְלָית. ֵגן ִלְפֵני ּגָ ַהּמָ

ֲחרּו. רּו – ּבַ ּבְ   8

ַח אֹותֹו. ר ַוֲאַנּצֵ ּבֵ אּוַכל־לֹו – ֶאְתּגַ   9

י לֹא ִנְמָצא  י, ּכִ ּתִ ׁשְ ּיַ י – ּבִ  10  ֵחַרְפּתִ
י. ֵחם ֶנְגּדִ ּלָ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ לֹוֵחם ֶאָחד ִמּיִ

ֲחדּו ְמאֹוד. ְראּו – ּפָ ַחּתּו ַוּיִ ַוּיֵ  11
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אּול?  ְלָית ַעל ְצָבא ׁשָ ל ּגָ יַע ַמְרֵאהּו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ב. ּכֵ

ֶהם  ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ סּוק 8 ּוָפסּוק 10 ֶאת ַהּמִ ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ּפָ א.    .4
ָרֵאל.  ַעם ִיׂשְ ְלָית ִזְלזּול ּבְ יַע ּגָ ַמּבִ

ָכְך?  יג ּבְ ְלָית ְלַהּשִׂ ֲערּו, ָמה ָרָצה ּגָ ב.  ׁשַ

ִנים ִלְרצֹון  ּוְ ִחיָמה", ִמְתּכַ ּטּוי: "רּוַח ַהּלְ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ג.  
ִאיָפה ְלָהִביס ֶאת ָהאֹוֵיב, ְוָלֱאמּוָנה  ְ ֵחם, ַלּשׁ ַהּלֹוֲחִמים ְלִהּלָ
ל ְצָבא  ִחיָמה ׁשֶ רּוַח ַהּלְ ְלָית ִלְפּגַֹע ּבְ חֹון. ַהִאם ִהְצִליַח ּגָ ּצָ ּנִ ּבַ

ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ אּול? ַהְסּבִ ָרֵאל ְוׁשָ ִיׂשְ

סּוִקים 1 ַעד 9. ֶרק כ ּפְ ָבִרים ּפֶ ֵסֶפר ּדְ ִקְראּו ּבְ   .5

ָרב? ִציָאה ַלּקְ ל ַהּכֹוֵהן ִלְפֵני ַהּיְ ְפִקידֹו ׁשֶ א. ָמה ָהָיה ּתַ

ִלים?  ְפֵני ַהַחּיָ את ּבִ ָעָליו ָלׂשֵ אּום ׁשֶ ַרת ַהּנְ ב. ַמִהי ַמּטְ

יד  יֹוֵתר ְלַהּגִ יד, ָחׁשּוב ּבְ ַעל ַהּכֹוֵהן ְלַהּגִ ָבִרים ׁשֶ ין ַהּדְ ג. ָמה ִמּבֵ
ִחיַרְתֶכם. ירּו ֶאת ּבְ ַלּלֹוֲחִמים? ַהְסּבִ

ָרֵאל? ְלָית ְללֹוֲחֵמי ִיׂשְ יַע ּגָ ָמה ַמּצִ   .6

יַנִים  ִמְלֶחֶמת ּבֵ ים אֹוְיִבים ִנְלָחִמים ָצָבא מּול ָצָבא. ּבְ ָלל ַעּמִ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ֶזה.  ֵני ְנִציֵגי לֹוֲחִמים. ֵהם ִנְלָחִמים ֶזה ּבָ ין ׁשְ ָבאֹות ַלֲערְֹך ְקָרב ּבֵ יִמים ַהּצְ ַמְסּכִ
ְעּבּוד  ָכְך ְלׁשִ חֹון ִלְצָבאֹו ְוגֹוֵרם ּבְ ִהְצִליַח ַלֲהרֹג ֶאת ְיִריבֹו, ַמְנִחיל ִנּצָ ִציג ׁשֶ ַהּנָ

ִציג ַהּמּוָבס. ל ַהּנָ ַעּמֹו ׁשֶ
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ת יֹום"  ֻקּדַ חֹון ְמַפְרְסִמים "ּפְ ּטָ ר ַהּבִ "ל אֹו ׂשַ ָיֵמינּו ָהָרַמְטּכַ ם ּבְ ּגַ
ִלים ִלְפֵני ְיִציָאה ְלִמְבָצע אֹו ְלִמְלָחָמה.  ַלַחּיָ

ֵלי ַצַה"ל?  יַצד ַמֲעִבירים ְמָסִרים ְלַחּיָ ּכֵ   .7 
א: ַטע ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ַהּקֶ ִתּ ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ

ד ֵחיל  ל ְמַפּקֵ ת ַהּיֹום ׁשֶ ֻקּדַ ִלְפֵניֶכם ֶקַטע ִמּפְ
ִמים. ת ַהּיָ ׁשֶ ָהֲאִויר ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ׁשֵ

 יוני 1967
ד  ל ְיִחידֹות ַהַחִיל, ֵמֵאת ְמַפּקֵ  ֶאל ּכָ

ֵחיל ָהֲאִויר
לֹוֲחֵמי ֵחיל ָהֲאִויר,

ּבֹוֵרי  ל ּגִ ל ֵעֶבר. רּוָחם ׁשֶ ׁשּוב ָחְברּו ָעֵלינּו אֹוְיִבים ִמּכָ
בּוָרָתם  ָרב. ּגְ ּקְ ה אֹוָתנּו ּבַ ַלּוֶ ָכל ַהּדֹורֹות תְּ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ּבֹוֵרי  ן נּון, ּגִ ַע ּבִ ל לֹוֲחֵמי ְיהֹוׁשֻ ת ָהַאְלָמֶות ׁשֶ ּבַ
ים ְולֹוֲחֵמי ִמְלֶחֶמת ַהּקֹוְמִמּיּות  ּבִ ּכַ ֶלְך, ַהּמַ ִוד ַהּמֶ ּדָ

ַאב ּכֹוַח  ּנּו ִנׁשְ ׁש ָלנּו ָמקֹור ִמּמֶ ּמֵ ׁשַ ּוִמְלֶחֶמת ִסיַני ּתְ
ְטחֹוֵננּו, ַעְצָמאּוֵתנּו  ם ַעל ּבִ ַאּיֵ אֹוֵיב ַהּמְ ַלֲהלֹם ּבָ

ַוֲעִתיֵדנּו - - - טּוסּו עּוטּו ַעל ָהאֹוֵיב, ַהּכּו ּבֹו ַעד 
ר ְלָכל ֵעֶבר ְלַמַען  ְדּבָ ּמִ ִמידּוהּו, ֲהִפיצּוהּו ּבַ ָחְרָמה, ַהׁשְ

ָרֵאל ָלֶבַטח ַעל ַאְדָמתֹו ְלדֹור ָודֹור. ּכֹן ַעם ִיׂשְ ִיׁשְ
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סּוק 12? ִוד, לֹוְמִדים ִמּפָ י, ֲאִבי ּדָ ָרט נֹוָסף ַעל ִיׁשַ א. ֵאיֶזה ּפְ   .1

ָרט ֶזה? ן ּפְ ר ְלַצּיֵ ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ָמָצא ְלָנכֹון ַהּמְ ב. ׁשַ

ר  ֻסּפָ ֶרק ַהּקֹוֵדם, ֵהיָכן הּוא ְלִפי ַהּמְ סֹוף ַהּפֶ ִוד ּבְ א. ֵהיָכן ָהָיה ּדָ   .2
ִפְרֵקנּו? ּבְ

אּול,  ל ׁשָ ָליו ׁשֶ א ּכֵ ָהָיה נֹוׂשֵ ִוד, ׁשֶ ּדָ ר ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ  ב. ּכֵ
ָפסּוק 15. נּו ּבְ לֹא ָהָיה ִאּתֹו? ַעּיְ

אּול  ל ְצָבא ׁשָ זֹון ׁשֶ ַקת ַהּמָ ר ִלְלֹמד ַעל ַאְסּפָ א. ָמה ֶאְפׁשָ   .3
נֹו? ִוד ּבְ י ַעל ּדָ יל ִיׁשַ ִהּטִ יָמה ׁשֶ ׂשִ ֵמַהּמְ

ר ָהֶאֶלף? ָנה ְלׂשַ לַֹח ַמּתָ י ְלָנכֹון ִלׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ָמָצא ִיׁשַ ב. ׁשַ

ר? ֻסּפָ ִית ַלּלֹוֲחִמים ְלִפי ַהּמְ ין ַהּבַ ר ּבֵ ַמר ֶקׁשֶ יַצד ִנׁשְ ג. ּכֵ

ִוד  יַע ּדָ ּבֹו ִהּגִ ַמן ׁשֶ ְלָית ְוַעד ַהּזְ ל ּגָ ָעתֹו ׁשֶ ה ְזַמן ָחַלף ֵמָאז ַהּצָ ּמָ ּכַ   .4
ָרֵאל? ְלַמֲחֵנה ִיׂשְ

סּוק 16). ם ְוַהֲעֵרב" (ּפָ ּכֵ י ַהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ׁש ַהּפְ ּגַ ר: "ַוּיִ ְלָית ְמֻסּפָ ַעל ּגָ   .5

ִפְרֵקנּו?  ם ְוַהֲעֵרב" ּבְ ּכֵ ּטּוי "ַהׁשְ רּוׁש ַהּבִ א. ָמה ּפֵ

ט: ּפָ ׁשְ ּמִ ּטּוי ּבַ רּוׁש ַהּבִ ב. ַהִאם ׁשֹוֶנה ּפֵ

ִעיר. ּלֹא ָיֵעז ְלָהִציק ְלָאִחיו ַהּצָ ם ְוַהֲעֵרב ׁשֶ ּכֵ י ֶאת יֹוִסי ַהׁשְ ִהְזַהְרּתִ

ִלים?  ִוד ֶאת ַהּכֵ א. ַמּדּוַע ָנַטׁש ּדָ   .6

ד ַעל ַיֲחסֹו ְלֶאָחיו?  ב. ָמה ֶזה ְמַלּמֵ

ֱאִליָאב ָאִחיו ָנַזף ּבֹו ְוָרָצה  י ׁשֶ ֲחֶנה ַאף ַעל ּפִ ּמַ ַאר ּבַ ִוד ִנׁשְ ג. ּדָ
ִוד? ִבים ַעל ִהְתַנֲהגּות ּדָ ם חֹוׁשְ ְחזֹר ְלֵביָתם. ָמה ַאּתֶ ּיַ ׁשֶ

ם  ְקֵראת ּגַ ית ֶלֶחם ַהּנִ 12  ֶאְפָרִתי – ִמּבֵ
 ֶאְפָרת.

ֲאֵספֹות  ף ּבַ ּתֵ ּתַ ים – ִמׁשְ א ַבֲאָנׁשִ ּבָ
ֵדי ָהִעיר. ִנְכּבְ

ה ְקלּוִיים  ְרִעיֵני ִחּטָ ִליא – ּגַ 17  ֵאיַפת ַהּקָ
ה. ֵאׁש. ֵאיָפה – ְיִחיָדה ִלְמִדיַדת ִחּטָ ּבָ

ּה  ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ִביָנה ָקׁשָ ִביָנה – ּגְ 18  ֲחִרֵצי ּגְ
 ֲחִריִצים. 

ׁשּוב, ַקח  ּתָ ׁשֶ ח – ּכְ ּקָ ָתם ּתִ ְוֶאת־ֲעֻרּבָ
לֹוָמם  ְ ׁשּ ּיֹוִכיַח ִלי ׁשֶ ִריט ׁשֶ ֵמֶהם ּפְ

טֹוב.

ּטׁש ֶאת־ַהּצֹאן ַעל־ׁשֵֹמר – ָעַזב  20  ַוּיִ
יֵדי ׁשֹוֵמר.  ֶאת ַהּצֹאן ּבִ

ר  ָרֵאל ָהָיה ְמֻסּדָ ָלה – ְצָבא ִיׂשְ ְעּגָ ַהּמַ
ל.  ַמְעּגָ ּבְ

ִאיר ֶאת  ִלים – ִהׁשְ ִוד ֶאת־ַהּכֵ ּטׁש ּדָ ַוּיִ  22
זֹון ְלֶאָחיו. ֶהם ָהָיה ַהּמָ ּבָ ִלים ׁשֶ ַהּכֵ

ָבא,  י ַהּצָ ָרֵאל – ַאְנׁשֵ ִאיׁש ִיׂשְ  25
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יַנִים?  ְקַרב ַהּבֵ ַח ּבִ ַנּצֵ ּיְ אּול ְלִמי ׁשֶ ִהְבִטיַח ׁשָ ַמהּו ִטיב ַהַהְבָטָחה ׁשֶ   .7
ה ְסִעיִפים.  לֹוׁשָ ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ָרֵאל  י ְלָחֵרף ֶאת־ִיׂשְ ְלָית: "ּכִ אּול ָאַמר ְלָדִוד ַעל ּגָ ֵלי ׁשָ ֶאָחד ֵמַחּיָ   .8
עֶֹלה",

י ֵחֶרף ַמַעְרכֹות  ה, ּכִ י ֶהָעֵרל ַהּזֶ ּתִ ִלׁשְ י ִמי ַהּפְ ִוד ָאַמר: "ּכִ ְוִאּלּו ּדָ  
ים".  ֱאלִֹהים ַחּיִ

ְלָית  ְבֵרי ּגָ ָרֵאל ֶאת ּדִ ּבֹו ֵהִבין ִאיׁש ִיׂשְ ין ָהֹאֶפן ׁשֶ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ  
ִוד? ּבֹו ֵהִבין אֹוָתם ּדָ ָלאֶֹפן ׁשֶ

ִוד? ה ּדָ א. ֵאיְך ֵהִגיב ֱאִליָאב ַעל ַמֲעׂשֵ   .9

גּוַבת ֱאִליָאב ַעל ַיֲחסֹו ְלָדִוד? ן ִלְלֹמד ִמּתְ ב. ָמה ִנּתָ

הּו, ָמה ֲהִייֶתם  ֶ רּות לֹוַמר ֶלֱאִליָאב ַמּשׁ ג. ִאם ָהְיָתה ָלֶכם ֶאְפׁשָ
אֹוְמִרים לֹו? 

ְבִליט ִקיר ִמְצִרי ָקדּום ים. ּתַ ּתִ ִלׁשְ בּוִיים ּפְ ׁשְ

 



     88

יַנִים.  ְקַרב ַהּבֵ ָרֵאל ּבִ ג ֶאת ִיׂשְ ן לֹו ְלַיּצֵ ּתֵ ּיִ אּול ׁשֶ ָ ׁש ִמּשׁ ּקֵ ִוד ּבִ ּדָ   .1
ֵחם  ַער ָהרֹוֶעה ְלִהּלָ ִוד ַהּנַ לַֹח ֶאת ּדָ ֵאין ַטַעם ִלׁשְ אּול ָטַען ׁשֶ ׁשָ

ֵאילּו ִטעּוִנים ִהְצִליַח  עּוָריו". ּבְ הּוא: "ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמּנְ ָגְלָית ׁשֶ ּבְ
ן? ְכֵנַע אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ִוד ְלׁשַ ּדָ

אּול? ַתן לֹו ׁשָ ּנָ ים ׁשֶ ּדִ ק ּוַבּמַ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִוד ְלִהׁשְ ַמּדּוַע ֵסֵרב ּדָ   .2

ְלָית? ַח ֶאת ּגָ ִוד ְלַנּצֵ ְכֵנן ּדָ יַצד ּתִ ּכֵ   .3

ָדִוד? ְלָית ּבְ ל ּגָ ְלזּול ׁשֶ ּטּוי ַהּזִ א ִליֵדי ּבִ א. ֵאיְך ּבָ   .4

ְלָית? ל ּגָ לֹונֹו ׁשֶ ׁשְ ל לֹוֵחם ִלְלֹמד ִמּכִ ב. ָמה ָיכֹול ּכָ

ה ַעל ָהרֹאׁש. ִגּנָ ה ַהּמְ קֹוַבע – ַקְסּדָ  38

ָלא (ָהאֹות א  ַוּיֶֹאל ָלֶלֶכת – ַוּיִ  39
יׁש ֵלֶאה,  אֹות ל), ִהְרּגִ ָפה ּבָ ִהְתַחּלְ

ֲהִליָכה.  ם ּבַ ָ ֵבד ּוְמֻגּשׁ  ּכָ
ה ְוָרִגיל  ה – לֹא ָהָיה ְמֻנּסֶ י ֹלא־ִנּסָ ּכִ

ָבִאי. ּיּוד ַהּצְ ַלּצִ

ֶגב ּנֶ ּבַ ִכּסּוִפים ׁשֶ ִנים). ִנְמָצא ּבְ ־1,500 ׁשָ ְפֵני ּכְ ֵסיָפס (ִמּלִ ָרה. ֶקַטע ִמּפְ ַאְרֵיה טֹוֵרף ּפָ
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ִוד? ָהָיה ְלָגְלָית ַעל ּדָ ְתרֹון ׁשֶ א. ָמה ַהּיִ   .5

ְלָית? ל ּגָ קֹו ׁשֶ ׁשְ ִוד ָנחּות ִמּנִ ל ּדָ קֹו ׁשֶ ָמה ָהָיה ִנׁשְ ב. ּבְ

רֹון ְלִיְתרֹון? ִוד ֶאת ַהִחּסָ יַצד ָהַפְך ּדָ ג. ּכֵ

ל  ְבֵרי ָהֶעְלּבֹון ׁשֶ ִוד ַעל ּדִ ל ּדָ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ יָעה תְּ ּפִ יַצד ִהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ׁשַ   .6
ְרֵאִלים?  ׂשְ ֹוְמִעים ַהּיִ ים ְוַעל ַהּשׁ ּתִ ִלׁשְ ֹוְמִעים ַהּפְ ְלָית ַעל ַהּשׁ ּגָ

ָבה. ר ִעם ּבּועֹות ַמְחׁשָ ְרצּו ּתּוְכלּו ְלַצּיֵ ְתבּו, אֹו ִאם ּתִ ּכִ

ָרֵאל. ֵחֵרף ֶאת ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ר ׁשֶ ְלָית ְמֻסּפָ ַעל ּגָ   .7
ָרֵאל. ה ֵמַעל ִיׂשְ ָרָצה ְלָהִסיר ֶחְרּפָ ר ׁשֶ ִוד ְמֻסּפָ ַעל ּדָ  

ה"? ין "ֵחֵרף" ְלֵבין "ֶחְרּפָ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ  

ַצַה"ל?  ד ּבְ ְהֶיה ְלָכל ְמַפּקֵ ּיִ ִוד ָחׁשּוב ׁשֶ ל ּדָ כּונֹוָתיו ׁשֶ ֵאילּו ִמּתְ   .8
קּו. ַנּמְ

חֹון  ּצָ ּנִ ְפִקיד ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּתַ ם ִלְבֵני ִיׂשְ ִוד, ּגַ ל ּדָ ַלְמרֹות ִנְצחֹונֹו ׁשֶ   .9
ירּו. ים – ַהְסּבִ ּתִ ִלׁשְ ַעל ּפְ

ן ְלָפָניו, ְוִאּלּו  ר ִהְזִמינֹו ְלַנּגֵ ֲאׁשֶ ִוד ָלִראׁשֹוָנה ּכַ ַגׁש ֶאת ּדָ אּול ּפָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ֶפֶרק טז ְמֻסּפָ ּבְ
ים. ּתִ ִלׁשְ ָרב ִעם ַהּפְ ֵדה ַהּקְ ׂשְ ִוד ָלִראׁשֹוָנה ּבִ ַגׁש ֶאת ּדָ אּול ּפָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ

ה  ִגיׁשָ ֵני ִסּפּוִרים ׁשֹוִנים ַעל ַהּפְ ל ׁשְ ְצאּוָתם ׁשֶ יִרים ֶאת ִהּמָ ְסּבִ ֵיׁש חֹוְקִרים ַהּמַ
ְמְסרּו ִמּדֹור  ּנִ ֵני ִסּפּוִרים ׁשֶ ָעם ׁשְ כּו ּבָ ִהְתַהּלְ ָכְך ׁשֶ אּול, ּבְ ִוד ְוׁשָ ין ּדָ ָהִראׁשֹוָנה ּבֵ

ֵניֶהם ְוֶהְחִליט  יר ֶאת ׁשְ ר ִהּכִ ַסּפֵ יֵניֶהם. ַהּמְ ה ָהִראׁשֹוָנה ּבֵ ִגיׁשָ ְלדֹור ַעל ַהּפְ
אּול. דֹוֶמה ְלִסּפּוֵרי ַהְמָלַכת ׁשָ ֶפר. זֹאת ּבְ ְלַהְכִניס אֹוָתם ַלּסֵ

ִלי ָהרִֹעים – ַיְלקּוט.  40  ּכְ
יר ִלְקֹלַע ֶאֶבן   ְוַקְלעֹו ְבָידֹו – ַמְכׁשִ

ִהי. ְלׁשֶ ָרה ּכָ ְלַמּטָ

יר אֹוְתָך ְלָיִדי. ְרָך – ַיְסּגִ ְיַסּגֶ  46

ְלָחָמה – ה' ַמְחִליט  י ַלה' ַהּמִ ּכִ  47 
ְלָחָמה. ּמִ ַח ּבַ ִמי ְיַנּצֵ

ְרִמיל  ִלי – ֶאל ּתַ ֶאל־ַהּכֶ  49 
א ָעָליו. ׂשָ ּנָ  ָהרֹוִעים ׁשֶ

ע – ָקַלע. ַוְיַקּלַ

ְרּדֹף. ֹלק – ִמּלִ ִמּדְ  53 
ִאירּו  ִהׁשְ ל ָמה ׁשֶ ְזזּו ֶאת ּכָ ׁשֹּסּו – ּבָ ַוּיָ

ָרב. ֵדה ַהּקְ ׂשְ ים ּבִ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

קֹו. ֵלי ִנׁשְ ָליו – ּכְ ּכֵ  54

אּול. ל ׁשָ ַאְבֵנר – ּדֹודֹו ׁשֶ  55

ִעיר. ָהָעֶלם – ַהּצָ  5
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ָאה ַה־20 ִוד ְוָגְלָית, ֶג‘ק ַהְיְנס, ַהּמֵ ּדָ
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ְרִניִני, 1623 ִוד, ּבֶ ֶסל ּדָ ּפֶ
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י, 2007 ְסּפִ ִוד, יּוַבל ּכַ ּדָ
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ם ֶאת  ה, ִסּיֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַכּלֹתֹו – ּכַ ּכְ   1 
אּול. יָחתֹו ִעם ׁשָ  ׂשִ

ַנְפׁשֹו – ָאַהב אֹותֹו  ֱאָהֵבהּו ּכְ  ַוּיֶ
מֹו ֶאת ַעְצמֹו. ּכְ

א  ֵדי ְלַמּלֵ אּול – ּכְ ֵחהּו ׁשָ ּקָ ַוּיִ  2 
ָבא. ּצָ ְפִקיִדים ּבַ ּתַ

ֵחם. ד ּוְלִהּלָ ֵצא ָדִוד – ְלַפּקֵ ַוּיֵ  5 
ֶכל ּוַמְצִליַח. ׂשֵ יל – ָהָיה נֹוֵהג ּבְ ּכִ  ַיׂשְ
ֵעיֵני ָכל־ָהָעם – ָהָעם ָהָיה  יַטב ּבְ  ַוּיִ

ְך. ה ִמּכָ ְמֻרּצֶ

בּו  ר ׁשָ ֲאׁשֶ בֹוָאם – ּכַ ַוְיִהי ּבְ  6
ים. ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְלָחָמה ּבַ  ֵמַהּמִ

ל  אּול – ְלַקּבֵ ֶצאָנה... ִלְקַראת ׁשָ  ַוּתֵ
ַח. ַנּצֵ ֶלְך ַהּמְ ֵני ַהּמֶ ֶאת ּפְ

אּול ָהַרג  ֲאָלָפו – ׁשָ אּול ּבַ ה ׁשָ ִהּכָ   7 
ים. ּתִ ִלׁשְ  ַאְלֵפי ּפְ

ל  רֹות ֲאָלִפים ׁשֶ ִרְבבָֹתיו – ַעׂשְ
ים. ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ַעס.  ָבר – ּכָ ֵעיָניו ַהּדָ ַרע ּבְ ַוּיֵ   8 
ּכֹל ֵהן  לּוָכה – ּבַ ְועֹוד לֹו ַאְך ַהּמְ

י, ָחֵסר ַרק  ּנִ הּוא טֹוב ִמּמֶ בֹות ׁשֶ חֹוׁשְ
ְמִליכּו אֹותֹו. ּיַ ׁשֶ

ִדיד  לּוָכה. ִמי ָהָיה ַהּיָ ֵבית ַהּמְ ם אֹוֵיב ְוַגם ְיִדיד ֶנֶפׁש ּבְ ְלָדִוד ָהיּו ּגַ   .1
ּוִמי ָהָיה ָהאֹוֵיב?

אּול ְלָדִוד ַלְחזֹר ְלֵביתֹו?  ירּו ַמּדּוַע לֹא ָנַתן ׁשָ ַהְסּבִ   .2

קֹו, ָמה ָרָצה ִלְרמֹז  א. ַמּדּוַע ָנַתן ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ֶאת ְמִעילֹו ְוִנׁשְ   .3
ה ֶזה? ַמֲעׂשֶ ְלָדִוד ּבְ

ירּו. ל ְיהֹוָנָתן? ַהְסּבִ ִתיָנה ׁשֶ ה ַהּנְ ֲעׂשֶ ִוד ִמּמַ ב. ָמה ֵהִבין ּדָ

אּול? ֵרי ׁשָ ַהֲעָרַכת ָהָעם ְוׂשָ ִוד ּבְ ר, ַמּדּוַע ָזָכה ּדָ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ   .4

ָנ"ְך ִהיא ֲחָזָרה ַעל אֹותֹו  ּתָ יָרה ּבַ ִ ל ַהּשׁ ר ׁשֶ יָמֵני ַהֶהּכֵ א. ֶאָחד ִמּסִ   .5
יַצד  ְקּבֶֹלת. ּכֵ ים ׁשֹונֹות. ַלֲחָזָרה זֹו קֹוְרִאים ּתִ ִמּלִ ַרְעיֹון ּבְ

ָפסּוק 7? ּבְ ים ׁשֶ ׁשִ ל ַהּנָ חֹון ׁשֶ ּצָ יַרת ַהּנִ ׁשִ ר ִלְראֹות זֹאת ּבְ ֶאְפׁשָ

אּול? ים ֶאת ׁשָ ׁשִ יַרת ַהּנָ ַמּדּוַע ִהְכִעיָסה ׁשִ ב. 
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ל  ַיֲחסֹו ׁשֶ ָחל ּבְ ְפֶנה ׁשֶ ּמִ יא ּבַ ַמהּו ֶרַגע ַהּשִׂ   .6
אּול ְלָדִוד? ׁשָ

ים  לֹוׁש ִמּלִ א. ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ׁשָ   .7 
אּול  ל ׁשָ ַיֲחסֹו ׁשֶ רּות ּבְ ְרּדְ אֹות ִהּדַ ַבּטְ ַהּמְ

סּוִקים 9, 12, 15).  ְלָדִוד. ְראּו ּפְ

בֹו  ר ִלְלֹמד ֵמֶהן ַעל ַמּצָ  ב. ָמה ֶאְפׁשָ
אּול?  ל ׁשָ י ׁשֶ ְפׁשִ ַהּנַ

ׁשֹו  ה ַלֲחׁשָ ּבָ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ א.   .8
ִוד? אּול ִמּדָ ל ׁשָ ר ׁשֶ ּבֵ ַההֹוֵלְך ּוִמְתּגַ

ָבִאִיּם  ְפִקיִדים ַהּצְ ּתַ ִוד ִהְצִליַח ּבַ ּדָ ב. 
יר  אּול. ֵאיְך ַמְסּבִ יל ָעָליו ׁשָ ִהּטִ  ׁשֶ

ּבֹות ְלַהְצָלָחתֹו זֹו? ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ ַהּמְ

ִוד?  ַמּדּוַע אֹוֵהב ָהָעם ֶאת ּדָ א.    .9

הּוא ָהָיה ָאֵכן ָאָדם  ִוד ׁשֶ רּוְתֶכם ִעם ִסּפּוֵרי ּדָ הֹוִכיחּו ִמּתֹוְך ֶהּכֵ  .10
ַגּלּו ִסּפּוִרים  מּוֵאל ּתְ ֵסֶפר ׁשְ יכּו ִלְקרֹא ּבְ ְמׁשִ ר תַּ ֲאׁשֶ ִריְזָמִטי. (ּכַ ּכָ

ִריְזָמִטי). ִוד ָהָיה ַמְנִהיג ּכָ ּדָ ִדים ׁשֶ ַלּמְ נֹוָסִפים ַהּמְ

ִוד? נֹוָתיו ִעם ּדָ ן ֶאת ּבְ אּול ְלַחּתֵ ַמּדּוַע ָרָצה ׁשָ   .1

ה. ָמה ָקָרה ְלַהְבָטָחה זֹו? ָ ּתֹו ְלָדִוד ְלִאּשׁ אּול ִהְבִטיַח ֶאת ֵמַרב ּבִ ׁשָ   .2

ִריְזָמִטי"  ּתַֹאר: "ּכָ ִריְזָמה" אֹו ּבַ ַעל ּכָ ּתַֹאר: "ּבַ נֹוֲהִגים ְלַכּנֹות ָאָדם ּבַ
ים, הּוא ַנֲעָרץ  ָעה ַעל ֲאָנׁשִ ּפָ ר ַהׁשְ כׁשֶ ן ּבְ ֶחֶסד ָהֵאל, הּוא ְמֻחּנָ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְוָאהּוב ְוֵיׁש לֹו ְיכֶֹלת ְלַהְנִהיג. 

י ָחׁשּוב  ׁשּוט, ֵאיֶנּנִ 18  ִמי ָאנִֹכי – ֲאִני ָאָדם ּפָ
ד.  ְוִנְכּבָ

לֹוַמר  י, ּכְ ְחּתִ ּפַ י – ּוִמי ִמׁשְ  ּוִמי ַחּיַ
ׁשּוט. ֲאִני ִמּמֹוָצא ּפָ

ַמן ָלֵתת. יַע ַהּזְ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ת – ּכַ ֵעת ּתֵ ּבְ  19

ה  ֵעיָניו – ָהָיה ְמֻרּצֶ ָבר ּבְ ר ַהּדָ ׁשַ ַוּיִ  20 
ַמע. ָ ּשׁ ה ׁשֶ ִמּמָ

יל אֹותֹו. ְכׁשִ ּתַ ְלמֹוֵקׁש – ְלַמְלּכֶֹדת ׁשֶ  21 
י. ְהֶיה ָנׂשּוי ְלִבּתִ י – ּתִ ן ּבִ ְתַחּתֵ ּתִ

ֶלְך? – ַהִאם  ּמֶ ן ּבַ ֵעיֵניֶכם ִהְתַחּתֵ ה ּבְ ַהְנַקּלָ  23
יבּות?  הּו ֲחַסר ֲחׁשִ ֶ  ֶזה ַמּשׁ

לֹוַמר ֵאיִני ָראּוי ּוְלָכבֹוד הּוא ִלי  ּכְ
יִעים ִלי זֹאת.  ּצִ ּמַ ׁשֶ

ֶהָחָתן  ֶכֶסף ׁשֶ נֹות ּבְ ֹמַהר – ַמּתָ  25 
ה.  ּלָ  ָהָיה נֹוֵתן ַלֲאִבי ַהּכַ

זּוי. ד, ּבָ ֻכּבָ ה – ַהֶהֶפְך ִמּמְ  ְנַקּלָ
ים – ַהּמַֹהר ִיְהֶיה  ּתִ ִלׁשְ ֵמָאה ָעְרלֹות ּפְ ּבְ

ֲהרֹג ְוָתִביא ִלי ֶאת  ּתַ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ֵמָאה ּפְ
ָהַרְגּתָ אֹוָתם. הֹוָכָחה ׁשֶ ָעְרלֹוֵתיֶהם, ּכְ

ְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים ָרָעה –  ַוּתִ  10 
ֹעֶנׁש  ר ּבָ א. אּוַלי ִנְזּכַ  ָהָיה ְמֻדּכָ

ד  א ָעָליו ְוָחׁשַ מּוֵאל ִנּבֵ ְ ּשׁ  ׁשֶ
ּנֹו. ִוד הּוא ֵרעֹו ַהּטֹוב ִמּמֶ ּדָ ׁשֶ

יתֹו.  ַוְיִסֵרהּו – ִהְרִחיק אֹותֹו ִמּבֵ  13

ַחד. ָגר – ּפָ ַוּיָ  15

רֹאׁש ַהּלֹוֲחִמים,  יֹוֵצא ָוָבא – ָיָצא ּבְ  16 
ְלָחָמה. ּמִ ד ּבַ ַפּקֵ ָהָיה ַהּמְ

ה ְמתֹוֶפֶפת.  ָ  ִאּשׁ
ֶסל ָקדּום ֵמֵחָמר ּפֶ
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ה?  ָ ל ֶאת ִמיַכל ְלִאּשׁ ִוד ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ אּול ִמּדָ ַרׁש ׁשָ א. ָמה ּדָ   .3

ה זֹו? ׁשָ ַבּקָ ֶרת ּבְ ְסּתֶ ָנתֹו ַהּנִ ּוָ ב. ָמה ָהְיָתה ּכַ

ָעה?  ִוד ַלַהּצָ ים ּדָ ֲערּו, ַמּדּוַע ִהְסּכִ ג. ׁשַ

ָמתֹו? ִוד ֵמַהְסּכָ ר ִלְלֹמד ַעל ּדָ ד. ָמה ֶאְפׁשָ

ְנָאתֹו ֵאָליו ָהְלכּו ְוָגְברּו. ַהֲעִתיקּו  ִוד ְוׂשִ אּול ִמּדָ ל ׁשָ ֲחדֹו ׁשֶ ּפַ   .4
ּטּוִיים ַהּמֹוִכיִחים זֹאת.  ּבִ

ִוד ֵמרֹוֵעה צֹאן  מּות ּדָ ִהְתַקּדְ ָלב ּבְ ַעּמּוד ֶזה הּוא ׁשָ ל ִאּיּור ּבְ ּכָ   .5
ֶלְך. ַלֲחַתן ַהּמֶ

ר ָהִאּיּור, ַהְתִאימּו ְוַהֲעִתיקּו  ְרְתֶכם ֶאת ִמְסּפַ ַמְחּבַ מּו ּבְ ִרׁשְ  
ה: ִטים ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ט ַמְתִאים ִמּסַ ּפָ ְלָכל ִאּיּור ִמׁשְ

יֵמהּו  ׂשִ ט "ַוּיְ ּפָ ׁשְ ְלֻדְגָמה: ִאּיּור 6 ַמְתִאים ַלּמִ   
ר ֶאֶלף".  ׂשַ

ר ָעָליו,  ִעיל ֲאׁשֶ ט ְיהֹוָנָתן ֶאת־ַהּמְ ֵ ּשׁ ְתּפַ ַוּיִ   • 
ֵנהּו ְלָדִוד  ּתְ ַוּיִ

ּצֹאן  ה רֶֹעה ּבַ ְוִהּנֵ   •

י ַוְיִמיֵתהּו  ּתִ ִלׁשְ ְך ֶאת ַהּפְ ַוּיַ   •

ח אֹתֹו  ְמׁשַ ַוּיִ   •

ר ֶאֶלף  יֵמהּו ׂשַ ַוְיׂשִ   •

אּול  ָידֹו ְוָרַוַח ְלׁשָ ן ּבְ ּנֹור ְוִנּגֵ ִוד ֶאת ַהּכִ ְוָלַקח ּדָ   •

ִוד  ָרֵאל ִויהּוָדה אֵֹהב ֶאת ּדָ ְוָכל ִיׂשְ   •

ה  ָ ּתֹו ְלִאּשׁ אּול ֶאת־ִמיַכל ּבִ ן־לֹו ׁשָ ּתֶ ַוּיִ   •

8

7
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ִוד, ְלאֹור ָמה  י ּדָ ַלּפֵ אּול ּכְ ל ׁשָ יר ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ 6. ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ֶרק? ּפֶ ָראֶתם ּבַ ּקְ ׁשֶ

ל ִמיַכל ְלָדִוד? ָמה ָהָיה ַיֲחָסּה ׁשֶ   .7

נֹו  ם ְיהֹוָנָתן ּבְ ָדִוד ְוָרְצָתה אֹותֹו ְלָחָתן. ּגַ ִמיַכל ִהְתַאֲהָבה ּבְ א.    .8
ָכְך  ְרמּו ְיָלָדיו ּבְ ִוד ְוָהָיה ְמקָֹרב ֵאָליו ְמאֹוד. ָמה ּגָ ד ִעם ּדָ ִהְתַיּדֵ

אּול? ל ׁשָ בֹוָתיו ׁשֶ ְלַמְחׁשְ

ִנים ַהּבֹוְגִדים  ִמיַכל ּוִביהֹוָנָתן ּבָ ר ִלְראֹות ּבְ ב. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ְתֶכם. קּו ֶאת ֶעְמּדַ ֲאִביֶהם? ַנּמְ ּבַ

ִפְרֵקנּו? אּול ְלָדִוד ּבְ ין ׁשָ ר ִלְראֹות ּבֵ ֵאילּו ִנּגּוִדים ֶאְפׁשָ   .9

רּו  ּקָ ְדעּו ַעל ֵארּוִעים ׁשֶ תֵּ ּמּוִדים, ַאְך ָחׁשּוב ׁשֶ ָתְכִנית ַהּלִ ָרִקים יט ַעד כג ֵאיָנם ּבְ ּפְ
ִדי.  ֵעין ּגֶ יו ּבְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ְמְצאּו ֶאת ּדָ א תִּ ֶרק ַהּבָ ּפֶ ֵדי ְלָהִבין ַמּדּוַע ּבַ ה, ּכְ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּבִ
ִוד אֹוְיבֹו. יֹוָנָתן  ן ַלֲהרֹג ֶאת ּדָ ּוֵ הּוא ִמְתּכַ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ָריו ְוִלְבֵני ִמׁשְ אּול הֹוִדיַע ְלׂשָ ׁשָ
ְקָדה  אּול. רּוַח ָרָעה ּפָ ִוד חֹוֵזר ְלֵבית ׁשָ נֹות ָאִביו. ּדָ ּוָ ה לֹו ֶאת ּכַ ּלָ ֱאָמן ְלָדִוד ּגִ ַהּנֶ
אן  ה ְלָהִטיל ֶאת ַהֲחִנית ְוַלֲהרֹג אֹותֹו. ִמּכָ אּול ְוהּוא ׁשּוב ִנּסָ ַעם נֹוֶסֶפת ֶאת ׁשָ ּפַ

ָליו רֹוְדִפים  אּול ְוַחּיָ ָ ּשׁ ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום, ּכְ ִוד ִמּמָ ת ְנדּוֵדי ּדָ ָרׁשַ ָוֵאיָלְך ַמְתִחיָלה ּפָ
ע  ַאְרּבַ ם ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ּכְ יהּוָדה. ׁשָ ּבִ יַע ִלְמָעַרת ֲעדּוָלם ׁשֶ ַאֲחָריו ְלָתְפסֹו. הּוא ִהּגִ

ּלֹא  ֲעֵלי חֹובֹות ׁשֶ ָהיּו ּבַ ֶחְבָרה, אֹו ׁשֶ בּו ּבַ ּלְ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ים ׁשֶ ים ְמיָֹאׁשִ ְמאֹות ֲאָנׁשִ
ס  ֵדי ְלַבּסֵ ּכְ ִוד ֵהִבין ׁשֶ ְמעּו ְלָדִוד ְוָראּו ּבֹו ֶאת ַמְנִהיָגם. ּדָ ָמם. ֵהם ִנׁשְ ּלְ ִהְצִליחּו ְלׁשַ
ים  ּתִ ִלׁשְ ר ַהּפְ ֲאׁשֶ ְבטֹו. ּכַ ֵני ׁשִ ׂש ּתֹוְמִכים נֹוָסִפים ֵאֶצל ּבְ ֶאת ַמְנִהיגּותֹו ָעָליו ְלַחּפֵ
ִוד  ים, ָיָצא ּדָ ּתִ ִלׁשְ בּול ִעם ּפְ ַנֲחַלת ְיהּוָדה ָסמּוְך ַלּגְ לּו ַעל ְקִעיָלה - ִעיר ּבְ ִהְתַנּפְ

ׁש  ְקִעיָלה, ַאְך ָחׁשַ ֵאר ּבִ ָ ים. הּוא ָרָצה ְלִהּשׁ ּתִ ִלׁשְ י ָהִעיר ְוֵהִביס ֶאת ַהּפְ ְלֶעְזַרת ַאְנׁשֵ
ֶהם  ה ּבָ אּול ַיּכֶ ָ ּשׁ ַחד ׁשֶ אּול, ִמּפַ דּו ּבֹו ְוִיְמְסרּו אֹותֹו ִליֵדי ׁשָ ֵבי ְקִעיָלה ִיְבּגְ ּתֹוׁשָ ׁשֶ

אּול  ינּו ְלׁשָ הּוָדה ִהְלׁשִ ים ִמּיְ ֲעָרָבה. ֲאָנׁשִ ר ָמעֹון ּבָ ַרח ְלִמְדּבַ ִוד ּבָ ָדִוד. ּדָ ִאם ִיְתְמכּו ּבְ
ִוד, ֲאָבל  ף ַאֲחָריו ְוִכְמַעט ִהְצִליַח ִלְלּכֹד ֶאת ּדָ אּול ָיָצא ְלִמְרּדָ ַעל ְמקֹום ַמֲחבֹואֹו. ׁשָ

אּול ֶנֱאַלץ ְלַהְפִסיק ֶאת  ַעם נֹוֶסֶפת. ׁשָ ְקפּו ּפַ ים ּתָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ יָעה ֵאָליו ְיִדיָעה ׁשֶ ִהּגִ
ם.  ף ְוָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ֶנְגּדָ ְרּדָ ַהּמִ
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ְפָרִקים יט–כג  ִוד. ּבִ אּול ָהָיה עֹוֵין ֶאת ּדָ ָ ּשׁ ֶפֶרק יח ׁשֶ  ָלַמְדנּו ּבְ
אּול  פּו ַעל ְיֵדי ׁשָ ִהְצָטְרפּו ֵאָליו, ִנְרּדְ ים ׁשֶ ִוד ְוָהֲאָנׁשִ ּדָ ר ׁשֶ  ְמֻסּפָ

ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים. ר ְיהּוָדה ּבִ ִמְדּבַ ר ּבְ ּתֵ ְוֶנֶאְלצּו ִלְברַֹח ּוְלִהְסּתַ

מּוֵאל:  ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ּנָ ּכֻ ִוד הּוא ָהִאיׁש ׁשֶ ּדָ אּול ׁשֶ ַהִאם ָיַדע ׁשָ   .1 
ְמקֹומֹו?  ְמלְֹך ּבִ ּיִ לֹוַמר ָהִאיׁש ׁשֶ " ּכְ ּךָ "ֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמּמֶ

 

ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ַהְסּבִ

ל  חּור ִמּכָ אּול ָלַקח ִעּמֹו 3,000 ּבָ ָ ּשׁ ן ׁשֶ ר ְלַצּיֵ ַסּפֵ ַמּדּוַע ָטַרח ַהּמְ   .2
ִוד? ים ַאֲחֵרי ּדָ ף ַהִחּפּוׂשִ ד ַעל ֶהּקֵ ף? ָמה ֶזה ְמַלּמֵ ְרּדָ ָרֵאל ַלּמִ ִיׂשְ

אֹוְגָרִפי ַעל ֵאזֹור ֵעין  ְדָיה ֵמיָדע ּגֵ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ּבָ ַחּפְ  .3
ֵאזֹור ֶזה.  ר ּבְ ּתֵ ִוד ְלִהְסּתַ ַחר ּדָ ירּו ַמּדּוַע ּבָ ִדי ְוַהְסּבִ ּגֶ

3 ְלָהֵסְך ֶאת־ַרְגָליו – ַלֲעׂשֹות ֶאת 
 ְצָרָכיו.

ֶצה ָהֲאחֹוִרי. ּקָ ָעָרה – ּבַ ֵתי ַהּמְ ַיְרּכְ ּבְ

ִדי ַמְעַין ֵעין ּגֶ

ִדי צּוֵקי ֵעין ּגֶ
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ִוד אֹתֹו – ִהְתָחֵרט. ְך ֵלב־ּדָ ַוּיַ   5

ִחיר ה'. יַח ה' – ְלֶמֶלְך ּבְ ִלְמׁשִ   6

אּול – ְלָהְרגֹו. ָלקּום ֶאל־ׁשָ   7

יו  אּול ַוֲאָנׁשָ ָ ּשׁ ַאֲחֵרי־ֵכן – ַאֲחֵרי ׁשֶ   8
ִהְתַרֲחקּו ְמַעט.

י ָעֶליָך. י, ִרַחְמּתִ ָחס ָעֶליָך – ַחְסּתִ 10  ַוּתָ

ּה – אֹוֵרב ִלי  י ְלַקְחּתָ צֶֹדה ֶאת־ַנְפׁשִ  11
ְלָהְרֵגִני.

דּום. ם ַהּקָ ְתּגָ ְדמֹוִני – ַהּפִ ל ַהּקַ ְמׁשַ  13

ְרעׁש ֶאָחד –  ֶלב ֵמת, ַאֲחֵרי ּפַ ַאֲחֵרי ּכֶ  14 
ֵהם ַחְסֵרי ֵעֶרְך. ׁשֶ

ן – ְלׁשֹוֵפט. ְלַדּיָ  15

ם. ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ַכּלֹות – ּכַ ּכְ  16

יָת ְלַמֲעִני  ִני ַהּטֹוָבה – ָעׂשִ ַמְלּתַ ּגְ  17 
ַרק טֹוב.

יר אֹוִתי. ַרִני – ִהְסּגִ ִסּגְ  18

ִמיד. ׁשְ ְכִרית – ַאל ּתַ ִאם־ּתַ  21

ָאְרָבה ְלָדִוד  ָנה ׁשֶ ּכָ ָעָרה? ָמה ַהּסַ ּמְ אּול ּבַ ָאְרָבה ְלׁשָ ָנה ׁשֶ ּכָ ָמה ַהּסַ   .4
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ יו? ּכִ ַוֲאָנׁשָ

אּול.  נּות ְוַלֲהרֹג ֶאת ׁשָ ּמְ ל ֶאת ַהִהְזּדַ ּנּו ְלַנּצֵ ְרׁשּו ִמּמֶ ִוד ּדָ י ּדָ א. ַאְנׁשֵ   .5
ְכֵנַע אֹותֹו ַלֲעׂשֹות זֹאת? ֵאיֶזה ִטעּון ִנּסּו ְלׁשַ ּבְ

ה?  ֲעׂשֶ דּותֹו ַלּמַ ִוד ֶאת ִהְתַנּגְ יַע ּדָ ֵאיֶזה ִטעּון ַמּבִ ב. ּבְ

ַמע  ָ ִוד ְלִהּשׁ ל ּדָ ִוד ֵמִעיד ֵסרּובֹו ׁשֶ ל ּדָ כּוָנה ׁשֶ ג. ַעל ֵאיזֹו תְּ
ַלֲעָצָתם?

אּוַלי ָהיּו ְלָדִוד: בֹות ׁשֶ ְמֵין ַמְחׁשָ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ  

ל  ִני ְלאֶֹרן. ָמה ְמקֹורֹו ׁשֶ ָבִרים!" ָאַמר ּדָ ּדְ ַע אֹוִתי ּבִ ּסֵ ְפִסיק ְלׁשַ 6. "ּתַ
ּטּוי? ַהּבִ

קּו ֶאת  ַמְלּכֹו? ַנּמְ אֹוְיבֹו אֹו ּכְ אּול: ּכְ ִוד ְלִהְתַיֵחס ְלׁשָ א. ֵאיְך ָצִריְך ּדָ   .7
ְתֶכם.  ֶעְמּדַ

אּול? ל ׁשָ ַנף ְמִעילֹו ׁשֶ ִוד ֶאת ּכְ ַרת ּדָ ב. ַמּדּוַע ּכָ
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ִוד? ג. ַמּדּוַע ִהְתָחֵרט ּדָ

ה אֹותֹו". ּטּוי: "ִלּבֹו ִהּכָ ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ְתבּו ִמְקֶרה ָקָצר ְוִהׁשְ ד. ּכִ

ה זֹאת?  אּול. ַמּדּוַע ָעׂשָ ְדָבִרים ֶאל ׁשָ ָנה ּבִ ִוד ּפָ א. ּדָ   .8

ְתבּו  אּול? ּכִ ָכבֹוד ְלׁשָ ִוד ִמְתַיֵחס ּבְ ּדָ ר ִלְלֹמד ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ ב. ִמּמָ
ְסִעיִפים. ּבִ

ָנתֹו ִלְפּגַֹע ּבֹו?  ַכּוָ י ֵאין ּבְ אּול, ּכִ ְכֵנַע ֶאת ׁשָ ִוד ְלׁשַ ה ּדָ יַצד ִנּסָ ג. ּכֵ
ְסִעיִפים. ְפסּוִקים 9 ַעד 15 ְוִכְתבּו ּבִ ֵהָעְזרּו ּבִ

ד  ת ַהּבַ ִפּסַ ִוד ְמַנְפֵנף ּבְ ר ָרָאה ֶאת ּדָ ֲאׁשֶ אּול ּכַ ר ׁשָ ָמה ִנְזּכַ ֲערּו, ּבְ ׁשַ   .9
סּוק 27 ּוָפסּוק 28). ֶרק טו, ּפָ ל ְמִעילֹו? (ְראּו ּפֶ ׁשֶ

ּה".  י ְלַקְחּתָ ה צֶֹדה ֶאת־ַנְפׁשִ אּול: "ְוַאּתָ ִוד ָאַמר ְלׁשָ א. ּדָ  .10 
ין "צֶֹדה" ְל"ַצִיד"? ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ

ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ירֹות, ִמׁשְ הּו ְיׁשִ ֶ ר לֹא רֹוִצים לֹוַמר ַמּשׁ ֲאׁשֶ ב. ִלְפָעִמים, ּכַ
ֹוֵמַע ְלַנֵחׁש ְלִמי אֹו ְלָמה  ִאיִרים ַלּשׁ ל, ּוַמׁשְ ָמׁשָ ם אֹו ּבְ ִפְתּגָ ּבְ

ִעים ֵיֵצא  ם: "ֵמְרׁשָ ְתּגָ ּפִ ְדָבָריו ּבַ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ִוד ִהׁשְ ָנה. ּדָ ּוָ ַהּכַ
ם?  ְתּגָ אּול ְלָהִבין ֵמַהּפִ ע" – ָמה ָצִריְך ָהָיה ׁשָ ֶרׁשַ

ּלֹא  אּול, ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ׁשָ ֵדי ְלׁשַ ִוד ּכְ ׁש ּדָ ּמֵ ּתַ ּמּוִיים ִמׁשְ ֵאילּו ּדִ ג. ּבְ
ף ַאֲחָריו? ְרּדָ ּמִ יְך ּבַ ַדאי ְלַהְמׁשִ ּכְ

יעּו ָעָליו.  ּפִ ִוד ִהׁשְ ְבֵרי ּדָ ּדִ אּול ְלָדִוד ִנְרֶאה ׁשֶ ל ׁשָ ְתׁשּוָבתֹו ׁשֶ א. ּבִ  .11
תּוב: הֹוִכיחּו ֵמַהּכָ

ָחָטא. ָכְך ׁשֶ יר ּבְ אּול ִהּכִ ָ ּשׁ • ׁשֶ

אּול ִהְתָחֵרט. ָ ּשׁ • ׁשֶ

ִוד ִיְמלְֹך. ּדָ ה ׁשֶ ִלים ִעם ָהֻעְבּדָ אּול ִהׁשְ ָ ּשׁ • ׁשֶ

יָך ָהָרָעה".  ַמְלּתִ ִני ַהּטֹוָבה, ַוֲאִני ּגְ ַמְלּתַ ה ּגְ אּול ָאַמר ְלָדִוד: "ַאּתָ ב. ׁשָ
אּול?  ֵון ׁשָ ְלָמה ִהְתּכַ
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ירּו. ֶכם ֵאמּון? ַהְסּבִ אּול ְלָדִוד עֹוְררּו ּבָ ְבֵרי ׁשָ א. ַהִאם ּדִ  .12

ם. קּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ אּול? ַנּמְ ִוד ֶהֱאִמין ְלִדְבֵרי ׁשָ ב. ַהִאם ּדָ

אּול" –  ִוד ְלׁשָ ַבע ּדָ ָ ּשׁ תּוב: "ַוּיִ ֶרק ּכָ ם ֶאת ַהּפֶ ַסּיֵ סּוק ַהּמְ ּפָ ּבַ  .13 
ע? ּבַ ַעל ָמה ִנׁשְ

רֹוְקס ר ּבְ אּול. ִצּיֵ י ׁשָ ִוד ָחס ַעל ַחּיֵ ּדָ
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ֵני ֵארּוִעים. ָמה ֵהם? ר ֵמיָדע ַעל ׁשְ ַחּבֵ ָפסּוק 1 מֹוֵסר ַהּמְ א. ּבְ   .1

ִוד? י ּדָ מּוֵאל ַעל ַמֲעׂשֵ ל ׁשְ יַע מֹותֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ב. ׁשַ

יהּוָדה? ּבִ יַע ָנָבל ְלַכְרֶמל ׁשֶ ְכבֹודֹו ִהּגִ ּלִ א. ַמהּו ָהֵארּוַע ׁשֶ   .2

קּוָפה ַהִהיא  ּתְ ים ּבַ ל ֲאָנׁשִ ָרם ׁשֶ ד ָעׁשְ ר, ְלִפי ָמה ִנְמּדַ ֻסּפָ ב. ְלִפי ַהּמְ
סּוק 2).  ֶרק יג, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ם ּבְ (ְראּו ּגַ

ל  כּונֹוֶתיָה ׁשֶ ל ָנָבל מּול ּתְ כּונֹוָתיו ׁשֶ ֵני טּוִרים: ּתְ ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ   .3
ֲאִביַגִיל.

ה  ר ָאַמר: "ּכֹה ֶלָחי ְוַאּתָ ֲאׁשֶ ִוד ִלְמסֹר ְלָנָבל ּכַ ן ּדָ ּוֵ א. ְלָמה ִהְתּכַ   .4
לֹום"?  ר־ְלָך ׁשָ לֹום, ְוכֹל ֲאׁשֶ לֹום, ּוֵביְתָך ׁשָ ׁשָ

ָבל? נֹות ָמזֹון ִמּנָ ל ַמּתְ ִוד ְלַקּבֵ ַרׁש ּדָ ב. ַמּדּוַע ּדָ

ְצלּום ֵאזֹור ִמְרֶעה  ּתַ
ר ְיהּוָדה ִמְדּבַ ּבְ
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ָפסּוק 3,   נּו ּבְ ִוד? ַעּיְ ת ּדָ א. ַמּדּוַע לֹא ָרָצה ָנָבל ְלֵהָענֹות ִלְדִריׁשַ   .5
ּוִבְפסּוִקים 10–11.

ל ָנָבל ְלַהֲאִכיל ֶאת  ן ְלָהִבין ֶאת ֵסרּובֹו ׁשֶ י ִנתָּ ב. ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ּכִ
ה,  רּוב ַהּזֶ יִקים ֶאת ַהּסֵ ְצּדִ ִוד. ַנּסּו ִלְכּתֹב ִטעּוִנים ַהּמַ י ּדָ ַאְנׁשֵ

רּוב. ָתם ִטעּוִנים ֶנֶגד ַהּסֵ ּוְלֻעּמָ

ִמיָכתֹו  ל ָנָבל ְלָדִוד נֹוֵבַע ִמּתְ ֲחסֹו ׁשֶ ּיַ יק ׁשֶ ר ְלַהּסִ ג. ַהִאם ֶאְפׁשָ
טּו. ירּו ְוַצּטְ אּול? ַהְסּבִ ׁשָ ּבְ

ט  ּפָ ׁשְ ָנָבל? ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ִוד ֶאת ְרצֹונֹו ִלְנקֹם ּבְ ק ּדָ יַצד ְמַנּמֵ ּכֵ א.    .6
סּוק 21.  ְתִאים ִמּפָ ַהּמַ

רּו  ַחת טֹוָבה" הּוא ִניב ְלׁשֹוִני. ַחּבְ יב ָרָעה ּתַ ט "ֵהׁשִ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ב. 
ִניב ֶזה. ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ִמׁשְ

יתֹו ִהיא  ֵני ּבֵ ָנָבל ּוְבָכל ּבְ ִוד ִלְנקֹם ּבְ ַהְחָלַטת ּדָ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .7
ֶבת  ֶ ּזֹו ָהְיָתה ַהְחָלָטה ְמֻחּשׁ ַהְחָלָטה ָרָעה ּוְפִזיָזה ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ

ֵאזֹור. יט ּבָ ּלִ ׁשַ ס ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָרתֹו ָהְיָתה ְלַבּסֵ  ּוַמּטְ
ירּו. יִמים? ַהְסּבִ ם ַמְסּכִ ה ַאּתֶ ִעם ֵאיזֹו ֶעְמּדָ

ִוד? ְפֵני ּדָ רּויֹות נֹוָספֹות ִלְתגּוָבה עֹוְמדֹות ּבִ ֵאילּו ֶאְפׁשָ  .8
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ל  ּמּות ׁשֶ ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי – ּכַ  18
בּוָאה  ְרִעיֵני ּתְ ָלֵיי ּגַ ה ּדְ לֹוׁשָ ׁשְ ּכִ

 ְקלּוִיים.
ׁשֹות. ֵאִנים ְמֻיּבָ ֵבִלים – ּתְ ּדְ

ם. ֶקר – ְלִחּנָ ֶ ַאְך ַלּשׁ  21 
ְוֹלא־ִנְפַקד – לֹא ָחַסר.

ּזּוי ְלֶגֶבר. ִקיר – ְלׁשֹון ּבִ ין ּבְ ּתִ ַמׁשְ  22

ר ְמָנֲעָך ה' ִמּבֹוא ְבָדִמים – ה'  ֲאׁשֶ  26
ָך ַלֲהרֹג.  ָמַנע ִמּמְ

ַע ָיְדָך ָלְך – ה' עֹוֵצר אֹוְתָך  ְוהֹוׁשֵ
ְנקֹם  לֹוַמר ִמּלִ יַע ֶאת ַעְצְמָך, ּכְ הֹוׁשִ ִמּלְ

ָנָבל. ַעְצְמָך ּבְ ּבְ

נֹות. ּתָ ָרָכה – ַהּמַ ַהּבְ  27

ּה?  ְחּתָ ּפַ ָנה ָהאֹוֶרֶבת ִלְבֵני ִמׁשְ ּכָ יַצד נֹוַדע ַלֲאִביַגִיל ַעל ַהּסַ א. ּכֵ   .1
ְפסּוִקים 14 ַעד 18. נּו ּבִ ַעּיְ

ִוד  י ַנֲעֵרי ּדָ ַלּפֵ ַער ָהרֹוֶעה ְמָתֵאר ֶאת ִהְתַנֲהגּות ָנָבל ּכְ ב. ַהּנַ
ָוָנה? ֶהם" – ְלָמה ַהּכַ ַעט ּבָ ּטּוי: "ַוּיָ ּבִ ּבַ

ְפסּוִקים 14  ַער ָהרֹוֶעה ְלָדִוד ּבִ ל ַהּנַ ין ַיֲחסֹו ׁשֶ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ ג. 
ְפסּוִקים 10 ַעד 12? ל ָנָבל ְלָדִוד ּבִ ַעד 17, ְלֵבין ַיֲחסֹו ׁשֶ

ֶנת ֶאת  ִהְתַנֲהגּות ָנָבל ְמַסּכֶ ַער ֶאת ֲאִביַגִיל ׁשֶ ְכֵנַע ַהּנַ יַצד ְמׁשַ ד. ּכֵ
ּה? ְחּתָ ּפַ ל ִמׁשְ ּכָ

ֲחָרה ֲאִביַגִיל  ה ּבָ ֻעּלָ ֶרְך ּפְ ֵאיזֹו ּדֶ ּבְ   .2
י  יָה ְוֶאת ַחּיֵ יל ֶאת ַחּיֶ ֵדי ְלַהּצִ ּכְ

ה? ְחּתָ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ

ע  ַאְרּבַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ א.  ַהּמְ   .3
ֵדי ְלָתֵאר  ָעִלים ּכְ ֵהן ּפְ ים ׁשֶ ִמּלִ

ל ֲאִביַגִיל  ֶאת ִהְתַנֲהגּוָתּה ׁשֶ
ִוד.  ה ִעם ּדָ ִגיׁשָ ֶרַגע ַהּפְ ּבְ

 ַהֲעִתיקּו אֹוָתם ִמּתֹוְך 
סּוק 23. ּפָ

ב. ֵאיֶזה ֶמֶסר רֹוָצה ֲאִביַגִיל 
ִהְתַנֲהגּוָתּה זֹו? ְלַהֲעִביר ְלָדִוד ּבְ
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א ָנא – ְסַלח ָנא. ׂשָ  28 
ֶלת ַמְלכּות. ִית ֶנֱאָמן – ׁשֹוׁשֶ ּבַ

אּול. ָנה ְלׁשָ ּוָ ָקם ָאָדם – ַהּכַ ַוּיָ  29

יל  ְכׁשִ ּיַ הּו ׁשֶ ֶ ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול – ְלַמּשׁ  31
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ְוַיְפִחיד אֹוְתָך. ּבְ

ַחד. ִים ְלָתֵאר ּפַ ְרּכַ יק ּבִ ּטּוי ּפִ ּבִ ּבַ

 . ָאַמְרּתְ ַעם ׁשֶ ְבֵרי ַהּטַ ַטְעֵמְך – ּדִ  33

ֵתְך. ׁשָ ּקָ ל ֶאת ּבַ ָנִיְך – ֲאִני ְמַקּבֵ א ּפָ ָוֶאּשָׂ  35

כּוָנה  חֶֹסר ֶנֱאָמנּוָתּה ְלַבֲעָלּה ִהיא ּתְ אי ָיְדָעה ׁשֶ ַוּדַ ֲאִביַגִיל ּבְ  .4
הּו ָחׁשּוב יֹוֵתר  ֶ ׁש ַמּשׁ ּיֵ ְרֶאה, ׁשֶ ִפי ַהּנִ ָבה ּכְ ָרָעה, ֲאָבל ִהיא ָחׁשְ

ָבר? ֱאָמנּות ְלָנָבל – ָמה ַהּדָ ֵמַהּנֶ

ּלֹא ִלְנקֹם?  ִוד ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ּדָ ֵדי ְלׁשַ א. ֵאילּו ִטעּוִנים ַמֲעָלה ֲאִביַגִיל ּכְ   .5
ִאים: ִעיִפים ַהּבָ ּסְ ֵהָעְזרּו ּבַ

ל ָנָבל?  ָמתֹו ׁשֶ ֵדי ְלַהְפִחית ֵמַאׁשְ •  ָמה אֹוֶמֶרת ֲאִביַגִיל ּכְ   
ִוד? ה ַמְזִהיָרה ֲאִביַגִיל ֶאת ּדָ •  ִמּמָ   

ְבִטיָחה ֲאִביַגִיל ְלָדִוד? ּמַ מּול ׁשֶ •  ָמה ַהּגְ   

יֹוֵתר ֶאת  ְכֵנַע ּבְ ִ ּשׁ עּון ׁשֶ ּטִ ל ֲאִביַגִיל ִנְרֶאה ּכַ עּוִנים ׁשֶ ב. ֵאיֶזה ֵמַהּטִ
קּו. ְכִניתֹו ִלְנקֹם? ַנּמְ ִוד ַלְחזֹר ּבֹו ִמּתָ ּדָ

ִית ֶנֱאָמן".  ה ה' ַלאדִֹני ּבַ י ָעׂשה־ַיֲעׂשֶ ג. ֲאִביַגִיל אֹוֶמֶרת ְלָדִוד: "ּכִ
ר ֶזה? ּתּוְכלּו  ֶהְקׁשֵ ִית" ּבְ ה "ּבַ ָלּ ֶאֶלת ֵיׁש ַלּמִ ָמעּות ֻמׁשְ ֵאיזֹו ַמׁשְ

ּלֹון. ּמִ ְלֵהָעֵזר ּבַ

ֶכל, ֲחָכָמה. ֵאיְך ּתֹוִכיחּו  ֲאִביַגִיל ָהְיָתה טֹוַבת ׂשֵ ן ׁשֶ ר ְמַצּיֵ ַסּפֵ ַהּמְ   .6
זֹאת?  ָאֵכן ָהְיָתה ּכָ ׁשֶ

ָנָבל  ָקָמה ּבְ ָמתֹו ָלֶסֶגת ֵמַרְעיֹון ַהּנְ ִוד ֵמַהְסּכָ ר ִלְלֹמד ַעל ּדָ ָמה ֶאְפׁשָ   .7
יתֹו? ּוִבְבֵני ּבֵ

ד אֹוָתנּו ַהּקֹוְרִאים? ל ָנָבל ְלַלּמֵ א ִסּפּור מֹותֹו ׁשֶ ָמה ּבָ א.   .8

ט  ּפָ ָפסּוק 39 ִמׁשְ ָנָבל. ִמְצאּו ּבְ ד ה' ָהְיָתה ּבְ ּיַ ב ׁשֶ ִוד ָחׁשַ ם ּדָ ּגַ ב. 
ַהּמֹוִכיַח זֹאת.
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ר ָיקּוב ִויְלַמְסזֹון ַוט ִוד ַוֲאִביַגִיל, ִצּיֵ ּדָ
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ר: ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהּלִ ָרִקים כו כז ֵאיָנם ּבְ ּפְ
אּול ְוהֹוִדיעּו לֹו  ה ִעם ׁשָ ֻעּלָ פּו ּפְ ּתְ ֶבט ְיהּוָדה, ׁשִ ַנֲחַלת ׁשֵ ּבְ ֵבי ָהִעיר ִזיף ׁשֶ ּתֹוׁשָ

ְסִביַבת ִעיָרם. ר ּבִ ּתֵ ִוד ִמְסּתַ ָראּו ֶאת ּדָ ׁשֶ
ֵלט  אּול ּוַמְחִליט ְלִהּמָ ַיד ׁשָ ׁש ִלּפֹול ּבְ ִוד חֹוׁשֵ ף ַאֲחָריו. ּדָ אּול יֹוֵצא ְלִמְרּדָ ׁשָ

ֶדה  ן לֹו ֶאת ַאַחת ֵמָעֵרי ַהּשָׂ ּתֵ ּיִ ׁש ֵמָאִכיׁש ׁשֶ ִוד ְמַבּקֵ ת. ּדָ ת, ְלָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ִלְפֶלׁשֶ
ּה. ָאִכיׁש נֹוֵתן ְלָדִוד  בּו ּבָ ְ חֹוֵתיֶהם ִיְתַיּשׁ ּפְ יו ּוְבֵני ִמׁשְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ּדָ ֵדי ׁשֶ ּיֹות, ּכְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

יט ָהִעיר ִצְקָלג. ּלִ ִוד הֹוֵפְך ְלׁשַ ֶאת ָהִעיר ִצְקָלג. ּדָ
ָחיּו  ְזִרי ׁשֶ ׁשּוִרי ְוַהּגִ יטֹות ַעל ֲעָמֵלק ַהּגְ ׁשִ יו עֹוְרִכים ּפְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ְתמּוָרה ְלִצְקָלג ּדָ ּבִ

ר ֶאת  ִוד לֹא ְמַסּפֵ ת. ּדָ יטֹות ְלָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ׁשִ ַלל ַהּפְ ִוד ֵמִביא ֶאת ׁשְ ְדרֹום ָהָאֶרץ. ּדָ ּבִ
ֶבט ְיהּוָדה.  ט ַעל ׁשֵ ׁשַ ּפָ ר לֹו ׁשֶ ָהֱאֶמת ְלָאִכיׁש. הּוא ְמַסּפֵ

ס ֶאת  ה ְלַבּסֵ ם ִנּסָ ֶבט ְיהּוָדה, ׁשָ ְטֵחי ׁשֵ תֹוְך ׁשִ ִוד ּבְ 10. ַעד ּכֹה ַחי ּדָ
ִוד ָעַזב ֶאת ַמְמֶלֶכת  ּדָ ר ׁשֶ ֶפֶרק כז ְמֻסּפָ ַמְנִהיג ְמקֹוִמי. ּבְ ַעְצמֹו ּכְ
ֶהְחִליט  ט ִלְפֵני ׁשֶ אי ִהְתַלּבֵ ַוּדַ ִוד ּבְ ת. ּדָ ְפֶלׁשֶ אּול ְוָעַבר ָלגּור ּבִ ׁשָ

ְך.  ַעל ּכָ

ת? ֲעָבר ִלְפֶלׁשֶ ב ַעל ַהּמַ ֲערּו, ָמה ָחׁשַ א. ׁשַ

יהּוָדה?  ֲארּות ּבִ ָ ב ַעל ַהִהּשׁ ֲערּו, ָמה ָחׁשַ ב. ׁשַ

ִליָטתֹו? ִוד ִלׁשְ ל ּדָ ּבֵ ּקִ ם ָהִעיר ׁשֶ ג. ָמה ׁשֵ

ִנים ָיפֹות? ֵסֶבר ּפָ ִוד ּבְ ת ֶאת ּדָ ל ָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ד. ַמּדּוַע ִקּבֵ

ָיֵמינּו ם ּבְ ת. ֻצּלַ ל ּגַ ּתֵ
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ה: ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננֹו ּבַ
ֵני  ַרח ִמּפְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ָבִטים ָנַדד ּדָ ְ ֲחלֹות ַהּשׁ ֵאיזֹו ַנֲחָלה ִמּנַ ּבְ   .1

אּול? ׁשָ

ה  ּבָ בּו ַעל יֹוֵתר ִמּסִ ֵלט ְלֵאזֹור ֶזה? ִחׁשְ ְוָקא ְלִהּמָ ַחר ּדַ ַמּדּוַע ּבָ   .2
ַאַחת.

אּול ְלֶאֶרץ אֹוֵיב:  ְמֶלֶכת ׁשָ ֵלט ִמּמַ ִוד ֶהְחִליט ְלִהּמָ ּדָ  .3

רּויֹות ָעְמדּו ְלָפָניו? ֵאילּו ֶאְפׁשָ א. 

ֲערּו ַמּדּוַע? ַחר, ׁשַ רּות ּבָ ֵאיזֹו ֶאְפׁשָ ּבְ ב. 

ה.  ּפָ ּמַ ל ֵמָאִכיׁש ֶאת ִצְקָלג. ִמְצאּו ֶאת ְמקֹוָמּה ּבַ ִוד ִקּבֵ ּדָ ג. 

ִצְקָלג ִעם  ָעַבר ִלְחיֹות ּבְ ְך ׁשֶ ָהָיה ְלָדִוד ִמּכָ ְתרֹון ׁשֶ ֲערּו ָמה ַהּיִ ׁשַ ד. 
יו. ֲאָנׁשָ



109    

מּוֵאל?   אּול ְלכֹוֵנן ַמֲעֶרֶכת ְיָחִסים טֹוָבה א. ִעם ׁשְ ַמּדּוַע לֹא ִהְצִליַח ׁשָ  .1 
ִוד? ב. ִעם ּדָ

ם ִחידֹות. ם ַאּתֶ רּו ּגַ ְרצּו ַחּבְ ִלְפֵניֶכם ִחידֹות. ִאם ּתִ  .2

ל יא ְמֻהּלָ הּוא ָהָיה ֶמֶלְך ּוַמְצּבִ
ַח ֶאת אֹוְיָביו,  ּצֵ ּנִ   ׁשֶ

ם.   ַאְך ָחַמל ַעל ַמְלּכָ
ים ָהָיה לֹו ֲחָבל ֲעֵלי ַהַחּיִ ם ַעל ּבַ  ּגַ

ָלל. ׁשָ ם ּכְ ָלֵכן ֶהְחִליט ְלַקְחּתָ

יא? ְצּבִ ִמי ַהּמַ
ַח?  ֶאת ִמי ִנּצֵ

  ַעל ֵאיֶזה ַצו ְמפָֹרׁש ָעַבר?

ב  ר ָחׁשַ ֲאׁשֶ  הּוא ָטָעה ּכַ
א ִיְהֶיה ֱאִליָאב. ֶלְך ַהּבָ ַהּמֶ ׁשֶ

ְבחֹר ֶמֶלְך  ּלִ  הּוא ָלַמד ׁשֶ
ְלִפי ַמְרֶאה

ֶזה לֹא ָנכֹון ְולֹא ָיֶאה.

ִמי ָטָעה?

ְרֶצה ה ּתִ ָ י ְלִאּשׁ ּתִ "ִאם ֶאת ּבִ
ים ָהֵבא!" ּתִ ִלׁשְ  ָעְרלֹות ֵמָאה ּפְ

יָמה ׂשִ א ַהּמְ ָרב ּוִמּלֵ  הּוא ָיָצא ַלּקְ
ה. ָ ל ְלִאּשׁ ֶלְך ִקּבֵ ת ַהּמֶ   ְוֶאת ּבַ

ִמי ָהָאב?
  ִמי ֶהָחָתן?

ֵנא ֶאת ֲחָתנֹו הּוא ׂשָ
א. ר ּבֹו ִקּנֵ ּוְבִעּקָ

ָניו ַרח ִמּפָ ֶהָחָתן ּבָ
ף ַאֲחָריו. ְוהּוא ָיָצא ְלִמְרּדָ

הּוא לֹא ִהְצִליַח ְלָתְפסֹו
ב ַמר ֶנֶפׁש ְלֵביתֹו. ְוׁשָ

ִמי ָהרֹוֵדף?
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ָרֵאל. ֵהיָכן ָקְבעּו ֶאת  ְכְננּו ִמְלָחָמה נֹוֶסֶפת ֶנֶגד ִיׂשְ ים תִּ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ א.   .1
ה ּוְבָפסּוק 4. ּפָ ּמַ נּו ּבַ ָרב? ַעּיְ ְמקֹום ַהּקְ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ָעַבר ֶקַטע  ַפע ַמִים. ּבְ ה ְוׁשֶ ֲאָדָמה ּפֹוִרּיָ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ְמבָֹרְך ּבַ
ֶקל ְלִמְצַרִים.  ָרת ְוַהִחּדֶ ין ַאְרצֹות ַהּפְ ָרה ּבֵ ר ִחּבְ דּוָמה, ֲאׁשֶ ם" ַהּקְ ֶרְך ַהּיָ ִמ"ּדֶ

ּה ִעם  ּנֹוַח ָהָיה ַלֲעבֹר ּבָ ּום ׁשֶ ֶרְך זֹו ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה ִמּשׁ ִליָטה ַעל ּדֶ ְ ַהּשׁ
בֹות ִמְלָחָמה ְוָצָבא. ֶמְרּכְ

ם ְלָצְרֵכי ִמְסָחר.  ה ּגַ ׁשָ ּמְ ֶרְך זֹו ׁשִ ּדֶ
ים  ָבִטים ַהַחּיִ ְ ין ַהּשׁ ים ּבֵ ּתִ ִלׁשְ קּו ַהּפְ ּבּוׁש ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל, ְיַנּתְ נֹוָסף, ַעל ְיֵדי ּכִ ּבְ

ז ָהָאֶרץ. ֶמְרּכַ ים ּבְ ָבִטים ַהַחּיִ ְ ְצפֹון ָהָאֶרץ ַלּשׁ ּבִ
ל  ית ִלְכּבׁש ֶאת ּכָ ּתִ ִלׁשְ ְכִנית ּפְ ּבּוׁש ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ָהָיה ֵחֶלק ִמּתָ ּכִ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

אּול. ַמְמֶלֶכת ׁשָ

ט ַעל ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל?  ּלֵ ּתַ ים ְלִהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ב. ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ַלּפְ

ָפסּוק 5 ֶנֱאַמר:  ּבְ   .2 
ֱחַרד ִלּבֹו ְמאֹד".  ָרא, ַוּיֶ ים, ַוּיִ ּתִ אּול ֶאת־ַמֲחֵנה ְפִלׁשְ ְרא ׁשָ "ַוּיַ

ֲעִמית.  אּול ֵאיָנּה ּתֹוָפָעה ִמְקִרית אֹו ַחד ּפַ ל ׁשָ  ֶחְרָדתֹו ׁשֶ
סּוק 11. ֶפֶרק יז, ּפָ נּו ּבְ תֹוָפָעה זֹו? ַעּיְ ם ּבְ ָבר ִנְתַקְלּתֶ ֵהיָכן ּכְ

ָרב? ַבר ה' ִלְפֵני ַהּקְ מַֹע ֶאת ּדְ אּול ִלׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ָרָצה ׁשָ א. ׁשַ   .3

ל? ה' ְוִנְכׁשַ אֹל ּבַ אּול ִלׁשְ ה ׁשָ ֶהן ִנּסָ ּבָ ָרִכים ׁשֶ ב. ָמֵהן ַהּדְ

אּול? ה' לֹא ָעָנה ְלׁשָ ר ׁשֶ הּוא ְמַסּפֵ ׁשֶ ר ִלְרמֹז ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּקֵ ג. ָמה ּבִ

ה  ר־ַיֲעׂשֶ ה ֵתַדע ֵאת ֲאׁשֶ ָלֵכן ַאּתָ   2 
ָך,  ֵחם ְלִצּדְ ֲאִני ֶאּלָ יָון ׁשֶ ָך – ּכֵ  ַעְבּדֶ

ה. ְרֶאה ָמה ֶאֱעׂשֶ ּתִ

עֹוִנים –  ּדְ ֵהִסיר ָהאֹבֹות ְוֶאת־ַהּיִ   3 
ִתְקׁשּור,  ָעַסק ּבְ ִמיד ֶאת ִמי ׁשֶ ִהׁשְ

ר  ִתים, ְוִהְתַיּמֵ ְבָיכֹול, ִעם ַהּמֵ  ּכִ
ָלַדַעת ֶאת ֶהָעִתיד.

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל  ּוב ּבְ ׁשּוֵנם – ִיּשׁ   4 
ֵעֶמק  ֶרת ָהִרים ּבְ ְרׁשֶ ְלּבַֹע – ׁשַ ּגִ ּבַ

ִיְזְרֶעאל.

ַאל אֹוָתּה ָמה  ּה – ְוֶאׁשְ ה־ּבָ ְוֶאְדְרׁשָ   7 
ים. ּתִ ִלׁשְ ְלָחָמה מּול ּפְ ּמִ ִיְקֶרה ּבַ

י ֶקֶסם  אֹוב – ֲעׂשִ קסומי ָנא ִלי ּבָ  
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ִמיד. ִהְכִרית – ִהׁשְ   9

ָדה.  מּות ִנְכּבָ  13  ֱאֹלִהים ָרִאיִתי – ָרִאיִתי ּדְ
י ָהֲאָדָמה. ֲעַמּקֵ עִֹלים ִמן־ָהָאֶרץ – ִמּמַ

קֹום  ִני – הֹוֵצאָת אֹוִתי ִמּמְ ְזּתַ ה ִהְרּגַ ָלּמָ  15
 ְמנּוָחִתי.

ַצר־ִלי – ֵיׁש ִלי ַצַער ְוָצָרה.

ַוְיִהי ָעֶרָך – ָהָיה ְלָך ְלאֹוֵיב.  16

י. ְנּתִ ּכַ י – ִהְסּתַ ַכּפִ י ּבְ ים ַנְפׁשִ ָוָאׂשִ  21

ַוְיָמֵאן – ֵסֵרב.  23

מּו אֹותֹו.  ּטְ ּפִ ֵמן ׁשֶ ק – ֵעֶגל ׁשָ ֵעֶגל־ַמְרּבֵ  24
ַוּתֵֹפהּו – ַוּתֹאֵפהּו, ָאְפָתה אֹותֹו.

תּוב  ּכָ עֹוִנים ּכַ אֹובֹות ּוְבִיּדְ ֵני ַעּמֹו ְלִהְתַיֵעץ ּבְ אּול ָאַסר ַעל ּבְ ׁשָ   .4
ָנה ְלֶעְזָרה ְלַבֲעַלת  ַעְצמֹו ּפָ ָבִרים יח, 13-9), ַאְך הּוא ּבְ ּתֹוָרה (ּדְ ּבַ

אּול? ּבֹו ִנְמָצא ׁשָ ב ׁשֶ ּצָ ד ַעל ַהּמַ ָהאֹוב. ָמה ֶזה ְמַלּמֵ

ְמֵין ֶאת  ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ   
ם  ַדְרּכָ יו ּבְ אּול ּוְמַלּוָ  ׁשָ

ְלַבֲעַלת ָהאֹוב:

אּול ֶאת  ה ׁשָ ַמּדּוַע ִרּמָ   .5 
ר  ֲאׁשֶ ֲעַלת ָהאֹוב ּכַ  ּבַ

ּה? ׁש ִעּמָ ִנְפּגַ

אּול  ׁש ׁשָ א. ַמּדּוַע ְמַבּקֵ   .6 
מּוֵאל?   ְלַהֲעלֹות ֶאת ׁשְ

אּול  ִדְבֵרי ׁשָ  ֵהָעְזרּו ּבְ
ָפסּוק 15. ּבְ

מּוֵאל  ה ׁשְ ֲערּו, ָמה ִקּוָ  ב. ׁשַ
ַמע?  מַֹע? ּוָמה ׁשָ  ִלׁשְ
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

 

ת, יֹוַדַעת ָמה ִיְקֶרה  יק ָה"אֹוב", רּוַח ַהּמֵ עֹוָלם ָהַעּתִ ְלִפי ָהֱאמּוָנה ּבָ
ֵאלֹות.  ׁשְ ּה ּופֹוֶנה ֵאֶליָה ּבִ ְתַיֵעץ ִאתָּ ּמִ ָעִתיד ִויכֹוָלה לֹוַמר זֹאת ְלִמי ׁשֶ ּבֶ

ת  הּו ְוִכְבָיכֹול ַמְחִזיָרה ֶאת ַהּמֵ ְלׁשֶ ה ֶקֶסם ּכָ עֹוׂשָ ה ׁשֶ ָ ֲעַלת ָהאֹוב ִהיא ִאׁשּ ּבַ
ָעִתיד. ַהּתֹוָרה  ֵדי ָלַדַעת ָמה ִיְקֶרה ּבֶ ים ְלצֶֹרְך ִהְתַיֲעצּות, ַהְדָרָכה אֹו ּכְ ְלַחּיִ

ִמיד ֶאת ָהעֹוְסִקים  ָתה ְלַהׁשְ ת ְוִצּוְ ָאְסָרה ַעל ִטְקֵסי ַהֲעָלַאת רּוַח ַהּמֵ
עִֹני מֹות יּוָמתו..."  י ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיּדְ ה, ּכִ ָ ָכְך: "ְוִאיׁש אֹו ִאּשׁ ּבְ

ֵדי ָלַדַעת ָמה  ֲעַלת ָהאֹוב ּכְ ָנה ֶאל ּבַ אּול ּפָ סּוק 27). ׁשָ ֶרק כ ּפָ ְקָרא ּפֶ (ַוּיִ
ִנּיֹוָתיו ֶלֱאלִֹהים. ְדחּו ּפְ ּנִ ים ְלַאַחר ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ָרב ִעם ַהּפְ ִיְהֶיה ּגֹוַרל ַהּקְ
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מּוֵאל? הּוא רֹוֶאה ֶאת ׁשְ טּוַח ׁשֶ אּול ּבָ א. ַמּדּוַע ָהָיה ׁשָ   .7

מּוֵאל ָעטּוי  ל ׁשְ אּול הֹוָפָעתֹו ׁשֶ ׁשָ רֹון עֹוְרָרה ּבְ ֲערּו, ֵאיֶזה ִזּכָ ב. ׁשַ
סּוק 28). ֶפֶרק טו, ּפָ ְמִעיל? (ֵהָעְזרּו ּבְ ּבִ

ׂשֹוָרה  ׂשֹורֹות ָקׁשֹות. ַמִהי ַהּבְ אּול ּבְ ַמע ׁשָ ֲעַלת ָהאֹוב ׁשָ ֵבית ּבַ ּבְ   .8
אּול?  ל ׁשָ ּבֵ ּקִ יֹוֵתר ׁשֶ ה ּבְ ׁשָ ַהּקָ

  

ִרים? ֵני ַהֶהְסּבֵ ָמה ׁשֹוִנים ׁשְ ּבְ א.    .9

ִרים?  ֵני ַהֶהְסּבֵ ף ִלׁשְ ּתָ ׁשֻ ב. ָמה ַהּמְ

ּלֹא  ָרב ָמָחר. הּוא ָיכֹול ׁשֶ ּקְ הּוא עֹוֵמד ָלמּות ּבַ אּול ָיַדע ׁשֶ א. ׁשָ  .10
ְלָחָמה –  ּמִ ָרב ְולֹא ָלֵתת ְלָבָניו ָלַקַחת ֵחֶלק ּבַ ּקְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה זֹאת?  ַמּדּוַע לֹא ָעׂשָ

ֶהְחִליט  ְך ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּכָ אּול ֶאְפׁשָ ל ׁשָ כּוַנת אִֹפי ׁשֶ ב.  ֵאיזֹו תְּ
ָרב? ָניו ַלּקְ ָלֵצאת ִעם ּבָ

אי ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַעְצְמֶכם:  ַוּדַ ם ּבְ  ַאתֶּ
אּול?  ְפֵני ׁשָ ת הֹוִפיַע ּבִ מּוֵאל ַהּמֵ ְ ּשׁ  ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ִנים: ְרׁשָ ַנִים ֵמַהּפַ ל ׁשְ ם ׁשֶ ְעּתָ ִקְראּו ֶאת ּדַ
ְך:  יר זֹאת ּכָ ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ

ר. ֲאָבל  ּבֵ ְברֹו ְולֹא ּדִ לֹום לֹא ָעָלה ִמּקִ אּול ְוָחס ְוׁשָ מּוֵאל ִעם ׁשָ ר ׁשְ ּבֵ לֹא ּדִ
אּות.  ַרּמָ ָתה ַהּכֹל ּבְ ה ָעׂשְ ָ ָהִאּשׁ

יר:  "ג) ִהְסּבִ ְרׁשֹם (ַרְלּבָ ן ּגֵ ן ר' ֵלִוי ּבֶ ְרׁשָ ַהּפַ
ּבּור  יַע ַהּדִ ּנּו ִהּגִ מּוֵאל. ְולֹא ִמּמֶ ֱאֶמת ֶאת ׁשְ ֲעַלת ָהאֹוב לֹא ֶהֶעְלָתה ּבֶ ּבַ

י ָהָיה לֹו ּכֹוַח  אּול, ּכִ ל ׁשָ ְמיֹונֹו ׁשֶ ִעילּות ּדִ ל ָהִעְנָין ָהָיה ִמּפְ אּול. ֲאָבל ּכָ ְלׁשָ
ַעת ָהעֶֹנׁש).  יָעה ׁשְ ִהּגִ לֹוַמר הּוא ָחׁש ׁשֶ ְנבּוִאי ָמה (ּכְ
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ת ְלִמְלָחָמה  יו ָיְצאּו ַיַחד ִעם לֹוֲחֵמי ָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ִוד ַוֲאָנׁשָ ר: ּדָ ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּבִ
יו  ִוד ַוֲאָנׁשָ ים ֵמַהְחָלַטת ָאִכיׁש ְלָצֵרף ֶאת ּדָ ים לֹא ָהיּו ְמֻרּצִ ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל. ַסְרֵני ּפְ ִיׂשְ ּבְ
יו ָלִעיר,  ִוד ַוֲאָנׁשָ בֹוא ּדָ ֲחָזָרה ְלִצְקָלג. ּבְ ִוד ּבַ לַֹח ֶאת ּדָ ְלִמְלָחָמה, ָאִכיׁש ֶהְחִליט ִלׁשְ

ים, ֶאת  ׁשִ ַרף אֹוָתּה ְוָלַקח ִעּמֹו ֶאת ַהּנָ ט ַעל ִצְקָלג, ׂשָ ׁשַ דּוד ֲעָמֵלִקי ּפָ ּגְ ֵרר ָלֶהם ׁשֶ ִהְתּבָ
בּוִיים ְוֶאת ָהְרכּוׁש  ְ יל ֶאת ַהּשׁ דּוד, ִהּצִ ף ַאֲחֵרי ַהּגְ ִוד ָיָצא ְלִמְרּדָ ָלִדים, ְוֶאת ָהְרכּוׁש. ּדָ ַהּיְ

ָלל.  ְוַאף ָלַקח ִעּמֹו ׁשָ

ֶעֶרְך ֵלייק, 1800 ּבְ ֲעַלת ָהאֹוב, ִויִליַאם ּבְ ֵבית ּבַ ּבְ
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אּול  ל ְצָבא ׁשָ בֹו ׁשֶ ר ַעל ַמּצָ ַסּפֵ ּמֹוֵסר ַהּמְ ָרִטים ׁשֶ ָמֵהם ַהּפְ   .1
ָפסּוק 1? ּבְ

ִדים:  ַלּמְ ִטים ַהּמְ ּפָ ׁשְ סּוק ֶאת ַהּמִ א. ַהֲעִתיקּו ֵמַהּפָ   .2

אּול. ְמֻיָחד ֶאת ׁשָ ׂשּו ּבִ ים ִחּפְ ּתִ ִלׁשְ ִתים ַהּפְ ָ ּשׁ ַהּקַ • ׁשֶ  

י. ּתִ ִלׁשְ ת ּפְ ָ ָרה ַקּשׁ ּיָ אּול ִנְפַצע ֵמֵחץ ׁשֶ ָ ּשׁ • ׁשֶ  

ָרה ִלְפּגַֹע  מּו ָלֶהם ְלַמּטָ ים ׂשָ ּתִ ִלׁשְ יר ַמּדּוַע ַהּפְ ב. ַנּסּו ְלַהְסּבִ
אּול ּוְבָבָניו? ׁשָ רֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ּבְ ּבָ

אּול  ת ׁשָ ׁשַ ּקָ א ֶאת ּבַ ִלים ְלַמּלֵ א ַהּכֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ֵסֵרב נֹוׂשֵ ׁשַ   .3
ְלָהִמיתֹו?

יגּו אֹוָתם. יקּו, ִהּשִׂ ְדּבִ קּו – ַוּיַ ְדּבְ ַוּיַ  2

ֵאיָנם  ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ּנּוי ַלּפְ ָהֲעֵרִלים – ּכִ  4
 ִנּמֹוִלים.

ְוֹלא ָאָבה – לֹא ָרָצה. 

ט ֶאת־ַהֲחָלִלים – ִלְבזֹז ֶאת  ֵ ְלַפּשׁ  8
ְגֵדיֶהם. ָקם ְוֶאת ּבִ ִנׁשְ

קֹום  חּו... ָסִביב – ֶהֱעִבירּו ִמּמָ ּלְ ַוְיׁשַ  9
 ְלָמקֹום.

י ֵאֵליֶהם. ׁשֵ יֶהם – ִמְקּדְ ית ַעַצּבֵ ּבֵ

ׁש ָהֵאָלה  רֹות – ִמְקּדַ ּתָ ית ַעׁשְ ּבֵ  10
ּתֶֹרת.  ַעׁשְ

יגּו ֶאת  ן – ִהּצִ ית ׁשָ חֹוַמת ּבֵ ְקעּו ּבְ ּתָ
ָאן. ית ׁשְ ּגּוָפתֹו ַעל חֹוַמת ּבֵ

ְבַעת ָיִמים – ְלאֹות ֵאֶבל. ֻצמּו ׁשִ ַוּיָ  13

ת  ֶקׁשֶ ּוִרי יֹוֶרה ּבְ ל ַאּשׁ  ַחּיָ
ים.  יׁש לֹו ִחּצִ ָליו ַמּגִ א ּכֵ  ְונֹוׂשֵ

ּוִרי ְבִליט ַאּשׁ ִאּיּור ְלִפי ּתַ
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סּוק 7?  ָרֵאל ְלִפי ּפָ אּול ּוָבָניו ַעל ַעם ִיׂשְ ל ׁשָ יַע מֹוָתם ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ   .4

ֵדי ְלַפְרֵסם ֶאת ִנְצחֹוָנם? ים, ּכְ ּתִ ִלׁשְ ָמה ָעׂשּו ַהּפְ   .5

אּול? ית ׁשָ בֹוד ּבֵ ְלָעד ֶאת ּכְ י ָיֵבׁש ּגִ ילּו ַאְנׁשֵ יַצד ִהּצִ א. ּכֵ   .6

ֶפֶרק יא. ר ּבְ ֻסּפָ ּמְ ְכרּו ּבַ ְך? ִהּזָ ב. ַמּדּוַע ָנֲהגּו ּכָ

ִאּיּור. ְלָעד. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ ין ִזְקֵני ָיֵבׁש ּגִ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

ם  ם ּגַ ַטח ָהאֹוֵיב, ַקּיָ ׁשֶ ֱהַרג ּבְ ּנֶ ל ׁשֶ ִאיר ּגּוַפת ַחּיָ ַהּנַֹהג לֹא ְלַהׁשְ   .7
ָרֵאל.  ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

ֵדי ְלָהִביא ִלְקבּוָרה  ָרֵאל ּכְ ֶלת ִיׂשְ ה ֶמְמׁשֶ ִהְתַעְנְינּו ָלַדַעת ָמה עֹוׂשָ  
ֲארּו  ְלָחָמה ְוגּופֹוֵתיֶהם ִנׁשְ ּמִ ֶהְרגּו ּבַ ּנֶ ֵלי ַצַה"ל ׁשֶ ָאֶרץ ֶאת ַחּיָ ּבָ

ַטח ָהאֹוֵיב.  ׁשֶ ּבְ

ֵאלֹות  ָרֵאל. ֵאילּו ׁשְ ֶלת ִיׂשְ אּול ּוָבָניו ּוַמּפֶ ֶרק הּוא מֹות ׁשָ א ַהּפֶ נֹוׂשֵ   .8
ָרֵאל ִמְתעֹוְררֹות ֶאְצְלֶכם ִעם ִסּיּום ָהִעּיּון  ַהּנֹוְגעֹות ְלָעִתיד ַעם ִיׂשְ

ּבֹו?
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הּו ְצִבי ַמְרקּוָזה, 1848 ְלּבֹוע, ֵאִלּיָ ּגִ אּול ּבַ מֹות ׁשָ
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ָאה ַה־17 ְנֶפְלד, ַהּמֵ אּול, יֹוַהן ֶהְנִריְך ׁשֶ מֹות ׁשָ
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ְלּבֹוַע ָהֵרי ַהּגִ

ֵאָלה 1. ְ ְלַבד ִמּשׁ ֲחרּו ַוֲענּו ַעל ְסִעיף ֶאָחד ּבִ ּבַ  .1

ָרֵאל?  אּול ְלַעם ִיׂשְ ל ׁשָ רּוָמתֹו ׁשֶ א. ָמה ָהְיָתה ּתְ

ְמָחה ְוֶאת ִרְגֵעי  יׁשּו ֶאת ִרְגֵעי ַהּשִׂ אּול. ַהְדּגִ י ׁשָ ְתבּו ַעל ַחּיֵ ב. ּכִ
ְצלּוִמים. ב ִצּיּוִרים אֹו ּתַ ּלֵ אּול. ּתּוְכלּו ְלׁשַ י ׁשָ ַחּיֵ ָהֶעֶצב ּבְ

דּו ַמְנִהיִגים ֶאת  ָעִמים ִאּבְ לֹוׁש ּפְ מּוֵאל א, ׁשָ ׁשְ ר ּבִ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ   .2
ְזכּוָתם ְלַהְנִהיג.

ְנִהיִגים?  א. ִמיֵהם ַהּמַ

ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ דּו ֶאת ְזכּוָתם ְלַהְנִהיג? ּכִ ב. ַמּדּוַע ִאּבְ

ִוד ָהָיה  ִוד. ַהִאם ּדָ ָרַדף ֶאת ּדָ אּול הּוא ֶזה ׁשֶ ָ ּשׁ יׁש ׁשֶ ר ַמְדּגִ ַסּפֵ ַהּמְ   .3
אּול? הֹוִכיחּו. ֶנֱאָמן ַלֲחלּוִטין ְלׁשָ

ְלּבֹוַע? ּגִ ָרב ּבַ ָרֵאל ֶאת ַהּקְ יַצד ִהְנִציָחה ְמִדיַנת ִיׂשְ א. ּכֵ   .4

ֶהם  ּבָ ָרֵאל, ְמקֹומֹות ׁשֶ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ יַצד ַמְנִציִחים ּבְ ב. ּכֵ
ים?  ִהְתחֹוְללּו ְקָרבֹות ָקׁשִ
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ְלּבַֹע? ָרב ַעל ַהּגִ ּקְ אּול ִנְלַחם ּבַ ָ ּשׁ ְזַמן ׁשֶ ִוד ּבִ ֵהיָכן ָהָיה ּדָ  .1

ִוד? ֵעיֵני ּדָ ַער ָהֲעָמֵלִקי ִלְמצֹא ֵחן ּבְ ה ַהּנַ יַצד ִנּסָ ּכֵ  .2

ַער  ר ֶאת ַהּנַ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ  
ַדְרּכֹו ְלָדִוד: ָהֲעָמֵלִקי ּבְ

ַער  ר ַהּנַ ֵאיֶזה ֵסֶדר ִסּפֵ ּבְ א.   .3
ְלָחָמה  ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהּמִ

ְלָדִוד?

וּו ֶאת ְמִסיַרת ּתֹוְצאֹות  ַהׁשְ ב. 
ְלּבַֹע ְלָדִוד,  ּגִ ְלָחָמה ּבַ ַהּמִ

ְלָחָמה  ְלְמִסיַרת ּתֹוְצאֹות ַהּמִ
ְנָיִמין ֶאת  על ידי ָהָרץ ִמּבִ
ְלָחָמה ְלֵעִלי,  ּתֹוְצאֹות ַהּמִ

ֲאֵפק.  ָרֵאל ּבַ ֶלת ִיׂשְ ַאֲחֵרי ַמּפֶ
ֶרק ד,  מּוֵאל א ּפֶ ׁשְ נּו ּבִ ַעּיְ

סּוִקים 16-15.  ּפְ

ִאים:  ִעיִפים ַהּבָ ּסְ ֵהָעְזרּו ּבַ

ד  ַפּקֵ ַח ַרק ַעל ּגֹוַרל ַהּמְ ׂשֹוָרה ְמַדּוֵ ֵני ְמִביֵאי ַהּבְ ין ׁשְ ִמי ִמּבֵ א. 
ָרב? ל ַהּקְ ָהֶעְליֹון ׁשֶ

ׂשֹוָרה? ל ַהּבְ ה ְלָהֵקל ַעל ְמַקּבֵ ִרים ְמַנּסֶ ַבּשְׂ ִמי ֵמַהּמְ ב. 

ׂשֹוָרה? ִסיַרת ַהּבְ ִרים ָרָצה ְלַהְרִויַח ִמְמּ ַבּשְׂ ִמי ֵמַהּמְ ג. 

ִרים? ַבּשְׂ ין ַהּמְ ִלים ּבֵ ן ִלְלֹמד ֵמַהֶהְבּדֵ ָמה ִנּתָ ד. 

ת. ֶלׁשֶ ַטח ּפְ ׁשֶ ֶדה ּבְ ִצְקָלג – ִעיר ׂשָ   1 
ם  ָנה. ׁשָ ַמּתָ ָאִכיׁש ָנַתן אֹוָתּה ְלָדִוד ּבְ

ם.  ְחּתָ ּפַ יו ּוְבֵני ִמׁשְ ִוד, ֲאָנׁשָ רּו ּדָ  ּגָ
ב  ב ֵמַהּכֹות ֶאת-ָהֲעָמֵלק – ׁשָ ׁשָ

ֲעָמֵלק  ֲעָמֵלק, ַאֲחֵרי ׁשֶ ְלַחְמּתֹו ּבַ ִמּמִ
בּוִיים  ְרפּו ֶאת ִעירֹו ְוָלְקחּו ׁשְ ׂשָ

ֵמָהִעיר.

י. יל ֶאת ַחּיַ י ְלַהּצִ ַרְחּתִ י – ּבָ ִנְמָלְטּתִ   3

ַנַער – ָאָדם ָצִעיר.   5

ִמְקֶרה. י ּבְ ְנּתִ ּמַ ִנְקרֹא ִנְקֵריִתי – ִהְזּדַ   6 
ְלָחָמה. בֹות ַהּמִ  ָהֶרֶכב – ֶמְרּכְ

ים – ָהרֹוְכִבים ַעל  ָרׁשִ ּוַבֲעֵלי ַהּפָ
 סּוִסים.

יעּו ַעד ֵאָליו. ֻקהּו – ִהּגִ ִהְדּבִ

ל עֹוד ֵיׁש  י – ּכָ י ּבִ ל עֹוד ַנְפׁשִ ּכָ   9
יֵדי  ים ֵאיִני רֹוֶצה ִלּפֹל ּבִ י ַחּיִ ּבִ

ים. ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

י ֹלא ִיְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו – לֹא ִיְחֶיה  10  ּכִ
ֹאֶפן ָאנּוׁש. ְפַצע ּבְ ּנִ  ַאֲחֵרי ׁשֶ

התלמידים יסיקו שמנהיג המקבל ידיעה צריך להביא בחשבון מי מוסר אותה ומהם מניעיו.
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ין  ר ּבֵ ׁשֶ ְלּבַֹע" - ָמה ַהּקֶ ַהר ַהּגִ ר ְלָדִוד: "ִנְקרֹה ִנְקֵריִתי ּבְ ַער ִסּפֵ ַהּנַ  .4
ה: "ִמְקֶרה"? ּלָ ּטּוי "ִנְקרֹה ִנְקֵריִתי" ְלֵבין ַהּמִ ַהּבִ

יק ֶאת  יַצד ִהְצּדִ אּול. ּכֵ ֵהִמית ֶאת ׁשָ ר ׁשֶ ַער ָהֲעָמֵלִקי ִסּפֵ ַהּנַ א.   .5
ה? ֲעׂשֶ ַהּמַ

ה? ֲעׂשֶ יק ֶאת ַהּמַ ַמּדּוַע ָמָצא ְלָנכֹון ְלַהְצּדִ ב. 

ֶזר ְוָהֶאְצָעָדה ְלָדִוד?  ַער ְלָהִביא ֶאת ַהּנֵ  ג. ַמּדּוַע ֶהְחִליט ַהּנַ
ה ַאַחת. ּבָ ְתבּו יֹוֵתר ִמּסִ ּכִ

ְבֵרי ַצַער ְוֵאֶבל דּו – ָאְמרּו ּדִ ְסּפְ  12  ַוּיִ
ִתים. ַבח ַהּמֵ ׁשֶ רּו ּבְ ְוִדּבְ

. ַחְדּתָ  14  ָיֵראָת – ּפָ
ֵחת - ְלָהִמית. ְלׁשַ

ַגע ּבֹו – ֲהרֹג אֹותֹו. 15  ּפְ

מֹוְתָך. ם ּבְ ה ָהָאׁשֵ ָך – ַאּתָ ְמָך ַעל רֹאׁשֶ  16  ּדָ
יָך הֹוֵדיָת  מֹו ּפִ יָך ָעָנה ְבָך - ּבְ ּפִ

אּול. ָהַרְגּתָ ֶאת ׁשָ ׁשֶ

ֶאְצָעָדה

ֵנֶזר

ּור.   ֶמֶלְך ַאּשׁ
ְבִליט ִקיר ָקדּום  ֵחֶלק ִמּתַ
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מּוֵאל א  ׁשְ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּפַ אּול מֹוִפיַע ּבַ ּפּור ַעל מֹות ׁשָ ַהּסִ א.   .6
ּפּור  ָמה ׁשֹוֶנה ַהּסִ ִפְרֵקנּו. ּבְ ַעם נֹוֶסֶפת הּוא מֹוִפיַע ּבְ ֶרק לא. ּפַ ּפֶ

ִאים  ֶרק לא? ִהְתַיֲחסּו ַלּנֹוׂשְ מּוֵאל א ּפֶ ׁשְ ּפּור ּבִ ִפְרֵקנּו ֵמַהּסִ ּבְ
ִאים: ַהּבָ

ּפּוִרים? ָכל ֶאָחד ֵמַהּסִ אּול ּבְ ר ַעל מֹות ׁשָ ִמי ְמַסּפֵ  •

ּנּו ְלָהִמית אֹותֹו? ׁש ִמּמֶ ּקֵ אּול ּבִ ָ ּשׁ ּפּור ָהִראׁשֹון, ִמי ָהָאָדם ׁשֶ ּסִ ּבַ  •

ל? ּבֵ ּקִ ׁשּוָבה ׁשֶ ָמה ַהּתְ  •

ִני? ֵ ּפּור ַהּשׁ ּסִ ּנּו ַלֲהִמיתֹו ּבַ ׁש ִמּמֶ ּקֵ אּול ּבִ ָ ּשׁ ִמי ָהָאָדם ׁשֶ  •

ל? ּבֵ ּקִ ׁשּוָבה ׁשֶ ָמה ַהּתְ  •

מּוֵאל א? ׁשְ ּפּור ּבִ אּול ְלִפי ַהּסִ יַצד ֵמת ׁשָ ּכֵ  •

מּוֵאל ב? ׁשְ ּפּור ּבִ יַצד ֵמת ְלִפי ַהּסִ ּכֵ  •

קּו. ם ַמֲעִדיִפים? ַנּמְ ּפּור ַאּתֶ ל ַהּסִ ְרָסה ׁשֶ ֵאיזֹו ּגִ ב. 

אּול, ְלֵבין  ל ׁשָ ר ַעל מֹותֹו ׁשֶ ַסּפֵ ל ַהּמְ ין ִסּפּורֹו ׁשֶ ל ּבֵ ׁש ֶהְבּדֵ ּיֵ ם ׁשֶ נֹוַכְחּתֶ
ר ֶאת  ַסּפֵ ִסּפּור ַהּמְ ֶזה נֹוִטים ִלְראֹות ּבְ ִמְקֶרה ּכָ ַער ָהֲעָמֵלִקי. ּבְ ל ַהּנַ ִסּפּורֹו ׁשֶ

ַער ָהֲעָמֵלִקי ֵאיָנּה ֱאֶמת. ל ַהּנַ ְרָסתֹו ׁשֶ ּגִ כֹוָנה ְוִלְקּבַֹע ׁשֶ ְרָסה ַהּנְ ַהּגִ
ה  אּול, ִנּסָ ִנים ַאֲחֵרי ׁשָ ַחי 1,000 ׁשָ ְתָיהּו, ׁשֶ ן ַמתִּ ַהִהיְסטֹוְריֹון יֹוֵסף ּבֶ

ִפְרֵקנּו הּוא  ר ּבְ ֻסּפָ ַהְמּ ַתב ׁשֶ ּפּוִרים. הּוא ּכָ ין ַהּסִ יר ֶאת ִאי ַהַהְתָאָמה ּבֵ ְלַהְסּבִ
אּול ָנַפל ַעל  ְתָיהּו ׁשָ ן ַמתִּ ֶרק לא. ְלִפי יֹוֵסף ּבֶ מּוֵאל א ּפֶ ׁשְ ר ּבִ ֻסּפָ ְך ַהּמְ ֶהְמׁשֵ
תֹו. ׁשָ ּקָ אּול ְלִפי ּבַ קֹום ְוֵהִמית ֶאת ׁשָ ן ַלּמָ ּמֵ ַער ִהְזּדַ ַחְרּבֹו ְוִנְפַצע ֲאנּוׁשֹות, ַהּנַ

ְרָסאֹות ׁשֹונֹות ְלאֹותֹו ִסּפּור? י ּגִ ּתֵ ָבר ָלַמְדנּו ַעל ׁשְ ֵהיָכן ּכְ  .7
מּוֵאל א:  ְראּו: ׁשְ  

סּוִקים 14–15. סּוִקים 24-20 ּוֶפֶרק יב, ּפְ ֶרק י, ּפְ ּפֶ א. 

סּוִקים 57–58. סּוִקים 23-22 ּוֶפֶרק יז, ּפְ ֶרק יז, ּפְ ּפֶ  
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ל ְוָקָרא  אּול, ּוְבָכל זֹאת הּוא ִהְתַאּבֵ ָ ים ִמׁשּ ְלָדִוד ָהיּו ִזְכרֹונֹות ָקׁשִ  .8
ל. ְלָכל ָהָעם ְלִהְתַאּבֵ

ְך. יר ַמּדּוַע ָנַהג ּכָ ַנּסּו ְלַהְסּבִ  

דּוָמה ִמְצַרִים ַהּקְ ה ּבְ ּלָ ְבִליט ִקיר. ִהְתּגַ ְמקֹוְנִנים – ּתַ

ִוד?  ה ּדָ ָעׂשָ ִפי ׁשֶ ַער ָהֲעָמֵלִקי ּכְ ַהִאם ָהָיה ָראּוי ַלֲהרֹוג ֶאת ַהּנַ א.   .9
ַעד ְוֶנֶגד. ְתבּו ִנּמּוִקים ּבְ ּכִ

ָמה. ֵאיְך אֹוְמִרים זֹאת  ַאׁשְ ם הֹוָדה ּבָ ֱאׁשָ ָיֵמינּו אֹוְמִרים: ַהּנֶ ּבְ ב. 
סּוק 16) ְקָרא? (ּפָ ְלׁשֹון ַהּמִ ּבִ

ֶרק,  ּפֶ ָעִמים ֲאָחדֹות ּבַ ִהיא חֹוֶזֶרת ּפְ ּום ׁשֶ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמּשׁ ה ְמֻסּיֶ ר ִמּלָ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ַמְנָחה.  קֹוְרִאים ָלּה: ִמּלָ

ֶרק. ּפֶ ה ַמְנָחה ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוְרִאים ְורֹוֶמֶזת ָלֶהם ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ ִמּלָ

ֶֹרׁש נפ"ל: ים ִמּשׁ ִמּלִ ָעִמים ּבְ לֹוׁש ּפְ ׁש ׁשָ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ ַהּמְ  .10 
מּותּו" ה ָנַפל ִמן ָהָעם ַוּיָ  "ַהְרּבֵ

י לֹא ִיְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו"  "ּכִ
ָחֶרב" י ָנְפלּו ּבֶ "ּכִ

 
ְנֶחה נפ"ל ַעל  ֶֹרׁש ַהּמַ ים ַהחֹוְזרֹות ֵמַהּשׁ ּלִ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמִ ָמה ֶאְפׁשָ  

ְלּבַֹע? ּגִ ְלָחָמה ּבַ ַהּמִ
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ל. ְתַאּבֵ ל ַהּמִ יַע ֶאת ַצֲערֹו ּוְכֵאבֹו ׁשֶ ּבִ ד ַהּמַ יר ֵאֶבל, ֶהְסּפֵ ִקיָנה ִהיא ׁשִ

ֵסֶפר  ם ּבְ יָנה ִנְמֵצאת ּגַ ַהּקִ ר ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ יָנה ִהְזּכִ ָמה ַלּקִ ַהְקּדָ ּבַ א.   .1
ֶפר? ם ַהּסֵ יק. ַמהּו ׁשֵ ַעּתִ

ֶרק י,  ַע ּפֶ יהֹוׁשֻ נּו ּבִ ל ֵסֶפר ֶזה? (ַעּיְ מֹו ׁשֶ ׁשְ ָבר ִנְתַקְלנּו ּבִ ֵהיָכן ּכְ ב. 
סּוִקים 12, 13) ּפְ

ִוד? ל ּדָ יַע ֶאת ַזֲעַקת ָהֵאֶבל ׁשֶ ּבִ ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַמהּו ַהּמִ א.   .2

ֲערּו  ה. ׁשַ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ִוד ֶאת ַהּמִ א ּדָ ּטֵ ֵאיֶזה אֶֹפן ּבִ ֵאיֵננּו יֹוְדִעים ּבְ ב. 
ְרֶאה ָלֶכם ַמְתִאים. ּנִ טֹון ׁשֶ קֹול ָרם, ּבְ ְוַנּסּו לֹוַמר אֹותֹו ּבְ

יָנה? ּקִ ָעִמים ּבַ לֹוׁש ּפְ ט ַהחֹוֵזר ׁשָ ּפָ ׁשְ ַמהּו ַהּמִ ג. 

ט חֹוֵזר? ּפָ ִמׁשְ ְוָקא ּבֹו ּכְ קֹוֵנן ּדַ ַחר ַהּמְ ַמּדּוַע ּבָ ד. 

יר? ִ ּשׁ ּורֹות ַהחֹוְזרֹות ּבַ ָיֵמינּו ַלׁשּ ׁש ּבְ ּמֵ ם ְמׁשַ ֵאיֶזה ׁשֵ ה. 

ר קֹוֵנן  ֲאׁשֶ אּול ּכַ ד ֶאת ׁשָ יד ְלַכּבֵ ִוד ִהְקּפִ ּדָ יק ׁשֶ ר ְלַהּסִ ה ֶאְפׁשָ ִמּמָ  .3
ָעָליו?

ָרֵאל ֶאת ּגֶֹדל ָהֲאֵבָדה? יר ִלְנׁשֹות ִיׂשְ קֹוֵנן ְלַהְסּבִ ה ַהּמְ יַצד ְמַנּסֶ ּכֵ  .4

קֹוֵנן? ֶאל ֵאיֶזה ֵחֶלק נֹוף ּפֹוֶנה ַהּמְ א.   .5

ַמּדּוַע הּוא ּפֹוֶנה ֵאָליו? ב. 

ָבִרים  יָנה, ַלּדְ ּקִ אּול ּבַ ִוד ַעל ׁשָ ָאַמר ּדָ ָבִרים ׁשֶ ין ַהּדְ וּו ּבֵ ַהׁשְ א.   .6
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ָאַמר ַעל יֹוָנָתן. ּכִ ׁשֶ

ָוָאה? ר ִלְלֹמד ֵמַהַהׁשְ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

ְבֵרי  יד, ָאַמר ּדִ  17  ַוְיקֹוֵנן – קֹוֵנן, ִהְסּפִ
ִתים. ַצַער ַעל ַהּמֵ

ד  ת – ְלַלּמֵ ֵני ְיהּוָדה ָקׁשֶ ד ּבְ  18  ְלַלּמֵ
ֶבט ְיהּוָדה. יָנה ְללֹוֲחֵמי ׁשֵ  ֶאת ַהּקִ

ל  בּוָרה ׁשֶ יֵרי ּגְ ר – ֵסֶפר ׁשִ ׁשָ ֵסֶפר ַהּיָ
ֶפר ָאַבד ְוַעל ִקּיּומֹו  ָרֵאל. ַהּסֵ ַעם ִיְשׂ

יִרים  ל ׁשִ ּטּוִטים ׁשֶ  לֹוְמִדים ִמִצּ
ִסְפֵרי ְנִביִאים ִראׁשֹוִנים. ִמּתֹוכֹו ּבְ

מֹוֶתיָך ָחָלל –  ָרֵאל, ַעל ּבָ ִבי ִיׂשְ 19  ַהּצְ
ל  ֲאָותֹו ׁשֶ אּול, ּגַ ָרֵאל: ׁשָ ה ְלַעם ִיׂשְ ִנּיָ ּפְ
דֹוֶמה  ָרֵאל, ֵסֶמל ַהּיִֹפי ְוַההֹוד ּבְ ַעם ִיְשׂ

ְלּבַֹע. ִלְצִבי, ֶנֱהַרג ַעל ָהֵרי ַהּגִ

 20  חּוצֹות - ְרחֹובֹות.
ת. ְפֶלׁשֶ מֹות ָעִרים ּבִ ְקלֹון – ׁשְ ת ְוַאׁשְ  ּגַ
ּלֹא  ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ַנאי ַלּפְ ּנּוי ּגְ ֲעֵרִלים – ּכִ

ָכִרים. ָנֲהגּו ָלמּול ֶאת ַהּזְ

דֹות  רּומֹת – ְולֹא ִיְהיּו ֲעֵליֶכם ׂשָ ֵדי ּתְ ּוׂשְ  21
רּומֹות. ֶהם ָנֲהגּו ָלֵתת ּתְ ּמֵ ים ׁשֶ  ּפֹוִרּיִ

 ִנְגַעל – ִהְתַלְכֵלְך.
ּמּון,  ֶמן – ְללֹא ׁשִ ָ ׁשּ יַח ּבַ ִלי ָמׁשִ  ּבְ

ֵדי  ֶמן. ּכְ ׁשֶ ֵגן ּבְ ְללֹא ְמִריַחת ַהּמָ
רּו ֶאת  ים ַיְחִליקּו ְולֹא ַיְחּדְ ַהִחּצִ  ׁשֶ

ָהָיה ָעׂשּוי עֹור. ֵגן ׁשֶ ַהּמָ

ּבֹוִרים –  ם ֲחָלִלים, ֵמֵחֶלב ּגִ ִמּדַ  22 
אּול ִויהֹוָנָתן ָהיּו  ל ׁשָ ק ׁשֶ ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ ּכְ

ל  ן ַהּגּוף ׁשֶ ּמַ ָדם ּוְבׁשֻ  ְמרּוִחים ּבְ
ָהְרגּו. ָרֵאל ׁשֶ אֹוְיֵבי ִיׂשְ
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ָנ"ְך ִהיא ֲחָזָרה ַעל אֹותֹו  ּתָ יָרה ּבַ ִ ל ַהּשׁ ר ׁשֶ יָמֵני ַהֶהּכֵ ֶאָחד ִמּסִ  .7
ְקּבֶֹלת. ְלֻדְגָמה: ים ׁשֹונֹות. ְלצּוָרה זֹו קֹוְרִאים ּתִ ִמּלִ ַרְעיֹון ּבְ

ֵברּו. ִרים ַקּלּו   ֵמֲאָריֹות ּגָ ׁשָ ִמּנְ
 

יָנה, ְוִכְתבּו ָמה  ּקִ ְגָמאֹות נֹוָספֹות ְלִתְקּבֶֹלת ּבַ ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ּדֻ  
ֶהן. ף ּבָ ּתָ ׁשֻ ָהַרְעיֹון ַהּמְ

ים: ִלְצִבי,  ֲעֵלי ַחּיִ ה ּבַ לֹוׁשָ אּול ִויהֹוָנָתן ִלׁשְ ה ֶאת ׁשָ קֹוֵנן ְמַדּמֶ ַהּמְ  .8
ר ּוְלַאְרֵיה. ְלֶנׁשֶ

ים? ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ֶאָחד ִמּבַ ל ּכָ כּוָנה ְמַסּמֵ ֵאיזֹו ּתְ  

ׁש ּכֹוֶתֶרת  ּמֵ כֹול ְלׁשַ ט ַהּיָ ּפָ יָנה ִמׁשְ ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ַהּקִ א.   .9
ִאים: ְלָכל ֶאָחד ֵמָהִאּיּוִרים ַהּבָ

ִטים אֹו  ּפָ ם ֵלב ְלִמׁשְ ְמּתֶ אי ׂשַ ַוּדַ יָנה, ּבְ ַמֲהַלְך ָהֲעבֹוָדה ַעל ַהּקִ ּבְ ב. 
ַעל  נּו אֹוָתם ּבְ ּנְ ֵעיֵניֶכם. ׁשַ ְמֻיָחד ּבְ יִמים אֹו ָיִפים ּבִ ִלְפסּוִקים ַמְרׁשִ

ֶהם. ם ּבָ ַחְרּתֶ ירּו ַמּדּוַע ּבְ ה ְוַהְסּבִ ּפֶ

ִרים ַקּלּו – ָהיּו ְזִריִזים ׁשָ  23  ִמּנְ
ִרים. ׁשָ עֹוף ַהּנְ ּוְמִהיִרים ִמּמְ

ֵברּו – ָהיּו ֲחָזִקים  ֵמֲאָריֹות ּגָ   
ֵמֲאָריֹות.

ֵהִביא ָלֶכן ִני – ׁשֶ ֶכם ׁשָ ׁשְ ְלּבִ  24  ַהּמַ
ָהָיה ֶצַבע  ָאדֹם, ׁשֶ ָגִדים ְצבּוִעים ּבְ ּבְ

ְלָחמֹות. ַלל ַהּמִ ְ ָיָקר, ִמּשׁ

ִנים ַעּדְ יִטים, ַהְמּ ְכׁשִ ֲעָדִנים – ּתַ   
ים. ׁשִ ֶאת ַהּנָ

26  ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת 
ים – ַאֲהָבְתָך ֵאַלי ָהְיָתה  ָנׁשִ

ֵעיַני יֹוֵתר  ִנְפָלָאה ַוֲחׁשּוָבה ּבְ
ים ָהאֹוֲהבֹות ׁשִ ל ַהּנָ  ֵמַאֲהָבָתן ׁשֶ

אֹוִתי.

ֵלי ִמְלָחָמה –   27  ַוּיֹאְבדּו ּכְ
ָהיּו אּול ִויהֹוָנָתן, ׁשֶ  ְוָאְבדּו ׁשָ

ק ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ מֹו ּכְ  ֲחָזִקים ּכְ
ָרֵאל. ל ַעם ִיְשׂ ׁשֶ
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רֹון ַלּנֹוְפִלים  ּכָ יֹום ַהּזִ ִוד ּבְ ָיֵמינּו נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ֶאת ִקיַנת ּדָ ּבְ  .10
ָרב.  ּקְ ְפלּו ּבַ ּנָ ֵלי ַצַה"ל, ׁשֶ רֹות ְלַחּיָ ָרֵאל ּוְבַאְזּכָ ַמַעְרכֹות ִיׂשְ  ּבְ

ְך. יר ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ּכָ ַנּסּו ְלַהְסּבִ

ֶפן ַעל  ל ָאִביב ֶגּ יר ִקיָנה ׁשֶ בֹות ִקינֹות. ִלְפֵניֶכם ׁשִ ָיֵמינּו ִנְכתָּ ם ּבְ ּגַ
ל: ֲחֵברֹו ַהַחּיָ

ת ֵאיָכה  ְמִגּלַ ֶרק ָהִראׁשֹון ּבִ סּוִקים ֲאָחִדים ֵמַהּפֶ ְרצּו, ִקְראּו ּפְ ִאם ּתִ  .11
ְכָנם. ְוִכְתבּו ָמה ּתָ

ֶפן ִלְבּכֹות ְלָך / ָאִביב ֶגּ

ֲאִני הֹוֵלְך ִלְבּכֹות ְלָך
ְהֶיה ָחָזק ְלַמְעָלה. ּתִ
ָלתֹות מֹו ּדְ ְעּגּוַעי ּכְ ּגַ
ְיָלה. ּלַ חֹות ּבַ ְפּתָ ּנִ  ׁשֶ

ִמיד ָלֶנַצח ָאִחי ֶאְזּכֹר אֹוְתָך ּתָ
ה יֹוֵדַע. ּסֹוף, ַאּתָ ֵגׁש ּבַ ְוִנּפָ

ִבים ם ֵהם ּכָ ְוֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים ֲאָבל ּגַ
ע. ּגֵ ׁשַ ֶאל מּול אֹוְרָך ַהְמּ

ם ֲעצּוִבים הֹוְלִכים ַלּיָ ׁשֶ ּכְ
ם ָמלּוַח, ָלֵכן ַהּיָ

ר ַהְחִזיר ִצּיּוד ֶאְפׁשָ ְלּ ְוֶזה ָעצּוב ׁשֶ
ְעּגּוַע לֹא ּגַ

ִמיד ָלֶנַצח ָאִחי ֶאְזּכֹר אֹוְתָך ּתָ
ה יֹוֵדַע. ּסֹוף, ַאּתָ ֵגׁש ּבַ ְוִנּפָ

ִצים ים ֲאַנְחנּו ִמְתַנּפְ ּלִ ּוְכמֹו ַהּגַ
ים. ַזח ֶאל ַהַחּיִ ֶאל ַהּמֵ

ּ / ָאִביב ֶגֶפן ִָָלְבּכֹות ְלך

ּ ִלְבכֹות ְלָָך ְֲאִני הֹוֵלך
ִּתְהֶיה ָחָזק ְלַמְעָלה.
ָלתֹות ְעּגּוַעי ְכמֹו ּדְ ּגַ
ַלְיָלה. ְפָתחֹות ּבַ ִָ נ ִׁשֶ

ָֹלֶנַצח ָאִחי ֶאְזֹכר אֹוְתָָך ָתִמיד ּ
סֹוף, ַאָתה יֹוֵדַע. ֵגׁש ּבַ ָּ ְָוִנפ

ם ֵהם ָכִבים ְוֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים ֲאָבל ּגַ
ע. ּגֵ ְּ ַהְמׁשַ ֶָָאל מּול אֹוְרך

ֲעצּוִבים הֹוְלִכים ַלָים ְכׁשֶ
ָלֵכן ַהָים ָמלּוַח,

ר ְלַהְחִזיר ִצּּיּוד ֶאְפׁשָ ְּוֶזה ָעצּוב ׁשֶ
ְעּגּוַע לֹא ּגַ

ָֹלֶנַצח ָאִחי ֶאְזֹכר אֹוְתָָך ָתִמיד ּ
סֹוף, ַאָתה יֹוֵדַע. ֵגׁש ּבַ ָּ ְָוִנפ

לים ֲאַנְחנּו ִמְתַנְּפִצים ִּּוְכמֹו ַהּגַ
ֵֶאל ַהֵמַזח ֶאל ַהַחִיים.

ֶפן ִלְבּכֹות ְלָך / ָאִביב ֶגּ

ֲאִני הֹוֵלְך ִלְבּכֹות ְלָך
ְהֶיה ָחָזק ְלַמְעָלה. ּתִ
ָלתֹות מֹו ּדְ ְעּגּוַעי ּכְ ּגַ
ְיָלה. ּלַ חֹות ּבַ ְפּתָ ּנִ  ׁשֶ

ִמיד ָלֶנַצח ָאִחי ֶאְזּכֹר אֹוְתָך ּתָ
ה יֹוֵדַע. ּסֹוף, ַאּתָ ֵגׁש ּבַ ְוִנּפָ

ִבים ם ֵהם ּכָ ְוֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים ֲאָבל ּגַ
ע. ּגֵ ׁשַ ֶאל מּול אֹוְרָך ַהְמּ

ם ֲעצּוִבים הֹוְלִכים ַלּיָ ׁשֶ ּכְ
ם ָמלּוַח, ָלֵכן ַהּיָ

ר ַהְחִזיר ִצּיּוד ֶאְפׁשָ ְלּ ְוֶזה ָעצּוב ׁשֶ
ְעּגּוַע לֹא ּגַ

ִמיד ָלֶנַצח ָאִחי ֶאְזּכֹר אֹוְתָך ּתָ
ה יֹוֵדַע. ּסֹוף, ַאּתָ ֵגׁש ּבַ ְוִנּפָ

ִצים ים ֲאַנְחנּו ִמְתַנּפְ ּלִ ּוְכמֹו ַהּגַ
ים. ַזח ֶאל ַהַחּיִ ֶאל ַהּמֵ

ִסים  ּנְ ׁש, ִמְתּכַ ְקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהּמִ ן ְירּוׁשָ הּוא יֹום ָהֵאֶבל ַעל ֻחְרּבַ ָאב ׁשֶ ט' ּבְ ּבְ
ת ֵאיָכה  ן. ֵהם ָצִמים ְוקֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ִלים ַעל ַהֻחְרּבָ ים ּוִמְתַאּבְ ִתּיִ ְיהּוִדים ּדָ

ל ִקינֹות, ַאְך  ת ֵאיָכה ִנְמָצא אֶֹסף ׁשֶ ְמִגּלַ ָנ"ְך. ּבִ ּתָ תּוִבים ּבַ קֶֹבץ ּכְ ְמֵצאת ּבְ ּנִ ׁשֶ
ינֹות ֵהן ַעל ּגֹוַרל  אן ַהּקִ ים, ּכָ ֵני ִאיׁשִ יר ֵאֶבל ַעל ׁשְ ִהיא ׁשִ ִוד, ׁשֶ ִקיַנת ּדָ ּלֹא ּכְ ׁשֶ

ָחְרָבה. ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

ׁש, ִמְתכְְנִסים  ְַקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהמ ן ְירּוׁשָ הּוא יֹום ָהֵאֶבל ַעל ֻחְרּבַ ָאב ׁשֶ ט' ּבְ ִּּבְ
ן. ֵהם ָצִמים ְוקֹוְרִאים ֶאת ְמִגַלת ֵאיָכה  ִלים ַעל ַהֻחְרּבָ ִתיים ּוִמְתַאּבְ ְִיהּוִדים ּדָ

ל ִקינֹות, ַאְך ְמִגַלת ֵאיָכה ִנְמָצא אֶֹסף ׁשֶ ַ. ּבִ ָתָנ"ְך קֶֹבץ כתּוִבים ּבַ ְְמֵצאת ּבְ נ ִׁשֶ
ינֹות ֵהן ַעל ּגֹוַרל  ים, ָכאן ַהּקִ ֵני ִאיׁשִ יר ֵאֶבל ַעל ׁשְ ִהיא ׁשִ ִוד, ׁשֶ לֹא ְכִקיַנת ּדָ ּׁשֶ

ָחְרָבה. ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ

ִסים  ּנְ ׁש, ִמְתּכַ ְקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהּמִ ן ְירּוׁשָ הּוא יֹום ָהֵאֶבל ַעל ֻחְרּבַ ָאב ׁשֶ ט' ּבְ ּבְ
ת ֵאיָכה  ן. ֵהם ָצִמים ְוקֹוְרִאים ֶאת ְמִגּלַ ִלים ַעל ַהֻחְרּבָ ים ּוִמְתַאּבְ ִתּיִ ְיהּוִדים ּדָ

ל ִקינֹות, ַאְך  ת ֵאיָכה ִנְמָצא אֶֹסף ׁשֶ ְמִגּלַ ָנ"ְך. ּבִ ּתָ תּוִבים ּבַ קֶֹבץ ּכְ ְמֵצאת ּבְ ּנִ ׁשֶ
ינֹות ֵהן ַעל ּגֹוַרל  אן ַהּקִ ים, ּכָ ֵני ִאיׁשִ יר ֵאֶבל ַעל ׁשְ ִהיא ׁשִ ִוד, ׁשֶ ִקיַנת ּדָ ּלֹא ּכְ ׁשֶ

ָחְרָבה. ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ
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יו ְלֶחְברֹון? ִוד ִעם ֲאָנׁשָ ַמּדּוַע ָעָלה ּדָ  .1

ְנֶחה על"ה  ֶֹרׁש ַהּמַ ים ֵמַהּשׁ ִמּלִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ר ַמְרּבֶ ַסּפֵ ַהּמְ  .2
ְפסּוִקים 1–3: ּבִ

ַאַחת ָעֵרי ְיהּוָדה ַהֶאֱעֶלה ּבְ  
ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ֲעֵלה  

ָאָנה ֶאֱעֶלה? ַוּיֹאֶמר ֶחְבֹרָנה  
ִוד ם ּדָ ַעל ׁשָ ַוּיַ  

ר ִעּמֹו ֶהֱעָלה ָדִוד יו ֲאׁשֶ ַוֲאָנׁשָ  
ֶֹרׁש  ים ֵמַהּשׁ הּוא חֹוֵזר ַעל ִמּלִ ׁשֶ ר ִלְרמֹז ּכְ ַסּפֵ ֲערּו, ָמה ְמֻעְנָין ַהּמְ ׁשַ  

ְנֶחה על"ה? ַהּמַ

ימּו ְלַהְמִליְך אֹותֹו.  ֶבט ְיהּוָדה ַיְסּכִ י ׁשֵ ַאְנׁשֵ ב ׁשֶ ִוד ָחׁשַ ּדָ א.   .3
ְך?  ב ּכָ  ַעל ְסַמְך ָמה ָחׁשַ

ם: ְראּו ּגַ
ִוד  ה ּדָ ר ָמה ָעׂשָ ם ְמֻסּפָ סּוק 5, ׁשָ ֶרק כג, ּפָ מּוֵאל א ּפֶ •  ׁשְ  
ַנֲחַלת ְיהּוָדה. ּבְ ְקפּו ֶאת ָהִעיר ְקִעיָלה ׁשֶ ים ּתָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ׁשֶ ּכְ

ִוד ִעם  ה ּדָ ר ָמה ָעׂשָ ם ְמֻסּפָ סּוק 26, ׁשָ ֶרק ל, ּפָ מּוֵאל א ּפֶ •  ׁשְ  
ָחַזר ְלִצְקָלג ַאֲחֵרי ִנְצחֹונֹו ַעל ֲעָמֵלק. ׁשֶ ָלל ּכְ ָ ַהּשׁ

ם  ּגַ מּוֵאל, ַמּדּוַע ָהָיה ָצִריְך ׁשֶ יֵדי ׁשְ ח ְלֶמֶלְך ּבִ ָבר ִנְמׁשַ ִוד ּכְ ּדָ ב. 
י ְיהּוָדה ַיְמִליכּוהּו? ַאְנׁשֵ

ל ַמְמֶלֶכת ְיהּוָדה? לּוָכה ׁשֶ ִעיר ַהּמְ ֶחְברֹון ּכְ ִוד ּבְ ַחר ּדָ ַמּדּוַע ּבָ ג. 

ֶבט ִנְמֵצאת  ַנֲחַלת ֵאיֶזה ׁשֵ ַעּמּוד 133: ּבְ ּבְ ה ׁשֶ ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ א.   .4
ֶחְברֹון?

ִאּיּוִרים  ם ּבָ ּתֹוָרה ַעל ֶחְברֹון. ֵהָעְזרּו ּגַ ר ּבַ ְכרּו ָמה ְמֻסּפָ ִהּזָ ב. 
א. ַעּמּוד ַהּבָ ּבְ

אּול. ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן - ַאֲחֵרי מֹות ׁשָ  1 
ַאל ה' - אּוַלי ׁשָ ִוד ּבַ ַאל ּדָ ׁשְ  ַוּיִ

אּוִרים ְותּוִמים.  ּבְ
 ַהֶאֱעֶלה – ַהִאם ַלֲעלֹות ָלִעיר ֶחְברֹון?

ָאָנה - ְלָאן?

ָפִרים  ֶדה ְוַהּכְ ָעֵרי ַהּשָׂ ָעֵרי ֶחְברֹון – ּבְ ּבְ  3
ִביב ְלֶחְברֹון. ּסָ ּמִ ׁשֶ
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ִליִחים. ַמְלָאִכים – ׁשְ   5 
ה ַהּטֹוב. ֲעׂשֶ ַהֶחֶסד – ַהּמַ

ֶכם ַהּטֹוָבה  ה ִאּתְ ְוַגם ָאנִֹכי ֶאֱעׂשֶ   6
ם ָלֶכם טֹוָבה ַעל  ּלֵ ם ֲאִני ֲאׁשַ ַהּזֹאת – ּגַ

אּול. יֶתם ִעם ׁשָ ֲעׂשִ ַהּטֹוב ׁשֶ

יִצים. ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם – ֱהיּו ַאּמִ ּתֶ   7 
ּבֹוִרים.  ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל – ֱהיּו ּגִ

חּו - ִהְמִליכּו. ָמׁשְ
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ְלָעד: י ָיֵבׁש ּגִ ַלח ֶמֶסר ְלַאְנׁשֵ ִוד ׁשָ ּדָ  .5

ָמה ִהְבִטיַח ָלֶהם? ַח אֹוָתם?          ב.  ּבֵ ֵרְך ְוׁשִ ַעל ָמה ּבֵ א. 

ר ַעל ַעְצמֹו? ָמה ִסּפֵ ג. 

ִוד" ְלָפסּוק 7: רּוׁש "ְמצּוַדת ּדָ ִקְראּו ֶאת ּפֵ  
 

ִוד"?  רּוׁש "ְמצּוַדת ּדָ ְלָעד ְלִפי ּפֵ י ָיֵבׁש ּגִ ִוד ֶאת ַאְנׁשֵ יַצד עֹוֵדד ּדָ ּכֵ  .6

ִוד? מַֹע ִמּדָ ְלָעד ִלׁשְ י ָיֵבׁש ּגִ ָמה ָהָיה ָחׁשּוב ְלַאְנׁשֵ א.   .7

ַלח  ָ ּשׁ ֶסר ׁשֶ ְלָעד ָיִבינּו ֵמַהּמֶ י ָיֵבׁש ּגִ ַאְנׁשֵ ָמה ָהָיה ָחׁשּוב ְלָדִוד ׁשֶ ב. 
ָלֶהם?

ן ֶאת  ְלָעד ְוִצּיֵ י ָיֵבׁש ּגִ ִוד הֹוָדה ְלַאְנׁשֵ ּדָ ָכְך ׁשֶ ּבְ ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ג. 
ם.  ַמְלּכָ ְרצּו ּבֹו ּכְ ּיִ יַע ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּפִ ִהְתַנֲהגּוָתם, הּוא ָרָצה ְלַהׁשְ

ר ִלְראֹות זֹאת? ְלִפי ָמה ֶאְפׁשָ

ְלָעד. ַלח ְלָיֵבׁש ּגִ ָ ּשׁ ִליִחים ׁשֶ ְ ִוד ִנְפָרד ֵמַהּשׁ ר: ּדָ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

ֶכם. ַעְצְמֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ִלְלחֹם ִמְלַחְמּתְ קּו ּבְ ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם - ִהְתַחּזְ  ּתֶ
ֲעבּוְרֶכם. ָהָיה ָלֶכם ְלֵעֶזר ִלְלחֹם ּבַ אּול - ׁשֶ י ֵמת ֲאדֵֹניֶכם ׁשָ  ּכִ

ם ֲאִני ָלֶכם ְלֵעֶזר. אֹוֵמר... ְוֶאְהֶיה ּגַ חּו – ּכְ ם אִֹתי ָמׁשְ ּגַ

ַעְצְמֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ִלְלחֹם ִמְלַחְמתֶכם. קּו ּבְ ְְּ ְ- ִהְתַחז ֶתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם 
ֲעבּוְרֶכם. ָהָיה ָלֶכם ְלֵעֶזר ִלְלחֹם ּבַ אּול - ׁשֶ י ֵמת ֲאדֵֹניֶכם ׁשָ  ּכִ

ם ֲאִני ָלֶכם ְלֵעֶזר. חּו – ְכאֹוֵמר... ְוֶאְהֶיה ּגַ ַגם אִֹתי ָמׁשְ

ֶכם. ַעְצְמֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ִלְלחֹם ִמְלַחְמּתְ קּו ּבְ ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם - ִהְתַחּזְ  ּתֶ
ֲעבּוְרֶכם. ָהָיה ָלֶכם ְלֵעֶזר ִלְלחֹם ּבַ אּול - ׁשֶ י ֵמת ֲאדֵֹניֶכם ׁשָ  ּכִ

ם ֲאִני ָלֶכם ְלֵעֶזר. אֹוֵמר... ְוֶאְהֶיה ּגַ חּו – ּכְ ם אִֹתי ָמׁשְ ּגַ
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ר  הּו, ֶאְפׁשָ ֶ ֵני ָאָדם ְלָהֵעז ְוַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ד. ִאם רֹוִצים ְלעֹוֵדד ּבְ
ּטּוי? סּוק 7. ַמהּו ַהּבִ ִבּטּוי ִמּתֹוְך ּפָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה ַאְבֵנר ְלַמַען ִאיׁש  ָעׂשָ ֻעּלֹות ׁשֶ ר ַעל ַהּפְ ְפסּוִקים 9-8 ְמֻסּפָ ּבִ א.   .8
יק  ר ְלַהּסִ ְמִליֵכהּו..." – ָמה ֶאְפׁשָ ֲעִביֵרהּו... ַוּיַ ת: "ָלַקח... ַוּיַ ּבׁשֶ

ְך? ת ִמּכָ ַעל ִאיׁש ּבׁשֶ

ת ְלַמֲחַנִים  ן ֵנר ְלַהֲעִביר ֶאת ִאיׁש ּבׁשֶ ַמּדּוַע ִמֵהר ַאְבֵנר ּבֶ ב. 
ּוְלַהְמִליְך אֹותֹו?

סּוק 50? ֶרק יד, ּפָ מּוֵאל א ּפֶ ֶפר ׁשְ ן ֵנר ִמּסֵ ג. ָמה ָידּוַע ַעל ַאְבֵנר ּבֶ

ת, ַעל  ֶלׁשֶ ְזָרִחי, ַהְרֵחק ִמּפְ ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ ְלָעד ׁשֶ ּגִ ְכָנה ּבַ ָהִעיר ַמֲחַנִים ׁשָ
ֵאזֹור  ּבֹוק. ּבְ פֹון ְלַנַחל ַהּיַ ְנָיִמין, ִמּצָ ֶבט ּבִ ד ְלַנֲחַלת ׁשֵ ֶבט ּגָ ין ַנֲחַלת ׁשֵ בּול ּבֵ ַהּגְ
ְזָרִחי ְלֵעֶבר  ן ַהּמִ ְרּדֵ ין ֵעֶבר ַהּיַ ְפִריד ּבֵ ן, ַהּמַ ְרּדֵ ֶזה ָהָיה נֹוַח ַלְחצֹות ֶאת ְנַהר ַהּיַ

חֹוָמה. ֶפת ּבְ ֶרת ּוֻמּקֶ ֲעָרִבי. ַמֲחַנִים ָהְיָתה ְמֻבּצֶ ן ַהּמַ ְרּדֵ ַהּיַ
ן ָלּה ַעל ְיֵדי ַיֲעקֹב  ל ָהִעיר "ַמֲחַנִים" ִנּתַ ָמּה ׁשֶ ְ ּשׁ ר ׁשֶ ית ְמֻסּפָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ּבְ

ְגׁשּו ּבֹו ַמְלֲאֵכי  ר, ּפָ ֻסּפָ ם, ְלִפי ַהּמְ ן ֲאָרם ִלְכַנַען. ׁשָ ּדַ ַדְרּכֹו ֲחָזָרה ִמּפַ ָאִבינּו ּבְ
ית לב, 2). ֵראׁשִ ֱאלִֹהים (ּבְ

ת. ֲעִבֵרהּו – ֶהֱעִביר ֶאת ִאיׁש ּבׁשֶ ַוּיַ   8

ְלָעד. ְלָעד – ַעל ַהּגִ ֶאל ַהּגִ   9 
ר. ֶבט ָאׁשֵ  ֶאל ָהֲאׁשּוִרי – ַעל ׁשֵ
ַבד ַעל ֹלה – ִמּלְ ָרֵאל ּכֻ  ְוַעל ִיׂשְ

ֶבט ְיהּוָדה. ׁשֵ

ָעָלה ִלְמלּוָכה. ׁשֶ ָמְלכֹו – ּכְ 10  ּבְ

ַמן. ְך ַהּזְ ִמים – ֶמׁשֶ ר ַהּיָ  ִמְסּפַ
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ה ַוֲענּו: ּפָ ּמַ נּו ּבַ ַעּיְ
אּול,  ל ׁשָ לּוָכה ׁשֶ ָהָיה ִעיר ַהּמְ ְבָעה" ׁשֶ ּוב "ּגִ ּשׁ יְך ַהּיִ ַמּדּוַע לֹא ִהְמׁשִ  .1 

ָרֵאל?  ל ַמְמֶלֶכת ִיׂשְ ׁש ִעיר ְמלּוָכה ׁשֶ ּמֵ ְלׁשַ

ָרֵאל? ל ַמְמֶלֶכת ִיׂשְ ה ׁשֶ ַמּדּוַע ִנְבֲחָרה "ַמֲחַנִים" ְלִביָרָתּה ַהֲחָדׁשָ   .2
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ן ַלּלֹוֲחִמים  רּוׁשֹו: ּתֵ ֲחקּו ְלָפֵנינּו", ּפֵ ָעִרים ִויׂשַ "ָיקּומּו ָנא ַהּנְ  .1
ָעִרים.  ה ֶאת ַהּנְ ַע, אֹו ָהָבה ּוְנַנּסֶ ֲעׁשֵ ּתַ ִעיִרים ְלִהׁשְ  ַהּצְ

ָמֵעאל ְלַמְסָקָנה זֹו? יַע ר' ִיׁשְ תּוב ִהּגִ ְלִפי ָמה ֵמַהּכָ  

ַעּמּוד 133. ה ּבְ ּפָ ּמַ ְבעֹון? ֵהָעְזרּו ּבַ ֵהיָכן ִנְמֵצאת ִגּ א.   .2

ָליו ְלִגְבעֹון.  יַע ַאְבֵנר ִעם ַחּיָ ְמפָֹרׁש ַמּדּוַע ִהּגִ תּוב ּבִ לֹא ּכָ  ב. 
ֲערּו ְוִכְתבּו. ׁשַ

ת ְלֵבין יֹוָאב  ר ְצָבא ִאיׁש ּבׁשֶ ין ַאְבֵנר ׂשַ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ  
ִוד: ר ְצָבא ּדָ ׂשַ

ְלמּוד, ָאַמר: ָמֵעאל, ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַהּתַ ר' ִיׁשְ
ִמים." ִפיכּות ּדָ א ׁשְ חֹוק ֶאּלָ "ֵאין ְלׁשֹון ׂשְ

ָמֵעאל, ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַהַתְלמּוד, ָאַמר: ַר' ִיׁשְ
ִמים." ִפיכּות ּדָ חֹוק ֶאָלא ׁשְ "ֵאין ְלׁשֹון ׂשְ

ְלמּוד, ָאַמר: ָמֵעאל, ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַהּתַ ר' ִיׁשְ
ִמים." ִפיכּות ּדָ א ׁשְ חֹוק ֶאּלָ "ֵאין ְלׁשֹון ׂשְ

ְלָחָמה. ֵצא – ַלּמִ  12  ַוּיֵ
י ְצָבאֹו. ת- ַאְנׁשֵ ַעְבֵדי ִאיׁש ּבׁשֶ

ל  ָנּה ׁשֶ ן ְצרּוָיה – יֹוָאב ָהָיה ּבְ 13  יֹוָאב ּבֶ
ַתְפִקיד ׁש ּבְ ּמֵ ִוד. ׁשִ  ְצרּוָיה, ֲאחֹות ּדָ

ִוד. ר ְצָבא ּדָ  ׂשַ
ה – ְקבּוָצה מּול  ה ִמּזֶ ה ְוֵאּלֶ ה ִמּזֶ ֵאּלֶ

ֵרָכה. י ַהּבְ ֵני ִצּדֵ ְ ְקבּוָצה ִמּשׁ

ר לֹוֲחִמים  ֵנים ָעׂשָ ר – ׁשְ ַעְברּו ְבִמְסּפָ 15  ַוּיַ
רּו ְוֶנֶעְמדּו ל ַצד ִנְסּפְ  ִמּכָ

זּוגֹות, זּוגֹות.

ַצד  רֹאׁש ֵרֵעהּו ְוַחְרּבֹו ּבְ ֲחִזקּו ִאיׁש ּבְ 16  ַוּיַ
ָחְזָקה  ַפס ּבְ ל זּוג ּתָ ל ֶאָחד ִמּכָ ֵרֵעהּו – ּכָ

ן זּוגֹו ְוָתַקע ֶחֶרב  רֹאׁש ּבֶ ַיד ַאַחת ּבְ ּבְ
ַצד ּגּופֹו. ּבְ
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יַנִים  ָעה ַלֲעִריַכת ְקַרב ּבֵ ָעִרים ְלָפֵנינּו", ָהְיָתה ַהּצָ ֲחקּו ַהּנְ "ְיׂשַ א.   .3
יַנִים?  ָבר ָלַמְדנּו ַעל ְקַרב ּבֵ ָרֵאל. ֵהיָכן ּכְ ין ְיהּוָדה ְלִיׂשְ  ּבֵ

ֶרק יז,  מּוֵאל א ּפֶ  (ְראּו ׁשְ
סּוִקים 9-8) ּפְ

יַנִים ֶזה  ָמה ׁשֹוֶנה ְקַרב ּבֵ ּבְ  ב. 
מּוֵאל א,  ׁשְ יַנִים ּבִ ַרב ַהּבֵ  ִמּקְ

 ּוְבָמה הּוא ּדֹוֶמה? 
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ט ִמּתֹוְך  ּפָ ַהְתִאימּו ִמׁשְ  ג. 
מּוָנה  כֹוֶתֶרת ַלּתְ תּוב ּכְ  ַהּכָ

מֹאל: ְ ִמׂשּ

ַאְבֵנר ִהְזִהירֹו  יְך ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ַאְבֵנר, ַלְמרֹות ׁשֶ הֵאל ִהְמׁשִ ֲעׂשָ א.   .4
ְך? ר ִלְלֹמד ַעל ָאְפיֹו ִמּכָ ן. ָמה ֶאְפׁשָ ַדאי לֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ּלֹא ּכְ ׁשֶ

ָפסּוק 18? ל ּבְ ִוד ּוָמה הּוא ְמַסּמֵ ִקיַנת ּדָ ִבי ּבְ ל ַהּצְ ָמה ְמַסּמֵ ב. 

ר  ְמֵיין ְוִאּיֵ  ִניר ּדִ
הֵאל   ֶאת יֹוָאב ַוֲעׂשָ

ף  ְרּדָ ַעת ַהּמִ ׁשְ  ּבִ
ָליו  ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ְוַחּיָ

ה  ּלָ ִהְתּגַ ְבִליט ׁשֶ יַנִים. ּתַ  ְקַרב ּבֵ
סּוְרָיה. ּיֹום ּבְ ֵתל ַחַלאף, ּכַ ּבְ

ָבִים – ָרץ ַמֵהר  ַאַחד ַהּצְ ַרְגָליו ּכְ ַקל ּבְ  18
ָבִאים. דֹוֶמה ְלִריַצת ַהּצְ ּבְ

ִמין ְוַעל  ְוֹלא ָנָטה ָלֶלֶכת ַעל ַהּיָ  19
ְסלּול ה ִמּמַ ּנָ מֹאול – לֹא ׁשִ  ַהּשְׂ

ָהְרִדיָפה ַאֲחֵרי ַאְבֵנר.

ָנה, ֶפן ַאְבֵנר ַאֲחָריו – ּפָ ַוּיִ  20 
ִהְסּתֹוֵבב ְלָאחֹור.

ְחלֹץ, ּתַ ֲחִלָצתֹו – ָמה ׁשֶ  21 
 ּתֹוִריד ֵמַעל ּגּופֹו.

ים. ְוֹלא ָאָבה – לֹא ָרָצה, לֹא ִהְסּכִ

ְכְנעֹו. ַוּיֶֹסף עֹוד – ְלׁשַ  22

ְקָעה. ָאה - ׁשָ ֶמׁש ּבָ ֶ ְוַהּשׁ  24

צּו – ֶנֶאְספּו ַיַחד. ְתַקּבְ ַוּיִ  25 
דּו ה ַאַחת – ִהְתַלּכְ ָדּ ְהיּו ַלֲאֻגּ  ַוּיִ
ֵדי ְלָהֵגן ָעָליו. ְסִביב ַאְבֵנר, ּכְ

ֲהָלֶנַצח ּתֹאַכל ֶחֶרב –   26 
ַהִאם ְלעֹוָלם ַנֲהרֹג ֶזה ֶאת ֶזה.

ֵחם. ְוֹלא ָיְספּו – לֹא הֹוִסיפּו ְלִהּלָ  28

ף. ְרּדָ ב ֵמַאֲחֵרי – ָחַזר ֵמַהּמִ ׁשָ  30
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סּוק 18  ט ִמּפָ ּפָ ֵאיֶזה ִמׁשְ ִריָצה, ּבְ ן ּבְ ְצַטּיֵ הּו ַהּמִ ר רֹוִאים ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ  .5
ָגיו? ׂשּוַמת ֵלב ְלֶהּשֵׂ ֵדי ְלַהְפנֹות ּתְ ׁש ּכְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶאְפׁשָ

הֵאל ְלַהְפִסיק ִלְרּדֹף ַאֲחָריו. הֹוִכיחּו  ְכֵנַע ֶאת ֲעׂשָ ה ְלׁשַ ַאְבֵנר ִנּסָ  .6
ִאים: ָבִרים ַהּבָ תּוב ֶאת ַהּדְ ֵמַהּכָ

ָרס. הֵאל ּפְ יַע ַלֲעׂשָ ה ְלַהּצִ ַאְבֵנר ִנּסָ א. 

יְך ִלְרּדֹף ַאֲחָריו ָיִמית  ִאם ַיְמׁשִ הֵאל ׁשֶ ַאְבֵנר ִהְזִהיר ֶאת ֲעׂשָ ב. 
אֹותֹו.

הֵאל. ל ֲעׂשָ מֹותֹו ׁשֶ ַאְבֵנר ֵאינֹו רֹוֶצה ּבְ ג. 

הֵאל: ט ַעל ֲהִריַגת ֲעׂשָ ּפָ ִאּלּו ָהיּו ַמֲעִמיִדים ֶאת ַאְבֵנר ְלִמׁשְ  .7

ָמה ָהָיה ָעׂשּוי לֹוַמר ַלֲהָגָנתֹו? א. 

ָבִרים  ּדְ ם ּבַ ָמה ָהָיה ַהּתֹוֵבַע ָעׂשּוי ִלְטעֹן ֶנְגּדֹו? ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּגַ ב. 
ִאים: ַהּבָ

א ֲהִריָגה ִמּתֹוְך ֲהָגָנה ַעְצִמית: נֹוׂשֵ ּיּון ּבְ ְלמּוד ִנְמָצא ּדִ ּתַ  ּבַ

יו ְוַלֲהרֹג ֶאת  ְתָקף ְלָהֵגן ַעל ַחּיָ ּמֻ ל ִמי ׁשֶ כּותֹו ׁשֶ ּזְ ְבעּו ׁשֶ ּקָ •  ָהיּו ֲחָכִמים ׁשֶ

ם ְלָהְרגֹו".  ּכֵ ם ְלָהְרְגָך ַהׁשְ ַהּתֹוֵקף. ֵהם ָאְמרּו: "ַהּקָ
ֵרָרה  ֵאין ּבְ ִמְקֶרה ׁשֶ ֶמת ַרק ּבְ כּות זֹו ַקּיֶ ּזְ ֲענּו ׁשֶ ּטָ ָתם ָהיּו ֲחָכִמים ׁשֶ •  ְלֻעּמָ

ה  ֻעּלָ ַלל ּפְ יו ָצִריְך ְלַנּסֹות ְלהֹוִציא ֶאת ַהּתֹוֵקף ִמּכְ ֵגן ַעל ַחּיָ ַאֶחֶרת. ַהּמֵ
ֶאָחד ֵמֵאיָבָריו.  ְפַצע אֹותֹו ּבְ ּיִ ְך ׁשֶ ִלי ַלֲהרֹג אֹותֹו, ַעל ְיֵדי ּכָ ִמּבְ

ן ֵנר: ּיֹוָאב ָאַמר ְלַאְבֵנר ּבֶ ר ׁשֶ ְלמּוד ִסּפֵ  ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַהּתַ
הֵאל רֹוֵדף ָהָיה, ֲאָבל ָהָיה ְלָך  הֵאל? ָאֵכן ֲעׂשָ ָהַרְגתָּ ֶאת ֲעׂשָ ה ׁשֶ ּבָ ָמה ַהּסִ

ן ֶאת ַהֲחִנית ּוְלָהְרגֹו,  ֶאָחד ֵמֵאיָבָריו. ִאם ָיכְֹלתָּ ְלַכּוֵ ִגיָעה ּבְ ילֹו ַעל ְיֵדי ּפְ ְלַהּצִ
ן ֶאת ַהֲחִנית ְלֶאָחד ֵמֵאיָבָריו ְוִלְפצַֹע אֹותֹו?! ה לֹא ָיכְֹלתָּ ְלַכּוֵ ָלּמָ

ף מט ַעּמּוד א) ֶכת ַסְנֶהְדִרין ּדַ ְבִלי, ַמּסֶ ְלמּוד ַהּבַ (ְלִפי ַהּתַ

ֶנֶגד  ָרֵאל ֵיׁש ְלָאָדם ְזכּות ִלְפעֹל ִמּתֹוְך ֲהָגָנה ַעְצִמית ּכְ י ְמִדיַנת ִיׂשְ ְלִפי ֻחּקֵ
ת  ִמּדַ ֶזק ַלּתֹוֵקף ּבְ יו, ֲאָבל חֹוָבה ָעָליו ְלַהְקִטין ֶאת ַהּנֶ ן ֶאת ַחּיָ ַסּכֵ ּתֹוֵקף ַהְמּ

ר. ָהֶאְפׁשָ
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ִהְתחֹוְלָלה. ַהִאם ָצַדק  ְלָחָמה ׁשֶ ּמִ ים ֶאת ַאְבֵנר ּבַ יֹוָאב ֶהֱאׁשִ א.   .8
ְתבּו ֶאת ִנּמּוָקיו. יֹוָאב? ּכִ

ְלָחָמה? ר ִלְלֹמד ַעל יֹוָאב ֵמַהְחָלָטתֹו ְלַהְפִסיק ֶאת ַהּמִ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

מֹו יֹוָאב.  ֲהגּו ּכְ ּנָ מּוֵאל א ַעל ַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים ׁשֶ ׁשְ ָלַמְדנּו ּבִ ג. 
סּוִקים 7, 8 ּוֶפֶרק לא) ֶרק כד, ּפְ יַצד ָנֲהגּו? (ְראּו ּפֶ ּכֵ

ל ַמְמֶלֶכת ְיהּוָדה? חֹון ָהָיה ׁשֶ ּצָ ַהּנִ ר ָלַדַעת ׁשֶ ְלִפי ָמה ֶאְפׁשָ  .9

ָנה ְליֹוָאב ְוָאַמר: ר ּפָ ֲאׁשֶ ן ַאְבֵנר ּכַ ּוֵ ְלָמה ִהְתּכַ א.   .10 
סּוִקים 31-30. "ֲהָלֶנַצח ּתֹאַכל ֶחֶרב?" ְראּו ּפְ

ט ֶזה?  ּפָ ִמׁשְ ׁש ְבּ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ָיֵמינּו ֶאְפׁשָ ִבים ּבְ ֵאילּו ַמּצָ ּבְ  ב. 
ְגָמה. ְתבּו ּדֻ ּכִ

ָיֵמינּו ָפר ָהֲעָרִבי ֶאל־ִג׳יּב ּבְ יָקה, ִהיא ַהּכְ ִגְבעֹון ָהַעּתִ ִוד ּבְ קּוַפת ּדָ ֵרָכה ִמּתְ ּבְ
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ית  ִוד ְלתֹוְמֵכי ּבֵ ין ּתֹוְמֵכי ּדָ ם ַעל ִמְלֶחֶמת ָהַאִחים ּבֵ ָמה ְלַמְדּתֶ א.   .1
סּוק 1? אּול ִמּפָ ׁשָ

ְקִרים? ֵני ַהּמִ ׁשְ ְלָחָמה ּבִ ה ַלּמִ ּבָ ָמה ׁשֹוָנה ַהּסִ ּבְ ב. 

ה  ּבָ ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים ָלַמְדנּו ַעל ִמְלֶחֶמת ַאִחים. ָמה ָהְיָתה ַהּסִ ם ּבְ ּגַ   .2
ְתקּוַפת  ָרֵאל ּבִ ְבֵטי ִיׂשְ ין ׁשִ ִהְתחֹוְלָלה ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת ָהַאִחים ׁשֶ

סּוִקים 1–8) ֶרק יב, ּפְ ֹוְפִטים? (ְראּו ׁשֹוְפִטים ּפֶ ַהּשׁ

ָבא  ר ַהּצָ ן ֵנר, ׂשַ ל ַאְבֵנר ּבֶ ק ַמֲעָמדֹו ׁשֶ ָרֵאל ִויהּוָדה, ִהְתַחּזֵ ין ִיׂשְ ְלָחמֹות ּבֵ ְזַמן ַהּמִ ּבִ
ת  ה ּבַ אּול - ִרְצּפָ יֶלֶגׁש ׁשָ ה ֶאת ּפִ ָרֵאל. הּוא ֶהְחִליט ָלַקַחת ְלִאׁשָּ ַמְמֶלֶכת ִיׂשְ ּבְ

ּנּו ֶאת  י הּוא זֹוֵמם ִלְגזֹל ִמּמֶ ה ֶזה ֵמִעיד ַעל ַאְבֵנר ּכִ ֲעׂשֶ ּמַ ׁש ׁשֶ ת ָחׁשַ ה. ִאיׁש ּבׁשֶ ַאּיָ
את ֶאת  אי ָלׂשֵ ַ ֶלְך ֶהָחָדׁש ַרּשׁ ַרק ַהּמֶ ל ׁשֶ אֹוָתם ָיִמים ָהָיה ְמֻקּבָ ּבְ יָון ׁשֶ לּוָכה, ִמּכֵ ַהּמְ

ת. ֶלְך ַהּמֵ י ַהּמֶ יַלְגׁשֵ ּפִ
ִמיָכתֹו  ת ְוֶהְחִליט ְלַהֲעִביר ֶאת ּתְ יו ִאיׁש ּבׁשֶ ַלּפָ ִמיַע ּכְ ִהׁשְ ּקֶֹרת ׁשֶ ַעס ַעל ַהּבִ ַאְבֵנר ּכָ

ִוד  הּוא ַמֲעִביר ֶאת ֶנֱאָמנּותֹו ֵאָליו. ּדָ ר ְלָדִוד ׁשֶ ִליִחים ְלַבּשֵׂ ַלח ׁשְ ן ֵנר ׁשָ ְלָדִוד. ַאְבֵנר ּבֶ
ְבֵטי  ָנה ְלׁשִ תֹו. ַאְבֵנר ּפָ ׁשָ ַבּקָ ה ּכְ ּתֹו. ַאְבֵנר ָעׂשָ ּנּו ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ִמיַכל ִאׁשְ ַרׁש ִמּמֶ ּדָ

ִרית ִעם ַאְבֵנר  ַרת ּבְ ִוד ּכָ ִמיָכָתם ְלָדִוד. ּדָ ְכֵנַע אֹוָתם ְלַהֲעִביר ֶאת ּתְ ָרֵאל ְוׁשִ ִיׂשְ
ִוד ּוְכָבר ָיָצא ֵמָהִעיר, הּוא  ֶחְברֹון ֵאֶצל ּדָ ַאְבֵנר ָהָיה ּבְ ר נֹוַדע ְליֹוָאב ׁשֶ ֲאׁשֶ ֶחְברֹון. ּכַ ּבְ
ִעיר.  הֵאל ָאִחיו ַהּצָ ם ַעל מֹות ֲעׂשָ ִנְקַמת ּדָ ִליִחים ְלַהְחִזירֹו ְוֵהִמית אֹותֹו ּכְ ַלח ׁשְ ׁשָ

י  ַנִים ֵמַאְנׁשֵ ל יֹוָאב. ַאֲחֵרי מֹות ַאְבֵנר, ׁשְ ְכִניתֹו ׁשֶ ִוד לֹא ָיַדע ַעל ּתָ ּדָ ן ׁשֶ ר ְמַצּיֵ ַסּפֵ ַהּמְ
ן  ת ּבֶ אּול ָהָיה ְמִפיבׁשֶ ית ׁשָ א ִמּבֵ ת ָרְצחּו אֹותֹו. ַהּיֹוֵרׁש ַהּבָ ל ִאיׁש ּבׁשֶ ְצָבאֹו ׁשֶ

ָבא לֹא ָהָיה  ד ַעל ַהּצָ ֶכה ֵאינֹו ָיכֹול ְלַפּקֵ ּנָ יָון ׁשֶ ַרְגָליו ְוָהָיה ְלָנֶכה. ִמּכֵ ְפַצע ּבְ ּנִ ְיהֹוָנָתן, ׁשֶ
ת ָראּוי ִלְמלְֹך. ְמִפיבׁשֶ

ִוד? ל ּדָ בֹו ׁשֶ ַמּצָ ְפֶנה ְלטֹוָבה ּבְ ַרם ַלּמִ ָמה ּגָ  .1

אּול ָנַתן  ָ ּשׁ י ׁשֶ ל ֶאת ִמיַכל, ַאף ַעל ּפִ ִוד ְלַקּבֵ ַרׁש ּדָ ַמּדּוַע ּדָ א.   .2
ה ְלָאָדם ַאֵחר? אֹוָתּה ְלִאׁשָּ

ֵני טּוִרים:  ׁשְ ְתבּו ּבִ ה זֹו? ּכִ ְדִריׁשָ ִוד ּבִ ַהִאם ָצַדק ּדָ  ב. 
ה. ִריׁשָ ה, ְוִנּמּוִקים ֶנֶגד ַהּדְ ִריׁשָ ַקת ַהּדְ ִנּמּוִקים ְלַהְצּדָ
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ָתם  ת ְוַעד ִלְפִנּיָ ִנים ָעְברּו ֵמָאז מֹות ִאיׁש ּבׁשֶ ה ׁשָ ּמָ בּו, ּכַ ְ ַחׁשּ א.   .1
סּוִקים 10–11. ֶרק ב ּפְ ָרֵאל ְלָדִוד? ְראּו ּפֶ ל ִזְקֵני ִיׂשְ ׁשֶ

ׁשּו  ּקְ ּבִ ְך ַעד ׁשֶ ָ ָרֵאל ְזַמן ְמֻמּשׁ ינּו ִזְקֵני ִיׂשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ִהְמּתִ ׁשַ ב. 
ְלִהְתַאֵחד ִעם ְיהּוָדה?

ָרֵאל: ְבֵטי ִיׂשְ י ׁשִ ין ָראׁשֵ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

נּו ֵאָליו  ר ּפָ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ יג ִמּדָ ָרֵאל ְלַהּשִׂ ְבֵטי ִיׂשְ ָמה ָרצּו ְנִציֵגי ׁשִ  .2
ְרָך ֲאַנְחנּו- - - "?  ט: "ַעְצְמָך ּוְבׂשָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

 
ד: ַלַחת ְלָדִוד ְמַלּמֵ ׁשְ ְבֵרי ַהּמִ ָמה ִמּדִ  .3

ם ה' ַעל ְיֵדי  ׁשֵ ח ּבְ ִוד ִנְמׁשַ ּדָ ָעם, ׁשֶ ָהָיה ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ּבָ ׁשֶ א. 
מּוֵאל ְלֶמֶלְך? ׁשְ

ְזכּות  ִוד ַמְתִאים ִלְמלְֹך ּבִ ּדָ ָכְך ׁשֶ ירּו ּבְ ָבִטים ִהּכִ ְ ִציֵגי ַהּשׁ ּנְ ׁשֶ ב. 
ד ָצָבא? ְמַפּקֵ ָגיו ּכִ ֶהּשֵׂ

יֵנינּו  ְרָך ֲאָנְחנּו – ֵיׁש ּבֵ ַעְצְמָך ּוְבׂשָ   1
ם. ִקְרַבת ּדָ

ָעָבר. ם ּבֶ ְלׁשֹום – ּגַ ם ׁשִ ם ֶאְתמֹול ּגַ ּגַ   2 
יא, ֶזה  ְצּבִ ִביא – ַהּמַ ַהּמֹוִציא ְוַהּמֵ

ִביא  ָבא ְוַהּמֵ רֹאׁש ַהּצָ ְלָחָמה ּבְ ּיֹוֵצא ַלּמִ ׁשֶ
ְלָחָמה. ֲחָזָרה ְלַאַחר ַהּמִ ָבא ּבַ  ֶאת ַהּצָ

ְנִהיג ֶאת  רֹוֶעה ַהּמַ ְנִהיג ּכְ ִתְרֶעה – ּתַ
צֹאנֹו.

ׁש  ּיֵ ָבִטים ׁשֶ ְ ָרֵאל – ְנִציֵגי ַהּשׁ ִזְקֵני ִיׂשְ   3
ָלֶהם ַסְמכּויֹות ְלַהְחִליט.
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ּלֹו ַמְנִהיג  ּבֹו ֵיׁש ָלָעם ּכֻ ב ׁשֶ ׁשּו ַלְחזֹר ְלַמּצָ ּקְ ָבִטים ּבִ ְ ִציֵגי ַהּשׁ ּנְ ׁשֶ ג. 
ֶאָחד.

ֶבט ְיהּוָדה. ָרֵאל ְלֵבין ׁשֵ ְבֵטי ִיׂשְ ין ׁשִ ם ּבֵ ׁש ִקְרַבת ּדָ ּיֵ ׁשֶ ד. 

קּום. אּול ָנְפָלה ְולֹא ָתּ ְלכּות ׁשָ ּמַ ׁשֶ ה. 

ָרֵאל:  ִוד ּוְנִציֵגי ִיׂשְ ין ּדָ ָמה ּבֵ ִהְתַקּיְ יָחה ׁשֶ ְמֵין ֶאת ַהּשִׂ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ

ה "ְלָעְבדֹו"? ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ  .4

ֵני ֲחָלִקים.  ִוד ִלׁשְ ל ּדָ קּוַפת ַמְלכּותֹו ׁשֶ קּו ֶאת ּתְ ַחּלְ  .5 
ְפסּוִקים 4–5. ֵהָעְזרּו ּבִ

י  ן ַרּבִ ְרׁשָ ָרֵאל. ַהּפַ ִוד ְלִזְקֵני ִיׂשְ ין ּדָ ְכְרָתה ּבֵ ּנִ ִרית ׁשֶ ר ָמה ָהָיה ּתֶֹכן ַהּבְ לֹא ְמֻסּפָ
ִאים: ָבִרים ַהּבָ ִרית ֶאת ַהּדְ ַתב ַעל ּתֶֹכן ַהּבְ ְעָיהּו ִמְטָרִני ּכָ ְיׁשַ

ֶצֶדק. ּפֹט אֹוָתם ּוְלַהְנִהיָגם ּבְ ע ָלֶהם ִלׁשְ ּבַ עּו לֹו (ְלָדִוד) ְלָעְבדֹו ְוהּוא ִנׁשְ ּבְ ֵהם ִנׁשְ

י  ן ַרּבִ ָרֵאל. ַהפְרׁשָ ִוד ְלִזְקֵני ִיׂשְ ין ּדָ ְכְרָתה ּבֵ ִַ נ ִרית ׁשֶ ִֶֹכן ַהּבְ ּר ָמה ָהָיה ת ָא ְמֻספ לֹ
ִאים: ָבִרים ַהּבָ ִרית ֶאת ַהּדְ ְעָיהּו ִמְטָרִני כַתב ַעל ּתֶֹכן ַהּבְ ְָיׁשַ

ֶצֶדק. ּּפֹט אֹוָתם ּוְלַהְנִהיָגם ּבְ ע ָלֶהם ִלׁשְ ּבַ עּו לֹו (ְלָדִוד) ְלָעְבדֹו ְוהּוא ִנׁשְ ּבְ ֵהם ִנׁשְ

י  ן ַרּבִ ְרׁשָ ָרֵאל. ַהּפַ ִוד ְלִזְקֵני ִיׂשְ ין ּדָ ְכְרָתה ּבֵ ּנִ ִרית ׁשֶ ר ָמה ָהָיה ּתֶֹכן ַהּבְ לֹא ְמֻסּפָ
ִאים: ָבִרים ַהּבָ ִרית ֶאת ַהּדְ ַתב ַעל ּתֶֹכן ַהּבְ ְעָיהּו ִמְטָרִני ּכָ ְיׁשַ

ֶצֶדק. ּפֹט אֹוָתם ּוְלַהְנִהיָגם ּבְ ע ָלֶהם ִלׁשְ ּבַ עּו לֹו (ְלָדִוד) ְלָעְבדֹו ְוהּוא ִנׁשְ ּבְ ֵהם ִנׁשְ
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ה. ּפָ ּמַ ם ּבַ ַלִים ְלִביָרה? ֵהָעְזרּו ּגַ ירּוׁשָ ְוָקא ּבִ ִוד ּדַ ַחר ּדָ ֲערּו, ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ  .5

ֶחְברֹון ָהְיָתה ְיכֹוָלה  ִוד ּבְ ֲארּות ּדָ ָ ֶבט ְיהּוָדה. ִהּשׁ ָהְיָתה ְמזָֹהה ִעם ׁשֵ יָון ׁשֶ ֶחְברֹון ִמּכֵ ֵאר ּבְ ָ ִוד לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהּשׁ ּדָ
ז ָהָאֶרץ. ְרּכַ רֹום ְוָהְיָתה ְמֻרֶחֶקת ִמּמֶ ּדָ ְכָנה ּבַ ִדים לֹו. ֶחְברֹון ׁשָ ְעּבָ ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ְמׁשֻ ָרֵאל ׁשֶ ְבֵטי ִיׂשְ ִאּלּו ׁשִ ֵרׁש ּכְ ְלִהְתּפָ

ָרה זֹו. ִהיא ָהְיָתה ִעיר ָנְכִרית  ַלִים ְלִביָרה ִהְתִאיָמה ְלַמּטָ ִחיַרת ְירּוׁשָ ָבִטים. ּבְ ְ ִוד ָהָיה ְמֻעְנָין ְלַאֵחד ֶאת ַהּשׁ ּדָ
ֶקֶרב  ְמַנע ִהְתַמְרְמרּות ּבְ ִחיָרָתּה ְלִביָרה ּתִ ֶבט. ּבְ ָכה ְלַאף ׁשֵ ּיְ ּתַ ְנָיִמין ִויהּוָדה, ִהיא לֹא ִהׁשְ ְגבּול ּבִ ַבֲעלּות ְיבּוִסית, ּבִ ּבְ

ָמקֹום  ים ּבְ ּצּוִרים ֲחָדׁשִ ת ּבִ ְבִנּיַ ִקיַע הֹון ַרב ּבִ ֶרת ְולֹא ָהָיה ָצִריְך ְלַהׁשְ ָבר ִעיר ְמֻבּצֶ ָבִטים. ְועֹוד: ִהיא ָהְיָתה ּכְ ְ ַהּשׁ
ּצּוִרים. הּוא ֲחַסר ּבִ ַאֵחר, ׁשֶ

אּול  ית ׁשָ ם ּתֹוְמֵכי ּבֵ ל ֶאת ַהַחִיץ. ּגַ ַבּטֵ ַלִים ְלִביָרה ּתְ ִחיַרת ְירּוׁשָ ין ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין. ּבְ בּוִסית ִהְפִריָדה ּבֵ ַלִים ַהּיְ ְירּוׁשָ
ִוד ְלַבל ִיְמְרדּו ּבֹו, ְוהּוא יּוַכל  ל ּדָ קּוָחה ׁשֶ ַחת ֵעינֹו ַהּפְ ְנָיִמין ִיְהֶיה ּתַ ֶבט ּבִ יָרה. ׁשֵ ִוד ִיְהיּו ְסמּוִכים ַלּבִ ְוַגם ּתֹוְמֵכי ּדָ

ִיים. ְקׁשָ ֵקל ּבִ ֶבט ְיהּוָדה ִאם ִיּתָ ׁשֵ ְלֵהָעֵזר ּבְ
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יָרה. ְהֶיה ַהּבִ ַלִים ּתִ רּוׁשָ ּיְ דּו ְלָכְך ׁשֶ י ֶחְברֹון ִהְתַנּגְ ַאְנׁשֵ ֵיׁש ְלָהִניַח ׁשֶ  .6

ַלִים? יָרה ִלירּוׁשָ ֵאילּו ִטעּוִנים ָיְכלּו ִלְטעֹן ֶנֶגד ַהֲעָבַרת ַהּבִ א. 

ִוד ַלֲענֹות ָלֶהם? ָמה ָעׂשּוי ָהָיה ּדָ ב. 

ְכִריִזים ַעל ַהְצָלַחת  ִטים ַהּמַ ּפָ ָפסּוק 7 ּוְבָפסּוק 9 ִמׁשְ ִמְצאּו ּבְ א.   .7
ַלִים. ּבּוׁש ְירּוׁשָ ּכִ

ְכּבׁש ֶאת ָהִעיר? ּיִ ָרס ְלִמי ׁשֶ ִוד ַעל ּפְ ֲערּו, ַמּדּוַע ִהְכִריז ּדָ ׁשַ ב. 

ם  סּוק 6, ׁשָ ֶרק יא, ּפָ ִמים א ּפֶ ְבֵרי ַהּיָ ֵסֶפר ּדִ ר ִלְמצֹא ּבְ ּבּוׁש ָהִעיר ֶאְפׁשָ ָרִטים ַעל ּכִ ּפְ
תּוב: ּכָ

ִראׁשֹוָנה  ַעל ּבָ ר; ַוּיַ ִראׁשֹוָנה, ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ּוְלׂשָ ה ְיבּוִסי ּבָ ל־ַמּכֵ ִויד ּכָ ַוּיֹאֶמר ּדָ

ם  ִמים א פֶרק יא, ָפסּוק 6, ׁשָ ֶָ ְבֵרי ַהי ֵסֶפר ּדִ ר ִלְמצֹא ּבְ ּבּוׁש ָהִעיר ֶאְפׁשָ ִָ ָרִטים ַעל כ ְִ ּפ
ָכתּוב:

ִראׁשֹוָנה  ר; ַוַיַעל ּבָ ִראׁשֹוָנה, ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ּוְלׂשָ ה ְיבּוִסי ּבָ ל־ַמּכֵ ִויד ּכָ ַֹאֶמר ּדָ ַּוי

ם  סּוק 6, ׁשָ ֶרק יא, ּפָ ִמים א ּפֶ ְבֵרי ַהּיָ ֵסֶפר ּדִ ר ִלְמצֹא ּבְ ּבּוׁש ָהִעיר ֶאְפׁשָ ָרִטים ַעל ּכִ ּפְ
תּוב: ּכָ

ִראׁשֹוָנה  ַעל ּבָ ר; ַוּיַ ִראׁשֹוָנה, ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ּוְלׂשָ ה ְיבּוִסי ּבָ ל־ַמּכֵ ִויד ּכָ ַוּיֹאֶמר ּדָ

ּיֹוָאב ָחַדר ִעם לֹוֲחָמיו  ֲעִרים ׁשֶ ׁשַ ַלִים. ֵיׁש ַהּמְ ה ְירּוׁשָ ׁשָ יַצד ִנְכּבְ תּוִבים ּכֵ רּור ֵמַהּכְ לֹא ּבָ
יחֹון ָלִעיר.  ֵדי ְלהֹוִביל ֶאת ֵמי ַמְעַין ַהּגִ ַחת ַלחֹוָמה ּכְ ָרה ִמּתַ ְחּפְ ּנֶ ְנָהָרה ׁשֶ ֶרְך ַהּמִ ָלִעיר ּדֶ

ְך  ִים ָלִעיר ְוַעל ְיֵדי ּכָ ַקת ַהּמַ ִהי ֶאת ַאְסּפָ ְלׁשֶ ֶדֶרְך ּכָ ּיֹוָאב ָעַצר ּבְ ֲעִרים ׁשֶ ׁשַ ָתם ֵיׁש ַהּמְ ְלֻעּמָ
ַנע. ֶביָה ְלִהּכָ ִהְכִריַח ֶאת יֹוׁשְ

ּיֹוָאב ָחַדר ִעם לֹוֲחָמיו  ֲעִרים ׁשֶ ּׁשַ ַלִים. ֵיׁש ַהמ ה ְירּוׁשָ ׁשָ יַצד ִנְכּבְ ְֵ ּ תּוִבים כ ְֵ רּור ֵמַהכ ְא ּבָ לֹ
יחֹון ָלִעיר.  ָרה ִמַתַחת ַלחֹוָמה ְכֵדי ְלהֹוִביל ֶאת ֵמי ַמְעַין ַהּגִ ְַ ְְחפ ּ נ ְנָהָרה ׁשֶ ִֶ ִ ַהמ ּ ֶרך ְָלִעיר ּדֶ

ִים ָלִעיר ְוַעל ְיֵדי כְך ַָּ ַַקת ַהמ ִהי ֶאת ַאְספ ְלׁשֶ ָָ ֶדֶרך כ ְֹוָאב ָעַצר ּבְ ּי ֲעִרים ׁשֶ ׁשַ ְּ ְָּתם ֵיׁש ַהמ ְָלֻעמ
ֶביָה ְלִהָכַנע. ִהְכִריַח ֶאת יֹוׁשְ

ּיֹוָאב ָחַדר ִעם לֹוֲחָמיו  ֲעִרים ׁשֶ ׁשַ ַלִים. ֵיׁש ַהּמְ ה ְירּוׁשָ ׁשָ יַצד ִנְכּבְ תּוִבים ּכֵ רּור ֵמַהּכְ לֹא ּבָ
יחֹון ָלִעיר.  ֵדי ְלהֹוִביל ֶאת ֵמי ַמְעַין ַהּגִ ַחת ַלחֹוָמה ּכְ ָרה ִמּתַ ְחּפְ ּנֶ ְנָהָרה ׁשֶ ֶרְך ַהּמִ ָלִעיר ּדֶ

ְך  ִים ָלִעיר ְוַעל ְיֵדי ּכָ ַקת ַהּמַ ִהי ֶאת ַאְסּפָ ְלׁשֶ ֶדֶרְך ּכָ ּיֹוָאב ָעַצר ּבְ ֲעִרים ׁשֶ ׁשַ ָתם ֵיׁש ַהּמְ ְלֻעּמָ
ַנע. ֶביָה ְלִהּכָ ִהְכִריַח ֶאת יֹוׁשְ

ִוד  ִעיר ּדָ ֲחִפירֹות ּבְ
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ב ָהָאֶרץ – ֶאָחד ֵמֲעָמֵמי ַהְיֻבִסי יֹוׁשֵ   6 
ַלִים. ירּוׁשָ ב ּבִ ׁשַ ּיָ ַנַען ׁשֶ  ּכְ

ם ֶמֶלְך ְיבּוס. ׁשֵ  ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר – ּבְ
ְסִחים –  י ִאם ֱהִסיְרָך ָהִעְוִרים ְוַהּפִ  ּכִ

ים ְלָפְרׁשֹו. אּוַלי: לֹא  ִ ְתַקּשׁ ּמִ ט ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ
ק  ַסּלֵ ּתְ ּתּוַכל ִלְכּבׁש ֶאת ָהִעיר ִלְפֵני ׁשֶ
ִרים ָהעֹוְמִדים ַעל  ים ְוָהִעּוְ ֶאת ַהֵחְרׁשִ
ל  ְפִקיד ׁשֶ אּו ּתַ ַהחֹומֹות. אּוַלי ֵהם ִמְלּ

ִפים ֶנֶגד ָהאֹוֵיב. ְ ֵמֵעין ְמַכּשׁ

ֶרת ִצּיֹון.  ֻבּצֶ ְמֻצַדת ִצּיֹון – ָהִעיר ַהּמְ   7
ה,  ם ִצּיֹון הּוא ִצּיָ ֵ קֹור ַהּשׁ ּמְ ֲעִרים ׁשֶ ְמׁשַ
ר  ְגבּול ִמְדּבַ ַלִים ׁשֹוֶכֶנת ּבִ ר. ִוירּוׁשָ ִמְדּבָ
ה  ּלָ ַמֲהַלְך ַהּדֹורֹות ָהְפָכה ַהּמִ ְיהּוָדה. ּבְ

ָרֵאל. ֶפת ְלֶאֶרץ ִיׂשְ "ִצּיֹון" ִנְרּדֶ

ט  ּפָ ּנֹור - ִמׁשְ ּצִ ע ּבַ ה ְיֻבִסי ְוִיּגַ ל ַמּכֵ ּכָ   8
ָנה  ּוָ ַהּכַ ֲעִרים ׁשֶ ׁשַ י מּוָבן. ֵיׁש ַהּמְ ְלּתִ ּבִ
הֹוִביָלה ַמִים ֶאל  ְנָהָרה ׁשֶ ּמִ ִלְפִגיָעה ּבַ

חּוץ ַלחֹוָמה.  ּמִ ְעָינֹות ׁשֶ ּתֹוְך ָהִעיר ִמּמַ
ֶרְך  ָנה ַלֲחִדיָרה ֶאל ָהִעיר ּדֶ ּוָ אֹו ַהּכַ

ְנָהָרה ַהּזֹאת. ַהּמִ

ִוד ּוֵבין ַהר  ין ִעיר ּדָ ְיא ּבֵ ּלֹוא – ַהּגַ ַהּמִ   9
ָעָפר. אֹו ּבְ ה ְלַמּלְ ִוד ִצּוָ ּדָ ה ׁשֶ מֹוִרּיָ

ְרֵסם. ר, ִהְתּפַ ֵ 10  ָהלֹוְך ְוָגדֹול – ִהְתַעּשׁ

ִליִחים.  11  ַמְלָאִכים – ׁשְ
ִרים ֻמְמִחים. י ֵעץ – ַנּגָ  ָחָרׁשֵ

ִתים ֻמְמִחים. י ֶאֶבן ִקיר - ַסּתָ ָחָרׁשֵ

ס אֹותֹו. ּסֵ 12  ֱהִכינֹו – ּבִ

ִוד ּה ַעל ְיֵדי ּדָ ּבּוׁשָ ְפֵני ּכִ ּלִ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ַלע ּבִ ּסֶ ַתח ַמֲעֶרֶכת ַמִים ְקדּוָמה ֲחצּוָבה ּבַ ּפֶ

ִוד.  ָעֶליָה ִנְבְנָתה ִעיר ּדָ ְבָעה ׁשֶ ְך ַהּגִ ל ֲחתַַ ֶגם ׁשֶ ּדֶ
חּוץ ָלִעיר  ּמִ ְעָין ׁשֶ ר מֹוִביָלה ַמִים ֵמַהּמַ ְנָהָרה ַהֲחצּוָבה ֲאׁשֶ ן ֶאת ַהּמִ  ְמַסּמֵ

ִניָמה ּפְ
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נּו  ְטָחּה? ַעּיְ יל ֶאת ׁשִ ַלִים ְוִהְגּדִ ִוד ֶאת ְירּוׁשָ ח ּדָ תֵּ יַצד ּפִ ּכֵ א.   .8
ָפסּוק 9 ּוְבָפסּוק 11. ּבְ

ָנה ְלָדִוד,  ֶלְך צֹור ּפָ ּמֶ ְך ׁשֶ ִוד ִמּכָ ר ִלְלֹמד ַעל ַמְלכּות ּדָ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 
ִאים ֻמְמִחים ִמּצֹור ַוֲעֵצי ֲאָרִזים  ּנָ יַע ְלַהֲעִמיד ִלְרׁשּותֹו ּבַ ְוִהּצִ

ת ַאְרמֹונֹו? ִלְבִנּיַ

טּו. ִוד? ַצּטְ ל ּדָ ר ֶאת ַהְצָלחֹוָתיו ׁשֶ ַסּפֵ ְלִמי ְמַיֵחס ַהּמְ  .9

ִוד". (ּתּוְכלּו  ִאיְנֶטְרֶנט ֵמיָדע ַעל "ִעיר ּדָ ׂשּו ּבָ ְרצּו, ַחּפְ 10. ִאם ּתִ
יָדע)  ִגים ֵמַהּמֵ ים ּוֻמּשָׂ ֵדי ְלָהִבין ִמּלִ ִרים, ּכְ ְמֻבּגָ ּלֹון אֹו ּבִ ּמִ ְלֵהָעֵזר ּבַ

ַמֲהַלְך ַהִחּפּוׂש. ם ּבְ ְקָצָרה ָמה ְלַמְדּתֶ מּו ּבִ ַסּכְ

ֵלם. ם ׁשָ ׁשֵ א ּבַ ָמּה, ֶאּלָ ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ ֶרת ּבַ ַלִים ֵאיָנּה ֻמְזּכֶ ְירּוׁשָ
ֵלם:  י־ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ ין ַאְבָרָהם ּוַמְלּכִ ה ּבֵ ִגיׁשָ ר ַעל ּפְ סּוק 18 ְמֻסּפָ ֶרק יד, ּפָ ית ּפֶ ְבֵראׁשִ ּבִ

ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ְוַיִין, ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון." י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ  "ּוַמְלּכִ
ה. ִעיר ֶצֶדק ּוְכִעיר ְקדֹוׁשָ ּתֹוָרה ּכְ ר ּבַ ַלִים ִנְקׁשָ ל ְירּוׁשָ ָמּה ׁשֶ  ׁשְ

ָרא ָלּה ַאְבָרָהם   ּקָ ם ׁשֶ ֵ מֹות: ַהּשׁ ֵני ׁשֵ ל ׁשְ ַלִים הּוא ֵצרּוף ׁשֶ ם ְירּוׁשָ ֵ ַהּשׁ ירּו ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ִהְסּבִ
ַלִים. ֵלם = ְירּוׁשָ ֵלם: ִיְרֶאה + ׁשָ ָ ם ַהּשׁ ֵ ֵלם", ּוְבַיַחד ַהּשׁ ָמּה ַהּקֹוֵדם, "ׁשָ "ִיְרֶאה", ִעם ׁשְ

ׁש הּוא ַהר  ְקּדָ סּוק 1 ְמקֹום ַהּמִ ֶרק ג, ּפָ ִמים ב ּפֶ ְבֵרי ַהּיָ ֵסֶפר ּדִ קֹוָרּה ּבְ ּמְ סֶֹרת ׁשֶ ְלִפי ַהּמָ
ַלִים. ירּוׁשָ ה ּבִ ַהּמֹוִרּיָ

נֹו.  לֹמֹה ּבְ ִוד ּוַמְלכּות ׁשְ ּפּוִרים ַעל ַמְלכּות ּדָ ָרה ֶאת ָהִעיר ְלִסּפּור ָהֲעֵקָדה, ּוְלִסּ סֶֹרת ָקׁשְ ַהּמָ
יֵמי זַֹהר. ְלטֹוָנם ּכִ קּוַפת ׁשִ נּו, ְזכּוָרה ּתְ ַעּמֵ ּבְ

ׁש ְקּדָ ית ַהּמִ ֶלְך ּבֵ לֹמֹה ַהּמֶ יֵמי ׁשְ ם ִנְבָנה ּבִ ִית. ׁשָ ַרֲחַבת ַהר ַהּבַ
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ן ְוָחְלמּו  ּכּו ֶאת ַהֻחְרּבָ הּוִדים ְלָגלּות. ֵהם ּבִ ׁש, ָיְצאּו ַהּיְ ְקּדָ ַלִים ְוַהּמִ ר ָחְרבּו ְירּוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ְתִפּלֹות ּוְבִמְנָהִגים ׁשֹוִנים. אּו זֹאת ּבִ ּטְ הּוִדי. ֵהם ּבִ יַרת ָהָעם ַהּיְ ׁשּוב ִלְהיֹות ּבִ ַלִים ּתָ רּוׁשָ ּיְ ׁשֶ

לֹוׁש  ֱאֶמֶרת ׁשָ ֵרה ַהּנֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ְתִפּלַ  ּבִ
תּוב: יֹום, ּכָ ָעִמים ּבְ ּפְ

ׁשּוב,  ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ  ְוִלירּוׁשָ

, ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תֹוָכּה ּכַ ּכֹן ּבְ ְוִתׁשְ
ְנַין עֹוָלם, ָיֵמינּו ּבִ ָקרֹוב ּבְ ּוְבֵנה אֹוָתּה ּבְ
ִכין. ָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ּתָ ִוד ַעְבּדְ א ּדָ ְוִכּסֵ

ַלִים. ה ה' ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

"ח, ְלַאַחר ַהַהְכָרָזה  ׁשַ ר ּתַ ִאּיָ ה' ּבְ ִוד, ּבְ ַלִים ַעל ְיֵדי ּדָ ּבּוׁש ְירּוׁשָ ָנה ִמּכִ ת ֲאָלִפים ׁשָ לׁשֶ ׁשְ ֲעבֹר ּכִ ּכַ
ָרֵאל. ַלִים ְלִביַרת ִיׂשְ ירּוׁשָ ִדיָנה ִלְבחֹר ּבִ ָרֵאל, ֶהְחִליטּו ַמְנִהיֵגי ַהּמְ ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ
ם  א ּגַ ְרִתים ֶאת ָהִעיר, ֶאּלָ ׁשָ ָרִדים ַהְמּ ָרֵאל ִנְמָצִאים לֹא ַרק ִמׂשְ יַרת ִיׂשְ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ּבִ
ט ָהֶעְליֹון, ּוְכֶנֶסת  ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ָלה, ּבֵ ְמׁשָ ְרֵדי ַהּמֶ ִדיָנה: ִמׂשְ ְרִתים ֶאת ַהּמְ ׁשָ ָרִדים ַהְמּ ִמׂשְ

עֹוָלם. הּוִדי ּבָ ִעְנְיֵני ָהָעם ַהּיְ ִלים ּבְ ַטּפְ הּוִדית ַהּמְ ְרֵדי ַהּסֹוְכנּות ַהּיְ ָרֵאל. ְוַאף ִמׂשְ ִיׂשְ

ָרֵאל נֹוָרה ִהיא ֵסֶמל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַלִים. ַהּמְ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ן ּכְ ּכַ ֶבת מּול ִמׁשְ ּצֶ נֹוָרה ַהּנִ ַהּמְ
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דּוד ַהּלֹוֲחִמים  ק ֶאת ּגְ יל ּוְלַחּזֵ ִוד ְמֻעְנָין ְלַהְגּדִ ֲערּו: ַמּדּוַע ָהָיה ּדָ ׁשַ  .1
ָעַמד ִלְרׁשּותֹו ֵמָאז ְיֵמי ְנדּוָדיו? ׁשֶ

ְביֹו?  ִ ים ִמׁשּ ּתִ ִלׁשְ מּור ֲארֹון ה' ֵמָאז ֶהְחִזירּו אֹותֹו ַהּפְ ֵהיָכן ָהָיה ׁשָ  .2
סּוק 1) ֶרק ז, ּפָ מּוֵאל א ּפֶ ׁשְ נּו ּבִ (ַעּיְ

ַלִים? ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ְלָדִוד ְלַהֲעִביר ֶאת ֲארֹון ה' ִלירּוׁשָ  .3

ל  ב רּוַח ׁשֶ ַמּצַ ה ּבְ ַהֲחִגיָגה ֵהֵחּלָ ר ׁשֶ ֻסּפָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמְ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ א.   .4
ְמָחה? ׂשִ

ִאיר ֶאת ָהָארֹון  ִוד ְלַהְפִסיק ֶאת ַהֲחִגיָגה ּוְלַהׁשְ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ּדָ ב. 
י? ּתִ ֵבית עֹוֵבד ֱאדֹום ַהּגִ ּבְ

ל עֹוֵבד ֱאדֹום  יתֹו ׁשֶ ֵרְך ֶאת ּבֵ ה' ּבֵ ַמע ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ִוד ּכְ ָמה ֵהִבין ּדָ  .5
י? ִתּ ַוּיֶֹסף - ָאַסף.ַהּגִ   1

ֲעָלה  ּוב ּבַ ּשׁ ֲעֵלי ְיהּוָדה – ֵמַהּיִ ִמּבַ   2
ּוב ּשׁ ָנה ַלּיִ ּוָ ְרֶאה ַהּכַ ּנִ יהּוָדה, ּכַ ּבִ  ׁשֶ

ִקְרַית ְיָעִרים.

ה. ה – ַעל ֲעָגָלה ֲחָדׁשָ ֶאל ֲעָגָלה ֲחָדׁשָ   3 
ְוַאְחיֹו – ְוָאִחיו.

ְמָחה ׂשִ ֲחִקים ִלְפֵני ה' – רֹוְקִדים ּבְ ְמׂשַ   5 
ִלְפֵני ֲארֹון ה'.

ם ָמקֹום. ּגֶֹרן ָנכֹון – ׁשֵ   6 
ֵהמֹות י ַהּבְ ָקר – ּכִ ְמטּו ַהּבָ י ׁשָ  ּכִ

ילּו. ָהְרתּומֹות ָלֲעָגָלה ִהּפִ

ָגה ָ ּשׁ ה ׁשֶ ּגֶ ׁשְ ל – ַעל ַהּמִ ַ ַעל ַהּשׁ   7 
ָארֹון. ַגע ּבָ ּנָ ׁשֶ ּכְ

ַחר ְלָדִוד – ִהְצַטֵער ְמאֹוד. ַוּיִ   8 
ֶהֱעִניׁש ה – ַעל ׁשֶ ֻעּזָ ֶרץ ּבְ ַרץ ה' ּפֶ  ּפָ

ה. ֶאת ֻעּזָ

ֶנֶסת  ית ַהּכְ ה ִמּבֵ ּלָ ִהְתּגַ ְבִליט ֶאֶבן ׁשֶ ִרית ַעל ֲעָגָלה. ּתַ ֲארֹון ַהּבְ
ֶרת ּנֶ ְכַפר ַנחּום ְלַיד ַהּכִ ּבִ ׁשֶ
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ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֵמַהֲעָלָאתֹו  ּפַ ָמה ׁשֹוֶנה אֶֹפן ַהֲעָלַאת ָהָארֹון ּבַ ּבְ א.   .6
ּבֹו הֹוִבילּו ֶאת ָהָארֹון, ּוְלאִֹפי  ימּו ֵלב ָלאֶֹפן ׁשֶ ה? ׂשִ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ּבַ

ַהֲחִגיָגה.

ַלִים? יעּו ַהחֹוְגִגים ִלירּוׁשָ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ב ֲארֹון ה' ּכַ ֵהיָכן ֻהּצַ ב. 

ר? ז ּוְמַכְרּכֵ ָרֲאָתה אֹותֹו ְמַפּזֵ ׁשֶ ָזה ִמיַכל ְלָדִוד ּכְ ַמּדּוַע ּבָ א.   .7

ִוד? ל ִמיַכל ַעל ְיָחֶסיָה ִעם ּדָ גּוָבָתּה ׁשֶ יק ִמתְּ ר ְלַהּסִ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

ִוד?  ְך ִמיַכל ַעל ִהְתַנֲהגּות ּדָ ַמּדּוַע ֵהִגיָבה ּכָ ג. 

ָפסּוק 20? ר ִלְמצֹא ּבְ ֵאיֶזה ִנּגּוד ֶאְפׁשָ א.   .8

ד ַהּיֹום  ט: "ָמה ִנְכּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ל ִמיַכל ּבַ ּבּור ׁשֶ ֲערּו, ַמהּו טֹון ַהּדִ ׁשַ ב. 
ט ֶזה  ּפָ ם. ַנּסּו לֹוַמר ִמׁשְ ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ָרֵאל." ַהְסּבִ ֶמֶלְך ִיׂשְ

ָאְמָרה זֹאת ִמיַכל. ֶון קֹול ׁשֶ אֹותֹו ּגָ ּבְ

טּו. ירּו ְוַצּטְ ְבֵרי ִמיַכל? ַהְסּבִ ִוד ַעל ּדִ יַצד ֵהִגיב ּדָ ּכֵ ג. 

ִדים  ם ְמַצּדְ ִמי ַאּתֶ ּבְ ד. 
ִוד ּוִמיַכל?  ין ּדָ ּכּוַח ּבֵ ּוִ ּבַ

קּו. ַנּמְ

ל  ֵאיֶזה ֵחֶלק ׁשֶ ּבְ א.   .9
ר  ַסּפֵ ּפּור ּבֹוֵחר ַהּמְ ַהּסִ
ְלַגּלֹות ַלּקֹוְרִאים ָמה 
תֹוָצָאה  ָקָרה ְלִמיַכל ּכְ

ֵמִהְתַנֲהגּוָתּה?

סּוק 23  ד ּפָ ָמה ְמַלּמֵ ב. 
ִוד  ל ּדָ  ַעל ַיֲחסֹו ׁשֶ

אּול? ְלֵבית ׁשָ

 10  ְוֹלא ָאָבה – ֵסֵרב.
 ְלָהִסיר ֵאָליו – ְלָהִביא ֵאָליו.

ן אֹותֹו ְלָמקֹום ַאֵחר. ּוֵ הּו ָדִוד - ּכִ ֵטּ ַוּיַ

ֵמָנה. ֵהָמה ׁשְ 13  ְמִריא – ּבְ

ָכל ַהּכֹוַח. ָכל ֹעז – ּבְ 15  ּבְ

ְמָחה. ַצֲעקֹות ׂשִ ְתרּוָעה – ּבְ 15  ּבִ

ץ ְורֹוֵקד. ר - ְמַקּפֵ ז ּוְמַכְרּכֵ 16   ְמַפּזֵ

ָרִפים ַעל  ׂשְ ּנִ ָלִמים ׁשֶ נֹות ׁשְ 17  עֹלֹות – ָקְרּבְ
ַח. ְזּבֵ ַהּמִ

ֶחְלָקם ָמֳעֶלה ַעל  נֹות ׁשֶ ָלִמים – ָקְרּבָ 18  ׁשְ
ק ַלּזֹוְבִחים. ַח ְוֶחְלָקם ְמֻחּלָ ְזּבֵ ַהּמִ

רּור ְלָמה  ה – לֹא ּבָ יׁשָ ר ַוֲאׁשִ ּפָ 19  ֶאׁשְ
ָנה, אּוַלי ְלַיִין ְועּוַגת ִצּמּוִקים. ּוָ ַהּכַ

ה  ְרּגָ ּדַ ֵהן ּבַ ים ׁשֶ ׁשִ ַאְמהֹות ֲעָבָדיו – ַהּנָ  20
יֹוֵתר.  מּוָכה ּבְ ַהּנְ

י ֵמָאִביְך – ֶהֱעִדיף אֹוִתי  ַחר ּבִ ר ּבָ ֲאׁשֶ  21
אּול. ֵני ׁשָ ַעל ּפְ

ֵפל,  ל ָעַלי ִלְהיֹות ַקל, ׁשָ ּוְנַקּלִֹתי – ְמֻקּבָ  22
ד. לֹא ְמֻכּבָ
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ָאה ַה־19 ִלית, ַהּמֵ ִוד רֹוֵקד ִלְפֵני ָהָארֹון, ִצּיּור ֵמָהַאְסּכֹוָלה ָהַאְנְגּ ּדָ
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י  ַחּיֵ ֶקט ּבְ ֶ קּוַפת ַהּשׁ ָפסּוק 1 ֶאת ּתְ ר ּבְ ַסּפֵ לְ ִמי ְמַיֵחס ַהּמְ א.   .1
ִוד? ַמְמֶלֶכת ּדָ

ָפסּוק 2? ב. ֵאיֶזה ִנּגּוד ּתּוְכלּו ִלְמצֹא ּבְ

ָפסּוק 2? ִוד ּבְ ְבֵרי ּדָ ָמה ֵהִבין ָנָתן ִמּדִ ג. 

ׁש ַלה'? ִעְנַין ְרצֹונֹו ִלְבנֹות ִמְקּדָ ִוד ְלָנָתן ּבְ ָנה ּדָ ַמּדּוַע ּפָ ד. 

יעּו ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה: ִאּיּור ְוַהּצִ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .2

ל ה'? ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ל ָנָתן ְלָדִוד ִמּתְ ׁשּוָבה ׁשֶ ָמה ׁשֹוָנה ַהּתְ ּבְ  .3

ׁש?  ְקּדָ ת ַהּמִ דּותֹו ִלְבִנּיַ ק ה' ֶאת ִהְתַנּגְ יַצד ְמַנּמֵ ּכֵ א.   .4 
ְפסּוִקים 6–7. נּו ּבִ ַעּיְ

קּוַפת  ִביב - ָהְיָתה ּתְ ַוה' ֵהִניַח לֹו ִמּסָ   1
ִוד. ִמְלֲחמֹות ּדָ ְמנּוָחה, ֲהפּוָגה ּבְ

נּוי  ָהָיה ּבָ ֶלְך ׁשֶ ית ַהּמֶ ית ֲאָרִזים - ּבֵ ּבֵ   2
לּוחֹות ֲעֵצי ֶאֶרז. ה ּבְ  ֵמֶאֶבן ּוְמֻצּפֶ

ִריעֹות  ָהָיה ָעׂשּוי ִמּיְ ַהְיִריָעה – ָהֹאֶהל ׁשֶ
ֶצֶמר.

ְך – ָהִייִתי נֹוֵדד.  ָוֶאְהֶיה ִמְתַהּלֵ   6 
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ נּו ּבְ ּבָ ד ׁשֶ ּיָ ׁש ַהּנַ ְקּדָ ן – ַהּמִ ּכָ ִמׁשְ
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ִוד?  י ֶנֶגד ּדָ הּו ִאיׁשִ ֶ ֵסרּובֹו ַמּשׁ ֵאין ִלְראֹות ּבְ יר ה' ׁשֶ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ ב. 
ְפסּוִקים 8–9. טּו. ֵהָעְזרּו ּבִ ְסִעיִפים ְוַצּטְ ְתבּו ּבִ ּכִ

י". ּתַֹאר "ַעְבּדִ ִוד ּבַ ה ֶאת ּדָ ה' ְמַכּנֶ ן ׁשֶ ְקָרִאי ְמַצּיֵ ר ַהּמִ ַסּפֵ ַהּמְ א.   .5
סּוק 7. ֶרק יב, ּפָ ר ּפֶ ְדּבָ ּמִ ּתֹוָרה? ְראּו ּבַ י" ּבַ ה "ַעְבּדִ •  ִמי ְמֻכּנֶ  

ֶפֶרק כד,  סּוק 1 ּוִמי ּבְ ֶרק א, ּפָ ַע ּפֶ יהֹוׁשֻ ה "ֶעֶבד ה'" ּבִ •  ִמי ְמֻכּנֶ  
סּוק 29? ּפָ

ְך ּנּו ּכָ ּכֻ ֻמּיֹות ׁשֶ ף ַלּדְ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ ב. 

ֶטֶרם  ִוד ּבְ ית ּדָ ְלטֹון ּבֵ ַמּדּוַע לֹא ִיְהֶיה ֶזה ַצַעד ָנבֹון ִלְבנֹות ֶאת ׁשִ  .6 
ׁש? ְקּדַ ֶנה ַהּמִ ִיּבָ

ֶנה  ֶטֶרם ִיּבָ ִוד ּבְ ית ּדָ ְלטֹון ּבֵ ס ֶאת ׁשִ ֲערּו, ַמּדּוַע ָרָצה ה' ְלַבּסֵ ׁשַ  .7 
ׁש? ְקּדָ ַהּמִ

ׁש: ְקּדָ ְכֵנן ֶאת ַהּמִ ּתִ ִוד ְלֵבין ָהַאְדִריָכל ׁשֶ ין ּדָ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

ם  ְרֶעה ׁשָ ֶוה ֵמַאַחר ַהּצֹאן – ֵמַהּמִ ַהּנָ   8
ִהְנַהְגּתָ ֶאת ַהּצֹאן.

ִמיד. ָוַאְכִרָתה – ַאׁשְ   9

טּוַח  יׁש ּבָ י ָמקֹום – ָהָעם ַיְרּגִ ְמּתִ ְוׂשַ  10
ָאֶרץ. ְמקֹומֹו ּבָ  ּבִ

יו – ָהָעם ִיְחֶיה ָחָזק ְוָקבּוַע  ּוְנַטְעּתִ
מֹו ֵעץ ָנטּוַע. ַאְרצֹו ּכְ  ּבְ

יו – לֹא ִיְנּדֹד יֹוֵתר. ְחּתָ ַכן ּתַ  ְוׁשָ
ׁש ֵמאֹוְיָביו. ז עֹוד – לֹא ַיְחׁשׂ  ְוֹלא ִיְרּגַ

ּנּוי ְלאֹוְיִבים. ֵני ַעְוָלה – ּכִ ּבְ

מּות. ּתָ ׁשֶ י ִיְמְלאּו ָיֶמיָך – ּכְ  12  ּכִ
ה ִלְקבּוָרה. ַכְבּתָ ֶאת ֲאבֶֹתיָך – ְוִתְזּכֶ  ְוׁשָ

ֵלד ְלָך. ּוָ ּיִ ן ׁשֶ ֶעיָך – ַהּבֵ ר ֵיֵצא ִמּמֵ ֲאׁשֶ

13  ַעד עֹוָלם – ְלָתִמיד.

ר ֶיְחָטא. ֲאׁשֶ ַהֲעֹותֹו – ּכַ  14  ּבְ
יו – ֶאְנזֹף ּבֹו ְוַאֲעִניׁש אֹותֹו.  ְוהַֹכְחּתִ

ל  ֻקּבָ ּמְ ים ׁשֶ ֳעָנׁשִ ֵני ָאָדם – ּבָ ִנְגֵעי ּבְ ּבְ
ֵני ָאָדם. ְלַהֲעִניׁש ּבְ

ם. ְתַקּיֵ ָך ּתִ ְלּתְ יְתָך – ׁשֹוׁשַ  16  ְוֶנְאַמן ּבֵ
ְסֲאָך – ַמְלכּוְתָך. ּכִ
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ָרֵאל  י ִיׂשְ י ָמקֹום ְלַעּמִ ְמּתִ ָפסּוק 10 ה' אֹוֵמר ְלָדִוד: "ְוׂשַ ּבְ א.   .8
יו"  ה "ְנַטְעּתִ ּלָ ל ַהּמִ ֶאֶלת ׁשֶ ׁשְ ָמעּות ַהּמֻ ׁשְ יו" - ַמִהי ַהּמַ ּוְנַטְעּתִ

סּוק? ּפָ ּבַ

ה ְלָך ה'" –  י ַבִית ַיֲעׂשֶ ָפסּוק 11 ַמְבִטיַח ה' ְלָדִוד: "ּכִ ּבְ  ב. 
ִמְקֶרה ֶזה? ִית" ּבְ ל "ּבַ ֶאֶלת ׁשֶ ׁשְ ָמעּות ַהּמֻ ׁשְ ַמִהי ַהּמַ

א ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם" -  ּסֵ י ֶאת ּכִ תּוב: "ְוֹכַנְנּתִ ָפסּוק 13 ּכָ ּבְ ג. 
סּוק? ּפָ א" ּבַ ּסֵ ה "ִכּ ּלָ ל ַהּמִ ֶאֶלת ׁשֶ ׁשְ ָמעּות ַהּמֻ ׁשְ ַמִהי ַהּמַ

ִוד ֶלָחׁשּוב  ֵעיֵני ּדָ ב ּבְ ְבֵרי ָנָתן ֶנְחׁשַ ט ִמּדִ ּפָ ֲערּו, ֵאיֶזה ִמׁשְ ׁשַ א.   .9
קּו. יֹוֵתר? ַנּמְ ּבְ

ִוד ִלְבנֹות  ְגָלָלּה ָאַסר ה' ַעל ּדָ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ סּוק ֶזה, ַמִהי ַהּסִ ְלִפי ּפָ ב. 
יו? ַחּיָ ׁש ּבְ ְקּדָ ֶאת ַהּמִ

ַחת ַלּכֹוֶתֶרת  ֶרק. ִמְתחּו ַקו ִמּתַ יעּו 3 ּכֹוָתרֹות ׁשֹונֹות ַלּפֶ ַהּצִ  .10
ִחיַרְתֶכם. קּו ּבְ יֹוֵתר. ַנּמְ ְתִאיָמה ּבְ ּמַ ֵעיֵניֶכם ּכַ ְרֵאית ּבְ ַהּנִ

תּוב:  ִמים א ּכָ ִדְבֵרי ַהּיָ  ּבְ
, ּוִמְלָחמֹות  ַפְכּתָ ם ָלרֹב ׁשָ ַבר־ְיהָוה, ֵלאמֹר: ּדָ ִויד... ַוְיִהי ָעַלי ּדְ ַוּיֹאֶמר ּדָ
ַפְכּתָ ַאְרָצה ְלָפָני. ים ׁשָ ִמים ַרּבִ ִמי, ּדָ יָת: לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ דֹלֹות ָעׂשִ ּגְ

ִמים א כתּוב:  ָָ ִדְבֵרי ַהי ָּבְ
, ּוִמְלָחמֹות  ַפְכּתָ ם ָלרֹב ׁשָ ַבר־ְיהָוה, ֵלאמֹר: ּדָ ִויד... ַוְיִהי ָעַלי ּדְ ַּויֹאֶמר ּדָ
ַפְכּתָ ַאְרָצה ְלָפָני. ים ׁשָ ִמים ַרּבִ ִמי, ּדָ לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ יָת: דֹלֹות ָעׂשִ ּגְ

תּוב:  ִמים א ּכָ ִדְבֵרי ַהּיָ  ּבְ
, ּוִמְלָחמֹות  ַפְכּתָ ם ָלרֹב ׁשָ ַבר־ְיהָוה, ֵלאמֹר: ּדָ ִויד... ַוְיִהי ָעַלי ּדְ ַוּיֹאֶמר ּדָ
ַפְכּתָ ַאְרָצה ְלָפָני. ים ׁשָ ִמים ַרּבִ ִמי, ּדָ יָת: לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ דֹלֹות ָעׂשִ ּגְ

תֹות י ְמֻסּתָ ְלּתִ ִקיר ֲאָבִנים ּבִ
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ַטח ַמְמֶלֶכת  יל ֶאת ׁשֶ ִוד ִהְגּדִ ּדָ ר ׁשֶ ּמּוִדים ְמֻסּפָ ָתְכִנית ַהּלִ ֵאיָנם ּבְ ְפָרִקים ח-י ׁשֶ ּבִ
ָרֵאל: ִיׂשְ

ים, ֶאת  ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל. הּוא ִהְכִריַע ֶאת ַהּפְ ַמְמֶלֶכת ִיׂשְ ְבלּו ּבְ ּגָ ַבׁש ַמְמָלכֹות ׁשֶ ִוד ּכָ ּדָ
ּיֹום סּוְרָיה).  ן) ְוֶאת ֲאָרם (ּכַ ְמֶלֶכת ַיְרּדֵ ּיֹום ֲחָלִקים ִמּמַ ַהּמֹוָאִבים, ָהַעּמֹוִנים (ּכַ
ם ֶאת ֱאדֹום  ד ּגַ ְעּבֵ בֹות ִמְלָחָמה, סּוִסים ְוָזָהב. הּוא ׁשִ ָלל ַרב: ֶמְרּכְ הּוא ָלַקח ׁשָ

ָיֵמינּו). ן ּבְ ְמֶלֶכת ַיְרּדֵ (ֵחֶלק ִמּמַ

ֹוֵפט:  ְפִקיד ַהּשׁ א ֶאת ּתַ ּלֵ ּמִ ׁשֶ ֵני ַעּמֹו ּכְ ֶצֶדק ֶאת ּבְ ַפט ּבְ ִוד ׁשָ  ּדָ
ט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו". ּפָ ה ִמׁשְ ִוד עֹׂשֶ "ַוְיִהי ּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְצָבאֹו. הּוא ִהׁשְ ן ְצרּוָיה ְלׂשַ ה ֶאת יֹוָאב ּבֶ ן ֶאת ַמְמַלְכּתֹו: הּוא ִמּנָ ִוד ִאְרּגֵ ּדָ
ה  ן ְיהֹוָיָדע. הּוא ִמּנָ ָנָיה ּבֶ ָדם ָהָיה ּבְ ַפּקְ ּמְ ִכיִרים ָזִרים, ׁשֶ ל ֵחיל ׂשְ רּוָתיו ׁשֶ ׁשֵ ם ּבְ ּגַ

ְפִקיִדים ֲאֵחִרים. יר, סֹוֵפר ּוַבֲעֵלי ּתַ ַמְזּכִ

ר: ֶפֶרק ט ְמֻסּפָ ּבְ
ַרְגָליו. הּוא ָנַתן  ָהָיה ָנֶכה ּבְ ן ְיהֹוָנָתן ׁשֶ ת ּבֶ ְנִדיבּות ּוְבֶחֶסד ִעם ְמִפיבׁשֶ ִוד ָנַהג ּבִ ּדָ

ִוד ִהְזִמין אֹותֹו ִלְהיֹות  ֶדה. ּדָ בּול ַהּשָׂ ְרֵנס ִמּיְ ּיּוַכל ְלִהְתּפַ אּול ְוָדַאג ׁשֶ ֵדה ׁשָ לֹו ֶאת ׂשְ
ִרים ְוַהּיֹוֲעִצים. ַלִים, ַיַחד ִעם ַהּשָׂ ירּוׁשָ ֶלְך ּבִ ְלַחן ַהּמֶ ין אֹוְכֵלי ׁשֻ ּבֵ

ר: ֶפֶרק י ְמֻסּפָ ּבְ
ִוד  ַלח ּדָ ָ ּשׁ ַלַחת, ׁשֶ ׁשְ י ַהּמִ ל ַאְנׁשֵ ח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ׁשֶ ּלֵ ָדִוד. הּוא ּגִ ֶמֶלְך ַעּמֹון ָמַרד ּבְ
ִוד ָיָצא ְלִמְלָחָמה  ְלָחָמה ִהְצָטְרפּו ְצָבאֹות ֲאָרם. ּדָ ֵדי ְלַנֲחמֹו ַעל מֹות ָאִביו. ַלּמִ ּכְ
ִעיר  רּו ּבְ ּצְ ִפּקּוד יֹוָאב, ְוָהַעּמֹוִנים ִהְתּבַ ּבְ ָבא ׁשֶ ֵני ַהּצָ ף ִמּפְ י ִנּגַ ל ָהֲאַרּמִ ֲאָרם. ַהַחּיָ ּבַ

יָרָתם ַעּמֹון. ּבִ
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ָוָאה  ְפֵניֶכם – ִעְרכּו ַהׁשְ ּלִ ִוד ׁשֶ ת ַמְמֶלֶכת ּדָ ַעּמּוד 9 ּוְבַמּפַ ה ּבְ ּפָ ַמּ נּו ּבַ ַעּיְ
ין ַהַמּפֹות. ּבֵ

יֵמי ּדֹוד. ָרֵאל ּבִ ּנֹוְספּו ְלַעם ִיׂשְ ָטִחים ׁשֶ ׁשְ א. 

ִוד. ת ְיֵמי ּדָ ֹוְפִטים ְלֻעּמַ יֵמי ַהּשׁ ָבִטים ּבִ ְ ל ַנֲחלֹות ַהּשׁ ַטח ׁשֶ ֶ ֶרֶצף ַהּשׁ ב. 

ִוד. ת ְיֵמי ּדָ ֹוְפִטים, ְלֻעּמַ יֵמי ַהּשׁ ת ּבִ ֶלׁשֶ ל ּפְ ְטָחּה ׁשֶ ׁשִ ג. 
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ִפּקּודֹו  ָרֵאל ּבְ ָבא ִיׂשְ ּצְ ְזַמן ׁשֶ ֶפֶרק יא ִהְתַרֵחׁש ּבִ ְקְראּו ּבְ תִּ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ
ה. יָרה ַרּבָ ם ָמצֹור ַעל ִעיר ַהּבִ ַבׁש ֶאת ַעּמֹון ְוׂשָ ן ְצרּוָיה ּכָ ל יֹוָאב ּבֶ ׁשֶ
י. הּוא ָהָיה ָקִצין ָוִתיק  ָהָיה ִמּמֹוָצא ִחתִּ ה ׁשֶ ף אּוִרּיָ ּתֵ ּתַ ָרבֹות ִהׁשְ ּקְ ּבַ

ִוד. רּות ּדָ ׁשֵ ּבְ
     
ִוד? ָמה ָחָטא ּדָ ּבְ א.   .1

ה? ְלִפי ָמה  ת אּוִרּיָ ַבע ִהיא ֵאׁשֶ ת ׁשֶ ּבַ ִוד ׁשֶ ַהִאם ָיַדע ּדָ ב. 
ם? תּוב ְקַבְעּתֶ ֵמַהּכָ

סּוִקים 13–14 ַוֲענּו: ַעל ֵאילּו  ֶרק כ, ּפְ מֹות ּפֶ ֵסֶפר ׁשְ נּו ּבְ ַעּיְ ג. 
ר  ֻסּפָ ִוד ְלִפי ַהּמְ רֹות ָעַבר ּדָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִאּסּוִרים ִמּתֹוְך ֲעׂשֶ

ְפסּוִקים 4-3? ּבִ

ַבע הֹוִדיָעה ְלָדִוד  ת ׁשֶ ּבַ  .2
ר  ֲאׁשֶ ִהיא ִנְכְנָסה ְלֵהָריֹון ּכַ ׁשֶ
ִוד  ה ּדָ יַצד ִנּסָ ּה. ּכֵ ַכב ִאּתָ ׁשָ
ק ֵמַאְחָריּות? ְראּו  ְלִהְתַחּמֵ

סּוִקים 11-6. ּפְ

ַבע הֹוִדיָעה ְלָדִוד  ׁשֶ
ר  ַן ַכֲאׁשֶ א ִנְכְנָסה ְלֵהָריֹו
ִוד  ֵּה. כיַצד ִנָסה ּדָ ָב ִאת
תַחֵמק ֵמַאְחָריּות? ְראּו 

ִקים 11-6.

ה  ָ ל ִאּשׁ ֶסל ָקדּום ׁשֶ  ּפֶ
ן ַרְחָצה.  ַאּגַ  ִמְתַרֶחֶצת ּבְ

ַאְכִזיב  ה ּבְ ּלָ  ִהְתּגַ
ֲעָרִבי ִליל ַהּמַ ּגָ ּבַ

ָנה. ֲעבֹר ׁשָ ָנה – ּכַ ָ ִלְתׁשּוַבת ַהּשׁ   1 
ָאִביב – ֵמָאז  ָלאִכים ּבָ ְלֵעת ֵצאת ַהּמְ
ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֵכי ַעּמֹון ַוֲאָרם ִנְלֲחמּו ּבְ ּמַ  ׁשֶ

ַבע. ָנה ִלְצָבא ַהּקֶ ּוָ אן ַהּכַ  ֶאת ֲעָבָדיו – ּכָ
ּלּוִאים. ָרֵאל – ְצָבא ַהּמִ ל ִיׂשְ  ְוֶאת ּכָ

ִחתּו – ָהְרסּו, ֶהְחִריבּו. ׁשְ  ַוּיַ
מּו ָמצֹור. ֻצרּו – ׂשָ  ַוּיָ

ל ַעּמֹון.  יָרָתּה ׁשֶ ת ַעּמֹון, ּבִ ה – ַרּבַ ַרּבָ
ן. יַרת ַמְמֶלֶכת ַיְרּדֵ ָיֵמינּו ִהיא ּבִ ּבְ

ה – ִהְתַעְנֵין ָלַדַעת ָ ְדרׁש ָלִאּשׁ ַוּיִ   3 
ָרִטים ָעֶליָה.  ּפְ

ִוד. ּבֹוֵרי ּדָ י – ִמּגִ ה ַהִחּתִ אּוִרּיָ

ִליִחים. ַמְלָאִכים – ׁשְ   4 
ְמָאָתּה – לֹא ָהְיָתה  ת ִמּטֻ ׁשֶ ִמְתַקּדֶ

ֵהָריֹון. ּבְ
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ַעם ַאַחר  ֵרב ּפַ ּסֵ ְך ׁשֶ ה ִמּכָ ל אּוִרּיָ ר ִלְלֹמד ַעל ָאְפיֹו ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ א.   .3
ת ַמְלּכֹו? ׁשַ ַבּקָ ַעם ַלֲעׂשֹות ּכְ ּפַ

ה ְלָדִוד ֶאת ֵסרּובֹו ָלֶלֶכת ְלֵביתֹו?  ק אּוִרּיָ יַצד ִנּמֵ ּכֵ  ב. 
סּוק 11. ְראּו ּפָ

ה? ָנתֹו ְלָהִמית ֶאת אּוִרּיָ ּוָ יר ֶאת ּכַ ִוד ְלַהְסּתִ ְכֵנן ּדָ יַצד ּתִ ּכֵ א.   .4

ה? ֻקּדָ א יֹוָאב ֶאת ַהּפְ ּה ִמּלֵ ּבָ ֶרְך ׁשֶ ִוד ֵמַהּדֶ ת ּדָ ֻקּדַ ָמה ׁשֹוָנה ּפְ ּבְ ב. 

ְלׁשֹוָנּה? ִוד ּכִ ת ּדָ ֻקּדַ א יֹוָאב ֶאת ּפְ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ִמּלֵ ׁשַ ג. 

ִפי  ַלח ּבְ ָ ּשׁ ׂשֹוָרה ׁשֶ ִוד ַעל ַהּבְ גּוַבת ּדָ ׁש יֹוָאב ִמּתְ ַמּדּוַע ָחׁשַ ד. 
סּוִקים 20–21. ִליחֹו? ְראּו ּפְ ׁשְ

ֶלְך. ַעם ַהּמֶ ֶלְך – ָמזֹון ִמּטַ ַאת ַהּמֶ ַמׂשְ   8

ל ַעְבֵדי ֲאֹדָניו – ִעם ׁשֹוְמֵרי  ֶאת ּכָ   9
ִניָסה ָלַאְרמֹון. נּו ְלַיד ַהּכְ ׁשְ ּיָ ָהַאְרמֹון ׁשֶ

ה. ֶרְך ֲאֻרּכָ א – ָהַלְכּתָ ּדֶ ה ּבָ ֶרְך ַאּתָ 10  ִמּדֶ

ִוד ָלַקח ִעּמֹו ֶאת ֲארֹון  11  ָהָארֹון - ְצָבא ּדָ
ְלָחָמה.  ה' ַלּמִ

ִלים ָלִנים  ּכֹות – ַהַחּיָ ּסֻ ִבים ַבּ יֹוׁשְ
ה  נּו ְלַעְצָמם ְסִביב ַרּבָ ּבָ ֻסּכֹות ׁשֶ ּבְ

צּוָרה. ַהּנְ

ב. ֶרת, ִמְכּתָ 14  ֵסֶפר – ִאּגֶ

יעּו  ּגִ ר ּתַ ֲאׁשֶ ם ֵמַאֲחָריו – ּכַ ְבּתֶ 15  ְוׁשַ
הּוא ֵיַדע. ִלי ׁשֶ ּסֹוגּו ִמּבְ  ַלחֹוָמה ּתִ

ימּו.  ָהבּו - ׂשִ
יֵדי ָהַעּמֹוִנים. ה, ֵיָהֵרג ּבִ ה ָוֵמת – ֻיּכֶ ְוִנּכָ

ים  ֻנּסִ י ַחִיל – ַהּלֹוֲחִמים ַהּמְ 16  ַאְנׁשֵ
יִצים. ְוָהַאּמִ

סּוִקים 17-16. ִוד. ְראּו ּפָ ל ּדָ ו ׁשֶ ה יֹוָאב ֶאת ַהּצַ ּנָ ְך ׁשִ 2. ּכָ סּוק 15. ה. ְראּו ּפָ אּוִרּיָ ִוד ַעל יֹוָאב ִלְנהֹג ּבְ ה ּדָ ְך ִצּוָ 1. ּכָ
א.

ב.

ג.

.1

.2

.3



    

ֵרר  ָחָטא ָעלּול ְלִהּגָ לֹוַמר: ָאָדם ׁשֶ "ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה", ּכְ  .5
ַלֲחָטִאים נֹוָסִפים.

ַבע. ִוד ְלַבת ׁשֶ ין ּדָ ּפּור ּבֵ ם ֶזה ְלִפי ַמֲהַלְך ַהּסִ ְתּגָ ירּו ּפִ ַהְסּבִ  

תּוב ּבֹו? ב, ָמה ָהָיה ּכָ ִמְכּתָ ה ּבְ ִאּלּו ָהיּו מֹוִדיִעים ַעל ְנִפיַלת אּוִרּיָ  .6

ָבְרִרים ֶאת ְנִסּבֹות מֹותֹו. ה ַהּמְ ַחת אּוִרּיָ ּפַ ֵני ִמׁשְ ם ּבְ ַאּתֶ  .7

ר? ַבּשֵׂ ם ֶאת ַהּמְ ַאְלּתֶ ׁשְ ּתִ ם ְלַאַחר ׁשֶ ָמה ְלַמְדּתֶ א. 

ים ֶאת יֹוָאב? ָמה ּתּוְכלּו ְלַהֲאׁשִ ּבְ ב. 

ה? מֹות ֵאּלֶ ֵני ַהֲאׁשָ יַצד ָהָיה ָיכֹול יֹוָאב ְלִהְתּגֹוֵנן ִמּפְ ּכֵ ג. 

ין  ְבִלי, ִקּדּוׁשִ ְלמּוד ּבַ ִליַח ִלְדַבר ֲעֵבָרה" (ּתַ ָרֵאל ָקְבעּו: "ֵאין ׁשָ ַחְכֵמי ִיׂשְ
ה  י ַאְחַראי ְלַמֲעׂשֵ לֹוַמר ָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹן - ֵאיֶנִנּ ף מב, ַעּמּוד ב). ּכְ ּדַ

ֻקּדֹות לֹא  יט. ֵיׁש ּפְ ּלִ ַ א ֶאת הֹוָראֹות ַהּשׁ ּלֵ ּמִ ִליַח ׁשֶ הּוא ַרק ׁשָ ַטֲעָנה ׁשֶ ע ּבְ ׁשַ ּפֶ
ָעם. ה ֲעֵליֶהם ָאסּור ְלַבּצְ ְנִהיג ְמַצּוֶ ֲאִפּלּו ִאם ַהּמַ מּוָסִרּיֹות ׁשֶ

ֶדת  ִהיא ְמֻנּגֶ ה ׁשֶ ֵלי ַצַה"ל ְלָסֵרב ִלְפֻקּדָ ִבים ַחּיָ ָרֵאל, ַחּיָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ ּבְ
ה ִלירֹות  ֻקּדָ ל ּפְ ל ְמַקּבֵ ְכַנע. ִאם ַחּיָ ּנִ אֹוֵיב ׁשֶ ַלחֹק. ְלֻדְגָמה: ַהחֹק אֹוֵסר ִלְפּגַֹע ּבְ

בּוי, ָעָליו ְלָסֵרב. ׁשָ ּבְ

ַבע  ת ׁשֶ יַצד ֵהִגיָבה ּבַ ּכֵ  .8
ה?  ַעל מֹות אּוִרּיָ

ׁשּוַבְתֶכם ַעל  סּו ֶאת ּתְ ּסְ ּבַ
תּוב. ִצּטּוט ֵמַהּכָ

ים ְמקֹוְננֹות.   ָנׁשִ
דּוָמה ְצַרִים ַהּקְ ִצּיּור ִקיר ִמּמִ

ְך  ה ּכָ ְדעֹון ְמֻכּנֶ ַעל, ּגִ ת – ְירּוּבַ ׁשֶ ְיֻרּבֶ  21
סּוק 1. ֶרק ז ּפָ ׁשֹוְפִטים ּפֶ  ּבְ

ל ָהֵריַחִים  ֶפַלח ֶרֶכב – ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ה ְלֶקַמח. ֵרי ַהִחּטָ ְרּגְ  ִלְטִחיַנת ּגַ

ֶכם. ּוב ָסמּוְך ִלׁשְ ֵבץ – ִיּשׁ ּתֵ

24  ַוּיֹראּו ַהּמֹוִראים – ָירּו ַהּיֹוִרים.

י ָכזֹה ְוָכֶזה ּתֹאַכל ֶהָחֶרב – ֵאין ָמה  ּכִ  25
ַלֲעׂשֹות, מֹות לֹוֲחִמים ֵמֶחֶרב ָהאֹוֵיב, 

ל ִמְלָחָמה.  הּוא ֵחֶלק ִמּכָ
יְך  ְמׁשִ ֵקהּו – ּתַ ָך ְוַחּזְ ַהֲחֵזק ִמְלַחְמּתְ

תֶֹקף ַרב יֹוֵתר. ֵחם ּבְ ְלִהּלָ
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ָאה ַה־17 יֶטר ַלְסָמן, ַהּמֵ ה, ּפִ ב ְלאּוִרּיָ ְכּתָ ִוד מֹוֵסר ֶאת ַהּמִ ּדָ



    

ל. ׁשָ ט ַמְתִאים ֵמַהּמָ ּפָ ַהְתִאימּו ְלָכל ִאּיּור ִמׁשְ  .1

ירֹות? ים אֹותֹו ְיׁשִ ל ְולֹא ֶהֱאׁשִ ר ָנָתן ְלָדִוד ָמׁשָ ַמּדּוַע ִסּפֵ א.   .2

ר ָנָתן ְלָדִוד? ּפֵ ּסִ ל ׁשֶ ׁשָ ּמָ מּות ּבַ ל ּדְ ֶגת ּכָ ָמה ְמַיּצֶ ב. 

ִוד ְלַגּלֹות ְלָמה ָנָתן רֹוֵמז? ה ַעל ּדָ ִהְקׁשָ ל ׁשֶ ר ָנָתן ָמׁשָ ַמּדּוַע ִסּפֵ ג. 

ירּו ֶאת  יר צֹוֵדק? ַהְסּבִ ִעְנַין ֶהָעׁשִ ִוד ּבְ ַסק ּדָ ּפָ ַהִאם ָהֹעֶנׁש ׁשֶ ד. 
ֶכם. ְעּתְ ּדַ

יֹוֵתר? יַע עֶֹנׁש ָחמּור ּבְ יר ַמּגִ ָעׁשִ ּלֶ ִוד ׁשֶ ב ּדָ ַמּדּוַע ָחׁשַ א.   .3

יר? ל ֶהָעׁשִ ינֹו ׁשֶ ַזר ֶאת ּדִ ר ָגּ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ָמה לֹא ָיַדע ּדָ ב. 

ֲעָמד ֶחְבָרִתי ָנמּוְך. ָראׁש - ָרׁש, ָעִני, ִמּמַ   1

ּה. ל ּבָ ָה – ֶהֱאִכיל אֹוָתּה ְוִטּפֵ ַוְיַחּיֶ   3

ָעה. ַהְפּתָ א ּבְ ּבָ ֵהֶלְך – אֹוֵרַח ׁשֶ   4 
ְחמֹל – ִרֵחם, ָהָיה לֹו ֲחָבל.  ַוּיַ

ֵדי  ל ּכְ ֵ חֹט ּוְלַבּשׁ ַלֲעׂשֹות ָלאֵֹרַח – ִלׁשְ
ד ֶאת ָהאֹוֵרַח. ְלַכּבֵ

.2

.4

.1

.3
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ִוד, ָהִאיׁש  ְפֵני ּדָ ֵהִטיַח ּבִ ְך ׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ָנָתן ִמּכָ ָמה ֶאְפׁשָ  .4 
ה ָהִאיׁש"? ים: "ַאּתָ ּלִ ֶלְך, ֶאת ַהּמִ ַתְפִקיד ַהּמֶ א ּבְ ׂשָ ּנָ ׁשֶ

ְמֻיָחד?  ִוד ָחמּור ּבִ ל ּדָ ְבֵרי ָנָתן, ֶחְטאֹו ׁשֶ ַמּדּוַע, ְלִפי ּדִ  .5 
סּוִקים 10-7) (ְראּו ּפְ

ר  ָהל ְלַהֲאִזין ְלִדְבֵרי ַהּנֹוֵאם ִהיא ְלַסּפֵ ָרִכים ִלְמׁשְֹך ֶאת ֵלב ַהּקָ ַאַחת ַהּדְ
ן  ּוֵ ל רֹוִצים ָלַדַעת ְלָמה ִמְתּכַ ׁשָ יִבים ְלִסּפּור ַהּמָ ְקׁשִ ים ַהּמַ ל. ָהֲאָנׁשִ ָמׁשָ
ָנ"ְך  ּתָ ִלים ּבַ ׁשָ ָבִרים. ַהּמְ יבּו ַלּדְ ל, ְוָלֵכן ַיְקׁשִ ְמׁשָ לֹוַמר ַמהּו ַהּנִ ר, ּכְ ַסּפֵ ַהּמְ

ר  ים אֹו ֵמעֹוַלם ַהּצֹוֵמַח. ְמַסּפֵ ֲעֵלי ַהַחּיִ ָלל ֵמעֹוַלם ּבַ ֶדֶרְך ּכְ ְלקּוִחים ּבְ
ֵני ָאָדם. ל ּבְ כּונֹות אִֹפי ְוִהְתַנֲהגּויֹות ׁשֶ ל ְמַיֵחס ָלֶהם תְּ ׁשָ ַהּמָ

י ְנִעיִמים ְלָאְזֵניֶהם ָהיּו  ְלּתִ ָבִרים ּבִ ים ּדְ ר ָרצּו לֹוַמר ַלֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ּגַ
ל.  ִסּפּור ָמׁשָ ּפֹוְתִחים ִלְפָעִמים ּבְ

ֵֹוֵאם ִהיא ְלַספר  ָהל ְלַהֲאִזין ְלִדְבֵרי ַהנ ּ ֶאת ֵלב ַהּקָ ָרִכים ִלְמׁשֹך ְַאַחת ַהּדְ

ן  ל רֹוִצים ָלַדַעת ְלָמה ִמְתַכּוֵ ָּור ַהָמׁשָ יִבים ְלִספ ְקׁשִ ַּ ים ַהמ ַ. ָהֲאָנׁשִ ל ָמׁשָ
תָנ"ְך ִלים ּבַ ׁשָ ְָ ָבִרים. ַהמ יבּו ַלּדְ ְ, ְוָלֵכן ַיְקׁשִ ּ ל ַספר, ְכלֹוַמר ַמהּו ַהִנְמׁשָ ְֵ ְַּהמ
ּים אֹו ֵמעֹוַלם ַהצֹוֵמַח. ְמַסֵפר  ֲעֵלי ַהַחי ָלל ֵמעֹוַלם ּבַ ְִ ֶדֶרך כ ְְלקּוִחים ּבְ

ֵני ָאָדם. ל ּבְ ל ְמַיֵחס ָלֶהם ְּתכּונֹות אִֹפי ְוִהְתַנֲהגּויֹות ׁשֶ ַָהָמׁשָ
ְלִּתי ְנִעיִמים ְלָאְזֵניֶהם ָהיּו  ָבִרים ּבִ ים ּדְ ר ָרצּו לֹוַמר ַלֲאָנׁשִ ם ַכֲאׁשֶ ַּגַ

ל. ִסּפּור ָמׁשָ ּפֹוְתִחים ִלְפָעִמים ּבְ

ר  ָהל ְלַהֲאִזין ְלִדְבֵרי ַהּנֹוֵאם ִהיא ְלַסּפֵ ָרִכים ִלְמׁשְֹך ֶאת ֵלב ַהּקָ ַאַחת ַהּדְ
ן  ּוֵ ל רֹוִצים ָלַדַעת ְלָמה ִמְתּכַ ׁשָ יִבים ְלִסּפּור ַהּמָ ְקׁשִ ים ַהּמַ ל. ָהֲאָנׁשִ ָמׁשָ
ָנ"ְך  ּתָ ִלים ּבַ ׁשָ ָבִרים. ַהּמְ יבּו ַלּדְ ל, ְוָלֵכן ַיְקׁשִ ְמׁשָ לֹוַמר ַמהּו ַהּנִ ר, ּכְ ַסּפֵ ַהּמְ

ר  ים אֹו ֵמעֹוַלם ַהּצֹוֵמַח. ְמַסּפֵ ֲעֵלי ַהַחּיִ ָלל ֵמעֹוַלם ּבַ ֶדֶרְך ּכְ ְלקּוִחים ּבְ
ֵני ָאָדם. ל ּבְ כּונֹות אִֹפי ְוִהְתַנֲהגּויֹות ׁשֶ ל ְמַיֵחס ָלֶהם תְּ ׁשָ ַהּמָ

י ְנִעיִמים ְלָאְזֵניֶהם ָהיּו  ְלּתִ ָבִרים ּבִ ים ּדְ ר ָרצּו לֹוַמר ַלֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ּגַ
ל.  ִסּפּור ָמׁשָ ּפֹוְתִחים ִלְפָעִמים ּבְ

ל.  ׁשָ ּמָ ּבַ יר ׁשֶ ה ֶהָעׁשִ ה ָהִאיׁש – ַאּתָ ַאּתָ   7
מֹותֹו. ָחָטאָת ּכְ

אּול. ל ׁשָ ית ֲאֹדֶניָך – ְרכּוׁשֹו ׁשֶ ּבֵ   8 
ה –  ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ  ְואִֹסָפה ְלָך ָכּ

י ְלָך עֹוד ָועֹוד. הֹוַסְפּתִ

ְגַלל. 10  ֵעֶקב – ּבִ

 14  ֶאֶפס – ֲאָבל.
יָת ֶאת ה'  ּזִ ִנֵאץ ִנַאְצּתָ ֶאת אְֹיֵבי ה' – ּבִ
ֶהֱעִתיק ֶאת  יָך. ַאַחד ַהּסֹוְפִרים ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ּבְ

ה "אֹוְיֵבי", ּלָ ֶפר הֹוִסיף ֶאת ַהּמִ  ַהּסֵ
ְכבֹוד ה'. ֵדי לֹא ִלְפּגַֹע ּבִ ּכְ

ָנָתן ְוָדִוד, ִצּיּור 
ִלית,  ֵמַהַאְסּכֹוָלה ָהַאְנּגְ

ָאה ַה־20 ַהּמֵ
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סּוק 9)  ִוד (ּפָ ל ּדָ ין ֲחָטָאיו ׁשֶ ר ּבֵ ר ִלְמצֹא ֶקׁשֶ ַהִאם ֶאְפׁשָ א.   .6 
סּוִקים 10–11)? ְלֵבין ָעְנׁשֹו (ּפְ

אּול? (ְראּו  ל ׁשָ ִוד ֶאת ָעְנׁשֹו ׁשֶ ל ּדָ יר ָעְנׁשֹו ׁשֶ ָמה ַמְזּכִ ּבְ  ב. 
סּוק 28) ּוְבָמה הּוא ׁשֹוֶנה? ֶרק טו, ּפָ מּוֵאל א ּפֶ ׁשְ

אּול  גּוַבת ׁשָ ִוד ִלְנִזיַפת ָנָתן ְלֵבין ּתְ גּוַבת ּדָ ין ּתְ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ ג. 
ֶרק טו,  מּוֵאל א ּפֶ מּוֵאל? (ְראּו ׁשְ  ִלְנִזיַפת ׁשְ

סּוִקים 13, 15, 20) ּפְ

סֶֹרת  ים. ְלִפי ַהּמָ ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ֶרק נא ּבְ ִלְפֵניֶכם ֶקַטע ִמּפֶ  ד. 
ְקָרא.  ּמִ תּוִבים ּבַ ֹקֶבץ ּכְ ּבְ ים ׁשֶ ִהּלִ ִוד ֶאת ֵסֶפר ּתְ ר ּדָ  ִחּבֵ

ַטע. ִקְראּו ְוַהְתִאימּו ּכֹוֶתֶרת ַלּקֶ

 

ה",  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ הּוא "ִמּדָ הּוא ֶנֱעַנׁש  עֶֹנׁש ׁשֶ הּו ׁשֶ אֹוְמִרים ַעל ִמיׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ּגֶֹדל העֶֹנׁש ַמְתִאים  רֹון ׁשֶ ל עֶֹנׁש ְלִפי ָהִעּקָ ּבֹו ָאָדם ְמַקּבֵ ב ׁשֶ ִנים ְלַמּצֵ ּוְ ִמְתּכַ

ְלּגֶֹדל ַהֵחְטא. 

ה",  ה כֶנֶגד ִמּדָ הּוא "ִמּדָ הּוא ֶנֱעַנׁש  עֶֹנׁש ׁשֶ הּו ׁשֶ אֹוְמִרים ַעל ִמיׁשֶ ׁשֶ ְְ כ
ּגֶֹדל העֶֹנׁש ַמְתִאים  רֹון ׁשֶ ל עֶֹנׁש ְלִפי ָהִעּקָ ּבֹו ָאָדם ְמַקּבֵ ִנים ְלַמֵצב ׁשֶ ִַמְתַכּוְ

ְלּגֶֹדל ַהֵחְטא. 

ה",  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ הּוא "ִמּדָ הּוא ֶנֱעַנׁש  עֶֹנׁש ׁשֶ הּו ׁשֶ אֹוְמִרים ַעל ִמיׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ּגֶֹדל העֶֹנׁש ַמְתִאים  רֹון ׁשֶ ל עֶֹנׁש ְלִפי ָהִעּקָ ּבֹו ָאָדם ְמַקּבֵ ב ׁשֶ ִנים ְלַמּצֵ ּוְ ִמְתּכַ

ְלּגֶֹדל ַהֵחְטא. 

ַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. 1 ַלְמַנּצֵ
ַבע. ת־ׁשָ א ֶאל־ּבַ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ בֹוא־ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ 2 ּבְ

ָעי. רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ָך, ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאלִֹהים ּכְ 3 ָחּנֵ
אִתי ַטֲהֵרִני. ֵסִני ֵמֲעוֹ ִני; ּוֵמַחּטָ ּבְ 4 ֶהֶרב ּכַ

י ָתִמיד.     מתוך תהלים נא אִתי ֶנְגּדִ ַעי ֲאִני ֵאָדע; ְוַחּטָ י־ְפׁשָ 5 ּכִ

ֵַלְמַנֵצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. 1
ַבע. ת־ׁשָ א ֶאל־ּבַ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ִביא בֹוא־ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ּבְ 2

ָעי. רֹב ַרֲחֶמיך ְמֵחה ְפׁשָ ָ, ּכְ ך ַחְסּדֶ ִני ֱאלִֹהים ּכְ ָָחּנֵ 3
ִָֹני; ּוֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני. ֵסִני ֵמֲעו ּבְ ֶהֶרב ּכַ 4

י ָתִמיד.     מתוך תהלים נא ַעי ֲאִני ֵאָדע; ְוַחטאִתי ֶנְגּדִ י־ְפׁשָ ָּכִ 5

ַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. 1 ַלְמַנּצֵ
ַבע. ת־ׁשָ א ֶאל־ּבַ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ בֹוא־ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ 2 ּבְ

ָעי. רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ָך, ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאלִֹהים ּכְ 3 ָחּנֵ
אִתי ַטֲהֵרִני. ֵסִני ֵמֲעוֹ ִני; ּוֵמַחּטָ ּבְ 4 ֶהֶרב ּכַ

י ָתִמיד.     מתוך תהלים נא אִתי ֶנְגּדִ ַעי ֲאִני ֵאָדע; ְוַחּטָ י־ְפׁשָ 5 ּכִ

ה. ַמֲחָלה ֲאנּוׁשָ ָאַנׁש – ָחָלה ּבְ 15  ַוּיֵ

 17  ֹלא ָאָבה – לֹא ָרָצה.

ֹלא ָבָרה - לֹא ָאַכל.

ה ָרָעה – ַיֲהרֹג ֶאת ַעְצמֹו ֵמרֹב ַצַער. 18  ְוָעׂשָ

ֶמן. ׁשֶ ֶסְך – ָסְך, ָמַרח ֶאת ּגּופֹו ּבְ 20  ַוּיָ

ן ִלי ֲחִניָנה. ִני – ִיּתֵ ְוַחּנַ  22 
ר ָאמּות ֲאִני  ֲאׁשֶ ֲאִני ֹהֵלְך ֵאָליו – ַרק ּכַ

ֵגׁש. ֶלד ִנּפָ  ְוַהּיֶ
ְוהּוא ֹלא ָיׁשּוב ֵאָלי – לֹא ָיקּום 

ה. ִלְתִחּיָ

ּבֹו ָהיּו  ִים – ֵחֶלק ָהִעיר ׁשֶ 27  ִעיר ַהּמָ
ל ָהִעיר. ִים ׁשֶ ְמקֹורֹות ַהּמַ
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ֶרק כח,  ֵלי ּפֶ ָעיו לֹא ַיְצִליַח ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם" (ִמׁשְ ה ְפׁשָ "ְמַכּסֶ  .7
ע  ׁשַ ר ְלַחּפֹות ַעל ּפֶ ִאי ֶאְפׁשָ ָאה ְלַהְזִהיר ׁשֶ סּוק 13). ִאְמָרה זֹו ּבָ ּפָ

ֶרְך  ֶחְטאֹו, ִמְתָחֵרט ְועֹוֵזב ֶאת ּדֶ יר ּבְ ּכִ ּמַ ירֹו, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּוְלַהְסּתִ
ין. ּדִ ַהֵחְטא, ָראּוי ְלַרֲחִמים ְוַלֲהָקָלה ּבַ

ירּו. ַבע? ַהְסּבִ ִוד ּוַבת ׁשֶ ת ּדָ ָמה ַמְתִאיָמה ִאְמָרה זֹו ְלָפָרׁשַ ּבְ  

בּו: ִמי ָהיּו  ֶלד? (ִחׁשְ ל ַהּיֶ ר ִלְטעֹן ֶנֶגד מֹותֹו ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ  .8
ַהחֹוְטִאים? ִמי ֶנֱעַנׁש?)

ֶלד ֵמִהְתַנֲהגּותֹו  ִוד ִלְפֵני מֹות ַהּיֶ ל ּדָ ֶדת ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ָמה ְמֻנּגֶ ּבְ א.   .9
ַאֲחֵרי מֹותֹו?

ָריו? ל ׂשָ ִמיָהָתם ׁשֶ ִוד ֶאת ּתְ ל ּדָ ַמּדּוַע ְמעֹוֶרֶרת ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ב. 

טּו. ירּו ְוַצּטְ ר ִהְתַנֲהגּותֹו? ַהְסּבִ ׁשֶ ִוד ֶאת ּפֵ יר ּדָ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ ג. 

ִוד ְלַאַחר  ל ּדָ ָיֵמינּו ִלְלֹמד ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ים ּבְ ָמה ְיכֹוִלים ֲאָנׁשִ ד. 
ֶלד? מֹות ַהּיֶ

ִעם מֹות  ִדים ׁשֶ ַלּמְ סּוִקים 20–23 ַהּמְ ִטים ִמּתֹוְך ּפְ ּפָ ֲחרּו ִמׁשְ ה. ּבַ
ין. ל ֶאת ַהּדִ ִוד ִקּבֵ ֶלד, ּדָ ַהּיֶ

נּו לֹו? ּתְ ּנִ מֹות ׁשֶ ֵ ָמעּות ַהּשׁ ן נֹוָסף. ָמה ַמׁשְ ַבע נֹוַלד ּבֵ ְלָדִוד ּוַבת ׁשֶ  .10

יָרָתּה  ּבּוׁש ּבִ ם ֶאת ּכִ ִוד ָלבֹוא ְלַעּמֹון ּוְלַסּיֵ ַמּדּוַע ִהְזִמין יֹוָאב ֶאת ּדָ  .11
ה? ַרּבָ
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ֶרק? ּפֶ ֻמּיֹות ַהֲחָדׁשֹות ּבַ ָמֵהן ַהּדְ  .1

ע ְבָתָמר ָהָיה ְמֻתְכָנן ֵמרֹאׁש?  ׁשַ ַהִאם ַהּפֶ  .2
תּוב. הֹוִכיחּו ְלִפי ַהּכָ

ה  ֵאילּו ִנּמּוִקים ְמַנּסָ ּבְ א.   .3
ְכֵנַע ֶאת ַאְמנֹון  ָמר ְלׁשַ ּתָ

ּלֹא ֶלֱאנֹס אֹוָתּה?  ׁשֶ
טּו.  ְסִעיִפים ְוַצּטְ ְתבּו ּבִ  ּכִ

סּוִקים 13-12. ְראּו ּפְ

ל  כּו ִרְגׁשֹוָתיו ׁשֶ יַצד ִהְתַהּפְ ּכֵ ב. 
סּוִקים 15–17. ַאְמנֹון ְלָתָמר? ּפְ

ָמה ְלַאְמנֹון, ָמה ֲהִייֶתם ּכֹוְתִבים  ַתב ַאׁשְ ם ְלָהִכין ּכְ ּתֶ ׁשְ ּקַ ִאּלּו ִהְתּבַ  .4
ּבֹו?

ָמר ֶנֶאְנָסה? ּתָ לֹום ׁשֶ יַצד ֵהִבין ַאְבׁשָ ּכֵ א.   .5

ר ָלַדַעת: ְלִפי ָמה ֶאְפׁשָ ב. 
לֹום ָלַקח ַעל ַעְצמֹו ִלְדאֹג ְלָתָמר. ַאְבׁשָ • ׁשֶ   

לֹום ּכֹוֵעס ָעָליו. ַאְבׁשָ ַאְמנֹון ָיכֹול ָהָיה ַלְחׁשֹד ׁשֶ • ׁשֶ   

ַמע ָמה עֹוֵלל ַאְמנֹון ְלָתָמר? ָ ּשׁ ׁשֶ ִוד ּכְ יַצד ֵהִגיב ּדָ ּכֵ א.   .6

ִוד? ל ּדָ ִתיָקתֹו ׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ר ְלַהְסּבִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ ב. 

ה  לֹום. ָמה ָעׂשָ ל ַאְבׁשָ ְקָמתֹו ׁשֶ ׁש ִמּנִ ַאְמנֹון ָחׁשַ ר ְלָהִניַח ׁשֶ ֶאְפׁשָ א.   .7
ׁשֹו? ים" ֶאת ֲחׁשָ ֵדי "ְלַהְרּדִ לֹום, ּכְ ַאְבׁשָ

ק

תְכָנן ֵמֹראׁש? 

ל  ׁשֶ
17–1

ֵצק,  ה ּבָ ה ָלׁשָ ָ ִאּשׁ
ֶסל ָקדּום ּפֶ

ְמצּוָקה. ֶצר – ָהָיה ּבִ ַוּיֵ   2 
ֶבר.  ְבתּוָלה – ֲעַדִין לֹא ָהְיָתה ִעם ּגֶ

ֵעיָניו ְלֶפֶלא ִלְפּגׁש  ֵלא – ִנְרָאה ּבְ ּפָ ַוּיִ
ִרי. י ֶאְפׁשָ ְלּתִ יִחידּות, ָהָיה ּבִ אֹוָתּה ּבִ

ל – ִנְרֶאה ָרֶזה ְוחֹוָלִני. ּדַ   4

ה ׁשֹוֵכב. ָעֶליָה ַאּתָ ה ׁשֶ ּטָ ְבָך - ַהּמִ ּכָ ִמׁשְ   5 
ה חֹוֶלה. ַאּתָ ִנים ׁשֶ ֲעִמיד ּפָ  ְוִהְתָחל – ּתַ

ֵדי  ֲאִכיל אֹוִתי ּכְ ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם – ּתַ
ַאְבִריא.  ׁשֶ

ְרָיה – ַמֲאָכל ַמְבִריא. ַהּבִ

ָדּה ְוַאְבִריא. ָדּה – אַֹכל ִמּיָ ְוֶאְבֶרה ִמּיָ   6

ב – ֵהִכיָנה ְלִביבֹות. ַלּבֵ ַוְתּ   8

ֲחַבת. ֵרת – ַהּמַ ׂשְ ַהּמַ   9

ֱאנֹס אֹוִתי. ִני – ַאל ּתֶ ַעּנֵ ַאל ּתְ  12 
ע ִמיִני. ׁשַ ְנָבָלה – ּפֶ

ִתי – ָמה ִיְהֶיה ָעַלי.  ָאָנה אֹוִליְך ֶחְרּפָ  13
ֵרם ִלי. ּגָ ּתִ ה ׁשֶ ה ִעם ַהּבּוׁשָ  ָמה ֶאֱעׂשֶ

ךָּ – הּוא לֹא ְיָסֵרב  י ֹלא ִיְמָנֵעִני ִמּמֶ ּכִ
ה. ָ ָלֵתת ְלָך אֹוִתי ְלִאׁשּ

ַבר ָעֶליָה. ה – ּגָ ּנָ ֱחַזק ִמּמֶ  14  ַוּיֶ
ָה – ָאַנס אֹוָתּה. ַוְיַעּנֶ

ּה – ִסיָמן ְלַצֲעָרּה  19  ֵאֶפר ַעל רֹאׁשָ
ְך נֹוֲהִגים ֲאֵבִלים.  ּוְכֵאָבּה. ּכָ

ִמְנַהג  ּה – ּכְ ם ָיָדּה ַעל רֹאׁשָ ׂשֶ ַוּתָ
ָהֲאֵבִלים.

ְך. ִרי ַעל ּכָ ַדּבְ י – ַאל ּתְ ַהֲחִריׁשִ  20 
יִמי ֵלב,  ׂשִ ְך – ַאל ּתָ יִתי ִלּבֵ ׁשִ ַאל ּתָ

ּכַֹח. ִלי ִלׁשְ ּדְ ּתַ ׁשְ  ּתִ
ַעל. ׁשֵֹמָמה – ּבֹוֵדָדה ְללֹא ּבַ
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ֲאחֹותֹו? ה ַאְמנֹון ּבַ ָעׂשָ ָבָלה ׁשֶ ְכֵנן ִלְנקֹם ַעל ַהּנְ יַצד ּתִ ּכֵ ב. 

ית ֵמָאִביו? ָנתֹו ָהֲאִמּתִ ּוָ לֹום ֶאת ּכַ יר ַאְבׁשָ יַצד ִהְסּתִ ּכֵ ג. 

ת ֲאדֹוָנם. ַהִאם ֵיׁש  ֻקַדּ לֹום ָרְצחּו ֶאת ַאְמנֹון ְלִפי ּפְ ַנֲעֵרי ַאְבׁשָ ד. 
ם. קּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ט ַעל ֶרַצח? ַנּמְ ּפָ ְלַהֲעִמיָדם ְלִמׁשְ

ְמָעה ָהָיה ָחָכם ְמאֹוד - ֵאיְך  ן ׁשִ ּיֹוָנָדב ּבֶ ר ׁשֶ ֶרק ְמֻסּפָ ית ַהּפֶ ֵראׁשִ ּבְ  .8
ֶקר ַעל מֹות  מּוַעת ׁשֶ יָעה ְלָדִוד ׁשְ ִהּגִ ְזַמן ׁשֶ ר ִלְראֹות זֹאת ּבִ ֶאְפׁשָ

ָניו? ל ּבָ ּכָ
סּוק 3. ֶרק ג ּפָ ְוָקא ִלְגׁשּור? ְראּו ּפֶ לֹום ּדַ ַרח ַאְבׁשָ ַמּדּוַע ּבָ א.   .9

ׁשּור. ַעּמּוד 140 ֵהיָכן ִנְמְצָאה ַמְמֶלֶכת ּגְ ה ּבְ ּפָ ּמַ ְדקּו ּבַ ּבִ ב. 

לֹום.  ַע ְלַאְבׁשָ ְעּגֵ ִוד ִהְתּגַ ּדָ ר ׁשֶ ֶרק ְמֻסּפָ ם ֶאת ַהּפֶ ַסּיֵ סּוק ַהּמְ ּפָ ּבַ  .10
ַלִים? ֲענּו ְלַאַחר  ן, לֹא ִהְזִמין אֹותֹו ַלְחזֹר ִלירּוׁשָ ַמּדּוַע, ִאם ּכֵ

א: יָדע ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ֶקַטע ַהּמֵ ּתִ ׁשֶ  

ִעְבִרית  ְתבּו אֹוָתם ּבְ ל ָיֵמינּו. ּכִ ִעְבִרית ׁשֶ ִטים ּבְ ּפָ ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ  .11
ִמְקָרִאית:

סּוק 13) ה. (ּפָ ֵטר ֵמַהּבּוׁשָ ֵאיְך אּוַכל ְלִהּפָ א. 

סּוק 17) אן. (ּפָ קּו אֹוָתּה ִמּכָ ַסּלְ ב. 

סּוק 22) ַעס ָעָליו. (ּפָ הּוא ּכָ ג. 

סּוק 28) ּכֹור. (ּפָ ר ִיְהֶיה ׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ ד. 

ים  י ַהּתֹוָרה ְמַנּסִ ָחה. ֻחּקֵ ּפָ רֹוֵצַח ַעל ֲהָמַתת ְקרֹוב ִמׁשְ ם ִהיא ְנָקָמה ּבְ ת ּדָ ֻאּלַ ּגְ
ְפֵני  ֵפט ּבִ ָ ר ָלרֹוֵצַח ְלִהּשׁ ם" ּוְלַאְפׁשֵ ת ַהּדָ ֻאּלַ ר ֶאת ִמְנַהג "ּגְ כֹל ָהֶאְפׁשָ יל ּכְ ְלַהְגּבִ
ינֹו ָמֶות.  ה, ּדִ ִחּלָ ָנה ּתְ ַכּוָ ֵמִזיד, ּבְ ין. רֹוֵצַח ָצִריְך ָלבֹוא ְלִדין ְוִאם ָרַצח ּבְ ית ּדִ ּבֵ

ם  ר ְלגֹוֵאל ַהּדָ ינֹו ֻמּתָ ֵרר ּדִ ם ִיְתּבָ ָ ּשׁ ֵדי ׁשֶ ַרח ְלִעיר ִמְקָלט ּכְ ִאם ָרַצח ְולֹא ּבָ
ר לה, 9–34). ְדּבָ ּמִ ְלָהְרגֹו (ּבַ

ּפֹט אֹותֹו  הּוא ׁשֹוֵפט, ָהָיה ִלׁשְ ֶלְך, ׁשֶ ֵמִזיד, ְוַעל ַהּמֶ לֹום ָהַרג ֶאת ַאְמנֹון ּבְ ַאְבׁשָ
ּוְלַהֲעִניׁשֹו.

ִֹוָרה ְמַנסים  ּ י ַהת ָחה. ֻחּקֵ ָּ פ רֹוֵצַח ַעל ֲהָמַתת ְקרֹוב ִמׁשְ ם ִהיא ְנָקָמה ּבְ ָת ּדָ ֻאל ַּגְ
ְפֵני  ֵפט ּבִ ר ָלרֹוֵצַח ְלִהׁשָ ם" ּוְלַאְפׁשֵ ר ֶאת ִמְנַהג "ְגֻאַלת ַהּדָ יל ְככֹל ָהֶאְפׁשָ ְלַהְגּבִ
ינֹו ָמֶות.  ָנה תִחָלה, ּדִ ַכּוָ ֵמִזיד, ּבְ ְּ ָלבֹוא ְלִדין ְוִאם ָרַצח ּבְ ין. רֹוֵצַח ָצִריך ית ּדִ ְּבֵ

ם  ינֹו ֻמָתר ְלגֹוֵאל ַהּדָ ֵרר ּדִ ם ִיְתּבָ ׁשָ ֵָדי ׁשֶ ׁ ַרח ְלִעיר ִמְקָלט כ ְא ּבָ ִאם ָרַצח ְולֹ
ר לה, 9–34). ִּמְדּבָ ְלָהְרגֹו (ּבַ

ּפֹט אֹותֹו  הּוא ׁשֹוֵפט, ָהָיה ִלׁשְ ֶלך, ׁשֶ ְֶ ֵמִזיד, ְוַעל ַהמ לֹום ָהַרג ֶאת ַאְמנֹון ּבְ ֶַאְבׁשָ
ּוְלַהֲעִניׁשֹו.

ים  י ַהּתֹוָרה ְמַנּסִ ָחה. ֻחּקֵ ּפָ רֹוֵצַח ַעל ֲהָמַתת ְקרֹוב ִמׁשְ ם ִהיא ְנָקָמה ּבְ ת ּדָ ֻאּלַ ּגְ
ְפֵני  ֵפט ּבִ ָ ר ָלרֹוֵצַח ְלִהּשׁ ם" ּוְלַאְפׁשֵ ת ַהּדָ ֻאּלַ ר ֶאת ִמְנַהג "ּגְ כֹל ָהֶאְפׁשָ יל ּכְ ְלַהְגּבִ
ינֹו ָמֶות.  ה, ּדִ ִחּלָ ָנה ּתְ ַכּוָ ֵמִזיד, ּבְ ין. רֹוֵצַח ָצִריְך ָלבֹוא ְלִדין ְוִאם ָרַצח ּבְ ית ּדִ ּבֵ

ם  ר ְלגֹוֵאל ַהּדָ ינֹו ֻמּתָ ֵרר ּדִ ם ִיְתּבָ ָ ּשׁ ֵדי ׁשֶ ַרח ְלִעיר ִמְקָלט ּכְ ִאם ָרַצח ְולֹא ּבָ
ר לה, 9–34). ְדּבָ ּמִ ְלָהְרגֹו (ּבַ

ּפֹט אֹותֹו  הּוא ׁשֹוֵפט, ָהָיה ִלׁשְ ֶלְך, ׁשֶ ֵמִזיד, ְוַעל ַהּמֶ לֹום ָהַרג ֶאת ַאְמנֹון ּבְ ַאְבׁשָ
ּוְלַהֲעִניׁשֹו.
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ֶלְך? ּיֹוָאב ָהָיה ָמסּור ַלּמֶ סּוק 1 ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּפָ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ א.   .1

לֹום.  ֶלְך ִלְבנֹו ַאְבׁשָ ין ַהּמֶ ּיּוס ּבֵ יֹוָאב ָיַזם ּפִ  ב. 
ה זֹאת?  ֲערּו ַמּדּוַע ָעׂשָ ׁשַ

ּתַֹאר "ֶמֶלְך"  ר ּבַ ַחּבֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ֵער ַמּדּוַע ִמׁשְ ַהִאם ּתּוְכלּו ְלׁשַ  ג. 
ִפְרֵקנּו? ִוד" ּבְ ם "ּדָ ֵ ּשׁ ְולֹא ּבַ

נֹו? ֶלְך ְלַהְחִליט ְלַהְחִזיר ֶאת ּבְ ֵדי ְלָהֵקל ַעל ַהּמֶ ה יֹוָאב ּכְ ָמה ָעׂשָ א.   .2

ָרֶאה  קֹוַע ְלָדִוד ּתֵ ה ִמּתְ ָ ל ָהִאּשׁ ָתּה ׁשֶ ִנּיָ ּפְ יַצד ּדֹוֵאג יֹוָאב ׁשֶ ּכֵ ב. 
ית ַוֲאִמיָנה? ֲאִמּתִ

א ֶהֱעִדיף  ירֹות, ֶאּלָ ִוד ְיׁשִ ר ִעם ּדָ ה יֹוָאב ְלַדּבֵ ַמּדּוַע לֹא ִנּסָ ג. 
קֹוַע? ה ַהֲחָכָמה ִמּתְ ָ ְמקֹומֹו ֶאת ָהִאּשׁ לַֹח ּבִ ִלׁשְ

ָנּה? ה ַלֲהרֹג ֶאת ּבְ ָ ַחת ָהִאּשׁ ּפַ ֵני ִמׁשְ ְלִפי ֵאיֶזה נַֹהג ָרצּו ּבְ א.   .3

ת?  ל ָהָאח ַהּמֵ מֹו ׁשֶ ת ּדָ ֻאּלַ ָחה ִמּגְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ָמה ַיְרִויחּו ּבְ  ב. 
ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק): ן ר' ּדָ ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ֵהָעְזרּו ְבֶהְסּבֵ

 

ְקֶרה  ה ַהֲחָכָמה ַלּמִ ָ ל ָהִאּשׁ ּה ׁשֶ ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ְקֶרה ּבְ ָמה ּדֹוֶמה ַהּמִ ּבְ  .4
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ֶלְך, ּוְבָמה הּוא ׁשֹוֶנה? ּכִ ל ַהּמֶ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ִמׁשְ ּבְ

ְהיּו ֵהם  ּיִ ן ַהַחי), ׁשֶ ִמיד ֶאת ַהּיֹוֵרׁש (ַהּבֵ ם ֶאת ַהּיֹוֵרׁש – …ּוְלַהׁשְ ִמיָדה ּגַ ְוַנׁשְ
ָהַרג ֶאת ָאִחיו.  י ׁשֶ ט ְלָהִמיתֹו, ַאף ַעל ּפִ ּפָ ין ּוִמׁשְ י ֵאין ָלֶהם ּדִ ֲעִלי, ּכִ י ִנְכֵסי ּבַ יֹוְרׁשֵ

ִיְהיּו ֵהם  ן ַהַחי), ׁשֶ ִֹוֵרׁש (ַהּבֵ ִמיד ֶאת ַהּי ּ– …ּוְלַהׁשְ ִמיָדה גם ֶאת ַהּּיֹוֵרׁש  ְַוַנׁשְ
ָהַרג ֶאת ָאִחיו. ט ְלָהִמיתֹו, ַאף ַעל פי ׁשֶ ִָ ּ פ ין ּוִמׁשְ י ֵאין ָלֶהם ּדִ ִָ ֲעִלי, כ י ִנְכֵסי ּבַ ִיֹוְרׁשֵ

ְהיּו ֵהם  ּיִ ן ַהַחי), ׁשֶ ִמיד ֶאת ַהּיֹוֵרׁש (ַהּבֵ ם ֶאת ַהּיֹוֵרׁש – …ּוְלַהׁשְ ִמיָדה ּגַ ְוַנׁשְ
ָהַרג ֶאת ָאִחיו.  י ׁשֶ ט ְלָהִמיתֹו, ַאף ַעל ּפִ ּפָ ין ּוִמׁשְ י ֵאין ָלֶהם ּדִ ֲעִלי, ּכִ י ִנְכֵסי ּבַ יֹוְרׁשֵ

ֶלְך לֹום - ַהּמֶ ֶלְך ַעל ַאְבׁשָ ֵלב ַהּמֶ   1 
ַע ֵאָליו. ְעּגֵ לֹום ּוִמְתּגַ ב ַעל ַאְבׁשָ חֹוׁשֵ

ֵאזֹור  ּוב ּבְ קֹוַע, ִיּשׁ קֹוָעה – ֶאל ְתּ ּתְ   2 
ית ֶלֶחם. רֹוִמית ִמּבֵ ֶבט ְיהּוָדה ּדְ  ׁשֵ

ֶלת. ַאּתְ ִמְתַאּבֶ ִנים ׁשֶ ֲעִמיִדי ּפָ ִלי – ּתַ ִהְתַאּבְ

ָעה – ֲעזֹר ִלי. הֹוׁשִ   4

צּו – ָרבּו. ּנָ ַוּיִ   6

ֶנֶפׁש ָאִחיו – ַנֲהרֹג אֹותֹו  ּוְנִמֵתהּו ּבְ   7
ָרַצח ֶאת ָאִחיו. ם ַעל ׁשֶ ִנְקַמת ּדָ  ּכְ

ֶחֶלת ִהיא  ַהּגַ מֹו ׁשֶ י – ּכְ ַחְלּתִ ּבּו ֶאת ּגַ ּכִ
ם  ְך ּגַ ֶאֶרת ֵמָהֵאׁש, ּכָ ׁשְ ּנִ  ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ה. ָ ַאר ָלִאּשׁ ׁשְ ּנִ ן ַהַחי הּוא ָהַאֲחרֹון ׁשֶ  ַהּבֵ
ֵאִרית –  ם ּוׁשְ י ׁשֵ ים ְלִאיׁשִ י ׂשִ  ְלִבְלּתִ

ֲעִלי. ַהֲעָבַרת  ל ּבַ מֹו ׁשֶ ֵאר ֵזֶכר ִלׁשְ ָ לֹא ִיּשׁ
רֹון. ּכָ ִמיַרת ַהּזִ ֶרְך ִלׁשְ ן ִהיא ּדֶ ם ַלּבֵ ֵ ַהּשׁ

ֶלְך, ֶהָעֹון – ִאם  ָעַלי, ֲאדִֹני ַהּמֶ   9 
ם ִהיא ֵחְטא,   ִאי ִקּיּום ִנְקַמת ַהּדָ
ה. ֲאִני ֶאְהֶיה ַהחֹוֵטאת ְולֹא ַאּתָ

ִמיד. ֵחת – ְלַהׁשְ  11  ְלׁשַ
ֵנְך ָאְרָצה –  ֲעַרת ּבְ ַחי ה' ִאם ִיּפֹל ִמּשַׂ

ֵנְך לֹא יּוַמת. ּבְ ע ׁשֶ ּבָ ֲאִני ִנׁשְ

ְרָחק. חּוי, ַהּמֻ ן ַהּדָ חֹו – ֶאת ַהּבֵ 13  ֶאת ִנּדְ

ִרים ַאְרָצה  ּגָ ִים ַהּנִ י מֹות ָנמּות ְוַכּמַ 14  ּכִ
ים  ר ֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ר ֹלא ֵיָאֵספּו – ּכַ  ֲאׁשֶ

מֹו ַמִים   ֵמִתים ֵהם ֶנֱעָלִמים ּכְ
ר ְלָאְסָפם. כּו ְוִאי ֶאְפׁשָ ּפְ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

א ֱאֹלִהים ֶנֶפׁש – ֱאלִֹהים   ְוֹלא ִיּשָׂ
את, ְלָהִמית ָאָדם. ֵאינֹו רֹוֶצה ָלׂשֵ

י ִהְפִחידּו אֹוִתי  י ֵיְרֻאִני ָהָעם – ֲאָנׁשַ 15  ּכִ
ְכַעס. ירֹות ּתִ ָך ְיׁשִ ר ִאּתְ ִאם ֲאַדּבֵ ׁשֶ
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ַהְבָטָחתֹו ָהִראׁשֹוָנה ּוְבַהְבָטָחתֹו  ה ּבְ ָ ָקה ָהִאּשׁ ּפְ ַמּדּוַע לֹא ִהְסּתַ  .5
ֶלְך? ל ַהּמֶ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ַהּשׁ

ע  ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ ִנּגּוד ַלּשׁ הּוא ִמְתַנֵהג ּבְ ה ָאְמָרה ְלָדִוד ׁשֶ ָ ָהִאּשׁ א.   .6
לֹום. ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ֶאת  ֵאינֹו ַמְחִזיר ֶאת ַאְבׁשָ ָכְך ׁשֶ ָלּה, ּבְ

סּוק 13. ְך ִמּתֹוְך ּפָ ד ַעל ּכָ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ּזֹאת ָטעּות ַלְחׁשֹב  ה, ׁשֶ ָ ִוד טֹוֶעֶנת ָהִאּשׁ ְכֵנַע ֶאת ּדָ ֵדי ְלׁשַ ּכְ ב. 
ם ַאְמנֹון. ַהֲעִתיקּו  ִוד ִלְנקֹם ֶאת ּדַ ָרֵאל ּדֹוֵרׁש ִמּדָ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ

ְך. ד ַעל ּכָ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ סּוק 13 ֶאת ַהּמִ ִמּפָ

לֹום  ל ַאְבׁשָ מֹו ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ ָ יָרה ָהִאּשׁ ֲערּו ַמּדּוַע לֹא ִהְזּכִ ׁשַ ג. 
ְמפָֹרׁש? ּבִ

ֶלְך,  ה ַהֲחָכָמה ַלּמֶ ָ יַצד ֶהְחִמיָאה ָהִאּשׁ ּכֵ  .7 
ּיֹוָאב  ִוד ֵהִבין ׁשֶ ּדָ ּנֹוְכָחה ָלַדַעת ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ

לַֹח  ַזם ֶאת ָהַרְעיֹון ִלׁשְ ּיָ  הּוא ׁשֶ
ֶלְך?   אֹוָתּה ֶאל ַהּמֶ

ט. ּפָ ׁשְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ

ָך – ַהִאם יֹוָאב ְמעָֹרב  19  ֲהַיד יֹוָאב ִאּתָ
ִעְנָין?  ּבָ

ִמיל – ֵאין   ִאם ִאׁש ְלַהְיִמין ּוְלַהׂשְ
ְבֵרי  מֹאָלה ִמּדִ צֶֹרְך ִלְפנֹות ָיִמיָנה אֹו ׂשְ

ָעָרתֹו. ַהׁשְ ק ּבְ ּיֵ ִוד ּדִ ֶלְך, ּדָ ַהּמֶ

ָבר –  ֵני ַהּדָ ב ֶאת ּפְ  20  ְלַבֲעבּור ַסּבֵ
ֵדי ִלְגרֹם ְלָדִוד ְלַהְחִזיר ֶאת  ּכְ

ַגע. ּלֹא ִיּפָ לֹום ּוְלַהְבִטיַח ׁשֶ ַאְבׁשָ

ֶ ַלמֶלְך, 
שּּיֹוָאב 
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ְכֵנַע  קֹוַע ִהְצִליָחה ְלׁשַ ה ַהֲחָכָמה ִמּתְ ָ ָהִאּשׁ ר ָלַדַעת ׁשֶ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ  .1
נֹו? ֶלְך ְלַהְחִזיר ֶאת ּבְ ֶאת ַהּמֶ

לֹום? י ַאְבׁשָ ִוד ֶאת יֹוָאב ְלַגּבֵ ה ּדָ ָמה ִצּוָ א.   .2

ה זֹאת? ַמּדּוַע ָעׂשָ ב. 

טּו. לֹום? ַצּטְ ט ַאְבׁשָ ּלֵ ָמה ִהְתּבַ ּבְ  .3



169    

בֹוד ַלֲאחֹותֹו? ל ָכּ לֹום ַיַחס ׁשֶ יַצד ֶהְרָאה ַאְבׁשָ ּכֵ  .4

ֶלְך ִלְראֹותֹו? ְכֵנַע ֶאת ַהּמֶ לֹום ֶאת יֹוָאב ְלׁשַ ץ ַאְבׁשָ יַצד ִאּלֵ ּכֵ א.   .5

יג  ֵדי ְלַהּשִׂ ֶדֶרְך ַאֶחֶרת ּכְ לֹום ָהָיה ָיכֹול ִלְפעֹל ּבְ ַהִאם ַאְבׁשָ ב. 
יעּו. ָרתֹו? ַהּצִ ֶאת ַמּטְ

ר ִלְלֹמד ַעל  ֵדה יֹוָאב. ָמה ֶאְפׁשָ ית ֶאת ׂשְ לֹום ִהּצִ ַאְבׁשָ ג. 
ְך? לֹום ִמּכָ ַאְבׁשָ

ָתֵאר  ם ַהּמְ ְתּגָ לֹוַמר ֶהָחָזק ּגֹוֵבר. ֶזהּו ּפִ ַבר", ּכְ ים ּגָ ַאִלּ ל ּדְ "ּכָ ד. 
יִגים ֶאת ְרצֹוָנם.  ְפִעיִלים ּכֹוַח, ַמּשִׂ ּמַ ים ׁשֶ ּבֹו ֲאָנׁשִ ב ׁשֶ  ַמּצָ

ה? ֶרְך ַהֲהפּוָכה ְלסּוג ַהִהְתַנֲהגּות ַהּזֶ ַמִהי ַהּדֶ

ְתבּו ֶאת ִטעּונֹו. ֵגׁש ִעם ָאִביו. ּכִ ה ְלִהּפָ ְדִריׁשָ ָנה ּבִ לֹום ּפָ ַאְבׁשָ א.   .6

ים ָאִביו ִלְראֹותֹו? ֲערּו, ַמּדּוַע ִהְסּכִ ׁשַ ב. 

ּפּור ֶזה? הּו ְלַעְצְמֶכם ִמּסִ ֶ ם ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ַמּשׁ ַהִאם ַאּתֶ  .7
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ים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו.  ִ ָבה ַוֲחִמּשׁ ה ְלַעְצמֹו ֶמְרּכָ לֹום ָעׂשָ ַאְבׁשָ א.   .1 
ְך? ֲערּו, ַמּדּוַע ָנַהג ּכָ ל ַמְלֵכי ָהֵאזֹור. ׁשַ ֶזה ָהָיה ִמְנָהָגם ׁשֶ

ֶלְך?  ט ַהּמֶ ּפַ ִמׁשְ ָלִכים ּבְ ל ַהּמְ מּוֵאל ְלִמְנָהג ֶזה ׁשֶ יַצד ִהְתַיֵחס ׁשְ ּכֵ ב. 
סּוק 11. ֶרק ח, ּפָ מּוֵאל א ּפֶ ְראּו ׁשְ

ְסִעיִפים,  ְתבּו ּבִ ִוד? ּכִ לֹום ֶאת ָהָעם ֶנֶגד ּדָ יַצד ֵהִסית ַאְבׁשָ ּכֵ א.   .2
סּוִקים 4-3. ְראּו ּפְ

ט? ּפָ ִעְנְיֵני ִמׁשְ ְוָקא ּבְ ִוד ּדַ לֹום ֶאת ָאִביו ּדָ ִמיץ ַאְבׁשָ ַמּדּוַע ַמְשׁ ב. 

ל  ר ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ַסּפֵ ם ַהּמְ ּבֹו ְמַסּכֵ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְתבּו ֶאת ַהּמִ ּכִ ג. 
לֹום. ַאְבׁשָ

ּבֹו  ַער ָהִעיר ׁשֶ ַער – ְלַיד ׁשַ ָ ֶרְך ַהּשׁ ּדֶ   2
ִטים. ּפָ  ֶנֶעְרכּו ִמׁשְ

ט. ּפָ ׁשְ ֵהִביא ְלּמִ ִריב – ׁשֶ

ְדָבֶריָך טֹוִבים ּוְנכִֹחים – ַטֲענֹוֶתיָך   3 
 ְנכֹונֹות ְוצֹוְדקֹות.

ֶלְך ֶלְך – ַהּמֶ  ְוׁשֵֹמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת ַהּמֶ

י ל ֶאת ִטעּוֶניָך ַאף ַעל ּפִ  לֹא ְיַקּבֵ

ה צֹוֵדק. ַאּתָ ׁשֶ

ָהיּו ֵמִני ׁשֵֹפט - ַהְלַואי ׁשֶ ִמי ְיׂשִ   4 
ים אֹוִתי ְלׁשֹוֵפט.  ְמַמּנִ

ט ּפַ יו – ָהִייִתי ּפֹוֵסק ִמׁשְ ְקּתִ  ְוִהְצּדַ
ֶצֶדק ְלטֹוָבתֹו.

י לֹום ֶאת ֵלב ַאְנׁשֵ ב ַאְבׁשָ ַוְיַגּנֵ   6 
ִמְרָמה. יַע ֲעֵליֶהם ּבְ ּפִ ָרֵאל – ִהׁשְ ִיׂשְ

ְרֶאה ּנִ ָנה – ּכַ ִעים ׁשָ ץ ַאְרּבָ ַוְיִהי ִמּקֵ   7 
ִנים ע ׁשָ ָנה ַאְרּבַ ּוָ ִגיָאה, ְוַהּכַ  ָנְפָלה ׁשְ

ְלַאַחר ֲהָמַתת ַאְמנֹון.

ָצא ְלֶחְברֹון. ּיָ לֹום – ִלְפֵני ׁשֶ ַלח ַאְבׁשָ ׁשְ  10  ַוּיִ
סֹוִדּיּות ְפֲעלּו ּבְ ּיִ ִליִחים ׁשֶ ִלים – ׁשְ  ְמַרּגְ

ֵדי ְלעֹוֵדד ְלֶמֶרד. ּכְ

 11  ְקֻרִאים – ֻמְזָמִנים.
ָנה  ּוָ ְתִמימּות, ְללֹא ּכַ ם – ּבִ הְֹלִכים ְלֻתּמָ
ֶרת ְסּתֶ ָנה ַהּנִ ּוָ  ָרָעה, ֵהם לֹא ָיְדעּו ַעל ַהּכַ

לֹום. ל ַאְבׁשָ ׁשֶ

ילֹה. ֹלִני – ֵמָהִעיר ּגִ  12  ַהּגִ
ק. ֶרד ִהְתַחּזֵ ץ – ַהּמֶ ר ַאּמִ ׁשֶ ַהּקֶ

ְבּתֹו, ִצּיּור ִקיר ָקדּום ֶמְרּכַ ֶמֶלְך ִמְצִרי ּבְ
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ֵפט: ָ אּו ְלָדִוד ְלִהּשׁ ּבָ ים ׁשֶ ין ָהֲאָנׁשִ יחֹות ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

תֹו ָלֶלֶכת ְלֶחְברֹון? ׁשָ ּקָ ִוד ֶאת ּבַ ְפֵני ּדָ לֹום ּבִ יק ַאְבׁשָ יַצד ִהְצּדִ ּכֵ א.   .3

לֹום ְלֶחְברֹון? ָרה ָהַלְך ַאְבׁשָ ְלֵאיזֹו ַמּטָ ב. 

ְכִנּיֹוָתיו  מֹר ֶאת ּתָ יד ִלׁשְ לֹום ִהְקּפִ ַאְבׁשָ ר ָלַדַעת ׁשֶ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ  .4
סּוִקים 7, 8, 11. סֹוד? ְראּו ּפְ ּבְ

ִעיר ֶחְברֹון? ְוָקא ּבָ ָדִוד ּדַ לֹום ִלְמרֹד ּבְ ַחר ַאְבׁשָ א. ַמּדּוַע ּבָ  .5

ָבר? ָמעּות ַהּדָ יר ָמה ַמׁשְ ב. ַנּסּו ְלַהְסּבִ

ַער  ִלים. ׁשַ ְמרּו ַחּיָ ַער ׁשָ ַ ִניָסה. ַעל ַהּשׁ ַער ּכְ ֶפת חֹוָמה ָהָיה ׁשַ ּקֶ ְלָכל ִעיר ַהּמֻ
ֵנס ָלִעיר. אי ְלִהּכָ ַ ל ֶאָחד ָהָיה ַרּשׁ ּבֶֹקר. לֹא ּכָ ח ּבַ ר ִעם ֶעֶרב ְוִנְפּתַ ָהִעיר ִנְסַגּ

ֲעֵלי ְמָלאָכה  ִרים, ּבַ ְרָחָבה ִהְתַנֵהל ׁשּוק. ִאּכָ ַער ָהְיָתה ְרָחָבה. ּבָ ַ י ַהּשׁ ֵני ִצּדֵ ְ ִמּשׁ
יעּו ֶאת ְסחֹוָרָתם ִלְמִכיָרה. ְוסֹוֲחִרים ִהּצִ

ים. ין ֲאָנׁשִ יָחה ּבֵ ׁש ְוׂשִ ׁשּוק ַרֲחַבת ָהִעיר ָהָיה ְמקֹום ִמְפּגָ
ַתְפִקיד  ׁשּו ּבְ ּמְ ֶלְך ׁשִ ִטים. ִזְקֵני ָהִעיר אֹו ַהּמֶ ּפָ מּו ִמׁשְ ַער ִהְתַקּיְ ַ ַרֲחַבת ַהּשׁ ּבְ
ָדִדים, ְלִדְבֵרי  ים ְלַהֲאִזין ִלְטָענֹות ַהּצְ ט ָיְכלּו ֲאָנׁשִ ּפָ ֱעַרְך ִמׁשְ ּנֶ ׁשֶ ׁשֹוְפִטים. ּכְ

ין. ְפַסק ַהּדִ ה ֶצֶדק ּבִ ם ִאם ַנֲעׂשָ ֵ ין. ֵהם ָיְכלּו ְלִהְתַרּשׁ ָהֵעִדים ְוִלְפַסק ַהּדִ
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לֹום  ַאְבׁשָ ד ׁשֶ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ סּוק 10 ֶאת ַהּמִ ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ִמּפָ  .6
הּוא ֶמֶלְך? ִהְכִריז ׁשֶ

ֶרד? ְכֵנן ֵהיֵטב ֶאת ַהּמֶ לֹום ּתִ ַאְבׁשָ ר ְלָהִבין ׁשֶ תּוב ְמַאְפׁשֵ ּכָ ָמה ּבַ  .7

ץ, ְוָהָעם  ר ַאּמִ ׁשֶ ֶרד: "... ַוְיִהי ַהּקֶ ּמֶ ַמְך ּבַ ֻרּבֹו ּתָ ָהָעם ּבְ תּוב ׁשֶ ָפסּוק 12 ּכָ ּבְ
לֹום  ַאְבׁשָ ָנ"ְך, ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ ין חֹוְקֵרי ַהּתָ לֹום". ִמּבֵ הֹוֵלְך ָוָרב ֶאת-ַאְבׁשָ
ל  דּות ִלְפֻעּלֹוָתיו ׁשֶ ִהְתעֹוְרָרה ִהְתַנּגְ ּום ׁשֶ ִהְצִליַח ְלַהְמִריד ֶאת ָהָעם ִמּשׁ

ָעם.  חּוִגים ׁשֹוִנים ּבָ ִוד ּבְ ּדָ

ַח  ֶעְמּדֹות ַמְפּתֵ ׁשּו ּבְ ּמְ ָדיו ְיׁשַ ְכּבָ ּנִ ה ׁשֶ ִוד, ִצּפָ ל ּדָ ְבטֹו ׁשֶ ֶבט ְיהּוָדה, ׁשִ •  ׁשֵ
ה אֹוָתם ְלַתְפִקיֵדי  ִוד לֹא ִמּנָ ּדָ ַהְנָהַגת ָהָעם. ֵהם ִהְתַמְרְמרּו ַעל ׁשֶ ּבְ

גֹון:  ָאֶרץ ּכְ בּו ּבָ ׁשְ ּיָ ִרים ׁשֶ ֶרב ַהּזָ ים ִמּקֶ ה ֲאָנׁשִ ִרים ְויֹוֲעִצים, ֲאָבל ִמּנָ ׂשָ
ִכיִרים ָזר  דּוד ׂשְ ֵלִתי" - ּגְ ֵרִתי ְוַהּפְ י ְו"ַהּכְ ה ַהִחּתִ י, אּוִרּיָ ּתִ י ַהּגִ ִאּתַ

ֶלְך.  ַמר ַהּמֶ ִמׁשְ ְרתּו ּבְ ֵ ּשׁ ָמר ׁשֶ ׁשְ ּמִ ּבַ

ָבה  ּגָ ים ׁשֶ ּסִ ִוד ְוַלּמִ יֵמי ּדָ ְלָחמֹות ָהַרּבֹות ּבִ ָעם ַלּמִ דּו ּבָ ן ִהְתַנּגְ מֹו ּכֵ •  ּכְ
ָבא. ְלצֶֹרְך ַהְחָזַקת ַהּצָ

ְקָוה  דּו ֶאת ַהּתִ ּלֹא ִאּבְ אּול ׁשֶ חֹות ׁשָ ּפְ ָאֶרץ נֹוְתרּו ֲעַדִין ֶנֱאָמִנים ְלִמׁשְ •  ּבָ
ֶרד. ּמֶ ְמכּו ּבַ אּול ְוָלֵכן ּתָ ְלטֹון ְלֵבית ׁשָ ִ ְלַהְחִזיר ֶאת ַהּשׁ
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ֶלְך?  ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ַעם אֹוְיבֹו ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ַהּפַ ּמֶ ּבַ  .1

ִוד  ַלִים, ִהְתַיֵעץ ּדָ ֶרד ִלירּוׁשָ ַבר ַהּמֶ יַע ּדְ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ ֵער ׁשֶ ֵיׁש ְלׁשַ א.   .2
ִעם ְמקָֹרָביו:

ִריְך  ּצָ בּו ׁשֶ ָחׁשְ ַלִים, ְוָהיּו ׁשֶ ִריְך ַלֲעזֹב ֶאת ְירּוׁשָ ּצָ ָאְמרּו ׁשֶ ָהיּו ׁשֶ  
ַקת  עּוִנים ְלַהְצּדָ ַלִים - ָמה ָהיּו ַהּטִ ירּוׁשָ ר ּבִ ּצֵ ֵאר ּוְלִהְתּבַ ָ ְלִהּשׁ

ָעה? ל ּדֵ ּכָ

ִעְנָין? ל ֶאת ַהַהְחָלָטה ַהּסֹוִפית ּבָ ִמי ִקּבֵ ב. 

ק ֶאת ַהְחָלָטתֹו? יַצד ִנּמֵ ּכֵ ג. 

ם? ִוד ֱאמּוִנים ְלַמְלּכָ י ּדָ יעּו ַאְנׁשֵ יַצד ִהּבִ ּכֵ  .3

ַלִים? ר ָעַזב ֶאת ְירּוׁשָ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ִמי ִהְצָטְרפּו ֶאל ּדָ א.   .4

ְוָקא ֵהם? ַמּדּוַע ּדַ ב. 

דּוָמה ְצַרִים ַהּקְ ְבִליט ִמּמִ ְרעֹה, ִאּיּור ְלִפי ּתַ ַמר ּפַ ִמׁשְ ְרתּו ּבְ ֵ ּשׁ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ִלים ּפְ ַחּיָ

יד – ַהּמֹוִדיַע. ּגִ  13  ַהּמַ
ָרֵאל – ַמְנִהיֵגי ָהָעם  ָהָיה ֶלב ִאיׁש ִיׂשְ

לֹום. נֹוִטים ַאֲחֵרי ַאְבׁשָ

ֵאר  ָ נּו ְפֵליָטה – לֹא ִנּשׁ 14  ֹלא ִתְהֶיה ָלּ
ים. ַחּיִ  ּבַ

יַח ָעֵלינּו ֶאת ָהָרָעה – ְוָיִביא ָעֵלינּו  ְוִהּדִ
 ָאסֹון.

ל  ה ָהִעיר ְלִפי ָחֶרב – ַיֲהרֹג ֶאת ּכָ ְוִהּכָ
ִריד ֵמֶהם. ִאיר ׂשָ ֵבי ָהִעיר ְולֹא ַיׁשְ ּתֹוׁשָ

ָך, מּוָכִנים  ה ֲעָבֶדיָך – ֲאַנְחנּו ִאּתְ ִהּנֵ  15
ְתָך. ִלְפֻקּדָ

ַרְגָליו – ַאֲחָריו. 16  ּבְ

ַנַחל ִקְדרֹון  ְרָחק – ָמקֹום ּבְ ית ַהּמֶ 17  ּבֵ
ַלִים. ְזָרח ִלירּוׁשָ ִמּמִ

ָניו  18  עְֹבִרים ַעל ָידֹו – עֹוְבִרים ַעל ּפָ
ֵהם ֶנֱאָמִנים לֹו.  ְלהֹוִכיַח ׁשֶ

ים –  ּתִ ֵלִתי ְוָכל ַהּגִ ֵרִתי ְוָכל ַהּפְ ְוָכל ַהּכְ
ֱאָמנּוָתם  ּנֶ ִכיִרים, ׁשֶ ִלים ׂשְ דּוֵדי ַחּיָ ּגְ

ָהְיָתה ְנתּוָנה ְלָדִוד.
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ים ֲאֵחִרים. ְבֵני ַעּמִ ִוד ּבִ ל ֶנֱעַזר ּדָ ְמׁשָ ָבא ְוַהּמִ ְלצֶֹרְך ִאְרּגּון ַהּצָ  .5

ַבע? ִוד ּוַבת ׁשֶ ת ּדָ ָפָרׁשַ ר ּבְ ִמי ֵמֶהם ֻמְזּכָ א. 

ִפְרֵקנּו? ִרים ּבְ ִמי ֵמֶהם ֻמְזּכָ ב. 

ָמה ָהָיה מֹוָצָאם? ג. 

ִוד? ְוָקא ֵהם ִהְצָטְרפּו ְלּדָ ַמּדּוַע ּדַ ד. 

י? ּתִ י ַהּגִ ֲחסֹו ְלִאּתַ ִוד ִמּיַ ל ּדָ ר ִלְלֹמד ַעל ָאְפיֹו ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ  .6

הּו  ְצָטְרִפים ְלָדִוד ִהְזּדַ ַהּמִ ר ִלְלֹמד ׁשֶ ר ֶאְפׁשָ ֻסּפָ ִמּתֹוְך ָמה ֵמַהּמְ  .7 
ֵאבֹו? ִעם ּכְ

ִוד ָלַקַחת ִעּמֹו ֶאת ֲארֹון ה'? ֲערּו, ַמּדּוַע ֵסֵרב ּדָ ׁשַ  .8

סּוק 11: "ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה  ֶפֶרק יב, ּפָ ָנָתן ָאַמר ְלָדִוד ּבְ  .9
לֹום ּבֹו?  ל ֶמֶרד ַאְבׁשָ ִוד ֶאת ָהֹעֶנׁש ׁשֶ ל ּדָ יַצד ִקּבֵ יְתָך" - ּכֵ  ִמּבֵ

סּוִקים 25, 26. ְראּו ּפְ

ֵני ַהּכֹוֲהִנים?  ִוד ַעל ָצדֹוק ַהּכֹוֵהן ְוַעל ּבְ ְפִקיד ֵהִטיל ּדָ ֵאיֶזה תַּ א.   .10
סּוִקים 27–28. ְראּו ּפְ

ָהָיה ֶאָחד ִמּיֹוֲעָציו?  י ׁשֶ י ָהַאְרּכִ ְפִקיִדים ֵהִטיל ַעל חּוׁשַ ֵאילּו ּתַ ב. 
סּוִקים 33–34. ְראּו ּפְ

י ְוַהּכֹוֲהִנים:  ִוד, חּוׁשַ ין ּדָ יָחה ּבֵ ר ֶאת ַהּשִׂ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

לֹום. בּו ִעם ַאְבׁשָ ֶלְך – ׁשְ ב ִעם ַהּמֶ  19  ׁשֵ
 ָנְכִרי – ָזר.

ֶאֶרץ ָזָרה. ּגֶֹלה – ִנְמָצא ּבְ

ְרֵתִני. אָת ְלׁשָ ַמן ּבָ מֹול ּבֹוֶאָך – לֹא ִמּזְ  20  ּתְ
י.  ְוַהּיֹום ֲאִניֲעָך – ֶאְגרֹם ְלָך ִלְנּדֹד ִאּתִ

ָך ֶחֶסד  ה ִאּתְ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת – ה' ַיֲעׂשֶ
י. ֲאִמּתִ

ֵלְך ַוֲעֹבר – ִהְצָטֵרף ֶאל ֶנֱאָמַני.  22

ר – ַעל  ְדּבָ ֵני ֶדֶרְך ֶאת ַהּמִ ַעל ּפְ  23 
ר ְיהּוָדה. ֶרְך ַהּמֹוִביָלה ְלִמְדּבַ ַהּדֶ

יגּו. קּו – ִהּצִ ּצִ ַוּיַ  24

ְוִהְרַאִני אֹתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו – ֶאְרֶאה   25 
ֶאת ָהָארֹון ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד.

ין  ל ֶאת ּדִ ִהְנִני – ֲאִני מּוָכן ְלַקּבֵ  26
ָהֱאֹלִהים.

ֶכם –  ַעד ּבֹוא ָדָבר ֵמִעּמָ  28 
ם ְיִדיָעה. ל ִמּכֶ ֲאַקּבֵ  ַעד ׁשֶ

ב. ִמְתַמְהֵמהַּ - ִמְתַעּכֵ

ֶרְך ָהעֹוָלה  ּדֶ יִתים – ּבַ ְבַמֲעֵלה ַהּזֵ  30 
יִתים.  ְלַהר ַהּזֵ

ִמְנַהג ִאיׁש ָאֵבל. ה ּכְ ָחפּוי – ְמֻכּסֶ

ין ַהּמֹוְרִדים. ִרים – ּבֵ ּקׁשְ ּבַ  31 
ה. ׁשָ ַבּקָ ל ּבְ ֵטּ ל, ּבַ ל ָנא – ַהְכׁשֵ ַסּכֶ

יִתים. ת ַהר ַהּזֵ ְסּגַ ַעד ָהרֹאׁש – ַעד ּפִ  32

ֲעבֹר. ָעַבְרּתָ – ּתַ  33 
ד ָעַלי. ְכּבַ א – ּתִ ְוָהִיָת ָעַלי ְלַמּשָׂ

ל. ַבּטֵ ה - ּתְ ְוֵהַפְרּתָ  34

ֶלְך,  ֶלְך – ֵמַאְרמֹון ַהּמֶ ית ַהּמֶ ִמּבֵ  35 
לֹום. ב ַאְבׁשָ ֵ ם ִהְתַיּשׁ ׁשָ
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ם  ַלִים? ָמה ַאּתֶ רּוׁשָ ַרח ִמּיְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ם ַעל ּדָ ְבּתֶ ָמה ֲחׁשַ א.   .10
י?  תֹו ִעם ַהּכֹוֲהִנים ְוִעם חּוׁשַ ִגיׁשָ ִבים ָעָליו ְלַאַחר ּפְ  חֹוׁשְ

ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ִדיָעה  יָעה ֵאָליו ַהּיְ ִהּגִ ִוד ֵמֶרַגע ׁשֶ ָחׁש ּדָ ַער ׁשֶ ַלְמרֹות ַהֶהֶלם ְוַהּצַ ב. 
ל ַהְחָלטֹות  ִוד ֶאת ְיָכְלּתֹו ְלַהְנִהיג ְוִקּבֵ ד ּדָ ֶרד, לֹא ִאּבֵ ַעל ַהּמֶ

ְקָצָרה. מּו ּבִ ֲאָחדֹות – ָמֵהן? ַסּכְ

ִוד ִלְתרֹם ְלִחּסּול  ל ּדָ ּבֵ ּקִ יַצד ֲעׂשּויֹות ַהַהְחָלטֹות ׁשֶ ֲערּו, ּכֵ ׁשַ ג. 
ֶרד? ַהּמֶ

ַנַחל ִקְדרֹון יִתים   ַחל ִקְדרֹון ְלרֹאש ַהר ַהּזֵ ֶרְך ִמּנַ ַהּדֶ

ַנַחל ִקְדרֹון

יִתים ַהר ַהּזֵ

ב
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ֵני  ׁשְ ְתבּו ּבִ ת, ְלָדִוד? ּכִ ל ְמִפיבׁשֶ ְרתֹו ׁשֶ יַצד ָעַזר ִציָבא, ְמׁשָ ּכֵ א.   .1
ְסִעיִפים.

ת? ִוד ַעל ְמִפיבׁשֶ ַאל ּדָ ֲערּו, ַמּדּוַע ׁשָ ׁשַ ב. 

ִוד? ל ִציָבא ִמּדָ ָרס ִקּבֵ ֵאיֶזה ּפְ ג. 

ה. ֲעׂשֶ ַעד ְוֶנֶגד ַהּמַ ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ ָרס. ּכִ ִוד ֶהֱעִניק ְלִציָבא ּפְ ּדָ  .2

ים  ִוד ְלֵעיֵני ָהֲאָנׁשִ ל ּדָ בֹודֹו ׁשֶ ָרא ֶאת ּכְ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ יַצד ָרַמס ׁשִ ּכֵ  .3 
ִאּתֹו? ׁשֶ

טּו. ירּו ְוַצּטְ ִוד? ַהְסּבִ ָרא ֶאת ּדָ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ים ׁשִ ָמה ֶהֱאׁשִ ּבְ  .4
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י ְלָדִוד? יַע ֲאִביׁשַ ָמה ִהּצִ א.   .5

ְפִקידֹו? י ּוָמה ָהָיה ּתַ ִמי ָהָיה ֲאִביׁשַ ב. 

ָרא?  ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ׁשִ דּותֹו ִלְפּגַֹע ּבְ ִוד ֶאת ִהְתַנּגְ ק ּדָ יַצד ִנּמֵ ּכֵ א.   .6 
סּוִקים 11–12. ְראּו ּפְ

י? ַעת ֲאִביׁשַ גּוָבתֹו ְלַהּצָ ִוד ִמּתְ ר ִלְלֹמד ַעל ּדָ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

ְמַעט ֵמָהרֹאׁש – ִהְתַרֵחק ְמַעט   1 
יִתים.  ֵמרֹאׁש ַהר ַהּזֵ

ַעל  ים – זּוג ֲחמֹוִרים ׁשֶ ֶצֶמד ֲחמִֹרים ֲחֻבׁשִ
בּו  ְרּכְ ּיִ ף ְוֵהם מּוָכִנים ׁשֶ ח ֻאּכָ ם ֻמּנָ ּבָ ּגַ

 ֲעֵליֶהם.  ִצּמּוִקים – ֲחִבילֹות ִצּמּוִקים.
ֵבִלים. ֵאִנים ְיֵבׁשֹות, ּדְ  ַקִיץ – ּתְ

ָלל ְלַיִין, ָעׂשּוי ֶדֶרְך ּכְ ד, ּבְ  ֵנֶבל – ּכַ
ֶחֶרס אֹו עֹור.

אּול. ן ׁשָ ת ּבֶ ן ֲאֹדֶניָך – ְמִפיבׁשֶ ּבֶ   3

יִתים ּוב ַעל ַהר ַהּזֵ חּוִרים – ִיּשׁ ּבַ   5 
ְנָיִמין. ְגבּול ּבִ ּבִ

ִמים –  ק,  ִאיׁש ַהּדָ ּלֵ ֵצא ֵצא – ִהְסּתַ   7 
רֹוֵצַח.

ֵמי ֵבית יב ָעֶליָך ה' ּכֹל ּדְ ֵהׁשִ   8 
אּול - ה' ֶהֱעִניׁש אֹוְתָך ַעל  ׁשָ

ְחּתֹו. ּפַ אּול ּוְלִמׁשְ יָת ְלׁשָ ָעׂשִ  ָהַרע ׁשֶ
ְמקֹומֹו. ו – ּבִ ְחּתָ ּתַ

ֵני ְצֻרָיה –  י ְוָלֶכם ּבְ  10  ַמה ִלּ
ִעְנָיַני. ְתָעְרבּו ּבְ ַאל ּתִ

ן ַהְיִמיִני – ַעל ַאַחת  ה ּבֶ י ַעּתָ ַאף ּכִ  11
ה ֵאין ִלי ְטָענֹות ֶנֶגד ָהִאיׁש  ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ְנָיִמין. ה ִמּבִ ַהּזֶ

ן. ְרּדֵ ַהר ַהּיַ ְרֶאה לֹא ָרחֹוק ִמּנְ ּנִ ם – ּכַ ׁשָ  14
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ה? ּפָ א ַהּמַ ַמהּו נֹוׂשֵ  .1

יעּו. יַע ְלַמֲחַנִים? ַהּצִ ָרִכים ֲאֵחרֹות ְלַהּגִ ַהִאם ֵיׁש ּדְ  .2

ן  ְרּדֵ ִוד ַלְחצֹות ֶאת ַהּיַ ַחר ּדָ לֹום, ַמּדּוַע ּבָ ַרח ֵמַאְבׁשָ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  .3
ַיד ַמֲחַנִים? ּלְ ן ׁשֶ ְרּדֵ רֹות ַהּיַ ַמְעּבְ ָסמּוְך ִליִריחֹו ְולֹא ּבְ ּבְ
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ַלִים? לֹום ּוָפַמְלָיתֹו ִלירּוׁשָ ל ַאְבׁשָ ִניָסתֹו ׁשֶ ֶלת ּכְ ָמה ְמַסּמֶ  .1

הּוא ֵאינֹו ֶנֱאָמן לֹו? י ׁשֶ חּוׁשַ לֹום ּבְ ד ַאְבׁשָ ַמּדּוַע ָחׁשַ א.   .2

לֹום?  ל ַאְבׁשָ י ֶאת ֵאמּונֹו ׁשֶ ֵאילּו ִטעּוִנים ָקָנה חּוׁשַ ּבְ  ב. 
ֵני ְסִעיִפים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

לֹום? ֵאיזֹו ֵעָצה ָנַתן ֲאִחיתֶֹפל ְלַאְבׁשָ א.   .3

לֹום? ֵעָצה זֹו ִהיא ְלטֹוַבת ַאְבׁשָ ַמּדּוַע ֶהֱאִמין ֲאִחיתֶֹפל ׁשֶ ב. 

סּוִקים 11–12,  ֶפֶרק יב, ּפְ ין ְנבּוַאת ָנָתן ְלָדִוד ּבְ ר ּבֵ ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ  .4
קּו. לֹום ְלִפי ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל? ַנּמְ ה ַאְבׁשָ ָעׂשָ ְלָמה ׁשֶ

ל ֲאִחיתֶֹפל? ה ׁשֶ ר ְלָחְכָמתֹו ָהַרּבָ ַסּפֵ יַצד ַמְחִמיא ַהּמְ ּכֵ  .5

ל ֲאִחיתֶֹפל: בֹוָתיו ׁשֶ ר ֶאת ַמְחׁשְ ְמֵין ְוִאּיֵ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ

ְמכּו  ּתָ ָרֵאל – ַמְנִהיֵגי ָהָעם ׁשֶ 15  ִאיׁש ִיׂשְ
לֹום. ַאְבׁשָ ּבְ

ל  ִוד – ֵרַע, יֹוֵעץ ְוִאיׁש סֹודֹו ׁשֶ 16  ֵרֶעה ּדָ
ֶלְך. ַהּמֶ

ה  ַאּתָ ָך ֶאת ֵרֲעָך – זֹו ַהּטֹוָבה ׁשֶ 17  ֶזה ַחְסּדְ
ִוד. ּגֹוֵמל ִעם ֵרֶעָך ּדָ

ב – ֶאְהֶיה ֶנֱאָמן לֹו  18  ֹלא ֶאְהֶיה ְוִאּתֹו ֵאׁשֵ
ְוֶאְהֶיה ְלִצּדֹו.

ה. ִנּיָ ְ ׁשּוָבה ַהּשׁ ִנית – ַהּתְ ֵ 19  ַהּשׁ

ּתָ ֶאת ָאִביָך – ָהַרְסּתָ ֶאת ְיָחֶסיָך  ִנְבַאׁשְ  21
ִרי ִיְהֶיה  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ ְך ׁשֶ ִעם ָאִביָך ּכָ

ן אֹוָתם.  ְלַתּקֵ
ְך – ּתֹוְמֶכיָך  ר ִאּתָ ל ֲאׁשֶ ְוָחְזקּו ְיֵדי ּכָ

ָעה  ס ִעם ָאִביָך, ׁשָ ּיֵ ְתּפַ ּתִ ׁשּו ׁשֶ לֹא ַיְחׁשְ
ָדִוד. ִגיָדָתם ּבְ ֵהם ֵיָעְנׁשּו ַעל ּבְ ׁשֶ
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סּו ַעל  ּסְ ל ֲאִחיתֶֹפל? ִהְתּבַ ם ְיכֹוִלים ְלָהִבין ְלִלּבֹו ׁשֶ ַהִאם ַאתֶּ  .1
ָרָד"ק.

ר  ְמֵין ְוִאּיֵ  ִניר ּדִ
לֹום  ין ַאְבׁשָ יָחה ּבֵ  ׂשִ

ְלֵבין ָחֵבר:

ִוד.  ל ּדָ י ׁשֶ ַלִים ָהָיה יֹוֲעצֹו ָהָראׁשִ ַיד ְירּוׁשָ ּלְ ילֹה ׁשֶ ֲאִחיתֶֹפל ֵמָהִעיר ּגִ
ַגד ֲאִחיתֶֹפל  ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ַמּדּוַע ּבָ ִנים ׁשֹוִנים ׁשָ ְרׁשָ ְלמּוד ְוֵהן ּפַ ֵהן ַחְכֵמי ַהּתַ

ָדִוד? ּבְ
יר: ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ

ֵני  ִוד - - - ִמּפְ ָהָיה ׂשֹוֵנא ֲאִחיתֶֹפל ֶאת ּדָ דֹוָלה ַהּזֹאת ׁשֶ ְנָאה ַהּגְ י ַהּשִׂ ְוָאְמרּו ּכִ
ל ֲאִחיתֶֹפל  נֹו ׁשֶ ת ּבְ ַבע ָהְיָתה ּבַ ת ׁשֶ י ּבַ ַבע ְוָאְמרּו ּכִ ַבת ׁשֶ ה ּבְ ָעׂשָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ן ֲאִחיתֶֹפל. ֱאִליָעם ּבֶ ת ֱאִליָעם ְוָכתּוב ׁשֶ ַבע ּבַ ת ׁשֶ תּוב: ֲהלֹוא זֹאת ּבַ ּכָ ׁשֶ

ִוד.  ל ּדָ י ׁשֶ ַלִים ָהָיה יֹוֲעצֹו ָהָראׁשִ ְלַיד ְירּוׁשָ ְּה ׁשֶ ילֹ ֲאִחיתֶֹפל ֵמָהִעיר ּגִ
ַגד ֲאִחיתֶֹפל  ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ַמּדּוַע ּבָ ִנים ׁשֹוִנים ׁשָ ְלמּוד ְוֵהן ַפְרׁשָ ַַ ֵַהן ַחְכֵמי ַהת

ָדִוד? ּבְ
יר: ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ַַהַפְרׁשָ

ְ ִמְפֵני  ּ - - ִוד - ָהָיה ׂשֹוֵנא ֲאִחיתֶֹפל ֶאת ּדָ דֹוָלה ַהזֹאת ׁשֶ ְֹ ּּ ְנָאה ַהג ְִׂ י ַהש ְִוָאְמרּו ּכִ ּּ
ל ֲאִחיתֶֹפל  נֹו ׁשֶ ת ּבְ ַבע ָהְיָתה ּבַ ת ׁשֶ י ּבַ ַבע ְוָאְמרּו ּכִ ַבת ׁשֶ ה ּבְ ָעׂשָ ה ׁשֶ ַַהַמֲעׂשֶ

ן ֲאִחיתֶֹפל. ֱאִליָעם ּבֶ ת ֱאִליָעם ְוָכתּוב ׁשֶ ַבע ּבַ ת ׁשֶ תּוב: ֲהלֹוא זֹאת ּבַ ּכָ ׁשֶ

ִוד.  ל ּדָ י ׁשֶ ַלִים ָהָיה יֹוֲעצֹו ָהָראׁשִ ַיד ְירּוׁשָ ּלְ ילֹה ׁשֶ ֲאִחיתֶֹפל ֵמָהִעיר ּגִ
ַגד ֲאִחיתֶֹפל  ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ַמּדּוַע ּבָ ִנים ׁשֹוִנים ׁשָ ְרׁשָ ְלמּוד ְוֵהן ּפַ ֵהן ַחְכֵמי ַהּתַ

ָדִוד? ּבְ
יר: ִוד ִקְמִחי (ָרָד"ק) ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ

ֵני  ִוד - - - ִמּפְ ָהָיה ׂשֹוֵנא ֲאִחיתֶֹפל ֶאת ּדָ דֹוָלה ַהּזֹאת ׁשֶ ְנָאה ַהּגְ י ַהּשִׂ ְוָאְמרּו ּכִ
ל ֲאִחיתֶֹפל  נֹו ׁשֶ ת ּבְ ַבע ָהְיָתה ּבַ ת ׁשֶ י ּבַ ַבע ְוָאְמרּו ּכִ ַבת ׁשֶ ה ּבְ ָעׂשָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ן ֲאִחיתֶֹפל. ֱאִליָעם ּבֶ ת ֱאִליָעם ְוָכתּוב ׁשֶ ַבע ּבַ ת ׁשֶ תּוב: ֲהלֹוא זֹאת ּבַ ּכָ ׁשֶ

ל ָעָליו. ְוָאבֹוא ָעָליו – ֶאְתַנּפֵ   2 
 ָיֵגַע – ָעֵיף.

י  ׁש ּוִבְלּתִ  ְרֵפה ָיַדִים – ַחּלָ
מּוָכן ְלַהְתָקָפה.

ָבר. ָבר – ָמָצא ֵחן ַהּדָ ר ַהּדָ יׁשַ ַוּיִ   4

ִאם ַאִין – אֹו לֹא.   6

ָמֵרי ֶנֶפׁש – ְמִריִרים ְוכֹוֲעִסים,    8 
ִנים ְולֹא ָינּוסּו. ְוָלֵכן ְמֻסּכָ

דֹוֶמה  ֶדה – ּבְ ּשָׂ ּכּול ּבַ דֹב ׁשַ  ּכְ
ָהְרגּו ֶאת ּגּוֶריָה  ה ׁשֶ ְלֻדּבָ

ְוָלֵכן ִהיא ּכֹוֶעֶסת ְוַאְכָזִרית.
ָליו. ַיַחד ִעם ַחּיָ ֹלא ָיִלין – לֹא ָילּון ּבְ

ַאַחד ַהּבֹורֹות. ָחִתים – ּבְ ַאַחת ַהּפְ ּבְ   9 
ה – ִאם  ִחּלָ ּתְ ֶהם ּבַ ְנפֹל ּבָ  ְוָהָיה ּכִ

ת  ְתִחּלַ ד ּבִ יָך ִמּיָ לּו ֲאָחִדים ֵמֲאָנׁשֶ ִיּפְ
ִוד. ל ּדָ ֲאָרב ׁשֶ תֹוָצָאה ִמּמַ ָרב ּכְ ַהּקְ

ָלה  ָפה – ָהְיָתה ַמּפָ  ָהְיָתה ַמּגֵ
ים ֶנֶהְרגּו. ְוַרּבִ

ֵלב  ר ִלּבֹו ּכְ ן ַחִיל ֲאׁשֶ 10  ְוהּוא ַגם ּבֶ
ם ִאם לֹוֲחֵמי  ס – ּגַ ס ִיּמָ ָהַאְרֵיה ִהּמֵ

יִצים, ֵהם ַיְתִחילּו ְלַפֵחד. לֹום ַאּמִ ַאְבׁשָ

ן  ַבע – ִמּדָ ֵאר ׁשֶ ן ְוַעד ּבְ ִמּדָ  11 
רֹום. ּדָ ַבע ּבַ ֵאר ׁשֶ פֹון ְוַעד ּבְ ּצָ ּבַ
ה  ְקָרב – ַאּתָ  ּוָפֶניָך הְֹלִכים ּבַ

ָבא. ּתֹוִביל ֶאת ַהּצָ

ל  ר ִיּפֹל ַהּטַ ֲאׁשֶ ְוַנְחנּו ָעָליו ּכַ  12 
ל ַעל לֹוֲחָמיו   ַעל ָהֲאָדָמה - ִנְתַנּפֵ

ה ֶאת ָהֲאָדָמה. ל ְמַכּסֶ ַהּטַ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵנס ָלִעיר   13  ֶאל ִעיר ֵיָאֵסף – ִיּכָ
ֶפת חֹוָמה. ּקֶ ַהּמֻ

ָרֵאל ֶאל ָהִעיר  יאּו ָכל ִיׂשְ ְוִהּשִׂ
לֹום   ַהִהיא ֲחָבִלים – לֹוֲחֵמי ַאְבׁשָ
כּו  ֲחָבִלים ְוִיְמׁשְ יפּו ֶאת ָהִעיר ּבַ ַיּקִ

יָה  ֶאת ָהִעיר ַעל חֹומֹוֶתיָה ּוָבּתֶ
רֹוב ָלִעיר. ַחל ַהּקָ ַעד ַלּנַ

ה. ְצרֹור – ֶאֶבן ְקַטּנָ

ל, ְלַקְלֵקל. 14  ְלָהֵפר – ְלַסּכֵ

    180



לֹום? ֵאיְך ְיכֹוָלה ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל ַלֲעזֹור ְלַאְבׁשָ  .2

ֶתר ָיַעץ ַאף  ּסֵ ַאר ֶנֲאָמן לֹו ּבַ ִוד ְוִנׁשְ ָהָיה ִמּיֹוֲעֵצי ּדָ י ׁשֶ י ַאְרּכִ חּוׁשַ  .3
לֹום. הּוא ְלַאְבׁשָ

י? ל חּוׁשַ ית ׁשֶ ְגּדִ ַמִהי ֲעָצתֹו ַהּנֶ א. 

ִאים: ִעיִפים ַהּבָ ּסְ י ַלֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל. ֵהָעְזרּו ּבַ וּו ֶאת ֲעַצת חּוׁשַ ַהׁשְ ב. 

ָעה? ָכל ַהּצָ ר ַהּלֹוֲחִמים ּבְ ָמה ִמְסּפַ  *

ָרב? ד ַהּקְ ִמי ְמַפּקֵ  *

ִקיָפה? ְתחֹוֵלל ַהּתְ ָמַתי ּתִ  *

ִעים? ְפּגָ ִמי ִיְהיּו ַהּנִ  *

ָרב? ָמה ִיְהיּו ּתֹוְצאֹות ַהּקְ  *

ם  ֵאיזֹו ֵעָצה ֲהִייֶתם ַאּתֶ ָוָאה, ּבְ ַמִהי ַמְסָקַנְתֶכם ֵמַהַהׁשְ ג. 
ם. ירּו ְלִפי ָמה ֶהְחַלְטּתֶ ּבֹוֲחִרים? ַהְסּבִ

 

ְבֵרי  ּמּוי ַמְתִאים ִמּתֹוְך ּדִ ִאים ּדִ ְתבּו ְלָכל ִאּיּור ֵמַהִאּיּוִרים ַהּבָ ּכִ א.   .4
י. חּוׁשַ

ם. ְנּתֶ ירּו ְלִפי ָמה ִמּיַ ּמּוִיים ִלְקבּוצֹות. ַהְסּבִ נּו ֶאת ַהּדִ ַמּיְ ב. 
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ָלׁשֹון ִצּיּוִרית? ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ י ְלִהׁשְ ה חּוׁשַ ֲערּו, ַמּדּוַע ִהְרּבָ ׁשַ ג. 

ן  ל ָהָאֶרץ" אֹוְמִרים ִלְפָעִמים: "ִמּדָ ר רֹוִצים לֹוַמר "ִמּכָ ֲאׁשֶ ָיֵמינּו, ּכַ ּבְ  .5
סּוק 11) י? (ְראּו ּפָ ׁש חּוׁשַ ּמֵ ּתַ ּטּוי ּדֹוֶמה ִהׁשְ ֵאיֶזה ּבִ ְוַעד ֵאיַלת" - ּבְ

ר ְלָהִבין  ֶאְפׁשָ ּטּוִיים ׁשֶ ְפסּוִקים 8–13 ּבִ י ּבִ ִדְבֵרי חּוׁשַ ִמְצאּו ּבְ  .6
י ַמְחִמיא ַלֲאִחיתֶֹפל חּוׁשַ ׁשֶ  ֵמֶהם:  א. 
לֹום ף ְלַאְבׁשָ י ִמְתַחּנֵ חּוׁשַ ׁשֶ  ב. 

לֹום ים ֶאת ַאְבׁשָ ֵדי ְלַהְרׁשִ י ַמְגִזים ּכְ חּוׁשַ ׁשֶ ג. 

ֵני  ׁשְ ְתבּו ּבִ י? ּכִ לֹום ֶאת ֲעַצת חּוׁשַ ל ַאְבׁשָ ֲערּו, ַמּדּוַע ִקּבֵ ׁשַ  .7
סּוק 14. ְסִעיִפים. ְראּו ּפָ

יָלה, ָנהּוג לֹוַמר  ר רֹוִצים לֹוַמר: זֹאת ֵעָצה ָרָעה ּוַמְכׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ  .8
ֶבת ְלָרָעה  ל ֲאִחיתֶֹפל ֶנְחׁשֶ זֹאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל. ַמּדּוַע ֲעָצתֹו ׁשֶ

י? ל חּוׁשַ יָלה ְלִפי ִטעּוָניו ׁשֶ ּוַמְכׁשִ

רֹו  ה: ֶהְסּבֵ ִנּיָ ְ ל ָהָאָדם, ְוַהּשׁ י ִסּבֹות ְלֵארּוַע, ָהַאַחת: ַהְחָלָטתֹו ׁשֶ תֵּ ר ֵיׁש ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ְקֶרה  ּיִ ַרם ׁשֶ ּגָ ֱאלִֹהים הּוא ׁשֶ ַהַהְחָלָטה ֵאיָנּה ִמְקִרית, ֵמַאַחר ׁשֶ ר ׁשֶ ַסּפֵ ל ַהּמְ ׁשֶ

פּוָלה. ִתּיּות ּכְ ִרים ִסּבָ ֵני ַהֶהְסּבֵ ָהֵארּוַע, נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ִלׁשְ

רֹו ִָנָיה: ֶהְסּבֵ ל ָהָאָדם, ְוַהש י ִסּבֹות ְלֵארּוַע, ָהַאַחת: ַהְחָלָטתֹו ׁשֶ ְֵ ׁ ת ר ֵיׁש ׁשְ ֲאׁשֶ ֵַ כ
ִיְקֶרה  ַרם ׁשֶ ּגָ ֱאלִֹהים הּוא ׁשֶ ַהַהְחָלָטה ֵאיָנּה ִמְקִרית, ֵמַאַחר ׁשֶ ַסֵפר ׁשֶ ְֵ ל ַהמ ְּׁשֶ

פּוָלה. ִתּּיּות ּכְ ִרים ִסּבָ ֵני ַהֶהְסּבֵ ָהֵארּוַע, נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ִלׁשְ

רֹו  ה: ֶהְסּבֵ ִנּיָ ְ ל ָהָאָדם, ְוַהּשׁ י ִסּבֹות ְלֵארּוַע, ָהַאַחת: ַהְחָלָטתֹו ׁשֶ תֵּ ר ֵיׁש ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ְקֶרה  ּיִ ַרם ׁשֶ ּגָ ֱאלִֹהים הּוא ׁשֶ ַהַהְחָלָטה ֵאיָנּה ִמְקִרית, ֵמַאַחר ׁשֶ ר ׁשֶ ַסּפֵ ל ַהּמְ ׁשֶ

פּוָלה. ִתּיּות ּכְ ִרים ִסּבָ ֵני ַהֶהְסּבֵ ָהֵארּוַע, נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ִלׁשְ

ִנים ־1,500 ׁשָ ְפֵני ּכְ ֶגב ִמּלִ ּנֶ ּבַ ִכסּוִפים ׁשֶ ה ּבְ ֵנִסּיָ ֵסיַפס ִמּכְ ּדֹוב ּתֹוֵקף ָאָדם, ּפְ
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י ְלַהֲעִביר ְיִדיעֹות ְלָדִוד? יַצד ִהְצִליַח חּוׁשַ ּכֵ א.   .1

י ִלְמסֹר ְלָדִוד?  ָרָצה חּוׁשַ ִדיָעה ׁשֶ ָמה ּתֶֹכן ַהּיְ  ב. 
סּוִקים 16-15. ְראּו ּפְ

לֹום ֶהֱעִדיף ֶאת ֲעָצתֹו  ַאְבׁשָ ִוד ׁשֶ י ִמּדָ יר חּוׁשַ ַמּדּוַע ִהְסתִּ  ג. 
ֵני ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל? ַעל ּפְ

לֹום  י ַאְבׁשָ ק ֵמַאְנׁשֵ יַצד ִהְצִליחּו ֲאִחיַמַעץ ִויהֹוָנָתן ְלִהְתַחּמֵ ּכֵ  .2
ְלחּו ְלָתְפָסם? ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ַלת  י, ְלִסּפּור ַהּצָ ַלח חּוׁשַ ָ ּשׁ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ַלת ַהְמּ ין ִסּפּור ַהּצָ וּו ּבֵ ַהׁשְ  .3
ַע ִליִריחֹו.   ַלח ְיהֹוׁשֻ ָ ּשׁ ִלים ׁשֶ ַרּגְ  ַהּמְ
סּוִקים 1–7. ֶרק ב ּפְ ַע ּפֶ ְראּו ְיהֹוׁשֻ

ְקִרים ּוְבָמה ֵהם ׁשֹוִנים? ֵני ַהּמִ ָמה ּדֹוִמים ׁשְ ּבְ
ִאים: ִעיִפים ַהּבָ ּסְ ֵהָעְזרּו ּבַ

ְסּתֹור? • ַמהּו ְמקֹום ַהּמִ

יָלה ֶאת ָהרֹוְדִפים? ּצִ מּות ַהּמַ ֵאיֶזה אֶֹפן ִהְטֲעָתה ַהּדְ • ּבְ

ה  ֲעׂשֵ יָלה ִהְרִויָחה ִמּמַ ּצִ מּות ַהּמַ • ַהִאם ַהּדְ
ָלה? ַהַהּצָ

ד ֲאִחיתֶֹפל ְלַאַחר  ֲערּו, ַמּדּוַע ִהְתַאּבֵ ׁשַ  .4
ָעַרְתֶכם. קּו ַהׁשְ י? ַנּמְ ָלה ֲעַצת חּוׁשַ ִהְתַקּבְ ׁשֶ

ְלָחָמה  לֹום ִלְקַראת ַהּמִ יַצד ִהְתּכֹוֵנן ַאְבׁשָ ּכֵ  .5
ָדִוד? ּבְ

יעֹו ְלַמֲחַנִים? ַהּגִ ִוד ּבְ ע ּדָ יַצד ֻהְפּתַ ּכֵ  .6

ן. ְרּדֵ ֲעבֹור – ֲחֵצה ֶאת ַהּיַ ָעבֹור ּתַ  16 
ֶלְך  ֵרם ָרָעה ַלּמֶ ּגָ א ּתִ ּמָ ע – ׁשֶ ן ְיֻבּלַ ּפֶ

ּוְלֶנֱאָמָניו.

א  ֵעין רֵֹגל – מּוָכִנים ְלַמּלֵ עְֹמִדים ּבְ  17
ִליחּוָתם. ׁשְ

ִית. ֲעַלת ַהּבַ ה – ּבַ ָ ָהִאּשׁ  19 
ּסּוי. ָסְך – ַהּכִ  ַהּמָ

ְרִעיֵני  ָרה ּגַ ּזְ ַטח ָעָליו ָהִרפֹות – ּפִ ׁשְ ַוּתִ
ה ְלִיּבּוׁש. ִחּטָ

ם  ִים – אּוַלי ָהָיה ׁשָ ָעְברּו ִמיַכל ַהּמָ  20
ָנה  ּוָ אֹותֹו ָעְברּו, ְואּוַלי ַהּכַ ַמֲאַגר ַמִים ׁשֶ

אֹותֹו ָחצּו. ן ׁשֶ ְרּדֵ ַלּיַ

ן ְרּדֵ ַהר ַהּיַ ֶקַטע ִמּנְ
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לֹום? ָרב מּול ּכֹוחֹות ַאְבׁשָ ִוד ִלְקַראת ַהּקְ יַצד ִהְתּכֹוֵנן ּדָ ּכֵ  .1

ה ֲחָלִקים? לֹוׁשָ ָליו ִלׁשְ ק ֶאת ַחּיָ ֲערּו, ַמּדּוַע ִחּלֵ ׁשַ  .2

ְלֲחמּו ֶנֶגד ַהּמֹוְרִדים  ּנִ ְזַמן ׁשֶ ָליו ּבִ ין ַחּיָ קֹומֹו ּבֵ ּמְ ב ׁשֶ ִוד ָחׁשַ ּדָ  .3
ם. רֹאׁשָ לֹום ּבְ ְוַאְבׁשָ

יק ֶאת ְרצֹונֹו? ִוד ְלַהְצּדִ ֵאילּו ִטעּוִנים ָיכֹול ּדָ ּבְ א. 

ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ָתם ׁשֶ ִריׁשָ יקּו ַהּלֹוֲחִמים ֶאת ּדְ ֵאילּו ִטעּוִנים ִהְצּדִ ּבְ ב. 
ְבַמֲחַנִים?

ּלֹא  ל ָהָעם ׁשֶ "י) ֶאת ְרצֹונֹו ׁשֶ לֹמֹה ִיְצָחִקי (ָרׁשִ יר ר' ׁשְ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ ג. 
רֹו ְלָפסּוק 3:  ְקְראּו ֶאת ֶהְסּבֵ ּתִ ְלָחָמה? ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ ם ַלּמִ  ֵיֵצא ִעּמָ

ר  ּבֵ ֵעיֵניֶהם ְלִהְתּגַ ימּו ֵאֵלינּו ֵלב – לֹא ִיְהֶיה ָחׁשּוב ּבְ לֹא ָיׂשִ
ְלָחָמה. ּמִ ה ּבַ ֵאין ַאּתָ ל ֵמַאַחר ׁשֶ ּוְלִהְתַהּלֵ

    184

ַיַער ִטְבִעי ָסבּוְך

ְפקֹד – ָסַפר ֶאת לֹוֲחָמיו. ַוּיִ   1 
ים. ִדים ֲחָדׁשִ ה ְמַפּקְ ם ֲעֵליֶהם – ִמּנָ ׂשֶ ַוּיָ

ְרֶאה ָנְפָלה ָטעּות ְוֵיׁש  ּנִ ח – ּכַ ּלַ ַוְיׁשַ   2
ק ֶאת ַהּלֹוֲחִמים  ׁש": ִחּלֵ ּלֵ ׁשַ ִלְקרֹא "ַוּיְ

ה ֲחָלִקים. לֹוׁשָ ִלׁשְ

ַער ָהִעיר  ַער – ַעל ָיד ׁשַ ַ ֶאל ַיד ַהּשׁ   4
ַמֲחָנִים.

ֲהרּו  לֹום – ִהּזָ ַער ְלַאְבׁשָ ְלַאט ִלי ַלּנַ   5
לֹום. י ַאְבׁשָ ְלַמֲעִני ַעל ַחּיֵ

ִוד. ָהָעם – ְצָבא ּדָ   6 
לֹום. ָרֵאל – ְצָבא ַאְבׁשָ  ִיׂשְ

ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ַיַער ֶאְפָרִים – ּבְ ּבְ

ְלָחָמה ָנפֹוֶצת –  ם ַהּמִ ִהי ׁשָ ַוּתְ   8
דֹול. ַטח ּגָ ָרה ַעל ׁשֶ ּזְ ְלָחָמה ִהְתּפַ  ַהּמִ

ר ָאְכָלה  ָעם ֵמֲאׁשֶ ַער ֶלֱאכֹל ּבָ ֶרב ַהּיַ ַוּיֶ
לֹום ֶנֶהְרגּו  ים ִמּלֹוֲחֵמי ַאְבׁשָ ַהֶחֶרב – ַרּבִ

ַער. ּיַ ּבַ ֶרף ׁשֶ ְרֶאה ֵמַחּיֹות ַהּטֶ ּנִ ּכַ

ִמְקֶרה. ַגׁש ּבְ ֵרא – ּפָ ּקָ ַוּיִ   9 
ׂשֹוֶבְך – ֲעָנִפים ְסבּוִכים ּוְצפּוִפים.

 11 ְוָעַלי ָלֶתת ְלָך – 
ְפָרס ַעל ֲהִריָגתֹו. ּכִ

ַלח ָיִדי – לֹא ֶאֱהרֹג.  12  ֹלא ֶאׁשְ
ְהֶיה. ּיִ ֹוֵמר ִמי ׁשֶ ְמרּו ִמי – ִיְהֶיה ַהּשׁ ׁשִ

ֶלְך. ר ֵמַהּמֶ ֵחד – לֹא ֻיְסּתַ  13  ֹלא ִיּכָ
ֲעזֹר ִלי. ֶגד – לֹא ּתַ ב ִמּנֶ ְתַיּצֵ ּתִ

 14  ֹלא ֵכן ֹאִחיָלה ְלָפֶניָך – 
ָך. ׁש ִמּמְ  ֲאִני לֹא מּוָכן ְלַבּקֵ

ָבִטים – ֲעָנִפים. ׁשְ

ְך יֹוָאב ֶאת ָהָעם –   16  ָחׂשַ
ִלים. י ַהַחּיָ ָחס ַעל ַחּיֵ

ַחת – ּבֹור. 17  ַפּ

ָבה. 18  ַיד – ַמּצֵ



טּו. ירּו ְוַצּטְ לֹום? ַהְסּבִ ַיַחס ְלַאְבׁשָ ִוד ַעל לֹוֲחָמיו ּבְ ה ּדָ ָמה ִצּוָ א.   .4

ה זֹו? ֻקּדָ ִוד ִמּפְ ר ִלְלֹמד ַעל ּדָ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

לֹום  ִוד ָהיּו ְמֻעְנָיִנים ִלְדחֹק ֶאת ְצָבא ַאְבׁשָ ֵדי ְצָבא ּדָ ַמּדּוַע ְמַפּקְ  .5
טּו. ירּו ְוַצּטְ ַער? ַהְסּבִ סֹג ֶאל ַהּיַ ַהּנָ

ַסר לֹו ֵהיָכן ָרָאה ֶאת  ּמָ ל, ׁשֶ ה ְלַפּתֹות ֶאת ַהַחּיָ יֹוָאב ִנּסָ א.   .6
ה זֹאת? יַצד ָעׂשָ לֹום, ַלֲהרֹג אֹותֹו - ּכֵ ַאְבׁשָ

ְסִעיִפים  ְתבּו ּבִ לֹום? ּכִ ַאְבׁשָ ל ִלְפּגַֹע ּבְ ֵאילּו ִטעּוִנים ֵסֵרב ַהַחּיָ ּבְ ב. 
ְוהֹוִסיפּו ִצּטּוט ְלָכל ְסִעיף.

רּובֹו? ל ִמּסֵ ל ַהַחּיָ ר ִלְלֹמד ַעל ָאְפיֹו ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ ג. 

ַעד ְוִטעּוִנים ֶנֶגד  ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ לֹום. ּכִ יֹוָאב ָהַרג ֶאת ַאְבׁשָ א.   .7
ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ

ִוד  ת ּדָ ֻקּדַ ן יֹוָאב ְוֶהְחִליט ְלָהֵפר ֶאת ּפְ ּכֵ ֶכם ִהְסּתַ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ב. 
לֹום? ּוְלָהִמית ֶאת ַאְבׁשָ

ַמִים – ַעל ָמה  ָ לֹום עֶנׁש ִמּשׁ ל ַאְבׁשָ ָעְנׁשֹו ׁשֶ ר ִלְראֹות ּבְ ֶאְפׁשָ  .8
סּוק 11. סּוִקים 3, 7, 11 ּוֶפֶרק טז ּפָ ֶרק טו ּפְ ֶנֱעַנׁש? ְראּו: ּפֶ

לֹום, ֵאיֶזה ֲחָטִאים  ל ַאְבׁשָ ֶרק ֶאת ְיִהירּותֹו ׁשֶ ּפֶ יר ּבַ ר ַמְזּכִ ַסּפֵ 9. ַהּמְ
יו?  יֵמי ַחּיָ לֹום ּבִ נֹוָסִפים ָחָטא ַאְבׁשָ

ה ֵעץ ֵאּלָ
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ר ְלָדִוד ֶאת  ה יֹוָאב ִלְמנַֹע ֵמֲאִחיַמַעץ ָלרּוץ ּוְלַבּשֵׂ ַמּדּוַע ִנּסָ  .1
ָרב? ּתֹוְצאֹות ַהּקְ

ַער? ַ ּשׁ ִוד ּבַ ב ּדָ ַמּדּוַע ָיׁשַ  .2

ְתָקֵרב הּוא  ָהָרץ ַהּמִ ַמע ׁשֶ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ה ּדָ ׂשֹוָרה ִצּפָ ְלֵאיזֹו ּבְ  .3
ֲאִחיַמַעץ?

לֹום? ר ְלָדִוד ַעל ֲהָמַתת ַאְבׁשָ ַבּשֵׂ ק ֲאִחיַמַעץ ִמּלְ יַצד ִהְתַחּמֵ ּכֵ א.   .4

קּו. ק? ַנּמְ ֲאִחיַמַעץ ִמְתַחּמֵ ִוד ֵהִבין ׁשֶ ַהִאם ּדָ ב. 

ָכל זֹאת ָהָיה  יַצד ּבְ לֹום ֵמת, ּכֵ ַאְבׁשָ ְמפָֹרׁש ׁשֶ י לֹא ָאַמר ּבִ ַהּכּוׁשִ  .5
ׁשּוָבתֹו? ן ְלָהִבין זֹאת ִמּתְ ִנּתָ

ים  ְמָצאּו ִחּצִ ה ּתִ ּפָ ּמַ ּבַ  .6
ְתבּו  ְצָבִעים ׁשֹוִנים. ּכִ ּבִ

ל  יר ָמה ְמַסּמֵ ט ַמְסּבִ ּפַ ִמׁשְ
ים? ְבֵעי ַהִחּצִ ל ֶאָחד ִמּצִ ּכָ

ה ֵאיָנּה  ּפָ ַהּמַ ַאף ׁשֶ  .7
ל  ֶנת ֶאת ְמקֹומֹו ׁשֶ ְמַצּיֶ

ם ִהְתַרֵחׁש  ַיַער ֶאְפַרִים ׁשָ
ין ּכֹוחֹות  ָרב ּבֵ ַהּקְ

ִוד,  לֹום ְלכֹוחֹות ּדָ ַאְבׁשָ
ֵאיֶזה  ר ָלַדַעת ּבְ ֶאְפׁשָ

ן ִהְתַנֵהל  ְרּדֵ ל ַהּיַ ַצד ׁשֶ
ה עֹוֵזר  ּפָ ּמַ ָרב. ָמה ּבַ ַהּקְ

ִלְקּבַֹע זֹאת?

אֹוְיָביו  ד אְֹיָביו – ה' ָנַקם ּבְ ָפטֹו ה' ִמּיַ ׁשְ  19
ֶוֱהִמיָתם.

ׂשֹוָרה טֹוָבה. ׂשָרה – ֵמִביא ּבְ 20  ִאיׁש ּבְ

ל  ִכיִרים ׁשֶ ִלים ַהּשְׂ י – ֶאָחד ֵמַהַחּיָ ּכּוׁשִ  21
רֹום ְלִמְצַרִים. ִוד, ָהָיה ֵמֶאֶרץ ּכּוׁש ִמּדָ ּדָ

ְמָצא,  ׂשֹוָרה מֵֹצאת – לֹא ּתִ ּוְלָכה ֵאין ּבְ  22
ׂשֹוָרה. ָרס ַעל ַהּבְ ל ּפְ ַקּבֵ ּתְ

ן. ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ֶרְך ּכִ ר – ּדֶ ּכָ ֶרְך ַהּכִ ּדֶ  23

ָעִרים - ָהיּו ְלַמֲחַנִים  ְ ֵני ַהּשׁ ין ׁשְ ב ּבֵ יֹוׁשֵ  24
ִניִמי ְוֶאָחד ִחיצֹוִני. ָעִרים, ֶאָחד ּפְ ֵני ׁשְ  ׁשְ

ִרים  ָעִרים ָהיּו ְמֻחּבָ ְ ֵני ַהּשׁ ַער – ׁשְ ַ ג ַהּשׁ ּגַ
ַגג. ּבְ

יר, ָמַסר. ר – ִהְסּגִ ר ִסּגַ ֲאׁשֶ  28

ֶלְך –  ַער אְֹיֵבי ֲאדִֹני ַהּמֶ ִיְהיּו ַכּנַ  32 
ֶלְך ִיְהֶיה  ּגֹוַרל אֹוְיֵבי ַהּמֶ ַהְלַואי ׁשֶ

ַער. ל ַהּנַ גֹוָרלֹו ׁשֶ ּכְ
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לֹום?  ֵאבֹו ַעל מֹות ַאְבׁשָ ִוד ֶאת ּכְ א ּדָ ּטֵ יַצד ּבִ ּכֵ   .1 
סּוק 1 ּוָפסּוק 5. ְראּו ּפָ

לֹום  ִוד ַעל מֹות ַאְבׁשָ ל ּדָ ֵבד ׁשֶ יר ֶאת ֶאְבלֹו ַהּכָ יַצד ּתּוְכלּו ְלַהְסּבִ ּכֵ  .2
ַגד ּבֹו? ּבָ ׁשֶ

ִוד ַעל לֹוֲחָמיו? ל ּדָ יַע ֶאְבלֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ  .3

ז – ּגּופֹו ָרַעד. ְרּגַ ַוּיִ   1 
ַעל ּמֵ ַער – ַהֶחֶדר ׁשֶ ַ ת ַהּשׁ  ֲעִלּיַ

ַער ַהחֹוָמה. ג ׁשַ ּגַ

ּיֹום ַההּוא ְלֵאֶבל –  ָעה ּבַ ׁשֻ ִהי ַהּתְ ַוּתְ   3
חֹון ָהְפָכה ְלֵאֶבל. ּצָ ְמַחת ַהּנִ ׂשִ

ב ָהָעם – ָחְזרּו ְלַמֲחַנִים ּנֵ ְתּגַ ַוּיִ   4 
ֶהם. יׁשּו ּבָ ּלֹא ַיְרּגִ ֶקט ׁשֶ ׁשֶ  ּבְ

ים. ׁשִ ֻבּיָ ְכָלִמים – ַהְמּ  ַהּנִ
ְבִריָחָתם. נּוָסם – ּבִ ּבְ

יר ֶאת ָניו – ִהְסּתִ ָלַאט ֶאת ּפָ   5 
ַכּפֹות ָיָדיו. ָניו ּבְ ּפָ

ִית. ּבַ ִניִמי ּבַ ִית – ְלתֹוְך ֶחֶדר ּפְ ַהּבָ   6 
ה. ַרְמּתָ ּבּוׁשָ ּתָ – ּגָ  הַֹבׁשְ

ילּו ִהּצִ ָך – ׁשֶ ִטים ֶאת ַנְפׁשְ  ַהְמַמּלְ

יָך. ֶאת ַחּיֶ

ֵעיֶניָך. ֵעיֶניָך – טֹוב ּבְ ר ּבְ ָיׁשָ   7

ְמִהירּות.  ְפַעל ּבִ ר – ּתִ קּום ֵצא ְוַדּבֵ   8
ָעִלים ְרצּוִפים ְמִעיִדים ַעל  ה ּפְ לֹוׁשָ ׁשְ

ִוד ְלהֹוִכיַח ָלָעם  ּה ָצִריְך ּדָ ּבָ ִחיפּות ׁשֶ ַהּדְ
ָעׂשּו ְלַמֲענֹו. הּוא ַמֲעִריְך ֶאת ָמה ׁשֶ  ׁשֶ

ְיָלה – ִאיׁש לֹא  ָך ַהּלַ ִאם ָיִלין ִאיׁש ִאּתְ
ָך. ֵאר ְלַבּדְ ָ ּשׁ ָך, ִתּ ִיְרֶצה ִליׁשֹן ִאּתְ

לֹום. ָרֵאל – לֹוֲחֵמי ַאְבׁשָ ִיׂשְ   9

    188
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א ֶאת ֶאְבלֹו  ּלֹא ְלַבּטֵ ִוד ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ּדָ יַצד ִהְצִליַח יֹוָאב ְלׁשַ ּכֵ א.   .4
ְסִעיִפים. ְתבּו ּבִ ְלֵעיֵני ּכֹל? ּכִ

ִוד ְלַהְראֹות ְללֹוֲחָמיו ֶאת ַהֲעָרָכתֹו ַעל  ַרׁש יֹוָאב ִמּדָ ַמּדּוַע ּדָ ב. 
יר ֶאת ַצֲערֹו? ִנְצחֹוָנם, ּוְלַהְסּתִ

א: ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ִוד ּבַ ל ּדָ ֵאר ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ יֹוָאב ּתֵ  .5
נֹא ֶאת אֹוֲהֶביָך ְלַאֲהָבה ֶאת ׂשְנֶאיָך ְוִלׂשְ  

ְבֵרי יֹוָאב? ִוד ְלִפי ּדִ ל ּדָ ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ֵאיזֹו ִאי ַהְתָאָמה ֵיׁש ּבְ א. 

ְתבּו ִטעּוֵניֶכם. יִמים ִעם יֹוָאב? ּכִ ם ַמְסּכִ ַהִאם ַאּתֶ ב. 

ירּו. ם? ַהְסּבִ ים ִאּתָ ד ְלִדְבֵרי יֹוָאב, אֹו ַמְסּכִ ר ֶזה ְמֻנּגָ ַהִאם ֶהְסּבֵ ג. 

יו ּוֵמִהְתַנֲהגּותֹו  ֲעׂשָ ל יֹוָאב ִמּמַ ר ִלְלֹמד ַעל ָאְפיֹו ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ א.   .6
ִפְרֵקנּו? ּבְ

ְנִהיג ֵאינֹו  ּמַ ל יֹוָאב, ׁשֶ תֹו ׁשֶ יׁשָ יִמים ִעם ּגִ ם ַמְסּכִ ַהִאם ַאּתֶ ב. 
ָרִטי  רֹוֶאה ֶאת ִסְבלֹו ַהּפְ ַאַחד ָהָאָדם ׁשֶ אי ְלִהְתַנֵהג ּכְ ַ ַרּשׁ

ירּו. קֹום ָהִראׁשֹון? ַהְסּבִ ּמָ ּבַ

ּפּור? נּו ִלְלֹמד ֵמַהּסִ ֵני ְזַמּנֵ ָמה ְיכֹוִלים ַמְנִהיִגים ּבְ  .7

ִוד ֶאת: "ְלַאֲהָבה ֶאת ׂשֹוְנֶאיָך", ָהָיה ְמָקֵרב ֵאָליו  ם ּדָ ִאּלּו ִקּיֵ ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ
ר ֵמָחָדׁש. ֲאָבל  ׁשֶ ם ֶאת ַהּקֶ ְרדּו ּבֹו, ְוָהָיה ּבֹוֶנה ִעּמָ ּמָ ֹוְנִאים ׁשֶ ָכְך ֶאת ַהּשׂ ּבְ

ְלֲחמּו  ּנִ ל אֹוֲהָביו, ׁשֶ ֶנֱאָמנּוָתם ׁשֶ ַגד ּבְ ִוד ּבָ ּדָ ָמעֹו ׁשֶ נֹא ֶאת אֹוֲהֶביָך", ַמׁשְ "ִלׂשְ
ְלכּות. יבֹו ַלּמַ ֵדי ְלָהׁשִ יֶהם, ּכְ נּו ֶאת ַחּיֵ ְוִסּכְ
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ַלִים? ירּוׁשָ ּבִ ד ְלַאְרמֹונֹו ׁשֶ ִוד ִמּיָ ַמּדּוַע לֹא ָחַזר ּדָ  .1

ָרֵאל? ְבֵטי ִיׂשְ ָכל ׁשִ ּיּון ּבְ א ַהּדִ ָמה ָהָיה נֹוׂשֵ א.   .2

לּוָכה? ִוד ְלֵכס ַהּמְ ַעד ַהְחָזַרת ּדָ ּמּוִקים ּבְ ָמה ָהיּו ַהּנִ ב. 

ִוד. ָמה ָהיּו  ל ּדָ דּו ְלַהְחָזָרתֹו ׁשֶ ִהְתַנּגְ ים ׁשֶ ָהיּו ֲאָנׁשִ ֵיׁש ְלָהִניַח ׁשֶ ג. 
ִטעּוֵניֶהם?

י ְיהּוָדה ְלָדִוד ְלַאַחר ִנְצחֹונֹו ַעל  אּו ַאְנׁשֵ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ּבָ ׁשַ א.   .3
לֹום? ַאְבׁשָ

ִוד  ָנה ּדָ ֵאָליו ּפָ ִחיד ׁשֶ ֶבט ַהּיָ ֵ ֶבט ְיהּוָדה ָהָיה ַהּשׁ ַמּדּוַע ׁשֵ ב. 
ם? ָמָתם ִלְראֹות ּבֹו ֶאת ַמְלּכָ ְכִריזּו ַעל ַהְסּכָ ּיַ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ן?  ִוד ְלָזְרָזם ַלֲעׂשֹות ּכֵ ֵאילּו ִנּמּוִקים ָרָצה ּדָ ּבְ  ג. 
סּוִקים 12–15. ְראּו ּפְ

ֵאלֹות  ְ ׁש ּבֹו ַמֲעֶנה ַלּשׁ ּיֵ א, ׁשֶ ְתבּו ִסּכּום ָקָצר ַעל ֲעָמׂשָ ּכִ ד. 
אֹות: ַהּבָ

סּוק 25. ֶרק יז ּפָ • ִמי ָהָיה? ְראּו ּפֶ  
ְתִמיָכתֹו? ִוד ְמֻעְנָין ּבִ • ַמּדּוַע ָהָיה ּדָ  

ְתמּוָרה ִלְתִמיָכתֹו? א ּבִ ִוד ַלֲעָמׂשָ • ָמה ִהְבִטיַח ּדָ  

ְכֵנַע ֶאת  ִוד ִהְצִליַח ְלׁשַ ּדָ ד ׁשֶ ַלּמֵ ָפסּוק 15 ַהּמְ ּטּוי ּבְ ַמהּו ַהּבִ ה. 
י ְיהּוָדה? ַאְנׁשֵ

ר  ְפִקיד ׂשַ יַח ֶאת יֹוָאב ִמּתַ ר ִהּדִ ֲאׁשֶ ּוָרה ּכַ ּשׁ ִוד ּכַ ַעל ּדָ ַהִאם ּפָ  .4
ְתבּו ִטעּוִנים  יִקים ֶאת ַהְחָלָטתֹו. ּכִ ְצּדִ ְתבּו ִטעּוִנים ַהּמַ ָבא? ּכִ ַהּצָ

ֶנֶגד ַהַהְחָלָטה.

חּו. נּו ְוִהְתַוּכְ  10  ָנדֹון – ָדּ
יל אֹוָתנּו. ָטנּו – ִהּצִ ִמּלְ

ים - ם ַמֲחִרׁשִ ה ַאּתֶ  11  ָלּמָ
ים ם ׁשֹוְתִקים ְולֹא עֹוׂשִ ה ַאּתֶ  ָלּמָ

ִוד? רּוׁש ְלַהְחָזַרת ּדָ ֶאת ַהּדָ

יתֹו – ֶאל ַאְרמֹונֹו,  12  ֶאל ּבֵ
ְלַהְחִזירֹו ְלַתְפִקיד ֶמֶלְך.

ִרי –  ם, ַעְצִמי ּוְבׂשָ  13  ַאַחי ַאּתֶ
ם. יֵנינּו ִקְרַבת ּדָ  ֵיׁש ּבֵ

ְבִטי. ֵני ׁשִ ם ּבְ ַאּתֶ

ְמקֹום יֹוָאב. ַחת יֹוָאב – ּבִ 14  ּתַ

ְקבּוָצה ִאיׁש ֶאָחד – ּכִ  15  ּכְ
ֶדת ּוְמֻאֶחֶדת. ְמֻלּכֶ

    190

 



ִאים ֲאָחִדים – ָמֵהם? נֹוׂשְ ֶרק עֹוֵסק ּבְ ַהּפֶ  .1

ר ִהְתִחיל  ֲאׁשֶ ָרא ְוֵכיַצד ִהְתַנֵהג: א. ּכַ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ָמה ָאַמר ׁשִ א.   .2
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ֶרד - ּכִ לֹון ַהּמֶ ׁשְ ָדִוד ב. ַאֲחֵרי ּכִ ֶרד ּבְ ַהּמֶ

ֵני ַהּטּוִרים? ָוַאת ׁשְ יק ֵמַהׁשְ ר ְלַהּסִ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

ְמִעי? ל ׁשִ ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ּנּוי ּבְ ִ יר ֶאת ַהּשׁ ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ ג. 

א: ִקְראּו ֶאת ִסּפּור ַהֲחָכִמים ַהּבָ

ּלֹא  ִוד ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ּדָ ְבֵרי ֶהָחָכם, ְלׁשַ ְמִעי, ְלִפי ּדִ ה ׁשִ יַצד ִנּסָ ּכֵ ד. 
ַיֲעִניׁש אֹותֹו?

ִוד  ִוד, ְוִאּלּו ּדָ ל ֶאת ּדָ ּלֵ ּקִ ְמִעי ַעל ׁשֶ ַרׁש ְלָהִמית ֶאת ׁשִ י ּדָ ֲאִביׁשַ א.   .3
קּו. ם ּתֹוְמִכים? ַנּמְ ה ַאּתֶ יׁשָ ֵאיזֹו ּגִ ֶהְחִליט לֹא ְלַהֲעִניׁשֹו. ּבְ

ְמִעי –  יַע לֹו ְלַהֲעִניׁש ֶאת ׁשִ ִהּצִ י ׁשֶ ַגּסּות ַלֲאִביׁשַ ִוד ָעָנה ּבְ ּדָ ב. 
ר ִלְראֹות זֹאת? ְלִפי ָמה ֶאְפׁשָ

קּו. ִוד? ַנּמְ ל ּדָ גּוָבתֹו ׁשֶ יק ֶאת ּתְ ר ְלַהְצּדִ ַהִאם ֶאְפׁשָ ג. 

ת ְלַהְראֹות ֶאת ֶנֱאָמנּותֹו ְלָדִוד? ה ְמִפיבׁשֶ יַצד ִנּסָ ּכֵ א.   .4

יק ֶאת ַעְצמֹו? ת ְלַהְצּדִ ה ְמִפיבׁשֶ יַצד ִנּסָ ב ּכֵ

ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ ת ְלָדִוד, ְוׁשֶ ָאַמר ְמִפיבׁשֶ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ג. 
ה. ּום ֲחֻנּפָ ִמּשׁ

ה? ה ֵאּלֶ ִדְבֵרי ֲחֻנּפָ יג ּבְ ת ְלַהּשִׂ ָמה ָרָצה ְמִפיבׁשֶ ד. 

ָרֵאל  ם, ְוָכל ִיׂשְ ּלָ ָרֵאל ְגָמלּוָך ָרָעה, ַוֲאִני יֹוֵתר ִמּכֻ ל ִיׂשְ ְמִעי ְלָדִוד: ּכָ ָאַמר לֹו ׁשִ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ְלּתָ אֹוִתי, ּכָ י. ִאם ִקּבַ ה ִעּמִ ה עֹוׂשֶ ים ָמה ֶחֶסד ַאּתָ ִבים ּוְמַקּוִ יֹוׁשְ

ְך". ִליִמים ִעּמָ ִבים ּוַמׁשְ ים ִמְזמֹור ג, ַמְרִטין ּבּוֶבר)  יֹוׁשְ ִהּלִ (ִמְדַרׁש ּתְ

ְוָצְלחּו – ָחצּו, ָעְברּו.  18

ּבֹו  ָמקֹום ׁשֶ ְוָעְבָרה ָהֲעָבָרה – ָעְברּו ּבְ  19
ִים ְרדּוִדים, ַמְעּבֶֹרת. ַהּמַ

ה ָעוֹון, ָחָטא. 20  ֶהֱעָוה – ָעׂשָ

ָרֵאל חּוץ  ְבֵטי ִיׂשְ ית יֹוֵסף – ׁשִ ּבֵ  21
ֶבט ְיהּוָדה. ֵ ִמּשׁ

ָבָריו. ְגַלל ּדְ ֲהַתַחת זֹאת - ַהִאם ּבִ  22

י ִתְהיּו ִלי  ֵני ְצרּוָיה, ּכִ י ְוָלֶכם ּבְ ַמה ּלִ  23
ל  יִתי ָלֶכם ּכָ ָטן – לֹא ָעׂשִ ַהּיֹום ְלׂשָ

ילּו אֹוִתי. ְכׁשִ ַרע, ָאז ַאל ּתַ

ל  נֹו ׁשֶ אּול, ּבְ אּול – ֶנֶכד ׁשָ ן ׁשָ ּבֶ  25
 ְיהֹוָנָתן.

ה ַרְגָליו – לֹא ָרַחץ ֶאת  ְוֹלא ָעׂשָ
ַרְגָליו.

ַח – צֹוֵלַע, ְנֵכה ַרְגַלִים. ִפּסֵ  27

ר ָעַלי ָך – ִסּפֵ ַעְבּדְ ל ְבּ ַוְיַרּגֵ  28 
ֶקר. ְרִכילּות ׁשֶ

ׁש ִלי עֹוד ְצָדָקה –  ּוַמה ּיֶ  29 
ֵאין ִלי ְזכּות.

ָלה. ְלּכָ ְרֵנס, ָנַתן ּכַ ל – ּפִ ִכְלּכַ  33 
יר. דֹול – ָעׁשִ ּגָ

י. נֹות ַחּיַ י – ׁשְ ֵני ַחּיַ ׁשְ  35

א – ְלטַֹרח. ְלַמּשָׂ  36

מּול. ָכר ַהּטֹוב, ַהּגְ מּוָלה – ַהּשָׂ ַהּגְ  37
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ירּו ְלִפי  ת ָהָיה ֶנֱאָמן לֹו? ַהְסּבִ ִפיבׁשֶ ְמּ ְכֵנַע ׁשֶ ּתַ ִוד ִהׁשְ ַהִאם ּדָ ה. 
ם. ָמה ְקַבְעּתֶ

ת. ַהִאם ָצַדק  ין ִציָבא ִלְמִפיבׁשֶ אּול ּבֵ ֵדה ׁשָ ק ֶאת ׂשְ ה ְלַחּלֵ ִוד ִצּוָ ּדָ  .5
ם. קּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ְך? ַנּמְ ַסק ּכָ ּפָ ׁשֶ ּכְ

יַע לֹו  ִהּצִ מּול ׁשֶ ל ֶאת ַהּגְ י ֶאת ֵסרּובֹו ְלַקּבֵ ּלַ ְרִזּ ק ּבַ יַצד ִנּמֵ ּכֵ א.   .6
ִוד? ּדָ

ל  ַאְרמֹונֹו ׁשֶ ים ּבְ י ַעל ִסְגנֹון ַהַחּיִ ּלַ ְרִזּ ְבֵרי ּבַ ר ִלְלֹמד ִמּדִ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 
ִוד? ּדָ

ן ִמְזָרָחה  ְרּדֵ ָחָצה ֶאת ַהּיַ ְזַמן ׁשֶ ִוד ּבִ ל ּדָ בֹו ׁשֶ ָמה ׁשֹוֶנה ַמּצָ ּבְ  .7
ן ַמֲעָרָבה? ְרּדֵ ר ָחָצה ֶאת ַהּיַ ֲאׁשֶ בֹו ּכַ ּצָ ְלַמֲחַנִים, ִמּמַ

ָרֵאל? ְבֵטי ִיׂשְ ֶבט ְיהּוָדה ְלׁשִ ין ׁשֵ ְכסּוְך ּבֵ ת ַהּסִ ָמה ָהְיָתה ִסּבַ א.   .8

ָרֵאל לֹא  י ִיׂשְ ֶהֱעלּו ַאְנׁשֵ ָענֹות ׁשֶ י ְיהּוָדה ַלּטְ גּוַבת ַאְנׁשֵ תְּ ב. 
ר ִלְלֹמד  ר ֶאְפׁשָ ֻסּפָ ַעת ָהרּוחֹות. ְלִפי ָמה ֵמַהּמְ הֹוִעיָלה ְלַהְרּגָ

זֹאת?

ֵנֶבל.  ֶנת ּבְ ה ְמַנּגֶ ָ  ִאּשׁ
ְנָהב  ְבִליט ֶקַטע ׁשֶ י ּתַ  ִאּיּור ַעל ּפִ

ִגּדֹו יל) ִמּמְ ן ּפִ (ׁשֵ
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ין  ּכּוַח ּבֵ ּוִ ר ֶהְחִליט לֹא ְלִהְתָעֵרב ּבַ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ָגה ּדָ ַהִאם ׁשָ ג. 
יִקים ֶאת  ְצּדִ ֵני טּוִרים: ִטעּוִנים ַהּמַ ׁשְ ְתבּו ּבִ ָבִטים? ּכִ ְ ַהּשׁ

ָגה. ִוד ׁשָ ּדָ ָעה ׁשֶ ַהְחָלָטתֹו ְוִטעּוִנים ְלִחּזּוק ַהּדֵ

ָדִוד  ֲעָנה: "ֵאין ָלנּו ֵחֶלק ּבְ ּטַ ָדִוד ּבַ ְנָיִמין ִהְכִריז ַעל ֶמֶרד ּבְ ֶבט ּבִ ֵ ְכִרי ִמּשׁ ן ּבִ ַבע ּבֶ ׁשֶ
ה  ּנָ ּמֻ א, ׁשֶ ה ַעל ֲעָמׂשָ ִוד ִצּוָ ֶרד. ּדָ ָרֵאל ִהְצָטְרפּו ַלּמֶ ְבֵטי ִיׂשְ י". ׁשִ ֶבן ִיׁשַ ְולֹא ַנֲחָלה ּבְ
תֹוְך  ֶבט ְיהּוָדה ּבְ ֵ לֹום, ֶלֱאסֹף ָצָבא ִמּשׁ ְמקֹום יֹוָאב ַאֲחֵרי ֶמֶרד ַאְבׁשָ ר ָצָבא ּבִ ְלׂשַ
ִמים. ת ַהּיָ לׁשֶ תֹם ׁשְ א ֵאֵחר ְולֹא הֹוִפיַע ּבְ ֶרד. ֲעָמׂשָ א ֶאת ַהּמֶ ה ָיִמים ּוְלַדּכֵ לֹוׁשָ ׁשְ

ֵלִתי, ְוֶאת  ֵרִתי ְוַהּפְ ֶלְך, ַהּכְ ַמר ַהּמֶ י ִמׁשְ י ְוהֹוָרה לֹו ָלַקַחת ֶאת ַאְנׁשֵ ָנה ַלֲאִביׁשַ ִוד ּפָ ּדָ
ה  ַהּלָ ְכִרי, ִלְפֵני ׁשֶ ן ּבִ ַבע ּבֶ יֵניֶהם ָהָיה יֹוָאב), ְוִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ׁשֶ ּבֵ ִוד (ׁשֶ ּבֹוֵרי ּדָ ל ּגִ ּכָ

ְגׁשּו  ֶרְך ּפָ ּדֶ יָמה. ּבַ ׂשִ ַע ֶאת ַהּמְ י ָיָצא ְלַבּצֵ ִעיר חֹוָמה. ֲאִביׁשַ ר ּבְ ּצֵ ַיְצִליַח ְלִהְתּבַ
ית  ָבא ְלָאֵבל ּבֵ ָעְרָמה. יֹוָאב ִהְנִהיג ֶאת ַהּצָ א ְויֹוָאב ֲהָרגֹו ּבְ ַהּלֹוֲחִמים ֶאת ֲעָמׂשָ

ִמיד ִעיר  ׁשְ ְנָתה ֵאָליו ְוָאְמָרה: ַמּדּוַע ּתַ ה ֲחָכָמה ּפָ ָ ם ָמצֹור ַעל ָהִעיר. ִאּשׁ ַמֲעָכה ְוׂשָ
ְכִרי. ן ּבִ ַבע ּבֶ ׁשֶ הּוא ְמֻעְנָין ַרק ּבְ ָרֵאל? יֹוָאב ָעָנה ָלּה ׁשֶ ִיׂשְ ָוֵאם ּבְ

ִליְך  ְכִרי ּוְלַהׁשְ ן ּבִ ַבע ּבֶ ֵבי ָהִעיר ְוֵהם ֶהְחִליטּו ְלָהִמית ֶאת ׁשֶ ְנָתה ֶאל ּתֹוׁשָ ה ּפָ ָ ָהִאּשׁ
ֶאת רֹאׁשֹו ֶאל יֹוָאב.

ִוד. ל ּדָ ָבא ׁשֶ ר ַהּצָ ל ְויֹוָאב ָחַזר ְלַתְפִקיד ׂשַ ֶרד ִנְכׁשַ ַהּמֶ
ָנה ֵמֲאַרְוָנה ַהְיּבּוִסי ֶאת ַהּגֶֹרן  ּקָ ִוד ׁשֶ ּפּור ַעל ּדָ ּסִ ם ּבַ ּיֵ מּוֵאל ִמְסּתַ ֵסֶפר ׁשְ

ַח ַלה'. ם ִמְזּבֵ ֵדי ְלָהִקים ׁשָ ַבֲעלּותֹו, ּכְ ּבְ ׁשֶ

ִוד. ִמי ָעַמד  לֹום, ׁשּוב ִהְתחֹוֵלל ֶמֶרד ֶנֶגד ּדָ ְלַאַחר מֹות ַאְבׁשָ   .1
ֶרד?  רֹאׁש ַהּמֶ ּבְ

ִוד, ְלַאַחר ֶמֶרד  ב ַמְמֶלֶכת ּדָ ר ַעל ַמּצָ ֻסּפָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמְ ָמה ֶאְפׁשָ   .2
לֹום? ָיָמיו? ַאְבׁשָ
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ִוד.  ל ּדָ ים ַעל ִזְקָנתֹו ׁשֶ ּיִ ָרִטים ִאיׁשִ ן ּפְ ר ְמַצּיֵ ַסּפֵ ַהּמְ א.   .1 
תֹו  ִעְקבֹות ֻחְלׁשָ ִוד ּבְ ַמְמֶלֶכת ּדָ ה ּבְ ֲעׂשֶ ן ְלָהִבין ַעל ַהּנַ ָמה ִנּתָ

ה?  ָהַרּבָ

ִודֹ  ֲעָבָדיו? ּדָ לּו ּבְ יַצד ִטּפְ ּכֵ ב. 

תֹו? ִוד ֶאת ֻחְלׁשָ ן ּדָ ה ּבֶ ל ֲאֹדִנּיָ יַצד ִנּצֵ ּכֵ א.   .2

ִוד? א ּדָ ּסֵ ת ֶאת ּכִ הּוא ָראּוי ָלֶרׁשֶ ה ׁשֶ ב ֲאֹדִנּיָ ַמּדּוַע ָחׁשַ ב. 

ֵאָלה  ְ ּשׁ ין ְמקָֹרָביו ּבַ עֹות ּבֵ ַרם ְלִחּלּוֵקי ּדֵ ֶלְך ַהחֹוֶלה ּגָ ל ַהּמֶ בֹו ׁשֶ ַמּצָ  .3
ַמְך  ִוד ּתָ ל ּדָ ֱאָמָניו ׁשֶ ִוד ְלַאַחר מֹותֹו - ִמי ִמּנֶ א ּדָ ּסֵ ִמי ִייַרׁש ֶאת ּכִ

ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ָדיו? ּכִ ה? ִמי ָהיּו ִמְתַנּגְ ֲאֹדִנּיָ ּבַ

ה ִלְזּבַֹח? ַמּדּוַע? ֶאת ִמי לֹא ִהְזִמין ֲאֹדִנּיָ  .4

ּנּו?  לֹום ּוְבָמה הּוא ׁשֹוֶנה ִמּמֶ ה ֶאת ַאְבׁשָ יר ֲאֹדִנּיָ ָמה ַמְזּכִ א. ּבְ  .5
ֹוֶנה. ֵני טּוִרים ֶאת ַהּדֹוֶמה ְוַהּשׁ ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

י  ָגלּוי ַעל ַמֲעׂשֵ ְעּתֹו ּבְ ָלל ֶאת ּדַ ֶדֶרְך ּכְ יַע ּבְ ר ֵאינֹו ַמּבִ ַסּפֵ ַהּמְ ב. 
ר  ֻסּפָ יק ֵמַהּמְ ָכל זֹאת ְלַהּסִ ר ּבְ ֻמיֹות ְוִהְתַנֲהגּוָתן. ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַהּדְ

ה? ְעּתֹו ַעל ִהְתַנֲהגּות ֲאֹדִנּיָ ָמה ּדַ

"ָאִביו לֹא ֲעָצבֹו  ָכְך ׁשֶ ה ּבְ ל ֲאֹדִנּיָ תּוב ּתֹוֶלה ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ַהּכָ  .6
יָת" - ַהִאם ְלָדִוד ֵיׁש ֵחֶלק נֹוָסף  ָכה ָעׂשִ ָמיו ֵלאמֹר: ַמּדּוַע ּכָ ִמּיָ

ירּו.  ה ִהְמִליְך ֶאת ַעְצמֹו? ַהְסּבִ ֲאֹדִנּיָ ָכְך ׁשֶ ּבְ

ִמים – ָזֵקן ְמאֹוד. ּיָ א ּבַ ּבָ   1

ֶלת ְועֹוֶזֶרת. סֶֹכֶנת – ְמַטּפֶ   2

ּה ַיֲחֵסי ִמין. ם ִאּתָ ֹלא ְיָדָעּה – לֹא ִקּיֵ   4

יִהירּות. ֶאה, ִמְתַנֵהג ּבִ א – ִמְתּגָ ִמְתַנּשֵׂ   5 
ָבה ְרתּוָמה  ים – ֶמְרּכָ ֶרֶכב ּוָפָרׁשִ

ְלסּוִסים.

ְוֹלא ֲעָצבֹו – לֹא ָנַזף ּבֹו ְולֹא ֶהֱעִניׁש    6
כֹו. ֵדי ְלַחּנְ  אֹותֹו ּכְ

 טֹוב ּתַֹאר – ְיֵפה ּתַֹאר.
לֹום – ָלֵכן ָהָיה  ְואֹתֹו ָיְלָדה ַאֲחֵרי ַאְבׁשָ

לֹום. ר ַאֲחֵרי מֹות ַאְבׁשָ ֻבּגָ ָהָאח ַהּמְ

ַהְמָלָכתֹו. ְמכּו ּבְ ה – ּתָ ְעְזרּו ַאֲחֵרי ֲאדִֹנּיָ ַוּיַ   7

ח – ָעַרְך ְסעּוָדה ִלְכבֹוד ַהְמָלָכתֹו. ְזּבַ ַוּיִ   9 
ֶמת. ֵמָנה ּוְמֻפּטֶ ֵהָמה ׁשְ  ְמִריא – ּבְ
ם ֵאינֹו  ֵ ֶאֶבן ַהּזֶֹחֶלת – ְמקֹור ַהּשׁ

ָהְיָתה  ָנה ְלֶאֶבן ׁשֶ ּוָ ַהּכַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ רּור. ּכַ ּבָ
ת. ׁשֶ  ְמֻקּדֶ

ְמָצא  ְעָין ַהּנִ ָסמּוְך ַלּמַ ֵאֶצל ֵעין רֵֹגל – ּבְ
ַלִים. ְלַיד ְירּוׁשָ
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ָאה ַה־17 ר לֹא ָידּוַע, ַהּמֵ ִזְקָנתֹו, ַצּיָ ֶלְך ּבְ ִוד ַהּמֶ ָדּ
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ה ְלתֹוְמֵכי  ין ּתֹוְמֵכי ֲאֹדִנּיָ ִוד ִלְמנַֹע ַמֲאָבק ּבֵ יַצד ָהָיה ָיכֹול ּדָ ּכֵ  .1
לֹמֹה? ׁשְ

ׁש ָנָתן? ה ָחׁשַ ִמּמָ א.   .2

ָנּה? ְתִביָעה ְלָדִוד ְלַהְמִליְך ֶאת ּבְ ַבע ָלבֹוא ּבִ יַצד ָעַזר ָנָתן ְלַבת ׁשֶ ּכֵ ב. 

ַבע: ין  ָנָתן ּוַבת ׁשֶ יָחה ּבֵ ר ֶאת ַהּשִׂ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ  

. ַמְעּתְ אי ׁשָ ַוּדַ ַמַעְת – ּבְ 11  ֲהלֹוא ׁשָ

ִיְך. יִלי ֶאת ַחּיַ ְך – ַהּצִ ִטי ַנְפׁשֵ 12  ַמּלְ

ִלים  ק ְוַאׁשְ ָבָרִיְך – ֲאַחּזֵ אִתי ֶאת ּדְ 14  ּוִמּלֵ
ָבַרִיְך. ֶאת ּדְ

ַחְוָתה. ּתַ ּקֹד – ִהׁשְ 16  ַוּתִ

ל ָהָעם  ָרֵאל ָעֶליָך – ּכָ 20  ֵעיֵני ָכל ִיׂשְ
ים ְלַהְחָלָטְתָך.  ְמַחּכִ

א ֲאדִֹני – ִמי ִיְמֹלְך  ּסֵ ב ַעל ּכִ ִמי ֵיׁשֵ
ַאֲחֶריָך.

ֶלְך ִעם ֲאבֹוָתיו –  ַכב ֲאדִֹני ַהּמֶ ׁשְ ּכִ  21
ָך ָלמּות. יַע ְזַמּנְ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ  ּכַ

ִאים – חֹוְטִאים  ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ַחּטָ
ה. ֵעיֵני ֲאֹדִנּיָ ּבְ

י. יל ֶאת ַחּיַ י – ִהּצִ ָדה ֶאת ַנְפׁשִ ּפָ  29
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ֶלְך? יֵניֶהם ֵאֶצל ַהּמֶ ה ּבֵ ֻעּלָ ַבע ְוָנָתן ּפְ ת ׁשֶ פּו ּבַ ּתְ יַצד ׁשִ ּכֵ א.   .3

ִוד ִלְפעֹל  יֹוֵתר ֶאת ּדָ ְכֵנַע ּבְ ַבע ׁשִ ת ׁשֶ ְבֵרי ּבַ ֲערּו, ָמה ִמּדִ ׁשַ ב. 
טּו. ירּו ְוַצּטְ לֹמֹה? ַהְסּבִ ְלַהְמָלַכת ׁשְ

ֶלְך? ָבֶריָה ּוֵמִהְתַנֲהגּוָתּה ֶאל ַהּמֶ ַבע ִמּדְ ת ׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ּבַ ָמה ֶאְפׁשָ  .4

טּו. ִוד? ַצּטְ ַאל ָנָתן ֶאת ּדָ ֵאָלה ׁשָ ֵאיזֹו ׁשְ  .5

ירּו. ה ִלְתׁשּוָבה? ַהְסּבִ ֶכם ִחּכָ ַהִאם ְלַדְעּתְ ב. 

ֵאָלה? ל ׁשְ ֶזה ׁשֶ יַצד קֹוְרִאים ְלסּוג ּכָ ּכֵ ג. 

ל ָנָתן?  תֹו ׁשֶ ִנּיָ ַבע ְלָדִוד, ִמּפְ ת ׁשֶ ל ּבַ ָתּה ׁשֶ ִנּיָ ָמה ׁשֹוָנה ּפְ ּבְ  .6

ִוד? ל ָנָתן ֵאֶצל ּדָ ּקּורֹו ׁשֶ ַעת ּבִ ּפָ ָמה ָהְיָתה ַהׁשְ  .7

אּול? ִוד ְוׁשָ ל ּדָ לֹמֹה ֵמַהְמָלָכָתם ׁשֶ ל ׁשְ ָמה ׁשֹוָנה ַהְמָלָכתֹו ׁשֶ ּבְ  .8

מּוָנה ָרט ִמּתֹוְך ּתְ ָאה ה־17, ּפְ ְנס, ַהּמֵ ֶטר ּפֹול רּוּבֶ ר ּפֵ ֶלְך, ִצּיֵ לֹמֹה ַהּמֶ ׁשְ
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לֹות ֶאת  לֹמֹה ְמַסּמְ ֶטֶקס ַהְמָלַכת ׁשְ ֶעְרכּו ּבְ ּנֶ ֻעּלֹות ׁשֶ ֵאילּו ּפְ א.   .1
ְסִעיִפים. ְתבּו ּבִ ַהְמָלָכתֹו? ּכִ

ן ַעל ְיֵדי  ּכָ ׁשְ ֶמן ַהּקֶֹדׁש ֵמַהּמִ ׁשֶ יָחתֹו ּבְ לֹמֹה ְמׁשִ ָמה ּתֹוִעיל ִלׁשְ ּבְ ב. 
ִביא? ַהּנָ

ֶקס? ּטֶ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ִוד ִהׁשְ ֶאְמֵני ּדָ ִמי ִמּנֶ  .2

לֹמֹה ָלָעם? ַבר ַהְמָלַכת ׁשְ יַצד נֹוַדע ּדְ ּכֵ א.   .3

לֹמֹה? י ַהְמָלַכת ׁשְ ַלּפֵ יַע ָהָעם ּכְ ה ִהּבִ ֵאיזֹו ֶעְמָדּ ב. 

עּו ִמְנָהִגים  ֶנֶסת, ִנְקּבְ ּכְ ִדיָנה ּבַ יא ַהּמְ ל ְנׂשִ ֶטֶקס ַהְצָהַרת ָהֱאמּוִנים ׁשֶ ּבְ
ַעם  ָיִמים ְקדּוִמים ּבְ ַרת ְמָלִכים ּבְ ְזַמן ַהְכּתָ ָהיּו ְנהּוִגים ּבִ ּוָמסֹורֹות ׁשֶ
ַהְמָלַכת  ֲהגּו ּבְ ּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ רּוַעת ׁשֹוָפרֹות ּכְ ִמיִעים ּתְ ָרֵאל. ְלֻדְגָמה ַמׁשְ ִיׂשְ
ב  ֶקס, ַמְכִריז יֹוׁשֵ ִסּיּום ַהּטֶ סּוק 39). ּבְ ֹוָפר" (ּפָ ׁשּ ְתְקעּו ּבַ לֹמֹה: "ַוּיִ ׁשְ
ֶנֶסת ְמִריִעים:  ָרֵאל!" ְוַחְבֵרי ַהּכְ יא ְמִדיַנת ִיׂשְ ֶנֶסת: "ְיִחי ְנׂשִ רֹאׁש ַהּכְ

ֵהִריעּו: "ְיִחי  לֹמֹה ׁשֶ ַרת ׁשְ ֶטֶקס ַהְכּתָ דֹוֶמה ַלּנֹוְכִחים ּבְ "ְיִחי, ְיִחי, ְיִחי!" ּבְ
ִמים  ל ִחּדּוׁש ִמְנָהִגים, ָמסֹורֹות ּוְסָמִלים ִמּיָ ֶדֶרְך זֹו ׁשֶ לֹמֹה".  ּבְ ֶלְך ׁשְ ַהּמֶ

יָקה. ָרֵאל ָהַעּתִ ָיֵמינּו ְלַמְלכּות ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ֶרת ְמִדיַנת ִיׂשְ ְקדּוִמים, ִמְתַחּבֶ

לֹמֹה? ה ַעל ַהְמָלַכת ׁשְ ַמֲחֵנה ֲאֹדִנּיָ יַצד נֹוַדע ּבְ ּכֵ  .4

ה? לֹמֹה לֹא ֵהִמית ֶאת ֲאֹדִנּיָ ֲערּו, ַמּדּוַע ׁשְ ׁשַ  .5

תּוב:  סּוק 11 ּכָ ֶרק יד, ּפָ מּוֵאל ב ּפֶ ׁשְ ִפְרֵקנּו ְוַגם ּבִ ָפסּוק 52 ּבְ ם ּבְ ּגַ  .6
ַגע. ֵזק ְולֹא ִיּפָ לֹוַמר הּוא לֹא ִיּנָ ֲעָרתֹו ָאְרָצה", ּכְ "לֹא ִיּפֹל ִמּשַׂ

ְקִרים? ָכל ֶאָחד ֵמַהּמִ ִמי ִהְבִטיַח זֹאת ּבְ א. 

ָכל ִמְקֶרה? ָנה ַהַהְבָטָחה ּבְ ְלִמי ִנּתְ ב. 

ֶלְך  ַמר ַהּמֶ ֵלי ִמׁשְ ַעְבֵדי ֲאֹדֵניֶכם – ַחּיָ  33
ִוד. ל ּדָ ׁשֶ

יַחת  ַוֲעִליֶתם ַאֲחָריו – ְלַאַחר ְמׁשִ  35
ַתֲהלּוָכה  ֲעלּו ְבּ לֹמֹה ְלֶמֶלְך, ַתּ ׁשְ

ְעָין ַעד ָהַאְרמֹון.  ֵמַהּמַ
ים. ַחּיִ עֹוִדי ּבַ ְסִאי – ִיְמלְֹך ּבְ ב ַעל ּכִ  ְוָיׁשַ

יִתי.  יִתי - ִמּנִ  ְואֹתֹו ִצּוִ
ָנִגיד – ֶמֶלְך.

ִלים ָזִרים  דּוד ַחּיָ ֵלִתי – ּגְ ֵרִתי ְוַהּפְ ַהּכְ  38
ִוד. ל ּדָ ׁשֹוְמֵרי רֹאׁשֹו ׁשֶ

ן ֶאת  ּכֵ ִוד ְלׁשַ ֵהִקים ּדָ ִמן ָהֹאֶהל – ׁשֶ  39
ִרית. ֲארֹון ַהּבְ

קֹוָלם – ְלׁשֹון ַהְגָזָמה  ַקע ָהָאֶרץ ּבְ ּבָ ַוּתִ  40
ָהיּו ָרִמים  ְמָחה, ׁשֶ ְלֵתאּור קֹולֹות ַהּשִׂ

מֹו  ָהָאֶרץ ִנְבְקָעה ּכְ ְדֶמה ָהָיה ׁשֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
ְרִעיַדת ֲאָדָמה. ּבִ

ת. הֹוָמה – רֹוֶעׁשֶ  41

עֹוִדי  ְוֵעיַני רֹאֹות – ָזִכיִתי ִלְראֹות ּבְ  48
ים. ַחּיִ ּבַ

ַח -  ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ ֲחֵזק ּבְ ֶלְך ַוּיַ ָקם ַוּיֵ 50  ַוּיָ
ִדים  ָעִלים ָהְרצּוִפים ְמַלּמְ ת ַהּפְ לׁשֶ ׁשְ

ׁש  ַח ֵמֲחׁשָ ְזּבֵ יַע ַלּמִ הּו ִמֵהר ְלַהּגִ ֲאדֹוִנּיָ ׁשֶ
ה ַלֲהִמיתֹו. לֹמֹה ְיַצּוֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ה ֶאת ַעְצמֹו  ה ְמַכּנֶ ֶאת ַעְבּדֹו - ֲאֹדִנּיָ  51
לֹמֹה. ֶעֶבד ִלׁשְ

ר ְוֶנֱאָמן. ָנה ְלָאָדם ָיׁשָ ּוָ אן ַהּכַ ֶבן ַחִיל – ּכָ  52 
ֲעָרתֹו ָאְרָצה – לֹא יּוַמת. ֹלא ִיּפֹל ִמּשַׂ



    200

ָאה ַה־20 טֹון, ַהּמֵ ר ְקַלְיב ֶאּפְ ַח, ִצּיֵ ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ ה ֶנֱאָחז ּבְ ֲאֹדִנּיָ

ָיֵמינּו  ַח". ּבְ ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ ה ָאַחז ּבְ ה: "ְוִהּנֵ ר ַעל ֲאדִֹנּיָ ָפסּוק 51 ְמֻסּפָ ּבְ
ֱאָחז  ר רֹוִצים ְלָתֵאר ָאָדם ַהּנֶ ֲאׁשֶ ֶאֶלת. ּכַ צּוָרה ֻמׁשְ ִבּטּוי ֶזה ּבְ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

ר לֹוַמר ְלֻדְגָמה: רֹאׁש ָהִעיר,  א אֹותֹו, ֶאְפׁשָ ל ְלַמּלֵ ָבר ֵאינֹו ְמֻסּגָ ּכְ ַתְפִקיד ׁשֶ ּבְ
ָכל ּכֹוחֹוָתיו  רּוַע, ֶנֱאַחז ּבְ ְפקּודֹו ַהּגָ ְפִקידֹו ֵעֶקב ּתִ ׁש ִלְפרׁש ִמּתַ ּקֵ ִהְתּבַ ׁשֶ

ַח. ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ ּבְ



ֶמֶלְך.  יַצד ָעָליו ִלְנהֹג ּכְ ה ָעָליו ּכֵ לֹמֹה ְוִצּוָ ִוד ִלׁשְ ָנה ּדָ ִלְפֵני מֹותֹו ּפָ   .1

לֹמֹה? ִוד ַעל ׁשְ ה ּדָ ּוָ ּצִ ּוּוי ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַמהּו ַהּצִ א. 

ּוּוי ָהִראׁשֹון ָחׁשּוב? ַמּדּוַע ַהּצִ ב. 

ִוד?  ַאת ּדָ ַצּוָ ִני ּבְ ֵ ִעיף ַהּשׁ א. ַמהּו ַהּסְ  .2

ַעד  ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ לֹמֹה ְלָהִמית ֶאת יֹוָאב. ּכִ ה ַעל ׁשְ ִוד ִצּוָ ּדָ ב. 
ה ֶזה. ְוֶנֶגד ַמֲעׂשֶ

ִוד? ַאת ּדָ ַצּוָ י ּבְ ִליׁשִ ְ ִעיף ַהּשׁ ַמהּו ַהּסְ א.   .3

ה? ִעיף ַהּזֶ ָמה ּתּוְכלּו ִלְלֹמד ֵמַהּסְ ב. 

ּלֹא  ע ׁשֶ ּבַ ָרא, הּוא ֲהֵרי ִנׁשְ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ִוד ְלָהִמית ֶאת ׁשִ ה ּדָ ַמּדּוַע ִצּוָ  .4
ָיִמית אֹותֹו?

ָאה? ּוָ ַאר ְסִעיֵפי ַהּצַ ְ ָאה ִמּשׁ ּוָ ּצַ ִעיף ָהִראׁשֹון ּבַ ָמה ׁשֹוֶנה ַהּסְ ּבְ א.   .5

לֹמֹה? ָאתֹו ִלׁשְ ִוד ְלִפי ַצּוָ ֲערּו, ָמה ִהְדִאיג ֶאת ּדָ ׁשַ ב. 

ים  ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ָלׂשִ ּבְ
ָטח  ׁשְ ְפָטִרים ַעל ַהּמִ ֶאת ַהּנִ

ע,  ַתח ְמֻרּבָ יו ָהָיה ּפֶ ְחּתָ ּתַ ּמִ ׁשֶ
הּוא ִנְקָרא ַמֲאֵסָפה – ְמָעָרה 
ּה ָקְברּו ֶאת ַעְצמֹות  ֲחצּוָבה ּבָ

ָחה. ּפָ ֵני אֹוָתּה ִמׁשְ ל ּבְ ּכָ
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ה  ּלָ ם ַהּמִ ֶֹרׁש צו"ה ִנְגְזָרה ּגַ ַוְיַצו – ִמּשׁ   1
ּמֹוֵסר ָאָדם ִלְקרֹוָביו  ָאה: הֹוָראֹות ׁשֶ ַצּוָ

יַצד ִלְנהֹג ְלַאַחר מֹותֹו. ּכֵ

ל ָהָאֶרץ – ָקרֹוב ָלמּות. ֶדֶרְך ּכָ הֵֹלְך ּבְ   2 
ָאָדם ּבֹוֵגר  ְוָהִייָת ְלִאיׁש – ִהְתַנֵהג ּכְ

ּוַבַעל ַאְחָריּות.

י ה'. ם ֶאת ֻחּקֵ מֹר ְלַקּיֵ ׁשְ ֶמֶרת ה' - ִתּ ִמׁשְ   3 
ִרית  לּוחֹות ַהּבְ תּוב ּבְ ּכָ ְוֵעְדֹוָתיו – ָמה ׁשֶ

ם "לּוחֹות ָהֵעדּות". ְקָרִאים ּגַ  ַהּנִ
ֶכל  ׂשֵ ְפַעל ּבְ ּתִ ֵדי ׁשֶ יל – ּכְ ּכִ ׂשְ ְלַמַען ּתַ

ּוְבָחְכָמה ְוַתְצִליַח.

ָברֹו – ַהְבָטָחתֹו. ּדְ   4 
ֵרת - לֹא יּוַמת. ֹלא ִיּכָ

ָטח ִמׁשְ

ָפה ַמֲאּסֵ



ַטע.  ל ַהּקֶ ְתבּו ּתֶֹכן ָקָצר ׁשֶ ּכִ  .1
 

ַבע? ת ׁשֶ ֶעְזַרת ּבַ ח ּבְ ּפָ לֹמֹה ּבַ יל ֶאת ׁשְ ה ְלַהּפִ ה ֲאֹדִנּיָ יַצד ִנּסָ ּכֵ א.   .2

ה? ג ְלִאׁשָּ ה ֶאת ֲאִביׁשַ ֲערּו, ַמּדּוַע ָרָצה ֲאֹדִנּיָ ׁשַ ב. 

ה?  ל ֲאֹדִנּיָ ֶרת ׁשֶ ְסּתֶ ָנתֹו ַהּנִ ּוָ ַבע ֵהִביָנה ֶאת ּכַ ת ׁשֶ ַהִאם ּבַ  .3 
קּו. ֲערּו ְוַנּמְ ׁשַ

ֶלְך ָהָיה ַמֲעָמד ְמֻיָחד  ֵאם ַהּמֶ ּלְ ר ְלָהִבין ׁשֶ תּוב ֶאְפׁשָ ְלִפי ָמה ֵמַהּכָ  .4
ְמָלָכה? ּמַ ּבַ

 
לֹֹמה? יַע ׁשְ ה ִהּגִ י ֲאֹדִנּיָ ְלֵאיזֹו ַמְסָקָנה ְלַגּבֵ  .5

ים  ּנּוִיים ַקּלִ ׁשִ ַטע ּבְ ּקֶ ַני", חֹוֵזר ּבַ יב ֶאת ּפָ ׁשִ ּטּוי "ַאל ּתָ ַהּבִ  .6 
ָעִמים. לֹוׁש ּפְ ׁשָ

ַעם? ָכל ּפַ ְך ּבְ ְלִמי ֶנֱאַמר ּכָ א. 

ּטּוי? רּוׁש ַהּבִ ָמה ּפֵ ב. 

ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ ג. 
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ה. ׁשָ ּקָ ָאָלה, ּבַ ֵאָלה – ִמׁשְ 16  ׁשְ

ה ִלי ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִסיף –  ּכֹה ַיֲעׂשֶ  23 
ֱאלִֹהים ִיְגרֹם ִלי  ע ׁשֶ ּבָ  ֲאִני ִנׁשְ

 ְלָצרֹות ַוֲאסֹונֹות ְוַגם יֹוִסיף ֲעֵליֶהם 
בּוָעִתי. ם ֶאת ׁשְ ִאם לֹא ֲאַקּיֵ

ס ֶאת ּסֵ ֱהִכיַנִני – ּכֹוֵנן אֹוִתי, ּבִ  



לֹֹמה לֹא ָהַרג אֹותֹו?  ה - ַמּדּוַע ׁשְ ֶאְבָיָתר ָהָיה ִמּתֹוְמֵכי ֲאֹדִנּיָ  .1

ה ְלָהִמית ֶאת יֹוָאב? ֻקּדָ לֹמֹה ֶאת ַהּפְ יק ׁשְ יַצד ַמְצּדִ א. ּכֵ  .2

ה ַלֲהרֹג ֶאת  ּוָ ּצִ ׁשֶ לֹמֹה ּכְ ס ׁשְ ּסֵ י ַהּתֹוָרה ִהְתּבַ ַעל ֵאיֶזה חֹק ֵמֻחּקֵ ב. 
סּוק 14)  ֶרק כא, ּפָ מֹות ּפֶ ַח? (ְראּו ׁשְ ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ יֹוָאב ָהאֹוֵחז ּבְ

ה  ּבָ ְמִעי, ּוָמה ָהְיָתה ַהּסִ ִמית ַלֲהָמַתת ׁשִ ה ָהִרׁשְ ּבָ ָמה ָהְיָתה ַהּסִ  .3
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ֶרת? ּכִ ְסּתֶ ַהּנִ

יק  ר ְלַהְצּדִ ָדיו ֶוֱהִמיָתם - ֵאיְך ֶאְפׁשָ ִמְתַנּגְ יחּות ּבְ ְקׁשִ לֹמֹה ָנַהג ּבִ ׁשְ  .4
זֹאת?

 
ם סֹוף ְוַגם  ֵסֶפר ְמָלִכים א ֵהם ּגַ ָרִקים א, ב ּבְ ּפְ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ  .5

ָנה?  ּוָ ַהְתָחָלה. ְלָמה ַהּכַ

ִעְבִרית  ְתבּו אֹוָתם ּבְ ל ָיֵמינּו, ּכִ ִעְבִרית ׁשֶ ִטים ּבְ ּפָ ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ  .6
ִמְקָרִאית: 

סּוק 2)  ָקרֹוב ָאמּות (ּפָ ּבְ א. 

סּוק 17)  הּוא לֹא ְיָסֵרב ָלְך (ּפָ ב. 

סּוק 20) ֲעַלת ֵעֶרְך ָקָטן (ּפָ ה ּבַ ׁשָ ּקָ ֵיׁש ִלי ּבַ ג. 

סּוק 45) ם ָלַעד (ּפָ ְתַקּיֵ ִוד ּתִ ֶלת ּדָ ׁשֹוׁשֶ ד. 

ֶרת ּכֹוֶתֶרת ִלְפסּוִקים 46-26. ְחּבֶ ּמַ יעּו ְוִכְתבּו ּבַ ַהּצִ   .7
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ל ֶאְבָיָתר. ֲעָנתֹת – ִעיר ֻהַלְדּתֹו ׁשֶ  26 
ֶדיָך – ֵלְך ְלֵביְתָך ּוְלַנֲחָלְתָך. ֵלְך ַעל ׂשָ

 

ֵאי  ין נֹוׂשְ אָת ֶאת ֲארֹון ה' – ָהִייָת ּבֵ ָנׂשָ
ַלִים. ָאִבי ֶהֱעָלה אֹותֹו ִלירּוׁשָ ׁשֶ  ָהָארֹון, ּכְ

ה  ר ִהְתַעּנָ כֹל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ְוִכי ִהְתַעּנִ
ֱאָמָניו  י ָהִייָת ִמּנֶ ָאִבי – ָסַבְלּתָ ִאּתֹו ּכִ

ִוד. ל ָאִבי ּדָ ׁשֶ

מֹו ַעל רֹאׁשֹו – ה'  יב ה' ֶאת ּדָ ְוֵהׁשִ  32
מֹותֹו  ם ּבְ י הּוא ָאׁשֵ ְגמּולֹו, ּכִ יב לֹו ּכִ ָיׁשִ

יו. ְגַלל ַמֲעׂשָ ּבִ

ֶלת ַמְלֵכי  א ָדִוד ִיְהֶיה ָנכֹון – ׁשֹוׁשֶ ְוִכּסֵ  45
ֶסת. יָבה ּוְמֻבּסֶ ְהֶיה ַיּצִ ִוד ּתִ ּדָ
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ֶלְך  ַהּמֶ ם ׁשֶ מּוֵאל ב, ְלַמְדּתֶ מּוֵאל א ּוׁשְ ֵסֶפר ׁשְ ר ּבְ ֻסּפָ ְלִפי ָמה ֵמַהּמְ  .1
ַדְעּתֹו, הּוא ֵאינֹו ָנִקי  ָכל ָהעֹוֶלה ּבְ ָרֵאל ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכְ ִיׂשְ ּבְ

ּקֶֹרת ֲחמּוָרה?  ּקֶֹרת, ְוַאף ִמּבִ ִמּבִ

ה,  ַבע: "ְוַעּתָ ת ׁשֶ ה ּבַ ם ה' ְלַאַחר ַמֲעׂשֵ ׁשֵ ָנָתן ָאַמר ְלָדִוד ּבְ  .2
ָמה ְנבּוָאתֹו ? ְ ּשׁ יַצד ִהְתּגַ יְתָך ַעד־עֹוָלם" ּכֵ סּור ֶחֶרב ִמּבֵ לֹא־ָתּ

ֶלְך? אּול ַהּמֶ מּותֹו של ׁשָ ֶלְך ִמּדְ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ מּותֹו ׁשֶ ָמה ׁשֹוֶנה ּדְ ּבְ  .3 
ם רֹוִצים  ִפיֶהם ַאּתֶ ּלְ ִעיִפים ׁשֶ ירּו ֶאת ַהּסְ ֲענּו, ַהְגּדִ ּתַ ִלְפֵני ׁשֶ

יֵניֶהם. וֹות ּבֵ ְלַהׁשְ

ּדֹורֹות  ם ּבַ ָרֵאל ּגַ יעּו ַעל ַעם ִיׂשְ ּפִ ִוד ִהׁשְ ל ּדָ ֻעּלֹוָתיו ׁשֶ ֵאילּו ִמּפְ  .4
ְסִעיִפים. מּו ּבִ ִאים? ַסּכְ ַהּבָ

ל ֶאָחד  ְקבּוצֹות. ּכָ ִוד. ּתּוְכלּו ַלֲעבֹד ּבִ י ּדָ ָהִכינּו ַאְלּבֹום ַעל ַחּיֵ  .5
ִוד.  י ּדָ ַחּיֵ ְתקּוָפה ַאֶחֶרת ּבְ ד ּבִ ִיְתַמּקֵ


