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 ואירועיםתאריכים 

ַגע '.1 יַויִּ יעִּ בִּ ֵני  ַהֹחֶדׁש ַהשְּׁ ּובְּׁ
פּו ָהָעם  ים ַוֵיָאסְּׁ ָרֵאל ֶבָערִּ שְּׁ יִּ

ִּם רּוָׁשָל יׁש ֶאָחד ֶאל יְּׁ אִּ בניין -'כְּׁ
המזבח ע"י ישוע בן יהוצדק 

ואחיו הכהנים וזרובבל בן 
על  ב{.}ג',ואחיו שאלתיאל

המזבח הם מעלים "עולות לה' 
ולערב" מיום אחד עולות לבוקר 

לחודש השביעי 'והיכל ה' לא 
יוסד'.עוד כתוב שהם עשו את חג 

כֹות " הסוכות: ַוַיֲעשּו ֶאת ַחג ַהסֻּ
ָפר  סְּׁ מִּ יֹום בְּׁ ֹעַלת יֹום בְּׁ ַכָכתּוב וְּׁ
ַאֲחֵרי יֹומֹו: וְּׁ ַבר יֹום בְּׁ ַפט דְּׁ ׁשְּׁ מִּ ֵכן  כְּׁ

ָכל מֹוֲעֵדי  ים ּולְּׁ ֶלֳחָדׁשִּ יד וְּׁ ֹעַלת ָתמִּ
הָוה ַנֵדב  יְּׁ תְּׁ ֹכל מִּ ים ּולְּׁ ָדׁשִּ קֻּ ַהמְּׁ

ָדָבה ַליהָוה  ה{-}שם,ד"נְּׁ

ית'.2 בֹוָאם ֶאל  ּוַבָשָנה ַהֵשנִּ לְּׁ
ִּם  ירּוָׁשַל ים לִּ ַבֹחֶדׁש ֵבית ָהֱאֹלהִּ

ם את העמידו ראשי הע. י'ַהֵשנִּ 
שנה ומעלה  20הלויים מגיל 

לנצח)=להסדיר ולהגביר 
המלאכה(על מלאכת בית 

י ה'.הלויים חולקו לשת
קדמיאל בני קבוצות:בני ישוע,

יהודה,שעלו עם זרובבל בני ו
-והשניה ,74ומספרם היה 

ים ' :הבנאים בני חנדד דּו ַהֹבנִּ סְּׁ יִּ וְּׁ
הָוה  ים ֶאת ֵהיַכל יְּׁ ידּו ַהֹכֲהנִּ ַוַיֲעמִּ

ֵני  ם בְּׁ יִּ וִּ ַהלְּׁ רֹות וְּׁ ים ַבֲחֹצצְּׁ לָֻּבׁשִּ מְּׁ

הָוה  ַהֵלל ֶאת יְּׁ ם לְּׁ ַתיִּ לְּׁ צִּ ָאָסף ַבמְּׁ
ָרֵאל:ַוַיֲענּו ַעל  שְּׁ יד ֶמֶלְך יִּ ֵדי ָדוִּ יְּׁ

י  י טֹוב כִּ הֹוֹדת ַליהָוה כִּ ַהֵלל ּובְּׁ בְּׁ
ָכל ָהָעם  ָרֵאל וְּׁ שְּׁ דֹו ַעל יִּ עֹוָלם ַחסְּׁ לְּׁ
ַהֵלל ַליהָוה  דֹוָלה בְּׁ רּוָעה גְּׁ יעּו תְּׁ ֵהרִּ

הָוה  יא{-}ג',ט 'ַעל הּוַסד ֵבית יְּׁ

ִּם ' .3 רּוָׁשַל ַבֹחֶדׁש ַוָיבֹא יְּׁ
י יׁשִּ ית  ַהֲחמִּ יעִּ בִּ ַנת ַהשְּׁ יא ׁשְּׁ הִּ

)תאריך הגעת עזרא  'ַלֶמֶלְך
בא' ניסן התקבצו לירושלים.

ד ַהַמֲעָלהלעלות) סֻּ  ט{-}ז',ח((יְּׁ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?נאמר מה\על מי

הָוה ֱאֹלָהיו '.1 ַיד יְּׁ ֶתן לֹו ַהֶמֶלְך כְּׁ ַויִּ
)עזרא.ז',ו.עזרא  ו'ָעָליו ֹכל ַבָקָׁשת

עוד מכונה שם סופר מהיר 
 בתורת משה(

י '.2 רֹוׁש ֶאת  ____כִּ דְּׁ ָבבֹו לִּ ין לְּׁ ֵהכִּ
ַלֲעֹשת  הָוה וְּׁ ַלֵמד תֹוַרת יְּׁ ּולְּׁ
פָ  ׁשְּׁ ָרֵאל ֹחק ּומִּ שְּׁ יִּ  )עזרא.ז',י( ט'בְּׁ

ָחה ֶלֱאלִּ '.3 לְּׁ יֵאל ָוֶאׁשְּׁ יֶעֶזר ַלֲארִּ
ָיה ַמעְּׁ ׁשְּׁ יב       לִּ ָירִּ ָנָתן ּולְּׁ ֶאלְּׁ ּולְּׁ

ָלם  ׁשֻּ מְּׁ לִּ ָיה וְּׁ ַכרְּׁ זְּׁ לִּ ָנָתן וְּׁ ָנָתן ּולְּׁ ֶאלְּׁ ּולְּׁ
ָנָתן  ֶאלְּׁ יב ּולְּׁ יֹוָירִּ ים ּולְּׁ ָראׁשִּ

ים ינִּ בִּ '.שליחותם מְּׁ
הייתה_____________ )ללכת 

לאדו הראש להביא לויים 
 (. ז',טזמכספיא

נּו ַלֶמֶלְך ֵלאֹמר ַיד ' .4 י ָאַמרְּׁ כִּ
טֹוָבה  ָׁשיו לְּׁ ַבקְּׁ ֱאֹלֵהינּו ַעל ָכל מְּׁ

עֻּּז ָביוְּׁ ַאפֹו ַעל ָכל ֹעזְּׁ )ז',כב(  ו'ֹו וְּׁ
כיצד השיג עזרא 

הגנה?________  )קרא צום על 
 הנהר בתקוה שה' יענם(

ָרה ֲאֵלֶהם ַאֶתם ֹקֶדׁש ' .5 ָוֹאמְּׁ
ַהֶכֶסף  ים ֹקֶדׁש וְּׁ ַהֵכלִּ ַליהָוה וְּׁ

ָדָבה ַליהָוה ֱאֹלֵהי  ַהָּזָהב נְּׁ וְּׁ
הדברים נאמרו  .'ֲאֹבֵתיֶכם

ה במעמד______    )שקילת הנדב
ע"י הכהנים והלוים על נהר 

 אהוא.ח',כח(

י .'6 תִּ ַלמְּׁ כְּׁ נִּ י וְּׁ תִּ ָרה ֱאֹלַהי ֹבׁשְּׁ ָוֹאמְּׁ
י ֲעֹוֹנֵתינּו  ים ֱאֹלַהי ָפַני ֵאֶליָך כִּ ָהרִּ לְּׁ

ָלה  ַמעְּׁ ָלה  רֹאׁשָרבּו לְּׁ ָמֵתנּו ָגדְּׁ ַאׁשְּׁ וְּׁ
ם '.האשמה היא? ַעד ַלָשָמיִּ

הנשים הנכריות בימי  )לקיחת
 עזרא.ט',ו(

 

 

למה בקשר  –מספרים 
 הוזכרו המספרים הבאים?

מספר אגרטלי הזהב -30
שנתן כורש לששבצר נשיא 
 יהודה ע"י  מתרדת הגזבר.

 מספר אגרטלי הכסף.-1000
 מספר המחלפים.-29
 מספר כפורי הזהב.-30

 מספר כפורי הכסף.-410
 מספר כלים אחרים.-1000

סך כל הכלים שהעלה -5400
 יא{-לירושלים.}א',זששבצר 
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 מקומותמה אירע ב
  הבאים:

חנו שם על הנהר -אהוא
 שלשה וימים וקראו צום

מקומו של אדו -כספיא
הראש.לשם שלח עזרא 

 להביא לויים.
 שם-רחוב בית האלוהים

התקבצו העם לאסיפת 
 ים. שלשת הימ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מי היו האנשים הבאים?

 
 הכהן הגדול-ישוע

 
-בני קדמיאל,חנדד,יהודה

מבניהם העמידו לנצח על 
 מלאכת בית ה'.}ג',ט{

 
 אדו הראש

 
 18-שרביה ובניו

במספר,מהלויים שנשלחו 
  מכספיא

 
 20-חשביה,ישעיה ובניהם

 
מרמות בן אוריה 

הכהן,אלעזר בן פנחס,יוזבד 
לידם  -בן ישוע,נועדיה בן בנוי
נמסרו התרומות, כסף 

וכלים,מידי הכהנים והלווים 
לאחר שהופקדו בידם ע"י 

 עזרא.)ח',לג(
 

-)י',ו(יהוחנן בן אלישיב
ללשכתו הלך עזרא לאחר 
שהשביע את שרי הכהנים 

לנהוג כדברי הברית להוצאת 
 הנשים הנכריות.

שכניה בן יחיאל מבני 
מתודה על מעל -עילם)י',ב(

הגולה בלקיחת נשים נכריות 
ומבקש מעזרא שיכרות להם 

 ברית להוצאת הנשים.

ָיה ֶבן ,יֹוָנָתן ֶבן ֲעָשהֵאל זְּׁ ַיחְּׁ
ָוה  קְּׁ לָ ,תִּ ׁשֻּ ַתי מְּׁ ַׁשבְּׁ ם וְּׁ

י לקחו על עצמם -}י',טו{ַהֵלוִּ
את האחריות להסרת נישואי 

 התערובת בעצת העם.


