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 במדבר -חלק א'

 י':-פרקים ט' .1
  א.

כדי שיהיה סדר  -ינו לכל קבוצת שבטים להתחיל לצאתלכולם, החצוצרות צי כלליהענן היה  .1

 בהליכה.

ה, כגון ניצחון, למקרה של מלחמה להזעיק את הציבור, או את מנהיגיו, תקעו בימי שמח .2

 לעורר תפילה.

    

 . אם הענן האריך ימים רבים, והמקום בו שהו לא היה נעים ונוח. 1ב. 

 שהות קצרה מדי במקום נעים. -או: ההפך        

 ת הפקלאות, או לא.ולא יודעים אם לפרוק א –או: " מערב עד בוקר"        

 או: אם הם פרקו ומיד צריכים לארוז...       

 ימים.  10. שנה פחות 2    

 

 לא רצה ל"טרטר" את העם. –לספר על חסדי ה'  –ג. ע"פ רש"י 

 ישראל סבלו הכל בשקט.  –לשבח את ישראל  –ע"פ ספורנו     

  :יד'-פרקים יג' .2

 . יצרו תחושה שבלתי אפשרי לכבוש את הארץ.1א.

 . השמדה כללית  2   

 . מניעת חילול ה', מסתמך על יג' מידות הרחמים של הקב"ה. 1ב. 

 שנה נידודים. הם ימותו במדבר. הם פחדו שהטף יהיה לבז.  40 –. העונש 2    

 . כדי שתהיה אחידות גם בעונש, או אם יחזרו בתשובה.1ג. 

 בכך שיחבבו את הארץ, יעלו אליה. . 2   

 

 פרק יח':  .3

 העוון : כניסת זרים למשכן. גם הלווים ייענשו כי לא מנעו זאת. . 1 .א

 . לשמור שלא ייכנסו זרים למשכן.2

 קורח חלק על הכהונה, ולכן כדי להעצים את מיוחדות הכוהנים, נותנים להם מתנות..1 .ב

 המינים. 7 -ביכורים: כל איש מישראל נותן לכהן, את הפרי הראשון מ. 2

 תן לכהן עשירית ממה שקיבל מ"ישראל".תרומת מעשר:  הלוי נו   



 

 

 . לא ניתנה להם נחלה, והאוכל הוא החלקים מהקורבנות שהם מקבלים.1 .ג

 . כדי שלא יהיו עסוקים בעבודה לקיומם היומיומי, ויוכלו להתרכז בעבודת ה'.2

  

 פרק יט:  .4

 במרה.  . ביום הקמת המשכן / 1א. 

 ים" במתים, ולכן היה צריך הרבה מי חטאת. . לפני אירועי השנים האחרונות, שהיו "רוו2    

 . מי שנגע במת או בעצם , או בקבר, וכד' . אם מי ששהה בבית או אוהל בו יש מת. 1ב. 

 . כרת. 2     

 . אחרי המלחמה נגד מדיין, בפרק ל"א.1ג. 
 שהיא מטהרת טמא, אך מטמאת את העוסק בהכנתה. .  2          

 

  בנות צלפחד –פרק כז' . 5

 . כי היה קשור לחלוקת הנחלות והן בקשו את נחלת אביהן. 1א.

 . חשש שהנחלה תעבור לשבט אחר. הפיתרון: נישואין לבן השבט. 2   

 . כי משה לכאורה התגאה באומרו: " כל הדבר הקשה תביאון אלי". ( פרשת יתרו). 1ב. 

 . הלכות שנתעלמו ממשה:  פסח שני, מקושש, פנחס. 2    

 ו שאביה לא היה בעדת קורח ולכן זכאי לנחלה. הן אמר. 1ג.

 אלעזר הכהן ויהושע בו נון. . 2   

 

 עיון בנביאים ראשונים –חלק שני 
  יט'.:-שמואל ב' פרקים יח' .6

 . על מות אבשלום.1א.

 . כי הוא ידע, שזו לא בשורה טובה לדוד. 2   

 . מה קרה לאבשלום , זה מראה על דאגתו/ אהבתו לבנו. 1ב. 

 . הוא מראה לעם, שכל מאמציהם בשבילו היו לשווא.1. 2    

 . הוא אוהב את אויביו יותר מלוחמיו.2        

 . זה יגרום לעם לעזוב אותו.3        

 . שלא השלים עם בנו אבשלום , ששב לירושלים.1ג. 

          , כך יואב שלח את נעריו להרוג אתכמו שאבשלום שלח את נעריו להרוג את אמנון . 2    
  .אבשלום

         

 



 

 

  מלכים פרק ג': .7

 חכמה לשפוט את העם הגדול. 1א.

 בתנאי: אריכות ימים.. חכמה , עושר, כבוד, פרסום עולמי. 2   

 . בגבעון קיבל חכמה לשפוט, והוא הוכיח זאת במשפט הנשים. 1ב.

שייך  שהמת דם,, והאם הרמאית הזכירה קוהחי שלה. האם האמיתית הקדימה את היות 2   

 לשנייה.       

 . פס' כג': " .. ..זאת אומרת..."1ג. 

  יהרגו את הבן הנשאר וזה נועד כדי להוכיח לכולם את האמת. ( כי לא  –. ביקש שיחתכו 2    
 כמוהו, רק מתוך דברי הנשים). כולם היו מבינים         

 

 : מלכים א' פרק יא .8
 . מתנגד למלכות, אויב.1א.

 . כל עוד שלמה הולך בדרך ה' ה"שטנים" היו "רדומים" וכשהוא חטא הם "התעוררו". 2   

 . אחראי על גביית המס משבטי יוסף.1ב. 

 הוא מרד בשלמה, בהתריסו על בניית המילוא. הוא ברח למצרים.,. כי 2    

 . קריעת הממלכה מעם שלמה.1ג. 

 ואל פרש זאת כקריעת הממלכה. גם שאול קרע את מעיל שמואל, ושמהדומה: . 2    

 שבטים. 10השונה: אצל שאול כל המלוכה נלקחה ממנו, ואצל שלמה : רק         

 בקיאות בנביאים ראשונים –חלק שלישי 

 א. דוד על שאול ויהונתן. .9
 קינת דוד על מות שאול ויהונתן. .ד

 
 א. את נביאי הבעל והשקר. .10

 המזבח. ע"י ירידת האש על -ב. היענות ה' לאליהו

 
 א.  אל אחיה הנביא. .11

 ב. שבנו אבים ימות וכל משפחתו תחוסל.
 

 א. העם רגם אותו באבנים, כי היה שליח רחבעם. .12
 ב. מלחמת אחים בין יהודה וישראל.

 

 א. שהוא רצח את נבות כדי לרשת את שיטחו. .13
 את דמו בשטח נבות, הכלבים והעופות יכלו את פגרי משפחתו בעיר ובשדה.  הכלבים ילוקוב. 
 בימי בנו, כי הוא חזר בתשובה.  יתגשםכל זה     



 

 

 

 הסתירה את אחימץ ויהונתן השלוחים לדוד במרד אבשלום.א.  .14
 ב. השליכה את ראש בן ביכרי ליואב. 

 

 א. הובאה לדוד הזקן והחולה כדי לחממו. .15
 ב. אדוניהו.

 

 קריב בבית אל .א. ה .16
 נשבר, ונשפך ממנו הדשן.  –יבשה ידו. למזבח  -ב. לירבעם

 

 א. משרתו של שאול שדוד נתנו להיות אחראי על בית מפיבושת.  .17
 ב. מפיבושת מצפה שימליכו אותו במקום דוד. 

 

 . מות אבנר1 .18
 . העלאת הארון.2
 . תוכחת נתן את דוד. 3
 . מות עמשא. 4

 


