
 

 מיכה פרק ד: –דף עבודה 
קרא את פס' ד. )מחריד = מפחיד(. סכם את הפסוק במילה אחת )רק אחת!(  .א

.___________ 
איך מיכה פרק ד, פס' ד דומה לפסוק המתאר את המצב של עם ישראל בימי שלמה  .ב

 המלך, במלכים א, פרק ה?
ָרָכה שיתן ה' בעם ישראל אם  איך מיכה פרק ד, פס' ד דומה לפסוק המתאר את  הבְּ

 ישמרו את התורה? )ויקרא כו/ו( 
 

 עם ישראל בימי שלמה –מלכים א, ה/ה 

ַטח ִאִ֣יש ַתַַּ֤חת ַגְפנוֹ֙  ל ָלבֶֶׁ֗ ה ְוִיְשָראֵֵּ֜ ב֩ ְיהּוָדָ֨ שֶׁ ַויֵּ
י  ֵ֥ ל ְימֵּ ִ֣ר ָשַָׁ֑בע כ ָּ֖ ן ְוַעד־ְבאֵּ ָנ֔תו ִמָדָּ֖ ֵֽ ְוַתִַ֣חת ְתאֵּ

ה׃  ְשֹלמ ֵֽ
ַטח  securely=ָלבֶֶׁ֗

 

 החלק הדומה ל"עם ישראל בימי שלמה" סמן את

ִ֣ין  ו ְואֵּ ָנתָּ֖ ֵֽ ַחת ְתאֵּ ּו ִאִ֣יש ַתַַּ֧חת ַגְפ֛נו ְוַתֵ֥ ְוָיְֵֽשבֶ֗
ר׃ ֵֽ ות ִדבֵּ יד ִכי־ִפ֛י ְיהָוֵ֥ה ְצָבאָּ֖ ֲחִרָׁ֑  ַמֵֽ

ָרָכה –ויקרא כו/ו   עם ישראל בימי הבְּ

יד  ו ֲחִרָׁ֑ ִ֣ין ַמֵֽ ם ְואֵּ ָּ֖ ץ ּוְשַכְבתֶׁ רֶׁ ְוָנֵַֽתִתַּ֤י ָשלוםֹ֙ ָבָא֔
ב  רֶׁ ָּ֖ ץ ְוחֶׁ רֶׁ ַּ֤ה ָרָעהֹ֙ ִמן־ָהָא֔ י ַחָי ְוִהְשַבִתִּ֞

ם׃ ֵֽ ר ְבַאְרְצכֶׁ א־ַתֲעב ֵ֥  ל ֵֽ

ָרָכה"  סמן את החלק הדומה ל"עם ישראל בימי  הבְּ

ו וְ  ָנתָּ֖ ֵֽ ַחת ְתאֵּ ּו ִאִ֣יש ַתַַּ֧חת ַגְפ֛נו ְוַתֵ֥ ִ֣ין ְוָיְֵֽשבֶ֗ אֵּ
ר׃ ֵֽ ות ִדבֵּ יד ִכי־ִפ֛י ְיהָוֵ֥ה ְצָבאָּ֖ ֲחִרָׁ֑  ַמֵֽ

 
 מי "יושב"?האם מדובר בעם ישראל או בגוים?  -לדעתך  ---על מי מדובר בפס' ד  .ג

 נמק את דעתך. 
 
 
 
 

בפס' ה, איזה חלק מהפסוק מתאר את עם ישראל?  .ד
__________________________________________________ 

ת הגוים? איזה חלק מתאר א
_____________________________________________________ 

בפס' ה, מה ההבדל ה"מחשבתי" בין עם ישראל לבין  .ה
הגוים?___________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
__________________ 

ד? )איך התנהגות -איך התנהגות הגוים שונה ממה שראינו במיכה פרק ד, פס' א .ו
ד?( -הגוים שונה ממה שראינו בישעיה פרק ב, פס' ב

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

________________________ 
  



 
 

 קרא את פס' ו, ביחד עם פירוש הרד''ק. .ז

ּוא ְנֻאם־יְ  ום ַההֵ֜ ה -ַביָ֨ ה ְוַהִנָדָחָּ֖ ָע֔ לֵּ ְסָפהֹ֙ ַהצ ִ֣ ה א ֵֽ ִתי׃הָוֶ֗ ע ֵֽ ר ֲהרֵּ ָּ֖ ֲאשֶׁ ָָׁ֑צה ַוֵֽ  ֲאַקבֵּ
 פירוש הרד''ק: 

ּוא  ום ַההֵ֜  ביום קיבוץ גלויות -ַביָ֨

ְסָפהֹ֙       - I will gather    א ֵֽ
ה  ָע֔ לֵּ ( וכואבים, כי מי שהוא who limpישראל, שהם בגלות כמו חולים הצולעים )=ַהצ ִ֣

 בצרה הרי הוא כאלו צולע

מה, ואולי זה אמר על עשרת השבטים שהם רחוקים מארצם שהיא רחוקה ממקו --ְוַהִנָדָחָּ֖ה

 מאוד

ִתי ע ֵֽ  ( להם, כן איטיב להם.that I hurt)  כמו שהריעותי-- ֲהרֵּ

 
לפי הרד''ק, אל איזו קבוצה פונה פס' ו, ומה עושה קבוצה זו? 

______________________________________________________________ 
נבואה על קיבוץ גלויות )מצא את פרק ואת הפסוק(? היכן בישעיה מופיע 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

___________ 
ית הימים? לדעתך, מדוע ישעיה *לא* מזכיר את קיבוץ גלויות בנבואה על אחר

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________ 
 

 פסוק ז: .ח
 

ית ִר֔ ָעהֹ֙ ִלְשאֵּ לֵּ ת־ַהצ ֵֽ  ְוַשְמִתַּ֤י אֶׁ
 

ית ִר֔  survivor= ְשאֵּ

ּום ה ְלגִ֣וי ָעצָׁ֑  ְוַהַנֲֵֽהָלָאָּ֖
 

ֲַּֽהָלאָ   ה בפס' וָּ֖ה כמו וְַּהנִָּדחָ ָּ֖וְַּהַנ

ְך יְ  ם׃-ּוָמַלָ֨ ה ְוַעד־עוָלֵֽ ַעָתָּ֖ ֵֽ םֹ֙ ְבַהִ֣ר ִצ֔יון מֵּ יהֶׁ ַּ֤ה ֲעלֵּ  הָו
 

 
על מי ימלוך ה' בפס' זה? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

___________ 
 

ד )וממיכה פרק ד, פס' -איך מלכות ה' בפס' זה שונה ממלכות ה' בישעיה פרק ב', פס' ב
ד(? -א

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
____________________________ 

 


