
 בס''ד

 

 מלכים א פרק כ ראשון  דף עבודה

 לפני שתתחיל ללמוד את הפרק, מה התפקיד הראשי של כל מלך? ________________ .1
 מי נמצא מעל המלך? ____________ .2

 

 אחאב=מלך ישראל, יושב בשומרון  דמשק-הדד=מלך ארם-לזכור: בן

 

 : ד-עכשו, קרא בבקשה את פרק כ, פס' א

 ארם?_______________________________מה דורש מלך  .3

 לדעתך, מדוע מלך ישראל מסכים?____________________________________ .4
 

 

 

 ט-קראו את פס' ה

 

ו, בנוסף לבקשה הקודמת שלו? -הדד בפס' ה-מה דורש בן .5

_______________________________________________ 

 הערות: 

 הבקשה החדשה היא בפס' ו פס' ה הוא הרקע )( לפס' ו, ולכן •

 מחמד עיניך=דברים אותם אתה מאד רוצה •

 

 

 הדד בפסוקים אלה: -הדד לאחאב, לפי דברי בן-צייר את היחס בין בן .6
 

 

 

 

 

 האם אחאב פועל לבד? מי עוזר לאחאב בפסוקים אלה? ____________ .7

  

בן הדד מלך 

 דמשק-ארם
 אחאב מלך ישראל



 פרק כ מלכים א –בס''ד דף עבודה שני 

 כה-פס' כג

ם  כג ּנּו ְואּוָלָ֗ ְז֣קּו ִמֶמֶּ֑ ן ָחֶֽ ם ַעל־ֵכֵּ֖ י ָהִרי֙ם ֱאֹ֣לֵהיֶהֶ֔ יו ֱאֹלֵהֵ֤ ְמ֣רּו ֵאָלָ֗ ם ָאֶֽ ֶלְך־ֲאָרָ֜ י ֶמֶֽ ְוַעְבֵדֵ֨

ם׃ ֱחַזֵּ֖ק ֵמֶהֶֽ א ֶנֶֽ ֹור ִאם־ל ֹ֥ ם ִאָת֙ם ַבִמישֶ֔ ר ַהְמָלִכים֙  כד ִנָלֵחֵ֤ ה ָהֵסֵ֤ ה ֲעֵשֶּ֑ ר ַהֶזֵּ֖  ְוֶאת־ַהָדָבֹ֥

ם׃ ֹות ַתְחֵתיֶהֶֽ ים ַפחֵּ֖ ֹו ְוִשֹ֥ מֶ֔ יש ִמְמק  ה־ְלך֣  כה ִא֣ ְמֶנֶֽ ה ִתֶֽ ְך  ְוַאָת֣ אֹוָתָ֜ ל ֵמֶֽ ֵפֵ֨ ִיל ַכַחִיל֩ ַהּנ  ׀ ַחַ֡

ּוס ַכ֣סּוס ם  ְוסֹ֥ ָלֵּ֖ ע ְלק  ם ַוִיְשַמֹ֥ ֱחַזֵּ֖ק ֵמֶהֶּ֑ א ֶנֶֽ ֹור ִאם־ל ֹ֥ ה אֹוָת֙ם ַבִמישֶ֔ ָלֲחָמֵ֤ ֶכב ְוִנֶֽ ֶכב ָכֶרָ֗ ׀ ְוֶר֣

ן׃ַוַיַֹ֥עש   ֵכֶֽ

 

 קרא את פס' כג:  .1

ּנּו ", עבדי מלך ארם אמרו  ְז֣קּו ִמֶמֶּ֑ ן ָחֶֽ ם ַעל־ֵכֵּ֖ י ָהִרי֙ם ֱאֹ֣לֵהיֶהֶ֔ במלים "  ֱאֹלֵהֵ֤

ש______________ יותר חזק מ________________. )צריך לזכור את 

 סיפור המלחמה.(

איזה הסבר הם נותנים לנצחון? מדוע ישראל היה יותר חזק מארם?  .2

__________________________________ 

ם "במלים הבאות  .3 ֱחַזֵּ֖ק ֵמֶהֶֽ א ֶנֶֽ ֹור ִאם־ל ֹ֥ ם ִאָת֙ם ַבִמישֶ֔ ם ִנָלֵחֵ֤ "  עבדי ְואּוָלָ֗

 מלך ארם אומרים שהם צריכים להלחם נגד ישראל ב_________. 

 )כמו להשבע "אם לא..." ( INDEED"אם לא"=אכן! 

 _________. הם בטוחים שאם ילחמו ב__________ אז הם __

לפי עבדי מלך ארם, מי יותר חזק ממי?  .4

_______________________________________________ 

קרא את פס' כה. לפי עבדי מלך ארם, איך תהיה המלחמה הבאה שונה  .5

 מן המלחמה הקודמת? _____________________________

לך ארם, העשרה: חזור עכשו לפס' כד. "המלכים" הם מלכים העוזרים למ .6

מלכים חלשים יותר שמשתתפים אתו. "פחות" הם פקידים אותם ממנה 

מלך ארם. כלומר, במקום "מלכים עצמאיים" העוזרים לו, יהיו לו פקידים 

ים שמלך ארם חזק מאד, כי יש לו "פחות" אִ ְר במקומם. הפקידים האלה מַ 

 והוא עליון עליהם. 
 


