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ֶּפֶרק יב

ְמַׁשל ִּכְבַׂשת ָהָרׁש – וְַהִּנְמָׁשל  )ְּפסּוִקים א–יד(

1.    רֹונִית ַהִּמְׁשְּפָטנִית

ָּדוִד ַהֶּמֶלְך ָחָטא: הּוא ָחַמד ֵאֶׁשת ִאיׁש,  

       ָנַאף

       וְָרַצח

א. ִמי יְִׁשּפֹט ֶאת ַהֶּמֶלְך וְיֲַענִיׁש אֹותֹו?   

רֹונִית ָקְרָאה ַעל ַמֲעָמדֹו ַהִּמְׁשָּפִטי ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִּביֵמי ֶקֶדם. ָהַעִּמים ַהַּקְדמֹונִים 

ֶהֱאִמינּו ֶׁשַהֶּמֶלְך הּוא ָהֵאל אֹו ְנִציג ָהֵאל. ַמֲעָמדֹו ָהיָה ָרם וְִנָּׂשא ֵמַעל ִלְׁשָאר 

ְּבנֵי ָהָאָדם. ַהֶּמֶלְך ָהיָה ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ: ָּכל ָהֲאָדמֹות, ָהְרכּוׁש וְָהֲאָנִׁשים ָהיּו 

ַׁשּיִָכים לֹו. ַהֶּמֶלְך ָהיָה ְמחֹוֵקק ַהֻחִּקים וְַהּׁשֹוֵפט. ַהֶּמֶלְך ָהיָה ָּכל-יָכֹול. 

ְּכיֶֶתר  ַהּתֹוָרה  ְלֻחֵּקי  ְלַצּיֵת  ָהיָה  ְוַחּיָב  ָהֵאל,  ְּבָחסּות  ַהֶּמֶלְך  ָׁשַלט  ְּביְִׂשָרֵאל 

ָהֲאָנִׁשים. 

ַּכֲאֶׁשר ֶמֶלְך יְִׂשָרֵאל ָחָטא, ָהיָה ָעָליו ָלֵתת ֶאת ַהִּדין ִּבְפנֵי ָהֱאֹלִהים. 

ַעל  ַהחֹוֵטא  ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ָהיָה  ְוַתְפִקיָדם  ָהֵאל,  ְׁשִליֵחי  ָהיּו  ַהְּנִביִאים 

ֲחָטָאיו.

ב. ִמי ַהּנִָביא ֶׁשִּנְׁשַלח ְלהֹוִכיַח ֶאת ָּדוִד ַהֶּמֶלְך ַעל ֲחָטָאיו? 

ג. ְּבֵאיזֹו ֶּדֶרְך ָּבַחר ָנַתן ַהּנִָביא ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהֶּמֶלְך ַעל ֲחָטָאיו? 

2. ְמַׁשל ִּכְבַׂשת ָהָרׁש )ְּפסּוִקים א–ד(. ַהְׁשִלימּו )ּבַַַּמְחֶּבֶרת(:

ְּבִעיר ַאַחת ָחיּו ְׁשנֵי ֲאָנִׁשים: ָהֶאָחד _________ וְַהֵּׁשנִי _________.

ָלִאיׁש ֶהָעִׁשיר ָהיָה _________; ָלִאיׁש ֶהָענִי ָהיְָתה ַרק _________.

ָהִאיׁש ֶהָענִי ָנַתן ַלִּכְבָׂשה ֶׁשּלֹו יַַחס ְמיָֻחד: _________.

יֹום ֶאָחד ִהּגִיַע _________.

ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ָרָצה ְלַכֵּבד ֶאת ָהאֹוֵרַח, ַאְך _________ ָלֵכן ֶהְחִליט _________.

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו

 ַּבַּמְחֶּבֶרת
ִּכְתבּו
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3. ַהִּסּפּור ֶׁשִּסֵּפר ָנָתן ַהּנִָביא ְלָדוִד נְִקָרא ָמָׁשל.

ָמָׁשל הּוא ִסּפּור ָקָצר, ַהְּמַסֵּפר ַעל ִּפי רֹב ַעל ַּבֲעֵלי-ַחּיִים אֹו ְצָמִחים.

ַּכּוַָנת ַהָּמָׁשל ִהיא ְלַלֵּמד ֶאת ְּבנֵי-ָהָאָדם ֶלַקח )מּוַסר ַהְׂשֵּכל(, ְלהֹוִכיַח אֹוָתם ַעל 

ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ּוְלַחּנְך אֹוָתם ְלַׁשֵּפר ֶאת ִהְתנֲַהגּוָתם. ַהְּמִציאּות, ַהִּמְסַּתֶּתֶרת 

ֵמֲאחֹוֵרי ַהָּמָׁשל, נְִקֵראת ִנְמָׁשל.

ַהְׁשִלימּו )ּבַַַּמְחֶּבֶרת(:

ַהִּנְמָׁשל ַהָּמָׁשל   

___________ ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר  

___________ ָהִאיׁש ֶהָענִי   

___________ ַהִּכְבָׂשה   

4. ְלָמה ִהְתַּכּוֵן ָנָתן ְּבִסּפּור ַהָּמָׁשל? 

5. ַמּדּוַע ָּבַחר ָנָתן ַהּנִָביא ְלהֹוִכיַח ֶאת ָּדוִד ַהֶּמֶלְך ְּבֶאְמָצעּות ָמָׁשל? 

6. ָּדוִד ִהְתַרּגֵז ְלֶׁשַמע ַהָּמָׁשל. ֵאיזֶה עֶֹנׁש ּגָזַר ַעל ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר? 

7. ֵּכיַצד נֹוַדע ְלָדוִד ֶׁשַהִּסּפּור ֵאינֹו ֲאִמִּתי )ָּפסּוק ז(? 

8. ָנָתן ַהּנִָביא ָמנָה ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשָעָׂשה ה' ְלָדוִד )ְּפסּוִקים ז–ח(. ֵאילּו ֲחָסִדים?

א. _____________________________________________________

ב. _____________________________________________________

ג. _____________________________________________________

ד. _____________________________________________________

   
ֶּבֶרת

ַּבַּמְח
בּו 

 ִּכְת
   

   
   

ֶרת 
ַּמְחֶּב

ּו ַּב
ִּכְתב

   
   

   
   

   
ֶּבֶרת

ַּבַּמְח
בּו 

 ִּכְת
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9.    רֹונִית ַהִּמְׁשְּפָטנִית

רֹונִית ָמְצָאה ֶׁשָהֳעָנִׁשים, ֶׁשּיְַקֵּבל ָּדוִד ַעל ֲחָטָאיו, ֵהם ַעל-ִּפי ָהִעָּקרֹון ֶׁשל ַהְּגמּול ְלִפי 

ַהַּמֲעֶׂשה: ִמָּדה ְּכנֶגֶד ִמָּדה. 

ַהְעִּתיקּו וְַהְׁשִלימּו )ּבַַַּמְחֶּבֶרת(:

ָהעֶֹנׁש  ַהֵחְטא          

)ָּפסּוק י( "ֶאת אּוִרּיָה ַהִחִּתי ִהֵּכיָת ַבֶחֶרב".      

    

     

)ָּפסּוק יא( "וִַּתַּקח ֶאת ֵאֶׁשת אּוִרּיָה ַהִחִּתי ִלְהיֹות ְלָך ְלִאָּׁשה".   

ְלִפי ֻחְמַרת ַהֲחָטִאים – ָּכְך ֻחְמַרת ָהֳעָנִׁשים.

 

10.       יַַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי

ִמְצאּו ְּבָפסּוק יב ִמָּלה וְִהּפּוָכּה. 

ַהְׁשִלימּו )ּבַַַּמְחֶּבֶרת( ְּבֶעזְַרת ַהִּמָּלה וְִהּפּוָכּה:

ָּדוִד ָעָׂשה ֶאת ַמֲעָׂשיו ּב _______________________________________

ֶאת ָעְנׁשֹו יְַקֵּבל  ____________________________________________

11. ֵּכיַצד ֵהגִיב ָּדוִד ְלִדְבֵרי ָנָתן ַהּנִָביא? ַהִקיפּו ְּבִעָּפרֹון ֶאת ַהְּתשּוָבה ַהְּנכֹונָה:

א. ָּדוִד ִנָּסה ִלְמצֹא ֵּתרּוִצים ְּכֵדי ְלַהְצִּדיק ֶאת ַמֲעָׂשיו.

ב. ָּדוִד ִנָּסה ְלָהִטיל ֶאת ָהַאְׁשָמה ַעל ֲאֵחִרים.

ג. ָּדוִד הֹוָדה ְּבֶחְטאֹו.

12. ָּדוִד ִהְתָחֵרט וְהֹוָדה ְּבֶחְטאֹו ֵמעֶֹמק ִלּבֹו. ַמה ִּבֵּׂשר לֹו ָנָתן ַהּנִָביא?

לֹו,  ֶׁשּיׁש  ַהְּמַעט  ֶאת  ֵמָאָדם  ִלגְזֹל  זֹוְמִמים  ּבֹו  ִמְקֶרה,  ַעל  ְלַסֵּפר  רֹוִצים  ַּכֲאֶׁשר 

ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבִּבּטּוי ִּכְבַׂשת ָהָרׁש.

   
ֶּבֶרת

ַּבַּמְח
בּו 

 ִּכְת
   

   
ֶּבֶרת

ַּבַּמְח
בּו 

 ִּכְת
   

   
ֶּבֶרת

ַּבַּמְח
בּו 

 ִּכְת
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ָּדוִד נֱֶעָנׁש ַעל ֲחָטָאיו
)ְּפסּוִקים טו–כה(

1. א. ַהְעִּתיקּו )ַלַּמְחֶּבֶרת( ֶאת ַהָּפסּוק, ַהְּמָתֵאר ֵּכיַצד ִנָּסה ָּדוִד ְלַהִּציל ֶאת ַהּיֶֶלד. 

ב. ַסְּמנּו ְּבַמְעּגָל ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשִּבַּצע ָּדוִד.

ג. ַמה ָּבא ִרּבּוי ַהְּפָעִלים ְּבָפסּוק זֶה ְלַהְדּגִיׁש?

2. ַמּדּוַע ָחְׁשׁשּו ַעְבֵדי ָּדוִד ְלַבֵּׂשר לֹו ַעל מֹות ַהּיֶֶלד?

ְלַאַחר מֹות ַהּיֶֶלד ֶנֱאַמר ַעל ָּדוִד:  .3

"וּיָָקם ָּדוִד ֵמָהָאֶרץ

וּיְִרַחץ וּיֶָסְך

וַיְַחֵּלף ִׂשְמֹלָתו 

וּיָבֹא ֵבית ה' וִַּיְׁשָּתחּו

וּיָבֹא ֶאל ֵּביתֹו

וִַּיְׁשַאל וַָּיִׂשימּו לֹו ֶלֶחם וּיֹאַכל". )ָּפסּוק כ(

א. ֵאיזֶה ֶאְמָצִעי ִסְפרּוִתי ִנְמָצא ְּבָפסּוק זֶה?

ב. ַמה ָּבא ֶאְמָצִעי ִסְפרּוִתי זֶה ְלַהְדּגִיׁש?

4. ַעל ָמה ָּתְמהּו ַעְבֵדי ָּדוִד? 

5. ֵּכיַצד ִהְסִּביר ָּדוִד ֶאת ִהְתנֲַהגּותֹו ַלֲעָבָדיו? 

6. ָּדוִד ָאַמר: "ֲאנִי הֵֹלְך ֵאָליו וְהּוא ֹלא ָיׁשּוב ֵאָלי". ְלָמה ִהְתַּכּוֵן ָּדוִד ִּבְדָבָריו?

7. ְלָדוִד ּוַבת-ֶׁשַבע נֹוַלד ֵּבן. 

א. ֵאיזֶה ֵׁשם ָנְתנָה ַּבת-ֶׁשַבע. ִלְבנָה ּוַמדּוַע?  

ַּבִּמְקָרא ָלרֹב ַהִאָּמהֹות – ֵהן ֶׁשָּנְתנּו ְליְַלֵדיֶהן ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהם.  

ב. ה' ָאַהב ֶאת ַהּיֶֶלד. ֵאיזֶה ֵׁשם ָנַתן לֹו ּוַמה ֵּפרּוׁשֹו?
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ָּדוִד ּכֹוֵבׁש ֶאת ָהִעיר ַרַּבת ַעּמֹון 
)ְּפסּוִקים כו–לא(

1. ַהְעִּתיקּו )ַלַּמְחֶּבֶרת( ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים ָּבֶרֶצף ַהּנָכֹון:

יֹוָאב נְִלַחם ָּבִעיר ַרַּבת ַעּמֹון.  

ָּדוִד ָהַפְך ֶאת ַאְנֵׁשי ַרַּבת ַעּמֹון ַלֲעָבָדיו.  

ָּדוִד נְִלַחם ָּבִעיר ַרַּבת ַעּמֹון וְָכַבׁש אֹוָתּה.  

יֹוָאב ִהְזִמין ֶאת ָּדוִד ָלבֹוא ּוְלַהְׁשִלים ֶאת ִּכּבּוׁש ָהִעיר ַרַּבת ַעּמֹון.  

ָּדוִד ָלַקח ָׁשָלל ַרב ֵמָהִעיר ַהְּכבּוָׁשה.  

2. ַמּדּוַע ִהְזִמין יֹוָאב ֶאת ָּדוִד ָלבֹוא ּוְלַהְׁשִלים ֶאת ִּכּבּוׁש ָהִעיר ַרַּבת ַעּמֹון? 

3. יֹוָאב ּגִָּלה ֶנֱאָמנּות ַרָּבה ַלֶּמֶלְך. ָהִביאּו הֹוָכחֹות ְלָכְך ִמּתֹוְך ַהֶּפֶרק.

4. ִּכְתבּו ִּבְלׁשֹון ַהָּתנָ"ְך:

________ א. ָענִי –  

________ ב. אֹוֵרַח – 

________ ג. ִרֵחם –  

________ ד. ִּפי ַאְרָּבָעה – 

________ ה. ְּבגָלּוי – 

________ ו. חֹוֶלה – 

________ ז. ָרָצה –  

________ ח. ָאַכל –  

________ ט. ֶּכֶתר – 

  
  
  
  
  
  
ת
ֶּבֶר
ְח
ּמ
 ַּב
בּו
ְת
 ִּכ
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