
 

 
   :מלחמהמהלך ה         

  __________________________ :       עם ישראל עומדים מול ארם כ
  ___________________כך עמדו במשך. שתי קבוצות של עדרי עיזים -

  . איש_______________ביום השביעי עם ישראל מצליחים להכות מארם 
 והחומה נפלה עליהם והרגה עוד ______________שאר הנותרים ברחו ל

_____________________.   
  ________________________________דד ברח אל העיר ונכנס בן ה

  
.  המלחמות ארם מחליטים לכרות ברית שלום עם ישראל2-לאחר הכשלון ב

  ______________הם שמים שקים במותניהם וחבלים בראשיהם לאות 
  :ההבטחות של בן הדד

1.__________________________________________________  
2.__________________________________________________  

  .הדד-אחאב אכן כורת ברית שלום עם בן
  

  .'מיכיהו הנביא מחליט להוכיח את אחאב על מעשהו שהיה רע בעיני ה
  :עולות שעושה מיכיהו כדי שאחאב לא יכיר אותוהפ

  ________________________הוא מבקש מאדם שיכה אותו כדי ש. 1
  _________________________________ולכן, האדם מסרב להכותו

  ______________ואכן האדם, מיכיהו מבקש מאדם נוסף שיכה אותו. 2
  .__________________וכך נראה ש

  . צעיף על עיניו-________ מיכיהו שם . 3
הוא צועק , ר אחאב עוברכאש. מיכיהו נעמד באמצע הדרך ומחכה לאחאב

  .אליו ומספר לו סיפור כביכול אמיתי
  

 מיכיהו היה במלחמה בא אליו איש ונתן לו לשמור על שבוי ואמר לו :המשל
או שהוא יצטרך לשלם כיכר __________________, שאם השבוי יברח 

  .לפתע נעלם השבוי ולכן מיכיהו שואל את אחאב מה דינו. כסף
  . אתה גזרת על עצמך את הדיו-_______________  __:הדין שחורץ אחאב

ואז אחאב מכיר , כאשר שומע זאת מיכיהו הוא מוריד את האפר מעיניו
  .אותו

  לכן,  זהו בן הדד-_________  כיון שאחאב שיחרר את :הנמשל           
             _________________________________________  

                  
  ________________________ :תגובת אחאב                  

ë ÷øô' 
íøà ïéáå ìàøùé ïéá úåîçìîä  

äðåùàø äîçìî:  
  __________________________________: הסיבה למלחמה

________________________________________________  
________________________________________________  

  :המשתתפים
  __________________________________________:מארם

  __________ -_____________________________ :מישראל
________________________________________________  

  __________________________________________:המקום
  _____________________________:  מלך ארם אומר לישראל

 -שעלים___ _______________-עפר __________________ -ישפוק
__________________  

  __________________________________________:ההסבר
________________________________________________  

  ____________________________: תשובת אחאב למלך ארם
 -מפתח __________________-חוגר __________________ -יתהלל

__________________  
  __________________________________________:ההסבר

________________________________________________  
  __________________________________: תוצאת המלחמה
äéðù äîçìî:  

  ___________________________________________:הזמן
  __________________________________________:המקום

  :ארם מחליטים ללמוד לקח מהמלחמה הראשונה ולכן
ה " הקב______________________________________: הם אומרים

  .ולכן הם מחליטים להילחם במישור, יכול לעזור לעם ישראל רק בהרים
   כי המלכים לא מכניסים-___________ :הם מחליפים את המלכים ב
   לא חסים על נפשם___________אבל ה,                את עצמם לסכנה

 .ים לרדת לעומק המלחמה                   ובגלל הכבוד הם מסתכנ
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