
 

 "למפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ .מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך -ְוָאַהְבָת"החינוכי מדרש הבית "
 veahavta10@gmail.com     0523985206   ♦  050-9113532    צוות פיתוח ובתי ספר מובילים

 

1 

 

 

 

 

 
 

 כ"ה בכסלו ה'תשע"ט א' כיתתי: עדמועד מבחן שלב                                                                             ( השלב הכיתתי1יחידה )
 בין אדם לעצמו, לזולתו לעמו בין אדם לארצו ומדינתו בין אדם לאלוהיו חזון החמ"ד

 בית חינוך כמשפחה. קידום אקלים מיטבי טיפוח זהות ציונית דתית. חמ"ד וקהילה וללמדלכל אדם ישנה. ללמוד  אבני דרך

 נושא
 ותוכן

 ֶזהּות: - 1יחידה 
 ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

 ֲחזֹון: - 2
 לשחרור השומרון 50

 ֲעָרִכים: - 3
 ִנְפָלאֹות ָהַרב ְוָהַרָבִנית נריה

 מפולין אל ארץ ישראל ורות היהדותהשומרון במק הליכות אחדות ואהבת ישראל שלב כיתתי
 תנועת נוער השומרון תנועת ההתיישבות  צניעות ומשפחה חינוך לדרך ה' שלב מוסדי

 וישיבת בני עקיבא

 שלבים:
 מחוזי וארצי

 בשירות האומה השומרון אתרים ויישובים  שליחות ומסירות נפש

 מסלול ידע:  מסלולים:
 ידיעת החומר + משימת ביצוע

ציור,  :חופשית עבודת חקר, או יצירה – צירהמסלולי י
 מלאכה, מצגות, הצגה או שיר, וכל ביטוי לחומר

 

ד. ף... ְולֹומֵּ ית ַהִמְדָרׁש ַהִחינּוִכי ְוָאַהְבָת | ַגם ַאִני ִמְׁשַתתֵּ  בֵּ

 } { השלב הכיתתימיקוד  שאלות חזרה ושינון לשלב א'

 .בונוסים 50ועוד  100 =מתחילים את המבחן עם צבירת נקודות  עידודים {
 עוד לפני ה"מבחן".להתחנך להעריך את ההכנה 

 הניקוד:

 אישור המורה סה"כ נקודות ניקוד לכל שאלה מספר שאלות נושא

  20 5 4 יחידת שינון

  30 1 30 אחדותיכות הל

  30 2 15 לשומרון 50

  20 2 10 הרב והרבנית נריה

 חתימת המורה בהתאם למה שענית והגשת... 

___________ 

 סך הכל =

 
 ++ בונוסים:

  איך תזכה? נקודות בונוס עוד בונוס נקודות על...

  שלך חתימה 10 למדת בחברותא

 _________________ שם החברותא:

 על קובץ החומר הורים חתימה 10 לימוד עם ההורים

 אותו וומלא דו"ח משימה ובקש דו"ח ביצוע שלך 20 שימת ביצועמ

 על קובץ המיקוד שאלות לחזרה חתימה מורה 10 אות לכל קובץ השאלות.תשובות מלי

 ! בהצלחה... מבחןהכנה מעולה לקראת ה

 טתשע"דון הארצי לבתי החמ"ד יסודי החי

 חיים של ִחינּוך בנושא:
 לאור דמות מופת השנה: 

 משה צבי והרבנית רחל נריההרב 
 שנה לשחרור השומרון 61וחגיגת 
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 ֵמֲהִליכוֹת ַאְחדּות וְַאֲהַבת יְִשָרֵאל{ 1|נושא 
{ -שינון = ללמוד בעליחידת             :השלמת מליםפה ובהבנה כללית 

 5 ות.נקוד 31סה"כ  נקודות. 6=  כל פסקה{  פסקאות 
 

ב ְוַלֹכל. ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ֶלֱאֹהב ִאיׁש ֶאת _____ ָהַאֲהָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ָהַרב ַאְבָרָהם יְִצָחק ַהֹכֵהן קּוק אוֵֹמר:  .א , ֹלא _____ַבלֵּ

י  את ְידֵּ י ָלצֵּ  ֶאָחד ַמָמׁש.ְבנֵּי ָאב  _____ָהְראּוָיה  _____, ִכי ִאם ְבַאֲהָבה _____ָבַאֲהָבה ֶׁשִהיא ַרק ְכדֵּ

ל, ְוָהיּו "ְכִאיׁש  _____ְכמֹו ְבַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ָכְך ַגם ְסִביב ָהַרב ָמְרְדַכי ֵאִליָהּו אוֵֹמר:  .ב י ִיְשָראֵּ " ִבְגַלל _____ָעְמדּו ָכל ִׁשְבטֵּ

ל, ְוָצִריְך ׁשֶ  _____ַה"לֵּב ֶאָחד" ֶׁשהּוא ַהִמְׁשָכן. ָאנּו  ד ֶאת ִיְשָראֵּ יתְלַאחֵּ ב ָהֶאָחד" ֶׁשל כָֻּלנּו ִיְפַעל, ְוהּוא בֵּ ן, -"ַהלֵּ ַהִמְקָדׁש. ָלכֵּ

ל ְלִבְנַין ַהִמְקָדׁש. ְוַעל ְמַנת ֶׁשַהִמְקָדׁש ִיָבֶנה  – _____ַעל ְמַנת ֶׁשִתְהֶיה  ינּו ְלִהְתַפלֵּ ינּו ְלַהְקִפיד  –ָעלֵּ ְבַאְחדּות _____ָעלֵּ

ל.  ְבתֹוְך ַעם ִיְשָראֵּ

ְבָרה ָלּה ַיְחָדו כְ  ,ַעל ְירּוָׁשַלִים ֶנֱאַמר ַבַתְלמּוד ַהְירּוַׁשְלִמיָהַרב ֹמשֶׁה ְצִבי נְֵריָה ִהְסִביר:  .ג ל ֶזה  _____ ִעיר –ִעיר ֶׁשחֻּ ִיְשָראֵּ

נּו  _____יֹות.. ַרק ַעָתה ְכֶׁשכָֻּלנּו ֶדֶרְך ַׁשַער ֶאָחד ַׁשַער ָהֲארָ  _____ְכֶׁשִנְכַנְסנּו  -ַבדֹור ֶׁשָלנּו  –ָלֶזה. ַרק ַעָתה  ְכֶׁשְבֹראׁשֵּ

ם הּוא ָצָבא  ב ֶאָחד ָכל  _____עֹוֶמֶדת ֶמְמָׁשָלה ]=ְמלֶֻּכֶדת[, ְכֶׁשָצָבאנּו ַהלֹוחֵּ ינּו עֹוְמִדים ְבלֵּ ֲאחֹורֵּ ל, ְכֶׁשמֵּ ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיְשָראֵּ

ינּו ֲאֶׁשר ִבְתפּוצֹות ַהגֹוֶלה, רַ  ן ֶהְחִזיר ָלנּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְוה' ַהַמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִציוֹ  – _____ק ַעָתה ָזִכינּו ַלְמֹאָרע ַאחֵּ

ֶׁשת ַהָיִמים[.  ]=ְבִמְלֶחֶמת ׁשֵּ

ן לֹוַמר ְבָכל יֹום לִ , הּוא ַרִבי ִיְצָחק בֶ _____ֲהֵרינִי ְמַקֵבל ָעַלי.  .ד ר לֹוַמר ן ְׁשֹלֹמה ַאְׁשְכַנִזי, ִתקֵּ ְפנֵּי ְתִפַלת ַׁשֲחִרית נָֻּסח ֶזה, ְוִיָזהֵּ

ב  יִני _____ְבלֵּ ה ֶׁשל  _____: "ֲהרֵּ ל  _____ָעַלי ִמְצַות ֲעשֵּ ב ֶאת ָכל ֶאָחד ִמְבנֵּי ִיְשָראֵּ יִני אֹוהֵּ ֲעָך ָכמֹוָך. ַוֲהרֵּ  _____ְלרֵּ

ל ִלְפנֵּ  ן ֶאת ִפי ְלִהְתַפלֵּ יִני ְמַזמֵּ אֹוִדי. ַוֲהרֵּ ל ַהְתִפָלה ְלָרצֹון ּומֵּ י ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא", ְויֹוִעיל ְמֹאד ֶׁשִתְתַקבֵּ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ

 ִלְפנֵּי ה'.
 _________________________________________________________________________________________________________עד כאן __________________

 

 13  }  נקודות 31סה"כ  .נקודה 2כל שאלה = שאלות 

לכוללת מה א.  ְשָראֵּ  ?מצוות ַאֲהַבת ִי
 .היא כלל גדול בתורה .1
 .מצוות שבין אדם לחברו ואת כל התורה כולה .2
 .מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו .3

 

ְש  ב. ל 'ָמה ֲאַנְחנּו ַעם ִי ל'?מהם שני הערכים שמהם נובעת ההגדרה שלנו- ׁשֶׁ  ָראֵּ
 .אמונה בה' וביטחון בה' .1
 יראת שמים ואהבת תורה. .2
 .אחדות ישראל ואהבת ישראל .3
 

"ְַאֲהָבת ישראל"? ַאְחדּותמה ההבדל בין ערך "ג.   ישראל" לערך של 
 ביטוי ליחסים שבין יהודי ליהודי. –הגדרה כללית שלנו בתור עם. אהבת ישראל  –אחדות ישראל  .1

 מצווה שעלינו לקיים. –ן יהודי ליהודי. אהבת ישראל הגדרת היחסים בי –אחדות ישראל  .2
 .הגדרה של איך עלינו להתנהג – ואהבת ישראלהגדרה של מה אנחנו.  –אחדות ישראל  .3
 

ד ָהָהר"? ה שלדרשהד. מה הוכיחו חכמינו מ גֶׁ ל נֶׁ ְשָראֵּ "ַוִיַחן )בלשון יחיד( ָׁשם ִי  הפסוק 
 .שמתוך אחדות זכינו לקבל את התורה .1
 מדו כל אחד ממול הר סיני.שעם ישראל ע .2
 ניתנה לכל אחד מעם ישראל.  שהתורה .3
 

 כיצד המהר"ל מסביר לנו את החשיבות הרבה של ערך האחדות בעם ישראל? .ה
 כי אנחנו עם אחד ועם מיוחד ולכן האחדות מאד חשובה. .1
 שהאחדות היא מצווה ולכן כל אחד חייב לקיים אותה. .2
 .ר על אחדות ישראלמפני שה' אחד, גם אנו עם ה' חייבים לשמו .3
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ל"מה למדנו במיוחד מה .ו ְשָראֵּ ר "ַאֲהַבת ִי פֶׁ ל ַאבּוֲחִציָרא ַבַבא ַסאִלי זצ"לשחיבר  סֵּ ְשָראֵּ  ?ָהַאְדמֹו"ר ַרִבי ִי
 שמצווה מהתורה לאהוב כל אחד מעם ישראל. .1
 .שכל מצוה בתורה מיוסדת על מצוות ואהבת לרעך .2
 אותו.שרבי ישראל אבוחצירא אהב כל יהודי וברך  .3

 

ת ה'הלמדנו על מעלת אחדות ואהבת ישראל משני  מה .ז "ְוָאַהְבָת אֶׁ ֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה'" פסוקים:  "ְוָאַהְבָת ְלרֵּ יָך"-   ?ֱאלהֶׁ
 שהתורה השוותה את שני הפסוקים בלשון דומה, ושניהם שווים בגימטרייה. .1
 שצריך לאהוב את עם ישראל כמו שאוהבים את ה', ושתי המצוות שוות. .2
 שני הפסוקים שווים בגימטרייה ולכן אחדות ואהבת ישראל הן ממש מצווה.ש .3

 

 כמוך"? –מה המשמעות המודגשת במלים בפסוק: "לרעך  .ח
 שצריך לאהוב את החבר = "רעך", לפני שאתה אוהב את עצמך = "כמוך" .1

 שאדם צריך לדעת את אהבת עצמו כראוי, ואז ידע להראות אהבה כראוי גם לרעהו. .2
 ב רק את מי שהיא "רעך" וחבר שלך, ולא חייבים לאהוב אחרים זרים.שמצווה לאהו .3

 

ת ַמְׁשָמעּות  .ט ר ַהִמְצוֹות מצות אהבת ישראלָהַרְמַב"ם ַמְסִביר אֶׁ פֶׁ  המובא בהסברו? כלל. מה הְבסֵּ
 הוא: כל מה שארצה לעצמי, אוהב שיהיה לחברי. כללה .1
 הוא: שמצווה לאהוב כל אחד ללא שום הבדל. כללה .2
 חובה לכבד כל אחד, גם אם הוא לא כיבד אותך. הוא:כלל ה .3

 

יאֹוכיצד י.  ְׁשנֵּ ת הַ ַרִבי  ר אֶׁ ר ַהַתְנָיא לחשיבות המרכזית שר ַזְלָמן ְמָבאֵּ פֶׁ ל ַבסֵּ ְשָראֵּ  ?ַאֲהַבת ִי
 זה כלל גדול בתורה". –מדברי רבי עקיבא שאמר "ואהבת לרעך  .1
 שעם ישראל זו לתורה רק כאשר היו מאוחדים. .2
 ישראל הם כמו איברים של גוף אחד. שכל עם .3

 

 מהן שתי הדעות? –ְוָאַהְבָת  את מצוות ותמגדירהשתי דעות בדברי הפוסקים למדנו יא. 

 לעשות טוב עם החבר. –להימנע לא לפגוע באחר, דעה שניה  –דעה אחת  .1
 לאהוב רק מי שנחשב "רעך". –דעה שניה לאהוב כל אחד.  –דעה אחת  .2
 המצווה יום רק מדברי חכמים. –דעה שניה ורה תמיד. המצווה מהת –דעה אחת  .3

 

ק  ל ְכגּופֹו כייב. ָהַרְמַב"ם ּפֹוסֵּ ְשָראֵּ ָחד ִמִי ָחד ְואֶׁ ֱאֹהב ָכל אֶׁ  . מה הדוגמא שהרמב"ם מציין להסבר המצוה?ִמְצָוה לֶׁ
 לשבח, לחוס על ממונו, ולשמור על כבוד החבר.הדוגמא בדברי הרמב"ם היא:  .1
  כמו אברהם אבינו שאהב וקרב כל אדם לא מונה בה'. ב"ם היא:הדוגמא בדברי הרמ .2
 להכניס אורחים, לבקר חולים, להציל כל אחד. הדוגמא בדברי הרמב"ם היא: .3

 

ֲעָך  יג. מה הכלל שלמדנו מהכתוב במצווה:  ?"ָכמֹוָך –"ְלרֵּ
 כי גם הוא אוהב אותך. - שמצווה לאהוב את החבר .1
 חבר: לעשות רק טוב, ולא לעשות רע.ה מו שאדם רוצה לעצמו, כך יתנהג עםכ .2
  וכך מותר לו גם לאהוב את עצמו. –כלל בחיים, שאדם אוהב את החבר  .3

 

ר ְבָצָרה-  –במה שהוא למד מָהֲאִר"י ַהָקדֹוׁש  ]=מורנו הרב חיים ויטאל[יד. במה משתף אותנו מהרח"ו  ׁש ָחבֵּ על מקרה של "ִאם יֵּ
ה אֹו ָזקּוק ִלְדַבר  ?ָמה"-אֹו חֹולֶׁ

 רק חבר שמרגיש קרוב אליו יעזור לו במה שהוא צריך. .1
 שכולם ישתתפו יחד להתפלל עליו ולהשתדל לטובתו. .2
 הוריו ובני משפחתו חייבים להזדרז ולטפל בו ולסייע לו. .3

 
ץ על אהבת ישראלה המיוחדת שלמדנו כטו. מהי ההדר ָחפֵּ ן- הֶׁ ִאיר ַהֹכהֵּ ל מֵּ ְשָראֵּ ְׁשִמיַרת ַהָלׁשֹון?ַחִיים- ְבִספְ -מדברי ַרִבי ִי  רֹו 
 להרבות יחסים טובים עם חברים בפועל ממש. .1
 שאסור לדבר לשון הרע ולא רכילות. .2
 טוב לבקר חולים ולשאול על מצבם ולעודד אותם. .3
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ת ַלֲעשֹות ַמֲעִשים טֹוִבים ִעם ָכל ָאָדם. ציין  ל ְמַחיֶׁבֶׁ ְשָראֵּ ל ְוַאֲהַבת ִי ְשָראֵּ בר כמינו כדוגמאות של מעשים שח 3טז. ִמְצַות ַאְחדּות ִי
 קבעו וחייבו כל אחד מאתנו?

 אהבת הרע, נתינת צדקה, להאיר פנים. .1
 וגם לא לשמוע לשון הרע.לא לבייש, לא לדבר לשון הרע,  .2
 גמילות חסדים, לשמח חתן וכלה, לבקר חולים. .3

 

ָשיו הּוא ָרחיז. איך צריך לנהוג במקרה ש" ַעל ִּפי ַמֲע ה ְיהּוִדי ׁשֶׁ  "?ֹוק ִמתֹוָרה ּוִמְצוֹותרֹואֶׁ
 להעיר לו שאינו נוהג כהלכה, והוא נכשל בעבירות. .1
 להשתדל לקרב אותו בדרכי נועם ובהתאם לו לתורה ומצוות. .2
 לתת לו כיפה ותשמישי קדושה, ולקחת אותו לבית הכנסת. .3

 

ל ַליְ יח.  ץ ָקַבע ְתָנִאים ְלִהְתַקבֵּ ם: ַאֲהבַ ִׁשיָבתוָהַרב גֵּ הֶׁ ָחד מֵּ ל- ְואֶׁ ְשָראֵּ  . כיצד הרב גץ הסביר את התנאי הזה למעשה?ת ִי

 שכל תלמיד מתחייב לאהוב כל אחד מתלמידי הישיבה. .1
 שאהבת ישראל היא תנאי ללימוד תורה. .2
 לאהוב כל אחד מעם ישראל בכל מצב שיהיה. .3

 

ִׁשיָבה-  ל ַלְי ץ ָקַבע עוד ְתָנאי ְלִהְתַקבֵּ  ?שלמדנו תנאי הנוסףמהו ה –בנוסף לאהבת ישראל יט. ָהַרב גֵּ
 אהבת התורה. .1
 דבקות חברים. .2
 אהבת ארץ ישראל וצה"ל. .3

 

ר"ה תכברלמדנו על מי שזוכה ב. כ ְתָּפאֶׁ ר ְבָך אֶׁ ל ֲאׁשֶׁ ְשָראֵּ "ִי  ?זו ברכה על מי נאמרה - פסוק: 
 על יעקב אבינו לאחר שנקרא בשם "ישראל". .1
 .מי שמתנהג עם חבריו באהבה ושלוםעל כל  .2
 הם מאוחדים ואוהבים זה את זה. על כל עם ישראל כאשר .3

 

ה"?כא.  ר ְבלֹא ַתֲעשֶׁ ל ְבִלבֹו עֹובֵּ ְשָראֵּ ָחד ִמִי  מה מידת החסידות שלמדנו למעשה מההלכה: "ָכל ַהּׂשֹונֵּא אֶׁ
 לדחות מהלב כל שנאה גם כלפי מי שפגע בנו, כמו שנהג יוסף הצדיק.טוב למדנו ש .1
 כמו שיוסף לא שנא את אחיו, וכל מי ששונא עובר עבירה מהתורה. למדנו שאסור לשנוא .2
 למדנו שהאיסור לא לשנוא הוא מידת חסידות, ולא מצוה מפורשת בתורה. .3

 

רֹו ֲאִפילּו ְבִדבּור ִבְלַבד"?כב.  ת ֲחבֵּ ר אֶׁ  מה למדנו למעשה מההלכה: "ָאסּור ָלָאָדם ְלַצעֵּ
 למדנו שאסור לגרום צער במיוחד לחבר. .1
 לא להרגיז ולא להעליב.נו, למד .2
 שאסור לדבר עם החבר כי זה עלול לגרום לו צער.למדנו,  .3

 

 כג. איך למדנו להגיב כלפי מי שפגע בנו?
 לפגוע בו בחזרה ולא לוותר, אחרת חלילה הוא ייענש בשמים. .1
 להגיב בהתאם למה שהוא עשה לנו, ולא להגיב יותר מזה. .2
 לסלוח. –אם הפוגע התנצל לא לשנוא. לברר יחד ממה שאירע ולמה, ו .3

 

ְלָחן ָערּוְך- דכ ר ִקצּור ׁשֻׁ פֶׁ ק ְבסֵּ ָחָטא ומדריך אותנו איך להתנהג במקרה של ". ַהָגאֹון ַרִבי ְׁשֹלֹמה ַגְנצְפִריד ּפֹוסֵּ רֹו ׁשֶׁ ת ֲחבֵּ ה אֶׁ ָהרֹואֶׁ
ְך לֹא טֹוב רֶׁ ָהַלְך ַבדֶׁ  . כיצד הרב מדריך אותנו להתנהג במקרה זה?"אֹו ׁשֶׁ

 כלל לא אוהב שחבר מעיר לו.-להתערב ולא להעיר, כי חבר בדרךלא כדאי  .1
 בעיה שלו. –בכל מקרה מצווה להעיר לחבר, וזו חובתך כלפיו. ואם לא ישמע  .2
 יימנע מלהעיר לו. –מצווה להעיר לו על מה שהוא עושה. ואם לא יקשיב לו  –אם החבר יקשיב  .3

 

יׁשה: כ. למדנו הלהכ  ?זו רו בהלכהכאות שנז" מהן שתי הדוגמָאסּור ְלַביֵּ
 לא לקרוא בשם שמבייש, ולא לספר בפניו דבר שיגרום להתבייש. .1
 אסור לבייש בדיבור בקול, ואסור לבייש אפילו בדיבור שקט. .2
 וגורם בושה במבט בעיניים לועגות.שתי דוגמאות: לועג בחיוך,  .3
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רלמדנו שחייבים "כו.  ָחבֵּ ר ִבְכבֹוד הֶׁ יאֹור ַזְלָמן  ַהָגאֹון". מה חידש ְלִהָזהֵּ ְׁשנֵּ ְלָחן ָערּוְך ָהַרב במה שהוא פסק ְבספרוַרִבי   ""ׁשֻׁ
 ?ביחס להלכה זו

 שצריך לאהוב את החבר ולעזור לו בכל מה שהוא צריך. .1
 שאסור לגרום לבושה גם על ידי מעשה שנראה לנו טוב. .2
 שחייבים להיזהר ולשמור על החבר שאחרים לא יפגעו בו. .3

 

 מדוע? –נות מחייב להקפיד יותר זהירות וכבוד כלפיהם היחס ליתומים ואלמ כז.
 לא מדויק, כי היחס ליתומים ואלמנות שווה כמו היחס לכל אחד. .1
 כי הם מסכנים ובודדים ואין מי שיעזור להם. .2
 מפני שהם חיים בצער ובכאב אישיים. .3

 

 . מה חייב כל אחד לעשות כדי להתנהג ביחס של אחדות ואהבת ישראל?חכ

 ד כמו שהם אוהבים אותו, וכך נזכה לאחדות.לאהוב כל אח .1
 עבודה אישית להתנהג כראוי ביחסים של אהבה וכבוד. .2
 להשתתף בפעילויות חברתיות וציבוריות למען כולם. .3

 

ן קּוק למדנו- שאין לקבל את מ. כט  מה הכוונה? –שג ה"אהבה" בשטחיות ומדברי ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹכהֵּ
 רך האהבה כמושג, אלא נלמד אותו כראוי.הכוונה שלא נקבל את ע .1
 , אלא הוא ערך משמעותי בחיים.ר מובן מאליו או ענין פשוט בחייםלא לחשוב שאהבה היא דב .2
 שלא לקבל את מושג ה"אהבה" בשטח, בחוץ, אלא קודם כל בתוך הבית. .3

 

 ל. מה הקשר בין אחדות ואהבת ישראל לבין הגאולה השלימה?
 ד ישפיעו על כל עם ישראל אחדות ואהבה.שאליהו הנביא ומשיח בן דו .1
 שבגאולה השלימה כל עם ישראל יהיו מאוחדים ואוהבים זה לזה. .2
 אחדות ואהבת ישראל הם תנאי, ובזכותם נזכה בגאולה שלימה. .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ַהּׁשֹוְמרֹון ִבְמקֹורֹות ַהַיֲהדּות{ 2|נושא 
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 26 שאל }  נקודות 31סה"כ . נקודות 3כל שאלה = ות 
ָעִרים- ַביׁשּוִבים ּוַבִהְתַנֲחלּויֹות? -ה'תשע"ט  –השנה כמה שנים . 2-א זֹור ַהּׁשֹוְמרֹון- בֶׁ  מלאו ַלִהְתַייְּׁשבּות ַהֲחָדָׁשה ְבאֵּ

 שנים. 50 .1
 שנים. 51 .2
 שנים. 70 .3

 

 מה פירוש המושג: "השומרון"?. 3-א
 מקום של מתנחלים. .1
 עיר מצפון לירושלים. שם .2
 מרחב גיאוגרפי במרכז שטח מדינת ישראל. .3

 

 מהם הגבולות של אזור השומרון בשטח מדינת ישראל:. 33-א

 בצפון{ עמק יזרעאל. במערב{ השרון. בדרום{ יהודה. במזרח{ בקעת הירדן .1
 . במזרח{ בקעת הירדןהרי ירושלים. במערב{ השרון. בדרום{ הגולןבצפון{  .2
 ירדן. בדרום{ יהודה. במזרח{ ים התיכוןמערב{ . בחיפהבצפון{  .3
 

 
 
 

ק ט"ז ָּפסּוק כ"ד?. ב רֶׁ ר ְמָלִכים א'- ּפֶׁ פֶׁ  מה המקור לשם שומרון בהתאם לפסוק ְבסֵּ
 על שם מלך כנען ששלט אז בארץ. .1
 אדוני ההר.שהיה שמר איש ושמו על שם  .2
 שם שנתן שאול המלך לאחר שכבש את המקום. .3

 

 ?המלך אחאב לעיר שומרוןאיזה מעמד מיוחד העניק . ג
 עיר הבירה של ממלכת ישראל. .1
 עיר מיוחדת עבור כל אנשי הצבא. .2

 עיר מבצר להגנת הארץ בגבול המזרחי. .3
 

 מה המשמעות של "שן של פיל" בקשר לעיר שומרון? .2-ד
 הצבא הרומאי נלחם עם פילים והצליח לכבוש את העיר. .1
 פיל.-צורת העיר הייתה ארוכה וצרה כצורה של שן .2
 מלך אחאב בנה בנין מפואר מקושט בשני פיל.ה .3

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ק ו'' בספר מלכים . ה רֶׁ  ְמתֹוָאר כי מלך ארם בא לעיר שומרון. מה הוא עשה בה?(ּפֶׁ
 בא לביקור בעיר שומרון והתקבל בכבוד. .1
 עשה הסכם לשיתוף פעולה נגד מלך מצרים. .2
 הקיף את העיר במצור ונלחם בה. .3

 

 כיצד התנהגו היהודים תושבי העיר שומרון בימי המלכים? –מדרש חכמים על פי דברי הנביא עמוס ו. ו
 בגבורה נגד מלך אדום. .1
 הם סרבו לגור בעיר שהייתה של נוכרים ]=גויים[. .2
 בניגוד למצוות התורה. .3
 

 

ִקְיימּו ַבֲאַתר ָהִעיר ׁשֹוְמרֹון ַהְקדּוָמה? .3-ד  אלו שרידים נמצאו ַבֲחִפירֹות ׁשֶׁ
 בעיגול את התשובות הנכונות' (סמן

 שיני פיל .1
 מבנה של מזבח קדום. .2
 שברים של כדי חרס .3
 מטבעות מימי דוד המלך .3

 עמודים מפוארים .5
 

 ישראל מפת ארץ

ל שלפניך וסמן אותו ַזה .3-א ְשָראֵּ ץ ִי רֶׁ ת ִמיקּום ַהּׁשֹוְמרֹון ְבַמַּפת אֶׁ  ? בעיגולה אֶׁ
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 מה עשה מלך אשור בעיר שומרון?. ז
 .תהווהחריב אאת העיר כבש נלחם ו .1
 בנה בה את ארמון המלוכה שלו. .2
 של מלחמת פילים. השתתף בתחרות .3
 
 מה היה גורל היהודים מהעיר שומרון- לאחר שאלכסנדר מוקדון כבש את העיר?. ח
 התפזרו וברחו ליישובי היהודים בגליל. .1
 בחוץ לארץ. הם הוצאו מהארץ לגלות .2
 הרבה מהם מתו, והשאר ברחו. .3
 
 מלכי החשמונאים ובין העיר שומרון?מ. מה הקשר בין יוחנן הורקנוס ט

 .כבש את העירונלחם הוא  .1
 הוא קבע את שומרון לעיר הבירה שלו. .2
 .עד שהתמנה למלך נולד וגר בעיר אהו .3
 

ם ְיָווִני "ַסַבְסִטָיה". מה פירוש השם?  י. הורדוס המלך בנה מחדש את העיר שומרון- ְוָקָרא ָלּה ְבׁשֵּ
 העיר הנכבדת (לכבוד הקיסר'. .1
 העיר החשובה. .2
 .העיר המפוארת .3
 
ן מַ אי ף בֶׁ י ְצָבא ַהְיהּוִדים- והוא היחיד המתאר בכתב את מה שאירע בימים ההם. איזה תיאור . יֹוסֵּ ִתְתָיהּו היה ִמַמְנִהיגֵּ

 מיוחד הוא מציין ביחס לעיר שומרון?
 שהעיר נכנעה במהירות והורדוס כבש אותה בקלות. .1

 שהיא עיר יפה ויש בה מעיינות ובריכות מים. .2
 .ומרוןשהורדוס בנה גם חומה מסביב לעיר ש .3
 

 . מה אירע לעיר שומרון בעקבות מרד היהודים ברומאים?יב
 היהודים שרפו והחריבו את העיר. .1
 קיסר רומא הפך אותה לעיר רומאית. .2
 השומרונים השתלטו עליה ויישבו אותה מחדש. .3
 

 . מי הם התושבים "השומרונים"?יג
 הרומאים שהשתלטו וכבשו את העיר והתיישבו בה. .1
 התיישבו בעיר שומרון.ששהם המשך ליהודים, הטוענת  ת גוייםקבוצ .2
 משפחה המיוחסת לאיש שמר שהיה אדוני ההר והמקום. .3
 

 כיצד התייחס השלטון המוסלמי לעיר שומרון?. די
 כעיר רומאית עתיקה והם כבדו את תושביה ולא נלחמו בהם. .1
 הערבים הכריחו את השומרונים להמיר את דתם ולהתאסלם. .2
 ומפוארת בכל האזור. כעיר מרכזית חשובה ביותר .3
 

 . כיום- היכן נמצאת העיר הקדומה שומרון?טו
 המוסלמים החריבו אותה והיא כבר לא קיימת. .1
 באזור השרון קרוב לכפר סבא. .2
 שומרון.-באתר סבסטיה שעל יד הישוב שבי .3
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 ָהַרב ְוָהַרָבִנית נריה: -{ ַחִיים ֶׁשל חינוך 3}נושא 
ְש  ץ ִי רֶׁ ל אֶׁ לחלק א': ִמּפֹוִלין אֶׁ  ָראֵּ

 
 נקודות 13. סה"כ נקודות 3כל שאלה = שאלות.  21
 

י ֱאלּול"א.  ׁשֵּ  כך אמר הרב נריה לתלמידיו. למה הרב התכוון? {"ֲאַנְחנּו ֲאָנ

 שנה.כל הלכבר בחודש אלול אנחנו מתחנכים להתכונן  .1

 מתחילה תמיד בחודש אלול. שנת הלימודיםכי לזכור  .2

 .בכתה שלוים לתלמידאת השם "אלול" ככינוי הרב קבע  .3

 

" יָך..ב.  ם ְלָבנֶׁ ִׁשַנְנתֶׁ  היכן למד הרב נריה בילדותו- לאחר שהשלטונות סגרו את מסגרות הלימוד? {"ְו

 עם חבר, שכעבור שנים נקרא הרב שאול ישראלי. .1

 הרב פתחיה נריה. עם אביובבית  .2

 לבד במחבוא, כדי לא להיתפס על ידי שוטרים. .3

 

ר ְמצּוָין ְלִציֹונּות ָדִתית"?ע {"ִלמּוִדים ַבַמֲחבֹואג. " פֶׁ ית סֵּ  ל מה אמר הרב נריה- כי היה עבורו "בֵּ

 על המאמץ של לימודים במחבוא. .1

 על סיפורי ילדות ששמע מאמו על ארץ ישראל. .2

 על השיט באוניה מנמל אודסה בה עלה לארץ. .3

 

 מדוע? –" חברותיה של רחל נריה כינו אותה כבר בילדותה בתואר "הרבנית {ָהַרָבִניתד. 

 כי היא הייתה ילדה צדיקה, מתפללת תמיד ואומרת להן הלכות. .1

 כי אבא שלה ואח שלה היו רבנים, לכן קראו גם לה בתואר כזה. .2

 קפידה בקיום מצוות ובמידות טובות.והברצינות,  הכיון שלמד .3

 

ְשִרים..ה.  "ִנְלָמד ַיַחד {ְלָפחֹות ַעד ִגיל עֶׁ ְשִרים"? מדוע אביו של הרב נריה אמר לו:  ְשִרים- ְלָפחֹות ַעד ִגיל עֶׁ  ַעד ִגיל עֶׁ

 שאינו לומד ואינו יודע[.כזה לא יהיה עם הארץ ]חלילה כדי לעודד אותו לאחריות ללמוד תורה, וש .1

 כי עד גיל עשרים כל יהודי חייב ללמוד, ומגיל עשרים הוא יכול כבר גם ללמד ]הכוונה ללמד אחרים[. .2

 ות הלימוד של היהודים ועד גיל עשרים הוא יספיק את אביו להשלים לימוד.כי השלטונות סגרו את מסגר .3

 

י תֹוָרה ִראׁשֹוִניםיִח ו.   נהג לשלוח ממקום לימודו אל הוריו?- מה הוא צעירהיה הרב נריה כאשר  {דּוׁשֵּ

 כביסה, ובקשה שישלחו לו אוכל וממתקים.  .1

 .חידושי תורה שהוא חיבר .2

 בית.דרישת שלום, ומכתב געגועים ל .3

 

 צבי אל כבוד הרב הראשי לישראל הראי"ה קוק זצ"ל. מה הוא כותב בו?-מכתב ראשון של משה {לֹא ְבַקלּות...ז. 

 בקשה לעלות לארץ ישראל וללמוד בישיבה של הרב. .1

 שאלות בהלכה ובאמונה שהוא מאד רצה לשאול ולדעת. .2

 משבח את הרב על פעילותו הגדולה למען עם ישראל. .3
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ל" ָּפׁשּוט. ח ְשָראֵּ ץ ִי רֶׁ  בעיצומו של יום השבת? צבי עלה לאוניה בדרכו אל ארץ ישראל-שהמדוע מ { ּוָברּור: אֶׁ

 הוא לא ידע שאסור לשוט באוניה בשבת. .1

 .במקום להישארחשש פיקוח נפש הוא חשב שזה  .2

 לא הייתה לו ברירה כי זאת האוניה היחידה לארץ. .3

 

ָמן.."ט.  ה ְיהּוִדי ְנאֶׁ  הרב פתחיה אמר לבנו משה צבי לפני שנפרדו בדרכו לארץ ישראל?האבא ר המיוחד שמה המס {"ִתְהיֶׁ

 .היה יהודי נאמןשי .1

 שלא ידבר עם זרים באוניה. .2

 שיגיע לארץ מיד לבית של דודתו ביפו. .3

 

ל ִמדֹות טֹובֹותי.   את הבית של הרבנית רחל נריה? עיקרמה מאפיין ב {ַבִית ׁשֶׁ

 בית של רבנים. .1

 .בותבית של מידות טו .2

 של עסקנים בציונות.בית  .3
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