
 ה"ב

 –' פרק דשמואל 
 ופלישתייםמלחמת ישראל  

 
 :מלאי

 ?בפלישתייםלמלחמה יוצאים  י"עממדוע 
_______________________________________________  . 

 
 ".____________________"_______, הם' במערכה אהמנצחים 

 
,  מלחמה______ומתכנניםחושבים וחוקרים למה הפסידו  י"עמ

 ._______________במקום
 

 ?ולמה הם צריכים
 ___________________________בזמן עליה לרגל של אלקנה

________________________________________________. 
 _____________________________בזמן כהונתם של בני עלי

________________________________________________. 
 

 

 :מסקנה

 ___________כבוד המשכן יורד כתוצאה מהנהגת , כךאם 
.  ?____________________________מחליטים לעשות י"עממה 

 .?___________________________________________מדוע
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  -_____שאנו חווים במציאות יש רובד בכל מאורע 
 .  _____סיבה 

רצויה או בכלל  לא _____ הדרך להתמודד עם ולכן 
י קיום רצון "להגיע לחיים גשמיים טובים היא ע

 .בשלימות 'ה
 !_____האחריות היא בידיים 

 ...לא של אף אחד אחר

 ה"ב

 'ישראלים נכשלים במערכה א__
 לקרב' לוקחים את ארון ברית ה י"עמ__
 שאול רץ לשילה עם לוחות הברית__
 מתנכלים לישראל פלישתיים__
 'מנוצח גם במערכה ב י"עמ__
 'מפחדים מארון ה הפלישתיים__
 לפלישתייםמתפתחת מלחמה בין ישראל __
 שאול מבשר לעלי את תוצאות המלחמה ועלי נפטר__
 כדי לגבור על ישראל פלישתייםמחזק את ' ה__
 מבינים שנכשלו מסיבה רוחנית ובכל זאת פועלים רק בגשמי י"עמ__

 :סדרי את רצף האירועים לפי הסדר

שלא יקרה  . בלב____ מתמלאים ב' רואים את ארון ה כשפלישתיים
 פלישתייםמחשבה זאת  לאחרימיד . ______להם מה שקרה ל

______________  . 
 "._________________": כמו?___, עשה זאתמי 

 .'__________המנצחים במערכה ב
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