
  

 
 

 בספורי מעשיותמבחן 
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לאיזה אנשים של המדינה של עשירות נכנסו  .א
 אנשי הבעל תפילה, לדבר איתם על התכלית?

 מסתמא לאנשים שנקראים כוכב 
 מסתמא לאנשים שנקראים חיה 
 מסתמא לאנשים שנקראים מלאך 

מדוע האנשים של המדינה של עשירות רצו  .ב
 ת? לעבור למדינה אחר

 כי שם הי' הרבה עשירים 
 כי שם יש עפר שעושין ממנו זהב וכסף 
 כי משנה מקום משנה מזל 

 איזה דרגות היה במדינה של עשירות? .ג
  ,כוכב, מזלות 
 מלאכים, אלקות 
 שתי התשובות נכונות 

למה הלכו כל בני המדינה של עשירות להרים  .ד
 הגבוהים?

 כדי שלא יתערבו עם בני העולם 
 זך כדי שיהיה להם אויר 
 שתי התשובות נכונות 

איזה דרך היה פתוח להיכנס למדינה על  .ה
 ההרים?

 כביש רחב שכולם ייכנסו 
 שביל צר בקצה העיר שחלק אנשים ייכנסו 
 שביל נעלם שאדם אחר לא יכול להיכנס 

 היכן עמדו השומרים, ולמה? .ו
  ליד ההרים, לשמור שלא יכנסו חיות רעות

 ולסטים
 על ההר, כדי לבקש מכס 
 הרים שלא יתקרב להם איש זררחוק מן ה 

 מה היו עושים לאלקות שלהם? .ז
 מתפללים אליהם ר"ל 
 מקריבין את עצמן לקרבנות ר"ל 
 שתי התשובות נכונות 

 האם היה רציחות וגזילה במדינה של עשירות? .ח
 לא 
 מדי פעם 
 מלאה ברציחה וגזילה 

 

האם היה מותר לתת צדקה במדינה של  .ט
 עשירות?

 מצוה גדולה 
 איסור גדול 
 מותר אבל אינו מצוה 

 מתי נעשה מאדם חיה במדינה של עשירות? .י
 כשאחד איבד את ממונו 
 כשאחד איבד את ממון חבירו 
 כשאחד נשך את חבירו 

 מתי נעשה מחיה אדם שם? .יא
 כשאחד תרם את כל ממונו לצדקה 
 כשאחד נתרפא מחליו 
 כשאחד הרויח יותר ממון 

 מה היו עושים לצורות של אותן אלקות שלהם? .יב
 קים אותם על הארץהיו זור 
 היו מנשקים ומחבקים אותם 
 היו רוקדים עם זה 

מה ענה הבעל תפילה לאנשיו כששמע שיש  .יג
 להם אלקות ר"ל?

 שעל זה היה מתירא ודואג מתחילה 
 היה לו רחמנות גדול עליהם 
 שתי התשובות נכונות 

מה ענו השומרים לבעל תפילה כשדיבר עימם  .יד
 מהתכלית?

 יש לנו תכלית אחר 
  יש דרך אחרתלנו 
 לא שמעו אליו כלל 

 –מה ענה הבעל תפילה למדינה של עשירות  .טו
 איך נכנס לשם?

  ,שקפץ מהגדר 
  ,שהשומר הכניס אותו 
  מאחר שכבר נכנסתי, מה אתם שואלים על

 זה, 
 מה אתה לומד מהסיפור בינתיים? .טז

 .____________שכל התכלית בעולם הוא 
 .________שמתאות ממון יכולים להגיע ל 
 ___.__________________________ 

  בהצלחה!!!
 השבוע זכו בגורל:
 שמשבית  – נחום אנשין, ישראל אליהו ווינברגר

 


