שאלות כלליות על ספר שמואל א

שם____________:

הערה :סימון הפרק והפסוק הוא על פי תנ"ך קורן .יתכן הבדל של שינוי פסוק אחד או שניים לפני
או אחרי ,לעומת המצויין בספרים אחרים.
 .1מיהם שני הנביאים שניבאו לדוד בספר שמואל א? (טז ,יג; כב,ה)
______________________________________________________________
 .2בני איזה שבט היו נאמנים לשאול ,ומדוע ,ובני איזה שבט היו נאמנים לדוד ,ומדוע?
(כב ,ז; כב ,ה רד"ק)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .3מצויינים שני מפגשים של דוד עם אכיש מלך גת .ציין מה היה בכל אחד מהמפגשים!
(פרקים :כא וְ כז)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .4מהן התחנות אותן עבר דוד בבריחתו משאול עד הגיעו לחברון? (פרקים :יט-לא)
א .יט ,יח______________________________________________________ :
ב .כא ,ב______________________________________________________ :
ג .כא ,יא______________________________________________________ :
ד .כב ,א______________________________________________________ :
ה .כב,ג______________________________________________________ :
ו .כב ,ה______________________________________________________ :
ז .כג ,ב______________________________________________________ :
ח .כג ,יד______________________________________________________ :
ט .כג ,כה______________________________________________________ :
___________________________________________________________
י .כג ,כט_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
יא .כד ,כב______________________________________________________ :
יב .כה ,א______________________________________________________ :
יג .כה ,ב______________________________________________________ :
יד .כו ,א______________________________________________________ :
___________________________________________________________
טו .כז ,א-ו_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
טז .ל,יח-יט_____________________________________________________ :
 .5היו שלוש בריתות בין דוד ליהונתן ,ציין מה היה מיוחד בכל אחת מהבריתות? (יח,ג; כ,
טז; כג,יח)
יח,ג__________________________________________________________ :
כ ,טז______________________________________________________ :
______________________________________________________________
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כג ,יח_________________________________________________________ :
 .6לפניך רשימת ארועים מחיי דוד( :סדר את האירועים לפי סדר התרחשותם)
א .הליכה אל שמואל בניות ברמה___.
ב .הריגת גלית הפלישתי____ .

.7

.8

.9
.10

ג .השבת הנשים והילדים שנשבו בצקלג ___
ד .הכאת מאתיים פלישתים_____ .

באיזה הקשר מסופר שדוד הרג מאתיים פלישתים ,ומה גרם לו לעשות זאת?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
לפניך רשימת אירועים מחיי שאול( :סדר את האירועים לפי סדר התרחשותם)
ג .המלחמה במעבר מכמש_____ .
א .מלחמת עמלק____ .
ד .הבאת דוד לנגן לפני שאול____ .
ב .הריגת תושבי נב עיר הכהנים___.
איזה מעשה גרם לתחילת המלחמה עם פלישתים במעבר מכמש? (יג ,ג)
______________________________________________________________
מי אמר את הדברים הבאים ובאיזה הקשר זה נאמר:
א' .איש אל ידע מאומה את הדבר' (כא ,ג)– _______________________________
___________________________________________________________
ב' .אכן סר מר המוות' (טו ,לב) –_______________________________________
___________________________________________________________
ג' .אל הנער הזה הזה התפללתי' (א ,כז) – _______________________________
___________________________________________________________
ד .אלוקים ראיתי עולים מן הארץ (כח ,יג) – ______________________________
___________________________________________________________
ה' .בי אני אדוני העוון' (כה ,כד) – _____________________________________
___________________________________________________________
ו' .בן מי זה הנער' (יז ,נה) –__________________________________________
___________________________________________________________
ז' .האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עושר גדול' (יז ,כה) – ______________________
___________________________________________________________
ח' .הנה הסכלתי ואשגה הרבה מאוד' (כו ,א) – _____________________________
___________________________________________________________
ט' .השב את האיש ...ולא יהיה לנו לשטן במלחמה' (כט ,ד) – ___________________
___________________________________________________________
י' .ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי אהיה לך למשנה' (כג ,יז) –__________________
___________________________________________________________
יא .ידעתי ,כי טוב אתה בעיני כמלאך אלוקים' (כט ,ט) – ______________________
___________________________________________________________
יב' .כי עתה תתן .ואם לא ,לקחתי בחזקה' (ב ,טז) – __________________________
___________________________________________________________
יג' .כרת לנו ברית ונעבדך' (יא ,א) – ____________________________________
___________________________________________________________
יד' .לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי' (יז ,לט) –____________________________
___________________________________________________________
טו' .מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה' (ד ,ח) – ________________________
___________________________________________________________
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טז' .ניכר אותו אלוקים בידי ,כי נסגר לבוא בעיר' (כג ,ז) – _____________________
___________________________________________________________
יז' .סיגר אלוקים היום את אויבך בידך' (כו ,ח) – ____________________________
___________________________________________________________
יח' .עד הנה עזרנו ה'' (ז ,יב) – _________________________________________
___________________________________________________________
יט' .עכר אבי את הארץ' (יד ,כט) – ______________________________________
___________________________________________________________
כ' .עלה אחרי כי נתנם ה' ביד ישראל' (יד ,יב) – ____________________________
___________________________________________________________
כא' .שלח וקח אותו אלי כי בן מוות הוא' (כ ,לא) – __________________________
___________________________________________________________
כב' .תנו האנשים ונמיתם' (יא ,יב) – ____________________________________
___________________________________________________________
 .11כתוב בקצרה באיזה הקשר נזכר כל אחד מהמקומות הללו בספר שמואל א:
א .בית שמש (ו ,ט) – ______________________________________________
___________________________________________________________
ב .גבעת שאול (טו ,לד) –____________________________________________
___________________________________________________________
ג .זיף (כג ,יט) – __________________________________________________
___________________________________________________________
ד .יבש גלעד (יא ,א; לא ,יא) – ________________________________________
___________________________________________________________
ה .מצפה (ז ,ה  +י ,יז) – ____________________________________________
___________________________________________________________
ו .שונם (כח ,ד) – ________________________________________________
___________________________________________________________
 .12כתוב בקצרה בקשר אחד בו נזכר כל אחד מהדברים הבאים:
א .ארי ודוב (יז ,לד) – _____________________________________________
___________________________________________________________
ב .אפוד (יד ,ג; כא ,י; כג ,ו; ל ,ז) – יד ,ג_______________________________ :
כא ,י_______________________________________________________ :
כג ,ו_______________________________________________________ :
ל ,ז________________________________________________________ :
ג .ארון ה' (פרקים ד-ו ,יד,יח) – ________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ד .כנור (י ,ה; טז ,כג) – _____________________________________________
___________________________________________________________
ה .נציב פלישתים (י ,ה; יג ,ג) – _______________________________________
___________________________________________________________
ו .תרפים וכביר עיזים (יט ,יג) – ______________________________________
___________________________________________________________
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ז .רבע שקל כסף (ט ,ח) –___________________________________________
___________________________________________________________
ח .כנף המעיל (טו ,כז; כד ,ד) – _______________________________________
___________________________________________________________
 .13כתוב הקשר אחד בו נזכר כל אחד מהאנשים הבאים:
א .אביגיל (כה,יד; ל ,ה) – ___________________________________________
___________________________________________________________
ב .אבינדב (שלושה אנשים שונים):
ז ,א_______________________________________________________ :
טז ,ח______________________________________________________ :
לא ,ב______________________________________________________ :
ג .אגג (טו ,ח) – _________________________________________________
___________________________________________________________
ד .אי כבוד – ____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ה .אכיש מלך גת (כא ,יא; כז ,ג; כט ,ג) – ________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ו .דואג האדומי (כא ,ח; כב ,ט) –______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ז .מלך מואב (כב ,ג) –______________________________________________
___________________________________________________________
ח .אליאב (טז ,ו; יז ,יג) –___________________________________________
___________________________________________________________
ט .נער מצרי (ל ,יג) – ______________________________________________
___________________________________________________________
י .פלטי בן ליש (כה ,מד) – __________________________________________
___________________________________________________________
יא .פנינה (א ,ב) –_________________________________________________
___________________________________________________________
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 .1מיהם שני הנביאים שניבאו לדוד בספר שמואל א? (טז ,יג; כב,ה)
שמואל ,גד[ ,נתן].
 .2בני איזה שבט היו נאמנים לשאול ,ומדוע ,ובני איזה שבט היו נאמנים לדוד ,ומדוע?
(כב,ז; כב,ה רד"ק)
לשאול – שבט בנימין (כיוון שהיו משבטו) ,לדוד – שבט יהודה (כיוון שהיו משבטו .רד"ק –
והטעם לפי שבארץ יהודה היו אוהבים אותו ואם היה קם שאול לבקשו היו מגידים לו והוא נמלט
ממקום למקום ואף על פי שקעילה מארץ יהודה היתה רחוקה ממיודעיו וממשפחתו ואף על פי כן
על פי ה' הלך שם גם כן).

 .3מצויינים שני מפגשים של דוד עם אכיש מלך גת .ציין מה היה בכל אחד מהמפגשים!
(פרקים :כא וְ כז)
שניהם היו כשברח משאול .המפגש הראשון (כא ,יא-טז) – כאשר דוד ברח משאול (לבדו)

אחר שעבר בנוב ,התנהג כמשוגע וכך הצליח לברוח משם אל מערת עדולם.
המפגש השני (פרק כז) – כאשר דוד הבין שאין לו ברירה אלא לברוח לארץ פלישתים (עם
אנשיו) כדי להינצל משאול והתחבב בערמה על אכיש וישב אצלו בציקלג.
 .4מהן התחנות אותן עבר דוד בבריחתו משאול עד הגיעו לחברון? (פרקים :יט-לא)
א .יט ,יח :לרמה (ניות) אל שמואל.
ב .כא ,ב :אל נוב עיר הכהנים.
ג .כא ,יא :גת אל אכיש.
ד .כב ,א :מערת עדולם.
ה .כב,ג :מצפה מואב [שם השאיר את הוריו שישמרו עליהם מפחד ששאול יהרגם].
ו .כב ,ה :יער חרת.
ז .כג ,ב :קעילה.
ח .כג ,יד :מצדות במדבר זיף.
ט .כג ,כה :מדבר מעון (מימין לישימון)[ .שאול ואנשיו עטרו את דוד ואנשיו עד שבא המלאך
ואמר שפלישתים עלו על הארץ].

י.

כג ,כט :מצדות במדבר עין גדי [שם פגש את שאול במערה כשבא להסך את רגליו ,וכרת
את כנף מעילו .שאול ביקש מדוד שישבע לו שלא יכרית את זרעו].

יא .כד ,כב :דוד ואנשיו עלו למצודה.
יב .כה ,א :רמה [בא לקבורת שמואל]
משם ברח למדבר פארן.
יג .כה ,ב :כרמל [שם פגש את נערי נבל גוזזים את צאנו].
יד .כו ,א :גבעת החכילה (מדבר זיף על פני הישימון)[ .אנשי זיף גילו לשאול שדוד מתחבא
שם – ].שאול שוכב ישן במעגל ודוד לוקח עם אבישי את צפחת המים של שאול ואת
חניתו של שאול.
טו .כז ,א-ו :דוד בורח אל אכיש מלך גת מחשש ששאול יהרגהו וה' לא יסייעו להינצל
ממנו .ישב שם בצקלג.
טז .ל,יח-יט :דוד הציל מכל מה שעמלק ואנשיהם לקחו מדוד ואנשי יהודה.
 .5היו שלוש בריתות בין דוד ליהונתן ,ציין מה היה מיוחד בכל אחת מהבריתות? (יח,ג; כ,
טז; כג,יח)
יח,ג :ברית אהבה.
כ ,טז :לאחר שיהונתן גילה לדוד שאביו רוצה להורגו .יהונתן ביקש מדוד שיעשה עימו
חסד כאשר ימלוך ולא יכרית את זרעו.
כג ,יח :יהונתן אמר שיודע שדוד ימלוך והוא (יהונתן) יהיה משנה למלך.
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 .6לפניך רשימת ארועים מחיי דוד( :סדר את האירועים לפי סדר התרחשותם)

.7
.8

.9
.10

א .הליכה אל שמואל בניות ברמה3 .
ב .הריגת גלית הפלישתי1 .
ג .השבת הנשים והילדים שנשבו בצקלג4 .
ד .הכאת מאתיים פלישתים2 .
באיזה הקשר מסופר שדוד הרג מאתיים פלישתים ,ומה גרם לו לעשות זאת?
תנאי ששאול נתן לדוד כדי שיוכל להתחתן עם מיכל בתו של שאול.
לפניך רשימת אירועים מחיי שאול( :סדר את האירועים לפי סדר התרחשותם)
א .מלחמת עמלק2 .
ב .הריגת תושבי נב עיר הכהנים4 .
ג .המלחמה במעבר מכמש1 .
ד .הבאת דוד לנגן לפני שאול3 .
איזה מעשה גרם לתחילת המלחמה עם פלישתים במעבר מכמש? (יג ,ג)
הריגת יהונתן את נציב פלישתים.
מי אמר את הדברים הבאים ובאיזה הקשר זה נאמר:
א' .איש על ידע מאומה את הדבר' (כא ,ג)– דברי דוד לאחימלך הכהן בהסבירו מדוע דוד
הגיע אליו לבד (אע"פ שאין דרך אדם חשוב כדוד ללכת לבדו).
ב' .אכן סר מר המוות' (טו ,לב) – אגג אמר לשמואל לפני ששמואל הרגו.
ג' .אל הנער הזה הזה התפללתי' (א ,כז) – חנה אמרה לעלי על שמואל לאחר שעלתה
עם אלקנה ושמואל לשילה.
ד .אלוקים ראיתי עולים מן הארץ (כח ,יג) – אשת האוב אמרה לשאול כשראתה את
שמואל עולה.
ה' .בי אני אדוני העוון' (כה ,כד) – אביגיל לדוד בעקבות יציאתו למלחמה עם נבל כיוון
שלא נתן לו ולאנשיו אוכל.
ו' .בן מי זה הנער' (יז ,נה) – שאול שאל את אבנר לאחר הריגת דוד את גלית.
ז' .האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עושר גדול' (יז ,כה) – העם אמר כאשר גלית עלה
לחרף את ישראל .בזמן שדוד הגיע להביא לאחיו אוכל לטובת המלחמה.
ח' .הנה הסכלתי ואשגה הרבה מאוד' (כו ,א) – שאול אומר לדוד בפגישתם האחרונה
לאחר שדוד לקח לו את צפחת המים ואת חניתו ולא הרגו.
ט' .השב את האיש ...ולא יהיה לנו לשטן במלחמה' (כט ,ד) – דברי סרני פלישתים לאכיש
מלך גת על הצטרפות דוד למלחמת פלישתים בישראל.
י' .ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי אהיה לך למשנה' (כג ,יז) – יהונתן לדוד בברית
השלישית איתו בזמן שברח משאול.
יא .ידעתי ,כי טוב אתה בעיני כמלאך אלוקים' (כט ,ט) – התנצלות אכיש כלפי דוד על
שהוא נאלץ לשלוח את דוד לחזור לצקלג ושלא יוכל להשתתף במלחמה עם ישראל,
באומרו שהוא סומך עליו ,אך סרני פלישתים אינם סומכים עליו.
יב' .כי עתה תתן .ואם לא ,לקחתי בחזקה' (ב ,טז) – בני עלי לעם המקריבים קורבנות
(החטא השני משלושת חטאיהם).
יג' .כרת לנו ברית ונעבדך' (יא ,א) – דברי (כניעת) אנשי יבש גלעד לנחש העמוני כאשר
עלה להילחם בהם.
יד' .לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי' (יז ,לט) – דברי דוד לשאול בעקבות נתינת שאול
לדוד את כלי מלחמתו.
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טו' .מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה' (ד ,ח) – דברי הפלישתים בעקבות ששמעו
על הצטרפות ארון ה' למלחמה.
טז' .ניכר אותו אלוקים בידי ,כי נסגר לבוא בעיר' (כג ,ז) – דברי שאול על דוד כאשר היה
בקעילה שהינה עיר מוקפת חומה ומסוגרת בדלתיים ובריח.
יז' .סיגר אלוקים היום את אויבך בידך' (כו ,ח) – דברי אבישי לדוד כאשר דוד ואבישי
התגנבו למחנה ישראל וכולם ישנו שם (כי תרדמת ה' נפלה עליהם).
יח' .עד הנה עזרנו ה'' (ז ,יב) – דברי שמואל לאחר נצחון עמ"י את הפלישתים לאחר
ששם אבן וקראה' :אבן העזר'.
יט' .עכר אבי את הארץ' (יד ,כט) – דברי יהונתן לאחר שטעם מעט דבש ואורו עיניו על
דברי אביו שאול שאין לטעום כלום עד נצחון המלחמה.
כ' .עלה אחרי כי נתנם ה' ביד ישראל' (יד ,יב) – דברי יהונתן לנושא כליו לאחר שהתגלו
ללוחמי פלישתים ,בעקבות דבריהם.
כא' .שלח וקח אותו אלי כי בן מוות הוא' (כ ,לא) – שאול ליהונתן בעקבות היעדרות דוד
מסעודת ראש החודש מעם המלך.
כב' .תנו האנשים ונמיתם' (יא ,יב) – תגובת העם לאחר נצחון עמון בהובלת שאול ,על
בני הבליעל שלא קיבלו את שאול כמלך ואמרו :שאול ימלוך עלינו?!
 .11כתוב בקצרה באיזה הקשר נזכר כל אחד מהמקומות הללו בספר שמואל א:
א .בית שמש (ו ,ט) – לשם שלחו הפלישתים את ארון ה' עם עגלה חדשה ופרות מניקות
אשר לא נוסו בעול.
ב .גבעת שאול (טו ,לד) – לאחר המלכת שאול (השניה) בפני כל העם ,כיוון ששאול לא
היה רצוי על כל העם הוא חזר לביתו בגבעת שאול.
ג .זיף (כג ,יט) – אחד ממקומות מסתורו של דוד .אנשי זיף הלשינו לשאול היכן דוד
נמצא.
ד .יבש גלעד (יא ,א; לא ,יא) – מלחמתו הראשונה של שאול היתה להצילם מיד עמון.
לאחר מותו של שאול ,כאשר הפלישתים לקחו את גופתו וגופת בניו ותלו אותם על
חומת בית שן – בני חיל מאנשי יבש עשו עמו חסד וקברו את עצמותיו ועצמות בניו
תחת האלה ,ושרפו את גופותיהם ובגדיהם.
ה .מצפה (ז ,ה; י ,יז) – שמואל קיבץ את ישראל במצפה כדי שיעשו תשובה ויתפלל
עבורם לה' .שמואל מקבץ את כל ישראל במצפה כדי לעשות גורל לבחור להם מלך.
שאול נבחר ע"י הגורל למלוך על ישראל.
ו .שונם (כח ,ד) – הפלישתים התקבצו בשונם כדי להילחם עם ישראל (במלחמה בה מתו
שאול ובניו ,ועמ"י נחל מפלה קשה).

 .12כתוב בקצרה בקשר אחד בו נזכר כל אחד מהדברים הבאים:
א .ארי ודוב (יז ,לד) – דוד משכנע את שאול שהוא יצליח במלחמה כיוון שנצח את
הארי והדב שבאו על צאנו.
ב .אפוד (יד ,ג; כא ,י; כג ,ו; ל ,ז) – יד ,ג :אחיה בן אחיטוב היה נושא אפוד .כא ,י:
אחימלך אומר לדוד שמיקום חרב גלית באוהל מאחורי האפוד .כג ,ו :אביתר בנו של
אחימלך ברח מנוב עם האפוד .ל ,ז :דוד מבקש מאביתר שיגיש לו את האפוד כדי
לשאול אם לרדוף אחרי הגדוד שפשט על צקלג ושבה את המשפחות והרכוש.
ג .ארון ה' (פרקים ד-ו ,יד,יח) – ארון ה' היה בשילה .נלקח למלחמה עם הפלישתים
בעקות ההפסד בקרב הראשון ,נשבה ע"י פלישתים ,ולאחר תקופה שעשה להם צרות
הם החזירו אותו לבית שמש כשנתנו אותו על עגלה חדשה המונהגת ע"י פרות שלא
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סחבו עול מעולם שזה עתה ילדו .יד ,יח :שאול אמר לאחיה הכהן להגיש לו את ארון
האלוקים בעת מלחמה עם פלישתים.
ד .כנור (י ,ה; טז ,כג) – חבורת הנביאים מתנבאת עם כלי שיר ובתוכם כינור .דוד ניגן
בכינור לפני שאול כדי להסיר ממנו את הרוח הרעה.
ה .נציב פלישתים (י ,ה; יג ,ג) – נקודת ציון שנתן שמואל לשאול שידע להיכן להגיע
ושם יתנבא .יהונתן הרגו ובגלל זה התחילה המלחמה עם הפלישתים.
ו .תרפים וכביר עיזים (יט ,יג) – בהם השתמשה מיכל כדי להסתיר את עניין בריחתו של
דוד כדי שיספיק לברוח מפני עבדי אביה.
ז .רבע שקל כסף (ט ,ח) – זה הסכום שהיה ביד שאול ונערו כדי לשלם לרואה עבור
שיענה להם לשאלתם.
ח .כנף המעיל (טו ,כז; כד ,ד) – הסימן ששמואל נותן לשאול שהמלכות תקרע ממנו .דוד
כורת כנף מעילו של שאול כששאול הולך להסך במערה.
 .13כתוב הקשר אחד בו נזכר כל אחד מהאנשים הבאים:
א .אביגיל (כה,יד; ל ,ה) – אשת נבל הכרמלי ,שכנעה את דוד שלא להרוג את נבל
לחינם .לבסוף ,התחתנה עם דוד.
ב .אבינדב (שלושה אנשים שונים) :ז ,א :מקום הנחת ארון האלוקים בקרית יערים
למשך  20שנים.
טז ,ח :בנו השני של ישי (אחי דוד).
לא ,ב :בנו של שאול שמת עם אחיו במלחמה.
ג .אגג (טו ,ח) – מלך עמלק שנתפס חי ע"י שאול ונהרג ע"י שמואל.
ד .אי כבוד – בנו של פנחס שנולד בלידה מוקדמת בעקבות שאמו שמעה שנשבה ארון
ה' ,עם ישראל הפסיד בקרב ועל מות בעלה וחמיה (עלי הכהן) .בעת לידתו אמו מתה.
על שם שגלה הכבוד מישראל בעקבות הנ"ל.
ה .אכיש מלך גת (כא ,יא; כז ,ג; כט ,ג) – דוד ברח אליו מנוב עיר הכהנים והתנהג
כמשוגע כדי שלא יהרגו .דוד ברח אליו כדי להתחבא משאול .אכיש האמין בדוד וסמך
עליו מאוד.
ו .דואג האדומי (כא ,ח; כב ,ט) – אביר הרועים אשר לשאול .בא לנוב להתבודד
בעבודת ה' בזמן שדוד ביקש לחם מאחימלך .בעקבות שגילה שדוד נעזר באחימלך
הרג את כל אנשי נוב (מלבד אביתר שהצליח לברוח משם).
ז .מלך מואב (כב ,ג) – דוד השאיר את הוריו אצלו כדי שישמור עליהם בזמן שהוא
בורח מפני שאול.
ח .אליאב (טז ,ו; יז ,יג) – אחיו הבכור של דוד שהיה גבוה ויפה .התייחס לדוד בזלזול
בזמן שהביא להם אוכל לשדה המערכה ('אנכי ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך').
ט .נער מצרי (ל ,יג) – נשאר חולה ללא אוכל שלושה ימים בעקבות עזיבתו ע"י אדוניו
העמלקי .גילה לדוד ואנשיו היכן העמלקים (ששבו את משפחות דוד ואנשיו ורכושם)
נמצאים.
י .פלטי בן ליש (כה ,מד) – ניתנה לו מיכל אשת דוד ע"י שאול.
יא .פנינה (א ,ב) – אשתו של אלקנה שהיו לה בנים.
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