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 בס"ד

 ספר מלכים

 ____________________________ :'הסבירי לפי רש"י:__________________________דברים י"ב, ט  ________________ 

  :'בשנת_________ ..... ויבןמלכים ו', א____________________________. 

________________________________________________ כמה שנים חיכו להגיע לנחלה? מתי זה הקרה? מסקנה:  

 ? לפי דרך מצוותיך מה תפקידו של המלך

1. ______________________________. 
2. ______________________________. 

 מלך

"הנה שורש ענין המכוון במינוי המלך הוא שבו ועל ידו יהיו הישראל 

לך הוא בטל למלכות שמים וישראל בטלים בטלים לה'... ומאחר שהמ

 למלך. הרי נמצא בו ועל ידו ישראל בטלים לאלוקותו יתברך...

ועוד יש טעם פשוט במינוי המלך שינהיג את העם כראוי כי אלמלא 

מוראה איש את רעהו חיים בלעו ומלך במשפט יעמיד ארץ להצדיק את 

 (לרבי הצ"צ הצדיק ולהרשיע את הרשע". )דרך מצוותיך

 יציאת 

 מצרים

בית המקדש 

 הראשון

 הספר: 

 המשכן/

 מקדש 

אלו אסוציאסיות מעלה לך המושג מלך בעם ישראל? 

 בעם י
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 '/ פרק אמלכים א

 מרד אדוניהו והכתרת שלמה למלך

 עזרי ברמז שבציור.יחלקי את הפרק ותני כותרת לכל פרק בריבועים הבאים. ה

 

 

 ד'( – דוד חולה וזקן )פס' א' .א

 י'( -למלך )פס' ה' עצמו את מכתיר אדוניהו .ב

 הסבירי: )פסוק ו' מפרשים(מדוע חושב אדוניהו שהמלוכה מגיעה לו?  .1

 _____________________________________. אביו מעולם מדוע כך עשית""ולא עצבו  -

 "וגם הוא יפה תואר מאוד" ______________________________________________. -

 "ואתו ילדה אחרי אבשלום" _____________________________________________. -

 "ויהיו דבריו עם..." .2

 י'(-)פס' ז'קס הכתרתו? מי הם המוזמנים ע"י אדוניהו לט .א

._____________________________________________________________ 

 רש"י( -)פס' ז'מדוע הסכימו להצטרף לאדוניהו?  .ב

._____________________________________________________________ 

 )פס' י'(את מי אדוניהו לא הזמין לטקס הכתרתו?  .ג

1. __________________           ._2._____________________ . 

3          .____________________ .4. .______________________ 

 סכמי: מה עושה אדוניהו כדי להגשים את מטרתו? .3

 _________________________.______________פסוק ה .א

 _______________________________________.פסוק ז .ב

 ______. _________________________פסוק ט_______ .ג

 כ"ז( -ג. בת שבע מתחננת על המלוכה )פס' י"א 

מהי העצה שיעץ נתן הנביא לבת שבע, ומדוע?  .1

._____________________________________________________________ 

 )הקיפי את התשובה הנכונה( )פס' י"ד(מתי יכנס נתן הנביא אל המלך?  .2

 אל המלך.שבת שבע תדבר  -לפני .א

 שבת שבע תדבר אל המלך. -אחרי .ב

 שבת שבע תדבר אל המלך. -בעת .ג

 כ"ב( -( )ט"ז1-5)סדרי לפי הסדר שבפסוקים!  -דברי בת שבע למלך .3

 __ א. דוד המלך לא יודע שאדוניהו מולך.

 __ ב. אדוניהו קרא לזבח את בני המלך ואת אביתר ויואב.

 __ ג. דוד המלך נשבע ששלמה ימלוך אחריו.

 . דוד המלך הוא זה שצריך לומר מי ימלוך אחריו.__ ד

 __ ה. אם הדבר הזה לא יעשה ישנו חשש לחיי בת שבע ובנה שלמה.

 

 

 

1.  
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 מלכים א' פרק ב'/ צוואת דוד לשלמה ועונשים למורדים במלכות

 ד'( -)פסוקים ג'. צוואת דוד לשלמה 1

 _________________________________________________________________________א. מה מצווה דוד לשלמה? מדוע?
 _____________________._________ -____. 'ללכת בדרכיו'___________________ -משמרת ה' ב. הסבירי את המילים הבאות: 

 ___._________________________ -_______________________.  'למען תשכיל' -'מצוותיו'"חוקותיו"__________________ 
 בקשות דוד משלמה לפני מותו .2

 פסוקים
לה  האישיות

מבקש דוד 
 לעשות משהו

נקמה/ 
התואנה שמוצא שלמה על  הסיבה חסד

 אביובקשת מנת לקיים את 
 תיאור קיום הבטחת שלמה לדוד

ו',  -ה'

 ל"ה -כ"ח

     יואב

     ברזילי בני ז'

 -ט', ל"ו-ח'

 מ"ו
     שמעי

 . המורדים במלכות שלמה2

 ביצוע העונש עונש המרידה המורד קיםפסו

 כ"ה -י"ג

 אדוניהו
   

כ"ז,  -כ"ו

 אביתר ל"ה
   

 ל"ה -כ"ח

 יואב
   

מה בא פסוק זה לשלול? הסבירי לפי רש"י / מצודות  -והממלכה נכונה ביד שלמה" )פס' מ"ו(“

___________________________________________________________________________________________________

. 
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 ג'מלכים א'/ פרק 

 .חלקי את הפרק ותני כותרת לכל פרק בריבועים הבאים. היעזרי ברמז שבציור

 

 

 

ט"ו(-בקשת שלמה והבטחת ה' ) פס' ה'  

 ________________________. ? ___________מהקב"ה א. איזו תכונה בקש שלמה .1

 ? ______________________________________.)צטטי והסבירי במילים שלך(ב. מדוע 

 ג. חשבי: מהי מטרתו של שלמה במלוכה )הגדלת שמו/ למען העם( נמקי.

._____________________________________________________________ 

 המילים הבאות בהקשרם: הסבירי את .2

 )פס' ז' מצודות(א. 'צאת ובא' 

 פירושים( 2רש"י, פס' ט' )ב. 'את עמך הכבד' 

 י"א מצודות(פס' )ג. 'הבין לשמוע משפט' 

 אילו תכונות נתן הקב"ה לשלמה? ____________   ____________   ____________ .3

 איזה ברכה נוספת יתן ה' לשלמה בתנאי שילך בדרכי ה' ? .4

? )פסוק ט"ו רש"י(ך הבין שלמה המלך שהחלום שחלם אמת הוא, ושאכן הוא החכים אי .5

______________________________________________________________ 

 כ"ח( -)פס' ט"ז משפט שלמה

 הרקע למשפט: -המקרה

 טענות הנשים:

 הפתרון של המלך שלמה:

 תגובות הנשים:

 והנימוק: פסיקת שלמה

 )פס' כ"ח(מסקנת העם בעקבות המשפט: 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

1אישה   2אישה  

1אישה   
 2אישה 
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 תחילת ה' -פרקים ד

 מלכות שלמה

 

 

 

 

 שם:_____________

 התפקיד: ____________

 שמות:_____________

 התפקיד: ____________

 שם התפקיד:__________

 מספר בעלי התפקיד:____

התפקיד: ____________ 

___________________ 

 :________)ה'( שם הממונה

 

 פסוק ד' פסוק ד'

 מצודות 'ז יםפסוק

 _________________מצאי והעתיקי מסוף פרק ד' פסוק מרכזי המבטא את מצבם הגשמי של העם בתקופת מלכות שלמה: _________________________

 מצאי והעתיקי  מתחילת פרק ה' פסוק המרכזי המבטא את מצבם הביטחוני של העם בתקופת מלכות שלמה______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
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 בניית בית המקדש/ פרק ו'

 )פס' א'( התחלת הבניה .1

 ._________________ השנה ליציאת בנ"י ממצרים 

 .____________________השנה למלכות שלמה 

 בו התחילו לבנות החודש :____________. 

 ._____________ :משך זמן הבניה 

 )פס' ל"ח( סיום הבניה .2

 .________________ השנה ליציאת בנ"י ממצרים 

 .__________________ השנה למלכות שלמה 

 .______________________________ החודש: שמו בלשון התורה _______ הנימוק 

 _______.שמו בלשון הנביא ________ הנימוק _______________________

 שמו בלשון ימינו ________________.. 

 (________פרק ז',אמשך זמן בניית ביתו הפרטי ) : ______ בניית המקדשמשך זמן  .3

 מה למדים מכך המפרשים? ____________________________________________

 )פס' ד'( מראה חלונות בית המקדש .4

 דש _________________________.צטטי מן הנביא מה היה מראה חלונות בית המק 

  ?הסבירי עפ"י רש"י מהו מראה וצורת החלונות ומדוע

_______________________________________________________________ 

 )העזרי ברעיונות שהובאו במצגת( ? . מה מטרתו של בית המקדש 5

 __________א. ______________________________________________________

 ב. ________________________________________________________________

 ג. ________________________________________________________________

 הקב"ה פנה אל שלמה באמצע תהליך הבניה ומציב לו תנאי.  .5

  ?י"ג( -)י"אמהו התנאי _______________________________________________ 

  ?פס' י"ד(מה עשה שלמה לאחר ששמע את דברי הקב"ה( ________________________ 

 ?קראי את פירוש האברבנאל והסבירי מדוע פנה ה' אל שלמה בדברים הנ"ל באמצע הבניה 

______________________________________________________________

.___ 
 פירוש האברבנאל:

מפני שראה ה' ששלמה נתעצם )השתדל מאוד( לעשות את בנין הבית בקיום מופלא, כדי שהבנין יחזיק 
 מעמד לדורי דורות כימי השמים על הארץ.

ני שיעשה שאר ההוצאות הנותרות )הציפוי בעצי ארזים וזהב( בבית, ובכרובים ובכלי הבית, דהיינו לפני לכן לפ
הודיע לו ה' והתרה בו: דע לך שלמה, ואל תהיה בטוח כי הבנין יעמוד לעד ולעולמי  -שימשיך בזה הבנין
קותי ואת משפטי תעשה אלא ישנו תנאי  בלתי חוזר בעניין הזה והוא: "אם תלך בחו -עולמים בכל תנאי

ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם" אזי "והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך 
 בנ"י ולא אעזוב את עמי ישראל".
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 פרק ח'

         שלמה                                                                                                                         תפילת חנוכת המקדש ו

 )פס' א'(את מי מקהיל שלמה? מתי? לאיזו מטרה?  .1

 )פס' ב'(מהו "ירח האיתנים"? מדוע נקרא בשם זה?  .2

 הארון.  מהרגע שהוכנס -השראת השכינה במקדש .3

 ו'( –)פס' א' מהיכן ולאן הובילו את ארון ברית ה'? פרטי. 

 " שבפס' י"ג?עולמיםמה למד רש"י מהמילים "מכון לשבתך  .4

 )פס' מ"ד, מ"ח(מנין למדים שהמתפללים לה' פונים לצד ירושלים? צטטי  .5

עבור מ"ג שונה מתפילת שלמה עבור היהודי, מהי בקשתו  –תפילת שלמה עבור הנכרי בפס' מ"א  .6

 )צטטי את הפס' והסבירי, מ"ג רש"י(הנוכרי? מהי בקשתו עבור היהודי? מדוע השוני?

 סכמי את בקשותיו של שלמה בתפילתו בטבלה הבאה: .7

 

 ההסבר ציטוט הבקשה הפסוקים

 כ"ה
  

 ל' –כ"ו 
  

 ל"ב–ל"א 
  

 ל"ד –ל"ג 
  

 ל"ו –ל"ה 
  

 מ' –לז" 
  

 מ"ג –מ"א 
  

 נ"ג –מ"ד 
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 פרק י"א 

 הרובד הרוחני להתפלגות הממלכה:

 ""חטאי שלמה
 השווי בין מעשי שלמה למצוות המלך בתורה.  .1

 

 דברים יז,טז_____________________    מלכים י',יד______________________

 דבריםיז.יז ______________________   מלכים י.כו_______________________

 __________   מלכים יא,א_______________________דברים יז,יז___________

 מהי השאלה הצועקת לנו מתוך ההשוואה לדברים ולפרקים הקודמים?   .2

_?_____________________________________________________________ 

 מעשה = _______________+_______________+_______________ .3

 אם המעשה יהיה חיובי או שלילי! הכוונה תקבע                   

 לדוגמא: אדם צופה לחדר ורואה שאדם נועץ סכין בחולה ששוכב על המיטה.  

 ? הסבירי: ____________________לא יודעים \שלילי \חיוביהאם מעשה זה: 

 

 נבדוק את מעשיו של שלמה על פי המפרשים ונבין במה פגם שלמה: .4

עירוב                                      -המסקנה:   חטא של אדם צדיק הוא טעות ב ______________  

 השכל האנושי בקיום רצון ה'!

 למה הכתוב מחמיר ומתאר את המעשים באופן כזה בוטה? .5

 ___________ הדבר נחשב כ__________________לאדם בדרגת_____ .א

 כדי ללמד אותנו ש ________________________________________ .ב

 

 שיקול דעת המטרה הפעולה

 

 בה סוסים ונשיםשלמה הר

  

 

שלמה לא מיחה בנשיו שלא 

 יעבדו עבודה זרה

 

 

 

 

 

שלילי\חיובי  שלילי\חיובי 

 יש עירוב שיקול דעת אנושי\אין

 שלילי\חיובי

 שלילי\חיובי

 עירוב שיקול דעת אנושי יש\אין

שלילי\חיובי  

שלילי\חיובי  



 בס"ד

10 

 

 מקורות עזר לשיעור

 י"ז: מצוות המלך:-דברים י"ז פסוקים ט"ז .1
ת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרבֹות סּוסט"ז: " ה ּלֹו סּוִסים ְולא ָיִשיב אֶּ ר וה' אמ ַרק לא ַיְרבֶּ

ה עֹוד". ְך ַהזֶּ רֶּ ם: "לא תִספּון ָלשּוב ַבדֶּ ה ּלֹו ָנִשים, ְולאי"ז: " ָלכֶּ ף  לא ַיְרבֶּ סֶּ ָיסּור ְלָבבֹו, ְוכֶּ
ה ּלֹו ְמאד  "ְוָזָהב לא ַיְרבֶּ

 

 מסכת סנהדרין כ"א: .2
שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן  –"ואמר רבי יצחק: "מפני מה לא נתגלו טעמי תורה 

, "אני ארבה ולא אסורם כתיב "לא ירבה לו נשים", אמר שלמה ונכשל בה גדול העול
וכתיב "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו" וכתיב "לא ירבה לו סוסים" ואמר 

 " וכתיב "ותצא מרכבה ממצרים בשש וכו".אני ארבה ולא אשיבשלמה "
 

 מתוך הספר "מוסר הנביאים": .3
רשים שזהו מפני שאז נעשתה "ומה שלא מיחה שמה במעשיהם האלו. אמרו המפ

ירושלים למטרופולין ששם באים הרבה תיירים וסוחרים רבים מכל הארצות וכמובן 
הצורך שכל אחד מבני העמים ימצא שם במה לאלוהיו בכדי שיוכל שבעיר כזאת היה מן 

ונמצא שלמה חשב שבזה הוא עושה דברים טובים לטובת . לספק את צרכיו הדתיים
הוא מרחיב את סחר הארץ ועוד שבזה הוא מרה שלום לישראל כי הוא  . כי על ידי זהעמו

מתקשר על ידי זה בידידות עם כל העממים אשר היו סובבים את ארץ ישרארל ומחמת זה 
 אי אפשר היה לומר עליו שהוא היה חוטא בעצם. 

 

                              מתוך הספר "חטאי שלמה המלך לאור חכמתו":                                        .4
ישנם דברים שהם בגבול ההבנה השיכלית וההכרה האנושית, אולם מעבר להם ישנה "

אמונה תמימה בלא הבנת השכל, פרה אדומה היתה הוכחה לשלמה שישנם דברים שהם 
רחוקים מבינתו הנשגבה ועליו לקבלם כמות שהם ככל בית ישראל כגזרת המקום! ואם 

ומוסר ההשכל שלימדנו באחת ממצוות התורה הרי שסופו יהא כישלון.  יחשוב להתחכם
וגם אם לא ירד  התנ"ך משלמה המלך הוא שאל לו לאדם לסמוך על בינתו ועל שיכלו

לעומקם של דברים וטעמם בעולם הרי לכשיקיימם באמונה תמימה, יזכה להבינם לעתיד 
 לבוא.

 שבת דף נו עמוד בתלמוד בבלי,  .5
אינו אלא טועה, שנאמר  -בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר שלמה חטא אמר רבי שמואל 

 -הוא דלא הוה  'כלבב דוד אביו', )יא, ד( 'ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דוד אביו'
 מיחטא נמי לא חטא... 

 ? )יא, ו('ויעש שלמה הרע בעיני ה'והכתיב: 
 עליו הכתוב כאילו חטא.אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו, ולא מיחה, מעלה 
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 "ויהי לעת זקנת שלמה המלך..." -פרק יא'

 אחריתו של שלמה המלך

 י'. היעזרי ברש"י ומצודות לפס' אלו(.-"ויתאנף )כעס( ה' בשלמה" מדוע? )פס' ה' .1
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הקיפי -א( מה יעשה הקב"ה לשלמה ומדוע? )פס' יא'(  .2

 .הקב"ה ימית את בניו 

 .הקב"ה ייקח משלמה את כל עשרו וחכמתו 

 .הממלכה תקרע מזרעו ותנתן למישהו אחר 
שבטים  2ה ומדוע? )יג', מצודת דוד(. הקב"ה ישאיר לבן של שלמה ב( מה לא יעשה הקב"

 למלוך עליהם, והיא ימלוך בירושלים דוקא כי
______________________________ ______________________________

____________________________________________________________ 
 הקיפי -ג( מתי יעשה זאת הקב"ה? )פס' יב'(

 .בתקופת דוד המלך 

 .אחרי ששלמה יסתלק 

 .כששלמה המלך בחיים 
 רקע -ירבעם בן נבט                       

 א( מיהו ירבעם עפ"י פס' כו'? .3
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 הביטוי )פס' כו' רש"י ומצודות( ב( "וירם יד במלך" הקיפי את פרוש

 .ירבעם נלחם עם שלמה 

 .ירבעם הצדיע לשלמה המלך ע"י הרמת יד 

 .ירבעם מרד בשלמה ע"י שהוכיחו ברבים 
ג( על איזה עניין הוכיח ירבעם את שלמה? )כז' רש"י ומצודות(. ירבעם: "דוד אביך פרץ 

 דרך בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל,
 "_________________________________________________________ואתה

 
 עתידה של המלכות                       

 א( "וירבעם יצא מירושלים" מדוע? )פס' כט' מצודת דוד(. .4
-----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
 לב'(. –שיו ומהם דבריו של נביא זה לירבעם? )כט' ב( את מי פוגש? מהם מע

-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לו'(. –את מעשיו של הקב"ה? )לב'  ג( כיצד מנמק הנביא
 הקיפי -לח'(. –ד( באיזה תנאי יתקיימו דברי הנביא? )לז' 

 .בתנאי שירבעם לא ימרוד בשלמה המלך בחייו 

 .בתנאי שירבעם ילך בדרכי ה' וישמור מצוות 
 ______" מתי תחזור המלוכה לבית דוד בלבד? אך לא כל הימיםה( "ואענה את זרע דוד ...

  לך מצרים כיוון שח ירבעם ומדוע? )פס' מ'(. ירבעם בורח אל שישק מו( לאן בור
______________________________________________________________ 

מג'(.  –ז( כמה שנים מלך שלמה? מי מלך תחתיו? )פס' מב' 

______________________________________________________________
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 כ"ד –פרק י"ב פסוקים א'  –ישראל התפלגות ממלכת 

 ט"ו-פס' א הרובד הגשמי להתפלגות המלוכה

 כתבי את הדו שיח המתנהל בין המלך רחבעם לירובעם נציג עם ישראל: .1
 פסוק ג': "ויבוא ירבעם וכל קהל ישראל וידברו אל רחבעם לאמר":    

 ירובעם: )ד( __________________________________________

 )ה( __________________________________________רחבעם: 

 אפשריות למענה:  3בפני רחבעם עומדות  .2

__________________ * _____________________ * ___________________* 

 באיזו דרך היית ממליצה לרחבעם לבחור,מדוע? _____________________________

 העיצות: 2היועצים הילדים כיתבי את  רחבעם מתייעץ עם היועצים הזקנים ועם .3

 

 רחבעם בוחר בעצת ה_________ וכך אומר:  .4

 פסוק י"ד: "___________________________________________"        

הסבירי על פי פסוק ט"ו: כיצד ייתכן שרחבעם בוחר בעצה כזו רעה,  .5
_____________________________________________________ 

 כ"ד -פס' ט"זהמלכת ירבעם ותגובת רחבעם  -פלגות המלוכההת 
 

 : )פסוק ט"ז(      עם ישראל רואים שרחבעם אינו מקשיב להם ואומרים .6

 " = ____________"מה לנו חלק ב____ ולא נחלה ב________ לאוהליך ישראל .7

 מה היתה תגובת העם? )פס' י"ח( למה שלח המלך את אדורם )עיינו במצודות( .8

__________________________________________________________ 

 השבטים ממליכים עליהם את __________ שחזר מ___________ )פס' כ'( 10השלמי :  .9

 ___________________רחבעם רואה את תגובת העם ומחליטעל פי פסוק כ"א:  .10
 

 יצא למלחמה: מדוע? לא \כן עייני בפסוק ט"ו והסבירי מדוע רחבעם  .11
__ ______________________________________________________ 

עצת הזקנים:                                               
הזקנים הם היועצים הוותיקים עוד מימי שלמה, הם 

 בעלי ידע וניסיון רב!

העצה:___________________________

__ 

עצת הילדים:                                                    
 בני גילו של רחבעם ואין להם ניסיון! הילדים הם

 העצה: ___________________________

 רעה \עצה זו טובה  רעה \עצה זו טובה 
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 התפלגות המלוכה -סיכום

סדרי את ההיגדים המתארים את הגורמים שהביאו להתפלגות הממלכה לפי סדר  .12

 התרחשותם:

 התגלות אחיה לירובעם -_____ 

 ה' מחליט להעניש את שלמה -_____ 

 שבטים 10שבטים וירבעם על  2על הממלכה מתפלגת: רחבעם נשאר למלוך    -_____ 

 את עול המיסים רוצה להכבידרחבעם שומע לעצת הילדים ו -_____ 

 שלמה חוטא  -_____ 

 בקשת ירובעם מרחבעם שיקל מעל העם -_____ 

 רחבעם שומע בקול ה' ולא יוצא למלחמה במורדים   -_____ 

 שלמה נפטר ורחבעם בנו מולך תחתיו -_____ 

 אוייבים 2ים לשלמה קמ -_____ 

 העם מורד ברחבעם -_____ 

 

  הגורמים הטבעיים שהביאו  -לרובד הגלויאת האירועים המתאימים צבעי באדום

 להתפלגות הממלכה

 הגורמים הרוחניים שהביאו  -הרובד הסמויאת האירועים המרמזים על  צבעי בכחול

 להתפלגות הממלכה.

 :לחיים שלך הביאי מסר שלמדת מהםמה את לומדת מסדר האירועים?  .13

______________________________________________________________ 

 

 הסוף -פס' כ"ה ירבעם ועגלי הזהב 

 

 כ"ז העזרי במפרשים -ממה חושש ירבעם ומדוע? פס' כ"ו .14

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 ירבעם עושה כמה פעולות: .15

 ___ עגלי זהב ב_______ ובדן .א

 במות __________________________________________-ירבעם בונה בית  .ב

 דוחה את _________ ל______ כדי שמלכות ישראל לא יתאחדו עם מלכות יהודה .ג

 גדול ביום הכיפורים.עלה בעצמו להקטיר קטורת על המזבח שבנה ככהן  .ד

 טיא את ישראל, חטא הרבים תלוי בו" )פרקי אבות ה', י"ח("ירבעם בן נבט חטא והח

 האם התכונן ירבעם בתחילה לעבוד עבודה זרה? מה קרה לבסוף? )העזרי במצודות לפס' ל'( .16

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 ג"יפרק 

 י': נבואת איש האלוקים ותגובת ירבעם-פרק י"ג פס' א'

 מיהו שמו של איש האלוקים? מהי נבואתו?)עייני בפסוק א' ברש'י +פסוקים ב' ג'( .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 מהי תגובת ירבעם לנבואת עידו הנביא? .2

______________________________________________________________ 

 השלימי את המופתים-ם?מהם שלושת המופתים שעשה איש האלוקי .3

 ________________________________________________________ -א. אות

 _________ב. כשירבעם הרים ידו______________________________________

 ______ג. כשירבעם ביקש ממנו להתפלל עליו______________________________

 מי אמר למיהסבירי את הפסוק וכתבי  .4

 _______________________________________"הנה בן נולד לבית דוד" .א

 ___________________________________________נא את פני ה'"-"חל .ב

 ____________________________________________"ואתנה לך מתת" .ג

 "ויאמר מזבח מזבח" מדוע כתוב פעמיים מזבח? עייני במפרשים לפסוק ב'. .5

_______________________________________________________ 

 סדרי את המשפטים לפי סדר התרחשותם: .6

 ___ירבעם מרים את ידו וקורא לעצור את הנביא ולהענישו

 עגלים  2___ירבעם בן נבט חוטא ומחטיא בעשותו 

 ___נרפאה ידו של ירבעם מהשיתוק

 ___נבואת הנביא עידו 

 ___ידו של ירבעם משתתקת

 הקיפי נכון או לא נכון:  .7

הנביא עידו משבט בנימין וניבא שיקום מלך לבית דוד ושמו ירבעם ויטמא את  .א

 לא נכון /נכוןהמזבח של ע"ז   

  -הנביא עידו נענה לבקשת ירבעם וסועד עימו ולא רוצה לקבל מתנה .ב

 לא נכון/נכון

  -משתתקת ידו של ירבעםאה בשעה שהנביא עידו מנבא את הנבו .ג

 נכון. לא \נכון
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 איש האלוקים ונביא השקר הזקן: הסןף-י"אפרק י"ג פס' 

 )פס' י"ח במפרשים( כיצד הזקן הצליח לפתות את הנביא לבואו לביתו ולסעוד עימו? .8

______________________________________________________________ 

 )פס' כ"ד( המופתים עם האריה בהם שינה האריה מטבעו. 2הביאי את  .9

 א. ____________________________________________________________

 ב._____________________________________________________________

 )פס' י"ז( . איזה שתי ציווים ה' ציווה את הנביא עידו לפני צאתו לדרך?3 .10

 ____________________________________________________________א. 

 ב._____________________________________________________________

כ"ב( -הנביא עידו נענש למות?)פס' כ"אמדוע  .11

______________________________________________________________ 

 כתבי נכון/לא נכון .12

 ידו של ירבעם נכרתה                        נכון / לא נכון   .א

 ירבעם המשיך להגדיל את חטאיו     נכון / לא נכון .ב

 ירבעם שב מדרכו הרעה                   נכון / לא נכון .ג

 ירבעם לא ראה שום מופת                נכון / לא נכון .ד

 .מי אמר למיהסבירי את הפסוקים וכתבי  .13

 ביא כמוך ומאלך דיבר אלי בדבר ה""גם אני נ .א

___________________________________________________________ 

 "יען כי מריתה פי ה' ולא שמרתה את המצווה אשר ציווך ה' אלוקיך" .ב

___________________________________________________________ 

 ד"יפרק 

 יה על מלכות ירבעםי"ח: חולי בן ירבעם ונבואת אח-א'פס'  דפרק י"

 מדוע אשת ירבעם היתה צריכה להתחפש בבואה אל אחיה הנביא? .14

 מהיכן ידע אחיה הנביא שזוהי אשתו של ירבעם? .15

 הקיפי נכון /לא נכון .16

 נכון/ לא נכון                   ירבעם גרם נחת לקב''ה והלך בדרכי דוד. .א

 נכון/ לא נכון                                             נבואת אחיה התקיימה.  .ב

 נכון/ לא נכון    כל העם הגיעו לספוד ולקבור את אביה בן ירבעם.  .ג

 נכון/ לא נכון          בקבוקי דבש 2 -לחמים ו 8אשת ירבעם לקחה  .ד

 כאשר אשת ירבעם הגיעה לביתה:.  הקיפי את התשובה הנכונה  .17

 לאחר שיצאה מהבית נפטר בנה.ה שכמה דקות  התבשר  .א

 בנה נפטר. .ב

 שעה לאחר מכן בנה אביה נפטר .ג
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 הסוף: סיכום מלכות ירבעם ורחבעם -י"חפס'  דפרק י"

 מספר שנות המלוכה .1

 ____________ כמה שנים מלך ירבעם על יהודה? .א

 __________ וכמה שנים מלך רחבעם על ישראל? .ב

 ירבעם לרחבעם כל שנות מלכותם? היו היחסיםמה  .2

_________________________________________________________________ 

 ירבעם ובמה החטיא את ישראל? במה חטא .3

_________________________________________________________________ 

 איך קוראים לאמו של רחבעם בן שלמה? .4

 אביגיל התקועית .א

 נעמה העמונית .ב

 שמה לא ידוע .ג

 (לפס' ל"א )העזרי ברש"י ובמצודות אימו" של רחבעם?מדוע מובא "שם  .5

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 מדוע באה פורענות על ישראל? .6

 משום שחטאו .א

 הקימו מזבחות ובמות .ב

 כל התשובות נכונות .ג

 יפי נכון/ לא נכוןהק .7

נכון/ לא                                                רחבעם וירבעם היו בשלום כל ימי מלכותם .א

 נכון

 נכון/ לא                ה' שולח את שישק מלך מצרים לישראל להענישם על חטאיהם .ב

 נכון/ לא                                                                                   שנה 35רחבעם מולך .ג

 נכון/ לא                                                                              נדב הוא בנו של רחבעם .ד

 מכל סיפור בתנ"ך לוקחים משהו לחיים. -תורה מלשון הוראה .8

 פורענות? בעם ישראלשה' שולח את שישק מלך מצרים לעשות  למדת מכךמה 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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  אליהו מקדש שם שמים  -מעמד הר הכרמל -פרק י"ח

 טענת אליהו: 

 "___________________________________________________" : א"פס' כ

 : הסבירי על פי מצודות

__________________________________________________________________ 

 "פוסחים על שתי הסעפים גרוע מעבודה זרה:על פי דברי הרבי, נמקי מדוע            

קשה יותר לעשות תשובה  .1
 כיוון_________________________________________________

רוחניות תופסת פחות מקום רואים זאת בכך  .2
_______________________________________ 

בהשפעה על הזולת כיוון  .3
______________________________________________________ 

 מהלך הארוע:

 

 

 

 

 

 

 

 הזמן אליהו הנביא נביאי הבעל

 בוקר  

 כ"ו( -)כ"ה

 צהריים צוחק על נביאי הבעל ואומר להם: 

 כ"ט( -)כ"ז

 עלות המנחה נס שמקדש שם שמים: פרטי! 

 '(ל"ח -ל')

 

 פרטי! כ"ד(-)ע"פ פס' כ"גהצעת אליהו 

 

 

 

 

 (הסבירי! )רש"יתגובת העם לנס הפלאי )ל"ט(: 

 

 

 

 

 תוצאות מעמד הר הכרמל:
 מ"ו( -גשמי: )מ"א לגשמי        הסבירי את הקשר בין המצב הרוחני    מ'(       -)ל"ט רוחני:        
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 התגלות ה' לאליהו בהר סיני

 האם שיטתו של אליהו כקנאי לה' נכונה?

 

 המאורעות: החוט המקשר בין

  מטרת התגלות ה' לאליהו בחורב? ימה .1

 ם הבא:"עזרי בקטע המלבייה טענות אליהו על עם ישראל. ההתגלות ה' היא תשובה על 

 בעיגול המקווקו למעלה את התשובה השלימי

 

 . אין ה' בם, רק בקול דממה -.." רוח ורעש ואש.

ממנה ילמדו שלוחיו ונביאיו בל יסערו סער, בל ירעשו רעש ובל יבעירו אש כמו שעשה 

 נביאי הבעל, אליהו בקנאתו לה' צבאות שעצר את השמים ושחט את

כי ה' ישלח את נביאיו שיבואו אליהם בקול דממה וימשכו את העם בעבותות אהבה 

 ובדברים רכים".

 מלבי"ם לפס' י"ב()

 

ה' מצווה עליו להמליך את  , מדוע מיד אחרי שאליהו שוטח שוב את טענותיו כלפי ישראל .2

 ז(")עייני ברש"י לפסוק טאלישע תחתיו? 

______________________________________________________________ 

 מטרתו של ה' במראה נבואה זה:

 

 יחס ה' לישראל הניכר בכך:

 

 

 לכן

האם המטרה מתממשת? 
 נמקי!  
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 מה הקשר לפירקנו? מדוע אליהו מופיע בבריתות מילה? .3

 היעזרי במדרש הבא

 

 

אליהו הנביא הוא "מלאך הברית" היושב על "כיסא של אליהו" ושומר על הרך הנולד במהלך טקס ברית המילה בכל 

הדורות בתפקיד זה נתחייב אליהו בעקבות האשמתו כי עם ישראל הפרו את הברית עם ועל כך, בבחינת מידה כנגד 

הפה שהעיד ש ית מילה עד שאתה רואה בעיניך"(, שאין ישראל עושין ברהשבעהמידה, אמר לו ה' : "ַחיֶּיָך )לשון 

                                         שישראל עזבו הוא יעיד שישראל מקיימים ברית זו. 

 ג("ט, ספר הזוהר )בראשית צ"פרקי דרבי אליעזר פרק כמתוך 

 אלו תכונות חייבות להיות למנהיג על מנת שיוכל להנהיג את העם? .4

______________________________________________________________ 

 

אם הדרך של קנאה לה' אינה נכונה מדוע דרכו של פינחס היתה ראויה וה' שיבח אותו 

 על מעשיו ונתן לו שכר על כך?

  אלא שיש הבדל בין קנאות שהינה __________  לבין קנאות שהינה___________

אצל אליהו ושיבחו על כך אך אף אצל פינחס היה זה מעשה ________ ולכן התקבל וה' 

 הקנאות היתה ___________ ולכן אינו ראוי.

 

 

  ?מה את יכולה ללמוד מכך על הדרך בא יש להשפיע ולקרב 

מה עליך לעשות וממה עליך להימנע על מנת לקרב  דוגמאות מעשיות 2הביאי 

 יהודים ליהדות.

 בקטע הבא מדברי הרבי.עזרי יה

 א.___________________________________________________________________

 ב. __________________________________________________________________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדרך של קירוב

הלימוד וההשפעה על הזולת צריכים להיות מתוך תענוג דווקא, כלומר באופן של קירוב כו', 
 ופשיטא לא באופן של כעס ורוגז חס ושלום! 

 (711)תורת מנחם התוועדויות תשמ"ג כרך ב', עמ' 
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 כרם נבות/ השפעת איזבל על אחאב

 

 

 

 

 

 

 

  

 מה הצעת אחאב לנבות?

 ?מה תשובת נבות

 מה תגובת אחאב?

מה תגובת איזבל לאחאב כששומעת מה 
 קרה?

 

 מה התכנית של איזבל?

 כיצד היא מבצעת את התכנית?

 

 

 

 

 ת אלוקים ומלך"הסבירי! "ברכ

 מה קורה לאחר מות נבות?



 בס"ד

21 

 

 

כיצד יודע אליהו על מעשה  
 אחאב?

 מה עונשם של אחאב ואיזבל?

 -אחאב

 

 -איזבל

 מה תגובת אחאב כששומע את עונשו?

 מה תגובת ה' למעשה אחאב?

 "הרצחת וגם ירשת?" הסבירי! 

 הסיקי: מהי השפעת איזבל על אחאב?

_______________________________________________________________________________ 


