
 

 

 ספר מלכים א'  -תוכנית הלימודים לכיתה ו' פריסת 
  בישראל מלכות שלמה ופילוג המלוכה

  ; יא'; יב'13 – 1 1י' –)ד;ה;ו;ז;ח;ט(  ג'  –א 
נושא יחידת 

 ההוראה
נושאים לדיון  מושגים תכנים  פרקי הלימוד רעיונות

 והרחבה 
 קטעים ללימוד בע"פ ניבים וביטויים

 כלליים   מתחום הדעת

ראשית מלכות 
סיפור  -שלמה 

ירושת 
 .המלוכה

 

 

  המלכת שלמה היא
קיום הברית עם 

 בית דוד.

  מלכות שלמה היא
דגם למערכת של 

יחסים אידיאליים, 
של מימוש הברית 
 של ה' עם בית דוד.

 

 א'

  אבישג
 השונמית 

  וסיבות
נוכחותה 

בחצר 
 – 1המלוכה. )

4) 

  המאבק בין
תומכי 

אדוניהו 
לתומכי שלמה 

על ירושת 
 – 5. )המלוכה

10) 

  הצעת נתן
 11לבת שבע )

– 14) 

  טקס המלכת
 – 32שלמה )

48) 

 המלכה 

 נס 

  קרנות
 המזבח

 צוואה 

  פילגש
 המלך

  מרידה
 במלכות

 גבירה 

  עקרון הגמול
 בצוואת דוד.

  הוראתו
הראשונה של 
דוד בצוואתו 

עוסקת 
ביחסים שבין 

 –האדם לאל 
תנאי להצלחה 

 בתפקיד. 
 המשך 

 השתלשלות
 האירועים

 על במאבק
  ירושת

 המלוכה
 בהמשך)

 לסיפורים
 '(ב בשמואל

  יחסים בתוך
 משפחת דוד.

 " ַּח בֵּ זְּ מִּ נֹות הַּ רְּ קַּ ז בְּ חַּ " מל"א א'  אָּ
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  "ן בֶּ יֶּה לְּ הְּ ם יִּ ֹּא-אִּ ל ל יִּ עֹּל -חַּ יִּ
ה" צָּ רְּ תֹו אָּ ֲערָּ שַּ  52א'   מִּ

 

  שלמה מבצע
בנאמנות את 
 צוואת אביו.

 

 ב'

  .צוואת דוד           
(2 –9). 

  הוצאתו להורג
 -של אדוניה

(31 – 52) 

  תיאור המשך
סילוק  

מתנגדיו של 
 – 52) .שלמה

62) 

   

  משמעות
נישואים עם 
 -פילגש המלך

נסיונו הסמוי 
ניה ושל אד
למרוד 

 בשלמה.

 "ך אנֹּכי דרך הֹּלֵּ  2' ב "הארץ ּכל בְּ
 
 "ְך את יָּשיב לא ּכי יִּ נָּ  11' ב "עָּ

 
 "שואלת אנכי קטנה אחת שאלה 

ְך תָּ אִּ  22' ב "מֵּ
 
 "א ִּ סֵּ כִּ י נכון יהיה דוד וְּ נֵּ פְּ -עד' ה לִּ

 45' ב "עולם
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ספר מלכים א' -תוכנית הלימודים לכיתה ו' 
 בישראל מלכות שלמה ופילוג המלוכה

 )המשך( ; יא'; יב'13 – 1 1י' –)ד;ה;ו;ז;ח;ט(  ג'  –א  
נושא יחידת 

 ההוראה
קטעים ללימוד בע"פ ניבים  נושאים לדיון והרחבה  מושגים תכנים  פרקי הלימוד רעיונות

 כלליים   מתחום הדעת וביטויים

תפארת מלכות 
 שלמה

 האלוהית החכמה 
 - על לשלמה נתנה
 את שישפוט מנת
 .צדק משפט העם

 כל של זכאותו 
 .צדק למשפט אדם

 
 ג'

 

 

  נישואי  שלמה
 (1ובת פרעה )

  חלום שלמה
 - 5בגבעון )

15) 

  חכמת שלמה
משפט  –

משפט שלמה 
שתי הנשים 

 - 16הזונות )
28) 

 במות 

  חלום– 
 התגלות

  לב"
 שומע"

  משפט
 שלמה

  חכמת
 שלמה

  נישואים
 פוליטיים

 שופט עליון 

  בקשת שלמה בחלום– 
היכולת להבחין ביו טוב 

לרע הם מאפשרים לו 
 להיות שופט צדק

  חוכמתו השיפוטית של
באה לידי ביטוי שלמה 

 במשפט שתי הנשים.

  כמלך כשופט בית
 המשפט העליון.

  זכאותו של כל אדם
 למשפט צדק.

  פסיקתו של המלך
במשפט מעידה על הבנה 

 עמוקה של נפש האדם.

 

  שלמה מצליח בכוח
ההבטחה האלוהית 

לארגן את ממשלתו, 
ולכנן מערכת יחסים 
בינלאומיים מדיניים 

 וכלכליים.

  נהנית ממלכת שלמה
משלום ובטחון עם 

 שכניה.

 ט' –ד' 
 הרצף שמירת*

 הסיפורי
 והתייחסות

 המקדש לבניית
 שלמה ידי על

 

 ופיתוח ארגון 
 הממלכה

  בניית בית
 המקדש.

  חנוכת בית
 המקדש.

  מקדש
 שלמה

  מס "לחם
 שלמה"

 מס עובד 
 

 חצר המלך 

 בית מקדש 

  חלוקה
 מנהלית

 ניצבים 

  קשרים
 דיפלומטיים

 הממלכה ופיתוח ארגון 
מחד  ומחירים רווחים

שגשוג פאר ומאידך עול 
כלכלי כבד היוצר מתחים 

 וגורם לתסיסה.
*מומלץ להתייחס לנושא זה 

 13 – 1אחרי הוראת פרק י' 
הדבר יסייע להבנת מחירים 

ורווחים של ארגון ופיתוח וכן 
יסייע בהבנת התהליכים 

החברתיים והכלכליים 
 שהובילו לפילוג הממלכה.

  ת חַּ יׁש תַּ ת "אִּ חַּ תַּ נֹו וְּ פְּ גַּ
תֹו נָּ אֵּ  5ה',  "תְּ

 

  ביקור מלכת שבא
כביטוי לכך 

חוכמת שלמה ש
 נודעת למרחוק.

 

  13 – 1י' 
 

  ביקור מלכת
 (13 – 1שבא )

 חידה  דרך הים 

 דרך המלך 

  המזרח
 הקדום

 כלכליות של ה ומטרותי
מלכת שבא ביקור 

תוך בירושלים 
מפת המזרח להתייחסות 

הקדום ודרכי המסחר 
 העתיקה.בעת 

 ֹּא ה עֹוד -"ול יָּה בָּ הָּ
 5 י', ."רוחַּ 

 "ֹלמֹּה ְך ׁשְּ לֶּ מֶּ יַּד הַּ            "ּכְּ
 13י', 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ספר מלכים א' -תוכנית הלימודים לכיתה ו' 
 בישראל מלכות שלמה ופילוג המלוכה

 )המשך( ; יא'; יב'13 – 1 1י' –)ד;ה;ו;ז;ח;ט(  ג'  –א  

נושא יחידת 
 ההוראה

פרקי  רעיונות
 הלימוד

 תכנים
 

קטעים ללימוד בע"פ  נושאים לדיון והרחבה מושגים
 ניבים וביטויים

 כלליים מתחום המקרא

מלכות שקיעת 
ופילוג  שלמה

הממלכה 
 המאוחדת

  פילוג
המלוכה 

היה העונש 
על חטאי 

 שלמה.

 י"א

 ( 13 – 1חטאי שלמה וחזון הפורענות) 

  ההתנגדות לשלטונות של שלמה ונבואת
 (26 – 14אחיה השילוני )

  מרד ירובעם בן נבט ונבואת אחיה השילוני
(26 – 40) 

  הממלכה
 המאוחדת

 פילוג הממלכה 

 ממלכת יהודה 

 ממלכת ישראל 

 בית דוד 

 ברית 

 סבל בית יוסף 

  

 מרד 

 פילוג 

 השונות הגמול תפיסות 
 קיבוצי גמול, אישי גמול)

 (לדורות וגמול

  האויבים מחוץ נשלחו כמעין
 –הקדמה לעונש הכבד 

 פילוג המלוכה

 אחדות ופילוג 

  ""ְך לֶּ מֶּ ים יָּד בַּ רִּ  הֵּ
 27י"א 

 פילוג 
הממלכה 

נובע 
מסיבות 
 חברתיות
 מדיניות

 וכלכליות.

 

 י"ב

  סיפור מעשה הפילוג כתוצאה מסירובו של
רחבעם בן שלמה להיענות לדרישת זקני 

 (19 -1העם ולהקל במיסים. 
 ( 33 – 20תיקוניו של ירבעם בן נבט) 

 
 הזהב עגלי 
 ירבעם חטאת 

  סיבתיות
 כפולה

 

   מקומה של העיר שכם
בתודעת העם כעיר מקודשת 

;לג' 7 – 2)ראו בראשית יב' 
 ;יהושע כד';31 – 31

 שופטים ט,ו(

 לפילוג השונות הסיבות 
, חברתי, דתי) הממלכה

 .(כלכלי, מדיני

 'מניעת מלחמת אחים ע"י ה. 

  פעולותיו של ירבעם להנצחת
 הפילוג.

  אירוע הפילוג הוא אירוע
מכונן לאחריו שלא ישוב 

המצב לקדמותו. הממלכות 
 תשארנה מפולגות לנצח.

  י נֵּ תְּ מָּ ה מִּ בָּ י עָּ נִּ טָּ "קָּ
י". בִּ  10י"ב אָּ

  ם כֶּ תְּ ר אֶּ סַּ י יִּ בִּ "אָּ
ר  י ֲאיַּסֵּ ֲאנִּ ים וַּ ּׁשֹוטִּ בַּ
ים".  בִּ רַּ קְּ עַּ ם בָּ כֶּ תְּ אֶּ

 14י"ב 
 ה ד -מַּ וִּ דָּ ק בְּ לֶּ נו חֵּ לָּ

ֹּא ל ן-וְּ בֶּ ה בְּ ֲחלָּ י -נַּ ׁשַּ יִּ
ל אֵּ רָּ שְּ יָך יִּ לֶּ אֹּהָּ  "לְּ

 16י"ב 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 מלכים א' -פריסת תוכנית הלימודים לכיתה ו' 
 טז' - דברי ימי מאחאב

 כא' –יז    מחזור סיפורי אליהו 
נושאים לדיון  מושגים תכנים  פרקי הלימוד רעיונות נושא יחידת ההוראה

 והרחבה 
קטעים ללימוד בע"פ ניבים 

 כלליים מתחום הדעת וביטויים

 דברי ימי אחאב

  הצלחת מלכים או
כישלונם הם תוצאה 

של הליכה בדרך ה' או 
 סטייה מדרך זו.

 חטאי אחאב  34 - 29ט"ז 
  עבודת

 הבעל

 
   

 
מאבקי אליהו בעבודת 

 הבעל.
דמותו של אליהו 

 ומנהיגותו הנבואית

 דמותו של אליהו 
  מלכים אינם מעל

לחוק. הנביא מוכיח 
מלכים כאשר הם 

 .חוטאים

  תפקיד הנביא הוא
לכוון את המלך, לגלות 

לו את סוד ההשגחה 
לגבי מה שקרה, להודיע 

על התמורה שתחול 
בחיי העם או בחיי 
המלך, להנחות את 

העם בעבודת ה' ולסייע 
 לעם במצוקותיו.

 
 

 י"ז

  נבואת
הבצורת של 

אליהו לאחאב 
(1 – 3) 

  בריחת אליהו
 – 4והניסים )

24) 

  נס
העורבים 

בנחל 
 כרית.

  נס צפחת
 השמן.

  נס
החייאת 

בן 
 האלמנה

 שליחות 
 נבואית

 'דבר ה 

 נביא 

 נס 

 בצורת 

  העדר השליחות
 האלוהית.

 הנס במקרא 

 אליהו של דמותו 
 במסורת, במקרא

 .ובאמנות

 

  " ת חַּ עַּ צַּ ה וְּ לָּ כְּ ֹּא תִּ ח ל מַּ קֶּ ד הַּ ּכַּ
ר" סָּ חְּ ֹּא תֶּ ן ל מֶּ ּׁשֶּ  (16) 14י"ז  הַּ

 י"ח

  פגישת אליהו
 ואחאב 

(1 – 18) 

  מעמד הר
 הכרמל

 (18- 41) 

  סוף הבצורת
(22 – 26) 

   חסידי
 אומות עולם

  מאבקו של אליהו
 בעבודת הבעל.

  העדר השליחות
האלוהית וביטול 

קללת הבצורת 
 ע"י ה'.

  הקנאות, דרכי
התגובה 

 והשלכותיה.

 .יחסי נביא מלך 

  " ."ל אֵּ רָּ שְּ ר יִּ  17י"ח עֹּכֵּ
  "ד ל-עַּ ים עַּ חִּ ם עֹּסְּ תֶּ י אַּ תַּ י -מָּ תֵּ ׁשְּ

ים" עִּ עִּ סְּ  21י"ח  הַּ
 ""ה נֶּ ין עֹּ אֵּ ין קֹול וְּ אֵּ  29, 26י"ח  וְּ
 ""יו נָּ תְּ ס מָּ נֵּ ׁשַּ יְּ  46י"ח  וַּ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מלכים א' -פריסת תוכנית הלימודים לכיתה ו' 
 טז' -דברי ימי מאחאב   

 כא' –יז    מחזור סיפורי אליהו 

פרקי  רעיונות נושא יחידת ההוראה
 הלימוד

 תכנים

 
 מושגים

קטעים ללימוד בע"פ ניבים  נושאים לדיון והרחבה
  וביטויים

 מתחום הדעת
 

 כלליים

מאבקי אליהו בעבודת 
 הבעל.

דמותו של אליהו 
 דמותו של אליהו  ומנהיגותו הנבואית

  מלכים אינם מעל
לחוק. הנביא מוכיח 

מלכים כאשר הם 
 .חוטאים

  תפקיד הנביא הוא
מלך, הלכוון את 

לגלות לו את סוד 
ההשגחה לגבי מה 
שקרה, להודיע על 

התמורה שתחול בחיי 
או בחיי המלך, העם 

להנחות את העם 
בעבודת ה' ולסייע 

 לעם במצוקותיו.
 

 י"ט

  בריחת אליהו למדבר
 (8 – 3ולהר חורב )

  ההתגלות בהר חורב
(9 – 18) 

  פגישת אליהו ואלישע
(19 – 21)  הר חורב  

  השוואת דמותו של
האם  אליהו למשה

דומה אישיותו של 
 אליהו לזו של משה?

אליהו כמקטרג לעומת 
 המסנגר.משה 

 לימוד בע"פ:
ר  הָּ תָּ בָּ דְּ מַּ עָּ א וְּ ר, צֵּ ֹּאמֶּ י " וַּ

ר  ה עֹּבֵּ הוָּ ה יְּ נֵּ הִּ ה, וְּ הוָּ י יְּ נֵּ פְּ לִּ
ק  רֵּ פָּ ק מְּ זָּ חָּ ה וְּ דֹולָּ רוחַּ גְּ וְּ

י  נֵּ פְּ ים לִּ עִּ לָּ ר סְּ בֵּ ׁשַּ ים ומְּ רִּ הָּ
ר  חַּ אַּ ה; וְּ הוָּ רוחַּ יְּ ֹּא בָּ ה, ל הוָּ יְּ
ה.   הוָּ ׁש יְּ עַּ רַּ ֹּא בָּ ׁש, ל עַּ רוחַּ רַּ הָּ

ׁש עַּ רַּ ר הָּ חַּ אַּ ׁש  יב וְּ אֵּ ֹּא בָּ ׁש, ל אֵּ
ׁש,  אֵּ ר הָּ חַּ אַּ ה; וְּ הוָּ קֹול יְּ

ה. קָּ ה דַּ מָּ מָּ  "דְּ
 12 – 11יט,  

 

כרם נבות פרשת 
 היזרעאלי

 כ"א

 ומתן שא תיאורי המ
בין אחאב המלך 

 (8 – 1ונבות. )

  סיפור משפטו של
 (17 – 8נבות )

  התגלות ה' לאליהו
ודברי התוכחה 

 (29 – 18לאחאב )

  נחלת
 אבות

 שומרון 

 

  עד/עדות
 שקר

 משפט 

 

  תפיסת המלוכה
המלך כפוף  –בישראל 

לחוקי האל ועושה 
דברו המלך אינו מעל 
החוק בניגוד לתפיסת 

המלוכה במזרח 
 הקדום.

  משמעותה של נחלת
 אבות במקרא.

  היכרותה של איזבל
 את חוקי התורה.

  מי נושא באחריות על
מות נבות אחאב? 

 איזבל?
מאמר  -כרם נבות  

 דידקטי

 גַּם תָּ וְּ חְּ צַּ "-"ֲהרָּ תָּ ׁשְּ  יָּרָּ
 19כ"א 
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 מלכים ב'  -פריסת תוכנית הלימודים לכיתה ו' 
 ב;ד;ה -  מחזור סיפורי אלישע

נושא יחידת 
 ההוראה

פרקי  רעיונות
 הלימוד

קטעים ללימוד בע"פ ניבים  נושאים לדיון והרחבה  מושגים תכנים 
מתחום  וביטויים

 הדעת
 כלליים

 

 
מחזור סיפורי 

 אלישע

  נפלאותיהם של
אליהו ואלישע אינם 

מעשי כשפים אלא 
 הכוונה אלוהית.

  סיפור נפלאותיו של
איש קדוש המבצע 

ניסים לבני בלי שם 
פעמי  -סיוע חד –

לאיש הפשוט בחיי 
 היומיום.

  הנס של האיש
הקדוש נעשה לשם 

הגדלת האמונה בה' 
והפצתה גם בקרב 

 הנוכרים.

 ב'

 ( 1הקדשת אלישע 
/ סיפור (18 –

 עליית אליהו

  ריפוי מעיין יריחו
(19 – 22) 

  קללת הנערים
 (25 – 23ומותם )

 בני נביאים 

 ישועה 

  איש
 האלוהים

 מונותאיזם 
 פולותאיזם 

  תשבי  –תיק"ו
יתרץ קושיות 

 ובעיות

  הסתלקותו הפילאית של
 .אליהו

  אליהו עובר תיקון במסורת
היהודית מנביא באש למתרץ 

אליהו קושיות. מקומו של 
בטקס ברית המילה כעדות 

לכך שטענתו כי עזבו ברית ה' 
 איננה נכונה.

 של דמויותיהם בין השוואה 
 .ואלישע  אליהו

 .האצלת רוח אליהו על אלישע 

  קללת הנערים.מוסריות 

  " ה רָּ עָּ סְּ יָּהו בַּ לִּ ל אֵּ יַּעַּ וַּ
ם".  יִּ מָּ ּׁשָּ  11ב'הַּ

 – " ל אֵּ רָּ שְּ ב יִּ כֶּ י רֶּ בִּ י אָּ בִּ אָּ
יו ׁשָּ רָּ  12ב'  "ופָּ

 ד'

 ס השמן נ
 (7 – 1והאלמנה)

  הולדת בן
השונמית 

 – 8והחייאתו )
37) 

  השבחת הנזיד
(38- 41) 
  הכפלת לחם

 – 42הביכורים )
44) 

  של דמויותיהם בין השוואה 
 ואלישע  אליהו

 

  "."ת בֶּ י יֹּׁשָּ כִּ נֹּ י אָּ מִּ תֹוְך עַּ  בְּ
 13ד' 

  ""יָּה ת חַּ עֵּ  16ד'  ּכָּ
 

 ה'

 1נעמן ) ריפוי – 
27) 

   הכרזה  -הכרזתו של נעמן
מונותאיסטית מפי עובד 

 אלילים.

  ריפוי נעמן נועד להפיץ את
גדולתו ושליטתו הבלעדית של 

 ה'.

  'ֹּא" – 25מל"ב ה ְך -ל לַּ הָּ
ה" נָּ אָּ ה וָּ נֶּ ָך אָּ דְּ בְּ  עַּ

 


