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ֶּפֶרק א

זקנתו ומחלתו של דוד

פסוקים 10-1

ר פרטים אישיים על זקנתו של  בפסוקים 4-1 מציין ַהְמַסּפֵ א.   .1
 דוד. 

מה ניתן להבין על הנעשה בממלכת דוד בעקבות חולשתו 
הרבה? 

כיצד טיפלו בדוד עבדיו? ב. 

עיינו בפסוקים 6-5:  .2

כיצד ניצל אדוניה את חולשתו של דוד? א. 

מדוע חשב אדוניה שהוא ראוי לרשת את כיסא דוד? ב. 

בפסוקים 8-7 מסופר שמצבו של המלך החולה גרם לחילוקי   .3
דעות בין מקורביו בשאלה מי יירש את כיסא דוד לאחר מותו. 

מי מנאמניו של דוד תמך באדוניה? מי היו מתנגדיו? כתבו 
בשני טורים.

מתנגדי אדוניה נאמני אדוניה      

קראו את פסוקים 10-9:  .4

את מי לא הזמין אדוניה לזבח? א. 

הסבירו, מדוע לא הזמינם? ב. 

מִ֑ים – זקן מאוד. ּיָ ֖א ּבַ ּבָ   1

סֹכֶֶ֑נת – מטפלת ועוזרת.   2

ּה – לא קיים איתה יחסי מין. לֹ֥א ְיָדָעֽ   �

ִמְתַנשֵּׂ֥א – מתגאה, מתנהג ביהירות.   � 
ִ֔ים – מרכבה רתומה  ֶרֶכב ּוָפָ֣רשׁ

לסוסים.

א־ֲעָצ֨בֹו – לא נזף בו ולא העניש  ְוֹלֽ   6
 אותו כדי לחנכו.

 ֽטֹוב־ּתַֹ֨אר֙ – יפה תואר.

ֽלֹום – לכן היה  ָ ְואֹ֥תֹו ָיְֽלָד֖ה ַאֲֽחרֵ֥י ַאְבשׁ

האח המבוגר אחרי מות אבשלום.

ֽה – תמכו בהמלכתו. ִנּיָ ֲחֵר֖י ֲאדֹֽ ְעְז֔רּו ַאֽ ַוּֽיַ   7

֣ח – ערך סעודה לכבוד המלכתו. ְזּבַ ַוּיִ   9 
 ְמרִ֔יא – בהמה שמנה ומפוטמת.

ֶאֶ֣בן ַהּזֹחֶֶ֔לת – מקור השם אינו ברור. 

כנראה שהכוונה לאבן שהיתה 
 מקודשת.

ֵאֶ֖צל ֵע֣ין רֹגֵ֑ל – בסמוך למעיין הנמצא 

ליד ירושלים.
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קראו בשמואל ב פרק יד, פסוק 2; ובפרק טו פסוקים 1-6;  א.   .5
פסוק 10. כמן כן קראו בפרקנו פסוקים 5-6.

 ב. השלימו את הטבלה:

מטרת ההשוואה: למצוא את הדמיון והשוני בין אדוניה לבין אבשלום. 

מעשי אבשלוםהתבחינים
פרק טו פסוקים 6-1; 
 פסוק 10. )שמואל ב 

פרק יד, פסוק 2; פרק טו 
פסוקים 6-1; פסוק 10(.

מעשי אדוניה
)פסוקים 7-5; 

פסוקים 26-24(

תיאור מראה חיצוני 

פעולה לשם התבלטות 
ועשיית רושם כיורש עצר

פעולות להמרדת העם 

היחס לדוד

ארגון תומכים הכרזה על 
עצמו כמלך.

ג. במה מזכיר אדוניה את אבשלום ובמה הוא שונה ממנו?
 

ר אינו מביע בדרך כלל את דעתו בגלוי על מעשי  ַהְמַסּפֵ  .6
הדמויות והתנהגותן. איך אפשר בכל זאת להסיק ממנו את 

דעתו על התנהגות אדוניה?

א־ֲעָצ֨בֹו ָאבִ֤יו  ר תולה את התנהגותו של אדוניה בכך ש"ְוֹלֽ ַהְמַסּפֵ  .7
ָ֣כה ָעשִׂ֑יָת" - האם יש לדוד חלק נוסף בכך  ָמיו֙ ֵלאמֹ֔ר ַמּדּ֖וַע ּכָ ִמּיָ

שאדוניה המליך את עצמו? הסבירו.
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דוד המלך בזקנתו / צייר לא ידוע, המאה ה־17
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מאבק בין תומכי אדוניה לתומכי שלמה

פסוקים 31-11

חשבו וענו כיצד יכול דוד למנוע מאבק בין תומכי אדוניה   .1
לתומכי שלמה?

ממה חשש נתן כאשר פנה לבת שבע? נסו להעלות  א.    .2
השערות שונות הן בנוגע להנהגת העם לאחר מות דוד והן 

בנוגע למעמדו בחצר המלך.

קראו את פסוקים 15-11:   ב. 
כיצד עזר נתן לבת שבע להמליך את בנה?

ניר דמיין ואייר את השיחה בין נתן ובת שבע:  

מַַ֔עּתְ – בוודאי שמעת. ָ 11  ֲהלֹ֣וא שׁ

ְֵ֔ך – הצילי את חייך. ִטי֙ ַנְפשׁ 12  ַמּלְ

ִיְך – אחזק ואשלים  ָבָרֽ אִת֖י ֶאת־ּדְ �1  ּוִמּלֵ
את דבריך.

ּקֹ֣ד – השתחוותה. 16  ַוּתִ

ָרֵא֖ל ָעלֶ֑יָך – כל העם  20  ֵעינֵ֥י ָכל־ִיׂשְ
 מחכים להחלטתך.

סֵּ֥א ֲאדִֹנֽי – מי ימלוך  ֛ב ַעל־ּכִ ֵ ִמ֗י ֵישׁ

אחריך.

ֶ֖לְך ִעם־ֲאבֹתָ֑יו – כאשר  כַ֥ב ֲאדִֹנֽי־ַהּמֶ ְ שׁ ּכִ  21
 יגיע זמנך למות.

ים – חוטאים  ִאֽ ְוָהִי֗יִתי ֲאִנ֛י ּוְבנִ֥י ַחּטָ

בעיני אדוניה.

֖י – הציל את חיי. ִ דָ֥ה ֶאת־ַנְפשׁ ּפָ  29
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השוו בין הדברים שיעץ נתן לבת שבע להגיד לדוד )פסוקים 11–13(,   .3
 לבין הנימוקים שמעלה בת שבע בפני דוד )פסוקים 15–21(. 

 א. השלימו את הטבלה:

מטרת ההשוואה: לבדוק את הדמיון ואת השוני בין הנימוקים.

 הדברים שיעץ נתן לבת שבע 
)פסוקים 13-11(

הדברים שאמרה בת שבע לדוד לאחר 
שיחתה עם נתן )פסוקים 15–21(

ב.  בת שבע מקבלת את הצעת נתן לדבר עם המלך, אך אינה 
חוזרת במדויק על דברי נתן.

מה הדמיון ומה השוני בין דברי נתן לבת שבע לבין דברי   
בת שבע לדוד?

קראו את את פסוקים 27-22:  .4

כיצד ִשתפו בת שבע ונתן פעולה ביניהם אצל המלך? א. 

שערו, מה מדברי בת שבע שכנע ביותר את דוד לפעול  ב. 
להמלכת שלמה? הסבירו וצטטו.

מה אפשר ללמוד על בת שבע מדבריה ומהתנהגותה אל   .5 
המלך?

איזו שאלה שאל נתן את דוד? צטטו. א.   .6

האם לדעתכם חיכה לתשובה? הסבירו. ב. 

כיצד קוראים לסוג כזה של שאלה? ג. 
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קראו את פסוקים 32-37:  .7 
כיצד השפיע ביקורו של נתן על דוד?

במה שונה המלכתו של שלמה מהמלכתם של דוד ושאול?  .8

שלמה המלך / פטר פול רובנס, המאה ה־17, פרט מתוך תמונה
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דוד הכריז על המלכת שלמה

פסוקים 53-32

קראו את פסוקים 36-32: אילו מבין הפעולות שנערכו  א.   .1
בטקס המלכת שלמה מסמלות את המלכתו? כתבו בסעיפים.

עיינו בשמואל א פרק כד, פסוקים 4–6, ובפרק כו, פסוקים  ב. 
8–16 וענו: מדוע היה חשוב למשוח את שלמה בשמן 

הקודש?

מי מנאמני דוד השתתף בטקס?  .2

כיצד נודע דבר המלכת שלמה לעם? א.   .3

קראו את פסוק 45: לפי מה אפשר ללמוד שהעם היה  ב. 
מרוצה מהמלכת שלמה?

בטקס הצהרת האמונים של נשיא המדינה בכנסת, נקבעו מנהגים 
ומסורות שהיו נהוגים בזמן הכתרת מלכים בימים קדומים בעם 

ישראל. לדוגמה, משמיעים תרועת שופרות כשם שנהגו בהמלכת 
ֹופָ֔ר" )פסוק 39(. בסיום הטקס, מכריז יושב  ּשׁ ְתְקעּו֙ ּבַ שלמה: "ַוּֽיִ

ראש הכנסת: "יחי נשיא מדינת ישראל!" וחברי הכנסת מריעים: 
"יחי, יחי, יחי!" בדומה לנוכחים בטקס הכתרת שלמה שהריעו: "יחי 
המלך שלמה!" בדרך זו של חידוש מנהגים, מסורות וסמלים מימים 

קדומים, מתחברת מדינת ישראל בימינו למלכות ישראל העתיקה.

קראו את פסוקים 48-42:   .4 
כיצד נודע במחנה אדוניה על המלכת שלמה?

במצב שנוצר, האם היה צריך שלמה להמית את אדוניה?  א.   .5
הביאו נימוקים לביסוס דעתכם. 

ב. שערו, מדוע לא המית שלמה את אדוניה?

ֵניכֶ֔ם – חיילי משמר המלך של  ַעְבֵד֣י ֲאדֹֽ  33
דוד.

ֲחָר֗יו – לאחר משיחת שלמה  ַוֲֽעִליֶת֣ם ַאֽ  3�
למלך, תעלו בתהלוכה מהמעיין עד 

 הארמון.
ְסאִ֔י – ימלוך בעודי בחיים. ֣ב ַעל־ּכִ ַ  ְוָישׁ

 ְואֹ֤תֹו ִצוִּ֨יִתי֙ - מיניתי. 

ָנגִ֔יד – מלך.

ֵלתִ֔י – גדוד חיילים זרים  ֵרִתי֙ ְוַהּפְ ַהּכְ  3�
שומרי ראשו של דוד.

ִמן־ָהאֶֹ֔הל – שהקים דוד לשכן את   39
ארון הברית.

קֹוָלֽם – לשון הגזמה  קַ֥ע ָהָאֶ֖רץ ּבְ ּבָ ַוּתִ  �0
לתיאור קולות השמחה, שהיו רמים 
עד שנדמה היה שהארץ נבקעה כמו 

ברעידת אדמה.

הֹוָמֽה – רועשת.  �1

ְוֵעינַ֥י רֹֽאֹות – זכיתי לראות בעודי   ��
בחיים.

ַח -  ֽ ְזּבֵ ַקְר֥נֹות ַהּמִ ֲחֵז֖ק ּבְ ָ֣קם ַויֵֶּ֔לְך ַוּֽיַ �0  ַוּיָ
שלושת הפעלים הרצופים מלמדים 

שאדוניהו מיהר להגיע למזבח מחשש 
ששלמה יצווה להמיתו.

ֶאת־ַעְבּדֹ֖ו - אדוניה מכנה את עצמו   �1
עבד לשלמה.

ֶבן־חִַ֔יל – כאן הכוונה לאדם ישר ונאמן.  �2 
ֲעָרתֹ֖ו אְָ֑רָצה – לא יומת. ֽ ַ א־ִיּפֹ֥ל ִמּשׂ ֹלֽ
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גם בפסוק 52 בפרקנו וגם בשמואל ב פרק יד, פסוק 11 כתוב:  .6 
ֲעָרתֹ֖ו אְָ֑רָצה", כלומר הוא לא יינזק ולא ייפגע. ֽ ַ א־ִיּפֹ֥ל ִמּשׂ "ֹלֽ

מי הבטיח זאת בכל אחד מהמקרים? א. 

למי ניתנה ההבטחה בכל אחד מהמקרים? ב. 

אדוניה נאחז בקרנות המזבח / קליב אפטון, המאה ה־20

ְזבֵַּ֨ח֙". בימינו  ַקְר֤נֹות ַהּמִ בפסוק 51 מסופר על אדוניה: "ְוִ֠הּנֵה ָאַח֞ז ּבְ
משתמשים בביטוי זה בצורה מושאלת כאשר רוצים לתאר אדם הנאחז 

בתפקיד שכבר אינו מסוגל למלא אותו. אפשר לומר לדוגמה: ראש העיר, 
פקודו הגרוע, נאחז בכל כוחותיו  שהתבקש לפרוש מתפקידו עקב ּתִ

בקרנות המזבח.
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ֶּפֶרק ב

צוואת דוד לשלמה בנו

פסוקים 10-1

לפני מותו פנה דוד לשלמה וציווה עליו כיצד עליו לנהוג כמלך.    .1

עיינו בפסוקים 4-1:   א. 
מהו הציווי הראשון שציווה דוד על שלמה?

מדוע חשוב הציווי הראשון? ב. 

א. עיינו בפסוקים 6-5: מהו הסעיף השני בצוואת דוד?  .2

ב. אלו שאלות מתעוררות אצלכם כשאתם קוראים סעיף זה 
בצוואה?

עיינו במקורות הבאים המספרים על הקשר בין דוד לבין  א.   .3
 יואב שר צבאו:

בדברי הימים א פרק יא, פסוק 6 מסופר שיואב הצליח 
לכבוש את ירושלים.

ֹונָ֔ה ִיְֽהיֶ֥ה ְלרֹ֖אשׁ ּוְלשָׂ֑ר ַויַַּ֧על  ִר֣אשׁ ל־ַמכֵּ֤ה ְיבּוִסי֙ ּבָ וִ֔יד ּכָ "ַוּיֹ֣אֶמר ּדָ
". אשׁ ן־ְצרּוָי֖ה ַוְיהִ֥י ְלרֹֽ ֹוָנ֛ה יֹואָ֥ב ּבֶ אשׁ ִרֽ ּבָ

בשמואל ב פרק יא פסוקים, 17-14 מסופר שיואב שיתף    
פעולה עם דרישת דוד ודאג שאוריה ימות בקרב:

ְכּתֹ֥ב  ֽה׃ טו ַוּיִ יַ֥ד ֽאּוִרּיָ ַל֖ח ּבְ ְ שׁ ִו֛ד ֵסֶ֖פר ֶאל־יֹואָ֑ב ַוּיִ ְכּתֹ֥ב ּדָ  ַוְיִה֣י ַבּבֶֹ֔קר ַוּיִ
ְבתֶּ֥ם  ַ ֲחָזקָ֔ה ְושׁ ְלָחָמה֙ ַהֽ נֵ֤י ַהּמִ ֗ה ֶאל־מּול֙ ּפְ ֶ֖פר ֵלאמֹ֑ר ָהבּ֣ו ֶאת־ֽאּוִרּיָ ּסֵ ּבַ

ן֙ ֶאת־אּ֣וִריָּ֔ה  ּתֵ ֥מֹור יֹוָא֖ב ֶאל־ָהעִ֑יר ַוּיִ ְ שׁ ֲחָר֖יו ְוִנכָּ֥ה ָוֵמֽת׃ ַוְיהִ֕י ּבִ ֵמַאֽ
ֲֽחמּ֣ו  ּלָ ֵ֤י ָהִעיר֙ ַוּיִ ֽם׃ יז ַויְֵּ֨צאּ֜ו ַאְנשׁ ָ י־ַחִ֖יל שׁ ֵ ֣ר ָידַ֔ע כִּ֥י ַאְנשׁ ֶ קֹום֙ ֲאשׁ ֶאל־ַהּמָ

י׃ ֽ ִחּתִ ֖ם ֽאּוִריָּ֥ה ַהֽ ַעְבֵד֣י ָדוִ֑ד ַויָָּ֕מת ּגַ ּפֹ֥ל ִמן־ָהָע֖ם ֵמֽ ֶאת־יֹואָ֔ב ַוּיִ

ַוְיַצ֛ו – משרש צו"ה נגזרה גם המילה    1
צוואה: הוראות שמוסר אדם לקרוביו 

כיצד לנהוג לאחר מותו.

ל־ָהאֶָ֑רץ – קרוב למות. ֶדֶ֖רְך ּכָ הֹלְֵ֔ך ּבְ   2 
ישׁ – התנהג כאדם בוגר ובעל  ְוָהיִ֥יָתֽ ְלִאֽ

אחריות.

ֶמֶ֣רת ְיהָו֣ה - תשמור לקיים את חוקי ה'. ְ ִמשׁ   3 
תָ֔יו – מה שכתוב בלוחות הברית  ְדֹוֹ ְוֵעֽ

 הנקראים גם "לוחות העדות".
֗יל – כדי שתפעל בשכל  ּכִ ׂשְ ְלַמַ֣ען ּתַ

ובחוכמה ותצליח.

ָברֹ֗ו – הבטחתו. ּדְ   � 
רֵ֤ת - לא יומת. א־ִיּכָ ֹלֽ
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    בשמואל ב יד, פסוקים 1-3 מסופר שיואב מוצא דרך לפייס 
בין אבשלום לדוד, הוא שולח אישה חכמה כדי לשכנע את 

דוד להחזיר את אבשלום לירושלים.

לַ֤ח יֹוָאב֙  ְ שׁ ֽלֹום: ַוּיִ ָ ֶ֖לְך ַעל־ַאְבשׁ י־לֵ֥ב ַהּמֶ ן־ְצֻריָ֑ה ּכִ ַ֖דע יֹוָא֣ב ּבֶ ַוּיֵ
֣ה ֲחָכמָ֑ה ּוָבאת֙ ֶאל־ַהמֶֶּ֔לְך ְוִדבְַּ֥רּתְ ֵאָל֖יו  ָ ֖ם ִאּשׁ ָ קַּ֥ח ִמּשׁ ֔קֹוָעה ַוּיִ ּתְ

יָה. ִפֽ ָבִר֖ים ּבְ ם יֹוָא֛ב ֶאת־ַהּדְ ָב֣ר ַהזֶּ֑ה ַויָּׂ֧שֶ ּדָ ּכַ

•

    בשמואל ב פרק יח, פסוק 14 מסופר שיואב המית את 
אבשלום בניגוד לפקודת דוד:

לֵ֥ב  ֔לֹום עֹודֶּ֥נּו ַח֖י ּבְ ָ ֵל֣ב ַאְבשׁ ְתָקֵעם֙ ּבְ ַכּפֹ֗ו ַוּיִ ָבִט֜ים ּבְ ְ ָ֨ה שׁ ֹלשׁ ְ ֩ח שׁ ּקַ ַוּיִ
ֵאָלֽה. ָהֽ

•

   בשמואל ב, פרק יט, פסוקים 6-8 מסופר שיואב נוזף בדוד, 
שעליו למלא את תפקידו כמלך ולא להסתגר באבלו על 

אבשלום:

ֵנ֣י ָכל־ ּתָ ַהּיֹ֜ום ֶאת־ּפְ ְ ֶ֖לְך ַהבִָּ֑ית ַוּיֹאֶמ֩ר הֹבַ֨שׁ בֹ֥א יֹוָא֛ב ֶאל־ַהּמֶ ַוּיָ
֠י לא )לּ֣וא(  י ַהּיֹ֗ום ּכִ ֣י ָיַדְ֣עּתִ ָך֙ - - - ּכִ ְ טִ֤ים ֶאֽת־ַנְפשׁ ְמַמּלְ ֲעָבֶד֗יָך ַהֽ

ה֙ קּ֣ום  ֵעיֶנֽיָך. ְוַעּתָ ָ֥ר ּבְ י־ָא֖ז ָישׁ ֥לֹום ַחי֙ ְוֻכלָּ֤נּו ַהּיֹום֙ ֵמתִ֔ים, ּכִ ָ ַאְבשׁ
י ֵאיְנָך֣ יֹוֵצ֗א ִאם ָילִ֨ין  ֽ י ּכִ ְ֜עּתִ ּבַ ְ ֩י ַבֽיהוָ֨ה ִנשׁ ֖ר ַעל־ֵל֣ב ֲעָבדֶ֑יָך ּכִ צֵ֔א ְוַדּבֵ

ָ֣אה ָעלֶ֔יָך  ר ּבָ ֶ ָרָעה֙ ֲאשׁ ל־ָהֽ ָך֙ ַהלְַּ֔יָלה ְוָרעָ֧ה ְלָך֣ זֹ֗את ִמּכָ אִ֤ישׁ ִאּתְ
ה. ּתָ ִמּנְֻעֶר֖יָך ַעד ָעֽ
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   במלכים א פרק א, פסוק 7 מסופר שיואב תומך באדוניה:

ֲחֵר֖י  ְעְז֔רּו ַאֽ ן־ְצרּויָ֔ה ְוִע֖ם ֶאְבָיָת֣ר ַהּכֹהֵ֑ן; ַוּֽיַ ְֽהיּ֣ו ְדָברָ֔יו ִע֚ם יֹוָא֣ב ּבֶ  ַוּיִ
ֽה.  ִנּיָ ֲאדֹֽ

•

ב. מה אפשר ללמוד על היחסים בין יואב לדוד מפסוקים אלה?

ג. דמיינו וכתבו שיחה בין שרי הממלכה כאשר נודע להם שדוד 
ציווה על שלמה להמית את יואב )כתבו דעות ותגובות שונות(.

4. שערו ממה חשש דוד כשהחליט לצוות להמית את יואב? 

כתבו שני נימוקים מרכזיים המסבירים את החלטתו של דוד ושני   .5
נימוקים המתנגדים להחלטתו.

עיינו בפסוק 7: מהו הסעיף השלישי בצוואת דוד? א.   .6

מה תוכלו ללמוד מהסעיף הזה? ב. 

עיינו בפסוקים 9-8: מדוע ציווה דוד להמית את שמעי בן גרא,   .7
הרי הוא נשבע בפניו שלא ימית אותו?

במה שונה הסעיף הראשון בצוואה משאר סעיפי הצוואה? א.   .8

שערו, מה הדאיג את דוד לפי צוואתו לשלמה? ב. 
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אדוניה נפגש עם בת שבע

פסוקים 25-13

כתבו תוכן קצר של הקטע.   .1
 

א. קראו את פסוקים 18-13:   .2 
כיצד ניסה אדוניה להפיל את שלמה בפח בעזרת בת שבע?

שערו, מדוע רצה אדוניה את אבישג לאישה? ב. 

האם הבינה בת שבע את כוונתו הנסתרת של אדוניה?   .3 
שערו ונמקו.

קראו את פסוק 19: לפי מה מהמסופר אפשר להבין שלֵאם   .4
המלך היה מעמד מיוחד בממלכה?

 
לאיזו מסקנה לגבי אדוניה הגיע שלמה?  .5

ַני", חוזר בקטע  יב ֶאת ּפָ ׁשִ בפסוקים 16, 17, 20: הביטוי "ַאל ּתָ  .6
בשינויים קלים שלוש פעמים.

למי נאמר כך בכל פעם? א. 

מה פירוש הביטוי? ב. 

כתבו משפט והשתמשו בביטוי. ג. 

ֵאלָ֤ה – משאלה, בקשה. ְ 16  שׁ

ה־לִּ֤י ֱאֹלִהים֙ ְוכֹ֣ה יֹוסִ֔יף –  ּכֹ֣ה ַיֲֽעׂשֶ  23 
 אני נשבע שאלוהים יגרום לי 

 לצרות ואסונות וגם יוסיף עליהם 
אם לא אקיים את שבועתי.

ֱהִכיַנִ֗ני – כונן אותי, ביסס את  2� 
מלכותי.
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פסוקים 46-26 

קראו את פסוקים 27-26:   .1 
אביתר היה מתומכי אדוניה - מדוע לא הרג אותו שלמה? 

קראו את פסוקים 32-28:   .2 
כיצד מצדיק שלמה את הפקודה להמית את יואב? א. 

על איזה חוק מחוקי התורה התבסס שלמה כשציווה להרוג  ב. 
את יואב האוחז בקרנות המזבח? )ראו שמות פרק כא, 

פסוק 14( 

קראו את פסוקים 46-36:   .3 
מה היתה הסיבה הרשמית להמתת שמעי, ומה היתה הסיבה 

הנסתרת? כתבו בשני טורים.

הסיבה הנסתרת         הסיבה  האמיתית               

א. איך אפשר להסביר את המתת אדוניה בפקודת שלמה?  .4

ב. האם יכול היה שלמה לנהוג אחרת? 

יש אומרים שפרקים א ו־ב בספר מלכים א הם גם סוף וגם   .5 
התחלה. למה הכוונה? 

לפניכם משפטים בעברית של ימינו, כתבו אותם בעברית   .6
מקראית: 

בקרוב אמות )פסוק 2(  א. 

הוא לא יסרב לך )פסוק 17(  ב. 

יש לי בקשה בעלת ערך קטן )פסוק 20( ג. 

שושלת דוד תתקיים לעד )פסוק 45( ד. 

הציעו וכתבו במחברת כותרת לפסוקים 46-26.   .7

ֲעָנתֹת֙ – עיר הולדתו של אביתר.  26 
דֶ֔יָך – לך לביתך ולנחלתך.  ֵלְ֣ך ַעל־ׂשָ

֜אָת ֶאת־ֲא֨רֹון ֲאדֹנָ֤י – היית בין נושאי  כָנׂשָ

 הארון, כשאבי העלה אותו לירושלים.
י – ֖ה ָאִבֽ ֽר־ִהְתַעּנָ ֶ כֹ֥ל ֲאשׁ  ְוִכ֣י ִהְתַענִּ֔יָת ּבְ

סבלת איתו כי היית מנאמניו של אבי 
דוד.

ֹ֗ו –  מֹ֜ו ַעל־רֹאשׁ י֩ב ְיהוָ֨ה ֶאת־ּדָ ִ ְוֵהשׁ  32 
ה' ישיב לו כגמולו, כי הוא אשם במותו 

בגלל מעשיו.

֣א ָדִו֗ד ִיְֽהיֶ֥ה ָנכֹ֛ון – שושלת מלכי דוד  ְוִכּסֵ  ��
תהיה יציבה ומבוססת.
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פרק ג:

שלמה שולט בחוכמה, ומחזק את ממלכתו

פסוקים 15-1

ִקשֵרי נישואין בין ֶצאצֵאי מלכים מארצות שונות היו נהוגים   .1
ונחשבו לדבר מקובל בימים קדומים. שערו, מה הרוויח שלמה 

מכך שלקח את בת פרעה לאישה?

לפניכם אחד מהמכתבים שנתגלו בחפירות ארכיאולוגיות   
באתר בֶאל־ַעַמְרָנה שבמצרים. זמנם הוא המאה החמש־עשרה 

לפני הספירה, כלומר כ־500 שנים לפני זמנו של שלמה. את 
המכתב כתב מלך בבל והוא מיועד לפרעה. המכתב ָחרות 

בכתב יתדות על לוח חֹוֶמר:

מה אפשר ללמוד על ַמֲעָמדֹו של שלמה בקרב העמים מכך   .2
שלמצרים היה עניין ִלְכרֹות ברית עם שלמה?

קראו את פסוק 1: באילו מפעלי בנייה עסק שלמה במהלך   .3
שנות מלכותו? 

שלמה הלך לזבוח בִגְבעֹון – מדוע מעורר מעשה זה  א.   .4
ִמיָהה? )ראו שמואל ב פרק ו, פסוקים 12, 14(. ּתְ

ְרעֹ֖ה – התחתן  ֹלמֹ֔ה ֶאת־ּפַ ְ ֣ן שׁ ְתַחּתֵ ַוּיִ  1 

עם בתו.

תֹ֗ו – עד שסיים לבנות את  ּלֹ ַע֣ד ּכַ 	2
ביתו, את בית ה' ואת חומת ירושלים, 

 ורק אחר כך בנה לה את ביתה.
 ַר֣ק – אבל.

֑מֹות – עבדו לה'  ּבָ ִח֖ים ּבַ ָהעָ֔ם ְמַזּבְ

בבמות שהוקמו ביישובים שונים ולא 
רק בירושלים, שהיא המקום הנבחר 

על ידי ה'.

ֵקש משאלה. ַא֖ל – ּבַ ְ שׁ 	�

דֹו֒ל – בכך שִהמלכָת אותו  ֶחֶ֣סד ּגָ 	6
 והבטחָת שגם בנו ֵישב על כס המלוכה.

֩ר – מפני ש... ֶ ֲאשׁ ֽ  ּכַ

 ַנַ֣ער ָקטֹ֔ן – חסר ניסיון.
א – להנהיג את העם. צֵ֥את ָובֹֽ

ֹמֵַ֨ע֙ – לב מבין.	 לֵ֤ב שׁ 	9 
֣י מִ֤י יּוַכל֙	– בלי עזרת ה'.  ּכִ

ֵב֖ד – עמך הרב. ךָ֥ ַהּכָ ַעּמְ

ֶ֨ר – בגלל ש... ַיַע֩ן ֲאשׁ  11
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עיינו בשמואל א פרק א, פסוק 3, פרק ז, פסוק 17 ופרק יג,  ב. 
פסוק 1: לפני הקמת בית המקדש בירושלים, זבחו בבמות 

במקומות שונים ולא רק במקום המשכן - אוהל מועד. היכן 
כבר למדנו על כך בספר שמואל?

מה היו תפקידי המלך בימים קדומים? כתבו בנקודות. א.   .5

קראו את פסוקים 10-3: איזה תפקיד מתפקידי המלך  ב. 
נחשב בעיני שלמה לחשוב ביותר? כתבו את נימוקיו. 

איזה תפקיד מתפקידי המלך נראה לכם כחשוב ביותר?  ג. 
נמקו תשובתכם.

קראו את פסוקים 7 ו-9: מצאו והעתיקו שני ביטויים  ד. 
מהכתוב שפירושם "עם גדול". 

ט". אילו טיעונים, נוסף  ּפָ ה. שלמה בחר "ָחְכָמה ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ
על הטיעונים שאמר בחלום, יכולים להסביר את בקשתו? 

)היעזרו בשמואל ב פרק טו, פסוקים 6-2(.

קראו את פסוקים 12-9: בימינו מסמל הלב את מקום הרגש.   .6
מה סימל הלב בימים קדומים? הסבירו והעתיקו מהכתוב את 

הביטויים המתאימים.

שערו, מדוע טורח המספר   .7
לציין את התנאי שמֶתנה 
אלוהים לקיום הבטחתו, 

כי שלמה יאריך ימים? 

פסל קדום של מלכה מצרית
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משפט שלמה  

פסוקים 28-16

שערו, מה הסיבה שהסיפור על שתי הנשים שבאו להישפט   .1
אצל שלמה, מסופר בהמשך ישיר לחלום שלמה? נמקו 

תשובתכם. 

מדוע היה מסובך לגלות מי היא האם האמיתית במקרה  א.   .2
זה? הסבירו וצטטו.

ב.  נסו לסיים את השיחה שבאיור לפי דמיונכם, או המשיכו 
לאייר המשך משלכם לשיחה שבאיור.

ָא֣ז – זמן מסוים לאחר ששב מגבעון 	16 
ֲעמְֹ֖דָנה – עמדו בפני שלמה למשפט ַוּֽתַ

ַאַחת֙ – התובעת את הילד מן  ָ֤ה ָהֽ ִאּשׁ ָהֽ 	17
 האישה השנייה

֣י ֲאדֹנִ֔י – בבקשה תקשיב לי ּבִ

ֽזּוָלתִ֥י – חוץ מ... 	1�

ַאֶחֶ֜רת – הנתבעת שהחזיקה  ָ֨ה ָהֽ ִאּשׁ ָהֽ 	22
את הילד
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כיצד תיכנן שלמה לגלות מי היא אם התינוק?  .3

בפסוק 23  מסופר ששלמה חזר על דברי הנשים:  .4

מדוע עשה כן? 
היעזרו בהסברו של הפרשן ר' דוד קמחי )רד"ק(�:

  

קראו בפסוק 28: בקשר למי משתמש המספר שלוש  א.    5
פעמים בשורש שפ"ט כשורש מנחה ויוצר ממנו שלוש 

מילים.

ב. מה רוצה המספר להדגיש בכך?

בעברית של ימינו משמשים הביטויים "לבו נכמר" או "רחמיו   .6
נכמרו", כדי לומר שהלב התחמם ונמלא רחמים. מצאו בפרק 

את מקור הביטוי וכתבו באיזה הקשר הוא מופיע בפרקנו.

�  ר' דוד קמחי )רד"ק( – )1160–1235( נולד למשפחה שמוצאה מספרד. חי 
בדרום צרפת, היה פרשן ובלשן. חיבר ספרי דקדוק.

נִ֥י ַהַח֖י ּוְבֵנְ֣ך ַהמֵּ֑ת ְוזֹ֤את אֹמֶֶ֨רת֙ ֹל֣א כִ֔י  "ַוּיֹ֣אֶמר ַהמֶֶּ֔לְך זֹ֣את אֹמֶֶ֔רת ֶזה־ּבְ
י". ֖ת ּוְבנִ֥י ֶהָחֽ נְֵ֥ך ַהּמֵ ּבְ

נִ֥י ַהַח֖י ּוְבֵנְ֣ך ַהמֵּ֑ת ְוזֹ֤את אֹמֶֶ֨רת֙ ֹל֣א כִ֔י  "ַוּיֹ֣אֶמר ַהמֶֶּ֔לְך זֹ֣את אֹמֶֶ֔רת ֶזה־ּבְ
י". ֖ת ּוְבנִ֥י ֶהָחֽ נְֵ֥ך ַהּמֵ ּבְ

ֵדי  ין, ּכְ ֲעֵלי ַהּדִ קֹול ָרם( ַעל ְטָענֹות ּבַ ֹוֵפט ַלְחֹזר )ּבְ ִריְך ַהּשׁ ּצָ אן ׁשֶ ִמּכָ
טּו. ּפְ ֵהִבין ַטֲענֹוֵתיֶהם ַוֲעֵליֶהן ִיׁשְ ֲעֵלי ָהִריב ׁשֶ ְמעּו ּבַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ֵדי  ין, ּכְ ֲעֵלי ַהּדִ קֹול ָרם( ַעל ְטָענֹות ּבַ ֹוֵפט ַלְחֹזר )ּבְ ִריְך ַהּשׁ ּצָ אן ׁשֶ ִמּכָ
טּו. ּפְ ֵהִבין ַטֲענֹוֵתיֶהם ַוֲעֵליֶהן ִיׁשְ ֲעֵלי ָהִריב ׁשֶ ְמעּו ּבַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

חוקרי המקרא סבורים שכאשר מילה בולטת בכך שהיא חוזרת 
ֶרק או חוזרת בפסוק, יש לכך משמעות. המילה  ּפֶ פעמים אחדות ּבַ
רומזת לקוראים וַמְנָחה, מובילה אותם, להבין רעיון חשוב בפרק. 

לכן קוראים לה "מילה מנָחה".  תופעת המילה המנחה קיימת 
במקומות רבים במקרא וכדאי שנשים לב אליה.

חוקרי המקרא סבורים שכאשר מילה בולטת בכך שהיא חוזרת 
ֶרק או חוזרת בפסוק, יש לכך משמעות. המילה  ּפֶ פעמים אחדות ּבַ
רומזת לקוראים וַמְנָחה, מובילה אותם, להבין רעיון חשוב בפרק. 

לכן קוראים לה "מילה מנָחה".  תופעת המילה המנחה קיימת 
במקומות רבים במקרא וכדאי שנשים לב אליה.

י". ֖ת ּוְבנִ֥י ֶהָחֽ נְֵ֥ך ַהּמֵ נִ֥י ַהַח֖י ּוְבֵנְ֣ך ַהמֵּ֑ת ְוזֹ֤את אֹמֶֶ֨רת֙ ֹל֣א כִ֔י ּבְ "ַוּיֹ֣אֶמר ַהמֶֶּ֔לְך זֹ֣את אֹמֶֶ֔רת ֶזה־ּבְ
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ָרֵא֗ל  ְמעּ֣ו ָכל ִיׂשְ ְ שׁ ְראּו" בפסוק 28: "וַּיִ מה פירוש המילה "ַוּיִ 7. א.  
ֵנ֣י ַהמֶֶּ֑לְך" )היעזרו  ְֽראּ֖ו ִמּפְ ַפ֣ט ַהמֶֶּ֔לְך, ַוּיִ ָ ֣ר שׁ ֶ ט֙ ֲאשׁ ּפָ ְ שׁ ֶאת ַהּמִ

במילון(.
רד"ק )ר' דוד קמחי( מסביר:   

רֹב  י ָראּו ּבְ ֶתר ּכִ ּסֵ ַבר ַרע, ַוֲאִפּלּו ּבַ ָניו ַלֲעׂשֹות ּדְ ְלִפיָכְך ָיְראּו ִמּפָ
ט ָלאֹור. ּפָ ָחְכָמתֹו יֹוִציא ִמׁשְ

המלבי"ם מסביר:   

ֶדק  ה ִעם ִמי ַהּצֶ ִחּלָ ט ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ֵהִבין ִמּתְ ּפָ ׁשְ ְמעּו ֵאיכּות ַהּמִ ׁשָ
בֹוד. ֶלְך – ִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ִיְרַאת ַהּכָ ֵני ַהּמֶ ְראּו ִמּפְ ַוּיִ

מי מהפרשנים מסביר שמשפט הנשים עורר בקרב העם  ב. 
פחד מהול ביראת כבוד מפני שלמה?

מי מהפרשנים מסביר שהמשפט עורר בקרב העם פחד  ג. 
לבצע פשע?

השוו בין תגובת העם להמלכת שלמה לתגובתם על המלכת דוד.  .8

 א. השלימו את הטבלה:

 מטרת ההשוואה: למצוא את הדומה ואת השונה לקבלת שלמה
כמלך מקבלתם של שאול ושל דוד, על ידי העם. 

שלמה
)פרק ג', פסוק 25(

שאול
שמואל פרק יא, 
פסוקים 15-11(

דוד 
)שמואל פרק יח, 

פסוקים 9-6(
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משפט שלמה / אנדריאה מנטניה, המאה ה־15

במה שונה הסיבה לקבלת שלמה למלך על ידי העם,  ב. 
מהסיבה לקבלתם של שאול ושל דוד?
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בפרקים ד-ט מסופר:

פרק ד-ה פסוקים 14-1

שלמה מינה שרים מקרב תומכיו. הוא קבע לכל שר תחום פעולה. 
לדוגמה: בניהו בן יהוידע התמנה לתפקיד ראש הצבא, יהושפט בן 

אחילוד שימש מזכיר, אדונירם התמנה לאחראי לגביית המסים. 
שלמה גם חילק את הממלכה לשתים־עשרה נציבויות. כל נציבות 

התחייבה לפרנס את צורכי המלך חודש אחד בשנה. ימי מלכות 
ָרֵא֜ל ָלֶבַ֗טח" )פרק ה,  ֩ב ְיהּודָ֨ה ְוִיׂשְ ֶ שׁ שלמה היו ימי שקט ושלווה: "ַוּיֵ

פסוק 5(. שלמה התפרסם כמלך החכם ביותר מכל מלכי הארצות 
שבשכנותו. הוא חיבר שירים ומשלים לרוב. 

פרק ה פסוקים 32-15, ופרקים ו-ח

חירם מלך צור )ממלכה ששכנה מצפון לממלכת שלמה( שלח 
שליחים לשלמה לברכו לרגל עלייתו לכס המלוכה. כאשר השיב 

שלמה לדברי ברכתו, הוא ביקש את עזרתו של חירם בהקמת 
המקדש בירושלים. חירם ושלמה הסכימו ביניהם שחירם ישלח 

עצי ארזים וברושים מהרי הלבנון ויעביר אותם דרך הים לממלכת 
ק שלמה לממלכת צור חיטה ושמן מדי  שלמה. בתמורה לכך יַסּפֵ

שנה בשנה.
לצורך בניית המקדש הוטל על העם מס עובד: האנשים נדרשו 

להתגייס לעבודת כריתת העצים בלבנון. הם עבדו לסירוגין: חודש 
בלבנון וחודשיים בביתם. בנוסף לכך, גייס שלמה סבלים וחוצבי 

אבנים. הוא מינה ניצבים ורֹוִדים שתפקידם היה לפקח על העבודה 
ן את הפועלים לעבוד בקצב הנדרש. כל העבודות בוצעו  ּוְלַדְרּבֵ
בשיתוף פעולה עם חירם והמומחים לבנייה ששלח לירושלים.

בניית בית המקדש החלה 480 שנה אחרי יציאת מצרים, בשנה 
עץ ארזהרביעית למלוכת שלמה.
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למקדש היו שלושה חלקים:
האולם - כניסה שהפרידה בין הקודש לבין החול.

היכל )הקודש( – שם ערכו הכוהנים טקסים ותפילות.
הדביר )קודש הקודשים( – שבו שכן ארון ה' המסמל את הברית 

בין ה' לעם.

 תוכנית מבנה המקדש וחלקיו לפי הצעת החוקר ש' יבין.

העמודיםהאולםההיכלהדביר

היציעים

חרשי עץ / ציור קיר ממצרים העתיקה
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לפי הכתוב, המקדש היה מפואר ומהּודר עד מאוד. יסודות 
המקדש נבנו מאבנים מסותתות, הקירות הפנימיים צופו בלוחות 
ארזים, ועוטרו בפרחים מגולפים בעץ. הקירות, התקרה והרצפה 

צופו כולם בזהב. 

המקדש הוקף משלושת עבריו ביציע – בניין צדדי של שלוש 
קומות שהקיף את בית המקדש שבו אחסנו את אוצרות המקדש. 
חצר המקדש היתה מוקפת חומה ואת הקורבנות הקריבו בחצר. 
בניית המקדש ארכה שבע שנים והסתיימה בשנה האחת־עשרה 

למלכות שלמה.

קטע של לוח עץ צבוע בדוגמה של פרחים וביניהם ניצני פרחים, שהתגלו בקבר מצרי.
יש להניח שהקירות הפנימיים של המקדש עוטרו באופן דומה.  

דגם משוער של בית המקדש שבנה 
שלמה, לפי השערתו של החוקר 
 זאב הרצוג. יש ניסיונות רבים 

 ושונים לשרטט כיצד נראה 
 מקדש שלמה. יש חוקרים 

 הטוענים שהמקדש 
 לא היה מפואר כפי 

ר מתאר   שהמסּפֵ
בספר מלכים.

יציעאולם
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ביום חנוכת המקדש העלו הכוהנים את ארון הקודש מעיר 
דוד לקודש הקודשים שבמקדש החדש. הענן המסמל את 

ַרׂש את כפיו לשמים,  כבוד ה' מילא את הבית. שלמה ּפָ
התפלל לה' והודה לו על שבחר בו לבנות את המקדש. 

הוא הדגיש בתפילתו שהמקדש אינו מקום מגוריו 
של ה', כי האל ממלא את היקום כולו, מלוא 

כל הארץ כבודו. בית המקדש, 
לפי תפילת שלמה, הוא מקום 

תפילה גם לעם ישראל וגם 
לנוכרים שיפנו אליו. 

ציור של כלי המקדש מתוך 
ספר תנ"ך שנכתב בעיירה 
הצרפתית פרפיניאן לפני 

כ־700 שנה.

ספינה פיניקית

 פסל מצרי המתאר אדם מתפלל 
וכפיו פרושות לשמים.
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פרק ט
כאשר סיים שלמה את בניית "בית המלך", ואת יתר הבניינים 

מסביבו, התגלה אליו ה' פעם נוספת כפי שהתגלה אליו בגבעון 
ואמר לו שרק אם יקיים את מצוות התורה, ימשיכו צאצאיו 

למלוך אחריו. אבל אם המלך והעם לא ישמרו את מצוות האל 
ויעבדו אלים אחרים, העם ילך לָגלּות והמקדש ֵיחרב.

המספר מוסיף פרט נוסף לפיו שלמה נתן לחירם עשרים ערים 
בגליל ומאה ועשרים כיכרות זהב כתמורה לעזרתו בבניית המקדש 

ובית המלך.
בפרק נאמר גם שפרעה יצא למלחמה וכבש את העיר הכנענית 

"ֶגֶזר". הוא נתן אותה מתנה לשלמה לֶרֶגל נישואיו עם בת פרעה.
שלמה המשיך לקבל מסים מכל תושבי ממלכתו. הוא הרחיב את 

שטחה של עיר דוד לכיוון צפון. הוא ִמלא בעפר את השטח הנמוך 
יהֹו וכך אפשר גישה ישירה בין  שבין עיר דוד ובין הר הבית וִהגּבִ
עיר דוד להר המוריה. החלק שמילאו בעפר נקרא ִמילֹוא. שלמה 

בנה את חומת ירושלים שהקיפה את העיר על כל חלקיה.

 בימי שלמה נבנו ערים נוספות ביניהן ערי רכב ופרשים.
 תושבי הממלכה נדרשו לעבוד במפעלי הבנייה של שלמה. 

שלמה גם בנה צי אוניות סוחר בים סוף בשיתוף עם חירם 
מלך צור. 

ספינה פיניקית
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שטח נמוך בין עיר דוד להר 
הבית. בימי שלמה מלאו אותו 
בעפר ויישרו אותו ומכאן שמו

ִוד הקדומה ִעיר ּדָ

חלק 
מירושלים 
המודרנית

העיר העתיקה

הר הזיתים

הר הבית.
 באזור זה היה כנראה 

מקדש שלמה.

ילוא הּמִ
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פרק י 

ביקור מלכותי בממלכת שלמה
קראו את פרק י.  .1 

 ממה התרשמתם במיוחד כשקראתם את הפרק?

קראו את פסוקים 2-1: לפי המספר המקראי, לשם מה   .2
הטריחה את עצמה מלכת שבא לבוא לירושלים?

קראו את פסוקים 9-6: מיינו את דברי ההתפעלות של מלכת   .3
 שבא לשתי קבוצות. 

תנו כותרת לכל קבוצה.

א. שערו, מדוע הרבתה מלכת שבא לפאר את שלמה ואת   .4
ממלכתו? מה קיוותה להשיג בכך? רמז תמצאו בפסוקים 

12-11. היעזרו גם במפה שלפניכם:

שתי הדרכים החשובות ביותר 
בין מצרים לבין הממלכות 

 שבאזור הפרת והחידקל, 
 "דרך הים" ו"דרך המלך", 

עברו בתחומי ממלכת שלמה.

מפת דרכי המסחר וגבולות ממלכת שלמה

ָב֗א – ממלכה קדומה בדרום חצי  ְ שׁ 	1
 האי ערב )כנראה תימן של ימינו(

ֹלמֹ֖ה – פרסומו ְ ֵַ֥מע שׁ  שׁ

֣ם ְיהוָ֑ה – חוכמתו של שלמה היא  ֵ ְלשׁ

 מה'
ְלַנּסֹתֹ֖ו – להעמידו במבחן

ֵב֣ד – קבוצה גדולה של מלווים ַחִי֮ל ּכָ 	2 
ָהָי֖ה ִעם־ְלָבָבּֽה – רצתה

ְרָת֜ו – האופן המאורגן שבו  ֽ ָ ּוַמֲֽעמַ֨ד ְמשׁ 	�
 הגישו המשרתים את המזון 

ְועָֹ֣ל֔תֹו - הדרך העולה מבית המלך 

 לבית המקדש
ְוֹלא־הָָ֥יה ָבּ֛ה עֹ֖וד ֽרּוַח – היתה המומה, 

נשמתה נעצרה מרוב התפעלות

ֵר֣י – מאושרים ְ ַאשׁ 	�

ֳאִנ֣י ִחירָ֔ם – צי האוניות של חירם 	11 
֛ים – שם של עץ יקר ערך  ֲעצֵ֧י ַאְלֻמּגִ

ִמְסעָ֤ד - מעקה 	12

ֶחְפָצּה֙ – רצונה 	13 
רִ֔ים – חוץ מאנשי  ֣י ַהּתָ ֵ ַאְנשׁ ְלַבד֙ ֵמֽ

התרים. נראה ש"אנשי התרים" הוא 
כינוי לסוחרים מסוג מסוים, אולי 

כאלה שעוברים בשווקים ומוכרים 
את סחורתם 



32   �   מלכים א פרק י

עיינו בפסוק 5. בימינו אומרים: היא התפעלה עד מאוד.  ב. 
איך אפשר לומר זאת בלשון המקרא?

ֶ֣לְך", כלומר  ַי֖ד ַהּמֶ שלמה העניק למלכת שבא מתנות " ּכְ ג. 
בנדיבות, בשפע רב. גם בימינו משתמשים בביטוי זה. 
 לדוגמה: במסיבה הוגשו משקאות ומאכלים כיד המלך.

חברו גם אתם משפט והשתמשו בו בביטוי זה.

קראו את פסוקים 17-14; ואת פסוקים 25-24: ֵאלו מקורות   .5
הכנסה לאוצר שלמה מפורטים בפרקנו?

ר הגזים בתיאוריו את עושרּה של  א. יש אומרים שהמַסּפֵ  .6
ממלכת שלמה. העתיקו משפטים מהכתוב הנראים לכם 

כביטויי הגזמה.

ב. שערו מה רצה המספר להשיג בהגזמה זו?

דמיינו וכתבו את דברי הסיכום של מלכת שבא בפני ׂשרי   .7
ממלכת שבא על רשמיה ומסקנותיה ממסעה לממלכת שלמה.

ממלכת ְשָבא שכנה כנראה בדרום חצי האי ֲעָרב, בתימן של ימינו. אחד מענפי 
הפרנסה בשבא היה גידול עצי ְלבֹוָנה ששימשו לִייצּור בׂשמים. סוחרי שבא הובילו 
ביבשה שיירות גמלים נושאי לבונה, בשמים וזהב מחצי האי ערב שבדרום, צפונה 

ַרת וַהִחיֶדֶקל. שלמה הפעיל בשיתוף עם חירם קו אוניות סוחר  אל ארצות הּפְ
מֶעְציֹון ֶגֶבר )אילת של ימינו( לאֹוִפיר. קו זה עלול היה לפגוע בְרָווִחים הכספיים 

של השיירות היבשתיות שהפעילו סוחרי שבא.

ממלכת ְשָבא שכנה כנראה בדרום חצי האי ֲעָרב, בתימן של ימינו. אחד מענפי 
הפרנסה בשבא היה גידול עצי ְלבֹוָנה ששימשו לִייצּור בׂשמים. סוחרי שבא הובילו 
ביבשה שיירות גמלים נושאי לבונה, בשמים וזהב מחצי האי ערב שבדרום, צפונה 

ַרת וַהִחיֶדֶקל. שלמה הפעיל בשיתוף עם חירם קו אוניות סוחר  אל ארצות הּפְ
מֶעְציֹון ֶגֶבר )אילת של ימינו( לאֹוִפיר. קו זה עלול היה לפגוע בְרָווִחים הכספיים 

של השיירות היבשתיות שהפעילו סוחרי שבא.

בין המתנות שהביאה מלכת שבא לשלמה היה בושם מיוחד. המספר מהלל את 
ְפׁשּוטֹו, הבושם היה משובח. בימינו  ם ַה֥הּוא", והכוונה ּכִ הבושם כך: "ֹל֣א ָב֩א ַכּבֹׂ֨שֶ

משתמשים בביטוי זה בהשאלה כאשר רוצים לתאר דבר משובח ונדיר. 

בין המתנות שהביאה מלכת שבא לשלמה היה בושם מיוחד. המספר מהלל את 
ְפׁשּוטֹו, הבושם היה משובח. בימינו  ם ַה֥הּוא", והכוונה ּכִ הבושם כך: "ֹל֣א ָב֩א ַכּבֹׂ֨שֶ

משתמשים בביטוי זה בהשאלה כאשר רוצים לתאר דבר משובח ונדיר. 
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פרק יא 

 הגורמים להתפוררות הממלכה 
בסוף ימי שלמה

פסוקים 13-1

ֹלמֹה֙ ֶאת־ְיהוָ֔ה", ואילו  ְ ֱֽאהַ֤ב שׁ בפרק ג, פסוק 3, מסופר: "ַוּיֶ א.   .1
ֵלם֙  ָ א־ָהיָ֨ה ְלָב֤בֹו שׁ בפרקנו, פסוק 4, מסופר על שלמה: "ְוֹלֽ

ִעם־ְיהָו֣ה" - כיצד מנמק המספר את סיבת השינוי באמונתו 
של שלמה?

קראו את הכתוב בשמות לד, פסוקים 16-11.  .2 
על אילו מחוקי התורה עבר שלמה?

האם ייתכן ששלמה החכם מכל אדם לא הבין מה יהיו   .3
תוצאות מעשיו? שערו, מדוע בכל זאת נהג כך?

א. קראו את פסוקים 13-11: מהו עונשו של שלמה?   .4

ב. בזכות מה יידחה עונשו של שלמה? 

קראו בספר שמואל א את פרק טו, פסוק 28 וִערכו  א.    .5
 השוואה בין עונשו של שאול לבין עונשו של שלמה.

השלימו את הטבלה:
 

מטרת ההשוואה: מציאת הדומה והשונה.

עונשו של שלמה 
)פסוקים 11-13 (

 עונשו של שאול  
)שמואל א פרק טו, פסוק 27-28(

במה מזכיר עונשו של שלמה את עונשו של שאול ובמה  ב.   
הוא שונה?

ְרעֹ֑ה – נוסף על בת פרעה ת־ּפַ ְוֶאת־ּבַ 	1

א־ָתבֹ֣אּו ָבֶה֗ם – לא תתחתנו איתם ֹלֽ 	2

ֹו – נשותיו השפיעו  ֖יו ֶאת־ִלּבֽ ָ טּּ֥ו ָנשׁ ַוּיַ  3
עליו לעבוד אלוהים אחרים

ּתֶֹ֔רת – אלת הפריון הכנענית ְ ַעשׁ 	� 
 ִמְלּכֹ֔ם – אל עמוני

֖ץ – מגעיל, כינוי גנאי לפסל ּקֻ ִ שׁ

֛א ַאֲֽחרֵ֥י ְיהָו֖ה – לא קיים את  ְולֹ֥א ִמּלֵ 	�
מצוות ה' כנדרש

ְתַאנַּ֥ף – כעס ורצה להעניש ַוּיִ 	9

֣ן ִלְבנֶָ֑ך – בנך ימלוך על  ֵֶ֥בט ֶאָח֖ד ֶאּתֵ שׁ 	13
שבט אחד, אם כי בפועל הצטרפו 

ליהודה גם קבוצות מבנימין
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פסוקים 25-14

עיינו בפסוקים 14 ו־24: מי היו העמים שמרדו בשלמה? א.   .1

קראו את פסוקים 21-17: איזה חלק עקיף היה למצרים  ב. 
במרד של הדד האדומי? 

כיצד מסביר המספר את העובדה שהמרידות התחוללו  ג. 
דווקא בתקופה זו בחיי שלמה?

אילו אירועים מימי דוד מזכיר המספר?   .2

קראו את פסוק 26: בפרק מסופר על מרד נוסף בשלמה. מיהו   .3
המורד?

א. מהי אי־ההתאמה בין המסופר בפרק ה פסוק 4, לבין   .4
המסופר בפרקנו בפסוקים 14, ו־25-23?

קראו את פירוש "מצודת דוד"� לפרק יא פסוק 25:   

כיצד מסביר פירוש "מצודת דוד" את אי־ההתאמה? ב. 

במה שונה דמותו של שלמה בפרק זה מדמותו בפרקים   .5
הקודמים שלמדתם?

הציעו משפט מהכתוב היכול לשמש ככותרת לפסוקים 25-14.  .6

�  "מצודת דוד" - פירוש לנביאים ולכתובים. חובר בסוף המאה ה־17 על ידי 
ר' דוד אלטשולר ובנו יחיאל שחיו בפראג ובגליציה.

ַרח )ָחָטא( ַעד יֹום מֹותֹו." ּסָ לֹמֹה' – ֵמֵעת ׁשֶ ַרח )ָחָטא( ַעד יֹום מֹותֹו.""'ּכֹל ְיֵמי ׁשְ ּסָ לֹמֹה' – ֵמֵעת ׁשֶ "'ּכֹל ְיֵמי ׁשְ

ָטן֙ – אויב, מכשול ׂשָ 	1� 
ֶ֛לְך – מצאצאי המלך ִמזֶַּ֧רע ַהּמֶ

ִוד֙ ֶאת־ֱא֔דֹום – לאחר  ְה֤יֹות ּדָ ֽ ּבִ 	1�
 שדוד כבש את אדום

ֲעלֹ֗ות יֹוָאב֙...– יואב הרג את הזכרים  ֽ ּבַ

באדום על שום שכנראה מרדו בדוד

ֵמַֽעְבדֵ֥י ָאִב֛יו – שרי אביו 	17

ְולֶֶ֨חם֙ ָאַ֣מר ֔לֹו – ציווה לספק לו  	1�
 מזון בקביעות

ְוֶאֶ֖רץ נַָ֥תן ֽלֹו – נתן אזור במצרים 

 לגור שם
ַויָָּ֨קץ֙ – ויצק, האותיות ק' וצ' 

התחלפו. הציק לישראל 
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מפת הממלכת שהוריש דוד לשלמה
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ירבעם בן נבט מרד בשלמה

פסוקים 43-26

קראו את פסוקים 3-1: המספר מציג בפנינו דמות חדשה.   .1
אילו פרטים נמסרים עליה? 

א. במה שונה ירבעם בן נבט מהאנשים שמרדו בשלמה עד כה?  .2

ב. איזו ממלכה עזרה לירבעם? במה התבטאה עזרתה?

כיצד אפשר להסביר שדווקא משבט אפרים קם לשלמה מורד? א.    .3

האם תוכלו למצוא קשר בין תפקידו של ירבעם בן נבט  ב. 
לבין החלטתו לעורר מרד בשלמה? 

מה משמעות הביטוי "ֵהרים יד" כפשוטו? ומה משמעות  ג. 
הביטוי: "ֵהרִ֥ים ָי֖ד" לפי פסוקים 27-26?

היזכרו במה שלמדתם על מפעלי הבנייה של שלמה.  א.   .4 
כיצד הם קשורים למסופר בפסוק 27?

ר' בחיי� הסביר:       

שלמה שהיה גדול העולם נכשל בשלָֹשה אלו: 
ה סוסים שנאמר:  ִהְרבָּּ

ִעים ֶאֶלף אּוְרוֹות סּוִסים",  ֹלמֹה ַאְרּבָ ְ "ַוְיִהי ִלשׁ
ה נשים שנאמר:  ִהְרבָּּ

ֹל֣שׁ ֵמ֑אֹות",  ְ ֖ים שׁ ִ ַלְגשׁ ַב֣ע ֵמ֔אֹות ּוִפֽ ְ רֹות֙ שׁ ֗ים ׂשָ ִ "ַוְיִהי־לֹ֣ו ָנשׁ
ה כסף שנאמר:  ִהְרבָּּ

ֹלמֹ֖ה ִלְמֽאּוָמה".  ְ ימֵ֥י שׁ ֛ב ּבִ ָ ֶ֗סף לֹ֥א ֶנְחשׁ "ֵא֣ין ּכֶ
ה", במקום לומר: "אסור". אמר בכּולן: "ֲאִני ַאְרּבֶ

ב. לפי הסברו של ר' בחיי, במה חטא שלמה?

� בחיי בן־אשר אבן־חלואה )1255–1340( - פרשן יהודי שחי בספרד.

ֶאְפָרִת֜י – משבט אפרים 	26 
ֵרָד֗ה – יישוב בהר אפרים ליד בית  ּצְ

 אל
ֹלמֹ֑ה – שלמה נתן לו משרה  ְ ֶעֶ֖בד ִלשׁ

 אצלו
ֶלְך – מרד בשלמה ֽ ּמֶ ַויֶָּ֥רם ָי֖ד ּבַ

בָ֔ר – וכך קרה שפרץ המרד  ְוֶז֣ה ַהּדָ 	27 
לֹּ֔וא – כינוי לשטח שבין המקדש  ַהּמִ

לארמון שלמה, שהיו ממלאים עפר 
כדי להרחיב את העיר. והשלימו 

את החומה כך שתקיף גם את העיר 
 החדשה )ראו עמוד 27(.

וִ֥ד – סגר את  ָסגַ֕ר ֶאת־פֶֶּ֕רץ ִע֖יר ּדָ

הפתח הפרצה שפתח בחומה, כדי 
שהעיר תחיל גם את הבנייה החדשה 

שמחוץ לעיר דוד 

ּבֹ֣ור חִָ֑יל – ממשפחה עשירה  ּגִ 	2�
 ומכובדת

ֵסֶ֖בל – עבודת כפייה בענפי הבנייה 

 השונים
ף – מינה  ְפֵק֣ד אֹ֔תֹו ְלָכל־ֵסֶ֖בל בֵּ֥ית יֹוֵסֽ ַוּיַ

אותו לאחראי לעבודת הכפייה 
שביצעו שבטי אפרים ומנשה עבור 

ממלכת שלמה 

יֹלנִ֨י – נביא מהעיר שילה ֽ ִ ֩ה ַהּשׁ ֲאִחּיָ 	29

ֶתּ֗נּו – אמנה אותו למלך ִ ֣יא ֲאשׁ ָנׂשִ  3�

ִויד – כדי שיהיה זיכרון לדוד ִנ֣יר ְלָדֽ 	36

ַבִית־ֶנֱֽאָמן֙ – בהשאלה: שושלת מלכות  	3�
יציבה
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קראו את פסוקים 33-29:   .5 
א. כיצד תמך אחָיה, הנביא משילה, במרד?

ב. מה היתה דעתו של אחיה השילוני על שלמה? 

לפי נבואת אחָיה: מה יהיה עונשו של בית דוד? א.   .6

עיינו בפסוקים 38-37: מהו התנאי שעל ירבעם בן נבט  ב. 
למלא כדי להבטיח את קיום שושלתו לתמיד?

קראו בשמואל א פרק טו, פסוקים 26–29 על הפגישה בין    .7
שמואל לשאול לאחר מלחמת עמלק.

השלימו את הטבלה:   א. 

מטרת ההשוואה: למצוא את הדמיון והשוני בין שתי הפגישות

 שמואל )שמואל א התבחינים
פרק טו פסוקים 26–29(

אחָיה השילוני 
)פסוקים 37–39(

למי פונה הנביא?

מה תוכן נבואתו?

מה מספר הקרעים בבגד?

מה מטרת קריעת הבגד?

במה דומה סיפור הפגישה של אחָיה השילוני וירבעם בן  ב. 
נבט, לסיפור הפגישה בין שמואל ושאול בפרקנו ובמה הוא 

שונה? 

ירבעם אמנם ִארגן את המרד, אך אחָיה השילוני תמך בדבר.   .8
שערו, מדוע ניסה שלמה להמית את ירבעם אבל נמנע מלהמית 

את אחָיה?
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סיכום ממלכת שלמה 

ניר דמיין ואייר את המספר התנכ"י כותב את ספר מלכים. 
התבוננו באיור.

בזמנים קדומים נכתבו הספרים על חרסים, על קלף )עור בהמה מעובד( 
או על פפירוסים. העוסקים במלאכת הכתיבה נקראו "סופרים". בדרך 
כלל, כתבו הסופרים את הספרים בֶחֶרט. מספר העותקים של כל ספר 

היה מצומצם. הספרים נשמרו בבית המקדש או בארמון המלך, אך 
מלחמות ושרפות גרמו לא אחת לאובדן הספרים. כך כנראה אבד "ספר 

הישר" הנזכר ביהושע ובשמואל ב וכך אבד גם ספר "דברי שלמה" הנזכר 
֖ה ְוָחְכָמ֑תֹו ֲהלֹוא־ֵה֣ם  ֶ֥ר ָעׂשָ ֹלמֹ֛ה ְוָכל־ֲאשׁ ְ ְברֵ֧י שׁ בפסוק 41 בפרקנו: "ְויֶֶ֨תר ּדִ

ה".  ֹלמֹֽ ְ ְברֵ֥י שׁ ֻתבִ֔ים ַעל־ֵסֶ֖פר ּדִ ּכְ

בזמנים קדומים נכתבו הספרים על חרסים, על קלף )עור בהמה מעובד( 
או על פפירוסים. העוסקים במלאכת הכתיבה נקראו "סופרים". בדרך 
כלל, כתבו הסופרים את הספרים בֶחֶרט. מספר העותקים של כל ספר 

היה מצומצם. הספרים נשמרו בבית המקדש או בארמון המלך, אך 
מלחמות ושרפות גרמו לא אחת לאובדן הספרים. כך כנראה אבד "ספר 

הישר" הנזכר ביהושע ובשמואל ב וכך אבד גם ספר "דברי שלמה" הנזכר 
֖ה ְוָחְכָמ֑תֹו ֲהלֹוא־ֵה֣ם  ֶ֥ר ָעׂשָ ֹלמֹ֛ה ְוָכל־ֲאשׁ ְ ְברֵ֧י שׁ בפסוק 41 בפרקנו: "ְויֶֶ֨תר ּדִ

ה".  ֹלמֹֽ ְ ְברֵ֥י שׁ ֻתבִ֔ים ַעל־ֵסֶ֖פר ּדִ ּכְ
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במה שונה תקופת מלכות שלמה מתקופת המלכות של דוד   .1
אביו? במה היא דומה?

ֵריָדה משלמה המלך".  כתבו עיתון של שני עמודים שנושאו: "ּפְ  .2
תוכלו לעבוד בקבוצות. נושאים שכדאי לתת עליהם את הדעת: 
בֹות, ריאיון עם אחד משרי שלמה,  ּתָ "דבר המערכת", נושאי הּכַ

ריאיון עם תושבי ממלכתו. שבצו תמונות או איורים ועוד. 

הציעו כותרת למפה. א.   .3

אתרו את צרידה ואת שילה במפה. בנחלת איזה שבט  ב. 
נמצאים הישובים הללו? 
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 פילוג 
הממלכה
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פרק יב

שבטי ישראל מבקשים מרחבעם הקלה 
ּבְעֹול המס

פסוקים 19-1

מצד אחד, ירש רחבעם מאביו ממלכה גדולה ועשירה, אך  א.   .1
מצד שני, ירש בעיה חברתית קשה. מה היתה הבעיה?

האם הבין רחבעם את עומק הבעיה? נמקו לפי מה קבעתם. ב. 

קראו את פסוק 9: מדוע הגיע רחבעם לשכם? א.   .2

ב.  קראו את פסוקים 4-3: איזו דרישה העמידו נציגי שבטי 
הצפון ועבר הירדן המזרחי לרחבעם כתנאי להמלכתו עליהם? 

קראו את פסוקים 11-6: שלמה לא עשה כעצת אביו דוד   .3
אחרי שהתייעץ אתו כיצד לטפל באנשים שאיימו על יציבות 
שלטונו. בניגוד לו, רחבעם מבקש לדעת כיצד לענות לזקני 

ישראל והוא פונה ליועציו.

מי היו קבוצות היועצים? א. 

אילו פתרונות הציעו לירבעם: א. "הזקנים" ב. "הצעירים"? ב. 

במה שונה הפתרון שהציעו ה"זקנים" מהפתרון שהציעו  ג. 
ה"ילדים"?

מכים איש כעונש על שלא שילם ִמסים. ציור קיר מצרי

ָרֵא֖ל – הזקנים ונציגי השבטים ָכל־ִיׂשְ  1

רַ֔ח – כשנכשל המרד שאירגן  ֣ר ּבָ ֶ ֲאשׁ  2
נגד שלמה 

֣ה ֶאת־ֻעלֵּ֑נּו – עבודת "מס  ָ ִהְקשׁ 	�
 העובד", שאנחנו מחויבים לו

ּךָ – ונקבל אותך למלכנו 	ְוַנַֽעְבֶדֽ

ֹלמֹ֣ה	–	 ְ ֵני֙ שׁ ְמִד֗ים ֶאת־ּפְ ָהיּ֣ו עֹֽ 	6 
 שירתו כיועצים אצל שלמה

	ֽנֹוָעצִ֔ים – מייעצים

ַוֲֽעִניתָ֕ם –	תיענה לבקשתם 	7

	– הצעירים בני גילו שהיו יועציו  ַהְיָלִדים֙  � 
ֲעזֹ֛ב	– לא קיבל ַוּֽיַ

ָטנִּ֥י – הזרת, אצבעי הקטנה  ָקֽ  10 
ֹוטִ֔ים – מקלות  שׁ

ים – קוצים הדוקרים כעקיצת  ֽ ַעְקַרּבִ

עקרב

ה֙ ֵמִע֣ם ְיהוָ֔ה – אלוהים  י־ָהְיתָ֤ה ִסּבָ ֽ ּכִ 	1�
רצה לסובב את הדברים, כך שירבעם 

 יסרב לבקשתו
ְלַמַ֜ען ָהִק֣ים – כדי לקיים

ַמה – אין  16

֨מּו - זרקו אבנים עליו, סקלו אותו. ְרּגְ ַוּיִ  17

֤עּו – מרדו ְ ְפשׁ ַוּיִ 	19
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א. שערו, מדוע קיבל רחבעם את עצת "הילדים"?  .4

ב. כיצד מסביר המספר את שיתוף הפעולה בין רחבעם 
ל"ילדים"?

רחבעם השיב למשלחת שבטי ישראל במשפט ציורי. מצאו   .5
אותו והסבירו את כוונת דבריו.

קראו את פסוקים 15-13: כיצד מסביר המספר את הסיבות    .6
שהביאו לפילוג הממלכה? כתבו בשני סעיפים. 

קראו את פסוקים 19-16: איך הגיב העם בשכם כשנוכח   .7
 לדעת שרחבעם אינו  מוכן להיענות לבקשתם? 

כתבו בסעיפים.



מלכים א פרק יב   �   �3

קראו את פסוקים 20-13: לפי מה אפשר לדעת שרחבעם לא  א.   .8
הבין עד כמה המרד רציני?

מה עזר לרחבעם להבין שמדובר בפילוג? ב. 

מדוע נמצא ירבעם בן נבט מתאים למלוך בעיני שבטי הצפון  ג. 
ועבר הירדן המזרחי? )עיינו בפרק יא, פסוקים 31-26(.

א. כיצד ִתכנן רחבעם לפעול כדי להחזיר אל מלכותו את השבטים   .9
המורדים? 

ב. מדוע ָנסֹוג רחבעם מביצוע תוכניתו?

ג. מהי התרשמותכם מרחבעם?

השלימו את הטבלה:   .10

בלשון המקראבלשון ימינו

)פסוק 10(אני עולה על אבי פי כמה בחשיבותי

)פסוק 14(אני אעביד אתכם באכזריות יותר מאבי

)פסוק 16(אין אנו רוצים להיות חלק מממלכת דוד
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מפת ממלכת ישראל וממלכת יהודה לאחר הפילוג

 ב.  מה מסמלים השוטים והעקרבים בביטוי: 
ים"? ֽ ַעְקַרּבִ ֽ ֹוטִ֔ים ַוֲֽאנִ֕י ֲאַיסֵּ֥ר ֶאְתֶכ֖ם ּבָ ּשׁ "ָאִב֗י ִיסַּ֤ר ֶאְתֶכם֙ ּבַ

מה מסמלים הקוטן )הזרת( והמותן בביטוי:  ג.  
י"? ְתנֵ֥י ָאִבֽ ָטנִּ֥י ָעָב֖ה ִמּמָ "ָקֽ
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 ירבעם פעל לביסוס 
ממלכת ישראל החדשה

פסוקים 33-25

א. אילו שינויים ערך ירבעם בממלכת ישראל שזה עתה   .1
נוסדה? כתבו בסעיפים. 

ב. אילו חששות גרמו לירבעם לערוך שינויים אלה?

מדוע בחר ירבעם בשכם שתשמש מקום מושב עבורו?  .2

א. מדוע להשערתכם בחר ירבעם בשני עגלי זהב?  .3

ב. מדוע קבע ירבעם דווקא את דן ואת בית אל כמרכזים 
דתיים? היעזרו במפה שבעמוד הקודם.

ג. מדוע מינה ירבעם כוהנים שלא משבט לוי?

פסל פר עשוי ברונזה מתקופת השופטים שהתגלה באזור שומרון.

ַויִֶּ֨בן ָיָֽרְבעָ֧ם	-	פנואל נמצאת בעבר  	25
הירדן המזרחי, ליד מעבר היבוק

ַוֲֽהָרגִֻ֕ני – משום שמרדתי ברחבעם 	27	
 ַרב־ָלֶכם֙ – מספיק

ֱעלּ֖וָך ֵמאֶֶ֥רץ  ֶ֥ר ֶהֽ ָראֵ֔ל ֲאשׁ ִהנֵּ֤ה ֱאֹלהֶ֨יָך֙ ִיׂשְ

ִים – העגלים מייצגים את ה' ִמְצָרֽ

ִמְקצֹ֣ות ָהעָ֔ם – מכל העם 	31
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שערו, מה היו היתרונות והחסרונות של השינויים שעשה    .4
ירבעם? כתבו בשני טורים.

 5. מה חושב המספר על מעשי ירבעם בן נבט? 
הסבירו וצטטו.

ניר דמיין ואייר שיחה בין ירבעם ויועציו:
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פרקים יג-טו 
פרקים יג–טו אינם כלולים בתוכנית הלימודים. 

להלן תוכן הפרקים בקצרה: 
ירבעם מלך עשרים ושתיים שנים על ממלכת ישראל. לאחר מותו 

הומלך נדב בנו. שנתיים אחרי כן, כאשר נדב נלחם בפלישתים, 
יו  ְחּתָ מרד בו בעשא בן־אחיה משבט יששכר, הרג אותו ומלך ּתַ

במשך עשרים וארבע שנים. 
לאחר מותו של בעשא ָמַלך בנו אלה במשך שנתיים. ִזְמִרי, אחד 
משרי הצבא, מרד באלה והרגו. זמרי הספיק למלוך שבעה ימים 

בלבד.

לאחר מכן נלחמו על המלוכה שני שרי הצבא: עמרי ותבני בן 
גינת. עמרי ניצח ועלה למלוכה. עמרי מלך שתים־עשרה שנים. 

ד את העיר שומרון, שהיתה לבירת ממלכת ישראל.  הוא ִיּסֵ
בשנים אלה התנהלו גם מלחמות בין יהודה וישראל על קביעת קו 

 הגבול ביניהם. 
בנו של עמרי, אחאב, המשיך את שושלת עמרי.
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פרק טז 

ממלכת אחאב

פסוקים 34-29

ר מוצא  א.  כתבו בסעיפים את כל המידע על אחאב, שהמסּפֵ  .1
לנכון למסור לקוראים בפסוקים אלה. 

על איזה איסור מעשרת הדיברות עבר אחאב? )ראו שמות  ב. 
פרק כ(. 

מצאו את הפסוקים שבהם משווה המספר בין ירבעם בן  א.   .2
נבט, המלך הראשון בישראל, לבין אחאב. 

מי מהם נחשב בעיניו כמי שחטא פחות? מדוע?  ב. 

ג. כיצד מוכיח המספר שאחאב עשה הרע 
בעיני ה' יותר מכל המלכים שלפניו?

ד. במה תולה המספר את הסיבה לחטאיו של 
אחאב? 

ממקורות כתובים שמחוץ למקרא,  א.   .3
כגון כתובות הזיכרון שהקימו מלכי 
האזור, אנו למדים על אחאב שהיה 

מלך גדול. הוא החזיק צבא חזק 
וגדול, הוא שפיתח את הממלכה 

 ושלט על עמים שכבש.
שערו, מדוע נמנע המספר מלציין 

את הצלחותיו?  

 ב. במה מתמקד המספר כשהוא מתאר 
את מעשיו של אחאב?

ַחּטֹ֖אות ָיָֽרְבָע֣ם – לא  ַוְֽיִהי֙ ֲהָנֵק֣ל ֶלְכתֹּ֔ו ּבְ 	31
רק שחטא בעבודת העגל כמו ירבעם, 
אלא שהוסיף על כך חטא של עבודת 

 הבעל
ידֹנִ֔ים – מלך ערי החוף  ֶמֶ֣לְך ִצֽ

 הפיניקיות צור, צידון, גבל ועוד
ַהבַַּ֔על – אל הגשם והסערה הכנעני. 

נחשב לאל הראשי, שעבדו לו גם 
בצידון

֣ית ַהבַַּ֔על – מקדש לכבוד האל בעל.  ּבֵ  33
נבנה בשומרון לכבוד הפיכת עבודת 

הבעל לפולחן הרשמי של ממלכת 
ישראל

רָ֑ה	- אלה כנענית, נחשבה  ֵ ֲאשׁ ָהֽ 	3�
לאשתו של בעל

ֱאִל֖י – מהעיר בית אל בֵּ֥ית ָהֽ 	35	
ָדּ֗ה – כאשר הניח את  כֹרֹ֜ו ִיּסְ ֲֽאִבירָ֨ם ּבְ ּבַ

יסודות חומת יריחו, מת אבירם, בנו 
 הבכור

ָלתֶ֔יָה –  ֣יב ּדְ ֤גּוב( ְצִעירֹו֙ ִהּצִ ובשגיב )ּוִבׂשְ

כאשר סיים את בנית החומה, מת 
 שגוב, בן הזקונים

ן־ֽנּון – כפי שקילל יהושע  ַֻ֥ע ּבִ ַי֖ד ְיהֹושׁ ּבְ

בן נון את האיש שיבנה את יריחו 
)יהושע ו, 62(

פסל הבעל
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פרק יז 

אלוהי הנביא מבשר לאחאב על בצורת קשה

פסוקים 16-1

אליהו התשבי הוא דמות חדשה המופיעה בפרק. לאיזו  א.   .1
קבוצת אנשים שהכרתם הוא משתייך? 

ב. אילו דמויות מקבוצה זו הכרתם בספרי התנ"ך שלמדתם? 

מדוע הודיע אליהו לאחאב על בצורת? נסו לקשר את  א.   .2
תשובתכם לאירועים שעליהם למדתם בפרק הקודם. 

ב. מה באה הבצורת ללמד את אחאב ואת העם?

מדוע חייב אליהו להסתתר? ג.  

לאן ברח אליהו לאחר שיבשו המים בנחל כִרית? א.    .3

מדוע דווקא לשם?  ב. 

האלמנה לא הסכימה לתת לאליהו לחם. מה היו נימוקיה?  א.   .4
ב. האם אפשר להצדיק את סירובה? נמקו.

ג. כיצד ִהְשַתְכְנָעה האלמנה?

֜י – מתושבי תשבה ּבִ ְ שׁ ַהּתִ 	1 
י ְלָפנָ֔יו – שאני משרת אותו ֣ר ָעַמְ֣דּתִ ֶ  ֲאשׁ

ַחי־ְיהָו֞ה... ִאם־ִיְֽהֶי֛ה... – ֲאִני נשבע 

 בשם ה' שלא יהיה גשם
י – עד אשר אצווה עם  ֖י ִאם־ְלפִ֥י ְדָבִרֽ ּכִ

הפסקת הבצורת לפי הוראה מה'

ֵלְ֣ך ִמזֶּ֔ה – עזוב את שומרון 	3 
 קְֵ֑דָמה –	לכיוון מזרח

ְלָך֖ –	לספק לך אוכל  ְלַכְלּכֶ

ְרִב֗ים ְמִבאִ֨ים	–	מעשה נסי, מכיוון  ְוָהעֹֽ 	6
שעורבים אינם נוהגים כן

ַוְיִה֛י ִמקֵּ֥ץ ָיִמ֖ים – כבר עברה שנה 	7

ְרַפָ֗תה – אל העיר צרפת אשר  ָצֽ 	9
בצידון

ת ֵעצִ֑ים – אוספת ענפים ֶ ֣שׁ ֶ ְמקֹשׁ 	10

ָמ֔עֹוג – פיתה, לחם שטוח עגול 	12 
י־ִל֣י – קודם כול תכיני עבורי  ַאְ֣ך ֲעׂשִ

ֹל֣א ִתְכלָ֔ה – לא ייגמר 	1�

ּוֵביָתּ֖ה - ומשפחתה 	1�

צפחת שהתגלתה בנחל גזר

במה שונה האופן שבו התפרנס אליהו   .5
בנחל כרית מהאופן שבו התפרנס 
בצידון, ובמה הוא דומה? הסבירו.

מצאו והעתיקו את הביטוי המתאר  א.   .6
בפסוק 14 את הנס שחולל אליהו.

מהי המילה בביטוי שהמובן שלה  ב. 
קרוב למובן המילה "ֶתְחָסר"?
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המשך קורות אליהו בבית האלמנה

פסוקים 24-17

מהי הסיבה למשבר ביחסים בין האלמנה לאליהו? א.   .7

מה היה הנס הראשון בבית האלמנה ומה היה הנס השני?  ב. 
השלימו בטבלה במילים שלכם וצטטו:

הנס השני פסוקים )17-21(הנס הראשון )פסוקים 14–15(

ג. במה שונה הנס האחרון שעשה אליהו למען האישה, מהנס 
הראשון?

קראו את פסוק 20. מה אפשר ללמוד על אליהו מדבריו  א.   .8
לאלוהים? 

מה למדה האלמנה ממעשה הנס? ב. 

ה המספר בפרטים על הבצורת ועל קורות  שערו מדוע מרּבֶ  .9 
אליהו בבצורת, איזה לקח רצה ללמד את הקורא?

כלי חרס עתיקים שהתגלו בחפירות בחצור

ֲעַל֣ת ַהבִָּ֑ית – האלמנה ֽ ּבַ 	17

ַמה־לִּ֥י ָוָלְ֖ך – ֵאיִני רוצה קשר איתך 	1� 
בָּ֧אָת ֵאַל֛י ְלַהְזכִּ֥יר ֶאת־ֲעֹוִנ֖י – בגללך 

אלוהים זוכר את חטאי וממעניש אותי

ֵח֣הּו ֵמֵֽחיָקּ֗ה - מבין זרועותיה ּקָ ַוּיִ  1� 
֗ה – חדר על הגג ֲעִלּיָ

ַאְלָמָנ֞ה... ֲהֵרעֹ֖וָת	– נוסף על  ֲהַ֠גם ַעל־ָהֽ 	20
העונש הבצורת, אתה ממית את בן 

האלמנה הנדיבה

ְתמֹדֵ֤ד – השתטח ַוּיִ 	21
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פרק יח 

אליהו הולך לפגוש את אחאב במצוות 
אלוהי ישראל

פסוקים 19-1

קראו את פסוק 6: מדוע יוריד ה' גשמים רק לאחר שאליהו   .1
יודיע על כך לאחאב?

מדוע, לדעתכם, חיפש אחאב את אליהו?  .2

קראו את פסוקים 10-4: עובדיה נשלח על ידי אחאב לחפש  א.   .3
את אליהו. מדוע סיפר עובדיה לאליהו על יחסו לנביאי ה'?

קראו את פסוק 11 ופסוק 14:   ב. 
ממה חשש עובדיה? מדוע חשש?

ג. כיצד מרגיע אליהו את חששו של עובדיה?

בפסוק 1 מצווה ה' על אליהו להיפגש עם אחאב. כיצד  א.   .4
ר את הסיפור על הפגישה ביניהם? ב המסּפֵ ְמַעּכֵ

ר בכך שלא סיפר כבר בהתחלת הפרק על  ב. מה משיג המסּפֵ
הפגישה בין אחאב לאליהו?

ָרֵאל" זה  גם אחאב וגם אליהו משתמשים בכינוי "עֹוֵכר ִיׂשְ  .5
כלפי זה. במה רצה כל אחד מהם להאשים את האחר?

 

א. מה דרש אליהו מאחאב?  .6

ב. מדוע ַנֲעָנה אחאב לדרישת אליהו?

ָרֵאל" כלפי אדם מסוים,  יש הנוהגים בימינו להשתמש בביטוי "עֹוֵכר ִיׂשְ
שלדעתם אינו מעוניין בטובת עם ישראל.

ָרֵאל" כלפי אדם מסוים,  יש הנוהגים בימינו להשתמש בביטוי "עֹוֵכר ִיׂשְ
שלדעתם אינו מעוניין בטובת עם ישראל.

֖ית – מתחילת הבצורת ִ ִלישׁ ְ נָ֥ה ַהּשׁ ָ ּשׁ ּבַ 	1 
ָרֵא֣ה – לך ותפגוש  ֵלְ֚ך ֵהֽ

֣ר ַעל־ַהבִָּ֑ית - שר בכיר האחראי  ֶ ֲאשׁ

על רכוש המלך

ַהְכִר֣ית – כאשר השמידה ּבְ  � 
ְו֥לֹוא ַנְכִר֖ית – נציל מהשמדה

־גֹּ֤וי ּוַמְמָלָכה֙ – אין עם או  ִאם־ֶישׁ 	10
ממלכה שלא חיפש אותך שם אחאב. 

)לשון הגזמה(

א־ֵאדָ֔ע –  ֣ר ֹלֽ ֶ ֲאָך֙ ַע֚ל ֲאשׁ ָ ְו֨רּוַח ְיהוָ֤ה ׀ ִיּֽשׂ 	12
תיעלם

ָרֵאֽל? – אתה הוא  ַאתָּ֥ה ֶז֖ה עֹכֵ֥ר ִיׂשְ ַהֽ  17
שגרמת לאסון הבצורת 

י֙ – לא אני גרמתי לבצורת,  לֹ֤א ָעכְַ֨רּתִ  1�
 אתה גרמת לה בגלל שאתה עובד 

גם את הבעל

ְלחַ֥ן ִאיָזֶֽבל – אוכלים קבוע  ֻ ְכֵל֖י שׁ אֹֽ  19
בסעודות שהיא עורכת
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אליהו נלחם בעבודת הבעל בישראל

פסוקים 40-20

שערו: מה היו יכולות להיות המטרות של אליהו, כאשר  א.   .1
כינס על הכרמל את נביאי הבעל יחד עם נביאי ה'?

א. קראו את פסוקים 25-20: אליהו פונה אל העם בשאלה   .2
רטורית מהי השאלה? מצאו והעתיקו.

ב.  מהי כוונת אליהו בפנייה זו אל העם?

י ְסִעיִפים ואיננו  ּתֵ ג. כבני אדם, קורה שאנחנו ּפֹוְסִחים ַעל ׁשְ
יודעים מה להחליט, למשל כשיש לפנינו שתי הצעות או 
שתי דעות. ספרו על מקרה דומה שקרה לכם והשתמשו 

בניב: "פסחתי על שתי הסעיפים".

 ד. ספרו על מקרים שבהם אתם או אחרים פוסחים על שני 
הסעיפים והשתמשו בביטוי.

א. איזה טקס ערך אליהו על הר הכרמל?  .3

ב. איזה יתרון הציע אליהו לנביאי הבעל?

ג. שערו: מה היתה כוונתו בהצעת היתרון הזה?

א. כיצד התייחס אליהו לעובדי הבעל בפסוק 26?   .4 
נמקו, מדוע נהג כך?

 ב. קראו בקול רם את דברי אליהו לעובדי הבעל בפסוק 27. 
קראו בדייקנות ובטון הדיבור המתאים.

בפסוק 26 כתוב: "ְוֵאֽין־֥קֹול ְוֵאין־עֶֹנ֖ה" - מי אומר זאת? א.   .5

בימינו נוהגים להשתמש בניב זה כשרוצים לומר שאין ַמֲעֶנה  ב. 
ה. לדוגמה: הנכה כתב פעמים אחדות לעירייה וביקש  ִלְפִנּיָ

להתקין כניסה מתאימה לעגלת הנכה לתיאטרון, אך ֵאין קֹול 
ְוֵאין עֹוֶנה. כתבו גם אתם משפט והשתמשו בביטוי זה.

י֒ם –  ִעּפִ ֣י ַהּסְ ּתֵ ְ ְסִחי֮ם ַעל־שׁ ֣ם ּפֹֽ ַעד־ָמַת֞י ַאּתֶ 	21
המשמעות המקראית: והמשמעות 

בימינו: תפסיקו להתלבט. החליטּו!

ֻח֗הּו – יחתכו ויחלקו אותו  ִוֽיַנּתְ 	23
לחלקים

ר־ַיֲֽענֶ֥ה ָבֵא֖שׁ – האל  ֶ ֱאֹלִה֛ים ֲאשׁ ָהֽ 	2�
 שישיב לקריאה אליו ויצית את האש

ֱאֹלהִ֑ים – היחיד שקיים הּ֣וא ָהֽ

֔חּו – קפצו ורקדו ַוְֽיַפּסְ 	26 
ֽה – אשר עשו ֶ֥ר ָעׂשָ ֲאשׁ

ֶה֣ם...	– ליגלג עליהם ַוְיַהתֵּ֧ל ּבָ 	27 
֣י שִׂ֧יַח לֹ֖ו – אולי הוא עסוק בשיחה  ּכִ

֛יג לֹ֖ו – אולי נסוג אחור, אינו  ְוִכי־ׂשִ

 במקומו הרגיל ולכן אינו שומע אתכם
	ְוִכי־ֶדֶ֣רְך ֑לֹו – אולי הלך ולכן אינו 

 שומע 
ץ – יתעורר אם תצעקו חזק 	ְוִיָקֽ

ְדדּו֙	– שרטו וחתכו בבשרם כמנהג  ְתּגֹֽ ַוּיִ 	2�
עובדי הבעל

֛א – תיקן ַוְיַרּפֵ 	30

ֵבית֙ ָסאַתִ֣ים זֶַ֔רע – כגודל שדה שניתן  ּכְ 	32
לזרוע בו שני סאים; ְסָאה	- מידת 

 נפח, כנראה של שבעה ליטרים.
נּו֙ – חזרו על אותה פעולה; שפכו  ְ שׁ

פעם שנייה מים

ָכְך  ַרּנִֽית – ּבְ ֖ם ֲאחֹֽ ֛ה ֲהִסּבָֹ֥ת ֶאת־ִלּבָ ְוַאּתָ 	37
שתוריד אש תגרום להם להאמין בך. 
פירוש נוסף: בעבר אתה גרמת להם 
שיחטאו )ועכשיו תגרום להם לחזור 

בתשובה מחטאם(
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קראו את פסוק 26 ופסוקים 29–28: כיצד מתנהגים נביאי  א.   .6
 הבעל ומה הם עושים?

קראו את פסוקים 30–34: כיצד מתנהג אליהו ומה הוא 
עושה בניסיון על הכרמל. כתבו בשני טורים. 

במה שונים התנהגותו של אליהו ומעשיו מהתנהגותם של  ב. 
נביאי הבעל וממעשיהם?

המתת נביאי הבעל היא מעשה אכזרי. מה הניע את אליהו  א.   .7
לצוות על המתתם של נביאי הבעל? הסבירו תשובתכם. 

האם היתה לאליהו אפשרות לנקוט פעולות אחרות כנגד  ב. 
עובדי הבעל? הציעו ונמקו את תשובתכם.

קראו את פסוקים 45-42: פעמיים הודיע אליהו לאחאב על  א.   .8
סיום הבצורת. במה שונה הפעם הראשונה מהפעם השנייה?

ב.  שערו, מדוע לא דיבר אליהו אל אחאב בפעם השנייה?

מה למדתם מהפרק על תכונותיו של אליהו?  .9 

ּנֵ֖ס ָמְתנָ֑יו ַויָָּ֨רץ֙ ִלְפֵנ֣י ַאְחאָ֔ב".  ַ בפסוק 46 מסופר על אליהו: "ַוְישׁ  .10
 לפי המילון "משנס מותניו" פירושו: 

 מתאמץ, 
 מזדרז, 

מתכונן במרץ רב ל...

א. אילו מבין הפירושים מתאימים לפסוק?

ב. חברו משפט והשתמשו בביטוי "משנס מותניו" או 
ֶסת ָמְתֶניָה". ּנֶ "ְמׁשַ



��   �   מלכים א פרק יח

הניסיון על הכרמל, ציור מבית הכנסת שבדורה אירופוס, כיום בסוריה
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פרק יט 

אליהו במדבר

פסוקים 18-1

קראו את פסוקים 4-1: מה אפשר ללמוד על מעמדה של איזבל:  .1

א. מדברי אחאב לאיזבל? 

ב. מדבריה לאליהו באמצעות השליח? 

א. קראו את פסוקים 4-3: כיצד הגיב אליהו כששמע את   .2
דברי השליח?

ניר דמיין ואייר שיחה בין עובדיה לשליח של איזבל:

ַמְלאְָ֔ך – שליח 	2 
 ָכעֵ֤ת ָמָחר֙ – מחר בשעה הזאת

ֶנֶ֖פשׁ ַאחַ֥ד  ךָ֔ ּכְ ְ ֣ים ֶאֽת־ַנְפשׁ ָאׂשִ

ם – אמית אותך כשם שעשית  ֵמֶהֽ

לנביאי הבעל

ֹ֔ו – ברח כדי להציל  ֶ֣לְך ֶאל־ַנְפשׁ ַויָָּ֨קם֙ ַוּיֵ 	3
 את חייו

֣ר ִלֽיהּודָ֑ה – בתחום ממלכת יהודה ֶ ֲאשׁ

ר֙ – מדרום לבאר שבע ְדּבָ ּמִ ּבַ 	� 
ֶ֣רְך ֔יֹום – במשך יום  ּדֶ

 רֶֹ֣תם	– שיח מדברי

 ַר֗ב – מספיק, די

ִ֔י – המיתני  ַק֣ח ַנְפשׁ
י – נכשלתי  נִֹכ֖י ֵמֲֽאבָֹתֽ ֹלא־֥טֹוב ָאֽ

בתפקידי כמו הנביאים שקדמו לי

ַמְלָאְך֙ – מלאך ה' 	� 
ָֹת֛יו	– ליד ראשו ֲאשׁ  ְמַרֽ

 ֻעגַ֥ת ְרָצִפ֖ים – פיתה אפויה על גחלים

ַ֣חת – כלי מחרס לאחסון נוזלים ַצּפַ

ב – הר סיני חֵֹרֽ 	�

ַקּנֹ֨א ִקּנֵ֜אִתי –	במשך כל זמן  	10
פעולתי כנביא פעלתי מתוך 
נאמנות עזה לה' כאל יחיד 

 ומתוך זעם על בגידת העם בה'
ךָ֥ פֹ֖ה – מקומך לא פה   ַמה־ּלְ

אלא עם העם

רַַ֔עשׁ – רעידת אדמה 	11

ה – שמע את  ֽ ָממָ֥ה ַדּקָ קֹ֖ול ּדְ 	12 
קול ה' בדממה שהשתררה

ָניו֙ – כיסה את פניו ַויֶָּ֤לט ּפָ 	13
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א. מה מצב רוחו של אליהו?  .3

ב. מה הסיבות למצב הרוח הזה )היעזרו גם בפסוק 10(?

קראו את הסברו של הפרשן מאיר לייבוש בן יחיאל )מלבי"ם(�: 

לּוַח ֶאל  ֵעת ַהּצֵֹרְך ָהָיה ָנִביא ׁשָ הּו ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד רֹוב ָיָמיו... ַרק ּבְ ֵאִלּיָ
י לֹא יּוַכל  ֲעלּו, ָרָאה ּכִ ה לֹא ּפָ ָעׂשָ ל ִנְפְלאֹוָתיו ׁשֶ ּכָ ָרָאה ׁשֶ ָהָעם, ּוְלַאַחר ׁשֶ

ֶלְך ֶאל ַנְפׁשֹו. ין ָהָעם ְלֵבין ֱאלִֹהים( ְוָלֵכן ָקם ַוּיֵ ִלים )ּבֵ ְלַהׁשְ

קראו גם את הסברו של הפרשן אברבנאל:

ּה  ב ּבָ ר ָיׁשַ ָעָרה ֲאׁשֶ ּמְ ֵנס ּבַ הּו ָלֶלֶכת ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים ּוְלִהּכָ ה ָרָאה ֵאִלּיָ ְוִהּנֵ
י ִאם ִלְמׁשְֹך  ֵני ִאיֶזֶבל ּכִ ם ִמּפְ א ׁשָ ֵדי ְלִהְתַחּבֵ מֶֹשה, ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, לֹא ּכְ

ּה ֵיֵלְך. ֶרְך ּבָ ַפע ְנבּוָאה וה' יֹוֵרהּו ֶאת ַהּדֶ ֵאָליו ׁשֶ

א. לפי הסברו של מלבי"ם, מדוע התרחק אליהו והלך להתבודד?  .4

ב. לפי הסברו של הפרשן אברבנאל, מדוע הלך אליהו לחורב? 

ג. איזה הסבר מצא חן בעיניכם? הסבירו.

נסו להציע הסברים נוספים   .5 
 למצב רוחו של אליהו.

� מאיר לייבוש בן יחיאל )מלבי"ם( )1809–1878( - נולד בפולין, כיהן כרב 
במספר קהילות. 

�6   �   

ראש אישה פיניקית 
)מתושבי צור וצידון(
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ה' פונה לאליהו בפסוק 9 ושואל בפעם הראשונה: "ָמה ְלָך  א.    .6
הּו?" שערו, מה רצה האל לומר לאליהו במשפט זה?  ּפֹה ֵאִלּיָ

קראו את הסברו של המלבי"ם וענו: 

ֵדי  ין ָהָעם ְלהֹוִכיַח )ִלְנזֹוף ּכְ ֵצא ּבֵ ּמָ ּיִ ִביא ׁשֶ הּו? – ֲהלֹא ָצִריְך ַהּנָ ָמה ְלָך ּפֹה ֵאִלּיָ
ָהִרים. ר ּבֶ ְדּבָ ּמִ ְתּבֹוֵדד ּבַ ּיִ ְך(, לֹא ׁשֶ ְלַחּנֵ

כיצד מסביר המלבי"ם את כוונת אלהים באמירה זו? ב. 

מה ענה אליהו על שאלת האל? כתבו בנקודות. ג. 

בפסוק 13 פונה ה' לאליהו ושואל בפעם השנייה: "ָמה ְלָך ּפֹה    .7
הּו?"  ֵאִלּיָ

א. מה אירע בין שתי הפעמים האלו? 

ב. שערו מדוע חוזר ופונה האל לאליהו באותן מילים גם 
בפעם השנייה?

ג. מה אפשר ללמוד על אליהו מתשובתו השנייה לאל?

מדוע בחר המספר להדגיש שדווקא בהר חורב התגלה אלוהים   .8
לאליהו?

הר האלֹהים - מיקומו המשוער של הר סיני בחצי האי סיני
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אליהו במדבר / פרדריק לייטון
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אליהו פוגש את אלישע בשדה 

פסוקים 22-18

א. אלוהים מבין את ייאושו של אליהו ומטיל עליו שלושה   .1
תפקידים. מהם התפקידים?

ב. האם תפקידים אלה עשויים לנחם את אליהו בייאושו? 
נמקו.

אליהו נפגש עם אלישע. באיזה אופן הוא רומז לו כי הוא יהיה   .2
לנביא במקומו?

כיצד הדגיש אליהו בפני אלישע שתפקיד הנביא תובעני   .3
והעוסק בו צריך לוותר על חיים פרטיים?

א. אליהו דרש מאלישע להתנתק מחייו עד כה. למה דרש זאת   .4
ממנו? נמקו תשובתכם.

האם אתם מכירים סיפורים של אנשים אחרים שעזבו את  ב. 
משפחתם בשליחות למען העם? כתבו בקצרה.

ְצָמִדים֙ – זוגות  1� 
ָעשָׂ֑ר – אלישע חרש,  ֵנ֣ים ֶהֽ ְ שׁ ְוהּ֖וא ּבִ

 צעד אחרי שנים־עשר זוגות השוורים
ְרּתֹ֖ו ֵאָלֽיו – השליך עליו את  לְֵ֥ך ַאּדַ ְ שׁ ַוּיַ

האדרת המסמלת את תפקידו כנביא

ָקה־ּנָא֙ ְלָאִב֣י ּוְלִאמִּ֔י – אנשק אותם  ְ ֶאּשׁ  20
 ואפרד מעליהם

ּ֔וב – תחזור לעבודת החריש ואל  ֵלְ֣ך שׁ

 תבוא אלי
֖יִתי ָלְֽך? – בלתי מובן. אולי:  כִּ֥י ֶמֽה־ָעׂשִ

איני מונע בעדך ללכת ולשוב
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פרק כא

אחאב מבקש לקנות את כרם נבות

פסוקים 16-1

א. קראו את פרק לו, פסוק 7 בספר במדבר. מדוע היה ברור   .1
לאחאב שלא יוכל לקבל את הכרם בלי הסכמת נבות?

ב. הסבירו את המושג "נחלת אבות".

בסיפור מופיעות שלוש גירסאות לדברים שאמר נבות.  א.    .2
העתיקו את התרשים, והוסיפו את הגירסה המתאימה בכל 

ריבוע:
    

 תשובת נבות 
 לבקשת אחאב 

)פסוק 3(:

אחאב מספר על 
תשובת נבות 

לאיזבל )פסוק 6(

 איזבל מוסרת 
 לזקנים את דברי 
נבות )פסוק 10(:

ב.  במה שונה גרסתו של אחאב בדבריו לאיזבל מהנימוק 
שמסר לו נבות לסירובו למכור את כרמו?

שערו, מדוע נמנע אחאב מלספר לאיזבל את הנימוק של  ג.  
נבות?

ד.  מה השמיטה איזבל בגרסתה לזקנים, ומה סיפרה להם על 
דברי נבות? 

מדוע מסרה איזבל לזקנים גירסה שקרית על דברי אחאב?  ה. 

כיצד הגיב אחאב על סירובו של נבות?   .3

ֵאֶ֚צל – סמוך ל, ליד 	1 
ֵהיַכ֣ל – ארמון, בית גדול

ָנה – תן לי )סחר חליפין: תמורת  ּתְ  2
שדה אחר שאתן לך(

י֙.. ַנֲֽחלַ֥ת ֲאבַֹת֖י – ֶאְחָטא ִאם  3.	ָחלִ֤יָלה ּלִ
אוותר על הכרם השייך למשפחה 

מדורי דורות.

ַס֣ר ְוָזֵע֗ף – מצב רוחו ירוד, וכועס 	� 
ָנ֖יו – הסתובב כשפניו אל  סֵּ֥ב ֶאת־ּפָ ַוּיַ

הקיר

ֲעשֶׂ֥ה ְמלּוָכ֖ה  ֽ ֛ה ּתַ ַאתָּ֕ה ַעּתָ 	7
ָראֵ֑ל - שאלה רטורית המביעה  ַעל־ִיׂשְ

לעג על התנהגותו של אחאב, שאינו 
מסוגל להשיג את מבוקשו 

ְסָפִרים֙ – מכתבים 	� 
 חִֹרים֙	– אזרחי העיר שיש להם נחלות

ְראּו־֔צֹום – היה נהוג בקרב העם  ִקֽ

לעשות צום בעת צרה. איזבל רצתה 
ליצור רושם שנבות ביצע פשע חמור 

וכל העיר תיתן את הדין על כך

ַע֮ל – מושחתים ֵנֽי־ְבִלּיַ ּבְ  10 
רְַ֥כּתָ ֱאֹלִה֖ים ָומֶֶ֑לְך – קללת את  ּבֵ

 אלוהים ואת המלך 
ִסְקֻל֖הּו – השליכו עליו אבנים עד 

שימות
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ניר דמיין ואייר את השיחה בין איזבל לנבות: 
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קראו את פסוקים 10-8: כיצד ארגנה איזבל את המשפט  א.   .3
נגד נבות?

כיצד השתמשה איזבל בחוקי התורה כדי להאשים את נבות  ב. 
ולהרשיעו? היעזרו במקורות הבאים מהתורה:

ר" ָך֖ לֹ֥א ָתאֹֽ •  "ֱאֹלִה֖ים ֹל֣א ְתַקלֵּ֑ל ְוָנשִׂ֥יא ְבַעּמְ  
)שמות כב, פסוק 27(.

י־ְיַקלֵּ֥ל ֱאֹלָה֖יו ְוָנשָׂ֥א ֶחְטֽאֹו... מֹ֣ות יּומָ֔ת ָר֥גֹום  ֽ •  "ִא֛ישׁ ּכִ  
)ויקרא כד, פסוקים 15–16(. ֵעדָ֑ה"  ל־ָהֽ מּו־בֹ֖ו ּכָ ִיְרּגְ

ָ֥ה ֵעִד֖ים יּוַמ֣ת ַהמֵּ֑ת"  ֹלשׁ ְ ַנִ֣ים ֵעִד֗ים אֹ֛ו שׁ ְ ֣י ׀ שׁ •  "ַעל־ּפִ  
)דברים יז, פסוק 6(.  

קראו את פסוקים 15-11: האם ניתן לכנות את המשפט  ג. 
שערכה איזבל בכינוי משפט ראווה? הסבירו תשובתכם.

מדוע נזקקה איזבל ל"משפט ראווה" כדי לקבל את הכרם?  ד. 
 

העלו השערות שונות והוסיפו גם את השערתו של הפרשן   
רד"ק, הכתובה בעמוד הבא:

"משפט ראווה", הנקרא לעתים גם "משפט מבּוָים", הוא משפט 
י הנערך ביוזמת השלטונות. זהו משפט שבו רוקמים נגד  ּפּוְמּבִ

ְוא, אשמה חסרת יסוד. עורכי המשפט וגם  הנאשמים ֲעִליַלת ׁשָ
אי. פסק הדין ֻמְכָרע וידוע מראש  השופטים יודעים שהנאשם ַזּכַ
עוד לפני שמתנהל המשפט. מטרתו של "משפט הראווה" איננה 

לפסוק אם הנאשם זכאי או אשם, אלא לנמק את הסיבות 
השקריות לענישה ולתת למשפט פרסום רב. במשפטי ראווה 
מרשיעים חפים מפשע מבלי לתת לנאשמים אפשרות הוגנת 

להגן על עצמם. גם בימינו נערכים במדינות מסוימות משפטי 
ראווה. 

"משפט ראווה", הנקרא לעתים גם "משפט מבּוָים", הוא משפט 
י הנערך ביוזמת השלטונות. זהו משפט שבו רוקמים נגד  ּפּוְמּבִ

ְוא, אשמה חסרת יסוד. עורכי המשפט וגם  הנאשמים ֲעִליַלת ׁשָ
אי. פסק הדין ֻמְכָרע וידוע מראש  השופטים יודעים שהנאשם ַזּכַ
עוד לפני שמתנהל המשפט. מטרתו של "משפט הראווה" איננה 

לפסוק אם הנאשם זכאי או אשם, אלא לנמק את הסיבות 
השקריות לענישה ולתת למשפט פרסום רב. במשפטי ראווה 
מרשיעים חפים מפשע מבלי לתת לנאשמים אפשרות הוגנת 

להגן על עצמם. גם בימינו נערכים במדינות מסוימות משפטי 
ראווה. 
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ָיָדּה,  ט, לֹא ָהָיה ּכֹוַח ּבְ ּפָ לֹא ִמׁשְ ְוִאּלּו ָרְצָתה ִאיֶזֶבל ְלָהְרגֹו ּבְ
ֶרם לֹא ָהָיה ָלּה ּכֹוַח. י ַאף ִלְגֹזל ֶאת ַהּכֶ ּכִ

ִעים, ֲאָבל ִאם ָהיּו הֹוְרִגים  ָהיּו ְרׁשָ י ַאְחָאב ְוִאיֶזֶבל ׁשֶ --- ּכִ
ֶהם.  ָרֵאל מֹוְרִדים ּבָ ט, ָהיּו ִיׂשְ ּפָ ִמׁשְ ּלֹא ּבְ )ֶאת ָנבֹות( ְוגֹוְזִלים ׁשֶ
ט. ּפָ ִמׁשְ יִחים ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ִאם לֹא ַיֲעִמיד ֶאֶרץ ּבְ י לֹא ָהיּו ַמּנִ ּכִ

כיצד הגיב אחאב כאשר הודיעה לו איזבל שהכרם שייך לו?  .4

סיפור "כרם נבות" הוא סיפור שקשה להיות אדישים   .5
לאירועים המסופרים בו. אילו מחשבות התעוררו אצלכם 

במהלך קריאתו?

גם בימינו לא תמיד מקפידים השליטים לחשוב ולפעול  א.    .6
לטובת בני עמם. היזכרו במקרים של עוול שנעשה 

לחלשים בחברה וספרו עליהם.

כיצד אפשר לתקן מעשי עוול ולעזור לחלשים להתקדם  ב. 
בחברה? 

"הרצחת וגם ירשת?!"

פסוקים 29-17

?" – הסבירו למה התכוון אליהו  ּתָ ְ א.  "ֲהָרַצְ֖חּתָ ְוַגם־ָירָ֑שׁ  .1
באמירה זו?

ב. איך קוראים לסוג כזה של שאלה?  

ג. נסו לשער באיזה טון דיבור פנה אליהו לנבות. קראו בקול 
רם את פנייתו, ונסו לקרוא בטון הדיבור המתאים.
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א. שערו  מדוע לא נמצא אפילו אדם אחד, חוץ מאליהו, שיעז   .2
לצאת נגד העוול שנעשה לנבות? נמקו השערותיכם.

הכינו כרזה: "הרצחת וגם ירשת". ב. 

אילו חי אליהו בימינו, יש להניח ש"התנועה  ג. 
לאיכות השלטון" היתה מעניקה לו ציון לשבח על האופן 

שבו הגיב על מעשי אחאב. הכינו תעודת "ציון לשבח" 
לאליהו. 

כיצד ייענשו: א. איזבל? ב. אחאב?  .3

מה חלקו של אחאב ברצח נבות וירושת הכרם?  .4

א.  מה היתה תגובתו המיידית של אחאב כאשר שמע את דברי   .5
אליהו?

ב. כיצד הגיב בהמשך?

ג. מדוע נדחה עונשו של אחאב לדורות הבאים? 

?" הפך לניב שמשתמשים בו בימינו כאשר  ּתָ "ֲהָרַצְחּתָ ְוַגם ָיָרׁשְ
יש פגיעה באזרח והשתלטות על רכושו בנימוק שקרי. כמו כן, 
משתמשים בניב כאשר רוצים להזהיר נגד מעשי ָעֶול ֲחמּוִרים. 

לפי חוקי מדינת ישראל, אדם שהורשע על שגרם במתכוון למותו של 
מישהו, או שניסה לגרום למותו, לא יוכל לרשת את המת, גם אם הוא 

קרוב משפחתו.

?" הפך לניב שמשתמשים בו בימינו כאשר  ּתָ "ֲהָרַצְחּתָ ְוַגם ָיָרׁשְ
יש פגיעה באזרח והשתלטות על רכושו בנימוק שקרי. כמו כן, 
משתמשים בניב כאשר רוצים להזהיר נגד מעשי ָעֶול ֲחמּוִרים. 

לפי חוקי מדינת ישראל, אדם שהורשע על שגרם במתכוון למותו של 
מישהו, או שניסה לגרום למותו, לא יוכל לרשת את המת, גם אם הוא 

קרוב משפחתו.

ְרךָ֔ ַלֲֽעשֹׂ֥ות ָהַר֖ע – בגלל  ַיַ֚ען ִהְתַמּכֶ 	20
עשיית הרע, שהפכה אצלך להרגל 

שאינך יכול להפסיקו

֖י – אשמיד ַעְרּתִ ּוִבֽ 	21 
קִ֔יר – הגברים שבמשפחתך ֣ין ּבְ ּתִ ְ  ַמשׁ

חֵ֥ל – בחלק. האות ק כנראה נשמטה  ּבְ

בטעות

ה – הסיתה, פיתתה ֵהסַּ֥תָ 	2�
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6.  ערכו השוואה בין השפעת הנשים הנוכריות על שלמה לבין 
השפעת איזבל על אחאב.

מטרת ההשוואה: לגלות אם ההשפעה דומה או שונה

איזבל התבחינים:
פרק יח, פסוק 13
פרק יט, פסוק 1

פרק כא, פסוקים 
)15 ,8 ,7

נשות שלמה
פרק יא, 

פסוקים 4 ו־7

השפעה דתית ותרבותית

התערבות בענייני הממלכה

מסקנתי מההשוואה: 

 אליהו מטיף לאחאב / 
מארי ל' גו, סביבות 1870



ְמָלִכים ב
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פרק ב 

אליהו עולה בסערה לשמים
מהם שני הנושאים בפסוקים אלה?   .1

קראו את פסוקים 7-1:  .2 
א.  שערו והסבירו מדוע מעוניין אליהו להיפרד מאלישע כבר 

בבית אל? 

ב. שערו והסבירו מדוע נצמד אלישע לאליהו ומסרב להניח לו 
להמשיך לבדו? 

ֵניֶהם". שערו וכתבו, אילו מחשבות  ְלכּו ׁשְ בפסוק 6 כתוב: "ַוּיֵ  .3
ואילו רגשות הציפו כל אחד מהם בעת שהלכו?

קראו את פסוקים 13-8:   .4

א. מה הציע אליהו לאלישע לפני פרידתם?

ב. מה ביקש אלישע?

 

ג. כיצד ֵידע אלישע שבקשתו נענתה?

כיצד הופך הסיפור על מעבר הירדן בעזרת נס, לסיפור המלמד    .5
שאליהו הוא נביא גדול כמשה וכיהושע?

א.  קראו את  פסוק 12: אלישע מכנה את אליהו בשני כינויים   .6
כשהוא מבכה אותו. מצאו וכתבו אותם.

ב. לאיזה מתפקידי הנביא מתייחס כל אחד מהכינויים?

מּוָהה. נוצר  רּוֲחָך ֵאַלי", ּתְ ַנִים ּבְ י ׁשְ לכאורה, נראית בקשתו של אלישע: "ַוְיִהי ָנא ּפִ
הרושם שהוא מבקש להיות נביא גדול יותר מאליהו. מובן שאי אפשר לקבל אמירה 
שאלישע מבקש להיות חשוב מרבו. יש המסבירים ש"פי שניים" – פירושו שאלישע 

יקבל שני חלקים מרוח ה' השורה על אליהו, והחלק השלישי יינתן לבני הנביאים. 
כלומר אלישע מבקש להיות היורש של אליהו ומנהיגם של בני הנביאים.

מּוָהה. נוצר  רּוֲחָך ֵאַלי", ּתְ ַנִים ּבְ י ׁשְ לכאורה, נראית בקשתו של אלישע: "ַוְיִהי ָנא ּפִ
הרושם שהוא מבקש להיות נביא גדול יותר מאליהו. מובן שאי אפשר לקבל אמירה 
שאלישע מבקש להיות חשוב מרבו. יש המסבירים ש"פי שניים" – פירושו שאלישע 

יקבל שני חלקים מרוח ה' השורה על אליהו, והחלק השלישי יינתן לבני הנביאים. 
כלומר אלישע מבקש להיות היורש של אליהו ומנהיגם של בני הנביאים.

ֽב־ָנ֣א פֹ֗ה – הישאר כאן ֵ שׁ  2 
ָך֖ – לשון שבועה ְ י־ַנְפשׁ ַחי־ְיהוָ֥ה ְוֵחֽ

ְבֵנֽי־ַהּנְִביאִ֥ים – חבורת תלמידי   3  
 נבואה שחיו בקרבת הנביא

ֶָ֑ך – ממך  ֵמַע֣ל רֹאשׁ

ּו – שתקו ֽ ֱחשׁ ֶהֽ

ְרתֹּ֤ו – מעילו  ַאּדַ  � 
֣ה – קיפל והכה על מי הירדן ּכֶ ְגֹלם֙ ַוּיַ ַוּיִ

֑אֹול – ביקשת משהו  ְ ֣יָת ִלשׁ ִ ִהְקשׁ 	10 
שאינו תלוי בי אלא בה'

ַאיֵּ֕ה – היכן? 	1�

ן – שמא ּפֶ 	16
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7. מה הקשר בין הסתלקותו של אליהו מן העולם לבין נוכחותם 
של תלמידי הנביא בסיפור? 

8. מה מסמלת האדרת  בסיפור?

 9. אילו אירועים 
 גרמו לבני 
 הנביאים 

 לראות באלישע 
 את ממשיכו 

של אליהו?

לסיכום

תיאור הסתלקותו של אליהו מהעולם מלווה באש ובסערה.   .1
האם אש וסערה מלווים גם את חייו? הסבירו תשובתכם.

להלן רשימת תכונות המתאימות לדמותו של אליהו.   .2  
כתבו ליד כל תכונה איזה סיפור קשור בה:

אליהו בכרכרה, איור לספר אליהו / מאיר גור אריה 

תקיף  �  
קנאי לאלוהי ישראל  �  

בלתי מתפשר  �  
אינו חושש לומר אמת גם אם דבריו   �  

מסכנים את חייו
סובל מרגעי ייאוש  �  

קפדן  �  
עוזר לאנשים במצוקה   �  

מהם שני הסיפורים על אליהו שהרשימו   .3
אתכם במיוחד? כתבו בקצרה ונמקו.  עליית אליהו לשמים / ציור מהאסכולה גרמנית, המאה ה־19



מלכים ב פרק ב   �   69

מקומו של אליהו במסורת הדורות

�  אפשר לבקש מהתלמידים לספר אגדות הקשורות באליהו 
הנביא. הסיפור על אליהו שלא נקבר, אלא עלה ברכב אש 

השמימה, יצר בעם ישראל את האמונה שאליהו עתיד 
לשוב לעולמנו ולבשר על הגאולה ועל בואו של משיח בן 
דוד. הנביא ַמְלָאִכי )ספרו מצוי בקובץ נביאים אחרונים( 

֣ה ַהּנָבִ֑יא"  ִלּיָ ֵֹלַ֣ח ָלכֶ֔ם ֵא֖ת ֵאֽ נִֹכי֙ שׁ  מעיד על כך: "ִהנֵּ֤ה ָאֽ
)פרק ג, 23(.

�   באגדות רבות מופיע אליהו בעולמנו בדמות זקן פלאי, המושיט 
עזרה לעם ישראל וליהודים נרדפים או עניים, בִעתות צרה. 

כוסו של אליהו

בין חכמינו התעוררה מחלוקת: כיצד צריך לנהוג בליל הסדר? האם 
לברך על ארבע כוסות יין או האם לברך על חמש? בסופו של דבר 

הסכימו החכמים שמוזגים כוס חמישית, אך אין שותים אותה. 
משום כך זכתה הכוס החמישית לכינוי "כוסו של אליהו", כי לפי 

האמונה, כאשר בעתיד לבוא יגיע אליהו להודיע על ביאת המשיח, 
הוא יפתור את כל המחלוקות וביניהן שאלת הכוס החמישית. 

ִתיקֹו
"תיקו" הוא מונח תלמודי שקשור לאליהו הנביא הבא לציין מצב, 

דיון או בעיה שנותרו ללא הכרעה. יש אומרים שהוא ראשי תיבות 
של "תשבי יתרץ קושיות ושאלות". לדוגמה, כאשר אי־אפשר 

להכריע מי ניצח בוויכוח אומרים: הוויכוח הסתיים בתיקו.

�  לפי המסורת אליהו משתתף בשלושה אירועים 
משפחתיים כשהוא רואה ואינו נראה:

בטקס ברית המילה, מוקצה לו כיסא מיוחד המכונה    •
"כיסא אליהו" לברכה.

במוצאי שבת "שותף" אליהו לטקס ההבדלה, שבו    •
ְלָעִדי  הּו ַהּגִ י, ֵאִלּיָ ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ ִביא, ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ שרים: "ֵאִלּיָ

ִוד". ן ּדָ יַח ּבֶ ְמֵהָרה ָיבֹוא ֵאֵלינּו ִעם ָמׁשִ ּבִ
בליל הסדר מבקר אליהו אצל כל משפחה ומשפחה    •

ועל השולחן מציבים לכבודו כוס יין.

 אליהו הנביא, מבשר הגאולה /
בוריס שץ

כיסא אליהו / זאב רבן
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אלישע מרפא את מי מעיין יריחו 

פסוקים 25-19

מה הייתם רוצים לשאול על הסיפור?   .1

מדוע פנו אנשי יריחו לאלישע?  .2

איך אפשר ללמוד מהסיפור, שכבוד הנביא חשוב בעיני   .3
המספר יותר מחיי הילדים? 

ֵ֤י ָהִעיר֙ –	המנהיגים ַאְנשׁ  19 
ַ֤ב ָהִעיר֙ ֔טֹוב – מיקום העיר   מֹושׁ

 טוב, אדמתה פורייה
 ַהמִַּ֥ים ָרִע֖ים – אבל המים רעילים

 מֹוָצ֣א ַהמִַּ֔ים – המעיין, שממנו 

 נובעים המים
ים ֵמִתים  ֶלת – ֲאָנׁשִ ֽ ּכָ ַ ְוָהאֶָ֥רץ ְמשׁ

ּכּולֹות ומשפחותיהם ׁשַ

ִמן־ָהעִ֔יר	–	ָיצאּו ִמיִריחֹו  	23 
סּו־בֹו֙ – ָלֲעגּו לֹו והעליבו אֹותֹו  ְתַקּלְ ַוּיִ

ֲחָריו֙ – ִהְסּתֹוֵבב ְלָאחֹור  ַויִֶּ֤פן ַאֽ  2�

מעיין אלישע ביריחו
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פרק ד

אלישע עוזר לאלמנה 

פסוקים 7-1

מה ידוע על האישה? ענו בעזרת הנקודות הבאות:   .1

א. קרבתה לנביא   ב. מצבה המשפחתי   ג. מצבה הכלכלי

השלימו:  א. מקבל ההלוואה הוא:  .2 
 ב. האיש הדורש את החזרת ההלוואה שנתן מכונה:

ג. את ההלוואה צריכים להחזיר: 

3. מדוע פנתה האישה לנביא?

ממה חששה האישה?   .4

הציעו כותרת לסיפור.   .5

 

א.  מדוע לא דרש אלישע מהנושה שלא לקחת את שני ילדיה   .6
של האלמנה? היעזרו בכתוב בספר שמות כא, 2–11 ובספר 

ויקרא כה, 39–42.

מה דעתכם על החוק הזה? הסבירו תשובתכם.  ב. 

ג. מה הייתם משנים בחוק בו?

אילו הוראות קיבלה האלמנה מאלישע?  .7

א. כיצד ניצלו בני האלמנה מַעְבדּות?  .8

ב. שערו, מדוע לא רצה הנביא ֶשִיְראּו את הנס שחולל?

בני ישראל, כמו העמים האחרים שמסביבם, ראו בעבדּות תופעה קבועה ומקובלת. 
 שבויי מלחמה או בעלי חוב, שלא הצליחו לשלם את חובם, נמכרו לעבדות. 

ת התורה שיפרה את זכויותיו של העבד העברי והגבילה את זכויות אדוניו עליו. ֻחּקַ
התורה מבדילה בין עבד כנעני לבין עבד עברי. עבדותו של העברי מוגבלת לשש 
שנים ובשביעית יצא לחופשי )שמות כא, 2; דברים טו, 12–16(. הגבלת שנות 

עבדותו של העבד העברי מלמדת שהעבדות נתפסת כהשתעבדות זמנית. בשכר 
עבודתו משלם העבד חובות שלא עלה בידו להחזיר.

י֙ – האיש שלי, בעלי ִ ִאישׁ 	1	
ֶ֔ה – המלוה, שדורש את החוב  הַּ֨נֹשׁ

 המגיע לו מהאלמנה ומילדיה
ה־לְָּ֔ך – שאלה רטורית  ֱעׂשֶ ָמ֣ה ֶאֽ

שכוונתה: איני יכול לעזור לך

ָא֥סּוְך – כלי חרס   2 
ֲאִלי – קחי בהשאלה ֽ ַ שׁ

יִטי – קחי הרבה כלים ְמִעֽ ַאל־ּתַ  3 
ֲעֵדְ֣ך – מאחוריך ֽ ְוָסגְַ֤רּתְ ּבַ

יִעי – כל כלי שיתמלא  ֽ ּסִ ֵל֖א ּתַ ְוַהּמָ 	�
בשמן תזיזי הצידה

יְֵ֑ך( – נושייך בעלי חובך  ְ נשיכי )ִנשׁ  7
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נס הולדת בן לאישה משונם

פסוקים 19-8

קראו את פסוקים 11-8: כיצד פועלת האישה כדי להבטיח   .1
שאלישע יתארח רק בביתה כשהוא נמצא בשוֵנם? 

שערו מדוע האישה משונם מתנהגת בלבביות רבה אל אלישע?   .2

קראו את פסוקים 13-12: לשם מה שלח אלישע את נערו   .3
גיחזי אל האישה?

אילו פרטים נודעו לנו על האישה משונם מדבריו של גיחזי   .4
אל אלישע?

קראו את פסוק 17: אף שהאישה מתייחסת בכבוד אל אלישע,    .5
כיצד הגיבה על בׂשֹורתו?

בבראשית פרק יח, פסוק 10 מסּופר שמלאך אמר לאברהם:    .6
תֶָּ֑ך". ְ ָר֣ה ִאשׁ ֵע֣ת ַחיָּ֔ה ְוִהּנֵה־ֵב֖ן ְלׂשָ ּ֤וב ֵאלֶ֨יָך֙ ּכָ ֹ֣וב ָאשׁ "שׁ

א. מצאו דמיון בין נוסח הבשורה שקיבל אברהם לבין נוסח 
הבשורה שנאמרה לשונמית בפסוק 16 בפרקנו.

 ב. עתה נסו להסביר את 
 פירוש הביטוי 

ֵע֣ת ַחיָּ֔ה". "ּכָ

֣ע - בדרכו מהגלגל  ָ ֲֽעבֹ֧ר ֱאִלישׁ ַוּיַ  �
 לכרמל

ּוֵנ֗ם	– יישוב בעמק יזרעאל  שׁ
 ְגדֹולָ֔ה – עשירה ומכובדת

ֲחֶזק־ּבֹ֖ו – עיכבה אותו ֽ  ַוּתַ

ה - ייכנס לביתה ּ֖מָ ָ ָיסֻ֥ר שׁ

ת־ִקיר֙– חדר על הגג ֲעִלּיַ 	10

ָחַרְ֣דּתְ ׀ ֵאֵלינוּ֮ – דאגת למחסורנו  	13 
ֶמ֚ה ַלֲֽעׂשֹ֣ות לְָ֔ך – איך אפשר לגמול 

 לך? 
ֶבת – אני נמצאת  ֽ ָ נֹכִ֥י יֹשׁ ֖י ָאֽ ֥תֹוְך ַעּמִ ּבְ

בין בני משפחתי, אני מוגנת, אין לי 
צורך בשום דבר

ֵע֣ת ַחיָּ֔ה –	בעוד שנה  ה֙ ּכָ ַלּמֹועֵ֤ד ַהּזֶ  16
 בדיוק

ֶלה אותי  ׁשְ ָך – אל ּתַ ְפָחֶתֽ ִ שׁ ֖ב ּבְ ַכּזֵ ַאל־ּתְ

איור משוער של בית ִעם 
עליית גג מאותה תקופה

חצר  פנימית

חדרי עליית הגג
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נס הצלת הילד

פסוקים 37-20

ה בבית השונמית התחולל מהפך  לאחר השמחה ְשַשְרּתָ  .1
בביתה – מהו? 

קראו את פסוקים 26-25: כיצד חלק אלישע כבוד לשונמית   .2
עוד בטרם נפגשו?

קראו את פסוק 28: במה מאשימה השונמית את הנביא?   .3

אלישע שלח את גיחזי להציל את הילד. מה אמרה על כך    .4
השונמית?

באיזה ביטוי השתמשה השונמית כאשר ביקשה להשביע את    .5
אלישע שיבוא עמה?

בָּ֑ת – מקובל היה  ַ ֹלא־חֶֹ֖דשׁ ְוֹל֣א שׁ 	23
ללכת אל הנביא בראש חודש ובשבת 

ֽז – ההיא ַהּלָ ִמנֶֶּ֔גד – ממול   2�

ה־ָלּה֙	– עזוב אותה ַהְרּפֵ 	27 
ּ֣ה ָמָֽרה – היא מיואשת ָ ַנְפשׁ

י – האם ביקשתי?! אְַ֥לּתִ ָ ֲהשׁ 	2�

֣י – מקל ההליכה שלי ַעְנּתִ ְ ִמשׁ 	29

ב – אין אות חיים ֶ ְואֵ֥ין קֹ֖ול ְוֵא֣ין קָ֑שׁ  31

ְגַה֖ר – השתטח מעל הילד ַוּיִ 	3� 
ָ֖חם – התחֵמם ַוּיָ

ַוְיזֹורֵ֤ר – התעֵטש  	3�

אליהו מחיה את בן השונמית / פרדריק לייטון
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כיצד ניסה גיחזי להציל את הילד? א.    .6

ב. כיצד הביע את חוסר הצלחתו בפני הנביא?

א. עיינו במלכים א פרק יז, 24-17 והשלימו את הטבלה:  .7

מטרת ההשוואה למצוא דמיון ושוני בין הסיפורים 

 אליהו )מלכים א התבחינים
פרק יז, פסוקים 17–24(  

 אלישע 
)פסוקים 19–37(

מצב הילד

הקשר בין הנביא לאישה

תלונת האשה

 הזמן שחלף בין 
התלונה להצלה

מקום ההחייאה

פניית הנביא לאל

תגובת האישה להצלת 
הילד

ב. ענו בעזרת הטבלה, במה דומה סיפור אלישע על החייאת 
הילד לסיפורו של אליהו ובמה הוא שונה?

ג. מסקנותי ההשוואה:  

ד. יש הטוענים שסיפור זה מחזק את הדעה שאלישע היה 
עושה ניסים גדול מאליהו. כיצד אפשר להוכיח זאת בעזרת 

ההשוואה בסעיף א'? 
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נס השבחת הנזיד ונס שפע הלחם

פסוקים 43-38

אלישע חזר לגלגל ומצא ששורר שם רעב גדול.   .1 
שערו, מה גרם לרעב בגלגל?

שערו ותארו כיצד קיבלו בני הנביאים את אלישע כשהגיע?  .2

כיצד ניסו בני הנביאים להכין לעצמם תבשיל? א.    .3

ב. ממה הכינו את התבשיל?

כאשר התחילו לאכול, התברר להם שהתבשיל רעיל. מה גרם    .4
להרעלה?

איזה נס חולל אלישע לעיני תלמידיו?   .5

א.  כיצד אפשר לדעת מהמסופר שבואו של אלישע התפרסם   .6
בכל הסביבה? 

איזה נס נוסף חולל אלישע? ב. 

פֹת֙ – שים על האש ְ שׁ  3�

אֹרֹ֒ת – צמח בר מתאים למאכל  39 
דֶ֔ה – צמח בר רעיל ֶ֣פן ׂשָ  ּגֶ

֛ח – חתך לפלחים ַוְיַפּלַ

ה – שם מקום ָ ִל֗שׁ ָ ַ֣על שׁ ּבַ 	�2 
ּכּוִרים֙ – לחם שאפו מיבול  לֶֶ֤חם ּבִ

 התבואה הראשון
ְוַכְרֶמ֖ל – מאכל העשוי משיבולים 

 ירוקים
ִצְקֹל֑נֹו – כנראה שיבולת. ּבְ

פקועות שדה



76   �   מלכים ב פרק ה

פרק ה

מלך ארם שולח מכתב למלך ישראל

פסוקים 8-1

עיינו בפסוק 1. מה יודעים מהמסופר בפסוק זה על נעמן?   .1
כתבו וצטטו.

מה אפשר ללמוד על היחסים בין ממלכת ישראל לממלכת   .2
ארם מפסוק 2?  

קראו את פסוקים 7-6: במה חשד מלך ישראל כאשר הגיעה    .3
אליו בקשת מלך ארם?

א. כיצד הגיב אלישע כאשר שמע על התנהגותו של מלך    .4
ישראל?

ב. במה שונה תגובתו של אלישע מתגובתו של מלך ישראל?

ג. יש הטוענים שאלישע נפגע מתגובת מלך ישראל. נסו 
להסביר מדוע הם טוענים כך. 

נעמן, שר צבא ארם, האמין שבכדי להירפא ממחלת הצרעת, מספיק לטבול 
בנהרות האמנה ופרפר.

֣א ָפנִ֔ים –	מכובד על ידי  ֨דֹול...	ּוְנׂשֻ ּגָ  1
 מלך ארם

ע – חולה במחלת עור קשה,  ְמצָֹרֽ

בצרעת

ַוֲֽאָרם֙ ָיְֽצאּ֣ו ְגדּודִ֔ים – גדודים מצבא  	2
ארם פשטו על חלקים מישראל 

 למטרות ביזה
ַנֲֽעָר֣ה ְקַטנָּ֑ה – צעירה מאוד

ֲחֵל֣י – הלוואי שיפנה ַאֽ 	3 
ֶיֱֽאסֹ֥ף – יירפא

ֵסֶ֖פר – מכתב 	�

ִמְתַאנֶּ֥ה – מחפש תואנה, תירוץ 	7

נהר אמנה בסוריה היום



פסוקים 19-9

קראו פסוקים 12-9:  .5

א.  שערו, למה ציפה נעמן בבואו לנביא? 

ב. מדוע התאכזב וכעס?

קראו פסוק 13: כיצד הצליחו עבדי נעמן לשכנעו לעשות   .6
כדברי אלישע?

לאיזו מסקנה הגיע נעמן לאחר שנרפא?  .7

מדוע סירב אלישע לקבל תשלום עבור הריפוי?  .8

הציעו כותרת לפסוקים 19-9.  .9

גיחזי נענש בשל התנהגותו

פסוקים 27-20

מדוע להערכתכם ָחַלק גיחזי על דעת אלישע?  .9

לפי מה אפשר להבין, שגיחזי לא רצה להראות שהוא רודף   .10
בצע?

מדוע קילל אלישע את גיחזי?  .11

האם מגיע לו, לגיחזי, העונש שקיבל? נמקו תשובתכם.  .12

ַמְלָאְ֣ך	– שליח  10

ְקצֹ֥ף – כעס מאוד ַוּיִ  11

ֵחָמֽה – בכעס רב ּבְ 	12

בֶּ֥ר ֵאֶל֖יָך -  אילו  דֹ֗ול ַהּנִָב֛יא ּדִ ָב֣ר ּגָ ּדָ 	13
אמר לך הנביא לעשות דבר גדול 

 למען החלמתך היית עושה זאת
ר - על  י־ָאמַ֥ר ֵאֶל֖יָך ְרחַ֥ץ ּוְטָהֽ ֽ ַא֛ף ּכִ

אחת כמה וכמה כשאמר לך לעשות 
משהו קטן: רחץ וטהר

רֹ֗ו – כאן הכוונה לעורו ׂשָ ּבְ 	1�

ְבָרָכ֖ה – מתנה 	1�

ְפַצר – ביקש מאוד ַוּיִ 	16

ָולֹ֕א – אם לא תסכים לקבל את מתנתי 	17 
ָרִד֖ים – כמות - מאדמת  ַמשָּׂ֥א ֶצֶֽמד־ּפְ

ארץ ישראל שבחצרך - ששני פרדים 
יכולים לסחוב על גבם. 

בֹ֣וא ֲאדִֹנ֣י - כאשר יבוא מלך ארם ּבְ  1� 
ֵבית־ִרּמֹו֩ן	– מקדש האל רימון המכונה 

 גם הדד
ְבַרת־ָאֶֽרץ – מרחק מסוים ּכִ

ְ֣ך – חסך ממנו לתת מתנה	 ָחׂשַ 	20 
ְמֽאּוָמה – משהו  

ּפֹ֞ל – קפץ מהמרכבה והשתחווה  ַוּיִ 	21
לאות כבוד

ְפָרץ – הפציר, ביקש מאוד ַוּיִ 	23 
ֲחִרִט֗ים – נרתיקים מבד לכסף

מלכים ב פרק ה   �   77
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ניר דמיין ואייר את מחשבות גיחזי:             

את המשכו של ספר מלכים ב תלמדו בבית הספר התיכון. חשוב שתדעו שבהמשך 
הספר מסופר שממלכות יהודה וישראל התקיימו זו לצד זו כ־200 שנים. היה הבדל 

אחד חשוב בין שתי הממלכות האחיות: בממלכת יהודה שלטו צאצאי דוד המלך, כלומר 
היתה שושלת מלוכה אחת, בעוד שבממלכת ישראל עלו וירדו שושלות שונות. בשנת 

722 לפני הספירה, כלומר לפני כ־2,700 שנים, כבשה ַאשּור )ממלכה ששכנה בצפון־
מזרח עירק וסוריה של ימינו( את ממלכת ישראל 

והפכה אותה לחלק מהממלכה האשורית. רבים 
מתושבי ישראל הוגלו לאשור ובמקומם הובאו 

תושבים נוכרים לאזור.
ֶבל את מקומה של אשור כמעצמה  כאשר החליפה ּבָ
החזקה באזור, כבש ְנבּוַכְדֶנַצאר מלך בבל )עירק של 
ימינו( את ממלכת יהודה הוא החריב את ירושלים, 
את חומותיה ואת בית המקדש שבנה שלמה. הוא 

ִהְגָלה רבים מתושבי יהודה לבבל. הדבר אירע 
בשנת 586 לפני הספירה. בכך הסתיימה תקופת 

בית ראשון בחיי עם ישראל.

גולים. תבליט שהתגלה באשור



יונה

יונה הנביא / חוה גל־און

ר" )שנים־עשר בארמית(. הקובץ כולל  ֵרי ָעׂשָ ספר יונה הוא החמישי בקובץ המכונה "ּתְ
12 ספרי נבואה, והוא הספר האחרון בין הספרים המכונים "נביאים אחרונים". קודמים 

ר הספרים ישעיה, ירמיה ויחזקאל. בספר יונה ארבעה פרקים, ובהם סיפור  ֵרי ָעׂשָ לתְּ
קורותיו של יונה הנביא. 
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פרק א

שליחותו של יונה ובריחתו

פסוקים 3-1

אילו שאלות וְתִמיהֹות מתעוררות אצלכם כאשר אתם קוראים   .1
פסוקים אלה?

היזכרו בנביאים שכבר למדתם עליהם. כתבו את שמותיהם  2. א. 
ובקצרה )שניים שלושה משפטים( על התגלות אלהים 

אליהם ועל שליחותם. 

במה שונה תגובתו של יונה לשליחות שהוטלה עליו  ב. 
מתגובתם של נביאים אחרים שלמדתם עליהם? 

במה שונה שליחותו של יונה משליחותם של נביאים  ג. 
אחרים? 

פסוק 1 הוא כותרת הספר, והוא מציג את הנביא בפני הקורא.  .3

א. מהם הפרטים שניתן ללמוד על הנביא מפסוק זה?

ב. אילו פרטים שהייתם רוצים לדעת עליו ועל פעילותו 
כנביא חסרים?

יונה נשלח אל נינווה, כדי להינבא לפני תושביה: "ּוְקָרא ָעֶליָה"    .4
)פסוק 2(, אך לא נאמר מה היה תוכן הנבואה שעליו לומר 

בשם ה'. התוכלו בכל זאת לשער את תוכן הקריאה? נמקו את 
תשובתכם.

בפסוק 3 תמצאו פעלים רבים המתארים מה עשה יונה:   .5
ֶרד...". הסבירו, מה משיג המספר  ן... ַוּיֵ ּתֵ ְמָצא... ַוּיִ ֶלְך... ַוּיִ ָקם... ַוּיֵ "ַוּיָ

ָכל כך הרבה פעלים בפסוק אחד?   על ידי השימוש ּבְ

ִנֽיְנֵו֛ה – אחת הערים העתיקות   2
והגדולות במסופוטמיה )עירק של 

ימינו(. לפני שנחרבה היא היתה 
 בירתה של האימפריה האשורית

ּוְקָר֣א ָעלֶ֑יָה – תודיע לתושביה את 

חטאיהם ותבשר על פורענות קרבה

ה – כנראה היישוב תרתסוס  ָ ִ֔ישׁ ְרשׁ ּתַ 	3
בדרום ספרד
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שערו מדוע סירב יונה לקבל עליו את השליחות?  .6

המספר חוזר פעמים אחדות על מילים מהשורש יר"ד.    .7 
קראו את פסוקים 3, 5; 

כתבו באיזה הקשר מופיעה המילה בכל פעם. א. 

שערו מה רוצה המספר לרמוז בכך?  ב. 

קראו את ההסברים הבאים העונים על שאלה זו.

ר' שלמה יצחקי )רש"י( שאל:
ּלֹא ָרָצה ָלֶלֶכת ְלִניְנֵוה? ב יֹוָנה ׁשֶ ָמה ָחׁשַ

ְך: הּוא ָעָנה ַעל ּכָ
ׁשּוָבה,  ב: ִאם ֹאַמר ַלּגֹוִיים ְלַהְפִסיק ַלְחֹטא ְוֵהם ַיֲעׂשּו ּתְ יֹוָנה ָחׁשַ
ֵאיָנם  ָרֵאל ַעל ׁשֶ ב ֶאת ַעם ִיׂשְ ֲאִני ְמַחּיֵ ב ׁשֶ ַמּצָ ֶאְמָצא ֶאת ַעְצִמי ּבְ

ִביִאים. ׁשֹוְמִעים ְלִדְבֵרי ַהּנְ

פירוש "מצודת דוד" מסביר:
עּוָתם  ִרׁשְ ַעְמדּו ּבְ ּיַ ֵעיָניו ׁשֶ י ָהָיה טֹוב ּבְ ִליַח ּכִ לֹא ָהָיה ָחֵפץ ִלְהיֹות ׁשָ

ָרֵאל. ָטן )ִמְכׁשֹול( ְלִיׂשְ ְוֹיאְבדּו ְולֹא ִיְהיּו ׂשָ

מי מהמפרשים מסביר שיונה התקומם נגד הרעיון של  א.   .8
הצלת עמים עובדי אלילים, משום שהם עלולים להיות 

אויבי ישראל בעתיד?

ב. מי מהמפרשים מסביר שיונה בורח משליחותו מחשש 
שאנשי נינווה ישמעו בקולו ויחזרו בתשובה ויוכיחו בכך 
שעם ישראל הוא עם מרדן שאינו שומע בקול הנביאים? 

מה המשותף לשני הפירושים?  ג.  
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שערו מדוע המספר המקראי אינו מגלה לקוראים הסקרנים   .9
מה דחף את יונה לסרב לשליחות ולברוח? נסו להציע יותר 

מאפשרות אחת.

אלוהים הודיע ליונה ולאברהם על כוונתו להשמיד עיר  א.   .10
ֵלָמה בשל חטאי תושביה. עיינו במסופר בבראשית פרק  ׁשְ

יח, פסוקים 32-20 ובמסופר בפרקנו, בפסוקים 3-2 
והשלימו את הטבלה.

מטרת הטבלה: להשוות בין הסיפורים

 בבראשית פרק יח, 
פסוקים 20-32

בפרקנו פסוקים 2-3

ב. במה שונים הסיפורים ובמה הם דומים?

ג. במה שונות תגובותיהם של אברהם ויונה זו מזו? 

ד. מה אפשר ללמוד מהשוני על יונה?
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ִפינָ֔ה - הקצה המרוחק ביותר ֵת֣י ַהּסְ ַיְרּכְ 	�

חֹבֵ֔ל – ֹראׁש המלחים ַר֣ב ַהֽ  6 
ֵ֧ת – יחשוב עלינו ִיְתַעּשׁ

לִּ֔י – בגללי ֶ ְבשׁ 	12

֣ם ָנקִ֑יא – מי שנקי )מאשמת הריגה( ּדָ  1�

קורות יונה בספינה

א. ה' הטיל סערה בים

פסוקים 16-4

עיינו בפסוקים 6-4 והשלימו:  .1

א. מצב הים - 

ב. תגובת המלחים - 

ג. תגובת יונה - 

השוו תגובת יונה לתגובת המלחים לסערה וענו:   .2 
אילו מחשבות מעוררת אצלכם תגובת יונה?

שערו מה באה הסערה ללמד את יונה?  .3

ב. הסערה מתגברת - הים הולך וסוער

פסוקים 16-7

מה מוסיף המדרש על הכתוב בפסוק 7?  .4

� פרקי דרבי אליעזר הוא אוסף מדרשי אגדה מן המאה השמינית לספירה.

ר' שלמה יצחקי )רש"י( הסביר את החלטת המלחים להפיל 
גורלות כך:

לֹום  ם ְוׁשָ ּיָ ִפינֹות הֹוְלכֹות ּבַ ַאר ַהּסְ ְ ׁשּ ִחים( ׁשֶ ּלָ רֹוִאים ָהיּו )ַהּמַ
ִביל )בגלל(  ׁשְ ֶרת. ָאְמרּו: "ּבִ ּבֶ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ּלָ ָלֶהם, )והספינה( ׁשֶ

ינּו )מצאנו שכתוב( בפרקי  ְך ִמּצִ ּנּו )מאיתנו( הּוא". ּכָ ֶאָחד ִמּמֶ
ר' אליעזר.�
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א.   כיצד מגיבים המלחים כאשר יונה מודה שהסערה באה   .5
עליהם בגלל בריחתו מהשליחות? 

דמיינו, כתבו או הציגו שיחה בין המלחים על מחשבותיהם  ב. 
בזמן הסערה, לגבי יונה.

ג. מה תוכלו להסיק על מצבו של יונה מהתנהגותו במהלך 
הסערה? כתבו וצטטו. 

ד. מה אפשר ללמוד על המלחים מהתנהגותם כלפי יונה?

לפניכם מילים משורש יר"א:  .6

ְזֲעקוּ֮ ִא֣ישׁ ֶאל־ֱאֹלָהי֒ו." )פסוק 5( ִח֗ים ַוּֽיִ ּלָ ֽיְראּ֣ו ַהּמַ "ַוּיִ

֛ים ִיְראָ֥ה ְגדֹוָל֖ה." )פסוק 10( ִ ֲאָנשׁ ֽיְר֧אּו ָהֽ "ַוּיִ

֛ים ִיְראָ֥ה ְגדֹוָל֖ה ֶאת־ְיהוָ֑ה;" )פסוק 16( ִ ֲאָנשׁ ֽיְר֧אּו ָהֽ "ַוּיִ

א. ממה יראו המלחים בכל פעם?

ב. מה מלמדת החזרה על מילים משורש "יר"א" על טיב 
השינוי שעברו המלחים? 

ג. כבר ראינו שאין המספר המקראי אומר בגלוי מה דעתו 
על יונה. כיצד עוזרת לנו ההשוואה בין המלחים ובין יונה 

לשער זאת?
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ה היא ֶאְמָצִעי ספרותי, שבו מייחסים תכונות ומעשים  ַהֲאָנׁשָ  .7
אנושיים לבעלי חיים, צמחים ועצמים שונים. מצאו בפרק 

והעתיקו ביטויים שבהם מאניש המספר את הים ואת האונייה.

לפניכם איור ובו משפטים שפועל מהשורש יר"ד מופיע בהם:   .8

ָמעּויֹות  ַמׁשְ א. ּכתבו מה משמעות הפועל בכל משפט. היעזרו ּבְ
האפשריות הבאות :

•  עבר ממקום גבוה למקום נמוך. לדוגמה: האיש ירד 
מהסולם.

•   פחת ערכו וחשיבותו, הידרדר. לדוגמה: התלמיד ירד 
בלימודים.

עזב את הארץ.   •

ן" כדי לספר  ַ ׁשּ ָרֶדם", ולא במילה "ַוּיִ ר בחר במילה "ַוּיֵ  ב. המסּפֵ
על מצבו של יונה, נסו להסביר מדוע.

ג. האם לדעתכם אכן הצליח יונה להירדם בנסיבות אלה? 
נמקו תשובתכם.
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א.

ב.

ר בשינה. ידוע שבני אדם מגיבים  ּבֵ ׁשְ ד. יונה הגיב ַלּמַ
 למשברים ולמצוקות באופנים שונים. 

 הביאו דוגמאות להתנהגויות שונות של אנשים, כשהם 
נמצאים בשעת צרה ומשבר.  

ה. קראו את פסוק 6. בימינו אומרים: מה קרה שאתה ישן? 
באיזה משפט משתמש המספר כדי לומר זאת?

מה אפשר ללמוד מהפרק:  .9

א. על תפקיד הנביא?

על שליטת ה' על כל העולם )הטבע ובני האדם(? ב. 

האם זכורים לכם סיפורים אחרים   ג.  
 בתנ"ך המלמדים על שליטת ה' 

 על בני האדם ועל הטבע?
היעזרו ברמזים הבאים: 
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ד. מה אפשר ללמוד מבריחתו של יונה לתרשיש על אמונתו  
בהנהגתו של ה' בעולם כולו? 

ניר דמיין ואייר את שיחת המלחים:   
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פרק ב

האלוהים זימן דג גדול לבלוע את יונה

פסוקים 2-1

א. אילו מעשי נסים קורים בפסוק 1?  .1 
הפרשן ר' דוד קמחי )רד"ק( מסביר:  

הפרשן ר' דוד קמחי )רד"ק( הסביר:
ם ִהְזִמין  ל יֹוָנה ַלּיָ ֻהּטַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ַרְך ִהְזִמינּו... ׁשֶ ְוָהֵאל ִיְתּבָ

ים. ּסִ ם ְוָהָיה ֶזה ֶאָחד ַהּנִ ּיָ ְלעּו ְולֹא ָטַבע ּבַ ּבָ ג ׁשֶ )ֱאלִֹהים( ַהּדָ

כיצד מדגיש הסברו של רד"ק את שליטתו של האל בים?  .2

במה שונה תגובתו של יונה למצבו במעי הדג מתגובתו בזמן   .3
הסערה? 

בהמשך הפרק מסופר: לאחר שיונה התפלל תפילה נרגשת מעומק 
לבו וביקש מה' שיצילו, מצווה אלוהים על הדג והוא ּפֹוֵלט את 

ֽה".  ָ שׁ ּבָ קֵ֥א ֶאת־יֹוָנ֖ה ֶאל־ַהּיַ יונה ליבשה: "ַוּיֹ֥אֶמר ְיהָו֖ה ַלדָּ֑ג ַוּיָ

ַוְימַ֤ן –	מינה, זימן 	1

יונה במעי הדג / ג'וטו
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יונה והדג / ניצן אבידור
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פרק ג

יונה הסכים לצאת לנינווה בשליחות האל

פסוקים 4-1

מדוע שינה יונה את דעתו והסכים הפעם ללכת לדבר בשם  א.   .1
ה'? חשבו על יותר מסיבה אחת.

ב.  מה הקריאה שקרא יונה על נינווה?

מה ניתן ללמוד על כוונתו של האל לגבי נינווה מכך ששלח  ג.  
את האזהרה ארבעים יום מראש?

ֶכת" מעלה בזיכרוננו את הסיפור על הפיכת סדום  המילה "ֶנְהּפֶ  .2
ועמורה. עיינו בבראשית פרק יט, פסוקים 24–25, והסבירו 

את משמעות "ההפיכה" הצפויה לנינווה. 

לפניכם פירושו של ר' שלמה יצחקי )רש"י( למילה "נהפכת": 

א.  לפי רש"י - מה יהיה גורלה של נינווה:  .3 
לפי המשמעות הראשונה של "נהפכת", לפי המשמעות 

השנייה של "נהפכת"?

ב. מה השיג המספר המקראי בכך שתיאר את הצפוי לנינווה 
במילה בעלת שתי משמעויות?

ג. שערו מדוע מזהיר ה' את תושבי נינווה על כוונתו להפוך 
את העיר?

ָמעּויֹות(  י ְלׁשֹונֹות )ַמׁשְ ּתֵ ׁש ׁשְ ּמֵ ֶכת ְמׁשַ ֶכת ֶנֱחֶרֶבת... ֶנְהּפֶ  ֶנְהּפֶ
ֶכת. ְוִאם ֵיָעׂשּו  ׁשּוָבה - ֶנְהּפָ ַרע ָוטֹוב. ִאם לֹא ֵיָעׂשּו ּתְ

כּו ִמָרָעה ְלטֹוָבה. ְהּפְ ּנֶ י ִניְנֵוה... ׁשֶ ֶכת ַעל ַאְנׁשֵ ׁשּוָבה – ָאז ֶנְהּפָ ּתְ

דֹוָלה֙ ֵלֽאֹלהִ֔ים – גדולה מאוד ִעיר־ּגְ  3

ַויֶָּ֤חל – התחיל  	� 
ֶֽכת – יבוא עליה חורבן מוחלט ֶנְהּפָ

ָבר֙ – השמועה הגיעה  גַּ֤ע ַהּדָ ַוּיִ 	6 
ּוְגדָֹל֖יו – ושריו 

ּ֔וב ְוִנַח֖ם – יתחרט על תוכניתו  ָישׁ 	�
להשמיד את נינווה 

ָחָמ֖ס – גזל, עושק 	9
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קראו את המדרש הבא:

ֵבא על  כיצד יכול מדרש זה לעזור להבין מדוע נשלח יונה ְלִהּנָ  .4
עיר זרה? 

תגובת אנשי נינווה לאזהרת יונה

פסוקים 10-5

עיינו בפסוק 5: מהן שלוש הפעולות שעשו אנשי נינווה,   .5
בתגובה לאזהרת יונה?

כתבו בשני טורים:  .6 
מה דרש מתושבי העיר? כיצד הגיב מלך נינווה?  

א.  האם היה שלב מסוים חשוב יותר מהשלבים האחרים   .7
בתהליך התשובה של אנשי נינווה? הסבירו תשובתכם.

ב. מה אפשר ללמוד ממעשיו ומהתנהגותו של המלך על 
תכונותיו? 

חטאם העיקרי של אנשי נינווה היה "החמס אשר בכפיהם".      
 לפי המילון משמעות המילה "חמס" היא:

 • גזילה, עושק )לרוב תוך רמאות(, רשעות
 • עוול

•  להכריח מישהו למכור דבר מה נגד רצונו. 

א  ה )יצור שברא - אדם(, ֶאּלָ רּוְך הּוא ּפֹוֵסל ִלְבִרּיָ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ
ָעִרים )כל אחד יכול להיכנס בשערי תשובה(  ְ ל ַלּשׁ ל הּוא ְמַקּבֵ ַלָכּ

ֵנס. ֵנס – ִיּכָ ׁש ִלּכָ הּוא ְמַבּקֵ ָעה, ְוָכל ִמי ׁשֶ ָכל ׁשָ ִחים ּבְ ְפּתָ ַהּנִ
)שמות רבה וט(
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כדי להבין את חומרת חטאם של אנשי נינווה, ניעזר בסיפור   .8
דור המבול. עיינו בבראשית פרק ו, פסוקים 11–13 וכתבו: 

מהי הסיבה שבגללה הביא האל מּבּול שהשמיד את הארץ? א. 

במה דומה חטאם של דור המבול לחטאם של אנשי נינווה? ב. 

קראו את האגדה הבאה: 

ְקחּו  ְחָמד. ַוּיִ ַהְרסּו ֶאת ַאְרמֹונֹו ַהּנֶ ֶלְך )ֶמֶלְך נינווה( ַוּיַ ַצו ַהּמֶ ...ַוְיּ
ל ִאיׁש  ַמֵהר ּכָ ֲעֵליֶהן... ַוְיּ יבּון ֶאל ּבַ ׁשִ דֹולֹות ַוּיָ ֵבִנים ַהּגְ ֶאת ַהּלְ

ָרִמים, ׁשּוִקים  דֹות ּוַבּכְ ּשָׂ ר ָמְצאּו ּבַ יב ֶאת ָהֲאֵבדֹות ֲאׁשֶ ֵמֶהם ְלָהׁשִ
ִטיעֹות  ל ַהּנְ ִרי ְוֶאת ּכָ ן ֶאת ֲעֵצי ַהּפְ ֲעֵלי ַהּגָ רּו ּבַ ַעּקְ ּוָבְרחֹובֹות. ַוּיַ

ְזלּו ִמיֵדי ֵרֵעיֶהם, ַוּיִֹשבּום ְלַבֲעֵליֶהם. י ּגָ ר ָיְדעּו, ּכִ ֲאׁשֶ
)מתוך: כל אגדות ישראל י"ה לבנר(

כיצד שבו אנשי נינווה מדרכם הרעה - לפי האגדה?  .9

מדוע ציווה מלך נינווה להרוס את ארמונו? א.   .10

על אילו מעשי חמס שנעשו בנינווה רומזת האגדה?  ב. 

כתבו דוגמאות למעשי חמס ששמעתם או קראתם על  ג. 
אודותם בימינו.

ד. הציעו דוגמאות מימינו לשיבה מן הדרך הרעה.

שערו מהם הקשיים העומדים בדרכו של החוטא כשהוא  ה. 
מתקן את דרכיו.

א.  באיזה כינוי הייתם מכנים את החברה בנינווה לפני החזרה   .11
בתשובה? 

ב. איזה כינוי הייתם נותנים לחברה בנינווה לאחר תהליך 
החזרה בתשובה?
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פרק ד

יונה כועס על ה'

פסוקים 5-1

בפרק ג, פסוק 10, קראנו שיונה הצליח בשליחותו:

ֱאֹלִה֗ים  ֶ֣חם ָהֽ ּנָ ָרעָ֑ה ַוּיִ ֣ם ָהֽ ְרּכָ ֖בּו ִמּדַ ָ י־שׁ יהֶ֔ם ּכִ ֱאֹלִהים֙ ֶאת־ַמֲ֣עׂשֵ "ַויְַּ֤רא ָהֽ
ֽה". בֶּ֥ר ַלֲֽעׂשֹות־ָלֶה֖ם ְולֹ֥א ָעׂשָ ר־ּדִ ֶ ָרָע֛ה ֲאשׁ ַעל־ָהֽ

כיצד הגיב יונה על הצלתה של נינווה?  .1

בפסוקים 2-1 אפשר להבחין בניגוד בין גישתו של האל   .2
לבין גישתו של יונה, לגבי הדרך שבה יש לנהוג כלפי אנשים 

חוטאים.

א. לפי איזו גישה מנהיג הֵאל את בני האדם?

ב. באיזו צורה, לפי הבנתכם, רצה יונה שהאל ינהג באנשי 
נינווה? 

ג. מהו אם כן ההסבר שנתן יונה לבריחתו מהשליחות?

חלקו את ההיגדים שלהלן לשתי קבוצות. תנו כותרת לכל   .3
 קבוצה.

החוטאים נוהגים לחזור ולחטוא תמיד.  • 
 •  לפני שמענישים צריך לתת הזדמנות לחוטאים לתקן את

מעשיהם.
יש למצות את הדין עם החוטאים.  •   

עונש לחוטאים עשוי להרתיע אחרים מלחטוא.  • 
•  שופט צריך לנהוג לפי "מידת הרחמים", כלומר להתחשב 
בנאשם, ולא לפי "מידת הדין", כלומר לפי החוק היבש. 

ַויֵַּ֥רע ֶאל־יֹוָנ֖ה	–	יונה מרגיש פגוע   1 
ַ֖חר ֽלֹו – חרה לו, כעס מאוד ַוּיִ

ֶ֣דם ָלעִ֑יר – ממזרח לנינווה ִמּקֶ 	� 
יר – אולי  ִעֽ ְֽהֶי֖ה ּבָ ֣ר ִיְראֶ֔ה ַמה־ּיִ ֶ ַע֚ד ֲאשׁ

יתחילו אנשי נינווה לחטוא בכל זאת
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 לפניכם מדרש ובו הסבר כיצד מנהיג אלוהים את העולם. 
המדרש אולי רומז לשאלה: מהי מנהיגות ראויה בכלל? 

יִאין  ת ָהַרֲחִמים הֹוי ַחְטָיה ַסּגִ ִמּדַ ִאם ּבֹוֵרא ֲאִני ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
)יהיו חטאי האנשים גדולים(. 

ין – ֵהיַאְך ָיכֹול ָהעֹוָלם ַלֲעמֹוד )אם אנהיג במידת  ת ַהּדִ ִמּדַ ּבְ
הדין כיצד יעמדו בכך בני האדם(?

ת  ין ּוְבִמּדַ ת ַהּדִ ִמּדַ א ֲהִכי )איך( ֲאִני ּבֹוֵרא אֹותֹו: ּבְ ֶאּלָ
ָהַרֲחִמים.

)מתוך מדרש בראשית רבה פרשה יב, טו( 

א.  לפי המדרש, מה יקרה בעולם אם האל ינהיג אותו רק   .4
במידת הרחמים? 

ב. מה יקרה אם ינהיג את העולם רק במידת הדין?

ג. באיזו דרך החליט האל לנהוג באנשים?
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משל שיח הקיקיון

פסוקים 11-6

ְמחָ֥ה ְגדֹוָלֽה". מדוע? חשבו על  מַ֥ח יֹוָנ֛ה... ׂשִ ׂשְ 5. בפסוק 5 כתוב: "ַוּיִ
יותר מסיבה אחת. 

קראו את פסוקים 4-3 ואת פסוקים 8–9.  .6 
פעמיים מבקש יונה למות.

א. מהי הסיבה לכך בכל אחת מהפעמים?

ב. מה אפשר ללמוד מכך על יונה?

א. כיצד פועל האל כדי ללמד את יונה שהוא טועה?    .7

ב. מהו הלקח שיונה היה צריך ללמוד ממקרה הקיקיון?

ֵהיֵט֖ב חָָ֥רה ָלְֽך", כלומר  ג. בפסוק 9 פונה האל ליונה ואומר: "ַהֽ
האם כעסת כעס רב. כתבו משפט והשתמשו בביטוי זה.

א.  כתבו בלשונכם את ההנמקות לסליחת האל לאנשי נינווה   .8
לפי פרק ג, פסוק 10 ולפי פרק ד, פסוק 11.

ב. מה המסקנה העולה מהשוואה זו? 

לפניכם קטע ממזמור תהלים:   .9

 

ֶסד ִ֗ים ּוְגָדל־ָחֽ  ַחּנּ֣ון ְוַרחּ֣ום ה'    אֶֶ֥רְך ַאּ֝פַ

יו ֽ ֲעׂשָ ל־ַמֽ ֲחָמ֗יו ַעל־ּכָ טֹוב־ה' ַלכֹּ֑ל    ְוַ֝רֽ
)תהלים פרק קמה, 8–9(

במה מתאימים הפסוקים מתהילים ללקח שביקש ה' ללמד   
את יונה?

ַותְַּ֥ך – הכתה, וגרמה לקיקיון שייבש 	7

֤רּוַח ָקִדים֙ – רוח מזרחית חמה 	�
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לסיכום

הציעו כותרת לסיפור נינווה.  .1

א.  לפניכם רשימת הרעיונות המרכזיים שעסקנו בהם במהלך   .2
 הלימוד בספר יונה. בחרו לפחות שלושה מהם ותנו 

דוגמה לאופן שבו הם באים לידי ביטוי בסיפור:
בני האדם מטבעם מסוגלים להשתנות.  •

הן אנשים טובים והן אנשים רעים יש בכל   •
אומה ואומה.

צריך להתחשב בחוטאים החוזרים לדרך   •
הישר.

לכל בני האדם יש חולשות וכולם זקוקים   •
לרחמים.

ה' מנהיג את העולם; הוא שולט בטבע   •
ובעמים.

הנביא הוא שליחו של האל ואינו יכול   •
להשתמט משליחותו.

צריך להנהיג את העולם גם במידת הדין   •
וגם במידת הרחמים, בהתאם לנסיבות 

המקרה.

ב. אילו מהרעיונות מתוך הרשימה מתאימים גם לימינו? 
הסבירו.

נוהגים לקרוא את ספר יונה בהפטרה של   .3
תפילת מנחה ביום הכיפורים. שערו מדוע. 

בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:  .4

א. התחלקו לקבוצות והמחיזו חלק 
מההתרחשות מתוך המסופר ביונה. 

ב. ציירו לפי בחירתכם את אחד 
האירועים במהלך הסיפור.



מגילת 
אסתר

מגילת אסתר. כתובת על קלף, איראן, 1848



�9   �   אסתר

 
עלילת מגילת אסתר מגוללת את חיי הקהילות היהודיות 

בממלכת פרס ומתרכזת בעיקר בסיפור חיי הקהילה היהודית 
בשושן הבירה. המן, ראש השרים של המלך אחשוורוש, ָרַקם 

תוכנית להשמדת יהודי הממלכה. תוכניתו הּוְפָרה, היהודים 
ג בממלכה. ְגׂשֵ ניצלו והם המשיכו לחיות ּוְלׂשַ

המפתח להבנת סיפור המגילה הוא במילים "ְוַנֲֽהפֹ֣וְך ֔הּוא" 
ְמחָ֔ה" )פסוק 21(.  גֹון֙ ְלׂשִ )פרק ט, פסוק 1(: "ֶנְהפְַּ֨ך ָלהֶ֤ם ִמּיָ
הן מרמזות על סיפור שתחילתו בסכנת השמדה ליהודים 

וסופו ישועה גדולה. מה שהתחיל באבל - הסתיים בחגיגות 
שמחה. הסיפור ִנְרַקם על רקע תיאור מפורט, משעשע 

וקליל של חצר המלך הפרסי, אחשוורוש, ושל המשתאות 
ָכִכים המתרחשים בארמונו. לסיפור המגילה יש אופי של  ְוַהּתְ

מחזה המוצג לעתים באירועי ַקְרָנָבל. הנושאים המרכזיים 
בקרנבלים הם שמחה פרועה, חריגה מן השגרה, הגזמה, 
תחפושות מפחידות. עשירים מתחפשים לעניים ולהפך, 

ובדומה לפורים, הם מתקיימים בדרך כלל בתקופת המעבר 
בין החורף לאביב. 

המגילה נותנת הסבר לקיומו של חג הפורים, קובעת באיזה 
תאריך יש לחוג אותו וכיצד יש לחוג אותו. משום כך קוראים 

את מגילת אסתר בבית הכנסת בחג הפורים. 

המגילה מכילה מילים רבות שמקורן בשפה הפרסית ואין 
כמותן בשום ספר אחר בתנ"ך.
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פרק א

אחשוורוש מתפאר בעושרו 

פסוקים 8-1

במה שונה הפרק שלפניכם מפרקים אחרים שלמדתם בתורה   .1
ובנביאים ראשונים? 

א. הדמות הראשית בפסוקים אלה היא אחשוורוש. אילו   .2
פרטים ידועים עליה? 

האם זכורים לכם מלכים שאינם מבני ישראל שמסופר  ב 
עליהם בתנ"ך?

 " כאשר כתוב בפסוק א שאחשוורוש מולך: "ֵמהֹּ֣דּו ְוַעד־כּּ֔ושׁ
הכוונה שהוא מולך על כל הארצות המשתרעות בכל השטח שבין 

הודו לבין כוש.
בפסוק ה נאמר שהמשתה נערך ל"ִמגָּ֧דֹול ְוַעד־ָקָט֛ן", והכוונה 

שהמשתה נערך לכל העם - מהנכבדים והעשירים ביותר ועד 
הנקלים והעניים ביותר.

ת  –	סעודה חגיגית שבה  ְ ִמשׁ  3
שתיית יין היא העיקר

חּ֣ור –אריג פשתים לבן  6 
֣ס –	אריגי כותנה ְרּפַ  ּכַ

 ְתֵכֶ֗לת –	אריגי צמר בצבע כחול

מָ֔ן –	בד דק בצבע אדום.  בּ֣וץ ְוַאְרּגָ

הבדים נקשרו אל מוטות כסף ואל 
 עמודי השיש 

ֶרת –	סוגי אבנים  ֖שׁ ְודַ֥ר ְוסָֹחֽ ֵ ַֽהט־ָושׁ ּבַ

 יקרות
ֶלְך – ביד רחבה, בשפע ֽ יַ֥ד ַהּמֶ ּכְ

֖ת ֵא֣ין אֹנֵ֑ס – הפעם הוזמנו  ִתיָּ֥ה ַכּדָ ְ ְוַהּשׁ  �
כל האורחים לשתות יין משובח, כל 

 אחד כרצונו. )דת - חוק, מנהג(
ֶ֗לְך – כך ציווה המלך  ֣ד ַהּמֶ י־ֵכ֣ן ׀ ִיּסַ ּכִ

ְל֔כּות – כנראה אחד הבתים  ֚ית ַהּמַ ּבֵ  9
במתחם הגדול של "בית המלך" 

משתה אחשוורוש / אסכולת בולוניה, תחילת המאה ה־18
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א.  אחשוורוש ערך שני משתאות. השלימו את הפרטים   .3
בטבלה: 

משתה ראשון
פסוקים 3-4

משתה שני
פסוקים 5-8

מי הם אורחי המשתה?

היכן נערך המשתה?

כמה זמן התנהל המשתה?

ב. במה שונים המשתאות?

ג. מה מאפיין את המשתאות שערך המלך?

ד. שערו, מדוע נוהג אחשוורוש לערוך משתאות?

ניר אייר לפי דמיונו את המשתה השני:

ה. המשיכו לפי דמיונכם את שיחת האנשים שבאיור.
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פרשת וַשתי 

פסוקים 12-9

א.  מצאו וכתבו את הביטוי שבו משתמש המספר כדי לציין   .4
שאחשוורוש היה שיכור כהוגן בעת שהזמין את ושתי 

למשתה.

ב. ושתי סירבה לדרישתו של אחשוורוש לבוא למשתה. 
האם התנהגה לפי המקובל בפרס? נמקו תשובתכם בעזרת 

המידע הבא:

מה אפשר ללמוד מדברי פלּוטרכוס על אופי המשתאות  ג. 
בפרס? 

מה אפשר ללמוד על אחשוורוש מדרישתו מוושתי להופיע  א.    .5
במשתה?

מה אפשר ללמוד על ושתי מתגובתה להזמנה של  ב. 
אחשוורוש.

ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו )יוֵספּוס ְפַלְביּוס(, שחי לפני כאלפיים 
שנה במאה הראשונה לספירה, כותב בספרו "קדמוניות היהודים":

" ואילו היא )ושתי( בשומרה את החוקים הנהוגים אצל הפרסים, האוסרים 
על נשותיהם להיראות לפני זרים, לא הלכה אל המלך."

*
פלּוָטרכוס, ההיסטוריון והפילוסוף יליד יוון, שחי במאה השנייה לספירה, 

כותב:
"הנשים החוקיות של מלכי פרס יושבות לצדם בארוחה ואוכלות ִעמם. אבל 

כשהמלכים מבקשים לחגוג ולהשתכר, הם שולחים את נשותיהם החוצה 
ומזמינים את המחוללות והפילגשים. בכך הם נוהגים כהלכה, כיוון שאין הם 

מאפשרים לנשותיהם החוקיות לקחת חלק בהפקרותם ובהוללותם." 

מֹות משרתי  ְמהּוָמן...	ְוַכְרכַּ֔ס – ׁשֵ 	10
 המלך

ִ֣ריסִ֔ים - עבדים שתפקידם היה  ַהּסָ

לשמור על נשות המלך ולשרת 
אותן. נהגו לסרס אותם )הסירו את 
אשכיהם(, כדי שלא יתאוו לנשים 
בשעה שהם ממלאים את תפקידם 

ָמֵא֞ן – סירבה ַוּתְ  12 
ְקצֹ֤ף – כעס מאוד  ַוּיִ



102   �   אסתר

הציעו כותרת לאיור.  .6
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אחשוורוש עורך משפט לוושתי

פסוקים 22-13

א.  על אחשוורוש מסופר ש"חמתו בערה בו". ביטוי זה הוא   .7
ביטוי ציורי - הסבירו אותו. 

ב. מצאו וכתבו מילה ציורית הדומה במשמעותה לביטוי זה.

כיצד הגיבו להשערתכם תושבי שושן כאשר הגיעה אליהם   .8
השמועה על הויכוח בין אחשוורוש לוושתי?

9. אחשוורוש פונה לשרים כדי לקבל מהם עצה מה ייעשה 
בוושתי. מה ניתן ללמוד מכך על תפקידו כמלך ועל האופן 

שבו מתנהלים ענייני המדינה?

ניר אייר לפי דמיונו שיחה בין שרי אחשוורוש:

ִעתִּ֑ים – יועצים מומחים ְדֵע֣י ָהֽ יֹֽ 	13 
ין – מומחים לחוק הפרסי  ְדֵע֖י דָּ֥ת ָוִדֽ יֹֽ

ֵנ֣י ַהמֶֶּ֔לְך –	שרים שיכולים  ֹרֵאי֙ ּפְ  
לפנות אל המלך ללא הגבלה

ְוָת֖ה – עשתה מעשה מעוות, לא  ָעֽ  17
 תקין, הזיקה 

ְלַהְב֥זֹות – לבזות, להשפיל 

ֶצף – ביזיון הגברים בידי  ֥יֹון ָוָקֽ ּזָ ּוְכַד֖י ּבִ 	1�
נשותיהם יגרום להם כעס רב

ֵיצֵ֤א ְדַבר־ַמְלכּות֙ – חוק חדש  19 
ְוֹל֣א ַיֲֽע֑בֹור – אי אפשר יהיה לשנות 

את החוק

ְתגָ֨ם ַהמֶֶּ֤לְך -	החלטת המלך ּפִ 	20	
ְיָקר֙ –	כבוד

ְסָפִרים֙	–	איגרות 	22	
ׂשֵֹר֣ר –	שולט
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10. יש הרואים בדברי השרים ובהתנהגותם "הגזמה" - אמצעי 
אמנותי שמתפקידו להאדיר ולהרשים וגם לעורר לגלוג וגיחוך 

בקורא. מצאו משפטי הגזמה בפרקנו וכתבו אותם.

מה דעתכם, איזו קבוצה בעם היתה מרוצה מעונשּה של  א.   .11
וושתי? הסבירו.

יש הטוענים שבעונשה של ושתי תמכו בעיקר הגברים.  ב. 
כיצד הם יכולים לנמק את טענתם?

מצאו וכתבו משפט מהכתוב ששימש לניר השראה לאיור   .12
הבא:

כאשר ראה הבמאי את הדרך שבה ביצע השחקן את תפקידו   .13
בהצגת המגילה, אמר: מוטב שניתן את התפקיד לרעו הטוב 

ממנו. עיינו בפסוק 19 וכתבו מאין לקוח הביטוי.

פעמים רבות במהלך סיפור "מגילת אסתר" מקבלים   .14
ְפִנית בלתי צפויה ומתחולל היפוך.   האירועים ּתַ

בחיי מי חל היפוך בפרקנו? במה התבטא?
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פרק ב

 אחשוורוש מתגלה כמלך הפכפך 
הסובל ממצבי רוח

פסוקים 4-1

מצאו וכתבו ביטוי מנוגד לביטוי "וֲחַמת המלך בערה".  .1

קראו את המדרש הבא:     

 קראו את המדרש הבא:

...ִהְתִחיל )אחשוורוש( ּתֹוֶהה ּבֹו ּוִמְתָחֵרט )על ושתי( - 
למה?

ֹהֶגן )בהגינות(. ָתה – ּכַ ר ָעׂשְ    ֶאת ֲאׁשֶ
ֹהֶגן. ּלֹא ּכַ ר ִנְגַזר ָעֶליָה – ׁשֶ  ְוֶאת ֲאׁשֶ

)אסתר רבה הב(

מה אפשר ללמוד מהמדרש על רגשותיו של אחשוורוש כלפי    .2
ושתי?

ֶ֣לְך -	כאשר נרגע  ְֹ֕ך ֲחַמ֖ת ַהּמֶ שׁ ּכְ 	1
מכעסו

ן -	בשמים ומשחות  ֵקיֶהֽ ְמֻרֽ ּתַ  3
שמשמשים לניקוי העור והשיער 

ולמתן ברק.

ְיהּודִ֔י –	שייך לעם ישראל  � 
אִ֥ישׁ ְיִמיִנֽי	–	משבט בנימין

אֵֹמ֜ן	-	מגדל, מחנך 	7

ַוְ֠יַבֵהל – זירז  9 
 ָמֽנֹותֶָ֨ה֙ – מזונה 

נֶָּ֧ה – הפלה אותה לטובה  ַ ַוְישׁ

ּֽה – מה קורה אצלה ֖ה ּבָ ָֽעׂשֶ ַמה־ּיֵ  11

ִדינֹות֙ ָעשָׂ֔ה – שיחרר את  ַוֲֽהָנחָ֤ה ַלּמְ  1�
המדינות מתשלום מס במשך זמן 

 מסוים
ֵא֖ת – מתנות ַמׂשְ

ֹו – כאשר  ְיתָ֥ה ְבָאְמָנ֖ה ִאּתֽ ֛ר ָהֽ ֶ ֲאשׁ ֽ ּכַ 	20
מרדכי היה אומן וגידל אותה 

אחשורוש התחרט על פסק   .3
הדין שניתן בעניין ושתי. 

שערו מדוע לא ביטל 
אותו?

לפי עצת משרתיו, כיצד   .4
ֵצא למלך מלכה חדשה? ּמָ ּתִ
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מחפשים מועמדת מתאימה במקום ושתי

פסוקים 20-5

מהו מֹוָצא משפחתו של מרדכי? א.   .5

במה שונה משפחתו של מרדכי משאר המשפחות בישראל? ב. 

א.  עיינו בפסוקים 7, 10–11. מה היה טיב הקשר בין מרדכי   .6
לאסתר?

במה היתה אסתר שונה משאר המועמדות שנאספו על ידי  ב. 
שליחי המלך?

שערו מדוע ציווה מרדכי על אסתר לא לגלות את דבר היותה   .7
יהודייה, ממה חשש?
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קראו את הסברו של ר' אברהם אבן עזרא:

דֹול רבי ליווא )המהר"ל(� הסביר: מֹוֵרנּו ַהּגָ

מי מהמפרשים סבור כי:  .8

כאשר יתגלה שאסתר יהודייה יחפשו השרים והיועצים,  א. 
שהם מבני עמים אחרים בממלכה, דרכים להתנכל לה.

אם אחשוורוש ידע שאסתר היא אחת מגולי יהודה, הוא  ב. 
יסרב לקחתה לאישה. 

עלול להתעורר חשש אצל עמים אחרים שהיא תעניק יחס  ג. 
מיוחד לבני עמה ותפגע בעמים אחרים.

בעת צרה תוכל אסתר להיחלץ לטובת היהודים, כל עוד לא  ד. 
ידעו שהיא יהודייה. 

אילו מקרים נוספים אתם מכירים מהתנ"ך ומההיסטוריה   .9
 היהודית שבהם הסתירו אנשים את זהותם? 

כתבו תשובתכם בשני טורים:
ב. בהיסטוריה היהודית א. בתנ"ך       

שערו כיצד ישתנו חייה של אסתר עם נישואיה לאחשוורוש? 10.  א. 

כיצד באים לידי ביטוי חיי המותרות, העושר והבזבוז  ב. 
הראוותני והתפנוקים בארמון גם בפרק השני של המגילה?

� ר' ליווא )המהר"ל(, חי בשנים 1520–1609 - נולד בפולין, היה הוגה דעות, בקי 
בתלמוד ובקבלה. שימש רב ואב בית דין בפולין ובפראג, בירת צ'כיה של ימינו.

י  ּה ּכִ יד ַעּמָ ּגִ ּלֹא ּתַ ר ׁשֶ ה ַעל ֶאְסּתֵ ּוָ ּצִ ה ְנכֹוָנה, ׁשֶ ַכי לֹא ָעׂשָ י ָמְרּדְ "ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ
י  ִהיא ֵמַהּגֹוָלה. ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו, ּכִ ה ִאם ָיַדע ׁשֶ ָ ֶלְך ְלִאׁשּ ה ַהּמֶ ֶחּנָ ּלֹא ִיּקָ ַחד ׁשֶ ּפַ

ָרֵאל." ׁשּוָעה ַעל ָיָדּה ְלִיׂשְ בֹוא ּתְ ּתָ ֲחלֹום ָיַדע ׁשֶ ֶדֶרְך ְנבּוָאה אֹו ּבַ ּבְ

ֵפל  ָ ּה ְוִתּשׁ ל מֹוַלְדּתָ ְגּדַ ה ּתִ ְלּכָ ַהּמַ ְהיּו ְיֵרִאים ָהֻאּמֹות ׁשֶ ּיִ י ׁשֶ ׁש, ּכִ ַכי חֹוׁשֵ "ָהָיה ָמְרּדְ
ֶהם  ּלָ ה ׁשֶ ה ִמן ָהֻאּמָ ְלּכָ אי ֵהם ֲחֵפִצים )רֹוִצים( ַלֲעׂשֹות )ְלַמנֹות( ַהּמַ ֲאֵחִרים ּוְבַוּדַ
י." ּתִ ה ְלַוׁשְ ֲעׂשָ ּנַ מֹו ׁשֶ ְלׁשֹון ָהַרע ּכְ ר ּבִ יל ֶאת ֶאְסּתֵ ִבים ְלַהּפִ ְך ִיְהיּו חֹוׁשְ ִביל ּכָ ּוִבׁשְ



�10   �   אסתר

מרדכי יושב בשער המלך

פסוקים 23-21

א.  מדוע ביקש המלך לציין את מרדכי לטובה בספר דברי   .11
הימים? 

ב. דמיינו את הדברים שנכתבו על מרדכי בספר דברי הימים 
ונסחו אותם במחברתכם. 

ג. לפי מה אפשר להבין שאסתר נשמעת להוראות מרדכי?
 

שער המלך היה מבנה מפואר שכלל בניינים שונים, שבהם עבדו 
פקידי המינהל של הארמון. מכך שנאמר על מרדכי כי ישב בשער 

המלך, אפשר להבין שנשא ִמׂשָרה ִרְשִמית מטעם המלך. 

ַער־ַהמֶֶּ֑לְך – בשער  ֽ ַ שׁ ֣ב ּבְ ֵ ַכ֖י יֹושׁ ּוָמְרּדֳ  21
המלך ישבו אנשים בעלי מעמד 

 בחצר המלך
ְמֵר֣י ַהסַּ֔ף – משומרי פתח הארמון ֹֽ  ִמּשׁ

 ָקַצ֩ף – קצפו 

... - לרצוח ֹלַ֣ח יָ֔ד ּבִ ְ ִלשׁ

מרדכי בשערי 
הארמון / בוטיצ'לי
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פרק ג 

 מרדכי ֵמֵפר את צו המלך, 
ראש השרים זומם להשמיד את היהודים

קראו את הפרק

ה" – קראו שנית  ָבִר֣ים ָהֵאּ֗לֶ א.  פרק ג נפתח במשפט: "ַאַח֣ר ׀ ַהּדְ  .1
את פרק ב, פסוקים 21–23 וכתב לאילו דברים הכוונה.

מי היה ראוי לקידום, ואת מי קידם המלך? ב. 

עיינו בפסוק 1: כתבו שלושה פעלים שבהם משתמש  ג. 
המספר המקראי לתאר את קידומו של המן. 

מה מוסיף כל ּפַֹעל על קודמו? ד. 

מה ידוע על מוצאו המשפחתי של המן?  א.   .2 

ניר דמיין ואייר את תגובתו של מרדכי למינוי המן לראש 
השרים:

כַ֔י – האם יתקבל  ְבֵר֣י ָמְרּדֳ ֲהַיַֽעְמדּו֙ ּדִ  �
הסברו של מרדכי מדוע אינו כורע 

ומשתחווה? 

ַכ֣י ְלַבדֹּ֔ו –  ָמְרּדֳ לַֹ֤ח ָיד֙ ּבְ ְ ֵעיָנ֗יו ִלשׁ ֶ֣בז ּבְ ַוּיִ  6 
המן חשב שלהרוג את מרדכי בלבד 

הוא עונש קל מדי 

֣יל ּפּו֩ר ֨הּוא ַהּגֹוָר֜ל... ִמיֹּ֧ום ׀  ִהּפִ  7
ְליֹ֛ום – הטיל גורל בעזרת קובייה כדי 

לדעת באיזה יום ובאיזה חודש ראוי 
להשמיד את היהודים

נֹ֣ו ַעם־ֶאָח֗ד ְמֻפזָּ֤ר ּוְמפָֹרד֙ – שחי  ְ ֶישׁ  �
בקהילות קטנות ברחבי הממלכה 

 הפרסית 
ֹנֹ֣ות – ומנהגיהם שונים  ֵתיֶה֞ם שׁ ְוָדֽ

 ממנהגינו
תֵ֤י ַהמֶֶּ֨לְך֙ – צווי המלך  ּדָ

ם – לא כדאי להניח  ֶֹו֖ה ְלַהּנִיָחֽ ֵאין־שׁ

להם לחיות

דָ֑ם – להשמידם ְלַאּבְ  9 
ָלאכָ֔ה – האחראים על אוצר  ֣י ַהּמְ עֹׂשֵ

 המלך 
ֶלְך – המקום שבו שמורים  ֽ ְנזֵ֥י ַהּמֶ ּגִ

אוצרות המלך

ֶלְך – הנציבים בכל  ֵנֽי־ַהּ֠מֶ ְרּפְ ּדַ ְ ֲאַחשׁ  12
 מחוזות הממלכה

חֹ֞ות – המושלים   ַהּפַ

ֶ֣גן – העתק של החוק להשמדת  ֶ ְתשׁ ּפַ  1�
 היהודים

ֲעִתִד֖ים – מוכנים 

֖ן ָנֽבֹוָכה - תושבי העיר היו  ָ ּושׁ ְוָהעִ֥יר שׁ  1�
מבולבלים מכל האירועים
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התורה מצווה על בני ישראל ביחס לעמלק: 

ִים. ְצָרֽ ֵצֽאְתכֶ֥ם ִמּמִ ֶ֖רְך ּבְ ּדֶ ר־ָעשָׂ֥ה ְלָך֖ ֲעָמלֵ֑ק ּבַ ֶ "ָז֕כֹור ֵא֛ת ֲאשׁ
֖ה ָעֵי֣ף ְוָיגֵַ֑ע  ִל֣ים ַאֲֽחרֶ֔יָך ְוַאּתָ ָ ל־ַהּנֱֶֽחשׁ ָך֙ ּכָ ֶ֗רְך ַוְיַזנֵּ֤ב ּבְ ּדֶ ְרָך֜ ּבַ ֶ֨ר ָקֽ ֲאשׁ

ִב֗יב  ל־אְֹ֨יֶב֜יָך ִמּסָ ָהִנ֣יַח ה' ֱאֹלֶה֣יָך ׀ ְלָ֠ך ִמּכָ ים. ְוָהָי֡ה ּבְ ְולֹ֥א ָיֵר֖א ֱאֹלִהֽ
ְמֶחה֙ ֶאת־ֵזֶ֣כר  תָּּ֔ה ּתִ ְ ֣ר ה'־ֱאֹ֠לֶהיָך נֹתֵ֨ן ְלךָ֤ ַנֲֽחָלה֙ ְלִרשׁ ֶ אֶָ֨רץ֙ ֲאשׁ ּבָ

ח". ֽ ּכָ ְ שׁ מִָ֑ים ֹל֖א ּתִ ָ ַ֖חת ַהּשׁ ֲעָמלֵ֔ק ִמּתַ
)דברים פרק כה, פסוקים 17–19(  

ב. לפי הכתוב בספר דברים, מדוע נחשבים עמלק לאויבים 
מושבעים של עם ישראל?

ג. מה ְמַצווה התורה על בני ישראל ביחס לעמלק?

ר לרמוז לקוראים כשהוא מיידע אותנו,  ד. מה רוצה המסּפֵ
כי המן הוא ֶצֱאָצא של אגג מלך עמלק?

א. מהו נושא הסכסוך בין המן למרדכי?  .3

מה היו תוצאותיו? ב. 

מה אפשר ללמוד על אופיו של המן מסכסוך זה? ג. 

יש החושבים שמרדכי נהג כשורה כשהפר את צו המלך   .4
להשתחוות להמן, ויש החושבים שטעה. כתבו נימוק לכל דעה.

במהלך הדורות הפך עמלק סמל לאויבי ישראל, וׂשנאת המן את 
מרדכי לבשה ופשטה צורה בעולם כתופעה של ׂשנאת יהודים באשר 

הם יהודים, תופעה שבימינו נקראת אנטישמיות.
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א.  באילו דרכים הצליח המן לשכנע את אחשוורוש להרוג   .5
ביהודים?

איזה תואר גנאי מעניק המספר להמן? ב. 

אילו מנהיגים, בני עמים אחרים ובני תקופות אחרות, ניתן  ג. 
לכנות בכינוי זה?

א.  מדוע היה חשוב למספר לציין שהמן קבע את תאריך   .6
ביצוע מזימתו באופן מקרי?

על מה מעיד האופן המקרי שבו קבע המן את תאריך ביצוע  ב. 
השמדת היהודים?

מדוע קראו לחג "פורים"? ג. 

יש דמיון בין מצב העם היהודי בימינו למצבו בימי אחשוורוש,   .7
אך יש גם שוני. כתבו את הדומה ואת השונה.

ניר אייר את המן לאחר שקיבל את טבעת המלך:
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מה מסמלת מסירת טבעת המלך מאחשוורוש להמן? א.   .8

קראו את פסוק 13. העתיקו את המילים המבטאות את  ב. 
רשעותו של המן בפסוק זה?

 מצב היהודים 
בימי אחשוורוש

מצב היהודים 
בימינו

הדומה

השונה

א.  במה שונה תגובת אחשוורוש מתגובת תושבי העיר שושן    .9
לתוכניות המן?

֖ן ָנֽבֹוָכה" )פסוק 15(.  ָ ּושׁ הסבירו את הביטוי: "ְוָהעִ֥יר שׁ ב. 

חייהם של מי מהדמויות במגילה השתנו והתהפכו בפרק זה?   .10
הסבירו כיצד.
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פרק ד

 מרדכי מגלה מנהיגות ומחליט להציל 
את היהודים מגזרת ההשמדה

קראו את הפרק

במה שונה האווירה בפרקנו מהאווירה בפרקים הקודמים?  .1

פסוקים 4-1

א. כיצד מגיב מרדכי על פקודת המן?  .2

ב. שערו מדוע יוצא מרדכי בלבוש ֲאֵבִלים העירה?

ג. מה אתם חושבים על התנהגותו? הסבירו תשובתכם.

ד. אילו סוגי ְמָחָאה אתם מכירים בימינו?

בשום מקום בפרק לא כתוב שמרדכי הוא מנהיג היהודים.  3. א. 
לפי מה מהמסופר אפשר להסיק זאת?

כיצד מגיבים היהודים ברחבי הממלכה על הגזרה? ב. 

ְזַע֛ק ְזָעקָ֥ה ְגדֹוָל֖ה".  על תגובתו של מרדכי לגזרת המן כתוב: "ַוּיִ   .4
גם בימינו משתמשים בביטוי זה לתאר תגובה לבשורה קשה, 

לדוגמה: האם זעקה זעקה גדולה כשנודע לה על מות בנה. 
כתבו גם אתם משפט והשתמשו בביטוי. 

ים – לבוש האבל  ֽ ֖ע ָלַֽרּבִ ֣ק ָואֵֶ֔פר ֻיּצַ ׂשַ  3
שימש את האנשים גם כמצע לשינה 

או לישיבה 

ְתַחְלחַ֥ל – רעדה מפחד ַוּתִ  �
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מרדכי ואסתר מחליפים מסרים ביניהם

פסוקים 12-5

א.  לפי המסופר, מה ידעה אסתר על הנעשה מחוץ לארמון   .5
ומה לא ידעה?

 ב. קראו את פסוק 5 והסבירו מה פירוש הביטוי: 
ֽה"? ֖ה ְוַעל־ַמה־ּזֶ "ַמה־ּזֶ

גם בימינו משתמשים בביטוי זה.   ג. 
לדוגמה: המורה הפרידה בין הילדים שהתקוטטו ואמרה 

ה"?!  ה ְוַעל־ַמה־ּזֶ  בכעס: "ַמה־ּזֶ
כתבו גם אתם דוגמה משלכם והשתמשו בביטוי.

מהו המסר הראשון ששלח מרדכי לאסתר? א.   .6

ב. כיצד מגיבה אסתר על מסר זה 
לפי האיור של ניר?

ג. האם אפשר להבין ללבה של 
אסתר על שאינה ממהרת 
לקבל את דרישת מרדכי? 

נמקו תשובתכם.

ְרחֹ֣וב ָהעִ֔יר – רחבת העיר, הכיכר   6
המרכזית

ֶ֛לְך – אוצרות המלך ְנזֵ֥י ַהּמֶ ּגִ  7

ת – המכתב שכתוב  ב־ַהּ֠דָ ָתֽ ֶ֣גן ּכְ ֶ ְתשׁ ּפַ 	�
בו החוק שיש להשמיד את היהודים
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֣י - אלא ּכִ  1� 
֮י – אם תשתקי  ִ ֲחִרישׁ ֽ ֲחֵר֣שׁ ּתַ ֣י ִאם־ַהֽ ּכִ

 ולא תעשי כלום למען עמך
ַ֖עּתְ  זֹ֔את ִהּגַ ּוִמ֣י יֹודֵַ֔ע ִאם־ְלֵע֣ת ּכָ

ְלֽכּות – יכול להיות שהגעת  ַלּמַ

למעמדך כמלכה רק כדי להשתמש 
בכוחך ולהציל את היהודים

א־ַכדָּ֔ת – לא לפי הנהוג, מבלי  ֹלֽ  17
שהוזמנתי אל המלך

 מרדכי מפעיל לחץ על אסתר לפעול 
למען הצלת היהודים

פסוקים 17-13

א.  אילו דברים קשים אומר מרדכי לאסתר לאחר שסירבה   .7
ללכת אל המלך?

ב. שערו, מה מתוך דברי מרדכי שיכנע ביותר את אסתר 
לפעול כדרישתו? הסבירו תשובתכם.

י  ֶ֥ר ָאַבְ֖דּתִ ֲאשׁ א.  איננו יודעים באיזו נימה אמרה אסתר: "ְוַכֽ  .8
י". שערו וקראו את המשפט בקול רם, באותה הנימה  ְדּתִ ָאָבֽ

שבה הדברים נאמרו להשערתכם.

ב. חברו סיפור קצר והשתמשו בו בביטוי: "כאשר אבדתי 
אבדתי".

ניר אייר דמיין את מחשבותיה של אסתר כאשר קראה את דברי 
מרדכי:
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ג. איזו עזרה ביקשה אסתר מהיהודים לקראת המשימה  
שקיבלה על עצמה?   

אסתר עברה מהפך מחשבתי במהלך דו־השיח שהתנהל בינה    .9
לבין מרדכי. הסבירו במה התבטא המהפך בחשיבתה?

השלימו בלשון המקרא:   .10

בלשון המקרא פרק דבלשון ימינו

פסוק 14ההצלה תגיע ליהודים בדרך אחרת.

לשם הצלת היהודים, הגעת למעמד 
מלכה.

פסוק 16

פסוק 16אני משלימה עם גורלי.

ב. כתבו על מקרה שבו אתם, בני כיתתכם או בני משפחתכם 
ָלה". חשו "ֶרַוח ְוַהּצָ

י,  ר ָאַבְדּתִ רו על סיפור שבו אדם אומר לעצמו "ְוַכֲאׁשֶ ג. ַסּפְ
י". ָאָבְדּתִ
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פרק ה

 אסתר נפגשת עם אחשוורוש 
ומזמינה אותו ואת המן למשתה

פסוקים 8-1

ר֙ ַמְל֔כּות". המגילה אינה  ְלבַּ֤שׁ ֶאְסּתֵ הפרק פותח במשפט: "ַוּתִ  .1
מסבירה למה הכוונה. שערו וכתבו. 

קראו את המדרש הבא:  .2

ָלכֹות,  טֹות ַהּמְ ְתַקּשְ ּמִ מֹו ׁשֶ ּוֶטיָה ּכְ ִקּשׁ ָטה ּבְ  "ְוִהְתַקּשְ
ָזָהב טֹוב ֵמאֹוִפיר, ּוְכֹתֶנת  ט ּבְ ָ ה ְלבּוׁש ַמְלכּות ְמֻקּשׁ ָלְבׁשָ
ֵהִביאֹו  ִלּיֹות ׁשֶ ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ֶטת ּבָ ֶ י טֹוָבה ְמֻקּשׁ ֶמׁשִ
ָמה  ָהב ְוׂשָ ֶתר טֹוב ִמּזָ ּה ּכֶ ֹראׁשָ ָמה ּבְ אֹוָתם ֵמַאְפִריָקה ְוׂשָ

ז." ַרְגֶליָה ַנֲעַלִים ִמּפָ ּבְ
)תרגום שני� למגילת אסתר(

האם לדעתכם באמת ידע בעל המדרש מה בדיוק לבשה  א. 
אסתר? נמקו תשובתכם.

מה היתה מטרתו כשפירט את הלבוש הזה? ב. 

עד לפרֵקנו לא מסופר שאסתר מילאה תפקיד כלשהו כמלכה.   .3
מהו השינוי שחל אצלה עתה לפי המסופר?

� תרגום ֵשני - אינו תרגום המגילה לשפה אחרת, אלא אוסף מדרשים שנכתבו 
בארמית.

אחשוורוש חשש שיש בממלכה אנשים הזוממים לרצוח אותו, 
כפי שאכן היה במקרה של בגתן ותרש. משום כך, לא הורשה איש 

להתקרב למתחם הארמון והחצר מבלי שהוזמן על ידי המלך. אסתר 
ֵהֵפָרה את הצו ונכנסה לחצר ללא רשות. סיכנה את עצמה בכך ׁשֶ

֣ית ַהמֶֶּ֑לְך -	פניה מופנות אל  נַֹ֖כח ּבֵ 	1
 בית המלך

ְל֔כּות – כנראה אחד הבתים  ֵב֣ית ַהּמַ ּבְ

 במתחם הגדול של "בית המלך"
ְרבִ֤יט  ַ ֗ר ֶאת־שׁ ֶ֜לְך ְלֶאְסּתֵ ט ַהּמֶ ֶ  ַויֹּ֨ושׁ

ָהב֙ – לאות חנינה, שהוא סולח  ַהּזָ

לאסתר על שבאה ללא הזמנה

ְלכָּ֑ה – מה קרה, מה  ֣ר ַהּמַ ְ֖ך ֶאְסּתֵ ַמה־ּלָ 	3
 מדאיג אותך? 

ְלכּ֖ות – תקבלי כל מה  ַעד־ֲחצִ֥י ַהּמַ

שאת רוצה
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שערו, מה היו מחשבותיה של אסתר כאשר עמדה בחצר   .4
הפנימית?

א.  היזכרו, לאיזו מטרה שלח מרדכי את אסתר אל המלך? לאור   .5
זאת, כתבו: מה אתם מצפים שאסתר תבקש מהמלך?

ְלכּות".  ב. אחשוורוש מוכן לתת לאסתר כל שתבקש: "ַעד ֲחִצי ַהּמַ
האם הופתעתם מהבקשה שביקשה? הסבירו תשובתכם.

שערו מדוע נמנעה אסתר מלספר לאחשוורוש מיד את סיבת    .6
ביקורה אצלו?

יעקב ביקש מהמורה לעזור לו לפתור שאלה בחשבון. המורה  א.    .7
ְלכּות". הסבירו למה התכוונה בתשובתה.  ענתה לו: "ַעד ֲחִצי ַהּמַ

כתבו בקצרה על מקרה שאפשר להשתמש בו בביטוי: "עד חצי  ב. 
המלכות".

ארמון בשושן הבירה שנחשף בחפירות ארכיאולוגיות )היום באירן(.
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המן בטוח שהוא נמצא בשיא גדולתו

פסוקים 14-9

על מה שמח המן? א.   .8

העתיקו את הפסוק המלמד כי המן בטוח שהוא בשיא  ב. 
גדולתו.

ג. מה גרם לשינוי במצב רוחו של המן?

א.  מה יעצו להמן אשתו ונאמניו?  .9

ְוֹלא־ָקם֙ ְוֹלא־ָז֣ע ִממֶּּ֔נּו – התעלם ממנו  9 
ֵחָמֽה – כעס

֣ק – עצר בעצמו לא להגיב ְתַאּפַ ַוּיִ  10

ֶֹו֖ה לִ֑י – כל הכבוד  ְוָכל־זֶ֕ה ֵאינֶּ֥נּו שׁ  13 
 שיש לי איננו שווה בעיני כי 

מרדכי מעליב אותי

ב. מדוע, לפי דעתכם, טורח 
המספר לציין שהמן הקים 

עמוד תלייה שגובהו 
חמישים אמה עבור מרדכי?

הציעו כותרת לאיור  ג. 
שמימין.
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ְ֣יָלה ַה֔הּוא – בלילה שבין שני  ּלַ ּבַ 	1
המשתאות שערכה אסתר

֛ה – כיצד נגמול  ֞ה ְיקָ֧ר ּוְגדּוּלָ ַמֽה־ּנֲַעׂשָ 	3
 טוב למרדכי

ַנֲֽערֵ֤י ַהמֶֶּ֨לְך֙ – משרתיו

יָק֑רֹו - רוצה לחלוק לו כבוד ֽ ָחֵפ֣ץ ּבִ  6

רֵ֤י  ָ בּ֜ושׁ ְוַהּסּ֗וס ַעל־ַיד־ִא֞ישׁ ִמּשׂ ְוָנ֨תֹון ַהּלְ  9
ַהמֶֶּ֨לְך֙ – ישרת אותו אדם נכבד

בָ֔ר – אל תשמיט שום דבר  ֣ל ּדָ ּפֵ ַאל־ּתַ 	10
מהתוכנית שהצעת

אשׁ – מצטער וראשו  ָאֵב֖ל ַוֲֽח֥פּוי רֹֽ 	12
עטוף כדרך האבלים 

פרק ו

תחילתו של היפוך במעמדו של המן

קראו את הפרק

בפסוקים 1-6 מסופר על אירועים אחדים. כיצד קשורים   .1
האירועים זה לזה?  

למה קיווה המן בשיחתו עם המלך וכיצד התאכזב? א.   .2

ב. מצאו בהצעת המן רמז לשאיפת לב נסתרת למלוך ולהיות 
מלך בעצמו.

ג. אילו תכונות אופי של המן הכרתם בפרק?

מה משעשע בשיחה בין אחשוורוש לבין המן? א.   .3

יָקרֹו של אחד מראשי הפעילים  ראש הממשלה ָחֵפץ ּבִ ב. 
במפלגתו ומינה אותו לתפקיד מנהל לשכתו. באיזה הקשר 

יָקרֹו" בפרק? מוזכר הביטוי "ָחֵפץ ּבִ

קראו את מדרש האגדה: 

"--- ָאַמר ָהָמן )למרדכי(: 'ֲעֵלה ּוְרַכב ַעל ַהּסּוס'.
 ָאַמר )מרדכי(: 'ֵמִעּנּוֵיי ַהּצֹום 

י ּכֹוַח ַלֲעלֹות ְוִלְרּכֹב   ֵאין ּבִ
ַעל ַהּסּוס'.

יל ֶאת  ּפִ ה ָהָמן? ִהׁשְ  ָמה ָעׂשָ
ַכי ַרְגלֹו   ַעְצמֹו ְוָנַתן ְלָמְרּדְ

ארֹו ְוָעָלה ְוָרַכב   ַעל ַצּוָ
 ַעל ַהּסּוס."

)מתוך ילקוט שמעוני( 
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א. כיצד מבליט בעל המדרש את עומק השפלתו של המן?  .4

 ."ׁ אשׁ ב. על המן נאמר שהוא יצא מעם המלך "ָאֵב֖ל ַוֲֽח֥פּוי רֹֽ
בימינו משתמשים לפעמים בביטוי "ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש". 
אפשר לומר לדוגמה: לאחר שנכשל בביצוע התוכנית 

 הכלכלית, יצא שר האוצר ממשרדו "ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש." 
הציעו גם אתם דוגמה לשימוש בביטוי זה.

עיינו בפרק ה פסוקים 14–15 ובפרקנו בפסוקים 13–14.  .5

א.  במה שונה תגובתם הראשונה של זרש ושל מקורבי המן 
מתגובתם בפרקנו?

מה גרם לשינוי? ב. 

מה אפשר ללמוד מדברי מקורבי המן וזרש אשתו על יחסם  ג. 
ליהודים?

 חרפת המן / רמברנדט ואן ריין, 
המאה ה־17

איזה מהפך קורה בפרק?  .6

הציעו כותרת לפרק.   .7
הסבירו מדוע בחרתם בה.
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פרק ז 

אסתר חושפת את מזימת המן באוזני 
אחשוורוש במשתה השני שערכה 

פסוקים 6-1

כיצד אפשר לראות שמצב היהודים נוגע ללבה של אסתר?  .1

א.  שערו, מדוע אסתר אינה מזכירה במפורש את שמו של המן   .2
בדבריה, אלא רק את מעשיו הנפשעים?

ב. כיצד מחזקת אסתר את דבריה שתוכניות המן אינן לטובת 
המלך?

ג. כיצד מגיב המלך על דברי אסתר?

ת החלון שבורה. היא  ְמׁשַ ּשִׁ ד. המורה נכנסה לכיתה וראתה ׁשֶ
ר ִלּבֹו ְמָלאֹו  כעסה ואמרה: "ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזה הּוא ֲאׁשֶ

ן?" מה מקורו של המשפט שבו השתמשה המורה? ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ה. כתבו גם אתם משפט והשתמשו בביטוי: "איך ְמָלֵאְך לבך 
לעשות כן?" 

ֵאָ֣לתִ֔י –	משאלתי  ְ שׁ י֙ ּבִ ִ ּנֶָֽתן־לִ֤י ַנְפשׁ ּתִ 	3
 שחיי ינתנו לי, שלא אפגע

י – ולא ימיתו את )נפש(  ִתֽ ָ שׁ ֽ ַבּקָ ֖י ּבְ ְוַעּמִ

עמי

כִּ֤י ִנְמכְַּ֨רנּו֙ -	מסרו והסגירו אותנו  	�
 תמורת הבטחה לתמורה כספית.

ֶלְך	-	אילולא  ֽ נֵֶ֥זק ַהּמֶ ֶֹו֖ה ּבְ ֛ר שׁ ֣י אֵ֥ין ַהּצָ ּכִ

היה הדבר רציני לא הייתי מטרידה 
 את המלך

י – הייתי שותקת ולא הייתי  ּתִ ְ ֱחרַ֔שׁ ֶהֽ

מספרת על כך

ְוֵאֽי־ֶז֣ה ֔הּוא –	היכן הוא  � 
ְמָל֥אֹו ִלּבֹ֖ו – העז בחוצפתו 

ֹו֙ – להתחנן להצלתו ְלַבקֵּ֤שׁ ַעל־ַנְפשׁ  7 
ָרָע֖ה – הבין  י־ָכְלתָ֥ה ֵאָל֛יו ָהֽ ֽ ֣י ָראָ֔ה ּכִ ּכִ

כי המלך יעניש אותו קשות

בִָּ֑ית? –  ֖י ּבַ ֛ה ִעּמִ ְלּכָ ֲהַ֠גם ִלְכבֹּ֧ושׁ ֶאת־ַהּמַ  �
בחוצפתך אתה גם מעז להתקרב 

למלכה, לעגוב ולחזר אחריה 

זעמו של אחשוורוש / יאן סטיין, 1673
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תחזיתם של זרש ושל מקורבי המן 
מתגשמת

פסוקים 10-7

א.  המן הבין שרק אסתר תוכל להציל אותו מזעמו של המלך.   .3
כיצד הוא מתחנן לפניה? 

ו". שׁ ַעל־ַנְפשׁ מי משתמש בפסוק 7 בביטוי: "ָעַמד ְלַבּקֵ ב. 

רּו על מקרה בו ביקשתם על נפשכם. ג. ַסּפְ

יָתן, וכיצד פירש את  א. מה ראה המלך כשחזר מגינת הּבִ  .4
תחינתו של המן?

על פי הבעת פניו של המלך הבין ַחְרבֹוָנה שהוא במצב רוח    .5
קשה. כיצד הציע ַחְרבֹוָנה לפתור את בעיית המלך בנוגע 

להמן?

הסבירו, מדוע מתאים כל אחד מהפתגמים הבאים למסופר   .6
בפרק: 

ל". ֵ ּשׁ ּה ִנְתּבַ ל ּבָ ֵ ּשׁ ּבִ ֵדָרה )בסיר( ׁשֶ ּקְ • "ּבַ

ּה ִיּפֹול". ַחת )מלכודת( ּבָ • "ּכֹוֶרה )חופר( ׁשַ

גם בפרק זה מתרחש היפוך. במה הוא מתבטא?   .7
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פרק ח

 אסתר ומרדכי פועלים לביטול 
גזרת השמד על היהודים

פסוקים 8-1

א.  כיצד גמל אחשוורוש לאסתר על שגילתה לו על בגידת המן?  .1

ב. מה מסופר על מעמדו החדש של מרדכי בחצר המלך?

מה ביקשה אסתר מהמלך וכיצד התחננה?  .2

3. באיזה נימוק אישי משתמשת אסתר בבקשתה?

עיינו בפסוק 8. מדוע לא היה ביכולתו של אחשוורוש   .4
להיענות לבקשתה של אסתר?  

כיצד הצליח מרדכי לבטל את גזרת המן?  .5

ִמיָהה מתעוררת כאשר אתם קוראים את הצו של  איזו ּתְ  .6
מרדכי?

חכמינו התלבטו בשאלה מדוע היה צריך מרדכי לצוות על 
היהודים להשמיד את אויביהם.

ר' אברהם אבן עזרא )ראב"ע(� כותב:

ל ׂשֹוְנֵאי ַהְיהּוִדים?" ַכי ַלֲהרֹוג )ֶאת( ּכָ ַתב ָמְרּדְ ה ּכָ אֹול ָלּמָ "ֵיׁש ִלׁשְ

� רבי אברהם אבן עזרא )רבא"ע( )1167-1092( - נולד בספרד, נדד בין ארצות 
שונות ובהן איטליה ואנגליה. היה חכם רב־תחומי: פייטן ומשורר, מדקדק, פרשן 

תנ"ך, פילוסוף, מתרגם, מתמטיקאי ורופא.

ּיֹ֣ום ַההּ֗וא – יום תליית המן ּבַ  1 
֖ר מַ֥ה הּוא־ָלּֽה – סיפרה  י־ִהגִּ֥יָדה ֶאְסּתֵ ֽ ּכִ

למלך על קרבת המשפחה בינה לבין 
מרדכי 

ַכ֖י ַעל־בֵּ֥ית  ֛ר ֶאֽת־ָמְרּדֳ ם ֶאְסּתֵ ַותָּׂ֧שֶ  2
ָהָמֽן – מרדכי ממונה לאחראי לביתו 

ולרכושו של המן

ֲעִביר֙ – לבטל ְלַהֽ  3

ֵ֤ר – והגון ְוָכשׁ  � 
ָפִר֗ים – לבטל את הצו  ֣יב ֶאת־ַהּסְ ִ  ְלָהשׁ

ֵאֽיָככָ֤ה – איך 

֜י הּוא־חֶֹ֣דשׁ ִסיָו֗ן –  ִ ִלישׁ ְ חֶֹ֨דשׁ ַהּשׁ ּבַ  9
שבעים ימים מאז גזרת המן

ּסּוִס֜ים – הרצים המשתמשים בסוסים ּבַ  10 
֙ – סוסים  רֶֶ֨כשׁ

ָרנִ֔ים – השייכים לממלכה ּתְ ְ ֲאַחשׁ  ָהֽ
ים – השייכים לעדרי  ִכֽ ַרּמָ ֵנ֖י ָהֽ ּבְ

הסוסים של המלך. הפסוק רוצה 
להדגיש את מהירות הרצים החדשים, 

שהיה עליהם להשיג את הרצים 
הקודמים שהפיצו ספרים על השמדת 

היהודים )פרק ג, פסוק 31(.

֒ם – להגן על עצמם ָ ַלֲֽעמֹ֣ד ַעל־ַנְפשׁ  11 
רִ֥ים אָֹת֖ם – שמתכוונים להשמידם ַהּצָ

יֹ֣ום ֶאחָ֔ד – מותר ליהודים לפגוע  ּבְ  12
באויביהם במשך יום אחד

ת֙ – והחוק, והצו ּדָ  13

ְוַתְכרִ֥יְך - פיסת אריג כרוכה  	15	
סביב גופו ועוטפת אותו
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ר' שלמה אלקבץ� עונה על כך:

י ַעל ַעם ֲעָמֵלק ְלַבּדֹו הּוְרׁשּו )ַהְיהּוִדים  י אֹוֵמר ִלי, ּכִ "ְוִלּבִ
ֵער  ר ְלׁשַ י ֵאיְך ֶאְפׁשָ ֶלְך, ּכִ י ְמִדינֹות ַהּמֶ ִמיד( ְולֹא ַעל ַעּמֵ ְלַהׁשְ

ימּו ְלָכְך?" ים ַיְסּכִ ל ָהַעּמִ ּכָ ׁשֶ

על מה מסתמך ר' שלמה אלקבץ בתשובתו לדברי ראב"ע?  .7

יש האומרים שהמספר מגזים בביטויי הנקמה שעשו  א.   .8
היהודים באויביהם. העתיקו משפטים מהכתוב הנראים 

בעיניכם כביטויי הגזמה.

ב. מהו המהפך שחל במצב היהודים?

לפניכם טבלה ובה מסודרים בטור הימני משפטים המתארים   .9
את המצב בממלכה בפרקים ג–ד. מצאו בפרק ח משפטים 

המלמדים על ההיפוך במצבן של הדמויות וכתבו אותם בטור 
השמאלי, כל משפט מול המשפט ההפוך לו:

בפרק ח כתוב:בפרקים ג – ד כתוב:

ָנּ֗ה ְלָהמָ֧ן."  ּתְ ְעּתֹ֖ו ֵמַע֣ל ָי֑דֹו ַוּֽיִ ֶ֛לְך ֶאת־ַטּבַ א.  "ַויַָּ֧סר ַהּמֶ
)פרק ג, 10(.

א. 

֖ן ָנֽבֹוָכה" )פרק ג, 15(. ָ ּושׁ ב. ב.  "ְוָהעִ֥יר שׁ

֖ק ָואֵֶ֑פר."  ְלבַּ֥שׁ ׂשַ ָגדָ֔יו ַוּיִ ַכי֙ ֶאת־ּבְ ְקרַ֤ע ָמְרּדֳ  ג.  "ַוּיִ
)פרק ד, 1(

ג.

֣ק  הּודִ֔ים ְו֥צֹום ּוְבִכ֖י ּוִמְספֵּ֑ד ׂשַ דֹול֙ ַלּיְ ד.  "אֵֶ֤בל ּגָ
ָואֵֶ֔פר". )פרק ד, 3(

ד. 

� ר' שלמה אלקבץ )1505 – 1584( - נולד בסלוניקי ועבר לחיות בצפת. מחבר 
הספר "מנות הלוי" על מגילת אסתר ומחבר הפיוט "לכה דודי".
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10. עיינו בבראשית פרקים לט, פסוק 20; מא, פסוקים 38–40; 
מה, פסוקים 12-4. במה מזכיר גורלו של יוסף במצרים את 

גורלו של מרדכי?

קראו באינטרנט באתר ויקיפדיה או באתר הספרייה   .11
הווירטואלית של מט"ח על תולדות חייו של דון יצחק 

אברבנאל. כתבו סיכום קצר בעזרת השאלות הבאות:
• מתי והיכן נולד?

• במה עסק?
• מה היה מעמדו אצל המלך?

• מדוע נאלץ לעזוב את מולדתו?
• מתי ולשם מה הוזמן לספרד?

 • כיצד השתמש בתפקידו הממלכתי כדי 
לעזור ליהודי ספרד?

• מדוע נאלץ לעזוב את ספרד?
 • היכן חי בשנות חייו האחרונות? 

במה עסק?
• מה היה יחסו לתרבות היהודית?
• במה מזכיר יצחק אברבנאל את 

פועלו של מרדכי?

הכינו כרזה המביעה את תוכנו של המשפט:   .11 
ר".  ׂשֹ֖ן ִויָקֽ ְמחָ֑ה ְוׂשָ ְיתָ֥ה אֹוָר֖ה ְוׂשִ הּודִ֕ים ָהֽ  "ַלּיְ
תוכלו לשבץ את גם את המשפט בכרזה.

       

במרוקו של ימינו, שם עדיין קיימת קהילה יהודית קטנה מאוד, אפשר לראות תופעה 
דומה: אחד מראשי הקהילה, ַאְנֵדריי ַאזּוַלאי, משמש במשרת יועץ למלך מוחמד החמישי.

בדומה למרדכי, חיפשו מנהיגי קהילות היהודים בגולה בתקופות שונות, דרך להתקרב לשלטון. 
הם מילאו תפקידים בחצר המלכים וביצעו עבור השליטים שירותים שונים. בזכות שירותיהם 

הם קיוו לקבל הגנה בשם השליט על היהודים שבקהילתם ולהשפיע על השליטים לבטל גזרות 
שונות שהוטלו על היהודים. אחת הדוגמאות הבולטות לכך הוא דון יצחק אברבנאל. 

המלך אחשוורוש ומרדכי / 
ארנסט דה גלדר
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פרק ט

 גדּולת מרדכי וניצחון היהודים 
על אויביהם

פסוקים 16-1

קראו את פסוק 1: בשפת ימינו אומרים "היפוך ִנִסי". מהו   .1
הביטוי המקביל לו בשפת המגילה?

ְלחּ֖ו  ֽ ָ זָּ֔ה לֹ֥א שׁ שלוש פעמים חוזר הכתוב על המשפט: "ּובַּ֨בִ  .2
ם". שערו, מדוע חשוב למחבר המקראי להבליט זאת?  ֶאת ָיָדֽ

 נמקו תשובתכם.
קראו את ההסבר הבא: 

ן  נּו )היהודים( ְלַתּקֵ ּוְ ז )לקחת שלל(, ִנְתּכַ בּוז ּבַ ְמְנעּו ִמּלָ ּנִ ְך ׁשֶ "ַעל ְיֵדי ּכָ
אּול  יֵמי ׁשָ ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ּבִ ְגמּו )קילקלו שאול ולוחמיו( ּבְ ר ּפָ ֶאת ֲאׁשֶ

ַעׂש ָהַרע  ָלל ַוּתַ ָ ַעט )התנפלת כמו עיט( ֶאל ַהּשׁ ם ֶנֱאַמר: 'ַוּתַ ָ ׁשּ ֶלְך, ׁשֶ ַהּמֶ
ֵעיֵני ה'" )שמואל א פרק טו, פסוק יט(.  ּבְ

מתוך הספר "בניין אריאל"�
�

מדוע קשר הפרשן בין סיפור ההתנהגות של שאול במלחמת   .3
עמלק, להדגשת המספר שהיהודים לא שלחו את ידם בביזה?

האם אפשר למצוא דמיון בין חיי היהודים כפי שמתואר   .4
במגילת אסתר לחיי היהודים בגולה גם בזמנים אחרים? 

הביאו דוגמאות.

א.  קראו את פסוקים 13–15. מדוע הרשה המלך ליהודים   .5
להרוג באויביהם יום נוסף? 

ב. מה ניתן ללמוד מכך על יחסו לאסתר?

� הספר "בניין אריאל" הוא פירוש לחמשת חומשי תורה ולחמש מגילות מאת 
שאול ליב אבד"ק. הספר יצא לאור באמסטרדם, בירת הולנד, בשנת 1778.

ֶ֛לְך ְוָדתֹ֖ו  ַבר־ַהּמֶ ֶ֨ר ִהגִּ֧יַע ּדְ יֹום֙ בֹּ֔ו ֲאשׁ  1
ָעשֹׂ֑ות – היום שבו הגיעה ההוראה  ְלֵהֽ

 להשמדת היהודים
רּ֜ו – קיוו, חיכו ּבְ  ׂשִ

ְוַנֲֽהפֹ֣וְך ֔הּוא – קרה ההפך ממה שקיוו 

 אויבי היהודים
ה - הם ֵהּ֖מָ

ֹלַ֣ח יָ֔ד – להרוג ְ ִלשׁ  2

הּודִ֑ים – מכבדים אותם ִא֖ים ֶאת־ַהּיְ ְ ְמַנּשׂ  3

ם - לא נגעו  ְלחּ֖ו ֶאת־ָיָדֽ ֽ ָ זָּ֔ה לֹ֥א שׁ ּובַּ֨בִ  10
בשלל

ּיֹ֣ום ַההּ֗וא – בתאריך יג באדר ּבַ  11

ֶ֖לְך ֶמ֣ה ָעשּׂ֑ו – מחוץ  ָא֛ר ְמִדי֥נֹות ַהּמֶ ְ שׁ ּבִ  12
לשושן, עדיין לא ידוע מה עשו 

היהודים וכמה הרגו
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יש הרואים באירועים מסוימים בפרק הגזמה של המספר.   .6
שערו, לאילו אירועים הם מתכוונים?

מצוות חג הפורים

פסוקים 32-16

א.  קראו את פסוקים 16–19 וציינו את התאריך שבו חגגו   .1
היהודים שמחוץ לבירה שושן את הצלתם.

ב. ציינו את התאריך שבו חגגו יהודי העיר שושן את הצלתם.

כתבו בשפתכם את המכתב ששלחו מרדכי ואסתר ליהודים   .2
הקרובים והרחוקים.

אילו מן המצוות האלו מקורן במגילת אסתר?   .3

מהו מקור שמו של חג הפורים?  .4

הציעו כותרת לפסוקים 32-16.  .5

התעניינו לדעת מהי האווירה בבית הכנסת בפורים ומה    .6
מאפיין את התנהגות ציבור המתפללים בשעת קריאת המגילה. 

כיצד תורמת קריאת המגילה בציבור ליצירת אווירה של 
שמחה וקלּות דעת בפורים?

מצוות חג הפורים: 
ב. משלוח מנות א. קריאת המגילה   
ד. סעודת פורים ג. מתנות ָלֶאְביֹוִנים    

קריאת מגילת אסתר נערכת בציבור בבית הכנסת פעמיים. פעם אחת בערב חג הפורים ופעם שנייה 
בבוקר חג הפורים. בקריאת המגילה חייבות גם נשים משום שאישה - אסתר - היא שחוללה את 

השינוי במצב היהודים.
חז"ל קבעו שבשבת שלפני פורים קוראים, נוסף על פרשת השבוע הרגילה גם את פרשת "זכור". כדי 
להזכיר שמוצאו של המן הוא מעמלק. בהפטרה קוראים את הקטע העוסק במלחמת שאול בעמלק. 

ָרִז֗ים( -  הּוִד֣ים הפרוזים )ַהּפְ ַהּיְ  19 
 היושבים בערים מוקפות חומה

֗ים – חייבים לעשות עֹׂשִ
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פרק י

עוד על גדולת מרדכי

קראו את הפרק

א.  פרק י מסיים את המגילה. מה מסופר על פועלו של   .1
אחשוורוש בדברי הסיכום? 

ב. עיינו במלכים א פרק יא, פסוק 41; פרק יד פסוק 19 ופסוק 
29: במה דומה האופן שבו מסכמת המגילה את פועלו של 

ר המקראי  אחשוורוש בפסוק 2 לאופן שבו מסכם המסּפֵ
את פועלם של מלכי יהודה וישראל?  

באיזה תפקיד שימש מרדכי לאחר ניצחונו על המן?  .2

כיצד התייחסו היהודים לפועלו של מרדכי?  .3

חשבו על דרך יצירתית - בקבוצות או ביצירה עצמית   .4
- לסכם את לימוד מגילת אסתר. ַהציגו בפני הכיתה את 

עבודותיכם.

ֽם –	שלט וקיבל מס  ְוִאיֵּ֥י ַהּיָ  1

2  ָתְקּפֹו֙ –	חוזקו

ֶ֣לְך – שני למלך בחשיבותו ֶנה֙ ַלּמֶ ְ ִמשׁ  3 
הּודִ֔ים – נכבד בעיני הקהילה  ְוָגדֹול֙ ַלּיְ

 היהודית 
ְוָרצּ֖וי ְלרֹ֣ב ֶאחָ֑יו - אהוב ומקובל על 

 היהודים הרבים
ּדֹרֵ֥שׁ טֹוב֙ ְלַעמֹּ֔ו – פועל למען טובת 

 עמו
לֹ֖ום – פועל בדרכי שלום ָ  ְודֹבֵ֥ר שׁ

ְלָכל־ַזְרֽעֹו – לכל בני עמו 



מגילת רות

רות המואבייה / צייר אבל פן
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בהרבה מהדורות דפוס של התנ"ך מגילת רות היא הספר 
הראשון בקובץ חמש המגילות שב"כתובים". יש מהדורות 

דפוס שבהן מסודרות המגילות לפי סדר קריאתן בבית הכנסת 
במשך השנה, ושם מגילת רות שם היא הספר השני, בסדר 

הזה: שיר השירים )פסח(, רות )שבועות(, איכה )תשעה 
באב(, קהלת )סוכות(, אסתר )פורים(.

ְפטִ֔ים". כזכור,  ֹֽ פֹ֣ט ַהּשׁ ְ יֵמי֙ שׁ ספר רות פותח במשפט: "ַוְיִה֗י ּבִ
עיקרו של ספר שופטים הוא תיאור המלחמות שהתרגשו על 

עם ישראל בגלל חטאיהם. ואילו על מה שאירע בתקופות 
שבין המלחמות, כאשר שקטה הארץ "ארבעים שנה", למשל, 

אין הכותב מספר. מגילת רות משלימה את החסר בתקופת 
השופטים, שהיו בה, לדעת כותב מגילת רות, גם ימים יפים 

וטובים של שלווה, כיבוד חוקי ה' ויחס של כבוד לזר. 
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פרק א

 משפחה מבית לחם יורדת למואב; 
 לאחר מות בני המשפחה 

חוזרת האם לארץ

פסוקים 6-1

א.  מדוע החליט אלימלך שהוא ומשפחתו יעזבו את בית לחם,   .1
כדי לגור במואב? 

ב. מה אתם יודעים על הסיבות השונות בימינו שבגללם 
אנשים עוברים לחיות בארץ אחרת? 

מה קרה למשפחה במשך שנות שהותם במואב? רשמו לפי   .2
סדר האירועים.

א. 

ב. 

ג. 

מה הרמז הנמצא בשמות הבנים לגורלם?   .3

עיינו בבראשית פרק יב, פסוק 10; פרק מב, פסוקים 1, 2;    .4
ובפרק מה, פסוקים 12-9. מי מאבותינו עזבו את כנען 
מאותה הסיבה שבגללה עזבה משפחת אלימלך למואב?

אפשר להניח שנעמי ומשפחתה ִהְתָערּו היטב במואב. שערו,   .5
מדוע בכל זאת החליטה נעמי לחזור אחרי עשר שנים? )חשבו  

על מצבה, על מחשבותיה ועל רגשותיה.(

ָרָע֖ב –	כתוצאה מבצורת ממושכת 	1 
ֵד֣י מֹואָ֔ב	–	לחיות באופן זמני  ׂשְ ָלגּור֙ ּבִ

בארץ מואב

ֶאְפָרתִ֔ים - כינוי לתושבי העיר בית  	2
לחם, המכונה גם "אפרת"

ּה – ובלי האיש שלה, בעלה ֽ ָ ּוֵמִֽאישׁ  �

ָפקַ֤ד - לטובה   6
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בדרך לבית לחם

פסוקים 22-7

א.  כיצד אפשר לדעת שבין נעמי וכלותיה עדיין נשאר קשר   .6
טוב? 

ב. כיצד ניסתה נעמי לשכנע את כלותיה להימנע מללכת איתה 
לבית לחם? 

ג. מה אפשר ללמוד על נעמי משיחתה עם כלותיה?

א. שערו, איזה נימוק מנימוקיה של נעמי שיכנע כפי הנראה   .7
ה לחזור לבית הוריה? הסבירו תשובתכם וצטטו. את ָעְרּפָ

ה" להתנהגותה של ערפה? כיצד רומז השם "ָעְרּפָ ב. 

יש המגנים את עורפה על ששבה למואב. כיצד הם יכולים  ג. 
לנמק את טענתם?

איזו תכונה חשובה של רות מבליטה החלטתה של ערפה  ד. 
לשוב למואב? הסבירו תשובתכם.  

א. צטטו מהכתוב, מה הצהירה רות:  .8
• על יחסה לעם ישראל?  

• על יחסה לאלוהי ישראל?  
• על יחסה לנעמי?  

ב.  לאילו תכונות אופי נזקקה רות כדי להצהיר הצהרה זו?

ינִ֥י ּוֵביֵנְֽך". מה  בפרקנו רות אומרת לנעמי: "ַהמֶָּ֔ות ַיְפִר֖יד ּבֵ ג.  
אפשר להבין מדברי רות על מערכת היחסים בינה ובין נעמי?

א. כיצד קיבלו אנשי בית לחם את נעמי?   .9

ב. קראו את פסוק 19. בימינו אומרים: הידיעה על שובה של 
נעמי פשטה בעיר. באיזה ביטוי משתמש המספר המקראי 

כדי לומר זאת?

ג. כיצד נותנת נעמי ביטוי לסבלה במואב לפני נשות בית לחם?

תֶ֔יָה – נשות בניה ַכּלֹ  7

חֶֶ֔סד – מעשה נדיב וטוב   � 
י - ואתי ִדֽ ְוִעּמָ

ּוְמֶצ֣אןָ ְמנּוחָ֔ה – תמצאו שלווה  9 
ָּ֑ה – כל אחת בבית  ֣ית ִאישׁ ֖ה ּבֵ ָ ִאּשׁ

בעלה השני 

־ִל֣י ִתְקוָ֔ה – גם אילו חשבתי שיש  ֶישׁ  12
תקווה שאלד בנים נוספים

ְ֗רָנה – האם להן תחכו עד  ּבֵ ׂשַ ֲהָלֵה֣ן ׀ ּתְ  13
 שיגדלו ויתחתנו אתכן?

ָיְצאָ֥ה ִב֖י ַיד־ְיהָוֽה – נענשתי בידי ה'

ְך׃ – גיסתך ֽ ְיִבְמּתֵ  1�

֖ל ְלַדבֵּ֥ר ֵאֶלֽיָה – הפסיקה לנסות  ְחּדַ ַוּתֶ  1�
לשכנע אותה

ל־ָהִעיר֙ ֲעֵליהֶ֔ן – רות ונעמי  הֹ֤ם ּכָ ַוּתֵ  19
הפכו לנושא שיחה בפי תושבי בית 

לחם 

ֵהמַ֥ר – גרם מרירות וסבל 	20

י – עשירה ואם לבנים ֲאִני֙ ְמֵלָא֣ה ָהלְַ֔כּתִ  21
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עיינו בבראשית פרק יב, פסוקים 1–8. יש הטוענים שנסיון  10. א. 
חייה של רות דומה לנסיון חייו של אברהם. כיצד הם 

יכולים לנמק את טענתם?

במה שונה נסיון חייה של רות מנסיון חייו של אברהם?  ב. 

רות ונעמי / אבל פן
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פרק ב

 רות החליטה ללכת ללקט תבואה 
בשדות בית לחם

קראו את הפרק

א.  מה אפשר לדעת על מצבן של רות ונעמי בבית לחם מכך   .1
שרות הציעה לצאת ללקט שיבולים?

ב. ממי אפשר היה לצפות שיעזרו לנעמי ורות?

ג. שערו, מדוע לא פנתה נעמי למשפחתה בבקשת עזרה?

כיצד מבטא שמה של נעמי את אופייה?  ד. 

האם אתם מכירים חברים או מבוגרים שמתביישים לבקש  ה. 
עזרה בכל תחום שהוא? כתבו על כך בקצרה.

א.  בפרק א ִהכרנו את רות כדמות שיודעת לקבל החלטות.   .2
אופי זאת בפרקנו? איך מתבטאת תכונת 

ב. בפסוק 3 תמצאו שלושה פעלים הכתובים ברציפות. כתבו 
אותם.  

מידע )מֹוָד֣ע( – קרוב משפחה  1 
ּבֹ֣ור חִַ֔יל – מצליח, בעל רכוש, נכבד ּגִ

ֶ֣קר ִמְקרֶָ֔ה – קרה במקרה ַוּיִ  3

֖ב – המשגיח, האחראי ּצָ ַהּנִ  �

ָבֳֽעָמרִ֔ים –בין חבילות השיבולים   7
 הקצורות

ִ֖ית ְמָעֽט – בבית ישבה  ְבתָּּ֥ה ַהּבַ ִ ֶז֛ה שׁ

זמן קצר ויצאה ללקט

י – תצמדי  ִק֖ין ִעם־ַנֲֽערָֹתֽ ְוכֹ֥ה ִתְדּבָ  �
לעובדות המלקטות בשדה

רות מלקטת בשדה בועז /
גוסטב דורה

ג. שערו מה מבקש המספר 
המקראי לומר על 

אישיותה של רות בעזרת 
הדגשת פעלים אלה?
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לפניכם חוקי הליקוט הכתובים בתורה, קראו אותם: 

 קראו: 

הפרשן ספורנו� הסביר: 

3. לפי ספורנו, מדוע כדאי לעשיר להשאיר מיבולו לעניים?

� רבי עובדיה ספורנו - מגדולי חכמי ישראל באיטליה במאה ה־16. היה רופא, 
בלשן, ופילוסוף. הוא פירש את התורה וספרים נוספים מהתנ"ך.

ְדָך֖ ִלְקצֹ֑ר ְולֶֶ֥קט  ֽ אַ֥ת ׂשָ ֛ה ּפְ ְבֻקְצְרֶכם֙ ֶאת־ְקִצ֣יר ַאְרְצכֶ֔ם לֹ֧א ְתַכּלֶ •  "ּוֽ

ְרְמָך֖ ֹל֣א ְתַלקֵּ֑ט  ט׃ י ְוַכְרְמָך֙ ֹל֣א ְתעֹולֵ֔ל ּופֶֶ֥רט ּכַ ֽ יְרָך֖ לֹ֥א ְתַלּקֵ ְקִצֽ
ֵהיֶכֽם." ֲעזֹ֣ב אֹתָ֔ם ֲאִנ֖י ְיהוָ֥ה ֱאֹלֽ ֽ ר֙ ּתַ ֶלָֽענִ֤י ְוַלּגֵ

)ויקרא פרק יט, פסוקים 10-9(

ּוב֙ ְלַקְחתֹּ֔ו  ֶד֗ה לֹ֤א ָתשׁ ָ ּשׂ ַכְחתָּ֧ עֶֹ֣מר ּבַ ָ ֶדָ֜ך ְוֽשׁ יְרךָ֨ ְבׂשָ ֣י ִתְקצֹ֩ר ְקִצֽ •  "ּכִ

כֹ֖ל ַמֲֽעשֵׂ֥ה  ֶרְכָך֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלהֶ֔יָך ּבְ ֥תֹום ְוָלַֽאְלָמָנ֖ה ִיְֽהיֶ֑ה ְלמַַ֤ען ְיָבֽ ֛ר ַלּיָ ַלּגֵ
יָך."  ָיֶדֽ

)דברים פרק כד, פסוק 19(

ְכָחה ּוֵפָאה ֵהם קבוצת מצוות מן התורה, שמטרתן לדאוג  ֶלֶקט, ׁשִ
למחייתם של האנשים חסרי השדות, שאין להם ממה לפרנס את עצמם 

אֹות(,  ְקצֹות השדה )ַהּפֵ ּבִ ואת משפחתם. לפי חוק התורה, היבול ׁשֶ
ְכָחה(, או השבלים שנשרו בזמן  השיבולים שנשכחו בזמן הקציר )ׁשִ
איסוף התבואה )ֶלֶקט( אינם שייכים לבעלי השדה, אלא לחלשים 

ולנזקקים בחברה. 

ֲעֹזב ֹאָתם, ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם" כוונתו: )אני(  ר ּתַ "ֶלָעִני ְוַלּגֵ
ֱאלֹוֵהי ַהּקֹוְצִרים )בזכות המצווה מהתורה שהם מקיימים(; 

ִטים )שנהנים ממצווה זו(." ַלּקְ )ואני( ֱאלֹוֵהי ַהּמְ

ְֵ֑ך – בעלך ִאישׁ  11 
ֹום –  ֽ ְלשׁ ִ ֥מֹול שׁ א־ָיַדַ֖עּתְ ּתְ  ֹלֽ

לא הכרת קודם לכן

ֵלָמ֗ה – ה' יחזיר  ְ ְ֜ך שׁ ְרּתֵ ּכֻ ּוְתהִ֨י ַמׂשְ  12 
 לך טובה, גמול מלא על מעשייך

ַלֲֽח֥סֹות – לקבל מחסה, הגנה

חֶֹ֑מץ – בחלב חמוץ  ּבַ  1� 
ט־ָלּ֣ה ָקלִ֔י – נתן לה גרעיני  ְצּבָ ַוּיִ

תבואה קלויים באש 

ַתְכִליֽמּוָה – תביישו אותה  1�

ֹּ֥לּו ָלּ֖ה – תפילו בכוונה  שׁ ֹל־ּתָ שׁ  16
 חבילות קצורות, להקל עליה 

לאסוף מהר

ְחּבֹט֙ – דשה, הפרידה בין  ַוּתַ  17 
 הגרעינים לקש 

ֵאיפָ֥ה – מידת נפח, שני דליים בערך 

ּה – השאירה  ְבָעֽ ָ ר־הֹוִתָ֖רה ִמּשׂ ֶ אֵ֥ת ֲאשׁ  1�
לנעמי מהקלי שנתן לה בועז לאכול 

֖ים – שעשה  ַחּיִ א־ָעַז֣ב ַחְסדֹּ֔ו ֶאת־ַהֽ ֹלֽ  20
מעשה טוב עם רות ונעמי שנשארו 

 בחיים
ּגֲֹאֵל֖נּו ֽהּוא – הוא אחד מהאנשים  ִמֽ

אשר יכול לקחת את רות לאישה 
ולגאול את נחלת אבימלך

֥לֹות – עד שהסתיימה עונת  ַעד־ּכְ  23
הקציר
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4. א. מדוע מחייבת התורה את בעלי השדה לוותר ולתת לעניים 
מיבולם?

ב. כיצד מסיעת המדינה והחברה בימינו לחלשים ולנזקקים 
בחברה?

ג. הציעו מה ניתן עוד לעשות למען השכבות החלשות 
במדינה?

עיינו בפסוקים 5–9:  .5

א. כיצד אפשר לדעת שרות הרשימה את הנער הניצב על 
הקוצרים?

ב. כיצד הפלה בועז לטובה את רות, ומדוע עשה זאת?

מהו ההסבר בפסוקים 23-18 ליחס המיוחד שמקבלת רות  ג. 
מבועז?

ניר דמיין ואייר שיחה בין בועז והאחראי על הקציר בין הקוצרים 
בשדה בועז: 
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המלקטות/ עדי נס, אמן צילום בן ימינו.

מחה נעמי כאשר שמעה מפי רות שליקטה בשדהו של  מדוע ׂשָ   .6
בועז? קראו גם את הכתוב במסגרת להלן.

קראו את דברי נעמי בפרק א, פסוקים 11–13, וכן את דבריה   .7
בפרקנו ובפסוק 20. כיצד השתנתה דעתה של נעמי בנוגע 
לסיכוי של רות להינשא בבית לחם ולגאול את שם המת? 

האם לדעתכם יש מקום לתצלום זה בפרק זה? נמקו דעתכם.    .8

בימים קדומים, כאשר אדם מסוים היה חייב למכור את שדהו, לאחד מאחיו 
היתה זכות ראשונים לקנות ממנו את השדה, כך שהשדה יישאר ברשות 

המשפחה. הקונה את השדה מכונה "גֹוֵאל". אם קרה שנפטר בעל השדה, והוא 
נשוי ללא ילדים, האח הגואל שקנה את שדה המת צריך לקחת את אלמנתו 

לאישה. אם אין למת אח, קרוב משפחה אחר יכול להיות הגואל. הילד שייוולד 
לגואל ולאשתו נושא את שם המת ובבגרותו הוא יורש את שדה המת.
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ָמנֹ֖וַח – שלווה בבית הבעל החדש  1

ַדְעתָּ֔נּו – קרובנו מֹֽ  2  
זֶֹר֛ה – מפריד ומפזר את קליפות 

גרעיני החיטה 

ָוַסְ֗כּתְ – תתבשמי בשמן ריחני  3 
ְמֹלַתִ֛יְך( – תתקשטי  ְושְַׂ֧מּתְ שמלתך )ׂשִ

 במיטב הבגדים
ְֽדִע֣י ָלאִ֔ישׁ - תדאגי שבועז לא  ּוָ ַאל־ּתִ

יבחין בך עד הלילה

ֹלָת֖יו – ליד רגליו ַמְרּגְ 	�

ַבלָּ֔ט – בלאט, בשקט, בסתר  7

ֱֽחרַ֥ד ָהִא֖ישׁ – בועז נבהל ַוּיֶ  � 
פֵ֑ת - התפתל, התעוות כשהקיץ  ּלָ ַוּיִ

לפתע

ַ֣ער ַעמִּ֔י – כולם יודעים  ַ ל־שׁ כִּ֤י יֹודֵַ֨ע֙ ּכָ  11 
ּתְ – מוצלחת וחרוצה  ת ַחִ֖יל ָאֽ ֶ אֵ֥שׁ

לֹ֨א ַיְחּפֹ֧ץ – לא ירצה  13 
ֶטֶ֛רם( ַיכִּ֥יר ִא֖ישׁ ֶאת־ֵרעֵ֑הּו –  בטרום )ּבְ

לפני שהאיר הבוקר

ת ָעלֶ֔יָה – נתן לה ֶ ֣שׁ ַוּיָ  15 

תִּ֑י – מה קרה איתך  ִמי־ַאּ֣תְ ּבִ

בָ֑ר – נראה מה יקרה ֵא֖יְך ִיּפֹ֣ל ּדָ  18 

ֹום – עד שיסיים  ָב֖ר ַהּיֽ לָּ֥ה ַהּדָ י־ִאם־ּכִ ֽ ּכִ

לטפל בעניין עוד היום

פרק ג

 נעמי רוקמת תוכנית, כדי לעזור 
לרות לשקם את חייה

פסוקים 5-1

עד כה ראינו שרות היא היוזמת ביחסיה עם נעמי. מה היו   .1
יוזמותיה?

מיהי בעלת היוזמה בפרקנו? א.   .2

כיצד הציעה נעמי לרות לפעול כדי לשכנע את בועז להיות  ב. 
לה לגואל?  

ֲאָפה נעמי להשיא את רות לבועז? מדוע ׁשָ ג. 

קראו את פסוקים 10-9: באיזה משפט משתמשת רות כדי  א.   .3
להסביר לבועז את סיבת בואה אליו? צטטו.

ערכו השוואה בין המפגש הראשון של רות ובועז למפגש  ב. 
הנוכחי עמו. 

ג. השלימו את הטבלה

מטרת ההשוואה: למצוא את השוני ואת הדמיון בין הפגישות. 
 בפגישה הראשונההתבחינים:

)פרק ב פסוקים 5–18(
 בפגישה השנייה 

)פרק ג פסוקים 8–15(
מיהו היוזם את 

השיחה?

מהו נושא השיחה?

כיצד מתנהגת רות ?

כיצד מתייחס בועז 
לרות?

ד. מהן מסקנותיכם מההשוואה בין הפגישות?
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א.  ראו את פסוקים 11-10: כיצד מכֶנה בועז את רות? מה   .4
אפשר ללמוד מכך על יחסו אליה?

ב. מהם דברי השבח שבפי בועז לרות?

קראו את פסוקים 16-12: מדוע בועז עדיין אינו יכול  א.   .5
לקיים את בקשתה של רות?

ב.  כיצד יכולה רות להבין שבועז אכן מעוניין לקחת אותה 
לאישה?

כיצד דואג בועז שפגישתם הֵליִלית לא תיהפך לנושא רכילות   .6
בפי האנשים? 

א.  קראו את פסוק 17: מה סיפרה רות לנעמי עם שובה   .7
מהגורן? התייחסו גם לפרטים שסיפרה על השיחה בינה 

לבועז.

מה אפשר ללמוד על תכונותיו של בועז מתוך המסופר  ב. 
בפרק?
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פרק ד 

בשער העיר בית לחם נערך טקס גאולה

קראו את הקטע לעיל. מדוע מתאים שער העיר להיות מקום   .1
המשפט?

קראו את פסוקים 3-1: כיצד ארגן בועז את טקס הגאולה? א.   .2

איזה מן ההסברים שלעיל מתאים לפרקנו?   .3

שערו מדוע ויתר קרוב המשפחה הקרוב ביותר על זכותו    .4
לגאול את שדה אלימלך? 

הגואל שהיתה לו זכות ראשונה לגאול ויתר על זכותו. שערו   .5
מדוע מביא המספר את סיפורו, הרי הוא כשלעצמו אינו חשוב 

להמשך העלילה?

 6. קראו את פסוקים 10-7: 
בטקס הגאולה יש שני חלקים – מהם?

ַע֮ר". שער העיר היה מקום מרכזי  ַ הפרק פותח במשפט "ּובַֹ֨עז ָעָל֣ה ַהּשׁ
בחיי הערים המוקפות חומה. המסחר התנהל ברחבה שליד השער. 

בעלי מלאכה, סוחרים ותושבי העיר באו לרחבה לקנות מוצרים 
שונים ולפגוש אנשים. גם בתי הדין פעלו בשער העיר. 

לֹוִני ַאְלמֹוִני" הוא: משמעות הביטוי "ּפְ  
• כינוי לאדם ששמו לא ידוע.  

• כינוי לאדם ששמו לא חשוב.  
• כינוי לאדם שאין רוצים ִלְנקֹב בשמו.  

֥סּוָרה - גש הנה   1 
ֹלִנ֣י ַאְלמֹנִ֑י – כינוי לאדם שאין  ּפְ

מזכירים את שמו 

ְכָר֣ה ָנֳֽעמִ֔י – נעמי עומדת למכור  ָמֽ  3

ֶאְגלֶ֧ה ָאְזְנָך֣ – אביא לתשומת לבך 	� 
ְגַאל֙ – אם רוצה אתה לגאול  ִאם־ּתִ

עשה זאת, כי לך הזכות הראשונה

ִח֖ית ֶאת־ַנֲֽחָלתִ֑י – שמא אגרום  ְ ן־ַאשׁ ּפֶ  6
נזק לנחלתי אם אקח את רות לאישה  

ָרֵא֜ל – זה היה המנהג  ִיׂשְ ְוזֹא֩ת ְלָפנִ֨ים ּבְ  7
 באותם ימים רחוקים

מּוָרה֙ – בכל מקרה  ֻאלָּ֤ה ְוַעל־ַהּתְ ַעל־ַהּגְ

של גאולת נחלה אם בכסף ואם 
 בהחלפה של שדה בשדה

בָ֔ר – לתת תוקף חוקי  ל־ּדָ ֣ם ּכָ ְלַקּיֵ

 לקנייה 
לַ֥ף – הוציא את נעלו ָ  שׁ

עּוָד֖ה – שליפת הנעל היא  ְוזֹ֥את ַהּתְ

העדות לקנייה
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ניר דמיין ואייר את שיחת האנשים בשער העיר:
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א. קראו את פסוקים 12-11:   .7 
מה היתה האווירה בשער בית לחם בזמן הטקס?

ב. כיצד בירכו הזקנים את הזוג? הסבירו וצטטו.  

א. כיצד השתנו חייהן של רות ונעמי?    .8

רֵ֧ת – לא יישכח שם המת;  א־ִיּכָ ְוֹלֽ  10
הנחלה תקרא על שם מחלון

בֵ֥ית ָלֶֽחם - ולעולם ייזכר  ֖ם ּבְ ֵ ּוְקָרא־שׁ  11
 שמך בבית לחם

ֵב֣ית פֶֶּ֔רץ – בנו של יהודה, שאליו  ּכְ

משתייכת משפחתו של בועז

בִּ֥ית ָלְ֛ך ּגֵֹא֖ל – לא הכרית,  ְ ֹל֣א ִהשׁ  1�
לא הפסיק את קיומו של גואל 

ממשפחתך: שם הבן ייזכר על ידי 
הבן שייוולד 

֣יב נֶֶ֔פשׁ – יביא שלווה לנפשך  ִ ֵמשׁ  1� 
ֵת֣הּו – הניחה אותו ִ שׁ ַוּתְ
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לסיכום

המספר מעוניין ללמד את הקורא שיש גמול לאנשים טובים   .1
שמעשיהם הם מעשי חסד. כיצד בא הדבר לידי ביטוי במגילת 

רות?

על איזו שאלה עונה המידע הבא:  .2

א.  כיצד מצטיירים הזרים:   .3 
במגילת רות   א. 

בספר יונה  ב. 
במגילת אסתר ג. 

מה אתם יודעים על היחס לזרים שהתגיירו ובאו מרצונם  ב. 
לחיות בין יהודים בארצנו?

לפני כ־1300 שנים הנהיגו חכמינו את קריאת מגילת רות בבתי הכנסת בחג 
השבועות מהטעמים האלה:

•  עלילת מגילת רות מתרחשת בזמן הקציר ושבועות הוא חג הקציר.
•  לפי המסורת קיבלו אבותינו את התורה בחג השבועות ורות קשרה את 

חייה בעמנו ובתורתנו.
•  התורה דורשת לנהוג בחסד ולעשות את הטוב ומגילת רות היא מגילה 

שעניינה חסד ורחמים.
•  המגילה מסתיימת בכך שנינּה של רות הוא דוד המלך ולפי המסורת דוד 

המלך נולד ומת בשבועות.



תהלים

דוד מנגן בנבל, פסיפס מבית כנסת עתיק בעזה. 
בפינה הימנית העליונה כתוב השם "דוד".
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ספר תהלים הוא הראשון בקובץ "כתובים" שבתנ"ך. תהלים הוא 
אוסף של 150 מזמורים, שהם שירי תפילה לאל, ביניהם מזמורי 

תחינה, תלונה, בקשה ותודה. הכותרות ברוב המזמורים מייחסות את 
חיבורם לדוד, אך זוהי מסורת בלבד. 

במסכת בבא בתרא )דף יד ב(, כתוב: "דוד כתב ספר תהלים על ידי 
עשרה זקנים". בכותרת למזמור המצוי בסוף ספר שמואל מכונה דוד 

"נעים זמירות ישראל", )שמואל ב כג, 1(. 
חוקרי התנ"ך סבורים שהמזמורים נכתבו בזמנים שונים ובמקומות 
שונים הן בארץ ישראל והן בגולה. הדבר מעמיד בספק את ייחוס 

הספר לדוד המלך.

מזמורים משובצים בספרים רבים בתנ"ך, אך ספר תהלים הוא האוסף 
הגדול ביותר שלהם. 

בספר תהלים יש מזמורים המתאימים למצבים שונים בחיי האדם. 
לכן משובצים מזמורי תהלים רבים בסידור התפילה. יש גם שנוהגים 
לקרוא פרקי תהלים כאשר צפויה סכנה, בשעת מסע, ליד מיטתו של 
חולה, באזכרות ובכל זמן שהאדם מרגיש צורך לפנות לאלוהים. לפי 
המסורת היהודית קריאת פרקי תהלים עשויה לעורר את רחמי האל.
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פרק כג

קראו את המזמור

המשורר פותח במשל. הוא ממשיל את ה' לרועה שלו.  א.   .1
שערו מדוע? 

ב. לפי תוכן המשל, למה ממשיל המשורר את עצמו?

המשורר מתאר במשל קצר את יחס הרועה לצאנו.  .2

קראו את פסוקים 2–3. בפסוקים אלה המשורר "מצייר"  א. 
אותה כפי שהיא מצטיירת בדמיונכם. במילים תמונה. תארו 

לאילו תחומים חשובים דואג אלוהים, המכונה "רועי", לבן  ב. 
הצאן?

הביטוי "ֵמי ְמנּוחֹות" מתאר מקום שבו זורמים לאט ובשלווה  ג.  
מים. גם בימינו משתמשים בביטוי זה במשמעות המקראית 
ָאל, תיאור מצב של רוגע ושלווה. למשל:  ובעיקר כביטוי ֻמׁשְ
הוויכוח בכיתה התנהל על מי מנוחות. כתבו גם אתם משפט 

והשתמשו בביטוי זה במשמעות המושאלת.

ֹובֵ֑ב". הסבירו מה כוונת הביטוי  ִ֥י ְישׁ בפסוק 4 כתוב: "ַנְפשׁ ד. 
"ְמׁשֹוֵבב ֶנֶפׁש" בכול אחד מהמשפטים הבאים: 

סבי אומר שביקורי אצלו משובבים את נפשו.  •
לאחר שהבריא מפציעתו אמר האיש לאחות שטיפלה בו   •

י".  במסירות: "ׁשֹוַבְבְת ֶאת ַנְפׁשִ

לכל סוגי השירה יש אמצעים ספרותיים משותפים, כגון דימויים, 
ָאלֹות ועוד. לשירה בתנ"ך יש, בנוסף לכך, אמצעים ספרותיים  ַהׁשְ

ְקּבֶֹלת". נעסוק בהם  ַיֲחִדים אותה, והבולט שבהם היא "ּתִ ַהּמְ
במהלך לימוד מזמורי התהלים שבתוכנית הלימודים. 

ְיהוָ֥ה רִֹ֝ע֗י – ה' בעבורי הוא כמו רועה   1
האחראי על העדר

יצִֵ֑ני – ירביצני,  א ַיְרּבִ ֶ ְנאֹ֣ות דֶּ֭שׁ ּבִ  2
יגרום לי לרבוץ, יוביל אותי בשלום 

 במקומות מרעה טובים
 ֵמ֖י ְמֻנחֹ֣ות – מים שקטים

ֹובֵ֑ב -	ייתן לי מנוחה ושלווה ִ֥י ְישׁ  ַנְפשׁ
ֵלי־ֶצֶ֗֝דק – ידריך אותי ללכת  ַיְֽנחִֵ֥ני ְבַמְעּגְ

בדרך הישרה

גֵ֪יא ַצְלָמֶ֡ות - גיא אפל ומפחיד  � 
ָ֗ך – שמות שונים  ַעְנּתֶ ְ ְבְטךָ֥ ּוִ֝משׁ ִ שׁ

למקל הרועה, בהתאם לשימוש 
 שנעשה בו

ִני – ינחמו אותי. ירגיעו אותי  ְיַנֲֽחֻמֽ

 בזמן מצוקה
֗י – תמרח בשמן את  ִ ֶֶ֥מן רֹ֝אשׁ ְַ֥נּתָ ַבּשׁ ּשׁ ּדִ

 ראשי
ּכֹוסִ֥י ְרָוָיֽה – כוס היין שלי מלאה 

ומרווה אותי 

ְבתִּ֥י – אשב בנחת ַ ְושׁ  6
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א.  קראו את פסוק 4: במה מנוגד תיאור מצבו של המשורר   .3
בפסוק זה ממצבו בפסוקים 2–3? 

ב. מהו הצליל החוזר במשפט: "ֹלא־ִאיָרא ָרע"?

כיצד מבטא המשורר את ביטחונו באל – הרועה - בזמן  ג. 
מצוקה?

לאילו שני תפקידים שונים מרמזים הכינויים של מקל  א.   .4
 הרועים "שבט" ו"משענת"?

ֵֶ֔בט", שמות  ּשׁ ֩ה אִ֨ישׁ ֶאת־ַעְבּדֹ֜ו ֤אֹו ֶאת־ֲאָמתֹו֙ ּבַ י־ַיּכֶ )השוו: "ְוִכֽ
כא, 20(.

באילו ביטויים מביע המשורר את אמונתו בעזרת האל.  ב. 
 בחרו שלושה ביטויים. 

בעל המזמור מאמין שהאל משגיח עליו, הוא פונה אליו 
ִני" - כיצד מוצא האדם  ה ְיַנֲֽחֻמֽ ָ֗ך ֵהּ֣מָ ַעְנּתֶ ְ ְבְטךָ֥ ּוִ֝משׁ ִ ואומר: "שׁ

נחמה בשני תפקידים אלו של האל?

קראו את פסוקים 5–6:  .5

באילו ביטויים מושאלים משתמש המשורר כדי להוסיף  א. 
ולתאר מה עושה האל למענו?

מה מסמלים הביטויים המושאלים?  ב. 

אילו דברים שלא אמר המשורר בפסוקים 4-1, הוא מוסיף   .6
בפסוקים 5–6?

7. מהי תקוותו של המשורר לפי הפסוק המסיים את המזמור?

8. באילו מצבים הייתם גם אתם רוצים להרגיש את הביטחון 
שמרגיש המשורר?

מזמור כג הוא אחד מהפרקים הידועים והאהובים בספר   .9
תהלים. נסו להסביר מדוע.
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10. נוהגים לשיר את מזמור כג בהזדמנויות שונות. מצאו ביוטיוב 
את שירת המזמור והשמיעו אותה בכיתה. 

רועה וצאנו.
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פרק קכב 

שיר הלל לירושלים

לפניכם חלוקת הפרק לנושאים. כתבו את מספרי הפסוקים   .1
המתאימים לכל נושא:  

א. פתיחה: הבשורה על העלייה לרגל וביצועה

ב. מראה העיר ירושלים

ג. תפקידיה של ירושלים בחיי העם

ד. תפילה למען ירושלים

כיצד באה לידי ביטוי בשיר חשיבותה של ירושלים בעיני   .2
הדובר )רשמו את הפסוקים(: 

א. מבחינה דתית 

ב. מבחינה חברתית

ג. היותה עיר הצדק והמשפט 

ו",  ֽ ָרה־לָּּ֥ה ַיְחּדָ ֻחּבְ ֶ ִ֝ע֗יר שׁ ר' יהושע בן לוי הסביר את המשפט: "ּכְ   .3
כך: "עיר שהיא עושה כל ישראל חברים" 

)תלמוד ירושלמי, חגיגה פרק ג הלכה ו(.

מזמור קכב מתאר את התרגשותו והתלהבותו של עולה לרגל, 
שמתכונן לקראת ביקורו בירושלים, ואת שמחתו ורגשותיו 

כשהוא מגיע לשעריה.
ֲעלֹ֗ות". לכותרת זו הוצעו  ּמַ ִ֥יר ַהֽ המזמור פותח בכותרת "שׁ

פירושים אחדים. לפניכם שניים מהם:
א.  בבית המקדש היו מדרגות, מעלות שעליהן עמדו מקהלות 

לוויים ששרו בלוויית כלי נגינה את המזמור הזה.
ב.  המילה "מעלות" קשורה לשורש על"ה והכוונה אולי לעולי 

הרגל ששרו את השיר בהגיעם לירושלים. 

ְמִר֣ים לִ֑י...	– שמחתי  אֹֽ י ּבְ שַָׂ֭מְחּתִ  1 
 מהרגע שהציעו לי להצטרף 

לעלייה לרגל לירושלים 

עְֹֽ֭מדֹות ָהיּ֣ו ַרְגלֵ֑ינּו...– הגענו לשערי   2
ירושלים

נּויָ֑ה – העיר הבנויה  לִַ֥ם ַהּבְ ָ ְיֽרּושׁ  3
 בשלמותה

ו - עיר שכל  ֽ ָרה־לָּּ֥ה ַיְחּדָ ֻחּבְ ֶ ִ֝ע֗יר שׁ ּכְ

חלקיה קשורים זה לזה; אולי גם עיר 
שיש בה אחדות וחברות בין עולי 

הרגל לבין תושבי העיר

ְבֵטי־יָּ֭ה – עם ישראל על כל  ִ שׁ  � 
 שבטיו הוא עם אחד

ָראֵ֑ל    – כשהם מקיימים  ֵעדּ֣ות ְלִיׂשְ

 את החוק לעלות לרגל על פי 
מצוות התורה 

לִָ֑ם – התפללו  ָ לֹ֣ום ְיֽרּושׁ ְ ֲַֽ֭אלּו שׁ שׁ  6 
 למען שלום העיר

ִיְך – ותזכו בשלווה  ֲהָבֽ ָל֗יּו אֹֽ ְ  ִי֝שׁ

בזכות תפילתכם

ֵחילְֵ֑ך – בחומתך )משום שלא  ּבְ  7 
 יעזו לתקוף את העיר אויבים(. 

 פסוק 7 הוא נוסח הברכה  
לירושלים

ַאַח֣י ְוֵרעָ֑י - בני עמי   �
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איזו השפעה יש לירושלים על העם לפי הסברו של ר' יהושע   
בן לוי? 

כתבו מכתב שכתב בימינו נער שהגיע מחוץ לארץ בפעם    .4
הראשונה לירושלים וכתב את רשמיו.

צטטו את המשפט שממנו אפשר ללמוד שמחבר המזמור    .5
מאמין שאושרו של האדם מותנה במצבה הטוב של ירושלים.

מצאו וכתבו שתי דוגמאות לתקבולת נרדפת בפרק קכב. א.   .6

מצאו וכתבו שתי דוגמאות לתקבולת משלימה בפרק קכב. ב. 

הפסוק בשירה התנ"כית בנוי בדרך כלל משני חלקים, שהמקצב 
שלהם )מספר המילים או ההברות( זהה או דומה:

א.  לעתים החלק השני מביע במילים אחרות את הרעיון המובע 
בחלק הראשון.

ב.  לעתים החלק השני משלים את הכתוב בחלק הראשון. 
ג.  לעתים מוצאים בחלק השני רעיון זהה לכתוב בחלק הראשון, 

בצורה מנוגדת לו. אך הוא מובע 

לצורת כתיבה שירית זו קוראים תקבולת.
•  דוגמה לתקבולת נרדפת )משפט שבו הרעיון שבחלק הראשון 

 מובע גם בחלק השני אבל במילים אחרות(:
ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני. יֵצִני,   א, ַיְרּבִ ֶ שׁ ְנאֹות ּדֶ ּבִ

•  דוגמה לתקבולת משלימה )משפט שבו החלק השני במשפט 
 משלים את הנאמר בחלק הראשון(:

ה ְיַנֲחֻמִני. ָך  ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְ ְבְטָך ּוִמשׁ ִ שׁ

אין במזמור זה תקבולת ניגודית, אבל הנה דוגמה לה:
ֹו )משלי י, 1( ִ֝ס֗יל ּתּוגַ֥ת ִאּמֽ ּובֵ֥ן ּכְ ח־אָ֑ב   ּמַ ֣ן חָָ֭כם ְיׂשַ ּבֵ
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בחרו אחת משתי המשימות הבאות:  .7

המשורר קורא לבאים אל העיר לברך את ירושלים. מצאו  א. 
את הפסוק המתאים והכינו כרזה. תוכלו לתלות את 

הכרזות בכיתה או בחדרכם בבית.

הכינו רקע של חומת ירושלים והדביקו עליה את  ב. 
תמונותיכם ואת תמונות בני משפחתכם, כאשר הם עומדים 

בועה  בשערי העיר. הוסיפו לכל דמות בועה וכתבו בכל 
ברכות לירושלים מהכתוב או משלכם.

� אבות דרבי נתן היא "תוספתא"- סוג של פרשנות על מסכת אבות שבמשנה.

בחג העלייה לרגל הגיעו יהודים באלפיהם, מַרחבי הגולה ומארץ ישראל 
לירושלים. הם התקבלו במאור פנים על ידי תושבי העיר. התושבים פתחו את 

בתיהם בפני האורחים והזמינו אותם ללון בבתיהם ובחצרותיהם. למרות הצפיפות 
בעיר בשל מספרם הרב של עולי הרגל, מסופר כי: "מעולם לא אמר אדם לחברו 

לא מצאתי מיטה שאשן עליה בירושלים" )על פי אבות דרבי נתן� פרק לה(.
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פרק קכח

האדם ההולך בדרכי ה' זוכה באושר

לפי פסוק 1, מי נחשב ל"ְיֵר֣א ה'"?  .1

א.  "ֶדֶרך ה'" משמעותה גם לעבוד עבודה מאומצת, שנותנת   .2
לאדם אפשרות להתפרנס. מצאו וכתבו את הפסוק המרמז 

לכך.

עיינו בבראשית פרק ג, פסוקים 17–18. איך נתפסת  ב. 
העבודה הקשה בבראשית ואיך היא נתפסת במזמור?

א.  קראו את פסוק 3: באילו דימויים משתמש המשורר כדי   .3
לתאר את האושר במשפחתו של ירא ה'? 

ב.  מאיזה תחום לקוחים דימויים אלה?

מה מאחל המשורר:   .4

א. לירא ה'

ב. לעיר ירושלים

ג. לעם ישראל

כיצד ניתן ללמוד מהמזמור שאושרו של האדם הפרטי  א.   .5
מותנה במצבה הטוב של ירושלים?

חישבו והציעו דרך יצירתית לבטא את הפרק )איור, מחול,   .6
מוסיקה, התאמת מנגינה, ראיון עם ירא ה' ועוד(. תוכלו 

לעבוד לבד או בקבוצה. 

ֵרי – מאושר ְ אַ֭שׁ  1

֣י תֹאכֵ֑ל – תתפרנס  יָך ּכִ ְיִג֣יַע כַּּ֭פֶ  2
מעבודת ידיך

֮ה – אשתך דומה  ִרּיָ גֶֶ֥פן ּפֹֽ ךָ֤ ׀ ּכְ ּתְ ְ ֶאשׁ  3
לשיח גפן שמניב ענבים רבים. כלומר 

 היא ולדנית, אם לבנים רבים 
תֵ֪י בֵ֫יתֶָ֥ך – בקצה הבית, בחדרי  ַיְרּכְ ּבְ

 המנוחה
ִתֵל֣י ֵזיתִ֑ים – בניך דומים  ְ שׁ בֶָּ֭ניָך ּכִ

לשתילי זיתים, שיצמחו לעצים 
חסונים מניבי פרי 
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ִיְך" ַאְרְמנֹוָתֽ ְ֝לָו֗ה ּבְ ַ ֵחילְֵ֑ך שׁ ֥לֹום ּבְ ָ י־שׁ ִיְך. ְיִהֽ ֲהָבֽ ָל֗יּו אֹֽ ְ לִָ֑ם ִי֝שׁ ָ לֹ֣ום ְיֽרּושׁ ְ ֲַֽ֭אלּו שׁ  "שׁ
)תהלים קכ"ב, 7-6(, עבודת פליז מבצלאל, שנות ה־90 המאה העשרים.


