
 לב-בס''ד דף עבודה מלכים א פרק יב פס' כו

 מי יפסיק להיות מלך אם תשוב הממלכה לבית דוד? _____________________לפי דברי ירבעם,  –פס' כו  .1

 תשוב הממלכה לבית דוד. הסבר זה מופיע בפס' כז בלבד. מדועהפסוק איננו מסביר  -שים לב

 . פועלליד תחילת כל חלק מופיע  –שים לב פס' כז, וחלק אותו לארבעה חלקים.   קרא את  .2

 

 ִאם: 

 
 

 
 

 

 

 

לפני אלו חלקים אפשר לשים את המלה  קרא שוב את החלקים. המלה "אם" המופיעה בראש הפסוק שייכת לאלו חלקים?

ה מפחד ירבעם? מ  ליד החלקים להם היא שייכת, והסבר: מִ  (? כתוב את המלים "אם" ו"אז"THEN"אז" )

________________________________________ 

 איך זביחה בבית המקדש בירושלים ישיב את לב העם אל רחבעם ואל בית דוד? האם הפסוק מסביר? _________** .3

 הנה ההסבר של הרד''ק, הלקוח מן הגמרא סנהדרין קא ע''ב:**

ה רָּ ֲעזָּ  אלא למלכי בית דוד בלבד."  )כתוב בבריתא(: "אין ישיבה בָּ

 "כיון שיראו שרחבעם יושב ואני עומד, יאמר העם: "מורד במלכות הוא" שאם היה מלך, היה יושב."אמר ירבעם: 

לגיטימי. -( את המעמד של ירבעם כמלך לאemphasizesהסבר במלים שלך איך בית המקדש מדגיש )

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

מה מחליט ירבעם לעשות, כדי שהעם לא יעלה קרא את פס' כח, והסבר במלים שלך:  .4

מלים "אלה מאיפה לקוחות ה ______________________________________________________לירושלים?

ד. מי אמר את המלים האלה בפעם הראשונה? -אלהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים"? עיין בשמות פרק לב, פס' א

_____________________ 

 הנה כמה שאלות על מעשה ירבעם: 

 מדוע לעשות דווקא עגלים?  .א

 מדוע לומר את המלים שאהרן אמר אותן בסיפור עגל הזהב?  .ב

 מדוע לעשות שני עגלים ולא אחד?  .ג

 על השאלות האלה משיב הרד''ק בפרושו. קרא את דבריו, וענה על השאלות האלה. 

 : מבוא1חלק 

 

 

 

ל? איך זה עוזר לו? -( שהמלכות נחלקה ברצון האto emphasizeשאלה: מדוע חשוב לירבעם להדגיש )

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  

ל, כמו שאמר אחיה השילוני -אמר )ירבעם( להם )=לעם(: הלא ידעתם כי המלכות נחלקה ברצון הא

לא רצה במלכות בית דוד, ולא רצה גם כן  ל-לח(. אם כן, הא-הנביא )מלכים א פרק יא פס' כט

  ו ותזבחו שם. בירושלים שהוא מלכות בית דוד. אם כן, נעשה מקום אחר שתבא



 

 :2חלק 

 מדוע עגל 

 

 

 

 

 

 ______________ ( בין עצמו לבין איזה מנהיג בעבר?causes to be parallelירבעם מקביל )

 מלא את החסר: כמו שבהר סיני, _______ היה חסר לעם, כך גם עכשו, אומר ירבעם, ____ חסר לעם.

 כמו שאז, עשו __________ במקום משה, כך גם עכשו נעשה ___________ במקום ירושלים.

 

מדוע, אם כן, אומר ירבעם את המלים שאמר אהרן לעם? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 מה תפקיד העגל, לפי דברי ירבעם האלה?_________________________________________ 

האם במדבר התכוונו לעבוד אלילים, ולא לעבוד את ה' כשעשו את העגל? 

)הסבר!(____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

האם ירבעם התכוון לעבוד אלילים ולא לעבוד את ה' כשעשה את העגל? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

    : 3ק חל

 מדוע שנים

 

 

 

 

 מדוע חשוב לעם שיבואו אל המקום בו נמצא העגל? מה הם יוכלו לעשות באותו מקום, שלא יוכלו לעשות במקום אחר?

ה( במקום בו  רָּ ה )=גָּ שֹורָּ  ׁ  נמצא העגל. זכור: ירבעם אומר לעם ש_____ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ן )= .5 שאתה ישראלי שתמיד היה הולך לירושלים, ואתה מגיע בפעם הראשונה לבית אל ורואה את העגל   (imagineדמיֵּ

? כתוב מספר משפטים: שעשה ירבעם, ואתה מחליט להקריב קורבן שם. על מה אתה חושב

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

 toמה עגל?  אמר )ירבעם( להם )=לעם(: הלא אהרן עשה לישראל עגל, להשרות )ול

cause to live השכינה בו, במקום משה שלא היה להם. גם אתם עתה, שאין לכם )

לפיכך  ל בו.-מקום השכינה שהוא ירושלים, נעשה עגל במקומו להשרות שכינת הא

שאמרו בעגל המדבר  אמר "אלא אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים", כמו

 )שמות לב פס' ד(, כי לא היתה כוונתם לעבודה זרה.

ת שיבאו כולם למקום אחד. " ולמה עשה שנים? כדי שלא להטריח ישראל ם אֶׂ ד, -ַויָּשֶׂ חָּ אֶׂ הָּ

ֵבית ת-בְּ אֶׂ ן-ֵאל; וְּ דָּ ַתן בְּ ד, נָּ חָּ אֶׂ " )מלכים א פרק יב פס' כט( לפי שאמר להם: זה המקום גם  .הָּ

)בראשית כח פס' כב( ובדן,  -להים"-כן נבחר כמו ירושלים יעקב אמר על המקום הזה "יהיה בית א

 שהוא סוף גבול ארץ ישראל.



 

 קרא את פסוק ל'. מדוע הדבר הופך להיות "חטאת" לעם? הנה תשובת הרד''ק: .6

 

 

 

 

 

 

 "קבלוהו" לשני מלים? ________   ________. מה קבלו העם? __________________חלק את המלה 

 המסביר איך לאט לאט עוברים מזביחה לה' במקום שאיננו ירושלים לזביחה לאלהים אחרים:  diagramצייר ציור או 

 

 

 

 

 

 לב. מי העמיד את הכהנים אשר אינם מבני לוי? ___________-**קרא את פסוקים לא .7

 

 כלומר, מישהו גורם למישהו אחר לעשות משהו. –כל פועל מן הצורה ֶהֱעִמיד, ִהְלִביש, ִהְרִכיב הוא צורת "הפעיל" 

 מה פירוש "להעמיד"? מי *גרם לכהנים* לעמוד?___________________________

 של הרד''ק.( 2, בחלק 4)עיין למעלה ומצא עוד פועל מצורת "הפעיל" בשאלה 

 האלה חייבים את התפקיד שלהם? ____________ למי הם נאמנים? _________________למי הכהנים 

מדוע ירבעם ֶהֱעִמיד כהנים חדשים? 

__________________________________________________________________________________ 

אר שירבעם יצר חג חדש. מדוע, לדעתך, עשה זאת? ובפס' לב, מת

_____________________________________________________________________________ 

 ל, -כי מתחילה לא אמר ירבעם כי לשם עבודה זרה היה עושה אותם, אלא לשם הא

 לוה, וממנו יצאו לאלהים אחרים ככל הגוים.-ואחר כך ...הדבר ההוא היה לחטאת, שקבלוהו כא


