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פרק ד'
ַריָהוּ ֶבןָ -צדוֹק,
א וַיְ ִהי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹהֶ ,מ ֶל ְך ַעלָ -כּל-יִ ְשׂ ָר ֵאל} .ס{ ב וְ ֵא ֶלּה ַה ָשּׂ ִריםֲ ,א ֶשׁר-לוֲֹ :עז ְ
הוֹשׁ ָפט ֶבּןֲ -א ִחילוּדַ ,ה ַמּ ְז ִכּיר} .ס{ ד
ישׁא ,ס ְֹפ ִרים; }ס{ יְ ָ
ַא ִחיָּה ְבּנֵי ִשׁ ָ
ַהכּ ֵֹהן} .ס{ ג ֱא ִליח ֶֹרף ו ֲ
ָתןַ ,על-
ַריָהוּ ֶבן-נ ָ
ֹהנִ ים} .ס{ ה ַו ֲעז ְ
ָתר ,כּ ֲ
ָדעַ ,עלַ -ה ָצּ ָבא; }ס{ וְ ָצדוֹק וְ ֶא ְבי ָ
וּ ְב ָניָהוּ ֶבן-יְ הוֹי ָ
ירם ֶבּן-
ַאדֹנִ ָ
ישׁרַ ,עלַ -ה ָבּיִ ת; }ס{ ו ֲ
ַא ִח ָ
ָתן כּ ֵֹהןֵ ,ר ֶעה ַה ֶמּ ֶל ְך} .ס{ ו ו ֲ
ַהנִּ ָצּ ִבים; }ס{ וְ זָבוּד ֶבּן-נ ָ
ַע ְב ָדּאַ ,עלַ -ה ַמּס} .ס{

 .1מי היו השרים של המלך שלמה ומה היה תפקיד כל אחד מהם? )השלם את הטבלה הבאה(:
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תפקידו
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 .2מיין את השרים ואת התפקידים לפי הקטגוריות הבאות:

כהונה ודת

צבא ומלחמה

ניהול הממלכה

ז וְ ִל ְשׁלֹמֹה ְשׁנֵיםָ -ע ָשׂר נִ ָצּ ִביםַ ,עלָ -כּל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִכ ְל ְכּלוּ ֶאתַ -ה ֶמּ ֶל ְך ,וְ ֶאתֵ -בּיתוֹ :ח ֶֹדשׁ ַבּ ָשּׁנָה יִ ְהיֶה ַעל-
מוֹתםֶ ,בּן-חוּר ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם} .ס{ ט ֶבּןֶ -דּ ֶקר ְבּ ָמ ַקץ
אחד ) ָה ֶא ָחד(ְ ,ל ַכ ְל ֵכּל} .ס{ ח וְ ֵא ֶלּה ְשׁ ָ
וּבית ָשׁ ֶמשׁ; וְ ֵאילוֹןֵ ,בּית ָחנָן} .ס{ י ֶבּןֶ -ח ֶסדָ ,בּ ֲארֻבּוֹת; לוֹ שֹׂכֹה ,וְ ָכלֶ -א ֶרץ ֵח ֶפר.
וּב ַשׁ ַע ְל ִביםֵ ,
ְ
ָפת דֹּאר; ָט ַפתַ ,בּתְ -שׁלֹמֹהָ ,היְ ָתה לּוְֹ ,ל ִא ָשּׁה} .ס{ יב ַבּ ֲענָאֶ ,בּן-
ָדבָ ,כּל-נ ַ
}ס{ יא ֶבּןֲ -א ִבינ ָ
אָבל
וּמ ִגדּוֹ; וְ ָכלֵ -בּית ְשׁאָן ֲא ֶשׁר ֵא ֶצל ָצ ְר ַתנָה ִמ ַתּ ַחת ְליִ ְז ְר ֶעאלִ ,מ ֵבּית ְשׁאָן ַעד ֵ
ַךְ ,
ֲא ִחילוּדַ ,תּ ְענ ְ
ַשּׁה ֲא ֶשׁר ַבּ ִגּ ְל ָעד ,לוֹ
ָאיר ֶבּןְ -מנ ֶ
ֶברְ ,בּ ָרמֹת ִגּ ְל ָעד; לוֹ ַחוֹּת י ִ
ָק ְמ ָעם} .ס{ יג ֶבּן-גּ ֶ
חוֹלהַ ,עדֵ ,מ ֵע ֶבר ְלי ְ
ְמ ָ
ָדב ֶבּןִ -עדֹּא,
יח נְ ח ֶֹשׁת} .ס{ יד ֲא ִחינ ָ
וּב ִר ַ
חוֹמה ְ
אַרגֹּב ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּ ָשׁןִ --שׁ ִשּׁים ָע ִרים ְגּדֹלוֹתָ ,
ֶח ֶבל ְ
ַפ ָתּ ִלי; גַּם-הוּאָ ,ל ַקח ֶאתָ -בּ ְשׂ ַמת ַבּתְ -שׁלֹמֹהְ --ל ִא ָשּׁה} .ס{ טז
ימ ַעץְ ,בּנ ְ
ַמ ֲחנָיְ ָמה} .ס{ טו ֲא ִח ַ
שכר} .ס{ יח ִשׁ ְמ ִעי ֶבןֵ -א ָלא,
רוּחְ ,בּיִ ָשּׂ ָ
הוֹשׁ ָפט ֶבּןָ -פּ ַ
וּב ָעלוֹת} .ס{ יז יְ ָ
אָשׁרְ ,
חוּשׁיְ ,בּ ֵ
ַבּ ֲענָאֶ ,בּןָ -
ֶבר ֶבּןֻ -א ִריְ ,בּ ֶא ֶרץ ִגּ ְל ָעדֶ --א ֶרץ ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹ ִרי ,וְ עֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ,וּנְ ִציב ֶא ָחד,
ָמן} .ס{ יט גּ ֶ
ְבּ ִבנְ י ִ
וּשׂ ֵמ ִחים.
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַר ִבּיםַ ,כּחוֹל ֲא ֶשׁרַ -עלַ -היָּם ָלרֹב ,א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתיםְ ,
אָרץ .כ יְ ָ
ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ

 .1כמה ניצבים היו לשלמה?
__________________________________________________________
 .2מה היה תפקידם?
__________________________________________________________
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 .3כתוב מה היה שמו של כל אחד מהניצבים והיכן בארץ הוא גר ,השלם את הטבלה הבאה:

הניצב

מקום מושבו

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

 .4כיצד מתאר המקרא את המצב בעם ישראל בתקופת שלמה?
א_____________________ .
ב_____________________ .
ג_____________________ .
ד_____________________ .

