בס"ד תנ"ך יא  -קמה
מלכים ב פרקים יח – כ :המלך חזקיה ופועלו
חזקיה עולה למלוך בימי מי שיהיה אחרון-מלכי-ישראל ,הושע בן אלה.
גודל הממלכה :חוזר וכובש את שטחי פלשת שאבדו קודמיו ,אולם בסוף ימי מלכותו במסגרת מסע סנחריב
נכבשת הממלכה על ידי האשורים( .מה שמעצים את הצלתה הניסית של ירושלים בעת המסע)
משך מלוכה 29 :שנים
פרק יח
קראי את הפסוקים הבאים – וכתבי כותרת לכתוב בפסוקים ,ועני על השאלות המובאות אחרי כל חלק:
פס ' א – ח__________________________________________________________________ :
✓ מהי ההערכה הרוחנית של חזקיה המלך? __________________________________________
✓ המלך חזקיהו עושה מהפכה דתית  .מהפכה זו ,המתוארת בספר מלב פרק יח בקצרה ,ובאריכות בדה"ב
פרקים כט-לא והיא כללה:
(____________________________________________________________________ )1
(____________________________________________________________________ )2
(( )3היעזרי בפסוק כב ,ובדברי הימים ב ,לא)_______________________________________ :
____________________________________________________________________
✓ מהו ההיבט המדיני המתואר בפסוקים אלו? צייני שתי פעולות שהוא עושה? (היעזרי בפס' ז – ח):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
מלבי"ם( :ז) והיה ה' עמו .כמו שדבק בה' כן היה ה' עמו ועי"כ [ועל ידי כך] השכיל בכל דרכיו ע"י [על
ידי] עזר א – לוה ותחת שבימי אחז גבר עליו מלך ישראל והוצרך להיות עבד לאשור כדי שיושיעהו מידו,
ופלישתים פשטו בארץ יהודה ,היה הכל בהפך ,הוא מרד במלך אשור:

פס' ט – יב__________________________________________________________________ :
✓ האם כבר שמענו על האירוע הזה לפני כן? אם כן ,איפה? _________________________________

פס' יג – טז_________________________________________________________________ :
✓ איזה כסף שלח חזקיה למלך אשור? ______________________________________________
פס' יז – כה_________________________________________________________________ :
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__________________________________________________________________________
✓ כתבי מי הן הדמויות הבאות:
רבשקה ____________________________________________________________________ -
אליקים בן – חלקיהו __________________________________________________________ -
שבנה _____________________________________________________________________ -
יואח בן – אסף _______________________________________________________________ -

✓ מי מכונה 'משענת הקנה הרצוץ'? ולמה הכוונה? ______________________________________
__________________________________________________________________________

פס' כו – כז__________________________________________________________________ :
✓ מה הייתה בקשת שרי חזקיהו מרבשקה ,ומדוע? ______________________________________
__________________________________________________________________________
✓ האם רבשקה נענה לבקשה זו? מדוע? _____________________________________________

פס' כח – לז_________________________________________________________________ :
סיכום הטענות של רבשקה:

מדינית

צבאית

דתית

מוראלית

הפרק נפתח במרידת חזקיהו במלך אשור ,ומסתיים בניסיון השכנוע של רבשקה את העם להיכנע ולא ללכת בדרכו של חזקיהו .שרי
חזקיהו מספרים לו על דברי רבשקה.

בס"ד תנ"ך יא  -קמה
פרק יט
פס' א – ה__________________________________________________________________ :
✓ אלו שתי פעולות עושה חזקיהו? _________________________________________________
__________________________________________________________________________
✓ מי הדמות החדשה שאנו שומעים עליה? ____________________________________________

פס' ו – ז___________________________________________________________________ :
פס' ח – יג__________________________________________________________________ :
✓ האם הנבואה של ישעיהו בפס' ו – ז התקיימה? כיצד? __________________________________
__________________________________________________________________________
פס' יד – יט_________________________________________________________________ :
פס' כד – לד_________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
פס' לה – לז_________________________________________________________________ :
✓ האם נבואת ישעיהו בפס' כד – לד התקיימה? כיצד? ___________________________________
__________________________________________________________________________

פרק כ (אינו חובה לבגרות ,אך חשוב להבנת התמונה הכוללת על חזקיהו ,אותה נרחיב בשיעור הבא)
פס' א – ג :מה מנבא ישעיהו לחזקיהו? וכיצד מגיב חזקיהו?
__________________________________________________________________________
פס' ד – יא :מה מנבא ישעיהו לחזקיהו? _______________________________________________
___________________________________________________ ,ונותן לו אות על אמתות הנבואה.
פס יב – יג :חזקיהו מראה לשליחי המלך בבל את אוצרותיו ,ודבר זה נחשב לו לחטא .בעקבות כך:
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פס' יד – יט :מה מנבא ישעיהו לחזקיהו? ______________________________________________
__________________________________________________________________________
פס' כ – כא :חתימה לימי מלכות חזקיהו

