
וצוחק  שלא  בטוח  המלך  שלמה  לְמלך?  לעזור  יכולה  דבורה  האם 
למשמע הרעיון: הדבורה היא יצור קטנטן, חלש ונחות, כיצד תוכל 

לעזור לו, "החכם מכל אדם"?!

"אין לך אדם שאין לו שעה" )אבות ד, ג( 

דבורה קטנה עקצה את אפו של שלמה המלך. האף נעשה אדום והמלך זעם, אך הדבורה הצליחה 
לשכנע אותו שישחרר אותה: "יום יבוא, ואשלם לך טובה תחת טובה." לא עברו ימים רבים, ומלכת 
ְשׁבָא באה אל ארמון המלך ובחנה את חוכמתו באמצעות חידות. זו היתה ההזדמנות של הדבורה 

הקטנה לעמוד בהבטחתה. 

הסיפור מאפשר פעילות בתחומים רבים: דמותו של שלמה, מלכת שבא ונושא המלוכה בכלל, 
חכמה ולמידה, פתגמים וחידות, יתרונו של כל אחד בתחומו הוא ועוד.

רעיונות לשילוב הספר בגן

ייהנו להציג אותו.  הגן  ילדי  ודרמטי מאד,  ציורי  בין מלכת שבא למלך שלמה  המפגש   >>
למלכה  המלך  כיד  אירוח  להכין  לשלמה,  המלכה  שמביאה  יפות  מתנות  להכין  תוכלו 
ולכל הפמלייה שלה, לחשוב על חידות נחמדות איתן "יתמודד" המלך, ולבסוף, לכרות 

ברית שלום בין שתי הממלכות הגדולות.

"איזהו חכם? הלומד מכל אדם" )מסכת אבות ד א(. בסיפור על שלמה המלך והדבורה   >>
אנו רואים שגם האיש החכם ביותר יכול ללמוד ממי שקטן ממנו. נסו ללמד זה את זה 
דברים חדשים, כך הגן כולו ילמד ויתקדם! תוכלי לחשוב ולשתף את הילדים מה את 

לומדת מהם.

המשך בעמוד הבא

שלמה המלך והדבורה 
כתב: אוריאל אופק, איירה: נעמה להב
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המלך שלמה כתב ספר של משלים ופתגמים. על-פי הסיפור שלנו, ישב שלמה באותו הלילה   >>
וכתב פסוק בספרו, ספר ִמְשׁלֵי: :"בָּז לְָדבָר יֵָחבֶל לֹו" )משלי, יג, יג(. כלומר: מי שמתייחס בבוז 
החכמה  את  לאחרים  שמעביר  פתגם  ליצור  נסו  לו.  יזיק  כלומר  יֵָחבֶל,  וזה  יום  יבוא  לדבר, 
שלמדתם ממקרה שקרה לכם בגן. נשמח לקבל את הפתגמים ולפרסם אותם באתר האינטרנט 

של ספריית פיג'מה.

האגדה מספרת שיהודי אתיופיה הראשונים הם צאצאיהם של שלמה המלך ומלכת שבא.   >>
אפשר לנצל את ההזדמנות ולספר קצת על אתיופיה ומורשת יהודי אתיופיה, להתבונן במפה 
ולעקוב אחרי מסעה של מלכת שבא, לנסות לנחש אלו מתנות היא הביאה לשלמה מאתיופיה 

הרחוקה ועוד.

אחד מתפקידיו החשובים של המלך היה לשפוט ולהכריע בסכסוכים. אפשר לשחק במשחק   >>
תפקידים שבו יוזמנו ילדים על פי תור למלא את תפקיד המלך או המלכה ו"לשפוט" בסכסוך 
שיוצג לפניהם על ידי הילדים האחרים. המלך השופט נדרש להקשיב היטב לשני הצדדים, 

לברר את העניין ולהכריע על סמך המידע שאסף.

<<    משחק פנטומימה - שלום אדוני המלך - משחק בו המלך יושב על כיסא, ומשרתיו מגיעים 
איפה  היקרים.  בניי  "שלום  אומר:  המלך  המלך".  אדוני  "שלום  אומרים:  המשרתים  אליו. 
הייתם ומה עשיתם?" המשרתים מציגים בפנטומימה: היינו ב )מציגים( ועשינו )מציגים(". 

על המלך לנחש איפה היו ומה עשו.

משך את הדבורה הקטנה אל הפרח הטבעי? זו הזדמנות טובה ללמוד על חייה של הדבורה,   >> 
ועל תהליך הפקת הדבש בכוורת.

זאת  ובחנה  ששמעה,  כפי  חכם  כל-כך  באמת  שלמה  האם  לבדוק  רצתה  שבא  מלכת     >>
באמצעות חידות. נסו גם אתם לחוד חידות. בחרו נושא וצרו חידה, למשל: "איזה פרי הוא 

כתום מבחוץ, כתום מבפנים, ויש לו פלחים"? כדי לפתור את החידה שואלים שאלות.

האדם  למלאכת  )"טבעי"(,  הטבע  יצירת  שבין  בהבדל  עסקה  שבא  מלכת  של  חידתה    >>
)"מלאכותי"(. תוכלו להכין תערוכה של חפצים טבעים ומלאכותיים. למשל: חפשו פרח 
טבעי, ושימו מולו פרח מלאכותי; מקור אור טבעי, ומקור אור מלכותי; מזון טבעי, ומזון 
מלאכותי. חשבו לשם מה נוצרו כל אחד מן הדברים המלאכותיים שאספתם? מתי הם 

משמשים אותנו? )לדוגמא: האור המלאכותי מאיר גם בלילה וכד'(.

פעילות מהנה מספריית פיג'מה!
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