
 אנה גורשניק
 תיכון שבח מופת ת''א

 ``ונביאים תורה, שנה שבעים, חליפות שלושים`` -ת''א   משתלמת בפסגה9
 רשלבך יעל המדריכה9

Goreshnik_family@yahoo.com 
 
 
חרו אחד מנושאי ההשתלמות או ממפגשי פא"פ או מהמשימות המתוקשבות מצאו מאמר, ב

הרצאה, סרטון או שיר שמתייחס לנושא ולא מופיע במשימה המתוקשבת והציעו דרך לשלבו 

  .בהוראה באחת מכיתותיכם

והתרשמתי מאוד מהדרכים  על דרכי הערכה חלופיותלמדנו  חדוה דנון עם   2מפגש ב

. כשסיימנו ללמוד ד'כמו משחקי בינגו, מונופול, מפת מושגים וכשהוצאו במפגש היצירתיות 

 , לפיתוח יכולתמלכים א' החלטתי ליישם את הקריאה לחשיבה מסדר גבוה יותר פראת ס

ולא להעביר מבחן רגיל הבודק בעיקר  לבנות קשרים משלהם בין המושגים וכד' התלמידים

 חלקים: 3-חלקתי את עבודת הסיכום על מלכים א' ל רכשו.  התלמידיםהידע ש את רמת

כאשר כל זוג מקבל אחד מהפרקים שנלמדו ואוסף מידע אודות  בזוגות עבודה .א

 הדמויות, המקומות, האמצעים הספרותיים, הרעיונות והמושגים שמוצאים בפרק זה.

 חלק א' –עבודת סיכום על מלכים א' 

 _______________ ומצאו:עיינו בפרק 

 ם )מלך, אלמנה וכד''(יהותפקידם/מאפיינ דמויותשמות פרטיים של  הארבע .א

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

 

 מן הדמויות  ת" על כל אחמי אמר למי" או מי אני"חברו חידה " .ב

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

 

 (')ערים, ארצות, ממלכות, הרים, נהרות וכד של מקומותשמות  הארבע .ג

1______________________________________________ . 

2______________________________________________ . 

3 .______________________________________________ 

4______________________________________________ . 

 

 הגדרתוביטוי בטקסט ושבא לידי  אחד מושג/רעיון/עיקרון .ד

 (')תורת הגמול, ריכוז פולחן, עיקרון הענישה "מידה כנגד מידה" וכד 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________ 
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 שמדגישים את המסר של הפרק  אמצעים ספרותיים שני .ה

 (')מילה מנחה, ריבוי פעלים, מספר טיפולוגי, מטאפורה וכד

1______________________________________________________._

 ___________

2_______________________________________________________.

___________ 

 

 והסבירו מה משמעותו בטקסט ומה משמעותו בימינו אחד ניב/ביטוי .ו

________________________________________________ 

 

 

בה כל תלמיד קיבל טבלה בה ריכזתי את מה שהתלמידים כתבו  אישיתעבודה  .ב

 4צריך לבחור בעבודה הקודמת:  דמויות, מקומות, חידות וניבים בתפזורת. התלמיד 

 תקשרים שונים בין כל אחת מהדמויות שהוא בחר לבין אח 2 אודמויות ולמצ

מושגים ולהסביר  מהקטגוריות הבאות: מקומות/"מי אני"/"מי אמר למי"/ ניב/ביטוי/

את הקשר. למשל, הקשר בין "עמרי" ו"הר שומרון": עמרי מלך ישראל קנה את הר 

 שומרון משמר ובנה עליו את עיר בירתו שומרון וכד'

 חלק ב'–עבודת סיכום על מלכים א' 

 ביטוי/ניב "למי אמר מי" "אני מי" מקומות דמויות

 את לבדוק באתי צידון שלמה
 על השמועות עמידות
 של ועושרו חוכמתו
 שלמה

 אלוהים כי גדול בקול קראו"
 ..."לו שיג וכי שיח כי הוא

 ממתני עבה קטני"
 "אבי

 מלכת
 שבא

 אתכם יסר אבי" "האדמה פני על מטר ואתנה" אחאב עם התחתנתי ירושלים
 אייסר ואני בשוטים

 "בעקרבים אתכם

 ממלכת רחבעם
 ישראל

 עצי לביתי הביא שלמה
 כינורות, אלמוגים

 ונבלים

 על תפסחו מתי עד" "ירשת וגם הרצחת"
 "הסעיפים שתי

 ממלכת  ירבעם
 יהודה

 על מלוכה תעשה עתה אתה" נכריות נשים אוהב אני 
 !"ישראל

 "ישראל עוכר"

 נביאי
 הבעל

 ממלכת
 שבא

 של העצר יורש אני
 והחוטא החכם המלך

 לגן לי ויהי כרמך את לי תנה"
 ..."ירק

 בדוד חלק לנו מה"
 ישי בבן נחלה ולא

 ישראל לאהלך

 הפכתי שלמה מעבד מואב 'ה
 רב כוח בעל לאדם

 וחקתי בריתי שמרת לא...יען"
 אקרע קרע עליך צויתי אשר
 ונתתיה מעליך הממלכה את

 "לעבד

 "ירשת וגם הרצחת"

 הר  אחאב
 שמרון

 דעה חסר מלך אני
 מאשתו שמפחד

 "במלך יד הרים" "קרעים עשרה לך קח"

 אותה את' לה עניתי אני צרפת עמרי
 ט''י בפרק התשובה

 עול עליכם העמיס אבי ועתה"
 "עולכם על אסיף ואני כבד

 ”וזעף סר“
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 אחיה
 השילוני

 אליהו את החלפתי אני כרמל הר
 אדוני כנביא בתפקידו

 אלוהים כי גדול בקול קראו"
 ..."לו שיג וכי שיח כי הוא

 

 כדי לאליהו נשלחתי אני קישון נחל שמר
 לקום שעליו לו לומר

 ולאכול

  ”ישראל עוכר אתה“

 כל את לאשתי אמרתי יזרעאל אליהו
 ואת אליהו עשה אשר

 הרג מי

  

 ואני מואב את שעבדתי חורב הר אלמנה
 מישע במצבת מוזכר

  

' ה נביאי את רדפתי מדבר איזבל
 את להרוג ואיימתי

 הנביא אליהו

  

 הבעל נביאי את הרגתי כרית נחל נבות
 מידה העיקרון פי על

 מידה כנגד
 

  

 הרבים חטאיי למרות  אלישע
 אותי שיבחו ל''חז אפילו

 הר את שקניתי כך על
 עיר עליו ובניתי שמרון
 הבירה

  

 מלאך
 'ה

 שאליהו לגמרי האמנתי 
 אחרי רק' ה של שליחו

  בני את שהחיה

  

 קוראים שלי לאמא  מישע
 ואני אלמנה והיא צרועה

 מצרדה

  

 ירבעם מצא אותי  
 מירושלים ביציאה

  

 לי וכואב הכול רואה אני  
 אותי רואים ולא  הלב

  

 משלמה ברחתי  
 למצריים

  

 בהחלטתי התערב' ה  
 את להעניש מנת על

 אבי

  

 הכל להשיג יכול אני  
 אחד מדבר חוץ

  

 אוכל ולא בדיכאון אני  
 לכלום חשק לי ואין

  

 לה שמותר חושבת  
 כולם על  ושנואה הכול
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סיפור "כרם נבות"  להמחזה בכיתה. חילקנו תפקידים, בשלב השלישי בחרתי את  .ג

חילקנו את הפרק לסצנות, התלמידים התלבשו בתחפושות מהתקופה המקראית  

 וההנאה הייתה רבה! 

 

 המחזת הסיפור "כרם נבות" מלכים א' פרק כ''א

 

 

סצנה 

1 

 סצנה 6סצנה  5סצנה  4סצנה  3סצנה  2סצנה 

7 

סצנה  8סצנה 

9 

פס'  13-11פס'  13-8פס  7-5פס'  4פס'  3-2פס'  1פס' 

14- 

 א 15

-ב 15פס' 

 א 16

פס' 

 ב16

ַוְיִהי, 
ַאַחר 

ַהְדָבִרי
ם 

ָהֵאֶלה, 
ֶכֶרם 
ָהָיה 

ְלָנבֹות 
ַהִיְזְרעֵ 
אִלי, 
ֲאֶשר 
ְבִיְזְרעֶ 

-אל
ֵאֶצל 

ֵהיַכל 
ַאְחָאב, 

ֶמֶלְך 
 ֹשְמרֹון

ַוְיַדֵבר  ב
 ַאְחָאב

ָנבֹות -ֶאל
 ֵלאֹמר

י -ְתָנה לִּ
-ֶאת

ַכְרְמָך 
י יהִּ י -וִּ לִּ
ָיָרק, -ְלַגן

י הּוא  כִּ
ָקרֹוב 
ֵאֶצל 

י,  ֵביתִּ
ְוֶאְתָנה 

ְלָך 
ַתְחָתיו, 

ֶכֶרם טֹוב 
ֶםמּו;  מִּ

ם טֹוב  אִּ
ְבֵעיֶניָך, 

ְלָך -ֶאְתָנה
ֶכֶסף 

יר ֶזה  .ְמחִּ

ַויֹאֶמר  ג  
 ,בֹותנָ 

-ֶאל
  ַאְחָאב9

י  יָלה לִּ ָחלִּ
ֵמְיהָוה, 

 ַוָיבֹא ד  
ַאְחָאב 

ֵביתֹו -ֶאל
ַסר ְוָזֵעף, 

ַהָדָבר -ַעל
ִדֶבר -ֲאֶשר
ֵאָליו 
ָנבֹות 

ַהִיְזְרֵעאלִ 
, י, ַויֹאֶמר

ֶאֵתן -לֹא
-ְלָך ֶאת
ַנֲחַלת 

ֲאבֹוָתי; 
ַוִיְשַכב, 

-ַעל
ִמָטתֹו, 
-תַוַיֵסב ֶא 

ָפָניו, 
ָאַכל -ְולֹא

  ָלֶחם.

 

ַוָתבֹא  ה
 ֵאָליו,

יֶזֶבל  אִּ
ִאְשתֹו: 
ַוְתַדֵבר 

 ֵאָליו,
ֶזה -ַמה

רּוֲחָך 
ָסָרה, 

ְוֵאיְנָך, 
ֹאֵכל 
   ָלֶחם.

ַוְיַדֵבר  ו
 ֵאֶליָה,

י ֲאַדֵבר -כִּ
ָנבֹות -ֶאל

י ְזְרֵעאלִּ  ַהיִּ
ָוֹאַמר לֹו 

י -ְתָנה לִּ
ַכְרְמָך -ֶאת

ְבֶכֶסף, אֹו 
ם ָחֵפץ -אִּ

ַאָתה, 
ְלָך -ֶאְתָנה
ֶכֶרם 

ַתְחָתיו; 
ַויֹאֶמר, 

ֶאֵתן -לֹא
-ְלָך ֶאת
י.    ַכְרמִּ

ַוִתְכֹתב  ח
ְסָפִרים ְבֵשם 

ַאְחָאב, 
ַוַתְחֹתם 

ְבֹחָתמֹו: 
ַוִתְשַלח 

הספרים 
-)ְסָפִרים(, ֶאל
-ַהְזֵקִנים ְוֶאל

ַהֹחִרים ֲאֶשר 
ְבִעירֹו, 

-ַהֹיְשִבים, ֶאת
 ט  ָנבֹות.

ַוִתְכֹתב 
ְסָפִרים, בַ 

ְראּו  :ֵלאֹמר קִּ
צֹום, -

יבּו ֶאת -ְוֹהשִּ
ָנבֹות ְברֹאש 

   ָהָעם.
יבּו  י ְוהֹושִּ

ים  ם ֲאָנשִּ ְשַניִּ
ַיַעל, -ְבֵני ְבלִּ

ֺדהּו  יעִּ ֶנְגדֹו, וִּ
ֵלאֹמר, ֵבַרְכָת 

ים  ֱאֹלהִּ
ָוֶמֶלְך; 

יֺאהּו  ְוהֹוצִּ
ְקֺלהּו,  ְוסִּ

ַוַיֲעׂשּו  יא
ירֹו ַאְנֵשי  עִּ

ים  ַהְזֵקנִּ
ים,  ְוַהֹחרִּ

ֲאֶשר ַהֹיְשִבים 
ְבִעירֹו, ַכֲאֶשר 

ָשְלָחה 
ֲאֵליֶהם, 

--ִאיָזֶבל
ַכֲאֶשר ָכתּוב 

ַבְסָפִרים, 
ֲאֶשר ָשְלָחה 

   ֲאֵליֶהם.
ָקְראּו,  יב

צֹום: ְוֹהִשיבּו 
ָנבֹות, -ֶאת

   ְברֹאש ָהָעם.
ַוָיֹבאּו ְשֵני  יג

-ָהֲאָנִשים ְבֵני
ְבִלַיַעל, ַוֵיְשבּו 
ֶנְגדֹו, ַוְיִעֺדהּו 

ַאְנֵשי ַהְבִלַיַעל 
ָנבֹות ֶנֶגד -ֶאת

ָהָעם ֵלאֹמר, 
ֵבַרְך ָנבֹות 

ֱאֹלִהים 
ָוֶמֶלְך: 

ַוֹיִצֺאהּו ִמחּוץ 
ָלִעיר, 

ַוִיְסְקֺלהּו 

 יד
ַוִיְשְלח
-ּו, ֶאל

ִאיֶזֶבל 
ֵלאֹמר

ֺסַק   9
ל 

ָנבֹות, 
ַוָיֹמת. 

 טו
ַוְיִהי 

ִכְשֹמַע 
ִאיֶזֶבל, 

-ִכי
ֺסַקל 
ָנבֹות 

 ַוָיֹמת:

 ַותֹאֶמר
יֶזֶבל -ֶאל אִּ
, קּום ַאְחָאב

-ֵרש ֶאת
ֶכֶרם ָנבֹות 
י  ְזְרֵעאלִּ ַהיִּ
ֲאֶשר ֵמֵאן 

ְלָך -ָלֶתת
י -ְבֶכֶסף כִּ

ֵאין ָנבֹות ַחי, 
י  טז  ֵמת.-כִּ

ַוְיִהי ִכְשֹמַע 
ב, ִכי ַאְחָא 

 ֵמת ָנבֹות:

 

ַוָיָקם 
ַאְחָאב

 ,
ָלֶרֶדת 

-ֶאל
ֶכֶרם 
ָנבֹות 

ַהִיְזְרעֵ 
--אִלי

ְלִרְשת
  ֹו.
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י  תִּ תִּ מִּ
-ֶאת

ַנֲחַלת 
 ֲאֹבַתי ָלְך.

 

ַותֹאֶמר  ז
, ֵאָליו

יֶזֶבל  אִּ
, ִאְשתֹו
ַאָתה, 
ַעָתה 

ַתֲעֶשה 
ְמלּוָכה 

-ַעל
ְשָרֵאל;  יִּ

קּום 
-ֱאָכל

ֶלֶחם, 
ַטב וְ  יִּ

ֶבָך י --לִּ ֲאנִּ
ֶאֵתן ְלָך, 

ֶכֶרם -ֶאת
ָנבֹות 

י ְזְרֵעאלִּ ַהיִּ
.  

  ְוָיֹמת.

 

ָבֲאָבִנים 
  ַוָיֹמת.

 

דמויו
 9ת

אחאב 
 נבות.–

 9דמויות
אחאב 
 ונבות

 

 9דמויות
אחאב 
 המלך

 

 9דמויות
-איזבל
 אחאב

 

 9דמויות

 איזבל

)מכתב  

 לזקנים(

 

אנש9דמויות

י העיר 

זקנים, 

 העם, נבות

 

דמויו
 9ת

 איזבל

 

אח9דמויות

 -אב

 איזבל

 

דמויו
 ת9 

 אחאב

 

 

 

 03סצנה  02סצנה  01סצנה  00סצנה  01סצנה 

 17פס  16פס'  15-14פס'  13-11פס'  06-08פס' 

-ֶאל, ְיהָוה-ְדַבר, ַוְיִהי יז
.  ֵלאֹמר, ַהִתְשִבי ֵאִלָיהּו

ְקַראת, ֵרד קּום יח  לִּ
ְשָרֵאל-ֶמֶלְך ַאְחָאב -יִּ
ֵמה; ְבֹשְמרֹון ֲאֶשר  הִּ

 ָיַרד-ֲאֶשר, ָנבֹות ְבֶכֶרם
ְשתֹו ָשם    .ְלרִּ
ַבְרָת  יט , ֵלאֹמר ֵאָליו ְודִּ
, ֲהָרַצְחָת , ְיהָוה ָאַמר ֹכה
ַבְרָת ; ָיָרְשָת -ְוַגם  ֵאָליו ְודִּ

, ְיהָוה ָאַמר ֹכה, ֵלאֹמר
ְמקֹום  ָלְקקּו ֲאֶשר בִּ

ים , ָנבֹות ַדם-ֶאת ַהְכָלבִּ
ים ָיֹלקּו  ָדְמָך-ֶאת ַהְכָלבִּ

-ֶאל ַאְחָאב ַויֹאֶמר כ
י, ֵאִלָיהּו  ַהְמָצאַתנִּ

י  : ֹאְיבִּ
י ַויֹאֶמר  ַיַען-ָמָצאתִּ

ְתַמֶכְרָך  ָהַרע ַלֲעשֹות, הִּ
 .  ְיהָוה ְבֵעיֵני

י כא ְננִּ י הִּ  ֵאֶליָך ֵמבִּ
י, ָרָעה ַעְרתִּ ; ַאֲחֶריָך ּובִּ

י ְכַרתִּ  ְלַאְחָאב ְוהִּ
ין יר ַמְשתִּ  ְוָעצּור, ְבקִּ

ְשָרֵאל ְוָעזּוב  כב.  ְביִּ
י , ֵביְתָך-ֶאת ְוָנַתתִּ
, ְנָבט-ֶבן ָיָרְבָעם ְכֵבית

-ֶבן ַבְעָשא, ּוְכֵבית

-לֹא, ַרק כה

, ְכַאְחָאב ָהָיה

, ִהְתַמֵכר ֲאֶשר

 ָהַרע ַלֲעׂשֹות

--ְיהָוה ְבֵעיֵני

 ֵהַסָתה-ֲאֶשר

 ִאיֶזֶבל, ֹאתֹו

 .  ִאְשתֹו

 ַוַיְתֵעב כו

 ָלֶלֶכת, ְמֹאד

 ַאֲחֵרי

 ִכְשֹמעַ  ַוְיִהי כז

-ֶאת ַאְחָאב

 ַהְדָבִרים

 ַוִיְקַרע, ָהֵאֶלה

-ַוָיֶׂשם ,ְבָגָדיו

, ְבָׂשרֹו-ַעל ַׂשק

 ַוִיְשַכב: ַוָיצֹום

 ַוְיַהֵלְך, ַבָשק

 {פ.  }ַאט

 

-ֶאל, ְיהָוה-ְדַבר, ַוְיִהי כח

 .  ֵלאֹמר, ַהִתְשִבי ֵאִלָיהּו

יָת  כט י, ֲהָראִּ ְכַנע-כִּ  נִּ

ְלָפָני ַאְחָאב י ַיַען; מִּ -כִּ

ְכַנע ָפַני נִּ י-לֹא, מִּ  ָאבִּ

יֵמי-ְבָיָמיו ָהָרָעה , ְבנֹו בִּ

יא  .ֵביתֹו-ַעל ָהָרָעה ָאבִּ
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ָיה ָאָתה-ַגם  ַהַכַעס-ֶאל:  ֲאחִּ
ְכַעְסָת  ֲאֶשר א, הִּ  ַוַתֲחטִּ

ְשָרֵאל-ֶאת -ְוַגם כג.  יִּ
, ְיהָוה ִדֶבר--ְלִאיֶזֶבל

ים9  ֵלאֹמר  ַהְכָלבִּ
יֶזֶבל-ֶאת יֹאְכלּו  ְבֵחל, אִּ

ְזְרֶעאל  ַהֵםת כד.  יִּ
יר ְלַאְחָאב  יֹאְכלּו, ָבעִּ

ים , ְוַהֵםת; ַהְכָלבִּ
 עֹוף, יֹאְכלּו, ַבָשֶדה

ם  .ַהָשָמיִּ

--ַהִגֺלִלים

 ֲאֶשר, ְכֹכל

, ָהֱאֹמִרי ָעׂשּו

 הֹוִריש ֲאֶשר

 ִמְפֵני, ְיהָוה

.  ִיְׂשָרֵאל ְבֵני

 {פ}

 

 דמויות9
 אליהו. -ה'

 דמויות9
 אחאב-אליהו

 דמויות9
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 חטאי אחאב
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