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תכנים
 תגובת דוד על
תבוסת ישראל
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 סיפור הנער
העמלקי – 3-10
ההבדלים בין
תיאור המספר ובין
דיווח הנער
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לבית דוד.
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 מלחמת
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בהקשר המקראי
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 מנהגי אבלות.
 הקינה והכבוד
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מלחמה -שמ"ב א 27 - 19

 מחיר הסכסוך – ֶתחֱ ז ְַּקנָה יְּדֵ יכֶם וִ ְּהיּו לִבְּ נֵי-
חַ יִל -ב' 7
מלחמת אחים
יקומו נא הנערים וִ ישַ חֲ קּו
שני מלכים
מולכים במקביל ְּל ָפנֵינו -ב' 14
קל ברגליו כאחד הַ צְּ בָ יִם
למי הזכות
אשר בשדה -ב' 18
למלוך ?
הֲ ָלנֶצַ ח ת ֹאכַל חֶ ֶרב -ב' 26
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בהפיכתה
לעיר בירה
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הפולחן בה.
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מושגים
תכנים

שמ"ב  פעולותיו של המלך דוד
ה'
עם עלייתו לשלטון על
כל ישראל.
 המלכת דוד על כל
ישראל . 1-6
 כיבוש ירושלים – 6
9
 מלך חירם אצל דוד
ובניית בית המלך
.12 -11
שמ"ב
 העלאת ארון
ו'
האלוהים
לירושלים.

שמ"ב
ז' – 1
17

 רצונו של דוד לבנות
את המקדש ונבואת
נתן  ,ההבטחה
האלוהית לדוד על
נצחיות ביתו
וההנחיה כי בנו יבנה
את המקדש.

מתחום הדעת

כלליים

 חזון

 חסות

 ברית

 עיר בירה

 ארון
האלוהים

נושאים לדיון
והרחבה בהקשר
המקראי
ובהקשרים כלליים
 היתרון
עצמך ּובְּ שָ רך אנחנו -ה' ( 1י"ט
שבבחירת
ירושלים כעיר )14 ,13
בירה.
ִיתה המוציא והַ מֵ בִ י -ה'
אתה הָ י ָ
2
קטעים ללימוד בע"פ ניבים
וביטויים

 חזון נבואי

 שאילה בה'

 ליכוד

 באילו
אמצעים
נוקט דוד
בהעלותו את
הארון
לירושלים.
ירושלים

כעיר בירה עד
ימינו.
נצחיות

הקשר בין ה' לבין
בית דוד .ויחסי דןד
וה' כיחסי אב ובנו.
הבטחה

ליציבות בית דוד
נוסכת בטחון בעם
לאחר מלחמת
האחים.

אני ֶא ְּהיֶה לו לְּאב והוא י ְִּהיה לי
לְּבֵ ן -ז' 14
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 נביא מול מלך

ביסוס
המלוכה
בישראל

מלכות דוד
ומימוש נבואת
נתן הנביא:
"ולא תסור חרב
מעל ביתך עד
עולם"

 כל מה שקורה
בבית דוד הם
תוצאה של חטאו
עם בת שבע.

מושגים
תכנים
מתחום הדעת

 חטאת דוד ומהומות
בבית המלוכה

י"א

י"ב

י"ג

י"ד

(המשך)

פרשת דוד ובת שבע:
 חטא דוד עם בת
שבע .
 דמותו של אוריה
החיתי (דגש על
דמותו של אוריה
לעומת דוד).
 דוד ואוריה .6-15
 הפקודה להמתת
אוריה  ,ביצועה
ודיווחה 26 -16
משל כבשת הרש:
 מידה כנגד מידה
בסיפור עונשו של
דוד .
 כיבוש רבת בני עמון
סיפור אונס תמר:
 אונס תמר .1-22
 רצח אמנון .23-38
 נאום האישה
החכמה מתקוע 1-
23
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 נאמנו
ת

 נביא
 משל
 עקרון
הגמול
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קבוצי/
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נושאים לדיון והרחבה
מעבר להקשר המקראי
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 האם מלך יכול
לשבת בארמונו
כשצבאו נלחם?
מתי הדבר לגיטמי
ומתי לא?
 מי אשם במות
אוריה דוד או
יואב?
 על אילו דברות
עובר דוד בחטאו.







נביא מול מלך
המשל כסוגה
ספרותית
מימוש הנבואה
– לא תסור חרב
מעל ביתך עד
עולם לאורך כל
הפרקים עד
מות דוד.
דוד כשופט
עליון פוסק
במקרים
שפתרונם אינו
ברור מאליו.

אתה האיש - -יב' 7
הלֵך אליו והוא לא ישוב
אני ֹ
ֵאלָי -יב' 23
ולא ִדבֶ ר ...לְּמֵ ָרע ועד טוב -יג'
22
כְּ טוב לב ...בַ ַייִן -יג' 28
חזקו וִ ְּהיּו לבני חָ יל - -יג' 28
מכף רגלו ועד ָק ְּד ֳקדו לא היה
בו מּום -יד' 25
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י"ז
מלכות דוד
ומימוש נבואת
נתן הנביא:
ביסוס
המלוכה
בישראל

"ולא תסור חרב
מעל ביתך עד
עולם"

 חטאו של דוד
גורר אחרי
שרשרת של
פורענויות בביתו
 נביא מול מלך

תכנים
מרד אבשלום
 בריחת דוד
מירושלים.
 עצת אחיתופל.
 סיפור ציבא נער
מפיבושת – בית
שאול .
 סיפור שמעי בן גרא.
 עצת חושי הערכי -
התמודדותו עם עצת
אחיתופל .5-14
 שליחותם של
אחימעץ ויהונתן .



י"ח

מרד אבשלום

י"ט




(המשך)
מושגים
נושאים לדיון והרחבה
מעבר להקשר המקראי
כלליים
מתחום הדעת
 האם בריחת דוד
 מרד
מעידה על ירידה
 ירושה
במעמדו? האם
מלך יכול לברוח?
 בית שאול מול
בית דוד הסכסוך
עדיין נמשך.
 האם עצת
אחיתופל היא
עצה טובה או
רעה?
 דוד נאבק להשיב
את המלוכה אליו.

 עצת
אחיתופל.

 במלחמה אין
מנצחים – מחיר
הקרב בין אב
לבנו.
 קבלת החלטות
בשדה הקרב.
יואב לוקח
החלטה בניגוד
לבקשת דוד .האם
ההחלטה הייתה
נכונה?

מלחמת צבא דוד
בצבא אבשלום ביער
אפרים .1-19
הנחיית דוד ליואב
בן צוריה להביא את
אבשלום חי .
רצח אבשלום .
הבשורה על מות
אבשלום .19-32

 אבלו דוד ותוכחת
יואב .1-9
 צעדי הפיוס של דוד
כלפי מתנגדיו 10-
.24
 מפיבושת בן יהונתן
והשיבה לבית שאול
.25-31

 פיוס

 דוד האב ודוד
המלך –
 ממלך בורח למלך
מנצח.

קטעים ללימוד בע"פ ניבים
וביטויים

כְּ דֹב שַ כּול בשדה -יז' 8
מדן ועד באר שבע -יז' 11

ל ְַּאט לי לנער לאבשלום -יח' 5
ַוי ַֺתן בין השמים ּובין הארץ -יח'
9
עשיתי בְּ נפשי שֶ קר -יח' 13
איש בשורה -יח' 20

בְּ ני בנְּי אבשלום ...אבשלום בְּ ני
בְּ ני -יט' 1
ַאחַ י ַאתם עצמי ּובשרי ַאתם-
י"ט )14( 13
כֹה יעשה לי אלהים וכה יוסיף-
יט' 14
כאיש אחד -יט' 15

