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ְלִמיִדים ְיָקִרים, ּתַ

ֵהַכּנּו ֲעבּוְרֶכם.  נֹות ׁשֶ ימֹות ְמֻגּוָ ְמְצאּו ְמׂשִ ְפֵניֶכם ּתִ ּלִ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ּבַ
ה  ּתָ ּכִ ה, ֶחְלָקן ַמְתִאימֹות ִלְכִתיָבה ּבַ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ֶחְלָקן ַמְתִאימֹות ְלׂשִ

ִית.  ְוֶחְלָקן – ַלֲעבֹוַדת ּבַ

ים ׁשֹוִנים.  רּוׁשִ ְקִריַאת ֵפּ ים ְקרֹובֹות ּבִ ה ְלִעּתִ ָנ"ְך ְמֻלּוָ ּתָ ְקִריָאה ַבּ
ִנים ׁשֹוִנים.  ְרׁשָ ְפֵניֶכם, ּפַ ּלִ ּמּוד ׁשֶ ֵסֶפר ַהּלִ ׁשּו ּבְ ְפּגְ ַעם, ּתִ י ּפַ ָלֵכן ִמּדֵ

ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק(. "י( ְור' ּדָ לֹֹמה ִיְצָחִקי )ָרׁשִ יֵניֶהם ר' ׁשְ ּבֵ

ֲחִפירֹות  ּלּו ּבַ ִהְתּגַ ל ִמְמָצִאים ׁשֶ ְצלּוִמים ְוִאּיּוִרים ׁשֶ ׁשּו ּתַ ְפּגְ ּתִ
ׁשּו  ּמְ ּתַ ִלים ִהׁשְ ֵאיֶזה ּכֵ ִבינּו ֵאיְך ָחיּו, ּבְ ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות ּוְבֶעְזָרָתם ּתָ

ָיִמים ְקדּוִמים. וֵכיַצד ִנְלֲחמּו ּבְ

ָנ"ְך  ּתָ ְראּו ּבַ ּקָ ִרים ׁשֹוִנים ׁשֶ ִלים ְוַצּיָ ּסָ ל ּפַ ם ְיִצירֹות ׁשֶ ְמְצאּו ּגַ  ּתִ
ִבים ׁשֹוִנים. מּויֹות ׁשֹונֹות ּוַמּצָ ְמיֹוָנם ַוֲהָבָנָתם ּדְ רּו ְלִפי ּדִ ְוִצּיְ

ֶפר ּתּוְכלּו ְלַגּלֹות  ים ֶאת ַהּסֵ ַלּוִ ל ִניר ַהּמְ ִפים ׁשֶ ֶעְזַרת ִאּיּוָריו ַהּיָ ּבְ
תּוב. יר ֶאת ַהּכָ ֵאיְך הּוא ְמַדְמֵין אֹו ַמְסּבִ

ֻחּלֹות.  רֹות ַהּכְ ְסּגְ ּמִ תּוִבים ּבַ ִרים ַהּכְ ימּו ֵלב ְוִקְראּו ֶהְסּבֵ  ׂשִ
ֶהם ַיֲעֹזר ָלֶכם ְלָהִבין. ָהִעּיּון ּבָ

ָתְכִנית  ֵאיָנם ּבְ ָרִקים ׁשֶ ל ּפְ ָכִנים ׁשֶ ָמָצאנּו ְלָנכֹון ְלהֹוִסיף ּתְ
מּוֵאל.  ֵסֶפר ׁשְ ִרים ּבְ ֻסּפָ ין ָהֵארּוִעים ַהּמְ ֵדי ִליֹצר ֶרֶצף ּבֵ ּמּוִדים, ּכְ ַהּלִ

ְלָמד.  ה ַיַעְזרּו ָלֶכם ְלָהִבין ֶאת ַהּנִ ל ֵאּלֶ ּכָ

מּוֵאל ְוֵתָהנּו.  ֵסֶפר ׁשְ ַגּלּו ִעְנָין ּבְ ּתְ ֲאַנְחנּו ְמַקּוֹות ׁשֶ

ַהְצָלָחה! ּבְְ
ה יָנה ְוַחּנָ ּבִ
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ֵראִׁשיתֹו ֶׁשל עַם יְִׂשָראֵל

מּוֵאל. ָרֵאל ַעד ֵסֶפר ׁשְ ֵני ִיׂשְ ְרְתֶכם ָמה ָזכּור ָלֶכם ַעל ּתֹוְלדֹות ּבְ ַמְחּבַ ְתבּו ּבְ ּכִ
ַעּמּוִדים 5-4. ָנ"ְך ּבְ ִטים ֵמַהּתָ ּפָ ׁשְ מּונֹות ּוַבּמִ ּתְ ֵהָעְזרּו ּבַ

.1

.2

.3

לאחר כתיבת המשימה 
אפשר לדון עם התלמידים 

א. באילו מספרי התנ"ך 
שלמדתם מסופר: 

- על חיי בני ישראל בכנען
- על חייהם מחוץ לכנען
ב. במה שונים היו חיי 

בני ישראל תחת הנהגת 
משה מחייהם תחת הנהגת 

יהושע.
ג. במה היו שונים חיי בני 
ישראל בתקופת השופטים 

מחייהם בתקופת יהושע?
ד. באיזו תקופה היו 

חייהם של בני ישראל 
נוחים יותר? נמקו.
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ה ִמְלָחָמה.  ָלִכים ָהֵאּלֶ ל־ַהּמְ ַע ֶאת־ּכָ ה ְיהֹוׁשֻ ים, ָעׂשָ ָיִמים ַרּבִ  7
)יהושע פרק יא, פסוק 18(  

ִמים,  אָת ַבּיָ ה ּבָ ה ָזַקְנּתָ ִמים; ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו, ַאּתָ ּיָ א ּבַ ַע ָזֵקן, ּבָ ִויהֹוׁשֻ  8
ּה  ּתָ ה־ְמאֹד, ְלִרׁשְ ֲאָרה ַהְרּבֵ ְוָהָאֶרץ ִנׁשְ

)פרק יג  פסוק 1(    

ָבִטים; ַוֲחִצי,  ְ ַעת ַהּשׁ ַנֲחָלה --- ְלִתׁשְ ק ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּבְ ה, ַחּלֵ ְוַעּתָ  9
)פרק יג פסוק 7( ה.   ֶ ֶבט ַהְמַנּשׁ ֵ ַהּשׁ

ַע  ם ְיהֹוׁשֻ ק־ׁשָ ֹלה, ִלְפֵני ְיהָוה; ַוְיַחּלֶ ׁשִ ַע ּגֹוָרל ּבְ ֵלְך ָלֶהם ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ַוּיַ  10
ַמְחְלֹקָתם   )פרק יח פסוק 10( ָרֵאל, ּכְ ֶאת־ָהָאֶרץ ִלְבֵני ִיׂשְ

ָנּה  ּתְ ה, ַוּיִ ר ְיהָוה ֶאל־ֹמׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֹכל ֲאׁשֶ ל־ָהָאֶרץ, ּכְ ַע ֶאת־ּכָ ח ְיהֹוׁשֻ ּקַ ַוּיִ  11 
ְלָחָמה  ְקָטה ִמּמִ ְבֵטיֶהם; ְוָהָאֶרץ ׁשָ ַמְחְלֹקָתם, ְלׁשִ ָרֵאל ּכְ ַע ְלַנֲחָלה ְלִיׂשְ ְיהֹוׁשֻ
)פרק יא פסוק 23(

ָרֵאל  יַע, ַעם ִיׂשְ  ְלַאַחר מֹות ַהּמֹוׁשִ
ָחַזר ַלֲעבֹד ֵאִלים ֲאֵחִרים.

ֹוֵפט ִהְנִהיג ֶאת ָהָעם  ַהּשׁ
ַח. ְלִמְלָחָמה ַעל ָהאֹוֵיב ְוִנּצֵ

ְלָוה. לֹום ְוׁשַ נֹות ׁשָ ְ ָהָעם ֶנֱהָנה ִמּשׁ
יֵדי ה'. ָהָעם ֶנֱעַנׁש ּבִ

ט ֲעֵליֶהם. ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ַלח אֹוֵיב ׁשֶ ה' ׁשָ

ַעל ֲעבֹוַדת ַהּבַ ָהָעם ָחָטא ּבַ

יַע  ּיֹוׁשִ ַחר ׁשֹוֵפט, ׁשֶ ה' ּבָ
ֶאת ָהָעם ֵמאֹוְיָביו.

ָרֵאל ָחְזרּו ַלֲעבֹד ַרק ֶאת ה', ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֲעזֹר ָלֶהם. ּיַ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ּוָפנּו ֵאָליו ּבְ

ֹוְפִטים ְתקּוַפת ַהׁשּ ֶגם חֹוֵזר ּבִ ּדֶ

.5

.6

.4

.7



 צְִמיַחת ַמנְִהיג חָדָׁש 
לְעַם יְִׂשָראֵל
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ַוְיִהי – ָהָיה.  1 
פֹון  ּוב ִמּצָ ָרָמַתִים צֹוִפים – ִיּשׁ
ם ָרָמה. ַלִים,     ִנְקָרא ּגַ  ִלירּוׁשָ

ּבֹו ׁשֹוֶכֶנת  ֵמַהר ֶאְפָרים – ֵמָהֵאזֹור ׁשֶ
ָרָמַתִים צֹוִפים. ֵאזֹור ֶזה ּכֹוֵלל נֹוָסף ַעל 

ה. ֶ ֲחַלת ְמַנּשׁ ם ֵחֶלק ִמּנַ ַנֲחַלת ֶאְפַרִים ּגַ

ָנה. ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ִמים ָיִמיָמה – ִמּדֵ ִמּיָ   3 
ְדרֹום ַנֲחַלת  ְכָנה ּבִ ָ ּשׁ ֹלה – ִעיר ׁשֶ ׁשִ

 ֶאְפַרִים. 
יֹלה. ׁשִ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ ֵעִלי – ּכֹוֵהן ּבַ

ֶּפֶרק א

לֵדָתֹו ֶׁשל הַַּמנְִהיג הַּבָא 

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 8-1

ִהְנִהיגּו ֶאת  ֹוְפִטים ׁשֶ ַע ְוַהּשׁ ה, ְיהֹוׁשֻ ל מׁשֶ מּוָתם ׁשֶ ְרנּו ֶאת ּדְ ִהּכַ  .1
ֶהם ְלַהְנָהָגה?  ַחר ּבָ ְכרּו: ִמי ּבָ ָהָעם - ִהָזּ

יַצד ֵהם ִנְבָחִרים?  ָיֵמינּו? ּכֵ ִדיָנה ּבְ א.  ִמי ֵהם ַמְנִהיֵגי ַהּמְ   .2

ִחיָרָתם  ָרֵאל ָאז ִמּבְ ְנִהיִגים ְלַעם ִיׂשְ ִחיַרת ַהּמַ ָמה ׁשֹוָנה ּבְ ּבְ ב. 
ָיֵמינּו?  ּבְ

ל ָהִאיׁש  ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ר ֶאת ִמׁשְ ַסּפֵ יג ַהּמְ ֶרק, ַמּצִ ת ַהּפֶ ְתִחּלַ ּבִ  .3 
ם  ָחה ַאּתֶ ּפָ ׁשְ ָרִטים ַעל ַהּמִ א. ֵאילּו ּפְ ְנִהיג ַהּבָ ָעִתיד ִלְהיֹות ַהּמַ ׁשֶ

סּוִקים 1–3? לֹוְמִדים ִמּפְ

ים  ַחת ֶאְלָקָנה ֲאָנׁשִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ְגׁשּו ּבְ ילֹה, ּפָ ם ְלׁשִ ַדְרּכָ ּבְ ָנִניַח ׁשֶ   .4
יָחה.  יֵניֶהם ׂשִ ָחה ּבֵ ּתְ ְוִהְתּפַ

ִאּיּור. ַהִאם ָהִאּיּור עֹוֵזר ָלֶכם ְלָהִבין ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב  ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  
ילֹה? ְלֶאְלָקָנה ַלֲעלֹות ְלׁשִ

1. בסיפורי המקרא 
המנהיג שואב את סמכותו 

ואת מקור כוחו מכך 
שהוא נבחר על ידי האל. 
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יׁש,  ֵדי ְלַהְדּגִ ר ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ּבָ ּטּוִיים ׁשֶ ָמה ֵהם ַהּבִ  .5
ַחת ֶאְלָקָנה?  ּפַ ילֹה ִלְזּבַֹח ָהְיָתה ִמְנָהג ָקבּוַע ֵאֶצל ִמׁשְ ה ְלׁשִ ָהֲעִלּיָ ׁשֶ

ילֹה, ֶאת ִמְנָהָגם  ל ֶאְלָקָנה ַלֲעלֹות ְלׁשִ יר ִמְנָהגֹו ׁשֶ ה ַמְזּכִ מֶָ א.  ּבְ  .6
ְוָקא ְלַיד ַהּכֶֹתל? ל ּדַ ּלֵ ל ָהעֹוָלם ְלִהְתּפַ הּוִדים ִמּכָ ל ַהּיְ ׁשֶ

ד ֶאל  ְדָיה ַעל ִמְסּגַ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ֵמיָדע ּבָ ַחּפְ ב. 
ֶבר  ת ַהּקֶ ֵנִסּיַ ְסְלִמים ְוַעל ּכְ דֹוׁש ַלּמֻ ַלִים, ַהּקָ ירּוׁשָ ַאְקָצה ּבִ

ה ַלּנֹוְצִרים. דֹוׁשָ  ַהּקְ
אֹות ְוִכְתבּו ִסּכּום ָקָצר:  ֵאלֹות ַהּבָ ְ ִמְצאּו ַמֲעֶנה ַלּשׁ

ה  ִפּלָ ה ִלְמקֹום ּתְ קֹומֹות ָהֵאּלֶ ל ֶאָחד ֵמַהּמְ •  ַמּדּוַע ָהַפְך ּכָ   
ׁש?   ְמֻקּדָ

ים  דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ף ַלְמּ ּתָ ׁשֻ הּו ַהּמְ ֶ ר ִלְמֹצא ַמּשׁ •  ַהִאם ֶאְפׁשָ   
ַלִים? ירּוׁשָ ֹונֹות ּבִ תֹות ַהּשׁ ּדָ ּבַ

ֶרק  ַע ּפֶ ִזית? )ְראּו ְיהֹוׁשֻ ילֹה ִעיר ֲחׁשּוָבה ּוֶמְרּכָ א.  ַמּדּוַע ָהְיָתה ׁשִ  .7
סּוק 1 ּוָפסּוק 10(. יח, ּפָ

יב ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד   ַע ְלַהּצִ ַחר ְיהֹוׁשֻ ֵער, ַמּדּוַע ּבָ ר ְלׁשַ ַהִאם ֶאְפׁשָ ב. 
ה.  ּפָ ּמַ ימּו ֵלב ִלְמקֹוָמּה ּבַ ילֹה? ׂשִ ׁשִ ְוָקא ּבְ ּדַ

ילֹה? ׁשִ ֵבית ה' ּבְ ּפּור, ִמי ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים ּבְ ְלִפי ַהּסִ ג.  

ַבִית  ה ָעְבדּו ֶאת ה' ּבְ ית ֵאל ּוִמְצּפָ ל, ּבֵ ְלּגָ מֹו ּגִ ָעִרים ֲאֵחרֹות ּכְ ם ּבְ ּגַ  .8
קֹומֹות  ַאר ַהּמְ ילֹה ְלֵבין ׁשְ ין ׁשִ ל ּבֵ ְמֻיָחד. ָמה ַהֶהְבּדֵ ׁש לֹו ּבִ ֻהְקּדַ ׁשֶ

ֶהם ָעְבדּו ַלה'? ּבָ ׁשֶ

ה  ָ ֶהם ְקֻדּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ֵני ָאָדם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ׁשֶ ָלל, ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
דֹוׁש,  קֹום ַהּקָ ּמָ ּבַ ים. ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ּבֹו ֵהם ַחּיִ קֹום ׁשֶ ת ַהּמָ ַ ֻדּשׁ ה יֹוֵתר ִמּקְ ַרּבָ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. לֹא  ר ּבִ ׁשֹוֵתיֶהם ְוִלְתִפּלֹוֵתיֶהם ֵמֲאׁשֶ ּוב יֹוֵתר ְלַבּקָ ָהֵאל ַקּשׁ

ׁש  ּיֵ ׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ּיֵ ְסְלִמים ְוַגם ַהּנֹוְצִרים ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ם ַהּמֻ הּוִדים, ּגַ ַרק ַהּיְ
ל. ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ה ְוֵהם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ָ ֶהם יֹוֵתר ְקֻדּשׁ ּבָ

ה  ָ ֶהם ְקֻדּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ֵני ָאָדם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ׁשֶ ָלל, ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
דֹוׁש,  קֹום ַהּקָ ּמָ ּבַ ים. ֵהם ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ּבֹו ֵהם ַחּיִ קֹום ׁשֶ ת ַהּמָ ַ ֻדּשׁ ה יֹוֵתר ִמּקְ ַרּבָ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. לֹא  ר ּבִ ׁשֹוֵתיֶהם ְוִלְתִפּלֹוֵתיֶהם ֵמֲאׁשֶ ּוב יֹוֵתר ְלַבּקָ ָהֵאל ַקּשׁ

ׁש  ּיֵ ׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ּיֵ ְסְלִמים ְוַגם ַהּנֹוְצִרים ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ם ַהּמֻ הּוִדים, ּגַ ַרק ַהּיְ
ל. ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ה ְוֵהם עֹוִלים ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ָ ֶהם יֹוֵתר ְקֻדּשׁ ּבָ

6. יש לוודא שהמושג 
"קדוש" מובן לתלמידים. 
במקרא משמעותו נבדל, 
נשגב, עילאי. האל הוא 
קדוש ונבדל מהעולם. 
גם קדושתו של מקום 

נובעת מהקשר של האל 
למקום. כך, כאשר התגלה 
האל למשה בסנה הופכת 

האדמה שם לאדמת קודש 
)שמות פרק ג, פסוק 5(. גם 

הר סיני מתקדש כשהאל 
יורד עליו. כל מקום שבו 

מתקיימת עבודת האל 
נחשב לקדוש. מטרת 

השאלה להשליך ממקרה 
אחד למקרה אחר.

ב. לכל מקום מקודש 
נקשרה מסורת על אירוע 

חשוב. בקוראן מסופר 
שהנביא מוחמד אבי 

האסלאם ערך מסע לילי 
ממכה להר הבית. לפי 

המסורת הנוצרית במקום 
שהוקמה כנסיית הקבר 
-  נצלב ישו, נקבר וקם 

לתחייה. ביהדות המסורת 
קושרת בין הר המורייה, 
מקום עקדת יצחק, לבין 

הר הבית. הכותל הוא 
שריד מהחומה שהקיפה 

את הר הבית.

7. התלמידים יסיקו 
מהמפה ששילה נמצאת 
במקום מרכזי בארץ - 

בנחלת שבט אפרים.

8. הפולחן בימי השופטים 
לא היה מרוכז רק בשילה, 

היו מזבחות ביישובים 
שונים בארץ. לעיר שילה 
היה מעמד מיוחד כי בה 

שכן ארון הברית.
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ַמַּפת ִׁשְטִחי ַההְִתיְַּׁשבּות 
ֶׁשל ִׁשבְֵטי יְִׂשָרֵאל

ה? ּפָ א ַהּמַ ַמהּו נֹוׂשֵ   .1

אֹות:   ֵאלֹות ַהּבָ ְ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ּפָ ָרִטים ׁשֹוִנים ֵמַהּמַ ַנּסּו ֶלֱאֹסף ּפְ   .2

ָרֵאל?   ְבֵטי ִיׂשְ בּו ׁשִ ְ ְכַנַען ִהְתַיּשׁ ֵאילּו ֲאזֹוִרים ּבִ א. ּבְ

ָבִטים? ְ ַנִים ָוֵחִצי ַהּשׁ בּו ׁשְ ב.  ֵהיָכן ָיׁשְ

פֹון? ְזָרח, ּוַבָצּ ּמִ ֲעָרב, ּבַ ּמַ ָרֵאל: ּבַ ֵני ִיׂשְ ְבלּו ִעם ּבְ ּגָ ים ׁשֶ ִמי ֵהם ָהַעּמִ ג.  

ַע  ִסְפֵרי ְיהֹוׁשֻ ד.  ּבְ
ְוׁשֹוְפִטים ָלַמְדנּו 

ָאֶרץ  ֲארּו ֲאזֹוִרים ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ְדקּו  ׁשּו. ּבִ ֶרם ִנְכּבְ ּטֶ ׁשֶ
יכּו  ה ֵהיָכן ִהְמׁשִ ּפָ ַמּ ּבַ
ַנַען? ִלְחיֹות ֲעָמֵמי ּכְ

ַמּדּוע לֹא ִהְצִליחּו  ד. 
ָרֵאל ִלְכּבֹש ֶאת  ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֵפָלה  ְ ִמיׁשֹור ַהחֹוף, ַהּשׁ

ְוָהֲעָמִקים?

ת  ּפּור ִמְתַרֶחׁשֶ ֲעִליַלת ַהּסִ   .3
ָרֵאל  ז ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶמְרּכַ ּבְ

ֵאזֹור  ֲעָרִבית. ִמְצאּו ּבְ ַהּמַ
ילֹה, ְמקֹומֹות נֹוָסִפים  ׁשִ

ים ִלְבֵני  ׁשִ ָהיּו ְמֻקּדָ ׁשֶ
ָרֵאל. ִיׂשְ
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ַחת ֶאְלָקָנה? ּפַ ִמׁשְ ָעיֹות ּבְ ָמה ָהיּו ַהּבְ א.   .9

ה? יַע ֶאְלָקָנה ֶאת ַאֲהָבתֹו ְלַחּנָ יַצד ִהּבִ ּכֵ ב. 

ה  ּבָ ְתבּו יֹוֵתר ִמּסִ פּוָלה? ּכִ ה ָמָנה ּכְ ַמּדּוַע ָנַתן ֶאְלָקָנה ְלַחּנָ ג. 
ַאַחת.

ַעת  ׁשְ ה ּבִ ַגע ֵמִהְתַנֲהגּות ֶאְלָקָנה ְלַחּנָ ֲערּו, ִמי ָהָיה ָעלּול ְלִהּפָ ׁשַ ד. 
ַבח?   ְסעּוַדת ַהּזֶ

ִגיָעה? ָמה ָהְיָתה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַהּפְ ּבְ ה. 

ֶפֶרק ֶזה ִמן  ִים" ּבְ ּטּוי: "ָמָנה ַאַחת ַאּפַ ָמעּות ַהּבִ ָמה ׁשֹוָנה ַמׁשְ ּבְ ו. 
ְפֵניֶכם: ּלִ ְגָמה ׁשֶ ּדֻ ָיֵמינּו? ֵהָעְזרּו ּבַ ה ּבְ ּטּוי ַהּזֶ ל ַהּבִ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

ִים ְלַאַחד  יב ָמָנה ַאַחת ַאּפַ ָרֵאל ֵהׁשִ ֶלת ִיׂשְ רֹאׁש ֶמְמׁשֶ  
ָבתֹו. ַכּתָ ִמי ּבְ ִבּטּוי ַאְנִטיׁשֵ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ִרים ׁשֶ ָהִעּתֹוָנִאים ַהּזָ

ירּו ְלִפי ָמה  ה אֹו ִלְפִניָנה? ַהְסּבִ ר - ְלַחּנָ ַסּפֵ ל ַהּמְ ְלִמי ָנתּון ִלּבֹו ׁשֶ  .10
ם. ְקַבְעּתֶ

 
ה:  ר ַעל ַחּנָ ר ְמֻסּפָ ֲאׁשֶ ֵאלֹות ֲעׂשּויֹות ְלִהְתעֹוֵרר ֶאְצְלֶכם ּכַ ֵאילּו ׁשְ  .11

"ֶוֱאֹלִהים ָסַגר ַרְחָמּה"?

יַע יֹום  ָהָיה ַמּגִ ׁשֶ ַוְיִהי ַהּיֹום – ּכְ   � 
יֹלה. ה ְלׁשִ ָהֲעִלּיָ

ִים – ָמָנה ַאַחת  ָמָנה ַאַחת ַאּפַ   � 
ָגְדָלּה.  פּוָלה ּבְ ַבח ּכְ ֵמַהּזֶ

ז.  ְתַרּגֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּה ּכְ ְרָתה ּבָ ה – ִהְתּגָ ְוִכֲעַסּתָ   6 
ה   ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ָ ָנה ָלִאּשׁ ּוָ אן ַהּכַ  ָצָרָתּה – ּכָ

ל ֶאְלָקָנה, ִלְפִניָנה.   ׁשֶ
ַוה' ָסַגר ַרְחָמּה – ָהְיָתה ֲעָקָרה.

ה ַאּתְ ֲעצּוָבה? ָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵבְך – ָלּמָ  8

ִית ַלה'. ִקירֹוָתיו ִנְבנּו  ילֹה ּבַ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ הּוִדית ֵהִקימּו ּבְ סֶֹרת ַהּיְ ְלִפי ַהּמָ
ה  ִית ֶזה ְמֻכּנֶ ל אֶֹהל מֹוֵעד. ּבַ ד ׁשֶ ְרׂשּו ֶאת ְיִריעֹות ַהּבַ ג ּפָ ֵמֲאָבִנים, ּוִבְמקֹום ּגַ
יחּו ֶאת  ַמר ֲארֹון ה' ּובֹו ִהּנִ תֹוְך ֵהיַכל ה' ִנׁשְ ם: "ֵהיַכל ה'". ּבְ ֵ ּשׁ ם ּבַ ִפְרֵקנּו ּגַ ּבְ

ה.  ַתב מׁשֶ ּכָ ים ׁשֶ ִנּיִ ְ ִרית ַהּשׁ בּוִרים ְוֶאת לּוחֹות ַהּבְ ְ ִרית ַהּשׁ לּוחֹות ַהּבְ
ָעָליו ֶהֱעלּו  ַח ׁשֶ ְזּבֵ ֲחַצר ֵהיַכל ה' ָעַמד ַהּמִ ּבַ
ָקר ְוצֹאן ֶלֱאלִֹהים.  ל ּבָ נֹות ׁשֶ ַהּכֹוֲהִנים ָקְרּבָ

אּו  ּבָ ים ׁשֶ נֹות הּוְבאּו ַעל ְיֵדי ָהֲאָנׁשִ ְרּבָ ַהָקּ
ׁש ֶאת ְסִליָחתֹו, אֹו  ְלהֹודֹות ַלה', אֹו ְלַבּקֵ

ׁשֹות.  ּקָ ׁש ּבַ ְלַבּקֵ

ילֹה ׁשִ ל ֵהיַכל ה' ּבְ ִאּיּור ְמׁשָֹער ׁשֶ

מידע זה הוא לפי המסורת 
היהודית במקרא ובספרות 
המאוחרת למקרא. לא כל 
החוקרים מסכימים  שכל 
הפרטים נכונים מבחינה 

היסטורית; לא התייחסנו 
לבעיית הדיוק ההיסטורי.

9. ג. אלקנה משתדל 
לרכך את תחושת העלבון 

שפנינה גרמה לחנה וכן 
לפצותה על עקרותה.
ד. יש להניח שיחסו 

המיוחד של אלקנה לחנה 
עורר עלבון וקנאה אצל 

פנינה. ילדיה בוודאי סבלו 
ונעלבו מהיחס המועדף 

שקיבלה חנה על פני אמם.
10. הדמות המרכזית 

בפרק היא חנה. המספר 
מרבה לתאר את סבלה 

וכאבה: "ותבכה ולא 
תאכל... אל ירע לבבך... 
והיא מרת נפש... אשה 
קשת רוח אנכי." ניתן 
להבין שבימים ההם 
להיות עקרה נחשב 

לחרפה. המספר מתאר את 
התנהגותה הקנטרנית של 

פנינה, אך אינו מתייחס 
לקנאתה של פנינה ולצערה 

על שבעלה אוהב את 
חנה. מכאן אפשר להבין 
את הזדהותו עם דמותה 
של חנה. מטרת השאלה: 

הסקת מסקנה.
המשך הערות בעמוד הבא.
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ַחּנָה עָזְבָה ֶאת ֲחגִיגַת הַּזֶבַח הִַּמְׁשַּפחְִּתית 
וְנִּגְָׁשה לְהֵיכַל ה'

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 17-9

 

ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ל ַחּנָ ָתֵאר ֶאת ַמּצַב רּוָחּה ׁשֶ ּטּוי ַהּמְ ְתבּו ֶאת ַהּבִ ּכִ  .1
יָעה ְלֵהיַכל ה'.  ִהּגִ

ית  ית ה', ּבֵ ּנּוֵיי ּבֵ ֵהיַכל ה' – ֶאָחד ִמּכִ   9
ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

10  ָמַרת ָנֶפׁש – ְמֻמְרֶמֶרת ְוֻאְמָלָלה.

ְפָחְתָך. ֵסֶבל ׁשִ ֳעִני ֲאָמֶתָך – ּבְ  11  ּבָ
ֵבית ה',  ְך ּבְ ל ְוִיְתַחּנֵ יו ַלה' – ִיְגּדַ ּוְנַתּתִ

ּקֶֹדׁש.  ֵרת ּבַ  ִויׁשָ
ֹיָעד ְלִתְסּפֶֹרת  ין ַהּמְ ַער, ַסּכִ מֹוָרה - ּתַ

ּוְלִגּלּוַח.

המשך מעמוד 10:

11. יש להניח שישאלו: 
מדוע אלוהים סגר רחמה? 

האם זה עונש? שאלה זו 
מאפשרת לדון בכך שלא 
תמיד יש תשובה לשאלה 

מדוע קורים דברים רעים, 
מדוע אדם אחד סובל 

והשני חי בטוב.



12   �   שמואל א פרק א

ְפֵני ֱאלִֹהים? יָגה ּבִ ה ַמּצִ ַחּנָ עּון ׁשֶ ַמהּו ַהּטִ   .2

ּה?  ׁשָ א ֶאת ְמֻבּקָ ה' ְיַמּלֵ ה ַלֲעׂשֹות, ּוִבְלַבד ׁשֶ ָמה מּוָכָנה ַחּנָ  .3
טּו. ירּו ְוַצּטְ ַהְסּבִ

ל  ָתּה ׁשֶ ִפּלָ ָתֲאִרים ֶאת ּתְ ּפּור ַהּמְ ּסִ ּטּוִיים ּבַ ל ַהּבִ ְתבּו ֶאת ּכָ א. ּכִ   .4
ה.  ַחּנָ

ה  ר ַמְרּבֶ ַסּפֵ ַהּמְ ְך ׁשֶ ה ִמּכָ ל ַחּנָ ָתּה ׁשֶ ִפּלָ ר ִלְלֹמד ַעל ּתְ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ְלָתֵאר אֹוָתּה?

ית –  ה ִאיׁשִ ִפּלָ ה ִהיא ּתְ ל ַחּנָ ָתּה ׁשֶ ִפּלָ  ג. ּתְ
ית.  ָעָיָתּה ָהִאיׁשִ ָלה ַעל ּבְ ּלְ ָרה אֹוָתּה ְוִהְתּפַ  ִהיא ִחּבְ

ֶנֶסת? י ַהּכְ ָבּתֵ הּוגֹות ַהּיֹום ּבְ ִפּלֹות ַהּנְ ָתּה ִמּתְ ִפּלָ ָמה ׁשֹוָנה ּתְ ּבְ

ָתּה?  ְתִפּלָ ה ַלה' ּבִ ֲאלּו: ָמה ָאְמָרה ַחּנָ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ּנּוי:  ּכִ ְנָתה ֶאל ה' ּבַ ּפָ ה ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַחּנָ ן ׁשֶ  ַאַחד ַהֲחָכִמים ִצּיֵ

ָבאֹות,  ל ְצָבֵאי ַהּצְ ָתּה: ִמּכָ ְתִפּלָ ָאְמָרה ּבִ ֵער ׁשֶ ן הּוא ׁשִ  "ה' ְצָבאֹות". ַעל ּכֵ
ן ֶאָחד?! ן ִלי ּבֵ ּתֵ ּתִ ֵעיֶניָך ׁשֶ ה ּבְ עֹוָלְמָך, ָקׁשֶ ָראָת ּבְ ּבָ ים ׁשֶ צּוִרים ָהַרּבִ ל ַהּיְ ִמּכָ

ָרכֹות לא, עב( ֶכת ּבְ ְבִלי ַמּסֶ ְלמּוד ַהּבַ )ְלִפי ַהּתַ

ָתּה?  ְתִפּלָ ה ַלה' ּבִ ֲאלּו: ָמה ָאְמָרה ַחּנָ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ּנּוי:  ּכִ ְנָתה ֶאל ה' ּבַ ּפָ ה ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַחּנָ ן ׁשֶ  ַאַחד ַהֲחָכִמים ִצּיֵ

ָבאֹות,  ל ְצָבֵאי ַהּצְ ָתּה: ִמּכָ ְתִפּלָ ָאְמָרה ּבִ ֵער ׁשֶ ן הּוא ׁשִ  "ה' ְצָבאֹות". ַעל ּכֵ
ן ֶאָחד?! ן ִלי ּבֵ ּתֵ ּתִ ֵעיֶניָך ׁשֶ ה ּבְ עֹוָלְמָך, ָקׁשֶ ָראָת ּבְ ּבָ ים ׁשֶ צּוִרים ָהַרּבִ ל ַהּיְ ִמּכָ

ָרכֹות לא, עב( ֶכת ּבְ ְבִלי ַמּסֶ ְלמּוד ַהּבַ )ְלִפי ַהּתַ

תֹו הּוא ָיכֹול ִלְנּדֹר  ׁשָ ּקָ יַע ַעל ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ֶאת ּבַ ּפִ ר ָאָדם רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶנֶדר.

ב נֹוֵדר  ם ִמְתַחּיֵ ֶהְסּכֵ ה ִעם ֱאלִֹהים. ּבַ ַהּנֹוֵדר עֹוׂשֶ ם ׁשֶ ֶדר הּוא ֵמֵעין ֶהְסּכֵ ַהּנֶ
ם ֶאת ְרצֹונֹו אֹו ֶאת  ֱאלִֹהים ְיַקּיֵ ְתַנאי ׁשֶ ּלֹו ֶלֱאלִֹהים, ּבִ ֶ הּו ִמּשׁ ֶ ֶדר ָלֵתת ַמּשׁ ַהּנֶ

ם  תֹו ְוהּוא ְיַקּיֵ ׁשָ ּקָ ים ֶאת ּבַ ִאם ֱאלִֹהים ַיְגׁשִ ֶדר ַמֲאִמין ׁשֶ תֹו. נֹוֵדר ַהּנֶ ׁשָ ּקָ ּבַ
ֵאר  ָ ָבר ִיּשׁ ם ֶאת ִנְדרֹו, ַהּדָ ת ָהֵאל, ְוִאם לֹא ְיַקּיֵ ה ְלִבְרּכַ ֶאת ִנְדרֹו, הּוא ִיְזּכֶ

ְך. עֹוֵמד ְוָתלּוי ְלחֹוָבתֹו ֶוֱאלִֹהים ַיֲעִניׁשֹו ַעל ּכָ

תֹו הּוא ָיכֹול ִלְנּדֹר  ׁשָ ּקָ יַע ַעל ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ֶאת ּבַ ּפִ ר ָאָדם רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶנֶדר.

ב נֹוֵדר  ם ִמְתַחּיֵ ֶהְסּכֵ ה ִעם ֱאלִֹהים. ּבַ ַהּנֹוֵדר עֹוׂשֶ ם ׁשֶ ֶדר הּוא ֵמֵעין ֶהְסּכֵ ַהּנֶ
ם ֶאת ְרצֹונֹו אֹו ֶאת  ֱאלִֹהים ְיַקּיֵ ְתַנאי ׁשֶ ּלֹו ֶלֱאלִֹהים, ּבִ ֶ הּו ִמּשׁ ֶ ֶדר ָלֵתת ַמּשׁ ַהּנֶ

ם  תֹו ְוהּוא ְיַקּיֵ ׁשָ ּקָ ים ֶאת ּבַ ִאם ֱאלִֹהים ַיְגׁשִ ֶדר ַמֲאִמין ׁשֶ תֹו. נֹוֵדר ַהּנֶ ׁשָ ּקָ ּבַ
ֵאר  ָ ָבר ִיּשׁ ם ֶאת ִנְדרֹו, ַהּדָ ת ָהֵאל, ְוִאם לֹא ְיַקּיֵ ה ְלִבְרּכַ ֶאת ִנְדרֹו, הּוא ִיְזּכֶ

ְך. עֹוֵמד ְוָתלּוי ְלחֹוָבתֹו ֶוֱאלִֹהים ַיֲעִניׁשֹו ַעל ּכָ

ֶלת ּלֶ ה ִמְתּפַ ָ ל ִאּשׁ ֶסל ָקדּום ׁשֶ ּפֶ

2. חנה ביקשה בשם הצדק 
שה' שהוא יוצר כל יעניק 

לה בן.

לא הבאנו את המדרש 
כולו. כתבנו רק את 

המשפט שבו מבקשת חנה 
צדק מהאל.

כדאי להסביר לתלמידים 
שזהו מדרש, ולהבהיר 
קצת את ההבדל בין 
פירוש ‘פשט' למדרש. 

4. ב. אפשר להבין 
שהמספר מכיר בחשיבותה 

של התפילה. היא תשנה 
את מצבה העגום של חנה. 

ג. התלמידים יבחינו בין 
תפילה בציבור מתוך 
הסידור לבין תפילה 

אישית. מורים מעוניינים 
יכולים להביא לכיתה 

סידור תפילה שבו קוראים 
כל המתפללים בבית 

הכנסת. מטרת השאלה 
להגדיר הבדלים.
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ר ָרָאה אֹוָתּה  ֲאׁשֶ ה ּכַ ַמּדּוַע לֹא ֵהִבין ֵעִלי ֶאת ַחּנָ א.   .6
ֶלת? ּלֶ ִמְתּפַ

ְך:  יר ֹזאת ּכָ "י( ִהְסּבִ לֹֹמה ִיְצָחִקי )ָרׁשִ י ׁשְ ן ַרּבִ ְרׁשָ  ב. ַהּפַ
ַלַחׁש.  ל ּבְ ּלֵ ּלֹא ָהיּו ְרִגיִלים ְלִהְתּפַ ּכֹוָרה, ׁשֶ ֶבָה ֵעִלי ְלׁשִ ְחׁשְ ַוּיַ

ה  ִפּלָ "י, ַעל צּוַרת ַהּתְ ל ָרׁשִ רֹו ׁשֶ ר ְלָהִבין ֵמֶהְסּבֵ ָמה ֶאְפׁשָ
ֶלת ָאז? ָהְיָתה ְמֻקּבֶ ׁשֶ

ַלַחׁש? ָלה ּבְ ּלְ ה ִהְתּפַ ֲערּו, ַמּדּוַע ַחּנָ ׁשַ ג. 

ָיֵמינּו?  ל ּבְ ּלֵ ֵאיְך נֹוֲהִגים ְלִהְתּפַ ד. 

ן?  ָמה ִהְצַטּיֵ "י: ָמַתי ַחי? ֵהיָכן ַחי? ּבְ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ָרׁשִ ַחּפְ ה. 
ְך  ְתבּו ַעל ּכָ ִאים? ּכִ ִאיר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ֵאילּו ְיִצירֹות ִהׁשְ

ְסָקה ְקָצָרה.  ּפִ

ּבֹו ָעְנָתה  ה ֵמָהֹאֶפן ׁשֶ ל ַחּנָ יק ַעל ָאְפָיּה ׁשֶ ר ְלַהּסִ א.  ָמה ֶאְפׁשָ   .7
יחּות? ְקׁשִ ּה ּבִ ּה ְוָנַהג ּבָ ָגַער ּבָ ְלֵעִלי ׁשֶ

ה  ּטּוי "ָמַרת ֶנֶפׁש", ְמָתֶאֶרת ַחּנָ ף ַלּבִ ְרּדָ ּטּוי, ַהּנִ ֵאיֶזה ּבִ ּבְ ב. 
ְתׁשּוָבָתּה ְלֵעִלי? ֶאת ַעְצָמּה ּבִ

ין ֱאלִֹהים ְלֵבין  ְך ּבֵ ל ֵעִלי ַהּכֹוֵהן ָהָיה ְלַתּוֵ ְפִקידֹו ׁשֶ ּתַ  .8
ַמע ֶאת  ילֹה. הּוא ׁשָ ִאים ְלׁשִ ַהּבָ

ים ְוהֹוִדיַע ְלָכל ֶאָחד  ִפּלֹות ָהֲאָנׁשִ ּתְ
תֹו ֶנֶעְנָתה  ִפּלָ ִלים ִאם ּתְ ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ

יק ֹזאת?  ר ְלַהּסִ סּוק ֶאְפׁשָ – ֵמֵאיֶזה ּפָ

ַמֲהַלְך  ּנּוי ּבְ מּויֹות ָחל ׁשִ ִמי ֵמַהּדְ ּבְ  .9
ּנּוי? ִ ּפּור? ַמהּו ַהּשׁ ַהּסִ

דֹול ל ַהּכֹוֵהן ַהּגָ ׁשָֹער ׁשֶ ְלבּוׁשֹו ַהּמְ

יב  ה ְלַהְקׁשִ יָה – ִנּסָ ׁשֵֹמר ֶאת־ּפִ  12 
ָבֶריָה. ּוְלָהִבין ֶאת ּדְ

ב  ּלֵ ֶלת ּבַ ּלֶ ּה – ִמְתּפַ ֶרת ַעל־ִלּבָ 13  ְמַדּבֶ
ִלי קֹול. ָפַתִים, ּבְ ּוִבְתנּוַעת ׂשְ

ִרי.  ּכְ ּתַ ִרין – ִתׁשְ ּכָ ּתַ ׁשְ �1  ּתִ

ת־רּוַח – ָמַרת ֶנֶפׁש, ֻאְמָלָלה.   �1  ְקׁשַ
י ֶאת ָצרֹוַתי. ְרּתִ י – ִסּפַ ּפְֹך ֶאת־ַנְפׁשִ ָוֶאׁשְ

ֶחֶתת.  ַעל – ָרָעה ּוֻמׁשְ ִלּיָ ת־ּבְ  16  ּבַ
יִחי ְוַכְעִסי – ֵמרֹב ַצֲעִרי ְוִסְבִלי.  ֵמרֹב ׂשִ
י ְזַמן ַרב, ְלּתִ ּלַ ה – ִהְתּפַ י ַעד־ֵהּנָ ְרּתִ ּבַ  ּדִ

ו.  ַעד ַעְכׁשָ

ֵתְך.  ׁשָ ּקָ ָלֵתְך – ּבַ 17  ׁשֵ

ֵעיֶניָך –  ְפָחְתָך ֵחן ּבְ ְמָצא ׁשִ  18  ּתִ
ל לֹוַמר  ָהָיה ְמֻקּבָ ט ִנימּוס ׁשֶ ּפַ  ִמׁשְ

ַעת ּתֹוָדה.   אֹותֹו ְלַהּבָ
 ּוָפֶניָה ֹלא־ָהיּו־ָלּה עֹוד – 

ָתה. ּנְ ּתַ ֶניָה ִהׁשְ ַעת ּפָ ַהּבָ

ָתּה.  ִפּלָ ֶרָה ה' – ָזַכר ֶאת ּתְ ְזּכְ 19  ַוּיִ

7. התלמידים יתרשמו 
מיחס הכבוד שחנה נוהגת 

בעלי ומהדרך העדינה 
שבה היא מעמידה אותו 

על טעותו.
8. אחרי שעלי הבין 

את טעותו הוא הסיק 
שתפילתה כנה ונאמרה 
מתוך האמת הפנימית 

שלה ולכן האמין שהאל 
ייענה לבקשתה. עלי הודיע 
לה שתפילתה נענתה, אם 
כי לא ידע בדיוק על מה 

ביקשה.
9. בחנה חל שינוי: היא 
הלכה להיכל ה' כאישה 

מרת נפש  ובמהלך 
תפילתה ושיחתה עם 

עלי היא נרגעה: "ופניה 
לא היו לה עוד". כמו כן, 

יבחינו  בשינוי שחל בעלי, 
שבתחילה ביזה את חנה 

ואחר כך הבין את טעותו, 
בירך וניחם אותה. 
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אֱֹלִהים נֶעֱַתר לְִתפִּלָָתּה ֶׁשל ַחּנָה.

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 28-20

ירּו. מּוֵאל? ַהְסּבִ ה ִלְבָנּה ׁשְ א. ַמּדּוַע ָקְרָאה ַחּנָ   .1

מּוֵאל: ם ׁשְ ֵ ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק( ַלּשׁ ל ר' ּדָ רֹו ׁשֶ ִקְראּו ֶאת ֶהְסּבֵ  ב. 

ל ָרָד"ק. רֹו ׁשֶ מּוֵאל, ְלִפי ֶהְסּבֵ ם ׁשְ ֵ רּוׁש ַהּשׁ ַפְתֶכם ֶאת ּפֵ ׂשְ ְתבּו ּבִ ּכִ ג. 

ן? ֵאילּו  ָמה ִהְצַטּיֵ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ָרָד"ק: ָמַתי ַחי? ֵהיָכן ַחי? ּבְ ַחּפְ ד. 
ְסָקה ְקָצָרה.  ְך ּפִ ְתבּו ַעל ּכָ ִאים? ּכִ ִאיר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ְיִצירֹות ִהׁשְ

ד ִעם ֵלָדתֹו? מּוֵאל ְלֵהיַכל ה' ִמּיָ ה ֶאת ׁשְ א. ַמּדּוַע לֹא ֵהִביָאה ַחּנָ  .2

ה  יָרה ַחּנָ מּוֵאל. ָמה ִהְסּבִ ה ּוׁשְ ין ַחּנָ יָחה ּבֵ ְמְינּו ְוִכְתבּו ׂשִ ב. ּדַ
ַאל? ֶלד, ָמה ׁשָ ָטן? ֵאיְך ֵהִגיב ַהּיֶ מּוֵאל ַהּקָ ִלׁשְ

ג. ָמה לֹוְמִדים ַעל ַיֲחסֹו 
ֶדר  ל ֶאְלָקָנה ֶאל ַהּנֶ ׁשֶ

ה:  ׁשּוָבתֹו ְלַחּנָ  ִמּתְ
ֵעיַנִיְך"? י ַהּטֹוב ּבְ "ֲעׂשִ

את  יַצד ְמַבּטֵ ּכֵ א.   .3
ַרת ַהּתֹוָדה  ה ֶאת ַהּכָ ַחּנָ
מּוֵאל?  ּה ַעל ֵלַדת ׁשְ ּלָ ׁשֶ

ה  ֶנת ַחּנָ ּוֶ ְלָמה ִמְתּכַ ב. 
ִהיא אֹוֶמֶרת: "ֶאל  ׁשֶ ּכְ

י"? ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ ַהּנַ

ם(  ֵ אֹוִתּיֹות )ַהּשׁ י ֵיׁש ּבְ ה( – ּכִ ּבָ ַעם )ַהּסִ ֶזה ַהּטַ ה ּבָ ּלָ ָבה ַהּמִ מּוֵאל – ֻהְרּכְ ׁשְ
אּול ֵמֵאל".  ָנּה(: "ׁשָ ה ַעל ּבְ ִאּלּו ָאְמָרה )ַחּנָ ן "ֵמֵאל". ּכְ ם ּכֵ אּול" ְוֵיׁש ּגַ מּוֵאל "ׁשָ ׁשְ

ם(  ֵ אֹוִתּיֹות )ַהּשׁ י ֵיׁש ּבְ ה( – ּכִ ּבָ ַעם )ַהּסִ ֶזה ַהּטַ ה ּבָ ּלָ ָבה ַהּמִ מּוֵאל – ֻהְרּכְ ׁשְ
אּול ֵמֵאל".  ָנּה(: "ׁשָ ה ַעל ּבְ ִאּלּו ָאְמָרה )ַחּנָ ן "ֵמֵאל". ּכְ ם ּכֵ אּול" ְוֵיׁש ּגַ מּוֵאל "ׁשָ ׁשְ

ָנה.  ֲעֹבר ׁשָ ָנה – ּכַ ָ  20  ִלְתֻקפֹות ַהּשׁ
י אֹותֹו. ּתִ ׁשְ ּקַ יו – ּבִ ִאְלּתִ ׁשְ

ִמים –  ַעל – ָעָלה. ֶזַבח ַהּיָ ַוּיַ  21 
ָנה. ָעַרְך ַאַחת ְלׁשָ ָנִתי ׁשֶ ְ ַבח ַהּשׁ  ַהּזֶ

ָדִרים  ם ֶאת ַהּנְ  ְוֶאת ִנְדרֹו – ְלַקּיֵ
ָחְלָפה. ָנה ׁשֶ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ַדר ּבְ ּנָ ׁשֶ

ֵמל – ַיְפִסיק ִלינֹוק. ִיּגָ  22 
ֵני ה' –   ַוֲהִבֹאִתיו, ְוִנְרָאה ֶאת ּפְ

ְוָאז ָאִביא אֹותֹו ְלֵבית ה'. 

ם ֶאת  ָברֹו – ְיַקּיֵ ַאְך ָיֵקם ה' ֶאת ּדְ  23
ֵני  ֶלד ֶנֶזק ִמּפְ ֵרם ַלּיֶ  ַהְבָטָחתֹו ְוֹלא ִיּגָ

ִאַחְרנּו ְלָהִביאֹו ְלֵבית ה'. ׁשֶ

לֹוׁש,  ן ׁשָ ר ּבֶ ְרֶאה ּפַ ּנִ ה – ּכַ לׁשָ ָפִרים ׁשְ ּבְ  2�
ר ֶאָחד. ר ַרק ּפַ ְך ִנְזּכָ ֶהְמׁשֵ ּבַ  ֵמַאַחר ׁשֶ

ַער ָנַער –  ד ֶחֶרס. ְוַהּנַ  ֵנֶבל – ּכַ
ֶלד ֲעַדִין ָצִעיר.  ְוַהּיֶ

	

2. העיסוק בשאלות האלה 
יבהיר לתלמידים ששמואל 
הובא למקדש כילד ְלַאַחר 

שנגמל, ולא כתינוק 
ממש. מן הראוי לשים 

לב לביטוי: "והנער נער". 
מטרת השאלה: התנסות 
בכתיבת דו־שיח ופיתוח 

דמיון.
ג. אלקנה ראה בנדר עניין 

פרטי של חנה, אך חרד 
שמא יבולע לשמואל, אם 

אמו תתמהמה מדי בקיום 
הנדר.

3. חנה אינה מסתפקת 
בהבאת קרבן מכובד 

לשילה לאות תודה, היא 
גם מספרת על הנס שאירע 

לה – הולדת בנה.
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ֵבית הֹוָריו  ְך ּבְ ּלֹא ִהְתַחּנֵ ְך ׁשֶ מּוֵאל ִמּכָ ָמה ִהְפִסיד ׁשְ  .4 
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּוָמה ִהְרִויַח ֵמִחּנּוכֹו ַעל ְיֵדי ֵעִלי? ּכִ

ֵהן ִיְצָחק ְוֵהן ַיֲעֹקב נֹוְלדּו  ר ׁשֶ ית ְמֻסּפָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ּבְ א.   .5 
ֵהם  ם ׁשֶ ר ּגַ קּוַפת ֲעָקרּות; ְמֻסּפָ  ְלִאּמֹוֵתיֶהם ְלַאַחר ּתְ

ָתם?  ֻדּלָ ָמה ָהְיָתה ּגְ ה ַעל ְיֵדי ה' – ּבְ נֹוֲעדּו ִלְגֻדּלָ

ָיֵמינּו ָהַפְך  ה. ּבְ ֶלד ַהּזֶ י ַלּיֶ ּתֹוַקְקּתִ לֹוַמר ָרִציִתי ְוִהׁשְ י" – ּכְ ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ "ֶאל ַהּנַ
ה ְלִניב ְלׁשֹוִני. ל ַחּנָ ה ׁשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

לּו ּבֹו אֹוְמִרים:  ּתָ ְקוֹות ׁשֶ ל ַהּתִ א ֶאת ּכָ הּוא ִמּלֵ ר רֹוִצים לֹוַמר ַעל ֶיֶלד ׁשֶ ֲאׁשֶ  ּכַ
י".  ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ "ֶאל ַהּנַ

ּנּוי  הּוא ְיחֹוֵלל ׁשִ ב ָאִבי ׁשֶ ָלה ָחָדׁש, ָחׁשַ ר ִנְבַחר ֹראׁש ֶמְמׁשָ ֲאׁשֶ ְגָמה ַאֶחֶרת: "ּכַ ּדֻ
י'." ְלּתִ ּלַ ה ִהְתּפַ ַער ַהּזֶ ְמִדיָנֵתנּו. ְלַאַחר ְזַמן ָמה ָאַמר ָעָליו ָאִבי: 'לֹא ֶאל ַהּנַ ְלטֹוָבה ּבִ

ָך –  ִדי. ֵחי ַנְפׁשְ ה ִנְכּבָ ׁשָ ַבּקָ י ֲאֹדִני – ּבְ ּבִ  26
יָך. ַחּיֶ ַעת ּבְ ּבַ  ֲאִני ִנׁשְ

אן  י ּכָ ר ָעַמְדּתִ ֶזה – ֲאׁשֶ ָכה ּבָ ֶבת ִעּמְ ּצֶ ַהּנִ
ִנים ֲאָחדֹות. ְלָפֶניָך ִלְפֵני ׁשָ

י ַעל  ְרּתִ י אֹותֹו, ִוּתַ הּו ַלה' – ָנַתּתִ ִאְלּתִ ִהׁשְ  28
ֵדי  ִית ְוֵהֵבאִתי אֹותֹו ְלָכאן ּכְ ּבַ ּדּולֹו ּבַ ּגִ

ֵרת ֶאת ה'. ְך ְלׁשָ ְתַחּנֵ ּיִ ׁשֶ

ה' ָאַמר ְלִיְצָחק:

בראשית פרק כו

ה' ָאַמר ְלַיֲעֹקב:

בראשית פרק לה

4. שאלה טיעונית. 
מטרתה להעלות נקודות 

מבט שונות. יש להניח 
שהתלמידים יבינו את 

הקושי של שמואל: הוא 
זקוק לחום ולאהבה 

ממשפחתו, זקוק לחברים 
למשחק ואין לו את זה. 

הוא סובל מבדידות 
בשילה, ובוודאי מתגעגע 

למשפחתו. מצד שני, הוא 
מתחנך להיות מנהיג העם. 
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ם יֹוֵסף נֹוַעד  ּגַ ב. 
ה. ָמה ָהָיה  ִלְגֻדּלָ

הֹוִעיד  ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ
לֹו ה'?

ָמה ָהָיה ִיעּודֹו  ג. 
נּו  ְמׁשֹון? ַעּיְ ל ׁשִ ׁשֶ
ֶרק יג  ׁשֹוְפִטים ּפֶ ּבְ

סּוק 4. ּפָ

ֵער  ר ְלׁשַ ָמה ֶאְפׁשָ ד. 
ְך  מּוֵאל ִמּכָ ַעל ׁשְ
ִאּמֹו  ָראנּו ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ָהְיָתה ֲעָקָרה?

ֶרק  ֹראׁש ַהּפֶ ִאים ֲאָחִדים. ַהִאם ַהּכֹוֶתֶרת ּבְ נֹוׂשְ ֶרק עֹוֵסק ּבְ ַהּפֶ  .6
ירּו. ֶרק? ַהְסּבִ ּפֶ ִזי ּבַ ְרּכָ רֹוֶמֶזת ַעל ָהִעְנָין ַהּמֶ

ֶרק  א ַהּפֶ ּתֹוָרה, ְלנֹוׂשֵ ּקֹוְרִאים ּבַ ֶרק ׁשֶ א ַהּפֶ ין נֹוׂשֵ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ   .7
ָנה? ָ ל ֹראׁש ַהּשׁ יֹום א' ׁשֶ ַהְפָטָרה ּבְ ּקֹוְרִאים ּבַ ׁשֶ

ּפּור  ֶנֶסת ֶאת ַהּסִ י ַהּכְ ָבּתֵ ּתֹוָרה ּבְ ָנה קֹוְרִאים ּבַ ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבַ
ֶרק כ(.  ית ּפֶ ֵראׁשִ ָרה" )ּבְ ַקד ֶאת ׂשָ ים: "ַוה' ּפָ ּלִ ּמִ ַעל ֵלַדת ִיְצָחק ַהּפֹוֵתַח ּבַ

ּפּור  ְנִביִאים ִראׁשֹוִנים ֶאת ַהּסִ מּוֵאל א ּבִ ן קֹוְרִאים ִמּתֹוְך ֵסֶפר ׁשְ ְלַאַחר ִמּכֵ
ֶרק א(. מּוֵאל א ּפֶ מּוֵאל )ׁשְ ֶדת ׁשְ ַעל ֻהּלֶ

ָמעּותֹו:  ם ַהְפָטָרה, ּוַמׁשְ ֵ ּשׁ ִביִאים ִראׁשֹוִנים קֹוְרִאים ּבַ ִריָאה ִמּנְ ְלֶקַטע ַהּקְ
ֵרָדה, ִסּיּום. ְבֵרי ּפְ ּדִ

5. המשותף לבנים שנולדו 
לאימהות לאחר תקופת 

עקרות הוא ייעוד לגדולה 
וגדולה. גדולתם של יצחק 
ויעקב היא היותם אבות 
האומה שנבחרו להמשיך 

את דרכו של אברהם. 
יוסף עלה לגדולה במצרים 

וייעודו היה להציל את 
יעקב ובניו מרעב. 

התלמידים יסיקו ששמואל 
נולד לא רק כדי לגאול את 

חנה מסבלה. הוא מיועד 
לתפקיד מסוים – להנהיג 

בבוא העת את עם ישראל. 
כך גם שמשון בספר 

שופטים. מטרת השאלה 
היא הסקת מסקנה שלכל 

סיפורי העקרות במקרא 
יש שלושה מרכיבים: 

מצוקה, נס, ייעוד. 

6. מטרת השאלה: זיהוי 
הרעיון המרכזי בפרק.

7. מטרת השאלה: זיהוי 
קשר בין סיטואציות 

דומות.



ֶּפֶרק ב

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 26-11 

ָבה ֶאְצְלֶכם.  עֹוְררּו ַמְחׁשָ ֵאלֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשְ ִריָאה ּכִ ִעם ִסּיּום ַהּקְ  .1
ה?  ֵכן? ֵמֵאיזֹו ִסּבָ יַצד ִיּתָ ֵאָלה: ַמּדּוַע? ּכֵ ְ ִמּלֹות ַהּשׁ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

ְוַכּדֹוֶמה.

ַטע? ֶהם עֹוֵסק ַהּקֶ ּבָ ִאים ׁשֶ ֵני ַהּנֹוׂשְ א. ָמֵהם ׁשְ    .2

ַטע. ִמְתחּו ַקו  ִרּיֹות ַלּקֶ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ֶאְפׁשָ יעּו ְוִכְתבּו ׁשָ ב. ַהּצִ
כֹוֶתֶרת.  ׁש ּכְ ּמֵ יֹוֵתר ְלׁשַ ְתִאיָמה ּבְ ַחת ַלּמַ  ִמּתַ

ִחיַרְתֶכם. קּו ּבְ ַנּמְ

ּפּור. ִמי  ז ַהּסִ ֶמְרּכַ ַחת ֶאְלָקָנה ּבְ ּפַ ֶרק ַהּקֹוֵדם ָהְיָתה ִמׁשְ ּפֶ ג. ּבַ
ירּו ְלִפי ָמה  ֶרק ב? ַהְסּבִ ל ּפֶ ה ׁשֶ ַטע ַהּזֶ ּקֶ ּפּור ּבַ ז ַהּסִ ֶמְרּכַ ּבְ

ם. ְקַבְעּתֶ

ָמה ֶזה  ַעל לֹא ָיְדעּו ֶאת ה' – ּבְ ִלּיַ ֵני ּבְ ָהיּו ּבְ ֵני ֵעִלי ֶנֱאַמר ׁשֶ ַעל ּבְ א.    .3
ָכל יֹום? נֹות ַלה' ּבְ ֵני ֵעִלי ָהיּו ַמְקִריִבים ָקְרּבָ א? ֲהֵרי ּבְ ּטֵ ִהְתּבַ

י ָחְפִני ּוִפיְנָחס.  ִאים ִלְזּבַֹח ַעל ַמֲעׂשֵ יַצד ֵהִגיבּו ַהּבָ ר ּכֵ לֹא ְמֻסּפָ ב. 
ְתבּו ּכֹוֶתֶרת  ילֹה. ּכִ ׁשִ ים ּבְ ין ֲאָנׁשִ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ַאֵיר ּדִ ִניר ַהּמְ

ַמְתִאיָמה ָלִאּיּור.

יתֹו. ִלְפֵני ֵעִלי – ָהָיה  יתֹו – ֶאל ּבֵ 11  ַעל ּבֵ
עֹוֵזר ְלֵעִלי.

עּות, ָעׂשּו  ִרׁשְ ַעל – ִהְתַנֲהגּו ּבְ ִלּיָ ֵני ּבְ ּבְ  12
ים ֲאסּוִרים.  ַמֲעׂשִ

ֶהְתֵאם  ֹלא ָיְדעּו ֶאת ה' – ֹלא ִהְתַנֲהגּו ּבְ  
ם. ה' ּדֹוֵרׁש ֵמַהּכֹוֲהִנים ְלַקּיֵ ים ׁשֶ ַלֻחּקִ

ל  בּוַע ׁשֶ ט ַהּכֲֹהִנים – ַהּנַֹהג ַהּקָ ּפַ 13  ִמׁשְ
ִאים ִלְזּבַֹח. ים ַהּבָ ַהּכֹוֲהִנים ִעם ָהֲאָנׁשִ

ֵרת. ַנַער – ְמׁשָ  
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1. רצוי מדי פעם לבקש 
מהתלמידים להעלות 

שאלות ולדון בהם על 
מנת לחזק את מעורבותם 

בעלילה.

2. א. התלמידים יזהו 
שהקטע הנלמד מתוך 

 הפרק עוסק: 
 א. בהידרדרות הכהונה 
ב. בעלייתו של שמואל 

3. יש להבהיר לתלמידים 
שתפקיד הכוהן היה 

לתווך בין בני העם לבין 
ה' - הוא היה מעלה את 

הקרבן לה' בשמם. בני 
עלי לא שמרו על "משפט 

הכוהנים", דהיינו לא 
הסתפקו במתנות הכהונה 

שניתנו להם על ידי 
האנשים שבאו להקריב 

קרבן, אלא לקחו את 
החלקים הטובים של 
הבהמה בלי להתחשב 
במביא הקרבן, שרצה 

באמצעות העולה שהביא 
לבקש בקשה מהאל או 

להודות לו. )בספר דברים 
פרק יח מוגדר מה מקבל 

הכוהן כמתנות כהונה 
– כיוון שאין לו נחלה 

ומשום כך אין לו מקור 
מחיה: הזרוע, הלחיים 
והקיבה של הבהמה.( 



ין ַעד  ַער ַהּכֹוֵהן ְלַהְמּתִ יַע ָהִאיׁש ַהּזֹוֵבַח ַלּנַ ָפסּוק 16 ַמּצִ א. ּבְ   .4
ר –  ׂשָ ְקִטירּו ֶאת ַהֵחֶלב ַלה' ְוַרק ָאז ָלַקַחת ֵמַהּבָ ּיַ  ׁשֶ

ּטּוי? ַנת ַהּבִ ּוָ ָך – ָמה ּכַ ה ַנְפׁשֶ ַאּוֶ ר ּתְ ֲאׁשֶ ּכַ

ַעת  ִרי ֵעץ ַהּדַ ֵדי ְלָתֵאר ֶאת ּפְ ה ּכְ ה ַחּוָ ׁשָ ּמְ ּתַ ּטּוי ִהׁשְ ֵאיֶזה ּבִ ב. ּבְ
סּוק 5? ֶרק ג, ּפָ ית ּפֶ ְבֵראׁשִ ּבִ

ְקִרים?  ֵני ַהּמִ ׁשְ ִבּטּוִיים ּדֹוִמים ּבִ ּמּוׁש ּבְ ִ ר ִלְלֹמד ֵמַהּשׁ ג. ָמה ֶאְפׁשָ

ְפסּוִקים 17, 18, 22,  נּו ּבִ ֵני ֵעִלי? ַעּיְ מּוֵאל ִמּבְ ָמה ׁשֹוֶנה ׁשְ ּבְ א.    .5 
.26 ,23

ין  הּוא יֹוֵצר ִנּגּוד ּבֵ ָכְך ׁשֶ ר ִלְרֹמז ַלקֹוְרִאים ּבְ ַסּפֵ ָמה רֹוֶצה ַהּמְ ב. 
מּוֵאל? ֵני ֵעִלי ְלִהְתַנֲהגּות ׁשְ ִהְתַנֲהגּות ּבְ

ל  ַחת ַיֲעֹקב. ָמה ִסּמֵ ּפַ ִמׁשְ ֵאַרע ּבְ ׁשּור ְלֶבֶגד ׁשֶ ִסּפּור ַהּקָ ְכרּו ּבְ ִהּזָ א.    .6
סּוק 3(.  ֶרק לז, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ֶגד? )ּבְ ַהּבֶ

ִפיֶהם  ּלְ ָגִדים, ׁשֶ ָיֵמינּו ֵיׁש ּבְ ים ּבְ ְפִקיִדים ִצּבּוִרּיִ ֲעֵלי ּתַ ְלֵאילּו ּבַ ב. 
ְפִקיָדם? ן ְלַזהֹות ֶאת ּתַ ִנּתָ

כֹוַח.  ְזֵלג ּבְ ה – ָנַעץ ֶאת ַהּמַ ִהּכָ  1� 
ֹוִנים.  יִרים ַהּשׁ ּסִ ּיֹור אֹו ַבּדּוד... – ּבַ ַבּכִ

ם ִלְפֵני  ֶטֶרם ַיְקִטרּון – ּגַ ם ּבְ ּגַ  1�
ֵהָמה,  ן ַהּבְ ּמַ ִהְקִריבּו ֶאת ַהֵחֶלב, ׁשֻ  ׁשֶ

ַח.  ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

י ִאם ָחי – ַנַער  ָך... ּכִ ח ִמּמְ ְוֹלא ִיּקַ  
ל,  ָ ר ַחי, ֹלא ְמֻבּשׁ ׂשָ ַרׁש ּבָ  ַהּכֹוֵהן ּדָ
ט ַהּכֹוֲהִנים. ּפַ ִמׁשְ תּוב ּבְ ִנּגּוד ַלּכָ ּבְ

ן. ְרּבָ ָהִאיׁש – ַמְקִריב ַהּקָ  16 
ְקִטירּו  ּיַ  ְוַקח ְלָך – ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ

ַח ַלה'. ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ְרֶצה.  ּתִ ָכל ׁשֶ ָך – ּכְ ה ַנְפׁשֶ ַאּוֶ ר ּתְ ֲאׁשֶ ּכַ  
לֹו – ֹלא.

ֵני ֵעִלי. ִנֲאצּו – ִזְלְזלּו.  ָעִרים – ּבְ ַהּנְ  17

ֵני ה' –  ֵרת ֶאת ּפְ מּוֵאל ְמׁשָ ּוׁשְ  18 
ה  ּלָ ּמִ ִנּגּוד ִלְבֵני ֵעִלי. ָהאֹות ו' ּבַ ּבְ

ּגּוד.  מּוֵאל" - ִהיא ו' ַהּנִ  "ּוׁשְ
ֶגד ּכֹוֲהִנים. ד – ּבֶ ֵאפֹוד ּבָ

ִליחּות ָחְפִני  ׁשְ ַער ַהּכֹוֵהן ַהּפֹוֵעל ּבִ ַהּנַ תּוב ׁשֶ ָפסּוק 14 ּכָ ּבְ
לֹוַמר  ְזֵלג. ּכְ ר ַיֲעֶלה ַהּמַ ָכל ֲאׁשֶ ר ּכְ ׂשָ ּוִפיְנָחס, ָלַקח ֵמַהּבָ

ים ָעָליו  ַצּוִ ים ַהּמְ ִנּגּוד ַלֻחּקִ ַבח ּבְ ָלַקח ְלַעְצמֹו ִמן ַהּזֶ
ַבח  נּו ַהּזֹוְבִחים ֲחָלִקים ֵמַהּזֶ ּתְ ּיִ ין ַעד ׁשֶ ְלַהְמּתִ

ַלּכֹוֲהִנים.
ר רֹוִצים  ֲאׁשֶ ִניב ָלׁשֹון. ּכַ ּטּוי ּכְ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ּבְ
ב  ֵ ִלי ְלִהְתַחּשׁ ד ּבְ א ַלּיָ ל ַהּבָ הּו ָלַקח ִמּכָ יׁשֶ ּמִ לֹוַמר ׁשֶ
ָכל  ר ִלְפָעִמים לֹוַמר: "הּוא ָלַקח ּכְ ֲאֵחִרים, ֶאְפׁשָ ּבָ

ְזֵלג". ר ַיֲעֶלה ַהּמַ ֲאׁשֶ
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מטרת האיור בעמוד 17 
להבליט את הניגוד בין 

מה שקורה במציאות לבין 
המצב הרצוי. 

מטרת הקטע להדגים 
לתלמידים את הקשר בין 

הרובד המקראי של השפה 
העברית לשפת ימינו.

4. לתאוות אכילה יש 
קונוטציה שלילית של 

חטא.

6. א. כתונת הפסים 
מסמלת את ייעודו של 

יוסף. הוא יצמח למנהיג 
חשוב. כך גם המעיל 
שתפרה חנה לשמואל.

ג. יש להניח שהתלמידים 
יזכירו את מעילו של הרב 

הראשי הספרדי, מדי 
הצבא, בגדי השופטים.



ה? ה ֱאלִֹהים ֶאת ַחּנָ ּצָ יַצד ּפִ ּכֵ   .7

ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד? ים ַהּצֹוְבאֹות ַעל ּפֶ ׁשִ א. ָמה יֹוְדעֹות ַהּנָ   .8

ילֹה: אּו ְלׁשִ ּבָ ים ׁשֶ ין ָנׁשִ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ

ילֹה? ים ְלׁשִ ׁשִ אּו ַהּנָ ָכל ֹזאת ּבָ ֶכם ּבְ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ב. 

ל ָיֵמינּו  ִעְבִרית ׁשֶ ל ּבָ ָלתֹות" ְמֻקּבָ ּטּוי: "צֹוְבִאים ַעל ַהּדְ ַהּבִ ג. 
ְתבּו  הּו. ּכִ ֶ יג ַמׁשּ ִ ֵדי ְלַהׂשּ ָמעּות: ִמְצטֹוְפִפים ְוִנְדָחִקים ּכְ ַמׁשְ ּבְ

ּטּוי. בּו ּבֹו ֶאת ַהּבִ ּלְ ִמְקֶרה ָקָצר ְוׁשַ

ְתבּו ְלִפי ָמה  י ְקבּוצֹות. ּכִ ּתֵ ֵני ֵעִלי ִלׁשְ נּו ֶאת ֲחָטֵאי ּבְ ַמּיְ א.    .9
ם. ְנּתֶ ִמּיַ

ם ַעל  ַמְעּתֶ כֹוֲהִנים. ַהִאם ׁשְ לּו ְלָרָעה ֶאת ַמֲעָמָדם ּכְ ֵני ֵעִלי ִנּצְ ּבְ ב. 
לּו ְלָרָעה ֶאת ַמֲעָמָדם?  ים ִנּצְ ֶהם ֲאָנׁשִ ּבָ ִמְקִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ
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7. מצבה השתנה לטובה, 
נולדו לה בנות ובנים.

8. א. השלב האחרון 
בהידרדרות של בני עלי, 
הוא פגיעה בנשים. הם 
משתמשים בסמכותם 
הדתית להנאה פרטית.

8. ג. מטרת השאלה: 
העשרת השפה ויצירת 

קשר בין הרובד המקראי 
של השפה העברית לשפת 

ימינו.

9. א. לדוגמה: אפשר 
למיין לקבוצת חטאים 

שבין אדם למקום )כלפי 
האל(, וקבוצת חטאים 

שבין אדם לחברו )כלפי 
בני אדם(. מטרת השאלה: 
מיון פרטים לקבוצות לפי 

קטגוריות. 



יר ֵעִלי ְלָבָניו? ָמה ִהְסּבִ א.   .10

ה  ַרּכּות ַרּבָ ָבָניו ּבְ ֵעִלי ָנַהג ּבְ ְלִמיד ׁשֶ ּתֹות ָאַמר ּתַ ַאַחת ַהּכִ ּבְ ב. 
ם ֶרֶמז  ְסָקָנה ַהּזֹאת? ִמְצאּו ּגַ יַע ַלּמַ ֲערּו, ַמּדּוַע ִהּגִ י. ׁשַ ִמּדַ

תּוִבים. ט ֵמַהּכְ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ָניו ַאֶחֶרת ֵמָאב  ל ֵעִלי ְלִהְתַנֵהג ִעם ּבָ ַהִאם ָהָיה ֵמחֹוָבתֹו ׁשֶ ג. 
ירּו. ֶעְמַדת ַהְנָהָגה? ַהְסּבִ ֵאינֹו ּבְ ַאֵחר, ׁשֶ

ָבָריו לֹא  ּדְ ּנֹוַכח ָלַדַעת ׁשֶ ֶ יַצד ָהָיה ֵעִלי ָצִריְך ִלְנֹהג ִמּשׁ ּכֵ ד. 
ָניו? יעּו ַעל ּבָ ּפִ ִהׁשְ

ְך ַרק  ַרּכּות? ַהִאם ָנכֹון ְלַחּנֵ ַהִאם ָנכֹון ְלִהְתַנֵהג ַרק ּבְ ה. 
ירּו. ָדנּות? ַהְסּבִ ַקּפְ ּבְ

ָנה  ְבֵני ֵעִלי לֹא ִנּתְ ּלִ ד ׁשֶ ַלּמֵ סּוק ַהּמְ ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּפָ א.   .11
ְתׁשּוָבה. נּות ְלִהְתָחֵרט ְוַלְחֹזר ּבִ ּמְ ִהְזּדַ

ְבֵרי ֵעִלי  ַעל ָמה ֱאלִֹהים סֹוֵלַח ְוַעל ָמה ֵאינֹו סֹוֵלַח ְלִפי ּדִ ב. 
ְלָבָניו?

יֹום  ֹסֶרת, ַעל ָמה ֱאלִֹהים ָעׂשּוי ִלְסלַֹח ִלְבֵני ָהָאָדם ּבְ ְלִפי ַהּמָ ג. 
ּפּור, ְוַעל ָמה  ֵאינֹו ָאמּור ִלְסלַֹח? ּכִ

ְדַבר ְסִליַחת  ָיֵמינּו ּבִ ָמה ׁשֹוָנה ֱאמּוַנת ֵעִלי, ֵמָהֱאמּוָנה ּבְ ּבְ ד. 
ּפּוִרים? יֹום ַהּכִ ָהֱאלִֹהים ּבְ

ּקֶֹרת  ְסִמיכּות ְלִדְבֵרי ַהּבִ מּוֵאל מֹוִפיִעים ּבִ ַבח ַעל ׁשְ ֶ ְבֵרי ַהּשׁ ּדִ  .12
ֲערּו ַמּדּוַע. ֵני ֵעִלי. ׁשַ ים ַעל ּבְ ׁשִ ַהּקָ

ִרים, ַוֲענּו: ְסּפָ א ְלִפי ֵסֶדר ַהּמִ ַעּמּוד ַהּבָ ִאּיּוִרים ּבָ נּו ּבָ 13. ַעּיְ

ִאּיּור? מּויֹות ּבָ ִמי ֵהן ַהּדְ א. 

ֵסֶדר עֹוֶלה, ָמה ָרָצה  ר ֶאת ָהִאּיּוִרים ּבְ ַאּיֵ ר ַהּמְ ֲערּו, ַמּדּוַע ִסּדֵ ב. ׁשַ
ָכְך?  ִלְרֹמז ּבְ

ה  ל ַחּנָ ּקּור ֶאָחד ׁשֶ ין ּבִ ָחַלף ְזַמן ּבֵ ר ׁשֶ ַאּיֵ יַצד רֹוֵמז ָלנּו ַהּמְ ג. ּכֵ
ֵנהּו? ְלִמׁשְ
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10. ה. מן הראוי לדון 
במשפט: "אל בני, לא 
טובה השמועה..." עלי 

לא העמיד את בניו 
באופן גלוי וישיר על כך 

שמעשיהם אינם מקובלים 
עליו. הוא ִאפשר להם 

לעשות כרצונם ולא דרש 
מהם במפגיע להפסיק. 

הוא לא הזכיר את חטא 
הניאוף במפורש. דבריו 

"מגומגמים". מתקבל 
הרושם שעלי לא שפט את 

הסובבים אותו שיפוט 
מציאותי, כך בפגישתו עם 
חנה וכך שיפוטו לגבי בניו. 

מטרת השאלה: נקיטת 
עמדה אישית.

11. א. יש להניח שתעלה 
השאלה מדוע לא איפשר 
להם אלוהים לתקן את 

מעשיהם. יש להבהיר 
שמשרת הכהונה אינה 
משרה פרטית. הכוהן 

נושא במשרה ציבורית 
והוא מנהיג המייצג את 

אלוהים. אחד מתפקידיו 
הוא ללמד את העם את 

חוקי התורה. לכן, הכוהן 
חייב לשמש מופת של 

התנהגות נאותה, שמירה 
על חוקי התורה ודוגמה 

אישית לטוהר מידות לעם. 
מסיבה זו כוהן שסרח 

עונשו חמור הרבה יותר 
מעונשו של אדם פרטי 

שסרח. גם בימינו נשיא 
הפוגע במעמד הנשיאות, 
או ראש הממשלה הפוגע 

ברום משרתו, עונשם כבד 
יותר. 

11. ד. מטרת השאלה: 
רלוונטיות לימינו.

12. בכך שהמספר יוצר 
ניגוד בין מעשי בני עלי 

למעשי שמואל, רומז 
המספר ששמואל הוא 

שראוי לרשת את המנהיגות 
אחרי עלי.



3

2

1
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13. הסדר העולה בא 
לרמוז על התקדמותו של 
שמואל תחת הדרכתו של 

עלי, ועל עלייתו בניגוד 
להידרדרות המוסרית 

של בני עלי. מספרם של 
הילדים שחנה באה עמם 
לעלי בכל פעם, מרמז על 

הזמן שחלף.



ֶּפֶרק ג 

אֱֹלִהים ִהְתּגַּלָה לְִׁשמּואֵל

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 10-1 

ה ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָאָדם?  ּלָ מּוֵאל לֹא ִהְתּגַ יֵמי ׁשְ ּבִ ִין יֹוְדִעים ׁשֶ ִמּנַ א.    .1

יַצד  ּלּות ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָאָדם, ְוִכְתבּו ּכֵ ִסּפּוִרים ַעל ִהְתּגַ ְכרּו ּבְ ב. ִהּזָ
ה ה'. ּלָ ִהְתּגַ

ה:  קֹורֹות ָהֵאּלֶ ּמְ נּו ּבַ ַעּיְ   
סּוִקים 12, 13; סּוק 1, ּוְבֶפֶרק כח ּפְ ֶרק יב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ּבְ   

סּוק 10;  ֶרק לד ּפָ ָבִרים ּפֶ ּדְ   
סּוִקים 13 ַעד 15; ֶרק ה ּפְ ַע ּפֶ ְיהֹוׁשֻ   

סּוק 8. ֶרק ו ּפָ ׁשֹוְפִטים ּפֶ   

ַבר ה'? ִמיַע ֶאת ּדְ ׁשְ ֵאין ָנִביא ַהּמַ ָכְך ׁשֶ ׁש ָלָעם ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ָמה ַהּקׁשִ ג. 

ה  ּלָ ְמקֹום ַהּמִ ָפסּוק 1, ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ה ִמׁשְ ֵאיזֹו ִמּלָ ּבְ א.   .2
ְנבּוָאה? 

סּוק 1? ֶרק טו, ּפָ ית ּפֶ ְבֵראׁשִ ֶֹרׁש חז"ה מֹוִפיָעה ּבִ ה ִמּשׁ ֵאיזֹו ִמּלָ ב. 

ִתיל ֲעִרית ְוִהְכִניסּו ּפְ ֶמן ֶאת ַהּקַ ׁשֶ אּו ּבְ ִמים ְקדּוִמים. ִמּלְ ִתילֵנר ֶחֶרס ִמּיָ ֲעִרית ְוִהְכִניסּו ּפְ ֶמן ֶאת ַהּקַ ׁשֶ אּו ּבְ ִמים ְקדּוִמים. ִמּלְ ֵנר ֶחֶרס ִמּיָ

ּוְדַבר ה' ָהָיה ָיָקר – ה' ֹלא   1 
ַמן ָהַאֲחרֹון. ּזְ ִביִאים ּבַ ה ַלּנְ ּלָ ִהְתּגַ

בּוָאה ֹלא  ֵאין ָחזֹון ִנְפָרץ – ַהּנְ   
ָהְיָתה ּתֹוָפָעה ְנפֹוָצה.

תֹו  ְוֵעיָניו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות – ְרִאּיָ  2 
ה. ָהְלָכה ְוֶנְחְלׁשָ

ֵבית ה'.  ִמיד ּבְ ֵנר ֱאֹלִהים – ֵנר ַהּתָ  3
יְך ְוהּוא  ֶהְחׁשִ ֶ  ָנֲהגּו ְלַהְדִליקֹו ִמּשׁ

ֵהִאיר ַהּבֶֹקר. ַלק ַעד ׁשֶ ּדָ

ֵהיַכל ה' –  מּוֵאל ׁשֵֹכב ּבְ ּוׁשְ   
ֵבית ה'. ן ּבְ ָיׁשֵ

ַוּיֶֹסף – הֹוִסיף.  6

מּוֵאל  מּוֵאל ֶטֶרם ָיַדע ֶאת ה' – ׁשְ ּוׁשְ  7
ִהְתַגּלּות ה'. ה ּבְ ֲעַדִין ֹלא ִהְתַנּסָ

ית. ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ת – ּבַ ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ  8

ְרָאה.  ּמַ ם ּבַ ב – ִנְרָאה ֵאָליו ּגַ ְתַיּצֵ ַוּיִ  10 
ָכל ַאַחת  מֹו ּבְ ַפַעם – ּכְ ְכַפַעם ּבְ

ָעִמים ַהּקֹוְדמֹות. ֵמַהּפְ
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אפשר לשאול מה הקשר 
בין התצלום למסופר?

1. המושג "התגלות 
אלוהים" אינו ברור בימינו 
מסיבות מובנות. גם בזמן 

שבו מתרחש הסיפור 
בפרקנו לא זכרו שאלוהים 

התגלה לבני אדם. 
התלמידים יזכרו שהאל 
מתגלה באופנים שונים: 

בחלום, בדיבור ישיר, על 
ידי מלאך. אלוהים מתגלה 

במפתיע, לעתים בזמן 
רעיית צאן )משה(, לעתים 

בעת חביטת חיטים 
)גדעון(.

מכיוון שעלי היה מבוגר 
הוא זוכר את התקופה 

בצעירותו שבה אלוהים 
עדיין התגלה לבני האדם.
ג. יש נתק בין העם לה'. 
חסרה הדרכה לעם מפי 

נביאים.



ֶרק, ֵאילּו הֹוָראֹות  ָגה ַעל ַהּפֶ ִאּלּו ֲהִייֶתם ַמְחִליִטים ְלָהִכין ַהּצָ  .3
אּוָרה ֲהִייֶתם ּכֹוְתִבים ְלִפי  ְפאּוָרה ְוַלֲהָכַנת ַהּתְ ַלֲהָכַנת ַהּתַ

סּוִקים 3-2?  ּפְ

ר? ֻסּפָ מּוֵאל, ְלִפי ַהּמְ ין ֵעִלי ִלׁשְ ָחִסים ּבֵ ר ִלְלֹמד ַעל ַהּיְ ָמה ֶאְפׁשָ א.    .4

ָניו?  ב ַעל ּבָ מּוֵאל ּוָמה הּוא חֹוׁשֵ ב ֵעִלי ַעל ׁשְ ֲערּו, ָמה חֹוׁשֵ ב. ׁשַ
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

י,  ּלִ ל ֶאת ָהְרצֹונֹות ׁשֶ לֹוַמר ֲאִני ְמַבּטֵ מּוֵאל ִלְקִריַאת ה'. ּכְ  "ִהְנִני", ָעָנה ׁשְ
ם ֶאת ְרצֹון ָהֵאל.  ֵדי ְלַקּיֵ ּכְ

ָענּו ִלְקִריַאת ָהֵאל  מּויֹות נֹוָספֹות ׁשֶ י ּדְ ּתֵ ּתֹוָרה ַעל ׁשְ א. ָלַמְדנּו ּבַ  .5
ָאְמָרם: "ִהְנִני". ּבְ

ר ָאַמר  ר ָאַמר ַאְבָרָהם ַלה' "ִהְנִני", ּוְבֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ּבְ  
ֶרק ג.  מֹות ּפֶ ֶרק כב ּוִבׁשְ ית ּפֶ ְבֵראׁשִ נּו ּבִ ה? ַעּיְ ְך מׁשֶ ּכָ

כֹונּותֹו ְלֵהָענֹות ְלַצו ָהֵאל? מּוֵאל ִמּנְ ר ִלְלֹמד ַעל ׁשְ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

יׁש  ֲערּו, ָמה ִהְרּגִ ׁשַ   .6 
ָניו?  מּוֵאל ְולֹא ֵאָליו אֹו ֶאל ּבָ ה ֶאל ׁשְ ר ֱאלִֹהים ִמְתַגּלֶ ֲאׁשֶ ֵעִלי ּכַ

ָעַרְתֶכם.  קּו ֶאת ַהׁשְ ַנּמְ

ּיּור. ׁש ּכֹוֶתֶרת ַלּצִ ּמֵ כֹול ְלׁשַ תּוב ַהָיּ ט ֵמַהּכָ ּפָ ַהֲעִתיקּו ִמׁשְ   .7
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4. א. היחסים ביניהם 
קרובים כיחסי אב ובנו. 

עלי מכנה את שמואל: 
"בני", ושמואל פונה לעלי 

כשהוא שומע את הקול 
הקורא לו, אולי מתוך 

מחשבה שעלי זקוק לו. 



ָאה ַה־19 ַראִסי, ַהּמֵ ר ּבְ מּוֵאל ְוֵעִלי, ִצּיֵ ׁשְ
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ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 21-11 

ֱאלִֹהים  יׁש ׁשֶ ֵדי ְלַהְדּגִ ר, ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ּטּוי ִצּיּוִרי ִמׁשְ ֵאיֶזה ּבִ ּבְ  .1
ה ּוַמְחִריד?  עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש ֵארּוַע ָקׁשֶ מּוֵאל ׁשֶ הֹוִדיַע ִלׁשְ

ֵני ֵעִלי? ַמּדּוַע ֶנֶעְנׁשּו ּבְ  .2

ֶרם  ּטֶ ִאים, ׁשֶ ם ַלּדֹורֹות ַהּבָ ַחת ֵעִלי ַיֲעֹבר ּגַ ּפַ ן ְלִמׁשְ ּתַ ּנִ ָהֹעֶנׁש ׁשֶ  .3
ִלים ִעם ֹעֶנׁש ִמּסּוג ֶזה?  ה ְלַהׁשְ ָחה – ַמּדּוַע ָקׁשֶ ּפָ ׁשְ ִמּ נֹוְלדּו ּבַ

קּו. ַנְמּ

ירּו  בּוָאה? ַהְסּבִ ַמע ֶאת ַהּנְ ָ ּשׁ מּוֵאל ַאֲחֵרי ׁשֶ יׁש ׁשְ ֲערּו, ֵאיְך ִהְרּגִ ׁשַ  .4
ַמּדּוַע. 

ְפִקיד  א ֶאת ּתַ ּתֹוָרה ּוְלַמּלֵ תּוב ּבַ ת ַלּכָ ָניו ְלַצּיֵ ְך ֶאת ּבָ ּלֹא ִחּנֵ ָכְך ׁשֶ ֵעִלי ָחָטא ּבְ
ִאים ָלֵכן נֹוֲהִגים ִלְקרֹא לֹו  ל ַיֲעבֹר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ּבֵ ּקִ ְדָרׁש. ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ּנִ ַהּכֹוֲהִנים ּכַ

מּול ְלדֹורֹות". ם "ְגּ ֵ ׁשּ ּבַ

ְפִקיד  א ֶאת ּתַ ּתֹוָרה ּוְלַמּלֵ תּוב ּבַ ת ַלּכָ ָניו ְלַצּיֵ ְך ֶאת ּבָ ּלֹא ִחּנֵ ָכְך ׁשֶ ֵעִלי ָחָטא ּבְ
ִאים ָלֵכן נֹוֲהִגים ִלְקרֹא לֹו  ל ַיֲעבֹר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ּבֵ ּקִ ְדָרׁש. ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ּנִ ַהּכֹוֲהִנים ּכַ

מּול ְלדֹורֹות". ם "ְגּ ֵ ׁשּ ּבַ

ָרֵאל –  ִיׂשְ ָבר ּבְ ה ּדָ ָאֹנִכי ֹעׂשֶ  11 
ה. ָקרֹוב ַמֲעׂשֶ ה ּבְ ֶאֱעׂשֶ

ּטּוי ִצּיּוִרי  י ָאְזָניו – ּבִ ּתֵ יָנה ׁשְ ִצּלֶ ּתְ  
ה  ֲעׂשֶ ֹוֵמַע ַעל ַהּמַ ָמעּותֹו: ַהּשׁ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ְעֵזַע ְוִיְהֶיה ָהמּום. ה, ִיְזּדַ ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ

ָבִרי  ם ֶאת ּדְ ָאִקים ֶאל ֵעִלי – ֲאַקּיֵ  12 
ַחת ֵעִלי. ּפַ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ם ׁשֶ ַעל ָעְנׁשָ

ֵני  יתֹו. ַעל ּבְ יתֹו – ַעל ּבֵ ֶאת ּבֵ  
ם  ִמְקֶרה ֶזה, הּוא ׁשֵ ִית ּבְ ְחּתֹו. ּבַ ּפַ ִמׁשְ

ָחה ַעל ּדֹורֹוֶתיָה. ּפָ ָאל ְלִמׁשְ ֻמׁשְ

ה – ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף,  ָהֵחל ְוַכּלֵ  
ם. ַהּכֹל ִיְתַקּיֵ

ְגַלל ַהֵחְטא.  ֲעֹון – ּבִ ּבַ  13

בֹוד ה'. ים ֶאת ּכְ ְמַקְלִלים – ְמַבּזִ  

ַלח. ר – ִאם ִיּסָ ּפֵ ִאם ִיְתּכַ  1�

ַחד. ָיֵרא – ּפָ  1�

ָך ֱאֹלִהים ְוֹכה יֹוִסיף –  ה ּלְ ּכֹה ַיֲעׂשֶ  17
בּוָעה.  ְלׁשֹון ׁשְ

יו. ַמֲעׂשָ ַוה' ָהָיה ִעּמֹו – ִהְצִליַח ּבְ  19

ְלֵהָרֹאה – ְלֵהָראֹות ּוְלהֹוִפיַע   21 
ִדְבֵרי ְנבּוָאה. מּוֵאל ּבְ ִלְפֵני ׁשְ
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2. מנהיגותו של עלי  
הייתה אמורה לעבור 

לבניו, אבל כיוון שבניו 
מושחתים, ולא נהגו 
כפי שחוקי הקרבנות 

מחייבים,  ה' שולל מהם 
את המנהיגות ומענישם 

בחומרה.

3. יש להניח שחוש הצדק 
הטבעי של התלמידים 

יעורר אותם להביע 
ביקורת על העונש לדורות, 

שהוא צורה של ענישה 
קולקטיבית, שהרי הדורות 

הבאים לא חטאו. יש 
לאפשר להם להביע עמדה 

אישית.



ר ָאַמר  ר לֹו ֶאת ֲאׁשֶ מּוֵאל ְלַסּפֵ ְכֵנַע ֶאת ׁשְ יַצד ִהְצִליַח ֵעִלי ְלׁשַ ּכֵ  .5
לֹו ה'?

מּוֵאל? ְבֵרי ׁשְ גּוַבת ֵעִלי ַעל ּדִ ָמה ָהְיָתה ּתְ א.   .6

גּוָבתֹו? ר ִלְלֹמד ַעל ֵעִלי ִמּתְ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 

ָנִביא  ָעם ּכְ ר ּבָ מּוֵאל ֻהּכַ י ׁשְ ר ּכִ ַסּפֵ ים ְמָתֵאר ַהּמְ ֵאילּו ִמּלִ ּבְ  .7
ּוְכַמְנִהיג?

ִחיַרְתֶכם. קּו ֶאת ּבְ ֶרק? ַנּמְ ּפֶ ִזי ּבַ ְרּכָ סּוק ַהּמֶ א.  ַמהּו ַהּפָ  .8

ְתִאיָמה  ַקו ֶאת ַהּמַ נּו ּבְ ֶרק. ַסּמְ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ַלּפֶ יעּו ׁשָ ַהּצִ ב. 
קּו. ֶרק. ַנּמְ יֹוֵתר ַלּפֶ ּבְ

ִעְבִרית  ְתבּו אֹוָתם ּבְ ל ָיֵמינּו. ּכִ ִעְבִרית ׁשֶ ִטים ּבְ ּפָ ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ  .9
ִמְקָרִאית: 

סּוק 17(.  יר )ּפָ ְסּתִ ַאל ּתַ א. 

סּוק 13(. לֹא ָנַזף )ּפָ ב. 

סּוק 11(. ְעֵזַע ַעד ְמאֹוד )ּפָ ַמע ִיְזּדַ ׁשְ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ג. 

סּוק 12(. ֵמַהַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף )ּפָ ד. 

ֹוֵמַע ְמַצְלְצלֹות  ל ַהּשׁ לֹוַמר ָאְזָניו ׁשֶ י ָאְזָניו – ּכְ ּתֵ יָנה, ׁשְ ִצּלֶ ל ׁשְֹמעֹו ּתְ ּכָ
ּטּוי ְלִניב ְלׁשֹוִני.  ָיֵמינּו ָהַפְך ַהּבִ ַמע. ּבְ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ י ְלַהֲאִמין ַלּדְ ְדֵהָמה ּוִמּקׁשִ ִמּתַ
ל ָסבֹו ְוָסָבתֹו  ה ַעל ִסְבָלם ׁשֶ ּתָ ּכִ ְלִמיד ּבַ ר ַהּתַ ר ִסּפֵ ֲאׁשֶ ר לֹוַמר ְלֻדְגָמה: ּכַ ֶאְפׁשָ

י ָאְזַני.  ּתֵ יָנה ׁשְ ִצּלֶ ּפּור ַהּנֹוָרא ּתְ ַמע ַהּסִ ֹוָאה, ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: ְלִמׁשְ ּשׁ ּבַ

ֹוֵמַע ְמַצְלְצלֹות  ל ַהּשׁ לֹוַמר ָאְזָניו ׁשֶ י ָאְזָניו – ּכְ ּתֵ יָנה, ׁשְ ִצּלֶ ל ׁשְֹמעֹו ּתְ ּכָ
ּטּוי ְלִניב ְלׁשֹוִני.  ָיֵמינּו ָהַפְך ַהּבִ ַמע. ּבְ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ י ְלַהֲאִמין ַלּדְ ְדֵהָמה ּוִמּקׁשִ ִמּתַ
ל ָסבֹו ְוָסָבתֹו  ה ַעל ִסְבָלם ׁשֶ ּתָ ּכִ ְלִמיד ּבַ ר ַהּתַ ר ִסּפֵ ֲאׁשֶ ר לֹוַמר ְלֻדְגָמה: ּכַ ֶאְפׁשָ

י ָאְזַני.  ּתֵ יָנה ׁשְ ִצּלֶ ּפּור ַהּנֹוָרא ּתְ ַמע ַהּסִ ֹוָאה, ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: ְלִמׁשְ ּשׁ ּבַ

ית ּתִ ִלׁשְ ְחזּור ֲעָגָלה ּפְ ׁשִ
ְלִפי ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי
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5. אנשים ונשים האמינו 
אז, ויש עדיין אנשים 

המאמינים כיום, בכוחה 
של הקללה, בהתגשמותה, 

וביכולתה להרע, ולכן 
האיום בקללה היה 

האמצעי להשפיע על 
מישהו לספר משהו שאינו 

רוצה לגלות.

6. זו הזדמנות להקנות 
לתלמידים את המושג: 

"קבלת הדין". עלי מקבל 
את דין האלוהים ללא 
ערעור. הוא אינו כועס 
ואינו מתמרמר. אפשר 

ללמוד מתגובתו על 
אמונתו הרבה באלוהים.

בפרקנו וגם בפרק ד, 
מצטייר עלי כדמות 

טרגית. בפרק הקודם 
מסופר כי הגיעו לידיעתו 

השמועות כי בניו 
מדרדרים את המצב 

בשילה. העם מתרחק, אין 
חזון נפרץ. הוא זוכר את 

המצב הקודם ומשווה 
למצב הקיים. הוא שומע 

נבואה קשה על ביתו.

מטרת שאלות 8, 9: זיהוי 
הרעיון המרכזי בסיפור. 

לסיכום אפשר להציע 
לתלמידים לספר את 

 הפרק מפי אחת 
הדמויות.
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ֵדי  ֲחנּו – ֵהִקימּו ַמֲחֶנה ְצָבִאי ּכְ ַוּיַ   1
ן.  ְלִהְתַאְרּגֵ

ְזָרח  ֶאֶבן ָהֵעֶזר – ִנְמֵצאת ִמּמִ
ְרקֹון.  ְלַמַעְינֹות ַהּיַ

ַיד ֹראׁש  ּלְ ל ֲאֵפק ׁשֶ ֲאֵפק – ִהיא ּתֵ
ָהַעִין.

נּו ֶאת ַהּלֹוֲחִמים  ַעְרכּו – ִאְרּגְ ַוּיַ   2
ְלָחָמה –  ּטׁש ַהּמִ ַמֲעָרְך ְצָבִאי. ַוּתִ ּבְ
ַמֲהַלְך  ַטח ּבְ ֶ ּשׁ רּו ּבַ ּזְ ַהּלֹוֲחִמים ִהְתּפַ
ְלָחָמה. ּמִ ֶגף – ִהְפִסיד ּבַ ּנָ ָרב. ַוּיִ ַהּקְ

תֹוֵכנּו. נּו – ִיְהֶיה ּבְ ִקְרּבֵ ְוָיֹבא ּבְ   3

ְגָבִרים  ְתַנֲהגּו ּכִ ים – ּתִ ִוְהיּו ַלֲאָנׁשִ   9
 לֹוֲחִמים.

ב  ּצָ א ַהּמַ ּמָ ַעְבדּו ָלִעְבִרים – ׁשֶ ן ּתַ ּפֶ
דּו ָלִעְבִרים. ְעּבְ ּתַ ׁשְ ם ּתִ ְך ְוַאּתֶ ִיְתַהּפֵ

ָלה. ּפָ ה – ַהּמַ ּכָ 10  ַהּמַ

ִבי  ׁשְ 11  ַוֲארֹון ֱאֹלִהים ִנְלָקח – ּבִ
ים. ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ים ּיִ ּתִ ִלׁשְ ֵלי ֶחֶרס ּפְ ּכְ

ֶּפֶרק ד

ּבְנֵי יְִׂשָראֵל יֹוצְאִים לְִמלְחָָמה ּבַּפְלְִׁשִּתים

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 11-1

ים – ַמּדּוַע? ְראּו  ּתִ ִלׁשְ ְזמּו ִמְלָחָמה ֶנֶגד ַהּפְ ּיָ ָרֵאל ֵהם ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ   .1
סּוק 9. ּפָ

ְהֶיה ּבֹו  ִיּ ְדָיה, ׁשֶ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ֵמיָדע ּבָ ַחּפְ א.   .2
ְתבּו ִסּכּום ָקָצר. ים. ִכּ ּתִ ִלׁשְ אֹות ַעל ַהּפְ ֵאלֹות ַהּבָ ְ ַמֲעֶנה ַלּשׁ

יעּו?  יעּו ִלְכַנַען? ָמַתי ִהּגִ ֵמַאִין ִהּגִ 	•

בּו? ְ ָאֶרץ ִהְתַיּשׁ ֵאיֶזה ֵאזֹור ּבָ ּבְ 	•

ים? ּתִ ִלׁשְ ל ַהּפְ ְלטֹון ׁשֶ ִ ָמה ָידּוַע ַעל צּוַרת ַהּשׁ 	•

ָהיּו ָלֶהם? ק ׁשֶ ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ ָמה ָידּוַע ַעל ְצָבָאם, ַעל ּכְ 	•

ָרֵאל?  ֵני ִיׂשְ ָבִאי ַעל ּבְ ָמה ָהָיה ִיְתרֹוָנם ַהּצְ 	•

ְרּבּוָתם ֶוֱאמּוָנָתם? ָמה ָידּוַע ַעל ּתַ 	•

ׁשֹוְפִטים  נּו ּבְ ים? ַעּיְ ּתִ ִלׁשְ ר ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים ַעל ַהּפְ ָמה ְמַסּפֵ ב. 
סּוִקים 26–28. סּוק 13 ּוֶפֶרק יח, ּפְ ֶרק טו, ּפָ ּפֶ

ַעּמּוד 9: ה ּבָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ַעּיְ  .3

ים?  ּתִ ִלׁשְ טּו ַהּפְ ּלְ ּתַ ָעָליו ִהׁשְ ַטח ׁשֶ ֶ ֵני ַהּשׁ ָמֵהם ּפְ א. 

ִמיׁשֹור ַהחֹוף? ְוָקא ּבְ בּו ּדַ ְ ים ִהְתַיּשׁ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ּבֹות ׁשֶ ָמֵהן ַהּסִ ב. 

ה ֶאת ֲחֵמׁש ָעֵרי  ּפָ ּמַ רּו ּבַ ַאּתְ  ג. 
ים. ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

3. הפלשתים הגיעו 
ממצרים בדרך הים 

והתיישבו במישור החוף 
ובחלקים של שפלת החוף.

הפלשתים היו מ"גויי 
הים", טבעי שיתיישבו 
ליד הים. מישור החוף 

הוא אזור פורה ומתאים 
לגידולים. במישור החוף 

עוברת דרך הים. 
השאלה מזמנת  שיחה על 
ארגון הערים הפלשתיות.

2. מן הראוי להפנות את 
תשומת לב התלמידים 

לרמה הגבוהה של 
התרבות החמרית ושל 

הציוד הצבאי )תצלומים 
עמ' 27-26( אצל 

הפלשתים.
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יַע ַעל  ּפִ ים, ֵאיֶזה ּגֹוֵרם ִהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ם ַעל ַהּפְ ַמְדּתֶ ּלְ ִמּתֹוְך ָמה ׁשֶ   .3
ָרֵאל? ים ְלֵבין ִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ ין ַהּפְ ֱעַרְך ּבֵ ּנֶ ָרב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּתֹוְצאֹות ַהּקְ

ַרם ָלֶהם  ֵקִנים, ּגָ ר ַלּזְ ְרֶאה ָהָיה ֻמּכָ ּנִ ּכַ ֲערּו, ֵאיֶזה ִסּפּור, ׁשֶ א.  ׁשַ  .4
ָרב?  ֵדה ַהּקְ  ְלַהְחִליט ְלָהִביא ֶאת ֲארֹון ה' ִלׂשְ

סּוִקים 4-1. ֶרק ו, ּפְ ַע ּפֶ יהֹוׁשֻ נּו ּבִ ַעּיְ

ּפּור  ַע ֵמַהּסִ יהֹוׁשֻ ּפּור ַעל ֲהָבַאת ֲארֹון ה' ּבִ ָמה ׁשֹוֶנה ַהּסִּ ּבְ ב. 
ִפְרֵקנּו? ּבְ

ֵדה ַהּקָרב? ֵקִנים ֶאת ָהָארֹון ִלׂשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ֵהִביאּו ַהּזְ ג. ׁשַ

ר ַעל  ּבֵ ֵדי ְלִהְתּגַ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ְצאּו ּבְ ּמָ ֶרְך ׁשֶ ֶכם ַעל ַהּדֶ ְעּתְ ד. ָמה ּדַ
ָרב ָהִראׁשֹון? ְקּ לֹון ּבַ ָ ּשׁ ַהּכִ

ְרֵאִלים ַעל ֲהָבַאת  ׂשְ ים ְוֵכיַצד ֵהִגיבּו ַהּיִ ּתִ ִלׁשְ יַצד ֵהִגיבּו ַהּפְ ּכֵ א.   .5
ָרב?  ֵדה ַהּקְ ֲארֹון ה' ִלׂשְ

יָעה  ּפִ ָרב ִהׁשְ ֵדה ַהּקְ ֲהָבַאת ָהָארֹון ִלׂשְ ְך ׁשֶ ר ְלָהִבין ִמּכָ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ים? ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל ְוַגם ַעל ַהּפְ ֵני ִיׂשְ ם ַעל ּבְ ּגַ

ן מלבי"ם:  ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ם ֶאת ֶהְסּבֵ ִקְראּו ּגַ   

ים  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ ְמֵרהּו ִמּיַ ִרית ְוִיׁשְ יל ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ה' ַיּצִ בּו ׁשֶ ָחׁשְ זֹו ָהְיָתה ָטעּוָתם, ׁשֶ
ִרית ֵאינֹו  י ֲארֹון ַהּבְ גּוָיה, ּכִ ָבה ׁשְ ם ֵהם – ְוזֹו ַמְחׁשָ ְמרּו ּגַ ָ ְצלּו ְוִיּשׁ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיּנָ

ִרית. לּוחֹות ַהּבְ תּוב ּבְ מֹר ַהּכָ יר ָלָעם ִלׁשְ ְפִקידֹו ְלַהְזּכִ יל ֶאת ָהָעם. ּתַ ָיכֹול ְלַהּצִ

ים  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ ְמֵרהּו ִמּיַ ִרית ְוִיׁשְ יל ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ה' ַיּצִ בּו ׁשֶ ָחׁשְ זֹו ָהְיָתה ָטעּוָתם, ׁשֶ
ִרית ֵאינֹו  י ֲארֹון ַהּבְ גּוָיה, ּכִ ָבה ׁשְ ם ֵהם – ְוזֹו ַמְחׁשָ ְמרּו ּגַ ָ ְצלּו ְוִיּשׁ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיּנָ

ִרית. לּוחֹות ַהּבְ תּוב ּבְ מֹר ַהּכָ יר ָלָעם ִלׁשְ ְפִקידֹו ְלַהְזּכִ יל ֶאת ָהָעם. ּתַ ָיכֹול ְלַהּצִ

ים.  ּתִ ִלׁשְ  לֹוֲחִמים ּפְ
ִאּיּור ְלִפי ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי

4. מטרת השאלה: הקשר 
בין סיבה לתוצאה.

ב. התלמידים יבחינו 
שבסיפור כיבוש יריחו 

פעל יהושע לפי הוראות ה' 
ואילו בפרקנו זקני ישראל 
פעלו על דעת עצמם לאחר 

תוצאות הקרב הראשון 
שנערך בין הפלישתים 

לבין ישראל.

5. גם הפלשתים וגם 
בני ישראל ייחסו לארון 

הברית כוח היכול 
לשנות את פני המערכה. 
הראשונים פחדו מכוחו 

והאחרונים נשענו על כוחו 
ושמחו.  
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ים?  ּתִ ִלׁשְ ֲחדּו ַהּפְ א. ַמּדּוַע ּפָ   .5

ֵחם? ים ֶאת לֹוֲחֵמיֶהם ְלִהּלָ ּתִ ִלׁשְ יַצד עֹוְררּו ַמְנִהיֵגי ַהּפְ ב. ּכֵ

ָרֵאל "ִעְבִרים" –  ֵני ִיׂשְ ים ֶאת ּבְ ּתִ ִלׁשְ ים ַהּפְ ָפסּוק 6 ְמַכּנִ א. ּבְ  .6 
ַע ּוְבׁשֹוְפִטים?  יהֹוׁשֻ ּתֹוָרה, ּבִ ים ָה"ִעְבִרים" ּבַ יַצד ְמֻכּנִ ּכֵ

נּו:  ַעּיְ   
סּוק 9,  ֶרק ג, ּפָ מֹות ּפֶ ׁשְ  ּבִ
סּוק 2,  ֶרק א, ּפָ ַע ּפֶ  ְיהֹוׁשֻ

סּוק 12.  ׁשֹוְפִטים ג, ּפָ

ָיֵמינּו? ים ָה"ִעְבִרים" ּבְ יַצד ְמֻכּנִ ב. ּכֵ

ִנים ָקְראּו  ָאה ׁשָ ָחְזרּו ָלָאֶרץ ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמּמֵ ג. ַהֲחלּוִצים ׁשֶ
ָרֵאל ִלְפֵני  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנֹוְצָרה ּבְ ְרּבּות ׁשֶ ָפֵתנּו "ִעְבִרית" ְוַלּתַ ִלׂשְ

ְרֶאה  ּנִ ּנּו ּכַ ּמֶ ּמִ קֹור ׁשֶ ְרּבּות ִעְבִרית" – ַמהּו ַהּמָ ִדיָנה "ּתַ קּום ַהּמְ
ּנּוי ֶזה?  ֲאבּו ַהֲחלּוִצים ּכִ ׁשָ

ּנּוי: "ָהִעיר  ד. ְלֵאיזֹו ִעיר ֶהֱעִניקּו ַהֲחלּוִצים, ּבֹוֵני ָהָאֶרץ, ֶאת ַהּכִ
ָהִעְבִרית ָהִראׁשֹוָנה"?

ים? ּתִ ִלׁשְ ִני מּול ּפְ ֵ ָרב ַהּשׁ א. ָמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהּקְ   .7

ים ֶאֶלף".  לׁשִ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּפֹל ִמּיִ תּוב: "ַוּיִ ָפסּוק 10 ּכָ  ב. ּבְ
ָפה ָהִעְבִרית? ּשָׂ ֶֹרׁש נפ"ל ּבַ ּשׁ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ יַצד ִמׁשְ ּכֵ

ָיֵמינּו ם ּבְ ֲאֵפק. ֻצּלַ

6. מטרת השאלה: לקשר 
בין הרובד המקראי של 
השפה העברית לעברית 

בת ימינו.
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ַמַּפת ִמְלֶחֶמת ֶאֶבן ָהֶעֶזר - ַהְּקָרב מּול ַהְּפִלְׁשִּתים

אבן העזר

ִמְקָרא:
ָרֵאל ְצָבא ִיׂשְ

ים ּתִ ִלׁשְ ְצָבא ּפְ
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ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 22-12

ָלה? ּפָ א ָהָרץ ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ַעל ַהּמַ ּטֵ יַצד ּבִ ּכֵ  .1

ְלָחָמה.  ם ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהּמִ ֵסֶדר ְמֻסּיָ ר ְלֵעִלי ּבְ ַחר ְלַסּפֵ ר ּבָ ַבּשֵׂ ַהּמְ   .2
ֶדר  ְוָקא ְלִפי ַהּסֵ ר הֹוִדיַע ְלֵעִלי ּדַ ַבּשֵׂ ַהּמְ ה ׁשֶ ּבָ ֶכם ַהּסִ ַמִהי ְלַדְעּתְ

ה? ַהּזֶ

ְתׁשּוַבְתֶכם ִהְתַיֲחסּו  מּוֵאל? ּבִ ָמה ְנבּוַאת ה' ִלׁשְ יַצד ִהְתַקּיְ ּכֵ   .3
ּלֹו. ֶרק ּכֻ ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ַלּמְ

ָרֵאל?  ֶלת ִיׂשְ ֵאָבּה ֶהָעֹמק ַעל ַמּפֶ יְנָחס ֶאת ּכְ ת ּפִ יָעה ֵאׁשֶ יַצד ִהּבִ ּכֵ   .4

ְנִתיָנָתם  ּמֹוִפיַע ּבִ ְקָרא ׁשֶ ּמִ מֹות ֲאֵחִרים ּבַ ם זֹוְכִרים ׁשֵ ַהִאם ַאּתֶ   .5
סּוק 26;  ֶרק כה, ּפָ סּוק 6; ּפֶ ֶרק כא ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ם? ְראּו:  ּבְ ִמְדַרׁש ׁשֵ

סּוק 10. ֶרק ב, ּפָ מֹות ּפֶ ׁשְ

יעּו ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה ִלְפסּוִקים 12–22. ַהּצִ  .6

יו ְקֻרִעים ַוֲאָדָמה ַעל־ֹראׁשֹו –  ַמּדָ  12
ִסיָמן ְלֵאֶבל.

ה ְלַיד  ה – ִחּכָ ֶרְך ְמַצּפֶ 13  יך )ַיד( ּדֶ
ֹמַע  ֵדי ִלׁשְ ֶרְך ַהּמֹוִביָלה ָלִעיר, ּכְ ַהּדֶ

ְלָחָמה. ַעל ּתֹוְצאֹות ַהּמִ

ד ְלֵעִלי –  ּגֵ ֹבא ַוּיַ �1  ְוָהִאיׁש ִמַהר ַוּיָ
ָעִלים  ה ּפְ לֹוׁשָ ׁשְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ר ִהׁשְ ַסּפֵ ַהּמְ

יׁש ֶאת  ֵדי ְלַהְדּגִ ֶזה ַאַחר ֶזה ּכְ  ּבָ
ל ָהָרץ. ְמִהירּותֹו ׁשֶ

 �1 ְוֵעיָניו ָקָמה – ֵעיָניו ָקמֹות. 
ר ַלֲחלּוִטין. הּוא ִעּוֵ

ַרח.  17 ָנס – ּבָ
ים ֵמתּו. ָפה ְגדֹוָלה – ַרּבִ ַמּגֵ

ּפֹל – ֵעִלי.  18 ַוּיִ
אר  ּוָ  ַמְפַרְקּתֹו – ַעְצמֹות ֻחְליֹות ַהּצַ

ְדָרה. ִ ל ַעּמּוד ַהּשׁ ׁשֶ

ָהָרה ָלַלת – ָעְמָדה ָלֶלֶדת.  19 
ְמָטה.   ָהאֹות ד ִנׁשְ

ֲעָלּה. ּה, ֲאִבי ּבַ ּלָ ָחִמיָה – ֶהַחם ׁשֶ

ָעְמדּו  ים ׁשֶ ׁשִ ָצבֹות ָעֶליָה – ַהּנָ ַהּנִ  20 
ָדה. ּלֵ ִביב ָלּה ְוָעְזרּו ָלּה ּבַ  ִמּסָ

ָמה ֵלב.  ּה – ֹלא ׂשָ ָתה ִלּבָ ְוֹלא־ׁשָ

בֹוד ָעַזב, ָסר. ָלה ָכבֹוד – ַהּכָ ּגָ  22

א.  ּסֵ ֶבת ַעל ּכִ מּות יֹוׁשֶ  ּדְ
ֲחִפירֹות  ה ּבַ ּלָ ִהְתּגַ ֶסל ָקדּום ׁשֶ  ּפֶ

דּוָמה ָחצֹור ָהִעיר ַהּקְ

1, 2. אפשר להשוות בין 
ביטויי צער ואבל בימינו 

לאופן שבו ביטא הרץ את 
רגשותיו.

התלמידים יבחינו שהסדר 
הוא מהקל אל הכבד 

לפי תפיסתו של עלי את 
חומרת האסונות. המבשר 

חס על עלי ומכין אותו 
בהדרגה לאסון.
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ֶּפֶרק ה

ֲארֹון ה' מּובָא לְִמְקּדָׁש ּדָגֹון

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 5-1

ֶרק.  ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ט ֵמַהּמְ ּפָ ִאּיּוִרים. ַהְתִאימּו ְוַהֲעִתיקּו ְלָכל ִאּיּור ִמׁשְ 1. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ
ט:  ּפָ ׁשְ ר ְלַהְתִאים ֶאת ַהּמִ  ְלֻדְגָמה: ְלִאּיּור 1 ֶאְפׁשָ

גֹון" יגּו אֹותֹו ֵאֶצל ּדָ ּצִ ים ֶאת־ֲארֹון ָהֱאלִֹהים... ַוּיַ ּתִ ִלׁשְ ְקחּו ּפְ "ַוּיִ
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יחּו ֶאת ֲארֹון ה'  ִהּנִ ָכְך ׁשֶ יג ּבְ ים ְלַהּשִׂ ּתִ ִלׁשְ ֲערּו, ָמה ָרצּו ַהּפְ 2. ׁשַ
גֹון?  ׁש ּדָ ִמְקּדַ ּבְ

ְכִנּיֹוֵתיֶהם? כּו ּתָ יַצד ִהְתַהּפְ ּכֵ  .3

ם  ֲעַדִין ָהָיה ַקּיָ י ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ר ִמְנָהג ּפְ ַסּפֵ יר ַהּמְ ָפסּוק 5 ַמְסּבִ ּבְ א.   .4
רֹו?  ְנָהג ּוַמהּו ֶהְסּבֵ ָיָמיו. ַמהּו ַהּמִ ּבְ

ְנָהג? יר ֶאת ַהּמִ ר ְלַהְזּכִ ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע מֹוֵצא ְלָנכֹון ַהּמְ ׁשַ ב. 

ים. ֵהם ֵהִקימּו  ֵאִלים ַרּבִ ָרֵאל ֶהֱאִמינּו ּבְ ֵכנּות ְלַעם ִיׂשְ ׁשְ ָחיּו ּבִ ים ׁשֶ ָהַעּמִ
ים. ׁשִ ִלְכבֹוָדם ִמְקּדָ

נּו  ַמֲענֹו ּבָ ּלְ ל ָהֵאל, ׁשֶ ׁש הּוא ְמקֹום ְמגּוָריו ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ ה ֶהֱאִמינּו ׁשֶ ים ֵאּלֶ ַעּמִ
ׁש.  ְקּדָ ֶאת ַהּמִ

ׁש  ּדֹוד ִמְקּדַ ַאׁשְ ְך הּוַקם ּבְ ל ָהֵאל. ּכָ ֶסל ׁשֶ ֵבי ָהִעיר ּפֶ ׁש ֵהִקימּו ּתֹוׁשָ ָכל ִמְקּדָ ּבְ
ְסלֹו. ב ּפִ גֹון ּבֹו ֻהּצַ ּדָ

ֶאְמָצעּות ֲחָפִצים ׁשֹוִנים.  ְריֹון ְוִנחּוׁש ֶהָעִתיד ּבְ ים ֶנֶעְרכּו ִטְקֵסי ּפִ ׁשִ ְקּדָ ּמִ ּבַ
ְך  ּכֵ ֵדי ְלַרּצֹוָתם ּוְלׁשַ נֹות ָלֵאִלים ּכְ נֹות ְוֵהִביאּו ַמּתָ ֲאִמיִנים ִהְקִריבּו ָקְרּבָ ַהּמַ
בּו  ֵעיֵני ַמֲאִמיָניו ְלֶרַצח. ֵהם ָחׁשְ ב ּבְ ן ָאָדם ָלֵאל לֹא ֶנְחׁשַ ֲעָסם. ָקְרּבַ ֶאת ּכַ
ׁש. ֵהם לֹא  ְקּדָ ִאים ַלִמּ מּו ַיֲחֵסי ִמין ִעם ַהּבָ ְך רֹוֶצה ָהֵאל. ַהּכֹוֲהִנים ִקּיְ ּכָ ׁשֶ

סּול. ה ּפָ ָכְך ַמֲעׂשֶ ָראּו ּבְ

ׁש  ילֹה, ְלֵבין ִמְקּדָ ׁשִ ין ֵהיַכל ה' ּבְ ים ּבֵ ִרּיִ ִלים ִעּקָ ֵני ֶהְבּדֵ ְתבּו ׁשְ 5. ּכִ
ְבָנה ְלֵאִלים ֲאֵחִרים.  ּנִ ׁשֶ

ּבְֶפֶרק ה ּובְֶפֶרק ו ְמסָֻּפר:

ה' ֶהֱעִניׁש ֶאת  ר ׁשֶ ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהּלִ ֶרק ה ּוֶפֶרק ו ֵאיָנם ּבְ ּפֶ
ֵני  ָבר קֹוֶרה ִמּפְ ַהּדָ דּו ׁשֶ ּדֹוד ְוָגַרם ָלֶהם ַמֲחלֹות ָקׁשֹות. ֵהם ִנְבֲהלּו ְוָחׁשְ ֵבי ַאׁשְ ּתֹוׁשָ
ק ֶאת  ים ְלַסּלֵ ּתִ ִלׁשְ ְרֵני ּפְ ְרׁשּו ִמּסַ ִבים ּדָ גֹון. ַהּתֹוׁשָ ׁש ּדָ ִמְקּדַ יחּו ֶאת ֲארֹון ה' ּבְ ִהּנִ ׁשֶ
ה  ָעִרים ֵאּלֶ ם ּבְ ם ְלֶעְקרֹון. ּגַ ָ ּדֹוד. ְוֵאּלּו ֶהֱעִבירּו ֶאת ָהָארֹון ְלַגת ּוִמּשׁ ָהָארֹון ֵמַאׁשְ

ֲעָגָלה  לַֹח ֶאת ֲארֹון ה' ּבַ ים ִלׁשְ ּתִ ִלׁשְ ָבר ֶהְחִליטּו ַהּפְ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ פֹות. ּבְ ְרצּו ַמּגֵ ּפָ
ֶמׁש ְלִעיָרם. ית ׁשֶ אּו ְוָלְקחּו ֶאת ֲארֹון ה' ִמּבֵ י ִקְרַית ְיָעִרים ּבָ ֶמׁש. ַאְנׁשֵ ְלֵבית ׁשֶ

ל ָהֵאל  ׁשֹו ׁשֶ גֹון – ָהָיה ִמְקּדָ ְית ּדָ ּבֵ   2
ה. ָגן, ַהִחּטָ גֹון", ֵאל ַהּדָ י "ּדָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ן,  ְפּתָ ן – ַעל ַהּמִ ְפּתָ ֶאל־ַהּמִ   � 
ֶלת.  ַסף ַהּדֶ

ַאר ָעָליו – ַרק ּגּוף  גֹון ִנׁשְ  ַרק ּדָ
ַאר. ֶסל ִנׁשְ ַהּפֶ

יְך ֵמָאז  ְנָהג ִהְמׁשִ ה – ַהּמִ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ   �
ּפּור. ִתיַבת ַהּסִ ְזַמן ּכְ ם ּבִ ְוָהָיה ַקּיָ

2. יש להניח שהתלמידים 
ישערו שהפלשתים רצו 

להתפאר. אם אפשר 
רצוי גם להסביר: בימים 

קדומים המלחמה נתפסה 
לא רק כקרב בין עמים 

אלא גם כקרב בין אלים. 
"ויציגו" – הפלישתים 

הציגו את ארון ה' ששבו 
לפני דגון אלוהיהם כסמל 

לניצחונם ולניצחון דגון 
על אלוהי ישראל. מטרת 
השאלה: העלאת השערה.

3. אלוהי ישראל 
היכה בחוזקה באלוהי 

הפלשתים וגם בפלשתים. 

4. בתיאורו של המספר 
יש משום לגלוג נסתר על 

מנהגי הפלשתים. 
ייתכן גם שבכך רצה 

המספר לתת הסבר משלו 
למנהג פלשתי שהיה מוכר 

לקהלו וסיבותיו לא היו 
ידועות. 

התכנים באים ליצור רצף 
עלילתי ולהשלים פערים 

בעלילה.
מקריאת התוכן יבינו 

התלמידים שהפלשתים 
נוכחו שלקיחת ארון ה' 
בשבי אינה מלמדת על 

חולשתו של אלוהי ישראל, 
שכן הוא עדיין מכה גם 
בהם וגם באלוהיהם. ה' 

שבר את גאוותם ואילצם 
להחזיר את הארון.
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 ֶּפֶרק ז

הַּפְלְִׁשִּתים ֶהחְזִירּו ֶאת ֲארֹון ה'

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 2-1 ּוְפסּוִקים 17-16 

ָלה  ּפָ תֹוָצָאה ֵמַהּמַ ילֹה ּכְ ל ׁשִ גֹוָרָלּה ׁשֶ ר ָמה ָעָלה ּבְ מּוֵאל לֹא ְמֻסּפָ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ
ִריִדים  ם ׂשְ ילֹה ָמְצאּו ׁשָ ֵתל ׁשִ ָחְפרּו ּבְ ים. חֹוְקִרים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ְלָחָמה ִעם ַהּפְ ּמִ ּבַ

ׁשּו ְלַהֲעָלַאת  ּמְ ִ ּשׁ ִלים ׁשֶ רּופֹות, ֶחְלֵקי ּכֵ מּוֵאל: ֲאָבִנים ׂשְ קּוַפת ֵעִלי ּוׁשְ ִמּתְ
ִנְרֶאה  ֵאּלּו ּכַ ְסָקָנה ׁשֶ יעּו ַלּמַ נֹות ַוֲעֵרַמת ִצּמּוִקים ְמֻפָחִמים. ֵהם ִהּגִ ָקְרּבָ

ים, ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ְנִפיַלת  ּתִ ִלׁשְ יֵדי ַהּפְ ילֹה ָחְרָבה ּבִ ִ ּשׁ ִעיִדים ׁשֶ ִסיָמִנים ַהּמְ
ים. ּתִ ִלׁשְ ִבי ַהּפְ ׁשְ ֲארֹון ה' ּבִ

ילֹה?  ֲחָזָרה ְלׁשִ ָרֵאל ֶאת "ֲארֹון ה'" ּבַ ֵני ִיׂשְ ַמּדּוַע לֹא ֵהִביאּו ּבְ א.   .1

ְבׁשּו  ים ּכָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ָעָרה ׁשֶ יעּו ַהחֹוְקִרים ַלַהׁשְ ַעל ְסַמְך ָמה ִהּגִ ב. 
ֲאֵפק?  ָרֵאל ּבַ ֶלת ִיׂשְ ילֹה ְוֶהְחִריבּוָה ְלַאַחר ַמּפֶ ֶאת ׁשִ

י ִקְרַית ְיָעִרים ִהְתַיֲחסּו  ַאְנׁשֵ ן ִלְלֹמד ׁשֶ תּוב ִנּתָ ּכָ ְלִפי ָמה ּבַ א.   .2
ִמיַרת ֲארֹון ה'?  ָכבֹוד ְלַתְפִקיד ׁשְ ּבְ

ן ֲאִביָנָדב ִהְצִליַח  ֶאְלָעָזר ּבֶ ר, ׁשֶ ֻסּפָ יק ֵמַהּמְ ר ְלַהּסִ ב. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ הּוַטל ָעָליו? ַהְסּבִ ְפִקיד ׁשֶ ּתַ ּבַ

ָרֵאל? ִרית" ַעל ַעם ִיׂשְ יָעה ַהְחָזַרת "ֲארֹון ַהּבְ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ א.    .3 
ְך:  הּו" ּכָ ּנָ ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק( ְמָפֵרׁש ֶאת "ַוּיִ  ר' ּדָ

ָעִלים  ֵהִסירּו ַהּבְ ם ֶנֶאְספּו ַאֲחֵרי ה' ַוֲעָבדּוהּו ְלַבּדֹו ְלַאַחר ׁשֶ ּלָ ּכֻ
רֹות. ּתָ ְוָהַעׁשְ

ָרֵאל ָנהּו ַאֲחֵרי ה'? ֵהָעְזרּו  ֵני ִיׂשְ ּבְ ָכְך ׁשֶ ְלִמי עֹוד ָהָיה ֵחֶלק ּבְ ב. 
"י(:  לֹֹמה ִיְצָחִקי )ָרׁשִ י ׁשְ ן ַרּבִ ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ֶהְסּבֵ  ּבְ

ר ֵמִעיר ְלִעיר  ָהָיה ְמַחּזֵ מּוֵאל ׁשֶ הּו... ַאֲחֵרי ה' – ַעל ְיֵדי ׁשְ ּנָ ַוּיִ
ר ָחְטאּו ַלה'(. ֲאׁשֶ ֶהם ּכַ ְוׁשֹוְפָטם ּומֹוִכיָחם )נֹוֵזף ּבָ

קֹום  ּמָ ְכָנה ּבַ ִקְרַית ְיָעִרים – ׁשָ   1 
ָפר ַאּבּו ּגֹוׁש. ּבֹו ִנְמָצא ַהּיֹום ַהּכְ  ׁשֶ

ְפִקיד. ׁשּו – ֵהִכינּו אֹותֹו ַלּתַ ִקּדְ

ִנים. ה ׁשָ ִמים – ָחְלפּו ַהְרּבֵ ְרּבּו ַהּיָ ַוּיִ   2 
הּו ַאֲחֵרי ה' – ָנהּו, ָהְלכּו  ּנָ  ַוּיִ
ְך ַלה'. ם ִנְמׁשַ ַדְרֵכי ה', ִלּבָ  ּבְ

ִעְקבֹות. ׁשֹון ָלֶלֶכת ּבְ ְנהּו – ִמּלְ  ַוּיִ
ִכי. ׁשֹון ֶנִהי – ּבֶ ְנהּו – ִמּלְ ַוּיִ

ל... –  ְלּגָ ית־ֵאל ְוַהּגִ  16  ְוָסַבב ּבֵ
ִזּיֹות. ָעִרים ֶמְרּכָ ר ּבְ ּקֵ ּבִ

ב  ָבתֹו ָהָרָמָתה – ָהָיה ׁשָ  17  ּוְתׁשֻ
ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְלִעירֹו ָרָמה )ָרָמַתִים צֹוִפים( ּכְ

ָנִתי. ְ ֶבב ַהּשׁ ֶאת ַהּסֶ

3. ב. התלמידים יבינו 
שבמאמצים ממושכים, 

ובעזרת דבריו לעם 
בביקוריו החוזרים בערי 
ישראל, הצליח שמואל 

להחזיר את העם לעבוד 
את ה'. 
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ְפסּוִקים 15–17 ּוְמָתֵאר  ָעִמים ּבִ לֹוׁש ּפְ א. ַמהּו ַהּפַעל ַהחֹוֵזר ׁשָ  .4
מּוֵאל? ל ׁשְ ֶאת ֹאִפי ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ

סּוק 16? מּוֵאל ְלִפי ּפָ ל ׁשְ ְפִקידֹו ׁשֶ ָמה ָהָיה ּתַ ב. 

ֵני  ר ַמְתִמיד ִעם ּבְ ֶקׁשֶ ְנִהיג ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּמַ מּוֵאל ֶהֱאִמין ׁשֶ ׁשְ ג.  
תּוב? ר ִלְלֹמד ֹזאת ֵמַהּכָ יַצד ֶאְפׁשָ ר. ּכֵ ׁשֶ ַעּמֹו, ְוִלְפֹעל ְלִקּיּום ַהּקֶ

ְנִהיגּות ֵעִלי?  מּוֵאל ִמּמַ ָמה ּדֹוָמה ּוְבָמה ׁשֹוָנה ַמְנִהיגּות ׁשְ ּבְ  ד. 
סּוק 13, ּוָפסּוק 14. ֶפֶרק ד ּפָ סּוק 9; ּבְ ֶפֶרק א ּפָ נּו ּבְ ַעּיְ

ָיֵמינּו? ֵני ָהָעם ּבְ ר ִעם ּבְ יַצד ׁשֹוְמִרים ַמְנִהיִגים ַעל ֶקׁשֶ ּכֵ ה. 

ר ָעֶליָה  ֻסּפָ ּמְ קּוָפה ׂשֶ ּתְ ּבַ סּוק 17 ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּתֹוְך ּפָ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ   .5
ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים  ִפים ִלְזּבַֹח ַלה' ּבִ ָרֵאל ִמְתַאּסְ ֵני ִיׂשְ ִפְרֵקנּו, ָהיּו ּבְ ּבְ

ָאֶרץ? ּבָ

ַמַּפת ַהּיִּׁשּובִים ֶׁשּבָהֶם עַָרְך ְׁשמּוֵאל ֶסבֶב ְׁשנִָתי

ִמְקָרא:
מּוֵאל ּבֹו ָעַבר ׁשְ ְסלּול ׁשֶ ַהּמַ

4. א. בכל סיפור בו בולטת 
מילה ומדגישה רעיון 

או פרט חשוב מהסיפור 
)מילה מנחה(, מומלץ 
להתעכב עליו במהלך 

ההוראה.  הפועל החוזר 
"שפט" מדגיש שהסיפור 
מתרחש בשלהי תקופת 

השופטים.
ג. דרכו של עלי כמנהיג 

מנוגדת לדרכו של שמואל. 
שמואל "יורד אל העם" 
ועורך סבב שנתי בעריה 

החשובות של ישראל, 
ואילו עלי נשאר בבית ה'. 

שמואל היה נביא בעוד 
שעלי היה כהן.

4. ד. נשיא המדינה מארח 
בחג הסוכות בסוכתו 

המונים מתושבי המדינה. 
הנשיא מבקר בערים 

ובכפרים במדינה, ושומע 
שם על בעיותיהם של 
התושבים. הוא מבקר 

אצל משפחות שכולות של 
חיילי צה"ל ועוד. חברי 

הכנסת מזמינים לישיבת 
הוועדות אנשים שונים, 

כדי שיחוו את דעתם על 
הנושא שמועלה בוועדה. 
המנהיגים נוהגים לענות 

למכתבי האזרחים הפונים 
אליהם בעניינים שונים. 

המפה: התלמידים יציינו 
את שמות הישובים, ישימו 

לב ששמואל פעל במרכז 
הארץ בשבט בנימין 

ובשבט אפרים. כמו כן 
 אפשר לשאול: 

מה המשותף לישובים 
אלה?

בכל אחת מערים אלה 
היה מזבח. לכן בני ישראל 
נהגו להתכנס שם. בעיתות 
הכינוס שמואל היה שופט 

ומדריך את העם.
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ל ֶאָחד  מּוֵאל ִמּכָ ל ׁשְ ר ִלְלֹמד ַעל ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ בּו, ָמה ֶאְפׁשָ ִחׁשְ   .6
ִאים? ּטּוִטים ַהּבָ ֵמַהּצִ

ּטּוִטים  מּוֵאל ְלִפי ַהּצִ ל ׁשְ ְתבּו ִסּכּום ָקָצר ַעל ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ ּכִ  
ה:  ָהֵאּלֶ

ד  ֵני ה', ַנַער ָחגּור ֵאפֹוד ּבָ ֵרת ֶאת־ּפְ מּוֵאל ְמׁשָ ּוׁשְ  • 
סּוק 18(. ֶרק ב, ּפָ )ּפֶ

מּוֵאל ְלָנִביא ַלה'  י ֶנֱאָמן ׁשְ ָרֵאל... ּכִ ל־ִיׂשְ ַדע ּכָ ַוּיֵ  • 
סּוק 20(. ֶרק ג, ּפָ )ּפֶ

סּוק 1(. ֶרק ד, ּפָ ָרֵאל )ּפֶ מּוֵאל ְלָכל־ִיׂשְ ַבר־ׁשְ ַוְיִהי ּדְ  •

יו  ָרֵאל ּכֹל ְיֵמי ַחּיָ מּוֵאל ֶאת־ִיׂשְ ּפֹט ׁשְ ׁשְ ַוּיִ  • 
סּוק 15(. ֶרק ז, ּפָ )ּפֶ

ה  ְצּפָ ל ְוַהּמִ ְלּגָ ית־ֵאל ְוַהּגִ ָנה, ְוָסַבב ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ְוָהַלְך ִמּדֵ  • 
סּוק 16(. ֶרק ז, ּפָ )ּפֶ
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ֶּפֶרק ח

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 22-1

מּוֵאל ְלׁשֹוְפִטים, ֵמֹאֶפן ִמּנּוי  ֵני ׁשְ ּבֹו ֻמּנּו ּבְ ָמה ׁשֹוֶנה ָהֹאֶפן ׁשֶ א. ּבְ  .1
ׁשֹוְפִטים ַעד ּכֹה?

ל ֵעִלי?  מּוֵאל ֶאת ֶחְטאֹו ׁשֶ ל ׁשְ יָרה ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ָמה ַמְזּכִ ּבְ ב. 

ל ֶאָחד  מּוֵאל ִמּכָ ֵני ׁשְ ל ּבְ ר ִלְלֹמד ַעל ָאְפָים ׁשֶ 2. ָמה ֶאְפׁשָ
ִאים: ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ֵמַהּמִ

ט  ּפָ ּטּו ִמׁשְ ְקחּו ׁשַֹחד   • ַוּיַ ַצע   • ַוּיִ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ • ַוּיִ  

יר ַמּדּוַע ֵהם רֹוִצים ְלַמּנֹות  ֵקִנים ְלָפֵרט ּוְלַהְסּבִ ִאּלּו ִנְדְרׁשּו ַהּזְ  .3
 ֶמֶלְך, ָמה ָהיּו אֹוְמִרים?

ֵני טּוִרים.  ׁשְ ְתבּו ּבִ מּוֵאל? ּכִ ָמה ָהָיה עֹוֶנה ָלֶהם ׁשְ

ת  ׁשַ ַבּקָ ָנה ַלה' ּבְ מּוֵאל ּפָ ְ ּשׁ ד ׁשֶ תּוב ְמַלּמֵ ט ֵמַהּכָ ּפָ ֵאיֶזה ִמׁשְ א.    .4
ֶעְזָרה ְוַהְכָוָנה ֵאיְך ִלְנֹהג?

ירּו ְלִפי  ת ָהָעם ְלֶמֶלְך? ַהְסּבִ ׁשַ ּקָ מּוֵאל ֶאת ּבַ ק ה' ִלׁשְ יַצד ְמַנּמֵ ּכֵ ב. 
ִוד":  רּוׁש "ְמצּוַדת ּדָ  ּפֵ

ְלָעֶדיָך(,  ָך )ּבִ ְלּתְ ָבר ּבִ י לֹא ָעׂשּו ּדָ י לֹא אֹוְתָך ָמֲאסּו - ... ּכִ ּכִ
י( ַהּתֹוָרה.  ֵטי )ֻחּקֵ ּפְ ִמׁשְ י ָמֲאסּו ְולֹא ָחְפצּו ּבְ ֲאָבל ּבִ

ת ָהָעם ְלֶמֶלְך? מּוֵאל ִלְדִריׁשַ גּוַבת ׁשְ גּוַבת ה' ִמּתְ ָמה ׁשֹוָנה ּתְ ּבְ ג. 

ֹתָאר  ִפי ַהּמְ ֶלְך ֵמָהָעם ּכְ ח ַהּמֶ ּקַ ּיִ ים ׁשֶ ּסִ רּוט ַהּמִ ִלימּו ֶאת ּפֵ ַהׁשְ א.   .5
ֶלְך.  ט ַהּמֶ ּפַ ִמׁשְ ּבְ

ַצע  "ּבֶ ָנ"ְך: ּבְ ֶסף, ּוִבְלׁשֹון ַהּתָ י ּכֶ גּוׁשֵ ם ּבְ ּלֵ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ְלׁשַ רּוׁשֹו ַלְחּתְֹך. ּבְ "ִלְבצַֹע" ּפֵ
ָמעּותֹו  ָאָלה ּוַמׁשְ ַהׁשְ ם ּבְ ֶסף" ּגַ ַצע ּכֶ ּטּוי : "ּבֶ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֶסף". ּבָ ּכֶ

ָמעּותֹו – ָרְדפּו ׁשַֹחד.  ַצע" ַמׁשְ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ ּטּוי "ַוּיִ י. ַהּבִ ְסּפִ מּול ּכַ ִהיא: ֶרַוח, ְגּ
ל ׁשַֹחד ְוַגם נֹוֵתן ׁשַֹחד  ן ׁשַֹחד. ְמַקּבֵ ָרֵאל, ַהחֹק אֹוֵסר ַעל ַמּתַ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ ּבְ

ים. ט ְוֶנֱעָנׁשִ ּפָ עֹוְמִדים ְלִמׁשְ

ַצע  "ּבֶ ָנ"ְך: ּבְ ֶסף, ּוִבְלׁשֹון ַהּתָ י ּכֶ גּוׁשֵ ם ּבְ ּלֵ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ְלׁשַ רּוׁשֹו ַלְחּתְֹך. ּבְ "ִלְבצַֹע" ּפֵ
ָמעּותֹו  ָאָלה ּוַמׁשְ ַהׁשְ ם ּבְ ֶסף" ּגַ ַצע ּכֶ ּטּוי : "ּבֶ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֶסף". ּבָ ּכֶ

ָמעּותֹו – ָרְדפּו ׁשַֹחד.  ַצע" ַמׁשְ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ ּטּוי "ַוּיִ י. ַהּבִ ְסּפִ מּול ּכַ ִהיא: ֶרַוח, ְגּ
ל ׁשַֹחד ְוַגם נֹוֵתן ׁשַֹחד  ן ׁשַֹחד. ְמַקּבֵ ָרֵאל, ַהחֹק אֹוֵסר ַעל ַמּתַ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ ּבְ

ים. ט ְוֶנֱעָנׁשִ ּפָ עֹוְמִדים ְלִמׁשְ

ִני.  ֵ ן ַהּשׁ ֵנהּו – ַהּבֵ ִמׁשְ   2

ְדָרָכו – ֹלא  ְולא־ָהְלכּו ָבָניו ּבִ   3 
מֹו  ר ּוַבֲהִגינּות, ּכְ יׁשֶ ִהְתַנֲהגּו ּבְ

מּוֵאל.  ׁשְ
ַצע – ָהיּו ַחְמָדִנים,  ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ  ַוּיִ

ַקּלּות.  ר ּבְ ֵ  ָרצּו ְלִהְתַעּשׁ
ט –  ּפָ ּטּו ִמׁשְ ֶסף. ַוּיַ ַצע – ּכֶ  ּבָ

ַֹחד. ְפטּו ְלטֹוַבת נֹוֵתן ַהּשׁ ׁשָ

ם ַיְנִהיג ֶאת ָהָעם  ּגַ ְפֵטנּו – ׁשֶ ְלׁשָ   � 
ּפֹט.  ְוַגם ִיׁשְ

ים ֲאֵחִרים. ַהּגֹוִים – ַעּמִ

1. הסיפור של עלי ובני 
עלי חוזר על עצמו והפעם 

במשפחת שמואל. גם 
שמואל וגם עלי לא 

הענישו את בניהם על 
חטאיהם. אפשר גם לציין 
ששניהם מינו את בניהם 

לתפקידי הנהגה. ואצל 
שניהם, בסופו של דבר, 

גרמו הבנים לסיום שושלת 
המנהיגות. מטרת השאלה 
לקשר לסיטואציות דומות.

2. חטא החמדנות ותאוות 
הכסף גרר חטאים נוספים: 

לקיחת שוחד, וחטא 
גרימת עוול במשפט. 

3. שלטון השופטים לא 
עבר מאב לבנו ובכך נמנע 

מצב שבו עשוי אדם לא 
מתאים לשלוט. השיטה 

הבליטה את עליונותו של 
האל. בשיטה זו אין גם 
מנגנוני שלטון ומנגנוני 

גביית מסים. החיסרון: אין 
רציפות שלטונית. ברית 

השבטים הייתה רופפת. כל 
שבט היה עסוק בחייו ולא 
תמיד נחלץ לעזרת שבטים 

אחרים. אין סדר וארגון. 
נוצר מצב של הידרדרות 

חברתית "איש הישר בעיניו 
יעשה". שאלה טיעונית 

שמטרתה להעלות נקודות 
מבט מנוגדות.
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ח ִלְצָרָכיו ִמּכֹל ָמה  ֶלְך ִיּקַ ַהּמֶ מּוֵאל ׁשֶ ֵאיֶזה ֵסֶדר ְמָתֵאר ׁשְ ב. ּבְ
ים?  ְרׁשּות ָהֲאָנׁשִ ּבִ ׁשֶ

ים לֹו  ַצּפִ ים ַהּמְ ׁשִ ים ַהּקָ ֵני ַהַחּיִ מּוֵאל ִהְזִהיר ֶאת ָהָעם ִמּפְ א. ׁשְ   .6
ר  ְכֵנַע ֶאת ָהָעם ְלַוּתֵ ְלטֹון ֶמֶלְך. ַמּדּוַע לֹא ִהְצִליַח ְלׁשַ ַחת ׁשִ ּתַ

ְלטֹון? ִ ּנּוי ַהּשׁ ַעל ַרְעיֹון ׁשִ

ל  ֶהְכֵרַח ְלִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ מּוֵאל ַמְתִאים ּבְ ל ׁשְ אּורֹו ׁשֶ ב. ַהִאם ּתֵ
ירּו.  ֶלְך? ַהְסּבִ ַהּמֶ

ֹוְפִטים ּוָמה ָהיּו ֶחְסרֹונֹוָתיו? ְלטֹון ַהּשׁ ָמה ָהיּו ִיְתרֹונֹות ׁשִ א.   .7

ְלטֹון ֶמֶלְך ּוָמֵהם ֶחְסרֹונֹוָתיו? ל ׁשִ ב.  ָמֵהם ִיְתרֹונֹוָתיו ׁשֶ

ים  ּלִ ִפְרֵקנּו ַלּמִ תּוָבה ּבְ חֹות" ַהּכְ ה "ַרּקָ ָלּ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.    .8
ֶהן  ּבָ "רֹוֵקַח"( "ִמְרַקַחת" ּו"ֵבית ִמְרַקַחת" ׁשֶ "רֹוַקַחת" )אֹו  

ָיֵמינּו? ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

ט "ְוַזְרֵעיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם  ּפָ ׁשְ ּמִ ה "ַיְעׂשר" ּבַ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ב. ָמה ַהּקֶ
ּלֹון. ּמִ ְדקּו ּבַ ר"? ּבִ ה: "ַמֲעׂשֵ ּלָ ַיְעׂשר", ְלֵבין ַהּמִ

ֹלְך ֲעֵליֶהם –  י־ֹאִתי ָמֲאסּו ִמּמְ ּכִ  7 
י ַהּתֹוָרה. ֹלא ָרצּו ִלְנֹהג ְלִפי ֻחּקֵ

ֶהם – ֲאָבל  ִעיד ּבָ י־ָהֵעד ּתָ ַאְך ּכִ  9
ַחת  פּוי ָלֶהם ּתַ ֵני ַהּצָ ְזִהיר אֹוָתם ִמּפְ ּתַ

ְלטֹון ֶמֶלְך.  ׁשִ

ֶלְך  ִריׁשֹות ַהּמֶ ֶלְך – ּדְ ט ַהּמֶ ּפַ ִמׁשְ
ֵמָהָעם.

ִמים. ׂשָ ְמִצּיֹות ּבְ רֹות ּתַ חֹות – ְמַיּצְ ַרּקָ  13

בּול ַמס  יִרית ֵמַהּיְ ח ֲעׂשִ ַיְעׂשֹר – ִיּקַ  1�
ְמָלָכה.   ֲעבּור ְצָרָכיו ְוָצְרֵכי ַהּמַ
ֶלְך. ֵרי ַהּמֶ ָסִריָסיו ַוֲעָבָדיו – ׂשָ

19 ַוְיָמֲאנּו – ְיָסְרבּו.

ָבא  ן ֶאת ַהּצָ 20 ְוָיָצא ְלָפֵנינּו – ְיַאְרּגֵ
ְלָחָמה. ְויֹוִביל אֹוָתנּו ַלּמִ

5. התיאור הוא מן הכבד 
אל הקל: מהבנים והבנות 
עד הבהמות. הפירוט הרב 

מלמד שהמלך "ינגוס" 
בכול תחומי החיים. 

7. ב. המלכתו של מלך 
יוצרת שיטה קבועה 

לבחירת שליט, גם שיטת 
המלוכה אינה מבטיחה 
רצף, שבו השלטון עובר 
מאב לבן, שכן היו לא 

מעט מהפכות חצר ומעשי 
מרידה במלכים. המלכת 

מלך תבטל את התבודדות 
השבטים, יהיה שלטון 

מרכזי אחד שיאחד את 
העם. המלך יקים צבא 
ויעמוד בראשו. המסים 

יוכלו לשמש לרכישת נשק 
ולפיתוח הארץ. המלך 

יוכל לדאוג לסדר במדינה, 
למניעת פשע. תוכל לקום 

מערכת שיפוט וענישה 
מסודרת. החיסרון: המלוכה 

עוברת בירושה ולא תמיד 
מתאים היורש לתפקידו. 

עלולים להיות מלכים שלא 
ידאגו לעם, אלא לעצמם 

וינצלו את העם. 
5. ב. שמואל מציג באופן 

חד צדדי את המלוכה 
כניגוד לדרך הנהגתו. הוא 

אינו מציין את הצדדים החיוביים בשלטון מלך. 
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ַחּיֵי הָעָם ַּתַחת ִׁשלְטֹון ֶמלְֶך 

ּמּות ְיבּול  ֶלְך מֹוְדִדים ֶאת ּכַ ִקיֵדי ַהּמֶ ּפְ
ס  ֵדי ָלַדַעת ֶאת ּגַֹבּה ַהּמַ בּוָאה, ּכְ ַהּתְ

ֶלְך. ִצּיּור ִקיר  ֲעֵליֶהם ִלְגּבֹות ֲעבּור ַהּמֶ ׁשֶ
דּוָמה ְצַרִים ַהּקְ ִמּמִ

א. 

ָרִחים ְוסֹוֲחטֹות  ים קֹוְטפֹות ּפְ ָנׁשִ
ִמים  ׂשָ ת ּבְ ּיַ  אֹוָתם ְלַתֲעׂשִ

דּוָמה ְצַרִים ַהּקְ ְבִליט ִמּמִ ּתַ

ב.

ִסים  ֻגּיָ ים ַהּמְ  ֲאָנׁשִ
ֶלְך.   ַלֲעבֹוַדת ַמס ֲעבּור ַהּמֶ

ְצַרִים  ִצּיּור ִקיר ִמּמִ
דּוָמה. ַהּקְ

ג. 

ציורי הקיר והתבליט 
הם ביטוי לחיי היום יום 

באזור ואפשר ללמוד מהם 
על דרישות המלך מעם.

אפשר לשאול: מה הקשר 
בין הציורים והתבליט 

לבין "משפט המלך"?



�0   �   שמואל א פרק ח

ַדאי ָלֶהם  ּלֹא ּכְ ְכֵנַע ֶאת ָהָעם ׁשֶ מּוֵאל ְלׁשַ ה ׁשְ יַצד ְמַנּסֶ א. ּכֵ  .9
ְלַהְמִליְך ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך?

ֵתאּור ִהְתַנֲהגּותֹו  ה ַמְנָחה ּבְ ִמּלָ ׁש ּכְ ּמֵ ׁשַ ּמְ  ב.  ַמהּו ַהּפַעל ַהחֹוֵזר ׁשֶ
ֶלְך? ל ַהּמֶ ׁשֶ

ְנָחה? ה ַהּמַ ָלּ ה ַהּמִ יׁשָ מּוֵאל ָלָעם ַמְדּגִ ְבֵרי ׁשְ ֵאיֶזה ַרְעיֹון ִמּדִ ג.  

ִאּיּוִרים  ֶלְך ּבָ ט ַהּמֶ ּפַ ׁשְ מּותֹו ִמּמִ ְ א ֶאת ִהְתַרׁשּ ּטֵ ר ּבִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ  .10
ִאּיּוִרים? מּויֹות ּבָ ף ַלּדְ ּתָ ׁשֻ ִאים. ָמה ַהּמְ ַהּבָ

ֶרק.  ּפֶ ָעִמים ֲאָחדֹות ּבַ ִהיא חֹוֶזֶרת ּפְ ּום ׁשֶ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמּשׁ ה ְמֻסּיֶ ר ִמָלּ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ַמְנָחה. קֹוְרִאים ָלּה: ִמָלּ

ֶרק. ּפֶ ה ַמְנָחה ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוְרִאים ְורֹוֶמֶזת ָלֶהם ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ ִמָלּ

ֶרק.  ּפֶ ָעִמים ֲאָחדֹות ּבַ ִהיא חֹוֶזֶרת ּפְ ּום ׁשֶ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמּשׁ ה ְמֻסּיֶ ר ִמָלּ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ַמְנָחה. קֹוְרִאים ָלּה: ִמָלּ

ֶרק. ּפֶ ה ַמְנָחה ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוְרִאים ְורֹוֶמֶזת ָלֶהם ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ ִמָלּ

9. ב. ג. בפסוקים 11–18 
חוזרות מילים מהשורש: 

לק"ח.
המלך ייקח את כל מה 
ששייך לבני העם:. את 

בניכם, בנותיכם שדותיכם 
כרמיכם צאנכם... לחרוש 
חרישו... המילה המנחה 

מדגישה שהמלך ייקח 
מעמו הכול לתועלתו 
הפרטית ולהאדרתו. 
החזרה על הפעלים 

מהשורש לק"ח 
יוצרת הרגשה שהמלך 

הוא עריץ שאין לו מגבלות 
והוא מנצל את בני עמו 

להנאתו ולצרכיו. 

10 האיורים מבליטים 
סבל העם מעריצות המלך.
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סּוק 22?  מּוֵאל ָלָעם ְלִפי ּפָ מּוֵאל, ּוָמה ָאַמר ׁשְ א. ָמה ָאַמר ה' ִלׁשְ   .9
ֵני טּוִרים.  ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ָפסּוק 22?  תּוב ּבְ יק ֵמַהּכָ ר ְלַהּסִ ב. ֵאיזֹו ַמְסָקָנה ֶאְפׁשָ

ְרנּו ַעד  ִהּכַ מּות ׁשֶ ִפְרֵקנּו ֵמַהּדְ מּוֵאל ּבְ ל ׁשְ מּותֹו ׁשֶ ָמה ׁשֹוָנה ּדְ ּבְ  .10
ּכֹה?

ֶרק. ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה ַלּפֶ ּכִ  .11

לְִסּכּום )ְּפָרִקים א-ח(:

ָחה ַאְלמֹוִנית? ּפָ ִסּפּור ַעל ִמׁשְ ֶרק א ּבְ ַמּדּוַע ּפֹוֵתַח ּפֶ  .1

ָרֵאל ְלַמְנִהיג ָחָדׁש? ַמּדּוַע ָזקּוק ַעם ִיׂשְ  .2

ים? ּתִ ִלׁשְ ִמְלֲחמֹוָתיו ִעם ּפְ ת ָהָעם ּבְ את ֻחְלׁשַ ּטֵ יַצד ִמְתּבַ ּכֵ  .3

ם ִחידֹות. ם ַאּתֶ רּו ּגַ ְרצּו ַחּבְ ִלְפֵניֶכם ִחידֹות ִלְפָרִקים א-ח. ִאם ּתִ  .4

 

 .1

ִמיָנּה  ָחה ְמֻיֶחֶדת ּבְ ּפָ ִמׁשְ
ֶרת ַעל נֹוִחּיּוָתּה.  ְמַוּתֶ

ְמָחה ׂשִ ְמַטְלֶטֶלת ֶאת ַעְצָמּה ּבְ
יא  הּוא ׂשִ ָמקֹום ׁשֶ ִלְזּבַֹח ּבְ

ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָחה?  ּפָ ׁשְ א. ִמי ַהּמִ
הּוא  קֹום ׁשֶ  ב.  ַמהּו ַהּמָ

ה?  ָ ֻדּשׁ יא ַהּקְ ׂשִ

 .2

ה ָהֻאְמָלָלה ָ ָהִאּשׁ
ָלה. ּלְ ַלַחׁש ִהְתּפַ ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

ּכֹוָרה, ָבּה ְלׁשִ ַהּכֹוֵהן ֲחׁשָ
ַגע, ִרְגׁשֹוֶתיָה הּוא ּפָ ּבְ

ה ּלָ ַאְך ְלַבּסֹוף ָלּה ּגִ
ָתּה. ׁשָ ָהֵאל ֵיָעֶנה ְלַבּקָ ׁשֶ

ה? ָ א. ִמי ִהיא ָהִאּשׁ
ב. ִמיהּו ַהּכֹוֵהן?

9. מטרת השאלה: הגדרת 
הבדלים.

10. מטרת השאלה: זיהוי 
הרעיון המרכזי בפרק.
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ַדל ִמחּוץ ְלֵביתֹו  הּוא ּגָ
ַאְך ַהּכֹוֵהן לֹא ִהְזִניַח ֶאת ִחּנּוכֹו.  

 הּוא ִהְתַנֵהג ְלמֹוֵפת 
ְפִקיִדים, אּות ּתַ ּיָ א ּכַ ּוִמּלֵ

ִנים  ִנּגּוד ְלָחְפִני ּוִפיְנָחס ַהּבָ ּבְ
ָחִתים. ׁשְ ַהּמֻ

 
ִמיהּו ַהּכֹוֵהן?

ִמיהּו ֶהָחִניְך? 

 .4 

ִבי ִנְלַקח ֶ ּשׁ הּוא ּבַ
ח. הּוא ְמֻנּצָ בּו ׁשֶ ׁשֹוָביו ָחׁשְ
ד אֹוָתם ֶלַקח  ַאְך הּוא ִלּמֵ

ַכח. ָ ְמֵהָרה ִיּשׁ ּלֹא ּבִ ׁשֶ

ִמי הּוא?
ֹוִבים? ִמי ַהּשׁ

.5

ים  ָמא ֶמְרַחּקִ הּוא ּגָ
ין ָהָרִצים.  ן ּבֵ ְוִהְצַטּיֵ

ׂשֹוָרה ָרָעה  ִפיו ָהְיָתה ּבְ ּבְ
דֹוָלה.  ּוָבִעיר ָקָמה ְזָעָקה ּגְ

א. ִמיהּו? 
ם ָהִעיר? ב. ַמהּו ׁשֵ

.6

ֲהָבָאתֹו ְלֵבית ֲאִביָנָדב
ְרָמה ָלָעם ִסּפּוק ַרב ּגָ

ּוְבִעְקבֹוָתיו,
ְתׁשּוָבה ָחַזר ָהָעם ּבִ

ְוַאֲחֵרי ה' ָנָהה.

ִמיהּו? 



ִׁשּנּוי הִַּמְׁשָטר 
ּבְיְִׂשָראֵל
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ֶּפֶרק ט 

הִַּסּפּור עַל ֲאתֹונֹות ֶׁשאָבְדּו

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 14-1

ָרֵאל:  ַעם ִיׂשְ ם ּבְ ְרּתֶ ָטר ִהּכַ ֵאילּו סּוֵגי ִמׁשְ   .1 
ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים? ַע?    ג. ּבְ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ ּתֹוָרה?    ב. ּבְ א. ּבַ

ם  ָאְבדּו. ֵהָעְזרּו ּגַ ּפּור ַעל ָהֲאתֹונֹות ׁשֶ ְקָצָרה ֶאת ַהּסִ ְתבּו ּבִ ּכִ   .2
ִאּיּוִרים. ּבָ

ְנָיִמין. ֶבט ּבִ ֵ ן ָיִמין – ִמּשׁ ּבֶ   1 
ָמעּות ַמְצִליַח,  ַמׁשְ אן ּבְ ּבֹור ָחִיל – ּכָ ּגִ

ד. יר ְוִנְכּבָ ָעׁשִ

חּור ָוטֹוב – ֻמְבָחר ּוֻמְצָלח. ּבָ   2 
ל־ָהָעם –  בֹהַּ ִמּכָ ְכמֹו ָוַמְעָלה ּגָ ִ  ִמּשׁ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ְמֻיָחד. ּבְ בֹוהַּ ּבִ ּגָ

ְכמֹו ָוַמְעָלה"  ִ ּטּוי "ִמּשׁ ּבִ ָאָלה ּבַ ַהׁשְ ּבְ
נֹות  כּונֹות ְמֻצּיָ ַעל ּתְ ֵדי ְלָתֵאר ָאָדם ּבַ ּכְ

ְמֻיָחד. ּבִ

ְרִתים.  ׁשָ ָעִרים – ֶאָחד ֵמַהּמְ ֵמַהּנְ   3 
ׂש. ׁש – ַחּפֵ ּקֵ  ּבַ

ָעִלים  ה ּפְ לוׁשָ ׁש – ׁשְ ּקֵ ְוקּום ֵלְך, ּבַ
ְפַעל  ּיִ ָאִביו ָרָצה ׁשֶ ִדים ׁשֶ ֶרֶצף ְמַלּמְ ּבְ

ַמֵהר. 

1. רצוי לברר עם 
התלמידים את המושג 

"משטר". 
אפשר לשאול: אילו סוגי 

משטרים מוכרים לכם 
בימינו? במקרא?

יש להניח שהתלמידים 
יזכירו בין השאר גם את 

הזקנים שעזרו למשה, 
ליהושע ולשופטים. 
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ם  ׁשֵ ה ּבְ מּות ֲחָדׁשָ ר ּדְ ַסּפֵ ָפֵנינּו ַהּמְ יג ּבְ ֶרק ַמּצִ ת ַהּפֶ ְתִחּלַ ד ּבִ ִמּיָ   .3
אּול". "ׁשָ

סּוִקים 1–2?  ּפְ ִרים ָעָליו ּבִ ָרִטים ַהְמֻסּפָ ָמֶהם ַהּפְ  

ַבּה קֹוָמה.  לֹוַמר – ּגְ ְכמֹו ָוַמְעָלה", ּכְ ִ ָהָיה "ִמּשׁ ר ׁשֶ אּול ְמֻסּפָ ַעל ׁשָ   .4
ִוד  ָרֵאל, ּדָ ִהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְמׁשָ ֹראׁש ַהּמֶ

הּוא  ן ּגּוְריֹון ז"ל, ָהָיה ְנמּוְך קֹוָמה ּוְבָכל ֹזאת ָאְמרּו ָעָליו ׁשֶ ּבֶ
ִמְקֶרה ֶזה? ָנה ּבְ ּוָ ְכמֹו ָוַמְעָלה" – ְלָמה ַהּכַ ִ "ִמּשׁ

אּול ְלַנֲערֹו  ין ׁשָ ָחִסים ּבֵ ַהּיְ ד ׁשֶ תּוב ְמַלּמֵ ט ֵמַהּכָ ּפָ א. ֵאיֶזה ִמׁשְ   .5
ֵרת? ין ָאדֹון ִלְמׁשָ ִלים ּבֵ ֻקּבָ ָחִסים ַהּמְ ָחְרגּו ֵמַהּיְ

אּול? ְך ַעל ׁשָ ר ִלְלֹמד ִמּכָ ב. ָמה ֶאְפׁשָ

ִניִמּיֹות,  ר ְלִהְתַיֵחס ִלְתכּונֹות ּפְ ל ָאָדם ֶאְפׁשָ מּותֹו ׁשֶ ֵתאּור ּדְ ּבְ א.    .6
מֹו ֹיִפי,  ִמימּות, אֹו ִלְתכּונֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ּכְ ר, ּתְ מֹו ָחְכָמה, יׁשֶ ּכְ
ל  ֵתאּורֹו ׁשֶ ֵגׁש ּבְ ר ֶאת ַהּדָ ַסּפֵ ם ַהּמְ ָער, ּגַֹבּה. ַעל ָמה ׂשָ ֶצַבע ׂשֵ

ירּו ֶאת ְקִביַעְתֶכם. אּול? ַהְסּבִ ׁשָ

אּול? ל ׁשָ ר ְלָתֵאר ֶאת ָאְפיֹו ׁשֶ ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ָחׁשּוב ַלּמְ ׁשַ ב. 

ַהר־ֶאְפַרִים...  ֲעֹבר ּבְ ַוּיַ   �
ל  מֹות ׁשֶ ה... – ׁשֵ ִלׁשָ ֶאֶרץ־ׁשָ  ּבְ

ֶבט ֶאְפַרִים. ַנֲחַלת ׁשֵ ֲאזֹוִרים ּבְ

ֵאזֹור ָרָמַתִים צֹוִפים. ֶאֶרץ צּוף – ּבְ ּבְ   � 
 ְלָכה ְוָנׁשּוָבה – ָהָבה ַנְחֹזר. 

ל – ַיְפִסיק ִלְדֹאג. ֶיְחּדַ

ָנה.  ׁשּוָרה – ַמּתָ ּתְ   7 
נּו ָלֵתת. נּו – ָמה ֵיׁש ִאּתָ ָמה ִאּתָ

ּה  ָמה – ָמקֹום ֻמְגּבָ  12  ּבָ
נֹות. ְלַהְקָרַבת ָקְרּבָ

ְזָמִנים ִלְזּבַֹח.   13  ָהָעם – ַהּמֻ
ים  ְזָמִנים, ָהֲאָנׁשִ ֻרִאים – ַהּמֻ  ַהּקְ

ְראּו ָלֶהם ָלבֹוא ִלְזּבַֹח. ּקָ ׁשֶ

ׁשֹוֲאבֹות ַמִים. 
ל ַהחֹוֵקר ִויְלסֹון  ִצּיּור ׁשֶ

ָאה ַה־19 ֵמַהּמֵ

5. א. שאול מתייחס אל 
משרתו כאל שווה אליו. 

הוא אומר על אביו: 
"ודאג לנו", ולא "ודאג 

לי". המשרת מרגיש בנוח 
להציע לאדונו להתייעץ 

עם הרואה ושאול מרגיש 
בנוח לקבל את הצעתו. 

כדי לעודד קריאה מדויקת 
ומוטעמת במקרא

אפשר לבקש מהתלמידים 
לקרוא בקול רם את 

השיחות השונות בפרק. 
מורים מעוניינים יוכלו 

להציע לתלמידים לספר 
את סיפור אובדן האתונות 

בפנטומימה.  
מטרת השאלה: הסקת 

מסקנה.

6. ב. המספר כבר יודע, 
אך עדיין אינו מעוניין 

לחשוף בפני הקורא, 
ששאול עתיד למלוך. לכן 
חשוב לו להקדים ולהציג 
בפני הקוראים את אופיו 

של המועמד למלכות, 
כדי שהקוראים יתרשמו 

מאישיותו. 
מטרת השאלה: הסקת 

מסקנה.

המשך בעמוד הבא.



שמואל א פרק ט   �   �7

ם "ָהרֹוֶאה"? ֵ ּשׁ ִפְרֵקנּו ּבַ ִביא ּבְ ּנּו ֶאת ַהּנָ ַמּדּוַע ּכִ א.    .7

ָבִרים  ם ה' ּדְ ׁשֵ ִביא הּוא ְלהֹוִדיַע ּבְ ְפִקיד ַהּנָ ּתַ ַעד ּכֹה ָלַמְדנּו ׁשֶ ב. 
סּוק 9? ִביא ְלִפי ּפָ ְפִקיד ַהּנָ ָרֵאל – ָמה ּתַ ֲחׁשּוִבים ְלַעם ִיׂשְ

בֹוד  ְזָמִנים ִלְזּבַֹח ָחְלקּו ּכָ ַהּמֻ ר ׁשֶ ֻסּפָ ר ִלְראֹות ְלִפי ַהּמְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ א.   .8
מּוֵאל ַמְנִהיָגם? ִלׁשְ

אֹוָתם ָיִמים?  ַבח ּבְ ר ַעל ִמְנֲהֵגי ַהּזֶ ֻסּפָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמְ ב.  ָמה ֶאְפׁשָ
ְסִעיִפים. ְתבּו ּבִ ּכִ

ר  ַסּפֵ ה ָלנּו ַהּמְ אּול, לֹא ְמַגּלֶ ה ִעם ׁשָ ִגיׁשָ ֲערּו, ַמּדּוַע ַעד ֶרַגע ַהּפְ ׁשַ   .9
מּוֵאל?  ָהרֹוֶאה הּוא ׁשְ ׁשֶ

אּול? ל ׁשָ מּותֹו ׁשֶ מּוְתֶכם ִמּדְ ְ ַמִהי ִהְתַרׁשּ  .10

דּוָמה ֲחִפירֹות ֲעָרד ַהּקְ ה ּבַ ּלָ ִהְתּגַ ַח ׁשֶ ִמְזּבֵ

5. ב. הנער בסיפורנו הוא 
דמות משנית. לכשעצמו, 

אין לו חשיבות. אך 
באמצעות השיחה בינו 

לבין שאול שהוא הדמות 
הראשית, מאפיין המספר 

את דמותו של שאול 
כאישיות מהססת שאינה 

דבקה במטרה. אחד 
האמצעים הספרותיים 

במקרא ובספרות ככלל, 
הוא השימוש בדמות 
המשנה כדי להבליט 
את הדמות הראשית. 

תפקידה השני של דמות 
המשנה )הנער(: לקדם את 

העלילה. הנער הוא זה 
שמציע לשאול ללכת אל 

הרואה.
7. ב. הכינוי רומז 

שביכולתו של "הרואה" 
לראות )לדעת( מה 

שאחרים אינם רואים.
9. זו דרכו של המספר 
לשמור על מתח ועניין 

אצל הקוראים. 
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מּוֵאל – ָאַמר לֹו. ָלה ֶאת־ֹאֶזן ׁשְ ּגָ  1�

ָעה ַהּזֹאת.  ָ ּשׁ ֵעת ָמָחר – ָמָחר ּבַ ּכָ  16
ח ֶאת ֹראׁשֹו  ְמׁשַ ְחּתֹו ְלָנִגיד – ּתִ  ּוְמׁשַ

ֶמן ְלֶמֶלְך. ׁשֶ ּבְ

י. י – ֶאת ֵסֶבל ַעּמִ ָרִאיִתי ֶאת־ַעּמִ י  ּכִ

אּול  ַער ָהִעיר. ׁשָ ַער – ׁשַ ָ תֹוְך ַהּשׁ ּבְ  18
מּוֵאל  ר ׁשְ ֲאׁשֶ ׁשּו ּכַ מּוֵאל ִנְפּגְ  ּוׁשְ
ָמה ִמחּוץ ָלִעיר   ָעַמד ָלֵצאת ַלּבָ
ֵנס ֶאל ָהִעיר. אּול ָעַמד ְלִהּכָ ְוׁשָ

ָרֵאל –  ת ִיׂשְ ל־ֶחְמּדַ ּוְלִמי ּכָ  20 
ים.  ֲאָנׁשִ ר ׁשֶ ל ָהעׁשֶ  ְלִמי ִיְהֶיה ּכָ

ל  רֹו ׁשֶ לֹוַמר ָעׁשְ  חֹוְמִדים ּכְ
אּול.  ָרֵאל ִיְהֶיה ְלׁשָ ַעם ִיׂשְ

ה,  ּכָ ׁשְ ָתה – ֶאל ַהּלִ ּכָ  22 ִלׁשְ
ָמה. ֶחֶדר ְלַיד ַהּבָ

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 26-15 

ָבה ֶאְצְלֶכם.  עֹוְררּו ַמְחׁשָ ֵאלֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשְ ִריָאה ּכִ ִעם ִסּיּום ַהּקְ   .1
ֵכן? ְוַכּדֹוֶמה. יַצד ִיּתָ ֵאָלה: ַמּדּוַע? ּכֵ ְ ִמּלֹות ַהּשׁ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

אּול הּוא  ָ ּשׁ ּפּור ַעל ַהַהְכָרָזה ׁשֶ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ ב ַהּמְ יַצד ְמַעּכֵ א. ּכֵ   .2
ְמַלְך?  ּיֻ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ר ַלּקֹוְרִאים ִמיהּו  ַסּפֵ ה ַהּמְ ָפסּוק 15, ְמַגּלֶ ֶרק, ּבְ ֶאְמַצע ַהּפֶ ב. ַרק ּבְ
ר ַלּקֹוְרִאים  ּלֹא ִסּפֵ ָכְך ׁשֶ ר ּבְ ַסּפֵ יג ַהּמְ ֹיָעד ִלְמלְֹך. ָמה ַמּשִׂ ַהּמְ

ֲעָמד ְלַמְלכּות? ם ַהּמֻ ַהְתָחָלה ֶאת ׁשֵ ָבר ּבַ ּכְ

אּול ְוַנֲערֹו ֶאל ָהרֹוֶאה ֵאינֹו  ל ׁשָ ּבֹוָאם ׁשֶ ר רֹוֵמז ׁשֶ ַסּפֵ א. ַהּמְ  .3
ְפסּוִקים  נּו ּבִ ר ְלָהִבין ֹזאת? ַעּיְ ר ֶאְפׁשָ ֻסּפָ ִמְקִרי – ְלִפי ָמה ֵמַהּמְ

15 ַעד 17. 

ּטּוי  ֵאיֶזה ּבִ ה ִלי סֹוד". ּבְ ּלָ ל ָיֵמינּו אֹוְמִרים: "ֲחֵבִרי ּגִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ ב. 
ֵדי לֹוַמר ַלּקֹוְרִאים  ר ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ָמעּותֹו ּדֹוָמה ִמׁשְ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

אּול? רֹוָבה ִעם ׁשָ תֹו ַהּקְ ִגיׁשָ מּוֵאל ָיַדע ַעל ּפְ ְ ּשׁ ׁשֶ

ן ִעיר ּדָ ָהְיָתה ּבָ דּוָמה ׁשֶ ל ַהחֹוָמה ַהּקְ ְחָזר ׁשֶ ַער ְמׁשֻ ׁשַ

1. רצוי מדי פעם לבקש 
מהתלמידים להעלות 
שאלות ולדון בהן על 

מנת לחזק את מעורבותם 
בעלילה.

2. בסיפורו על חיפושים 
אחר אתונות שאבדו, 
מעורר המספר מתח 
אצל הקורא, שסקרן 

לדעת מדוע חשוב כל כך 
לספר על איש שהולך 
לחפש אתונות, בעוד 

הסקרנות בו גואה: מה 
יעשה שמואל – האם 

ימליך מלך? ואם כן, במי 
יבחר למלך? בכך, שעיקר 
הסיפור אינו מתגלה מיד 
בהתחלה, שומר המספר 

שעניינו של הקורא בסיפור 
העלילה לא יאבד. מטרת 
השאלה: הסקת מסקנה.
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ְעּבּוד ָזר? ִ ְחֵרר ִמּשׁ יַע ּוְמׁשַ ֶלְך מֹוׁשִ ּמֶ ים רֹוֶאה ּבַ רּוׁשִ ֵאיֶזה ֵמַהּפֵ א.   .4

ָיד ָרָמה? ָעם ּבְ ֹוֵלט ּבָ ל ַהּשׁ ֶלְך מֹוׁשֵ ּמֶ ים רֹוֶאה ּבַ רּוׁשִ ֵאיֶזה ִמן ַהּפֵ ב. 

ָהָעם ּדֹוֵרׁש? ֶלְך ׁשֶ יֹוֵתר ַלּמֶ ַמְתִאים ּבְ רּוׁש ִנְרֶאה ָלֶכם ּכְ ג. ֵאיֶזה ּפֵ

ֶלְך? ְפִקיד ַהּמֶ ָיֵמינּו ְלֵבן ַהּיֹוֵרׁש ֶאת ּתַ ד. ֵאיְך קֹוְרִאים ּבְ

ִפְרֵקנּו? ֶלְך ּבְ ן ַלּמֶ ּנּוי ִנּתַ ֵאיֶזה ּכִ א.    .5

ֹוְפִטים ּוְבָמה ִהיא ׁשֹוָנה? אּול ִלְבִחיַרת ַהּשׁ ִחיַרת ׁשָ ָמה ּדֹוָמה ּבְ ּבְ ב. 

ָאה ַצֲעָקתֹו  י ּבָ י ּכִ י ָרִאיִתי ֶאת ַעּמִ מּוֵאל: "ּכִ ֱאלִֹהים ָאַמר ִלׁשְ   .6
מֹות  ׁשְ ם ּבִ ט ֶזה ִנְמָצא ּגַ ּפָ לֹוַמר ָרִאיִתי ֶאת ִסְבָלם. ִמׁשְ ֵאָלי", ּכְ

סּוק 7.  ֶרק ג, ּפָ ּפֶ

מֹות? ׁשְ ט ּבִ ּפָ ׁשְ יַע ַהּמִ א. ָמה ַמּבִ

ָמה ֵהם ּדֹוִמים? ְקִרים ּוּבְ ָמה ׁשֹוִנים ַהּמִ ב. ּבְ

ֶפֶרק ֶזה?  ם ּבְ ט ֶזה ּגַ ּפָ ִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַסּפֵ ַחר ַהּמְ ֲערּו, ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ ג. 

ד  אּול הּוא ָאָדם ְמֻכּבָ ָ ּשׁ ַבח ׁשֶ מּוֵאל ְלאֹוְרֵחי ַהּזֶ יַצד ָרַמז ׁשְ א. ּכֵ   .7
ְוָחׁשּוב?

ָנה?  ּוָ י". ְלָמה ַהּכַ ַעּמִ אּול, ה' ָאַמר לֹו: "ֶזה ַיֲעצֹר ּבְ מּוֵאל ֶאת ׁשָ ר ָרָאה ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִרים ׁשֹוִנים:  ֵני ֶהְסּבֵ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ֵרׁש: יֵאל ּפֵ ן ֻעּזִ יֹוָנָתן ּבֶ
ֲעצֹר  ּיַ לֹוַמר ׁשֶ ֶהם. ּכְ ִלים ּבָ ָהיּו מֹוׁשְ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ֲעבּור ַהּפְ ... ְוָאַמר ֶזה ּבַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ י ִמּיַ יַע ֶאת ַעּמִ ָרֵאל. ְוהֹוׁשִ ִיׂשְ ֵחם ּבְ ִהּלָ ים ְוִיְמְנֵעם ִמּלְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

יר:  ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק( ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ
סּוק 7( –  ֶרק יח, ּפָ מֹו יֹוֵרׁש ֶעֶצר )ׁשֹוְפִטים ּפֶ  ִיְמלְֹך ּכְ

ּלֹא ֵיְלכּו  עֹוֵצר ֶאת ָהָעם ׁשֶ  יֹוֵרׁש ְמלּוָכה. ְוִנְקָרא עֹוֵצר ְלִפי ׁשֶ
ְרׁשּותֹו. א ּבִ ָבר ֶאּלָ ְולֹא ַיֲעׂשּו ּדָ

ָנה?  ּוָ י". ְלָמה ַהּכַ ַעּמִ אּול, ה' ָאַמר לֹו: "ֶזה ַיֲעצֹר ּבְ מּוֵאל ֶאת ׁשָ ר ָרָאה ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִרים ׁשֹוִנים:  ֵני ֶהְסּבֵ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ֵרׁש: יֵאל ּפֵ ן ֻעּזִ יֹוָנָתן ּבֶ
ֲעצֹר  ּיַ לֹוַמר ׁשֶ ֶהם. ּכְ ִלים ּבָ ָהיּו מֹוׁשְ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ֲעבּור ַהּפְ ... ְוָאַמר ֶזה ּבַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ד ּפְ י ִמּיַ יַע ֶאת ַעּמִ ָרֵאל. ְוהֹוׁשִ ִיׂשְ ֵחם ּבְ ִהּלָ ים ְוִיְמְנֵעם ִמּלְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

יר:  ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק( ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ
סּוק 7( –  ֶרק יח, ּפָ מֹו יֹוֵרׁש ֶעֶצר )ׁשֹוְפִטים ּפֶ  ִיְמלְֹך ּכְ

ּלֹא ֵיְלכּו  עֹוֵצר ֶאת ָהָעם ׁשֶ  יֹוֵרׁש ְמלּוָכה. ְוִנְקָרא עֹוֵצר ְלִפי ׁשֶ
ְרׁשּותֹו. א ּבִ ָבר ֶאּלָ ְולֹא ַיֲעׂשּו ּדָ

ֹמר אֹוָתּה  ְך – ׁשְ ים ֹאָתּה ִעּמָ ׂשִ  23
ֶאְצְלָך.

ַבח  ֹוק ֵמַהּזֶ ֹוק ְוֶהָעֶליָה – ֵחֶלק ַהּשׁ ַהּשׁ  2�
ָעֶליָה. ר ׁשֶ ׂשָ  ְוַהּבָ

ְבָחר  ָאר ַלּמֹוֵעד– ַהֵחֶלק ַהּמֻ ׁשְ  ַהּנִ
ֹמר  הֹוֵריִתי ִלׁשְ ֵהָמה ׁשֶ ל ַהּבְ  ׁשֶ

ו. ֱעָרְך ַעְכׁשָ ַבח ַהּנֶ ֵמַהּזֶ

ַבח  ג – ָחְזרּו ֵמַהּזֶ  �2 ַעל־ַהּגָ
מּוֵאל. ל ׁשְ ֵביתֹו ׁשֶ ג ּבְ ַלּגַ

6. ב. יש להניח 
שהתלמידים יסיקו שלפי 

המסופר עד כה נבחרו 
מנהיגי ישראל על ידי ה': 
הוא בחר את השופטים 

והוא גם בחר בשאול 
)פסוק 16(.  )שמואל 

המליך אותו לפי צו מה'(. 
גם שאול וגם השופטים 
מונו לתפקידם בזמן של 

קשיים וסכנה לעם. 

7. ב. מטרת השאלה: 
הסקת מסקנה 

מההשוואה.
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הּוא ָעִתיד ִלְמלְֹך?  אּול ׁשֶ מּוֵאל ְלׁשָ יַצד ָרַמז ׁשְ ב. ּכֵ

ירּו ְלִפי ָמה  מּוֵאל? ַהְסּבִ ל ׁשְ אּול ֵהִבין ֶאת ָהֶרֶמז ׁשֶ ג. ַהִאם ׁשָ
ם. ְקַבְעּתֶ

ב ֶאת ַעְצמֹו ַמְתִאים ְלַהְנָהַגת ָהָעם.  אּול לֹא ָחׁשַ סּוק 21, ׁשָ ְלִפי ּפָ   .8
ְך ַעל  בּו ּכָ ָחׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ַעם ִיׂשְ ַהִאם ְזכּוִרים ָלֶכם ַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים ּבְ

סּוק 15. ֶרק ו, ּפָ סּוק 11 ּוְבׁשֹוְפִטים ּפֶ ֶרק ג, ּפָ מֹות ּפֶ ׁשְ נּו ּבִ ַעְצָמם? ַעּיְ

ַער ַלֲעֹבר  אּול לֹוַמר ַלּנַ מּוֵאל ֶאת ׁשָ ׁש ׁשְ ּקֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ּבִ ׁשַ  .9
ם ִלְפֵניֶהם?  ּוְלִהְתַקּדֵ

סּוק 26.  סּוק 15 ַעד ּפָ ַטע ִמּפָ ִרּיֹות ַלּקֶ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ֶאְפׁשָ ְתבּו ׁשָ ּכִ  .10
ּפּור.  יֹוֵתר ַלּסִ ְתִאיָמה ּבְ ַחת ַלּכֹוֶתֶרת ַהּמַ  ִמְתחּו ַקו ִמּתַ

ִחיַרְתֶכם. קּו ּבְ ַנּמְ

ל ְלַתְפִקיד  ׁש ְלִהְתַקּבֵ ָנה ָאָסף ְלִמְפָעל ּוִבּקֵ ה ּפָ ְתקּוַפת ַאְבָטָלה ָקׁשָ ּבִ  .11
ְהֶיה ְנמּוָכה. ְלַאַחר ָהֵרָאיֹון ֶנֱאַמר לֹו  ְרּתֹו ּתִ ּכָ זּוָטר ֲאִפּלּו ִאם ַמׂשְ

ב  . ָאָסף ָחׁשַ בֹּהַ ָכר ּגָ ׂשָ ְפָעל. ּבְ ּמִ ִכיר ּבַ ה ְלַתְפִקיד ּבָ הּוא ִנְתַמּנָ ׁשֶ
לּוָכה".  ׂש ֶאת ָהֲאתֹונֹות ּוָמָצאִתי ֶאת ַהּמְ י ְלַחּפֵ ְלַעְצמֹו: "ָהַלְכּתִ

ה ְלִסּפּוֵרנּו? ל מׁשֶ ין ֲאִמיָרתֹו ׁשֶ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א. 

ֲאִמיָרה זֹו. ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ְגָמה ְוִהׁשְ ם ּדֻ ם ַאּתֶ ְתבּו ּגַ ּכִ ב. 

ָיֵמינּו – ַמִהי?  ֶאֶלת ּבְ ָמעּות ֻמׁשְ ן ֵיׁש ַמׁשְ ה ָקְרּבָ ּלָ ַלּמִ  .12 
ָאה: ְגָמה ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ַהּדֻ ּתִ  ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ

ָרִכים הּוְבאּו ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים.  אּוַנת ַהּדְ נֹות ּתְ ָקְרּבְ
ה  ִמּלָ ן" ּכְ ה "ָקְרּבָ ּלָ ּמִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ִטים ְוִהׁשְ ּפָ ם ִמׁשְ ם ַאּתֶ ְתבּו ּגַ ּכִ  

ֶאֶלת.  ֻמׁשְ

ֵהָמה ַמְקִריב ַהּכֹוֵהן  ַרק ֲחָלִקים ֵמַהּבְ ן ׁשֶ מּוֵאל. ֶזַבח הּוא ָקְרּבָ ָעַרְך ׁשְ ר ַעל ֶזַבח ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ
לּו  ם ַהּכֹוֲהִנים ִקּבְ ן. ּגַ ְרּבָ ְזָמִנים ּוְמִביֵאי ַהּקָ ן אֹוְכִלים ַהּמֻ ְרּבָ ַח, ֲחָלִקים ֲאֵחִרים ֵמַהּקָ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ֵלמּותֹו. ׁשְ ַרף ּבִ ַח ְוִנׂשְ ְזּבֵ ן ָהָיה ָמֳעֶלה ַעל ַהּמִ ל ָקְרּבָ ן. סּוג ַאֵחר ׁשֶ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ ְלַעְצָמם ֲחָלִקים ִמּבְ

ֵהָמה ַמְקִריב ַהּכֹוֵהן  ַרק ֲחָלִקים ֵמַהּבְ ן ׁשֶ מּוֵאל. ֶזַבח הּוא ָקְרּבָ ָעַרְך ׁשְ ר ַעל ֶזַבח ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ
לּו  ם ַהּכֹוֲהִנים ִקּבְ ן. ּגַ ְרּבָ ְזָמִנים ּוְמִביֵאי ַהּקָ ן אֹוְכִלים ַהּמֻ ְרּבָ ַח, ֲחָלִקים ֲאֵחִרים ֵמַהּקָ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ֵלמּותֹו. ׁשְ ַרף ּבִ ַח ְוִנׂשְ ְזּבֵ ן ָהָיה ָמֳעֶלה ַעל ַהּמִ ל ָקְרּבָ ן. סּוג ַאֵחר ׁשֶ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ ְלַעְצָמם ֲחָלִקים ִמּבְ

11. משפט זה משמש 
משל למי שבקש לעצמו 

משהו קטן והגיע במפתיע 
לגדולות, או משל למי 

שחיפש דבר פשוט ומצא 
את הדבר בעל הערך 

הגדול ביותר'



שמואל א פרק י   �   �1

ֶּפֶרק י 

הַָּׁשלָב הִָראׁשֹון ּבְַתהֲלִיְך ּבְִחיַרת הֶַּמלְֶך 
הִָראׁשֹון לְעַם יְִׂשָראֵל

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 16-1

ְזָמִנים.  ְפֵני ַהּמֻ אּול ּבִ בֹוד ְלׁשָ מּוֵאל ּכָ ּבֹו ָחַלק ׁשְ ַבח ׁשֶ ם ַהּזֶ ּיֵ ִהְסּתַ   .1
יתֹו. ָמַתי  ג ּבֵ אּול ַעל ּגַ מּוֵאל ְלׁשָ ין ׁשְ יָחה ּבֵ ם ַהּשִׂ ָמה ּגַ ּיְ ִהְסּתַ

אּול ְלֶמֶלְך?  ל ׁשָ תֹו ׁשֶ ׁשָ ֲהִליְך ַהְקּדָ מּוֵאל ֶאת ּתַ יְך ׁשְ ִהְמׁשִ
 

ֶפֶרק ט.(  סּוק ַאֲחרֹון ּבְ )ְראּו ּפָ

אּול ְלֶמֶלְך? ִחיַרת ׁשָ ַתֲהִליְך ּבְ ָאה ּבְ ה ַהּבָ ֻעּלָ ָמה ָהְיָתה ַהּפְ   .2

ה  אּול ָזקּוק ְלִחּזּוק ּוְלִעידּוד. ָמה ָעׂשָ ָ ּשׁ יׁש ׁשֶ מּוֵאל ִהְרּגִ א. ׁשְ   .3
ְלֹצֶרְך ֶזה?

סּוִקים 1–3 ּוְבֵסֶפר ׁשֹוְפִטים  ֶרק ד ּפְ מֹות ּפֶ ׁשְ נּו ּבִ  ב. ַעּיְ
סּוק 17.  ֶרק ו ּפָ ּפֶ

ֵני  ה ׁשֹוִנים ׁשְ ּמֶ ּפּוִרים? ּבַ ָכל ֶאָחד ֵמַהּסִ ׁש ִחּזּוִקים ּבְ ּקֵ ִמי ּבִ  
ה ֵהם ּדֹוִמים? ְקִרים ּוַבּמֶ ַהּמִ

י  ֶמן, ִאּיּור ְלּפִ ְך ׁשֶ  ּפַ
ִמְמָצא ַאְרֵכיאֹולֹוִגי
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ַדְרּכֹו ְלֵבית  אּול ּבְ ְקרּו ְלׁשָ ּיִ ִגיׁשֹות ׁשֶ אּול ַעל ּפְ ר ְלׁשָ ֵ ׂשּ מּוֵאל ּבִ ג. ׁשְ
ִגיׁשֹות?  ָכל ַאַחת ֵמַהּפְ  ָאִביו. ָמה קֹוֶרה ּבְ

ר ָקָצר ְלָכל ִאּיּור. ְתבּו ֶהְסּבֵ ּכִ

א

גב
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ָהֲאתֹונֹות ִנְמְצאּו? אּול ׁשֶ ה נֹוַדע ְלׁשָ ִגיׁשָ ֵאיזֹו ּפְ א. ּבְ   .4

יר ֵמעֹוָלם?  ּלֹא ִהּכִ אּול ֲחָוָיה ׁשֶ ה עֹוֶבֶרת ַעל ׁשָ ִגיׁשָ ֵאיזֹו ּפְ ב. ּבְ

ׂש  ַחּפֵ ּנּוי ֵמָאָדם ַאְלמֹוִני, ַהּמְ ִ ֲהִליְך ַהּשׁ אּול ּתַ ׁשָ ָמַתי ִהְתִחיל ּבְ א.    .5
ל ֶאת  ַסּמֵ ּטּוי ַהּמְ סּוק 9 ֶאת ַהּבִ טּו ִמּפָ ֲאתֹונֹות, ְלַמְנִהיג? ַצּטְ

ּנּוי. ִ ת ַהּשׁ ִחּלַ ּתְ

ם ֶאת  אּול? ַהֲעִתיקּו ּגַ ׁשָ ָחל ּבְ ּנּוי ׁשֶ ִ יאֹו ַהּשׁ יַע ְלׂשִ ָמַתי ַמּגִ ב. 
ּנּוי. ִ ד ַעל ָעְצַמת ַהּשׁ ַלּמֵ ּטּוי ַהּמְ ַהּבִ

אּול  ר ָראּו ֶאת ׁשָ ֲאׁשֶ ִגְבָעה, ּכַ ים ּבְ חּו ָהֲאָנׁשִ ַעל ָמה ִהְתַוּכְ א.    .6
ְפסּוִקים 11 ְו־12. נּו ּבִ א? ַעּיְ ִמְתַנּבֵ

ֵדי ְלַהְפנֹות ֶאת  ׁש ּבֹו ּכְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶאְפׁשָ ִסּפּוֵרנּו ׁשֶ ם ּבְ ְתּגָ ַמהּו ַהּפִ ב. 
ּלֹא ִצּפּו  רֹון אֹו ְיֹכֶלת ׁשֶ ָ ּשׁ ְרֶאה ּכִ ּמַ הּו ׁשֶ ב ְלִמיׁשֶ ׂשּוַמת ַהּלֵ ּתְ

ּנֹו?  ָלֶהם ִמּמֶ

פּוף ְלהֹוָראֹוָתיו. ַהֲעִתיקּו  ָעָליו ִלְהיֹות ּכָ אּול ׁשֶ יׁש ְלׁשָ מּוֵאל ַמְדּגִ ׁשְ  .7
ְך.  ד ַעל ּכָ ַלּמֵ תּוב ַהּמְ ט ֵמַהּכָ ּפָ ִמׁשְ

6. אנשים שראו את שאול 
מתנבא אמרו: "הגם 

שאול בנביאים". מאחר 
שאין יודעים באיזו נימה 
אמרו את המשפט הזה, 

אפשר להבינו כלגלוג 
על מי שפתאום מתחיל 
להתנבא, או כהפתעה 
מנוכחות שאול בתוך 

קבוצת הנביאים. אפשר 
להציע לתלמידים לומר 

את המשפט בהטעמה 
השונה בכל פעם. בסצינה 
שבה העם מתפלא כיצד 

צולחת רוח נבואה על 
שאול האיכר: "מה זה היה 
לבן קיש..." אחד הנוכחים 

עונה: ומי אביהם של 
הנביאים האחרים? כלומר 
אלוהים משרה רוח נבואה 
על מי שהוא רוצה, בלי כל 

קשר לייחוס המשפחתי. 

7. מן הראוי להפנות את 
תשומת לב התלמידים 
לכך ששאול לא זוכה 

להתגלות ישירה של ה', 
כמו במקרה של התגלות 

ה' למשה או ליהושע 
)שמות פרק ג, יהושע 

פרק ה, פסוקים 14-13.( 
שאול נשלח אל שמואל, 
ושמואל הוא "המתווך" 

בינו לבין אלוהים. שמואל 
הוא שמוסר לו על ייעודו 

למלך, ושמואל הוא האיש 
שיפעיל את שאול. 
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הַָּׁשלָב הֵַּׁשנִי ּבְַתהֲלִיְך הְַמלָכַת ָׁשאּול 

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 27-17

ֱאָסִפים ַעל  ּנֶ ן הּוא נֹוֵזף ּבַ ַחר ֶמֶלְך. ַמּדּוַע ִאם ּכֵ ָבר ּבָ מּוֵאל ּכְ ׁשְ  .1
ׁשּו ֶמֶלְך? ּקְ ּבִ ׁשֶ

ל ה'. ַמּדּוַע לֹא  ִחירֹו ׁשֶ אּול הּוא ּבְ י ׁשָ ָבר ָיַדע ּכִ מּוֵאל ּכְ ׁשְ א.    .2
ַעם נֹוֶסֶפת  אּול ּפַ א ֶהְחִליט ְלַהְמִליְך ֶאת ׁשָ ְך, ֶאּלָ ִהְכִריז ַעל ּכָ

נֹוְכחּות ָהָעם? ה' ּבְ ִאיָלה ּבַ ל ׁשְ ֶדֶרְך ׁשֶ ּבְ

ם.  ה ְלִפי ֵסֶדר ְמֻסּיָ ִמְצּפָ ֶלְך ּבְ ִחיַרת ַהּמֶ מּוֵאל ִנֵהל ֶאת ּבְ ׁשְ  ב. 
סּוִקים 20–22. ֶדר? ְראּו ּפְ ַמהּו ַהּסֵ

ֵסֶדר ֶזה?  ְוָקא ּבְ ִחיָרה ּדַ מּוֵאל ֶאת ַהּבְ ֲערּו ַמּדּוַע ָעַרְך ׁשְ ׁשַ ג. 

ְדָיה ְוִכְתבּו ִסּכּום ָקָצר  ִאיְנֶטְרֶנט ּוָבֶאְנִציְקלֹוּפֶ ׂשּו ֵמיָדע ּבָ ַחּפְ  .3
אֹות:  ֵאלֹות ַהּבָ ְ ְהֶיה ּבֹו ַמֲעֶנה ַלּשׁ ּיִ ׁשֶ

ים"? ָמֵהם "אּוִרים ְוֻתּמִ 	•

ׁשּו  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ֲעִרים ׁשֶ יַצד ְמׁשַ ּכֵ 	•
ֵדי ָלַדַעת ֶאת ְרצֹונֹו  ֶהם ּכְ ּבָ

ל ֱאלִֹהים? ׁשֶ

ל ַהּכֹוֵהן  ְפִקידֹו ׁשֶ ָמה ָהָיה ּתַ 	•
ָרצּו  ִמְקֶרה ׁשֶ דֹול ּבְ ַהּגָ

ה'?  ֹאל ּבַ ִלׁשְ

1. כנראה שלבו אינו 
שלם עם רצון העם. הוא 

רואה בבקשתם כפיות 
טובה. חשוב לו שהעם 

יאמין שכל מעשה ישועה 
הוא תוצאה של כוחו של 

אלוהים. 
2. לשמואל חשוב שהעם 
יכיר בכך שלא הוא בחר 

בשאול אלא אלוהים. 
באופן זה ילמד העם 
להבין שהנביא מדבר 

אליו רק בשם ה'. במחקר 
מקובלת הדעה שהיו שתי 

גרסאות שונות להמלכת 
שאול, והכתוב בחר להביא 

את שתיהן.
השאלה מזמנת עיסוק 

באופן בחירתו של 
שאול למלך כתהליך 

של התקרבות, צמצום 
החיפוש עד ההגעה למלך 
הנבחר. מהיחידה הגדולה 
ביותר אל הקטנה ביותר. 

כך ייווכח העם שלא 
היה משוא פנים 

בבחירת המלך.
בחירתו היא לפי 

רצון ה'.
ניתן להציע 
לתלמידים 

מעוניינים לצייר 
תיאור גראפי של 

אופן הבחירה. 
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ּטּוי. ל ַהּבִ ֶאֶלת ׁשֶ ׁשְ ָמעּות ַהּמֻ ׁשְ ּמַ ט ּבַ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ   .4

אּול:  ְבֵרי ָחָז"ל ַעל ִהְתַנֲהגּות ׁשָ ִקְראּו ֶאת ּדִ   .5

ָרָרה ּבֹוַרַחת ְלטֹון( ׂשְ ִ ָרָרה )ַהּשׁ הּוא רֹוֵדף ַאַחר ַהּשְׂ ל ִמי ׁשֶ ּכָ   
ָרָרה רֹוֶדֶפת ַאֲחָריו,  ָרָרה, ׂשְ הּוא ּבֹוֵרַח ִמן ַהּשְׂ ּנּו, ּוִמי ׁשֶ  ִמּמֶ
ָרצּו ְלַהְמִליְך אֹותֹו ְוִהיא  ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרָרה ּבְ ַרח ִמן ַהּשְׂ אּול ּבָ ׁשָ

ָרְדָפה ַאֲחָריו.

אּול ִלְהיֹות ֶמֶלְך ְלִפי ָחָז"ל? ְזכּות ָמה ָראּוי ׁשָ א. ּבִ

ל ֶאת  ַקּבֵ עּו ִמּלְ ָנ"ְך ִנְרּתְ ִסּפּוֵרי ַהּתָ ם ּבְ ְרּתֶ ִהּכַ ב. ֵאילּו ַמְנִהיִגים ׁשֶ
ֶרק ג,  מֹות ּפֶ ַתְפִקיָדם? )ׁשְ ְנִהיג, ַאְך ִהְצִליחּו ְמאֹוד ּבְ ְפִקיד  ַהּמַ ּתַ

סּוק 9(.  ֶרק ו, ּפָ סּוק 11 ְוׁשֹוְפִטים ּפֶ ּפָ

ָרָרה, ַאְך ֵהִמיט ָאסֹון ַעל  ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים ַאֲחֵרי ַהּשְׂ ג. ִמי ָרַדף ּבְ
סּוִקים 42 ַעד 46(  ֶרק ט, ּפְ ֲחרּו ּבֹו? )ׁשֹוְפִטים ּפֶ ּבָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

אּול.  ָכל ֹזאת ֶהְחִמיא ְלׁשָ לּוָכה ַאְך ְבּ ד ַלּמְ מּוֵאל ָאְמָנם ִהְתַנּגֵ ׁשְ   .6
סּוק 24. ְחָמָאה ִמּתֹוְך ּפָ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמַ

מּוֵאל  ְ ּשׁ ד ׁשֶ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ סּוק 25 ֶאת ַהּמִ א. ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ּפָ   .7
ֶלְך. י ַהּמֶ ַלּפֵ יר ָלָעם ֶאת חֹובֹוָתיו ּכְ ִהְסּבִ

ב. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָהָיה ַלֲעׂשֹות ֹזאת?

מּוֵאל ֶאת  ֲערּו, ַמּדּוַע ֶהֱעָלה ׁשְ  ג. ׁשַ
ָתב? לּוָכה" ַעל ַהּכְ ט ַהּמְ ּפַ "ִמׁשְ

א  אּול ִמְתַחּבֵ ּלּוִלי ׁשָ רּוׁש ַהּמִ ִלים" – ְלִפי ַהּפֵ א ֶאל ַהּכֵ אּול "ֶנְחּבָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ְמֻסּפָ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֱאָסִפים. ּבָ ם ַהּנֶ ֵהִביאּו ִעּמָ ין ַהֲחָפִצים ׁשֶ ּבֵ

בֹוד.  ּבֹוֵרַח ֵמַהּכָ הּו ָצנּוַע ׁשֶ ֵדי ְלָתֵאר ִמיׁשֶ ָאָלה, ּכְ ַהׁשְ ִבּטּוי ֶזה ּבְ ּבְ

א  אּול ִמְתַחּבֵ ּלּוִלי ׁשָ רּוׁש ַהּמִ ִלים" – ְלִפי ַהּפֵ א ֶאל ַהּכֵ אּול "ֶנְחּבָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ְמֻסּפָ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ֱאָסִפים. ּבָ ם ַהּנֶ ֵהִביאּו ִעּמָ ין ַהֲחָפִצים ׁשֶ ּבֵ

בֹוד.  ּבֹוֵרַח ֵמַהּכָ הּו ָצנּוַע ׁשֶ ֵדי ְלָתֵאר ִמיׁשֶ ָאָלה, ּכְ ַהׁשְ ִבּטּוי ֶזה ּבְ ּבְ
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אּול?  ִחיַרת ׁשָ ָעם ְלַאַחר ּבְ ֲחלֶֹקת ּבָ א. ַעל ָמה ָהְיָתה ַהּמַ   .8

אּול?  זּו ְלׁשָ ּבָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ֲערּו, ַמּדּוַע ָהיּו ּכָ ב. ׁשַ

ִחים ַעל ַהְמָלַכת  ְתַוּכְ ָדִדים ַהּמִ ִמי ֵמַהּצְ ר ָלַדַעת ּבְ ג. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ם.  ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ר? ַהְסּבִ ַסּפֵ ַמְך ַהּמְ אּול ּתָ ׁשָ

ָדיו, ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים  ִמְתַנּגְ ְתבּוָנה ּבְ אּול ָנַהג ּבִ ָ ּשׁ א.  ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ   .9
ְתבּו  ם. ּכִ יפּות ּוְלַהֲעִניׁשָ ַתּקִ ָגה ְוָהָיה ָעָליו ְלָהִגיב ּבְ אּול ׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ

עֹות.  ל ַאַחת ֵמַהּדֵ ִטעּוִנים ְלִחּזּוק ּכָ

קּו. ָרִטי? ַנּמְ ָאָדם ּפְ ֶמֶלְך אֹו ּבְ ל ִאם ּפֹוְגִעים ּבְ ב. ַהִאם ֵיׁש ֶהְבּדֵ

8. ג. התלמידים ישימו 
לבם שהמספר מכנה 

את מתנגדי שאול: "בני 
בלייעל" ואת תומכיו: 

"החיל אשר נגע אלוהים 
בלבם".

9. א. מצד אחד יש משהו 
יפה ביכולת של שאול 

לסלוח. יכול להיות שהוא 
היה מודע לכך שהפעלת 
ענישה בתחילת התפקיד 

עלולה לגרום לשנאה 
ומרירות כלפיו בחוגים 

שונים בעם. )ייתכן 
שהאמין שאחרי שהוא 
יוכיח את עצמו, הכול 
יקבלו את מנהיגותו.( 

ומצד שני, בני אדם 
יישמעו למלך רק אם 

יכבדו אותו. לכן מחובת 
המלך להגן על כבוד 

משרתו. סעיף א: שאלה 
טיעונית המעוררת העלאת 

נקודות מבט מנוגדות. 
מטרת סעיף ב: נקיטת 

עמדה אישית.   



שמואל א פרק יא   �   �7

ֶּפֶרק יא
הַָּׁשלָב הְַּׁשלִיִׁשי ּבְהְַמלָכַת ָׁשאּול

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת  אֶת ַהֶּפֶרק

ֹוֵפט  יֵמי ַהּשׁ ָרֵאל ּבִ ין ַעּמֹון ְלִיׂשְ ָחִסים ּבֵ ָמה ָזכּור ָלֶכם ַעל ַהּיְ  .1
ֶרק יא, 4–6 ּוְפסּוִקים 32–33(  ח? )ׁשֹוְפִטים ּפֶ ִיְפּתָ

ד  ְעּבֵ ּתַ ַנע ּוְלִהׁשְ ֵחם ְוֶהֱעִדיפּו ְלִהּכָ ְלָעד לֹא ָרצּו ְלִהּלָ י ָיֵבׁש ּגִ ַאְנׁשֵ   .2
ָבם? ד ַעל ַמּצָ ְלֶמֶלְך ַעּמֹון. ָמה ֶזה ְמַלּמֵ

ּלּו  ּגִ ְלָעד ֵאיָנּה מּוֶבֶנת. ַרק ְלַאַחר ׁשֶ י ָיֵבׁש ּגִ ל ַאְנׁשֵ ִניָעָתם ׁשֶ ּכְ  .3
מּוֵאל, ָמְצאּו  ת ֵסֶפר ׁשְ ַלח ֶאת ְמִגּלַ ַיד ַים ַהּמֶ ּלְ ְמָערֹות קּוְמָרן ׁשֶ ּבִ

ׁשּוָבה ְלָכְך. ֶאת ַהּתְ
ְלָעד? י ָיֵבׁש ּגִ ַטע ְוַאַחר ֲענּו: ַמּדּוַע ִנְכְנעּו ַאְנׁשֵ ִקְראּו ֶאת ַהּקֶ  

 

ְדָיה  ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ַלח ּבָ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ְמִגּלֹות ַים ַהּמֶ ַחּפְ   .4
אֹות ִסּכּום ָקָצר: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְוִכְתבּו ּבְ

קּוְמָרן? ָמה ָמְצאּו ּבְ 	•

ָרֵאל? ִגּלֹות ִליֵדי ְמִדיַנת ִיׂשְ יעּו ֵחֶלק ִמן ַהּמְ יַצד ִהּגִ ּכֵ 	•

ּיֹום? גֹות ּכַ ֵהיָכן ֵהן ֻמּצָ 	•

ָנ"ְך  ּתָ ֵאינֹו ִנְמָצא ּבַ מּוֵאל ִנְמָצא ֶקַטע ׁשֶ ת ֶסֶפר ׁשְ ְמִגּלַ ֶפֶרק י ּבִ ּבְ
סֹוָרה"(: ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ֻכּנֶ ָיֵדינּו )ַהּמְ ּבְ ׁשֶ

ָחְזָקה.  ֵני ְראּוֵבן ּבְ ד ְוֶאת ּבְ ֵני ּגָ ֵני ַעּמֹון, הּוא ָלַחץ ֶאת ּבְ  ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ

ל ֵעין ָיִמין.  ר ָלֶהם ּכָ  ְוִנּקֵ
ָרֵאל.   ְוָנַתן ֵאיָמה ָוַפַחד ַעל ִיׂשְ

ן, ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבֵני ִיׂשְ ַאר ִאיׁש ּבִ ְולֹא ִנׁשְ
ְבַעת  ל ֵעין ָיִמין, ַרק ׁשִ ֵני ַעּמֹון ּכָ ר לֹו ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ ר לֹא ִנּקֵ ֲאׁשֶ

ְלָעד. בֹואּו ֶאל ָיֵבׁש ּגִ ֵני ַעּמֹון ַוּיָ ֵני ּבְ ֲאָלִפים ִאיׁש ָנסּו ִמּפְ

ָנ"ְך  ּתָ ֵאינֹו ִנְמָצא ּבַ מּוֵאל ִנְמָצא ֶקַטע ׁשֶ ת ֶסֶפר ׁשְ ְמִגּלַ ֶפֶרק י ּבִ ּבְ
סֹוָרה"(: ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ֻכּנֶ ָיֵדינּו )ַהּמְ ּבְ ׁשֶ

ָחְזָקה.  ֵני ְראּוֵבן ּבְ ד ְוֶאת ּבְ ֵני ּגָ ֵני ַעּמֹון, הּוא ָלַחץ ֶאת ּבְ  ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ

ל ֵעין ָיִמין.  ר ָלֶהם ּכָ  ְוִנּקֵ
ָרֵאל.   ְוָנַתן ֵאיָמה ָוַפַחד ַעל ִיׂשְ

ן, ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבֵני ִיׂשְ ַאר ִאיׁש ּבִ ְולֹא ִנׁשְ
ְבַעת  ל ֵעין ָיִמין, ַרק ׁשִ ֵני ַעּמֹון ּכָ ר לֹו ָנָחׁש ֶמֶלְך ּבְ ר לֹא ִנּקֵ ֲאׁשֶ

ְלָעד. בֹואּו ֶאל ָיֵבׁש ּגִ ֵני ַעּמֹון ַוּיָ ֵני ּבְ ֲאָלִפים ִאיׁש ָנסּו ִמּפְ

ְלָחָמה. ַעל – ָעָלה, ָיָצא ַלּמִ ַוּיַ   1 
ֵני ַעּמֹון.  ָנָחׁש – ֶמֶלְך ּבְ

ַחן – ָחָנה, ֵהִקים ַמֲחֵנה ָצָבא,   ַוּיִ
ְלָעד.  ֵהִטיל ָמצֹור ַעל ָיֵבׁש ּגִ
ָרת־ָלנּו ְבִרית, ְוַנַעְבֶדךָּ –   ּכְ

ם  ֵחם ַנֲעֹרְך ֶהְסּכֵ ְמקֹום ְלִהּלָ  ּבִ

ד ְלָך. ְעּבֵ ּתַ ִניָעה ְוִנׁשְ  ּכְ

ַנע. ְוָיָצאנּו ֵאֶליָך - ִנּכָ

ר. ַנֵקר, ְנַעּוֵ ּנְ נּו ׁשֶ ּתְ ְנקֹור – ִאם ּתִ ּבִ   2 
ה. ה – ּבּוׁשָ ֶחְרּפָ

ה ָלנּו. ין, ַחּכֵ ְמּתִ ֶהֶרף ָלנּו – ּתַ   3 
ִליִחים.  ַמְלָאִכים – ׁשְ

יל. יַע – ַמּצִ מֹוׁשִ

ם  אּול – ִנְקְרָאה ּגַ ְבַעת ׁשָ ּגִ  � 
ְבָעה". ְנָיִמין", אֹו "ַהּגִ ְבַעת ּבִ "ּגִ

ְצַלח רּוַח־ֱאֹלִהים –  ַוּתִ   6 
בּוָרה ֵמה'. רּוַח ּגְ

ֶצֶמד – זּוג.   7 
ֵחהּו – ָחַתְך אֹותֹו.  ַוְיַנּתְ

ם. ּלָ ִאיׁש ֶאָחד – ּכֻ ּכְ

ֳהַרִים. ּצָ ֶמׁש – ּבַ ֶ ֹחם ַהּשׁ ּכְ   9

ָבא  ק ֶאת ַהּצָ ים – ִחּלֵ ה ָראׁשִ לׁשָ 11  ׁשְ
ה ֲחָלִקים. לֹוׁשָ  ִלׁשְ

ְיָלה  ּלַ ִים ּבַ ּתַ ין ׁשְ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר – ּבֵ ַאׁשְ
ִריָחה. ַעת ַהּזְ  ִלׁשְ

רּו. ּזְ ֻפצּו – ִהְתּפַ  ַוּיָ
ָלה. ׁשּוָעה - ְיׁשּוָעה, ַהּצָ ּתְ

אּול ִיְמֹלְך ָעֵלינּו  12  ִמי ָהֹאֵמר, ׁשָ
אּול ּוְבכֹוחֹו  ׁשָ ַזְלְזִלים ּבְ – ִמי ֵהם ַהּמְ

ִלְמֹלְך?

ל – ְלַיד ְיִריחֹו. ְלּגָ �1  ַהּגִ
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מּוֵאל א ִמּקּוְמָרן,  ת ׁשְ ל ְמִגּלַ ֶרק י ׁשֶ ַטע ִמּתֹוְך ּפֶ ּקֶ ְרִאיֶתם ּבַ ִפי ׁשֶ ּכְ
ָנ"ְך. ָהיּו  ל ַהּתָ דּוִמים ׁשֶ ד ַהּקְ ְתֵבי ַהּיָ ל ּכִ ין ָהֳעָתִקים ׁשֶ ִלים ּבֵ ָהיּו ֶהְבּדֵ
ָהְיָתה  ִחים ׁשֶ ָיֵדינּו ְוָהיּו ֻנּסָ ּבְ ָנ"ְך ׁשֶ ִחים ַהּדֹוִמים ְמאֹוד ַלּתָ ְמָצא ֻנּסָ ּנִ ּבַ

ה  ְזִהירּות ַרּבָ ֲעִתיִקים ָנֲהגּו ּבִ ַהּמַ י ׁשֶ ל, ַאף ַעל ּפִ ֶהם ּתֹוֶסֶפת אֹו ֶהְבּדֵ ּבָ
ָנ"ְך. ַהֲעָתַקת ִסְפֵרי ַהּתָ ק ּבְ לּו ְלַדּיֵ ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

ל  י ַהּסֹוִפי ׁשֶ ָסְרּתִ ח ַהּמָ ּסָ ע ַהּנֻ ִני ִנְקּבַ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלַאַחר ֻחְרּבַ
ָעְסקּו  ים ׁשֶ ים ּבֹו ֲאִפּלּו ָטעּות ַמֲעִתיִקים. ָהֲאָנׁשִ ּנִ ָנ"ְך, ּוֵמָאז ֵאין ְמׁשַ ַהּתָ
סֹוָרה".  ֲעֵלי ַהּמָ ָנ"ְך ִנְקְראּו "ַמְסָרִנים" אֹו "ּבַ ל ַהּתָ ִמיָרה ַעל ִדּיּוקֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ

יֵדיֶכם  הּוא ִנְמָצא ּבִ ִפי ׁשֶ ָנ"ְך ּכְ ח ָאִחיד ַלּתָ ע ֻנּסָ יִרית ִנְקּבַ ָאה ָהֲעׂשִ ּמֵ ּבַ
סֹוָרה".  ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ְוהּוא ְמֻכּנֶ

מּוֵאל א ִמּקּוְמָרן,  ת ׁשְ ל ְמִגּלַ ֶרק י ׁשֶ ַטע ִמּתֹוְך ּפֶ ּקֶ ְרִאיֶתם ּבַ ִפי ׁשֶ ּכְ
ָנ"ְך. ָהיּו  ל ַהּתָ דּוִמים ׁשֶ ד ַהּקְ ְתֵבי ַהּיָ ל ּכִ ין ָהֳעָתִקים ׁשֶ ִלים ּבֵ ָהיּו ֶהְבּדֵ
ָהְיָתה  ִחים ׁשֶ ָיֵדינּו ְוָהיּו ֻנּסָ ּבְ ָנ"ְך ׁשֶ ִחים ַהּדֹוִמים ְמאֹוד ַלּתָ ְמָצא ֻנּסָ ּנִ ּבַ

ה  ְזִהירּות ַרּבָ ֲעִתיִקים ָנֲהגּו ּבִ ַהּמַ י ׁשֶ ל, ַאף ַעל ּפִ ֶהם ּתֹוֶסֶפת אֹו ֶהְבּדֵ ּבָ
ָנ"ְך. ַהֲעָתַקת ִסְפֵרי ַהּתָ ק ּבְ לּו ְלַדּיֵ ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

ל  י ַהּסֹוִפי ׁשֶ ָסְרּתִ ח ַהּמָ ּסָ ע ַהּנֻ ִני ִנְקּבַ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלַאַחר ֻחְרּבַ
ָעְסקּו  ים ׁשֶ ים ּבֹו ֲאִפּלּו ָטעּות ַמֲעִתיִקים. ָהֲאָנׁשִ ּנִ ָנ"ְך, ּוֵמָאז ֵאין ְמׁשַ ַהּתָ
סֹוָרה".  ֲעֵלי ַהּמָ ָנ"ְך ִנְקְראּו "ַמְסָרִנים" אֹו "ּבַ ל ַהּתָ ִמיָרה ַעל ִדּיּוקֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ

יֵדיֶכם  הּוא ִנְמָצא ּבִ ִפי ׁשֶ ָנ"ְך ּכְ ח ָאִחיד ַלּתָ ע ֻנּסָ יִרית ִנְקּבַ ָאה ָהֲעׂשִ ּמֵ ּבַ
סֹוָרה".  ח ַהּמָ ה "ֻנּסַ ְוהּוא ְמֻכּנֶ

ר ְיהּוָדה ִמְדּבַ ְצלּום ְמָערֹות קּוְמָראן ּבְ ּתַ

ָתה  ְלּ ִהְתַגּ ה ׁשֶ ִגּלָ  ֶקַטע ִמְמּ
קּוְמָרן ְמָעָרה ּבְ ּבִ
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ְלָעד?  ְכִניַעת ָיֵבׁש ּגִ ק ֶמֶלְך ַעּמֹון ּבִ ּפֵ א. ַמּדּוַע לֹא ִהְסּתַ   .5

ָכל  ם ְוֶהְחִליטּו ְלַנּסֹות ּבְ ְעּתָ ְלָעד ֶאת ּדַ י ָיֵבׁש ּגִ ּנּו ַאְנׁשֵ ב. ַמּדּוַע ׁשִ
ְבֵני ַעּמֹון?  ֵחם ּבִ ֹזאת ְלִהּלָ

ְבָעה ָיִמים ַעד  ׁש ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ְלַחּכֹות ׁשִ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ָחׁשַ ג. ׁשַ
ְלָעד? י ָיֵבׁש ּגִ ל ַאְנׁשֵ ִלְתׁשּוָבָתם ַהּסֹוִפית ׁשֶ

ִאּיּור. בֹות ָנָחׁש ֶמֶלְך ַעּמֹון. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ ר ֶאת ַמְחׁשְ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ  

גּוָבה עֹוֵרר ִסּפּוָרם  א. ֵאיזֹו ּתְ   .6
ְבָעה?  ִעיר ּגִ ְלָעד, ּבָ י ָיֵבׁש ּגִ ל ַאְנׁשֵ ׁשֶ

ֹוְמִעים  ין ַהּשׁ אּול לֹא ָהָיה ּבֵ ב. ׁשָ
– ֵהיָכן ָהָיה? 

אּול  ָ ּשׁ ר ְלָהִבין ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ א. ִמּמָ   .7 
ֶמֶלְך ּוְכַמְנִהיג? ִהְתַנֵהג ּכְ

אּול? ב. ַעל ֵאיֶזה ֹעֶנׁש ִהְכִריז ׁשָ

ֶדֶרְך זֹו? ַחר ּבְ ג. ַמּדּוַע ּבָ

ר  ֻסּפָ ר ִלְראֹות ְמַהּמְ יַצד ֶאְפׁשָ  ד. ּכֵ
פּוף  הּוא ּכָ אּול ֵהִבין ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

מּוֵאל? ִלׁשְ

5. ג. התלמידים יבינו 
שבגלל היות העם מפורד 

לשבטים וחסר מנהיג 
אחד, שיאחד את העם, לא 

היה מובטח כלל שתהיה 
היענות לקריאת המצוקה 
ובקשת העזרה של יושבי 

יבש גלעד.
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ה.   ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .8

ה?  ּפָ א ַהּמַ ַמהּו נֹוׂשֵ א. 

ְלָעד? ְכָנה ָיֵבׁש ּגִ ֵהיָכן ׁשָ ב. 

ל ֶמֶלְך ַעּמֹון?   אּול, ּוֵמַאִין ָיָצא ְצָבאֹו ׁשֶ ל ׁשָ ֵמַאִין ָיָצא ְצָבאֹו ׁשֶ ג. 

ַדְעּתֹו  יַצד ּבְ יר ָלֶכם ּכֵ אּול. הּוא ַמְסּבִ ַיֲעִצים ְלׁשָ ים ַהּמְ ם ָהֲאָנׁשִ ַאּתֶ   .9
ְלָעד. יַע ְלָיֵבׁש ּגִ ְלַהּגִ

ֶדֶרְך זֹו? ַחר ּבְ בּו ַמּדּוַע ּבָ ִחׁשְ א. 

ְלָעד? יַע ְלָיֵבׁש ּגִ יַצד ְלַהּגִ עֹות ֲאֵחרֹות ּכֵ ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם ַהּצָ  ב. 
ֵני  ּבְ ָרִכים ׁשֶ אּול, ּדְ ְרָחק, ֹאֶפן ִאּסּוף ְצָבא ׁשָ בּו ַעל ַהּמֶ ִחׁשְ
ּנֹוַח ַלֲעֹבר ֶאת  קֹום ׁשֶ ֶהם. ַהּמָ ָרֵאל לֹא ְיכֹוִלים ִלְצֹעד ּבָ ִיׂשְ

ם ַרְעיֹונֹות ֲאֵחִרים. ֶכם ּגַ ַדְעּתְ ן. אּוַלי ַיֲעלּו ּבְ ְרּדֵ ַהּיַ

ָרב  ת ַהּקְ ַמּפַ
ְלָעד ָיֵבׁש ּגִ ּבְ

ן ו מ ע

ערים לא־ישראליות

צבא ישראל
צבא עמון

ערים ישראליות

7. ד. התלמידים ישימו לב 
ש"צו הגיוס" של שאול בא 

בשם שמואל ובשמו של 
שאול.

9. שאול הוכיח שהוא 
מסוגל להטיל את מרותו 

על העם. הוא גייס 
לוחמים מכל השבטים. 
הוא התגלה כתכסיסן: 

הוא הטיל על אנשי יבש 
גלעד להטעות את בני 
עמון בהבטחה שהם 

עומדים להיכנע, ועל ידי 
כך להרדים את ערנותם. 

כך הצליח להפתיע 
ולהביס את בני עמון 

במלחמת בזק. 

9. אולי יהיו תלמידים 
שיציעו לחצות את הירדן 
מהגבעה מזרחה במקום 

שבו חצו יהושע ובני 
ישראל את הירדן ולהפתיע 

את בני עמון מאחור. 
החיסרון של הצעה זו שעל 

הכוח הישראלי לעבור 
בתוך ממלכת עמון ויש 

להניח שימצאו מודיעים 
שיודיעו על כך למלך 
עמון. יתכן שיהיה מי 

שיציעו צעידה בדרך הים 
העוברת במישור החוף 

ובעמק עמק יזרעאל. היא 
אומנם נוחה להליכה 

אך היא עוברת בשטחי 
הפלשתים והכנענים שלא 
יאפשרו לאסוף מעבר של 

צבא ישראלי בתחומם. 
יתרונה של הדרך שבחר 

שאול היה בכך שעבר דרך 
ערים ישראליות וגם יכול 
היה בדרכו את הלוחמים 

המתנדבים. 
המפה מתארת את מהלכיו 

של שאול  ושל נחש.
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ַע ֶאת ִמְלַחְמּתֹו  ְכֵנן ּוִבּצֵ ּבֹו ּתִ אּול ֵמָהֹאֶפן ׁשֶ ם ַעל ׁשָ א. ָמה ְלַמְדּתֶ  .10
טּו. ירּו ְוַצּטְ ַעּמֹון? ַהְסּבִ ּבְ

נּו ּכֹוֶתֶרת ָלִאּיּור. ב. ּתְ

ל  ִגְלּגָ ַהְמָלָכתֹו ּבְ ה, ְוֵהן ּבְ ִמְצּפָ ל ָהָעם ּבְ ַהְמָלָכתֹו ְלֵעיֵני ּכָ א. ֵהן ּבְ  .11
ם מֹוְצִאים ׁשִֹני  ָדיו. ַהִאם ַאּתֶ ִמְתַנּגְ ַגע ּבְ אּול ְולֹא ּפָ ִהְבִליג ׁשָ

ִפְרֵקנּו? ה ַלַהְבָלָגה ּבְ ִמְצּפָ ין ַהַהְבָלָגה ּבְ ּבֵ

ה  אּול ְלִפי ַיֲחסֹו ְלֵאּלֶ ּלֹות ֵאֶצל ׁשָ ל ַמְנִהיג ִמְתּגַ כּונֹות ׁשֶ ב. ֵאילּו ּתְ
ְגעּו ּבֹו?  ּפָ ׁשֶ

ְכבֹודֹו ְוִלְגְלגּו   ְגעּו ּבִ ּפָ ה ׁשֶ ר לֹא ֶהֱעִניׁש ֶאת ֵאּלֶ ֲאׁשֶ ָגה ּכַ אּול ׁשָ ָ ּשׁ ָחָז"ל ָטֲענּו ׁשֶ
ְכבֹוד  א ּבִ ָרִטי, ֶאּלָ ְכבֹודֹו ַהּפְ ר ּבִ אּול הּוא ֶמֶלְך, ָלֵכן לֹא ְמֻדּבָ ה. ׁשָ ִמְצּפָ ָעָליו ּבְ

בֹודֹו - ֵאין  ( ּכְ ִגיָעה ּבִ ַחל )ָסַלח( ַעל )ּפְ ּמָ ְלכּות. ָחָז"ל ָאְמרּו: "ֶמֶלְך ׁשֶ ַהּמַ
בֹודֹו ָמחּול". ּכְ

ְכבֹודֹו ְוִלְגְלגּו  ְגעּו ּבִ ּפָ ה ׁשֶ ר לֹא ֶהֱעִניׁש ֶאת ֵאּלֶ ֲאׁשֶ ָגה ּכַ אּול ׁשָ ָ ּשׁ ָחָז"ל ָטֲענּו ׁשֶ
ְכבֹוד  א ּבִ ָרִטי, ֶאּלָ ְכבֹודֹו ַהּפְ ר ּבִ אּול הּוא ֶמֶלְך, ָלֵכן לֹא ְמֻדּבָ ה. ׁשָ ִמְצּפָ ָעָליו ּבְ

בֹודֹו - ֵאין  ( ּכְ ִגיָעה ּבִ ַחל )ָסַלח( ַעל )ּפְ ּמָ ְלכּות. ָחָז"ל ָאְמרּו: "ֶמֶלְך ׁשֶ ַהּמַ
בֹודֹו ָמחּול". ּכְ
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ל  ִגְלּגָ ה ּוַפַעם ּבְ ִמְצּפָ ֲאֵסָפה ּבְ ַעם ּבָ ֲעַמִים: ּפַ י ּפַ ֻפְמּבֵ אּול ֻהְמַלְך ּבְ ָ ּשׁ ָלַמְדנּו ׁשֶ
ֵני ַעּמֹון.  חֹון ַעל ּבְ ּצָ ְלַאַחר ַהּנִ

אּול  י ָמסֹרֹות ַעל ַהְמָלַכת ׁשָ ּתֵ יר ׁשְ ר ִהּכִ ַסּפֵ ַהּמְ ְקָרא ְסבּוִרים ׁשֶ חֹוְקֵרי ַהִמּ
ְפֵני ַהּקֹוְרִאים. יֶהן ּבִ ּתֵ ְוֶהְחִליט ְלָהִביא ֶאת ׁשְ

ְלכּות? בֹוד ַהּמַ ֹמר ַעל ּכְ א. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלׁשְ  .12

ית  בֹוד ּבֵ יא, ּכְ ׂשִ בֹוד ַהּנָ ֹמר ַעל ּכְ ים ִלׁשְ ָיֵמינּו ּדֹוְרׁשִ ם ּבְ ב. ּגַ
ַצַה"ל. ְלִפי ָמה רֹוִאים ֹזאת?  ִדים ּבְ ט ּוְכבֹוד ְמַפּקְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

חֹון.  ָהִכינּו ַאְלּבֹום ִנּצָ  .13 
אּול,  ל לֹוֲחֵמי ׁשָ ְלָעד, ׁשֶ י ָיֵבׁש ּגִ ל ַאְנׁשֵ ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב ּבֹו ֲחָויֹות ׁשֶ
ה ֶאת  ַלּוֶ ב ַהּמְ ּתָ ל ּכַ ָבה ׁשֶ ּתָ אּול, ּכַ ֵרָאיֹון ִעם ׁשָ

ָרכֹות ְועֹוד. אּול, ִאּיּוִרים, ּבְ ּכֹוחֹות ׁשָ

12. א. מלך אינו יכול 
לפעול ללא משמעת מצד 

נתיניו. אם יכבדו אותו 
יישמעו לו.

ב. התלמידים הצופים 
בטלוויזיה בודאי ייזכרו 

שנהוג שכל הנוכחים 
קמים כאשר נשיא המדינה 
נכנס לחדר או לאולם. כך 
גם נוהגים כששופט נכנס 

לאולם המשפט. מטרת 
השאלה: מציאת המשותף 

ורלוונטיות.
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ֶּפֶרק יג

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 14-1

ְלטֹון  ק ֶאת ׁשִ יַצד ְלַסּלֵ אּול ַלְחׁשֹב ּכֵ ה ׁשָ ּנָ ַעד ּכֹה לֹא ִהְתּפַ  .1
ִהְכִריז ַעל  ר ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ז ָהָאֶרץ. ּבְ ים ִמֶמְרּכַ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

ה ֹזאת?  יַצד ָעׂשָ ים. ּכֵ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶמֶרד ּבַ

ּבֹון  ֶחׁשְ אּול ֵהִביא ּבְ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ֻסּפָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמְ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ א.   .2
ֵהָעְרכּות ְלִמְלָחָמה ִעם ּכֹוַח ַרב ַעל  ים ָיִגיבּו ּבְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ  ׁשֶ

ים? ּתִ ִלׁשְ ֶרַצח ְנִציב ּפְ

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ? ֹוָפר ּבְ ּשׁ אּול ִלְתֹקַע ּבַ ה ׁשָ ַמּדּוַע ִצּוָ ב. 

ָיֵמינּו?  ֹוָפר ּבְ ּשׁ ג. ָמַתי ּתֹוְקִעים ּבַ

ֶרד? ים ְלִדּכּוי ַהּמֶ ּתִ ִלׁשְ יַצד ֶנֶעְרכּו ַהּפְ א. ּכֵ   .3

ם",  ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ חֹול ֲאׁשֶ ּמּוי "ּכַ ּדִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ ַהּמְ   .4 
ים.  ּתִ ִלׁשְ ל ַהּפְ ָרם ֶהָעצּום ׁשֶ ר הּוא ְמָתֵאר ֶאת ִמְסּפָ ֲאׁשֶ  ּכַ

ָנ"ְך. ּתָ ִסּפּוִרים ׁשֹוִנים ּבַ ּמּוי ֶזה חֹוֵזר ּבְ ּדִ

ֶרק כב,  ית ּפֶ ְבֵראׁשִ נּו ּבִ ּמּוי ֶזה? ַעּיְ ם ּדִ ּתֶ ַגׁשְ ָבר ּפְ ֵהיָכן ּכְ  א. 
סּוק 12.  ֶרק ז, ּפָ סּוק 17, ּוְבׁשֹוְפִטים ּפֶ ּפָ

חֹול?  ה ּכַ ּלָ ּמִ ֶגת ָהאֹות כ ּבַ ה ְמַיּצֶ ֵאיזֹו ִמּלָ ב. 

ֵלי  ל ַחּיָ ָרם ׁשֶ ֵתאּור ִמְסּפָ ר ַמְגִזים ּבְ ְסּפָ ַהּמִ ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ג. 
קּו ֲאִמיָרה זֹו. ים. ַנּמְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

אּול ֶאת ְצָבאֹו ְוֵהיָכן ָחנּו  ז ׁשָ ֵאילּו ְמקֹומֹות ִרּכֵ ּבְ  ד. 
ים? ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

י  ָגלּוי ַעל ַמֲעׂשֵ ְעּתֹו ּבְ יַע ּדַ ָלל ֵאינֹו ַמּבִ ֶדֶרְך ּכְ ר ּבְ ַסּפֵ ַהּמְ  .5 
מּויֹות ְוַעל ִהְתַנֲהגּוָתן.   ַהּדְ

ְעּתֹו  ר ָמה ּדַ ֻסּפָ יק ֵמַהּמְ ָכל ֹזאת ְלַהּסִ ר ּבְ  ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ַעל ִהְתַנֲהגּות ָהָעם?

 

ְרֶאה  ּנִ ִנים – ּכַ י ׁשָ ּתֵ ָנה... ּוׁשְ ן־ׁשָ ּבֶ  1
רֹות. ר ָהֲעׂשָ ַמט ִמְסּפַ ִנׁשְ

ְנָיִמין. ַנֲחַלת ּבִ ִמְכָמׁש – ָמקֹום ּבְ  2 
פֹון ְלִמְכָמׁש. ית־ֵאל – ִמּצָ ַהר ּבֵ

ה, ֵהִמית ְלִפי הֹוָרָאה  ְך יֹוָנָתן – ִהּכָ ַוּיַ   3 
אּול ָאִביו. ל ׁשָ  ׁשֶ

ַעם  ל ִמּטַ ים – ַהּמֹוׁשֵ ּתִ ִלׁשְ ְנִציב ּפְ
ֵאזֹור. לּו ּבָ ׁשְ ּמָ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

ְנָיִמין. ְבַעת ּבִ ַבע – ּגִ  ּגֶ
ַלח  ֹוָפר - ׁשָ ּשׁ ַקע ּבַ אּול ּתָ ְוׁשָ

ֹוָפר.  ּשׁ ִליִחים ִלְתֹקַע ּבַ ׁשְ

נּוא. ה ׂשָ ִנְבַאׁש – ַנֲעׂשָ   �

ֲעֵליֶהם רֹוְכִבים  ים – סּוִסים ׁשֶ ָרׁשִ ּפָ   �
לֹוֲחִמים.  

4. כדאי להפנות את 
תשומת לב התלמידים 

לכך שיש חוקרים 
הסבורים שיש מידה של 

הגזמה בתיאור ממדיו של 
צבא פלישתים.

ב. כ' היא התחלת המילה 
כמו. היא מכונה "כ"ף 

הדמיון".

5. המספר מתאר בפרטי 
פרטים את פחדו של העם: 

את העריקה מצבאו של 
שאול, את החיפושים 

אחר מחבוא ואת הבריחה 
ההמונית לעבר הירדן 

המזרחי. מטרת השאלה: 
הסקת מסקנה.
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סּוק 8. ֶפֶרק י, ּפָ נּו ּבְ מּוֵאל? ַעּיְ ל ׁשְ אּול ְלבֹואֹו ׁשֶ ין ׁשָ א. ַמּדּוַע ִהְמּתִ   .6

אּול ִעם ַעְצמֹו? ב. ַעל ָמה ֶנֱאַבק ׁשָ

ב? ּצָ ֵדי ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּמַ אּול ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכְ ג. ָמה ָהָיה ׁשָ

מּוֵאל.  ְתקּוַפת ַהַהְמָתָנה ִלׁשְ אּול ּבִ ֵלי ׁשָ ין ַחּיָ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ֵער ְוִאּיֵ ִניר ׁשִ
ל ִניר? ָעָרתֹו ׁשֶ אּול ִעם ַעְצמֹו ְלִפי ַהׁשְ ִאּיּור. ַעל ָמה ֶנֱאַבק ׁשָ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ

ִמים ֶאת ִהְתַנֲהלּות  ל, ֵאיְך ֲהִייֶתם ְמַסּכְ ִגְלּגָ ִאּלּו ֲהִייֶתם נֹוְכִחים ּבְ   .7
אּול? ׁשָ

אּול ֵאיָנּה  ל ׁשָ הּו ׁשֶ מּוֵאל ַעל ַמֲעׂשֵ ל ׁשְ גּוָבתֹו ׁשֶ ּתְ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .8
ְתבּו ִטעּוִנים ְלָכל  ֶקת. ּכִ גּוָבתֹו ֻמְצּדֶ ּתְ הֹוֶגֶנת ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ

ָעה. ּדֵ

ָצָרה. י הּוא ּבְ י ַצר־לֹו – ּכִ ּכִ   6 
ׂש – ִנְלַחץ.  ִנּגַ

ין ַהּקֹוִצים.  ּוַבֲחָוִחים – ּבֵ
ִריִחים – ַחְדֵרי ְקבּוָרה ַהֲחצּוִבים  ּוַבּצְ

ָלִעים. ּסְ  ּבַ
ן – ִמְזָרָחה. ְרּדֵ ָעְברּו ֶאת־ַהּיַ

ה  ל – ֲעַדִין ְמַחּכֶ ְלּגָ ּגִ אּול עֹוֶדּנּו ּבַ ְוׁשָ   7
ן  ְרּבָ מּוֵאל ְלַהְקָרַבת ַהּקָ ל ִלׁשְ ְלּגָ ּגִ ּבַ

ְלָחָמה.  ִציָאה ַלּמִ  ִלְפֵני ַהּיְ
ין. וייחל )ַוּיֹוֶחל( – ִהְמּתִ

6. ג. מטרת השאלה: 
נקיטת עמדה אישית.

 

8-7. אפשר להניח 
שהתלמידים יעריכו, 

בניגוד למגמת המספר, 
ששאול פעל באופן נכון. 

מאחר שמספר חייליו 
הלך והתמעט, ההמתנה 

השפיעה לרעה על 
החיילים, והפלישתים היו 
עלולים להפתיע ולתקוף. 

אפשר להפנות את תשומת 
לבם לכך שהמספר רומז 

לקוראים על ביקורת שיש 
לו על שאול כיוון שהקריב 

את הקרבן בעצמו ולא 
המתין לדבר הנביא. 

מנקודת המבט של שמואל 
יש בכך משום חוסר 

ביטחון בה' וחוסר אמון 
בשמואל שליחו. מטרת 
השאלה: נקיטת עמדה 

אישית.  
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ַחת ַלּכֹוֶתֶרת  ַטע. ִמְתחּו ַקו ִמּתַ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ׁשֹונֹות ַלּקֶ יעּו ׁשָ ַהּצִ  .9
ִחיַרְתֶכם. ירּו ֶאת ּבְ יֵניֶהן ְוַהְסּבִ יֹוֵתר ִמּבֵ ְתִאיָמה ּבְ ַהּמַ

ּבְִפָרִקים יג-יד ְמסָֻּפר:

בֹו  ּצָ ַמּ ר ׁשֶ ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהּלִ ֶרק יג ּוֶפֶרק יד ֵאיָנם ּבְ ְך ּפֶ ֶהְמׁשֵ
ְלַבד.  ׁש ְמאֹות לֹוֲחִמים ּבִ ׁשֵ אּול נֹוְתרּו ּכְ ה. ְלׁשָ ָרֵאל ָהָיה ָקׁשֶ ל ְצָבא ִיׂשְ ׁשֶ

ית  ק, ְוָלֵכן ַמְרּבִ ֵלי ֶנׁשֶ ר ּכְ ָרֵאל ְלַיּצֵ ָאֶרץ, לֹא ִהְרׁשּו ִלְבֵני ִיׂשְ ְלטּו ּבָ ָ ּשׁ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ
ֶחֶרב ּוַבֲחִנית.  ִדים ּבְ ַהּלֹוֲחִמים לֹא ָהיּו ְמֻצּיָ

ִמְכָמׁש. ים ָחנּו ּבְ ּתִ ִבְנָיִמין ּוְפִלׁשְ ּבְ ל ְלֶגַבע ׁשֶ ְלּגָ אּול ָעָלה ֵמַהּגִ ׁשָ
ים.  ּתִ ִלׁשְ יַע ִעם ַנֲערֹו ֶאת ַהּפְ ה ֶהְחִליט יֹוָנָתן ְלַהְפּתִ ׁשֶ ָבם ַהּקָ ּצָ ֵדי ְלֵהָחֵלץ ִמּמַ  ּכְ

ִרים  ָמר, ְוָהְרגּו ֶעׂשְ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ָהָלה ּוְמהּוָמה ֵאֶצל ַחּיָ ֵהם ָעלּו ְלִמְכָמׁש, עֹוְררּו ּבֶ
אּול  ְמנּוָסה. ׁשָ ֵהֵחל ּבִ י ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ָבא ַהּפְ טּו ַלּצָ ְ ּשׁ ָהָלה ִהְתּפַ הּוָמה ְוַהּבֶ ים. ַהּמְ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ים. ִמְלֶחֶמת ִמְכָמׁש  ּתִ ִלׁשְ ף ַאֲחֵרי ַהּפְ ן ֶאת ְצָבאֹו ְלִמְרּדָ הּוָמה ְוִאְרּגֵ ּמְ ִהְבִחין ּבַ
ָרֵאל.  חֹון ִיׂשְ ִנּצְ ָמה ּבְ ּיְ ִהְסּתַ

ים. ּתִ ִלׁשְ פּוף ְלהֹוָראֹות ְנִציֵבי ּפְ ֵאינֹו ּכָ אּול ֶמֶלְך ַעְצָמִאי ׁשֶ ה ָהָיה ׁשָ ֵמַעּתָ

ים.  ַלּבִ ֵני ׁשְ ִמְכָמׁש ָהיּו ׁשְ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל ִעם ַהּפְ ִמְלֶחֶמת ִיׂשְ ּבְ  .10 
ָלב. יר ְלָכל ׁשָ ט ַמְסּבִ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ

ָלִמים –  ְ יׁשּו ֵאַלי ָהֹעָלה ְוַהּשׁ ַהּגִ   9 
ִריְך  ּצָ ֵהמֹות ׁשֶ נּו ִלי ֶאת ַהּבְ  ּתְ

ְלָחָמה.  ְלַהְקִריב ַלה' ִלְפֵני ַהּמִ
ַעל – ִהְקִריב. ַוּיַ

ם.  ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ַכּלֹתֹו – ּכַ 10  ַוְיִהי ּכְ

ר. ּזֵ 11  ָנַפץ – ִהְתּפַ

ל –  ְלּגָ ים ֵאַלי ַהּגִ ּתִ ה ֵיְרדּו ְפִלׁשְ 12  ַעּתָ
ל ִלְתֹקף. יעּו ְלִגְלּגָ ים ַיּגִ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

י ְוֹלא  ְלּתִ ּלַ יִתי – ֹלא ִהְתּפַ  ֹלא ִחּלִ
י עֹולֹות. ִהְקַרְבּתִ

ִסְכלּות,  ְלּתָ – ִהְתַנַהְגּתָ ּבְ  13  ִנְסּכָ
ׁשּות. ִטּפְ  ּבְ

ס. ֵהִכין – ָהָיה ֵמִקים ּוְמַבּסֵ

ו  ה ֹלא־ָתקּום – ֲאָבל ַעְכׁשָ  �1  ְוַעּתָ
ם. ְתַקּיֵ  ֹלא ּתִ

ְלָבבֹו – ְלִפי ְרצֹונֹו.  ּכִ

אפשר לשאול:
מיהי הדמות באיור?
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ֶּפֶרק טו

ְׁשמּואֵל צִּוָה עַל ָׁשאּול לָצֵאת לְִמלְֶחֶמת 
ָחְרָמה ּבַעֲָמלֵק

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 9-1

ַמַּפת אֵזֹור הִַּמחְיָה ֶׁשל הָעֲָמלִֵקים

ְבֵטי ֲעָמֵלק? ֵאילּו ֲאזֹוִרים ָחיּו ׁשִ ּבְ   .1

עֹוְבֵדי ֲאָדָמה  ִדים ְולֹא ּכְ ַנּוָ ְבֵטי ֲעָמֵלק ִלְחיֹות ּכְ ַמּדּוַע ֶנֶאְלצּו ׁשִ   .2
ַעּמּוד 67 ְלַמְעָלה. יָדִעי ּבְ ַטע ַהּמֵ ּקֶ ם ּבַ ּוֵבי ֶקַבע? ֵהָעְזרּו ּגַ ִיּשׁ ּבְ

מּוֵאל ֶאת  ַתח ׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ּפָ סּוק 1. ׁשַ ִנית ֶאת ּפָ א. ִקְראּו ׁשֵ   .3
ִליַח ה'?  הּוא ׁשְ ַהְכָרָזה ׁשֶ אּול ּבְ ָבָריו ְלׁשָ ּדְ

ֶגב. ֵהם ָהיּו ָהאֹוֵיב ָהִראׁשֹון  ְצפֹון ִסיַני ּוַבּנֶ ָבִטים נֹוְדִדים ּבִ ָהֲעָמֵלִקים ָהיּו ׁשְ
ר. ְדּבָ ּמִ ְדדּו ּבַ ּנָ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ַקף ֶאת ּבְ ּתָ ׁשֶ

ֶגב. ֵהם ָהיּו ָהאֹוֵיב ָהִראׁשֹון  ְצפֹון ִסיַני ּוַבּנֶ ָבִטים נֹוְדִדים ּבִ ָהֲעָמֵלִקים ָהיּו ׁשְ
ר. ְדּבָ ּמִ ְדדּו ּבַ ּנָ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ַקף ֶאת ּבְ ּתָ ׁשֶ

י – ֲאִני זֹוֵכר. ַקְדּתִ ּפָ   2 
ְדדּו  ּנָ ָבִטים ׁשֶ ל ׁשְ ָמם ׁשֶ ֲעָמֵלק – ׁשְ

ֵעֶבר  ם ּבְ ים ּגַ ֶגב ּוִבְצפֹון ִסיַני ּוְלִעּתִ ּנֶ ּבַ
ְזָרִחי. ֲעָמֵלק ָהיּו ְקרֹוִבים  ן ַהּמִ ְרּדֵ ַהּיַ

ְדָיִנים  ָבִטים נֹוְדִדים ֲאֵחִרים – ַלּמִ ִלׁשְ
 ְוִלְבֵני ֶקֶדם. 

מּו ַמֲאָרב  ֶרְך... – ׂשָ ּדֶ ם לֹו ּבַ ר־ׂשָ ֲאׁשֶ
ָהְלכּו  ׁשֶ ָרֵאל ְוָתְקפּו אֹוָתם ּכְ ִלְבֵני ִיׂשְ

ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ִמידּו. ׁשְ ם – ּתַ ְוַהֲחַרְמּתֶ   3 
ינֹוק. ֹעֵלל – ּתִ

1. שמואל מדגיש בכך 
שהדרישה לצאת למלחמה 

בעמלק אינה באה מצדו 
אלא שזה רצון האל.

 התלמידים יסיקו: 
א. שמואל כנראה אינו 

בוטח בשאול שאכן יקיים 
את מצוות האל, לאחר שלא 
קיים את מצוותו בגלגל מול 

הפלשתים. ב. שאול יותר 
בטוח בעצמו כמלך לאחר 

הניצחון על פלשתים ואולי 
אינו נוטה להתייעץ עם 

שמואל כנדרש. 

1. התלמידים יסיקו 
מהמפה שעמלק נדדו 

באזור המדברי שבנגב, 
במדבר פארן ובאזורי 
המדבר בעבר הירדן 

המזרחי.
2. הנוודים לא ישבו קבוע 

במקום אחד. הם עברו 
ממקום למקום בחיפוש 

אחר עשב למאכל הצאן.  
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ָלִאים – ָסַפר אֹוָתם  ּטְ ְפְקֵדם ּבַ ַוּיִ   � 
ְקָרא ְטָלִאים. ּנִ ָמקֹום ׁשֶ  ּבְ
ם ַמֲאָרב. ֶרב – ָאַרב, ׂשָ ַוּיָ

ֶבט ֲעָמֵלק. ִעיר ֲעָמֵלק – ׁשֵ   �

ְלכּו, ֻסרּו, ְרדּו – ִעְזבּו ֶאת    6 
ְמִהירּות.   ְמקֹוְמֶכם ּבִ

א ֶאְגֹרם ְלסֹוְפָך,  ּמָ ֶפן־ֹאִסְפָך – ׁשֶ
ְלמֹוְתָך.

ְחֹמל – ִרֵחם. ַוּיַ   9 
ֵמִנים. ְ ָקר ַהּשׁ ִנים – ְוַהּצֹאן ְוַהּבָ ׁשְ  ְוַהּמִ

ִרים – ְטָלִאים.   ְוַהּכָ
ימּו.  ֹלא ָאבּו – ַהּלֹוֲחִמים ֹלא ִהְסּכִ

ָקר. ָלאָכה – ַהּצֹאן ְוַהּבָ  ְוָכל־ַהּמְ
זּוי, ֲחַסר ֵעֶרְך.  ְנִמְבָזה – ּבָ

ְוָנֵמס – ָמאּוס.

אּול  ין ׁשָ ּבֵ ָחִסים ׁשֶ סּוק 1 ַעל ַהּיְ יק ִמּפָ ר ְלַהּסִ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ֲעֵליֶהם  ׁשּוַבְתֶכם ָלֵארּוִעים ׁשֶ ר ֶאת ּתְ ֵ מּוֵאל? ַנּסּו ְלַקּשׁ ִלׁשְ

ֶרק ַהּקֹוֵדם. ּפֶ ם ּבַ ְלַמְדּתֶ

ֶרק כה,  ָבִרים ּפֶ סּוִקים 8–16 ּוְבֵסֶפר ּדְ ֶרק יז, ּפְ מֹות ּפֶ ׁשְ ִקְראּו ּבִ   .4
סּוִקים 17 ַעד 19 ַוֲענּו: ּפְ

ְלָחמֹות  ּבֹות ַלּמִ ֲעָמֵלק ֵמַהּסִ ְלָחָמה ּבַ ה ַלּמִ ּבָ ָמה ׁשֹוָנה ַהּסִ ּבְ א. 
ירּו.  אּול? ַהְסּבִ אֹוָתן ִנֵהל ׁשָ ַהּקֹוְדמֹות ׁשֶ

ֲעָמֵלק? ְלָחָמה ּבַ ַיַחס ַלּמִ ּתֹוָרה ּבְ תּוָבה ּבַ ה ְמֻיֶחֶדת ּכְ ִריׁשָ ב.  ֵאיזֹו ּדְ

־300  ר ֵאַרע ּכִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ לּות ֲעָמֵלק ִלְבֵני ִיׂשְ ִסּפּור ִהְתַנּכְ ג.  
אּול  יֵמי ׁשָ ָחיּו ּבִ אּול. ָהֲעָמֵלִקים ׁשֶ קּוַפת ׁשָ ִנים ִלְפֵני ּתְ ׁשָ

ֶכם  ְעּתְ ְתבּו ָמה ּדַ אֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים. ּכִ ֲעַדִין לֹא נֹוְלדּו ּבְ
ַעל ִמְלָחָמה זֹו.

ר  ְדּבָ חֶֹרף. ַהּמִ ָחִלים זֹוְרִמים ַמִים ַרק ּבַ ה. ּוַבּנְ ִמים ְקַטּנָ ׁשָ ּמּות ַהּגְ ר - ּכַ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ר  ְדּבָ ּמִ בּות ֶקַבע. ּבַ ְ ים ְוֵאינֹו נֹוַח ְלִהְתַיׁשּ ֵאינֹו ַמְתִאים ְלִגּדּוִלים ַחְקָלִאּיִ

ר ַמְתִאיִמים  ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ָנֵאי ַהַחּיִ ל הּוא ְמקֹור ַלחּות ָחׁשּוב. ּתְ ב ְוַהּטַ צֹוֵמַח ֵעׂשֶ
ר" ְלֵבין  ם "ִמְדּבָ ֵ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ּדּול צֹאן. ֵיׁש ֶקׁשֶ ְרְנִסים ִמּגִ ְתּפַ ָבִטים נֹוְדִדים ַהּמִ ִלׁשְ

ב.  ַלֲחכּו ֵעׂשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְרֶעה ּכְ לֹוַמר ְלָהִביא ֶאת ַהּצֹאן ַלּמִ יר ֶאת ַהּצֹאן", ּכְ "ְלַהְדּבִ

ר  ְדּבָ חֶֹרף. ַהּמִ ָחִלים זֹוְרִמים ַמִים ַרק ּבַ ה. ּוַבּנְ ִמים ְקַטּנָ ׁשָ ּמּות ַהּגְ ר - ּכַ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ר  ְדּבָ ּמִ בּות ֶקַבע. ּבַ ְ ים ְוֵאינֹו נֹוַח ְלִהְתַיׁשּ ֵאינֹו ַמְתִאים ְלִגּדּוִלים ַחְקָלִאּיִ

ר ַמְתִאיִמים  ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ָנֵאי ַהַחּיִ ל הּוא ְמקֹור ַלחּות ָחׁשּוב. ּתְ ב ְוַהּטַ צֹוֵמַח ֵעׂשֶ
ר" ְלֵבין  ם "ִמְדּבָ ֵ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ּדּול צֹאן. ֵיׁש ֶקׁשֶ ְרְנִסים ִמּגִ ְתּפַ ָבִטים נֹוְדִדים ַהּמִ ִלׁשְ

ב.  ַלֲחכּו ֵעׂשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְרֶעה ּכְ לֹוַמר ְלָהִביא ֶאת ַהּצֹאן ַלּמִ יר ֶאת ַהּצֹאן", ּכְ "ְלַהְדּבִ

ים:  רּוׁשִ ֵני ּפֵ ָנ"ְך ֵיׁש ׁשְ ּתָ ג ֵחֶרם ּבַ ּשָׂ ַלּמֻ
ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאינֹו ּכֹוֵהן. ָאָדם ׁשֶ ֲהָנָאה ְלִמי ׁשֶ ְקָדׁש ַלה'. ַהֵחֶפץ ָאסּור ּבַ •  ֵחֶפץ ַהּמֻ

ֵחֶרם ַלֲהָנָאתֹו ִנְקָרא "מֹוֵעל" ְוִדינֹו ָמֶות. ּבְ
ל ָהאֹוֵיב.  ָמָדה ֻמְחֶלֶטת ׁשֶ •  ַהׁשְ

ָמעּויֹות נֹוָספֹות:  ה ֵחֶרם ַמׁשְ ּלָ ל ָיֵמינּו נֹוְספּו ַלּמִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ
ִהי, ְוַהְרָחָקָתם ֵמַהֶחְבָרה. הּו אֹו ִמיׁשֶ ר ִעם ִמיׁשֶ •  ִנּתּוק ֶקׁשֶ

ֶמת.  ל ְמִדיָנה ְמֻסּיֶ ת מּוָצִרים ׁשֶ •  ִאּסּור ְקִנּיַ

ים:  רּוׁשִ ֵני ּפֵ ָנ"ְך ֵיׁש ׁשְ ּתָ ג ֵחֶרם ּבַ ּשָׂ ַלּמֻ
ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאינֹו ּכֹוֵהן. ָאָדם ׁשֶ ֲהָנָאה ְלִמי ׁשֶ ְקָדׁש ַלה'. ַהֵחֶפץ ָאסּור ּבַ •  ֵחֶפץ ַהּמֻ

ֵחֶרם ַלֲהָנָאתֹו ִנְקָרא "מֹוֵעל" ְוִדינֹו ָמֶות. ּבְ
ל ָהאֹוֵיב.  ָמָדה ֻמְחֶלֶטת ׁשֶ •  ַהׁשְ

ָמעּויֹות נֹוָספֹות:  ה ֵחֶרם ַמׁשְ ּלָ ל ָיֵמינּו נֹוְספּו ַלּמִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ
ִהי, ְוַהְרָחָקָתם ֵמַהֶחְבָרה. הּו אֹו ִמיׁשֶ ר ִעם ִמיׁשֶ •  ִנּתּוק ֶקׁשֶ

ֶמת.  ל ְמִדיָנה ְמֻסּיֶ ת מּוָצִרים ׁשֶ •  ִאּסּור ְקִנּיַ

4. לאחר העיסוק 
בשאלה 4א רצוי להפנות 

את התלמידים לחוק 
החרם שבחוקי המלחמה 

בדברים כ פסוקים 
16–17. לאחר הקריאה 

בדברים אפשר לשאול את 
 התלמידים: 

א. לפי ספר דברים, מה 
פירוש המילה חרם? 

ב. מדוע מצווה ה' להשמיד, 
להחרים את עממי כנען? 

האם זכור לכם מקרה 
מספר יהושע שבו החרימו 

עיר ורכוש? מי מעל אז 
בחרם?

יש להפנות את תשומת 
לב התלמידים שבימים 

קדומים מוסר המלחמה 
היה שונה, ומה שבלתי 

קביל בימינו היה מקובל.
מטרת השאלה: הבעת 

עמדה אישית.
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ל?  ִגְלּגָ מּוֵאל ּבְ ָהָיה לֹו ִעם ׁשְ ּכּוַח ׁשֶ אּול ָלַמד ֶלַקח ֵמַהִוּ ַהִאם ׁשָ   .3
קּו ֶאת ְקִביַעְתֶכם. ַנּמְ

אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ְדָיה ַמֲעֶנה ַלּשׁ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ּבָ א. ַחּפְ   .4

יִנים?    •	ִמי ָהיּו ַהּקֵ

ֶהם ַלֲעָמֵלק?    ּלָ ר ׁשֶ ׁשֶ •	ָמה ַהּקֶ

•	ֵהיָכן ָנְדדּו?

ר  ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר ּבַ נּו ּבְ יִנים? ַעּיְ ָרֵאל ַלּקֵ ין ַעם ִיׂשְ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ָהָיה ַהּקֶ  .5
סּוִקים 13–21.  ֶרק ד, ּפְ סּוִקים 29–34 ּוְבׁשֹוְפִטים ּפֶ ֶרק י, ּפְ ּפֶ

יִנים? ֲחסֹו ֶאל ַהּקֵ אּול ִמּיַ ר ִלְלֹמד ַעל ׁשָ ָמה ֶאְפׁשָ   .6

קּו. ַטע ַמְתִאיָמה ְלָתְכנֹו? ַנּמְ ַהִאם ּכֹוֶתֶרת ַהּקֶ  .7

ָרָתם  ַמּטְ ים ׁשֶ ים אֹו ְלַעּמִ נּו, ַלֲאָנׁשִ ַעּמֵ ַמֲהַלְך ַהּדֹורֹות ָהַפְך "ֲעָמֵלק" ֵסֶמל ּבְ ּבְ
ָרֵאל. ִמיד ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלַהׁשְ

�

ְזַמן ִמְלָחָמה. ים ַלֲהרֹג ֶאְזָרִחים ּבִ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ְצָבאֹות ָהַעּמִ ּבְ
ֵאיָנם  ים ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה ָהאֹוֶסֶרת ֲהִריַגת ֶאְזָרִחים ׁשֶ ָיֵמינּו, ָחְתמּו רֹב ָהַעּמִ ּבְ

ֵפִרים  ע ִמְלָחָמה. ַהּמְ ֶבת ְלֶפׁשַ ים, ְזֵקִנים ִויָלִדים ֶנְחׁשֶ ָנׁשִ ִגיָעה ּבְ לֹוֲחִמים. ּפְ
י. ְמִדיַנת  יְנְלֻאּמִ ט ּבֵ ּפָ ית ִמׁשְ ְפֵני ּבֵ ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה עֹוְמִדים ְלִדין ּבִ ְסִעיף ֶזה ּבַ

ָרֵאל ֲחתּוָמה ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה. ִיׂשְ
ְלִחיָמה.  ִפים ּבִ ּתְ ּתַ ֵאיָנם ִמׁשְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֶרת ּבַ ִגיָעה ְמֻיּתֶ ד ְלָכל ּפְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ

ע. ֵאּלּו נֹוְגִדים ֶאת  ׁשַ ים ִמּפֶ לּות ּוְלֶהֶרג ַחּפִ ָלה, ְלִהְתַעּלְ ּפָ ד ְלַהׁשְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ
ְך ָיֳעַמד ְלִדין. ל ָהעֹוֵבר ַעל ּכָ רּוַח ַצַה"ל. ַחּיָ

מורים מעוניינים יוכלו 
לשאול: אילו מנהיגים 

שמסופר עליהם במקרא, 
ניתן לכנות "עמלק"? יש 
להניח שיהיו תלמידים 

שיזכירו  את הסיפור על 
המן שהיה צאצא של 

המלך אגג העמלקי ורצה 
להשמיד את היהודים 

בממלכת פרס. כן יזכרו 
את פרעה שזמם להשמיד 

את בני ישראל.
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ְדָבִרים ְלֲאָגג ִלְפֵני ֲהָמָתתֹו, גּוְסַטב דֹוֶרה מּוֵאל ּפֹוֶנה ּבִ ׁשְ

אפשר לשוחח עם 
התלמידים על התמונה 
לאחר סיום לימוד פרק 

כב.
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ְׁשמּואֵל הָלְַך לְהֹוִדיַע ֶאת ּדְבַר הָאֵל לְָׁשאּול

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 23-10

מּוֵאל? ל ׁשְ תֹו ׁשֶ ִכּיָ ר ִלְלֹמד ִמּבְ ָמה ֶאְפׁשָ   .1

ָמעּות  ָמה ׁשֹוָנה ַמׁשְ ָמעּויֹות. ּבְ י ַמׁשְ ּתֵ י" ֵיׁש ׁשְ ָלה "ִנַחְמּתִ ַלּמִ  .2
א:  ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ָמעּוָתּה ּבַ ׁשְ ָפסּוק 11 ִמּמַ י" ּבְ ה "ִנַחְמּתִ ּלָ  ַהּמִ
ֲעָלּה. ה ָהְלכּו ְלַנֵחם ֶאת ַהּמֹוָרה ַעל מֹות ּבַ ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ּכָ

ּנּוי  אּול ָהָיה ָצנּוַע ְוָעָנו. ֵאיֶזה ׁשִ ָ ּשׁ ָרִקים ַהּקֹוְדִמים ָלַמְדנּו ׁשֶ ּפְ א. ּבַ   .3
ָחל ּבֹו? 

אּול  א ׁשָ ט: "ּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ה "ָיד" ּבַ ּלָ ֶאֶלת ֵיׁש ַלּמִ ָמעּות ֻמׁשְ ב. ֵאיזֹו ַמׁשְ
יב לֹו ָיד"?  ה ַמּצִ ְרֶמָלה ְוִהּנֵ ַהּכַ

ה  ּלָ ּמִ ְתִחיִלים ּבַ ל ְמקֹומֹות ַהּמַ מֹות ׁשֶ יִרים ׁשֵ ם ַמּכִ ג. ַהִאם ַאּתֶ
ַכי".  "ָיד"? ְלֻדְגָמה: "ַיד ָמְרּדְ

אּול:  ה' ָאַמר ַעל ׁשָ א.    .4
ָבַרי לֹא ֵהִקים",  "ְוֶאת־ּדְ

מּוֵאל:  אּול אֹוֵמר ִלׁשְ ְוִאּלּו ׁשָ
ַבר ה'".  "ֲהִקיֹמִתי ֶאת־ּדְ

אּול  ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ָאַמר ׁשָ ׁשַ
מּוֵאל? ֶאת ָהֱאֶמת ִלׁשְ

מּוֵאל  ְ ּשׁ ּפּור ֵמיָדע ׁשֶ ּסִ ֵיׁש ּבַ ב. 
ַוֲאַנְחנּו ַהּקֹוְרִאים יֹוְדִעים, 
אּול ֵאינֹו יֹוֵדַע. ַמהּו  ַאְך ׁשָ

יָדע? ַהּמֵ

י – ִהְתָחַרְטִתי.  11  ִנַחְמּתִ
ב ֵמַאֲחַרי – ָעַזב אֹוִתי.  ׁשָ

ם. ֹלא ֵהִקים – ֹלא ִקּיֵ

ּוב  ּשׁ ְרֶמָלה – ֶאל ַהּיִ  12  ַהּכַ
יהּוָדה. ּבִ ְרֶמל ׁשֶ  ּכַ

ְרָטה  יב לֹו ָיד – ֵמִקים ַאְנּדַ  ַמּצִ
 ְלֵזֶכר ִנְצחֹונֹו ַעל ֲעָמֵלק.

ּוּון. ה ּכִ ּנָ ּסֹב – ׁשִ ַוּיִ

י. ְמּתִ 13  ֲהֹקיֹמִתי – ִקּיַ

ְפִסיק. 16  ֶהֶרף – ּתַ

ִמיד אֹוָתם. ׁשְ ּתַ ּלֹוָתם – ַעד ׁשֶ 18  ַעד ּכַ

ְלּתָ  ָלל – ִהְתַנּפַ ָ ַעט ֶאל־ַהּשׁ  19  ַוּתַ
מֹו ַעִיט טֹוֵרף. ָלל ּכְ ָ ַעל ַהּשׁ

ֵהִקים ֶסִתי ָהִראׁשֹון ֶמֶלְך  רֹון ׁשֶ ֶבת ִזּכָ ַמּצֶ
ְצחֹונֹוָתיו ֵדי ְלָפֵאר ֶאת ֶאָחד ִמּנִ ִמְצַרִים ּכְ

1. ייתכן ששמואל רואה 
במעשי שאול כישלון 

אישי. ייתכן שהוא מצטער 
וכואב על גורלו של שאול 
ושבאופן אישי הוא מחבב 

אותו. והנה, זו הפעם 
השנייה שהוא התרשל 
במילוי הוראותיו ואינו 

מבין שבתוקף היותו 
המלך־המשיח מחובתו 
ללחום את מלחמות ה'.

3. א. שאול השתנה. 
הוא אינו האדם הצנוע 

הבורח מן השררה שהכרנו 
בתחילת דרכו. הוא מאמץ 
גינוני מלכות, ולמשל, הוא 
בונה מצבת זיכרון לכבוד 

ניצחונו, כפי שמלכי האזור 
נהגו להאדיר את עצמם 

בימים ההם.
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יר?  ֹאֶפן ָיׁשִ אּול ּבְ ים ֶאת ׁשָ מּוֵאל ֵאינֹו ַמֲאׁשִ ַמּדּוַע ׁשְ  .5

הּוא לֹא ָעַבר ַעל ֹחק ַהֵחֶרם?  אּול ׁשֶ ׁש ׁשָ א. ַמּדּוַע ִמְתַעּקֵ   .6 
ָמֵהם ִטעּוָניו?

ָלל ַעל ַהּלֹוֲחִמים  ָ אּול ֵהִטיל ֶאת ָהַאְחָריּות ִלְלִקיַחת ַהּשׁ ב. ׁשָ
ִהְפִעילּו ָעָליו ַלַחץ.  ׁשֶ

מּוֵאל?  ל ַעל ְיֵדי ׁשְ אּול ֵאינֹו ִמְתַקּבֵ ל ׁשָ ַמּדּוַע ִטעּונֹו ֶזה ׁשֶ  
ָפסּוק 17. ֵהָעְזרּו ּבְ

יַצד  ֵדי ִלְזּבַֹח ַלה'. ּכֵ יַטב ַהּצֹאן ּכְ ִאיר ִמּמֵ ִהׁשְ אּול ָטַען ׁשֶ א. ׁשָ   .7
ִעְנָין ֶזה?  הּוא טֹוֶעה ּבְ אּול ׁשֶ מּוֵאל ְלׁשָ יר ׁשְ ִהְסּבִ

ָבָריו  מּוֵאל. ַהִאם ּדְ ׁשּובֹות ׁשְ אּול מּול ּתְ ְדקּו ֶאת ִטעּוֵני ׁשָ ּבִ ב. 
קּו. ְכְנִעים? ַנּמְ מּוֵאל ְמׁשַ ל ׁשְ ׁשֶ

ַהֵחֶפץ ַלה' – ַהִאם ֱאֹלִהים   22 
 רֹוֶצה ּוְמֻעְנָין.

יב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים – טֹוב  ְלַהְקׁשִ
ן  ּמָ ר ִלְזּבַֹח ׁשֻ קֹול ה' ֵמֲאׁשֶ ֹמַע ּבְ ִלׁשְ

ֶבׂש. ל ּכֶ ח ׁשֶ ּבָ ְמׁשֻ

את־ֶקֶסם ֶמִרי – ְלַהְמרֹות  י ַחּטַ 23 ּכִ
ּדֹוָמה  ֻקּדֹות ה' זֹו ִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ֶאת ּפְ

ִפים. ׁשָ ת ּכְ ּיַ ל ֲעׂשִ  ְלֵחְטא ׁשֶ
ְהיּו  ּיִ ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר – ַעד ׁשֶ

מֹו  ה ַרע, ּכְ ּזֶ ְכֵנַע אֹותֹו ׁשֶ ְצִריִכים ְלׁשַ
ֲעבֹוָדה ְלֵאִלים ָזִרים.

5. שמואל מצפה ששאול 
יכיר בחטאו, לכן הוא נותן 

לו הזדמנות להתוודות 
ולהתחרט חרטה אמיתית.
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מּוֵאל.  אּול ִלׁשְ ין ׁשָ ּכּוַח ּבֵ ׁש ּכֹוֶתֶרת ַלּוִ ּמֵ ְתִאים ְלׁשַ ּיַ ט ׁשֶ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ   .8

ִאּיּוִרים. אּול. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ מּוֵאל ְוׁשָ ין ׁשְ ר ֶאת ַהִוּכּוח ֵבּ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

12

34

מטרת האיור להסביר 
לתלמידים את ניגודי 
ההשקפה בין שאול 

ושמואל.
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ָפסּוק 22 ְוִקְראּו ֶאת  א" ּבְ ִמְצאּו ֶאת ָה"ֶאְתַנְחּתָ א.   .9
יִדים ַעל ַהְפָסָקה  ם ַמְקּפִ ַאּתֶ ׁשֶ קֹול ָרם ּכְ סּוק ּבְ ַהּפָ

א. ְלַאַחר ָהֶאְתַנְחּתָ

סּוק טֹוב יֹוֵתר.  א ְלָהִבין ֶאת ַהּפָ יַצד עֹוֶזֶרת ָהֶאְתַנְחּתָ ּכֵ ב. 

ֵאָלה, ִסיָמן ְקִריָאה  ה ּוְפִסיק, ִסיָמן ׁשְ ּסּוק: ְנֻקָדּ ִסיָמֵני ַהּפִ נּו ֶנֱעָזִרים ּבְ ּלָ ּכֻ
ִנים ָקְבעּו ֲחָכֵמינּו  ֵדי ִלְקרֹא ּוְלָהִבין. ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמ־1000 ׁשָ ה ּכְ ֵאּלֶ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

יָמִנים ַהֲחׁשּוִבים  ְקָרא". ַאַחד ַהּסִ ר ִנְקֵראת "ַטֲעֵמי ַהּמִ ּסּוק ֲאׁשֶ יַטת ּפִ ׁשִ
סּוק.  ָכל ּפָ ים ּבְ ּלִ ַחת ְלַאַחת ַהּמִ ְמָצא ִמּתַ א" =  ַהּנִ יָטה זֹו הּוא ָה"ֶאְתַנְחּתָ ִ ּשׁ ּבְ
יֵניֶהם ַהְפָסָקה. ׁש ּבֵ ּיֵ ֵני ֲחָלִקים, ׁשֶ ט ִלׁשְ ּפָ ׁשְ ק ֶאת ַהּמִ א ְמַחּלֵ ִסיָמן ָהֶאְתַנְחּתָ

בחלק הראשון של הפסוק 
שמואל שואל שאלה 

רטורית. לאחר האתנחתא 
מופיעה התשובה לשאלה.

האתנחתא מחלקת את 
הפסוק לשאלה ולתשובה.
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א ָנא – ְסַלח ָנא. ׂשָ  2�

ָנה ָלֶלֶכת. ּסֹב – ּפָ ַוּיִ  27 
ַנף־ְמִעילֹו – ְקֵצה ְמִעילֹו. ּכְ

ָך. ַקח ִמּמְ ָקַרע... ֵמָעֶליָך – ִיּלָ  28

ְצִחי  ּנּוי ֶלֱאֹלָהיו ַהּנִ ָרֵאל – ּכִ ֵנַצח ִיׂשְ  29
ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ  ׁשֶ

ֵחם – ֹלא ִיְקֶרה  ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ לא ְיׁשַ
ם אֹו ִיְתָחֵרט ַעל  ה' ֹלא ְיַקּיֵ ׁשֶ

ַהְחָלָטתֹו.

ֶות – ֵאין ִלי ָמה ִלְפֹחד  ָסר ַמר־ַהּמָ  32
ֶות. ֵמַהּמָ

ָכְך  הֹות ּבְ כֹול ְלִאּמָ ְרָמה ׁשְ ָלה – ּגָ ּכְ ׁשִ  33
ֵניֶהן. ָהְרָגה ֶאת ּבְ  ׁשֶ

ה ַאַחת. ַמּכָ ֶחֶרב ּבְ ף – ָהַרג ּבַ ּסֵ ַוְיׁשַ

ָיַסף – הֹוִסיף.  3� 
ַוה' ִנָחם – ֲאָבל ה' ִהְתָחֵרט. ָהאֹות 

ָאה  ו' ִלְפֵני ה' ֵאיָנּה ו' ַהִחּבּור. ִהיא ּבָ
ה ֲאָבל. ּלָ ְמקֹום ַהּמִ ּבִ

ָׁשאּול מֹוֶדה ֶׁשָּׁשגָה

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 35-23

ְבֵרי  גּובֹוָתיו ַעד ּכֹה ַעל ּדִ אּול ִמּתְ גּוַבת ׁשָ ַעם ּתְ ָמה ׁשֹוָנה ַהּפַ ּבְ א.    .1
מּוֵאל? ׁשְ

ָגה?  ָ ּשׁ אּול ְלהֹודֹות ׁשֶ ַרם ְלׁשָ ָמה ּגָ ב. 

אּול  מּוֵאל ְלִהְתַלּוֹות ְלׁשָ ל ׁשְ יר ֶאת ֵסרּובֹו ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ   .2
ֲחוֹות ַלה'? ּתַ ְלִהׁשְ

ַנִים  ְ ל ִמי ֵמַהּשׁ ַנף ְמִעילֹו ׁשֶ סּוק 27: ּכְ ִנית ֶאת ּפָ א. ִקְראּו ׁשֵ   .3
מּוָנה ּוְלַהְחִליט.  יג ֶאת ַהּתְ  ִנְקְרָעה? ַנּסּו ְלַהּצִ

ְקַרע. ֶאָחד ָאַמר:  ּנִ ִעיל ׁשֶ ל ִמי ַהּמְ טּו ׁשֶ ַנִים ֵמֲחָכֵמינּו ִהְתַלּבְ ם ׁשְ ּגַ
מּוֵאל.  ל ׁשְ ִני ָטַען: ְמִעילֹו ׁשֶ ֵ אּול, ְוִאּלּו ַהּשׁ ל ׁשָ ֶזהּו ְמִעילֹו ׁשֶ

ִעיל? אּול ַאֲחֵרי ְקִריַעת ַהּמְ מּוֵאל ְלׁשָ ב. ָמה ָאַמר ׁשְ

ִעיל? ֶלת ְקִריַעת ַהּמְ ג. ָמה ְמַסּמֶ

ים  אּול, ֵאיְך ֲהִייֶתם ְמִגּנִ ים ְלָהֵגן ַעל ׁשָ ׁשִ ּקְ א. ִאם ֲהִייֶתם ִמְתּבַ   .4
ירּו.  ָעָליו? ַהְסּבִ

ֶפֶרק ֶזה? ם ּבְ ְרּתֶ אּול ִהּכַ ל ׁשָ כּונֹות ׁשֶ ב. ֵאילּו ּתְ

מּוֵאל, ָמה ֲהִייֶתם  ים ְלָהֵגן ַעל ִהְתַנֲהגּות ׁשְ ׁשִ ּקְ ג. ִאם ֲהִייֶתם ִמְתּבַ
אֹוְמִרים?

ָרֵאל"?  ה: "ֵנַצח ִיׂשְ א. ִמי ְמֻכּנֶ   .5

ָפסּוק 29? ל ֱאלִֹהים ְמֹתָארֹות ּבְ כּונֹות ׁשֶ ב. ֵאילּו ּתְ

ירּו. ֵאין ְסִליָחה ַעל ֶחְטאֹו? ַהְסּבִ אּול ׁשֶ מּוֵאל ָאַמר ְלׁשָ ג. ַמּדּוַע ׁשְ

ַרק הּוא ָחָטא  יָון ׁשֶ ת ְלַצו ה'. ִמּכֵ ּלֹא ִצּיֵ עֶֹנׁש ׁשֶ ְלכּות ּכְ ד ֶאת ַהּמַ אּול ִאּבֵ ׁשָ
י". מּול ִאיׁשִ ם "ְגּ ֵ ׁשּ ל ּבַ ּבֵ ּקִ ְוַרק הּוא ֶנֱעַנׁש נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ָלעֶֹנׁש ׁשֶ

4. ג. דברי שמואל 
והתנהגותו כשהוא 

בתפקיד נביא מחייבים 
אותו להביא את דברי 

האל כפי שהם. הוא 
מחויב לקיים את הוראות 

אלוהים.

9. א. שמואל המליך 
את שאול. ייתכן שחשש 

שהורדת שאול מהמלכות 
תיראה בעיני העם 

ככישלון שלו. ב. ייתכן כי 
חיבב אותו. 

רצוי שהתלמידים יקראו 
את תפקידי הדמויות 
בפרק בקול רם, תוך 

הקפדה על דיוק והטעמה. 
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ירּו. ֶרק? ַהְסּבִ ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ים ַמְתִאים ַלּמְ רּוׁשִ ין ַהּפֵ ֵאיֶזה ִמּבֵ א.    .6

ֲחרּו ְלַעְצָמם  ֶרת ִניִלי. ַמּדּוַע ּבָ ׂשּו ֵמיָדע ַעל ַמְחּתֶ ַחּפְ ב. 
ם ֶזה?  ׁשֵ ְוָקא ּבְ ּדַ

ע  ַאְרּבַ מּוֵאל ֶנֶעְרָכה "ּבְ אּול ּוֵבין ׁשְ ין ׁשָ ה ּבֵ ׁשָ ה ַהּקָ ִגיׁשָ ַהּפְ  .7
ן, ָהָיה  ים ֲאֵחִרים. ַמּדּוַע, ִאם ּכֵ ֵעיַנִים" ְללֹא נֹוְכחּות ֲאָנׁשִ

ם?  ּלָ נֹוְכחּות ּכֻ ד אֹותֹו ּבְ מּוֵאל ְיַכּבֵ ְ ּשׁ אּול ׁשֶ ָחׁשּוב ְלׁשָ

ֵעיֵני  ֶקת ּבְ ַהִאם ֲהִריַגת ֲאָגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ָהְיָתה ֻמְצּדֶ   .8
ָפסּוק 33. נּו ּבְ ר? ַעּיְ ַסּפֵ ַהּמְ

אּול ֵאינֹו ָראּוי ִלְהיֹות ֶמֶלְך, ֲאָבל  ָ ּשׁ מּוֵאל ֵהִבין ׁשֶ ׁשְ   .9
ֲערּו ַמּדּוַע. ל ָעָליו. ׁשַ ַלְמרֹות ֹזאת ִהְתַאּבֵ

לְִסּכּום ְּפָרִקים ט-טו:

ָרֵאל  ִיׂשְ ָטר ּבְ ׁשְ ּנּוי ַהּמִ ׁשִ ָרִקים ָהעֹוְסִקים ּבְ ַמּדּוַע ַהּפְ  .1
מּות ַאְלמֹוִנית?          ִסּפּור ַעל ּדְ ּפֹוְתִחים ּבְ

י  ּתֵ כּות ְלַהְנִהיג. ָהִביאּו ׁשְ ִדים ֶאת ַהּזְ ָחְטאּו ְמַאּבְ ַמְנִהיִגים ׁשֶ  .2
ם ַעד ּכֹה.  ַמְדּתֶ ּלְ ָרִקים ׁשֶ ְגָמאֹות ְלָכְך ֵמַהּפְ ּדֻ

ָרֵאל? ַעם ִיׂשְ ֶלְך ּבְ ְפִקיד ַהּמֶ ֵדנּו ַעל ּתַ ר ְלַלּמְ ַחּבֵ ָמה רֹוֶצה ַהּמְ  .3 
סּוִקים 2-1(. ֶרק יג ּוֶפֶרק טו ּפְ )ְלִפי ּפֶ

רּוׁשֹו: ר" ּפֵ ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ ּלֹון, "ֵנַצח ִיׂשְ ְלִפי ַהּמִ
ְעּתֹו. ה ֶאת ּדַ ּנֶ ם ָלֶנַצח, לֹא ָיֵפר ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְולֹא ְיׁשַ ּיָ •  ֱאלִֹהים ַהּקַ

ָרֵאל. ְקָוה ְלָעִתיד טֹוב ְלַעם ִיׂשְ • ֵיׁש ּתִ

ר – "ִניִלי",  ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ ל ֵנַצח ִיׂשְ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ  ָראׁשֵ
ֶרת  ִזְכרֹון ַיֲעקֹב. ַמְחּתֶ ָזּה ָהָיה ּבְ ְרּכָ ּמֶ ֶרת ְיהּוִדית ׁשֶ ל ַמְחּתֶ ָמּה ׁשֶ ָהְפכּו ִלׁשְ

ִרים. ָאה ָהֶעׂשְ ת ַהּמֵ ְתִחּלַ ָרֵאל, ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטֹון ַהּטּוְרִקי ּבְ ִ ֲעָלה ֶנֶגד ַהּשׁ "ִניִלי" ּפָ
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ָאה ַה־21 אּול, ֲעִדי ֵנס, ַהּמֵ מּוֵאל ְוׁשָ ׁשְ
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פרק טז

ְׁשמּואֵל יָצָא לְבֵית לֶֶחם ּבְִׁשלִיחּות ה' 

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 13-1

ִליחּות ה' ְלֵבית ֶלֶחם? ׁשְ מּוֵאל ָלֵצאת ּבִ ׁש ׁשְ ַמּדּוַע ָחׁשַ   .1

ַרת ּבֹואֹו ְלֵבית  ל ַמּטְ מּוֵאל לֹא ְלַגּלֹות ֶאת ּכָ א. ַמּדּוַע הֹוָרה ה' ִלׁשְ   .2
ֶלֶחם? 

ר ְלַגּלֹות ַרק ֵחֶלק ֵמָהֱאֶמת?  ם ְלַעְצְמֶכם: ָמַתי ֻמּתָ ב. ָמה ְלַמְדּתֶ

ּתֹוָכּה  ּמִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְהֶיה ַהּמִ ר ַלּקֹוְרִאים ִמי ּתִ ַסּפֵ יַצד רֹוֵמז ַהּמְ ּכֵ   .3
ָפסּוק 5. ֵחר ֶמֶלְך ָחָדׁש? ֵהָעְזרּו ּבְ ִיּבָ

ְתִאים ְלַמְלכּות? י ֱאִליָאב הּוא ַהּמַ מּוֵאל, ּכִ ב ׁשְ ַמּדּוַע ָחׁשַ   .4

מּוֵאל: ֳעָמד ְלֶמֶלְך, ָאַמר ֱאלִֹהים ִלׁשְ ְבִחיַרת ַהּמָ ל ּבִ ְכׁשַ ִנּ ַאֲחֵרי ׁשֶ   .5

י ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים,  ר ִיְרֶאה ָהָאָדם, ּכִ י ֹלא ֲאׁשֶ "ּכִ   
ָבב". ֶוֱאֹלִהים ִיְרֶאה ַלּלֵ

ֵעיֵני ה'? סּוָלה ּבְ ֱאִליָאב ּפְ מּוֵאל ּבֶ ל ׁשְ ִחיָרתֹו ׁשֶ ַמּדּוַע ּבְ א. 

ר  ַסּפֵ מּוֵאל? ָמה רֹוֶצה ַהּמְ ִדְבֵרי ֱאלִֹהים ִלׁשְ ַמהּו ַהּפַֹעל ַהחֹוֵזר ּבְ ב. 
ֲחָזָרה זֹו? יׁש ַלּקֹוְרִאים ּבַ ְלַהְדּגִ

ִאים ְלִסּפּור  ִמים ַהּבָ ְתּגָ ל ֶאָחד ֵמַהּפִ ירּו ַמּדּוַע ַמְתִאים ּכָ ַהְסּבִ א.    .6
ֶזה: 

ל ַהּנֹוֵצץ ָזָהב הּוא." • "לֹא ּכָ   
ׁש ּבֹו." ּיֵ ָמה ׁשֶ א ּבְ ן ֶאּלָ ְנּקַ ּקַ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ • "ַאל ּתִ

ֲערּו,  ּתַֹאר: "ָהרֹוֶאה". ׁשַ מּוֵאל ּבַ אּול ִנְקָרא ׁשְ ִסּפּור ַהְמָלַכת ׁשָ ּבְ ב. 
ִוד? ִסּפּור ַהְמָלַכת ּדָ ם ּבְ ְך ּגַ ה אֹותֹו ּכָ ר ֵאינֹו ְמַכּנֶ ַסּפֵ ַמּדּוַע ַהּמְ

יו – ֵאיִני רֹוֶצה ּבֹו עֹוד ְלֶמֶלְך. ְמַאְסּתִ   1 
ית ֶלֶחם  ְחִמי – ֵמָהִעיר ּבֵ ית־ַהּלַ ּבֵ

ֶבט ְיהּוָדה. ַנֲחַלת ׁשֵ ּבְ

ית ֶלֶחם. ְוָאַמְרּתָ – ְלִזְקֵני ּבֵ   2

ׁשּו – ִהְתּכֹוְננּו ִלְקַראת ֶטֶקס  ִהְתַקּדְ   �
ַבח.  ַהְקָרַבת ַהּזֶ

יחֹו – ָהִאיׁש ָהעֹוֵמד  ַאְך ֶנֶגד ה' ְמׁשִ   6
אּול. ל ׁשָ ְחִליף ׁשֶ מּוִלי הּוא ַהּמַ

מּוֵאל.  ְפֵני ׁשְ יגֹו ּבִ ֲעִבֵרהּו – ִהּצִ ַוּיַ   8

י. ל ִיׁשַ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ נֹו ַהּשׁ ם ּבְ ה – ׁשֵ ּמָ ׁשַ   9

ן ָקָטן. ַאר עֹוד ּבֵ ָטן – ִנׁשְ ַאר ַהּקָ עֹוד ׁשָ  11 
ַבח. ב ֶלֱאכֹל ֵמַהּזֶ י לֹא־ָנסֹב – לֹא ֵנׁשֵ ּכִ

ָגֶון ָוֹרד.  ַאְדמֹוִני – עֹורֹו ַצח ּבְ  12 
ָערֹו ַאְדמֹוִני. רּוׁש ַאֵחר: ׂשְ ּפֵ

ין ֶאָחיו. ֶקֶרב ֶאָחיו – ּבֵ ּבְ  13

2. יש מקרים שבהם 
אנשים ישרים והגונים 

נאלצים לשקר כדי להציל 
את חייהם, או כדי לא 

לגרום צער ועוגמת נפש 
לאהוביהם. 

5. א. התרשמות האדם 
מוגבלת. 

ב. חזרה על מילה או 
ביטוי היא אמצעי 

שבעזרתו מדגיש המספר 
רעיון או מסר החשובים 

בעיניו. 
6. ב. לדעת המספר נכשל 
שמואל בבחירת המועמד 
למלכות כשבחר באליאב, 

בהסתמכו על מראהו 
החיצוני בלבד ולא על 

אופיו. לכן נמנע המספר 
מלכנותו הרואה. 

אפשר לשוחח עם 
התלמידים על כך 

שהמקרא אינו מסתיר 
חולשות אנושיות של 

גדולי העם. אפשר לבקש 
מהתלמידים להזכיר 

דוגמאות שונות, כגון: 
רבקה יעצה ליעקב לרמות 

את אביו. יעקב פינק את יוסף וגרם לקנאה בין האחים. שמואל נכשל בבחירת בניו לשופטים.
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ֶהְכֵרַח  ְחּתֹו – ַהִאם ּבְ ּפַ ִמׁשְ ן ָרצּוי ּבְ ִוד לֹא ָהָיה ּבֵ ּדָ ִבים ׁשֶ ֵיׁש ַהחֹוׁשְ   .7
ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ּפּור? ַהְסּבִ ר ִלְלֹמד ֹזאת ֵמַהּסִ ֶאְפׁשָ

לֹוַמר  ֶקֶרב ֶאָחיו", ּכְ ח ֹאתֹו ּבְ ְמׁשַ תּוב: "ַוּיִ ָפסּוק 13 ּכָ א. ּבְ   .8
ֹמר ַעל  ְלַבד. ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ִלׁשְ ָחה ּבִ ּפָ ׁשְ נֹוְכחּות ַהּמִ ּבְ

ִוד? יַחת ּדָ סֹוִדּיּות ְמׁשִ

ִוד? יַצד ְמֹתָאר ּדָ ב. ּכֵ

ה  ּלָ ַנת ַהּמִ ּוָ ִוד: "לֹא ָנֹסב ַעד־ּבֹאֹו ֹפה" – ָמה ּכַ מּוֵאל ָאַמר ַעל ּדָ ׁשְ   .9
ָאה:  ְגָמה ַהּבָ ּדֻ ת? ֵהָעְזרּו ּבַ ׁשֶ ְדּגֶ  ַהּמֻ

ֶדר.  ְלַחן ַהּסֵ ִביב ְלׁשֻ ים ִמּסָ ם ְמֻסּבִ ּלָ ֶדר ּכֻ ֵליל ַהּסֵ ּבְ

גּוָבתֹו  ָרָאה ֶאת ֱאִליָאב, ִמּתְ ׁשֶ מּוֵאל ּכְ ל ׁשְ גּוָבתֹו ׁשֶ ָמה ׁשֹוָנה ּתְ ּבְ  .10
ִוד? ר ָרָאה ֶאת ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ

 
ה הּוא  ִוד ּוַבּמֶ יַחת ּדָ אּול, ְלִסּפּור ְמׁשִ יַחת ׁשָ ָמה ּדֹוֶמה ִסּפּור ְמׁשִ ּבְ  .11

ִאים: ִעיִפים ַהּבָ ֶעְזַרת ַהּסְ ׁשּוַבְתֶכם ּבְ נּו ֶאת ּתְ ׁשֹוֶנה? ַאְרּגְ

ְפִקיד? ֶהם ַלּתַ ַחר ּבָ • ִמי ּבָ

ח אֹוָתם? • ִמי ָמׁשַ

יָחה? ׁשִ ָמה ַהּמְ ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ֵארּוַע ִהְתַקּיְ • ּבַ

אּול אֹו ִעם  ִביא ִעם ׁשָ ל ַהּנָ ֶמת ׁשֶ רּות ֻמְקּדֶ ָמה ֶהּכֵ •  ַהִאם ִהְתַקּיְ
ִוד? ּדָ

ִוד? אּול ְוַעל ּדָ יָחה ַעל ׁשָ ׁשִ יַע ֶטֶקס ַהּמְ ּפִ יַצד ִהׁשְ • ּכֵ

ם  ל רֹוֵעה ֹצאן ִנְדָרׁשֹות ּגַ כּונֹוָתיו ׁשֶ ִוד ָהָיה רֹוֵעה ֹצאן. ֵאילּו ִמּתְ ּדָ  .12
ְנִהיג? ִמּמַ

7. דוד לא הוצג בפני 
שמואל ולא הוזמן לזבח. 

הוא נשלח לרעות את 
הצאן.  ייתכן שיהיו 

תלמידים שיחושו שדוד 
הוא ילד דחוי. 

10. בפסוק 13 אלוהים 
דוחק בשמואל: "קום 
משחהו, כי זה הוא". 

שמואל מהסס ואינו בטוח. 
לאחר ששגה בבחירת 

אליאב הוא נזהר מלפעול 
עם דוד. ייתכן שנזיפת 

אלוהים הבהירה לו שעליו 
לחכות לאות מאלוהים 

ולא להחליט בעצמו. 
11. בשני המקרים משח 
שמואל את המועמדים 
בשם ה'. בשני המקרים 

נערכה סעודת זבח שיזם 
שמואל. בשני המקרים 
הפתיעה הבחירה את 

המועמד. על שניהם צלחה 
רוח ה'. מכאן שיש קווי 

דמיון בין שני הסיפורים. 
השוני: שאול הזדמן אל 

שמואל, ובמקרה של דוד 
שמואל בא אל ביתו כדי 

להמליך מלך. 
12. משה רבנו, גדול 

מנהיגי ישראל, היה רועה 
צאן לפני שה' בחר בו 

להנהיג. אפשר להביא בפני 
התלמידים את האגדות 

המספרות כיצד דאג 
לצורכי צאנו. משה היה 

המנהיג הראשון שמסופר 
עליו שהיה רועה.

רבים פרשו את התואר 
של דוד "והוא אדמוני" 
כמכוון לשיערו האדום 

– ג'ינגי'. אולם ככל 
הנראה אין הכוונה לגוון 

שערו אלא לגוון עורו 
האדמדם־בהיר שנחשב 

כנראה ליפה.
בספר שיר השירים פרק ה, 

י–11, גם האהוב אדמוני, 
אולם תלתליו שחורים 

כעורב
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ִוד?  ל ּדָ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ָמה ָידּוַע ַעל ִמׁשְ
ְרֶאה  ּנִ ִוד, ּכַ ל ּדָ יר ֶאת ֲאבֹוָתיו ׁשֶ ַהְזּכִ ר ִנְמָנע ִמּלְ ַסּפֵ ית ֶלֶחם, ְיהּוָדה. ַהּמְ י ִמּבֵ ל ִיׁשַ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִוד ׁשֶ ר ַעל ּדָ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ

י.  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ְגַלל ִיחּוסֹו ַהּמִ כּונֹוָתיו ְולֹא ּבִ ְגַלל ּתְ ִוד ִנְבַחר ּבִ ּדָ יׁש ׁשֶ ָרָצה ְלַהְדּגִ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ית ֶלֶחם, ְיהּוָדה, ַהּיֹוֶרֶדת  ָחה ִמּבֵ ּפָ ר ַעל ִמׁשְ ֹוְפִטים, ְמֻסּפָ ְתקּוַפת ַהּשׁ ת ּבִ ֲעִליָלתֹו ִמְתַרֶחׁשֶ ת רּות ׁשֶ ֵסֶפר ְמִגּלַ ּבְ

ָתּה  ּלָ ים. ַיַחד ִעם ּכַ ַחּיִ ָחה ָנֳעִמי נֹוֶתֶרת ּבַ ּפָ ׁשְ ִנים ְוַרק ֵאם ַהּמִ מֹוָאב ֵמתּו ָהָאב ְוַהּבָ ָאֶרץ. ּבְ ָהָיה ָרָעב ּבָ ֵעת ׁשֶ ְלמֹוָאב ּבְ
מֹו עֹוֵבד. עֹוֵבד  ן ּוׁשְ ָחה – ּבַֹעז, ְונֹוָלד ָלֶהם ּבֵ ּפָ ׁשְ את ִלְקרֹוב ַהּמִ ָהַאְלָמָנה, רּות, חֹוֶזֶרת ָנֳעִמי ְלֵבית ֶלֶחם. רּות ִנּשֵׂ

ִוד.  ל ּדָ י, ְוָסבֹו ׁשֶ הּוא ֲאִבי ִיׁשַ

אִריָאס, 1848 ר ּבָ ִוד ְלֶמֶלְך. ִצּיֵ ַח ֶאת ּדָ מּוֵאל מֹוׁשֵ ׁשְ
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ָׁשאּול הִזְִמין ֶאת ּדָוִד לְבֵיתֹו

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 23-14

אּול רּוַח ה'.  יָחתֹו ְלֶמֶלְך ָצְלָחה ַעל ׁשָ ְזַמן ְמׁשִ ּבִ ֶפֶרק יא ָלַמְדנּו ׁשֶ ּבְ   .1

ֵני  ׁשְ ָפסּוק 14 ַוֲענּו ּבִ נּו ּבְ אּול ֵמָאז? ַעּיְ ה ׁשָ ּנָ ּתַ ָמה ִהׁשְ א. ּבְ
ְסִעיִפים. 

אּול ְלֵבין "ָהרּוַח  מּוֵאל ְלׁשָ ין ְנבּוַאת ׁשְ ר ּבֵ ב. ַהִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ
קּו. ָהָרָעה"? ַנּמְ

ִאּיּור: נּו ּבָ אּול. ַעּיְ ֵרי ׁשָ ין ׂשָ ְמיֹוִנית ּבֵ יָחה ּדִ ר ׂשִ ִניר ִאּיֵ   .2

תּוב עֹוֵזר ָהִאּיּור ְלָהִבין? ט ֵמַהּכָ ּפָ 3.  ֵאיֶזה ִמׁשְ

אּול? ִוד ְוׁשָ ׁשּו ּדָ יַצד ִנְפּגְ א. ּכֵ   .4

זֹות  ָפסּוק 16, ְמַרּמְ רֹות ּבְ ְזּכָ ִוד ַהּמֻ ל ּדָ כּונֹות ׁשֶ ב. ֵאילּו ֵמַהּתְ
ֶמֶלְך? ָעִתיד ּכְ ְצִליַח ּבֶ ּיַ ׁשֶ

 �1  ָסָרה – ָעְזָבה.
ּוִבֲעַתּתּו רּוַח־ָרָעה - ִהְפִחידּו אֹותֹו 

בֹות ָרעֹות.  ַמְחׁשָ

ָריו. אּול – ׂשָ  �1  ַעְבֵדי־ׁשָ
ָך – ַמְפִחיָדה אֹוְתָך. ְמַבִעּתֶ

ׂשּו. 16  ְיַבְקׁשּו – ְיַחּפְ

17  ְראּו־ָנא ִלי – ִמְצאּו ֲעבּוִרי.

ָחְכָמה. ר ּבְ ָבר – ְמַדּבֵ  18  ּוְנבֹון ּדָ
ִאיׁש ּתַֹאר – ָנֶאה.

ֲעֹמד ְלָפָניו – י אֹותֹו. ַוּיַ  21 
א  י ַהּנֹוׂשֵ ֵרת ִאיׁשִ א ֵכִלים – ְמׁשָ נֹׂשֵ

ֶלְך. ל ַהּמֶ ק ׁשֶ ׁשֶ ֵלי ַהּנֶ ֶאת ּכְ

אּול – הּוַקל לֹו. ְוָרַוַח ְלׁשָ  23

1. א. רוח ה' סרה מעם 
שאול מאז שמע על עונשו 

מפי שמואל. 
ב. רוח רעה מבעתת אותו.

 3. מטרת האיור להסביר 
 את משמעות הביטוי: 

"רוח רעה".

אפשר לשוחח על כך 
שלמוזיקה יש השפעה על 

נפש האדם. כבר ראינו 
זאת בסיפור האותות 
שניתנו לשאול: חבל 
הנביאים נעזר בכלי 

נגינה כדי לקבל השראה 
לנבואה. וכאן תפקיד 

הנגינה לרומם את רוחו 
של המלך. 
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טּו ֶאת  ירּו ְוַצּטְ ִוד? ַהְסּבִ ַבר ַהְמָלַכת ּדָ אּול ַעל ּדְ ַהִאם ָיַדע ׁשָ   .5
ְתִאים. סּוק ַהּמַ ַהּפָ

אּול?  ן ִלְפֵני ׁשָ ר ִנּגֵ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ב ּדָ בֹות ָחׁשַ ֲערּו, ֵאילּו ַמְחׁשָ  6.  ׁשַ
ָבה. ִוד ִעם ּבּועֹות ַמְחׁשָ ר ֶאת ּדָ ְרצּו, ּתּוְכלּו ְלַאּיֵ ִאם ּתִ

ין ַהּפַֹעל "ָרַוח",  ר ּבֵ ׁשֶ אּול. ָמה ַהּקֶ ָרַוח ְלׁשָ ר ׁשֶ ָפסּוק 23 ְמֻסּפָ ּבְ   .7
ַרד ָהְרָוָחה"? ל "ִמׂשְ ְפִקיד ׁשֶ ָמעּותֹו הּוַקל לֹו, ְלֵבין ַהּתַ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ַרְנְדט, 1656  אּול, ֶרְמּבְ ן ִלְפֵני ׁשָ ִוד ְמַנּגֵ ָדּ

5. הכתוב מציין ששאול 
רוחש לדוד אהבה וממנה 

אותו לנושא כלים. יש 
להניח שיחסו אליו היה 
שונה, אילו גונבה אליו 
שמועה על המלכתו של 

דוד בסתר. 

ראו ניתוח והצעות 
לפעילות במד"ל
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ֵעֶמק ָהֵאָלה

ֵעֶמק ָהֵאָלה
ֹשֹכה ְמקֹום

ים ּתִ ִלׁשְ ַמֲחֵנה ּפְ
ֲעֵזָקה ְמקֹום
אּול ַמֲחֵנה ׁשָ
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ֶּפֶרק יז

ִמְתַחּדֶֶׁשת הִַּמלְחָָמה ּבֵין יְִׂשָראֵל לַּפְלְִׁשִּתים

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 11-1

ָרֵאל? ים ְלִמְלָחָמה ַעל ִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ָעלּו ׁשּוב ַהּפְ א. ׁשַ   .1

אּול? ים ְוֵהיָכן ָחָנה ְצָבא ׁשָ ּתִ ִלׁשְ ֵהיָכן ָחָנה ְצָבא ּפְ ב. 

ֵני ַמֲחנֹות ַהּלֹוֲחִמים ָעְמדּו ֲערּוִכים ְלִמְלָחָמה. ַמּדּוַע ַאף ֶאָחד  ׁשְ   .2
ְמְצאּו  ֲערּות ַעל ָהאֹוֵיב? ֶרֶמז ְלָכְך ּתִ ִהְסּתַ ַתח ּבְ ָדִדים לֹא ּפָ ֵמַהּצְ

ָפסּוק 3. ּבְ

ר ְלָנכֹון ְלָפֵרט ֶאת קֹוָמתֹו,  ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ָמָצא ַהּמְ א. ׁשַ   .3  
ְלָית? ל ּגָ ֶאת ַמְרֵאהּו ְוֶאת ְלבּוׁשֹו ׁשֶ

ר  ּמּוִדים, ְמֻסּפָ ָתְכִנית ַהּלִ ֵאינֹו ּבְ ֶפֶרק יד ׁשֶ ּבְ ְרנּו ׁשֶ ָבר ִהְזּכַ ּכְ
ְך  ִמְכָמׁש, ּוְכתֹוָצָאה ִמּכָ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ חּו ֶאת ַהּפְ אּול ִויהֹוָנָתן ִנּצְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ים.  ּתִ ִלׁשְ ל ְנִציֵבי ּפְ ְלטֹוָנם ׁשֶ ִ ז ָהָאֶרץ ִמּשׁ אּול ֶאת ֶמְרּכַ ְחֵרר ׁשָ ׁשִ

ין  ם ָמקֹום ּבֵ ים – ׁשֵ ּמִ ֶאֶפס ּדַ   1 
ת. ַנֲחַלת ְיהּוָדה ִלְפֶלׁשֶ

ַטח  ֶ ּשׁ ַעְרכּו ִמְלָחָמה – ֶנֶעְרכּו ּבַ ַוּיַ   2 
ְלָחָמה. ִלְקַראת ַהּמִ

יֵניֶהם – ֵעֶמק ָהֵאָלה  ְיא ּבֵ ְוַהּגַ   3 
ָדִדים ַהּלֹוֲחִמים.  ין ַהּצְ  ִהְפִריד ּבֵ

ֶרְך  ֵעֶמק ָהֵאָלה עֹוֶבֶרת ַהּדֶ ּבְ
ֶרת  ֶ ַקּשׁ  ַהּמְ

ֵפָלה ְלֵאזֹור ָהָהר.  ְ ין ַהּשׁ ּבֵ

ג ֶאת  ַיּצֵ ַנִים – לֹוֵחם ַהּמְ ִאיׁש־ַהּבֵ   � 
ג  ַיּצֵ דּו־ְקָרב ֶנֶגד לֹוֵחם ַהּמְ ְצָבאֹו ּבְ

יָון  ְך ּכֵ ֶאת ָהאֹוֵיב. הּוא ִנְקָרא ּכָ
ֵני  ין ׁשְ ֶאְמַצע, ּבֵ ַהּדּו־ְקָרב ֶנֱעָרְך ּבָ ׁשֶ

ָבאֹות.  ַהּצְ
ה ֶמְטִרים. לֹוׁשָ ׁשְ ׁש ַאּמֹות – ּכִ  ׁשֵ

ה, ֶרַבע ֶמֶטר. ֲחִצי ַאּמָ ָזֶרת – ּכַ

ת ַעל־ַרְגָליו – ָמֵגן  ִמְצַחת ְנחׁשֶ   6 
ְרֹסל.  ֶרְך ְוַעד ַהּקַ ָלֶרֶגל ֵמַהּבֶ

א ֶאת  ל ַהּנֹוׂשֵ ה – ַחּיָ ּנָ א ַהּצִ נֹׂשֵ   7 
ְלָית. ֵגן ִלְפֵני ּגָ ַהּמָ

ֲחרּו. רּו – ּבַ ּבְ   8

ַח אֹותֹו. ר ַוֲאַנּצֵ ּבֵ אּוַכל־לֹו – ֶאְתּגַ   9

י ֹלא ִנְמָצא  י, ּכִ ּתִ ׁשְ ּיַ י – ּבִ  10  ֵחַרְפּתִ
י. ֵחם ֶנְגּדִ ּלָ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ לֹוֵחם ֶאָחד ִמּיִ

ֲחדּו ְמאֹוד. ְראּו – ּפָ ַחּתּו ַוּיִ ַוּיֵ  11

2. כל צד המתין שהצד 
השני יפתח במלחמה. 

מהתיאור העולה מפסוק 
3, כל הפותח במלחמה 
חייב לרדת אל העמק 

כשהוא במצב נחות וחשוף 
למטר חצים ולמספר 

אבדות גדול. 
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אּול?  ְלָית ַעל ְצָבא ׁשָ ל ּגָ יַע ַמְרֵאהּו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ב. ּכֵ

ֶהם  ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ סּוק 8 ּוָפסּוק 10 ֶאת ַהּמִ ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ּפָ א.    .4
ָרֵאל.  ַעם ִיׂשְ ְלָית ִזְלזּול ּבְ יַע ּגָ ַמּבִ

ָכְך?  יג ּבְ ְלָית ְלַהּשִׂ ֲערּו, ָמה ָרָצה ּגָ ב.  ׁשַ

ִנים ִלְרצֹון  ּוְ ִחיָמה", ִמְתּכַ ּטּוי: "רּוַח ַהּלְ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ג.  
ִאיָפה ְלָהִביס ֶאת ָהאֹוֵיב, ְוָלֱאמּוָנה  ְ ֵחם, ַלּשׁ ַהּלֹוֲחִמים ְלִהּלָ
ל ְצָבא  ִחיָמה ׁשֶ רּוַח ַהּלְ ְלָית ִלְפּגַֹע ּבְ חֹון. ַהִאם ִהְצִליַח ּגָ ּצָ ּנִ ּבַ

ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ אּול? ַהְסּבִ ָרֵאל ְוׁשָ ִיׂשְ

סּוִקים 1 ַעד 9. ֶרק כ ּפְ ָבִרים ּפֶ ֵסֶפר ּדְ ִקְראּו ּבְ   .5

ָרב? ִציָאה ַלּקְ ל ַהּכֹוֵהן ִלְפֵני ַהּיְ ְפִקידֹו ׁשֶ א. ָמה ָהָיה ּתַ

ִלים?  ְפֵני ַהַחּיָ את ּבִ ָעָליו ָלׂשֵ אּום ׁשֶ ַרת ַהּנְ ב. ַמִהי ַמּטְ

יד  יֹוֵתר ְלַהּגִ יד, ָחׁשּוב ּבְ ַעל ַהּכֹוֵהן ְלַהּגִ ָבִרים ׁשֶ ין ַהּדְ ג. ָמה ִמּבֵ
ִחיַרְתֶכם. ירּו ֶאת ּבְ ַלּלֹוֲחִמים? ַהְסּבִ

ָרֵאל? ְלָית ְללֹוֲחֵמי ִיׂשְ יַע ּגָ ָמה ַמּצִ   .6

יַנִים  ִמְלֶחֶמת ּבֵ ים אֹוְיִבים ִנְלָחִמים ָצָבא מּול ָצָבא. ּבְ ָלל ַעּמִ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ֶזה.  ֵני ְנִציֵגי לֹוֲחִמים. ֵהם ִנְלָחִמים ֶזה ּבָ ין ׁשְ ָבאֹות ַלֲערְֹך ְקָרב ּבֵ יִמים ַהּצְ ַמְסּכִ
ְעּבּוד  ָכְך ְלׁשִ חֹון ִלְצָבאֹו ְוגֹוֵרם ּבְ ִהְצִליַח ַלֲהרֹג ֶאת ְיִריבֹו, ַמְנִחיל ִנּצָ ִציג ׁשֶ ַהּנָ

ִציג ַהּמּוָבס. ל ַהּנָ ַעּמֹו ׁשֶ
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ת יֹום"  ֻקּדַ חֹון ְמַפְרְסִמים "ּפְ ּטָ ר ַהּבִ "ל אֹו ׂשַ ָיֵמינּו ָהָרַמְטּכַ ם ּבְ ּגַ
ִלים ִלְפֵני ְיִציָאה ְלִמְבָצע אֹו ְלִמְלָחָמה.  ַלַחּיָ

ֵלי ַצַה"ל?  יַצד ַמֲעִבירים ְמָסִרים ְלַחּיָ ּכֵ   .7 
א: ַטע ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ַהּקֶ ִתּ ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ

ד ֵחיל  ל ְמַפּקֵ ת ַהּיֹום ׁשֶ ֻקּדַ ִלְפֵניֶכם ֶקַטע ִמּפְ
ִמים. ת ַהּיָ ׁשֶ ָהֲאִויר ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ׁשֵ

 יוני 1967
ד  ל ְיִחידֹות ַהַחִיל, ֵמֵאת ְמַפּקֵ  ֶאל ּכָ

ֵחיל ָהֲאִויר
לֹוֲחֵמי ֵחיל ָהֲאִויר,

ּבֹוֵרי  ל ּגִ ל ֵעֶבר. רּוָחם ׁשֶ ׁשּוב ָחְברּו ָעֵלינּו אֹוְיִבים ִמּכָ
בּוָרָתם  ָרב. ּגְ ּקְ ה אֹוָתנּו ּבַ ַלּוֶ ָכל ַהּדֹורֹות ּתְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ּבֹוֵרי  ן נּון, ּגִ ַע ּבִ ל לֹוֲחֵמי ְיהֹוׁשֻ ת ָהַאְלָמֶות ׁשֶ ּבַ
ים ְולֹוֲחֵמי ִמְלֶחֶמת ַהּקֹוְמִמּיּות  ּבִ ּכַ ֶלְך, ַהּמַ ִוד ַהּמֶ ּדָ

ַאב ּכֹוַח  ּנּו ִנׁשְ ׁש ָלנּו ָמקֹור ִמּמֶ ּמֵ ׁשַ ּוִמְלֶחֶמת ִסיַני ּתְ
ְטחֹוֵננּו, ַעְצָמאּוֵתנּו  ם ַעל ּבִ ַאּיֵ אֹוֵיב ַהּמְ ַלֲהלֹם ּבָ

ַוֲעִתיֵדנּו - - - טּוסּו עּוטּו ַעל ָהאֹוֵיב, ַהּכּו ּבֹו ַעד 
ר ְלָכל ֵעֶבר ְלַמַען  ְדּבָ ּמִ ִמידּוהּו, ֲהִפיצּוהּו ּבַ ָחְרָמה, ַהׁשְ

ָרֵאל ָלֶבַטח ַעל ַאְדָמתֹו ְלדֹור ָודֹור. ּכֹן ַעם ִיׂשְ ִיׁשְ
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ּדָוִד הֶחְלִיט לְהִּלֵָחם ּבְִקַרב ּבֵינַיִם מּול ּגָלְיָת

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 31-12

סּוק 12? ִוד, לֹוְמִדים ִמּפָ י, ֲאִבי ּדָ ָרט נֹוָסף ַעל ִיׁשַ א. ֵאיֶזה ּפְ   .1

ָרט ֶזה? ן ּפְ ר ְלַצּיֵ ַסּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ָמָצא ְלָנכֹון ַהּמְ ב. ׁשַ

ר  ֻסּפָ ֶרק ַהּקֹוֵדם, ֵהיָכן הּוא ְלִפי ַהּמְ סֹוף ַהּפֶ ִוד ּבְ א. ֵהיָכן ָהָיה ּדָ   .2
ִפְרֵקנּו? ּבְ

אּול,  ל ׁשָ ָליו ׁשֶ א ּכֵ ָהָיה נֹוׂשֵ ִוד, ׁשֶ ּדָ ר ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ  ב. ּכֵ
ָפסּוק 15. נּו ּבְ לֹא ָהָיה ִאּתֹו? ַעּיְ

אּול  ל ְצָבא ׁשָ זֹון ׁשֶ ַקת ַהּמָ ר ִלְלֹמד ַעל ַאְסּפָ א. ָמה ֶאְפׁשָ   .3
נֹו? ִוד ּבְ י ַעל ּדָ יל ִיׁשַ ִהּטִ יָמה ׁשֶ ׂשִ ֵמַהּמְ

ר ָהֶאֶלף? ָנה ְלׂשַ לַֹח ַמּתָ י ְלָנכֹון ִלׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ָמָצא ִיׁשַ ב. ׁשַ

ר? ֻסּפָ ִית ַלּלֹוֲחִמים ְלִפי ַהּמְ ין ַהּבַ ר ּבֵ ַמר ֶקׁשֶ יַצד ִנׁשְ ג. ּכֵ

ִוד  יַע ּדָ ּבֹו ִהּגִ ַמן ׁשֶ ְלָית ְוַעד ַהּזְ ל ּגָ ָעתֹו ׁשֶ ה ְזַמן ָחַלף ֵמָאז ַהּצָ ּמָ ּכַ   .4
ָרֵאל? ְלַמֲחֵנה ִיׂשְ

סּוק 16(. ם ְוַהֲעֵרב" )ּפָ ּכֵ י ַהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ׁש ַהּפְ ּגַ ר: "ַוּיִ ְלָית ְמֻסּפָ ַעל ּגָ   .5

ִפְרֵקנּו?  ם ְוַהֲעֵרב" ּבְ ּכֵ ּטּוי "ַהׁשְ רּוׁש ַהּבִ א. ָמה ּפֵ

ט: ּפָ ׁשְ ּמִ ּטּוי ּבַ רּוׁש ַהּבִ ב. ַהִאם ׁשֹוֶנה ּפֵ

ִעיר. ּלֹא ָיֵעז ְלָהִציק ְלָאִחיו ַהּצָ ם ְוַהֲעֵרב ׁשֶ ּכֵ י ֶאת יֹוִסי ַהׁשְ ִהְזַהְרּתִ

ִלים?  ִוד ֶאת ַהּכֵ א. ַמּדּוַע ָנַטׁש ּדָ   .6

ד ַעל ַיֲחסֹו ְלֶאָחיו?  ב. ָמה ֶזה ְמַלּמֵ

ֱאִליָאב ָאִחיו ָנַזף ּבֹו ְוָרָצה  י ׁשֶ ֲחֶנה ַאף ַעל ּפִ ּמַ ַאר ּבַ ִוד ִנׁשְ ג. ּדָ
ִוד? ִבים ַעל ִהְתַנֲהגּות ּדָ ם חֹוׁשְ ְחֹזר ְלֵביָתם. ָמה ַאּתֶ ּיַ ׁשֶ

ם  ְקֵראת ּגַ ית ֶלֶחם ַהּנִ 12  ֶאְפָרִתי – ִמּבֵ
 ֶאְפָרת.

ֲאֵספֹות  ף ּבַ ּתֵ ּתַ ים – ִמׁשְ א ַבֲאָנׁשִ ּבָ
ֵדי ָהִעיר. ִנְכּבְ

ה ְקלּוִיים  ְרִעיֵני ִחּטָ ִליא – ּגַ 17  ֵאיַפת ַהּקָ
ה. ֵאׁש. ֵאיָפה – ְיִחיָדה ִלְמִדיַדת ִחּטָ ּבָ

ּה  ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ִביָנה ָקׁשָ ִביָנה – ּגְ 18  ֲחִרֵצי ּגְ
 ֲחִריִצים. 

ׁשּוב, ַקח  ּתָ ׁשֶ ח – ּכְ ּקָ ָתם ּתִ ְוֶאת־ֲעֻרּבָ
לֹוָמם  ְ ׁשּ ּיֹוִכיַח ִלי ׁשֶ ִריט ׁשֶ ֵמֶהם ּפְ

טֹוב.

ּטׁש ֶאת־ַהּצֹאן ַעל־ׁשֵֹמר – ָעַזב  20  ַוּיִ
יֵדי ׁשֹוֵמר.  ֶאת ַהּצֹאן ּבִ

ר  ָרֵאל ָהָיה ְמֻסּדָ ָלה – ְצָבא ִיׂשְ ְעּגָ ַהּמַ
ל.  ַמְעּגָ ּבְ

ִאיר ֶאת  ִלים – ִהׁשְ ִוד ֶאת־ַהּכֵ ּטׁש ּדָ ַוּיִ  22
זֹון ְלֶאָחיו. ֶהם ָהָיה ַהּמָ ּבָ ִלים ׁשֶ ַהּכֵ

ָבא,  י ַהּצָ ָרֵאל – ַאְנׁשֵ ִאיׁש ִיׂשְ  2�
ִלים.  ַהַחּיָ

ר. ן לֹו עׁשֶ ֶרּנּו – ִיּתֵ  ַיְעׁשְ
ים. ּסִ י – ִיְפֹטר ִמּמִ ה ָחְפׁשִ ַיֲעׂשֶ

3. א. התלמידים יבינו 
שלצבא שאול לא היה 

מערך של אספקת מזון 
ללוחמים בשדה הקרב 

והם ניזונו ממזון שהביאו 
עמם, או ממזון שהיה 

בשדות. במקרה זה, בגלל 
תקופת ההמתנה הארוכה, 
כנראה הגיעו גם משלוחים 

מהבית.
5. בפסוקנו, "השכם 

והערב" פירושו פעמיים 
ביום בבוקר ובערב. 

בעברית של ימינו משמעות 
הביטוי היא: פעמים רבות.
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יַנִים?  ְקַרב ַהּבֵ ַח ּבִ ַנּצֵ ּיְ אּול ְלִמי ׁשֶ ִהְבִטיַח ׁשָ ַמהּו ִטיב ַהַהְבָטָחה ׁשֶ   .7
ה ְסִעיִפים.  לֹוׁשָ ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ָרֵאל  י ְלָחֵרף ֶאת־ִיׂשְ ְלָית: "ּכִ אּול ָאַמר ְלָדִוד ַעל ּגָ ֵלי ׁשָ ֶאָחד ֵמַחּיָ   .8
ֹעֶלה",

י ֵחֶרף ַמַעְרכֹות  ה, ּכִ י ֶהָעֵרל ַהּזֶ ּתִ ִלׁשְ י ִמי ַהּפְ ִוד ָאַמר: "ּכִ ְוִאּלּו ּדָ  
ים".  ֱאֹלִהים ַחּיִ

ְלָית  ְבֵרי ּגָ ָרֵאל ֶאת ּדִ ּבֹו ֵהִבין ִאיׁש ִיׂשְ ין ָהֹאֶפן ׁשֶ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ  
ִוד? ּבֹו ֵהִבין אֹוָתם ּדָ ָלֹאֶפן ׁשֶ

ִוד? ה ּדָ א. ֵאיְך ֵהִגיב ֱאִליָאב ַעל ַמֲעׂשֵ   .9

גּוַבת ֱאִליָאב ַעל ַיֲחסֹו ְלָדִוד? ן ִלְלֹמד ִמּתְ ב. ָמה ִנּתָ

הּו, ָמה ֲהִייֶתם  ֶ רּות לֹוַמר ֶלֱאִליָאב ַמּשׁ ג. ִאם ָהְיָתה ָלֶכם ֶאְפׁשָ
אֹוְמִרים לֹו? 

ְבִליט ִקיר ִמְצִרי ָקדּום ים. ּתַ ּתִ ִלׁשְ בּוִיים ּפְ ׁשְ

8. התלמידים יבחינו שדוד 
רואה בדברי גלית פגיעה 

באלוהי ישראל ועלבון 
חמור יותר מזה שמייחס 

החייל לחרפותיו. 

9. אליאב אינו שבע 
רצון מהתעניינותו של 

דוד בפרס המוצע לאיש 
שיכה את גלית. הוא אינו 
חושב טובות על דוד ונוזף 

בו שבא משום סקרנות 
גרידא. 

 מטרת סעיף ב: הסקת 
מסקנה. 

מטרת סעיף ג': הבעת דעה 
אישית.
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ּדָוִד נִּצֵַח ֶאת ּגָלְיָת

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 56-44

יַנִים.  ְקַרב ַהּבֵ ָרֵאל ּבִ ג ֶאת ִיׂשְ ן לֹו ְלַיּצֵ ּתֵ ּיִ אּול ׁשֶ ָ ׁש ִמּשׁ ּקֵ ִוד ּבִ ּדָ   .1
ֵחם  ַער ָהרֹוֶעה ְלִהּלָ ִוד ַהּנַ לַֹח ֶאת ּדָ ֵאין ַטַעם ִלׁשְ אּול ָטַען ׁשֶ ׁשָ

ֵאילּו ִטעּוִנים ִהְצִליַח  עּוָריו". ּבְ הּוא: "ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמּנְ ָגְלָית ׁשֶ ּבְ
ן? ְכֵנַע אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ִוד ְלׁשַ ּדָ

אּול? ַתן לֹו ׁשָ ּנָ ים ׁשֶ ּדִ ק ּוַבּמַ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִוד ְלִהׁשְ ַמּדּוַע ֵסֵרב ּדָ   .2

ְלָית? ַח ֶאת ּגָ ִוד ְלַנּצֵ ְכֵנן ּדָ יַצד ּתִ ּכֵ   .3

ָדִוד? ְלָית ּבְ ל ּגָ ְלזּול ׁשֶ ּטּוי ַהּזִ א ִליֵדי ּבִ א. ֵאיְך ּבָ   .4

ְלָית? ל ּגָ לֹונֹו ׁשֶ ׁשְ ל לֹוֵחם ִלְלֹמד ִמּכִ ב. ָמה ָיכֹול ּכָ

ה ַעל ָהֹראׁש. ִגּנָ ה ַהּמְ קֹוַבע – ַקְסּדָ  38

ָלא )ָהאֹות א  ַוּיֶֹאל ָלֶלֶכת – ַוּיִ  39
יׁש ֵלֶאה,  אֹות ל(, ִהְרּגִ ָפה ּבָ ִהְתַחּלְ

ֲהִליָכה.  ם ּבַ ָ ֵבד ּוְמֻגּשׁ  ּכָ
ה ְוָרִגיל  ה – ֹלא ָהָיה ְמֻנּסֶ י ֹלא־ִנּסָ ּכִ

ָבִאי. ּיּוד ַהּצְ ַלּצִ

ֶגב ּנֶ ּבַ ִכּסּוִפים ׁשֶ ִנים(. ִנְמָצא ּבְ ־1,500 ׁשָ ְפֵני ּכְ ֵסיָפס )ִמּלִ ָרה. ֶקַטע ִמּפְ ַאְרֵיה טֹוֵרף ּפָ

1. דוד משכנע את שאול 
בשני טיעונים: א. הוא, 

דוד, היה מסוגל להתמודד 
עם חיות טרף, לכן יוכל 

לגלית.
ב. הוא מאמין שאלוהים 
יהיה בעזרו כשם שהיה 
בעזרו במלחמתו בחיות 

הטרף. הוא מאמין 
שאלוהים לא יעמוד גם 
הפעם מנגד מול האיש 

שחרף "מערכות אלוהים 
חיים". דוד מביע אמונה 
וביטחון שאלוהים יכריע 

את הקרב לטובתו. השיחה 
בין השניים מבליטה את 

הניגוד בין שאול המבוהל, 
המהסס כבר ארבעים יום, 

לבין דוד בעל התושייה, 
האומץ והאמונה בה'. 

4. ב. גלית שגה כשלא 
העריך נכונה את יכולתו 

של דוד ולא הבין את 
התכסיס שנקט דוד. הוא 
שגה כשהשתמש באמצעי 

הגנה כבדים שפגעו 
ביכולת התמרון שלו. 
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ִוד? ָהָיה ְלָגְלָית ַעל ּדָ ְתרֹון ׁשֶ א. ָמה ַהּיִ   .5

ְלָית? ל ּגָ קֹו ׁשֶ ׁשְ ִוד ָנחּות ִמּנִ ל ּדָ קֹו ׁשֶ ָמה ָהָיה ִנׁשְ ב. ּבְ

רֹון ְלִיְתרֹון? ִוד ֶאת ַהִחּסָ יַצד ָהַפְך ּדָ ג. ּכֵ

ל  ְבֵרי ָהֶעְלּבֹון ׁשֶ ִוד ַעל ּדִ ל ּדָ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ יָעה ּתְ ּפִ יַצד ִהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ׁשַ   .6
ְרֵאִלים?  ׂשְ ֹוְמִעים ַהּיִ ים ְוַעל ַהּשׁ ּתִ ִלׁשְ ֹוְמִעים ַהּפְ ְלָית ַעל ַהּשׁ ּגָ

ָבה. ר ִעם ּבּועֹות ַמְחׁשָ ְרצּו ּתּוְכלּו ְלַצּיֵ ְתבּו, אֹו ִאם ּתִ ּכִ

ָרֵאל. ֵחֵרף ֶאת ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ר ׁשֶ ְלָית ְמֻסּפָ ַעל ּגָ   .7
ָרֵאל. ה ֵמַעל ִיׂשְ ָרָצה ְלָהִסיר ֶחְרּפָ ר ׁשֶ ִוד ְמֻסּפָ ַעל ּדָ  

ה"? ין "ֵחֵרף" ְלֵבין "ֶחְרּפָ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ  

ַצַה"ל?  ד ּבְ ְהֶיה ְלָכל ְמַפּקֵ ּיִ ִוד ָחׁשּוב ׁשֶ ל ּדָ כּונֹוָתיו ׁשֶ ֵאילּו ִמּתְ   .8
קּו. ַנּמְ

חֹון  ּצָ ּנִ ְפִקיד ּבַ ָרֵאל ָהָיה ּתַ ם ִלְבֵני ִיׂשְ ִוד, ּגַ ל ּדָ ַלְמרֹות ִנְצחֹונֹו ׁשֶ   .9
ירּו. ים – ַהְסּבִ ּתִ ִלׁשְ ַעל ּפְ

ן ְלָפָניו, ְוִאּלּו  ר ִהְזִמינֹו ְלַנּגֵ ֲאׁשֶ ִוד ָלִראׁשֹוָנה ּכַ ַגׁש ֶאת ּדָ אּול ּפָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ֶפֶרק טז ְמֻסּפָ ּבְ
ים. ּתִ ִלׁשְ ָרב ִעם ַהּפְ ֵדה ַהּקְ ׂשְ ִוד ָלִראׁשֹוָנה ּבִ ַגׁש ֶאת ּדָ אּול ּפָ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ ּבְ

ה  ִגיׁשָ ֵני ִסּפּוִרים ׁשֹוִנים ַעל ַהּפְ ל ׁשְ ְצאּוָתם ׁשֶ יִרים ֶאת ִהּמָ ְסּבִ ֵיׁש חֹוְקִרים ַהּמַ
ְמְסרּו ִמּדֹור  ּנִ ֵני ִסּפּוִרים ׁשֶ ָעם ׁשְ כּו ּבָ ִהְתַהּלְ ָכְך ׁשֶ אּול, ּבְ ִוד ְוׁשָ ין ּדָ ָהִראׁשֹוָנה ּבֵ

ֵניֶהם ְוֶהְחִליט  יר ֶאת ׁשְ ר ִהּכִ ַסּפֵ יֵניֶהם. ַהּמְ ה ָהִראׁשֹוָנה ּבֵ ִגיׁשָ ְלדֹור ַעל ַהּפְ
אּול. דֹוֶמה ְלִסּפּוֵרי ַהְמָלַכת ׁשָ ֶפר. זֹאת ּבְ ְלַהְכִניס אֹוָתם ַלּסֵ

ִלי ָהֹרִעים – ַיְלקּוט.  �0  ּכְ
יר ִלְקֹלַע ֶאֶבן   ְוַקְלעֹו ְבָידֹו – ַמְכׁשִ

ִהי. ְלׁשֶ ָרה ּכָ ְלַמּטָ

יר אֹוְתָך ְלָיִדי. ְרָך – ַיְסּגִ ְיַסּגֶ  �6

ְלָחָמה – ה' ַמְחִליט  י ַלה' ַהּמִ ּכִ  �7 
ְלָחָמה. ּמִ ַח ּבַ ִמי ְיַנּצֵ

ְרִמיל  ִלי – ֶאל ּתַ ֶאל־ַהּכֶ  �9 
א ָעָליו. ׂשָ ּנָ  ָהרֹוִעים ׁשֶ

ע – ָקַלע. ַוְיַקּלַ

ְרּדֹף. ֹלק – ִמּלִ ִמּדְ  �3 
ִאירּו  ִהׁשְ ל ָמה ׁשֶ ְזזּו ֶאת ּכָ ׁשֹּסּו – ּבָ ַוּיָ

ָרב. ֵדה ַהּקְ ׂשְ ים ּבִ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

קֹו. ֵלי ִנׁשְ ָליו – ּכְ ּכֵ  ��

אּול. ל ׁשָ ַאְבֵנר – ּדֹודֹו ׁשֶ  ��

ִעיר. ָהָעֶלם – ַהּצָ  �6

5. דוד ויתר על הציוד 
שהציע לו שאול, והשתמש 
בכלי נשק שהיה מיומן בו. 

נשק המאפשר לו תנועה 
מהירה ויכולת קליעה 

מרחוק. 

8. יוזמה, אומץ לב, 
תושייה, חשיבה מקורית.
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ָאה ַה־20 ִוד ְוָגְלָית, ֶג’ק ַהְיְנס, ַהּמֵ ּדָ
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ְרִניִני, 1623 ִוד, ּבֶ ֶסל ּדָ ּפֶ
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י, 2007 ְסּפִ ִוד, יּוַבל ּכַ ּדָ



 ַמּצָבֹו ֶׁשל ָׁשאּול 
 הֹולְֵך ּוִמּדְַרּדֵר 

 וְדָוִד ְמבֵַּסס ֶאת 
ַמעֲָמדֹו ּכְַמנְִהיג



�9   �   שמואל א פרק יח

ם ֶאת  ה, ִסּיֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַכּלֹתֹו – ּכַ ּכְ   1 
אּול. יָחתֹו ִעם ׁשָ  ׂשִ

ַנְפׁשֹו – ָאַהב אֹותֹו  ֱאָהֵבהּו ּכְ  ַוּיֶ
מֹו ֶאת ַעְצמֹו. ּכְ

א  ֵדי ְלַמּלֵ אּול – ּכְ ֵחהּו ׁשָ ּקָ ַוּיִ  2 
ָבא. ּצָ ְפִקיִדים ּבַ ּתַ

ֵחם. ד ּוְלִהּלָ ֵצא ָדִוד – ְלַפּקֵ ַוּיֵ  � 
ֶכל ּוַמְצִליַח. ׂשֵ יל – ָהָיה נֹוֵהג ּבְ ּכִ  ַיׂשְ
ֵעיֵני ָכל־ָהָעם – ָהָעם ָהָיה  יַטב ּבְ  ַוּיִ

ְך. ה ִמּכָ ְמֻרּצֶ

בּו  ר ׁשָ ֲאׁשֶ בֹוָאם – ּכַ ַוְיִהי ּבְ  6
ים. ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְלָחָמה ּבַ  ֵמַהּמִ

ל  אּול – ְלַקּבֵ ֶצאָנה... ִלְקַראת ׁשָ  ַוּתֵ
ַח. ַנּצֵ ֶלְך ַהּמְ ֵני ַהּמֶ ֶאת ּפְ

אּול ָהַרג  ֲאָלָפו – ׁשָ אּול ּבַ ה ׁשָ ִהּכָ   7 
ים. ּתִ ִלׁשְ  ַאְלֵפי ּפְ

ל  רֹות ֲאָלִפים ׁשֶ ִרְבֹבָתיו – ַעׂשְ
ים. ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ַעס.  ָבר – ּכָ ֵעיָניו ַהּדָ ַרע ּבְ ַוּיֵ   8 
ּכֹל ֵהן  לּוָכה – ּבַ ְועֹוד לֹו ַאְך ַהּמְ

י, ָחֵסר ַרק  ּנִ הּוא טֹוב ִמּמֶ בֹות ׁשֶ חֹוׁשְ
ְמִליכּו אֹותֹו. ּיַ ׁשֶ

ֶּפֶרק יח

ָׁשאּול חֹוֵׁשׁש ִמּפְנֵי הַצְלַָחת ּדָוִד

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 16-1 

ִדיד  לּוָכה. ִמי ָהָיה ַהּיָ ֵבית ַהּמְ ם אֹוֵיב ְוַגם ְיִדיד ֶנֶפׁש ּבְ ְלָדִוד ָהיּו ּגַ   .1
ּוִמי ָהָיה ָהאֹוֵיב?

אּול ְלָדִוד ַלְחֹזר ְלֵביתֹו?  ירּו ַמּדּוַע לֹא ָנַתן ׁשָ ַהְסּבִ   .2

קֹו, ָמה ָרָצה ִלְרֹמז  א. ַמּדּוַע ָנַתן ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ֶאת ְמִעילֹו ְוִנׁשְ   .3
ה ֶזה? ַמֲעׂשֶ ְלָדִוד ּבְ

ירּו. ל ְיהֹוָנָתן? ַהְסּבִ ִתיָנה ׁשֶ ה ַהּנְ ֲעׂשֶ ִוד ִמּמַ ב. ָמה ֵהִבין ּדָ

אּול? ֵרי ׁשָ ַהֲעָרַכת ָהָעם ְוׂשָ ִוד ּבְ ר, ַמּדּוַע ָזָכה ּדָ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ   .4

ָנ"ְך ִהיא ֲחָזָרה ַעל אֹותֹו  ּתָ יָרה ּבַ ִ ל ַהּשׁ ר ׁשֶ יָמֵני ַהֶהּכֵ א. ֶאָחד ִמּסִ   .5
יַצד  ְקּבֶֹלת. ּכֵ ים ׁשֹונֹות. ַלֲחָזָרה זֹו קֹוְרִאים ּתִ ִמּלִ ַרְעיֹון ּבְ

ָפסּוק 7? ּבְ ים ׁשֶ ׁשִ ל ַהּנָ חֹון ׁשֶ ּצָ יַרת ַהּנִ ׁשִ ר ִלְראֹות ֹזאת ּבְ ֶאְפׁשָ

אּול? ים ֶאת ׁשָ ׁשִ יַרת ַהּנָ ַמּדּוַע ִהְכִעיָסה ׁשִ ב. 
2. שאול רצה בדוד משום 

שהוא איש צבא מוכשר 
שיתרום לצבא. כמו כן 

רצה אותו בקרבתו משום 
שחשש מפניו. 

3. א. לאחר הניצחון על 
גלית, יונתן הבין וגם קיבל 

שדוד מתאים יותר ממנו 
להיות המלך הבא. 

ב. יונתן ויתר, הוא לא 
יהיה אבן נגף בדרכו של 

דוד למלכות.
5. שמו של שאול נזכר 

ראשון בשירה מכיוון שהוא 
המלך. שמו של דוד נזכר 
אחריו. בשירה הקדומה 
השתמשו בתקבולת. אם 

בצלע אחת של התקבולת 
היה מספר )במקרה שלנו 

אלפים(, בצלע השנייה של 
המשפט היה מקובל לציין 
מספר גדול יותר )רבבות(.

)המשך בעמ' 93(
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ל  ַיֲחסֹו ׁשֶ ָחל ּבְ ְפֶנה ׁשֶ ּמִ יא ּבַ ַמהּו ֶרַגע ַהּשִׂ   .6
אּול ְלָדִוד? ׁשָ

ים  לֹוׁש ִמּלִ א. ִמְצאּו ְוַהֲעִתיקּו ׁשָ   .7 
אּול  ל ׁשָ ַיֲחסֹו ׁשֶ רּות ּבְ ְרּדְ אֹות ִהּדַ ַבּטְ ַהּמְ

סּוִקים 9, 12, 15(.  ְלָדִוד. ְראּו ּפְ

בֹו  ר ִלְלֹמד ֵמֶהן ַעל ַמּצָ  ב. ָמה ֶאְפׁשָ
אּול?  ל ׁשָ י ׁשֶ ְפׁשִ ַהּנַ

ׁשֹו  ה ַלֲחׁשָ ּבָ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ א.   .8
ִוד? אּול ִמּדָ ל ׁשָ ר ׁשֶ ּבֵ ַההֹוֵלְך ּוִמְתּגַ

ָבִאִיּם  ְפִקיִדים ַהּצְ ּתַ ִוד ִהְצִליַח ּבַ ּדָ ב. 
יר  אּול. ֵאיְך ַמְסּבִ יל ָעָליו ׁשָ ִהּטִ  ׁשֶ

ּבֹות ְלַהְצָלָחתֹו זֹו? ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ ַהּמְ

ִוד?  ַמּדּוַע אֹוֵהב ָהָעם ֶאת ּדָ א.    .9

הּוא ָהָיה ָאֵכן ָאָדם  ִוד ׁשֶ רּוְתֶכם ִעם ִסּפּוֵרי ּדָ הֹוִכיחּו ִמּתֹוְך ֶהּכֵ  .10
ַגּלּו ִסּפּוִרים  מּוֵאל ּתְ ֵסֶפר ׁשְ יכּו ִלְקֹרא ּבְ ְמׁשִ ר ּתַ ֲאׁשֶ ִריְזָמִטי. )ּכַ ּכָ

ִריְזָמִטי(. ִוד ָהָיה ַמְנִהיג ּכָ ּדָ ִדים ׁשֶ ַלּמְ נֹוָסִפים ַהּמְ

ָׁשאּול ְמַחּפֵׂש ּדֶֶרְך לְהִּפֵָטר ִמּדָוִד

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 30-17

ִוד? נֹוָתיו ִעם ּדָ ן ֶאת ּבְ אּול ְלַחּתֵ ַמּדּוַע ָרָצה ׁשָ   .1

ה. ָמה ָקָרה ְלַהְבָטָחה זֹו? ָ ּתֹו ְלָדִוד ְלִאּשׁ אּול ִהְבִטיַח ֶאת ֵמַרב ּבִ ׁשָ   .2

ִריְזָמִטי"  ּתַֹאר: "ּכָ ִריְזָמה" אֹו ּבַ ַעל ּכָ ּתַֹאר: "ּבַ נֹוֲהִגים ְלַכּנֹות ָאָדם ּבַ
ים, הּוא ַנֲעָרץ  ָעה ַעל ֲאָנׁשִ ּפָ ר ַהׁשְ כׁשֶ ן ּבְ ֶחֶסד ָהֵאל, הּוא ְמֻחּנָ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְוָאהּוב ְוֵיׁש לֹו ְיֹכֶלת ְלַהְנִהיג. 

י ָחׁשּוב  ׁשּוט, ֵאיֶנּנִ 18  ִמי ָאֹנִכי – ֲאִני ָאָדם ּפָ
ד.  ְוִנְכּבָ

לֹוַמר  י, ּכְ ְחּתִ ּפַ י – ּוִמי ִמׁשְ  ּוִמי ַחּיַ
ׁשּוט. ֲאִני ִמּמֹוָצא ּפָ

ַמן ָלֵתת. יַע ַהּזְ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ת – ּכַ ֵעת ּתֵ ּבְ  19

ה  ֵעיָניו – ָהָיה ְמֻרּצֶ ָבר ּבְ ר ַהּדָ ׁשַ ַוּיִ  20 
ַמע. ָ ּשׁ ה ׁשֶ ִמּמָ

יל אֹותֹו. ְכׁשִ ּתַ ְלמֹוֵקׁש – ְלַמְלּכֶֹדת ׁשֶ  21 
י. ְהֶיה ָנׂשּוי ְלִבּתִ י – ּתִ ן ּבִ ְתַחּתֵ ּתִ

ֶלְך? – ַהִאם  ּמֶ ן ּבַ ֵעיֵניֶכם ִהְתַחּתֵ ה ּבְ ַהְנַקּלָ  23
יבּות?  הּו ֲחַסר ֲחׁשִ ֶ  ֶזה ַמּשׁ

לֹוַמר ֵאיִני ָראּוי ּוְלָכבֹוד הּוא ִלי  ּכְ
יִעים ִלי ֹזאת.  ּצִ ּמַ ׁשֶ

ֶהָחָתן  ֶכֶסף ׁשֶ נֹות ּבְ ֹמַהר – ַמּתָ  2� 
ה.  ּלָ  ָהָיה נֹוֵתן ַלֲאִבי ַהּכַ

זּוי. ד, ּבָ ֻכּבָ ה – ַהֶהֶפְך ִמּמְ  ְנַקּלָ
ים – ַהּמַֹהר ִיְהֶיה  ּתִ ִלׁשְ ֵמָאה ָעְרלֹות ּפְ ּבְ

ֲהרֹג ְוָתִביא ִלי ֶאת  ּתַ ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ֵמָאה ּפְ
ָהַרְגּתָ אֹוָתם. הֹוָכָחה ׁשֶ ָעְרלֹוֵתיֶהם, ּכְ

ְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים ָרָעה –  ַוּתִ  10 
ֹעֶנׁש  ר ּבָ א. אּוַלי ִנְזּכַ  ָהָיה ְמֻדּכָ

ד  א ָעָליו ְוָחׁשַ מּוֵאל ִנּבֵ ְ ּשׁ  ׁשֶ
ּנֹו. ִוד הּוא ֵרעֹו ַהּטֹוב ִמּמֶ ּדָ ׁשֶ

יתֹו.  ַוְיִסֵרהּו – ִהְרִחיק אֹותֹו ִמּבֵ  13

ַחד. ָגר – ּפָ ַוּיָ  1�

ֹראׁש ַהּלֹוֲחִמים,  יֹוֵצא ָוָבא – ָיָצא ּבְ  16 
ְלָחָמה. ּמִ ד ּבַ ַפּקֵ ָהָיה ַהּמְ

ה ְמתֹוֶפֶפת.  ָ  ִאּשׁ
ֶסל ָקדּום ֵמֵחָמר ּפֶ

המשך מעמ' 92:

כלומר השתמשו בסדר 
עולה. מכאן ייתכן ששאול 

טעה בכך שהבין את 
המספרים כפשוטם. 
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ה?  ָ ל ֶאת ִמיַכל ְלִאּשׁ ִוד ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ אּול ִמּדָ ַרׁש ׁשָ א. ָמה ּדָ   .3

ה זֹו? ׁשָ ַבּקָ ֶרת ּבְ ְסּתֶ ָנתֹו ַהּנִ ּוָ ב. ָמה ָהְיָתה ּכַ

ָעה?  ִוד ַלַהּצָ ים ּדָ ֲערּו, ַמּדּוַע ִהְסּכִ ג. ׁשַ

ָמתֹו? ִוד ֵמַהְסּכָ ר ִלְלֹמד ַעל ּדָ ד. ָמה ֶאְפׁשָ

ְנָאתֹו ֵאָליו ָהְלכּו ְוָגְברּו. ַהֲעִתיקּו  ִוד ְוׂשִ אּול ִמּדָ ל ׁשָ ֲחדֹו ׁשֶ ּפַ   .4
ּטּוִיים ַהּמֹוִכיִחים ֹזאת.  ּבִ

ִוד ֵמרֹוֵעה ֹצאן  מּות ּדָ ִהְתַקּדְ ָלב ּבְ ַעּמּוד ֶזה הּוא ׁשָ ל ִאּיּור ּבְ ּכָ   .5
ֶלְך. ַלֲחַתן ַהּמֶ

ר ָהִאּיּור, ַהְתִאימּו ְוַהֲעִתיקּו  ְרְתֶכם ֶאת ִמְסּפַ ַמְחּבַ מּו ּבְ ִרׁשְ  
ה: ִטים ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ט ַמְתִאים ִמּסַ ּפָ ְלָכל ִאּיּור ִמׁשְ

יֵמהּו  ׂשִ ט "ַוּיְ ּפָ ׁשְ ְלֻדְגָמה: ִאּיּור 6 ַמְתִאים ַלּמִ   
ר ֶאֶלף".  ׂשַ

ַסל ִמְׁשּפִָטים:

ר ָעָליו,  ִעיל ֲאׁשֶ ט ְיהֹוָנָתן ֶאת־ַהּמְ ֵ ּשׁ ְתּפַ ַוּיִ   • 
ֵנהּו ְלָדִוד  ּתְ ַוּיִ

ּצֹאן  ה ֹרֶעה ּבַ ְוִהּנֵ   •

י ַוְיִמיֵתהּו  ּתִ ִלׁשְ ְך ֶאת ַהּפְ ַוּיַ   •

ח ֹאתֹו  ְמׁשַ ַוּיִ   •

ר ֶאֶלף  יֵמהּו ׂשַ ַוְיׂשִ   •

אּול  ָידֹו ְוָרַוַח ְלׁשָ ן ּבְ ּנֹור ְוִנּגֵ ִוד ֶאת ַהּכִ ְוָלַקח ּדָ   •

ִוד  ָרֵאל ִויהּוָדה ֹאֵהב ֶאת ּדָ ְוָכל ִיׂשְ   •

ה  ָ ּתֹו ְלִאּשׁ אּול ֶאת־ִמיַכל ּבִ ן־לֹו ׁשָ ּתֶ ַוּיִ   •

8

7

6

5

4

3

2

1
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ִוד, ְלאֹור ָמה  י ּדָ ַלּפֵ אּול ּכְ ל ׁשָ יר ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ 6. ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ֶרק? ּפֶ ָראֶתם ּבַ ּקְ ׁשֶ

ל ִמיַכל ְלָדִוד? ָמה ָהָיה ַיֲחָסּה ׁשֶ   .7

נֹו  ם ְיהֹוָנָתן ּבְ ָדִוד ְוָרְצָתה אֹותֹו ְלָחָתן. ּגַ ִמיַכל ִהְתַאֲהָבה ּבְ א.    .8
ָכְך  ְרמּו ְיָלָדיו ּבְ ִוד ְוָהָיה ְמֹקָרב ֵאָליו ְמאֹוד. ָמה ּגָ ד ִעם ּדָ ִהְתַיּדֵ

אּול? ל ׁשָ בֹוָתיו ׁשֶ ְלַמְחׁשְ

ִנים ַהּבֹוְגִדים  ִמיַכל ּוִביהֹוָנָתן ּבָ ר ִלְראֹות ּבְ ב. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ְתֶכם. קּו ֶאת ֶעְמּדַ ֲאִביֶהם? ַנּמְ ּבַ

ִפְרֵקנּו? אּול ְלָדִוד ּבְ ין ׁשָ ר ִלְראֹות ּבֵ ֵאילּו ִנּגּוִדים ֶאְפׁשָ   .9

ִמֶּפֶרק יט עַד כג ְמסָֻּפר:

רּו  ּקָ ְדעּו ַעל ֵארּוִעים ׁשֶ ּתֵ ּמּוִדים, ַאְך ָחׁשּוב ׁשֶ ָתְכִנית ַהּלִ ָרִקים יט ַעד כג ֵאיָנם ּבְ ּפְ
ִדי.  ֵעין ּגֶ יו ּבְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ְמְצאּו ֶאת ּדָ א ּתִ ֶרק ַהּבָ ּפֶ ֵדי ְלָהִבין ַמּדּוַע ּבַ ה, ּכְ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּבִ
ִוד אֹוְיבֹו. יֹוָנָתן  ן ַלֲהרֹג ֶאת ּדָ ּוֵ הּוא ִמְתּכַ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ָריו ְוִלְבֵני ִמׁשְ אּול הֹוִדיַע ְלׂשָ ׁשָ
ְקָדה  אּול. רּוַח ָרָעה ּפָ ִוד חֹוֵזר ְלֵבית ׁשָ נֹות ָאִביו. ּדָ ּוָ ה לֹו ֶאת ּכַ ּלָ ֱאָמן ְלָדִוד ּגִ ַהּנֶ
אן  ה ְלָהִטיל ֶאת ַהֲחִנית ְוַלֲהרֹג אֹותֹו. ִמּכָ אּול ְוהּוא ׁשּוב ִנּסָ ַעם נֹוֶסֶפת ֶאת ׁשָ ּפַ

ָליו רֹוְדִפים  אּול ְוַחּיָ ָ ּשׁ ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום, ּכְ ִוד ִמּמָ ת ְנדּוֵדי ּדָ ָרׁשַ ָוֵאיָלְך ַמְתִחיָלה ּפָ
ע  ַאְרּבַ ם ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ּכְ יהּוָדה. ׁשָ ּבִ יַע ִלְמָעַרת ֲעדּוָלם ׁשֶ ַאֲחָריו ְלָתְפסֹו. הּוא ִהּגִ

ּלֹא  ֲעֵלי חֹובֹות ׁשֶ ָהיּו ּבַ ֶחְבָרה, אֹו ׁשֶ בּו ּבַ ּלְ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ים ׁשֶ ים ְמיָֹאׁשִ ְמאֹות ֲאָנׁשִ
ס  ֵדי ְלַבּסֵ ּכְ ִוד ֵהִבין ׁשֶ ְמעּו ְלָדִוד ְוָראּו ּבֹו ֶאת ַמְנִהיָגם. ּדָ ָמם. ֵהם ִנׁשְ ּלְ ִהְצִליחּו ְלׁשַ
ים  ּתִ ִלׁשְ ר ַהּפְ ֲאׁשֶ ְבטֹו. ּכַ ֵני ׁשִ ׂש ּתֹוְמִכים נֹוָסִפים ֵאֶצל ּבְ ֶאת ַמְנִהיגּותֹו ָעָליו ְלַחּפֵ
ִוד  ים, ָיָצא ּדָ ּתִ ִלׁשְ בּול ִעם ּפְ ַנֲחַלת ְיהּוָדה ָסמּוְך ַלּגְ לּו ַעל ְקִעיָלה - ִעיר ּבְ ִהְתַנּפְ

ׁש  ְקִעיָלה, ַאְך ָחׁשַ ֵאר ּבִ ָ ים. הּוא ָרָצה ְלִהּשׁ ּתִ ִלׁשְ י ָהִעיר ְוֵהִביס ֶאת ַהּפְ ְלֶעְזַרת ַאְנׁשֵ
ֶהם  ה ּבָ אּול ַיּכֶ ָ ּשׁ ַחד ׁשֶ אּול, ִמּפַ דּו ּבֹו ְוִיְמְסרּו אֹותֹו ִליֵדי ׁשָ ֵבי ְקִעיָלה ִיְבּגְ ּתֹוׁשָ ׁשֶ

אּול  ינּו ְלׁשָ הּוָדה ִהְלׁשִ ים ִמּיְ ֲעָרָבה. ֲאָנׁשִ ר ָמעֹון ּבָ ַרח ְלִמְדּבַ ִוד ּבָ ָדִוד. ּדָ ִאם ִיְתְמכּו ּבְ
ִוד, ֲאָבל  ף ַאֲחָריו ְוִכְמַעט ִהְצִליַח ִלְלּכֹד ֶאת ּדָ אּול ָיָצא ְלִמְרּדָ ַעל ְמקֹום ַמֲחבֹואֹו. ׁשָ

אּול ֶנֱאַלץ ְלַהְפִסיק ֶאת  ַעם נֹוֶסֶפת. ׁשָ ְקפּו ּפַ ים ּתָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ יָעה ֵאָליו ְיִדיָעה ׁשֶ ִהּגִ
ם.  ף ְוָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ֶנְגּדָ ְרּדָ ַהּמִ

6. יש להניח שלשאול יש 
רגשות מעורבים כלפי 

דוד. מצד אחד הוא מעריך 
את כישרונו הצבאי ואת 

תרומתו לצבא ישראל. 
ומצד שני הוא חש שדוד 
מאיים על מעמדו כמלך 

ורוצה להיפטר ממנו.  

9. בעוד דוד מבסס את 
מעמדו בעיני העם, השרים 

ובני משפחת שאול, 
מתחיל תהליך הירידה של 

שאול. 
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ֶּפֶרק כד

 לְדָוִד הִזְּדֵַּמן לִפְּגַֹע ּבְָׁשאּול, 
ַאְך הּוא נְִמנַע ִמּלַעֲׂשֹות ֹזאת

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ַהֶּפֶרק

ְפָרִקים יט–כג  ִוד. ּבִ אּול ָהָיה עֹוֵין ֶאת ּדָ ָ ּשׁ ֶפֶרק יח ׁשֶ  ָלַמְדנּו ּבְ
אּול  פּו ַעל ְיֵדי ׁשָ ִהְצָטְרפּו ֵאָליו, ִנְרּדְ ים ׁשֶ ִוד ְוָהֲאָנׁשִ ּדָ ר ׁשֶ  ְמֻסּפָ

ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים. ר ְיהּוָדה ּבִ ִמְדּבַ ר ּבְ ּתֵ ְוֶנֶאְלצּו ִלְבֹרַח ּוְלִהְסּתַ

מּוֵאל:  ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ּנָ ּכֻ ִוד הּוא ָהִאיׁש ׁשֶ ּדָ אּול ׁשֶ ַהִאם ָיַדע ׁשָ   .1 
ְמקֹומֹו?  ְמלְֹך ּבִ ּיִ לֹוַמר ָהִאיׁש ׁשֶ " ּכְ ּךָ "ֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמּמֶ

 

ם. ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ַהְסּבִ

ל  חּור ִמּכָ אּול ָלַקח ִעּמֹו 3,000 ּבָ ָ ּשׁ ן ׁשֶ ר ְלַצּיֵ ַסּפֵ ַמּדּוַע ָטַרח ַהּמְ   .2
ִוד? ים ַאֲחֵרי ּדָ ף ַהִחּפּוׂשִ ד ַעל ֶהּקֵ ף? ָמה ֶזה ְמַלּמֵ ְרּדָ ָרֵאל ַלּמִ ִיׂשְ

אֹוְגָרִפי ַעל ֵאזֹור ֵעין  ְדָיה ֵמיָדע ּגֵ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ִאיְנֶטְרֶנט אֹו ּבָ ׂשּו ּבָ ַחּפְ  .3
ֵאזֹור ֶזה.  ר ּבְ ּתֵ ִוד ְלִהְסּתַ ַחר ּדָ ירּו ַמּדּוַע ּבָ ִדי ְוַהְסּבִ ּגֶ

3 ְלָהֵסְך ֶאת־ַרְגָליו – ַלֲעׂשֹות ֶאת 
 ְצָרָכיו.

ֶצה ָהֲאחֹוִרי. ּקָ ָעָרה – ּבַ ֵתי ַהּמְ ַיְרּכְ ּבְ

ִדי ַמְעַין ֵעין ּגֶ

ִדי צּוֵקי ֵעין ּגֶ

2. אף שעדיין לא נפתרה 
בעיית הפלישתים 

שפועלים להרחבת שטחי 
שליטתם בארץ, משקיע 

שאול משאבים ומאמצים 
לתפוס את דוד ולהורגו. 
הוא לא מסתיר שאיפה 
זאת, כיוון שהבין שדוד 

נבחר להיות מחליפו, אף 
שהנביא לא הזכיר את 
שמו של דוד ורק ציין: 

"ונתנה לרעך הטוב ממך".
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ִוד ֹאתֹו – ִהְתָחֵרט. ְך ֵלב־ּדָ ַוּיַ   �

ִחיר ה'. יַח ה' – ְלֶמֶלְך ּבְ ִלְמׁשִ   6

אּול – ְלָהְרגֹו. ָלקּום ֶאל־ׁשָ   7

יו  אּול ַוֲאָנׁשָ ָ ּשׁ ַאֲחֵרי־ֵכן – ַאֲחֵרי ׁשֶ   8
ִהְתַרֲחקּו ְמַעט.

י ָעֶליָך. י, ִרַחְמּתִ ָחס ָעֶליָך – ַחְסּתִ 10  ַוּתָ

ּה – אֹוֵרב ִלי  י ְלַקְחּתָ ֹצֶדה ֶאת־ַנְפׁשִ  11
ְלָהְרֵגִני.

דּום. ם ַהּקָ ְתּגָ ְדמֹוִני – ַהּפִ ל ַהּקַ ְמׁשַ  13

ְרעׁש ֶאָחד –  ֶלב ֵמת, ַאֲחֵרי ּפַ ַאֲחֵרי ּכֶ  1� 
ֵהם ַחְסֵרי ֵעֶרְך. ׁשֶ

ן – ְלׁשֹוֵפט. ְלַדּיָ  1�

ם. ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ַכּלֹות – ּכַ ּכְ  16

יָת ְלַמֲעִני  ִני ַהּטֹוָבה – ָעׂשִ ַמְלּתַ ּגְ  17 
ַרק טֹוב.

יר אֹוִתי. ַרִני – ִהְסּגִ ִסּגְ  18

ִמיד. ׁשְ ְכִרית – ַאל ּתַ ִאם־ּתַ  21

ָאְרָבה ְלָדִוד  ָנה ׁשֶ ּכָ ָעָרה? ָמה ַהּסַ ּמְ אּול ּבַ ָאְרָבה ְלׁשָ ָנה ׁשֶ ּכָ ָמה ַהּסַ   .4
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ יו? ּכִ ַוֲאָנׁשָ

אּול.  נּות ְוַלֲהֹרג ֶאת ׁשָ ּמְ ל ֶאת ַהִהְזּדַ ּנּו ְלַנּצֵ ְרׁשּו ִמּמֶ ִוד ּדָ י ּדָ א. ַאְנׁשֵ   .5
ְכֵנַע אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ֹזאת? ֵאיֶזה ִטעּון ִנּסּו ְלׁשַ ּבְ

ה?  ֲעׂשֶ דּותֹו ַלּמַ ִוד ֶאת ִהְתַנּגְ יַע ּדָ ֵאיֶזה ִטעּון ַמּבִ ב. ּבְ

ַמע  ָ ִוד ְלִהּשׁ ל ּדָ ִוד ֵמִעיד ֵסרּובֹו ׁשֶ ל ּדָ כּוָנה ׁשֶ ג. ַעל ֵאיזֹו ּתְ
ַלֲעָצָתם?

אּוַלי ָהיּו ְלָדִוד: בֹות ׁשֶ ְמֵין ַמְחׁשָ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ  

ל  ִני ְלֹאֶרן. ָמה ְמקֹורֹו ׁשֶ ָבִרים!" ָאַמר ּדָ ּדְ ַע אֹוִתי ּבִ ּסֵ ְפִסיק ְלׁשַ 6. "ּתַ
ּטּוי? ַהּבִ

קּו ֶאת  ַמְלּכֹו? ַנּמְ אֹוְיבֹו אֹו ּכְ אּול: ּכְ ִוד ְלִהְתַיֵחס ְלׁשָ א. ֵאיְך ָצִריְך ּדָ   .7
ְתֶכם.  ֶעְמּדַ

אּול? ל ׁשָ ַנף ְמִעילֹו ׁשֶ ִוד ֶאת ּכְ ַרת ּדָ ב. ַמּדּוַע ּכָ

5. ג. שיקול דעת; ראייה 
לרחוק – הוא יהיה פעם 

מלך, וצריך להחדיר בעם 
יחס כבוד למלך באשר 

הוא.



100   �   שמואל א פרק כד

ִוד? ג. ַמּדּוַע ִהְתָחֵרט ּדָ

ה אֹותֹו". ּטּוי: "ִלּבֹו ִהּכָ ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ְתבּו ִמְקֶרה ָקָצר ְוִהׁשְ ד. ּכִ

ה ֹזאת?  אּול. ַמּדּוַע ָעׂשָ ְדָבִרים ֶאל ׁשָ ָנה ּבִ ִוד ּפָ א. ּדָ   .8

ְתבּו  אּול? ּכִ ָכבֹוד ְלׁשָ ִוד ִמְתַיֵחס ּבְ ּדָ ר ִלְלֹמד ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ ב. ִמּמָ
ְסִעיִפים. ּבִ

ָנתֹו ִלְפּגַֹע ּבֹו?  ַכּוָ י ֵאין ּבְ אּול, ּכִ ְכֵנַע ֶאת ׁשָ ִוד ְלׁשַ ה ּדָ יַצד ִנּסָ ג. ּכֵ
ְסִעיִפים. ְפסּוִקים 9 ַעד 15 ְוִכְתבּו ּבִ ֵהָעְזרּו ּבִ

ד  ת ַהּבַ ִפּסַ ִוד ְמַנְפֵנף ּבְ ר ָרָאה ֶאת ּדָ ֲאׁשֶ אּול ּכַ ר ׁשָ ָמה ִנְזּכַ ֲערּו, ּבְ ׁשַ   .9
סּוק 27 ּוָפסּוק 28(. ֶרק טו, ּפָ ל ְמִעילֹו? )ְראּו ּפֶ ׁשֶ

ּה".  י ְלַקְחּתָ ה ֹצֶדה ֶאת־ַנְפׁשִ אּול: "ְוַאּתָ ִוד ָאַמר ְלׁשָ א. ּדָ  .10 
ין "ֹצֶדה" ְל"ַצִיד"? ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ

ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ירֹות, ִמׁשְ הּו ְיׁשִ ֶ ר לֹא רֹוִצים לֹוַמר ַמּשׁ ֲאׁשֶ ב. ִלְפָעִמים, ּכַ
ֹוֵמַע ְלַנֵחׁש ְלִמי אֹו ְלָמה  ִאיִרים ַלּשׁ ל, ּוַמׁשְ ָמׁשָ ם אֹו ּבְ ִפְתּגָ ּבְ

ִעים ֵיֵצא  ם: "ֵמְרׁשָ ְתּגָ ּפִ ְדָבָריו ּבַ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ִוד ִהׁשְ ָנה. ּדָ ּוָ ַהּכַ
ם?  ְתּגָ אּול ְלָהִבין ֵמַהּפִ ע" – ָמה ָצִריְך ָהָיה ׁשָ ֶרׁשַ

ּלֹא  אּול, ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ׁשָ ֵדי ְלׁשַ ִוד ּכְ ׁש ּדָ ּמֵ ּתַ ּמּוִיים ִמׁשְ ֵאילּו ּדִ ג. ּבְ
ף ַאֲחָריו? ְרּדָ ּמִ יְך ּבַ ַדאי ְלַהְמׁשִ ּכְ

יעּו ָעָליו.  ּפִ ִוד ִהׁשְ ְבֵרי ּדָ ּדִ אּול ְלָדִוד ִנְרֶאה ׁשֶ ל ׁשָ ְתׁשּוָבתֹו ׁשֶ א. ּבִ  .11
תּוב: הֹוִכיחּו ֵמַהּכָ

ָחָטא. ָכְך ׁשֶ יר ּבְ אּול ִהּכִ ָ ּשׁ • ׁשֶ

אּול ִהְתָחֵרט. ָ ּשׁ • ׁשֶ

ִוד ִיְמלְֹך. ּדָ ה ׁשֶ ִלים ִעם ָהֻעְבּדָ אּול ִהׁשְ ָ ּשׁ • ׁשֶ

יָך ָהָרָעה".  ַמְלּתִ ִני ַהּטֹוָבה, ַוֲאִני ּגְ ַמְלּתַ ה ּגְ אּול ָאַמר ְלָדִוד: "ַאּתָ ב. ׁשָ
אּול?  ֵון ׁשָ ְלָמה ִהְתּכַ

8. ג. דוד אינו מאשים את 
שאול ישירות ותולה את 
רדיפתו של שאול אחריו 

בדברי הסתה: "למה 
תשמע את דברי אדם?" 

• דוד מכנה אותו: 
"אדוני". הוא משתמש 

בפתגם, משל קדום, כדי 
לא לומר למלך ישירות 

שמעשיו מרושעים. 
• יכולתי להרוג אותך ולא 
עשיתי כן. )הוא גם מציג 

להוכחה את פיסת המעיל 
שכרת.( 

• אינני רוצה לפגוע 
במשיח ה' במלך. 

• אלוהים ישפוט ביני 
ובינך. כלומר לא אהיה 

השופט ולא המוציא 
לפועל של עונשך. 

10. ב. הוא הרשע, ומעשיו 
הם מעשי רשע. 

11. ב. התלמידים ייזכרו: 
א. דוד הקל על סבלו של 

שאול בנגינתו ב. הציל את 
כבודו כשנחלץ לתפקיד 
איש הביניים מול גלית. 
ג. שירת בנאמנות בצבא 

שאול. 
לעומתו: א. שאול ניסה 
להרוג את דוד בחניתו 

וכן שלח אותו למשימות 
מסוכנות מול פלשתים 
תמורת מיכל. ב. בגלל 
שאול הפך דוד לפליט 

 הנע ונד ממקום למקום. 
ג. שאול גם הפריד בינו 
לבין אשתו מיכל שלא 

הצטרפה אליו. 
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ירּו. ֶכם ֵאמּון? ַהְסּבִ אּול ְלָדִוד עֹוְררּו ּבָ ְבֵרי ׁשָ א. ַהִאם ּדִ  .12

ם. קּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ אּול? ַנּמְ ִוד ֶהֱאִמין ְלִדְבֵרי ׁשָ ב. ַהִאם ּדָ

אּול" –  ִוד ְלׁשָ ַבע ּדָ ָ ּשׁ תּוב: "ַוּיִ ֶרק ּכָ ם ֶאת ַהּפֶ ַסּיֵ סּוק ַהּמְ ּפָ ּבַ  .13 
ע? ּבַ ַעל ָמה ִנׁשְ

רֹוְקס ר ּבְ אּול. ִצּיֵ י ׁשָ ִוד ָחס ַעל ַחּיֵ ּדָ
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פרק כה

 עִּמּות ּבֵין ּדָוִד וְנָבָל הַּכְַרְמלִי 
ִמנִכְּבְֵדי ֵׁשבֶט יְהּודָה

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 17-1

ֵני ֵארּוִעים. ָמה ֵהם? ר ֵמיָדע ַעל ׁשְ ַחּבֵ ָפסּוק 1 מֹוֵסר ַהּמְ א. ּבְ   .1

ִוד? י ּדָ מּוֵאל ַעל ַמֲעׂשֵ ל ׁשְ יַע מֹותֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ב. ׁשַ

יהּוָדה? ּבִ יַע ָנָבל ְלַכְרֶמל ׁשֶ ְכבֹודֹו ִהּגִ ּלִ א. ַמהּו ָהֵארּוַע ׁשֶ   .2

קּוָפה ַהִהיא  ּתְ ים ּבַ ל ֲאָנׁשִ ָרם ׁשֶ ד ָעׁשְ ר, ְלִפי ָמה ִנְמּדַ ֻסּפָ ב. ְלִפי ַהּמְ
סּוק 2(.  ֶרק יג, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ם ּבְ )ְראּו ּגַ

ל  כּונֹוֶתיָה ׁשֶ ל ָנָבל מּול ּתְ כּונֹוָתיו ׁשֶ ֵני טּוִרים: ּתְ ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ   .3
ֲאִביַגִיל.

ה  ר ָאַמר: "ּכֹה ֶלָחי ְוַאּתָ ֲאׁשֶ ִוד ִלְמֹסר ְלָנָבל ּכַ ן ּדָ ּוֵ א. ְלָמה ִהְתּכַ   .4
לֹום"?  ר־ְלָך ׁשָ לֹום, ְוֹכל ֲאׁשֶ לֹום, ּוֵביְתָך ׁשָ ׁשָ

ָבל? נֹות ָמזֹון ִמּנָ ל ַמּתְ ִוד ְלַקּבֵ ַרׁש ּדָ ב. ַמּדּוַע ּדָ

ְצלּום ֵאזֹור ִמְרֶעה  ּתַ
ר ְיהּוָדה ִמְדּבַ ּבְ

1. ב. דוד הבין שהוא 
איבד את התומך המרכזי 

שלו, שהיה בכוחו להשפיע 
על העם לבחור בו למלך 

אחרי מות שאול. 
4. דוד מעוניין לבנות את 

עצמו כשליט מקומי בגבול 
המדבר, הרחק משאול. 

אחת מדרכי השליטה 
היא קבלת מסים מתושבי 
האזור. שלב זה יהיה קרש 

קפיצה למלכות עם מות 
שאול. ההגנה שהוא נתן 

לרועי נבל מבלי שהתבקש 
שימשה אותו למטרה זו. 
המורים ישקלו אם לומר 
לתלמידים שפעולת דוד 

דומה למה שמכונה היום 
‘'דמי חסות'' – דבר חמור 

כשלעצמו.
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ָפסּוק 3,   נּו ּבְ ִוד? ַעּיְ ת ּדָ א. ַמּדּוַע לֹא ָרָצה ָנָבל ְלֵהָענֹות ִלְדִריׁשַ   .5
ּוִבְפסּוִקים 10–11.

ל ָנָבל ְלַהֲאִכיל ֶאת  ן ְלָהִבין ֶאת ֵסרּובֹו ׁשֶ י ִנּתָ ב. ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ּכִ
ה,  רּוב ַהּזֶ יִקים ֶאת ַהּסֵ ְצּדִ ִוד. ַנּסּו ִלְכּתֹב ִטעּוִנים ַהּמַ י ּדָ ַאְנׁשֵ

רּוב. ָתם ִטעּוִנים ֶנֶגד ַהּסֵ ּוְלֻעּמָ

ִמיָכתֹו  ל ָנָבל ְלָדִוד נֹוֵבַע ִמּתְ ֲחסֹו ׁשֶ ּיַ יק ׁשֶ ר ְלַהּסִ ג. ַהִאם ֶאְפׁשָ
טּו. ירּו ְוַצּטְ אּול? ַהְסּבִ ׁשָ ּבְ

ט  ּפָ ׁשְ ָנָבל? ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ִוד ֶאת ְרצֹונֹו ִלְנֹקם ּבְ ק ּדָ יַצד ְמַנּמֵ ּכֵ א.    .6
סּוק 21.  ְתִאים ִמּפָ ַהּמַ

רּו  ַחת טֹוָבה" הּוא ִניב ְלׁשֹוִני. ַחּבְ יב ָרָעה ּתַ ט "ֵהׁשִ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ב. 
ִניב ֶזה. ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ִמׁשְ

יתֹו ִהיא  ֵני ּבֵ ָנָבל ּוְבָכל ּבְ ִוד ִלְנֹקם ּבְ ַהְחָלַטת ּדָ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .7
ֶבת  ֶ ּזֹו ָהְיָתה ַהְחָלָטה ְמֻחּשׁ ַהְחָלָטה ָרָעה ּוְפִזיָזה ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ

ֵאזֹור. יט ּבָ ּלִ ׁשַ ס ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָרתֹו ָהְיָתה ְלַבּסֵ  ּוַמּטְ
ירּו. יִמים? ַהְסּבִ ם ַמְסּכִ ה ַאּתֶ ִעם ֵאיזֹו ֶעְמּדָ

ִוד? ְפֵני ּדָ רּויֹות נֹוָספֹות ִלְתגּוָבה עֹוְמדֹות ּבִ ֵאילּו ֶאְפׁשָ  .8

5. ב. טיעונים אפשריים 
התומכים בהחלטת נבל: 
א. הוא לא שכר את דוד 

ואנשיו ולכן אינו חייב 
לשלם להם. ב. הוא 

רואה בדוד מורד בשאול 
הבא לדרוש ממנו מס. 

ג. תמיכתו נתונה לשאול. 
ד. אולי פחד מנקמת שאול. 

הטיעון המרכזי נגד 
החלטתו: דוד ואנשיו בכל 

זאת שמרו על העדר. הצאן 
והרועים לא נפגעו. ולפי 
מידת החסד, יכול נבל 

העשיר לשלם לדוד, שהרי 
הוא ואנשיו נזקקו למזון 

למחייתם. 
ג. התלמידים יאתרו את 

המשפט: "היום רבו עבדים 
המתפרצים איש מפני 

אדניו", יזהו שאדון הוא 
כינויו של שאול והעבד 

המורד הוא דוד, ויבינו שכך 
ראה זאת נבל ומכאן יש 

לשער, שהיה נאמן לשאול. 
אבל אין זה בהכרח כך; 
ייתכן שרק רצה לרמוז 
שדוד נמצא במעמד של 
בורח, והוא, נבל, יכול 

להסגירו, ומוטב שייזהר.
6. יש להניח שהתלמידים 
התומכים בדעה הראשונה 

יאמרו שמעשיו של נבל 
אינם מצדיקים עונש מוות 
לו ולבני ביתו, וששפיכות 

דמים אמנם תפחיד אנשים, 
אך תעורר התנגדות לדוד 

ותפגע בסיכוייו להגיע 
למלכות. 

הנימוקים לתמיכה בדעה 
השנייה: בעין גדי הכרנו 

את דוד כמנהיג שקול 
הנמנע מלהרוג את שאול 
אויבו גם כשנופלת לידיו 

ההזדמנות לעשות זאת. לכן 
אפשר לשער שגם במקרה 
זה תכניתו ללמד את נבל 

לקח ולפגוע בו ובמשפחתו 
הייתה מתוך מחשבה 

להטיל אימה באזור, כדי 
שהאנשים יתמכו בו מתוך 

הכרה בכוחו. 
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ל  ּמּות ׁשֶ ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי – ּכַ  18
בּוָאה  ְרִעיֵני ּתְ ָלֵיי ּגַ ה ּדְ לֹוׁשָ ׁשְ ּכִ

 ְקלּוִיים.
ׁשֹות. ֵאִנים ְמֻיּבָ ֵבִלים – ּתְ ּדְ

ם. ֶקר – ְלִחּנָ ֶ ַאְך ַלּשׁ  21 
ְוֹלא־ִנְפַקד – ֹלא ָחַסר.

ּזּוי ְלֶגֶבר. ִקיר – ְלׁשֹון ּבִ ין ּבְ ּתִ ַמׁשְ  22

ר ְמָנֲעָך ה' ִמּבֹוא ְבָדִמים – ה'  ֲאׁשֶ  26
ָך ַלֲהרֹג.  ָמַנע ִמּמְ

ַע ָיְדָך ָלְך – ה' עֹוֵצר אֹוְתָך  ְוהֹוׁשֵ
ְנֹקם  לֹוַמר ִמּלִ יַע ֶאת ַעְצְמָך, ּכְ הֹוׁשִ ִמּלְ

ָנָבל. ַעְצְמָך ּבְ ּבְ

נֹות. ּתָ ָרָכה – ַהּמַ ַהּבְ  27

אֲבִיגַיִל ּפֹוגֶֶׁשת ֶאת ּדָוִד

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 44-14 

ּה?  ְחּתָ ּפַ ָנה ָהאֹוֶרֶבת ִלְבֵני ִמׁשְ ּכָ יַצד נֹוַדע ַלֲאִביַגִיל ַעל ַהּסַ א. ּכֵ   .1
ְפסּוִקים 14 ַעד 18. נּו ּבִ ַעּיְ

ִוד  י ַנֲעֵרי ּדָ ַלּפֵ ַער ָהרֹוֶעה ְמָתֵאר ֶאת ִהְתַנֲהגּות ָנָבל ּכְ ב. ַהּנַ
ָוָנה? ֶהם" – ְלָמה ַהּכַ ַעט ּבָ ּטּוי: "ַוּיָ ּבִ ּבַ

ְפסּוִקים 14  ַער ָהרֹוֶעה ְלָדִוד ּבִ ל ַהּנַ ין ַיֲחסֹו ׁשֶ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ ג. 
ְפסּוִקים 10 ַעד 12? ל ָנָבל ְלָדִוד ּבִ ַעד 17, ְלֵבין ַיֲחסֹו ׁשֶ

ֶנת ֶאת  ִהְתַנֲהגּות ָנָבל ְמַסּכֶ ַער ֶאת ֲאִביַגִיל ׁשֶ ְכֵנַע ַהּנַ יַצד ְמׁשַ ד. ּכֵ
ּה? ְחּתָ ּפַ ל ִמׁשְ ּכָ

ֲחָרה ֲאִביַגִיל  ה ּבָ ֻעּלָ ֶרְך ּפְ ֵאיזֹו ּדֶ ּבְ   .2
י  יָה ְוֶאת ַחּיֵ יל ֶאת ַחּיֶ ֵדי ְלַהּצִ ּכְ

ה? ְחּתָ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ

ע  ַאְרּבַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ א.  ַהּמְ   .3
ֵדי ְלָתֵאר  ָעִלים ּכְ ֵהן ּפְ ים ׁשֶ ִמּלִ

ל ֲאִביַגִיל  ֶאת ִהְתַנֲהגּוָתּה ׁשֶ
ִוד.  ה ִעם ּדָ ִגיׁשָ ֶרַגע ַהּפְ ּבְ

 ַהֲעִתיקּו אֹוָתם ִמּתֹוְך 
סּוק 23. ּפָ

ב. ֵאיֶזה ֶמֶסר רֹוָצה ֲאִביַגִיל 
ִהְתַנֲהגּוָתּה זֹו? ְלַהֲעִביר ְלָדִוד ּבְ

1. ב. השימוש במילה 
"ויעט" מעיד שהתנהגותו 
של נבל היתה כהתנהגותו 

של עוף טורף - העיט. 
השימוש במילה זו מדגיש 
את התנהגותו הבוטה של 

נבל.
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א ָנא – ְסַלח ָנא. ׂשָ  28 
ֶלת ַמְלכּות. ִית ֶנֱאָמן – ׁשֹוׁשֶ ּבַ

אּול. ָנה ְלׁשָ ּוָ ָקם ָאָדם – ַהּכַ ַוּיָ  29

יל  ְכׁשִ ּיַ הּו ׁשֶ ֶ ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול – ְלַמּשׁ  31
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ְוַיְפִחיד אֹוְתָך. ּבְ

ַחד. ִים ְלָתֵאר ּפַ ְרּכַ יק ּבִ ּטּוי ּפִ ּבִ ּבַ

 . ָאַמְרּתְ ַעם ׁשֶ ְבֵרי ַהּטַ ַטְעֵמְך – ּדִ  33

ֵתְך. ׁשָ ּקָ ל ֶאת ּבַ ָנִיְך – ֲאִני ְמַקּבֵ א ּפָ ָוֶאּשָׂ  3�

כּוָנה  ֹחֶסר ֶנֱאָמנּוָתּה ְלַבֲעָלּה ִהיא ּתְ אי ָיְדָעה ׁשֶ ַוּדַ ֲאִביַגִיל ּבְ  .4
הּו ָחׁשּוב יֹוֵתר  ֶ ׁש ַמּשׁ ּיֵ ְרֶאה, ׁשֶ ִפי ַהּנִ ָבה ּכְ ָרָעה, ֲאָבל ִהיא ָחׁשְ

ָבר? ֱאָמנּות ְלָנָבל – ָמה ַהּדָ ֵמַהּנֶ

ּלֹא ִלְנֹקם?  ִוד ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ּדָ ֵדי ְלׁשַ א. ֵאילּו ִטעּוִנים ַמֲעָלה ֲאִביַגִיל ּכְ   .5
ִאים: ִעיִפים ַהּבָ ּסְ ֵהָעְזרּו ּבַ

ל ָנָבל?  ָמתֹו ׁשֶ ֵדי ְלַהְפִחית ֵמַאׁשְ •  ָמה אֹוֶמֶרת ֲאִביַגִיל ּכְ   
ִוד? ה ַמְזִהיָרה ֲאִביַגִיל ֶאת ּדָ •  ִמּמָ   

ְבִטיָחה ֲאִביַגִיל ְלָדִוד? ּמַ מּול ׁשֶ •  ָמה ַהּגְ   

יֹוֵתר ֶאת  ְכֵנַע ּבְ ִ ּשׁ עּון ׁשֶ ּטִ ל ֲאִביַגִיל ִנְרֶאה ּכַ עּוִנים ׁשֶ ב. ֵאיֶזה ֵמַהּטִ
קּו. ְכִניתֹו ִלְנֹקם? ַנּמְ ִוד ַלְחֹזר ּבֹו ִמּתָ ּדָ

ִית ֶנֱאָמן".  ה ה' ַלאֹדִני ּבַ י ָעׂשה־ַיֲעׂשֶ ג. ֲאִביַגִיל אֹוֶמֶרת ְלָדִוד: "ּכִ
ר ֶזה? ּתּוְכלּו  ֶהְקׁשֵ ִית" ּבְ ה "ּבַ ָלּ ֶאֶלת ֵיׁש ַלּמִ ָמעּות ֻמׁשְ ֵאיזֹו ַמׁשְ

ּלֹון. ּמִ ְלֵהָעֵזר ּבַ

ֶכל, ֲחָכָמה. ֵאיְך ּתֹוִכיחּו  ֲאִביַגִיל ָהְיָתה טֹוַבת ׂשֵ ן ׁשֶ ר ְמַצּיֵ ַסּפֵ ַהּמְ   .6
ֹזאת?  ָאֵכן ָהְיָתה ּכָ ׁשֶ

ָנָבל  ָקָמה ּבְ ָמתֹו ָלֶסֶגת ֵמַרְעיֹון ַהּנְ ִוד ֵמַהְסּכָ ר ִלְלֹמד ַעל ּדָ ָמה ֶאְפׁשָ   .7
יתֹו? ּוִבְבֵני ּבֵ

ד אֹוָתנּו ַהּקֹוְרִאים? ל ָנָבל ְלַלּמֵ א ִסּפּור מֹותֹו ׁשֶ ָמה ּבָ א.   .8

ט  ּפָ ָפסּוק 39 ִמׁשְ ָנָבל. ִמְצאּו ּבְ ד ה' ָהְיָתה ּבְ ּיַ ב ׁשֶ ִוד ָחׁשַ ם ּדָ ּגַ ב. 
ַהּמֹוִכיַח ֹזאת.

4. אביגיל רצתה למנוע 
שפיכות דמים. היא ראתה 

בהצלת חיי אדם ערך 
עליון ולשם כך הייתה 
מוכנה להסתיר מנבל 

את תוכנית ההצלה שלה 
ואפילו לדֵבר עליו רעות 

באזני דוד כדי לפייסו.
5. א. אביגיל מסיטה את 

תשומת הלב של דוד מנבל 
אליה: "בי אדני העוון". 

מדברת על רשעותו של נבל 
ובכך ממקמת את עצמה 

בצדו של דוד ומבדילה את 
עצמה מבעלה "לא ראיתי 

את נערי אדני אשר שלחת" 
)פסוק 24(.

בעוד שנבל מכנה את דוד 
"עבד מתפרץ" היא מכנה 

אותו "אדני". היא מבקשת 
שלא ישים לבו לרשע כמו 
נבל )פסוק 25(. ב. אביגיל 
טוענת שאל לו לקחת את 

החוק לידיו, שהנקמה 
תיזקף לגנותו של דוד 

ותכשיל אותו. ג. אביגיל 
מדברת על הגמול החשוב 

שהוא עתיד לזכות בו: 
"בית נאמן". 

ג. למלה "בית" יש גם 
משמעות מושאלת: שושלת 

מלכות.
7. דוד הבין שהמחשבה 

לעשות דין לעצמו שגויה. 
הוא מגלה איפוק, שיקול 
דעת, מוסריות ואנושיות 
כשם שעשה במפגש עם 

שאול בפרק כד. 
8. המוות הפתאומי יכול 
להעיד שיש דין ויש דיין ועונשו של נבל בא מידי שמיים.
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ר ָיקּוב ִויְלַמְסזֹון ַוט ִוד ַוֲאִביַגִיל, ִצּיֵ ּדָ
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ּבְִפָרִקים כו-כז ְמסָֻּפר:

ר: ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהּלִ ָרִקים כו כז ֵאיָנם ּבְ ּפְ
אּול ְוהֹוִדיעּו לֹו  ה ִעם ׁשָ ֻעּלָ פּו ּפְ ּתְ ֶבט ְיהּוָדה, ׁשִ ַנֲחַלת ׁשֵ ּבְ ֵבי ָהִעיר ִזיף ׁשֶ ּתֹוׁשָ

ְסִביַבת ִעיָרם. ר ּבִ ּתֵ ִוד ִמְסּתַ ָראּו ֶאת ּדָ ׁשֶ
ֵלט  אּול ּוַמְחִליט ְלִהּמָ ַיד ׁשָ ׁש ִלּפֹול ּבְ ִוד חֹוׁשֵ ף ַאֲחָריו. ּדָ אּול יֹוֵצא ְלִמְרּדָ ׁשָ

ֶדה  ן לֹו ֶאת ַאַחת ֵמָעֵרי ַהּשָׂ ּתֵ ּיִ ׁש ֵמָאִכיׁש ׁשֶ ִוד ְמַבּקֵ ת. ּדָ ת, ְלָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ִלְפֶלׁשֶ
ּה. ָאִכיׁש נֹוֵתן ְלָדִוד  בּו ּבָ ְ חֹוֵתיֶהם ִיְתַיּשׁ ּפְ יו ּוְבֵני ִמׁשְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ּדָ ֵדי ׁשֶ ּיֹות, ּכְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

יט ָהִעיר ִצְקָלג. ּלִ ִוד הֹוֵפְך ְלׁשַ ֶאת ָהִעיר ִצְקָלג. ּדָ
ָחיּו  ְזִרי ׁשֶ ׁשּוִרי ְוַהּגִ יטֹות ַעל ֲעָמֵלק ַהּגְ ׁשִ יו עֹוְרִכים ּפְ ִוד ַוֲאָנׁשָ ְתמּוָרה ְלִצְקָלג ּדָ ּבִ

ר ֶאת  ִוד לֹא ְמַסּפֵ ת. ּדָ יטֹות ְלָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ׁשִ ַלל ַהּפְ ִוד ֵמִביא ֶאת ׁשְ ְדרֹום ָהָאֶרץ. ּדָ ּבִ
ֶבט ְיהּוָדה.  ט ַעל ׁשֵ ׁשַ ּפָ ר לֹו ׁשֶ ָהֱאֶמת ְלָאִכיׁש. הּוא ְמַסּפֵ

ס ֶאת  ה ְלַבּסֵ ם ִנּסָ ֶבט ְיהּוָדה, ׁשָ ְטֵחי ׁשֵ תֹוְך ׁשִ ִוד ּבְ 10. ַעד ּכֹה ַחי ּדָ
ִוד ָעַזב ֶאת ַמְמֶלֶכת  ּדָ ר ׁשֶ ֶפֶרק כז ְמֻסּפָ ַמְנִהיג ְמקֹוִמי. ּבְ ַעְצמֹו ּכְ
ֶהְחִליט  ט ִלְפֵני ׁשֶ אי ִהְתַלּבֵ ַוּדַ ִוד ּבְ ת. ּדָ ְפֶלׁשֶ אּול ְוָעַבר ָלגּור ּבִ ׁשָ

ְך.  ַעל ּכָ

ת? ֲעָבר ִלְפֶלׁשֶ ב ַעל ַהּמַ ֲערּו, ָמה ָחׁשַ א. ׁשַ

יהּוָדה?  ֲארּות ּבִ ָ ב ַעל ַהִהּשׁ ֲערּו, ָמה ָחׁשַ ב. ׁשַ

ִליָטתֹו? ִוד ִלׁשְ ל ּדָ ּבֵ ּקִ ם ָהִעיר ׁשֶ ג. ָמה ׁשֵ

ִנים ָיפֹות? ֵסֶבר ּפָ ִוד ּבְ ת ֶאת ּדָ ל ָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ד. ַמּדּוַע ִקּבֵ

ָיֵמינּו ם ּבְ ת. ֻצּלַ ל ּגַ ּתֵ
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ַמַּפת נְדּוֵדי ּדָוִד

ה: ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננֹו ּבַ
ֵני  ַרח ִמּפְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִוד ּכַ ָבִטים ָנַדד ּדָ ְ ֲחלֹות ַהּשׁ ֵאיזֹו ַנֲחָלה ִמּנַ ּבְ   .1

אּול? ׁשָ

ה  ּבָ בּו ַעל יֹוֵתר ִמּסִ ֵלט ְלֵאזֹור ֶזה? ִחׁשְ ְוָקא ְלִהּמָ ַחר ּדַ ַמּדּוַע ּבָ   .2
ַאַחת.

אּול ְלֶאֶרץ אֹוֵיב:  ְמֶלֶכת ׁשָ ֵלט ִמּמַ ִוד ֶהְחִליט ְלִהּמָ ּדָ  .3

רּויֹות ָעְמדּו ְלָפָניו? ֵאילּו ֶאְפׁשָ א. 

ֲערּו ַמּדּוַע? ַחר, ׁשַ רּות ּבָ ֵאיזֹו ֶאְפׁשָ ּבְ ב. 

ה.  ּפָ ּמַ ל ֵמָאִכיׁש ֶאת ִצְקָלג. ִמְצאּו ֶאת ְמקֹוָמּה ּבַ ִוד ִקּבֵ ּדָ ג. 

ִצְקָלג ִעם  ָעַבר ִלְחיֹות ּבְ ְך ׁשֶ ָהָיה ְלָדִוד ִמּכָ ְתרֹון ׁשֶ ֲערּו ָמה ַהּיִ ׁשַ ד. 
יו. ֲאָנׁשָ

1,2. מהמפה אפשר להסיק 
שדוד בחר להימצא בקרב 
בני שבטו, הוא הכיר את 

פני השטח במקום וקיווה 
למצוא תמיכה מאנשי 

שבטו. ולהתבסס כמנהיג 
מקומי.

3. דוד יכול היה להימלט 
לעמון או למואב שבמזרח 
הירדן. הוא בחר להימלט 

לאכיש מלך גת. משום 
שידע ששאול לא יעיז 

לחפשו שם.
צקלג היתה מרוחקת מגת 

ולדוד היה חופש לפעול 
שלא תחת עינו הפקוחה 

של אכיש.



שמואל א פרק כה  �   109

לְִסּכּום

מּוֵאל?   אּול ְלכֹוֵנן ַמֲעֶרֶכת ְיָחִסים טֹוָבה א. ִעם ׁשְ ַמּדּוַע לֹא ִהְצִליַח ׁשָ  .1 
ִוד? ב. ִעם ּדָ

ם ִחידֹות. ם ַאּתֶ רּו ּגַ ְרצּו ַחּבְ ִלְפֵניֶכם ִחידֹות. ִאם ּתִ  .2

ל יא ְמֻהּלָ הּוא ָהָיה ֶמֶלְך ּוַמְצּבִ
ַח ֶאת אֹוְיָביו,  ּצֵ ּנִ   ׁשֶ

ם.   ַאְך ָחַמל ַעל ַמְלּכָ
ים ָהָיה לֹו ֲחָבל ֲעֵלי ַהַחּיִ ם ַעל ּבַ  ּגַ

ָלל. ׁשָ ם ּכְ ָלֵכן ֶהְחִליט ְלַקְחּתָ

יא? ְצּבִ ִמי ַהּמַ
ַח?  ֶאת ִמי ִנּצֵ

  ַעל ֵאיֶזה ַצו ְמֹפָרׁש ָעַבר?

ב  ר ָחׁשַ ֲאׁשֶ  הּוא ָטָעה ּכַ
א ִיְהֶיה ֱאִליָאב. ֶלְך ַהּבָ ַהּמֶ ׁשֶ

ְבֹחר ֶמֶלְך  ּלִ  הּוא ָלַמד ׁשֶ
ְלִפי ַמְרֶאה

ֶזה לֹא ָנכֹון ְולֹא ָיֶאה.

ִמי ָטָעה?

ְרֶצה ה ּתִ ָ י ְלִאּשׁ ּתִ "ִאם ֶאת ּבִ
ים ָהֵבא!" ּתִ ִלׁשְ  ָעְרלֹות ֵמָאה ּפְ

יָמה ׂשִ א ַהּמְ ָרב ּוִמּלֵ  הּוא ָיָצא ַלּקְ
ה. ָ ל ְלִאּשׁ ֶלְך ִקּבֵ ת ַהּמֶ   ְוֶאת ּבַ

ִמי ָהָאב?
  ִמי ֶהָחָתן?

ֵנא ֶאת ֲחָתנֹו הּוא ׂשָ
א. ר ּבֹו ִקּנֵ ּוְבִעּקָ

ָניו ַרח ִמּפָ ֶהָחָתן ּבָ
ף ַאֲחָריו. ְוהּוא ָיָצא ְלִמְרּדָ

הּוא לֹא ִהְצִליַח ְלָתְפסֹו
ב ַמר ֶנֶפׁש ְלֵביתֹו. ְוׁשָ

ִמי ָהרֹוֵדף?



 הִַּסּפּור עַל הֵָארּועִים 
ֶׁשהֵבִיאּו לְמֹות ָׁשאּול
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ַמַּפת ַמַּסע ִצְבאֹות ִיְׂשָרֵאל ּוְפִלְׁשִּתים ְלִמְלָחָמה ַּבִּגְלּבֹוַע



112   �   שמואל א פרק כח

ֶּפֶרק כח

הֵָארּועִים ֶׁשהֹובִילּו לְמֹות ָׁשאּול

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ַהֶּפֶרק

ָרֵאל. ֵהיָכן ָקְבעּו ֶאת  ְכְננּו ִמְלָחָמה נֹוֶסֶפת ֶנֶגד ִיׂשְ ים ּתִ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ א.   .1
ה ּוְבָפסּוק 4. ּפָ ּמַ נּו ּבַ ָרב? ַעּיְ ְמקֹום ַהּקְ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ָעַבר ֶקַטע  ַפע ַמִים. ּבְ ה ְוׁשֶ ֲאָדָמה ּפֹוִרּיָ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ְמבָֹרְך ּבַ
ֶקל ְלִמְצַרִים.  ָרת ְוַהִחּדֶ ין ַאְרצֹות ַהּפְ ָרה ּבֵ ר ִחּבְ דּוָמה, ֲאׁשֶ ם" ַהּקְ ֶרְך ַהּיָ ִמ"ּדֶ

ּה ִעם  ּנֹוַח ָהָיה ַלֲעבֹר ּבָ ּום ׁשֶ ֶרְך זֹו ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה ִמּשׁ ִליָטה ַעל ּדֶ ְ ַהּשׁ
בֹות ִמְלָחָמה ְוָצָבא. ֶמְרּכְ

ם ְלָצְרֵכי ִמְסָחר.  ה ּגַ ׁשָ ּמְ ֶרְך זֹו ׁשִ ּדֶ
ים  ָבִטים ַהַחּיִ ְ ין ַהּשׁ ים ּבֵ ּתִ ִלׁשְ קּו ַהּפְ ּבּוׁש ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל, ְיַנּתְ נֹוָסף, ַעל ְיֵדי ּכִ ּבְ

ז ָהָאֶרץ. ֶמְרּכַ ים ּבְ ָבִטים ַהַחּיִ ְ ְצפֹון ָהָאֶרץ ַלּשׁ ּבִ
ל  ית ִלְכּבׁש ֶאת ּכָ ּתִ ִלׁשְ ְכִנית ּפְ ּבּוׁש ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ָהָיה ֵחֶלק ִמּתָ ּכִ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

אּול. ַמְמֶלֶכת ׁשָ

ט ַעל ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל?  ּלֵ ּתַ ים ְלִהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ב. ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ַלּפְ

ָפסּוק 5 ֶנֱאַמר:  ּבְ   .2 
ֱחַרד ִלּבֹו ְמֹאד".  ָרא, ַוּיֶ ים, ַוּיִ ּתִ אּול ֶאת־ַמֲחֵנה ְפִלׁשְ ְרא ׁשָ "ַוּיַ

ֲעִמית.  אּול ֵאיָנּה ּתֹוָפָעה ִמְקִרית אֹו ַחד ּפַ ל ׁשָ  ֶחְרָדתֹו ׁשֶ
סּוק 11. ֶפֶרק יז, ּפָ נּו ּבְ תֹוָפָעה זֹו? ַעּיְ ם ּבְ ָבר ִנְתַקְלּתֶ ֵהיָכן ּכְ

ָרב? ַבר ה' ִלְפֵני ַהּקְ ֹמַע ֶאת ּדְ אּול ִלׁשְ ֲערּו, ַמּדּוַע ָרָצה ׁשָ א. ׁשַ   .3

ל? ה' ְוִנְכׁשַ ֹאל ּבַ אּול ִלׁשְ ה ׁשָ ֶהן ִנּסָ ּבָ ָרִכים ׁשֶ ב. ָמֵהן ַהּדְ

אּול? ה' לֹא ָעָנה ְלׁשָ ר ׁשֶ הּוא ְמַסּפֵ ׁשֶ ר ִלְרֹמז ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּקֵ ג. ָמה ּבִ

ה  ר־ַיֲעׂשֶ ה ֵתַדע ֵאת ֲאׁשֶ ָלֵכן ַאּתָ   2 
ָך,  ֵחם ְלִצּדְ ֲאִני ֶאּלָ יָון ׁשֶ ָך – ּכֵ  ַעְבּדֶ

ה. ְרֶאה ָמה ֶאֱעׂשֶ ּתִ

עֹוִנים –  ּדְ ֵהִסיר ָהֹאבֹות ְוֶאת־ַהּיִ   3 
ִתְקׁשּור,  ָעַסק ּבְ ִמיד ֶאת ִמי ׁשֶ ִהׁשְ

ר  ִתים, ְוִהְתַיּמֵ ְבָיכֹול, ִעם ַהּמֵ  ּכִ
ָלַדַעת ֶאת ֶהָעִתיד.

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל  ּוב ּבְ ׁשּוֵנם – ִיּשׁ   � 
ֵעֶמק  ֶרת ָהִרים ּבְ ְרׁשֶ ְלּבַֹע – ׁשַ ּגִ ּבַ

ִיְזְרֶעאל.

ַאל אֹוָתּה ָמה  ּה – ְוֶאׁשְ ה־ּבָ ְוֶאְדְרׁשָ   7 
ים. ּתִ ִלׁשְ ְלָחָמה מּול ּפְ ּמִ ִיְקֶרה ּבַ

י ֶקֶסם  אֹוב – ֲעׂשִ קסומי ָנא ִלי ּבָ   8 
ּתּוַכל  ֵדי ְלַהֲעלֹות רּוַח ֵמת ׁשֶ  ּכְ

יד ִלי ֶאת ֶהָעִתיד. ְלַהּגִ

3. ב. • פנה לכוהן שישאל 
באורים ותומים. • פנה 

לפותרי חלומות )יש להניח 
שהתלמידים ייזכרו שיוסף 

פתר את חלומות מלך 
מצרים ושגדעון הסיק 

מחלום המדייני שינצח(. 
• פנה לנביאים שיגידו לו 

את דבר ה'.

3. ג. עבור שאול זהו אות 
מבשר רעות, אלוהים נטש 
אותו והוא חושש ממפלה. 
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ִמיד. ִהְכִרית – ִהׁשְ   9

ָדה.  מּות ִנְכּבָ  13  ֱאֹלִהים ָרִאיִתי – ָרִאיִתי ּדְ
י ָהֲאָדָמה. ֲעַמּקֵ ֹעִלים ִמן־ָהָאֶרץ – ִמּמַ

קֹום  ִני – הֹוֵצאָת אֹוִתי ִמּמְ ְזּתַ ה ִהְרּגַ ָלּמָ  1�
 ְמנּוָחִתי.

ַצר־ִלי – ֵיׁש ִלי ַצַער ְוָצָרה.

ַוְיִהי ָעֶרָך – ָהָיה ְלָך ְלאֹוֵיב.  16

י. ְנּתִ ּכַ י – ִהְסּתַ ַכּפִ י ּבְ ים ַנְפׁשִ ָוָאׂשִ  21

ַוְיָמֵאן – ֵסֵרב.  23

מּו אֹותֹו.  ּטְ ּפִ ֵמן ׁשֶ ק – ֵעֶגל ׁשָ ֵעֶגל־ַמְרּבֵ  2�
ַוּתֵֹפהּו – ַוּתֹאֵפהּו, ָאְפָתה אֹותֹו.

תּוב  ּכָ עֹוִנים ּכַ אֹובֹות ּוְבִיּדְ ֵני ַעּמֹו ְלִהְתַיֵעץ ּבְ אּול ָאַסר ַעל ּבְ ׁשָ   .4
ָנה ְלֶעְזָרה ְלַבֲעַלת  ַעְצמֹו ּפָ ָבִרים יח, 13-9(, ַאְך הּוא ּבְ ּתֹוָרה )ּדְ ּבַ

אּול? ּבֹו ִנְמָצא ׁשָ ב ׁשֶ ּצָ ד ַעל ַהּמַ ָהאֹוב. ָמה ֶזה ְמַלּמֵ

ְמֵין ֶאת  ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ   
ם  ַדְרּכָ יו ּבְ אּול ּוְמַלּוָ  ׁשָ

ְלַבֲעַלת ָהאֹוב:

אּול ֶאת  ה ׁשָ ַמּדּוַע ִרּמָ   .5 
ר  ֲאׁשֶ ֲעַלת ָהאֹוב ּכַ  ּבַ

ּה? ׁש ִעּמָ ִנְפּגַ

אּול  ׁש ׁשָ א. ַמּדּוַע ְמַבּקֵ   .6 
מּוֵאל?   ְלַהֲעלֹות ֶאת ׁשְ

אּול  ִדְבֵרי ׁשָ  ֵהָעְזרּו ּבְ
ָפסּוק 15. ּבְ

מּוֵאל  ה ׁשְ ֲערּו, ָמה ִקּוָ  ב. ׁשַ
ַמע?  ֹמַע? ּוָמה ׁשָ  ִלׁשְ
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

 

ת, יֹוַדַעת ָמה ִיְקֶרה  יק ָה"אֹוב", רּוַח ַהּמֵ עֹוָלם ָהַעּתִ ְלִפי ָהֱאמּוָנה ּבָ
ֵאלֹות.  ׁשְ ּה ּופֹוֶנה ֵאֶליָה ּבִ ְתַיֵעץ ִאּתָ ּמִ ָעִתיד ִויכֹוָלה לֹוַמר זֹאת ְלִמי ׁשֶ ּבֶ

ת  הּו ְוִכְבָיכֹול ַמְחִזיָרה ֶאת ַהּמֵ ְלׁשֶ ה ֶקֶסם ּכָ עֹוׂשָ ה ׁשֶ ָ ֲעַלת ָהאֹוב ִהיא ִאׁשּ ּבַ
ָעִתיד. ַהּתֹוָרה  ֵדי ָלַדַעת ָמה ִיְקֶרה ּבֶ ים ְלצֶֹרְך ִהְתַיֲעצּות, ַהְדָרָכה אֹו ּכְ ְלַחּיִ

ִמיד ֶאת ָהעֹוְסִקים  ָתה ְלַהׁשְ ת ְוִצּוְ ָאְסָרה ַעל ִטְקֵסי ַהֲעָלַאת רּוַח ַהּמֵ
עִֹני מֹות יּוָמתו..."  י ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיּדְ ה, ּכִ ָ ָכְך: "ְוִאיׁש אֹו ִאּשׁ ּבְ

ֵדי ָלַדַעת ָמה  ֲעַלת ָהאֹוב ּכְ ָנה ֶאל ּבַ אּול ּפָ סּוק 27(. ׁשָ ֶרק כ ּפָ ְקָרא ּפֶ )ַוּיִ
ִנּיֹוָתיו ֶלֱאלִֹהים. ְדחּו ּפְ ּנִ ים ְלַאַחר ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ָרב ִעם ַהּפְ ִיְהֶיה ּגֹוַרל ַהּקְ

4. יש להניח שהתלמידים 
יצדיקו את המעשה: שאול 
מיואש. פניותיו לאלוהים 

נדחו. הוא מחפש ערוץ 
אחר לשמוע את דבר האל, 
ולכן מבקש מבעלת האוב 

להעלות את שמואל.

6. ב. אפשר להפנות את 
תשומת לב התלמידים 

לחזרה על הפועל "עשה" 
בפסוק 18: "לא עשית" – 

"עשה ה' לך היום".
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מּוֵאל? הּוא רֹוֶאה ֶאת ׁשְ טּוַח ׁשֶ אּול ּבָ א. ַמּדּוַע ָהָיה ׁשָ   .7

מּוֵאל ָעטּוי  ל ׁשְ אּול הֹוָפָעתֹו ׁשֶ ׁשָ רֹון עֹוְרָרה ּבְ ֲערּו, ֵאיֶזה ִזּכָ ב. ׁשַ
סּוק 28(. ֶפֶרק טו, ּפָ ְמִעיל? )ֵהָעְזרּו ּבְ ּבִ

ׂשֹוָרה  ׂשֹורֹות ָקׁשֹות. ַמִהי ַהּבְ אּול ּבְ ַמע ׁשָ ֲעַלת ָהאֹוב ׁשָ ֵבית ּבַ ּבְ   .8
אּול?  ל ׁשָ ּבֵ ּקִ יֹוֵתר ׁשֶ ה ּבְ ׁשָ ַהּקָ

	
  

ִרים? ֵני ַהֶהְסּבֵ ָמה ׁשֹוִנים ׁשְ ּבְ א.    .9

ִרים?  ֵני ַהֶהְסּבֵ ף ִלׁשְ ּתָ ׁשֻ ב. ָמה ַהּמְ

ּלֹא  ָרב ָמָחר. הּוא ָיכֹול ׁשֶ ּקְ הּוא עֹוֵמד ָלמּות ּבַ אּול ָיַדע ׁשֶ א. ׁשָ  .10
ְלָחָמה –  ּמִ ָרב ְולֹא ָלֵתת ְלָבָניו ָלַקַחת ֵחֶלק ּבַ ּקְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה ֹזאת?  ַמּדּוַע לֹא ָעׂשָ

ֶהְחִליט  ְך ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּכָ אּול ֶאְפׁשָ ל ׁשָ כּוַנת ֹאִפי ׁשֶ ב.  ֵאיזֹו ּתְ
ָרב? ָניו ַלּקְ ָלֵצאת ִעם ּבָ

אי ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַעְצְמֶכם:  ַוּדַ ם ּבְ  ַאּתֶ
אּול?  ְפֵני ׁשָ ת הֹוִפיַע ּבִ מּוֵאל ַהּמֵ ְ ּשׁ  ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ִנים: ְרׁשָ ַנִים ֵמַהּפַ ל ׁשְ ם ׁשֶ ְעּתָ ִקְראּו ֶאת ּדַ
ְך:  יר זֹאת ּכָ ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק( ִהְסּבִ ן ר' ּדָ ְרׁשָ ַהּפַ

ר. ֲאָבל  ּבֵ ְברֹו ְולֹא ּדִ לֹום לֹא ָעָלה ִמּקִ אּול ְוָחס ְוׁשָ מּוֵאל ִעם ׁשָ ר ׁשְ ּבֵ לֹא ּדִ
אּות.  ַרּמָ ָתה ַהּכֹל ּבְ ה ָעׂשְ ָ ָהִאּשׁ

יר:  "ג( ִהְסּבִ ְרׁשֹם )ַרְלּבָ ן ּגֵ ן ר' ֵלִוי ּבֶ ְרׁשָ ַהּפַ
ּבּור  יַע ַהּדִ ּנּו ִהּגִ מּוֵאל. ְולֹא ִמּמֶ ֱאֶמת ֶאת ׁשְ ֲעַלת ָהאֹוב לֹא ֶהֶעְלָתה ּבֶ ּבַ

י ָהָיה לֹו ּכֹוַח  אּול, ּכִ ל ׁשָ ְמיֹונֹו ׁשֶ ִעילּות ּדִ ל ָהִעְנָין ָהָיה ִמּפְ אּול. ֲאָבל ּכָ ְלׁשָ
ַעת ָהעֶֹנׁש(.  יָעה ׁשְ ִהּגִ לֹוַמר הּוא ָחׁש ׁשֶ ְנבּוִאי ָמה )ּכְ

9. שני הפרשנים מביעים 
את הדעה שלא יתכן 

ששמואל עלה מן המתים, 
אך בעוד רד"ק מייחס את 

התופעה למעשה קסם, 
רמאות של בעלת האוב, 

רלב"ג מאמין שמשום 
שליבו של שאול ניבא לו 

רעות, הוא דמיין ששמואל 
עומד לפניו.  

10. שאול מתעלה, הוא 
חוזר להיות המנהיג 

האמיץ שהכרנו בתחילת 
דרכו. הוא מעורר כבוד 

באופן שבו קיבל את הדין. 
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ְּפָרִקים כט וְ־ל 

ת ְלִמְלָחָמה  יו ָיְצאּו ַיַחד ִעם לֹוֲחֵמי ָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ִוד ַוֲאָנׁשָ ר: ּדָ ה ְמֻסּפָ ְפָרִקים ֵאּלֶ ּבִ
יו  ִוד ַוֲאָנׁשָ ים ֵמַהְחָלַטת ָאִכיׁש ְלָצֵרף ֶאת ּדָ ים לֹא ָהיּו ְמֻרּצִ ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל. ַסְרֵני ּפְ ִיׂשְ ּבְ
יו ָלִעיר,  ִוד ַוֲאָנׁשָ בֹוא ּדָ ֲחָזָרה ְלִצְקָלג. ּבְ ִוד ּבַ לַֹח ֶאת ּדָ ְלִמְלָחָמה, ָאִכיׁש ֶהְחִליט ִלׁשְ

ים, ֶאת  ׁשִ ַרף אֹוָתּה ְוָלַקח ִעּמֹו ֶאת ַהּנָ ט ַעל ִצְקָלג, ׂשָ ׁשַ דּוד ֲעָמֵלִקי ּפָ ּגְ ֵרר ָלֶהם ׁשֶ ִהְתּבָ
בּוִיים ְוֶאת ָהְרכּוׁש  ְ יל ֶאת ַהּשׁ דּוד, ִהּצִ ף ַאֲחֵרי ַהּגְ ִוד ָיָצא ְלִמְרּדָ ָלִדים, ְוֶאת ָהְרכּוׁש. ּדָ ַהּיְ

ָלל.  ְוַאף ָלַקח ִעּמֹו ׁשָ

ֶעֶרְך ֵלייק, 1800 ּבְ ֲעַלת ָהאֹוב, ִויִליַאם ּבְ ֵבית ּבַ ּבְ
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ֶּפֶרק לא

הִַּמלְחָָמה ּבַּגִלְּבֹוַע

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ְּפסּוִקים 7-1

אּול  ל ְצָבא ׁשָ בֹו ׁשֶ ר ַעל ַמּצָ ַסּפֵ ּמֹוֵסר ַהּמְ ָרִטים ׁשֶ ָמֵהם ַהּפְ   .1
ָפסּוק 1? ּבְ

ִדים:  ַלּמְ ִטים ַהּמְ ּפָ ׁשְ סּוק ֶאת ַהּמִ א. ַהֲעִתיקּו ֵמַהּפָ   .2

אּול. ְמֻיָחד ֶאת ׁשָ ׂשּו ּבִ ים ִחּפְ ּתִ ִלׁשְ ִתים ַהּפְ ָ ּשׁ ַהּקַ • ׁשֶ  

י. ּתִ ִלׁשְ ת ּפְ ָ ָרה ַקּשׁ ּיָ אּול ִנְפַצע ֵמֵחץ ׁשֶ ָ ּשׁ • ׁשֶ  

ָרה ִלְפּגַֹע  מּו ָלֶהם ְלַמּטָ ים ׂשָ ּתִ ִלׁשְ יר ַמּדּוַע ַהּפְ ב. ַנּסּו ְלַהְסּבִ
אּול ּוְבָבָניו? ׁשָ ֹראׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ּבְ ּבָ

אּול  ת ׁשָ ׁשַ ּקָ א ֶאת ּבַ ִלים ְלַמּלֵ א ַהּכֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ֵסֵרב נֹוׂשֵ ׁשַ   .3
ְלָהִמיתֹו?

יגּו אֹוָתם. יקּו, ִהּשִׂ ְדּבִ קּו – ַוּיַ ְדּבְ ַוּיַ  2

ֵאיָנם  ים ׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ּנּוי ַלּפְ ָהֲעֵרִלים – ּכִ  �
 ִנּמֹוִלים.

ְוֹלא ָאָבה – ֹלא ָרָצה. 

ט ֶאת־ַהֲחָלִלים – ִלְבֹזז ֶאת  ֵ ְלַפּשׁ  8
ְגֵדיֶהם. ָקם ְוֶאת ּבִ ִנׁשְ

קֹום  חּו... ָסִביב – ֶהֱעִבירּו ִמּמָ ּלְ ַוְיׁשַ  9
 ְלָמקֹום.

י ֵאֵליֶהם. ׁשֵ יֶהם – ִמְקּדְ ית ַעַצּבֵ ּבֵ

ׁש ָהֵאָלה  רֹות – ִמְקּדַ ּתָ ית ַעׁשְ ּבֵ  10
ּתֶֹרת.  ַעׁשְ

יגּו ֶאת  ן – ִהּצִ ית ׁשָ חֹוַמת ּבֵ ְקעּו ּבְ ּתָ
ָאן. ית ׁשְ ּגּוָפתֹו ַעל חֹוַמת ּבֵ

ְבַעת ָיִמים – ְלאֹות ֵאֶבל. ֻצמּו ׁשִ ַוּיָ  13

ת  ֶקׁשֶ ּוִרי יֹוֶרה ּבְ ל ַאּשׁ  ַחּיָ
ים.  יׁש לֹו ִחּצִ ָליו ַמּגִ א ּכֵ  ְונֹוׂשֵ

ּוִרי ְבִליט ַאּשׁ ִאּיּור ְלִפי ּתַ

2. ב. המתת המלך, מפקד 
הצבא, ובניו תסיים את 

המלחמה במהירות.
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סּוק 7?  ָרֵאל ְלִפי ּפָ אּול ּוָבָניו ַעל ַעם ִיׂשְ ל ׁשָ יַע מֹוָתם ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ   .4

ֵדי ְלַפְרֵסם ֶאת ִנְצחֹוָנם? ים, ּכְ ּתִ ִלׁשְ ָמה ָעׂשּו ַהּפְ   .5

אּול? ית ׁשָ בֹוד ּבֵ ְלָעד ֶאת ּכְ י ָיֵבׁש ּגִ ילּו ַאְנׁשֵ יַצד ִהּצִ א. ּכֵ   .6

ֶפֶרק יא. ר ּבְ ֻסּפָ ּמְ ְכרּו ּבַ ְך? ִהּזָ ב. ַמּדּוַע ָנֲהגּו ּכָ

ִאּיּור. ְלָעד. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ ין ִזְקֵני ָיֵבׁש ּגִ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

ם  ם ּגַ ַטח ָהאֹוֵיב, ַקּיָ ׁשֶ ֱהַרג ּבְ ּנֶ ל ׁשֶ ִאיר ּגּוַפת ַחּיָ ַהּנַֹהג לֹא ְלַהׁשְ   .7
ָרֵאל.  ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

ֵדי ְלָהִביא ִלְקבּוָרה  ָרֵאל ּכְ ֶלת ִיׂשְ ה ֶמְמׁשֶ ִהְתַעְנְינּו ָלַדַעת ָמה עֹוׂשָ  
ֲארּו  ְלָחָמה ְוגּופֹוֵתיֶהם ִנׁשְ ּמִ ֶהְרגּו ּבַ ּנֶ ֵלי ַצַה"ל ׁשֶ ָאֶרץ ֶאת ַחּיָ ּבָ

ַטח ָהאֹוֵיב.  ׁשֶ ּבְ

ֵאלֹות  ָרֵאל. ֵאילּו ׁשְ ֶלת ִיׂשְ אּול ּוָבָניו ּוַמּפֶ ֶרק הּוא מֹות ׁשָ א ַהּפֶ נֹוׂשֵ   .8
ָרֵאל ִמְתעֹוְררֹות ֶאְצְלֶכם ִעם ִסּיּום ָהִעּיּון  ַהּנֹוְגעֹות ְלָעִתיד ַעם ִיׂשְ

ּבֹו?
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הּו ְצִבי ַמְרקּוָזה, 1848 ְלּבֹוע, ֵאִלּיָ ּגִ אּול ּבַ מֹות ׁשָ
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ָאה ַה־17 ְנֶפְלד, ַהּמֵ אּול, יֹוַהן ֶהְנִריְך ׁשֶ מֹות ׁשָ
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ְלּבֹוַע ָהֵרי ַהּגִ

ֲעבֹוַדת ִסּכּום
ֵאָלה 1. ְ ְלַבד ִמּשׁ ֲחרּו ַוֲענּו ַעל ְסִעיף ֶאָחד ּבִ ּבַ  .1

ָרֵאל?  אּול ְלַעם ִיׂשְ ל ׁשָ רּוָמתֹו ׁשֶ א. ָמה ָהְיָתה ּתְ

ְמָחה ְוֶאת ִרְגֵעי  יׁשּו ֶאת ִרְגֵעי ַהּשִׂ אּול. ַהְדּגִ י ׁשָ ְתבּו ַעל ַחּיֵ ב. ּכִ
ְצלּוִמים. ב ִצּיּוִרים אֹו ּתַ ּלֵ אּול. ּתּוְכלּו ְלׁשַ י ׁשָ ַחּיֵ ָהֶעֶצב ּבְ

דּו ַמְנִהיִגים ֶאת  ָעִמים ִאּבְ לֹוׁש ּפְ מּוֵאל א, ׁשָ ׁשְ ר ּבִ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ   .2
ְזכּוָתם ְלַהְנִהיג.

ְנִהיִגים?  א. ִמיֵהם ַהּמַ

ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ דּו ֶאת ְזכּוָתם ְלַהְנִהיג? ּכִ ב. ַמּדּוַע ִאּבְ

ִוד ָהָיה  ִוד. ַהִאם ּדָ ָרַדף ֶאת ּדָ אּול הּוא ֶזה ׁשֶ ָ ּשׁ יׁש ׁשֶ ר ַמְדּגִ ַסּפֵ ַהּמְ   .3
אּול? הֹוִכיחּו. ֶנֱאָמן ַלֲחלּוִטין ְלׁשָ

ְלּבֹוַע? ּגִ ָרב ּבַ ָרֵאל ֶאת ַהּקְ יַצד ִהְנִציָחה ְמִדיַנת ִיׂשְ א. ּכֵ   .4

ֶהם  ּבָ ָרֵאל, ְמקֹומֹות ׁשֶ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו, ּבִ יַצד ַמְנִציִחים ּבְ ב. ּכֵ
ים?  ִהְתחֹוְללּו ְקָרבֹות ָקׁשִ


