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 : פתיחה

המורה יספר על רוני. לרוני לא אכפת מהלימודים. כמעט בכל השיעורים הוא בחוץ, משחק או 

 מדבר עם חברים כמוהו.

 רוני הוא ילד מוכשר עם יכולות גבוהות, אבל הוא בוחר לא להשקיע בלימודים.

שני היה מבחן במתמטיקה. רוני לא למד, אבל החליט בכל זאת לגשת למבחן. הוא ענה ביום 

 על השאלות, ויצא מהכיתה.

שבוע אחרי, המורה מחזיר מבחנים. רוני מקבל את המבחן שלו, והוא רואה שהציון שלו נמוך 

 מאוד. לבו מתמלא צער, והוא בוכה זמן רב.

הרי לא אכפת לו מהלימודים? הוא לא נמצא  המורה ישאל את התלמידים: למה רוני בוכה?

 בכיתה, ולא עושה מאמץ להבין את השיעורים.

רוני הבין שבלי להתאמץ, הוא לא יכול להצליח, והוא הצטער על הבחירה שלו ועל המחיר 

 ששילם עם הכישלון שלו.

 

 :עיון בפסוקים

ל ֶאל ִמן ה' ַוַיַעל ַמְלַאְך א ִכים ַהִגְלגָּ ֹּאֶמר ַהבֹּ ִביא ֶאְתֶכם ֶאל ַוי ֶרץ  ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ִמִמְצַרִים וָּאָּ אָּ הָּ

ֹּא ַמר ל ֵתיֶכם וָּאֹּ ם ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ַלֲאבֹּ ֵפר ְבִריִתי ִאְתֶכם ְלעֹולָּ   אָּ

צּון ְולֹּא ְוַאֶתם לֹּא ב ֶרץ ַהזֹּאת ִמְזְבחֹוֵתיֶהם ִתתֹּ אָּ  ַמה ְשַמְעֶתם ְבקֹוִלי ִתְכְרתּו ְבִרית ְליֹוְשֵבי הָּ

ֹּאת ֲעִשיֶתם   ז

ַמְרִתי לֹּא ג ֶכם ְלמֹוֵקש-ְוַגם אָּ ֶכם ְלִצִדים ֵואֹלֵהיֶהם ִיְהיּו לָּ יּו לָּ ם ִמְפֵניֶכם ְוהָּ ֵרש אֹותָּ  ֲאגָּ

 

 הנביא מגיע אל בני ישראל שנמצאים במקום שקוראים לו "בוכים".

ם הפרתם את הנביא אומר להם בשם ה': אמרתי שלא אפר את בריתי אתכם לעולם, אבל את

הברית הזאת ולא קיימתם את הצד שלכם. ולכן, עכשיו גם אני לא אקיים את החלק שלי 

 בהסכם.

 במה בני ישראל הפרו את הברית?

 במקום לשמור על הברית עם ה', הם כורתים ברית עם יושבי הארץ.

 מה הם עושים? איך הם לא מקיימים את הצד שלהם?



 בשני דברים:

 

 

 . מתחברים עם יושבי הארץ. 1

מה למשל? אוכלים איתם ארוחת ערב, הילדים של בני ישראל משחקים עם הילדים שלהם, 

 עושים איתם עסקים, מתחתנים איתם.

 . לומדים מהמעשים של יושבי הארץ, ועובדים עבודה זרה, משתחווים לאל נכר.2

 

 ובתגובה, מה ה' עשה?

לתת דוגמאות לניסים  מהתלמידים ארץ. המורה יבקשעד עכשיו, היו לכם ניסים בכיבוש ה

 בכיבוש הארץ, שמופיעים בספר יהושע.

 שנותרוכל השבטים מעכשיו, אומר המלאך בשם ה': כבר לא יהיו לכם ניסים בכיבוש הארץ. ל

אני כבר לא נמצא אתכם ולא אעזור  כבר לא יהיו ניסים בכיבוש. ,להם שטחים בלתי כבושים

 לכם בדרך. אתם עוזבים אותי, אז תסתדרו לבד!

)המורה ישאל את התלמידים: הציווי  להוריש את עמי הארץ, שנמצאים בתוך הנחלות של 

 בני ישראל, מופיע גם בתורה וגם בספר יהושע. היכן?

 לפי ידע מקדים. אם התלמידים לא ידעו היכן, המורה יוכל לכוון אותם לנסות לשער

 כנראה, בסוף חומש דברים. -בתורה 

 למה?

 . כי משה נפרד מעם ישראל ולא עובר איתם את הירדן.1משתי סיבות: 

. כי בני ישראל נמצאים בערבות מואב, סמוך למועד כניסתם לארץ, אז 2                       

 הציווי הזה 

 חשוב דווקא עכשיו.                           

כנראה, גם בסוף הספר. בעת פרידת יהושע מהעם, הוא רוצה להיות בטוח  –בספר יהושע 

 שהם ממשיכים ללכת בדרך שהוא התווה להם, בדרך ה'.(

 

 המורה שואל: למה זה חשוב להוריש את עמי הארץ?

 . יש לעמי הארץ תכונות אנושיות לא טובות.1

 , הם עלולים להקדים ולפגוע בהם.       נוסף על כך, אם בני ישראל לא יהרגו את עמי הארץ



. עמי הארץ מאמינים בעבודה זרה, ויש סכנה של התבוללות. יש להסביר איך עם ישראל 2

)ואז לפי ההלכה, הילדים הם  ההולך ונעלם כשמתחתנים עם גויים. גם אם האימא יהודיי

אבדים אותם מעם יהודים(, אך נישאה לנוכרי, הילדים לא ילכו בדרך התורה, וכך אנחנו מ

 ישראל. 

 .ֵואֹלֵהיֶהם ִיְהיּו ָלֶכם ְלמֹוֵקׁשאיפה החלק הזה כתוב בפסוק? 

 

למה חלק מבני ישראל בחרו שלא להוריש את הגויים בנחלתם? )הרשימה  :המורה ישאל

 (.המלאה של השבטים שהורישו/ לא הורישו מופיעה בפרק הקודם

 .והם פחדו ,ם. כי זה קשה להילח1

 לחם עם עמי הארץ.ישבו שכדאי להם לא לה. כי הם ח2

עמי  - : מסיםהאיזו תועלת יכולה להיות לבני ישראל מהעמים שגרים בנחלתם? לדוגממדוע? 

: פסוקים 'הם גרים. הוכחה מפסוקים בפרק א תוך נחלתוהארץ משלמים מסים לשבט שב

 .ה ועוד", ל'ח, ל"כ

 

 המורה ימשיך בשאלה נוספת:

יודעים  ,נמצאים בבוכים ושם פוגש אותם המלאך עם הנבואה הזאתבני ישראל, שעכשיו 

וגם יודעים למה המלחמה הזאת חשובה ולמה היא צריכה  ,לחם בעמי הארץישהם צריכים לה

לקרות עכשיו. הם גם יודעים שהם לא מקיימים את דבר ה' בעניין הזה וחיים עם הגויים 

 בתוכם.

 אז למה הם בוכים?

והם מצטערים על המעשים הרעים  ,רבה לגויים גרמה להםזק הִק עכשיו הם רואים כמה נ

 ולחזור בתשובה.אותם ורוצים לתקן  ,האלה

 תגובות של העם לדברי הנביא?המהן שלוש 

 .. בוכים1

  .על שם מה שקרה "בוכים". קוראים למקום  2

  .. מקריבים קרבנות לה'3

 

 

 י"ט מבנה ספר שופטים-'פסוקים ו: 2חלק 

 : הקדמהי'-פסוקים ו'



בלי ששאר  ,תה או בשקט בצדי:  סימולציה עם שלושה תלמידים: תדרוך מחוץ לכפתיחה

 התלמידים ישמעו.

 .: מנחים את הראשון לספר בהתלהבות רבה על טיול שהיה בו1

 .: מבקשים מהשני לחזור על דברי הראשון בלי להחסיר פרטים2

 ., כנ"להשני: מבקשים מהשלישי לחזור על דברי 3

 פר הראשון? כן.יאת כל הפרטים שס הזכירוהמורה שואל: האם התלמיד השני והשלישי 

 אז מה ההבדל?

 והלך בעצמו במסלול.  ,הוא ראה את המקומות בעיניים - הראשון נכח בטיול

 השני והשלישי לא.הוא חווה והרגיש את הכול, ואילו 

 

ַע ֶאת ו ם ַוֵיְלכּו ְבֵני ַוְיַשַלח ְיהֹושֻׁ עָּ ֶרֶשת ֶאתיִ  הָּ תֹו לָּ ֵאל ִאיש ְלַנֲחלָּ ֶרץ ְשרָּ אָּ    הָּ

ם ֶאת ז עָּ אּו  ה' ַוַיַעְבדּו הָּ ל ְיֵמי ַהְזֵקִנים ֲאֶשר ֶהֱאִריכּו יִָּמים ַאֲחֵרי ְיהֹושּוַע ֲאֶשר רָּ ַע ְוכֹּ ל ְיֵמי ְיהֹושֻׁ כֹּ

ל ֵאל ה'ַמֲעֵשה  ֵאת כָּ ה ְלִיְשרָּ שָּ דֹול ֲאֶשר עָּ   ַהגָּ

ַע ִבן ח ת ְיהֹושֻׁ ִנים ֶבן ה'נּון ֶעֶבד -ַויָּמָּ ה וֶָּעֶשר שָּ    ֵמאָּ

תֹו ְבִתְמַנת ט ִים ִמְצפֹון ְלַהר ַוִיְקְברּו אֹותֹו ִבְגבּול ַנֲחלָּ ַעש-ֶחֶרס ְבַהר ֶאְפרָּ     גָּ

ם דֹור ַאֵחר ַאֲחֵריֶהם ַהדֹור ַההּוא ֶנֶאְספּו ֶאל ְוַגם כָּל י קָּ יו ַויָּ     ְוַגם ֶאת ה' יְָּדעּו ֶאת ֲאֶשר לֹּא ֲאבֹותָּ

ֵאל ה ְלִיְשרָּ שָּ  ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר עָּ

העם עובדים את ה' כל ימי יהושע והזקנים, ואחר כך בא דור אחר שלאט לאט מתחיל לעזוב 

 את ה'.

 מהי הסיבה לכך?

 המורה יקרין את הפסוקים בשקף על הלוח, ויבקש לסמן:

 בכחול. - יהושע והזקניםמי נכלל בו?  -דור ראשון 

 בצהוב - הדור ההוא, העםאיך הוא מכונה בפסוקים?  -דור שני  

 בכתום - דור אחר אחריהםאילו מילים מתארות אותו?  -דור שלישי 

 יש לסמן בירוק. –את הסיבה לפערים בין הדורות 

 

ַע ֶאת ו ם ַוֵיְלכּו ְבֵני ַוְיַשַלח ְיהֹושֻׁ עָּ ֵאל ִאיש ְלנַ  הָּ ֶרֶשת ֶאתִיְשרָּ תֹו לָּ ֶרץ ֲחלָּ אָּ    הָּ

םַוַיַעְבדּו  ז עָּ ל ְיֵמי  ה' ֶאת הָּ עַ כֹּ ל ְיֵמי  ְיהֹושֻׁ אּו  ַהְזֵקִנים ֲאֶשר ֶהֱאִריכּו יִָּמים ַאֲחֵרי ְיהֹושּועַ ְוכֹּ ֲאֶשר רָּ

ל ֵאל ֵאת כָּ ה ְלִיְשרָּ שָּ דֹול ֲאֶשר עָּ    ַמֲעֵשה ה' ַהגָּ



ת  ח ַע ַויָּמָּ ִנים ֶבן ה'נּון ֶעֶבד -ִבןְיהֹושֻׁ ה וֶָּעֶשר שָּ  ֵמאָּ

תֹו ְבִתְמַנת ט ִים ִמְצפֹון ְלַהר ַוִיְקְברּו אֹותֹו ִבְגבּול ַנֲחלָּ ַעש ֶחֶרס ְבַהר ֶאְפרָּ    גָּ

יו  ַהדֹור ַההּוא ֶנֶאְספּו ֶאל ְוַגם כָּל י ם דֹור ַאֵחר ַאֲחֵריֶהםֲאבֹותָּ קָּ  ה' ְוַגם ֶאת יְָּדעּו ֶאת ֲאֶשר לֹּא ַויָּ

ֵאל ה ְלִיְשרָּ שָּ  ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר עָּ

 

 

 

 

 

 ט"י-א"פסוקים י

 :מושגים

 שוסים

 שופט

 

 מיהו השופט? אדם גדול וצדיק שה' בוחר בו להנהיג את עם ישראל.

 מהם שני התפקידים של השופט?

. לשפוט את ישראל: להכריע במריבות בין אנשים, ולקבוע את סדרי החיים בארץ לפי 1

 התורה.

 באויבים שפוגעים בעם ישראל. ם. להילח2

 י"ט, ויראה לתלמידים שני תרשימים של תקופת השופטים:-המורה יקריא את פסוקים י"א

 . מבנה מעגלי, עם כיתוב בצד הפנימי של המעגל: חטא, עונש , שופט.1

 ט.. מבנה ספירלי שהולך ויורד עם כיתוב בצדדים או בגוף התרשים: חטא, עונש, שופ2

 –כדאי שצבע הכיתוב יהיה זהה בכל תרשים )סיוע לתלמידים שהלמידה שלהם חזותית( 

 למשל, החטא יסומן בכתום, העונש באדום, והשופט בירוק )ראו להלן בטבלה( .

 המורה ישאל: מה ההבדל בין התרשימים?

 המורה יכתוב על הלוח דוגמאות לשמות של שופטים שהנהיגו את ישראל בזה אחר זה:

 למשל: דבורה, גדעון, יפתח.



נכון, אתם עדיין לא מכירים את השופטים האלה. אבל לפי התרשים, האם יש הבדל במצב 

 של עם ישראל בתקופתם, לפי התרשים הראשון? לא.

 אין הבדל. הסדר חוזר על עצמו בכל אחד מהשופטים.

 ולפי התרשים השני? יש הבדל גדול מאוד. 

ם ישראל הולך ויורד משופט לשופט. בימי גדעון, המצב גרוע לפי התרשים השני, המצב של ע

יותר מהמצב שהיה קיים בימי דבורה. ובימי יפתח, המצב קשה יותר מזה ששרר בתקופת 

 ישראל:גדעון. זה באמת עצוב מאוד, וזוהי תקופה קשה לעם 

 

 דבורה

            

 גדעון             

                         

 יפתח                          

 

המורה ישאל: איזה מבין התרשימים מתאים יותר, לדעתכם, לתיאור התקופה, על בסיס 

 הפסוקים שקראנו?

 המורה יבקש תשובה+ הוכחה מפסוק י"ט.

 מדויק יותר. 2התלמידים יגיעו לתשובה, שתרשים 

בּו הוכחה מפסוק י"ט:   ְוִהְׁשִחיתּו ֵמֲאבֹוָתםְוָהָיה ְבמֹות ַהּׁשֹוֵפט ָיׁשֻׁ

בשלב הבא, המורה יבקש מהתלמידים לבצע שתי משימות: תיחום בפסוקים של כל אחד 

 מהחלקים+ איתור מילים מנחות. 

 

 חטא 

 

 שופט עונש

 

 פסוקים

 י"ח–ט"ז  ט"ו-י"ד י"ג-י"א

 

 

 

ַוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 ֶאת ָהַרע ְבֵעיֵני ה', 

 

 

 

 



 

 איתור 

 מילים

 

 

 

 

 

 

 

 

ַוַיַעְבדּו ֶאת 

ַהְבָעִלים, ַוַיַעְזבּו 

 ֶאת ה'

ַוֵיְלכּו ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים 

ֲאֵחִרים ֵמֱאֹלֵהי 

ָהַעִמים ֲאֶׁשר 

 ְסִביבֹוֵתיֶהם,

 ַוַיְכִעסּו ֶאת ה'

ִסים   ַוִיְתֵנם ְבַיד ׁשֹׁ

 

ַוִיְמְכֵרם ְבַיד אֹוְיֵביֶהם 

ד  ֹׁא ָיְכלּו עֹוד ַלֲעמֹׁ ִמָסִביב ְול

 ֵני אֹוְיֵביֶהםִלפְ 

 

 ַיד ה' ָהְיָתה ָבם ְלָרָעה

ְפִטים ַויֹוִׁשיעּום  ַוָיֶקם ה' ׁשֹׁ

ֵסיֶהם  ִמַיד ׁשֹׁ

 

 

ֵפט   ְוָהָיה ה' ִעם ַהּׁשֹׁ

ל  ְיֵביֶהם כֹׁ ְוהֹוִׁשיָעם ִמַיד אֹׁ

 ְיֵמי ַהּׁשֹוֵפט

 

 המורה ישאל: למה זה קורה? למה אנחנו רואים את הירידה הזאת מדור לדור?

 סיבות לדבר:שתי 

 ע, כך הולכים   כל הניסים, ומיהושמ ,ככל שמתרחקים  מהימים הנפלאים של הכניסה לארץ. 1

 כמו שהסברנו קודם עם הדוגמה של הטיול. - ויורדים בעבודת ה'   

. בני ישראל מתחברים לגויים של הארץ ולומדים מהם, ובוחרים לחיות כמוהם, וגם 2

 מתבוללים איתם.

 

 :מסרים

  אנחנו לא שומעים בקול ה', אנחנו מפירים ברית בינינו לבין ה', ולכן צפוי לנו כאשר

 עונש.

  חשוב להיות חברים ושכנים של אנשים עם מידות טובות, כי החברה מאוד משפיעה

 עלינו.

 .חרטה על מעשים רעים היא ביטוי של הרצון לתקן אותם 

 .סכנת ההתבוללות ומשמעותה 

 

 


