שמואל א' ,מסע  :1מבוא לספר שמואל
סיפור המסע
שכבת יעד – כיתה ט' ממ"ד.
מקצוע – תנ"ך.
נושא המסע – הקדמה לספר שמואל .במסע נכיר את מאפייני תקופת השופטים כרקע לספר שמואל .נעמוד על
חוסר היציבות השלטונית והבטחונית על מנת להבין את הרקע לצמיחת מוסד המלוכה.
אורך מסע משוער –  6שעות.
תחנות עיקריות במסע –
●

למידת חקר עצמית על תקופת השופטים ( 3-4שעות .למידה עצמית מקוונת)

●

שיעור מסכם פרונטלי ( 1שעה .שיעור פרונטלי .עדיף בקפסולה כיתתית ,אך אפשר גם בזום)

●

משימת יישום עצמית המשווה בין תקופת השופטים לגיל ההתבגרות ( 1-2שעות .למידה עצמית
מקוונת).

אקלים הלמידה – רוב הלמידה תתבצע כאמור בצורה אישית מקוונת .המסע יכלול שיעור פרונטלי אחד שיעסוק
בריאליה מקראית ושיכלול שימוש במפה מקוונת (אתר התנ"ך  /גוגל ארץ) .עדיף להעביר אותו בכיתה חיה
באמצעות ברקו ,אך בהתאם למצב ניתן להעבירו בזום.
הרעיון הגדול – תקופת השופטים היא גיל ההתבגרות של עם ישראל ,בדרכו לבגרות הלאומית (מלוכה ,מקדש,
אחדות ,נאמנות לה').
ערכים – במסע התלמיד יעסוק במאפייני גיל ההתבגרות ודרך תקופת השופטים ילמד להכיר ולהבין טוב יותר את
עולמו שלו ושל סביבתו המתבגרת .הכרת העצמי תוביל בתקווה לקבלת העצמי והזולת.
דרכי הערכה – כיוון שמדובר במסע פתיחה ,התלמידים לא ידרשו לעמוד בפני הערכת מורה .בסוף המסע ישנה
תחנת רפלקסיה עצמית.
דרכי למידה – משימת חקר (קריאת טקסט מיידעי על הפלישתים) ,עיון במפות ,חילוץ נתונים מטקטס מיידעי (על
מאפייני גיל ההתבגרות) וסידורם בטבלה ,צפייה בסרטונים ,עריכת השוואה בין גיל ההתבגרות לתקופת
השופטים (משימה מסדר חשיבה גבוה) ,התבוננות עצמית רפלקטיבית.
מיומנויות –
●

הכירות עם מהדורות מקרא מקוונות

●

קריאת טקסט מיידעי

יוצר המסע – הרב אבינועם ביר ,רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם

פתיחה :מה נלמד ביחד השנה?
השנה נלמד יחד את ספר שמואל א.
זהו אחד הספרים המסעירים ביותר בתנ"ך.
יש בו מלכים ,נסיכים ,לוחמים עזי נפש ,ענקים רעים ,מכשפות ,נסיכות ,נביאים זועמים ,נשים חכמות ,מלחמות
גדולות ותככים פוליטיים.

בספר נשמע על ניסים מדהימים ,על חברויות עמוקות ועל נאמנות אמת ,על בגידה ופיוס ,על מבצעי גבורה נועזים,
על חטאים שאין עליהם מחילה ,על נקמה ושכרון כוח ועל כוחו של לב האדם לצלוח את כל הקשיים שבדרך.

משימה :איפה אתה ,ספר שמואל?
●

פתחו את התנ"ך שלכם ומצאו את ספר שמואל (המלצה :השאירו סימניה בתחילת הספר ,כי השנה
נשתמש בה הרבה).

●

כעת מצאו היכן מסתיים ספר שמואל א ומתחיל ספר שמואל ב.

●

כמה פרקים יש בכל אחד מן הספרים הללו?

●

האם הם שווים באורכם?

אם לא שמתם לב ,ספר שמואל מופיע אחרי הספרים יהושע ושופטים ולפני ספר מלכים .לארבעת הספרים הללו:
יהושע ,שופטים ,שמואל ומלכים אנו קוראים "ספרי נביאים ראשונים".
יש לדעת שהשמות "שמואל א" ו"שמואל ב" הם שני חלקים של ספר אחד .ספר שמואל השלם כולל  55פרקים
(וחלקם לא קצרים בכלל) .בגלל האורך שלו חילקו אותו לשניים מטעמי נוחות (כמו שקרה גם לספרי מלכים ודברי
הימים).
ספר שמואל א ,שאותו נלמד השנה ,כולל  31פרקים .במרכזו עומדות שלוש דמויות :שמואל הנביא ,שאול המלך
ודוד המלך.
אך בכדי להבין את האירועים המתוארים בספר עלינו להבין את תנאי החיים והמציאות הפוליטית-גיאוגרפית שהיו
אז .זאת נעשה במסענו הראשון בספר שמואל.

להסתקרן
ארבעים שנה משה הנהיג את בני ישראל במדבר.
לפני הכניסה לארץ ,כאשר ה' הודיע לו שהוא לו יזכה להיכנס אליה בעצמו ,פונה משה אל ה' ואומר לו:
י ִפְ ק ֹד [=ימנה] ה' אֱ ֹ-להֵ י הָ רּוח ֹת ְלכָל ּבָׂשָ ר אִ יׁש עַ ל הָ עֵ דָ ה.
אֲ ׁשֶ ר יֵצֵא לִפְ נֵיהֶ ם ו ַאֲ ׁשֶ ר י ָב ֹא לִפְ נֵיהֶ ם ו ַאֲ ׁשֶ ר יֹוצִיאֵ ם ו ַאֲ ׁשֶ ר יְבִיאֵ ם,
ו ְֹלא תִ הְ י ֶה עֲ דַ ת ה' ּכַּצ ֹאן אֲ ׁשֶ ר אֵ ין לָהֶ ם ר ֹעֶ ה.

בעקבות בקשתו של משה ,כי ה' ימנה לעם ישראל מנהיג שיחליף אותו אחרי מותו ,עונה לו ה'" :קַ ח לְָך אֶ ת י ְהֹוׁשֻ עַ
ּבִן נּון".
●

מאיזה מצב חשש משה?

●

למה משה משווה את המצב שממנו הוא חושש?

יהושע החליף את משה ,והוא שהוביל את עם ישראל במהלך הכניסה לארץ ,כיבושה וההתנחלות בה.

היינו מצפים שגם יהושע לפני מותו יבקש מה' שימנה לו מחליף ,או שלכל הפחות הוא עצמו ידאג למנות לו יורש.
אבל זה לא קורה.
יהושע לא ממנה מחליף ,ולאחר מותו מתחילה תקופה ארוכה של מאות שנים ,שבה אין בעם ישראל הנהגה
מרכזית אחת .מדי פעם קמו מנהיגים מקומיים ,שופטים ,אך הם לא איחדו את כל העם והם פעלו רק בשבט
שלהם או עם השבטים השכנים.

איך נראתה אותה התקופה?
לפניכם השיר "זמר לגדעון" .הוא נכתב על ידי נעמי שמר והוא מתאר את פועלו של גדעון בן יואש ,אחד
מהשופטים המתוארים בספר שופטים .האזינו לשיר וענו על השאלות הבאות:
●

מה הייתה עבודתו של גדעון לפני צאתו למלחמה?

●

איזה סוג צבא הקים גדעון? כמה חיילים היו לו?

●

כנגד מי הוא נלחם?

●

האם הייתם יכולים לדמיין לעצמכם שהיום צה"ל יתנהל בצורה דומה?

(שימו לב :מתחת לשיר מופיעות מילותיו)

השיר:
https://www.youtube.com/watch?v=ejpetuj-qZ4
ההתנהלות שעליה שמענו בשיר על גדעון איננה ייחודית לו.
כך נראו רוב המלחמות של עם ישראל בתקופת השופטים.
במסע זה נעלעל מעט בספר שופטים וננסה ללמוד על מאפייני התקופה הזו ועל האתגר המרכזי שהחל להיווצר
לקראת סופה.
זאת כהקדמה ללימוד ספר שמואל.

לחקור – כיצד נראתה תקופת השופטים?
כעת נעלעל בספר שופטים וננסה לשרטט לנו את תמונת המציאות העולה מפרקיו.
[מיומנות :עיון בתנ"ך.
במהלך הלימוד השנה נצטרך לפתוח לא פעם את ספר התנ"ך .לפעמים כדי לקרוא פסוק אחד ולפעמים כדי
לקרוא כמה פרקים.
כולנו מכירים את הדרך הישנה – לקום ,לגשת למדף הספרים ,ליטול את ספר התנ"ך המודפס ולדפדף בו עד
שמוצאים את המקום הדרוש .אמנם זוהי דרך מצוינת ,אך כדאי שנדע שהיום יש דרכים נוספות לקרוא בתנ"ך –
באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד או באמצעות גלישה באינטרנט.
אם לדוגמה אנחנו מעוניינים לקרוא את פרק א' בספר שמואל א ,עלינו לגשת לגוגל ולכתוב בשורת החיפוש:
"שמואל א פרק א" .כל אחת מהתוצאות הראשונות תוביל אותנו לדף אינטרנט עם הפרק.
למרות זאת ,ישנם כמה אתרים מומלצים במיוחד:
●

על התורה (  – )https://mg.alhatorah.orgבאתר זה תוכלו לבחור את החלק ,לאחר מכן את הספר
ולאחר מכן את הפרק הרצוי .היתרון באתר זה הוא באפשרות לעיין גם בפרשנים.

●

ויקיטקסט (  – ) https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90גם כאן תוכלו
למצוא את הפרק באמצעות בחירה בספר .היתרון שבאתר זה שנוסח המקרא מופיע בכמה וורסיות (עם
ניקוד ,בלי ניקוד ,עם ניקוד ועם טעמי מקרא).

●

מאגר ספרות הקודש (  - ) http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0.htmהיתרון שבאתר זה הוא שנוסח
המקרא מפוסק.

אם אתם מחפשים אפליקציה – בחנויות האפליקציות יש היום כמה וכמה אפליקציות של התנ"ך .כל אחת מהן
יכולה להספיק.
וחשוב לזכור :נייר הוא רק טכנולוגיה אחת להצגת טקסטים .העיקר בלימוד הוא קריאת הפסוקים והבנתם .עליכם
להכיר את הדרכים השונות לעיון בתנ"ך ולהשתמש בהם באופן שהכי נוח לכם.
ושאלות למחשבה:
●

איך לכם יותר נוח לקרוא בתנ"ך – בספר מודפס או במסך?

●

האם אתם מרגישים שקריאת תנ"ך על מסך הופכת את הלימוד לפחות מכובד ,רציני או קדוש?

●

ואם כן ,האם תוכלו להסביר למה אתם מרגישים כך? ]

תקופת השופטים בקווים כלליים
ספר שופטים מתאר תקופה היסטורית ארוכה למדי .במהלך תקופה זו ישנה שרשת אירועים שחוזרת על עצמה
שוב ושוב ,עד שניתן לומר שיש בו מעגל חוזר.
בתחילת הספר ,בפרק ב' ,פסוקים יא–יט ,ישנו סיכום של שרשרת האירועים הזו.
הסיכום מוצג כתהליך בן ארבעה שלבים:
 .1חטא :עם ישראל חוטא ועובד עבודה זרה.
וַּיַעֲ ׂשּו ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ ת הָ ַרע ּבְעֵ ינֵי ה' וַּיַעַ בְדּו אֶ ת הַ ּבְעָ לִים .וַּיַעַ זְבּו אֶ ת ה' אֱ ֹ-להֵ י אֲ בֹותָ ם הַ ּמֹוצִיא אֹותָ ם מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם וַּיֵלְכּו ַאחֲ ֵרי אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים מֵ אֱ ֹלהֵ י
הָ עַ ּמִ ים אֲ ׁשֶ ר סְ בִיבֹותֵ יהֶ ם וַּיִׁשְ ּתַ חֲ וּו לָהֶ ם וַּיַכְעִ סּו אֶ ת ה' .וַּיַעַ זְבּו אֶ ת ה' וַּיַעַ בְדּו ַלּבַעַ ל וְלָעַ ׁשְ ּתָ רֹות.

 .2עונש :ה' מעניש את ישראל ושולח אויב שפוגע בהם.
וַּיִחַ ר ַאף ה' ְּבי ִׂשְ ָראֵ ל וַּיִּתְ נֵם ְּבי ַד ׁש ֹסִ ים וַּיָׁש ֹּסּו אֹותָ ם וַּיִמְ ּכ ְֵרם ְּבי ַד אֹויְבֵיהֶ ם מִ ּסָ בִיב ו ְֹלא יָכְלּו עֹוד לַעֲ מ ֹד לִפְ נֵי אֹויְבֵיהֶ םּ .בְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר יָצְאּו י ַד ה' הָ י ְתָ ה ּבָם
ל ְָרעָ ה ּכַאֲ ׁשֶ ר ּדִ ּבֶר ה' וְכַאֲ ׁשֶ ר נִׁשְ ּבַע ה' לָהֶ ם וַּיֵצֶר לָהֶ ם מְ א ֹד.

 .3ישועה :ה' מעמיד בישראל שופט שמושיע אותם מהאויב.
וַּיָקֶ ם ה' ׁש ֹפְ טִ ים ו ַּיֹוׁשִ יעּום מִ ּיַד ׁש ֹסֵ יהֶ ם.

 .4שקט :ישראל זוכים לשנים של שלווה תחת הנהגתו של השופט.
וְגַם אֶ ל ׁש ֹפְ טֵ יהֶ ם ֹלא ׁשָ מֵ עּוּ ,כִי זָנּו ַאחֲ ֵרי אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים וַּיִׁשְ ּתַ חֲ וּו לָהֶ ם סָ רּו מַ הֵ ר מִ ן הַ ּדֶ ֶרְך אֲ ׁשֶ ר הָ לְכּו אֲ בֹותָ ם לִׁשְ מ ֹעַ מִ צְֹות ה' ֹלא עָ ׂשּו כֵן.
וְכִי הֵ קִ ים ה' לָהֶ ם ׁש ֹפְ טִ ים  -ו ְהָ י ָה ה' עִ ם הַ ּׁש ֹפֵ ט ו ְהֹוׁשִ יעָ ם מִ ּיַד אֹיְבֵיהֶ ם ּכ ֹל י ְמֵ י הַ ּׁשֹופֵ טּ ,כִי יִּנָחֵ ם ה' מִ ּנַאֲ קָ תָ ם מִ ּפְ נֵי ֹלחֲ צֵיהֶ ם ו ְד ֹחֲ קֵ יהֶ ם.
ו ְהָ י ָה ּבְמֹות הַ ּׁשֹופֵ ט י ָׁשֻ בּו ו ְהִ ׁשְ חִ יתּו מֵ אֲ בֹותָ ם ָל ֶלכֶת ַאחֲ ֵרי אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים לְעָ בְדָ ם ּולְהִ ׁשְ ּתַ חֲ ֹות לָהֶ ם ֹלא הִ ּפִ ילּו מִ ּמַ עַ ְללֵיהֶ ם ּומִ ּדַ ְרּכָם הַ ּקָ ׁשָ ה.

●

האם לדעתכם השלב השלישי המתואר בפסוקים (הישועה) הוא אכן מוצדק?

●

האם ישראל ראויים לישועה?

●

האם לדעתכם צריכה להיות פעולה כלשהי מצידם לפני שה' יבוא ויושיע אותם?

השלב החסר ברשימה
במהלך פרקי ספר שופטים עצמו אנו מגלים שבין השלב השני – העונש ,לבין השלב השלישי – ההצלה ממנו ,ישנו
שלב נוסף.
עיינו בשניים מן המקורות הבאים:
 .1פרק ג' ,פסוק ט
 .2פרק ו' ,פסוק ו
 .3פרק י' ,פסוק י
●

לאור האמור במקורות אלו ,מהו השלב הנוסף שקודם לשלב הישועה?

●

נסו לסכם את חמשת השלבים בדיאגרמה הבאה:

האויבים
פעם אחר פעם ,לאחר שנים של שקט ,בני ישראל חוזרים ועובדים עבודה זרה ומכעיסים את ה'.
ה' מעניש אותם באמצעות אויבים שונים שמגיעים ופוגעים בהם.
האויבים משמשים אומנם מקל שבאמצעותו ה' מכה ומעניש את ישראל ,אבל כדי שנוכל להבין את ההתרחשויות
המתוארות בפרקים ,חשוב להכיר את סוגי האויבים השונים – יושבי ערים מבוצרות עם מרכבות ברזל ,שבטי
נוודים הרוכבים על גמלים ,יורדי ים עם תעשיית מתכת מפותחת ועוד.
תחילה נעיין בפסוקים ונכתוב ליד כל מקור את שם האויב המתואר בו ,ובמשך כמה שנים הוא שיעבד את ישראל:
האויב
פרק ג' ,פסוקים יב–יד
פרק ד' ,פסוקים ב–ג
פרק ו' ,פסוקים א–ו
פרק י' ,פסוק ז

שנות השיעבוד

כעת עיינו במפה ונסו למצוא מהיכן הגיעו האויבים:

לאורך תקופת השופטים מתרחש תהליך.
בהתחלה ,האויבים שפוגעים בישראל הם עדיין כנענים .הכנענים הם העמים שישבו בארץ לפני שכבשנו אותה
בימי יהושע וגם בתקופת השופטים הם לא נעלמו לגמרי.

בשלב הבא ,מתחילים לפגוע בישראל עמים שמגיעים מכיוון דרום ומזרח (כגון _______ :ו _______) .עמים אלו
חיים במדבר .בעצם אלו שבטים נוודים למחצה ,המתפרנסים בעיקר מרעיית צאן ומשוד .בשנים שכונות ,כאשר
אין גשם ,הם נאלצים לנדוד עם העדרים שלהם לאזורים ירוקים יותר כדי לשרוד .וכאשר באזורים האלו יושב עם
ישראל – אזי הוא נאלץ לסבול את נחת זרועם.

בשלב השלישי עם ישראל מתחיל לסבול מאויב חדש שמגיע ממערב .זהו העם הפלישתי

.

חשוב מאוד להכיר אויב זה ,כיוון שהוא הולך להיות האויב המרכזי של עם ישראל לאורך כל ספר שמואל א!

הפלישתים
מה אנו יודעים על הפלישתים?
קחו דקה ונסו לסכם לעצמכם בראש:
●

מה אתם יודעים על הפלישתים?

●

היכן הם חיו?

●

איזו תרבות הייתה להם?

●

באילו סיפורים בתנ"ך הם נזכרים?

כעת ננסה ללמוד קצת עליהם.
היכנסו לאחד (או יותר) מהקישורים הבאים ונסו לענות על השאלות הבאות:
 .1מי הם הפלישתים? מהיכן הם הגיעו?
 .2מתי הם הגיעו לארץ ובאיזה אזור הם התיישבו בה?
 .3מדוע בתנ"ך הם נקראים גם "גויי הים"?
 .4האם הייתה להם תרבות חומרית (=ידע מעשי ביצירת כלים ,הכנת כלי נשק וכדומה) גבוהה יותר
מהתרבות הישראלית או נמוכה יותר?
[שימו לב – לפני שאתם נכנסים לאחד הקישורים ,כדאי לכם לקרוא כיצד מומלץ לגשת אל טקסט מיידעי.
ההמלצות מופיעות למטה ,מתחת לרשימת הקישורים]

הקישורים:
●

אתר אאוריקה:
https://eureka.org.il/item/54823/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%95-%D7%94%D7
%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D

●

הספרייה הווירטואלית של מט"ח:
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4776

●

אתר דעת:
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3494

[מיומנות :קריאת טקסט מיידעי קצר.
מה זה טקסט מידעי?
טקסט מיידעי הוא טקסט שהמטרה העיקרית שלו היא למסור מידע (בניגוד לטקסט סיפורי ,טקסט תיאורי
וכדומה) .הטקסט יבקש להגדיר ,להסביר ,להבהיר ולהרחיב משמעויות של מונחים ,מושגים ,תופעות ותהליכים
על העולם ולספר על חיי אישים ועל אירועים.
הנושאים של טקסט המידע לקוחים מתחומים שונים ,אבל כולם עוסקים בעובדות ,בתופעות ,ברעיונות ,במושגים
ובתהליכים; הם עוסקים בהצגתם ,בפירוט שלהם ,בהסבר שלהם ובקשרים ביניהם.
בדרך-כלל טקסטים אלה אינם כוללים באופן מפורש הבעת דעה אישית ,השקפה ,רצון ,בקשה ,דרישה או רגשות
של הכותב .טקסט המידע נוטה לאובייקטיביות ,אף כי יש לזכור שבכל כתיבה משתקפת במידה מסוימת עמדתו
של הכותב.
הטקסט יהיה כתוב כמעט תמיד בגוף שלישי.

●

האם יצא לכם לפגוש בעבר טקסטים מיידעיים? ואם כן – באילו הקשרים?

●

האם הצלחתם לקרוא אותם בקלות ולחלץ מהם את המידע שביקשתם?

●

נסו להיזכר – האם אתם קוראים אותו באופן שונה מאשר קריאת טקסטים שאינם מיידעיים?

●

ואם כן – כיצד?

איך ניגשים לטקסט מיידעי? המלצה אחת
אמנם יש דרכי למידה שונות ,אך לפניכם דרך אחת מנוסה ומומלצת לקריאת טקסט מיידעי:
 .1קריאת הכותרת – הכותרת תסייע לנו בדרך כלל להבין מה הנושא של הטקסט.
 .2קריאה מרפרפת – נקרא בפעם אחת מהירה את כל הטקסט (כיוון שהוא קצר) .בקריאה זו נקבל רושם
ראשוני ,נבין את עיקרי הדברים ונדע מה יש בו פחות או יותר.
 .3קריאה מדויקת – אחרי הקריאה הראשונית נקרא שוב את הטקסט .לאחר כל פסקה נשאל את עצמנו:
איזה מידע נמסר בה? מה היא באה להגיד?
 .4עיבוד – במקביל לקריאה המדויקת ננסה לאסוף את פרטי המידע המצויים בטקסט ולשמור אותם בצורה
שתהיה נגישה עבורנו .נוכל לעשות זאת באמצעות נתינת כותרת לפסקה ,באמצעות הדגשת משפט
מרכזי בתוכה שמוסר לדעתנו את עיקר המידע ,או באמצעות סיכום הנאמר במילים שלנו.
אם למשל בפסקה מסוימת הטקסט מביא נתון ולאחריו שתי דוגמאות אליו ,נדגיש את הנתון ונתעלם
מהדוגמאות (כיוון שהן רק משרתות את הוכחת אמיתת הטיעון)] .

מי המנהיגים?
כבר ראינו שבתקופת השופטים ה' הצמיח בעם ישראל כל מיני דמויות מופת שקמו והובילו לניצחונות צבאיים
ולתשועה מהאויבים.
אבל מה היו המאפיינים של צורת הנהגה זו?
●

מאילו שבטים יצאו השופטים?

●

מי הלכו אחריהם?

●

האם היו כאלו שלא שיתפו עימם פעולה?

●

היכן הם פעלו? וכנגד מי?

נלמד כעת על שופט אחד – כדוגמה לאופי ההנהגה של ימי השופטים.

זאת נעשה באמצעות מיזם חמוד של הטלוויזיה החינוכית :חדשות התנ"ך (במיזם זה אירועים מהתנ"ך מוגשים
לנו בצורת מהדורת חדשות מודרנית) .בתחילה ננסה לחלץ מהסרטון מידע אודות השופט ופועלו .לאחר מכן
נחשוב מעט על האופן שבו מידע זה הוצג בסרטון.
בחרו באחד מהשופטים הבאים וצפו בסרטון המתאר את דמותו ופועלו.
 .1אהוד בן גרא  +דבורה הנביאה (אלו שני שופטים שונים שפעלו כנגד אויבים שונים)
https://www.youtube.com/watch?v=eCiUfl4bQOk&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&ind
ex=4
 .2גדעון בן יואש
https://www.youtube.com/watch?v=HcfNNPW9F7M&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVh
CR8Xp&index=7
 .3שמשון
https://www.youtube.com/watch?v=ohP5nAeOz9Q&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&in
dex=8
חילוץ מידע מהסרטון:
נסו לענות על השאלות הבאות ביחס לשופט שבו בחרתם:
●

מאיזה שבט הוא?

●

כנגד מי הוא לחם?

●

האם כל העם הלך אחריו?

●

האם היו שבטים או קבוצות שהתנגדו לו או שלא שיתפו עימו פעולה?

מה אנו חושבים על הסרטון?
●

האם אהבתם את הסרטון? מדוע?

●

האם היו בסרטון דברים שהפריעו לכם או שמצאו חן בעיניכם? נסו לפרט.

●

האם לדעתכם זה דבר חיובי או שלילי שהטלוויזיה החינוכית הישראלית מפיקה סרטונים שכאלו? האם
תוכלו להסביר את עמדתכם?

עיינו במפה הבאה.
●

נסו למצוא את נחלות השבטים שהלכו עם השופט שבחרתם או שהתנגדו לו (אם יש).

●

נסו לחפש גם את שמות האויבים שכנגדם לחמו השופטים.

●

האם תוכלו להסביר מדוע דווקא השבטים המסוימים האלו הם שהלכו בעקבות השופט?

כמה זמן אורכת תקופת השופטים?
תקופת השופטים נמשכה זמן רב .כך למשל ,אנו רואים שאחרי נצחונו של אהוד הארץ שוקטת שמונים שנה ואחרי
ניצחון ברק ודבורה היא שוקטת ארבעים שנה.
המקור הברור ביותר לקביעת משך הזמן המינימאלי (הקטן ביותר האפשרי) של תקופת השופטים הוא נאומו של
יפתח השופט .יפתח היה משבט גד (יפתח הגלעדי) ,והוא נלחם בבני עמון (ואתם מוזמנים לראות היכן שכן שבט
גד במפה ואיזה עם גר בסמוך אליו).

יפתח פונה אל מלך עמון ואומר לו שמאז שבני ישראל כבשו את נחלות עבר הירדן המזרחי (בשנה ה 40לנדודיהם
במדבר ,ממש לפני הכניסה לארץ) עברו כבר  300שנה.
מכאן אנו למדים שתקופת השופטים ארכה מאות שנים!

ולסיכום
את מאפייני תקופת השופטים ננסה לסכם באמצעות הסרטון הבא.
נוכל לסכם חלק לא קטן ממה שלמדנו במסענו עד כה ,באמצעות סרטון חביב זה:
סיכום ספר שופטים באנימציה ,אתר :929
https://www.youtube.com/watch?v=85MypsUgC0A&feature=emb_logo

שיעור הבהרה והמחשה
בשלב זה המורה יעביר שיעור (בכיתה או בזום) ובו הוא יוודא שהתלמידים הבינו את עיקרי הדברים.
רצוי מאוד שהמורה יחדד את שלושת סוגי האויבים שעמם נלחם עם ישראל:
 .1שרידי הכנענים
 .2שוסי המדבר המזדמנים (מדיין ,עמלק ,עמון ,בני קדם)
 .3הציוויליזציה היוונית המתקדמת הפולשת ממערב (הפלישתים).
מומלץ מאוד לעבוד עם מפה (עדיף מקוונת) כדי להראות את המדבר ,את הים ואת ההר המרכזי.
כמו כן ,על המורה לעסוק בחוסר היציבות הדתית ובפילוג השבטי של העם.

דגשים :כיוון שמדובר בשיעור מבוא חשוב ,על המורה לוודא שהוא יודע כיצד להשתמש במפה מקוונת ושהציוד
תקין עוד קודם למתן השיעור עצמו.
מסיבה זו גם חשוב שהמורה יעביר את השיעור בעצמו ולא יטיל על אחד התלמידים שיעביר אותו.

ליישם :תקופת השופטים ואני
עד כה עסקנו בספר שופטים מתוך מטרה להכיר את המציאות ששררה בארץ עם תחילתו של ספר שמואל.
הבה ננסה לסכם את המאפיינים העיקריים של תקופה זו:
●

המצב הדתי – עם ישראל חוטא בעבודה זרה פעם אחר פעם ולא אחת הוא מאמץ פולחנים אלילים
שונים .לאחר צרות קשות מגיעות מספר שנים של "חזרה בתשובה" ,אבל זו לא מחזיקה מעמד זמן רב
והעם חוזר לסורו.

●

מצב בטחוני – מצב של עליות וירידות תמידיות .פעם אחר פעם (כעונש על החטאים) עמים שונים
מתקיפים את ישראל ומשעבדים אותם למספר שנים ,אך אחרי הישועה מגיעות שנים של שקט.

●

מצב חברתי – העם מפולג ומפוצל לשבטים .כל שבט שקוע בעצמו .כל פעם שבטים אחרים סובלים ורק
הם ושכניהם נחלצים למלחמה.

●

הנהגה – אין מנהיג מרכזי אחד ,ואין ממסד הנהגה מסודר .פעם אחר פעם קם שופט מקומי שמושיע את
השבט שלו או את השבטים השנים לו .אף אחד מהשופטים אינו פועל להנהיג את העם כולו ,או לכונן
ממסד שלטוני.

האם נוכל לומר שתקופת השופטים היא "גיל ההתבגרות" של עם ישראל?
זו השאלה שנחקור כעת.
קראו את הפוסט הבא העוסק במאפייניו של גיל ההתבגרות .הפוסט מעובד מתוך הכתבה "מאפייני גיל
ההתבגרות" (מאת נועה כנען).
[תזכורת למיומנות – קריאת טקסט מיידעי.

במשימת החקר על העם הפלישתי התבקשתם לקרוא אודותיהם טקסט מיידעי.
כזכור ,הובאו שם לפניכם כמה עקרונות שיכולים לסייע לכם לקלוט ולעבד את המידע הרב והמגוון המצוי
בטקסטים מן הסוג הזה.
הבה ניזכר בעקרונות אלו:
.1

קריאת הכותרת.

.2

קריאה מרפרפת.

.3

קריאה מדויקת.

.4

עיבוד.

מומלץ לכם לעשות בהם שימוש גם כאן]

"מאפייני גיל ההתבגרות"  /נועה כנען
התקופה של גיל ההתבגרות ידועה כאחת התקופות הקשות יותר בהתפתחות של הילדים .הקושי הוא לא רק של ההורים והמשפחה ,אלא
גם של המתבגר עצמו .מתוך הקשיים האלה צומחים ההישגים ובסיכומו של דבר מתפתחת מערכת יחסים חדשה בין המתבגר לבין הוריו
וסביבתו .זו תקופה שנמשכת בין גיל  9עד גיל  25והיא קשה בעיקר בגלל הניגודים והסתירות הטמונים בה.
בתקופה הזאת קיים מתח מתמיד בין תלותיות לבין עצמאות ,בין התחושה של "אני יודע הכול" לבין התחושה של "איזה חוסר אונים" ,בין
הרצון להתנסות בדברים חדשים לבין הצורך להישאר עם המוכר והידוע ,ובין הצורך להיות בקרב המשפחה לבין הרצון האמיתי ,להיות
בקרב החברים.
בגיל הזה מתבצע שינוי מהותי בדרך החשיבה .מתבגרים חושבים אחרת לגמרי מילדים ,באופן מופשט ,פילוסופי והשערתי .זוהי חשיבה
שאומרת שאני יכול להסתכל על עצמי מבחוץ ,מה שהופך אותי לעסוק בעצמי כל הזמן .בגלל זה נוצרת התחושה שבני נוער מרגישים
ש"רק הם חשובים" .גם עבור בני הנוער ,זהו תהליך חדש לגמרי.
בגלל גילם המתקדם והחשיבה המפותחת שלהם ,חווים המתבגרים חשיפה מוגברת .בבת אחת הם עושים הכול בכוחות עצמם ,נחשפים
לעולם חדש לבדם ,מתחיל הניתוק מההורים והם חווים חוויות חדשות בלי הסינון של ההורים .זהו תהליך שלא אחת מייצר גם חרדה.
המתבגרים רוצים ניתוק מההורים ומתחילים להיות ביקורתיים ושיפוטיים כלפי ההורים כחלק מתהליך הבריא של ההתנתקות שלהם.
גיל ההתבגרות מתרחש כולו בשדה החברתי וחשוב להבין זאת .זהו השדה שבו הצלחה וכישלון הם גורליים והשאלות  -האם אני אהוב או
לא אהוב? האם דעתי חשובה או לא חשובה? מעסיקות אותם כל הזמן .הם מושפעים מהחברים ומהסביבה ,מנסים בכל דרך להתנתק
מההורים ולהרגיש גדולים ומשפיעים .הם מתנהלים כמו רכבת הרים סוערת ,במרידות ובבדיקת גבולות מתמשכת.
המיתוס שאומר שמתבגרים מורדים קשור להגדרה העצמית שלהם ומהווה חלק מתהליך ההתבגרות .זהו שלב שבו המתבגרים בודקים
את גבולות המציאות כל עוד הם עדיין בתוך החממה של ההורים ,והולכים עד הקצה.
הם גם עסוקים בשליטה כל הזמן כי הם נמצאים בשלב של אובדן שליטה .למשל ,הגוף שלהם מאכזב אותם דווקא בגיל הכי חשוב מבחינה
חברתית .לכן הם מחפשים את המצבים שבהם הם יחליטו ולא פעם שומעים אותם אומרים את המשפט" :אתם לא תחליטו עליי .אני
אחליט".
תופעה נוספת שהם חווים היא התנודתיות .הם לא יציבים .רגע הם שמחים ורגע הם בוכים .זוהי תנודתיות שמקרינה על כל הסביבה .אליה
מצטרפת העצבות .אם הם נראים לכם במלנכוליה זה לא בהכרח אומר שהם בדיכאון ,אבל המעברים בין השמחה לעצב גדולים
ומשמעותיים עבורם.

בטקסט שקראנו עכשיו מצויים הרבה פרטי מידע על גיל ההתבגרות.
●

נסו לסכם חמישה מאפיינים שונים של גיל ההתבגרות

●

כיצד המתבגר מתייחס להוריו?

●

כיצד המתבגר מתייחס לסביבתו? למעגל חבריו?

●

כיצד המתבגר מתייחס לעצמו?

●

האם למתבגר יש תפיסת עולם מגובשת ויציבה או שהיא משתנה ומתחלפת?

●

אילו התנהגויות מאפיינות גיל זה?

ובנימה אישית:
●

האם אתם מסכימים עם דבריה של נועה כנען (כותבת הטקסט)? נסו לדייק במה כן ובמה לא
(במידה ולא).

●

נסו לחשוב על דוגמאות לדברים שהיא כותבת מהסביבה שלכם או מכם.

כעת ננסה לערוך הקבלה בין תקופת השופטים לבין עולמו של המתבגר.
●

האם ניתן להתייחס לעם ישראל כאל נער מתבגר?

●

האם נוכל להשוות את יחסו לעמים שסביב ליחסו של המתבגר אל סביבתו?

●

האם נוכל להשוות את יחסו של ישראל אל ה' כיחסו של המתבגר אל הוריו?

●

איך נסביר את ההליכה ,פעם אחר פעם ,אחרי אלילים שונים?

ננסה לסדר את הידוע לנו באמצעות טבלה.
לפניכם טבלה.
בשלב הראשון עליכם למלא את העמודה האמצעית (בעמודה הימנית יופיעו הנושאים שסביבם תיערך
ההשוואה).
העתיקו מתוך הפוסט שקראתם משפטים ופסקאות הרלוונטים לכל משבצת בטבלה ,בקטגוריה המתאימה לה.
לדוגמה :אם יש לכם שורה העוסקת בשלב בו בזמן שבו חלה תקופה זו ,אזי תוכלו להעתיק אליה את המשפט "
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בשלב השני ,נסו להיזכר במה שלמדנו על ספר שופטים ולמלא את העמודה השמאלית של הטבלה.
שימו לב – אם נראה לכם שאין מקבילה ,אז אל תנסו למצוא משהו בכוח ,אלא השאירו את המשבצת ריקה .אם יש
לכם נושא נוסף להשוואה – אתם מוזמנים להוסיף אותו בשורה הריקה שבתחתית הטבלה.
גיל ההתבגרות

המאפיין
התפתחות פיזית

עם ישראל מצליח לכבוש עוד ועוד
שטחים מהארץ (אלו שכיבושם לא
הסתיים בימי יהושע).

היחס לסמכות העליונה שמעל
למתבגר (הורים  /ה')
יחס לאופנות ,לטרנדים ולסממנים
תרבותיים שמסביב
רצון להתנסות בדברים חדשים
מידת היציבות
בדיקת גבולות
בסביבת
השקעה
הקרובה והתעלמות
רחבים יותר

תקופת השופטים

החברים
ממעגלים

ומה השלב הבא?
●

אם נוכל להשוות את תקופת השופטים לגיל ההתבגרות של עם ישראל – מה נצפה למצוא בספר
שמואל?

סיכום
במסע זה עסקנו במאפייני תקופת השופטים.
זאת מתוך מטרה להכיר את המציאות ששררה בארץ עם תחילתו של ספר שמואל.
בשלב הראשון יצאנו למספר משימות חקר קטנות ,מתוך מגמה ללמוד על מאפיינים שונים של תקופת השופטים.
עסקנו במצב הדתי ,וראינו כיצד פעם אחר פעם עם ישראל עובד עבודה זרה ואחרי זה חוזר בתשובה.
ראינו כיצד ,כעונש על חטאי עבודה הזרה ,ה' מעניש את עם ישראל ומשעבד אותם לעמים שונים.
לאחר שהעם הכיר בחטאיו וביקש מה' סליחה ,ה' שלח להם שופטים .ואולם אותם שופטים היו מנהיגים מקומיים
שפעלו במסגרת השבט שלהם והשבטים השכנים בלבד ,והם לא איחדו את כלל העם.
בשלב השני למדנו בכיתה על סוגי האויבים השונים שעם ישראל נלחם עימם בתקופת השופטים וראינו במפה
היכן הם יושבים.
לבסוף ניסינו לבסס את הטענה כי ניתן להשוות בין תקופת השופטים לבין גיל ההתבגרות ,וכי בעצם יש לראות
את תקופת השופטים כגיל ההתבגרות של בני ישראל .זאת בדרך אל גיל הבגרות – שעליו נלמד בספרי שמואל
ומלכים.
במהלך הלמידה תרגלנו כמה מיומנויות:
 .1למדנו להשתמש במהדורות מקוונות של התנ"ך.
 .2למדנו כיצד ניגשים לטקסט מידעי קצר (וראינו שנים – אחד על הפלישתים ואחד על גיל ההתבגרות).
 .3וגם עיינו בכמה מפות.

ומה הלאה?
עד כה עסקנו בספר שופטים והכרנו את המציאות החברתית ,הפוליטית והביטחונית ששררה באותם הימים
בארץ .אבל כעת פנינו לספר שמואל.
ראינו שאין הנהגה מסודרת לעם.
רעיון זה בא לידי ביטוי גם בפרקי הסיום של ספר שופטים.
שם שב וחוזר (ארבע פעמים!) המשפט "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" .ספר שופטים
טוען שהמצב הבטחוני שבו פעם אחר פעם מגיעים עמים זרים מן החוץ ופוגעים בישראל הוא תוצאה של המצב
הדתי – העם חוטא בעבודה זרה ולכן ה' מעניש אותם.
●

האם העם עצמו סבר גם כן שהחולשה המדינית היא תוצאה של חולשה דתית דווקא?

●

האם יתכן שהוא תלה את המצב הבטחוני בהתנהלות כושלת במישור השלטוני? ואם כן – איזה שינוי הוא
ירצה לערוך?

●

והאם זה טוב או רע?

המסע במבט לאחור
זהו .המסע כמעט והגיע אל סיומו.
אך לפני שניפרד (עד למסענו הבא) ,מומלץ לכם לחשוב מעט על השאלות הבאות.
הן תעזורנה לכם להיזכר במה שעשינו עד עכשיו וגם להבין יותר טוב מה התחולל בתוכנו במהלך המסע.
משימת החקר
●

האם במהלך המסע התחדשו לי דברים על תקופת השופטים שלא ידעתי?

●

האם אני יכול לחזור על שלושה דברים שהתחדשו לי? חשוב לי לזכור אותם?

●

האם זה היה לי מעניין ללמוד על תקופה זו?

●

האם נותרו לי שאלות שארצה לברר על הנושא? ואם כן – מה הן?

היישום
●

האם אני יכול לחזור על הטענה העקרונית שהמסע ביקש להציג לי?

●

האם אני מסכים איתה? למה?

●

האם זה עזר לי להבין דברים על עצמי?

●

מה אני מצפה לקראת הלימוד על ספר שמואל?

החוויה שלי כלומד במסע

●

האם קיבלתי במסע או ששיפרתי בו מיומנויות למידה שמשמעותיות בעיני?

●

האם למדתי דברים על עצמי? ועל הסביבה שלי?

●

האם ההתייחסות לתקופת השופטים כאל גיל התבגרות של עם ישראל משמעותית יותר בעבורי לאור
העובדה שגם אני נמצא בשלב התפתחותי דומה?

להעמקה
לתלמידים המתעניינים מומלץ להעשיר את הידע באמצעות אחת מההרצאות הבאות .שתיהן עוסקות בפלישתים,
וכדאי מאוד להכיר אותם כיוון שנפגוש בפלישתים פעמים רבות לכל אורכו של ספר שמואל א:
 .1פרופ' אהרן מאיר – הפלישתים בתקופת המקרא ( 56דקות):
https://www.youtube.com/watch?v=zzUXKyl5aX4
 .2ד"ר מיכאל בן ארי  -אומות העולם בתקופת המקרא :הפלישתים ( 58דקות):
https://www.youtube.com/watch?v=e5z9kjyv-BU

