
שמואללספרמבוא:1מסעא',שמואל

סיפור המסע
שכבת יעד – כיתה ט' ממ"ד.

מקצוע – תנ"ך.

עלנעמודשמואל.לספרכרקעהשופטיםתקופתמאפייניאתנכירבמסעשמואל.לספרהקדמה–המסענושא
חוסר היציבות השלטונית והבטחונית על מנת להבין את הרקע לצמיחת מוסד המלוכה.

שעות.6–משוערמסעאורך

תחנות עיקריות במסע –

מקוונת)עצמיתלמידהשעות.3-4(השופטיםתקופתעלעצמיתחקרלמידת●

בזום)גםאפשראךכיתתית,בקפסולהעדיףפרונטלי.שיעורשעה.1(פרונטלימסכםשיעור●

עצמיתלמידהשעות.1-2(ההתבגרותלגילהשופטיםתקופתביןהמשווהעצמיתיישוםמשימת●
מקוונת).

שיעסוקאחדפרונטלישיעוריכלולהמסעמקוונת.אישיתבצורהכאמורתתבצעהלמידהרוב–הלמידהאקלים
חיהבכיתהאותולהעבירעדיףארץ).גוגל/התנ"ך(אתרמקוונתבמפהשימושושיכלולמקראיתבריאליה

באמצעות ברקו, אך בהתאם למצב ניתן להעבירו בזום.

מקדש,(מלוכה,הלאומיתלבגרותבדרכוישראל,עםשלההתבגרותגילהיאהשופטיםתקופת–הגדולהרעיון
אחדות, נאמנות לה').

אתיותרטובולהביןלהכירילמדהשופטיםתקופתודרךההתבגרותגילבמאפיינייעסוקהתלמידבמסע–ערכים
עולמו שלו ושל סביבתו המתבגרת. הכרת העצמי תוביל בתקווה לקבלת העצמי והזולת.

ישנההמסעבסוףמורה.הערכתבפנילעמודידרשולאהתלמידיםפתיחה,במסעשמדוברכיוון–הערכהדרכי
תחנת רפלקסיה עצמית.

(עלמיידעימטקטסנתוניםחילוץבמפות,עיוןהפלישתים),עלמיידעיטקסט(קריאתחקרמשימת–למידהדרכי

לתקופתההתבגרותגילביןהשוואהעריכתבסרטונים,צפייהבטבלה,וסידורםההתבגרות)גילמאפייני
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.

מלחמותחכמות,נשיםזועמים,נביאיםנסיכות,מכשפות,רעים,ענקיםנפש,עזילוחמיםנסיכים,מלכים,בויש
גדולות ותככים פוליטיים.



נועזים,גבורהמבצעיעלופיוס,בגידהעלאמת,נאמנותועלעמוקותחברויותעלמדהימים,ניסיםעלנשמעבספר
על חטאים שאין עליהם מחילה, על נקמה ושכרון כוח ועל כוחו של לב האדם לצלוח את כל הקשיים שבדרך.



משימה: איפה אתה, ספר שמואל?

השנהכיהספר,בתחילתסימניההשאירו(המלצה:שמואלספראתומצאושלכםהתנ"ךאתפתחו●
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?●



הללו:הספריםלארבעתמלכים.ספרולפניושופטיםיהושעהספריםאחרימופיעשמואלספרלב,שמתםלאאם
יהושע, שופטים, שמואל ומלכים אנו קוראים "ספרי נביאים ראשונים".

פרקים55כוללהשלםשמואלספראחד.ספרשלחלקיםשניהםב"ו"שמואלא""שמואלשהשמותלדעתיש
ודברימלכיםלספריגםשקרה(כמונוחותמטעמילשנייםאותוחילקושלוהאורךבגללבכלל).קצריםלא(וחלקם
הימים).

המלךשאולהנביא,שמואלדמויות:שלושעומדותבמרכזופרקים.31כוללהשנה,נלמדשאותוא,שמואלספר
ודוד המלך.

שהיוהפוליטית-גיאוגרפיתוהמציאותהחייםתנאיאתלהביןעלינובספרהמתואריםהאירועיםאתלהביןבכדיאך
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:
יְִפקֹד [=ימנה] ה' ֱא-�ֵהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה.

ֲאֶׁשר יֵֵצא ִלְפנֵיֶהם וֲַאֶׁשר יָבֹא ִלְפנֵיֶהם וֲַאֶׁשר יֹוִציֵאם וֲַאֶׁשר יְִביֵאם,

וְ�א ִתְהיֶה ֲעַדת ה' ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה.

יְהֹוֻׁשַעֶאתְל�"ַקחה':לועונהמותו,אחריאותושיחליףמנהיגישראללעםימנהה'כימשה,שלבקשתובעקבות
ִּבן 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.

הנהגהישראלבעםאיןשבהשנים,מאותשלארוכהתקופהמתחילהמותוולאחרמחליף,ממנהלאיהושע
בשבטרקפעלווהםהעםכלאתאיחדולאהםאךשופטים,מקומיים,מנהיגיםקמופעםמדיאחת.מרכזית

שלהם או עם השבטים השכנים.



איך נראתה אותה התקופה?

אחדיואש,בןגדעוןשלפועלואתמתארוהואשמרנעמיידיעלנכתבהואלגדעון"."זמרהשירלפניכם
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.

להיווצרשהחלהמרכזיהאתגרועלהזוהתקופהמאפייניעלללמודוננסהשופטיםבספרמעטנעלעלזהבמסע
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.

כדיולפעמיםאחדפסוקלקרואכדילפעמיםהתנ"ך.ספראתפעםלאלפתוחנצטרךהשנההלימודבמהלך
לקרוא כמה פרקים.

עדבוולדפדףהמודפסהתנ"ךספראתליטולהספרים,למדףלגשתלקום,–הישנההדרךאתמכיריםכולנו
–בתנ"ךלקרואנוספותדרכיםיששהיוםשנדעכדאיאךמצוינת,דרךזוהיאמנםהדרוש.המקוםאתשמוצאים

באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד או באמצעות גלישה באינטרנט.

החיפוש:בשורתולכתובלגוגללגשתעלינוא,שמואלבספרא'פרקאתלקרואמעונייניםאנחנולדוגמהאם
"שמואל א פרק א". כל אחת מהתוצאות הראשונות תוביל אותנו לדף אינטרנט עם הפרק.

למרות זאת, ישנם כמה אתרים מומלצים במיוחד:

הספראתמכןלאחרהחלק,אתלבחורתוכלוזהבאתר–)https://mg.alhatorah.org(התורהעל●
ולאחר מכן את הפרק הרצוי. היתרון באתר זה הוא באפשרות לעיין גם בפרשנים.

תוכלוכאןגם–)https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90(ויקיטקסט●
(עםוורסיותבכמהמופיעהמקראשנוסחזהשבאתרהיתרוןבספר.בחירהבאמצעותהפרקאתלמצוא

ניקוד, בלי ניקוד, עם ניקוד ועם טעמי מקרא).

https://www.youtube.com/watch?v=ejpetuj-qZ4
https://mg.alhatorah.org
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90


שנוסחהואזהשבאתרהיתרון-)http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0.htm(הקודשספרותמאגר●
המקרא מפוסק.

מהןאחתכלהתנ"ך.שלאפליקציותוכמהכמההיוםישהאפליקציותבחנויות–אפליקציהמחפשיםאתםאם
יכולה להספיק.

עליכםוהבנתם.הפסוקיםקריאתהואבלימודהעיקרטקסטים.להצגתאחתטכנולוגיהרקהואניירלזכור:וחשוב
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

עצמהעלשחוזרתאירועיםשרשתישנהזותקופהבמהלךלמדי.ארוכההיסטוריתתקופהמתארשופטיםספר
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:

חטא: עם ישראל חוטא ועובד עבודה זרה..1
ֵמֱא�ֵהיֲאֵחִריםֱא�ִהיםַאֲחֵריוַּיְֵלכּוִמְצַריִםֵמֶאֶרץאֹוָתםַהּמֹוִציאֲאבֹוָתםֱא-�ֵהיה'ֶאתוַּיַַעְזבּוַהְּבָעִלים.ֶאתוַּיַַעְבדּוה'ְּבֵעינֵיָהַרעֶאתיְִׂשָרֵאלְבנֵיוַּיֲַעׂשּו

ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם וַּיְִׁשַּתֲחוּו ָלֶהם וַּיְַכִעסּו ֶאת ה'. וַּיַַעְזבּו ֶאת ה' וַּיַַעְבדּו ַלַּבַעל וְָלַעְׁשָּתרֹות.

עונש: ה' מעניש את ישראל ושולח אויב שפוגע בהם..2
ָּבםָהיְָתהה'יַדיְָצאּוֲאֶׁשרְּבכֹלאֹויְֵביֶהם.ִלְפנֵיַלֲעמֹדעֹודיְָכלּווְ�אִמָּסִביבאֹויְֵביֶהםְּביַדוַּיְִמְּכֵרםאֹוָתםוַּיָׁשֹּסּוׁשִֹסיםְּביַדוַּיְִּתנֵםְּביְִׂשָרֵאלה'ַאףוַּיִַחר

ְלָרָעה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' וְַכֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ה' ָלֶהם וַּיֵֶצר ָלֶהם ְמאֹד.

ישועה: ה' מעמיד בישראל שופט שמושיע אותם מהאויב..3
וַּיֶָקם ה' ׁשְֹפִטים וַּיֹוִׁשיעּום ִמּיַד ׁשֵֹסיֶהם.

שקט: ישראל זוכים לשנים של שלווה תחת הנהגתו של השופט..4
וְַגם ֶאל ׁשְֹפֵטיֶהם �א ָׁשֵמעּו, ִּכי ָזנּו ַאֲחֵרי ֱא�ִהים ֲאֵחִרים וַּיְִׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶר� ֲאֶׁשר ָהְלכּו ֲאבֹוָתם ִלְׁשמַֹע ִמְצֹות ה' �א ָעׂשּו ֵכן.

וְִכי ֵהִקים ה' ָלֶהם ׁשְֹפִטים - וְָהיָה ה' ִעם ַהּׁשֵֹפט וְהֹוִׁשיָעם ִמּיַד אֹיְֵביֶהם ּכֹל יְֵמי ַהּׁשֹוֵפט, ִּכי יִּנֵָחם ה' ִמּנֲַאָקָתם ִמְּפנֵי �ֲחֵציֶהם וְדֲֹחֵקיֶהם.

וְָהיָה ְּבמֹות ַהּׁשֹוֵפט יָֻׁשבּו וְִהְׁשִחיתּו ֵמֲאבֹוָתם ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְלִהְׁשַּתֲחֹות ָלֶהם �א ִהִּפילּו ִמַּמַעְלֵליֶהם ּוִמַּדְרָּכם ַהָּקָׁשה.

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

האם ישראל ראויים לישועה?●

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0.htm


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

השלב החסר ברשימה

ישנוממנו,ההצלה–השלישיהשלבלביןהעונש,–השניהשלבשביןמגליםאנועצמושופטיםספרפרקיבמהלך
שלב נוסף.

עיינו בשניים מן המקורות הבאים:

פרק ג', פסוק ט.1

פרק ו', פסוק ו.2

פרק י', פסוק י.3

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.

ההתרחשויותאתלהביןשנוכלכדיאבלישראל,אתומענישמכהה'שבאמצעותומקלאומנםמשמשיםהאויבים
שבטיברזל,מרכבותעםמבוצרותעריםיושבי–השוניםהאויביםסוגיאתלהכירחשובבפרקים,המתוארות

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:

שנות השיעבודהאויב

פרק ג', פסוקים יב–יד

פרק ד', פסוקים ב–ג

פרק ו', פסוקים א–ו

פרק י', פסוק ז



כעת עיינו במפה ונסו למצוא מהיכן הגיעו האויבים:

לאורך תקופת השופטים מתרחש תהליך.

אותהשכבשנולפניבארץשישבוהעמיםהםהכנעניםכנענים.עדייןהםבישראלשפוגעיםהאויבים,בהתחלה
בימי יהושע וגם בתקופת השופטים הם לא נעלמו לגמרי.



אלועמים_______).ו_______(כגון:ומזרחדרוםמכיווןשמגיעיםעמיםבישראללפגועמתחילים,הבאבשלב
כאשרשכונות,בשניםומשוד.צאןמרעייתבעיקרהמתפרנסיםלמחצה,נוודיםשבטיםאלובעצםבמדבר.חיים
עםיושבהאלובאזוריםוכאשרלשרוד.כדייותרירוקיםלאזוריםשלהםהעדריםעםלנדודנאלציםהםגשם,אין

ישראל – אזי הוא נאלץ לסבול את נחת זרועם.

.העם הפלישתיזהועם ישראל מתחיל לסבול מאויב חדש שמגיע ממערב.בשלב השלישי

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:

מי הם הפלישתים? מהיכן הם הגיעו?.1

מתי הם הגיעו לארץ ובאיזה אזור הם התיישבו בה?.2

מדוע בתנ"ך הם נקראים גם "גויי הים"?.3

יותרגבוההוכדומה)נשקכליהכנתכלים,ביצירתמעשי(=ידעחומריתתרבותלהםהייתההאם.4
מהתרבות הישראלית או נמוכה יותר?

מיידעי.טקסטאללגשתמומלץכיצדלקרואלכםכדאיהקישורים,לאחדנכנסיםשאתםלפני–לב[שימו
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?

תיאוריטקסטסיפורי,לטקסט(בניגודמידעלמסורהיאשלוהעיקריתשהמטרהטקסטהואמיידעיטקסט
ותהליכיםתופעותמושגים,מונחים,שלמשמעויותולהרחיבלהבהירלהסביר,להגדיר,יבקשהטקסטוכדומה).

על העולם ולספר על חיי אישים ועל אירועים.

במושגיםברעיונות,בתופעות,בעובדות,עוסקיםכולםאבלשונים,מתחומיםלקוחיםהמידעטקסטשלהנושאים
ובתהליכים; הם עוסקים בהצגתם, בפירוט שלהם, בהסבר שלהם ובקשרים ביניהם.

רגשותאודרישהבקשה,רצון,השקפה,אישית,דעההבעתמפורשבאופןכולליםאינםאלהטקסטיםבדרך-כלל
עמדתומסוימתבמידהמשתקפתכתיבהשבכללזכורישכיאףלאובייקטיביות,נוטההמידעטקסטהכותב.של

של הכותב.

הטקסט יהיה כתוב כמעט תמיד בגוף שלישי.

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
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
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4776
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3494


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:

קריאת הכותרת – הכותרת תסייע לנו בדרך כלל להבין מה הנושא של הטקסט..1

רושםנקבלזובקריאהקצר).שהוא(כיווןהטקסטכלאתמהירהאחתבפעםנקרא–מרפרפתקריאה.2
ראשוני, נבין את עיקרי הדברים ונדע מה יש בו פחות או יותר.

עצמנו:אתנשאלפסקהכללאחרהטקסט.אתשובנקראהראשוניתהקריאהאחרי–מדויקתקריאה.3
איזה מידע נמסר בה? מה היא באה להגיד?

בצורהאותםולשמורבטקסטהמצוייםהמידעפרטיאתלאסוףננסההמדויקתלקריאהבמקביל–עיבוד.4
משפטהדגשתבאמצעותלפסקה,כותרתנתינתבאמצעותזאתלעשותנוכלעבורנו.נגישהשתהיה

מרכזי בתוכה שמוסר לדעתנו את עיקר המידע, או באמצעות סיכום הנאמר במילים שלנו.

ונתעלםהנתוןאתנדגישאליו,דוגמאותשתיולאחריונתוןמביאהטקסטמסוימתבפסקהלמשלאם
מהדוגמאות (כיוון שהן רק משרתות את הוכחת אמיתת הטיעון). ]

מי המנהיגים?

צבאייםלניצחונותוהובילושקמומופתדמויותמיניכלישראלבעםהצמיחה'השופטיםשבתקופתראינוכבר
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.



מוגשיםמהתנ"ךאירועיםזה(במיזםהתנ"ךחדשותהחינוכית:הטלוויזיהשלחמודמיזםבאמצעותנעשהזאת
מכןלאחרופועלו.השופטאודותמידעמהסרטוןלחלץננסהבתחילהמודרנית).חדשותמהדורתבצורתלנו

נחשוב מעט על האופן שבו מידע זה הוצג בסרטון.

בחרו באחד מהשופטים הבאים וצפו בסרטון המתאר את דמותו ופועלו.

אהוד בן גרא + דבורה הנביאה (אלו שני שופטים שונים שפעלו כנגד אויבים שונים).1

https://www.youtube.com/watch?v=eCiUfl4bQOk&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&ind

ex=4

גדעון בן יואש.2

https://www.youtube.com/watch?v=HcfNNPW9F7M&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVh

CR8Xp&index=7

שמשון.3

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.●

האםשכאלו?סרטוניםמפיקההישראליתהחינוכיתשהטלוויזיהשליליאוחיובידברזהלדעתכםהאם●
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?●

https://www.youtube.com/watch?v=eCiUfl4bQOk&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eCiUfl4bQOk&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HcfNNPW9F7M&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=HcfNNPW9F7M&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ohP5nAeOz9Q&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ohP5nAeOz9Q&list=PL51YAgTlfPj7Xw7Us8CeR25GlqVhCR8Xp&index=8


כמה זמן אורכת תקופת השופטים?

ואחרישנהשמוניםשוקטתהארץאהודשלנצחונושאחרירואיםאנולמשל,כךרב.זמןנמשכההשופטיםתקופת
ניצחון ברק ודבורה היא שוקטת ארבעים שנה.

שלנאומוהואהשופטיםתקופתשלהאפשרי)ביותר(הקטןהמינימאליהזמןמשךלקביעתביותרהברורהמקור
שבטשכןהיכןלראותמוזמנים(ואתםעמוןבבנינלחםוהואהגלעדי),(יפתחגדמשבטהיהיפתחהשופט.יפתח

גד במפה ואיזה עם גר בסמוך אליו).



לנדודיהם40ה(בשנההמזרחיהירדןעברנחלותאתכבשוישראלשבנישמאזלוואומרעמוןמלךאלפונהיפתח
שנה.300כברעברולארץ)הכניסהלפניממשבמדבר,

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:

:929אתרבאנימציה,שופטיםספרסיכום

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:

שרידי הכנענים.1

שוסי המדבר המזדמנים (מדיין, עמלק, עמון, בני קדם).2

הציוויליזציה היוונית המתקדמת הפולשת ממערב (הפלישתים)..3

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.

https://www.youtube.com/watch?v=85MypsUgC0A&feature=emb_logo


ושהציודמקוונתבמפהלהשתמשכיצדיודעשהואלוודאהמורהעלחשוב,מבואבשיעורשמדוברכיווןדגשים:
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:

אליליםפולחניםמאמץהואאחתולאפעםאחרפעםזרהבעבודהחוטאישראלעם–הדתיהמצב●
רבזמןמעמדמחזיקהלאזואבלבתשובה","חזרהשלשניםמספרמגיעותקשותצרותלאחרשונים.

והעם חוזר לסורו.

שוניםעמיםהחטאים)על(כעונשפעםאחרפעםתמידיות.וירידותעליותשלמצב–בטחונימצב●
מתקיפים את ישראל ומשעבדים אותם למספר שנים, אך אחרי הישועה מגיעות שנים של שקט.

ורקסובליםאחריםשבטיםפעםכלבעצמו.שקועשבטכללשבטים.ומפוצלמפולגהעם–חברתימצב●
הם ושכניהם נחלצים למלחמה.

אתשמושיעמקומישופטקםפעםאחרפעםמסודר.הנהגהממסדואיןאחד,מרכזימנהיגאין–הנהגה●
לכונןאוכולו,העםאתלהנהיגפועלאינומהשופטיםאחדאףלו.השניםהשבטיםאתאושלוהשבט

ממסד שלטוני.

האם נוכל לומר שתקופת השופטים היא "גיל ההתבגרות" של עם ישראל?
זו השאלה שנחקור כעת.

גיל"מאפייניהכתבהמתוךמעובדהפוסטההתבגרות.גילשלבמאפייניוהעוסקהבאהפוסטאתקראו
ההתבגרות" (מאת נועה כנען).

[תזכורת למיומנות – קריאת טקסט מיידעי.



במשימת החקר על העם הפלישתי התבקשתם לקרוא אודותיהם טקסט מיידעי.

המצויוהמגווןהרבהמידעאתולעבדלקלוטלכםלסייעשיכוליםעקרונותכמהלפניכםשםהובאוכזכור,
בטקסטים מן הסוג הזה.

הבה ניזכר בעקרונות אלו:

קריאת הכותרת..1

קריאה מרפרפת..2

קריאה מדויקת..3

עיבוד..4

מומלץ לכם לעשות בהם שימוש גם כאן]

נועה כנען/"מאפייני גיל ההתבגרות"

אלאוהמשפחה,ההוריםשלרקלאהואהקושיהילדים.שלבהתפתחותיותרהקשותהתקופותכאחתידועהההתבגרותגילשלהתקופה
הוריולביןהמתבגרביןחדשהיחסיםמערכתמתפתחתדברשלובסיכומוההישגיםצומחיםהאלההקשייםמתוךעצמו.המתבגרשלגם

בה.הטמוניםוהסתירותהניגודיםבגללבעיקרקשהוהיא25גילעד9גילביןשנמשכתתקופהזווסביבתו.

ביןאונים",חוסר"איזהשלהתחושהלביןהכול"יודע"אנישלהתחושהביןעצמאות,לביןתלותיותביןמתמידמתחקייםהזאתבתקופה
להיותהאמיתי,הרצוןלביןהמשפחהבקרבלהיותהצורךוביןוהידוע,המוכרעםלהישארהצורךלביןחדשיםבדבריםלהתנסותהרצון

בקרב החברים.

חשיבהזוהיוהשערתי.פילוסופימופשט,באופןמילדים,לגמריאחרתחושביםמתבגריםהחשיבה.בדרךמהותישינוימתבצעהזהבגיל
מרגישיםנוערשבניהתחושהנוצרתזהבגללהזמן.כלבעצמילעסוקאותישהופךמהמבחוץ,עצמיעללהסתכליכולשאנישאומרת

ש"רק הם חשובים". גם עבור בני הנוער, זהו תהליך חדש לגמרי.

נחשפיםעצמם,בכוחותהכולעושיםהםאחתבבתמוגברת.חשיפההמתבגריםחוויםשלהם,המפותחתוהחשיבההמתקדםגילםבגלל
חרדה.גםמייצראחתשלאתהליךזהוההורים.שלהסינוןבליחדשותחוויותחוויםוהםמההוריםהניתוקמתחיללבדם,חדשלעולם

המתבגרים רוצים ניתוק מההורים ומתחילים להיות ביקורתיים ושיפוטיים כלפי ההורים כחלק מתהליך הבריא של ההתנתקות שלהם.

אואהובאניהאם-והשאלותגורלייםהםוכישלוןהצלחהשבוהשדהזהוזאת.להביןוחשובהחברתיבשדהכולומתרחשההתבגרותגיל
להתנתקדרךבכלמנסיםומהסביבה,מהחבריםמושפעיםהםהזמן.כלאותםמעסיקותחשובה?לאאוחשובהדעתיהאםאהוב?לא

מההורים ולהרגיש גדולים ומשפיעים. הם מתנהלים כמו רכבת הרים סוערת, במרידות ובבדיקת גבולות מתמשכת.

בודקיםהמתבגריםשבושלבזהוההתבגרות.מתהליךחלקומהווהשלהםהעצמיתלהגדרהקשורמורדיםשמתבגריםשאומרהמיתוס
את גבולות המציאות כל עוד הם עדיין בתוך החממה של ההורים, והולכים עד הקצה.

מבחינהחשובהכיבגילדווקאאותםמאכזבשלהםהגוףלמשל,שליטה.אובדןשלבשלבנמצאיםהםכיהזמןכלבשליטהעסוקיםגםהם
אניעליי.תחליטולא"אתםהמשפט:אתאומריםאותםשומעיםפעםולאיחליטוהםשבהםהמצביםאתמחפשיםהםלכןחברתית.
אחליט".

אליההסביבה.כלעלשמקרינהתנודתיותזוהיבוכים.הםורגעשמחיםהםרגעיציבים.לאהםהתנודתיות.היאחוויםשהםנוספתתופעה
גדוליםלעצבהשמחהביןהמעבריםאבלבדיכאון,שהםאומרבהכרחלאזהבמלנכוליהלכםנראיםהםאםהעצבות.מצטרפת

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:

לאובמהכןבמהלדייקנסוהטקסט)?(כותבתכנעןנועהשלדבריהעםמסכימיםאתםהאם●
(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.

תיערךשסביבםהנושאיםיופיעוהימנית(בעמודההאמצעיתהעמודהאתלמלאעליכםהראשוןבשלב
ההשוואה).

לה.המתאימהבקטגוריהבטבלה,משבצתלכלהרלוונטיםופסקאותמשפטיםשקראתםהפוסטמתוךהעתיקו
"המשפטאתאליהלהעתיקתוכלואזיזו,תקופהחלהשבובזמןבובשלבהעוסקתשורהלכםישאםלדוגמה:

".25גילעד9גילביןשנמשכתתקופה

בשלב השני, נסו להיזכר במה שלמדנו על ספר שופטים ולמלא את העמודה השמאלית של הטבלה.

ישאםריקה.המשבצתאתהשאירואלאבכוח,משהולמצואתנסואלאזמקבילה,שאיןלכםנראהאם–לבשימו
לכם נושא נוסף להשוואה – אתם מוזמנים להוסיף אותו בשורה הריקה שבתחתית הטבלה.

תקופת השופטיםגיל ההתבגרותהמאפיין

ועודעודלכבושמצליחישראלעםהתפתחות פיזית
לאשכיבושם(אלומהארץשטחים

הסתיים בימי יהושע).

שמעלהעליונהלסמכותהיחס
למתבגר (הורים / ה')

ולסממניםלטרנדיםלאופנות,יחס
תרבותיים שמסביב

רצון להתנסות בדברים חדשים

מידת היציבות

בדיקת גבולות

החבריםבסביבתהשקעה
ממעגליםוהתעלמותהקרובה

רחבים יותר



ומה השלב הבא?

בספרלמצואנצפהמה–ישראלעםשלההתבגרותלגילהשופטיםתקופתאתלהשוותנוכלאם●
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.

מקומייםמנהיגיםהיושופטיםאותםואולםשופטים.להםשלחה'סליחה,מה'וביקשבחטאיוהכירשהעםלאחר
שפעלו במסגרת השבט שלהם והשבטים השכנים בלבד, והם לא איחדו את כלל העם.

במפהוראינוהשופטיםבתקופתעימםנלחםישראלשעםהשוניםהאויביםסוגיעלבכיתהלמדנוהשניבשלב
היכן הם יושבים.

לראותישבעצםוכיההתבגרות,גיללביןהשופטיםתקופתביןלהשוותניתןכיהטענהאתלבססניסינולבסוף
שמואלבספרינלמדשעליו–הבגרותגילאלבדרךזאתישראל.בנישלההתבגרותכגילהשופטיםתקופתאת

ומלכים.

במהלך הלמידה תרגלנו כמה מיומנויות:

למדנו להשתמש במהדורות מקוונות של התנ"ך..1

למדנו כיצד ניגשים לטקסט מידעי קצר (וראינו שנים – אחד על הפלישתים ואחד על גיל ההתבגרות)..2

וגם עיינו בכמה מפות..3

ומה הלאה?
הימיםבאותםששררהוהביטחוניתהפוליטיתהחברתית,המציאותאתוהכרנושופטיםבספרעסקנוכהעד

בארץ. אבל כעת פנינו לספר שמואל.

ראינו שאין הנהגה מסודרת לעם.

רעיון זה בא לידי ביטוי גם בפרקי הסיום של ספר שופטים.

שופטיםספריעשה".בעיניוהישראישבישראלמלךאיןההם"בימיםהמשפטפעמים!)(ארבעוחוזרשבשם
המצבשלתוצאההואבישראלופוגעיםהחוץמןזריםעמיםמגיעיםפעםאחרפעםשבוהבטחונישהמצבטוען

הדתי – העם חוטא בעבודה זרה ולכן ה' מעניש אותם.

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



הואשינויאיזה–כןואםהשלטוני?במישורכושלתבהתנהלותהבטחוניהמצבאתתלהשהואיתכןהאם●
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?●

לאורבעבורייותרמשמעותיתישראלעםשלהתבגרותגילכאלהשופטיםלתקופתההתייחסותהאם●
העובדה שגם אני נמצא בשלב התפתחותי דומה?

להעמקה
בפלישתים,עוסקותשתיהןהבאות.מההרצאותאחתבאמצעותהידעאתלהעשירמומלץהמתענייניםלתלמידים

וכדאי מאוד להכיר אותם כיוון שנפגוש בפלישתים פעמים רבות לכל אורכו של ספר שמואל א:

דקות):56(המקראבתקופתהפלישתים–מאיראהרןפרופ'.1

https://www.youtube.com/watch?v=zzUXKyl5aX4

דקות):58(הפלישתיםהמקרא:בתקופתהעולםאומות-אריבןמיכאלד"ר.2

https://www.youtube.com/watch?v=e5z9kjyv-BU

https://www.youtube.com/watch?v=zzUXKyl5aX4
https://www.youtube.com/watch?v=e5z9kjyv-BU

