
א-ד)(פרקיםעליובנישמואלהנער–2מסעא,שמואל

סיפור המסע
שם המסע – הנער שמואל ובני עלי

שכבת יעד – כיתה ט' ממ"ד.

מקצוע – תנ"ך.

נושא המסע – פרקים א'–ד' בספר שמואל א.

שעות.8–משוערמסעאורך

תחנות עיקריות במסע –

שעות)3(א'–ב'פרקיםעלעצמיתחקרלמידת●

בזום)גםאפשראךכיתתית,בקפסולהעדיףשעה.1(חנהשירתעלפרונטלישיעור●

שעות)3(ג'–ד'פרקיםעלנוספתעצמיתחקרלמידת●

מקוונת).עצמיתלמידהשעות.1-2(חברתיותהשפעותעליישוםמשימת●

שעה)1(וכדומהפלייר/סלוגן–סיכוםתוצרהכנת●

רפלקסיה●

אחד.פרונטלישיעוריכלולהמסעמקוונת.אישיתבצורהכאמורתתבצעהלמידהרוב–הלמידהאקלים
המסעבמהלךבזום.להעבירוניתןלמצבבהתאםאךברקו,באמצעותחיהבכיתהאותולהעבירעדיף

התלמיד יקשיב לשיעור מוקלט ויצפה בכמה סרטונים.

המסעבמהלךלב:לשים[חשובממנה.מושפעלהיותולארעהבסביבהלגדולניתן–הגדולהרעיון
שזהוכמובן–דווקאהגדולהרעיוןהואמהםשאחדיחשובוהתלמידיתכןחשובים.רעיונותכמהמצויים

יהיה מצוין!]

ערכים – הדבקות באמת הפנימית, חוסן נפשי, התמקדות במעשים טובים ולא בריטואלים נבובים.

הכנתעלאוהחקרמשימתעל–המטלותמןאחתעלציוןלתתהאםלבחוריכולהמורה–הערכהדרכי
התוצר.

צפייהממאמר),בקטעעיוןמוקלט,שיעורשמיעתהפרקים,(קריאתחקרמשימת–למידהדרכי
בסרטונים, התבוננות עצמית רפלקטיבית.

מיומנויות –

הכירות עם מהדורת מקראות גדולות מקוונת●

קריאת טקסט מיידעי●

עיצוב גרפי ככלי להבנה●

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

להסתקרן:

צפו בחצי הראשון של הסרטון הבא:



https://www.youtube.com/watch?v=Ucvuw1g-kb4&list=PLkH5w6iJ2GZPoR_3X05nJW-Agc8e

ZLOXd&index=1

קראים–ניחשתםלאעוד(שאםהחורגתוביתהבנותיהשתיהאימא,מתגוררותשבוביתמוצגבסרטון
לה סינדרלה). נסו לענות על השאלות הבאות:

מה מעמדן של שתי הבנות בבית ומה מעמדה של סינדרלה? במה כל אחת מהדמויות עוסקת?●

האם הפער במעמד מבטא גם פער אמיתי באיכותן הפנימית? נסו להוכיח זאת מהסרטון.●

שלא(ולמישכאלו?חורגותאחיותשתישלבצילןהגדלהלסינדרלהלהיותיכולותתחושותאילו●
כלאתעליהומטילותרבובזלזולבהתנשאותכלפיהמתנהגותשהןנגלההסיפוראתמכיר

עבודות הבית).

גםהפכהולאהחורגותאחיותיהשלמהתנהגותןהושפעהלאעצמהסינדרלהלדעתכםכיצד●
היא למרשעת?

אנו עומדים בפתחו של מסע.

במסענו נפגוש נער קטן שגם הוא, ממש כמו סינדרלה, גדל בצילם של "אחים חורגים" קצת בעיתיים.

כיצד הגיע אותו ילד לגדול הרחק מהוריו לצד האחים הגדולים המפוקפקים הללו?●

האם הם ישפיעו עליו?●

האם גם הוא יעלה לגדולה בסופו של דבר, כמו שאירע לסינדרלה?●

האם האחים יקבלו לבסוף את המגיע להם?●

והכי חשוב: האם גם לנער זה תהיה מרכבה העשויה מדלעת?●

https://www.youtube.com/watch?v=Ucvuw1g-kb4&list=PLkH5w6iJ2GZPoR_3X05nJW-Agc8eZLOXd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ucvuw1g-kb4&list=PLkH5w6iJ2GZPoR_3X05nJW-Agc8eZLOXd&index=1


זאת נגלה במסע...

שנצא לדרך?

לחקור (פרקים א'-ב')
את מסענו נתחיל בלימוד שני הפרקים הראשונים בספר שמואל.

בפרקים אלו נפגוש שתי משפחות.



בפרק א' נכיר את משפחתו של שמואל ואילו בפרק ב' נכיר גם את משפחתו של עלי.

[תרגול מיומנות: שימוש ב"מקראות גדולות" מקוונות.

קריאתבעתבהלהשתמשתרצושאולימיומנותלפיתוחאחדרגעלהקדישכדיהסיפורבקריאתשנפתחקודם
ברוריםלאדבריםאובפסוקיםקשותמיליםלהביןלנועוזריםהפרשניםכידוע,בפרשנים.שימוש–קשיםפסוקים

אחרים. אבל היום, גם אם אין לנו בבית מקראות גדולות, כל הפרשנים זמינים לנו בכמה לחיצות כפתור פשוטות.

הפירושבקיאותבלימודכללי,באופןהפרשנים.באחדלהיעזרניתןמהפסוקיםחלקבהבנתמתקשיםאתםאם
באתרוגםבבית),לכםיש(שאוליגדולותמקראותבכלנמצאהואדוד"."מצודתפירושהואאתולעבודנוחשהכי

"על התורה".

איך נשתמש באתר הזה?

Mikraot"האתר:אתשמראהלתוצאהוניכנסהתורה""עלבגוגל:נכתוב.1 Gedolot – AlHaTorah.org."

(אין כאן קישור, כדי שתדעו איך למצוא אותו באופן עצמאי)

א.שמואל אנביאיםכאן נבחר: בחרו טקסט.2

נלחץלראות.נרצהשאותוהפרשןאתלבחורנצטרךשמאלומצדעצמו,המקראיהטקסטיופיעימיןמצד.3
על החץ האדום שיפתח לנו את רשימת כל הפרשנים ונבחר את הפירוש שאנו רוצים (מצודת דוד). ]

נתחיל בקריאת פרק א'.

קראו את הפסוקים לאט.

אפשר בקול רם, ואפשר רק עם העיניים. אך אל תרוצו ונסו להבין את כל הנאמר בהם.

אימא חנה
ֵׁשםנִָׁשיםְׁשֵּתיוְלֹו(ב)ֶאְפָרִתי.צּוףֶבןּתֹחּוֶּבןֱאִליהּואֶּבןיְרָֹחםֶּבןֶאְלָקנָהּוְׁשמֹוֶאְפָריִםֵמַהרצֹוִפיםָהָרָמַתיִםִמןֶאָחדִאיׁשוַיְִהי(א)

ַלה'וְִלְזּבַֹחְלִהְׁשַּתֲחֹותיִָמיָמהִמּיִָמיםֵמִעירֹוַההּואָהִאיׁשוְָעָלה(ג)יְָלִדים.ֵאיןּוְלַחּנָהיְָלִדיםִלְפנִּנָהוַיְִהיְּפנִּנָהַהֵּׁשנִיתוְֵׁשםַחּנָהַאַחת
ְצ-ָבאֹות ְּבִׁש�ה וְָׁשם ְׁשנֵי ְבנֵי ֵעִלי ָחְפנִי ּוִפנְָחס ּכֲֹהנִים ַלה'.

ָסַגרוַה'ָאֵהבַחּנָהֶאתִּכיַאָּפיִםַאַחתָמנָהיִֵּתןּוְלַחּנָה(ה)ָמנֹות.ּוְבנֹוֶתיָהָּבנֶיָהּוְלָכלִאְׁשּתֹוִלְפנִּנָהוְנַָתןֶאְלָקנָהוַּיְִזַּבחַהּיֹוםוַיְִהי(ד)
ִעָמּהַּבֲעבּורַּכַעסַּגםָצָרָתּהוְִכֲעַסָּתה(ו)ַרְחָמּה. ְֹ ַּתְכִעֶסּנָהֵּכןה'ְּבֵביתֲע�ָתּהִמֵּדיְבָׁשנָהָׁשנָהיֲַעֶׂשהוְֵכן(ז)ַרְחָמּה.ְּבַעדה'ָסַגרִּכיַהר

וִַּתְבֶּכה וְ�א תֹאַכל. (ח) וַּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקנָה ִאיָׁשּה: ַחּנָה ָלֶמה ִתְבִּכי וְָלֶמה �א תֹאְכִלי וְָלֶמה יֵַרע ְלָבֵב�? ֲהלֹוא ָאנִֹכי טֹוב ָל� ֵמֲעָׂשָרה ָּבנִים.

ּוָבכֹהה'ַעלוִַּתְתַּפֵּללנֶָפׁשָמַרתוְִהיא(י)ה'.ֵהיַכלְמזּוַזתַעלַהִּכֵּסאַעליֵׁשבַהּכֵֹהןוְֵעִליָׁשתֹהוְַאֲחֵריְבִׁש�הָאְכָלהַאֲחֵריַחּנָהוַָּתָקם(ט)
ֲאנִָׁשיםֶזַרעַלֲאָמְת�וְנַָתָּתהֲאָמֶת�ֶאתִתְׁשַּכחוְ�אּוְזַכְרַּתנִיֲאָמֶת�ָּבֳענִיִתְרֶאהָראֹהִאםְצ-ָבאֹותה'וַּתֹאַמר:נֶֶדרוִַּתּדֹר(יא)ִתְבֶּכה.

ּונְַתִּתיו ַלה' ָּכל יְֵמי ַחּיָיו ּומֹוָרה �א יֲַעֶלה ַעל רֹאׁשֹו.

וַּיְַחְׁשֶבָהיִָּׁשֵמַע�אוְקֹוָלּהּנָעֹותְׂשָפֶתיָהַרקִלָּבּהַעלְמַדֶּבֶרתִהיאוְַחּנָה(יג)ִּפיָה.ֶאתׁשֵֹמרוְֵעִליה'ִלְפנֵיְלִהְתַּפֵּללִהְרְּבָתהִּכיוְָהיָה(יב)
וְיַיִןָאנִֹכירּוַחְקַׁשתִאָּׁשהֲאדֹנִי�אוַּתֹאֶמר:ַחּנָהוַַּתַען(טו)ֵמָעָליִ�.יֵינֵ�ֶאתָהִסיִריִּתְׁשַּתָּכִריןָמַתיַעדֵעִלי:ֵאֶליָהוַּיֹאֶמר(יד)ְלִׁשּכָֹרה.ֵעִלי

ֵעִליוַּיַַען(יז)ֵהּנָה.ַעדִּדַּבְרִּתיוְַכְעִסיִׂשיִחיֵמרֹבִּכיְּבִלּיַָעלַּבתִלְפנֵיֲאָמְת�ֶאתִּתֵּתןַאל(טז)ה'.ִלְפנֵינְַפִׁשיֶאתוֶָאְׁשּפֹ�ָׁשִתיִתי�אוְֵׁשָכר
ְלַדְרָּכּהָהִאָּׁשהוֵַּתֶל�ְּבֵעינֶי�ֵחןִׁשְפָחְת�ִּתְמָצאוַּתֹאֶמר:(יח)ֵמִעּמֹו.ָׁשַאְלְּתֲאֶׁשרֵׁשָלֵת�ֶאתיִֵּתןיְִׂשָרֵאלוֵא-�ֵהיְלָׁשלֹוםְלִכיוַּיֹאֶמר:
וַּיְִזְּכֶרָהִאְׁשּתֹוַחּנָהֶאתֶאְלָקנָהוַּיֵַדעָהָרָמָתהֵּביָתםֶאלוַּיָבֹאּווַּיָֻׁשבּוה'ִלְפנֵיוַּיְִׁשַּתֲחוּוַבּבֶֹקרוַּיְַׁשִּכמּו(יט)עֹוד.ָלּהָהיּו�אּוָפנֶיָהוַּתֹאַכל

ה'.



מה היה לנו כאן?

אילו דמויות אנו פוגשים בפסוקים? מה אנו יודעים על כל דמות?●

איזה אירוע חוזר על עצמו בכל שנה ושנה?●

כיצד אלקנה מבקש לנחם את חנה? ולמה עליו לנחם אותה?●

איזה נדר נודרת חנה?●

מדוע עלי חשב שהיא שיכורה ומה הוא אמר לה אחרי שהוא גילה את טעותו?●

"?וִַּיְזְּכֶרָה ה'מה המשמעות של מילות הסיום  "וַּיֵַדע ֶאְלָקנָה ֶאת ַחּנָה ִאְׁשּתֹו●

חוו דעתכם:

אם אתם הייתם חנה – האם מילות הנחמה של אלקנה היו מנחמות אתכם?●

אם אתם הייתם עלי – כיצד הייתם מגיבים אם הייתם רואים את חנה בעת תפילתה?●

שמואל מובא שילה
עכשיו נקפוץ תשע חודשים קדימה:

ֶאתַלה'ִלְזּבַֹחֵּביתֹווְָכלֶאְלָקנָהָהִאיׁשוַּיַַעל(כא)ְׁשִאְלִּתיו.ֵמה'ִּכיְׁשמּוֵאלְׁשמֹוֶאתוִַּתְקָראֵּבןוֵַּתֶלדַחּנָהוַַּתַהרַהּיִָמיםִלְתֻקפֹותוַיְִהי(כ)
(כג)עֹוָלם.ַעדָׁשםוְיַָׁשבה'ְּפנֵיֶאתוְנְִרָאהוֲַהִבאִֹתיוַהּנַַעריִָּגֵמלַעדְלִאיָׁשּהָאְמָרהִּכיָעָלָתה�אוְַחּנָה(כב)נְִדרֹו.וְֶאתַהּיִָמיםֶזַבח

וַּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקנָה ִאיָׁשּה ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעינַיִ� ְׁשִבי ַעד ָּגְמֵל� אֹתֹו ַא� יֵָקם ה' ֶאת ְּדָברֹו וֵַּתֶׁשב ָהִאָּׁשה וֵַּתינֶק ֶאת ְּבנָּה ַעד ָּגְמָלּה אֹתֹו.

ַהָּפרֶאתוַּיְִׁשֲחטּו(כה)נַָער.וְַהּנַַערִׁשלֹוה'ֵביתוְַּתִבֵאהּויַיִןוְנֵֶבלֶקַמחַאַחתוְֵאיָפהְׁשלָׁשהְּבָפִריםְּגָמַלּתּוַּכֲאֶׁשרִעָּמּהוַַּתֲעֵלהּו(כד)
ַהֶּזהַהּנַַערֶאל(כז)ה'.ֶאלְלִהְתַּפֵּללָּבֶזהִעְּמָכהַהּנִֶּצֶבתָהִאָּׁשהֲאנִיֲאדֹנִינְַפְׁש�ֵחיֲאדֹנִיִּביוַּתֹאֶמר(כו)ֵעִלי.ֶאלַהּנַַערֶאתוַּיִָביאּו

ָׁשםוַּיְִׁשַּתחּוַלה'ָׁשאּולהּואָהיָהֲאֶׁשרַהּיִָמיםָּכלַלה'ִהְׁשִאְלִּתהּוָאנִֹכיוְַגם(כח)ֵמִעּמֹו.ָׁשַאְלִּתיֲאֶׁשרְׁשֵאָלִתיֶאתִליה'וַּיִֵּתןִהְתַּפָּלְלִּתי
ַלה'.



מה היה לנו כאן?

מדוע חנה קוראת לבנה שמואל? האם זה יכול ללמד אותנו על עתידו הצפוי?●

יודעים,אינכם(אםנגמל?שמואלבערךגילבאיזההינקות?תקופתקדםבימילקחהזמןכמה●
אתם מוזמנים לחפש באינטרנט)

מדוע חנה מביאה את שמואל לשילה?●

חוו דעתכם:

באותהאומריםהייתםמה–עלישאתםבנפשכםשוועלי.אלחנהבדברימסתייםהסיפור●
הסיטואציה? כיצד הייתם מרגישים?

אותוומשאיריםלשילהאותומביאיםשאתםלשמואלתסבירוכיצד–חנהשאתםבנפשכםשוו●
שם לבד? אילו חלומות ותקוות יש לחנה ביחס לשמואל?

מה לדעתכם שמואל מרגיש באותה סיטואציה?●

כעת נלמד את פרק ב'.



שירת חנה
פרק א' הסתיים בדברי חנה לעלי הכהן.

מאוד(שמזכירמזמורשלבצורהכתוביםהתודהדברילה'.אומרתשהיאתודהבדברימתחילב'פרק
אותולהביןנדרשיםואינכםלהבנהשקשותרבותמיליםישזהבשירתהילים).מזמורישלהסגנוןאת

(כיוון שנקדיש לכך שיעור נפרד).

בכל זאת, קראו את שירת חנה ונסו לראות מה אתם מבינים ממנה:
(א) וִַּתְתַּפֵּלל ַחּנָה וַּתֹאַמר:

ָעַלץ ִלִּבי ַּבה' / ָרָמה ַקְרנִי ַּבה'

ָרַחב ִּפי ַעל אֹויְַבי ִּכי ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶת�.

(ב) ֵאין ָקדֹוׁש ַּכה' ִּכי ֵאין ִּבְלֶּת� / וְֵאין צּור ֵּכא-�ֵהינּו.

(ג) ַאל ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגבָֹהה ְגבָֹהה / יֵֵצא ָעָתק ִמִּפיֶכם

ִּכי ֵאל ֵּדעֹות ה' וְלֹו נְִתְּכנּו ֲעִללֹות:

(ד) ֶקֶׁשת ִּגּבִֹרים ַחִּתים / וְנְִכָׁשִלים ָאְזרּו ָחיִל.

(ה) ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם נְִׂשָּכרּו / ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו

ַעד ֲעָקָרה יְָלָדה ִׁשְבָעה / וְַרַּבת ָּבנִים ֻאְמָלָלה.

(ו) ה' ֵמִמית ּוְמַחּיֶה / מֹוִריד ְׁשאֹול וַּיַָעל.

(ז) ה' מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר / ַמְׁשִּפיל ַאף ְמרֹוֵמם.

(ח) ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל / ֵמַאְׁשּפֹת יִָרים ֶאְביֹון

ְלהֹוִׁשיב ִעם נְִדיִבים / וְִכֵּסא ָכבֹוד יַנְִחֵלם

ִּכי ַלה' ְמֻצֵקי ֶאֶרץ וַּיֶָׁשת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל.

(ט) ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו יְִׁשמֹר / ּוְרָׁשִעים ַּבחֶׁש� יִָּדּמּו

ִּכי �א ְבכַֹח יְִגַּבר ִאיׁש.

(י) ה' יֵַחּתּו ְמִריָביו / ָעָליו ַּבָּׁשַמיִם יְַרֵעם

ה' יִָדין ַאְפֵסי ָאֶרץ

וְיִֶּתן עֹז ְלַמְלּכֹו / וְיֵָרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו.



למי אתם רוצים לומר תודה?●

מדוע חנה אינה מסתפקת באמירת המילה "תודה", אלא פוצחת במזמור שלם?●

כיצד אתם הייתם רוצים לומר תודה? האם תוכלו לעשות זאת?●

שמואל ו"אחיו החורגים"
עלי–החדשהמשפחתוועםשילה,–החדשבביתושמואלאתמותירהחנהכיצדראינוא'פרקבסוף
ובניו.

כעת נכיר קצת יותר מקרוב את הבית החדש של שמואל:

[ותזכרו – אם אתם מתקשים בהבנה של פסוק כלשהו, אתם יכולים להיעזר במצודת דוד]

(יא) וַּיֵֶל� ֶאְלָקנָה ָהָרָמָתה ַעל ֵּביתֹו וְַהּנַַער ָהיָה ְמָׁשֵרת ֶאת ה' ֶאת ְּפנֵי ֵעִלי ַהּכֵֹהן.

ְׁשלׁשוְַהַּמְזֵלגַהָּבָׂשרְּכַבֵּׁשלַהּכֵֹהןנַַערּוָבאֶזַבחזֵֹבַחִאיׁשָּכלָהָעם:ֶאתַהּכֲֹהנִיםּוִמְׁשַּפט(יג)ה'.ֶאתיְָדעּו�אְבִלּיַָעלְּבנֵיֵעִליּוְבנֵי(יב)
ָׁשםַהָּבִאיםיְִׂשָרֵאלְלָכליֲַעׂשּוָּכָכהּבֹו,ַהּכֵֹהןיִַּקחַהַּמְזֵלגיֲַעֶלהֲאֶׁשרּכֹלַבָּפרּוראֹוַבַּקַּלַחתאֹוַבּדּודאֹוַבִּכּיֹורוְִהָּכה(יד)ְּביָדֹו.ַהִּׁשּנַיִם
ִאםִּכיְמֻבָּׁשלָּבָׂשרִמְּמ�יִַּקחוְ�אַלּכֵֹהן!ִלְצלֹותָבָׂשרְּתנָהַהּזֵֹבַח:ָלִאיׁשוְָאַמרַהּכֵֹהןנַַערּוָבאַהֵחֶלבֶאתיְַקִטרּוןְּבֶטֶרםַּגם(טו)ְּבִׁש�ה.

ְבָחְזָקה.ָלַקְחִּתי�אוְִאםִתֵּתןַעָּתהִּכי\{�א\}לֹווְָאַמרנְַפֶׁש�ְּתַאֶּוהַּכֲאֶׁשרְל�וְַקחַהֵחֶלבַּכּיֹוםיְַקִטירּוןַקֵּטרָהִאיׁשֵאָליווַּיֹאֶמר(טז)ָחי!
(יז) וְַּתִהי ַחַּטאת ַהּנְָעִרים ְּגדֹוָלה ְמאֹד ֶאת ְּפנֵי ה' ִּכי נֲִאצּו ָהֲאנִָׁשים ֵאת ִמנְַחת ה'.

ִלְזּבַֹחִאיָׁשּהֶאתַּבֲעלֹוָתּהיִָמיָמהִמּיִָמיםלֹווְַהַעְלָתהִאּמֹוּלֹוַּתֲעֶׂשהָקטֹןּוְמִעיל(יט)ָּבד.ֵאפֹודָחגּורנַַערה'ְּפנֵיֶאתְמָׁשֵרתּוְׁשמּוֵאל(יח)
וְָהְלכּוַלה'ָׁשַאלֲאֶׁשרַהְּׁשֵאָלהַּתַחתַהּזֹאתָהִאָּׁשהִמןֶזַרעְל�ה'יֵָׂשםוְָאַמרִאְׁשּתֹווְֶאתֶאְלָקנָהֶאתֵעִליּוֵבַר�(כ)ַהּיִָמים.ֶזַבחֶאת

ִלְמקֹמֹו. (כא) ִּכי ָפַקד ה' ֶאת ַחּנָה וַַּתַהר וֵַּתֶלד ְׁשלָׁשה ָבנִים ּוְׁשֵּתי ָבנֹות וַּיְִגַּדל ַהּנַַער ְׁשמּוֵאל ִעם ה'.



ָלֶהם:וַּיֹאֶמר(כג)מֹוֵעד.אֶֹהלֶּפַתחַהּצְֹבאֹותַהּנִָׁשיםֶאתיְִׁשְּכֻבןֲאֶׁשרוְֵאתיְִׂשָרֵאלְלָכלָּבנָיויֲַעׂשּוןֲאֶׁשרָּכלֵאתוְָׁשַמעְמאֹדָזֵקןוְֵעִלי(כב)
ָאנִֹכיֲאֶׁשרַהְּׁשֻמָעהטֹוָבהלֹואִּכיָּבנָי,ַאל(כד)ֵאֶּלה?ָהָעםָּכלֵמֵאתָרִעיםִּדְבֵריֶכםֶאתׁשֵֹמַעָאנִֹכיֲאֶׁשרָהֵאֶּלהַּכְּדָבִריםַתֲעׂשּוןָלָּמה

ׁשֵֹמַע ַמֲעִבִרים ַעם ה'. (כה) ִאם יֱֶחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש ּוִפְללֹו ֱא-�ִהים וְִאם ַלה' יֱֶחָטא ִאיׁש ִמי יְִתַּפֶּלל לֹו?!

וְ�א יְִׁשְמעּו ְלקֹול ֲאִביֶהם ִּכי ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיָתם.

(כו) וְַהּנַַער ְׁשמּוֵאל הֵֹל� וְָגֵדל וָטֹוב ַּגם ִעם ה' וְַגם ִעם ֲאנִָׁשים.

מה היה לנו כאן?



ועלעליהםיודעיםאנומהשמואל)?שלהחורגים"(ה"אחיםעלישלבניומתואריםכיצד●
התנהגותם?

כיצד מתואר שמואל?●

כיצד עלי מתייחס למעשיהם של בניו? כיצד עלי מתייחס אל שמואל?●

חטאבאיזהקודם.עליולנוסופרשלאנוסףחטאנזכרלבניומשמיעשעליהתוכחהבנאום●
מדובר?

לֹו?!"?יְִתַּפֶּללִמיִאיׁשיֱֶחָטאַלה'וְִאםֱא-�ִהיםּוִפְללֹוְלִאיׁשִאיׁשיֱֶחָטא"ִאםהמיליםכוונתמה●
אתם מוזמנים להיעזר במצודת דוד ובפרשנים נוספים.

אתםמהלתוכחתו?נשמעיםאינםעלישלשבניוהעובדהאתהכתובתולהסיבהבאיזו●
חושבים על כך?

משימה:

הפסוקיםאתאדום.בצבעומעשיהםעלימשפחתאתהמתאריםהפסוקיםכלאתצבעו●
המתארים את שמואל צבעו בכחול.

קטעכתבואובמשכןשישהשחיתותמתוארתשבושורות)(כמהקצרעיתונאידיווחכתבוכעת●
מיומנו האישי של נער שעלה עם משפחתו לשילה וראה מה מתרחש שם.



שאלות למחשבה:

מדוע פתחנו את לימוד פרקים א'-ב' בקטע מתוך הסרט סינדרלה?●

אילו תחושות יש לשמואל הגדל בצילם של חפני ופנחס ורואה את מעשיהם?●

ִעםַּגםוָטֹובוְָגֵדלש"הֵֹל�שמואלשלדמותואתיותרלהעריךלנועוזרעליבנישלתיאורםהאם●
ה' וְַגם ִעם ֲאנִָׁשים"? כיצד?

נבואת הפורענות לעלי
בגיןביתועלשיבואהעונשעלמתבשרהואובהלעלי,שניתנתתוכחהבנבואתמסתייםב'פרק

חטאיהם של בניו.

קראו את דברי התוכחה (לצורך הקלת הקריאה הם מחולקים לשלוש פסקאות עם כותרות).

[נבואה זו מכילה מילים וביטויים קשים ואתם מוזמנים להיעזר בפרשנים כדי להבינם.]
(כז) וַּיָבֹא ִאיׁש ֱא-�ִהים ֶאל ֵעִלי וַּיֹאֶמר ֵאָליו:

החטא (בגידה בתפקיד):

ִמְזְּבִחיַעלַלֲעלֹותְלכֵֹהןִלייְִׂשָרֵאלִׁשְבֵטיִמָּכלאֹתֹוּוָבחֹר(כח)ַּפְרעֹה.ְלֵביתְּבִמְצַריִםִּבְהיֹוָתםָאִבי�ֵּביתֶאלנְִגֵליִתיֲהנְִג�הה':ָאַמרּכֹה
ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ָלֵׂשאת ֵאפֹוד ְלָפנָי וֶָאְּתנָה ְלֵבית ָאִבי� ֶאת ָּכל ִאֵּׁשי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל.

(כט) ָלָּמה ִתְבֲעטּו ְּבִזְבִחי ּוְבִמנְָחִתי ֲאֶׁשר ִצּוִיִתי ָמעֹון וְַּתַכֵּבד ֶאת ָּבנֶי� ִמֶּמּנִי ְלַהְבִריֲאֶכם ֵמֵראִׁשית ָּכל ִמנְַחת יְִׂשָרֵאל ְלַעִּמי?

העונש:

ּובַֹזיֲאַכֵּבדְמַכְּבַדיִּכיִּלי,ָחִליָלהה'נְֻאםוְַעָּתהעֹוָלם,ַעדְלָפנַייְִתַהְּלכּוָאִבי�ּוֵביתֵּביְת�ָאַמְרִּתיָאמֹוריְִׂשָרֵאל:ֱא-�ֵהיה'נְֻאםָלֵכן(ל)
.יֵָקּלּו

(לא) ִהּנֵה יִָמים ָּבִאים וְָגַדְעִּתי ֶאת ְזרֲֹע� וְֶאת ְזרַֹע ֵּבית ָאִבי� ִמְהיֹות ָזֵקן ְּבֵביֶת�.

(לב) וְִהַּבְטָּת ַצר ָמעֹון ְּבכֹל ֲאֶׁשר יֵיִטיב ֶאת יְִׂשָרֵאל וְ�א יְִהיֶה ָזֵקן ְּבֵביְת� ָּכל ַהּיִָמים.

(לג) וְִאיׁש �א ַאְכִרית ְל� ֵמִעם ִמְזְּבִחי ְלַכּלֹות ֶאת ֵעינֶי� וְַלֲאִדיב ֶאת נְַפֶׁש� וְָכל ַמְרִּבית ֵּביְת� יָמּותּו ֲאנִָׁשים.

ההוכחה המיועדת שהעונש אכן יבוא:

(לד) וְֶזה ְּל� ָהאֹות ֲאֶׁשר יָבֹא ֶאל ְׁשנֵי ָבנֶי� ֶאל ָחְפנִי ּוִפינְָחס ְּביֹום ֶאָחד יָמּותּו ְׁשנֵיֶהם.

(לה) וֲַהִקימִֹתי ִלי ּכֵֹהן נֱֶאָמן ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבנְַפִׁשי יֲַעֶׂשה ּוָבנִיִתי לֹו ַּביִת נֱֶאָמן וְִהְתַהֵּל� ִלְפנֵי ְמִׁשיִחי ָּכל ַהּיִָמים.

(לו) וְָהיָה ָּכל ַהּנֹוָתר ְּבֵביְת� יָבֹוא ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו ַלֲאגֹוַרת ֶּכֶסף וְִכַּכר ָלֶחם וְָאַמר ְסָפֵחנִי נָא ֶאל ַאַחת ַהְּכֻהּנֹות ֶלֱאכֹל ַּפת ָלֶחם.

מה היה לנו כאן?

על איזה חטא מוכיח הנביא את עלי?●

מדוע יש כאן כפיות טובה ובוגדנות מיוחדת?●

מה העונש שמייעד הנביא לבית עלי?●

איזה אירוע שצפוי להתרחש יוכיח לעלי שגם יתר העונש אכן יתממש?●

הסבירו בלשונכם את המילים "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובַֹזי יֵָקּלּו". מדוע לדעתכם הן מודגשות?●



כאן מסתיימת תחנת החקר שלנו במסע.

לביןביןעלי.בניופנחסחפניאתשניומצדאחד,מצדושמואלחנהאלקנה,אתהכרנואלובפרקים
ולהחזירםאותםלהוכיחוהמנסהבניושלהתנהגותםעלאחדמצדהכואבעצמו,עליאתגםפגשנו

למוטב, ומצד שני הוא מגדל את שמואל באהבה ומברך את הוריו.

למרות הסוף העצוב שצפוי לבית עלי, עדיין נותרו מספר אלות שכדאי לחשוב עליהן:

דרכוממשיךאתבשמואלראהוהואהביולוגייםמבניוהתייאששעלילהיותיכולהאם●
הרוחנית?

האם אתם הייתם עושים זאת לו הייתם במקומו?●

להשקיענכוןשלפעמיםאוהביולוגיים,בבניוכוחועיקראתלהשקיעצריךאדםמצבבכלהאם●
אותו במועמד ראוי יותר לירושה?

לשמוע, ללמוד וללמד: שירת חנה (שיעור פרונטלי – הנחיות למורה)
בשלב זה יש לתת לתלמידים שיעור פרונטלי על שירת חנה.

בה.המתוארואתבשירההמופיעותהמיליםכלאתיבינושהתלמידיםלכךלדאוגישהראשוןבשלב
דמותהעלמעטולהרחיבהשירהנאמרהשבההייחודיתלסיטואציהלהתייחסאפשרכהקדמה

הקסומה של חנה ועל גדולתה של מידת הכרת הטוב המאפיינת אותה.

ביותר:החשוביםהמקראיתהשירהממאפיינילאחדהתלמידיםאתלחשוףטובההזדמנותזוהי
התקבולת.

שלבסופוועושהההיסטוריהאתמנהלה'השירה:מתוךהעולההמרכזיברעיוןלעסוקישהשניבשלב
דבר צדק.

בנישל(שחיתותםבמשכןששוררהמצבלביןבשירההמתוארשביןביחסלעסוקישהשלישיבשלב
עלי).



בשלב האחרון ראוי לעסוק בשאלת הרלוונטיות:

האם הרעיון המרכזי המופיע בשירה רלוונטי גם לחיים שלנו?●

האם אנחנו יכולים לראות את תהפוכות הגורל מסביבנו?●

האם השירה נותנת מענה לקשיים שיש לנו כשאנו מסתכלים על העולם שמסביב?●

לשוב ולחקור (פרקים ג'–ד')
בנילביןומשפחתושמואלביןבכתובשמוצגהגדולהניגודאתראינושלמדנוהראשוניםהפרקיםבשני
עליבנימנגדוישראל.ה'בעיניחןלמצואזוכההואכךומשוםבמעשיוהשםאתמקדששמואלעלי.

מחללים את השם ומשום כך נגזר עליהם להיענש קשות.

פרק ג
כעת נלמד את פרק ג'.

בתחנה זו נצרף אלינו למסע את הרב בני (בנימין) לאו.

הפרקתוכניתשלההוגההואבארץ.והמסורתיהחילונילציבורהתנ"ךמנגישימגדוליהואלאובניהרב
תנ"ךלומדיםיהודיםשלרביםאלפיםובזכותושבתנ"ך),הפרקיםכמספר,929(הנקראתבתנ"ךהיומי

בצורה יומיומית.

הפרק.אתומסבירקוראלאובניהרבשבודק')10(קצרלשיעורנאזין

לעקוב אחרי הטקסט של הסיפור.מומלץ מאודבמהלך השיעור

השתדלו להיות מרוכזים ולא להתעסק עם דברים שיסיחו את דעתכם!

שיעורו של הרב בני לאו על פרק ג:

https://www.youtube.com/watch?v=sN0OoZlc3Bc

https://www.youtube.com/watch?v=sN0OoZlc3Bc


בתמונה: הרב בני לאו

(א) וְַהּנַַער ְׁשמּוֵאל ְמָׁשֵרת ֶאת ה' ִלְפנֵי ֵעִלי ּוְדַבר ה' ָהיָה יָָקר ַּבּיִָמים ָהֵהם ֵאין ָחזֹון נְִפָרץ.

(ב) וַיְִהי ַּבּיֹום ַההּוא וְֵעִלי ׁשֵֹכב ִּבְמקֹומֹו וְֵעינָיו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות �א יּוַכל ִלְראֹות.

(ג) וְנֵר ֱא-�ִהים ֶטֶרם יְִכֶּבה ּוְׁשמּוֵאל ׁשֵֹכב ְּבֵהיַכל ה' ֲאֶׁשר ָׁשם ֲארֹון ֱא-�ִהים.

(ד) וַּיְִקָרא ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל, וַּיֹאֶמר: ִהּנֵנִי. (ה) וַּיָָרץ ֶאל ֵעִלי וַּיֹאֶמר: ִהּנְנִי ִּכי ָקָראָת ִּלי. וַּיֹאֶמר: �א ָקָראִתי ׁשּוב ְׁשָכב. וַּיֵֶל� וַּיְִׁשָּכב.

(ו) וַּיֶֹסף ה' ְקרֹא עֹוד: ְׁשמּוֵאל. וַּיָָקם ְׁשמּוֵאל וַּיֵֶל� ֶאל ֵעִלי וַּיֹאֶמר: ִהנְנִי ִּכי ָקָראָת ִלי. וַּיֹאֶמר: �א ָקָראִתי ְבנִי ׁשּוב ְׁשָכב.

(ז) ּוְׁשמּוֵאל ֶטֶרם יַָדע ֶאת ה' וְֶטֶרם יִָּגֶלה ֵאָליו ְּדַבר ה'.

ֵל�ִלְׁשמּוֵאל:ֵעִליוַּיֹאֶמר(ט)ַלּנַָער.קֵֹראה'ִּכיֵעִליוַּיֶָבןִלי.ָקָראָתִּכיִהנְנִיוַּיֹאֶמר:ֵעִליֶאלוַּיֵֶל�וַּיָָקםַּבְּׁשִלִׁשיתְׁשמּוֵאלְקרֹאה'וַּיֶֹסף(ח)
ְׁשָכב וְָהיָה ִאם יְִקָרא ֵאֶלי� וְָאַמְרָּת ַּדֵּבר ה' ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּד�. וַּיֵֶל� ְׁשמּוֵאל וַּיְִׁשַּכב ִּבְמקֹומֹו.

(י) וַּיָבֹא ה' וַּיְִתיַַּצב וַּיְִקָרא ְכַפַעם ְּבַפַעם: ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל. וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל: ַּדֵּבר ִּכי ׁשֵֹמַע ַעְבֶּד�. (יא) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל:

ִהּנֵה ָאנִֹכי עֶֹׂשה ָדָבר ְּביְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמעֹו ְּתִצֶּלינָה ְׁשֵּתי ָאְזנָיו.

(יב) ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאל ֵעִלי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ֵּביתֹו ָהֵחל וְַכֵּלה.

ִאםֵעִליְלֵביתנְִׁשַּבְעִּתיוְָלֵכן(יד)ָּבם.ִכָההוְ�אָּבנָיוָלֶהםְמַקְלִליםִּכייַָדעֲאֶׁשרַּבֲעֹוןעֹוָלםַעדֵּביתֹוֶאתֲאנִיׁשֵֹפטִּכילֹווְִהַּגְדִּתי(יג)
יְִתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמנְָחה ַעד עֹוָלם.

וַּיֹאֶמר:ְׁשמּוֵאלֶאתֵעִליוַּיְִקָרא(טז)ֵעִלי.ֶאלַהַּמְרָאהֶאתֵמַהִּגידיֵָראּוְׁשמּוֵאלה'.ֵּביתַּדְלתֹותֶאתוַּיְִפַּתחַהּבֶֹקרַעדְׁשמּוֵאלוַּיְִׁשַּכב(טו)
ִמֶּמּנִיְּתַכֵחדִאםיֹוִסיףוְכֹהֱא-�ִהיםְּל�יֲַעֶׂשהּכֹהִמֶּמּנִיְתַכֵחדנָאַאלֵאֶלי�ִּדֶּברֲאֶׁשרַהָּדָברָמהוַּיֹאֶמר:(יז)ִהּנֵנִי.וַּיֹאֶמר:ְּבנִי.ְׁשמּוֵאל

ָּדָבר ִמָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶלי�. (יח) וַּיֶַּגד לֹו ְׁשמּוֵאל ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים וְ�א ִכֵחד ִמֶּמּנּו. וַיֹאַמר: ה' הּוא ַהּטֹוב ְּבֵעינָו יֲַעֶׂשה.

(כא)ַלה'.ְלנִָביאְׁשמּוֵאלנֱֶאָמןִּכיָׁשַבעְּבֵארוְַעדִמָּדןיְִׂשָרֵאלָּכלוַּיֵַדע(כ)ָאְרָצה.ְּדָבָריוִמָּכלִהִּפילוְ�אִעּמֹוָהיָהוַה'ְׁשמּוֵאלוַּיְִגַּדל(יט)

וַּיֶֹסף ה' ְלֵהָראֹה ְבִׁש�ה ִּכי נְִגָלה ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ְּבִׁשלֹו ִּבְדַבר ה'.

איזו סיטואציה מהפרק מופיעה בכל אחת מן התמונות? נסו להוכיח זאת.●





התבוננו בפניו של עלי. איזה רגש אתם רואים בהם?●

מדוע שמואל מצביע כלפי מעלה?●

מדוע עלי מצויר כאשר כפות ידיו מורמות כך?●

משימה:



שעליהמשפטיםכלאתסמנושמואל.לביןעליביןדבריםחילופיוכמהכמהמתואריםהפרקבמהלך
אומר בצבע אדום ואת כל המשפטים שאומר שמואל בצבע כחול.

שאלות למחשבה על הפרק:

חיבהביניהםישהאםטוב?בקשרהםהאםלשמואל?עליביןשוררתיחסיםמערכתאיזו●
ואמון? נסו להוכיח זאת מהפסוקים.

הכריחכשעליהרגישהואוכיצדהנבואה?אתקיבלהואכאשרהרגיששמואללדעתכםכיצד●
אותו לספר לו עליה?

מדוע עלי דרש משמואל לספר לו את תוכן הנבואה? האין זו חדירה לפרטיות של שמואל?●

האם יתכן שהיה לעלי חשד באשר לתוכנה של אותה הנבואה?●

שהייתהשונהתגובהעלחשבוכך?מגיביםהיינואנוגםהאםהנבואה?דברעלמגיבעליכיצד●
יכולה להיות לו.

כיצד מסתיים הפרק? מה הסיום בא לומר לנו?●

פרק ד'
אתלהכירננסהתחילהשלנו.הנוכחיהלימודמסעבמסגרתנגיעשאליוהאחרוןהאתריהיהד'פרק

המסופר בו ולאחר מכן נפנה לביצוע מטלת חקר בשאלת יסוד המתעוררת בעקבות קריאתו.

הכתובלנואומרלשילה,ומשפחתואלקנהשלעלייתםאתמתארהכתובכאשרא',פרקבתחילתכבר
עלשמקפידאלקנהשלהנפשגדולתאתשנביןכדיכנראה".ַלה'ּכֲֹהנִיםּוִפנְָחסָחְפנִיֵעִליְבנֵיְׁשנֵי"וְָׁשם

מצוות העלייה לרגל, למרות אי הנעימות הכרוכה בכך (שהרי ראינו כיצד חפני ופנחס מתנהגים).

הפורענותנבואתכלכילויוכיחואשרלעלי,להינתןשצפויהאותאותועלשמענוב'פרקשלבסופו
יָמּותּוֶאָחדְּביֹום–ּוִפינְָחסָחְפנִיֶאלָבנֶי�ְׁשנֵיֶאליָבֹאֲאֶׁשרָהאֹותְּל�"וְֶזהתתממש:אכןלושנאמרה
ְׁשנֵיֶהם".

חורבנובדיוק:זהבנושאעוסקתהראשונהנבואתווכיצדלנביא,הופךהנערשמואלכיצדראינוג'בפרק
של בית עלי.

כעת, בפרק ד', נשמע כיצד הדבר אכן קורה ומה אירע בסופו של דבר לחפני ופנחס הכוהנים.



תחילה נקרא את הפרק וננסה לענות על שאלות ההכוונה המצורפות אליו.

המלחמה
וַיְִהי ְדַבר ְׁשמּוֵאל ְלָכל יְִׂשָרֵאל.)1(

וִַּתּטׁשיְִׂשָרֵאלִלְקַראתְפִלְׁשִּתיםוַּיַַעְרכּו(ב)ַבֲאֵפק.ָחנּוּוְפִלְׁשִּתיםָהֶעֶזרָהֶאֶבןַעלוַּיֲַחנּוַלִּמְלָחָמהְּפִלְׁשִּתיםִלְקַראתיְִׂשָרֵאלוַּיֵֵצא
ַהִּמְלָחָמה וַּיִּנֶָגף יְִׂשָרֵאל ִלְפנֵי ְפִלְׁשִּתים וַּיַּכּו ַבַּמֲעָרָכה ַּבָּׂשֶדה ְּכַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִאיׁש.

ְבִקְרֵּבנּווְיָבֹאה'ְּבִריתֲארֹוןֶאתִמִּׁש�הֵאֵלינּונְִקָחהְפִלְׁשִּתיםִלְפנֵיַהּיֹוםה'נְָגָפנּוָלָּמהיְִׂשָרֵאלִזְקנֵיוַּיֹאְמרּוַהַּמֲחנֶהֶאלָהָעםוַּיָבֹא(ג)
וְיִׁשֵענּו ִמַּכף אֹיְֵבינּו.

(ה)ּוִפינְָחס.ָחְפנִיָהֱא-�ִהיםְּבִריתֲארֹוןִעםֵעִליְבנֵיְׁשנֵיוְָׁשםַהְּכֻרִביםיֵׁשבְצ-ָבאֹותה'ְּבִריתֲארֹוןֵאתִמָּׁשםוַּיְִׂשאּוִׁש�הָהָעםוַּיְִׁשַלח(ד)

וַיְִהי ְּכבֹוא ֲארֹון ְּבִרית ה' ֶאל ַהַּמֲחנֶה וַּיִָרעּו ָכל יְִׂשָרֵאל ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה וֵַּתהֹם ָהָאֶרץ.

(ז)ַהַּמֲחנֶה.ֶאלָּבאה'ֲארֹוןִּכיוַּיְֵדעּוָהִעְבִריםְּבַמֲחנֵהַהּזֹאתַהְּגדֹוָלהַהְּתרּוָעהקֹולֶמהוַּיֹאְמרּוַהְּתרּוָעהקֹולֶאתְפִלְׁשִּתיםוַּיְִׁשְמעּו(ו)
ִמּיַדיִַּציֵלנּוִמיָלנּואֹוי(ח)ִׁשְלׁשֹם.ֶאְתמֹולָּכזֹאתָהיְָתה�אִּכיָלנּואֹויוַּיֹאְמרּוַהַּמֲחנֶהֶאלֱא-�ִהיםָּבאָאְמרּוִּכיַהְּפִלְׁשִּתיםוַּיְִראּו

ַּתַעְבדּוֶּפןְּפִלְׁשִּתיםַלֲאנִָׁשיםוְִהיּוִהְתַחְּזקּו(ט)ַּבִּמְדָּבר.ַמָּכהְּבָכלִמְצַריִםֶאתַהַּמִּכיםָהֱא-�ִהיםֵהםֵאֶּלהָהֵאֶּלהָהַאִּדיִריםָהֱא-�ִהים
ָלִעְבִרים ַּכֲאֶׁשר ָעְבדּו ָלֶכם וְִהיִיֶתם ַלֲאנִָׁשים וְנְִלַחְמֶּתם.

נְִלָקחֱא-�ִהיםוֲַארֹון(יא)ַרְגִלי.ֶאֶלףְׁשלִׁשיםִמּיְִׂשָרֵאלוַּיִּפֹלְמאֹדְּגדֹוָלהַהַּמָּכהוְַּתִהיְלאָֹהָליוִאיׁשוַּיָנֻסּויְִׂשָרֵאלוַּיִּנֶָגףְפִלְׁשִּתיםוַּיִָּלֲחמּו(י)
ּוְׁשנֵי ְבנֵי ֵעִלי ֵמתּו ָחְפנִי ּוִפינְָחס.

מה היו תוצאות העימות הראשון עם פלישתים?●

כיצד עם ישראל הסביר לעצמו תוצאות אלו? מה הם עשו בעקבות מסקנתם?●

מי מלווים את ארון הברית למחנה? מה דעתכם על הליווי הזה?●

איזה רגש התעורר במחנה ישראל עם הגעת הארון?●

כיצד הגיבו פלישתים על כך? שימו לב שיש כמה שלבים שונים בתגובתם.●

מה היו תוצאות העימות השני עם הפלישתים?●

חשבו: האם הופתעתם מתוצאות העימות? מדוע?●

הבשורות
ֶּדֶר�יַדַהִּכֵּסאַעליֵׁשבֵעִליוְִהּנֵהוַּיָבֹוא(יג)רֹאׁשֹו.ַעלוֲַאָדָמהְקֻרִעיםּוַמָּדיוַההּואַּבּיֹוםִׁש�הוַּיָבֹאֵמַהַּמֲעָרָכהִּבנְיִָמןִאיׁשוַּיָָרץ(יב)

ְמַצֶּפה ִּכי ָהיָה ִלּבֹו ָחֵרד ַעל ֲארֹון ָהֱא-�ִהים וְָהִאיׁש ָּבא ְלַהִּגיד ָּבִעיר וִַּתְזַעק ָּכל ָהִעיר.



וְֵעינָיוָׁשנָהּוְׁשמֹנֶהִּתְׁשִעיםֶּבןוְֵעִלי(טו)ְלֵעִלי.וַּיֵַּגדוַּיָבֹאִמַהרוְָהִאיׁשַהֶּזה?ֶהָהמֹוןקֹולֶמהוַּיֹאֶמר:ַהְּצָעָקהקֹולֶאתֵעִליוַּיְִׁשַמע(יד)
ָקָמה וְ�א יָכֹול ִלְראֹות.

(טז) וַּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֶאל ֵעִלי: ָאנִֹכי ַהָּבא ִמן ַהַּמֲעָרָכה... וֲַאנִי ִמן ַהַּמֲעָרָכה נְַסִּתי ַהּיֹום...

וַּיֹאֶמר: ֶמה ָהיָה ַהָּדָבר ְּבנִי?

(יז) וַּיַַען ַהְמַבֵּׂשר וַּיֹאֶמר:

נָס יְִׂשָרֵאל ִלְפנֵי ְפִלְׁשִּתים

וְַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהיְָתה ָבָעם

וְַגם ְׁשנֵי ָבנֶי� ֵמתּו ָחְפנִי ּוִפינְָחס

וֲַארֹון ָהֱא-�ִהים נְִלָקָחה.

ֶאתָׁשַפטוְהּואוְָכֵבדָהִאיׁשָזֵקןִּכיוַּיָמֹתַמְפַרְקּתֹווִַּתָּׁשֵברַהַּׁשַעריַדְּבַעדֲאחַֹרּנִיתַהִּכֵּסאֵמַעלוַּיִּפֹלָהֱא-�ִהיםֲארֹוןֶאתְּכַהְזִּכירֹווַיְִהי(יח)
יְִׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשנָה.

ָעֶליָהנֶֶהְפכּוִּכיוֵַּתֶלדוִַּתְכַרעוְִאיָׁשּהָחִמיָהּוֵמתָהֱא-�ִהיםֲארֹוןִהָּלַקחֶאלַהְּׁשמּוָעהֶאתוִַּתְׁשַמעָלַלתָהָרהִּפינְָחסֵאֶׁשתוְַכָּלתֹו(יט)
ִצֶריָה.

ָּגָלהֵלאמֹרָכבֹוד,ִאיַלּנַַער:וִַּתְקָרא(כא)ִלָּבּה.ָׁשָתהוְ�אָענְָתהוְ�איָָלְדְּת,ֵבןִּכיִּתיְרִאיַאלָעֶליָה:ַהּנִָּצבֹותוְַּתַדֵּבְרנָהמּוָתּהּוְכֵעת(כ)
ָכבֹוד ִמּיְִׂשָרֵאל ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱא-�ִהים וְֶאל ָחִמיָה וְִאיָׁשּה. (כב) וַּתֹאֶמר ָּגָלה ָכבֹוד ִמּיְִׂשָרֵאל ִּכי נְִלַקח ֲארֹון ָהֱא-�ִהים.

כיצד מגיבים תושבי שילה לשמע הבשורה על תוצאות הקרב?●

מדוע דיבורו של המבשר בפסוק טז נראה קצת מגומגם? כיצד לדעתכם הרגיש השליח?●

הואהאם–כןואםבהדרגה?כתוביםיזבפסוקלעלישנמסרהדיווחפרטילדעתכםהאם●
מתחיל מן הקל או מהכבד?

איזו בשורה הייתה הכי קשה לעלי? האם תוכלו להוכיח זאת?●



מדוע אשת פנחס קראה לבן שלה "אי כבוד"?●

בדרך כלל לידה בסוף סיפור היא "סוף טוב". האם לדעתכם זה כך גם אצלנו? נמקו.●

לחקור: מדוע ישראל הובסו בקרב, והרי הארון יצא עימם?

לדמיין

עצמו עיניים רגע (לא עכשיו, אלא אחרי שתסיימו לקרוא את השאלה).

לצבאשהצטרףמנשהמשבטחיילואתםנכון.גלעד.בןאלעזרלךקוראיםמאוד.נעים
לאעצמכםאתםהובסתם.הראשונהבמערכהבפלישתים.להילחםשיצאהגדולהישראל
עדיןאתםעצוב.מותם.אתשמצאוטוביםחייליםוכמהכמההכרתםאבלבקרב,נפצעתם

מרגישים את האבל ואת תחושת התסכול שהייתה לכם אז.
וערכוהגדוללאוהלנכנסוהצבאומפקדיהכוהניםהשבטים,זקניהשתנה.הכולזהאחריאבל

חצייתעלבסיפוריםנזכרוהםפתאוםלנו?עזרלאה'למההפסדנו?למהבשאלה:התייעצות
הבריתארוןאתיביאוהםשאםהבינוהםפתאוםיהושע.בימייריחוחומותהפלתועלהירדן

משילה, אז ישראל יוכלו לנצח את האויב הפלישתי.
הייתהזואבלורחב.גדולבחיוךהתכסושלךהפניםגםשמח.העםכלכך,עלהכריזוכשהם
שמחה!איזולמחנה.הגיעממשכשהארוןבכםשאחזההעצומהלשמחהיחסיתקטנהשמחה

עללה'והודיתםהתלהבתםאיךגדול,בקולרקדתםאיךשרתם,איךזוכראתהעוצמה!איזו
הבריתארוןשִעםשבעולםסיכוישוםשאיןבטוחיםהיוכולםבמחנה.אתכםהואשעכשיוכך

ישראל יפסידו במערכה. שום סיכוי.
ארוןבשבי!נפלעצמושהארוןאלאזה,רקולאנצחו.הפלישתים–מוזרממשבאופןאבל

הברית! כן כן, הוא נפל בשבי!
חזק,יותרהפלישתיםשלשהאלאומראפילוזהאוליאיתנו?לאשה'אומרזהאומר?זהמה

שהרי אחרת ה' לא היה נותן לארון שלו ליפול בשבי?
איך אפשר להסביר תבוסה שכזו?

איך נבין את ההשפלה הלאומית העצומה שיש כאן?



ואת התבוסה הדתית?

הרבלהתמודדמנסהאתכם,גםאלאהמובסים,ישראלאתרקלאמטרידותשאוליהאלו,השאלותעם
אמנון בזק.

לפניכם דברים שכתב הרב בזק על הקרב. קראו אותם בתשומת לב.
[הקטע מעובד מעט ומקוצר. את המקור המלא אפשר לקראו באתר בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון:

https://www.etzion.org.il/he/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%94-%

D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%

95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%90#_ftnref1[

המפלה לפני פלשתים ומות עלי / הרב אמנון בזק

פרקנו מתאר את אחת המפלות הקשות ביותר שידע עם ישראל בתקופת המקרא [...]
הקושי המרכזי בפרק הוא הבנת הסיבה למפלה זו [...]

מדוע נענשו בני ישראל בעונש חמור כל כך?
לתקןדרךמחפשיםאינםישראלבני[...]זולשאלהברורהתשובהמעלהבפרקמדוקדקעיון
באמצעיםהבעיהאתלפתורמנסיםהםלקב"ה,בתפילהלפנותובמקוםמעשיהם,את

אלאישראל,אתשיושיעהואה'לאעצמאיים.כוחותבעלכליבחזקתה',ארוןהבאתחיצוניים:
ישראלבני[...]בושאוחזבמירקתלויהשהשפעתורב-עצמה,נשקכליהיהמשלהארון,
-החוטאיםשנישלחסותםתחתנמצאשהואדעתםאתכלללתתמבליהארון,אתמביאים
לארוןמייחסיםשהםהכוחביןישראלבניאצלשישהנתקאתממחישזהתיאורופינחס.חופני

ובין המצב הרוחני של העם בכלל ושל כוהניו בפרט.
גםנבהלואמנםתחילההפוכות.לתוצאותהביאההארוןהבאתדווקאפרדוכסלי,באופן[...]

ודווקאהפלשתים,התעשתוהראשוניההלםלאחרואולם,[...]הארוןשלמעצמתוהפלשתים
מידה:כנגדמידהישראלנענשוכךבמלחמה[...]לנצחנחישותםאתהגבירההארוןהבאת
העםשלהרוחנילמצבולהתייחסומבליהעצמאי,בכוחואמונהמתוךהארוןהבאתשלהחטא

– חטא זה עצמו היווה בסיס לעונש והגדיל את המפלה.

https://www.etzion.org.il/he/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%90#_ftnref1
https://www.etzion.org.il/he/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%90#_ftnref1
https://www.etzion.org.il/he/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%90#_ftnref1


מה הביא את בני ישראל לתפיסתם המוטעית? [...]
מתןאתמכוליותרהמבטאהוא[...]עליעצמו:הרוחניבמנהיגםזותפיסהשלמקורה

אתלשמועממתיןאיננועלי[...]העםשללמצבוהתייחסותבלאעצמו,מצדלארוןהחשיבות
אוישראלניצחוןבשאלתהמערכהשלהמרכזיתמשמעותהאתרואההואאיןהקרב.תוצאות

אין?".אםישראל,בקרבה'"הישביותר:החשובההשאלהאתהמשקפתשהיאתבוסתו,
ָחֵרדִלּבֹוָהיָה"ִּכילחלוטין:שונהכדאגהעלישלציפייתומתוארתזו,בשאלהלהתרכזבמקום

ַעל ֲארֹון ָהֱא-�ִהים".
האסונותשורתאתמדרגוהואמוטעית,תפיסהבאותההיהשבויהאנונימיהמבשראף[...]

שאירעו במערכה באופן הנראה, על פי שיקול דעתו, כהליכה מן הקל אל הכבד ביחס לעלי:
ְׁשנֵיוְַגם)3(ָבָעםָהיְָתהְגדֹוָלהַמֵּגָפהוְַגם)2(ְפִלְׁשִּתיםִלְפנֵייְִׂשָרֵאלנָס)1(וַּיֹאֶמר:ַהְמַבֵּׂשר"וַּיַַען
נְִלָקָחה."ָהֱא-�ִהיםוֲַארֹון)4(ּוִפינְָחסָחְפנִיֵמתּוָבנֶי�
ֲאחַֹרּנִיתַהִּכֵּסאֵמַעלוַּיִּפֹלָהֱא-�ִהיםֲארֹוןֶאתְּכַהְזִּכירֹו"וַיְִהימפתיעה:אינהעלישלתגובתוואכן,
וגרמהעליאתהחרידהישראלשלמפלתםלאיח).(פס'וַּיָמֹת"ַמְפַרְקּתֹווִַּתָּׁשֵברַהַּׁשַעריַדְּבַעד

ביתעלהפורענותנבואתלהתגשמותהאותכקיוםמשמעותו(עלבניושלמותםלאאףלמותו;
שעשתההיא–השכינהלהשראתבלבדהסמליהביטויהחיצוני,הסמל–הארוןלקיחתעלי).
ישבניו,שלממותםיותרעודללבונגעהשלקיחתולארון,למסירותוההערכהכלעםזאת!

בתיאור זה גם ביקורת על עלי, שכל מעייניו נתונים לארון בלבד.

דרכיעלמאודמקפידעלי[...]לחנההשליליביחסוא',בפרק[...]המעגלאתסוגרזהסיפור
עולםבלטב'בפרקגםבצדק.שלאבחנהפוגעהואכךכדישתוךאףבמשכן,ה'עבודת
("ִאםלחברואדםשביןליחסיםמשניתפקידונותןכעיקר,ה'עבודתאתהמציבשלו,הערכים
המדגישההתפיסהעםשובנפגשיםאנובפרקנווהנה,ֱא-�ִהים").ּוִפְללֹוְלִאיׁשִאיׁשיֱֶחָטא

היבטים הקשורים לעבודת ה' בלבד, במנותק ממצבו הרוחני של העם.
ַהִּכֵּסא";ַעל"יֵֹׁשבבהיותולראשונההתוודענועלישללדמותוטרגי:ספרותיביטויישזהלמעגל
אתמתאריםהראשוניםהפרקיםארבעתכילומר,אפואניתןַהִּכֵּסא".ֵמַעל"וַּיִּפֹלהואכאןוסופו

תהליך נפילתו של עלי מכיסאו.

הגישהאתלתקןשמואלעתידישראל,שלכמנהיגםשמואל.-בסיפורכללהוזכרלאאחדאדם
הקלוקלת, ולהביא את ישראל לניצחון על פלשתים, כפי שנראה להלן בפרק ז'.

(בתמונה: הרב אמנון בזק)

משימת הבנה:



הרב בזק מתמודד בקטע זה עם שתי שאלות. צבעו אותן בצבע אדום..1

כזופסקהבכלמצאותשובה.להלתתמבקשבזקהרבשבהפסקהמופיעהשאלהכלאחרי.2
משפט אחד שלדעתכם מתמצת את התשובה העיקרית וסמנו אותו בצבע כחול.

נסו לסכם לעצמכם מה הרעיון המרכזי שהרב בזק מבקש ללמד אותנו בקטע זה..3

מיומנות: הדגשה[

אחד מכלי הכתיבה היתר שימושיים הוא מדגש (המכונה גם בשמו הלועזי "מרקר").

המסרעיקרמבוטאשבהםהעיקרייםמשפטיםישנםמידע)למסור(שבאמיידעיטקסטכלבתוך
בצבעאותחתיבקועבה,(באותהעיקרייםהמשפטיםאתמדגישיםאנוכאשרמשניים.ומשפטים

שונה), אנו מסייעים לעין שלנו לדעת היכן מצויים עיקרי הדברים.

יודעיםושאנוהטקסטאומרמההבנושאכןלוודאלנועוזרלסמןנרצהשאותוהעיקריהמשפטחיפוש
באיזה משפט הדבר נאמר בצורה הברורה ביותר.

רקלקרואשנוכלכיווןזמןלנויחסוךהדברלטקסט,שובלגשתנרצהכאשרהבאה,בפעםלכך,בנוסף
את הטקסט המודגש וכך נפגוש מיד את עיקרי הדברים].

טרם שנסיים את לימוד הפרק ניתן את הדעת לשאלה אחת שעולה גם מסיום דברי הרב בזק:

לאן נעלם שמואל? מדוע הוא כלל אינו נזכר בפרק ד'?●

ליישם: לגדול בצילם של בני עלי – הסביבה ואני

כיצדראינועלי,משפחתואתשמואלאתהכרנושמואל.בספרא'–ד'בפרקיםעסקנוכהעדבמסענו
במהלךמתממשאכןהואכיצדלראותונוכחנולהםהצפויהעונשעלשמענומתנהגים,עלישלבניו

הקרב עת חפני ופנחס מתים שניהם ביום אחד.

כעת נעסוק בדמותו של שמואל הנביא.

איך שמואל הרגיש כשהוא ראה את ההתנהגות הבוטה של "אחיו החורגים", חפני ופנחס?●

איך לדעתכם חפני ופנחס התייחסו אליו?●

האם הוא היה עלול לראות בהם מודל לחיקוי?●

כעת צפו בסרטון הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=DiNOUgm72e0

האם הסרטון הצחיק אתכם? אם כן – למה?●

כןואםמסוימת?חברתיתביקורתגםבויששאוליאולהצחיק,נועדרקהסרטוןלדעתכםהאם●
– מה הביקורת?

https://www.youtube.com/watch?v=DiNOUgm72e0


האם גם מסביבנו מסתובבות דמויות שאנו עלולים לרצות להידמות אליהן?●

האם יש כאן סכנה שנלמד מהן התנהגויות שליליות ונאמץ אותן?●

קראו את הקטע הבא (הקטע לקוח מאתר האינטרנט של קופ"ח מאוחדת (עם שינויים קלים)):

אותו.הסובביםהאנשיםמצדאדםעלחברתיתהשפעהמופעלתבוכמצבמוגדרחברתילחץ
צרכיו,רצונו,תואמותשאינןאףעלמסוימות,פעולותולבצע"להיכנע"עשויהאדםכתוצאה,

ביןמפערכתוצאההנוצרתהקונפליקטתחושתלמעשהזוהימצפונו.אוהעדפותיוהרגליו,
מעשיו של האדם לבין רצונותיו.

מנסההמתבגרבובחיים,שלבזהומבלים.הםשאיתהמהֵחברהבמיוחדמושפעיםנוערבני
בה,המקובליםוהחוקיםהכלליםואימוץלקבוצהשייכותבאמצעותאישיתזהותלעצמולייצר

ולכן, בעצם, הוא מהווה מטרה נוחה ללחצים חברתיים.
בעלימהם,החלשיםעלהעצמי,הביטחוןבעליהחזקים,הילדיםידיעלהמופעללחץישנו

הסמוי,הלחץגםישנודעת.שיקולמכלחזקלשייכותשלהםשהרצוןהנמוך,העצמיהדימוי
'כמולהיותשעליהםחשיםבחברה,מעמדםעללשמורמנתשעליותרהחזקיםגםנכנעיםשלו

כולם' ולהוכיח נאמנות.
אובלימודיו,להצטייןלנסותיכולתלמידלמשל,חיובי.גםלהיותיכולחברתישלחץלצייןחשוב
הבעיהלו.המשמעותיתהסביבהמצדלחץעקבמסוימתנוערלתנועתלהצטרףלרצות

אלכוהול,סמים,עישון,כמו:שלילית,להתנהגותחברתיבלחץכשמדוברכמובן,מתחילה
גניבה, אלימות פיזית ומינית.

חוסןבעלילהיותצריכיםזה,מסוגחברתיללחץלהיכנעולאלהתמודדהיכוליםמתבגרים
לעומתהצורך.בעתחלופיתקבוצהלמצואביכולתםואמונהחיוביעצמיערךתחושתנפשי,
למעידההסיכוןאתמגביריםחלופותלמצואביכולתביטחוןוהעדרנמוךעצמידימויזאת,

היישר לתוך בור הציווי החברתי.

הגדירו: מה הוא "לחץ חברתי"?●

החברהשבהןהקרובה,מסביבתכםאומעצמכםמכיריםשאתםדוגמאותשלושעלחשבו●
לעשותמעונייןאינועצמושהואמשהולעשותלחץאח)/חבר/(אתםמישהועלמפעילה

סדרהלראותאומוזיקהלשמועמשהו,לשתותאולאכולמסוים,בסגנוןלהתלבש(כגון:
לחבריפהלאלהתייחסמצוות,בעשייתלהתרשלאסור,במעשהחלקלקחתמסוימים,
וכדומה).

האם בדוגמאות שבחרתם, אותו אדם עמד בלחץ? האם לדעתכם הוא היה יכול לפעול אחרת?



אתכםדחפהשהסביבהבגללרקלעשות,רציתםשלאמשהועשיתםשבובמקרהלהיזכרנסו●
לעשות אותו.

האם היום, במבט לאחור, אתם מתחרטים על כך?

האם יש לכם רעיון איך לדאוג שזה לא יחזור על עצמו?

צפו בסרטון הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=9ZN09yQGIFA

בסביבהשפגשתםאושראיתםדבריםמתוךנוספת,דוגמהלסרטוןלהוסיףתוכלוהאם●
שלכם?

כיצד לדעתכם שמואל הצליח שלא להיות מושפע מההתנהגות הרעה של כוהני שילה?●

שקמוהנביאיםגדוליאחדולהפוךלגדולזכההואמדועלהסבירכדילדעתכם,בכךישהאם●
לעם ישראל?

משימת כתיבה
שנית,התחתנהשלואימאשניםכשלושלפנישנים.כשמונהלפניהתגרשוהוריו.14בןנערהואשמואל

ולהתגוררלעבורפעמיםכמהביקשהואהחורג).(אביוהחדשבעלהאתמחבבשאינוממששמואלאך
אצל אביו, אך אבא שלו הוא איש קבע בצה"ל שנמצא בבסיס כל השבוע, ולכן הדבר אינו מסתדר.

שםללמודהחלששמואלמאזאבלפנימייתי.במוסדללמודאותולשלוחהחליטושמואלשלהוריו
בגדים,עלשלו)להורים(שאיןכסףהרבהמוציאהואיותר,הרבהמקללהואהשתנתה:שלוההתנהגות

עםבפלאפוןשעותבמשךגולשהואהקטנים,אחיוכלפימגעילהוארם,בקולרועשתמוזיקהשומעהוא
נאמרהחדשהספרביתמהנהלתשהגיעבמכתבמכך,יותרהוריו.כלפייותרמתחצףוהואסגורהדלת

שהמדריך שלו מצא בארון שלו בחדר בקבוק משקה אלכוהולי.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZN09yQGIFA


נמצאשהואהחדשההסביבהשלתוצאההיאבנהשלהחדשהשההתנהגותבטוחהשמואלשלאימו
בה.

שלואימאלמד.הואשבוהקודםהספרמביתשמואלשלחבריםאתםאתכם.להישלמזלהאבל
שהואההתנהגויותאתלאמץחייבאינוהואמדועלותסבירושבומכתבלולכתובמכםביקשה

.רואה מסביב וכיצד ביכולתו לגבור על הלחץ החברתי שבתוכו הוא נמצא

שללאימאחשובזהכמהשראיתםאחרילבסוף,אבלהמכתב,אתלכתוברציתםכךכללאבהתחלה
שמואל, הסכמתם

כעת כתבו את המכתב.

סיכום המסע
במסע זה התחלנו להכיר את ספר שמואל.

להעמידזכוהםוצדיקותםאמונתםבזכותכיצדוראינושמואלשלהצדיקיםהוריואתפגשנוא'בפרק
ילד שיהפוך למנהיגו הרוחני של עם ישראל.

גםפגשנוזהבפרקהחוטאים.הכוהניםופנחס,חפנילביןשמואל,הנערביןהניגודאתראינוב'בפרק
נבואתואתהרשעים,עםדיןיעשהה'דברשלבסופוכיהאמונהמובעתשבהחנה,שלשירתהאת

התוכחה שנאמרה לעלי ובה נחזה לביתו חורבן.



מתחילהאכןוזועלי,ביתבחורבןעוסקתהראשונהנבואתולהינבא.מתחילשמואלכיצדראינוג'בפרק
להתממש בפרק ד' שבו קראנו על מותם של שני בניו.

אתראינוחטאו.ופנחסחפנירקלכאורהוהרינענש,כולוהעםמדועבשאלהד'בפרקעסקנועוד
ביחסמוטעיתתפיסההייתהכולולעםשבעצםלנוהראהבפסוקיםדיוקשבאמצעותבזקהרבתשובת

מימשנהלאכךומשוםהארון,אלאה',איננוהניצחוןאתשמעניקשמיחשבהעםהברית.ולארוןלה'
סוחב אותו.

אותהאטאטגדלהכיצדלראותזוכיםאנוהללו,הפרקיםבארבעתעליביתשלחורבנותיאורבתוך
דמות פלאית שתהווה הנהגה חלופית לבית הכהונה שקרס – שמואל הנביא.



תנ"ך:בהוראתהואהעיקרייםעיסוקםמתחומישאחדחשוביםרבניםבשניפגשנוגםהלימודבמהלך
הרב בני לאו (שהעביר לנו שיעור קצר על פרק ג') והרב אמנון בזק (שאת דבריו קראנו על פרק ד').

במסע זה גם פיתחנו מספר מיומנויות.

הטקסטהפיכתלשםהקטנתם)אופסוקיםצביעת(כמוויזואלייםבאמצעיםלהשתמשלמדנו●
לברור יותר.

למדנו כיצד להשתמש באתר "על התורה" כדי לקרוא פרק בתנ"ך עם פרשן שאנו בוחרים.●

וכמובן: התרגלנו לקרוא פרק בתנ"ך ולהבין את הנאמר בו.●

הצליחשמואלכיצדשראינומפניזאתהחברתי.הלחץבתופעתמעטעסקנוהפרקיםאתשלמדנולאחר
שלא להיות מושפע מהתנהגותם המושחתת של כהני שילה, למרות שהם אלו שגידלו אותו.

ליצור ולשתף (בנושא: בין פנים לחוץ)
תחנה אחרונה. מסענו תם.

כעת ננסה לסכם את המסע באמצעות תוצר, שתמיד יזכיר לנו היכן היינו ומה לקחנו איתנו מהמסע.

הנושא שבו נעסוק הוא ביחס שבין פנים לחוץ.

עליואילוליבה,רחשימתוךבשקט,התפללהחנהלעלי.חנהביןהניגודאתראינוא'בפרק●
הבחין רק במראה החיצוני שלה ולכן הוא האשים אותה בשכרות.

ההיכל,בתוךישן(ואףה'פניאתשירתשמואלעלי.לבנישמואלביןהניגודאתראינוב'בפרק●
שמבחינהבשרוזללועצמםאתבעצםשירתועליבניואילוג')פרקבתחילתשראינוכפי

הלכתית יש להקריב על המזבח.

כיצדבשאלהעסוקאינולפלישתים,הראשונההתבוסהלאחרישראל,עםכיצדראינוד'בפרק●
כאלהארוןאלהתייחסוהםניצחון.להםלתתה'אתלאלץכיצדבשאלהאלאבתשובה,לחזור

אותה–עצמהמהתורההעולהמהתפיסהוהתעלמומאגי)(כליעצמאייםכוחותבעלנשקכלי
תורה הנמצאת בתוך הארון פנימה.

בתשובה-מאגיה)חזרה/עלישמואל-בני/(חנה-עליהנזכריםמהניגודיםאחדאתבחרו.1
ונסו למצוא אותו בעולם שלנו היום.

למשל:

בעולםאוחצאית")אורך/כיפה("גודלשלנוהחיצוניתההופעהבשאלתעסוקיםאנוהאם●
הפנימי שלנו?

האם המוסדות הרשמיים באמת עושים את עבודתם?●

גםעסוקיםאווכדומה)חלההפרשת/מזוזה(בדיקתלמצוותקסםכוחותמייחסיםאנוהאם●
בעשיית חשבון נפש אמיתי ובחזרה בתשובה?

כעת נסו להביע ביקורת על תופעה זו באמצעות מיצג אומנותי:.2
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כתבו הסבר קצר שבו תאמרו:.3

איזה תופעה בחרתם לבקר,.1

כיצד המיצג שלכם מבקר אותה,.2

כיצד התופעה מתקשרת לספר שמואל..3

המורהבחירתלפי–שיתופיבקיראו(בשיעורובהסברשלכםבמיצגהכתיבהאתשתפו.4
שלכם).

להתבונן לאחור (רפלקסיה)
מסענו תם.

כעת נשאל את עצמנו:

האם אהבתי במיוחד את אחת מהדמויות? (אלקנה, חנה, שמואל, עלי) למה?●

האם אני יכול לדמיין כיצד נראתה ילדותו של שמואל בצילם של בני עלי?●

האם קיבלתי במסע תובנות חדשות על עצמי? אילו תובנות?●

עללהתגברביכולתאמונהאוכליםקיבלתיהאםבעבורי?קשותשהיותחנותבמסעהיוהאם●
קשיים עתידיים דומים?

איזו תמונה הכי אהבתי במסע? מדוע?●

מה הרעיון המרכזי שקיבלתי מהמסע?●

להעמיק – חורבן משכן שילה
בפרק ד' קראנו על חורבנו של בית עלי.

לאפלישתיםמלחמה,שבאותהמסתברשבשילה.ה'משכןעליותרשומעיםאיננוואילךמעתהוהנה,
שילההעירעלעלוגםשהםאלאהארון,ובשבייתישראלייםלוחמיםאלפיעשרותבהריגתהסתפקו

והחריבו את המשכן.

אתלקרואמוזמניםאתםזה,אירועעלהמלמדתמעניינתארכיאולוגיתתגליתעללקרוארצונכםאם
כתבתו של עמיחי רובין באתר סרוגים:

https://www.srugim.co.il/40116-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%97%D7%A1%D7

%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%97%D7%A8%D7

%91%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94

ורשבסקיאבישלבדבריולעייןמוזמניםאתםיותר,מקיפהבצורהאלודבריםעללקרואברצונכםאם
באתר מט"ח:

https://www.srugim.co.il/40116-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%97%D7%A1%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%97%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://www.srugim.co.il/40116-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%97%D7%A1%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%97%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://www.srugim.co.il/40116-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%97%D7%A1%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%97%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94


https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=920

זה,אירועעללנוסיפרלאהתנ"ךלמה–החשובהבשאלההעוסקשלםשיעורלשמועברצונכםאם
אתם מוזמנים להיכנס לאתר התנ"ך של מכללת הרצוג ולשמוע את שיעורה של רבקה רביב:

http://www.hatanakh.com/lessons/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%97%

D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7

%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%

95%D7%90%D7%9C

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=920
http://www.hatanakh.com/lessons/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
http://www.hatanakh.com/lessons/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
http://www.hatanakh.com/lessons/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
http://www.hatanakh.com/lessons/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C

