
והמלךה'מלחמות–3מסעא,שמואל

סיפור המסע

שם המסע – מלחמות ה' והמלך.

שכבת יעד – כיתה ט' ממ"ד.

מקצוע – תנ"ך.

נושא המסע – שמואל א, פרקים ה'–ח' (כולל חזרה על סיפור המלחמה בפרק ד').

שעות.7–משוערמסעאורך

תחנות עיקריות במסע –

מקוונת]עצמיתלמידהשעות.2[ה'–ו')(פרקיםפלישתיםבארץה'בריתארוןסיפוראודותחקרלמידת

גםאפשראךכיתתית,בקפסולהעדיףפרונטלי.שיעורשעה.1([יומת"הקרב"והזרבשאלתשיעור
בזום]

מקוונת].עצמיתלמידהשעות.2[ז')ד',(פרקיםהמלחמותסיפורישניהשוואתיישום:

מקוונת].עצמיתלמידהשעה.1[ח')(פרקמלך?לפתעמבקשיםישראלמדועחקרלמידת

קירבאמצעותמקוווןושיתוףלימודשעה.1(ובפועלבאידיאלבה'הבטחוןבנושאשיתופיתמשימה
שיתופי, מסמך משותף או פלטפורמה אחרת שהמורה יבחר)

פניםאלפניםשיעוריכלולהמסעמקוונת.אישיתבצורהכאמורתתבצעהלמידהרוב–הלמידהאקלים
אחד, בכיתה או בזום.

הרעיון הגדול – ישועת ה' תלויה בכך שישראל יהיו ראויים לקבלה.

ערכים – אנו עבדי ה' (ולא להיפך). צריך להיות ראויים כדי לזכות בישועה.

לאורךהמשולביםהמענותעלאוהשיתופיהתוצרעלציוןלתתלבחוריכולהמורה–הערכהדרכי
המסע, אך ההמלצה היא שלא לעשות כן.

צפייהבמפות,עיוןאומנות,ביצירותעיוןמיידעים),טקסטים(קריאתחקרמשימת–למידהדרכי
בסרטונים, עריכת השוואה באמצעות טבלה, התבוננות עצמית רפלקטיבית.



מיומנויות –

צפייה ביקורתית ביצירות אומנות.●

גמישות מחשבתית ויציאה מגבולות האני (יכולת הזדהות עם דמויות שונות).●

עריכת השוואה.●

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

להסתקרן
התחנה האחרונה במסענו הקודם הייתה במלחמה.

מלחמה בין פלישתים לישראל.

מלחמה שבה ישראל הפסידו ורבבות חיילים נהרגו.

מלחמה שבה מתו חופני ופנחס.

ומלחמה שבה ארון הברית נפל בשבי.

שרץהשליחאחריעקבנושילה.אלהמערכהמשדהנדדהשלנוהמבטנקודתהמלחמהתיאורבסיום
אישתוואילוומתמכיסאונפלעלי–המרהבשורתוהתקבלהכיצדוראינוהקרבתוצאותעללעלילבשר

של פנחס כרעה ללדת טרם זמנה.

אך מה אירע לארון עצמו?

מה עשו עימו פלישתים?

והאם הוא חזר אי פעם לעם ישראל?

אגב,

על פי הבמאי היהודי שסטיבן שפילברג (ושותפו ג'ורג' לוקאס), לא כדאי להתעסק עם ארון הברית.

אירעומההארון,אתלמצואניסוהנאציםכיצדמסופרהאבודה"התיבה"שודדי1981משנתבסרטו
להם בסופו של דבר.

אם אתם רוצים לראות מה עלה בגורלם, תוכלו לעשות זאת בסרטון המצורף.

בסרטוןלצפותמוזמן(המורהחלש.לבלבעלימיועדותשלאתמונותכמהישבסרטון[ואזהרה:
ולהחליט האם הוא מתאים לכיתתו).]

https://www.youtube.com/watch?v=0APF3SO9tqE

[שימו לב: הסרט צולם לפני המצאתם של האפקטים הממוחשבים!

https://www.youtube.com/watch?v=0APF3SO9tqE


עלבאוסקרהסרטזכההשאר,בין(שעליו,הנמסותהפניםאפקטאתעשואיךלדעתרוציםאתםאם
האפקטים) – אז נגלה לכם את הסוד:

מאוד,חםתנורלידאותההמיסומשקפיים),עליהם(והרכיבוצבעוניתשעווהשלמשכבותפניםפיסלו
וצילמו את זה. בסרט רואים את השעווה הנמסה במהירות מואצת.]

האם גורלם של הפלישתים יהיה כמו גורלם של הנאצים בסרט הדמיוני?

מה יהיה עם הארון?

סיפורו של ארון הברית וקורותיו בארץ פלישתים הם שיעסיקו אותנו בפרקים ה'–ו' שאותם נלמד כעת.

במסגרת המסע שלנו נעבוד על כמה מיומנויות חשובות בלימוד:

צפייה ביקורתית ביצירות אומנות.1

עריכת השוואות בין סיפורים לשם מציאת הדומה והשונה.2

ניסיון לצאת מנקודת המבט שלנו ולהיכנס לנעליהן של הדמויות שבסיפור.3

לחקור: סיפורו של ארון ברית ה' בארץ פלישתים (פרקים ה'–ו')



לאחר ששמענו להיכן מסענו יוביל אותנו נחל כעת בצעדיו הראשונים.

בתחנה זו נחקור ונלמד את פרקים ה'–ו', שבהם מסופר על קורותיו של ארון ה' בפלשת.

שביקשואומנותיצירותבמספרנתבונןואףשאלותעליהםנשאלהפסוקים,אתנקראחקירתנובמהלך
להמחיש את המסופר.

שללנעליים""להיכנסלכםשתסייעקצרה,יצירתיתכתיבתמטלתלבצעתתבקשוזותחנהבסוף
הדמויות מהסיפור.

[בתחנה זו נפתח את מיומנות ההזדהות.

רגשות.כלפיהלפתחמתחילאניעליה,חושבאועליהשומעבה,צופהדמות,עלקוראאניכאשר
לעיתים זו יכולה להיות סלידה ורתיעה ולפעמים משיכה ואמפתיה.

לנועוזרהדבר–הסיטואציהבאותהעצמנואתולדמייןהדמות"שללנעליים"להיכנסמנסיםאנוכאשר
להבין את הדמות עצמה ואת הסיבה למעשים שלה.

יותר.טובאותולהביןלנועוזרהדבר–בסיפורשונותדמויותעםהזדהותלפתחמנסיםאנוכאשרלכן
הדמויותשללנעליים""להיכנסיותרקשהלנויהיה–יותרומתומצתיותררחוקשהסיפורשככלכמובן
הכתובהסיפוראתלהפוךמנסההאומןתיווך.שלסוגשהיאכיווןלנו,לעזוריכולההאומנותוכאןשלו,

זובדרךבלימודמעטנתנסהזובתחנהאליו.להתחבריותרלנוקלוכךיותר,ומוחשיויזואלילמשהו
ונפתח את המיומנות ללמוד כך.

הקצרהבהרצאהזאתלבדוקתוכלולסימפטיה,אמפתיהביןההבדלמהלדעתרוציםאתםאם
]https://www.youtube.com/watch?v=BdEqtV8UZ7oזה:שבסרטון

הבא ונתחיל.

פרק ה' מספר לנו מה אירע בארץ פלישתים בעקבות הבאת ארון הברית אליה.

נתחיל ונקרא אותו:
(א) ּוְפִלְׁשִּתים ָלְקחּו ֵאת ֲארֹון ָהֱא-�ִהים וַיְִבֻאהּו ֵמֶאֶבן ָהֶעֶזר ַאְׁשּדֹוָדה.

ִמָּמֳחָרתַאְׁשּדֹוִדיםוַּיְַׁשִּכמּו(ג)ָּדגֹון.ֵאֶצלאֹתֹווַּיִַּציגּוהפלישתי][=האלילָּדגֹוןֵּביתאֹתֹווַּיִָביאּוָהֱא-�ִהיםֲארֹוןֶאתְפִלְׁשִּתיםוַּיְִקחּו(ב)
וְִהּנֵה ָדגֹון נֵֹפל ְלָפנָיו ַאְרָצה ִלְפנֵי ֲארֹון ה' וַּיְִקחּו ֶאת ָּדגֹון וַּיִָׁשבּו אֹתֹו ִלְמקֹומֹו.

ָעָליו.נְִׁשַארָּדגֹוןַרקַהִּמְפָּתןֶאלְּכֻרתֹותיָָדיוַּכּפֹותּוְׁשֵּתיָּדגֹוןוְרֹאׁשה'ֲארֹוןִלְפנֵיַאְרָצהְלָפנָיונֵֹפלָדגֹוןוְִהּנֵהִמָּמֳחָרתַבּבֶֹקרוַּיְַׁשִּכמּו(ד)
(ה) ַעל ֵּכן �א יְִדְרכּו כֲֹהנֵי ָדגֹון וְָכל ַהָּבִאים ֵּבית ָּדגֹון ַעל ִמְפַּתן ָּדגֹון ְּבַאְׁשּדֹוד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.

ִּכיַאְׁשּדֹודַאנְֵׁשיוַּיְִראּו(ז)ְּגבּוֶליָה.וְֶאתַאְׁשּדֹודֶאתמעיים]מחלתשל[=סוגַּבְּטחִֹריםאָֹתםוַּיַ�וַיְִׁשֵּמםָהַאְׁשּדֹוִדיםֶאלה'יַדוִַּתְכַּבד(ו)
ֵכן וְָאְמרּו �א יֵֵׁשב ֲארֹון ֱא-�ֵהי יְִׂשָרֵאל ִעָּמנּו ִּכי ָקְׁשָתה יָדֹו ָעֵלינּו וְַעל ָּדגֹון ֱא�ֵהינּו.

ֶאתוַּיֵַּסּבּויְִׂשָרֵאלֱא-�ֵהיֲארֹוןיִּסֹבַּגתוַּיֹאְמרּויְִׂשָרֵאל?ֱא-�ֵהיַלֲארֹוןּנֲַעֶׂשהַמהוַּיֹאְמרּוֲאֵליֶהםְפִלְׁשִּתיםַסְרנֵיָּכלֶאתוַּיַַאְספּווַּיְִׁשְלחּו(ח)
ָלֶהםוַּיִָּׂשְתרּוָּגדֹולוְַעדִמָּקטֹןָהִעירַאנְֵׁשיֶאתוַּיַ�ְמאֹדְּגדֹוָלהְמהּוָמהָּבִעירה'יַדוְַּתִהיאֹתֹוֵהַסּבּוַאֲחֵריוַיְִהי(ט)יְִׂשָרֵאל.ֱא-�ֵהיֲארֹון

ְטחִֹרים.

יְִׂשָרֵאלֱא-�ֵהיֲארֹוןֶאתֵאַליֵהַסּבּוֵלאמֹרָהֶעְקרֹנִיםוַּיְִזֲעקּוֶעְקרֹוןָהֱא-�ִהיםֲארֹוןְּכבֹואוַיְִהיֶעְקרֹוןָהֱא-�ִהיםֲארֹוןֶאתוַיְַׁשְּלחּו(י)
ַלֲהִמיֵתנִי וְֶאת ַעִּמי.

ְמהּוַמתָהיְָתהִּכיַעִּמיוְֶאתאִֹתייִָמיתוְ�אִלְמקֹמֹווְיָׁשֹביְִׂשָרֵאלֱא-�ֵהיֲארֹוןֶאתַׁשְּלחּווַּיֹאְמרּוְפִלְׁשִּתיםַסְרנֵיָּכלֶאתוַּיַַאְספּווַּיְִׁשְלחּו(יא)
ָמוֶת ְּבָכל ָהִעיר ָּכְבָדה ְמאֹד יַד ָהֱא-�ִהים ָׁשם.

(יב) וְָהֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר �א ֵמתּו ֻהּכּו ַּבְּטחִֹרים וַַּתַעל ַׁשוְַעת ָהִעיר ַהָּׁשָמיִם.

בתרי-עשר פסוקי הפרק נזכרות כמה תחנות שונות, שבהן עובר הארון.

https://www.youtube.com/watch?v=BdEqtV8UZ7o


ננסה לסכם את מה שאירע בכל תחנה ותחנה באמצעות הטבלה הבאה (שאותה עליכם למלא)

מהתגובה הפלישתיתמה אירע שם בעקבות הגעת הארוןהמקום

האלילמקדש
הפלישתי דגון

ממוקם(שהיה
בעיר אשדוד)

בשלב הראשון: פסלו של דגון נפל

בשלב השני:

אתבחזרההעמידוהפלישתים
הפסל

הקפידוהפלישתיםואילךמעתה
שלא לדרוך יותר על מפתן הבית

אשדוד העיר

לאפשרסירבוהיערתושבי
שהםמפנילעירם,להיכנסלארון

פחדו ממנו

הפלישתים מביאים את ארון הברית אל מקדש האליל שלהם.

מדוע הם עשו זאת?●

מה הם רצו להראות בכך?●

האם תגובת ה' יכלה ללמד אותם דבר אחר?●

האם הם למדו זאת מיד?●

יםיורדיהיוהפלישתיםצודקים!שאתםיתכן–דגהמילהאתלכםמזכירדגוןהאלילשלהשםאםאגב,
והדיג היה מקור פרנסה חשוב מאוד עבורם. לכן זה הגיוני מאוד שהאליל שלהם יהיה דומה לדג גם כן.



(דגון:בערךבויקיפדיה,זאתכלעללקרואתוכלודגן.מהמילהלקוחדגוןשהשםשסובריםיששני,מצד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%95%D7%9F(ושם)כיצדגםלראותתוכלו
הפסל שלו אולי היה נראה)

ואם כבר אנו עוסקים בעם הפלישתי, שאלתם את עצמכם מדוע יש לו חמישה סרנים?

נזכרותמהן(ושלושבארץשהיוהגדולותהפלישתיותהעריםשלמספרןאתתואםהסרניםמספר
בצורהביניהםהתחלקההפלישתיתוההנהגהערים,ראשימעיןהיוהסרניםכנראהשלנו).בסיפור

שווה.

לושישתדעוסרןרואיםשאתםהבאהבפעםאזמהפלישתים.אגב,דרךלקוחהסרן,הצה"ליתהדרגה
כינוי פלישתי ותאחלו לו שיזכה גם בתואר יהודי יותר, ושיהיה גם רב (רב סרן...).

נסו לאתר את תוואי הנדודים של הארון במפה ולשרטט אותו על גביה:



כעת נתבונן בציור הבא, מאת האומן קספר לויקן:.1



איזה פסוק מצויר בתמונה זו? פסוק ______________

קראו בעיון את הפסוק:

האם יש טעות בתמונה?.1

אם כן – במה הצייר טעה?.2

התבוננו בהבעות הפנים של הדמויות שבתמונה. אילו תחושות עולות מהן?.3

לפניכם ציור נוסף, המתאר את הפרק שלנו:

למקדשמחוץהמתרחשאתוגם_________בפסוקהמתואראתגםלהמחישהציירניסהזהבציור
דגון, ברחובות העיר אשדוד, כפי שמתואר בפסוק _____________.

דמותלראותנוכללימין)(בצמודמתחתיוואילוהברית,ארוןאתלראותיכוליםאנולמעלהימיןמצד
אנוהתמונהבמרכזהדמות).אותומיהילבדכברלנחשיכולים(ואתםהשוכבתוידייםראשכרותת



שלפחדםואתטיפוסי...),אירופאירחובכמוהציירדמיין(שאותועצמוהרחובאתלראותיכולים
האנשים המביטים אל תוך המקדש שלהם (שכנראה היו לו קירות מיריעות עור או בד).

מאחורה נוכל לראות כיצד מפנים את גופות החללים.

האם גם בציור זה יש את אותה הטעות שהופיע בציור הקודם?.4

התבוננו וכתבו אילו תחושות ניכרות בפניהם של האנשים שבתמונה?.5

האם התמונות עוזרות לכם לדמיין את סיפורי התנ"ך?●

אוציורים,באמצעותמהתנ"ךסיפוריםלהמחישמנסיםשאומניםטובשזהחושביםאתםהאם●
שלדעתכם זה רע? נמקו.

הקודמיםהציוריםלשניאותוולהשוותונציאנופרנקובטיסטהשלבציורוגםלצפותניתןלהרחבה
שראינו:

)

https://edu.929.org.il/class/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%93-%

D7%95%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8/?mfpw=8527(

[מיומנות: צפייה ביקורתית

כעת התבוננו בשתי יצירות אומנות המבקשות לתאר ולהמחיש את המתואר בפרק.

יותרטובלחושלנולעזוריכולהבהןהמצויריםהפלישתיםשלהפניםובהבעותאלובתמונותהצפייה
את הסיפור ולהבין את גודל האימה והכאב שהכו בפלישתים.

לאהםאךהאומנות,מלאכת–במלאכתםהצטיינוהאומניםבעברגםהיום,כמוממשזאת,עםיחד
תמיד שלטו בכל פסוק ופסוק בתנ"ך (אם כי היו כאלו שכן, כמובן. גם כן כמו היום).

משום כך עלינו לצפות בתמונות המבקשות לתאר אירועים תנ"כים בעין ביקורתית.

עלינו לראות האם המתואר בהן אכן הולם בפרטים את הנאמר בפסוקים.

כיצדלראותנוכללכןלהם.המוכרתלמציאותפעם,לאהוגבל,האומניםשלשהדמיוןלדעתועלינו
הדמויות שלהם לבושות בלבוש אירופאי והערים נראות אירופאיות.

לנולעזורשלהומהכוחשבאומנותמהיופיליהנותלנולהפריעהללוהקטניםהדיוקיםלאיניתןאלאך
לחוש את הסיפורים ולחוות אותם טוב יותר.]

כעת נעבור לפרק ו' ונמשיך בסיפורנו.

נקרא תחילה את שנים-עשר פסוקיו הראשונים, המשלימים את סיפורו של ארון ה' בארץ פלישתים:

(א) וַיְִהי ֲארֹון ה' ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים.

(ב) וַּיְִקְראּו ְפִלְׁשִּתים ַלּכֲֹהנִים וְַלּקְֹסִמים ֵלאמֹר ַמה ּנֲַעֶׂשה ַלֲארֹון ה' הֹוִדֻענּו ַּבֶּמה נְַׁשְּלֶחּנּו ִלְמקֹומֹו.

יָדֹוָתסּור�אָלָּמהָלֶכםוְנֹוַדעֵּתָרְפאּוָאזָאָׁשםלֹוָּתִׁשיבּוָהֵׁשבִּכיֵריָקםאֹתֹוְּתַׁשְּלחּוַאליְִׂשָרֵאלֱא-�ֵהיֲארֹוןֶאתְמַׁשְּלִחיםִאםוַּיֹאְמרּו(ג)
ִמֶּכם.



ְלֻכָּלםַאַחתַמֵּגָפהִּכיָזָהבַעְכְּבֵריוֲַחִמָּׁשהָזָהבְטחֵֹריֲחִמָּׁשהְפִלְׁשִּתיםַסְרנֵיִמְסַּפרוַּיֹאְמרּולֹונִָׁשיבֲאֶׁשרָהָאָׁשםָמהוַּיֹאְמרּו(ד)
ּוְלַסְרנֵיֶכם.

ּוֵמַעלֵמֲעֵליֶכםיָדֹוֶאתיֵָקלאּוַליָּכבֹודיְִׂשָרֵאלֵלא-�ֵהיּונְַתֶּתםָהָאֶרץֶאתַהַּמְׁשִחיִתםַעְכְּבֵריֶכםוְַצְלֵמיְטחֵֹריֶכםַצְלֵמיוֲַעִׂשיֶתם(ה)
ֱא-�ֵהיֶכם ּוֵמַעל ַאְרְצֶכם.

(ו) וְָלָּמה ְתַכְּבדּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּכְּבדּו ִמְצַריִם ּוַפְרעֹה ֶאת ִלָּבם ֲהלֹוא ַּכֲאֶׁשר ִהְתַעֵּלל ָּבֶהם וַיְַׁשְּלחּום וַּיֵֵלכּו.

ְּבנֵיֶהםוֲַהֵׁשיבֶֹתםָּבֲעָגָלהַהָּפרֹותֶאתוֲַאַסְרֶּתםעֹלֲעֵליֶהםָעָלה�אֲאֶׁשרָעלֹותָפרֹותּוְׁשֵּתיֶאָחתֲחָדָׁשהֲעָגָלהוֲַעׂשּוְקחּווְַעָּתה(ז)
ֵמַאֲחֵריֶהם ַהָּביְָתה.

ימּו ָבַאְרַּגז ִמִּצּדֹו וְִׁשַּלְחֶּתם אֹתֹו וְָהָל�. ִֹ (ח) ּוְלַקְחֶּתם ֶאת ֲארֹון ה' ּונְַתֶּתם אֹתֹו ֶאל ָהֲעָגָלה וְֵאת ְּכֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֲהֵׁשבֶֹתם לֹו ָאָׁשם ָּתׂש

הּואִמְקֶרהָּבנּונְָגָעהיָדֹו�אִּכיוְיַָדְענּו�אוְִאםַהּזֹאתַהְּגדֹוָלהָהָרָעהֶאתָלנּוָעָׂשההּואֶׁשֶמׁשֵּביתיֲַעֶלהְּגבּולֹוֶּדֶר�ִאםּוְרִאיֶתם(ט)
ָהיָה ָלנּו.

(י) וַּיֲַעׂשּו ָהֲאנִָׁשים ֵּכן וַּיְִקחּו ְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלֹות וַּיַַאְסרּום ָּבֲעָגָלה וְֶאת ְּבנֵיֶהם ָּכלּו ַבָּביִת.

(יא) וַּיִָׂשמּו ֶאת ֲארֹון ה' ֶאל ָהֲעָגָלה וְֵאת ָהַאְרַּגז וְֵאת ַעְכְּבֵרי ַהָּזָהב וְֵאת ַצְלֵמי ְטחֵֹריֶהם.

ַעדַאֲחֵריֶהםהְֹלִכיםְפִלְׁשִּתיםוְַסְרנֵיּוְׂשמֹאוליִָמיןָסרּווְ�אוְָגעֹוָה��ָהְלכּוַאַחתִּבְמִסָּלהֶׁשֶמׁשֵּביתֶּדֶר�ַעלַּבֶּדֶר�ַהָּפרֹותוַּיִַּׁשְרנָה(יב)
ְּגבּול ֵּבית ָׁשֶמׁש.

שאלות הבנה:

כמה זמן היה ארון הברית בארץ פלישתים?.1

לאילו יועצים קראו סרני פלישתים?.2

מה אמורים לסמל עכברי הזהב והצלמים?.3

מדוע יש לקחת דווקא פרות עם עגלים צעירים? לשם הבנת המתואר העזרו בדברי הרד"ק:.4

קחועשו:וזאתאיתנו,שהאמתלדעתהדברבחנולומר:רצה–עלות"פרות"ושתי
מהן,בניהןאתוקחובעגלה,אתהןואסרובעול,מעולםמשכולאאשרמניקותפרות
לאשגםשכןומכלמבניהן,ללכתממקומןיזוזולאהטבע][=דרךהנהוגמדרךוהנה

הורגלו במשיכת העול.

איזה מבחן הציעו היועצים ומה הוא בא לבדוק?.5

מה הייתה תוצאת המבחן המדובר? מה הם למדו ממנו?.6

לחברון?אולשכםלירושלים,ולאשמש,לביתדווקאהארוןאתשולחיםהפלישתיםמדוע.7
העזרו במפה שראינו גם למעלה.



כעת נעבור לבית שמש.

דמיינו את עצמכם ברגע הזה:

אתם ישראלים, תושבי בית שמש, וכמו בכל יום אתם יוצאים לעבודת הקציר בשדה.

מלחמהפלישתים,נגדהאחרונהבמלחמהשנפלקרובעלבאבלעדייןשאתםיתכן
שאירעה לפני שבעה חודשים.

כליה',בריתשארוןכיווןירוד,הלאומיהמורלבכם.ורודיםבארץמושליםהפלישתים
אולי–יודעומיישוב.לאהואשלעולםמאמיניםואתםבשבינפלביותר,הקדושהמשכן

הפלישתים כבר מזמן התיכו אותו והכינו מהזהב הזה תכשיטים לנשות הסרנים שלהם.



ופתאום:



משימה:

נסו לתאר במילים את התחושה שלכם. ביכולתכם להיעזר בתחושות המובעות בתמונה זו.

אתסיפור)של(צורהבפרוזהלתאראושם,שנכחאדםשלהאישימיומנוקטעלכתוביכוליםאתם
תגובותיו ורגשותיו של אותו אדם.

שללמחשבותשמסביב,האנשיםלתגובותעצמם,לאירועיםהשונים,לרגשותהתייחסובתיאור
הדמויות וכדומה.

תוכלו להיעזר במשפטים כגון:

כבר כמה חודשים שאני מרגיש / שפלוני הרגיש ...●

האווירה כאן בבית שמש הייתה ...●

מאז שהפלישתים ... המצב בארץ ....●

כל כך כאב שלנו ש ...●

כל הזמן דאגנו: מה יהיה עם ... / כולם דואגים מה יהיה עם ...●

פתאום כש .... הרגשתי ש...●

הידיים שלי ... דפיקות הלב שלי ... הרגלים שלי ....●

מסביב נשמעו קולות של .... האנשים כולם ....●



כעת נקרא את המשך הסיפור:

(יג) ּוֵבית ֶׁשֶמׁש קְֹצִרים ְקִציר ִחִּטים ָּבֵעֶמק וַּיְִׂשאּו ֶאת ֵעינֵיֶהם וַּיְִראּו ֶאת ָהָארֹון וַּיְִׂשְמחּו ִלְראֹות.

(יד) וְָהֲעָגָלה ָּבָאה ֶאל ְׂשֵדה יְהֹוֻׁשַע ֵּבית ַהִּׁשְמִׁשי וַַּתֲעמֹד ָׁשם וְָׁשם ֶאֶבן ְּגדֹוָלה וַיְַבְּקעּו ֶאת ֲעֵצי ָהֲעָגָלה וְֶאת ַהָּפרֹות ֶהֱעלּו עָֹלה ַלה'.

וַּיְִזְּבחּועֹלֹותֶהֱעלּוֶׁשֶמׁשֵביתוְַאנְֵׁשיַהְּגדֹוָלהָהֶאֶבןֶאלוַּיִָׂשמּוָזָהבְכֵליּבֹוֲאֶׁשרִאּתֹוֲאֶׁשרָהַאְרַּגזוְֶאתה'ֲארֹוןֶאתהֹוִרידּווְַהְלוִּיִם(טו)
ְזָבִחים ַּבּיֹום ַההּוא ַלה'.

(טז) וֲַחִמָּׁשה ַסְרנֵי ְפִלְׁשִּתים ָראּו וַּיָֻׁשבּו ֶעְקרֹון ַּבּיֹום ַההּוא.

וְַעְכְּבֵרי(יח)ֶאָחד.ְלֶעְקרֹוןֶאָחדְלַגתֶאָחדְלַאְׁשְקלֹוןֶאָחדְלַעָּזהֶאָחדְלַאְׁשּדֹודַלה'ָאָׁשםְפִלְׁשִּתיםֵהִׁשיבּוֲאֶׁשרַהָּזָהבְטחֵֹריוְֵאֶּלה(יז)
ַהּיֹוםַעדה'ֲארֹוןֵאתָעֶליָהִהּנִיחּוֲאֶׁשרַהְּגדֹוָלהָאֵבלוְַעדַהְּפָרִזיּכֶֹפרוְַעדִמְבָצרֵמִעירַהְּסָרנִיםַלֲחֵמֶׁשתְפִלְׁשִּתיםָעֵריָּכלִמְסַּפרַהָּזָהב

ַהֶּזה ִּבְׂשֵדה יְהֹוֻׁשַע ֵּבית ַהִּׁשְמִׁשי.

(יט) וַּיַ� ְּבַאנְֵׁשי ֵבית ֶׁשֶמׁש ִּכי ָראּו ַּבֲארֹון ה' וַּיַ� ָּבָעם ִׁשְבִעים ִאיׁש ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִאיׁש וַּיְִתַאְּבלּו ָהָעם ִּכי ִהָּכה ה' ָּבָעם ַמָּכה ְגדֹוָלה.

(כ) וַּיֹאְמרּו ַאנְֵׁשי ֵבית ֶׁשֶמׁש ִמי יּוַכל ַלֲעמֹד ִלְפנֵי ה' ָהֱא-�ִהים ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה וְֶאל ִמי יֲַעֶלה ֵמָעֵלינּו.

(כא) וַּיְִׁשְלחּו ַמְלָאִכים ֶאל יֹוְׁשֵבי ִקְריַת יְָעִרים ֵלאמֹר ֵהִׁשבּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ֲארֹון ה' ְרדּו ַהֲעלּו אֹתֹו ֲאֵליֶכם.

מה עשו אנשי בית שמש כאשר הגיע אליהם ארון הברית?●

איזו פורענות אירעה להם פתאום?●

כיצד הכתוב מנמק את בואה של הפורענות הזו?●

כיצד מגיבים אנשי בית שמש לאחר האסון? מי הגיבו באופן דומה?●

מה התחושה הראשונה שיש לכם מהאופן שבו מסתיים הסיפור?●

האם היא הולמת את התחושות שתיארתם לפני כן?●

לחקור: כמה אנשים מתו שמה?

סופו של הסיפור לא פשוט כלל, ואין ספק שהוא מעלה תחושות קשות.

כעת נתמקד בשאלה אחת: כמה אנשים מתו שם ומדוע?

ביןמבחיןגםוהואשונים,מספריםשנינזכריםיטשבפסוקכיווןלחלוטין,ברוראינוהמתיםמספר
"העם" לבין "אנשי בית שמש":

וַּיַ� ְּבַאנְֵׁשי ֵבית ֶׁשֶמׁש ִּכי ָראּו ַּבֲארֹון ה', וַּיַ� ָּבָעם,

ִׁשְבִעים ִאיש, ֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִאיׁש.

וַּיְִתַאְּבלּו ָהָעם ִּכי ִהָּכה ה' ָּבָעם ַמָּכה ְגדֹוָלה.

:929באתרהמופיעיםמדןיעקבהרבשל(הקצרים)דבריואתקראו

)https://www.929.org.il/page/238/post/6744(מדן:הרבדברי

https://www.929.org.il/page/238/post/6744


(בתמונה: הרב יעקב מדן)

הסבר אחר, אך דומה, מביא האברבנאל:

שאלתי בזה [...] למה הכה השם באנשי בית שמש מכה רבה כזאת?
חכמינו ז״ל פירשו "שבעים איש" שהיו שקולין "חמשים אלף איש" [...]

אנשיםונשארואישאלפיחמשיםשםשמתונאמרואיךקטן,מקוםהיההשמשביתוהנה
ששלחו מלאכים אל קרית יערים?!

קל]?[=חטאנקלעוןעלכלםמתואיךמאדיקשההרב,העםאותוכלשמהשהיושנאמרוגם
[...]

והנכון אצלי שלא מתו באנשי בית שמש כי אם שבעים איש לבד [...]
בעריאםהארון,בסבתמתואשרההרוגיםמספרהואשזכראישאלףהחמשיםואמנם

לפיכאןזהלהודיעהכתובוראה.אישאלףחמשיםכלםשהיושמשבביתואםהפלשתים
המתיםוכלהארוןפלאותלהודיעוהשליםהארוןוביאתהפלשתיםעניןספורבזהשהשלים

כןשגםשמשביתאנשיועםלמעלהשזכרמהפלשתיםההכאההיתהכי[...]בסבתושמתו
.מתו בסבת הארון – היו כלם חמשים אלף איש

והוא פירוש מחוור מאד.

למי מתייחס המספר חמישים אלף איש לדעת כל אחד מהפירושים הללו?

ולסיכום הנלמד עד כה
דבר,שלבסופוחזר,הואשבוהאופןועלפלישתיםבארץהבריתארוןשלמסעועללמדנוה'-ו'בפרקים
לישראל.

גם הפלישתים וגם אני ישראל הגיעו לאותה המסקנה: "ִמי יּוַכל ַלֲעמֹד ִלְפנֵי ה' ָהֱא-�ִהים ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה".

היהבקרבהפסידוהםשבגללוהעםשלשהחטאראינוהקודם)במסעלמדנו(שאותוד'בפרקכזכור,
בולהשתמשיכוליםשהםנשקכלימעיןהואהארוןכיהאמיןהעםהברית.לארוןביחסהשגויביחסם



מאחורישעומדשמיבכךמכיריםישראלקצר,לאמסעעוברשהארוןלאחרכעת,רוצים.שהםמתי
רקשהארוןהעולם,בוראה'אלאהאירועים,אתמחולליםוזהבעץלא.ה'אלאהארון,איננוהדברים

משמש חלק מהאופן שבו אנו עובדים אותו.

וגםישראל,שלהאויביםכנגדגם–והניצחוןהכוחלוורקלעמולדאוגיכולה'ברור:מכאןהעולההמסר
כנגד ישראל עצמם (במידה והם חוטאים).

המחשות(ועםבקצרההמספרמגלי"םמכוןשלבסרטוןכעתנצפההברית,ארוןשלסיפורולהשלמת
יפות מאוד) את תולדותיו (כולל אירועים שעליהם תלמדו רק בספר שמואל ב):

https://www.youtube.com/watch?v=nAdDW4TMiL4

לשמוע: דיון כיתתי בשאלת "והזר הקרב יומת" (הנחיות למורה)
סופו של פרק ו' מאתר את המכה הגדולה שניחתת על אנשי בית שמש.

יש שרואים כאן עונש נקודתי ביחס שלהם אל הארון (לא כיסו אותו / פתחו אותו / זלזלו בו).

יש שרואים כאן עונש נוסף על היחס הכללי של בני ישראל אל הארון, כהמשך לפרק ד'.

ואביהואנדבשלסיפורםנוספים:דומיםסיפוריםלשנישמתקשרפשוטלאבסיפורמדובר–מקרהבכל
וסיפורו של עזה.

סיפורים אלו מעוררים את שאלת הסכנה שיש בקרבה אל הקודש:

שלנו?בעולםמקבילותלכךישהאםלכך?ביחסמרגישיםאנחנואיךהגיוני?זההאםנכון?זההאם
(אנרגיה אטומית / דרישות מוסרית גבוהות מאנשי ציבור (באידיאל) וכדומה).

המורה מוזמן לנהל עם תלמידיו דיון בנושא זה.

כאללארוןהיחס–המרי")ושורשהאמונה("שורשהחטאשורשהואבולדעתשכדאינוסףנושא
בספרהמרקחתביתמשללדיון:כבסיסאפשרי[מקורמהקב"הכוחואתכמקבלאועצמאיאובייקט

הכוזרי, מאמר א, סימן עט].

האם גם אנחנו חוטאים בכך? האם אנחנו "עובדים אצל הקב"ה" או שהוא "עובד אצלנו".

https://www.youtube.com/watch?v=nAdDW4TMiL4


ליישם: השוואת שני סיפורי המלחמות (פרקים ד', ז')
ארון ה' הגיע אל פלשת בעקבות תבוסתם של ישראל במלחמה.

את סיפורה של מלחמה זו למדנו בפרק ד'.

אך כזכור הדמות העיקרית המלווה אותנו בשלב זה של מסענו היא שמואל.

וכיצדוגדלהולךהנביאשמואלשלמעמדוכיצדשמענוד')פרקשלהראשון(ובפסוקג'פרקשלבסופו
הוא מתחיל להתפרסם בישראל כנביא אמת.

שלבחורבנהבפלישתים,ישראלשלהעגומהבמלחמהעסקוהםכלל.אותוהזכירולאד'–ו'פרקים
שילה, ובסיפורו של ארון הברית.

בישראלהובילשהואהדתיתבמהפכההנביא,בשמואלונעסוקנחזורעכשיו,נלמדשאותוז',בפרק
ובתבוסה שהוא הנחיל לפלישתים בשדה הקרב.

העגומההמלחמה–בפלישתיםהמלחמותשתיביןהשוואהנערוךבו,נעייןהפרקאתשנקראלאחר
של פרק ד' והמלחמה המוצלחת של פרק ז'.

מתוך השוואה זו ננסה לענות על השאלה מה היה הגורם שהביא להפסד או לניצחון בקרב.

נתחיל בקריאת הפסוקים הראשונים של פרק ה':
(א) וַּיָבֹאּו ַאנְֵׁשי ִקְריַת יְָעִרים וַּיֲַעלּו ֶאת ֲארֹון ה' וַּיִָבאּו אֹתֹו ֶאל ֵּבית ֲאִבינָָדב ַּבִּגְבָעה וְֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִקְּדׁשּו ִלְׁשמֹר ֶאת ֲארֹון ה'.

ה'.ָּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַאֲחֵרי[=וילכו](ב) וַיְִהי ִמּיֹום ֶׁשֶבת ָהָארֹון ְּבִקְריַת יְָעִרים וַּיְִרּבּו ַהּיִָמים וַּיְִהיּו ֶעְׂשִרים ָׁשנָה וַּיִּנָהּו

וְָהִכינּווְָהַעְׁשָּתרֹותִמּתֹוְכֶכםַהּנֵָכרֱא�ֵהיֶאתָהִסירּוה'ֶאלָׁשִביםַאֶּתםְלַבְבֶכםְּבָכלִאםֵלאמֹר:יְִׂשָרֵאלֵּביתָּכלֶאלְׁשמּוֵאלוַּיֹאֶמר(ג)
ְלַבְבֶכם ֶאל ה' וְִעְבֻדהּו ְלַבּדֹו וְיֵַּצל ֶאְתֶכם ִמּיַד ְּפִלְׁשִּתים.

(ד) וַּיִָסירּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהְּבָעִלים וְֶאת ָהַעְׁשָּתרֹת וַּיַַעְבדּו ֶאת ה' ְלַבּדֹו.

(ה) וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ִקְבצּו ֶאת ָּכל יְִׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה וְֶאְתַּפֵּלל ַּבַעְדֶכם ֶאל ה'.

(ו) וַיִָּקְבצּו ַהִּמְצָּפָתה וַּיְִׁשֲאבּו ַמיִם וַּיְִׁשְּפכּו ִלְפנֵי ה' וַּיָצּומּו ַּבּיֹום ַההּוא וַּיֹאְמרּו ָׁשם ָחָטאנּו ַלה' וַּיְִׁשּפֹט ְׁשמּוֵאל ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּבִּמְצָּפה.

אתסכמושמואל).שלהנהגתושתחת(כנראהשנה20שלתהליךמתאריםא-ופסוקים●
השלבים העיקריים של התהליך המתואר.

מהמתוכם?הניכראלוהיאתלהסירהעםאתלשכנעכדישמואלמשתמשטיעוןבאיזה●
דעתכם על טיעון זה?

מדוע ערך שמואל כינוס במצפה?●

לאור מה שראינו עד כה, מה לדעתכם צפוי לקרות כעת במישור המדיני-בטחוני?●

כיצד לדעתכם דבר זה יתרחש?●

במבט אישי:

האם יצא לכם להשתתף באירוע רב משתתפים (כחמשת אלפים איש ומעלה)?●

אם כן – איזה אירוע זה היה? מה הייתה מטרתו? האם אתם גאים במטרה זו?●

כיצד הרגשתם באותו האירוע? כיצד לדעתכם חשו האנשים שסביבכם?●

כיצד לדעתכם מרגיש העם המתכנס במצפה תחת הנהגתו של שמואל?●



מהאויבאותםושיושיעחטאיהםעלשיסלחישראל,עלשירחםמה'לבקשהיאהעצרתשמטרתכנראה
הפלישתי.

ולהפתעתנו זה קורה הרבה יותר מהר ממה שציפינו:

(ז) וַּיְִׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ִּכי ִהְתַקְּבצּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה וַּיֲַעלּו ַסְרנֵי ְפִלְׁשִּתים ֶאל יְִׂשָרֵאל וַּיְִׁשְמעּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וַּיְִראּו ִמְּפנֵי ְפִלְׁשִּתים.

(ח) וַּיֹאְמרּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאל ְׁשמּוֵאל: ַאל ַּתֲחֵרׁש ִמֶּמּנּו ִמְּזעֹק ֶאל ה' ֱא-�ֵהינּו וְיִֹׁשֵענּו ִמּיַד ְּפִלְׁשִּתים.

(ט) וַּיִַּקח ְׁשמּוֵאל ְטֵלה ָחָלב ֶאָחד וַּיֲַעֵלהּו עֹוָלה ָּכִליל ַלה' וַּיְִזַעק ְׁשמּוֵאל ֶאל ה' ְּבַעד יְִׂשָרֵאל וַּיֲַענֵהּו ה'.

ִלְפנֵיוַּיִּנְָגפּווַיְֻהֵּמםְּפִלְׁשִּתיםַעלַההּואַּבּיֹוםָּגדֹולְּבקֹולה'וַּיְַרֵעםְּביְִׂשָרֵאלַלִּמְלָחָמהנְִּגׁשּוּוְפִלְׁשִּתיםָהעֹוָלהַמֲעֶלהְׁשמּוֵאלוַיְִהי(י)
יְִׂשָרֵאל.

(יא) וַּיְֵצאּו ַאנְֵׁשי יְִׂשָרֵאל ִמן ַהִּמְצָּפה וַּיְִרְּדפּו ֶאת ְּפִלְׁשִּתים וַּיַּכּום ַעד ִמַּתַחת ְלֵבית ָּכר.

(יב) וַּיִַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאֶבן ַאַחת וַּיֶָׂשם ֵּבין ַהִּמְצָּפה ּוֵבין ַהֵּׁשן וַּיְִקָרא ֶאת ְׁשָמּה ֶאֶבן ָהָעֶזר וַּיֹאַמר ַעד ֵהּנָה ֲעָזָרנּו ה'.

(יג) וַּיִָּכנְעּו ַהְּפִלְׁשִּתים וְ�א יְָספּו עֹוד ָלבֹוא ִּבְגבּול יְִׂשָרֵאל וְַּתִהי יַד ה' ַּבְּפִלְׁשִּתים ּכֹל יְֵמי ְׁשמּוֵאל.

ֵּביןָׁשלֹוםוַיְִהיְּפִלְׁשִּתיםִמּיַדיְִׂשָרֵאלִהִּצילְּגבּוָלןוְֶאתַּגתוְַעדֵמֶעְקרֹוןְליְִׂשָרֵאליְִׂשָרֵאלֵמֵאתְפִלְׁשִּתיםָלְקחּוֲאֶׁשרֶהָעִריםוַָּתׁשְֹבנָה(יד)
יְִׂשָרֵאל ּוֵבין ָהֱאמִֹרי.

כאן אנו רואים כיצד עצם כינוס החזרה בתשובה הוא שגרם למלחמה.

אבל בניגוד למלחמה הקודמת, במלחמה זו הניצחון היה של ישראל.

יש דמיון רב בין המלחמה המתוארת בפרקנו לבין המלחמה שקראנו עליה בפרק ד'.

הבא נזכר בה:
פרק ד:

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

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

(ד) וַּיְִׁשַלח ָהָעם ִׁש�ה וַּיְִׂשאּו ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית ה' ְצ-ָבאֹות יֵׁשב ַהְּכֻרִבים וְָׁשם ְׁשנֵי ְבנֵי ֵעִלי ִעם ֲארֹון ְּבִרית ָהֱא-�ִהים ָחְפנִי ּוִפינְָחס.

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

ו) וַּיְִׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת קֹול ַהְּתרּוָעה וַּיֹאְמרּו ֶמה קֹול ַהְּתרּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְּבַמֲחנֵה ָהִעְבִרים וַּיְֵדעּו ִּכי ֲארֹון ה' ָּבא ֶאל ַהַּמֲחנֶה.

(ז) וַּיְִראּו ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָאְמרּו ָּבא ֱא-�ִהים ֶאל ַהַּמֲחנֶה וַּיֹאְמרּו אֹוי ָלנּו ִּכי �א ָהיְָתה ָּכזֹאת ֶאְתמֹול ִׁשְלׁשֹם.

(ח) אֹוי ָלנּו ִמי יִַּציֵלנּו ִמּיַד ָהֱא-�ִהים ָהַאִּדיִרים ָהֵאֶּלה ֵאֶּלה ֵהם ָהֱא-�ִהים ַהַּמִּכים ֶאת ִמְצַריִם ְּבָכל ַמָּכה ַּבִּמְדָּבר.

(ט) ִהְתַחְּזקּו וְִהיּו ַלֲאנִָׁשים ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן ַּתַעְבדּו ָלִעְבִרים ַּכֲאֶׁשר ָעְבדּו ָלֶכם וְִהיִיֶתם ַלֲאנִָׁשים וְנְִלַחְמֶּתם.

(י) וַּיִָּלֲחמּו ְפִלְׁשִּתים וַּיִּנֶָגף יְִׂשָרֵאל וַּיָנֻסּו ִאיׁש ְלאָֹהָליו וְַּתִהי ַהַּמָּכה ְּגדֹוָלה ְמאֹד וַּיִּפֹל ִמּיְִׂשָרֵאל ְׁשלִׁשים ֶאֶלף ַרְגִלי.

(יא) וֲַארֹון ֱא-�ִהים נְִלָקח ּוְׁשנֵי ְבנֵי ֵעִלי ֵמתּו ָחְפנִי ּוִפינְָחס.

עתה נשווה בין שתי המלחמות. לשם כך מלאו את הטבלה הבאה:

המלחמה בפרק ז'המלחמה בפרק ד'

הרוחניותההכנות
לפניעושיםשישראל
המלחמה

(פסוקים ג-ח)(פסוק ד)



שלהרוחמצב
לפניישראל

המלחמה

(פסוק ו)(פסוק ה)

שלהתוצאה
המלחמה

(פסוקים י-יא)(פסוק י)

[מיומנות: השוואה

לקראתההכנהאופןשביןההבדלאתראינוהסיפורים.שניביןהשוואהערכנוזוטבלהבאמצעות
המלחמה בכל אחד מן הסיפורים ואת ההבדל שבתוצאה שלה.

צריךנקודותבאילולבחורזו,מעיןטבלהלבדלכתובשתדעוהיאזומיומנותבפיתוחשלנוהמטרה
לערוך את ההשוואה (קטגוריות), ומאילו פסוקים לקחת כל נתון.

וללמודלנסותהיאההשוואהשלהעיקריתמטרתהההשוואה.לעריכתעזרכלירקהיאשהטבלהכמובן
איזו תובנה רעיונית עולה ממנה, כפי שנעשה כעת.]

מה למדנו מהשוואה זו?●

האם ההבדל שבהתנהגות קודם המלחמה הוא גם ההבדל שבתוצאה שלה?●

במלחמהישראלשללתבוסההובילמה–הקודםבמסעשלמדנובדבריםלהיזכרנסו●
הראשונה? כיצד הם התייחסו לארון הברית? האם היה שינוי בהתנהגותם?

כעת נקרא את דבריו של פרופ' יהודה אליצור מתוך מאמרו "אבן העזר":

כאן:במלואולקרואתוכלוושאותוכתבשהואמאמרמתוךמעובדים(הדברים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/even.htm(

שתיהןהמדברותלזוזוקרובותפרשיותבשתיפעמים,העזראבןנזכרשמואלבספר
ביןקשרשקייםהדעת,עלהמתקבלתהפרשניתהסברהמכאןבפלשתים.ישראלבמלחמת

שני המקראות הקוראים בשם אבן העזר. [...]
שלנצחונואחריעליהנקראהעזראבןשהשםאבן,באותהדברוהמקראותשניכיסובררד"ק

שמואל בפרק ז' ואלו בפרק ד' קראה הכתוב "אבן העזר" על שם העתיד.
דבפרקאותו.מפריכיםהגאוגרפייםהנתוניםאבלפרשנית,מבחינהלהאמרניתןזהדבר
אבןתקוה.לפתחמזרחההירקוןמקורותעלהעין,ראשבתלשעמדהבאפק,פלשתיםחונים

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/even.htm


משםמאודהרחקבנימין,בהריאשרמצפהבסביבותזאתלעומתהיתהז'שבפרקהעזר
מזרחה.

מהו בכל זאת הקשר בין שתי אבני העזר?
לפניפלשתיםומפלתד'בפרקפלשתיםלפניישראלמפלתהמלחמות:שתיביןהקשרמה

ישראל בפרק ז'?

לאהמחנהאלה'בריתארוןבואכיהעובדה,הדגשתאגבישראל,תבוסתאתמתארד'פרק
להבטיחכדיבהןישחיצוניות-מכניותשפעולותסברוהםכיבאפק?ישראלניגפומדועהועיל.
לפיכךאויביהם.מכףויושיעםבקרבםה'יבואומידלמחנההארוןאתלהביאדיה'.ישועת

מדגיש הנביא, כי היה הארון עמהם ואף על פי כן ניגפו, כי לא זו הדרך לזכות בישועת ה'.
בידיאלאבליעל,בניבידיאינושובהארוןז'.בפרקמתוארתהיאהלואהנכונה?הדרךומהי
אלאזהאיןברםלא.אוהלוחמיםבראשיוצאהואאםכללחשובולאשנתקדש,נאמןכהן

"ויהייסודי:שינוישלממושךתהליךזההיהבישראל.שחללטובההשינוישלהראשוןהשלב
".וינהו כל בית ישראל אחרי ה'מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה

אבן העזר שבפרק ד' היתה בסופו של דבר לאבן נגף ואילו בפרק ז' היתה זו אבן עזר באמת.
שונות.פולחניות-סמליותפעולותידיעלמראשנצחונםאתלהבטיחמבקשיםישראלד'בפרק
ולסימןלאותתהיהלמעןהעזראבןבשםמחניהםלידהמתנשאהסלעקריאתהיאמאלהאחת
בעזרם.להיותה'אתכביכול"לאלץ"וכישוףנחשמעשהמעיןהנביא,לדעתזה,והריטוב.

יבואבודאישעמוהארוןאתוהביאויעיל""יותרדברעשוהזה,הסמליהמעשההספיקוכשלא
ה' להושיעם.

המספר הנבואי מטעים שכל אלה הם ללא הועיל ועל כן ניגפו ישראל.
ונגףעליהםהמתפללשמואלאתה'שענהולאחרלבבםבכלה'אלשבוישראלז'.בפרקכןלא
כילעדהתהיהלמעןהעזר,אבןהישועהלאחרשמהוקראאבןולקחהנביאעמדפלשתים,את
נחשמעיןטוב""סימןשלפסולהפעולההיתההראשונההעזר""אבןה'".עזרנוהנה"עד

קודם המעשה. אבן העזר האחרונה היתה מעשה הלל והודיה לאחר מעשה.
מצפה.בסביבותמשםהרחקוהשניהלאפק,סמוךהיתההראשונהזהות.אינןהעזראבנישתי

הנהזואבןניגוד.אםכיזהותכאןאיןזומבחינהוגםנבואי,אםכיגיאוגרפיאינוביניהןהקשר
מכשול,לצורדברשלבסופושהיתהתפלהאמונהשלעזראבןהראשונהזו.אבןשלהיפוכה

ואילו השניה היתה אבן עזר של אמת, אות לאמונת אומן בהשגחת ה' ובישועתו לעושי רצונו.

שהביאההסיבהעללומדהואזוומהשוואההמלחמותשתיתיאוריביןמשווהאליצוריהודהפרופ'גם
לתוצאות השונות.

ננסה להבין את דבריו באמצעות שאלות ההכוונה הבאות (שעליהן אתם מתבקשים כמובן לענות):

איזה מקום מוזכר בשמו בתיאור שתי המלחמות?.1

האם מדובר באותו מקום או בשתי מקומות שונים בעלי שם זהה?.2

כתבו את דעת הרד"ק והסבירו עם איזה קושי היא באה להתמודד..1

כיצד פרופ' אליצור דוחה דעה זו?.2

מה דעתו של פרופ' אליצור בשאלה?.3

מדוע, לדעת אליצור, ישראל הפסידו במלחמה שתוארה בפרק ד'?.3

מתי ניתן השם "אבן העזר" למקום המתואר בפרק ד' ומה הייתה מטרת נתינת השם הזו?.4

מתי ניתן השם "אבן העזר" למקום המתואר בפרק ז' ומה הייתה מטרתו?.5

[מיומנות: השוואה.



במהלך מילוי הטבלה פיתחנו את מיומנות ההשוואה.

והואשוניםסיפוריםלשנישמשותףאלמנטישלפעמיםהשוואות.בעריכתנוסףכלילמדנוכעת
בשנירקשמופיעהעזר""אבןהמקוםבשםמדוברשלנובמקרהביניהם.להשוותאותנושמעורר
קשרשישלנולומרבאהסיפוריםבשניהזההמקוםשלהאזכורבתנ"ך.יותרמוזכרולאשלנוהסיפורים

ביניהם ועלינו להשוות ביניהם כדי להבין אותו. ]

כעת נסיים את קריאת פרק ז' המתאר את תקופת הנהגתו של שמואל:
(טו) וַּיְִׁשּפֹט ְׁשמּוֵאל ֶאת יְִׂשָרֵאל ּכֹל יְֵמי ַחּיָיו.

(טז) וְָהַל� ִמֵּדי ָׁשנָה ְּבָׁשנָה וְָסַבב ֵּבית ֵאל וְַהִּגְלָּגל וְַהִּמְצָּפה וְָׁשַפט ֶאת יְִׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהְּמקֹומֹות ָהֵאֶּלה.

(יז) ּוְתֻׁשָבתֹו ָהָרָמָתה ִּכי ָׁשם ֵּביתֹו וְָׁשם ָׁשָפט ֶאת יְִׂשָרֵאל וַּיִֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה'.

כיצד נראתה ההנהגה של שמואל?●

מדוע לדעתכם הכתוב מציין שהוא הסתובב בין ערים שונות?●

האם לדעתכם ראוי שגם היום מנהיגים או רבנים יתנהגו באופן דומה? נמקו.●

סיכום ביניים: שתי המלחמות וארון אחד בתווך
והשנייהישראליתבתבוסההסתיימההראשונהבפלישתים,מלחמותשתיתוארווז'ד'בפרקים
בניצחון.



ישראלבראשונהמדועהשונה?לתוצאהגרםמההשאלה:אתהעלינומשווהטבלהעריכתבאמצעות
הפסידו ובשנייה ניצחו?

ד'בפרקישראל.שלהתפיסתיהשינויהיהלשינוישגרםשמהלמדנואליצורפרופ'שלדבריובעקבות
שימושבאמצעותהניצחוןאתלהםלהנחילאותולאלץיכוליםושהםאצלם"עובדש"ה'חשבוהם

כךומשוםבניצחון,לזכותוהתפללועמוקרוחניתיקוןתחילהעשוהםז'בפרקזאת,לעומתבארון.
תפילתם גם נענתה.

כיצדהמתארראי,סיפורמעייןהארוןבסיפורלראותאפשרהארון.שלסיפורוחצץאלוסיפוריםשניבין
בנושא,מזורז""קורסעובריםהפלישתיםשנה!),20(ישראלעלשעוברהארוךהתיקוןלתהליךבמקביל

ולומדים להכיר גם כן ש"ה' לא עובד אצלם".

הואה'אחד:מסרמעביריםבפלשת,ה'ארוןוסיפורהעזראבןמלחמותשתיסיפורהסיפורים,שניכך
יטיבשהואולקוותאותולעבודהיחידההדרךהאדם.בנילמעןלפעולאותולאלץניתןולאהא-לוהים

עימך היא לעשות כפי שהוא ציווה בתורה.

האלילים,אתולנטושה'אתלעבודישראלעםאתלהביאשמואל:שלחייומפעלשזהולומראפשר
ולהאמין כי הוא שיושיע אותם מיד פלישתים.

כעת נעבור לתחנת הלמידה האחרונה במסענו – פרק ח'.

כאן נגלה כי אולי העם לא ממש הפנים את המסר הזה, והם מחפשים דרך הנהגה חלופית.

אז זהו, ממשיכים בדרך.

קדימה.

לקום מצל העץ,

כובעים על הכתפיים,

תיקים על הראשים,

ללכת ממשיכים.

לחקור: מדוע ישראל מבקשים לפתע מלך? (פרק ח')
עד כה למדנו את פרקים א'–ז' בספר שמואל.

אפשר לומר שהנושא של פרקים אלו הוא נפילת בית עלי ועליית שמואל.

פרקים א'-ד' עסקו כזכור בימיו של עלי ובאופן העצוב שבו היא הסתיימה.

וכןלאומי.לנביאגדלהילדכיצדראינובשמואל.עסקוז',פרקוכןבמקביל,א'–ג'פרקיםזאת,לעומת
שהובילהשלוהדתיתמההנהגהכתוצאהזאתבימיו.הפלישתיםעללניצחוןזוכיםישראלכיצדראינו

לתהליך עמוק של חזרה בתשובה בעם.

הפרק מתחיל עשרות שנים אחר כך, כאשר שמואל כבר זקן:



(א) וַיְִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל וַּיֶָׂשם ֶאת ָּבנָיו ׁשְֹפִטים ְליְִׂשָרֵאל.

(ב) וַיְִהי ֶׁשם ְּבנֹו ַהְּבכֹור יֹוֵאל וְֵׁשם ִמְׁשנֵהּו ֲאִבּיָה ׁשְֹפִטים ִּבְבֵאר ָׁשַבע.

(ג) וְ�א ָהְלכּו ָבנָיו ִּבְדָרָכיו וַּיִּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע וַּיְִקחּו ׁשַֹחד וַּיַּטּו ִמְׁשָּפט.

האם הפסוקים הללו הפתיעו אתכם?●

האם אתם זוכרים מנהיג נוסף מספר שמואל שבניו סטו מדרך היישר?●

איך נוכל להסביר דבר זה?●

נסו לחשוב מה שמואל חש, בשאלה שהוא רואה את התנהגותם של בניו.●

האם אתם מכירים מנהיגים בני דורנו שהבנים שלהם "עשו בושות"?●

אנו רואים כאן שבניו של שמואל לא הלכו בדרכיו והם נהגו בשחיתות.

שלהישרהמדרכוסטוופנחס,חפניעלי,שלבניושםשגםעלי,שלהנהגתואתלנומזכירזהדבר
אביהם וחטאו.

איזה עיקרון נוכל ללמוד משני תקדימים אלו?●

האם לדעתכם תפקידי הנהגה צריכים לעבור באופן אוטומטי לדור הבנים?●

עלולבירושהשעוברשלטוןכיחדשה,הנהגהלבחורצריךדורבכל–ברורלהיותאמורהמסרלכאורה
לואיןיתנהג,הואכיצדמשנהולא–שליטלהיותיזכההואכיבידיעהגדלילדכאשרשחיתות.לגרור

שום סיבה להשתדל ולהיות ראוי לשלטון – שהרי ממילא הוא יהיה שליט.

אבל נשים לב למסקנה שהעם מגיע אליה:
(ד) וַּיְִתַקְּבצּו ּכֹל ִזְקנֵי יְִׂשָרֵאל וַּיָבֹאּו ֶאל ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה.

(ה) וַּיֹאְמרּו ֵאָליו ִהּנֵה ַאָּתה ָזַקנְָּת ּוָבנֶי� �א ָהְלכּו ִּבְדָרֶכי�,



ַעָּתה ִׂשיָמה ָּלנּו ֶמֶל� ְלָׁשְפֵטנּו ְּכָכל ַהּגֹויִם.

אותהאתתביאחדשהשושלתיצירתלכאורהוהרימלך?מבקשיםהעםלדעתכםמדוע●
התוצאה עגומה – דור המשך מקולקל.

שלהם,ההמשךלדורהתפקידאתלהעבירמנסיםשהמנהיגיםבכךאיננהשהבעיהסוברוהעםיתכן
אלא בעצם העובדה שהם מונהגים על ידי אנשי דת (כוהנים או נביאים)!

העם אומר לשמואל שהם לא רוצים נביא, אלא מלך. כדי שיהיו ככל הגויים.

הבה ונראה מהי תגובתו של שמואל לבקשתם:
(ו) וַּיֵַרע ַהָּדָבר ְּבֵעינֵי ְׁשמּוֵאל ַּכֲאֶׁשר ָאְמרּו ְּתנָה ָּלנּו ֶמֶל� ְלָׁשְפֵטנּו וַּיְִתַּפֵּלל ְׁשמּוֵאל ֶאל ה'.

(ז) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹול ָהָעם ְלכֹל ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ֵאֶלי� ִּכי �א אְֹת� ָמָאסּו ִּכי אִֹתי ָמֲאסּו ִמְּמ�� ֲעֵליֶהם.

(ח) ְּכָכל ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ָעׂשּו ִמּיֹום ַהֲע�ִתי אָֹתם ִמִּמְצַריִם וְַעד ַהּיֹום ַהֶּזה וַּיַַעְזֻבנִי וַּיַַעְבדּו ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ֵּכן ֵהָּמה עִֹׂשים ַּגם ָל�.

(ט) וְַעָּתה ְׁשַמע ְּבקֹוָלם, ַא� ִּכי ָהֵעד ָּתִעיד ָּבֶהם וְִהַּגְדָּת ָלֶהם ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר יְִמ�� ֲעֵליֶהם.

כיצד שמואל וה' מבינים את בקשתם של העם?●

לאיזה חטא הקב"ה משווה את הבקשה שלהם למלך?●



להזהירעליולכןשקודםלואומרהואאךלעם,לשמועלשמואלאומרה'דברשלבסופוכירואיםאנו
אותם ולומר להם מה המשמעות של מלך. מהו "משפט המלך". וזאת הוא עושה כעת:

(י) וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה' ֶאל ָהָעם ַהּׁשֲֹאִלים ֵמִאּתֹו ֶמֶל�.

(יא) וַּיֹאֶמר ֶזה יְִהיֶה ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר יְִמ�� ֲעֵליֶכם ֶאת ְּבנֵיֶכם יִָּקח וְָׂשם לֹו ְּבֶמְרַּכְבּתֹו ּוְבָפָרָׁשיו וְָרצּו ִלְפנֵי ֶמְרַּכְבּתֹו.

(יב) וְָלׂשּום לֹו ָׂשֵרי ֲאָלִפים וְָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים וְַלֲחרׁש ֲחִריׁשֹו וְִלְקצֹר ְקִצירֹו וְַלֲעׂשֹות ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ּוְכֵלי ִרְכּבֹו.

(יג) וְֶאת ְּבנֹוֵתיֶכם יִָּקח ְלַרָּקחֹות ּוְלַטָּבחֹות ּוְלאֹפֹות.

(יד) וְֶאת ְׂשדֹוֵתיֶכם וְֶאת ַּכְרֵמיֶכם וְֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים יִָּקח וְנַָתן ַלֲעָבָדיו.

(טו) וְַזְרֵעיֶכם וְַכְרֵמיֶכם יְַעׂשר וְנַָתן ְלָסִריָסיו וְַלֲעָבָדיו.

(טז) וְֶאת ַעְבֵדיֶכם וְֶאת ִׁשְפחֹוֵתיֶכם וְֶאת ַּבחּוֵריֶכם ַהּטֹוִבים וְֶאת ֲחמֹוֵריֶכם יִָּקח וְָעָׂשה ִלְמַלאְכּתֹו.

(יז) צֹאנְֶכם יְַעׂשר וְַאֶּתם ִּתְהיּו לֹו ַלֲעָבִדים.

(יח) ּוְזַעְקֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא ִמִּלְפנֵי ַמְלְּכֶכם ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם וְ�א יֲַענֶה ה' ֶאְתֶכם ַּבּיֹום ַההּוא.

שמואל מנסה להפחיד את העם ולהראות להם אילו סכנות יש בשלטון מלוכני.

להם:שלושה דברים שהמלך יהיה רשאי לעשותוכתבועיינו בדבריו●

1.

2.

3.

האם העם יחזור בו מבקשתו או שהוא ימשיך להתעקש?
(יט) וַיְָמֲאנּו ָהָעם ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְׁשמּוֵאל וַּיֹאְמרּו: �א! ִּכי ִאם ֶמֶל� יְִהיֶה ָעֵלינּו.



(כ) וְָהיִינּו ַגם ֲאנְַחנּו ְּכָכל ַהּגֹויִם ּוְׁשָפָטנּו ַמְלֵּכנּו וְיָָצא ְלָפנֵינּו וְנְִלַחם ֶאת ִמְלֲחמֵֹתנּו.

(כא) וַּיְִׁשַמע ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ָהָעם וַיְַדְּבֵרם ְּבָאְזנֵי ה'.

(כב) וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ְׁשַמע ְּבקֹוָלם וְִהְמַלְכָּת ָלֶהם ֶמֶל� וַּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ַאנְֵׁשי יְִׂשָרֵאל ְלכּו ִאיׁש ְלִעירֹו.

כיצד העם מנמק את דרישתו החוזרת למלך?●

האם לדעתכם זוהי דרישה מוצדקת? נמקו.●

האם לדעתכם כיום הנהגת המדינה צריכה להיות בידי הרבנים או בידי הפוליטיקאים? מדוע?●

אנו רואים שהעם לא מקשיב לאזהרותיו של שמואל והוא מתעקש לקבל מלך.

ֶאתוְנְִלַחםְלָפנֵינּווְיָָצאַמְלֵּכנּו"ּוְׁשָפָטנּומלך:רוציםשהםהסיבהמהיותרטובמביניםאנוכעתאבל
ִמְלֲחמֵֹתנּו". העם מחפש דמות שתנהיג אותם במלחמה מול הפלישתים.

שמואל מוסר לה' את תשובתם של העם וה' מודיע לו שכך יהיה ושהוא אכן ימליך עליהם מלך.



(ביןודםבשרלמשלךעולםשלמלכוביןלישראל?הנלחםהואמילחשוב:

פרק ז' לפרק ח')
מוחץישראלילניצחוןדברשלבסופוהביאהבעםהובילששמואלהדתיתהמהפכהכיצדראינוז'בפרק

עליהםבטחוניבשקטלזכותרוציםישראלשאםמכאןללמודאמוריםאנולכאורההפלישתי.האויבעל
להתחזק בעבודת ה'.

נזכיר שרעיון זה קיבל המחשה גדולה מאוד בפרקים ה'-ו'.

בגוים".ומושלהמלוכהלה'"כילהםומוכיחבפלישתיםמכההבריתארוןכיצדראינואלובפרקים
איתו,להתעסקכדאיושלאבאזורהחזקהכוחהואשה'למסקנההגיעוהפלישתיםאפילואםולכאורה,

אז ברור שגם ישראל אמורים להגיע לאותה המסקנה.

והנה להפתעתנו בפרק ח' אנו שומעים שהעם מגיע למסקנה אחרת והם מבקשים מלך.

העם אינו מעוניין כי מלכו של עולם יגן עליהם, אלא דווקא מלך אנושי.

חשבו: מדוע לדעתכם העם ביקש מלך?

יתכן וסיבת הדבר נעוצה בקושי לחיות בתוך האידיאל.

אותנולהוביליכוליםשמואל)(כמוהנביאיםגםהצורךשבשעתושנאמיןה',עלשנסמוךהואהאידיאל
לוחמת,הנהגהתהיהלנושגםלרצותשלאקשהאויב,צבאותמסביבכשישאבלצבאיים.לניצחונות

שיהיה לנו מלך שלא מתאפיין ברמתו הרוחנית, אלא ביכולותיו הצבאיות!

האם לדעתכם סוגיה זו יכולה להיות רלוונטית גם לימינו?

שאלה זו תעסיק אותנו בתחנה הבאה.

שיתוף – הבטחון בה' והרצון לתחושת ביטחון מוחשית
לביןונביאיו)ה'על(לסמוךהאידיאלשביןהפערהאםבשאלה:הסתיימהמסענושלהקודמתהתחנה
להיותיכולההגויים)ככלמלך=לוחםשליט(באמצעותמוגניםממשיתבצורהלהרגיששלנוהרצון

רלוונטית גם בימינו?



כעת אתם מתבקשים למצוא תופעה או סוגיה שמעסיקה אותנו כיום, ושלדעתכם קשורה לשאלה זו.

למעשהאבלמסוימת,בצורהלהתנהלנכוןהאידיאלמבחינתכייודעיםאנושבהםנושאיםמחפשיםאנו
קשה לנו להתנהל כך ואנו "מוותרים לעצמנו" ומבקשים חלופה.

שימו לב: חשוב לברר האם ה"אידיאל" שאנו מגדירים הוא באמת האידיאל.

הציגו בקצרה את התופעה או הסוגיה שבחרתם והסבירו כיצד לדעתם היא מתקשרת לנושא שלו.

[השיתוף ייעשה בשיעור או בקיר שיתופי – לפי בחירת המורה שלכם].

סיכום מסע
במסע זה עקבנו אחר דמותו של שמואל כשופט וכנביא.

לכאורה ניתן לתמוה: והרי שמואל נעדר מרוב פרקי המסע.

–וז'ד'שבפרקיםהמסגרתסיפוראתמשליםה'–ו'שבפרקיםה'בריתארוןשסיפורהיאהאמתאך

הפרקים המספרים על שתי מלחמות "אבן העזר" כנגד פלישתים, ועל ההבדל הגדול שביניהן.

לסמוךשניתןהמחשבהוכילולעזורה'אתלאלץהניסיוןכיאותנולימדההמלחמותסיפורישניהשוואת
הנהגתותחתבתשובהחוזרישראלעםכאשררקלאסון!מוביליםופנחס)(חפנימושחתתהנהגהעל

של שמואל ומתפלל לזכות בישועה – רק אז ה' מעניק להם אותה.

הואאבלהניצחון,אתלישראללתתיכולאכןשהארוןראינושםה'–ו'.בפרקיםהיטבהומחשזהרעיון
כראוי.בונוהגיםשלאשמשביתבתושבימכההואכךבפלישתים,הכהשהארוןוכמואצלם"."עובדלא
יזכוהםאזרק–אמיתירוחניתיקוןומתוךוהכנעה,צוםמתוךה'אלניגשיםישראלעםכאשררק

בניצחון.

לניצחוןכתנאיגבוההרוחניתרמהעללשמורויצליחובה'יאמינוהעםכיהדרישהקשה.דרךזוהיאך
קשה מאוד, ומשום כך העם פונים לשמואל ומבקשים חלופה – מלך ככל הגויים.



במסע הבא נפגוש את המלך הראשון שה' בוחר להם – שאול.

לאשליבםלכךלדאוגגםאךמוגנות,שלתחושהלעםלספקגם–כפולהואשאוללפנישיהיההאתגר
יסור מעם ה'.

במסע זה גם נגענו בשתי מיומנויות.

הביקורתיתהצפייהמיומנותאתפיתחנוה'–ו')(פרקיםפלישתיםבארץהארוןבסיפורעסקנוכאשר
ביצירות אומנות ואת מיומנות ההזדהות עם הדמויות ו"כניסה לנעלים שלהן".

כאשר למדנו את פרק ז' השווינו אותו לפרק ד' ובכך פיתחנו את מיומנות ההשוואה.

המסע במבט לאחור



מה פירוש המילה "רפלקסיה"?

עיינו בקישור הבא והעתיקו מתוכו שתי הגדרות שאהבתם למילה רפלקסיה:

https://www.cet.ac.il/self-regulation/Units/docs/00002.pdf

https://www.cet.ac.il/self-regulation/Units/docs/00002.pdf


הקודמיםהמסעות(בשניהכוונה.שאלותבאמצעותשלנוהלמידהלמסערפלקסיהלערוךננסהכעת
כבר ראיתם דוגמאות לשאלות רפלקטיביות ולכן זה אינו אמור להיות דבר חדש בעבורכם).

בדרךשהיועקרוניותבנקודותלהיזכרבמסעלהולךלעזורשמטרתןהכוונהשאלותחמשכתבו
ובתהליך הלימודי / חוויתי / רוחני / פנימי שהוא עבר.

להרחיב: הסכנה שבקרבה היתרה אל הקודש
גדולהמכהבעםה'הכהלישראלהבריתארוןשלשובועלהשמחהחגיגותבשיאכיצדשמענוו'בפרק
מאוד.

קשהפורענותנחתההמצווה,שמחתשלבשיאהבהם,שגםדומיםאירועיםשניעודעלמסופרבתנ"ך
על העם.

פסוקיםי',פרקויקרא,בחומשמתוארוהואהמשכן,חנוכתשלבשיאהקרההראשוןהאירוע●
א–ז.

הואלירושלים.הבריתארוןאתלהעלותדודשלהראשוןהניסיוןבמהלךקרההשניהאירוע●
מופיעשבהשמינילפרשתכהפטרהאותולקרוא(ונוהגיםו'פרקבשמואלבספרמסופר

האירוע הראשון).

כשניהו"ואותיותשתיאתתדמיינודומה.בנושאעוסקו'פרקב,בשמואלוגםאבשמואלשגםלב[שימו
המוטות שבהם נשאו את הארון (ו ו) וככה יהיה לכם קל לזכור זאת...]

לביןשביניהםוהשונההדומהעלולחשובהללוהאירועיםתיאוריאתולקרואהתנ"ךאתלפתוחכדאי
המתואר אצלנו בשמואל א פרק ו'.


