שמואל א ,מסע  – 4ממליכים את שאול! אבל למה שלוש פעמים?
(פרקים ט'-י''א)
סיפור המסע
שכבת יעד – כיתה ט' ממ"ד.
מקצוע – תנ"ך.
נושא המסע – שמואל א ,פרקים ט'–י"א.
אורך מסע משוער –  10-12שעות.
תחנות עיקריות במסע –
●

למידת חקר עצמית על שלושת סיפורי המלכת שאול ( 4שעות .למידה עצמית מקוונת)

●

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

●

משימת יישום :השוואת שאול למנהיג נוסף שבוחרים ( 2שעות .למידה עצמית מקוונת).

●

תוצר :הכנת מצגת על המנהיג הנבחר ( 4שעות .זאת בהנחה שהתלמידים עדיין אינם מיומנים
דיים הכנת מצגות).

אקלים הלמידה – רוב הלמידה תתבצע כאמור בצורה אישית מקוונת .המסע יכלול שיעור פרונטלי אחד,
בכיתה או בזום.
הרעיון הגדול – צריך לעבור תהליך כדי להגיע לתוצאות ולרכוש מעמד
ערכים – במסע התלמיד יעסוק בשני מנהיגים (שאול  +מנהיג שהוא בחר) ויבחן את התהליכים שהם
עברו .התלמיד ילמד על חשיבות התהליכים בחיים ועל כך שלא ניתן להגיע להישגים ברגע אחד (יש
מאין).
דרכי הערכה – התלמיד יגיש תוצר – מצגת ,שעליה יינתן ציון .מחוון הערכה מצוי בתוך יחידת המסע.
דרכי למידה – משימת חקר (קריאת טקסט מיידעי על הפלישתים) ,עיון במפות ,צפייה בסרטונים,
עריכת השוואה בין שתי דמויות היסטריות ,הכנת מצגת ,התבוננות עצמית רפלקטיבית.
מיומנויות –
●

התחקות אחר תהליך בתוך סיפור (או מכלול סיפורים)

●

הכנת מצגת

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

הקדמה
בסופו של המסע הקודם ,בפרק ח' ,ראינו כי העם מבקשים משמואל מלך.
במסענו היום נפגוש את המלך החדש :שאול.

פרקים ט–י"א שאותם נלמד מספרים לנו כיצד הפך שאול מנער אלמוני למלך ישראל.
במסענו נראה כיצד ממליכים את שאול שלוש פעמים.
עם קריאת הסיפורים נבין שאכן יש צורך בכך ,כיוון שגם שאול עצמו וגם עם ישראל נדרשים לעבור
תהליך עד למצב שכל העם מכיר בשאול כמלך שלהם (כולל שאול עצמו שלוקח לו זמן להסתגל לרעיון).

מיומנות :חשיפת תהליכים
במהלך המסע נפגוש שני תהליכים דומים.
הראשון הוא התהליך ששאול עצמו עובר מהרגע שמושחים אותו למלך ועד לרגע שבו הוא אכן
מתנהג כמלך לכל דבר.

השני הוא התהליך שהעם עצמו עובר ,החל מהרגע ששמואל מבשר להם כי שאול ימלוך עליהם ועד
לשלב שבו העם כולו מכיר בכך ומקבל על עצמו את סמכותו של שאול.
את שני התהליכים האלו נחשוף מתוך קריאת שלושת סיפורי ההמלכה של שאול .המעקב אחרי פרטי
האירועים ,תגובות האנשים והמעשים שלהם יסייעו לנו בכך.
ההתחקות אחר התהליכים האלו תסייע לנו לפתח מיומנות חשובה בלימוד תנ"ך (ובקריאת סיפורים
בכלל) – זיהוי התהליכים שעוברים על הדמויות בסיפור.

להסתקרן :מי הכניע את ירושלים בשנת ?1917
צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=I-1SbfCy_AM&feature=emb_logo
●

בפני איזה צבא נכנעה ירושלים בשנת ?1917

●

מי היה החייל הגיבור שהכניע אותה?

●

למה לדעתכם העיר הייתה צריכה להיכנע שוב ושוב?

●

אם אתם הייתם הרמטכ"ל הבריטי – האם הייתם דורשים שיערכו טקסט כניעה מיוחד
בעבורכם? מדוע?

אגב ,אם ברצונכם לראות צילומים מטקס הכניעה עצמו ,אתם מוזמנים לצפות בהם כאן:
https://www.youtube.com/watch?v=4WTzVidS7jA&feature=emb_logo

כעת מסענו יוביל אותנו לפרקים ט'-י''א בספר שמואל א'.
נגלה כי שלוש פעמים ממליכים את שאול ,וכמו ששאלנו בנוגע לכניעת ירושלים ,כך נצטרך לשאול גם
ביחס להמלכת שאול:

למה עוד פעם?
שנתחיל?

לחקור :לימוד סיפורי המלכת שאול בבקיאות (פרקים ט'–י"א)
כעת נלמד בבקיאות את שלושת סיפורי ההמלכה של שאול.
בכל תחנה נלמד סיפור אחד ,נשאל עליו כמה שאלות של הבנה וכמה שאלות שתעוררנה אותנו לחשוב.

חקירה  :1המלכה ראשונה (פרק ט'  +פרק י' ,פסוקים א–טז)
הבא ונקרא את סיפור ההמלכה הראשון.
הסיפור מופיע בשמואל א ,פרק ט' והוא נמשך עד לפסוק טז של פרק י'.
אתם מוזמנים לקוראו מהתנ"ך או מהמחשב.
אתם יכולים לקרוא את כל הסיפור באופן רציף ,או לקרוא אותו בשלבים ולהיעזר בשאלות ההכוונה
שלמטה.

שאלות הכוונה למהלך הקריאה:

פסוקים א-י :איבוד האתונות
●

איזו משימה מטיל קיש על שאול בנו ועל נערו?

●

מדוע שאול סובר שעליהם לשוב הביתה ,למרות שמשימתם טרם הושלמה?

●

מה מציע הנער?

●

מה הם מתכננים לעשות עם רבע שקל הכסף?

פסוקים יא-כה :סעודת הזבח
●

מה שאול שואל את הנערות ומה הן עונות לו?

●

כיצד שמואל מתייחס אל שאול? מדוע הוא מתייחס אליו כך?

●

היכן שמואל מושיב את שאול?

פרק ט' ,פסוק כו – פרק י' ,פסוק ט :המלכת שאול והאותות
●

מה שמואל עושה כאשר הוא ושאול נמצאים לבד עם שחר על הגג ,טרם ששאול הולך לביתו?

●

מי רואה אותם בשעת המעשה?

●

אילו מאורעות שיקרו לשאול בדרכו חזרה הביתה יוכיחו לו כי הוא אכן הומלך בדבר ה'?

פסוק י – פסוק טז :נבואת שאול וצניעותו
●

מה קורה לשאול בעקבות המפגש עם קבוצת הנביאים?

●

מה שאול מספר למשפחתו ומה הוא מסתיר מהם?

כעת לאחר הקריאה ,הבה ניתן דעתנו לשאלות הבאות:
●

אם היינו צריכים לצייר את שאול ,איך היינו מציירים אותו? באילו בגדים? מה יש לו ביד?
אילו תכונות אופי הוא יקרין? מה תהיה הבעת פניו?

●

האם אנחנו היינו בוחרים בו למלך?

●

נסו לדמיין את עצמכם בתור שאול:
איזה תהליך נפשי אתם עוברים במהלך הסיפור?
האם אתם מופתעים?
האם הייתם מגיבים כמוהו?
האם אתם הייתם מספרים את כל מה שאירע לכם?

●

מדוע לדעתכם שאול נמנע מלספר ששמואל המליך אותו?

שאול ואנחנו
מקודם ניסינו לדמיין את עצמנו בתור שאול.
שאלנו את עצמנו כיצד אנחנו היינו מגיבים אם שמואל היה ממליך אותנו על ישראל.
אבל אולי זה לא כל כך דמיוני.
●

האם בחיים שלנו קורה שאנשים מן השורה מוצאים את עצמם לפתע בסיטואציות שהופכות
אותם לגיבורי האומה? למנהיגים בעל כורחם? למובילי שינויים חברתיים?

צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=cREDB7DRBAs

סרטון זה מספר על ילדה מן השורה ,תלמידה רגילה כמו כולנו ,שיום אחד החליטה לעשות מעשה ותוך
זמן קצר מאוד היא הפכה לדמות מפורסמת מאוד שנפגשת עם מנהיגי מדינות.
●

מה דעתכם על גרטה?

●

האם גם אנחנו יכולים להיות כמוה?

חשבו על נושא אחד שקרוב לליבכם ושהייתם מוכנים להירתם כדי לקדם אותו.

שאחרי ההמלכה שאול מקבל מספר אותות שהתגשמותם תוכיח לו שאכן שמואל המליך אותו בדבר ה'.
●

מדוע לדעתכם שאול נזקק לאותות אלו? לאיזה סוג של מחשבות הם נותנים מענה?

●

האם אנחנו גם היינו מבקשים אותות?

●

כאשר אנו מקבלים הכרעות גורליות בחיינו – האם גם אנחנו נוטים לחפש רמזים ליד ה'
שבדבר?

●

האם אנו מכירים סיפורים דומים על אנשים שקיבלו הכרעה חשובה ולאחר מכן הם הרגישו
שה' מאותת להם כי היא נכונה?

חקירה  :2המלכה שנייה (פרק י' ,פסוקים יז–כז)
כעת נלמד את סיפור ההמלכה השני המופיע בפרק י' ,פסוקים יז–כז.

נצפה בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=LSp4TnSbtmw
ועכשיו נקרא את הסיפור מהתנ"ך.
בפסוקים יח-יט שמואל פונה אל העם.
האם לדעתכם הוא פונה אליהם כך:

או כך:

האם תוכלו להוכיח זאת מן הפסוקים?

לאחר ששאול עולה בהגרלה אנו מגלים דבר מאוד מוזר:
"וַּיִ ָּלכֵד [=נבחר בהגרלה] ׁשָ אּול ּבֶן קִ יׁש וַיְבַקְ ׁשֻ הּו ו ְֹלא נִמְ צָא!
וַּיִׁשְ אֲ לּו עֹוד ּבַה' :הֲ בָא עֹוד הֲ ֹלם אִ יׁש?
ו ַּי ֹאמֶ ר ה' :הִ ּנֵה הּוא נֶחְ ּבָא אֶ ל הַ ֵּכלִים".

●

מדוע שאול לא היה עם כל העם בזמן בהגרלה?

●

כיצד הוא ידע להתחבא?

●

ושאלת אתגר :אם הוא לא רצה להיות שם ,למה הוא הגיע עם כולם במקום להישאר בבית?

חקירה  :3המלכה שלישית (פרק י"א)
כעת נלמד את פרק י"א ובו ,להפתעתנו הרבה ממליכים את שאול בפעם השלישית!!!

בניגוד לסיפור הפסטורלי של פרק ט' ,שם פגשנו את שאול ונערו ,שני צעירים שיוצאים לחיפוש האתונות
שלהם ,בפרק י"א אנו נתקלים בסיפור מזעזע ואכזרי.

נקרא את פסוקים א-ג.
מלך עמון צר על עיר ישראלית :יבש גלעד.
חפשו את יבש גלעד במפה:

האם תוכלו לומר מדוע נחש ,מלך בני עמון ,מחליט לתקוף דווקא עיר זאת?
(רמז :היכן יושב העם העמוני?)

ובכן – נחש תוקף עייר גבול נידחת ,הרחק מהמרכז החברתי-רוחני-פוליטי של שבטי ישראל.
תגובתם הראשונית של אנשי יבש גלעד להתקפה היא" :ו ַּי ֹאמְ רּו ּכָל ַאנְׁשֵ י יָבֵיׁש אֶ ל נָחָ ׁש ּכ ְָרת לָנּו ב ְִרית
וְנַעַ בְדֶ ּךָ".
●

מה אנו יכולים ללמוד מכך?

●

מדוע הם כלל לא חושבים לפנות לשאול?

●

אם אתם הייתם מאנשי יבש – האם הייתם מסכימים לקבל את ההחלטה הזו? נמקו.

רק אחרי שנחש אומר להםּ" :בְז ֹאת אֶ כְר ֹת ָלכֶםִּ :בנְקֹור ָלכֶם ּכָל עֵ ין י ָמִ ין ו ְׂשַ מְ ּתִ יהָ חֶ ְרּפָ ה עַ ל ּכָל י ִׂשְ ָראֵ ל",
הם מחליטים ללכת ולחפש עזרה.

כאשר הם פונים לנחש ואומרים לו" :הֶ ֶרף [=הנח] לָנּו ׁשִ בְעַ ת י ָמִ ים וְנִׁשְ לְחָ ה מַ לְָאכִים ּבְכ ֹל ּגְבּול י ִׂשְ ָראֵ ל,
ו ְאִ ם אֵ ין מֹוׁשִ יעַ א ֹתָ נּו וְיָצָאנּו אֵ לֶיָך" ,להפתעתנו נחש מסכים לכך!
●

מדוע לדעתכם נחש אישר לתושבי יבש גלעד לחפש עזרה ,במקום שהוא יתקוף אותם מיד?

●

מה נוכל ללמוד מכך (כמו גם מהכניעה של יושבי יבש גלעד מלכתחילה) על מידת הסבירות
שעזרה כזו אכן תימצא?

●

אם אתם הייתם נחש העמוני – האם הייתם מקבלים א התשובה הזו? הסבירו למה.

נקרא את פסוקים ד-ה.
אחרי שאנשי יבש גלעד אומרים" :וְנִׁשְ לְחָ ה מַ לְָאכִים ּבְכ ֹל ּגְבּול י ִׂשְ ָראֵ ל" מתואר כיצד המלאכים מגיעים
גם לגבעת שאול ,עירו של שאול עצמו" :וַּיָב ֹאּו הַ ּמַ לְָאכִים ִּגבְעַ ת ׁשָ אּול וַי ְדַ ּבְרּו הַ ּדְ ב ִָרים ּבְָא ְזנֵי הָ עָ ם וַּיִׂשְ אּו
כָל הָ עָ ם אֶ ת קֹולָם וַּיִבְּכּו".
●

מתוך מה שלמדנו בפרק י' ,אל מי היו המלאכים צריכים ללכת ולבקש עזרה על ההתחלה?

●

אל מי הם הולכים בפועל?

●

האם הדבר התמיה אתכם כאשר קראתם את הפסוקים? – ואם לא ,האם אתם יכולים ללמוד
מכאן משהו על האופן שבו אתם קוראים את התנ"ך?

מיד אנו שומעים כי" :ו ְהִ ּנֵה ׁשָ אּול ּבָא ַאחֲ ֵרי הַ ּבָקָ ר מִ ן הַ ּׂשָ דֶ ה .ו ַּי ֹאמֶ ר ׁשָ אּול :מַ ה ּלָעָ ם ּכִי יִבְּכּו? וַי ְסַ ּפְ רּו לֹו
אֶ ת ּדִ ב ְֵרי ַאנְׁשֵ י יָבֵיׁש".
●

במה היינו מצפים ששאול יעסוק לאחר שהמליכו אותו בפרק הקודם? במה הוא עסוק כעת?

●

האם לאור התנהגותו ,אנו יכולים להבין מדוע המלאכים לא פנו אליו מלכתחילה?

●

אם אתם הייתם שאול ,כיצד הייתם מגיבים?

משהו מוזר קורה כאן ,נכון?
למה המלך מתנהג כמו רועה צאן פשוט?
נקרא את פסוקים ו-יא.
אבל כעת אנו שומעים על מהפך שמתחולל אצל שאול.
בתחילה" :ו ַּתִ ְצלַח רּוחַ אֱ ֹ-להִ ים עַ ל ׁשָ אּול ּכְׁשָ מְ עֹו אֶ ת הַ ּדְ ב ִָרים הָ אֵ ּלֶה וַּיִחַ ר אַ ּפֹו מְ א ֹד".
●

שימו לב :מה אירע לשאול כאשר הוא שמע את הדברים?

●

איזה רגש אחז בו? מדוע?

תגובתו" :וַּיִּקַ ח צֶמֶ ד ּבָקָ ר וַיְנַּתְ חֵ הּו וַי ְׁשַ ּלַח ְּבכָל ּגְבּול י ִׂשְ ָראֵ ל ְּבי ַד הַ ּמַ לְָאכִים לֵאמ ֹר :אֲ ׁשֶ ר אֵ ינֶּנּו יֹצֵא ַאחֲ ֵרי
ׁשָ אּול ו ְַאחַ ר ׁשְ מּואֵ ל ּכ ֹה י ֵעָ ׂשֶ ה ִלבְקָ רֹו!".

ובעקבות האיום המוצלח שהוא משמיע באמצעו שליחים באוזני כל העם" :וַּיִּפ ֹל ּפַ חַ ד ה' עַ ל הָ עָ ם וַּיֵצְאּו
ּכְאִ יׁש אֶ חָ ד".
ובכן ,שאול מצליח לגייס את כל העם" :וַּיִפְ קְ דֵ ם ְּב ָבזֶק [=שם של מקום] וַּיִהְ יּו ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ׁשְ לׁש מֵ אֹות אֶ לֶף
ו ְאִ יׁש י ְהּודָ ה ׁשְ לׁשִ ים ָאלֶף".
בבת אחת יש לשאול צבא של  330,000חיילים! זה המון!
וכל זה תוך שבוע!
כעת הוא יכול להרגיע את אנשי יבש גלעד" :ו ַּי ֹאמְ רּו לַּמַ לְָאכִים הַ ּבָאִ יםּ ,כ ֹה ת ֹאמְ רּון לְאִ יׁש יָבֵיׁש ִּגלְעָ ד:
מָ חָ ר ּתִ הְ י ֶה ָלכֶם ּתְ ׁשּועָ ה ּכְח ֹם הַ ּׁשָ מֶ ׁש .וַּיָב ֹאּו הַ ּמַ לְָאכִים וַּיַּגִידּו לְַאנְׁשֵ י יָבֵיׁש וַּיִׂשְ מָ חּו .ו ַּי ֹאמְ רּו ַאנְׁשֵ י יָבֵיׁש:
מָ חָ ר נֵצֵא אֲ לֵיכֶם ו ַעֲ ׂשִ יתֶ ם ּלָנּו ְּככָל הַ ּטֹוב ּבְעֵ ינֵיכֶם".
ואכן ,כבר למחרת שאול מוביל את הצבא העצום להושיע את אנשי יבש גלעד מפני נחש מלך עמון" :וַי ְהִ י
מִ ּמָ חֳ ָרת וַּיָׂשֶ ם ׁשָ אּול אֶ ת הָ עָ ם ׁשְ לׁשָ ה ָראׁשִ ים וַּיָב ֹאּו בְתֹוְך הַ ּמַ חֲ נֶה ּבְאַ ׁשְ מ ֶֹרת הַ ּב ֹקֶ ר וַּיַּכּו אֶ ת עַ ּמֹון עַ ד ח ֹם
הַ ּיֹום וַי ְהִ י הַ ּנִׁשְ ִ
ָארים וַּיָפֻ צּו ו ְֹלא נִׁשְ אֲ רּו בָם ׁשְ נַי ִם י ָחַ ד".
התבוננו במפה הבאה ומצאו את הנקודות הבאות:

●

גבעת שאול (היא מכונה גם גבע בנימין) – המקום שאליו הגיעו השליחים

●

בזק – המקום שבו שאול כינס את הצבא

●

יבש גלעד – מקום המערכה

●

ארץ בני עמון – המקום שממנו הגיעו הפולשים

קראו את פסוקים יב-טו.
●

מדוע לדעתכם העם ביקש לחדש כעת את המלוכה? מה השתנה מהפעם הקודמת?

●

אנו רואים שעתה יש פתאום כעס כלפי אותם האנשים שבפרק י' זלזלו בשאול ("מִ י הָ א ֹמֵ ר
"ׁשָ אּול י ִמְ ֹלְך עָ לֵינּו?!" – ּתְ נּו הָ אֲ נָׁשִ ים ּונְמִ יתֵ ם!") .האם לדעתכם לפני כן הייתה לאנשים אלו
השפעה על היחס הכללי אל שאול? (העזרו בפסוק ד).

●

מה נוכל ללמוד מכך ששאול לא מאפשר לפגוע באנשים שהתנגדו לו? האם הוא מחליש בכך
את מעמדו כמלך או דווקא מחזק אותו?

לשמוע :מרועה האתונות למלך המושיע – מסעו של שאול מהבקר למלוכה
(שיעור פרונטאלי מסכם על שלוש ההמלכות :הנחיות כלליות למורה)
[עמוד זה מיועד למורים]
לאחר שהתלמידים למדנו באופן פרטני את שלושת סיפורי המלכת שאול ,המורה יעביר על נושא זה
שיעור מסכם .בתחילה המורה יעבור בקצרה על שלוש הסיפורים ולאחר מכן המורה יתמקד בתהליך
שהעם ושאול עוברים מסיפור לסיפור ובצורך של כל אחת מן התחנות הללו.
מטרות השיעור:
●

לוודא שכל התלמידים מכירים ברמת הפשט את שלושת הסיפורים

●

לוודא שכל התלמידים מבינים שיש כאן שלושה סיפורים המתארים שלושה מאורעות שונים
העוסקים בעניין זהה – המלכת שאול

●

לעשות סדר בראש של התלמידים באשר להיכרות עם הפרטים של כל אחד מאירועי הממלכה.

●

לחדד את הרעיון הגדול ולפיו מנהיג לא נולד ברגע אחד ,אלא באמצעות תהליך .רק לאחר
ששאול הוכיח את עצמו במעשים (הושעת יבש גלעד מעמון) כל העם ראה בו מנהיג ראוי.
מנגד ,גם שאול עצמו נדרש לעבור תהליך עד שהוא הפך ראוי למלך .בהתחלה שמואל היה
צריך לטעת בו את החלום ולתת לו אותות .ההמלכה בגורל נועדה לתת את הגושפנקא
השמיימית לכך בתודעה של העם .אבל שאול הפך באמת למלך רק משעה שהוא החל לפעול
כמלך ,וכך רק המהפך הפנימי של שאול הוא שהביא למהפך ביחס העם אליו.

מומלץ למורה למלא עם התלמידים את הטבלה הבאה:
המלכה ראשונה

המלכה שנייה

(פרק ט' פסוק ט"ו עד (פרק י' פסוקים יז-כז)
פרק י' פסוק ח')

המלכה שלישית
(פרק
יד-טו)

י"א

פסוקים

הנוכחים בהמלכה
מקום ההמלכה
שעת ההמלכה
תגובת העם

ליישם – כיצד מנהיג עולה? (השוואה בין עליית שאול לעלייתו של מנהיג
נוסף)
במסענו עד כה עסקנו בשאול.
ראינו כיצד שאול מומלך פעם אחר פעם ,וכיצד כל אחד מסיפורי ההמלכה הללו קידם אותו בשלב נוסף
לקראת היותו מלך בפועל .בשיעור למדנו כי מנהיגים לא מופיעים מהשמים "יש מאין" ,אלא צומחים אט
אט באמצעות תהליכים שמתרחשים גם בחברה שמסביבם ,אך גם בעיקר בתוכם פנימה.
בשלב הזה של מסענו נחקור כיצד צמחו בעולם מנהיגים אחרים.

בשלב הראשון ,כל אחד יבחר דמות מנהיג כלשהו מההיסטוריה (או ממאגר הדוגמאות) ויבחן את
עלייתה לאור הנתונים השונים שראינו בסיפורי המלכת שאול.
בשלב השני של המסע תתבקשו להכין מצגת קצרה (נושאת ציון) שבה תציגו את המנהיג שבחרתם
ואת הדרך שלו להנהגה.

שאול והמנהיג שבחרתי – השוואה
 .1בחרו דמות של מנהיג כלשהו שאתם מכירים (או שהייתם רוצים להכיר) ,מידע כללי או ממאגר
הדוגמאות וקראו מעט אודותיו .השתדלו לקרוא עליו לפחות משני מקורות שונים (ולא רק
מהויקיפדיה ,למרות שגם זו התחלה לא רעה).
 .2התבוננו בטבלה שלמטה ונסו לחשוב כיצד כל אחד מהפרמטרים שמופיעים בה רלוונטי לדמות
המנהיג שבחרתם.
 .3מלאו את הטבלה – גם ביחס לשאול עצמו ,וגם (ובעיקר) ביחס לדמות המנהיג שבחרתם.
שאול
רקע מדיני

עם ישראל מוקף באויבים.
האויב העיקרי הם הפלישתים.
ממלכות אחרו מהאזור מנסות
להכות יישובי גבול (לדוגמה:
מלך עמון מנסה לכבוש את יבש
גלעד).

רקע פוליטי

לאחר מאות שנים שבהם הנהיגו
את העם שופטים ,העם דורש
משמואל מלך.
הדרישות של העם למלך יכולות
לסייע לשאול לקבל את תמיכת
העם.

רקע אישי

שאול מגיע ממשפחה קטנה של
השבט הצעיר ביותר (בנימין).
חקלאי המגדל בקר.

המנהיג שלכם

תכונות אופי ומראה

שאול
ביותר.

מתואר

כבחור

גבוה

הוא ניחן באופי ...
תומכים בולטים

שמואל

כיצד הוא מתקבל

[מאגר דוגמאות למנהיגים:
●

רבן יוחנן בן זכאי

●

שמעון בר כוכבא

●

דוד בן גוריון

●

מנחם בגין

●

גאיוס יוליוס קיסר

●

קארל הגדול

●

עות'מאן הראשון

●

ג'ורג' וושינגטון

●

נפוליון בונפרטה

●

אברהם לינקולן

●

ניקולאי (וולדימיר איליץ') לנין

●

נלסון מנדלה

●

ג'ווהרלל נהרו

●

הו צ'י מין

●

קוואמה נקרומה

●

אונג סן סו צ'י

●

בנזיר בהוטו]

לשתף ולהעריך (הכנת מצגת קצרה על דמות המנהיג שבחרתם)
המשימה שלכם במסע זה היא הכנת מצגת.
את המצגת עליכם להכין על דמות המנהיג שבחרתם.

המצגת צריכה לכלול מספר שקופיות לפי הפירוט הבא:
 .1שם המנהיג  +תמונה שלו או איור (אם יש)  +שנים שבהם הוא חי [והכי חשוב :השם של כותבי
המצגת – שזה אתם]
 .2המדינה או המקום שבו פעל המנהיג  +מפה של אותה מדינה
 .3רקע מדיני – תיאור קצר של המדינה שבה פעל המנהיג ,עם אילו אתגרים הוא נאלץ להתמודד
ומי היו האויבים שלו (אם יש)
 .4רקע פוליטי – מי שלט במדינה לפני המנהיג שבחרתם ,מה היה שם.
 .5רקע אישי – ספרו בקצרה את סיפור החיים של המנהיג (המלצה :בחרו את הנקודות העיקריות
ואל תעתיקו פסקאות מהאינטרנט!)
 .6תהליך העלייה לשלטון – תארו תחנות מרכזיות בדרך של המנהיג אל השלטון
 .7ציוצים בדיוניים – דמיינו שלמנהיג שבחרתם יש טוויטר ,פייסבוק או אינסטגרם .כתבו שלושה
משפטים שונים שהוא היה מפרסם שם (או הציעו תמונות שהוא היה מצלם ומעלה) .הסבירו
באיזו סיטואציה פורסם כל ציוץ .השתדלו לבחור ציוצים משמעותיים משלוש תחנות שונות
בדרכו של המנהיג אל השלטון.
 .8סיכום – מה למדתי מהמנהיג? מה אני לוקח ממנו לחיים שלי?
הערה :המעיטו (ואף המנעו כליל) מלהעתיק טקסטים מהאינטרנט לתוך המצגת .השתדלו לכתוב
בעצמכם את כל הדרוש.

מחוון הציון:
הציון על המטלה הזו יינתן באופן הבא:
 - 20%הקפדה על כתיבת המצגת לאור כל ההנחיות.
 - 40%תוכן מסודר ,נכון ,מדויק ומספק בשקופיות .6–1
 - 30%שקופיות .8–7
 - 10%מראה כללי (השתדלו להכין מצגת כמה שיותר נעימה לעין ועשירה).

[מיומנות – שימוש בתוכנת פאוור-פוינט להכנת מצגת.
אם אינכם יודעים כיצד להכין מצגת ,תוכלו להיעזר בסרטון הבא (או לחפש באינטרנט הדרכה אחרת):
https://www.youtube.com/watch?v=BgIBw_9nxKQ
מומלץ לצפות גם בסרטון הבא כדי לקבל כמה טיפים חשובים:
https://www.youtube.com/watch?v=r2wfndB4jp0
שימו לב :כאשר יש לכם משימה ספציפית (כמו למשל להכין מצגת על פי הנחיות מסוימות) ,לא כל
הטיפים רלוונטיים] .

לסכם
התחלנו את מסענו בסיפור הכניעה של ירושלים לבריטים במהלך מלחמת העולם הראשונה.
ראינו כיצד העיר נכנע פעם אחר פעם ,כאשר כל טקס כניעה היה מכובד ומרשים יותר מקודמו .הבנו
שלמרות שבהתחלה העיר נכנעה כבר לשני הטבחים האנגליים ,לפיקוד הצבאי זה לא הספיק והם רצו
טקס רשמי יותר (ויותר ...ויותר.)...
לאחר מכן עברנו ללמוד את פרקים ט'–י"א בספר שמואל א ,וראינו שלושה סיפורים ,כאשר בכל סיפור
ממליכים את שאול למלך.

עקבנו אחרי התהליך שהעם ושאול עוברים ,החל מהשלב שבו שאול יוצא בהוראת אביו למצוא את
האתונות שהלכו לאיבוד ועד לרגע שהעם כולו מחליט להמליך אותו שוב – אחרי הניצחון הענק שהוא
הנחיל להם כנגד נחש העמוני.
ראינו שמלך לא צומח בן לילה .גם שאול עצמו נדרש לעבור תהליך גדול בדרכו אל המלוכה – וגם העם
עבר תהליך דומה.
[וכאן גם פיתחנו את המיומנות שלנו לעמוד על תהליכים שהדמויות עוברות בסיפורים ,ואפילו להכין
מצגת]
הבא נזכר בכמה תחנות ששאול עבר בהן:
-

שאול מחפש אתונות

-

שאול מוזמן לשבת בשולחן הכבוד עם שמואל הנביא

-

שמואל מושח את שאול למלך

-

האותות ששאול קיבל אכן מתגשמים

-

רוח ה' צולחת על שאול והוא זוכה לנבואה

-

שאול לא מגלה למשפחתו כי הוא נמשח למלך

-

שאול מצטרף לכל העם שעולה לכינוס ששמואל עורך

-

שאול נחבא אל הכלים בזמן ההגרלה (טוב ,הוא כבר יודע מי יעלה בה)

-

שמואל מציג את שאול בפני העם .חלק מריע לו וחלק לועג לו.

-

שאול שב לרעות את הבקר

-

שאול שומע על האולטימטום שנחש העמוני הציב ליושבי יבש גלעד.

-

רוח ה' צולחת על שאול והוא מכנס את כל העם באיומים

-

שאול מוליך את העם לניצחון מוחץ על עמון

-

העם ממליך בשלישית את שאול

-

שאול אוסר על פגיעה באנשים שבהתחלה התנגדו לו.

מלימוד הפרקים עולה שגם לאחר שה' בוחר במנהיג ,זה עדיין לא הופך אותו למנהיג בפועל.
ה' בחר בשאול ,אבל שאול הסתיר זאת ממשפחתו אפילו וחזר לעבוד כרועה בקר.
רק לאחר שאדם מוכיח את עצמו לראוי באמצעות מעשים (ולא רק דיבורים ,כפי שקורה לצערנו עם
מנהיגים כיום) ,רק אז הוא באמת מקבל את סמכותו כמנהיג מבחינת העם.

המסע במבט לאחור (רפלקסיה)
המסע שלנו עבר דרך שלושה סיפורי המלכה .במסע ראינו כיצד שאול והעם נדרשים לעבור תהליך עד
למצב הסופי שבו שאול הוא באמת מלך ,והעם באמת רוצה בו ככזה.

בתום המסע ,לאחר שלמדנו על התהליך שאותו עבר שאול בדרכו אל המלוכה ,ביקשנו ללמוד על
תהליך דומה שאותו עבר מנהיג אחר עד שהוא הגיע לתפקיד הנהגה.

נתבונן אחורה רגע ונשאל:
●

מה התכונה המרכזית שמצאתי אצל שאול בכל אחד מסיפורי ההמלכה (סיפור האתונות,
ההגרלה ,המלחמה בנחש)? האם הייתי רוצה שגם בי תהיה התכונה הזו?

●

האם למדתי לחבב את שאול או להזדהות עימו? מדוע?

●

האם הייתי רוצה להיות דומה לו?

●

לאור מה שלמדתי על שאול עד כה ,האם אני חושב שהוא יהיה מלך טוב? מדוע?

כעת נחשוב על המנהיג הנוסף שעסקנו בדמותו.
●

האם אני רואה במנהיג זה דמות חיובית או שלילית? למה?

●

האם יש דברים שאני יכול לקחת ממנהיג זה לחיים שלי?

●

האם נהניתי ללמוד עליו?

●

האם נהניתי להכין את המצגת?

במסע למדנו שמנהיג לא נוצר ברגע אחד ,ושעל מנת להגיע להישגים יש לעבור תהליך.
●

האם אני יכול למצוא דוגמה מהחיים שלי לתהליך שהייתי צריך לעבור בכדי להצליח ולהשיג
משהו?

●

האם אני יכול לזהות תהליכים שאני עדיין נמצא בתוכם? ואם כן – אילו?

●

מה אני יכול לקחת מדמותו של שאול או מדמות המנהיג שבחרתי כדי להצליח לעבור בצורה
טובה יותר תהליך שאני עדיין עובר בשלב זה?

העמקה
 .1למעוניינים במבנה הספרותי של הפרקים ,ניתן לקרוא עליו בסיכום שיעוריו של הרב אלחנן
סמט בנושא:
שיעור http://www.ybm.org.il/Admin/uploaddata/LessonsFiles/Pdf/11607.pdf :1
שיעור http://www.ybm.org.il/Admin/uploaddata/LessonsFiles/Pdf/11630.pdf :2
 .2שיעור ביוטיוב של ד"ר יונתן יעקבס:
https://www.youtube.com/watch?v=ribnlpWjgYE
תנ"כי פתוח" :משכמו ומעלה גבוה מכל העם"  -סיפור המלכת שאול ,ד"ר יהונתן יעקבס ,אוניברסיטת
בר-אילן

