
מסע למידה - גדעון

הקדמה
כעת אנו פותחים את המסע הראשון שלנו ביחידה הנקראת "דמויות מופת".

[ישיחידותחמשברמתבתנ"ךלבגרותשניגשיםהתלמידיםעבורההגברמנושאיאחדהיאזויחידה
ביתהואאלונושאיםעבורהציוןלימוד.יחידותלשתיבערכםהשוויםהגברנושאישלושההכלבסך

ספרי].

עלשלהן,ההתמודדויותעלנלמדאותן,נכירהמקרא.מןמופתדמויותשלושנפגושזוביחידה
האתגרים שלהן ועל גדולת הנפש שהן גילו ברגעים מכריעים בתולדות האומה.

בכל אחד משלושת המסעות הקרובים נפגש באחת מבין שלוש הדמויות הללו.

במסע הראשון נפגוש את השופט גדעון בן יואש.

במסע השני נפגוש את אלישע הנביא, תלמידו של אליהו הנביא.

ובמסע השלישי נפגוש את המלכה אסתר.

הלימוד המומלץ במסעות אלו הוא בזוגות.

גוגלאוווצאפסקייפ,זום,(כגוןוירטואלימפגשבאמצעותאובכיתה-וללמודביחדלשבתלכםכדאי
פגישות).

שנתחיל?

להסתקרן

"דמויות מופת".

מה אומרת לכם הכותרת הזו?

–אחרמקוםמכלאוהיסטוריה,משיעורמהחדשות,מהחיים,–מכיריםשאתםדמותעלחשבו

שלדעתכם היא דמות מופת.

נסו לומר מדוע לדעתכם היא דמות מופת?●

האם היא גילתה גדולת נפש מיוחדת באירוע חד פעמי הירואי?●

האם היא נהגה באורח חיים ייחודי שגילה את גדולת נפשה והוא מופת עבורנו?●

שיר?הלחינהספר?כתבה–למופתיתאותהשהופכתמיוחדתיצירהאיזויצרההיאהאם●
עשתה אקזיט מטורף?

האם היא גילתה מנהיגות יוצאת דופן או הגיע להישג חד פעמי מרשים?●

קראו קצת באינטרנט על הדמות שבחרתם.



דווקאשהיאאומופת,דמותהיאשאכןהתחושהאתאצלכםחזקההזוהדמותעלהקריאההאם
ערערה תחושה זו?

חשוב לתת את הדעת לשאלות אלו, כי התנ"ך מתאר מאות דמויות.

אמנם היה ניתן לבחור רבות מהן ולהגדיר אותן כדמויות מופת,

אך ביחידה זו נתמקד בשלוש דמויות בלבד.

זאת מתוך קווה שבסיום הלימוד התחושה כי אכן בדמויות מופת מדובר תתחזק אצלכם.

לדמויותגםמשותפותדמויותאותןשגילוהנפששתכונותהואהאלוהמסעותבשלושאותנושינחההקו
נוספות בהיסטוריה של העם שלנו.

אתולחפשהמופתדמותשלבפועלהאחתמרכזיתנקודהעללעמודננסהמסעבכלכךמשום
ה"תלמידים" שלה בדורות הבאים.

לימוד פורה ומהנה!

לחקור (לימוד פרק ו')
כעת נלמד את סיפורו של גדעון.

סיפורו של גדעון מופיע בספר שופטים, בפרקים ו-ח.

תחילהאךז,בפרקהמתוארתמלחמהמדיין,בצבאגדעוןשלבמלחמתויתמקדשלנוהלימודעיקר
המלאךשבוהאופןעלוגםאזששררהביטחוניהמצבעלגם–הרקעאתהמוסרו',פרקאתגםנלמד

מינה את גדעון להיות המצביא.

כעת תלמדו, לבד או בחברותא (וכך אני ממליץ) את פרק ו' בספר שופטים.

נקרא כמה פסוקים ונדון בשאלות המלוות אותם.

.א-ווקראו את פרק ו', פסוקיםפתחו את התנ"ך בספר שופטים

בפסוקים אלו מתואר חטא ועונש.

מי חוטא?●

מה החטא?●

מה העונש? (פרטו!)●



לקרותצריךלדעתכםמהזוכרים),עודאתם(אםשופטיםספרעםשלכםהקודמתלהיכרותבהתאם
עכשיו? ______________________________

. האם צדקתם?קראו את פסוק ז

ומה לדעתכם צריך לקרות עכשיו? _____________________________

. האם שוב צדקתם?קראו את שבעת המילים הראשונות בפסוק ח

.המשיכו לקרוא עד פסוק יכעת

האם משהו השתנה בתשובתכם?

עדקשה,מצבםהיהכמהעדמלמדתרקהנביאשלהתוכחהלדבריעונהאינוישראלשעםהעובדה
שאפילו לא היה להם מה לומר.

.נקרא את פסוקים יא-כדכעת

בפסוקים אלה אנו פוגשים לראשונה את גדעון.

אופי,(תכונותבפסוקיםהמתוארמתוךעליוללמודיכוליםשאנודבריםשיותרכמהכתבו●
נושאים שמעסיקים אותו, שייכות משפחתית ועוד).

כילנולאותתלהתחילשיכוליםמעשיםאותכונותשכתבתםהדבריםבתוךישלדעתכםהאם●
לפנינו דמות מופת?

קראו את פסוקים כה-לב.

מה המשימה הראשונה של גדעון?●

איזה רגש מלווה אותו בעת ביצוע המשימה?●

מי נאלץ לעמוד מול זעמם של אנשי עפרה בסופו של דבר?●

האם לדעתכם גדעון מצטייר כאן כאיש אמיץ או כ"פחדן שמסתתר מאחורי הסינר של אימא"?●

האם זה משתלב עם מה שסופר לנו על גדעון בפסוקים כב-כג?●

נמשיך ונקרא את פסוקים לג-מ.

רגע האמת הגיע.

צבא האויב נאסף וכעת גדעון נאלץ לפעול. רוח ה' לובשת אותו והוא מגייס לו צבא.

אך טרם הקרב גדעון מבקש מה' שתי אותות.

על איזה רגש מעיד לדעתכם סיפור האותות?●

האם רגש זה משתלב עם מה הלמדנו על גדעון בסיפור הריסת מזבח הבעל או סותר אותו?●

קראו כעת את פסוקים ט-יא בפרק ז'.

סותראוכה,עדאצלושראינוהרגשאתתואםאלובפסוקיםגדעוןאתשמלווההרגשהאם●
אותו?



אבל עכשיו נשאל את השאלות החשובות:

בהכרחהיאבהרבהממנוהחזקאויבצבאלפניבעומדומפחדמתשגדעוןהעובדההאם●
רעה?

בסופו של דבר גדעון אכן יוביל את העם למלחמה (כפי שנקרא עוד מעט בפרק ז').

האם למצביא מותר לפחד?●

האם זה רע לפחד?●

האם גדולתו של אדם נקבעת על פי המעשים שלו או על פי הרגשות שלו?●

בכלאךלסיכונים,ומודעשמפחדמנהיג–למלחמהלצאתמעדיפיםהייתםמנהיגאיזהאחרי●
זאת יוצא למלחמה או מנהיג קר ויהיר שלא מפחד כלל?

לשמוע (שיעור מבוא גיאוגרפי-היסטורי על מלחמת גדעון – הנחיות למורה)
בשיעור זה המורה יתן את הרקע ההיסטורי לסיפור:

המאבק בין החקלאים לנוודים בעולם העתיק..1

לנטישתהביאהכנעניםעלודבורהברקשלהניצחוןהמדיינים:לפלישתהריאליהרקע.2
הערים המבוצרות ובעלות הרכב שהגנו על עמק יזרעאל מפני פלישה מהמזרח.

[מומלץ להיעזר בשיעור במצגת המצורפת המציגה את הרקע הגיאוגרפי לסיפור ולנושא השיעור]

ליצור ולשתף (לימוד פרק ז בצורה יצירתית)

כעת נלמד את פרק ז', המספר את סיפור המלחמה ואת האופן שבו גדעון מגבש את הכוח הלוחם.

באופןשנפגשיםזוגאתם(אםזאת.קוראיםעצמכםאתולהקליטז'פרקאתבקוללקרואהמשימה:
ניתןשיהיהכדיהמחשב,שללרמקוליםקרובההקלטהמכשיראתויחזיקיקליטשאחדעדיףווירטואלי,

לשמוע את שניכם)

להנחיותלבשימובהקלטה,ומתחיליםבסלולריהרשמקולאתמפעיליםשאתםלפני–רגערגע,
הבאות:

כלואתהמיליםכלאתמביניםשאתםוודאובשקט.ראשונהבקריאההפרקעלכלקודםעברו.1
מה שמסופר בו.

מסיימים–שאומר(מהנקודהשימופסוקכלבסוףונכונה.מדויקתברורה,קריאהעלהקפידו.2
–פסוקכלבאמצענשימה).ולוקחיםלרגעעוצריםהתווים,בסולםקלהבירידההפסוקאת

קחותרוצו!אל–חשובוהכיונושמים.שניהחציכןגםשוהיםלאשכנזים),(אתנחתאבאתנח
את הזמן.



ובחד-גוניותבמהירותאותותקריאואםשלכם.לחניכיםהפרקאתמקריאיםשאתםתדמיינו
הם ישתעממו ויפריעו.

כמהלהעבירתנסוהירואי!קרבבסיפורעוסקהפרקלמעניינת.הקריאהאתלהפוךתנסו.3
שיותר מהאקשן והדרמה לתוך הקריאה שלכם.

אחדדמויות;מדובבוהשניקרייןאחד(לדוגמה:שבפרקהתפקידיםחלוקתעלמראשהחליטו.4
אותןוחלקויותרקטנותליחידותהפרקאתחלקוואפקטים;רקעקולותעושהוהשנימקריא

ביניכם).

אז בהצלחה בהקראה.

הואאםאותה.לקבליבקשהואשבו(באופןשלכםלמורהההקלטהאתלשלוחמוזמניםאתםכעת
יבקש...)

ליישם ולהעריך (משימת חקר [להגשה] על האסטרטגיות הצבאיות של גדעון)

המעמיקההאסטרטגיתהחשיבהאתולחשוףלהעמיקננסההמלחמהסיפוראתלהכירשלמדנואחרי
שבה נוקט גדעון.

לדעת רבים גדעון הוא גדול האסטרטגים של התנ"ך.

כעת ננסה להבין מדוע.

גדעוןנוקטשבהןצבאיותטקטיקותבארבעתתמקדולהגיש)תצטרכו(שאותההקרובהבמשימה
במלחמתו עם מדיין.

בסוגייםמפתחמילתמופיעהטקטיקהכללידלב:[שימוהצבאיותהטקטיקותרשימתלפניכם
מרובעים]:

צביקה"]."כוחמפתח:[מילת)1נספח(עיינולרביםהמתחזיםמעטים.1

"דווידקה"].מפתח:[מילתרעשבאמצעותפסיכולוגיתלוחמה.2

"דגניה"]."מולוטוב",מפתח:[מילת)2נספח(עיינואשבאמצעותלוחמה.3

"].101"יחידהמפתח:[מילת)3נספח(עיינו("גיבוש")הלוחםהכוחבחירת.4

ירקון"]"מבצעמפתח:[מילתמקדיםמודיעיןאיסוף.5

מוקד"]."מבצעמפתח:[מילת)4נספח(עיינומודיעינימידעניצול.6

"הידיד"]מפתח:[מילתגרילהמלחמת.7

נעורים"]."אביב/הא"ש""פלוגותמפתח:[מילתליליתהתקפה.8

וינברג"]."דרור/נאוה""איתן/פוזננסקי""חייםמפתח:[מילתאישיתדוגמה.9

"נצנצים"]כתף",אום"קרבמפתח:[מילת)5נספח(עיינוהלוחםהכוחשלברורסימון.10

הביש"]"עסקמפתח:[מילת)4נספחעיינו(האויבבקרבפנימיפילוגיצירת.11



יאסין"]דיר"עלילתמפתח:[מילתהאויבבקרבפאניקהיצירת.12

תכלית"]הצגת"מבצעמפתח:[מילתד–יב)פסוקיםח',פרק(עיינולמרחקיםהאויברדיפת.13

על השאלות הבאות:לכל אחת מהןביחסבחרו בארבעה מבין הטקטיקות הצבאיות שברשימה וענו

הסבירו בקצרה את הטקטיקה שבחרתם (ניתן ורצוי להיעזר בויקיפדיה ובאינטרנט)..1

והראוזאתעשההואכיצדהסבירו–כןאםבמלחמתו.בההשתמשגדעוןהאםהסבר.2
זאת מתוך הפסוקים (באמצעות ציטוטים!).

פרטיםלהביןלכםהמסייענספחצורףשברשימהמהטקטיקותלחלקלב:שימו
טכניים וטקטיים שקיימים בסיפור גדעון.

כללידבימינו?ישראלמדינתשלהצבאיתבהיסטוריהזאתטקטיקהיושמהכיצד.3
האחרונים.מהדורותקרבסיפורלמצואלכםשתעזורמפתחמילתרשומהטקטיקה

)כיצד2ו(בוהיהמה)1(בקצרהוכתבובאינטרנט!),העזרו(ושוב:זהקרבעלקראו

נעשה בו שימוש בטקטיקה הצבאית המדוברת.

נספחים:

:1נספח

ֶאת-ֵצָדהוַּיְִקחּוִלְמקֹמֹו.ִאיׁשוְָכל-ָהָעם--יְֵלכּו,ְּביֶָד�;ֶאת-ִמְדיָן,וְנַָתִּתיֶאְתֶכם,אֹוִׁשיַעַהְמַלְקִקיםָהִאיׁשֵמאֹותִּבְׁש�ׁשֶאל-ִּגְדעֹון,ה'וַּיֹאֶמר
ָהָעם ְּביָָדם וְֵאת ׁשֹוְפרֵֹתיֶהם, וְֵאת ָּכל-ִאיׁש יְִׂשָרֵאל ִׁשַּלח ִאיׁש ְלאָֹהָליו, ּוִבְׁש�ׁש-ֵמאֹות ָהִאיׁש, ֶהֱחִזיק.

ָּכלַאֲחֵריוְַהָּׂשִריםוְַהִּׁשְריֹנִיםוְַהְּקָׁשתֹותַהָּמִגּנִיםוְָהְרָמִחיםַמֲחִזיִקיםוְֶחְציָםַּבְּמָלאָכהעִֹׂשיםנְָעַריֲחִציַההּואַהּיֹוםִמןוַיְִהי(י)ד':נחמיה
ַחְרּבֹוִאיׁשוְַהּבֹונִים(יב)ַהָּׁשַלח.ַמֲחֶזֶקתוְַאַחתַבְּמָלאָכהעֶֹׂשהיָדֹוְּבַאַחתעְֹמִׂשיםַּבֶּסֶבלוְַהּנְֹׂשִאיםַּבחֹוָמהַהּבֹונִים(יא)יְהּוָדה.ֵּבית

ֲאסּוִרים ַעל ָמְתנָיו ּובֹונִים וְַהּתֹוֵקַע ַּבּׁשֹוָפר ֶאְצִלי.

סוגיובאמצעותלמנהיגבצמודהלךזהתוקע.היהצבאיתיחידהשבכללמדיםאנואלומפסוקים
תקיעות שונים הוא העביר לכוח כולו את הפקודות.

:2נספח

ִאיׁשוְִהּנֵהִגְדעֹוןוַּיָבֹא(יג)ָלרֹב.ַהּיָםְׂשַפתֶׁשַעלַּכחֹולִמְסָּפרֵאיןוְִלְגַמֵּליֶהםָלרֹבָּכַאְרֶּבהָּבֵעֶמקנְֹפִליםֶקֶדםְּבנֵיוְָכלוֲַעָמֵלקּוִמְדיָן(יב)
וַּיַַהְפֵכהּווַּיִּפֹלוַּיֵַּכהּוָהאֶֹהלַעדוַּיָבֹאִמְדיָןְּבַמֲחנֵהִמְתַהֵּפ�ְׂשעִֹריםֶלֶחםְצִלילוְִהּנֵהָחַלְמִּתיֲחלֹוםִהּנֵהוַּיֹאֶמרֲחלֹוםְלֵרֵעהּוְמַסֵּפר

ְלַמְעָלה וְנַָפל ָהאֶֹהל.

חייליואתמציידוגדעוןבגמלים.ומלאמאוהליםעשויהיהמדיןשמחנהלמדיםאנואלומפסוקים
בלפידים...

:3נספח

ְקָרא נָא ְּבָאְזנֵי ָהָעם ֵלאמֹר ִמי יֵָרא וְָחֵרד יָׁשֹב וְיְִצּפֹר ֵמַהר ַהִּגְלָעד. וַּיָָׁשב ִמן ָהָעם ֶעְׂשִרים ּוְׁשנַיִם ֶאֶלף.

לראשכשטיפסוהשרבבעתאיתםשעשהבמסעהיהגדעוןשלחייליושלהכושרמבחןהראל:מנשה
ונותרולוחמים22,000הראשוןבשלבנשרוכשבעקבותיולעמק,ממנווירדוגלבוע)(קריהגלעד
10,000.

ִּבְׁש�ׁשִּגְדעֹון:ֶאלה'וַּיֹאֶמרָמיִם.ִלְׁשּתֹותִּבְרֵכיֶהםַעלָּכְרעּוָהָעםיֶֶתרוְכֹלִאיׁש,ֵמאֹותְׁש�ׁשִּפיֶהםֶאלְּביָָדםַהֲמַלְקִקיםִמְסַּפר"וַיְִהי
ֵמאֹות ָהִאיׁש ַהֲמַלְקִקים אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם."



היו שהסבירו את מעמד המים כמבחן שנועד לאתר את החיילים הטובים. וניתנו לכך כמה הסברים:

פיואלהמיםאתהמביאחייללעומתוסביבתו.עלמשגיחאינוברכיועלבכריעההשותההחייל.1
בכף ידו שומר על קשר עין עם סביבתו.

הנשק.אתלהניחוממילאהידיים,שתיעללהישעןצריךבכריעהשתיהלצורת.2

יותר.רועשתבכריעהשתייה.3
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"ּוִמְדיָן וֲַעָמֵלק וְָכל ְּבנֵי ֶקֶדם".

ַהַּמֲחנֶה."ָּכלוְֶאת)2(ִמְדיָןֶאת)1(ְּביָדֹוָהֱא-�ִהיםנַָתןיְִׂשָרֵאל,ִאיׁשיֹוָאׁשֶּבןִּגְדעֹוןֶחֶרבִאםִּבְלִּתיזֹאתֵאיןוַּיֹאֶמר:ֵרֵעהּו"וַּיַַען

לביןמדיןביןמבחיןהמדיניהחילגםשונות.אתניותקבוצותמכמהמורכבהאויבמחנהלב:שימו
המחנה.

"וַּיֶָׂשם ה' ֵאת ֶחֶרב ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ּוְבָכל ַהַּמֲחנֶה."

צבאשלהדמוגרפיבהרכבוזאתלהסבירניתןהאםהאויב.במחנהמיאתהרגבדיוקמילב:שימו
האויב? האם גדעון היה מודע לכך?
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וְָהיָהַהַּמֲחנֶהִּבְקֵצהָבאָאנִֹכיוְִהּנֵהַּתֲעׂשּווְֵכןִתְראּוִמֶּמּנִיֲאֵליֶהם:וַּיֹאֶמרַהַּכִּדים.ְּבתֹו�וְַלִּפִדיםֵרִקיםוְַכִּדיםֻּכָּלםְּביַדׁשֹוָפרֹות"וַּיִֵּתן
ַכֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּתֲעׂשּון. וְָתַקְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר ָאנִֹכי וְָכל ֲאֶׁשר ִאִּתי ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפרֹות ַּגם ַאֶּתם ְסִביבֹות ָּכל ַהַּמֲחנֶה וֲַאַמְרֶּתם ַלה' ּוְלִגְדעֹון.

שימו לב: גדעון מצייד את כל חייליו בלפידים ובסיסמה. למה זה חשוב בתנאי המלחמה הצפויים?

סיכום
הנושאלימודבמסגרתשנפגושהמופתדמויותשלושתמביןהראשוןגדעון,אתלהכירלמדנוזהבמסע

ההגבר "דמויות מופת מן המקרא".

בין–לפעולממנומנעלאזהדבראךמעט.לאשמפחדנערעודנוגדעוןכיצדראינוו',בפרקבהתחלה,
אם לצאת כנגד אנשי עירו ולהרוס את מזבח הבעל ובין אם לאסוף צבא ולצאת כנגד צבא מדיין הענק.

בפרק ז' העמקנו וראינו כיצד גדעון אוחז בשלל טקטיקות צבאיות בכדי לנצח במלחמה.

לאחרבקרב.אותםיישםגדעוןכיצדוראינועליהןקצתלמדנוטקטיקות,בארבעהרשימהמתוךבחרנו
מתלמידיולהיותזכינובדורנוגםכיצדוראינוישראלמדינתשלהצבאיתההיסטוריהעלקצתלמדנומכן

של גדעון וליישם את אותן הטקטיקות.

הגדולותהמופתמדמויותאחתאכןהואשגדעוןהתודעהאתבליבנוהעמקנוהלימודשלאחרמקווהאני
ולהסבירהתודעהאותהאתלנמקגםיודעיםאנוכעתאךפרקיו.ביןלפגושלנומזמןהספריםשספר

מה גדולתו – הן כאדם פרטי שמתגבר על פחדיו (ההגיוניים מאוד), הן כמנהיג צבאי ראשון במעלה.


