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מבוא
התכנית “סיפורים בעלי ערך” מיועדת למחנכות — 1גננות בגני חובה ומורות בכיתות א' .התכנית עוסקת
בסיפורי המקרא ובמסר הערכי שבהם ,ומדגימה דרכים אפשריות לעיסוק בערכים אלה בכיתה 2.מפגש
מעניין ומאתגר עם סיפורים אלה בגיל הרך עשוי לתרום לפיתוח יחס חיובי לסיפורי התנ"ך ולערכים
הטמונים בהם.
שם התכנית הוא בעל משמעות כפולה :סיפורי המקרא הם סיפורים בעלי ערך ,כלומר — חשובים ,והם
גם סיפורים המבטאים ערכים.
התכנית כוללת:

»
»
» דפים למשפחה הנלווים ליחידות

מדריך למחנכת (מבוא וחמש יחידות תוכן)
ערכת יצירות אמנות

מטרות התכנית
התכנית “סיפורים בעלי ערך” שואפת להעשיר את המפגש של הילדים עם סיפורי המקרא ועם
לשון המקרא המשמשים תשתית תרבותית–לאומית משותפת .שכן “בגיל זה מתחיל להתפתח
עולם הדימויים האישי ונוצרת תחושת 'בית' בתוך התרבות .החשיפה של הילדים לתכנים ולערכים
היהודיים מאפשרת להם לראות ביהדות עולם תרבותי ומקור לתחושת השתייכות”.
מתוך :תרבות יהודית בעולם משתנה — מסקנות הוועדה לגיל הרך בנושא דו"ח ועדת שנהר ,ירושלים תשנ"ה.

מטרות התכנית הן:

»
» להפגיש את הילדים עם עולם הערכים של הדמויות המקראיות בדרך חווייתית.
» לפתח נטיות לעיסוק בערכים במחשבה ,בשיח ובמעשה.
» לטפח קהילה העוסקת בערכים בהקשרים חיים.

לפתח דרך ייחודית להיכרות עם סיפורי המקרא תוך הדגשת הערכים הטמונים בהם.

מבנה היחידות
בכל יחידה תוכלו למצוא את הסעיפים הבאים:

עיון בערך
הסבר לבחירתו של הערך ,קישורו לסיפור המקראי ודיון ברלוונטיות שלו לעולמם של
הילדים הצעירים.
 .1המונח “מחנכות” כולל גננים וגננות ,מורות ומורים.
 .2המונח “כיתה” מתייחס הן לכיתת הגן והן לכיתה בבית הספר.
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מבוא מקראי
סקירת התקופה שבה מתרחש הסיפור העומד במרכזה של כל יחידה ,ותיאור קצר של האירועים
שברקעו ושל הדמויות המופיעות בו .המבוא מיועד להעשרת המחנכת.

לקראת הסיפור
הצעות לפעילויות מקדימות שמטרתן להבהיר מושגים מרכזיים המופיעים בסיפור ,מושגים
שהבהרתם חיונית להבנת הסיפור המקראי ,או כאלה שהסיפור מזמן היכרות עמם.

הסיפור
עיבוד הסיפור המקראי המיועד לקריאה מפי המחנכת .העיבוד משלב ברצף הסיפורי מילים ופסוקי
מפתח בלשון המקרא ,וכן שאלות שניתן להפנות לילדים במהלך הסיפור .אפשר לחלק את הסיפור
לכמה יחידות או לספר את הסיפור ברצף .עיבוד זה הוא הצעה בלבד .ניתן לעבד את הסיפור גם
בדרכים אחרות 3.בתכנית “סיפורים בעלי ערך” משמש הסיפור המקראי כנקודת מוצא לעיסוק
בערך ועל כן כל יחידת תוכן פותחת ומסתיימת בסיפור המקראי.
המקור המקראי מופיע לאחר הסיפור המעובד.

בעקבות הסיפור
הצעות למגוון פעילויות בתחומים שונים שמטרתן להעמיק את ההיכרות עם הסיפור ועם הערך.
המחנכת מוזמנת לבחור את ההצעות המתאימות לה ולתלמידיה בהתחשב בגיל הילדים ,בידע
הקודם שלהם ,ביכולותיהם ,בתחומי העניין שלהם ובהעדפותיה שלה.
בסעיף זה סעיפי משנה קבועים וסעיפי משנה משתנים:

דיון בקבוצות קטנות
שיחה בקבוצה קטנה בהנחיית המחנכת מאפשרת לילדים להקשיב זה לזה ,להגיב האחד לדברי
חברתו ולבטא מחשבות ודעות בחופשיות .בפעילות זו ניתן לחלק את הכיתה לשתיים-שלוש
קבוצות קטנות.
בדיון שני שלבים:
.1

התמקדות בסיפור — הכוללת שאלות פתוחות המעודדות התבטאויות ראשוניות של הילדים
על הסיפור ,וכן דיון בערך הנבחר כפי שהוא מופיע בסיפור.

.2

התמקדות בחיי הילדים — דיון במשמעותו של הערך הנבחר בחיי הילדים.

סיפורים בעלי ערך

 .3על דרכים שונות לעיבוד הסיפור המקראי ראו גם בתכניות הלימוד האלה:
 סיפורי האבות וסיפורי יוסף :מקרא לגיל הרך למוסדות חינוך ממלכתיים ,משרד החינוך והתרבות ,מעלות ,ירושלים תשנ"ב. יציאת מצרים ומתן תורה :מקרא לגיל הרך למוסדות חינוך ממלכתיים ,משרד החינוך והתרבות ,מעלות ,ירושלים תשמ"ב. -מתחילים מבראשית :סיפורי בראשית לגיל הרך בחינוך הממלכתי–דתי ,משרד החינוך והתרבות ,מעלות ,ירושלים תשס"א.
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מבוא

מפגש עם יצירות ספרות
הצעה למפגש עם יצירות ספרות מסוגות שונות (שיר ,סיפור ,מדרש או משל) העוסקות בערך
הנבחר .היצירות משקפות היבטים שונים של הערך ומזמנות דיון בערך ממגוון נקודות מבט.

פעילות יצירה
הצעות לעבודה בחומרים פלסטיים שונים .הפעילות היצירתית היא דרך נוספת לעיבוד הסיפור והיא
מאפשרת לילדים לבטא מחשבות ולהביע רגשות כלפי הסיפור וכלפי הערך.

4

פעילות דרמה
רעיונות לפעילויות דרמה שמטרתן לאפשר לילדים “להיכנס לנעליהן” של הדמויות מן הסיפור
המקראי ולפרש את הסיפור פרשנות אישית משלהם .כאן ניתן לשלב גם פעילות בתנועה,
במחול ובמוזיקה.

5

עשייה ערכית
רעיונות להתנסות מעשית בערך הנידון — בכיתה ,בקהילה ובמשפחה.

העשרת הסביבה הלימודית
הצעות להעשרת מרחב הכיתה בתמונות ,תלבושות ,ספרים ,חפצים ועוד .בתהליך הלמידה יש
לסביבה הלימודית תפקיד מרכזי בהעשרת החוויה.

פעילות לשונית
הצעות להעשרה לשונית באמצעות פסוקי מפתח מהסיפור המקראי או באמצעות ביטויים הקשורים
בערך הנבחר.

מפגש עם יצירות אמנות
יצירות האמנות שבערכה המצורפת מובאות כמדרשים חזותיים המבטאים את פרשנות האמנים
לסיפורים המקראיים .היצירות שנבחרו הן פרי עבודתם של אמנים שונים מתקופות שונות והן
עשויות במגוון טכניקות .מטרת המפגש עם היצירות היא לחשוף את הילדים למגוון דרכי פרשנות,
ולהרחיב את השיח על הסיפור ועל הערך .לצד הסבר על היוצר ועל היצירה מוצעות בסעיף זה גם
שאלות לדיון.
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 .4רעיונות נוספים ניתן למצוא בספריה של ברוריה ברק :בחן ובקלות :נטפח סביבה חינוכית ,גן לי ,חיפה .2001
ובחן ובהידור ,גן לי ,חיפה .2001
 .5ניתן להעשיר את הפעילות הדרמתית ברעיונות מתוך התכניות :קסם של תיאטרון ,מעלות ,ירושלים תשס"א; ז’ רובין,
לרקוד את אבותינו ,מכון מופ"ת ,תל אביב תשנ"ה.
 .6על עקרונות השימוש ביצירות אמנות בשילוב סיפורי המקרא ,ראו בתכניות הלימוד הנזכרות בהערה  3שבעמוד הקודם.
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מפגש סיכום
מטרת המפגש היא לאפשר לילדים להתבונן באופן רפלקטיבי בתהליך הלימוד של הסיפור ושל
הערך .המפגש יכלול היבטים תוכניים והיבטים רגשיים שעלו במהלך הלימוד .סעיף זה זהה בכל
היחידות מתוך כוונה שבכל יחידה תבחר המחנכת את ההצעות המתאימות לחוויית הלמידה
שהתרחשה בכיתתה ואת אלה שיעודדו ,לדעתה ,המשך עיסוק פורה בנושא.

קישורים
רעיונות לשילוב הנושא בתכנים נוספים הנלמדים בכיתה ולקישורו לסיפורי מקרא אחרים.

דרכי העבודה
התכנית עוסקת בערכים שהסיפורים המקראיים מזמנים .לסיפורים שנבחרו עלילה העומדת
בפני עצמה ולכן אפשר לספר את הסיפור כיחידה עצמאית או כחלק מרצף סיפורי המקרא
המסופרים בכיתה.
הסיפור המעובד נכתב כך שהילדים יבינו את שפתו ,אך תוכנו יישאר נאמן לרוח הפשט ,גם
תוך הרחבה של הסיפור .בסיפור המעובד משובצים ביטויים נבחרים מלשון המקרא .בעת הסיפור
מומלץ להשתמש גם בתנ"ך מלא ולצטט ממנו את הביטויים הנבחרים ,זאת כדי להמחיש לילדים
את המקור המשותף לסיפורים השונים.
לכל סיפור בתכנית נבחר ערך אחד הגלום בו .ערך זה הוא אחד מתוך מספר ערכים הנובעים
מן המסר הרעיוני של הסיפור .אפשר ,כמובן ,לבחור לעסוק בערך אחר מזה המוצע בתכנית.
הקריטריונים שינחו את המחנכת בבחירת הערך הם מידת התאמתו לתפיסה החינוכית והערכית
שלה ומידת התאמתו לעולמם של ילדי הכיתה ,לרמת הבנתם ולתפיסת המוסר שלהם.
הגישה הבין–תחומית המוצעת בתכנית מאפשרת לילדים בעלי סגנונות למידה ,כישורים ותחומי
עניין שונים לעסוק בסיפור ובערך מנקודות מבט שונות ובדרכים המתאימות להם.

לכל יחידה הכוללת סיפור וערך ניתן לגשת מנקודות מוצא שונות:

»
לבחור להעשיר יחידה סיפורית מסוימת בהיבט הערכי ולפתח פעילויות מתאימות .למשל,
רצף סיפורי התורה כנקודת מוצא — מחנכת הנוהגת לספר את סיפורי המקרא ברצף תוכל
לקראת חג הפסח ,במסגרת סיפורי יציאת מצרים ,ניתן להעשיר את הסיפור על "משה ובנות
יתרו” בעיסוק בערך “עזרה לאחר” (ראו יחידה שלישית).

»

הערך כנקודת מוצא — מחנכת המעונינת בטיפוח ערך מסוים בקרב ילדי כיתתה תוכל לבחור
סיפור מקראי המזמן עיסוק באותו הערך .למשל ,עיסוק בערך “פתרון סכסוכים בדרכי שלום”

סיפורים בעלי ערך

דרך הסיפור על “הריב בין רועי אברם לרועי לוט” (ראו יחידה ראשונה).

»

התוכן הנלמד כנקודת מוצא — אפשר לשלב הוראה של סיפור מקראי וערך בהוראה של אחד
הנושאים הנלמדים בכיתה במהלך השנה .למשל ,שילוב “סיפורה של מרים” בהוראת נושא
“המשפחה” (ראו יחידה שנייה).
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»

אירוע מזדמן כנקודת מוצא — לעִתים קרובות אירוע “מן החיים” הוא הזדמנות לעיסוק בערך
מסוים .במסגרת העיסוק בערך אפשר לשלב גם סיפור מקראי מתאים .למשל ,אפשר ללמוד
את הסיפור על "חלום שלמה" ולעסוק בערך “בחירה במחשבה תחילה” ,כאשר נערך בכיתה
דיון בנושא חשוב שנדרשת בו הכרעה באמצעות הצבעה ,כגון — למי לתרום את הכסף שנאסף
בקופת הצדקה (ראו יחידה חמישית).

אפשר להשתמש בתכנית בדרכים שונות ,להרחיב או לצמצם בעשייה שסביב כל סיפור וערך.
אפשר לבחור יחידה סיפורית אחת וערך מרכזי אחד לעבודה ארוכת טווח .דרך זו מתאימה לילדים
הצעירים הנהנים לחזור אל הסיפור המוכר .ניתן לספר אותו סיפור מספר פעמים ולהעמיק
בעשייה שבעקבותיו.
רצוי להרחיב את העשייה אל מעבר לגבולות הכיתה ולשתף בה גם את המשפחות ואת הקהילה,
מתוך ראיית הקהילה כמקום הטבעי לפיתוח ערכים ,שכן ערכים יכולים להילמד רק “תוך כדי
עשייתם בהקשרים חברתיים פעילים” (בקרמן וסילברמן ,עמ' .)112
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הדפים למשפחה
עם סיום לימודה של כל יחידה ניתן לחלק להורים “דף למשפחה” .בדף פעילויות שונות המעבדות את
התוכן הנלמד בדרך של חוויה ,משחק והנאה .מטרת הדף היא לשתף הורים ,סבים ואחים בחוויית
הלימוד של סיפורי מקרא וערכים ,ולזמן לילדים מפגש נוסף ושונה עם התכנים שעסקו בהם בכיתה.
לדף הראשון שיימסר להורים מומלץ לצרף דף הסבר כללי שבו ניתן לתאר את התכנית “סיפורים
בעלי ערך” כפי שהיא באה לידי ביטוי במסגרת החינוכית המסוימת ,להסביר את מטרותיו של ה“דף
למשפחה” ולהמליץ להם כיצד ניתן להשתמש בו בהתאמה ליכולותיהם של הילדים בתחומי הקריאה
והכתיבה .ניתן להכין “דף למשפחה” לסיפורים ולערכים נוספים הנלמדים בכיתה.

חינוך לערכים
המושג “ערך” במשמעות של נכס רוחני ,מוגדר באופנים שונים ונכתב עליו רבות 8.למשל[“ ,ערכים
הם] קני מידה להערכה המאורגנים בדירוג מסוים .הערכים מספקים בסיס נאמן לקבלת החלטות
במגוון של מצבים” (כהן ,עמ'  ,)1וכן“ :ערכים הם אבני בוחן ,קני מידה הקובעים מה צודק ומה אינו
צודק ,מה נכון ומה אינו נכון ,מה טוב ומה רע” (שם) .דב דרום טוען כי “מערכת הערכים של אדם
כמוה כמצפן להעדפותיו ,לשאיפותיו ,להכרעותיו ולמעשיו” (דרום ,עמ' .)179
אחת ממטרות החינוך על פי תפיסת התכנית “סיפורים בעלי ערך” היא לסייע לכל תלמיד ותלמידה
לפתח את מערכת הערכים שלהם ,את ה"מצפן” .אנו שואפים לעשות זאת בשני כיוונים — לסייע
לתלמידים לפתח עמדות כלפי ערכים ,ולפתח נטיות (דיספוזיציות) למימוש ערכים במציאות.

 .7ראו רשימת מקורות לעיון בנושא “חינוך לערכים” בעמ' .16
 .8לספרות נבחרת בנושא זה ראו ברשימת המקורות שם.
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כדי לפתח עמדות כלפי ערכים ונטיות למימושם יש לפעול בשלושה ערוצים:
.1

חשיבה על ערכים — לפתח את הידע על ערכים ועל שיפוט מוסרי בדרכים קוגניטיביות .שיפוט
ערכי כשלעצמו ,כלומר ידיעת הטוב והראוי ,אינו ערובה להתנהגות מוסרית ,אך הוא מהווה
בסיס לקידומה .אמצעי נפוץ לפיתוח חשיבה על ערכים הוא דיון קבוצתי המאפשר הבעת
עמדות ערכיות כלפי אירועים במציאות או בספרות.

.2

הזדהות עם ערכים — לפתח הזדהות עם מעשיהן של דמויות במציאות או בספרות באמצעות
רגשות האמפתיה והסימפתיה .ההזדהות מאפשרת לתלמיד להוקיר את הערכים המניעים את
מעשי הדמויות ולהצהיר על ערכים אלה כעל ערכים מועדפים בעיניו.

.3

עשייה של ערכים — לפתח התנהגויות והרגלים באמצעות עשייה .העשייה מלּווה ביכולת
מתפתחת לשקול שיקולי דעת ולהכריע הכרעות מעשיות בנושאים ערכיים .התנהגות נתפסת
כמוסרית או כערכית כאשר היא מּונעת על ידי כוונה והכרה מתאימות.

בשלושה תחומים אלה של החינוך לערכים :חשיבה על ערכים ,הזדהות עם ערכים ועשייה של
ערכים ,מצוי התלמיד במרכז .לפי תפיסה זו ,התלמיד אינו קולט סביל של ערכים קיימים ,אלא
מעצב את ערכיו באופן פעיל.
חשוב שהתלמיד יהיה “מעורב ,מגיב ,בורר ,מחליט ,בוחר ,משנה ,יוזם ,מגלה — שיהיה פעיל”
(דרום ,עמ'  .)176כדי שתהליך זה יתרחש על המחנכת ליצור אקלים שיש בו מצד אחד חופש
(חופש מלחץ ,חופש לבטא עמדות ,חופש לבחור) ומצד אחר ,ניסיון מכוון של המחנכת להשפיע
על ידי הבעת עמדותיה ודעותיה.
במילים אחרות — על המחנכת להימנע מאינדוקטרינציה שמטרתה לעצב אדם הפועל על פי
הערכים השולטים בחברה ,אך להימנע גם מאי–נקיטת עמדה ומניטרליות ערכית המצמצמת את
החוויה החינוכית האנושית.
ישנן דרכים שונות למיין ערכים .אחת הגישות מונה חמישה סוגי ערכים:
.1

ערכים תוך–אישיים (בין אדם לבין עצמו) — כגון :אופטימיות ,עצמאות ,התמדה ,הגשמה
עצמית ,צניעות ,חריצות ובחירה מתוך שיקול דעת.

.2

ערכים בין–אישיים (בין אדם לזולתו) — כגון :כיבוד הורים ,יחס ראוי לזקנים ,חסד ,מסירות,
שיתוף פעולה וסובלנות.

.3

ערכים לאומיים (בין אדם לבין קהילתו ועמו) — כגון :סולידריות ,חירות ,שוויון ,אהבת המולדת,
אחדות ,פלורליזם ודמוקרטיה.

.4

ערכים דתיים (בין אדם לאלוהיו) — כגון :אמונה ,תשובה ,תפילה וקיום מצוות.

.5

ערכי סביבה (בין אדם לסביבתו הפיזית) — כגון :שמירה על איכות הסביבה ויחס רגיש כלפי
בעלי חיים.

סיפורים בעלי ערך
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חינוך לערכים בחברה רב–תרבותית
הערכים התוך–אישיים ,הבין–אישיים ,הלאומיים ,הדתיים וערכי הסביבה הם תלויי תרבות .על כן
ההקשר התרבותי ,כלומר מערכת האמונות ,הערכים והכללים המשותפים לחברי תרבות מסוימת,
הוא מושג מרכזי בחינוך לערכים .בכיתה שלומדים בה ילדים הבאים מהקשרים תרבותיים שונים,
חשוב להכיר את התרבויות השונות ,להזכיר אותן ולתת להן ביטוי בסדר היום החינוכי“ :על המורים
לאפשר לדפוסי חיים ולתכנים תרבותיים שונים לדור זה לצדו של זה” (אבינון ,עמ' .)179
מחנכת המודעת לחשיבות החינוך לערכים תאפשר רב–שיח ערכי ופלורליסטי תוך כיבוד השונות
מצד אחד ,ותפתח בסיס ערכי משותף מצד אחר .המשמעות המעשית של אתגר זה היא שעל
המחנכת לשמש מודל לפתיחות כלפי דעות ,עמדות ונטיות שונות ,ולטפח ערכים משותפים
הנובעים מהשתייכות לעם אחד בעל בסיס תרבותי משותף .לדוגמה ,בעיסוק בסיפור שיחתם של
הּכֻׁשִית” שלקח משה (שמות ,פרק י"ב פסוק א') ,עולה היחס כלפי
אּׁשָה ַ
ה ִ
מרים ואהרן “עַל אֹדֹות ָ
ערך האיפוק ושמירת הלשון מחד גיסא ,לעומת נורמות של כנות וישירות מאידך גיסא.

חינוך לערכים בגיל הרך
חבְרות (סוציליזציה) והוא משלב מרכיבים משלושת
החינוך לערכים בגיל הרך הוא חלק מתהליך ה ִ
הערוצים שהזכרנו :חשיבה על ערכים ,הזדהות עם ערכים ועשייה של ערכים.
תפקיד המחנכת בגיל הרך הוא להתאים את החינוך הערכי לצרכים המשתנים ולתפיסות העולם
המתפתחות של הילדים הצעירים .על המחנכת לעצב מציאות שבה החינוך לערכים הוא תהליך
מתמשך ורצוף ,תהליך שהוא חלק מאורח החיים היומיומי בכיתה.
המחנכת משפיעה על הילדים בדרכים רבות — גלויות וסמויות .היא משפיעה באמצעות דברים
שהיא אומרת ועל ידי אלה שאינה אומרת ,באמצעות מעשים ועל ידי הימנעות ממעשים.
לדוגמה ,ארגון הסביבה הלימודית הוא ערוץ אחד מני רבים שדרכו מועברים אל הילדים מסרים
ערכיים ,כך גם כללי ההתנהגות בכיתה ,אופן הדיבור ועוד .למשל ,כיתה המאורגנת באופן המאפשר
לילדים בחירה בין מגוון פעילויות ,מעודדת פיתוח ערכים מסוימים (כגון חופש בחירה ואוטונומיה).
לעומת זאת ,כיתה שבה המחנכת מכוונת את התלמידים לפעילות זהה ללא אפשרויות בחירה
מפתחת ערכים אחרים (כגון צייתנות וקונפורמיות).
חינוך לערכים מתחיל בגיל הצעיר ביותר .אחד המסרים שהילדים הצעירים פוגשים הוא ההתחשבות
באחר — החופש להתנסות הוא ערך המוגבל על ידי הערך של אי–פגיעה בחירות הזולת להתנסות.
זהו ערך ההדדיות — החופש שלי והחופש שלך הם שווי ערך .כשמופר הערך בשעת סכסוך ,לומדים
הילדים הצעירים לפתור עימותים שמעורבים בהם צרכים ,רצונות ורגשות.
ילדים צעירים לומדים בהדרגה ,תוך התמודדות יומיומית עם אתגרים שונים ודרך התבוננות באנשים
שסביבם ,מהו היחס הראוי בחברתם כלפי אנשים ,אירועים ועצמים .כבר בגיל צעיר מתחילים ילדים
לדבר על ערכים ,לשאול שאלות ערכיות ,לבדוק ערכים בהקשרי חיים שונים ולזהות ערכים באירועי
חיים ובסיפורים.
החינוך לערכים הוא תהליך אישי וקבוצתי מתמשך .קבוצת “השווים” (בני אותו הגיל) היא הזדמנות
“להתאמן” בערכים כמו שיתוף פעולה ,הגינות ,יחס לשונה והתמודדות עם תוקפנות .זאת בשונה
ממערכת היחסים של ילדים ומבוגרים שאינה שוויונית במהותה.
בתהליך זה למחנכת תפקיד מכריע .המחנכת יוצרת אקלים שבו ילדים נפגשים עם עמדות שונות
משלהם ,היא מאפשרת ריבוי דעות ובעצמה משתתפת בשיח כבעלת דעות ,עמדות ונטיות .בשעת
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דיון על אירוע שקרה בכיתה או מחוצה לה או על אירוע בסיפור ,המחנכת מאפשרת הצגה מאוזנת
של הדמויות שעליהן דנים ,נמנעת מהצגתן כמושלמות ונותנת לגיטימציה לביקורת אוהדת או
שלילית כלפי מעשיהן.
היכרות מעמיקה עם ילדי הקבוצה בכל תחומי ההתפתחות שלהם — הפיזי ,הרגשי ,החברתי ,הקוגניטיבי,
הלשוני והמוסרי — תאפשר למחנכת לבנות תכנית של חינוך לערכים שתתאים לכיתתה.
הדוגמה הבאה עשויה להמחיש את חשיבות מודעותה של המחנכת לשלב ההתפתחותי שבו
נמצאים חניכיה בבואה לעסוק בחינוך לערכים .לבני השש והשבע יש יכולת טובה יותר מלילדי גן
צעירים להבין שלילדים אחרים ישנן כוונות ,נטיות וערכים שונים משלהם .האגוצנטריות המאפיינת
את ילדי הגן מפנה מקום בהדרגה ליכולות רגשיות ,חברתיות וקוגניטיביות גבוהות יותר .משום כך
יכולים ילדי כיתה א' ,בדרך כלל ,לשלוט טוב יותר מילדי גן בהבעת רגשותיהם ולפרש טוב יותר
מחשבות ורגשות של אחרים .נוסף על כך ,ילדים מפתחים בהדרגה “אוטונומיה מוסרית” — הם
לומדים להבחין בין דרישה מוסרית המיועדת לרווחת הזולת ,לבין מוסכמה חברתית שיכולה להיות
שרירותית ולפגוע ברווחת הזולת.
התפתחויות אלו מאפשרות למחנכת להקצות מקום רב יותר לשיח ערכי ולדילמות בין ערכים .כל
זאת במטרה לצמצם את הפער שבין ההצהרות המילוליות על ערכים לבין ההתנהגות הפעילה
ושגרת החיים במסגרת החינוכית.

“סיפורים בעלי ערך” והגיל הרך
התכנית “סיפורים בעלי ערך” מזמנת חשיבה על ערכים ,הזדהות עם ערכים ועשייה של ערכים.
הסיפור המקראי מאפשר ,ברוב המקרים ,עיסוק בערכים שונים .למשל ,דרך הסיפור על
המיילדות העבריות שהצילו את התינוקות הזכרים של בני ישראל במצרים (שמות פרק א') ניתן
לעסוק בערכים כמו תושייה ,אומץ לב ואמונה .כמו כן ,כל ערך ניתן לפיתוח באמצעות סיפורים
מקראיים שונים .למשל ,הערך “הכנסת אורחים” מופיע בסיפורי מקרא רבים ,כגון ביקור שלושת
האנשים אצל אברהם (בראשית פרק י"ח) ,משה בבית יתרו (שמות פרק ב') ורות בשדה בועז
(מגילת רות).
הסיפורים והערכים המופיעים בתכנית “סיפורים בעלי ערך” מדגימים דרכים שונות לפיתוח ערכים
הנובעים מסיפורי מקרא ,והם נועדו לסייע למחנכת ליצור יחידות חדשות של “סיפור וערך” לפי
תפיסת עולמה ,צורכי הילדים ,יכולותיהם ההתפתחותיות וערכי הקהילה הסובבת.
לצד הפוטנציאל הטמון בתכנית ,נדרשות בה גם זהירות והקפדה ,הן בבחירת הסיפור והן בבחירת
הערך הנובע ממנו .חשוב שהסיפור יתאים לילדי הקבוצה ושהערך יהיה רלוונטי לחייהם.
למשל ,את הערך “אומץ לב” ,שמשמעותו המילונית היא “נכונות לעשות מעשה קשה או מסוכן”,
יש להציג בפני הילדים בגיל הרך תוך התאמה לרמת הבנתם וליכולותיהם .שכן בסיפורי מקרא
שונים פוגשים הילדים גם דמויות אמיצות המפגינות אומץ לב הכרוך בסכנת חיים ,כמו המיילדות
הממרות את פי פרעה או דוד המתייצב אל מול גוליית.
גם עיסוק בדילמות ערכיות מורכבות אינו מתאים לגיל הרך משום שהוא מצריך יכולת קוגניטיבית

סיפורים בעלי ערך

ורגשית גבוהה .אם הסיפור מזמן דילמה מורכבת ,כמו הסיפור על יחסי אברהם ,שרה והגר
(בראשית פרקים ט"ז וכ"א) ,לא מומלץ לפתח סביבה דיון מכוון .כן מומלץ להימנע מעיבוד של
סיפור באופן המפשט אותו יתר על המידה ומשנה את משמעותו המקורית ,רק מתוך רצון
להשתמש בו בהקשר לעיסוק בערך מסוים.
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אין הכוונה בהנחיות אלה למנוע שיחה עם הילדים הצעירים על נושאים חברתיים ,מוסריים ותיאולוגיים
המעניינים אותם ,אלא להימנע מחשיפה מכוונת של הילדים לתכנים היוצרים קונפליקטים שאינם
תואמים את שלב ההתפתחות הרגשית או הקוגניטיבית שהם נמצאים בו.
בסוגיה זו ניתן ללמוד גם מדבריה של דבורה קובובי:
"יש במקרא קטעים — אמנם בודדים — שלגביהם הדרך היחידה העומדת לפנינו כדי למנוע
חרדות לא רצויות (בתוכנן או בעוצמתן) היא רידוד החוויה הרגשית ,ובעיקר ,ניתובה למסלולים
לא אישיים ,כלומר ,על המורה להשתדל במכוון להפחית את עוצמת ההזדהות של הילדים
עם גיבור הסיפור כדי למנוע מהם לגזור גזירה שווה — במודע או שלא במודע — בין
הסיטואציה המתוארת לבין חייהם האישיים" (קובובי ,עמ' .)113
לסיכום נדגיש את מורכבותו של התהליך הנדרש כדי לפתח עמדות ונטיות כלפי ערכים וכדי ליישמם
בפועל .הערך “והדרת פני זקן” עשוי להדגים מורכבות זו.
כדי שילד יפנה את מקומו לקשיש באוטובוס עליו להיות בעל יכולת לבצע את השלבים האלה:
.1

לראות ולהבין את הסיטואציה — אדם קשיש עומד לידו והוא ,הצעיר ,יושב.

.2

לפרש מבחינה מוסרית אם זהו מצב ראוי.

.3

להזדהות עם הערך המתאים — “והדרת פני זקן”.

.4

לחוות צורך במימוש הערך.

.5

להחליט לספק את הצורך בהתנהגות המוסרית ולוותר על הנוחיות הפיזית שלו עצמו.

.6

ולסיום — לפעול בהתאם.

בתקווה ללימוד מהנה ופורה
צוות הכותבות
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רשימת מקורות לעיון בנושא "חינוך לערכים"
.1

אבינון י' ,מטרות וערכים בחינוך ,אח ,קריית ביאליק .2002

.2

בקרמן צ' וסילברמן מ'“ ,יוצאים מארון ...הספרים היהודי :מערכים יהודיים לערכים של יהודים”,
בתוך :בר–לב מ' (עורכת) ,ערכים וחינוך לערכים — סוגיות בהשתלמויות מורים ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ומשרד החינוך ,ירושלים  ,1999עמ' .120-93

.3

בר–לב מ' (עורכת) ,ערכים וחינוך לערכים — סוגיות בהשתלמויות מורים ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ומשרד החינוך ,ירושלים .1999

.4

דרום ד' ,אקלים של צמיחה — חופש ומחויבות בחינוך ,הקיבוץ הארצי ,השומר הצעיר ,תל אביב
תש"ן.

.5

וייס ר' ,בן–אברם ח' ,עין–דור י' ,קביליו ע' ושמיר ח' ,טיפוח תרבות של אכפתיות ,מכון מופ"ת ,תל
אביב תשס"ג.

.6

יזהר ס' ,על חינוך ועל חינוך לערכים ,עם עובד ,תל אביב .1974

.7

כהן א' ,חינוך לערכים בשיעור ,ספרי נעם ,בת ים .1996

.8

מוסן פ' ה' ,קונגר ג' ג' ,קאגאן ג' ,הסטון א' ק' ,התפתחות הילד ואישיותו (חלק ב') ,לדורי ,תל
אביב .1998

.9

סרוף א' ,קופר ר' ,דהארט ג' ,התפתחות הילד — טבעה ומהלכה ,פרק  :11התפתחות ההתנהגות
החברתית ,האוניברסיטה הפתוחה ,רמת אביב תשנ"ה.

 .10עירם י' ,שקולניקוב ש' ,כהן י' ושכטר א' (עורכים) ,צמתים — ערכים וחינוך בחברה הישראלית,
משרד החינוך ,ירושלים תשס"א.
 .11קובובי ד' ,ספרותרפיה ,מאגנס ,ירושלים  ,1992עמ' .154-144

סיפורים בעלי ערך
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יחידה ראשונה

הריב בין רועי אברם לרועי לוט
פתרון סכסוכים בדרכי שלום
בראשית ,פרק י"ג פסוקים ז'-י"א

וַיְהִי ִריב ּבֵין ֹרעֵי ִמקְנ ֵה ַאבְָרם ּובֵין ֹרעֵי ִמקְנ ֵה לֹוט וְ ַהּכְנ ַ ֲענִי וְ ַהּפְִרּז ִי אָז יֹׁשֵב ּבָאֶָרץ:
וַּיֹאמֶר ַאבְָרם אֶל לֹוט אַל נ ָא ְתהִי מְִריבָה ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶיָך ּובֵין ֹרעַי ּובֵין ֹרעֶיָך ּכִי ֲאנָׁשִים
ַאחִים ֲאנָחְנּו :הֲֹלא כָל ָהאֶָרץ לְפָנֶיָך ִהּפֶָרד נ ָא ֵמ ָעלָי אִם ַהּׂשְמֹאל וְאֵי ִמנ ָה וְאִם ַהּיָמִין
וְ ַאׂשְ ְמאִילָה :וַּיִּׂשָא לֹוט אֶת עֵינ ָיו וַּי ְַרא אֶת ּכָל ּכִּכַר ַהּי ְַרּדֵן ּכִי כֻּלָּה ַמׁשְקֶה לִפְנֵי ׁשַחֵת
ה' אֶת ְסדֹם וְאֶת ֲעמָֹרה ּכְג ַן ה' ּכְאֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ּבֹ ֲאכָה צֹעַר :וַּיִבְחַר לֹו לֹוט אֵת ּכָל ּכִּכַר
ַהּי ְַרּדֵן וַּיִּסַע לֹוט ִמ ֶּקדֶם וַּיִּפְָרדּו אִיׁש ֵמעַל ָאחִיו:

עיון בערך :פתרון סכסוכים בדרכי שלום
הערך הנבחר בסיפור זה הוא פתרון סכסוכים בדרכי שלום .ערך זה מציג התמודדות עם מצבים
שכיחים של עימות בדרך של הידברות ,קבלת אחריות ,ויתור ,פשרה והקשבה הדדית .התמודדות
כזאת מאפשרת לשני הצדדים להימנע מסכסוך מתמשך ומהשלכותיו .העיסוק בערך זה בגיל הרך
מסייע בבניית תשתית להתנהגות חברתית חיובית ומפתח את יכולתם של הילדים להתמודד עם
עימותים בעתיד.
סיפור הסכסוך בין הרועים הוא סיפור של חיכוך בין שתי קבוצות בעלות אינטרס זהה; בין הקבוצות
בסיפור מתנהל מאבק קיומי על שטחי מרעה ומקורות מים .הסיפור המקראי מזמן עיסוק בעימותים
דומים לעימות זה ובעימותים שונים ממנו.
עימותים הם חלק בלתי נפרד מחיי חברה ומרכיב הכרחי הן בהתפתחות הפרט כבעל זהות
ומודעות עצמית ,והן בהתפתחות הקבוצה .עידוד חשיבה מורכבת על פתרון בעיות מאפשר פיתוח
הדרגתי של יכולת הילד להתבונן במצבים חברתיים מזוויות שונות ,תוך הקשבה וניסיון להבין ולכבד
את הצד האחר.
בסיפור שלפנינו מייצג אברם את דמות המנהיג השקול וההגון .אברם מבין שהסכסוך בין הצדדים
מקורו בקושי אמתי ,ומתוך הבנה זו הוא מנסה לפותרו.

1

 .1עוד על סיפור זה והערך הנלווה ראו :פרשת השבוע שלי ,פרשת לך לך ,קרן החינוך למען בתי ספר תל"י ,ירושלים תשס"ד,
עמ'  ,15-12ובדפי ההנחייה למורה ,שם.
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עיסוק מכוון בנושא זה בגיל הרך ,כחלק מתכנית חינוכית כוללת ,הוא כלי עבודה נגיש למחנכת,
והוא עשוי לסייע לה בהתמודדות עם סכסוכים ובשיפור האקלים החברתי בכיתה.

2

מבוא מקראי
אברהם ,או אברם כפי שנקרא בתחילה ,אבי האומה הישראלית ,נולד לאביו תרח באור כשדים
(עיראק של ימינו) ,ושם נשא לאישה את שרי .תרח עזב ,מסיבה לא ידועה ,את אור כשדים ויחד
עם משפחתו יצא לנדודים לכיוון ארץ כנען .המשפחה המורחבת הגיעה רק עד חרן (בגבול עיראק-
תורכיה של ימינו) ועצרה שם .הם חיו בחרן ,גדלו והתרבו ,עד שמלאו לאברם שבעים וחמש
שנה.
אּךָ".
אְַר ֶ

אז נשמע צו האל אל אברם" :לְֶך לְָך ֵמאְַרצ ְָך ּומִּמֹולַ ְדּתְָך ּו ִמּבֵית ָאבִיָך אֶל ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר
למרות הקושי הרגשי האדיר הכרוך בכך ,מיהר אברם למלא את הצו" :וַּיֵלְֶך ַאבְָרם ּכ ַ ֲאׁשֶר ִּדּבֶר
אלָיו ה'" .לדעת חז"ל היה זה הראשון מבין עשרה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם בחייו .הניסיון
ֵ
האחרון והקשה ביותר היה ,כמובן ,עקידת יצחק .הניסיון השלישי במניין ניסיונות זה היה הפרידה
מלוט ,אשר בה אנו עוסקים.
לוט היה בנו של הרן ,אחיו של אברם .גם הוא נולד באור כשדים ,ושם מת עליו אביו .לוט המשיך
לנדוד עם משפחת סבו תרח לחרן ,ואחר כך הצטרף למשפחתו של אברם ונדד אִתם לארץ כנען:

"וַּיִּקַח ַאבְָרם אֶת ׂשַָרי ִאׁשְּתֹו וְאֶת לֹוט ּבֶן ָאחִיו וְאֶת ּכ ָל ְרכּוׁשָם ֲאׁשֶר ָרכ ָׁשּו וְאֶת ַהּנֶפֶׁש ֲאׁשֶר עָׂשּו
בְחָָרן וַּיֵצ ְאּו לָלֶכ ֶת אְַרצ ָה ּכְנַעַן וַּיָבֹאּו אְַרצ ָה ּכְנָעַן" .מפסוק זה ניתן ללמוד שאברם ולוט יצאו מחרן
כמשפחה אחת בעלת רכוש משותף.
לאחר תקופה של נדודים בארץ כנען נאלצו אברם ,שרי ולוט לרדת למצרים בגלל הרעב הכבד.

כשחזרו לכנען כבר היה אברם אדם עשיר מאוד בעל עדרי צאן ובקר" :וְ ַאבְָרם ּכָבֵד ְמאֹד ּבַ ִּמקְנ ֶה
(=צאן ,בקר ובהמות עבודה) ּבַּכֶסֶף ּובַּזָהָב" ,וגם ללוט לא חסר דבר" :וְג ַם לְלֹוט ַההֹלְֵך אֶת ַאבְָרם
הלִים" .אולם ,למצב הכלכלי הטוב היה מחיר — ריבוי הצאן והבקר הוביל לריב בין
ָהי ָה צֹאן ּובָקָר וְאֹ ָ
ענפי המשפחה שכן לא היו די מרעה ומים לכולם — "וְֹלא נָׂשָא אֹתָם ָהאֶָרץ לָׁשֶבֶת י ַ ְחּדָו ּכ ִי ָהי ָה
חּדָו" .ריב פרץ בין רועי אברם לבין רועי לוט .אברם שחשש כי הריב
ְרכּוׁשָם ָרב וְֹלא יָכ ְלּו לָׁשֶבֶת י ַ ְ
בין הרועים יוביל למלחמה בין המשפחות הציע ללוט להיפרד מעליו" :וַּיֹאמֶר ַאבְָרם אֶל לֹוט אַל נ ָא
ְתהִי מְִריבָה ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶך ּובֵין ֹרעַי ּובֵין ֹרעֶיָך ּכ ִי ֲאנָׁשִים ַאחִים ֲאנָחְנּו .הֲֹלא כ ָל ָהאֶָרץ לְפָנֶיך ִהּפֶָרד נ ָא
ֵמ ָעלָי" .הוא ביקש מלוט לבחור לו כיוון ללכת בו והבטיח לפנות לכיוון הנגדי" :אִם ַהּׂשְמֹאל וְאֵי ִמנ ָה
מאִילָה" .לוט הסכים להצעה ובחר לעצמו אזור פורה ועשיר במים — את כיכר הירדן
וְאִם ַהּיָמִין וְ ַאׂשְ ְ
ובה הערים סדום ועמורה" :וַּי ְַרא אֶת ּכ ָל ּכִּכ ַר ַהּי ְַרּדֵן ּכ ִי כֻּלָּה ַמׁשְקֶה לִפְנֵי ׁשַחֵת ה' אֶת ְסדֹם וְאֶת
אכ ָה צֹעַר" .אברם נשאר בארץ כנען .בדיעבד התבררה בחירתו של
ֲעמָֹרה ּכְג ַן ה' ּכְאֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ּבֹ ֲ
ּטאִים לַה'" ואפילו צדיקותו של לוט והשתדלותו של
לוט כבחירה רעה; אנשי סדום היו "ָרעִים וְ ַח ָ

סיפורים בעלי ערך

 .2תכניות העוסקות בטיפוח האקלים החברתי בכיתה הן למשל:
 אפשר גם אחרת — בניית אקלים חינוכי חיובי במסגרות לגיל הרך ,משרד החינוך ועיריית הרצליה.2002 , לומדים לשמור על עצמנו — תכנית מניעתית לפי גישת דוסו ,משרד החינוך והתרבות ,ירושלים תשנ"ד. תשמרו את הכוח למשהו טוב ,משרד החינוך( 2004 ,חוברת ותקליטור). תקשורת מקרבת — שפת הג'ירף ,משרד החינוך. ל' גת ,ללמוד לחיות ביחד ,תכנית שוורץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים( 2004 ,ספר וקלטת וידאו). -א' כהן ול' אבורמן ,מפתחות הקסם לתקשורת — תכנית למניעת אלימות לגיל הרך ,ליאור הפקות ,ירושלים .2000
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יחידה  :1הריב בין רועי אברם לרועי לוט

אברם לא הצליחו בסופו של דבר למנוע מה' להעניש את הערים ולהפכן לשממה .אברם ,לעומת
זאת ,זכה בהבטחה לרשת את הארץ ולזכות לריבוי זרעו.
בעזרת אברם הצליח לוט לברוח מסדום לפני שנחרבה .הוא נמלט עם שתי בנותיו אל העיר צוער.
אשתו ,אשר בניגוד להוראות המלאכים הביטה לאחור אל העיר הנהפכת ,הפכה לנציב מלח .בצוער
הסתתרו לוט ושתי בנותיו במערה ,ושם בעת שהיה שיכור מיין שכבו בנותיו של לוט עם אביהן
כדי להחיות ממנו זרע .מן המעשה הזה נולדו הבנים עמון ומואב .הם ,לפי הסיפור ,אבותיהם של
העמים עמון ומואב ,שכניו של עם ישראל.

לקראת הסיפור
שיחה:
מי מכם שמע אי פעם על אברם ולוט?
מי מכיר את סיפור הריב בין רועי אברם לרועי לוט?
מטרת השאלות היא לאפשר לילדים לבטא ידע מוקדם על הדמויות ועל עלילת הסיפור.

ראליה מקראית:
כדי להבהיר לילדים את שורש המחלוקת בין רועי אברם לבין רועי לוט כדאי לעסוק בשאלה:
כיצד חיו נוודים בתקופת המקרא וממה הם התפרנסו?
מטרת השיחה היא להבהיר את הקושי במציאת שטחי מרעה ומקורות מים בשטח המדברי
בתקופת המקרא .המושגים המרכזיים בשיחה זו יהיו :מקנה ,צאן ,בקר ,רועי צאן ,אוהלים ,שדות
מרעה ,בורות מים ובארות ,מדבר ,נוודים ונדודים.
את הלימוד ניתן להעשיר בתמונות מתוך ספרים או מן האינטרנט ,בשקופיות ובסרטים ,כדי
להמחיש לילדים את החיים בכנען בתקופת המקרא.
אם אפשר ,כדאי לצאת לסיור במקום שמגדלים בו צאן או לאזור מדברי ,לבאר מים וכדומה.
ניתן לבקר גם באתר היסטורי או במוזאון הממחישים תכנים אלה.

הסיפור

" ֲאנָׁשִים ַאחִים ֲאנָחְנּו" — הִָריב ּבֵין רֹועֵי ַאבְָרם לְרֹועֵי לֹוט
חבִילֹות ּכְבָר נִקְ ׁשְרּו לְגַּבֹות
מאֹדּ .כָל ַה ֲ
מּזְמַןָ ,הי ָה חַם! חַם ְ
ּבְאּור ּכַׂשְדִים ַהּׁשֶמֶׁש ּכְבָר ז ְָרחָה ִ
אבְָרם ּבְנֹו,
מׁשְ ַּפחְּתֹו :אֶת ַ
חּבְׁשּוַ .הּכֹל ָהי ָה עָרּוְך ּומּוכָןּ .תֶ ַרח ל ָקַ ח אֶת ִ
מּל ִיםַ .החֲמֹוִרים ּכְבָר נֶ ְ
ַהּגְ ַ
אבְָרם ,וְאֶת לֹוט נֶכְּדֹו (ּבֶן ּבְנֹו הַָרן) וְיָצָא לַּדֶֶרְך .הֵם ָהל ְכּו ַּבּדְָרכִים ּו ַבּׁשְבִיל ִים
אׁשֶת ַ
אֶת ׂשַָרי ּכַּל ָתֹו — ֵ
חל ִיט ּתֶ ַרח לְהִתְ יַּׁשֵב.
אׁשֶר ִהּגִיעּו לְעִיר חַָרן ׁשָם ֶה ְ
עַד ֲ
אחִיו ּתַ חַת חָסּותֹו וְלֹוט ָהי ָה
אבְָרם אֶת לֹוט ּבֶן ָ
אׁשֶר מֵת ּתֶ ַרח ,ל ָקַ ח ַ
מאֹדּ .כַ ֲ
ז ָקֵ ן ָהי ָה ּתֶ ַרח ,ז ָקֵ ן ְ
לְ ֵחלֶק ִמ ִּמׁשְ ַּפחְּתֹוּ .גַם ּכַ ֲאׁשֶר ִצּוָה ָעלָיו אֱֹלהִים לָלֶכֶת לִכְנַעַן" :לְֶך לְָך ֵמאְַרצ ְָך ּומִּמֹולַ ְדּתְָך ּו ִמּבֵית
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ָאבִיָך אֶל ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר אְַר ֶאּךָ" ,לָקַ ח ַאבְָרם אֶת ׂשַָרי ִאׁשְּתֹו וְאֶת לֹוט ּבֶן ָאחִיו וְאֶת ּכ ָל ְרכּוׁשָם ...
וַּיֵצ ְאּו לָלֶכ ֶת אְַרצ ָה ּכְנַעַן וַּיָבֹאּו אְַרצ ָה ּכְנָעַן.
עׁשִיר ,הָיּו לֹו ּכֶסֶף וְזָהָב ,צֹאן
אבְָרם ּכְבָר ָהי ָה אִיׁש ָ
אׁשֶר ַ
סּפֵר הַּיֹום הִתְ ַרחֵׁש ִּבכְנָעַן ּכַ ֲ
ַהּסִּפּור ׁשֶנְ ַ
מּל ִים .הָיּו לֹו ּגַם רֹועֵי צֹאן ַרּבִים ׁשֶּתַ פְקִ ידָם ָהי ָה
ע ָבדִים ּוׁשְפָחֹות וַאֲתֹונֹות ּוגְ ַ
ּובָקָ ר וַחֲמֹוִרים וַ ֲ
טּפֵל ּבֹו.
לִׁשְמֹר עַל ַהּמִקְ נֶה הַָרב ּול ְ ַ
חנֵהּו ׁשֶל
מ ֲ
מּל ִים וְצֹאן וְרֹועִים ַרּבִיםַ .
מ ֻבּגָר ,הָיּו ּכְ ָבׂשִים ,חֲמֹוִריםּ ,גְ ַ
ּגַם ל ְלֹוטׁ ,שֶּכְבָר ָהי ָה אָז אִיׁש ְ
אבְָרם.
חנֶה ַ
מ ֲ
לֹוט ׁשָכַן לְי ַד ַ
אבְָרם יָׁשַב ְּבפֶתַח
חדָׁשַ .
מי ִם וְז ְָרחָה ל ִקְ ַראת יֹום ָ
ט ְּפסָה ַּבּׁשָ ַ
אבְָרםַ ,הּׁשֶמֶׁש ִ
חנֶה ַ
מ ֲ
על ָה עַל ַ
ַהּבֹקֶ ר ָ
חנֶה
ּמ ֲ
ָהאֹהֶל וְ ִהּבִיט הַחּוצָה — הּוא ִהּבִיט ּבְרֹועֵי ַהּצֹאן ַהּמִתְ ּכֹונְנִים לָצֵאת לַּמְִרעֶה .הַּתְ כּונָה ַּב ַ
עמַד ל ִ ְפנֵיהֶם.
ָהי ְתָ ה ַרּבָה .יֹום ׁשֶל עֲבֹודָה קָ ׁשָה ָ
אבְָרם ּכִּוֵן אֶת הָרֹועִים אֶל ַהּמְִרעֶה
אבְָרם לְאָן ּכְדַאי ל ָקַ חַת אֶת ַהּצֹאן הַּיֹוםַ .
הָרֹועִים הִתְ יַעֲצּו עִם ַ
עדִָרים וְיָצְאּו אֶל ַהּמְִרעֶה.
ּמי ִם הַּקְ רֹובָה .הָרֹועִים ּכִּנְסּו אֶת ָה ֲ
ַהּי ָֹרק הַּקָ רֹוב וְאֶל ְּבאֵר ַה ַ
חנֶה ׁשֶל לֹוט ,הִתְ ּכֹונְנּו הָרֹועִים לָצֵאת אֶל ַהּמְִרעֶהּ .גַם לֹוט לִּוָה אֶת הָרֹועִים
ּמ ֲ
חנֶה ַהּׁשָכֵןַּ ,ב ַ
ּמ ֲ
ּגַם ַּב ַ
עדִָרים וְיָצְאּו אֶל ַהּמְִרעֶה.
ְּבצֵאתָ ם לַּדֶֶרְךּ ,כִּוֵן וְיָעַץּ .גַם רֹועָיו ׁשֶל לֹוט ּכִּנְסּו אֶת ָה ֲ
אבְָרם וְלֹוט ל ָרֹועִים ׁשֶּי ָׁשּובּו מִן ַהּמְִרעֶה.
ִּבׁשְעַת ּבֵין ָהעְַר ַּבי ִם חִּכּו ַ
אבָקְּ ,פעִּיֹות ַהּצֹאן נִׁשְמְעּו
אבְָרם יָצָא ִמּפֶתַח ָהאֹהֶל וְ ִהּבִיט הַחּוצָהְּ ,בעִּקּול ַהּדֶֶרְך ּכְבָר נְִראּו ַענְנֵי ָה ָ
ַ
מֵָרחֹוק .הַּתְ כּונָה ְּב ַמ ֲחנֵה ָהי ְתָ ה ַרּבָהַ ,הּכֹל הִתְ ּכֹונְנּו ל ְקַ ּבֵל אֶת ְּפנֵי הָרֹועִים ,הַּתַ ְבׁשִיל ִים ׁשֶּבַּקְ דֵרֹות
ִּב ְעּבְעּוַ ,הּלֶחֶם ַהּטִָרי ֵהפִיץ ֵרי ַח נָעִיםַ ,ה ִּמכְל ָאֹות הָיּו ּפְתּוחֹות ל ִקְ ַראת ָה ֲעדִָרים ַהּׂשָבִים מִן ַהּמְִרעֶה.
צעִיר
טל ֶה ָ
עגֶל קָ טָן ׁשֶּנֹול ַד ,עַל ָ
עבַר — 1עַל ֵ
סּפְרּו לֹו עַל הַּיֹום ׁשֶ ָ
אבְָרם ,וְ ִ
אהֳלֹו ׁשֶל ַ
הָרֹועִים נִּגְׁשּו ל ְ ָ
אכֹל.
מי ִם .הָרֹועִים ָרחֲצּו אֶת ַרגְל ֵיהֶם וִידֵיהֶם וְיָׁשְבּו ל ֶ ֱ
מצְאּו ּבָּה ַ
ׁשֶּנִ ְפצַע ,עַל ְּבאֵר ׁשֶּי ָ ְבׁשָה וְֹלא ָ
צעֲקֹות הָרֹועִים ּו ְפעִּיֹות ַהּצֹאן נִׁשְמְעּו מֵָרחֹוקּ .גַם
אבָקַ .
ענְנֵי ָה ָ
חנֶה לֹוט ּכְבָר נְִראּו ַ
מ ֲ
ּגַם ְּב ַ
עּבְעּו
עׂשֶב עֲבּור ַהּצֹאן וְ ַהּבָקָ רּ ,גַם ׁשָם ִּב ְ
מעַט ֵ
חּפְׂשּו ּכָל הַּיֹום ְ
ׁשָם הִתְ ּכֹונְנּו ל ְבֹוא הָרֹועִים ׁשֶ ִ
ּמכְל ָאֹות ּפְתּוחֹות ל ִקְ ַראת ַהּצֹאן
ח נָעִיםּ ,גַם ׁשָם הָיּו ַה ִ
הַּתַ ְבׁשִיל ִים ּבַּקְ דֵרֹות וְ ַהּלֶחֶם ַהּטִָרי ֵהפִיץ ֵרי ַ
וְ ַהּבָקָ ר ַהּׁשָבִים מִן ַהּמְִרעֶה.
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וְכְָך ָהי ָה מִידֵי יֹום ּבְיֹומֹו...
עסִים
חז ְרּו הָרֹועִים ּכֹו ֲ
אבְָרם וְרֹועֵי לֹוט מִן ַהּמְִרעֶה מֻקְ ּדָם מִן הָָרגִילַ ,ה ַּפעַם ָ
חז ְרּו רֹועֵי ַ
אחַד ַהּיָמִים ָ
ְּב ַ
אבְָרם
אׁשֶר ּפְָרצָה ּבֵינָם לְבֵין רֹועֵי לֹוט .רֹועֵי ַ
אבְָרם ְּבכַעַס עַל ַהּמְִריבָה ֲ
סּפְרּו ל ַ
וְנְִרּגָז ִים .הָרֹועִים ִ
סּפִיק מְִרעֶה לְכֻּל ָםּ" .גַם
מ ְ
צעֲקּו ׁשֶאֵין ַ
סּפְרּו ּכֵיצַד ָּפגְׁשּו אֶת רֹועֵי לֹוט וְכֵיצַד רֹועֵי לֹוט נִּסּו לְגְָרׁשָם וְ ָ
ִ
ע אֶת
אבְָרם נִּסָה לְהְַרּגִי ַ
אמְרּו לֹוַ .
חנֶה וְֹלא לְהִתְ ַרחֵק" ָ
ּמ ֲ
אנַחְנּו רֹוצִים ל ְִרעֹות אֶת ַהּצֹאן ּבְקִ ְרבַת ַה ַ
ֲ
אנַחְנּו רֹוצִים ל ְִרעֹות אֶת ַהּצֹאן ַּבּׂשָדֹות ַהּי ְרּוקִ ים".
צעֲקּו "ּגַם ֲ
הָרֹועִים ,אְַך הֵם ּכָעֲסּו וְ ָ
מי ִם לַּמִקְ נֶה ׁשֶּלָהֶם
צאִים ַ
סּפְרּו ל ְלֹוט ׁשֶ ְּבכָל ַּפעַם ׁשֶהֵם מֹו ְ
חנֶה לֹוט ּכָעֲסּו הָרֹועִים — הֵם ִ
מ ֲ
ּגַם ְּב ַ
מנַּסִים לְגֵָרׁש אֹותָ ם" ,הֵם ּתֹו ְפסִים אֶת ׂשְדֹות ַהּמְִרעֶה ַהּי ְרּוקִ ים יֹותֵ ר
אבְָרם ּו ְ
ָּבאִים הָרֹועִים ׁשֶל ַ
ּמי ִם הַּקְ רֹובִים יֹותֵ ר".
וְאֶת מְקֹורֹות ַה ַ
ָּדאַג ַאבְָרםָּ 2,פנָה אֶל לֹוט וְ ָאמַר לֹוָ" :רב ְרכּוׁשֵנּו וְֹלא נּוכַל לָׁשֶבֶת י ַ ְחּדָו ,אַל נ ָא ְתהִי מְִריבָה ּבֵינ ִי
ּובֵינ ֶָך ּובֵין ֹרעַי ּובֵין ֹרעֶיָך ּכ ִי ֲאנָׁשִים ַאחִים ֲ
מׁשִיְך
אחִים" ִה ְ
אנַחְנּוּ ,כְמֹו ַ
מׁשְ ָּפחָה ֲ
אנָחְנּו"" .קְ רֹובֵי ִ
האֶָרץ לְפָנֶיָך — ְּבחַר
ַאבְָרםַ " ,הּפִתְ רֹון הַּטֹוב ּבְיֹותֵ ר הּוא ׁשֶּנִּפֵָרד וְכָל ֶאחָד יֵלְֵך לְמָקֹום ַאחֵרּ .כ ָל ָ
 .1מה לדעתכם סיפרו הרועים לאברם? מה עבר עליהם במשך היום?
 .2מה לדעתכם יעשה אברם כדי להפסיק את הריב?
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אנִי
מאִילָהְּ ,בחַר לְאֵיז ֶה ּכִּוּון ּתִ ְפנֶה וַ ֲ
הֵיכָן אַּתָ ה רֹוצֶה לְהִתְ יַּׁשֵב ,אִם ַהּׂשְמֹאל וְאֵי ִמנ ָה וְאִם ַהּיָמִין וְ ַאׂשְ ְ
3
א ְפנֶה לַּכִּוּון ֶההָפּוְך".
ֶ
ָעלָה לֹוט אֶל ָההָר וְנָׂשָא עֵינָיוִ ,הּבִיט ָסבִיב וְָראָה אֶת ּכ ָל ּכִּכ ַר ַהּי ְַרּדֵן ּכ ִי כֻּלָּה ַ
מׁשְקֶה ,י ְרּוקָ ה הִיא
מצ�א
מצָא ַהּׁשֶטַח חֵן ְּבעֵינֵי לֹוט ,הּוא יָדַע ׁשֶּׁשָם י ִ ְ
מׁשְקִ ים אֹותָ ּהָ .
מי ִם ַרּבִים ַ
ַהּכִּכָר ּכָל ַהּׁשָנָהַ ,
עדָָריו.
מי ִם ל ַ ֲ
מְִרעֶה טֹוב ּו ַ
אנִי ּבֹוחֵר ְּבכִּכַר ַהּי ְַרּדֵן עַד לִסְדֹום".
אמַר לֹוֲ " :
אבְָרם וְ ָ
ָּפנָה לֹוט אֶל ַ
ּמׁשְקֶ ה וְהַּפֹוֶרה.
אבְָרם וִּתֵ ר ל ְלֹוט עַל ָהאֵזֹור ַה ֻ
אבְָרם? ַ
וְ ַ
מּסַע ַהּנְדּודִים ָהאָֹרְך מֵאּור ּכַׂשְדִים ּדֶֶרְך
אחֲֵרי ַ
חּדָוַ ,
אבְָרם וְלֹוט י ַ ְ
אחֲֵרי ׁשָנִים ַרּבֹות ׁשֶ ָּבהֵן חַיּו ַ
וְכְָך ַ
אחִיו.
מעַל ָ
אבְָרם וְלֹוט אִיׁש ֵ
אחֲֵרי ּתְקּופָה אֲֻרּכָה ׁשֶל ׁשְכֵנּות ,נִפְְרדּו ַ
מצְַרי ִם ּוכְנַעַן ,וְ ַ
חַָרןִ ,
מׁשְ ַּפחְּתֹו הִתְ יַּׁשְבּו ִּבסְדֹום.
אבְָרם וְׂשַָרי נִׁשְאֲרּו לָׁשֶבֶת ְּבאֵזֹור ָההָר וְלֹוט ּו ִ
אחָד ָהל ְַך לֹו לְדְַרּכֹוַ .
ּכָל ֶ

המקור המקראי
בראשית ,פרק י"א פסוקים כ"ז-ל"ב

וְ ֵאּלֶה ּתֹולְדֹת ּתֶַרח ּתֶַרח הֹולִיד אֶת ַאבְָרם אֶת נ ָחֹור וְאֶת הָָרן וְהָָרן הֹולִיד אֶת לֹוט:
וַּיָמָת הָָרן עַל ּפְנֵי ּתֶַרח ָאבִיו ּבְאֶֶרץ מֹולַדְּתֹו ּבְאּור ּכַׂשְּדִים :וַּיִּקַח ַאבְָרם וְנ ָחֹור לָהֶם
נָׁשִים ׁשֵם ֵאׁשֶת ַאבְָרם ׂשָָרי וְׁשֵם ֵאׁשֶת נ ָחֹור ִמלְּכָה ּבַת הָָרן ֲאבִי ִמלְּכָה וַ ֲאבִי י ִ ְסּכָה:
וַ ְּתהִי ׂשַָרי ֲעקָָרה אֵין לָּה וָלָד :וַּיִּקַח ּתֶַרח אֶת ַאבְָרם ּבְנֹו וְאֶת לֹוט ּבֶן הָָרן ּבֶן ּבְנֹו וְאֵת
ׂשַָרי ּכַּלָתֹו ֵאׁשֶת ַאבְָרם ּבְנֹו וַּיֵצ ְאּו ִאּתָם מֵאּור ּכַׂשְּדִים לָלֶכֶת אְַרצ ָה ּכְנַעַן וַּיָבֹאּו עַד
חָָרן וַּיֵׁשְבּו ׁשָם :וַּיִהְיּו יְמֵי תֶַרח ָחמֵׁש ׁשָנִים ּומָא ַתי ִם ׁשָנ ָה וַּיָמָת ּתֶַרח ּבְחָָרן:
פרק י"ב פסוקים א'-ה' ,ט"ז

וַּיֹאמֶר ה' אֶל ַאבְָרם לְֶך לְָך ֵמאְַרצ ְָך ּומִּמֹולַ ְדּתְָך ּו ִמּבֵית ָאבִיָך אֶל ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר אְַר ֶאּךָ:
וְ ֶא ֶעׂשְָך לְגֹוי ּג ָדֹול וַ ֲאבֶָרכְָך וַ ֲאג ַ ְּדלָה ׁשְמֶָך וֶ ְהי ֵה ּבְָרכָה :וַ ֲאבֲָרכָה ְמבְָרכֶיָך ּו ְמ ַקּלֶלְָך
ָאאֹר וְנִבְְרכּו בְָך ּכֹל ִמׁשְּפְחֹת ָה ֲא ָדמָה :וַּיֵלְֶך ַאבְָרם ּכַ ֲאׁשֶר ִּדּבֶר ֵאלָיו ה' וַּיֵלְֶך אִּתֹו
לֹוט וְ ַאבְָרם ּבֶן ָחמֵׁש ׁשָנִים וְׁשִבְעִים ׁשָנ ָה ּבְצ ֵאתֹו ֵמחָָרן :וַּיִּקַח ַאבְָרם אֶת ׂשַָרי ִאׁשְּתֹו
וְאֶת לֹוט ּבֶן ָאחִיו וְאֶת ּכָל ְרכּוׁשָם ֲאׁשֶר ָרכָׁשּו וְאֶת ַהּנֶפֶׁש ֲאׁשֶר עָׂשּו בְחָָרן וַּיֵצ ְאּו
לָלֶכֶת אְַרצ ָה ּכְנַעַן וַּיָבֹאּו אְַרצ ָה ּכְנָעַן ... :וַיְהִי לֹו צֹאן ּובָקָר וַ ֲחמִֹרים וַ ֲעבָדִים ּוׁשְפָחֹת
וַ ֲאתֹנֹת ּוג ְ ַמּלִים:
פרק י"ג פסוקים א'-י"ב

וַּיַעַל ַאבְָרם ִמ ִּמצ ְַרי ִם הּוא וְ ִאׁשְּתֹו וְכָל ֲאׁשֶר לֹו וְלֹוט עִּמֹו ַהּנֶגְּבָה :וְ ַאבְָרם ּכָבֵד ְמאֹד
ּבַ ִּמקְנ ֶה ּבַּכֶסֶף ּובַּזָהָב :וַּיֵלְֶך לְ ַמ ָּסעָיו ִמּנֶג ֶב וְעַד ּבֵית אֵל עַד ַהּמָקֹום ֲאׁשֶר ָהי ָה ׁשָם
ָאהֳֹלה ּבַ ְּת ִחּלָה ּבֵין ּבֵית אֵל ּובֵין ָהעָי :אֶל מְקֹום ַה ִּמזְּבֵ ַח ֲאׁשֶר ָעׂשָה ׁשָם ּבִָראׁשֹנ ָה
וַּיִקְָרא ׁשָם ַאבְָרם ּבְׁשֵם ה' :וְג ַם לְלֹוט ַההֹלְֵך אֶת ַאבְָרם ָהי ָה צֹאן ּובָקָר וְאֹ ָהלִים :וְֹלא

 .3כיצד לדעתכם ינהג לוט? האם יסכים להצעתו של אברם?
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נָׂשָא אֹתָם ָהאֶָרץ לָׁשֶבֶת י ַ ְחּדָו ּכִי ָהי ָה ְרכּוׁשָם ָרב וְֹלא יָכְלּו לָׁשֶבֶת י ַ ְחּדָו :וַיְהִי ִריב
ּבֵין ֹרעֵי ִמקְנ ֵה ַאבְָרם ּובֵין ֹרעֵי ִמקְנ ֵה לֹוט וְ ַהּכְנ ַ ֲענִי וְ ַהּפְִרּז ִי אָז יֹׁשֵב ּבָאֶָרץ :וַּיֹאמֶר
ַאבְָרם אֶל לֹוט אַל נ ָא ְתהִי מְִריבָה ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶיָך ּובֵין ֹרעַי ּובֵין ֹרעֶיָך ּכִי ֲאנָׁשִים ַאחִים
ֲאנָחְנּו :הֲֹלא כָל ָהאֶָרץ לְפָנֶיָך ִהּפֶָרד נ ָא ֵמ ָעלָי אִם ַהּׂשְמֹאל וְאֵי ִמנ ָה וְאִם ַהּיָמִין
וְ ַאׂשְ ְמאִילָה:
וַּיִּׂשָא לֹוט אֶת עֵינ ָיו וַּי ְַרא אֶת ּכָל ּכִּכַר ַהּי ְַרּדֵן ּכִי כֻּלָּה ַמׁשְקֶה לִפְנֵי ׁשַחֵת ה' אֶת ְסדֹם
וְאֶת ֲעמָֹרה ּכְג ַן ה' ּכְאֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ּבֹ ֲאכָה צֹעַר :וַּיִבְחַר לֹו לֹוט אֵת ּכָל ּכִּכַר ַהּי ְַרּדֵן וַּיִּסַע
לֹוט ִמ ֶּקדֶם וַּיִּפְָרדּו אִיׁש ֵמעַל ָאחִיוַ :אבְָרם יָׁשַב ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן וְלֹוט יָׁשַב ּבְעֵָרי ַהּכִּכָר
וַּי ֶ ֱאהַל עַד ְסדֹם:

בעקבות הסיפור
 .1דיון בקבוצות קטנות
התמקדות בסיפור:

»
» מה חשבתם או הרגשתם בזמן ההאזנה לסיפור?
» מדוע רבו הרועים?
אפשר לתאר בקצרה כיצד התפתחו משפחות אברם ולוט לשתי יחידות שבטיות אוטונומיות
"סיפור בקיצור" — בקשו מכמה ילדים לספר בקצרה את הסיפור על אברם ולוט.
ניתן לבקש מאחד הילדים להתחיל בסיפור ,מהשני להמשיך וכך הלאה.

בעלות מקנה רב ,בתוך שטח מרעה מוגבל ששתיהן היו תלויות בו.

»
» מי לדעתכם אחראי לריב? האם היה כאן צד אחד "אשם" וצד אחר "צודק"?
ניתן להסביר את העיקרון "שני צדדים למטבע" — לשני הצדדים היו טיעונים שקולים.
» מי היה אחראי לפתור את הבעיה?
» מי פתר את הבעיה בסיפור שלפנינו?
הריב פרץ בין הרועים אך אברם קיבל אחריות לפתרון הסכסוך.
» מה דעתכם על תגובת אברם לסכסוך בין הרועים?
» אילו הייתם אתם אברם ,כיצד הייתם נוהגים?
פתרונות אפשריים אחרים הם למשל :איחוד העדרים לעדר אחד משותף ,קביעת "תור"
מה קרה לדעתכם בזמן הסכסוך?
מה הרגישו הרועים (קנאה ,תחרות ,כעס ?)...מה הם חשבו ,מה אמרו ,מה עשו?

סיפורים בעלי ערך

ליציאה לשטחי המרעה הפוריים ולמקורות המים.
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»
» "על המפה" — אתרו על מפת ארץ ישראל של ימינו ,את האזורים המוזכרים בסיפור
וסמנו אותם .אפשר להעזר באטלס מקראי.
» כדאי לשלב בשיחה מושגים כגון :הידברות ,ויתור ,היפרדות ,הסכמה בין הצדדים ,לשון
רכה ("אל נא)"...
מה היה קורה ,לדעתכם ,אילו אברם ולוט לא היו מצליחים למצוא פתרון מוסכם?

התמקדות בחיי הילדים:

»

האם גם אנחנו רבים על שטחי מרעה לצאן שלנו?
מטרת השאלה היא להבחין בין סכסוכים בעלי משמעות קיומית לבין סכסוכים יומיומיים
בחיי הילדים.

»
» על אילו דברים אנחנו רבים?
» מה אנו מרגישים ,חושבים ,אומרים ועושים בזמן סכסוך?
» איך מסתיימות המריבות שלנו?
» מדוע קשה לנו להתפייס ,לוותר ,לסלוח ולדבר באדיבות בשעת כעס?
» מהו "פתרון מוסכם" (ששני הצדדים מסכימים עליו)?
מהו "פתרון הוגן" (המנסה להתחשב באינטרסים של שני הצדדים באותה מידה)?
» מה קורה כשסכסוך מוביל לתוקפנות?
חשוב לתת לגיטימציה לעימותים תוך הוקעה של כל אלימות פיזית או מילולית.
האם גם לנו יש ריבים וסכסוכים? בגן ,בבית ,בין ילדים ,בין אחים ,עם מבוגרים ,בין
קבוצות שונות?

 .2מפגש עם יצירות ספרות
הסיפור המקראי מתאר קונפליקט קיומי — לאברם היה מקנה רב וגם ללוט היו עדרים גדולים,
שניהם התפרנסו מאותם שטחי מרעה והדבר גרם לריב בין הרועים .כשהדבר הובא לידיעת אברם
הוא הבין את הבעיה ,הוא הציע פתרון של היפרדות ולא חיפש אשמים.
במצבים מסוימים כל שנדרש הוא למצוא פתרונות בלתי–שגרתיים מבלי לעסוק בשאלות "מי
אשם?" ו"מי צודק?"
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השיר "מי אשם" של פניה ברגשטיין מתאר מצב המוכר לילדים — ריב בין שניים .בשיר מתואר
ריב בין שתי אחיות ,כל אחת מהן הוסיפה נדבך למריבה ,והיום הן "ברוגז“ אף שאינן זוכרות כלל
כיצד החלה המריבה.

מִ י אָ ׁ ֵשם?

ַ /פנְי ָה ּבְֶרגְׁשְטֵין

מַה ּלַעֲׂשֹות,
וְאֵיְך לְבֵָרר
אׁשֵם ּפָחֹות,
מִי ָ
אׁשֵם יֹותֵ ר,
ּומִי ָ
ּומִי ָרב עִם מִי:
אנִי עִם אֲחֹותִי,
ֲ
עּמִי?
אֹו הִיא ִ
אמְָרה ְּדבַר–מָה —
הִיא ָ
צחַקְ ּתִ י,
אנִי ָ
וַ ֲ
צּמָה —
הִיא ּפְָרעָה ל ִי ַ
אנִי ֹלא ׁשָתַקְ ּתִי.
וַ ֲ
הִיא קָ ְראָה ל ִי ׁשֵם–ּגְנַאי
אנִי חֹול ּבָּה ז ַָרקְ ּתִ י,
וַ ֲ
מּי ָד ָהי ִינּו ּבְֹרגֶז ,וְדַי.
ּו ִ
וְלָּמָה? ּומַּדּועַ? —
אמֶת ֹלא י ָדּועַ.
ֶּב ֱ

עכְׁשָו
וְ ַ
ּכְׁשֶהִיא עֹובֶֶרת —
מסְּתַ ּל ֶקֶ ת.
אנִי ִ
ֲ
מ ַדּבֶֶרת —
ּכְׁשֶהִיא ְ
אנִי ׁשֹותֶקֶ ת,
ֲ
מּבִיטָה ּבָּה ּכְל ָל.
וְאֵינִי ַ
וְגַם הִיא מִתְ נַ ַּפחַת,
וְאֵינָּה סֹולַחַת.
חבָל.
חבָל ,וַ ֲ
וַ ֲ
עכְׁשָו
ּכִי ַ
ּכְבָר קָ ׁשֶה לְבֵָרר
אׁשֵם יֹותֵ ר,
מִי ָ
טטָה:
ּומִי הִתְ חִיל ּבַּקְ ָ
אֲחֹותִי אִּתִי,
אנִי אִּתָ ּה?
אֹו ֲ

מתוך :פניה ברגשטין ,שיר ידעתי ,הקיבוץ המאוחד,
תל אביב תשט"ו ,עמ' .17

שיחה בעקבות השיר:

»
» בעקבות ניסיונו בפתרון הסכסוך בין הרועים ,מה היה ממליץ אברם לשתי האחיות?
» מה הם הגורמים למריבות בחיינו? האם כל הסיבות למריבות הן בעלות אותה חשיבות?
חשוב לגלות אמפתיה לרגשות הילדים ביחס לנושאים המכעיסים אותם וגורמים למריבות.
» מה קורה כאשר לא דואגים לסיים את המריבה?
זהו המצב המתואר בשיר — הסכסוך הפעוט לכאורה הסתבך ועכשיו קשה הרבה יותר
מה לדעתכם יכולות האחיות בשיר לעשות במצב שנוצר?

סיפורים בעלי ערך

"לצאת ממנו".
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בשיר "התפייסות" של שלומית כהן–אסיף מתוארת ההתלבטות הקשה המלווה את הרצון
להתפייס .הילד הדובר בשיר רוצה להתפייס עם חברו ומנסה דרכים שונות כמו כתיבת מכתב
ושיחת טלפון.

ִה ְת ּ ַפ ּיְסוּת

אסִיף
ׁ /שְלֹומִית ּכֹהֵן– ָ

אנִי רֹוצֶה לְהִתְ ַּפּי ֵס עִם יֹונָתָ ן
ֲ
ע אֵיְך.
וְֹלא יֹו ֵד ַ
אמֶת
מכְּתָ בּ ,כֹותֵ ב אֶת ָה ֱ
אנִי ּכֹותֵ ב לֹו ִ
ֲ
אֶת ַהּדַף מְקַ ּמֵט.
צעַד קָ טָן
צעַד ּגָדֹולַ ,
חדֶר מִתְ ַהּל ְֵךַ .
אנִי ַּב ֶ
ֲ
ׁשֹוֵרק אֶת ַהּׁשְִריקָ ה ׁשֶּל ִי וְׁשֶל יֹונָתָ ן.
מהֵר לַעֲנֹות
מ ַ
אנִי ְ
צלְצֵל וַ ֲ
מ ַ
ּטל ֶפֹון ְ
ַה ֶ
אבָל ז ֶה ֹלא יֹונָתָ ן.
ֲ
ספָרֹות ִראׁשֹונֹות
חּי ֵג ׁשָֹלׁש ְ
מ ַ
אנִי ְ
ֲ
מ ַהּסֵס
ּו ְ
וְׁשּוב מִֵרים אֶת ַהּׁשְפֹופֶֶרת וְחֹוׁשֵב:
אֵיְך לְהִתְ ַּפּי ֵס?
חּי ֵג ְּבל ִי הִּסּוס
מ ַ
אנִי ְ
אחַר ּכְָך ֲ
ַ
אל ֶיָך
חּיַגְּתִ י ֵ
וְיֹונָתָ ן עֹונֶהִ " :
הַּקַ ו ׁשֶּל ְָך ּתָ פּוס".
מתוך :שלומית כהן–אסיף,
אחרי שלבשתי פיז'מה ,שוקן ,תל אביב תשמ"ב ,עמ' .14

שיחה בעקבות השיר:
חילוקי דעות הם לעתים כורח המציאות ,לכל אחד דעות משלו ורצונות משלו .מחלוקות גורמות
לעתים קרובות לוויכוחים או למריבות .אך כאשר נקלעים למצב בלתי–נמנע שכזה ,חשוב לדעת
"כיצד יוצאים ממנו" וכיצד מתפייסים.
מומלץ לשוחח עם הילדים על חשיבותה של ההתפייסות לשני הצדדים ועל התחושה הלא–נעימה
הנוצרת כאשר מותירים את הסכסוך בלתי פתור.

»
» האם לנו קל להתפייס?
» האם יש לנו חששות לפני ההתפייסות?
» איך אתם נוהגים להתפייס? הציעו דרכים שונות.

האם לדעתכם הרועים בסיפור המקראי רצו להתפייס? מה מנע מהם לעשות זאת?
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השיר "ילדים והיפוכם" עוסק במצבים חברתיים יומיומיים ומזמן שיחה על האווירה בכיתה ועל
הגורמים המשפיעים עליה.

יְלָ ִדים ו ְִה ּפוּכָ ם

מנְצּוָרה
ׁ /שּולַּמִית ַ

אֵיְך ז ֶה ׁשֶאֶתְ מֹול ָהי ָה ַּבּגַּנֹון יֹום מְַרּגִיז
עּל ִיז?
וְהַּיֹום נִ ְהי ָה ל ָנּו יֹום ַ
ּכִי...
חנָן,
אֶתְ מֹול ָּדנִי ּפֵֵרק אֶת ַהּל ֶגֹו ׁשֶל ָ
צּי ְָרה עַל ַהּדַף ׁשֶל אֵיתָ ן.
וְִריּנָה ִ
צעַק עַל ּכָל יַלְדֵי ַהּגַּנֹון,
נֹעַם ָ
עׂשְתָ ה ּפְַרצּופִים ׁשֶל ל ִימֹון.
וְתָ מָר ָ
ּסּל ָם,
מדָה ל ָּה ּבְֹראׁש ַה ֻ
ע ְ
וְיָעֵל נֶ ֶ
אמְָרה לְכֻּל ָם —
וְ ָ
אּגִיד לָכֶם מַה ּלַעֲׂשֹות,
אנִי ַ
ֲ
מלְּכַת ַהּבָנֹות.
צמָה ל ְ ַ
ע ְ
חׁשְבָה אֶת ָ
וְ ָ

אבָל הַּיֹום ,אֵיז ֶה מִן קֶ סֶם!
ֲ
אמִּתִ י,
חנַן מָטֹוס ֲ
ָּדנִי ָּבנָה עִם ָ
ענָקִ י,
צּי ְָרה עַל ּדַף ֲ
וְִרינָה ִ
ע ׁשֶהּוא ּכְבָר נְִרּגַע,
נֹעַם הֹודִי ַ
אנִי וְדָן ֵהכַּנּו עּוגָה.
וְתָ מָר וַ ֲ
ּסּל ָם,
מדָה ל ָּה ּבְֹראׁש ַה ֻ
ע ְ
וְַרק יָעֵל ׁשּוב נֶ ֶ
אמְָרה לְכֻּל ָם —
וְ ָ
אּגִיד לָכֶם מַה ּלַעֲׂשֹות,
אנִי ַ
ֲ
מלְּכַת ַהּבָנֹות.
צמָה ל ְ ַ
ע ְ
חׁשְבָה אֶת ָ
וְ ָ

שולמית מנצורה ,תשס"ג

 .3פעילות דרמה

»
»
»

אפשר להמחיש כמה אפיזודות מתוך הסיפור (כמו :הוויכוח בין הרועים ,שיחתם של
אברם ולוט ,פרידת המחנות זה מזה ועוד) באמצעות משחק תפקידים.
כדאי להעשיר את פינת התחפושות בתלבושות ובחפצים המתאימים לרועים כדי לעודד
משחק דרמתי בנושא.
אפשר להשתמש ב"עולם הקטן" (שולחן חול) או בתאטרון בובות ,כדי לעצב סביבה
דומה לזו שבה מתרחש הסיפור .ניתן לעצב את שטחי המרעה לעומת השטחים
הצחיחים ,את המקום הגבוה שממנו ראה לוט את כיכר הירדן ,את דמויות הרועים
והצאן ועוד.
אפשר להמחיש נושאים מתוך הסיפור המתקשרים להיבטים חברתיים בחיי הילדים,
כמו מריבה או סכסוך ,פרידה ,השלמה ,ידידות וחברות .אפשר לבחור זוגות של ילדים
שימחישו מצבים אלה בתנועה ואחריה "פריז" (.)freeze

 .4עשייה ערכית
סיפורים בעלי ערך

"הצעות לפתרון מתקבלות ברצון" — ניתן להכין תיבת הצעות לפתרון בעיות חברתיות
המתעוררות בכיתה ,כדרך ליישום הערך המרכזי בסיפור ולשיתוף הילדים בפתרון בעיות.
אפשר להזמין את הילדים לצייר או לכתוב את הצעותיהם ,לשים בתיבה ,ובסיום התהליך
לערוך דיון בהצעות שהועלו ,בהנחיית המחנכת.
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 .5העשרת הסביבה הלימודית ופעילות יצירה
אפשר להכין "לוח סיפור" שיעוצב בשיתוף הילדים.
שלב א'
הכנת ה"רקע" לסיפור :הכינו בשיתוף הילדים את הבסיס או הרקע להצבת הדמויות .הרקע יהיה
מינימליסטי ויכלול משטח תחתון בצבעי אדמה ומרעה ,ומשטח עליון בצבעי שמים.
שלב ב'
הכנת דמויותיהם של אברם ולוט ,דמויות הרועים והאוהלים.
שלב ג'
בשולחן יצירה הניחו חומרים להכנת העדרים .הילדים יוכלו להכין בעלי חיים מן העדר ולמקמם
על המשטח בלוח הנושא .הילדים יבחרו אם לצרף את בעל החיים שייצרו לעדרו של אברם או
לזה של לוט .כדי להפוך את הלוח לפעיל ניתן להשתמש בלוח לבד או מגנט.

 .6פעילות לשונית
לפניכם כמה פסוקים מן הסיפור המקראי ששובצו בתוך הסיפור המעובד.
מומלץ להדגיש אותם במהלך קריאת הסיפור.
בראשית ,פרק י"ג פסוק ח':

"וַּיֹאמֶר ַאבְָרם אֶל לֹוט אַל נ ָא ְתהִי מְִריבָה ּבֵינ ִי ּובֵינ ֶיָך ּובֵין ֹרעַי ּובֵין ֹרעֶיָך ּכ ִי ֲאנָׁשִים ַאחִים ֲאנָחְנּו".
שם ,פסוק ט':

"הֲֹלא כ ָל ָהאֶָרץ לְפָנֶיָך ִהּפֶָרד נ ָא ֵמ ָעלָי אִם ַהּׂשְמֹאל וְאֵי ִמנ ָה וְאִם ַהּיָמִין וְ ַאׂשְ ְמאִילָה".
הצעות לשימוש בפסוקים או בביטויים מתוכם כדי שיהפכו לחלק משפת הילדים:

»
» כתבו באותיות גדולות וחלולות את אחד הביטויים .הילדים יוכלו לעטר ולקשט אותו
בצביעה ,בהדבקה וכדומה .תלו את הביטוי המקושט על "לוח הסיפור" או במקום אחר
שבצו את הביטויים בשפתכם במידת האפשר.

בכיתה.

»
» הילדים יציגו ביטוי שבחרו ,יוסיפו לו משפטים משלהם ויספרו את הסיפור בשיבוץ הביטוי
או הפסוק.
» קבוצת ילדים תציג את אחד הביטויים בפנטומימה ,וילדי הכיתה ינחשו מהו הביטוי.
הילדים יציירו ביטוי שבחרו ,או לחלופין יבחרו ביטוי או פסוק מתאים לציור שציירו.

חשוב להמשיך ולהשתמש בביטויים גם כאשר מסיימים ללמוד את הסיפור .כדאי לאגד את
הביטויים והפסוקים המאוירים באלבום שיישאר לעיון בספריית הכיתה.
אחָד"
ה ֶ
הּׁשְנַיִם מִן ָ
בקבוצה של ילדים בעלי יכולת גבוהה אפשר ללמד לסיום את הפתגם "טֹובִים ַ
(קהלת ,פרק ד' פסוק ט') ולהשוות בינו לבין פתרון הסכסוך בסיפור שעסקנו בו .הדיון יעסוק ביחס
שבין שני המסרים השונים — התאגדות והיפרדות — הנראים סותרים זה את זה.
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 .7מפגש עם יצירות אמנות
בערכת היצירות ארבע יצירות בנושא "הריב בין רועי אברם לרועי לוט" .ניתן להציג בפני הילדים
יצירה אחת או יותר ,על פי שיקול דעתכן.
לפניכן נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות אמנות המתאימות לכל היצירות .בחרו מנקודות
אלה את המתאימות לכן בסדר הרצוי לכן ,על פי הזמן העומד לרשותכן ,יכולות התלמידים ,אופי
היצירה וכו'.
לאחר תיאורה הקצר של היצירה תמצאו בחלק מהיצירות כמה נקודות נוספות לדיון המתאימות
ליצירה המסוימת בלבד.
תיאור היצירות במדריך מובא על פי הסדר הכרונולוגי של יצירתן.

נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות האמנות:

סיפורים בעלי ערך
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.1

הבעת רשמים ראשונים על היצירה.

.2

דיון במאפיינים השונים של היצירה :טכניקה ,צבעים ,צורות ,פרופורציות ,דמויות ורקע.

.3

דיון בדמויות המתוארות ביצירה :תנוחות גוף ,לבוש ,הבעות פנים ,יחס הדמויות זו אל זו.

.4

פיתוח חשיבה יצירתית :מה מרגישות הדמויות בציור? מה הן חושבות? מה אומרות
הדמויות זו לזו?

.5

השוואת היצירה לסיפור המקראי :מה מן המסופר במקרא בחר האמן לתאר?
מה הדגיש ומה השמיט?

.6

הצעת שמות ליצירה ודיון בשם שהאמן נתן לה.

.7

הצגת שם האמן ומידע רלוונטי עליו.

.8

השוואה בין יצירות שונות המתארות סיפור מקראי אחד.
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 .1אברם ולוט נפרדים
התנ"ך של ז'אן דה סי ,צרפת
 1355לערך
על כתב היד:
תנ"ך ז'אן דה סי הוא כתב יד נוצרי מימי הביניים .כתבי יד בתקופה
זו עוטרו באיורים כדי להמחיש את הסיפורים והם נכתבו על גבי
עורות איילים וכבשים.
תנ"ך ז'אן דה סי שייך לקבוצת כתבי יד שנכתבו בבית מלאכה
בפריז בשנים  .1380—1350כתב יד זה מתאפיין בעיטור הסצנות
המקראיות בפנים הטקסט ובשוליו ,וכן בעיטור צמחי פורץ
מסגרות .האיורים מופיעים בסמוך לטקסט המתאים ,רובם ללא מסגרת .הטקסט כתוב
בצרפתית עתיקה .סגנון האיורים הוא סגנון גותי המתאפיין בשימוש בצבעים מעטים
שהבולטים בהם הם אדום וכחול ,ולעתים נוספים להם לבן ,ירוק ,ורוד וזהב .הדמויות
דו–ממדיות ואין עומק בציור .הרקע צבוע בצבע אחד ,על פי רוב אדום או כחול ,בתוספת
דגמים גיאומטריים.
על היצירה:
בסצנה שלפנינו אברם עומד במרכז התמונה ולצדו שרי .אברם מתואר כאדם מבוגר
בעל זקן ארוך .מימינו מופיע עדר הצאן שלו — כבשים לבנות זעירות ושלושה שוורים.
לוט עומד מצד ימין ,למרגלותיו קבוצת כבשים לבנות זעירות ומאחוריו שני שוורים .לוט
נראה צעיר מאברם משום שזקנו קצר יותר .בין לוט לבין אברם עומד עץ והוא המפריד
בין שתי הקבוצות .באמנות ימי הביניים נעשה שימוש רב בעצים כדי לחלק את היצירה
חלוקה פנימית .אברם ולוט מצביעים כל אחד לכיוון שאליו הוא הולך עם צאנו .שרי
מצביעה לכיוון שאברם הולך אליו .אברם ולוט פונים אמנם כל אחד לכיוון אחר ,אך
פניהם פונים זה לעברו של זה .נוכחותו של אברם בולטת יותר מזו של לוט ,הוא עומד
במרכז התמונה ,הוא גבוה יותר והוא פונה לימין (הצד המועדף ברוב התרבויות) .הבלטת
אברם לעומת לוט מרמזת לנו שהוא זה שיזם את פתרון הסכסוך.
נקודות נוספות לדיון:
.1

מיהן הדמויות המתוארות ביצירה זו?
כאן ,בשונה מהיצירות האחרות ,מופיעה גם דמותה של שרי.

.2

מיהי הדמות הבולטת בתמונה? מדוע לדעתכם דמותו של אברם בולטת
יותר מדמותו של לוט?

.3

דיון בכתב היד :מהן המילים שסביב התמונה? האם זהו כתב עברי?
למה ציירו על הדף הכתוב?
אפשר לספר מעט על כתבי יד עתיקים .רמת הפירוט תקבע על פי גילם
של התלמידים ומידת העניין שיגלו בנושא.
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 .2אברם ולוט נפרדים
אמן לא ידוע
על היצירה:
בצד ימין של הציור נראים אברם ולוט עומדים בראש הר גבוה.
לרגלי ההר נוף רחב ידיים .אברם ולוט עומדים קרוב זה לזה
והם מסתכלים זה בזה .אפשר להבחין ביניהם על פי צבע זקנם
— אברם בזקנו הלבן ,לבוש גלימה צבעונית ופניו אל המתבונן;
לוט בזקנו השחור ,לבוש גלימה לבנה וגבו אל המתבונן .שניהם
אוחזים מקלות ביד שמאל .אברם מצביע לעבר שטחי המרעה
הפוריים שבאופק .האזור שבקרבת מקום עמידתם של השניים
דל יותר במים ובצמחייה.

 .3הריב בין רועי אברם לרועי לוט (למעלה)
אברם ולוט מחליטים להיפרד (למטה)

סיריוס ת'ורנרוט
2000
על האמן וסגנונו:
שני הציורים צוירו בידי האמן האמריקני סיריוס ת'ורנרוט (יליד
 .)1955סיריוס ת'ורנרוט הוא מהנדס במקצועו ואמן חובב .לדבריו
הוא צייר את ציורי המקרא עבור ילדיו כשהיו צעירים מאוד.
תחושתו הייתה שציורי המקרא הקיימים מתארים רק חלק מן
האירועים המתוארים במקרא ולא את הספור כולו ולכן יזם יוזמה
זו .עד כה הוא צייר את סיפורי ספר בראשית ,סיפורי ספר
שמות (פרקים א'-ט"ו) ואת ספר יונה .ציוריו פורסמו באתר:
 http://www.accuros.com/thornbush/zhpbb.htmלהנאתם
של ילדים נוספים .סיריוס ת'ורנרוט שואף להמשיך ולצייר את התנ"ך במלואו .סגנון הציור
שלו מינימליסטי .זהו ציור בקווי מתאר בלבד ,בצבעים שונים ,והוא מזכיר ציורי ילדים.
על היצירות:
הריב בין רועי אברם לרועי לוט (בראשית ,פרק י"ג פסוקים ו'-ז')2000 ,
בקדמת הציור שני רועים מתווכחים ביניהם .רועה אחד מצויר בקווי מתאר ורודים והרועה
השני מצויר בקווי מתאר שחורים .מאחורי הרועים משוטטות כבשים ועזים ,חלקן ורודות
וחלקן שחורות — בהתאם לצבעי הרועים .ברקע נראות שתי בארות מים אדומות ,אוהל
שחור וגבעות ירוקות .מאחורי הצאן ,על הגבעה ,עומדים אברם ולוט זה לצד זה .אברם,
המצויר בשחור ,נראה מבוגר מלוט הודות לזקנו הלבן והארוך.

סיפורים בעלי ערך

נקודות נוספות לדיון:
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.1

מיהן הדמויות שבקדמת הציור? ומיהן הדמויות העומדות על הגבעה?

.2

האם אברם ולוט מעורבים בריב בין הרועים?

.3

מהם היחסים בין אברם ללוט על פי הציור?
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אברם ולוט מחליטים להיפרד (בראשית ,פרק י"ג פסוקים ח'-י"ג)2000 ,
ציור זה הוא ציור המשך לציור הקודם ,והדמויות מצוירות בו בצבעים שבהם צוירו בציור
הקודם .בקדמת הציור שתי דמויות גדולות ממדים — אברם ולוט .הם מביטים זה בזה,
אברם כמו עומד לחבק את לוט .מאחוריהם ,בממדים מזעריים ,נראות הצאן בשחור
ובורוד וכן רועה ורוד .ברקע נראים נהר כחול וגבעות ירוקות.
הממדים המזעריים של הדמויות ברקע לעומת גודלם המרשים של לוט ואברם מצביעים
על כך שהאמן בחר להדגיש את התפייסותם לוט ואברם.
נקודות נוספות לדיון:
.1

מה לדעתכם אומרים אברם ולוט זה לזה?

.2

מה תוכלו לספר על פתרון הסכסוך?

.3

לפי הציור ,מי פעיל יותר בפתרון הסכסוך?

 .4אברם ולוט :פגישה — פרידה
מרדכי בק
2004
על האמן ודרך יצירתו:
מרדכי בק נולד באנגליה בשנת  ,1944הוא עלה לישראל
ב– 1973ומאז הוא יוצר בירושלים .בק פרסם עד כה שלושה
ספרי הדפסים בנושאים תנ"כיים.
יצירותיו של בק שבערכת היצירות נוצרו במיוחד עבור התכנית
"סיפורים בעלי ערך" בטכניקה של הדבקת חיתוכי נייר .בק מספר
על הטכניקה" :טכניקה זו נראית אולי טכניקה פשוטה ,אפילו
פשטנית ,אבל למעשה אין זה כך .מוגבלויותיה של טכניקה זו
ברורות — יש בה צבעים וצורות אך אין בה גוונים ליצירת צללים וכדומה .יש ליצור את
כל מרכיבי היצירה מהנייר החלק — להחליט אילו צורות עדיפות ואיך לשלב את הצבעים
והצורות .יש לבנות את התמונה בידיעה שכל חלק עשוי לגרום לתזוזה של החלקים
אחרים ,עד שהכל מוכן להדבקה".
על היצירה:
בק" :ביצירה שלפנינו ,אברם מוכרח להיפרד מאחיינו כדי לשמור על שלום ,והוא עושה
זאת בנימוס ובהבנה .השניים אמנם חייבים לחלק את ארצם ולהיפרד ,אך אין להם כל
צורך להתנתק זה מזה באופן אישי".
נקודות נוספות לדיון:
.1

כיצד נפרדו אברם ולוט זה מזה על פי יצירה זו?

.2

מדוע בחר האמן לתאר את אברם ולוט כשהם אוחזים זה ביד זה?

.3

לאן פונות רגליהם של אברם ולוט? מדוע?

.4

כשהאמן סיים ליצור את היצירה הוא התבונן בה ואמר" :אברם מוכרח
להיפרד מאחיינו כדי לשמור על שלום ,והוא עושה זאת בנימוס ובהבנה.
השניים אמנם חייבים לחלק את ארצם ולהיפרד ,אך אין להם כל צורך
להתנתק זה מזה באופן אישי" .מה דעתכם על דברי האמן?

דבריו של האמן על יצירתו מקבילים לחוויה שחווים ילדים המספרים על ציור שציירו.
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מפגש סיכום
מומלץ לערוך מפגש לסיכום העיסוק בסיפור ובערך .מטרת הסיכום במליאה היא לאפשר
למחנכת להאזין לילדים ,ולילדים לשמוע זה את זה.
תפקיד המחנכת כמנחה הוא לסכם את דברי הילדים תוך הרחבה ,המשגה וקישור בין הרעיונות
השונים .אפשר לסכם את הנושא בחידונים ,במשחקים ,בהצגות ובפנטומימה .כמו כן אפשר
להקרין תצלומים או קטעי וידאו שצולמו במהלך העבודה על הסיפור והערך.
לקראת מפגש הסיכום אפשר לערוך תצוגה המתעדת שלבים שונים בעבודה על הסיפור המקראי
ועל הערך — תצלומים ,עבודות של הילדים ,ספרים ,חפצים ועוד.

הצעה לשאלות מנחות לדיון המסכם:

»
» מה הרגשתם או חשבתם כששמעתם את הסיפור?
» האם היה בסיפור משהו קשה או לא נעים?
» איזו דמות בסיפור עניינה אתכם במיוחד?
» מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור?
» איזה שם ניתן לתת לסיפור?
» איזה פתגם מתאים לסיפור?
אפשר למצוא פתגם מתאים או להזמין את הילדים להמציא פתגם משלהם.
» לאחר שסיפרנו את הסיפור ,ציירנו ,גזרנו ,הצגנו ,התבוננו ביצירות אמנות( ...הזכירו את
הפעילויות שנערכו בעקבות הסיפור והערך) — מאיזו פעילות נהניתם במיוחד?
» בדיון זה רצוי להזכיר פסוקי מפתח ומושגים מרכזיים שנלמדו ולשלב היגדים ,רעיונות
ותובנות שהעלו הילדים במהלך העבודה.
מי יכול לספר את הסיפור המקראי בקיצור?
ניתן להציג את הסיפור בתאטרון בובות לשם החזרה.

קישורים
סיפורי מקרא נוספים המתארים דרכים שונות של התמודדות עם עימות או סכסוך הם למשל:
הריב על הבארות בימי יצחק (בראשית ,פרק כ"ו פסוקים י"ד-ל"ב) ,הפיוס של יעקב ועשו (בראשית,
פרקים ל"ב ול"ג).

סיפורים בעלי ערך

נושאים אחרים הנלמדים בכיתה וניתן לקשרם לסיפור ולערך שנלמדו:
מים ,בעלי חיים ,חברות ,משפחה ,מריבות ומחלוקות ,השלמה ופיוס.
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יחידה שנייה

סיפורה של מרים קבלת אחריות
שמות ,פרק ב' פסוקים ג'-ז'

וְֹלא יָכְלָה עֹוד ַהּצְפִינֹו וַ ִּתּקַח לֹו ֵּתבַת ּגֹמֶא וַ ַּת ְחמְָרה בַ ֵחמָר ּובַּזָפֶת וַ ָּתׂשֶם ּבָּה אֶת
ַהּיֶלֶד וַ ָּתׂשֶם ּבַּסּוף עַל ׂשְפַת ַהיְאֹר:
וַ ֵּת ַתּצ ַב ֲאחֹתֹו מֵָרחֹק לְ ֵדעָה מַה ּי ֵ ָעׂשֶה לֹו :וַּתֵֶרד ּבַת ּפְַרעֹה לְִרחֹץ עַל ַהיְאֹר וְנַעֲֹרתֶי ָה
הֹלְכֹת עַל י ַד ַהיְאֹר וַּתֵֶרא אֶת ַה ֵּתבָה ּבְתֹוְך הַּסּוף וַ ִּתׁשְלַח אֶת ֲא ָמתָּה וַ ִּת ָּק ֶחהָ:
וַ ִּתפְּתַח וַּתְִראֵהּו אֶת ַהּיֶלֶד וְ ִהּנ ֵה נַעַר ּבֹכֶה וַ ַּת ְחמֹל ָעלָיו וַּתֹאמֶר ִמּיַלְדֵי ָה ִעבְִרים ז ֶה:
וַּתֹאמֶר ֲאחֹתֹו אֶל ּבַת ּפְַרעֹה ַה ֵאלְֵך וְקָָראתִי לְָך ִאּׁשָה מֵינֶקֶת מִן ָה ִעבְִרּיֹת וְתֵינ ִק לְָך
אֶת ַהּיָלֶד:

עיון בערך :קבלת אחריות
קבלת אחריות דורשת הבחנה בסיסית בין טוב לרע ,יכולת לשאת בתוצאותיהם של מעשים ויכולת
לדחות סיפוקים.
ניתן להבחין בשני "סוגים" של קבלת אחריות — קבלת אחריות שהיוזמה לה היא גורם חיצוני המטיל
על האדם אחריות מסוימת ,ואחריות שהאדם "לוקח" על עצמו מיוזמתו (בלשון הדיבור אנו נוטים
להשתמש בביטוי "לקחת אחריות").
היפוכה של קבלת אחריות הוא התנערות מאחריות והתעלמות ממצוקה ,וכן התחמקות מנשיאה
בתוצאות מעשיך אם אינן נעימות.
סיפורה של מרים ,אחות משה ,הוא הזדמנות לדיון בקבלת אחריות כפי שהיא באה לידי ביטוי
בחיי הילדים .שימו לב שבסיפור המקראי גילתה מרים אחריות בעת צרה במצב שהיה קיצוני
וקיומי .לעומת זאת ,העיסוק בנושא זה בכיתה יתמקד ,ברוב המקרים ,במצבים נורמליים שהילדים
חווים בכל יום .חשוב לעודד את הילדים לקבל אחריות ההולמת את יכולתם ,ולא לעודד אותם
לאלטרואיזם שמשמעותו הקרבה והעדפת טובת הזולת על טובת עצמי.
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מבוא מקראי
מרים ,בת עמרם ויוכבד ,אחותם של משה ואהרן ,אינה נזכרת בסיפורנו בשמה אלא בכינוי "אחותו".
כינוי זה מרמז על זהותו של הגיבור האמיתי של הסיפור — משה .עם זאת קשה להתעלם מהתפקיד
המכריע שניתן למרים בהתפתחות העלילה.
סיפורנו מתחיל בגזירתו האכזרית של פרעה (המזוהה עם המלך המצרי רעמסס השני) ,לעבדים
ּתחַּיּון" .תחת צו אָיום זה נולד בן לאחת
ְ

העבריםּ" :כ ָל ַהּבֵן ַהּי ִּלֹוד ַהיְאָֹרה ַּתׁשְלִיכ ֻהּו וְכ ָל ַהּבַת
ממשפחות הלוים .אֵם הילד ראתה "ּכ ִי טֹוב הּוא" והיא גידלה אותו בהסתר עד הגיעו לגיל שלושה
ּתצְּפְנ ֵהּו ׁשְֹלׁשָה י ְָרחִים" .בגיל שלושה חודשים נעשה קולו חזק יותר והוא היה זקוק
חודשים" :וַ ִ
הּצְפִינֹו" .בשלב זה נראה כאילו האֵם נענית לצו המלך
למרחב גדול יותר ולכן "וְֹלא יָכְלָה עֹוד ַ
ומביאה את התינוק אל היאור .אך בניגוד לצו המפורש להשליך את התינוקות לתוכו ,היא מניחה

אותו "ּבַּסּוף עַל ׂשְפַת

חמָר ּובַּזֶפֶת
היְאֹר" ,בתוך תיבה שהכינה מענפי גומא (פפירוס) מצופה ּבַ ֵ
ַ

חמָר הוא חומר טבעי אטום ,בעל צבע חום-שחור המשמש לאיטום
כדי למנוע חדירה של מים .ה ֵ
ולזיפות .לעומתו החוׂמֶר ,המוזכר בתחילת הסיפור על ישראל במצרים (שמות ,פרק א' פסוק י"ד) הוא
סוג של אדמה אדמדמה-חומה המשמשת להכנת לְבֵנ ִים .וכאן" ,כדי שלא לסמוך על הנס ,אך מתוך
תקווה לנס" (כדברי הפרשן מ"ד קאסוטו) נכנסת לסיפור "אחותו" .מרים מוצאת לעצמה מקום

מרוחק מעט מן התיבה וניצבת שם" :וַ ֵּת ַתּצ ַב ֲאחֹתֹו ,מֵָרחֹק לְ ֵדעָה מַה ּי ֵ ָעׂשֶה

לֹו" .נראה כי מידע

לאקוני זה מכיל בתוכו רבדים של רגשות שאינם באים לידי ביטוי כלל בסיפור שלנו — רגשותיה
של האם שנאלצה להפקיר את תינוקה ,תחושותיו של התינוק שנשאר פתאום לבדו וחרדתה של
האחות שהוטל עליה (או שקיבלה על עצמה) תפקיד אחראי וקשה .רב הנסתר על הגלוי בסיפור
המקראי ,אפילו גילה של מרים אינו ידוע לנו .וכן — האם הלכה לשם מרצונה? מה קיוותה שיקרה?
האם פחדה? האם הייתה לה "תכנית פעולה" שהכתיבה לה אִמה? והיכן היה אביו של התינוק?
למרבה האירוניה ,דווקא ּבִתו של המלך האכזר היא שמגלה חמלה כלפי התינוק — בת פרעה
שירדה לרחוץ ביאור עם נערותיה ראתה את התיבה בתוך הסוף .היא שלחה את אמתה לקחת
את התיבה וכשפתחה אותה ראתה שם תינוק בוכה .הנסיכה הבינה מיד שמדובר באחד מילדי
העברים .בשלב זה נכנסה שוב מרים לתמונה והציעה לה להזמין אישה מינקת מן העבריות כדי
שתיניק את הילד .זה היה הנוהג בימי קדם — תינוק שאמו לא יכלה ,או לא רצתה ,להיניקו נמסר
לשפחת המשפחה או לאישה זרה שנשכרה במיוחד לשם כך .בת פרעה שמחה להצעה ומרים
הביאה למקום את אמה ,היא אמו של התינוק משה העתיד להנהיג את עם ישראל.
מרים נזכרת במקרא בשלושה הקשרים נוספים .שמה נזכר לאחר חציית ים סוף ,שם היא מכונה
נביאה .מרים הנביאה הנהיגה את הנשים שיצאו בתופים ובמחולות לאחר שעברו בני ישראל את ים

סוף" :וַ ִּתּקַח מְִרי ָם ַהּנְבִיאָה אֲחֹות ַאהֲֹרן אֶת ַהּתֹף ּבְיָדָּה וַ ֵּתצ ֶאןָ כ ָל ַהּנָׁשִים ַאחֲֶרי ָה ּבְ ֻתּפִים ּובִ ְמחֹֹלת"
(שמות ,פרק ט"ו פסוק כ') .עוד נזכרת מרים בסיפור על צרעת מרים — מרים ואהרן דיברו במשה על
אודות האישה הכושית אשר לקח ,ולא נאמר מה דיברו .הם גם טענו כי גם הם נביאים וכי נבואתם
אינה נופלת מנבואת משה (שמות ,פרק י"ב פסוקים א'-ב') .על היותה ראש המדברים בוויכוח נענשת

סיפורים בעלי ערך

מרים בצרעת ,ורק לאחר שמשה התפלל עליה היא נרפאת (שם ,פסוקים י'-י"ג) .מסורת אחרת נשמעת
אולי מדברי הנביא מיכה המזכיר את שלושת האחים בנשימה אחת כשלוחי ה' לפני בני ישראל

בעלותם ממצרים" :וָ ֶאׁשְלַח לְפָנֶיָך אֶת מֹׁשֶה ַאהֲֹרן ּומְִרי ָם"
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יחידה  :2סיפורה של מרים

(מיכה ,פרק ו' פסוק ד').

דמותה של מרים ,והאחריות שגילתה זכו לכבוד גדול ולהאדרה במדרשי חז"ל .אחד המדרשים
מספר על השפעתה המכרעת של מרים על אביה .על פי מדרש זה היה עמרם ,אביהם של מרים
ומשה ,מנהיגם של בני ישראל במצרים .כאשר גזר פרעה את גזירתו אמר עמרם" :ולריק ישראל
שוכב את אשתו?" וגירש את אשתו .עמדו אחריו כל הגברים העברים וגירשו את נשותיהן .אמרה

לו בתו" :אבא ,גזרתך קשה משל פרעה .פרעה לא גזר אלא על הזכרים ,ואתה גזרת על הזכרים
ועל הנקבות .פרעה הרשע ,ספק גזרתו קיימת ,אבל אתה צדיק וגזרתך מתקיימת" .קיבל עמרם
את ביקורתה של בתו ,והחזיר את אשתו .עמדו כל הגברים והחזירו גם הם את נשותיהן( .על פי

שמות רבה ,פרשה א ,סימן יג).
כך מוסיף המדרש ומעצים את השפעתה של מרים — לא רק את אחיה הצעיר הצילה מרים ,אלא
את עתידו של עם ישראל כולו.

לקראת הסיפור
שיחה:
האם שמעתם אי פעם על מרים ומשה?
האם אתם מכירים את הסיפור על מרים ששמרה על אחיה התינוק?
מטרת השאלות היא לאפשר לילדים לבטא ידע מוקדם על הדמויות ועל עלילת הסיפור.

ראליה מקראית:
כדי להבהיר לילדים את הרקע לסיפור רצוי לעסוק במושגים אלה:
חמָר וזפת.
פרעה ,סוף ,תיבה ,נהר היאור (הנילוס) ,גומאֵ ,
את הלימוד ניתן להעשיר בתמונות מתוך ספרים או מן האינטרנט ,בשקופיות ובסרטים ,כל זאת
כדי להמחיש לילדים היבטים שונים של החיים במצרים הקדומה.

העיסוק במושגים הקשורים בהכנת התיבה ובמקום הנחתה — "ּבַּסּוף עַל ׂשְפַת ַהיְאֹר"

(שמות ,פרק ב'

פסוק ג') ,עשוי לסייע בהפחתת המתח העלול להיווצר בעקבות שמיעת הסיפור .הסיפור המקראי
מציין במפורש שיוכבד הניחה את התיבה ובה התינוק בסוף שהגן עליה ולא בנהר.
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הסיפור

"וַ ֵּת ַתּצ ַב ֲאחֹתֹו מֵָרחֹק" — 1סִּפּוָרּה ׁשֶל מְִרי ָם
מצְַרי ִםָ ,ראָה ׁשֶּל ִ ְבנֵי יִׂשְָראֵל נֹולָדִים יְלָדִים
מל ְֶך ִ
מצְַרי ִם ּגָרּו ְּבנֵי יִׂשְָראֵלּ .פְַרעֹהֶ ,
אׁשֶר ְּבאֶֶרץ ִ
ְּבגֹׁשֶן ֲ
צטְָרפּו ל ְאֹויְבָיו וְיִלְחֲמּו ּבֹו .לָכֵן הּוא ּגָז ַר עַל ְּבנֵי יִׂשְָראֵל ּגְז ֵרֹות קָ ׁשֹות
חׁשַׁש ׁשֶ ְּבנֵי יִׂשְָראֵל י ִ ְ
ַרּבִים וְ ָ
עבֹד עֲבֹודַת ּפְָרָך ,עֲבֹודָה קָ ׁשָה ל ְֹלא ַה ְפסָקָ ה — ל ְ ָהכִין ל ְ ֵבנִים
צּוָה עַל ְּבנֵי יִׂשְָראֵל ל ַ ֲ
חדָׁשֹותּ .פְַרעֹה ִ
ֲ
וְלִבְנֹות לַ ִּמצְִרים עִָרים ֲחדָׁשֹות .עֹוד ִצּוָה ּפְַרעֹה לְ ָהמִית ּכָל ּבֶן ּתִינֹוק ִמ ְּבנֵי יִׂשְָראֵלּ ,כ ָל ַהּבֵן ַהּי ִּלֹוד
ַהיְאָֹרה ַּתׁשְלִיכ ֻהּו וְכ ָל ַהּבַת ְ
ּתחַּיּון.
ּמצְִרים ׁשֹותִים אֶת מֵי ַהּי ְאֹור
מצְַרי ִם זֹוֵרם ַהּי ְאֹור — נְהַר ַהּנִילּוס ַהּגָדֹול וְהָָרחָב .מֵי ַהּי ְאֹור טֹובִיםַ .ה ִ
ְּב ִ
ּמצְִרים לְהִתְ ַרחֵץ ַּבּי ְאֹור ּולְכַּבֵס ּבֹו אֶת ִּבגְדֵיהֶם.
עבָר נָהֲגּו ַה ִ
מׁשְקִ ים ָּבהֶם אֶת ׂשְדֹותֵיהֶםֶּ .ב ָ
ּו ַ
צעִיָרהׁ ,שְמָּה
עלְמָה ְ
מאֲחֹוֵריהֶם ִהסְּתַ ּתְ ָרה ַ
מחֵי סּוף ּגְבֹוהִים ּוצְפּופִיםֵ ,
צ ְ
עַל ׂשְפַת ַהּי ְאֹור ּגְ ֵדל ִים ִ
מחֵי הַּסּוף.
צ ְ
טּנָה ׁשֶ ֻהסְּתְ ָרה ּבֵין ִ
עמְָרם .מְִרי ָם ׁשָמְָרה עַל ּתֵ בַת ּגֹמֶא קְ ַ
ָהי ָה מְִרי ָםּ ,בִּתָ ם ׁשֶל יוׂכֶבֶד וְ ַ
חּבֵק אֶת הַּתִינֹוק
ח אֹותָ ה ּול ְ ַ
מהַּתֵ בָהּ .כַּמָה ָרצְתָ ה לָגֶׁשֶת אֶל הַּתֵ בָה ,ל ִ ְפּתֹ ַ
הִיא ֹלא ַהּסִיָרה אֶת עֵינָּה ֵ
אחִי ָה הַּקָ טָן.
ׁשֶּבְתֹוכָּה .הַּתִינֹוק ׁשֶּבַּתֵ בָה ָהי ָה ָ
אגָהּ .כַּמָה
מחָה מְהּול ָה ִּב ְד ָ
אחִי ָה — ׂשִ ְ
ּמׁשְ ָּפחָה ּכְׁשֶּנֹול ַד ָ
מחָה ַהּגְדֹול ָה ׁשֶ ָהי ְתָ ה ַּב ִ
מְִרי ָם נִזְּכְָרה ַּבּׂשִ ְ
ח ָדׁשִים ,הַּתִינֹוק הַּקָ טָן ּגָדַל
עבְרּו ׁשְֹלׁשָה ֳ
חל ְפּו ָ
חמָד ָהי ָה הַּתִינֹוקּ ,כַּמָה קְ טַּנֹות הָיּו יָדָיו וְַרגְל ָיוָ .
נֶ ְ
צּפִינֹו (ל ְ ַהסְּתִ יר אֹותֹו) ְּבבֵיתָ םׁ ,שֶּמָא יְגָּלּו אוׂתוׂ
מעַט ,יֹוכֶבֶד אִּמֹו ֵהבִינָה ׁשֶֹּלא ּתּוכַל עֹוד ל ְ ַה ְ
ְ
חּדְרּו
חמָר ּו ַבּזֶפֶת ּכְדֵי ׁשֶֹּלא י ַ ְ
צּפְתָ ה אֶת הַּתֵ בָה ַּב ֵ
ּמצְִרים .ל ָקְ חָה יֹוכֶבֶד ּתֵ בָה ,קֻ ְפסָה עֲׂשּוי ָה ּגֹמֶאִ ,
ׂ ַה ִ
ַה ַּמי ִם ְּפנִימָהׂ ,שָמָה אֶת הַּתִינֹוק ּבַּתֵ בָה ,וְאֶת הַּתֵ בָה ֵהנִיחָה ּבַּסּוף עַל ׂשְפַת ַ
היְאֹר.
וַ ֵּת ַתּצ ַב ֲ
אחִי ָה
מאֲחֹוֵרי הַּסּוף ִהסְּתַ ּתְ ָרה מְִרי ָם ּכְדֵי לִׁשְמֹר עַל ָ
אחֹתֹו מֵָרחֹק לְ ֵדעָה מַה ּי ֵ ָעׂשֶה לֹוֵ .
על ֶה ּבְגֹוָרלֹו.
הַּתִינֹוק .הִיא ָרצְתָ ה ל ָ ַדעַת מַה י ַ ֲ
צּי ְצּוָ .הי ָה חָם
ּמי ִם ז ְָרמּו ַּבּנָהָרַ ,הּצִּפֹוִרים ִ
מחִים ׁשֶעַל ׂשְפַת ַהּי ְאֹורַ ,ה ַ
ּצ ָ
ח נָׁשְבָה ַּב ְ
ׂשַָרר ׁשֶקֶ ט .הָרּו ַ
2
ּצבָה מֵָרחֹוק ,אּול ַי הִיא הִתְ ַּפּלְל ָה ְּבלִּבָּה — ׁשַָרק ֹלא י ִ ְהי ֶה ָרעֵבׁ ,שַָרק ֹלא י ִתְ עֹוֵרר,
מאֹד ּומְִרי ָם נִ ְ
ְ
ׁשַָרק ֹלא י ִ ְבּכֶה.
מעַט
עּל ִיז ִים מֵָרחֹוק ,הַּקֹולֹות ָהל ְכּו וְקָ ְרבּו אֶל ׂשְפַת ַהּי ְאֹור .מְִרי ָם ִהזְּדַּקְ פָה ְ
לְפֶתַע נִׁשְמְעּו קֹולֹות ַ
עּל ִיז ָהִּ ,פטְּפּוטִים ּוצְחֹוק.
טעֵי ׂשִיחָה ַ
מעָה קִ ְ
מ ְּבל ִי לְהֵָראֹות .הִיא ׁשָ ְ
מחֵי הַּסּוף ִ
צ ְ
וְנִּסְתָ ה ל ְ ָהצִיץ ּבֵין ִ
מסְּתֶ ֶרת הֵיטֵב?
על ֶיהָ ,מִי הֵם ַה ָּבאִים? ַהאִם הֵם יְגַּלּו אֶת הַּתֵ בָה? אּול ַי הַּתֵ בָה אֵינָּה ֻ
ַּפחַד נָפַל ָ
עדָה
צ ֲ
ּמׁשְָרתֹות ׁשֶּל ָּהּ .בַת ּפְַרעֹה ָ
מלֻּוָה ְּבנַעֲרֹותֶ י ָה — ַה ְ
ּבִּתֹו ׁשֶל ּפְַרעֹה ,הִיא זֹו ׁשֶּקָ ְרבָה ּו ָבאָהְ ,
צּנֵן אֶת ּגְבִיְרתָּ ן .לִּבָּה ׁשֶל מְִרי ָם ָּפעַם
על ֵי ּדֶקֶ ל ּגְדֹול ִים ּכְדֵי ל ְ ַ
צּדָּה ,מְנֹופְפֹות ַּב ֲ
ּבָֹראׁש וְנַעֲרֹותֶ י ָה ל ְ ִ
3
ּמי ִם.
מהִירּותּ ,בַת ּפְַרעֹה ָהלְכָה וְקָ ְרבָה אֶל ַה ַ
ִּב ְ

סיפורים בעלי ערך

 .1ניתן לספר את הסיפור גם ללא ציון שמות הגיבורים ,ברוח המקור המקראי.
 .2מה לדעתכם ביקשה מרים בל ִבה?
 .3ממה חששה מרים?
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מעָה
ּמי ִם וְנַעֲרֹותֶ י ָה ָהל ְכּו עַל ׂשְפַת ַהּי ְאֹור ּכְדֵי לִׁשְמֹר עַל ּגְבִיְרתָּ ןּ .פִתְ אֹום נִׁשְ ְ
ט ְבל ָה ַּב ַ
ּבַת ּפְַרעֹה ָ
מעָה הִתְ יַּפְחּות
עצְָרהַ ,ה ְּבכִי ָּפסַק ּומְִרי ָם נָׁשְמָה ל ְִרוָחָה .וְׁשּוב נִׁשְ ְ
ּמל ְֶך נֶ ֶ
הִתְ יַּפְחּות חֲלּוׁשָהּ .בַת ַה ֶ
אי ִן
מ ַ
אזְנָּה ,נִּסְתָ ה ל ְ ַה ְבחִין ֵ
אחֲֶרי ָה ְּבכִי ׁשֶל ּתִינֹוקַ .ה ְּבכִי ָהל ְַך וְגָבַרּ .בַת ּפְַרעֹה ִהּטְתָ ה אֶת ָ
חֲלּוׁשָה ,וְ ַ
מחֵי הַּסּוף ׁשֶעַל ׂשְפַת
צ ְ
מסְּתֶ ֶרת הֵיטֵב ּבֵין ִ
עֹול ֶה הַּקֹול .ל ְ ַהפְּתָ עָתָ ּה ִה ְבחִינָה ּבַת ּפְַרעֹה ּבְתֵ בָהֻ ,
ַהּי ְאֹור.
עדִין,
מחִים אֶת עֹוָרּה ֶה ָ
ּצ ָ
צמָּה אֶל הַּתֵ בָהׁ ,שֶּמָא יִׂשְְרטּו ַה ְ
ע ְ
ּמל ְֶך ּפְַרעֹה ֹלא נִּגְׁשָה ְּב ַ
ּבִּתֹו ׁשֶל ַה ֶ
מּנַעֲרֹותֶ י ָה ל ְהֹוצִיא אֶת הַּתֵ בָה
אחַת ִ
ׁשֶּמָא יַכְאִיבּו חֲלּוקֵ י ַהּנַחַל לְכַּפֹות ַרגְל ֶיהָ .הִיא ׁשָלְחָה אֶת ַ
ִמּמְקֹומָּה ,וַּתֵֶרא אֶת ַה ֵּתבָה ּבְתֹוְך הַּסּוף וַ ִּתׁשְלַח אֶת ֲא ָמתָּה וַ ִּת ָּק ֶחהָ.

מְִרי ָם ָּד ֲאגָה ְמאֹד .הִיא ָראֲתָ ה ּכֵיצַד מּובֵאת ּתֵ בַת ַהּגֹמֶא אֶל ּבַת ַה ֶּמלְֶך ,וַ ִּתפְּתַח וַּתְִראֵהּו אֶת
ַהּיֶלֶד וְ ִ
מׁשִיְך לִבְּכֹות ל ְֹלא ַה ְפסָקָ ה.
הּנ ֵה נַעַר ּבֹכ ֶהּ .בַת ּפְַרעֹה הֹוצִיאָה מִּתֹוְך הַּתֵ בָה ּתִינֹוק קָ טָן ׁשֶ ִה ְ
ה ִעבְִרים ז ֶה",
"מַּדּו ַע נִ ְמצָא ּתִינֹוק ּכֹה קָ טָן ּבְתֵ בָה עַל ׂשְפַת ַהּי ְאֹור?" ׁשָאֲלּו ַהּנְעָרֹותִ " ,מּיַלְדֵי ָ
על ֶי ָה ל ִ ְפעֹל ִּב ְ
אמְָרה ּבַת ּפְַרעֹה .מְִרי ָם ֵהבִינָה ׁשֶ ָ
ָ
מחֲבֹואָּה
מּמְקֹום ַ
צאָה מְִרי ָם ִ
מהִירּות!ִּ 4בז ְִריזּות י ָ ְ
ּו ְבאֹמֶץ ַרב נִּגְׁשָה ַהיְׁשֵר אֶל ּבַת ַה ֶּמלְֶך וְ ִהּצִיעָה לָּהַ " :ה ֵאלְֵך וְקָָראתִי לְָך ִאּׁשָה מֵינֶקֶת מִן ָה ִעבְִרּיֹת

וְתֵינ ִק לְָך אֶת ַהּיָלֶד"?
חמָה
ע אֹותֹו ,הִיא ִר ֲ
מחָה ּבַת ּפְַרעֹה .הִיא נָׂשְאָה אֶת הַּתִינֹוק ְּביָדֶי ָה וְנִּסְתָ ה לְהְַרּגִי ַ
"ּכֵן! ְּבוַּדַאי!" ׂשָ ְ
חז ְָרה וְז ְֵרז ָה אֶת מְִרי ָם.
עַל הַּתִינֹוק הָָרעֵב הַּבֹוכֶה ל ְֹלא ַה ְפסָקָ ה" ,לֵכ ִי!" ָ
חז ְָרה מְִרי ָם עִם יֹוכֶבֶד אֶל ׂשְפַת ַהּי ְאֹור,
אּמָּהּ .כְׁשֶ ָ
על ֶה ַהּׁשְבִיל וְקָ ְראָה ל ְ ִ
מ ֲ
מהִירּות ְּב ַ
מְִרי ָם ָרצָה ִּב ְ
5
ָ
מּי ָד.
מסְָרה ּבַת ּפְַרעֹה אֶת הַּתִינֹוק ל ְיֹוכֶבֶד .יֹוכֶבֶד הִֵרימָה אֶת הַּתִינֹוק הַּקָ טָן ְּביָדֶי ָה וְ ַה ְּבכִי ָּפסַק ִ
מׁשִיְך
חזֹר אֶל אִּמֹוָ .ראֲתָ ה זֹאת ּבַת ּפְַרעֹה ּובִּקְ ׁשָה מִּיֹוכֶבֶד ל ְ ַה ְ
ַהּיֶל ֶד נְִרּגַע לְגַמְֵרי ,הּוא ׂשָמַח ל ַ ְ
טּפֵל ַּבּיֶל ֶד עַד ׁשֶּיִגְּדַל ,וְאַף ִהּצִיעָה לְׁשַּל ֵם ל ָּה עַל ּכְָך .מְִרי ָם וְיֹוכֶבֶד ל ָקְ חּו אֶת הַּתִינֹוק לְבֵיתָ ן .הֵן
לְ ַ
על ָיוּ ,וכְׁשֶּגָדַל ֵהבִיאּו אֹותֹו אֶל ּבֵית ַה ֶ
טּפְלּו ּבֹו וְׁשָמְרּו ָ
ִ
ּמל ְֶך ,אֶל ּבַת ּפְַרעֹה וַיְהִי לָּה לְבֵן.
6
ּבַת ּפְַרעֹה קָ ְראָה לַּיֶלֶד מֹׁשֶה ּ -כ ִי מִן ַה ַּמי ִם ְמׁשִיתִהּו.
אׁשֶר ָהי ָה לְאִיׁש ,נִׁשְל ַח
ּכְָך נִּצַל מֹׁשֶה מִן ַהּגְז ֵָרה הַּקָ ׁשָה ׁשֶל ּפְַרעֹה .מֹׁשֶה ּגָדַל ְּבבֵית ּפְַרעֹה וְכַ ֲ
ּמצְַרי ִם.
מ ִ
צוַת אֱֹלהִים ל ְהֹוצִיא אֶת ְּבנֵי יִׂשְָראֵל ִ
מ ְ
ְּב ִ

 .4במה יכולה הייתה מרים לעזור לאחיה הקטן במצב שנוצר?
 .5איך הרגישו יוכבד ,מרים והתינוק ברגע זה?
 .6מדוע הוציאה בת פרעה את משה מן הסוף? מדוע בחרה לטפל בו ולגדל אותו כאילו היה בנה?
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שמות ,פרק א' פסוק כ"ב

וַיְצ ַו ּפְַרעֹה לְכָל עַּמֹו לֵאמֹר ּכָל ַהּבֵן ַהּי ִּלֹוד ַהיְאָֹרה ַּתׁשְלִיכֻהּו וְכָל ַהּבַת ְּתחַּיּון:
שמות ,פרק ב' פסוקים א'-י'

וַּיֵלְֶך אִיׁש ִמּבֵית לֵוִי וַּיִּקַח אֶת ּבַת לֵוִי :וַ ַּתהַר ָה ִאּׁשָה וַ ֵּתלֶד ּבֵן וַּתֵֶרא אֹתֹו ּכִי טֹוב הּוא
וַ ִּתצְּפְנ ֵהּו ׁשְֹלׁשָה י ְָרחִים :וְֹלא יָכְלָה עֹוד ַהּצְפִינֹו וַ ִּתּקַח לֹו ֵּתבַת ּגֹמֶא וַ ַּת ְחמְָרה בַ ֵחמָר
ּובַּזָפֶת וַ ָּתׂשֶם ּבָּה אֶת ַהּיֶלֶד וַ ָּתׂשֶם ּבַּסּוף עַל ׂשְפַת ַהיְאֹר :וַ ֵּת ַתּצ ַב ֲאחֹתֹו מֵָרחֹק לְ ֵדעָה
מַה ּי ֵ ָעׂשֶה לֹו :וַּתֵֶרד ּבַת ּפְַרעֹה לְִרחֹץ עַל ַהיְאֹר וְנַעֲֹרתֶי ָה הֹלְכֹת עַל י ַד ַהיְאֹר וַּתֵֶרא
אֶת ַה ֵּתבָה ּבְתֹוְך הַּסּוף וַ ִּתׁשְלַח אֶת ֲא ָמתָּה וַ ִּת ָּק ֶחהָ :וַ ִּתפְּתַח וַּתְִראֵהּו אֶת ַהּיֶלֶד וְ ִהּנ ֵה
נַעַר ּבֹכֶה וַ ַּת ְחמֹל ָעלָיו וַּתֹאמֶר ִמּיַלְדֵי ָה ִעבְִרים ז ֶה :וַּתֹאמֶר ֲאחֹתֹו אֶל ּבַת ּפְַרעֹה
ַה ֵאלְֵך וְקָָראתִי לְָך ִאּׁשָה מֵינֶקֶת מִן ָה ִעבְִרּיֹת וְתֵינ ִק לְָך אֶת ַהּיָלֶד :וַּתֹאמֶר לָּה ּבַת
ּפְַרעֹה לֵכִי וַ ֵּתלְֶך ָה ַעלְמָה וַ ִּתקְָרא אֶת אֵם ַהּיָלֶד :וַּתֹאמֶר לָּה ּבַת ּפְַרעֹה הֵילִיכִי אֶת
ַהּיֶלֶד ַהּז ֶה וְהֵינִקִהּו לִי וַ ֲאנִי ֶאּתֵן אֶת ׂשְכֵָרְך וַ ִּתּקַח ָה ִאּׁשָה ַהּיֶלֶד וַ ְּתנִיקֵהּו :וַּיִגְּדַל ַהּיֶלֶד
וַ ְּתבִאֵהּו לְבַת ּפְַרעֹה וַיְהִי לָּה לְבֵן וַ ִּתקְָרא ׁשְמֹו מֹׁשֶה וַּתֹאמֶר ּכִי מִן ַה ַּמי ִם ְמׁשִיתִהּו:

בעקבות הסיפור

 .1דיון בקבוצות קטנות
התמקדות בסיפור:

»
» מה חשבתם או הרגשתם בזמן ההאזנה לסיפור?
» מה עשתה מרים לאחר שיוכבד שמה את התיבה בסוף על שפת היאור?
מדוע עמדה מרים מרחוק? מה חשבה? כיצד הרגישה?

"סיפור בקיצור"  -בקשו מכמה ילדים לספר בקצרה את סיפורה של מרים .ניתן לבקש
מאחד הילדים להתחיל בסיפור ,מהשני להמשיך וכך הלאה.

חשוב להדגיש שיוכבד שמה את התיבה במקום בטוח יחסית  -בסוף שעל שפת הנהר.
חשוב לאפשר לילדים להביע דעות שונות כלפי המעשה של מרים ,מעשה שהיה בו גם
קושי (להתמיד במשימה) וגם סיכון.

סיפורים בעלי ערך

»
» על מה לדעתכם שוחחו יוכבד ומרים כשחזרו הביתה עם התינוק?

האם לדעתכם הייתה מרים שומרת על התינוק גם אילולא היה אחיה?
כלפי מי אנו חשים יותר אחריות  -בני משפחה ,חברים ,אנשים זרים?
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התמקדות בחיי הילדים:

»
» האם התלבטתם אי פעם בין גילוי אכפתיות וקבלת אחריות לבין התעלמות והתנערות
מאחריות?

האם הרגשתם אי פעם שאתם בצרה? (הלכתם לאיבוד ,הציקו לכם…) האם מישהו עזר
לכם? מי זה היה? מה הרגשתם? האם עזרתם אי פעם לאח או לחבר בעת צרה?

אפשר לתאר מצבים כגון :ראינו חתול קטן שטיפס על העץ ולא ידע איך לרדת ממנו…

»
» האם קרה אי פעם שהטילו עליכם אחריות והיה לכם קשה לעמוד במשימה? מה הרגשתם?
» האם אפשר לגלות אחריות גם כלפי הסביבה החומרית?
אפשר לתאר מצבים שיש בהם פגיעה באיכות הסביבה או ברכוש ,פגיעה שניתן לתקנה
למה חשוב לגלות אחריות? מה אנו מרגישים כשאנו מקבלים על עצמנו אחריות?
לעתים אנו חשים סמכות ,כוח לפעול וחמלה כלפי האחר.

באמצעות גילוי אחריות ,כגון :לסגור ברז מטפטף כדי למנוע הצפה וכדי לחסוך במים.

»

אפשר לעסוק גם ביחס לבעלי חיים ,כגון בצורך להחזיר בעל חיים לבית גידולו הטבעי
לאחר ש"התארח" בכיתה.

 .2מפגש עם יצירות ספרות
ביצירה "עלילות מיקי מהו" מאת אברהם שלונסקי ,מופיע דו–שיח בנושא אחריות .השיר מזמן
שיחה על אחריות ,שיחה שיש בה גם הומור.

מתוך :עלילות מיקי מהו
אל ֶת ּפִט:
ׁשּוב ׁשֹו ֶ
עכְׁשָו אֱמֹור ל ִיּ ,פּוט:
וְ ַ
ח ָר י ּו ת ?
א ְ
מַהּו ֵּפׁשֶר ַ
מׁשִיב ּפּוט:
ׁשּוב ֵ
אל ֶת ּפִט?
אחְָריּות" ׁ -שֹו ֶ
" ַ
טּפְשִׁית!
אל ָה ִ
ּגַם–ּכֵן ׁשְ ֵ
אחְָריּות"  -ז ֶה ...אֵיְך לֹומַר?...
" ַ
אחְָריּות"  -ז ֶה ...מִין ָּדבָר...
" ַ
אׁשֶר...
ׁשֲֶ ...

אּול ַי אּוכַל
משָל:
סּבִיר זֹאת ְּב ָ
ל ְ ַה ְ
מכְנָסָיו שֶל ּפּוט
אִם ְּב ִ
הּכַפְתֹוִרים קַ ּפּוט- ,
ּכָל ַ
אָז י ְַרגִיש ּגַם גֹל ֶם–אִיש,
עסֶק ּבִיש!
עסֶק ֵ
שֶ ָה ֵ
אחָד
אְַך ִהּנֵה ּכַפְּתֹור ֶ
עַל–ּפִי נ ֵס נִשְאַר לְבָד- ,
אחְָריּות
על ָיו ָה ַ
אָז ָ
מכְנָסָיו שֶל ּפּוט!
ְּבעַד ִ

מתוך :אברהם שלונסקי ,עלילות מיקי מהו ,ספרית פועלים ,הקיבוץ הארצי השומר הצעיר,
תל אביב  ,1967עמ' .139-138
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השיר "הכלבה שלי" מזמן שיחה על הקושי שבקבלת אחריות במצבים יומיומיים
המוכרים לילדים.

ַה ַּכלְ ָ ּבה

אבִיגַי ִל ֶּפל ֶד
ׁ ֶש ּ ִלי ֲ /

מּי ָד ְּבל ִי הִּסּוס
ענִיתִ י ִ
" ֶּבטַח!" ָ
אּבָא ּבִּקֵ ׁש ׁשֶאֹוצִיא אֹותָ ּה ּכָל ּבֹקֶ ר,
ּכְׁשֶ ַ
ְּבל ִי לִזְּכֹר אֶת ַהּׁשֶמֶׁש וְ ַהּיַל ְקּוט ֶהעָמּוס
על ֶה ל ִי ַּבּיֹקֶ ר.
וְכַּמָה ּכָל ז ֶה י ַ ֲ
אל ָה
אּמָא ׁשֶּׁשָ ֲ
"ּכַּמּובָן!" ֵהׁשַבְּתִ י ל ְ ִ
אִם אַתְ מִיד ל ְקַ חֲתָ ּה לְטִּיּול ׁשֶל עְַרבִית,
מּל ָה
ּמּל ָה ׁשֶּל ִי זֹו ִ
צהְַרּתִ י ׁשֶ ִ
ִה ְ
ח ׁשְָרבִית.
עמֹד ּבָּה ַּבּגֶׁשֶם אֹו ּבְרּו ַ
א ֱ
ֶ
אְַך ּכָעֵת ׁשֶּנּוקִ י ׁשֶּל ִי הִיא סֹוף סֹוף
עבָר,
ׁשָכַחְּתִ י אֶת ּכָל ַה ְבטָחֹות ֶה ָ
מּבִיט עַל הַּנֹוף
עדִיף ּכָאן לָׁשֶבֶת ַ
מ ֲ
ַ
אּמָא ַרק "ּתֵ כֶף" ּו"כְבָר".
ל ְ ַהּגִיד ׁשּוב ל ְ ִ
אנִי קָ ם וְיֹוצֵא
ּו ְבכָל זֹאת ּבַּסֹוף ֲ
מּל ָה,
ּמּל ָה זֹו ִ
וְֹלאֹ ,לא ַרק ִּבגְל ַל ׁשֶ ִ
ז ֶה ּכִׁשְּכּוׁש ִּבזְנָבָּה הָאֹוהֵב וְרֹוצֶה
עּל ָה.
ׁשֶּגֹוֵרם ל ִי ל ָזּוז וְלָצֵאת ל ִ ְפ ֻ

סיפורים בעלי ערך
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הסיפור "הגיבור הקטן מהרלם" הוא סיפור על אחריות ויוזמה.
יש להדגיש כי זהו אינו סיפור על אירוע שגרתי ,ולכן חשוב לא להעצים את פרטי הסיפור אלא את
הרעיון ואת הערך הטמונים בו .חשוב להדגיש בפני הילדים כי זהו סיפור על מקרה מיוחד ,כדי לא
לעודד אלטרואיזם מוגזם שאינו מותאם ליכולתם של הילדים הצעירים.
לאחר השמעת הסיפור חשוב לשוחח עם הילדים על מצבים מוכרים ויומיומיים שבהם הם יכולים
לגלות אחריות ויוזמה בהתאם לגילם.

הגיבור הקטן מהרלם

 /סיפור עם הולנדי

היה הייתה בהולנד עיירת דייגים קטנה ויפהפיה בשם הרלם ,אשר סכר הגן עליה מפני מי הים.
בבוקר חורפי אחד טיילו שני אחים מן העיירה לאורך הסכר ,טיפסו על הסכר וישבו לנוח.
הם התבוננו בגלים הגדולים הנשברים אל הסכר ובציפורים המעופפות ממעל.
לפתע קרא האח הצעירַ " :הנְס ,הסתכל למטה! אני רואה חור קטן בסכר ,מטפטפים דרכו מים".
"איפה?" שאל הנס ,האח הגדול .הביט הנס בחור ופניו החווירו .הוא ראה חור קטן בסכר.
הוא מיהר והחליק למטה בדק את גודל החור וקרא" :אבוי! אם המים ירחיבו את החור ,אסון
יקרה — הסכר ייפרץ והמים יציפו את העיר" .בינתיים הפכו הטיפות לזרם דקיק והחור הלך
והתרחב .פתאום צץ רעיון בראשו של הנס ,הוא תחב את אצבעו לתוך החור וסתם אותו .אחר
כך אמר לאחיו הקטן" :יאן ,רוץ לעיר והגד לאנשים שיש חור בסכר" .רץ יאן בכל כוחותיו וצעק
לאנשי העיר" :הצילו! יש חור בסכר ,הצילו!" והנס? הוא עמד ולא זז ממקומו ,כשאצבעו נעוצה
בסכר והמים מתיזים קצף על ראשו .הנס רצה להוציא את האצבע ,אך ידע שאם יוציאה,
המים ייפרצו והסכר יתמוטט .כל דקה נמשכה כשעה ,והנה מרחוק נראו האנשים רצים לעברו
של הנס כשבידיהם שקי חול וכלי עבודה" .הצלת את העיר!" קראו בשמחה" ,החזק מעמד ,כבר
אנו סותמים את החור" .הם הוציאו את הנס מן המים קפוא ורועד ,והניחו במהירות שק של חול
ועוד שק של חול עד שיצרו חומה גבוהה שסתמה את הפרצה וחיזקה את הסכר .מאז קראו
כולם להנס "הגיבור הקטן מהרלם" .ומאז ועד היום מסופרת לילדי הולנד האגדה על הנס הקטן
שהציל את העיר.

 .3פעילות יצירה

»
» אפשר להשתמש ב"עולם הקטן" (שולחן חול) כדי לעצב את הסביבה שהסיפור
המקראי מתרחש בה :את היאור ואת הסוף על שפת הנהר .את הדמויות (בת פרעה

אפשר להציע לילדים לכתוב או לצייר מכתב למרים :אילו יכולתם לשלוח מכתב למרים,
מה הייתם כותבים או מציירים בו?

ונערותיה ,יוכבד ,מרים ומשה) אפשר ליצור במגוון חומרים ולעצב עבורן תלבושות
ואביזרים מתאימים.
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 .4פעילות דרמה
משחק תפקידים :בקשו מכמה ילדים לנסות "להיכנס לנעליה" של מרים העומדת על
שפת היאור :מה היא עושה? (שרה שיר ערש ,מתפללת ,מתבוננת לצדדים) ,מה היא אומרת
לעצמה?
המחזת הסיפור :אפשר לחלק את הסיפור לשלוש תמונות ולעצב שלוש תפאורות שונות:
ביתם של עמרם ויוכבד ,שפת היאור ובית המלוכה .אפשר לחלק את הכיתה לשלוש קבוצות
שיציגו את שלושת חלקי הסיפור.

 .5עשייה ערכית
אפשר לעודד פעולות שיש בהן מרכיב של קבלת אחריות לאורך זמן ,כמו טיפוח חצר הכיתה
(ניקיון וגינון) ,טיפוח קשר עם חבר חולה וכדומה.
אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות משימה ,על פי בחירת הילדים ,או לערוך הצבעה לבחירת
משימה משותפת אחת לכל הכיתה.
כמו כן ,ניתן להציע להורים ולילדים לבחור משימה (אחת מתוך כמה אפשרויות) שיש בה
גילוי אחריות כלפי הקהילה ,כמו :איסוף ספרים וצעצועים לנזקקים וכדומה.

 .6פעילות לשונית
לפניכם כמה פסוקים מן הסיפור המקראי ששובצו בתוך הסיפור המעובד .מומלץ להדגיש
אותם במהלך קריאת הסיפור.
שמות ,פרק ב' פסוק ד':

"וַ ֵּת ַתּצ ַב ֲאחֹתֹו מֵָרחֹק לְ ֵדעָה מַה ּי ֵ ָעׂשֶה לֹו".
שם ,פסוק י':

"וַ ִּתקְָרא ׁשְמֹו מֹׁשֶה וַּתֹאמֶר ּכ ִי מִן ַה ַּמי ִם ְמׁשִיתִהּו".
הצעות לשימוש בפסוקים או בביטויים מתוכם כדי שיהפכו לחלק משפת הילדים:

»
» כתבו באותיות גדולות וחלולות את אחד הביטויים .הילדים יוכלו לעטר ולקשט אותו
בצביעה ,בהדבקה וכדומה .תלו את הביטוי המקושט על "לוח הסיפור" או במקום
שבצו את הביטויים בשפתכם במידת האפשר.

סיפורים בעלי ערך
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»
» הילדים יציגו ביטוי שבחרו ,יוסיפו לו משפטים משלהם ויספרו את הסיפור בשיבוץ הביטוי
או הפסוק.
» קבוצת ילדים תציג את אחד הביטויים בפנטומימה ,וילדי הכיתה ינחשו מהו הביטוי.
הילדים יציירו ביטוי שבחרו ,או לחלופין יבחרו ביטוי או פסוק מתאים לציור שציירו.

חשוב להמשיך ולהשתמש בביטויים גם כאשר מסיימים ללמוד את הסיפור .כדאי לאגד את
הביטויים והפסוקים המאוירים באלבום שיישאר לעיון בספריית הכיתה.
נוסף על כך אפשר לעסוק במילה "אחריות" .ניתן לכתוב את המילה על הלוח ,להצביע על כך שהיא
אחֵר" ,ולדון בקשר הסמנטי (=קשר של משמעות) שביניהן.
מכילה בתוכה את המילה " ַ

 .7מפגש עם יצירות אמנות
בערכת יצירות האמנות שש יצירות העוסקות בסיפורם של מרים ומשה התינוק .היצירות מתארות
רגעים שונים בסיפור המקראי .ניתן להציג בפני הילדים יצירה אחת או יותר ,על פי שיקול דעתכן.
לפניכן נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות אמנות המתאימות לכל היצירות .בחרו מנקודות
אלה את המתאימות לכן בסדר הרצוי לכן ,על פי הזמן העומד לרשותכן ,יכולות התלמידים ,אופי
היצירה וכו'.
לאחר תיאורה הקצר של היצירה תמצאו בחלק מהיצירות כמה נקודות נוספות לדיון המתאימות
ליצירה המסוימת בלבד.
תיאור היצירות במדריך מובא על פי הסדר הכרונולוגי של יצירתן.

נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות האמנות:
.1

הבעת רשמים ראשונים על היצירה.

.2

דיון במאפיינים השונים של היצירה :טכניקה ,צבעים ,צורות ,פרופורציות ,דמויות ורקע.

.3

דיון בדמויות המתוארות ביצירה :תנוחות גוף ,לבוש ,הבעות פנים ,יחס הדמויות זו אל זו.

.4

פיתוח חשיבה יצירתית :מה מרגישות הדמויות בציור? מה הן חושבות?
מה אומרות הדמויות זו לזו?

.5

השוואת היצירה לסיפור המקראי :מה מן המסופר במקרא בחר האמן לתאר?
מה הדגיש ומה השמיט?

.6

הצעת שמות ליצירה ודיון בשם שהאמן נתן לה.

.7

הצגת שם האמן ומידע רלוונטי עליו.

.8

השוואה בין יצירות שונות המתארות סיפור מקראי אחד.
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 .5מציאת משה בתיבה
אמנות אתיופית נוצרית עממית
על היצירה:
ציורי התנ"ך באתיופיה צוירו רק בידי נוצרים .לפנינו ציור על קלף
שנקנה באחד השווקים באתיופיה במאה העשרים .זוהי אמנות
עממית ולכן לא ידוע לנו מי צייר את הציור ומתי .באתיופיה
נפוצה התופעה של העתקת ציורים בנושאים תנ"כיים מציורי קיר בכנסיות ,מכתבי יד או
מלוחות עץ מצוירים (איקונות) שהוסרו ממקומם המקורי .היצירה שלפנינו הועתקה ככל
הנראה ממקור מימי הביניים.
סגנון הציור נאיבי וסכימתי .אין בציור עומק ולא תנועה טבעית של העצמים .קפלי הבגד וגלי
הים אינם זורמים בטבעיות .הפרופורציות של הדמויות מעוותות  -הראשים גדולים ,העיניים
בולטות במיוחד והדמויות נמוכות .קווי המתאר בולטים ,דבר התורם לשטיחות הציור.
במרכז הציור ניצבת התיבה ובה משה התינוק .מעליה עומדת נערה ,אמתה של בת פרעה,
שנשלחה להוציא את התיבה ממי הנהר (שימו לב שעל פי ציור זה ,להבדיל מפשט הסיפור
המקראי ,הונחה התיבה ביאור ולא בסוף!) .משמאל לתיבה עומדת בת פרעה עטויה
בגלימה .מאחוריה עומדות שתי נערות נוספות .מימין לתיבה עומדת מרים ,מביטה בתיבה

בדאגה .ברגע זה היא כנראה מציעהַ " :ה ֵאלְֵך וְקָָראתִי לְָך ִאּׁשָה מֵינֶקֶת מִן ָה ִעבְִרּיֹת וְתֵינ ִק
הּיָלֶד"? הנערה העומדת מעל לתיבה שולחת מבט אל בת פרעה בציפייה לדעת מה
לְָך אֶת ַ
תהיה תשובתה .מבטּה מעצים את הרגע המתואר בציור :רגע השאלה הגורלית.

 .6אם משה
שמעון סולומון
1860
על האמן:
שמעון סולומון ( )1905-1840נולד למשפחה יהודית בלונדון.
בשנת  1856הוא החל את לימודיו באקדמיה המלכותית .כבר
בשלב מוקדם של הקריירה שלו התחבר לאגודת אמנים אנגליים
שכונתה "אחוות הפרה–רפאליטים" .אגודה זו העריצה את האמנות
הפשוטה של תחילת המאה החמש–עשרה (הרנסנס המוקדם)
ויצאה כנגד הסגנון התאטרלי ההדור שפיתח הצייר רפאל .שמעון
סולומון ,כיתר חבריו ,צייר רק נושאים "רציניים"  -בדרך כלל
נושאים דתיים או רומנטיים.
על היצירה:
במרכז הציור עומדת יוכבד האוחזת בבנה התינוק .לצדה עומדת מרים אוחזת בתיבה

סיפורים בעלי ערך

הריקה .הרגע המתואר הוא הוצאת משה ממחבואו בבית אל היאור ,שם יוצפן בתוך התיבה.
האם ובתה נראות מאוחדות במעשה .חלקה של מרים מובע בכך שהיא נושאת את התיבה
הריקה .פניהן של יוכבד ומרים ממוקדות במשה והן מביעות דאגה וציפייה .הדמויות מוארות
על רקע חלל הבית החשוך על מנת להעצים את החוויה .אור בוקע מן החלון שברקע והוא
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מסמל את התקווה לעתיד טוב יותר .היונים שעל אדן החלון עומדות מתחת לכלי מיתר
בצורת קשת העשוי מקרן של בעל חיים ,רמז לכך שצפוי למשה "סוף טוב" ,כמו סופו של
סיפור תיבת נוח.
נקודות נוספות לדיון:
 .1מהו תפקידה של מרים על פי הציור שלפנינו?
 .2מה צִייר הצייר על אדן החלון? מה מזכירות לנו הקשת והיונים?
מדוע רצה האמן להזכיר את סיפור המבול?

" .7ותשם בה את הילד ותשם בסוף על
שפת היאור" (שמות ,פרק ב' פסוק ג')
אבל פן
מתוך :תמונות התנ"ך ,ירושלים1923 ,
על האמן:
אבל ּפָן ( )1963-1883נולד ברוסיה הלבנה וכבר בגיל צעיר החליט
לבחור בקריירה של אמן .כשפרצו פרעות קישינב בפסח  1903נסע
לתעד בציור את רדיפות היהודים .זו הייתה התחלתו של מפעל
תיעוד מתמשך של הגורל היהודי .ב– 1903היגר פן לפריז גם שם
צייר נושאים מחיי היהודים ,וכמעט בכולם הדגיש את עליבותם של
חיים אלה .בצד העיסוק ברישומי גורל היהודים עסק פן גם ברישום
הומוריסטי .אבן דרך בהתפתחותו האמנותית הייתה פעילותו בעיתונות המצוירת הצרפתית
כמאייר הומוריסטי ולעתים פוליטי .בשנת  1920עלה פן לארץ ישראל והחל ללמד בבצלאל.
על שינוי סגנונו האמנותי מאז הגיעו ארצה כתב פן בשנת " :1941באה תמורה בתפיסתי
את העניינים מאז השתקעתי בירושלים ומאז החילותי במעשה יצירה בנושאי התנ"ך ...ההווי
הרוסי והצרפתי אין להם ולחיי התנ"ך וצבעיהם ...ולא כלום".
גיבורי המקרא מוצגים בציוריו כטיפוסים מזרחיים בני זמנו .בנוסף לכך ,סגנון יצירתו רומנטי,
תאטרלי ודרמטי  -בהתאם לדרך שבה תפסה הבורגנות האירופית את המזרח .פן נחשב לאמן
היהודי הראשון שהתנ"ך עמד במרכז יצירתו .המבקרים הדגישו שפן השכיל להבין כיהודי "את
חצאי המילים ,את בין המילים ,את המדרשים ואת בין השיטין" ולכן היה יכול למסור תיאור
מורכב יותר ,אנושי יותר ,וכביכול אישי יותר של גיבורי התנ"ך .את סדרת ציורי התנ"ך יצר פן
בטכניקה של הדפס אבן (ליטוגרפיה) .הוא המשיך לצייר נושאים תנ"כיים עד יומו האחרון.
על היצירה:
האירוע המתואר בציור שלפנינו הוא רגע הכנסתו של משה לתיבה .האירוע דרמטי
מאוד והוא מתואר בסגנון הבעתי–תאטרלי .במרכז הציור עומדת יוכבד האוחזת בבנה
התינוק ,לרגליה כורעת בתה מרים .תנוחתה של מרים אינה יציבה ,נראה כאילו היא
נמצאת במהלך תנועה המתנגדת לעצם המעשה .פניה של מרים מביעות חרדה והיא
אינה משלימה עם גורל אחיה .אמה ,לעומת זאת ,מפגינה עצבות עמוקה ושקטה.
נראה שיוכבד השלימה עם המעשה והיא עומדת ,ברגע זה ממש ,להכניס את בנה
לתיבה מרופדת בד .הצמחייה המועטת רומזת למקום הנחת התיבה בסוף .אחיזתה של
יוכבד את משה היא ספק מחבקת ומגוננת ,ספק מרחיקה .הדמויות מעוצבות כדמויות
מזרחיות ,בדומה לכל הדמויות בציורי התנ"ך של אבל פן.
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 .8הצלת משה
מארק שאגאל
1931
על האמן:
מארק שאגאל ( )1985-1887נולד בעיירה ויטבסק שברוסיה
וחי בצרפת .הוא נחשב לצייר היהודי הגדול בכל הזמנים .סגנון
הציור שלו הושפע רבות מהזרם הקוביסטי וציוריו מתאפיינים גם
בעולם סוריאליסטי של דמיון ,זיכרונות וחלומות .הוא הרבה לצייר
את זיכרונות ילדותו ואת הווי החיים בעיירה היהודית במזרח
אירופה .בשנות השלושים החל לצייר סדרת ציורי תנ"ך; מפעל
זה התעכב בשל מלחמת העולם השנייה והתחדש בשנת .1948
בציורי התנ"ך של שאגאל ניכרים דמיון וחדשנות מחד גיסא,
והסתמכות על מסורות ויזואליות נוצריות מאידך גיסא.
על היצירה:
הציור שלפנינו מצוייר בצבעי גואש וצבעי שמן .הרגע המתואר בציור הוא מציאת התיבה
ובה התינוק :בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור בלוויית נערותיה ,היא מבחינה בתיבה ושולחת
את אמתה לקחתה .למעלה מימין עומדת בת פרעה .היא לבושה בהידור ,כתר מלכות
עוטר את ראשה ,והיא מתבוננת בסקרנות לעבר התיבה .משמאלה ,בסמוך לתיבה נראית
האמה רוכנת אל התיבה ומושיטה את ידיה לקחתה .צבעם הקודר של המים ושל השמים
מרמז על הרגע הדרמטי והגורלי המתואר בציור.
נקודות נוספות לדיון:
.1

בציור זה מרים אינה מצויירת .היכן לדעתכם היא הייתה?

.2

אפשר לצלם את התמונה ,להדביקה על רקע לבן ולהזמין את הילדים
להמשיך את הציור על גבי הדף הריק ו"לצרף" את מרים ליצירה.

 .9מרים ,יוכבד ומשה התינוק
פיליפ רטנר
מתוך תנ"ך צפת2000 ,
על האמן:
פיליפ רטנר ,יליד ארה"ב ,הוא אמן רב–תחומי העוסק בפיסול ,ציור,
גרפיקה ,אמנות הוויטראז' ויצירת שטיחי קיר .בשנת  1984הקים
רטנר את המוזאון הישראלי לתנ"ך בצפת ,ומאז הוא משקיע את
מרבית זמנו בפיסול ובציור של נושאים מקראיים.
על היצירה:

סיפורים בעלי ערך

ציור זה מתאר את מרים ויוכבד מניחות את התיבה במים (שימו
לב ,במי הנהר ולא בסוף שעל גדותיו!) .יצירה זו היא שילוב של
רישום וציור בצבע .האחיזה המשותפת של יוכבד ומרים בתיבה
והתרכזותן בה מחזקות את תחושת האחריות המשותפת לגורל התינוק .כדאי לשים
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לב גם לכיתוב הייחודי של שמות הדמויות ולשימוש בצורות הגיאומטריות שרק בתוכן
נעשה שימוש בצבע.
נקודה נוספת לדיון:
 .1למה לדעתכם בחר האמן לכתוב את שמות הדמויות ביצירה?

 .10מרדכי בק
מרים  -נסיכת מצרים
2004
על האמן ודרך יצירתו:
מרדכי בק נולד באנגליה בשנת  ,1944הוא עלה לישראל
ב– 1973ומאז הוא יוצר בירושלים .בק פרסם עד כה שלושה
ספרי הדפסים בנושאים תנ"כיים.
יצירותיו של בק שבערכת היצירות נוצרו במיוחד עבור התכנית
"סיפורים בעלי ערך" בטכניקה של הדבקת חיתוכי נייר .בק מספר
על הטכניקה" :טכניקה זו נראית אולי טכניקה פשוטה ,אפילו
פשטנית ,אבל למעשה אין זה כך .מוגבלויותיה של טכניקה זו
ברורות  -יש בה צבעים וצורות אך אין בה גוונים ליצירת צללים
וכדומה .יש ליצור את כל מרכיבי היצירה מהנייר החלק  -להחליט
אילו צורות עדיפות ואיך לשלב את הצבעים והצורות .יש לבנות את התמונה בידיעה שכל
חלק עשוי לגרום לתזוזה של החלקים אחרים ,עד שהכל מוכן להדבקה".
על היצירה:
בק" :מרים ,גיבורה אמיצה .אלמלא הצילה את אחיה התינוק  -לא הייתה יציאת מצרים.
הגאולה התאפשרה רק הודות לאחווה האמתית".
נקודות נוספות לדיון:
.1

מיהי הדמות המרכזית בתמונה? איך אנחנו מזהים אותה? מדוע החליט
האמן לתאר אותה דווקא בדרך זו?

.2

האמן נתן ליצירתו את השם "מרים  -נסיכת מצרים".
מדוע הוא כינה את מרים "נסיכה"? האם לדעתכם היא הייתה
"נסיכה"?

.3

מדוע עיצב האמן מסגרת של צמחי סוף סביב הדמויות?
המסגרת משרה ביטחון? המסגרת רומזת למקום שמרים הסתתרה בו?
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מפגש סיכום
מומלץ לערוך מפגש לסיכום העיסוק בסיפור ובערך .מטרת הסיכום במליאה היא לאפשר
למחנכת להאזין לילדים ,ולילדים לשמוע זה את זה.
תפקיד המחנכת כמנחה הוא לסכם את דברי הילדים תוך הרחבה ,המשגה וקישור בין הרעיונות
השונים .אפשר לסכם את הנושא בחידונים ,במשחקים ,בהצגות ובפנטומימה .כמו כן אפשר
להקרין תצלומים או קטעי וידאו שצולמו במהלך העבודה על הסיפור והערך.
לקראת מפגש הסיכום אפשר לערוך תצוגה המתעדת שלבים שונים בעבודה על הסיפור המקראי
ועל הערך — תצלומים ,עבודות של הילדים ,ספרים ,חפצים ועוד.

הצעה לשאלות מנחות לדיון המסכם:

»
» מה הרגשתם או חשבתם כששמעתם את הסיפור?
» האם היה בסיפור משהו קשה או לא נעים?
» איזו דמות בסיפור עניינה אתכם במיוחד?
» מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור?
» איזה שם ניתן לתת לסיפור?
» איזה פתגם מתאים לסיפור?
אפשר למצוא פתגם מתאים או להזמין את הילדים להמציא פתגם משלהם.
» לאחר שסיפרנו את הסיפור ,ציירנו ,גזרנו ,הצגנו ,התבוננו ביצירות אמנות( ...הזכירו את
הפעילויות שנערכו בעקבות הסיפור והערך) — מאיזו פעילות נהניתם במיוחד?
» בדיון זה רצוי להזכיר פסוקי מפתח ומושגים מרכזיים שנלמדו ולשלב היגדים ,רעיונות
ותובנות שהעלו הילדים במהלך העבודה.
מי יכול לספר את הסיפור המקראי בקיצור?
ניתן להציג את הסיפור בתאטרון בובות לשם החזרה.

קישורים
סיפורי מקרא נוספים העוסקים באחריות הם למשל:
סיפור גן עדן (בראשית פרק ג') — אדם מטיל את האחריות לחטא על חוה וחוה על הנחש;
סיפור יונה הנביא — רב החובל והמלחים וכן אנשי נינוה והמלך בראשם מקבלים אחריות לגורלם;
מגילת אסתר — מרדכי ואסתר מקבלים אחריות לגורל בני עמם.
נושאים אחרים הנלמדים בכיתה ואפשר לקשרם לסיפור ולערך שנלמדו הם:

סיפורים בעלי ערך

בעלי חיים המטפלים ברגישות ובאחריות בצאצאיהם (באמצעות צפייה בסרטי טבע או בתצלומים);
נושאים הקשורים באיכות הסביבה וקישורם לסיפור הבריאה  -השליטה על העולם "ורדו בדגת הים"
(בראשית ,פרק א' פסוק כ"ח) ניתנה לאדם יחד עם האחריות לשמירה על העולם "לעבדה ולשמרה"
(שם ,פרק ב' פסוק ט"ו).
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יחידה שלישית

משה ובנות יתרו עזרה לאחר
שמות ,פרק ב' פסוקים ט"ו—י"ז

 ...וַּיִבְַרח מֹׁשֶה ִמּפְנֵי פְַרעֹה וַּיֵׁשֶב ּבְאֶֶרץ ִמ ְדי ָן וַּיֵׁשֶב עַל ַהּבְאֵרּ :ולְכֹהֵן ִמ ְדי ָן ׁשֶבַע
ּבָנֹות וַ ָּתבֹאנ ָה וַ ִּת ְדלֶנ ָה וַ ְּת ַמּלֶאנ ָה אֶת הְָר ָהטִים לְ ַהׁשְקֹות צֹאן ֲאבִיהֶן :וַּיָבֹאּו הָֹרעִים
וַיְג ְָרׁשּום וַּיָקָם מֹׁשֶה וַּיֹוׁשִעָן וַּיַׁשְקְ אֶת צֹאנ ָם:

עיון בערך :עזרה לאחר
כדי להבין את הערך "עזרה לאחר" וליישמו אנו נדרשים ,קודם כול ,להיות מסוגלים לראות בזולתנו
בני אדם בעלי רצונות וצרכים משל עצמם .ילדים צעירים לומדים בהדרגה להתייחס אל בני אדם
אחרים ,ליצור עִמם קשרים ,לעזור ולהיעזר .לכל ילד וילדה יכולות שונות בתחום החברתי בהתאם
לגילם ,אישיותם והשפעות הסביבה עליהם .התמקדות בערך "עזרה לאחר" באמצעות סיפורים
ופעילויות ,מאפשרת לילדים לעסוק בנושא ,כל אחד "מן המקום" שבו הוא נמצא .חשוב מאוד
לעסוק בערך חברתי זה ,לצד הדגש המושם כיום על הפרט וקידומו.

לערך "עזרה לאחר" בסיפור זה כמה היבטים:

»
» מעגלי קִרבה במתן עזרה :משה הגיש עזרה לנשים זרות — מעם אחר; לא לבני משפחתו
או לבני עמו אלא למשתייכים למעגל קרבה רחוק ממנו.
» נדיבות — נתינה מעל למצופה :משה סייע לבנות יתרו יותר ממה שהן היו זקוקות לו
באותו הרגע — לבד מסילוק הרועים ,הוא גם השקה את צאנן.
» עזרה "שלא על מנת לקבל פרס" :משה לא ביקש מבנות יתרו לגמול לו על הסיוע
שהגיש להן; יתרו לימד את בנותיו להכיר טובה לאדם שעזר להן.
גילוי אכפתיות ורגישות לגורל החלש :משה לא היה אדיש למצוקתן של בנות יתרו ,ולא
התעלם מהן.
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מבוא מקראי
קורות חייו של משה ,המנהיג הגדול של עם ישראל בראשית תולדותיו ,המנהיג שהוציא את
בני ישראל ממצרים והנהיג אותם ארבעים שנה במדבר ,מתוארות בהרחבה בספר שמות .משה
נולד לאחר גזירתו האכזרית של פרעה להשליך את כל היילודים הזכרים מבני ישראל למימי
היאור .הוא ניצל בזכות פיקחותה של אמו שבנתה לו תיבה והניחה אותה על שפת היאור ,בזכות
האחריות והתושיה שגילתה אחותו ובזכות התכנית האלוהית שהביאה למקום דווקא את בת
פרעה .בת פרעה חמלה על התינוק הבוכה ואימצה אותו לבן .כך קרה שמשה ,בן העבדים ,גדל
כנסיך בבית המלך.
אולם על אף שנתחנך כבנה של בת פרעה לא שכח משה את אחיו המשועבדים .בבגרותו יצא
אל אחיו ,בני עמו ,וראה בסבלותם .באחד מביקוריו אצל בני עמו היה עד למעשה של התעללות
בחלש — הוא ראה איש מצרי ,כנראה אחד מן הנוגשים ,שרי המסים ,מכה איש עברי .תגובתו

של משה ,שגדל כבן חורין בין אצילים ,הייתה מידית "וַּיִפֶן ּכֹה וָכֹה וַּי ְַרא ּכ ִי אֵין אִיׁש וַּי ְַך אֶת ַה ִּמצ ְִרי
מנ ֵהּו ּבַחֹול" .במעשה זה (שאי אפשר להתעלם מן הממד האלים שבו) חשף משה לראשונה
וַּי ִ ְט ְ
תכונות בולטות באישיותו ,תכונות שיבואו לידי ביטוי גם בהמשך חייו — רדיפת צדק ושאיפה
לחירות ,אומץ וגבורה ,ונכונות להתקומם נגד עריצים.
אולם אף על פי שמשה הקפיד לבדוק שאין אף אדם בסביבה ,המעשה שעשה נודע (אולי האיש
שמשה הציל סיפר את שאירע לבני עמו) .ביום השני קרה מקרה דומה ,אלא שהפעם היו אלה
ֵרעֶך"? ענה

שני אנשים עברים שרבו ביניהם .כשפנה משה אל המכה "וַּיֹאמֶר לָָרׁשָע :לָּמָה ַתּכ ֶה
ּמצ ְִרי"? משה
לו האחרון" :מִי ׂשָמְָך לְאִיׁש ׂשַר וְׁשֹפֵט ָעלֵינּו ַהלְהְָרגֵנִי ַאּתָה אֹמֵר ּכ ַ ֲאׁשֶר הַָרג ְ ָּת אֶת ַה ִ
הבין שדבר הרצח נודע ,וברח מפרעה שביקש להורגו ,אל ארץ מדין.
משה שנראה כאיש מצרי ,ישב על יד הבאר בארץ מדין ושם אירע המקרה השלישי שבו התערב
בסכסוך ונחלץ להגנתו של החלש .הפעם התגלה הסכסוך בין שתי קבוצות של נכרים — שבע
בנות יתרו יצאו להשקות את צאנן במי הבאר ,והנה באו לשם רועים אחרים וגירשו אותן משם:

"ּולְכֹהֵן ִמ ְדי ָן ׁשֶבַע ּבָנֹות וַ ָּתבֹאנ ָה וַ ִּת ְדלֶנ ָה וַ ְּת ַמּלֶאנ ָה אֶת הְָר ָהטִים לְ ַהׁשְקֹות צֹאן ֲאבִיהֶן וַּיָבֹאּו הָֹרעִים
וַיְג ְָרׁשּום" .כשחזה משה במעשה זה של התעמרות חזק בחלש התעורר בו שוב חוש הצדק ,והוא
מיהר להושיע את בנות יתרו מיד הרועים וגם השקה את צאנן" :וַּיָקָם מֹׁשֶה וַּיֹוׁשִעָן וַּיַׁשְקְ אֶת צֹאנ ָם".
סיפור הצלה זה ,שכולו חיובי ,העלה את מעמדו של משה מפליט לבן בית — אביהן של הנערות
אסף את משה לביתו ואף נתן לו את בתו ציפורה לאישה .לציפורה ומשה נולדו שני בנים ,גרשום
ואליעזר .משה המשיך לשבת בבית יתרו (הקרוי גם רעואל או דעואל) כוהן מדין והיה לרועה צאנו,
עד היום שבו זכה להתגלות ה' בסנה הבוער.
שלושת סיפורי ההצלה ,המציגים את משה כעושה צדק ,ולא ממניעים לאומיים בלבד ,הם

סיפורים בעלי ערך

מעין פתיחה לתיאור מפעל חייו של משה — המנהיג האמיץ שהקדיש את חייו לישועתו של
עם ישראל.
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יחידה  :3משה ובנות יתרו

לקראת הסיפור
שיחה:
מה ידוע לכם על גיבורי הסיפור :משה ,פרעה ,יתרו ובנותיו?
האם אתם הם מכירים את הסיפור על משה ובנות יתרו?
מטרת השאלות היא לאפשר לילדים לבטא ידע מוקדם על הדמויות ועל הסיפור.

ראליה מקראית:
חשוב לספר לילדים על חיי הרועים בתקופה המקראית ולשלב בסיפור מושגים כמו :באר ,רהט,
צאן ורועים .כדאי להדגיש במיוחד את המשימות ואת הקשיים שעמדו בפני הרועים והרועות בטיפול
בעדרים .ניתן לשלב בהסברים את התצלום "שומרוניות שואבות מים ליד שכם" המצורף לערכת
יצירות האמנות (כרטיס מספר .)14

הסיפור

"וַּיָקָם מֹׁשֶה וַּיֹוׁשִעָן" — מֹׁשֶה ּובְנֹות יִתְרֹו
וַּי ַ ֲעבִדּו ִמצ ְַרי ִם אֶת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל ּבְפֶָרְך .וַיְמְָררּו אֶת ַחּי ֵיהֶם ּבַ ֲעבֹדָה ָקׁשָה ּבְחֹמֶר ּובִלְבֵנִים...
עבִידּו אֶת ְּבנֵי יִׂשְָראֵל ַּבעֲבֹודַת ּפֶֶרְךַּ ,בעֲבֹודָה קָ ׁשָה .יֹום יֹום ,ל ְֹלא מְנּוחָה ,הֵם
ּמצְִרים ֶה ֱ
ַה ִ
עבְִרי,
מחֹמֶר וְתֶ בֶן ּובָנּו לְפְָרעֹה עִָרים ּגְדֹולֹותּ .בְאֹותֹו ַהּזְמַן ּגָדַל מֹׁשֶהַ ,הּיֶל ֶד ָה ִ
עבְדּו  -לִּבְנּו ל ְ ֵבנִים ֵ
ָ
מצְַרי ִם; הּוא ָראָה אֶת
מּבֵית ּפְָרעֹה וְהִתְ ַהּל ְֵך ְּבאֶֶרץ ִ
מצְַרי ִםּ .כְׁשֶ ָּבגַר מֹׁשֶה ,יָצָא ִ
מל ְֶך ִ
ְּבבֵית ּפְָרעֹהֶ ,
ּמצְִרים ִה ְפּגִינּו ּכְלַּפֵיהֶם.
טעֵר עַל ַהּיַחַס הַָרע ׁשֶ ַה ִ
צ ַ
סבְֹלתָ ם וְ ִה ְ
אחָיו ְּבנֵי יִׂשְָראֵל ְּב ִ
ֶ

וְ ִהּנֵה ְּב ֶאחָד ַהּיָמִיםּ ,בְעֹודֹו ְמ ַהּלְֵך ְּבאֶֶרץ ִמצְַרי ִםָ ,ראָה אִיׁש ִמצ ְִרי ַ
מאֹד
מּכ ֶה אִיׁש ִעבְִריּ .כָעַס מֹׁשֶה ְ
ּצ ָדדִים ,יָמִינָה ּוׂשְמֹאל ָה ,קָ דִימָה
ּמצְִריִ .הּבִיט מֹׁשֶה לְכָל ַה ְ
עׂשֵהּו ׁשֶל ַה ִ
עּל ֵם מִמַּ ֲ
חל ִיט ֹלא לְהִתְ ַ
וְ ֶה ְ
ּמצְִרי ,הַָרג אֹותֹו
מסְּתַ ּכֵןִ ,הּכָה אֶת ַה ִ
ּסבִיבָה ,וְאַף ׁשֶּיָדַע ׁשֶהּוא ִ
וַאֲחֹוָרהָ .ראָה מֹׁשֶה ּכִי אֵין אִיׁש ַּב ְ
טמַן אֹותֹו ּבַחֹול.
וְ ָ
לְ ָמחֳָרת ׁשּוב יָצָא מֹׁשֶה ,וְ ִהּנ ֵה ׁשְנֵי ֲ
ּמּכֶה
אנָׁשִים ִעבְִרים נִּצ ִים ָ -רבִים ּבֵינֵיהֶםָּ .פנָה מֹׁשֶה אֶל ָהאִיׁש ַה ַ
וְ ָאמַר לֹו" :לָּמָה ַ
ּמּכֶהַ " :האִם אַּתָ ה רֹוצֶה לַהֲֹרג אֹותִ י ּכְמֹו ׁשֶהַָרגְּתָ אֶת
ענָה לֹו ָהאִיׁש ַה ַ
תּכ ֶה ֵרעֶָך?" ָ
ַה ִּמצְִרי?" נִ ְבהָל מֹׁשֶה וְ ָחׁשַב ְּבלִּבֹו ָאכ ֵן נֹודַע ַ
עׂשָיו נֹודְעּו
מ ֲ
מּי ָד ׁשֶאַף ׁשֶּנִזְהַר ַ
ה ָּדבָר! מֹׁשֶה ֵהבִין ִ
חל ִיט מֹׁשֶה
מצְַרי ִםִ ,הּגִיעָה ַהּׁשְמּועָה וְהּוא ְּבוַּדַאי רֹוצֶה ל ְהֹוְרגֹוֶ .ה ְ
מל ְֶך ִ
ּבַָרּבִים; ּגַם אֶל ּפְָרעֹהֶ ,
מהֵר!
ּמצְַרי ִם ּו ַ
מ ִ
ח ִ
על ָיו לִבְֹר ַ
ׁשֶ ָ
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עלְמָה
אׁשֶר נֶ ֶ
עצֹרִ .הּבִיט מֹׁשֶה לְאָחֹור עַד ֲ
מ ְּבל ִי ל ַ ֲ
ּמ ְדּבָר ַהּגָדֹולָ .רץ עֹוד וְעֹוד ִ
ָרץ מֹׁשֶה ּובַָרח אֶל ַה ִ
1
מצְַרי ִם ֵ
אֶֶרץ ִ
אחַר יָמִים
ּטּי ִים יֹותֵ ר ּוכְ ֵבדִים יֹותֵ ר .ל ְ ַ
א ִ
עדָיו ִ
צ ָ
מעֵינָיוּ .כְכָל ׁשֶאְָרכָה ַהּדֶֶרְך נַעֲׂשּו ְ
ּמהֶם ׁשָתּו
צּדָּה ְר ָהטִים ׁשֶ ֵ
מי ִם ּול ְ ִ
מ ְדי ָן .מֵָרחֹוק ָראָה ְּבאֵר ַ
מּׂשֶה לְאֶֶרץ ִ
ע ִ
ַרּבִים ׁשֶל מְנּוסָה ִהּגִי ַ
2
ַהּצֹאן .יָׁשַב מֹׁשֶה עַל י ָד ַה ְּבאֵר.
מ ְדי ָן.
מ ְדי ָן ּגָר אִיׁש חָׁשּוב ּוׁשְמֹו י ִתְ רו .י ִתְ רֹו ָהי ָה ּכֹהֵן ִ
ְּבאֶֶרץ ִ
עדִָרים
אבִיהֶןְּ .בכָל יֹום הֹול ְכֹות הָיּו עִם ָה ֲ
מ ְדי ָן הָיּו ׁשֶבַע ּבָנֹותַ .הּבָנֹות הָיּו רֹועֹות אֶת צֹאן ֲ
לְכֹהֵן ִ
מי ִם מִן ַה ְּבאֵר.
לַּמְִרעֶהּ ,ולְעֵת עֶֶרב הָיּו ׁשָבֹות ל ְ ַהׁשְקֹות אֶת ַהּצֹאן ַ
אבָק נִּׂשְאּו ּבָרּוחַ .קֹולֹות צֹאן נִׁשְמְעּו מֵָרחֹוק .אֶל
ענְנֵי ָ
סבִיבֹוַ .
יָׁשַב מֹׁשֶה לְי ַד ַה ְּבאֵר וְהִתְ ּבֹונֵן ְ
ַה ְּבאֵר קָ ְרבּו ּובָאּו ּבְנֹות י ִתְ רֹוְ ,מז ְָרזֹות אֶת צֹאנָן ּבִקְ ִריאֹות ָרמֹות .וַ ָּתבֹאנ ָה וַ ִּת ְדלֶנ ָה וַ ְּת ַמּלֶאנ ָה אֶת

הְָר ָהטִים לְ ַהׁשְקֹות צֹאן ֲאבִיהֶן.
חבֶל אֶל
הִתְ ּבֹונֵן מֹׁשֶה ִּבבְנֹות י ִתְ רֹו וְָראָה אֹותָ ן ַּבעֲבֹודָתָ ן הַּקָ ׁשָהּ ,כֵיצַד מֹוִרידֹות הֵן אֶת ַה ְּדל ִי ַּב ֶ
ּמי ִם
מי ִם ,וְאֶת ַה ַ
ּמל ֵא ְּב ַ
חז ָָרה אֶת ַה ְּדל ִי ַה ָ
מעֲלֹות ֲ
אחַר ַּפעַם ,מֹוׁשְכֹות ּו ַ
עמֻּקָ ה ָּפעַם ַ
ַה ְּבאֵר ָה ֲ
ׁשֹופְכֹות ל ְָר ָהטִים — ּכְדֵי ׁשֶּיּוכְלּו ַהּצֹאן לִׁשְּתֹות.
עדְֵריהֶםּ ,גַם הֵם
אחִֵרים עִם ֶ
מל ַאכְתָ ן קָ ְרבּו ּובָאּו אֶל ַה ְּבאֵר רֹועִים ֲ
ּבְעֹוד ּבְנֹות י ִתְ רֹו עֲסּוקֹות ִּב ְ
ָרצּו ל ְ ַהׁשְקֹות אֶת ֶ
עדְֵרי ַהּצֹאן ׁשֶּלָהֶם .וַּיָבֹאּו הָֹרעִים וַיְג ְָרׁשּום — ֹלא ִהמְּתִ ינּו הָרֹועִים ֶרגַע וְגְֵרׁשּו אֶת
עׂשֵיהֶם .מֹׁשֶה ָהי ָה ז ָר
מ ֲ
עדְֵרי ַהּצֹאן ׁשֶּלָהֶם מִן ַה ְּבאֵרּ .כ�עַס מֹׁשֶה עַל הָרֹועִים וְעַל ַ
ּבְנֹות י ִתְ רֹו וְאֶת ֶ
חבִֵרים וְֹלא קְ רֹובִים .הָרֹועִים הָיּו ַרּבִים וְהּוא ָהי ָה ׁשָם לְבַּדֹו .מֹׁשֶה ֹלא
מ ְדי ָןֹ .לא הָיּו לֹו ׁשָם ֲ
ְּבאֶֶרץ ִ
עׂשָה.
עוֶל ׁשֶּנַ ֲ
עּל ֵם מִן ָה ָ
מסְּתַ ּכֵןֹ ,לא יָכֹל ָהי ָה לְהִתְ ַ
אבָל אַף ׁשֶּיָדַע ׁשֶהּוא ִ
ִהּכִיר אֶת ּבְנֹות י ִתְ רֹוֲ ,
וַּיָקָם מֹׁשֶה וַּיֹוׁשִעָן וַּיַׁשְקְ אֶת צֹאנ ָם .מֹׁשֶה ִהּצִיל אֶת ּבְנֹות י ִתְ רֹו ֵ
אחַר
מהָרֹועִים 3וְ ִהׁשְקָ ה אֶת צֹאנָן .ל ְ ַ
חזֹר לְבֵיתָ ן.
מהֲרּו ל ַ ְ
מּכֵן ּכִּנְסּו ּבְנֹות י ִתְ רֹו אֶת ַהּצֹאן ּו ִ
ִ
ּבְבֹואָן ַה ַּבי ְתָ ה הִתְ ַּפּלֵא ְמאֹד י ִתְ רֹו ֲאבִיהֶן וְׁשָאַל" :מַּדּו ַע ִמהְַרּתֶן ּבֹא הַּיֹום?" ,עָנּו לֹו ּבְנֹותָ יו" :אִיׁש
ִמצ ְִרי ִהּצ ִילָנּו ִמּי ַד הָֹרעִים וְג ַם ּדָֹלה ָדלָה לָנּו וַּיַׁשְקְ אֶת ַהּצֹאן"ָ .אמַר י ִתְ רֹו לִבְנֹותָיו" :וְאַּיֹו? לָּמָה
הזְמִינֹו
חּפֵׂש אֶת מֹׁשֶה ּול ְ ַ
ה ְּבאֵר ל ְ ַ
חז ְרּו הַבָּנֹות אֶל ַ
האִיׁש? קְִראֶן לֹו וְיֹאכ ַל לָחֶם"ָ .
ּז ֶה עֲ זַבְּתֶן אֶת ָ
4
לְבֵיתָ ן.
עבֹר זְמַן אַף הִתְ חַּתֵ ן עִם צִּפֹוָרּהּ ,בִּתֹו ׁשֶל י ִתְ רֹו.
מנַת י ִתְ רֹו וְנִׁשְאַר ל ָגּור ְּבבֵיתֹו ,וְכַ ֲ
ענָה מֹׁשֶה ל ְ ַהז ְ ָ
נַ ֲ

ּומֹׁשֶה ָהי ָה ֹרעֶה אֶת צֹאן יִתְרֹו חֹתְנֹו ּכֹהֵן ִמ ְדי ָן וַּיִנְהַג אֶת ַהּצֹאן ַאחַר ַה ִּמ ְדּבָר...
אׁשֶר
מצְַרי ִםּ .כַ ֲ
אׁשֶר ְּב ִ
אחָיו ְּבנֵי יִׂשְָראֵל ֲ
חׁשַב מֹׁשֶה עַל ֶ
מ ְדי ָן ְּבבֵית י ִתְ רֹו ָ
ְּבכָל אֹותֹו ַהּזְמַן ׁשֶּיָׁשַב ְּב ִ
נֹולַד לֹו ּולְצִּפֹוָרה ְּבנָם הִָראׁשֹון קָ ָרא לֹו ַּבּׁשֵם ּגְֵרׁשֹוםּ ,כ ִי ָאמַר ּג ֵר ָ
אנִי
הי ִיתִי ּבְאֶֶרץ נָכ ְִרּי ָה — ּגֵר ,ז ָר ֲ
5
ְּבאֶֶרץ ז ָָרה.
חז ַר מֹׁשֶה אֶל
צוַת אֱֹלהִים ָ
מ ְ
עז ֶרְּ .ב ִ
אל ִי ֶ
חל ְפּו ,לְמֹׁשֶה ּולְצִּפֹוָרה נֹול ַד ּבֵן ׁשֵנִי — ֱ
עבְרּו וְ ַהּׁשָנִים ָ
ַהּיָמִים ָ
עבְדּות לְחֵרּות.
מ ַ
מצְַרי ִםֵ ,
מאֶֶרץ ִ
מצְַרי ִם ּכְדֵי ל ְ ַהּצִיל אֶת ְּבנֵי יִׂשְָראֵל ּול ְהֹוצִיא אֹותָ ם ֵ
אֶֶרץ ִ

סיפורים בעלי ערך
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על מה לדעתכם חשב משה בזמן מנוסתו?
ניתן לחלק את הסיפור לשתי יחידות סיפוריות :משה במצרים ומשה במדיָן.
כיצד הציל משה את בנות יתרו? מה לדעתכם היו צריכות בנות יתרו לעשות לאחר שזכו בעזרתו?
מה אמרו בנות יתרו למשה כשחזרו אל הבאר?
האם התגעגע משה למצרים כשהיה בארץ מדיָן? למי ולמה התגעגע לדעתכם?

יחידה  :3משה ובנות יתרו

המקור המקראי
שמות פרק ב' ,פסוקים י"א-כ"ב

וַיְהִי ּבַּיָמִים ָההֵם וַּיִגְּדַל מֹׁשֶה וַּיֵצ ֵא אֶל ֶאחָיו וַּי ְַרא ּבְ ִסבְֹלתָם וַּי ְַרא אִיׁש ִמצ ְִרי ַמּכֶה
אִיׁש ִעבְִרי ֵמ ֶאחָיו :וַּיִפֶן ּכֹה וָכֹה וַּי ְַרא ּכִי אֵין אִיׁש וַּי ְַך אֶת ַה ִּמצ ְִרי וַּי ִ ְט ְמנ ֵהּו ּבַחֹול:
וַּיֵצ ֵא ּבַּיֹום ַהּׁשֵנִי וְ ִהּנ ֵה ׁשְנֵי ֲאנָׁשִים ִעבְִרים נִּצ ִים וַּיֹאמֶר לָָרׁשָע לָּמָה ַתּכֶה ֵרעֶָך :וַּיֹאמֶר
מִי ׂשָמְָך לְאִיׁש ׂשַר וְׁשֹפֵט ָעלֵינּו ַהלְהְָרגֵנִי ַאּתָה אֹמֵר ּכַ ֲאׁשֶר הַָרג ְ ָּת אֶת ַה ִּמצ ְִרי
וַּי ִיָרא מֹׁשֶה וַּיֹאמַר ָאכֵן נֹודַע ַה ָּדבָר :וַּיִׁשְמַע ּפְַרעֹה אֶת ַה ָּדבָר ַהּז ֶה וַיְבַּקֵׁש לַהֲֹרג אֶת
מֹׁשֶה וַּיִבְַרח מֹׁשֶה ִמּפְנֵי פְַרעֹה וַּיֵׁשֶב ּבְאֶֶרץ ִמ ְדי ָן וַּיֵׁשֶב עַל ַהּבְאֵרּ :ולְכֹהֵן ִמ ְדי ָן ׁשֶבַע
ּבָנֹות וַ ָּתבֹאנ ָה וַ ִּת ְדלֶנ ָה וַ ְּת ַמּלֶאנ ָה אֶת הְָר ָהטִים לְ ַהׁשְקֹות צֹאן ֲאבִיהֶן :וַּיָבֹאּו הָֹרעִים
וַיְג ְָרׁשּום וַּיָקָם מֹׁשֶה וַּיֹוׁשִעָן וַּיַׁשְקְ אֶת צֹאנ ָם :וַ ָּתבֹאנ ָה אֶל ְרעּואֵל ֲאבִיהֶן וַּיֹאמֶר מַּדּו ַע
ִמהְַרּתֶן ּבֹא הַּיֹום :וַּתֹאמְַרןָ אִיׁש ִמצ ְִרי ִהּצ ִילָנּו ִמּי ַד הָֹרעִים וְג ַם ּדָֹלה ָדלָה לָנּו וַּיַׁשְקְ
אֶת ַהּצֹאן :וַּיֹאמֶר אֶל ּבְנֹתָיו וְאַּיֹו לָּמָה ּז ֶה ֲעזַבְּתֶן אֶת ָהאִיׁש קְִראֶן לֹו וְיֹאכַל לָחֶם:
וַּיֹואֶל מֹׁשֶה לָׁשֶבֶת אֶת ָהאִיׁש וַּיִּתֵן אֶת צִּפָֹרה בִּתֹו לְמֹׁשֶה :וַ ֵּתלֶד ּבֵן וַּיִקְָרא אֶת ׁשְמֹו
ּג ְֵרׁשֹם ּכִי ָאמַר ּג ֵר ָהי ִיתִי ּבְאֶֶרץ נָכְִרּי ָה:
שמות פרק ג' ,פסוק א'

ּומֹׁשֶה ָהי ָה ֹרעֶה אֶת צֹאן יִתְרֹו חֹתְנֹו ּכֹהֵן ִמ ְדי ָן וַּיִנְהַג אֶת ַהּצֹאן ַאחַר ַה ִּמ ְדּבָר...

בעקבות הסיפור
 .1דיון בקבוצות קטנות
התמקדות בסיפור:

»
» מה חשבתם או הרגשתם בזמן ההאזנה לסיפור?

"סיפור בקיצור" — בקשו מכמה ילדים לספר בקצרה את הסיפור על משה ובנות יתרו.
ניתן לבקש מאחד הילדים להתחיל בסיפור ,מהשני להמשיך וכך הלאה.

שאלות המתמקדות בהיבטים השונים של הערך "עזרה לאחר":

»
» מעגלי קרבה במתן עזרה — האם משה צריך היה לעזור לנשים שהוא כלל לא הכיר
ושאינן מבנות ישראל? אם הייתם עומדים במקומו של משה ,האם הייתם עוזרים לבנות
גילוי אכפתיות ורגישות לגורל החלש — מדוע החליט משה להתערב בסכסוך בין בנות
יתרו לבין הרועים?

יתרו? ואם כן ,כיצד?
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»
» עזרה "שלא על מנת לקבל פרס" — האם משה ביקש גמול על מעשהו? האם ציפה
לתמורה?
» הכרת טובה  -כשחזרו בנות יתרו לביתן שמח יתרו שהן שבו מוקדם ,אולם הוא לא היה
מרוצה מהדרך שבה נהגו בנותיו ב"איש המצרי" (משה) ,מדוע? אילו עמדתם במקומה
נדיבות — נתינה מעל למצופה — מדוע החליט משה לעזור לרועות גם בהשקיית הצאן
אף שיכלו לעשות זאת בעצמן?

של אחת מבנות יתרו ,כיצד הייתם מגיבים למעשהו של משה?

התמקדות בחיי הילדים:
בחלק זה של הדיון ניתן להתמקד בשני נושאים שונים" :עזרה לאחר" ו"כוחנות ותוקפנות".
עזרה לאחר

»
» האם אי פעם הציעו לכם עזרה אף שלא ביקשתם? איך הרגשתם אז?
בשיחה זו חשוב להדגיש את ערכו של כל מעשה של עזרה ,קטן כגדול .כמו כן חשוב להדגיש
האם עזרתם אי פעם למישהו שהיה במצוקה אף שלא ביקש עזרה? כיצד הוא הגיב?

כי המושג "חלש" הוא מושג יחסי .מי שנתפס היום כחלש וכזקוק לעזרה יכול להיות חזק מחר,
ולהפך .משה שבינקותו היה זקוק לעזרתן ולהגנתן של אמו ואחותו ,יכול עתה לעזור לאחרים.

»
המציע לנו את עזרתו? באילו מקרים אסור לנו להיענות לבקשת עזרה?

האם נענה בחיוב לכל בקשת עזרה? האם בכל מקרה נסכים להיעזר במישהו אחר
מטרת השאלה היא לעורר את מודעותם של הילדים לצורך לנהוג בזהירות ובאחריות
כלפי עצמם.

כוחנות ותוקפנות

»
»

כיצד לדעתכם גירשו הרועים את בנות יתרו?
האם גם לכם קרה מקרה דומה?

אפשר לבקש מהילדים לתאר אירועים שבהם חוו כוחנות ותוקפנות (פיזית ,מילולית או רגשית).
הילדים יוכלו לספר על מצבים שבהם השתמשו בכוח כלפי אחרים ועל מצבים שבהם התמודדו
כ"חלשים" מול בעלי כוח רב יותר מהם .בדרך זו ניתן להביע אמפתיה לתגובות שונות בהקשרים
חברתיים שונים ,ובה בעת ,להעביר מסר ברור שיש להגביל מאוד את השימוש בכוח בהתנהגות
הבין–אישית.
ייתכן שהילדים יתארו גם מקרים של כוחנות מחוץ לכיתה — במשפחה ,בסביבה הקרובה או
הרחוקה ,בתכניות טלוויזיה וכדומה .דיון באירועים אלה הוא הזדמנות לבטא ולעבד רגשות שונים
(כעס ,תסכול ,אשמה ופחד מצד אחד; תחושות כוח וביטחון מצד אחר).

סיפורים בעלי ערך

חשוב לשים לב שהסיפור המקראי עצמו מעלה קושי בנקודה זו — משה "רודף הצדק" מחליט לתקן
את העוול שעשה המצרי לעברי באמצעות שימוש בכוח!
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יחידה  :3משה ובנות יתרו

 .2מפגש עם יצירות ספרות
לערך "עזרה לאחר" בסיפורנו היבטים שונים (ראו עמ'  .)49בהתאם לכך ,כל סיפור מהסיפורים
הבאים עוסק בהיבט אחר של הערך "עזרה לאחר" .מומלץ לבחור סיפור אחד או יותר מן הסיפורים,
בהתאם להיבט המסוים שאותו תבחרו לפתח בכיתה.

6

גילוי אכפתיות ורגישות לגורל החלש
המדרש "ביקור חולים" עוסק ברגישות למצוקות האחר .אנשים מסוימים נוטים להתעלם ממצוקת
הזולת כשהם נתקלים בה .הם מצדיקים את התנהגותם באמרות כגון "ממילא לא נצליח לתקן
את העולם"" ,לא אני אחראי לעזור לפלוני ,בני משפחתו אחראים לעזור לו"" ,זה לא ענייני ,למה
שאתערב?" וכדומה.
אפשר להביא מדרש זה גם בהקשר לעיסוק במצוות ביקור חולים ,כשאחד מילדי בכיתה חולה ,או
בהקשר לסיפור רבי עקיבא בל"ג בעומר.

7

ִ ּב ּקוּר חוֹ לִ ים
חל ָה.
אחָד מִּתַ לְמִידֵי ַרּבִי עֲקִ יבָא ׁשֶ ָ
עׂשֶה ּבְתַ לְמִיד ֶ
מ ֲ
ַ
חכָמִים לְבַּקְ רֹו,
ֹלא נִכְנְסּו ֲ
וְנִכְנַס ַרּבִי עֲקִ יבָא לְבַּקְ רֹו.
חּי ָה.
ּו ִבׁשְבִיל ׁשֶּכִּבְדֹו וְִרּבְצֹו ל ְ ָפנָיו — ַ
חי �יתַ נִי!
אמַר לֹוַ :רּבִיֶ ,ה ֱ
ָ
מבַּקֵ ר חֹול ִים ּכְאִּלּו ׁשֹופְֵך ָּדמִים.
יָצָא ַרּבִי עֲקִ יבָא וְדַָרׁשּ :כָל מִי ׁשֶאֵין ְ
(תלמוד בבלי ,מסכת נדרים ,דף מ' עמוד א)

מדרש זה מספר על אחד מתלמידיו של ר' עקיבא שחלה ואיש מחבריו לא בא לבקרו .רק ר'
עקיבא ,המורה שלו ,ביקר אותו .ר' עקיבא לא הסתפק בביקור נימוסין בלבד אלא "כבדו ורבצו
לפניו" — טאטא את החדר ,שפך מים על הרצפה וניקה אותה .מעשה זה הוא שהבריא את התלמיד
החולה .עדין שטיינזלץ בפירושו לתלמוד מסביר שחדרי המיטות באותה תקופה היו קטנים ואטומים
ולכן נצטבר בהם אבק והאוויר היה מחניק .לאחר שר' עקיבא ניקה את החדר נכנס לחדר אוויר נקי
ורענן והרגשתו של החולה הוטבה.
נטייתם של בני האדם מסוימים היא להתקרב לבני אדם אחרים כאשר הם בריאים ,שמחים וחזקים;
כאשר הם חלשים הנטייה לעתים היא להתרחק מהם ולהתעלם ממצוקתם .מכאן חשיבותה הרבה
של מצוות ביקור חולים .תלמידיו של ר' עקיבא לא מצאו לנכון לבקר את חברם החולה ומעשהו
של ר' עקיבא היה יוצא דופן.

 .6סיפורים נוספים מן המשנה העוסקים בנושא זה ניתן למצוא בתכנית :אכפת לנו — בין אדם לחברו במשנה ,קרן תל"י,
ירושלים תשס"ד .ובתכנית :אכפת לנו — בין אדם לחברו במסכת אבות ,קרן תל"י ,ירושלים תשס"ו.
 .7עיבוד למדרש זה מופיע בספר :סיפורים מימים עברו — לקט אגדות חז"ל לגיל הרך ,מעלות ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .28
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שיחה בעקבות המדרש:

»
» איך מרגיש חולה השוכב בבית או בבית החולים ואיש אינו מתעניין בשלומו?
מגוון רגשות :עצב ,אכזבה ,כעס ,פחד ,בדידות ועוד.
» מדוע לדעתכם ,החליט ר' עקיבא לבקר את תלמידו? איזו עזרה הגיש ר' עקיבא לחולה?
אפשר לפרש כי הוגשה כאן עזרה נפשית — בעצם ההתעניינות בשלומו של החולה ,וגם
מדוע לדעתכם לא ביקרו החברים את התלמיד החולה?

עזרה פיזית — בניקיון הבית.

»
» למי מן הדמויות היה קל יותר לעזור — למשה שעזר לבנות יתרו או לרבי עקיבא שעזר
לתלמידו?
כיצד אפשר לעזור לחבר חולה? מה אפשר לעשות כאשר לא ניתן לבקרו בשל מרחק
גדול ,מחלה מדבקת וכדומה?

הסיפור "תפילת הצדיק" מתאר גם הוא גילוי של איכפתיות כלפי הזולת בשעת מצוקתו.
כדאי להקדים לסיפור כמה משפטי פתיחה על ההכנות הנערכות בערב יום הכיפורים לקראת
הצום והתפילה.

תפילת הצדיק

 /עיבוד לסיפורו של י"ל פרץ

בית הכנסת כבר מלא אנשים מפה לפה .הקולות משתתקים .נרות השעווה דולקים .החזן
ומקהלת עוזריו עומדים כבר לפני עמוד התפילה .הגיע הזמן להתחיל בתפלת "כל נדרי" ,אך הרב
הזקן לא בא .מה זה ועל מה זה?
הרב הזקן יצא זה כבר מביתו ללכת לבית הכנסת; אך בעוברו לפני בית קטן ודל ,העומד יחידי
בקצה הרחוב ,שמע קול ילד בוכה ונערה אחת קטנה בוכה גם היא .נכנס הרב הזקן אל הבית
ומצא שם נערה בת עשר מנענעת בעריסה את אחיה הקטן ,וזה בוכה וצורח.
"שלום לך רב" ,אמרה הנערה.
"מה לך ,בתי?" ,שאל הרב.
"אבי ואמי הלכו לבית הכנסת ,ואני נשארתי לבדי עם אחי הקטן ,והנה הילד בוכה ואיני יודעת
מה אעשה לו".
"לכי בתי ,וקראי לאמך" ,אמר הרב" ,ואני אשב פה עם אחיך הקטן".
הנערה יצאה .כחצי שעה עברה עד אשר מצאה הילדה את אמה בין הנשים הרבות שבבית
הכנסת .ומה נבהלה האם בבואה הביתה ובראותה ,כי הרב הזקן בכבודו ובעצמו עומד לבוש
קיטל ועטוף טלית ,נושא את בנה על זרועותיו ,מנענעו ומשעשע אותו.
מסר הרב את הילד לידי אמו ויצא .אך הגיע הרב לבית הכנסת ומיד פתח החזן בתפילת

סיפורים בעלי ערך

"כל נדרי".
לפי :מקראות ישראל חדשות ב' ,מסדה ,רמת גן תשמ"ו ,עמ' .38
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שיחה בעקבות הסיפור:
בסיפור "תפילת הצדיק" העדיף הרב לעזור לילדים הצעירים אף על פי שידע שהמתפללים בבית
הכנסת מחכים לו ושהוא מעכב את תחילת התפילה החשובה .אפשר ללמוד מן הסיפור שמעשה
חסד דוחה אפילו אמירת "כל נדרי" בעתה.

»
» האם אתם מכירים עוד ספורים או מקרים על אנשים שעזרו לאחרים אף שהיו צריכים
לוותר לשם כך על צורכיהם ורצונותיהם שלהם (נתנו מרכושם או מזמנם ,איחרו,
מה עשה הרב ,ומה דעתכם על מעשהו?

הפסידו משהו וכדומה)?

»

איך ידעו ,משה בסיפור המקראי והרב בסיפור "תפילת הצדיק" ,שמישהו זקוק לעזרתם?
כדאי להצביע על כך שבשני הסיפורים נותני העזרה קיבלו על עצמם אחריות לרווחת זולתם
ויזמו את מתן העזרה אף שמקבלי העזרה לא פנו אליהם.

מעגלי קרבה במתן עזרה
באופן טבעי אנו נכונים לעזור לקרובים לנו — לבני משפחתנו ,לבני עירנו או לבני עמנו .משה ,לעומת
זאת ,עזר לנשים זרות מעם אחר .הוא לא היה קרוב אליהן קרבה אישית או לאומית ובכל זאת הוא
הגיש להן עזרה .הסיפור "פיקוח נפש" והפעילות שסביבו עוסקים בסוגיה זו ,ומרחיבים אותה גם
לנושא העזרה לבעלי חיים.
חשוב לשים לב שהשאלה "למי אנחנו מעדיפים לסייע?" היא שאלה מורכבת וגם הסיפור שלפנינו
מעלה שאלות מוסריות מורכבות .לפני הבחירה בסיפור יש לשקול האם יכולים ילדי הכיתה להבין
מורכבות זו.
פעילות מקדימה בנושא:
אפשר ליצור עם הילדים דגם של מעגלים זה בתוך זה .המעגל הפנימי ,הקטן ביותר ,הוא מעגל
הקרבה הקרוב ביותר .בכל מעגל ניתן להניח סמל
המייצג אותו (תמונה ,חפץ) .כדאי לבנות את
המעגלים על פי הצעות הילדים.
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פיקוח נפש

 /סיפר :אלפרדו סראנו

בבוקר של שבת אחת רצו שני יהודים לביתו של רב הכפר ואמרו לו" :כבוד הרב ,חמור נפל לתוך
הבאר! מה לעשות?"

8

ענה להם הרב" :שבת היום אסור לעשות שום עבודה!"
אולם היהודים הפצירו בו" :כבוד הרב ,החמור הקטן שלך ,הוא שנפל לתוך הבאר"!

9

בשומעו זאת ענה הרב מיד" :אתם צודקים! זהו פיקוח נפש! רוצו מהר והוציאו את החמור
מן הבאר!"
מתוך :מתילדה כהן–סראנו ,קּואֵינ ְטֹוס — סיפורים מהווי המשפחה היהודית ספרדית ,כנה ,ירושלים  ,1986עמ' .68

שיחה בעקבות הסיפור:
בסיפור זה מתוארת הנטייה הטבעית של האדם לעזור בעת צרה רק אם הצרה נוגעת לו.

»
» מדוע לא אישר הרב להוציא את החמור מן הבאר בשבת כשנשאל בפעם הראשונה?
» מה קרה לפסיקת הרב לאחר שנודע לו שהחמור הוא חמורו שלו?
» מה דעתכם על הסיפור?
מדוע פנו היהודים אל הרב בשאלה זו?

הסיפור מותח ביקורת על שיקוליו ההלכתיים של הרב ,אך נראה שנושא זה אינו רלוונטי לילדים
צעירים .בשיחה עם הילדים חשוב לדבר על האנוכיות הבסיסית המאפיינת כל אדם ,ולהבליט את
חשיבות העזרה לאחר גם כשאינו קרוב .חשוב להזכיר בדיון גם את הערך "צער בעלי חיים" הבא
לידי ביטוי בסיפור.

נדיבות — נתינה מעל למצופה
משה עזר לבנות יתרו להתמודד עם הרועים ואחר כך גם השקה את צאנן .גם המדרש
"שומר חינם" מספר על נכונותו של אדם לתת מכוחו ומזמנו לאחרים ללא תמורה" .שומר חינם"
הוא שומר שהפקידו בידיו כסף ,כלים או דבר אחר והוא אינו מקבל כל שכר על שמירתו .רבי פנחס
בן יאיר ,גיבור הסיפור ,שמר על השעורים שהופקדו אצלו ועל כל התבואה שגדלה במשך שבע
השנים ,אף שלא היה מחוייב כלל במעשה נדיב זה.
נביא תחילה את לשון המדרש המקורי ואחר כך עיבוד של המדרש המיועד לילדים.

שומר חינם

 /מדרש דברים רבה ,פרשה ג'

מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה דר בעיר אחת בדרום והלכו אנשים להתפרנס שם והיו בידן
שתי סאין של שעורים והפקידו אצלו ושכחו אותן והלכו להן והיה רבי פנחס בן יאיר זורע אותן
בכל שנה ועשה אותן גורן וכונסן .אחר שבע שנים הלכו אותן החברים לשם לתבוע אותן ליתן

סיפורים בעלי ערך

להן .מיד הכיר אותן ר' פנחס בן יאיר אמר להם בואו וטלו אוצרותיכם .הרי מאמונתו של בשר
ודם אתה יודע אמונתו של הקב"ה.
 .8מה לדעתכם יאמר הרב?
 .9מה לדעתכם יאמר הרב עכשיו? מדוע?
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שומר חינם

 /המדרש המעובד

לפני שנים רבות חי בכפר קטן ליד העיר באר שבע איש אחד ושמו פנחס בן יאיר .כולם הכירו אותו
וידעו שהוא עושה צדקה וחסד ,וביתו פתוח לכל נצרך.
פעם אחת ,בימי קציר שעורים ,באו למקום שני אנשים עניים ,וליקטו בשדה אחר הקוצרים ,ואספו
כשני צרורות גרעיני שעורים .משנסתיים הקציר בשדה הזה ,ביקשו שני העניים לעבור לשדה אחר,
בכפר אחר .הם ידעו שהדרך ארוכה היא וימי הקיץ חמים הם ומה יועילו להם הצרורות עכשיו ,שהם
יוצאים לדרך? מה עשו?
הלכו אל ביתו של ר' פנחס בן יאיר.
כבר בשדה שמעו את הקוצרים מדברים במעשי צדקתו של איש אחד ששמו פנחס בן יאיר .על כן
החליטו להפקיד בידו את השעורים כדי שישמרן עד שובם.
באו האנשים אל ביתו .ר' פנחס בן יאיר קיבלם בשמחה ובמאור פנים ושאל לרצונם.
"רוצים אנו להפקיד את השעורים אשר בידינו בביתך למשמרת" ,אמרו האנשים" ,כי הולכים אנו
אל שדה אחר ולכפר אחר .שמור נא לנו על שני הצרורות של השעורים ,ובשובנו למקום הזה נבוא
לקחתם ".הבטיח להם ר' פנחס לשמור על השעורים.
עבר קציר ,כלה קיץ ושני האנשים לא באו לקבל את השעורים .עברה שנה ועדיין לא באו שני האנשים
העניים לקבל את שעוריהם .בשנה השנייה אמר ר' פנחס :אזרע את השעורים שלא יירקבו.
חרש ר' פנחס חלקה אחת בשדהו וזרע את השעורים .בהגיע עת הקציר ,קצר ר' פנחס את שדה השעורים,
דש את השעורים ואסף את גרגרי השעורה אל תוך שקים והעמיד אותם באסם התבואה שלו.

10

ועדיין לא באו האנשים.
גם בשנה השלישית עשה ר' פנחס כן — זרע וקצר ודש ,ואסף את גרגרי השעורים ,והכניסם אל תוך
שקים והעמידם באסם .ועדיין לא באו האנשים.
גם בשנה הרביעית עשה ר' פנחס כן ,והברכה הייתה במעשי ידיו ,והשדה הוציא שעורים עוד ועוד.
ועדיין לא באו שני האנשים.
גם בשנה החמישית עשה ר' פנחס כן ,וכך עשה גם בשנה השישית ובשנה השביעית.
לסוף שבע שנים נזדמנו שוב שני האנשים לכפרו של ר' פנחס ,עייפים ורעבים היו השניים ועניים
מאוד .עוד הם מחפשים מקום לנוח מן הדרך הארוכה ,נזכרו שכבר היו פעם במקום הזה ופתאום
נזכרו בשעורים שהפקידו אז אצל ר' פנחס ,ושכחו אותן שם.
נכנסו האנשים אצל ר' פנחס ואמרו לו :הפקדנו בידך למשמרת שני צרורות של שעורים ,ועכשיו באנו
לבקש אותם .הכיר אותם ר' פנחס ואמר" :הביאו גמלים וחמורים ובואו וטלו את שעוריכם".
שני העניים חשבו שר' פנחס צוחק להם ,וענו גם הם בצחוק" :וכי מאין ייקחו שני אנשים עניים
כמונו גמלים וחמורים בשביל השעורים?"
הוביל אותם ר' פנחס אל האסם שהיה מלא בשקים של שעורים עד גגו.
"הנה השעורים שלכם" ,אמר ר' פנחס" ,אנשים עשירים אתם היום .הביאו גמלים וחמורים וטלו
את אוצרותיכם".
עמדו שני האנשים משתאים ואמרו לר' פנחס בן יאיר" :ואת כל העושר הזה הבאת אתה לנו?!"
"לא" ,אמר ר' פנחס "ברכת ה' היא תעשיר".
שכרו האנשים גמלים וחמורים והשעינו עליהם את השעורים ,והייתה השיירה הארוכה הולכת
בדרכים ,עד שהגיעו לעירם .ויצאו כל בני העיר לראות את השיירה הגדולה ,והיו הכול שואלים אותם:
"מאין באה לכם הברכה הזאת?" ואמרו להם" :ברכת ה' היא שבאה לנו בזכותו של ר' פנחס בן יאיר".
עיבדה :רחל באב"ד ,מתוך :פתחו את השער ג' ,מעלות ,תל אביב תשנ"א ,עמ' .171-170
 .10כאן אפשר להרחיב על עבודת האדמה הקשה והממושכת.
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שיחה בעקבות הסיפור:

»
» אילו יכולתם לשוחח עם פנחס בן יאיר ,מה הייתם שואלים אותו או אומרים לו?
» אילו יכולתם לשוחח עם משה לאחר שעזר לבנות יתרו ,מה הייתם שואלים אותו?
מה דעתכם על מעשהו של פנחס בן יאיר?

עזרה "שלא על מנת לקבל פרס"
לאחר שמשה עזר לבנות יתרו הוא לא ביקש לעצמו כל גמול .ניתן להבין זאת מדברי יתרו" :וַּיֹאמֶר
האִיש( ?"...שמות ,פרק ב' פסוק כ').
אֶל ּבְנֹתָיו וְאַּיֹו לָּמָה ּז ֶה ֲעזַבְּתֶן אֶת ָ
אפשר ללמד את משמעות הביטוי "עזרה שלא על מנת לקבל פרס" באמצעות הסיפור "מתן
בסתר" .זהו סיפור על שני חברים ,אחד עשיר ואחד שירד מנכסיו .החבר העני בא לבקש עזרה
מהעשיר .העשיר לא רצה לביישו ולכן לא קיבל אותו ,אך בחר לעזור לו בדרך אחרת — בסתר .רק
לאחר שהעני התעשר נפגשו החברים שוב ונודע לעני שחברו עזר לו בסתר.

מתן בסתר

 /סיפור עם מפי יהודי עיראק

בעירק חיו שני חברים טובים .לאחר שגדלו ,נהייה אחד סוחר מצליח והתעשר והאחר לא הצליח
במסחר וירד מנכסיו.
פעם אחת אמרה אשתו של העני" :חברך עשיר גדול ,אולי תבקש ממנו שיעזור לך; כאשר תוכל
תחזיר לו ".לא רצה העני לשמוע בקול אשתו .אבל כשהמצב בבית החמיר ,הלך אל העשיר.
הוא הגיע אל שער הארמון ובקש מהשומר רשות להיכנס .נכנס השומר אל העשיר ואמר" :יש
כאן עני האומר ,כי הוא חברך ומבקש לראות אותך ".הביט העשיר דרך החלון ,ראש את חברו
עומד בשער עני ומושפל ,והחליט לא לפגוש אותו.
חזר העני לביתו עצוב יותר .אחרי ימים אחדים באה לביתו של העני נערה ,ובידה טבעת יהלום.
"אנא ,אדוני" ,אמרה לעני" ,קנה ממני את הטבעת".
העני לא רצה לקנות את הטבעת ,כי לא היה לו די כסף ,אבל הנערה הפצירה בו ,שיקנה ממנה
את הטבעת במחיר כלשהו ,כי היא זקוקה מאוד לכסף .לבסוף נענה העני לבקשתה.
למחרת באה נערה נוספת ,ובידה תכשיט יהלומים" .קנה אותו ממני אדוני ",בקשה הנערה .גם
תכשיט זה קנה העני בפרוטות מעטות.
ביום השלישי בא נער ומכר לו במחיר זול מאוד מעיל תפור בחוטי זהב משובץ יהלומים.
העני מכר את היהלומים ,ובכסף שקבל קנה בדים .את הבדים מכר ברווח יפה וקנה עוד בדים.
כך התחילו העסקים פורחים והעני התעשר .אז החליט לבקר שוב אצל חברו ולראות איך יקבל
את פניו בפעם הזאת.
הפעם קיבל העשיר את חברו בסבר פנים יפות .כעס החבר ואמר" :כשבאתי אליך עני ומושפל
לא רצית לראותני ,ועכשיו אתה מקבל את פני בשמחה רבה!"
העשיר לא ענה דבר ,ובמקום זאת פתח את הדלת ,ולחדר נכנסו שתי נערות ונער .מיד הכיר אותם

סיפורים בעלי ערך

החבר והבין ,שחברו העשיר ,הוא ששלח אותם למכור לו את התכשיטים היקרים במחיר זול מאוד.
הצטער החבר על כעסו והודה לעשיר על העזרה שעזר לו בסתר.
מתוך :אברהם כהן" ,הבנתי?!" — שיעורים בהבנת הנקרא ,חלק שלישי ,רכס ,אבן יהודה  ,1991עמ' .130
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שיחה בעקבות הסיפור:
בשיחה כדאי להדגיש שכל עזרה לזולת היא עזרה מבורכת ,אך עלינו לעודד במיוחד סיוע הניתן
בדרך השומרת על כבוד המקבל .יש להדגיש שעזרה הניתנת בגלוי גם היא בעלת ערך ,אם היא
מושטת באדיבות ובמאור פנים ואינה מביישת או משפילה את המקבל.
אלה הנותנים עזרה בסתר אינם מעונינים בטובת הנאה .הם אפילו אינם מעוניינים שידעו שהם נתנו
את העזרה ובכך מוותרים גם על הכרת הטובה .לעתים למקבלים קל יותר לקבל עזרה מסוג זה
משום שכך אין הם נדרשים לחשוף את היותם נזקקים.

»
» משה עזר לבנות יתרו שלא על מנת לקבל פרס ,וכך גם העשיר בסיפור "מתן בסתר"
מדוע ,לדעתכם הם נהגו כך?
» מה דעתכם על עזרה בסתר? מהם יתרונותיה לעומת עזרה בגלוי?
שימו לב ,חשוב לא להמעיט בערכה של עזרה בגלוי.
» כיצד אפשר לעזור לאנשים בסתר?
מה דעתכם על התנהגותו של החבר העשיר?

 .4פעילות דרמה
אפשר להמחיז ולהציג את הסיפור המקראי בשילוב תפאורה של באר ,רהטים וצאן .אפשר
11
לשלב בהצגה קטעי מוזיקה "המתארים" מדבר ועדרי צאן ,וקטעי מחול של "בנות יתרו".

 .5עשייה ערכית
כדאי לתכנן מגוון פעילויות שבמרכזן עזרה לזולת .אפשר למשל לקיים סדנת בישול ואפייה
של הורים וילדים שתוצריה יימסרו לחיילים ,או "לאמץ" קשישים בודדים ולהזמינם לאירועים
שונים בכיתה .כמו כן ניתן לאסוף בגדים ,משחקים ומוצרי מזון לנזקקים.

 .6העשרת הסביבה הלימודית
אפשר לבנות עם הילדים בכיתה או בחצר דגם של באר ורהטים כדי להמחיש לילדים את
מלאכת שאיבת המים והשקיית הצאן .אפשר להכין גם גלגלת ודלי לדליית מי ה"באר".
אפשר להיעזר ביצירות אמנות ובתצלומים ממקורות שונים כדי להכיר בארות מסוגים שונים
(ראו את התצלום "שומרוניות שואבות מים ליד שכם" ,כרטיס מספר  14בערכת יצירות
האמנות).
 .11ראו למשל תכניתה של ז' רובין ,לרקוד את אבותינו ,מכון מופ"ת ,תל אביב תשנ"ה.
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 .7פעילות לשונית
הביטוי "ואהבת לרעך כמוך" אינו לקוח מהסיפור המקראי שאנו עוסקים בו ,הוא מובא כאן
משום שהוא מתאים לערך הנבחר.
ויקרא ,פרק י"ט פסוק י"ח:

"וְ ָא ַהבְ ָּת לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך ֲאנִי ה'"
תלמוד ירושלמי ,מסכת נדרים ,דף ט' עמוד ב:

" 'ואהבת לרעך כמוך' .ר' עקיבא אומר :זהו כלל גדול בתורה".
ניתן לשאול את הילדים:

»
» האם אפשר לאהוב חבר כמו שאנו אוהבים את עצמנו?
ּת לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך" שהוא "כלל גדול בתורה"?
» מדוע אמר רבי עקיבא על הפסוק "ו� ָא ַהבְ ָ
» מה יקרה בעולם אם כולם ישתדלו לקיים כלל זה?
אנִי ה'"?
מה אומר לכם הפסוק "וְ ָא ַהבְ ָּת לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך ֲ

הצעות לשימוש בביטויים אלה כדי שיהפכו לחלק משפת הילדים:

»
» כתבו באותיות גדולות וחלולות את אחד הביטויים .הילדים יוכלו לעטר ולקשט אותו
בצביעה ,בהדבקה וכדומה .תלו את הביטוי המקושט על "לוח הסיפור" או במקום אחר
שבצו את הביטויים בשפתכם במידת האפשר.

בכיתה.

»
» הילדים יציגו ביטוי שבחרו ,יוסיפו לו משפטים משלהם ויספרו את הסיפור בשיבוץ הביטוי
או הפסוק.
» קבוצת ילדים תציג את אחד הביטויים בפנטומימה ,וילדי הכיתה ינחשו מהו הביטוי.
הילדים יציירו ביטוי שבחרו ,או לחלופין יבחרו ביטוי או פסוק מתאים לציור שציירו.

חשוב להמשיך ולהשתמש בביטויים גם כאשר מסיימים ללמוד את הסיפור .כדאי לאגד את
הביטויים והפסוקים המאוירים באלבום שיישאר לעיון בספריית הכיתה.

סיפורים בעלי ערך
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 .8מפגש עם יצירות אמנות
בערכת היצירות שלוש יצירות בנושא "משה ובנות יתרו" .ניתן להציג בפני הילדים יצירה אחת או
יותר ,על פי שיקול דעתכן.
לפניכן נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות אמנות המתאימות לכל היצירות .בחרו
מנקודות אלה את המתאימות לכן בסדר הרצוי לכן ,על פי הזמן העומד לרשותכן ,יכולות
התלמידים ,אופי היצירה וכו'.
לאחר תיאורה הקצר של היצירה תמצאו כמה נקודות נוספות לדיון המתאימות ליצירה
המסוימת בלבד.
תיאור היצירות במדריך מובא על פי הסדר הכרונולוגי של יצירתן.

נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות האמנות:
.1

הבעת רשמים ראשונים על היצירה.

.2

דיון במאפיינים השונים של היצירה :טכניקה ,צבעים ,צורות ,פרופורציות ,דמויות ורקע.

.3

דיון בדמויות המתוארות ביצירה :תנוחות גוף ,לבוש ,הבעות פנים ,יחס הדמויות זו אל זו.

.4

פיתוח חשיבה יצירתית :מה מרגישות הדמויות בציור? מה הן חושבות? מה אומרות
הדמויות זו לזו?

.5

השוואת היצירה לסיפור המקראי:מה מן המסופר במקרא בחר האמן לתאר?
מה הדגיש ומה השמיט?

.6

הצעת שמות ליצירה ודיון בשם שהאמן נתן לה.

.7

הצגת שם האמן ומידע רלוונטי עליו.

.8

השוואה בין יצירות שונות המתארות סיפור מקראי אחד.
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 .11משה ובנות יתרו
הגדת הזהב
ברצלונה ,ספרד 1320 ,לערך
על הגדת הזהב:
במאה השלוש–עשרה הּוצאה ה"הגדה של פסח" מסידור התפילה
הכללי ונערכה כספר נפרד .בשל ייחודה ומידותיה הפכה ההגדה
לאחד מכתבי היד המצוירים הנפוצים ביותר בקהילות היהודיות
במאות השלוש–עשרה והארבע–עשרה" .הגדת הזהב" היא מן
המוקדמות והמפוארות שבהגדות הספרדיות בנות המאה
הארבע–עשרה ,ששרדו והגיעו לידינו .את טקסט ההגדה מקדימים
 14דפים של ציורי תנ"ך וציורים של ההכנות לפסח ,כל אחד
מהם משתרע על פני עמוד שלם .ציורי התנ"ך מתארים אירועים ואישים מספר בראשית
ומספר שמות ,החל באדם הראשון הקורא שמות לחיות וכלה בשירת מרים .כל עמוד
מחולק לארבעה ריבועים ממוסגרים המסודרים מימין לשמאל ומלמעלה למטה .הציורים
מצוירים בצבע ובזהב ,בסגנון גותי–קטלני האופייני לראשית המאה הארבע–עשרה .רקעו
של כל ריבוע הוא רקע מוזהב העשוי מעלי זהב.
על הציור:
במרכז האיור עומד משה .נוכחותו מפרידה בין קבוצת הרועים וצאנם (מימינו) לבין קבוצת
בנות יתרו וצאנן (משמאלו) .בקבוצת בנות יתרו מצוירות שלוש נשים בלבד (מספר
סמלי המייצג קבוצה) ,אחת מהן אוחזת בידה פלך .משה פונה לעבר הרועים ,הוא מנסה
באמצעות תנועות ידיים עדינות הרומזות אולי על דיבור ,למנוע מהם להשקות את צאנם
מן המעיין שלמרגלותיו .משה מתואר כעלם צעיר והוא מובלט במספר אמצעים :הוא גבוה
מעט יותר משאר הדמויות והוא עומד לבדו ומשני צדיו עצים (באמנות ימי הביניים נעשה
שימוש רב בעצים כדי לחלק את הסצנה) .הבלטת משה ממחישה את מרכזיותו בסיפור.
נקודה נוספת לדיון:
 .1כיצד עוזר משה לבנות יתרו על פי ציור זה?

 .12משה ובנות מלך מדין
צ'רלס קירקפטריק–שארפ
()1851-1781
על הטכניקה:
טכניקת הרישום בעיפרון חום הייתה מקובלת באירופה לפני
המאה התשע–עשרה ,בעיקר כהכנה לציור שמן (סקיצה) .בתקופות
מאוחרות יותר התקבלה טכניקה זו כטכניקה עצמאית .כיום הרישום
בעפרונות או בפחם הוא כלי ביטוי מקובל על אמנים רבים.

סיפורים בעלי ערך

על היצירה:
ברישום זה מתואר האירוע שליד הבאר בשלושה מוקדים :בנות
יתרו המתוארות כחטיבה אחת (מצד ימין) ,משה הודף רועה
(מצד שמאל) ,והצאן המופיעות בקדמת היצירה.
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מאחורי בנות יתרו נראה קצהו של מתקן הגלגלת המשמש לדליית המים מהבאר .ליד
הבנות מונח כד שבור ,רמז למעשה האלימות של הרועים כנגד הבנות.
עיקר הדרמה המתרחשת ברישום זה היא בתיאור בנות יתרו שכל אחת מהן מביעה
רגש שונה אל מול משה ההודף את הרועה התוקפן.
כדאי לשים לב לכך שברישום מתוארות שמונה בנות! (ולא שבע ,כבסיפור המקראי).
נקודות נוספות לדיון:
.1

כמה בנות מצוירות ברישום זה?

.2

מי היא לדעתכם הנערה או האישה הנוספת המופיעה בתמונה?

.3

על פי הבעות פניהן ותנוחות גופן ,מה לדעתכם מרגישה או חושבת כל
אחת מבנות יתרו?

.4

מה קרה לכד בתמונה?

.5

מה עושה משה? מדוע?

.6

היכן נמצאים שאר הרועים?

 .13משה — נרדף ורודף
מרדכי בק
2004
על האמן ודרך יצירתו:
מרדכי בק נולד באנגליה בשנת  ,1944הוא עלה לישראל ב–1973
ומאז הוא יוצר בירושלים .בק פרסם עד כה שלושה ספרי הדפסים
בנושאים תנ"כיים.
יצירותיו של בק שבערכת היצירות נוצרו במיוחד עבור התכנית
"סיפורים בעלי ערך" בטכניקה של הדבקת חיתוכי נייר .בק מספר
על הטכניקה" :טכניקה זו נראית אולי טכניקה פשוטה ,אפילו
פשטנית ,אבל למעשה אין זה כך .מוגבלויותיה של טכניקה זו
ברורות — יש בה צבעים וצורות אך אין בה גוונים ליצירת צללים
וכדומה .יש ליצור את כל מרכיבי היצירה מהנייר החלק — להחליט אילו צורות עדיפות
ואיך לשלב את הצבעים והצורות .יש לבנות את התמונה בידיעה שכל חלק עשוי לגרום
לתזוזה של החלקים אחרים ,עד שהכל מוכן להדבקה".
על היצירה:
בק" :מנהיג בכלל ומנהיג יהודי במיוחד אינו נדרש להיות בעל מילים ,ישר ,חזק וחכם
בלבד; בראש ובראשונה נדרש ממנו לרדוף אחר צדק חברתי .משה הנרדף ,בורח לארץ
מדין .הוא מגיע לבאר מים ועֵד לכך שרועים "גברים" מגרשים רועות צעירות ומונעים מהן
להשקות את צאנן .הוא אינו יכול להתאפק ופועל מיד לעשיית הצדק הראוי".
נקודות נוספות לדיון:
 .1כיצד הצליח משה לגרש את הרועים לפי תמונה זו?
 .2מדוע קרא האמן ליצירה "משה — נרדף ורודף"?
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מפגש סיכום
מומלץ לערוך מפגש לסיכום העיסוק בסיפור ובערך .מטרת הסיכום במליאה היא לאפשר
למחנכת להאזין לילדים ,ולילדים לשמוע זה את זה.
תפקיד המחנכת כמנחה הוא לסכם את דברי הילדים תוך הרחבה ,המשגה וקישור בין הרעיונות
השונים .אפשר לסכם את הנושא בחידונים ,במשחקים ,בהצגות ובפנטומימה .כמו כן אפשר
להקרין תצלומים או קטעי וידאו שצולמו במהלך העבודה על הסיפור והערך.
לקראת מפגש הסיכום אפשר לערוך תצוגה המתעדת שלבים שונים בעבודה :תצלומים ,עבודות
של הילדים ,ספרים ,חפצים ועוד.

הצעה לשאלות מנחות לדיון המסכם:

»
» מה הרגשתם או חשבתם כששמעתם את הסיפור?
» האם היה בסיפור משהו קשה או לא נעים?
» איזו דמות בסיפור עניינה אתכם במיוחד?
» מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור?
» איזה שם ניתן לתת לסיפור?
» איזה פתגם מתאים לסיפור?
אפשר למצוא פתגם מתאים או להזמין את הילדים להמציא פתגם משלהם.
» לאחר שסיפרנו את הסיפור ,ציירנו ,גזרנו ,הצגנו ,התבוננו ביצירות אמנות( ...הזכירו את
הפעילויות שנערכו בעקבות הסיפור והערך) מאיזו פעילות נהניתם במיוחד?
» בדיון זה רצוי להזכיר פסוקי מפתח ומושגים מרכזיים שנלמדו ולשלב היגדים ,רעיונות
ותובנות שהעלו הילדים במהלך העבודה.
מי יכול לספר את הסיפור המקראי בקיצור?
ניתן להציג את הסיפור בתאטרון בובות לשם החזרה.

קישורים
סיפורי מקרא נוספים על בארות:
הריב על הבארות בימי יצחק (בראשית ,פרק כ"ו פסוקים י"ד-ל"ב) ,ופגישות על יד הבאר :רבקה
ועבד אברהם (בראשית פרק כ"ד) ,רחל ויעקב (בראשית פרק כ"ט).

סיפורים בעלי ערך

נושאים אחרים הנלמדים בכיתה ואפשר לקשרם לסיפור ולערך שנלמדו:
הכנסת אורחים ,המים — חשיבותם ושימושיהם ,מקומות מפגש — אז והיום,
גמילות חסדים ,מנהיגות.
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יחידה  :3משה ובנות יתרו

מפי ילדי הגנים:
על מה חשב משה בעת שברח ממצרים?

 הוא פחד שיתפסו אותו. הוא חשב על המשפחה שלו. הוא דאג ולא ידע לאן הוא יגיע. הוא התחרט שהתערב והרג את האיש המצרי. בטח הוא הסתכל כל הזמן אחורה לראות אם רודפים אחריו. הוא חשב על ההורים שלו שבטח ידאגולו. הוא רצה לחזור לארמון המלך.ילדי הגן כותבים מכתבים למשה לאחר שעזר לבנות יתרו:

 למשה ,תודה שעזרת לבנות יתרו ,אתה מאד חזק ,הלוואי שכל האנשים כמוך .מתמר למשה שלום ,אם כל העולם היה כמוך אז היה המון אושר ושמחה .מיסמין תודה שעזרת לנו .נועם כל הכבוד! מלוטם -למשה שלום ,איך יכולת לעזור לבנות יתרו אחרי שרצת במדבר? מאסף

איך אנחנו עוזרים לאחרים?

 פעם כשהייתי בבית כנסת פתחתי את הדלת לאיש זקן שיוכל להיכנס. פעם ראיתי ילד בגינה והילד ביקש את העפיפון שהיהלי והסכמתי לתתלו אפילו שלא הכרתי אותו. לפעמים אני מוותרת לאח שלי. לפעמים אני נותנת את הבובה שלי לאחותי. -אני עורכת שולחן כשבאים אלינו אורחים.
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יחידה רביעית

סיפור דוד וגוליית אל תסתכל (רק) בקנקן
שמואל א ,פרק י"ז פסוקים מ"ד-מ"ה ,נ'

וַּיֹאמֶר ַהּפְלִׁשְּתִי אֶל ָּדוִד לְכָה ֵאלַי וְ ֶא ְּתנ ָה אֶת ּבְׂשְָרָך לְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּולְבֶ ֱהמַת ַהּׂשָדֶה:
וַּיֹאמֶר ָּדוִד אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי ַאּתָה ּבָא ֵאלַי ּבְחֶֶרב ּובַ ֲחנִית ּובְכִידֹון וְ ָאנֹכִי בָא ֵאלֶיָך ּבְׁשֵם
ה' צְבָאֹות אֱֹלהֵי ַמעְַרכֹות יִׂשְָראֵל ֲאׁשֶר חֵַרפְּתָ ... :וַּי ֶ ֱחז ַק ָּדוִד מִן ַהּפְלִׁשְּתִי ּבַ ֶּקלַע
ּובָ ֶאבֶן וַּי ְַך אֶת ַהּפְלִׁשְּתִי וַיְמִיתֵהּו וְחֶֶרב אֵין ּבְי ַד ָּדוִד:

עיון בערך :אל תסתכל (רק) בקנקן
"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" היא אִמרה שמקורה במשנה .במסכת אבות (פרק ד' משנה
כ') נאמר" :רבי אומר :אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו .יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפילו
חדש אין בו" .בדברים אלה קובע רבי יהודה הנשיא שאין להעריך את מידת חכמתו של אדם לפי
גילו ,כשם שאין לקבוע את טיב היין לפי מראה הקנקן שהוא מצוי בו .הדברים נאמרים בסיום משנה
שבה דנים התנ ָאים בקשר שבין גיל הלומד או המלמד לבין איכות הלמידה .ההסתכלות בקנקן
משולה לשיפוט האדם על פי תכונותיו החיצוניות ,אלה הנראות לעין ,בלבד .זוהי כנראה נטייתם
הטבעית של בני האדם .האמרה התנאית ממליצה להסתכל אל תוך הקנקן — אל פנימיותו של
האדם ,לשים לב לתכונותיו שאינן ניכרות כלפי חוץ.
האמרה "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" מייצגת תפיסת עולם דיכוטומית (בעלת שני פנים),
תפיסה המעדיפה בפירוש את "הפנים" על "החוץ" ואת הנסתר על הגלוי .בתפיסות חינוכיות
מודרניות מודגשת חשיבותם של החוץ והפנים כאחד .תפיסות אלה רואות בחינוך האסתטי למשל
חלק מהחינוך הערכי ואת הגלוי והסמוי כמשלימים זה את זה.
יחידה זו עוסקת ביחס שבין "הקנקן" לבין "מה שיש בו" ,דרך הסיפור המקראי על דוד וגוליית.
בסיפור המקראי מצטייר דוד ,כלפי חוץ ,כחלש וכחסר סיכויים לנצח את יריבו גוליית.
דוד הוא קטן מידות ,הוא אינו מיומן כאיש מלחמה ואינו מצויד בציוד מתאים .עם זאת ,הוא
בעל תכונות סמויות מן העין כגון זריזות ,יכולת קליעה וחכמה אסטרטגית ,תכונות שיסייעו
לו להכריע את גוליית .כמו כן מודגשת אמונתו של דוד בצדקת דרכו ובעזרת האל .לעומת
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דוד ,גוליית משדר עוצמה; הוא גדול ממדים ,מנוסה ומצויד היטב .לכאורה רק איש בעל
ממדים פיזיים דומים יוכל להכניע אותו .אך דוד אינו מתעמת כלל עם גודלו ועם עוצמתו של
גוליית; כדי להכניע את יריבו מנצל דוד נקודת תורפה אחת שהוא מוצא בו — מִצחו הגלוי!
מתוך הסיפור עולה המסקנה כי אין להמעיט בערכו של מי שנראה חלש וחסר סיכוי ,כשם שאין
להפריז בהערכת כוחו של מי שנראה חזק ובלתי מנוצח.
סיפור דוד וגוליית עוסק בהבדלי גודל וכוח .אלה הם נושאים מוכרים לילדים מחיי היומיום שלהם,
והם עוסקים בהם בעניין רב .הסיפור מזמן הסתכלות מורכבת על האדם כבעל מכלול תכונות ,גלויות
וסמויות ,עמוקות ושטחיות .ניתן להרחיב את הנושא עוד ולעסוק גם בהסתכלות סטראוטיפית — בקביעת
דימויים פשטניים על פרטים או על קבוצות על סמך דעות קדומות ושטחיות.

מבוא מקראי
דוד ,מלך ישראל ,שהאל כרת אִתו ברית נצח ,החל את דרכו כרועה צאן .דוד היה צעיר הבנים
במשפחה בת שבעה בנים מבית לחם .אף על פי שלאורך כל הדרך עמדו מולו דמויות רמות קומה
ודרג ,זכה דוד הקטן להוכיח עליונות רוחנית שהועילה לו יותר מכוחם הפיזי של יריביו.
סיפורנו מתרחש בימי שאול — המלך הראשון בישראל .שאול שהחל את ה"קריירה" שלו בהבטחה

גדולה — "ּבָחּור וָטֹוב וְאֵין אִיׁש ִמּבְנֵי יִׂשְָראֵל טֹוב ִמּמֶּנּו ִמּׁשִכ ְמֹו וָ ַמ ְעלָה ּגָבֹ ַּה ִמּכ ָל

העָם" ,הלך
ָ

והתדרדר — הוא לקה ב"רוח רעה" שביעתה אותו ,הפסיד במלחמות חשובות ,ולבסוף הגיע לשפל
המדרגה בביקורו אצל בעלת האוב .לעומתו צמח דוד ועלה לגדולה כשהוא מפגין עוצמה רוחנית
ואמונה.
גם בסיפור הקרב בין דוד לגוליית התעלה דוד מעל לחולשתו הפיזית ,ובאמצעות כוח האמונה

הצליח להביס את הענק הפלשתי ולהציל את עמו" :וַּיֹאמֶר ָּדוִד אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי ַאּתָה ּבָא ֵאלַי ּבְחֶֶרב
אׁשֶר חֵַרפְתָ" .ניצחון זה
ּובַ ֲחנִית ּובְכ ִידֹון וְ ָאנֹכ ִי בָא ֵאלֶיָך ּבְׁשֵם ה' צְבָאֹות ,אֱֹלהֵי ַמעְַרכֹות יִׂשְָראֵלֲ ,
אלָפָו וְ ָדוִד ּבְִרבְבֹתָיו" וכמובן
הביא את העם להכיר בעליונותו של דוד על שאול — " ִהּכ ָה ׁשָאּול ּבַ ֲ
עורר את זעמו של שאול שפתח במרדף אחרי דוד.
סיפור נצחונו של דוד על גוליית נפתח בתיאור התארגנות מחנות הצבא זה מול זה בעמק האלה.
את תקופת ההמתנה קטע "איש הביניים" שהגיע אל השטח שבין המחנות .היה זה גוליית הענק
מהעיר גת אשר גובהו שש אמות וזרת (קרוב לשלושה מטרים) .הענק הפלשתי הציע לנהל מעין
דו–קרב עם נציג מן הלוחמים של צבא ישראל ,קרב שיקבע את תוצאות המלחמה ללא אבדות

מיותרות בנפש" :אִם יּוכ ַל לְ ִהּלָחֵם ִאּתִי וְ ִהּכָנִי וְ ָהי ִינּו לָכ ֶם לַ ֲעבָדִים וְאִם ֲאנִי אּוכ ַל לֹו וְ ִהּכ ִיתִיו וִ ְהי ִיתֶם
לָנּו לַ ֲעבָדִים וַ ֲעבַ ְדּתֶם אֹתָנּו" .דו–קרב מעין זה היה מקובל בעולם העתיק.
אחריות כבדה הוטלה על כתפיו של הנציג שייבחר — אחריות לגורלו של עם שלם .אומץ לב וביטחון
רב נדרשו מהאיש שיבצע את המשימה במיוחד כשמולו עמד יריב אימתני כל כך כמו גוליית.
גוליית היה לבוש כובע קסדה ושריון קשקשים .שריון קשקשים הוא בגד עור המכוסה בלוחיות

סיפורים בעלי ערך

מתכת קטנות המונחות זו על גבי זו כקשקשי דג ,משקלו של השריון כשישים קילוגרם .על כתפו
של גוליית נשען כידון ובידו הייתה חנית חדת להב .את הצינה (המגן) נאלץ אדם אחר לסחוב
לפניו בשל משקלה הכבד .מולו עמד דוד שהתנדב למשימה ,נער קטן ונטול שריון ומגן ובידיו מקל
וחמישה חלוקי נחל .לא פלא שתמונה זו הפכה לסמל למאבקם של "מעטים מול רבים".
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יחידה  :4סיפור דוד וגוליית

גבורתו של דוד מתגלה ,אם כן ,בעמדו איתן מול הענק הפלשתי .מעבר לממד הקונקרטי שבסיפור
זה אפשר לראות בו מטאפורה למאבקו העתידי של דוד המלך בפלשתים .הפלשתים היו האויב
העיקרי של עם ישראל בימי מלכותם של שאול ודוד ,והמאבק בהם היה אחד הגורמים המרכזיים
להתפתחותה של המלוכה בישראל" .הפלשתים" הם למעשה ברית של חמש ערים ששכנו לאורך
חוף הים התיכון :עזה ,אשדוד ,אשקלון ,גת ועקרון ,ערים בעלות מבנה חברתי מלוכד וארגון צבאי
חזק .לפלשתים היה מונופול על חרושת הברזל באזור ,עובדה שתרמה מאוד לעוצמתם הצבאית.
רק דוד המלך שגיבש צבא לאומי וצבא שכירים חזק הצליח לבסוף להכניע אויב זה ולממש את
התקווה שתלה העם במוסד המלוכה.

לקראת הסיפור
שיחה:
מה ידוע לכם על גיבורי הסיפור דוד וגוליית?
האם אתם מכירים את הסיפור על הקרב ביניהם?
מטרת השאלות היא לאפשר לילדים לבטא ידע מוקדם על הדמויות ועל עלילת הסיפור.

"אל תסתכל בקנקן"
ביחידה זו הפעילות המקדימה לסיפור אינה עוסקת בסיפור המקראי אלא באמרה "אל
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" .בפעילות המוצעת שני שלבים:
שלב א'
הכינו מבחר קופסאות ואריזות (חדשות ,ישנות ,מהודרות ,פשוטות ,אטומות ,שקופות וכדומה).
בחלק מהאריזות הכניסו חפצים שיתאימו לסוג האריזה — טבעת בתוך קופסת תכשיטים ,מכתב
במעטפה וכדומה ,ובחלק אחר הכניסו חפצים שאינם מתאימים לאריזתם — חרוזים בתוך קופסת
גפרורים ,חפץ פשוט וזול בתוך קופסה מהודרת ,חפץ יקר ארוז באריזה פשוטה וכדומה.
במהלך הפעילות הציגו את האריזות השונות בזו אחר זו ואפשרו לילדים לנחש מה יש בתוכן
מבלי לגעת בהן.
מטרת הפעילות היא לעורר שיחה ודיון במושגים :רושם חיצוני ,צורה ותוכן ,ציפיות ,הפתעות,
אכזבות ועוד.
חשוב להדגיש שהמחשת הערך "אל תסתכל (רק) בקנקן" באמצעות פעילות זו היא המחשה
מטאפורית שנועדה לסייע להבנה ראשונית של המושגים.
בעקבות הפעילות בכיתה אפשר לבקש מהילדים להביא מבתיהם חפץ ארוז באריזה כלשהי.
שלב ב'
היכרות עם האמרה" :אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" באמצעות הצגת סיפור מן המשנה.
לקראת הסיפור אפשר להציג בפני הילדים קנקן מפואר (ובו מים — ללא ידיעתם!) וקנקן פשוט
(ובו משקה טעים) ולהציע להם לבחור מאיזה קנקן ירצו לשתות.
לאחר השתייה שאלו את הילדים על פי מה בחרו מאיזה קנקן לשתות.
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המחנכת יכולה "להתחפש" לרבי יהודה הנשיא ולספר:
לפני שנים רבות חי ּתַ ּנָא ,איש חשוב מאוד ושמו יהודה הנשיא .רבי יהודה הנשיא לימד את תלמידיו
דברים חשובים ומעניינים .בואו נקרא מן המשנה מה אמר פעם אחת רבי יהודה הנשיא לתלמידיו:
"...אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו .יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפילו חדש אין בו".
רבי יהודה הנשיא אמר" :אם אתם רואים קנקן עתיק (ניתן להציג בפני הילדים כד נאה הנראה
עתיק) אתם בוודאי חושבים שיש בו יין ישן ומשובח ,שהרי יין משתבח עם הזמן ,אבל לפעמים
מתברר שהקנקן ריק .ואם אתם רואים כלי חדש (ניתן להציג כד חדש ופשוט) אתם בוודאי
חושבים 'מה כבר יכול להיות בקנקן כזה?' אבל לעתים מתברר שיש בו יין משובח ויקר".
ולכן תלמידים יקרים ,זכרו תמיד — אל תסתכלו בקנקן ,אלא במה שיש בו!

בעקבות הסיפור ניתן לשאול :מה רצה רבי יהודה הנשיא ללמד את תלמידיו? כיצד עשה זאת?
מדוע חש צורך ללמד אותם שיעור זה? לאחר השיחה ניתן להציע לילדים לצייר קנקנים שונים ,או
למצוא בעזרת המחשב ציורים ותצלומים של קנקנים מסוגים שונים.

הסיפור

"וְחֶֶרב אֵין ּבְי ַד ָּדוִד" — סִּפּור ָּדוִד וְגָלְי ָת
לִ ְפנֵי ׁשָנִים ַרּבֹות חַי ָּבעִיר ּגַת אִיׁש ִמלְ ָחמָה ְּפלִׁשְּתִיּ ,גָלְי ָת ׁשְמֹוּ .גָדֹולּ ,גָבֹו ַּה וְ ָחז ָק ָהי ָה ּגָלְי ָתּ .גָבְהֹו
ׁשֵׁש אַּמֹות וָז ֶָרת (ּכְגֹבַּה ׁשְנֵי ֲאנָׁשִים) .וְכֹובַע נְחֹׁשֶת עַל ֹראׁשֹו וְׁשְִריֹון ַקׂשְ ַקּׂשִים הּוא לָבּוׁשּ ,ו ִמצְחַת
חנִית ּגְדֹול ָה .לְגָלְי ָת
חז ִיק ָ
חגַר חֶֶרב ּו ְבי ָדֹו ֶה ְ
תפָיו ,לְמָתְ נָיו ָ
( ָמגִּנֵי) נְחֹׁשֶת עַל ַרגְלָיו וְכ ִידֹון נְחֹׁשֶת ּבֵין ּכ ְ ֵ
מיֻחָד נִדְַרׁש לָׂשֵאת אֹותֹו עֲבּורֹו ,וְכְָך ּכְׁשֶ ָהי ָה
מגֵן ּג�דֹול ו�כ�בֵדּ ,כָל ּכְָך ּג�דֹול ו�כ�בֵד ָהי ָהׁ ,שֶעֹוז ֵר ְ
ָהי�ה ָ
ּמגֵן הֹול ְֵך ל ְ ָפנָיו.
חמָה ָהי ָה הָעֹוז ֵר נֹוׂשֵא ַה ָ
ּמל ְ ָ
ּגָלְי ָת יֹוצֵא ל ַ ִ
חנֵה
מ ֲ
חמָה ְּביִׂשְָראֵלַ .ה ְּפלִׁשְּתִים הֵקִ ימּו ַ
מל ְ ָ
צ ָבאָם וְיָצְאּו ל ְ ִ
אסְפּו ְּפלִׁשְּתִים אֶת ְ
ּבְאֹותָ ם ַהּיָמִים ָ
חנֵה
מ ֲ
חּיָל ָיו וְהֵקִ ים ּגַם הּוא ַ
אסַף אֶת ַ
מל ְֶך יִׂשְָראֵלָ ,
אל ָהׁ .שָמַע עַל ּכְָך ׁשָאּול ֶ
עמֶק ָה ֵ
צבָא ּגָדֹול ְּב ֵ
ָ
ּצבָא ז ֶה מּול
מחֲנֹות ַה ָ
עמְדּו ׁשְנֵי ַ
חמָהָ ,
ּמל ְ ָ
חנֶה ַה ְּפלִׁשְּתִיםּ .כְָך ,עֲרּוכִים ּומּוכָנִים ל ַ ִ
מ ֲ
צבָא ּכְנֶגֶד ַ
ָ
ז ֶה — ּופְלִׁשְּתִים עֹ ְמדִים אֶל ָההָר ִמּז ֶה וְיִׂשְָראֵל עֹ ְמדִים אֶל ָההָר ִמּז ֶה וְ ַ
חנֶה ַה ְּפלִׁשְּתִים
ּמ ְ
הּגַי ְא ּבֵינ ֵיהֶםַּ .ב ַ
חצְחּו אֶת חְַרבֹותֵיהֶם וְהָיּו ּבְטּוחִים ְּבנִצְחֹונָם — הֲֵרי ּגָלְי ָת
צ ְ
חמִים ִ
מחָה ָהי ְתָ ה ַרּבָה ,הַּלֹו ֲ
ַהּׂשִ ְ
חנֵה יִׂשְָראֵל,
מ ֲ
עמֶק ,עַל ָההָרְּ ,ב ַ
עבֶר ל ָ ֵ
מ ֵ
עמַד לְיַּצֵג אֹותָ ם ּבַּקְ ָרב הַּקָ רֹוב .וְאִּלּו ֵ
ַה ְּפלִׁשְּתִי הּוא ׁשֶ ָ
ׂשְָררּו ֶּב ָהל ָה ּו ַפחַד.

סיפורים בעלי ערך

ְּב ֶמׁשְֶך אְַר ָּבעִים יֹום ,יֹום ַאחֲֵרי יֹוםַ ,הׁשְּכֵם וְ ַהעֲֵרב ,יָצָא ֲאלֵיהֶם ּגָלְי ָת ַה ְּפלִׁשְּתִי — ּכֹובַע נְחֹׁשֶת עַל
ֹראׁשֹוׁ ,שְִריֹון ַקׂשְ ַקּׂשִים הּוא לָבּוׁשִ ,מצְחַת נְחֹׁשֶת עַל ַרגְלָיו ,חָמּוׁש ּבְחֶֶרב ּובַ ֲ
חנִית ּובְכ ִידֹון ,יָצָא וְחֵֵרף
אׁשֶר
אחָד ֲ
חּי ָל ֶ
מּבֵינֵיכֶם ַ
חמָה יָחַד — ַּבחֲרּו ִ
(קִ ּלֵל) אֶת יִׂשְָראֵל וְקָ ָרא ּבְקֹול ָרםּ" :תְנּו לִי אִיׁש וְנִּלָ ֲ
י ַ ְסּכִים לְ ִהּלָחֵם אִּתִי .אִם יּוכ ַל לְ ִהּלָחֵם ִאּתִי וְ ִהּכָנִי וְ ָהי ִינּו לָכ ֶם לַ ֲעבָדִים; וְאִם ֲאנִי אּוכ ַל לֹו וְ ִהּכ ִיתִיו
וִ ְ
חנֵה יִׂשְָראֵל ָהי ָה ַרב ,אִיׁש ֹלא ֵהעֵז לָצֵאת ל ְ ִהּלָחֵם
מ ֲ
הי ִיתֶם לָנּו לַ ֲעבָדִים וַ ֲעבַ ְדּתֶם אֹתָנּו"ַ .ה ַּפחַד ְּב ַ
נֶגֶד ּגָלְי ָת.
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מכֻּבָד ,וְלֹו ׁשְמֹונָה ָּבנִיםׁ .שְֹלׁשֶת ָּבנָיו
ע ּו ְ
מּׁשָםְּ ,בבֵית לֶחֶםּ ,גָר יִׁשַי ,אִיׁש י ָדּו ַ
ּבְאֹותֹו ַהּזְמַן ֹלא הְַרחֵק ִ
אבִינָדָב וְׁשַּמָה יָצְאּו עִם ׁשָאּול ל ְ ִהּלָחֵם ַּב ְּפלִׁשְּתִים ,וְאִּלּו ָּדוִד,
אל ִיאָבֲ ,
ַהּגְדֹול ִים ׁשֶל יִׁשַי — ֱ
חמָה ַּב ְּפלִׁשְּתִים
ּמל ְ ָ
אבִיוּ .כְׁשֶָראָה יִׁשַי ׁשֶ ַה ִ
ּצעִיר ,נִׁשְאַר ַּב ַּבי ִת ְּבבֵית לֶחֶם ל ְִרעֹות אֶת צֹאן ָ
ַהּבֵן ַה ָ
אחָיו
מּמֶּנּו לָלֶכֶת וְלִדְֹרׁש ִּבׁשְלֹום ֶ
ּצעִיר ּובִּקֵ ׁש ִ
מִתְ אֶָרכֶת ָּדאַג ל ְ ָבנָיו ַהּגְדֹול ִים .הּוא קָ ָרא ל ְ ָדוִד ּבְנֹו ַה ָ
חל ָב (ּגּוׁשֵי ּגְבִינָה).
עׂשָָרה חֲִריצֵי ָ
עׂשָָרה ּכִּכְרֹות לֶחֶם וַ ֲ
מפַּקְ דָם ֲ
וְל ָקַ חַת לָהֶם וְל ִ ְ
אבִיו
עדְֵרי ַהּצֹאן ׁשֶל ָ
מחֳָרת הַּיֹוםַ ,הּׁשֶכֶם ַּבּבֹקֶ ר ,קָ ם ָּדוִד .ל ִ ְפנֵי צֵאתֹו לַּדֶֶרְך ִהׁשְאִיר אֶת ֶ
לְ ָ
חנֶה
ּמ ֲ
אל ָהְּ .בהִתְקָ ְרבֹו אֶל ַה ַ
עמֶק ָה ֵ
חנֵה יִׂשְָראֵל ׁשֶ ְּב ֵ
מ ֲ
אחָיו ְּב ַ
חּפֵׂש אֶת ֶ
ּבִידֵי הַּׁשֹומֵר ,וְ ָהל ְַך ל ְ ַ
עמְדּו הַּקְ ָרבֹות
ּמעֲָרכָה — לַּמָקֹום ׁשֶּבֹו ָ
ע עַד ל ַ ַ
חמָה ,הּוא ָרץ וְ ִהּגִי ַ
ּמל ְ ָ
ׁשָמַע ָּדוִד אֶת ּתְ רּועֹות ַה ִ
מ ַדּבֵר
אחָיו .וְ ִהּנֵהּ ,בְעֹודֹו ְ
מצָא אֶת ֶ
אׁשֶר ָ
חמִים עַד ֲ
חנֶה ּבֵין הַּלֹו ֲ
ּמ ֲ
ל ְ ֵהעֵָרְךִ .הסְּתֹובֵב ָּדוִד ַּב ַ
על ָה ּכְ ִ
אחָיו ,יָצָא וְ ָ
עִם ֶ
מכַּסֶה
מּדֵי יֹום ּבְיֹומֹו ּגָלְי ָת ַה ְּפלִׁשְּתִי ,וְכֹובַע נְחֹׁשֶת עַל ֹראׁשו — הַּכֹובַע ְ
אֶת ֹראׁשֹו וְאֶת ָּפנָיוַ ,רק ִמצְחֹו אֵינֹו ְמכֻּסֶה ,וְׁשְִריֹון ַקׂשְ ַקּׂשִים הּוא לָבּוׁשּ ,ו ִמצְחַת נְחֹׁשֶת עַל
ַרגְלָיו ,חָמּוׁש ּבְחֶֶרב ּובַ ֲ
חנֵה יִׂשְָראֵל
מ ֲ
מחֵָרף אֶת יִׂשְָראֵלּ .ו ְב ַ
חנִית ּובְכ ִידֹוןּ ,ובְקֹולֹו הָרֹועֵם הּוא ְ
ַּפחַד — וְכֹל אִיׁש יִׂשְָראֵל ּבְִראֹותָם אֶת ָהאִיׁש וַּיָנ ֻסּו ִמּפָנָיו וַּי ִיְראּו ְמאֹד.

ָראָה ָּדוִד ּכִי הַּלֹו ֲחמִים ְּב ַמ ֲחנֵה יִׂשְָראֵל ְמ ַפ ֲחדִים ִמּגָלְי ָת וְׁשָאַל "מַה ּי ֵ ָעׂשֶה לָאִיׁש ֲאׁשֶר יַּכ ֶה אֶת
ַהּפְלִׁשְּתִי ַ
אמַר לֹו:
מאֹד וְ ָ
על ָיו ְ
אנָׁשִיםּ ,כָעַס ָ
אל ִיאָב ׁשֶּׁשָמַע אֹותֹו ְּב ַדּבְרֹו אֶל ָה ֲ
אחִיו ַהּבְכֹור ֱ
הּלָז?" ָ
אבָל
חמָה!" ֲ
ּמל ְ ָ
אנִי ּכִי ּבָאתָ עַד ֵהּנָה ּכְדֵי ל ְִראֹות אֶת ַה ִ
ע ֲ
עזַבְּתָ אֶת ַהּצֹאן ל ְֹלא ַהׁשְּגָחָה? יֹו ֵד ַ
ע ָ
"מַּדּו ַ
ּמל ְֶך ּכִי רֹוצֶה הּוא ל ְ ִהּלָחֵם ְּבגָלְי ָת ַה ְּפלִׁשְּתִיׁ .שָמַע ׁשָאּול אֶת
מסֹר לְׁשָאּול ַה ֶ
ָּדוִד ֹלא וִּתֵ ר ּובִּקֵ ׁש ל ִ ְ
ִּדבְֵרי ָּדוִד וְ ִהזְמִינֹו ֵאלָיוָ .הלַך ָּדוִד אֶל ׁשָאּול ַה ֶּמלְֶך וְ ָאמַר לֹוֲ " :אנִי ֵאלְֵך וְ ֶאּלָחֵם ּבַּפְלִׁשְּתִי ַ
הּז ֶה"ֵ .הׁשִיב
לֹו ַה ֶּמלְֶך ׁשָאּולֹ" :לא תּוכ ַל לָלֶכ ֶת אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי ַהּז ֶה לְ ִהּלָחֵם עִּמֹו ּכ ִי נַעַר ַאּתָה וְהּוא אִיׁש ִמלְ ָחמָה
ִ
חמְּתִי וְאַף הִתְ ּגַּבְַרּתִי עַל ָהאִָרי וְגַם עַל ַהּדֹב
אבָל נִל ְ ַ
צעִיר" ֵהׁשִיב ָּדוִדֲ " ,
אנִי נַעַר ָ
מנָם ֲ
א ְ
מּנְעָֻריו"ָ " .
אחֲָריוּ ,תָ ַפסְּתִ י אֹותֹו ִּבז ְקָ נֹו,
עדֶרָ ,ר ַדפְּתִ י ַ
חטַף ׂשֶה מִן ָה ֵ
אׁשֶר ּבָאּו לִטְֹרף אֶת ַהּצֹאןּ .כְׁשֶּבָא ָהאִָרי וְ ָ
ֲ
ִהּכֵיתִ י אֹותֹו וְ ִה ַּצלְּתִי אֶת ַהּׂשֶה .ה' ֲאׁשֶר ִהּצִלַנ ִי ִמּי ַד ָהאֲִרי ּו ִמּי ַד ַהּדֹב הּוא יַּצ ִילֵנִי ִמּי ַד ַהּפְלִׁשְּתִי
ַ
מּדֵי הַּקְ ָרב ׁשֶּלֹו
חל ִיט .הּוא ִהלְּבִיׁש אֶת ָּדוִד ְּב ַ
חׁשַב ...וְאָז ֶה ְ
חׁשַב וְ ָ
הּז ֶה" 1.הִקְ ׁשִיב ׁשָאּול ל ְ ִדבְֵרי ָּדוִדָ ,
חגַר
הי ֶה ִעּמְָך"ָ .
ּו ַבּׁשְִריֹון ,וְאֶת ּכֹובַע ַהּנְחֹׁשֶת ׁשָם עַל ֹראׁשֹוּ .בֵֵרְך ׁשָאּול אֶת ָּדוִד וְ ָאמַר" :לְֵך וַה' י ִ ְ
ּמל ְֶך וְנִּסָה לָלֶכֶת ,אְַך ֹלא ִה ְ
מּדָיו ׁשֶל ׁשָאּול ַה ֶ
ָּדוִד אֶת חְַרּבֹו עַל ַ
ּמּדִים
צל ִיחַּ 2.גְדֹול ִים ּוכְ ֵבדִים הָיּו ַה ַ
ּמּדִים
אל ֵיהֶםֵ .הסִיר ָּדוִד אֶת ַהּׁשְִריֹוןָ ,פשַט אֶת ַה ַ
אׁשֶר נָתַ ן לֹו ׁשָאּול ,וְ ָּדוִד ֹלא ָהי ָה ָרגִיל ֲ
וְ ַהּׁשְִריֹון ֲ
ֵמ ָעלָיו ,לָקַ ח אֶת מַקְ לֹו ְּבי ָדֹו ,הִתְ ּכֹופֵף ּו ָבחַר לֹו ֲח ִמּׁשָה ַחּלֻקֵ י ֲא ָבנִים מִן ַהּנַחַל וַּיָׂשֶם אֹתָם ּבִכְלִי

הָֹרעִים ֲאׁשֶר לֹו ּובַּיַלְקּוט וְ ַקּלְעֹו בְי ָדֹו וַּיִּג ַׁש אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי.

3

ָּדוִד וּגָלְי ָת ָהלְכּו ז ֶה מּול ז ֶה ,קָ ְרבּו ּובָאּו — ָּדוִד מּול ּגָלְי ָתּ ,גָלְי ָת מּול ָּדוִדּ .גָלְי ָת ַה ְּפלִׁשְּתִי — ּכֹובַע
נְחֹׁשֶת עַל ֹראׁשֹו וְׁשְִריֹון ַקׂשְ ַקּׂשִים הּוא לָבּוׁשּ ,ו ִמצְחַת נְחֹׁשֶת עַל ַרגְלָיו ,חָמּוׁש ּבְחֶֶרב ּובַ ֲ
חנִית ּובְכ ִידֹון,
א ָבנִים ְּביַל ְקּוטֹוָ .ראָה
מּׁשָה חֲלּוקֵ י ֲ
ח ִ
ּמגֵן הֹל ְֵך ל ְ ָפנָיוּ .ומּולֹו ַהּנַעַר ָּדוִד ,קִ ל ְעֹו ְּבי ָדֹו ַ ֲ
וְ ָהאִיׁש נֹׂשֵא ַה �
צעִירַ ,
ּגָלְי ָת ּכִי הַּלֹוחֵם ַהּבָא ל ְ ִהּלָחֵם ּבֹו הּוא נַעַר ָ
אדְמֹונִי וְיָפֶה מְַראֶה ,וַּיִבְז ֵהו ּ,הּוא לִגְל ֵג עַל ָּדוִד
וְ ָאמַר לֹוֲ " :הכֶלֶב ָאנֹכ ִי ּכ ִי ַאּתָה בָא ֵאלַי ּבַ ַּמקְלֹות?"

 .1מה למד שאול על דוד מהסיפור על ההתמודדות עם האריה ועם הדוב?
 .2מדוע לא הצליח דוד ללכת כשהוא לבוש במדיו של שאול המלך?
 .3ניתן להביא לכיתה "קלע" וחלוקי נחל.
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ענָה לֹו ָּדוִד:
ָ

" ַאּתָה ּבָא ֵאלַי ּבְחֶֶרב ּובַ ֲחנִית ּובְכ ִידֹון וְ ָאנֹכ ִי בָא ֵאלֶיָך ּבְׁשֵם ה' צְבָאֹות אֱֹלהֵי ַמעְַרכֹות יִׂשְָראֵל ֲאׁשֶר
חֵַרפְ ָּת ,ה' י ַ ֲעזֹר ְּביָדִי וְיֵדְעּו ּכ ָל ַה ָּקהָל ַהּז ֶה ּכ ִי ֹלא ּבְחֶֶרב ּובַ ֲחנִית י ְהֹוׁשִי ַע ה' ּכ ִי לַה' ַה ִּמלְ ָחמָה".
חמָה
ּמל ְ ָ
מׁשִיְך וְהִתְקָ ֵרב אֶל ָּדוִד לְאַט לְאַטׁ ,שֶּכֵן ּכְל ֵי ַה ִ
מאֹד .הּוא ִה ְ
ִּדבְֵרי ָּדוִד ִהכְעִיסּו אֶת ּגָלְי ָת ְ
מּׁשָם
אׁשֶר לֹו ,הֹוצִיא ִ
מהֵר ָּדוִד ,הֹוׁשִיט אֶת י ָדֹו אֶל ּכְל ֵי הָרֹועִים ֲ
מאֹדִ .
וְ ַהּׁשְִריֹון ׁשֶּלָבַׁש הָיּו ּכְ ֵבדִים ְ
4
אׁשֶר ְּבי ָדֹו וְקָ ל ַע אֶל ִ
אחַתּ ,כִּוֵן אֶת הַּקֶ ל ַע ֲ
אבֶן ַ
ֶ
חל ֶק ַהּיָחִיד ּבְגּופֹו
ּמצַח ָהי ָה ַה ֵ
מצְחֹו ׁשֶל ּגָלְי ָתַ .ה ֵ
מכֻּסֶהֹ ,לא ּבְכֹובַע ַהּנְחֹׁשֶת וְֹלא ַּבּׁשְִריֹון .נָפַל ּגָלְי ָת ַה ְּפלִׁשְּתִי עַל ָּפנָיו אְַרצָה
ׁשֶל ּגָלְי ָת ׁשֶֹּלא ָהי ָה ְ
חנֶה ְּפלִׁשְּתִים ׂשְָררּו
ּמ ְ
חלְפָה .אְַך ַּב ַ
ּסּכָנָה ָ
מחָה ָהי ְתָ ה ַרּבָהַ ,ה ַ
חנֶה יִׂשְָראֵל הִֵריעּו ל ְ ָדוִדַ .הּׂשִ ְ
ּמ ְ
וָמֵתַּ .ב ַ
ּמעֲָרכָהּ ,בְָרחּו
חמָה נֻּצַח ַּב ַ
ּמל ְ ָ
ַּפחַד ּגָדֹול ּו ֶב ָהל ָה מְֻרּבָהּ .כְׁשֶָראּו ַה ְּפלִׁשְּתִים ּכִי ּגָלְי ָת ּגִּבֹוָרם אִיׁש ַה ִ
עבֶר.
וְהִתְ ַּפּז ְרּו לְכָל ֵ
מל ְֶך עַל יִׂשְָראֵל.
ּבְִרבֹות ַהּיָמִים ּגָדַל ָּדוִד וְ ָהי ָה ל ְ ֶ

המקור המקראי
שמואל א ,פרק י"ז פסוקים א'-נ"ח

סיפורים בעלי ערך

וַּי ַ ַאסְפּו פְלִׁשְּתִים אֶת ַמ ֲחנֵיהֶם לַ ִּמלְ ָחמָה וַּי ֵ ָאסְפּו ׂשֹכֹה ֲאׁשֶר לִיהּודָה וַּיַחֲנּו ּבֵין ׂשֹוכֹה
ּובֵין ֲעזֵקָה ּבְ ֶאפֶס ַּדּמִים :וְׁשָאּול וְאִיׁש יִׂשְָראֵל נ ֶ ֶאסְפּו וַּיַחֲנּו ּבְ ֵעמֶק ָה ֵאלָה וַּיַעְַרכּו
ִמלְ ָחמָה לִקְַראת ּפְלִׁשְּתִיםּ :ופְלִׁשְּתִים עֹ ְמדִים אֶל ָההָר ִמּז ֶה וְיִׂשְָראֵל עֹ ְמדִים אֶל ָההָר
ִמּז ֶה וְ ַהּגַי ְא ּבֵינ ֵיהֶם:
וַּיֵצ ֵא אִיׁש ַהּבֵנַי ִם ִמ ַּמחֲנֹות ּפְלִׁשְּתִים ּגָלְי ָת ׁשְמֹו ִמּג ַת ּגָבְהֹו ׁשֵׁש אַּמֹות וָז ֶָרת :וְכֹובַע
נְחֹׁשֶת עַל ֹראׁשֹו וְׁשְִריֹון ַקׂשְ ַקּׂשִים הּוא לָבּוׁש ּו ִמׁשְקַל ַהּׁשְִריֹון ֲח ֵמׁשֶת ֲאלָפִים ׁשְ ָקלִים
נְחֹׁשֶתּ :ו ִמצְחַת נְחֹׁשֶת עַל ַרגְלָיו וְכִידֹון נְחֹׁשֶת ּבֵין ּכְ ֵתפָיו :וְעֵץ ֲחנִיתֹו ּכִמְנֹור אְֹרג ִים
וְלַ ֶהבֶת ֲחנִיתֹו ׁשֵׁש מֵאֹות ׁשְ ָקלִים ּבְַרז ֶל וְנֹׂשֵא ַהּצִּנ ָה הֹלְֵך לְפָנָיו :וַּי ַ ֲעמֹד וַּיִקְָרא אֶל
ַמעְַרכֹת יִׂשְָראֵל וַּיֹאמֶר לָהֶם לָּמָה ֵתצ ְאּו לַעֲֹרְך ִמלְ ָחמָה הֲלֹוא ָאנֹכִי ַהּפְלִׁשְּתִי וְ ַאּתֶם
ֲעבָדִים לְׁשָאּול ּבְרּו לָכֶם אִיׁש וְי ֵֵרד ֵאלָי:
אִם יּוכַל לְ ִהּלָחֵם ִאּתִי וְ ִהּכָנִי וְ ָהי ִינּו לָכֶם לַ ֲעבָדִים וְאִם ֲאנִי אּוכַל לֹו וְ ִהּכִיתִיו וִ ְהי ִיתֶם לָנּו
לַ ֲעבָדִים וַ ֲעבַ ְדּתֶם אֹתָנּו :וַּיֹאמֶר ַהּפְלִׁשְּתִי ֲאנִי חֵַרפְּתִי אֶת ַמעְַרכֹות יִׂשְָראֵל הַּיֹום
ַהּז ֶה ּתְנּו לִי אִיׁש וְנִּלָ ֲחמָה יָחַד :וַּיִׁשְמַע ׁשָאּול וְכָל יִׂשְָראֵל אֶת ִּדבְֵרי ַהּפְלִׁשְּתִי ָה ֵאּלֶה
וַּיֵחַּתּו וַּי ְִראּו ְמאֹד:
וְ ָדוִד ּבֶן אִיׁש ֶאפְָרתִי ַהּז ֶה ִמּבֵית לֶחֶם י ְהּודָה ּוׁשְמֹו יִׁשַי וְלֹו ׁשְמֹנ ָה בָנִים וְ ָהאִיׁש ּבִימֵי
ׁשָאּול זָקֵן ּבָא בַ ֲאנָׁשִים :וַּיֵלְכּו ׁשְֹלׁשֶת ּבְנֵי יִׁשַי ַהּגְדֹלִים ָהלְכּו ַאחֲֵרי ׁשָאּול לַ ִּמלְ ָחמָה
וְׁשֵם ׁשְֹלׁשֶת ּבָנָיו ֲאׁשֶר ָהלְכּו ּבַ ִּמלְ ָחמָה ֱאלִיאָב ַהּבְכֹור ּו ִמׁשְנ ֵהּו ֲאבִינָדָב וְ ַהּׁשְלִׁשִי
ׁשַּמָה :וְ ָדוִד הּוא ַה ָּקטָן ּוׁשְֹלׁשָה ַהּגְדֹלִים ָהלְכּו ַאחֲֵרי ׁשָאּול :וְ ָדוִד הֹלְֵך וָׁשָב ֵמעַל
 .4מדוע כיוון דוד את הקלע דווקא אל מצחו של גוליית?
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יחידה  :4סיפור דוד וגוליית

ׁשָאּול לְִרעֹות אֶת צֹאן ָאבִיו ּבֵית לָחֶם :וַּיִּג ַׁש ַהּפְלִׁשְּתִי ַהׁשְּכֵם וְ ַהעֲֵרב וַּי ִ ְתיַּצ ֵב אְַרּבָעִים
יֹום :וַּיֹאמֶר יִׁשַי לְ ָדוִד ּבְנֹו קַח נ ָא לְ ַאחֶיָך אֵיפַת ַה ָּקלִיא ַהּז ֶה וַ ֲעׂשָָרה לֶחֶם ַהּז ֶה וְהֵָרץ
ַה ַּמ ֲחנ ֶה לְ ַאחֶיָך :וְאֵת ֲעׂשֶֶרת חֲִריצ ֵי ֶה ָחלָב ָה ֵאּלֶה ָּתבִיא לְׂשַר ָה ָאלֶף וְאֶת ַאחֶיָך
ִּתפְקֹד לְׁשָלֹום וְאֶת עֲֻרּבָתָם ִּתּקָח :וְׁשָאּול וְ ֵהּמָה וְכָל אִיׁש יִׂשְָראֵל ּבְ ֵעמֶק ָה ֵאלָה
נִלְ ָחמִים עִם ּפְלִׁשְּתִים:
וַּיַׁשְּכֵם ָּדוִד ּבַּבֹקֶר וַּיִּטֹׁש אֶת ַהּצֹאן עַל ׁשֹמֵר וַּיִּׂשָא וַּיֵלְֶך ּכַ ֲאׁשֶר צִּוָהּו יִׁשָי וַּיָבֹא ַה ַּמ ְעּגָלָה
וְ ַה ַחי ִל ַהּיֹצ ֵא אֶל ַה ַּמעֲָרכָה וְהֵֵרעּו ּבַ ִּמלְ ָחמָה:
וַ ַּתעֲֹרְך יִׂשְָראֵל ּופְלִׁשְּתִים ַמעֲָרכָה לִקְַראת ַמעֲָרכָה :וַּיִּטֹׁש ָּדוִד אֶת ַהּכֵלִים ֵמ ָעלָיו
עַל י ַד ׁשֹומֵר ַהּכֵלִים וַּי ָָרץ ַה ַּמעֲָרכָה וַּיָבֹא וַּיִׁשְאַל לְ ֶאחָיו לְׁשָלֹום :וְהּוא ְמ ַדּבֵר ִעּמָם
וְ ִהּנ ֵה אִיׁש ַהּבֵנַי ִם עֹולֶה ּגָלְי ָת ַהּפְלִׁשְּתִי ׁשְמֹו ִמּג ַת ִמ ַּמעְַרכֹות ּפְלִׁשְּתִים וַי ְ ַדּבֵר ּכַ ְּדבִָרים
ָה ֵאּלֶה וַּיִׁשְמַע ָּדוִד :וְכֹל אִיׁש יִׂשְָראֵל ּבְִראֹותָם אֶת ָהאִיׁש וַּיָנ ֻסּו ִמּפָנָיו וַּי ִיְראּו ְמאֹד:
וַּיֹאמֶר אִיׁש יִׂשְָראֵל ַהּרְאִיתֶם ָהאִיׁש ָהעֹלֶה ַהּז ֶה ּכִי לְחֵָרף אֶת יִׂשְָראֵל עֹלֶה וְ ָהי ָה
ָהאִיׁש ֲאׁשֶר יַּכֶּנּו י ַ ְעׁשְֶרּנּו ַה ֶּמלְֶך עֹׁשֶר ּג ָדֹול וְאֶת ּבִּתֹו יִּתֶן לֹו וְאֵת ּבֵית ָאבִיו י ַ ֲעׂשֶה
ָחפְׁשִי ּבְיִׂשְָראֵל:
וַּיֹאמֶר ָּדוִד אֶל ָה ֲאנָׁשִים ָהעֹ ְמדִים עִּמֹו לֵאמֹר מַה ּי ֵ ָעׂשֶה לָאִיׁש ֲאׁשֶר יַּכֶה אֶת ַהּפְלִׁשְּתִי
ַהּלָז וְ ֵהסִיר חְֶרּפָה ֵמעַל יִׂשְָראֵל ּכִי מִי ַהּפְלִׁשְּתִי ֶהעֵָרל ַהּז ֶה ּכִי חֵֵרף ַמעְַרכֹות אֱֹלהִים
ַחּי ִים :וַּיֹאמֶר לֹו ָהעָם ּכַ ָּדבָר ַהּז ֶה לֵאמֹר ּכֹה י ֵ ָעׂשֶה לָאִיׁש ֲאׁשֶר יַּכֶּנּו :וַּיִׁשְמַע ֱאלִיאָב
ָאחִיו ַהּג ָדֹול ּבְ ַדּבְרֹו אֶל ָה ֲאנָׁשִים וַּיִחַר אַף ֱאלִיאָב ּבְ ָדוִד וַּיֹאמֶר לָּמָה ּז ֶה י ַָר ְד ָּת וְעַל
מִי נ ָ ַטׁשְ ָּת ְמעַט ַהּצֹאן ָה ֵהּנ ָה ּבַ ִּמ ְדּבָר ֲאנִי י ָ ַד ְעּתִי אֶת זְדֹנ ְָך וְאֵת ֹר ַע לְבָבֶָך ּכִי לְ ַמעַן
ְראֹות ַה ִּמלְ ָחמָה י ָָר ְדּתָ :וַּיֹאמֶר ָּדוִד מֶה ָעׂשִיתִי ָעּתָה הֲלֹוא ָּדבָר הּוא :וַּיִּסֹב ֵמ ֶאצ ְלֹו
אֶל מּול ַאחֵר וַּיֹאמֶר ּכַ ָּדבָר ַהּז ֶה וַיְׁשִבֻהּו ָהעָם ָּדבָר ּכַ ָּדבָר הִָראׁשֹון :וַּיִּׁשָמְעּו ַה ְּדבִָרים
ֲאׁשֶר ִּדּבֶר ָּדוִד וַּיַּג ִדּו לִפְנֵי ׁשָאּול וַּי ִ ָּקחֵהּו :וַּיֹאמֶר ָּדוִד אֶל ׁשָאּול אַל יִּפֹל לֵב ָאדָם
ָעלָיו ַעבְּדְָך יֵלְֵך וְנִלְחַם עִם ַהּפְלִׁשְּתִי ַהּז ֶה :וַּיֹאמֶר ׁשָאּול אֶל ָּדוִד ֹלא תּוכַל לָלֶכֶת אֶל
ַהּפְלִׁשְּתִי ַהּז ֶה לְ ִהּלָחֵם עִּמֹו ּכִי נַעַר ַאּתָה וְהּוא אִיׁש ִמלְ ָחמָה ִמּנְעָֻריו :וַּיֹאמֶר ָּדוִד אֶל
ׁשָאּול ֹרעֶה ָהי ָה ַעבְּדְָך לְ ָאבִיו ּבַּצֹאן ּובָא ָהאֲִרי וְאֶת הַּדֹוב וְנָׂשָא ׂשֶה ֵמ ָה ֵעדֶר :וְיָצ ָאתִי
ַאחֲָריו וְ ִהּכִתִיו וְ ִהּצַלְּתִי ִמּפִיו וַּיָקָם ָעלַי וְ ֶה ֱחזַקְּתִי ּבִזְקָנֹו וְ ִהּכִתִיו וַ ֲהמִיּתִיו:
ּג ַם אֶת ָהאֲִרי ּג ַם הַּדֹוב ִהּכָה ַעבְּדֶָך וְ ָהי ָה ַהּפְלִׁשְּתִי ֶהעֵָרל ַהּז ֶה ּכְ ַאחַד ֵמהֶם ּכִי חֵֵרף
ַמעְַרכֹת אֱֹלהִים ַחּי ִים:
וַּיֹאמֶר ָּדוִד ה' ֲאׁשֶר ִהּצִלַנ ִי ִמּי ַד ָהאֲִרי ּו ִמּי ַד ַהּדֹב הּוא יַּצ ִילֵנִי ִמּי ַד ַהּפְלִׁשְּתִי ַהּז ֶה:
וַּיֹאמֶר ׁשָאּול אֶל ָּדוִד לְֵך וַה' י ִ ְהי ֶה ִעּמְָך :וַּיַלְּבֵׁש ׁשָאּול אֶת ָּדוִד ַמּדָיו וְנָתַן קֹובַע
נְחֹׁשֶת עַל ֹראׁשֹו וַּיַלְּבֵׁש אֹתֹו ׁשְִריֹון :וַּי ַ ְחּגֹר ָּדוִד אֶת חְַרּבֹו ֵמעַל לְ ַמּדָיו וַּיֹאֶל לָלֶכֶת
ּכִי ֹלא נִּסָה וַּיֹאמֶר ָּדוִד אֶל ׁשָאּול ֹלא אּוכַל לָלֶכֶת ּבָ ֵאּלֶה ּכִי ֹלא נִּסִיתִי וַיְסִֵרם ָּדוִד
ֵמ ָעלָיו :וַּיִּקַח ַמקְלֹו ּבְי ָדֹו וַּיִבְחַר לֹו ֲח ִמּׁשָה ַחּלֻקֵי ֲאבָנִים מִן ַהּנַחַל וַּיָׂשֶם אֹתָם ּבִכְלִי
הָֹרעִים ֲאׁשֶר לֹו ּובַּיַלְקּוט וְ ַקּלְעֹו בְי ָדֹו וַּיִּג ַׁש אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי :וַּיֵלְֶך ַהּפְלִׁשְּתִי הֹלְֵך וְקֵָרב
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אֶל ָּדוִד וְ ָהאִיׁש נֹׂשֵא ַהּצִּנ ָה לְפָנָיו :וַּיַּבֵט ַהּפְלִׁשְּתִי וַּי ְִראֶה אֶת ָּדוִד וַּיִבְז ֵהּו ּכִי ָהי ָה
נַעַר וְ ַא ְדמֹנִי עִם יְפֵה מְַראֶה :וַּיֹאמֶר ַהּפְלִׁשְּתִי אֶל ָּדוִד ֲהכֶלֶב ָאנֹכִי ּכִי ַאּתָה בָא
ֵאלַי ּבַ ַּמקְלֹות וַי ְ ַקּלֵל ַהּפְלִׁשְּתִי אֶת ָּדוִד ּבֵאֹלהָיו :וַּיֹאמֶר ַהּפְלִׁשְּתִי אֶל ָּדוִד לְכָה ֵאלַי
וְ ֶא ְּתנ ָה אֶת ּבְׂשְָרָך לְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם ּולְבֶ ֱהמַת ַהּׂשָדֶה:
וַּיֹאמֶר ָּדוִד אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי ַאּתָה ּבָא ֵאלַי ּבְחֶֶרב ּובַ ֲחנִית ּובְכִידֹון וְ ָאנֹכִי בָא ֵאלֶיָך ּבְׁשֵם
ה' צְבָאֹות אֱֹלהֵי ַמעְַרכֹות יִׂשְָראֵל ֲאׁשֶר חֵַרפְּתָ :הַּיֹום ַהּז ֶה י ְ ַסּג ְֶרָך ה' ּבְיָדִי וְ ִהּכִיתִָך
וַ ֲהסִֹרתִי אֶת ֹראׁשְָך ֵמ ָעלֶיָך וְנ ָ ַתּתִי ּפֶג ֶר ַמ ֲחנ ֵה פְלִׁשְּתִים הַּיֹום ַהּז ֶה לְעֹוף ַהּׁשָ ַמי ִם
ּולְ ַחּי ַת ָהאֶָרץ וְיֵדְעּו ּכָל ָהאֶָרץ ּכִי י ֵׁש אֱֹלהִים לְיִׂשְָראֵל :וְיֵדְעּו ּכָל ַה ָּקהָל ַהּז ֶה ּכִי ֹלא
ּבְחֶֶרב ּובַ ֲחנִית י ְהֹוׁשִי ַע ה' ּכִי לַה' ַה ִּמלְ ָחמָה וְנָתַן ֶא ְתכֶם ּבְיָדֵנּו :וְ ָהי ָה ּכִי קָם ַהּפְלִׁשְּתִי
וַּיֵלְֶך וַּיִקְַרב לִקְַראת ָּדוִד וַי ְ ַמהֵר ָּדוִד וַּי ָָרץ ַה ַּמעֲָרכָה לִקְַראת ַהּפְלִׁשְּתִי :וַּיִׁשְלַח ָּדוִד
אֶת י ָדֹו אֶל ַהּכֶלִי וַּיִּקַח ִמּׁשָם ֶאבֶן וַי ְ ַקּלַע וַּי ְַך אֶת ַהּפְלִׁשְּתִי אֶל ִמצ ְחֹו וַ ִּת ְטּבַע ָה ֶאבֶן
ּבְ ִמצ ְחֹו וַּיִּפֹל עַל ּפָנָיו אְָרצ ָה :וַּי ֶ ֱחז ַק ָּדוִד מִן ַהּפְלִׁשְּתִי ּבַ ֶּקלַע ּובָ ֶאבֶן וַּי ְַך אֶת ַהּפְלִׁשְּתִי
וַיְמִיתֵהּו וְחֶֶרב אֵין ּבְי ַד ָּדוִד :וַּי ָָרץ ָּדוִד וַּי ַ ֲעמֹד אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי וַּיִּקַח אֶת חְַרּבֹו וַּיִׁשְלְפָּה
ִמ ַּתעְָרּה וַיְמֹ ְתתֵהּו וַּיִכְָרת ּבָּה אֶת ֹראׁשֹו וַּי ְִראּו ַהּפְלִׁשְּתִים ּכִי מֵת ּג ִּבֹוָרם וַּיָנ ֻסּו :וַּיָקֻמּו
ַאנְׁשֵי יִׂשְָראֵל וִיהּודָה וַּי ִָרעּו וַּי ְִרּדְפּו אֶת ַהּפְלִׁשְּתִים עַד ּבֹואֲָך גַי ְא וְעַד ׁשַעֲֵרי ֶעקְרֹון
וַּיִּפְלּו ַחלְלֵי פְלִׁשְּתִים ּבְדֶֶרְך ׁשַעֲַרי ִם וְעַד ּג ַת וְעַד ֶעקְרֹון :וַּיָׁשֻבּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל ִמּדְֹלק
ַאחֲֵרי פְלִׁשְּתִים וַּיָׁשֹּסּו אֶת ַמ ֲחנֵיהֶם :וַּיִּקַח ָּדוִד אֶת ֹראׁש ַהּפְלִׁשְּתִי וַיְבִאֵהּו י ְרּוׁשָלִָם
וְאֶת ּכֵלָיו ׂשָם ּבְ ָאהֳלֹו:
וְכְִראֹות ׁשָאּול אֶת ָּדוִד יֹצ ֵא לִקְַראת ַהּפְלִׁשְּתִי ָאמַר אֶל ַאבְנ ֵר ׂשַר ַהּצָבָא ּבֶן מִי ז ֶה
ַהּנַעַר ַאבְנ ֵר וַּיֹאמֶר ַאבְנ ֵר חֵי נַפְׁשְָך ַה ֶּמלְֶך אִם י ָ ָד ְעּתִי :וַּיֹאמֶר ַה ֶּמלְֶך ׁשְאַל ַאּתָה ּבֶן
מִי ז ֶה ָה ָעלֶם:
ּוכְׁשּוב ָּדוִד ֵמהַּכֹות אֶת ַהּפְלִׁשְּתִי וַּיִּקַח אֹתֹו ַאבְנ ֵר וַיְבִאֵהּו לִפְנֵי ׁשָאּול וְֹראׁש ַהּפְלִׁשְּתִי
ּבְי ָדֹו:
וַּיֹאמֶר ֵאלָיו ׁשָאּול ּבֶן מִי ַאּתָה ַהּנָעַר וַּיֹאמֶר ָּדוִד ּבֶן ַעבְּדְָך יִׁשַי ּבֵית ַהּלַ ְחמִי:

סיפורים בעלי ערך
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בעקבות הסיפור
 .1דיון בקבוצות קטנות
התמקדות בסיפור:

»
» מה חשבתם או הרגשתם בזמן ההאזנה לסיפור?
» מה חשבו האחים הגדולים כשראו את דוד בשדה הקרב?
» מדוע יצא דוד להילחם בגוליית?
» מדוע חשב דוד שיוכל לנצח את גוליית?
» מדוע הסכים שאול לבקשתו של דוד לצאת להילחם בגוליית?
שאול היה מוכן להאזין לדוד ,לשנות את דעתו ולהסתכל גם ב"מה שיש בקנקן".
» על מה חשב דוד לקראת הקרב עם גוליית? מה הוא הרגיש?
» על מה חשב גוליית לקראת הקרב? מה הוא הרגיש?
» שאול אמר לדודֹ" :לא תּוכ ַל לָלֶכ ֶת אֶל ַהּפְלִׁשְּתִי ַהּז ֶה לְ ִהּלָחֵם עִּמֹו ּכ ִי נַעַר ַאּתָה וְהּוא אִיׁש
ִמלְ ָחמָה ִ
מּנְעָֻריו" .מה עשה דוד כדי לגבור על היריב החזק והמנוסה?

"סיפור בקיצור" — בקשו מכמה ילדים לספר בקצרה את הסיפור על דוד וגוליית .ניתן
לבקש מאחד הילדים להתחיל בסיפור ,מהשני להמשיך וכך הלאה.

בניגוד לגוליית ,דוד התכונן למלחמה היטב ולא זלזל ביריבו .הוא בחר בכלי נשק ובדרך
מלחמה שבהם היה לו יתרון על גוליית ,הוא ויתר על מדי הקרב המסורבלים וניצל את
נקודת התורפה של יריבו .בשיחה זו חשוב להדגיש את שני ההיבטים בניצחון דוד על
גוליית — התחכום הטקטי והאמונה בעזרת האל.

»
»

מדוע לא הצליח גוליית "החזק" לנצח את דוד "החלש"?
בניגוד לדוד ,גוליית היה שאנן" :וַּיַּבֵט ַהּפְלִׁשְּתִי וַּי ְִראֶה אֶת ָּדוִד וַּיִבְז ֵהּו ּכ ִי ָהי ָה נַעַר וְ ַא ְדמֹנִי עִם
יְפֵה מְַראֶה" .גוליית הסתכל רק בקנקן ולא במה שהיה בו.
"על המפה" — אתרו על מפת ארץ ישראל של ימינו את עמק האלה ,המקום שהקרב בין
דוד לגוליית התרחש בו ,וסמנו את המקום .אפשר להיעזר באטלס מקראי.

התמקדות בחיי הילדים:
בשיחה זו ניתן לעסוק בשני נושאים מרכזיים — "כוח וחולשה" ו"סטראוטיפים".
א .האם ראיתם פעם מישהו צעיר שגבר על מבוגר ממנו? או חלש שגבר על חזק ממנו?
ב.

דיון בסטראוטיפים — האם גם לנו קורה שאנחנו רואים מישהו וחושבים "אם הוא גבוה,
אז הוא בוודאי" ," ...אם הוא לא יהודי ,אז הוא בוודאי " ,"...אם היא ילדה ,היא בוודאי"...
כדי שהשיחה לא תחזק חשיבה סטראוטיפית אלא תבקר אותה ,יש להדגיש בדיון את
הבעייתיות שבדרך חשיבה זו.

77

דרך נוספת לעסוק בנושא היא באמצעות התבוננות בתמונות ובהן שלשה זוגות ילדים:
ילד קטן וילד גדול ,בן ובת ,ילדה כהת עור וילדה בהירת עור:

מה חושב הילד הקטן על
הילד הגדול? (ולהפך)

מה חושב הבן על הבת?
(ולהפך)

מה חושבת
הילדה כהת העור
על בהירת העור?
(ולהפך)

 .2מפגש עם יצירות ספרות
משל "האריה והעכבר" מדגים היטב את הפתגם "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".
לפני קריאת המשל בקשו מהילדים לעצום את עיניהם ולחשוב מה הם מרגישים למשמע המילה
"אריה" ,ולעומת זאת ,מה הם מרגישים למשמע המילה "עכבר".

האריה והעכבר

 /משלי איזופוס

אריה ישן מתחת לעץ ביער .לפתע עבר שם עכבר בריצה ,לא הבחין באריה הישן ועבר על גופו.
התעורר האריה ,תפס את העכבר ועמד לטרוף אותו.
התחנן העכבר אל האריה" :אנא ,מלכי האריה ,שחרר אותי ,ואני ,העכבר ,אשיב לך ביום מן
הימים טובה תחת טובה!"
"חה! חה!! חה!!!" צחק האריה למשמע דבריו של העכבר ,ושחרר אותו לחופשי.
חלפו ימים רבים ,עד שיום אחד נפל האריה ונלכד במלכודת שטמנו לו ציידים .באו הציידים,
קשרו את האריה בחבלים עבים אל אחד העצים והלכו להכין עבורו כלוב.
שאג האריה ונאבק בכל כוחו ,אך לא הצליח לקרוע את החבלים ולהשתחרר.
שמע העכבר את שאגות האריה ,מיהר ובא אליו .כרסם את החבלים וכרסם ,עד שהאריה
השתחרר מכבליו ויצא לחופשי.
מתוך :המשלים האהובים ביותר ,עיבד :שלמה אבס ,עגור ,הוד השרון 1993

שיחה בעקבות המשל:

»
» אילו תכונות (מלבד כושר הכרסום) עזרו לעכבר להציל את האריה?
התמדה ,סבלנות ,ותרנות ,אמונה באחר.
» מה יכול היה האריה ללמוד ממה שקרה?
מדוע לדעתכם צחק האריה כששמע את הבטחתו של העכבר?

סיפורים בעלי ערך
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גם משל "הארנבת והצב" מדגים חשיבה סטראוטיפית .המשל מתאר תחרות שהמנצח בה הוא
דווקא מי שנתפס בעינינו בתחילה כחלש ,והמפסיד הוא מי שחשבנו שהניצחון מובטח לו.
לפני קריאת המשל אפשר לשאול את השאלות הבאות :מה ידוע לנו על תכונות הצב? מה ידוע
לנו על תכונות הארנבת? למי מהם סיכוי גדול יותר לנצח בתחרות ריצה?

הארנבת והצב

 /משלי איזופוס

יום אחד לעגה הארנבת לצב ואמרה לו" :איזו חיה עלובה ואטית אתה עם רגליך הקצרות! כל–כך
אטי אתה ,עד שכל אחד יכול להשיג אותך".
אמר הצב לארנבת" :למרות שרגליך מהירות מרגליי ,אני מוכן להתערב אתך ,שאנצח אותך
בתחרות ריצה".
הארנבת צחקה בלבה ,כי חשבה שהיא תנצח בתחרות ללא קושי .היא הסכימה מיד להתחרות
בצב ,ושניהם בחרו בשועל ,שיהיה שופט התחרות ויקבע גם את מרחק הריצה .וכך ,ביום
המירוץ ,הארנבת והצב יצאו לדרך.
הצב — למרות שהיה אטי — לא עצר לרגע והתקדם כל הזמן לאט ובבטחה ,ואילו הארנבת
— שסמכה על מהירות רגליה — לא דאגה כלל .היא הייתה כל כך בטוחה בניצחונה ,עד שעצרה
לנוח ולנמנם בצד הדרך ,ובסופו של דבר נרדמה.
כשהתעוררה הארנבת משנתה ,מיד זינקה ויצאה במהירות לדרך — אך כשהגיעה אל קו הסיום
מצאה שם את הצב ,שהגיע לשם לפניה ,ועכשיו ישב לנוח מן המאמץ.
מתוך :משלי איזופוס לילדים ,עיבד :שלמה אבס ,עגור ,הוד השרון .1997

שיחה בעקבות המשל:

»
» אילו תכונות גרמו לארנבת להפסיד ,למרות היתרון ההתחלתי שלה?
אילו תכונות (שאינן נראות לעין) עזרו לצב לנצח?

סיפור נוסף המדגים את הפתגם "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" הוא המדרש המעובד
"רבי אלעזר והאיש המכוער בעיניו" ,מתוך :סיפורים מימים עברו ,אלול ומשרד החינוך התרבות
והספורט ,מעלות ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .15
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השיר "וחרב אין ביד דוד" הוא שיר זמר מוכר .אפשר לשלבו במהלך לימוד היחידה.

ו ְֶח ֶרב אֵ ין ְ ּביַד ּ ָדוִד

חבְקֵ ין
 /מ�לּ�יםּ :דְרֹוָרה ַ

חז ַק ָּדוִד מִן ַה ְּפלִׁשְּתִים
וַּי ֶ ְ
אבֶן
ּבַּקֶ ל ַע ּו ָב ֶ
וְחֶֶרב אֵין ְּבי ַד ָּדוִד
וְ ָדוִד הֹול ְֵך וְׁשָב
אבִיו
ל ְִרעֹות אֶת צֹאן ָ
ּגַם אֶת ָהאִָרי וְאֶת ַהּדֹב ִהּכָה ָּדוִד.
וְּגָלְי ָת ּגָבְהֹו ׂשָׂש אַּמֹות וְז ֶֶרת
אדְמֹונִי נָעִים יְפֵה מְַראֶה.
וְ ָדוִד נַעַר ַ
חז ַק ָּדוִד מִן ַה ְּפלִׁשְּתִים...
וַּי ֶ ְ
וַּי ְקַ ּל ֵל ַה ְּפלִׁשְּתִי אֶת ָּדוִד ֶּבאֱֹלהָיו
נְחֹׁשֶת עַל ֹראׁשֹוּ ,ונְחֹׁשֶת עַל ַרגְל ָיו
וְ ָדוִד עִם מַּקֵ ל וְקַ ל ְעֹו ְּבי ָדֹו
מ ַהּנַחַל ל ָקַ ח ְּבי ָדֹו.
א ָבנִים ֵ
ֲ

חז ַק ָּדוִד מִן ַה ְּפלִׁשְּתִים...
וַּי ֶ ְ
חנִית
אל ַי ְּבחֶֶרב ּו ַב ֲ
אַּתָ ה ּבָא ֵ
חּי ִים
אנִי ּבָא ְּבׁשֵם אֱֹלהִים ַ
וַ ֲ
חנִית
אל ַי ְּבחֶֶרב ּו ַב ֲ
אַּתָ ה ּבָא ֵ
חּי ִים.
אנִי ְּבׁשֵם אֱֹלהִים ַ
וַ ֲ
חז ַק ָּדוִד מִן ַה ְּפלִׁשְּתִים...
וַּי ֶ ְ
ְיִׁשְל ַח ָּדוִד אֶת י ָדֹו אֶל ַהּכְל ִי
עי ִן קֶ ל ַע
אבֶן ַ
מּׁשָם ֶ
וְי ִּקַ ח ִ
מצְחֹו
וַּי ְַך אֶת ַה ְּפלִׁשְּתִי אֶל ִ
וְחֶֶרב אֵין ְּבי ַד ָּדוִד.

ניתן לקרוא ,לשיר או להשמיע גם את השיר "דוד וגוליית" מתוך התכנית "סבא טוביה בארץ התנ"ך".

דוד

וגוליית  /מילים :מירי מיירס ,לחן :ליאורה שלזינגר

אני גוליית גוליית מגת
לי חרב ושריון,
ומן הנילוס עד הפרת
כמוני אין בריון.
שש אמות וזרת לי
וחנית חדה,
מבוהן עד גרוגרת
עשוי אני פלדה.
אויה ואבוי דוד ,אינך יכול
אתה כל כך קטן,
והוא כזה גדול2x .

סיפורים בעלי ערך

אני גוליית גוליית מגת
העונג לי לפגוש,
בוא הנה ובבת אחת
אמעך אותך פרעוש.
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בוא הנה צוציק פגע רע
פספוס משקל נוצה,
ואני בן רגע
עושה ממך קציצה.

הביטו איך דוד הקט
האבן כבר שלף,
וכבר פגע בו בגוליית
בדיוק מעל האף.

חרב וחנית לי אין
כי אלוהים אתי,
באבן ובקלע ,כן
אראה לו לפלישתי.

נפל גוליית איננו,
בא לציון גואל.
כיפק למלכנו דוד
מלך ישראל.

אויה ואבוי...
תראה גוליית גוליית מגת
תראה איך גם פספוס
קולע אבן רק אחת
בול בלי פספוס.

דוד מלך ישראל.
אויה ואבוי ,אני כבר לא גיבור,
כואב לי מלפנים ,כואב לי
מאחור.

 .3פעילות מדידה
סיפור דוד וגוליית מזמן עיסוק במדידה ובמידות אורך ומשקל .הבנת ממדיו החריגים של גוליית
תסייע לילדים להבין את הסיפור טוב יותר ותגביר את העניין בעלילה.
מדידת גובה:

נאמר על גולייתּ" :גָבְהֹו ׁשֵׁש אַּמֹות וָז ֶָרת"

שהם כשלושה מטרים! (אמה היא כ– 52סנטימטרים,

וזרת כ– 26סנטימטרים).
אפשר לסמן על קיר גבוה את גובהם של כמה ילדים ומבוגרים ,ולידם לסמן את גובהו המשוער
של גוליית.
מדידת משקל:
אלָפִים ׁשְ ָקלִים נְחֹׁשֶת" .שקל הוא כ– 1.4גרם,
על שריונו של גוליית נאמרּ" :ו ִמׁשְקַל ַהּׁשְִריֹון ֲח ֵמׁשֶת ֲ
מכאן שמשקל השריון היה כ– 55קילוגרמים.
ניתן להביא לכיתה משקל אדם ולבקש מן הילדים לאסוף בארגז חפצים שונים (אבנים ,קוביות,
ספרים וכדומה) שמשקלם יחד הוא כ– 55קילוגרמים.

 .4פעילות יצירה

»
»
»

בפעילות זו אפשר לבנות את דמותו של גוליית גדול הממדים מחומרים שונים
(גרוטאות ,רהיטים וכדומה).
כדאי להשאיר את דמות הענק בכיתה לתקופת העיסוק בסיפור כדי שתשמש רקע ללימוד.
בעומדם לצד הענק שיצרו יוכלו הילדים להזדהות עם תחושותיו של דוד ולהתמודד בעצמם
עם תחושת הפחד.
כלי הנשק שנשא גוליית לפי הכתוב הם — חרב ,חנית וכידון .על ראשו הוא חבש כובע
נחושת ,לגופו עטה שריון קשקשים ורגליו היו מוגנות במגני נחושת.
ניתן להכין עם הילדים את לבושו של גוליית ואת כלי נשקו ,ולעצב את הדמות כך שתראה
לבושה ,חמושה ומוגנת כמו הגיבור שבסיפור.
"הקנקן ומה שיש בו" — בקבוצות קטנות יוכלו הילדים ליצור את דמויותיהם של דוד ושל
גוליית מבקבוקי פלסטיק ריקים ושקופים.
חתְכּו סביב פתח הבקבוק והגדילו את פתחו ,כך שאפשר יהיה להתבונן אל פנים הבקבוק
ִ
ולהכניס לתוכו חומרים שונים .בקשו מכל קבוצה לבנות דמות שונה — את דוד או את
גוליית .הנחו את הילדים לעצב הן את פנים הבקבוק (על ידי מילויו בחומרים שונים) והן את
פניו החיצוניים .הציעו להם להוסיף גם ראשים לדמויות .בפעילות זו ניתן להשתמש בחומרי
יצירה שונים ,בציורים ואף במילים כתובות.
בשיחה שתיערך לאחר הפעילות ניתן לדון עם הילדים בקשר שבין הפנים לבין החוץ
בדמויות שיצרו.
מטרתה של פעילות זו היא לקשור באופן מוחשי וחוויתי בין הדמויות בסיפור המקראי לבין
הערך המרכזי שנבחר.
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 .5פעילות דרמה

»
» אפשר להציג תמונות שונות מהסיפור תוך כדי קריאת הסיפור או לאחריה ,כמו :גוליית
היוצא אל מול מחנה ישראל ,דוד המנסה להתהלך בבגדי הקרב הכבדים ועוד.
» תמונה חיה :בעקבות ההתבוננות ביצירות האמנות אפשר להציע לילדים "להיכנס לתמונות"
ולחקות את תנוחות העמידה ואת הבעות פניהן של הדמויות באחת היצירות .אפשר להוסיף
להעשרת הפעילות כדאי להביא לכיתה אביזרים ובגדים המתאימים לסיפור (קסדות,
נעלים גבוהות וכבדות ,מעילים כבד ,בגדי רועים וכדומה).

גם תלבושות מתאימות ,אביזרים ותפאורה.
אפשר לצלם את הילדים כשהם ב"פריז" ( )freezeולתלות את התצלומים על יד היצירה
המקורית.

 .6פעילות לשונית
לפניכם כמה פסוקים מן הסיפור המקראי ששובצו בתוך הסיפור המעובד .מומלץ להדגיש
אותם במהלך קריאת הסיפור.
שמואל א ,פרק י"ז פסוק ל"ג:

"נַעַר ַאּתָה וְהּוא אִיׁש ִמלְ ָחמָה ִמּנְעָֻריו".
שם ,פסוק מ"ה:

" ַאּתָה ּבָא ֵאלַי ּבְחֶֶרב ּובַ ֲחנִית ּובְכ ִידֹון וְ ָאנֹכ ִי בָא ֵאלֶיָך ּבְׁשֵם ה' צְבָאֹות".
הצעות לשימוש בפסוקים או בביטויים מתוכם כדי שיהפכו לחלק משפת הילדים:

»
» כתבו באותיות גדולות וחלולות את אחד הביטויים .הילדים יוכלו לעטר ולקשט אותו בצביעה,
בהדבקה וכדומה .תלו את הביטוי המקושט על "לוח הסיפור" או במקום אחר בכיתה.
» הילדים יציירו ביטוי שבחרו ,או לחלופין יבחרו ביטוי או פסוק מתאים לציור שציירו.
» הילדים יציגו ביטוי שבחרו ,יוסיפו לו משפטים משלהם ויספרו את הסיפור בשיבוץ הביטוי
או הפסוק.
» קבוצת ילדים תציג את אחד הביטויים בפנטומימה ,וילדי הכיתה ינחשו מהו הביטוי.
שבצו את הביטויים בשפתכם במידת האפשר.

חשוב להמשיך ולהשתמש בביטויים גם כאשר מסיימים ללמוד את הסיפור .כדאי לאגד את
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הביטויים והפסוקים המאוירים באלבום שיישאר לעיון בספריית הכיתה.
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 .7מפגש עם יצירות אמנות
אמנים רבים בחרו לצייר את הקרב בין דוד לגוליית בשל עלילתו המיוחדת ובשל הסמליות שבסיפור
זה .הפערים בין הדמויות עוררו גם הם את דמיונם של האמנים .בערכת יצירות האמנות ארבע
יצירות העוסקות בנושא זה .ניתן להציג בפני הילדים יצירה אחת או יותר ,על פי שיקול דעתכן.
לפניכן נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות אמנות המתאימות לכל היצירות .בחרו מנקודות אלה
את המתאימות לכן בסדר הרצוי לכן ,על פי הזמן העומד לרשותכן ,יכולות התלמידים ,אופי היצירה
וכו'.
לאחר תיאורה הקצר של היצירה תמצאו בחלק מהיצירות כמה נקודות נוספות לדיון המתאימות
ליצירה המסוימת בלבד.
תיאור היצירות במדריך מובא על פי הסדר הכרונולוגי של יצירתן.

נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות האמנות:
.1

הבעת רשמים ראשונים על היצירה.

.2

דיון במאפיינים השונים של היצירה :טכניקה ,צבעים ,צורות ,פרופורציות ,דמויות ורקע.

.3

דיון בדמויות המתוארות ביצירה :תנוחות גוף ,לבוש ,הבעות פנים ,יחס הדמויות זו אל זו.

.4

פיתוח חשיבה יצירתית :מה מרגישות הדמויות בציור? מה הן חושבות? מה אומרות
הדמויות זו לזו?

.5

השוואת היצירה לסיפור המקראי :מה מן הסיפור המקראי בחר האמן לתאר? מה הדגיש
ומה השמיט?

.6

הצעת שמות ליצירה ודיון בשם שהאמן נתן לה.

.7

הצגת שם האמן ומידע רלוונטי עליו.

 .8השוואה בין יצירות שונות המתארות סיפור מקראי אחד.
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 .15דוד וגוליית
משנה תורה של קאופמן
דף הפתיחה לספר זרעים
צפון צרפת1296 ,
על כתב היד:
את החיבור "משנה תורה" חיבר הרמב"ם (ר' משה בן מימון,
 .)1204-1138בחיבור  14חלקים ,ומשום כך הוא מכונה גם "היד
החזקה" .כתב היד שלפנינו ,בן ארבעת הכרכים ,הוא מן היפים
מסוגו; גם בכתבו וגם בציוריו הוא אחד משיאיה האמנותיים של
אסכולת כתבי היד העבריים המצוירים שנוצרו בצרפת בסוף
המאה השלוש–עשרה .עמוד הפתיחה של כל אחד מי"ד חלקיו
של הספר ועמוד הפתיחה של ההקדמה מוקפים בתשלובות
צמחיות עדינות ובראשם לוחית מאוירת למילת פתיחה גדולה.
בשוליהם התחתונים של כמה מן העמודים צוירו ציורי מקרא שאינם קשורים ישירות
לטקסט .איורים כגון :דוד וגוליית; דוד מנגן בנבל; עקידת יצחק ועוד.
על היצירה:
הסצנה של מלחמת דוד וגוליית ממוקמת בתחתית דף הפתיחה לספר השביעי של
"משנה תורה" לרמב"ם ,הוא ספר זרעים .חוקרים שונים ביקשו להבין מדוע הוצבה
סצנה זו בסמוך לטקסט זה דווקא ,והציעו שני הסברים שונים( :א) הסמיכות מעידה
על הקשר שבין הלכות לקט שכחה ופאה ,שבהן עוסק "ספר זרעים" ,לבין סיפורה של
רות המואביה; רות ובועז הם אבותיו של דוד ,ואילו גוליית ,על פי המדרש ,הוא בנה
של ערפה( .ב) סמיכות האיור לטקסט היא אקראית :האיורים הוכנו בבית מלאכה נוצרי
ולא יהודי (לעומת כתב היד שנכתב על ידי יהודי) והסצנה נבחרה בשל היותה סצנה
אהובה ומוכרת.
באיור שלפנינו מוצגים דוד וגוליית בהבדלי גודל מוגזמים .דוד נראה כגמד ליד גוליית הענק
החמוש היטב .גוליית עומד בראש גבעה בתנוחה התקפית יציבה ,לעומת דוד החלוש
והרפה העומד במורד הגבעה .במצב זה קשה להאמין שדוד יוכל להביס את גוליית ,רק
הכתר שלראשו של דוד ,המוצג באופן אנאכרוניסטי ,מרמז על הבאות.
נקודות נוספות לדיון:
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.1

לראשו של דוד כתר .האם כך נראה בעיניכם מלך?

.2

האם בסיפורנו דוד כבר היה מלך? מדוע בחר הצייר לצייר לו כתר?

יחידה  :4סיפור דוד וגוליית

 .16דוד הורג את גוליית באבן מהקלע שלו
מיכאל ואן דר בורך
1332
על כתב היד:
כתב יד זה הוא שִכ ְּתּוב בחרוזים של סיפורי התנ"ך בשפה
ההולנדית .בפנים הטקסט מופיעים איורים בסגנון גותי בתוך
פאנלים ממוסגרים בזהב .הסגנון הגותי מתאפיין בשימוש בצבעים
מעטים ,בדמויות שטוחות ובחוסר עומק .רקע האיורים צבוע צבע
אחד ,על פי רוב אדום או כחול.
על היצירה:
באיור שלפנינו מוצגים דוד וגוליית רגע לפני הקרב .גוליית (מימין)
לבוש כאביר ימי ביניימי ,הוא חמוש בשריון המגן על כל גופו.
גוליית הוא גדול ממדים; ראשו ורגליו פורצים את מסגרת התמונה
והוא תופס כמחצית משטח התמונה .תנוחתו של גוליית והבעת פניו מביעות אִיּום .דוד
(משמאל) הוא קטן ממדים והעץ המפריד בינו ובין גוליית מסוכך עליו (באמנות ימי
הביניים נעשה שימוש רב בעצים כדי לחלק את השטח חלוקה פנימית) .במבט ראשון
נראה דוד רפוי ומאוים משום שהוא נשען לאחור ,אך למעשה הוא אוחז באבן הקלע
ועומד לזרוק אותה .בסמוך לדוד נראות כבשים המאפיינות אותו כרועה צאן.
נקודות נוספות לדיון:
.1

מה אוחז דוד בידו? מה הוא עומד לעשות?

.2

מדוע לדעתכם צייר האמן את הצאן ליד דוד?

.3

אפשר להשוות בין ציור זה לבין הציור ממשנה התורה של קאופמן,
ולעסוק בכתב המקיף את הציורים בפרט ובנושא כתבי היד בכלל.

 .17דוד וגוליית
ספר השעות של ז'אן קולומב
צרפת1470 ,
על כתב היד:
ספרי שעות הם כתבי היד המאוירים הפופולריים ביותר מימי
הביניים .בספרים אלה נכתבו התפילות הנוצריות המתאימות
לכל אחת משעות היום .בנוסף לכך הובאו בהם לוחות שנה
שציינו את הימים המקודשים ואת התפילות המתאימות להם.
ספרי השעות חוברו עבור נזירים במנזרים מבודדים ,והם הכילו
בדרך כלל מספר רב מאוד של איורים שנוצרו בבתי מלאכה
במנזרים .ספר השעות שלפנינו אוייר בתקופת הרנסנס .בתקופה
זו התחילו לצייר דמויות תלת–ממדיות ,בשונה מהסגנון הגותי של
ימי הביניים שבו היו הדמויות שטוחות .גם ברקע הציורים אפשר
להבחין בפרספקטיבה ויש בהם תיאורי נוף מפורטים.
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על היצירה:
באיור שלפנינו מוצגים דוד וגוליית רגע לפני הקרב .גוליית (משמאל) לבוש כאביר ימי
ביניימי ,בשריון העוטה את כל גופו .הצללה בשחור ובלבן היא שגורמת לגופו להראות
תלת–ממדי .גוליית עומד קפוא על מקומו כאילו אינו מסוגל לזוז .דוד ,לעומתו ,מתואר
בעיצומה של תנועה חדה ,בעת זריקת אבן הקלע .גם גופו של דוד נראה תלת–ממדי.
מאחורי גוליית עומדים צבאות הפלשתים חמושים בשריונות ובמגינים .העובדה שהם
מצוירים בגודל מזערי ברקע מעניקה לציור פרספקטיבה .גם תיאור הנוף בציור זה מפותח
יחסית לימי הביניים.
נקודות נוספות לדיון:
.1

האם השריון שלגופו של גוליית עזר לו במקרה זה (נראה שקשה היה
לגוליית לזוז אתו)?

.2

האם העובדה שדוד הוא קטן ממדים וחסר כל אמצעי הגנה היא יתרון
במקרה זה?

 .18התפרקות
מרדכי בק
2004
על האמן ודרך יצירתו:
מרדכי בק נולד באנגליה בשנת  ,1944הוא עלה לישראל
ב– 1973ומאז הוא יוצר בירושלים .בק פרסם עד כה
שלושה ספרי הדפסים בנושאים תנ"כיים.
יצירותיו של בק שבערכת היצירות נוצרו במיוחד עבור
התכנית "סיפורים בעלי ערך" בטכניקה של הדבקת
חיתוכי נייר .בק מספר על הטכניקה" :טכניקה זו נראית
אולי טכניקה פשוטה ,אפילו פשטנית ,אבל למעשה אין זה
כך .מוגבלויותיה של טכניקה זו ברורות — יש בה צבעים
וצורות אך אין בה גוונים ליצירת צללים וכדומה .יש ליצור
את כל מרכיבי היצירה מהנייר החלק — להחליט אילו צורות עדיפות ואיך לשלב את
הצבעים והצורות .יש לבנות את התמונה בידיעה שכל חלק עשוי לגרום לתזוזה של
החלקים אחרים ,עד שהכל מוכן להדבקה".
על היצירה:
בק" :לפעמים אנו עומדים בפני בעיות שנראות לנו בלתי פתירות ובפני קשיים
שנראה לנו שאי אפשר להתגבר עליהם .כזה היה ,לכאורה ,מצבו של דוד הצעיר
כשעמד מול גוליית הענק .אבל דוד ידע שענק זה הוא ענק רק בחיצוניותו —
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בפנימיותו הוא "ריק" .ואכן ,אבן אחת הצליחה "לפרק" את החיצוניות המאיימת
ולהראות לעולם כולו שמה שנראה לעין חזק ואמין אינו אלא אחיזת עיניים".
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מפגש סיכום
מומלץ לערוך מפגש לסיכום העיסוק בסיפור ובערך .מטרת הסיכום במליאה היא לאפשר למחנכת
להאזין לילדים ,ולילדים לשמוע זה את זה.
תפקיד המחנכת כמנחה הוא לסכם את דברי הילדים תוך הרחבה ,המשגה וקישור בין הרעיונות
השונים .אפשר לסכם את הנושא בחידונים ,במשחקים ,בהצגות ובפנטומימה .כמו כן אפשר
להקרין תצלומים או קטעי וידאו שצולמו במהלך העבודה על הסיפור והערך.
לקראת מפגש הסיכום אפשר לערוך תצוגה המתעדת שלבים שונים בעבודה על הסיפור
המקראי ועל הערך — תצלומים ,עבודות של הילדים ,ספרים ,חפצים ועוד.

הצעה לשאלות מנחות לדיון המסכם:

»
» מה הרגשתם או חשבתם כששמעתם את הסיפור?
» האם היה בסיפור משהו קשה או לא נעים?
» איזו דמות בסיפור עניינה אתכם במיוחד?
» מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור?
» איזה שם ניתן לתת לסיפור?
» איזה פתגם מתאים לסיפור?
אפשר למצוא פתגם מתאים או להזמין את הילדים להמציא פתגם משלהם.
» לאחר שסיפרנו את הסיפור ,ציירנו ,גזרנו ,הצגנו ,התבוננו ביצירות אמנות( ...הזכירו את
הפעילויות שנערכו בעקבות הסיפור והערך) — מאיזו פעילות נהניתם במיוחד?
» בדיון זה רצוי להזכיר פסוקי מפתח ומושגים מרכזיים שנלמדו ולשלב היגדים ,רעיונות
ותובנות שהעלו הילדים במהלך העבודה.
מי יכול לספר את הסיפור המקראי בקיצור?
ניתן להציג את הסיפור בתאטרון בובות לשם החזרה.

קישורים
סיפורי מקרא נוספים על רועי צאן ההופכים למנהיגים:
יוסף (בראשית פרק ל"ז) ,משה (שמות פרק ג').
נושאים אחרים הנלמדים בכיתה ואפשר לקשרם לסיפור ולערך:
מידות ומדידה ,יחסים בין גדולים לבין קטנים ,חברות — תכונות של חברים ,סכסוכים בין קבוצות
ובין עמים ודרכים לפתרונם.
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מפי ילדי הגנים:
מה אפשר ללמוד מהסיפור על דוד וגוליית?

 זה לא חשוב אם אתה הולך למלחמה ואין לך ניסיון .חשוב האמונה בה' ובך. שקטנים יכולים להסביר לגדולים דברים שהם לא יודעים.כמוני ,הסברתי לאמא על הגרביל.
 כמו העכבר והאריה .שהוא קטן והוא יכול להיכנס למקומות שגדולים לא יכולים ואפילו לעזורלאריה הגדול.
 שאפילו חושבים שהקטנים חלשים אבל הם חכמים וגם הם מצליחים. אני קטן וניצחתי את אחי הגדול. בחוג קרב מגע ניצחתי ילד גדול ממני. אני ניצחתי את אבא במשחק זיכרון. לדוד היה מוח ואמונה ,לגוליית רק כוח.אנחנו ממציאים פתגמים:

 'לדוד יש מוח לגוליית יש כוח'. 'הקטן אמנם קטן ,אך הוא יכול לנצח גדול'. 'הקטן מהיר וזריז ,הגדול אטי ומסורבל'. 'הגדול חזק ,הקטן מהיר'.' -לגדול יש כוח – לקטן יש מוח'.

סיפורים בעלי ערך
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יחידה  :4סיפור דוד וגוליית

יחידה חמישית

חלום שלמה בחירה במחשבה תחילה

מלכים א ,פרק ג' פסוקים ה'-ט'

ּבְגִבְעֹון נ ְִראָה ה' אֶל ׁשְֹלמֹה ּבַחֲלֹום ַהּלָיְלָה וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים ׁשְאַל מָה ֶאּתֶן לְָך :וַּיֹאמֶר
ׁשְֹלמֹה ...וְנ ָ ַת ָּת לְ ַעבְּדְָך לֵב ׁשֹ ֵמ ַע לִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך לְ ָהבִין ּבֵין טֹוב לְָרע ּכִי מִי יּוכַל
לִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך ַהּכָבֵד ַהּז ֶה:

עיון בערך :בחירה במחשבה תחילה
הערך הנבחר בסיפור חלום שלמה הוא בחירה במחשבה תחילה ,בחירה תוך הפעלת שיקול דעת.
"בחירה" בהגדרתה היא הכרעה בין שתי אפשרויות או יותר .הצורך לבחור בין חלופות שונות
מעמיד את הבוחר בדילמות שונות ,בהתאם לגילו ובהתאם לזמן ולמקום.
בחירה היא מיומנות נרכשת .עיסוק והתנסות בבחירה ,כבר מגיל צעיר ,יסייעו לילדים לפתח דפוסי
חשיבה בסיסיים שיאפשרו להם ללמוד בהדרגה לבחור מתוך שיקול דעת ובאופן מושכל ,שקול
ואחראי .לבחירה נלווים היבטים נוספים ,כגון התלבטות בין כמה אפשרויות ,טיעונים בעד ונגד כל
חלופה ,החלטה ,ויתור וחרטה .התמודדות עם היבטים אלה דורשת עשייה מתמשכת שתתרום
לפיתוח הערך בחיי הילדים.
סיפור חלום שלמה מזמן אפשרות להעלות בכיתה את נושא הבחירה — בחירה בין סיפוק מידי לבין
רווח לטווח ארוך ,בין טובת הכלל לבין טובת הפרט ועוד .אין הכוונה להעדיף תמיד את טובת הכלל
על פני טובת הפרט ,או את הרווח לטווח ארוך על פני הסיפוק המידי ,אלא לעורר את המודעות
להבחנה ביניהם.
שלמה מייצג בסיפור זה מנהיג הבוחר ּבְחכמה — מתוך הבנת תפקידו כמנהיג העם הוא בוחר
ביכולת לשפוט ולהבדיל בין טוב לרע.
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מבוא מקראי
שלמה ,בנו של דוד המלך ,התיישב על כיסא המלכות עוד בחיי אביו ,כשהיה כבן שש–עשרה (בשנת
 970לפסה"נ) ,ומלך ארבעים שנה .תקופת מלכותו של שלמה מתוארת במקרא ,בדרך כלל,
כתקופת זוהר ,הן מבחינה פנימית והן מבחינת קשרי החוץ עם הממלכות השכנות .בשנות מלכותו
הצליח שלמה לשמר את הממלכה הגדולה שהוריש לו אביו ואף להרחיב את גבולותיה ,כמו כן הוא
זכה להשלים את חזונו של אביו ולבנות את בית המקדש בירושלים .רק בסוף ימיו ,לפי הסיפור
המקראי ,חלה התדרדרות במעמד הממלכה בשל נהייתו אחר נשותיו הנכריות .בימי בנו של שלמה
התפלגה הממלכה המאוחדת לשתי ממלכות — ממלכת יהודה וממלכת ישראל.
סיפורנו מתאר כיצד הלך המלך שלמה בראשית מלכותו אל הבמה הגדולה (המקדש) שבגבעון כדי
לזבוח שם לה' .בהיותו שם נגלה אליו ה' בחלום הלילה .החלום היה אחד הדרכים המקובלות שבהן
אּתֶן לְָך".
התגלה ה' לנביאיו .בחלום הציע ה' לשלמהׁ" :שְאַל מָה ֶ

שלמה לא ביקש חיים ארוכים ולא עושר ,הוא גם לא ביקש להתנקם באויביו אלא רק "וְנ ָ ַת ָּת לְ ַעבְּדְָך
לֵב ׁשֹ ֵמ ַע לִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך לְ ָהבִין ּבֵין טֹוב לְָרע" ולכן זכה למילוי בקשתו וגם לעושר וכבוד" :וְג ַם ֲאׁשֶר
ּמלָכ ִים ּכ ָל יָמֶיָך".
ֹלא ׁשָ ַאלְ ָּת נ ָ ַתּתִי לְָך ּג ַם עֹׁשֶר ּג ַם ּכ ָבֹוד ֲאׁשֶר ֹלא ָהי ָה כ ָמֹוָך אִיׁש ּבַ ְ
בבקשתו של שלמה באה לידי ביטוי תפיסה שרווחה בעולם המקראי שלפיה תפקידו החשוב ביותר
של המלך אינו לצאת מסעות כיבושים או לבנות מפעלי בנייה מפוארים ,אלא להשליט צדק בחברה.
המילים "מלך" ו"שופט" היו למעשה מילים נרדפות .דבר זה בא לידי ביטוי גם באחד ממזמורי

תהילים" :לִׁשְֹלמֹה אֱֹלהִים ִמׁשְּפָטֶיָך לְ ֶמלְֶך ּתֵן וְצ ִ ְד ָקתְָך לְבֶן ֶמלְֶך" (פרק ע"ב פסוק א').
שלמה אכן זכה להיות שופט צדק .כשרונו נגלה לעיני הקוראים מיד בסיפור הבא ,הוא סיפור "משפט
שלמה" .בסיפור זה הצליח שלמה להכריע בסוגיה סבוכה ולגלות מיהי אמו של הילד החי — בתחבולה
פסיכולוגית מתוחכמת ציווה המלך לגזור את הילד וחשף לעיני כול את עולמן הפנימי של שתי הנשים
שטענו לאמהּות על הילד החי.

המקרא מפליג בחכמתו של שלמה" :וַּיִּתֵן אֱֹלהִים ָחכְמָה לִׁשְֹלמֹה ּותְבּונ ָה הְַרּבֵה ְמאֹד וְֹרחַב לֵב
מצ ְָרי ִם" (מלכים א,
ּכ ַחֹול ֲאׁשֶר עַל ׂשְפַת ַהּי ָם :וַּתֵֶרב ָחכְמַת ׁשְֹלמֹה ֵמ ָחכְמַת ּכ ָל ּבְנֵי ֶקדֶם ּו ִמּכֹל ָחכְמַת ִ
פרק ה' פסוק ט'-י') .שלמה התפרסם במשליו הרבים שתיארו בעיקר בעלי חיים וצמחים .בעלי החיים היו
נושא חשוב בספרות החכמה במזרח הקדום והם נזכרים במשלים ,בחיבורים סאטיריים ,באלגוריות

ובחידות .המסורת ששלמה הבין את שפת החיות שאבה את השראתה מפסוק זה" :וַי ְ ַדּבֵר ׁשְֹלׁשֶת
ֲאלָפִים ָמׁשָל וַיְהִי ׁשִירֹו ֲח ִמּׁשָה וָ ָאלֶף :וַי ְ ַדּבֵר עַל ָה ֵעצ ִים מִן ָהאֶֶרז ֲאׁשֶר ּבַּלְבָנֹון וְעַד ָהאֵזֹוב ֲאׁשֶר יֹצ ֵא
ּבַּקִיר וַי ְ ַדּבֵר עַל ַהּבְ ֵהמָה וְעַל הָעֹוף וְעַל הֶָרמֶׂש וְעַל ַה ָּדג ִים" (מלכים א ,פרק ה' פסוק י"ג).
המקרא מייחס לשלמה את כתיבתם של חלקים מספר משלי ושל מגילת שיר השירים .חז"ל ייחסו
לו גם את כתיבת ספר קהלת .יש להניח שייחוסם של ספרים אלה לשלמה הוא מאוחר ומבוסס
על המסורת שהוא היה החכם באדם ועל כשרונו בכתיבת משלים ושירים.

סיפורים בעלי ערך
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יחידה  :5חלום שלמה

לקראת הסיפור
שיחה:
מי מכם שמע על המלך שלמה?
מי מכיר את הסיפור על החלום שחלם שלמה?
מטרת השאלות היא לאפשר לילדים לבטא ידע מוקדם על הדמות ועל הסיפור.

ראליה מקראית
כפעילות מקדימה נוספת כדאי לשוחח עם הילדים על המושג "מלך" ועל תפקידיו של המלך.
תפקידיהם של המלכים בעולם העתיק היו שונים מתפקידי המלכים בימינו .את תפקידי המלך
בעולם העתיק ממלאים היום בעלי תפקידים אחרים — ראשי ממשלה ,שופטים ועוד .בימינו,
במדינות שבהן מולכים עדיין מלכים ,הם ממלאים ,ברוב המקרים ,תפקידים ייצוגיים בלבד.
אחד התפקידים המרכזיים של המלך בעולם העתיק היה "עשיית משפט"; המלך נתפס
כשופט צדק וכמגן החלשים מפני מנצלים ועושקים .אל המלך היו באים אנשים שחשו שנעשה
להם עוול או אנשים שהתגלה סכסוך ביניהם .על רקע זה יש להבין את בקשתו של שלמה.
ניתן לשאול:
מה מזכירות לנו המילים "מלך" ו"מלכה"?
ניתן לרשום את המילים תוך מיונן לקטגוריות :אביזרי מלכות (כתר ,שרביט ,טבעת ,חותם),
מל ָכֹות מסיפורי המקרא ,סיפורי אגדות על מלכים ומלכות וכדומה.
שמות מלכים ו ְ
האם "כיף" להיות מלך? מהם היתרונות בכך? מהם הקשיים?
כוח ועוצמה לצד אחריות ומחויבות.
בתום השיחה ניתן להרחיב את הנושא בעזרת תמונות ואביזרים מתאימים.

הסיפור

"טוׂבָה ָחכְמָה ִמּפְנִינִים" — 1חֲלֹום ׁשְֹלמֹה
מּפֶה לָאֹז ֶן.
עבְָרה ִ
עמַד ל ְ ַהּגִיעַַ .הּׁשְמּועָה ָ
ּמל ְֶך ׁשְֹלמֹה ָ
ַההִתְ ַרּגְׁשּות ְּבעִיר ּגִבְעֹון ָהי ְתָ ה ַרּבָהַ .ה ֶ
ּצּדֵי
מ ִ
ּמל ְֶך ִהּגִיעִַ .
ּמל ְֶך ׁשְֹלמֹה"ׁ .שְֹלמֹה ַה ֶ
ּמל ְֶךֵ ,הּנָה ּבָא ַה ֶ
צעֲקּו ַהּיְלָדִיםֵ " :הּנָה ּבָא ַה ֶ
ּבְִרחֹובֹות ָהעִיר ָ
ּמל ְֶךַ .הּכֹל ָרצּו
צעִיִרים ּוז ְקֵ נִים ל ְִראֹות אֶת ׁשְֹלמֹה ַה ֶ
אנָׁשִים וְנָׁשִיםְ ,
מּכָל ַהּבָּתִ ים ,יָצְאּו ֲ
ַהּדְָרכִיםִ ,
ּמל ְֶך ָּדוִד.
חדָׁש ,הֲֵרי הּוא ּבְנֹו ׁשֶל ַה ֶ
ּמל ְֶך ֶה ָ
ל ְִראֹות אֶת ַה ֶ
ע לָעִיר ּגִבְעֹון ,אֶל
ח ז ְ ָבחִים ,הֵָרי לְׁשֵם ּכְָך ִהּגִי ַ
ּמל ְֶך ׁשְֹלמֹה ּבִּקֵ ׁש לְהִתְ ַּפּל ֵל ,ל ְהֹודֹות לֶאֱֹלהִים וְלִזְּבֹ ַ
ַה ֶ
ַה ָּבמָה ַהּגְדֹול ָהַ .הּדֹחַק ָהי ָה ַרב וְ ַההִתְ ַרּגְׁשּות ָהי ְתָ ה עֲצּומָה.
פצ ִים ֹלא יִׁשְוּו בָה".
ח ָ
ּפנ ִינ ִים וְכ ָל ֲ
מ ְ
חכְמָה ִ
 .1כותרת הסיפור המעובד לקוחה מספר משלי ,פרק ח' פסוק י"אּ" :כ ִי טֹובָה ָ
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סכְסּוְך אֹו ִריב הָיּו
אנָׁשִים ׁשֶּנִתְ ּגַּל ָה ּבֵינֵיהֶם ִ
ּמל ְֶך ּגַם הַּׁשֹופֵטֲ .
על ֵיכֶם ל ָ ַדעַת ׁשֶ ַּבּיָמִים ָההֵם ָהי ָה ַה ֶ
ֲ
2
ּצ ָדדִים צֹודֵק.
ע מִי מִן ַה ְ
ּמל ְֶך ּכְדֵי ׁשֶּיִׁשְּפֹט וְיַכְִרי ַ
ָּבאִים אֶל ַה ֶ
מעֲבֹודַת הַּיֹום
עיֵפִים ֵ
ּסבִיב ִהׂשְּתָ ֵרר ׁשֶקֶ טּ .תֹוׁשָבֵי ּגִבְעֹון הִתְ ַּפּז ְרּו לְבָּתֵיהֶםֲ ,
מ ָ
אַט אַט י ַָרד ָהעֶֶרבִ .
עצְמּו,
מעַט נֶ ֶ
על ָיו ,עֵינָיו ּכִ ְ
מאֹדֹ .ראׁשֹו ּכָבַד ָ
עי ֵף ְ
ּמל ְֶך ָהי ָה ָ
ּומִן ַההִתְ ַרּגְׁשּות ַהּגְדֹול ָהּ .גַם ׁשְֹלמֹה ַה ֶ
על ָיו
מּנָחֹות הָיּו ל ְ ָפנָיוָ ,הי ָה ָ
חבֵי ָהאֶָרץ ֻ
מּכָל ַר ֲ
אְַך עֲבֹודָה ַרּבָה עֹוד ָהי ְתָ ה ל ְ ָפנָיוּ .בַּקָ ׁשֹות ַרּבֹות ִ
אחֲרֹונֹות
עצָיו וְ ִהכְּתִיב הֹוָראֹות ּופְקֻ ּדֹות ַ
ּמל ְֶך הִקְ ׁשִיב לַעֲצֹות יֹו ֲ
מלָכָהׁ .שְֹלמֹה ַה ֶ
ּמ ְ
ענְיְנֵי ַה ַ
טּפֵל ְּבכָל ִ
לְ ַ
א ְפׁשָר לִדְחֹותָ ם
עמְדּו ְּב ָפנָיו וְגַם ּכַּמָה סִּדּוִרים ׁשֶֹלא ָהי ָה ֶ
חל ָטֹות חֲׁשּובֹות ָ
ל ְעֹוז ְָריו .עֹוד ּכַּמָה ַה ְ
סנְ ָּדל ָיוָ ,רחַץ אֶת יָדָיו
חל ַץ אֶת ַ
עי ֵפּותֹו ׁשֶל ׁשְֹלמֹה ּגָבְָרה .הּוא ָ
אחֶֶרת וַ ֲ
מ ֻ
ּמחָרַ .הּׁשָעָה ָהי ְתָ ה ְ
ל ְיֹום ַה ָ
מּי ָד.
ח אֶת ֹראׁשֹו וְנְִרּדַם ִ
מׁשְּכָבֹו .הּוא ֵהנִי ַ
וְאֶת ַרגְל ָיו ּו ָפנָה אֶל ִ
וְ ִהּנֵה ַּבחֲלֹום ִּדּבֵר ה' אֶל ׁשְֹלמֹה וְ ָאמַר לֹוׁ" :שְאַל מָה ֶ
אל ָהּ ,כָל
מׁשְ ָ
אּתֶן לְָך" — יָכֹל אַּתָ ה לְבַּקֵ ׁש ּכָל ִ
מׁשְ ַ
מּל ֵא ִ
א ַ
אנִי ֲ
מַה ּׁשֶּתִ ְרצֶה ,וַ ֲ
חסֶד ַהּגָדֹול
אנִי אֶת ַה ֶ
אמַר :זֹוכֵר ֲ
ענָה לֶאֱֹלהִים וְ ָ
אל ְּתְ ָך זֹוׁ 3.שְֹלמֹה ָ
מחָה ַהּגְדֹול ָה ׁשֶּזָכָה ל ָּה ,ל ְִראֹות אֹותִ י ,אֶת ּבְנֹו ,יֹוׁשֵב עַל ּכִּסְאֹו
אבִי — אֶת ַהּׂשִ ְ
עׂשִיתָ ל ְ ָדוִד ֲ
אׁשֶר ָ
ֲ
ּומֹולְֵך עַל יִׂשְָראֵלִּ .בז ְכּותֹו ׁשֶל ָאבִי ָּדוִד הַּיֹום ֲאנִי ֶמלְֶךּ ,כָמֹוהּו .וְ ָאנֹכ ִי נַעַר ָקטֹן ֹלא ֵאדַע צ ֵאת
ע מַה ּצִָריְך לַעֲׂשֹות וְכֵיצַד.
צעִיר וְאֵינִי יֹו ֵד ַ
ע ַדי ִן ָ
אנִי ֲ
אבָל ֲ
וָבֹא — ֲ
אחֲָריּות ַרּבָהְּ ,בנֵי יִׂשְָראֵל
על ַי ַ
ּטל ֶת ָ
מ ֶ
מכֻּבָד אְַך קָ ׁשֶה ּבְיֹותֵ רֻ .
ּמל ְֶך ,הּוא ּתַ פְקִ יד ְ
ּתַ פְקִ ידִיּ ,תַ פְקִ יד ַה ֶ
אנִי
מּלְאָןּ ,ובַּנֹוסָף לְכְָך ֲ
מהֶם י ֵׁש ּבַּקָ ׁשֹות ׁשֶּי ֵׁש ל ְ ַ
סּפֹר אֹותָ ם .ל ְַרּבִים ֵ
ַרּבִים ּכָל ּכְָך עַד ׁשֶֹּלא נִּתַ ן ל ִ ְ
4
אנִי ְ
מהֶם צֹודֵק? לָכֵן ֲ
אדַע מִי ֵ
אנָׁשִים ,וְאֵיְך ֵ
צִָריְך לִׁשְּפֹט ּבֵין ָה ֲ
חכְמָה לִׁשְּפֹט אֶת
מבַּקֵ ׁש ׁשֶּתִ ּתֵ ן ל ִי ָ
ָהעָם — וְנ ָ ַת ָּת לְ ַעבְּדְָך לֵב ׁשֹ ֵמ ַע לִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך לְ ָ
הבִין ּבֵין טֹוב לְָרע.
ספֶת
חכְמָה נֹו ֶ
חכָם לְבַּקֵ ׁש ָ
הּז ֶהׁ .שְֹלמֹה ָהי ָה ָ
וַּי ִיטַב ַה ָּדבָר ּבְעֵינ ֵי ֲאדֹנ ָי ּכ ִי ׁשָאַל ׁשְֹלמֹה אֶת ַה ָּדבָר ַ
ענָה אֱֹלהִים לְׁשְֹלמֹה" :יָכֹל ְּתְ ל ִ ְבחֹר ּכָל ָּדבָר! יָכֹל ְּתְ לְבַּקֵ ׁש
מל ְֶך טֹובַּ .בחֲלֹום ָ
עזֹר לֹו לִהְיֹות ֶ
אׁשֶר ּתַ ֲ
ֲ
מׁשְָרתִ ים ,סּוסִים ּומְֶרּכָבֹות,
עׁשִיר ְּבכָל הָעֹול ָם ,יָכֹל ְּתְ לְבַּקֵ ׁש זָהָבּ ,כֶסֶף ,יַהֲלֹומִיםְ ,
ּמל ְֶך ֶה ָ
לִהְיֹות ַה ֶ
חּי ִים אֲֻרּכִים ,אְַך
אל ְּתְ וְֹלא ּבִּקַ ׁשְּתָ ל ְָך עֹׁשֶר .יָכֹל ְּתְ לְבַּקֵ ׁש ל ְָך יָמִים ַרּבִים — לִחְיֹות ַ
אְַך אַּתָ ה ֹלא ׁשָ ַ
ּמלָכִים ּבָעֹול ָם ,אְַך ּגַם אֶת
מּכָל ַה ְ
ּמכֻּבָד ִ
ּמל ְֶך ֶהחָׁשּוב וְ ַה ְ
ּגַם זֹאת ֹלא ּבִּקַ ׁשְּתָ  .יָכֹל ְּתְ לְבַּקֵ ׁש לִהְיֹות ַה ֶ
זֹאת ֹלא ּבִּקַ ׁשְּתָ ּ .בִּקַ ׁשְּתָ ָחכְמָה — לְ ָהבִין וְלָ ַדעַת ,לִׁשְמֹ ַע וְלִׁשְּפֹט אֶת יִׂשְָראֵל ְּב ָחכְמָה ּו ְב ֶצדֶקִ .הּנ ֵה
ָעׂשִיתִי ּכ ִ ְדבֶָריָך ִהּנ ֵה נ ָ ַתּתִי לְָך לֵב ָחכָם וְנ ָבֹון ֲאׁשֶר ּכ ָמֹוָך ֹלא ָהי ָה לְפָנֶיָך וְ ַ
אנִי
אחֲֶריָך ֹלא י ָקּום ּכ ָמֹוָך — ֲ
חכָם ּכָמֹוָך ּול ְעֹול ָם ֹלא י ִ ְהי ֶה,
אדָם .מֵעֹול ָם ֹלא ָהי ָה אִיׁש ָ
חכָם ָּב ָ
מּל ֵא אֶת ּבַּקָ ׁשָתְ ָך ,אַּתָ ה ּתִ ְהי ֶה ֶה ָ
א ַ
ֲ
מל ְֶך ּבָעֹול ָם ֹלא
אל ְּתְ ל ְָך ,אֶּתֵ ן ל ְָך ּגַם עֹׁשֶר וְגַם ּכָבֹוד .ל ְׁשּום ֶ
ו�נֹוסָף ע�ל ּכ�ך� אֶּתֵ ן ל ְָך ּגַם מַה ּׁשֶֹּלא ׁשָ ַ
יִהְיּו ַהּכָבֹוד וְ ָהעֹׁשֶר ׁשֶּיִהְיּו לְָך ּכָל יְמֵי ַחּי ֶיָך .וְאִם ּתַ ְמׁשִיְך לְקַ ּי ֵם אֶת ִמצְוֹותַי וְלָלֶכֶת ִּבדְָרכַי ,וְ ַהאֲַרכְּתִי
חּי ִים אֲֻרּכִים וְטֹובִים".
אֶת יָמֶיָך — ּתִ זְּכֶה ּגַם לִחְיֹות ַ

וַּיִקַץ ׁשְֹלמֹה וְ ִהּנ ֵה חֲלֹום!
אדָם ׁשֶהָיּו ל ְ ָפנָיו.
מּכָל ְּבנֵי ָה ָ
חכָם ּבְיֹותֵ ר ִ
אדָם ֶה ָ
אׁשֶר ִּדּבֶר לוֹׁ ,שְֹלמֹה ָהי ָה ל ָ ָ
וַה' נָתַן ָחכְמָה לִׁשְֹלמֹה ּכ ַ ֲ
י ֵׁש אֹומְִרים ׁשֶׁשְֹלמֹה ֵהבִין ֲאפִּלּו אֶת ׂשְפָתָ ם ׁשֶל ַה ְּצ ָמחִים וְׁשֶל ַּב ֲעלֵי ַה ַחּי ִים ,וַי ְ ַדּבֵר עַל ָה ֵעצ ִים מִן
ָהאֶֶרז ֲאׁשֶר ּבַּלְבָנֹון וְעַד ָהאֵזֹוב ֲאׁשֶר יֹצ ֵא ּבַּקִיר וַי ְ ַדּבֵר עַל ַהּבְ ֵהמָה וְעַל הָעֹוף וְעַל הֶָרמֶׂש וְעַל ַה ָּדג ִים.
מלָכִים
מׁשְל ָחֹות ׁשֶל ְ
מּכָל קַ צְוֹות ּתֵ בֵל ִהּגִיעּו ִ
סמָה ּבָעֹול ָם ּכֻּלֹוּ ,ו ִ
חכְמָתֹו הַָרּבָה ׁשֶל ׁשְֹלמֹה הִתְ ּפְַר ְ
ָ
מּמֶּנּו.
ּצדֶק ׁשֶּׁשָפַט ,וְָרצּו לִלְמֹד ִ
מׁשְ ְּפטֵי ַה ֶ
חכְמָתֹו וְעַל ִ
מל ָכֹות ׁשֶּׁשָמְעּו עַל ָ
ּו ְ
ׁשְֹלמֹה ָמלְַך עַל יִׂשְָראֵל אְַר ָּבעִים ׁשָנָהֵ ,אּלֶה הָיּו ׁשָנִים טֹובֹות ׁשֶ ָּבהֶם יָׁשַב עַם יִׂשְָראֵל לָ ֶבטַח ,אִיׁש

סיפורים בעלי ערך

ַּתחַת ּגַפְנֹו וְ ַתחַת ְּת ֵאנ ָתֹו… אֹכְלִים וְׁשֹתִים ּוׂשְ ֵמחִים.
 .2אילו בעיות הובאו לדעתכם בפני המלך?
 .3מה הייתם אתם בוחרים לבקש?
 .4מה לדעתכם יבקש שלמה?
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יחידה  :5חלום שלמה

* כיחידה סיפורית נוספת אפשר לספר גם על ביקורה של מלכת שבא בירושלים
(מלכים א ,פרק י' פסוקים א'-י').

המקור המקראי
מלכים א ,פרק ג' פסוקים ד'-ט"ו

וַּיֵלְֶך ַה ֶּמלְֶך ּגִבְעֹנ ָה לִזְּבֹ ַח ׁשָם ּכִי הִיא ַהּבָמָה ַהּג ְדֹולָה ֶאלֶף עֹלֹות י ַ ֲעלֶה ׁשְֹלמֹה עַל
ַה ִּמזְּבֵ ַח הַהּואּ :בְגִבְעֹון נ ְִראָה ה' אֶל ׁשְֹלמֹה ּבַחֲלֹום ַהּלָיְלָה וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים ׁשְאַל מָה
ֶאּתֶן לְָך :וַּיֹאמֶר ׁשְֹלמֹה ַאּתָה ָעׂשִי ָת עִם ַעבְּדְָך ָדוִד ָאבִי ֶחסֶד ּג ָדֹול ּכַ ֲאׁשֶר ָהלְַך לְפָנֶיָך
ּבֶ ֱאמֶת ּובִצ ְ ָדקָה ּובְיִׁשְַרת לֵבָב ִעּמְָך וַ ִּתׁשְמָר לֹו אֶת ַה ֶחסֶד ַהּג ָדֹול ַהּז ֶה וַ ִּתּתֶן לֹו בֵן
יֹׁשֵב עַל ּכִסְאֹו ּכַּיֹום ַהּז ֶה :וְ ַעּתָה ה' אֱֹלהָי ַאּתָה ִה ְמלַכְ ָּת אֶת ַעבְּדְָך ַּתחַת ָּדוִד ָאבִי
וְ ָאנֹכִי נַעַר ָקטֹן ֹלא ֵאדַע צ ֵאת וָבֹא :וְ ַעבְּדְָך ּבְתֹוְך ַעּמְָך ֲאׁשֶר ּבָחְָר ָּת עַם ָרב ֲאׁשֶר ֹלא
י ִ ָּמנ ֶה וְֹלא י ִ ָּספֵר מֵֹרב :וְנ ָ ַת ָּת לְ ַעבְּדְָך לֵב ׁשֹ ֵמ ַע לִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך לְ ָהבִין ּבֵין טֹוב לְָרע
ּכִי מִי יּוכַל לִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך ַהּכָבֵד ַהּז ֶה :וַּי ִיטַב ַה ָּדבָר ּבְעֵינ ֵי ֲאדֹנ ָי ּכִי ׁשָאַל ׁשְֹלמֹה אֶת
ַה ָּדבָר ַהּז ֶה :וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים ֵאלָיו יַעַן ֲאׁשֶר ׁשָ ַאלְ ָּת אֶת ַה ָּדבָר ַהּז ֶה וְֹלא ׁשָ ַאלְ ָּת ּלְָך
יָמִים ַרּבִים וְֹלא ׁשָ ַאלְ ָּת ּלְָך עֹׁשֶר וְֹלא ׁשָ ַאלְ ָּת נֶפֶׁש אֹיְבֶיָך וְׁשָ ַאלְ ָּת ּלְָך ָהבִין לִׁשְמֹ ַע
ִמׁשְּפָטִ :הּנ ֵה ָעׂשִיתִי ּכִ ְדבֶָריָך ִהּנ ֵה נ ָ ַתּתִי לְָך לֵב ָחכָם וְנ ָבֹון ֲאׁשֶר ּכָמֹוָך ֹלא ָהי ָה לְפָנֶיָך
וְ ַאחֲֶריָך ֹלא י ָקּום ּכָמֹוָך :וְג ַם ֲאׁשֶר ֹלא ׁשָ ַאלְ ָּת נ ָ ַתּתִי לְָך ּג ַם עֹׁשֶר ּג ַם ּכָבֹוד ֲאׁשֶר ֹלא
ָהי ָה כָמֹוָך אִיׁש ּבַ ְּמלָכִים ּכָל יָמֶיָך :וְאִם ֵּתלְֵך ּבִדְָרכַי לִׁשְמֹר ֻחּקַי ּו ִמצְ�ֹותַי ּכַ ֲאׁשֶר ָהלְַך
ָּדוִיד ָאבִיָך וְ ַהאֲַרכְּתִי אֶת יָמֶיָך :וַּיִקַץ ׁשְֹלמֹה וְ ִהּנ ֵה חֲלֹום וַּי ָבֹוא י ְרּוׁשָלִַם וַּי ַ ֲעמֹד לִפְנֵי
אֲרֹון ּבְִרית ֲאדֹנ ָי וַּיַעַל עֹלֹות וַּיַעַׂש ׁשְלָמִים וַּיַעַׂש ִמׁשְּתֶה לְכָל ֲעבָדָיו:
דברי הימים ב ,פרק א' פסוקים ז'-י"ג

ּבַּלַיְלָה הַהּוא נ ְִראָה אֱֹלהִים לִׁשְֹלמֹה וַּיֹאמֶר לֹו ׁשְאַל מָה ֶאּתֶן לְָך :וַּיֹאמֶר ׁשְֹלמֹה
לֵאֹלהִים ַאּתָה ָעׂשִי ָת עִם ָּדוִיד ָאבִי ֶחסֶד ּג ָדֹול וְ ִה ְמלַכְ ַּתנ ִי ַּת ְחּתָיוַ :עּתָה ה' אֱֹלהִים
י ֵ ָאמֵן ְּדבְָרָך עִם ָּדוִיד ָאבִי ּכִי ַאּתָה ִה ְמלַכְ ַּתנ ִי עַל עַם ַרב ּכַ ֲעפַר ָהאֶָרץַ :עּתָה ָחכְמָה
ּו ַמּדָע ּתֶן לִי וְ ֵאצְאָה לִפְנֵי ָהעָם ַהּז ֶה וְאָבֹואָה ּכִי מִי יִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך ַהּז ֶה ַהּג ָדֹול:
וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים לִׁשְֹלמֹה יַעַן ֲאׁשֶר ָהיְתָה זֹאת עִם לְבָבֶָך וְֹלא ׁשָ ַאלְ ָּת עֹׁשֶר נְכָסִים
וְכָבֹוד וְאֵת נֶפֶׁש ׂשֹנְאֶיָך וְג ַם יָמִים ַרּבִים ֹלא ׁשָ ָאלְ ָּת וַ ִּתׁשְאַל לְָך ָחכְמָה ּו ַמּדָע ֲאׁשֶר
ִּתׁשְּפֹוט אֶת ַעּמִי ֲאׁשֶר ִה ְמלַכְּתִיָך ָעלָיוַ :ה ָחכְמָה וְ ַה ַּמּדָע נ ָתּון לְָך וְעֹׁשֶר ּונְכָסִים וְכָבֹוד
ֶאּתֶן לְָך ֲאׁשֶר ֹלא ָהי ָה כֵן לַ ְּמלָכִים ֲאׁשֶר לְפָנֶיָך וְ ַאחֲֶריָך ֹלא י ִ ְהי ֶה ּכֵן :וַּיָבֹא ׁשְֹלמֹה
לַּבָמָה ֲאׁשֶר ּבְגִבְעֹון י ְרּוׁשָלִַם ִמּלִפְנֵי אֹהֶל מֹועֵד וַּיִמְֹלְך עַל יִׂשְָראֵל:
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מלכים א ,פרק ד' פסוק כ'

י ְהּודָה וְיִׂשְָראֵל ַרּבִים ּכַחֹול ֲאׁשֶר עַל ַהּי ָם לָֹרב אֹכְלִים וְׁשֹתִים ּוׂשְ ֵמחִים:
מלכים א ,פרק ה' פסוקים ה' ,ט'-י"ד ,כ"ו

וַּיֵׁשֶב י ְהּודָה וְיִׂשְָראֵל לָבֶטַח אִיׁש ַּתחַת ּגַפְנֹו וְ ַתחַת ְּת ֵאנ ָתֹו ִמּדָן וְעַד ּבְאֵר ׁשָבַע ּכֹל
יְמֵי ׁשְֹלמֹה:
וַּיִּתֵן אֱֹלהִים ָחכְמָה לִׁשְֹלמֹה ּותְבּונ ָה הְַרּבֵה ְמאֹד וְֹרחַב לֵב ּכַחֹול ֲאׁשֶר עַל ׂשְפַת
ַהּי ָם:
וַּתֵֶרב ָחכְמַת ׁשְֹלמֹה ֵמ ָחכְמַת ּכָל ּבְנֵי ֶקדֶם ּו ִמּכֹל ָחכְמַת ִמצ ְָרי ִם :וַּי ֶ ְחּכַם ִמּכָל ָה ָאדָם
ֵמאֵיתָן ָה ֶאז ְָרחִי וְהֵימָן וְכַלְּכֹל וְדְַרּדַע ּבְנֵי מָחֹול וַיְהִי ׁשְמֹו בְכָל הַּגֹוי ִם ָסבִיב :וַי ְ ַדּבֵר
ׁשְֹלׁשֶת ֲאלָפִים ָמׁשָל וַיְהִי ׁשִירֹו ֲח ִמּׁשָה וָ ָאלֶף :וַי ְ ַדּבֵר עַל ָה ֵעצ ִים מִן ָהאֶֶרז ֲאׁשֶר
ּבַּלְבָנֹון וְעַד ָהאֵזֹוב ֲאׁשֶר יֹצ ֵא ּבַּקִיר וַי ְ ַדּבֵר עַל ַהּבְ ֵהמָה וְעַל הָעֹוף וְעַל הֶָרמֶׂש וְעַל
ַה ָּדג ִים :וַּיָבֹאּו ִמּכָל ָה ַעּמִים לִׁשְמֹ ַע אֵת ָחכְמַת ׁשְֹלמֹה ֵמאֵת ּכָל ַמלְכֵי ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר
ׁשָמְעּו אֶת ָחכְמָתֹו:
וה' נָתַן ָחכְמָה לִׁשְֹלמֹה ּכַ ֲאׁשֶר ִּדּבֶר לֹו וַיְהִי ׁשָֹלם ּבֵין חִיָרם ּובֵין ׁשְֹלמֹה וַּיִכְְרתּו בְִרית
ׁשְנֵיהֶם:
מלכים א ,פרק י"א פסוק מ"ב

וְ ַהּיָמִים ֲאׁשֶר ָמלְַך ׁשְֹלמֹה בִירּוׁשָלִַם עַל ּכָל יִׂשְָראֵל אְַרּבָעִים ׁשָנ ָה:
משלי ,פרק ד' פסוק ז'

ֵראׁשִית ָחכְמָה קְנ ֵה ָחכְמָה ּובְכָל קִנְיָנ ְָך קְנ ֵה בִינ ָה:
משלי ,פרק ח' פסוק י"א

ּכִי טֹובָה ָחכְמָה ִמּפְנִינִים וְכָל ֲחפָצ ִים ֹלא יִׁשְוּו בָה:

סיפורים בעלי ערך
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בעקבות הסיפור

 .1דיון בקבוצות קטנות
התמקדות בסיפור:

»
» מה חשבתם או הרגשתם בזמן ההאזנה לסיפור?
» אילו הייתם שלמה השומע את אלוהים בחלומו ,מה הייתם בוחרים לבקש?
בשיחה זו חשוב לגלות אמפתיה ולשדר לגיטימציה לכל סוגי המשאלות .אפשר לערוך פעילות
"סיפור בקיצור" — בקשו מכמה ילדים לספר בקצרה את הסיפור על חלום שלמה .ניתן
לבקש מאחד הילדים להתחיל בסיפור ,מהשני להמשיך וכך הלאה.

זו בשיחה אישית של המחנכת עם כל ילד וילדה .בשיחה תשאל המחנכת מהי משאלתם אילו
היו המלך שלמה .לאחר מכן אפשר להציע לילדים להביע את משאלתם גם בכתיבה או בציור.

»
»

כדאי לשוחח על דפוסי התנהגותם של מלכים שונים ,על עריצות לעומת דאגה לרווחת
הנתינים וכדומה .אפשר לשוחח על מלכים ומלכות המוכרים לילדים מסיפורי מקרא
אחרים ,כמו פרעה ,אחשוורוש ואסתר ,או מסיפורים בתר–מקראיים ,כמו אנטיוכוס.
חלק מן המלכים ה"מככבים" בסיפורים אלה התנהגו בעריצות כלפי נתיניהם — גזרו
גזרות קשות ,העבידו אותם קשה וכדומה .מלכים אחרים כמו אסתר ,פרעה (שמלך
בתקופת יוסף) ושלמה מייצגים התנהגות אחראית ומנהיגות ראויה.
"על המפה" — הצביעו על מקום גבעון המקראית במפת ארץ ישראל של ימינו וסמנו
את המקום .ניתן להיעזר באטלס מקראי.

התמקדות בחיי הילדים:

»
»
»

חשוב לשוחח על מצבים יומיומיים שבהם נדרשים הילדים לבחור בין שתי חלופות או
יותר .בשיחה כדאי לעסוק בנושאים שונים :שיקולים בעד ונגד כל חלופה ,הוויתור הכרוך
בכל בחירה ,לחץ חברתי ,שיקולים בבחירה ,תחושת חרטה לאחר ההכרעה ועוד .נושאים
אלה מוכרים לילדים בחלקם ,והעיסוק החוזר בהם הופך אותם לחלק מהשיח היומיומי.
בשיחה כדאי להבחין בין בחירה ערכית (כמו בדילמה אם לוותר על חפץ מסוים לטובת
חבר או חברה החפצים בו ,או להשאירו בידי) לבין בחירה שאין בה מרכיב ערכי (כמו
הבחירה בין סוגים שונים של גלידה).
אפשר להציג בפני הילדים אירועים שונים שבמרכזם ילד או ילדה הנדרשים לבחור בין
חלופות שונות .הילדים יתבקשו לעזור לגיבורי האירועים לבחור תוך הצגת החלופות
השונות ,או להביע את דעתם על ההחלטה שהגיבורים החליטו.
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 .2מפגש עם יצירות ספרות
בשיר "לו הייתי מלך" מובעת משאלה שגם היא אינה מבטאת טובה אישית בלבד אלא את טובת
הכלל — שלום בין כולם.

ִיתי מֶ לֶ ְך
ל ּו ָהי ִ

 /אנדה עמיר–פינקרפלד

מל ְֶך,
לּו ָהי ִיתִי ֶ
מל ְֶך שֶל חַּיֹות,
ֶ
מצַוֶּה ָהי ִיתִי
ֶ
ְּבשָלֹום לִחְיֹות,
לַּנָמֵר ,וְגָם לַּדֹב,
ֹלא ל ִׂשנֹאֹ ,לא לִטְֹרף,
לָאְַרנָב ,וְגָם ל ַקֹוף —
אהֹב.
אֶת ּכֻּל ָם ל ֶ ֱ
מל ְֶך,
לּו ָהי ִיתִי ֶ
מל ְֶך הָעֹול ָם,
ֶ
צּוֶה ָהי ִיתִי
מ ַ
ְ
שָלֹום ּבֵין ּכֻל ָם.
מתוך :אנדה עמיר–פינקרפלד ,ידידי החלום — מבחר שירי ילדים,
ירדנה הדס (עורכת) ,עמיחי ,תל אביב  ,1978עמ' .41

שיחה בעקבות השיר
בשיחה עם הילדים כדאי להתמקד בשני מושגים מרכזיים שהשיר מזמן — "מנהיגות" (מנהיגותו של
מלך החיות ,במקרה הזה) ו"אחריות" ולקשרם לחיי הילדים ולמצבים שהם מכירים.
שאלות לדיון:

»
» מה דעתכם על ציוויים אלה?
» האם ציוויים אלה מתאימים גם לנו?
» לו הייתם אתם "מלך החיות" מה הייתם מצווים?
מה בחר הילד הדובר בשיר לצוות?

אפשר להציע לילדים לחבר שיר במתכונת דומה:
מל ְֶך,
היִיתִי ֶ
לּו ָ

סיפורים בעלי ערך

מל ְֶך שֶל חַּיֹות,
ֶ
היִיתִי...
צוֶּה ָ
מ ַ
ֶ
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בסיפור "מגע הזהב של מידאס" ,הלקוח מתוך סיפורי המיתולוגיה היוונית ,מתואר מלך שתאוות
הבצע שלו גרמה לו לבחור בחירה שגויה.

מגע הזהב של מידאס
המלך מידאס היה איש עשיר מאוד ,אבל לא מאושר .לא די היה לו בכסף ובזהב שבארמונו ,הוא
רצה עוד ועוד ,הרבה זהב; המון זהב; בלי סוף זהב ,וככל שהיה לו יותר ,כן גדל תאבונו.
מידאס העשיר היה מבלה את כל זמנו במרתף האוצר שלו ,מונה ומונה את מטבעות הזהב
שבארגזים ומצטער על שאין לו יותר" .הלוואי והייתי עשיר מופלג ",אמר לעצמו כל הזמן" ,חבל
שאינני עשיר ממש ".ראו האלים כמה מידאס אוהב זהב והחליטו לרפא אותו מאהבה זו .הם
שלחו אליו שליח שהביא לו מתנה מיוחדת במינה — מגע זהב" .האלים החליטו לתת לך מתנה",
אמר השליח למידאס" ,כל דבר שידיך יגעו בו ,יהיה לזהב".
איזו מתנה נפלאה! מידאס קיבל אותה בהתרגשות רבה .הוא התחיל לגעת בכל מה שהיה סביבו
ובאמת ,הכול היה לזהב ,הכיסא ,השולחן ,המיטה ,כל הרהיטים בחדרו היו ּבִן רגע לרהיטי זהב.
מידאס יצא מגדרו משמחה ועבר בכל הארמון כולו ,נגע בכל דבר ,והפך את כל אשר בו לזהב,
אחר כך יצא לגן והפך את הפרחים לפרחי זהב ואת העצים לעצי זהב .בכל מקום שפנה,
ראה זהב.
לאושרו לא היה גבול ,הריהו האיש העשיר ביותר בעולם ,כמו שחלם להיות .כמה טוב לו!
ואז החל מידאס לחוש רעב וצמא ,אך כל מאכל שהגישו לו הפך מיד לזהב ,וכל משקה שרצה
לקרב לפיו הפך מיד לזהב ,וכך התהלך מידאס רעב וצמא ולבו כבד עליו.
לשם מה לו זהב אם אינו יכול אכול ולשתות כמו כל אדם? מהי התועלת במגע הזהב שקיבל
במתנה ,אם בגללו הוא צמא ורעב? מיהר מידאס אל האלים וביקש שיקחו בחזרה את הכוח
שהעניקו לו במתנה.
"אינני רוצה זהב ,אני רוצה לחיות ",ביקש מידאס" ,קחו את מגע הזהב ממני ,קחו אותו!"
נענו האלים לבקשתו של מידאס וציוו עליו להתרחץ במי הנהר הקדוש פאקטֹולוס .מידאס
רץ אל הנהר ,רחץ את גופו וחזר להיות כמו כל האדם ,ואהבת הזהב שלו נעלמה כאילו לא
הייתה מעולם.
סיפרה :נירה הראל ,מתוך :סוס הפלא המעופף — סיפורים מן המיתולוגיה היוונית,
מסדה ,גבעתיים  ,1983עמ' .20-18

שיחה בעקבות הסיפור
בשיחה אפשר להשוות בין המלך מידאס לבין המלך שלמה :לעומת המלך מידאס שבחר בטובות
הנאה אישיות — עושר ורכוש ,בחר המלך שלמה בלב נבון ובחכמה כדי שיוכל לשפוט את העם
בשכל ובהגינות.
כדאי לשוחח עם הילדים על כך שבחירה אינה עניין קל ובדרך כלל אינה מובנת מאליה; בהחלט
אפשר להבין אנשים המעדיפים לעתים את הצרכים החומריים האישים שלהם .מתוך ההשוואה בין
המלכים תודגש עוד יותר בחירתו הערכית והמיוחדת של שלמה.
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 .3פעילות יצירה
אפשר להציע לילדים לכתוב או לצייר מכתב לשלמה המלך :אילו יכולתם לשלוח מכתב
לשלמה המלך ,מה הייתם כותבים או מציירים בו?

 .4עיצוב הסביבה הלימודית ופעילות דרמה

»
מל ָכות" — ניתן להכין עם הילדים אביזרי מלכות שונים :כסאות מלכות,
» "כולנו מלכים ו ְ
כתרים ,שרביטים ,גלימות ,טבעות חותם ועוד .ואז להזמין את הילדים לשבת על כסאות
אפשר לבנות בכיתה ארמון מיניאטורי בסגנון מקראי ובו בובות לבושות בבגדי מלכות
5
ומצוידות באביזרים שונים.

המלכות המקושטים ולבקש משאלות.
את הכיסאות ואת האביזרים האחרים אפשר להציב באחת מפינות הכיתה ולאפשר
לילדים להתחפש למלכים כחלק מהמשחק הסוציו–דרמטי.

»

אפשר לשחק במשחק תפקידים שבו יוזמנו ילדים למלא את תפקיד המלך או המלכה
ו"לשפוט" בסכסוך שיציגו בפניהם הילדים האחרים .במהלך הפעילות חשוב לשקף את
הקושי להכריע ואת האחריות המוטלת על השופט .חשוב להדגיש שהמלך השופט נדרש
להקשיב היטב לשני הצדדים ,לברר את העניין כראוי ולהכריע על סמך המידע שאסף.
לסיום הפעילות כדאי לבקש מכל אחד מהמשתתפים לספר על רגשותיו ומחשבותיו
במהלכה.

»
» ניתן להקדיש פינה קבועה בכיתה להבעת משאלות ("פינת משאלות" או "עץ
משאלות") .בפינה זו יוכלו הילדים להביע את משאלותיהם במגוון טכניקות וחומרים.

בפינה שתוקדש לנושא אפשר להציג ספרים וסיפורים נוספים העוסקים במלכים ,כמו
"עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור" מאת אפרים סידון" ,המלך צבצב" מאת ד"ר סוס ואחרים.

חשוב לאפשר לילדים להביע משאלות גם ללא מתן הסבר לאחרים.

 .5פעילות לשונית
לפניכם כמה פסוקים וביטויים מן הסיפור המקראי ששובצו בתוך הסיפור המעובד .מומלץ
להדגיש אותם במהלך קריאת הסיפור.
מלכים א ,פרק ג' פסוק ז':

"וְ ָאנֹכ ִי נַעַר ָקטֹן ֹלא ֵאדַע צ ֵאת וָבֹא".
שם ,פסוק ט':

"וְנ ָ ַת ָּת לְ ַעבְּדְָך לֵב ׁשֹ ֵמ ַע לִׁשְּפֹט אֶת ַעּמְָך".
סיפורים בעלי ערך

שם ,פסוק י"ב:

" ...נ ָ ַתּתִי לְָך לֵב ָחכ ָם וְנ ָבֹון".
 .5ניתן להיעזר גם בסדרת הספרים :ברוריה ברק ,בחן ובקלות ,הוצאת גן לי ,חיפה .2001
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הצעות לשימוש בפסוקים או בביטויים מתוכם כדי שיהפכו לחלק משפת הילדים:

»
» כתבו באותיות גדולות וחלולות את אחד הביטויים .הילדים יוכלו לעטר ולקשט אותו בצביעה,
בהדבקה וכדומה .תלו את הביטוי המקושט על "לוח הסיפור" או במקום אחר בכיתה.
» הילדים יציירו ביטוי שבחרו ,או לחלופין יבחרו ביטוי או פסוק מתאים לציור שציירו.
» הילדים יציגו ביטוי שבחרו ,יוסיפו לו משפטים משלהם ויספרו את הסיפור בשיבוץ הביטוי
או הפסוק.
» קבוצת ילדים תציג את אחד הביטויים בפנטומימה ,וילדי הכיתה ינחשו מהו הביטוי.
שבצו את הביטויים בשפתכם במידת האפשר.

חשוב להמשיך ולהשתמש בביטויים גם כאשר מסיימים ללמוד את הסיפור .כדאי לאגד את
הביטויים והפסוקים המאוירים באלבום שיישאר לעיון בספריית הכיתה.

 .6מפגש עם יצירות אמנות
בערכת יצירות האמנות ארבע יצירות ליחידה זו .שתיים מן היצירות מתארות את המלך וחלומו
(שאגאל ובק) ואילו השתיים האחרות מתארות את דמותו של שלמה כמלך חכם (ספר המכלול,
דורה) .ניתן להציג בפני הילדים יצירה אחת או יותר ,על פי שיקול דעתכן.
לפניכן נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות אמנות המתאימות לכל היצירות .בחרו מנקודות
אלה את המתאימות לכן בסדר הרצוי לכן ,על פי הזמן העומד לרשותכן ,יכולות התלמידים ,אופי
היצירה וכו'.
לאחר תיאורה הקצר של היצירה תמצאו בחלק מהיצירות כמה נקודות נוספות לדיון המתאימות
ליצירה המסוימת בלבד.
תיאור היצירות במדריך מובא על פי הסדר הכרונולוגי של יצירתן.

נקודות לדיון בשעת ההתבוננות ביצירות האמנות:
.1

הבעת רשמים ראשונים על היצירה.

.2

דיון במאפיינים השונים של היצירה :טכניקה ,צבעים ,צורות ,פרופורציות ,דמויות ורקע.

.3

דיון בדמויות המתוארות ביצירה :תנוחות גוף ,לבוש ,הבעות פנים ,יחס הדמויות זו אל זו.

.4

פיתוח חשיבה יצירתית :מה מרגישות הדמויות בציור? מה הן חושבות?
מה אומרות הדמויות זו לזו?

.5

השוואת היצירה לסיפור המקראי :מה מן המסופר במקרא בחר האמן לתאר? מה
הדגיש ומה השמיט?

.6

הצעת שמות ליצירה ודיון בשם שהאמן נתן לה.

.7

הצגת שם האמן ומידע רלוונטי עליו.

.8

השוואה בין יצירות שונות המתארות סיפור מקראי אחד.
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 .19שלמה מורה את חכמתו לתלמידיו
ספר המכלול של רוטשילד
לוחית הפתיחה לספר משלי ,דף 65ב
איטליה ,פררה 1470 ,לערך
על כתב היד:
ספר המכלול של רוטשילד מכונה "מכלול" משום שהוא מכיל
כשבעים חיבורים שונים ,בהם ספרי קודש וספרי חול .עם ספרי
הקודש שבו נמנים ספרי אמ"ת — איוב ,משלי ותהילים וכן סידור
שלם ,מחזור תפילה וחיבורים הלכתיים רבים .עם ספרי החול נמנים ספרי רשומות ,ספרי
דברי הימים (כרוניקות) ,ספרי מוסר וספרי פילוסופיה ,כאלה שנכתבו עברית במקורם
וכאלה שתורגמו לעברית .כתב יד זה הוא המפואר שבכתבי היד העבריים המצוירים
מאיטליה 950 .העמודים שבו מעוטרים ומעוצבים בטעם רב ,ובהם מעל  300ציורי
טקסט .את האיורים יצרו כמה אמנים ,כלוחות ממוסגרים על פני עמוד שלם או בתוך
עמודי הטקסט .הרקע לאיורים שבטקסט הוא בדרך כלל מראה נוף ,ולעתים משולבות
בו לוחיות למילות הפתיחה .כמעט כל עמוד בכתב היד מעוטר ומצויר בזהב ובצבעים
עתירי גוונים.
על היצירה:
ספר משלי הוא חלק מספרות החכמה והוא מיוחס לשלמה המלך .בלוחית הפתיחה
לספר משלי מתואר שלמה מלמד את תלמידיו את משלי החכמה שלו .דמותו נראית
סמכותית והיא בולטת בהשוואה לתלמידיו — שלמה יושב על כס מלכות בעל משענת
גבוהה ,בעוד הם יושבים על ספסלים; הוא מעיין בספר משלי המונח על דוכן ,בעוד
הם אוחזים את הספר בידיהם; לראשו כתר ואילו לתלמידיו אין סמלי מעמד מיוחדים.
הבעות הפנים של תלמידיו מביעות סקרנות ורצון לשמוע את מוצא פיו .שלמה נראה
באיור זה כאדם מבוגר בעל זקן .זאת ,ככל הנראה ,בהשראת אחת הדעות במדרש
שיר השירים רבה (פרשה א' ,י) שלפיה שלמה היה זקן כשכתב את ספר משלי .דברי
מלכת שבא לשלמה בבואה לשמוע את חכמתו מתארים היטב את התמונה שלפנינו:

" ַאׁשְֵרי ֲאנָׁשֶיָך ַאׁשְֵרי ֲעבָדֶיָך ֵאּלֶה ָהעֹ ְמדִים לְפָנֶיָך ָּתמִיד ַהּׁשֹ ְמעִים אֶת ָחכ ְ ָמתֶָך"

(מלכים א,

פרק י' פסוק ח').
נקודות נוספות לדיון:
.1

כיצד אפשר לזהות את שלמה המלך בציור זה? (שימו לב לכתר ,לכסא
המלך ,לגובה הדמויות ועוד).

.2

מה עושה שלמה בציור? מי הן שאר הדמויות?

.3

אפשר לעסוק בקצרה גם במילה המופיעה בציור ובספר משלי .כדאי
להכיר לתלמידים את ספר משלי וכמה פסוקים נבחרים מתוכו.

סיפורים בעלי ערך
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 .20דיוקן שלמה המלך
גוסטב דורה
1865
על האמן:
גוסטב דורה ( )1883-1832הוא רשם ,צייר ,פסל ומאייר ספרים
צרפתי .בעודו נער בבית הספר החל לצייר עבור עיתון מצויר ועבד
בשבילו עד  .1855משנת  1854הוזמן דורה לאייר ספרים מן
הספרות הקלאסית ומן הספרות החדשה .בשנת  1853התבקש
לאייר את שיריו של גדול המשוררים הרומנטיים האנגליים — הלורד
ביירון ובעקבות מפעל זה התפרסם מאוד בבריטניה .בשנת 1865
פרסם דורה את ציורי התנ"ך .קודם לתקופתו נהגו חלק מציירי
התנ"ך לצייר את הספורים כאילו התרחשו בתקופתם ובמקום
מושבם ,ואמנים אחרים ניסו לחפש את דימוייהם בעולמות מזרחיים ואקזוטיים פרי
דמיונם .גוסטב דורה חי בתקופה שבה החלו להתפרסם ממצאי המחקר הארכיאולוגי
המודרני ופוענחו לשונות עתיקות שהקנו לחקר המקרא גוון מדעי יותר .בציוריו ביקש
דורה להביא את הרקע התרבותי הראליסטי שבו התרחשו סיפורי התנ"ך והוא צייר את
ציוריו בסגנון רומנטי–תאטרלי.
על היצירה:
ציור זה הוא דיוקן של שלמה המלך .שלמה יושב במרכז התמונה והוגה בכתיבת ספרו.
בידו השמאלית מגילה ובידו הימנית כלי כתיבה .מבטו מביע ריכוז ,חכמה וסמכותיות.
ספרים (בצורת מגילות וקונטרסים) מונחים גם מצדדיו של שלמה ,ככל הנראה אלה הם
הספרים המיוחסים לו במסורת היהודית :משלי ,שיר השירים וקהלת .שלמה מתואר
כאדם מבוגר בעל זקן ארוך .גילו המופלג ,כמו כתיבת ספרי החכמה ,מאפיינים אותו
כאדם חכם .ייתכן ,כאמור ,ששלמה תואר כאדם מבוגר בהשראת אחת המסורות
במדרש שיר השירים רבה (פרשה א' ,י) שלפיה שלמה היה זקן בעת שכתב את ספריו.
שלמה לבוש גלימה רחבה ולראשו כתר המזכיר בצורתו כתרים מן המזרח הקדום .גם
בתיאורי התבליטים ,העמודים והעיטורים שעל גבי קירות המבנה נראים מוטיבים מן
העולם העתיק.
נקודות נוספות לדיון:
.1

מה עושה שלמה המלך על פי ציור זה?

.2

מהן תכונותיו של שלמה על פי ציור זה?

.3

האם שלמה המלך נראה כאן כאדם חכם?

.4

אפשר לערוך היכרות עם הספרים המיוחסים לשלמה ולבחור כמה
פסוקים מתוכם להרחבה ולעיון.
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מארק שאגאל
מתוך קטלוג תערוכת איורי שאגאל לתנ"ך
המוזאון היהודי בניו יורק1987 ,
על האמן:
מארק שאגאל ( )1985-1887נולד בעיירה ויטבסק שברוסיה וחי
בצרפת .הוא נחשב לצייר היהודי הגדול בכל הזמנים .סגנון הציור
שלו הושפע רבות מהזרם הקוביסטי וציוריו מתאפיינים גם בעולם
סוריאליסטי של דמיון ,זיכרונות וחלומות .הוא הרבה לצייר את
זיכרונות ילדותו ואת הווי החיים בעיירה היהודית במזרח אירופה.
בשנות השלושים החל לצייר סדרת ציורי תנ"ך ,מפעל זה התעכב
בשל מלחמת העולם השנייה והתחדש בשנת  .1948בציורי
התנ"ך של שאגאל ניכרים דמיון וחדשנות מחד גיסא ,והסתמכות
על מסורות ויזואליות נוצריות מאידך גיסא.
על היצירה:
בחלקו התחתון של הציור מתואר שלמה שוכב .עיניו של שלמה עצומות ,הוא ישן וכתרו
מונח על הכר שלצדו .מעל שלמה מצוייר מלאך מכונף על רקע הילה לבנה ,המייצגת
את השיח בין שלמה לבין אלוהים בחלום .האמן לא צייר את תוכן החלום ,אלא התמקד
במפגש ובעוצמתו.
נקודות נוספות לדיון:
 .1בציור חלקים מוארים וחלקים חשוכים ,מה הם מסמלים לדעתכם?
 .2האם אפשר לראות בציור את החלום?
 .3מה מונח ליד שלמה? מדוע?

 .22שלמה חולם על חכמה
מרדכי בק
2004
על האמן ודרך יצירתו:
מרדכי בק נולד באנגליה בשנת  ,1944הוא עלה לישראל ב–1973
ומאז הוא יוצר בירושלים .בק פרסם עד כה שלושה ספרי הדפסים
בנושאים תנ"כיים.
יצירותיו של בק שבערכת היצירות נוצרו במיוחד עבור התכנית
"סיפורים בעלי ערך" בטכניקה של הדבקת חיתוכי נייר .בק מספר
על הטכניקה" :טכניקה זו נראית אולי טכניקה פשוטה ,אפילו
פשטנית ,אבל למעשה אין זה כך .מוגבלויותיה של טכניקה זו

סיפורים בעלי ערך

ברורות — יש בה צבעים וצורות אך אין בה גוונים ליצירת צללים
וכדומה .יש ליצור את כל מרכיבי היצירה מהנייר החלק — להחליט
אילו צורות עדיפות ואיך לשלב את הצבעים והצורות .יש לבנות את התמונה בידיעה שכל
חלק עשוי לגרום לתזוזה של החלקים אחרים ,עד שהכל מוכן להדבקה".
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על היצירה:
בק" :בחלום הנדיר שחלם שלמה ,המלך הצעיר ,הוא נתבקש לבחור מה הוא
רוצה בחיים .אלהים המדבר אליו בחלום מוכן לתת לו כל מה שיבקש .העובדה
ששלמה בחר בחכמה ועל כן זכה גם בעושר רב ובאריכות ימים מוכיחה שהיה
אדם חכם מלכתחילה".
ביצירה מתוארת החכמה באמצעות מאזני הצדק שעליהן דמויות במצבי עימות.
הידיים המחזיקות בכתר מרמזות על הקשר שבין החכמה לבין המלכות.
נקודות נוספות לדיון:
.1

כיצד בחר האמן לתאר את חלום שלמה?

.2

מה מסמלות המאזניים שביצירה?

.3

מי נותן לשלמה את הכתר? מדוע צייר האמן את הכתר?

לסיום ,כדאי להשוות את מוטיב הכתר בארבע היצירות.

מפגש סיכום
מומלץ לערוך מפגש לסיכום העיסוק בסיפור ובערך .מטרת הסיכום במליאה היא לאפשר למחנכת
להאזין לילדים ,ולילדים לשמוע זה את זה.
תפקיד המחנכת כמנחה הוא לסכם את דברי הילדים תוך הרחבה ,המשגה וקישור בין הרעיונות
השונים .אפשר לסכם את הנושא בחידונים ,במשחקים ,בהצגות ובפנטומימה .כמו כן אפשר
להקרין תצלומים או קטעי וידאו שצולמו במהלך העבודה על הסיפור והערך.
לקראת מפגש הסיכום אפשר לערוך תצוגה המתעדת שלבים שונים בעבודה על הסיפור ועל
הערך — תצלומים ,עבודות של הילדים ,ספרים ,חפצים ועוד.

הצעה לשאלות מנחות לדיון המסכם:

»
» מה הרגשתם או חשבתם כששמעתם את הסיפור?
» האם היה בסיפור משהו קשה או לא נעים?
» איזו דמות בסיפור עניינה אתכם במיוחד?
» מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור?
» איזה שם ניתן לתת לסיפור?
» איזה פתגם מתאים לסיפור?
אפשר למצוא פתגם מתאים או להזמין את הילדים להמציא פתגם משלהם.
» לאחר שסיפרנו את הסיפור ,ציירנו ,גזרנו ,הצגנו ,התבוננו ביצירות אמנות( ...הזכירו את
הפעילויות שנערכו בעקבות הסיפור והערך) — מאיזו פעילות נהניתם במיוחד?
» בדיון זה רצוי להזכיר פסוקי מפתח ומושגים מרכזיים שנלמדו ולשלב היגדים ,רעיונות
ותובנות שהעלו הילדים במהלך העבודה.
מי יכול לספר את הסיפור המקראי בקיצור?
ניתן להציג את הסיפור בתאטרון בובות לשם החזרה.
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קישורים
סיפורי מקרא נוספים:
סיפורי חלומות:
חלום יעקב (בראשית ,פרק כ"ח פסוקים י'-כ"ב); חלומות יוסף (בראשית ,פרק ל"ז פסוקים א'-י"ב);
חלומות פרעה (בראשית ,פרק מ"א פסוקים א'-ל"ח).
סיפורי מלכים:
פרעה בימיו של יוסף (בראשית פרק מ"א); פרעה בימיו של משה (שמות פרקים א'-ט"ו);
אחשוורוש ואסתר (מגילת אסתר).
נושאים אחרים הנלמדים בכיתה שאפשר לקשרם לסיפור ולערך:
מלכּות בעולם החי — נמלים ודבורים ,חיות כסמלי מלוכה — האריה והנשר ,שפת החיות,
השחמט — משחק המלכים ,חלומות ,משאלות.

מפי ילדי הגנים:
מה אתם יודעים על שלמה המלך?

 הוא יכול לדבר עם חיות. הוא יכול לדבר עם עצים. הדבורה עוקצת אותו באף. ידע את כל השפות. הוא בן של דוד המלך. הוא היה חכם. שופט. לא קל להיות מלך.סיפורים בעלי ערך

אילו הייתם שלמה המלך מה הייתם מבקשים מה'?

 אופניים ,עושר ,סוכריות ,להיות נסיך ,מלכת אסתר ,קורקינט ,להיות ה' ,נסיכה ,מלך ועשיר,להיות מלאך ה' ,להיות כלה.
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