מנהיגות  -מערך שיעור
הקדמה למורה.
אופציה א' :שיעור יחיד .בין  45דק' ל  90דק'.
אופציה ב' :לעשות מערך שיעורים של בין  1-4שיעורים ,כשבכל שיעור מביאים מנהיג אחד ודנים בו באופן עצמאי.

אופציה א':
שלב א' :מה הופך אותו למנהיג?
עזר :קלפי מנהיג[ .נספח ]1
מתחלקים לרביעיות ,כל אחד מהרביעיה מקבל קלף ובדיון קצר:
קראו על המנהיג ,מה הופך אותו לכזה? אילו תכונות יש בו שהופכות אותו למנהיג לדוגמא?
קלף  - 1יהושע.
קלף  - 2דבורה.
קלף  - 3גדעון.
קלף  - 4שאול.
קלף  - 5דוד.
קלף  - 6שמואל.
(קלף  - 7שופטים).

שלב ב' :מנהיגומטר
לאחר דיון בקבוצה קטנה ,כל קבוצה צריכה למקם את המנהיג במנהיגומטר [נספח  ]2יש צורך בהסכמה קבוצתית
על שיבוץ המנהיגים( .בקבוצות ובגילאים מסויימים נכון לעשות עצירה רגע לפני השלב הזה ולהסביר את המושגים :מנהיגות לאומית
ומנהיגות מקומית .מנהיגות רוחנית ומנהיגות מעשית)

שלב ג :דיון כיתתי
אוספים בפורום רחב את הדיון .רצוי ונכון שהפסוקים יהיו על הלוח (ברקו וכד') או בדף מצורף[ .נספח  ]3ומנסים
לשמוע את הקולות השונים שעלו בקבוצות הקטנות .לפי אופי הקבוצה ניתן לעמת את הקבוצות אלו עם אלו.
מה הייחוד של כל מנהיג?

שלב ד :הפנמה ' -הקלף שלי' [נספח ]4
כל אחד מקבל קלף שבו הוא יכול להכניס את הפרטים שלו .מה הוא למד מכל תלמיד? אילו תכונות של הנהגה יש
בו? אילו תכונות הוא היה רוצה שיהיו בו?

יהושע בן נון

דבורה

שמות י"ז ,ט

שופטים ד' ,ה

הֹוׁש ַע ְּב ַחר לָ נּו ֲאנָ ִׁשים וְ ֵצא ִהּלָ ֵחם ַּב ֲע־
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל יְ ֻ
וַ ּי ֶ
ֹלהים
ּומ ֵּטה ָה ֱא ִ
ָמלֵ ק ָמ ָחר ָאנֹכִ י נִ ָּצב ַעל רֹאׁש ַהּגִ ְב ָעה ַ
ְּביָ ִדי:
יהושע כ"ד ,כט
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ֶע ֶבד ה' ֶּבן ֵמ ָאה וָ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים:
וַ ּיָ ָמת יְ ֻ

ית-אל
בֹורה ֵּבין ָה ָר ָמה ֵּובין ֵּב ֵ
יֹוׁש ֶבת ַּת ַחתּ-ת ֶֹמר ְּד ָ
וְ ִהיא ֶ
ְּב ַהר ֶא ְפ ָריִ ם וַ ּיַ ֲעלּו ֵאלֶ ָיה ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ִּמ ְׁש ָּפט
ֹאמר ְּדב ָֹרה ֶאל ָּב ָרק קּום ּכִ י זֶ ה ַהּיֹום ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה' ֶאת
וַ ּת ֶ
ִס ְיס ָרא ְּביָ ֶדָך ֲהֹלא ה' יָ ָצא לְ ָפנֶ יָך

מה הופך את יהושע למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

מה הופך את דבורה למנהיגה לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בה?

שופטים ד' ,יד

נספח 1
גדעון

שמואל

שופטים ח’ ,כב

שמואל א’ ,ח’ ,טו-טז

ם-א ָּתה ּגַ ם-
לּ-בנּו ּגַ ַ
ֹאמרּו ִאיׁש-יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאלּ-גִ ְדעֹון ְמ ָׁש ָ
"וַ ּי ְ
הֹוׁש ְע ָּתנּו ִמּיַ ד ִמ ְדיָ ן
ןּ-בנֶ ָך ּכִ י ַ
ִּבנְ ָך ּגַ ם ֶּב ְ

מּואל ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֹל יְ ֵמי ַחּיָ יו וְ ָהלַ ְך ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה
“וַ ּיִ ְׁשּפֹט ְׁש ֵ
ית-אל וְ ַהּגִ לְ ּגָ ל וְ ַה ִּמ ְצ ָּפה וְ ָׁש ַפט ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל
ְּב ָׁשנָ ה וְ ָס ַבב ֵּב ֵ
ל-ה ְּמקֹומֹות ָה ֵאּלֶ ה”
ֵאת ּכָ ַ

שופטים ז' ,טז-יח

אׁשים וַ ּיִ ֵּתן
ֹלׁשה ָר ִ
(טז) וַ ּיַ ַחץ ֶאת ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָה ִאיׁש ְׁש ָ
ׁשֹופרֹות ְּביַ ד ּכֻ ּלָ ם וְ כַ ִּדים ֵר ִקים וְ לַ ִּפ ִדים ְּבתֹוְך ַהּכַ ִּדים:
ָ
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ִמ ֶּמּנִ י ִת ְראּו וְ כֵ ן ַּת ֲעׂשּו וְ ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ָבא
(יז) וַ ּי ֶ
ִּב ְק ֵצה ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְ ָהיָ ה כַ ֲא ֶׁשר ֶא ֱע ֶׂשה ּכֵ ן ַּת ֲעׂשּון( :יח) וְ ָת ַק־
ֹׁופרֹות ּגַ ם
ֹׁופר ָאנֹכִ י וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ִא ִּתי ְּות ַק ְע ֶּתם ַּבּש ָ
ְע ִּתי ַּבּש ָ
ַא ֶּתם ְס ִביבֹות ּכָ ל ַה ַּמ ֲחנֶ ה וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם לַ ה' ּולְ גִ ְדעֹון:

מה הופך את גדעון למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

שמואל א ב’ ,יח

מּואל ְמ ָׁש ֵרת ֶאת ְּפנֵ י ה’ נַ ַער ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד:
ּוׁש ֵ
ְ

מה הופך את שמואל למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

שאול ()1

שאול ()2

שמואל א י’ ,י-יא

שמואל א י”א ,יא-יב

(י) וַ ּיָ בֹאּו ָׁשם ַהּגִ ְב ָע ָתה וְ ִהּנֵ ה ֶח ֶבל נְ ִב ִאים לִ ְק ָראתֹו וַ ִּת ְצלַ ח
יֹודעֹו
רּוח ֱא ִ
ָעלָ יו ַ
ֹלהים וַ ּיִ ְתנַ ֵּבא ְּבתֹוכָ ם( :יא) וַ יְ ִהי ּכָ ל ְ
ֹאמר ָה ָעם
ֵמ ִא ְּתמֹול ִׁשלְ ׁשֹום וַ ּיִ ְראּו וְ ִהּנֵ ה ִעם נְ ִב ִאים נִ ָּבא וַ ּי ֶ
ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו ַמה ּזֶ ה ָהיָ ה לְ ֶבן ִקיׁש ֲהגַ ם ָׁשאּול ַּבּנְ ִב ִיאים:

אׁשים
ֹלׁשה ָר ִ
(יא) וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיָ ֶׂשם ָׁשאּול ֶאת ָה ָעם ְׁש ָ
וַ ּיָ בֹאּו ְבתֹוְך ַה ַּמ ֲחנֶ ה ְּב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר וַ ּיַ ּכּו ֶאת ַעּמֹון ַעד
חֹם ַהּיֹום וַ יְ ִהי ַהּנִ ְׁש ָא ִרים וַ ּיָ ֻפצּו וְ ֹלא נִ ְׁש ֲארּו ָבם ְׁשנַ יִ ם
יָ ַחד:

שמואל א י”א ,ד-ה

מה הופך את שאול למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

(ד) וַ ּיָ בֹאּו ַה ַּמלְ ָאכִ ים ּגִ ְב ַעת ָׁשאּול וַ יְ ַד ְּברּו ַה ְּד ָב ִרים ְּב ָאזְ נֵ י
ָה ָעם וַ ּיִ ְׂשאּו כָ ל ָה ָעם ֶאת קֹולָ ם וַ ּיִ ְבּכּו( :ה) וְ ִהּנֵ ה ָׁשאּול
ֹאמר ָׁשאּול ַמה ּלָ ָעם ּכִ י
ָּבא ַא ֲח ֵרי ַה ָּב ָקר ִמן ַה ָּשׂ ֶדה וַ ּי ֶ
יִ ְבּכּו וַ יְ ַס ְּפרּו לֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַאנְ ֵׁשי יָ ֵביׁש:

מה הופך את שאול למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

שאול ()3

שאול ()4

שמואל א י”ד ,כד-כז

שמואל א י”ד ,מז-מח

וַ ּי ֶֹאל ָׁשאּול ֶאת ָה ָעם לֵ אמֹר ָארּור ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יֹאכַ ל
לֶ ֶחם ַעד ָה ֶע ֶרב וְ נִ ַּק ְמ ִּתי ֵמאֹיְ ַבי וְ ֹלא ָט ַעם ּכָ ל ָה ָעם לָ ֶחם:
ס (כה) וְ כָ ל ָה ָא ֶרץ ָּבאּו ַבּיָ ַער וַ יְ ִהי ְד ַבׁש ַעל ְּפנֵ י ַה ָּשׂ ֶדה:
ּשיג
(כו) וַ ּיָ בֹא ָה ָעם ֶאל ַהּיַ ַער וְ ִהּנֵ ה ֵהלֶ ְך ְּד ָבׁש וְ ֵאין ַמ ִ ׂ
יָ דֹו ֶאל ִּפיו ּכִ י יָ ֵרא ָה ָעם ֶאת ַה ְּשׁ ֻב ָעה( :כז) וְ יֹונָ ָתן ֹלא
ָׁש ַמע ְּב ַה ְׁש ִּב ַיע ָא ִביו ֶאת ָה ָעם וַ ּיִ ְׁשלַ ח ֶאת ְק ֵצה ַה ַּמ ֶּטה
אֹותּה ְּביַ ְע ַרת ַה ְּד ָבׁש וַ ּיָ ֶׁשב יָ דֹו ֶאל ִּפיו
ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו וַ ּיִ ְטּבֹל ָ
ותראנה וַ ָּתא ְֹרנָ ה ֵעינָ יו:

(מז) וְ ָׁשאּול לָ כַ ד ַה ְּמלּוכָ ה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ּלָ ֶחם ָס ִביב
צֹובה
מֹואב ִּוב ְבנֵ י ַעּמֹון ֶּוב ֱאדֹום ְּוב ַמלְ כֵ י ָ
ְּבכָ ל אֹיְ ָביו ְּב ָ
ַּוב ְּפלִ ְׁש ִּתים ְּובכֹל ֲא ֶׁשר יִ ְפנֶ ה יַ ְר ִׁש ַיע( :מח) וַ ּיַ ַעׂש ַחיִ ל וַ ּיַ ְך
ֶאת ֲע ָמלֵ ק וַ ּיַ ֵּצל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּיַ ד ׁש ֵֹסהּו :ס

מה הופך את שאול למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

מה הופך את שאול למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

דוד ()1

דוד ()2

שמואל א י”ז ,מה-מז

שמואל ב ה’ ,א-ה

ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ַה ְּפלִ ְׁש ִּתי ַא ָּתה ָּבא ֵאלַ י ְּב ֶח ֶרב
(מה) וַ ּי ֶ
ֹלהי
ַּוב ֲחנִ ית ְּובכִ ידֹון וְ ָאנֹכִ י ָבא ֵאלֶ יָך ְּב ֵׁשם ה' ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ַמ ַע ְרכֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֵח ַר ְפ ָּת( :מו) ַהּיֹום ַהּזֶ ה יְ ַסּגֶ ְרָך
ֹאׁשָך ֵמ ָעלֶ יָך וְ נָ ַת ִּתי ֶּפגֶ ר
ה' ְּביָ ִדי וְ ִהּכִ ִיתָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת ר ְ
ַמ ֲחנֵ ה ְפלִ ְׁש ִּתים ַהּיֹום ַהּזֶ ה לְ עֹוף ַה ָּשׁ ַמיִ ם ּולְ ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ
ֹלהים לְ יִ ְׂש ָר ֵאל( :מז) וְ יֵ ְדעּו
וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ּכִ י יֵ ׁש ֱא ִ
הֹוׁש ַיע ה' ּכִ י לַ ה'
ּכָ ל ַה ָּק ָהל ַהּזֶ ה ּכִ י ֹלא ְּב ֶח ֶרב ַּוב ֲחנִ ית יְ ִ
ַה ִּמלְ ָח ָמה וְ נָ ַתן ֶא ְתכֶ ם ְּביָ ֵדנּו:

ֹאמרּו
(א) וַ ּיָ בֹאּו ּכָ ל ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ָּדוִ ד ֶח ְברֹונָ ה וַ ּי ְ
לֵ אמֹר ִהנְ נּו ַע ְצ ְמָך ְּוב ָׂש ְרָך ֲאנָ ְחנּו( :ב) ּגַ ם ֶא ְתמֹול ּגַ ם
ִׁשלְ ׁשֹום ִּב ְהיֹות ָׁשאּול ֶמלֶ ְך ָעלֵ ינּו ַא ָּתה ָהיִ ָיתה מוציא
ֹאמר ה' לְ ָך ַא ָּתה ִת ְר ֶעה
ּמֹוציא וְ ַה ֵּמ ִביא ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּי ֶ
ַה ִ
ֶאת ַע ִּמי ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה לְ נָ גִ יד ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל( :ג)
וַ ּיָ בֹאּו ּכָ ל זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ֶח ְברֹונָ ה וַ ּיִ כְ רֹת לָ ֶהם
ַה ֶּמלֶ ְך ָּדוִ ד ְּב ִרית ְּב ֶח ְברֹון לִ ְפנֵ י ה' וַ ּיִ ְמ ְׁשחּו ֶאת ָּדוִ ד לְ ֶמלֶ ְך
ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל :פ

מה הופך את דוד למנהיג לפי הפסוקים הללו?
אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

מה הופך את דוד למנהיג לפי הפסוקים הללו?
אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

שאול ()5

שאול ()6

שמואל א ט”ו ,כו-כט

מּואל ֶאל ָׁשאּול ֹלא ָאׁשּוב ִע ָּמְך ּכִ י ָמ ַא ְס ָּתה
ֹאמר ְׁש ֵ
(כו) וַ ּי ֶ
ֶאת ְּד ַבר ה' וַ ּיִ ְמ ָא ְסָך ה' ִמ ְהיֹות ֶמלֶ ְך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל :ס (כז)
מּואל לָ לֶ כֶ ת וַ ּיַ ֲחזֵ ק ִּבכְ נַ ף ְמ ִעילֹו וַ ּיִ ָּק ַרע( :כח)
וַ ּיִ ּסֹב ְׁש ֵ
מּואל ָק ַרע ה’ ֶאת ַמ ְמלְ כּות יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָעלֶ יָך
ֹאמר ֵאלָ יו ְׁש ֵ
וַ ּי ֶ
ַהּיֹום ּונְ ָתנָ ּה לְ ֵר ֲעָך ַהּטֹוב ִמ ֶּמּךָ( :כט) וְ גַ ם נֵ ַצח יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא
יְ ַׁש ֵּקר וְ ֹלא יִ ּנָ ֵחם ּכִ י ֹלא ָא ָדם הּוא לְ ִהּנָ ֵחם:

מה הופך את שאול למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

(ד) וַ ּיָ בֹאּו ַה ַּמלְ ָאכִ ים ּגִ ְב ַעת ָׁשאּול וַ יְ ַד ְּברּו ַה ְּד ָב ִרים ְּב ָאזְ נֵ י
ָה ָעם וַ ּיִ ְׂשאּו כָ ל ָה ָעם ֶאת קֹולָ ם וַ ּיִ ְבּכּו( :ה) וְ ִהּנֵ ה ָׁשאּול
ֹאמר ָׁשאּול ַמה ּלָ ָעם ּכִ י
ָּבא ַא ֲח ֵרי ַה ָּב ָקר ִמן ַה ָּשׂ ֶדה וַ ּי ֶ
יִ ְבּכּו וַ יְ ַס ְּפרּו לֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַאנְ ֵׁשי יָ ֵביׁש:

מה הופך את שאול למנהיג לפי הפסוקים
הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

דוד ()3
שמואל ב ו’ ,ב-ג

הּודה
(ב) וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ לֶ ְך ָּדוִ ד וְ כָ ל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ִמ ַּב ֲעלֵ י יְ ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ֵׁשם ֵׁשם
לְ ַה ֲעלֹות ִמ ָּשׁם ֵאת ֲארֹון ָה ֱא ִ
ה’ ְצ ָבאֹות י ֵֹׁשב ַהּכְ ֻר ִבים ָעלָ יו:
שמואל ב ז’ ,א-ג

(א) וַ יְ ִהי ּכִ י יָ ַׁשב ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ֵביתֹו וַ ה’ ֵהנִ ַיח לֹו ִמ ָּס ִביב ִמּכָ ל
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ֶאל נָ ָתן ַהּנָ ִביא ְר ֵאה נָ א ָאנֹכִ י
אֹיְ ָביו( :ב) וַ ּי ֶ
ֹלהים י ֵֹׁשב ְּבתֹוְך ַהיְ ִר ָיעה:
יֹוׁשב ְּב ֵבית ֲא ָרזִ ים וַ ֲארֹון ָה ֱא ִ
ֵ
ֹאמר נָ ָתן ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ּכֹל ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָב ְבָך לֵ ְך ֲע ֵׂשה ּכִ י
(ג) וַ ּי ֶ
ה' ִע ָּמְך :ס

מה הופך את דוד למנהיג לפי הפסוקים הללו?
אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

נספח  :2מנהיגומטר

מקומיות

רוחניות

המנהיגומטר

ארציות

מעשיות

נספח  - 3דף מקורות עם מכלול הפסוקים
יהושע
 .1שמות י"ז ,ט

ֹלהים ְּביָ ִדי:
ּומ ֵּטה ָה ֱא ִ
הֹוׁש ַע ְּב ַחר לָ נּו ֲאנָ ִׁשים וְ ֵצא ִהּלָ ֵחם ַּב ֲע ָמלֵ ק ָמ ָחר ָאנֹכִ י נִ ָּצב ַעל רֹאׁש ַהּגִ ְב ָעה ַ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל יְ ֻ
וַ ּי ֶ
 .2יהושע כ"ד ,כט

הֹוׁש ַע ִּבן נּון ֶע ֶבד ה' ֶּבן ֵמ ָאה וָ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים:
וַ ּיָ ָמת יְ ֻ

שופטים
 .3שופטים ד' ,ה

ית-אל ְּב ַהר ֶא ְפ ָריִ ם וַ ּיַ ֲעלּו ֵאלֶ ָיה ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ִּמ ְׁש ָּפט
בֹורה ֵּבין ָה ָר ָמה ֵּובין ֵּב ֵ
יֹוׁש ֶבת ַּת ַחתּ-ת ֶֹמר ְּד ָ
וְ ִהיא ֶ
 .4שופטים ד' ,יד

ֹאמר ְּדב ָֹרה ֶאל ָּב ָרק קּום ּכִ י זֶ ה ַהּיֹום ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה' ֶאת ִס ְיס ָרא ְּביָ ֶדָך ֲהֹלא ה' יָ ָצא לְ ָפנֶ יָך
וַ ּת ֶ
 .5שופטים ח' ,כב

הֹוׁש ְע ָּתנּו ִמּיַ ד ִמ ְדיָ ן
ןּ-בנֶ ָך ּכִ י ַ
ם-א ָּתה ּגַ ִ
לּ-בנּו ּגַ ַ
ֹאמרּו ִאיׁש-יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאלּ-גִ ְדעֹון ְמ ָׁש ָ
םּ-בנְ ָך ּגַ ם ֶּב ְ
"וַ ּי ְ
 .6שופטים ז' ,טז-יח

ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ִמ ֶּמּנִ י
ׁשֹופרֹות ְּביַ ד ּכֻ ּלָ ם וְ כַ ִּדים ֵר ִקים וְ לַ ִּפ ִדים ְּבתֹוְך ַהּכַ ִּדים( :יז) וַ ּי ֶ
אׁשים וַ ּיִ ֵּתן ָ
ֹלׁשה ָר ִ
(טז) וַ ּיַ ַחץ ֶאת ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָה ִאיׁש ְׁש ָ
ֹׁופר ָאנֹכִ י וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ִא ִּתי ְּות ַק ְע ֶּתם
ִת ְראּו וְ כֵ ן ַּת ֲעׂשּו וְ ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ָבא ִּב ְק ֵצה ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְ ָהיָ ה כַ ֲא ֶׁשר ֶא ֱע ֶׂשה ּכֵ ן ַּת ֲעׂשּון( :יח) וְ ָת ַק ְע ִּתי ַּבּש ָ
ֹׁופרֹות ּגַ ם ַא ֶּתם ְס ִביבֹות ּכָ ל ַה ַּמ ֲחנֶ ה וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם לַ ה' ּולְ גִ ְדעֹון:
ַּבּש ָ

שמואל
 .7שמואל א' ,ח' ,טו-טז

ל-ה ְּמקֹומֹות
ית-אל וְ ַהּגִ לְ ּגָ ל וְ ַה ִּמ ְצ ָּפה וְ ָׁש ַפט ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאת ּכָ ַ
מּואל ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֹל יְ ֵמי ַחּיָ יו וְ ָהלַ ְך ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה וְ ָס ַבב ֵּב ֵ
"וַ ּיִ ְׁשּפֹט ְׁש ֵ
ָה ֵאּלֶ ה"
 .8שמואל א ב' ,יח

מּואל ְמ ָׁש ֵרת ֶאת ְּפנֵ י ה' נַ ַער ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד:
ּוׁש ֵ
ְ
 .9שמואל א ז' ,ח-יג

מּואל ְטלֵ ה ָחלָ ב ֶא ָחד
ֹלהינּו וְ י ִֹׁש ֵענּו ִמּיַ ד ְּפלִ ְׁש ִּתים( :ט) וַ ּיִ ַּקח ְׁש ֵ
מּואל ַאל ַּת ֲח ֵרׁש ִמ ֶּמּנּו ִמּזְ עֹק ֶאל ה' ֱא ֵ
ֹאמרּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ְׁש ֵ
(ח) וַ ּי ְ
ּופלִ ְׁש ִּתים נִ ּגְ ׁשּו לַ ִּמלְ ָח ָמה
מּואל ֶאל ה' ְּב ַעד יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיַ ֲענֵ הּו ה'( :י) וַ יְ ִהי ְׁש ֵ
ויעלה וַ ּיַ ֲעלֵ הּו עֹולָ ה ּכָ לִ יל לַ ה' וַ ּיִ זְ ַעק ְׁש ֵ
מּואל ַמ ֲעלֶ ה ָהעֹולָ ה ְ
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיַ ְר ֵעם ה' ְּבקֹול ּגָ דֹול ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ְּפלִ ְׁש ִּתים וַ יְ ֻה ֵּמם וַ ּיִ ּנָ גְ פּו לִ ְפנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל( :יא) וַ ּיֵ ְצאּו ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ַה ִּמ ְצ ָּפה וַ ּיִ ְר ְּדפּו ֶאת
ֹאמר ַעד
מּואל ֶא ֶבן ַא ַחת וַ ּיָ ֶׂשם ֵּבין ַה ִּמ ְצ ָּפה ֵּובין ַה ֵּשׁן וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ְׁש ָמּה ֶא ֶבן ָה ָעזֶ ר וַ ּי ַ
ְּפלִ ְׁש ִּתים וַ ּיַ ּכּום ַעד ִמ ַּת ַחת לְ ֵבית ּכָ ר( :יב) וַ ּיִ ַּקח ְׁש ֵ
מּואל:
ֵהּנָ ה ֲעזָ ָרנּו ה'( :יג) וַ ּיִ ּכָ נְ עּו ַה ְּפלִ ְׁש ִּתים וְ ֹלא יָ ְספּו עֹוד לָ בֹוא ִּבגְ בּול יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ְּת ִהי יַ ד ה' ַּב ְּפלִ ְׁש ִּתים ּכֹל יְ ֵמי ְׁש ֵ

נספח  - 3דף מקורות עם מכלול הפסוקים
שאול
 .10שמואל א י' ,י-יא

יֹודעֹו ֵמ ִא ְּתמֹול ִׁשלְ ׁשֹום
רּוח ֱא ִ
(י) וַ ּיָ בֹאּו ָׁשם ַהּגִ ְב ָע ָתה וְ ִהּנֵ ה ֶח ֶבל נְ ִב ִאים לִ ְק ָראתֹו וַ ִּת ְצלַ ח ָעלָ יו ַ
ֹלהים וַ ּיִ ְתנַ ֵּבא ְּבתֹוכָ ם( :יא) וַ יְ ִהי ּכָ ל ְ
ֹאמר ָה ָעם ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו ַמה ּזֶ ה ָהיָ ה לְ ֶבן ִקיׁש ֲהגַ ם ָׁשאּול ַּבּנְ ִב ִיאים:
וַ ּיִ ְראּו וְ ִהּנֵ ה ִעם נְ ִב ִאים נִ ָּבא וַ ּי ֶ
 .11שמואל א י"א ,ד-ה

(ד) וַ ּיָ בֹאּו ַה ַּמלְ ָאכִ ים ּגִ ְב ַעת ָׁשאּול וַ יְ ַד ְּברּו ַה ְּד ָב ִרים ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם וַ ּיִ ְׂשאּו כָ ל ָה ָעם ֶאת קֹולָ ם וַ ּיִ ְבּכּו( :ה) וְ ִהּנֵ ה ָׁשאּול ָּבא ַא ֲח ֵרי ַה ָּב ָקר ִמן
ֹאמר ָׁשאּול ַמה ּלָ ָעם ּכִ י יִ ְבּכּו וַ יְ ַס ְּפרּו לֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַאנְ ֵׁשי יָ ֵביׁש:
ַה ָּשׂ ֶדה וַ ּי ֶ
 .12שמואל א י"א ,יא-יב

אׁשים וַ ּיָ בֹאּו ְבתֹוְך ַה ַּמ ֲחנֶ ה ְּב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר וַ ּיַ ּכּו ֶאת ַעּמֹון ַעד חֹם ַהּיֹום וַ יְ ִהי ַהּנִ ־
ֹלׁשה ָר ִ
(יא) וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּיָ ֶׂשם ָׁשאּול ֶאת ָה ָעם ְׁש ָ
ְׁש ָא ִרים וַ ּיָ ֻפצּו וְ ֹלא נִ ְׁש ֲארּו ָבם ְׁשנַ יִ ם יָ ַחד:
 .13שמואל א י"ד ,כד-כז

וַ ּי ֶֹאל ָׁשאּול ֶאת ָה ָעם לֵ אמֹר ָארּור ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יֹאכַ ל לֶ ֶחם ַעד ָה ֶע ֶרב וְ נִ ַּק ְמ ִּתי ֵמאֹיְ ַבי וְ ֹלא ָט ַעם ּכָ ל ָה ָעם לָ ֶחם :ס (כה) וְ כָ ל ָה ָא ֶרץ
ָּבאּו ַבּיָ ַער וַ יְ ִהי ְד ַבׁש ַעל ְּפנֵ י ַה ָּשׂ ֶדה( :כו) וַ ּיָ בֹא ָה ָעם ֶאל ַהּיַ ַער וְ ִהּנֵ ה ֵהלֶ ְך ְּד ָבׁש וְ ֵאין ַמ ִּשׂיג יָ דֹו ֶאל ִּפיו ּכִ י יָ ֵרא ָה ָעם ֶאת ַה ְּשׁ ֻב ָעה( :כז)
אֹותּה ְּביַ ְע ַרת ַה ְּד ָבׁש וַ ּיָ ֶׁשב יָ דֹו ֶאל ִּפיו ותראנה
וְ יֹונָ ָתן ֹלא ָׁש ַמע ְּב ַה ְׁש ִּב ַיע ָא ִביו ֶאת ָה ָעם וַ ּיִ ְׁשלַ ח ֶאת ְק ֵצה ַה ַּמ ֶּטה ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו וַ ּיִ ְטּבֹל ָ
וַ ָּתא ְֹרנָ ה ֵעינָ יו:
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צֹובה ַּוב ְּפלִ ְׁש ִּתים ְּובכֹל ֲא ֶׁשר יִ ְפנֶ ה
מֹואב ִּוב ְבנֵ י ַעּמֹון ֶּוב ֱאדֹום ְּוב ַמלְ כֵ י ָ
(מז) וְ ָׁשאּול לָ כַ ד ַה ְּמלּוכָ ה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ּלָ ֶחם ָס ִביב ְּבכָ ל אֹיְ ָביו ְּב ָ
יַ ְר ִׁש ַיע( :מח) וַ ּיַ ַעׂש ַחיִ ל וַ ּיַ ְך ֶאת ֲע ָמלֵ ק וַ ּיַ ֵּצל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּיַ ד ׁש ֵֹסהּו :ס
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מּואל לָ לֶ כֶ ת
מּואל ֶאל ָׁשאּול ֹלא ָאׁשּוב ִע ָּמְך ּכִ י ָמ ַא ְס ָּתה ֶאת ְּד ַבר ה' וַ ּיִ ְמ ָא ְסָך ה' ִמ ְהיֹות ֶמלֶ ְך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל :ס (כז) וַ ּיִ ּסֹב ְׁש ֵ
ֹאמר ְׁש ֵ
(כו) וַ ּי ֶ
מּואל ָק ַרע ה' ֶאת ַמ ְמלְ כּות יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָעלֶ יָך ַהּיֹום ּונְ ָתנָ ּה לְ ֵר ֲעָך ַהּטֹוב ִמ ֶּמּךָ( :כט) וְ גַ ם
ֹאמר ֵאלָ יו ְׁש ֵ
וַ ּיַ ֲחזֵ ק ִּבכְ נַ ף ְמ ִעילֹו וַ ּיִ ָּק ַרע( :כח) וַ ּי ֶ
נֵ ַצח יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יְ ַׁש ֵּקר וְ ֹלא יִ ּנָ ֵחם ּכִ י ֹלא ָא ָדם הּוא לְ ִהּנָ ֵחם:

דוד
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ֹלהי ַמ ַע ְרכֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר
ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ַה ְּפלִ ְׁש ִּתי ַא ָּתה ָּבא ֵאלַ י ְּב ֶח ֶרב ַּוב ֲחנִ ית ְּובכִ ידֹון וְ ָאנֹכִ י ָבא ֵאלֶ יָך ְּב ֵׁשם ה' ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
(מה) וַ ּי ֶ
ֹאׁשָך ֵמ ָעלֶ יָך וְ נָ ַת ִּתי ֶּפגֶ ר ַמ ֲחנֵ ה ְפלִ ְׁש ִּתים ַהּיֹום ַהּזֶ ה לְ עֹוף ַה ָּשׁ ַמיִ ם
ֵח ַר ְפ ָּת( :מו) ַהּיֹום ַהּזֶ ה יְ ַסּגֶ ְרָך ה' ְּביָ ִדי וְ ִהּכִ ִיתָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת ר ְ
הֹוׁש ַיע ה' ּכִ י לַ ה' ַה ִּמלְ ָח ָמה
ֹלהים לְ יִ ְׂש ָר ֵאל( :מז) וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ַה ָּק ָהל ַהּזֶ ה ּכִ י ֹלא ְּב ֶח ֶרב ַּוב ֲחנִ ית יְ ִ
ּולְ ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ּכִ י יֵ ׁש ֱא ִ
וְ נָ ַתן ֶא ְתכֶ ם ְּביָ ֵדנּו:
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ֹאמרּו לֵ אמֹר ִהנְ נּו ַע ְצ ְמָך ְּוב ָׂש ְרָך ֲאנָ ְחנּו( :ב) ּגַ ם ֶא ְתמֹול ּגַ ם ִׁשלְ ׁשֹום ִּב ְהיֹות ָׁשאּול ֶמלֶ ְך
(א) וַ ּיָ בֹאּו ּכָ ל ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ָּדוִ ד ֶח ְברֹונָ ה וַ ּי ְ
ֹאמר ה' לְ ָך ַא ָּתה ִת ְר ֶעה ֶאת ַע ִּמי ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה לְ נָ גִ יד
ּמֹוציא והמבי וְ ַה ֵּמ ִביא ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּי ֶ
ָעלֵ ינּו ַא ָּתה ָהיִ ָיתה מוציא ַה ִ
ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל( :ג) וַ ּיָ בֹאּו ּכָ ל זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ֶח ְברֹונָ ה וַ ּיִ כְ רֹת לָ ֶהם ַה ֶּמלֶ ְך ָּדוִ ד ְּב ִרית ְּב ֶח ְברֹון לִ ְפנֵ י ה' וַ ּיִ ְמ ְׁשחּו ֶאת ָּדוִ ד לְ ֶמלֶ ְך ַעל
ירּוׁש ִַלם
הּודה ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים וְ ִׁש ָּשׁה ֳח ָד ִׁשים ִּוב ָ
ֹלׁשים ָׁשנָ ה ָּדוִ ד ְּב ָמלְ כֹו ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ָמלָ ְך( :ה) ְּב ֶח ְברֹון ָמלַ ְך ַעל יְ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל :פ (ד) ֶּבן ְׁש ִ
יהּודה:
ֹלׁשים וְ ָׁשֹלׁש ָׁשנָ ה ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ָ
ָמלַ ְך ְׁש ִ
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ֹלהים ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ֵׁשם ֵׁשם ה' ְצ ָבאֹות י ֵֹׁשב ַהּכְ ־
הּודה לְ ַה ֲעלֹות ִמ ָּשׁם ֵאת ֲארֹון ָה ֱא ִ
(ב) וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ לֶ ְך ָּדוִ ד וְ כָ ל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ִמ ַּב ֲעלֵ י יְ ָ
ֻר ִבים ָעלָ יו:
 .19שמואל ב ז' ,א-ג

יֹוׁשב ְּב ֵבית ֲא ָרזִ ים וַ ֲארֹון
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ֶאל נָ ָתן ַהּנָ ִביא ְר ֵאה נָ א ָאנֹכִ י ֵ
(א) וַ יְ ִהי ּכִ י יָ ַׁשב ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ֵביתֹו וַ ה' ֵהנִ ַיח לֹו ִמ ָּס ִביב ִמּכָ ל אֹיְ ָביו( :ב) וַ ּי ֶ
ֹאמר נָ ָתן ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ּכֹל ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָב ְבָך לֵ ְך ֲע ֵׂשה ּכִ י ה' ִע ָּמְך :ס
ֹלהים י ֵֹׁשב ְּבתֹוְך ַהיְ ִר ָיעה( :ג) וַ ּי ֶ
ָה ֱא ִ
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שם:
מה למדתי מהמנהיגים שלמדתי עליהם?
זכרון אחד שלי שגיליתי בעצמי תכונות
של מנהיג?
אילו תכונות נוספות של מנהיג הייתי
רוצה שיהיו בי?

