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 אופן העבודה בחוברת
 
 

תהליך הלמידה בקבוצה כפי שמוצע להלן נועד לאנשים שמעוניינים ללמוד יותר 
את הכתובים אך לא עומד לרשותם זמן רב ועליהם להגביל את משך המפגשים. 
מסגרת לימודים זו מתאימה מאד, למשל, לפעילויות עם קבוצות נוער, לקבוצות 
קטנות שנפגשות כדי להתפלל יחד השכם בבוקר לפני היציאה לעבודה, לאימהות 
צעירות שנאספות בבית וכדומה. למידה בצוותא במסגרת זו מומלצת גם לקבוצות  

 –כמו למשל חוגי בית שמתאספים בערב    –קטנות שעומד לרשותן זמן רב יותר  
אבל הן רוצות להקדיש רק חלק מהזמן הזה ללימודים ולהותיר את יתרתו 

 לתפילה, חברותא ופעילויות אחרות.
חוברת זו מעוצבת ומתוכננת בצורה כזו שכל משתתף יכול לבצע את     

 .ביחדוכל הקבוצה מתקדמת  השיעור בזמןהפעילויות הכרוכות בלימוד 
רצוי לבחור באחד המשתתפים שינחה את המפגשים ויכוון את מהלך הדיון.     

אדם זה אינו אמור לשמש כמרצה או כמורה. יחד עם זאת, אם נעזרים בספר זה 
בחוגי בית או במסגרות דומות, אין מניעה שהמורה ינחה את השיעור בצורה 

 ישירה יותר ויוסיף אמיתות והדגשות נוספות על אלו שכלולות בכל שיעור.
אם אתה הוא מי שינחה את השיעורים של קבוצתך, קרא את ההמלצות     

 הבאות שנועדו לסייע לך במלאכתך:
 

עבור על השיעור לפני המפגש הקבוצתי עצמו וסמן אצלך את הטקסט לפי 
ההנחיות. כך תכיר טוב יותר את החומר ותוכל להנחות את הדיונים ביתר 
קלות. אם תבחר לך צבע שונה לכל אחד מהסימונים שאתה מסמן בטקסט 

 שלך, הדבר יקל עליך בזמן שתסביר לקבוצה כיצד לסמן מילים בטקסט.

  
בזמן השיעור התחל לקרוא בקול רם מראשית החומר השייך לאותו שיעור. 
קרא באוזני הנוכחים את החומר על פי סדר הופעתו כולל ההערות במסגרות 
'הידעת'. התקדמו בשיעור ביחד כשאתם בודקים את הנאמר בכתבי הקודש 

 ודנים במה שאתם לומדים. 
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בזמן שאתה קורא באוזני הקבוצה את הפסוקים המצוטטים, בקש 
מהמשתתפים להכריז בקול את המילה שמיועדת לסימון בכל פעם שאתם 

 מגיעים אליה בטקסט.
 
 

השאלות לדיון ניתנו כאן פשוט כדי לעזור לך לעבור על החומר בזמן 
ההנחיה. כשתתחילו לדון בדברים העולים מהטקסט, תגלה לא פעם 
שהמשתתפים יתייחסו כבר מיוזמתם לנושאים העיקריים. זכור שהשאלות הן 

 לקטוע  את הדיון או   לדכא את מהלך הדיון בנושא ולא    לכוון כלי עזר שנועד  
 את מהלכו הטבעי.

 
זכור עד כמה זה חשוב לתת לאנשים להתבטא ולדבר על מה שגילו 
בכתובים. ביטוי הדברים יבסס ויעמיק את ההבנה האישית שלהם בכל 
שיעור. השתדל לתת לכל אחד בקבוצתך שפע של הזדמנויות להשתתף 

 בדיון הקבוצתי ולתרום לו.

 
דאג לכך שיהיה דיון ער וזורם. ייתכן שתצטרך להקדיש זמן רב יותר לחלקים 
אחדים של השיעור בהשוואה לאחרים. אם יש צורך בכך, אל תהסס לפרוש 
שיעור מסוים על פני שני מפגשים או יותר. אבל זכור שלא רצוי להאט יותר 
מדי את קצב ההתקדמות. עדיף שכולם יישארו עם "טעם של עוד" מאשר 

 יפסיקו לבוא לשיעורים מפני שהם משתעממים.

 
אם קורה שתשובות מסוימות אינן נכונות או מדויקות, יש להזכיר לקבוצה 
בעדינות ואף בהומור שעליהם להישאר ממוקדים במה שנאמר בכתוב עצמו 
ובאמת הקיימת בו. מטרתכם היא ללמוד מה נאמר בספר הבריתות ולא 
להיסחף ולעסוק בפילוסופיות של בני אדם. קרא את המובאות מכתבי 
אחד  לכל  שיראה  מאלוהים  ובקש  אמיתית  לב  בתשומת  הקודש 

 מהמשתתפים את התשובות שלו.
   

 
 
 
 
 

 אופן העבודה בחוברת  
 

 



 

 

  

 

 קיצור שמות הספרים בתנ"ך ובברית החדשה
 
 

 ספרי התנ"ך

 
 

 ספרי הברית החדשה
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  מנהיגות כלבבו של אלוהים



 

 

 

 מנהיגות כלבבו 
 של אלוהים

 
 

 

מה הופך אדם למנהיג? מה הופך אנשים מסוימים למנהיגים, בעוד 
 שאחרים רק ממלאים את התפקיד שהוטל עליהם?

ד"ר מרטין לותר קינג כתב: "בעבר הייתה קהילת המשיח חזקה ובעלת 
השפעה. היה זה בתקופה שבה המאמינים  הראשונים שמחו לסבול בגלל 
אמונתם וראו זאת כזכות גדולה. באותם ימים הקהילה לא הייתה רק 
מדחום ששיקף את הרעיונות ואת עיקרי הדעות שרווחו אז, אלא היא 

 הייתה וסת החום (תרמוסטט) ששינה את ערכי היסוד של החברה".*

מה ההבדל בין מדחום לבין וסת החום בתחום ההנהגה? וסת החום קובע 
את סדר היום בעוד שהמדחום פשוט מיצג את מה שכבר קיים. ד"ר קינג 
אמנם תיאר בציטוט  שלעיל את הקהילה המשיחית ככלל, אולם התיאור 

 שלו מתאים גם למנהיגים שבגוף המשיח.

 

 *Martin Luther King Jr., “Letter from Birmingham Jail”, 16 April 1963. © The Estate of Martin 
Luther King, Jr. 



 

 

 
 

מנהיגות היא דבר קשה. אף על פי כן אלוהים קורא לנו למלא תפקידי 
 –בבית, בחברה סביב, בקהילה שלנו ובסופו של דבר    –מנהיגות שונים  

 בעולם כולו.

אם כך, מהן הציפיות של אלוהים מהאנשים שהוא הציב בעמדות של 
סמכות? אילו תכונות מבדילות בין מי שהוא מנהיג אמיתי ובעל השפעה לבין 
זה שפשוט עומד בראש? איך תוכל לבצע כראוי את התפקיד שאלוהים קרא 

 לך למלא כמנהיג?

אלו הן חלק מהשאלות שברצוננו לבחון לאור דבר אלוהים, תוך כדי בחינת 
חייהם של ארבעה מנהיגים מקראיים. הדוגמאות שבחייהם יעזרו לנו לברר 
מה הם סימני ההיכר שלפיהם ניתן לזהות מנהיג טוב, והם יצביעו על 

 המכשולים העלולים לפגום בהשפעה ובהצלחה שיש לנו כמנהיגים.

תפילתנו היא שבעזרת לימודים אלה תבין לאילו תכונות אנחנו זקוקים בתור 
בהתאם למתכונת   –אנשי אלוהים הנקראים להפגין בחייהם  סמכות וכוח  

 בעולם שזקוק נואשות למנהיגים מהימנים. –הכתובים 
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אחד הקשיים הגדולים ביותר שאיתם נאלץ המנהיג להתמודד הוא הצורך לבחור 

בכיוון הפעולה הנכון בזמן שאנשים אחרים קוראים תיגר על הכללים או חותרים 

תחת סמכותו. בשיעור זה נקרא על שני אנשים שהתמודדו עם מצב כזה. כל אחד 

 מהם הגיב באופן שונה. 

 

 

 

 

א   ּוְבֵני ֵעִלי ְּבֵני ְבִלָּיַעל  12

 ָיְדעּו ֶאת ְיהָוה.

ּוִמְׁשַּפט ַהֹּכֲהִנים ֶאת   13

ָהָעם ָּכל ִאיׁש ֹזֵבַח ֶזַבח ּוָבא 

ַנַער ַהֹּכֵהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂשר 

ׁש ַהִּׁשַּנִים ְּבָידֹו.  ְוַהַּמְזֵלג ְׁש

ְוִהָּכה ַבִּכּיֹור אֹו ַבּדּוד אֹו   14

ַבַּקַּלַחת אֹו ַבָּפרּור ֹּכל ֲאֶׁשר 

ַיֲעֶלה ַהַּמְזֵלג ִיַּקח ַהֹּכֵהן ּבֹו 

ָּכָכה ַיֲעׂשּו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל 

ה.  ַהָּבִאים ָׁשם ְּבִׁש

 מ ה   כ ת ו ב ? 
בשלהי תקופת השופטים שימש עלי ככוהן הגדול 
שירתו  ופנחס,  , חופני  ו בני ה.  בשי במשכן 

   ככוהנים והיו כפופים לו.  
 
 

. בקש 17-12: קרא בקול רם את שמ"א ב' מ נ ח ה 
 מהקבוצה לומר בקול וגם:

 
הכוהנים או   בני עלי לסמן כל התייחסות ל 

 גדולה.כ באות  נער הכוהןל
 
 

בקש  הטקסט  את  רא  קו שאתה  פעם  בכל 
מהמשתתפים לומר בקול רם את מילת המפתח 
שעליהם לסמן. בצורה כזו כל אחד ידע שהוא 
סימן את כל האזכורים כולל מילים נרדפות וכינויי 

 גוף. הקפד על כך במהלך כל המפגשים.

 

 17-12‘ א ב“שמ



 

 

 

 דיון
ו של עלי מהתיאור  מה למדת על אודות בני

  ?13-12‘ המפורט בפס

 

דונו בקצרה בהתנהגותם של בני עלי המתוארת 
 . מה היא מגלה על אופיים?16-13 ‘בפס

 

, אפילו פשוטי העם שבאו לעבוד את 16לפי פס'  
ה' ידעו שהחלק השייך לאלוהים קודם לחלקו של 
הכוהן וחשוב ממנו. למרות זאת, איך הגיבו בני 
קי  חו את  מפרים  שהם  להם  רו  כשהעי עלי 

 התורה?
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ַּגם ְּבֶטֶרם ַיְקִטרּון ֶאת   15

ַהֵחֶלב ּוָבא ַנַער ַהֹּכֵהן 

ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהֹּזֵבַח ְּתָנה 

א  ָבָׂשר ִלְצלֹות ַלֹּכֵהן ְו

ִיַּקח ִמְּמ ָּבָׂשר ְמֻבָּׁשל ִּכי 

 ִאם ָחי.

ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָהִאיׁש   16

ַקֵּטר ַיְקִטירּון ַּכּיֹום ַהֵחֶלב 

ְוַקח ְל ַּכֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה 

ַנְפֶׁש ְוָאַמר לו ִּכי ַעָּתה 

א ָלַקְחִּתי  ִתֵּתן ְוִאם 

 ְבָחְזָקה.

ַוְּתִהי ַחַּטאת ַהְּנָעִרים   17

ְּגדֹוָלה ְמֹאד ֶאת ְּפֵני 

ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים   ְיהָוה

 ֵאת ִמְנַחת ְיהָוה.

חוקי  את  בפרוטרוט  מתאר  ספר ויקרא 

תורת משה ואת דיני הקורבנות. לפי ויקרא 

שייך לה' ויש  ז', שומן (ֵחֶלב) הקורבנות 

מציין   15-14להעלות אותו באש. ויק' י'  

בבירור איזה חלק מהקורבן ניתן לכוהן. 

המעשים המתוארים בשמ"א ב' הם הפרה 

  בוטה של מצוות אלוהים.

 

 ה י ד ע ת ? 



 

 

 מה כתוב?
. בקש 25-22  ‘ א ב “ : קרא בקול את שמ מנחה 

 מהקבוצה לומר בקול רם וגם:
 

 גדולה.ע באות  עלילסמן כל התייחסות ל

 גדולה.כ באות  בני עלילסמן כל התייחסות ל
 
 

 

 דיון
  מה למדת על אודות עלי מפסוקים אלה?

 

 

מה שמע עלי על התנהגותם של בניו, וממי שמע 
 זאת?

 

 

ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד ְוָׁשַמע   22

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון ָּבָניו 

ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֲאֶׁשר 

ִיְׁשְּכבּון ֶאת ַהָּנִׁשים 

 ַהֹּצְבאֹות ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד.

ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ָלָּמה   23

ַתֲעׂשּון ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע ֶאת 

ִּדְבֵריֶכם ָרִעים ֵמֵאת ָּכל 

 ָהָעם ֵאֶּלה.

ִּכי לֹוא טֹוָבה   ַאל ָּבָני  24

ַהְּׁשֻמָעה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע 

 ַמֲעִבִרים ַעם ְיהָוה.

ִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש   25

ּוִפְללֹו אלוהים ְוִאם  

 ֶיֱחָטא ִאיׁש ַליהָוה  

  

 שיעור ראשון               
 

   5 

 

 25-22‘ א ב“שמ

, התורה קבעה שאם בן 21-18לפי דבר' כ"א  

לו  אפי מסרב  או  ו  לאבי לציית  מסרב 

להקשיב לו, על האב להביא את הבן הסורר 

והמורה אל הזקנים שבשער העיר. שם היו 

רוגמים אותו למוות באבנים וכך מבערים 

 את הרע מקרבם.

 

 ה י ד ע ת ? 



 

 

 

 
איך הגיב עלי על התנהגותם של בניו? האם 

 הייתה לתגובתו איזו שהיא השפעה? הסבר.

 

כיצד היה על עלי לפעול בתור המנהיג הרוחני של 
 עם ישראל וכראש המשפחה שלו?

 

 

תאר את תגובתו של ה' להתנהגותם של בני עלי. 
 מה זה מראה על חומרת המצב?

 

דונו במה שלמדתם על כושר המנהיגות של עלי 
 כאבא וככוהן גדול. 

 

 

 מה כתוב?
ו  י נ ב ב י  ל ע של  של  ו הכ ו  ל ו פ י ט ת  ו בעקב
ובהתנהגותם, אלוהים שלח לו מסר קשה בפי 

 שליח אלמוני.
 

. בקש 35-27: קרא בקול את שמ"א ב'  מנחה 
 מהקבוצה לומר בקול וגם:

 גדולה.ע לסמן כל התייחסות לעלי באות 
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א ִיְׁשְמעּו  ִמי  ִיְתַּפֶּלל לֹו ְו

ְלקֹול ֲאִביֶהם ִּכי ָחֵפץ 

  ְיהָוה ַלֲהִמיָתם.

 

 

 

 

 

 

 

 

ַוָּיֹבא ִאיׁש אלוהים ֶאל   27

ֵעִלי ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֹּכה 

ה ִנְגֵליִתי  ָאַמר ְיהָוה ֲהִנְג

ֶאל ֵּבית ָאִבי ִּבְהיֹוָתם 

 ְּבִמְצַרִים ְלֵבית ַּפְרֹעה.

 

 35-27‘ א ב“שמ



 

 

 

 
        אלוהים.לסמן במשולש כל התייחסות ל

 כך:  לבביצייר לב על המילה 
 
 
 

 
 דיון

? מדוע נחשב עלי 29  ‘ במה הואשם עלי לפי פס 
 אחראי להתנהגותם של בניו? 

 
 
 
 
 
 
 

אילו עקרונות אפשר ללמוד בקשר להנהגה מתוך 
 ההודעה שנמסרה לעלי מאת אלוהים?

 

ּוָבֹחר ֹאתֹו ִמָּכל ִׁשְבֵטי   28

ִיְׂשָרֵאל ִלי ְלֹכֵהן ַלֲעלֹות 

ַעל ִמְזְּבִחי ְלַהְקִטיר 

ְקֹטֶרת ָלֵׂשאת ֵאפֹוד ְלָפָני 

ָוֶאְּתָנה ְלֵבית ָאִבי ֶאת 

 ָּכל ִאֵּׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ָלָּמה ִתְבֲעטּו ְּבִזְבִחי   29

ּוְבִמְנָחִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי 

ָמעֹון ַוְּתַכֵּבד ֶאת ָּבֶני 

ִמֶּמִּני ְלַהְבִריֲאֶכם 

ֵמֵראִׁשית ָּכל ִמְנַחת 

 ִיְׂשָרֵאל ְלַעִּמי.

ֵהי   30 ָלֵכן ְנֻאם ְיהָוה ֱא

ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָאַמְרִּתי 

ֵּביְת ּוֵבית ָאִבי ִיְתַהְּלכּו 

ְלָפַני ַעד עֹוָלם ְוַעָּתה ְנֻאם 

ְיהָוה ָחִליָלה ִּלי ִּכי ְמַכְּבַדי 

 ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקּלּו. 

  

 שיעור ראשון               
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איש האלוהים תיאר בפרוטרוט את מה שיקרה 
לכוהנים בישראל. מה יקרה לבית עלי על פי 

 נבואה זו?

   

 מנהיגות כלבבו של אלוהים
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ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים   31

ְוָגַדְעִּתי ֶאת ְזֹרֲע ְוֶאת ְזֹרַע 

ֵּבית ָאִבי ִמְהיֹות ָזֵקן 

.  ְּבֵביֶת

ְוִהַּבְטָּת ַצר ָמעֹון ְּבֹכל   32

ֲאֶׁשר ֵייִטיב ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

א ִיְהֶיה ָזֵקן ְּבֵביְת ָּכל  ְו

 ַהָּיִמים.

א ַאְכִרית ְל   33 ְוִאיׁש 

ֵמִעם ִמְזְּבִחי ְלַכּלֹות ֶאת 

ֵעיֶני ְוַלֲאִדיב ֶאת ַנְפֶׁש 

ְוָכל ַמְרִּבית ֵּביְת ָימּותּו 

 ֲאָנִׁשים.

 



 

 

  

 
מי מוצב לעומת מי בהשוואה שנעשית בפסוקים 

 ? הסבר מדוע זה חשוב.35-ו 34
 
 
 
 
 
 
 
 

, ומה זה מראה לבבי מה למדת מסימון המילה  
 על הציפיות שיש לאלוהים מהמנהיג?

 

 

 

 

 

 

 מה כתוב?
אף על פי שבניו של עלי התמרדו נגד דרכי 
האלוהים, הוטלה על הכוהן הגדול האחריות 
לגדל את שמואל, הנער הקטן שאמו (חנה) 
הקדישה לאלוהים. בסופו של דבר אלוהים קרא 

 לשמואל להיות נביא לעמו. 

ְוֶזה ְּל ָהאֹות ֲאֶׁשר ָיֹבא   34

ֶאל ְׁשֵני ָבֶני ֶאל ָחְפִני 

ְּביֹום ֶאָחד ָימּותּו   ּוִפיְנָחס

 ְׁשֵניֶהם.

ַוֲהִקיֹמִתי ִלי ֹּכֵהן ֶנֱאָמן   35

ַּכֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי ּוְבַנְפִׁשי ַיֲעֶׂשה 

ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן 

ְוִהְתַהֵּל ִלְפֵני ְמִׁשיִחי ָּכל 

 ַהָּיִמים.

  

 שיעור ראשון               
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ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל   11

ְׁשמּוֵאל ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹעֶׂשה 

ֲאֶׁשר ָּכל   ָדָבר ְּבִיְׂשָרֵאל

 ֹׁשְמעֹו ְּתִצֶּליָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו.

ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאל   12

ֵעִלי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי 

 ֶאל ֵּביתֹו ָהֵחל ְוַכֵּלה.

ְוִהַּגְדִּתי לֹו ִּכי ֹׁשֵפט ֲאִני   13

ֹן  ֶאת ֵּביתֹו ַעד עֹוָלם ַּבֲעו

ֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ְמַקְלִלים 

א ִכָהה ָּבם.  ָלֶהם ָּבָניו ְו

ְוָלֵכן ִנְׁשַּבְעִּתי ְלֵבית   14

ֹן ֵּבית  ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעו  ֵעִלי

ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה ַעד 

  עֹוָלם.

   

 מנהיגות כלבבו של אלוהים
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ן השיחות  ן כעת בקצרה בראשונה מבי י נעי
 האישיות הרבות שהיו לשמואל עם אלוהים.

 

. בקש 14-11‘  א ג “ : קרא בקול את שמ מנחה 
 מהקבוצה לומר בקול את מילות המפתח וגם:

 
במשולש כולל אלוהים  לסמן כל התייחסות ל 

 כינויי גוף.  

 גדולה. ע באות לעלי לסמן כל התייחסות 
 

 

 דיון
 מה הודיע אלוהים לשמואל ומה אישרו דבריו?

 

 

 

עלי לא היה כוהן מושחת כמו בניו, אבל הוא היה 
האיש שנשא באחריות. לפי פסוקים אלה, במה 

לא רק   –נכשל עלי במילוי תפקיד ההנהגה שלו  
 כראש משפחתו אלא גם ככוהן גדול?

 

 14-11‘ א ג“שמ



 

 

   

 

 מה כתוב?
עלי ובניו חיו פרק זמן נוסף לאחר שאלוהים שלח 
אליו את ההודעה דרך שמואל. חופני ופנחס 
נהרגו בסופו של דבר בקרב שבמהלכו הפלשתים 
לקחו בשבי את ארון הברית. עלי מת כאשר 
התבשר על מות בניו. שלושה דורות של צאצאיו 
המשיכו לשרת בכהונה ואז עברה האחריות 
. הכהונה  ן לצדוק, מצאצאי אלעזר בן אהרו
צדוק במשך כל תולדות  במשפחת  נשארה 
ישראל. מנבואתו של שמואל ועד התגשמותה 

 שנה. 130חלפו  בערך 

 

. בקש 20-15: קרא בקול את שמ"א ג'  מנחה 
 מהקבוצה לחזור בקול על המילים וגם:

 
כולל   שמואל להקיף במלבן כל התייחסות ל 

 כינויי גוף.

 :  ישראללסמן במגן דוד את 

 

 

 דיון
 מה למדת מסימון ההתייחסויות לשמואל?

ַוִּיְׁשַּכב ְׁשמּוֵאל ַעד   15

ַהֹּבֶקר ַוִּיְפַּתח ֶאת ַּדְלתֹות 

ֵּבית ְיהָוה ּוְׁשמּוֵאל ָיֵרא 

ֵמַהִּגיד ֶאת ַהַּמְרָאה ֶאל 

 ֵעִלי.

ַוִּיְקָרא ֵעִלי ֶאת ְׁשמּוֵאל   16

ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ְּבִני ַוֹּיאֶמר 

 ִהֵּנִני.

ַוֹּיאֶמר ָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר   17

ִּדֶּבר ֵאֶלי ַאל ָנא ְתַכֵחד 

ֹּכה ַיֲעֶׂשה ְּל   ִמֶּמִּני

אלוהים ְוֹכה יֹוִסיף ִאם 

ְּתַכֵחד ִמֶּמִּני ָּדָבר ִמָּכל 

.  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶלי

ַוַּיֶּגד לֹו ְׁשמּוֵאל ֶאת ָּכל   18

א ִכֵחד ִמֶּמּנּו    ַהְּדָבִרים ְו

  

 שיעור ראשון               
 

   11 

 

 20-15‘ א ג“שמ
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שמואל אמנם היה נער צעיר וחשש לספר לעלי 
כיצד הוא הגיב   –את מה שראה, ובכל זאת  

כאשר עלי פנה אליו בשאלות? מה זה אומר לך 
 על אופיו ועל הפוטנציאל הטמון בו להיות מנהיג?

 

 

מי אמר לשמואל את הדברים האלה? האם עלי 
 הבין זאת?

 

 

מה אישר את העובדה ששמואל היה דוברו של 
  אלוהים? מי הכיר בכך שהוא אכן היה נביא לה'?

 

 

 

 מה כתוב?
ראינו כיצד אומץ, או העדר אומץ, השפיעו על 
האופן שבו עלי ושמואל מילאו את תפקידם 
כמנהיגים. נעיין כעת בפסוקים שבהם אלוהים 
מדבר על חשיבות האומץ בחייו של המנהיג. 
בקטע הבא מפורטות ההוראות שנתן אלוהים 
ליהושע כאשר החל להנהיג את עם ישראל לאחר 

 מות משה.

ַוֹּיאַמר ְיהָוה הּוא ַהּטֹוב 

 ְּבֵעיָנו ַיֲעֶׂשה.

ַוִּיְגַּדל ְׁשמּוֵאל ַויהָוה   19

א ִהִּפיל ִמָּכל  ָהָיה ִעּמֹו ְו

 ְּדָבָריו ָאְרָצה.

ַוֵּיַדע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן   20

ִּכי ֶנֱאָמן   ְוַעד ְּבֵאר ָׁשַבע

   ְׁשמּוֵאל ְלָנִביא ַליהָוה.

 
 

 

 

 

ִּכי ַאָּתה   ֲחַזק ֶוֱאָמץ  6

ַּתְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאת 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי 

 ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם.

 

 9-6‘ יהושע א



 

 

  

 
יהושע א'  מנחה  קרא בקול את  בקש 9-6:   .

 מהקבוצה לומר בקול את מילות המפתח וגם:
 

 . חזק ואמץלמתוח קו מסולסל מתחת למילים 
כולל   יהושע להקיף בעיגול כל התייחסות ל 

 כינויי גוף.  
 תצליחלסמן בסימן קריאה כל התייחסות ל 

 !כך:  תשכילו
 
 

 דיון
? מי ציווה “ חזק ואמץ “ מה למדת מסימון הביטוי  

 זאת?
 

 

 

לפי פסוקים אלה, כיצד יוכל יהושע להצליח 
 ולהשכיל כמנהיג?

 

 

 

היכן בפסוקים אלה קיימת הוכחה לכך שקיים 
קשר בין הצלחה לאומץ? מנין יוכל מנהיג בימינו 

 לשאוב אומץ? דונו בתשובותיכם.

   

 שיעור ראשון               

ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד   7

ִלְׁשֹמר  ַלֲעׂשֹות ְּכָכל  

ֹמֶׁשה ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּו  

 ַעְבִּדי ַאל ָּתסּור ִמֶּמּנּו 

ְלַמַען   ָיִמין ּוְׂשֹמאול

.  ַּתְׂשִּכיל ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל

א ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה   8

ַהֶּזה ִמִּפי ְוָהִגיָת ּבֹו 

יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ִּתְׁשֹמר 

ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהָּכתּוב 

ִּכי ָאז ַּתְצִליַח ֶאת   ּבוֹ 

 ְּדָרֶכ ְוָאז ַּתְׂשִּכיל.

ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֲחַזק   9

ֶוֱאָמץ ַאל ַּתֲעֹרץ ְוַאל 

ִּכי ִעְּמ ְיהָוה   ֵּתָחת

. ֶהי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל   ֱא
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בחינת אירועים אלה בחייהם של עלי הכוהן הגדול ושמואל הנער מצביעה על 

כך שמנהיג טוב חייב לא רק לרצות לעשות את מה שנכון, אלא גם לקרוא 

 לאחרים לנהוג כך. לשם כך נחוץ אומץ.

עלי הפגין חולשה מבישה בכל הנוגע לבניו. הוא ידע שעבורם סיפוק 

המאוויים האנוכי חשוב יותר משירותם הציבורי ככוהנים לעם האלוהים, ובכל 

זאת הוא לא חינך אותם כראוי ולא הענישם. להפך, הוא הרשה למעשי 

 החטא שלהם לסכן את בריאותו הרוחנית של עם ישראל.

שמואל, לעומת זאת, הפגין אומץ רב כאשר העביר לעלי את המסר הקשה 

שקיבל מאלוהים. הוא בחר לציית לדברי אלוהים אפילו תוך הסתכנות שמא 

יפגע ברבו האהוב שברור כי היה לו קשר קרוב אתו. לשמואל היה די אומץ 

 לא רק להתייצב מול רבו אלא גם להתעמת עם כלל העם! 

מכאן אנחנו רואים שאומץ זו תכונה חשובה מאוד למנהיגות יעילה. אומץ 

איננו היעדר פחד, אלא הנכונות לעשות את מה שנכון אפילו כשפוחדים. 

אומץ כזה נוסך בנו כוחות להתעמת גם עם האנשים הכי קרובים אלינו 

באמצעות האמת של דבר האלוהים. ומנין אנחנו שואבים את האומץ הזה? 

 מהליכה אינטימית עם אלוהים כפי שנראה בשיעורים הבאים.

השאלה שעליך לשאול את עצמך בשלב זה היא: האם אתה מוכן לקום 

 ולהנהיג בחוזק ובאומץ היכן שאלוהים הציב אותך?
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 ל ס י כ ו ם 



 

 

 מ ה   כ ת ו ב ? 
בפעם הראשונה שבה הופיע שמואל בפומבי 
כשופט לפני העם, הוא קרא לבני ישראל להוכיח 
את נאמנותם לה' בכך שהם יסירו את אלוהי 
הנכר מתוכם וישימו את מבטחם באלוהים לבדו 

 בתור מגינם ומצילם.
 

 . 6-3 ‘א ז“: קרא בקול רם את שממ נ ח ה 
בקש מהקבוצה לומר בקול את מילות המפתח 

 וגם:
כולל שמואל  להקיף במלבן כל התייחסות ל 

 כינויי גוף.  

 בלב.  לבבכםלסמן את המילה 

 במגן דוד.בית ישראל לסמן כל התייחסות ל

 

בשיעור הקודם למדנו מהדוגמאות של עלי ושמואל שחוזק ואומץ הן תכונות 

שמאפיינות מנהיג בעל השפעה. נמשיך לעיין בחייו של שמואל ונראה מנין שאב 

אומץ וכיצד התמודד עם קריאות תיגר על מנהיגותו. בזמן הקריאה חשוב על 

עקרונות אלה לאור היקף ההשפעה שיש לך על מי שכפוף לך: את מי אתה מנהיג? 

וכיצד יכולים עקרונות אלה לעזור לך למלא את תפקיד המנהיג שאלוהים קרא לך 

  ?אליו

 

  

  ש י ע ו ר   ש נ י ש י ע ו ר   ש נ י 

ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָּכל   3

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאם 

ְּבָכל ְלַבְבֶכם ַאֶּתם ָׁשִבים 

ֶאל ְיהָוה ָהִסירּו ֶאת 

ֵהי ַהֵּנָכר ִמּתֹוְכֶכם  ֱא

ְוָהַעְׁשָּתרֹות ְוָהִכינּו 

ְלַבְבֶכם ֶאל ְיהָוה ְוִעְבֻדהּו 

ְלַבּדֹו ְוַיֵּצל ֶאְתֶכם ִמַּיד 

 ְּפִלְׁשִּתים.  

 

 6-3‘ א ז“שמ
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 דיון
מנה את הדברים ששמואל הורה לעם לעשות 

 . 3 ‘בפס

 

 

 מה יקרה, לדברי שמואל, אם הם יצייתו?
 
 
 

ו של  מה עשו בני ישראל בתגובה להוראותי
 שמואל?

 

 

תאר בקצרה מה קרה כששמואל קיבץ את עם 
 ישראל במצפה.

 

 

 

לראות  אפשר  גות  מנהי של  נות  עקרו ו  ל אי
בתפקודו של שמואל לפי פסוקים אלה. איך תוכל 

 בעצמך ליישם עקרונות אלה בתפקידך כמנהיג?

ַוָּיִסירּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת   4

ַהְּבָעִלים ְוֶאת ָהַעְׁשָּתֹרת 

 ַוַּיַעְבדּו ֶאת ְיהָוה ְלַבּדֹו.

ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ִקְבצּו   5

ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְצָּפָתה 

 ְוֶאְתַּפֵּלל ַּבַעְדֶכם ֶאל ְיהָוה.

ַוִּיָּקְבצּו ַהִּמְצָּפָתה   6

ַוִּיְׁשֲאבּו ַמִים ַוִּיְׁשְּפכּו ִלְפֵני 

ְיהָוה ַוָּיצּומּו ַּבּיֹום ַההּוא 

ַוֹּיאְמרּו ָׁשם ָחָטאנּו ַליהָוה 

ַוִּיְׁשֹּפט ְׁשמּוֵאל ֶאת ְּבֵני 

  ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְצָּפה.


