
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

לקחנו, ולא ברכוש נכרים משלנו, כי אם נחלת  "לא ארץ נכריה

אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן העתים בלא משפט נכבשה, ואנחנו 

 השיבונו את הנחלת אבותינו" -כאשר הייתה לנו עת 
 )שמעון החשמונאי לאנטיוכוס השביעי(
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  רציונל למוצר זהות מקו"ם

 

 מקום, קורות ומקורות.  –זהות מקו"ם 

 
בתוכו מקומות מספר. "מקומות אינם פועלים בחלל ריק, אלא הם מהווים חלק ממרחב שמכיל 

מקום הוא מרחב שנוצקה לתוכו משמעות היסטורית, חברתית ותרבותית בידי תושבי המקום, או 

 ".בידי אנשים מחוץ למקום, ובכך הופכים לחלק בלתי נפרד לא רק מן המקום אלא אף מן החברה

 / "מאבק המזרחים על 'המקום' "( )יפתחאל, צפדיה                                   

 
תלמיד לבין המקום בו הוא חי כדי להעמיק המטרת המוצר "זהות מקום" היא ליצור שייכות בין 

 "שייכות יוצרת משמעות".  –הספר -בהיבטי זהות הכרוכים בגורם התוכן המארגן של בית

ת המאפיינים דמוקרטית תוך הכר -התלמיד יגבש את זהותו היהודית, הציונית והאזרחית

 ההיסטוריים, המקראיים, הגיאוגרפיים, החברתיים והתרבותיים של המקום ושל האזור לתקופותיו.  

ְשָתּה-כִּי ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאָתה ָבא" בספר דברים פרק י"א פסוק י' כתוב: ִּם --ָשָמה ְלרִּ ְצַרי לֹא ְכֶאֶרץ מִּ

זְַרע ָשם:  ֲאֶשר תִּ וא, ֲאֶשר יְָצאֶתם מִּ ְשקִּיָת ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהיָָרק.  יא וְָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאֶתם -ֶאת הִּ זְַרֲעָך, וְהִּ

ְשָתּה ים ָשָמה ְלרִּ ְשֶתה--עְֹברִּ ִּם, תִּ ים, ּוְבָקעֹת; לְִּמַטר ַהָשַמי ִּם.  יבֶאֶרץ, ֲאֶשר-ֶאֶרץ ָהרִּ יְהוָה ֱאֹלֶהיָך -ָמי

יד, ֵעינֵי יְהוָה אֱ  ית ָשנָה--ֹלֶהיָך ָבּהדֵֹרש אָֹתּה:  ָתמִּ ית ַהָשנָה, וְַעד ַאֲחרִּ  ."ֵמֵרשִּ

 
"לא יכלה ארץ היהודים לקום ולא יכלה להתקיים  עמוס עוז בספרו "באור התכלת העזה" כותב:

אלא במקום הזה. לא באוגנדה, לא באררט ולא בבירוביג'אן, מפני שלכאן נשאו היהודים את עיניהם 

כברת ארץ אחרת לא היו היהודים נוהרים להקים בה ארץ יהודית...  בכל הדורות, ומפני שאל שום

 ."לכאן מסוגלים היו היהודים לבוא ולכונן את עצמאותם מפני שלכאן זרמו התפילות והגעגועים

הכרת מאפייני המקום בו אנו חיים תהווה בסיס ליצירת תחושת השייכות. השייכות תקנה לתלמיד 

לתהליך חינוכי המכוון ללקיחת אחריות, מתוך התחושה שאנו חלק משמעות, ביטחון, ותהווה בסיס 

 מהמקום והמקום יהפוך להיות חלק מאיתנו.

 
המטרות יישומו במגוון דרכי ההוראה, על ידי הכרת ההיסטוריה של המקום מקדמת האנושות ועד 

לי החיים ימינו תוך היכרות והעמקה בהיבטים של התיישבות, מאפייני אוכלוסייה, גיאוגרפיה, בע

 וצמחייה.
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התכנית תקנה לתלמידים היכרות עם רכיבי ידע המהווים תעודת זהות לאזור בו הם חיים ורכיבים 

 אילו יהוו תשתית לביסוס זהות של אדם שהוא תבנית נוף מולדתו.

התכנים אליהם ייחשפו התלמידים יכללו היכרות עם התרבות הנטופית שצמחה באזור, אירועים 

שהתרחשו באזור, היכרות עם דמותו של בנימין המקראי והתנחלות השבט בנחלתו  מתקופת התנ"ך

שהיא גם נחלתנו כיום, ממצאים ארכיאולוגים מתקופות שונות הקיימים באזור, הקרבות שהתרחשו 

 באזור בעת החדשה וההתיישבות הקיימת באזור כיום.

ו התלמיד לאן הוא שייך הרכיבים שפורטו לעיל יהוו בסיס לשיח מתמשך במהלכו ישאל עצמ

ומדוע, תתגבש בקרבו תחושה ומשמעות של קשר למקום ולתולדותיו ותתבסס תחושת השייכות 

 שממנה תצמח הזהות היהודית, הציונית והאזרחית שלו. 

 
המחשבה העומדת בבסיס יצירת המוצר "זהות מקו"ם" היא שזהות ושייכות אינן נבנות מעצמן, אין 

מסוים כדי לחוש אליו שייכות ולהופכו לחלק מזהותו, השייכות והזהות  די בכך שהאדם חי במקום

אני מאמין שאין דרך טובה יותר " זאב וילנאי כתב: נקנות בתהליך הכולל למידה והיכרות מעמיקה.

לחוש את הקשר לארץ ישראל מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה לחצות את עמקיה, להעפיל על 

גם הנידחים ביותר . רק כאשר אתה מסייר ברגל ברחבי הארץ ,  -פסגת הריה . לסייר בשביליה 

מתבשם מנופה, ורואה במו עינייך ... את שרידיה הקדומים, ויישוביה החדשים , אתה מרגיש את 

 ".הקשר האמיתי לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ הזאת

                                                                         
יצאו  -המוצר המארגי יכלול גם את ההיבט החוויתי, התלמידים יכירו את האזור גם "דרך הרגליים" 

לסיורים, יצפו בנופים ובעונות השנה המתחלפות, יריחו את הפרחים, ישמעו את שריקת הרוח 

 יהם.וקולות הציפורים, יחושו בידיהם את מאפייני הקרקע ויזכו לחוות את אזור מגוריהם בכל חוש

אנו מאמינות כי תלמידינו שיזכו ללמוד ולגבש זהותם באמצעות המוצר "זהות  מקו"ם" יהיו אנשים 

 שורשיים היודעים מאין הם באים ולאן הם הולכים. 

 
אלא  -"תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המפוארים  כדברי הרש״ר הירש:

בשורשיו, שהם מחוזקים במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה. הם מתחזקים על מקור 

העץ איננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו, מנענעות אותו כופפות  מים חיים של התחדשות.

, וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו, היה תהיה לו תקומה! ועל כן הוא לא נע ולא זע ממקומו –אותו 

כן הוא האדם. כל זמן שהוא נצמד  החליף כוח במאבק. -נמצא שהאילן לא הפסיד כלום, ואדרבא 

שום רוח לא תעקור אותו ממקומו. ונהפוך הוא, הסערות תעוררנה את כוח  –לשורשיו הרוחניים 

   ההתחדשות."
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 שם המוצר: זהות מקו"ם
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית הספר יטפח את הזהות היהודית, 
ויעמיק את  דמוקרטית-ציונית, אזרחית

 הקשר והשייכות לקהילה, לעם ולמדינה.
 

טיפוח  -אחריות 
אחריות אישית כלפי 

 הסביבה ושמירה עליה.
כלפי האחר  -סובלנות
 והשונה.

יצירת משמעות 
באמצעות חיזוק 

 תחושת השייכות.
 

 שילוב בין תחומי דעת.
שיתוף פעולה עם גורמים 
שונים בקהילה )תושבים, 

 ועוד(תנועת נוער, מועצה 

מטרות להבניית זהות יהודית, 
 ציונית, אזרחית

 
מפגש של התלמיד עם טקסטים העוסקים  .1

ב"ארץ בנימין", יגרום להעמקת תחושת 
 השייכות.

התלמיד יזהה את רכיבי הזהות  .2
היסטוריים, גאוגרפיים  -הקולקטיביים

 ותרבותיים.
היכרות עם אוכלוסיות בעלות גוונים  .3

תרבותיים שונים, יסייעו בחיזוק זהותו של 
 בעצם המפגש עם "האחר".התלמיד 

 

 התחום הלימודי
 

 "ארץ בנימין". -הוראת תכנית •
 מפגש עם שירים הקשורים לאזור. •
 סיורים לימודיים. •
 מפגשים עם אוכלוסיות מגוונות. •
הקשורים למקום,  דמוקרטי -הציוני והאזרחיהיכרות עם טקסטים מהתחומים היהודי,  •

 למשל: טקסטים תנ"כיים, תיעוד ממלחמת ששת הימים וכולי.
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 שם המוצר: זהות מקו"ם
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית הספר יטפח את הזהות היהודית, 
ויעמיק את  דמוקרטית-הציונית, והאזרחית

ולמדינה הקשר והשייכות לקהילה, לעם 
 באמצעות הביטויים הפיסיים.

 

כלפי  -אחריות
 -הסביבה, סובלנות
כלפי האחרים 

 שבמקום.

 יצירת משמעות.
יצירת נראות של 

חוויה אישית, 
תמונה, כתבה 

 ועוד.

עיצוב סביבה  -עבודת צוות
לימודית בשיתוף עם מורים 

קהילה,  מתחומי דעת שונים,
 תלמידים.

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, 
 אזרחית

 
יצירת סביבה לימודית המנכיחה מקורות, קורות 

ולומד ומקומות, שבאמצעותה התלמיד פועל 
  ובאמצעותה מבנה ומפתח את זהות המקום שלו.

 התחום הפיסי :
 

 פיתוח פינת זהות באתר ביה"ס. •
היבטים פיסיים בעיתון בי"ס, בחצר בית הספר, בחווה האקולוגית,  הנכחת •

 במסדרונות בית הספר ובפינה בכיתה.
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 שם המוצר: זהות מקו"ם
  

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית ספר נילי הינו משפחה קהילתית, 
לאחריות  המחנכת את בוגריה

ולסובלנות, כלפי הזולת והסביבה 
 ופועלת להעצמה של הפרט.

בית הספר יטפח את הזהות היהודית, 
ציונית, אזרחית ויעמיק את הקשר 
 והשייכות לקהילה, לעם ולמדינה.

סובלנות, אחריות, 
 שייכות

היכרות עם מאפיינים 
תנ"כיים, היסטוריים, 

גיאוגרפיים, דמוגרפיים 
הבניית ותרבותיים כבסיס ל

 זהותם של התלמידים.

כתיבת תכנית רב שנתית 
להקניית התכנים  ספירלית, 
 שהוגדרו.

מטרות להבניית זהות יהודית, 
 ציונית, אזרחית

 
קביעת מועדים ברורים בלוח השנה 

תאפשר הבנייה אמיתית של זהות 
התלמיד ותיצור מפגש בינו לבין רכיב 

 הזמן העברי כרכיב זהות קולקטיבי.

 הארגוניהתחום 
 
 ו'.-שעה שבועית בכיתות ג' •
 סיורים בתוך הישוב ובסביבה הקרובה. •
 אירוח בבתי משפחות ביישוב. •
 גילאית.-למידת עמיתים רב •
 תהליכי חקר אישיים וקבוצתיים. •
 יום/ ערב קהילה. •
 שיתוף קהילה בתהליכי הלמידה. •
 חידונים שכבתיים. •
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 שם המוצר: זהות מקו"ם
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית ספר נילי הינו משפחה קהילתית, המחנכת 
את בוגריה לאחריות ולסובלנות, כלפי הזולת 

 והסביבה ופועלת להעצמה של הפרט.
בית הספר יטפח את הזהות היהודית, ציונית, 

אזרחית ויעמיק את הקשר והשייכות לקהילה, 
 ולמדינה.לעם 

אחריות, 
סובלנות, 

 שייכות

פעילות שיתופית עם תנועת 
הנוער, רכזי הקהילה וותיקי 

 היישוב.

הפעלות של מדריכי התנועה 

לתלמידים בישוב נילי בנושא 

 הסביבה הקרובה שלי.

 

הזמנת תושבים ותיקים לספר 

 על הקמת הישוב. 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, 
 אזרחית

 
הספר יקבלו אחריות על  תלמידי בית .1

ערוגה/שתילים כיתתית של הצומח בסביבה כרכיב 
 נוסף של פיתוח אחריות.

 
התלמידים ישוחחו וידונו בכיתות על חשיבות  .2

הכרת המקורות, הקורות והמקומות בבנימין כחלק 
 מזהות המקום שלהם.

 

 -התחום הקהילתי
 

 אחה"צ קהילתי. -שיתוף חברי קהילה בתהליך הלמידה •
 ארכיון יישובי.הקמת  •
 איסוף עבודות החקר של התלמידים לארכיון. •
 שיתוף השכבות האחרות בידע הנרכש. •
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 שם המוצר: זהות מקו"ם
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית ספר נילי הינו משפחה קהילתית, 
המחנכת את בוגריה לאחריות 

ולסובלנות, כלפי הזולת והסביבה 
 ופועלת להעצמה של הפרט.

בית הספר יטפח את הזהות היהודית, 
ציונית, אזרחית ויעמיק את הקשר 
 והשייכות לקהילה, לעם ולמדינה.

אחריות, 
 סובלנות, שייכות

 "שייכות יוצרת משמעות":
שירה,  - פעילויות תרבותיות
.ריקוד, ציור, בישול  

וסיפורים בשיעורים לימוד שירים 
במקצועות השונים הקשורים לאזור 

 בנימין.
 הכנת מאכלים מצמחים שבסביבה.

חידון בנימין בית ספרי. -תחרות  
 חשיפה לאמנות הקשורה לאזור.

מטרות להבניית זהות יהודית, 
 ציונית, אזרחית

התלמיד ילמד טקסטים של שירים  .1
על אזור בנימין כחלק מהבניית 

 השייכות. 
יכיר את צמחי הסביבה,  התלמיד .2

בשמותיהם ושימושיהם כחלק מזהות 
 מקומית מתגבשת.

התלמיד יקרא סיפורים עממיים  .3
ותנכיים הקשורים לאזור בנימין 

 ובאמצעותם יעמיק בערך השייכות.

 התרבותיהתחום 
מחקר, כתיבה והפקה של ספר הכולל תיעוד קורות הישוב וסקירת  –הפקת ספר הישוב  •

 אתרים ומסלולים.
 קיום טקסים, חגיגות ואירועי תרבות.  •

 חידונים כיתתיים / שכבתיים / בית ספריים. •
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 שם המוצר: זהות מקו"ם
 

 חזון בית הספר
 )"לאן"(

 ערכים
 )"למה"(

 הגורם המארגן
 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה
 )"איך"(

בית ספר נילי הינו משפחה קהילתית, 
המחנכת את בוגריה לאחריות 

כלפי הזולת והסביבה ולסובלנות, 
 ופועלת להעצמה של הפרט.

בית הספר יטפח את הזהות היהודית, 
ציונית, אזרחית ויעמיק את הקשר 
 והשייכות לקהילה, לעם ולמדינה.

סובלנות,  אחריות,
 שייכות

 "שייכות יוצרת משמעות":
פעילויות המדגישות את המקום 

 והסביבה מכל ההיבטים.

 פעילות שיא

זהות יהודית, מטרות להבניית 
 ציונית, אזרחית

 
התלמיד יפנים את הרעיונות העולים  .1

מתוך דף הלימוד המארגי בשיח 
חברתי כיתתי ולימוד בחברותא, 

 בנושא השכבתי.

 חברתיהתחום ה
 שיתוף חברי הקהילה בתהליכי למידה. •
 יוזמות קהילתיות נוספות כגון "בריא לי בנילי". •
 ובסביבה הקרובה.משחקי חברה וסדנאות יצירה בישוב  •
 פעילות בנושא סביבה. -מועצת תלמידים ותלמידי אמירים •
 ללימוד בחברותא בכיתות גבוהות המלמדות כיתות צעירות.  לימוד מארגייםדפי  -חונכות •
 הפעלות חברתיות.  -תנועות נוער •

 פרסום כתבות של תלמידים ותמונות באופן שוטף. -עיתון בית הספר •
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 מוזיאון זהות מקו"ם  - ציר זמן
 מקומות(-קורות-)מקום

 

ין .1 נְיָמִּ ורחל והוא היחיד מבין שניים עשר הבנים  יעקב הוא הבן הצעיר ביותר של בִּ

 .שנולד בארץ ישראל

  בניו, זו הברכה שנשא לבנימין: 12יעקב מברך את כל 

 לפני הספירה.  -1300ועד  -1800בין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָלל" ָ ק ש  ֵ ל  ד; ְוָלֶעֶרב, ְיחַּ ל עַּ ֶֹּקר יֹּאכַּ ב  ְטָרף, ב ַּ ין ְזֵאב יִּ ְנָימִּ   "ב ִּ
 .)בראשית מ"ט, כ"ז(
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הייתה עיר ישראלית בנחלת שבט אפרים בדרום השומרון )כיום  - עיר המשכן -שילה .2

נמצאת בתחום המועצה האזורית של מטה בנימין( בתקופה שבין התנחלות השבטים 

-בתקופה זו שימשה כמרכז הדתיבארץ כנען לבין הקמת ממלכת ישראל המאוחדת. 

 פולחני של שבטי ישראל.

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 כאן עמד ככל הנראה משכן שילה

 

 

יש .3 ן קִּ  .המלך הראשון על ממלכת ישראל המאוחדת הוא בן לשבט בנימין - ָשאּול בֶּ

 לפנה"ס. -1040

 

 

ג " ה חַּ נ ֵ ֹּאְמרו  הִּ י  ָנה ְלֵבית ֵאל  ה'וַּ פוֹּ צ ְ ר מִּ ֶ יָמה ֲאש  ים ָימִּ מִּ י ָ לוֹּ מִּ ִּ ש  ב ְ

ה ָ ל  ְמסִּ ֶמש  לִּ ֶ ש   ְזְרָחה הַּ ָנה מִּ ְלבוֹּ ֶגב לִּ נ ֶ ֶכָמה ו מִּ ְ ית ֵאל ש  ֵ ב   "ָהעָֹּלה מִּ

 )שופטים, כ"א, י"ט(.

 

ָרֵאל  ש ְ ְבֵטי יִּ ִּ י ש  נ ֵ טַּ ק ַּ י מִּ י ָאנֹּכִּ ינִּ א ֶבן ְימִּ ֹּאֶמר ֲהלוֹּ י  או ל וַּ ָ ן ש  עַּ י ַּ "וַּ

ת  חוֹּ ְ פ  ְ ש  ל מִּ כ ָ ָרה מִּ עִּ צ ְ י הַּ ְחת ִּ ַּ פ  ְ ש  י ו מִּ ָ ֵאלַּ ְרת  ַּ ב  ה ד ִּ ָ ן ְוָלמ  ְנָימִּ ְבֵטי בִּ ִּ ש 

ה" ז ֶ ָבר הַּ ד ָ  כ ַּ

 )שמואל א', ט', כ"א(.
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 (1960דמותו של שאול על בול "מועדים לשמחה" ה'תשכ"א )

 בעיצובו של אשר קלדרון 

 

 

י"ד. זוהי המלחמה הראשונה -מתוארת בספר שמואל א' בפרקים י"ג מלחמת מכמש .4

בתנ"ך שבה נלחם צבא קבע עברי בפיקודו של מלך כנגד צבא זר. לפי המתואר, ניצח 

צבא ישראל, שבשורותיו היו מאות רגלים חמושים בחימוש מאולתר בלבד, את צבא 

רגלים. את הניצחון במלחמה יש לזקוף, פלשתים שמנה אלפי פרשים ורכב, מלבד ה

 כמתואר, ליהונתן בן שאול, שיצר אפקט בהלה בקרב הפלשתים.

 

 

ר" ְבחַּ י ִּ ם-וַּ ְהיו  עִּ י ִּ ָרֵאל, וַּ ש ְ י ִּ ים, מִּ ת ֲאָלפִּ ֶ לֹּש  ְ או ל ש  ָ או ל -לוֹּ ש  ָ ש 

ית ֵ ר ב  ְכָמש  ו ְבהַּ מִּ ם ב ְ יִּ ַּ ְלפ  ם-אַּ ת -ֵאל, ְוֶאֶלף ָהיו  עִּ ְבעַּ גִּ ָנָתן ב ְ יוֹּ

יש  ְלאָֹּהָליו ח אִּ ַּ ל  ִּ ין; ְוֶיֶתר ָהָעם, ש  ְנָימִּ  " ב ִּ
 י"ג, ב'(.)שמואל א', 
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 .לפנה"ס - 1000 - הקמת בית המקדש הראשון .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפנה"ס. -722 ,על ידי ממלכת אשור חורבן ממלכת ישראל .6

 

 

 

 

ר " ֶ י ָה ֲאש  רִּ וֹּ מ  ר הַּ הַּ ם ב ְ ַּ לִּ ָ ירו ש  ית ה' ב ִּ ֵ ת ֶאת ב  ְבנוֹּ לֹּמֹּה לִּ ְ ֶחל ש  י ָ וַּ

גֶֹּרן יד ב ְ וִּ ם ד ָ ְמקוֹּ ין ב ִּ ר ֵהכִּ ֶ יהו  ֲאש  יד ָאבִּ ְרָאה ְלָדוִּ י נִּ ְיבו סִּ  "ָאְרָנן הַּ
 )דברי הימים ב', ג', א'(.

ד ֶמֶלךְ  עַּ ָלכַּ ֵ ש  ית ְלהוֹּ עִּ ִּ ש  ת ְ ת הַּ נַּ ְ ש  ו ר ֶאת-"ב ִּ ש   ֶגל ֶאת-אַּ י ֶ ן וַּ ְֹּמרוֹּ -ש 

ר  ר ְנהַּ ח ו ְבָחבוֹּ ְחלַּ ָתם ב ַּ ב אוֹּ ֶ ֹּש  י  ו ָרה וַּ ש   ָרֵאל אַּ ש ְ ָזן ְוָעֵרי ָמָדייִּ וֹּ  "ג 
 )מלכים ב', י"ז, ו'(.



 

 

           

 

15 

 

 לפנה"ס. -586 על ידי ממלכת בבל, הראשוןחורבן בית המקדש  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1832 –"על נהרות בבל", אדוארד בנדמן 

 

 

ָנה " ָ ֵרה ש  ע ֶעש ְ ַּ ש  ת ת ְ נַּ ְ יא ש  חֶֹּדש  הִּ ְבָעה לַּ ִּ ש  י ב ְ ִּ יש  ֲחמִּ חֶֹּדש  הַּ ו בַּ

ְרֲאָדן זַּ א ְנבו  ֶבל; ב ָ ר ֶמֶלְך ב ָ ְדֶנאצ ַּ ֶלְך ְנֻבכַּ ֶ מ  ים ֶעֶבד  לַּ חִּ ב ָ ב טַּ רַּ

ל  ֶלְך, ְוֵאת כ ָ ֶ מ  ית הַּ ֵ ית ה' ְוֶאת ב  ֵ רֹּף ֶאת ב  ש ְ י ִּ ם. וַּ ָ לִּ ָ ֶבל ְירו ש  ֶמֶלְך ב ָ

ֵאש   ף ב ָ רַּ ל ש ָ דוֹּ ית ג ָ ֵ ל ב  ם ְוֶאת כ ָ ַּ לִּ ָ י ְירו ש  ֵ ת   "ב ָ
 ט'(. -)מלכים ב', כ"ה, ח'

 

ֶבל ת, ב ָ ֲהרוֹּ ל נַּ ם--עַּ , ג ַּ ְבנו  ַּ ם ָיש  ָ , ֶאת-ש  ָזְכֵרנו  ינו : ב ְ כִּ ן-ב ָ י וֹּ  .צִּ

ל ָכה  -עַּ תוֹּ ים ב ְ ֵתינו   ֲעָרבִּ ֹּרוֹּ נ  , כ ִּ ינו  לִּ ָ  .ת 

ְבֵרי , ד ִּ ֵבינו  וֹּ נו  ש  ֵאלו  ְ ם ש  ָ י ש  יר-כ ִּ ִּ ְמחָ  ש  ָלֵלינו  ש ִּ ןה: ְותוֹּ י וֹּ יר צִּ ִּ ש   , מִּ ירו  ָלנו  ִּ  .ש 

יר ֶאת--ֵאיךְ  ִּ יר-ָנש  ִּ ת ֵנָכר ה'-ש  ְדמַּ ל, אַּ  .עַּ

ם י-אִּ ינִּ ח ְימִּ כ ַּ ְ ש  ם ת ִּ ָלִּ ָ ֵחְך ְירו ש  כ ָ ְ  .ֶאש 

ק ְדב ַּ ם-ת ִּ י אִּ כ ִּ י, ְלחִּ נִּ וֹּ י-ְלש  ֵרכִּ  :לֹּא ֶאְזכ ְ

ם ֲעֶלה, ֶאת-אִּ י-לֹּא אַּ ְמָחתִּ ל רֹּאש  ש ִּ ם עַּ לִַּּ ָ  ְירו ש 

 .ו'(-א')תהלים קל"ז, 
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 המסע של גולי בבל

 
 

 

 .לפנה"ס -538 - שיבת ציון .8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים" חְֹּלמִּ ינו  כ ְ ן ָהיִּ י וֹּ ת צִּ יבַּ ִּ ו ב ה' ֶאת ש  ש  ת ב ְ ֲעלוֹּ ַּ מ  יר הַּ ִּ  "ש 

 )תהלים קכ"ו, א'(.
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 516ג' באדר בשנה השישית לדריווש הראשון מלך פרס,  - חנוכת בית המקדש השני .9

 .לפנה"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 דגם בית המקדש השני
 

 

 

 .פנה"סל 37לפנה"ס עד  167 - יהודה המכבי ומלכות בית חשמונאי .10

יהודה המכבי נולד למשפחת כהנים ממשמרת יהויריב, שמושבה במודיעין שבהרי 

יהודה, והיה השלישי מחמשת בניו של מתתיהו החשמונאי. הוא הרים את נס המרד כנגד 

שלטונו של אנטיוכוס הרביעי. המרד פרץ במודיעין ועד מהרה עבר לאזור הרי גופנה. 

קמת צבא ולהישגים צבאיים ופוליטיים הוא הוביל את העם היהודי במחוז יהודה לה

 שסללו את הדרך להקמת המדינה החשמונאית.

 

 

 

 

 

 

 

 
 שטחים בשליטה יהודית בתקופת יהודה המקבי

ים" ֶבל עְֹּמש ִּ ֶ ס  ים ב ַּ אִּ ֹּש ְ נ  ָמה ְוהַּ חוֹּ ים ב ַּ נִּ וֹּ ב  ה  הַּ ת ָידוֹּ עֹּש ֶ חַּ אַּ ב ְ

ח לַּ ָ ש   ֲחֶזֶקת הַּ ת מַּ חַּ ָלאָכה ְואַּ מ ְ  "בַּ

 )נחמיה ד', י"א(.
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 לספירה. 70 טיטוס,על ידי אספסינוס קיסר רומא ובנו  חורבן בית המקדש השני .11

לספירה(,  66-73חורבן בית המקדש השני וחורבן ירושלים במרד הגדול ברומאים )

מסמלים את אבדן העצמאות הלאומית של עם ישראל בארצו ואת ראשיתה של הגלות 

 הארוכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטבע של טיטוס. 
 בצדו האחד של המטבע דיוקן הקיסר ובצדו השני שבוי יהודי כורע.

 

 

 לספירה. 136 -132 - מרד בר כוכבא  .12

בימי הקיסר אדריאנוס. שלוש מרד של יהודי ארץ ישראל נגד שלטון האימפריה הרומית 

השנים שבהן שלט בר כוכבא ביהודה, היו תקופת העצמאות האחרונה של העם היהודי 

 בארץ ישראל, עד הקמת מדינת ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נמצאה במערת האגרות )בנחל  ישוע בן גלגולה, הרודיון אגרת בעברית שכתב בר כוכבא למפקד

 נפתחת במילים מ"שמעון בן כוסבה". חבר שבמדבר יהודה(.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F
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 .14.05.1948ה' באייר תש"ח,  - הקמת מדינת ישראל .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ד ַהְחָלַטת ֲעֶצֶרת "ּוְבת   ית ְוַעל ְיסו  רִּ יְסטו  ית ְוַההִּ ְבעִּ ֶקף ְזכּוֵתנּו ַהּטִּ

ית  יָנה ְיהּודִּ ז את ַעל ֲהָקַמת ְמדִּ ים ּבָ יזִּ ת, ָאנּו ַמְכרִּ ֻאָחדו  ת ַהּמְ ָהֻאּמו 

ָרֵאל" ש ְ יַנת יִּ יא ְמדִּ ָרֵאל, הִּ ש ְ ֶאֶרץ יִּ ּבְ

 )מתוך מגילת העצמאות(

 



 

 

           

 

20 

 

 .1981בשנת  הישוב ניליהקמת  .14
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 ארצי, מולדתי" - תוצר "בנימין

 רציונל ופריסת תכנית
 

 

ֵני"  ח ָתם-ז את ַנֲחַלת ּבְ ּפְ ְ ש  ן, ְלמִּ ְנָימִּ  "בִּ
 יהושוע פרק י"ח, פס' כ"ח

 

"שייכות יוצרת משמעות" הוגדר כיסוד המארגן, העומד בבסיס התהליך החינוכי  -הרעיון

 בבית ספרנו.

כחוט השני בעשייה בבית הספר ומאפיין את תפיסתנו, הן בהיבטים הלימודיים הרעיון עובר 

 והן בהיבטים הערכיים והחברתיים.

 ארצי, מולדתי". -"בנימין -כחלק מתפיסה זו נוצרה התכנית

מטרת תכנית זו להנחיל את תחושת השייכות של תלמידינו למקום בו הם חיים, ע"י היכרות 

 היהודי, הציוני והאזרחי. -ם, תוך התייחסות למעגלי השייכותמעמיקה עם האזור בו הם גרי

תכנית זו תקנה לתלמידים בסיס של תוכן ומשמעות, במסע שלהם לפיתוח זהותם האישית 

 והמשותפת.

 

 תכני התכנית בנויים בשני צירים מקבילים:

 יישוב קהילתי - נילי .1

 תולדות הישוב משלב העלייה על הקרקע ועד היום .א

 משמעותיים בתולדות היישובאירועים  .ב

 תולדות בית ספר נילי .ג

 מאפייני המתיישבים לאורך השנים .ד

 אורח החיים בישוב .ה

 אני ומשפחתי בנילי .ו

 -ארצי, מולדתי"  -"בנימין .2

 היסטוריה ומורשת יהודית .א

 מאפייני גיאוגרפיים .ב

 חי וצומח .ג

 התיישבות, פרנסה, תיירות וכדו'. -היכרות עם החיים בהווה -היבט אנושי .ד
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 ו' ובנויה באופן ספירלי.-התכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'

 נילי ישוב קהילתי. -ה' לומדים את ציר התוכן הראשון-תלמידי כיתות א'

 מאפייני אזור בנימין. -תלמידי כיתה ו' לומדים את הציר השני

 חומרי הלימוד: .3

 סביבת למידה דיגיטלית מלווה במפה אישית לתלמיד. .א

 ה.סיורים בסביבה הקרוב .ב

בכיתה ו' משתלבים התלמידים בחידון "ארץ בנימין" שמקיימת המועצה האזורית  .ג

 מטה בנימין.  

 פריסת התכנים של התכנית : .4

 נילי ישוב קהילתי : .א

 סמלי ביה"ס בעבר ובהווה -כיתה א' •

 משפחתי ואני גרים בנילי -כיתה ב' •

 מוסדות היישוב -כיתה ג' •

 סיפורי ראשונים -כיתה ד' •

 הישוב, שמות הרחובות ומשמעותםמפת  -כיתה ה' •

 בחירת השם והעלייה על הקרקע, הישוב כיום -סיפורו של יישוב -נילי -כיתה ו' •

  -ארצי, מולדתי" -"בנימין .ב

 דמותו של בנימין המקראי, שבט בנימין. -בנימין בן יעקב •

אירועים בבנימין בתקופת התנ"ך, חלוקת הארץ  -ארץ גיבורי התנ"ך -בנימין •

 בנימין, ברכת בנימין ליעקב לנחלות ונחלת

מאפיינים גאוגרפיים של האזור, תחום נחלת בנימין  -הגאוגרפיה של ארץ בנימין •

 המקראית, סוגי סלעים וקרקעות, תופעת הקארסט, דרכים בבנימין

 מקורות המים בבנימין •

 נעים להכיר -מטה בנימין •

 ההתיישבות בבנימין בעבר ובהווה •

 מקורות פרנסה בבנימין •

 בבנימין התיירות •

 

אנו מקווים ומאמינים כי תכנית זו תהפוך את הרעיון "שייכות יוצרת משמעות" לאורח חיים 

 שיהווה בסיס לתפיסת עולמם של תלמידינו.
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ֵלק ָשָלל" :ברכת יעקב לבנו בנימין ד; ְוָלֶעֶרב, ְיחַּ ל עַּ ֹּאכַּ בֶֹּקר י ְטָרף, בַּ ין ְזֵאב יִּ ְנָימִּ  )בראשית מ"ט, כ"ז( ."בִּ

 ישראל בתקופת האבות.-מדוע לדעתכם נבחר בעל חיים כמייצג סוג כזה של ברכה? התייחסו לאורח חייהם של אבותינו ולארץ•

 היא הזאב? תארו את מבנה גופו, תכונותיו ואורח חייו לאחר שתעיינו במקורות מידע על הזאב. איזו מין חיה•

 כתבו: כיצד אתם מבינים את הברכה? האם זו אכן ברכה טובה?  -לאור המידע שאספתם •

 לפי נוסח הברכה, מה מצופה משבט בנימין? איזה אופי יהיה לשבט זה?•
 הייתם מפרשים את הפסוק לאור המידע שצברתם ממקורות המידע?  עברי וענו: כיצד-היעזרו במילון עברי•

  

 ישובי מועצת מטה בנימין:
תל ציון, שילה, שבות רחל, רימונים, פסגות, עפרה, עלמון, נעלה, נריה, עטרת, עלי, נוה צוף, 

, מבוא חורון, נופי פרת, נחניאל, נילי, מעלה לבונה, מעלה מכמש, מצפה יריחו, מתיתיהו
כוכב יעקב, כפר אדומים, כפר האורנים, דולב, חשמונאים, טלמון, כוכב השחר, אלון, בית 

  חורון, גבע בנימין, גני מודיעין, גבעון החדשה.
 

 סמנו במפה את כל הישובים הנזכרים בתחום המועצה שלנו.•

 הישובים?בתחומם של אילו שבטים מתקופת התנ"ך נמצאים  -היעזרו במפת השבטים•

בעזרת המפה המצורפת מהאטלס, הסבירו מה מאפיין מבחינה גיאוגרפית את השטח של מטה •
 בנימין?

 אילו מאפיינים שמצאתם מתאימים גם לישוב נילי? •

היעזרו במפת ארץ ישראל התלויה בכיתה והוסיפו למפה את שמות הכפרים הפלסטינים שבקרבת •
 מה היינו רוצים לדעת עליהם?הישוב שלנו. 

 אזור שאליו אנו משתייכים?ישובים בלמה לדעתכם חשוב להכיר את ה•

מה ידוע לכם על חיי הזאבים באזורנו? בדקו מהי התאמתו של הזאב לאזור שלנו מבחינה גיאוגרפית •
 ומבחינת מזונו ואורח חייו. בתשובתכם התייחסו לתכונותיו של הזאב.

ְהיו  ְבֵני" י ִּ ֵנים ָעש ָ -וַּ ְ ֲעקֹּב ש  ן  ר...יַּ ְנָימִּ ֵסף ו בִּ ֵני ָרֵחל יוֹּ  כ"ב, כ"ד()בראשית ל"ה,    ".ב ְ
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 בין כוחותיו של יהודה המקבי לצבא היווני: -לפנה"ס 166קרב בית חורון 

הפעם בחרו הסלאוקים )היוונים שחיו באזור סוריה של היום( בנתיב שונה. במקום להסתער ישירות על מעוז  
המורדים בהרי גופנה בצפון הרי יהודה, בחר המצביא הסלאוקי, סירון, בדרך החוף הראשית עד למעלה הראשי 

חורון. זהו מעלה )דרך( תלול וצר, המחייב את הצבא העולה בו להיערך בטור  מעלה בית –המוביל לגב ההר 
עורפי )אחד אחרי השני(, ועל ידי כך הוא חשוף יותר לפגיעה מצד כוח קטן הנמצא בהמשך הדרך שמעליו על 
 ההרים. אנשיו העייפים והרעבים של יהודה )יום מלחמה היה בישראל יום תענית!(, חששו מהקרב הצפוי להם

 ויהודה המקבי מעודד אותם. 

הקרב עצמו היה קצר למדי. נראה שהמורדים ארבו לשדרת המסע הסלאוקית שנעה בטור עורפי צר במעלה 
הדרך התלולה. הם התנפלו עליה והסתערו מלמעלה למטה, כאשר הכוח הסלאוקי איננו יכול להסתער בחזקה 

חללים. יתרת הצבא הסלאוקית נסוגה  800לים ממנו במעלה, מתקשה להגן על עצמו, ונפוץ לכל עבר, תוך שנופ
 מערב, לאזור בו היו לסלאוקים תומכים רבים.-משדה הקרב וברחה לכיוון דרום ודרום

פוקא )בית חורון עליון(. אשר -ור אל'בית עהכפר הערבי  
 .443, צפונית לכביש בסביבותיו נערך הקרב

 

 י"ד -י"ג יםשמואל א' פרק

מתאר לנו הסופר המקראי את מלחמתו הראשונה של שאול בפלישתים. שאול בוחר לו שלושת  ים אלובפרק
ואת האלף הנותרים  ל,במכמש ובהר בית א אתואלפים איש ומחלק את הכוח לקבוצות, אלפיים איש נותרו 
ומהלך זה היה  הפלישתים,יהונתן הכה את נציב  הוא הפקיד בידי בנו יהונתן ששהה עם הכוח בגבעת בנימין.

הן מבחינה  בני ישראל היו בנחיתות צבאית מול הפלישתים, ל.וישרא םפלישתיהאות למלחמה הכללית בין 
חיילים וכמעט ולא היו להם כלי נשק, לעומתם צבא  3,000מספרית והן מבחינת כלי הנשק. בני ישראל מנו 

לְוָעם,  "פרשים  6,000מרכבות,  30,000מנה הפלישתים  חֹול ֲאֶשר עַּ ת-כַּ ָים ָלרֹּב".-ְשפַּ ביום המלחמה לא  הַּ
תמונת מצב זאת במקביל ללחץ הפלישתים על בני  ן.נמצא חרב וחנית ביד כל העם, רק אצל שאול ויהונת

 איש בלבד. 600-ושאול נותר עם כ לברוח ולהתחבא במקומות שונים, ישראל מביאה את בני ישראל להתפזר,
הוא השתמש בתכסיס ההפתעה כלפי כוח פלשתי  ו.נושא כלי רק עםבמכמש  םפלישתיבקיע אל מצב היונתן 

התפרץ למחנה האויב במקום  י. הואהפלישתקטן שנשאר לשמור על מוצב והיה מנותק מעיקר הצבא 
ד לא שמרו עליו. זה היה מעבר צר בין שני סלעים שם האחד בוצץ ושם השני סנה. בוצץ היה לצ םשהפלישתי

לא חששו  םהפלישתיהיה זה מעבר קשה ומסוכן מאוד ולכן  ל.וסנה מצד מחנה ישרא םפלישתימחנה 
אחרי שיונתן ונושא כליו הרגו כעשרים פלישתים נוצרה . להתקפת האויב מצד זה ולא הציבו שם כוח גדול

 .פלישתיםאת ה מהומה גדולה במחנה הפלישתים ושאול ולוחמיו הצטרפו ללחימה וניצחו ניצחון מוחץ

 . 

 מצוקי סנה ובוצץ בנחל מכמש

 ערכו רשימה של הגורמים שבאו לידי ביטוי במלחמתו של שאול בפלישתים ובמלחמתם של המקבים ביוונים. איזה סיכוי יש לצבא קטן לנצח צבא גדול ומאומן? מה עליו לעשות כדי לנצח? •

? איזה רגשות מתעוררים בכם כשאתם קוראים על בני העם שלכם שנלחמו לעצמאות לבינכםחיו ופעלו באזור שבו אנו מתגוררים. מה אתם חושבים על הקשר בינם אנשי שבט בנימין והמקבים  •
 באזור זה?

 ?התמונותאילו מאפיינים דומים יש בין האזור בו אנו גרים בנילי לבין  •
ילים, היגדים ומשפטים היכולים להתחבר ללימוד שערכנו. נמקו את הקשרים וההקשרים שאתם מזהים. בתשובתכם התייחסו בעיקר לגורם הספר ומצאו בו מ-בסיום הלימוד פנו לפרופיל בית •

 המארגן שלנו: "שייכות יוצרת משמעות".
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 זהות מקום -מדריך למורה ללמידה בחברותא
 

 מפה

 כאןמפה פיזית של ישראל ללחוץ 

 כאןמפה של אזורי אקלים בישראל ללחוץ 

 

 הרי בנימין

 כאןעל ההיסטוריה וההתיישבות ללחוץ 

 כאןטיול בחבל בנימין ללחוץ 

 -)צומח 13) החי בהר המרכזי(,  12)אקלים ההר המרכזי( ,  11, 9אזור בנימין מבחינה גאוגרפית עמ' 

  כאןי( ללחוץ חורש ים תיכונ

 

 שבט בנימין וגבולותיו

"שיוכם החיילי", הם הוכשרו לירי  עכשווית עיו. בלשון צבאיתוקל בקשתיו שבט בנימין היה מפורסם

 תותחנים. -מסלול, ארטילריה -תלול

זאב ח. ארליך )ז'אבו( מקדיש מאמר מיוחד במקור ראשון להנחה כי הקשתים המקוריים הם מבני 

ְִּתָפְקדּו  ן ַביֹום  ְבנֵיבנימין. כבר במעשה פילגש בגבעה מובאות תכונות הלחימה של בני בנימין : " וַי נְיָמִּ בִּ

יש, שֵֹלף ָחֶרב, ְלַבד ָשה ֶאֶלף אִּ ים וְשִּ ים, ֶעְשרִּ יְֹשֵבי ַההּוא, ֵמֶהָערִּ ְתָפְקדּו, ְשַבע מִּ יש   ַהגְִּבָעה, הִּ ֵמאֹות, אִּ

יש ָבחּור, כֹל ָהָעם ַהזֶה, ְשַבע ֵמאֹות אִּ ֵטר, יַד ָבחּור. מִּ ינֹו. כָל-אִּ ַהַשֲעָרה וְלֹא -ָבֶאֶבן ֶאל זֶה, קֵֹלעַ -יְמִּ

א.)שופטים כ' ט"ו  ט"ז(-יֲַחטִּ

 כאןלהמשך קריאה ללחוץ 

 כאןעל הקשר לרחוב נחלת בנימין בתל אביב ללחוץ  וכאן כאןללחוץ 

 

לֵק ָשלָל ב, יְחַּ רֶּ ד; וְלָעֶּ ֹּאכַּל עַּ ר י ֹּקֶּ ב ְִּטָרף, בַּ ין זְֵאב י נְיָמִּ  בִּ

, זאב הערבה יוטיוב כאן. תעוד של מרדף של זאב אחר צביה ברמת הגולן ללחוץ כאןזאב אפור ללחוץ 

  כאןארץ בראשית של משה אלפרט ללחוץ  2010. על הזאבים מתוך הסרט משנת כאןללחוץ 

  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9611
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13363
http://www.ofra.org.il/inner/9/sub
http://www.maariv.co.il/lifestyle/travel/Article-459237
http://www.greennow.org.il/doc/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://web.macam98.ac.il/~litami/evithar/binyamin.htm
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3646
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://www.929.org.il/page/151/post/3850
http://www.tau.ac.il/lifesci/campusteva/largecarnivoryard.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4467197,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=7S1JQzwC1s4
http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-af86b66b5d1e921004.htm
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 י"ד:  -שמואל א' פרקים י"ג

 . כאן. פרשנות לפרק י"ד ללחוץ כאןפרק י"ג בקומיקס ללחוץ 

למלחמה עצמה  ם. יש לקרוא עם התלמידים רק את הפסוקים הרלוונטייכאןהפרקים מנוקדים ללחוץ 

 ולגורמים שהביאו לקבוצה קטנה של לוחמים לנצח.  

 

 שתיםימכמש נגד הפל-י"ד הקרב בגבע-סיכום שמואל א' פרקים י"ג

 פרק י"ג

זו השנה הראשונה למלכות שאול "ושתי שנים מלך על  -: "בן שנה שאול במלכו"פרק י"ג פסוק א'

 .םשנתייסך הכל עד נטילת המלכות  ממנו יעברו . ישראל"

 

 הרקע למלחמה

 למעשה שלטו בארץ. םהפלישתי – מבחינה מדינית .1

אסרו לאומנים ישראלים  להתעסק בברזל, כדי למנוע  םהפלישתימצב קשה.  – מבחינה כלכלית .2

כדי ללטוש  םלפלישתייצור כלי נשק. מסיבה זו בעלי המחרשות והאתים וכדומה נאלצו ללכת 

 כ"ב{.-פסוקים כ') או ללטוש אותם בעזרת כלי שנקרא פים, אותם

  – מבחינה צבאית .3

: ילו צבא ישראל קטןוא (כחול אשר על שפת הים) ענק םפלישתיצבא  –מבחינה מספרית  .א

ובהמשך צבא  עם יונתן בגבעת בנימין. -1000חיילים עם שאול במכמש ובהר בית אל ו 2,000

 ישראל יהיה קטן עוד יותר.   

חוץ )אלף פרשים, ואילו לצבא ישראל  6אלף רכב ו 30 םפלישתיבצבא  –מבחינת כלי הנשק  .ב

 אין חרב או חנית. (מלשאול וליונתן

 

 םבפלישתיהמרד 

 םפלישתי בגבע, שאול  תקע בשופר והעם נאסף לגבע. (אדם חשוב) םפלישתיבנציב  (הרג) יונתן היכה

לארץ גד  –בישראל וחנו במכמש, ובעקבות כך חלק מעם ישראל בורח לעבר הירדן  םלהילחנאספו 

 לוחמים. 600 -כוגלעד, ונשארים רק 

 

 

 חטא שאול ועונשו 

file:///C:/Users/a/Downloads/p.yudgimel%20(2).pdf
http://www.mycreation.co.il/files/book_shmuel_a_14.pdf
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t08a13.htm
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א. ששמואל לא  –שאול מחכה לשמואל בגלגל שבוע כדי שיקריב את הקרבן, אך הוא רואה  -החטא 

 נאספו במכמש למלחמה. ולכן הוא מחליט להקריב את  םשפלישתיב. שהעם התפזר.  ג.  מגיע.

 הקורבן ללא שמואל.

חיילים,  300ה' ויצא לקרב עם -: שאול מראה חוסר אמונה, בניגוד לגדעון שהראה אמונה בהערה)

 ה'(.-ובניגוד ליונתן שבטח ב

 :העונש

כלומר המלוכה לא ) שמואל אומר שמכיוון ששאול לא חיכה לו כפי שצווה,  ממלכתו לא תתקיים

 .(תמשיך בזרעו אחריו

 

 םהפלישתימכמש נגד -י"ד הקרב בגבע-שמואל א' פרקים י"ג

 : פרק י"ד

 : פעולת יונתן ונערו

ה' מעצור -ה' ואומר לנערו: "אין ל-יונתן בוטח ב .םפלישתייונתן ונערו עולים ללא ידיעת העם למוצב 

 כלומר אם ה' רוצה גם מעט אנשים יכולים לנצח., להושיע ברב או במעט"

עד שנרד אליכם, לא נעלה  עצרוכלומר  ,יגידו לנו "דומו" םהפלישתייונתן אומר לנערו: אם  – אות יונתן

ה' מכיוון שזה סימן שהם פוחדים, , אך אם הם יגידו לנו לעלות .כי זה סימן שהם לא פוחדים ,אליהם

 בהם. םלהילחאותם בידינו נעלה  ןיית

נהיית מהומה והם  םפלישתיאומרים ליונתן לעלות, הוא ונערו עולים והורגים איש. במחנה  םהפלישתי

 הורגים אחד את השני.

 

 : מעשי שאול

 ,מה לעשות ה'את צופי שאול רואים את המהומה. שאול מבקש מאחיה הכהן להביא את הארון ולשאול 

 , כלומר שלא ישאל את ה'.וכששאול רואה שאין זמן, הוא אומר לכהן "אסוף ידיך"

.  ב. אנשי ישראל שהתחבאו םפלישתישאול יוצא למלחמה ומצטרפים אליו גם: א. עברים שהיו במחנה 

 בהר אפרים.

כדי שיתעסקו בענייני המלחמה ולא באוכל. יונתן לא , שאול משביע את העם לא לאכול עד הערב

אם העם היה אוכל היה  אשדווקשמע את השבועה ואכל דבש שמצא ביער. כשהעם העיר לו, ענה   

 .םבפלישתילהם קל להכות 

 : חטא העם
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שאול אומר לעם לא  ם.ד עם הד, כלומר יחהם אכלו בשר על הדם םבפלישתילאחר שהעם הכה 

 לחטוא, ושעליהם לשחוט ולאכול בשר ללא דם.

 

 : הצלת יונתן

בלילה, וה' לא עונה לו. שאול מבין שהיה  םהפלישתיה' אם להמשיך ולרדוף את את שאול שואל 

יונתן מודה שאכל דבש ושאול רוצה להרגו על   חטא, הוא מפיל גורל כדי לדעת מי חטא ויונתן נתפס.

 עם מונע משאול להרוג את יונתן שהרי הוא עשה תשועה לישראל.ה בועה.שעבר על הש

 

 המקבים, היוונים וקרב בית חורון

 רקע כללי

יסדי שתי ימצרים שלטה השושלת היוונית של בית תלמי, ובסוריה שלטה שושלת בית סלבקוס. מב

תה ארץ ישראל שייכת לתחום יהי סלפנה" 198שושלות אלה היו מצביאים בצבא אלכסנדר. עד לשנת 

)הגדול(, שמלך  שלישיממלכת התלמיים. באותה שנה נכבשה על ידי המלך הסלבקי אנטיוכוס ה

הוא נוצח על ידי הרומאים ליד מגנסיה שבאסיה הקטנה. בחוזה  190ה"ס. בשנת פנל 187-223בשנים 

להרי הטאורוס, השלום עם הרומאים הוכרח בין השאר לוותר על כל שטח הממלכה אשר ממערב 

האזור. הם  יבעניינולשלם סכום עצום לרומאים. מאז נחלשה ממלכת סוריה, והרומאים הרבו להתערב 

עודדו את המתנגדים לסלבקים, ומסיבה זו תמכו לא פעם במצרים נגד הסורים; כן תמכו במורדים 

תה ממלכת הסלבקים ישונים כנגד הסורים, ואפשר שהתערבו אף לטובת יהודה המכבי. למרות זאת הי

 עדיין מדינה חזקה, ששלטה גם על חלקים של אסיה הקטנה ושל נהריים. 

 

האל שניגלה  -עלה לשלטון בסוריה אנטיוכוס הרביעי, המכונה אפיפנס, היינו  סלפנה" 175בשנת 

קיימת מחלוקת( את העובדה שהרומאים  המדויק)על התאריך  סלפנה" 169לבני אדם. הוא ניצל בשנת 

עסוקים אז במלחמה כנגד פרסיאוס מלך מקדוניה האחרון, וניסה לכבוש את מצרים. אולם בשנת היו 

צחונם של הרומאים ליד פידנה, ושליחם פופיליוס לינס הכריח ינסתיימה המלחמה במקדוניה בנ 168

 את אנטיוכוס לסגת ממצרים, על ידי איום בלבד שילחמו בו, אם לא יציית. אנטיוכוס ציית, ועזב את

 מצרים.

כבר אחרי מסעו הראשון למצרים דיכא אנטיוכוס מרד שפרץ בירושלים, ושדד את כלי השרת ואת 

כ"ה(. מקץ שנתיים שוב פרץ צבא סורי לירושלים, והושיבו בה -אוצרות המקדש. )חשמונאים א, א, כ

 ל"ה(. -נוכרים )שם, כ"ט םמתיישבי
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תה ייזרים וחיל מצב סורי, ה םמתיישבייהודים, ה םהמתייווניהעיר הנוכרית, היא החקרא, שישבו בה 

 בנויה במקום רובע היהודים ורובע הארמנים של העיר העתיקה הנוכחית.

בעקבות גזרותיו של אנטיוכוס נהרגו רבים מן העם ששמרו על מצוות התורה. נמצאו אנשים, שנכנעו 

ברחו למצרים והקימו שם למצוות המלך. יש שברחו אל המדבר, ואחרים ובהם מבית הכהונה הגדולה 

את בית חוניו, מקדש שהתקיים עד לאחר חורבן הבית השני. המפלגה שדרשה לשמור על מסורת 

יתה מפלגת החסידים, שממנה הסתעפו אח"כ הפרושים. אולם יאבות ולא להיכנע לאנטיוכוס, ה

מודיעין,  בהתחלה לא היה מנהיג שיבוא ויעמוד בראשם של החסידים. כידוע, פרצה המרידה בכפר

ק"מ ממזרח ללוד, בגובה של פחות משלוש מאות מטר מעל  10ק"מ מצפון ללטרון,  12כיום אל מדיה 

פני הים. מודיעין נמצאה קרוב לאזור הספר היהודי של הזמן ההוא. בשטח הגבעות הנמוכות אשר 

 במדרון המערבי של הרי יהודה.

 

 :הצבא היווני

לפני הפלנגה הזדקרו איפה חודיהן של חניתות מספר, עוצבה של חיל הרגלים היווני נקראה פלנגה. 

פוד. הפלנגה פעלה בכובד משקלה. היא הוכנסה לפעולה בקרבות מרובי יעד שנראתה כעין ק

משתתפים, ויכלה לפעול רק בשטח מישורי או קרוב למישורי, ולא בשטח ההררי. יחד עם הפלנגה 

ים גם פילים שצעדו לפניה, ותפקידם דמה במקצת לתפקידי הטנק בימינו. כן היו בצבא פעלו לעת

 הסלבקי חילות עזר מרובים, כגון קשתים וכיו"ב.

 

 :יהודה המקבי

לפני הספירה( היה אסטרטג, מצביא, מהפכן ומנהיג יהודי שעמד בראש הכוחות  160 -? )בי קיהודה המ

ובה לגזירות אנטיוכוס הרביעי. הוביל את העם היהודי במחוז היהודיים במרד החשמונאים, שהחל בתג

 יהודה להקמת צבא ולהישגים צבאיים ופוליטיים שסללו את הדרך להקמת המדינה החשמונאית.

לפנה"ס, שנה לאחר תחילת המרד, נפטר מתתיהו, שהיה המפקד ויוזם המרד. מתתיהו  165בשנת 

לא היה בנו הבכור. ההסבר שנתן מתתיהו לבחירה מסר את הנהגת המרד ליהודה, אף על פי שהוא 

ספר חשמונאים " )יהודה המכבי איש גיבור ובן חיל מנעוריו, הוא יהיה לכם לראש במלחמה" זו היה:

 (.א, ב, סח; בתרגום יצחק זעקיל פרענקיל
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עם בחירתו למנהיג, שינה את טקטיקת הלחימה של המורדים. בעוד שבשנת המרד הראשונה נלחמו 

המורדים במלחמת גרילה, ולא העזו להתייצב בקרב גלוי נגד הסלאוקים )עיקר אופי פעולתם של 

המורדים בהנהגת מתתיהו היה התנפלויות פתע על כפרים ועיירות, כדי להרוס את מזבחות היוונים(, 

יהודה את שיטות הלחימה של הצבא היווני, והחל ליזום מתקפות פתע כנגד הכוחות הסלאווקים.  למד

סיכוי. יהודה -זאת מאחר שלחימה פנים מול פנים חזיתי מול הצבא היווני המאומן והגדול הייתה חסרת

ניצל בצורה מתוחכמת את אזורי ההר בהם ניתן להסוות כוחות גרילה, וערך מארבים, פשיטות 

 התקפות פתע, תוך התמחות בקרבות לילה.ו

 

הזדמנות הראשונה של יהודה המכבי לבחון את טקטיקת הלחימה שלו הייתה בקרב בואכה שומרון. 

צבאו של אפולוניוס, מושל שומרון שהגיע מצפון, שיצא לפעולת עונשין או ניסה להגיע לירושלים, 

יונה -ביל משכם לירושלים )לפי אביהותקף והושמד כולו במארב שערך יהודה המכבי בציר שמו

במעלה לבונה או בוואדי חרמיה לפי אבישר(. לפי המסופר, יהודה הרג את אפולוניוס בקרב זה ולקח 

ממנו את חרבו והשתמש בה בכל קרבותיו. בעקבות הקרב שלח אנטיוכוס כנגד יהודה את המצביא 

 וס, התקדם לעבר ירושלים מכיוון השפלה.סירון. סירון, בראש צבא הגדול פי שניים מצבאו של אפולוני

 בעוד שחיילי יהודה חששו ממפגש עם צבא סירון עודד יהודה את חייליו באמרו:

הם בוטחים על המונם ועל רוב חיילם להשמידנו עם נשינו וטפנו ולבוז את שללינו. ואנחנו נעמוד על 

 ניהם, כי השמד ישמידם ה' לעינינו.נפשנו להילחם בעד חיינו ותורתנו. לכן אל תיראון ואל תעצרון מפ

יהודה ואנשיו נסתרו אחרי אחת הגבעות הקטנות הקרובות לפסגת בעוד שצבא זה בא בדרך השפלה, 

המעלה, והסורים לא יכלו לראותם, כי זה היה כאמור אחד היתרונות של יהודה על פני היוונים: כיוון 

עותיהם של הסורים וגם לא היה לו קושי שהוא נמצא יותר למעלה, בתוך שטח ההרים, ידע את תנו

מיוחד לשלוח צופים או מרגלים, כדי לברר את דרכו של צבא האויב ואת הרכבו. כנגד זה לא יכלו 

 הסורים לדעת את הנעשה בתוך ההרים, כיון שהם הוצרכו לחדור אל תוך ההר מן השפלה. 

 

הסורים להסתער, והאפשרות אנשי יהודה הסתערו על הסורים מלמעלה. במעלה התלול לא יכלו 

תה לנוס לכיוון העמק. אחרי שיהודה שיבר את שדרת המסע מסתבר שרדף יהיחידה שנותרה להם הי

 אחריהם אולי עד לבית חורון תחתון.

עשרה, דמותו של יהודה הודגשה. היותו לוחם אמיץ שנטל את -עם עליית הציונות בסוף המאה התשע

ף ניצח אותם, הייתה הדמות שרבים מהוגי הציונות חיפשו: יהודי גורלו בידיו, לחם בצבאות זרים וא
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חדש, לוחם, בריא, גברי שאינו מחכה לביאת המשיח אלא מביא בעצמו את הגאולה. לכן אימצה 

 הציונות את חג החנוכה כחג לאומי המציג את החשמונאים )שכונו בפיהם "מכבים"( כיהודים פעילים.

וחזק הובילה ליצירת תנועת הספורט "מכבי" שנקראה על שמו, כחלק תפיסתו של יהודה כלוחם גברי 

 מהניסיון ליצור יהודי חדש על פי דגם יהדות השרירים.

 

 גופנה

ופנה )גופנא( הייתה בתקופת בית שני בירת חבל יהודי משגשג במרכז חבל בנימין, עורף חקלאי ג

 בית המקדש, ערש מרד החשמונאים. לירושלים ותנובת אדמתה, יין נסך ושמן קשורה בטבורה לעבודת

על שם העיר הקדומה מכונה כיום רכס ההרים שמצפון מערב לפסגות בשם "הרי גופנה" )גם: "הרי 

 העיר נזכרת בקרבות של יהודה המקבי. גופנא"(.
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 מסלול הטיול 

 מתצפית הקרון בעילי לשילה הקדומה

 

ביישוב עלי, הצופה על עמק הטיול יתחיל בתצפית מהקרון בשכונת היובל 

לבונה. משם נרד לכיוון אתר שילה הקדומה במסלול חדש ובין נוף חקלאי 

מרשים. נסיים בעיר המשכן שילה, שבה נתור אחר מקום המשכן ודמויות 

 כמו חנה, עלי ושמואל.
 

 תצפית הקרון בעילי

שכונת היובל, היא  - עילי

הגבוהה שבגבעות עלי, 

וממוקמת על הר נישא בגובה 

מ'. הגבעה צופה על כל  845

והנוף הנשקף האזור  הרי

לכם  ממנה מרהיב. אם יגידו

כאן ש"ביום בהיר רואים את 

בצידה  .תאמינו החרמון" 

המערבי של הגבעה נבנה אתר 

לתצפית, הכולל קרון רכבת 

מצופה עץ ולו מרפסת וגן 

 עשויים בטוב טעם.

דרישת שלום מעברה עיר קדומה השולחת לנו  - שילה

  .ההיסטורי המפואר

 אפרים בדרום בנחלת שבט ישראלית הייתה עירשילה 

לבין  בארץ כנען התנחלות השבטים בתקופה שבין השומרון

בתקופה זו שימשה כמרכז . ממלכת ישראל המאוחדת הקמת

 בפועל. וכנראה אף כבירה, שבטי ישראל פולחני של-הדתי

 בהמ"קם עד להקמת שני 369בשילה שכן המשכן במשך 

פי הממצאים הארכאולוגיים, שילה חרבה זמן מה -על .בירושלים

את הממלכה, ואחת ההשערות היא כי כישלון  שאול בטרם יסד

שבטי ישראל להגן על בירתם היה הגורם העיקרי לכינון שלטון 

. המלוכה, שהחליף את צורת הממשל המתוארת בספר שופטים

, מתקופת הברונזה התיכונה האתר כולל ממצאים ארכאולוגים

התקופה  ,תקופת הברזל, תקופת הברונזה המאוחרת

 .והתקופה הערבית הקדומה התקופה הביזנטית , הרומית

 

 מגדל הרואה בשילה
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 הטיול כתהליך חינוכי -יומטיול 
 

להכרת הארץ, מורשתה, נופיה, הטבע והאדם  מצויןהלמידה מחוץ לבית הספר והטיול הם אמצעי 

שבה ולהעמקת הקשר הרגשי עם המדינה. על ידי טיול אנו מפעילים את כל חמשת החושים בקרב 

הלמידה מחוץ לביה"ס יומית.  -חבר את כל מה שהם לומדים למציאות חייהם היוםמ אנוך וכהתלמידים, 

הניתנת למגע ולחישה, לבין  האמתיתת מאפשרת לצאת מתחומי הכתה, המהווים חיץ בין המציאו

 לימודי המציאות באופן עיוני.

 לימוד והתנסויות בתחומי הדעת השונים. ושלביהטיול ותקופת ההכנה לטיול 

 
, פיהלנו -לפתח אצל התלמידים רצון להכרת הארץ ואהבתה, לטפח מחויבות ואחריות לארץ: מטרה

באמצעות טיולים נוכל לאפשר למידה בשטח של סוגיות, תהליכים ונקודות  .לטבע, לאדם ולחברה

מיומנויות והרגלי  . תוצאה משנית וחשובה לא פחות ללמדנה בתולדות העם ובהוויה הישראליתמפ

 צרכנות נבונה בטיול כחלק מתרבות הפנאי.

 לתלמידים חינוך בעל ערך מוסף בתחומים הבאים: טיולים נותנים

 ערכי-יבתחום החינוכ

 חיזוק תודעה לאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל. –חינוך לאומי  •

 חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה. –חינוך חברתי  •

הכרות, פליאה, חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ,  –חינוך סביבתי  •

 לנופיה, לחי ולצומח.

 חברתי-האישי בתחום

  חיזוק סובלנות ועזרה הדדית בין התלמידים וגיבוש חברתי של הכיתה. •

 חיזוק העצמיות תוך היענות לשונות שבין התלמידים. •

 טיפוח מנהיגות אצל התלמידים. •

 ריגושי-בתחום החוויתי

 חיזוק הקשר הרגשי החיובי בין התלמיד לנופי הארץ, אתריה ותולדותיה. •

 וחברתיות משותפות.יצירת חוויות אישיות  •

 גיוון בשגרת הלימוד בבית הספר. •

 מפגש חוויתי עם יופי הנוף, הטבע והתרבות האנושי בארץ ישראל. •
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 פעילויות כהכנה לטיול, במהלך הטיול ולאחר הטיול:

נלמד ונתנסה במלאכות קדומות )אריגה, קליעת סלים, הכנת נייר, הכנת כלים מקרמיקה(,  - אומנות

בהכנת פסיפס עם צורות גאומטריות )המאפיין את רצפת הכנסיות שנמצאו בשילה( ובהכרת כלי 

 המשכן.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

על  בד לכדי יריעת סיבים או חוטים עתיקה, שבה הופכים ומלאכת יד טקסטיל היא אמנות אריגה

אריגה )מכשיר הבנוי ממסגרת עץ ומשמש לייצור  נול באמצעות שתי וערב, ידי יצירת דוגמת

 שטיחים, את השטיח מייצרים על ידי טווית חוטים בגלגל טוויה(.

הבד הנוצר באמצעות אריגה יכול להיות פשוט )בצבע אחיד, או מכיל דוגמה פשוטה(, או להכיל 

צור אריגות מגוונות, המכילות שכבת בד אחת או יותר ויוצרות דוגמאות דקורטיביות מגוונות. ניתן לי

 .מבנים ודוגמאות אריגה מורכבות

במלאכת האריגה מועבר כל חוט ערב, לסירוגין מעל ומתחת לחוטי השתי )אורכי(. המכשיר 

מכונה זו מרימה ומורידה לחלופין את חוטי השתי, כדי  .נול שבאמצעותו מתבצעת האריגה קרוי

לאפשר לחוטי הערב להשתזר בהם. חלק חשוב בנול הוא הבוכייר )הסירה( המוביל את חוטי הערב 

  .בין שורות השתי. קיימות עדויות לנולים פרימיטיביים שהיו בשימוש עוד בתקופה הנאוליתית

 וכאן כאןללחוץ 

 

 

 

קליעת סלים היא אחת המלאכות הקדומות בתולדות האנושות, שממשיכה להיות קליעת סלים 

שימושית ואהובה גם בימינו. מראשית ימיה היוותה הקליעה דרך פרקטית וזמינה לייצור מהיר של 

כלי קיבול וחפצים שימושיים בטכניקה פשוטה של שתי וערב, תוך שימוש בחומרים שנאספו 

 ברחבי רבות בתרבויות נפוצה הקליעה מלאכת .כגון ערבות, נצרים, קש, חוטרי זיתים ועודבטבע, 

 כך בסביבתה. הגלם מחומרי המושפעת אופיינית, קליעה מסורת פיתחה תרבות וכל העולם,

 במסורת  וקשיחים. רכים חומרים של רחב למגוון המותאמות שונות קליעה טכניקות התפתחו

 לקליעת התמר, עץ של שונים וחלקים אגמון סוף, בגומא, להשתמש נהגו ישראלית הארץ הקליעה

 סככות ריהוט, פרטי שטיחים, כובעים, כגון יום, היום לחיי שימושיים ופריטים סלים של רחב מגוון

 כאןללחוץ  ועוד.

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%9C
https://eureka.org.il/item/48963/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%A0%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7
https://sites.google.com/site/netaberenstein/c/c3
http://www.angela.co.il/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A1%D7%9C%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F/
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לאחר שיחקרו וילמדו התלמידים על צמחיית האזור, יצרו התלמידים מגדיר צמחים אתו יצאו  – מדעים

 לשטח ויזהו את הצמחייה באזור. 

  כאן, ללחוץ צמחיית האזור

 
 הכנת מגדיר דיכוטומי  .1

וגם מחדדת את כושר  םדיכוטומייפעילות שממחישה את מבנה ודרך הפעולה של מגדירים 

 האבחנה בפרטים. 

 דף בריסטול או ניר , סלוטייפ. ציוד:

  פעילות:

שונים. רצוי שהצמחים יבדלו בתכונות כגון צבע, ריח, אספו בשטח חלקים מארבעה צמחים  .א

 צורת עלים ועוד.

בנו מגדיר שיתבסס על תכונות הצמחים בדרך ההגדרה הדיכוטומית, שמשמעותה, שבוחרים  .ב

לאחר תכונה אחת ומחלקים את כל המוגדרים לאלה שהם בעלי התכונה הזו ולאלה שאינם. 

ט המוגדר. בסכומו של דבר מתקבל תרשים בכל קבוצה ממשיכים כך עד שמגיעים לפר מכן

 שצורתו כעץ הפוך. 

 

 

 ,עלים, השתמשו בפרחים .המצויים בשטחפעילות: התלמידים ייצרו צבעים מחומרים טבעיים  .2

אדמה או חול. אספו את חומר הגלם לתוך כלי. מעכו אותו באמצעו מקל או זרד. הוסיפו מעט 

 מים  ומעט דבק פלסטיק. ציירו ציור . 

 

http://www.bio.huji.ac.il/upload/H004-C%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%97%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%94.pdf
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 הכרת הסיפור התנכ"י והדמויות המרכזיות. – תנ"ך

 
יש לציין כי התלמידים מתחלקים לקבוצות והם מעבירים את הנושאים הנ"ל בשיעורים לפני הטיול,  ✓

 כשהמורה מנחה ומדריך אותם לפני ונוכח כמובן בשיעור עצמו.

 
 

שילה שוכנת בליבה של "ארץ ישראל   

שנסלל על "דרך  60השלמה", לצד כביש 

האבות" העתיקה, שקישרה בין באר שבע 

לגליל. כולם היו פה: תחילה הכנענים, 

ואחריהם הישראלים שהפכו את שילה 

 40לבירה הדתית של השבטים לאחר 

שנות נדודים במדבר. הפלישתים שרפו 

אלא אותה אך הישראלים חזרו אליה, 

שתוך זמן קצר היא הוחרבה שוב, הפעם 

בידי הרומאים. הביזנטיים בנו אותה מחדש 

והקימו בה לא פחות מארבע כנסיות, 

ששרידיהן מרשימים עד היום. הצלבנים 

והממלוכים בנו והרסו ולבסוף הפכו את 

המקום לחורבה, שנקראה בפי המקומיים 

חזרו לכאן  1978-ח'רבת סיילין. ב

ית, והקימו מחדש את הישראלים בשליש

שילה במרחק כמה עשרות מטרים מהעיר 

שאותה הפכו לאתר תיירות  -הקדומה 

בניהולה של עמותת "משכן שילה" 

 ן.ובשיתוף המועצה האזורית חבל בנימי

 



 

 

           

 

37 

 

  

 מי אתה עלי הכהן?

שימש  שמשון, לאחר ממשכן שילה. הכוהנים הגדולים נחשב לאחרון דמות מקראית, עלי הכהן הוא

הוא נפטר בגיל  אהרן הכהן. בן איתמר במשך ארבעים שנה. עלי היה מצאצאי עם ישראל ומנהיג של כשופט

98. 

נכו כדי להיות כוהנים לאחר מות עלי. עלי בניו חו  .חפני ופנחס - מספר כי לעלי היו שני בנים ספר שמואל

כאשר פעלו   טאים דתייםח חטאו דרך ירושה. חפני ופנחס שופטניסה להעביר להם גם את מעמדו כ

ככוהנים בפועל במקום עלי, וניצלו את כוחם לרעה. לעלי נודע על מעשיהם הרעים של בניו פנחס וחפני, 

אשר מנצלים את כוחם לרעה, אם בלקיחת החתיכה הטובה של הקורבן לעצמם, אם בהטרדות של נשים 

לשכנע אותם להפסיק לנצל את  שהגיעו למשכן ואם בדרכים אחרות. עלי מנסה להתעמת עם בניו כדי

כוחם לרעה, אך אלה אינם מייחסים לדבריו חשיבות ומזלזלים בהם, כך נכשל עלי במשימתו להחזיר את 

בניו לדרך הישר. לפי פרושים מסוימים עלי לא הצליח לשכנע את בניו כי ריחם עליהם ולא הענישם במלוא 

עליהם  וניבא "איש אלוהים" לשילה מדרך הרוע, הגיעהחומרה שיכל. לאחר כישלונו של עלי להניא את בניו 

נבואת פורענות: כל בניו של עלי יחיו בעוני ולא יזכו לשיבה טובה. במקביל שמואל גדל ועלי מלמדו לקבל 

ים, מחזקת את דברי נבואה, ונבואתו הראשונה, שזרעו של עלי יהיה רע ולא יזבח לחיים טוב

 .לעלי האלוהים איש

בספר שמואל כתוב שעלי ראה את אמו לעתיד של  שמואל. מתואר הקשר בינו לביןא'  ספר שמואלב

שה אדוקה באמונותיה המאמינה בהנהגת ה' אך עדיין מתעקשת שלמרות )אשר הייתה אי חנה, שמואל,

עקרותה היא תהיה אמא( מתפללת. מכיוון שבתפילתה שפתיה נעו אך קולה לא נשמע, חשב עלי שהיא 

שיכורה, והאשים אותה במעשה. לאחר שהבין שטעה, הוא ברך אותה שתפילתה תתגשם, בלי לדעת למען 

אל קיימה חנה את הנדר שנדרה להביא את שמואל לעזור לעלי במשכן מה התפללה. לאחר הולדת שמו

הקודש ולהפוך להיות נזיר אלוהים. בהמשך מסופר כי עלי שפט מתוך היכל המזוזה במשכן שילה מכיוון 

שזקן היה ולכן היה מרוחק מהעם אשר היה רואה אותו רק בשלושת הרגלים, זאת לעומת שמואל 

ומבצעים  ככוהנים הגדולים עלי הכהן, שהיה גם שופט, הזדקן, ובניו מכהנים בפועל ואהוד בן גרא. הנביא

מפיץ דת ומחנך רואה בתקופת עלי יותר המתואר כאיש  אלקנה את כל עבודת הקודש במשכן שילה. על כן

ויותר אנשים הבאים אליו ואל אנשים בדרגתו ומעמדו כדי לקבל תשובות על עברם של בני ישראל, תשובות 

 .אותן היו אמורים לקבל מהכוהן

בסוף ימיו של עלי הכריזו הפלישתים מלחמה על ישראל. הפלישתים, שלהם היה צבא חזק ומיומן, ניצחו 

ץ את ישראל. בניו של עלי, חפני ופנחס, מתו במלחמה בגיל צעיר כפי שניבא איש האלוהים ניצחון מוח

פלישתים. מסופר כי כאשר בא השליח  הקדוש שבנכסי ישראל, נפל בידי ארון האלוהים, בעקבות מעלליהם.

ומסר לעלי על התבוסה של בני ישראל, הוא סיפר לעלי על החדשות השרירותיות לכאורה וממשיך עד 

לחדשות הרעות ביותר, וכך התחיל בספרו על ההפסד של ישראל לפלישתים, ממשיך בידיעת המגפה 

פני ופנחס, ולבסוף מדווח על הנורא מכל: שפרצה בעם, מודיע על מותם של שני בניו האהובים של עלי, ח

ארון הברית נלקח בידי פלישתים. באומרו זאת, גרם לעלי הלם כבד, וזה נפל מכיסאו ושבר את מפרקתו. 

בידי  ארון הברית על פי המסורת, אחרי שנודע לו על הלקח י' באיירספר שמואל מתאר את מות עלי, ב

 :משפחתו וגורל פלישתים,ה

הסיפור בא להדגיש את סדר החשיבות של הדברים בעיני עלי, ולהראות שעל אף אהבתו הרבה לבניו, 

כזה משמעותי לו את אבדן הדת, לכן, אבדן  –בשבילו לאבד את ארון האלוהים שמסמל את הדת, ואבדנו 

יותר אף מבניו, צלע מצלעו. לאחר הבסת הפלישתים את ישראל ומותם של חפני ופנחס הכוהנים במערכה, 

חרב וננטש. המשכן  שמשכן שילה הגלית ארון הברית על ידי הפלישתים ולבסוף מות עלי הכהן, הובילו לכך

 .משכן נוב הקדוש שלאחריו הוא

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%92%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%94_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%27_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%91
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נָה  שמואל הנביא. ואמו של רמתיים צופיםמ אלקנה הייתה אשתו של דמות מקראית,, חַּ

 .ות המוזכרות בתנ"ךחנה היא גם אחת משבע הנביא

אשתו האחרת של אלקנה, הייתה נוהגת  צרתה פנינה, וכי עקרה, מסופר כי חנה הייתה

נחם אותה על עקרותה. להיתפס על נקודה כואבת זו, אולם אלקנה אהב אותה והיה נוהג ל

באחת  ה'.ולזבוח ל משכן שילהמדי שנה היו אלקנה ומשפחתו נוהגים לעלות ל

שהשגיח על  עלי הכהן מתפילותיה במקום הזיזה חנה את שפתיה מבלי להשמיע קול,

אך חנה ענתה לו שהיא קשת רוח. עלי  שיכורה, המתפללים, הבחין בה וחשב כי היא

בירך אותה ואמר שהאל יענה לתפילותיה, ואכן לאחר ששבה לביתה הרתה וילדה בן 

יו" )  ', א', כ'(.'שמואל אוקראה שמו שמואל, "כִּי ֵמה' ְשאִּלְתִּ

לאחר ששמואל גדל הביאה אותו למשכן, בהתאם לנדר בו התחייבה להקדיש את בנה 

ו לא נפסק: לה', שם גדל תחת חסותו של עלי הכהן. עם זאת, הקשר בין שמואל לאמ

"ומעיל קטן תעשה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לזבח את זבח 

של שמואל התפללה חנה תפילה בה ביטאה  עם העלאתו .י"ט( ,'ב ,'שמואל אהימים" )

את הודאתה לה' על כך שזכתה לבן, ויצאה ממעמד ה"עקרה": "ְשֵבעִּים ַבֶלֶחם נְִּשכָרּו 

ְבָעה ,ּוְרֵעבִּים ָחֵדלּו ד ֲעָקָרה יָלְָדה שִּ וְַרַבת ָבנִּים ֻאְמלָלָה". תפילה זו כלולה בתפילת  עַּ

 תפילת חנה(." ) שחרית של חלק מהעדות

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%94_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A0%22%D7%9B%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%91/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%91/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%91/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%91_%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%A0%D7%94
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יא נָבִּ בנם  שופטי ישראל. השופט האחרון של בני ישראל בתקופת דמות מקראית, ,ְשמּוֵאל הַּ

עלי  מן הרמתיים צופים, מנהיג עם ישראל בסוף זמן השופטים, בתקופה שבין פטירתו של אלקנהו חנה של

 .יואל ואביה לשמואל היו שני בנים דוד המלך.ו שאול המלך להמלכתם של הכהן

שכן על אביו, אלקנה, נכתב כי מוצאו "ֵמַהר  שבט אפרים,היה מ נביאעל פי הכתוב בספר שמואל, שמואל ה

י" במגילת היוחסין שלו המופיעה ב ִּם" ושהוא "ֶאְפָרתִּ  מצאצאי ,שבט לויכתוב כי מוצאו מ דברי הימים,ֶאְפָרי

זו מניחה כי היה בן למשפחת לויים שהתגוררה בקרב שבט אפרים הפרשנות המסורתית לסתירה  קורח.

המודרני מקובל כי  חקר המקרא)שבט לוי התפצל אל נחלות השבטים השונים מכיוון שלא זכה לנחלה(. ב

מחבר ספר דברי הימים המציא לשמואל שושלת יוחסין אלטרנטיבית, כיוון שלתפיסתו רק מי שנמנה עם 

 .מקדששבט לוי רשאי לשרת ב

עוד בהיותו פעוט,  משכן שילהלעוד בטרם לידתו הוקדש שמואל, על ידי חנה אמו, לעבודת האל, והובא 

שהיה הכהן הגדול של אותה תקופה. בהיותו נער. חז"ל מפרשים את  ,עלי הכהן שם גדל וחונך על ידי

ּומֹוָרה לֹא יֲַעֶלה ַעל רֹאשֹו" שנאמר בנבואה לחנה טרם לידתו, כי שמואל הוקדש מרחם אמו להיות "הפסוק

 .נזיר עולם שנאסר בתספורת

ישן בהיכל ה', היכן  מתגלה וקורא לשמואל בלילה, כאשר הוא אלוהים ספר שמואל,על פי המסופר ב

שנמצא ארון האלוהים; בשלוש הפעמים הראשונות חשב שמואל שעלי קורא לו וקם לקראתו אך בפעם 

הרביעית בהדרכתו של עלי, הבין שהאל קורא לו. האל סיפר לו על עונשם של בני עלי וביקש משמואל, 

 .נביא לספר לעלי את הדברים אשר אמר לו. לאחר התגלות האל שמואל זכה לתואר

לאחר מותם של עלי ובניו, שמואל יורש את תפקידם. מנהיגותו של שמואל התאפיינה בכך שהייתה בעיקר 

רוחנית, בה נשמר מקומו של האלוהים כמנהיג המרכזי "ה' אלוהיכם מלכיכם", ואילו הנביא משמיע את דבריו 

דגם ששמואל רצה להקים בעם ישראל. אבל העם רצה מנהיג בשר  משה. ואת רצונו, בדומה למנהיגותו של

 .ודם, שיצא בראש העם ככל העמים, ולכן נדחתה תפיסתו של שמואל

דוד שהקים וייסד את הממלכה הישראלית המאוחדת, ו שאול המלך, שמואל המליך את מלכי התקופה:

שהמשיך, גיבש והרחיב את מפעלו של שאול בכיבושים גדולים. תקופת שאול מתאפיינת בכך,  המלך

מואל ממשיך לשמש כמנהיג רוחני לצד שאול, דבר שכנראה גורם לתקלות בהנהגה ולהדחתו של שאול. שש

המקרא מתאר יחסים מורכבים בין שמואל לשאול. יחסי אהבה של אב ובן, אשר מתחלפים ליחסים קשים 

לחץ שיש בהם כעס, צער ופחד. אף בשעת מצוקה גדולה של שאול, בעת מלחמתו האחרונה, כאשר שאול נ

כלפי שאול, והוא ממשיך בכעסו ומדבר אתו קשות.  יהאמפת שמואל לא מגלה אוב,ומעלה את שמואל ב

במקרא מסופר שכאשר ביקש שאול להרוג את דוד, קיבל האחרון מקלט אצל שמואל. כאשר באו חייליו 

 .של שאול לבקש את דוד, כולם התנבאו ואחריהם שאול בעצמו, שבא לבקש את המלך המיועד

מנהיגותו של שמואל התאפיינה בכך שהוא נהג לתור בין הערים והעיירות, על מנת  מקרא,על פי המסופר ב

 .להיות זמין לציבור להתדיינות בפניו וללימוד התורה, ולא המתין לבואם של המתדיינים אל מקום מגוריו

ביומן המסע של רבי  .עירו ,רמהונקבר ב שאול המלך מלכותו של שמואל נפטר זמן קצר לפני סיום תקופת

שזוהתה על ידם  רמלה , מתואר שהצלבנים, במעברם דרך1173בנימין מטודלה, שביקר בארץ בשנת 

 .נבי סמואליא, והביאו אותן יחד איתם, וקברון מחדש בכ"רמה", מצאו במקום את עצמותיו של שמואל הנב

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%94_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A0%22%D7%9B%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%90%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%94_(%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
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 שילה הקדומה  

מה עמדה שילה בשיממונה, עד שחודש היישוב במקום בתקופת המלוכה. מספר מלכים אנו למדים כי -זמן

אחיה, הנביא שפעל בימי ירבעם, היה שילוני, כלומר בא משילה )מלכים א' י"ד, ב, ד(. בפעם האחרונה 

זקן וקרעי מגלחי " המקדש בירושלים, כאשר באו אנשים משילה-מוזכרת שילה במקרא לאחר חורבן בית

 / ))ירמיהו מ"א, ה בגדים ומתגדדים, ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה"

שילה מופיעה במקורות ההיסטוריים גם בתקופות המאוחרות, והשרידים במקום מלמדים כי היה בה רצף 

יישובי מלא כמעט עד ימינו, אך למידת חשיבותה בימי השופטים לא חזרה מעולם. שמה נזכר פעמים אחדות 

אמר רבי " :במקורות הרבניים, המדגישים את חשיבותה בעבר, וגם זכר קדושתה מתואר בצורה ציורית

 "יהושע בן קרחה: סח לי זקן אחד: פעם אחת הלכתי לשילה, והרחתי ריח קטורת מבין כותליה

ת. הרגל הנוצריים של התקופה הביזאנטי-)יומא ל"ט, ע"ב(. שילה נזכרת גם בספרות הכנסייה ואצל עולי

( מצא אשתורי הפרחי את שילה חרבה. הוא ונוסעים אחרים בני התקופה נהגו 14-הביניים )במאה ה-בימי

להצביע בה על קברי עלי ובניו ועל מקום בשם כיפת השכינה. הערבים קוראים לעמק שילה בשני שמות 

סיפור חטיפת בנות בנאת )עמק הבנות( הקשורים, כביכול, ב-עיד )עמק החג( וכן סהל אל-נוספים: סהל אל

 .ידי אנשי בנימין-שילה על

 

 מקומו של האתר וזיהויו

הביניים ונוסעים שונים ביקרו שם -זיהוי מקומה של שילה הוא פשוט. ראשית, האתר היה ידוע עדיין בימי

ותיארו את אשר ראו. שנית, המקורות ההיסטוריים הקדומים מקילים עלינו בסוגיה זו. כוונתנו במיוחד לתיאור 

הנה חג ה' בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל, מזרחה הגיאוגרפי הנפלא בסוף ספר שופטים: "

אל -)שופטים כ"א, יט(. כיוון שמקומן של בית "השמש למסלה העלה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה

שרקיה הסמוך לשילה( ודרך ההר -יד הכפר לבן-מזרח לרמאללה(, לבונה )על-)הכפר ביתין שמצפון

שכם של ימינו לערך( ידועים, קל לאתר את מקומה של שילה. בעניין זה מסייע  -העתיקה )כביש ירושלים 

בידינו גם מקור מאוחר יותר: אוסביוס, בישוף הכנסייה מקיסריה במאה הרביעית לספירה, כותב עליה: 

ם האזור שנקרא על שם "...והיא בי"ב מילים )מניאפוליס( בעקרבטני". ניאפוליס היא שכם ועקרבטני היה ש

מזרח לשילה. בנוסף לתיאורים המאלפים במקורות -עיר ששמה השתמר בכפר הערבי עקרבה המצוי מצפון

 16-ההיסטוריים, חשוב לציין את השתמרותו של השם הקדום בשם הכפר שהיה קיים עדיין במקום במאה ה

וגי באתר מתאים לתולדותיה של סילון, ואת העובדה שהממצא הארכיאול -לספירה ובשם המעיין הסמוך 

 שילה, כפי שהן מצטיירות מן העדויות הספרותיות.

תל שילה שוכן במרכזה של ארץ אפרים, בקצה הצפוני של עמק פורה מוקף הרים, מעט מזרחה לכביש 

הראשי המוביל מירושלים לשכם. בקרבתו יש, כאמור, מעיין גדול שסיפק מים לעיר הקדומה. התל, ששטחו 

דונם, מוקף מדרונות תלולים ממזרח, מצפון וממערב, כך שבצדדים אלה קל היה להגן עליו.  30די מגיע לכ

קדם. על ראשו של התל -הגישה אליו נוחה רק מדרום, וזה היה, ככל הנראה, מקום הכניסה אל העיר בימי

-קופה הרומיתמ' מעל פני הים( ובמדרונו הדרומי נמצאים שרידי היישובים המאוחרים מן הת 714)גובהו 

הביניים. במקומות אלה פגעה הבנייה המאוחרת במבנים של שילה המקראית ולכן יש לחפש -ביזאנטית ומימי

ידי סחף ובנייה מאוחרת. לפיכך -את שרידיה של זו האחרונה בשולי הגבעה ובחציה הצפוני, שלא נפגעו על

  .שם התרכזה חפירתנו
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הכנה משותפת לקראת מפגש בין בנות מצווה 

 מישוב נילי לבני בנות מצווה מישוב טלמון
 

 

 מטרות המפגש:

 מפגש ערכי בין אימהות ובנות. .1

 הכרות עם תושבי יישוב שכן.   .2

 דתיים וחילוניים, שחיים באותו מרחב. -למידה על הדומה והשונה בין שני סוגי אוכלוסיות .3

 ערך הסובלנות.הבנה של את משמעות וחשיבות  .4

 

  תכנית הערב:

 הערב יתקיים בישוב נילי בבית התרבות באולם הגדול.  .1

 האולם יהיה מסודר בכיסאות סביב שולחנות ערוכים במפות, שתייה וכיבוד קל/ פיצות. .2

 לו"ז הערב: .3

 קבלת פנים  – 19:30

 דף חתימות. -משחק הכרות – 19:50 – 19:40

 ות מעורבבות: אימהות ובנות משני הישובים. למידה בחברותא קבוצ – 20:05 – 19:50

 פעילות חווייתית, ליצנית רפואית. – 20:20 – 19:50

 הכנת שיפודים, עטופים בניילון לאריזה + כרטיסי ברכה. – 20:50 – 20:20

 סיכום המפגש בעזרת דף משוב.  – 21:00- 20:50

 

 אפשרויות נוספות: .4

 אימא יחד עם בתה מנגנות.פתיחה של קטע מוזיקלי שאימא או בת או גם  .א

 סדנא לשזירת פרחים. .ב
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 חלוקת תפקידים/ אחריות בין הנהגות הורים ומחנכות הכיתות:

 תאום קבלת בית התרבות בישוב, וברור הכשר של הפיצות בנילי. .1

 הצעת מחיר של ליצנית רפואית, ברכות/ טושים והכנת הזמנה לערב. .2

 .סכו"ם חד פעמי, חלב, סוכר, קפה ותהקנייה: שיפודים, חמצוצים, ניילון לאריזה  .3

 ציוד: אלבד, מערכת הגברה ומיחם.  .4

 הכנת דף למידה בחברותות וסיכום הפעילות. .5

 הכנת דף משוב מעוצב והכנת משחק ההכרות: דף חתימות. .6

 ארגון האולם ביום האירוע. .7

 תיעוד. .8
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 שתיים שלשם שלהן יש קשר לחג
 טו בשבט

 שתיים שעשו השנה חופשה
 באוהלים

אחת שהייתה השנה במשחק כדורסל 

 אמיתי
 -מזל טוב !  -אחת שנולדה החודש 

שזוכרות איזה סוג של שתיל/ עץ שתיים  לו""אחת שנולדה בח אחת שיש לה כלב בבית

 שתלו בשנה שעברה
 אחת שתמיד עומדת בזמנים

 לדה ישר "לישוב בונואחת ש
 היא גרה היום

 אחת שלא ראתה את הסרט שתיים שיש להן פיג'מה סגולה אחת שהיא הילדה הבכורה במשפחה

 ""מלך האריות" "              

 אחת שקראה את חתומהלא אחת שעדיין 
 "הארי פוטר"

 רנוע אחת שהשתתפה אי פעם בתנועת שתיים שאוהבות את היישוב בו הן גרות

 חתימותדף  - טלמון־  נילי מצווה בנות
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