
לאחר שהכרנו את פרק א‘ בספר שמואל, נעסוק בו היום מזוית נוספת, כפתיחה לכל התקופה של 
ספר שמואל.

בפעילות כל תלמיד צריך לסמן בסמרטפון שלו את כל המקומות בפרק בהם 
אחת,  פעם  נזכר  "א-להים"  ושם  פעמים   23 נזכר  י-ה-ו-ה  שם  ה'.  שם  מופיע 

כלומר בסך הכל 24 פעמים.

לפעילות יש מטרה כפולה. ברמה הפדגוגית - תלמיד מתמודד לבדו עם קריאה 
לבצע.   משימה  לו  שיש  מכיוון  הפרק,  את  לקרוא  מוטיבציה  לו  ויש  פרק,  של 
בנוסף לכך, התלמיד מכיר את מושכ המילה המנחה מתוך למידה פעילה. ברמת 
ובעל  חריג  הוא  בפרק  ה‘  שם  אזכור  עניין  מיד  שנראה  כפי   - השיעור  מהלך 

משמעות.

עזרי הוראה טכנולוגיים

פתיחה לספר שמואל

פעילות

דיון

המורה ידגיש בפני התלמידים שזו כמות חריגה של הופעת שם ה' בפרק. להעלות את השאלה: מה 
משמעות העובדה ששם ה' מופיע בפרק כל כך הרבה פעמים?

תוך כדי הדיון נגלה שכל הסיפור של שמ“א פרק א‘ סובב סביב היחסים בין ה‘ לאדם:

- המאמץ הקבוע של אלקנה לעלות למשכן, ולעבוד את ה', להשתחוות לה', לזבוח לה' (חוזר כמה וכמה פעמים 
בפרק). אם יש זמן ניתן להרחיב ולהסביר שהמשכן באותם ימים לא היה מקום מרכזי וידוע לכל העם, ואלקנה 

מייצר מהפכה של עליה למשכן והתקרבות לעבודת ה'.

- העקרות של חנה איננה מוצגת כקושי סתמי, אלא כקושי שמגיע מאת ה': ה' סוגר את רחמה.

- בהתאם לכך, גם חנה איננה מנסה תרופות, אלא מתפללת לה' ומבקשת שיפתור את מצוקתה.

- חנה מבטיחה לתת לה' את הבן שיוולד לה. מעשה חריג ואלטרואיסטי. היא מבינה שהסיפור של העקרות 
שלה איננו משהו אישי אלא קשור לרצון ה', והילד שיוולד לה צריך להיות קשור למשכן, ולעבודת ה', ואולי 

ממשיך את הדרך של אלקנה בהתקרבות לעבודת ה' ולמשכן.

- אכן, ה' נותן לחנה בן, וחנה ממלאת את נדרה ונותנת את הבן לה'.

- הבן הזה הוא שמואל, שיחולל מהפכה בהנהגה של עם ישראל ובקשר של עם ישראל לה'.

למעבר לפעילות, 
לחצו כאן או סרקו 

את הקוד
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ספר שמואל פותח תקופה חדשה. בספר שופטים הנוכחות של ה' הייתה מאד רחוקה, המשכן לא 
עריות,  גילוי  זרה,  עבודה  של  חטאים  מאד  הרבה  יש  אנשים.  של  בחייהם  נוכח  איננו  כמעט  היה 
אלימות, שפיכות דמים, בפרקים האחרונים של הספר חוזר שוב ושוב המשפט "אין מלך בישראל" 
ולכן  - אין שלטון או הנהגה מסודרים בתקופת השופטים,  יכול להתפרש במובן המילולי  - אשר 
העם מפורד ומגיע לעיוותים חברתיים ומוסריים קשים. אך ניתן גם להבין ביטוי זה במובן הרוחני - 

"אין להם אלקים".

בראשיתו של ספר שמואל, אלקנה וחנה מתחילים תנועה חדשה של חזרה אל המשכן ואל עבודת 
ה',  שמואל בנם ימשיך את המגמה הזו, ובתקופה של ספר שמואל ותחילת מלכים נראה שנוכחות 
ה' בחיי עם ישראל תהיה הרבה יותר מרכזית: תוקם מלכות בעם ישראל, יבנה המקדש, ויהיו נביאים 

רבים שיביאו את דבר ה' לעם.

סיכום


