
מנהיגות - מערך שיעור
הקדמה למורה.

אופציה א': שיעור יחיד. בין 45 דק' ל 90 דק'.

אופציה ב': לעשות מערך שיעורים של בין 1-4 שיעורים, 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 1 - יהושע.

קלף 2 - דבורה.

קלף 3 - גדעון.

קלף 4 - שאול.

קלף 5 - דוד.

קלף 6 - שמואל.

)קלף 7 - שופטים(.

שלב ב': מנהיגומטר
לאחר דיון בקבוצה קטנה, כל קבוצה צריכה למקם את המנהיג במנהיגומטר ]נספח 2[ יש 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 3[ ומנסים 

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

שמות י"ז, ט

־ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲע

ָהֱאֹלִהים  ּוַמֵּטה  ַהִּגְבָעה  ַעל ֹראׁש  ִנָּצב  ָאֹנִכי  ָמָחר  ָמֵלק 

ְּבָיִדי: 

יהושע כ"ד, כט

ַוָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ֶעֶבד ה' ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים: 

מה הופך את יהושע למנהיג לפי הפסוקים 

הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

דבורה 

שופטים ד', ה

ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת-ֹּתֶמר ְּדבֹוָרה ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית-ֵאל 

ְּבַהר ֶאְפָרִים ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּפט

שופטים ד', יד 

ַוֹּתאֶמר ְּדֹבָרה ֶאל ָּבָרק קּום ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ֶאת 

ִסיְסָרא ְּבָיֶדָך ֲהֹלא ה' ָיָצא ְלָפֶניָך

הפסוקים  לפי  למנהיגה  דבורה  את  הופך  מה 

הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בה?

שמואל 

שמואל א’, ח’, טו-טז

ָׁשָנה  ִמֵּדי  ְוָהַלְך  ַחָּייו  ְיֵמי  ֹּכל  ֶאת-ִיְׂשָרֵאל  ְׁשמּוֵאל  “ַוִּיְׁשֹּפט 

ֶאת-ִיְׂשָרֵאל  ְוָׁשַפט  ְוַהִּמְצָּפה  ְוַהִּגְלָּגל  ֵּבית-ֵאל  ְוָסַבב  ְּבָׁשָנה 

ֵאת ָּכל-ַהְּמקֹומֹות ָהֵאֶּלה”

שמואל א ב’, יח 

ּוְׁשמּוֵאל ְמָׁשֵרת ֶאת ְּפֵני ה’ ַנַער ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד:

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

גדעון

שופטים ח’, כב

"ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ִּגְדעֹון ְמָׁשל-ָּבנּו ַּגם-ַאָּתה ַּגם-

ִּבְנָך ַּגם ֶּבן-ְּבֶנָך  ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו ִמַּיד ִמְדָין

שופטים ז', טז-יח 

ַוִּיֵּתן  ָהִאיׁש ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים  ַוַּיַחץ ֶאת ְׁשֹלׁש ֵמאֹות  )טז( 

ַהַּכִּדים:  ְּבתֹוְך  ְוַלִּפִדים  ֵרִקים  ְוַכִּדים  ֻּכָּלם  ְּבַיד  ׁשֹוָפרֹות 

)יז( ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא 

־ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּתֲעׂשּון: )יח( ְוָתַק

ְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר ָאֹנִכי ְוָכל ֲאֶׁשר ִאִּתי ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפרֹות ַּגם 

ַאֶּתם ְסִביבֹות ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַוֲאַמְרֶּתם ַלה' ּוְלִגְדעֹון:

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

נספח 1



שאול )3(

שמואל א י”ד, כד-כז 

ֹיאַכל  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ָארּור  ֵלאֹמר  ָהָעם  ֶאת  ָׁשאּול  ַוֹּיֶאל 

ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב ְוִנַּקְמִּתי ֵמֹאְיַבי ְוֹלא ָטַעם ָּכל ָהָעם ָלֶחם: 

ֶדה:  ס )כה( ְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ַבָּיַער ַוְיִהי ְדַבׁש ַעל ְּפֵני ַהּׂשָ

יג  ַמּׂשִ ְוֵאין  ְּדָבׁש  ֵהֶלְך  ְוִהֵּנה  ַהַּיַער  ֶאל  ָהָעם  ַוָּיֹבא  )כו( 

ֹלא  ְויֹוָנָתן  )כז(  ֻבָעה:  ַהּׁשְ ֶאת  ָהָעם  ָיֵרא  ִּכי  ִּפיו  ֶאל  ָידֹו 

ַהַּמֶּטה  ְקֵצה  ֶאת  ַוִּיְׁשַלח  ָהָעם  ֶאת  ָאִביו  ְּבַהְׁשִּביַע  ָׁשַמע 

ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַוִּיְטֹּבל אֹוָתּה ְּבַיְעַרת ַהְּדָבׁש ַוָּיֶׁשב ָידֹו ֶאל ִּפיו 

ותראנה ַוָּתֹאְרָנה ֵעיָניו:

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

שאול )4(

שמואל א י”ד, מז-מח 

ָסִביב  ַוִּיָּלֶחם  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַהְּמלּוָכה  ָלַכד  ְוָׁשאּול  )מז( 

צֹוָבה  ּוְבַמְלֵכי  ּוֶבֱאדֹום  ַעּמֹון  ּוִבְבֵני  ְּבמֹוָאב  ֹאְיָביו  ְּבָכל 

ּוַבְּפִלְׁשִּתים ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְרִׁשיַע: )מח( ַוַּיַעׂש ַחִיל ַוַּיְך 

ֶאת ֲעָמֵלק ַוַּיֵּצל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ֹׁשֵסהּו: ס

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

שאול )1(

שמואל א י’, י-יא 

)י( ַוָּיֹבאּו ָׁשם ַהִּגְבָעָתה ְוִהֵּנה ֶחֶבל ְנִבִאים ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח 

יֹוְדעֹו  ָּכל  ַוְיִהי  )יא(  ְּבתֹוָכם:  ַוִּיְתַנֵּבא  ֱאֹלִהים  רּוַח  ָעָליו 

ֵמִאְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ִעם ְנִבִאים ִנָּבא ַוֹּיאֶמר ָהָעם 

ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַמה ֶּזה ָהָיה ְלֶבן ִקיׁש ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים:

שמואל א י”א, ד-ה 

)ד( ַוָּיֹבאּו ַהַּמְלָאִכים ִּגְבַעת ָׁשאּול ַוְיַדְּברּו ַהְּדָבִרים ְּבָאְזֵני 

ְוִהֵּנה ָׁשאּול  ַוִּיְבּכּו: )ה(  ַוִּיְׂשאּו ָכל ָהָעם ֶאת קֹוָלם  ָהָעם 

ִּכי  ָּלָעם  ַמה  ָׁשאּול  ַוֹּיאֶמר  ֶדה  ַהּׂשָ ִמן  ַהָּבָקר  ַאֲחֵרי  ָּבא 

ִיְבּכּו ַוְיַסְּפרּו לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש:

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

שאול )2(

שמואל א י”א, יא-יב 

)יא( ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֶׂשם ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים 

ַוָּיֹבאּו ְבתֹוְך ַהַּמֲחֶנה ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַוַּיּכּו ֶאת ַעּמֹון ַעד 

ְׁשַנִים  ָבם  ִנְׁשֲארּו  ְוֹלא  ַוָּיֻפצּו  ַהִּנְׁשָאִרים  ַוְיִהי  ַהּיֹום  ֹחם 

ָיַחד:  

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



שאול )6(

)ד( ַוָּיֹבאּו ַהַּמְלָאִכים ִּגְבַעת ָׁשאּול ַוְיַדְּברּו ַהְּדָבִרים ְּבָאְזֵני 

ְוִהֵּנה ָׁשאּול  ַוִּיְבּכּו: )ה(  ַוִּיְׂשאּו ָכל ָהָעם ֶאת קֹוָלם  ָהָעם 

ִּכי  ָּלָעם  ַמה  ָׁשאּול  ַוֹּיאֶמר  ֶדה  ַהּׂשָ ִמן  ַהָּבָקר  ַאֲחֵרי  ָּבא 

ִיְבּכּו ַוְיַסְּפרּו לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש:

הפסוקים  לפי  למנהיג  שאול  את  הופך  מה 

הללו? אילו תכונות הנהגה מתגלות בו?

שאול )5(

שמואל א ט”ו, כו-כט 

)כו( ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ֹלא ָאׁשּוב ִעָּמְך ִּכי ָמַאְסָּתה 

ֶאת ְּדַבר ה' ַוִּיְמָאְסָך ה' ִמְהיֹות ֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל: ס )כז( 

)כח(  ַוִּיָּקַרע:  ְמִעילֹו  ִּבְכַנף  ַוַּיֲחֵזק  ָלֶלֶכת  ְׁשמּוֵאל  ַוִּיֹּסב 

ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְׁשמּוֵאל ָקַרע ה’ ֶאת ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶליָך 

ַהּיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמֶּמָּך: )כט( ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל ֹלא 

ְיַׁשֵּקר ְוֹלא ִיָּנֵחם ִּכי ֹלא ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם:

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

דוד )1(

שמואל א י”ז, מה-מז 

ְּבֶחֶרב  ֵאַלי  ָּבא  ַאָּתה  ַהְּפִלְׁשִּתי  ֶאל  ָּדִוד  ַוֹּיאֶמר  )מה( 

ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ה'  ְּבֵׁשם  ֵאֶליָך  ָבא  ְוָאֹנִכי  ּוְבִכידֹון  ּוַבֲחִנית 

ְיַסֶּגְרָך  ַהֶּזה  ַהּיֹום  )מו(  ֵחַרְפָּת:  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ַמַעְרכֹות 

ה' ְּבָיִדי ְוִהִּכיִתָך ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֹראְׁשָך ֵמָעֶליָך ְוָנַתִּתי ֶּפֶגר 

ַמִים ּוְלַחַּית ָהָאֶרץ  ַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ַהּיֹום ַהֶּזה ְלעֹוף ַהּשָׁ

ְוֵיְדעּו  )מז(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים  ֵיׁש  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוֵיְדעּו 

ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ִּכי ֹלא ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוִׁשיַע ה' ִּכי ַלה' 

ַהִּמְלָחָמה ְוָנַתן ֶאְתֶכם ְּבָיֵדנּו:

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

דוד )2(

שמואל ב ה’, א-ה 

ַוֹּיאְמרּו  ֶחְברֹוָנה  ָּדִוד  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ָּכל  ַוָּיֹבאּו  )א( 

ַּגם  ֶאְתמֹול  ַּגם  )ב(  ֲאָנְחנּו:  ּוְבָׂשְרָך  ַעְצְמָך  ִהְננּו  ֵלאֹמר 

מוציא  ָהִייָתה  ַאָּתה  ָעֵלינּו  ֶמֶלְך  ָׁשאּול  ִּבְהיֹות  ִׁשְלׁשֹום 

ַהּמֹוִציא ְוַהֵּמִביא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ה' ְלָך ַאָּתה ִתְרֶעה 

ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְלָנִגיד ַעל  ִיְׂשָרֵאל: )ג( 

ָלֶהם  ַוִּיְכֹרת  ֶחְברֹוָנה  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ָּכל  ַוָּיֹבאּו 

ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ה' ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך 

ַעל ִיְׂשָרֵאל: פ 

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



דוד )3(

שמואל ב ו’, ב-ג 

ְיהּוָדה  ִמַּבֲעֵלי  ֲאֶׁשר ִאּתֹו  ָהָעם  ְוָכל  ָּדִוד  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם  )ב( 

ם ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר  ִנְקָרא ֵׁשם ֵׁשם  ְלַהֲעלֹות ִמּׁשָ

ה’ ְצָבאֹות ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים ָעָליו:  

שמואל ב ז’, א-ג 

)א( ַוְיִהי ִּכי ָיַׁשב ַהֶּמֶלְך ְּבֵביתֹו ַוה’ ֵהִניַח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל 

ָאֹנִכי  ָנא  ְרֵאה  ַהָּנִביא  ָנָתן  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר  )ב(  ֹאְיָביו: 

ַהְיִריָעה:  ְּבתֹוְך  ֹיֵׁשב  ָהֱאֹלִהים  ַוֲארֹון  ֲאָרִזים  ְּבֵבית  יֹוֵׁשב 

)ג( ַוֹּיאֶמר ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶלְך ֹּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה ִּכי 

ה' ִעָּמְך: ס

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



נספח 2: מנהיגומטר

המנהיגומטר מעשיותרוחניות

מקומיות

ארציות



נספח 3 - דף מקורות עם מכלול הפסוקים

יהושע
1. שמות י"ז, ט 

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֹראׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּטה ָהֱאֹלִהים ְּבָיִדי:

2. יהושע כ"ד, כט

ַוָּיָמת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ֶעֶבד ה' ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים: 

שופטים
3. שופטים ד', ה

ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת-ֹּתֶמר ְּדבֹוָרה ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית-ֵאל ְּבַהר ֶאְפָרִים ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּפט

4. שופטים ד', יד 

ַוֹּתאֶמר ְּדֹבָרה ֶאל ָּבָרק קּום ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ֶאת ִסיְסָרא ְּבָיֶדָך ֲהֹלא ה' ָיָצא ְלָפֶניָך

5. שופטים ח', כב

"ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ִּגְדעֹון ְמָׁשל-ָּבנּו ַּגם-ַאָּתה ַּגם-ִּבְנָך ַּגם ֶּבן-ְּבֶנָך  ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו ִמַּיד ִמְדָין

6. שופטים ז', טז-יח 

)טז( ַוַּיַחץ ֶאת ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים ַוִּיֵּתן ׁשֹוָפרֹות ְּבַיד ֻּכָּלם ְוַכִּדים ֵרִקים ְוַלִּפִדים ְּבתֹוְך ַהַּכִּדים: )יז( ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני 

ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּתֲעׂשּון: )יח( ְוָתַקְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר ָאֹנִכי ְוָכל ֲאֶׁשר ִאִּתי ּוְתַקְעֶּתם 

ַּבּׁשֹוָפרֹות ַּגם ַאֶּתם ְסִביבֹות ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַוֲאַמְרֶּתם ַלה' ּוְלִגְדעֹון:

שמואל
7. שמואל א', ח', טו-טז

"ַוִּיְׁשֹּפט ְׁשמּוֵאל ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֹּכל ְיֵמי ַחָּייו ְוָהַלְך ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוָסַבב ֵּבית-ֵאל ְוַהִּגְלָּגל ְוַהִּמְצָּפה ְוָׁשַפט ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל-ַהְּמקֹומֹות 

ָהֵאֶּלה"  

8. שמואל א ב', יח 

ּוְׁשמּוֵאל ְמָׁשֵרת ֶאת ְּפֵני ה' ַנַער ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד:

9. שמואל א ז', ח-יג 

)ח( ַוֹּיאְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֲחֵרׁש ִמֶּמּנּו ִמְּזֹעק ֶאל ה' ֱאֹלֵהינּו ְוֹיִׁשֵענּו ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים: )ט( ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ְטֵלה ָחָלב ֶאָחד 

ויעלה ַוַּיֲעֵלהּו עֹוָלה ָּכִליל ַלה' ַוִּיְזַעק ְׁשמּוֵאל ֶאל ה' ְּבַעד ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעֵנהּו ה': )י( ַוְיִהי ְׁשמּוֵאל ַמֲעֶלה ָהעֹוָלה ּוְפִלְׁשִּתים ִנְּגׁשּו ַלִּמְלָחָמה 

ְּבִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרֵעם ה' ְּבקֹול ָּגדֹול ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ְּפִלְׁשִּתים ַוְיֻהֵּמם ַוִּיָּנְגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל: )יא( ַוֵּיְצאּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהִּמְצָּפה ַוִּיְרְּדפּו ֶאת 

ן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ֶאֶבן ָהָעֶזר ַוֹּיאַמר ַעד   ְּפִלְׁשִּתים ַוַּיּכּום ַעד ִמַּתַחת ְלֵבית ָּכר: )יב( ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאֶבן ַאַחת ַוָּיֶׂשם ֵּבין ַהִּמְצָּפה ּוֵבין ַהּׁשֵ

ֵהָּנה ֲעָזָרנּו ה': )יג( ַוִּיָּכְנעּו ַהְּפִלְׁשִּתים ְוֹלא ָיְספּו עֹוד ָלבֹוא ִּבְגבּול ִיְׂשָרֵאל ַוְּתִהי ַיד ה' ַּבְּפִלְׁשִּתים ֹּכל ְיֵמי ְׁשמּוֵאל:



שאול
10. שמואל א י', י-יא 

)י( ַוָּיֹבאּו ָׁשם ַהִּגְבָעָתה ְוִהֵּנה ֶחֶבל ְנִבִאים ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים ַוִּיְתַנֵּבא ְּבתֹוָכם: )יא( ַוְיִהי ָּכל יֹוְדעֹו ֵמִאְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום 

ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ִעם ְנִבִאים ִנָּבא ַוֹּיאֶמר ָהָעם ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַמה ֶּזה ָהָיה ְלֶבן ִקיׁש ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים:

11. שמואל א י"א, ד-ה 

)ד( ַוָּיֹבאּו ַהַּמְלָאִכים ִּגְבַעת ָׁשאּול ַוְיַדְּברּו ַהְּדָבִרים ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוִּיְׂשאּו ָכל ָהָעם ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו: )ה( ְוִהֵּנה ָׁשאּול ָּבא ַאֲחֵרי ַהָּבָקר ִמן 

ֶדה ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ַמה ָּלָעם ִּכי ִיְבּכּו ַוְיַסְּפרּו לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש: ַהּׂשָ

12. שמואל א י"א, יא-יב 

־)יא( ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֶׂשם ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים ַוָּיֹבאּו ְבתֹוְך ַהַּמֲחֶנה ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַוַּיּכּו ֶאת ַעּמֹון ַעד ֹחם ַהּיֹום ַוְיִהי ַהִּנ

ְׁשָאִרים ַוָּיֻפצּו ְוֹלא ִנְׁשֲארּו ָבם ְׁשַנִים ָיַחד:  

13. שמואל א י"ד, כד-כז 

ַוֹּיֶאל ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ֵלאֹמר ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹיאַכל ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב ְוִנַּקְמִּתי ֵמֹאְיַבי ְוֹלא ָטַעם ָּכל ָהָעם ָלֶחם: ס )כה( ְוָכל ָהָאֶרץ 

ֻבָעה: )כז(  יג ָידֹו ֶאל ִּפיו ִּכי ָיֵרא ָהָעם ֶאת ַהּׁשְ ֶדה: )כו( ַוָּיֹבא ָהָעם ֶאל ַהַּיַער ְוִהֵּנה ֵהֶלְך ְּדָבׁש ְוֵאין ַמּׂשִ ָּבאּו ַבָּיַער ַוְיִהי ְדַבׁש ַעל ְּפֵני ַהּׂשָ

ְויֹוָנָתן ֹלא ָׁשַמע ְּבַהְׁשִּביַע ָאִביו ֶאת ָהָעם ַוִּיְׁשַלח ֶאת ְקֵצה ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַוִּיְטֹּבל אֹוָתּה ְּבַיְעַרת ַהְּדָבׁש ַוָּיֶׁשב ָידֹו ֶאל ִּפיו ותראנה 

ַוָּתֹאְרָנה ֵעיָניו:

14. שמואל א י"ד, מז-מח 

)מז( ְוָׁשאּול ָלַכד ַהְּמלּוָכה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֶחם ָסִביב ְּבָכל ֹאְיָביו ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני ַעּמֹון ּוֶבֱאדֹום ּוְבַמְלֵכי צֹוָבה ּוַבְּפִלְׁשִּתים ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה 

ַיְרִׁשיַע: )מח( ַוַּיַעׂש ַחִיל ַוַּיְך ֶאת ֲעָמֵלק ַוַּיֵּצל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ֹׁשֵסהּו: ס

15. שמואל א ט"ו, כו-כט 

)כו( ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ֹלא ָאׁשּוב ִעָּמְך ִּכי ָמַאְסָּתה ֶאת ְּדַבר ה' ַוִּיְמָאְסָך ה' ִמְהיֹות ֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל: ס )כז( ַוִּיֹּסב ְׁשמּוֵאל ָלֶלֶכת 

ַוַּיֲחֵזק ִּבְכַנף ְמִעילֹו ַוִּיָּקַרע: )כח( ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְׁשמּוֵאל ָקַרע ה' ֶאת ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶליָך ַהּיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמֶּמָּך: )כט( ְוַגם 

ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְיַׁשֵּקר ְוֹלא ִיָּנֵחם ִּכי ֹלא ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם:

דוד 
16. שמואל א י"ז, מה-מז 

)מה( ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ְוָאֹנִכי ָבא ֵאֶליָך ְּבֵׁשם ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 

ַמִים  ַהּׁשָ ַהֶּזה ְלעֹוף  ַהּיֹום  ְפִלְׁשִּתים  ַמֲחֵנה  ֶּפֶגר  ְוָנַתִּתי  ֵמָעֶליָך  ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֹראְׁשָך  ְוִהִּכיִתָך  ְּבָיִדי  ְיַסֶּגְרָך ה'  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֵחַרְפָּת: )מו( 

ּוְלַחַּית ָהָאֶרץ ְוֵיְדעּו ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ֵיׁש ֱאֹלִהים ְלִיְׂשָרֵאל: )מז( ְוֵיְדעּו ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ִּכי ֹלא ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוִׁשיַע ה' ִּכי ַלה' ַהִּמְלָחָמה 

ְוָנַתן ֶאְתֶכם ְּבָיֵדנּו:
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17. שמואל ב ה', א-ה 

)א( ַוָּיֹבאּו ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָּדִוד ֶחְברֹוָנה ַוֹּיאְמרּו ֵלאֹמר ִהְננּו ַעְצְמָך ּוְבָׂשְרָך ֲאָנְחנּו: )ב( ַּגם ֶאְתמֹול ַּגם ִׁשְלׁשֹום ִּבְהיֹות ָׁשאּול ֶמֶלְך 

ָעֵלינּו ַאָּתה ָהִייָתה מוציא ַהּמֹוִציא והמבי ְוַהֵּמִביא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ה' ְלָך ַאָּתה ִתְרֶעה ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְלָנִגיד 

ַעל  ִיְׂשָרֵאל: )ג( ַוָּיֹבאּו ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶחְברֹוָנה ַוִּיְכֹרת ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ה' ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ַעל 

ם  ה ֳחָדִׁשים ּוִבירּוָׁשלִַ ִיְׂשָרֵאל: פ )ד( ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָּדִוד ְּבָמְלכֹו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמָלְך: )ה( ְּבֶחְברֹון ָמַלְך ַעל ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשּׁשָ

ָמַלְך ְׁשֹלִׁשים ְוָׁשֹלׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה:  

18. שמואל ב ו', ב-ג 

ם ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר  ִנְקָרא ֵׁשם ֵׁשם ה' ְצָבאֹות ֹיֵׁשב ַהְּכ ־)ב( ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמַּבֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמּׁשָ

ֻרִבים ָעָליו:  

19. שמואל ב ז', א-ג 

)א( ַוְיִהי ִּכי ָיַׁשב ַהֶּמֶלְך ְּבֵביתֹו ַוה' ֵהִניַח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל ֹאְיָביו: )ב( ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ָנָתן ַהָּנִביא ְרֵאה ָנא ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֲאָרִזים ַוֲארֹון 

ָהֱאֹלִהים ֹיֵׁשב ְּבתֹוְך ַהְיִריָעה: )ג( ַוֹּיאֶמר ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶלְך ֹּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה ִּכי ה' ִעָּמְך: ס



נספח 4 - הקלף שלי

שם: 

מה למדתי מהמנהיגים שלמדתי עליהם?

תכונות  בעצמי  שגיליתי  שלי  אחד  זכרון 

של מנהיג?

הייתי  מנהיג  של  נוספות  תכונות  אילו 

רוצה שיהיו בי?


