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 מבוא

, וניצחו אותם: יריחו, העי, מלכי יצאו ישראל לסדרה של מלחמות כנגד עמי כנעןכללית מתוך ספר יהושע כרקע לספר: בימי יהושע, ותחת הנהגתו,  סקירה

)"הארץ הנשארת", הדרום ומלכי הצפון. לעת זקנת יהושע, ציווה עליו הקב"ה להפיל את הארץ בנחלות לשבטים, על אף שהיו חבלי ארץ שטרם נכבשו 

טים, וגם הבדלת ערי מקלט וערי הלויים שבט שבט ונחלתו. חלוקת הנחלות לשב -משימה זו של ירושת הנחלות הוטלה על כתפי השבטים  יהושע פרק יג(. 

בטרם מותו הזהיר  נעשו בימי יהושע, אך לא הושלמו. לאחר מות יהושע נדרשו השבטים לעלות איש איש לנחלתו, ולהשלים את הורשתה ויישובה. –

 אל בארץ ישראל תלויים בעבודת השם. יהושע את עם ישראל שעליהם לדבוק באמונתם בה' ולא להיגרר אחרי ע"ז של עמי כנען, והבהיר שחיי עם ישר

 הספר.כרקע להבנת  –של חלוקת הנחלות  מפההצגת 

הספר יעסוק בשורה של אנשים שהנהיגו את העם, או חלקים "שופט" הוא מנהיג, שופט" ומדוע נקרא הספר בשם זה: "מהו  –"שופטים"  –שם הספר 

מנהיג לבין "שופט" בספר שופטים שהוא , המוכר בימינו כיושב בדין יש להבדיל בין המושג "שופט" ממנו, לתקופות מסוימות, בעיקר כנגד איום וסכנות.

 מקומי )או מנהיג לשעה( הפועל באופן מדיני וצבאי )וגם יכול לשפוט את העם(.

י השמות? הסתיימה תקופה שבה אפשר לשאול: מה ניתן ללמוד מהשוואת שם הספר שלמדנו, "יהושע", לספר "שופטים"? מה ההבדל בין שנ שם הספר

כל אחד לתקופה מסוימת, לצורך מסוים,  –אדם אחד מנהיג את כל העם, בצורה מסודרת מלאה ורציפה, ומתחילה תקופה שבה אנשים שונים מנהיגים 

 ולא תמיד את כל העם יחד. 
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 –, ותשובת ה' "מי יעלה לנו בתחילה" –: השאלה בה' ז-א

ֲאֹדִני  -כיבוש בזק ומלכה  –"יהודה יעלה"! ; הכיבוש הראשון 

; בני יהודה נוהגים באדני בזק הרשע כמנהגו עם המלכים  ֶבֶזק

ֲאֶשר ָעִשיִתי כֵּן אשר כבש, ואדני בזק מצדיק עליו את הדין:  " כַּ

ם  "!ֹלִהים-ִלי א   ִשלַּ

המשך כיבושי יהודה ומסירות נפשו על הארץ: יהודה  כא:-ח

; : ירושלים, חברון והענקים אשר בהכובש עירם בצורות וחזקות

קושי בכיבוש קרית ספר אשר נכבשת לבסוף על ידי עתניאל 

בן קנז; עכסה בת כלב, אשת עתניאל, מבקשת מכלב נחלה 

", לשאול את התלמידים מה לדעתם מות יהושע"ויהי אחרי  המבוכה לאחר מות יהושע

נעמוד על המבוכה כיצד לנהוג, ואיך להמשיך  השתנה לאחר מותו של יהושע, מה חסר?

 שהוא פניה אל האורים ותומים. "לשאול בה'"את ירושת הארץ ואת הפתרון 

 יהמשנה מי יהזה את חלקו בנפרד מה  שמאחר וכל שבט כוב ..בתחילה"."מי יעלה

ם כי כל אחד נלחם בעבור חלקו, אמר לנו כי כאשר "א: "? תשובת ה"מצודת דודהראשון לעלות

 "יעלה מי מהם בהכנעני ויגבר עליו, יביא המורך בלבם והתועלת לכולם

נחלת שמעון מובלעת בתוך נחלת יהודה ועל כן יש שותפות ביניהם  יהודה ושמעון

 .האיזורבירושת 



 ָהָבה"  -עם מקור מים על מנת להתיישב באזור הדרום היבש  (2)

ָתִני ֶנֶגב ְנתַּ  "!ִלי ְבָרָכה ִכי ֶאֶרץ הַּ

יהודה ממשיך וכובש אזורים בהרי יהודה ושפלת יהודה, אך 

 .העמק "כי רכב ברזל להם" -אחד מתקשה באזור 

אל היתה עיר -כיבוש בית אל בידי בני יוסף, גם בית כו:-כב

מצליחים מתאמצים לכבשה, ולבסוף ש. בני יוסף וביקשה לכ

ש מאנשי העיר אשר הראם את "מבוא ישל א בזכות סיוע

 .העיר"

ם הנזכרים ערים ומקומות שלא לו: לכל אחד משש השבטי-כז

; כך נשארו בארץ ערים ובהם כנעניים ואמוריים עובדי ירשו

בנחלת  –בנחלת מנשה, גזר  –עבודה זרה, כגון: בית שאן 

 בפרק  -המשך רקע להבנחלת אשר. )זהו גם  –אפרים,  עכו 

  ג(.-פס' א

ערים/איזורים שאותם כבש יהודה ונסמן אותם במפה: בזק,  נבקש מהתלמידים לזהות

ירושלים, חברון, דביר, צפת, עזה, אשקלון, עקרון, ההר, הנגב, השפלה. מכאן נלמד כי 

 .פי דבר ה'כרבה,  ובמסירות יהודה החל את הורשת ארצו בתנופה

אשר עמד בהסכם עם שמעון( ושמעון נאמר כי יהודה ) בפסוק יז :של ערים שמות כפולים

ת"היכו את " ב ְצפַּ ולא על צפת . מאחר ואנו רואים במפה כי מדובר על דרום הארץ יֹושֵּ

זוהי הזדמנות טובה להסביר לתלמידים כי בעבר מקומות רבים בגליל, המוכרת לנו כיום. 

יות עיר בשם "בית לחם" נקראים באותו שם, אך אל לנו לבלבל ביניהם. כך יכולה לה

 בצפון ובדרום. השם "צפת" מציין מקום הגבוה מסביבתו וצופה עליה.  

בפסוק ח נאמר כי בני יהודה כבשו את ירושלים ואילו בפסוק כא נאמר כי בני  ירושלים

בספר יהושע למדנו שירושלים היתה על גבול נחלות בנימין לא הורישו את ירושלים. 

מסבירים כי ירושלים היתה מחולקת בין )אבות דרבי נתן פרק לה(  חז"ליהודה ובנימין, ו

 שני שבטים אלו.

יש להבחין בין כיבוש לבין התנחלות. העיר נכבשה, אולם היבוסים שישבו בה  – ירושלים

 המשיכו לגור שם תחת שלטון ישראל. 

של נחלות השבטים ובהם שמות ערים, ולבקש מהם לתקוע  אפשר לתת לתלמידים מפה

 .דגלים אדומים במקומות כנעניים לא נכבשו
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במקום הסמוך לגלגל, מופיע מלאך ה' לאומי, במעמד  ה:-א

 –ונש מלאכת הירושה שלא הושלמה, והעמוכיח את העם על ו

ְרִתי לֹא" יֶכם ְוגַּם ָאמַּ ש אֹוָתם ִמְפנֵּ ", עם ישראל לא יזכה ֲאָגרֵּ

וִַּיְשאּו " –להשלים את ירושת הארץ ; התגובה לדברי המלאך 

וִַּיְקְראּו " –", שם המקום על שם המאורע וִַּיְבכּו קֹוָלם ָהָעם ֶאת

ם הּוא ֹבִכים שֵּ ָמקֹום הַּ  "הַּ

 ההתדרדרות לא החלה בימי יהושע וגם לא כל עוד חיו  י:-ו

ת ָכלהזקנים בני דורו " ה  ֲאֶשר ָראּו אֵּ ֲעשֵּ ָגדֹול ה'מַּ ֲאֶשר ָעָשה  הַּ

י ָהאָ " ֶתם לֹא ִתְכְרתּו ְבִרית ְליֹוְשבֵּ ה זֹאת ֲעִשיֶתם"ְואַּ זֹאת... מַּ במעמד בבוכים ישנה  ?ֶרץ הַּ

לא רק בגלל חוסר  :גם רמיזה לסיבה שבגללה לא השלימו בני ישראל את ירושת הארץ

ברית עם יושבי הארץ. אפשר לחזור ולבקש מהתלמידים התועלת שביכולת אלא גם בשל 

פס' כח, ל, פרק א )לדוגמה: מסים, ר' לגלות בפרק א איזו תועלת יכולה להיות מברית זו 

 .לה(

בה ולשאול אותם מהו הקשר בין פסוקים אלו -לתלמידים את פסוקים א ניתן להקריא

 עונש(-תוצאה, חטא-לפרק הקודם )סיבה

אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר במקומות כאלו  קריאת שם מקום על שם מאורע

פס'  כאבראשית פרק ב "ְשנֵּיֶהם ִנְשְבעּו ָשם ִכי" -בתורה ובספר יהושע )כמו: באר שבע 



"הבוכים" 

ומות 

 יהושע

(1) 

ל ". ההתדרדרות החלה רק בדור השני אשר קם אחריו ְלִיְשָראֵּ

ם ֶאת ה' ָיְדעּו ֶאת ֲאֶשר לֹא" ל ְוגַּ ֲעֶשה ֲאֶשר ָעָשה ְלִיְשָראֵּ מַּ  "הַּ

לֹוִתי" –גלגל לא, וכן:  יֹום גַּ ת ֶאת הַּ יֶכם ֶחְרפַּ ֲעלֵּ ִים מֵּ פס' ט או:  וכן:  ה" ביהושע פרק ִמְצרַּ

 העיר צפת ששמה הוסב לחרמה בפרק הקודם , ועוד רבים(  

אל השאירו צריך לשאול כאן את התלמידים: אם בני ישרוישאו העם את קולם ויבכו 

מובלעות נכריות ביודעין, מדוע הם בוכים כאשר המלאך מכריז שהקב"ה לא יסייע יותר 

גם בירושת הארץ?? נשמע את תשובות התלמידים, אשר תובלנה אותנו להכרה כי 

לאחר תוכחה אנו אמנם דברים הנעשים מתוך בחירה אינם מייצגים את רצוננו הכן, ו

היא מעלה, ואכן אנו רואים תקופות  –טה והבכי עצם החר מכים על חטא.מצטערים ו

 בימי השופטים שעם ישראל כן עושה רצון ה', מתגבר על אויביו.גם שונות 

אינם דומים אלו שראו בעיניהם את ניסי ה' במצרים  המפגש הישיר עם הקב"העצמת 

מחיש בכיתה תהליך שבו חוויה ומסר . ניתן להעל כך ובמדבר, לבין אלו שרק שמעו

. בפסוקים אלו עולה גם מקומם החשוב של עצמו מבעל הדבר יםעובר םכאשר ה יםחלשנ

 בנים.דור ההאבות לדור מסורת מה, וכן חשיבות העברת בחברה הזקנים

כפר מזוהה כיום ב קברו של יהושעתמנת חרס שבנחלת אפרים.  –מקום קבורת יהושע 

 . אריאלכק"מ צפונית מערבית ל 'כיפל חארת הערבי

 

השופטים 

מעגל  –

 התקופה

(1) 

 

 

 מעגל ההתדרדרות: כג: -יא

: איתור מילות החטא: "ויעשו הרע", "ויעזבו", "ויכעיסו", יג-יא

 חטא"ויעבדו לבעל" והכותרת: ה

: איתור מילות העונש: "ויחר אף", "ויתנם ביד שסים", טו-יד 

 עונש"וימכרם ביד", "יד ה' היתה בם לרעה" והכותרת: ה

החוזרת: "שופט", "שופטים": "ויקם ה' : איתור המילה יט-טז

הישועה, או: שפטים", וכי הקים להם ה' שפטים" והכותרת: 

 השופט.

 

השארת העמים בארץ הופכת : ה-א גוכן פרק  כג-כ בפרק 

אם יעבדו את )"התקופה לאורך בני ישראל לנסיון עבור 

 מצודת דוד( –" אלהיהם אם לא

לאחר שהתלמידים יזהו את שלש חלקי התהליך נעמיק בחלק השלישי,  מעגל חוזר 

ט ִעם ה'ְוָהָיה יט ונראה כי כל התהליך חוזר על עצמו: "-בפסוקים יח ֹשפֵּ ְוהֹוִשיָעם ִמיַּד  הַּ

ט... שֹופֵּ י הַּ יֶהם ֹכל ְימֵּ ט  ֹאְיבֵּ שֹופֵּ ֲאבֹוָתם" ְוָהָיה ְבמֹות הַּ בּו ְוִהְשִחיתּו מֵּ בה והזעקה . התשוָישֻׁ

שהביאו להקמת השופט לא מחזיקות מעמד לאחר מותו, ושוב העם ניגף ביד אויביו. זהו 

 שנה! 300תהליך המאפיין תקופה ארוכה מאד של למעלה מ

בתרשים ויזואלי, ניתן להמחיש את התהליך כמעגל סגור, אולם מדויק יהיה לשרטט אותו 

ה מנקודת המוצא של הדור שקדם כמעגל ספיראלי שבו נקודת המוצא של כל דור נמוכ

בּו ְוִהְשִחיתּו לו: " . לאורך התקופה יש תהליך של שחיקה מדורו של עתניאל ֲאבֹוָתםמֵּ ָישֻׁ

 הסמוך לימי יהושע עד לדורותיהם של של יפתח ושמשון. 

ם  ִכי" -בתרשים ניתן להוסיף בין שלב העונש לשלב השופט את הצעקה  ִמנֲַּאָקָתם  ה'ִיָנחֵּ

יֶהם יֶהם ְוֹדֲחקֵּ י ֹלֲחצֵּ  "ִמְפנֵּ

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%9C_%D7%97%D7%90%D7%A8%D7%AA%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%9C_%D7%97%D7%90%D7%A8%D7%AA%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%9C_%D7%97%D7%90%D7%A8%D7%AA%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C


 

 

 עתניאל

(1) 

 

 

 

 ג

 

 -עבודת הבעל ושכחת ה', ובעקבותיו העונש  –החטא  יא:-ז

בני ישראל נכנעים לכושן רשעתים מלך ארם נהרים )בהעלאת 

מס וכדו'( ; לאחר זעקה לרבש"ע מקים ה' את השופט הראשון 

עתניאל בן קנז אשר זוכה לרוח ה' במשפט ישראל ובהצלתם  –

 מיד כושן לתקופה ממושכת )"ארבעים שנה"( 

 

 

אפשר לשאול את התלמידים אלו פרטים אנו יודעים על עתניאל מפרק  עתניאל בן קנז

 א:  הוא אחי כלב )מאם( ; כבש את קרית ספר ; נשוי לעכסה בת כלב

כיון שזהו השופט הראשון, והסמוך לפרק ב, אפשר להתאים את  השופט הראשון

השופט.  –)זעקה(  -עונש   –מפרק ג לשלבי המעגל שלמדנו בפרק ב: חטא הפסוקים 

 כך אפשר לחבר את השיעור על עתניאל ליחידת הלימוד הקודמת.

אפשר גם להשתמש בלימוד על השופט הראשון להכנת טבלה בסיסית שתלווה אותנו 

ים לאורך הספר. נשאל את התלמידים אלו פרטים עשויים לחזור על עצמם? אלו פרט

, בפסוקים מעניינים אותנו? )פרק, שם האויב, שם השופט, אורך השעבוד, ביטוי מרכזי

חשוב לא פחות (. כמה זמן שקטה הארץל ,שבטו של השופטמעשה מיוחד ומרכזי, 

להוסיף עמודה שנמלא בסוף הלימוד ובה תשובות תלמידי הכיתה לשאלה: מה למדנו 

 מהדמות/מהמעשה.

 של השופט הראשון ונשאיר את הטבלה להמשך הלימוד נמלא את הפרטים בשלב זה 

המופיעים בפסוק י ומה ניתן ללמוד על עתניאל מכל אחד ניתן למנות את הפעלים 

 מהם

יצא למלחמה כנגד כושן, גבר עליו והכניע אותו "ותעז  ליאעתנהמחשת המרחק במפה 

? במרחק רב מאד מארץ ישראל )למעלה ידו על כושן רשעתים"  היכן היא ארם נהרים

 מאלף ק"מ!( הדבר מלמד על מעלתו הרוחנית של עתניאל, ועל גבורתו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינֵּי ה'" – החטא :טו-יב ע ְבעֵּ ֲעשֹות ָהרַּ ל לַּ י ִיְשָראֵּ ;  וַֹּיִספּו ְבנֵּ

עגלון מלך מואב אוסף אליו את בני עמון ועמלק  - השעבוד

ומרחיב את גבולו אל תוך נחלת בנימין תוך שהוא כובש את 

 – הזעקהשנה ;  18יריחו, השעבוד נמשך  –"עיר התמרים" 

ל ֶאל וִַּיְזֲעקּו ְבנֵּי" הּוד ֶבן - המושיעה' ;  ִיְשָראֵּ ָרא ֶבן אֵּ ְיִמיִני  גֵּ הַּ

 )מבנימין(

אשר הביאה מנחה למלך עגלון,   בא עם משלחתאהוד כה: -טו

; ולאחר ששב עימם עד הגלגל סב לאחוריו וחזר לארמון לבדו 

. אהוד חזר לבדו לארמון 1   הצלתו של אהוד נבעה מצירוף של דברים רבים: יד ההשגחה

ָרה" –. המלך ישב במקום מבודד 2 לאחר שהמשלחת עזבה   ְמקֵּ ֲעִליַּת הַּ כשאמר . 3  "בַּ

ֶתר  ר סֵּ ֶמֶלְך" ציווה המלך להוציא את כל הנמצאים בחדראהוד למלך "ְדבַּ ֶליָך הַּ  . 4  ִלי אֵּ

ר א ֶליָך" -כשאמר אהוד לעגלון "ְדבַּ ִאיש . אהוד היה "5   ולעברוגחן עגלון קם  ֹלִהים ִלי אֵּ

ר יַּד ָדיוואת חרבו הקצרה בלאו הכי חגר " )שמאלי( "ְיִמינֹו ִאטֵּ ת ְלמַּ חַּ ובמקום בלתי , "ִמתַּ

ל ֶיֶרְך ְיִמינֹו" –שגרתי  " )בעוד שלוחמים רגילים חוגרים חרבם על ירך שמאל, שתהא עַּ

אהוד היה מצויד בחרב . 7   )פס' יז( ִאיש ָבִריא ְמֹאד" עגלון היה ". 6נוחה לישלף בימינם(  

יֹות") המחודדת משני צדיה )"ֹגֶמד ָאְרָכּה"(קצרה  כך שכל החרב, כולל הניצב, ( "ְוָלּה ְשנֵּי פֵּ



אהוד בן 

 גרא

(2) 

 

 ג

אהוד נותר לבדו עם עגלון מלך מואב, הרג אותו ונמלט בחזרה 

בחזרתו ;  )ר' הרחבה בהצעות להוראה( להרי אפרים ובנימין

מההרים, אשר ירדו  תקע אהוד בשופר והזעיק את בני ישראל

דו את מעברות הירדן  והיכו את כל לוחמי מואב הפזורים  לכ

 "וִַּתְשֹקט ָהָאֶרץ ְשמֹוִנים ָשָנהבשטחם ; השלטון שב לישראל "

הכאת  :שמגר בן ענת, נזכר בעבור מעשה אחד שעשהלא: 

ש וַּיְַּך ֶאת" -פלשתים בצורה בלתי שגרתית  אֹות -ְפִלְשִתים שֵּ מֵּ

ד  ִאיש ְלמַּ ָבָקרְבמַּ  –הרועה את הבקר כלי שבעזרתו מכוון ) "הַּ

 מוט ובראשו חוד מתכתי לדרבון(

ֶלב  וַָּיבֹא גַּם" –היה לראותה  ולא ניתןנכנסה בבשרו של עגלון  חֵּ ב וִַּיְסֹגר הַּ הַּ לַּ ר הַּ חַּ ִנָצב אַּ הַּ

ב הַּ לַּ ד הַּ . הדם לא יצא דרך הפצע, אלא דרך מקום ההפרשות  מראה שבודאי 8  "ְבעַּ

נעל את דלתות העליה . אהוד 9בלבל גם את שרי עגלון ונתן לאהוד שהות להימלט  

ִסיְך הּוא ֶאת :וַּיֹאְמרּו" –והשומרים פרשו זאת שהמלך עצמו נעל  ְך מֵּ ר  אַּ ֲחדַּ ְגָליו בַּ רַּ

ָרה ְמקֵּ  ". הַּ

. כלומר: אהוד בא למסור נפשו את צירוף הדברים המופלא הזהאהוד לא יכול היה לתכנן 

אופן שיוכל להימלט צלתו, באת ה משמים על ישראל ולהרוג את עגלון, והקב"ה גלגל

 מהארמון מבלי שאנשי המלך  מבינים כלל מה מתרחש.

אפשר לכתוב על דפים את הפרטים השונים בלשון הכתוב, או להראותם בתמונות, 

להצלתו המופלאה של  )ופרטים נוספים( עם התלמידים כיצד תרם כל פרט שכזה לראותו

 . אהוד

שבו מחזיקים, כפי שהכתוב במפורש בפס'  ניצבמובן שגם לחרב זו היה חרב שתי פיות 

כב. ברם, בעוד שבחרבות העתיקות היה הלהב משונן ומושחז רק מצידו הפנימי, אהוד 

 הכין חרב שבה היה הלהב משונן משני צידיו.

נדמיין עם התלמידים את שתי  "ויתקע בשופר..וירדו עימו בני ישראל מן ההר"

ת מואב, ואף נהגו כמנהגם לשלוח לעגלון התמונות: רק בבקר היו בני ישראל בשליט

. זהו הכות את כל לוחמי מואבחר אהוד לאבערב הם יוצאים אילו באותו מנחת כניעה, ו

 הלאומית הגאווהאת ו בה' כוחו של המנהיג, אהוד, המעורר בלב העם את האמונה

 .הטמונים בהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלחמה

ל" :חטאחזרה להשופט והמות  ג:-א ֲעשֹות  וַֹּיִספּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ לַּ

י  ינֵּ ע ְבעֵּ הּוד ה'ָהרַּ ת ְואֵּ איזור הצופן נתפש  –" ; העונש/שעבוד מֵּ

ֲחֹרֶשת "ַּּב –בידי יבין מלך כנען: הוא ישב בחצור, שר צבאו 

גֹוִים ץ ֶאתם ", ובעזרת צבא מרכבות עצו"הַּ ל  ָלחַּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ

 " ֶעְשִרים ָשָנה הְבָחְזקָ 

בתיאור מעשה המלחמה בפרק ד, וכן בשירה בפרק ה, נזכרים מקומות שימוש במפה 

 רבים:

;  חצור הלאומי בגן טיפטיולה( ר' חצור )תל גדול מצפון לראש פינ –עיר השלטון של יבין 

חרושת הגויים. מיקומה איננו מפורש  –מקום מושבו של שר הצבא הכנעני, סיסרא 

 ומשערים שמיקומה באיזור שער העמקים 

https://www.youtube.com/watch?v=kD4DKT4u-x4


 

 

 

דבורה 

 ברק

(3-4) 

 

 

 

 

 ד

דבורה, הכתוב מתארה בשלשה תארים:  -השופטת ה: -ד (2)

ִפידֹות", "ִאָשה ְנִביָאה" ֶשת לַּ ל ִהיא ֹשְפָטה ֶאת" "אֵּ ת  ִיְשָראֵּ ָבעֵּ

ִהיא  ", וכל העם עולה אליה למשפטהַּ

המלחמה: דבורה קוראת לברק ומצווה עליו להזעיק  יז:-ו

ְך " -לוחמים למלחמה  10,000 ר ָתבֹורלֵּ ְכָת ְבהַּ ". דבורה ּוָמשַּ

ֶליָך ֶאל"  מבטיחה בדבר ה' כי בעקבות כך ְכִתי אֵּ ל ִקישֹון,  ּוָמשַּ נַּחַּ

ר ֶאת ִתיהּו ֲהמֹונֹו ְוֶאת ִרְכבֹו ְוֶאת ְצָבא ָיִבין ִסיְסָרא שַּ ", ְבָיֶדָך ּוְנתַּ

 –ברק מבקש כי דבורה תלך עימו. ברק מכנס את הלוחמים 

ק" ְזעֵּ ן ְוֶאת ָבָרק ֶאת וַּיַּ ק .." ואכן בעקבות כך " נְַּפָתִלי ְזבּולֻׁ ְזעֵּ וַּיַּ

ְרֶזל ְוֶאת ִרְכבֹו ָכל ִסיְסָרא ֶאת אֹות ֶרֶכב בַּ ע מֵּ ָהָעם ֲאֶשר  ָכל ְתשַּ

גֹוִים ִאתֹו ֲחֹרֶשת הַּ ל ִקישֹון ֶאל מֵּ "; דבורה מצווה על ברק נַּחַּ

יֹום ֲאֶשר ן ה'  לרדת לקראת סיסרא "..ֶזה הַּ ִסיְסָרא  ֶאתָנתַּ

"!; ה' מטיל מהומה במחנה סיסרא ָיָצא ְלָפֶניָךה' ֲהלֹא "! "ְבָיֶדָך

ד" -אשר ניגפים בפני לוחמי ברק  ר עַּ  "ֶאָחד-לֹא ִנְשאַּ

סיסרא נס ברגליו מרחק רב מאד עד  –: מפלת סיסרא כד-יז

מקומם של בית חבר הקיני, יעל יוצאת לקראתו ומזמינה אותו 

ְשִקיִנילהיכנס ולנוח ; סיסרא מבקש  ט-"הַּ ִים, ִכי -ָנא ְמעַּ מַּ

אִתי" ויעל משקה אותו בחלב ; בשנתו, לוקחת יעל את יתד  ָצמֵּ

ֶקֶבתהאהל ביד אחת ואת ה  )פטיש( בידה השניה ומכה את מַּ

ראשו ביתד בעצמה רבה ; כאשר ברק מגיע מבשרת לו יעל: 

ְרֶאָך ֶאת" ְך ְואַּ ש ָהִאיש ֲאֶשר לֵּ קֵּ ָתה ְמבַּ ". מפלת יבין גמורה אַּ

 ומחלטת.

אל בהר אפרים" ; מושבו של ברק והמקום -"בין הרמה ובין בית  -מושבה של דבורה 

הלוחמים בני  10,000קדש נפתלי אשר בגליל ; מיקום  –הראשון של  כינוס הלוחמים 

 על הר תבור –זבולון ונפתלי 

 בעמק יזרעאל באיזור הר תבור, ומנוסת לוחמי סיסרא אל חרשת הגויים.  –שדה המערכה 

פס' טו, יט( שהקרבות הגיעו גם לאיזור מגידו  ה, ידוע לנו משירת דבורה )פרק בנוסף

 והשתתפו בהם גם בני יששכר.

משדה המערכה בעמק יזרעאל אל משפחת הקיני שישבה סמוך  –מנוסתו של סיסרא 

 לקדש נפתלי.

 על מנת ללמוד פרק זה יש לעשות שימוש במפה 

ן ֹמֶשה ְוֶחֶבר" –פסוק יא  מידע מטרים בפסוקים י ֹחָבב ֹחתֵּ ִין ִמְבנֵּ יִני ִנְפָרד ִמקַּ קֵּ  וַּיֵּט ָאֳהלֹו הַּ

ד ֲענִַּנים ֲאֶשר ֶאת עַּ ילֹון ְבצַּ הוא פסוק מטרים, המסביר כי חבר לא ישב עם בני  –" ֶקֶדש אֵּ

יתרו באיזור יריחו אלא ישב בקרב הכנעני, והיה ביחסי שלום וידידות עם הכנענים ומלכם 

 תיד סיסרא לברוח לשם מבלי שיחשוד כלל ביעל. יבין, על כן ע

ניתן לבקש מהתלמידים להציע ללמוד תכונות רבות ממעשה של  "תבורך מנשים יעל"

 יוזמה, חכמה, אומץ, נחישות, אמונה, גבורה, מסירות לעם ישראל.  -יעל  

 

 

 

 

שירת 

 דבורה

בתכניה, בלשונה ובסגנונה, ואיננו ממליצים לנסות וללמוד אותה כסדר תוך ביאור הפסוקים, אלא רק להדגיש נקודות  -היא שירה קשה שירת דבורה

 מרכזיות תוך שימוש בפסוקים נבחרים, כדלהלן:

ן .1 ק בֶּ רָּ ה ּובָּ בֹורָּ ַשר דְּ ל, בפרץ של שמחה והודיה. השירה פורצת מהי שירה? השירה הם דברים הנאמרים בנעימה ובהרמת קו"  ֲאִביֹנַעם-"ַותָּ

בדרך כלל בהתרגשות בזמן מהפך מאפלה לאורה. מה היה מיוחד בישועה של דבורה וברק שהתעורר פרץ כזה של שמחה?  התלמידים יכולים 



 

 

 

 ה

"לחץ את בני ישראל להציע דברים מתוך הלימוד בפרק הקודם )מלך קשה כיבין, שר צבא אימתני כסיסרא, השתלטות על ערים גדולות בצפון,  (1-2)

ר ֶבן -בחזקה"(. בנוסף, בשירה עצמה מלמדת דבורה על המצב הקשה: רכבי הברזל שיתקו את הדרכים  ְמגַּ י שַּ ל ָחְדלּו   ֲעָנת  ִבימֵּ י ָיעֵּ ִבימֵּ

י  ֳאָרחֹות לֹות  ְוֹהְלכֵּ ְלקַּ ן ִאם" –נשק כלל ועוד: לבני ישראל לא היה  )פס' ו, וכן ז( " ְנִתיבֹות יְֵּלכּו ֳאָרחֹות ֲעקַּ ח  יֵָּרֶאה ָמגֵּ ל"  ָוֹרמַּ ְרָבִעים ֶאֶלף ְבִיְשָראֵּ  . )ח( ְבאַּ

 והנה, בבת אחת, נעשתה ישועה גדולה ועצומה!

ל" :אדם להודות בשיר והלל לבוראודרכו של היא הודאה  –השירה  .2 ב  ִבְפֹרעַּ ְפָרעֹות ְבִיְשָראֵּ כּו ה'!  - ָעם  ְבִהְתנַּדֵּ רְּ על ידי כך מכיר כי  .)פס' ב( בָּ

 אין ההצלה מקרית אלא "מאת ה' היתה זאת". ניתן לשיר את השירה, או אפילו חלק אחד ממנה. הדוגמה המפורסמת ביותר לשירה בתנ"ך היא כמובן

 שירת ים סוף. אפשר העלות עם התלמידים דוגמאות נוספות רלוונטיות. 

 נדגים זאת אגב לימוד יחידות מתוך השירה, המוסיפות פרטים על פרק ד. להלן הצעות:המאפיינים אותה. לשון וסגנון מיוחדים  –לשירה  .3

ע ֶכֶסף לֹא ..."ָבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו -מלכים רבים באו לעזרת סיסרא, בהתנדבות   -לשון שירית וחרוזית  :כב-, פסוקים יטהניסית המלחמה .א ֶבצַּ

ִים   ִמן)יתכן כי היה חושך, מטר, ערפל( ונחל קישון עלה על גדותיו וגרף את לוחמי סיסרא: "  לעזרת ישראל ", מנגד באו איתני הטבעָלָקחּו ָשמַּ

כֹוָכִבים ִמְמִסלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִנְלָחמּו ל ִקישֹון ְגָרָפם..."  בשל המנוסה המבוהלת הוכו ונשברו פרסות הסוסים  ִסיְסָרא הַּ י" –נַּחַּ  ָאז ָהְלמּו ִעְקבֵּ

ֲהרֹות  סּוס ִביָריו ִמדַּ ֲהרֹות אַּ  ". דַּ

ֶשת ֶחֶבר"לשון שירית וחרוזית:  כז:-שבחה של יעל, פס' כד .ב ל אֵּ ְך ִמָנִשים ָיעֵּ יִני ְתֹברַּ קֵּ ִים –תיאור חכמתה  "!ִמָנִשים ָבֹאֶהל ְתֹבָרך"  "!הַּ ל ָחָלב  "מַּ ָשאַּ

ד ִתְשלַּ  )שמאלה( ָיָדּה" –אומץ ליבה ָנָתָנה" ו ָיתֵּ ִלים ִויִמיָנּה ְחָנהלַּ ְלמּות ֲעמֵּ  רֹאשֹו.." ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה  )הפטיש( ְלהַּ

ש ִרְכבֹו" של סיסרא. האם מיבבת: ומכאן נלמד על אכזריותו: לא-פס' כח אם סיסרא .ג דּועַּ ֹבשֵּ ְרְכבֹוָתיו" ָלבֹוא   מַּ י מַּ ֲעמֵּ רּו פַּ דּועַּ ֶאח  ושרותיה  ?מַּ

ן קרה ההפך, וסיסרא ניגף עם שריו. " -סיסרא אוסף שלל רב במיוחד, ומחלק לשריו נשים ורכוש. בפועל  שבודאי הפעםמשיבות לה בחדווה  כֵּ

  ה'!"אֹוְיֶביָך  יֹאְבדּו ָכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בידי מדין,  –ויעשו.." ; השעבוד  -החטא  ו: החטא והשעבוד:-א

מזרח לארץ ישראל -שבטים נוודים שמשכנם הרחק מדרום

גזל אכזרי של היבולים  –)בצפון חצי האי ערב(;  אופי השעבוד 

י ְוָהָיה ִאם" –מדי שנה  ק ּוְבנֵּ ל ְוָעָלה ִמְדָין וֲַּעָמלֵּ ע ִיְשָראֵּ ֶקֶדם -ָזרַּ

" ; בנסיון לחלץ לעצמם מעט מזון פעלו בני ישראל ְוָעלּו ָעָליו

ל ֶאת" –מתוך מקומות מסתור  י ִיְשָראֵּ  ִמְפנֵּי ִמְדָין ָעשּו ָלֶהם ְבנֵּ

ִמְנָהרֹות ֲאֶשר ֶבָהִרים ְוֶאת ְמָערֹות ְוֶאת-הַּ ְמָצדֹות הַּ כל  , אך"הַּ

ין " –זאת ללא הועיל  יֶהם אֵּ לֵּ ם ּוִמְקנֵּיֶהם יֲַּעלּו .. ְוָלֶהם ְוִלְגמַּ ִכי הֵּ

ֲחָתּהִמְסָפר וַָּיֹבאּו ָבָאֶרץ לְ  י ִמְדָין  :שַּ ל ְמֹאד ִמְפנֵּ ל ִיְשָראֵּ  .."וִַּידַּ

ועלה מדין  –ו מתארים תהליך החוזר על עצמו: "אם זרע ישראל -פסוקים גשוד היבול 

ועמלק... ויעלו עליהם וישחיתו..". כל זאת שנה אחר שנה במשך שבע שנים. להמחשת 

המצוקה, ניתן לבקש מהתלמידים משפטים שהיו אומרים בני ישראל בשנה הראשונה, 

 השניה וכו'"

גלוי ופתוח אשר בו זורים את גרגירי החיטה ברוח, ואילו הגורן הוא מקום הגורן והגת 

הגת חצובה בסלע, ובור האיסוף נמצא מתחת לפני הקרקע )ניתן להמחיש בתמונות(. 

איננה טבעית והכתוב מעיד שהוא עושה זאת ת התמונה של גדעון החובט חיטים בג

  "להניס מפני מדין".



פרקי 

 גדעון

(9-10) 

 

 ו

שעבוד ה

 מינויוה

י: הזעקה ותוכחה, עם זעקת ישראל שולח ה' איש נביא -ז

ְולֹא " –המוכיח אותם אודות עבודה זרה הגורמת לשעבוד 

ְעֶתם ְבקֹוִלי  "ְשמַּ

מלאך ה' ממנה את גדעון בן יואש להושיע את  -המינוי כד: -יא

ִהנֵּה סרב גדעון לשליחות מתוך ענווה )"; תחילה, מישראל 

ית ָאִבי"( ו ָצִעיר ְבבֵּ ל ִבְמנֶַּשה ְוָאֹנִכי הַּ דַּ ְלִפי הַּ מבקש אות כן אַּ

שמלאך ה' מדבר עימו ומביא לפניו את מנחתו ; המנחה נאכלת 

באש ומלאך ה' נעלם, בדרך נס וגדעון נבהל מהמראה; לציון 

 רההתגלות זו מקים גדעון מזבח לה' בעפ

ה' ִעְמָך ִגבֹור ֶהָחִיל"! כך פניית המלאך לגדעון "מפליאה  זה על רקע! ה' עמך גיבור החיל

לא נראה גבור חיל וכך לא נוהג מי שה' עימו. אכן, גדעון מתקומם כנגד ברכת המלאך 

 תהוזועק: "ויש ה' עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת"?! נראה, אם כן, שכוונתו של המלאך הי

הזעקה הבאה מתוך האהבה . ר בני ישראלעבו מכאב זעוקהתקומם וללעורר את גדעון ל

ֹכֲחָך זֶּהועל כך אמר לו המלאך: " היא כחו, –והדאגה של גדעון לעמו  ְעָת ֶאת ֵלְך בְּ -ְוהֹושַּ

ף ִמְדָין ל ִמכַּ ְחִתיָך"  ִיְשָראֵּ  .ֲהלֹא ְשלַּ

 את המעשה והדברים שבין גדעון למלאך. לאחר ביאור הדברים, ניתן להמחיז המחזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו

 

ניתוץ 

מזבח 

 הבעל 

ה' מצווה את גדעון לקחת את שני פרים שהיו  המעשה: -כז -כ

מוכנים לעבודה זרה בבית אביו שהיה כהן בעל: את "פר השור" 

פר נוסף, שפיטמו שבע שנים  –)רש"י ואת ה"פר השני שבע שנים" 

; איתור הציוויים שעל גדעון לבצע בהמשך עבודת הבעל(  רעבו

ְסָת ֶאת. "1ללקיחת הפרים:  ל ֲאֶשר ְלָאִביָך-ְוָהרַּ עַּ בַּ ח הַּ  .2 "ִמְזבַּ

ָרה ֲאֶשר ְוֶאת" חַּ ל . "3"   ָעָליו ִתְכֹרת ָהֲאשֵּ ֹלֶהיָך -א   ה'ּוָבִניָת ִמְזבֵּ

ָמעֹוז ל רֹאש הַּ ְחָת ֶאת". 4   "עַּ ֲעִליָת עֹוָלה  ְוָלקַּ ִני ְוהַּ שֵּ ָפר הַּ הַּ

ָרה ֲאֶשר  י ָהֲאשֵּ ֲעצֵּ ֲעשֹות יֹוָמם"" ; גדעון ירא ִתְכֹרתבַּ ולכן  "מֵּ

 עושה זאת רק למחרת בלילה ; 

בבקר מגלים אנשי עפרה את שארע והם  התגובה: –לב -כח

א ֶאתתובעים מיואש: " ץ ֶאת ִבְנָך הֹוצֵּ ל  ְוָיֹמת ִכי ָנתַּ עַּ בַּ ח הַּ ִמְזבַּ

ָרה ֲאֶשר ת ָהֲאשֵּ דעון בטענה " אך יואש מגונן על על גָעָליו-ְוִכי ָכרַּ

שאין זה מכבודו של הבעל לקבל עזרה, ואדרבה, יריב הבעל 

ץ ֶאת-ִאםבעצמו עם גדעון: " ֹלִהים הּוא ָיֶרב לֹו ִכי ָנתַּ ". ִמְזְבחֹו-א 

לכך מקבל גדעון את כינויו בפי כל: " עַּ בַּ ל  - ְירֻׁ עַּ בַּ  "!ָיֶרב בֹו הַּ

חמה, כשם שעשו עתניאל, היינו מצפים כי גדעון יחל בתשועת המל השליחות המקדימה

אהוד ודבורה. אך לא. גדעון נצטווה לבצע פעולה מקדימה. נוכל לשאול את התלמידים 

מדוע,  ולאור שאלה זו לקרוא את הפרשה. נראה כי להבדיל מהדורות הקודמים, לא ניתן 

היה לעורר את אמונת העם בבת אחת, מכיון שהעם היה מצוי תחת השפעה עמוקה של 

לכן נצרך גדעון לעשות פעולה מקדימה שתערער את הקשר והתלות בבעל, עבודה זרה. 

 ותחזק את האמונה בה'.

ת ר יֵָּרא אֶּ ִהי ַכֲאשֶּ ת ַויְּ אֶּ ִביו וְּ ִעיר ֵבית אָּ ֵשי הָּ להבדיל בין שני הגורמים )בית אביו, אנשי  ַאנְּ

-העיר( ולשאול את התלמידים מהו סוג החשש מכל אחד. נבקש מהתלמידים להמחיז דו

שיח של אנשי עפרה המתעוררים לאחר ליל המעשה. כך נדגיש את הקושי והנסיון שעמדו 

 בפני גדעון במעשה זה. 

 ןאמא טועים, אך כמובן שאייכול לעורר את השאלה מה עושים כאשר אבא או  המעשה

כל מקום לדמות דבר לדבר. המזבח בעפרה החטיא את ישראל לעבודה זרה, וגדעון פועל 

בשליחות ה'. כמו כן בסופו של דבר אביו מתייצב אחר בנו, ומדבריו לאנשי עירו ניכר 

שיודע שאין בבעל ממש, וכי איננו שלם עם העבודה זרה. אם כך, גדעון באמת מסייע 

. בכל מקרה, כל בן חייב בנימוס כלפי הוריו ויש דרך לדבר אליהם גם אם לדעתו לאביו

 הם טועים. 



מי בתורה קיבל שם נוסף בעקבות מעשה כל  חידת התמצאות:אפשר לחוד לתלמידים 

 פסוק כט(  לבישראל, בראשית פרק -שהוא )יעקב

אות 

 הגיזה

ק -ְוָכל" – לו: הפשיטה-לד " ; ֶקֶדם ֶנֶאְספּו יְַּחָדו-ּוְבנֵּיִמְדָין וֲַּעָמלֵּ

ָלְבָשה  ה'ְורּוחַּ " –גדעון מתעורר להנהיג את העם לקרב כנגדם 

שֹוָפר ֶאת ע בַּ .." לקריאתו נענים משפחתו )אביעזר(, ִגְדעֹון וִַּיְתקַּ

 שבטו )מנשה( ושבטי אשר, זבולון ונפתלי

לפני הכניסה למערכה גדעון מבקש אות כפול   - מ: האות-לז

אדמת הגורן תישאר יבשה ורק  –מאת ה': בלילה הראשון 

ל ִמןהגזה )צמר גזוז( תהיה ספוגה בטל, וכך היה: " -וִַּיֶמץ טַּ

ֶפל ָמִים סֵּ ִגָזה ְמלֹוא הַּ כל אדמת הגורן תימלא  –"  בלילה השני הַּ

ִגָזה -ֹחֶרב ֶאל יוְַּיהִ טל, אך הגזה תשאר יבשה, וכך היה: " הַּ

ל ָדּה ְועַּ  "!ָהָאֶרץ ָהָיה ָטל-ָכל-ְלבַּ

ת" ה אֶּ שָּ בְּ רּוַח ה' לָּ עֹון וְּ הפסוקים מתארים כי לנוכח ההתאספות של שבטי מדין " ִגדְּ

ועמלק לפשיטה, "לבשה" את גדעון רוח ה'. צריך לשים לב שכל הענין מתחיל מהרוח 

טים האחרים(. אפשר לשאול את התלמידים: המיוחדת הזו )כפי שמוזכר גם במעשי השופ

 "רוח גבורה ואומץ לב". –מהי פירוש הדבר? מה קרה לגדעון? רש"י והמצודות ביארו 

 .רוח לעזור לחלשביאר כי זוהי מו"נ ברמב"ם וה

להביא לכיתה ספל מים וגיזת צמר ולבקש מהתלמידים לקרוא בקול בכל פעם  המחשה

 את האות המבוקש משני האותות, ואת תוצאת האות. 

: מדוע ביקש גדעון אות שני? רש"י כותב שהאות הראשון להעשרה ולשיקול דעת המורה

ל ִמן" –לא נתקיים במלואו ומדייק זאת בפסוק  ִגָזה ְמלֹוא  וִַּיֶמץ טַּ ֶפל ָמִיםהַּ סֵּ , )לח(" הַּ

תה חורב משום ש"ברית יהלא אך הארץ כלומר: רק החלק הזה של התנאי התקיים 

   כרותה לטל שאינו נעצר", לפיכך ביקש אות שני, והוא נתקיים במלואו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סינון 

 הלוחמים

עין  -מיקום הלוחמים )הצבעה במפה(: מחנה גדעון  פס' א:

 בעמק מצפון לגבעת המורה –חרוד, מחנה מדין 

ר  ֶפן" –מיון הלוחמים הראשון: איתור הסיבה  ג:-פס' ב ִיְתָפאֵּ

אֹמר ָיִדי הֹוִשיָעה ִלי ל לֵּ י ִיְשָראֵּ א  –מהקרב  החוזרים", ָעלַּ "ִמי ָירֵּ

ד  22,000 –"; מספר החוזרים ְוָחרֵּ

)מכדי שלא  "עֹוד ָהָעם ָרב" –הסיבה  :המיון השני ח:-ס' דפ

ָיֹלק  ֹכל ֲאֶשר" –יאמרו שגברו בכוחם הפיסי(, צורת המיון 

ֶכֶלב ִבְלשֹונֹו ִמן ֲאֶשר ָיֹלק הַּ ִים כַּ מַּ  הם אלו חוזריםואילו ה", הַּ

 ; "וַּיֹאֶמר ה'במספר 9700 – "כרעו על ברכיהם לשתות"אשר 

ְקִקים אֹוִשיעַּ ֶאְתֶכם ִגְדעֹון ֶאל ְמלַּ אֹות ָהִאיש הַּ "! )פס' ִבְשֹלש מֵּ

 ז(;

 חרוד עין המפה על תנך -לצפיה בסרטון  עין חרוד

ֵאל ֵלאֹמר" רָּ ַלי ִישְּ ֵאר עָּ פָּ ן ִיתְּ דרושה אמונה חזקה כדי לתלות את מעשה הישועה  "פֶּ

יח, כדאי -בקב"ה, ולא בכח האדם. כבר משה הזהיר בחומש דברים )פרק ח, פסוקים יד

ְחָת ֶאת ְוָרם, ְלָבֶבָך  לפתוח( " ְרָת, ִבְלָבֶבָך ..ֹלֶהיָך-א   ה' ְוָשכַּ  ם ָיִדי, ָעָשה ִלי ֶאתֹכִחי ְוֹעצֶ  ְוָאמַּ

ֶזה ִיל הַּ חַּ ְרתָ   הַּ ן ְלָך ֹכחַּ  ִכי ֹלֶהיָך-א   ה' ֶאת ְוָזכַּ ֹנתֵּ ֲעשֹות ָחִיל הּוא הַּ ..". בדורו של גדעון היה לַּ

דרוש מעשה מובהק למען ידעו כי מאת ה' היתה זאת, ועל כן נדרש גדעון לסנן את לוחמיו 

 135,000למדנו כי מחנה מדין היו  )פס' י( איש. מפרק ח  300עד למספר כה קטן של 

 לוחמים! זהו יחס מספרי בלתי נתפש.

ר" שֹונֹו ִמן ֹכל ֲאשֶּ מאפשר לעצמו לשתות בשתי כפות מי שכורע על ברכיו " ַהַמִים יָֹּלק ִבלְּ

הידיים ולנצל את מלוא הכמות הנאגרת בהם, ואילו מי שאוסף את המים ביד אחת אל פיו 

 מים אך אינו שותה לרוויה. נשאל את התלמידים מדוע הועדפו רק "מלקק" את ה

פיסית: המלקק הוא איש חרוץ -התשובה האחת היא נפשית ה"מלקקים" על הכורעים?

https://www.youtube.com/watch?v=Zkx1iul_fAI
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המלקקים מצטיידים ב"צדה" )מזון/כלי מלחמה( מאת 

  .החוזרים, וכן בכל השופרות שהיו ברשותם

ודרוך לקרב, איננו מאבד ריכוז והנשק מוכן כל העת בידו, ואילו הכורע עצל, ומניח את 

בנסיון  -, פירש באופן רוחני הערנות והדריכות הגמורה המוחלטת. רש"י, ורבים בעקבותיו

". ומי שלא כרע לפני עבודת גלולים, דים לכרועמּוהם לְ זה יכל גדעון לזהות את  מי ש"כך 

 הם המאמינים. כדאי להמחיז עם התלמידים את הנסיון

? )יהושע במלחמת במלחמהנשאל את התלמידים היכן מצינו תקיעה בשופר  השופרות

ולא כל  ( השופר הוא כלי לאיסוף לוחמיםועוד רבים ,יריחו, אהוד במלחמה כנגד מואב

אחד משתמש בו בקרב. המלקקים אספו את כל השופרות וכך יכלו בקרב ליצור רושם של 

להביא מספר שופרות לכיתה ולהמחיש  אפשר צבא גדול הרבה  יותר מהמספר בפועל.

 את ההשפעה שיש להצטרפות קולות התקיעה יחד.

 

 

אות 

 החלום

ָתה ָלֶרֶדת ְוִאם" :יד-ט א אַּ עם הציווי לצאת לקרב בליל  -" ָירֵּ

שיחזק אותו אל  המערכה נותן ה' לגדעון אפשרות לאות נוסף

ְעָת להתגנב עם פורה נערו למחנה מדין "מול חששותיו:  ְוָשמַּ

ה ְקָנה ָיֶדיָך-מַּ זַּ ר ֶתח  חַּ רּו ְואַּ בֵּ " ; בבואם אצל המחנה הם ְידַּ

ְוִהנֵּה ְצִליל ֶלֶחם ְשֹעִרים ום "..שומעים איש מספר לרעהו חל

ֲחנֵּה ִמְדָין ְך ְבמַּ פֵּ ; הלחם פוגע באהל ומפיל אותו; "..ִמְתהַּ

 –השומע פותר את החלום: הלחם הוא סמל לגדעון והאהל 

 למחנה מדין, ומנבא את תבוסת המחנה

המדייני הנסער מחלומו סיפר את החלום לרעהו לפרטי פרטים.  כדאי לבקש  החלום

מהתלמידים להקשיב היטב למספר, ו"לפרק את הפעולות" בפסוק על מנת להבין את 

)מלשון צלי,  "ְוִהנֵּה ְצִליל ֶלֶחם ְשֹעִרים. "1המחזה, ולכתוב את החלום שלב אחר שלב: 

ְך ְבַמֲחנֵּה ִמְדָיןמִ . "2 פיתה/לחם האפוי על גבי גחלים( )"רץ ,מתגלגל בין האהלים  "ְתַהפֵּ

)הלחם את  "ַּוַיכֵּהו". 4)הגיע לאחד האהלים(   ָהֹאֶהל -ַוָיבֹא ַעד". 3 ומתהפך מצד לצד(

)נשאל: מי נפל? האהל, נפילה ראשונה על צידו או הלחם נפל לתוך  "ַוִיֹפל". 5 האהל(  

)נשאל: מי הפך את מי? האהל  "ַוַיַהְפכֵּהּו ְלַמְעָלה"  .6האהל, יש פירושים לכאן ולכאן(  

הועף והתהפך באויר מעצמת הפגיעה או הלחם )שאפוי מצד אחד( התהפך מצידו האחד  

. מומלץ גם להביא לכיתה "צליל לחם" ואוהל ולבקש )האהל קרס( "ְוָנַפל ָהֹאֶהל". 7לאחר   

 כל השלבים שקרומהתלמידים להורות למורה בדיוק כיצד להמחיש את 
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 המלחמה

כאשר גדעון שומע את החלום ופתרונו מתחזקת  :יח-טו

הוא מחלק את לוחמיו אמונתו והוא מוציא את המלקקים לקרב; 

, ולכל לוחם כד כָֻׁלם"-"ְביַּדונותן שופרות  ְשֹלָשה ָראִשים"ל"

ֲעשּו - יפעלו אחרי גדעוןולפיד;  ן תַּ  "; "ִמֶמִני ִתְראּו ְוכֵּ

בעת החלפת השומרים  –עיתוי המתקפה  :המתקפה כה-יט

ִקימּו ֶאת" ם הֵּ ְך ָהקֵּ ִתיכֹוָנה אַּ ְשֹמֶרת הַּ ֹשְמִרים-רֹאש ָהאַּ " ; הַּ

ֲחִזיקּו מעשה ההתקפה: ראשי המחנות תוקעים בשופרות, " וַּיַּ

היכן מצאנו בתורה חלומות  –זוהי הזדמנות לחוד לתלמידים חידת התמצאות  חלומות

שטח האויב, שמעו שם דברי : היכן עוד מצינו שאנשים באו לתוך ועודבעלי משמעות? 

עידוד וחיזוק, ובעקבות כך יצאו לקרב? )התשובה: מרגלי יהושע שמעו את רחב אומרת 

ְעִתי ִכי" ן ה' ָידַּ , פסוקים ט, ביהושע פרק   -, ושואבים מכך עידוד רב ָהָאֶרץ ָלֶכם ֶאת ָנתַּ

  כד(

-ִהי ִכְשֹמעַּ ִגְדעֹון ֶאתוַּיְ אפשר לשאול את התלמידים: מנין שגדעון הושפע מדבר החלום? ]"

ֲחלֹום ְוֶאת ר הַּ חּו)פתרונו( ִשְברֹו -ִמְספַּ תָּ  "ַוִישְּ



ִפִדים ּוְביַּד ְביַּד לַּ שֹוָפרֹות ִלְתקֹועַּ יְ  ְשמֹאוָלם בַּ ", הלוחמים ִמיָנם הַּ

ה' וִַּיְקְראּו ֶחֶרב לשוברים את הכדים ותקעים בשופרות "

"! ; אנשי מדין ועמלק נסים אל עבר הירדן; לאחר ּוְלִגְדעֹון

שהמלקקים הניסו את המחנה נזעקים אנשים משבטי נפתלי, 

אשר ומנסה למרדף וגדעון שולח לאנשי אפרים לסגור את 

את ִמְדָין ְוִלְכדּו ָלֶהם ֶאת" -י המנוסה דרך הירדןנתיב  ְרדּו ִלְקרַּ

ִים מַּ ערב וזאב,  –"; אנשי אפרים לוכדים את שרי הצבא הַּ

 והורגים אותם. 

ל ַהַמֲחנֶּה"ְסִביבֹות נפרשים הלוחמים  "ממני תראו וכן תעשו" נוכל כעת לחזור  "כָּ

פס' א,  זפס' ה, לג, פרק  ולפסוקים המתארים את הגודל והפרישה של מחנה מדין )פרק 

פס' י(. תכניתו של גדעון היתה כי התקיעה של שלש מאות השופרות ביחד  חיב  וכן: פרק 

עם חשיפת הלפידים תייצר את הרושם שסביב המחנה פרושות מחלקות רבות של 

לוחמים )ולא לוחמים בודדים(. על מנת להתפרש סביב מחנה אדיר זה הלוחמים התרחקו 

מחנה אכזרי וגדול, כאשר  זה מזה, וכל אחד נותר בודד בדממת הליל החשוך, אל מול

 כלבידו שופר, כד ולפיד. הצלחת התכנית היתה תלויה בכך שלשמע תקיעת השופר 

, כל אחד ממקומו. זהו רגע של מבחן אמונה גדול לכל אחד בבת אחתהלוחמים יפעלו 

ִמֶמִני ִתְראּו ְוכֵּן מהם. על רקע זה ברורה גם החשיבות של אמירת המנהיג המוביל: "

ֲעשּו ֲאֶשר "תַּ ֲעשּון" .."כַּ ן תַּ ֶשה כֵּ שֹוָפרֹות גַּם , "ֶאע  ְעֶתם בַּ שֹוָפר ָאֹנִכי ..ּוְתקַּ ְעִתי בַּ ..ְוָתקַּ

ֶתם  ".אַּ
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אנשי 

אפרים 

סכות 

 ופניאל

מדוע לא נקראו מלכתחילה למערכה  :ג טענת אנשי אפרים-א

ם  ָמה" - ְכָת ְלִהָלחֵּ ֶזה ָעִשיָת ָלנּו ְלִבְלִתי ְקרֹאות ָלנּו ִכי ָהלַּ ָדָבר הַּ הַּ

ִים ִמְבִציר "ותשובת גדעון:  "?!ְבִמְדָין ֲהלֹא טֹוב ֹעְללֹות ֶאְפרַּ

ֲאִביֶעֶזר"! שהרי בני אפרים לכדו את שרי הצבא ערב וזאב ;  

ָעָליו –בני אפרים נתפייסו  ָדָבר  "ָאז ָרְפָתה רּוָחם מֵּ ְברֹו הַּ ְבדַּ

ֶזה".  הַּ

גדעון ממשיך במרדף אחר מלכי מדין  ח: אנשי סכות ופניאל-ד

"ִכְכרֹות ֶלֶחם ָלָעם ֲאֶשר  ובמעבר הירדן מבקש מאנשי סכות 

ְגָלי ם" אולם אנשי סכות  ִכי  ְברַּ מפחדים מסרבים. הם ֲעיִֵּפים הֵּ

ח ְוצַּ  ָתה ממלכי מדין וטוענים שטרם ניצלו "ֲהכַּף ֶזבַּ ָנע עַּ ְלמֻׁ

ן ִלְצָבֲאָך ָלֶחם"-ִכי  ְבָיֶדָך ? גדעון משיב כי אם אינם מסייעים !ִנתֵּ

ְשִתי  - לאחר שילכוד את מלכי מדין ויעניש אותם, ישוב בידו "ְודַּ

ְרֶכם ֶאת ֶאת שַּ ִמְדָבר ְוֶאת ְּ י הַּ ְרֳקִנים", גם בפי אנשי  קֹוצֵּ בַּ הַּ

ְבשּוִבי ְבָשלֹום ֶאֹתץ  עון כי אל אותה תשובה ואותם מזהיר גדופנ

ֶזה )מגדל העיר(-ֶאת ִמְגָדל הַּ  הַּ

זֶּר ִציר ֲאִביעֶּ ַרִים ִמבְּ פְּ לֹות אֶּ שאינם שלמים )"אין להם העוללות הם אשכולות  ֲהלֹא טֹוב ֹעלְּ

מקרה הרגיל, אם כן, עיקר הפעולה מצווה הבוצר להשאיר אחריו. בשאותם כתף ונטף"( 

אולם במלחמה זו, אומר גדעון, , והעוללות הן השאריות הפחותות ממנוהיא אמנם הבציר, 

באה בסוף על ידי בני אפרים היתה חשובה מהפעולה המרכזית של משפחת הפעולה ש

 גדעון )"בציר אביעזר"( משום שרק בה נלכדו ראשי הצבא ערב וזאב.

 -ופניאל הארוך אל עבר מדין, ואת מיקומם של סכות  את נתיב המרדףלהראות במפה 

 ערים מיושבות הסמוכות לירדן.

ֵשי ֻסכֹות נּו ַאנְּ ר עָּ נּוֵאל ַכֲאשֶּ ֵשי פְּ זֹאת ַוַיֲענּו אֹותֹו ַאנְּ ם כָּ ַדֵבר ֲאֵליהֶּ אפשר לבקש מחלק  ַויְּ

מהתלמידים להמחיז את בקשת גדעון ואנשיו ומחלק אחר לחזור במדויק על התשובה 

 כפי שהיתצה בפי אנשי סכות

סכות ביד רכה בבני אפרים, וביד קשה בבני  קים שלפנינו נתקל נוהג גדעוןבפסוהשוואה 

 ופניאל. אפשר לשאול את התלמידים מדוע



 

 

לכידת 

זבח 

 וצלמנע

זבח וצלמנע ומחנה הנותרים נלכדים אשר היו כבר  : יב-י

 במרחק רב מאד ובטוחים שניצלו ; 

דש בקוצים  –יז: גדעון שב, ומעניש את אנשי סכות ופניאל -יג

 את זקני סכות ומשמיד את פניאל.

: גדעון מבהיר למלכי מדין שהאנשים שהרגו בעבר בהר כא-יח

תבור הם אחיו בני אמו ומבקש את נקמתם; גדעון מבקש מיתר 

א ִכי  לֹאבכורו לפגוע במלכי מדין אך " ְרבֹו ִכי ָירֵּ ר חַּ נַּעַּ ף הַּ ָשלַּ

ר ג בידי גדעון עצמו, משום "; המלכים מבקשים ליהר עֹוֶדנּו ָנעַּ

 " וגדעון הורג אותם בעצמוִכי ָכִאיש ְגבּוָרתֹוכבודם "

רוב פרק ח עוסק בשני מלכי מדין. על אף שהם נמלטו גדעון רודף אחריהם  זבח וצלמנע

י ָבֳאָהִלים"" ְשכּונֵּ ממזרח לגלעד.  אוהליםה שוכנינודדי המדבר  שלהדרך כלומר:  ֶדֶרְך הַּ

ח" –עד כדי כך היו כבר רחוקים שלא שערו שגדעון יגיע לשם  ֲחֶנה, ָהָיה ֶבטַּ מַּ ". כאן ְוהַּ

המקום לשאול את התלמידים מדוע באמת גדעון כה טורח ללכדם? תשובה אחת 

הם הרגו את בני משפחתו, אולם אך מעבר לכך, בימי קדם היה משקל   -מתבררת בפרק 

ם, ראיה לכך נמצאת בתגובתם של אנשי סכות ופניאל שעדיין יראים רב למלכים ולמנהיגי

ממלכי מדין שיחזרו וינקמו בהם. הישועה ללא הריגת המלכים אינה שלמה. נוכל להיזכר 

במאבק בין ברק וסיסרא  –עם התלמידים  כי דבר דומה מצאנו גם בפרקים קודמים 

 אהוד בעגלון. ובהתמקדות במעשה הריגת סיסרא, וכן בפגיעה הישירה של

 

 

 

"משל 

 בנו"!

הקמת שושלת שלטון  –בקשת איש ישראל מגדעון  כג:-כב

ָתה גַּם ִבְנָך גַּם ֶבן ְבֶנָך"!קבועה:   -ותשובתו  "ְמָשל ָבנּו גַּם אַּ

  "!ִיְמֹשל ָבֶכם ה'  !ִיְמֹשל ְבִני ָבֶכם ֶאְמֹשל ֲאִני ָבֶכם ְולֹא-לֹא"

לעשות זכר לתשועה הגדולה  רוצהגדעון  כז האפוד:-כד

גדעון והעם נענה ;  ומבקש מנוטלי השלל לתת לו נזמי זהב

להיות " –וכוונתו  ,אפוד זהב בצורת מלבוש ן הנזמיםעושה מ

עם  ; " )רש"י(לזכרון על תשועה גדולה, לראות כמה היה חילם כבד

ש"האפוד עצמו להיות ל ךהזמן הפ )תקלה( כאשר בני  "מֹוקֵּ

 .ישראל החלו לעבוד אותו עצמו

בימי גדעון שקטה הארץ לארבעים שנה; לה מות גדעון: -חכ

 –שבעים בנים, מפילגשו  –מנשיו  ו:משפחת;  גדעון שב לביתו

 לדרכם הרעה אבימלך ; עם מות השופט שבים בני ישראל 

ל ְבִרית"אל בשם ועובדים ל עַּ  ."בַּ

הרי גדעון כבר שלט ושפט, אז מה  –שאל את התלמידים נ "משל בנו" -בקשת העם 

. הבקשה היא בקשה ציבורית רחבה מצד "איש 1מוסיפה הבקשה? התשובה היא: 

. הבקשה היא לשלטון קבוע: "גם אתה גם בנך גם בן בנך".  זו הפעם 2ישראל" )פס' כב(  

מדין".  הראשונה בתקופה השופטים שמופיעה בקשה לשלטון קבוע "כי הושעתנו מכף

העם מכיר כפי הנראה כי שלטון מקומי ולשעה איננה המאפשרת  עמידה בפני לחצי 

 האויבים ונדרש שלטון קבוע ביד איש נאמן וגיבור.

אם כך, מדוע סרב גדעון? ומה פשר תשובתו נשאל: מדוע סרב גדעון?  -"לא אמשל" 

ראשית, זהו דיון רחב מאד בחז"ל ובמפרשי התורה  ..ה' ימשל בכם"?."לא אמשל אני בכם

והוא קשור גם לביאור פרשת המלך בספר דברים פרק יד, ובמשפט המלך שמ"א פרק )

עם התלמידים לעומק הענין. מה שברור הוא כי גדעון סרב לבקשת כאן ואין להיכנס  (ח

יכולים  בין מתוך תפישה מוחלטת שלה' לבדו המלוכה ולא לבשר ודם )אנשים –העם 

להיות מנהיגי צבא ושופטים, אך המלוכה לה'(  ובין מתוך תפישה רוחנית הנוגעת לבני 

 .יצעקו למלך, ועליו לבדו ישליכו יהבם, במקום לפנות לה' ולצפות לישועתוש –דורו 

 

 

 

 

 

 

שכם ומבקש מהם אבימלך נעזר במשפחת אמו תושבי ד: -א

ְברּו"לשכנע את מנהיגי העיר ) י ְשֶכם ָנא ְבָאְזנֵּי ָכל דַּ ֲעלֵּ  ("בַּ

ְמֹשל "–אנשים  70: אחרת, ימשלו בעם נימוקיולהמליך אותו;  הַּ

 



 

 

 

 

 אבימלך

(3) 
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ל ִאם ההמלכה עַּ בַּ י ְירֻׁ . 2" ְמֹשל ָבֶכם ִאיש ֶאָחדנ ָבֶכם ִשְבִעים ִאיש ֹכל ְבנֵּ

ְרֶתם ִכיּוזְ " –הוא קרוב משפחתית לאנשי שכם  ְצְמֶכם -כַּ עַּ

ְרֶכם ָאִני י " –" ; בעלי שכם משתכנעים ּוְבשַּ ֲחרֵּ וַּיֵּט ִלָבם אַּ

ית ומעניקים לו כסף מאוצרות  –" ִכי ָאְמרּו ָאִחינּו הּוא ֲאִביֶמֶלְך "בֵּ

ל ְבִרית עַּ יִקים ּוֹפֲחִזים""; בכסף זה שוכר אבימלך בַּ  – ֲאָנִשים "רֵּ

ללא שיקול דעת וללא מוסר ורוצח את כל בני אביו בעפרה, 

ר יֹוָתם ֶבן" –מלבד אחד  ָקֹטן ִכי ֶנְחָבא וִַּיָּותֵּ ל הַּ עַּ בַּ ; אנשי שכם "ְירֻׁ

 מתאספים וממליכים את אבימלך

 

 

 

 

 

משל 

 יותם

יותם נושא את משלו מהר גרזים אל עבר אנשי : המשל -טו -ו

יֶהם ֶמֶלְךשכם: " ִצים ִלְמֹשחַּ ֲעלֵּ , פרטי המשל: .."ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהעֵּ

ְלִתי ֶאת השמן " –הזית סרב מחשש להפסק תנובתו  ִדְשִני  ֶהֳחדַּ

ְבדּו א  -ֲאֶשר ? התאנה סרבה מחשש ֹלִהים וֲַּאָנִשים"-ִבי ְיכַּ

ְלִתי ֶאתפירותיה המתוקים " –להפסק תנובתה   ָמְתִקי-ֶהֳחדַּ

טֹוָבה-ְוֶאת  –"? והגפן סרבה מחשש להפסק תנובתו ְתנּוָבִתי הַּ

ְלִתי ֶאת חַּ א  -"ֶהֳחדַּ מֵּ ְמשַּ בהעדר  "?ֹלִהים וֲַּאָנִשים-ִתירֹוִשי הַּ

רק כאשר מנהיג פונים העצים אל האטד והוא נאות למלוך אלא 

ֶמתההמלכה היא " קוציו הם שישמשו לאש  –" שאם לא כן ֶבא 

 ל עצי היער!אשר תכלה את כ

ָתה": הלקח -כא -טז .." המלכת אבימלך איננה המלכה ְועַּ

רווח על כפיות טובה לגדעון, ועל רצון למבוססת  היא. "באמת"

מתוך קרבה וכלל לא על בקשת תכונה מתאימה למלך אישי 

י ֲאִביֶמֶלְך ִכי ָאְמרּו ָאִחינּו )"המבקש את טובת עמו  ֲחרֵּ וַּיֵּט ִלָבם אַּ

ועל כן ותם מנבא כי בעתיד אבימלך יפגע  פס' ג( –" הּוא

ֲאִביֶמֶלְך ְותֹאכַּל ֶאת -בממליכיו, בעלי שכם  ש מֵּ א אֵּ צֵּ י בַּ -"תֵּ ֲעלֵּ

 ְשֶכם"!

נוכל להביא לכיתה תמונות של העצים ולטעון את טענות העצים עם  "הלוך הלכו העצים"

 הצגת תמונותיהם. 

ִחים ֹאִתי..ִאם " ם ֹמשְּ ת ַאתֶּ ֱאמֶּ ִאם בֶּ " העצים הראשונים סרבו להנהיג ַאִין ֵתֵצא ֵאש-וְּ

מתוך רצון להיטיב ולתת תנובה המביאה שמחה, ואילו האטד איננו מעוניין כלל בטובת 

הוא מוכן לכלות את כל העצים! המנהיג  –העצים, אלא בכבוד ובממלכה לעצמו, ואם אין 

כאן המלכת אמת? האם  האמיתי והראוי הוא זה שמחפש את טובת המונהגים. האם יש

 הדאגה וטובת הכלל עומדת במרכזה? 

דורשת ויתור מצד  –אפשר לראות במשל מסרים רבים הנכונים לכל עת: תפקיד ההנהגה 

ְלִתי"(הנושא אותה על דברים אשר לא יוכל לעשות  , האנשים הראויים צריכים )"ֶהֳחדַּ

קומם אלו שאינם ראויים לשאת באחריות ההנהגה )זית, תאנה, גפן(, אחרת יקחו את מ

צריך לנהוג בחכמה ולא  -, הציבור  מאידך  ! והלא לאטד אין כלל צל..("ֹבאּו ֲחסּו ְבִצִלי)"

ללכת בכל מחיר אחר המנהיג, כאשר איננו ראוי. אפשר לשוחח עם התלמידים על 

 המשמעויות וההקשרים שהם מוצאים במשל זה.

הוא משל  –על פי רש"י, בעקבות חז"ל: הזית נפתור יחד עם התלמידים את פרטי הנמשל 

לגדעון. כאשר מי שראוי למלוך  –לדבורה ואילו הגפן -לעתניאל משבט יהודה, התאנה

איננו נוטל את ההנהגה, פונים העצים אל מי שאיננו ראוי, ודווקא הוא נענה לבקשה. 

 האטד הוא אבימלך, שאין לו פירות אלא קוצים שורטים ופוגעים. 
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מלחמת 

אבימלך 

בבעלי 

 שכם

כעבור שלש שנים מטיל : מלחמת אבימלך וגעל בן עבד: אמ-בכ

י ְשֶכםה' " ֲעלֵּ ין בַּ ין ֲאִביֶמֶלְך ּובֵּ על מנת לשלם  )כג( "רּוחַּ ָרָעה בֵּ

להם בראשם על כפיות הטובה ועל  שהמליכו את אבימלך 

ברשע ; בעלי שכם בוגדים באבימלך ונוטים אחר איש נכרי 

געל בן עבד, המצטרף לעיר בעונת הבציר, חוגג עם  -מהאיזור 

הבוצרים בבית אלהיהם תוך שהוא מבזה את אבימלך ומתגרה 

 אליוושולח לאבימלך נשאר נאמן היה ו ,שר העירזבול, בו; 

להפתיע את געל ואנשיו עם שחר בעת יציאתם סתר שליחים ב

ְשִכים ּופָ  ִכְזֹרחַּ " –מהעיר  ֶשֶמש תַּ להַּ ְטָת עַּ ָהִעיר ְוִהנֵּה הּוא -שַּ

ֲאֶשר ִתְמָצא ָיֶדָך.." ֶליָך ְוָעִשיָת לֹו כַּ ; ְוָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו ֹיְצִאים אֵּ

בבקר, געל מזהה את תנועת התוקפים בשער העיר וזבול קורא 

א לעברו:  ְבֶדנּו ...צֵּ ר ִמי ֲאִביֶמֶלְך ִכי נַּעַּ פֹוא ִפיָך ֲאֶשר תֹאמַּ יֵּה אֵּ "אַּ

ָתה ְוִהָלֶחם בֹו אבימלך מביס את אנשי געל ומגרש ; לח("! )ָנא עַּ

 אותו משכם

למחרת,  ולאחר שהקרב כנגד  מט נקמת אבימלך בשכם: -מב

, ואבימלך תקף אותם ושכך, יצא העם לשדות כדרכגעל 

. 1: הפרטים המורים על אכזריותו ורשעתואיתור . באכזריות

ל. "ּוְשנֵּי 2חסם את שער העיר  ר ֲאשֶ  ָכל ָהָראִשים ָפְשטּו עַּ

ָשֶדה וַּיַּכּום"   הּוא וִַּיְלֹכד . "3בַּ יֹום הַּ וֲַּאִביֶמֶלְך ִנְלָחם ָבִעיר ֹכל הַּ

" ָהִעיר וִַּיֹתץ ֶאת. "5"   ָבּה ָהָרג ָהָעם ֲאֶשר-ְוֶאת. "4" ָהִעיר ֶאת

ח. "6)למען לא יישבו בה אחרים(   לבלתי תהיה " )ווִַּיְזָרֶעָה ֶמלַּ

אנשיו כל אחד ממורה להוא  .7  אדמתה ראויה עוד ליבול(

ְצִריחַּ " –קורת )שוכת( עצים כמוהו ולהבעיר את המגדל לכרות 

ל ְבִרית ית אֵּ נסו לשם והתבצרו בעלי שכם אשר  ובו אלף "בֵּ

 מט(-)פס' מו ותוכב

מרובים בפרטים וכדאי שהמורה יתאר מא( -)כבהפסוקים הללו  מלחמת אבימלך בשכם

לפי יכולת  הקריאה תהיה כללית, ואילו את המסגרת הסיפורית בצורה קצרה ובהירה

האנשים אשר המליכו אותם  –המסר הכללי הוא התגשמות הדברים שחזה יותם  הכיתה.

את אבימלך לתועלת הם אלו שאבימלך )"האטד"( מכלה בהם את זעמו, באכזריות אין 

 קץ.

ועוד: אותו הבית שמאוצרותיו לקחו כסף על מנת לאפשר לאבימלך להשתלט על המלוכה 

 )בית בעל ברית, פס' ד ( הוא המקום שאותו שורף אבימלך באכזריות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אשר "רכב", ה - האבן העליונה :זוג אבניםיו מכשיר ביתי המורכב מה רחייםה פלח רכב

האשה לקחה את ה"שכב" היה טוחן את גרעיני הדגן.  –סיבובה על גבי האבן התחתונה 

 האבן העליונה והשליכה אותה מגג המגדל על ראשו של אבימלך. 



זעמו של אבימלך אינו נרגע והוא שם  נו: מות אבימלך:-נ

פעמיו לערים הסמוכות. הוא לוכד את תבץ ומבקש להעלות 

אך שם  אשר אנשיה התבצרו על גגו,  באש את מגדל העיר,

ל" :מוצא את מותוהוא  ח ֶרֶכב עַּ ת ֶפלַּ חַּ ְך ִאָשה אַּ ְשלֵּ רֹאש  וַּתַּ

 "ֶפןמנערו להרגו "; אבימלך מבקש גְֻׁלָגְלתֹו ֲאִביֶמֶלְך וַָּתִרץ ֶאת

 ."ִאָשה ֲהָרָגְתהּו)עלי(  יֹאְמרּו ִלי

 


