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 מלחמתו של אבימלך :נושא היחידה 

 יעל דאר: התבכ 

 1: מספר שיעורים לפי המתווה

 הסבר כללי:  

 אקסטנסיבי. –מא( -שיעורנו מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון )פסוקים כב 

 פסוקים אלו עוסקים במלחמת געל בן עבד ואבימלך.  

מרובים בפרטים וכדאי שהמורה יתאר את המסגרת הסיפורית בצורה   (מא-כב)פסוקים הללו ה

קצרה ובהירה, ואילו הקריאה תהיה כללית לפי יכולת הכיתה. המסר הכללי הוא התגשמות 

עלת הם אלו שאבימלך אותם האנשים אשר המליכו את אבימלך לתו –הדברים שחזה יותם 

 .מכלה בהם את זעמו, באכזריות אין קץ ("האטד" )

 יילמד בעיון.  –תיאור נקמת אבימלך  –מט(  –החלק השני )פסוקים מב 

 

 

 : פתיחה

המורה יכתוב על הלוח מספר פריטים מהשיעור הקודם וישאל את התלמידים מי יכול לספר לנו 

 איך הם  קשורים לסיפור שלמדנו:

נמשל, אש, מלך. כך בעזרת הנ"ל נרויח חזרה בצורה  -, יותם, גדעון, גריזים, עיבל, אטד, משל70

   . חוויתית

יטים הכתובים על הלוח.  , בעקבות השחזור של הילדים עם הפר בקצרה את מה שקרה נזכיר

אבימלך המליך את עצמו ע"י אנשי שכם, לקח ממקדשם כסף שבעזרתו שכר אנשים ריקים  

  : והלקח  –ופוחזים. הם הרגו את בני גדעון, חוץ מיותם, שהצליח לברוח. נזכיר את משל יותם 

דורשת ויתור מצד הנושא אותה על דברים אשר לא יוכל לעשות  –תפקיד ההנהגה 

אחרת יקחו את מקומם אלו  ,האנשים הראויים צריכים לשאת באחריות ההנהגה  )"החדלתי"(.

צריך לנהוג בחכמה ולא ללכת בכל מחיר אחר המנהיג, כאשר  -הציבור מאידך  .שאינם ראויים

נזכיר כי יותם מזהיר את אנשי שכם מפני הנהגתו של אבימלך אך מאחל להם איננו ראוי. 

 שישמחו בהנהגתו אם היא 'באמת'.

 

 

 עיון בפסוקים: 

: אבימלך מלך שלוש שנים בשכם, אך אז שלח ה' רוח רעה  ונסביר כה –פסוקים כב  נקרא

חשובי העיר. הם החליטו לבגוד בו. התנ"ך  –)קנאה, לפי רש"י( בין אבימלך ובין 'בעלי שכם' 

:  פס' כד –מספר לנו משהו מהתכנונים של הקב"ה. יש לנו הזדמנות להציץ למחשבות של ה' 

הבגידה היתה כדי לגרום למריבה ומלחמה בין אבימלך לאנשי שכם כדי 'לבוא חמס )על( 

בעלי שכם אשר חזקו  שבעים בני ירובעל ודמם, לשום על אבימלך אחיהם, אשר הרג אותם, ועל



על רצח אחיו, וגם   –את ידיו להרוג את אחיו'. כל מה שיקרה עכשיו יהיה העונש גם לאבימלך 

 על התמיכה במעשה הזה. –לבעלי שכם 

 כי בעלי שכם שמו חיילים שיארבו למי שעובר בדרך לשכם, ויגזלו את מי שעובר שם. נסביר

 .נסביר במילים שלנו –מכאן 

 : בפסוקים אלו מוזכרים שני אנשים.לה –פסוקים כו  

 ראש המורדים –געל בן עבד  •

נם היה נאמן סמוי'. אמאך למעשה שימש מעין 'סוכן , שר העיר, נאמן לאבימלך –זבול  •

 ד, והם מדברים זה עם זה. לאבימלך, אך בפועל היה בעיר עם געל בן עב

געל בן עבד, המצטרף לעיר בעונת   - מהאזורבעלי שכם בוגדים באבימלך ונוטים אחר איש נכרי 

רה, ואומר: 'מי  תוך שהוא מבזה את אבימלך ומתג הבציר, חוגג עם הבוצרים בבית אלהיהם

למי נשמור אמונים? לאבימלך, בן הפילגש, או   אבימלך ומי שכם'? השאלה היא את מי נעבוד?

נשיא העיר שכם משכבר הימים? )ע"פ פס' כח( מדוע נעבדנו אנחנו? הוא מסיים בכך   –לשכם 

 'רבה צבאך וצא'. שמוכן להרוג את אבימלך בעצמו, ומזמין את אבימלך לקרב:

 

להפתיע את געל ואנשיו עם  כדי נאמן לאבימלך ושולח אליו שליחים בסתר  זבול, שר העיר, היה

ןוה  –שחר בעת יציאתם מהעיר   ה ַגַעל בֶּ ת-נֵּ ָמה ְוִהָנם ָצִרים אֶּ ָחיו ָבִאים ְשכֶּ ד ְואֶּ בֶּ ָהִעיר -עֶּ

יָך רְוַעָתה קּום ַלְיָלה ַאָתה  לב.  ָעלֶּ ה-ְוָהָעם ֲאשֶּ ֱאֹרב ַבָשדֶּ ש ַתְשִכים  לג.  ִאָתְך וֶּ מֶּ ר ִכְזֹרַח ַהשֶּ ְוָהָיה ַבֹבקֶּ

ה-ּוָפַשְטָת ַעל ר-ָהִעיר ְוִהנֵּ ָך-הּוא ְוָהָעם ֲאשֶּ ר ִתְמָצא ָידֶּ יָך ְוָעִשיָת ּלֹו ַכֲאשֶּ לֶּ אבימלך אורב   .ִאתֹו ֹיְצִאים אֵּ

מחלק את החיילים שלו לארבע קבוצות. הם מקיפים את שכם  מול שכם בארבעה ראשים. הוא 

אי כאן כד . הוא מביע חשש.בבקר, געל מזהה את תנועת התוקפים בשער העירבשעות הלילה. 

לה זבול בעצם מסיח את דעתו של געל, ואומר בהתח  לח.  –עם הילדים את פסוקים לד לקרוא 

ורק  אתה סתם מפחד.  –הכוונה  - לו פסוק שגם נהיה ביטוי "צל הרים אתה רואה כאנשים" 

ְך כִ "אחר כך שהם התקרבו עוד יותר אז הוא כבר לועג לו   לֶּ ר תֹאַמר ִמי ֲאִבימֶּ פֹוא ִפיָך ֲאשֶּ י ַאיֵּה אֵּ

נּו א  ַנַעְבדֶּ ר ָמַאְסָתה בֹו צֵּ ה ָהָעם ֲאשֶּ ם בֹו-ֲהלֹא זֶּ בעמק  נמצאת שכם ! )פס' לח( ָנא ַעָתה ְוִהָּלחֶּ

אבימלך מביס את אנשי געל  ואבימלך ואנשיו מגיעים מההר, הם יורדים לכיון געל ואנשיו.

 .ומגרש אותו משכם

 

 : מט  –פסוקים מב 

למחרת, לאחר הקרב, יצא העם מן העיר אל השדות, לעבוד בהם כדרכם.   –'ויהי ממחרת' 

 את אכזריותו של אבימלך: םמה ונבקש מהילדים לחפש ביטויים שמראי –פסוקים מב  נקרא

 "ויקם עליהם ויכם" )מג( •

חסמו את פתח השער, כדי שלא יצאו אנשי שכם  –"ויעמדו פתח שער העיר" )מד(  •

 לעזור לאחיהם בשדות.



 

 
 .32ניתן לראות קרדום במצגת מלווה לשופטים שקופית מס'  11

 וד את העיר ואת הערם אשר בה הרג" )מה("וילכ •

 הרס את העיר. –"ויתוץ את העיר"  )מה(  •

 כדי שאדמתה לא תהיה ראויה לגידולים.  –"ויזרעה מלח" )מה(  •

הוא המגדל המקודש, שממנו  –אבימלך לא מסתפק בכך. בלבה של העיר עומד 'מגדל שכם' 

לקחו כסף כדי לשכור ריקים ופוחזים שיהרגו את אחיו. אבימלך מתנהג בכפיות טובה, ומחליט  

מט ונסביר את מעשיו של אבימלך.  –להרוג את כל מי שהתבצר במגדל זה. נקרא פסוקים מו 

.  וכרתו כל אחד 'שוכת עצים' )ענף גדול )מצודת ציון( )גרזינים( 1קרדומותאבימלך ואנשיו לקחו 

ת הצריח רלב"ג מסביר שזה מלשון סכך, כי הענפים הם מסככים סביב האילן(. הם הקיפו א

 איש. 1000-)הוא המגדל( בעצים אלה, והציתו את הצריח באש. בכך גרמו למותם של כ

 

 הצעות להמחשה: 

מתקופת השופטים   במצגת ממחישה מוצגיםניתן להראות את הקרדום של אבימלך  •

 הנמצאת באתר ללמוד וללמד.

 

 מסרים והפנמה: 

 ה' נוקם נקמתם של צדיקים שמתו על לא עוול בכפם, באכזריות וברשע. •

 ה' מעניש את האדם לפי מעשיו.  •

 

 סיכום: 

נזכיר את קללת יותם: נבקש מהילדים לעיין בפסוקים טו, כ. נשאל: מה נאמר בפסוקים אלו?  

 ונראה שקללת יותם התקיימה עד המילה האחרונה. אש יצא מאבימלך ואכלה את בעלי שכם. 

 מתי תצא אש מבעלי שכם ומבית מילוא ותאכל את אבימלך? על זה נלמד בשיעור הבא.

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/f868820742ac4e539886d418edf12287/%D7%97%D7%93%D7%A8%20%D7%AA%D7%A0%D7%9A%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA.pdf
https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201702/f868820742ac4e539886d418edf12287/%D7%97%D7%93%D7%A8%20%D7%AA%D7%A0%D7%9A%20-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA.pdf

