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משל יותם – על מנהיגות ומנהיגים
מטרות :בחינת טיפוסי מנהיגות ,תפקידו של מנהיג ,ושלטון דמוקרטי דרך עיון במשל יותם.



סיפור גדעון -רקע למשל יותם – קריאת פרק ח'
 .1מי הדמויות?
 .2מה מבקש העם? מה משיב גדעון?
 .3מדוע מסרב גדעון להתמנות למלך?
 .4מה ה"פשרה" של גדעון? מה הוא מסכים לעשות כדי לעזור לעם?



קריאת המשל ופירושו – קריאת חלק ראשון בפרק ט'
 .1מה המסר? כלפי מי הביקורת? (דמוקרטיה ,אמונה באל ,שלטון מוסרי)
 .2מי הן הדמויות במשל?
 .3למה נבחרו עצים אלו דווקא? (עצי פרי ,שבעת המינים)
 .4האם יש משמעות לסדר הופעתם?



הזית התאנה והגפן -מה היא התרומה של כל אחד מהעצים?
מתחלקים לשלוש קבוצות .כל קבוצה בוחנת עץ בעזרת קטעי המקורות.
 .1מה מיוחד בעץ זה? (זית -שמן ,תאנה -פרי ,גפן -יין)
 .2למה ניתן להמשיל את תרומתו של העץ?
חוזרים למליאה ומציגים משמעויות.



שאלות על מנהיגות
 .1מה הביקורת המובאת במשל וכלפי מי היא מופנית?
 .2האם שליחות סותרת מנהיגות? האם שלטון בהכרח משחית?
 .3איפה אנחנו פוגשים את הדילמה שבין שירות ושליחות למנהיגות?
 .4האם יש ביקורת גם כלפי הזית התאנה והגפן? מהי?
 .5מה יכול לעזור לגפן לתאנה ולזית לקחת אחריות ולא להותיר את השלטון לאטד? האם פעולה משותפת יכולה
לעזור?



קריאת הנמשל – קריאת חלק שני בפרק ט'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מה הנמשל? מי הן הדמויות? מי הוא האטד? מי הם הזית ,התאנה ,והגפן?
על מה הביקורת? וכלפי מי היא מכוונת? האם הביקורת היא כלפי האטד= אבימלך או כלפי העצים שלא
הסכימו לקחת את התפקיד?
האם יש קווי דמיון למציאות שלנו היום? מי הם האטדים הזית התאנה והגפן של ימינו?
האם קורה לכם שאתם מתלבטים אם לקחת תפקיד או משימה בגלל שאתם לא רוצים להפסיק משהו שאתם
טובים בו? למשל לא להיות בצוות בכיתה בגלל חוג או מחויבות ללימודים? מה אתם עושים במצב כזה?
מה קורה כאשר אנשים בעלי כישורים יכולת ורצון לשרת לא הולכים להיות מנהיגים?
מדוע מסכימים העצים לקבל את האטד? מדוע מסכימים אנשים לקבל מנהיגות שאינה ראויה?
איך יכולים העצים לשנות את המצב? מה יעזור להם להמשיך לעשות מה שהם טובים בו וגם לקחת אחריות?
אולי הם יכולים לעזור זה לזה? לעבוד כצוות?
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שופטים פרק ח' –העם מבקש מגדעון למלוך (רקע למשל יותם)
ֹּאמרּו ִאיׁש-י ְִש ָר ֵאלֶ ,אל-גִ ְדעֹוןְ ,מׁשָ ל-בָ נּו גַםַ -א ָתה ,גַם-בִ נְָך גַם בֶ ן-בְ נֶָך :כִ י הֹוׁשַ עְ ָתנּוִ ,מיַד ִמ ְדיָן .כג וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ,גִ ְדעֹון,
כב וַי ְ
ּותנּו-לִיִ ,איׁש ֶנזֶם
ל ֹּאֶ -א ְמׁשֹּל אֲ נִי בָ כֶם ,וְ ל ֹּא-י ְִמׁשֹּל בְ נִי בָ כֶם :יְהוָה ,י ְִמׁשֹּל בָ כֶם .כד וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם גִ ְדעֹוןֶ ,א ְׁשאֲ לָה ִמכֶם ְׁש ֵאלָהְ ,
ֹּאמרּו ,נָתֹון נ ִֵתן; ַו ִיפְ ְרשּוֶ ,את-הַ ִש ְמלָהַ ,וי ְַׁשלִיכּו ׁשָ מָ הִ ,איׁש ֶנזֶם ְׁש ָללֹו .כו
ְׁשלָלֹו :כִ י-נִזְ מֵ י זָהָ ב לָהֶ ם ,כִ י י ְִׁש ְמעֵ אלִים הֵ ם .כה וַי ְ
ּוׁשבַ ע-מֵ אֹות ,זָהָ ב--לְבַ ד ִמן-הַ שַ הֲ ֹּרנִים וְ הַ נ ְִטיפֹות ּובִ גְ דֵ י הָ ַא ְרגָמָ ןׁ ,שֶ עַ ל מַ ְלכֵי ִמ ְדיָןּ ,ולְבַ ד
ַוי ְִהיִ ,מ ְׁש ַקל נִזְ מֵ י הַ זָהָ ב אֲ ׁשֶ ר ׁשָ ָאלֶ ,אלֶף ְ
ארי גְ מַ לֵיהֶ ם .כז ַויַעַ ש אֹותֹו גִ ְדעֹון ל ְֵאפֹודַ ,ויַצֵ ג אֹותֹו בְ עִ ירֹו בְ עָ פְ ָרהַ ,ויִזְ נּו ָכל-י ְִש ָר ֵאל ַאחֲ ָריוׁ ,שָ ם; ַוי ְִהי
ִמן-הָ ֲענָקֹות ,אֲ ׁשֶ ר בְ צַ ּוְ ֵ
ְמֹוקׁש .כח ַו ִי ָכ נַע ִמ ְדיָן ,לִפְ נֵי בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ,וְ ל ֹּא י ְָספּו ,לָשֵ את ר ֹּאׁשָ ם; ו ִַת ְׁשקֹּט הָ ָא ֶרץ ַא ְרבָ עִ ים ׁשָ נָה ,בִ ימֵ י גִ ְדעֹון.
ְלגִ ְדעֹון ּולְבֵ יתֹו ,ל ֵ
{פ}
יֹואׁשַ ,ויֵׁשֶ ב בְ בֵ יתֹו .ל ּו ְלגִ ְדעֹון ,הָ יּו ִׁשבְ עִ ים בָ נִים ,יֹּצְ ֵאי ,י ְֵרכֹו :כִ י-נ ִָׁשים ַרבֹות ,הָ יּו לֹו .לא ּופִ י ַלגְ ׁשֹו אֲ ׁשֶ ר
כט ַו ֵילְֶך יְרֻ בַ עַ ל בֶ ןָ -
יֹואׁש ָאבִ יו,
יֹואׁש ,בְ שֵ יבָ ה טֹובָ ה; ַוי ִָקבֵ ר ,בְ ֶקבֶ ר ָ
בִ ְׁשכֶםָ ,ילְדָ ה-לֹו גַםִ -היא בֵ ן; ַויָשֶ ם ֶאתְׁ -שמֹו ,אֲ בִ ימֶ לְֶך .לב ַוי ָָמת גִ ְדעֹון בֶ ןָ -
בְ עָ פְ ָרה ,אֲ בִ י הָ עֶ זְ ִרי{ .פ}
ֵאֹלהים .לד וְ ל ֹּא זָכְ רּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל,
לג ַוי ְִהי ,כַאֲ ׁשֶ ר מֵ ת גִ ְדעֹוןַ ,ויָׁשּובּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאלַ ,ויִזְ נּו ַאחֲ ֵרי הַ בְ עָ לִים; ַוי ִָשימּו לָהֶ ם בַ עַ ל בְ ִרית ,ל ִ
איְבֵ יהֶ םִ ,מסָ בִ יב .לה וְ ל ֹּא-עָ שּו חֶ סֶ ד ,עִ ם-בֵ ית יְרֻ בַ עַ ל גִ ְדעֹון :כְ כָל-הַ ּטֹובָ ה-אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה,
אֹותם ִמיַד כָלֹּ -
ֶאת-יְהוָה אֱ ֹלהֵ יהֶ ם ,הַ מַ צִ יל ָ
עִ ם-י ְִש ָר ֵאל{ .פ}

שופטים פרק ט' – משל יותם
א ַו ֵילְֶך אֲ בִ ימֶ לְֶך בֶ ן-יְרֻ בַ עַל ְׁשכֶמָ הֶ ,אל-אֲ חֵ י ִאמֹו; ַויְדַ בֵ ר אֲ לֵיהֶ ם ,וְ ֶאל-כָלִ -מ ְׁשפַחַ ת בֵ ית-אֲ בִ י ִאמֹו לֵאמֹּר.
ב דַ בְ רּו-נָא ְב ָאזְ נֵי כָל-בַ ֲעלֵי ְׁשכֶם ,מַ הּ-טֹוב ָלכֶם--הַ ְמׁשֹּל בָ כֶם ִׁשבְ עִ ים ִאיׁש כֹּל בְ נֵי יְרֻ בַ עַ לִ ,אםְ -מׁשֹּל בָ כֶם ִאיׁש ֶאחָ ד; ּוזְ כ ְַר ֶתם ,כִ י-
עַ צְ ְמכֶם ּובְ שַ ְרכֶם ָאנִי .ג ַויְדַ בְ רּו אֲ חֵ יִ -אמֹו עָ לָיו ,בְ ָאזְ נֵי כָל-בַ ֲעלֵי ְׁשכֶםֵ ,את כָל-הַ ְדבָ ִרים ,הָ ֵאלֶה; ַויֵט לִבָ ם ַאחֲ ֵרי אֲ בִ ימֶ לְֶך ,כִ י ָא ְמרּו
יקים ּופֹּחֲ זִ יםַ ,ו ֵילְכּוַ ,אחֲ ָריו .ה ַויָב ֹּא
ָא ִחינּו הּוא .ד ַוי ְִתנּו-לֹו ִׁשבְ עִ ים כֶסֶ ףִ ,מבֵ ית בַ עַ ל בְ ִרית; ַוי ְִשכֹּר בָ הֶ ם אֲ בִ ימֶ לְֶך ,אֲ נ ִָׁשים ֵר ִ
יֹותם בֶ ן-יְרֻ בַ עַ ל ,הַ ָקטֹּן--כִ י נ ְֶחבָ א{ .ס}
בֵ יתָ -אבִ יו ,עָ פְ ָר ָתהַ ,ויַהֲ רֹּג ֶאתֶ -אחָ יו בְ נֵי-יְרֻ בַ עַ ל ִׁשבְ עִ ים ִאיׁש ,עַ לֶ -אבֶ ן ֶאחָ ת; ַו ִיּו ֵָתר ָ
ו ַוי ֵָא ְספּו כָל-בַ ֲעלֵי ְׁשכֶם ,וְ כָל-בֵ ית ִמלֹואַ ,ו ֵילְכּוַ ,וי ְַמלִיכּו ֶאת-אֲ בִ ימֶ לְֶך לְמֶ לְֶך--עִ םֵ -אלֹון מֻ צָ ב ,אֲ ׁשֶ ר בִ ְׁשכֶם.
ֹלהים.
ְיֹותםַ ,ו ֵילְֶך ַו ַי ֲעמֹּד בְ ר ֹּאׁש הַ ר-גְ ִרזִ יםַ ,ויִשָ א קֹולֹוַ ,וי ְִק ָרא; וַי ֹּאמֶ ר לָהֶ םִׁ ,ש ְמעּו ֵאלַי בַ ֲעלֵי ְׁשכֶם ,וְ י ְִׁשמַ ע אֲ לֵיכֶם ,אֱ ִ
ז ַויַגִ דּו ל ָ
ֹּאמרּו ַל ַזיִת ,מלוכה (מָ ְלכָה) עָ לֵינּו .ט וַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ ַזיִת ,הֶ חֳ דַ ל ְִתי ֶאתִ -ד ְׁשנִי ,אֲ ׁשֶ ר-
ח הָ לֹוְך הָ לְכּו הָ עֵ צִ ים ,ל ְִמׁשֹּחַ ֲעלֵיהֶ ם מֶ לְֶך; וַי ְ
ֹּאמרּו הָ עֵ צִ ים ,ל ְַת ֵאנָה :לְכִ יַ -א ְת ,מָ לְכִ י עָ לֵינּו .יא וַת ֹּאמֶ ר לָהֶ ם,
ֹלהים וַאֲ נ ִָׁשים; וְ הָ לַכְ ִתי ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִ ים .י וַי ְ
בִ י ְיכַבְ דּו אֱ ִ
ֹּאמרּו הָ עֵ צִ יםַ ,ל ָגפֶן :לְכִ יַ -א ְת ,מלוכי (מָ לְכִ י)
הַ ְת ֵאנָה ,הֶ חֳ דַ ל ְִתי ֶאת-מָ ְת ִקי ,וְ ֶאתְ -תנּובָ ִתי הַ ּטֹובָ ה; וְ הָ לַכְ ִתי ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִ ים .יב וַי ְ
ֹּאמרּו כָל-הָ עֵ צִ ים,
ֹלהים וַאֲ נ ִָׁשים; וְ הָ ַלכְ ִתי ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִ ים .יד וַי ְ
ירֹוׁשי ,הַ ְמשַ מֵ חַ אֱ ִ
עָ לֵינּו .יג וַת ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ ֶגפֶן ,הֶ חֳ דַ ל ְִתי ֶאתִ -ת ִ
ֶאל-הָ ָאטָ ד :לְֵך ַא ָתהְ ,מלְָך-עָ לֵינּו .טו וַי ֹּאמֶ ר הָ ָאטָ דֶ ,אל-הָ עֵ צִ יםִ ,אם בֶ אֱ מֶ ת ַא ֶתם מ ְֹּׁש ִחים א ִֹּתי לְמֶ לְֶך ֲעלֵיכֶם ,בֹּאּו חֲ סּו בְ צִ לִי;
וְ ִאםַ -איִןֵ --תצֵ א ֵאׁש ִמן-הָ ָאטָ ד ,וְ ת ֹּאכַל ֶאתַ -א ְרזֵי הַ ְלבָ נֹון.
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שופטים פרק ט' – הנמשל של משל יותם
יתם עִ ם-יְרֻ בַ עַ ל וְ עִ ם-בֵ יתֹו ,וְ ִאם-כִ גְ מּול יָדָ יו
יתם ,ו ַַת ְמלִיכּוֶ ,את-אֲ בִ ימֶ לְֶך; וְ ִאם-טֹובָ ה ע ֲִש ֶ
טז וְ עַ ָתהִ ,אם-בֶ אֱ מֶ ת ּובְ ָת ִמים ע ֲִש ֶ
ִמ ְדיָן.
ִמיַד
ֶא ְתכֶם
ַויַצֵ ל
ִמ ֶנגֶד,
ֶאת-נַפְ ׁשֹו
ַוי ְַׁשלְֵך
ֲעלֵיכֶם;
ָאבִ י,
יז אֲ ׁשֶ רִ -נלְחַ ם
יתם לֹו.
ע ֲִש ֶ
יח וְ ַא ֶתם ַק ְמ ֶתם עַ ל-בֵ ית ָאבִ י ,הַ יֹום ,ו ַַתהַ ְרגּו ֶאת-בָ נָיו ִׁשבְ עִ ים ִאיׁש ,עַ לֶ -אבֶ ן ֶאחָ ת; ו ַַת ְמלִיכּו ֶאת-אֲ בִ ימֶ לְֶך בֶ ן-אֲ מָ תֹו ,עַ ל-בַ ֲעלֵי
יתם עִ ם-יְרֻ בַ עַ ל וְ עִ ם-בֵ יתֹו ,הַ יֹום הַ זֶהִ --ש ְמחּו ,בַ אֲ בִ ימֶ לְֶך ,וְ י ְִשמַ ח גַם-הּוא,
ְׁשכֶם ,כִ י אֲ ִחיכֶם ,הּוא .יט וְ ִאם-בֶ אֱ מֶ ת ּובְ ָת ִמים ע ֲִש ֶ
ּומבֵ ית ִמלֹוא ,וְ ת ֹּאכַל,
בָ כֶם .כ וְ ִאםַ -איִןֵ --תצֵ א ֵאׁש מֵ אֲ בִ ימֶ לְֶך ,וְ ת ֹּאכַל ֶאת-בַ ֲעלֵי ְׁשכֶם וְ ֶאת-בֵ ית ִמלֹוא; וְ ֵתצֵ א ֵאׁש ִמבַ ֲעלֵי ְׁשכֶםִ ,
יֹותםַ ,ויִ בְ ַרח ַו ֵילְֶך בְ ֵא ָרה; ַויֵׁשֶ ב ׁשָ םִ ,מפְ נֵי אֲ בִ ימֶ לְֶך ָא ִחיו.
ֶאת-אֲ בִ ימֶ לְֶך .כא ַו ָינָס ָ

4

הזית
ֹּאמרּו ַל ַזיִת ,מלוכה (מָ ְלכָה) עָ לֵינּו.
ח הָ לֹוְך הָ לְכּו הָ עֵ צִ ים ,ל ְִמׁשֹּחַ ֲעלֵיהֶ ם מֶ לְֶך; וַי ְ
ֹלהים וַאֲ נ ִָׁשים; וְ הָ לַכְ ִתי ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִ ים.
ט וַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ ַזיִת ,הֶ חֳ דַ ל ְִתי ֶאתִ -ד ְׁשנִי ,אֲ ׁשֶ ר-בִ י ְיכַבְ דּו אֱ ִ
הזית גדל בארץ ישראל כעץ בר בגליל ובכרמל .גידול זיתים קיים בתרבויות צפון אפריקה ובדרום אירופה ועד למזרח
התיכון .מחקרים מוכיחים כי הוא תורבת לראשונה בארץ ישראל ובלבנון .העץ ירוק עד ,מאריך ימים ונושא פרי במשך
עשרות שנים .הפרי נכבש ,ירוק או שחור ,והחל בזמנים קדומים מפיקים ממנו שמן .מאז ימי קדם ועד ימינו מצויים
מתקני הפקה (בית בד על מתקניו).



מה מיוחד בעץ הזית?



מה טוען הזית שמונע ממנו למלוך? מהו השמן? מה הוא מסמל?



למה הייתם ממשילים את תרומתו של זית?

למה נמשלו ישראל לזית?
לאמר לך:
מה זית אינו מוציא שמנו אלא על-ידי כתישתו ,אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא על ידי ייסורים.
מה זית .אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ,אף ישראל אין להם בטילה עולמית-
לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.
(עפ"י בבלי מנחות נ"ג ע"ב)

5

תאנה
ֹּאמרּו הָ עֵ צִ ים ,ל ְַת ֵאנָהְ :לכִ יַ -א ְת ,מָ ְלכִ י עָ לֵינּו .יא וַת ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ ְת ֵאנָה ,הֶ חֳ דַ ל ְִתי ֶאת-מָ ְת ִקי ,וְ ֶאתְ -תנּובָ ִתי הַ ּטֹובָ ה;
י וַי ְ
וְ הָ לַכְ ִתי ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִ ים.
עצי תאנה צומחים ליד מעינות ונחלים בארץ ישראל ,ומהם פותחו התאנים התרבותיות .התאנה מלבלבת באביב
ומצמיחה פגות  -תפרחות סגורות בצורת כדור ,המתפתחות לפרי התאנה .בתוך הפגה מצויים פרחי זכר ופרחי נקבה,
והפרייתם נעשית על ידי צרעה קטנה שאינה נמצאת בארץ .ריבוי התאנה נעשה באמצעות ייחורים .פירות התאנה
מבשילים במשך הקיץ ,והם נאכלים חיים ,או נכבשים לדבלים ,ואלה יכולים להישמר למשך שנה ויותר .במשק הקדום
הייתה לתאנה חשיבות רבה ,אך עם ריבוי הפירות במשק המודרני היא ירדה מגדולתה.



מה מיוחד בעץ התאנה?



מה טוענת התאנה שמונע ממנה למלוך? מהי מתיקות? מה היא מסמלת?



למה הייתם ממשילים את תרומתה של התאנה?

נמשלה תורה לתאנה:

ולמה נמשלה תורה לתאנה?

כל הפירות יש להם פסולת.

שרוב האילנות  -הזית ,הגפן והתמרה

תמרים יש בהם גרעינים,

נלקטין כאחת.

ענבים יש בהם חרצנים,

והתאנה נקלטת מעט מעט.

רימונים יש בהם קליפות.

כך התורה :היום לומד מעט ולמחר הרבה,

אבל התאנה כולה יפה לאכילה

לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא

כך דברי תורה.

בשנתיים.
(ילקוט שמעוני)

(במדבר רבה כ"א)
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גפן
ֹלהים
ירֹוׁשי ,הַ ְמשַ מֵ חַ אֱ ִ
ֹּאמרּו הָ עֵ צִ יםַ ,ל ָגפֶןְ :לכִ יַ -א ְת ,מלוכי (מָ לְכִ י) עָ לֵינּו .יג וַת ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ ֶגפֶן ,הֶ חֳ דַ ל ְִתי ֶאתִ -ת ִ
יב וַי ְ
וַאֲ נ ִָׁשים; וְ הָ לַכְ ִתי ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִ ים.
גפן היין היא שיח משתרע או מטפס ,והיא עומדת בשלכת בחורף .היא פותחה מגפן הבר ,הצומחת במזרח התיכון,
ולאחרונה הוכח כי היא מצויה גם בארץ ישראל .פריחת הגפן קרויה סמדר ,ותוצריה שונים ומגוונים :עלי גפן לבישול,
ענבים לאכילה ,צימוקים ,ריבות ובעיקר יין .מאז ימי קדם היא גדלה בארץ ישראל ,הן במדרגות ההרים והן בחולות
המישור .גתות עתיקות לדריכת יין ,בנויות או חצובות באבן ,מצויות במקומות רבים בארץ .הגפן וחלקיה ,האשכול
והעלה שימשו מוטיב באמנות  -בעיטור מבנים ,בציורי קיר ,בפסיפס ועוד.



מה מיוחד בעץ הגפן?



מה טוענת התאנה שמונע ממנה למלוך? מהו היין? מה תפקידו? מה הוא מסמל?



למה הייתם ממשילים את תרומתה של הגפן?

אמר רבי שמעון בן לקיש :אומה זו כגפן נמשלה.
זמורות שבה  -אלו בעלי הבתים .קנוקנות (ענפים דקים) שבה  -אלו ריקנים שבישראל.
אשכולות שבה  -אלו תלמידי חכמים .עלים שבה  -אלו עמי הארץ.
ומעשה ששלחו מארץ ישראל ובקשו רחמים האשכולות על העלים,
שאלמלא העלים אין האשכולות מתקיימים.
(בבלי ,חולין צ"ב ע"א)

