שיעור שני
ביקורת השלטון ביהדות
ללמוד מקור יהודי שיש בו ביטוי לעיקרון ביקורת השלטון )=המלוכה( ולריסון
עוצמתו.
"כּרֶם נָבוֹת" מצולם כמספר הקבוצות בכיתה.
דף קומיקס ֶ
 45דקות
חלק ראשון " -כרם נבות"
אפשר לקיים את הפעילות בקבוצות או בזוגות.
התלמידים לומדים את חלקו הראשון של סיפור כרם נבות באמצעות הדף "כרם נבות" ,ומתבקשים
למלא את המשימות שבדף .המשימות עוסקות בכוחם העצום של המלך והמלכה ,שהם השלטון.
התלמידים יתבקשו לנסות למצוא דרכים כיצד אפשר להגן על האזרחים מפני עוצמת המלוכה.
חלק שני  -איסוף במליאה וסיום הסיפור
התלמידים יספרו על אלו דרכים חשבו ויסבירו אותן.
נקודות לדיון:
למלך ולמלכה יש כוח רב;
המלך יכול להשיג כמעט כל מה שהוא רוצה;
קשה מאוד להתנגד למלך;
האזרחים מפחדים מהמלך ,ומי שמעז להתנגד לו מסכן את נפשו;
יש ליצור דרכים כדי להגביל את כוח השלטון.
המורים יספרו את סוף הסיפור )על פי מלכים א ,פרק כ"א(:
ה' שולח את אליהו הנביא לפגוש את אחאב בכרם נבות כדי להוכיח אותו:
ָשׁ ָתּ?" )לא רק שגרמת למותו של נבות
ָצ ְח ָתּ ,וְ גַםָ-יר ְ
אליהו מוכיח את אחאב ואומר לוֲ " :הר ַ
המסכן ,אתה עוד מעז לגזול את כרמו?!(
אליהו הנביא מספר לאחאב מה הם העונשים הקשים שצפויים לו ולאיזבל אישתו על מעשיהם
הנפשעים.
ָשׂם ַשׂק ַעל
ָדיוַ ,ויּ ֶ
אַחאָב ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ ,ויּ ְִקרַע ְבּג ָ
תגובת אחאב לדברי אליהוַ " :וי ְִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ְ
ְבּ ָשׂרוַֹ ,ויָּצוֹם; ַויּ ְִשׁ ַכּב ַבּ ָשּׂקַ ,וי ְַה ֵלּ אַט".

חלק שלישי  -השלמת היגדים
המורים יאמרו את חלקו הראשון של היגד כלשהו ,והתלמידים יתבקשו להשלים אותו .כל השלמה
נכונה מזכה בשתי נקודות.
בתקופת הקדומה) ...למלך היה כוח רב ,עצום ,חזק(
מי שהתנגד למלך) ...סיכן את נפשו ,נחשב מורד(
תפקיד הנביא היה) ...לבקר את המלך ולהוכיחו(
המלך יודע שאם הוא יפגע בעם) ...הנביא יוכיח אותו וה' יעניש אותו(
כשהנביא מבקר את המלך) ...העם מוגן(
בימינו אין מלך אך יש) ...שלטון ,ממשלה ,מדינה ,ראש ממשלה ,נשיא(
לשלטון יש כוח רב) ...הוא מנהל את המדינה(
כדי שהאזרחים לא ייפגעו) ...צריך לבקר את השלטון ולהגבילו(
תפקיד התקשורת) ...לבקר את מעשי השלטון ולפרסמם(
אפשר לשחק את משחק ההיגדים גם בצורה נוספת :המורים יכינו כרטיסים שעל כל אחד מהם חצי
היגד ,כל תלמיד יקבל כרטיס והתלמידים יחפשו את בן זוגם כדי להשלים את ההיגדים.
סיכום

הרדיו ,הטלוויזיה ,האינטרנט והעיתונות הכתובה יכולים לפרסם את פעולות השלטון ואת פעולות
זרועותיו השונות ,ובכך לעורר דיונים ציבוריים על אודות תקינותם ,ואף להביא למתיחת ביקורת
עליהם בעת הצורך.

ּ ֶכרֶ ם נָ בוֹת

)מעובד על פי מלכים א ,פרק כ"א(
הכול התחיל כשהמלך אחאב ביקש
מנבות היזרעאלי את כרמו:

1
אחאב כועס ומספר לאיזבל אישתו את
מה שאירע .איזבל אומרת לאחאב:

נבות לא הסכים:

י-לי ְלגַ ן-
יה ִ
ת-כ ְר ְמךָ וִ ִ
ַּ
ָה-לי אֶ
"תנ ִּ
ְּ
יתי,
יָרָ קִּ ,כי הוּ א קָ רוֹב אֵ צֶ ל ּ ֵב ִ
וְ אֶ ְּתנָה ְלךָ ּ ַת ְח ּ ָתיוֶ ּ ,כרֶ ם טוֹב ִמ ּ ֶמנּ וּ ".

"קוּ ם אֱכָ ל-לֶ חֶ ם ,וְ יִ טַ ב ִל ּ ֶבךָ ,
ת-כרֶ ם נָבוֹת
ֶּ
אֲנִ י אֶ ּ ֵתן ְלךָ  ,אֶ
אלי!" סמוך עליי!
הַ ִּיזְ ְרעֵ ִ

"חָ ִלילָ ה ִּלי מֵ ה',
ִמ ִּת ִּתי אֶ תַ -נחֲלַ ת
ֲאבֹתַ י לָ ְך!"
איזבל מעלילה על נבות וטוענת שקילל את
האלוקים .היא מבקשת משני אנשים רשעים

בית הדין מזמין את נבות לדין:

"אתה
מואשם
שקיללת
את ה'!"

"תגידו ששמעתם שנבות קילל
את ה'! הרי זה איסור מפורש מן
תורה ,וככה נוכל להיפטר ממנו
ולקחת את כרמו היפה!"

עדי השקר מעידים נגדו:

"אנחנו ראינו
אותו מקלל!

"אני?! קיללתי?!
מה פתאום! זה
אפילו לא עלה
בדעתי!"

באמת ,שמענו
במו אוזנינו!"

שופטי בית הדין פוסקים שדינו מוות
בסקילה .נבות נסקל ומת.

הכל שקר! לא עשיתי
שום דבר רע!

איזבל פונה לאחאב:

ת-כרֶ ם נָבוֹת
ֶּ
"קוּ ם רֵ ׁש אֶ
אלי! ו ַּיָקָ ם אַ ְחאָ ב לָ רֶ דֶ ת
הַ ִּיזְ ְרעֵ ִ
אלי ְל ִר ׁ ְש ּתוֹ"
ל-כרֶ ם נָבוֹת הַ ִּיזְ ְרעֵ ִ
ֶּ
אֶ

משימה:

נבות הסתכן בנפשו בכך
שסירב למכור את כרמו
לאחאב.
האם לדעתכם לנבות
הייתה דרך להימלט
מדרישת המלך )בלי
להיפגע(?
נסו למצוא פתרונות כיצד
להגן על נתיני המלוכה
מפני כוחה.
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