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  שמעון ויוסף,קרבות יהודה 

  'פרק א

  ? י מי יהיה הראשון להלחם בכנעני"כיצד החליטו בנ .1
  ?מה הוסכם בין שבט יהודה לשבט שמעון .2
  ? מדוע קבעו בני יהודה הסכם דווקא עם בני שמעון ולא עם בני שבטים אחרים .3
  ?נשועל מה נע, מה היה ענשו של אדוני בזק .4
  )חוץ משבט שמעון(?איזו קבוצה נוספת קיבלה נחלה בתוך נחלת יהודה .5
  ? "בני יוסף"מי כלול בתואר  .6
  ?מה השם השני של העיר לוז .7
  ?כיצד כבשו בני יוסף את לוז .8
  ? י מי הוקמה לוז החדשה"היכן וע .9
  ?איזו מכשלה מרכזית של עם ישראל מתוארת בפרק זה .10

  ' פרק ב

  ?במה מאשים המלאך את ישראל .11
  '?ד מתי נשארו בני ישראל נאמנים לחלוטין להע .12
  .תאר את המחזוריות הזו בעזרת האיור, ספר שופטים בנוי במחזוריות מסויימת .13
  ?עמים רעים וחטאים שהכשילו את ישראל ולא הכחיד אותם' מדוע הניח ה .14

  ' פרק ג

  ?י לכושן רשעתים"כמה שנים שועבדו בנ .15
  ?כמה שנים שקטה הארץ אחרי הנצחון על כושן .16
  ?אלו עמים הצטרפו אל מואב במסע הכיבוש ושיעבוד בארץ כנען .17
  ? היכן התמקמו הצבאות התוקפים .18
  ? י לעגלון"כמה שנים שועבדו בנ .19
  ?איזו תכונת גוף בלטה במלך עגלון .20
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  , כיצד רצח אהוד את עגלון, תאר בפירוט .21 שופטים
  ?מדוע לא פתחו המואבים מיד במרדף .22
  ? היכן וכיצד הזעיק אהוד את צבאו .23
  ? שקטה הארץ לאחר קרב זהכמה זמן  .24
  ?כיצד הרג שמגר בן ענת בפלשתים .25

  מקומות חשובים 

  בוכים •
  בזק •
  ירושלים •
  עיר התמרים  •

  סיסרא ויעל ,יבין , דבורה וברק

  'פרק ד

  ?כמה זמן שיעבד את ישראל?  מאיזה עם היה יבין מלך חצור .26
  ? מה היה חימושו המיוחד של צבא סיסרא .27
  )?באיזה חבל ארץ(? היכן היה מקום משכנו של ברק) ?באיזה חבל ארץ(? היכן היה מקום משכנה של דבורה .28
  ? מי הם, שם מצוינים שמות שבטים נוספים שלא השתתפו בקרב' עיין בפרק ה .29
  ?)והוסף פרטים לתשובה' עיין גם בפרק ה(ללוחמים ' כיצד סייע ה .30
  ?או זהעל תנ" נענש"וכיצד , מה היה התנאי שהציב ברק לדבורה ביחס להשתתפותו בקרב .31
  ?ומדוע ברח באופן זה, כיצד ברח סיסרא משדה המערכה .32
  ? כיצד הרגה יעל את סיסרא .33

  'פרק ה

  ? מה היה המצב הבטחוני בארץ ערב קרב התבור .34
  ?כיצד השפיע מצב זה על אופי הערים הישראל' עיין בפסוק ז .35
  ?מה מצב החימוש של הצבא הישראלי' עיין בפסוק ט .36
  ? כמשתתפים בקרבאילו שבטים נוספים מוזכרים כאן .37
  ?"מכיר"איזה שבט הוא  .38
  ?איזה שלל היה אמור סיסרא להביא .39
  ? כמה זמן שקטה הארץ לאחר קרב התבור .40

  גדעון אבימלך יאיר ויפתח 

  ' פרק ו

  ?י המדינים"י ע"במשך כמה זמן שועבדו בנ .41
  ? מתי וכיצד פגעו המדיינים בישראל .42
  ?י בראשונה"לבנ' את מי שלח ה .43
  ?חיטיוהיכן חבט גדעון את . א .44

  ?איזה גידול אמור להיות מטופל במתקן זה מלכתחילה. ב  
  ?מדוע חבט שם גדעון את חיטיו. ג  

  ? כיצד הגיב גדעון לברכת מלאך האלוקים .45
  ? "אלפי הדל במנשה " מה פירוש  .46
  .תאר את הנס שאירע עם המלאך .47
  ?מה צווה גדעון לעשות בלילה. א .48

  ?כיצד ביצע גדעון את המצווה עליו. ב  
  ?(יואש) היתה תגובת אנשי עירו שלגדעון ומה תגובת אביו מה. ג  

  ?והיכן היה מקום הכינוס, אלו עמים התכנסו למלחמה .49
  ?מיהו אביעזר שנזעק אל גדעון .50
  ?וכיצד, אילו שבטים הוזעקו לקרב .51
  '? מהם שני הנסיונות שניסה גדעון את ה .52
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  מקומות חשובים  שופטים

  תענך •
  מגידו •
  חצור •
  חרושת הגויים •
  קדש נפתלי •
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  החולה •
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  'פרק ז

  ?היכן ארגן גדעון את חייליו .53
  ?צווה על גדעון לצמצם את צבאו' מדוע ה .54
  ?כיצד מיין גדעון את הלוחמים .55
  ?לאיזו מסקנה הגיע גדעון לאחר משימת הריגול שלו במחנה מדיין.  א .56

  ?כיצד הגיע למסקנה זו.  ב
  ?ו המצומצםלמרות מספר חיילי, כיצד ניֶצל גדעון את החשכה כדי לנצח .57
  ?מי הצטרף לקרב במהלך המרדף .58
  .)ג יב"העזר בתהילים פ(?  מנהיגי האויב שנתפסו ומה היו תפקידיהם4מי הם  .59

  'פרק ח

  )טענות ותשובות, תלונות(? מה התרחש בין גדעון לשבט אפרים .60
  )טענות ותשובות, תלונות(? מה התרחש בין גדעון לאנשי פנואל וסוכות .61
  ?יא והסק כמה חיילים היו במחנה מדין לפני הקרב- עיין בפסוקים י .62
  ? י לגדעון בשוך הקרבות"מה היתה ההצעה המהפכנית של בנ .63
  ?מה היתה תגובת גדעון .64
  ? במה נכשל גדעון בסוף ימיו .65

  'פרק ט

  ?כיצד תפס אבימלך את המלוכה בשכם .66
  ?מי ניצל מידיו של אבימלך .67
  ?כיצד הגיב הניצול על מעשי אבימלך .68

  )העזר בפרשנים,אם יש צורך(. וודא שאתה מבין היטב את משל יותם

  ?כיצד התפתח הסכסוך בין אבימלך לבין בעלי שכם .69
  ?וכיצד הסתיים, תאר את מהלך הקרב בין געל לאבימלך .70
  ?כיצד? מה קרה לאבימלך בתבץ .71

  'פרק י

  ?מהם הפרטים שמוסר לנו הכתוב על תולע ועל יאיר .72
  ?ות שני השופטים הללומי ִשעבד את ישראל אחרי מ .73
  ?היכן התרכז מחנה עמון והיכן מחנה ישראל .74

  א"פרק י

  ?מה רקעו האישי של יפתח .75
  ?היכן הסתובב יפתח עם אנשיו .76
  ?מה הציעו זקני הגלעד ליפתח. א .77

  ?מה דרש יפתח. ב  
  ?האם נענו הזקנים לבקשתו. ג  

  ?ורי של עמון ומואבכיצד מסביר יפתח בנאומו את נוכחותם של ישראל באזור ההתנחלות ההיסט .78
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  ? איזה נדר נדר יפתח .79 שופטים

  ב"פרק י

  ? מדוע הרגו לוחמי יפתח את אנשי שבט אפרים .80
  ?כיצד ביררו לוחמי יפתח מי אפרתי ומי לא .81
  ?אילון ועבדון, אבצן:מהם הפרטים שמוסר לנו הכתוב על  .82
  

  פלגש בגבעה ופסל מיכה, שמשון

  ג"פרק י

  ? כמה זמן שועבדו ישראל תחת יד הפלישתים .83
  ?איזה שבט היו בני משפחת מנוחמ .84
  ?מה היתה הבעיה של אשת מנוח ומה היו הנחיות המלאך לאישה זו .85
  ?אל מי בא המלאך אחר עתירת מנוח .86
  . תאר את הנס של העלמות המלאך .87

  ד "פרק י

מה ההסבר הגאוגרפי לכך ששמשון התחכך דווקא בפלשתים ולא בעם  .88
  ?אחר

  ?מהי,  פלשתיתהכתוב מגלה לנו סיבה לכך ששמשון רוצה אשה .89
  ?האם ידעו הוריו? מה קרה בדרך לתמנה לשמשון .90
  ?מה מצא שמשון באותו מקום לאחר שנה .91
  ?מהי חידת שמשון .92
  ?מהם פרטי ההתערבות .93
  ?כיצד גילו הפלישתים את הפתרון לחידה .94
  ?כיצד פרע שמשון את חובו .95
  ?מה היה סופם של נשואי שמשון .96

  ו"פרק ט

  ? לוכיצד הגיב שמשון על מעשה הנבלה שנעשה .97
  ?למה? מה היה סופם של אשת שמשון ובית אביה .98
  ?כיצד הגיב שמשון על מעשי הפלישתים .99
  ?היכן ישב לאחר מכן .100
  ?מדוע באו בני יהודה לאסור את שמשון .101
  ?איזה נס התרחש לשמשון ברמת לחי .102
  ?כמה זמן שפט שמשון את ישראל .103

  ז"פרק ט

  ?מה תכננו הפלשתים העזתים. א .104
  ?האם הצליחו. ב  
  ?יב שמשוןכיצד הג. ג  

  ?היכן גרה דלילה .105
  ?מהן התשובות שענה שמשון לדלילה בכל אחת מהפעמים .106
  ?מה ההתפתחות שבולטת בתשובות .107
  ?כיצד ענשו פלשתים את שמשון .108
  ?מה היה הרקע למסיבת פלשתים .109
  ?כיצד נקם בהם שמשון .110
  ?איזה משפט אמר שמשון לפני מותו .111
  ?מי נפגע בעת מותו של שמשון .112
  ?מי חילץ את גופתו משם .113
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  ז"רק יפ שופטים

  ?מהיכן היה מיכיהו .114
  )המלצה עיין במפרשים כאן(?וכיצד נתגלגל, מה היה מקור הכסף שסביבו מתנהל הדיון .115
  ?לאיזה תפקיד, אותו" גייס"כיצד , כיצד הגיע הנער הלוי אל מיכה  .116

  ח"פרק י

  ?..."כי לא נפלה לו "מה פשר הביטוי  .117
  ?מה היתה מטרת שליחי בני דן .118
  ? הםמה שאלו? מה סיפר להם הנער .119
  ?מה המיוחד בה? איזו נחלה מצאו בני דן .120
  ?מה היה מסלול הליכת בני דן .121
  ? כמה אנשים היו בחלוץ של בני דן .122
  ? מה הציעו בני דן ללוי הכהן .123

  ט"פרק י

  ?  ימים4כיצד קרה שהאיש נשאר בבית חותנו  .124
  ?מדוע לא נכנסו האיש ופלגשו ליבוס .125
  ?מה היה סופה של הפלגש .126
  ? על המעשהכיצד פרסם האיש את מחאתו  .127

  'פרק כ

  ?מה היתה תגובתם? האם הסכימו בני בנימין להסגיר את הפושעים .128
  ?כמה מהם נאספו, היכן נאספו איש ישראל .129
  ?מה היתה תגובת ישראל? מה היתה תוצאת הקרב ביום הראשון. א .130

  ? מה היתה תגובת ישראל? מה היתה תוצאת הקרב ביום השני. ב  
  ?כדי לנצח את בני בנימין ביום השלישיבאיזה תמרון צבאי נקטו ישראל . ג  

  .תאר את מהלך המאורעות? כיצד ניצל שבט בנימין מכליה מוחלטת .131
 


