
  ד"בס

 שופטים
 ? ממשיכים את הכיבוש- פרק א

  ?כיצד מחליטים בני ישראל כיצד להמשיך את כיבוש הארץ .1
 ?למה פעל דווקא כך? כיצד הבטיח הנלחם את הצלחתו במלחמה .2
 ?על איזו עיר מלך אדני בזק  .א .3

  ?למה? כיצד נענש אדני בזק  .ב
 .ציין את רשימת הערים שכבש יהודה .4
 ?ר זהאיזה סיפור שקראנו בספר יהושע חוזר בספ .5
   טז פסוקלק "רדעיין ב .6

 כי הנה אומר שישבו עם בני יהודה .ה הטובה עד סוף כל הדורות"הקב) ליתרו הקיני חותן משה(ושמר לו ...
 כי באהלים היו יושבים ,לק ובימי שאול היו יושבים עם עמ. ושבו לדת ישראל,ונתנו להם מקום לשבת בארצם

הנה , ..."ואתה עשית חסד עם בני ישראל...ו רדו מתוך עמלקיסור" ואמר להם שאול .ונוסעים ממקום למקום
 ובימי ירמיהו הנביא . ובימי יהוא יונדב בן רכב היה אהוב ונכבד בין ישראל.כי החסד היה שמור להם לעולם

 ," יכרת איש לבית יונדב בן רכב עומד לפני כל הימיםלא" ואמר הכתוב ,היו בית הרכבים בתוך בני ישראל
ועתה כשלכדו בני יהודה חברון היו יושבים עם הכנעני בחברון בעיר סמוך לה . ...ם הם מבני יתרוובית הרכבי

 וכשלכדו בני יהודה חברון עלו משם בשלום כי קראו להם בני יהודה לשלום בהלחמם "עיר התמרים"נקראת 
כן עשו ועלו משם עמם כמו שקרא להם שאול בהלחמו עם העמלקי ו יסופו1 שיעלו מביניהם ולא ,עם הכנעני

   .זהו הנראה לי מדרך הפשט ומדרך הסברא בשלום וישבו במדבר יהודה עם בני יהודה
 , לבני קנינוהו נת,ונתןירגם ל דרשו בו כי בני ישראל נתנו לו עיר התמרים והיא יריחו לדעתם כמו שת"ורז

 הוא דשנה של יריחו ,"והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו והטבנו לך"ה "ואמר כי מה שאמר משה רע
 ,שהיה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה והניחוה מלחלק אמרו מי שיבנה בחלקו בית המקדש יהיה לו

 ואז בא בנימן ליטול ,ובין כך נתנוהו לבני יתרו והיה בידם ארבע מאות וארבעים שנה עד שנבנה בית המקדש
  ... ופנו אותה להם שנאמר עלו מעיר התמרים,אותה מהם

  ?ק"איזו עיר היא עיר התמרים לפי הפירוש הראשון ברד  .א
 ?ק"התמרים לפי הפירוש השני ברד איזו עיר היא עיר  .ב
 ?למה עזבו בני הקיני את עיר התמרים, לפי הפירוש הראשון  .ג
 ?למה עזבו בני הקיני את עיר התמרים, לפי הפירוש השני  .ד
 !?האם בני הקיני הם יהודים או לא  .ה

 ? לכבושאיזה אזור לא הצליח יהודה .7
 ?אל-כיצד כבשו בני יוסף את בית .8
 ?אלה' מההמצב המדיני המתואר בפס, כז ועד סוף הפרק' עיין מפס .9

  פרק ב
  ?ולאן הלך, להים-מאיפה יצא איש הא .1
 ?) דברים2 (להים-כנגד מה מוחה איש הא .2
 .את הגויים ולא גירש אותם  או השמידם' מדוע השאיר ה, עיין בפסוק ותרגומו .3

 :ְלמֹוֵקׁש  ָלֶכם  ִיְהיּו  ֵואלֵֹהיֶהם  ְלִצִּדים  ָלֶכם  ְוָהיּו  :פסוק  
  :לתקלא  לכון  יהון  וטעותהון  למעיקין  לכון  ויהון  :תרגום  
 ?)א' השווה לפרק א פס(? מה הבעיה עם פסוק ו .4
 ק לפסוק ו "רדי "יישב קושי זה עפ .5

 ואמר כי כל ימי יהושע ,' לפי שעשו בני ישראל הרע בעיני ה, וכתב דברים אלה הנה. כבר שלח.וישלח יהושע
 שראו מעשה הנסים שעשה לישראל שהעבירם , לא עשו הרע, אשר האריכו ימים אחריו,וכל ימי הזקנים

  : השמש והירח וניצוח המלכיםתהירדן ביבשה ועמיד
 ?הפסוקים יםאיזה מחזור התנהגות מתאר, כג-יא' עיין בפס .6
 ?את הגויים בארץ' ר הילאיזו מטרה השא .7

 פרק ג
 ?ב' את הגויים בארץ לפי פס' טרה השאיר הלאיזו מ .1
 ?אלה' ישראל המתוארים בפס- מהם חטאי בני, ז-ה' עיין בפס .2
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  ד"בס

 שופטים

 של החרב" פה"ה

  

  אהוד ושמגר,  עתניאל-  פרק ג
  :יא והשלם את הטבלה-ז' עיין בפס .1

  זירת הקרב  מלך אויב  עם אויב  שבט  אב  שם

            

  :ל והשלם את הטבלה-יב' עיין בפס .2

  זירת הקרב  מלך אויב  עם אויב  שבט  אב  שם

            

 ?מי הכוחות שגייס מלך מואב כדי להביס את ישראל .3
 ?ופטאיזו תכונה גופנית אפיינה את הש .4
 ?מה היה האירוע שהביא את אהוד לארמון מלך מואב .5
  ?מה המאפיינים המיוחדים של הנשק של אהוד .6
 ?כיצד הסווה אהוד את החרב .7
 ?מה המאפיינים הגופניים המיוחדים של מלך מואב .8
 ?מה היה התירוץ של אהוד לחזור .9

 ?כיצד בודד אהוד והכין את הזירה לרצח .10
 ?ואב השפיעו על הרצחכיצד מאפייני החרב ומאפייני מלך מ .11
 ?ידי עבדי מלך מואב-מה גרם לעיכוב גילוי הרצח על .12
 ?איך? היכן אסף אהוד את העם .13
 ?באיזו נקודה מיקמו הישראלים את כוחותיהם למארב .14
  :לא והשלם את הטבלה' עיין בפס .15

  עם אויב  אב  שם

      

   דבורה וברק–פרק ד 
  :ל והשלם את הטבלה-יב' עיין בפס .1

  זירת הקרב  אויבל "רמטכ/מלך   ויבעם א  שבט  אב  בעל  שם

        

        

      

 ?מה היה החימוש המיוחד של האויב .2
 ?היכן גר ברק .3
 ?מהי תכנית הקרב שמתווה דבורה .4
 ?מה התנאי שמעמיד ברק .5
äîçìîá äøåáã åîò êìú íàù ÷øá úáåùú äúéä äðäå : ג על שופטים פרק ד פסוק ח"רלבעיין ב .6

ëæá éë áùç éë êìé àì åàì íàå êìéàøñéñ íò íéîçìðä ìàøùé ìéç íò äçâùää øúåé ÷áãú äúå:  

  ?למה העמיד ברק תנאי זה
åì äéäé àì ìáà úîàá åîò êìú øáëù äøåáã äúðòå : ג על שופטים פרק ד פסוק ט"רלבעיין ב .7

åáëøå åðåîä àøñéñ çöðéùë êìåä àåä øùà êøãä ìò øàôúäì .ä øåëîé äùà ãéá éëä øåëîé äùà ãéá éëä øåëîé äùà ãéá éëä øåëîé äùà ãéá éë ' ' ' 'àøñéñ úààøñéñ úààøñéñ úààøñéñ úà.... 
ø äöåìøîå, äàáðúðå äæ øçà úøëæðä äøéùä øáãá äàøéù åîë ñðä äæ ñçéúð äéìà éë äøåáã ãéá 

ùà ãéá ìåôé àøñéñù äæ íòäøåôñä äæá øàáúðù åîë ìòé àéäå : 
 ?מה היתה תגובת דבורה

 ? מי השבטים שהשתתפו במלחמה, י' עיין בפס .8
 .וציין עוד שבטים שהשתתפו במלחמה, טו-יב' פס' עיין בפרק ה .9

 ?יא' מספק לנו הכתוב בפס) אקספוזיציה(דע מוקדם איזה מי .10
 ?מה גרם לסיסרא לצאת לקרב .11
 ?מה היה היתרון של כל אחד מן הצדדים .12
 ?כא-כ' וכן פרק ה, טו' י פס"לברק עפ' כיצד סייע ה .13
 íúåìéñîî íéáëåëä... åîîç íéáëåëä éë ùøãä êøãå :ק על שופטים פרק ה פסוק כ"רדעיין ב .14

åéøù íéùáåì åéäå íúåà êîñ êëéôì ìçðä íôèåùå øø÷úäì ïåùé÷ ìçðá ïéñðëð åéä úåîéîç áåøîå íéð
 åîçìð íéîù ïî ÷åñôì íôøâ ïåùé÷ ìçð ÷åñô 
áøòá äúéä äîçìîäù éôì èùôä êøã éôìåä çåøáì ïä ìçðá ïéñðëð åéä ïåùé÷ ìçð úôù ìò øùà 

à úà øñéå øîàù íéøöîá åîë úåáëøîä åìùëðå ìàøùé íò äîçìî êåøòì ïä åìôðå åéúåáëøî ïôå
÷æðå òâô íåù àìá åäåøáòå æåòá ìçðä åëøãù àìà ìàøùéì äéä ïë àìå åòáèå ìçðä íôøâå ìçðá íéùøôä.  

 )פשט ודרש(ק "י רד"תאר את המלחמה עפ



  ד"בס

   שופטים

  גדעון מתמנה לתפקידו - ופרק 

  :יא והשלם את הטבלה-א' עיין בפס .1

  זירת הקרב  מלך אויב  עם אויב  שבט  אב  שם

            

 ?כיצד הזיקו האויבים לישראל .2

 ?כיצד הותרו בני ישראל .3
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 ?כיצד מסביר גדעון את סירובו

   :למשה' העזר בדברי ה? מה בדברי המלאך דוחה את טענת גדעון .15

  . י'ספר שמות פרק ד

  :ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכיִּבי ֲאדָֹני לֹא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְרָך ֶאל ַעְבֶּדָך ִּכי ְכַבד ' הַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל 

  :'הֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהלֹא ָאנִֹכי ' הַוּיֹאֶמר ) יא(

  :ְוַעָּתה ֵלְך ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר) יב(

 ?יח גדעון לפני המלאךמה היתה מטרת התקרובת שהנ .16

 ?כיצד מימש המלאך את בקשת גדעון .17

 ?ממה חושש גדעון לאור התגובה של המלאך .18

 ?למה? מה עושה גדעון בלילה .19

 ?כיצד הגן אביו של גדעון על בנו .20

 ?מה כינויו החדש של גדעון .21

 ?מי נאסף לחדירה לארץ .22

 ?איך? את מי הזעיק גדעון .23

 ? אלו אותות קיבל גדעון בטל .24



  ד"בס

 שופטים
  מה המלח- פרק ז 

  ) בתחתית הדףציין על המפה(? היכן התמקמו גדעון וצבאו .1

  )בתחתית הדף ציין על המפה(? היכן התמקמו האויבים .2

 '?מה השיקול לצמצום הצבא שמציין ה .3

 ? וכמה חזרו מחמת היראה,כמה חיילים התגייסו .4

  : חלק באור הענין-פסוק ה לם "מלביעיין בפירוש  .5

  . הכורע ממלא פיו מן המיםין כןשאה  מ, פיו הוא לוקק בלשון הלוקח בידו אלוצה לומר ר.כל אשר ילק

  ,ל הכורעים רגילים לכרוע לבבואה שלהם"וכפי דעת חז

  ...חתגם הכריעה מורה על בולמוס התאוה לשתות בפעם א

  ?מה הגדרת מלקק  .א

  ?שאינו מלקק, כיצד מתואר האחר. ב

  ) פירושים2(? על מה מעידה הכריעה  .ג

 ?מה נשארו אחרי מבחן הליקוקכ .6

 ?מן המתגייסים יצא בפעל למלחמה) אחוז(איזה חלק , 4חזור לשאלה  .7

 ?במה צויד כל לוחם .8

  ם פסוק יג"מלביפירוש י "ומה פשרו עפ, איזה אות נוסף קיבל גדעון במחנה מדין .9

ראה צליל וקול רעש , וא לחם שעוריםשה, ז ניסן שאז קציר שעורים והם באו לבוז קציר שדה" היה אז ט.והנה צליל לחם שעורים

 .נהפך הוא לשלוט בשונאיהם, מפניהםלה התחבאו י שתחת שתח,שהוא מתהפך במחנה מדין, צלילת לחם השעורים שרצו לשללו

   חי -ם על שופטים פרק ז פסוק טז "מלביי " עפעיין בתכנית הקרב .10

 להבהילם - שנתן שופרות ביד כלם )ב,  רוחותשלוש לבא מ-ראשים '  שחצה אותם לג)א,  ספר מתחבולותיו שמונה דברים-ויחץ 

 שלא - ויאמר ממני תראו וכן תעשו )ה שיתראו הלפידים - כדים ריקים )ד,  להבהילם בעמוד אש ועשן- לפידים )ג, בתרועת מלחמה

 שכל מה וצה לומר  ר והיה כאשר אעשה כן תעשון)ו,  לכן יהיה הוא המתחיל-אחר שאנכי בא בקצה המחנה , יעשו עד יעשה הוא

 שבזה יחשבו שיש - שיהיו התקיעות סביבות כל המחנה )ז -גם אתם '  כו-ותקעתם '  וכו- ותקעתי ,ומפרש, שיעשה הוא יעשו כמוהו

וצה  ר-ולגדעון '  שיצעקו חרב לה)ח, וכן יחשבו שהם מסובבים סביב אחר שהקול הולך מסביב, תוקע' גדודים רבים כי בכל גדוד א

  : טבעי המיוחס לגדעוןןועני'  פה ענין ניסי המיוחס לה ישומרל

  .ותאר בלשונך את מהלך המערכה

 ?מה קרה במחנה מדין עם התקפת גדעון .11

 ?מי הצטרף למלחמה, כג ואילך' עיין בפס .12

  ?ידי מי-על? מי נתפס במעברות הירדן .13

  

 מדין

 צבא גדעון

 צבא גדעון
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  ד"בס

 שופטים
  .יחסי גדעון והעם -פרק ח 

 ?מה הייתה תלונתו? מי התלונן על חלקו בקרב .1
  פסוק בלמצודות ציון י "בציר עפ"-ו" עוללות"באר  .2

úåììåòúåììåòúåììåòúåììåò....óåñá íéè÷ìðä íéúåçôä íéáðòä íä  , åîë)å æé åäéòùé :(úììåò åá øàùðå .        
øéöáîøéöáîøéöáîøéöáî.... àø÷ú äèé÷ìä úìéçú 'øéöá ,' åîë)àë ãë íéøáã :(êîøë øåöáú éë: 

 ?ק לפסוק ב"רדיין בע .3
íéøôà úåììåò áåè àìäíéøôà úåììåò áåè àìäíéøôà úåììåò áåè àìäíéøôà úåììåò áåè àìä....ìùî êøã ,íëáù íéúåçôä øîåìë ,åðáù íéìåãâäî íéáåè .  

 åà"úåììåò"å "øéöá",ïéãî ìò ìùî ,ïéãîá ïåòãâ äùòù äîå  , øéöáä øçà øàùðù äîå áø äéäù äðçîä âøäå äîçìîä ìçä àåä éë øéöáä åîë äéä
øéöáä ãâðë ïè÷ øáã àåäå úåììåòä íä.ïë éøôà íäðçîä ìë ãâðë úåììåòë íäù ïéãî éøù åãëì , áåè àìä øîàù åäæ íéìåãâå íéøù åéäù àìà 

íëãéá åìôð ïéãî éøù éë éìù äùòîäî áåè íëìù äùòîä éë øæòéáà øéöáî íéøôà úåììåò  

  ?)במה הם דומים(מי הנמשל לבציר? )במה הם דומים(מי הנמשל לעוללות , לפי הפירוש הראשון  .א

  .ך את טענת גדעון לפי הפירוש הראשוןנסח בלשונ  .ב

מי הנמשל ? )במה הם דומים(מי הנמשל לעוללות , לפי הפירוש השני  .ג
  ?)במה הם דומים(לבציר

 .שנינסח בלשונך את טענת גדעון לפי הפירוש ה  .ד
 ?מה ביקש גדעון מאנשי סוכות ופנואל .4
 ?מה היתה תגובתם .5
 ? בתגובתםלדעתךהאם צדקו  .6
 !: נמק, דרג אותם לפי דרגת נחישותם, מיםלפניך ארבע קבוצות של לוח .7

  ".שבי המלחמה",  המלקקים300, אנשי אפרים, אנשי סוכות ופנואל

 ?מה הגמול שמבטיח גדעון לאנשי סוכות ופנואל .8
למה הגיב גדעון בצורה אחת כלפי אנשי אפרים ובצורה אחרת כלפי אנשי  .9

 ?פנואל וסוכות
 ? היכן חנה?  מדייןמה היה גדלו המקורי של מחנה', י' פי פס-על .10

 מ" ק270 -הידעת שהמרחק בין מעין חרוד לבין חניון המדיינים הוא כ
  מצודות דוד לפסוק יאעיין ב .11

çèá äéäçèá äéäçèá äéäçèá äéä....øîåì äöø  ,ïåòãâ áøçî íéøîùð åéä àì ,íäéìò àåáé àì éë äîä íéçåèáù åáùç éë: 

 ?כיצד הצליח גדעון לנצח את המדיינים במחנה החדש
 ?י מאנשי סוכות עליו להענישכיצד גילה גדעון את מ .12
  ק לפסוק"רדיח וב' עיין בפס .13

íéùðàä äôéàíéùðàä äôéàíéùðàä äôéàíéùðàä äôéà . . . .íúðåëúå íøàú äî:            

  ?מה פשר שאלתו של גדעון  .א

  ?ק את הבנת השאלה המקורית"למה שינה רד  .ב

  פסוק יחלי "רשעיין ב .14
ãçàãçàãçàãçà,,,,êìîä éðá øàúë êìîä éðá øàúë êìîä éðá øàúë êìîä éðá øàúë ....íâøú ïúðåé  :êìîä éðá øàåúë åøàåúù íäá äéä ãçà .åøúåôì ùéå :íäåîë êåîë ,íëì ãçà øàåú ,åéä íéëìî éðá øàåúë éë:  

  .הסבר את תשובת שרי מדיין  

 ?מדוע הרג גדעון את שרי מדיין בעצמו .15
 ?מה פשרה של ההצעה המהפכנית שהציעו אנשי ישראל לגדעון .16
  כג-כב' עיין באברבנאל פס .17

1  
  
  
  
5  
  
  
  
  

10  

ממנה שתהיה במשפחה ,  לפי שהמלכות והממשלה.עד ויכנע מדין לפני בני ישראל', ויאמרו איש ישראל אל גדעון וגו) כב(
וממנה שיקנה האדם אותה מכח מעשיו וגבורתו אם יציל את הארץ מידי ) כמו שהענין במלכים שירשו בניהם את המלכות(

לכן אמרו ישראל שעם היות שאין הממשלה כי אם , י גבורותיהם לא בירושהוהיה המנהג בשופטי ישראל להמשילם כפ, אויביה
הם היו חפצים שתתמיד לאלף דור עם היות שבניו לא יהיו גבורים ) לפי שגבורת גדעון והצלחתו היתה כל כך(כפי המעשים 

" בנך ובן בנך"ואמרו , נו מצרינוגם כן בנך מדור אל דור כיון שהושעת" משול בנו גם אתה גם בנך"וזה שאמרו , ומושיעים כמוהו
לא אמשול אני בכם  ")כג(והוא השיב , תמיד ,כי תלך הממשלה בבן הגדול מאחיו, עם היות לו שבעים בנים לרמוז ליתר בכורו

כי איך ימשול בצדיקים , רוצה לומר כי המלכות והממשלה אינו נאות לאיש מבני אדם, "הוא ימשול בכם' ולא ימשול בני בכם ה
  :כי הוא אלהי האלהים חי וקיים הוא, לשם יתברך) תהיה יאה(=אבל תאות ? ואיך ימשול ומחר ימות? ים ממנווטוב

ועוד מעט הרגו כל בניו לפי ', והנה נכתב הספור הזה להודיענו רשעת בני ישראל שאמרו לגדעון משול בנו גם אתה גם בנך וגו
והוא ממה שיורה , שנשאר יותם בן גדעון לא הקימוהו עליהם למשולוגם כי אחרי מותו , חרב והמליכו את אבימלך בן אמתו

  .שבלשונם כזבו לו
ולכן אמר לא אמשול אני , ודברי חולין שלו היה בהם רוח הקדש' והוא שהיה גדעון נביא לה, והודיענו עוד הספור הזה דבר שני

  :ם לא כל שאר בניו כי כן היה שהוא מת ואחריו לא משל יתר בכורו וג, בכם ולא ימשול בני בכם

  ?מה היה מקובל בישראל עד ימיו של גדעון  .א

 ?י"מה גרם לגדעון לדחות את הצעת בנ  .ב
 ?מה הסיבות שמציין אברבנאל לכך שהכתוב מזכיר את הסיפור הזה כאן  .ג



  ד"בס

 שופטים
   סופו של גדעון-פרק ח 

 ?כד' מה מבקש גדעון מהעם בפס .1
 ?מה עשה גדעון מן השלל .2
  י"עיין ברש .3

ãåôàì ïåòãâ åúåà ùòéåãåôàì ïåòãâ åúåà ùòéåãåôàì ïåòãâ åúåà ùòéåãåôàì ïåòãâ åúåà ùòéå....    äìåãâ äòåùú ìò ïåøëæì úåéäì ,äæä áäæä ìë äéä íäéáåùç éîæðáù ãáë íìéç äéä äîë úåàøì.  
åéøçà ìàøùé ìë åðæéååéøçà ìàøùé ìë åðæéååéøçà ìàøùé ìë åðæéååéøçà ìàøùé ìë åðæéå....    ïåòãâ úúéî øçàì:  

  ?י"י רשפ- מה היתה מטרת גדעון על  .א  
  ?מתי השתבש המצב  .ב  

 ?מה המידע המשפחתי שמספק לנו הכתוב על גדעון .4
 ?ישראל-מה המידע שמספק לנו הכתוב על מצבו הרוחני של עם .5
  ?ה"ל' מדוע מוזכר המידע שבפס .6

   אבימלך בן גדעון- פרק ט 
 ?מה שתי הטענות שמעלה אבימלך כלפי אנשי שכם בזכות המלכתו .1
ן בממלכת כיצד תפס אבימלך את השלטו .2

 ?שכם
 ?אנשי אבימלךידי מי ניצל מ .3
 ?היכן הומלך אבימלך .4
 ?היכן עמד יותם .5
 ?כתוב בקיצור את משל יותם .6
 ?ק"פי רד-מה המסר של משל יותם על .7

íéöòä ìò òåðì éúëìäåíéöòä ìò òåðì éúëìäåíéöòä ìò òåðì éúëìäåíéöòä ìò òåðì éúëìäå.... íëù éùðà íä íéöòä ìùîå 
äéìò êéìîäì íéùðà íäì åøñç øîåìë êìîéáà ãèàäåí 

êìîéáà àåäå íäáù úåçôä åëéìîä éë... êìîéáà ãèàäå 
... øîùäì íéëéøöä íéøáãä åá íéøøåâ íéöå÷ åáù éôìå

ääîé÷æ. øáã ìëîå ÷æðî íòä øåîùì øçáð êìîäù éôìå 
òø,íä åøçáù êìîä éë øîà ,êìîéáà àåäå , éåàø åðéà 

 íøîùì íòä ìò êìî åøåáò íùåéù éåàøù úéìëúä åúåàì
÷æéäî,äáøãà éë ,íäì ÷éæî àåä ,äðååëä êôä , õå÷ä åîë 

åá ìòôé åà åá æçàéù éîì òéøîä, íòá êìîéáà äùò ïë 
íëù,åéçàáå íäá âøäù . åá ïéàù øáã àåä õå÷äù åîëå 

úìòåú,÷æéä ÷ø , ìéòåé àìå íäì òøéù íäéìò åëéìîäù êìîéáàî íëù éùðàì äø÷é ïë :  

 ?כמה זמן מלך אבימלך בין המלכתו לבין סיפור המאורע שמופיע בהמשך הפרק .8
 ?י מלך אבימלךעל מ .9

 כב' י לפס"עיין ברש .10
øùéåøùéåøùéåøùéå....äåàâáå úåðáø âäð íçøë ìò :  

  ?י"פי רש- כיצד מעריך הכתוב את מלכות אבימלך על  

 ?מה גרם לתחילת הסכסוך בין אבימלך לאנשי שכם .11
 ?פי הכתוב-מה מטרת הסכסוך על .12
 ?כיצד הציקו אנשי שכם לאבימלך .13
 ?מי היה מנהיג המרד נגד אבימלך .14
 ?המרדמה הציע מנהיג  .15
 ?פקידו של אבימלך, כיצד מגיב זבול .16
 ?מה התכסיס הצבאי שנקט אבימלך .17
 מי אמר. א .18

  :ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה רֶֹאה ַּכֲאָנִׁשים
  ?מה פשרה של האמירה. ב  

 ?כיצד נגמר הקרב .19
 ?היכן היו געל ואחיו לאחר המלחמה .20
 ?כיצד ענש אבימלך את אנשי שכם .21
 ?כיצד כבש אבימלך את מגדל שכם .22
 ?תבץ כבש אבימלך את מגדל כיצד .23
 .תן כותרת לתמונה .24



  ד"בס

 שופטים
  ודלילהשמשון  - ז "טפרק 

 ?מה ראה שמשון בעזה .1

  א :ד"עיין באברבנאל י .2

כעניין אליהו , מצאנו פעמים רבות בסיפורי הנביאים שהיו עושים פעמים דברים שלא כדת כדי שיצא מהם דבר האל יתברך

וכן ראוי . וקיםהוא האל' כדי לפרסם בתוך ישראל כי ה, והייתה הוראת שעה, להקריב בבמה, שעבר על דת, בהר הכרמל

 :שעשה דברים אשר לא כדין לפי שמצא תואנה להנקם בפלישתים, שנאמר בעניין שמשון

  ?מעשי שמשון את אברבנאלכיצד מסביר 

 ?מה הייתה תגובת העזתים .3

 ?מה עשה שמשון כשנודע לו על כך .4

  ?מה פשר מעשהו של שמשון .5

 ?כיצד ניסו סרני פלשתים ללכוד את שמשון .6

 ?הציע שמשון לדלילהמה התשובה הראשונה ש .7

 ?מה התשובה השניה שהציע שמשון לדלילה .8

 ?מה התשובה השלישית שהציע שמשון לדלילה .9

 ?כיצד הסירה לבסוף דלילה את שערות שמשון .10

 פסוק יחל ק"עיין ברד .11

  ? מהיכן ידעה.כי הגיד לה את כל לבו

 ידעה " אניםלהי-נזיר א"ה וכיון שאמר ל יודעת היתה אותה הרשעה באותו הצדיק שלא היה מוציא שם שמים לבטל"אמרו רז

  שהגיד לה את כל לבו

 ולא אמר כן "וסר ממני כחי" ואמר , כי אמר לה הסבה שבעבורו היה לו הכח,ויש לפרש כי הכירה בדבריו כי אמת אמר לה

 :"וסר ממני כחי" אך בפעם הזאת אמר , כלומר יחלוש כחי מחוזק היתרים"וחליתי"הפעמים אלא  בשלש

  ?ק לשאלה מהיכן ידעה שדיבר אמת"שתי התשובות שמציע רדמהן   

 ?מה הדבר הראשון שעושים הפלישתים לשמשון .12

 ?מה עושה שמשון בכלא .13

  ק לפסוק כא"רדעיין ב .14

 נראה כי מנהג הארצות ההם בזמן ההוא להיות ריחים בבית האסורים להיות מתפרנסים מהטחינה האסורים שהיו .ויהי טוחן

כה אחרת להתפרנס שם אלא בטחינה בריחים וכן הוא אומר בתורה עד בכור השפחה אשר אחר בנחשתים ואין להם מלא

 :...הריחים ואמר עד בכור השבי אשר בבית הבור ידמה כי הכל אחד והשבויים טוחנים היו בבית הסהר

 ?יםילמה נלקח שמשון אל הרח

 ?איזה פריט מידע מספק לנו הכתוב לפני תיאור מערכת הסיום .15

 ?לכינוס הפלשתימה הסיבה  .16

 ?היכן נתכנסו .17

  ?מדוע הביאו הפלשתים את שמשון למסיבה .18

 ?כיצד מצא שמשון העיוור את עמודי התמך .19

 ?מניין שאב שמשון את כוחו .20

 ?מה הכריז שמשון בעת הריגת הפלשתים .21

 ?מי מבין הפלשתים מת .22

 ?מי חילץ את גופת שמשון .23



  ד"בס

   שופטים

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



  ד"בס

 שופטים
  וסיבוכי עם ישראל, יאיר,  תולע–פרק י 

   .1  זירת הקרב  מלך אויב  עם אויב  שבט  אב  שם
            תולע  

            יאיר  

  פסוק דל י"עיין ברש .2

íéøéòíéøéòíéøéòíéøéò....éú éú éú éú  íâø íâø íâø íâø ïúðåé ïúðåé ïúðåé ïúðåé""""ïéìåòïéìåòïéìåòïéìåò""""éééé , , , ,íéøåçá íéñåñíéøåçá íéñåñíéøåçá íéñåñíéøåçá íéñåñ . . . . íäì íéøéò íéùìùå íäì íéøéò íéùìùå íäì íéøéò íéùìùå íäì íéøéò íéùìùå----íäì äîåç àìá íéøò íéùìùå íäì äîåç àìá íéøò íéùìùå íäì äîåç àìá íéøò íéùìùå íäì äîåç àìá íéøò íéùìùå  , , , ,íéøéò åàø÷ð êëìíéøéò åàø÷ð êëìíéøéò åàø÷ð êëìíéøéò åàø÷ð êëì , , , ,úåøééò ïåùìúåøééò ïåùìúåøééò ïåùìúåøééò ïåùì::::        

 ?ספר לנו הכתוב על בני יאיר הגלעדיעניין שמממה הפרט ה

 .סמן על המפה את מקום העמים שאת אלוהיהם עבדו ישראל .3

 .יא'  עיין גם בפס?מי העמים ששעבדו את ישראל .4

 .מצודות ציוןפי -באר את המילים וירעצו וירוצצו על .5

)ç (åöòøéååöòøéååöòøéååöòøéå....    äøéáù ïéðò , åîë)å åè úåîù ("áéåà õòøú" .åööøéååööøéååööøéååööøéå....äøéáù ïéðò àåä óà  , åîë)â áî åäéòùé ("õåöø äð÷."  

מי מבני ישראל , קרא את כל הפסוק היטב .6

 ?שועבד

 ?כמה זמן שועבד .7

 ?כיצד מגיבים ישראל לשעבוד .8

 ?למעשה בני ישראל' כיצד מגיב ה .9

 מצודות דודעיין ב .10
קצרה רצונו של מקום בדבר ,  רצה לומר.ותקצר נפשו) טז(

מלם כי מתחלה היה רצון המקום להרבות ע, עמל ישראל
קצרה רצונו מלהרבות ', ועתה בשובם לה, בעבור חטאם הרב

  :על הרעה' נחם ה, רצה לומר, עמל

  ?אל בני ישראל' ד את תגובת ה"כיצד מסביר מצ. א

 ?"עמל"ד את המילה "כיצד מבין מצ. ב

 ?מה גרם להתארגנות הישראלית .11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ד"בס

 שופטים
  יפתח -  אפרק י

   .1  זירת הקרב  מלך אויב  עם אויב  שבט  אב  שם
            יפתח  

  פסוק א  לק"רדעיין ב .2

äðåæ äùà ïáäðåæ äùà ïáäðåæ äùà ïáäðåæ äùà ïá....åì úãçåéî àéäù éô ìò óàå äðåæä åîë àéäå ïéùåã÷å äáåúëá äìòá íò äðéàù éôì äðåæ úàø÷ðå äéä ãòìâ ùâìô ïá ...  

 ? הגלעדימה ייחוסו של יפתח

  באור הענין חלק-ם לפסוק ב "מלביעיין ב .3

ãòìâ úùà ãìúåãòìâ úùà ãìúåãòìâ úùà ãìúåãòìâ úùà ãìúå....    ïéùåã÷å äôåçá åì äúéä ,  
ìçðú àì åì åøîàéåìçðú àì åì åøîàéåìçðú àì åì åøîàéåìçðú àì åì åøîàéå....ïéãë àìù äæ äéäå  ,  

àààà((((íéðáä øúé íò äìçð ùøåé ùâìéô ïá éë  ,  
áááá((((øàåáî ñîç äæù øéòä ïî çúôé úà åùøâù äî :        

 ?ם וכיצד הוא מתאר את מעשה האחים"כיצד מעריך מלבי

 :ג'  לפסבדעת מקראעיין בדברי הרב פרופסור יהודה אליצור  .4

 בתחום ןומו בגולקל מ"מסרת חז יפל. מן הירמוך וצפונה, אפוא, מסתבר ...שבטי ארם  חבל בלתי נושב בתחום.בארץ טוב
 .ה בצרןין אדרעי לביבשר פ א.טיבה תוסביבבפולי הר חורן שן לוומשערים שהכתוב מתכש וי, סוסיתא

 ?לאן ברח יפתח

 ?מה גרם לזקני הגלעד להזכר ביפתח .5

 :סכם את הדיון בין יפתח לזקנים .6

   :הזקנים �

   :יפתח �

   :הזקנים �

   :יפתח �

   :הזקנים �

 ?מה טענת אנשי עמון .7

 .סכם את הטיעון ההיסטורי של יפתח .8

 ?מה הטיעון האמוני של יפתח .9

 ?מה הטיעון הצבאי של יפתח .10

 ?מה הטיעון המעשי של יפתח .11

 ?איזה נדר נדר יפתח להצלחתו .12

 ?מה קרה כאשר יפתח בא הביתה .13

 ?כיצד נהג יפתח .14

 ?האם זכה לשיתוף פעולה .15

 פסוק לאל ג"רלבעיין ב .16

י לבד ואם "ויהיה מיוחד לעבודת הש' והנה היוצא מדלתי ביתו יהיה בהכרח בעל החיים ואם היה ממין האדם יהיה לה
ים י בזולת זה האופן כמו שנמצא בכהנ"יהיה זכר לא יצטרך שיהיה פרוש מן האשה כי כבר יהיה מיוחד לעבודת הש

 עם לקחו אשה והולידו בנים ממנה ואמנם אם היתה אשה יחוייב שתהיה פרושה ואלכ זה הלשון בשמ"ובלוים ומצאנו ג
י אבל תעבוד על זה בעלה כמשפט הנשים הנשואות ולזה קרע "מאיש שאם היה לה בעל לא תהיה מיוחדת לעבודת הש

 מחוץ לא יתשלא תהיה לאיש ידמה שעשה לה יפתח ביפתח את בגדיו בראותו בתו יוצאה לקראתו כי זה הנדר יחייב 
ראתה אדם בו ולא אשה וישבה שם אך המתין לה שנים חדשים תלך בהם עם רעותיה לבכות על בתוליה על ההרים ובזה 
הזמן הסגירה בבית הוא ולא היתה רואה אפילו אשה שם זולתי ארבעה ימים בשנה שהיה חק לישראל שתלכנה בנות 

 . כל ימיהאיש יפתח על בתוליה והיא היתה פרושה מישראל לתנות לבת
 ?כיצד ניתן להבין את דברי ומעשי יפתח



  ד"בס

 שופטים
  אילון ועבדון, איבצן,  יפתח- פרק יב 

  ?מה עורר את אנשי אפרים .1

 מה ענה להם יפתח .2

 ?ציין מקרה דומה שאירע עם בני אפרים .3

 ?במה שונה המקרה ההוא מן המקרה שלנו .4

 ?כיצד זוהו אנשי אפרים .5

   .6  זירת הקרב  מלך אויב  עם אויב  שבט  אב  שם
            איבצן  

            אילון  

            עבדון  

  שון שמ-פרק יג 
   .1  זירת הקרב  מלך אויב  עם אויב  שבט  אב  שם

            שמשון  

 ?מה היה מצבם המדיני של בני ישראל ערב לידת שמשון .2

 ?כיצד ידעה אשת מנוח שהיא עתידה ללדת .3

 '?מה ההגבלות שהציב לה מלאך ה .4

 ?מה יהיה מעמדו של הנולד .5

 !דייק? מה יהי תפקידו של הנולד .6

 ?כיצד הגיב מנוח לדברי אשתו .7

 ?ענההאם נ .8

 ?מה מציע מנוח למלאך .9

 ?מה תגובת המלאך .10

 ?היכן בספר שופטים יש מקרה דומה .11

 ?ממה חושש מנוח בפסוק כב .12

 ?כיצד מנחמת אותו אשתו החכמה .13

 פסוק כהלק "דעיין בר .14

ä çåø ìçúåä çåø ìçúåä çåø ìçúåä çåø ìçúå ' ' ' 'åîòôìåîòôìåîòôìåîòôì....ú "ä íã÷ ïî äøåáâ çåø úàéøùå é 'äéúåô÷úì , ïã éðá íù åðçù íå÷îä àåäå åì ìçä ïã äðçîá åì äéäù çëäå äøåáâä øîåìë

ä úàî çëä åì ìçä íùå ìåàúùà ïéáå äòøö ïéá íå÷îä àåäå ùéì úà ãåëìì åëìäùë ' äéäéå øôñ àì áåúëäå íçöðå íéáéåà íò øáã íù åì äéä éìåà

å çëä úøñä àåäù åðîî ìòôúäå ìòôð ïéðá êôä å÷æçì åîòôì ùåøéô åá éúáúë øáëå íòôúúå åçåø íòôúå øáãà àìå éúîòôð åîë íéøáéàä úøéáù

æø éøáãáå éðéòá ïåëðä àåä ùåøéôä äæ ìáà íòô ùøùá ììëî øôñá íéøçà íéùåøéô" úù÷ù÷î äàåáð çåø äúéäù ïåîòô ïéðòî åîòôì ùåøéô éë ì

ä çåø ùåøéôå âåæë åéðôì 'ïã éäé øîàù æà äìçä åðéáà á÷òé ìù åúàåáðêøã éìò ùçð :        

  ?ק את תחילת דרכו של שמשון"כיצד מתאר רד  

  

 

 



  ד"בס

 שופטים
  שמשון בתמנה- ד"פרק י

  ?מה מצא שמשון בתמנה .1

 ?מה היתה בקשתו של שמשון מהוריו .2

 ?מה היתה תגובת הוריו .3

  פסוק בל ג"רלב עיין ב .4

והתחכם למצוא תואנה מפלשתים כדי שיוכל להכותם ולזה בחר לקחת אשה מפלשתים כי בזה האופן חשב שישיג מבוקשו 

שהוא שופט ישראל שיתגאל בבנות הפלשתים ויהיה עובר על מה ל שהוא גיירה תחלה כי חלילה למי "והנה אמרו ז

 :ש הוא שהיה נזיר אלהים"שהזהירה התורה מלהתחתן בם כ

 ?ג את המהלך"כיצד מסביר רלב

 ?מה מעיד הכתוב על שמשון .5

 ?מה מצא שמשון בדרכו לתמנה .6

 .בסס את דבריך? האם הלך ביחד עם הוריו .7

 ?האם הסכימו הפלשתים  להצעת שמשון .8

 ?ה שמשון כשהגיע לבקר את אשתומה רא .9

 ?כדי להגן על סודו, מה עשה .10

 ?למי חד שמשון חידה .11

 ?מה פשר החידה .12

 ?מה גרם לחברים לנסות לגלות את פשר החידה .13

 ?כיצד גילו הפלשתים את פשר החידה .14

  פסוק יחלק "רדעיין ב .15

א נוספת כמו החדרה הטעם שאם בא השמש ביום השביעי טרם הגידם " השמש כמו האומר לחרס ולא יזרח והה.רסהחה

  :סדינים כי כבר שלמו שבעת הימים לפיכך דחקו להגיד בטרם בא השמש' החידה היו נותנים לו ל

 ... שחקרו הרבה באשתומר משל כלורךד-ל ע– חרשתם בעגלתי 

 ?מהי החרסה. א

 ?מה פשר דבריו של שמשון על העגלה. ב

 ?ן את חובוכיצד פרע שמשו .16

   שמשון נוקם–ו "פרק ט
  ?מתי חזר שמשון אל אשתו .1

 ?למה מנע ממנו אביה להכנס אליה .2

 ?כיצד נקם בו שמשון .3

 ?מה עשו הפלשתים בתגובה .4

 ?כיצד הגיב שמשון למעשי הפלשתים .5

 ?"לחי"למה עלו פלשתים ל .6

 ?מי התבקש להסגיר את שמשון .7

 ?למה? האם הוסגר שמשון .8

 ?קמים עליו הםכיצד הרג שמשון את הפלשתי .9

 ?איזו הכרזה שירית מכריז שמשון .10

 ?"לחי"איזה נס אירע לשמשון ב .11

 ?מה שמו החדש של המקום .12



  ד"בס

 שופטים
   פסל מיכה-ז "פרק י

  ?היכן גר מיכיהו .1
 .כפי שהיא עולה מדברי מיכה' תאר את ההתרחשות שקדמה לפסוק ב .2
 ?מה מאמינים מיכה ואימו/ במי  .3
 .דייק היטב בדבריה? מה תכננה אם מיכה לעשות עם הכסף .4
 ?בכמה כסף קויים הנדר .5
 ?היכן הונחה התוצאה .6
 .מנה את המרכיבים? מה פיתח מיכה בביתו .7
 ?ש הכתוב בפסוק ומה מדגי .8
 ?מאיזה שבט היה הנער הנודד .9

 ?מהיכן יצא לדרכו .10
 ?כיצד נפגשו הנער ומיכה .11
 ?מה הציע מיכה לנער .12
 ?"עיסקה"מה אמר מיכה כשסיכם את ה .13

  שבט דן מחפש נחלה-ח "פרק י
 ? חיפש נחלהדןלמה שבט  .1
 ?כמה אנשים נשלחו .2
 ?לאיזו מטרה .3
 ?מהיכן יצאו .4
 .צייר על המפה את מסלול הליכתם .5
 ?ומה ענה?  שאלו הדנים את הנער הלוימה .6
 ?איזה מקום מצאו הדנים .7
  ז' ק לפס"עיין ברד .8

  ... כי הצדונים היו קרובים לארץ ישראל והיו שוקטים כי לא היו רוצים להלחם עמהם.כמשפט צדונים
יריאים ואינם נשמרים ים ואינם בוטחים ושוקטולפיכך הם ...  כלומר אין להם שכנים שיזיקום ויכלימום.ואין מכלים דבר בארץ

  :ולפיכך הם נוחים להכבש כי לפי שהם בוטחים אינם שומרים העיר ואין להם כלי זיין
  ...ולפי הפשט עצר הוא מלוכה, כלומר יורשי המלוכה היו קטנים ולא היה חוזק במלוכה" ירותין זעירין" תרגם יונתן .יורש עצר

  :כי לא היה בהם מלך ולא יורש מלוכה" ש עצריור) ואין"(עומדת במקום שנים " ואין מכלים"ומלת 
  : כלומר שלא יוכלו לעזרם.ורחוקים המה מצדונים
 שאין להם ברית עם אדם לעזרם אם יצטרכו כמו שכתוב בסוף הענין ואין מציל כי רחוקה היא מצידון .ודבר אין להם עם אדם
 וכן אלה הדברים ידעו המרגלים מבני העיר שנכנסו בעיר כאנשים סוחרים או הראו עצמם שרוצים ודבר אין להם עם אדם

  :לשבת בארץ והיו שואלים ענין הארץ

  ? שעושה אותו למתאים לכיבושמה מיוחד במקום זה. א
  ?כיצד אספו את המידע הזה. ב

 ?כיצד עודד הדנים את אחיהם להילחם .9
 ?כמה לוחמים יצאו לדרך .10
 )ציין שני שמות למקום(? חניית בינים היכן חנו .11
 ?מה סיפרו המרגלים לאחיהם בעברם בהר אפרים .12
 ?מה עשו בני דן בתגובה לסיפור .13
 ?כיצד שכנעו בני דן את הנער הלוי .14
 ?מה היתה תלונתו של מיכה .15
 ?כיצד הגיבו בני דן .16
 ?כיצד הסתיים הקרב של בני דן .17
 ?כיצד קראו למקום החדש .18
  פסוק ל לק "רדעיין ב .19

'  וגו"ויטש משכן שילה" הוא יום שגלה הארון ועליו נאמר "עד יום גלות הארץ" מדרך הסברא נראה כי .ם גלות הארץ עד יו
 וזה נאמר על פסל "ויכעיסוהו בבמותיהם ובפסיליהם יקניאהו" ואמר "ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביד צר ויסגר לחרב עמו"ואמר 

  "כל ימי היות בית האלהים בשילה"כיח שאמר  שנאמר כאן גם כן מו)א"ל (מיכה והפסוק האחר
כי רחוק הוא שיהיה הפסל עד יום גלות הארץ אפילו גלות בני גד ובני ראובן שהיה הגלות הראשון ואיך היה דוד מלך ישראל ...

  :ולא בערו וגם שלמה בנו ולא בערו אין הדעת סובלת להאמין זה

  
  

 



  ד"בס

 שופטים
 לגש בגבעהי פ–פרק יט 

  ?היכן גר האיש גיבור הסיפור .1
 ?לגשוימהיכן באה פ .2
 ?מה היה שבטו של האיש גיבור הסיפור .3
 ?)פסל מיכה(ציין את הפרטים הדומים מן הסיפור הקודם  .4
 ?האם בפתיח הסיפור אתה מוצא קשר נוסף לסיפור הקודם .5
  א' ג לפס"עיין ברלב .6

 ממנו ושבה אל בית אביה לברוח ממנו וזה היה הזנות הזה כי הנטייה איך שתהיה  שנטתה,ומרלוצה  ר,לגשויעליו פוזנתה ...
והוכרחנו לפרש הענין בזה האופן שאם זנתה עליו לשכב עם זולת אישה היתה אסורה לבעלה ולא היה ראוי .. תקרא זנות

רוך כמו שביאר שעמדה שם שישוב לבקש עוד אבל ענין זנותה ביאר במה שאמר ותלך מאתו אל בית אביה שעמדה שם זמן א
ל פירשו זה הזנות לענין קרוב למה "שנה וארבעה חדשים וזה ממה שהורה שאין רצונה לשוב אליו עוד והנה רבותינו ז

  :שפירשנו

  ?ג את מעשה האישה"כיצד מפרש רלב. א
  ?ג לפרש כך את מעשה האישה"מה מאלץ את רלב. ב

 ?ספההלך בעלה לאשכמה זמן שהתה האישה בבית אביה עד  .7
 ?כיצד הגיב אבי הנערה .8
 ?האם הנערה הביעה את דעתה .9

 ?כמה ימים התעכב האיש אצל חותנו .10
 ?למה .11
 ?מה קרה בבית לחם ביום החמישי .12
 ?למה? מה הציע הנער עם ההתקרבות ליבוס .13
 ?מה היתה תשובת האיש .14
 ?מה היה נימוקו של האיש .15
 ?היכן החליטו לבסוף ללון .16
 ?איזה סיפור שימש השראה לסיפור זה, ק כהקרא ברצף את הפסוקים מפסוק טו ועד פסו .17
 ?ציין נקודת שוני בולטת אחת בהתפתחות האירועים .18
 .בסס? האם האשה היתה חיה כשחזרה .19
 .בסס?  היתה בחוץושפילגשכיצד חש האיש בזמן  .20
 ? בבקרופילגשכיצד התייחס האיש אל  .21
 ?מה עשה האיש כאשר חזר לביתו .22
 ?כיצד הגיבו הרואים והשומעים את המעשה .23

 פרק כ
 ?היכן? מי התאסף .1
 ?כמה לוחמים התייצבו .2
 ?מה השוני בין תיאור האיש לבין המציאות', עיין בפסוק ה .3
 ?מה היתה החלטת ישראל, יא-ח' עיין בפס .4
 ?מה בקשו ישראל מבנימין .5
 ?כיצד הגיבו בני בנימין .6
 ?במה מומחיותם? כמה חיילים גייסו בני בנימין .7
 :סיכום המלחמה  .8
  ?מה היתה תוצאת המערכה  'מה השאלה שענה ה  '?מה השאלה ששאלו את ה  

9.         

10.         

11.         

 ?כיצד ניצחו בני ישראל את בנימין .12
 ?ביכן בעבר הופעל תכסיס מלחמה דומה .13
 ?כ"כמה לוחמים נהרגו מבנימין בסה .14
 ?איזה אחוז מן הכוח הבנימיני נהרג .15
 ?כ"כמה לוחמים ישראלים נהרגו בסה .16
 ?איזה אחוז מן הכח הישראלי נהרג .17
  ק לפסוק מח"רד בעיין .18

 : מעיר אנשים ומתים שם לאנושות כולל אנשים ונשים וטף רוצה לומר האנשים בעיר והבהמה בשדה הכל הרגו.מעיר מתום
 הנמצאות להם שלא נהרסו רוש פי.הערים הנמצאות : כל הנמצא עופות או חיות כל הנמצא להם הרגורוש פי.ועד כל הנמצא

 :הורסים העיר והערים שלא נכנסו בהם במלחמה שבו אליהם ושלחו אותם באשבהכנס בהם ישראל להרוג העם שהיו 
 ?איזה מעשה מתואר בפסוק מח

 ?כמה בני ימין נשארו בסוף המלחמה .19
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  ד"בס

 שופטים
 בנימין) שבט(מצילים את  -  כאפרק 

  ?"איש ישראל"איזו שבועה נשבעו  .1

  ג-ב'  לפסם"מלביעיין ב .2

לא היו ,  אחר שאם לא היו ישראל נופלים בשתי פעמים הראשונים.' וכו-אלהי ' ויאמרו למה ה'  וכו-ויבא העם בית אל ) ג-ב(

 שבנימין הפיל דיי-לרק ע, להרג טף ונשים ולהשמיד הכלולא , והיו מענישים את החוטאים לבד, מחרימים את בנימין עד לכלה
  ,מישראל ארבעים אלף לכן עשו בו נקמה

בם עד שנפלו במלחמה בשתי ' יושבים ובוכים ומחפשים וחוקרים מה היה הסבה לזה למה חרה אף ה' ועתה באו לפני ה
-לכ-לע,  כי אף שנשארו שש מאות איש-וזה היה סבה לרעה יותר עצומה להפקד היום מישראל שבט אחד , פעמים הראשונים

  :צמועני והם רק שריד מן השבט לא שבט בפ,  היום נפקד השבט כי מתי מספר לא יקרא בשם שבטניםפ

  ?מה גרם לבני ישראל להשבע את השבועה החמורה הזו. א
  '?ישראל לפני ה-למה הכו בני. ב

  ,ד' ם לפס"עיין במלבי .3

  .בעמו' סבת הדבר ולחפש במעשיהם למה חרה אף ה ישבו שנית לחקור על .ויהי ממחרת) ד(
  :' למצוא רצון מה.ויעלו עולות ושלמים

  ?ישראל עולות ושלמים-למה העלו בני

  ,ה' ם לפס"עיין במלבי .4

 כענין הזה שהלכו למלחמת ןכ-םשהיה ג,  ובהיותם חוקרים על הדבר נזכרו מענין ישראל במלחמת עי.ני ישראלויאמרו ב) ה(
כי , ן זהוולכן חקרו פן נמצא גם ביניהם עו,  אויב ושם נודע שהיה הסבה יען שעכן מעל בחרם ושבועת יהושעמצוה ונפלו לפני

או מי שעברו צ והסכימו שבודאי נמ-באשר היתה השבועה גדולה שמי שלא יעלה אל המצפה להשתתף במלחמה זו מות יומת 

  : כי לא ידעו מי-אשר לא עלה בקהל ועל פי זה אמרו מי , על השבועה הלזו ולכן נפלו ישראל חללים

  ?איזה ארוע מעברם הזכיר להם הכשלון הצורב. א
  ?במה המקרים דומים. ב

  ,ז-ו' ם לפס"עיין במלבי .5

כי חקרו על העבר למה נענשו ושחשבו שיש אפשריות שמקצת מהם עברו על השבועה ,  עד עתה דבר מן העבר.וינחמו) ז-ו(
, רק עתה נתחדש אצלם ענין חדש, ולא היה זה מוטל עליהם לדרוש על זה כי למה יחקרו על זה הלא העבר אין, ולכן נענשו

, ולפי זה הגם שנשארו משבט בנימין שש מאות איש, והוא כי נזכרו שבעת חמתם נשבעו שאיש מהם לא יתן את בתו לבנימין
 פשרא-ישבט כולו וזה יהיה מום וחסרון גדול לכלל האומה שאובזה ימחה ה, הלא לא ימצאו נשים כי נשי בנימין נהרגו כולם

ל "ואם יחסר שבט אחד הוא פגם גדול לכלל האומה כנזכר בדברי חז, שתשרה עליהם שכינה רק אם הם שנים עשר שבטים
ע היום  נגדאמרש-הוז, והרי זה נזק לדור דורים מעות לא יוכל לתקון ומחלל הוד יעקב וקדושת ישראל לעולמים, קוםמ-לבכ

  ..שבט אחד מישראל

  ?ז-ו' ישראל בפס-איזו טרדה מעסיקה את בני. א
  ?איזה קושי יעלה מן הסיבוך האחרון. ב

  ,ט-ח' ם לפס"עיין במלבי .6

י שעברו על השבועה " ואחרי שראו שבאם המצא ימצא עיר או משפחה שלא הלכו למלחמה זו ויתחייבו מיתה ע.ויאמרו) ט-ח(
לכן החלו עתה לתור ולדרוש מי אחד ,  נשי גלעד מותרות להם אחר שלא באו המצפה ולא נשבעויהיה בזה תקנה לבנימין כי

 מצאו כי אין שם איש מיושבי יבש -והנה ,  כי הוצרכו עתה לזה לטובת בנימין-המצפה ' משבטי ישראל אשר לא עלה אל ה
ונסתבב שהשמידו את ' ב שחרה אף הי שיבש גלעד עברו על השבועה נסתב" ובזה דנו היטב אחר שלפי דעתם ע-גלעד 
י שיהרגו אותם יצמח משרשיהם מהבתולות אשר יחיו מבני יבש "נמצא היו יבש גלעד הגורמים לזה מהראוי שעתה ע, בנימין

  :גלעד צמח לבנימין להיות להם לנשים

  ?שני הסיבוכים קשורים זה לזהכיצד . א
  ?כיצד כל קושי יפתור את חברו. ב

 ?ע נמצא פתרון חלקי בלבד לבעיהמדו, עיין בפסוק יב .7
 ?מה הפתרון המיוחד שהמציאו בני ישראל לבני בנימין .8


