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 שופטיםספר                                         

את הגעגוע בכך מתפללים בכל יום, ומביעים אנו "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים" 

 . אליהאל השכינה ששרתה בתקופת התנ"ך, ולכל מה שנילווה 

 - לעורר מחשבה עומק ומשמעותנועדו לא פחות מכך הן ושאלות נוגעות לתוכן ולמבנה, ה

 בפשוטו של מקרא, וגם במדרשי החכמים. 

: קריאה בקול של הפרק; לרשום בנקודות ציון כותרות להתרחשויות; המלצה לתהליך הלימוד

מילים ומשמעות; להוסיף את השאלות המוצעות בדף  –לרשום שאלות העולות מלימוד הפרק 

זוהי  –לחלץ ממנו תשובות לשאלות. אם אין תשובה זה; קריאה קשובה של הפרק תוך ניסיון 

 הזדמנות ללבן בין החברותות ובשיעור הסיכום ביום שישי.

 פרק ה'

 מהו שאים בהם עוסקת דבורה בשירתה. מה בליבה של השירהרשום כותרות לנו ?

 התהליך? 

 שירת דבורהרשום תובנות עומק העולות מ . 

  נקודות  –כז(. כהרחבה -על מניעיה בהריגת סיסרא? )כגדבורה מה ניתן ללמוד משירת

לב; שופטים א', טז; -ראה במדבר י', כט :ישראליחסיהם עם וזהות הקיני ציון בשאלת 

 .שם ד', יא

 

 פרק ו' 

  .'השווה בין דברי איש האלוקים אל העם בפרק ב', לבין דברי הנביא אליהם בפרק ו

של כל אחד מהם, וכיצד היא משתקפת  במה דומה ובמה שונה? מהי תכלית השליחות

 )מצורף עימוד בטבלה(. בדבריו?

 " ֹכֲחָך יָּן ֶזהֵלְך בְּ ֵאל ִמכַׁף ִמדְּ רָּ תָּ ֶאת ִישְּ עְּ הֹושַׁ כיצד משתקף  ?במה כוחו של גדעון - " וְּ

 כוח זה בהמשך האירועים? 

  ?נוכחותו מידת שים לב לאת מה משרת סיפור הריסת הבעל של יואש על ידי בנו גדעון

 מדוע יואש מהווה נושא? . ים אלהשל יואש בפרק

  ?מצורף עימוד השווה בין הניסוחים מה בין מבחן הגיזה הראשון לבין המבחן השני(

 מהי המשמעות המקופלת בו?  –(. חשוב על כל אחד מן המבחנים בטבלה

 בשעה שאמר לפני הקדוש ברוך הוא אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר": ובמדרש 

דברת הנה אני מציג וגו' )שופטים ו לו לז(, א"ל הקדוש ברוך הוא אני הכתבתי אהיה 

אפשר אני  ?ץ חורב )שם ו' ל"ו ל"ז(כטל לישראל )הושע יד ו(, ואת אמרת ועל כל האר

שאין כתיב כאן ויעש אלהים כן אלא ויהי כן )שם /שופטים ו'/ לח(,  ?איני עושה כן, מנין

 יהי נא חורב אל הגזה לבדה )ו'/ לט(, מיד ויעש אלהים כן אבל כי אמר . מעצמו היה

 



 

 

 

 

מדרש תנחומא פרשת " )ביום ההוא וגו' )שם ו' מ(, למה שכן כתוב אהיה כטל לישראל

 מה בין המדרש לבין פשוטו של מקרא? מהו הרעיון המובע במדרש? (. תולדות

 

 פרק ז'

  .אם לקיקה ככלב וכריעה על הנסה לפענח את סיפור המלקקים והכורעים על ברכיהם

מחוץ 'חשוב קרא בקשב ו)האם הופתע גדעון מתוצאות המבחן? ניגוד? ם ברכיים ה

 (. 'לקופסא

 ?מה ניתן ללמוד על מנהיגות גדעון מבקשתו החוזרת ונשנית לאותות 

  הצבאי ברכיביה נסה להבין כיצד התבצעה בפועל הלחימה במדין. מהו ההיגיון

 ? השונים

 במבנה זה? הרוחני המשוקע היחס שבין נס לבין טבע במלחמה זו? מהו ההיגיון  מהו 
 

 פרק ח'

 אפרים? באילו כלים פוגג גדעון את כעסם?לבני  'כואב' מה 

  ?האם ניתן ללמוד דבר על מה הביא את אנשי סוכות ופנואל ליחסם המנוכר אל גדעון

  מה הביא את גדעון לתגובה קשה כל כך?מצבו של העם? 

 " י ֶכםה' חַׁ ִתי ֶאתְּ גְּ רַׁ ם לֹא הָּ ֲחִיֶתם אֹותָּ מה ההיגיון במשפט זה? מה ניתן ללמוד  –" לּו הַׁ

  ממנו על עמדתו הפנימית של גדעון?

  :ֶכם "איזו תפישה משוקעת במילים הבאות ִני בָּ ֹשל בְּ לֹא ִימְּ ֶכם וְּ ֹשל ֲאִני בָּ ֹשל  ’הלֹא ֶאמְּ ִימְּ

ֶכם  מהי האלטרנטיבה?  ?)כג( "בָּ

 כז? -בפסוקים כדניע את גדעון אל ההתנהלות המתוארת ה מה 

  מהי  -חשוב האם בכמוסות ליבו ביקש גדעון למלוך?  –המשך לשאלה הקודמת

 ?של גדעון מנהיגותהתפישת 

 

 מצורפת טבלה למילוי על התהליך הרוחני והלאומי המתקיים בספר שופטים.: כללי

 

 

 לימוד פורה ומשמח

.שמעון                                                                   

  

 
 

                                                                                                                 

  


