
 בס"ד
 

 
 
 
 

ם י ט פ ו ש ר  פ ס ל ה  מ ד ק  ה

לאחר מות יהושע בן נון משרת משה, עם ישראל נכנס לתקופת השופטים. תקופת השופטים ארכה 

שנה שבהם עם ישראל עבר תהפוכות רבות. עם ישראל עשה את הרע בעיני ה' והקב"ה ברוב  -340כ

קב"ה שולח רחמיו מעניש את עם ישראל על ידי כל מיני שליחים וכאשר עם ישראל חוזר בתשובה ה

 שופט שיציל אותם מיד המציקים להם.

אחיו החורג של כלב בן יפונה, והאחרון שבשופטים היה עלי  -הראשון שבשופטים היה עתניאל בן קנז

 הכהן. 

 וכך הוא סדר תקופת השופטים:

1. שנה (היה אחי כלב מהאם 40במשך  2533שפט בשנת-          

        (יעבץ 

2. שנה 80במשך  2573שפט בשנת 

3. במשך השנה האחרונה לאהוד 2653שפט בשנת 

 (ומת כאשר אהוד מת)  

4. שנה 40במשך  2654שפטו בשנת 

5. שנה (נקרא גם ירובעל) 40במשך  2694שפט בשנת 

6. שנים 3במשך  2734שפט בשנת 

7. שנה 23במשך  2736שפט בשנת 

8. שנה 22במשך  2758שפט בשנת 

9. שנים 6במשך   2779שפט בשנת 

10 בנים 30שנים (היו לו  7במשך  2785שפט בשנת 

  בנות) -30ו 

11 שנים 10במשך  2792שפט בשנת 

12 שנים 8במשך  2802שפט בשנת 

13 שנה 20במשך  2810שפט בשנת  

14 שנה (ביום שנתמנה לשופט  40במשך  2830שפט בשנת

  באה אליו חנה, ואחרי שנה נולד 

 (שמואל 
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 בס"ד
 

 
 
 
 


 עניני הפרק: 

 ם אחרי מות יהושע כפי שלמדנו יהושע לא גמר להוריש את ארץ ישראל לעם ישראל ולכן ג

 עדיין בני ישראל צריכים לכבוש כל מיני  חלקים מארץ ישראל.

 ביאורי מילים:

 




 






















–

–
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 בס"ד
 

 
 
 
 









 מה בקש שבט יהודה משבט שמעון?____________________________________________ .1

________________________________________________________________________ 

 דיק עליו אדוני בזק את הדין?מה עשו לאדוני בזק וכיצד הצ .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מה  הבטיח כלב למי שיכבוש את קרית ספר ומה נתן לו בתוספת להבטחה? .3

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________4 .

 היכן ישבו בני יתרו והיכן התיישבו?

________________________________________________________________________5 .

 על מי נאמר?

 חריו ויאחזו אותו ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו________________________________וירדפו א

 ויכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי______________________________________________

 ויתן לו את עכסה בתו לאשה___________________________________________________

 __________________________________________________ויכו את הכנעני יושב צפת__

  ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו____________________________________________

 ויראם את מבוא העיר (איזה עיר)________________________________________________

 __________________________לא הוריש את בית שאן_____________________________

 לא הוריש את הכנעני יושב בגזר________________________________________________

 לא הוריש את יושבי קטרן_____________________________________________________
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 עניני הפרק

 יהושע  הפרק מהוה הקדמה לספר שופטים. הנביא מספר כיצד כל ימות

שמעו בקול ה' ולאחר מות יהושע עשו ישראל רע בעיני ה' והקב"ה שלח להם עם שישעבד 

 אותם, ולאחר שחזרו בתשובה נשלח להם שופט שיושיע אותם.

 באורי מילים
 

 א')



















. 
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  לעשות כדי שהקב"ה ישמור עליהם? (בלשון הפסוק) (ב)מה התנאי שבנ"י צריכים 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  בשם זה? (ה)היכן שמע הנביא את הדברים והיכן דבר את הדברים, ומדוע קראו למקום 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 (ז) ?'כתוב בלשון הפסוק עד מתי ישראל שמעו בקול ה 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 (יא, יב, יג) ?ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה'" מה עשו" 

________________________________________________________________________ 

 (יח) ?כמה זמן שמעו בקול השופט 

________________________________________________________________________ 

 (כב) ?מתי הקב"ה ימשיך לעזור לנו להוריש את הגויים 

________________________________________________________________________ 

 כתוב בלשון הפסוק: 

 שות____________________ב. ציידי נפ א. תשברון ______________________   

 ג. עבדו עבודה זרה_________________  ד. רומסים_______________________  

 ה. צעקתם_______________________  ו. מעשיהם ______________________  








 

 עניני הפרק .א
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ישראל עשו הרע בעיני ה' וימכרם ה' ביד כושן רשעתיים שמונה שנים. לאחר שמונה שנים  החל  בני

 עתניאל בן קנז  לשפוט את ישראל, ונלחם  בכושן רשעתיים, וה' נתן את כושן רשעתיים בידם.

לאחר ארבעים שנה שעתניאל בן קנז שפט אותם, חזרו בני ישראל ועשו הרע בעיני ה'. וה' חיזק את 

לון מלך מואב על ישראל. ויקח עגלון את עמלק וכבשו את עיר התמרים, ובנ"י עבדו את עגלון מלך עג

מואב שמונה עשרה שנים, עד שהקב"ה שלח את אהוד בן גרא ויושיע את בנ"י מידיו של עגלון מלך 

 מואב, ותשקוט הארץ שמונים שנה.

 את בנ"י מיד הפלישתים.ולאחר אהוד בן גרא שפט את ישראל שמגר בן ענת, והוא הציל 

 

 ביאורי מילים .ב

 
א.  










































 6 



 בס"ד
 

 
 
 
 




















































 
 





 

       
         

 

 עבודת חזרה על פרק ג' .ג
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 מדוע הקב"ה שלח את חמשת סרני פלישתים? (העתק מהפסוק) (ד) .1

 __________  __________  _________  _________"לדעת _________  _________  _     

 ______________  _____________   ביד משה"          

 כיצד חטאו בני ישראל עם עמי כנען? (ו) .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מתי שלח הקב"ה את עתניאל בן קנז? (ט) .3

________________________________________________________________________ 

 כמה שנים שפט עתניאל בן קנז את ישראל? (י"א) .4

________________________________________________________________________ 

 ה' את עגלון? (י"ב) מדוע חיזק .5

________________________________________________________________________ 

(ט"ו) בני ישראל שלחו עם ________  ________  ________ מנחה ל_________  _______    .6

_____ 

 (ט"ז) אהוד עשה לו ________, ארכה ____________, ושני __________ לה, וחגר אותה  .7

 על _______ ימינו.      

 כ"ג) -כתוב בקצרה כיצד אהוד בן גרא הרג את עגלון מלך מואב! (י"ז .8

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 מדוע זכה עגלון שרות אם המלכות תהיה מזרעו? (כ) .9

________________________________________________________________________ 

 כ"ד) -לברוח מארמונו של עגלון? (כ"ג כיצד אהוד  הצליח  .10

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

אהוד ___________ בשופר וקרא ל________  ___________ שיכבשו את _________    .11

 _________ ולא נתנו לאיש לעבור. (כ"ז)__

 ותשקוט הארץ __________  ________ ולאחר מכן _________  ______  __________ .12

 ל"א) -הכה ________  _________  פלישתים ב___________ הבקר ויושע גם הוא את ישראל" (ל
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 בס"ד
 

 
 
 
 

 

 

         

 





















 ה ומלחמת סיסראהשופטת דבורעניני הפרק: 

ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה', והקב"ה שלח את יבין מלך כנען שיעניש את ישראל וכאשר 

חוזרים בתשובה השופטת דבורה מושיעה אותם ע"י ברק בן אבינועם משבט נפתלי שיורד לנחל קישון 

 להלחם בסיסרא, וסיסרא נהרג ע"י יעל אשת חבר הקיני.

 באורי מילים
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 שאלות

 יושבת תחת התמר דבורה... למשפט"? (ה) מה הדגש במילים "והיא .1

________________________________________________________________________ 

 היכן היתה מלחמת ברק וסיסרא? (ז) .2

________________________________________________________________________ 

 ב. ובמה נענש על כך? (ט)       א. איזה תנאי התנה ברק כדי שיצא להלחם? (ח) .3

 א._____________________________________________________________________   

 ב. ____________________________________________________________________  

 את מי לקח ברק למלחמה? (יא) .4

________________________________________________________________________ 

 יב) -מי אמר לסיסרא שברק מתכונן להלחם? (יא .5

________________________________________________________________________ 
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 בס"ד
 

 
 
 
 

 יד) -כמה  מנה צבאו של סיסרא? (יג .6

________________________________________________________________________ 

 לים מהפסוק שנלמד מהם שברק יצא בראש המחנה! (יד)העתק את המי .7

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 כיצד נהרג סיסרא: .8

 _____________________א. מי הרגו? (יח)_____________________________   

 ב. כיצד הרדימה אותו? (יט)__________________________________________   

 ג. מה התנה עמה סיסרא? (כ)________________________________________   

 ד. בעזרת מה הרגה אותו? (כא)________________________________________   

____  __________  הלוך וקשה על _________  _________  . ותלך ________  _____9

 _________ עד אשר _________ את __________  _________  ___________ (כד)













  לפי פירושי המצודות 

 

(בגלל חשיבותה מוזכרת קודם) ודבורה אמרה שירה 
 ד עם ברק בן אבינועם.יח 
 .באותו יום של הניצחון 
 .כדי שגם בני ישראל ישירו 
 
   י ישראל.”נקם את נקמותיו בגויים ע’ שד 
    ושעם ישראל התנדב לבוא ולהלחם בסיסרא 
 ’    ד'ברכו את  -אמרה דבורה-בגלל שני הדברים האלו 
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    שמעו מלכי הגויים מהניסים כדי שתפחדו להלחם 
 בישראל.                              

     'בגלל שיש בי אמונה בד 
     אני אשיר על הישועה שבאה לי ממנו 
   .ואזמר לד' אלקי ישראל 
 
     .ד', כשיצאת והלכת לפני עם ישראל להושיעם 
   כשהם עברו את הר שעיר שבארץ אדום (להלחם 

 בסיחון ועוג)                              
     כל מלכי רעשו ופחדו אז 
    .גם שרי השמים של הגויים פחדו, וזיעה נטפה מהם 
  .גם העננים הורידו גשמים חזקים להפחיד את הגויים 
 
   אפילו ההרים רעדו ופחדו, וזיעה נטפה מהם 
    ."כמו הר סיני הזה שנאמר בו: "ויחרד כל ההר 
   .כולם רעדו ופחדו מפני ד' שנלחם בעד עם ישראל 
 
   .אבל בזמנו של השופט שמגר, והשופטת יעל 
     .עם ישראל הפסיקו ללכת בדרכים, מפחד הגויים 
    ומי שהיו מוכרחים ללכת בדרך 
   היו הולכים בדרכים עקומות בהרים, כדי שלא יראום 
 
      ור בערים בלי חומההפסיקו לג -ומרב פחד 
   (משא"כ אצל הגויים) אבל רק בישראל הפסיקו 
   עד שקמתי אני דבורה,שמעתה לא יהיה פחד לישראל 
   כיון שאני כמו אם שמוכיחה ומייסרת את בנה, ליישר 

 דרכו.                              
 
   כאשר עם ישראל יבחרו אלהים חדשים ואחרים 
    אז באה המלחמה בשעריהם ובעריהם 
   ?וכי נראו המגן והרומח, ושאר כלי המלחמה 
  ישראל בימי יהושע, כשכבש את יריחו 40,000 -ב 

 על ידי ניסים.                              
 
    מעומק לבי אני אומרת לחכמי ישראל, שפוסקים ע"פ 

 החוקים                              
   .שהם התנדבו מהעם לבא ולהלחם 
     .שהם יברכו לד' על שנתן בלבם להתנדב 
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 בס"ד
 

 
 
 
 

 
   השרים החשובים שרוכבים על אתונות לבנות 
    גם החכמים הדיינים היושבים למשפט 
    וגם הסוחרים שהולכים בדרכים 
    .כולכם שיחו ודברו תהילות ד', על שכעת טוב לכם 
 

   במקום הקולות של יורי החיצים 
     שהיה נשמע בין אנשים שהולכים בדרכים לשאוב מים 
  'שם ישמיעו את ספורי הנפלאות של צדקות וחסדי ד 
   החסדים שעשה לערי הפרזות השוממים 
   שכשהיתה הישועה ירדו שוב עם ד' לגור בערי 

 הפרזות.                              
 

    בורהקומי והתחזקי ד 
  התעוררי עוד והתחזקי לדבר בשירה 
   קום ברק בזמן התגברות השירה ושבה שבי, שהישועה 

 גדולה.                              
     .אתה ברק בן אבינועם 
 

     כשיתגבר השיר ותתגבר הישועה 
     ו השרידים שנשארו מעם ישראלישלטו וירד 
    באדירי העם הגויים החזקים 
   ד' יעזור לי לשלוט ולרדות בגויים החזקים והגבורים 
 

    משבט אפרים היה יהושע בן נון 
   שהיה הראשון שהתחיל להלחם בעמלק והחלישם 
   ואחריך יהיה שאול משבט בנימין שילחם בם ברוב 

 .)200,000עם (                              
   מבני מכיר משבט מנשה ירדו פוסקי ההלכות להלחם 

 בסיסרא.                              
  ים שאינםומשבט זבולון ירדו כולם ואפילו הסופר 

 אנשי חיל.                              
 

   גם התלמידי החכמים החשובים שבשבט יששכר 
    שהיו תמיד עם דבורה להורות הלכה לעם ישראל 
   בכל זאת עשו החכמים משבט יששכר כמו ברק 
   במצוות ד' -חד וירדו לעמק אחריו בלי פ 
   אך במה ששבט ראובן נפרד מכולם ולא באו 
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  .גדולים ועמוקים הם המחשבות שיש בלב על כך 
 

  מדוע בחרת מקום לגור בין הגבולות, אם יש לך פחד 
   ?האם רק כדי לשמוע את קולות העדרים 
   מה ששבט ראובן נפרד מכולם במלחמה 
    .צריך הרבה לחקור ולחשוב להבין את הדבר 
 
   גם גלעד משבט מנשה גר בעבר הירדן, ובכ"ז בא 

 להלחם.                              
    באו, אפילו שהם מדוע שבט דן ברחו לאניות ולא 

    קרובים                              
   שבט אשר אפשר להבין מדוע לא בא, כי הוא יושב 

 על חוף הים.                              
  ונשאר לשכן בעריו הפרוצים לשמור שלא יבואו הגוים 
 

       זבולון עשה טוב שבזה נפשו ללכת למלחמה ולמות 
  וגם נפתלי היה מוכן למות על גבעות השדה במלחמה 
 

    המלכים הזרים באו להלחם ולעזור לסיסרא, ולא 
 כשבטי ישראל.                               

   ען נלחמו אז בשביל סיסראכל מלכי כנ 
   מחנה גדול היה להם מתענך עד מי מגידו 
    (לא כראובן ודן) .ובחנם לחמו ותשלום כסף לא לקחו 
 
  אבל בלעדם נצחו את סיסרא, כי מהשמים נלחמו בו 
   לארץ, והרתיחו את והכוכבים יצאו ממסלולם וירדו 

 מרכבות הברזל.                               
    .ונלחמו נגד סיסרא 
 

   המים שבנחל קישון התרבו ושטפו אותם 
  המים שהיו מעטים בהתחלה בנחל קישון 
   ובכח.שיכלתי לדרוך וללכת בהם בעז 
 

    ואז כשהמים החלו לשטפם, הוכו ונשברו העקבים של 
 הסוסים.                               

   מהדהרות והקפיצות שעשו ִאתם גבורי סיסרא הרוכבים 
 

     תקללו את העיר מרוז 
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    ד' בגלל שכך אמר המלאך של 
    תקללו ותאמרו שאנשי מרוז מקוללים 
  (אעפ"י שהיו קרובים) 'בגלל שלא באו לעזור לעם ד 
   .לעזור לעם ד' שנלחם באנשי סיסרא הגבורים 
 

   אבל תהיה מבורכת ע"י הנשים 
   ו של חבר הקיני, שעזרה לעם ישראל.יעל, אשת 
   .מפי הנשים הצדקניות היושבות באהל, תתברך 
 

   בחכמתה היא נתנה לו חלב במקום המים שבקש 
   בספל ששותים אנשים חשובים ומכובדים 
    .היא נתנה לו לאכול מהחמאה 
 

    את ידה היא הושיטה ולקחה את יתד האהל 
   ואת ידה הימנית הושיטה ואחזה בפטיש של פועלים 
   והכתה בהם את סיסרא 
     כרתה את ראשו 
  .ותקעה והעבירה את היתד דרך רקתו 
 

   ני רגליה הוא כרע, נפל לארץ ונשאר שוכבלפ 
    לפני רגליה הוא כרע על ברכיו ונפל 
    ותיכף ומיד במקום שהוא כרע 
    .הוא האבוד נפל ומת 
 

    דרך החלון הסתכלה לראות את מרכבת סיסרא 
    ל סיסרא, כשראתה שאינו בא.ותבכה האמא ש 
   והמשיכה להסתכל דרך החלון 
   ואמרה: מדוע מתאחרת מרכבתו להגיע 
  .ומדוע מתעכבים להשמע קולות גלגלי מרכבותיו 
 

   השרות החכמות שלה ישיבו לה וירגיעו אותה 
   .וגם היא אמרה והרגיעה את עצמה 
    ודאי הם מצאו בישראל עושר רב 
    והם מחלקים ביניהם שמה את השלל 
   כל איש לקח גם כן אשה אחת או שתים 
  השלל של הבגדים הצבועים והיפים יגיעו לסיסרא 
   וזהו השלל מהבגדים שרקומים ברקמה אחת משני 

 הצדדים.                              
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    אבל הבגדים הצבעוניים שרקומים בשתי רקמות 
    .ינתנו בצוארי אנשי החיל שיקבלו שלל 
 

      ואמרה דבורה, שכך ימותו גם כן 
     'כל אויבי ד 
    אבל אוהבי ד' יתגברו ויתחזקו 
  .כמו שהשמש יוצאת בבקר שמתגברת ומתחזקת 
 

                    
 עבודה

 כתוב את המילים הנרדפות שמופיעות בשורה למילים הבאות!
 

  ____________ (כא)-ותםשטפו א  (ב)_______  _________ -תקם נקמה
 בתחילה (כא)____________________    (ג)__________ -מלכים

 (כו) _________  _______-פטיש של פועלים
 (כו)___________-כרתה   (ג)____________ -אשירה

 (כח)____________-הסתכלה    (ד) ______________-נזלו
 (כח)_____________-אחר (ו) א.__________  ב._________ -דרכים

 (כח)___________-תבכה  (ז)___________ -ערים בלא חומה
 (כח)_____________-חלון  (ט) ________ ישראל -חכמי ישראל

 (י)______ ____ ______-דיינים יושבים למשפט
 (ל)____________-רקמה    (י) ___________-לבנות

   ) _______  _________(ל-בגדים צבועים   (יא)___________-יורי חצים
    (יא)____________-שואבי מים

   (יב) _____________-קום התחזק
   (יג)__________-להעביד את הגויים

  החשובים בשבט יששכר(טו)____________
 (טו)__________  _________-מחשבות לב

      (טז)_______ -נפרד
    (טז)____________-בין הגבולות


  -י הפרקענינ

להוכיח אותם ולבחור  -את פנחס -בנ"י עשו הרע בעיני ה', וכאשר זועקים אל הקב"ה ה' שולח נביא

 שופט. הנביא בחר את גדעון. וגדעון בוחן האם זה אמת.

גדעון הורס את הע"ז של אביו ויוצא להלחם. ולפני המלחמה מבקש סימן מהקב"ה האם זה היום 

 המתאים לנצח את האויב.

 מלים ביאורי
 ב.


 16 



 בס"ד
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 שאלות 

 כיצד הציקו אנשי מדין לבני ישראל? (פסו' ג' ד' ה') .1

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 מה אמר הנביא (פנחס) לישראל? (ח' ט' י') .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מדוע בחר הנביא בגדעון? (י"א י"ג) .3

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מה האות מאת ה' יתברך שניתן לגדעון שאכן אמת הדבר? (י"ט כ' כ"א) .4

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 שני דברים צוה הקב"ה את גדעון?אלו  .5

 א. (כ"ה)___________________________________________________________

 ב. (כ"ו)___________________________________________________________ 

 מי הציל את גדעון מבני עירו? וכיצד הצילו? (ל"א) .6

________________________________________________________________________ 

 מה היה הסימן של גדעון שצריך להלחם במדין? .7

 לילה ראשון (ל"ז)___________________________________________________ .א

 לילה שני (ל"ט)_____________________________________________________ .ב



        













 

גדעון במדין ועמלקעניני הפרק: מלחמת 

 באורי מילים
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 עבודה על פרק ז'

 
 כמה מן העם ירדו להלחם עם גדעון? (פס' ג')  .1

______________________________________________________________________ 

 מדוע הקב"ה לא רצה שילחמו כל כך הרבה אנשים במדין ועמלק? (ב') .2

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 מה גדעון אמר באזני העם ושבו חלק גדול מן הלוחמים? (ג') .3

______________________________________________________________________ 

 עשה (ה') וכמה נשארו? (ו') שנשארו איזה מבחן גדעון   10000ל  .4

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 היכן חנו המדיינים (ח') וכמה הם מנו? (י"ב) .5

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 העתק את החלום של המדיני והפתרון! (י"ג, י"ד) .6

 20 



 בס"ד
 

 
 
 
 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 לכמה חצה גדעון את העם ובמה ציידם? (ט"ז) .7

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 מה תפקיד שבט אפרים במלחמת גדעון? (כ"ד) .8

______________________________________________________________________ 

 מה הם שמות מלכי מדין שנלכדו? (כ"ה) .9

______________________________________________________________________ 









     עניני הפרק:

 גדעון נלחם עם זבח וצלמונע  •

 ומעניש את אנשי סוכות ופנואל •

 עון ופטירתו.צאצאי גד •
 

 באורי מילים
 

 ענבים קטנות (החלשים שבכרם)   עוללות = ב. 
 ענבים גדולות אנשים חזקים.  בציר אביעזר = 
 

 נח רגזם.  רפתה רוחם = ג.
 

 עמי ואחרי.   ברגלי = ה.
 

 ידי המלכים כבר בידך. הכף זבח וצלמנע בידך = ו.
 

 אחבוט. -אדוש    ודשתי =  ז.
 צי המדבר.עם קו   את קוצי = 
 

 השוכנים באהלים.  השכוני באהלים = יא.
 שלו הן מצד המקום שהיה שוכן, הן מצד הזמן הקצר   היה בטח = 

 שגדעון החל לרדוף.                                                  
 

 ממזרח היכן שהשמש עולה, כשעדין השמש זורחת.  מלמעלה חרס = יב.
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 דבר אמת.שמ   וילכד נער = יד.

 
 ושבר אותם על זקני סכות.   וידע בהם = טז.

 
 כמו שאתה נלחמת הם רצו להלחם.  כמוך כמוהם = יח.

  
 מן תכשיט של גמל.   שהרונים = כא.

 
 וזה ההוכחה שיש להם נזמים. כי ישמעאלים הם = כד. 

 
 שם תכשיט.   והנטיפות = כו.

 
 כמין חגורה או מלבוש זהב אחר.   אפוד = כז.

 לאחר מותו שעבדו את האפוד, ולא זכרו את ההבטחה. גדעון ולביתו למוקש =ל 
 

 הכל היה שלו והוא יכל לשבת בביתו בשלוה.  וישב בביתו = כט.
 

 אשתו ללא חתונה.   ופלגשו = לא.
  עבדו עבודה זרה ששמה בעל ברית. בעל ברית אלהים = לג.

 
 

 שאלות

 מה רצו אנשי אפרים מגדעון? (א) .1

________________________________________________________________________ 

 תשובת גדעון היתה: (העתק מהפסוק ב' ג') .2

________________________________________________________________________ 

 מה בקש גדעון מאנשי סוכות ומדוע סרבו? (ה' ו') .3

________________________________________________________________________ 

 במה הבטיח גדעון להעניש את אנשי סכות ופנואל? .4

 סכות (ז') ____________________________________________________________

 פנואל (ט')___________________________________________________________

 יש את אנשי סכות.העתק את הפסוק שמבואר שם שגדעון הענ .5

________________________________________________________________________ 

 מה ענשם של זבח וצלמונע (כ"א) ועל מה נענשו? (י"ח) .6

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 גדעון בקש מ ________ בכורו שיהרוג את זבח וצלמונע אך הוא סרב, מדוע סרב? (כ') .7

________________________________________________________________________ 

 כ"ו) -מה היה למוקש לבית גדעון (כ"ז) וממה נעשה המוקש? (כ"ד .8

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כמה בנים היו לו לגדעון (ל) והיכן נקבר גדעון? (ל"ב)  .9

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 








 משל יותם והדחת אבימלך -עניני הפרק

 באורי מילים
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 24 



 בס"ד
 

 
 
 
 






 
 

         
 

 שאלות

 מה הקרבה בין יותם לאבימלך? .1

________________________________________________________________________ 

 כיצד שכנע אבימלך את אחי אמו למלוך עליהם? (ב) .2

________________________________________________________________________ 

 משל יותם

 היכן נשא יותם את משלו? (ז) .3

________________________________________________________________________ 

 העץ הראשון היה ____________ (ח) .4

 ו________ ענה: ה______________ א______________ ד____________א___________       

 ב____________ י_____________ א_______________ ו_________ ו______________       

 _  (ט)       ל____________  ע___________  ה___________       

 :______________________________________________________________והנמשל      

 

 העץ  השני ____________  (י) .5

 וה _________ ענתה:  ה___________  א______  מ__________ ו_________ ת________       

 _____  ה__________ (יא)ה__________   וה__________ ל____________ ע_____       

 :_______________________________________________________________והנמשל      

 

 העץ השלישי ה ____________  (יב) .6

 ו_________ עונה: ה_________ א______ ת__________ ה__________ א____________          

 __ ה_________ (יג)ו___________ ל_________ ע_______      

      ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `  והנמשל;

 

 העץ הרביעי ה_________  (יד) .7

 וה__________ ענה: א________ ב_________ א___________  מ_________ א_________      

 __  ב__________  ו_____________ל___________  ע__________ ב________  ח______      

 א___________  ת__________ א____________ מ___________ ה_________ ו________    

 א__________א__________ ה__________ (טו)    
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 כ)________________________________________________________ -(פס' טז והנמשל;

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 הדחת אבימלך

 מדוע שנאו בעלי שכם את אבימלך?(כט) .8

________________________________________________________________________ 

 כם? (כו)מי הנהיג את אנשי ש .9

________________________________________________________________________ 

 כיצד הלהיב געל בן עבד את אנשיו להלחם באבימלך? (כח כט) .10

________________________________________________________________________ 

 מה העצה שנתן זבול לאבימלך? (לב, לג) .11

________________________________________________________________________ 

 כיצד הרגיע זבול את געל מהאנשים שנראו אור הבקר? (לו) .12

________________________________________________________________________ 

 מי גרש את געל משכם? (מא) .13

________________________________________________________________________ 

 כיצד הרג אבימלך את אנשי שכם? (מג) .14

________________________________________________________________________ 

 להיכן ברחו אנשי שכם כאשר אבימלך כבש? (מו) .15

________________________________________________________________________ 

 ניסה אבימלך לכבוש את הצריח? (מח,מט)כיצד  .16

________________________________________________________________________ 

 איזה עיר נוספת התנגדה לאבימלך? (נא) .17

________________________________________________________________________ 

 מי שברה את גולגלתו של אבימלך? (נג) .18

________________________________________________________________________ 

 ומדוע? (נד)–מה בקש אבימלך מנער נושא כליו  .19

________________________________________________________________________ 

 העתק את הפסוק האחרון של הפרק .20

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 -השופטים תולע בן פואה ויאיר הגלעדי  -עניני הפרק

 ויעשו הרע בעיני ה'

 

 באורי מילים
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 אלותש

 השלם: תולע בן פואה שפט __________  ____________  שנה ונקבר ___________ (ב) .1

 יאיר הגלעדי שפט _________ _________ שנה (י"ג) .2

 היו לו __________ בנים _________ על _________ עירים ו_______ עירים_______ (ד)

 וימת ויקבר ___________ (ה)

 י ה' ועבדו את __________ ואת__________ ואת אלוהי__________. בני ישראל עשו הרע בעינ3

ואת אלוהי__________ ואת אלוהי ____________ ואת אלוהי_________ ואת אלוהי 

 _____________ (ו)

 . הקב"ה מכר את בני ישראל ל____________ ול________ _________ שיציקו להם (ז)4

 העתק מהפסוק) (י). בני ישראל צעקו אל ה' ואמרו (5

________________________________________________________________________ 

 יד) -. תשובת הקב"ה היתה (יא6

________________________________________________________________________ 

 . כיצד חזרו בנ"י בתשובה? (טו, טז)7

________________________________________________________________________ 
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 השופט יפתח הגלעדי : עניני הפרק

 מלחמה עם בני עמון

 נצחון ותשלום נדרו

 באורי מילים:






























 


 היכן מצאו את יפתח ומדוע היה שם? (ג') .1
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________________________________________________________________________ 

 מה התנאי שיפתח הציב בפני זקני גלעד? (ט) .2

________________________________________________________________________ 

 מה חפשו שליחי יפתח אצל מלך בני  עמון? (י"ב) .3

________________________________________________________________________ 

 העתק את תשובת מלך בני עמון! (י"ג) .4

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כ"ז) -כתוב בקצרה את תשובת יפתח. (ט"ז .5

________________________________________________________________________ 

 מה הנדר שיפתח נדר? (ל', ל"א) .6

________________________________________________________________________ 

 מה היתה תגובת יפתח לשירים ולמחולות של בתו? (ל"ה) .7

________________________________________________________________________ 

 מ') -כיצד ביצע יפתח את אשר נדר? (ל"ז .8

________________________________________________________________________ 
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 מלחמת יפתח עם בני אדום  עניני הפרק:

 מות יפתח   

והשופטים אבצן אלון הזבולוני ועבדון בן הלל 

 הפרעתוני

 באורי מילים
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 שאלות

 מה רצו בני אפרים מיפתח? (א) .1

 

 )מה היתה תשובת יפתח? (ב', ג' .2

_______________________________________________________________________ 

 ב')-כתוב את תשובת גדעון לבני אפרים על אותה שאלה. (פרק ח'  .3

_______________________________________________________________________ 

 כיצד בדקו אנשי גלעד מי שייך לשבט אפרים? .4

_______________________________________________________________________ 

 כמה נהרגו משבט אפרים במלחמת אחים זו? .5

_______________________________________________________________________ 

 העתק מהפסוק שממנו דורשים את העונש! (ז) -איזה עונש קבל יפתח .6

_______________________________________________________________________ 

 מדוע יפתח קבל עונש? .7

_______________________________________________________________________ 

 אחרי יפתח שפט ___________ מ_________ ___________ (ח) .8

 (ט)והיו לו ____________ בנים ________ בנות וישפוט את ישראל ______שנים 

 לאחר אבצן שפט _________ _________ וישפוט את ישראל _________  שנים (י"א) .9

 לאחר אלון הזבולוני שפט את ישראל __________  בן________  __________  (י"ג) .10

 ויהי לו _______ בנים ו________ בני _________ רכבים על __________ ________ 

 (י"ד)וישפוט את ישראל _________ שנים 
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 : הולדת שמשוןענין הפרק

 באורי מילים

































         

 שאלות

 מה שם אביו של שמשון והיכן היה גר? (ב) ומה שם אמו? .1
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________________________________________________________________________ 

 אלו דיני נזירות גזר המלאך על שמשון? (ד' ה') .2

 ___________________________א.______________________________________

 ב._________________________________________________________________

 ג._________________________________________________________________

 ובאיזה דין שונה מכל נזיר?

 __א. _______________________________________________________________

 ב._________________________________________________________________

 מה בקש מנוח מהקב"ה? (ח) .3

________________________________________________________________________ 

 מה הוסיף המלאך למנוח בהלכות נזירות בנו שמשון? (יג, יד) .4

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

מה מנוח הביא למלאך (יט) כיצד קרא למלאך (יח) איזה נס עשה המלאך (יט) וכיצד נודע למנוח  .5

 שהדובר אליו הוא מלאך ה'? (כ)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

        



 :   נשואי שמשוןעניני הפרק

 שסיעת האריה   

 משון ותשובתהחידת ש   
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 באורי מילים



































 שאלות

 מה התכוון שמשון במילים "ועתה קחו אותה לי לאשה" (ב) .1

________________________________________________________________________ 

 מה כוונת הפסוק "ויבואו עד כרמי תמנתה והנה כפיר שואג לקראתו" (ה) .2

________________________________________________________________________ 

 מה עשה שמשון לאריה ומדוע לא סיפר זאת? (ו) .3

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מה מצא שמשון במפלת האריה (ח) .4

________________________________________________________________________ 
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 מה החידה שחד שמשון לשלושים מרעים? (יד) .5

________________________________________________________________________ 

 ומה הבטיח להם תמורת הפתרון (יב יג)       

________________________________________________________________________ 

 מה איימו הפלישתים על אשתו של שמשון? (טו) .6

________________________________________________________________________ 

 מדוע גילה שמשון לאשתו את הפתרון? (טז, יז) .7

________________________________________________________________________ 

 מהפסוק את פתרון החידה (יח)העתק  .8

________________________________________________________________________ 

 מהיכן היו לשמשון שלושים חליפות לתת לפותרי החידה? (יט) .9

________________________________________________________________________ 

 עם מי התחתנה אשת שמשון? (כ) .10

________________________________________________________________________ 

 

        









 שמשון ונקמתו בפלישתים ע"י שועלים עניני הפרק:

 שמשון ולחי החמור                      

 באורי מילים:





 36 



 בס"ד
 

 
 
 
 

















 
 

 שאלות

 ב) -מדוע רצה שמשון להתנקם בפלישתים? (א .1

________________________________________________________________________ 

 ו)-כיצד התנקם שמשון בפלישתים? (ד .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 שועלים והרי צעב"ח דאורייתא?מדוע ציער  .3

________________________________________________________________________ 

 מה רצו אנשי יהודה משמשון? (י"א) והיכן פגשו אותו?  .4

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כיצד אסרו אותו אנשי שבט יהודה ומה עשה שמשון? (י"ב, י"ג, י"ד) .5

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 בס"ד
 

 
 
 
 

 לחי החמור (ט"ו) וכמה נהרגו?מה עשה עם  .6

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מה היה סופה של הלחי (י"ט) העתק מהפסוק! .7

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 


 שמשון בעזה  :עניני הפרק

 שמשון מתחתן עם דלילה

 שמשון נפטר ונקבר

 באורי מילים
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 שאלות

 

 מתי רצו אנשי עזה ללכוד את שמשון (ב) ומתי עזב שמשון את העיר? (ג) .1

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 היכן מצא שמשון את דלילה? (ד) .2

________________________________________________________________________ 

 ) העתק מהפסוק.מה רצתה דלילה משמשון (ו) ומדוע רצתה? (ה .3

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 מה אמר לה שמשון : .4

 פעם ראשונה (ז)_______________________________________________________

 ה (י"א)_______________________________________________________פעם שני

 פעם שלישית (י"ג)_____________________________________________________

 פעם רביעית (י"ז)______________________________________________________

 כיצד נסתה דלילה את שמשון בכל אחת מהפעמים? .5

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כיצד התנקמו פלשיתים בשמשון? (כ"א) .6

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מדוע עשו פלישתים זבח גדול? (כ"ג) .7

________________________________________________________________________ 

 כיצד התנקם שמשון בפלישתים? (כ"ט, ל) .8

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מה היתה בקשתו האחרונה מהקב"ה לפני מותו? (ל) העתק מהפסוק! .9

________________________________________________________________________ 
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 בס"ד
 

 
 
 
 

 ת ישראל?היכן נקבר שמשון (ל"א) וכמה שנים שפט א .10

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
        

 





 פסל מיכה -עניני הפרק

 באורי מילים:
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 שאלות

 מה מיכיהו בקש מאמו? (ב) .1

________________________________________________________________________ 

 כסף עשו פסל? (ב ג) ומכמה -מנין היה למיכיהו את הכסף, כמה כסף החזיר לאמו .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כיצד הזדרזו בני ישראל להגיע לפסל מיכה? (ו) .3

________________________________________________________________________ 

 מאין היה הנער, ומה הציע לו מיכה? (ח) .4

________________________________________________________________________ 

 איזה סימן ראה מיכה בזה שהלוי הסכים לשרת את הפסל? העתק מהפסוק. (יג) .5

_______________________________________________________________ 
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 גניבת פסל מיכה -עניני הפרק

  באורי מילים
ב
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 בס"ד
 

 
 
 
 

 שאלות

 מה בקשו שבט דן? (א) והיכן לנו? (ב) .1

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 (ו)מה בקשו המרגלים מהנער הלוי? (ה) ומה היתה תשובתו?  .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כמה משבט דן יצאו למלחמה (יא) והיכן חנו?(יב) .3

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כיצד גנבו שבט דן את הפסל? (ספר בקצרה) ומדוע הלוי לא מחה בהם? .4

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מה עשה מיכה כאשר נודע לו על גניבת הפסל? (כב) .5

________________________________________________________________________ 

 מדוע לא התפתחה מלחמה סביב פסל מיכה? (כו) .6

________________________________________________________________________ 

 מי הוא הנער הלוי והיכן זה מרומז בפסוק? (ל) .7

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 חטא פילגש בגבעה עניני הפרק:

 באורי מילים
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 שאלות
 

 בגבעה? (א)כיצד מדגיש הפסוק מדוע קרה חטא פילגש  .1

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מדוע האיש לוי הלך לבית לחם יהודה, וכיצד התקבל שם? (ג) .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ט)-כמה ימים נשאר האיש הלוי בבית לחם יהודה, ומדוע? (ד .3

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 וכיצד קוראים לעיר זאת היום? (יא) -ליד איזו עיר חנו בלילה הראשון ללכתם .4

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 לאיזה שבט שייכת הגבעה שלנו בה בלילה, (יד) ומדוע חנו שם? .5

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

שי שבט בנימין לפני הלינה ובזמן אצל מי ישנו, מאיזה שבט היה האיש  וכיצד התיחסו אליהם אנ .6

 כג)-הלינה? (טו

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כז) -מהו חטא פילגש בגבעה? (כב .7

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ל)-מה תגובת איש הלוי לחטא? (כט .8

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

 

        
 

 




 : מלחמת השבטים עם שבט בנימיןעניני הפרק

 באורי מילים
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 שאלות

 מהיכן הגיעו בני ישראל (א) כמה הגיעו מבני ישראל? (ב) ומה עשו במצפה? (ג) .1

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 מה ההחלטה שנתקבלה במצפה? (ט י) .2

________________________________________________________________________ 

 הסבר: כאיש אחד חברים (יא) .3

________________________________________________________________________ 

 מה בקשו אנשי ישראל משבט בנימין ומה היתה תשובת אנשי בנימין? (יב יג) .4

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 הנביא את חזקם של אנשי בנימין? (טז)כיצד מתאר  .5

________________________________________________________________________ 

 מה היה במלחמה ביום הראשון? .6

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 כיצד התכוננו ישראל למלחמת היום השני? .7

________________________________________________________________________ 

 מה היה במלחמה ביום השני? .8

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 כיצד התכוננו ישראל למלחמת היום השלישי? .9

________________________________________________________________________ 

 מה היה ביום השלישי? .10

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 יום ראשון_________  (כא)  כמה אנשים נהרגו מישראל במלחמה זו? .11

 יום שני___________ (כה)

 יום שלישי__________ (לא)

 יום שלישי___________ (לה)     וכמה משבט בנימין?

 סה"כ_________________        

 מ)-כיצד נצחו ישראל את שבט בנימין? ספר בקצרה (כט .12

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

         

 

 




 עונש שבט בנימין  עניני הפרק: 

 והצלת שבט בנימין
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 שאלות
 בני ישראל במצפה? (א) מה נשבעו .1

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 מדוע בכו בני ישראל בבית אל? (ג) .2

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 מדוע התחרטו בני ישראל מהשבועה? (ה) .3

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 יב)-ומה ענשו ואת מי לא הרגו? (ח -מי מבני ישראל לא נלחם בבנימין .4

________________________________________________________________________ 

 כב)-והיכן בוצע? (יט -מה היה הפתרון שלא יכחד שבט בנימין מישראל .5

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מדוע קרה חטא פילגש בגבעה? (כח) .6

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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