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  מיפוי נושאי הלימוד–ספר שופטים 

 

 רעיונות ונקודות לעיון התכנים הנושא

 אפיון תקופת השופטים • ספר שופטים

הסכימה של הספר מוצגת  •

; העם חטא; יט- יא'בבפרק 

' ה'; קראו לה'; נענש מידי ה

; ריחם ושלח שופט שהושיעם

העם חטא שוב לאחר מות 

 .השופט וחוזר חלילה

 

 יעוון הברית עם הכנענ •

 

 ".וישמן ישורון ויבעט", שכר ועונש •

והיה , להם שופטים' וכי הקים ה" •

עם השופט והושיעם מיד ' ה

 "…אויביהם

השופטים פועלים רק בשבט אחד או 

 בקבוצת שבטים שכנים

 ההבדל בין השופטים השונים •

 השופטים אינם אנשים מושלמים •

 

אלוקי , חטאים כלפי ארץ ישראל •

רים וילכו אחרי אלהים אח(ישראל 

 )מאלהי העמים אשר סביבותיהם

 :תערובת בגויים •

לימוד מדרכי הגויים הוא אם כל 

חטא והשחתה נישואי תערובת 

 .מבטלים ייחוד עם ישראל

 

כיבושים  •

 והתנחלות

 

 פרקי הספר הראשונים

בזק וביושבי -הם נלחמים באדני, שבטי יהודה ושמעון עוזרים זה לזה •

 צפת שבנגב

 הודהכיבושים נוספים של שבט י •

 עתניאל ועכסה •

 מקומות שהשבטים לא הורישו •

מקומות נוספים שנכבשו ורשימת מקומות שהשבטים לא הורישו  •

 מנחלתם

 ":את הגויים האלה לבלתי הורידם מהר' וינח ה" •

 "'?למען נסות גם את ישראל השומרים הם את דרך ה" .א

 "למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה" .ב
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 ות ונקודות לעיוןרעיונ התכנים הנושא

השופטים ומקום 

 :פעולתם

 מיהודה/ עתניאל בן קנז

 מבנימין/ אהוד בן גרא

שמגר בן ענת דבורה 

/ וברק בן אבינעם

 נפתלי-אפרים

)/ ירבעל(גדעון בן יואש 

 מנשה

 

 

 

 

/ אבימלך בן גדעון

 ממנשה

 יששכר/ תולע בן פואה

 מנשה/ יאיר הגלעדי

 מנשה/ יפתח הגלעדי

 

 

 

יהודה/ לחם-אבצן מבית

 זבולון/ אילון הזבולוני

 אפרים/ עבדון בן הלל

מוכיח את העם ' מלאך ה •

 בבוכים

 פעולות עתניאל בן קנז •

 עתניאל ועכסה •

 אהוד בן גרא •

הניצחון על ; דבורה וברק •

 שירת דבורה. סיסרא

 

 

גדעון . השעבוד למדין •

 נקרא להושיע

 סיפורי גדעון

 

 

 

 

  משל יותם–אבימלך  •

 

פעולותיהם של תולע  •

 אירוי

 

 

 

 .השעבוד לבני עמון •

 .יפתח נלחם בבני עמון

 .יפתח ובתו

 .מלחמת יפתח באפרים

 

, אילון, פעולות אבצן •

 עבדון

 

עמידה על ההבחנה בין שופט לשופט ועל המייחד  •

 .כל אחד מהם

הוא . מצביא מקצועי-השופט הישראלי אינו שליט

מפעמת בוץ כל אדם ' איש מתוך העם שרוח ה

 .סגולותיו וכישוריו, פועל בהתאם להבנתו

 ; מצביא– מתנחל –עתניאל : למשל

 ;שופטת,  אישה נביאה–דבורה 

ראש לגדוד של ,  בן אישה זונה–יפתח הגלעדי 

 ;מצביא קשוח, אנשים ריקים

נזיר , פועל לבדו, וחם במחתרתל,  נוקם–שמשון 

 ;הולך אחר עיניו, בעל יצרים

 בן איכרים חרד וענוותן ההופך למנהיג –גדעון 

 נבון וקשוח בעת הצורך, נועז

תפקידו להושיע . שופט משמעו גם דיין וגם מושל •

; ג-ב, ב"י; יא, 'י; כב, 'ח; יד, 'ו; י-ט, 'ג(את העם 

 ).כ, 'ח' אוהשווה שמואל ; ה, ג"י

כך . ים מקבלים גם את התואר מושיעהשופט

 ).טו, 'ג(אהוד ) ט, 'ג(עתניאל : למשל
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 רעיונות ונקודות לעיון התכנים הנושא

 דן/שמשון בן מנוח

 

 לוי/עלי הכהן

 לוי/ שמואל בן אלקנה

 

פסל מיכה וכיבוש ליש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעשה פילגש בגבעה

 סיפורי שמשון •

 

 

 

 

 פרקי הספר האחרונים

 מיכה: ז"יפרק  •

 

 

בני דן מיכה : ח"יפרק 

 והנער לוי

 

 

 

 

 כיבוש ליש

 

 

 

 

 

 

 

 פלגש בגבעה: ט"יפרק  •

 

מלחמות בני : 'כפרק 

 ישראל בבני בינימין

 

בני ישראל : א"כפרק 

מצילים את שבט בנימין 

 .מהשמדה גמורה

 

 

 

 

 

 

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר " •

 "בעיניו יעשה

 

 'ל אהכנת הרקע לפרשת המלוכה בשמוא •

פסל : האירועים אינם לפי סדר כרונולוגי •

 –פילגש בגבעה , התנחלות בני דן בצפון, מיכה

 ייתכן שהיו בראשית תקופת השופטים

עם ישראל לא מילא את חובתו בכיבוש הארץ  •

 וביישובה

 

אלילי ולאורחות -בנוסח כנעני' לעג לעבודת ה •

 החיים וההווי המתלווים אליה

 

 לומדים ממעשי הכנענים •

 

ולדות ישראל נובעות מהיחס שבין העם ת •

לאלוהיו ולא מסיבות ומסובבים בתחום יחסי 

 העמים

 

 

 למען לא יימחה שבט מישראל •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


