שיקול דעת בהוראת ספר שופטים במחזור השני- הצעת שלמה גולדשמידט ז"ל
הנושא של ספר שופטים יהיה השופט, כאשר ימצאו התלמידים את המאפיין של כל אחד מן השופטים "הגדולים".
מצד שני ילמדו את המאפיין את "תקופת" השופטים: ההיסטוריה של ישראל מתוארת ע"י סיפורים אנקדוטיים, בהתאם לאי-מרכזיות, ברוח של "איש הישר בעיניו יעשה" וברוח הפסוקים האחרונים של ספר יהושע, אשר מתוכם ניתן להבין את הבעיות שנבעו מן הפיזור של שבטי-ישראל בארץ כנען, בלי מרכז או מרכז חזק (להשוות עם החששות של משה לגבי ישיבה זו בארץ!), כאשר מובלעות ה"ארץ הנשארת" מפרידות ואף סוגרות בעד אחדים משבטי ישראל. לגבי אורך התקופה ישוו עם רשימת הדורות בסוף מגילת-רות (ד', יח-כב). לגבי תיאור התקופה על ידי ספר שופטים יש כבר במסורת התלמודית – ("סדר-עולם") הערות בדבר הסדר הכרונולוגי של כמה פרשיות, אשר למעשה יכולות להיות מפתח להבנת הסדר הכרונולוגי של פרשיות הספר, כדוגמה: זמנם של שני הסיפורים האחרונים של ספר שופטים – פסל מיכיהו ופילגש בגבעה – היה לפי בעל "סדר עולם" בתחילת התקופה: ("בזמן כושן רשעתים"), ונראה, כי לפי זה ניתן לקבוע, כי לא רק עליית בני דן צפונה היתה בתחילת התקופה, כי אם כל פרשת שמשון קדומה היא, כי שמשון פועל מ"מחנה בני דן" ביהודה, זאת אומרת בזמן ששבט דן עוד שהה בדרום. כמו כן ישנן דעות שהזכרת שבט דן בשירת דבורה באה ללמד על ישיבת דן בצפון, כאשר מוזכר השבט הזה בקשר עם שבטי הצפון (והשבט הדרומי ביותר, שם, הוא שבט בנימין); פרוש הדבר: שמשון לפני דבורה! לאור הסימנים האלה להופעה מוקדמת של הגורם הפלשתי יבין התלמיד, כי המסופר בפרק א' של הספר, בדבר כיבוש יהודה את שפלת פלשת (א', יח) נוגע למצב אשר לפני הכיבוש של האזור הזה על ידי הפלישתים והאחזותם שם. ייתכן גם, שהזכרת האזור ההוא בתיאור נחלת יהודה (יהושע ט"ו, מא-מו) שייך לעניין הזה. יתר על כן, ניתן בדרך זו לבנות את המאבק עם הפלישתים כנושא מצטבר ולהראות את דרכי ההשתלטות של הפלישתים ואת שלבי ההתנגשות בינם לבין עם ישראל, אשר בסופם הביאו לידי אחד היסודות להקמת המלוכה (ראה: שמואל א ט', טז: "… והושיע את עמי מיד פלשתים")
בין הנושאים המפורטים שמתאימים למחזור השני ראויים להזכיר:
1)	שירת דבורה – לימוד מעמיק, הן מן הצד הצורני והן מן הצד התוכני.
2)	לימוד אחת מדמויות השופטים מאספקט הפרשני, לדוגמה: יפתח, גדעון, שמשון.
3)	"בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" – יישום המקרא הזה על תיאורי התקופה: כפי שלמדו אותם בספר.
4)	פלישתים – בספרים שופטים – שמואל.
בנושאים כאלה ניתן גם לטפל במסגרת עבודה-עצמית של התלמידים, ובמיוחד: בצורה של עבודה משותפת של קבוצת תלמידים. אז יהיה לשים לב לדרך, שבה ימסרו את תוצאות עבודתם לכלל הכיתה.



