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Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק ח
? לאיזה תכונות נחשפים מתשובת גדעון לאיש אפרים ובדרך שגדעון מתמודד עם אנשי סוכות ופנואל.1
 האם גדעון היה צריך להתנהג אחרת? לו יצויר שגדעון, לאור התנהגותם של בני ישראל עם האפוד.2
? האם זה היה עוצר את מעגל הקסמים של ספר שופטים,קבל על עצמו את להיות מלך
:( ו-  א: לב, כח( לסיפור עגל הזהב )ספר שמות-  השווה פרקנו )פסוקים כד.3
? מה יוזם את ההתרמה.a
? מי אוסף את הזהב ומהוא כוונת המאסף.b
? איך מתייחסים בני ישראל לחפץ שנוצר.c
Questions for Perek ח:
1. What character trait do we see in Gidon’s answer to  ?איש אפריםWhat character
trait do we see in the way Gidon treated  ?אנשי סוכות ופנואלWhat does this tell us
about Gidon’s ability to be a leader?
2. In light of the behavior of  בנ"יwith the אפוד, should Gidon have responded
differently to the request: “" גם בנך גם בן בנך, ?משל בנו גם אתהCould his becoming
king have broken the familiar cycle of Sefer Shoftim? Why did he refuse?
3. Compare and contrast the end of our Perek, ( כח-  )פסוקים כדwith the story of the
golden calf (  ו-  א: לב,)ספר שמות
a. Who initiates the collection in each story?
b. Who actually gathers the gold and what were their intentions?
c. How do  בנ" יtreat the golden object created?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal glatt for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/19.htm
http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/frame15.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim03.pdf
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Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shoftim_all.doc
Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_2_shoftim_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_04_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/judges_chapter_8
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_judges_chapter_6_8

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו מייל ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.

הרב דוד אברהם בן פייגא

הרב בנימין בן בלנקה

שרה בת ביילה

