
 

 תעודת זהות לשופט
 

  שם השופט:         

 

 יהודה   השבט ממנו בא:

 מלך ארם נהריים –כושן רשעתיים  האויב נגדו נלחם: 

 

 

 

 



 

 תעודת זהות לשופט
       

 :שם השופט                                   

              

 : הפלישתיםהאויב נגדו נלחם

 פלישתים בעזרת 600הצליח להרוג  פעולות נוספות: 

 מְלַמד הבקר.

 

 



 תעודת זהות לשופט
 :    שם השופט                                  

 

 .:  עגלון מלך מואבהאויב נגדו נלחם             :   בנימיןהשבט ממנו בא

 אותה חגר על ירך ימינו,  : הכין לו חרב עם שני להבים )חרב פיפיות(,תחבולה צבאית

 לו סוד, על מנת לספר ביקש להישאר לבד עם המלך יה שמאלי )איטר יד ימינו(.מכיוון שה

 נעץ בו את החרב והרגו וכשהיו לבד 

 שעיר בנחלת אפרים.  לאזור הר ברח, ו: נעל את הדלת החדר בו היה המלךפעולות נוספות

 השתלטו על מעברות הירדן, קע בשופר והזעיק את העם לעזרה. הם הוא ת

 אלפים חיילים מצבא זה. ן מואב, והיכו עשרתהמשיכו לכיוו

 



 תעודת זהות לשופט
 

 : תשם השופט                            

 

 :  יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאומההאויב נגדו נלח     : אפריםההשבט ממנו בא

 שעמד בראש כוח של עשרת אלפים  : ברק בן אבינועם משבט נפתלי,ההשבטים שלחמו לציד

 ראובן, יששכר, גד ודן. השבטים בנימין, מנשה,ו וזבולון ים משבטי נפתלילוחמ

 וצבאו, הכולל מרכבות ברזל,  להר תבור. סיסרא ברק אסף את הלוחמים: תחבולה צבאית

 ירדו מההר, וה' גרם לבהלה ומהומה במחנה סיסרא וכולם ברחו. הגיעו לנחל הקישון. ברק ואנשיו

 סיסרא שקעו בבוץ. גם הוריד גשם כבד, נחל קישון הוצף, ומרכבות לפי שירת דבורה, ה'         

 היו הכנענים ביחסי שלום.   סיסרא ברח לכיוון מקום מושבו של חבר הקיני, עמו :פרטים נוספים            

 חלב, במקום המים שביקש, השקתה אותוהזמינה אותו לאוהל  , אשת חבר הקיני,יעל

 האוהל והמקבת. זרת יתדבע ובשעה שנרדם, הרגה אותו 

 



 תעודת זהות לשופט
 

 ממשפחת אביעזר                                                                                     :  שם השופט

 .והרס את מזבחו,  ובנה מזבח לה'  ירובעל, מכיוון ש"רב" עם האל בעל –שמו הנוסף 

 רועי צאן שחנו בשטחי בנ"י –:  ִמְדין האויב נגדו נלחם      מנשה:  השבט ממנו בא                                                 

 .וחיסלו את היבול בשדות. עמלק                                                

 נפתלי אשר, זבולון, השבטים שלחמו לצידו:                                                

  300התאספו בגבעת המורה. גדעון בחר  לוחמי גדעון הגיעו למעיין חרוד, מדין ועמלק: תחבולה צבאית

 גדעון חילק את לוחמיו לשלוש  המים. בלילה הלך למחנה מדין כדי לאסוף מידע. לוחמים לפי מבחן שתיית

 ם והחזיקה לפידים.כל קבוצה תקעה בשופרות, ניפצה כדים ריקי קבוצות, שתקפו באמצע הלילה.

 עורב וזאב. –המדיינים נבהלו וברחו. בנ"י הרגו את שרי מדין 

 והרגם. בנ"י ביקשו ממנו שימלוך עליהם.  זבח וצלמונע, תפס אותם –רדף אחרי מלכי מדין : פעולות נוספות

 הר גריזים.בלהם מלך  שביקשוהעצים אבימלך בנו ניסה למלוך. יותם  בנו נשא משל על 

 

 



 ת זהות לשופטתעוד

 

 :  שם השופט                                     

 

 מנשה השבט ממנו בא: 

 :  בני עמוןהאויב נגדו נלחם

 : ניצח את בני עמון.פעולות שעשה

 הוא יקריב לו את הראשון : נדר לה' שאם הוא יעזור לו לנצח,פרטים נוספים

 .הקריב את בתוונאלץ ל ,שייצא מפתח ביתו בשובו

 אלף איש מהם. 42חם בשבט אפרים והרג נל

 

 

 

 



 

 תעודת זהות לשופט

 

 :  שם השופט                                    
 
 

 :  פלישתיםהאויב נגדו נלחם     דן השבט ממנו בא: 

 שועלים  300שם לפידים בזנבות  : שיסע את האריה ורדה דבש מגוויתו.פעולות שעשה

 כה אלף פלישתים בלחי חמור.הפלישתים. ה ושרף את שדות

 הפלישתים. מת תוך שהוא ממוטט את עמודי מקדש דגון על                                              

  שלא גולח. שיערובזכות  היהש הרבכוחו נודע ב: אמו הייתה עקרה, פרטים נוספים

 זאת וכך נתפס.  דלילה אשתו גילתה


