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  כמה שנים שפט אהוד בן גרא? .1

 כמה שנים שפטה דבורה? .2

 ביד מי נמסרו ישראל, אחר מות אהוד? .3

 מה עשה יבין לישראל? .4

 כיצד שפטה דבורה את ישראל, הלא אשה אינה כשירה לדון? )רשות( .5

 מה ציותה דבורה את ברק?  .6

 מה טען ברק לדבורה? .7

 כמה אנשים מצווה ברק לקחת עמו? ומדוע? .8

 ותיה של דבורה, על מהלך המלחמה?מה היו שלשת נבוא .9

בארי את דברי דבורה "הלוך אלך עמך, אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך  .11

 (ת דודאשר אתה הולך, כי ביד אשה ימכור השם את סיסרא"! )מצוד

 מי היה "חבר"? מה עשה? ומדוע? .11

 כיצד ניגף סיסרא לפני ברק? .12

 מה עשה ברק במלחמה? .13

 פתה לסור לאהלה?, בשביל שיתלסיסרא יעלאמרה מה  .14

 מדוע השקתה את סיסרא בחלב? .15

 במה הרגה יעל את סיסרא? .16

 מדוע לא הרגה את סיסרא בחרב?  .17
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"בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם". על מה עלינו לברך את  .1

 ומדוע? השם?

 לשם מה מזכירה דבורה את מתן תורה בשירתה? .2

 מהו "חדלו ארחות"? ומפני מה חדלו? .3

 חדלו פרזון בישראל"? ומפני מה חדלו?מה פירוש " .4

 מתי? ומדוע? -"אז לחם שערים"  .5

 מתי? ומדוע? -"מגן אם יראה"  .6

 היכן יתנו צדקות השם? ומדוע דווקא שם? .7

 אלו שבטים הצטוו לצאת למלחמה? .8

 אלו שבטים באו לסיע במלחמה, אע"פ שלא צוו? .9

 על אלו שבטים יש טענה, על שלא באו לסיע במלחמה? .11

 לל לא מוזכרים? ומדוע? )רשות(אלו שבטים כ .11

 מה הטענה על שבט ראובן? .12

 מה הטענה על שבט דן? .13

 מה הטענה על שבט אשר? .14

 טענה על מרוז? מי היתה מרוז? ומה עשו לה?המה  .15

 בסיסרא? והכוכבים כיצד נלחמו השמים .16

 בארי: .17

 מקול מחצצים בין משאבים

 אז ירד שריד לאדירים עם

 הלמו עקבי סוס זא

 תבורך מנשים יעל

 ותיבב

 


