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ְלִמיִדים ְיָקִרים, ּתַ

ֲעבּוְרֶכם. ִמְקָצָתן  ֵהַכּנּו ּבַ נֹות ׁשֶ ימֹות ְמֻגּוָ ְמְצאּו ְמׂשִ ְפֵניֶכם ּתִ ּלִ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ּבַ
ה ּוִמְקָצָתן –  ּתָ ּכִ ה, ִמְקָצָתן ַמְתִאימֹות ִלְכִתיָבה ּבַ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ַמְתִאימֹות ְלׂשִ

ִית.  ַלֲעבֹוַדת ּבַ

י  ים ׁשֹוִנים. ָלֵכן ִמֵדּ רּוׁשִ ְקִריַאת ּפֵ ים ְקרֹובֹות ּבִ ה ְלִעּתִ ָנ"ְך ְמֻלָוּ ּתָ ְקִריָאה ּבַ
ִנים  ְרׁשָ ל ּפַ ֵריֶהם ׁשֶ ְפֵניֶכם, ֶאת ֶהְסּבֵ ִלּ ּמּוד ׁשֶ ֵסֶפר ַהִלּ ׁשּו ּבְ ְפְגּ ַפַעם, ּתִ ַעם ּבְ ּפַ

ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק(. "י(  ְור' ָדּ למֹֹה ִיְצָחִקי )ָרׁשִ יֵניֶהם ר' ׁשְ ׁשֹוִנים. ּבֵ

ֲחִפירֹות  ּלּו ּבַ ִהְתַגּ ל ִמְמָצִאים ׁשֶ ְצלּוִמים ְוִאּיּוִרים ׁשֶ ׁשּו ּתַ ְפְגּ ּתִ
ׁשּו ְוֵכיַצד  ּמְ ּתַ ִלים ִהׁשְ ֵאילּו ּכֵ ִבינּו ֵאיְך ָחיּו, ּבְ ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות ּוְבֶעְזָרָתם ּתָ

ָיִמים ְקדּוִמים. ִנְלֲחמּו ּבְ

רּו ְלִפי  ָנ"ְך ְוִצּיְ ּתָ ְראּו ּבַ ָקּ ִרים ׁשֹוִנים ׁשֶ ִלים ְוַצּיָ ּסָ ל ּפַ ם ְיִצירֹות ׁשֶ ְמְצאּו ַגּ ּתִ
ִבים ׁשֹוִנים. מּויֹות ׁשֹונֹות ּוַמּצָ ְמיֹוָנם ַוֲהָבָנָתם ְדּ ִדּ

ֶפר ּתּוְכלּו ְלַגּלֹות ֵאיְך הּוא  ים ֶאת ַהּסֵ ַלִוּ ל ִניר ַהּמְ ִפים ׁשֶ ֶעְזַרת ִאּיּוָריו ַהּיָ ּבְ
תּוב. יר ֶאת ַהּכָ ְמַדְמֵין אֹו ַמְסּבִ

ֶהם ַיֲעֹזר  ֻרּקֹות. ָהִעּיּון ּבָ רֹות ַהְיּ ְסּגָ ּמִ תּוִבים ּבַ ִרים ַהּכְ ימּו ֵלב ְוִקְראּו ֶהְסּבֵ ׂשִ
ָלֶכם ְלָהִבין.

ֵדי  ּמּוִדים, ּכְ ָתְכִנית ַהִלּ ֵאיָנם ּבְ ָרִקים ׁשֶ ל ּפְ ָכִנים ׁשֶ ָמָצאנּו ְלָנכֹון ְלהֹוִסיף ּתְ
ִרים. ֻסּפָ ין ָהֵארּוִעים ַהּמְ ִליֹצר ֶרֶצף ּבֵ

ְלָמד. ה ַיַעְזרּו ָלֶכם ְלָהִבין ֶאת ַהּנִ ל ֵאֶלּ ּכָ

ַע, ׁשֹוְפִטים ְורּות ְוֵתָהנּו. ִסְפֵרי ְיהֹוׁשֻ ַגּלּו ִעְנָין ּבְ ּתְ ֲאַנְחנּו ְמַקּוֹות ׁשֶ

ַהְצָלָחה! ּבְְ
ה יָנה ְוַחּנָ ּבִ
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ה ְקָבִצים )ֲחָלִקים(,  לֹוׁשָ ק ִלׁשְ ָנ"ך ְמֻחּלָ ֵסֶפר ַהּתָ
ֹסֶרת ָנהּוג ִלְמנֹות ּבֹו 24 ְסָפִרים. ּוְלִפי ַהּמָ

הּוא ַהּקֶֹבץ  ם ֶאת ִלּמּוד ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְמּתֶ ִסּיַ
ם ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֶאת  ו ַאּתֶ ָנ"ך. ַעְכׁשָ ּתָ ָהִראׁשֹון ּבַ
ִני  ֵ ֶבץ ַהּשׁ ֹקּ ֶפר ָהִראׁשֹון ּבַ הּוא ַהּסֵ ַע, ׁשֶ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ

ְקָרא "ְנִביִאים". ָנ"ך ַהּנִ ל ַהּתָ ׁשֶ

תּוִבים".  ָנ"ך ִנְקָרא "ּכְ ּתָ י ּבַ ִליׁשִ ְ  ַהּקֶֹבץ ַהּשׁ
ִבים ֵמָהאֹות  ָנ"ך ֻמְרּכָ ָלה ּתָ ל ַהּמִ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ ָראׁשֵ

תּוִבים –  ל ֵחֶלק: ּתֹוָרה ְנִביִאים ּכְ ל ּכָ ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ָנ"ך.  ּתָ

תּוִביםְנִביִאים ִראׁשֹוִניםּתֹוָרה ּכְ ְנִביִאים ַאֲחרֹוִנים

� � יהושע 

ִסּפּור הֵָארּועִים עַד מֹות מֶׁשה
 

ָרֵאל ַעד  ְרְתֶכם ָמה ָזכּור ָלֶכם ַעל ּתֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ ַמְחּבַ ְתבּו ּבְ ּכִ
ִאים: ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ מּונֹות ּוַבּמִ ּתְ ה. ֵהָעְזרּו ּבַ מֹות מׁשֶ

 ." ּךָ ךָ֖ ּוִמבֵּ֣ית ָאבִ֑יָך ֶאל־ָהאֶָ֖רץ ֲאׁשֶ֥ר ַאְרֶאֽ ֹוַלְדּתְ ַאְרְצךָ֥ ּוִמּמֽ "ֶלְך־ְלךָ֛ ֵמֽ
ֶרק יב, 1(. ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ  

סּוק 2( ֶרק יב, ּפָ ית  ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ ֔דֹול..."   ךָ֙ ְל֣גֹוי ּגָ ֶעׂשְ "ְוֶאֽ

סּוק 7( ֶרק יב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ "ְלזְַ֨רֲעךָ֔ ֶאתֵּ֖ן ֶאת־ָהאֶָ֣רץ ַהּזֹ֑את". 

ק. רָ֖ה ִיְצָחֽ ר־ָיְֽלָדה־לֹּ֥ו ׂשָ ֹוַלד־֛לֹו ֲאׁשֶ ֧נֹו ַהּנֽ ם־ּבְ ת־ׁשֶ ְקרָ֨א ַאְבָרהָ֜ם ֶאֽ "ַוּיִ

סּוִקים 3, 4( ֶרק כא, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ מֹנַ֖ת ָימִ֑ים..."   ן־ׁשְ ֔נֹו ּבֶ ַויָָּ֤מל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצחָ֣ק ּבְ
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סּוִקים 3, 4( ֶרק כא, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ מֹנַ֖ת ָימִ֑ים..."   ן־ׁשְ ֔נֹו ּבֶ ַויָָּ֤מל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצחָ֣ק ּבְ
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ה־אִַ֔יל  ְר֙א ְוִהּנֵ שָּׂ֨א ַאְבָרהָ֜ם ֶאת־ֵעינָ֗יו ַוּיַ "ַוּיִ
קַּ֣ח  ַקְרנָ֑יו. ַויֵֶּ֤לְך ַאְבָרָה֙ם ַוּיִ בְַ֖ך ּבְ ּסְ ַאחַ֕ר ֶנֱֽאחַ֥ז ּבַ

ֽנֹו".  ֲֽעלֵ֥הּו ְלעֹלָ֖ה תַַּ֥חת ּבְ ֶאת־ָהאִַ֔יל ַוּיַ

סּוק 13( ֶרק כב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

֙ה ַמְלֲאכֵ֣י ֱאלֹהִ֔ים  מְָ֑יָמה, ְוִהּנֵ ָ ֙ם ֻמצָּ֣ב אְַ֔רָצה ְורֹאׁשֹ֖ו ַמגִּ֣יַע ַהּשׁ ֲחלֹ֗ם ְוִהנֵּ֤ה ֻסּלָ "ַוּֽיַ
ֹו. ְוִהנֵּ֨ה ְיהוָ֜ה ִנצָּ֣ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאנִ֣י ְיהוָ֗ה ֱאלֵֹה֙י ַאְבָרהָ֣ם ָאבִ֔יָך  ְרדִ֖ים ּבֽ עֹלִ֥ים ְויֹֽ
ָך.   ְוָהיָ֤ה ַזְרֲעךָ֙  ה ּוְלַזְרֶעֽ נֶּ֖נָ ֙ה ׁשֹכֵ֣ב ָעלֶ֔יָה ְלךָ֥ ֶאּתְ ֵוֽאלֹהֵ֖י ִיְצחָ֑ק ָהאֶָ֗רץ ֲאׁשֶ֤ר ַאּתָ

ֲֽעפַ֣ר ָהאֶָ֔רץ".  ּכַ

סּוִקים, 12–14( ֶרק כח ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

� � יהושע

מכיוון שלתלמידים 
מסוימים יש תנ"ך מלא 
שהפסוקים מצוינים בו 
בספרות ויש תלמידים 

שאצלם מצוינים הפסוקים 
באותיות, זו הזדמנות 
לבדוק אם התלמידים 

מכירים את הערך המספרי 
של האותיות )נלמד 

בכיתה ג( ולתרגל עמם 
קריאה מדויקת עם שימת 

לב לטעמים הבאים: 
סוף פסוק: ֽ

ואתנחתא:֑  המסמנת 
הפסקה.

לִּ֣יט ַעל־ָהאֶָ֔רץ". ַ "ְויֹוסֵ֗ף ֚הּוא ַהּשׁ

סּוק 6(  ית מב, ּפָ ֵראׁשִ )ּבְ

ֲעָג֕לֹות...  ֽ יהֶ֔ם ּבָ ֙ם ְוֶאת־ְנׁשֵ ָראֵ֜ל ֶאת־ַיֲֽעקֹ֣ב ֲאִביהֶ֗ם ְוֶאת־ַטּפָ ֨אּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ׂשְ "...ַוּיִ
בֹ֖אּו ִמְצרְָ֑יָמה ַיֲֽעקֹ֖ב  נַַ֔ען ַוּיָ אֶֶ֣רץ ּכְ ְכׁשוּ֙ ּבְ ֙ם ֲאׁשֶ֤ר ָרֽ ְק֣חּו ֶאת־ִמְקֵניהֶ֗ם ְוֶאת־ְרכּוׁשָ ַוּיִ

ֹו".   ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּתֽ

סּוִקים 5–6( ית מו, ּפְ ֵראׁשִ )ּבְ
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לִּ֣יט ַעל־ָהאֶָ֔רץ". ַ "ְויֹוסֵ֗ף ֚הּוא ַהּשׁ

סּוק 6(  ית מב, ּפָ ֵראׁשִ )ּבְ

ֲעָג֕לֹות...  ֽ יהֶ֔ם ּבָ ֙ם ְוֶאת־ְנׁשֵ ָראֵ֜ל ֶאת־ַיֲֽעקֹ֣ב ֲאִביהֶ֗ם ְוֶאת־ַטּפָ ֨אּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ׂשְ "...ַוּיִ
בֹ֖אּו ִמְצרְָ֑יָמה ַיֲֽעקֹ֖ב  נַַ֔ען ַוּיָ אֶֶ֣רץ ּכְ ְכׁשוּ֙ ּבְ ֙ם ֲאׁשֶ֤ר ָרֽ ְק֣חּו ֶאת־ִמְקֵניהֶ֗ם ְוֶאת־ְרכּוׁשָ ַוּיִ

ֹו".   ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּתֽ

סּוִקים 5–6( ית מו, ּפְ ֵראׁשִ )ּבְ
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� � יהושע

 ה' ּבַָחר ּבִיהֹוֻׁשַע לְַמנְִהיג הָעָם 
לְאַַחר מֹות מֶׁשה 

מֹות: ה ִמּתֹוְך ֵסֶפר ׁשְ קֹורֹות ַהֵאֶלּ ִקְראּו ֶאת ַהּמְ

תּוב:  ר ּכָ ִמְדּבָ ֵסֶפר ּבְ ּבְ

תּוב: ָבִרים ּכָ ֵסֶפר ּדְ ּבְ

ַע? ֻעּלֹות ְיהֹוׁשֻ מֹות ַעל ּפְ ֵסֶפר ׁשְ ר ּבְ א. ָמה ְמֻסּפָ   .1

ֻעּלֹוָתיו? ר ַעל ּפְ ִמְדּבָ ֵסֶפר ּבְ ר ּבְ ב. ָמה ְמֻסּפָ

יַצד ִהְתַיֵחס ֵאָליו ָהָעם? ָבִרים, ּכֵ ֵסֶפר ּדְ תּוב ּבְ ג. ְלִפי ַהּכָ

ם? ְנּתֶ ּיַ ּצִ ֻעּלֹות ׁשֶ ַע ֵמַהּפְ ר ִלְלֹמד ַעל ְיהֹוׁשֻ ָמה ֶאְפׁשָ   .2

ֶכם: ַהִאם הּוא  ְעּתְ יעּו ֶאת ּדַ ַע, ַהּבִ ָראֶתם ַעל ְיהֹוׁשֻ ּקְ ְלאֹור ָמה ׁשֶ   .3
קּו. ָרֵאל? ַנּמְ ל ַעם ִיׂשְ א ׁשֶ ְנִהיג ַהּבָ ַמְתִאים ִלְהיֹות ַהּמַ

סּוק 11( ֶרק לג, ּפָ מֹות ּפֶ )ׁשְ ֶהל".   ן־נּו֙ן נַַ֔ער לֹ֥א ָימִ֖יׁש ִמתֹּ֥וְך ָהאֹֽ "ּוְמׁשְָ֨ר֜תֹו ְיהֹוׁשַֻ֤ע ּבִ

ֲֽחלֹׁ֧ש ְיהֹוׁשַֻ֛ע ֶאת־ֲעָמלֵ֥ק  ֲעָמלֵ֑ק... ַוּיַ ֽ חֵ֣ם ּבַ ַחר־לָ֣נּו ֲאָנׁשִ֔ים ְוצֵ֖א ִהּלָ "ַוּיֹ֨אֶמר מֹׁשֶ֤ה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֨עַ֙ ּבְ

סּוק 11( ֶרק לג, ּפָ מֹות ּפֶ )ׁשְ ֶהל".   ן־נּו֙ן נַַ֔ער לֹ֥א ָימִ֖יׁש ִמתֹּ֥וְך ָהאֹֽ "ּוְמׁשְָ֨ר֜תֹו ְיהֹוׁשַֻ֤ע ּבִ

ֲֽחלֹׁ֧ש ְיהֹוׁשַֻ֛ע ֶאת־ֲעָמלֵ֥ק  ֲעָמלֵ֑ק... ַוּיַ ֽ חֵ֣ם ּבַ ַחר־לָ֣נּו ֲאָנׁשִ֔ים ְוצֵ֖א ִהּלָ "ַוּיֹ֨אֶמר מֹׁשֶ֤ה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֨עַ֙ ּבְ

ֵנֽי־ ל־ֲעדַ֥ת ּבְ ם. ַוּיֹ֣אְמ֔רּו ֶאל־ּכָ ְגֵדיֶהֽ ְר֖עּו ּבִ רִ֖ים ֶאת־ָהאֶָ֑רץ ָקֽ ן־ְיֻפנֶּ֔ה ִמן־ַהּתָ ן־֗נּון ְוָכֵל֙ב ּבֶ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ
יְראוּ֙ ֶאת־ ֽ ד... ַאל־ּתִ ָראֵ֖ל ֵלאמֹ֑ר: ָהאֶָ֗רץ, ֲאׁשֶ֨ר ָעבְַ֤רנּו ָבהּ֙ ָל֣תּור אֹתָּ֔ה טֹובָ֥ה ָהאֶָ֖רץ ְמאֹ֥ד ְמאֹֽ ִיׂשְ

ֲאָבנִ֑ים".    ֽ ל־הֵָ֣עדָ֔ה ִלְרגֹּ֥ום אֹתָ֖ם ּבָ אְמרוּ֙ ּכָ עַ֣ם ָהאֶָ֔רץ... ַוּיֹֽ

ֵנֽי־ ל־ֲעדַ֥ת ּבְ ם. ַוּיֹ֣אְמ֔רּו ֶאל־ּכָ ְגֵדיֶהֽ ְר֖עּו ּבִ רִ֖ים ֶאת־ָהאֶָ֑רץ ָקֽ ן־ְיֻפנֶּ֔ה ִמן־ַהּתָ ן־֗נּון ְוָכֵל֙ב ּבֶ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ
יְראוּ֙ ֶאת־ ֽ ד... ַאל־ּתִ ָראֵ֖ל ֵלאמֹ֑ר: ָהאֶָ֗רץ, ֲאׁשֶ֨ר ָעבְַ֤רנּו ָבהּ֙ ָל֣תּור אֹתָּ֔ה טֹובָ֥ה ָהאֶָ֖רץ ְמאֹ֥ד ְמאֹֽ ִיׂשְ

ֲאָבנִ֑ים".    ֽ ל־הֵָ֣עדָ֔ה ִלְרגֹּ֥ום אֹתָ֖ם ּבָ אְמרוּ֙ ּכָ עַ֣ם ָהאֶָ֔רץ... ַוּיֹֽ

בֹו֙א ֶאת־ָהעָ֣ם ַהזֶּ֔ה,  ָרֵא֮ל ֲחזַ֣ק ֶוֱֽאָמ֒ץ כִּ֣י ַאתָּ֗ה ּתָ יהֹוׁשַֻ֗ע, ַוּיֹ֨אֶמר ֵאלָ֜יו ְלֵעינֵ֣י ָכל־ִיׂשְ ְקרָ֨א מֹׁשֶ֜ה ִלֽ ַוּיִ
ם".     ה אֹוָתֽ ְנִחילֶּ֥נָ בַּ֧ע ְיהוָ֛ה ַלֲֽאבֹתָ֖ם ָלתֵ֣ת ָלהֶ֑ם; ְוַאתָּ֖ה ּתַ ֶאל־ָהאֶָ֕רץ ֲאׁשֶ֨ר ִנׁשְ

סּוק 7( ֶרק לא, ּפָ ָבִרים ּפֶ  )ּדְ
ֵנֽי־ ְמ֨עּו ֵאלָ֤יו ּבְ ׁשְ י־ָסמְַ֥ך מֹׁשֶ֛ה ֶאת־ָידָ֖יו, ָעלָ֑יו; ַוּיִ ֽ ן־֗נּון, ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכמָ֔ה – – – ּכִ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ

סּוק 9(  ֶרק לד, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ ָרֵא֙ל".  ִיׂשְ

בֹו֙א ֶאת־ָהעָ֣ם ַהזֶּ֔ה,  ָרֵא֮ל ֲחזַ֣ק ֶוֱֽאָמ֒ץ כִּ֣י ַאתָּ֗ה ּתָ יהֹוׁשַֻ֗ע, ַוּיֹ֨אֶמר ֵאלָ֜יו ְלֵעינֵ֣י ָכל־ִיׂשְ ְקרָ֨א מֹׁשֶ֜ה ִלֽ ַוּיִ
ם".     ה אֹוָתֽ ְנִחילֶּ֥נָ בַּ֧ע ְיהוָ֛ה ַלֲֽאבֹתָ֖ם ָלתֵ֣ת ָלהֶ֑ם; ְוַאתָּ֖ה ּתַ ֶאל־ָהאֶָ֕רץ ֲאׁשֶ֨ר ִנׁשְ

סּוק 7( ֶרק לא, ּפָ ָבִרים ּפֶ  )ּדְ
ֵנֽי־ ְמ֨עּו ֵאלָ֤יו ּבְ ׁשְ י־ָסמְַ֥ך מֹׁשֶ֛ה ֶאת־ָידָ֖יו, ָעלָ֑יו; ַוּיִ ֽ ן־֗נּון, ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכמָ֔ה – – – ּכִ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ

סּוק 9(  ֶרק לד, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ ָרֵא֙ל".  ִיׂשְ
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1. התלמידים יסיקו 
שיהושע היה תלמידו 

ועוזרו של משה בהנהגה. 
הוא היה המפקד 

במלחמת עמלק, ניצח 
אותם והשתתף במשלחת 

המרגלים ששלח משה 
לארץ. יהושע עמד על 

דעתו שהארץ טובה 
ואפשר יהיה לכובשּה 
בניגוד למסקנות רוב 

המרגלים, שיצרו 
דמורליזציה בקרב העם. 

העם נשמע להוראות 
יהושע - מכאן שיש לו 
כושר מנהיגות והשפעה 

על העם.

שאלות 3-1.
הסקת מסקנות על 

אישיותו של יהושע מתוך 
פעילותיו.



 ה' ּבַָחר ּבִיהֹוֻׁשַע לְַמנְִהיג הָעָם 
לְאַַחר מֹות מֶׁשה 

מֹות: ה ִמּתֹוְך ֵסֶפר ׁשְ קֹורֹות ַהֵאֶלּ ִקְראּו ֶאת ַהּמְ

תּוב:  ר ּכָ ִמְדּבָ ֵסֶפר ּבְ ּבְ

תּוב: ָבִרים ּכָ ֵסֶפר ּדְ ּבְ

ַע? ֻעּלֹות ְיהֹוׁשֻ מֹות ַעל ּפְ ֵסֶפר ׁשְ ר ּבְ א. ָמה ְמֻסּפָ   .1

ֻעּלֹוָתיו? ר ַעל ּפְ ִמְדּבָ ֵסֶפר ּבְ ר ּבְ ב. ָמה ְמֻסּפָ

יַצד ִהְתַיֵחס ֵאָליו ָהָעם? ָבִרים, ּכֵ ֵסֶפר ּדְ תּוב ּבְ ג. ְלִפי ַהּכָ

ם? ְנּתֶ ּיַ ּצִ ֻעּלֹות ׁשֶ ַע ֵמַהּפְ ר ִלְלֹמד ַעל ְיהֹוׁשֻ ָמה ֶאְפׁשָ   .2

ֶכם: ַהִאם הּוא  ְעּתְ יעּו ֶאת ּדַ ַע, ַהּבִ ָראֶתם ַעל ְיהֹוׁשֻ ּקְ ְלאֹור ָמה ׁשֶ   .3
קּו. ָרֵאל? ַנּמְ ל ַעם ִיׂשְ א ׁשֶ ְנִהיג ַהּבָ ַמְתִאים ִלְהיֹות ַהּמַ

סּוק 11( ֶרק לג, ּפָ מֹות ּפֶ )ׁשְ ֶהל".   ן־נּו֙ן נַַ֔ער לֹ֥א ָימִ֖יׁש ִמתֹּ֥וְך ָהאֹֽ "ּוְמׁשְָ֨ר֜תֹו ְיהֹוׁשַֻ֤ע ּבִ

ֲֽחלֹׁ֧ש ְיהֹוׁשַֻ֛ע ֶאת־ֲעָמלֵ֥ק  ֲעָמלֵ֑ק... ַוּיַ ֽ חֵ֣ם ּבַ ַחר־לָ֣נּו ֲאָנׁשִ֔ים ְוצֵ֖א ִהּלָ "ַוּיֹ֨אֶמר מֹׁשֶ֤ה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֨עַ֙ ּבְ

סּוק 11( ֶרק לג, ּפָ מֹות ּפֶ )ׁשְ ֶהל".   ן־נּו֙ן נַַ֔ער לֹ֥א ָימִ֖יׁש ִמתֹּ֥וְך ָהאֹֽ "ּוְמׁשְָ֨ר֜תֹו ְיהֹוׁשַֻ֤ע ּבִ

ֲֽחלֹׁ֧ש ְיהֹוׁשַֻ֛ע ֶאת־ֲעָמלֵ֥ק  ֲעָמלֵ֑ק... ַוּיַ ֽ חֵ֣ם ּבַ ַחר־לָ֣נּו ֲאָנׁשִ֔ים ְוצֵ֖א ִהּלָ "ַוּיֹ֨אֶמר מֹׁשֶ֤ה ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֨עַ֙ ּבְ

ֵנֽי־ ל־ֲעדַ֥ת ּבְ ם. ַוּיֹ֣אְמ֔רּו ֶאל־ּכָ ְגֵדיֶהֽ ְר֖עּו ּבִ רִ֖ים ֶאת־ָהאֶָ֑רץ ָקֽ ן־ְיֻפנֶּ֔ה ִמן־ַהּתָ ן־֗נּון ְוָכֵל֙ב ּבֶ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ
יְראוּ֙ ֶאת־ ֽ ד... ַאל־ּתִ ָראֵ֖ל ֵלאמֹ֑ר: ָהאֶָ֗רץ, ֲאׁשֶ֨ר ָעבְַ֤רנּו ָבהּ֙ ָל֣תּור אֹתָּ֔ה טֹובָ֥ה ָהאֶָ֖רץ ְמאֹ֥ד ְמאֹֽ ִיׂשְ

ֲאָבנִ֑ים".    ֽ ל־הֵָ֣עדָ֔ה ִלְרגֹּ֥ום אֹתָ֖ם ּבָ אְמרוּ֙ ּכָ עַ֣ם ָהאֶָ֔רץ... ַוּיֹֽ

ֵנֽי־ ל־ֲעדַ֥ת ּבְ ם. ַוּיֹ֣אְמ֔רּו ֶאל־ּכָ ְגֵדיֶהֽ ְר֖עּו ּבִ רִ֖ים ֶאת־ָהאֶָ֑רץ ָקֽ ן־ְיֻפנֶּ֔ה ִמן־ַהּתָ ן־֗נּון ְוָכֵל֙ב ּבֶ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ
יְראוּ֙ ֶאת־ ֽ ד... ַאל־ּתִ ָראֵ֖ל ֵלאמֹ֑ר: ָהאֶָ֗רץ, ֲאׁשֶ֨ר ָעבְַ֤רנּו ָבהּ֙ ָל֣תּור אֹתָּ֔ה טֹובָ֥ה ָהאֶָ֖רץ ְמאֹ֥ד ְמאֹֽ ִיׂשְ

ֲאָבנִ֑ים".    ֽ ל־הֵָ֣עדָ֔ה ִלְרגֹּ֥ום אֹתָ֖ם ּבָ אְמרוּ֙ ּכָ עַ֣ם ָהאֶָ֔רץ... ַוּיֹֽ

בֹו֙א ֶאת־ָהעָ֣ם ַהזֶּ֔ה,  ָרֵא֮ל ֲחזַ֣ק ֶוֱֽאָמ֒ץ כִּ֣י ַאתָּ֗ה ּתָ יהֹוׁשַֻ֗ע, ַוּיֹ֨אֶמר ֵאלָ֜יו ְלֵעינֵ֣י ָכל־ִיׂשְ ְקרָ֨א מֹׁשֶ֜ה ִלֽ ַוּיִ
ם".     ה אֹוָתֽ ְנִחילֶּ֥נָ בַּ֧ע ְיהוָ֛ה ַלֲֽאבֹתָ֖ם ָלתֵ֣ת ָלהֶ֑ם; ְוַאתָּ֖ה ּתַ ֶאל־ָהאֶָ֕רץ ֲאׁשֶ֨ר ִנׁשְ

סּוק 7( ֶרק לא, ּפָ ָבִרים ּפֶ  )ּדְ
ֵנֽי־ ְמ֨עּו ֵאלָ֤יו ּבְ ׁשְ י־ָסמְַ֥ך מֹׁשֶ֛ה ֶאת־ָידָ֖יו, ָעלָ֑יו; ַוּיִ ֽ ן־֗נּון, ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכמָ֔ה – – – ּכִ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ

סּוק 9(  ֶרק לד, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ ָרֵא֙ל".  ִיׂשְ

בֹו֙א ֶאת־ָהעָ֣ם ַהזֶּ֔ה,  ָרֵא֮ל ֲחזַ֣ק ֶוֱֽאָמ֒ץ כִּ֣י ַאתָּ֗ה ּתָ יהֹוׁשַֻ֗ע, ַוּיֹ֨אֶמר ֵאלָ֜יו ְלֵעינֵ֣י ָכל־ִיׂשְ ְקרָ֨א מֹׁשֶ֜ה ִלֽ ַוּיִ
ם".     ה אֹוָתֽ ְנִחילֶּ֥נָ בַּ֧ע ְיהוָ֛ה ַלֲֽאבֹתָ֖ם ָלתֵ֣ת ָלהֶ֑ם; ְוַאתָּ֖ה ּתַ ֶאל־ָהאֶָ֕רץ ֲאׁשֶ֨ר ִנׁשְ

סּוק 7( ֶרק לא, ּפָ ָבִרים ּפֶ  )ּדְ
ֵנֽי־ ְמ֨עּו ֵאלָ֤יו ּבְ ׁשְ י־ָסמְַ֥ך מֹׁשֶ֛ה ֶאת־ָידָ֖יו, ָעלָ֑יו; ַוּיִ ֽ ן־֗נּון, ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכמָ֔ה – – – ּכִ יהֹוׁשַֻ֣ע ּבִ ִוֽ

סּוק 9(  ֶרק לד, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ ָרֵא֙ל".  ִיׂשְ

יהושע � �

1. התלמידים יסיקו 
שיהושע היה תלמידו 

ועוזרו של משה בהנהגה. 
הוא היה המפקד 

במלחמת עמלק, ניצח 
אותם והשתתף במשלחת 

המרגלים ששלח משה 
לארץ. יהושע עמד על 

דעתו שהארץ טובה 
ואפשר יהיה לכובשּה 
בניגוד למסקנות רוב 

המרגלים, שיצרו 
דמורליזציה בקרב העם. 

העם נשמע להוראות 
יהושע - מכאן שיש לו 
כושר מנהיגות והשפעה 

על העם.

שאלות 3-1.
הסקת מסקנות על 

אישיותו של יהושע מתוך 
פעילותיו.



ה ֶהֱעִביר ֶאת  ּמׁשֶ ּבֹות ְלָכְך ׁשֶ ֲערּו ָמה ָהיּו ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהּסִ ׁשַ א.   .4
ָרֵאל? ל ִיׂשְ נֹוְכחּות ּכָ ַע ּבְ ְפִקידֹו ִליהֹוׁשֻ ּתַ

ל  ר ְיַקּבֵ ֲאׁשֶ ַע, ּכַ ַע ְלַבּצֵ ָאמּור ְיהֹוׁשֻ יָמה ׁשֶ ם ַמְתִאים ְלָכל ְמׂשִ נּו ׁשֵ ּתְ ב. 
ְנִהיג. ְפִקיד ַהּמַ ֶאת ּתַ

ר נֹוַדע ָלֶהם  ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ים ִמּבְ ין ֲאָנׁשִ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ
ִאּיּור. נּו ּבָ ה. ַעּיְ ל מׁשֶ יכֹו ׁשֶ ַע ִנְבַחר ִלְהיֹות ַמְמׁשִ הֹוׁשֻ ּיְ ׁשֶ

10 � יהושע

4 א. משה הכיר את עם 
ישראל וידע שעלולות 
להיות בעיות שיעוררו 
עשרת המרגלים וכפי 

שעוררו בני ראובן 
כשמתחו ביקורת על 

התנהגות משה. לכן חשב 
שהעברת התפקיד בפומבי 

תפחית אפשרות של 
התנגדות ליהושע.

מטרת השאלה: העלאת 
השערות.

יש להדגיש בפני 
התלמידים שהסיטואציות 
 והמלל באיורי הקומיקס 

 הם פרי דמיונו של 
 המאייר ואינם 
כתובים בפרק.

לעתים הקומיקס מסביר, 
לעתים הוא מוסיף משהו 

שאינו מסופר במפורש 
בסיפור, אבל אפשר לשער 

שכך קרה. 

יהושע פרק א � 11

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל חֹוצִים 
ֶאת ַהּיְַרּדֵן לִכְנַעַן 

 ּבְהַנְהָגָתֹו 
 ֶׁשל יְהֹוֻׁשַע 

  



יהושע פרק א � 11

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל חֹוצִים 
ֶאת ַהּיְַרּדֵן לִכְנַעַן 

 ּבְהַנְהָגָתֹו 
 ֶׁשל יְהֹוֻׁשַע 
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ֶּפֶרק א

 יְהֹוֻׁשַע ַמנְִהיג ֶאת עַם יְִׂשָראֵל 
לְאַַחר מֹות מֶׁשה 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-1

ַע  ּנּוי: "ֶעֶבד ה'" ְוֶאת ְיהֹוׁשֻ ּכִ ה ּבַ ר ֶאת מׁשֶ ַסּפֵ ה ַהּמְ ָפסּוק 1 ְמַכּנֶ ּבְ  .1
ה". ֵרת מׁשֶ ּנּוי: "ְמׁשָ ּכִ ּבַ

ְכָלל ּוְבָפסּוק 1  ָנ"ך ּבִ ּתָ ה "ֶעֶבד" ּבַ ָלּ ָמעּות ַהּמִ ה ׁשֹוָנה ַמׁשְ ּמֶ ּבַ א. 
ָיֵמינּו? ׁש ָלּה ּבְ ּיֵ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ְפָרט, ֵמַהּמַ ּבִ

ה". ַהִאם  ֵרת מׁשֶ ַע הּוא "ְמׁשָ הֹוׁשֻ ּיְ יר ׁשֶ ר טֹוֵרַח ְלַהְזּכִ ַסּפֵ ַהּמְ ב. 
בֹוד? ל ּכָ ִכּנּוי ֶזה ּתַֹאר ׁשֶ ם ּבְ ר ִלְראֹות ּגַ ֶאְפׁשָ

ְפסּוִקים 2, 3, 6 ַוֲענּו: נּו ּבִ ַעּיְ  .2

ְסִעיִפים. ְתבּו ּבִ ַע? ּכִ ֵהִטיל ֱאלִֹהים ַעל ְיהֹוׁשֻ ימֹות ׁשֶ ׂשִ ָמֵהן ַהְמּ א. 

הּוַטל  ְפִקיד ׁשֶ ַע ֵמַהּתַ ֵהִטיל ה' ַעל ְיהֹוׁשֻ ְפִקיד ׁשֶ ה ׁשֹוֶנה ַהּתַ ּמֶ ּבַ ב. 
ה? ַעל מׁשֶ

ַע ְלָהִכין ֶאת  ְקָראָתם ָצִריְך ְיהֹוׁשֻ ִלּ ִיים ׁשֶ ׁשָ ֲערּו, ָמֵהם ַהּקְ ׁשַ ג. 
ַעְצמֹו?

ֶֹרׁש נח"ל. ים ֵמַהּשׁ ִמּלִ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִטים ְוִהׁשְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ְתבּו ׁשְ ּכִ  .3

ַע.  ר ֶאת ַהְבָטחֹות ה' ִליהֹוׁשֻ ַסּפֵ ן ַהּמְ ְפסּוִקים 3, 5, 6 ְמַצּיֵ ּבִ א.   .4
ם ְלָכל ְקבּוָצה. י ְקבּוצֹות ּוְתנּו ׁשֵ ּתֵ נּו ִלׁשְ ַמּיְ

ה ֶאת  ְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ה ּתַ ַע: "ַאּתָ ָפסּוק 6, ֱאלִֹהים אֹוֵמר ִליהֹוׁשֻ ּבְ
ֲעִביר ִלְרׁשּותֹו  ן, ּתַ ּתֵ ה ּתִ לֹוַמר ַאּתָ י ַלֲאבֹוָתם". ּכְ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ל ָיֵמינּו  ִעְבִרית ׁשֶ ה(. ּבָ ירּוׁשָ ַטח ֲאָדָמה ּבִ ֶבט ַנֲחָלה )ׁשֶ ל ׁשֵ ל ּכָ ׁשֶ
ל  ן אֹו ַהֲעָבָרה ׁשֶ ן ַמּתָ ֵדי ְלַצּיֵ ה "ְלַהְנִחיל" לֹא ַרק ּכְ ּלָ ּמִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ
הּו  ֶ ל ַמּשׁ ה ׁשֶ ן ַהֲעָבָרה אֹו הֹוָרׁשָ ֵדי ְלַצּיֵ ר, ּכְ ִעּקָ א, ּבְ ְלַבד, ֶאּלָ ֲאָדָמה ּבִ

ל, ֲעָרִכים, ֶיַדע, ַאֲהָבה ְלמּוִזיָקה: ָאב ַמְנִחיל ִליָלָדיו ֲעָרִכים  רּוָחִני, ְלָמׁשָ
ָחה, מֹוֶרה ַמְנִחיל ְלַתְלִמיָדיו ֶיַדע.  ּפָ ׁשְ ל ְמִסירּות ַלּמִ ׁשֶ

ה ֶאת  ְנִחיל ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ה ּתַ ַע: "ַאּתָ ָפסּוק 6, ֱאלִֹהים אֹוֵמר ִליהֹוׁשֻ ּבְ
ֲעִביר ִלְרׁשּותֹו  ן, ּתַ ּתֵ ה ּתִ לֹוַמר ַאּתָ י ַלֲאבֹוָתם". ּכְ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ל ָיֵמינּו  ִעְבִרית ׁשֶ ה(. ּבָ ירּוׁשָ ַטח ֲאָדָמה ּבִ ֶבט ַנֲחָלה )ׁשֶ ל ׁשֵ ל ּכָ ׁשֶ
ל  ן אֹו ַהֲעָבָרה ׁשֶ ן ַמּתָ ֵדי ְלַצּיֵ ה "ְלַהְנִחיל" לֹא ַרק ּכְ ּלָ ּמִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ
הּו  ֶ ל ַמּשׁ ה ׁשֶ ן ַהֲעָבָרה אֹו הֹוָרׁשָ ֵדי ְלַצּיֵ ר, ּכְ ִעּקָ א, ּבְ ְלַבד, ֶאּלָ ֲאָדָמה ּבִ

ל, ֲעָרִכים, ֶיַדע, ַאֲהָבה ְלמּוִזיָקה: ָאב ַמְנִחיל ִליָלָדיו ֲעָרִכים  רּוָחִני, ְלָמׁשָ
ָחה, מֹוֶרה ַמְנִחיל ְלַתְלִמיָדיו ֶיַדע.  ּפָ ׁשְ ל ְמִסירּות ַלּמִ ׁשֶ

ִליחּות ה'  ׁשְ עֶֶ֣בד ְיהוָ֑ה – ּפֹוֵעל ּבִ  1 
 ְוֶנֱאָמן לוֹ.

ְלִמידֹו ְועֹוְזרֹו. רֵ֥ת מֹׁשֶ֖ה – ּתַ ְמׁשָ

ֽף־ַרְגְלכֶ֛ם ְדרְֹ֧ך ּכַ ל־ָמ֗קֹום ֲאׁשֶ֨ר ּתִ ּכָ  3 
ׁשּו. ְכּבְ ּתִ ַטח ׁשֶ ל ׁשֶ בֹּ֖ו – ּכָ

ִקיַעת  ֶָ֑מׁש – ְמקֹום ׁשְ ְמ֣בֹוא ַהּשׁ  �
ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ

ד ְלָך.  א־ִיְתַיצֵּ֥ב – ֹלא ָיֵעז ְלִהְתַנּגֵ לֹֽ  � 
ָך – ֹלא ֶאֶעְזֶבָך. לֹ֥א ַאְרּפְ

ֲעלּות. ן ּבַ ּתֵ ְנִחי֙ל – ּתִ ַאתָּ֗ה ּתַ  �

מֹ֑אול –  ֥סּור ִממֶּּ֖נּו ָימִ֣ין ּוׂשְ ַאל־ּתָ  � 
ה,  ּדָ ְפֶנה ַהּצִ ְסֶטה, ֹלא ּתִ  ֹלא ּתִ

ַדְיָקנּות. ם ּבְ ֹמר ְלַקּיֵ ׁשְ  ּתִ
ְנַהג  ּתִ ֵדי ׁשֶ כִּ֔יל – ּכְ ׂשְ  ְלמַַ֣ען ּתַ

ֶכל ּוְבָחְכָמה. ׂשֵ ּבְ

א־ָי֡מּוׁש – ֹלא ָיזּוז. לֹֽ  �

ֵבר ְוַאל  ָ ּשׁ חָ֑ת – ַאל ּתִ ֲערֹ֖ץ ְוַאל־ּתֵ ל־ּתַ ַאֽ  �

שאלות 1א ו־2ב מפתחות 
מציאת הנגדה.

2. ב. תפקידו של משה היה 
להוציא את בני ישראל 

ממצרים לחיי חירות. 
להובילם לכנען, לחנכם 

למשמעת, לעשותם לעם, 
ולתת להם את חוקי התורה 
שלפיהם יחיו. יהושע יצטרך 
לכבוש את כנען ולחלק לכל 

שבט נחלה.
5. האם העם יקבל את 

מנהיגותו אחרי שהיה רגיל 
למשה זה שנים רבות? האם 

אלוהים יתמוך בו כשם 
שתמך במשה? האם העם 

יציית לפקודותיו? האם 
העם מוכן למלחמה שאולי 
תהיה ממושכת וקשה מול 

ערים גדולות ובצורות? 
האם יסכימו השבטים 
לאופן חלוקת הנחלות?

3. דוגמאות אפשריות: 
חשוב להנחיל את השפה 
העברית לעולים חדשים 
כדי להקל על קליטתם; 

ההורים הנחילו לילדיהם 
את אהבתם לארץ ישראל. 
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ה' ָאַמר  ֵטי ָהִעידּוד ׁשֶ ּפְ ִטים ִמּתֹוְך ִמׁשְ ּפָ ה ִמׁשְ לֹוׁשָ ַהֲעִתיקּו ׁשְ ב. 
ַע.  ִליהֹוׁשֻ

ֵעיֵניֶכם.  יֹוֵתר ּבְ ט ֶהָחׁשּוב ּבְ ּפָ ׁשְ ַחת ַלּמִ  ִמְתחּו ַקו ִמּתַ
ִחיַרְתֶכם. קּו ּבְ ַנּמְ

בר

מד
ה  

  
  

  
  

הים הגדול

)הים התיכון(

ַמַּפת ְּגבּולֹות ַהַהְבָטָחה ְלִפי ֶּפֶרק א

הנהר הגדול

 שיטים

 יריחו

4. יש להניח שהתלמידים 
יבחינו בין הבטחות 

פרטיות ליהושע לבין 
ההבטחה לעם: כל מקום 

אשר תדרוך כף רגלכם 
לכם נתתיו. 

חשוב שהתלמידים יבינו 
שגם משה וגם יהושע 

שאבו את כוחם מתמיכת 
האל ומעזרתו. 

מטרת השאלה: זיהוי 
העניין המרכזי.

התלמידים ישימו לב 
לנושא המפה, יאתרו את 
נהר הירדן שהוא הגבול 

המפריד בין כנען במערב 
לארם, עמון, מואב ואדום 

במזרח.
התלמידים ילמדו מעיון 
במפה, כי כנען היא רק 
חלק מגבולות ההבטחה 
המתוארים בפסוק. רצוי 

לבדוק אם התלמידים 
מכירים את המושג 

"גבול", כקו דמיוני, או 
כמכשול טבע המפריד בין 
מדינות, או כשטח שסימנו 

את גבולותיו שבתוך 
הארץ.

התלמידים ישימו לב 
שבמקרא נקרא הים 
התיכון בשם "הים 

הגדול". אפשר לבקש את 
התלמידים לשער מדוע?
יש להניח שהתלמידים 
ישיבו שבהשוואה ל"ים 

כנרת" ו"ים המלח" הים 
התיכון הוא ים גדול. כמו 

כן יש לציין שיש להניח 
שבתקופות קדומות לא 
הכירו את האוקיינוסים.
המטרה: פיתוח מיומנות 

הפקת מידע ממפה.
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ָרָכה "ֲחַזק ֶוֱאָמץ".  ּבְ ָעִמים ּבַ לֹוׁש ּפְ ַע ׁשָ ֵרְך ֶאת ְיהֹוׁשֻ ה' ּבֵ  .5 
ָרָכה? ֶדת ָהֲחָזָרה ַעל ַהּבְ ָמה ְמַלּמֶ

י ַהּתֹוָרה. ַמּדּוַע  יר ֵהיֵטב ֶאת ֻחּקֵ ה ְלַהּכִ ַע ִהְצַטּוָ הֹוׁשֻ ּיְ ָרִאינּו ׁשֶ א.   .6
קּו.  ֶזה ָחׁשּוב? ַנּמְ

א  יָך" – ָמה ּבָ ה ִמּפִ תּוב "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ָפסּוק 8 ּכָ ּבְ ב. 
יַע?  ה ְלַהּבִ ּטּוי ַהּזֶ ַהּבִ

י  ִבים ָלַדַעת ֶאת ֻחּקֵ ִדיָנה ֵאיָנם ַחּיָ ָיֵמינּו, ַמְנִהיֵגי ַהּמְ ַמּדּוַע ּבְ ג. 
ַהּתֹוָרה? 

ִלי  לּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמּבְ ָרֵאל לֹא ְיַקּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָהָיה ַלה' ׁשֶ  .7
ֵחם?  ְלִהּלָ

ּטּוי: "ְוָהגִ֤יָת ּבוֹ֙ יֹומָ֣ם ָולְַ֔יָלה" )א, 8(  ָרָזה ַלִבּ ָהִכינּו ּכְ  .8
ֶרְך ְמַעְנֶיֶנת  בּו ַעל ּדֶ ים. ִחׁשְ ּלִ ים ְוֶצַבע ַהּמִ ּלִ ְכְננּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּמִ ּתַ  
ה ֶאת  ּתָ ּכִ לּו ּבַ ט. ּתְ ּפָ ׁשְ ּמִ יֹוֵתר ּבַ ה ַהֲחׁשּוָבה ּבְ ָלּ ְלַהְבִליט ֶאת ַהּמִ

ֲעבֹודֹוֵתיֶכם.

ַע –  ְיהֹוׁשֻ
ה ִליְלָין ר ֶאְפַרִים מׁשֶ ִצּיֵ

5. החזרה על הברכה 
מדגישה שעלולים להיות 

ליהושע קשיים במשימות 
המוטלות עליו.

6. א. בתורה נמצאים 
חוקים שיעזרו ליהושע 

לדעת כיצד לנהוג במלחמה, 
כיצד לנהל את חלוקת 

 הארץ לנחלות, 
 * כיצד לנהוג בצדק. 

* מנהיג הנוהג לפי חוקי 
התורה, מהווה דוגמה 
אישית לעם לנהוג לפי 

התורה. 
ב. הביטוי "לא ימוש ספר 
התורה הזה מפיך" כוונתו 

כל פקודה שתיתן וכל 
מעשה שתעשה, יהיו לפי 

חוקי התורה.

7. התלמידים יעלו 
השערות שונות, דוגמאות: 

אם בני ישראל יתנסו 
בלחימה, הם יטיבו להגן 

על ארצם; כך ייווכחו 
בעזרת ה' ובכוחו; כאשר 
מתאמצים לקבל נחלה, 

שומרים עליה יותר וכיוצא 
בזה. 

אפשר לתת כדוגמה:
8. "והגית בו יומם 

ולילה" משמעו: אתה 
צריך להתמסר ללמוד 

את התורה ולהפוך אותה 
לדבר מרכזי וחשוב בחייך. 
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ּפְעֻּלֹוָתיו הִָראׁשֹונֹות ֶׁשל יְהֹוֻׁשַע

ִקְראּו ְּפסּוִקים 18-10

ֹוְטִרים? ַע ַעל ַהּשׁ ֵהִטיל ְיהֹוׁשֻ ְפִקיד ׁשֶ ַמהּו ַהּתַ א.   .1

ין ׁשֹוֵטר ָאז  ר ּבֵ ׁשֶ ָיֵמינּו? ָמה ַהּקֶ ל ׁשֹוְטִרים ּבְ ְפִקיָדם ׁשֶ ַמהּו ּתַ ב. 
ְלׁשֹוֵטר ַהּיֹום?

ים ְלַאַחר  ּטִ ַמֲחֶנה ׁשִ חֹות ּבְ ּפָ ׁשְ ַאַחת ַהּמִ יָחה ּבְ ְמֵין ׂשִ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ
ֹוְטִרים. ְמעּו ֶאת הֹוָדַעת ַהּשׁ ָ ּשׁ ׁשֶ

ק ֶאת ֶאֶרץ  ן ְמַחּלֵ ְרּדֵ פֹון ְלָדרֹום. ְנַהר ַהּיַ ָרֵאל ִמּצָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ׁשֶ ן זֹוֵרם ְלָאְרּכָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ
בּוָלּה  ן הּוא ּגְ ְרּדֵ ְזָרִחי. ַהּיַ ן ַהּמִ ְרּדֵ ֲעָרִבי ְוֵעֶבר ַהַיּ ן ַהּמַ ְרּדֵ ֵני ֲחָלִקים. ֵעֶבר ַהּיַ ָרֵאל ִלׁשְ ִיׂשְ

ִכים ְלתֹוכֹו.  ּפָ ׁשְ ָחִלים ַהּנִ ל ֶאת ֵמיָמיו ִמְנּ ן ְמַקּבֵ ְרּדֵ ַנַען. ַהּיַ ל ֶאֶרץ ּכְ ְזָרִחי ׁשֶ  ַהּמִ
ָלִגים ַעל ַהר ַהֶחְרמֹון,  ְ ַרת ַהּשׁ עֹוַנת ָהָאִביב ְלַאַחר ַהְפׁשָ  ּבְ

ְמֻיָחד.  ה ּבִ ן ַרּבָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ ִים ַהּזֹוֶרֶמת ּבִ ּמּות ַהּמַ  ּכַ
קֹומֹות  ּמְ ָהר ֲאִפּלּו ּבַ ה ַלְחצֹות ֶאת ַהּנָ ְתקּוָפה זֹו ָקׁשֶ  ּבִ

ן ּוְבֵני ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיִמים ְקדּוִמים לֹא ָהיּו ּגְ  ָהְרדּוִדים. ּבְ
ֶהם ָהיּו  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ּמְ ן ּבַ ְרּדֵ ים ָעְברּו ֶאת ַהּיַ  ָאָדם ּוַבֲעֵלי ַחּיִ
רֹות".  ם "ַמְעּבְ ֵ ּשׁ ה ָקְראּו ּבַ ִים ְרדּוִדים. ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ַהּמַ

ין  ים ְלַמֲעַבר ּבֵ ׁשִ ּמְ ׁשַ ן ַהּמְ ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיֵמינּו ִנְבנּו ּגְ  ּבְ
ן. ָרֵאל ְלַמְמֶלֶכת ַיְרּדֵ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ק ֶאת ֶאֶרץ  ן ְמַחּלֵ ְרּדֵ פֹון ְלָדרֹום. ְנַהר ַהּיַ ָרֵאל ִמּצָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ׁשֶ ן זֹוֵרם ְלָאְרּכָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ
בּוָלּה  ן הּוא ּגְ ְרּדֵ ְזָרִחי. ַהּיַ ן ַהּמִ ְרּדֵ ֲעָרִבי ְוֵעֶבר ַהַיּ ן ַהּמַ ְרּדֵ ֵני ֲחָלִקים. ֵעֶבר ַהּיַ ָרֵאל ִלׁשְ ִיׂשְ

ִכים ְלתֹוכֹו.  ּפָ ׁשְ ָחִלים ַהּנִ ל ֶאת ֵמיָמיו ִמְנּ ן ְמַקּבֵ ְרּדֵ ַנַען. ַהּיַ ל ֶאֶרץ ּכְ ְזָרִחי ׁשֶ  ַהּמִ
ָלִגים ַעל ַהר ַהֶחְרמֹון,  ְ ַרת ַהּשׁ עֹוַנת ָהָאִביב ְלַאַחר ַהְפׁשָ  ּבְ

ְמֻיָחד.  ה ּבִ ן ַרּבָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ ִים ַהּזֹוֶרֶמת ּבִ ּמּות ַהּמַ  ּכַ
קֹומֹות  ּמְ ָהר ֲאִפּלּו ּבַ ה ַלְחצֹות ֶאת ַהּנָ ְתקּוָפה זֹו ָקׁשֶ  ּבִ

ן ּוְבֵני ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיִמים ְקדּוִמים לֹא ָהיּו ּגְ  ָהְרדּוִדים. ּבְ
ֶהם ָהיּו  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ּמְ ן ּבַ ְרּדֵ ים ָעְברּו ֶאת ַהּיַ  ָאָדם ּוַבֲעֵלי ַחּיִ
רֹות".  ם "ַמְעּבְ ֵ ּשׁ ה ָקְראּו ּבַ ִים ְרדּוִדים. ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ַהּמַ

ין  ים ְלַמֲעַבר ּבֵ ׁשִ ּמְ ׁשַ ן ַהּמְ ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיֵמינּו ִנְבנּו ּגְ  ּבְ
ן. ָרֵאל ְלַמְמֶלֶכת ַיְרּדֵ ְמִדיַנת ִיׂשְ

רֹוִזים,  ָנה ַלּכָ ּוָ אן ַהּכַ ְטרֵ֥י ָהעָ֖ם – ּכָ ׁשֹֽ  10
ְנִהיג  ַעם ַהּמַ ַהּמֹוְסִרים הֹוָדעֹות ִמּטַ

ָהל. ַלּקָ

ּבּוׁש  ב ְלַאַחר ּכִ ֵ ת – ְלִהְתַיּשׁ ָלרֶׁ֣שֶ  11
ָהָאֶרץ.

ָזכֹו֙ר – ִזְכרּו.  13 
את  ֵמנִ֣יַח ָלכֶ֔ם ְוָנתַ֥ן ָלכֶ֖ם ֶאת־ָהאֶָ֥רץ ַהּזֹֽ

ָבר ָנַתן ָלֶכם ְמנּוָחה,   – ה' ּכְ
ֵעֶבר  ם ֶאת ַנֲחַלְתֶכם ּבְ ְלּתֶ י ִקּבַ ּכִ

ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ַהּיַ

ֶכ֮ם – ַיְלֵדיֶכם. ַטּפְ  1� 
ק.  ֲחֻמׁשִ֜ים – ִעם ֶנׁשֶ

ֹראׁש ַהּלֹוֲחִמים. ִלְפנֵ֣י ֲאֵחיכֶ֗ם – ּבְ

1 ג. אז והיום מהות 
התפקיד הוא מתן שירות 
לציבור. מטרת השאלה: 

מציאת המשותף.
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ּפְעֻּלֹוָתיו הִָראׁשֹונֹות ֶׁשל יְהֹוֻׁשַע

ִקְראּו ְּפסּוִקים 18-10

ֹוְטִרים? ַע ַעל ַהּשׁ ֵהִטיל ְיהֹוׁשֻ ְפִקיד ׁשֶ ַמהּו ַהּתַ א.   .1

ין ׁשֹוֵטר ָאז  ר ּבֵ ׁשֶ ָיֵמינּו? ָמה ַהּקֶ ל ׁשֹוְטִרים ּבְ ְפִקיָדם ׁשֶ ַמהּו ּתַ ב. 
ְלׁשֹוֵטר ַהּיֹום?

ים ְלַאַחר  ּטִ ַמֲחֶנה ׁשִ חֹות ּבְ ּפָ ׁשְ ַאַחת ַהּמִ יָחה ּבְ ְמֵין ׂשִ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ
ֹוְטִרים. ְמעּו ֶאת הֹוָדַעת ַהּשׁ ָ ּשׁ ׁשֶ

ק ֶאת ֶאֶרץ  ן ְמַחּלֵ ְרּדֵ פֹון ְלָדרֹום. ְנַהר ַהּיַ ָרֵאל ִמּצָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ׁשֶ ן זֹוֵרם ְלָאְרּכָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ
בּוָלּה  ן הּוא ּגְ ְרּדֵ ְזָרִחי. ַהּיַ ן ַהּמִ ְרּדֵ ֲעָרִבי ְוֵעֶבר ַהַיּ ן ַהּמַ ְרּדֵ ֵני ֲחָלִקים. ֵעֶבר ַהּיַ ָרֵאל ִלׁשְ ִיׂשְ

ִכים ְלתֹוכֹו.  ּפָ ׁשְ ָחִלים ַהּנִ ל ֶאת ֵמיָמיו ִמְנּ ן ְמַקּבֵ ְרּדֵ ַנַען. ַהּיַ ל ֶאֶרץ ּכְ ְזָרִחי ׁשֶ  ַהּמִ
ָלִגים ַעל ַהר ַהֶחְרמֹון,  ְ ַרת ַהּשׁ עֹוַנת ָהָאִביב ְלַאַחר ַהְפׁשָ  ּבְ

ְמֻיָחד.  ה ּבִ ן ַרּבָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ ִים ַהּזֹוֶרֶמת ּבִ ּמּות ַהּמַ  ּכַ
קֹומֹות  ּמְ ָהר ֲאִפּלּו ּבַ ה ַלְחצֹות ֶאת ַהּנָ ְתקּוָפה זֹו ָקׁשֶ  ּבִ

ן ּוְבֵני ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיִמים ְקדּוִמים לֹא ָהיּו ּגְ  ָהְרדּוִדים. ּבְ
ֶהם ָהיּו  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ּמְ ן ּבַ ְרּדֵ ים ָעְברּו ֶאת ַהּיַ  ָאָדם ּוַבֲעֵלי ַחּיִ
רֹות".  ם "ַמְעּבְ ֵ ּשׁ ה ָקְראּו ּבַ ִים ְרדּוִדים. ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ַהּמַ

ין  ים ְלַמֲעַבר ּבֵ ׁשִ ּמְ ׁשַ ן ַהּמְ ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיֵמינּו ִנְבנּו ּגְ  ּבְ
ן. ָרֵאל ְלַמְמֶלֶכת ַיְרּדֵ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ק ֶאת ֶאֶרץ  ן ְמַחּלֵ ְרּדֵ פֹון ְלָדרֹום. ְנַהר ַהּיַ ָרֵאל ִמּצָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ׁשֶ ן זֹוֵרם ְלָאְרּכָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ
בּוָלּה  ן הּוא ּגְ ְרּדֵ ְזָרִחי. ַהּיַ ן ַהּמִ ְרּדֵ ֲעָרִבי ְוֵעֶבר ַהַיּ ן ַהּמַ ְרּדֵ ֵני ֲחָלִקים. ֵעֶבר ַהּיַ ָרֵאל ִלׁשְ ִיׂשְ

ִכים ְלתֹוכֹו.  ּפָ ׁשְ ָחִלים ַהּנִ ל ֶאת ֵמיָמיו ִמְנּ ן ְמַקּבֵ ְרּדֵ ַנַען. ַהּיַ ל ֶאֶרץ ּכְ ְזָרִחי ׁשֶ  ַהּמִ
ָלִגים ַעל ַהר ַהֶחְרמֹון,  ְ ַרת ַהּשׁ עֹוַנת ָהָאִביב ְלַאַחר ַהְפׁשָ  ּבְ

ְמֻיָחד.  ה ּבִ ן ַרּבָ ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ ִים ַהּזֹוֶרֶמת ּבִ ּמּות ַהּמַ  ּכַ
קֹומֹות  ּמְ ָהר ֲאִפּלּו ּבַ ה ַלְחצֹות ֶאת ַהּנָ ְתקּוָפה זֹו ָקׁשֶ  ּבִ

ן ּוְבֵני ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיִמים ְקדּוִמים לֹא ָהיּו ּגְ  ָהְרדּוִדים. ּבְ
ֶהם ָהיּו  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ּמְ ן ּבַ ְרּדֵ ים ָעְברּו ֶאת ַהּיַ  ָאָדם ּוַבֲעֵלי ַחּיִ
רֹות".  ם "ַמְעּבְ ֵ ּשׁ ה ָקְראּו ּבַ ִים ְרדּוִדים. ִלְמקֹומֹות ֵאּלֶ ַהּמַ

ין  ים ְלַמֲעַבר ּבֵ ׁשִ ּמְ ׁשַ ן ַהּמְ ְרּדֵ ִרים ַעל ַהּיַ ׁשָ ָיֵמינּו ִנְבנּו ּגְ  ּבְ
ן. ָרֵאל ְלַמְמֶלֶכת ַיְרּדֵ ְמִדיַנת ִיׂשְ

רֹוִזים,  ָנה ַלּכָ ּוָ אן ַהּכַ ְטרֵ֥י ָהעָ֖ם – ּכָ ׁשֹֽ  10
ְנִהיג  ַעם ַהּמַ ַהּמֹוְסִרים הֹוָדעֹות ִמּטַ

ָהל. ַלּקָ

ּבּוׁש  ב ְלַאַחר ּכִ ֵ ת – ְלִהְתַיּשׁ ָלרֶׁ֣שֶ  11
ָהָאֶרץ.

ָזכֹו֙ר – ִזְכרּו.  13 
את  ֵמנִ֣יַח ָלכֶ֔ם ְוָנתַ֥ן ָלכֶ֖ם ֶאת־ָהאֶָ֥רץ ַהּזֹֽ

ָבר ָנַתן ָלֶכם ְמנּוָחה,   – ה' ּכְ
ֵעֶבר  ם ֶאת ַנֲחַלְתֶכם ּבְ ְלּתֶ י ִקּבַ ּכִ

ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ַהּיַ

ֶכ֮ם – ַיְלֵדיֶכם. ַטּפְ  1� 
ק.  ֲחֻמׁשִ֜ים – ִעם ֶנׁשֶ

ֹראׁש ַהּלֹוֲחִמים. ִלְפנֵ֣י ֲאֵחיכֶ֗ם – ּבְ

1 ג. אז והיום מהות 
התפקיד הוא מתן שירות 
לציבור. מטרת השאלה: 

מציאת המשותף.
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ה,  ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהְמּ ד ַוֲחִצי ׁשֵ ָבִטים: ְראּוֵבן, ּגָ ְ ל ַהּשׁ ָבם ׁשֶ ה ׁשֹוֶנה ַמּצָ ּמֶ ּבַ  .2
ָבִטים? ְ ַאר ַהּשׁ ל ׁשְ ָבם ׁשֶ ּצָ ִמּמַ

ַעְצמֹו.  ה, ּבְ ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ד ַוֲחִצי ׁשֵ ָבִטים, ְראּוֵבן, ּגָ ְ ָנה ַלּשׁ ַע ּפָ ְיהֹוׁשֻ  .3
ַלח ֶאל ָהָעם?  ָ ּשׁ ִפי ׁשֶ ִליִחים ּכְ ַלח ֲאֵליֶהם ׁשְ ֲערּו ַמּדּוַע לֹא ׁשָ ׁשַ

ָערֹוֵתיֶכם. ירּו ֶאת ַהׁשְ ֲערּו ְוַהְסּבִ ׁשַ

ְך:  ַע ִלְנֹהג ּכָ הֹוׁשֻ ָבִטים ִמּיְ ְ ַנִים ָוֵחִצי ַהּשׁ ְרׁשּו ׁשְ ָפסּוק 18 ּדָ ּבְ  .4 
ּנּו, יּוָמת."  ַצּוֶ ר ּתְ ָבֶריָך ְלכֹל ֲאׁשֶ ַמע ֶאת ּדְ יָך ְולֹא ִיׁשְ ר ַיְמֶרה ֶאת ּפִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ "ּכָ

ַע?  הֹוׁשֻ ה ִמּיְ ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ד, ַוֲחִצי ׁשֵ ָבִטים, ְראּוֵבן, ּגָ ְ ים ַהּשׁ ְלָמה ְמַצּפִ

ה  ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ָבִטים ַוֲחִצי ׁשֵ ְ ֵני ַהּשׁ ל ׁשְ ֲעָצָתם זֹו ׁשֶ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ א.   .5
טֹוָבה ַוֲחׁשּוָבה. ַמּדּוַע? 

ֵאּלּו  יפּות ּבְ ַתּקִ ה ָנַהג ּבְ ּמׁשֶ דֹות ׁשֶ ַלּמְ ְגָמאֹות ַהּמְ ָהִביאּו ּדֻ ב. 
יו.  ִהְמרּו ֶאת ּפִ ׁשֶ

א הֹוָראֹות ּוְפֻקּדֹות  ָסְרִבים ְלַמּלֵ ים ַהּמְ ֲאָנׁשִ ָיֵמינּו ּבַ יַצד נֹוֲהִגים ּבְ ּכֵ ג. 
ָרֵאל? ְמִדיַנת ִיׂשְ ֶנֶסת ּבִ י ַהּכְ א ַאַחר ֻחּקֵ ָלה, אֹו ְלַמּלֵ ְמׁשָ ל ַהּמֶ ׁשֶ

ר  ל ֲאׁשֶ ה אֹוְמִרים: "ֶאל ּכָ ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ָבִטים ַוֲחִצי ׁשֵ ְ ֵני ַהּשׁ ׁשְ א.   .6
ים ְלִצּיּון  ׁשִ ּמְ ּתַ ֶֹרׁש של"ח ִמׁשְ ה ִמּשׁ ֵאיזֹו ִמָלּ ָלֵחנּו ֵנֵלְך". ּבְ ׁשְ ּתִ

ָרֵאל? ל ַעם ִיׂשְ ית ֲחׁשּוָבה, ְלַמַען ּכָ ָרה ְלֻאִמּ ֲעַלת ַמּטָ יָמה ּבַ ְמׂשִ

ה  ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ָבִטים ַוֲחִצי ׁשֵ ְ ֵני ַהּשׁ ַמת ׁשְ ר ִלְלֹמד ֵמַהְסּכָ ָמה ֶאְפׁשָ ב. 
ה? ָעׂשּו ִעם מׁשֶ ם ׁשֶ ד ֶאת ַהֶהְסּכֵ ְלַכּבֵ

2. הם קיבלו ממשה נחלות 
בעבר הירדן.

3. התלמידים יבינו 
שלפגישה זו יש חשיבות 
רבה. היא מקרה מבחן 
למנהיגות יהושע. אם 

יסכימו לקיים את 
הבטחתם למשה, פירושו 

שהם רוחשים ליהושע אמון 
ושקיבלו אותו כמנהיגם. 
הסכמת העם למנהיגות 

היא תנאי להצלחתו.
4. המשימה שעמדה לפני 

בני ישראל דרשה ציות 
ומשמעת, בלעדיהם לא 
יצליחו לנצח את עממי 

כנען. 
5. ב. יש להניח שהתלמידים 

יזכרו שלאחר מעשה 
העגל, משה נהג בחומרה 
וציווה על בני לוי להמית 
את האשמים. ביום ההוא 

הומתו כ־3,000 איש. )שמות 
לב, פסוקים 29-26(.

ג. מטילים על האשמים 
עונשים כגון: קנסות, 

עבודות שירות ומאסר.
6. א. התלמידים יבינו את 
ההבדל בין "תפקיד" לבין 

"שליחות".
ב. גם קבוצה שכבר 

התנחלה אינה משוחררת 
מאחריות כלפי חלק אחר 

של העם. 
למורים המעוניינים ניתנת 
כאן הזדמנות לטפל במושג 

אחריות קולקטיבית או 
אחריות הדדית ולהציע 

לתלמידים להביא 
דוגמאות מחייהם.

יהושע פרק א � �1

ְכַנַען, ְלַצד  ֵחם ּבִ בּו ְלִהּלָ ה, ִהְתַחּיְ ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ד ַוֲחִצי ׁשֵ ָבִטים, ְראּוֵבן, ּגָ ְ ַהּשׁ
ְבֵטי ֵעֶבר  לּו ֶאת ַנֲחָלָתם. ְלׁשִ ָבר ִקּבְ ּכְ י ׁשֶ ָבִטים ָהֲאֵחִרים, ַאף ַעל ּפִ ְ ַהּשׁ
ם  ָכְך ֵהם ַמְבִטיִחים ּגַ ן ּבְ ּכֵ ֵבׁש, ׁשֶ ּכָ ָהָאֶרץ ּתִ ְזָרִחי ֵיׁש ִעְנָין ׁשֶ ן ַהּמִ ְרּדֵ ַהּיַ

ֶאת ַנֲחָלָתם.
ל ָאָדם  ָרֵאל, ְלִפיָה ּכָ ַעם ִיׂשְ בּות ּבְ ֻחּיָ ַהּמְ ֶדת ׁשֶ ַלּמֶ ְגָמה ַהּמְ ִלְפֵניֶכם ּדֻ

יָכה ַעד ָיֵמינּו. לֹום ֲחֵברֹו, ַמְמׁשִ ָרֵאל ָעֵרב )ַאְחַראי( ִלׁשְ ׂשְ ִמּיִ

רֹום  ים ִמּדְ ִבים ְיהּוִדים ַרּבִ יעּו ָאְרָצה ִמְתַנּדְ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ִהּגִ ּבְ
ֵדי  ֹוָאה, ּכְ ּצֹוֵלי ַהּשׁ ִרית ְוַאף ִמּנִ ִריַטְנָיה, ָקָנָדה, ַאְרצֹות ַהּבְ ַאְפִריָקה, ּבְ
ֵבי חּוץ  ָרֵאל. ֵהם ִנְקְראּו ָמַח"ל - ִמְתַנּדְ ֵחם ְלַמַען ַעְצָמאּות ִיׂשְ ְלִהּלָ

ָהָיה ָצָבא  ָכל ֵחילֹות ַצַה"ל, ׁשֶ ְלָחָמה ָהְיָתה ִחּיּוִנית ּבְ ּמִ ָלָאֶרץ. ֶעְזָרָתם ּבַ
 ָצִעיר. 

ָרבֹות.  ּקְ ִדיָנה. 119 ֵמֶהם ָנְפלּו ּבַ יֶהם ְלַמַען ֲהָקַמת ַהּמְ נּו ֶאת ַחּיֵ ֵהם ִסּכְ
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ְכַנַען, ְלַצד  ֵחם ּבִ בּו ְלִהּלָ ה, ִהְתַחּיְ ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ד ַוֲחִצי ׁשֵ ָבִטים, ְראּוֵבן, ּגָ ְ ַהּשׁ
ְבֵטי ֵעֶבר  לּו ֶאת ַנֲחָלָתם. ְלׁשִ ָבר ִקּבְ ּכְ י ׁשֶ ָבִטים ָהֲאֵחִרים, ַאף ַעל ּפִ ְ ַהּשׁ
ם  ָכְך ֵהם ַמְבִטיִחים ּגַ ן ּבְ ּכֵ ֵבׁש, ׁשֶ ּכָ ָהָאֶרץ ּתִ ְזָרִחי ֵיׁש ִעְנָין ׁשֶ ן ַהּמִ ְרּדֵ ַהּיַ

ֶאת ַנֲחָלָתם.
ל ָאָדם  ָרֵאל, ְלִפיָה ּכָ ַעם ִיׂשְ בּות ּבְ ֻחּיָ ַהּמְ ֶדת ׁשֶ ַלּמֶ ְגָמה ַהּמְ ִלְפֵניֶכם ּדֻ

יָכה ַעד ָיֵמינּו. לֹום ֲחֵברֹו, ַמְמׁשִ ָרֵאל ָעֵרב )ַאְחַראי( ִלׁשְ ׂשְ ִמּיִ

רֹום  ים ִמּדְ ִבים ְיהּוִדים ַרּבִ יעּו ָאְרָצה ִמְתַנּדְ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ִהּגִ ּבְ
ֵדי  ֹוָאה, ּכְ ּצֹוֵלי ַהּשׁ ִרית ְוַאף ִמּנִ ִריַטְנָיה, ָקָנָדה, ַאְרצֹות ַהּבְ ַאְפִריָקה, ּבְ
ֵבי חּוץ  ָרֵאל. ֵהם ִנְקְראּו ָמַח"ל - ִמְתַנּדְ ֵחם ְלַמַען ַעְצָמאּות ִיׂשְ ְלִהּלָ

ָהָיה ָצָבא  ָכל ֵחילֹות ַצַה"ל, ׁשֶ ְלָחָמה ָהְיָתה ִחּיּוִנית ּבְ ּמִ ָלָאֶרץ. ֶעְזָרָתם ּבַ
 ָצִעיר. 

ָרבֹות.  ּקְ ִדיָנה. 119 ֵמֶהם ָנְפלּו ּבַ יֶהם ְלַמַען ֲהָקַמת ַהּמְ נּו ֶאת ַחּיֵ ֵהם ִסּכְ



�1 � יהושע פרק ב

ֶּפֶרק ב

יְהֹוֻׁשַע ָׁשלַח ְמַרּגְלִים לָעִיר יְִריחֹו

ִקְראּו ּבְעִּיּון ִמּפָסּוק 1 עַד ּפָסּוק 11

ִלים  סּוִקים 1-3. ָמֵהם ַהֶהְבּדֵ ֶרק יג, ּפְ ר ּפֶ ִמְדּבָ ֵסֶפר ּבְ ִקְראּו ּבְ א.   .1
ַלח? ַע ׁשָ הֹוׁשֻ ּיְ ִלים ְלֵבין ָהֹאֶפן ׁשֶ ַלח ְמַרּגְ ה ׁשָ ּמׁשֶ ין ָהֹאֶפן ׁשֶ ּבֵ

ַלט  ָ ּשׁ ּה ָעַמד ֶמֶלְך ׁשֶ רֹאׁשָ ָיִמים ְקדּוִמים ָהְיָתה ְיִריחֹו ִעיר ַמְמָלָכה. ּבְ ּבְ
ְמָלָכה ָהְיָתה  ִביב ָלִעיר. ִעיר ַהּמַ ְכנּו ִמּסָ ָ ּשׁ ָפִרים ׁשֶ ַעל ָהִעיר ְוַעל ַהּכְ

ר ְלֵעת  ְסַגּ ּנִ ַער ׁשֶ חֹוָמה ָהָיה ׁשַ ה ַעל ָהִעיר. ּבַ ֶפת חֹוָמה. ַהחֹוָמה ֵהֵגּנָ ֻמּקֶ
ְקְראּו ָעֵרי  ּנִ ם ָעִרים ְללֹא חֹוָמה ׁשֶ ְכַנַען ָהיּו ּגַ ַעת ִמְלָחָמה. ּבִ ֶעֶרב ּוִבׁשְ

ִרי  ֵאזֹור ִמְדּבָ ַנַען ָהיּו ָעֵרי ַמְמָלָכה. ְיִריחֹו ׁשֹוֶכֶנת ּבְ ל ָעֵרי ּכְ ָרזֹות. ּכָ ּפְ
ְסִביָבָתּה נֹוְבִעים ֵמָהֲאָדָמה ַמַעְינֹות  ְמַעט, ַאְך ּבִ ִמים ּכִ ׁשָ ֵאין ּבֹו ּגְ ׁשֶ
ִרי  ֵאזֹור ֶזה צֹוְמִחים ֲעֵצי ּפְ ר". ּבְ ים אֹוָתּה: "ְנֵוה ִמְדּבָ ַמִים. ָלֵכן ְמַכּנִ
ן ְלֵבין ְיִריחֹו ִנְקָרא  ְרּדֵ ין ְנַהר ַהּיַ ּבֵ ְוִגּדּוִלים ׁשֹוִנים. ָהֵאזֹור ַהּפֹוֶרה ׁשֶ

ן".  ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ "ּכִ
ִפי  ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ׁשּו ּבְ אֹוָתּה ִיְכּבְ ְיִריחֹו ִנְבֲחָרה ִלְהיֹות ָהִעיר ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ָהְיָתה  ּום ׁשֶ ֵאזֹור ָמזֹון ּוִמּשׁ ָרֵאל ָיְכלּו ִלְמצֹא ּבָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ּום ׁשֶ ְרֶאה ִמּשׁ ַהּנִ
ְכֵנן  ּבֹו ּתִ קֹום ׁשֶ ַכן לֹא ַהְרֵחק ֵמַהּמָ ָ ּשׁ ן ׁשֶ ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ּוב ָהִראׁשֹון ִמּמִ ּשׁ ַהּיִ

ן. ְרּדֵ ַע ַלְחצֹות ִעם ָהָעם ֶאת ַהּיַ ְיהֹוׁשֻ

ַלט  ָ ּשׁ ּה ָעַמד ֶמֶלְך ׁשֶ רֹאׁשָ ָיִמים ְקדּוִמים ָהְיָתה ְיִריחֹו ִעיר ַמְמָלָכה. ּבְ ּבְ
ְמָלָכה ָהְיָתה  ִביב ָלִעיר. ִעיר ַהּמַ ְכנּו ִמּסָ ָ ּשׁ ָפִרים ׁשֶ ַעל ָהִעיר ְוַעל ַהּכְ

ר ְלֵעת  ְסַגּ ּנִ ַער ׁשֶ חֹוָמה ָהָיה ׁשַ ה ַעל ָהִעיר. ּבַ ֶפת חֹוָמה. ַהחֹוָמה ֵהֵגּנָ ֻמּקֶ
ְקְראּו ָעֵרי  ּנִ ם ָעִרים ְללֹא חֹוָמה ׁשֶ ְכַנַען ָהיּו ּגַ ַעת ִמְלָחָמה. ּבִ ֶעֶרב ּוִבׁשְ

ִרי  ֵאזֹור ִמְדּבָ ַנַען ָהיּו ָעֵרי ַמְמָלָכה. ְיִריחֹו ׁשֹוֶכֶנת ּבְ ל ָעֵרי ּכְ ָרזֹות. ּכָ ּפְ
ְסִביָבָתּה נֹוְבִעים ֵמָהֲאָדָמה ַמַעְינֹות  ְמַעט, ַאְך ּבִ ִמים ּכִ ׁשָ ֵאין ּבֹו ּגְ ׁשֶ
ִרי  ֵאזֹור ֶזה צֹוְמִחים ֲעֵצי ּפְ ר". ּבְ ים אֹוָתּה: "ְנֵוה ִמְדּבָ ַמִים. ָלֵכן ְמַכּנִ
ן ְלֵבין ְיִריחֹו ִנְקָרא  ְרּדֵ ין ְנַהר ַהּיַ ּבֵ ְוִגּדּוִלים ׁשֹוִנים. ָהֵאזֹור ַהּפֹוֶרה ׁשֶ

ן".  ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ "ּכִ
ִפי  ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ׁשּו ּבְ אֹוָתּה ִיְכּבְ ְיִריחֹו ִנְבֲחָרה ִלְהיֹות ָהִעיר ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ָהְיָתה  ּום ׁשֶ ֵאזֹור ָמזֹון ּוִמּשׁ ָרֵאל ָיְכלּו ִלְמצֹא ּבָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ּום ׁשֶ ְרֶאה ִמּשׁ ַהּנִ
ְכֵנן  ּבֹו ּתִ קֹום ׁשֶ ַכן לֹא ַהְרֵחק ֵמַהּמָ ָ ּשׁ ן ׁשֶ ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ּוב ָהִראׁשֹון ִמּמִ ּשׁ ַהּיִ

ן. ְרּדֵ ַע ַלְחצֹות ִעם ָהָעם ֶאת ַהּיַ ְיהֹוׁשֻ

ל  ָתם ׁשֶ טִּ֞ים – ְמקֹום ֲחִנּיָ ִ ּשׁ  1 
ן. ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ  ּבְ

סֹוִדּיּות. ֶתר, ּבְ ּסֵ  חֶֶ֣רׁש – ּבַ

 ְר֥אּו ֶאת־ָהאֶָ֖רץ – ִאְספּו ֵמיָדע 
ר ִלְכּבׁש ֶאת ֵאזֹור ְיִריחֹו. יַצד ֶאְפׁשָ  ּכֵ

ה ַהּנֹוֶהֶגת  ָ ָ֥ה זֹונָ֛ה – ִאּשׁ  ִאּשׁ

לּום. ַתׁשְ ָבִרים ּבְ ב ִעם ּגְ ּכַ  ִלׁשְ
ִלים  ַרּגְ ה – ַהּמְ ּמָ ֽ בּו־ׁשָ ּכְ ׁשְ  ַוּיִ

ִהְתּכֹוְננּו ָללּון ֵאֶצל ָרָחב.

ָנה ִלְפנֹות ֶעֶרב. ּוָ אן ַהּכַ ַהלְַּ֛יָלה – ּכָ  2 
ל. ַלְחּפֹ֥ר – ְלַרּגֵ

יָרה אֹוָתם. ינֹו, ִהְסּתִ ְצּפִ ֑נֹו – ַוּתַ ְצּפְ ַוּֽתִ  �

ךְ֙ – ָסְגרּו ֶאת  חֹׁ֨שֶ ַַ֜ער ִלְסגֹּ֗ור ּבַ ַוְיהִ֨י ַהּשׁ  �
ְיָלה. ּלַ ל ָהִעיר ּבַ ַער ַהחֹוָמה ׁשֶ ׁשַ

יָאה אֹוָתם. ְטְמֵנ֙ם – ֶהְחּבִ ַוּֽתִ  � 
ה. ּתָ ׁשְ תֵּ֣י ָהעֵ֔ץ – ַעְנֵפי ֶצַמח ַהּפִ ׁשְ ּפִ

י ֶמֶלְך ְיִריחֹו. ֲאָנׁשִ֣ים – ַאְנׁשֵ ְוָהֽ  � 
ִים  ֶהם ַהּמַ ּבָ ֑רֹות – ְמקֹומֹות ׁשֶ ַמְעּבְ

ם ֶאת  ר ַלְחצֹות ׁשָ ְרדּוִדים, ְוֶאְפׁשָ
ָהר. ַהּנָ

טֶֶ֣רם - ִלְפֵני.  �

ַחד. ָנמֹ֛גּו – ָנַמּסּו ֵמרֹב ּפַ  �

ׁש. הֹובִ֨יׁש – ִיּבֵ  10 
ם. ַמְדּתֶ ֱחַרְמתֶּ֖ם – ִהׁשְ ֶהֽ

ַחְדנּו. ס ְלָבֵבנּו – ּפָ ּמַ ַוּיִ  11

ִלים ָוָאה: ְמִציַאת ֶהְבּדֵ ַרת ַהַהׁשְ ַמּטְ
ְבִחיִנים הַהּתַ ֵלי מׁשֶ ַעְמַרּגְ ֵלי ְיהֹוׁשֻ ְמַרּגְ
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יהושע נזהר, ושלח רק שני 
מרגלים כדי שנוכחותם לא 
תבלוט בשטח. הוא שומר 

על סודיות מפני העם, 
מפני שאינו רוצה לפגוע 

במורל העם, במקרה 
שהמרגלים יראו קשיים 
בכיבוש העיר. הסודיות 
היא גם מפני האויבים.
מטרת המשימה למודל 

השוואה ובו הסקת 
מסקנות.
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יַצד  ה. ּכֵ ַלח מׁשֶ ָ ּשׁ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ר ַהּמְ ֵנים ָעׂשָ ְ ַע ָהָיה ֶאָחד ִמּשׁ ְיהֹוׁשֻ ב. 
קּו ֶאת  ל? ַנּמְ ְמַרּגֵ ְסיֹונֹו ּכִ הּוא ָלַמד ָלַקח ִמּנִ ר ָלַדַעת ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ְקִביַעְתֶכם.

ֲערּו ְוִכְתבּו ָמה  ּה. ׁשַ ּבָ ּה ּוִמּלִ רּו ֶאת ָרָחב ִעם ּבּועֹות ֵמֹראׁשָ ג. ַאּיְ
ֵני  ִלים ִמּבְ ָהאֹוְרִחים ֵהם ְמַרּגְ ְדָעה ׁשֶ ּיָ בֹוֶתיָה ֵמֶרַגע ׁשֶ ָהיּו ַמְחׁשְ

ְתבּו  ֶלְך? ּכִ ִליֵחי ַהּמֶ יעּו ְלֵביָתּה ׁשְ ִהּגִ ׁשֶ ָבה ּכְ ָרֵאל ּוָמה ָחׁשְ ִיׂשְ
ה. ְרָגִעים ֵאּלֶ ה ּבִ יׁשָ ב ָמה ִהְרּגִ ּבּועֹות ֵמַהּלֵ ּבַ

ִלים ֶהְחִליטּו ְלִהְתָאֵרַח ֵאֶצל ָרָחב. ַרּגְ ַהּמְ ּבֹות ׁשֶ ֲערּו ָמה ָהיּו ַהּסִ ׁשַ  .2 
ה ַאַחת. ּבָ בּו ַעל יֹוֵתר ִמּסִ ִחׁשְ

ִלים? ַרּגְ יר ִליֵדיֶהם ֶאת ַהּמְ ֶלְך ְלַהְסּגִ ִליֵחי ַהּמֶ ְרׁשּו ׁשְ ֵאיֶזה ִנּמּוק ּדָ ּבְ א.   .3

ְכֵנַע ֶאת ָרָחב ִלְמֹסר  ָתם ְיׁשַ ּמּוק ִלְדִריׁשָ ַהּנִ בּו ׁשֶ ַמּדּוַע ֵהם ָחׁשְ ב. 
ִלים? ַרּגְ ִליֵדיֶהם ֶאת ַהּמְ

ִלים? ַרּגְ יר ֶאת ַהּמְ ֵדי ְלַהְסּתִ ָתה ָרָחב ּכְ ָמה ָעׂשְ  .4

2. לרחב הגיעו אנשים 
שונים ממקומות שונים, 

והמרגלים חשבו שבביתה 
יוכלו לאסוף מידע. 

5. יש להניח שהתלמידים 
ישימו לב לקור רוחה; 

היא לא נבהלת בתנאים 
של לחץ; היא מצטיינת 

בחשיבה מהירה 
ובתושייה; היא מבינה 

שמוטב לא להכחיש 
שהמרגלים היו אצלה, 
אבל מטעה את שליחי 

המלך ומזרזת אותם 
לרדוף אחריהם; היא 

מסוגלת להעמיד פנים ויש 
לה כושר שכנוע. ההערכה 

שלה, על חששם של תושבי 
כנען מפני בני ישראל, 

עזרה למרגלים.
מודל העלאת השערות.  
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ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ִליֵחי ֶמֶלְך ְיִריחֹו ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ׁשְ ֵאיְך ִהְצִליָחה ָרָחב ְלׁשַ א.   .5
ֵביָתּה? ֵאיָנם ִנְמָצִאים ּבְ

ל ָרָחב. הּוא  כּונֹוֶתיָה ׁשֶ ן ֶאת ּתְ ָנ"ְך ֵאינֹו ְמַצּיֵ ּתָ ר ּבַ ַסּפֵ ב. ַהּמְ
ה ַעל  ים ֵאּלֶ ֲעׂשִ יק ִמּמַ ִאיר ַלּקֹוֵרא ְלַהּסִ יָה ּוַמׁשְ ר ַעל ַמֲעׂשֶ ְמַסּפֵ
כּונֹות. לֹוׁש ּתְ ְתבּו ְלָפחֹות ׁשָ ְבָלה. ּכִ ִלימּו ֶאת ַהּטַ כּונֹוֶתיָה. ַהׁשְ ּתְ

ל ָרָחב ה ׁשֶ ֲעׂשֶ כּוָנהַהּמַ ַהּתְ

ִלים יָרה ֶאת ַהְמַרּגְ א. ִהְסּתִ

ב.
ג.
ד.

יָצה ַאּמִ
ה ָלַקַחת ִסּכּון. ְמִעּזָ

   

יָרה  ָרָחב ַמְסִתּ
ִלים,  ַרְגּ ֶאת ַהְמּ

ִלית,   ָהַאְסּכֹוָלה ָהַאְנּגְ
ָאה ַה־20 ַהּמֵ
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ֵני ָזִרים  ָנה ְלַמַען ׁשְ ּכְ ָרָחב ִהְסּתַ ּבֹות ְלָכְך ׁשֶ ֲערּו ָמה ָהיּו ַהּסִ ׁשַ  .6
ָעָרה ַאַחת. ְתבּו יֹוֵתר ֵמַהׁשְ ֶלְך? ּכִ ִליֵחי ַהּמֶ ָרה ִלׁשְ ְקּ ְוׁשִ

ִלים? ַרּגְ ָרה ָרָחב ַלּמְ ָמה ִסּפְ א.   .7

ּטּוי ִצּיּוִרי? ה ּבִ ּזֶ ַחְדנּו. ֵאיְך נּוַכל ָלַדַעת ׁשֶ רּוׁשֹו: ּפָ ס ְלָבֵבנּו" ּפֵ ּמַ "ַוּיִ ב. 

ֵניֶכם" ְלֵבין  ֵבי ָהָאֶרץ ִמּפְ ל יׁשְ ט: "ְוִכי ָנמֹגּו ּכָ ּפָ ׁשְ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ ג. 
ּטּוי "מּוג ֵלב"? ַהּבִ

ּה  רּוׁשָ ָיֵמינּו ְלֵבין ּפֵ ה "ָנמֹוגּו" ּבְ ּלָ ּמִ ּמּוׁש ּבַ ִ ין ַהּשׁ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ ד. 
ֶפֶרק ֶזה?  ּבְ

ְבֵרי ָרָחב? יק ִמּדִ ִלים ְלַהּסִ ַרּגְ ֵאיזֹו ַמְסָקָנה ָיְכלּו ַהּמְ  .8

ְבֵטי  ֵני ׁשִ ַנַען ִמּפְ י ּכְ ל ַעּמֵ ֲחָדם ׁשֶ י ָרָחב ַעל ּפַ ְמעּו ִמּפִ ִלים ׁשָ ַרּגְ ַהּמְ  .9
קּו.  ַע ֵיַדע ֹזאת? ַנּמְ הֹוׁשֻ ּיְ ֵני ה'. ַהִאם ָחׁשּוב ׁשֶ ָרֵאל ּוִמּפְ ִיׂשְ

6. לפי הפרק האמינה 
רחב שבני ישראל ינצחו 

וישמידו את תושבי יריחו.
לכן חיפשה דרך להציל 

את עצמה ואת בני 
משפחתה.

הכרת המושג "ביטוי 
ציורי" והכרת ההבדלים 

בין משמעות המילה 
במקרא ומשמעותה 

בימינו.

7. ב. אין אפשרות 
להשתמש בביטוי זה 

כפשוטו.
ד. בעברית של ימינו, 

"נמוגו" משמעותו נעלמו.

8/9. זו הזדמנות לטפל 
במושגי "רוח הלחימה". 
הפחד מפני בני ישראל 

יפגע בשאיפתם של יושבי 
הארץ לנצח את בני 

ישראל. הידיעה הזו עשויה 
לעודד את יהושע ואת 

צבאו, מכיוון שעם שמפחד 
לא מסוגל להילחם.
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ָרחָב עָזְָרה לְַּמַרּגְלִים לְהִָּמלֵט, ַאְך ִהְתנְָתה 
ְּתנַאי

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 24-12

יָתּה? ָחה אֹוָתם ִמּבֵ ּלְ ִ ּשׁ ִלים ִלְפֵני ׁשֶ ַרּגְ ה ָרָחב ִמן ַהּמְ ְרׁשָ ָמה ּדָ  .1

ִלים ִעם ָרָחב: ַרּגְ יַחת ַהּמְ ר ֶאת ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ

סּוִקים 20-17. ִלים ִלְפֵני ָרָחב? ְראּו ּפְ ַרּגְ ַנאי ֶהֱעִמידּו ַהּמְ ֵאיֶזה ּתְ  .2

ירּו. ִלים? ַהְסּבִ ַרּגְ ְתָנה ַלּמְ ּנָ ר ִלְלֹמד ַעל ָרָחב ֵמָהֵעָצה ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ  .3

ה טֹוב. חֶָ֑סד – ַמֲעׂשֶ  12 
י. ְחּתִ ּפַ  בֵּ֤ית ָאִב֙י - ִמׁשְ

ֲעֹזר ָלֶכם ָלַדַעת  ּיַ ת – ִסיָמן ׁשֶ ֥אֹות ֱאֶמֽ

יִתי. ה ּבֵ ּזֶ ׁשֶ

יֶכ֙ם ָל֔מּות - ִאם ִיְרצּו  ַנְפׁשֵ֤נּו ַתְחּתֵ  1�
 ַלֲהרֹג ֶאְתֶכם, ָנֵגן ֲעֵליֶכם ֲאִפּלּו 

ְך. ל ּכָ ׁשֶ  ִאם ָנמּות ּבְ

ָברֵ֖נּו –   אִ֚ם לֹ֣א ַתגִּ֔ידּו ֶאת־ּדְ
סֹוד. ֵמר ּבְ ָ ּשׁ ַהְבָטָחֵתנּו ּתִ ְתַנאי ׁשֶ ּבִ

יָתּה ָהָיה  חֹומָ֔ה – ּבֵ קִ֣יר ַהֽ כִּ֤י ֵביָתהּ֙ ּבְ  1�
ָצמּוד ְלִקיר ַהחֹוָמה.

ָההָָ֣רה לֵּ֔כּו – ְלכּו ֶאל ֶהָהִרים   1� 
ִכּוּון ַמֲעָרב.  ּבְ

א. ּמָ ן – ָחִליָלה, ׁשֶ ֽ ּפֶ

טּוִרים  ָעתְֵ֥ך – ִנְהֶיה ּפְ ֻבֽ ְ ְנִקיִּ֣ם ֲאנְַ֔חנּו ִמּשׁ  1�
בּוָעֵתנּו ָלְך. ם ֶאת ׁשְ ַקּיֵ ִמּלְ

ּה. אֶָ֑רץ – ְלָכְבׁשָ ֲאנְַ֥חנּו ָבאִ֖ים ּבָ  1� 
זּור  נִ֨י – חּוט ׁשָ ָ ְקוַ֡ת חּו֩ט ַהּשׁ  ּתִ

ֶצַבע ָאֹדם. ּבְ

֥מֹו ְברֹאׁשֹ֖ו – הּוא ִיְהֶיה  ּדָ  1� 
מֹותֹו. ם ּבְ  ָהָאׁשֵ

הּו  ֹו – ִאם ִמיׁשֶ ְהֶיה־ּבֽ ֽ  ִאם־יָ֖ד ּתִ

ָרֵאל ַיֲהרֹג אֹותֹו. ֵני ִיׂשְ ִמּבְ

3. התלמידים יבינו שרחב 
שלחה את המרגלים מבני 

ישראל מערבה, לכיוון 
ההפוך מכיוון מחנה 
ישראל, ואילו לאנשי 

המלך הציעה לחפש בכיוון 
מחנה ישראל שבמזרח. 

רחב מוצגת בסיפור 
כאישה אמיצה וחכמה, 

שרואה את העתיד ואינה 
נתפסת לבהלה. היא 

מצליחה להסתיר את 
המרגלים, ולשלח אותם 

מהעיר בשלום. 
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ּה. ָמה ִיְהיּו ִטעּוֵניֶהם?  ַעּמָ ָרָחב ּבֹוֶגֶדת ּבְ ֵיׁש ָהרֹוִאים ּבְ  .4 
יִקים אֹוָתּה?  ְצּדִ ה ַהּמַ ל ֵאּלֶ ָמה ֲעׂשּוִיים ִלְהיֹות ִטעּוֵניֶהם ׁשֶ

ִבּטּוִיים ִמן  ים ְקרֹובֹות ּבְ ים ְלִעּתִ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ  .5
ְלֻדְגָמה: ְקָרא.   ַהּמִ

ל ַהּמֹוְצאֹות אֹותֹו,  דֹו ֶאת ּכָ ל ִלְמַפּקְ ר ַהַחּיָ ִבי ִסּפֵ ֶ ָחַזר ֵמַהּשׁ ְלַאַחר ׁשֶ
ָרה לֹו. ּקָ ל ָמה ׁשֶ לֹוַמר: ֶאת ּכָ ּכְ

ּטּוי.  קֹור ַלּבִ הּוא ַהּמָ ְקָרִאי ׁשֶ ט ַהּמִ ּפָ ׁשְ ֶרק ֶאת ַהּמִ ּפֶ ִמְצאּו ּבַ   
ְתבּו ִמי ָאַמר אֹותֹו. ּכִ

ר ָחְזרּו  ֲאׁשֶ ִלים ּכַ ַרּגְ ַע ַלּמְ ְבֵרי ְיהֹוׁשֻ ר ֶאת ּדִ ְמֵין ְוִאּיֵ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ
ִאּיּור. ִליחּוָתם. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ ְ ִמּשׁ

 

4. מצד אחד, הסתרת 
המרגלים ואי מסירתם 

למלך היא מעשה בגידה. 
יש להניח שהתלמידים 

יראו גם בדאגה לחיי 
משפחתה בלבד מעשה 
בגידה. מצד שני, רחב 
שונה מבני עמה בכך 

שהיא מאמינה בגדולת ה' 
ובכוחו. היא צופה מפלה 

ליריחו, ועל כן סביר 
שתפעל להצלת משפחתה. 
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ֶּפֶרק ג

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִהְתַאְרּגְנּו לְִקַראת 
ֲחצִּיַת ַהּיְַרּדֵן ּבְַדְרּכָם לִכְנַעַן

ִקְראּו ּבְעִּיּון ִמּפָסּוק 1 עַד ּפָסּוק 5

ם  נּו ּגַ סּוק 1 ְוַעּיְ ים? ְראּו ּפָ ּטִ ִ ָרֵאל ֵמַהׁשּ ֵני ִיׂשְ ְלָאן ָעְברּו ּבְ א.   .1
ַעּמּוד 9. ה ּבְ ּפָ ַמּ ּבַ

ְנדּוֵדיֶהם? לּו ֵאָליו ּבִ ִהְתַרּגְ ה ׁשֹוֶנה ַהּנֹוף ֶהָחָדׁש ֵמַהּנֹוף ׁשֶ ּמֶ ּבַ ב. 

סּוִקים 4-2 ַרק ֶאת ַההֹוָראֹות ִלְקַראת ַמֲעַבר  א. ַהֲעִתיקּו ִמּפְ   .2
ן. ְרּדֵ ַהּיַ

ר. ַסּפֵ ְבֵרי ַהּמְ ב. ַהֲעִתיקּו ַרק ֶאת ּדִ

ֹוְטִרים:  ְבֵרי ַהּשׁ ַע ַעל ּדִ הֹוִסיף ְיהֹוׁשֻ ָמֵהן ַההֹוָראֹות ׁשֶ  .3

ַלּכֹוֲהִנים?  ָלָעם?        ב.  א. 

ַע  הֹוׁשֻ ל ָהָעם ִמּיְ ּבֵ ּקִ ירֹות ַההֹוָראֹות ׁשֶ ָמה ַמְזּכִ ָוָאה: ּבְ ִעְרכּו ַהׁשְ א.   .5
ַמֲעַמד  ה ּבְ ל ָהָעם ִמּמׁשֶ ּבֵ ּקִ ן ֶאת ַההֹוָראֹות ׁשֶ ְרּדֵ ִלְפֵני ַמֲעַבר ַהּיַ

ַע  סּוִקים 12-10 ּוְבֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ ֶרק יט, ּפְ מֹות ּפֶ ַהר ִסיַני? )ִקְראּו ׁשְ
סּוִקים 5-2(. ֶרק ג, ּפְ ּפֶ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר הּוא ִמׁשְ ֲאׁשֶ ד ֶאת ַהּקֹוְרִאים ּכַ ר ְלַלּמֵ ַסּפֵ ָמה ָרָצה ַהּמְ ב. 
ה?  ְקֶרה ַהּזֶ ּמִ ה ּבַ ל מׁשֶ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ּבַ

ן? ְרּדֵ יק ֵמהֹוָרָאה זֹו ַעל ַמֲעַבר ַהּיַ ֵאילּו ַמְסָקנֹות ָיכֹול ָהָעם ְלַהּסִ ג. 

טֶֶ֥רם - ִלְפֵני.  1

סֹוף. ץ, ּבְ ת ָימִ֑ים - ִמּקֵ לֹׁ֣שֶ ִמְקצֵ֖ה ׁשְ  2

ּבֹו  ִרית־ְיהָו֙ה – ָהָארֹון ׁשֶ ֲא֤רֹון ּבְ  3 
ִרית. יחּו ֶאת לּוחֹות ַהּבְ ִהּנִ

יֵניֶכ֙ם ּוֵבנָ֔יו –  ֽ אְַ֣ך ׀ ָר֣חֹוק ִיְֽהיֶ֗ה ּבֵ  � 
ין ָהָעם   ִיְהֶיה ֶמְרָחק ָקבּוַע ּבֵ

ִרית. ְלֵבין ֲארֹון ַהּבְ

ִהְתַקדָּׁ֑שּו – ִטְבלּו ֶאת ּגּוְפֶכם   � 
ְגֵדיֶכם ְוַאל  סּו ֶאת ּבִ ּבְ ַמִים, ּכַ  ּבְ

הּו ָטֵמא. ֶ ַמּשׁ עּו ּבְ ְגּ  ּתִ
תֹוְכֶכם. כֶ֖ם – ּבְ ִקְרּבְ  ּבְ

ָוָאה ְבִחיִנים ְלַהׁשְ ַמֲעַמד ַהר ִסיַניּתַ ןּבְ ְרּדֵ ַמֲעַבר ַהּיַ ּבְ

ָמַתי הֹוִדיעּו ָלָעם ַעל ָהֵארּוַע?

ָנה ָלָעם? ּתְ ּנִ ַמִהי ָהַאְזָהָרה  ׁשֶ

ְדְרׁשּו ֵמָהָעם? ּנִ ָמֵהן ַהֲהָכנֹות ׁשֶ

ָוָאה ַמְסְקנֹוַתי ֵמַהַהׁשְ

1. אם יש צורך, אפשר 
להפנות את התלמידים 

שנית לקטע המידע 
שבראש פרק ב עמוד 14. 

ייתכן שהתלמידים ייזכרו 
שלוט בחר את כיכר הירדן 

לה  על שום היותה "ּכֻ
משקה".  

2. מטרת השאלה היא 
ללמד את התלמידים איך 
קוראים בתנ"ך. ההבחנה 

בין דברי המספר לבין 
ציטוט דברי הדמויות 

בסיפור.
5. מטרת ההשוואה לבדוק 

אם יש דמיון בתיאור 
ההוראות שניתנו לעם 

בשני האירועים.
א. חשוב להרגיל את 

התלמידים לעיין במראי 
מקום בספרים אחרים 

במקרא.
ב. השימוש באותם מילים 

רומז לקורא על הדמיון 
שבין יהושע למשה.
ג. התלמידים יבינו 

שהמספר רומז שעומד 
להתרחש אירוע חשוב 

בחיי העם. המספר מעוניין 
ללמד את הקוראים 

שהכול קורה לפי רצון ה'. 
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ּבְנֵי יְִׂשָראֵל עָבְרּו ֶאת ַהּיְַרּדֵן וְנִכְנְסּו לִכְנַעַן

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 17-6

ִרית  ֵאי ֲארֹון ַהּבְ ר ַהּכֹוֲהִנים נֹוׂשְ ֲאׁשֶ ן ּכַ ְרּדֵ ָמה ָקָרה ִלְזִריַמת ֵמי ַהּיַ  .1
ִים? ִנְכְנסּו ַלּמַ

ׁש ֲארֹון ה'  ּמֵ סּוִקים 35-33: ְלָמה ׁשִ ֶרק י, ּפְ ר ּפֶ ִמְדּבָ ֵסֶפר ּבְ נּו ּבְ ַעּיְ  .2
ר? ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ְזַמן ַהַחּיִ ּבִ

לֹוַמר  ָרֵאל", ּכְ ל ִיׂשְ ֵעיֵני ּכָ ְלָך ּבְ ּדֶ ה ָאֵחל ּגַ ַע: "ַהּיֹום ַהּזֶ ה' ָאַמר ִליהֹוׁשֻ  .3
ָבר ִיְקֶרה? יַצד ַהּדָ ֲערּו, ּכֵ גּול. ׁשַ ַמְנִהיג ּדָ ל אֹוְתָך ּכְ ָהָעם ְיַקּבֵ

 

חּו לּוחֹות  תֹוְך ָהָארֹון ֻהּנְ ין ה' ָלָעם. ּבְ ִרית ּבֵ ׁש ֵסֶמל ַלּבְ ּמֵ ִרית ׁשִ ֲארֹון ַהּבְ
ִרית  מֹות לד, 17– 29(. ֲארֹון ַהּבְ ה הֹוִריד ֵמַהר ִסיַני )ׁשְ ּמׁשֶ ִרית, ׁשֶ ַהּבְ

ן ְוֵכָליו.  ּכָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ָנה ּגַ ּבָ ן אּוִרי, ׁשֶ ַצְלֵאל ּבֶ ן ּבְ ִנְבָנה ַעל ְיֵדי ָהָאּמָ
יו  ֵני ִצּדָ ְ ְפִנים. ִמּשׁ חּוץ ּוִמּבִ ה ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ ָהָארֹון ִנְבָנה ֵמֵעץ ְוָהָיה ְמֻצּפֶ
אּו  ים ָזָהב. ַהּכֹוֲהִנים ָנׂשְ ִחילּו מֹוטֹות ֵעץ ְמֻצּפִ תֹוָכן ִהׁשְ ְלּ עֹות ׁשֶ ָהיּו ַטּבָ

מֹות ו, 37-2(. ֶעְזַרת ַהּמֹוטֹות )ׁשְ ְתֵפיֶהם ּבְ ֶאת ָהָארֹון ַעל ּכִ

חּו לּוחֹות  תֹוְך ָהָארֹון ֻהּנְ ין ה' ָלָעם. ּבְ ִרית ּבֵ ׁש ֵסֶמל ַלּבְ ּמֵ ִרית ׁשִ ֲארֹון ַהּבְ
ִרית  מֹות לד, 17– 29(. ֲארֹון ַהּבְ ה הֹוִריד ֵמַהר ִסיַני )ׁשְ ּמׁשֶ ִרית, ׁשֶ ַהּבְ

ן ְוֵכָליו.  ּכָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ָנה ּגַ ּבָ ן אּוִרי, ׁשֶ ַצְלֵאל ּבֶ ן ּבְ ִנְבָנה ַעל ְיֵדי ָהָאּמָ
יו  ֵני ִצּדָ ְ ְפִנים. ִמּשׁ חּוץ ּוִמּבִ ה ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ ָהָארֹון ִנְבָנה ֵמֵעץ ְוָהָיה ְמֻצּפֶ
אּו  ים ָזָהב. ַהּכֹוֲהִנים ָנׂשְ ִחילּו מֹוטֹות ֵעץ ְמֻצּפִ תֹוָכן ִהׁשְ ְלּ עֹות ׁשֶ ָהיּו ַטּבָ

מֹות ו, 37-2(. ֶעְזַרת ַהּמֹוטֹות )ׁשְ ְתֵפיֶהם ּבְ ֶאת ָהָארֹון ַעל ּכִ

ְתֵפיֶכם. אוּ֙ – ְקחּו ְוָהִרימּו ַעל ּכִ ׂשְ  �

ה אֹוְתָך ַנֲעָרץ ְוָחׁשּוב. ְלךָ֔ – ֶאֱעׂשֶ ּדֶ ּגַ  �

ְרדֵּ֔ן  ֲאכֶ֗ם ַעד־ְקֵצ֙ה מֵ֣י ַהּיַ בֹֽ ּכְ  � 
ָדה  יעּו ַלּגָ ּגִ ר ּתַ ֲאׁשֶ דּו – ּכַ ֲעמֹֽ ֽ ּתַ

ִים  ּמַ ַעְמדּו ּבַ ן ּתַ ְרּדֵ ל ַהּיַ ֲעָרִבית ׁשֶ ַהּמַ
ָהר. ל ָהָעם ֶיֱחֶצה ֶאת ַהּנָ ּכָ ַעד ׁשֶ

כֹול ַלֲעֹזר ָלֶכם. ּיָ אֵ֥ל חַ֖י – ֵאל ׁשֶ  10

ל־ָהאֶָ֑רץ –  רִ֔ית ֲא֖דֹון ּכָ ֲא֣רֹון ַהּבְ  11 
ל ֶאת ה',  ַסּמֵ ִרית ַהּמְ  ֲארֹון ַהּבְ

ֹוֵלט ַעל  הּוא ָהָאדֹון ַהּשׁ  ׁשֶ
ל ָהָאֶרץ. ּכָ

ר. ֵנים ָעׂשָ נֵ֣י ָעשָׂ֣ר – ׁשְ ׁשְ  12

יחּו ֶאת  ר ַיּנִ ֲאׁשֶ ֣נֹוַח – ּכַ ּכְ  13 
ן. ְרּדֵ ּיַ  ַרְגֵליֶהם ּבַ

 ִיכֵָּ֣ר֔תּון – ַיְפִסיקּו ִלְזֹרם.
ד ָצפֹון   ִמְלמְָ֑עָלה - ִמּצַ

ִים. ּוּון ְזִריַמת ַהּמַ  ִמּכִ
ד – ֵיָאְספּו   ְוַיַֽעְמ֖דּו נֵ֥ד ֶאָחֽ
מֹו חֹוַמת ַמִים. ְוֵיָעְצרּו ּכְ

ְרדִ֖ים ִמְלמְָ֑עָלה –  ַהמִַּ֥ים ַהּיֹֽ  1� 
פֹון. ן ַהּזֹוְרִמים ִמּצָ ְרּדֵ  ֵמי ַהּיַ

ְרתָ֔ן –  ֙ר ִמצַּ֣ד ָצֽ  ָאדָ֤ם ָהִעי֙ר ֲאׁשֶ

ּוב  ְכָנה ְלַיד ִיּשׁ ָ ׁשּ  ָהִעיר ָאָדם ׁשֶ
ם ָצְרָתן. ׁשֵ  ּבְ

ֲעָרבָ֛ה...  ְרדִ֗ים עַ֣ל יָ֧ם ָהֽ  ְוַהּיֹֽ

ֲעַדִין ָזְרמּו  ִים ׁשֶ  תַּּ֣מּו ִנְכרָ֑תּו – ְוַהּמַ
ה. ַלח ְונֹוְצָרה ָחְרּבָ כּו ְלַים ַהּמֶ ּפְ ִנׁשְ

מּו. תַּּ֣מּו – ִסּיְ  1� 

3. יש להניח שהתלמידים 
ישערו שהדמיון בין נס 

מעבר הירדן לנס חציית 
ים סוף בימי משה יגרום 
לכך שהעם יתחיל להכיר 

בגדולתו של יהושע. 
ניצחונות וכיבושים הם 

שיעוררו אצל העם הערכה 
והערצה ליהושע מאוחר 

יותר.
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ּבְנֵי יְִׂשָראֵל עָבְרּו ֶאת ַהּיְַרּדֵן וְנִכְנְסּו לִכְנַעַן

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 17-6

ִרית  ֵאי ֲארֹון ַהּבְ ר ַהּכֹוֲהִנים נֹוׂשְ ֲאׁשֶ ן ּכַ ְרּדֵ ָמה ָקָרה ִלְזִריַמת ֵמי ַהּיַ  .1
ִים? ִנְכְנסּו ַלּמַ

ׁש ֲארֹון ה'  ּמֵ סּוִקים 35-33: ְלָמה ׁשִ ֶרק י, ּפְ ר ּפֶ ִמְדּבָ ֵסֶפר ּבְ נּו ּבְ ַעּיְ  .2
ר? ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ְזַמן ַהַחּיִ ּבִ

לֹוַמר  ָרֵאל", ּכְ ל ִיׂשְ ֵעיֵני ּכָ ְלָך ּבְ ּדֶ ה ָאֵחל ּגַ ַע: "ַהּיֹום ַהּזֶ ה' ָאַמר ִליהֹוׁשֻ  .3
ָבר ִיְקֶרה? יַצד ַהּדָ ֲערּו, ּכֵ גּול. ׁשַ ַמְנִהיג ּדָ ל אֹוְתָך ּכְ ָהָעם ְיַקּבֵ

 

חּו לּוחֹות  תֹוְך ָהָארֹון ֻהּנְ ין ה' ָלָעם. ּבְ ִרית ּבֵ ׁש ֵסֶמל ַלּבְ ּמֵ ִרית ׁשִ ֲארֹון ַהּבְ
ִרית  מֹות לד, 17– 29(. ֲארֹון ַהּבְ ה הֹוִריד ֵמַהר ִסיַני )ׁשְ ּמׁשֶ ִרית, ׁשֶ ַהּבְ

ן ְוֵכָליו.  ּכָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ָנה ּגַ ּבָ ן אּוִרי, ׁשֶ ַצְלֵאל ּבֶ ן ּבְ ִנְבָנה ַעל ְיֵדי ָהָאּמָ
יו  ֵני ִצּדָ ְ ְפִנים. ִמּשׁ חּוץ ּוִמּבִ ה ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ ָהָארֹון ִנְבָנה ֵמֵעץ ְוָהָיה ְמֻצּפֶ
אּו  ים ָזָהב. ַהּכֹוֲהִנים ָנׂשְ ִחילּו מֹוטֹות ֵעץ ְמֻצּפִ תֹוָכן ִהׁשְ ְלּ עֹות ׁשֶ ָהיּו ַטּבָ

מֹות ו, 37-2(. ֶעְזַרת ַהּמֹוטֹות )ׁשְ ְתֵפיֶהם ּבְ ֶאת ָהָארֹון ַעל ּכִ

חּו לּוחֹות  תֹוְך ָהָארֹון ֻהּנְ ין ה' ָלָעם. ּבְ ִרית ּבֵ ׁש ֵסֶמל ַלּבְ ּמֵ ִרית ׁשִ ֲארֹון ַהּבְ
ִרית  מֹות לד, 17– 29(. ֲארֹון ַהּבְ ה הֹוִריד ֵמַהר ִסיַני )ׁשְ ּמׁשֶ ִרית, ׁשֶ ַהּבְ

ן ְוֵכָליו.  ּכָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ָנה ּגַ ּבָ ן אּוִרי, ׁשֶ ַצְלֵאל ּבֶ ן ּבְ ִנְבָנה ַעל ְיֵדי ָהָאּמָ
יו  ֵני ִצּדָ ְ ְפִנים. ִמּשׁ חּוץ ּוִמּבִ ה ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ ָהָארֹון ִנְבָנה ֵמֵעץ ְוָהָיה ְמֻצּפֶ
אּו  ים ָזָהב. ַהּכֹוֲהִנים ָנׂשְ ִחילּו מֹוטֹות ֵעץ ְמֻצּפִ תֹוָכן ִהׁשְ ְלּ עֹות ׁשֶ ָהיּו ַטּבָ

מֹות ו, 37-2(. ֶעְזַרת ַהּמֹוטֹות )ׁשְ ְתֵפיֶהם ּבְ ֶאת ָהָארֹון ַעל ּכִ

ְתֵפיֶכם. אוּ֙ – ְקחּו ְוָהִרימּו ַעל ּכִ ׂשְ  �

ה אֹוְתָך ַנֲעָרץ ְוָחׁשּוב. ְלךָ֔ – ֶאֱעׂשֶ ּדֶ ּגַ  �

ְרדֵּ֔ן  ֲאכֶ֗ם ַעד־ְקֵצ֙ה מֵ֣י ַהּיַ בֹֽ ּכְ  � 
ָדה  יעּו ַלּגָ ּגִ ר ּתַ ֲאׁשֶ דּו – ּכַ ֲעמֹֽ ֽ ּתַ

ִים  ּמַ ַעְמדּו ּבַ ן ּתַ ְרּדֵ ל ַהּיַ ֲעָרִבית ׁשֶ ַהּמַ
ָהר. ל ָהָעם ֶיֱחֶצה ֶאת ַהּנָ ּכָ ַעד ׁשֶ

כֹול ַלֲעֹזר ָלֶכם. ּיָ אֵ֥ל חַ֖י – ֵאל ׁשֶ  10

ל־ָהאֶָ֑רץ –  רִ֔ית ֲא֖דֹון ּכָ ֲא֣רֹון ַהּבְ  11 
ל ֶאת ה',  ַסּמֵ ִרית ַהּמְ  ֲארֹון ַהּבְ

ֹוֵלט ַעל  הּוא ָהָאדֹון ַהּשׁ  ׁשֶ
ל ָהָאֶרץ. ּכָ

ר. ֵנים ָעׂשָ נֵ֣י ָעשָׂ֣ר – ׁשְ ׁשְ  12

יחּו ֶאת  ר ַיּנִ ֲאׁשֶ ֣נֹוַח – ּכַ ּכְ  13 
ן. ְרּדֵ ּיַ  ַרְגֵליֶהם ּבַ

 ִיכֵָּ֣ר֔תּון – ַיְפִסיקּו ִלְזֹרם.
ד ָצפֹון   ִמְלמְָ֑עָלה - ִמּצַ

ִים. ּוּון ְזִריַמת ַהּמַ  ִמּכִ
ד – ֵיָאְספּו   ְוַיַֽעְמ֖דּו נֵ֥ד ֶאָחֽ
מֹו חֹוַמת ַמִים. ְוֵיָעְצרּו ּכְ

ְרדִ֖ים ִמְלמְָ֑עָלה –  ַהמִַּ֥ים ַהּיֹֽ  1� 
פֹון. ן ַהּזֹוְרִמים ִמּצָ ְרּדֵ  ֵמי ַהּיַ

ְרתָ֔ן –  ֙ר ִמצַּ֣ד ָצֽ  ָאדָ֤ם ָהִעי֙ר ֲאׁשֶ

ּוב  ְכָנה ְלַיד ִיּשׁ ָ ׁשּ  ָהִעיר ָאָדם ׁשֶ
ם ָצְרָתן. ׁשֵ  ּבְ

ֲעָרבָ֛ה...  ְרדִ֗ים עַ֣ל יָ֧ם ָהֽ  ְוַהּיֹֽ

ֲעַדִין ָזְרמּו  ִים ׁשֶ  תַּּ֣מּו ִנְכרָ֑תּו – ְוַהּמַ
ה. ַלח ְונֹוְצָרה ָחְרּבָ כּו ְלַים ַהּמֶ ּפְ ִנׁשְ

מּו. תַּּ֣מּו – ִסּיְ  1� 

3. יש להניח שהתלמידים 
ישערו שהדמיון בין נס 

מעבר הירדן לנס חציית 
ים סוף בימי משה יגרום 
לכך שהעם יתחיל להכיר 

בגדולתו של יהושע. 
ניצחונות וכיבושים הם 

שיעוררו אצל העם הערכה 
והערצה ליהושע מאוחר 

יותר.
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ן  ְרּדֵ ָראּו ֶאת ֲאִפיק ַהּיַ ׁשֶ ַע ְוָכֵלב ּכְ רּו ְיהֹוׁשֻ ה ִנְזּכְ ּמֶ ֲערּו, ּבַ ׁשַ א.   .4
ׁש? ִמְתַיּבֵ

ַע ְוָכֵלב ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִלְזּכֹר ֹזאת?  ַמּדּוַע ַרק ְיהֹוׁשֻ ב. 

ֶפַסח.  ְקִציר ָהֹעֶמר ּבְ ְתִחיָלה ּבִ קּוָפה ַהּמַ "ְיֵמי ָקִציר" ֵהם ַהּתְ  .5
ה.  ְמִהירּות ַרּבָ ן ָמֵלא ְוזֹוֵרם ּבִ ְרּדֵ עֹוָנה זֹו, עֹוַנת ָהָאִביב, ַהּיַ ּבְ

ן?  ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ ֵני ִיׂשְ עֹוָנה זֹו ֶיֱחצּו ּבְ ְוָקא ּבְ ַמּדּוַע ּדַ  

ה  ר ָהִייִתי ִעם מׁשֶ ֲאׁשֶ ַע: "ּכַ ה' ִהְבִטיַח ִליהֹוׁשֻ ֶפֶרק א ָלַמְדנּו ׁשֶ ּבְ א.   .6
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אדמתו. 
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ן: ְרּדֵ ַרם ֵנס ַמֲעַבר ַהּיַ ָמה ּתָ  .7

ָרֵאל?    ִלְבֵני ִיׂשְ א. 

ַע?   ב. ִליהֹוׁשֻ

ל ה'? מֹו ׁשֶ  ג. ְלִפְרסּום ׁשְ

ן". ְרּדֵ ל ַהּגֹוי ַלֲעבֹר ֶאת ַהּיַ ּמּו ּכָ ר ּתַ ט: "ַעד ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ם ּבַ ּיֵ ֶרק ִמְסּתַ ַהּפֶ א.   .8

ָיֵמינּו? ּה ּבְ רּוׁשָ ָנ"ך ּוָמה ּפֵ ּתָ ה "ּגֹוי" ּבַ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ ב. 

יל ֶאת עֹורֹו ִ ָחׁש ַמׁשּ ַהּנָ  ג.  
ִעיף יָלה ֶאת ַהּצָ ִ  ָהַרְקָדִנית ִהׁשּ

ל ַנֲעֶליָך"? ּטּוי "ׁשַ ַנת ַהּבִ ּוָ ָמה ּכַ

ן ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ

רֹון, אֹוְמִרים  ּכָ ֶעֶרב יֹום ַהּזִ גֹון ּבְ ד ּכְ ֶדת אֹו ַמֲעָמד ְמֻכּבָ ּיּות ְמֻכּבֶ י ִאיׁשִ ַלּפֵ בֹוד ּכְ חֶֹסר ּכָ הּו ִמְתַנֵהג ּבְ ר ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ַע. ִפְרֵקנּו ִליהֹוׁשֻ ָאַמר ּבְ ֶרק לז, 9-1( ּוְכִפי ׁשֶ מֹות ּפֶ ֶנה )ׁשְ ּסְ ה ּבַ ָאַמר ֱאלִֹהים ְלמׁשֶ מֹו ׁשֶ ל ַנֲעֶליָך" ּכְ לֹו "ׁשַ

התמונה צולמה בימינו. 
יש להסביר לתלמידים 

שבימינו שואבים ממימי 
הירדן לשתייה. מכאן 
אפשר להניח שבימים 
שעליהם מסופר הירדן 

היה רחב יותר ועשיר יותר 
במים. אפשר לשאול: לפי 

התמונה, היכן היה נוח 
לחצות את הירדן?

7. הנס שימש לבני 
ישראל הוכחה שה' עוזר 
ליהושע ותומך בו, כשם 
שתמך במשה. יש להניח 
שהמעבר הנסי ישפיע על 
העם להכיר בגדולת האל 

ובשליטתו על הטבע. 
מעמדו של יהושע כמנהיג 

יתחזק. הנס יגרום לכך 
שהעמים יכירו בגדולת ה', 

ופחדם מבני ישראל יגבר.
8. פירוש המילה "גוי" 

בתנ"ך הוא "עם".
בעברית של ימינו "גוי" 

הוא כינוי ללא יהודי או 
כינוי בפי שומרי מצוות 

ליהודי שאינו שומר 
מצוות.
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ַנת 1800 ׁשְ ְנָג'ִמין יּוְסט ּבִ ר ּבֶ ִרית/ ִצּיֵ ן ִעם ֲארֹון ַהּבְ ְרּדֵ ַע חֹוֶצה ֶאת ַהּיַ ְיהֹוׁשֻ
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ֶּפֶרק ד

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל הִֵקימּו ֶאת 
הַַּמֲחנֶה הִָראׁשֹון ּבִכְנַעַן

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 14- 24

חֹות ְלַאַחר ֵנס ַמֲעַבר  ּפָ ׁשְ ַאַחת ַהּמִ יָחה ּבְ ְמֵין ׂשִ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ  
ן: ְרּדֵ ַהּיַ

ּנּו ַאֲחרֹוִנים? ן ִראׁשֹוִנים ּוִמי ָיְצאּו ִמּמֶ ְרּדֵ ִמי ִנְכְנסּו ַלּיַ א.   .1

קּו. ְוָקא ֵהם? ַנּמְ ֲערּו, ַמּדּוַע ּדַ ׁשַ ב. 

ן ִעם הֹוֵריֶהם. ֵהם  ְרּדֵ ר ָחצּו ֶאת ַהּיַ ֵני ָהֶעׂשֶ יֹוָתם ּוֶבן ּדֹודֹו ְצִבי ּבְ  .2
יג. יׁשּו? ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב אֹו ְלַהּצִ בּו? ָמה ִהְרּגִ ֶהְחִליפּו ֲחָויֹות. ָמה ָחׁשְ

ן. ְרּדֵ ת ַהּיַ יֹּ֣ום ַה֗הּוא – יֹום ֲחִצּיַ ּבַ  1�

ִרית. ֵע֑דּות – ֲארֹון ַהּבְ ֲא֣רֹון ָהֽ  1�

ֶהֱעלּו ֶאת ַרְגֵליֶהם  ׁשֶ ֗קּו - ּכְ ִנּתְ  1� 
ה. ׁשָ ּבָ  ֶאל ַהּיַ

ָרִגיל, ִלְפֵני  ְלׁשֹ֖ום – ּכָ ִכְתמֹול־ׁשִ

ס. ִהְתַרֲחׁשּות ַהּנֵ

ִראׁשֹ֑ון–  ָעשֹׂ֖ור ַלחֶֹ֣דׁש ָהֽ ֽ ּבֶ  1� 
ָרה ְלֹחֶדׁש ִניָסן. ֲעׂשָ ּבַ

ר. ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ֥ר – ּכַ  21 
ִאים. ל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ֵניכֶ֤ם – ּכָ ּבְ

1. הכוהנים. זאת משום 
שהם נשאו את ארון 

הברית, עם כניסתם יבש 
הירדן, ועם יציאתם חזרו 
המים לזרום. מעבר הירדן 
נתפס כנס שעשה אלוהים. 
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ֶרק?  ּפֶ ה ֲארֹון ה' ּבַ מֹות ְמֻכּנֶ ֵאילּו ׁשֵ ּבְ א.   .3

ֵעדּות? ׁש ָהָארֹון ּכְ ּמֵ ִרית ְמׁשַ ְלֵאיזֹו ּבְ ב. 

ְכַנַען? ֲחֶנה ָהִראׁשֹון ּבִ ָרֵאל ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ֵאיֶזה ָמקֹום ֵהִקימּו ּבְ ּבְ א.   .4

ֵנס ִלְכַנַען? ֵדי ְלִהּכָ ן ּכְ ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ ֵני ִיׂשְ ֲאִריְך ָחצּו ּבְ ֵאיֶזה ּתַ ּבְ ב. 

ֶרק? ּפֶ ר ּבַ ְזּכָ ָיֵמינּו ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַהּנִ ֵאיְך קֹוְרִאים ּבְ ג. 

ְתבּו  ן? ּכִ ְרּדֵ ָבִטים ֲאָבִנים ִמן ַהּיַ ְ ם ָמה ָלְקחּו ְנִציֵגי ַהּשׁ ְלׁשֵ א.   .5
טּו. ְוַצּטְ

ן".  ְרּדֵ ר הֹוִביׁש ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֶאת ֵמי ַהּיַ תּוב: "ֲאׁשֶ ָפסּוק 21 ּכָ ּבְ  ב. 
ה "הֹוִביׁש" ְוִכְתבּו אֹוָתן. ּלָ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ים נֹוָספֹות ִמּמִ ִמְצאּו עֹוד ִמּלִ

ִאים  ד ֶאת ַהּדֹורֹות ַהּבָ ָחׁשּוב ְלַלּמֵ ַע ֶהֱאִמינּו ׁשֶ ה ְוַגם ְיהֹוׁשֻ ם מׁשֶ ּגַ  .6
רּו ָלָעם.  ּקָ ַעל ֵארּוִעים ֲחׁשּוִבים ׁשֶ

ֵניכֶ֤ם ָמָח֙ר".  ָא֨לּון ּבְ ֩ר ִיׁשְ ַע ָאַמר ָלָעם: "ֲאׁשֶ ָפסּוק 8 ְיהֹוׁשֻ ּבְ  א. 
מֹות  ֵסֶפר ׁשְ סּוק 8, ַעל ֵאיֶזה ֵארּוַע ּבְ ֶרק יג, ּפָ מֹות ּפֶ ׁשְ נּו ּבִ ַעּיְ

ט ֶזה? ּפָ ט ַהּדֹוֶמה ְלִמׁשְ ּפָ ֶנֱאַמר ִמׁשְ

ֵני  ּבֹו ָיְצאּו ּבְ ָנה הּוא ִניָסן, ַהחֶֹדׁש ׁשֶ ָ ּשׁ ְלִפי ַהּתֹוָרה, ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ
ּתֹוָרה  ִביִעי. ּבַ ְ ֵרי הּוא ַהחֶֹדׁש ַהּשׁ ׁשְ ְצַרִים. ְלִפי ְסִפיָרה זֹו ּתִ ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ

ל, "חֶֹדׁש ָהָאִביב"  ָמם )ִניָסן ִנְקָרא, ְלָמׁשָ ׁשְ ים ּבִ מֹות ֶהֳחָדׁשִ רּו ׁשְ לֹא ִנְזּכְ
ָרם  ִמְסּפָ א ַרק ּבְ ָבִרים טז, 1 ְועֹוד[(, ֶאּלָ מֹות יג, 4; כג, 15; ּדְ ]ׁשְ

ִני... ֵ ּדּוִרי: ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון... ַהחֶֹדׁש ַהּשׁ ַהּסִ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ּתֹוָרה. ֲאַנְחנּו ִמׁשְ ּבַ ים ׁשֶ ִמְנַין ֶהֳחָדׁשִ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו, לֹא ִמׁשְ ּבְ

ֵרי הּוא ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון  ׁשְ ֶבל ּוְלִפיו ּתִ ִהְנִהיגּו ְיהּוֵדי ּבָ ים ׁשֶ ֵסֶדר ֶהֳחָדׁשִ ּבְ
ים  ֶדר ֶהֳחָדׁשִ ּסֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ן ׁשֶ ִביִעי. ֵיׁש ְלַצּיֵ ְ ְוִניָסן הּוא ַהחֶֹדׁש ַהּשׁ

ּתֹוָרה. ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים  תּוב ּבַ ּכָ ִפי ׁשֶ ֲארּו ּכְ ים ִנׁשְ י ַהַחּגִ ַמּנֵ ְזּ ׁשֹוֶנה, ֲהֵרי ׁשֶ
ִיץ. סֹוף ַהּקַ ּכֹות ּבְ ִנים ֶאת ַחג ַהּסֻ ָאִביב, ּוְמַצּיְ ַסח ּבָ ֶאת ַחג ַהּפֶ

2. ב. הארון משמש 
עדות לברית בין אלוהי 

ישראל לעם ישראל. ברית 
שנכרתה במעמד הר סיני.

4. ב. יש להניח 
שהתלמידים יציעו: יבשה, 

יובש, מייבש, התייבש.

יהושע פרק ד � 31

ט ּדֹוֶמה  ּפָ ִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַסּפֵ ַחר ַהּמְ ֲערּו ְוִכְתבּו ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ ב. 
בּו ַהִאם ֶזה ִמְקִרי.( ה? )ִחׁשְ ּפּור ַהּזֶ ּסִ ם ּבַ ּגַ

ְתבּו  ָרֵאל. ּכִ י ִיׂשְ ַחּגֵ ם ּבְ ִרים ּגַ י ָהָעם ִנְזּכָ ַחּיֵ ֵארּוִעים ֲחׁשּוִבים ּבְ ג. 
ל ַחג ָמה הּוא  נּו ְלַיד ּכָ ים ֲאָחִדים ְוַצּיְ ל ַחּגִ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ֶאת ׁשְ

יר ָלנּו.   ָאמּור ְלַהְזּכִ

ּבְֶפֶרק ה, ִמּפָסּוק 1 עַד ּפָסּוק 14 ְמסָֻּפר:

יָון  ר, ִמּכֵ ְדּבָ ּמִ ּנֹוְלדּו ּבַ ָכִרים ׁשֶ ִרית ִמיָלה ַלּזְ ל ּבְ ְלּגָ ּגִ ַע ַלֲערְֹך ּבַ ה ַעל ְיהֹוׁשֻ ה' ִצּוָ
ֵהם לֹא ִנּמֹולּו.  ׁשֶ

ַסח.  ָרֵאל ֶאת ַחג ַהּפֶ ֵני ִיׂשְ ל ָחְגגּו ּבְ ְלּגָ ּגִ ּבַ
ַסק. ן ּפָ בּוַאת ָהָאֶרץ ְוַהּמָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִמּתְ ּפַ ַסח ָאְכלּו ּבַ ְלָמֳחָרת ַהּפֶ

5. ב. המספר מעוניין 
שניזכר בחובת ההורים 

לספר לבניהם על אירועים 
חשובים בחיי העם.
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ט ּדֹוֶמה  ּפָ ִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַסּפֵ ַחר ַהּמְ ֲערּו ְוִכְתבּו ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ ב. 
בּו ַהִאם ֶזה ִמְקִרי.( ה? )ִחׁשְ ּפּור ַהּזֶ ּסִ ם ּבַ ּגַ

ְתבּו  ָרֵאל. ּכִ י ִיׂשְ ַחּגֵ ם ּבְ ִרים ּגַ י ָהָעם ִנְזּכָ ַחּיֵ ֵארּוִעים ֲחׁשּוִבים ּבְ ג. 
ל ַחג ָמה הּוא  נּו ְלַיד ּכָ ים ֲאָחִדים ְוַצּיְ ל ַחּגִ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ֶאת ׁשְ

יר ָלנּו.   ָאמּור ְלַהְזּכִ

ּבְֶפֶרק ה, ִמּפָסּוק 1 עַד ּפָסּוק 14 ְמסָֻּפר:

יָון  ר, ִמּכֵ ְדּבָ ּמִ ּנֹוְלדּו ּבַ ָכִרים ׁשֶ ִרית ִמיָלה ַלּזְ ל ּבְ ְלּגָ ּגִ ַע ַלֲערְֹך ּבַ ה ַעל ְיהֹוׁשֻ ה' ִצּוָ
ֵהם לֹא ִנּמֹולּו.  ׁשֶ

ַסח.  ָרֵאל ֶאת ַחג ַהּפֶ ֵני ִיׂשְ ל ָחְגגּו ּבְ ְלּגָ ּגִ ּבַ
ַסק. ן ּפָ בּוַאת ָהָאֶרץ ְוַהּמָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִמּתְ ּפַ ַסח ָאְכלּו ּבַ ְלָמֳחָרת ַהּפֶ

5. ב. המספר מעוניין 
שניזכר בחובת ההורים 

לספר לבניהם על אירועים 
חשובים בחיי העם.
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ֶּפֶרק ה

ִהְתּגַּלּות ַמלְַאְך ה' לִפְנֵי יְהֹוֻׁשַע ּבַּגִלְּגָל

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 15-13

ַע? ָרָאה ְיהֹוׁשֻ ְרֶאה ׁשֶ ַמהּו ַהּמַ  .1

ָפָניו  ּלְ ָלל ׁשֶ ַע לֹא ֵהִבין ּכְ הֹוׁשֻ ּיְ ד ׁשֶ ַלּמֵ ּטּוי ַהּמְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּבִ  .2
ִליַח ֵמִעם ה'. ׁשָ

קּו  ְלָאְך אֹוֵחז? ַנּמְ ַהּמַ לּוָפה ׁשֶ ְ ֶלת ַהֶחֶרב ַהּשׁ ֲערּו: ָמה ְמַסּמֶ ׁשַ  .3
ָעַרְתֶכם. ֶאת ַהׁשְ

ר הֹוִפיַע ְלָפָניו ִמּתֹוְך  ֲאׁשֶ ה ַמְלַאְך ה', ּכַ ּלָ ה ִהְתּגַ ם ִלְפֵני מׁשֶ ּגַ א.   .4
ְתבּו  ה ֵהם ׁשֹוִנים? ּכִ ּפּוִרים ּוַבּמֶ ֵני ַהּסִ ה ּדֹוִמים ׁשְ ּמֶ ֶנה. ּבַ ַהּסְ

סּוִקים 5-1.  ֶרק ג, ּפְ מֹות ּפֶ ֵני טּוִרים. ְראּו ׁשְ ׁשְ ּבִ

ח? אֹותֹו ֻנּסָ ִמְקִרים ׁשֹוִנים ּבְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַסּפֵ ֲערּו ַמּדּוַע ּבֹוֵחר ַהּמְ ׁשַ ב. 

ּבֹו מֹוִפיַע ַמְלָאְך ּוְבָידֹו  ר ַעל ִמְקֶרה נֹוָסף ׁשֶ ִסּפּוֵרי ַהּתֹוָרה ְמֻסּפָ ּבְ ג. 
סּוק 23. ֶרק כב, ּפָ ר ּפֶ ִמְדּבָ ְקֶרה? ְראּו ּבְ לּוָפה. ַמהּו ַהּמִ ֶחֶרב ׁשְ

ַע ּוָבֶהם ֶרֶמז  רּו ִליהֹוׁשֻ ּקָ נּו ֵארּוִעים ׁשֶ ַצּיְ  .5
ה.  ל מׁשֶ יכֹו ׁשֶ ַע הּוא ַמְמׁשִ הֹוׁשֻ ּיְ ְלָכְך ׁשֶ

יקּו  מּו ְוַהְדּבִ ַע, אֹו ַצְלּ רּו ֶאת ְיהֹוׁשֻ ַצּיְ  .6
ְמֵצאת  מּוָנתֹו ַהּנִ ֶרת ֶאת ּתְ ְחּבֶ ּמַ  ּבַ

ְמכֹוַנת ִצּלּום. הֹוִסיפּו  ַעּמּוד 10 ּבִ  ּבְ
ּטּוי:  ּה ֶאת ַהּבִ יו ְוַהֲעִתיקּו ּבָ  ּבּוָעה ִמּפִ

ינּו?". "ֲהלָ֥נּו ַאתָּ֖ה ִאם־ְלָצֵרֽ

לּופָ֖ה – ַחְרּבֹו מּוֶנֶפת ְלַמְעָלה. ְוַחְרבֹּ֥ו ׁשְ  13 
ינּו? – ַהִאם   ֲהלָ֥נּו ַאתָּ֖ה ִאם־ְלָצֵרֽ
ַעד אֹוְיֵבינּו?. ֲעֵדנּו אֹו ּבְ ה ּבַ ַאּתָ

ְך ְלַאף  ּיָ ַוּיֹ֣אֶמר ׀ לֹ֗א – ֵאיִני ׁשַ  1� 
ָדִדים.  ֶאָחד ֵמַהּצְ

א ֲאִני  א־ְיהוָ֖ה – ֶאּלָ ר־ְצָבֽ  כִּ֛י ֲאנִ֥י ׂשַ

ִליַח ה'.  ׁשְ

י  ַנֲעִני אֹוֵחז ֶחֶרב. ִאּיּור ַעל ּפִ  לֹוֵחם ּכְ
ְמִגידֹו. ֲחִפירֹות ּבִ ה ּבַ ּלָ ִהְתּגַ ְנָהב ׁשֶ ְבִליט ׁשֶ ּתַ

1. מלאכי ה' מתוארים 
בדרך כלל כאנשים רגילים. 

כך גם שלשת המלאכים 
שהופיעו לפני אברהם 

לבשר לו על הולדת 
יצחק:"וירא והנה שלשה 

אנשים נצבים עליו" 
)בראשית יח, פסוק 2(.

2. המורים יפנו את 
תשומת הלב לשאלה: 

"הלנו אתה או לצרינו?"
3. יש המסבירים שהחרב 

השלופה מסמלת את כוחו 
של ה'. המראה שהתגלה 

ליהושע בא לרמוז ליהושע 
שהוא לא יכבוש את יריחו 

בכוח צבאי. יריחו תיפול 
בידי בני ישראל לפי רצון 
ה', ולא בגלל מעשי אדם.
4. גם בסיפור על בלעם, 

שהיה בדרכו למואב לקלל 
את ישראל, התגלה מלאך 

ה' לאתון ובידו חרב 
שלופה. האתון נרתעה, 

וגרמה לבלעם להתעכב. 
כשהבין את פשר התנהגות 
האתון, הבין בלעם שעליו 
לציית לה' ולומר במואב 
את מה שיצווה ה' עליו 

ולא את דברי הקללה 
שהזמין מלך מואב.

5. יש לחשוף את 
התלמידים לכלים שהמספר 

משתמש בהם להבעת 
עמדותיו: להשוואה בין 

יהושוע למשה. למשל 
המשפט "של נעליך" וחציית 
ים סוף. אפשר להפנות את 

התלמידים לשמות פרק ג, 5 
וכן פרק יד, 31-21.

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל 
 ּכֹובְִׁשים 

ֶאת ֶאֶרץ ּכְנַעַן



 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל 
 ּכֹובְִׁשים 

ֶאת ֶאֶרץ ּכְנַעַן
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ֶּפֶרק ו 

יְהֹוֻׁשַע ִקּבֵל הֹוָראֹות ֵמה' לִפְנֵי ּכִּבּוׁש יְִריחֹו

ִקְראּו ּבְעִּיּון ִמּפָסּוק 1 עַד ּפָסּוק 10

יִריחוֹ֙ סֹגֶֶ֣רת ּוְמֻסגֶֶּ֔רת –  ִוֽ  1 
ַער ָהִעיר  ֹוְמִרים ָנֲעלּו ֶאת ׁשַ  ַהּשׁ

ִאיׁש ֹלא ִנְכַנס ְוִאיׁש ֹלא ָיָצא. ְך ׁשֶ ּכָ

ְכּבׁש. י ְבָיְֽדךָ֔ – ּתִ ָנתַּ֣תִ  2 
ֵלי ְיִריחֹו. ִיל – ַחּיָ ּבֹורֵ֖י ֶהָחֽ ּגִ

ִביב  ְלכּו ִמּסָ ְוַסּבֹתֶ֣ם – ּתֵ  3 
 ְלחֹוַמת ָהִעיר.

יפּו. ַהקֵּ֥יף – ִהּקִ

ֹוְבִלי֙ם – ׁשֹוָפרֹות  ֹוְפ֤רֹות ַהּיֽ ׁשֽ  �
ִלים. ְרֵני ַאּיָ ָהֲעׂשּוִיים ִמּקַ

קֶֶ֣רן ַהּיֹובֵ֗ל –  ְמׁשְֹ֣ך ׀ ּבְ ְוָהיָ֞ה ּבִ  � 
ר ִיְתְקעּו ַהּכֹוֲהִנים  ֲאׁשֶ  ּכַ

ֶכת. ֶ ִקיָעה ְמֻמּשׁ ֶקֶרן ָהַאִיל ּתְ  ּבְ
 ָירִ֥יעּו – ִיְצֲעקּו ְצָעקֹות ְקָרב.
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ָיֵמינּו ַבע ּבְ ֵאר ׁשֶ ַער ָהִעיר ּבְ ׁשַ
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ָרֵאל?  ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֵדי ְלִהְתּגֹוֵנן ִמּפְ י ְיִריחֹו ּכְ ָמה ָעׂשּו ַאְנׁשֵ א.   .1 
טּו. ירּו ְוַצּטְ ַהְסּבִ

יל ָמצֹור ַעל ָהִעיר".  ּטּוי "ְלַהּטִ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ ב. 
ר? ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ּטּוי ִמׁשְ ֵאיֶזה ּבִ ּבְ

ַע? ָמה ִהְבִטיַח ה' ִליהֹוׁשֻ א.   .2

ַע ְלַהְבָטָחה זֹו? ַמּדּוַע ָזקּוק ְיהֹוׁשֻ ב. 

ּבּוׁש ְיִריחֹו? י ּכִ ַע ְלַגּבֵ ֵאילּו הֹוָראֹות ָנַתן ה' ִליהֹוׁשֻ  .3

ַע ַלהֹוָראֹות ְלִכּבּוׁש ָהִעיר? ל ְיהֹוׁשֻ גּוָבתֹו ׁשֶ ֲערּו: ָמה ָהְיָתה ּתְ ׁשַ  .4

ַע.  ר ַעל ְמִסיַרת ַההֹוָראֹות ִליהֹוׁשֻ ַסּפֵ ָעִמים חֹוֵזר ַהּמְ ַבע ּפְ ׁשֶ
ר" אֹו "ֵמָאה ֲאחּוז". אֹוְמִרים "ֶעׂשֶ ׁשֶ ָיֵמינּו ּכְ מֹו ּבְ ֵלמּות, ּכְ ַבע ׁשְ ר ׁשֶ ְסּפָ יַע ַהּמִ ָנ"ך ַמּבִ ּתָ ּבַ

ַע.  ר ַעל ְמִסיַרת ַההֹוָראֹות ִליהֹוׁשֻ ַסּפֵ ָעִמים חֹוֵזר ַהּמְ ַבע ּפְ ׁשֶ
ר" אֹו "ֵמָאה ֲאחּוז". אֹוְמִרים "ֶעׂשֶ ׁשֶ ָיֵמינּו ּכְ מֹו ּבְ ֵלמּות, ּכְ ַבע ׁשְ ר ׁשֶ ְסּפָ יַע ַהּמִ ָנ"ך ַמּבִ ּתָ ּבַ

ְקבּוַצת ֶהָחלּוץ  ִמי ֵיֵלְך ּבִ א.   .5
ף? ַאּסֵ ְקבּוַצת ַהּמְ ּוִמי ֵיֵלְך ּבִ

ַנִים  ְ ֵאיזֹו ְקבּוָצה ֵמַהּשׁ ב. 
ְזַמן  ֶנת יֹוֵתר ּבִ ּכֶ ִמְסּתַ

ׁשּות ִעם ָהאֹוֵיב?  ִהְתַנּגְ
קּו. ַנּמְ

מּוָנה: ּתְ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .6

ְפרֹוְטרֹוט ָמה  ֲארּו ּבִ א. ּתַ
רֹוִאים.

ן ֶאת  יַצד ַמְפֶנה ָהָאּמָ ב. ּכֵ
קֹום  ב ַלּמָ ׂשּוַמת ַהּלֵ ּתְ

ָרֵאל ִנְמָצִאים ּבֹו? ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

 ְנִפיַלת חֹוַמת ְיִריחֹו 
ר גּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ

3. אפשר להפנות את 
תשומת לב התלמידים 
למקרים שבהם המילה 

כתובה בצורה אחת 
)כתיב( וקוראים אותה 

בצורה אחרת )קרי(, 
לדוגמה: כתוב "בשמעכם" 

וקוראים "כשמעכם" 
)פסוק 5( או כתוב: 

"ויאמרו" )כתיב(, וקוראים 
"ויאמר" )קרי(, וכן בפסוק 
9 כתוב: "תקעו" וקוראים 

"תוקעי". הדבר נובע 
מהעתקות חוזרות ונשנות 

של המקרא, שלא תמיד 
תאמו את מסורת הקריאה 

שלו.
4. לאחר שהתלמידים 

יקראו את הכתוב 
במסגרת אפשר לשאול: 
היכן בתנ"ך כבר נתקלו 

במספר 7? 
בשבעת ימי הבריאה, 

שבעת ימי חג הפסח וחג 
הסוכות, בחלומות יוסף 

וכדומה. 
5. אפשר לשאול את 

התלמידים אילו שימושים 
יש למילה "חלוץ" בימינו?
אפשר לשאול: כיצד מפנה 

האומן את תשומת לב 
המתבונן למקום שבו 
נמצאים בני ישראל? 

האור, במרכז התמונה, 
היוצר את תשומת לב 

המתבונן למחנה שעמו 
הוא מזדהה.
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הָעִיר יְִריחֹו נִכְּבְָׁשה עַל יְֵדי ּבְנֵי יְִׂשָראֵל 
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ֶדֶרְך  ּפֹל ּבְ ַהחֹוָמה ּתִ ָרֵאל ׁשֶ ַע ִלְבֵני ִיׂשְ ה ְיהֹוׁשֻ ּלָ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ּגִ ׁשַ  .1
ֵנס?

ַאֲחֶריָה? ָפה ׁשֶ ָפה ַאַחת ְלֵבין ַהַהּקָ ין ַהּקָ ָמה ָקָרה ּבֵ  .2

ֲהלּוָכה  ר ָראּו ֶאת ַהּתַ ֲאׁשֶ י ְיִריחֹו ּכַ ֲערּו: ֵאיְך ֵהִגיבּו ַאְנׁשֵ ׁשַ  .3
ַהּדֹוֶמֶמת?

ס: ל ַהּנֵ ָעתֹו ׁשֶ ּפָ ֲערּו ָמה ָהְיָתה ַהׁשְ ֶדֶרְך ֵנס. ׁשַ ה ּבְ ׁשָ ְיִריחֹו ִנְכּבְ  .4

ֵעיֵני ָהָעם.  ַע ּבְ ל ְיהֹוׁשֻ ַעל ַמֲעָמדֹו ׁשֶ א. 

ְכַנַען. ָחיּו ּבִ ים ׁשֶ ַעל ָהַעּמִ ב. 

מּוָבִנים ׁשֹוִנים. ָעִמים ּבְ לֹוׁש ּפְ ֶרק ׁשָ ּפֶ ה: "ֵחֶרם" חֹוֶזֶרת ּבַ ּלָ ַהּמִ  .5
ָכל ֶאָחד  ה ֵחֶרם ּבְ ּלָ ַנת ַהּמִ ּוָ ירּו ָמה ּכַ ׁשּובֹות ְוַהְסּבִ ַסל ַהּתְ ֵהָעְזרּו ּבְ  

ִאים:  ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ֵמַהּמִ

ּה".  ר ּבָ "ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ֲאׁשֶ א. 

ם ִמן ַהֵחֶרם".  ֲחִרימּו ּוְלַקְחּתֶ ן ּתַ ְמרּו ִמן ַהֵחֶרם ּפֶ ם ׁשִ "ְוַרק ַאּתֶ ב. 

ָרֵאל ְלֵחֶרם". ם ֶאת ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְמּתֶ ג. "ְוׂשַ

ׁשּובֹות:  ַסל ּתְ  
ָלל ָיִביא ַעל ַעְצמֹו ָאסֹון.  ָ ח ִמן ַהּשׁ ּקַ ּיִ ִמי ׁשֶ  •  

ְמדּו. ֵבי ָהִעיר ֻיׁשְ ל ּתֹוׁשָ ּכָ  •  
ְזַמן ִמְלָחָמה. ְלָקח ּבִ ָלל ַהּנִ ָאסּור ָלַקַחת ׁשָ  •  

ים:  רּוׁשִ ֵני ּפֵ ָנ"ְך ֵיׁש ׁשְ ּתָ ה "ֵחֶרם" ּבַ ּלָ ַלּמִ
ּנּו.  ל ֲהָנָאה ִמּמֶ ֶאְסָרה ּכָ ּנֶ ִריְך ָלֵתת ִלְרׁשּות ַהּכֹוֲהִנים ְוׁשֶ ּצָ ָבר ׁשֶ  א.  ּדָ

עֶֹנׁש ָמֶות. ו ְוֶנֱהֶנה ִמן ַהֵחֶרם ִנְקָרא: "מֹוֵעל" ְוֶנֱעָנׁש ּבְ עֹוֵבר ַעל ַהּצַ ִמי ׁשֶ
ִמיד  לֹוַמר ְלַהׁשְ ַנַען, ּכְ ֵבי ּכְ ָתה ְלַהְחִרים ֶאת יֹוׁשְ ָמָדה. ַהּתֹוָרה ִצּוְ ב.  ַהׁשְ

ָרֵאל לֹא ִיְלְמדּו ֵמֶהם ַלֲעבֹד ְלֵאִלים ֲאֵחִרים. ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵדי ׁשֶ אֹוָתם, ּכְ

ים:  רּוׁשִ ֵני ּפֵ ָנ"ְך ֵיׁש ׁשְ ּתָ ה "ֵחֶרם" ּבַ ּלָ ַלּמִ
ּנּו.  ל ֲהָנָאה ִמּמֶ ֶאְסָרה ּכָ ּנֶ ִריְך ָלֵתת ִלְרׁשּות ַהּכֹוֲהִנים ְוׁשֶ ּצָ ָבר ׁשֶ  א.  ּדָ

עֶֹנׁש ָמֶות. ו ְוֶנֱהֶנה ִמן ַהֵחֶרם ִנְקָרא: "מֹוֵעל" ְוֶנֱעָנׁש ּבְ עֹוֵבר ַעל ַהּצַ ִמי ׁשֶ
ִמיד  לֹוַמר ְלַהׁשְ ַנַען, ּכְ ֵבי ּכְ ָתה ְלַהְחִרים ֶאת יֹוׁשְ ָמָדה. ַהּתֹוָרה ִצּוְ ב.  ַהׁשְ

ָרֵאל לֹא ִיְלְמדּו ֵמֶהם ַלֲעבֹד ְלֵאִלים ֲאֵחִרים. ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵדי ׁשֶ אֹוָתם, ּכְ

יעּו ֶאת ָהָארֹון  סֵּ֤ב – ִהּסִ ַוּיַ  11 
ִביב ָלִעיר. ִמּסָ

ַַ֔חר –  ֲע֣לֹות ַהּשׁ ֽ ּכַ  1� 
ר ֵהִאיר ַהּבֶֹקר. ֲאׁשֶ  ּכַ

ֲהגּו  ּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ פָּ֥ט ַהזֶּ֖ה – ּכְ ׁשְ ּמִ  ּכַ

ִמים ַהּקֹוְדִמים. ּיָ ּבַ

ְיתָ֨ה ָהעִ֥יר חֵֶ֛רם –  ְוָהֽ  1� 
ְמדּו. ֵבי ָהִעיר ֻיׁשְ ּתֹוׁשָ

ֲהרּו  ְמ֣רּו ִמן־ַהחֵֶ֔רם – ִהּזָ ׁשִ  1� 
ָלל. ָ  ֹלא ָלַקַחת ֵמַהּשׁ

ֶחְטאּו  א ּתֶ ּמָ ֲחרִ֖ימּו – ׁשֶ ן־ּתַ ֽ  ּפֶ
ָלל. ָ  ְוִתְקחּו ֵמַהּשׁ

ָרֵא֙ל ְלחֵֶ֔רם –  ֲחנֵ֤ה ִיׂשְ ְמתֶּ֞ם ֶאת־ַמֽ ְוׂשַ

ִביאּו ָאסֹון ַעל ָהָעם.  ּתָ
ִביאּו ָעָליו ָאסֹון. ַוֲֽעַכְרתֶּ֖ם אֹוֽתֹו – ּתָ

ָלל ְמֹיָעד  ָ אֹוצַ֥ר ְיהוָ֖ה ָיֽבֹוא – ַהּשׁ  1�
ֹאֶהל מֹוֵעד. ִמיָרה ּבְ ִלׁשְ

ַויַָּ֣רע – ֵהִריעּו. ָצֲעקּו ְצָעקֹות ְקָרב.  20 
ְבׁשּו. ֖דּו – ּכָ ְלּכְ ַוּֽיִ

ּבּוׁש ָהִעיר. עֵ֥ת ַההִ֖יא – ְלַאַחר ּכִ ּבָ  2� 
בֹוא ָעָליו ְקָלָלה.  ָא֨רּור ָהאִ֜יׁש - ּתָ
ר ִיְבֶנה ֶאת  ֲאׁשֶ ה – ּכַ דֶּ֔נָ ְבכֹ֣רֹו ְיַיּסְ ּבִ

כֹורֹו.  ְיסֹודֹות ַהחֹוָמה ָימּות ּבְ
יָה –  ָלֶתֽ  ּוִבְצִעי֖רֹו ַיצִּ֥יב ּדְ

ַער  ְמקֹומֹו ֶאת ׁשַ ר ַיֲעִמיד ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ִעיר. נֹו ַהּצָ ַהחֹוָמה ָימּות ּבְ

3. יש להניח שהיו המומים 
ומפוחדים. הם לא הבינו 

את פשר הטקס.
5. יש לאפשר לתלמידים 
להביע את הרגשתם לגבי 

הדרישה להחרים את 
כל יושבי הארץ: ביניהם 

ילדים, זקנים ונשים שאינם 
חיילים. חכמינו, שחיו 

מאוחר יותר באלף שנים 
מתקופת יהושע, הרגישו 
שחוק החרם אינו תואם 
את השקפתם המוסרית, 

ולכן פירשו אותו בדרכים 
חמורות פחות. 
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אֹוְמִרים: ׁשֶ ָיֵמינּו ּכְ ִנים ּבְ ּוְ ְלָמה ִמְתּכַ  .6
ין. ִהְלׁשִ ְלִמיד ׁשֶ ָלִדים ֶהְחִליטּו ְלַהְחִרים ֶאת ַהּתַ ַהּיְ  •  

ַאַחת ַהֲחנּויֹות.  ָסה ּבְ ְתּפְ ּנִ נּוָבה ׁשֶ ֹוְטִרים ֶהְחִרימּו ְסחֹוָרה ּגְ ַהּשׁ  •  

י ְיִריחֹו? ַע ַלֲעׂשֹות ְלַאְנׁשֵ ה ְיהֹוׁשֻ ָמה ִצּוָ א.    .7

ֶכם ַעל הֹוָרָאה זֹו? ְעּתְ ָמה ּדַ ב. 

ֵעת  ַחס ָלֶאְזָרִחים ּבְ נֹוֵגַע ַלּיַ ַצַה"ל ּבְ ֶמת ּבְ ּיֶ ה ַהּקַ ֻקּדָ ַמִהי ַהּפְ ג. 
א: ַטע ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ַהּקֶ ּתִ ִמְלָחָמה? ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ

ָלל?  ָ ֵהיָכן ַיְפִקידּו ַהּלֹוֲחִמים ֶאת ַהּשׁ א.   .8

ם?  ְוָקא ׁשָ ַמּדּוַע ּדַ ב. 

ּלֹא ָלַקַחת  ַע ׁשֶ ת ְיהֹוׁשֻ ֻקּדַ ֹמר ַעל ּפְ ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ִלׁשְ ג. 
ָלל?  ָ ֵמַהּשׁ

ַנַען  יַע ְלַעְמֵמי ּכְ ַע ִהּצִ הֹוׁשֻ ּיְ ירּו ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )ָחָז"ל(, ִהְסּבִ
ַע  יהֹוׁשֻ ֵחם ּבִ ֵרב ְוֶהְחִליט ְלִהּלָ ּסֵ יֶהם. ְוַרק ִמי ׁשֶ יל ֶאת ַחּיֵ ַנע ּוְלַהּצִ ְלִהּכָ

ָמָדה. ינֹו ְלַהׁשְ ּוְצָבאֹו ִנְגַזר ּדִ

ַנַען  יַע ְלַעְמֵמי ּכְ ַע ִהּצִ הֹוׁשֻ ּיְ ירּו ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )ָחָז"ל(, ִהְסּבִ
ַע  יהֹוׁשֻ ֵחם ּבִ ֵרב ְוֶהְחִליט ְלִהּלָ ּסֵ יֶהם. ְוַרק ִמי ׁשֶ יל ֶאת ַחּיֵ ַנע ּוְלַהּצִ ְלִהּכָ

ָמָדה. ינֹו ְלַהׁשְ ּוְצָבאֹו ִנְגַזר ּדִ

ים ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה ָהאֹוֶסֶרת ֲהִריַגת ֶאְזָרִחים  ָיֵמינּו, ָחְתמּו ָהַעּמִ ּבְ
ע  ֶבת ְלֶפׁשַ ים, ְזֵקִנים ִויָלִדים ֶנְחׁשֶ ָנׁשִ ִגיָעה ּבְ ֵאיָנם לֹוֲחִמים. ּפְ ׁשֶ

ט  ּפָ ֵבית ִמׁשְ ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה עֹוְמִדים ְלִדין ּבְ ֵפִרים ְסִעיף ֶזה ּבַ ִמְלָחָמה. ַהּמְ
ָרֵאל ֲחתּוָמה ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה. י. ְמִדיַנת ִיׂשְ יְנְלֻאּמִ ּבֵ

ִפים  ּתְ ּתַ ֵאיָנם ִמׁשְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֶרת ּבַ ִגיָעה ְמֻיּתֶ ד ְלָכל ּפְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ
ע.  ׁשַ ים ִמּפֶ לּות ּוְלֶהֶרג ַחּפִ ָלה, ְלִהְתַעּלְ ּפָ ד ְלַהׁשְ ִחיָמה. ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ ּלְ ּבַ

ְך ָיֳעַמד ְלִדין. ל ָהעֹוֵבר ַעל ּכָ ֵאּלּו נֹוְגִדים ֶאת רּוַח ַצַה"ל. ַחּיָ

ים ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה ָהאֹוֶסֶרת ֲהִריַגת ֶאְזָרִחים  ָיֵמינּו, ָחְתמּו ָהַעּמִ ּבְ
ע  ֶבת ְלֶפׁשַ ים, ְזֵקִנים ִויָלִדים ֶנְחׁשֶ ָנׁשִ ִגיָעה ּבְ ֵאיָנם לֹוֲחִמים. ּפְ ׁשֶ

ט  ּפָ ֵבית ִמׁשְ ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה עֹוְמִדים ְלִדין ּבְ ֵפִרים ְסִעיף ֶזה ּבַ ִמְלָחָמה. ַהּמְ
ָרֵאל ֲחתּוָמה ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה. י. ְמִדיַנת ִיׂשְ יְנְלֻאּמִ ּבֵ

ִפים  ּתְ ּתַ ֵאיָנם ִמׁשְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֶרת ּבַ ִגיָעה ְמֻיּתֶ ד ְלָכל ּפְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ
ע.  ׁשַ ים ִמּפֶ לּות ּוְלֶהֶרג ַחּפִ ָלה, ְלִהְתַעּלְ ּפָ ד ְלַהׁשְ ִחיָמה. ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ ּלְ ּבַ

ְך ָיֳעַמד ְלִדין. ל ָהעֹוֵבר ַעל ּכָ ֵאּלּו נֹוְגִדים ֶאת רּוַח ַצַה"ל. ַחּיָ

7. חשוב שהתלמידים 
יבינו שבימים קדומים 

עדיין לא היו דיני מלחמה, 
והשמדת אוכלוסייה 

הייתה מעשה מקובל בעמי 
האזור. 

8. התלמידים ישימו לב 
שלקיחת שלל הייתה 

מקובלת בתקופת יהושע. 
)גם כיום התופעה 

מקובלת, אף כי אינה 
חוקית במרבית הצבאות.( 
הפעם, הוקדש השלל לה' 

מאחר שהעיר נכבשה, 
לפי המספר, בעזרת נס. 

כמו כן, ביזה גורמת 
להתרופפות המשמעת 

ולשחיקה במוסריות של 
הלוחמים.
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ין. ִהְלׁשִ ְלִמיד ׁשֶ ָלִדים ֶהְחִליטּו ְלַהְחִרים ֶאת ַהּתַ ַהּיְ  •  

ַאַחת ַהֲחנּויֹות.  ָסה ּבְ ְתּפְ ּנִ נּוָבה ׁשֶ ֹוְטִרים ֶהְחִרימּו ְסחֹוָרה ּגְ ַהּשׁ  •  

י ְיִריחֹו? ַע ַלֲעׂשֹות ְלַאְנׁשֵ ה ְיהֹוׁשֻ ָמה ִצּוָ א.    .7

ֶכם ַעל הֹוָרָאה זֹו? ְעּתְ ָמה ּדַ ב. 

ֵעת  ַחס ָלֶאְזָרִחים ּבְ נֹוֵגַע ַלּיַ ַצַה"ל ּבְ ֶמת ּבְ ּיֶ ה ַהּקַ ֻקּדָ ַמִהי ַהּפְ ג. 
א: ַטע ַהּבָ ְקְראּו ֶאת ַהּקֶ ּתִ ִמְלָחָמה? ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ

ָלל?  ָ ֵהיָכן ַיְפִקידּו ַהּלֹוֲחִמים ֶאת ַהּשׁ א.   .8

ם?  ְוָקא ׁשָ ַמּדּוַע ּדַ ב. 

ּלֹא ָלַקַחת  ַע ׁשֶ ת ְיהֹוׁשֻ ֻקּדַ ֹמר ַעל ּפְ ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ִלׁשְ ג. 
ָלל?  ָ ֵמַהּשׁ

ַנַען  יַע ְלַעְמֵמי ּכְ ַע ִהּצִ הֹוׁשֻ ּיְ ירּו ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )ָחָז"ל(, ִהְסּבִ
ַע  יהֹוׁשֻ ֵחם ּבִ ֵרב ְוֶהְחִליט ְלִהּלָ ּסֵ יֶהם. ְוַרק ִמי ׁשֶ יל ֶאת ַחּיֵ ַנע ּוְלַהּצִ ְלִהּכָ

ָמָדה. ינֹו ְלַהׁשְ ּוְצָבאֹו ִנְגַזר ּדִ

ַנַען  יַע ְלַעְמֵמי ּכְ ַע ִהּצִ הֹוׁשֻ ּיְ ירּו ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )ָחָז"ל(, ִהְסּבִ
ַע  יהֹוׁשֻ ֵחם ּבִ ֵרב ְוֶהְחִליט ְלִהּלָ ּסֵ יֶהם. ְוַרק ִמי ׁשֶ יל ֶאת ַחּיֵ ַנע ּוְלַהּצִ ְלִהּכָ

ָמָדה. ינֹו ְלַהׁשְ ּוְצָבאֹו ִנְגַזר ּדִ

ים ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה ָהאֹוֶסֶרת ֲהִריַגת ֶאְזָרִחים  ָיֵמינּו, ָחְתמּו ָהַעּמִ ּבְ
ע  ֶבת ְלֶפׁשַ ים, ְזֵקִנים ִויָלִדים ֶנְחׁשֶ ָנׁשִ ִגיָעה ּבְ ֵאיָנם לֹוֲחִמים. ּפְ ׁשֶ

ט  ּפָ ֵבית ִמׁשְ ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה עֹוְמִדים ְלִדין ּבְ ֵפִרים ְסִעיף ֶזה ּבַ ִמְלָחָמה. ַהּמְ
ָרֵאל ֲחתּוָמה ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה. י. ְמִדיַנת ִיׂשְ יְנְלֻאּמִ ּבֵ

ִפים  ּתְ ּתַ ֵאיָנם ִמׁשְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֶרת ּבַ ִגיָעה ְמֻיּתֶ ד ְלָכל ּפְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ
ע.  ׁשַ ים ִמּפֶ לּות ּוְלֶהֶרג ַחּפִ ָלה, ְלִהְתַעּלְ ּפָ ד ְלַהׁשְ ִחיָמה. ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ ּלְ ּבַ

ְך ָיֳעַמד ְלִדין. ל ָהעֹוֵבר ַעל ּכָ ֵאּלּו נֹוְגִדים ֶאת רּוַח ַצַה"ל. ַחּיָ

ים ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה ָהאֹוֶסֶרת ֲהִריַגת ֶאְזָרִחים  ָיֵמינּו, ָחְתמּו ָהַעּמִ ּבְ
ע  ֶבת ְלֶפׁשַ ים, ְזֵקִנים ִויָלִדים ֶנְחׁשֶ ָנׁשִ ִגיָעה ּבְ ֵאיָנם לֹוֲחִמים. ּפְ ׁשֶ

ט  ּפָ ֵבית ִמׁשְ ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה עֹוְמִדים ְלִדין ּבְ ֵפִרים ְסִעיף ֶזה ּבַ ִמְלָחָמה. ַהּמְ
ָרֵאל ֲחתּוָמה ַעל ֲאָמַנת ֵז'ֵנָבה. י. ְמִדיַנת ִיׂשְ יְנְלֻאּמִ ּבֵ

ִפים  ּתְ ּתַ ֵאיָנם ִמׁשְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ֶרת ּבַ ִגיָעה ְמֻיּתֶ ד ְלָכל ּפְ ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ
ע.  ׁשַ ים ִמּפֶ לּות ּוְלֶהֶרג ַחּפִ ָלה, ְלִהְתַעּלְ ּפָ ד ְלַהׁשְ ִחיָמה. ַצַה"ל ִמְתַנּגֵ ּלְ ּבַ

ְך ָיֳעַמד ְלִדין. ל ָהעֹוֵבר ַעל ּכָ ֵאּלּו נֹוְגִדים ֶאת רּוַח ַצַה"ל. ַחּיָ

7. חשוב שהתלמידים 
יבינו שבימים קדומים 

עדיין לא היו דיני מלחמה, 
והשמדת אוכלוסייה 

הייתה מעשה מקובל בעמי 
האזור. 

8. התלמידים ישימו לב 
שלקיחת שלל הייתה 

מקובלת בתקופת יהושע. 
)גם כיום התופעה 

מקובלת, אף כי אינה 
חוקית במרבית הצבאות.( 
הפעם, הוקדש השלל לה' 

מאחר שהעיר נכבשה, 
לפי המספר, בעזרת נס. 

כמו כן, ביזה גורמת 
להתרופפות המשמעת 

ולשחיקה במוסריות של 
הלוחמים.
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ְזַמן ִמְלָחָמה ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים  ָלל ּבִ ָאסּור ָלַקַחת ׁשָ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .9
ְתבּו ַמִהי ַהַהְנָמָקה  ָלל. ּכִ ִריְך ְלַהְרׁשֹות ַלּלֹוֲחִמים ָלַקַחת ׁשָ ּצָ ׁשֶ

ְלָכל ַטֲעָנה.

ּבֹו ָנַהג  ָיֵמינּו, ֵמָהֹאֶפן ׁשֶ ָרֵאל ּוַמְנִהיָגיו ּבְ ָמה ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ַעם ִיׂשְ  .10
סּוק 17 ּוָפסּוק 23. ּה? ְראּו ּפָ ְחּתָ ּפַ ָרָחב ּוִבְבֵני ִמׁשְ ַע ּבְ ְיהֹוׁשֻ

ֵעז ִלְבנֹות ֵמָחָדׁש ֶאת  ּיָ ַע ֶאת ָהִאיׁש ׁשֶ ל ְיהֹוׁשֻ ֵאיזֹו ְקָלָלה ִקּלֵ ּבְ א.   .11
ְיִריחֹו ַהֲחֵרָבה?

ּדֹורֹות  ם ּבַ ֵאר ֲחֵרָבה ּגַ ָ ּשׁ ִריחֹו ּתִ ּיְ ַע ׁשֶ ֲערּו, ַמּדּוַע ָרָצה ְיהֹוׁשֻ ב. ׁשַ
ִאים? ַהּבָ

ׁש ַעל ְיֵדי  ה ִנְכּבָ ה ַעּתָ ּזֶ ְכָפר ׁשֶ ִהינּו ּבִ ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ִמים, ּבִ ת ַהּיָ ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ׁשֵ ּבְ
יִטים  ְכׁשִ ים ְוָלְקחּו ְלַעְצָמם ּתַ ּתִ ִלים ַלּבָ ּכֹוחֹוֵתינּו, ִנְכְנסּו ֲאָחִדים ֵמַהַחּיָ

ד, הּוא ָאַסף  ַפּקֵ ר ָרָאה זֹאת ַהּמְ ֲאׁשֶ ָפר. ּכַ ְזזּו ֶאת ַהּכְ ִטיִחים, ֵהם ּבָ ּוׁשְ
תּוב  ים ֶאת ֶזה? ֲהֵרי ּכָ ם עֹוׂשִ ִביל ָמה ַאּתֶ ׁשְ ה ְוָאַמר: ּבִ ֻלּגָ ל ַהּפְ ֶאת ּכָ

ִלים ְוָאַמר:  ִתיָקה, ְוָאז ָקם ַאַחד ַהַחּיָ ְרָרה ׁשְ ּתָ בֹז...". ִהׂשְ ּתֹוָרה: "לֹא ּתָ ּבַ
יד ַעל ָהִעְנָין  ד, ְלַהּגִ ַפּקֵ ָלָלם ָלבֹוז". ָמה ֵיׁש ְלָך, ַהּמְ ם: "ּוׁשְ תּוב ּגַ ֲאָבל ּכָ

ה?  ַהּזֶ
ָלָלם  ְ "ׁשּ יר ׁשֶ לֹמֹה ִיְצָחִקי )רש"י( ִהְסּבִ ן ר' ׁשְ ְרׁשָ ד: ַהּפַ ַפּקֵ ָעָנה לֹו ַהּמְ

ְזַמן  הּוא ָזקּוק לֹו ּבִ ָבא לֹוֵקַח ַרק ָמה ׁשֶ ַהּצָ ָלבֹוז" זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ
הּו  ֶ ר ָלַקַחת, ֲאָבל ָאסּור ָלַקַחת ַמּשׁ ל ִאם ֵאין ָמזֹון ֻמּתָ ּבּוׁש, ְלָמׁשָ ַהּכִ

ִדי. ֵאין ּבֹו צֶֹרְך ִמּיָ ׁשֶ
ה. ּזָ ּבִ נּו לֹא ָנַגע יֹוֵתר ּבַ ּלָ ה ׁשֶ ֻלּגָ ּפְ יָחה ַהּזֹאת ַאף ֶאָחד ּבַ ַאֲחֵרי ַהּשִׂ

יַח לֹוֲחִמים"( ֶפר "ׂשִ )ְלִפי ַהּסֵ

ׁש ַעל ְיֵדי  ה ִנְכּבָ ה ַעּתָ ּזֶ ְכָפר ׁשֶ ִהינּו ּבִ ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ִמים, ּבִ ת ַהּיָ ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ׁשֵ ּבְ
יִטים  ְכׁשִ ים ְוָלְקחּו ְלַעְצָמם ּתַ ּתִ ִלים ַלּבָ ּכֹוחֹוֵתינּו, ִנְכְנסּו ֲאָחִדים ֵמַהַחּיָ

ד, הּוא ָאַסף  ַפּקֵ ר ָרָאה זֹאת ַהּמְ ֲאׁשֶ ָפר. ּכַ ְזזּו ֶאת ַהּכְ ִטיִחים, ֵהם ּבָ ּוׁשְ
תּוב  ים ֶאת ֶזה? ֲהֵרי ּכָ ם עֹוׂשִ ִביל ָמה ַאּתֶ ׁשְ ה ְוָאַמר: ּבִ ֻלּגָ ל ַהּפְ ֶאת ּכָ

ִלים ְוָאַמר:  ִתיָקה, ְוָאז ָקם ַאַחד ַהַחּיָ ְרָרה ׁשְ ּתָ בֹז...". ִהׂשְ ּתֹוָרה: "לֹא ּתָ ּבַ
יד ַעל ָהִעְנָין  ד, ְלַהּגִ ַפּקֵ ָלָלם ָלבֹוז". ָמה ֵיׁש ְלָך, ַהּמְ ם: "ּוׁשְ תּוב ּגַ ֲאָבל ּכָ

ה?  ַהּזֶ
ָלָלם  ְ "ׁשּ יר ׁשֶ לֹמֹה ִיְצָחִקי )רש"י( ִהְסּבִ ן ר' ׁשְ ְרׁשָ ד: ַהּפַ ַפּקֵ ָעָנה לֹו ַהּמְ

ְזַמן  הּוא ָזקּוק לֹו ּבִ ָבא לֹוֵקַח ַרק ָמה ׁשֶ ַהּצָ ָלבֹוז" זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ
הּו  ֶ ר ָלַקַחת, ֲאָבל ָאסּור ָלַקַחת ַמּשׁ ל ִאם ֵאין ָמזֹון ֻמּתָ ּבּוׁש, ְלָמׁשָ ַהּכִ

ִדי. ֵאין ּבֹו צֶֹרְך ִמּיָ ׁשֶ
ה. ּזָ ּבִ נּו לֹא ָנַגע יֹוֵתר ּבַ ּלָ ה ׁשֶ ֻלּגָ ּפְ יָחה ַהּזֹאת ַאף ֶאָחד ּבַ ַאֲחֵרי ַהּשִׂ

יַח לֹוֲחִמים"( ֶפר "ׂשִ )ְלִפי ַהּסֵ

ָלל: ִלים ָלַקַחת ׁשָ ָרֵאל אֹוֵסר ַעל ַחּיָ ִיׂשְ ָבִאי ּבְ ַהחֹק ַהּצְ
ינֹו ַמֲאָסר  ה ּדִ ּזָ ַרץ ְלַבִית אֹו ָמקֹום ַאֵחר ָלבּוז ּבִ ּפָ ה אֹו ׁשֶ ּזָ ז ּבִ ּבָ ל ׁשֶ "ַחּיָ

ִנים."  ר ׁשָ ֶעׂשֶ

ָלל: ִלים ָלַקַחת ׁשָ ָרֵאל אֹוֵסר ַעל ַחּיָ ִיׂשְ ָבִאי ּבְ ַהחֹק ַהּצְ
ינֹו ַמֲאָסר  ה ּדִ ּזָ ַרץ ְלַבִית אֹו ָמקֹום ַאֵחר ָלבּוז ּבִ ּפָ ה אֹו ׁשֶ ּזָ ז ּבִ ּבָ ל ׁשֶ "ַחּיָ

ִנים."  ר ׁשָ ֶעׂשֶ

9. יש להניח שהתלמידים 
יבינו שהתמקדות בלקיחת 

שלל פוגעת בערנות 
ובדריכות של הלוחמים. 
במקום לעסוק במטרת 
המלחמה עוסקים במה 

ירוויחו ממנה, ואף רבים 
ביניהם על השלל. אולי 
יהיו תלמידים שיאמרו 

שהשלל הוא תמריץ עבור 
החיילים לנצח במלחמה.

10. כל אדם, אזרח מן 
השורה או מנהיג, צריך 

לקיים את הבטחותיו ואת 
ההסכמים שעשה. 

11. השארת יריחו וחומתה 
חרבים הוא נוהג המזכיר 
את הנס שאירע בכיבוש 

העיר לכל אחד שעובר 
במקום.
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ָאה ָה־20 ְנִפיַלת חֹוַמת ְיִריחֹו / ֵג'ייְמס ֶאְדִווין ֶמְק'קֹוֶנל, ַהּמֵ
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ל  ה ֶאת ִמְגּדַ ַכי ְוֶנְגּבָ מּו ַחְבֵרי ַיד ָמְרּדְ ּקְ ֵמָאז ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ְוַעד ָיֵמינּו, לֹא ׁשִ

ר  ּצֵ ֵדי ְלִהְתּבַ ָחְפרּו, ּכְ ָעלֹות ַהֲהָגָנה ׁשֶ ז ַעל ְיֵדי ִמְצַרִים ְוֶאת ַמֲעֶרֶכת ּתְ ֻהְפּגַ ִים ׁשֶ ַהּמַ

ִאים  ל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ּוב. ֵהם ָעׂשּו זֹאת ְלַמַען ֵיְדעּו ּכָ ּשׁ ְוִלְמנַֹע ֵמָהאֹוֵיב ִלְכּבׁש ֶאת ַהּיִ

ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות. ה ּבְ ַכי ְוֶנְגּבָ ל ַיד ָמְרּדְ בּוָרה ׁשֶ ַעל ֲעִמיַדת ַהּגְ

ל  ה ֶאת ִמְגּדַ ַכי ְוֶנְגּבָ מּו ַחְבֵרי ַיד ָמְרּדְ ּקְ ֵמָאז ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ְוַעד ָיֵמינּו, לֹא ׁשִ

ר  ּצֵ ֵדי ְלִהְתּבַ ָחְפרּו, ּכְ ָעלֹות ַהֲהָגָנה ׁשֶ ז ַעל ְיֵדי ִמְצַרִים ְוֶאת ַמֲעֶרֶכת ּתְ ֻהְפּגַ ִים ׁשֶ ַהּמַ

ִאים  ל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ּוב. ֵהם ָעׂשּו זֹאת ְלַמַען ֵיְדעּו ּכָ ּשׁ ְוִלְמנַֹע ֵמָהאֹוֵיב ִלְכּבׁש ֶאת ַהּיִ

ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות. ה ּבְ ַכי ְוֶנְגּבָ ל ַיד ָמְרּדְ בּוָרה ׁשֶ ַעל ֲעִמיַדת ַהּגְ

ע  ְפּגַ ּנִ ה ׁשֶ ֶנְגּבָ ִים ּבְ ל ַהּמַ ִמְגּדַ
ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ּבְ

רּו  ְחּפְ ּנֶ ֵגן ׁשֶ ֲחִפירֹות ַהּמָ
ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות  ּבְ

ר  ַכי. ֶאְפׁשָ ַיד ָמְרּדְ ּבְ
קֹום ֶאת  ּמָ ִלְראֹות ּבַ

ָרב ִעם  ֵדה ַהּקְ ְחזּור ׂשְ ׁשִ
ְצִרים ַהּמִ

התמונות באות להמחיש 
שגם בימינו חושבים 

שצריך להנציח אירועים 
חשובים לדורות הבאים. 

אפשר לשאול: כיצד הנציח 
כל אחד מהקיבוצים את 

הסבל ואת עמידת הגבורה 
במלחמת העצמאות?

יהושע פרק ז � �1

ֶּפֶרק ז

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ָספְגּו ַמּפָלָה ָקָׁשה 
ּבְנִָּסיֹון לִכְּבׁש ֶאת הָעִיר עַי

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-1

ָפסּוק 1  ר ּבְ ַסּפֵ ן ַהּמְ יר ַמּדּוַע ְמַצּיֵ ִנים ׁשֹוִנים ִנּסּו ְלַהְסּבִ ְרׁשָ ּפַ א.   .1
ַלל  ְ ַקח ִמּשׁ ּלָ ָעָכן ְלַבּדֹו הּוא ׁשֶ עֹוד ׁשֶ ָרֵאל ָמֲעלּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּכָ ׁשֶ

ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק(: ן ר' ּדָ ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ָהִעיר ְיִריחֹו. ִלְפֵניֶכם ֶהְסּבֵ

ַלל ְיִריחֹו ְלַעְצמֹו? ְ ָעָכן ָלַקח ִמּשׁ ִמי ֵאיָנם יֹוְדִעים ׁשֶ ב. 

ָלל: ָ ַקח ֵמַהּשׁ ּלָ ְחּתֹו ְלַאַחר ׁשֶ ּפַ ין ָעָכן ִלְבֵני ִמׁשְ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ִניר ּדִ

לֹוַמר ָלַקח ְלַעְצמֹו  ֵחֶרם", ּכְ הּוא "ָמַעל ּבַ ג. ֶנֱאַמר ַעל ָעָכן ׁשֶ
ל ָיֵמינּו? ִעְבִרית ׁשֶ ה "ִלְמֹעל" ּבָ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָלל. ָמה ּפֵ ָ  ֵמַהּשׁ

א: ַעּמּוד ַהּבָ ְגָמאֹות ּבָ ּדֻ ֵהָעְזרּו ּבַ

ֵני ֶזה ָאַמר: "ָחָטא  ְמרּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו. ּוִמּפְ ְמרּו ַעְצְמֶכם, ְוׁשִ ְמרּו ִמן ַהֵחֶרם" - ׁשִ "ׁשִ

ָבר. ַלל ְיִריחֹו ּדָ ְ ח ָאָדם ִמּשׁ ּלֹא ִיּקַ יחּו( ׁשֶ ּגִ ּלֹא ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם )לֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ָרֵאל", ִמּפְ ִיׂשְ

ֵני ֶזה ָאַמר: "ָחָטא  ְמרּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו. ּוִמּפְ ְמרּו ַעְצְמֶכם, ְוׁשִ ְמרּו ִמן ַהֵחֶרם" - ׁשִ "ׁשִ

ָבר. ַלל ְיִריחֹו ּדָ ְ ח ָאָדם ִמּשׁ ּלֹא ִיּקַ יחּו( ׁשֶ ּגִ ּלֹא ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם )לֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ָרֵאל", ִמּפְ ִיׂשְ

ה' ְוָלְקחּו ֵמַהֵחֶרם. ְגדּו ּבַ ְמֲע֧לּו – ּבָ ַוּיִ  1 
ַעס. ַֽחר־אַ֥ף ְיהוָ֖ה – ּכָ ַוּיִ

ם ִעיר. ָהעַ֞י – ׁשֵ  2 
רֹוָבה. ֲאׁשֶ֨ר ִעם - ַהּקְ

ף. ְטִריַח ּוְתַעּיֵ ע – ַאל ּתַ ַיּגַ ַאל־ּתְ  3

ם ָמקֹום. ָברִ֔ים – ׁשֵ ְ ַהּשׁ  � 
ֲחדּו ְמאֹוד. מַּ֥ס ְלַבב־ָהעָ֖ם – ּפָ ַוּיִ

ה ֲאדֹוָני. ׁשָ ַבּקָ בִּ֖י ֲאדֹנָ֑י – ּבְ  � 
ַרח ֵמאֹוְיָביו. ָראֵ֛ל עֶֹ֖רף – ּבָ ָהפְַ֧ך ִיׂשְ

יפּו אֹוָתנּו  ְוָנסַּ֣בּו ָעלֵ֔ינּו – ַיּקִ  � 
נּו. ֲחמּו ּבָ  ְוִיּלָ

.1.2

ג. מטרת הדוגמאות אינה 
רק לשונית. בעזרתן אפשר 
לבסס את ההבנה שמעילה 

פוגעת לא רק במוֵעל 
שבד"כ נתפס ונענש אלא 

גם בציבור שלם. 
)המשך בעמוד הבא(
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ֶּפֶרק ז

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ָספְגּו ַמּפָלָה ָקָׁשה 
ּבְנִָּסיֹון לִכְּבׁש ֶאת הָעִיר עַי

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-1

ָפסּוק 1  ר ּבְ ַסּפֵ ן ַהּמְ יר ַמּדּוַע ְמַצּיֵ ִנים ׁשֹוִנים ִנּסּו ְלַהְסּבִ ְרׁשָ ּפַ א.   .1
ַלל  ְ ַקח ִמּשׁ ּלָ ָעָכן ְלַבּדֹו הּוא ׁשֶ עֹוד ׁשֶ ָרֵאל ָמֲעלּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ּכָ ׁשֶ

ִוד ִקְמִחי )ָרָד"ק(: ן ר' ּדָ ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ָהִעיר ְיִריחֹו. ִלְפֵניֶכם ֶהְסּבֵ

ַלל ְיִריחֹו ְלַעְצמֹו? ְ ָעָכן ָלַקח ִמּשׁ ִמי ֵאיָנם יֹוְדִעים ׁשֶ ב. 

ָלל: ָ ַקח ֵמַהּשׁ ּלָ ְחּתֹו ְלַאַחר ׁשֶ ּפַ ין ָעָכן ִלְבֵני ִמׁשְ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ִניר ּדִ

לֹוַמר ָלַקח ְלַעְצמֹו  ֵחֶרם", ּכְ הּוא "ָמַעל ּבַ ג. ֶנֱאַמר ַעל ָעָכן ׁשֶ
ל ָיֵמינּו? ִעְבִרית ׁשֶ ה "ִלְמֹעל" ּבָ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָלל. ָמה ּפֵ ָ  ֵמַהּשׁ

א: ַעּמּוד ַהּבָ ְגָמאֹות ּבָ ּדֻ ֵהָעְזרּו ּבַ

ֵני ֶזה ָאַמר: "ָחָטא  ְמרּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו. ּוִמּפְ ְמרּו ַעְצְמֶכם, ְוׁשִ ְמרּו ִמן ַהֵחֶרם" - ׁשִ "ׁשִ

ָבר. ַלל ְיִריחֹו ּדָ ְ ח ָאָדם ִמּשׁ ּלֹא ִיּקַ יחּו( ׁשֶ ּגִ ּלֹא ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם )לֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ָרֵאל", ִמּפְ ִיׂשְ

ֵני ֶזה ָאַמר: "ָחָטא  ְמרּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו. ּוִמּפְ ְמרּו ַעְצְמֶכם, ְוׁשִ ְמרּו ִמן ַהֵחֶרם" - ׁשִ "ׁשִ

ָבר. ַלל ְיִריחֹו ּדָ ְ ח ָאָדם ִמּשׁ ּלֹא ִיּקַ יחּו( ׁשֶ ּגִ ּלֹא ָנְתנּו ֵעיֵניֶהם )לֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ָרֵאל", ִמּפְ ִיׂשְ

ה' ְוָלְקחּו ֵמַהֵחֶרם. ְגדּו ּבַ ְמֲע֧לּו – ּבָ ַוּיִ  1 
ַעס. ַֽחר־אַ֥ף ְיהוָ֖ה – ּכָ ַוּיִ

ם ִעיר. ָהעַ֞י – ׁשֵ  2 
רֹוָבה. ֲאׁשֶ֨ר ִעם - ַהּקְ

ף. ְטִריַח ּוְתַעּיֵ ע – ַאל ּתַ ַיּגַ ַאל־ּתְ  3

ם ָמקֹום. ָברִ֔ים – ׁשֵ ְ ַהּשׁ  � 
ֲחדּו ְמאֹוד. מַּ֥ס ְלַבב־ָהעָ֖ם – ּפָ ַוּיִ

ה ֲאדֹוָני. ׁשָ ַבּקָ בִּ֖י ֲאדֹנָ֑י – ּבְ  � 
ַרח ֵמאֹוְיָביו. ָראֵ֛ל עֶֹ֖רף – ּבָ ָהפְַ֧ך ִיׂשְ

יפּו אֹוָתנּו  ְוָנסַּ֣בּו ָעלֵ֔ינּו – ַיּקִ  � 
נּו. ֲחמּו ּבָ  ְוִיּלָ

.1.2

ג. מטרת הדוגמאות אינה 
רק לשונית. בעזרתן אפשר 
לבסס את ההבנה שמעילה 

פוגעת לא רק במוֵעל 
שבד"כ נתפס ונענש אלא 

גם בציבור שלם. 
)המשך בעמוד הבא(



י ַהֶחְבָרה. ַכְסּפֵ ָהעֹוֵבד ָמַעל ּבְ  •
ִמיָרה. ְ ּשׁ ם ּבַ ְרּדַ ּנִ ל ׁשֶ ִצין ַלַחּיָ ָך," ָאַמר ַהּקָ י ּבְ ַתּתִ ּנָ ֵאמּון ׁשֶ •  "ָמַעְלּתָ ּבָ  

ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ַמּדּוַע ה' ּכֹוֵעס ַעל ּבְ  .2

 
קּו.  ל ְלִמְקֶרה ָעָכן? ַנּמְ ׁשָ ָמה ַמְתִאים ַהּמָ ּבְ   .3

סֹוד ְלדֹודֹו ַעל  ר ּבְ ק ְוִסּפֵ ל ָעָכן לֹא ִהְתַאּפֵ נֹו ׁשֶ ּבְ ֵער ׁשֶ ְנׁשַ   .4
ֲעֵזע.  ִעיָלה. ַהּדֹוד ִהְזּדַ ַהּמְ

ַער? ָמה ָאַמר ַהּדֹוד, ָמה ָיַעץ? ר ַהּנַ ָמה ִסּפֵ  
יֵניֶהם. יָחה ּבֵ ְתבּו ֶאת ַהּשִׂ ַער ְלִדְבֵרי ַהּדֹוד? ּכִ יַצד ֵהִגיב ַהּנַ ּכֵ  

ה ֶחְטאֹו? ּלֶ רּור ְלָעָכן ִמי ֵיָעְנׁשּו ִאם ִיְתּגַ ֲערּו ַהִאם ָהָיה ּבָ ׁשַ  .5
ַנִים: ְ ֲחרּו ַאַחת ִמן ַהּשׁ ּבַ  

ל ַלה' ַאֲחֵרי  ּלֵ ְתּפַ ַע ַהּמִ מּות ְיהֹוׁשֻ יג ֶאת ּדְ ְלִמיִדים ַיּצִ ַאַחד ַהּתַ   •
מּוָנה. מּו ֶאת ַהּתְ ָלה. ַצּלְ ּפָ ַהּמַ

ה ַעל  ְתַוּדֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵאל ֶאת ָעָכן ּכְ ַע ְמַתׁשְ מּוָנה: ְיהֹוׁשֻ יגּו ּתְ • ַהּצִ
ל  ֲערּוָכה ׁשֶ מּוָנה. ּתּוְכלּו ַלֲעֹרְך ּתַ מּו ֶאת ַהּתְ ֶחְטאֹו. ַצְלּ

ְצלּוִמים. ַהּתַ

ן ִלְכּבׁש? ּוֵ ַע ִמְתּכַ הֹוׁשֻ ּיְ ָאה ׁשֶ ם ָהִעיר ַהּבָ ָמה ׁשֵ א.   .6
ל ָהִעיר ַעי? ָבִאי ׁשֶ ַע ַמהּו ּכֹוָחּה ַהּצְ ֵרר ְיהֹוׁשֻ ֵאיֶזה אֶֹפן ּבֵ ּבְ ב.   

ְסָקַנת  ְלחּו ָלַעי ִמּמַ ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ה ׁשֹוָנה ַמְסָקַנת ַהּמְ ּמֶ ּבַ ג. 
ְלחּו ִליִריחֹו? ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ַהּמְ

ר יֹוַחאי:  ְמעֹון ּבַ ָאַמר ר' ׁשִ
ַח ְוִהְתִחיל  ְסִפיָנה. ָנַטל ֶאָחד ֵמֶהם ַמְקּדֵ ִבים ּבִ ָהיּו יֹוׁשְ ל ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ

יו.  ְחּתָ  קֹוֵדַח ּתַ
ה? ב ְועֹוׂשֶ ה יֹוׁשֵ  ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו: ָמה ַאּתָ

י ֲאִני קֹוֵדַח?  ְחּתַ ת ָלֶכם? ֲהלֹא ּתַ  ָאַמר ָלֶהם: ָמה ִאְכּפַ
ע. ם ֲאַנְחנּו ִנְטּבַ ִפיָנה ּוְמִציִפים אֹוָתּה ּגַ ּסְ ִים עֹוִלים ּבַ ַהּמַ ׁשֶ ָאְמרּו לֹו: ּכְ

ה ד( ְקָרא ַרּבָ )ַוּיִ

ר יֹוַחאי:  ְמעֹון ּבַ ָאַמר ר' ׁשִ
ַח ְוִהְתִחיל  ְסִפיָנה. ָנַטל ֶאָחד ֵמֶהם ַמְקּדֵ ִבים ּבִ ָהיּו יֹוׁשְ ל ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ

יו.  ְחּתָ  קֹוֵדַח ּתַ
ה? ב ְועֹוׂשֶ ה יֹוׁשֵ  ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו: ָמה ַאּתָ

י ֲאִני קֹוֵדַח?  ְחּתַ ת ָלֶכם? ֲהלֹא ּתַ  ָאַמר ָלֶהם: ָמה ִאְכּפַ
ע. ם ֲאַנְחנּו ִנְטּבַ ִפיָנה ּוְמִציִפים אֹוָתּה ּגַ ּסְ ִים עֹוִלים ּבַ ַהּמַ ׁשֶ ָאְמרּו לֹו: ּכְ

ה ד( ְקָרא ַרּבָ )ַוּיִ

יִקים יֵטי ָזָהב ַעּתִ ְכִשׁ ַתּ
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אפשר לשאול: שערו 
איזה נזק עלול להיגרם 

לחברה ולעובדיה כתוצאה 
מהמעילה? שערו איזה 

נזק עלול להיגרם לבסיס 
הצבאי כתוצאה מהמעילה 

באמון שמעל החייל?
2. מדוע ה' כועס על בני 

ישראל? + דברי ר' שמעון 
בר יוחאי.

3. במה מתאים המשל 
למקרה עכן?

3. יש להפנות את תשומת 
לבם של התלמידים לכך 

ר מציין שהמפלה  שהמַסּפֵ
היא: א. עונש על חטא 

עכן. ב. המרגלים לא מסרו 
הערכת מצב מדויקת, ולכן 
נשלחו חיילים מעטים מדי 
ולא הוכנה תוכנית לכיבוש 

המקום. כאשר יש שתי 
סיבות - האחת סיבה של 

עונש מאלהים, והשנייה 
טעות אנוש, נוהגים לכנות 

זאת "סיבתיות כפולה".
יש להניח שעכן הכיר את 
התפיסה שהיתה קיימת 
בימים קדומים לפיה חל 

עונש גם על בני המשפחה 
העונש על חטאו של 

היחיד. בבחינת "אבות 
אכלו בוסר ושיני בנים 
תקהינה". אבל כדרכם 

של חוטאים הוא כנראה 
האמין שלא ייתפס.
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ַעי? ְלָחָמה ּבָ ָמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהּמִ א.   .7

ַעי?  ְלָחָמה ָהִראׁשֹוָנה ּבָ בּו ַהּלֹוֲחִמים ְלַאַחר ַהּמִ ָמה ָחׁשְ  ב. 

ל ָהָעם? ב רּוחֹו ׁשֶ ַעי ַעל ַמּצַ ָלה ּבָ ּפָ יָעה ַהּמַ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ  .8

ַעי?    ָלה ּבָ ּפָ ַע ְלַאַחר ַהּמַ יַצד ָנַהג ְיהֹוׁשֻ ּכֵ א.   .9

ַע? ל ְיהֹוׁשֻ ֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ְעּתְ ב. ָמה ּדַ

ַמְנִהיג?  ְנַהג ּכְ ּיִ ים ׁשֶ יַצד ֱהִייֶתם ְמַצּפִ ּכֵ ג. 

ָרֵאל עֶֹרף" הּוא "ַהּלֹוֲחִמים  ּטּוי "ָהַפְך ִיׂשְ רּוׁש ַהּבִ ירּו, ַמּדּוַע ּפֵ ַהְסּבִ א.   .10
ְרחּו"? ּבָ

ס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים" הּוא ַרק  ּמַ ּטּוי "ַוּיִ ַהּבִ ר ָלַדַעת ׁשֶ ֵאיְך ֶאְפׁשָ ב. 
ִמיד  ם" ֵאינֹו ּתָ ֲעלּו ָעָפר ַעל רֹאׁשָ ּטּוי "ַוּיַ ּטּוי ִצּיּוִרי, ְוִאּלּו ַהּבִ ּבִ

ּטּוי ִצּיּוִרי?  ּבִ

ּטּוִיים:  רּו ֶאת ַאַחד ַהּבִ ְרצּו, ַצּיְ ִאם ּתִ  .11 
ם". ֲעלּו ָעָפר ַעל רֹאׁשָ ס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים"            "ַוּיַ ּמַ "ַוּיִ

ר: ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

8. זו הזדמנות לשוחח 
עם הילדים על חשיבות 
האחריות ההדדית: "כל 
ישראל ערבים זה לזה". 
עכן, כמו כל עם ישראל, 
שמע את אזהרת יהושע 

שלקיחת שלל תגרום 
לאסון בעם, ובכל זאת, 

הוא לא התחשב ונהג 
כרצונו. מהסיפור אפשר 

ללמוד שהמעשה של 
היחיד משפיע לא אחת 
על החברה כולה. אפשר 
להזמין את התלמידים 

לספר על מקרים שבהם 
פשע או עברה של היחיד 

פועלים לרעת החברה 
כולה.

10. א. "הפך ישראל עורף" 
הוא ביטוי מושאל לנסיגה. 

כאשר הלוחמים בורחים 
הם מפנים את עורפם 

לשדה הקרב, כלומר הם 
מאפשרים לאויב לרדוף 

אחריהם.
אפשר לברר עם 

התלמידים את המושג 
"ביטוי ציורי" ו"ביטוי 

שאינו ציורי" בשאלה 10 
ולתת אותה כמטלת בית. 
כך יוכלו המורים לבדוק 

אם המושג "ביטוי ציורי" 
אכן מובן לתלמידים.

ב. הביטוי "וימס לבב העם 
ויהי למים" הוא ביטוי 

ציורי להתקף פחד. בשום 
מקרה הלב אינו נמס.

יש תרבויות שבהם עדיין 
מקובל לשים עפר על 

הראש לאות אבל.

חשוב שהדיון בשאלות 1, 8, 
10 יעורר את התלמידים 
להבין שמעילה היא פשע 
הגורם נזק לציבור שלם.
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ּטּוי ִצּיּוִרי?  ּבִ

ּטּוִיים:  רּו ֶאת ַאַחד ַהּבִ ְרצּו, ַצּיְ ִאם ּתִ  .11 
ם". ֲעלּו ָעָפר ַעל רֹאׁשָ ס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים"            "ַוּיַ ּמַ "ַוּיִ

ר: ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ

8. זו הזדמנות לשוחח 
עם הילדים על חשיבות 
האחריות ההדדית: "כל 
ישראל ערבים זה לזה". 
עכן, כמו כל עם ישראל, 
שמע את אזהרת יהושע 

שלקיחת שלל תגרום 
לאסון בעם, ובכל זאת, 

הוא לא התחשב ונהג 
כרצונו. מהסיפור אפשר 

ללמוד שהמעשה של 
היחיד משפיע לא אחת 
על החברה כולה. אפשר 
להזמין את התלמידים 

לספר על מקרים שבהם 
פשע או עברה של היחיד 

פועלים לרעת החברה 
כולה.

10. א. "הפך ישראל עורף" 
הוא ביטוי מושאל לנסיגה. 

כאשר הלוחמים בורחים 
הם מפנים את עורפם 

לשדה הקרב, כלומר הם 
מאפשרים לאויב לרדוף 

אחריהם.
אפשר לברר עם 

התלמידים את המושג 
"ביטוי ציורי" ו"ביטוי 

שאינו ציורי" בשאלה 10 
ולתת אותה כמטלת בית. 
כך יוכלו המורים לבדוק 

אם המושג "ביטוי ציורי" 
אכן מובן לתלמידים.

ב. הביטוי "וימס לבב העם 
ויהי למים" הוא ביטוי 

ציורי להתקף פחד. בשום 
מקרה הלב אינו נמס.

יש תרבויות שבהם עדיין 
מקובל לשים עפר על 

הראש לאות אבל.

חשוב שהדיון בשאלות 1, 8, 
10 יעורר את התלמידים 
להבין שמעילה היא פשע 
הגורם נזק לציבור שלם.
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 יְהֹוֻׁשַע ּגִּלָה ִמי לַָקח ִמן הֵַחֶרם 
וְעָכָן הֹודָה ּבָאְַׁשָמה 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 27-10

ֶניָך?" ה' יֹוֵדַע ֶאת  ה נֹוֵפל ַעל ּפָ ה ַאּתָ ַע: "ָלּמָ ה' אֹוֵמר ִליהֹוׁשֻ  .1
ֲערּו: ָמה ָרָצה ה' לֹוַמר  ַע ַיֲעֶנה. ׁשַ הֹוׁשֻ ּיְ ה ׁשֶ ׁשּוָבה ְוֵאינֹו ְמַצּפֶ ַהּתְ

ט ֶזה?  ּפָ ִמׁשְ ַע ּבְ ִליהֹוׁשֻ

ַקח  ּלָ ם ַהּמֹוֵעל ׁשֶ ַע ֶאת ׁשֵ ֲערּו: ַמּדּוַע לֹא ָאַמר ה' ִליהֹוׁשֻ ׁשַ  .2
ָלל?  ָ ֵמַהּשׁ

ִעיָלה?  ּמְ ם ּבַ ּלּו ֶאת ָהָאׁשֵ יַצד ּגִ ּכֵ א.   .3

ֲערּו: ַמּדּוַע ָחׁשּוב  ם. ׁשַ ה ֶאת ֶזהּות ָהָאׁשֵ ַהּגֹוָרל ָנַפל ְוִגָלּ ב. 
יו? מֹו ּפִ ָמה ּבְ ַאׁשְ ָעָכן יֹוֶדה ּבָ ַע ׁשֶ ִליהֹוׁשֻ

ל. ְפִסיק ְלִהְתַאּבֵ קֻ֣ם לְָ֑ך – ּתַ  10

רּו. ְקּ ֲחׁשּ֔ו – ׁשִ ֽ ּכִ  11

ַח. ְכ֜לּו... ָלקּו֙ם – ֹלא יּוְכלּו ְלַנּצֵ ְולֹ֨א ֻיֽ  12

ֶבט ִיְתָקֵרב  ל ׁשֵ ְוִנְקַרְבתֶּ֥ם – ּכָ  1� 
ַדע ֵמֵאיֶזה  ם ִיּוָ  ִלְפֵני ֲארֹון ה' ְוׁשָ

ֶבט ַהחֹוֵטא.  ׁשֵ
ר ַיֲעֶלה  דֶּ֨נּו ְיהוָ֜ה – ֲאׁשֶ ר־ִיְלּכְ ֲאׁשֶ

ּגֹוָרל. ּבַ

ַהּגֹוָרל  חֵֶ֔רם– ִמי ׁשֶ ְלכָּ֣ד ּבַ ַהּנִ  1� 
ָלל. ָ ָחָטא ְוָלַקח ֵמַהּשׁ  ַיְרֶאה ׁשֶ

ה ִנְבִזי. ה ַמֲעׂשֵ ְנָבלָ֖ה – ָעׂשָ

ֶבט ְיהּוָדה. ה – ׁשֵ ַמטֵּ֥ה ְיהּוָדֽ  1�

1. לסוג כזה של שאלה 
קוראים שאלה ֵרטורית. 

כלומר, השואל אינו מצפה 
לתשובה, אלא אומר את 

דבריו בצורת שאלה.
2. זהו אקט חינוכי: 

החיפוש, מציאת האשם, 
והענשתו יהיו פומביים, 

לעיני כל העם.
4. התלמידים יבינו 

שהפלת גורל אינה מוכיחה 
בהכרח את אשמת עכן. 

לכן יש צורך בהודאה.
 5. התלמידים יבינו 

 אחרי עיון באיור 
 שהמושג משפחה 

בתנ"ך שונה מהמושג 
בימינו. משפחה בתנ"ך 

היא המשפחה המורחבת.
 "בית אב" מקביל 

 למושג משפחה 
בימינו.

לאחר התבוננות
בתרשים אפשר לשאול 

 במה שונה המושג 
 משפחה בימינו 

 מהמושג משפחה 
במקרא?
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ה? ָעׂשָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ יר ָעָכן ֶאת ַהּמַ יַצד ִהְסּבִ ּכֵ א.   .4

רֹות ָעַבר ָעָכן? ּבְ ֶרת ַהּדִ ר ֵמֲעׂשֶ ּבֵ ַעל ֵאיֶזה ּדִ ב. 

ִמי ֶנֱעַנׁש ַיַחד ִעם ָעָכן? א.   .5

ירּו.  ֶכם ַעל ָהֹעֶנׁש? ַהְסּבִ ְעּתְ ָמה ּדַ ב. 

ְך. ירּו ַמּדּוַע ָנַהג ּכָ יֹוֵתר. ַהְסּבִ עֶֹנׁש ָחמּור ּבְ ַע ַמֲעִניׁש ֶאת ָעָכן ּבְ ְיהֹוׁשֻ  .6

ּלֹון. ּמִ קֹום "ֵעֶמק ָעכֹור"? ֵהָעְזרּו ּבַ ַמּדּוַע ָקְראּו ַלּמָ א.   .7

ֶהם ָקְראּו ְלָמקֹום ַעל  ּבָ ם זֹוְכִרים ִמְקִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ַהִאם ַאּתֶ ב. 
סּוִקים 32–33,  ֶרק כו ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ ָרה ּבֹו? ְראּו ּבְ ּקָ ם ֵארּוַע ׁשֶ ׁשֵ

סּוִקים 23-22. ֶרק טו ּפְ מֹות ּפֶ ְוַגם ׁשְ

ֶֹרׁש  ה ֵמַהּשׁ ֶהם ִמָלּ ׁש ּבָ ּיֵ ִבּטּוִיים ׁשֹוִנים ׁשֶ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ּבְ ג. 
ים ְוִכְתבּו  ּלִ ַמְחַסן ַהּמִ ּבְ ֹונֹות ׁשֶ רּויֹות ַהּשׁ ֶאְפׁשָ עכ"ר. ֵהָעְזרּו ּבָ

ד: ֻנּגָ ּטּוי ַהּמְ  ַמהּו ַהּבִ
ְלַמִים ֲעכּוִרים?  •  

ִליָחִסים ֲעכּוִרים?  •   
ַלֲאִויָרה ֲעכּוָרה?  •   

ים:  ַמְחַסן ִמּלִ
ים,   ְנִעיָמה יִנים,   ְצלּוִלים,   ְיִדידּוִתית,   ְטהֹוִרים,   ְיִדידּוִתּיִ ִקּ ּתַ

 

א:  ּפּור ַהּבָ ְך ֶאת ַהּסִ רּו ַעל ּכָ ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם ַמּדּוַע הֹוָדה ָעָכן. ֵהם ִסּפְ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ָרֵאל. ֲאִני חֹוֵטא ּוַמְחִטיא! מּוָטב ֲאִני  ׂשְ ים ִמּיִ ָעָכן ָאַמר ְלַעְצמֹו: ַעל ָיִדי ֶנֶהְרגּו ֲאָנׁשִ

ָלה )ָלָעם( ַעל ָיִדי.  ּקָ בֹוא ּתַ ַע, ְוַאל ּתָ רּוְך הּוא ְוִלְפֵני ְיהֹוׁשֻ דֹוׁש ּבָ אֹוֶדה ִלְפֵני ַהּקָ
ה, כג( ר ַרּבָ ִמְדּבָ )ּבְ

א:  ּפּור ַהּבָ ְך ֶאת ַהּסִ רּו ַעל ּכָ ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם ַמּדּוַע הֹוָדה ָעָכן. ֵהם ִסּפְ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ָרֵאל. ֲאִני חֹוֵטא ּוַמְחִטיא! מּוָטב ֲאִני  ׂשְ ים ִמּיִ ָעָכן ָאַמר ְלַעְצמֹו: ַעל ָיִדי ֶנֶהְרגּו ֲאָנׁשִ

ָלה )ָלָעם( ַעל ָיִדי.  ּקָ בֹוא ּתַ ַע, ְוַאל ּתָ רּוְך הּוא ְוִלְפֵני ְיהֹוׁשֻ דֹוׁש ּבָ אֹוֶדה ִלְפֵני ַהּקָ
ה, כג( ר ַרּבָ ִמְדּבָ )ּבְ

ָמה. ַאׁשְ ְוֶתן־֣לֹו תֹודָ֑ה – ּתֹוֶדה ּבָ  1� 
ר. ּקֵ ׁשַ ַכחֵ֖ד – ַאל ּתְ ַאל־ּתְ

ן, ָחָטאִתי. ָאְמנָ֗ה – ָאְמָנם ּכֵ  20

ְנָער. ְנָע֩ר – ְמִעיל ֵמֶאֶרץ ׁשִ ַאדֶֶּ֣רת ׁשִ  21 
 ְלׁשֹ֨ון ָזהָ֤ב – ּגּוׁש ָזָהב.

ִרים. ְטמּונִ֥ים – ֻמְסּתָ

יגּו אֹוָתם. קֻ֖ם – ִהּצִ ּצִ ַוּיַ  23

ִמיְדָך ה'. ְרךָ֥ ְיהוָ֖ה – ַיׁשְ ַיְעּכָ  2� 
ְסְק֥לּו אֹתָ֖ם – ָרְגמּו אֹוָתם   ַוּיִ

תּו. ּמֵ ֲאָבִנים ַעד ׁשֶ  ּבַ
ִתיַבת  עַ֚ד ַהיֹּ֣ום ַהזֶּ֔ה – ַעד יֹום ּכְ

ים.  ָבׂשִ ְרַות ֶצֶמר ּכְ ֶרת ּפַ ה ַאֶדּ ה ְלבּוׁשָ ָ ִאׁשּ
ָיֵמינּו( ְנַער )ִעיָרק ּבְ ׁשִ ָלה ּבְ ֶסל ִהְתּגַ ַהּפֶ

5. 6. בתקופות קודמות היו 
בני המשפחה נענשים יחד 
עם החוטא. כאשר הדור 

או הדורות הבאים נענשים 
על חטאי אבותיהם נוהגים 
לכנות זאת "גמול לדורות".

בימינו מקובל פחות 
להשתמש בפרוות בעלי 

חיים לצרכי אופנה 
ובמקום זאת משתמשים 
בפרוות סינטטיות משום 

צער בעלי חיים.   



יהושע פרק ז � ��

ה? ָעׂשָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ יר ָעָכן ֶאת ַהּמַ יַצד ִהְסּבִ ּכֵ א.   .4

רֹות ָעַבר ָעָכן? ּבְ ֶרת ַהּדִ ר ֵמֲעׂשֶ ּבֵ ַעל ֵאיֶזה ּדִ ב. 

ִמי ֶנֱעַנׁש ַיַחד ִעם ָעָכן? א.   .5

ירּו.  ֶכם ַעל ָהֹעֶנׁש? ַהְסּבִ ְעּתְ ָמה ּדַ ב. 

ְך. ירּו ַמּדּוַע ָנַהג ּכָ יֹוֵתר. ַהְסּבִ עֶֹנׁש ָחמּור ּבְ ַע ַמֲעִניׁש ֶאת ָעָכן ּבְ ְיהֹוׁשֻ  .6

ּלֹון. ּמִ קֹום "ֵעֶמק ָעכֹור"? ֵהָעְזרּו ּבַ ַמּדּוַע ָקְראּו ַלּמָ א.   .7

ֶהם ָקְראּו ְלָמקֹום ַעל  ּבָ ם זֹוְכִרים ִמְקִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ַהִאם ַאּתֶ ב. 
סּוִקים 32–33,  ֶרק כו ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ ָרה ּבֹו? ְראּו ּבְ ּקָ ם ֵארּוַע ׁשֶ ׁשֵ

סּוִקים 23-22. ֶרק טו ּפְ מֹות ּפֶ ְוַגם ׁשְ

ֶֹרׁש  ה ֵמַהּשׁ ֶהם ִמָלּ ׁש ּבָ ּיֵ ִבּטּוִיים ׁשֹוִנים ׁשֶ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ּבְ ג. 
ים ְוִכְתבּו  ּלִ ַמְחַסן ַהּמִ ּבְ ֹונֹות ׁשֶ רּויֹות ַהּשׁ ֶאְפׁשָ עכ"ר. ֵהָעְזרּו ּבָ

ד: ֻנּגָ ּטּוי ַהּמְ  ַמהּו ַהּבִ
ְלַמִים ֲעכּוִרים?  •  

ִליָחִסים ֲעכּוִרים?  •   
ַלֲאִויָרה ֲעכּוָרה?  •   

ים:  ַמְחַסן ִמּלִ
ים,   ְנִעיָמה יִנים,   ְצלּוִלים,   ְיִדידּוִתית,   ְטהֹוִרים,   ְיִדידּוִתּיִ ִקּ ּתַ

 

א:  ּפּור ַהּבָ ְך ֶאת ַהּסִ רּו ַעל ּכָ ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם ַמּדּוַע הֹוָדה ָעָכן. ֵהם ִסּפְ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ָרֵאל. ֲאִני חֹוֵטא ּוַמְחִטיא! מּוָטב ֲאִני  ׂשְ ים ִמּיִ ָעָכן ָאַמר ְלַעְצמֹו: ַעל ָיִדי ֶנֶהְרגּו ֲאָנׁשִ

ָלה )ָלָעם( ַעל ָיִדי.  ּקָ בֹוא ּתַ ַע, ְוַאל ּתָ רּוְך הּוא ְוִלְפֵני ְיהֹוׁשֻ דֹוׁש ּבָ אֹוֶדה ִלְפֵני ַהּקָ
ה, כג( ר ַרּבָ ִמְדּבָ )ּבְ

א:  ּפּור ַהּבָ ְך ֶאת ַהּסִ רּו ַעל ּכָ ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם ַמּדּוַע הֹוָדה ָעָכן. ֵהם ִסּפְ ֲחָכֵמינּו ׁשָ
ָרֵאל. ֲאִני חֹוֵטא ּוַמְחִטיא! מּוָטב ֲאִני  ׂשְ ים ִמּיִ ָעָכן ָאַמר ְלַעְצמֹו: ַעל ָיִדי ֶנֶהְרגּו ֲאָנׁשִ

ָלה )ָלָעם( ַעל ָיִדי.  ּקָ בֹוא ּתַ ַע, ְוַאל ּתָ רּוְך הּוא ְוִלְפֵני ְיהֹוׁשֻ דֹוׁש ּבָ אֹוֶדה ִלְפֵני ַהּקָ
ה, כג( ר ַרּבָ ִמְדּבָ )ּבְ

ָמה. ַאׁשְ ְוֶתן־֣לֹו תֹודָ֑ה – ּתֹוֶדה ּבָ  1� 
ר. ּקֵ ׁשַ ַכחֵ֖ד – ַאל ּתְ ַאל־ּתְ

ן, ָחָטאִתי. ָאְמנָ֗ה – ָאְמָנם ּכֵ  20

ְנָער. ְנָע֩ר – ְמִעיל ֵמֶאֶרץ ׁשִ ַאדֶֶּ֣רת ׁשִ  21 
 ְלׁשֹ֨ון ָזהָ֤ב – ּגּוׁש ָזָהב.

ִרים. ְטמּונִ֥ים – ֻמְסּתָ

יגּו אֹוָתם. קֻ֖ם – ִהּצִ ּצִ ַוּיַ  23

ִמיְדָך ה'. ְרךָ֥ ְיהוָ֖ה – ַיׁשְ ַיְעּכָ  2� 
ְסְק֥לּו אֹתָ֖ם – ָרְגמּו אֹוָתם   ַוּיִ

תּו. ּמֵ ֲאָבִנים ַעד ׁשֶ  ּבַ
ִתיַבת  עַ֚ד ַהיֹּ֣ום ַהזֶּ֔ה – ַעד יֹום ּכְ

ים.  ָבׂשִ ְרַות ֶצֶמר ּכְ ֶרת ּפַ ה ַאֶדּ ה ְלבּוׁשָ ָ ִאׁשּ
ָיֵמינּו( ְנַער )ִעיָרק ּבְ ׁשִ ָלה ּבְ ֶסל ִהְתּגַ ַהּפֶ

5. 6. בתקופות קודמות היו 
בני המשפחה נענשים יחד 
עם החוטא. כאשר הדור 

או הדורות הבאים נענשים 
על חטאי אבותיהם נוהגים 
לכנות זאת "גמול לדורות".

בימינו מקובל פחות 
להשתמש בפרוות בעלי 

חיים לצרכי אופנה 
ובמקום זאת משתמשים 
בפרוות סינטטיות משום 

צער בעלי חיים.   
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ֶּפֶרק ח

ּכִּבּוׁש הָעַי

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 8-1

ַע ְלִעידּוד ְמֻיָחד ֵמה'?  ַמּדּוַע ָזקּוק ְיהֹוׁשֻ  .1

ר ַלּלֹוֲחִמים ָלַקַחת ִמן  ַעם ֻמּתָ ה ְוַהּפַ ֻקּדָ ה ה' ֶאת ַהּפְ ּנָ ַמּדּוַע ׁשִ  .2
ָלל? ָ ַהּשׁ

סּוק 2 ֶאת  ְכִנית ְלִכּבּוׁש ָהַעי. ַהֲעִתיקּו ִמּפָ ַע ּתָ ה' ֵהִכין ִליהֹוׁשֻ  .3
ְכִנית.  ָתֵאר ֶאת ַהּתָ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָרב: ן ֶאת לֹוֲחָמיו ִלְקַראת ַהּקְ ַע ִאְרּגֵ ְיהֹוׁשֻ  .4

ל ָהאֹוְרִבים? ְפִקיָדם ׁשֶ ָמה ִיְהֶיה ּתַ א. 

ַע ַעל  ְיָלה. ַמּדּוַע ּפֹוֵקד ְיהֹוׁשֻ ּלַ ֶרְך ּבַ ּדֶ א ּבַ ה ְלִהְתַמּצֵ ָקׁשֶ ב. 
ְיָלה? ּלַ ְוָקא ּבַ יַע ְלַיֲעָדם ּדַ ָהאֹוְרִבים ְלַהּגִ

ַע  ָראׁשּות ְיהֹוׁשֻ ִרי ּבְ ַע ַהּכֹוַח ָהִעּקָ ְפִקיד ִנְדַרׁש ְלַבּצֵ ֵאיֶזה ּתַ ג. 
ּבּוׁש? ַמֲהַלְך ַהּכִ ּבְ

ַע ְללֹוֲחֵמי ָהַעי? ֵאיזֹו ַמְלּכֶֹדת ָטַמן ְיהֹוׁשֻ  .5

ִעְבִרית  קֹוָרן ּבָ ּמְ ים ֲחָדׁשֹות ׁשֶ ל ָיֵמינּו נֹוְצרּו ִמּלִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ  .6
ְקָרִאית. ַהּמִ

סּוק 2(? ה" )ּפָ ּזָ ה "ּבִ ּלָ ָמה ְמקֹור ַהּמִ א. 

נּוַעת ַהּצֹוִפים הּוא "ֱהֵיה ָנכֹון!" -  ל ּתְ ִסְסָמָתּה ׁשֶ  ב. 
סּוק 4(? ּטּוי )ּפָ ָנה? ַמהּו ְמקֹור ַהּבִ ּוָ ְלָמה ַהּכַ

סּוק 6(? קּות" )ּפָ ה "ִהְתַנּתְ ּלָ ָמה ְמקֹור ַהּמִ ג. 

סּוק 8(? ית" )ּפָ ה "ַמּצִ ּלָ ָמה ְמקֹור ַהּמִ ד. 

ְפַחד. חָ֔ת – ַאל ּתִ ירָ֣א ְוַאל־ּתֵ ַאל־ּתִ  1 
ָבא. ְלָחמָ֔ה – ַהּצָ עַ֣ם ַהּמִ

ָלל. בֹּ֣זּו ָלכֶ֑ם – ּתּוְכלּו ָלַקַחת ׁשָ ּתָ  2 
ִכין ְקבּוַצת  ים־ְלךָ֥ אֹרֵ֛ב – ּתָ  ׂשִ

ה ָלֶרַגע  ר ּוְתַחּכֶ ּתֵ ְסּתַ ּתִ ִלים ׁשֶ ַחּיָ
ְתִאים ִלְתֹקף. ַהּמַ

ְנכִֹנֽים - מּוָכִנים.  �

ִנְקרַ֖ב – ִנְתָקֵרב.  � 
ֲאַנְחנּו  ִנים ׁשֶ  ְונְַ֖סנּו – ַנֲעִמיד ּפָ

ּבֹוְרִחים.

יקֵ֤נּו אֹוָת֙ם ִמן־ָהעִ֔יר –  עַ֣ד ַהּתִ  � 
קּו ְוִיְתַרֲחקּו ֵמָהִעיר. ְתַנּתְ ּיִ ַעד ׁשֶ

ׁשּו. ְכּבְ תֶּ֖ם – ּתִ ְוֽהֹוַרׁשְ  �

ְרפּו. ׂשְ צִּ֤יתּו – ּתִ ּתַ  �

2. יש להניח שהתלמידים 
יעלו השערות שונות כגון: 

אין גוזרים על הציבור 
גזירה שאינו יכול לעמוד 

בה. ה' חשב שהדבר יעודד 
את בני ישראל לנצח 

ולזכות בשלל.
4. ב. התלמידים יבינו 

שבחסות החשכה הצליחו 
לוחמי יהושע לשמור על 

חשאיות.
ג. הכוח העיקרי יסיח 

את דעתם של לוחמי העי 
מהאורב. כמו כן, תפקידו 
לגרור את לוחמי העי אל 

מחוץ לחומות ולאפשר 
לאורב לשרוף את העיר. 

5. אנשי העי ימצאו את 
עצמם מחוץ לחומה כשהם 

לכודים בין האורב לבין 
הכוח העיקרי.
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יְהֹוֻׁשַע ּוצְבָאֹו ּכֹובְִׁשים ֶאת הָעַי

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 22-9

ָרב ָהִראׁשֹון ַעל ָהַעי? ַע ִמן ַהּקְ ֵאילּו ְלָקִחים ָלַמד ְלַעְצמֹו ְיהֹוׁשֻ  .1
ִאים:  ִעיִפים ַהּבָ ּסְ ֵהָעְזרּו ּבַ  

ל ָהאֹוֵיב? יַצד ֵיׁש ְלִהְתַיֵחס ְלכֹוחֹו ׁשֶ ּכֵ א. 

ָלל? ָ ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַהּשׁ ב. 

ֱאלִֹהים ַיֲעזֹר לֹו?  ֵדי ׁשֶ ם ּכְ יד ּוְלַקּיֵ ב ָהָעם ְלַהְקּפִ ַנאי ַחּיָ ַעל ֵאיֶזה ּתְ ג. 

ר  ְקבּוַצת ָהאֹוְרִבים ָחַזר ְלֵביתֹו ְוִסּפֵ ָהָיה ּבִ ֶאָחד ֵמַהּלֹוֲחִמים ׁשֶ  .2
יׁש  יו: ָמה ָרָאה, ָמה ִהְרּגִ ּפּור ִמּפִ רּו ֶאת ַהּסִ ָרב. ַסּפְ ִליָלָדיו ַעל ַהּקְ

חֹון? ּצָ ְרָפה ָהִעיר? ְלַאַחר ַהּנִ ׂשְ ּנִ ׁשֶ ידֹון? ּכְ ָרָאה ֶאת ַהּכִ ׁשֶ ּכְ

ין  יָחה ּבֵ ר ׂשִ  ִניר ִאּיֵ
ַעי: ׁשֹוְמֵרי ַהחֹוָמה ּבָ

ֵדי ְלַהֲעִביר הֹוָדעֹות ּוְפֻקּדֹות  ר ּכְ יֵרי ֶקׁשֶ ַמְכׁשִ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ּבְ  .3
ין ַהּלֹוֲחִמים. ּבֵ

ה ָלאֹוְרִבים? ֻקּדָ ַע ּפְ יַצד ֶהֱעִביר ְיהֹוׁשֻ ּכֵ  

ָפסּוק 22. ַע ֶאת לֹוֲחֵמי ָהַעי? ֵהָעְזרּו ּבְ ַרר ְיהֹוׁשֻ ן ּגָ ב ְמֻסּכָ ְלֵאיֶזה ַמּצָ  .4

ֲעַרב ָלַעי. ִמיָּ֣ם ָלעָ֑י – ִמּמַ  �

ִרי  ָבא ָהִעּקָ ְלָחמָ֜ה – ְוַהּצָ ְוָכל־ָהעָ֨ם ַהּמִ  11
ַע. ל ְיהֹוׁשֻ  ׁשֶ
נֶֶ֣גד – מּול.

ָראֵ֖ל ִלְפֵניהֶ֑ם –  נְָּ֥ג֛עּו ְיהֹוׁשַֻ֥ע ְוָכל־ִיׂשְ ַוּיִ  1�
ֵני  ֵהם ּבֹוְרִחים ִמּפְ ִנים ׁשֶ  ֶהֱעִמידּו ּפָ

ֵלי ָהַעי. ַחּיָ

ְלָחָמה. ֲֽע֗קּו – ֶנֶאְספּו ַלּמִ ּזָ ַוּיִ  1�

י  ַלּפֵ ידֹון ּכְ ִרים ֶאת ַהּכִ י֤דֹון – ּתָ ּכִ נְֵ֠טה ּבַ  1�
ֵנס ָלִעיר. ִסיָמן ָלאֹוֵרב ְלִהּכָ ַמְעָלה ּכְ

א־ָהיָ֨ה ָבהֶ֥ם ָידִַ֛ים ָל֖נּוס – ֹלא ָהָיה ָלֶהם  ְולֹֽ  20
ֵלט.  ְלָאן ְלִהּמָ

ַע  ף – ְצָבא ְיהֹוׁשֻ רֹוֵדֽ ֶנְהפְַּ֖ך ֶאל־ָהֽ

בֹוֵרַח ִהְתִחיל  ִנים ּכְ ֶהֱעִמיד ּפָ  ׁשֶ
ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ְצָבא ָהַעי.

ה – ָהאֹוְרִבים. ְואֵּ֨לֶ  22 
ֶאְמַצע. תֶָּ֔וְך – ּבָ  ּבַ

ַאר  ׁשְ ּנִ הּו ׁשֶ יט – ִמיׁשֶ רִ֥יד ּוָפִלֽ  ׂשָ

1. אסור לסמוך רק על 
נסים. אסור לזלזל באויב. 

צריך להשתמש בתכסיסים 
שיטעו את האויב. המפקד 
צריך לצאת בראש חייליו. 

• צריך לאפשר לחיילים 
לקחת שלל לעצמם, כדי 

 שלא יתפתו לחטוא. 
• הלקח העיקרי של סיפור 

העי הוא שה' לא יעזור 
לעם בכל מקרה; על העם 

להישמר מחטאים, ורק אז 
האל יהיה בעזרו.
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יְהֹוֻׁשַע ּוצְבָאֹו ּכֹובְִׁשים ֶאת הָעַי

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 22-9

ָרב ָהִראׁשֹון ַעל ָהַעי? ַע ִמן ַהּקְ ֵאילּו ְלָקִחים ָלַמד ְלַעְצמֹו ְיהֹוׁשֻ  .1
ִאים:  ִעיִפים ַהּבָ ּסְ ֵהָעְזרּו ּבַ  

ל ָהאֹוֵיב? יַצד ֵיׁש ְלִהְתַיֵחס ְלכֹוחֹו ׁשֶ ּכֵ א. 

ָלל? ָ ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַהּשׁ ב. 

ֱאלִֹהים ַיֲעזֹר לֹו?  ֵדי ׁשֶ ם ּכְ יד ּוְלַקּיֵ ב ָהָעם ְלַהְקּפִ ַנאי ַחּיָ ַעל ֵאיֶזה ּתְ ג. 

ר  ְקבּוַצת ָהאֹוְרִבים ָחַזר ְלֵביתֹו ְוִסּפֵ ָהָיה ּבִ ֶאָחד ֵמַהּלֹוֲחִמים ׁשֶ  .2
יׁש  יו: ָמה ָרָאה, ָמה ִהְרּגִ ּפּור ִמּפִ רּו ֶאת ַהּסִ ָרב. ַסּפְ ִליָלָדיו ַעל ַהּקְ

חֹון? ּצָ ְרָפה ָהִעיר? ְלַאַחר ַהּנִ ׂשְ ּנִ ׁשֶ ידֹון? ּכְ ָרָאה ֶאת ַהּכִ ׁשֶ ּכְ

ין  יָחה ּבֵ ר ׂשִ  ִניר ִאּיֵ
ַעי: ׁשֹוְמֵרי ַהחֹוָמה ּבָ

ֵדי ְלַהֲעִביר הֹוָדעֹות ּוְפֻקּדֹות  ר ּכְ יֵרי ֶקׁשֶ ַמְכׁשִ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ּבְ  .3
ין ַהּלֹוֲחִמים. ּבֵ

ה ָלאֹוְרִבים? ֻקּדָ ַע ּפְ יַצד ֶהֱעִביר ְיהֹוׁשֻ ּכֵ  

ָפסּוק 22. ַע ֶאת לֹוֲחֵמי ָהַעי? ֵהָעְזרּו ּבְ ַרר ְיהֹוׁשֻ ן ּגָ ב ְמֻסּכָ ְלֵאיֶזה ַמּצָ  .4

ֲעַרב ָלַעי. ִמיָּ֣ם ָלעָ֑י – ִמּמַ  �

ִרי  ָבא ָהִעּקָ ְלָחמָ֜ה – ְוַהּצָ ְוָכל־ָהעָ֨ם ַהּמִ  11
ַע. ל ְיהֹוׁשֻ  ׁשֶ
נֶֶ֣גד – מּול.

ָראֵ֖ל ִלְפֵניהֶ֑ם –  נְָּ֥ג֛עּו ְיהֹוׁשַֻ֥ע ְוָכל־ִיׂשְ ַוּיִ  1�
ֵני  ֵהם ּבֹוְרִחים ִמּפְ ִנים ׁשֶ  ֶהֱעִמידּו ּפָ

ֵלי ָהַעי. ַחּיָ

ְלָחָמה. ֲֽע֗קּו – ֶנֶאְספּו ַלּמִ ּזָ ַוּיִ  1�

י  ַלּפֵ ידֹון ּכְ ִרים ֶאת ַהּכִ י֤דֹון – ּתָ ּכִ נְֵ֠טה ּבַ  1�
ֵנס ָלִעיר. ִסיָמן ָלאֹוֵרב ְלִהּכָ ַמְעָלה ּכְ

א־ָהיָ֨ה ָבהֶ֥ם ָידִַ֛ים ָל֖נּוס – ֹלא ָהָיה ָלֶהם  ְולֹֽ  20
ֵלט.  ְלָאן ְלִהּמָ

ַע  ף – ְצָבא ְיהֹוׁשֻ רֹוֵדֽ ֶנְהפְַּ֖ך ֶאל־ָהֽ

בֹוֵרַח ִהְתִחיל  ִנים ּכְ ֶהֱעִמיד ּפָ  ׁשֶ
ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ְצָבא ָהַעי.

ה – ָהאֹוְרִבים. ְואֵּ֨לֶ  22 
ֶאְמַצע. תֶָּ֔וְך – ּבָ  ּבַ

ַאר  ׁשְ ּנִ הּו ׁשֶ יט – ִמיׁשֶ רִ֥יד ּוָפִלֽ  ׂשָ

1. אסור לסמוך רק על 
נסים. אסור לזלזל באויב. 

צריך להשתמש בתכסיסים 
שיטעו את האויב. המפקד 
צריך לצאת בראש חייליו. 

• צריך לאפשר לחיילים 
לקחת שלל לעצמם, כדי 

 שלא יתפתו לחטוא. 
• הלקח העיקרי של סיפור 

העי הוא שה' לא יעזור 
לעם בכל מקרה; על העם 

להישמר מחטאים, ורק אז 
האל יהיה בעזרו.
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ם הּוא ֶאת ְצָבא ָהַעי. ית ְותֹוֵקף ּגַ ִהּצִ ָניו ְותֹוֵקף ֶאת ְצָבא ָהַעי. ָהאֹוֵרב יֹוֵצא ֵמָהִעיר ׁשֶ ַע ַמְפֶנה ּפָ ג. ְצָבא ְיהֹוׁשֻ

ְלָחָמה ַעל ָהַעי: י ַהּמִ ַלּבֵ ׁשְ

א ֵמֲאחֹוֵרי ָהִעיר )ָהאֹוֵרב( ֵני ּתֹוֵקף, ֶחְלקֹו ִמְתַחּבֵ יתֹו ַמֲעִמיד ּפְ ַנִים: ַמְרּבִ ק ִלׁשְ ַע ְמֻחּלָ א. ְצָבא ְיהֹוׁשֻ

ַע ְצָבא ְיהֹוׁשֻ
ָהאֹוֵרב

תּוִחים. ָעִרים ַהּפְ ְ ֶרְך ַהׁשּ בֹוֵרַח. ְצָבא ָהַעי רֹוֵדף ַאֲחָריו. ָהאֹוֵרב ִנְכָנס ָלִעיר ּדֶ ִנים ּכְ ַע ַמֲעִמיד ּפָ ב. ְצָבא ְיהֹוׁשֻ

ַע ְצָבא ְיהֹוׁשֻ

ְצָבא ָהָעי
ָהאֹוֵרב

אפשר להציע לתלמידים 
למצוא את הפסוקים 
המתאימים לכל איור.
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ּגֹוָרלָם ֶׁשל ּתֹוָׁשבֵי הָעַי 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 29-23

ה ֶאְזָרִחים:  ה, ַהְרּבֵ ִחּלָ ָנה ּתְ ַכּוָ ַע, ּבְ ֵלי ְיהֹוׁשֻ ִמְלָחָמה זֹו ָהְרגּו ַחּיָ ּבְ א.   .1
י  ה ׁשֹוִנים ֻחּקֵ ּמֶ ִלים. ּבַ ים ּוְזֵקִנים ְולֹא ַרק ַחּיָ ְיָלִדים, ָנׁשִ

ַעי? ְלָחָמה ּבָ י ַהּמִ ָיֵמינּו ֵמֻחּקֵ ְלָחָמה ּבְ ַהּמִ

ָמה ָעׂשּו ְלֶמֶלְך ָהַעי?  ב. 

ָלל ְלַעְצָמם? ׁשָ ַע ּכְ ָמה ָלְקחּו לֹוֲחֵמי ְיהֹוׁשֻ  .2

ל ָהַעי ֶאת ּגֹוָרל ָהִעיר ְיִריחֹו? יר ּגֹוָרָלּה ׁשֶ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ א.   .3

ל ְיִריחֹו?  ּה ׁשֶ ל ָהַעי ֵמָעְנׁשָ ּה ׁשֶ ה ׁשֹוֶנה ָעְנׁשָ ּמֶ ּבַ ב. 

חֹון ַעל  ַע ִנּצָ ה' ִהְבִטיַח ִליהֹוׁשֻ ר ׁשֶ ַסּפֵ יׁש ַהּמְ ָעִמים ַמְדּגִ לֹוׁש ּפְ ׁשָ  .4
ה".  ֶנּנָ י ְבָיְדָך ֶאּתְ י ְבָיְדָך ֶאת ֶמֶלְך ָהָעי... ּוְנָתָנּה ה'... ּכִ  ָהַעי: "ָנַתּתִ

יׁש ֶאת ַהַהְבָטָחה? ר ּוַמְדּגִ ַסּפֵ ֵער ַמּדּוַע חֹוֵזר ַהּמְ ַהִאם ּתּוְכלּו ְלׁשַ

ְקָרִאית.  ִעְבִרית ַהּמִ קֹוָרן ּבָ ּמְ ים ֲחָדׁשֹות ׁשֶ ל ָיֵמינּו נֹוְצרּו ִמּלִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ  .5

סּוק 19(? ה "ַמְלּכֶֹדת" )ּפָ ּלָ ְקָרִאי ַלּמִ קֹור ַהּמִ ָמה ַהּמָ א. 

ְך"  ה "ְמַתּוֵ ּלָ ֶוְך" ְלֵבין ַהּמִ ְקָרִאית "ּתָ ה ַהּמִ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ ב. 
ִמּלֹון. ל ָיֵמינּו? ֵהָעְזרּו ּבְ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ

ֵאיזֹו  ֵדי ְלָתֵאר ָצָבא ּבֹוֵרַח. ּבְ נּוסּו" ּכְ ה "ַוּיָ ּלָ ּמִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ ַהּמְ ג. 
ל ָצָבא?  ֵדי ְלָתֵאר ְמנּוָסה ׁשֶ ל ָיֵמינּו ּכְ ִעְבִרית ׁשֶ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ה ִמׁשְ ִמָלּ

ֹוֶנה?  יֵניֶהן? ָמה ַהּשׁ ִריד" - ָמה ַהּדֹוֶמה ּבֵ ִליט" ְו"ׂשָ "ָפּ ד. 
ִריד ּוָפִליט". ַאר ׂשָ ּטּוי: "לֹא ִנׁשְ ּבִ ּמּוׁש ּבַ ְגָמה ְלׁשִ ְתבּו ּדֻ ּכִ   

ָמָמה ָלֶנַצח. ל־עֹוָל֙ם – ׁשְ ּתֵ  2�

ֶמׁש. ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ֶמׁש֩ – ִעם ׁשְ ֶ ּוְכ֣בֹוא ַהּשׁ  2� 
תֹו. ִוּיָ ִנְבָל֣תֹו – ּגְ

ֶפֶרק, קֹוְרִאים ָלּה  ָעִמים ֲאָחדֹות ּבְ ִהיא חֹוֶזֶרת ּפְ ּום ׁשֶ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמּשׁ ה ְמֻסּיֶ ר ִמּלָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶרק. ּפֶ ה זֹו ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוֵרא ְורֹוֶמֶזת לֹו ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ ה ַמְנָחה. ִמָלּ ִמָלּ

1. חשוב לחזור ולהדגיש 
שאי אפשר למדוד את 

מעשי צבא יהושע לפי דיני 
המלחמה הנהוגים בימינו, 

שכן בתקופה הקדומה 
מוסר המלחמה היה שונה 
ולא היו חוקים שהגבילו 

את האכזריות וההרג. 

4. המספר מעוניין 
שהקוראים יבינו שיד 
ה' גרמה לניצחון על 

העי. החזרה על המילים 
מהשורש נת"ן באה 

להדגיש רעיון זה. 
למילה חוזרת מסוג זה 

קוראים "ַמנחה".

5.ג. משתמשים במילים 
"תבוסה" או "נסיגה".

בחירת המילה מעידה על 
עמדת המספר. כשאומרים 

"וינוסו" מתכוונים 
לבריחה לא מסודרת 

בניגוד ל"נסיגה" שהיא 
עזיבה מסודרת כשבראש 

הולך המפקד.
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ּגֹוָרלָם ֶׁשל ּתֹוָׁשבֵי הָעַי 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 29-23

ה ֶאְזָרִחים:  ה, ַהְרּבֵ ִחּלָ ָנה ּתְ ַכּוָ ַע, ּבְ ֵלי ְיהֹוׁשֻ ִמְלָחָמה זֹו ָהְרגּו ַחּיָ ּבְ א.   .1
י  ה ׁשֹוִנים ֻחּקֵ ּמֶ ִלים. ּבַ ים ּוְזֵקִנים ְולֹא ַרק ַחּיָ ְיָלִדים, ָנׁשִ

ַעי? ְלָחָמה ּבָ י ַהּמִ ָיֵמינּו ֵמֻחּקֵ ְלָחָמה ּבְ ַהּמִ

ָמה ָעׂשּו ְלֶמֶלְך ָהַעי?  ב. 

ָלל ְלַעְצָמם? ׁשָ ַע ּכְ ָמה ָלְקחּו לֹוֲחֵמי ְיהֹוׁשֻ  .2

ל ָהַעי ֶאת ּגֹוָרל ָהִעיר ְיִריחֹו? יר ּגֹוָרָלּה ׁשֶ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ א.   .3

ל ְיִריחֹו?  ּה ׁשֶ ל ָהַעי ֵמָעְנׁשָ ּה ׁשֶ ה ׁשֹוֶנה ָעְנׁשָ ּמֶ ּבַ ב. 

חֹון ַעל  ַע ִנּצָ ה' ִהְבִטיַח ִליהֹוׁשֻ ר ׁשֶ ַסּפֵ יׁש ַהּמְ ָעִמים ַמְדּגִ לֹוׁש ּפְ ׁשָ  .4
ה".  ֶנּנָ י ְבָיְדָך ֶאּתְ י ְבָיְדָך ֶאת ֶמֶלְך ָהָעי... ּוְנָתָנּה ה'... ּכִ  ָהַעי: "ָנַתּתִ

יׁש ֶאת ַהַהְבָטָחה? ר ּוַמְדּגִ ַסּפֵ ֵער ַמּדּוַע חֹוֵזר ַהּמְ ַהִאם ּתּוְכלּו ְלׁשַ

ְקָרִאית.  ִעְבִרית ַהּמִ קֹוָרן ּבָ ּמְ ים ֲחָדׁשֹות ׁשֶ ל ָיֵמינּו נֹוְצרּו ִמּלִ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ  .5

סּוק 19(? ה "ַמְלּכֶֹדת" )ּפָ ּלָ ְקָרִאי ַלּמִ קֹור ַהּמִ ָמה ַהּמָ א. 

ְך"  ה "ְמַתּוֵ ּלָ ֶוְך" ְלֵבין ַהּמִ ְקָרִאית "ּתָ ה ַהּמִ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ ב. 
ִמּלֹון. ל ָיֵמינּו? ֵהָעְזרּו ּבְ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ

ֵאיזֹו  ֵדי ְלָתֵאר ָצָבא ּבֹוֵרַח. ּבְ נּוסּו" ּכְ ה "ַוּיָ ּלָ ּמִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ ַהּמְ ג. 
ל ָצָבא?  ֵדי ְלָתֵאר ְמנּוָסה ׁשֶ ל ָיֵמינּו ּכְ ִעְבִרית ׁשֶ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ה ִמׁשְ ִמָלּ

ֹוֶנה?  יֵניֶהן? ָמה ַהּשׁ ִריד" - ָמה ַהּדֹוֶמה ּבֵ ִליט" ְו"ׂשָ "ָפּ ד. 
ִריד ּוָפִליט". ַאר ׂשָ ּטּוי: "לֹא ִנׁשְ ּבִ ּמּוׁש ּבַ ְגָמה ְלׁשִ ְתבּו ּדֻ ּכִ   

ָמָמה ָלֶנַצח. ל־עֹוָל֙ם – ׁשְ ּתֵ  2�

ֶמׁש. ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ֶמׁש֩ – ִעם ׁשְ ֶ ּוְכ֣בֹוא ַהּשׁ  2� 
תֹו. ִוּיָ ִנְבָל֣תֹו – ּגְ

ֶפֶרק, קֹוְרִאים ָלּה  ָעִמים ֲאָחדֹות ּבְ ִהיא חֹוֶזֶרת ּפְ ּום ׁשֶ ֶמת ּבֹוֶלֶטת ִמּשׁ ה ְמֻסּיֶ ר ִמּלָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶרק. ּפֶ ה זֹו ַמְדִריָכה ֶאת ַהּקֹוֵרא ְורֹוֶמֶזת לֹו ַעל ַרְעיֹון ָחׁשּוב ּבַ ה ַמְנָחה. ִמָלּ ִמָלּ

1. חשוב לחזור ולהדגיש 
שאי אפשר למדוד את 

מעשי צבא יהושע לפי דיני 
המלחמה הנהוגים בימינו, 

שכן בתקופה הקדומה 
מוסר המלחמה היה שונה 
ולא היו חוקים שהגבילו 

את האכזריות וההרג. 

4. המספר מעוניין 
שהקוראים יבינו שיד 
ה' גרמה לניצחון על 

העי. החזרה על המילים 
מהשורש נת"ן באה 

להדגיש רעיון זה. 
למילה חוזרת מסוג זה 

קוראים "ַמנחה".

5.ג. משתמשים במילים 
"תבוסה" או "נסיגה".

בחירת המילה מעידה על 
עמדת המספר. כשאומרים 

"וינוסו" מתכוונים 
לבריחה לא מסודרת 

בניגוד ל"נסיגה" שהיא 
עזיבה מסודרת כשבראש 

הולך המפקד.
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ֶּפֶרק ט

 ִמְׁשלַַחת ֵמהָעִיר ּגִבְעֹון ֶׁשּבִכְנַעַן 
ַמּגִיעָה לְַמֲחנֵה יְִׂשָראֵל

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 15-1

ה ֶאָחד  יֵניֶהם ּפֶ ים ּבֵ ַנַען ְלַהְסּכִ י ּכְ ל ַעּמֵ ָלִכים ׁשֶ ַרם ַלּמְ ָמה ּגָ א.   .1
ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ף ֶנֶגד ּבְ ּתָ ְמׁשֻ ֵחם ּבִ ְלִהּלָ

אֹוְמִרים: ַיְלֵדי  ׁשֶ ל ּכְ ה ֶאָחד", ְלָמׁשָ ּטּוי "ּפֶ ּבִ ִנים ּבַ ּוְ ְלָמה ִמְתּכַ ב. 
ֲעֵלי ְצָרִכים  ב ְלֶעְזַרת ְיָלִדים ּבַ ה ֶאָחד ְלִהְתַנּדֵ ה ֶהְחִליטּו ּפֶ ּתָ ַהּכִ

ְמֻיָחִדים? 

ַנַען?  י ּכְ ְבעֹון ִלְבִרית ַעּמֵ ֵבי ּגִ ֲערּו ַמּדּוַע לֹא ִהְצָטְרפּו ּתֹוׁשָ ׁשַ  .2

נּות  ְמעּו ַעל ִהְתַאְרּגְ ָ ּשׁ ְבעֹון ְלַאַחר ׁשֶ י ּגִ ין ַאְנׁשֵ יָחה ּבֵ ְמֵין ׂשִ ר ּדִ ַאּיֵ ִניר ַהּמְ
ִאּיּור. נּו ּבָ ָרֵאל. ַעּיְ ְבֵני ִיׂשְ ָלִכים ְלִמְלָחָמה ּבִ ַהּמְ

ָנה  ּוָ אן ַהּכַ ְרדֵּ֜ן – ּכָ עֵֶ֨בר ַהּיַ ּבְ  1 
ֲעָרִבי, ִלְכַנַען. ן ַהּמַ ְרּדֵ ְלֵעֶבר ַהּיַ

פּו. ֣צּו – ִהְתַאּסְ ְתַקּבְ ֽ ַוּיִ  2 
ם. ּלָ ַמת ּכֻ ַהְסּכָ ד – ּבְ פֶּ֖ה ֶאָחֽ

ֶקר. ׁשֶ אּות, ּבְ ַרּמָ ָעְרמָ֔ה – ּבְ ּבְ  � 
ָנה  ּוָ ְרֶאה ַהּכַ ּנִ ְצַטיָּ֑רּו – ּכַ  ַוּיִ

ְצַטְידּו, ָלְקחּו ֵצָדה.  ַוִיּ
ים ּוִמְתּפֹוְרִרים. ׁשִ ּמָ ִלי֙ם – ְמׁשֻ  ּבָ

 ְונֹא֥דֹות יִַ֨י֙ן – ֵמיִמּיֹות ֲעׂשּויֹות עֹור.

עִ֖ים – ִעם ְסָדִקים ְוחֹוִרים.  ּוְמֻבּקָ
ֲחָבִלים.. ים – ְקׁשּוִרים ּבַ ָרִרֽ ּוְמצֹֽ

אֹו֙ת – ַנֲעַלִים  ֤לֹות ּוְמֻטּלָ ּוְנָע֨לֹות ּבָ  �

1. הם חששו שגורלם יהיה 
כגורל העי, וקיוו שבעזרת 
הברית יצליחו לגבור על 

יהושע וצבאו.
2. יש להניח שהתלמידים 

יבינו שהם לא האמינו 
שברית המלכים תנצח את 

יהושע.

יהושע פרק ט � �1

ְבעֹון "ָלְקחּו" - ָמה ָלְקחּו? ֵבי ִגּ ּתֹוׁשָ תּוב ׁשֶ סּוק ּכָ ּפָ ּבַ  .3

ְכְנעֹו ִלְכֹרת  ֵדי ְלׁשַ ַע ּכְ ְבעֹון ַעל ְיהֹוׁשֻ ֵבי ִגּ יַצד ֶהֱעִרימּו ּתֹוׁשָ ּכֵ א.   .4
ִרית? ם ּבְ ִעּמָ

ֶרק כ,  ָבִרים ּפֶ ֵסֶפר ּדְ תּוב ּבְ ּכָ ַמּדּוַע ָעׂשּו ֹזאת? ֵהָעְזרּו ּבַ ב. 
סּוִקים 16, 17. ּפְ

֙ר ְיהוָ֣ה ֱאלֹהֶ֔יָך נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ ַנֲֽחלָ֑ה לֹ֥א ְתַחיֶּ֖ה  ה ֲאׁשֶ י֙ם ָהאֵּ֔לֶ ַעּמִ ָערֵ֤י ָהֽ רַ֗ק ֵמֽ
ִחוִּ֖י*  ִרזִּ֔י ַהֽ ַנֲֽענִ֣י ְוַהּפְ ֱאמִֹר֙י ַהּכְ ִחתִּ֤י ְוָהֽ ֲחִרימֵ֗ם ַהֽ ֽ י־ַהֲחרֵ֣ם ּתַ ֽ ה;  ּכִ ָמֽ ל־ְנׁשָ ּכָ

יָך. ךָ֖ ְיהוָ֥ה ֱאלֶֹהֽ ֲֽאׁשֶ֥ר ִצּוְ ְוַהְיבּוסִ֑י ּכַ

י.    ְבעֹון ָהיּו ֵחֶלק ֵמַהִחּוִ ֵבי ָהִעיר ִגּ * ּתֹוׁשָ

אנּו"  ְבעֹוִנית: "ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ּבָ ַלַחת ַהּגִ ׁשְ ל ַהּמִ עּון ׁשֶ ַמּדּוַע ַהּטִ ג. 
ֶרק כ,  ָבִרים ּפֶ ֵסֶפר ּדְ תּוב ּבְ ּכָ ִרית? ֵהָעְזרּו ּבַ ִריַתת ּבְ יק ּכְ ַמְצּדִ

סּוִקים: 10, 11: ּפְ

ֽלֹום. חֵ֖ם ָעלֶ֑יָה ְוָקרָ֥אָת ֵאלֶ֖יָה ְלׁשָ י־ִתְקרַ֣ב ֶאל־עִ֔יר ְלִהּלָ ֽ  ּכִ

ְה֥יּו ְלךָ֛  ְמָצא־בָּ֗ה ִיֽ ל־ָהעָ֣ם ַהּנִ ְתחָ֖ה לְָ֑ך ְוָהיָ֞ה ּכָ ַעְנךָ֔ ּוָפֽ ֽ ֣לֹום ּתַ ְוָהָי֙ה ִאם־ׁשָ
ָלמַ֖ס ַוֲֽעָבֽדּוָך.

רּו  ֶרְך". ַחּבְ ּטּוי "ֵציָדה ַלּדֶ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ם ּבָ ּגַ א.   .5
ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ִמׁשְ

ם "ֵציָדִנית"  ֵ ל ָיֵמינּו ָקְבעּו ֶאת ַהּשׁ ִעְבִרית ׁשֶ ֲערּו ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ ב. 
יְקִניִקים. דֹוָלה ְלִאְחסּון ָמזֹון ְלִטּיּוִלים אֹו ְלּפִ ְלֻקְפָסה ּגְ

 
ְבעֹוִנים? יֵאי ָהֵעָדה ַלּגִ ַע ּוְנׂשִ ָמה ִהְבִטיחּו ְיהֹוׁשֻ  .6

ְבעֹוִנים?  ִרית ִעם ַהּגִ ַע ִמֵהר ִלְכֹרת ּבְ הֹוׁשֻ ּיְ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים לֹוַמר ׁשֶ  .7
ַעד ְוֶנֶגד.  ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ ּכִ

ָלל  הּו נֹוֲהִגים ְלִפי ַהּכְ ִמיׁשֶ ר לֹא נֹוְתִנים ֵאמּון ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ  .8 
ֵדהּו".  ֵדהּו ְוָחׁשְ ּבְ  "ּכַ

ר? ֻסּפָ ין ִאְמָרה זֹו ְלֵבין ַהּמְ ר ּבֵ ׁשֶ א ֹנאד ַמִים ָעׂשּוי ֵמעֹור. ָמה ַהּקֶ  ִאיׁש נֹוׂשֵ
ָאה ַה־19. ל ַהחֹוֵקר ִויְלסֹון, ַהּמֵ ִצּיּור ׁשֶ

י ָהָעם. ּדֵ ָראֵ֗ל – ִנְכּבְ אִ֣יׁש ִיׂשְ  �

ְכַנַען. תֹוְך ַאְרִצי, ּבִ ֙י – ּבְ ִקְרּבִ ּבְ  � 
ְכָרת־( – ֹלא אּוַכל  ְואֵ֖יְך אכרות־ )ֶאֽ

ִרית. ֶזה ִלְכֹרת ּבְ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ

ׁש ּבֹו ְנֻקּדֹות ֹעֶבׁש. ּיֵ ים – ׁשֶ ִדֽ ִנּקֻ  12

ִסיָמן  ידָ֑ם – ּכְ ֲאָנׁשִ֖ים ִמּצֵ ְק֥חּו ָהֽ ַוּיִ  1�

הגבעונים הערימו כדי 
להציל את חייהם. זו 

הזדמנות לערוך דיון מתי 
מותר לרמות ומתי אסור. 

התלמידים יבינו שכדי 
להציל את החיות מותר 

לרמות. ייתכן ויהיו ילדים 
שיציינו גם בשואה התחזו 
יהודים לגויים כדי להינצל 

ממוות.



יהושע פרק ט � �1

ְבעֹון "ָלְקחּו" - ָמה ָלְקחּו? ֵבי ִגּ ּתֹוׁשָ תּוב ׁשֶ סּוק ּכָ ּפָ ּבַ  .3

ְכְנעֹו ִלְכֹרת  ֵדי ְלׁשַ ַע ּכְ ְבעֹון ַעל ְיהֹוׁשֻ ֵבי ִגּ יַצד ֶהֱעִרימּו ּתֹוׁשָ ּכֵ א.   .4
ִרית? ם ּבְ ִעּמָ

ֶרק כ,  ָבִרים ּפֶ ֵסֶפר ּדְ תּוב ּבְ ּכָ ַמּדּוַע ָעׂשּו ֹזאת? ֵהָעְזרּו ּבַ ב. 
סּוִקים 16, 17. ּפְ

֙ר ְיהוָ֣ה ֱאלֹהֶ֔יָך נֹתֵ֥ן ְלךָ֖ ַנֲֽחלָ֑ה לֹ֥א ְתַחיֶּ֖ה  ה ֲאׁשֶ י֙ם ָהאֵּ֔לֶ ַעּמִ ָערֵ֤י ָהֽ רַ֗ק ֵמֽ
ִחוִּ֖י*  ִרזִּ֔י ַהֽ ַנֲֽענִ֣י ְוַהּפְ ֱאמִֹר֙י ַהּכְ ִחתִּ֤י ְוָהֽ ֲחִרימֵ֗ם ַהֽ ֽ י־ַהֲחרֵ֣ם ּתַ ֽ ה;  ּכִ ָמֽ ל־ְנׁשָ ּכָ

יָך. ךָ֖ ְיהוָ֥ה ֱאלֶֹהֽ ֲֽאׁשֶ֥ר ִצּוְ ְוַהְיבּוסִ֑י ּכַ

י.    ְבעֹון ָהיּו ֵחֶלק ֵמַהִחּוִ ֵבי ָהִעיר ִגּ * ּתֹוׁשָ

אנּו"  ְבעֹוִנית: "ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ּבָ ַלַחת ַהּגִ ׁשְ ל ַהּמִ עּון ׁשֶ ַמּדּוַע ַהּטִ ג. 
ֶרק כ,  ָבִרים ּפֶ ֵסֶפר ּדְ תּוב ּבְ ּכָ ִרית? ֵהָעְזרּו ּבַ ִריַתת ּבְ יק ּכְ ַמְצּדִ

סּוִקים: 10, 11: ּפְ

ֽלֹום. חֵ֖ם ָעלֶ֑יָה ְוָקרָ֥אָת ֵאלֶ֖יָה ְלׁשָ י־ִתְקרַ֣ב ֶאל־עִ֔יר ְלִהּלָ ֽ  ּכִ

ְה֥יּו ְלךָ֛  ְמָצא־בָּ֗ה ִיֽ ל־ָהעָ֣ם ַהּנִ ְתחָ֖ה לְָ֑ך ְוָהיָ֞ה ּכָ ַעְנךָ֔ ּוָפֽ ֽ ֣לֹום ּתַ ְוָהָי֙ה ִאם־ׁשָ
ָלמַ֖ס ַוֲֽעָבֽדּוָך.

רּו  ֶרְך". ַחּבְ ּטּוי "ֵציָדה ַלּדֶ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ם ּבָ ּגַ א.   .5
ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ִמׁשְ

ם "ֵציָדִנית"  ֵ ל ָיֵמינּו ָקְבעּו ֶאת ַהּשׁ ִעְבִרית ׁשֶ ֲערּו ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ ב. 
יְקִניִקים. דֹוָלה ְלִאְחסּון ָמזֹון ְלִטּיּוִלים אֹו ְלּפִ ְלֻקְפָסה ּגְ

 
ְבעֹוִנים? יֵאי ָהֵעָדה ַלּגִ ַע ּוְנׂשִ ָמה ִהְבִטיחּו ְיהֹוׁשֻ  .6

ְבעֹוִנים?  ִרית ִעם ַהּגִ ַע ִמֵהר ִלְכֹרת ּבְ הֹוׁשֻ ּיְ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים לֹוַמר ׁשֶ  .7
ַעד ְוֶנֶגד.  ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ ּכִ

ָלל  הּו נֹוֲהִגים ְלִפי ַהּכְ ִמיׁשֶ ר לֹא נֹוְתִנים ֵאמּון ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ  .8 
ֵדהּו".  ֵדהּו ְוָחׁשְ ּבְ  "ּכַ

ר? ֻסּפָ ין ִאְמָרה זֹו ְלֵבין ַהּמְ ר ּבֵ ׁשֶ א ֹנאד ַמִים ָעׂשּוי ֵמעֹור. ָמה ַהּקֶ  ִאיׁש נֹוׂשֵ
ָאה ַה־19. ל ַהחֹוֵקר ִויְלסֹון, ַהּמֵ ִצּיּור ׁשֶ

י ָהָעם. ּדֵ ָראֵ֗ל – ִנְכּבְ אִ֣יׁש ִיׂשְ  �

ְכַנַען. תֹוְך ַאְרִצי, ּבִ ֙י – ּבְ ִקְרּבִ ּבְ  � 
ְכָרת־( – ֹלא אּוַכל  ְואֵ֖יְך אכרות־ )ֶאֽ

ִרית. ֶזה ִלְכֹרת ּבְ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ

ׁש ּבֹו ְנֻקּדֹות ֹעֶבׁש. ּיֵ ים – ׁשֶ ִדֽ ִנּקֻ  12

ִסיָמן  ידָ֑ם – ּכְ ֲאָנׁשִ֖ים ִמּצֵ ְק֥חּו ָהֽ ַוּיִ  1�

הגבעונים הערימו כדי 
להציל את חייהם. זו 

הזדמנות לערוך דיון מתי 
מותר לרמות ומתי אסור. 

התלמידים יבינו שכדי 
להציל את החיות מותר 

לרמות. ייתכן ויהיו ילדים 
שיציינו גם בשואה התחזו 
יהודים לגויים כדי להינצל 

ממוות.
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ִהְתּגַּלְָתה ַהַּתְרִמית ֶׁשל הַּגִבְעֹונִים 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 27-17

ְבעֹוִנים, ָמה ֱהִייֶתם אֹוְמִרים  ם ְלָהֵגן ַעל ַהּגִ ּתֶ ׁשְ ּקַ ִאּלּו ִהְתּבַ  .1
ַלֲהָגָנָתם? 

ר  ֲאׁשֶ ְבעֹוִנים ּכַ ַלַחת ַהּגִ ִמׁשְ ֲערּו ְוִכְתבּו: ָמה ִהְתַרֵחׁש ּבְ א. ׁשַ  .2
ְרִמית? ָתה ַהּתַ ּלְ ִהְתּגַ

ּלֹא  עּו ׁשֶ ּבְ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ יִאים ֶאת ַהּשׁ ׂשִ ַע ְוַהּנְ דּו ְיהֹוׁשֻ ּבְ ַמּדּוַע ּכִ  ב. 
רּו?  ּקְ ֵהם ׁשִ ּנֹוַדע ָלֶהם ׁשֶ ם ַאֲחֵרי ׁשֶ ְבעֹוִנים ּגַ ּגִ  ִלְפּגַֹע ּבַ

סּוִקים 19, 20. ְראּו ּפְ

יֵאי ָהֵעָדה? ׂשִ ָרֵאל ִמּנְ ֵני ִיׂשְ ְרׁשּו ּבְ ָמה ּדָ  .3

ִרּמּו אֹותֹו?  ַע ַעל ׁשֶ ְבעֹוִנים ִלְפֵני ְיהֹוׁשֻ קּו ַהּגִ יַצד ִהְצַטּדְ ּכֵ  .4

יֵאי ָהֵעָדה? ְתרֹון ָמְצאּו ְנׂשִ ֵאיֶזה ּפִ  .5

ָוָאה: ַהׁשְ  .6

ר: "לֹא  ּבֵ ּלֹא ַלֲעבֹר ַעל ַהּדִ ֵדי ׁשֶ ם ה', ּכְ ׁשֵ בּוָעה ּבְ ם ׁשְ ים ְלַקּיֵ ידּו ָהֲאָנׁשִ ָיִמים ְקדּוִמים ִהְקּפִ ּבְ
ְך. ה' ַיֲעִניׁשֹו ַעל ּכָ ם ה', ֶהֱאִמין ׁשֶ ׁשֵ בּוָעה ּבְ ֵהֵפר ׁשְ ְוא". ִמי ׁשֶ ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ ּשָׂ ּתִ

ר: "לֹא  ּבֵ ּלֹא ַלֲעבֹר ַעל ַהּדִ ֵדי ׁשֶ ם ה', ּכְ ׁשֵ בּוָעה ּבְ ם ׁשְ ים ְלַקּיֵ ידּו ָהֲאָנׁשִ ָיִמים ְקדּוִמים ִהְקּפִ ּבְ
ְך. ה' ַיֲעִניׁשֹו ַעל ּכָ ם ה', ֶהֱאִמין ׁשֶ ׁשֵ בּוָעה ּבְ ֵהֵפר ׁשְ ְוא". ִמי ׁשֶ ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ ּשָׂ ּתִ

ְולֹ֤א ִהּכּו֙ם – ֹלא ָהְרגּו אֹוָתם.  1� 
יִאים  ׂשִ ּלֹ֥נּו – ִהְתלֹוְננּו ַעל ַהּנְ ַוּיִ

ִרית. ימּו ַלּבְ ִהְסּכִ ׁשֶ

ַעס. קֶֶ֔צף – ּכַ  20

ֲאֵבי־מִַ֨י֙ם – ַיַעְבדּו  ְטבֵ֨י ֵעצִ֤ים ְוׁשֹֽ ְהיּו חֹֽ ֽ וַּ֠יִ  21
ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות. ֲעבּוֵרנּו ּבַ

ִלים. ֲארּורִ֣ים – ְמֻקּלָ  23 
רֵ֨ת ִמכֶּ֜ם עֶֶ֗בד –  א־ִיּכָ  ְולֹֽ

ִדים ְלעֹוָלִמים. ְעּבָ ְהיּו ְמׁשֻ ּתִ

ירָ֨א ְמאֹ֤ד ְלַנְפׁשֹתֵ֨ינוּ֙ –  ַוּנִ  2� 

ְבעֹוִנים ְלִסּפּור ָרָחב. ין ִסּפּור ַהּגִ ֹוֶנה ּבֵ ָוָאה: ַהּדֹוֶמה ְוַהׁשּ ַרת ַהַהׁשְ ַמּטְ

ְבִחיִנים ְבעֹוִניםַהּתַ ָרָחבַהּגִ

ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ׁשּו ִמּבְ ּקְ ָמה ּבִ

יֶהם? יל ֶאת ַחּיֵ ֶרְך ִנּסּו ְלַהּצִ ֵאיזֹו ּדֶ ּבְ

לּו? ֵאיזֹו ַהְבָטָחה ִקּבְ

עּו ָלֶהם? ּבְ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְ ָמה ַהּשׁ ַהִאם ֻקּיְ

ָוָאה: ִעְקבֹות ַהַהׁשְ ַמְסְקנֹוַתי ּבְ

6. מתוך ההשוואה אפשר 
להסיק שגם רחב וגם 
הגבעונים חיפשו דרך 

להציל את עצמם. אולם 
הגבעונים בחרו בדרך של 
עורמה, בעוד רחב בחרה 
בדרך של שיתוף פעולה 
והגשת עזרה למרגלים 

בתמורה להצלתה והצלת 
בני משפחתה. 
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ים  ִעּתִ ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ְמִדיַנת ִיׂשְ ה ּבִ יִרים ְקבּוצֹות ֻאְכלּוִסּיָ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ  .7
ים אֹוָתם: "חֹוְטֵבי ֵעִצים ְוׁשֹוֲאֵבי ַמִים"? ְמַכּנִ

.1

.3

.2

.4

8. אנשים העובדים 
בעבודות גופניות קשות 
בשכר נמוך מכונים כך 

לעתים. אפשר לספר 
לתלמידים

שבמדינת ישראל פועלת 
עמותה בשם "קו לעובד", 
שמטרתה להגן על זכויות 

עובדים זרים במקרים 
של ניצול, קיפוח או הלנת 

שכר. אל "קו לעובד" 
פונים עובדים זרים, 

פליטים, וישראלים בעלי 
הכנסה נמוכה. 

כמו כן קיים בית דין 
לעבודה אליו יכולים 

העובדים לפנות במקרה 
של עושק והלנת שכר.
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ים  ִעּתִ ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ְמִדיַנת ִיׂשְ ה ּבִ יִרים ְקבּוצֹות ֻאְכלּוִסּיָ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ  .7
ים אֹוָתם: "חֹוְטֵבי ֵעִצים ְוׁשֹוֲאֵבי ַמִים"? ְמַכּנִ

.1

.3

.2

.4

8. אנשים העובדים 
בעבודות גופניות קשות 
בשכר נמוך מכונים כך 

לעתים. אפשר לספר 
לתלמידים

שבמדינת ישראל פועלת 
עמותה בשם "קו לעובד", 
שמטרתה להגן על זכויות 

עובדים זרים במקרים 
של ניצול, קיפוח או הלנת 

שכר. אל "קו לעובד" 
פונים עובדים זרים, 

פליטים, וישראלים בעלי 
הכנסה נמוכה. 

כמו כן קיים בית דין 
לעבודה אליו יכולים 

העובדים לפנות במקרה 
של עושק והלנת שכר.
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ֶּפֶרק י

 ֲחִמָּׁשה ְמלָכִים ֵמַהּדָרֹום 
ִהְתַאְרּגְנּו  לְהִּלֵָחם ּבַּגִבְעֹונִים

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 15-1

ַלִים? ָמה ִהְפִחיד ֶאת ֲאֹדִני ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּוׁשָ א.   .1 
ׁשּוָבה  ר ִלְמֹצא ּתְ ְבעֹוִנים. ַהִאם ֶאְפׁשָ ת ָעֵרי ַהּגִ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ

ה? ּפָ ּמַ ֵאָלה ּבַ ְ ַלּשׁ

יַצד ֶהְחִליט ֲאֹדִני ֶצֶדק ִלְפֹעל? ּכֵ ב. 

ְבֵני  ִגְבעֹון ְולֹא ּבִ ֵחם ּבְ ָנה ֲאֹדִני ֶצֶדק ְלִהּלָ ֲערּו, ַמּדּוַע ּפָ ׁשַ ג. 
ָרֵאל?  ִיׂשְ

ַבׁש. ָלכַ֨ד – ּכָ  1

ֲחדּו. יְר֣אּו – ּפָ ֽ ַוּיִ  2

ֲעזֹב אֹוָתנּו,  ַאל־תֶֶּ֥רף ָידֶ֖יָך - ַאל ּתַ  � 
ֲעֹזר ָלנּו.

ערי הגבעונים

הערים שיצאו למלחמה נגד ערי הגבעונים

ערים אחרות הנזכרות בפרקים ט ו-י

תנועת הצבא של מלכי הדרום למלחמה על גבעון

ַמַּפת ָעֵרי ַהִּגְבעֹוִנים

יבוס

1.גבעון שכנה ליד 
אחת הדרכים העולות 

מהִגלגל )שם היה מחנה 
הקבע של בני ישראל(. 

אֹדני צדק חשש שברית 
השלום שכרתה גבעון עם 
יהושע תאפשר לו לעלות 
לגבעון ומשם לתקוף את 

ירושלים.
בעזרת עיון במפה יוכלו 

התלמידים להבין שגבעון 
סמוכה לירושלים.

רצוי להסביר לתלמידים 
שהמפה הקטנה בצד 

עוזרת להבין איזה אזור 
מכנען מתארת המפה 

החלקית.
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ַלִים? ַיַחס ִלירּוׁשָ י ּבְ ֵהיָכן ִנְמָצאֹות ָעֵרי ַהִחּוִ  .2

ּה? ֵחם ּבָ נּו ְלִהּלָ ִהְתַאְרּגְ ְבעֹון ִנְמָצאֹות ֶהָעִרים ׁשֶ ל ִגּ ֵאיֶזה ַצד ׁשֶ ּבְ  .3

רֹום.  נּוַעת ְצָבא ַמְלֵכי ַהּדָ ִדים ַעל ּתְ ַלּמְ ים ַהּמְ ִעְקבּו ַאַחר ַהִחּצִ  .4
ֲעַרב  יעּו ִמּמַ ַנֲעִנּיֹות ִהּגִ ִרית ַהּכְ ֲעלֹות ַהּבְ ל ּבַ ֵאילּו ְצָבאֹות ׁשֶ

ְזָרח? יַע ִמּמִ ְלִגְבעֹון? ּוְצָבא ֵאיזֹו ִעיר ִהּגִ

ירּו. לּות ָהִעְנָיִנים ְוַהְסּבִ ְלׁשְ ּתַ ְרטּו ֶאת ִהׁשְ ְבעֹוִנים? ּפָ לּו ַהּגִ ֵאיְך ִנּצְ  .5

ָלִכים?  ת ַהּמְ יַע ֶאת ֲחֵמׁשֶ ַע ְלַהְפּתִ יַצד ִהְצִליַח ְיהֹוׁשֻ ּכֵ  .6 
סּוִקים 10-9. ְראּו ּפְ

ָרֵאל? ל ַעם ִיׂשְ ַבע ׁשֶ ל ָהָיה ַמֲחֵנה ַהּקֶ ְלּגָ ַהּגִ ר ְלָהִבין ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ ִמּמָ  .7

ָרֵאל ְוָעְזרּו ְלִנְצחֹונֹו. ָמֵהם? ים ָקרּו ִלְצָבא ִיׂשְ ֵני ִנִסּ ׁשְ  .8

  

לֹון"...  ֵעֶמק ַאּיָ ִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ּבְ ֶמׁש ּבְ ט "ׁשֶ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ ַצּיְ  .9 
ּיּור.  ּצִ ט ּבַ ּפָ ׁשְ בּו ֶאת ַהּמִ ּלְ ְרצּו ׁשַ  ִאם ּתִ

ל ֲעבֹודֹוֵתיֶכם. ֲערּוָכה ׁשֶ ָהִכינּו ּתַ

ָעה. ַהְפּתָ ְתאֹ֑ם – ּבְ ּפִ  � 
ֲחסּות  ל־ַהלְַּ֕יָלה ָעלָ֖ה – ּבַ  ּכָ

רֹוב. קֹום ַהּקָ יעּו ַלּמָ ָכה ִהּגִ ַהֲחׁשֵ

ַרם ִלְמהּוָמה. ַוְיֻהמֵּ֤ם – ּגָ  10 
ָלה. ֽה – ַמּפָ  ַמּכָ

ֶרְך  ּדֶ ֲעלֵ֣ה ֵבית־חֹורֹ֔ן – ּבַ ֶרְך ַמֽ ּדֶ

ית חֹורֹון. ּוב ּבֵ ּשׁ ַהּמֹוִביָלה ַלּיִ

ֶמׁש ִעְצִרי  ִגְב֣עֹון דֹּ֔ום - ׁשֶ ׁשֶֶ֚מׁש ּבְ  12 
ֵדי  ְקִעי ּכְ ׁשְ ְבעֹון, ֶאל ּתִ  ֵמַעל ּגִ

ַהּיֹום ִיְהֶיה ָאֹרְך.  ׁשֶ

ֽלֹון – ָיֵרַח ֲעֹצר  עֵֶ֥מק ַאּיָ  ְוָירֵַ֖ח ּבְ

לֹון. ֵעֶמק ַאּיָ ּבְ

ֶאְמַצע. ֲחצִ֣י – ּבְ ֽ ּבַ  13 
ֹקַע.  ְולֹא־אָ֥ץ ָל֖בֹוא – ֹלא ִמֵהר ִלׁשְ

ּדּור ָהָאֶרץ ִמְסּתֹוֵבב ְסִביָבּה. ֲאָבל  ּכַ ֶמׁש ֵאיָנּה ָנָעה ְוׁשֶ ֶ ַהּשׁ ָיֵמינּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּבְ
ּדּור  ֶמׁש ִמְסּתֹוֶבֶבת ְסִביב ּכַ ֶ ַהּשׁ בּו ַהֵהֶפְך, ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ְוָחׁשְ יֵמי ֶקֶדם ָטעּו ּבְ ּבִ
ֶמׁש  ֶ ה ַעל ַהׁשּ ִגְבעֹון ּדֹם" - הּוא ְמַצּוֶ ֶמׁש ּבְ ה: "ׁשֶ ַע ְמַצּוֶ הֹוׁשֻ ּיְ ׁשֶ ָהָאֶרץ. ָלֵכן ּכְ

ּדּור ָהָאֶרץ ַיֲעצֹר ֶאת ִסיבּובֹו.  ּכַ כֹון ִלְדרׁש ַהּיֹום – ׁשֶ ּנָ ִפי ׁשֶ ַלֲעצֹר ְולֹא ּכְ
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ַלִים? ַיַחס ִלירּוׁשָ י ּבְ ֵהיָכן ִנְמָצאֹות ָעֵרי ַהִחּוִ  .2

ּה? ֵחם ּבָ נּו ְלִהּלָ ִהְתַאְרּגְ ְבעֹון ִנְמָצאֹות ֶהָעִרים ׁשֶ ל ִגּ ֵאיֶזה ַצד ׁשֶ ּבְ  .3

רֹום.  נּוַעת ְצָבא ַמְלֵכי ַהּדָ ִדים ַעל ּתְ ַלּמְ ים ַהּמְ ִעְקבּו ַאַחר ַהִחּצִ  .4
ֲעַרב  יעּו ִמּמַ ַנֲעִנּיֹות ִהּגִ ִרית ַהּכְ ֲעלֹות ַהּבְ ל ּבַ ֵאילּו ְצָבאֹות ׁשֶ

ְזָרח? יַע ִמּמִ ְלִגְבעֹון? ּוְצָבא ֵאיזֹו ִעיר ִהּגִ

ירּו. לּות ָהִעְנָיִנים ְוַהְסּבִ ְלׁשְ ּתַ ְרטּו ֶאת ִהׁשְ ְבעֹוִנים? ּפָ לּו ַהּגִ ֵאיְך ִנּצְ  .5

ָלִכים?  ת ַהּמְ יַע ֶאת ֲחֵמׁשֶ ַע ְלַהְפּתִ יַצד ִהְצִליַח ְיהֹוׁשֻ ּכֵ  .6 
סּוִקים 10-9. ְראּו ּפְ

ָרֵאל? ל ַעם ִיׂשְ ַבע ׁשֶ ל ָהָיה ַמֲחֵנה ַהּקֶ ְלּגָ ַהּגִ ר ְלָהִבין ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ ִמּמָ  .7

ָרֵאל ְוָעְזרּו ְלִנְצחֹונֹו. ָמֵהם? ים ָקרּו ִלְצָבא ִיׂשְ ֵני ִנִסּ ׁשְ  .8

  

לֹון"...  ֵעֶמק ַאּיָ ִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ּבְ ֶמׁש ּבְ ט "ׁשֶ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ ַצּיְ  .9 
ּיּור.  ּצִ ט ּבַ ּפָ ׁשְ בּו ֶאת ַהּמִ ּלְ ְרצּו ׁשַ  ִאם ּתִ

ל ֲעבֹודֹוֵתיֶכם. ֲערּוָכה ׁשֶ ָהִכינּו ּתַ

ָעה. ַהְפּתָ ְתאֹ֑ם – ּבְ ּפִ  � 
ֲחסּות  ל־ַהלְַּ֕יָלה ָעלָ֖ה – ּבַ  ּכָ

רֹוב. קֹום ַהּקָ יעּו ַלּמָ ָכה ִהּגִ ַהֲחׁשֵ

ַרם ִלְמהּוָמה. ַוְיֻהמֵּ֤ם – ּגָ  10 
ָלה. ֽה – ַמּפָ  ַמּכָ

ֶרְך  ּדֶ ֲעלֵ֣ה ֵבית־חֹורֹ֔ן – ּבַ ֶרְך ַמֽ ּדֶ

ית חֹורֹון. ּוב ּבֵ ּשׁ ַהּמֹוִביָלה ַלּיִ

ֶמׁש ִעְצִרי  ִגְב֣עֹון דֹּ֔ום - ׁשֶ ׁשֶֶ֚מׁש ּבְ  12 
ֵדי  ְקִעי ּכְ ׁשְ ְבעֹון, ֶאל ּתִ  ֵמַעל ּגִ

ַהּיֹום ִיְהֶיה ָאֹרְך.  ׁשֶ

ֽלֹון – ָיֵרַח ֲעֹצר  עֵֶ֥מק ַאּיָ  ְוָירֵַ֖ח ּבְ

לֹון. ֵעֶמק ַאּיָ ּבְ

ֶאְמַצע. ֲחצִ֣י – ּבְ ֽ ּבַ  13 
ֹקַע.  ְולֹא־אָ֥ץ ָל֖בֹוא – ֹלא ִמֵהר ִלׁשְ

ּדּור ָהָאֶרץ ִמְסּתֹוֵבב ְסִביָבּה. ֲאָבל  ּכַ ֶמׁש ֵאיָנּה ָנָעה ְוׁשֶ ֶ ַהּשׁ ָיֵמינּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּבְ
ּדּור  ֶמׁש ִמְסּתֹוֶבֶבת ְסִביב ּכַ ֶ ַהּשׁ בּו ַהֵהֶפְך, ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ְוָחׁשְ יֵמי ֶקֶדם ָטעּו ּבְ ּבִ
ֶמׁש  ֶ ה ַעל ַהׁשּ ִגְבעֹון ּדֹם" - הּוא ְמַצּוֶ ֶמׁש ּבְ ה: "ׁשֶ ַע ְמַצּוֶ הֹוׁשֻ ּיְ ׁשֶ ָהָאֶרץ. ָלֵכן ּכְ

ּדּור ָהָאֶרץ ַיֲעצֹר ֶאת ִסיבּובֹו.  ּכַ כֹון ִלְדרׁש ַהּיֹום – ׁשֶ ּנָ ִפי ׁשֶ ַלֲעצֹר ְולֹא ּכְ
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לֹות/  ְלּגְ ְתּגַ  ָהֲאָבִנים ַהּמִ
ר גּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ

ִגְבעֹון ּדֹום/  ֶמׁש ּבְ  ׁשֶ
ר גּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ
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בּו  ָפִרים ִנְכּתְ פּוס. ַהּסְ אֹוָתם ָיִמים לֹא ָהָיה ּדְ ּבְ ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ  .10 
ָפִרים  ְלַבד. ַמהּו ַאַחד ַהּסְ ים ּבִ ל ֵסֶפר ָהיּו ֳעָתִקים ְמַעּטִ ד ּוִמּכָ ּיָ ּבַ

ּפּור?  בֹואֹו ִלְכּתֹב ֶאת ַהּסִ ן ּבֹו ּבְ ר ִעּיֵ ַסּפֵ ַהּמְ ָאְבדּו ְוׁשֶ ׁשֶ

ִמְלָחָמה זֹו?  ׁש ּבְ ַנַען ִנְכּבַ ֵאיֶזה ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ּכְ  .11 
ַעּמּוד 54. ה ּבְ ּפָ ַמּ ֵהָעְזרּו ּבַ

ים: רּוׁשִ ֵני ּפֵ ּבֹוֵרי ֶהָחִיל" ֵיׁש ׁשְ ּטּוי "ּגִ ָפסּוק 12: ַלּבִ נּו ּבְ ַעּיְ  .12

ד. יר ְוִנְכּבָ ַמְצִליַח, ָעׁשִ א. 

יץ. ל ַאּמִ ַחּיָ ב. 

ּטּוי? ָפסּוק 12 ַמְתִאים ַלּבִ ים ּבְ רּוׁשִ ֵאיֶזה ֵמַהּפֵ

ָפסּוק 24? ָיִמים ְקדּוִמים ְמתָֹאר ּבְ ְלָחָמה ּבְ ְנֲהֵגי ַהּמִ א. ֵאיֶזה ִמְנָהג ִמּמִ  .13

ירּו. ֲערּו ְוַהְסּבִ ְנָהג? ׁשַ ַרת ַהּמִ ב. ָמה ַמּטְ

ִאים: ּטּוִיים ַהּבָ ים ְוַהּבִ ּלִ ֶהם יֹוִפיעּו ַהּמִ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ  .14

יַע ָלנּו הֹוׁשִ א. 

ִמים יֹום ּתָ ב. 

ּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו לֹא ָהָיה ּכַ ג. 

ּור ּדֹוֵרְך אר אֹוְיבֹו.   ֶמֶלְך ַאׁשּ

יָקה ּור ָהַעּתִ ה ִמיֵמי ַאׁשּ ּלָ ִהְתּגַ ְבִליט ׁשֶ י ּתַ ִאּיּור ַעל ּפִ

במלחמה במלכי הדרום 
נצחון בני ישראל מתואר 

כשילוב של הנהגת יהושע 
ונסי ה'. זוהי סיבתיות 

כפולה.

אפשר לשאול: לשם מה 
דורך מלך אשור על צוואר 

אויבו? מה השיג בכך?
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בּו  ָפִרים ִנְכּתְ פּוס. ַהּסְ אֹוָתם ָיִמים לֹא ָהָיה ּדְ ּבְ ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ  .10 
ָפִרים  ְלַבד. ַמהּו ַאַחד ַהּסְ ים ּבִ ל ֵסֶפר ָהיּו ֳעָתִקים ְמַעּטִ ד ּוִמּכָ ּיָ ּבַ

ּפּור?  בֹואֹו ִלְכּתֹב ֶאת ַהּסִ ן ּבֹו ּבְ ר ִעּיֵ ַסּפֵ ַהּמְ ָאְבדּו ְוׁשֶ ׁשֶ

ִמְלָחָמה זֹו?  ׁש ּבְ ַנַען ִנְכּבַ ֵאיֶזה ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ּכְ  .11 
ַעּמּוד 54. ה ּבְ ּפָ ַמּ ֵהָעְזרּו ּבַ

ים: רּוׁשִ ֵני ּפֵ ּבֹוֵרי ֶהָחִיל" ֵיׁש ׁשְ ּטּוי "ּגִ ָפסּוק 12: ַלּבִ נּו ּבְ ַעּיְ  .12

ד. יר ְוִנְכּבָ ַמְצִליַח, ָעׁשִ א. 

יץ. ל ַאּמִ ַחּיָ ב. 

ּטּוי? ָפסּוק 12 ַמְתִאים ַלּבִ ים ּבְ רּוׁשִ ֵאיֶזה ֵמַהּפֵ

ָפסּוק 24? ָיִמים ְקדּוִמים ְמתָֹאר ּבְ ְלָחָמה ּבְ ְנֲהֵגי ַהּמִ א. ֵאיֶזה ִמְנָהג ִמּמִ  .13

ירּו. ֲערּו ְוַהְסּבִ ְנָהג? ׁשַ ַרת ַהּמִ ב. ָמה ַמּטְ

ִאים: ּטּוִיים ַהּבָ ים ְוַהּבִ ּלִ ֶהם יֹוִפיעּו ַהּמִ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ  .14

יַע ָלנּו הֹוׁשִ א. 

ִמים יֹום ּתָ ב. 

ּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו לֹא ָהָיה ּכַ ג. 

ּור ּדֹוֵרְך אר אֹוְיבֹו.   ֶמֶלְך ַאׁשּ

יָקה ּור ָהַעּתִ ה ִמיֵמי ַאׁשּ ּלָ ִהְתּגַ ְבִליט ׁשֶ י ּתַ ִאּיּור ַעל ּפִ

במלחמה במלכי הדרום 
נצחון בני ישראל מתואר 

כשילוב של הנהגת יהושע 
ונסי ה'. זוהי סיבתיות 

כפולה.

אפשר לשאול: לשם מה 
דורך מלך אשור על צוואר 

אויבו? מה השיג בכך?
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ֶּפֶרק יא

יְהֹוֻׁשַע ּכָבַׁש ֶאת הָאֶָרץ

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 23-16

רֹום,  ת ַמְלֵכי ַהּדָ ּבּוׁש ְיִריחֹו, ָהַעי ְוָעֵרי ֲחֵמׁשֶ ר ָלַמְדנּו ַעל ּכִ ֲאׁשֶ ּכַ  .1
תּוב  ִטים ֵמַהּכָ ּפָ ְלָחמֹות ָהיּו ְקָצרֹות. ֵאילּו ִמׁשְ ַהּמִ ם ׁשֶ נֹוַצר ָהרׁשֶ

ְך ָהָיה?  ּלֹא ּכָ ִדים ׁשֶ ְמַלּמְ

ׁשּו. ָמֵהן? ּלֹא ִנְכּבְ מֹות ָעִרים ׁשֶ ן ׁשְ ר ְמַצּיֵ ַסּפֵ ַהּמְ  .2

סּוק 23. ה? ְראּו ּפָ ר ֶאת מׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ ם ָמה ַמְזּכִ ְלׁשֵ  .3

ְבעֹוִנים? מֹו ַהּגִ ים ֲאֵחִרים ּכְ ר, ַמּדּוַע לֹא ָנֲהגּו ַעּמִ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ  .4

רֹום.  ְלָחָמה ַעל ַמְלֵכי ַהּדָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֶפֶרק י ָלַמְדנּו ַעל ִנְצחֹון ְצָבא ִיׂשְ ּבְ
ַנַען.  ַע ַעל ַמְלֵכי ְצפֹון ּכְ ר ַעל ִנְצחֹון ְיהֹוׁשֻ ֶרק יא ְמֻסּפָ ת ּפֶ ְתִחּלַ ּבִ

ְלָחמֹות. ל ַהּמִ ל ּכָ ָראֶתם ֵהם ֵמֵעין ִסּכּום ׁשֶ ּקְ סּוִקים ׁשֶ ַהּפְ

רֹום.  ְלָחָמה ַעל ַמְלֵכי ַהּדָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֶפֶרק י ָלַמְדנּו ַעל ִנְצחֹון ְצָבא ִיׂשְ ּבְ
ַנַען.  ַע ַעל ַמְלֵכי ְצפֹון ּכְ ר ַעל ִנְצחֹון ְיהֹוׁשֻ ֶרק יא ְמֻסּפָ ת ּפֶ ְתִחּלַ ּבִ

ְלָחמֹות. ל ַהּמִ ל ּכָ ָראֶתם ֵהם ֵמֵעין ִסּכּום ׁשֶ ּקְ סּוִקים ׁשֶ ַהּפְ

ַבׁש. קַּ֨ח – ּכָ ַוּיִ  1�

ְלתִּ֥י – חּוץ ִמ... ּבִ  1�

ׁש  ֩ם – ְלִהְתַעּקֵ ְלַחזֵּ֣ק ֶאת־ִלּבָ  20 
ֵחם.  ּוְלִהּלָ

ִמיָדם. ֵדי ְלַהׁשְ ֲחִרימָ֔ם – ּכְ  ְלמַַ֣ען ַהֽ

ִחנָּ֑ה –   ְלִבְלתִּ֥י ֱהיֹות־ָלהֶ֖ם ּתְ
ָרֵאל ֹלא ְיַרֲחמּו  ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
נּו ָלֶהם ֲחִניָנה. ֲעֵליֶהם, ֹלא ִיּתְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָתם ׁשֶ ׁשָ ֲערּו, ָמה ָהְיָתה ַהְרּגָ ׁשַ  .5
רֹום?  פֹון ְוַהּדָ ּבּוׁש ַהּצָ ַאֲחֵרי ּכִ

ַע  ְלָחמֹות, ָמה ְמַתְכֵנן ְיהֹוׁשֻ מּו ַהּמִ ּיְ ִהְסּתַ ֶ ִמׁשּ  .6
ַלֲעׂשֹות?

ַע  ְלָחָמה, ָעַרְך ְיהֹוׁשֻ ִעם ִסּיּום ַהּמִ ֵער ׁשֶ ְנׁשַ  .7
ָבִטים ְוֶאת  ְ י ַהּשׁ ִמְפָקד. הּוא ִהְזִמין ֶאת ָראׁשֵ

בּו:  ֵדי ַהּלֹוֲחִמים ְוָנַאם ִלְפֵניֶהם. ִחׁשְ ְמַפּקְ
ַח  ּבֵ ְלָחָמה, ֶאת ִמי ׁשִ ֵגי ַהּמִ ָמה ָאַמר ַעל ֶהּשֵׂ

ֲעַדִין  ימֹות ׁשֶ ׂשִ ְמֻיָחד? ָמה ָאַמר ַעל ַהְמּ ּבִ
ָבָריו.   ְתבּו ֶאת ּדְ ְמַצּפֹות ָלָעם? ּכִ

6. יש להניח שבצד הגאווה 
ושביעות הרצון, הייתה גם 

תחושה של עייפות ורצון 
להתיישב סוף סוף איש 

בנחלתו. 

  

 ִׁשבְֵטי יְִׂשָראֵל 
 הְִתיְַּׁשבּו 

ּבְנֲַחלֹוֵתיהֶם



  

 ִׁשבְֵטי יְִׂשָראֵל 
 הְִתיְַּׁשבּו 

ּבְנֲַחלֹוֵתיהֶם



ָבִטים. ְ י ַהּשׁ טֹּ֖ות – ָראׁשֵ ְוָראׁשֵ֛י ֲא֥בֹות ַהּמַ  1

קּו ֶאת  גֹורַ֖ל ַנֲֽחָלתָ֑ם – ִחּלְ ּבְ  2 
ֲחלֹות ְלִפי ּגֹוָרל. ַהּנַ

ְללּו  ְבֵטי יֹוֵסף ּכָ נֵ֥י ַמטֹּ֖ות – ׁשִ ְבֵנֽי־יֹוסֵ֛ף ׁשְ  �
ה. ֶ ָבִטים: ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ֵני ׁשְ  ׁשְ

ם.  ּוְלִקְנָיָנֽם – ִלְרכּוׁשָ
ִביב ָלִעיר. ּסָ ּמִ דֹות ׁשֶ יהֶ֔ם – ְוַהּשָׂ ּומְִ֨גְרׁשֵ

ֶּפֶרק יד 

ִׁשבְֵטי יְִׂשָראֵל ִקּבְלּו נֲַחלֹות לְִפי ּגֹוָרל

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 5-1

ֹוִנים? ָבִטים ַהּשׁ ְ ין ַהּשׁ ת ָהָאֶרץ ּבֵ ִמי ָהיּו ַאְחָרִאים ַלֲחֻלּקַ  .1

ֶאְמָצעּות ּגֹוָרל. ָמה ֲעׂשּויֹות  ה ֶנֶעְרָכה ּבְ ַהֲחֻלּקָ ר ׁשֶ ָפסּוק 2 ְמֻסּפָ ּבְ  .2
ָבִטים ְלִפי ּגֹוָרל ְולֹא ְלִפי  ְ נּו ַלּשׁ ֲחלֹות ִנּתְ ַהּנַ ּבֹות ׁשֶ ִלְהיֹות ַהּסִ

ַע? ל ְיהֹוׁשֻ ַהְחָלָטתֹו ׁשֶ

ל ַנֲחָלה?  ֶבט לֹא ִקּבֵ ֵאיֶזה ׁשֵ א.   .3

ה? ֶבט ַהּזֶ ֵ ֵני ַהּשׁ ֵאיֹפה ָיגּורּו ּבְ ב. 

לּו ַנֲחָלה? ַמּדּוַע לֹא ִקּבְ ג. 

ת ָהָאֶרץ  ֲחֻלּקַ ָלב ִראׁשֹון ּבַ ׁשָ
ַעְרבֹות מֹוָאב   ֶנֱעַרְך ּבַ

ְזָרִחי  ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ  ּבְ
יֵדי מֶֹשה ּבִ

סּוִקים 8, 32( ֶרק יד ּפְ )ּפֶ

לּו ַנֲחָלה: ִקּבְ

 ְראּוֵבן
ד  ּגָ

ה ֶ ַנּשׁ ֲחִצי ַהְמּ

ת ָהָאֶרץ  ֲחֻלּקַ ִני ּבַ ָלב ׁשֵ ׁשָ
ל  ְלּגָ ּגִ  ֶנֱעַרְך ּבַ

ַע   ַעל ְיֵדי ְיהֹוׁשֻ
ָבִטים  ְ י ַהּשׁ  ְוָראׁשֵ
סּוק 6( ֶרק יד ּפָ )ּפֶ

לּו ַנֲחָלה: ִקּבְ

 ְיהּוָדה
 ֶאְפַרִים

ה ֶ ַנּשׁ ֲחִצי ַהְמּ

ת ָהָאֶרץ  ֲחֻלּקַ י ּבַ ִליׁשִ ָלב ׁשְ ׁשָ
ילֹה  ׁשִ  ֶנֱעַרְך ּבְ

ַע   ַעל ְיֵדי ְיהֹוׁשֻ
ָבִטים  ְ י ַהּשׁ  ְוָראׁשֵ

סּוִקים 6-1( ֶרק יח ּפְ )ּפֶ

לּו ַנֲחָלה: ִקּבְ

ְנָיִמין  ּבִ
ְמעֹון  ׁשִ
 ְזבּולּון
ׂשָכר ִיּשָׂ

ר  ָאׁשֵ
ִלי  ַנְפּתָ

ן ּדָ

ָרִטי,  ל ָאָדם ּפְ ְרָנָסה אֹו ְרכּוׁש ׁשֶ ָתּה, ְמקֹור ּפַ ָ ִהיא ְיֻרׁשּ ַנֲחָלה – ִהיא ֶחְלַקת ֲאָדָמה ׁשֶ
ל  ַעם ָהִראׁשֹוָנה ְלִפי הֹוָראֹוָתיו ׁשֶ ּפַ ֶקת ּבַ ֻחּלֶ ְך ַלה' ְוַהּמְ ּיָ ַ ל ַעם ַהּשׁ ֶבט אֹו ׁשֶ ל ׁשֵ ׁשֶ

ין(   ים ַרּבִ ָנ"ְך ד"ר ְצִבי ָרִדי, פרופ' ַחּיִ )ְלִפי ִמּלֹון ַהּתָ ַהְגָרָלה.   ְנִהיג ּבַ ַהּמַ
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2. אפשר להניח שלא כל 
השבטים היו מרוצים 

מהנחלה שקבלו מאחר 
שהיה הבדל בין הנחלות 

בכמות מקורות המים, 
בטיב האדמה, במבנה 
השטח ובגודל. בדרך 
של הפלת גורל נמנעו 

התמרמרות וכעס.
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ַעּמּוד 60 ַוֲענּו: ים  ּבְ ְרׁשִ ּתַ נּו ּבַ ַעּיְ  .4

ים ָהֲאֵחִרים? ַלּבִ ְ ֵני ַהׁשּ ְ ל ַהִהְתַנֲחלּות ִמּשׁ ָלב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָ ה ׁשֹוֶנה ַהּשׁ ּמֶ ּבַ א. 

ָבִטים  ְ ָאֶרץ ַהּשׁ ִני ִהְתַנֲחלּו ִראׁשֹוִנים ּבָ ֵ ָלב ַהּשׁ ָ ּשׁ ֲערּו, ַמּדּוַע ּבַ ׁשַ ב. 
ָעַרְתֶכם. ְתבּו ֶאת ַהׁשְ ה? ּכִ ֶ ַנּשׁ ְיהּוָדה, ֶאְפַרִים ַוֲחִצי ַהּמְ

ן? ְרּדֵ ֵני ֶעְבֵרי ַהּיַ ְ ֶבט ִהְתַנֵחל ִמּשׁ ֵאיֶזה ׁשֵ ג. 

ֲחלֹות? ת ַהּנַ ל ֲחֻלּקַ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָלב ַהּשׁ ָ ֵהיָכן ֶנֱעַרְך ַהּשׁ ד. 

ִׁשטְֵחי נֲַחלֹות 
הְַּׁשבִָטים

ל ֶאָחד  ל ּכָ תֹוְך ַנֲחָלה ׁשֶ ם ּבְ ים ָלֶהם ְוִלְבֶהְמּתָ לּו ָעִרים ּוִמְגָרׁשִ ֶבט ִקּבְ ֵ ֵני ַהּשׁ ל ַנֲחָלה. ּבְ ֶבט ֵלִוי לֹא ִקּבֵ ׁשֵ
ן. ּכָ ׁשְ ּמִ ֵרת ּבַ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ּוְלׁשָ י ּדַ ְך ֶאת ָהָעם ַעל ּפִ יׁש ֶאת ַעְצָמם ְלַחּנֵ ּיּוְכלּו ְלַהְקּדִ ָבִטים ַעל ְמָנת ׁשֶ ְ ֵמַהּשׁ
ְך  סּוק 1 ּוְבֶהְמׁשֵ ֶרק יח ּפָ ָבִרים ּפֶ ם" )ּדְ ִוּיִ נֹות ַל"ּכֹוֲהִנים ַהְלּ בּוָלם ַמּתָ ָתה ָלֵתת ִמְקָצת ִמּיְ ם ִצּוְ ַהּתֹוָרה ּגַ

סּוִק 21(.   ֶרק יח, ּפָ ר ּפֶ ִמְדּבָ ים    )ּבְ ִוּיִ בּול( ַלְלּ יִרית ִמן ַהּיְ ר )ֲעׂשִ ים ָלֵתת ַמֲעׂשֵ חֹק ַאֵחר ְמֻצּוִ סּוק 4(. ּבְ ּפָ

4. א. השלב הראשון 
בהתנחלות נערך ע"י משה 

והנחלות ניתנו ממזרח 
לירדן, בעוד שבשלבים 

הבאים יהושע חלק נחלות 
ממערב לירדן, בכנען.

ב. יש להניח שהתלמידים 
ישערו ששבטים אלה היו 

גדולים.

אפשר לשאול: 
• אילו שבטים שכנו בצפון 

הארץ?
• אילו שבטים שכנו לחוף 

הים?
• אילו שבטים גבלו בשבט 

בנימין?
• מה מקור השם "הרי 

מנשה", "גוש דן", "עמק 
זבולון" ועוד.
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ַעּמּוד 60 ַוֲענּו: ים  ּבְ ְרׁשִ ּתַ נּו ּבַ ַעּיְ  .4

ים ָהֲאֵחִרים? ַלּבִ ְ ֵני ַהׁשּ ְ ל ַהִהְתַנֲחלּות ִמּשׁ ָלב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָ ה ׁשֹוֶנה ַהּשׁ ּמֶ ּבַ א. 

ָבִטים  ְ ָאֶרץ ַהּשׁ ִני ִהְתַנֲחלּו ִראׁשֹוִנים ּבָ ֵ ָלב ַהּשׁ ָ ּשׁ ֲערּו, ַמּדּוַע ּבַ ׁשַ ב. 
ָעַרְתֶכם. ְתבּו ֶאת ַהׁשְ ה? ּכִ ֶ ַנּשׁ ְיהּוָדה, ֶאְפַרִים ַוֲחִצי ַהּמְ

ן? ְרּדֵ ֵני ֶעְבֵרי ַהּיַ ְ ֶבט ִהְתַנֵחל ִמּשׁ ֵאיֶזה ׁשֵ ג. 

ֲחלֹות? ת ַהּנַ ל ֲחֻלּקַ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָלב ַהּשׁ ָ ֵהיָכן ֶנֱעַרְך ַהּשׁ ד. 

ִׁשטְֵחי נֲַחלֹות 
הְַּׁשבִָטים

ל ֶאָחד  ל ּכָ תֹוְך ַנֲחָלה ׁשֶ ם ּבְ ים ָלֶהם ְוִלְבֶהְמּתָ לּו ָעִרים ּוִמְגָרׁשִ ֶבט ִקּבְ ֵ ֵני ַהּשׁ ל ַנֲחָלה. ּבְ ֶבט ֵלִוי לֹא ִקּבֵ ׁשֵ
ן. ּכָ ׁשְ ּמִ ֵרת ּבַ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ּוְלׁשָ י ּדַ ְך ֶאת ָהָעם ַעל ּפִ יׁש ֶאת ַעְצָמם ְלַחּנֵ ּיּוְכלּו ְלַהְקּדִ ָבִטים ַעל ְמָנת ׁשֶ ְ ֵמַהּשׁ
ְך  סּוק 1 ּוְבֶהְמׁשֵ ֶרק יח ּפָ ָבִרים ּפֶ ם" )ּדְ ִוּיִ נֹות ַל"ּכֹוֲהִנים ַהְלּ בּוָלם ַמּתָ ָתה ָלֵתת ִמְקָצת ִמּיְ ם ִצּוְ ַהּתֹוָרה ּגַ

סּוִק 21(.   ֶרק יח, ּפָ ר ּפֶ ִמְדּבָ ים    )ּבְ ִוּיִ בּול( ַלְלּ יִרית ִמן ַהּיְ ר )ֲעׂשִ ים ָלֵתת ַמֲעׂשֵ חֹק ַאֵחר ְמֻצּוִ סּוק 4(. ּבְ ּפָ

4. א. השלב הראשון 
בהתנחלות נערך ע"י משה 

והנחלות ניתנו ממזרח 
לירדן, בעוד שבשלבים 

הבאים יהושע חלק נחלות 
ממערב לירדן, בכנען.

ב. יש להניח שהתלמידים 
ישערו ששבטים אלה היו 

גדולים.

אפשר לשאול: 
• אילו שבטים שכנו בצפון 

הארץ?
• אילו שבטים שכנו לחוף 

הים?
• אילו שבטים גבלו בשבט 

בנימין?
• מה מקור השם "הרי 

מנשה", "גוש דן", "עמק 
זבולון" ועוד.



�2 � יהושע פרק כד

ֶּפֶרק כד

 הְַּׁשבִָטים ִהְתיְַּׁשבּו ּבְנֲַחלֹוֵתיֶהם
יְהֹוֻׁשַע ֵמת ּבֶן ֵמאָה וָעֶֶׂשר

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 33-28

ֶרק  ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ָרֵאל. ָמה ִמּתֹוְך ַהּמְ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ קּוָפה ּבְ ָמה ּתְ ּיְ ִהְסּתַ  .1
ְך? ז ַעל ּכָ ְמַרּמֵ

ָפסּוק 1? ֶפֶרק א ּבְ ַע ּבְ ה ְיהֹוׁשֻ יַצד ְמֻכּנֶ ּכֵ א   .2

ָפסּוק 29? ֶפֶרק ֶזה ּבְ ַע ּבְ ה ְיהֹוׁשֻ יַצד ְמֻכּנֶ ב. ּכֵ

ִלים? יר ֶאת ַהֶהְבּדֵ ר ְלַהְסּבִ ג. ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֶרק לד,  ָבִרים ּפֶ ה )ְראּו ּדְ ל מׁשֶ אּור ְקבּוָרתֹו ׁשֶ ין ּתֵ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ  .3
ַע? ל ְיהֹוׁשֻ אּור ְקבּוָרתֹו ׁשֶ סּוִקים 5–8(, ְלֵבין ּתֵ ּפְ

ַע ִלְפֵני מֹותֹו? ה ְיהֹוׁשֻ ָעׂשָ ָבר ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ָמה ַהּדָ  .4

ַע,  לּו ַעל מֹות ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ִהְתַאּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ׁשֶ ּלֹא ְמֻסּפָ מּו ֵלב ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ׂשָ
ים יֹום. לֹוׁשִ ל ָהָעם ׁשְ ַעל מֹותֹו ִהְתַאּבֵ ה ׁשֶ ר ַעל מׁשֶ ֻסּפָ ִנּגּוד ַלּמְ ּבְ

סּוק 8( ֶרק לד, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ
ַע:  ל ְיהֹוׁשֻ ר ַרק ַעל ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ  ּבְ

סּוק 30(. ַֽעׁש" )ּפָ ֖פֹון ְלַהר־ּגָ ַהר־ֶאְפרִָ֑ים ִמּצְ ִתְמַנת־סֶַ֖רח ֲאׁשֶ֣ר ּבְ "ּבְ
ל  ֻקּבָ ּמְ ָרֵאל לֹא ָנֲהגּו ּכַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵכן ׁשֶ יַצד ִיּתָ ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ּכֵ ַהֲחָכִמים ׁשָ

ַע? לּו ַעל ְיהֹוׁשֻ ְולֹא ִהְתַאּבְ
ָנ"ְך.  ּתָ ׁשּום ָמקֹום ּבַ ר ּבְ ַעׁש לֹא ֻמְזּכָ ם ַהר ּגַ ֵ ַהּשׁ ַאַחד ַהֲחָכִמים ָאַמר ׁשֶ
א ְלָתֵאר ֶאת  א ּבָ ַע, ֶאּלָ ל ְיהֹוׁשֻ ַעׁש ֵאינֹו ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ׁשֶ ְוָלֵכן ַהר ּגַ
ל ֶאת ַאְדמֹוֵתיֶהם. ֵהם  ר ָזכּו ְלַקּבֵ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשּוָתם ׁשֶ ִהְתַרּגְ

ָרִמים ַוֲעֵצי ַזִית. ֵהם ָהיּו ּכֹה ְטרּוִדים  ִטּפּוַח ּכְ ֶדה, ּבְ ֲעבֹוַדת ַהּשָׂ ְקעּו ּבַ ׁשָ
ַע )ְלִפי רּות  ל ַעל מֹות ַמְנִהיָגם ְיהֹוׁשֻ ּלֹא ָמְצאּו ְזַמן ְלִהְתַאּבֵ ֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבָ

ִתיָחה ב(. ה ּפְ ַרּבָ

ַע,  לּו ַעל מֹות ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ִהְתַאּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ׁשֶ ּלֹא ְמֻסּפָ מּו ֵלב ׁשֶ ֲחָכֵמינּו ׂשָ
ים יֹום. לֹוׁשִ ל ָהָעם ׁשְ ַעל מֹותֹו ִהְתַאּבֵ ה ׁשֶ ר ַעל מׁשֶ ֻסּפָ ִנּגּוד ַלּמְ ּבְ

סּוק 8( ֶרק לד, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ
ַע:  ל ְיהֹוׁשֻ ר ַרק ַעל ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ׁשֶ ִפְרֵקנּו ְמֻסּפָ  ּבְ

סּוק 30(. ַֽעׁש" )ּפָ ֖פֹון ְלַהר־ּגָ ַהר־ֶאְפרִָ֑ים ִמּצְ ִתְמַנת־סֶַ֖רח ֲאׁשֶ֣ר ּבְ "ּבְ
ל  ֻקּבָ ּמְ ָרֵאל לֹא ָנֲהגּו ּכַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵכן ׁשֶ יַצד ִיּתָ ֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ּכֵ ַהֲחָכִמים ׁשָ

ַע? לּו ַעל ְיהֹוׁשֻ ְולֹא ִהְתַאּבְ
ָנ"ְך.  ּתָ ׁשּום ָמקֹום ּבַ ר ּבְ ַעׁש לֹא ֻמְזּכָ ם ַהר ּגַ ֵ ַהּשׁ ַאַחד ַהֲחָכִמים ָאַמר ׁשֶ
א ְלָתֵאר ֶאת  א ּבָ ַע, ֶאּלָ ל ְיהֹוׁשֻ ַעׁש ֵאינֹו ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ׁשֶ ְוָלֵכן ַהר ּגַ
ל ֶאת ַאְדמֹוֵתיֶהם. ֵהם  ר ָזכּו ְלַקּבֵ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשּוָתם ׁשֶ ִהְתַרּגְ

ָרִמים ַוֲעֵצי ַזִית. ֵהם ָהיּו ּכֹה ְטרּוִדים  ִטּפּוַח ּכְ ֶדה, ּבְ ֲעבֹוַדת ַהּשָׂ ְקעּו ּבַ ׁשָ
ַע )ְלִפי רּות  ל ַעל מֹות ַמְנִהיָגם ְיהֹוׁשֻ ּלֹא ָמְצאּו ְזַמן ְלִהְתַאּבֵ ֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבָ

ִתיָחה ב(. ה ּפְ ַרּבָ

ִליחּות ה'  ׁשְ עֶֶ֣בד ְיהוָ֑ה - ּפֹוֵעל ּבִ  2� 
 ְוֶנֱאָמן לֹו.

ַטח ַנֲחָלתֹו. תֹוְך ׁשֶ ְג֣בּול ַנֲֽחָל֔תֹו - ּבְ ּבִ

2. התלמידים יבינו שרק 
לאחר שיהושע סיים את 

תפקידו: כיבוש הארץ 
והנחלת השבטים הוא 
זכה, כמו משה, בכינוי 

"עבד ה'".
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ָרֵאל לֹא  ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ִנּסּו ַהֲחָכִמים ִלְמֹצא ְלָכְך ׁשֶ ֵאיֶזה ַהְסּבֵ א.   .5 
ַע? לּו ַעל מֹות ְיהֹוׁשֻ ִהְתַאּבְ

קּו. יק ֶאת ִהְתַנֲהגּות ָהָעם? ַנּמְ ל ַהֲחָכִמים ָיכֹול ְלַהְצּדִ ָרם ׁשֶ ַהִאם ֶהְסּבֵ ב. 

ָנ"ְך ְוִכְתבּו  ְתקּוַפת ַהּתָ ֶכם ּבִ ְדָיה ֵמיָדע ַעל ׁשְ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ׂשּו ּבָ ַחּפְ  .6 
ָרֵאל  תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ  ִסּכּום ָקָצר: ָמֵהם ָהֵארּוִעים ַהֲחׁשּוִבים ּבְ

ֶכם? ׁשְ רּו ּבִ ּקָ ׁשֶ

 "...ִהנֵּ֨ה ָהאֶֶ֤בן ַהּזֹא֙ת 
ְהֶיה־בָּ֣נּו ְלֵעדָ֔ה..." ֽ ּתִ

)יהושע כד, 27.(
ְמְצָאה  ּנִ דֹוָלה ׁשֶ  ֶאֶבן ּגְ

תֹוְך ֲחִפירֹות   ּבְ
יָקה ֶכם ָהַעּתִ ׁשְ

ִריִזים ְלֵבין ַהר ֵעיָבל ין ַהר ּגְ ֶכם ׁשֹוֶכֶנת ּבֵ ׁשְ



יהושע פרק כד � �3

ָרֵאל לֹא  ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ִנּסּו ַהֲחָכִמים ִלְמֹצא ְלָכְך ׁשֶ ֵאיֶזה ַהְסּבֵ א.   .5 
ַע? לּו ַעל מֹות ְיהֹוׁשֻ ִהְתַאּבְ

קּו. יק ֶאת ִהְתַנֲהגּות ָהָעם? ַנּמְ ל ַהֲחָכִמים ָיכֹול ְלַהְצּדִ ָרם ׁשֶ ַהִאם ֶהְסּבֵ ב. 

ָנ"ְך ְוִכְתבּו  ְתקּוַפת ַהּתָ ֶכם ּבִ ְדָיה ֵמיָדע ַעל ׁשְ ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ׂשּו ּבָ ַחּפְ  .6 
ָרֵאל  תֹוְלדֹות ַעם ִיׂשְ  ִסּכּום ָקָצר: ָמֵהם ָהֵארּוִעים ַהֲחׁשּוִבים ּבְ

ֶכם? ׁשְ רּו ּבִ ּקָ ׁשֶ

 "...ִהנֵּ֨ה ָהאֶֶ֤בן ַהּזֹא֙ת 
ְהֶיה־בָּ֣נּו ְלֵעדָ֔ה..." ֽ ּתִ

)יהושע כד, 27.(
ְמְצָאה  ּנִ דֹוָלה ׁשֶ  ֶאֶבן ּגְ

תֹוְך ֲחִפירֹות   ּבְ
יָקה ֶכם ָהַעּתִ ׁשְ

ִריִזים ְלֵבין ַהר ֵעיָבל ין ַהר ּגְ ֶכם ׁשֹוֶכֶנת ּבֵ ׁשְ



לְִסּכּום

ַעּמּוד 65(: ִטים ּבְ ּפָ ְלַבד )ְראּו ַמְחַסן ִמׁשְ ֵאלֹות ּבִ ֲחרּו ַוֲענּו ַעל 3 ׁשְ ּבַ  .1
ד  ַע. ַהְתִאימּו ְלָכל ֶהּגֵ ל ְיהֹוׁשֻ ִדים ַעל ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ֶהּגֵ  

ִטים: ּפָ ׁשְ ְחַסן ַהּמִ ט ִמּמַ ּפָ ִמׁשְ

י  ּדֵ ּמִ ה ׁשֶ יל ִמּמׁשֶ ַע ִהְצִליַח ְלעֹוֵרר ֶאת ֵאמּון ָהָעם, ְלַהְבּדִ ְיהֹוׁשֻ א. 
ַעם ָמְרדּו ּבֹו. ּפַ

ַרּכּות  ְפָעִמים ָצִריְך ַלְחֹקר ֶאת ַהחֹוֵטא ּבְ ּלִ ַע ֵהִבין ׁשֶ ְיהֹוׁשֻ ב. 
ּוַבֲעִדינּות.

ַתְכִסיִסים. ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַע ָיַדע ְלַנֵהל ְקָרבֹות ּוְלִהׁשְ ְיהֹוׁשֻ ג. 

לֹון. ָ ּשׁ ְקֵרי ִכּ ַע ָיַדע ִלְלֹמד ְלָקִחים ִמּמִ ְיהֹוׁשֻ ד. 

ין לֹוֲחָמיו ּוְלַנֵהל ֶאת  ד ָצִריְך ִלְהיֹות ּבֵ ַפּקֵ ּמְ ַע ֵהִבין ׁשֶ ְיהֹוׁשֻ ה. 
ְלָחָמה. ַהּמִ

ר. ּבֵ ם ָאָדם ְוֵיׁש לֹו ִרְגֵעי ַמׁשְ ְנִהיג הּוא ּגַ ַהּמַ ו. 

ָוָאה  ַהׁשְ ַע ּבְ ְתקּוַפת ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ּנּו ַחּיֵ ּתַ יַצד ִהׁשְ ּכֵ א.   .2
ין  ַטְבָלה ּבֵ וּו ּבְ ה? ַהׁשְ ל מׁשֶ ְתקּוַפת ַמְנִהיגּותֹו ׁשֶ יֶהם ּבִ ְלַחּיֵ
ן ּוֵבין  ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ יֶהם ּבְ ר, ַחּיֵ ְדּבָ ּמִ יֶהם ּבַ ִמְצַרִים, ַחּיֵ יֶהם ּבְ ַחּיֵ

ַע. ְתקּוַפת ְיהֹוׁשֻ יֶהם ּבִ ַחּיֵ

ַע. מֹות ֲאֵחִרים ְלֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ יעּו ׁשֵ ַהּצִ ב. 

ירּו. ים ֶאְתֶכם? ַהְסּבִ ַע ִהְרׁשִ ל ְיהֹוׁשֻ ְלָחָמה ׁשֶ ְכִסיֵסי ַהּמִ ֵאיֶזה ִמּתַ  .3

ַנַען? ִכּבּוׁש ּכְ ל ה' ּבְ ר ֶאת ְמעָֹרבּותֹו ְוֶעְזָרתֹו ׁשֶ ַסּפֵ יׁש ַהּמְ ַמּדּוַע ַמְדּגִ  .4

ֵסֶפר  ם ּבְ ַמְדּתֶ ּלְ ּטּוִיים ׁשֶ ִזים ַעל ּבִ ַרּמְ ַעמּוד 66 ִאּיּוִרים ַהּמְ ּבְ  .5
ר  ל ִמְסּפָ ֵרי ָהִאּיּוִרים ּוְלַיד ּכָ ְרְתֶכם ֶאת ִמְסּפְ ַמְחּבַ ְתבּו ּבְ ַע. ּכִ ְיהֹוׁשֻ

ְתִאים. ּטּוי ַהּמַ ְתבּו ֶאת ַהּבִ ּכִ

�� � יהושע

1. כדי לא להעמיס על 
התלמידים העתקה מרובה 

למחברת אפשר לענות 
בע"פ במליאה.

2. יש להניח שיעלו הצעות 
כמו: "כיבוש כנען", 

"כובשים ומתנחלים", 
"מחיי נוודים לחיי 

לוחמים" ועוד. אפשר לדון 
איזו הצעה היא הקולעת 

ביותר. 

ַמחְָסן ִמְׁשּפִָטים 

ִלי֙ם חֶֶ֣רׁש..." )פרק ב, פסוק 1( ַנִֽים־ֲאָנׁשִ֤ים ְמַרּגְ טִּ֞ים ׁשְ ִ ן־ַהּשׁ ן־֠נּון ִמֽ ַע־ּבִ ֽ לַ֣ח ְיהֹוׁשֻ ׁשְ "ַוּיִ

עַ֒..." )פרק ד, פסוק �( ֲֽאׁשֶ֣ר ִצוָּ֣ה ְיהֹוׁשֻ ָרֵא֮ל ּכַ ֵנֽי־ִיׂשְ ֲֽעׂשּו־כֵ֣ן ּבְ "ַוּיַ

ָראֵ֑ל..." )פרק ד, פסוק 12( נֵ֣י ִיׂשְ ֙ה ֲחֻמׁשִ֔ים ִלְפנֵ֖י ּבְ ֶ ְמַנּשׁ ֵנֽי־ְראּובֵ֨ן ּוְבֵני־גָ֜ד ַוֲֽחצִ֨י ׁשֵֶ֤בט ַהֽ ַֽעְברּו ּבְ  "וַּ֠יַ

ָראֵ֔ל..."  קֶֶ֣רב ִיׂשְ ֙ב ּבְ ֱחיָ֣ה ְיהֹוׁשַֻ֔ע ַותֵּׁ֨שֶ ר־ָלהּ֙ ֶהֽ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ָרחָ֣ב הַּ֠זֹוָנה ְוֶאת־בֵּ֨ית ָאבִ֤יָה ְוֶאת־ּכָ  "ְוֽ
)פרק ו, פסוק �2(

נָ֨יו אְַ֜רָצה ִלְפנֵ֨י ֲא֤רֹון ְיהָו֙ה ַעד־ָהעֶֶ֔רב..." )פרק ז, פסוק �( ּפֹ֩ל ַעל־ּפָ ְמלֹתָ֗יו ַוּיִ ְקרַ֨ע ְיהֹוׁשַֻ֜ע ׂשִ "ַוּיִ

ד־נָ֥א ִל֙י מֶ֣ה ָעשִׂ֔יָת..." )פרק ז, פסוק  ָראֵ֖ל ְוֶתן־֣לֹו תֹודָ֑ה ְוַהּגֶ ים־נָ֣א ָכ֗בֹוד ַלֽיהוָ֛ה ֱאלֹהֵ֥י ִיׂשְ ֽ ִנ֙י ׂשִ "ַוּיֹ֨אֶמר ְיהֹוׁשַֻ֜ע ֶאל־ָעכָ֗ן ּבְ
)1�

ם" )פרק ח, פסוק �( ֥תֹוְך ָהָעֽ לְַּ֥יָלה ַה֖הּוא ּבְ "... ַויֶָּ֧לן ְיהֹוׁשַֻ֛ע ּבַ

ֲחרֵ֣י ָהעִ֔יר" )פרק ח, פסוקים 3, �( ְרבִ֤ים... ֵמַאֽ ָלחֵ֖ם ָלְֽיָלה... רְ֠אּו ַאתֶּ֞ם אֹֽ ׁשְ לֹׁשִ֨ים אֶֶ֤לף ִאיׁש֙... ַוּיִ ַע ׁשְ ְבחַ֣ר יְ֠הֹוׁשֻ "ַוּיִ

ם׃  אׁשֹנָ֔ה ְונְַ֖סנּו ִלְפֵניֶהֽ ִרֽ ֲֽאׁשֶ֣ר ּבָ י־ֵיְצ֤אּו ִלְקָראתֵ֨נוּ֙ ּכַ ֽ  "ַוֲֽאנִ֗י ְוָכל־ָהָע֙ם ֲאׁשֶ֣ר ִאתִּ֔י ִנְקרַ֖ב ֶאל־ָהעִ֑יר ְוָהיָ֗ה ּכִ
ם׃  אׁשֹנָ֑ה... ְונְַ֖סנּו ִלְפֵניֶהֽ ִרֽ ֲֽאׁשֶ֖ר ּבָ אְמ֔רּו ָנסִ֣ים ְלָפנֵ֔ינּו ּכַ יקֵ֤נּו אֹוָת֙ם ִמן־ָהעִ֔יר כִּ֣י יֹֽ ֲחרֵ֗ינּו עַ֣ד ַהּתִ  ו ְוָיְֽצ֣אּו ַאֽ

תֶּ֖ם ֶאת־ָהעִ֑יר..." )פרק ח, פסוקים �–�(  קֻ֨מוּ֙ ֵמהָ֣אֹורֵ֔ב ְוֽהֹוַרׁשְ ז ְוַאתֶּ֗ם ּתָ

יָמה ְיִציָרִתית: ְמׂשִ
מֹו  ּלֹא ֵהִכין ַמְנִהיג ָחָדׁש ּכְ ַע ׁשֶ ּקֶֹרת ַעל ְיהֹוׁשֻ ֵני ֲחֵבִרים. ָהֶאָחד ֶהֱעִביר ּבִ ין ׁשְ ִהְתעֹוֵרר ִוּכּוַח ּבֵ ְנַדְמֵין ׁשֶ

ּכּוַח.   ְתבּו ֶאת ַמֲהַלְך ַהּוִ ַע. ּכִ ַהְחָלַטת ְיהֹוׁשֻ ַמְך ּבְ ִני ּתָ ֵ ָעתֹו, ְוַהּשׁ ׁשְ ה ּבִ ה מׁשֶ ָעׂשָ ׁשֶ
ֶהְתֵאם. רּו קֹוִמיְקס ּבְ ְרצּו, ַאּיְ ִאם ּתִ
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ַמחְָסן ִמְׁשּפִָטים 

ִלי֙ם חֶֶ֣רׁש..." )פרק ב, פסוק 1( ַנִֽים־ֲאָנׁשִ֤ים ְמַרּגְ טִּ֞ים ׁשְ ִ ן־ַהּשׁ ן־֠נּון ִמֽ ַע־ּבִ ֽ לַ֣ח ְיהֹוׁשֻ ׁשְ "ַוּיִ

עַ֒..." )פרק ד, פסוק �( ֲֽאׁשֶ֣ר ִצוָּ֣ה ְיהֹוׁשֻ ָרֵא֮ל ּכַ ֵנֽי־ִיׂשְ ֲֽעׂשּו־כֵ֣ן ּבְ "ַוּיַ

ָראֵ֑ל..." )פרק ד, פסוק 12( נֵ֣י ִיׂשְ ֙ה ֲחֻמׁשִ֔ים ִלְפנֵ֖י ּבְ ֶ ְמַנּשׁ ֵנֽי־ְראּובֵ֨ן ּוְבֵני־גָ֜ד ַוֲֽחצִ֨י ׁשֵֶ֤בט ַהֽ ַֽעְברּו ּבְ  "וַּ֠יַ

ָראֵ֔ל..."  קֶֶ֣רב ִיׂשְ ֙ב ּבְ ֱחיָ֣ה ְיהֹוׁשַֻ֔ע ַותֵּׁ֨שֶ ר־ָלהּ֙ ֶהֽ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ָרחָ֣ב הַּ֠זֹוָנה ְוֶאת־בֵּ֨ית ָאבִ֤יָה ְוֶאת־ּכָ  "ְוֽ
)פרק ו, פסוק �2(

נָ֨יו אְַ֜רָצה ִלְפנֵ֨י ֲא֤רֹון ְיהָו֙ה ַעד־ָהעֶֶ֔רב..." )פרק ז, פסוק �( ּפֹ֩ל ַעל־ּפָ ְמלֹתָ֗יו ַוּיִ ְקרַ֨ע ְיהֹוׁשַֻ֜ע ׂשִ "ַוּיִ

ד־נָ֥א ִל֙י מֶ֣ה ָעשִׂ֔יָת..." )פרק ז, פסוק  ָראֵ֖ל ְוֶתן־֣לֹו תֹודָ֑ה ְוַהּגֶ ים־נָ֣א ָכ֗בֹוד ַלֽיהוָ֛ה ֱאלֹהֵ֥י ִיׂשְ ֽ ִנ֙י ׂשִ "ַוּיֹ֨אֶמר ְיהֹוׁשַֻ֜ע ֶאל־ָעכָ֗ן ּבְ
)1�

ם" )פרק ח, פסוק �( ֥תֹוְך ָהָעֽ לְַּ֥יָלה ַה֖הּוא ּבְ "... ַויֶָּ֧לן ְיהֹוׁשַֻ֛ע ּבַ

ֲחרֵ֣י ָהעִ֔יר" )פרק ח, פסוקים 3, �( ְרבִ֤ים... ֵמַאֽ ָלחֵ֖ם ָלְֽיָלה... רְ֠אּו ַאתֶּ֞ם אֹֽ ׁשְ לֹׁשִ֨ים אֶֶ֤לף ִאיׁש֙... ַוּיִ ַע ׁשְ ְבחַ֣ר יְ֠הֹוׁשֻ "ַוּיִ

ם׃  אׁשֹנָ֔ה ְונְַ֖סנּו ִלְפֵניֶהֽ ִרֽ ֲֽאׁשֶ֣ר ּבָ י־ֵיְצ֤אּו ִלְקָראתֵ֨נוּ֙ ּכַ ֽ  "ַוֲֽאנִ֗י ְוָכל־ָהָע֙ם ֲאׁשֶ֣ר ִאתִּ֔י ִנְקרַ֖ב ֶאל־ָהעִ֑יר ְוָהיָ֗ה ּכִ
ם׃  אׁשֹנָ֑ה... ְונְַ֖סנּו ִלְפֵניֶהֽ ִרֽ ֲֽאׁשֶ֖ר ּבָ אְמ֔רּו ָנסִ֣ים ְלָפנֵ֔ינּו ּכַ יקֵ֤נּו אֹוָת֙ם ִמן־ָהעִ֔יר כִּ֣י יֹֽ ֲחרֵ֗ינּו עַ֣ד ַהּתִ  ו ְוָיְֽצ֣אּו ַאֽ
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ה ָ אּו ְלֵבית ָהִאּשׁ ֵהם ּבָ
ִקיר ַהחֹוָמה. יָתּה ּבְ ר ּבֵ ֲאׁשֶ
אּו  ֶלְך ּבָ ַעם ַהּמֶ ר ִמּטַ ֲאׁשֶ  ּכַ
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יָרה ֶאת ָהאֹוְרִחים ִהיא ִהְסּתִ
ַחת ַלֲעֵרַמת ֲעָנִפים. ַגג ִמּתַ ּבְ
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ְדָאָגה. ַאל ּבִ ׁשָ
ה:   ָהִאיׁש ִצּוָ

ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך "ׁשַ
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ְלָחמֹות. ִמּ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ
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יץ ִיְהֶיה ָחָזק ְוַאּמִ
ְוֶאת חֹוָבתֹו ְלַהְנִהיג ֶאת ָהָעם 

יפּות – לֹא ַיְחִמיץ. ַתּקִ ּבְ

ִמי ֵהם?

ִים ָנְגעּו ַמּ ּפֹות ַרְגֵליֶהם ּבַ ּכַ
ֹעז  ְרמּו ּבְ ּזָ ָהר ׁשֶ  ּוֵמי ַהּנָ

ד ֶנֶעְצרּו –  ִמּיָ
מֹו חֹוָמה ִים ּכְ פֹון ָעְמדּו ַהּמַ ּצָ ּבַ

ה. ׁשָ ּבָ ּיַ ָרֵאל ָעְברּו ּבַ ּוְבֵני ִיׂשְ
ָהר? ם ַהּנָ ָמה ׁשֵ

ַמהּו ָהֵארּוַע?

ִחידֹות
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ָרָאה ֶאת  ׁשֶ ק ּכְ הּוא לֹא ִהְתַאּפֵ
ֶסף  ָהב, ֶאת ַהּכֶ ֶרת, ֶאת ַהּזָ  ָהַאּדֶ

ְפֶאֶרת. ל ַהּתִ ְוֶאת ּכָ
יר  ח ְוַאְסּתִ ב: ֶאּקַ  הּוא ָחׁשַ

ֹאֶהל - ִאיׁש לֹא ֵיַדע ּבָ
ֵנָבה, ְגּ ַאְך ֶנֱאַלץ ְלַבּסֹוף ְלהֹודֹות ּבַ

ֻחְמָרה.  ֱעַנׁש ּבְ ּנֶ  ְוסֹופֹו ׁשֶ

ם ָהִאיׁש? ָמה ׁשֵ
ָמה ָהָיה עֹוְנׁשֹו?

אּו ֵמָרחֹוק  ּבָ ַעל ְסַמְך ַההֹוָכחֹות ׁשֶ
לֹום ִלְכרֹות.  ִרית ׁשָ ׁשּו ּבְ ּקְ ֵהם ּבִ

אּות  ִרית ִנְכְרָתה, ַאְך ָהַרּמָ ַהּבְ
ָתה. ּלְ ִנְתּגַ

ָלה ּטְ ִרית לֹא ִהְתּבַ ָאְמָנם ַהּבְ
ּיּוְכלּו ִלְחיֹות ֵדי ׁשֶ ַאְך ּכְ

ֲעבֹודֹות  ֵהם ִיְצָטְרכּו ַלֲעבֹוד ּבַ
 ָקׁשֹות.

ִאים? ִמי ֵהם ָהַרּמָ

ָהִעיר ָהְיָתה ְסגּוָרה
א. ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ּבָ

ְקעּו ַהּכֹוֲהִנים  ִביִעי ּתָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ֹוָפרֹות, ּשׁ ּבַ

ִמיַע קֹולֹות ּוְתרּועֹות. ְוָהָעם ִהׁשְ
ה. ׁשָ ַהחֹוָמה ָנְפָלה ְוָהִעיר ִנְכּבְ

ִמי ַהּכֹוֵבׁש?
ם ָהִעיר?   ָמה ׁשֵ

ַרב ָהִראׁשֹון ַעל ָהִעיר  ּקְ  ּבַ
ל. הּוא ִנְכׁשַ

ַלל  ַרב הּוא ּכָ ּקְ  ָלֵכן ּבַ
ּכֹוַח "אֹוֵרב" ֵמֲאחֹוֵרי ָהִעיר

ּנּו  ִפי ִסיָמן ִמּמֶ ּלְ  ׁשֶ
ֶאת ָהִעיר ַיְבִעיר.

ם ָהִעיר? ַמה ׁשֵ
יָמן? ַמהּו ַהּסִ

ְפִקיד נֹוָסף ָהָיה ָלאֹוֵרב? ֵאיֶזה ּתַ

לּו ַנֲחלֹות ֵהם ִקּבְ
ְכַנַען  מּו ּבִ ּיְ ַאְך ֶטֶרם ִהְסּתַ

ְלָחמֹות. ַהּמִ
ּוִבים ְכַנַען ִיׁשּ ֲארּו ּבִ ֲעַדִין ִנׁשְ

ַנֲעִנים. ֶהם ַהּכְ רּו ּבָ ּגָ ׁשֶ

ִמי ֵהם?
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ׁשֹופְִטים

שופטים פרק א � 71

וְהָאֶָרץ נְִׁשֲאָרה ַהְרּבֵה ְמאֹוד לְִרְׁשָּתּה

ה: ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ֵאילּו ֲאזֹוִרים ִהְתַנֲחלּו ּבְ ּבְ  .1

ים? ּתִ ִלׁשְ ַנֲעִנים ְוַהּפְ יֵדי ַהּכְ ֲארּו ּבִ ֵאילּו ֲאזֹוִרים ִנׁשְ א.   .2

בּות ְלַיד  ְ ָרֵאל ֵעֶקב ַהִהְתַיּשׁ ֲערּו ָמה ָעלּול ִלְקרֹות ְלַעם ִיׂשְ ׁשַ ב. 
ַנַען? י ּכְ ַעּמֵ

ַמַּפת ָהָאֶרץ ַהִּנְׁשֶאֶרת

2. ב. אפשרות א': השפעת 
העמים מסביב על עם 

ישראל מבחינה אמונית.
אפשרות ב': סכנת מלחמה 

עם עממי כנען.

אפשר לשאול: 
מה שם המפה? 

למה הכוונה כשאומרים 
"הארץ הנשארת"?

איזה עם שכן ממערב 
לשבט יהודה?

בתוך שבט יהודה נמצאת 
עיר שטרם נכבשה, מהי?

כנען מחולקת לשלוש 
רצועות אורך: בקעת 

הירדן, ההר, השפלה + 
מישור החוף. איזה רצועת 

אורך לא נכבשה עדיין 
על ידי בני ישראל? שערו 
מדוע? עיינו גם ביהושע 

פרק יג פסוק 6-1 .
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ַעל" ֶסל ַה"ּבַ ֶפּ

ר: ּבְֶפֶרק ג ְּפסּוִקים 6-1 ְמסָֻפּ

ה  ְפסּוִקים ֵאֶלּ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהִלּ סּוִקים 1–6 ֵאיָנם ּבְ ֶרק ג, ּפְ ּפֶ
ּבּוׁש  ִלים ֶאת ּכִ ָרֵאל ְלַהׁשְ ר ִלְבֵני ִיׂשְ ֱאלִֹהים לֹא ִאְפׁשֵ ר ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ ַמְסּבִ

ֵחם טֹוב  נּות ִלְלֹמד ְלִהּלָ ּמְ ֵדי ָלֵתת ָלֶהם ִהְזּדַ ַע, ּכְ יֵמי ְיהֹוׁשֻ ַנַען ּבִ ּכְ
ָרֵאל יּוְכלּו  ֵני ִיׂשְ מֹו ֵכן, ָרָצה ֱאלִֹהים ִלְבֹחן ִאם ּבְ יֹוֵתר. ּכְ
י  ֹמר ַעל ֻחּקֵ ידּו ִלׁשְ ַנַען ְוַיְקּפִ ַעת ֲעָמֵמי ּכְ ּפָ ַנע ֵמַהׁשְ ְלִהּמָ

ַהּתֹוָרה. 
ים  ָרֵאל ִעם ָנׁשִ ֵני ִיׂשְ נּו ּבְ ַע ִהְתַחּתְ ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוׁשֻ
אּו ִלְכַנֲעִנים. ַהּתֹוָצָאה  ָרֵאל ִנּשְׂ ַנֲעִנּיֹות, ּוְנׁשֹות ִיׂשְ ּכְ

ַנַען. ָרֵאל ָעְבדּו ְלֵאֵלי ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ָהְיָתה ׁשֶ

ין  ֹעָרִבים ּבֵ ּוִאין ַהּמְ ּשׂ ָמה ָהְיָתה ּתֹוְצַאת ַהּנִ  .1 
ֵבי ָהָאֶרץ? ַנֲעִנים, יֹוׁשְ ָרֵאל ְלֵבין ַהּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָרֵאל ְלָהֵפר  ְרמּו ִלְבֵני ִיׂשְ ֵאילּו ִסּבֹות ּגָ  .2
י ַהּתֹוָרה, ְוֵאילּו ּגֹוְרִמים ֲעׂשּוִיים  ֶאת ֻחּקֵ

י ַהּתֹוָרה?  ֹמר ֶאת ֻחּקֵ ַלֲעֹזר ָלֶהם ִלׁשְ

ָרה" ִהיא  ַנֲעִנים "ֲאׁשֵ ים. ְלִפי ֱאמּוַנת ַהּכְ ַנֲעִנּיִ מֹות ֵאִלים ּכְ ָרה ֵהם ׁשְ ַעל ְוָהֲאׁשֵ ַהּבַ
ְריֹון  ּוִאין ְוַהּפִ ּשׂ ַנַען. ִהיא ֵאַלת ַהּנִ ַאר ֵאֵלי ּכְ ל ׁשְ ם ׁשֶ ַעל" ְוִאּמָ ל ָהֵאל "ּבַ ִאּמֹו ׁשֶ

ל  ָקר. ִסְמָלּה ׁשֶ ֱאָצִאים ִלְוָלדֹות ַהּצֹאן ְוַהּבָ ם ַלּצֶ ֲעִניָקה ַאֲהָבה, ְוִהיא ַאְחָרִאית ּגַ ּמַ ׁשֶ
חֹות.  ְזּבְ ֲאִמיֶניָה ָנְטעּו ְלַיד ַהּמִ ַמּ ָרה, ׁשֶ ָרה הּוא ֵעץ ָהֲאׁשֵ ָהֲאׁשֵ

ָרה  ַעל ְוָהֲאׁשֵ ֲעבֹוַדת ַהּבַ ַנֲעִנים ֶהֱאִמינּו ׁשֶ ם. ַהּכְ ׁשֶ ָעָרה ּומֹוִריד ַהּגֶ ַעל" הּוא ֵאל ַהּסְ "ּבַ
ָרָכה ּוִפְריֹון ָלָאָדם ְוַלַחי.  ִביא ְיבּול, ּבְ ּיָ ם ׁשֶ ׁשֶ ְבִטיַח ּגֶ ּתַ

ָרה" ִהיא  ַנֲעִנים "ֲאׁשֵ ים. ְלִפי ֱאמּוַנת ַהּכְ ַנֲעִנּיִ מֹות ֵאִלים ּכְ ָרה ֵהם ׁשְ ַעל ְוָהֲאׁשֵ ַהּבַ
ְריֹון  ּוִאין ְוַהּפִ ּשׂ ַנַען. ִהיא ֵאַלת ַהּנִ ַאר ֵאֵלי ּכְ ל ׁשְ ם ׁשֶ ַעל" ְוִאּמָ ל ָהֵאל "ּבַ ִאּמֹו ׁשֶ

ל  ָקר. ִסְמָלּה ׁשֶ ֱאָצִאים ִלְוָלדֹות ַהּצֹאן ְוַהּבָ ם ַלּצֶ ֲעִניָקה ַאֲהָבה, ְוִהיא ַאְחָרִאית ּגַ ּמַ ׁשֶ
חֹות.  ְזּבְ ֲאִמיֶניָה ָנְטעּו ְלַיד ַהּמִ ַמּ ָרה, ׁשֶ ָרה הּוא ֵעץ ָהֲאׁשֵ ָהֲאׁשֵ

ָרה  ַעל ְוָהֲאׁשֵ ֲעבֹוַדת ַהּבַ ַנֲעִנים ֶהֱאִמינּו ׁשֶ ם. ַהּכְ ׁשֶ ָעָרה ּומֹוִריד ַהּגֶ ַעל" הּוא ֵאל ַהּסְ "ּבַ
ָרָכה ּוִפְריֹון ָלָאָדם ְוַלַחי.  ִביא ְיבּול, ּבְ ּיָ ם ׁשֶ ׁשֶ ְבִטיַח ּגֶ ּתַ

כאשר שהו בני ישראל 
במדבר, הם היו מבודדים 

מהשפעת תרבויות אחרות, 
אך בבואם לכנען הם באו 
במגע עם תרבויות אחרות 

והושפעו מהם מכיוון 
שהתורה עדיין לא נטמעה 

היטב אצל בני ישראל.
ייתכן גם כי האמינו 

שעבודה לבעל ולאשרה 
אלי הגשם והפריון תעזור 

להם לזכות ביבול מוצלח.  
חינוך לשמירת התורה, 

היזכרות בנסים שה' עשה 
למענם, והתנסות שהבעל 
והאשרה לא הועילו להם 

יכולים לשכנעם לעבוד 
את ה'. 
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ֶּפֶרק ג

עְָתנִיאֵל ּבֶן ְקנַז מֹוִׁשיַע ֶאת יְִׂשָראֵל 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 11-7

ָרֵאל?  ֵני ִיׂשְ יַצד ֶהֱעִניׁש ה' ֶאת ּבְ ר, ּכֵ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ א.   .1

ְעּבּוד? ִ ָרֵאל ַעל ַהּשׁ ֵני ִיׂשְ יַצד ֵהִגיבּו ּבְ ב. ּכֵ

ְעּבּוד?  ִ ְחְררּו ֵמַהּשׁ ּתַ יַצד ִהׁשְ ג. ּכֵ

ֶבט ָהָיה ָעְתִניֵאל  תּוב ֵמֵאיֶזה ׁשֵ ר ָלַדַעת ֵמַהּכָ ַהִאם ֶאְפׁשָ א.   .2 
ן ְקַנז?  ּבֶ

ְנִהיג  ן ְקַנז ְלַתְפִקיד ׁשֹוֵפט - ַהּמַ ב. ַמּדּוַע ִהְתִאים ָעְתִניֵאל ּבֶ
ֶרק א,  ְעּבּוד? ְראּו ׁשֹוְפִטים ּפֶ ִ ְחֵרר ֶאת ָהָעם ִמּשׁ  ּוְמׁשַ

סּוִקים 13-10.  ּפְ
סּוק. ְלֻדְגָמה:  ם ְלָכל ּפָ נּו ׁשֵ ּתְ  .3

ָרֵאל ָעְבדּו ְלֵאִלים ֲאֵחִרים. ֵני ִיׂשְ סּוק 7 - ּבְ ּפָ  
סּוק 11.  ֶרֶצף ַעד ּפָ יכּו ּבְ ַהְמׁשִ  

ָרֵאל ְלַאַחר מֹות  מּו ְלַעם ִיׂשְ ּקָ ְנִהיִגים ׁשֶ ּנּוי ַלּמַ "ׁשֹוְפִטים" הּוא ּכִ
ֶפר.  ָמם ִנְקָרא ַהּסֵ ַע. ַעל ׁשְ ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל ְלַאַחר מֹות  מּו ְלַעם ִיׂשְ ּקָ ְנִהיִגים ׁשֶ ּנּוי ַלּמַ "ׁשֹוְפִטים" הּוא ּכִ
ֶפר.  ָמם ִנְקָרא ַהּסֵ ַע. ַעל ׁשְ ְיהֹוׁשֻ

ים  ים, ַהּמֹוָאִבים, ָהַעּמֹוִנים ְוָהֲאַרּמִ ּתִ ִלׁשְ י ָהֵאזֹור - ַהּפְ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ַעּמֵ ּבְ
ֲאזֹוִרים  ָלל, ֵהם לֹא ִהְתַנֲחלּו ּבָ ֶדֶרְך ּכְ ֵכנֹות. ּבְ ְ ד ֶאת ָהֲאָרצֹות ַהּשׁ ְעּבֵ - ִלְכּבׁש ּוְלׁשַ

בּול ָהֲאָדָמה,  ֵבִדים ִמּיְ ים ּכְ ם ָלֶהם ִמּסִ ּלֵ ֵביֶהם ְלׁשַ ְרׁשּו ִמּיֹוׁשְ א ּדָ ְבׁשּו, ֶאּלָ ּכָ ׁשֶ
נֹוָסף, ֵהם ִנְצַטּוּו ַעל  ים, ְוֵכן צֹאן ּוָבָקר. ּבְ ַבׁש ּוֵפרֹות ְיֵבׁשִ ֶמן, ּדְ ה, ׁשֶ גֹון ִחּטָ ּכְ

ִמים.  יִטים ּוְבׂשָ ְכׁשִ נֹות ָזָהב ְוֶכֶסף, ּתַ ם ַמּתְ ִמְנָחה ּגַ ד ָלֵתת ּכְ ְעּבֵ ׁשַ יט ַהּמְ ּלִ ַ ְיֵדי ַהּשׁ
ֲאזֹוֵרי  ִאיר ּבַ ד ִהׁשְ ְעּבֵ ׁשַ ים ֶאת ַאְרצֹוֵתיֶהם. ָהָעם ַהּמְ ים ַהּכֹוְבׁשִ ירּו ָהַעּמִ ְך ֶהֱעׁשִ ּכָ

ים. ּסִ ַנע ְמִריָדה ְוָעַזר ִלְגּבֹות ֶאת ַהּמִ ּמָ ּבּוׁש ָצָבא ׁשֶ ַהּכִ

ים  ים, ַהּמֹוָאִבים, ָהַעּמֹוִנים ְוָהֲאַרּמִ ּתִ ִלׁשְ י ָהֵאזֹור - ַהּפְ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ַעּמֵ ּבְ
ֲאזֹוִרים  ָלל, ֵהם לֹא ִהְתַנֲחלּו ּבָ ֶדֶרְך ּכְ ֵכנֹות. ּבְ ְ ד ֶאת ָהֲאָרצֹות ַהּשׁ ְעּבֵ - ִלְכּבׁש ּוְלׁשַ

בּול ָהֲאָדָמה,  ֵבִדים ִמּיְ ים ּכְ ם ָלֶהם ִמּסִ ּלֵ ֵביֶהם ְלׁשַ ְרׁשּו ִמּיֹוׁשְ א ּדָ ְבׁשּו, ֶאּלָ ּכָ ׁשֶ
נֹוָסף, ֵהם ִנְצַטּוּו ַעל  ים, ְוֵכן צֹאן ּוָבָקר. ּבְ ַבׁש ּוֵפרֹות ְיֵבׁשִ ֶמן, ּדְ ה, ׁשֶ גֹון ִחּטָ ּכְ

ִמים.  יִטים ּוְבׂשָ ְכׁשִ נֹות ָזָהב ְוֶכֶסף, ּתַ ם ַמּתְ ִמְנָחה ּגַ ד ָלֵתת ּכְ ְעּבֵ ׁשַ יט ַהּמְ ּלִ ַ ְיֵדי ַהּשׁ
ֲאזֹוֵרי  ִאיר ּבַ ד ִהׁשְ ְעּבֵ ׁשַ ים ֶאת ַאְרצֹוֵתיֶהם. ָהָעם ַהּמְ ים ַהּכֹוְבׁשִ ירּו ָהַעּמִ ְך ֶהֱעׁשִ ּכָ

ים. ּסִ ַנע ְמִריָדה ְוָעַזר ִלְגּבֹות ֶאת ַהּמִ ּמָ ּבּוׁש ָצָבא ׁשֶ ַהּכִ

ָעתִַ֔ים – ַי֙ד ּכּוׁשַ֣ן ִרׁשְ רֵ֗ם ּבְ ְמּכְ ַוּֽיִ  8 
ִדים  ְעּבָ ְהיּו ְמׁשֻ ּיִ ַרם ְלָכְך ׁשֶ  ּגָ

פּוָלה. עּות ּכְ ִרׁשְ ן ּבְ ִהְצַטּיֵ ן ׁשֶ  ְלכּוׁשַ
ים. מּו ִמּסִ ּלְ ַֽעְב֧דּו – ׁשִ ַוּיַ

ׁשּו ֶעְזָרה. לּו ּוִבְקּ ּלְ ְזֲע֤קּו – ִהְתּפַ ַוּיִ  9 
ּנּוי ְלַמְנִהיג, ׁשֹוֵפט.  מֹוׁשִ֛יַע – ּכִ

יָלם. יַע אֹוָתם. ִהּצִ יעֵ֑ם – הֹוׁשִ ׁשִ ַוּיֹֽ

ֶעְזַרת ֹעז ּוְגבּוָרה. ַותָָּ֣עז ָי֔דֹו – ּבְ  10 
ן ְולֹוֲחָמיו. ֵהִביס ֶאת ּכּוׁשַ

קֹ֥ט ָהאֶָ֖רץ – ָהְיָתה  ׁשְ ַוּתִ  11 
לֹום. ֶקט ְוׁשָ קּוַפת ׁשֶ ּתְ

כאשר שהו בני ישראל 
במדבר, הם היו מבודדים 

מהשפעת תרבויות אחרות, 
אך בבואם לכנען הם באו 
במגע עם תרבויות אחרות 

והושפעו מהם.
ייתכן גם כי האמינו 

שעבודה לבעל ולאשרה, 
אלי הגשם והפריון, תעזור 
להם לזכות ביבול מוצלח. 
התנסות שהבעל והאשרה 

לא הועילו להם יכולים 
לשכנעם לעבוד את ה'. 

2. ב. התלמידים ישימו לב 
לכתוב בפסוק ט וייזכרו 

שכלב היה משבט יהודה. 
3. מטרת השאלה להכיר 

את שלבי המחזוריות 
המאפיינים את תקופת 
השופטים: חטא, עונש, 

זעקה, ישועה, שקט. 
בהמשך יכירו התלמידים 

בהדרגה שהדפוס חוזר על 
עצמו. 
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עְָתנִיאֵל ּבֶן ְקנַז מֹוִׁשיַע ֶאת יְִׂשָראֵל 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 11-7

ָרֵאל?  ֵני ִיׂשְ יַצד ֶהֱעִניׁש ה' ֶאת ּבְ ר, ּכֵ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ א.   .1

ְעּבּוד? ִ ָרֵאל ַעל ַהּשׁ ֵני ִיׂשְ יַצד ֵהִגיבּו ּבְ ב. ּכֵ

ְעּבּוד?  ִ ְחְררּו ֵמַהּשׁ ּתַ יַצד ִהׁשְ ג. ּכֵ

ֶבט ָהָיה ָעְתִניֵאל  תּוב ֵמֵאיֶזה ׁשֵ ר ָלַדַעת ֵמַהּכָ ַהִאם ֶאְפׁשָ א.   .2 
ן ְקַנז?  ּבֶ

ְנִהיג  ן ְקַנז ְלַתְפִקיד ׁשֹוֵפט - ַהּמַ ב. ַמּדּוַע ִהְתִאים ָעְתִניֵאל ּבֶ
ֶרק א,  ְעּבּוד? ְראּו ׁשֹוְפִטים ּפֶ ִ ְחֵרר ֶאת ָהָעם ִמּשׁ  ּוְמׁשַ

סּוִקים 13-10.  ּפְ
סּוק. ְלֻדְגָמה:  ם ְלָכל ּפָ נּו ׁשֵ ּתְ  .3

ָרֵאל ָעְבדּו ְלֵאִלים ֲאֵחִרים. ֵני ִיׂשְ סּוק 7 - ּבְ ּפָ  
סּוק 11.  ֶרֶצף ַעד ּפָ יכּו ּבְ ַהְמׁשִ  

ָרֵאל ְלַאַחר מֹות  מּו ְלַעם ִיׂשְ ּקָ ְנִהיִגים ׁשֶ ּנּוי ַלּמַ "ׁשֹוְפִטים" הּוא ּכִ
ֶפר.  ָמם ִנְקָרא ַהּסֵ ַע. ַעל ׁשְ ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל ְלַאַחר מֹות  מּו ְלַעם ִיׂשְ ּקָ ְנִהיִגים ׁשֶ ּנּוי ַלּמַ "ׁשֹוְפִטים" הּוא ּכִ
ֶפר.  ָמם ִנְקָרא ַהּסֵ ַע. ַעל ׁשְ ְיהֹוׁשֻ

ים  ים, ַהּמֹוָאִבים, ָהַעּמֹוִנים ְוָהֲאַרּמִ ּתִ ִלׁשְ י ָהֵאזֹור - ַהּפְ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ַעּמֵ ּבְ
ֲאזֹוִרים  ָלל, ֵהם לֹא ִהְתַנֲחלּו ּבָ ֶדֶרְך ּכְ ֵכנֹות. ּבְ ְ ד ֶאת ָהֲאָרצֹות ַהּשׁ ְעּבֵ - ִלְכּבׁש ּוְלׁשַ

בּול ָהֲאָדָמה,  ֵבִדים ִמּיְ ים ּכְ ם ָלֶהם ִמּסִ ּלֵ ֵביֶהם ְלׁשַ ְרׁשּו ִמּיֹוׁשְ א ּדָ ְבׁשּו, ֶאּלָ ּכָ ׁשֶ
נֹוָסף, ֵהם ִנְצַטּוּו ַעל  ים, ְוֵכן צֹאן ּוָבָקר. ּבְ ַבׁש ּוֵפרֹות ְיֵבׁשִ ֶמן, ּדְ ה, ׁשֶ גֹון ִחּטָ ּכְ

ִמים.  יִטים ּוְבׂשָ ְכׁשִ נֹות ָזָהב ְוֶכֶסף, ּתַ ם ַמּתְ ִמְנָחה ּגַ ד ָלֵתת ּכְ ְעּבֵ ׁשַ יט ַהּמְ ּלִ ַ ְיֵדי ַהּשׁ
ֲאזֹוֵרי  ִאיר ּבַ ד ִהׁשְ ְעּבֵ ׁשַ ים ֶאת ַאְרצֹוֵתיֶהם. ָהָעם ַהּמְ ים ַהּכֹוְבׁשִ ירּו ָהַעּמִ ְך ֶהֱעׁשִ ּכָ

ים. ּסִ ַנע ְמִריָדה ְוָעַזר ִלְגּבֹות ֶאת ַהּמִ ּמָ ּבּוׁש ָצָבא ׁשֶ ַהּכִ

ים  ים, ַהּמֹוָאִבים, ָהַעּמֹוִנים ְוָהֲאַרּמִ ּתִ ִלׁשְ י ָהֵאזֹור - ַהּפְ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ַעּמֵ ּבְ
ֲאזֹוִרים  ָלל, ֵהם לֹא ִהְתַנֲחלּו ּבָ ֶדֶרְך ּכְ ֵכנֹות. ּבְ ְ ד ֶאת ָהֲאָרצֹות ַהּשׁ ְעּבֵ - ִלְכּבׁש ּוְלׁשַ

בּול ָהֲאָדָמה,  ֵבִדים ִמּיְ ים ּכְ ם ָלֶהם ִמּסִ ּלֵ ֵביֶהם ְלׁשַ ְרׁשּו ִמּיֹוׁשְ א ּדָ ְבׁשּו, ֶאּלָ ּכָ ׁשֶ
נֹוָסף, ֵהם ִנְצַטּוּו ַעל  ים, ְוֵכן צֹאן ּוָבָקר. ּבְ ַבׁש ּוֵפרֹות ְיֵבׁשִ ֶמן, ּדְ ה, ׁשֶ גֹון ִחּטָ ּכְ

ִמים.  יִטים ּוְבׂשָ ְכׁשִ נֹות ָזָהב ְוֶכֶסף, ּתַ ם ַמּתְ ִמְנָחה ּגַ ד ָלֵתת ּכְ ְעּבֵ ׁשַ יט ַהּמְ ּלִ ַ ְיֵדי ַהּשׁ
ֲאזֹוֵרי  ִאיר ּבַ ד ִהׁשְ ְעּבֵ ׁשַ ים ֶאת ַאְרצֹוֵתיֶהם. ָהָעם ַהּמְ ים ַהּכֹוְבׁשִ ירּו ָהַעּמִ ְך ֶהֱעׁשִ ּכָ

ים. ּסִ ַנע ְמִריָדה ְוָעַזר ִלְגּבֹות ֶאת ַהּמִ ּמָ ּבּוׁש ָצָבא ׁשֶ ַהּכִ

ָעתִַ֔ים – ַי֙ד ּכּוׁשַ֣ן ִרׁשְ רֵ֗ם ּבְ ְמּכְ ַוּֽיִ  8 
ִדים  ְעּבָ ְהיּו ְמׁשֻ ּיִ ַרם ְלָכְך ׁשֶ  ּגָ

פּוָלה. עּות ּכְ ִרׁשְ ן ּבְ ִהְצַטּיֵ ן ׁשֶ  ְלכּוׁשַ
ים. מּו ִמּסִ ּלְ ַֽעְב֧דּו – ׁשִ ַוּיַ

ׁשּו ֶעְזָרה. לּו ּוִבְקּ ּלְ ְזֲע֤קּו – ִהְתּפַ ַוּיִ  9 
ּנּוי ְלַמְנִהיג, ׁשֹוֵפט.  מֹוׁשִ֛יַע – ּכִ

יָלם. יַע אֹוָתם. ִהּצִ יעֵ֑ם – הֹוׁשִ ׁשִ ַוּיֹֽ

ֶעְזַרת ֹעז ּוְגבּוָרה. ַותָָּ֣עז ָי֔דֹו – ּבְ  10 
ן ְולֹוֲחָמיו. ֵהִביס ֶאת ּכּוׁשַ

קֹ֥ט ָהאֶָ֖רץ – ָהְיָתה  ׁשְ ַוּתִ  11 
לֹום. ֶקט ְוׁשָ קּוַפת ׁשֶ ּתְ

כאשר שהו בני ישראל 
במדבר, הם היו מבודדים 

מהשפעת תרבויות אחרות, 
אך בבואם לכנען הם באו 
במגע עם תרבויות אחרות 

והושפעו מהם.
ייתכן גם כי האמינו 

שעבודה לבעל ולאשרה, 
אלי הגשם והפריון, תעזור 
להם לזכות ביבול מוצלח. 
התנסות שהבעל והאשרה 

לא הועילו להם יכולים 
לשכנעם לעבוד את ה'. 

2. ב. התלמידים ישימו לב 
לכתוב בפסוק ט וייזכרו 

שכלב היה משבט יהודה. 
3. מטרת השאלה להכיר 

את שלבי המחזוריות 
המאפיינים את תקופת 
השופטים: חטא, עונש, 

זעקה, ישועה, שקט. 
בהמשך יכירו התלמידים 

בהדרגה שהדפוס חוזר על 
עצמו. 
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 אֵהּוד ּבֶן ּגֵָרא הַָרג ֶאת ֶמלְֶך מֹואָב, 
ֶׁשִּׁשעְּבֵד ֶאת יְִׂשָראֵל 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 25-12

ה  ּבָ ן, ַלּסִ ָרֵאל ְלכּוׁשַ ֵני ִיׂשְ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ְגָלָלּה ִהׁשְ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ה ּדֹוָמה ַהּסִ ּמֶ ּבַ  .1
דּו ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב?  ְעּבְ ּתַ ְגָלָלּה ִהׁשְ ּבִ ׁשֶ

ִמְלַחְמּתֹו  ס ֶעְגלֹון ֶאת ַעּמֹון ְוֶאת ֲעָמֵלק ְלֶעְזָרה ּבְ ּיֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ּגִ ׁשַ  .2
ָרֵאל? ִיׂשְ ּבְ

ַעּמּוד 9: ה ּבְ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ַעּיְ  .3

ִביב ְלמֹוָאב? ֹוְכִנים ִמּסָ ּשׁ ים ׁשֶ ִמי ֵהם ָהַעּמִ א. 

ל מֹוָאב? ֲעָרִבי ׁשֶ בּוָלּה ַהּמַ ב. ַמהּו ּגְ

דּו ְלמֹוָאב  ְעּבְ ּתַ ִהׁשְ ָבִטים ׁשֶ ְ ַעּמּוד 78:  ִמי ָהיּו ַהּשׁ ה ּבְ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ג. ַעּיְ
יֵמי ֶעְגלֹון? ּבִ

 

ן, ְלַזֲעָקָתם  יֵמי ּכּוׁשַ ָרֵאל ַלה' ּבִ ֵני ִיׂשְ ה ְלַזֲעַקת ּבְ ּבָ ה ּדֹוָמה ַהּסִ ּמֶ ּבַ  .4
יֵמי ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב?  ּבִ

הּוא  ׁשֶ ר, ּכְ ַסּפֵ ן ַהּמְ ָרא ְמַצּיֵ ן ּגֵ ל ֵאהּוד ּבֶ כּונֹוָתיו ׁשֶ ֵאילּו ִמּתְ א.   .5
סּוק 15.   יג אֹותֹו ִלְפֵני ַהּקֹוְרִאים? ְראּו ּפָ ַמּצִ

הּו  ֵדי ְלָתֵאר ִמיׁשֶ ָיֵמינּו ּכְ ם ּבְ ים ּגַ ים ְלִעּתִ ׁשִ ּמְ ּתַ ּטּוי ִמׁשְ ֵאיֶזה ּבִ ב. ּבְ
ֹמאל?  ַיד ׂשְ ׁש ֵהיֵטב ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ית ֵהם  ֵראׁשִ ַלח. ְלִפי ֵסֶפר ּבְ ְזָרח ְלַים ַהּמֶ ם ִמּמִ ַהּמֹוָאִבים ֵהִקימּו ֶאת ַמְמַלְכּתָ
סּוק 37(.  ֶרק יט, ּפָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו )ּפֶ ן ָאִחיו ׁשֶ ל לֹוט, ּבֶ ָהיּו ֶצֱאָצָאיו ׁשֶ
ֲאֵליֶהם  ִמים", ׁשֶ ים ׁשֵ ים "ַעּמִ ֻכּנִ ים ַהּמְ בּוַצת ַעּמִ ַהּמֹוָאִבים ָהיּו ֵחֶלק ִמּקְ

ָפָתם "מֹוָאִבית" ּדֹוָמה  ַנֲעִנים, ָהֱאדֹוִמים ְועֹוד. ׂשְ ם ָהִעְבִרים, ַהּכְ כּו ּגַ ּיְ ּתַ ִהׁשְ
ָפה ָהִעְבִרית. ַלּשָׂ

ית ֵהם  ֵראׁשִ ַלח. ְלִפי ֵסֶפר ּבְ ְזָרח ְלַים ַהּמֶ ם ִמּמִ ַהּמֹוָאִבים ֵהִקימּו ֶאת ַמְמַלְכּתָ
סּוק 37(.  ֶרק יט, ּפָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו )ּפֶ ן ָאִחיו ׁשֶ ל לֹוט, ּבֶ ָהיּו ֶצֱאָצָאיו ׁשֶ
ֲאֵליֶהם  ִמים", ׁשֶ ים ׁשֵ ים "ַעּמִ ֻכּנִ ים ַהּמְ בּוַצת ַעּמִ ַהּמֹוָאִבים ָהיּו ֵחֶלק ִמּקְ

ָפָתם "מֹוָאִבית" ּדֹוָמה  ַנֲעִנים, ָהֱאדֹוִמים ְועֹוד. ׂשְ ם ָהִעְבִרים, ַהּכְ כּו ּגַ ּיְ ּתַ ִהׁשְ
ָפה ָהִעְבִרית. ַלּשָׂ

ְלָחָמה. ֱֽאסֹ֣ף ֵאלָ֔יו – ֵצֵרף אֹוָתם ַלּמִ ַוּיֶ  13 
ְבׁשּו  ים – ּכָ ָמִרֽ ֽיְרׁשּ֖ו ֶאת־עִ֥יר ַהּתְ ַוּיִ

ִריחֹו  ּיְ ְך ׁשֶ יק ִמּכָ בּו. ֵאין ְלַהּסִ ְ ְוִהְתַיּשׁ
ִעיר חֹוָמה ַאֲחֵרי  ָחְזָרה ְוִנְבְנָתה ּכְ

ַע. יֵמי ְיהֹוׁשֻ ָנּה ּבִ ֻחְרּבָ

ְנָיִמין. ֶבט ּבִ ֵ ן־ַהְיִמינִ֔י – ִמּשׁ ּבֶ  15 
ׁש טֹוב יֹוֵתר  ּמֵ ּתַ ִאטֵּ֖ר ַיד־ְיִמי֑נֹו – ִמׁשְ

ֹמאל. ַיד ׂשְ  ּבְ
נֹות. ִמְנחָ֔ה – ַמס ּוַמּתָ

ד  ה הּוא ַהּצַ נֵ֥י ֵפ֖יֹות – ֶפּ חֶֶ֗רב ְולָּ֛ה ׁשְ  16
י ֵפיֹות ִהיא ֶחֶרב  ּתֵ ל ַהֶחֶרב. ׁשְ ַהַחד ׁשֶ

ֵני ְצָדֶדיָה. ְ ה ִמּשׁ  ַהַחּדָ
־40 ֶסְנִטיֶמְטִרים. ת ֹאֶרְך, ּכְ  ּגֶֹ֣מד – ִמּדַ

ר ְלָמְתָניו ְחּגֹ֤ר - ָקׁשַ ַוּיַ

לשאלות 6. ג-ד בעמוד 
הבא:

כדי לחסל את עגלון הכין 
אהוד חרב קצרה במיוחד 
וחגר אותה מתחת למדיו 

על ירך ימינו, במקום 
על ירך שמאל. הוא הלך 

בראש המשלחת המביאה 
את המנחה, כדי לעורר 

במלך ובאנשי החצר יחס 
של אמון אליו כראש 

המשלחת. בביקור זה למד, 
כנראה, להכיר את תנאי 

המקום וסדרי הארמון.
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ֵדי ְלַהְצִליַח  ר, ּכְ ּבֵ ִיים ָצִריְך ֵאהּוד ְלִהְתּגַ ֲערּו, ַעל ֵאילּו ְקׁשָ ׁשַ א.   .6
ְלָהִמית ֶאת ֶעְגלֹון?

ָלב  ָ ּשׁ ב. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָהָיה ְלֵאהּוד ְלָהִמית ֶאת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ּבַ
ְלָחָמה? ל ַהּמִ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ֹוְמִרים? יַצד ִהְצִליַח ֵאהּוד ְלַרּמֹות ֶאת ַהּשׁ ג. ּכֵ

סּוִקים 19–21.( יַצד ִהְצִליַח ַלֲהֹרג ֶאת ֶעְגלֹון? )ְראּו ּפְ ד. ּכֵ

ְפֵניֶכם: ּלִ יעּו ּכֹוֶתֶרת ָלִאּיּור ׁשֶ ה.  ַהּצִ

יׁש. ְקֵר֙ב – ִהּגִ ַוּיַ  17 
ֵמן, ָחָזק. רִ֖יא – ׁשָ  ּבָ

ם ֶטֶקס  ּיֵ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ לָּ֔ה – ּכַ ֲאׁשֶ֣ר ּכִ ֽ ּכַ

ְנָחה. ת ַהּמִ ׁשַ ַהּגָ

ְלגָּ֔ל  ִסיִלי֙ם ֲאׁשֶ֣ר ֶאת־ַהּגִ ְו֣הּוא ׁשָ֗ב ִמן־ַהּפְ  19
ל,  יַע ְלִגְלּגָ ִהּגִ - ָחַזר ְלֶעְגלֹון ְלַאַחר ׁשֶ

ִסיִלים. ָהיּו ּבֹו ּפְ  ׁשֶ
ַבר־סֵֶ֥תר - סֹוד.  ּדְ

ֶקט  ַוּיֹ֣אֶמר הָ֔ס – ֶעְגלֹון ָאַמר ְלֵאהּוד: ׁשֶ

נֹוְכחּות ֲאֵחִרים. לּום ּבְ  ַאל ּתֹאַמר ּכְ
ְרִתים  ׁשָ ל ַהּמְ יו – ּכָ ְמדִ֖ים ָעָלֽ ל־ָהעֹֽ ּכָ

ָידֹו. ּלְ ׁשֶ

ג. ֵקרָ֤ה – ֶחֶדר ָקִריר ַעל ַהּגַ ֲעִליַּ֨ת ַהּמְ ֽ ּבַ  20

ְקָעה  ם ָיִדית ַהֶחֶרב ׁשָ צָּ֜ב – ּגַ בֹ֨א ַגֽם־ַהּנִ ַוּיָ  22
ֶלְך. ל ַהּמֶ ִבְטנֹו ׁשֶ  ּבְ

ן. ּמָ ֻ  ַהחֵֶ֨ל֙ב – ַהּשׁ

ְרֶאה,  ּנִ ָנה, ּכַ ּוָ ָנה – ַהּכַ דֹֽ ְרׁשְ ּפַ צֵ֖א ַהֽ ַוּיֵ

רֹון. ְסּדְ ָצא ֶאל ַהּמִ ּיָ ׁשֶ

.1

.2

ה ְוַלַהב ֶאָחד ַנֲעִנית ִעם ּפֶ ֶחֶרב ּכְ

ּיֹות ֵני ּפִ ֶחֶרב ִעם ׁשְ
 

יש להסביר לתלמידים 
שהלהב החד נמצא בחלק 
הפנימי וצורתו דומה לפה. 

אפשר להסביר שמכאן 
צמח הביטוי המקראי 

"להרוג לפי חרב".
6. א. איך להחדיר נשק 

לארמון? כיצד להרוג 
את עגלון מבלי שעבדיו 

יבחינו בכך? כיצד לא 
להיתפס לאחר מעשה? 

כיצד להספיק להפעיל את 
לוחמיו בשלב השני מבלי 

לתת למואבים להתאושש? 
6. ב. אהוד יצא מתוך 

הנחה שעם ישראל אינו 
מסוגל להתייצב למלחמה 
מול המשעבד. יהיה אפשר 

להתגבר על המואבים 
רק על ידי הריגת המלך. 
מעשה זה יגרום להלם, 

מבוכה ובלבול בצבא 
מואב ויעזור לבני ישראל. 

אהוד תכנן מהלך צבאי של 
שני שלבים: חיסול עגלון 
ומלחמה כוללת במואב. 



שופטים פרק ג � 75

ֵדי ְלַהְצִליַח  ר, ּכְ ּבֵ ִיים ָצִריְך ֵאהּוד ְלִהְתּגַ ֲערּו, ַעל ֵאילּו ְקׁשָ ׁשַ א.   .6
ְלָהִמית ֶאת ֶעְגלֹון?
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ִסיִלים. ָהיּו ּבֹו ּפְ  ׁשֶ
ַבר־סֵֶ֥תר - סֹוד.  ּדְ
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ן. ּמָ ֻ  ַהחֵֶ֨ל֙ב – ַהּשׁ

ְרֶאה,  ּנִ ָנה, ּכַ ּוָ ָנה – ַהּכַ דֹֽ ְרׁשְ ּפַ צֵ֖א ַהֽ ַוּיֵ

רֹון. ְסּדְ ָצא ֶאל ַהּמִ ּיָ ׁשֶ
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הפנימי וצורתו דומה לפה. 

אפשר להסביר שמכאן 
צמח הביטוי המקראי 

"להרוג לפי חרב".
6. א. איך להחדיר נשק 

לארמון? כיצד להרוג 
את עגלון מבלי שעבדיו 

יבחינו בכך? כיצד לא 
להיתפס לאחר מעשה? 

כיצד להספיק להפעיל את 
לוחמיו בשלב השני מבלי 

לתת למואבים להתאושש? 
6. ב. אהוד יצא מתוך 

הנחה שעם ישראל אינו 
מסוגל להתייצב למלחמה 
מול המשעבד. יהיה אפשר 

להתגבר על המואבים 
רק על ידי הריגת המלך. 
מעשה זה יגרום להלם, 

מבוכה ובלבול בצבא 
מואב ויעזור לבני ישראל. 

אהוד תכנן מהלך צבאי של 
שני שלבים: חיסול עגלון 
ומלחמה כוללת במואב. 
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ַתְפִקיָדם? לּו ּבְ ֵהם ִנְכׁשְ ֹוְמִרים ָלַדַעת ׁשֶ יַצד נֹוְכחּו ַהּשׁ ו. ּכֵ

ר  ֲאׁשֶ ד ּכַ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ָהַרג ֵאהּוד ֶאת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ִמּיָ ׁשַ   .7
ַלַחת?  ׁשְ ֹראׁש ַהּמִ ְנָחה ּבְ ֵהִביא ֶאת ַהּמִ

א ְלַבּדֹו ְלַאְרמֹון ֶעְגלֹון?  ּבָ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ֵאהּוד ִהְסּתַ ַהִאם ָנכֹון לֹוַמר ׁשֶ   .8
קּו. ַנּמְ

ֲעָרִבית ְזָרִחית ַלּמַ ָרֵאל ַהּמִ ין ֶאֶרץ ִיׂשְ ן ּובֹו ְמקֹום ַמֲעָבר ֹנַח ּבֵ ְרּדֵ ַהר ַהּיַ ֶקַטע ִמּנְ

ֵמסִ֥יְך ֛הּוא ֶאת־ַרְגלָ֖יו –   24 
ה ֶאת ְצָרָכיו. ה: עֹוׂשֶ ָלׁשֹון ְנִקּיָ ּבְ

7. אהוד רצה לבצע את 
ההתנקשות ביחידות, 

משום שלא רצה לסכן 
את המשלחת במקרה 
של כישלון, וכן משום 

שהבין שיהיה לו קל יותר 
להימלט . לכן בא פעם 

נוספת אל המלך, כשהוא 
לבדו.

8. אהוד סיכן את חייו: 
הוא לא היה יכול להיות 

בטוח שהחרב לא תתגלה, 
כיוון שאילו חיפשו 

השומרים ביסודיות, הם 
היו מגלים את הנשק 

המוסתר. אהוד לא היה 
יכול להבטיח שיוכל 

להימלט לאחר מעשה. 
אילו השמיע עגלון 

קול צעקה והזעיק את 
השומרים, היה אהוד 

נתפס. גם אילו הצליחו 
השומרים לעצור מיד את 

אהוד, הם היו הורגים 
אותו. מצד שני, אפשר גם 

לקבל את הדעה שקל יותר 
לבצע רצח לבד ולהימלט 

מאשר קבוצה שלמה.

אפשר לשאול: מה רואים 
בתמונות? מה מדגיש 

החץ?
זו הזדמנות לטפל במושג 

"מעברות הירדן".
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הִַּמלְחָָמה וְַהּנִּצָחֹון עַל מֹואָב

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 30-25

ס ֵאהּוד ֶאת ַהּלֹוֲחִמים?  ּיֵ יַצד ּגִ ּכֵ א.    .1

ָבָריו  ל ֵאהּוד ִמּתֹוְך ּדְ ר ִלְלֹמד ַעל ֱאמּוָנתֹו ׁשֶ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ָפסּוק 28? ַלּלֹוֲחִמים ּבְ

ֹראׁש ַהּלֹוֲחִמים "ְוהּוא ִלְפֵניֶהם".  י ָיָצא ּבְ ר ַעל ֵאהּוד ּכִ  ג. ְמֻסּפָ
ירּו, ַמּדּוַע  ָנה ְללֹוֲחָמיו ְוָאַמר: "ִרְדפּו ַאֲחַרי" – ַהְסּבִ  הּוא ּפָ

ֶזה ָחׁשּוב? 

ן?  ְרּדֵ רֹות ַהּיַ ט ֵאהּוד ַעל ַמְעּבְ ּלֵ ּתַ ְלֵאיֶזה ֹצֶרְך ִהׁשְ א.    .2

֙ן".  ְרּדֵ ֤רֹות ַהּיַ ת־ַמְעּבְ ֞דּו ֶאֽ ְלּכְ תּוב: "ַוּֽיִ ָפסּוק 28 ּכָ  ב. ּבְ
דּו" ְלֵבין "ַמְלּכֶֹדת"? ְלּכְ ין "ַוּיִ ׁשֹוִני ּבֵ ר ַהּלְּּ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ

ָרֵאל  ה' ִהְתָעֵרב ְלַמַען ַעם ִיׂשְ ַהּקֹוְרִאים ֵיְדעּו ׁשֶ ר ְמֻעְנָין ׁשֶ ַסּפֵ ַהּמְ  .3
ֶרק.  ֶעְזַרת ִציָטטֹות ֵמַהּפֶ חֹון ַעל מֹוָאב; הֹוִכיחּו ֹזאת ּבְ ּצָ ּנִ ּבַ

ל ֵאהּוד ַעל ְצָבא מֹוָאב,  יר ֶאת ִנְצחֹונֹו ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ  .4
י ִסּבֹות.  ּתֵ בּו ַעל ׁשְ ן? ִחׁשְ דֹול ּוְמֻאְרּגָ ָהָיה ָצָבא ּגָ ׁשֶ

ִאים, ְלֻדְגָמה: סּוִקים ַהּבָ ם ַלּפְ נּו ׁשֵ ּתְ א.   .5

יכּו ַלְחֹטא.  ָרֵאל ִהְמׁשִ ֵני ִיׂשְ סּוק 12 – ּבְ ּפָ א. 

ָרֵאל ָצָבא ָקבּוַע ְוַאף לֹא  ֹוְפִטים לֹא ָהָיה ִלְבֵני ִיׂשְ ְתקּוַפת ַהּשׁ ּבִ
ֹוְפִטים  ָכְך, ָקם ַמְנִהיג, ׁשֹוֵפט. ַהּשׁ ָהָיה ֹצֶרְך ּבְ ׁשֶ ַמְנִהיג ָקבּוַע. ּכְ

ס  ל ְמֻגּיָ אֹוֵיב. ּכָ ְלָחָמה ּבָ ס ַלּמִ ּיֵ ָרֵאל ְלִהְתּגַ ָקְראּו ִלְבֵני ִיׂשְ
ְלָחָמה ָחְזרּו  ְרׁשּותֹו. ַאַחר ַהּמִ ָהָיה ּבִ ק ׁשֶ ֵהִביא ִעּמֹו ָמזֹון ְוֶנׁשֶ

ָרִטית.  ַנֲחָלָתם ַהּפְ יֶהם ּוְלִעּסּוֵקיֶהם ּבְ ִסים ְלַחּיֵ ּיְ ְתּגַ ַהּמִ

ָרֵאל ָצָבא ָקבּוַע ְוַאף לֹא  ֹוְפִטים לֹא ָהָיה ִלְבֵני ִיׂשְ ְתקּוַפת ַהּשׁ ּבִ
ֹוְפִטים  ָכְך, ָקם ַמְנִהיג, ׁשֹוֵפט. ַהּשׁ ָהָיה ֹצֶרְך ּבְ ׁשֶ ַמְנִהיג ָקבּוַע. ּכְ

ס  ל ְמֻגּיָ אֹוֵיב. ּכָ ְלָחָמה ּבָ ס ַלּמִ ּיֵ ָרֵאל ְלִהְתּגַ ָקְראּו ִלְבֵני ִיׂשְ
ְלָחָמה ָחְזרּו  ְרׁשּותֹו. ַאַחר ַהּמִ ָהָיה ּבִ ק ׁשֶ ֵהִביא ִעּמֹו ָמזֹון ְוֶנׁשֶ

ָרִטית.  ַנֲחָלָתם ַהּפְ יֶהם ּוְלִעּסּוֵקיֶהם ּבְ ִסים ְלַחּיֵ ּיְ ְתּגַ ַהּמִ

ֹוְמִרים  עֹוד ַהּשׁ ְתַמְהְמהָ֑ם – ּבְ עַ֣ד ִהֽ  26
יִנים.  ַמְמּתִ

ַנֲחַלת  ּבְ ִעיר ׁשֶ ָתה – ְלַהר ׂשֵ ִעיָרֽ ַהּשְׂ

 ֶאְפַרִים.
ֹופָ֖ר – ֶלֱאֹסף  ּשׁ ְתקַ֥ע ּבַ  ַוּיִ

ִסים. ּיְ ְתּגַ ֶאת ַהּמִ

ֲחרַ֔י – רּוצּו ַאֲחַרי. ִרְד֣פּו ַאֽ  28 
יבּו  ֙ן – ִהּצִ ְרּדֵ ֤רֹות ַהּיַ ת־ַמְעּבְ ֞דּו ֶאֽ ְלּכְ ַוּֽיִ

ִריַחת  ֵדי ִלְמֹנַע ֶאת ּבְ ם לֹוֲחִמים ּכְ ׁשָ
ְצָבא מֹוָאב ֲחָזָרה ְלמֹוָאב.

מֵ֖ן ְוָכל־אִ֣יׁש חִָ֑יל – ל־ׁשָ ּכָ  29 
ל ִאיׁש ָחָזק ְוָכל לֹוֵחם. ּכָ

ֵצהּו  ּקָ מֹוט ֵעץ ׁשֶ קָ֑ר – ּבְ ַמְלמַ֖ד ַהּבָ ּבְ  31
ֵהמֹות  ׁש ְלָזֵרז ֶאת ַהּבְ ּמֵ ַחד; ׁשִ

1. יש להניח שאהוד ארגן 
מראש את הלוחמים 

והכין אותם לאפשרות 
שהוא יזעיק אותם, מכיוון 
שהארגון לקראת היציאה 

דורש זמן.

ב. אף שלא כתוב שאהוד 
קיבל הוראה מה' כיצד 

עליו לבצע את המשימה, 
הוא אומר למתנדבים: "כי 

נתן ה' את אויבכם."
ג. מפקד טוב הולך בראש 

הלוחמים ומשפיע על 
הלוחמים בשמשו להם 

דוגמה אישית לאומץ 
ולהעזה. "אחרי" הפך 

למושג בחברה הישראלית 
בצבא ובמנהיגות. 

4. א. כושר התיכנון 
 והמנהיגות של אהוד. 

ב. לפי המסופר, ה' סייע 
לעם בכך שהקים להם 

מושיע. הצלחת תכסיסיו 
של אהוד תלויה ברצון ה'. 
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הִַּמלְחָָמה וְַהּנִּצָחֹון עַל מֹואָב

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 30-25

ס ֵאהּוד ֶאת ַהּלֹוֲחִמים?  ּיֵ יַצד ּגִ ּכֵ א.    .1

ָבָריו  ל ֵאהּוד ִמּתֹוְך ּדְ ר ִלְלֹמד ַעל ֱאמּוָנתֹו ׁשֶ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ָפסּוק 28? ַלּלֹוֲחִמים ּבְ

ֹראׁש ַהּלֹוֲחִמים "ְוהּוא ִלְפֵניֶהם".  י ָיָצא ּבְ ר ַעל ֵאהּוד ּכִ  ג. ְמֻסּפָ
ירּו, ַמּדּוַע  ָנה ְללֹוֲחָמיו ְוָאַמר: "ִרְדפּו ַאֲחַרי" – ַהְסּבִ  הּוא ּפָ

ֶזה ָחׁשּוב? 

ן?  ְרּדֵ רֹות ַהּיַ ט ֵאהּוד ַעל ַמְעּבְ ּלֵ ּתַ ְלֵאיֶזה ֹצֶרְך ִהׁשְ א.    .2

֙ן".  ְרּדֵ ֤רֹות ַהּיַ ת־ַמְעּבְ ֞דּו ֶאֽ ְלּכְ תּוב: "ַוּֽיִ ָפסּוק 28 ּכָ  ב. ּבְ
דּו" ְלֵבין "ַמְלּכֶֹדת"? ְלּכְ ין "ַוּיִ ׁשֹוִני ּבֵ ר ַהּלְּּ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ

ָרֵאל  ה' ִהְתָעֵרב ְלַמַען ַעם ִיׂשְ ַהּקֹוְרִאים ֵיְדעּו ׁשֶ ר ְמֻעְנָין ׁשֶ ַסּפֵ ַהּמְ  .3
ֶרק.  ֶעְזַרת ִציָטטֹות ֵמַהּפֶ חֹון ַעל מֹוָאב; הֹוִכיחּו ֹזאת ּבְ ּצָ ּנִ ּבַ

ל ֵאהּוד ַעל ְצָבא מֹוָאב,  יר ֶאת ִנְצחֹונֹו ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ  .4
י ִסּבֹות.  ּתֵ בּו ַעל ׁשְ ן? ִחׁשְ דֹול ּוְמֻאְרּגָ ָהָיה ָצָבא ּגָ ׁשֶ

ִאים, ְלֻדְגָמה: סּוִקים ַהּבָ ם ַלּפְ נּו ׁשֵ ּתְ א.   .5

יכּו ַלְחֹטא.  ָרֵאל ִהְמׁשִ ֵני ִיׂשְ סּוק 12 – ּבְ ּפָ א. 

ָרֵאל ָצָבא ָקבּוַע ְוַאף לֹא  ֹוְפִטים לֹא ָהָיה ִלְבֵני ִיׂשְ ְתקּוַפת ַהּשׁ ּבִ
ֹוְפִטים  ָכְך, ָקם ַמְנִהיג, ׁשֹוֵפט. ַהּשׁ ָהָיה ֹצֶרְך ּבְ ׁשֶ ַמְנִהיג ָקבּוַע. ּכְ

ס  ל ְמֻגּיָ אֹוֵיב. ּכָ ְלָחָמה ּבָ ס ַלּמִ ּיֵ ָרֵאל ְלִהְתּגַ ָקְראּו ִלְבֵני ִיׂשְ
ְלָחָמה ָחְזרּו  ְרׁשּותֹו. ַאַחר ַהּמִ ָהָיה ּבִ ק ׁשֶ ֵהִביא ִעּמֹו ָמזֹון ְוֶנׁשֶ

ָרִטית.  ַנֲחָלָתם ַהּפְ יֶהם ּוְלִעּסּוֵקיֶהם ּבְ ִסים ְלַחּיֵ ּיְ ְתּגַ ַהּמִ

ָרֵאל ָצָבא ָקבּוַע ְוַאף לֹא  ֹוְפִטים לֹא ָהָיה ִלְבֵני ִיׂשְ ְתקּוַפת ַהּשׁ ּבִ
ֹוְפִטים  ָכְך, ָקם ַמְנִהיג, ׁשֹוֵפט. ַהּשׁ ָהָיה ֹצֶרְך ּבְ ׁשֶ ַמְנִהיג ָקבּוַע. ּכְ

ס  ל ְמֻגּיָ אֹוֵיב. ּכָ ְלָחָמה ּבָ ס ַלּמִ ּיֵ ָרֵאל ְלִהְתּגַ ָקְראּו ִלְבֵני ִיׂשְ
ְלָחָמה ָחְזרּו  ְרׁשּותֹו. ַאַחר ַהּמִ ָהָיה ּבִ ק ׁשֶ ֵהִביא ִעּמֹו ָמזֹון ְוֶנׁשֶ

ָרִטית.  ַנֲחָלָתם ַהּפְ יֶהם ּוְלִעּסּוֵקיֶהם ּבְ ִסים ְלַחּיֵ ּיְ ְתּגַ ַהּמִ

ֹוְמִרים  עֹוד ַהּשׁ ְתַמְהְמהָ֑ם – ּבְ עַ֣ד ִהֽ  26
יִנים.  ַמְמּתִ

ַנֲחַלת  ּבְ ִעיר ׁשֶ ָתה – ְלַהר ׂשֵ ִעיָרֽ ַהּשְׂ

 ֶאְפַרִים.
ֹופָ֖ר – ֶלֱאֹסף  ּשׁ ְתקַ֥ע ּבַ  ַוּיִ

ִסים. ּיְ ְתּגַ ֶאת ַהּמִ

ֲחרַ֔י – רּוצּו ַאֲחַרי. ִרְד֣פּו ַאֽ  28 
יבּו  ֙ן – ִהּצִ ְרּדֵ ֤רֹות ַהּיַ ת־ַמְעּבְ ֞דּו ֶאֽ ְלּכְ ַוּֽיִ

ִריַחת  ֵדי ִלְמֹנַע ֶאת ּבְ ם לֹוֲחִמים ּכְ ׁשָ
ְצָבא מֹוָאב ֲחָזָרה ְלמֹוָאב.

מֵ֖ן ְוָכל־אִ֣יׁש חִָ֑יל – ל־ׁשָ ּכָ  29 
ל ִאיׁש ָחָזק ְוָכל לֹוֵחם. ּכָ

ֵצהּו  ּקָ מֹוט ֵעץ ׁשֶ קָ֑ר – ּבְ ַמְלמַ֖ד ַהּבָ ּבְ  31
ֵהמֹות  ׁש ְלָזֵרז ֶאת ַהּבְ ּמֵ ַחד; ׁשִ

1. יש להניח שאהוד ארגן 
מראש את הלוחמים 

והכין אותם לאפשרות 
שהוא יזעיק אותם, מכיוון 
שהארגון לקראת היציאה 

דורש זמן.

ב. אף שלא כתוב שאהוד 
קיבל הוראה מה' כיצד 

עליו לבצע את המשימה, 
הוא אומר למתנדבים: "כי 

נתן ה' את אויבכם."
ג. מפקד טוב הולך בראש 

הלוחמים ומשפיע על 
הלוחמים בשמשו להם 

דוגמה אישית לאומץ 
ולהעזה. "אחרי" הפך 

למושג בחברה הישראלית 
בצבא ובמנהיגות. 

4. א. כושר התיכנון 
 והמנהיגות של אהוד. 

ב. לפי המסופר, ה' סייע 
לעם בכך שהקים להם 

מושיע. הצלחת תכסיסיו 
של אהוד תלויה ברצון ה'. 
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סּוק 15 -  ג. ּפָ סּוק 14 -   ב. ּפָ  
סּוק 30 -  ה. סֹוף ּפָ סּוק 29 -   ד. ּפָ  

י  ַלּבֵ ן ְקַנז ִלׁשְ יֵמי ָעְתִניֵאל ּבֶ י ָהֵארּוִעים ּבִ ַלּבֵ ה ּדֹוִמים ׁשְ ּמֶ ב. ּבַ
ָרא?  ן ּגֵ יֵמי ֵאהּוד ּבֶ ָהֵארּוִעים ּבִ

ַמַּפת ַהְּמקֹומֹות ַהִּנְזָּכִרים ְּבִמְלֶחֶמת ֵאהּוד 

ה. ּפָ ּה ּוְבִמְקָרא ַהּמַ נּו ּבָ ה, ַעּיְ ּפָ ם ַהּמַ ימּו ֵלב ְלׁשֵ ׂשִ
ְכָנה מֹוָאב?  ֵהיָכן ׁשָ   .1

ְנָיִמין?  ֶבט ּבִ ֵ ְוָקא ִמּשׁ יַע ֵאהּוד ּדַ ֹוֵפט ַהּמֹוׁשִ ַמּדּוַע ָקם ַהּשׁ   .2
ֶבט ֶאְפַרִים? ָנה ֵאהּוד ְלֶעְזַרת ׁשֵ ה ַמּדּוַע ּפָ ּפָ ר ְלָהִבין ֵמַהּמַ ַהִאם ֶאְפׁשָ   .3

ל ֵאהּוד? ָתְכִניתֹו ׁשֶ יֹון ּבְ ה ְלָהִבין ֶאת ַהִהּגָ ּפָ יַצד עֹוֶזֶרת ָלנּו ַהּמַ ּכֵ   .4
ִרים ְוִכְתבּו   ֻמְסּפָ קֹומֹות ַהּמְ מֹות ַהּמְ ֶדר ֶאת ׁשְ ַהֲעִתיקּו ְלִפי ַהּסֵ   .5

ָכל ָמקֹום. ַנִים ָמה ָקָרה ּבְ ט אֹו ׁשְ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

5. כדאי להפנות את 
תשומת לב התלמידים 

למחזוריות שאפשר לראות 
בשני הסיפורים: חטא, 

עונש, קריאה לה', הקמת 
מושיע, ישועה; ולהציע 
לתלמידים לבדוק אם 

מחזוריות זו קיימת גם 
בהמשך.
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הַּׁשֹופֵט הְַּׁשלִיִׁשי - ַׁשְמּגַר ּבֶן עֲנָת

ִקְראּו ּפָסּוק 31

ָלה  ה ַהַהּצָ ֲעׂשֵ ן ֲעָנת ִמּמַ ר ּבֶ ְמּגַ ל ׁשַ ָלה ׁשֶ ה ַהַהּצָ ה ׁשֹוֶנה ַמֲעׂשֵ ּמֶ ּבַ  .1
ָרא? ן ּגֵ ל ֵאהּוד ּבֶ ׁשֶ

ְפֵניֶהם עֹוֵמד לֹוֵחם ּבֹוֵדד? ּבִ ִיים ׁשֶ ׁשָ ֲערּו, ָמֵהם ַהּקְ ׁשַ  .2

ָקר       ַמְלַמד ָבּ

ת ֵעץ  ַמְחֵרַשׁ

אחרי שמתבוננים בתמונה 
אפשר לשאול: מהו מלמד 

בקר? מה תפקידו?
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הַּׁשֹופֵט הְַּׁשלִיִׁשי - ַׁשְמּגַר ּבֶן עֲנָת

ִקְראּו ּפָסּוק 31

ָלה  ה ַהַהּצָ ֲעׂשֵ ן ֲעָנת ִמּמַ ר ּבֶ ְמּגַ ל ׁשַ ָלה ׁשֶ ה ַהַהּצָ ה ׁשֹוֶנה ַמֲעׂשֵ ּמֶ ּבַ  .1
ָרא? ן ּגֵ ל ֵאהּוד ּבֶ ׁשֶ

ְפֵניֶהם עֹוֵמד לֹוֵחם ּבֹוֵדד? ּבִ ִיים ׁשֶ ׁשָ ֲערּו, ָמֵהם ַהּקְ ׁשַ  .2

ָקר       ַמְלַמד ָבּ

ת ֵעץ  ַמְחֵרַשׁ

אחרי שמתבוננים בתמונה 
אפשר לשאול: מהו מלמד 

בקר? מה תפקידו?



  

 ּדְבֹוָרה ּובָָרק 
 וְהִַּמלְחָָמה 

ּבַּכְנַעֲנִים

שופטים פרק ד � 81

דּו. ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ ַרם ׁשֶ רֵ֣ם – ּגָ ְמּכְ ַוּיִ  2

ָהָיה  ת ַהּגֹוִיֽם – ֵאזֹור ׁשֶ ֲחרֹׁ֥שֶ ֽ ּבַ  3
ְחּתֹון. ִליל ַהּתַ ּגָ ַנֲעִנים ּבַ ִליַטת ַהּכְ ׁשְ  ּבִ

ְדִריׁשֹות. א ּבִ יק, ּבָ ָלחַ֞ץ – ִהּצִ

בֹוָרה. ל ּדְ ֲעָלּה ׁשֶ ם ּבַ י֑דֹות – ׁשֵ ַלּפִ  4

בֹוָרה ָנֲהָגה  ּדְ בֹורָ֗ה – ָהֵעץ ׁשֶ ּתֶֹ֜מר ּדְ  5

ֶּפֶרק ד

ּדְבֹוָרה ּובָָרק נֶגֶד יָבִין וְִסיְסָרא

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-1

ָרא  ן ּגֵ ל ֵאהּוד ּבֶ יַע מֹותֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ר, ּכֵ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ א.   .1 
ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ַעל ּבְ

ַנֲעִנים?  ל ַהּכְ ָבִאית ׁשֶ ה ָהְיָתה ֶעְליֹונּוָתם ַהּצְ ּמֶ ב. ּבַ

ַנֲעִנים?  ּכְ ְלָחָמה ּבַ ְפִקיד ָהָיה ִלְדבֹוָרה ִלְפֵני ַהּמִ ֵאיֶזה ּתַ א.    .2
טּו.  ְתבּו ְוַצּטְ ּכִ   

ל ָעְתִניֵאל ְוֵאהּוד -  ַעד ּכֹה ָלַמְדנּו ַעל ַמְנִהיגּוָתם ׁשֶ  ב. 
בֹוָרה? ל ּדְ ה ׁשֹוָנה ַהְנָהָגָתּה ׁשֶ ּמֶ ּבַ

2. דבורה שופטת 
בסכסוכים בין אנשים. 

המסורת המקראית רואה 
כמובן מאליו שנבואה, 

מנהיגות, שיפוט וחוכמה 
עשויים להיות נחלתם של 

נשים וגברים כאחד.
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דּו. ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ ַרם ׁשֶ רֵ֣ם – ּגָ ְמּכְ ַוּיִ  2
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ְחּתֹון. ִליל ַהּתַ ּגָ ַנֲעִנים ּבַ ִליַטת ַהּכְ ׁשְ  ּבִ
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ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-1

ָרא  ן ּגֵ ל ֵאהּוד ּבֶ יַע מֹותֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ר, ּכֵ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ א.   .1 
ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ַעל ּבְ

ַנֲעִנים?  ל ַהּכְ ָבִאית ׁשֶ ה ָהְיָתה ֶעְליֹונּוָתם ַהּצְ ּמֶ ב. ּבַ

ַנֲעִנים?  ּכְ ְלָחָמה ּבַ ְפִקיד ָהָיה ִלְדבֹוָרה ִלְפֵני ַהּמִ ֵאיֶזה ּתַ א.    .2
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ל ָעְתִניֵאל ְוֵאהּוד -  ַעד ּכֹה ָלַמְדנּו ַעל ַמְנִהיגּוָתם ׁשֶ  ב. 
בֹוָרה? ל ּדְ ה ׁשֹוָנה ַהְנָהָגָתּה ׁשֶ ּמֶ ּבַ

2. דבורה שופטת 
בסכסוכים בין אנשים. 

המסורת המקראית רואה 
כמובן מאליו שנבואה, 

מנהיגות, שיפוט וחוכמה 
עשויים להיות נחלתם של 

נשים וגברים כאחד.



82 � שופטים פרק ד

ר  ָנ"ְך, ֶאְפׁשָ ּתָ ם ֲעֵליֶהן ּבַ ַמְדּתֶ ּלְ ים, ׁשֶ ל ָנׁשִ מּויֹות ׁשֶ א. ֵאילּו ּדְ  .3
ִכּנּוי ֶזה?  ְלַכּנֹות ּבְ

חּוִמים -  ל ַהּתְ ים - ִמּכָ יִרים ָנׁשִ ם ַמּכִ ָיֵמינּו, ַהִאם ַאּתֶ ב. ּבְ
ידֹות"?  ת ַלּפִ ר ְלַכּנֹוָתן: "ֵאׁשֶ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ה ַמְנִהיָגה.  ָ בֹוָרה - ִאׁשּ ְרנּו ֶאת ּדְ ֶרק ִהּכַ ּפֶ ּבַ  4. א. 
סּוק 20.  ֶרק טו, ּפָ מֹות ּפֶ ֵסֶפר ׁשְ נּו ּבְ  ַעּיְ

ָמּה.  ְתבּו ֶאת ׁשְ סּוק? ּכִ ּפָ ְנִהיָגה ַהּמֹוִפיָעה ּבַ ִמיִהי ַהּמַ

ה?  ּנָ ה ִהיא ׁשֹוָנה ִמּמֶ ה ּדֹוָמה ַמְנִהיָגה זֹו ִלְדבֹוָרה ּוַבּמֶ ּמֶ ב. ּבַ

ַנֲעִנים? ּכְ ְלָחָמה ּבַ ִציָאה ַלּמִ ִמי ֶהְחִליט ַעל ַהּיְ א.   .5

ָרק? בֹוָרה ֶאת ּבָ ְלָחה ּדְ ם ִמי ׁשָ ׁשֵ ב. ּבְ

בֹוָרה ְלָבָרק? ְתָנה ּדְ ּנָ ג. ָמֵהן ַההֹוָראֹות ׁשֶ

ֶבט  ֵ ס ֶאת לֹוֲחָמיו ִמּשׁ ָרק ְלַגּיֵ ַעל ּבָ בֹוָרה ׁשֶ ה ּדְ יׁשָ ד. ַמּדּוַע ִהְדּגִ
ַעּמּוד 61.  ה ּבְ ְוָקא? ְראּו ַמּפָ ִלי ּדַ ֶבט ַנְפּתָ ֵ  ְזבּולּון ּוִמּשׁ

ַנֲעִנים.( ף ִעם ַהּכְ ּתָ בּול ְמׁשֻ ָבִטים ָהָיה ּגְ ימּו ֵלב ְלֵאּלּו ׁשְ )ׂשִ

ָרק ִלְדבֹוָרה.  יב ּבָ ִהּצִ ַנאי ׁשֶ ן ֶאת ַהּתְ ַצּיֵ סּוק ַהּמְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּפָ א.   .6

ּה.  ּלֹא ְלֵהָעֵזר ּבָ ָרק ׁשֶ ְכֵנַע ֶאת ּבָ בֹוָרה ְלׁשַ ָתה ּדְ יַצד ִנּסְ ב. ּכֵ

ַנאי ֶזה?  ָרק ַעל ּתְ ל ּבָ ׁשּותֹו ׁשֶ ּבֹות ְלִהְתַעּקְ ג. ָמה ָהיּו ַהּסִ

קּו. בֹוָרה? ַנּמְ ׁש ֶעְזָרה ִמּדְ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ָרק ָנכֹון ּכְ ַעל ּבָ 7. ַהִאם ּפָ

מֹו  ְ ּשׁ ל ָאָדם ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ לֹוַמר ִאׁשְ ידֹות", ּכְ ת ַלּפִ "ֵאׁשֶ בֹוָרה ּכְ יג ֶאת ּדְ ר ַמּצִ ַסּפֵ ַהּמְ
ת ַחִיל.  ֲעַלת ָעְצָמה ְוכֹוַח, ֵאׁשֶ ה ּבַ ידֹות ִהיא ִאׁשָּ ת ַלּפִ ים: ֵאׁשֶ ָפְרׁשִ ידֹות. ְוֵיׁש ַהּמְ ַלּפִ

ידֹות".  ת ַלּפִ ּנּוי: "ֵאׁשֶ ּכִ ה ִנְלֶהֶבת ּוַבֲעַלת ֶמֶרץ ַרב ּבַ ָ ים ִאׁשּ ים ְלִעּתִ ָיֵמינּו ְמַכּנִ ם ּבְ ּגַ

מֹו  ְ ּשׁ ל ָאָדם ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ לֹוַמר ִאׁשְ ידֹות", ּכְ ת ַלּפִ "ֵאׁשֶ בֹוָרה ּכְ יג ֶאת ּדְ ר ַמּצִ ַסּפֵ ַהּמְ
ת ַחִיל.  ֲעַלת ָעְצָמה ְוכֹוַח, ֵאׁשֶ ה ּבַ ידֹות ִהיא ִאׁשָּ ת ַלּפִ ים: ֵאׁשֶ ָפְרׁשִ ידֹות. ְוֵיׁש ַהּמְ ַלּפִ

ידֹות".  ת ַלּפִ ּנּוי: "ֵאׁשֶ ּכִ ה ִנְלֶהֶבת ּוַבֲעַלת ֶמֶרץ ַרב ּבַ ָ ים ִאׁשּ ים ְלִעּתִ ָיֵמינּו ְמַכּנִ ם ּבְ ּגַ

ִבים. ְתַנּדְ ם ֶאת ַהּמִ ְכתָּ֙ – ֱאֹסף ְלׁשָ ׁשַ ּוָמֽ  6

ַרם  ּזָ ֶאל־נַַ֣חל ִקיׁשֹ֗ון  – ַנַחל ׁשֶ  7 
ָנה ְלֶקַטע  ּוָ אן ַהּכַ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ּכָ  ּבְ

בֹור. ְסִביבֹות ַהר ּתָ ַחל ּבִ ַהּנַ

ְוֶאת־ֲהמֹו֑נֹו – ְוֶאת ֲהמֹון לֹוֲחָמיו.  

֩י – ֲאָבל. אֶֶ֚פס ּכִ  9 
ֵאר. ךָ֗ – ֹלא ּתּוַכל ְלִהְתּפָ ְפַאְרּתְ ֽ ְהיֶ֜ה ּתִ  לֹ֨א ִתֽ

ֶרת. ּנֶ ַיד ַהּכִ ּלְ ִלי ׁשֶ ה - ֶאל ָקֵדׁש ַנְפּתָ ְדׁשָ ֶקֽ

ָכל ֵאזֹור  א ַרק ִמְקָצת ֵמָהָעם: ּבְ ּלֹו, ֶאּלָ ֹוְפִטים לֹא ִהְנִהיגּו ֶאת ָהָעם ּכֻ ַהּשׁ
ְמצּוָקה. ָהיּו ּבִ ָבִטים ׁשֶ ְ יַע ֶאת ַהּשׁ ל ְמצּוָקה ָקם ׁשֹוֵפט ְלהֹוׁשִ ׁשֶ

3. ב. התלמידים יספרו על 
נשים בסביבתם הקרובה: 
נשים המשרתות בתפקידי 
הנהגה ברמות שונות, בנות 

המשרתות בצה"ל כלוחמות 
ועוד. כן יזכירו מקרים של 
מצוינות אישית, כמו פרופ' 
עדה יונת, זוכת פרס נובל 

לכימיה ועוד. 
4.  ב. מרים ודבורה היו 

נביאות ובעלות השפעה על 
העם. דבורה הייתה מנהיגת 
דורה, ואילו בתקופת מרים, 

משה היה המנהיג.
6. ב. דבורה היא אישיות 
מוכרת ונערצת על העם. 
העם ישמע בקולה, והיא 

תוכל להשפיע על העם 
להתנדב למלחמה. 

7. בימים קדומים כשגבר 
נעזר באישה או הונהג בידי 

אישה ראו בכך ביזיון. 
ייתכן שיהיו תלמידים 

שיעריכו כי ברק כמנהיג 
דאג לטובת הצלחת 

המאבק בכנענים, ולכן 
לא ראה פחיתות כבוד 

בשיתופה של דבורה. הוא 
העריך שבני ישראל פוחדים 

מעצמת הכנענים וחשש 
שלא יוכל לעמוד במשימה 

של גיוסם בעצמו.

שופטים פרק ד � 83

ְנָתה  ֶכת ּפָ ַחּנֶ ַהּמְ ף ְלמֹוָריו, ַעד ׁשֶ ה ח, ָנַהג ְלִהְתַחּצֵ ּתָ ְלִמיד ּכִ ן, ּתַ ּדָ  .8
ֵאָליו ְוָאְמָרה:                            . 

ֵדי  ה ַהּמֹוָרה ּכְ ׁשָ ּמְ ּתַ ּבֹו ִהׁשְ ר, ׁשֶ ֻסּפָ ט ֵמַהּמְ ּפָ ׁשְ ִמְצאּו ֶאת ַהּמִ  
ֶכם.  ְרּתְ ְלַהְזִהירֹו, ְוַהֲעִתיקּו אֹותֹו ְלַמְחּבַ

 :

בֹור,  ַהר ּתָ ְכּתָ ּבְ  ֵלְך ּוָמׁשַ

ֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש,  ָך ֲעׂשֶ  ְוָלַקְחּתָ ִעּמְ

ֵני ְזֻבלּון,  ִלי ּוִמּבְ ֵני ַנְפּתָ  ִמּבְ
י ֵאֶליָך ֶאל־ַנַחל ִקיׁשֹון,  ְכּתִ  ּוָמׁשַ

ר־ְצָבא ָיִבין,   ֶאת-ִסיְסָרא ׂשַ
 ְוֶאת־ִרְכּבֹו, ְוֶאת־ֲהמֹונֹו; 

ָיְדָך יהּו, ּבְ ּוְנַתּתִ

               

          

8. "לא על הדרך הזאת 
תהיה תפארתך". יש 

המשתמשים במשפט זה 
גם בעברית של ימינו. 

אפשר לבקש שהתלמידים 
להציע מצבים שבהם 

אפשר להשתמש במשפט. 
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ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 16-10

ַחר  ּבָ ָכְך ׁשֶ יג ּבְ ָרק ְלַהּשִׂ ְפֵניֶכם. ָמה ָרָצה ּבָ ּלִ מּוָנה ׁשֶ ְתּ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ת ְצָבאֹו?  בֹור ִלְמקֹום ֲחִנּיַ ַהר ּתָ ּבְ

ְלָחָמה? ַח ַבּמִ ַמּדּוַע ָהָיה ִלְצָבא ִסיְסָרא ִסּכּוי טֹוב ְלַנּצֵ  .2

ְלָחָמה? ַהֲעִתיקּו ֶאת  ּמִ ַח ּבַ ָרֵאל ְלַנּצֵ יַצד ָעַזר ה' ִלְבֵני ִיׂשְ ּכֵ א.    .3
סּוק 15.  ְתִאים ִמּפָ ּטּוי ַהּמַ ַהּבִ

ְדִחיפּות ָלבֹוא. ְזעֵ֨ק – ָקָרא ּבִ ַוּיַ  10 
ַרְגלָ֔יו – ֶהֱעָלה ֶאת  ַויַַּ֣על ּבְ

בֹור. ִבים ַלּתָ ְתַנּדְ ַהּמִ

יִנ֙י – ְקבּוָצה ִמּתֹוְך  ְוחֶֶ֤בר ַהּקֵ  11 
יִני. ֶבט ַהּקֵ  ׁשֵ

יִנים  ָאר ַהּקֵ ְ ִנְפרָ֣ד ִמקִַּ֔ין – ִנְפְרדּו ִמּשׁ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.  ְוָעְברּו ְלִהְתּגֹוֵרר ּבְ
ֱאָצֵאי חֹוָבב,  נֵ֥י חֹבָ֖ב – ִמּצֶ  ִמּבְ

ה. ָהָיה חֹוֵתן מׁשֶ  ׁשֶ
ַצֲעַננִּ֖ים( –  ֵאי֥לֹון בצענים )ּבְ

ִלי. ֶבט ַנְפּתָ ְגבּול ׁשֵ ּבִ

ֲהלֹ֥א ְיהוָ֖ה ָיצָ֣א ְלָפנֶ֑יָך –  14 
ֲהֵרי ה' ַיֲעֹזר ְלָך.

ָלָגן. ַרם ִלְמהּוָמה, ְלּבָ ַויָָּ֣הם – ּגָ  15 
ֶחֶרב. ְלִפי־חֶֶ֖רב – ֶנֶהְרגּו ּבְ

ֵלי  ֲחנֶ֔ה – ַאֲחֵרי ַחּיָ ּמַ ֲחרֵ֣י ַהֽ ְוַאֽ  16 
ִסיְסָרא ַהּבֹוְרִחים.

ר  ֲעֵליֶהם ְמֻסּפָ ָנה ַאֲחֵרי ָהֵארּוִעים, ׁשֶ ־1,200 ׁשָ ַחי ּכְ ְתָיהּו ׁשֶ ן ַמּתִ יֹוֵסף ּבֶ
ַנֲעִני: ָבא ַהּכְ ִסְפרֹו "ַקְדמֹוִנּיֹות ַהְיּהּוִדים" ָמה ִהְתַרֵחׁש ֵאֶצל ַהּצָ ֵער ּבְ ִפְרֵקנּו, ׁשִ ּבְ
ַנֲעִנים,  יָבה ָלֶהם, ַלּכְ ֵמי עֹז ּוָבָרד ְורּוַח ֵהׁשִ ׁשְ דֹוָלה ִעם ּגִ ִהְתחֹוְלָלה ְסָעָרה ּגְ
יֶהם לֹא  ּתֹוֵתיֶהם ְוִחּצֵ ׁשְ ּקַ ְפֵניֶהם, ְוֶהֱאִפיָלה ַעל ֵעיֵניֶהם, ַעד ׁשֶ ם ּבִ ׁשֶ ֶאת ַהּגֶ
ֲחָרבֹות ֵמֲחַמת ַהּקֹר. ְוִאּלּו  ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִלים ְלִהׁשְ ָהיּו ְלתֹוֶעֶלת, ְוֵכן לֹא ָיְכלּו ַהַחּיָ
ן ָהְיָתה ֵמֲאחֹוֵריֶהם, ְוָנְטלּו אֶֹמץ ִמּתֹוְך  ּכֵ חֹות, ׁשֶ ָעָרה ּפָ יָקה ַהּסְ ָרֵאל ִהּזִ ְלִיׂשְ

ים. ְרצּו ְלתֹוְך ָהאֹוֵיב ְוָהְרגּו ֵמֶהם ַרּבִ ֶעְזָרם ְוִהְתּפָ ה' ּבְ ָבה ׁשֶ ַמְחׁשָ
י, ה, ד( )ֵסֶפר ֲחִמיׁשִ

בֹור ַהר ּתָ
1. ברק בחר בהר תבור 

כי רצה לאסוף את צבאו 
במקום גבוה וגלוי, 

שימשוך את צבא סיסרא 
לעמק. באופן זה ברק הוא 

שקבע את מקום הקרב. 
בנוסף, מרכבות המלחמה 

לא יכלו לטפס על הר 
תבור המיוער.

2. הצבא הכנעני היה 
מקצועי, מאומן ומצויד 

"בנשק החדיש" של 
התקופה – מרכבות 

מלחמה. לעומתו, צבא 
ברק היה צבא מתנדבים 

שנשקו פשוט.
3.  הביטוי: "ויהם ה'" 

בא כדי לתאר שאלוהים 
התערב בעצמו במלחמה. 

הקטע מתוך יוסף בן 
מתתיהו ימחיש לתלמידים 

את המהומה שהתחוללה 
במחנה מדיין.
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יִציַאת ִמְצַרִים, ֶאת ֶעְזַרת ה'  יָרה ֶעְזַרת ה' ּבִ ה ַמְזּכִ ּמֶ ב. ּבַ
ן: תּוִבים ְלַהּלָ ּכְ נּו ּבַ ְלָחָמה מּול ִסיְסָרא? ַעּיְ ּמִ ּבַ

יַצד ָנַהג ִסיְסָרא? ּכֵ א.   .4

קּו. ל ִסיְסָרא? ַנּמְ ֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ְעּתְ ב. ָמה ּדַ

ַנַען? ְצָבא ּכְ הּוָמה ּבִ ָרק ֶאת ַהּמְ ל ּבָ יַצד ִנּצֵ ּכֵ א.   .5

ַנת  ּוָ ַאר ַעד ֶאָחד". ָמה ּכַ ּטּוי: "לֹא ִנׁשְ ּבִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ַסּפֵ ב. ַהּמְ
ּטּוי? ַהּבִ

ִבּטּוי ֶזה?  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַסּפֵ ַחר ַהּמְ ֶכם, ּבָ ג. ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ

מֶֹ֣רת ַהּבֶֹ֔קר... ַאׁשְ  ַוְֽיִה֙י ּבְ

ִים...  ֲחנֵ֥ה ִמְצָרֽ ַויָָּ֕הם אֵ֖ת ַמֽ

ַוּיֹ֣אֶמר ִמְצרִַ֗ים ָא֨נּוָס֙ה 

ָראֵ֔ל  נֵ֣י ִיׂשְ ִמּפְ

כִּ֣י ְיהוָ֔ה ִנְלחָ֥ם ָלהֶ֖ם

סּוִקים 24–25( ֶרק יד, ּפְ מֹות, ּפֶ )ׁשְ

יְסרָ֨א  ַויָָּ֣הם יְ֠הָוה ֶאת־ִסֽ

ל־ָהרֶֶ֧כב  ְוֶאת־ּכָ

ֲחנֶ֛ה  ּמַ ל־ַהֽ ְוֶאת־ּכָ

ְלִפי־חֶֶ֖רב ִלְפנֵ֣י ָברָ֑ק 

סּוק 15( )ּפָ

ַנֲעִני לֹוֵחם ּכְ

3. ב. השימוש במשפט 
"ויהם ה' את סיסרא בא 

להזכיר לקוראים את 
המשפט "ויהם את מחנה 
מצרים". אפשר להיווכח 

ש"מלחמות מהומה", 
שעליהן מסופר במקרא, 

מתקיימות במקרים 
שבהם בני ישראל אינם 
חזקים דיים כדי לנצח, 

ואלוהים מתערב כדי 
לעזור. כך היה כאשר 

נדמה שאין כוח שיוכל 
לעצור את צבא סיסרא, 
וכך היה גם לגבי הצבא 

המצרי, שרדף אחרי יוצאי 
מצרים. 

5. ב. המחבר מעוניין 
לפאר את הניצחון 

ומשתמש באמירה גורפת 
ומוגזמת. 
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להזכיר לקוראים את 
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שעליהן מסופר במקרא, 
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שבהם בני ישראל אינם 
חזקים דיים כדי לנצח, 
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נדמה שאין כוח שיוכל 
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וכך היה גם לגבי הצבא 

המצרי, שרדף אחרי יוצאי 
מצרים. 

5. ב. המחבר מעוניין 
לפאר את הניצחון 

ומשתמש באמירה גורפת 
ומוגזמת. 
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ֶרק ד ָרב ְלִפי ּפֶ ִאּיּור ִזיַרת ַהּקְ

ֶבת  לֹוֵחם רֹוֵכב ַעל ִמְרּכֶ
ּוט  י ִקּשׁ ִמְלָחָמה. ִאּיּור ַעל ּפִ
ל ֶמֶלְך ִמְצִרי ְבּתֹו ׁשֶ ַעל ֶמְרּכַ

.1

האיור עוזר לתלמידים 
להבין את זירת המלחמה. 

אפשר לשאול: 
1. תארו מה רואים באיור 

זירת הקרב?
2. היכן נמצאים הכנענים, 

והיכן צבא ברק?
3. התאימו כותרת לאיור. 

השתמשו במשפט מתוך 
הפרק.

באיזה מצב נמצא הלוחם 
לפי האיור?

)התלמידים ישימו לב 
שהרוכב נמצא במצב 

בריחה, ושהוא נפגע מחץ 
למרות שהוא מצויד 

בשריון(.
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.2

ֵנס. סּורָ֧ה – ִהּכָ  18 
ַויַָּ֤סר ֵאלֶ֨יהָ֙ – ִנְכַנס ְלָאֳהָלּה.

ר  ֶאְפׁשָ ִלי ָעׂשּוי עֹור, ׁשֶ נֹ֧אוד - ּכְ  19
ים ּבֹו נֹוְזִלים. ָלׂשִ

ּתֹוְקִעים  ְיתַ֨ד ָהאֶֹ֜הל – מֹוט ׁשֶ  21
ֵדי ִלְקׁשֹר ֵאָליו ֶאת  ֲאָדָמה, ּכְ ּבָ

 ְיִריעֹות ָהֹאֶהל.
ֶעְזָרתֹו  ּבְ יׁש ֵעץ, ׁשֶ ּטִ קֶֶּ֣בת – ּפַ ַהּמַ

ֲאָדָמה. ֵתד ּבָ  ּתֹוְקִעים ֶאת ַהּיָ
ֶקט. ׁשֶ לָּ֔אט – ּבְ  ּבַ

קֹום  ּלֹו, ַהּמָ ה ׁשֶ ֔תֹו – ָהַרּקָ ַרּקָ ּבְ

ֶרק א,  ה )ׁשֹוְפִטים ּפֶ ל חֹוָבב, חֹוֵתן מׁשֶ ֵהם ָהיּו ֶצֱאָצָאיו ׁשֶ יִנים ֶנֱאַמר ׁשֶ ַעל ַהּקֵ
ֶגב ּוִבְדרֹום ְיהּוָדה.  ּנֶ ִסיַני, ּבַ ַדד ּבְ ּנָ ֶבט ׁשֶ סּוק 11(. ֵהם ָהיּו ׁשֵ ֶרק ד, ּפָ סּוק טז; ּפֶ ּפָ

ָרֵאל.  יִנים ִלְבֵני ִיׂשְ ין ַהּקֵ ִרית ְיִדידּות ּבֵ ר ָהְיָתה ּבְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ְתקּוַפת ְנדּוֵדי ּבְ ּבִ
יֵניֶהם ָהָיה  ֶבט ְוָעְבָרה ְלֵעֶמק ִיְזְרֶעאל, ּבֵ ֵ ָלל ַהּשׁ יִנים ִנְפְרָדה ִמּכְ ְקבּוָצה ִמּתֹוְך ַהּקֵ
אן ָלְמדּו  ֶכת, ּוִמּכָ רּוׁשֹו ָחַרׁש ַמּתֶ ֶֹרׁש קי"ן ּפֵ ַהּשׁ ּתֹו ָיֵעל. ֵיׁש ְסבּוִרים ׁשֶ ֶחֶבר ְוִאׁשְ
ַנֲעִנים.  יָחִסים טֹוִבים ִעם ַהּכְ יִנים ָהיּו ּבִ ְרֶזל ֻמְמִחים. ַהּקֵ י ּבַ יִנים ָהיּו ָחָרׁשֵ ַהּקֵ ׁשֶ

.1

מֹות ִסיְסָרא

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 24-17 

ְלָחָמה? ל ַהּמִ ַלב ֶזה ׁשֶ ׁשְ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ִסיְסָרא ִלְבֹרַח ּבִ  .1

ֵסֶפר  נּו ּבְ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ַעּיְ רּו ּבְ יִני ּגָ ֶבט ַהּקֵ ֵ ּשׁ ָפסּוק 11 ָקָראנּו ׁשֶ ּבְ  .2
ֵחֶלק  יר ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ סּוִקים 29–31. ֵאיְך ֶאְפׁשָ ֶרק י, ּפְ ר ּפֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ָרֵאל? תֹוְך ַעם ִיׂשְ יִנים ַחי ּבְ ֵמַהּקֵ

ל ָיֵעל.  טּוָתּה ׁשֶ ר ֵאינֹו ְמָתֵאר ֶאת ִהְתַלּבְ ַסּפֵ ַהּמְ א.    .3 
ָבה, ָמה ָהיּו ְלָבֶטיָה?  ֲערּו, ַעל ָמה ָחׁשְ ׁשַ

ל ִסיְסָרא?  ְכְנָנה ָיֵעל ְלעֹוֵרר ֶאת ֵאמּונֹו ׁשֶ יַצד ּתִ ב. ּכֵ

יַצד ִהְצִליָחה ָיֵעל ַלֲהֹרג ֶאת ִסיְסָרא? ג. ּכֵ
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.2

ֵנס. סּורָ֧ה – ִהּכָ  18 
ַויַָּ֤סר ֵאלֶ֨יהָ֙ – ִנְכַנס ְלָאֳהָלּה.

ר  ֶאְפׁשָ ִלי ָעׂשּוי עֹור, ׁשֶ נֹ֧אוד - ּכְ  19
ים ּבֹו נֹוְזִלים. ָלׂשִ

ּתֹוְקִעים  ְיתַ֨ד ָהאֶֹ֜הל – מֹוט ׁשֶ  21
ֵדי ִלְקׁשֹר ֵאָליו ֶאת  ֲאָדָמה, ּכְ ּבָ

 ְיִריעֹות ָהֹאֶהל.
ֶעְזָרתֹו  ּבְ יׁש ֵעץ, ׁשֶ ּטִ קֶֶּ֣בת – ּפַ ַהּמַ

ֲאָדָמה. ֵתד ּבָ  ּתֹוְקִעים ֶאת ַהּיָ
ֶקט. ׁשֶ לָּ֔אט – ּבְ  ּבַ

קֹום  ּלֹו, ַהּמָ ה ׁשֶ ֔תֹו – ָהַרּקָ ַרּקָ ּבְ

ֶרק א,  ה )ׁשֹוְפִטים ּפֶ ל חֹוָבב, חֹוֵתן מׁשֶ ֵהם ָהיּו ֶצֱאָצָאיו ׁשֶ יִנים ֶנֱאַמר ׁשֶ ַעל ַהּקֵ
ֶגב ּוִבְדרֹום ְיהּוָדה.  ּנֶ ִסיַני, ּבַ ַדד ּבְ ּנָ ֶבט ׁשֶ סּוק 11(. ֵהם ָהיּו ׁשֵ ֶרק ד, ּפָ סּוק טז; ּפֶ ּפָ

ָרֵאל.  יִנים ִלְבֵני ִיׂשְ ין ַהּקֵ ִרית ְיִדידּות ּבֵ ר ָהְיָתה ּבְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ְתקּוַפת ְנדּוֵדי ּבְ ּבִ
יֵניֶהם ָהָיה  ֶבט ְוָעְבָרה ְלֵעֶמק ִיְזְרֶעאל, ּבֵ ֵ ָלל ַהּשׁ יִנים ִנְפְרָדה ִמּכְ ְקבּוָצה ִמּתֹוְך ַהּקֵ
אן ָלְמדּו  ֶכת, ּוִמּכָ רּוׁשֹו ָחַרׁש ַמּתֶ ֶֹרׁש קי"ן ּפֵ ַהּשׁ ּתֹו ָיֵעל. ֵיׁש ְסבּוִרים ׁשֶ ֶחֶבר ְוִאׁשְ
ַנֲעִנים.  יָחִסים טֹוִבים ִעם ַהּכְ יִנים ָהיּו ּבִ ְרֶזל ֻמְמִחים. ַהּקֵ י ּבַ יִנים ָהיּו ָחָרׁשֵ ַהּקֵ ׁשֶ

.1

מֹות ִסיְסָרא

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 24-17 

ְלָחָמה? ל ַהּמִ ַלב ֶזה ׁשֶ ׁשְ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ִסיְסָרא ִלְבֹרַח ּבִ  .1

ֵסֶפר  נּו ּבְ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ַעּיְ רּו ּבְ יִני ּגָ ֶבט ַהּקֵ ֵ ּשׁ ָפסּוק 11 ָקָראנּו ׁשֶ ּבְ  .2
ֵחֶלק  יר ׁשֶ ר ְלַהְסּבִ סּוִקים 29–31. ֵאיְך ֶאְפׁשָ ֶרק י, ּפְ ר ּפֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ָרֵאל? תֹוְך ַעם ִיׂשְ יִנים ַחי ּבְ ֵמַהּקֵ

ל ָיֵעל.  טּוָתּה ׁשֶ ר ֵאינֹו ְמָתֵאר ֶאת ִהְתַלּבְ ַסּפֵ ַהּמְ א.    .3 
ָבה, ָמה ָהיּו ְלָבֶטיָה?  ֲערּו, ַעל ָמה ָחׁשְ ׁשַ

ל ִסיְסָרא?  ְכְנָנה ָיֵעל ְלעֹוֵרר ֶאת ֵאמּונֹו ׁשֶ יַצד ּתִ ב. ּכֵ

יַצד ִהְצִליָחה ָיֵעל ַלֲהֹרג ֶאת ִסיְסָרא? ג. ּכֵ
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ֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּות ָיֵעל?  ְעּתְ ָמה ּדַ  .4

תּוב: ָעַתִים, ּכָ ן ִרׁשְ ְעּבּוד ְלכּוׁשַ ִ ִסּפּור ַהּשׁ ּבְ  .5 
סּוק 9(. ֶרק ג, ּפָ ן־ְקנַ֔ז" )ּפֶ  "ַויֶָּ֨קם ְיהוָ֥ה מֹוׁשִ֛יַע... אֵ֚ת ָעְתִניאֵ֣ל ּבֶ

ְעּבּוד ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ֶנֱאַמר: ִ ּפּור ַעל ַהּשׁ ּסִ ם ּבַ  ּגַ
סּוק 15(. ֶרק ג, ּפָ ָר֙א" )ּפֶ ן־ּגֵ ֶק֩ם ְיהוָ֨ה ָלהֶ֜ם מֹוׁשִ֗יַע ֶאת־ֵא֤הּוד ּבֶ  "ַוּיָ

יַע",  ּנּוי: "מֹוׁשִ ּכִ מּויֹות ּבַ ר ַאף ַאַחת ֵמַהּדְ ַסּפֵ ה ַהּמְ ֶפֶרק ד לֹא ְמַכּנֶ  ּבְ
יָעה".  אֹו "מֹוׁשִ

א ה'?  ּמָ ָרק? ָיֵעל? אֹו ׁשֶ בֹוָרה? ּבָ ּפּור: ּדְ ּסִ יַע ּבַ ִמיהּו ַהּמֹוׁשִ א. 
קּו. ַנּמְ

ַעת  יַע ְלִפי ּדַ ר ְלָהִבין ִמיהּו ַהּמֹוׁשִ ָכל ֹזאת, ֶאְפׁשָ ַהִאם, ּבְ ב. 
סּוק 15 ּוָפסּוק 23.(  ר? )ְראּו ּפָ ַסּפֵ ַהּמְ

ִמידּו. ִהְכרִ֔יתּו  – ִהׁשְ  24

ְבִליט ִמְצִרי ָקדּום ַנֲעִני. ִאּיּור ְלִפי ַתּ ָצָבא ְכּ

ַנֲעִני ְלִפי ָהִאּיּור? ָבא ַהּכְ ר ִלְלמֹוד ַעל ַהּצָ ָמה ֶאְפׁשָ  .6

5. מטרת המספר להראות 
לקוראים, כי התערבות ה' 

מכוונת את המאורעות, 
לכן המלחמות בספר 

שופטים מתוארות 
כמלחמות ה' והשופטים 

- הם שליחי ה'. 

יש להניח שהתלמידים 
ישאלו: מה פשר הכתמים 

הלבנים? יש להסביר 
שהתבליט לא נשמר היטב 

וחסרים בו חלקים. 
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ר ָהָעם  ֲאׁשֶ ָרעֹו – ּכַ ְפרַֹ֤ע ּפְ ּבִ  1 
יו ֻהְפְרעּו.  ֻהְתַקף ְוִסְדֵרי ַחּיָ

ֵני ָהָעם  ִהְתַנדֵּ֖ב עָ֑ם – ֵהִבינּו ּבְ ּבְ

ֵחם. ב ּוְלִהּלָ ִריְך ְלִהְתַנּדֵ ּצָ  ׁשֶ

לּו ּוָבְרכּו  ְר֖כּו ְיהָוֽה – ַהְלּ ֽ  ּבָ
אֹותֹו.

רֹות ַהּסֹוֲחִרים  ּיְ ְד֖לּו ֳאָר֑חֹות – ׁשַ ָחֽ  6
ּיֹות. ְדָרִכים ָראׁשִ  ִהְפִסיקּו ָלֶלֶכת ּבִ

ִזּיֹות. ָרִכים ֶמְרּכָ  ְנִתיבֹות – ּדְ
 ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקּלֹות – ָהְלכּו 
ְדָרִכים ְצָדִדּיֹות, עֹוְקפֹות. ּבִ

ּוִבים ְלֹלא  ְד֧לּו ְפָר֛זֹון – ִיׁשּ ָחֽ  7 
ַחד ָהאֹוֵיב.  חֹוָמה ֶנֶעְזבּו ִמּפַ

י  ִהְתעֹוַרְרּתִ ֙י – ַעד ׁשֶ קְַּ֨מּתִ עַ֤ד ׁשַ

 ִלְפֹעל.
י  ל – ְוָדַאְגּתִ ָרֵאֽ ִיׂשְ י אֵ֖ם ּבְ קְַּ֥מּתִ ׁשַ

מֹו ֵאם. יל ֶאת ָהָעם ּכְ ְלַהּצִ

ִיְבַח֙ר ֱאלֹהִ֣ים ֲחָדׁשִ֔ים – ָהָעם   8 
 ָעַבד ְלֵאִלים ֲאֵחִרים.

ָהאֹוֵיב  ָערִ֑ים – ְוָגַרם ְלָכְך ׁשֶ אָ֖ז ָלחֶ֣ם ׁשְ

ָעֵרי ַהחֹוָמה. ַנֲעִני ָלַחם ּבְ  ַהּכְ
ָמגֵ֤ן ִאם־ֵיָֽרֶא֙ה ָורַֹ֔מח – ָחְסרּו, ֹלא ִנְראּו 

ְרֵאִלים. ׂשְ ק ֵאֶצל ַהּיִ ֵלי ֶנׁשֶ  ּכְ
ל –  ָרֵאֽ ִיׂשְ עִ֥ים אֶֶ֖לף ּבְ ַאְרּבָ  ּבְ

ִבים  ְתַנּדְ ִעים ֶאֶלף ַהּמִ ֵאֶצל ַאְרּבָ

ֶּפֶרק ה 

ִׁשיַרת ּדְבֹוָרה

לְִפנֵיכֶם ִׁשיַרת ּדְבֹוָרה: 

ִתיָחה: ּפְ
ר: יֹּ֥ום ַה֖הּוא ֵלאמֹֽ ן־ֲאִבינַֹ֑עם }ס{ ּבַ ּוָברָ֖ק ּבֶ בֹורָ֔ה  ר ּדְ 1 ַותָּׁ֣שַ
ִהְתַנדֵּ֖ב ּבְ ָראֵ֔ל  ִיׂשְ ָרעֹו֙ת ּבְ ְפרַֹ֤ע ּפְ 2 ּבִ
ֲאזִ֖ינּו ְמ֣עּו ְמָלכִ֔ים ַהֽ 3 ׁשִ ְר֖כּו ְיהָוֽה:   ֽ עָ֑ם ּבָ

ֲאַזמֵּ֕ר  נֹכִ֣י ָאׁשִ֔יָרה  נֹכִ֗י ַלֽיהָו֙ה ָאֽ ָאֽ ְזנִ֑ים  רֹֽ

אְתךָ֤  ֵצֽ 4 ְיהוָ֗ה ּבְ ל:   ָרֵאֽ  ַלֽיהוָ֖ה ֱאלֹהֵ֥י ִיׂשְ
דֵ֣ה ֱא֔דֹום  אֶֶ֣רץ  ךָ֙ ִמּשְׂ ַצְעּדְ ּבְ ִעיר֙  ִמּשֵׂ
ם־ָעבִ֖ים נְָ֥טפּו ּגַ מִַ֖ים ָנטָ֑פוּ  ם־ׁשָ ה ּגַ ָרעָׁ֔שָ

זֶ֣ה נֵ֣י ְיהוָ֑ה  5 ָהרִ֥ים ָנְֽז֖לּו ִמּפְ ִים׃  ָמֽ

ל:   _ _ _ ָרֵאֽ נֵ֕י ְיהוָ֖ה ֱאלֹהֵ֥י ִיׂשְ ִסינַ֔י ִמּפְ

סּוִקים 4-1:  ֶרק טו ּפְ מֹות ּפֶ ׁשְ חֹון ּבִ ּצָ יַרת ַהּנִ ִקְראּו ֶאת ׁשִ  .1 
ִרים?  ִרים? ִלְכבֹוד ִמי ֵהם ׂשָ ָ ִמי ֵהם ַהּשׁ

ַנֲעִנים ּכְ ְלָחָמה ּבַ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָבם ׁשֶ ַמּצָ
ן־  ְמגַּ֤ר ּבֶ ימֵ֞י ׁשַ 6 ּבִ   - - -
ְלכֵ֣י  ְוהֹֽ ְד֖לּו ֳאָר֑חֹות  ימֵ֣י ָיעֵ֔ל ָחֽ ּבִ ֲעָנת֙ 

ָראֵ֖ל ִיׂשְ ְד֧לּו ְפָר֛זֹון ּבְ 7 ָחֽ ֹות:   ְנִתי֔בֹות ֵיְֽל֕כּו ֳאָר֖חֹות ֲעַקְלַקּלֽ

י  קְַּ֥מּתִ ׁשַ בֹורָ֔ה   ֙י ּדְ קְַּ֨מּתִ עַ֤ד ׁשַ ָחדֵּ֑לוּ 

8 ִיְבַח֙ר ֱאלֹהִ֣ים  ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ אֵ֖ם ּבְ

ָמגֵ֤ן  ָערִ֑ים   אָ֖ז ָלחֶ֣ם ׁשְ ֲחָדׁשִ֔ים 

עִ֥ים אֶֶ֖לף  ַאְרּבָ ּבְ ִאם־ֵיָֽרֶא֙ה ָורַֹ֔מח 

בִ֖ים  ְתַנּדְ ֽ ַהּמִ ָראֵ֔ל   ֙י ְלֽחֹוְקקֵ֣י ִיׂשְ 9 ִלּבִ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ּטּוִיים ְקדּוִמים, ׁשֶ ה ּבִ ּה ַהְרּבֵ יֹוֵתר, ְוֵיׁש ּבָ יָקה ּבְ בֹוָרה ִהיא ַעּתִ יַרת ּדְ ׁשִ
ק. ֻדּיָ ם ַהּמְ רּוׁשָ ֵער ָמה ּפֵ ָלנּו ַרק ְלׁשָ

ר  ֶאְפׁשָ ּטּוִיים ְקדּוִמים, ׁשֶ ה ּבִ ּה ַהְרּבֵ יֹוֵתר, ְוֵיׁש ּבָ יָקה ּבְ בֹוָרה ִהיא ַעּתִ יַרת ּדְ ׁשִ
ק. ֻדּיָ ם ַהּמְ רּוׁשָ ֵער ָמה ּפֵ ָלנּו ַרק ְלׁשָ

1. בני ישראל ישבו בערים 
ללא חומה, שהיו נתונות 

להתקפה.
ב2. ב. העמק היה מיושב 

בערי מבצר כנעניות. 
הכנענים שלטו בדרכים 

המרכזיות בעמק. הקשר 
בין שבטי הצפון לשבטי 

המרכז נעשה מסוכן. 
בני ישראל נאלצו לחפש 

דרכים חלופיות, מפותלות, 
כדי לעבור ממקום למקום.
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ֲאתֹ֨נֹות  ְכֵב֩י  רֹֽ  10 ְר֖כּו ְיהָוֽה׃  ֽ עָ֑ם ּבָ ּבָ
ְלכֵ֥י  ְוהֹֽ בֵ֧י ַעל־ִמדִּ֛ין  ׁשְ יֹֽ ְצחֹ֜רֹות 
ְצצִ֗ים בֵּ֚ין 11 ִמקֹּ֣ול ְמַחֽ יחּו׃  ֽ ַעל־דֶֶּ֖רְך ׂשִ
ִצְדקֹ֥ת ׁשָ֤ם ְיַתּנוּ֙ ִצְד֣קֹות ְיהוָ֔ה   ַאבִּ֔ים  ַמׁשְ
ָערִ֖ים ַעם־ ְ אָ֛ז ָיְֽר֥דּו ַלּשׁ ָראֵ֑ל  ִיׂשְ ְרזֹו֖נֹו ּבְ ּפִ
֥עּוִרי בֹורָ֔ה  12 עּורִ֤י עּוִר֙י ּדְ ְיהָוֽה׃ 
ן־ ְבְיךָ֖ ּבֶ בֵ֥ה ׁשֶ ׁשְ רָ֛ק ּוֽ ֥קּום ּבָ ִרי־ׁשִ֑יר   ּבְ ֖עּוִרי ּדַ

ַעם׃ ֲאִבינֹֽ

בֹוָרה: יַרת ּדְ ׁשִ יַצד ְמֹתָאר ּבְ ּכֵ  .2

ָרֵאל? ּוֵבי ִיׂשְ ִיׁשּ חֹון ּבְ ּטָ ב ַהּבִ ַמּצַ א. 

ָרִכים? ּדְ חֹון ּבַ ּטָ ב ַהּבִ ב. ַמּצַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ּבְ חֹון ׁשֶ ּצָ ְצָבא ִסיְסָרא ְוֵתאּור ַהּנִ ְלָחָמה ּבִ אּור ַהּמִ ּתֵ
ְיהוָ֕ה ירִ֖ים עָ֑ם   רִ֔יד ְלַאּדִ 13 אָ֚ז ְירַ֣ד ׂשָ  - - -
ם  ְרׁשָ 14 ִמנִּ֣י ֶאְפרִַ֗ים ׁשָ ים:  ּבֹוִרֽ ּגִ ְיַרד־לִ֖י ּבַ

ִמנִּ֣י  ֲעָממֶ֑יךָ  ֽ ֲחרֶ֥יָך ִבְנָימִ֖ין ּבַ ַאֽ ֲעָמלֵ֔ק  ֽ ּבַ

ׁשֵֶ֥בט כִ֖ים ּבְ ׁשְ בּולֻ֔ן מֹֽ ּומִּ֨זְ ָמכִ֗יר ָיְֽרדוּ֙ ְמחְֹ֣קקִ֔ים 

שָכ֙ר  ְוִיּשָׂ בֹרָ֔ה  שָכ֙ר ִעם־ּדְ ִיּשָׂ רַ֤י ּבְ 15 ְוׂשָ ר:   סֵֹפֽ

לַּ֣ח  עֵֶ֖מק ׁשֻ ּבָ רָ֔ק  כֵּ֣ן ּבָ

דֹלִ֖ים  ּגְ ְפַלגֹּ֣ות ְראּובֵ֔ן  ּבִ ַרְגלָ֑יו  ּבְ

ה ָיׁשְַ֗בּתָ בֵּ֚ין  16 לָּ֣מָ ִחְקֵקי־ֵלֽב:   

ִלְפַלגֹּ֣ות  ִר֣קֹות ֲעָדרִ֑ים  מַֹ֖ע ׁשְ ִלׁשְ תִַ֔ים  ּפְ ׁשְ ּמִ ַהֽ

֙ן  ְרּדֵ עֵֶ֤בר ַהּיַ ְלעָ֗ד ּבְ 17 ּגִ דֹולִ֖ים ִחְקֵרי־ ֵלֽב:   ְראּובֵ֔ן ּגְ

ָאׁשֵ֗ר  ה ָי֖גּור ֳאִניֹּ֑ות  ְודָ֕ן לָּ֥מָ כֵ֔ן  ׁשָ

ְועַ֥ל ִמְפָרצָ֖יו  ֙ב ְל֣חֹוף ַימִּ֔ים  ָיׁשַ

לִ֑י  ְוַנְפּתָ 18 ְזֻב֗לּון עַ֣ם ֵחרֵ֥ף ַנְפׁשֹ֛ו ָל֖מּות  ֹון:  ּכֽ ִיׁשְ

19 בָּ֤אּו ְמָלִכי֙ם  ה:   ֶדֽ עַ֖ל ְמרֹומֵ֥י ׂשָ

ַתְענְַ֖ך  ּבְ אָ֤ז ִנְלֲחמוּ֙ ַמְלכֵ֣י ְכנַַ֔ען   ִנְלחָ֔מוּ 

בֶַּ֥צע כֶֶּ֖סף לֹ֥א  ַעל־מֵ֣י ְמִגדּ֑וֹ 

ֹוָכִבי֙ם  ַהּכֽ מִַ֖ים ִנְלחָ֑מוּ  20 ִמן־ׁשָ חּו:  ָלָקֽ

21 נַַ֤חל ִקיׁשֹו֙ן  א:   יְסָרֽ ִסּלֹותָ֔ם ִנְלֲח֖מּו ִעם־ִסֽ ִמּמְ

ְדְרכִ֥י  ּתִ נַַ֥חל ְקדּומִ֖ים נַַ֣חל ִקיׁשֹ֑ון  ָרפָ֔ם  ּגְ

ירִ֖ים עָ֑ם – רִ֔יד ְלַאּדִ אָ֚ז ְירַ֣ד ׂשָ  13 
ׁש  ָרֵאל ַהּמּוָעט ְוַהַחּלָ  ְוָאז ַעם ִיׂשְ

ים. ַנֲעִנים ַהֲחָזִקים ְוָהַרּבִ ַבר ַעל ַהּכְ  ּגָ
ּבֹוִרים – ּגִ  ְיהָוה ְיַרד־ִלי ּבַ

ַח. ּצֵ ּנִ ה' הּוא ׁשֶ

ֲעָמלֵ֔ק –  ֽ ם ּבַ ְרׁשָ ִמנִּ֣י ֶאְפרִַ֗ים ׁשָ  14
ְבׁשּו ֶאת ַהר ֲעָמֵלק,  ּכָ ֵמֶאְפַרִים, ׁשֶ
ְלָחָמה. ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ אּו לֹוֲחִמים ְלִהׁשְ  ּבָ

ֲעָממֶ֑יָך – ַאֲחֵרי  ֽ ֲחרֶ֥יָך ִבְנָימִ֖ין ּבַ ַאֽ

ְנָיִמין ֶבט ּבִ יעּו ֲהמֹוֵני ׁשֵ  ֶאְפַרִים ִהּגִ
 ִמנִּ֣י ָמכִ֗יר ָיְֽרדוּ֙ ְמחְֹ֣קקִ֔ים –

ִדים. יעּו ְמַפּקְ ה ִהּגִ ֶ ֵני ְמַנּשׁ  ִמּבְ
ר – ְקִציֵני  ׁשֵֶ֥בט סֵֹפֽ כִ֖ים ּבְ ׁשְ בּולֻ֔ן מֹֽ ּומִּ֨זְ

יעּו ַאף ֵהם. ֶבט ְזבּולּון ִהּגִ ׁשֵ

ַרְגלָ֑יו  לַּ֣ח ּבְ עֵֶ֖מק ׁשֻ רָ֔ק ּבָ שָכ֙ר כֵּ֣ן ּבָ ְוִיּשָׂ  15
ֶבט ֶזה  ָרק, ַאף ׁשֵ מֹו ּבָ  – ּכְ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ֵחם ּבְ א ְלִהּלָ  ּבָ
דֹלִ֖ים ִחְקֵקי־ֵלֽב –  ְפַלגֹּ֣ות ְראּובֵ֔ן ּגְ ּבִ

ִסים  ֶבט ְראּוֵבן ְמַהּסְ חֹות ׁשֵ ּפְ ִמׁשְ  ּבְ
ְלָחָמה. ִאם ָלֵצאת ַלּמִ

ְדרֹות ֹצאן. תִַ֔ים – ּגִ ּפְ ׁשְ ּמִ ַהֽ  16

ד  כֵ֔ן – ּגָ ֙ן ׁשָ ְרּדֵ עֵֶ֤בר ַהּיַ ְלעָ֗ד ּבְ ּגִ  17
אּו  ן לֹא ּבָ ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ָהיּו ִמּמִ ה ׁשֶ ֶ ּוְמַנּשׁ

ְלָחָמה.  ַלּמִ
ט  ּפָ ׁשְ ה ָי֖גּור ֳאִניֹּ֑ות – ַהּמִ  ְודָ֕ן לָּ֥מָ

ְלָחָמה  רּור. אּוַלי: לֹא ָיָצא ַלּמִ ֵאינֹו ּבָ
ְלָחָמה. ַחד ְוִהְצָטֵרף ַלּמִ  ְואּוַלי לֹא ּפָ

ר  ֶבט ָאׁשֵ ֙ב ְל֣חֹוף ַימִּ֔ים – ׁשֵ ָאׁשֵ֗ר ָיׁשַ

ְלָחָמה. א ַלּמִ ם, לֹא ּבָ ֲחָלתֹו ְלַיד ַהּיָ ּנַ ׁשֶ

ן ֶאת  ְזֻב֗לּון עַ֣ם ֵחרֵ֥ף ַנְפׁשֹ֛ו ָל֖מּות – ִסּכֵ  18
ְחרּור ָהָעם. יו ְלַמַען ׁשִ  ַחּיָ

ן  ִלי ִסּכֵ ה – ְוַנְפּתָ ֶדֽ לִ֑י עַ֖ל ְמרֹומֵ֥י ׂשָ ְוַנְפּתָ

בֹור. יו, אּוַלי ַעל ַהר ּתָ ֶאת ַחּיָ

אָ֤ז ִנְלֲחמוּ֙ ַמְלכֵ֣י ְכנַַ֔ען – ַמְלֵכי ֶהָעִרים   19
ְלָחָמה. ַנֲעִנּיֹות ִהְצָטְרפּו ַלּמִ  ַהּכְ
ִסּלֹותָ֔ם ִנְלֲח֖מּו – ֹוָכִבי֙ם ִמּמְ  ַהּכֽ

ַבע   ה' ִהְפִעיל ֶאת ּכֹוחֹות ַהּטֶ
ַנֲעִנים. ֶנֶגד ַהּכְ ּכְ

ַנֲעִנים  בֹות ַהּכְ ָרפָ֔ם – ָסַחף ֶאת ֶמְרּכְ ּגְ  21
פֹון. ּטָ ׁשִּ  ּבַ
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ֲאתֹ֨נֹות  ְכֵב֩י  רֹֽ  10 ְר֖כּו ְיהָוֽה׃  ֽ עָ֑ם ּבָ ּבָ
ְלכֵ֥י  ְוהֹֽ בֵ֧י ַעל־ִמדִּ֛ין  ׁשְ יֹֽ ְצחֹ֜רֹות 
ְצצִ֗ים בֵּ֚ין 11 ִמקֹּ֣ול ְמַחֽ יחּו׃  ֽ ַעל־דֶֶּ֖רְך ׂשִ
ִצְדקֹ֥ת ׁשָ֤ם ְיַתּנוּ֙ ִצְד֣קֹות ְיהוָ֔ה   ַאבִּ֔ים  ַמׁשְ
ָערִ֖ים ַעם־ ְ אָ֛ז ָיְֽר֥דּו ַלּשׁ ָראֵ֑ל  ִיׂשְ ְרזֹו֖נֹו ּבְ ּפִ
֥עּוִרי בֹורָ֔ה  12 עּורִ֤י עּוִר֙י ּדְ ְיהָוֽה׃ 
ן־ ְבְיךָ֖ ּבֶ בֵ֥ה ׁשֶ ׁשְ רָ֛ק ּוֽ ֥קּום ּבָ ִרי־ׁשִ֑יר   ּבְ ֖עּוִרי ּדַ

ַעם׃ ֲאִבינֹֽ

בֹוָרה: יַרת ּדְ ׁשִ יַצד ְמֹתָאר ּבְ ּכֵ  .2

ָרֵאל? ּוֵבי ִיׂשְ ִיׁשּ חֹון ּבְ ּטָ ב ַהּבִ ַמּצַ א. 

ָרִכים? ּדְ חֹון ּבַ ּטָ ב ַהּבִ ב. ַמּצַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ּבְ חֹון ׁשֶ ּצָ ְצָבא ִסיְסָרא ְוֵתאּור ַהּנִ ְלָחָמה ּבִ אּור ַהּמִ ּתֵ
ְיהוָ֕ה ירִ֖ים עָ֑ם   רִ֔יד ְלַאּדִ 13 אָ֚ז ְירַ֣ד ׂשָ  - - -
ם  ְרׁשָ 14 ִמנִּ֣י ֶאְפרִַ֗ים ׁשָ ים:  ּבֹוִרֽ ּגִ ְיַרד־לִ֖י ּבַ

ִמנִּ֣י  ֲעָממֶ֑יךָ  ֽ ֲחרֶ֥יָך ִבְנָימִ֖ין ּבַ ַאֽ ֲעָמלֵ֔ק  ֽ ּבַ

ׁשֵֶ֥בט כִ֖ים ּבְ ׁשְ בּולֻ֔ן מֹֽ ּומִּ֨זְ ָמכִ֗יר ָיְֽרדוּ֙ ְמחְֹ֣קקִ֔ים 

שָכ֙ר  ְוִיּשָׂ בֹרָ֔ה  שָכ֙ר ִעם־ּדְ ִיּשָׂ רַ֤י ּבְ 15 ְוׂשָ ר:   סֵֹפֽ

לַּ֣ח  עֵֶ֖מק ׁשֻ ּבָ רָ֔ק  כֵּ֣ן ּבָ

דֹלִ֖ים  ּגְ ְפַלגֹּ֣ות ְראּובֵ֔ן  ּבִ ַרְגלָ֑יו  ּבְ

ה ָיׁשְַ֗בּתָ בֵּ֚ין  16 לָּ֣מָ ִחְקֵקי־ֵלֽב:   

ִלְפַלגֹּ֣ות  ִר֣קֹות ֲעָדרִ֑ים  מַֹ֖ע ׁשְ ִלׁשְ תִַ֔ים  ּפְ ׁשְ ּמִ ַהֽ

֙ן  ְרּדֵ עֵֶ֤בר ַהּיַ ְלעָ֗ד ּבְ 17 ּגִ דֹולִ֖ים ִחְקֵרי־ ֵלֽב:   ְראּובֵ֔ן ּגְ

ָאׁשֵ֗ר  ה ָי֖גּור ֳאִניֹּ֑ות  ְודָ֕ן לָּ֥מָ כֵ֔ן  ׁשָ

ְועַ֥ל ִמְפָרצָ֖יו  ֙ב ְל֣חֹוף ַימִּ֔ים  ָיׁשַ

לִ֑י  ְוַנְפּתָ 18 ְזֻב֗לּון עַ֣ם ֵחרֵ֥ף ַנְפׁשֹ֛ו ָל֖מּות  ֹון:  ּכֽ ִיׁשְ

19 בָּ֤אּו ְמָלִכי֙ם  ה:   ֶדֽ עַ֖ל ְמרֹומֵ֥י ׂשָ

ַתְענְַ֖ך  ּבְ אָ֤ז ִנְלֲחמוּ֙ ַמְלכֵ֣י ְכנַַ֔ען   ִנְלחָ֔מוּ 

בֶַּ֥צע כֶֶּ֖סף לֹ֥א  ַעל־מֵ֣י ְמִגדּ֑וֹ 

ֹוָכִבי֙ם  ַהּכֽ מִַ֖ים ִנְלחָ֑מוּ  20 ִמן־ׁשָ חּו:  ָלָקֽ

21 נַַ֤חל ִקיׁשֹו֙ן  א:   יְסָרֽ ִסּלֹותָ֔ם ִנְלֲח֖מּו ִעם־ִסֽ ִמּמְ

ְדְרכִ֥י  ּתִ נַַ֥חל ְקדּומִ֖ים נַַ֣חל ִקיׁשֹ֑ון  ָרפָ֔ם  ּגְ

ירִ֖ים עָ֑ם – רִ֔יד ְלַאּדִ אָ֚ז ְירַ֣ד ׂשָ  13 
ׁש  ָרֵאל ַהּמּוָעט ְוַהַחּלָ  ְוָאז ַעם ִיׂשְ

ים. ַנֲעִנים ַהֲחָזִקים ְוָהַרּבִ ַבר ַעל ַהּכְ  ּגָ
ּבֹוִרים – ּגִ  ְיהָוה ְיַרד־ִלי ּבַ

ַח. ּצֵ ּנִ ה' הּוא ׁשֶ

ֲעָמלֵ֔ק –  ֽ ם ּבַ ְרׁשָ ִמנִּ֣י ֶאְפרִַ֗ים ׁשָ  14
ְבׁשּו ֶאת ַהר ֲעָמֵלק,  ּכָ ֵמֶאְפַרִים, ׁשֶ
ְלָחָמה. ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ אּו לֹוֲחִמים ְלִהׁשְ  ּבָ

ֲעָממֶ֑יָך – ַאֲחֵרי  ֽ ֲחרֶ֥יָך ִבְנָימִ֖ין ּבַ ַאֽ

ְנָיִמין ֶבט ּבִ יעּו ֲהמֹוֵני ׁשֵ  ֶאְפַרִים ִהּגִ
 ִמנִּ֣י ָמכִ֗יר ָיְֽרדוּ֙ ְמחְֹ֣קקִ֔ים –

ִדים. יעּו ְמַפּקְ ה ִהּגִ ֶ ֵני ְמַנּשׁ  ִמּבְ
ר – ְקִציֵני  ׁשֵֶ֥בט סֵֹפֽ כִ֖ים ּבְ ׁשְ בּולֻ֔ן מֹֽ ּומִּ֨זְ

יעּו ַאף ֵהם. ֶבט ְזבּולּון ִהּגִ ׁשֵ

ַרְגלָ֑יו  לַּ֣ח ּבְ עֵֶ֖מק ׁשֻ רָ֔ק ּבָ שָכ֙ר כֵּ֣ן ּבָ ְוִיּשָׂ  15
ֶבט ֶזה  ָרק, ַאף ׁשֵ מֹו ּבָ  – ּכְ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ֵחם ּבְ א ְלִהּלָ  ּבָ
דֹלִ֖ים ִחְקֵקי־ֵלֽב –  ְפַלגֹּ֣ות ְראּובֵ֔ן ּגְ ּבִ

ִסים  ֶבט ְראּוֵבן ְמַהּסְ חֹות ׁשֵ ּפְ ִמׁשְ  ּבְ
ְלָחָמה. ִאם ָלֵצאת ַלּמִ

ְדרֹות ֹצאן. תִַ֔ים – ּגִ ּפְ ׁשְ ּמִ ַהֽ  16

ד  כֵ֔ן – ּגָ ֙ן ׁשָ ְרּדֵ עֵֶ֤בר ַהּיַ ְלעָ֗ד ּבְ ּגִ  17
אּו  ן לֹא ּבָ ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ָהיּו ִמּמִ ה ׁשֶ ֶ ּוְמַנּשׁ

ְלָחָמה.  ַלּמִ
ט  ּפָ ׁשְ ה ָי֖גּור ֳאִניֹּ֑ות – ַהּמִ  ְודָ֕ן לָּ֥מָ

ְלָחָמה  רּור. אּוַלי: לֹא ָיָצא ַלּמִ ֵאינֹו ּבָ
ְלָחָמה. ַחד ְוִהְצָטֵרף ַלּמִ  ְואּוַלי לֹא ּפָ

ר  ֶבט ָאׁשֵ ֙ב ְל֣חֹוף ַימִּ֔ים – ׁשֵ ָאׁשֵ֗ר ָיׁשַ

ְלָחָמה. א ַלּמִ ם, לֹא ּבָ ֲחָלתֹו ְלַיד ַהּיָ ּנַ ׁשֶ

ן ֶאת  ְזֻב֗לּון עַ֣ם ֵחרֵ֥ף ַנְפׁשֹ֛ו ָל֖מּות – ִסּכֵ  18
ְחרּור ָהָעם. יו ְלַמַען ׁשִ  ַחּיָ

ן  ִלי ִסּכֵ ה – ְוַנְפּתָ ֶדֽ לִ֑י עַ֖ל ְמרֹומֵ֥י ׂשָ ְוַנְפּתָ

בֹור. יו, אּוַלי ַעל ַהר ּתָ ֶאת ַחּיָ

אָ֤ז ִנְלֲחמוּ֙ ַמְלכֵ֣י ְכנַַ֔ען – ַמְלֵכי ֶהָעִרים   19
ְלָחָמה. ַנֲעִנּיֹות ִהְצָטְרפּו ַלּמִ  ַהּכְ
ִסּלֹותָ֔ם ִנְלֲח֖מּו – ֹוָכִבי֙ם ִמּמְ  ַהּכֽ

ַבע   ה' ִהְפִעיל ֶאת ּכֹוחֹות ַהּטֶ
ַנֲעִנים. ֶנֶגד ַהּכְ ּכְ

ַנֲעִנים  בֹות ַהּכְ ָרפָ֔ם – ָסַחף ֶאת ֶמְרּכְ ּגְ  21
פֹון. ּטָ ׁשִּ  ּבַ
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ֵבי־ ְל֖מּו ִעּקְ 22 אָ֥ז ָהֽ ז:   ַנְפׁשִ֖י עֹֽ

23 ֣אֹורּו  יו׃  יָרֽ ֲה֥רֹות ַאּבִ ֽ ֲה֖רֹות ּדַ ּדַ ִמֽ ֑סּוס 

אֹ֥רּו ָא֖רֹור ֵמ֗רֹוז ָאַמ֙ר ַמְלאְַ֣ך ְיהוָ֔ה 

ְלֶעְזרַ֥ת א־בָ֨אוּ֙ ְלֶעְזרַ֣ת ְיהוָ֔ה  כִּ֤י לֹֽ בֶ֑יָה  ׁשְ יֹֽ

ׁשִ֔ים  בַֹרךְ֙ ִמּנָ 24 ּתְ ים׃  ּבֹוִרֽ ּגִ ְיהוָ֖ה ּבַ

ׁשִ֥ים  ִמּנָ ינִ֑י  ת חֶֶ֣ברַהּקֵ אֵׁ֖שֶ ָיעֵ֕ל 

אַ֖ל ָחלָ֣ב  25 מִַ֥ים ׁשָ ְך׃  בָֹרֽ אֶֹ֖הל ּתְ ּבָ

26 ָיָדהּ֙  ה׃  ירִ֖ים ִהְקרִ֥יָבה ֶחְמָאֽ סֵֶ֥פל ַאּדִ ּבְ ָנתָָ֑נה 

יִמינָּ֖הְלַהְל֣מּות  ִוֽ לְַ֔חָנה  ׁשְ תֵ֣ד ּתִ ַלּיָ

ֲחצָ֥ה  ּוָמֽ ֲחקָ֣ה רֹאׁשֹ֔ו   יְסָר֙א ָמֽ ְלמָ֤ה ִסֽ ְוָהֽ ֲעֵמלִ֑ים 

רַ֥ע ָנפַ֖ל  27 בֵּ֣יןַרְגלֶ֔יָה ּכָ ֽתֹו׃  ְלפָ֖ה ַרּקָ ְוָחֽ

ֲאׁשֶ֣ר  ֽ ּבַ רַ֣ע ָנפָ֔ל  בֵּ֤ין ַרְגלֶ֨יהָ֙ ּכָ כָ֑ב   ׁשָ

ְקפָ֧ה  ַחלֹּ֨ון ִנׁשְ ַע֩ד ַהֽ 28 ּבְ ֽדּוד׃  רַ֔ע ׁשָ֖ם ָנפַ֥ל ׁשָ ּכָ

ַמדּּ֗וַע  נָ֑ב  ֶאׁשְ עַ֣ד ָהֽ יְסרָ֖א ּבְ אֵ֥ם ִסֽ ַיבֵּ֛ב  ַוּתְ

ֲעמֵ֖י  ֽ ֱח֔רּו ּפַ ַמדּּ֣וַע ֶאֽ ּבֹׁשֵׁ֤ש ִרְכּבוֹ֙ ָל֔בֹוא 

ַאף־ ה  ֲענֶ֑יּנָ ֽ רֹותֶ֖יָה ּתַ ֽ 29 ַחְכ֥מֹות ׂשָ יו׃  בֹוָתֽ ַמְרּכְ

֣קּו  30 ֲהלֹ֨א ִיְמְצ֜אּו ְיַחּלְ ּה׃  ׁשִ֥יב ֲאָמרֶ֖יָה ָלֽ הִ֕יא ּתָ

לַ֤ל  ׁשְ ֲחָמתִַ֨י֙ם ְלרֹ֣אׁש גֶֶּ֔בר  רַַ֤חם ַרֽ לָ֗ל  ׁשָ

לַ֥ל ְצָבעִ֖ים  ׁשְ ְצָבִעי֙ם ְלסִ֣יְסרָ֔א 

31 כֵּ֠ן  ָלֽל׃    ארֵ֥י ׁשָ צֶַ֥בע ִרְקָמתִַ֖ים ְלַצּוְ ִרְקמָ֑ה 

ֶֶ֖מׁש  צֵ֥את ַהּשׁ ְואֲֹ֣הבָ֔יו ּכְ אְב֤דּו ָכל־ֽאֹוְיבֶ֨יךָ֙ ְיהוָ֔ה   יֹֽ

ָנֽה: עִ֥ים ׁשָ ַאְרּבָ קֹ֥ט ָהאֶָ֖רץ  ׁשְ ַוּתִ ְגֻבָר֑תוֹ  ּבִ

ָבִטים  ְ בֹוָרה, ִמי ֵהם ַהּשׁ ַבח ִמּדְ ּזֹוִכים ְלׁשֶ ָבִטים ׁשֶ ְ ִמי ֵהם ַהּשׁ א.   .3
ֵני טּוִרים.  ׁשְ ְתבּו ּבִ ּקֶֹרת? ּכִ בֹוָרה ּבִ ֲעֵליֶהם מֹוַתַחת ּדְ ׁשֶ

ָרֵאל  ְבֵטי ִיׂשְ ל ׁשִ ּלֹא ּכָ ּבֹות ְלָכְך ׁשֶ ֲערּו ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהּסִ ׁשַ ב. 
ַעּמּוד 61. ּבְ ה ׁשֶ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ְלָחָמה? ַעּיְ ָיְצאּו ַלּמִ

ה. ּפָ ּמַ נּו ּבַ ְך? ַעּיְ ֶכם ַעל ּכָ ְעּתְ ָמה ּדַ ג. 

י? ה ִאיׁשִ ִהּלָ יר ּתְ בֹוָרה ׁשִ ָרה ּדְ א. ְלִמי ׁשָ  .4

ַבח?  מּות ְלׁשֶ ב. ַעל ָמה זֹוָכה ַהּדְ

אְב֤דּו ָכל־ֽאֹוְיבֶ֨יךָ֙ ְיהוָ֔ה – כֵּ֠ן יֹֽ  31 
ל ָהאֹוְיִבים ִיְהֶיה  ּגֹוַרל ּכָ ַהְלַואי ׁשֶ

ַנֲעִנים. גֹוַרל ַהּכְ  ּכְ
ְגֻבָר֑תֹו –  ֶֶ֖מׁש ּבִ צֵ֥את ַהּשׁ ְואֲֹ֣הבָ֔יו ּכְ

 ּוְבִנּגּוד ָלאֹוְיִבים ֹאֲהֵבי ה' ִיְזּכּו 
ִאיָרה. ֶמׁש ַהּמְ ֶ ִלְראֹות ֶאת אֹור ַהּשׁ

3. זו הזדמנות לברר עם 
התלמידים את משמעות 
המושג "עם": לבני העם 

יש עבר משותף וזיכרונות 
משותפים. יש אמונה 
משותפת וגיאוגרפיה 
משותפת, כולם חיים 

באותו חבל ארץ. 
מהפרקים הקודמים אפשר 
לראות שבני ישראל עבדו 

את אלהים מדי פעם. 
כל שבט עסק בענייניו 

במסגרת השבטית, ובדרך 
כלל התנדבו להילחם 
בני השבטים שסבלו 
מהמשעבד. שבטים 

מרוחקים לא נהגו להתנדב 
למלחמה ברוב המקרים. 

יש להניח שהתלמידים 
יבחינו בניגוד בין השבטים 

שנחלצו למלחמה, וסיכנו 
חייהם, לבין השבטים 

שחששו ולא באו למלחמה. 
כמו כן יגלו את הניגוד 

בפסוק 31.
המצב הקשה של בני 

ישראל המתואר בשירת 
דבורה )פסוקים 6, 8, 16, 

17( מרמז שכאן נזרעים 
הראשונים המסבירים את 

הדרישה למלך.
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ט: "נַַ֤חל ִקיׁשֹו֙ן  ּפָ ׁשְ ּמִ בֹות ּבַ ְרּכָ בֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ְטִביַעת ַהּמֶ ּדְ א.   .5
ה "ַמְגֵרָפה"? ּלָ ָרָפם" ַלּמִ ה "ּגְ ָלּ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָרפָ֔ם". ָמה ַהּקֶ ּגְ

ף? ּתָ ׁשֻ ֶֹרׁש ַהּמְ ב. ַמהּו ַהּשׁ

ְמָחָתּה ַעל מֹות ִסיְסָרא? בֹוָרה ֶאת ׂשִ יָעה ּדְ יַצד ַמּבִ ּכֵ   .6

ים. ַאַחת ֵמֵהן יֹוֵצאת ּדֶֹפן.  לֹוׁש ָנׁשִ ל ׁשָ מּויֹות ׁשֶ רֹות ּדְ יָרה ֻמְזּכָ ִ ּשׁ ּבַ  .7
קּו. ִמיִהי? ַנּמְ

ִסּפּור  ִרים ּבְ ֵאיָנם ִנְזּכָ ים ׁשֶ ָרִטים ַרּבִ בֹוָרה ֵיׁש ּפְ יַרת ּדְ ׁשִ ּבְ  .8
ה.  ֵאּלֶ ָרִטים ּכָ ה ּפְ ּמָ ָרט ֶאָחד אֹו ּכַ נּו ּפְ ֶפֶרק ד. ַצּיְ ְלָחָמה ּבְ ַהּמִ

ָנ"ְך הּוא ַהֲחָזָרה ַעל אֹותֹו  ּתָ יָרה ּבַ ִ ל ַהּשׁ ר ׁשֶ יָמֵני ַהֶהּכֵ ֶאָחד ִמּסִ  .9
ְקּבֶֹלת. ְלֻדְגָמה: ים ׁשֹונֹות. ְלצּוָרה זֹו קֹוְרִאים ּתִ ִמּלִ ַרְעיֹון ּבְ

ַהֲאִזינּו רְֹזִנים ְמעּו ְמָלִכים     ׁשִ  
        

בֹוָרה. יַרת ּדְ ׁשִ ְקּבֶֹלת ּבְ ל ּתִ ְגָמאֹות נֹוָספֹות ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ּכִ  

יַרת ְדבֹוָרה. ׁשִ ִמְצאּו ְוִכְתבּו ִנּגּוִדים ּבְ  .10

ם ֵלב  ְמּתֶ אי ׂשַ ַוּדַ חֹון, ּבְ ּצָ יַרת ַהּנִ ַמֲהַלְך ָהֲעבֹוָדה ַעל ׁשִ ּבְ  .11
ֵעיֵניֶכם.  ְמֻיָחד ּבְ יִמים אֹו ָיִפים ּבִ ִטים אֹו ִלְפסּוִקים ַמְרׁשִ ּפָ ְלִמׁשְ

ֶהם.  ם ּבָ ַחְרּתֶ ירּו ַמּדּוַע ּבְ ה ְוַהְסּבִ ַעל ּפֶ נּו אֹוָתם ּבְ ּנְ ׁשַ
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ט: "נַַ֤חל ִקיׁשֹו֙ן  ּפָ ׁשְ ּמִ בֹות ּבַ ְרּכָ בֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ְטִביַעת ַהּמֶ ּדְ א.   .5
ה "ַמְגֵרָפה"? ּלָ ָרָפם" ַלּמִ ה "ּגְ ָלּ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָרפָ֔ם". ָמה ַהּקֶ ּגְ

ף? ּתָ ׁשֻ ֶֹרׁש ַהּמְ ב. ַמהּו ַהּשׁ

ְמָחָתּה ַעל מֹות ִסיְסָרא? בֹוָרה ֶאת ׂשִ יָעה ּדְ יַצד ַמּבִ ּכֵ   .6

ים. ַאַחת ֵמֵהן יֹוֵצאת ּדֶֹפן.  לֹוׁש ָנׁשִ ל ׁשָ מּויֹות ׁשֶ רֹות ּדְ יָרה ֻמְזּכָ ִ ּשׁ ּבַ  .7
קּו. ִמיִהי? ַנּמְ

ִסּפּור  ִרים ּבְ ֵאיָנם ִנְזּכָ ים ׁשֶ ָרִטים ַרּבִ בֹוָרה ֵיׁש ּפְ יַרת ּדְ ׁשִ ּבְ  .8
ה.  ֵאּלֶ ָרִטים ּכָ ה ּפְ ּמָ ָרט ֶאָחד אֹו ּכַ נּו ּפְ ֶפֶרק ד. ַצּיְ ְלָחָמה ּבְ ַהּמִ

ָנ"ְך הּוא ַהֲחָזָרה ַעל אֹותֹו  ּתָ יָרה ּבַ ִ ל ַהּשׁ ר ׁשֶ יָמֵני ַהֶהּכֵ ֶאָחד ִמּסִ  .9
ְקּבֶֹלת. ְלֻדְגָמה: ים ׁשֹונֹות. ְלצּוָרה זֹו קֹוְרִאים ּתִ ִמּלִ ַרְעיֹון ּבְ

ַהֲאִזינּו רְֹזִנים ְמעּו ְמָלִכים     ׁשִ  
        

בֹוָרה. יַרת ּדְ ׁשִ ְקּבֶֹלת ּבְ ל ּתִ ְגָמאֹות נֹוָספֹות ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ּכִ  

יַרת ְדבֹוָרה. ׁשִ ִמְצאּו ְוִכְתבּו ִנּגּוִדים ּבְ  .10

ם ֵלב  ְמּתֶ אי ׂשַ ַוּדַ חֹון, ּבְ ּצָ יַרת ַהּנִ ַמֲהַלְך ָהֲעבֹוָדה ַעל ׁשִ ּבְ  .11
ֵעיֵניֶכם.  ְמֻיָחד ּבְ יִמים אֹו ָיִפים ּבִ ִטים אֹו ִלְפסּוִקים ַמְרׁשִ ּפָ ְלִמׁשְ

ֶהם.  ם ּבָ ַחְרּתֶ ירּו ַמּדּוַע ּבְ ה ְוַהְסּבִ ַעל ּפֶ נּו אֹוָתם ּבְ ּנְ ׁשַ
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ְתָבה ָנֳעִמי  ּכָ יר ׁשֶ חֹון. ִלְפֵניֶכם ׁשִ יֵרי ִנּצָ ים ׁשִ ִבים ְלִעּתִ ָיֵמינּו ִנְכּתָ ם ּבְ ּגַ
חֹון  ל ֵחיל ָהֲאִויר ְלַאַחר ִנּצְ ִסים ׁשֶ ּיָ ַנת 1967, ִלְכבֹוד ַהּטַ ׁשְ ֶמר ּבִ ׁשֶ

ִמים:  ת ַהּיָ ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ׁשֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ֶסף ְרכּוִבים  ְנֵפי ַהּכֶ ַעל ּכַ
ָעִבים  יֵרי ָהרּוַח ּבֶ ַאּבִ

ים ְוַהּטֹוִבים  ָהַעּזִ
יהּו עּוף  ף ַיְגּבִ ְבֵני ֶרׁשֶ ּכִ

ים  ַמִים ְנִקּיִ ּוְבתֹוְך ׁשָ
ְבַעת ָהְרִקיִעים  זֹוֲהִרים ׁשִ

ַוֲאַנְחנּו ַמְמִריִאים 
ִמּגֹוָלן ְוַעד ַים סּוף 

ּסֹב ָאחֹור  ם ַוּיִ ָנס ַהּיָ
ָהר - ָחָרָבה  ְוַהּנָ

ָטס ָאִחי ּוָפָניו ָלאֹור 
ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה 

ֲאָדָמה  ם ַרְגָליו ּבָ ּלָ ַהּסֻ
ְלָחָמה  ֵמי ַהּמִ ׁשְ ַאְך ֹראׁשֹו ּבִ

ה  ָטס ָאִחי ֶאל מּול ַחּמָ
יהּו עּוף  ף ַיְגּבִ ְבֵני ֶרׁשֶ ּכִ

ַלַהב ַהֶחְרֵמׁש  הּוא חֹוֵלף ּכְ
לּוַח ְולֹוֵחׁש  ֵחץ ׁשָ הּוא ּכַ

ל ֵאׁש  ב ׁשֶ הּוא ּכֹוֵתב ִמְכּתָ
ִמּגֹוָלן ְוַעד ַים סּוף 

ּסֹב ָאחֹור  ם ַוּיִ ָנס ַהּיָ
ָהר - ָחָרָבה  ְוַהּנָ

ָטס ָאִחי ּוָפָניו ָלאֹור 
ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה 

ֶמר  ֶסף / ָנֳעִמי ׁשֶ ְנֵפי ַהּכֶ ַעל ּכַ

אפשר לשאול את 
התלמידים: במה שונים 

ובמה דומים השירים?
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ְתָבה ָנֳעִמי  ּכָ יר ׁשֶ חֹון. ִלְפֵניֶכם ׁשִ יֵרי ִנּצָ ים ׁשִ ִבים ְלִעּתִ ָיֵמינּו ִנְכּתָ ם ּבְ ּגַ
חֹון  ל ֵחיל ָהֲאִויר ְלַאַחר ִנּצְ ִסים ׁשֶ ּיָ ַנת 1967, ִלְכבֹוד ַהּטַ ׁשְ ֶמר ּבִ ׁשֶ

ִמים:  ת ַהּיָ ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ׁשֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ֶסף ְרכּוִבים  ְנֵפי ַהּכֶ ַעל ּכַ
ָעִבים  יֵרי ָהרּוַח ּבֶ ַאּבִ

ים ְוַהּטֹוִבים  ָהַעּזִ
יהּו עּוף  ף ַיְגּבִ ְבֵני ֶרׁשֶ ּכִ

ים  ַמִים ְנִקּיִ ּוְבתֹוְך ׁשָ
ְבַעת ָהְרִקיִעים  זֹוֲהִרים ׁשִ

ַוֲאַנְחנּו ַמְמִריִאים 
ִמּגֹוָלן ְוַעד ַים סּוף 

ּסֹב ָאחֹור  ם ַוּיִ ָנס ַהּיָ
ָהר - ָחָרָבה  ְוַהּנָ

ָטס ָאִחי ּוָפָניו ָלאֹור 
ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה 

ֲאָדָמה  ם ַרְגָליו ּבָ ּלָ ַהּסֻ
ְלָחָמה  ֵמי ַהּמִ ׁשְ ַאְך ֹראׁשֹו ּבִ

ה  ָטס ָאִחי ֶאל מּול ַחּמָ
יהּו עּוף  ף ַיְגּבִ ְבֵני ֶרׁשֶ ּכִ

ַלַהב ַהֶחְרֵמׁש  הּוא חֹוֵלף ּכְ
לּוַח ְולֹוֵחׁש  ֵחץ ׁשָ הּוא ּכַ

ל ֵאׁש  ב ׁשֶ הּוא ּכֹוֵתב ִמְכּתָ
ִמּגֹוָלן ְוַעד ַים סּוף 

ּסֹב ָאחֹור  ם ַוּיִ ָנס ַהּיָ
ָהר - ָחָרָבה  ְוַהּנָ

ָטס ָאִחי ּוָפָניו ָלאֹור 
ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה 

ֶמר  ֶסף / ָנֳעִמי ׁשֶ ְנֵפי ַהּכֶ ַעל ּכַ

אפשר לשאול את 
התלמידים: במה שונים 

ובמה דומים השירים?



  

 ּגְִדעֹון 
נִלְחָם ּבִַּמְדיָנִים

שופטים פרק ו � 97

ֶּפֶרק ו

ּגְִדעֹון ּבֶן יֹואָׁש 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 10-1 

יַצד  יַצד ִנְבַחר, ּכֵ ְדעֹון, ּכֵ ֹוֵפט ּגִ ּפּוִרים ַעל ַהּשׁ ֶפֶרק ו ַמְתִחיִלים ַהּסִ  ּבְ
ַעל ְוֵכיַצד ָהַפְך ְלַמְנִהיג ַנֲעָרץ ּפָ

ָבר ָרִאינּו  ּכְ ים ְקבּוִעים, ׁשֶ ַלּבִ ְפסּוִקים 1–10 ְמֹתָאִרים ׁשְ ּבִ  .1
ֹוְפִטים.  ְתקּוַפת ַהּשׁ ָרֵאל ּבִ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ֻדְגָמָתם ּבְ  ּכְ

: ט ָהאֹוֵמר ׁשֶ ּפָ ׁשְ סּוִקים 10-1 ֶאת ַהּמִ ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ּפְ

ָרֵאל ָחְטאּו. ֵני ִיׂשְ ּבְ א. 

ָרֵאל ֶנֶעְנׁשּו. ֵני ִיׂשְ ב. ּבְ

ֱאלִֹהים ַיֲעֹזר ָלֶהם. ׁשּו ׁשֶ לּו ּוִבְקּ ּלְ ָרֵאל ִהְתּפַ ֵני ִיׂשְ ג. ּבְ

ה ִעם  ָהָיה ְלמׁשֶ ר ׁשֶ ׁשֶ סּוִקים 15, 21. ָמה ַהּקֶ ֶרק ב, ּפְ מֹות ּפֶ ֵסֶפר ׁשְ נּו ּבְ ַעּיְ  .2
ִמְדָין? 

ָרֵאל?  ְבֵטי ִיׂשְ יקּו ִמְדָין, ֲעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם ְלׁשִ יַצד ִהּצִ ּכֵ א.   .3
ָרֵאל? ְבֵטי ִיׂשְ ּדֹד ֶאת ׁשִ ְדָיִנים ִלׁשְ ׁשּו ַהּמִ ב. ַמּדּוַע לֹא ָחׁשְ  

ים? ל ַהּפֹוְלׁשִ ָרם ׁשֶ ֵדי ְלַהְבִליט ֶאת ִמְסּפָ ר ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ּטּוִיים ִמׁשְ ֵאילּו ּבִ ּבְ א.   .4

ה?  ָבִטים ַהּנֹוְדִדים ְלַאְרּבֶ ְ ר ֶאת ַהּשׁ ַסּפֵ ה ַהּמְ ַמּדּוַע ְמַדּמֶ ב. 

ְדָיִנים ָהיּו  ַלְגׁשֹו ְקטּוָרה. ַהּמִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמּפִ נֹו ׁשֶ ְדָיִנים, ּבְ ְבֵטי ַהּמִ ָנ"ְך, ָהָיה ִמְדָין, ֲאִבי ׁשִ ְלִפי ַהּתָ
ִמְסָחר ְוֶהֱעִבירּו ְסחֹורֹות ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ  ְרְנסּו ֵמֶעְדֵרי ַהּצֹאן ּוְקָצָתם ָעְסקּו ּבְ ר. ֵהם ִהְתּפַ ְדּבָ ּמִ ָחיּו ּבַ ִדים ׁשֶ ַנּוָ
ָרֵאל. ם ִלְבֵני ִיׂשְ ַבע. ֵהם ָעׂשּו ֵכן ּגַ ֵבי ַהּקֶ ִרים יֹוׁשְ ל ָהִאּכָ ּדֹד ְיבּוִלים ׁשֶ ְדָיִנים ָנֲהגּו ִלׁשְ יֶהם. ַהּמִ ַמּלֵ י ְגּ ּבֵ ַעל ּגַ

ְדָיִנים ָהיּו  ַלְגׁשֹו ְקטּוָרה. ַהּמִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמּפִ נֹו ׁשֶ ְדָיִנים, ּבְ ְבֵטי ַהּמִ ָנ"ְך, ָהָיה ִמְדָין, ֲאִבי ׁשִ ְלִפי ַהּתָ
ִמְסָחר ְוֶהֱעִבירּו ְסחֹורֹות ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ  ְרְנסּו ֵמֶעְדֵרי ַהּצֹאן ּוְקָצָתם ָעְסקּו ּבְ ר. ֵהם ִהְתּפַ ְדּבָ ּמִ ָחיּו ּבַ ִדים ׁשֶ ַנּוָ
ָרֵאל. ם ִלְבֵני ִיׂשְ ַבע. ֵהם ָעׂשּו ֵכן ּגַ ֵבי ַהּקֶ ִרים יֹוׁשְ ל ָהִאּכָ ּדֹד ְיבּוִלים ׁשֶ ְדָיִנים ָנֲהגּו ִלׁשְ יֶהם. ַהּמִ ַמּלֵ י ְגּ ּבֵ ַעל ּגַ

ֶבט נֹוֵדד  ל ׁשֵ מֹו ׁשֶ ִמְדיָ֖ן - ׁשְ  1
ִביב ִלְכַנַען. ּסָ ּמִ ִרּיֹות ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְגַלל. נֵ֨י - ּבִ ִמּפְ  2 
ָצֽדֹות – ִמְבִנים ַלֲהָגָנה   ַהּמְ

בֹוִהים. ְמקֹומֹות ּגְ ּבִ

ְבֵטי נֹוְדִדים  ְבֵני־קֶֶ֖דם – ׁשִ  3 
ְזַרח ִלְכַנַען. ִמּמִ

ֲֽח֣נּו – ֵהִקימּו ַמֲחנֹות ַעל  ַוּיַ  4 
בּול, ְוָהְרסּו אֹותֹו. ַהּיְ

ים  ֙ה ָלרֹ֔ב – ֵהם ַרּבִ י־ַאְרּבֶ ְכֵדֽ  5 
ֲהמֹוָניו  ה ַהּפֹוֵלׁש ּבַ מֹו ַאְרּבֶ  ּכְ

ִרי ָהֲאָדָמה. ל ֶאת ּפְ ּוְמַחּסֵ

ים, ַחְסֵרי ּכֹל. דַּ֧ל– ַנֲעׂשּו ֲעִנּיִ ַוּיִ   6

ּנּוי ְלָכל  אן ּכִ ֱאמֹרִ֔י – ּכָ ָהֽ  10 

ִרּיֹות  ְדּבָ ִדים ֵמַהּמִ ּוָ ְבֵטי ַהּנַ ל ׁשִ ָתם ׁשֶ ִליׁשָ ַנֲעִנּיֹות ָמַנע ֶאת ּפְ ל ֶהָעִרים ַהּכְ ן ְוֶהָחָזק ׁשֶ ֻאְרּגָ ָבָאם ַהְמּ ְצּ ָעה ָהאֹוֶמֶרת, ׁשֶ ֵיׁש ּדֵ
בֹוָרה  בּוָסָתם מּול ּדְ ָרק ּוְדבֹוָרה. ֲאָבל ְלַאַחר ּתְ קּוַפת ּבָ ָאן ּוְלֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ַעד ּתְ ית ׁשְ ַנַען ְלֵעֶמק ּבֵ רֹום ּוְבִמְזַרח ּכְ ּדָ ּבַ ׁשֶ

ָתם.  ְגַלל ֻחְלׁשָ ים ּבִ ָרֵאל לֹא ָיְכלּו ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּפֹוְלׁשִ ְבֵטי ִיׂשְ ַנֲעִנים ְוׁשִ ּוָבָרק, ִהְתמֹוְטטּו ִצְבאֹות ַהּכְ
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ֶּפֶרק ו

ּגְִדעֹון ּבֶן יֹואָׁש 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 10-1 

יַצד  יַצד ִנְבַחר, ּכֵ ְדעֹון, ּכֵ ֹוֵפט ּגִ ּפּוִרים ַעל ַהּשׁ ֶפֶרק ו ַמְתִחיִלים ַהּסִ  ּבְ
ַעל ְוֵכיַצד ָהַפְך ְלַמְנִהיג ַנֲעָרץ ּפָ

ָבר ָרִאינּו  ּכְ ים ְקבּוִעים, ׁשֶ ַלּבִ ְפסּוִקים 1–10 ְמֹתָאִרים ׁשְ ּבִ  .1
ֹוְפִטים.  ְתקּוַפת ַהּשׁ ָרֵאל ּבִ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ֻדְגָמָתם ּבְ  ּכְ

: ט ָהאֹוֵמר ׁשֶ ּפָ ׁשְ סּוִקים 10-1 ֶאת ַהּמִ ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ּפְ

ָרֵאל ָחְטאּו. ֵני ִיׂשְ ּבְ א. 

ָרֵאל ֶנֶעְנׁשּו. ֵני ִיׂשְ ב. ּבְ

ֱאלִֹהים ַיֲעֹזר ָלֶהם. ׁשּו ׁשֶ לּו ּוִבְקּ ּלְ ָרֵאל ִהְתּפַ ֵני ִיׂשְ ג. ּבְ

ה ִעם  ָהָיה ְלמׁשֶ ר ׁשֶ ׁשֶ סּוִקים 15, 21. ָמה ַהּקֶ ֶרק ב, ּפְ מֹות ּפֶ ֵסֶפר ׁשְ נּו ּבְ ַעּיְ  .2
ִמְדָין? 

ָרֵאל?  ְבֵטי ִיׂשְ יקּו ִמְדָין, ֲעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם ְלׁשִ יַצד ִהּצִ ּכֵ א.   .3
ָרֵאל? ְבֵטי ִיׂשְ ּדֹד ֶאת ׁשִ ְדָיִנים ִלׁשְ ׁשּו ַהּמִ ב. ַמּדּוַע לֹא ָחׁשְ  

ים? ל ַהּפֹוְלׁשִ ָרם ׁשֶ ֵדי ְלַהְבִליט ֶאת ִמְסּפָ ר ּכְ ַסּפֵ ׁש ַהּמְ ּמֵ ּתַ ּטּוִיים ִמׁשְ ֵאילּו ּבִ ּבְ א.   .4

ה?  ָבִטים ַהּנֹוְדִדים ְלַאְרּבֶ ְ ר ֶאת ַהּשׁ ַסּפֵ ה ַהּמְ ַמּדּוַע ְמַדּמֶ ב. 

ְדָיִנים ָהיּו  ַלְגׁשֹו ְקטּוָרה. ַהּמִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמּפִ נֹו ׁשֶ ְדָיִנים, ּבְ ְבֵטי ַהּמִ ָנ"ְך, ָהָיה ִמְדָין, ֲאִבי ׁשִ ְלִפי ַהּתָ
ִמְסָחר ְוֶהֱעִבירּו ְסחֹורֹות ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ  ְרְנסּו ֵמֶעְדֵרי ַהּצֹאן ּוְקָצָתם ָעְסקּו ּבְ ר. ֵהם ִהְתּפַ ְדּבָ ּמִ ָחיּו ּבַ ִדים ׁשֶ ַנּוָ
ָרֵאל. ם ִלְבֵני ִיׂשְ ַבע. ֵהם ָעׂשּו ֵכן ּגַ ֵבי ַהּקֶ ִרים יֹוׁשְ ל ָהִאּכָ ּדֹד ְיבּוִלים ׁשֶ ְדָיִנים ָנֲהגּו ִלׁשְ יֶהם. ַהּמִ ַמּלֵ י ְגּ ּבֵ ַעל ּגַ

ְדָיִנים ָהיּו  ַלְגׁשֹו ְקטּוָרה. ַהּמִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמּפִ נֹו ׁשֶ ְדָיִנים, ּבְ ְבֵטי ַהּמִ ָנ"ְך, ָהָיה ִמְדָין, ֲאִבי ׁשִ ְלִפי ַהּתָ
ִמְסָחר ְוֶהֱעִבירּו ְסחֹורֹות ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ  ְרְנסּו ֵמֶעְדֵרי ַהּצֹאן ּוְקָצָתם ָעְסקּו ּבְ ר. ֵהם ִהְתּפַ ְדּבָ ּמִ ָחיּו ּבַ ִדים ׁשֶ ַנּוָ
ָרֵאל. ם ִלְבֵני ִיׂשְ ַבע. ֵהם ָעׂשּו ֵכן ּגַ ֵבי ַהּקֶ ִרים יֹוׁשְ ל ָהִאּכָ ּדֹד ְיבּוִלים ׁשֶ ְדָיִנים ָנֲהגּו ִלׁשְ יֶהם. ַהּמִ ַמּלֵ י ְגּ ּבֵ ַעל ּגַ

ֶבט נֹוֵדד  ל ׁשֵ מֹו ׁשֶ ִמְדיָ֖ן - ׁשְ  1
ִביב ִלְכַנַען. ּסָ ּמִ ִרּיֹות ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְגַלל. נֵ֨י - ּבִ ִמּפְ  2 
ָצֽדֹות – ִמְבִנים ַלֲהָגָנה   ַהּמְ

בֹוִהים. ְמקֹומֹות ּגְ ּבִ

ְבֵטי נֹוְדִדים  ְבֵני־קֶֶ֖דם – ׁשִ  3 
ְזַרח ִלְכַנַען. ִמּמִ

ֲֽח֣נּו – ֵהִקימּו ַמֲחנֹות ַעל  ַוּיַ  4 
בּול, ְוָהְרסּו אֹותֹו. ַהּיְ

ים  ֙ה ָלרֹ֔ב – ֵהם ַרּבִ י־ַאְרּבֶ ְכֵדֽ  5 
ֲהמֹוָניו  ה ַהּפֹוֵלׁש ּבַ מֹו ַאְרּבֶ  ּכְ

ִרי ָהֲאָדָמה. ל ֶאת ּפְ ּוְמַחּסֵ

ים, ַחְסֵרי ּכֹל. דַּ֧ל– ַנֲעׂשּו ֲעִנּיִ ַוּיִ   6

ּנּוי ְלָכל  אן ּכִ ֱאמֹרִ֔י – ּכָ ָהֽ  10 

ִרּיֹות  ְדּבָ ִדים ֵמַהּמִ ּוָ ְבֵטי ַהּנַ ל ׁשִ ָתם ׁשֶ ִליׁשָ ַנֲעִנּיֹות ָמַנע ֶאת ּפְ ל ֶהָעִרים ַהּכְ ן ְוֶהָחָזק ׁשֶ ֻאְרּגָ ָבָאם ַהְמּ ְצּ ָעה ָהאֹוֶמֶרת, ׁשֶ ֵיׁש ּדֵ
בֹוָרה  בּוָסָתם מּול ּדְ ָרק ּוְדבֹוָרה. ֲאָבל ְלַאַחר ּתְ קּוַפת ּבָ ָאן ּוְלֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ַעד ּתְ ית ׁשְ ַנַען ְלֵעֶמק ּבֵ רֹום ּוְבִמְזַרח ּכְ ּדָ ּבַ ׁשֶ

ָתם.  ְגַלל ֻחְלׁשָ ים ּבִ ָרֵאל לֹא ָיְכלּו ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּפֹוְלׁשִ ְבֵטי ִיׂשְ ַנֲעִנים ְוׁשִ ּוָבָרק, ִהְתמֹוְטטּו ִצְבאֹות ַהּכְ
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ת ַאְפִריָקה ְלֵעֶבר  ׁשֶ ּבֶ ֶעְזַרת ָהרּוַח ִמּיַ ם ּבְ דֹולֹות ְמאֹוד ּוִמְתַקּדֵ ְלָהקֹות ּגְ ל ָחָגב. הּוא ָעף ּבִ ה הּוא סּוג ׁשֶ ָהַאְרּבֶ
ה  ר. ָהַאְרּבֶ ל ָהִאּכָ ִרי ֲעָמלֹו ׁשֶ ֶדה, ּפְ ּדּוֵלי ַהּשָׂ דֹות ְואֹוְכלֹות ֶאת ּגִ ּשָׂ ה נֹוֲחתֹות ּבַ ָרֵאל. ַלֲהקֹות ָהַאְרּבֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ט  ׁשַ ַנת 2003 ּפָ ׁשְ יעֹות ְלַאְרֵצנּו. ּבִ ה ַמּגִ ֲהקֹות ַאְרּבֶ ַלּ ָיֵמינּו קֹוֶרה ׁשֶ ם ּבְ ִמיד ֶאת ַהְיּבּוִלים ְוגֹוֵרם ְלָרָעב. ּגַ ַמׁשְ
ּוּוָנּה.  ָתה ֶאת ּכִ ּנְ ָהרּוַח ׁשִ יָון ׁשֶ ם ָצפֹוָנה ִמּכֵ ַלח, ַאְך לֹא ִהְתַקּדֵ ה ַעל ֵאזֹור ֵאיַלת, ָהֲעָרָבה ְוַים ַהּמֶ ַאְרּבֶ

ת ַאְפִריָקה ְלֵעֶבר  ׁשֶ ּבֶ ֶעְזַרת ָהרּוַח ִמּיַ ם ּבְ דֹולֹות ְמאֹוד ּוִמְתַקּדֵ ְלָהקֹות ּגְ ל ָחָגב. הּוא ָעף ּבִ ה הּוא סּוג ׁשֶ ָהַאְרּבֶ
ה  ר. ָהַאְרּבֶ ל ָהִאּכָ ִרי ֲעָמלֹו ׁשֶ ֶדה, ּפְ ּדּוֵלי ַהּשָׂ דֹות ְואֹוְכלֹות ֶאת ּגִ ּשָׂ ה נֹוֲחתֹות ּבַ ָרֵאל. ַלֲהקֹות ָהַאְרּבֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ט  ׁשַ ַנת 2003 ּפָ ׁשְ יעֹות ְלַאְרֵצנּו. ּבִ ה ַמּגִ ֲהקֹות ַאְרּבֶ ַלּ ָיֵמינּו קֹוֶרה ׁשֶ ם ּבְ ִמיד ֶאת ַהְיּבּוִלים ְוגֹוֵרם ְלָרָעב. ּגַ ַמׁשְ
ּוּוָנּה.  ָתה ֶאת ּכִ ּנְ ָהרּוַח ׁשִ יָון ׁשֶ ם ָצפֹוָנה ִמּכֵ ַלח, ַאְך לֹא ִהְתַקּדֵ ה ַעל ֵאזֹור ֵאיַלת, ָהֲעָרָבה ְוַים ַהּמֶ ַאְרּבֶ

אשר
נפתלי

זבולון
יששכר

מנשה
אפרים

בנימין

ראובן

ה? ָבִטים ֵאּלֶ ֶהם ָנְדדּו ׁשְ ּבָ ָטִחים ׁשֶ ְ ף ַלּשׁ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ א.    .5

ל  ִדיָדה ׁשֶ ף ִעם ֲאזֹוֵרי ַהּנְ ּתָ בּול ְמׁשֻ ָרֵאל ֵיׁש ּגְ ְבֵטי ִיׂשְ ִ ב. ְלֵאּלּו ִמּשׁ
ְדָיִנים, ָהֲעָמֵלִקים ּוְבֵני ֶקֶדם?  ַהּמִ

ְוָקא ִלְכַנַען? ְלׁשּו ּדַ ג. ַמּדּוַע ּפָ

ַמַּפת ִׁשְטֵחי ַהִּמְחָיה ֶׁשל ְּבֵני ֶקֶדם ִמְדָין ַוֲעָמֵלק
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י: ֲעׂשֵ ְדָיִנים ִמּמַ ל ַהּמִ לּות ׁשֶ י ַהִהְתַנּכְ ה ׁשֹוִנים ַמֲעׂשֵ ּמֶ ּבַ  .6
יֵמי ֵאהּוד? ַהּמֹוָאִבים ּבִ א.   

ָרק ּוְדבֹוָרה? יֵמי ּבָ ַנֲעִנים ּבִ ב. ַהּכְ  

ל ֲעָמֵלק, ִמְדָין  ֹד ׁשֶ י ַהׁשּ ֵני ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ִמּפְ ֵני ִיׂשְ יַצד ִהְתּגֹוְננּו ּבְ ּכֵ א.   .7
ּוְבֵני ֶקֶדם?

ל  ֹד ׁשֶ י ַהּשׁ ֶנֶגד ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּכְ ֵני ִיׂשְ ב. ָמה עֹוד ָהיּו ְיכֹוִלים ּבְ
ְדָיִנים?  ַהּמִ

ֵני  ַלח ָנִביא ְלַהְדִריְך ֶאת ּבְ ֱאלִֹהים ׁשָ ר ׁשֶ ְפסּוִקים 8–10 ְמֻסּפָ ּבִ  .8
יַצד ֲעֵליֶהם ְלִהְתַנֵהג. ָרֵאל ּכֵ ִיׂשְ

ִביא ָלָעם? יר ַהּנָ ֵאילּו ֵארּוִעים ִהְזּכִ א. 

יר ֵארּוִעים ֵאּלּו? ַמּדּוַע ִהְזּכִ ב. 

ָחה  ּפָ ין ִמׁשְ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
ִביא.  ָרֵאל ְלֵבין ַהּנָ ֵני ִיׂשְ  ִמּבְ

ִאּיּור: נּו ּבָ ַעּיְ

ָגה:  ָהִכינּו ַהּצָ  .9
מּוָנה א - ֲאָחִדים  ּתְ   

ׁשּו ִעם  י ָעְפָרה ִנְפּגְ ֵמַאְנׁשֵ
רּו לֹו ַעל ִסְבָלם.  ִביא ְוִסּפְ ַהּנָ

ה  ּבָ יר ֶאת ַהּסִ ִביא ַמְסּבִ ַהּנָ
ָבם.  ְלַמּצָ

י ָעְפָרה אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה ֶאת ָמה  ִביא ָהַלְך ַאְנׁשֵ ַהּנָ מּוָנה ב -  ַאֲחֵרי ׁשֶ ּתְ   
יעּו  קּו ַמּדּוַע ְוַיּצִ ימּו ִעּמֹו, ְיַנּמְ ִביא )ִמְקָצָתם ַיְסּכִ ְבֵרי ַהּנָ ִבים ַעל ּדִ ֵהם חֹוׁשְ ׁשֶ

ּקֶֹרת(. ָבָריו ּבִ ָמה ַלֲעׂשֹות ִמְקָצָתם ִיְכֲעסּו ְוִיְמְתחּו ַעל ּדְ

הנביא מזכיר לבני ישראל 
את החסד שעשה עמם 
כשהוציא אותם מבית 

עבדים ונתן להם את כנען. 
הוא מזכיר גם שלא שמעו 

לדרישתו שלא להאמין 
באלוהי האמורי. יש לשער 

שהנביא הזכיר אירועים 
אלו כדי להראות את 

העשייה של אלוהים למען 
עמו ואת המחויבות שלהם 

להאמין בו. לפי תפיסת 
המחבר המקראי ללא 

אמונה באלוהים לא ינצחו 
את אויביהם ולא יצליחו.
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י: ֲעׂשֵ ְדָיִנים ִמּמַ ל ַהּמִ לּות ׁשֶ י ַהִהְתַנּכְ ה ׁשֹוִנים ַמֲעׂשֵ ּמֶ ּבַ  .6
יֵמי ֵאהּוד? ַהּמֹוָאִבים ּבִ א.   

ָרק ּוְדבֹוָרה? יֵמי ּבָ ַנֲעִנים ּבִ ב. ַהּכְ  

ל ֲעָמֵלק, ִמְדָין  ֹד ׁשֶ י ַהׁשּ ֵני ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ִמּפְ ֵני ִיׂשְ יַצד ִהְתּגֹוְננּו ּבְ ּכֵ א.   .7
ּוְבֵני ֶקֶדם?

ל  ֹד ׁשֶ י ַהּשׁ ֶנֶגד ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּכְ ֵני ִיׂשְ ב. ָמה עֹוד ָהיּו ְיכֹוִלים ּבְ
ְדָיִנים?  ַהּמִ

ֵני  ַלח ָנִביא ְלַהְדִריְך ֶאת ּבְ ֱאלִֹהים ׁשָ ר ׁשֶ ְפסּוִקים 8–10 ְמֻסּפָ ּבִ  .8
יַצד ֲעֵליֶהם ְלִהְתַנֵהג. ָרֵאל ּכֵ ִיׂשְ

ִביא ָלָעם? יר ַהּנָ ֵאילּו ֵארּוִעים ִהְזּכִ א. 

יר ֵארּוִעים ֵאּלּו? ַמּדּוַע ִהְזּכִ ב. 

ָחה  ּפָ ין ִמׁשְ יָחה ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
ִביא.  ָרֵאל ְלֵבין ַהּנָ ֵני ִיׂשְ  ִמּבְ

ִאּיּור: נּו ּבָ ַעּיְ

ָגה:  ָהִכינּו ַהּצָ  .9
מּוָנה א - ֲאָחִדים  ּתְ   

ׁשּו ִעם  י ָעְפָרה ִנְפּגְ ֵמַאְנׁשֵ
רּו לֹו ַעל ִסְבָלם.  ִביא ְוִסּפְ ַהּנָ

ה  ּבָ יר ֶאת ַהּסִ ִביא ַמְסּבִ ַהּנָ
ָבם.  ְלַמּצָ

י ָעְפָרה אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה ֶאת ָמה  ִביא ָהַלְך ַאְנׁשֵ ַהּנָ מּוָנה ב -  ַאֲחֵרי ׁשֶ ּתְ   
יעּו  קּו ַמּדּוַע ְוַיּצִ ימּו ִעּמֹו, ְיַנּמְ ִביא )ִמְקָצָתם ַיְסּכִ ְבֵרי ַהּנָ ִבים ַעל ּדִ ֵהם חֹוׁשְ ׁשֶ

ּקֶֹרת(. ָבָריו ּבִ ָמה ַלֲעׂשֹות ִמְקָצָתם ִיְכֲעסּו ְוִיְמְתחּו ַעל ּדְ

הנביא מזכיר לבני ישראל 
את החסד שעשה עמם 
כשהוציא אותם מבית 

עבדים ונתן להם את כנען. 
הוא מזכיר גם שלא שמעו 

לדרישתו שלא להאמין 
באלוהי האמורי. יש לשער 

שהנביא הזכיר אירועים 
אלו כדי להראות את 

העשייה של אלוהים למען 
עמו ואת המחויבות שלהם 

להאמין בו. לפי תפיסת 
המחבר המקראי ללא 

אמונה באלוהים לא ינצחו 
את אויביהם ולא יצליחו.
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 ַמלְַאְך ה' ּפֹוגֵׁש ֶאת ּגְִדעֹון

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 24-11

ד ִמְדָין.  יַע ֶאת ָהָעם ִמּיַ ְדעֹון יֹוׁשִ ּגִ ים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ַהּקֹוְרִאים ְמַצּפִ  .1 
ת ְלָהִניס  ּגַ ים ּבַ הּוא: "ֹחֵבט ִחּטִ ְך ׁשֶ ר ִלְלֹמד ָעָליו ִמּכָ ָמה ֶאְפׁשָ
ֲהִליְך ִיּצּור  ֵחֶלק ִמּתַ ת ּדֹוְרִכים ֲעָנִבים ּכְ ּגַ ֵני ִמְדָין" - ֲהֵרי ּבַ ִמּפְ

תּוַח?  ֶדה ַהּפָ ּשָׂ ּגֶֹרן ּבַ ה חֹוְבִטים ּבַ ִין, ְוִאּלּו ֶאת ַהִחּטָ ַהּיַ

יִחים ֶאת  ַלע ָהיּו ַמּנִ ּסֶ תֹוְך ַהּבֹור ֶהָחצּוב ּבַ ת. ּבְ ּגַ ים ּבַ ָחַבט ִחּטִ ר ׁשֶ ְדעֹון ְמֻסּפָ ַעל ּגִ
יָקה ת ַעּתִ ל ּגַ ְצלּום ׁשֶ ּכֹולֹות ָהֲעָנִבים ְודֹוְרִכים ֲעֵליֶהם. ּתַ ֶאׁשְ

ם ֵעץ. ֵאָל֙ה – ׁשֵ ָהֽ  11 
ה. ֶ ַנֲחַלת ְמַנּשׁ ּוב ּבְ ם ִיּשׁ  ָעְפרָ֔ה – ׁשֵ

ֵדי  ה ּכְ ִחּטָ ה ּבַ י֙ם – ַמּכֶ חֹבֵ֤ט ִחּטִ

ְרִעיִנים. ה ֵמַהּגַ ִלּפָ  ְלַהְפִריד ֶאת ַהּקְ
 גַּ֔ת – ָמקֹום ַלֲהָכַנת ַיִין ֵמֲעָנִבים.

ְרִעיֵני  יר ֶאת ּגַ ֵדי ְלַהְסּתִ ְלָהנִ֖יס - ּכְ

ְבעֹוִלים ּוֵמַהּמֹוץ ה ֵמַהּגִ ְרִעיֵני ַהִחּטָ ֵדי ְלַהְפִריד ֶאת ּגַ ל ּכְ ַמּקֵ ה ּבְ ּבֹוֵלי ִחּטָ ר חֹוֵבט ׁשִ ִאּכָ

1 גדעון נמצא בצרה: כדי 
להגן על יבול התבואה 

הוא עובד במקום נסתר. 
כאלו התהפכו "סדרי 

העולם" עד כדי כך 
שבמקום בשדה הפתוח, 

חובטים חיטים בגת. 
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ַצד  מּונֹות זֹו ּבְ י ַהּתְ ּתֵ ה ֶאת ׁשְ ֶפר ַהּזֶ צּו עֹוְרֵכי ַהּסֵ ּבְ ֲערּו ַמּדּוַע ׁשִ ׁשַ  .2
זֹו?

ְזַמן  ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָבם ׁשֶ מּונֹות ַלֲהָבַנת ַמּצָ ּתְ ָמה מֹוִסיף ָהִעּיּון ּבַ  
ְדָיִנים? יַטת ַהּמִ ׁשִ ּפְ

י ה'? ַלּפֵ ים ּכְ ָבִרים ָקׁשִ ַאב ְלִגְדעֹון? ַעל ָמה הּוא ֵמִטיַח ּדְ ָמה ּכָ א.   .3
י ֱאלִֹהים? ַלּפֵ ָבָריו ּכְ ְדעֹון ִמּדְ ר ִלְלֹמד ַעל ּגִ ב. ָמה ֶאְפׁשָ  

ל  ה ְמָצָאְתנּו ּכָ נּו, ְוָלּמָ ַאל: "ְוֵיׁש ה' ִעּמָ ָנה ְלַמְלַאְך ה' ְוׁשָ ְדעֹון ּפָ ג. ּגִ
ֲאִמיִנים  ֵני ָאָדם ַהּמַ ֶהם ּבְ ּבָ ִבים ׁשֹוִנים, ׁשֶ בּו ַעל ַמּצָ זֹאת?" ִחׁשְ

ְדעֹון.  ַאל ּגִ ָ ּשׁ ֵאָלה ּדֹוָמה ְלזֹו ׁשֶ ֱאלִֹהים ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַעְצָמם ׁשְ ּבֶ

ֵאיֶזה  יַע ַעל ה'. ּבְ ּפִ ה ִנּסּו ְלַהׁשְ ם ַאְבָרָהם ְוַגם מׁשֶ ּגַ ָלַמְדנּו ׁשֶ א.   .4
ֶרק יח,  ית ּפֶ ֵראׁשִ ל ֶאָחד ֵמֶהם ֶלֱאלִֹהים? )ְראּו: ּבְ ָנה ּכָ ִעְנָין ּפָ

סּוִקים 22, 23.(  מֹות לב, ּפְ סּוִקים 16–25; ׁשְ ּפְ

ה ּוְלִגְדעֹון? ף ְלַאְבָרָהם, ְלמׁשֶ ּתָ ב. ָמה ְמׁשֻ

ל,  ּפָ ׁש ּוֻמׁשְ א ְלִגְדעֹון, הּוא ָמָצא אֹותֹו ַחּלָ ר ַמְלַאְך ה' ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  .5
ְדָיִנים.  ַחד ַהּמִ ת ִמּפַ ּגַ בּוָאה ּבַ יא ֶאת ַהּתְ הּוא ֶנֱאָלץ ְלַהְחּבִ ׁשֶ ּכְ

ְלָאְך:  ן, אֹוֵמר לֹו ַהּמַ  ַמּדּוַע, ִאם ּכֵ
ן?  ּוֵ ָרֵאל", ְלָמה ִהְתּכַ ְעּתָ ֶאת ִיׂשְ כֲֹחָך ֶזה, ְוהֹוׁשַ  "ֵלְך ּבְ

לֹֹמה ִיְצָחִקי:  ן ר' ׁשְ ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ֶהְסּבֵ ם ּבְ ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּגַ
ְרּתָ  ּבַ ּדִ ָך, ּוְבָלְמֶדָך ָסֵנגֹוְרָיה ָעָליו )ּוִבְגַלל ׁשֶ "ִמּכַֹח ַאֲהָבְתָך ְלַעּמֶ  

ִליחּוְתָך."  ׁשְ ְצִליַח ּבִ ְלטֹוַבת ָהָעם( ּתַ

ְדעֹון. ל ּגִ ּבֹות ַלִהּסּוס ׁשֶ ֲערּו, ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהּסִ ׁשַ  .6

יַצד נֹוַכח ָלַדַעת  ָפָניו ַמְלַאְך ֱאלִֹהים. ּכֵ ּלְ ְדעֹון ׁשֶ ה לֹא ֵהִבין ּגִ ְתִחּלָ ּבִ   .7
ר ֵאָליו?  ּבֵ ָאֵכן ַמְלַאְך ה' ּדִ ׁשֶ

ְנָטׁשָ֣נּו– ָעַזב אֹוָתנּו.  13

ֲאָגְתָך ָלָעם. כֹוַח ּדַ ֲחךָ֣ זֶ֔ה – ּבְ כֹֽ לְֵ֚ך ּבְ  14

י  ְחּתִ ּפַ ֶ֔ה – ִמׁשְ ְמַנּשׁ ֙י ַהדַּ֣ל ּבִ ַאְלּפִ  15 
חֹות  ּפְ ין ִמׁשְ יֹוֵתר ּבֵ ה ּבְ ִהיא ָהֲעִנּיָ

ה. ֶ ֶבט ְמַנּשׁ  ׁשֵ
י – בֵ֥ית ָאִבֽ עִ֖יר ּבְ נֹכִ֥י ַהּצָ  ְוָאֽ

יֹון. ֲאִני ֲחַסר ִנּסָ

ְדָיִנים  ִאּלּו ַהּמִ ד – ּכְ אִ֥יׁש ֶאָחֽ ּכְ  16 
ים ֵהם ִאיׁש ֶאָחד. ָהַרּבִ

זּוז. ָתמֻׁ֤ש – ּתָ  18

֑רּור – ִסיר. ּפָ  19

ל ַהֲהִליָכה. עֶֶ֨נ֙ת – ַמּקֵ ׁשְ ַהּמִ  21 
ַלע.  ַהצּּ֗ור – ַהּסֶ

2. כאשר המלאך מברך את 
גדעון באופן אישי: "ה' עמך 

גיבור החיל", אנו מצפים 
שיענה: מי שה' עמו, אינו 

צריך לחיות במצב שבו הוא 
חובט חיטים בגת. אבל 

גדעון אינו מדבר על עצמו, 
הוא מדבר כנציג העם. בפיו 

טענה קשה כלפי ה', על 
שהפקיר את עמו. 

2. ב. סבלו של העם נוגע 
ללבו של גדעון. אדם 

שאכפת לו יתעורר לפעול 
למען שינוי המצב הקשה.

ג. במקרים של מצוקה 
קיצונית, כמו במקרים של 
מחלות סופניות, או כאשר 

מאבדים בני משפחה 
יקרים, או במקרים של 

אסונות טבע או מלחמות. 
3.ב. כל אחד מהם אינו 

עסוק במחשבה על ענייניו 
הפרטיים, אלא מגלה 

אכפתיות למצב הכלל. 
5. גדעון חושש שאינו 
מתאים, שייכשל, הוא 
מכיר בכך שהוא חסר 

ניסיון. אפשר להשוות את 
תגובתו לתגובת משה. 

)שמות פרק ג, פסוק 11(. 



שופטים פרק ו � 101

ַצד  מּונֹות זֹו ּבְ י ַהּתְ ּתֵ ה ֶאת ׁשְ ֶפר ַהּזֶ צּו עֹוְרֵכי ַהּסֵ ּבְ ֲערּו ַמּדּוַע ׁשִ ׁשַ  .2
זֹו?

ְזַמן  ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָבם ׁשֶ מּונֹות ַלֲהָבַנת ַמּצָ ּתְ ָמה מֹוִסיף ָהִעּיּון ּבַ  
ְדָיִנים? יַטת ַהּמִ ׁשִ ּפְ

י ה'? ַלּפֵ ים ּכְ ָבִרים ָקׁשִ ַאב ְלִגְדעֹון? ַעל ָמה הּוא ֵמִטיַח ּדְ ָמה ּכָ א.   .3
י ֱאלִֹהים? ַלּפֵ ָבָריו ּכְ ְדעֹון ִמּדְ ר ִלְלֹמד ַעל ּגִ ב. ָמה ֶאְפׁשָ  

ל  ה ְמָצָאְתנּו ּכָ נּו, ְוָלּמָ ַאל: "ְוֵיׁש ה' ִעּמָ ָנה ְלַמְלַאְך ה' ְוׁשָ ְדעֹון ּפָ ג. ּגִ
ֲאִמיִנים  ֵני ָאָדם ַהּמַ ֶהם ּבְ ּבָ ִבים ׁשֹוִנים, ׁשֶ בּו ַעל ַמּצָ זֹאת?" ִחׁשְ

ְדעֹון.  ַאל ּגִ ָ ּשׁ ֵאָלה ּדֹוָמה ְלזֹו ׁשֶ ֱאלִֹהים ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַעְצָמם ׁשְ ּבֶ

ֵאיֶזה  יַע ַעל ה'. ּבְ ּפִ ה ִנּסּו ְלַהׁשְ ם ַאְבָרָהם ְוַגם מׁשֶ ּגַ ָלַמְדנּו ׁשֶ א.   .4
ֶרק יח,  ית ּפֶ ֵראׁשִ ל ֶאָחד ֵמֶהם ֶלֱאלִֹהים? )ְראּו: ּבְ ָנה ּכָ ִעְנָין ּפָ

סּוִקים 22, 23.(  מֹות לב, ּפְ סּוִקים 16–25; ׁשְ ּפְ

ה ּוְלִגְדעֹון? ף ְלַאְבָרָהם, ְלמׁשֶ ּתָ ב. ָמה ְמׁשֻ

ל,  ּפָ ׁש ּוֻמׁשְ א ְלִגְדעֹון, הּוא ָמָצא אֹותֹו ַחּלָ ר ַמְלַאְך ה' ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  .5
ְדָיִנים.  ַחד ַהּמִ ת ִמּפַ ּגַ בּוָאה ּבַ יא ֶאת ַהּתְ הּוא ֶנֱאָלץ ְלַהְחּבִ ׁשֶ ּכְ

ְלָאְך:  ן, אֹוֵמר לֹו ַהּמַ  ַמּדּוַע, ִאם ּכֵ
ן?  ּוֵ ָרֵאל", ְלָמה ִהְתּכַ ְעּתָ ֶאת ִיׂשְ כֲֹחָך ֶזה, ְוהֹוׁשַ  "ֵלְך ּבְ

לֹֹמה ִיְצָחִקי:  ן ר' ׁשְ ְרׁשָ ל ַהּפַ רֹו ׁשֶ ֶהְסּבֵ ם ּבְ ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּגַ
ְרּתָ  ּבַ ּדִ ָך, ּוְבָלְמֶדָך ָסֵנגֹוְרָיה ָעָליו )ּוִבְגַלל ׁשֶ "ִמּכַֹח ַאֲהָבְתָך ְלַעּמֶ  

ִליחּוְתָך."  ׁשְ ְצִליַח ּבִ ְלטֹוַבת ָהָעם( ּתַ

ְדעֹון. ל ּגִ ּבֹות ַלִהּסּוס ׁשֶ ֲערּו, ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהּסִ ׁשַ  .6

יַצד נֹוַכח ָלַדַעת  ָפָניו ַמְלַאְך ֱאלִֹהים. ּכֵ ּלְ ְדעֹון ׁשֶ ה לֹא ֵהִבין ּגִ ְתִחּלָ ּבִ   .7
ר ֵאָליו?  ּבֵ ָאֵכן ַמְלַאְך ה' ּדִ ׁשֶ

ְנָטׁשָ֣נּו– ָעַזב אֹוָתנּו.  13

ֲאָגְתָך ָלָעם. כֹוַח ּדַ ֲחךָ֣ זֶ֔ה – ּבְ כֹֽ לְֵ֚ך ּבְ  14

י  ְחּתִ ּפַ ֶ֔ה – ִמׁשְ ְמַנּשׁ ֙י ַהדַּ֣ל ּבִ ַאְלּפִ  15 
חֹות  ּפְ ין ִמׁשְ יֹוֵתר ּבֵ ה ּבְ ִהיא ָהֲעִנּיָ

ה. ֶ ֶבט ְמַנּשׁ  ׁשֵ
י – בֵ֥ית ָאִבֽ עִ֖יר ּבְ נֹכִ֥י ַהּצָ  ְוָאֽ

יֹון. ֲאִני ֲחַסר ִנּסָ

ְדָיִנים  ִאּלּו ַהּמִ ד – ּכְ אִ֥יׁש ֶאָחֽ ּכְ  16 
ים ֵהם ִאיׁש ֶאָחד. ָהַרּבִ

זּוז. ָתמֻׁ֤ש – ּתָ  18

֑רּור – ִסיר. ּפָ  19

ל ַהֲהִליָכה. עֶֶ֨נ֙ת – ַמּקֵ ׁשְ ַהּמִ  21 
ַלע.  ַהצּּ֗ור – ַהּסֶ

2. כאשר המלאך מברך את 
גדעון באופן אישי: "ה' עמך 

גיבור החיל", אנו מצפים 
שיענה: מי שה' עמו, אינו 

צריך לחיות במצב שבו הוא 
חובט חיטים בגת. אבל 

גדעון אינו מדבר על עצמו, 
הוא מדבר כנציג העם. בפיו 

טענה קשה כלפי ה', על 
שהפקיר את עמו. 

2. ב. סבלו של העם נוגע 
ללבו של גדעון. אדם 

שאכפת לו יתעורר לפעול 
למען שינוי המצב הקשה.

ג. במקרים של מצוקה 
קיצונית, כמו במקרים של 
מחלות סופניות, או כאשר 

מאבדים בני משפחה 
יקרים, או במקרים של 

אסונות טבע או מלחמות. 
3.ב. כל אחד מהם אינו 

עסוק במחשבה על ענייניו 
הפרטיים, אלא מגלה 

אכפתיות למצב הכלל. 
5. גדעון חושש שאינו 
מתאים, שייכשל, הוא 
מכיר בכך שהוא חסר 

ניסיון. אפשר להשוות את 
תגובתו לתגובת משה. 

)שמות פרק ג, פסוק 11(. 
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ּגְִדעֹון נִלְחָם ּבַעֲבֹוַדת הַּבַעַל וְהָאֲֵׁשָרה 
ּבְעָפְָרה

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 32-24

ְחּתֹו?  ּפַ ֵני ִמׁשְ ְדעֹון ְוַעל ּבְ ְלָאְך ַעל ּגִ ל ַהּמַ יָעה הֹוָפָעתֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ִהׁשְ ּכֵ  .1

ְפסּוִקים 21–24, ּוִבְפסּוִקים 25–27.  נּו ּבִ ַעּיְ  .2 
ַח  ְזּבֵ ָנה ֶאת ַהּמִ ּבָ ׁשֶ ְדעֹון, ּכְ ל ּגִ ָרתֹו ׁשֶ ה ָהְיָתה ׁשֹוָנה ַמּטְ ּמֶ ּבַ

ִני? ֵ ַח ַהּשׁ ְזּבֵ ָנה ֶאת ַהּמִ ּבָ ׁשֶ ָרתֹו, ּכְ ּטְ ָהִראׁשֹון, ִמּמַ

יעּו ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה. ִאּיּור ְוַהּצִ נּו ּבָ ַעּיְ   .3

הּוא ׁשֹור. דֹול ׁשֶ ר ּגָ ֹו֙ר – ּפַ ר־ַהּשׁ ּפַ  25 
נִ֑ים –  נִ֖י ׁשֶַ֣בע ׁשָ ֵ  פַ֥ר ַהּשׁ

ַבע. ן ׁשֶ ר נֹוָסף ּבֶ  ּפַ
ָרה. ל ֶאת ָהֲאׁשֵ ַסּמֵ רָ֥ה – ֵעץ ַהּמְ ֲאׁשֵ

ַלע. ֛עֹוז – ַהּסֶ ַהּמָ  26 
ַעל  ָטח ׁשֶ ׁשְ ּמִ ֲעָרכָ֑ה – ּבַ ֽ ּמַ  ּבַ

ַלע. ֹראׁש ַהּסֶ

ֲאלּו. ְדְרׁשוּ֙ ַוְיַבְקׁשּ֔ו – ָחְקרּו ְוׁשָ ַוּֽיִ  29

ְמ֨דּו ָעלָ֜יו – ָעְמדּו ְסִביבֹו. ָעֽ  31 
י֣עּון.. – ַהִאם ֹוׁשִ ִרי֣בּון .. ּתֽ  ּתְ

ַעל. בֹוד ַהּבַ ֲחמּו ַעל ּכְ ּלָ ם ִתּ  ַאּתֶ
 ִאם־ֱאלֹהִ֥ים הּו֙א יֶָ֣רב ֔לֹו –
ַעל הּוא ֵאל,   ִאם ָאֵכן ּבַ

את המזבח הראשון בנה 
גדעון במקום בו פגש את 

מלאך ה' וקרא לו בשם 
"אדוני שלום" )פרק ו 

פסוק 24( כזיכרון 
וכהוקרה לה' על 

המפגש. את המזבח 
השני )פסוקים 27-25( 

בנה לאחר שהרס 
את מזבח הבעל כדי 

שיחזרו לעבוד את 
ה'. הוא מאמין שללא 

עזרת ה' לא יצליח 
במלחמה.
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ֵבי ָעְפָרה?  ְדעֹון ִמּתֹוׁשָ ֵני ּגִ יל יֹוָאׁש ֶאת ּבְ יַצד ִהּצִ ּכֵ א.   .3

ירּו  י ָעְפָרה. ַהְסּבִ ְדעֹון ְלַאְנׁשֵ ל ֲאִבי ּגִ ּבּור ׁשֶ ֲערּו, ַמהּו טֹון ַהּדִ ב. ׁשַ
ּה  ּבָ ִניָמה ׁשֶ קֹול ָרם, ּבְ ָבָריו ּבְ ם. ַנּסּו לֹוַמר ֶאת ּדְ ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ

ָעַרְתֶכם ָאַמר אֹוָתם.  ְלַהׁשְ

 

ל  ִעְבִרית ׁשֶ ְתבּו אֹוָתם ּבְ ל ָיֵמינּו. ּכִ ִעְבִרית ׁשֶ ִטים ּבְ ּפָ 4. ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ
ר: ַסּפֵ ַהּמְ

סּוק 12( ֶעְזֶרָך )ּפָ א. ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ּבְ

סּוק 15( יֹון )ּפָ ָעה ַוֲאִני ָצִעיר ַוֲחַסר ִנּסָ ּפָ ֲעַלת ַהׁשְ ָחה ּבַ ּפָ ׁשְ י ִמּמִ ב. ֵאיֶנּנִ

סּוק 29( ג. ֵהם ָאְמרּו ֶזה ָלֶזה )ּפָ

סּוק 22( מֹו ֵעיַני )ּפָ ד. ָרִאיִתי אֹותֹו ּבְ

ַעל.  ח ַהּבַ ְדעֹון הֹוֵרס ֶאת ִמְזּבַ ּגִ
ָאה ה־16. ְרַפת, ַהּמֵ ִטיַח ִקיר ִמּצָ ׁשְ

ם אֹו  רֹון ְלָמקֹום ְמֻסּיָ ֵדי ְלעֹוֵרר ִזּכָ נּו ּכְ ּתְ ּנִ מֹות ׁשֶ ָנ"ְך ׁשֵ ּתָ ׁש ּבַ ּיֵ ָבר ָלַמְדנּו ׁשֶ ּכְ
יִתיהּו", אֹו "ִיְצָחק" -  ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ ה" – "ּכִ ָרה. ְלֻדְגָמה: "מׁשֶ ּקָ ְלֵארּוַע ׁשֶ
ֶדֶרְך זֹאת קֹוְרִאים  מֹות ּבְ יָרה ׁשֵ ְסּבִ יָטה ַהּמַ ִ ה ִלי ֱאלִֹהים". ַלּשׁ י "ְצחֹוק ָעׂשָ ּכִ

ַעל"?  ם "ְיֻרּבַ ֵ ם". ַמהּו ִמְדַרׁש ַהּשׁ "ִמְדַרׁש ׁשֵ

3. ב. ברור שיואש הציל 
בחכמתו את חיי בנו. 

בנוסף, הצעתו הוכיחה 
לתושבי עופרה שגדעון 

מוגן על ידי ה'. זאת 
ועוד, אפסותם של 

הבעל והאשרה שלא 
פגעו בגדעון, הכשירה 
את הקרקע לתמיכה 
במנהיגותו של גדעון. 

אפשר להסביר שבנימת 
דבריו של יואש היו 

תלויים חיי גדעון. אסור 
היה שתתגנב נימה של 

לעג להצעתו, שמא יעליב 
וירגיז את אנשי עופרה.
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ֵבי ָעְפָרה?  ְדעֹון ִמּתֹוׁשָ ֵני ּגִ יל יֹוָאׁש ֶאת ּבְ יַצד ִהּצִ ּכֵ א.   .3
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ּה  ּבָ ִניָמה ׁשֶ קֹול ָרם, ּבְ ָבָריו ּבְ ם. ַנּסּו לֹוַמר ֶאת ּדְ ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ

ָעַרְתֶכם ָאַמר אֹוָתם.  ְלַהׁשְ
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סּוק 22( מֹו ֵעיַני )ּפָ ד. ָרִאיִתי אֹותֹו ּבְ

ַעל.  ח ַהּבַ ְדעֹון הֹוֵרס ֶאת ִמְזּבַ ּגִ
ָאה ה־16. ְרַפת, ַהּמֵ ִטיַח ִקיר ִמּצָ ׁשְ
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3. ב. ברור שיואש הציל 
בחכמתו את חיי בנו. 

בנוסף, הצעתו הוכיחה 
לתושבי עופרה שגדעון 

מוגן על ידי ה'. זאת 
ועוד, אפסותם של 

הבעל והאשרה שלא 
פגעו בגדעון, הכשירה 
את הקרקע לתמיכה 
במנהיגותו של גדעון. 

אפשר להסביר שבנימת 
דבריו של יואש היו 

תלויים חיי גדעון. אסור 
היה שתתגנב נימה של 

לעג להצעתו, שמא יעליב 
וירגיז את אנשי עופרה.
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ּגְִדעֹון ִמְתּכֹונֵן לִַּמלְחָָמה ּבִַּמְדיָנִים

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 40-33

סּוק 4 ּוָפסּוק  ֶרק ו, ּפָ ְדָיִנים? )ְראּו ּפֶ ְגעּו ַהּמִ ָבִטים ּפָ ֵאילּו ׁשְ ּבְ א.   .1
ַעּמּוד 98(.  ה ּבְ ּפָ ּמַ 33, ְוֵכן ּבַ

סּוִקים 35-34.(  ְדעֹון? )ְראּו ּפְ ס ּגִ ּיֵ ָבִטים ּגִ ב. ֵאילּו ׁשְ

ה  ְוָקא? ְראּו ַמּפָ ה ּדַ ָבִטים ֵאּלֶ ְ ִבים ִמּשׁ ְדעֹון ִמְתַנּדְ ס ּגִ ּיֵ ג. ַמּדּוַע ּגִ
ַעּמּוד 13.  ּבְ

ה ׁשֹוִנים ָהאֹותֹות ֶזה  ּמֶ ֵני אֹותֹות ֵמֱאלִֹהים – ּבַ ׁש ׁשְ ּקֵ ְדעֹון ּבִ ּגִ א.   .2
ה?  ִמּזֶ

ְכֵנַע יֹוֵתר ֵמָהאֹות ָהִראׁשֹון.  ִני ְמׁשַ ֵ ָהאֹות ַהּשׁ ב. ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
קּו ַמּדּוַע. ֲערּו ְוַנּמְ ׁשַ

ן  ְרּדֵ ַֽעְב֥רּו – ָחצּו ֶאת ַהּיַ ַוּיַ  33 
ְלֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.

בּוָרה. ְו֣רּוַח ְיהוָ֔ה - ְורּוַח ּגְ  34 
ָבִרים  עֵ֥ק ֲאִביעֶֶ֖זר – ַהּגְ ּזָ  ַוּיִ

סּו. ּיְ ְדעֹון ִהְתּגַ ַחת ּגִ ּפַ ׁשְ ִמּמִ

ֶמר  זַּ֥ת ַהצֶֶּ֖מר – ֲעֵרַמת ַהּצֶ ּגִ  37 
ים. ָבׂשִ ז ַהּכְ ית ּגֵ  ֵמֵראׁשִ

חֶֹ֔רב – יֶֹבׁש.

ַויַָּ֖זר – ָסַחט.  38 
ָחְזָקה  ה, ָסַחט ּבְ  ַויִֶּ֤מץ – ִמּצָ

ָהאֹות ָהִראׁשֹון:

ִני:      ֵ            ָהאֹות ַהּשׁ

ְרעֹה  ָרֵאל ְוַאף ּפַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ַתן ֱאלִֹהים ְלמׁשֶ ּנָ ֶתם ַעל אֹותֹות ׁשֶ מֹות ְלַמּדְ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ
ֶרק ד( ְועֹוד. מֹות ּפֶ ה, ַהְיּאֹור הֹוֵפְך ְלָדם )ׁשְ ָחׁש הֹוֵפְך ְלַמּטֶ ִליַח ָהֵאל. )ַהּנָ הּוא ׁשְ ַיֲאִמינּו ׁשֶ

ָבָריו ֱאֶמת. ּדְ ֵדי ְלהֹוִכיַח ׁשֶ מֹו, ּכְ ׁשְ ה ּבִ ִביא עֹוׂשֶ ּנָ ה, אֹו ׁשֶ ֱאלִֹהים עֹוׂשֶ ה ׁשֶ אֹות הּוא ַמֲעׂשֶ

1. זו הזדמנות נוספת 
להיווכח שרק השבטים 

שנפגעו מהמדיינים 
נאספים אל גדעון, בשבטי 
ישראל עדיין אין תחושת 

מחויבות של בני עם אחד, 
כמו לדוגמה בזמננו כאשר 
בימי מלחמה, כשישראלים 

השוהים בחו"ל חוזרים 
ארצה כד להתגייס 

למלחמה. 
2. ב. צמר הוא חומר סופג 
מים, ולכן טל רב על גיזה 

הוא מראה מוכר ורגיל. 
אבל האות השני שבו 

הגיזה יבשה, שעה שעל 
הארץ יש טל, הוא מראה 

לא טבעי, ולכן משכנע 
יותר. 
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ה"?  ּזָ ז", "ּגִ ִזיָזה", "ּגֵ ים: "ּגְ ּלִ לׁש ַהּמִ ין ׁשְ ׁשֹוִני ּבֵ ר ַהּלְ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.   .3
ה. ר ְלָכל ִמָלּ ְתבּו ֶהְסּבֵ ּכִ

ֶֹרׁש  ה'' ְוִכְתבּו ֶאת ַהּשׁ ּזָ ז" ּוָבֵעֶרְך "ּגִ ֵעֶרְך "ּגֵ ִמּלֹון ּבָ ְדקּו ּבְ ב. ּבִ  
ף. ּתָ ׁשֻ ַהּמְ

ה ְמלֹא ֵסֶפל ַמִים."  ּזָ ֶמץ ַטל ִמן ַהּגִ תּוב: "ַוּיִ ָפסּוק 38 ּכָ ּבְ א.   .4 
ים זֹו.  ַחת ִמּלִ ּפַ ׁשְ ים נֹוָספֹות ִמּמִ ְתבּו עֹוד ִמּלִ ּכִ

ּפּור? ְצלּום ַלּסִ ל ּתַ ה ָקׁשּור ּכָ ּמֶ ּבַ  .5

ְבַעת ַהּמֹוֶרה   ּגִ
את ֵמַעל  ֵ  ִמְתַנׂשּ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל     

 ַמְעַין ֲחרֹוד 
ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ּבְ ֶשׁ

4. א. ִמיצה, מצוי, תמצית 
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ה"?  ּזָ ז", "ּגִ ִזיָזה", "ּגֵ ים: "ּגְ ּלִ לׁש ַהּמִ ין ׁשְ ׁשֹוִני ּבֵ ר ַהּלְ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.   .3
ה. ר ְלָכל ִמָלּ ְתבּו ֶהְסּבֵ ּכִ

ֶֹרׁש  ה'' ְוִכְתבּו ֶאת ַהּשׁ ּזָ ז" ּוָבֵעֶרְך "ּגִ ֵעֶרְך "ּגֵ ִמּלֹון ּבָ ְדקּו ּבְ ב. ּבִ  
ף. ּתָ ׁשֻ ַהּמְ

ה ְמלֹא ֵסֶפל ַמִים."  ּזָ ֶמץ ַטל ִמן ַהּגִ תּוב: "ַוּיִ ָפסּוק 38 ּכָ ּבְ א.   .4 
ים זֹו.  ַחת ִמּלִ ּפַ ׁשְ ים נֹוָספֹות ִמּמִ ְתבּו עֹוד ִמּלִ ּכִ

ּפּור? ְצלּום ַלּסִ ל ּתַ ה ָקׁשּור ּכָ ּמֶ ּבַ  .5

ְבַעת ַהּמֹוֶרה   ּגִ
את ֵמַעל  ֵ  ִמְתַנׂשּ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל     

 ַמְעַין ֲחרֹוד 
ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ּבְ ֶשׁ

4. א. ִמיצה, מצוי, תמצית 
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ֶּפֶרק ז

 ּגְִדעֹון ִמּיֵן ֶאת הִַּמְתנַּדְבִים לִצְבָאֹו 
ּובַָחר ִמּתֹוכָם ַרק ְׁשלׁש ֵמאֹות אִיׁש

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 14-1

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ַהּלֹוֲחִמים ִמּבְ ְסּפַ ּמִ ֲערּו, ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ַלה' ׁשֶ ׁשַ  .1
ִיְהֶיה ְמֻצְמָצם ְמאֹוד?

ים.  ַלּבִ ֵני ׁשְ ׁשְ ִסים ּבִ ּיְ ְתּגַ ר ַהּמִ ְדעֹון ִצְמֵצם ֶאת ִמְסּפַ ּגִ  .2

ּיּון  ַלב ַהּמִ ׁשְ ְדעֹון ְלֵביָתם ּבִ ַלח ּגִ ִסים ׁשָ ּיְ ְתּגַ ֵאיזֹו ְקבּוָצה ֵמַהּמִ א. 
ָרם.  נּו ֶאת ִמְסּפָ ָהִראׁשֹון? ַצּיְ

ִני?  ֵ ָלב ַהּשׁ ָ ּשׁ ְדעֹון ְלֵביָתם ּבַ ַלח ּגִ ִסים ׁשָ ּיְ ְתּגַ ב. ֵאיזֹו ְקבּוָצה ֵמַהּמִ
ָרם.  נּו ֶאת ִמְסּפָ ַצּיְ

בּוַצת  ִלים ִמּקְ ל ַהַחָיּ בֹוֵתיֶהם ׁשֶ רּו קֹוִמיְקס ַעל ַמְחׁשְ ְתבּו אֹו ַצּיְ ּכִ  .3
ׁשּו ַלְחֹזר ְלֵביָתם. ּקְ ְתּבַ ּנִ ה ׁשֶ ַה־300, אֹו ָמה אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה ֵאּלֶ

ֲח֖נּו ַעל־עֵ֣ין ֲחרֹ֑ד – ֶנֶאְספּו ְלַיד ַמְעַין  ַוּֽיַ  1
ְלּבַֹע. לֹות ַהּגִ ַמְרּגְ ּלְ  ֲחרֹוד ׁשֶ

ֶמק  ֵעֽ ְבעַ֥ת ַהּמֹורֶ֖ה ּבָ ֔פֹון ִמּגִ ָיה־֣לֹו ִמּצָ ָהֽ

ְדָיִנים ָהָיה   – ַמֲחֵנה ַהּמִ
ּבֹו  ֵאזֹור ׁשֶ פֹון ְלַמְעַין ֲחרֹוד ּבָ ִמּצָ

ָיֵמינּו. ִנְמֵצאת ֲעפּוָלה ּבְ

ן. ֵאּתֶ ֵדי ׁשֶ תִּ֥י – ִמּכְ ִמּתִ  2 
י ְחּתִ י – ִנּצַ ֽ  ָידִ֖י הֹוׁשִ֥יָעה ּלִ

ֲאִני ָחָזק. ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ם. ּבֶֹקר ֻמְקּדָ ָיׁשֹ֥ב ְוִיְצּפֹ֖ר – ֵיֵלְך ּבַ  3

ְוֶאְצְרפֶּ֥נּו ְלךָ֖ – ֶאְבַחר ֶאת ַהּטֹוִבים   4
ּצֹוֵרף מֹוִציא ֶאת  מֹו ׁשֶ יֹוֵתר, ּכְ  ּבְ

הֹור ִמּתֹוְך ֶהֳחָמִרים  ָהב ַהּטָ ַהּזָ
תֹוָכם. הּוא ִנְמָצא ּבְ ָהֲאֵחִרים, ׁשֶ

ק  ַכף ָידֹו ִויַלּקֵ ִים ּבְ ח ֶאת ַהּמַ ָילֹ֩ק - ִיּקַ  5

ָעַרְך  ִים ׁשֶ  ִמְבַחן ַהּמַ
ִסים. ּיְ ְתּגַ ְדעֹון ַלּמִ ּגִ

ר יֹוָהאן ׁשֹוֶנְנֶפְלד   ִצּיֵ
ָאה ַה־17. ַהּמֵ

2. לא ניתן הסבר מדוע 
נבחרו דווקא המלקקים 
להישאר עם גדעון. כפי 

הנראה, מספרם התאים 
לגודל הצבא שביקש גדעון 

לגייס, בעוד הקבוצה 
השנייה הייתה גדולה 

מדי. יש המסבירים 
שאלה שלא כרעו ושתו 

בעמידה יכלו לראות את 
הנעשה מסביבם והוכיחו 

שהם ממשיכים לשמור 
על ערנות, שהיא תכונה 

הנדרשת מחייל. ויש 
המסבירים שהמלקקים 

מהיד אל פיהם הם 
הפחדנים, שפחדו שמא 

יופתעו על ידי המדינים, 
ולכן דווקא אותם בחר 

גדעון.
רש"י מסביר שהכורעים 

עשו זאת מתוך שהיו 
רגילים לכרוע ברך 

לאלילים ולכן לא נבחרו 
להילחם בשם ה'.
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ל  ְדעֹון ַיְרֶאה ֶאת ּכֹוחֹו ָהַרב ׁשֶ ּגִ ַמּדּוַע ָהָיה ֱאלִֹהים ְמֻעְנָין ׁשֶ  .4 
ָהאֹוֵיב?

ָלה  ַלַחת ַהַהּצָ ָלה ֶאת ִמׁשְ ְמׁשָ ֵרְך ֹראׁש ַהּמֶ ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם", ּבֵ "ּתֶ  .5
ה ָאסֹון ְלַאַחר ְרִעיַדת ֲאָדָמה. ָמה  ָרֵאל ְלֵאזֹור ֻמּכֵ ְלָחה ִיׂשְ ָ ּשׁ  ׁשֶ

סּוק 11.( ּטּוי? )ְראּו ּפָ ְמקֹור ַהּבִ

ְדעֹון ְלאֹות נֹוָסף?  ֲערּו, ַמּדּוַע ִנְזַקק ּגִ ׁשַ  .6

ל  ר ֲחלֹום ַלֲחֵברֹו. ָמה ְמַסּמֵ ַסּפֵ ל ַהּמְ ַמֲחֵנה ִמְדָין ַחּיָ ַמע ּבְ ְדעֹון ׁשָ ּגִ  .7
ָרֵטי ַהֲחלֹום:  ל ֶאָחד ִמּפְ ּכָ

עֹוִרים   א. ְצִליל ַהּשְׂ

ב. ָהֹאֶהל 

ַגע ּבֹו  עֹוִרים ּפָ ִליל ַהּשְׂ ּצְ ג. ְנִפיַלת ָהֹאֶהל ְלַאַחר ׁשֶ

ֵלי ִמְדָין? ל ַחּיָ ְדָיִני ּוִפְתרֹונֹו ַעל ִטיָבם ׁשֶ ְדעֹון ֵמֲחלֹום ַהּמִ ָמה ָלַמד ּגִ  .8

ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ   .9
ּטּוי: "רּוַח  ּבִ ּבַ

ִנים  ּוְ ִחיָמה", ִמְתּכַ ַהּלְ
ִלים   ִלְרצֹון ַהַחּיָ

ִאיָפָתם  ֵחם, ִלׁשְ ְלִהּלָ
ְלָהִביס ֶאת ָהאֹוֵיב, 

חּו.  ֵהם ְיַנּצְ ְוָלֱאמּוָנה ׁשֶ
יַע  ּפִ יַצד ִהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ׁשַ

ַהֲחלֹום ַעל רּוַח 
ְדעֹון? ל ּגִ ִחיָמה ׁשֶ ַהּלְ

ר ֶאת  ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
ְדעֹון: ל ּגִ בֹוָתיו ׁשֶ ַמְחׁשְ

ְק֣חּו ֶאת־ֵצָד֩ה ָהעָ֨ם – ָלְקחּו ֶאת  ַוּיִ  8
ָחְזרּו ְלֵביָתם. ים ׁשֶ יָדה ֵמָהֲאָנׁשִ ַהּצֵ

ְיָלה  לְַּ֣יָלה ַה֔הּוא – ַהּלַ ַוְֽיִה֙י ּבַ  9 
ִים. ַאֲחֵרי ִמְבַחן ַהּמַ ׁשֶ

ְרֶאה  ּתִ ֱחזְַ֣קָנה ָידֶ֔יָך – ַאֲחֵרי ׁשֶ ֽ ְוַאַח֙ר ּתֶ  11
יחֹות  ַמע ֶאת ׂשִ קֹום ְוִתׁשְ ֶאת ַהּמָ

א ֹאֶמץ. ְתַמּלֵ ְדָיִנים ּתִ ַהּמִ

עִֹרי֙ם – ְצלִ֜יל לֶֶ֤חם ׂשְ  13 
עֹוָרה. ַמח ׂשְ ר ֶלֶחם ִמּקֶ ּכַ  ּכִ

ל. ְלּגֵ ךְ֙ – ִמְתּגַ  ִמְתַהּפֵ

יל  ֶחם ִהּפִ ּפֹ֛ל – ַהּלֶ כֵּ֧הּו ַוּיִ  ַוּיַ

4. לפי המסופר, כדי לחזק את 
אמונתו בה', וגם כדי שהעם 
יאמין שהניצחון הוא נצחון 

האל ולא נצחון הכוח הצבאי. 
6. גדעון נשאר עם 300 חיילים 

בלבד. מצב זה מסביר את 
חששותיו ואת הצורך שלו 
בסימן נוסף, שאותו יקבל 

במחנה מדין.
7. הלחם מסמל את גדעון 

עובד האדמה והאוהל מסמל 
את המדיינים. הפיכת האוהל 
בידי גדעון מסמלת את מפלת 
מדיין. בימים קדומים האמינו 
בני האדם )ויש המאמינים גם 

בימינו(, שחלומות מרמזים 
על מה שיקרה בעתיד. אפשר 

לשאול את התלמידים 
כיצד ראינו בסיפורי יוסף, 
שבימים קדומים האמינו 
שהחלום מרמז על העתיד 
לקרות? בימינו משתמשים 

הפסיכולוגים בחלומות האדם 
כדי להבין את מחשבותיהם. 

8. אפשר לשוחח עם 
התלמידים על כך שמפקד 

הבטוח בכוחו ובניצחונו מזלזל 
לעתים באויב ועלול להיכשל 
)אפשר להזכיר כדוגמה את 

מלחמת העי הראשונה(. 
לעומת זאת, החושש ממפלה, 

ישקיע מחשבה, יתאמץ 
למצוא תכסיסים ושיטות 

מפתיעות כדי לנצח. 
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ל  ְדעֹון ַיְרֶאה ֶאת ּכֹוחֹו ָהַרב ׁשֶ ּגִ ַמּדּוַע ָהָיה ֱאלִֹהים ְמֻעְנָין ׁשֶ  .4 
ָהאֹוֵיב?

ָלה  ַלַחת ַהַהּצָ ָלה ֶאת ִמׁשְ ְמׁשָ ֵרְך ֹראׁש ַהּמֶ ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם", ּבֵ "ּתֶ  .5
ה ָאסֹון ְלַאַחר ְרִעיַדת ֲאָדָמה. ָמה  ָרֵאל ְלֵאזֹור ֻמּכֵ ְלָחה ִיׂשְ ָ ּשׁ  ׁשֶ

סּוק 11.( ּטּוי? )ְראּו ּפָ ְמקֹור ַהּבִ

ְדעֹון ְלאֹות נֹוָסף?  ֲערּו, ַמּדּוַע ִנְזַקק ּגִ ׁשַ  .6

ל  ר ֲחלֹום ַלֲחֵברֹו. ָמה ְמַסּמֵ ַסּפֵ ל ַהּמְ ַמֲחֵנה ִמְדָין ַחּיָ ַמע ּבְ ְדעֹון ׁשָ ּגִ  .7
ָרֵטי ַהֲחלֹום:  ל ֶאָחד ִמּפְ ּכָ

עֹוִרים   א. ְצִליל ַהּשְׂ

ב. ָהֹאֶהל 

ַגע ּבֹו  עֹוִרים ּפָ ִליל ַהּשְׂ ּצְ ג. ְנִפיַלת ָהֹאֶהל ְלַאַחר ׁשֶ

ֵלי ִמְדָין? ל ַחּיָ ְדָיִני ּוִפְתרֹונֹו ַעל ִטיָבם ׁשֶ ְדעֹון ֵמֲחלֹום ַהּמִ ָמה ָלַמד ּגִ  .8

ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ   .9
ּטּוי: "רּוַח  ּבִ ּבַ

ִנים  ּוְ ִחיָמה", ִמְתּכַ ַהּלְ
ִלים   ִלְרצֹון ַהַחּיָ

ִאיָפָתם  ֵחם, ִלׁשְ ְלִהּלָ
ְלָהִביס ֶאת ָהאֹוֵיב, 

חּו.  ֵהם ְיַנּצְ ְוָלֱאמּוָנה ׁשֶ
יַע  ּפִ יַצד ִהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ׁשַ

ַהֲחלֹום ַעל רּוַח 
ְדעֹון? ל ּגִ ִחיָמה ׁשֶ ַהּלְ

ר ֶאת  ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
ְדעֹון: ל ּגִ בֹוָתיו ׁשֶ ַמְחׁשְ

ְק֣חּו ֶאת־ֵצָד֩ה ָהעָ֨ם – ָלְקחּו ֶאת  ַוּיִ  8
ָחְזרּו ְלֵביָתם. ים ׁשֶ יָדה ֵמָהֲאָנׁשִ ַהּצֵ

ְיָלה  לְַּ֣יָלה ַה֔הּוא – ַהּלַ ַוְֽיִה֙י ּבַ  9 
ִים. ַאֲחֵרי ִמְבַחן ַהּמַ ׁשֶ

ְרֶאה  ּתִ ֱחזְַ֣קָנה ָידֶ֔יָך – ַאֲחֵרי ׁשֶ ֽ ְוַאַח֙ר ּתֶ  11
יחֹות  ַמע ֶאת ׂשִ קֹום ְוִתׁשְ ֶאת ַהּמָ

א ֹאֶמץ. ְתַמּלֵ ְדָיִנים ּתִ ַהּמִ

עִֹרי֙ם – ְצלִ֜יל לֶֶ֤חם ׂשְ  13 
עֹוָרה. ַמח ׂשְ ר ֶלֶחם ִמּקֶ ּכַ  ּכִ

ל. ְלּגֵ ךְ֙ – ִמְתּגַ  ִמְתַהּפֵ

יל  ֶחם ִהּפִ ּפֹ֛ל – ַהּלֶ כֵּ֧הּו ַוּיִ  ַוּיַ

4. לפי המסופר, כדי לחזק את 
אמונתו בה', וגם כדי שהעם 
יאמין שהניצחון הוא נצחון 

האל ולא נצחון הכוח הצבאי. 
6. גדעון נשאר עם 300 חיילים 

בלבד. מצב זה מסביר את 
חששותיו ואת הצורך שלו 
בסימן נוסף, שאותו יקבל 

במחנה מדין.
7. הלחם מסמל את גדעון 

עובד האדמה והאוהל מסמל 
את המדיינים. הפיכת האוהל 
בידי גדעון מסמלת את מפלת 
מדיין. בימים קדומים האמינו 
בני האדם )ויש המאמינים גם 

בימינו(, שחלומות מרמזים 
על מה שיקרה בעתיד. אפשר 

לשאול את התלמידים 
כיצד ראינו בסיפורי יוסף, 
שבימים קדומים האמינו 
שהחלום מרמז על העתיד 
לקרות? בימינו משתמשים 

הפסיכולוגים בחלומות האדם 
כדי להבין את מחשבותיהם. 

8. אפשר לשוחח עם 
התלמידים על כך שמפקד 

הבטוח בכוחו ובניצחונו מזלזל 
לעתים באויב ועלול להיכשל 
)אפשר להזכיר כדוגמה את 

מלחמת העי הראשונה(. 
לעומת זאת, החושש ממפלה, 

ישקיע מחשבה, יתאמץ 
למצוא תכסיסים ושיטות 

מפתיעות כדי לנצח. 
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ּגְִדעֹון הִצְלִיַח לִגְֹרם לִבְִריחָה הֲמֹונִית ֶׁשל 
הַּפֹולְִׁשים 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 25-15 

ְפֵניֶהם  ּלִ ְדָיִנים ְלַהֲאִמין ׁשֶ ְדעֹון ִלְגֹרם ַלּמִ יַצד ִהְצִליַח ּגִ ּכֵ א.   .1 
ִלים?  ל ַחּיָ דֹול ְוַרב ׁשֶ ַמֲחֶנה ּגָ

ֶמֶרת"?  ה "ִמׁשְ ּלָ ֹמֶרת" ַלּמִ ה "ַאׁשְ ָלּ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ  ב. ָמה ַהּקֶ
ּלֹון.  ּמִ ְדקּו ּבַ ּבִ

ל ִמעּוט ַהּלֹוֲחִמים ְלִיְתרֹון ֲעבּור  רֹון ׁשֶ יַצד ֶנֱהַפְך ַהִחּסָ ּכֵ   .2 
ְדעֹון?  ְצָבא ּגִ

ְדָיִנים ּמִ ְלָחָמה ּבַ ֵאזֹור ַהּמִ

ִמים ָמצֹור ַעל ִעיר  ר ׂשָ ֲאׁשֶ ַתב: ּכַ ָרֵאל, ּכָ דֹוֵלי ַחְכֵמי ִיׂשְ "ם(, ִמּגְ ן ַמְימֹון )ַרְמּבָ ה ּבֶ ר' מׁשֶ
יִחים ָמקֹום  לׁש רּוחֹוֶתיָה, ּוַמּנִ ְ א ִמּשׁ ע רּוחֹוֶתיָה, ֶאּלָ יִפים אֹוָתּה ֵמַאְרּבַ ְלָתְפָסּה, ֵאין ַמּקִ
ֶרק ו( )ְלִפי ִהְלכֹות ְמָלִכים ּוִמְלָחמֹות ּפֶ ֵלט ַעל ַנְפׁשֹו.   ְרֶצה ְלִהּמָ ּיִ ַלּבֹוֵרַח ּוְלָכל ִמי ׁשֶ

ִמים ָמצֹור ַעל ִעיר  ר ׂשָ ֲאׁשֶ ַתב: ּכַ ָרֵאל, ּכָ דֹוֵלי ַחְכֵמי ִיׂשְ "ם(, ִמּגְ ן ַמְימֹון )ַרְמּבָ ה ּבֶ ר' מׁשֶ
יִחים ָמקֹום  לׁש רּוחֹוֶתיָה, ּוַמּנִ ְ א ִמּשׁ ע רּוחֹוֶתיָה, ֶאּלָ יִפים אֹוָתּה ֵמַאְרּבַ ְלָתְפָסּה, ֵאין ַמּקִ
ֶרק ו( )ְלִפי ִהְלכֹות ְמָלִכים ּוִמְלָחמֹות ּפֶ ֵלט ַעל ַנְפׁשֹו.   ְרֶצה ְלִהּמָ ּיִ ַלּבֹוֵרַח ּוְלָכל ִמי ׁשֶ

ְב֖רֹו – ִסּפּור  ֲח֛לֹום ְוֶאת־ׁשִ ֶאת־ִמְספַּ֧ר ַהֽ  15
ַהֲחלֹום ּוִפְתרֹונֹו.

ק. ַויַַּ֛חץ – ָחָצה, ִחּלֵ  16 

ָראׁשִ֑ים – ְקבּוצֹות.

יכֹונָ֔ה –  ֽ מֶֹ֣רת ַהּתִ ַאׁשְ רֹ֚אׁש ָהֽ  19 
ֶמֶרת ָהֶאְמָצִעית  ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ  ּתְ

ֹוְמִרים ַרק ִהְתִחילּו  ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ
ִמיָרה ְוֵהם ֲעַדִין ְמֻנְמָנִמים. ְ ּשׁ ּבַ

ְחתָּ֔יו – ָעְמדּו  ַֽעְמדוּ֙ אִ֣יׁש ּתַ ַוּיַ  21 

2. • גדעון ניצל את חסות 
הלילה כדי להגיע למחנה 

מדיין מבלי שהשומרים 
יבחינו בצבאו. • רעש 

הכדים, השופרות וקריאות 
הקרב יצרו רושם שלגדעון 
יש צבא גדול. • הוא תקף 

בזמן חילופי המשמרות 
בין האשמורת הראשונה 

לשנייה, כשהשומרים 
 עדיין אינם ערניים. 

• הבהלה שנוצרה הוגברה 
על ידי הגמלים, שנבהלו 
מהרעש ובמרוצתם דרסו 

אנשים. • החשכה ששררה 
במחנה הישן הביאה לכך 

שהמדיינים לא הבחינו מי 
מדייני ומי נגדם, ולכן פגעו 

זה בזה והחלו להימלט. 

האיור עוזר להבין את 
פני השטח בעמק יזרעאל. 
אפשר לבקש מהתלמידים 

למצוא משפטים בפרק 
 שהאיור ממחיש.
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ְדָיִנים?  ַמֲחֵנה ַהּמִ ְרָצה ְמהּוָמה ּבְ ַמּדּוַע ּפָ א.   .3

ה ְצָדִדים? לֹוׁשָ ְ ְדעֹון ַרק ִמּשׁ ַקף ּגִ ֲערּו, ַמּדּוַע ּתָ ב. ׁשַ

ְדעֹון ְלִתְגּבֶֹרת לֹוֲחִמים?  ְלָחָמה ִנְזַקק ּגִ ל ַהּמִ ָלב ׁשֶ ֵאיֶזה ׁשָ ּבְ א.   .4
ַעּמּוד 113. ה ּבְ ְפסּוִקים 24-23 ְוֵכן ְראּו ַמּפָ נּו ּבִ ַעּיְ

אּו ְלֶעְזָרתֹו? ב. ִמי ּבָ

ְדעֹון? ֵהִטיל ֲעֵליֶהם ּגִ ְפִקיד ׁשֶ ג. ָמה ַהּתַ

ָהָיה ְיִדיד ָהָעם  ם ַצ'ְרְלס אֹוְרד ִויְנֵגְיט, ׁשֶ ׁשֵ ִריִטי ּבְ ִנים, ָקִצין ּבְ ־100 ׁשָ ִלְפֵני ּכְ
ְדעֹון. הּוא  ל ּגִ ָבִאית ׁשֶ ָנ"ְך ּוֵמָחְכָמתֹו ַהּצְ ּתָ ר ּבַ ֻסּפָ ע ְמאֹוד ֵמַהּמְ ּפַ הּוִדי, ֻהׁשְ ַהּיְ
ּוִבים  ּשׁ ן אֹוָתם ַלֲהָגָנה ַעל ַהּיִ ָרֵאל ּוְלַאְרּגֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶהְחִליט ַלֲעזֹר ַלֲחלּוִצים ּבְ
י  יר ֶאת ַאְנׁשֵ לּו ָלֶהם. ִויְנֵגְיט ִהְכׁשִ ִהְתַנּכְ נּוִפּיֹות ַעְרִבּיֹות ׁשֶ ֵני ּכְ ים ִמּפְ ָהִעְבִרּיִ

ְדעֹון: לֹוֲחִמים מּוָעִטים  ל ּגִ יטֹוָתיו ׁשֶ ּוב ָהִעְבִרי ִלְלחֹם ְלִפי ׁשִ ּשׁ ל ַהּיִ ַהֲהָגָנה ׁשֶ
י ַהֲהָגָנה  ל ַאְנׁשֵ ָמם ׁשֶ יִעים ֶאת ָהאֹוֵיב. ׁשְ ְיָלה ּוַמְפּתִ ֲחסּות ַהּלַ ַהּפֹוֲעִלים ּבַ

ְיָלה".  ֻלּגֹות ַהּלַ ן ְוִהְפִעיל ָהָיה "ּפְ ִאּמֵ ׁשֶ

ָהָיה ְיִדיד ָהָעם  ם ַצ'ְרְלס אֹוְרד ִויְנֵגְיט, ׁשֶ ׁשֵ ִריִטי ּבְ ִנים, ָקִצין ּבְ ־100 ׁשָ ִלְפֵני ּכְ
ְדעֹון. הּוא  ל ּגִ ָבִאית ׁשֶ ָנ"ְך ּוֵמָחְכָמתֹו ַהּצְ ּתָ ר ּבַ ֻסּפָ ע ְמאֹוד ֵמַהּמְ ּפַ הּוִדי, ֻהׁשְ ַהּיְ
ּוִבים  ּשׁ ן אֹוָתם ַלֲהָגָנה ַעל ַהּיִ ָרֵאל ּוְלַאְרּגֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶהְחִליט ַלֲעזֹר ַלֲחלּוִצים ּבְ
י  יר ֶאת ַאְנׁשֵ לּו ָלֶהם. ִויְנֵגְיט ִהְכׁשִ ִהְתַנּכְ נּוִפּיֹות ַעְרִבּיֹות ׁשֶ ֵני ּכְ ים ִמּפְ ָהִעְבִרּיִ

ְדעֹון: לֹוֲחִמים מּוָעִטים  ל ּגִ יטֹוָתיו ׁשֶ ּוב ָהִעְבִרי ִלְלחֹם ְלִפי ׁשִ ּשׁ ל ַהּיִ ַהֲהָגָנה ׁשֶ
י ַהֲהָגָנה  ל ַאְנׁשֵ ָמם ׁשֶ יִעים ֶאת ָהאֹוֵיב. ׁשְ ְיָלה ּוַמְפּתִ ֲחסּות ַהּלַ ַהּפֹוֲעִלים ּבַ

ְיָלה".  ֻלּגֹות ַהּלַ ן ְוִהְפִעיל ָהָיה "ּפְ ִאּמֵ ׁשֶ

סּו ֶאת  ְתּפְ ְוִלְכ֤דּו ָלֶה֙ם ֶאת־ַהמִַּ֔ים – ּתִ  24
ְדָיִנים ֹלא  ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ֲעָבר ּכְ ְמקֹומֹות ַהּמַ

ֵלט. ן ּוְלִהּמָ ְרּדֵ יּוְכלּו ַלֲעֹבר ֶאת ַהּיַ

נּו  ּתְ ּנִ מֹות ׁשֶ צּור־עֹוֵר֙ב, ֶיֶֽקב־ְזאֵ֔ב – ׁשֵ  25
ֶהם ֶנֶהְרגּו  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ  ַלּמְ

ּוִרי ְבִליט ַאּשׁ ים. ּתַ לֹוֲחִמים ְרכּוִבים ַעל ְגַמּלִ

• גדעון השאיר פתח 
בריחה למדיינים בכך 

שהקיפם משלושה עברים 
בלבד. 

4. ג. גדעון חשש שאם 
המדיינים יצליחו לעבור 

לעבר הירדן המזרחי, הם 
יתאוששו ויחזרו שוב, 
לכן הוא נזקק לעזרת 

שבט אפרים שיחסמו את 
מעברות הירדן.
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ְדָיִנים?  ַמֲחֵנה ַהּמִ ְרָצה ְמהּוָמה ּבְ ַמּדּוַע ּפָ א.   .3

ה ְצָדִדים? לֹוׁשָ ְ ְדעֹון ַרק ִמּשׁ ַקף ּגִ ֲערּו, ַמּדּוַע ּתָ ב. ׁשַ

ְדעֹון ְלִתְגּבֶֹרת לֹוֲחִמים?  ְלָחָמה ִנְזַקק ּגִ ל ַהּמִ ָלב ׁשֶ ֵאיֶזה ׁשָ ּבְ א.   .4
ַעּמּוד 113. ה ּבְ ְפסּוִקים 24-23 ְוֵכן ְראּו ַמּפָ נּו ּבִ ַעּיְ

אּו ְלֶעְזָרתֹו? ב. ִמי ּבָ

ְדעֹון? ֵהִטיל ֲעֵליֶהם ּגִ ְפִקיד ׁשֶ ג. ָמה ַהּתַ

ָהָיה ְיִדיד ָהָעם  ם ַצ'ְרְלס אֹוְרד ִויְנֵגְיט, ׁשֶ ׁשֵ ִריִטי ּבְ ִנים, ָקִצין ּבְ ־100 ׁשָ ִלְפֵני ּכְ
ְדעֹון. הּוא  ל ּגִ ָבִאית ׁשֶ ָנ"ְך ּוֵמָחְכָמתֹו ַהּצְ ּתָ ר ּבַ ֻסּפָ ע ְמאֹוד ֵמַהּמְ ּפַ הּוִדי, ֻהׁשְ ַהּיְ
ּוִבים  ּשׁ ן אֹוָתם ַלֲהָגָנה ַעל ַהּיִ ָרֵאל ּוְלַאְרּגֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶהְחִליט ַלֲעזֹר ַלֲחלּוִצים ּבְ
י  יר ֶאת ַאְנׁשֵ לּו ָלֶהם. ִויְנֵגְיט ִהְכׁשִ ִהְתַנּכְ נּוִפּיֹות ַעְרִבּיֹות ׁשֶ ֵני ּכְ ים ִמּפְ ָהִעְבִרּיִ

ְדעֹון: לֹוֲחִמים מּוָעִטים  ל ּגִ יטֹוָתיו ׁשֶ ּוב ָהִעְבִרי ִלְלחֹם ְלִפי ׁשִ ּשׁ ל ַהּיִ ַהֲהָגָנה ׁשֶ
י ַהֲהָגָנה  ל ַאְנׁשֵ ָמם ׁשֶ יִעים ֶאת ָהאֹוֵיב. ׁשְ ְיָלה ּוַמְפּתִ ֲחסּות ַהּלַ ַהּפֹוֲעִלים ּבַ

ְיָלה".  ֻלּגֹות ַהּלַ ן ְוִהְפִעיל ָהָיה "ּפְ ִאּמֵ ׁשֶ

ָהָיה ְיִדיד ָהָעם  ם ַצ'ְרְלס אֹוְרד ִויְנֵגְיט, ׁשֶ ׁשֵ ִריִטי ּבְ ִנים, ָקִצין ּבְ ־100 ׁשָ ִלְפֵני ּכְ
ְדעֹון. הּוא  ל ּגִ ָבִאית ׁשֶ ָנ"ְך ּוֵמָחְכָמתֹו ַהּצְ ּתָ ר ּבַ ֻסּפָ ע ְמאֹוד ֵמַהּמְ ּפַ הּוִדי, ֻהׁשְ ַהּיְ
ּוִבים  ּשׁ ן אֹוָתם ַלֲהָגָנה ַעל ַהּיִ ָרֵאל ּוְלַאְרּגֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶהְחִליט ַלֲעזֹר ַלֲחלּוִצים ּבְ
י  יר ֶאת ַאְנׁשֵ לּו ָלֶהם. ִויְנֵגְיט ִהְכׁשִ ִהְתַנּכְ נּוִפּיֹות ַעְרִבּיֹות ׁשֶ ֵני ּכְ ים ִמּפְ ָהִעְבִרּיִ

ְדעֹון: לֹוֲחִמים מּוָעִטים  ל ּגִ יטֹוָתיו ׁשֶ ּוב ָהִעְבִרי ִלְלחֹם ְלִפי ׁשִ ּשׁ ל ַהּיִ ַהֲהָגָנה ׁשֶ
י ַהֲהָגָנה  ל ַאְנׁשֵ ָמם ׁשֶ יִעים ֶאת ָהאֹוֵיב. ׁשְ ְיָלה ּוַמְפּתִ ֲחסּות ַהּלַ ַהּפֹוֲעִלים ּבַ

ְיָלה".  ֻלּגֹות ַהּלַ ן ְוִהְפִעיל ָהָיה "ּפְ ִאּמֵ ׁשֶ

סּו ֶאת  ְתּפְ ְוִלְכ֤דּו ָלֶה֙ם ֶאת־ַהמִַּ֔ים – ּתִ  24
ְדָיִנים ֹלא  ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ֲעָבר ּכְ ְמקֹומֹות ַהּמַ

ֵלט. ן ּוְלִהּמָ ְרּדֵ יּוְכלּו ַלֲעֹבר ֶאת ַהּיַ

נּו  ּתְ ּנִ מֹות ׁשֶ צּור־עֹוֵר֙ב, ֶיֶֽקב־ְזאֵ֔ב – ׁשֵ  25
ֶהם ֶנֶהְרגּו  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ  ַלּמְ

ּוִרי ְבִליט ַאּשׁ ים. ּתַ לֹוֲחִמים ְרכּוִבים ַעל ְגַמּלִ

• גדעון השאיר פתח 
בריחה למדיינים בכך 

שהקיפם משלושה עברים 
בלבד. 

4. ג. גדעון חשש שאם 
המדיינים יצליחו לעבור 

לעבר הירדן המזרחי, הם 
יתאוששו ויחזרו שוב, 
לכן הוא נזקק לעזרת 

שבט אפרים שיחסמו את 
מעברות הירדן.
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ֶּפֶרק ח 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 3-1

ְדעֹון  ים ֶאת ּגִ י ֶאְפַרִים ְלַהֲאׁשִ ַמּדּוַע ָמְצאּו ְלָנכֹון ַאְנׁשֵ  .1 
מֹות ָקׁשֹות? ַהֲאׁשָ ּבְ

ה ֱאֶמת.  ֵני ֶאְפַרִים ֶנְגּדֹו ֵאיֶנּנָ ל ּבְ ָמָתם ׁשֶ ַהֲאׁשָ ְדעֹון ָיַדע ׁשֶ ּגִ א.   .2
ֵער:  מֹוֵתיֶהם. ְנׁשַ יַצד ְלָהִגיב ַעל ַהֲאׁשָ ט ּכֵ אי ִהְתַלּבֵ ַוּדַ ְדעֹון ּבְ ּגִ

גּוָבה ָעְמדּו ְלָפָניו?  רּויֹות ּתְ ֵאילּו ֶאְפׁשָ

ל ָקָצר.  ָמׁשָ ְדעֹון ּבְ ׁש ּגִ ּמֵ ּתַ ְתׁשּוָבתֹו ִהׁשְ ּבִ  .3

ל?  ׁשָ א. ַמהּו ַהּמָ

ל?  ְמׁשָ ב. ַמהּו ַהּנִ

ַעת ָהרּוחֹות?  ל ְלַהְרּגָ ׁשָ ַרם ַהּמָ יַצד ּתָ ג. ּכֵ

ֹקֶבץ  ּבְ ֵלי ׁשֶ ם ִמּתֹוְך ֵסֶפר ִמׁשְ ְתּגָ יב ֵחָמה", הּוא ּפִ ְך ָיׁשִ "ַמֲעֶנה־ּרַ  .4
ה  ׁשּוָבה ַרּכָ ּתְ סּוק 1(, ּוֵפרּוׁשֹו ׁשֶ ֶרק טו, ּפָ ָנ"ְך )ּפֶ ּתָ תּוִבים ּבַ ּכְ
יָעה ֶאת  ל ַהּכֹוֵעס, ַמְרּגִ ה ֲהָבָנה ְלַטֲענֹוָתיו ׁשֶ ַגּלָ ּמְ ֶסת, ׁשֶ ּוְמַפּיֶ

ֲעסֹו.   ֲחָמתֹו, ּכַ
ירּו. ר? ַהְסּבִ ֻסּפָ ם ֶזה ַלּמְ ְתּגָ ַהִאם ַמְתִאים ּפִ

י ֶאְפַרִים? ׁשּוָבתֹו ְלַאְנׁשֵ ְדעֹון ִמּתְ ר ִלְלֹמד ַעל ּגִ ָמה ֶאְפׁשָ א.   .5

ִוּכּוַח?  י ִהְתַנֲהגּות ּבְ ְדעֹון ְלַגּבֵ ל ָאָדם ִלְלֹמד ִמּגִ ב. ָמה ָיכֹול ּכָ

ׁש ּכֹוֶתֶרת ִלְפסּוִקים 1–3.  ּמֵ כֹול ְלׁשַ תּוב ַהּיָ ט ֵמַהּכָ ּפָ יעּו ִמׁשְ ַהּצִ  .6
ִחיַרְתֶכם. קּו ּבְ ַנּמְ

גּוָבתֹו  ְדעֹון ִלְבֵני ֶאְפַרִים ִמּתְ ל ּגִ גּוָבתֹו ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ּתְ ּמֶ ּבַ א.    .7 
י ֻסּכֹות ּוְפנּוֵאל? ְלַאְנׁשֵ

ָכל ִמְקֶרה? יר ֶאת ְמִניָעיו ּבְ ב. ַהִאם ּתּוְכלּו ְלַהְסּבִ

אִ֣יׁש ֶאְפרִַ֗ים – ַהּלֹוֲחִמים   1 
ֶבט ֶאְפַרִים. ֵ ִמּשׁ

יִתי  כֶ֑ם – ָמה ָעׂשִ ה־ָעשִׂ֥יִתי ַעתָּ֖ה ּכָ ֶמֽ  2
יֶתם. ֶחְלְקֶכם  ם ֹלא ֲעׂשִ ַאּתֶ ַעד ּכֹה, ׁשֶ

ְלָחָמה ֵאינֹו נֹוֵפל ֵמֶחְלֵקי. ּמִ  ּבַ
ְל֥לֹות ֶאְפרִַ֖ים ִמְבצִ֥יר  ֲהלֹ֗א ֛טֹוב עֹֽ

ֶזר – ָהעֹוֵללֹות, ָהֲעָנִבים  ֲאִביֶעֽ

ִציר, ֻמְצָלִחים  ָאִרים ַאֲחֵרי ַהּבָ ׁשְ ַהּנִ
ה. ֶ ל ְמַנּשׁ ִציר ׁשֶ יֹוֵתר ִמּטֹוֵבי ִעְנֵבי ַהּבָ

3. ענבי הבציר נחשבים 
למשובחים יותר 

מהעוללות שבוצרים 
רק בסוף הקציר. גדעון 

מציין שהעוללות, המעשה 
האחרון של אפרים = 

הריגתם של שרי מדיין, 
חשוב יותר לניצחון ממה 

שעשו אנשי אביעזר 
=גדעון ולוחמיו. 

4. גדעון מגלה מתינות 
בתשובתו לבני אפרים 

ובכך מנע מלחמת אחים.

7-5. התלמידים יגלו את 
הניגוד בין גישתו התקיפה 
לאנשי סוכות ופנואל לבין 

גישתו של גדעון לאנשי 
אפרים.
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 ּגְִדעֹון הְִמִׁשיְך לְִרּדֹף אֲַחֵרי 
הִַּמְדיָנִים ַהּנְִמלִָטים עַל נַפְָׁשם 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-4 

י  ק ְלַאְנׁשֵ ר ֵסְרבּו ַלֲעֹזר ְלַסּפֵ ֲאׁשֶ י ֻסּכֹות, ּכַ ַהִאם ָצְדקּו ַאְנׁשֵ א.   .1
ְדָיִנים? ָמה  ִריֵדי ַהּמִ ף ַאֲחֵרי ׂשְ ְרּדָ ְך ַהּמִ ְדעֹון ָמזֹון ְלֶהְמׁשֵ ּגִ

ם?  ר לֹוַמר ֶנְגּדָ ר לֹוַמר ַלֲהָגָנָתם? ָמה ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ

יבּו  ר ֵהׁשִ ֲאׁשֶ ֵרי ֻסּכֹות, ּכַ ל ׂשָ ּבּור ׁשֶ ֲערּו, ָמה ָהָיה טֹון ַהּדִ ב. ׁשַ
ירּו  ְצָבֲאךָ֖ ָלֶֽחם?" ַהְסּבִ י־ִנתֵּ֥ן ִלֽ ֽ ָידֶָ֑ך ּכִ ְלִגְדעֹון:"הֲַ֠כף זֶַ֧בח ְוַצְלֻמנָּ֛ע ַעתָּ֖ה ּבְ

ם.   ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ
ָעַרְתֶכם  ּה ְלַהׁשְ ּבָ יָמה ׁשֶ קֹול ָרם ּוַבּנִ ט ֶזה ּבְ ּפָ ַנּסּו לֹוַמר ִמׁשְ

י ֻסּכֹות ְלִגְדעֹון.  ָענּו ַאְנׁשֵ

ם  ל ַהְחָלָטה ִאם ְלַקּיֵ ְדעֹון ְלַקּבֵ ף ָהָיה ָצִריְך ּגִ ְרּדָ ר ָחַזר ֵמַהּמִ ֲאׁשֶ ּכַ  .2
נּוֵאל ְוֻסּכֹות.  י ּפְ ם ַעל ַאְנׁשֵ ִאּיֵ ֶאת ָהִאּיּום ׁשֶ

רּויֹות ָעְמדּו ְלָפָניו?  ְתבּו ֵאילּו ֶאְפׁשָ ּכִ א. 

נּוֵאל ְוֶאת  י ּפְ ְדעֹון ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַאְנׁשֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ֶהְחִליט ּגִ ב. ׁשַ
ף?  ְרּדָ ֻחְמָרה ִעם ׁשּובֹו ֵמַהּמִ י ֻסּכֹות ּבְ ַאְנׁשֵ

ַרְגלָ֑י – ְללֹוֲחַמי ָהרֹוְדִפים  ָלעָ֖ם ֲאׁשֶ֣ר ּבְ  5
י. ֶרֶגל ַיַחד ִאּתִ ּבָ

ָידֶָ֑ך – ַהִאם  הֲַ֠כף זֶַ֧בח ְוַצְלֻמנָּ֛ע ַעתָּ֖ה ּבְ  6
ה  ַאּתָ ַפְסּתָ ֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין, ׁשֶ ָבר ּתָ ּכְ

ֲעֹזר ְלָך? ּנַ רֹוֶצה ׁשֶ

ְדבָּ֖ר  ְרכֶ֔ם ֶאת־קֹוצֵ֥י ַהּמִ ׂשַ ֙י ֶאת־ּבְ ּתִ ְוַדׁשְ  7
ל ֶאְתֶכם  – ַאֲעִניׁש ֶאְתֶכם, ֲאַגְלּגֵ

תֹוְך קֹוִצים.  ּבְ

יֵני ַהּקֹוִצים. ְרֳקִנֽים – ֶאָחד ִמּמִ ּבַ ַהֽ

ֶאּתֹ֖ץ – ֶאֱהֹרס.  9

ֵלי ָהאֹוֵיב.  ל ַחּיָ רּותֹות ׁשֶ ַדִים ַהּכְ ּפֹות ַהּיָ ר ּכַ ם ֶאת ִמְסּפַ  סֹוֵפר רֹוׁשֵ
ְמִדיֶנת ַהאּבּו ׁש ַרְעְמֵסס ַה־3, ּבִ ְקּדַ ְבִליט ִמְצִרי ִמּמִ ּתַ

1. תושבי עבר הירדן 
המזרחי חששו שגדעון 
לא יצליח להביס את 
שארית המדיינים ואז 
הם ייענשו על ידי זבח 

וצלמנע על עזרתם לגדעון 
ואנשיו. עם זאת, הם ידעו 

שהצלחת גדעון תשחרר 
גם אותם ממעשי השוד 

של המדיינים ובני בריתם, 
ולכן חובתם הייתה לסייע 

לגדעון. 
2. ב. גדעון יכול היה לחון 

אותם, יכול היה להטיל 
עליהם מס, לדרוש מהם 

התנצלות וכיו"ב. אך 
מכיוון שמנהיג אינו יכול 

להרשות לעצמו שימרו 
את פיו גדעון מקיים את 
העונש שהבטיח. אפשר 

לקשר את הנושא לדברי 
שניים וחצי השבטים 

שאמרו ליהושע: "כל איש 
אשר ימרה את פיך ולא 

ישמע את דבריך לכל אשר 
תצוונו, יומת. רק חזק 

ואמץ" )פרק א פסוק יח(.

בעזרת התמונה: אפשר 
לבקש לפרש את דברי 

אנשי סוכות: "הכף זבח 
וצלמונע עתה בידך..."
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 ּגְִדעֹון הְִמִׁשיְך לְִרּדֹף אֲַחֵרי 
הִַּמְדיָנִים ַהּנְִמלִָטים עַל נַפְָׁשם 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-4 

י  ק ְלַאְנׁשֵ ר ֵסְרבּו ַלֲעֹזר ְלַסּפֵ ֲאׁשֶ י ֻסּכֹות, ּכַ ַהִאם ָצְדקּו ַאְנׁשֵ א.   .1
ְדָיִנים? ָמה  ִריֵדי ַהּמִ ף ַאֲחֵרי ׂשְ ְרּדָ ְך ַהּמִ ְדעֹון ָמזֹון ְלֶהְמׁשֵ ּגִ

ם?  ר לֹוַמר ֶנְגּדָ ר לֹוַמר ַלֲהָגָנָתם? ָמה ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ

יבּו  ר ֵהׁשִ ֲאׁשֶ ֵרי ֻסּכֹות, ּכַ ל ׂשָ ּבּור ׁשֶ ֲערּו, ָמה ָהָיה טֹון ַהּדִ ב. ׁשַ
ירּו  ְצָבֲאךָ֖ ָלֶֽחם?" ַהְסּבִ י־ִנתֵּ֥ן ִלֽ ֽ ָידֶָ֑ך ּכִ ְלִגְדעֹון:"הֲַ֠כף זֶַ֧בח ְוַצְלֻמנָּ֛ע ַעתָּ֖ה ּבְ

ם.   ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ
ָעַרְתֶכם  ּה ְלַהׁשְ ּבָ יָמה ׁשֶ קֹול ָרם ּוַבּנִ ט ֶזה ּבְ ּפָ ַנּסּו לֹוַמר ִמׁשְ

י ֻסּכֹות ְלִגְדעֹון.  ָענּו ַאְנׁשֵ

ם  ל ַהְחָלָטה ִאם ְלַקּיֵ ְדעֹון ְלַקּבֵ ף ָהָיה ָצִריְך ּגִ ְרּדָ ר ָחַזר ֵמַהּמִ ֲאׁשֶ ּכַ  .2
נּוֵאל ְוֻסּכֹות.  י ּפְ ם ַעל ַאְנׁשֵ ִאּיֵ ֶאת ָהִאּיּום ׁשֶ

רּויֹות ָעְמדּו ְלָפָניו?  ְתבּו ֵאילּו ֶאְפׁשָ ּכִ א. 

נּוֵאל ְוֶאת  י ּפְ ְדעֹון ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַאְנׁשֵ ֲערּו, ַמּדּוַע ֶהְחִליט ּגִ ב. ׁשַ
ף?  ְרּדָ ֻחְמָרה ִעם ׁשּובֹו ֵמַהּמִ י ֻסּכֹות ּבְ ַאְנׁשֵ

ַרְגלָ֑י – ְללֹוֲחַמי ָהרֹוְדִפים  ָלעָ֖ם ֲאׁשֶ֣ר ּבְ  5
י. ֶרֶגל ַיַחד ִאּתִ ּבָ

ָידֶָ֑ך – ַהִאם  הֲַ֠כף זֶַ֧בח ְוַצְלֻמנָּ֛ע ַעתָּ֖ה ּבְ  6
ה  ַאּתָ ַפְסּתָ ֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין, ׁשֶ ָבר ּתָ ּכְ

ֲעֹזר ְלָך? ּנַ רֹוֶצה ׁשֶ

ְדבָּ֖ר  ְרכֶ֔ם ֶאת־קֹוצֵ֥י ַהּמִ ׂשַ ֙י ֶאת־ּבְ ּתִ ְוַדׁשְ  7
ל ֶאְתֶכם  – ַאֲעִניׁש ֶאְתֶכם, ֲאַגְלּגֵ

תֹוְך קֹוִצים.  ּבְ

יֵני ַהּקֹוִצים. ְרֳקִנֽים – ֶאָחד ִמּמִ ּבַ ַהֽ

ֶאּתֹ֖ץ – ֶאֱהֹרס.  9

ֵלי ָהאֹוֵיב.  ל ַחּיָ רּותֹות ׁשֶ ַדִים ַהּכְ ּפֹות ַהּיָ ר ּכַ ם ֶאת ִמְסּפַ  סֹוֵפר רֹוׁשֵ
ְמִדיֶנת ַהאּבּו ׁש ַרְעְמֵסס ַה־3, ּבִ ְקּדַ ְבִליט ִמְצִרי ִמּמִ ּתַ

1. תושבי עבר הירדן 
המזרחי חששו שגדעון 
לא יצליח להביס את 
שארית המדיינים ואז 
הם ייענשו על ידי זבח 

וצלמנע על עזרתם לגדעון 
ואנשיו. עם זאת, הם ידעו 

שהצלחת גדעון תשחרר 
גם אותם ממעשי השוד 

של המדיינים ובני בריתם, 
ולכן חובתם הייתה לסייע 

לגדעון. 
2. ב. גדעון יכול היה לחון 

אותם, יכול היה להטיל 
עליהם מס, לדרוש מהם 

התנצלות וכיו"ב. אך 
מכיוון שמנהיג אינו יכול 

להרשות לעצמו שימרו 
את פיו גדעון מקיים את 
העונש שהבטיח. אפשר 

לקשר את הנושא לדברי 
שניים וחצי השבטים 

שאמרו ליהושע: "כל איש 
אשר ימרה את פיך ולא 

ישמע את דבריך לכל אשר 
תצוונו, יומת. רק חזק 

ואמץ" )פרק א פסוק יח(.

בעזרת התמונה: אפשר 
לבקש לפרש את דברי 

אנשי סוכות: "הכף זבח 
וצלמונע עתה בידך..."
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ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 21-10

ְדָיִנים  ְדעֹון ְלַהּכֹות ֶאת ַהּמִ ר ֶאת ַהְצָלַחת ּגִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ א.   .1
סּוק 11.(  ן? )ְראּו ּפָ ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ּמִ ּמִ ַקְרֹקר ׁשֶ ּבְ

ע? ְדעֹון ְלָהִמית ֶאת ֶזַבח ְוַצְלֻמּנָ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ּגִ א.   .2

ְדעֹון? יֵדי ּגִ ע ָלמּות ּבִ ב. ַמּדּוַע ֶהֱעִדיפּו ֶזַבח ְוַצְלֻמּנָ

ַקו ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת  נּו ּבְ ַטע. ַסּמְ לֹוׁש ּכֹוָתרֹות ַלּקֶ יעּו ׁשָ ַהּצִ  .3
ִחיַרְתֶכם.  קּו ֶאת ּבְ יֹוֵתר ְוַנּמְ ְתִאיָמה ּבְ ַהּמַ

רּוְתֶכם ִאּתֹו ֲחׁשּובֹות  ת ֶהּכֵ ִחּלַ ְדעֹון ִמּתְ ל ּגִ כּונֹות ֹאִפי ׁשֶ ֵאילּו ּתְ  .4
ד ָצָבא?   ְלָכל ַמְנִהיג ּוְמַפּקֵ

א: ַעּמּוד ֶזה ּוָבַעּמּוד ַהּבָ ְפֵניֶכם ּבְ ּלִ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַסל ַהּמִ ֵהָעְזרּו ּבְ
 

ל־זֹ֑את  ה ְמָצאְַ֖תנּו ּכָ בִּ֣י ֲאדֹנִ֔י ְויֵׁ֤ש ְיהָו֙ה ִעמָּ֔נּו ְולָּ֥מָ  • 
סּוק 13(.  ֶרק ו, ּפָ )ּפֶ

י  בֵ֥ית ָאִבֽ עִ֖יר ּבְ נֹכִ֥י ַהּצָ ֶ֔ה ְוָאֽ ְמַנּשׁ ֙י ַהדַּ֣ל ּבִ ָראֵ֑ל ִהנֵּ֤ה ַאְלּפִ מָּ֥ה אֹוׁשִ֖יַע ֶאת־ִיׂשְ ּבַ  •
סּוק 15(.  ֶרק ו, ּפָ )ּפֶ

ְנךָ֖ ְוָימֹ֑ת כִּ֤י ָנַת֙ץ ֶאת־ִמְזבַּ֣ח ַהבַַּ֔על  ַוּיֹ֨אְמ֜רּו ַאְנׁשֵ֤י ָהִעי֙ר ֶאל־יֹואָׁ֔ש הֹוצֵ֥א ֶאת־ּבִ  •
ר־ָעָלֽיו  רָ֥ה ֲאׁשֶ ֲאׁשֵ  ְוכִ֥י ָכרַ֖ת ָהֽ

סּוק 30(.  ֶרק ו, ּפָ )ּפֶ

ְדָיִנים  ֵאִרית ַהּמִ ְדעֹון ִלְתקֹף ֶאת ׁשְ ר ֶהְחִליט ּגִ ֲאׁשֶ ּכַ יר, ׁשֶ "י ִהְסּבִ ן ָרׁשִ ְרׁשָ ַהּפַ
ָהה,  ְרֵאִלים נַֹבח ְוָיְגּבְ ׂשְ ּוִבים ַהּיִ ּשׁ ֶרְך ַהּיִ רּות ַלֲעבֹר ּדֶ ַקְרקֹר, ָהְיָתה לֹו ֶאְפׁשָ ּבְ

ּוֵבי ׁשֹוְכֵני  ין ִיּשׁ ָעְבָרה ּבֵ ה יֹוֵתר, ׁשֶ ֶדֶרְך עֹוֶקֶפת, ֲאֻרּכָ ַאְך הּוא ֶהֱעִדיף ָלֶלֶכת ּבְ
ֶדם  ף ַאֲחֵריֶהם: ִמּקֶ ְרּדָ ּמִ יְך ּבַ הּוא ַמְמׁשִ ְדָיִנים לֹא ְיַגּלּו ׁשֶ ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ָהאָֹהִלים, ּכְ

ָרֵאל, ְולֹא ָרָצה ֵליֵלְך  ֵהם ָעֵרי ִיׂשְ ָהה, ׁשֶ ְזַרח ְלנַֹבח ְוָיְגּבְ ָהה – ִמּמִ נַֹבח ְוָיְגּבְ
ְתאֹום". ם ּפִ ְדָיִנים( - "ַוְיֻהּמֵ ֶהם )ַהּמִ יׁשּו ּבָ ּלֹא ַיְרּגִ תֹון, ׁשֶ ֶרְך ֲעַקּלָ א ּדֶ ם ֶאּלָ ׁשָ

ְדָיִנים  ֵאִרית ַהּמִ ְדעֹון ִלְתקֹף ֶאת ׁשְ ר ֶהְחִליט ּגִ ֲאׁשֶ ּכַ יר, ׁשֶ "י ִהְסּבִ ן ָרׁשִ ְרׁשָ ַהּפַ
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ּוֵבי ׁשֹוְכֵני  ין ִיּשׁ ָעְבָרה ּבֵ ה יֹוֵתר, ׁשֶ ֶדֶרְך עֹוֶקֶפת, ֲאֻרּכָ ַאְך הּוא ֶהֱעִדיף ָלֶלֶכת ּבְ
ֶדם  ף ַאֲחֵריֶהם: ִמּקֶ ְרּדָ ּמִ יְך ּבַ הּוא ַמְמׁשִ ְדָיִנים לֹא ְיַגּלּו ׁשֶ ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ָהאָֹהִלים, ּכְ

ָרֵאל, ְולֹא ָרָצה ֵליֵלְך  ֵהם ָעֵרי ִיׂשְ ָהה, ׁשֶ ְזַרח ְלנַֹבח ְוָיְגּבְ ָהה – ִמּמִ נַֹבח ְוָיְגּבְ
ְתאֹום". ם ּפִ ְדָיִנים( - "ַוְיֻהּמֵ ֶהם )ַהּמִ יׁשּו ּבָ ּלֹא ַיְרּגִ תֹון, ׁשֶ ֶרְך ֲעַקּלָ א ּדֶ ם ֶאּלָ ׁשָ

ֶרְך  ּדֶ ֳאָהלִ֔ים – ּבַ כּונֵ֣י ָבֽ ְ דֶֶּ֚רְך ַהּשׁ  11
ּבֹו ִנְמָצִאים  קֹום ׁשֶ ּמָ עֹוֶבֶרת ּבַ ׁשֶ

 ׁשֹוְכֵני ָהֹאָהִלים.
ּלֹו.  ַטח – ָהָיה ׁשֶ  הָָ֥יה ֶבֽ

ֵני ַהְתָקָפה. ׁש ִמּפְ ֹלא ָחׁשַ

ַפס. ְלּכֹ֞ד – ּתָ ַוּיִ  12 
ְבְרחּו. ּיִ יד – ִהְבִהיל ְוָגַרם ׁשֶ ֱחִרֽ ֶהֽ

ְבָעה  ם ּגִ ֶרס – ׁשֵ ְלַמֲעלֵ֖ה ֶהָחֽ ִמֽ  13 
ְלַיד ֻסּכֹות.

ָאלֵ֑הּוּ – ָחַקר אֹותֹו. ׁשְ ַוּיִ  14

ם. ְלּתֶ ַרְפתֶּ֨ם – ִקּלַ ֵחֽ  15

הֶ֔ם – ֶהֱעִניׁש אֹוָתם  ַוּיַֹ֣דע ּבָ  16 
ֶעְזַרת ַהּקֹוִצים. ּבְ

ה ּדֹוֶמה ָלֶהם. ֣מֹוָך ְכמֹוהֶ֔ם – ַאּתָ ּכָ  18

ּום  ֽבּוָר֑תֹו – ִמּשׁ כִּ֥י ָכאִ֖יׁש ּגְ  21 
ּבֹור, ֲהרֹג אֹוָתנּו  ה ִאיׁש ּגִ ַאּתָ  ׁשֶ
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ַמְעתָּ֙ ַמה־ְיַדבֵּ֔רּו  ֽ ֲחֶנֽה: ְוׁשָ ּמַ ְוִאם־ָירֵ֥א ַאתָּ֖ה ָלרֶֶ֑דת רֵ֥ד ַאתָּ֛ה ּוֻפרָ֥ה ַנַֽעְרךָ֖ ֶאל־ַהֽ  •
ֱחזְַ֣קָנה ָידֶ֔יָך  ֽ  ְוַאַח֙ר ּתֶ

סּוִקים 10–11(.  ֶרק ז, ּפְ )ּפֶ

סּוק 2(.  ֶרק ח, ּפָ ֶזר )ּפֶ ְל֥לֹות ֶאְפרִַ֖ים ִמְבצִ֥יר ֲאִביֶעֽ ֲהלֹ֗א ֛טֹוב עֹֽ  •

הֶ֔ם אֵ֖ת ַאְנׁשֵ֥י  ְרֳקנִ֑ים ַוּיַֹ֣דע ּבָ ּבַ ְדבָּ֖ר ְוֶאת־ַהֽ ֙ח ֶאת־ִזְקנֵ֣י ָהעִ֔יר ְוֶאת־קֹוצֵ֥י ַהּמִ ּקַ ַוּיִ  •
סּוִקים  ֶרק ח, ּפְ יר )ּפֶ ֲהרֹ֖ג ֶאת־ַאְנׁשֵ֥י ָהִעֽ נּואֵ֖ל ָנתָ֑ץ ַוּֽיַ ֹות׃ ְוֶאת־ִמְגדַּ֥ל ּפְ ֻסּכֽ

.)17–16

כֶ֑ם ְיהוָ֖ה ִיְמׁשֹ֥ל  נִ֖י ּבָ א־ִיְמׁשֹ֥ל ּבְ כֶ֔ם ְולֹֽ א־ֶאְמׁשֹ֤ל ֲאִנ֙י ּבָ ְד֔עֹון לֹֽ ַוּיֹ֤אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ּגִ  •
סּוק 23(. ֶרק ח, ּפָ ֶכֽם )ּפֶ ּבָ

אר. ּוָ יט ַלּצַ ְכׁשִ הֲָ֣עָנ֔קֹות – ֲעָנק הּוא ּתַ  23

ַבת  ָנה ְלַמּצֵ ּוָ אן ַהּכַ ֵא֗פֹוד – ּכָ  27 
ָנ"ְך  ּתָ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ּבַ רֹון. ּבִ ִזּכָ
ל  ִבְגדֹו ׁשֶ ָנה ִלְפָרט ְלבּוׁש ּבְ ּוָ ַהּכַ

דֹול.  ַהּכֹוֵהן ַהּגָ
ֲחרָ֖יו – ָראֵ֛ל ַאֽ ְז֧נּו ָכֽל־ִיׂשְ  ַוּיִ

ֱאֹלִהים ְוָנטּו ִלְראֹות  ְגדּו ּבֶ  ּבָ
ִריְך ְלָעְבדֹו. ּצָ ֵאפֹוד ֵאל ׁשֶ ּבָ

לֹ֥א ָיְֽס֖פּו – ֹלא הֹוִסיפּו.   28 
ָלשֵׂ֣את רֹאׁשָ֑ם – ֹלא ִהְצִליחּו 

ֵחם. ק ּוְלִהּלָ ְלִהְתַחּזֵ

ל ֶאָחד  ם ׁשֶ רִ֖ית – ׁשֵ בַַּ֥על ּבְ  33 
ַנַען. ֵמֵאֵלי ּכְ

ַמַּפת ַהִּמְרָּדף ֶׁשל ִּגְדעֹון ַאֲחֵרי ַהִּמְדָיִנים

ם  ין ׁשֵ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ  .5
יט ְלצּוָרתֹו? ְכׁשִ ַהּתַ

יֵטי ָזָהב ְקדּוִמים ְכׁשִ ּתַ

ָסֲהרֹוִנים

ְנִטיפֹות 
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 ּגְִדעֹון ֵסֵרב לְהַּצָעַת לֹוֲחָמיו לִהְיֹות 
הֶַּמלְֶך הִָראׁשֹון ּבְיְִׂשָראֵל 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 28-22 

ֵעיֵני ַהּלֹוֲחִמים? ְדעֹון ִהְצִליַח ִלְמצֹא ֵחן ּבְ ּגִ ר ִלְראֹות ׁשֶ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ א.   .1

ילּו ֶאת  ִהּצִ יִעים, ׁשֶ ָרֵאל מֹוׁשִ ַעד ּכֹה ֵהִקים ה' ִלְבֵני ִיׂשְ ב. ָרִאינּו ׁשֶ
ָרֵאל" ֵאיָנם רֹוִצים  ֲערּו, ַמּדּוַע "ִאיׁש ִיׂשְ ִעּתֹות ָצָרה. ׁשַ ָהָעם ּבְ

יָטה זֹו?  ׁשִ יְך ּבְ ְלַהְמׁשִ

 

ַעת "ִאיׁש  ל ַהּצָ ְתַקּבֵ ֵתר, ִאם ּתִ ָעיֹות ְיכֹולֹות ְלִהּפָ ֵאילּו ּבְ ג. 
ְדעֹון?  ָרֵאל" ַעל ְיֵדי ּגִ ִיׂשְ

ָתם? ַהֲעִתיקּו ֶאת  ׁשָ ּקָ ְדעֹון ַעל ּבַ ל ּגִ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ָמה ָהְיָתה ּתְ ד. 
ְתִאים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

חֹון ַעל ִמְדָין? ּצָ ְדעֹון ֶאת ַהּנִ יַצד ִהְנִציַח ּגִ ּכֵ א.   .2
ִאים ֵיְדעּו ֶאת ִסּפּור  ם ַהּדֹורֹות ַהּבָ ּגַ ב. ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ׁשֶ

חֹון ַעל ִמְדָין? ּצָ ַהּנִ
ְדעֹון? ֵהִקים ּגִ יַצד ִהְתַיֵחס ָהָעם ָלֵאפֹוד ׁשֶ ּכֵ ג.  

ר ַעל ָהֵאפֹוד?  ַסּפֵ ַעת ַהּמְ ד. ָמה ּדַ

יו.  ה ֵמַחּיָ ְדעֹון ֵמת ָזֵקן ּוְמֻרּצֶ ּגִ ד ׁשֶ ַלּמֵ ּטּוי ַהּמְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּבִ   .3 
יָבה"? ָער ׂשֵ אֹוְמִרים: "ׂשֵ ׁשֶ ִנים ּכְ ּוְ ְלָמה ִמְתּכַ

ֲערּו, ָמה  מֹו ַרק ֲאִביֶמֶלְך. ׁשַ ׁשְ ר ּבִ ְדעֹון, ִנְזּכָ ֵני ּגִ ְבִעים ּבְ ין ׁשִ ִמּבֵ א.   .4
ר ַלּקֹוְרִאים?  ַסּפֵ ָכְך ַהּמְ רֹוֵמז ּבְ

ם ֲאִביֶמֶלְך? ֵ רּוׁש ַהּשׁ ָמה ּפֵ ב. 

ְדעֹון?  ָרֵאל ְלַאַחר מֹות ּגִ ֵני ִיׂשְ יַצד ִהְתַנֲהגּו ּבְ ּכֵ  .5

קּו.  סּוִקים 22–28 ַמְתִאיָמה ְלָתְכָנם? ַנּמְ ַהִאם ַהּכֹוֶתֶרת ַלּפְ  .6 
ם ּכֹוֶתֶרת ַאֶחֶרת. יַע ּגַ ּתּוְכלּו ְלַהּצִ

ְבֵטי ָהָעם. ל ׁשִ ָבִטים ֲאָחִדים ְולֹא ִמּכָ ְ ב ִמּשׁ ֻהְרּכַ ָרֵאל" הּוא ָצָבא ׁשֶ ְבֵטי ָהָעם."ִאיׁש ִיׂשְ ל ׁשִ ָבִטים ֲאָחִדים ְולֹא ִמּכָ ְ ב ִמּשׁ ֻהְרּכַ ָרֵאל" הּוא ָצָבא ׁשֶ "ִאיׁש ִיׂשְ

1. אין צבא קבוע מאומן 
ומצויד כהלכה בנשק. 
ההגנה מפני האויבים 
נתונה בידי מתנדבים, 
המתגייסים למלחמה 
והמביאים עמם את 
נשקם. לכל שבט יש 

מנהיגים מקומיים משלו 
ואין שלטון מרכזי, שיאחד 
את השבטים ויגבש אותם 

לעם. 
1. ד. עד תקופת המלוכה, 
ההשקפה של בני ישראל 

הייתה שה' הוא מלך 
ישראל, ואין צורך במלך 

בשר ודם. הניצחונות 
שנחל גדעון הביאו אותו 

להכרה במלכות ה'. גדעון 
אומנם נהג כמלך, אך בניו 

לא ירשו את המלוכה. 
)אפשר להזכיר, שבימינו, 

לאחר אלפי שנים של 
משטר מלוכני ברחבי 

העולם, הוחלף משטר זה 
במשטר דמוקרטי בארצות 

רבות(. יש גם המפרשים 
שסירובו של גדעון הוא 
מטעמי נימוס, ובעצם 

הוא מתנהג כמלך, כשהוא 
מציב בעפרה את האפוד, 

ונושא נשים רבות.

יבה טובה. 3. בׂשֵ
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בּולֹות  ּגְ  ָהָיה ָאז ַקִיץ ּבַ
ֶדה ֶאת ְיבּולֹו  יל ׂשָ  ִהְבׁשִ

ְדָיִני ָחַמס   ֲאָבל ַהּמִ
יָרס -  ִנית ְוַעד ּתִ  ֵמַחּמָ
בּולֹות ּגְ  ָהָיה ָאז ַקִיץ ּבַ

ים  ת ָחַבט ִחִטּ ּגָ ְדעֹון ּבַ  ּגִ
יר  ל ַצְמרֹו ִהְסּתִ ּגֶֹרן ּכָ  ּבַ

ֲאָרב  ּמַ ילֹות ּבַ  ּוַבּלֵ
ֹמר ַעל ֲעָדָריו -   ָיָצא ִלׁשְ
ים  ת ָחַבט ִחּטִ ּגַ ְדעֹון ּבַ ּגִ

ן ַעם ָעִני  ְדעֹון ּבֶ רּוְך ּגִ  ּבָ
ְדָיִני  ּמִ ה ּבַ ר ִהּכָ  ֲאׁשֶ

ה ְולֹא ָחַדל   ִהּכָ
ְפִחיֵדם  ֵפם ַוּיַ ְרּדְ  ַוּיִ

ן  ְרּדֵ  ַהְרֵחק ֵמֵעֶבר ַלּיַ
ל  לׁש ֵמאֹות ַחּיָ ׁשְ ּבִ

ל ִמְדָיִנים  ְבָדה ָיָדם ׁשֶ  ּכָ
ִנים  ָ ַבע ַהּשׁ לּו ָאז ׁשֶ  ּכָ

ֹוָפרֹות  ּשׁ ְדעֹון ּבַ  ָקָרא ּגִ
 ֵנֵרד ֶאל ַמְעַין ֲחרֹוד - 
ל ִמְדָיִנים  ְבָדה ָיָדם ׁשֶ ּכָ

דּוד  י ַהּגְ ה ִרּבֹוא ַאְנׁשֵ לֹוׁשָ  ׁשְ
ּתֹות ָיְרדּו  ְעָין ִלׁשְ  ַלּמַ

ְדעֹון - ֵיֵלְך ַרק ִמי   ָקָרא ּגִ
ִים ִמ־ ְרּכַ ַרע ּבִ ּלֹא ּכָ  ׁשֶ

דּוד  י ַהּגְ ה ִרּבֹוא ַאְנׁשֵ לֹוׁשָ ְשּ

ן ַעם ָעִני...  ְדעֹון ּבֶ רּוְך ּגִ ּבָ

יכֹוָנה  ֹמֶרת ּתִ ֹראׁש ַאׁשְ  ּבְ
 ְלֶפַתע קֹול ׁשֹוָפר ָעָנה 

ים  ּדִ לׁש ֵמאֹות ַכּ צּו ׁשָ  ֻנּפְ
יִדים  ּפִ חּו ַהּלַ ְתַלּקְ  ַוּיִ

יכֹוָנה  ֹמֶרת ּתִ ֹראׁש ַאׁשְ ּבְ
 

ְדָיִני  ּמִ ה ּבַ ה ַרּבָ  ַמּכָ
ן ַעם ָעִני  ְדעֹון ּבֶ ה ּגִ  ִהּכָ
ֵני ַחִיל ֵהם  יו ּבְ י ֲאָנׁשָ  ּכִ

יֶהם -  ְרּכֵ ְרעּו ַעל ּבִ ּלֹא ּכָ  ׁשֶ
ְדָיִני ּמִ ה ּבַ ה ַרּבָ ַמּכָ

ן ַעם ָעִני...  ְדעֹון ּבֶ רּוְך ּגִ ּבָ

ְדעֹון ְוִלְקֹרא  ֹוֵפט ּגִ מֹות ְלַהְנִציַח ֶאת ַהּשׁ ֵ ָרֵאל, ֶהְחִליָטה ַוֲעַדת ַהּשׁ ר הּוְקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
נֹוָסף, ֶהְחִליָטה  ְדעֹון ְוִגְדעֹוָנה. ּבְ ַפר ּגִ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל: ּכְ הּוְקמּו ּבְ ים, ׁשֶ ּוִבים ֲחָדׁשִ מֹו ִיׁשּ ַעל ׁשְ

יִדים.  ם ַהר ִיְצּפֹר ְוַהר ַלּפִ ֵ ּשׁ ְלּבַֹע ּבַ ֶרֶכס ַהּגִ ֵני ָהִרים ּבְ ֲעָדה ִלְקֹרא ִלׁשְ ַהּוַ

ְדעֹון ְוִלְקֹרא  ֹוֵפט ּגִ מֹות ְלַהְנִציַח ֶאת ַהּשׁ ֵ ָרֵאל, ֶהְחִליָטה ַוֲעַדת ַהּשׁ ר הּוְקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
נֹוָסף, ֶהְחִליָטה  ְדעֹון ְוִגְדעֹוָנה. ּבְ ַפר ּגִ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל: ּכְ הּוְקמּו ּבְ ים, ׁשֶ ּוִבים ֲחָדׁשִ מֹו ִיׁשּ ַעל ׁשְ

יִדים.  ם ַהר ִיְצּפֹר ְוַהר ַלּפִ ֵ ּשׁ ְלּבַֹע ּבַ ֶרֶכס ַהּגִ ֵני ָהִרים ּבְ ֲעָדה ִלְקֹרא ִלׁשְ ַהּוַ

ירֹוֶנט".  ֲאַתר "ׁשִ ִאיְנֶטְרֶנט ּבַ יר ּבָ ִ יבּו ַלּשׁ ַהְקׁשִ א.   .6

קּו. יר? ַנּמְ ִ יָנה ַמְתִאיָמה ְלֹתֶכן ַהּשׁ ְנּגִ ַהִאם ַהּמַ ב. 

ֶרק? הֹוִכיחּו ֶאת ַטֲעָנְתֶכם. ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ יר ֶנֱאָמן ַלּמְ ִ ַהִאם ַהּשׁ ג. 
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בּולֹות  ּגְ  ָהָיה ָאז ַקִיץ ּבַ
ֶדה ֶאת ְיבּולֹו  יל ׂשָ  ִהְבׁשִ

ְדָיִני ָחַמס   ֲאָבל ַהּמִ
יָרס -  ִנית ְוַעד ּתִ  ֵמַחּמָ
בּולֹות ּגְ  ָהָיה ָאז ַקִיץ ּבַ

ים  ת ָחַבט ִחִטּ ּגָ ְדעֹון ּבַ  ּגִ
יר  ל ַצְמרֹו ִהְסּתִ ּגֶֹרן ּכָ  ּבַ

ֲאָרב  ּמַ ילֹות ּבַ  ּוַבּלֵ
ֹמר ַעל ֲעָדָריו -   ָיָצא ִלׁשְ
ים  ת ָחַבט ִחּטִ ּגַ ְדעֹון ּבַ ּגִ

ן ַעם ָעִני  ְדעֹון ּבֶ רּוְך ּגִ  ּבָ
ְדָיִני  ּמִ ה ּבַ ר ִהּכָ  ֲאׁשֶ

ה ְולֹא ָחַדל   ִהּכָ
ְפִחיֵדם  ֵפם ַוּיַ ְרּדְ  ַוּיִ

ן  ְרּדֵ  ַהְרֵחק ֵמֵעֶבר ַלּיַ
ל  לׁש ֵמאֹות ַחּיָ ׁשְ ּבִ

ל ִמְדָיִנים  ְבָדה ָיָדם ׁשֶ  ּכָ
ִנים  ָ ַבע ַהּשׁ לּו ָאז ׁשֶ  ּכָ

ֹוָפרֹות  ּשׁ ְדעֹון ּבַ  ָקָרא ּגִ
 ֵנֵרד ֶאל ַמְעַין ֲחרֹוד - 
ל ִמְדָיִנים  ְבָדה ָיָדם ׁשֶ ּכָ

דּוד  י ַהּגְ ה ִרּבֹוא ַאְנׁשֵ לֹוׁשָ  ׁשְ
ּתֹות ָיְרדּו  ְעָין ִלׁשְ  ַלּמַ

ְדעֹון - ֵיֵלְך ַרק ִמי   ָקָרא ּגִ
ִים ִמ־ ְרּכַ ַרע ּבִ ּלֹא ּכָ  ׁשֶ

דּוד  י ַהּגְ ה ִרּבֹוא ַאְנׁשֵ לֹוׁשָ ְשּ

ן ַעם ָעִני...  ְדעֹון ּבֶ רּוְך ּגִ ּבָ

יכֹוָנה  ֹמֶרת ּתִ ֹראׁש ַאׁשְ  ּבְ
 ְלֶפַתע קֹול ׁשֹוָפר ָעָנה 

ים  ּדִ לׁש ֵמאֹות ַכּ צּו ׁשָ  ֻנּפְ
יִדים  ּפִ חּו ַהּלַ ְתַלּקְ  ַוּיִ

יכֹוָנה  ֹמֶרת ּתִ ֹראׁש ַאׁשְ ּבְ
 

ְדָיִני  ּמִ ה ּבַ ה ַרּבָ  ַמּכָ
ן ַעם ָעִני  ְדעֹון ּבֶ ה ּגִ  ִהּכָ
ֵני ַחִיל ֵהם  יו ּבְ י ֲאָנׁשָ  ּכִ

יֶהם -  ְרּכֵ ְרעּו ַעל ּבִ ּלֹא ּכָ  ׁשֶ
ְדָיִני ּמִ ה ּבַ ה ַרּבָ ַמּכָ

ן ַעם ָעִני...  ְדעֹון ּבֶ רּוְך ּגִ ּבָ

ְדעֹון ְוִלְקֹרא  ֹוֵפט ּגִ מֹות ְלַהְנִציַח ֶאת ַהּשׁ ֵ ָרֵאל, ֶהְחִליָטה ַוֲעַדת ַהּשׁ ר הּוְקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
נֹוָסף, ֶהְחִליָטה  ְדעֹון ְוִגְדעֹוָנה. ּבְ ַפר ּגִ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל: ּכְ הּוְקמּו ּבְ ים, ׁשֶ ּוִבים ֲחָדׁשִ מֹו ִיׁשּ ַעל ׁשְ

יִדים.  ם ַהר ִיְצּפֹר ְוַהר ַלּפִ ֵ ּשׁ ְלּבַֹע ּבַ ֶרֶכס ַהּגִ ֵני ָהִרים ּבְ ֲעָדה ִלְקֹרא ִלׁשְ ַהּוַ

ְדעֹון ְוִלְקֹרא  ֹוֵפט ּגִ מֹות ְלַהְנִציַח ֶאת ַהּשׁ ֵ ָרֵאל, ֶהְחִליָטה ַוֲעַדת ַהּשׁ ר הּוְקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
נֹוָסף, ֶהְחִליָטה  ְדעֹון ְוִגְדעֹוָנה. ּבְ ַפר ּגִ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל: ּכְ הּוְקמּו ּבְ ים, ׁשֶ ּוִבים ֲחָדׁשִ מֹו ִיׁשּ ַעל ׁשְ

יִדים.  ם ַהר ִיְצּפֹר ְוַהר ַלּפִ ֵ ּשׁ ְלּבַֹע ּבַ ֶרֶכס ַהּגִ ֵני ָהִרים ּבְ ֲעָדה ִלְקֹרא ִלׁשְ ַהּוַ

ירֹוֶנט".  ֲאַתר "ׁשִ ִאיְנֶטְרֶנט ּבַ יר ּבָ ִ יבּו ַלּשׁ ַהְקׁשִ א.   .6

קּו. יר? ַנּמְ ִ יָנה ַמְתִאיָמה ְלֹתֶכן ַהּשׁ ְנּגִ ַהִאם ַהּמַ ב. 

ֶרק? הֹוִכיחּו ֶאת ַטֲעָנְתֶכם. ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ יר ֶנֱאָמן ַלּמְ ִ ַהִאם ַהּשׁ ג. 



  

 הִַּסּפּור 
 עַל הְַמלָכַת 

אֲבִיֶמלְֶך ּבֶן ּגְִדעֹון

שופטים פרק ט � 117

ֶּפֶרק ט 

אֲבִיֶמלְֶך ּבְנֹו ֶׁשל ּגְִדעֹון ׁשֹואֵף לְִמֹלְך עַל ְׁשכֶם 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 6-1 

ֶכם ִלְבֹחר ּבֹו  י ׁשְ ְכֵנַע ֶאת ַאְנׁשֵ ה ֲאִביֶמֶלְך ְלׁשַ ֵאילּו ִנּמּוִקים ִנּסָ ּבְ א.   .1
ֵני ִנּמּוִקים. ְתבּו ׁשְ ְלֶמֶלְך. ּכִ

קּו.  ֵעיֵניֶכם? ַנּמְ ְכְנִעים ּבְ ב. ַהִאם ִנּמּוֵקי ֲאִביֶמֶלְך ִנְרִאים ְמׁשַ

ָניו  ֵני ֶאָחד ִמּבָ ֶכם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַעל ּפְ ֲעֵלי ׁשְ ג. ַמּדּוַע ֶהֱעִדיפּו ּבַ
ְדעֹון? ל ּגִ ָהֲאֵחִרים ׁשֶ

ְדעֹון ָאִביו  ִחיַרת ּגִ ְלטֹון, ִמּבְ ִ ת ֲאִביֶמֶלְך ַלּשׁ ה ׁשֹוָנה ֲעִלּיַ ּמֶ ּבַ א.   .2
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ְלַתְפִקיד ׁשֹוֵפט? ּכִ

ַכר ֲאִביֶמֶלְך  ּשָׂ ים ׁשֶ ר ֶאת סּוג ָהֲאָנׁשִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְגּדִ ב. ּכֵ
טּו. ירּו ְוַצּטְ ִלְצָבאֹו? ַהְסּבִ

ַמּדּוַע ָרַצח ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ֶאָחיו? א.   .3

ֶאָחיו? ָעַרְך ֲאִביֶמֶלְך ּבְ ַבח ׁשֶ ַרד ֶאת ַהּטֶ ב. ִמי ׂשָ

ַאְחָריּות ְלֶטַבח  ֶכם ּבְ י ׁשְ ם ֶאת ַאְנׁשֵ ים ּגַ ר ְלַהֲאׁשִ ג. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ם. קּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ֲאֵחי ֲאִביֶמֶלְך? ַנּמְ

ל ִנְבַחר  ל מֹוׁשֵ ְלֵאיֶזה סּוג ׁשֶ  .4
ֲאִביֶמֶלְך?

ל ֲאִביֶמֶלְך,  כּונֹות ֹאִפי ׁשֶ ֵאילּו ּתְ  .5
ת  ְתִחּלַ ד ּבִ ר ִמּיָ ַסּפֵ יג ַהּמְ ַמּצִ

ּפּור? ַהּסִ

ל  ְעּתֹו ׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ּדַ ָמה ֶאְפׁשָ  .6
ר ַעל ֲאִביֶמֶלְך ְוַעל ַרְעיֹון  ַהְמַסּפֵ

לּוָכה? ַהּמְ

ְחּתֹו. ּפַ ית־ֲאבִ֥י ִאמֹּ֖ו – ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ּבֵ  1

ֲעֵלי  ִדים ּבַ ֶכ֮ם – ִנְכּבָ ֲעלֵ֣י ׁשְ ֽ ּבַ  2 
ִעיר.  ֲאָדמֹות ּבָ

ִני – ֲאַנְחנּו ְקרֹוֵבי  ְרכֶ֖ם ָאֽ ַעְצְמכֶ֥ם ּוְבׂשַ

ָחה. ּפָ ִמׁשְ

ֵאין  ים ׁשֶ ֵריִקי֙ם ּופֲֹ֣חזִ֔ים – ֲאָנׁשִ  4 
ָלֶהם ֹלא ְרכּוׁש ְוֹלא ַאְחָריּות.

ַעל־אֶֶ֣בן ֶאחָ֑ת – ֶזה ַאַחר ֶזה   5 
ה ֶרַצח ֶאָחד. ַמֲעׂשֵ  ּבְ

ַאר. תֵ֞ר – נֹוַתר, ִנׁשְ ּוָ ַוּיִ

ֶכם  ׁשְ ם ֵאזֹור ּבִ בֵּ֣ית ִמלֹּ֔וא – ׁשֵ  6 
ר. ָהָיה ְמֻבּצָ  ׁשֶ

ִעם־ֵא֥לֹון ֻמצָּ֖ב – ְלַיד ֵעץ ַאּלֹון, 

1. ב. ג. בחירת אבימלך 
לא נעשתה מטעם האל 

ולא בגלל כשוריו למשול. 
רדיפתו אחרי השררה 
ושיקולי הכדאיות של 
בעלי שכם, שראו בו 

אחד משלהם, הם שגרמו 
לבחירתו. ההשוואה 

מבליטה את הניגוד בין 
גדעון, בחיר האל הדואג 

לעמו, לבין אבימלך הדואג 
לעצמו. לעומת גדעון, 

שמיין את האנשים שרצה 
בהם לצבא, שוכר אבימלך 

ריקים ופוחזים שיעשו 
הכול תמורת שכר. 

5. שאפתנות, רדיפה אחרי 
השררה, רצחנות ואכזריות 

בלתי רגילה.

6. המספר מתאר את 
אכזריותו הרבה של 

אבימלך שהרג את שבעת 
אחיו על אבן אחת. תאוות 

השלטון של אבימלך 
מרמזת שהמספר התנגד 

לרעיון שלטון מלך.
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ֶּפֶרק ט 

אֲבִיֶמלְֶך ּבְנֹו ֶׁשל ּגְִדעֹון ׁשֹואֵף לְִמֹלְך עַל ְׁשכֶם 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 6-1 

ֶכם ִלְבֹחר ּבֹו  י ׁשְ ְכֵנַע ֶאת ַאְנׁשֵ ה ֲאִביֶמֶלְך ְלׁשַ ֵאילּו ִנּמּוִקים ִנּסָ ּבְ א.   .1
ֵני ִנּמּוִקים. ְתבּו ׁשְ ְלֶמֶלְך. ּכִ

קּו.  ֵעיֵניֶכם? ַנּמְ ְכְנִעים ּבְ ב. ַהִאם ִנּמּוֵקי ֲאִביֶמֶלְך ִנְרִאים ְמׁשַ

ָניו  ֵני ֶאָחד ִמּבָ ֶכם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַעל ּפְ ֲעֵלי ׁשְ ג. ַמּדּוַע ֶהֱעִדיפּו ּבַ
ְדעֹון? ל ּגִ ָהֲאֵחִרים ׁשֶ

ְדעֹון ָאִביו  ִחיַרת ּגִ ְלטֹון, ִמּבְ ִ ת ֲאִביֶמֶלְך ַלּשׁ ה ׁשֹוָנה ֲעִלּיַ ּמֶ ּבַ א.   .2
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ְלַתְפִקיד ׁשֹוֵפט? ּכִ

ַכר ֲאִביֶמֶלְך  ּשָׂ ים ׁשֶ ר ֶאת סּוג ָהֲאָנׁשִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְגּדִ ב. ּכֵ
טּו. ירּו ְוַצּטְ ִלְצָבאֹו? ַהְסּבִ

ַמּדּוַע ָרַצח ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ֶאָחיו? א.   .3

ֶאָחיו? ָעַרְך ֲאִביֶמֶלְך ּבְ ַבח ׁשֶ ַרד ֶאת ַהּטֶ ב. ִמי ׂשָ

ַאְחָריּות ְלֶטַבח  ֶכם ּבְ י ׁשְ ם ֶאת ַאְנׁשֵ ים ּגַ ר ְלַהֲאׁשִ ג. ַהִאם ֶאְפׁשָ
ם. קּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ֲאֵחי ֲאִביֶמֶלְך? ַנּמְ

ל ִנְבַחר  ל מֹוׁשֵ ְלֵאיֶזה סּוג ׁשֶ  .4
ֲאִביֶמֶלְך?

ל ֲאִביֶמֶלְך,  כּונֹות ֹאִפי ׁשֶ ֵאילּו ּתְ  .5
ת  ְתִחּלַ ד ּבִ ר ִמּיָ ַסּפֵ יג ַהּמְ ַמּצִ

ּפּור? ַהּסִ

ל  ְעּתֹו ׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ּדַ ָמה ֶאְפׁשָ  .6
ר ַעל ֲאִביֶמֶלְך ְוַעל ַרְעיֹון  ַהְמַסּפֵ

לּוָכה? ַהּמְ

ְחּתֹו. ּפַ ית־ֲאבִ֥י ִאמֹּ֖ו – ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ּבֵ  1

ֲעֵלי  ִדים ּבַ ֶכ֮ם – ִנְכּבָ ֲעלֵ֣י ׁשְ ֽ ּבַ  2 
ִעיר.  ֲאָדמֹות ּבָ

ִני – ֲאַנְחנּו ְקרֹוֵבי  ְרכֶ֖ם ָאֽ ַעְצְמכֶ֥ם ּוְבׂשַ

ָחה. ּפָ ִמׁשְ

ֵאין  ים ׁשֶ ֵריִקי֙ם ּופֲֹ֣חזִ֔ים – ֲאָנׁשִ  4 
ָלֶהם ֹלא ְרכּוׁש ְוֹלא ַאְחָריּות.

ַעל־אֶֶ֣בן ֶאחָ֑ת – ֶזה ַאַחר ֶזה   5 
ה ֶרַצח ֶאָחד. ַמֲעׂשֵ  ּבְ

ַאר. תֵ֞ר – נֹוַתר, ִנׁשְ ּוָ ַוּיִ

ֶכם  ׁשְ ם ֵאזֹור ּבִ בֵּ֣ית ִמלֹּ֔וא – ׁשֵ  6 
ר. ָהָיה ְמֻבּצָ  ׁשֶ

ִעם־ֵא֥לֹון ֻמצָּ֖ב – ְלַיד ֵעץ ַאּלֹון, 

1. ב. ג. בחירת אבימלך 
לא נעשתה מטעם האל 

ולא בגלל כשוריו למשול. 
רדיפתו אחרי השררה 
ושיקולי הכדאיות של 
בעלי שכם, שראו בו 

אחד משלהם, הם שגרמו 
לבחירתו. ההשוואה 

מבליטה את הניגוד בין 
גדעון, בחיר האל הדואג 

לעמו, לבין אבימלך הדואג 
לעצמו. לעומת גדעון, 

שמיין את האנשים שרצה 
בהם לצבא, שוכר אבימלך 

ריקים ופוחזים שיעשו 
הכול תמורת שכר. 

5. שאפתנות, רדיפה אחרי 
השררה, רצחנות ואכזריות 

בלתי רגילה.

6. המספר מתאר את 
אכזריותו הרבה של 

אבימלך שהרג את שבעת 
אחיו על אבן אחת. תאוות 

השלטון של אבימלך 
מרמזת שהמספר התנגד 

לרעיון שלטון מלך.
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יֹוָתם ַמאֲִׁשים ֶאת ַאנְֵׁשי ְׁשכֶם ּבְבֹוגְדָנּות

ְּפסּוִקים 21-7 

ִריִזים?  ם ָמה ָעָלה יֹוָתם ְלַהר ּגְ ְלׁשֵ א.   .1

ֵני ְסִעיִפים.  ְתבּו ׁשְ ָכְך? ּכִ יג ּבְ ? ָמה ִהּשִׂ בֹוּהַ ָמקֹום ּגָ ַחר ּבְ ב. ַמּדּוַע ּבָ

ירֹות ֶאת  ים ְיׁשִ ְמקֹום ְלַהֲאׁשִ ל ּבִ ר ָמׁשָ 2. ַמּדּוַע ֶהֱעִדיף יֹוָתם ְלַסּפֵ
ֶכם?  י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ל.  ר ָמׁשָ ָהל ְלַהֲאִזין ְלִדְבֵרי ַהּנֹוֵאם ִהיא ְלַסּפֵ ָרִכים ִלְמׁשְֹך ֶאת ֵלב ַהּקָ ַאַחת ַהּדְ
ר,  ַסּפֵ ן ַהּמְ ּוֵ ל רֹוִצים ָלַדַעת ְלָמה ִמְתּכַ ׁשָ יִבים ְלִסּפּור ַהּמָ ְקׁשִ ים ַהּמַ ָהֲאָנׁשִ

ָלל  ֶדֶרְך ּכְ ִלים ְלקּוִחים ּבְ ׁשָ ָבִרים. ַהּמְ יבּו ַלּדְ ל, ְוָלֵכן ַיְקׁשִ ְמׁשָ לֹוַמר ַמהּו ַהּנִ ּכְ
כּונֹות  ל ְמַיֵחס ָלֶהם ּתְ ׁשָ ר ַהּמָ ים אֹו ֵמעֹוַלם ַהּצֹוֵמַח. ְמַסּפֵ ֲעֵלי ַהַחּיִ ֵמעֹוַלם ּבַ

ָבִרים לֹא  ים ּדְ ר ָרצּו לֹוַמר ַלֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵני ָאָדם. ּגַ ל ּבְ אִֹפי ְוִהְתַנֲהגּויֹות ׁשֶ
ל.  ִסּפּור ָמׁשָ ְנִעיִמים ְלָאְזֵניֶהם ָהיּו ּפֹוְתִחים ִלְפָעִמים ּבְ

ל.  ר ָמׁשָ ָהל ְלַהֲאִזין ְלִדְבֵרי ַהּנֹוֵאם ִהיא ְלַסּפֵ ָרִכים ִלְמׁשְֹך ֶאת ֵלב ַהּקָ ַאַחת ַהּדְ
ר,  ַסּפֵ ן ַהּמְ ּוֵ ל רֹוִצים ָלַדַעת ְלָמה ִמְתּכַ ׁשָ יִבים ְלִסּפּור ַהּמָ ְקׁשִ ים ַהּמַ ָהֲאָנׁשִ

ָלל  ֶדֶרְך ּכְ ִלים ְלקּוִחים ּבְ ׁשָ ָבִרים. ַהּמְ יבּו ַלּדְ ל, ְוָלֵכן ַיְקׁשִ ְמׁשָ לֹוַמר ַמהּו ַהּנִ ּכְ
כּונֹות  ל ְמַיֵחס ָלֶהם ּתְ ׁשָ ר ַהּמָ ים אֹו ֵמעֹוַלם ַהּצֹוֵמַח. ְמַסּפֵ ֲעֵלי ַהַחּיִ ֵמעֹוַלם ּבַ

ָבִרים לֹא  ים ּדְ ר ָרצּו לֹוַמר ַלֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵני ָאָדם. ּגַ ל ּבְ אִֹפי ְוִהְתַנֲהגּויֹות ׁשֶ
ל.  ִסּפּור ָמׁשָ ְנִעיִמים ְלָאְזֵניֶהם ָהיּו ּפֹוְתִחים ִלְפָעִמים ּבְ

ֶכם. רֹום ִלׁשְ ִרזִ֔ים – ִנְמָצא ִמּדָ ַהר־ּגְ  7

ִלְמׁשַֹ֥ח ֲעֵליהֶ֖ם מֶֶ֑לְך – ִלְבֹחר ֶמֶלְך.   8
ֶמן  ׁשֶ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ִלְמׁשַֹח ּבְ ּבְ

ַעת ַהְמָלָכתֹו. ׁשְ ֶלְך ּבִ ַזִית ֶאת ַהּמֶ

י  נִ֔י – ַהִאם ִהְפַסְקּתִ ׁשְ ֙י ֶאת־ּדִ ֳחדְַ֨לּתִ ֶהֽ  9
ֶמן? ים ׁשֶ ֶהם עֹוׂשִ ּמֵ  ְלָהִניב ֵזיִתים ׁשֶ

ים –  ֵעִצֽ  ְוהַָ֣לְכתִּ֔י ָל֖נּוַע ַעל־ָהֽ
ֹלט ַעל ָהֵעִצים? ָוֵאֵלְך ִלׁשְ

י. ּלִ תֹוק ׁשֶ ִרי ַהּמָ ָמְתקִ֔י – ַהּפְ  11 
רֹוַתי. ֽנּוָבתִ֖י – ּפֵ ּתְ

֙י ֶאת־תִּ֣ירֹוׁשִ֔י –  ֳחדְַ֨לּתִ ֶהֽ  13 
י ְלָהִניב ֲעָנִבים   ַהִאם ִהְפַסְקּתִ

ִרים ַיִין? ֶהם ְמַיּצְ ּמֵ ׁשֶ

ֵאין  יַח קֹוָצִני ׁשֶ ָאטָ֑ד – ׂשִ  14 
ּנּו ּתֹוֶעֶלת. ִמּמֶ

ל  ּבֹ֖אּו ֲח֣סּו ְבִצלִּ֑י – ּבֹואּו ְלַקּבֵ  15 
ֲאִני נֹוֵתן. ל ׁשֶ ּצֵ  ַמֲחֶסה ַוֲהָגָנה ּבַ

ָסְרבּו   ְוִאם־אִַ֕ין – ְוִאם ּתְ

ְרצֹון ָהָאָטד.  ַלֲעׂשֹות ּכִ
ָבֽנֹון – ִמין ֵעץ ָחָזק   ַאְרזֵ֥י ַהּלְ

ְמֻיָחד. ְוָגבֹוהַּ ּבִ

ְג֥מּול ָידָ֖יו ֲעשִׂ֥יֶתם ֽלֹו –  ּכִ  16 
ַחת  ם טֹוָבה ּתַ  ְוִאם ֶהְחַזְרּתֶ

ה ָלֶכם. ָעׂשָ ַהּטֹוָבה ׁשֶ

לְֵ֤ך ֶאת־ַנְפׁשוֹ֙ ִמנֶֶּ֔גד –  ׁשְ ַוּיַ  17 
יו. ן ֶאת ַחּיָ ִסּכֵ

ְדעֹון. ל ּגִ יַלְגׁשֹו ׁשֶ ן ּפִ ן־ֲאָמתוֹ֙ – ּבֶ ּבֶ  18

ֶכם ְצלּום ָהִעיר ׁשְ ּתַ

התצלום: אפשר לשאול: מה 
בתצלום נשאר ללא שינוי 
מימי יותם ומה השתנה?
1. יותם התכוון לפקוח 

את עיני אנשי שכם 
להבין, שהם בחרו בפושע 
להיות להם מלך. בנוסף, 
רצה יותם להוכיח אותם 

על בוגדנותם בגדעון, 
ולהודיע להם את תוצאות 

החלטתם הנלוזה. 

)המשך בעמוד הבא(.
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י ְקבּוצֹות.  ּתֵ ל יֹוָתם ִלׁשְ ְמׁשַ ָמם ּבִ ׁשְ ִרים ּבִ ְזּכָ נּו ֶאת ָהֵעִצים ַהּמֻ ַמּיְ  .3
ם ְלָכל ְקבּוָצה.  נּו ׁשֵ ּתְ

ה ִלְמׁשֹל ַעל ָהֵעִצים?  ִנּיָ לּו ּפְ ּבְ ּקִ ף ָלֵעִצים ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ א.   .4

ל?  ׁשָ ּמָ ִגים ּבַ ֵני ָאָדם ֵהם ְמַיּצְ ל ּבְ ב. ֵאיֶזה סּוג ׁשֶ

ַאר  ָהֵעִצים   ְ ה ׁשֹוֶנה ָהָאָטד ִמּשׁ ּמֶ א. ּבַ  .5
ָעה ִלְמלְֹך?  לּו ַהּצָ ּבְ ּקִ ׁשֶ  

ל ָהָאָטד?   ב. ֶאת ִמי ְמַסּמֵ
ם.  ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ַהְסּבִ

ֶלת ָהֵאׁש? ג. ָמה ְמַסּמֶ

ה יֹוָתם ִלְפנֹות ֶאל  יַצד ִנּסָ ּכֵ א.   .6
ֶכם? י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ַהׂשּ

ֶכם?  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ה יֹוָתם ְלעֹוֵרר ֶאת ַמְצּפּוָנם ׁשֶ יַצד ִנּסָ ב. ּכֵ

ֵלְך ֶאת  ׁשְ ר ִנְלַחם ֲאִבי ֲעֵליֶכם ַוּיַ ְדעֹון ָאִביו: "ֲאׁשֶ ג. יֹוָתם אֹוֵמר ַעל ּגִ
ֲאִמיָרה זֹו?  ן יֹוָתם ּבַ ּוֵ ֶגד" – ְלָמה ִהְתּכַ ַנְפׁשֹו ִמּנֶ

ִליְך ֶאת ַנְפׁשֹו  ּטּוי: "ִהׁשְ ּבִ ים ּבַ ים ְלִעּתִ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ם ּבְ ד. ּגַ
ּטּוי.  ט ַמְתִאים ַלּבִ ּפָ רּו ִמׁשְ יו. ַחּבְ ן ֶאת ַחּיָ לֹוַמר ִסּכֵ ֶגד", ּכְ ִמּנֶ

ֱאֶמת ּוְבָתִמים". ּטּוי: "ּבֶ ירּו ֶאת ַהּבִ ָפסּוק 19 ְוַהְסּבִ נּו ּבְ א. ַעּיְ  .7

ֱאֶמת ּוְבָתִמים".  ּטּוי: "ּבֶ ִבּ ים ּבַ ים ְלִעּתִ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ם ּבְ ב. ּגַ
ּטּוי.  ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ

  

ירּו. ז ָהָאֶרץ. ַהְסּבִ רּוׁשֹו: ֶמְרּכַ "ַטּבּור ָהָאֶרץ" ּפֵ א.   .8

ּטּוי ִצּיּוִרי?  ּטּוי "ַטּבּור ָהָאֶרץ" הּוא ּבִ ב. ַמּדּוַע ַהּבִ

ַלִים ִהיא "ַטּבּור ָהעֹוָלם"? רּוׁשָ ּיְ ר אֹוְמִרים ׁשֶ ֲאׁשֶ ִנים ּכַ ּוְ ג. ְלָמה ִמְתּכַ

ָאָטד

2. יותם ידע שבני שכם 
לא יקשיבו להטפת מוסר, 

ולכן בחר במשל. בעזרת 
המשל התכוון להסביר 

להם ששגו קשות בבחירת 
אבימלך ושהם עתידים 

לשלם על כך בחייהם. הוא 
גם ידע שקל יותר להסביר 

לשומעים דברים שאין 
הם מסכימים עליהם 

באמצעות משל. 
4. שלושת עצי הפרי 
הם משבעת המינים 

שנשתבחה בהם ארץ 
ישראל והם תורמים 
לרווחת בני האדם. 

ב. היסודות המועילים 
והתורמים לחברה.

5. האטד הוא שיח קוצני, 
שאין בו תועלת. האטד 
מציע את עצמו להיות 

למושל מבלי שפנו אליו. 
ג. האש מסמלת את הריב 

שעתיד להתפרץ, לפי 
נבואת יותם, בין אבימלך 

הרוצח לבין אנשי שכם 
הבוגדניים, והם ישמידו 

זה את זה. 
6.ב. הפנייה למצפון היא 

משנית לפנייה להיגיון, 
לשכל, לכדאיות. עליהם, 
ככל הנראה, סמך יותם 
יותר מאשר על מצפונם. 
6. ג. יותם סיכן את חייו 
וגילה אומץ לב בדבריו. 

הוא ידע שהוא עלול לשלם 
על כך בחייו, כיוון שגם 
אבימלך וגם אנשי שכם 

ירדפו אותו, שהרי הם רצו 
להורגו עם כל אחיו גם 

קודם. יותם, שנקלע למצב 
ללא מוצא, גילה תושייה 

והחליט לעשות צעד ממשי 
לחילוצו ממנו. 
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י ְקבּוצֹות.  ּתֵ ל יֹוָתם ִלׁשְ ְמׁשַ ָמם ּבִ ׁשְ ִרים ּבִ ְזּכָ נּו ֶאת ָהֵעִצים ַהּמֻ ַמּיְ  .3
ם ְלָכל ְקבּוָצה.  נּו ׁשֵ ּתְ

ה ִלְמׁשֹל ַעל ָהֵעִצים?  ִנּיָ לּו ּפְ ּבְ ּקִ ף ָלֵעִצים ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ א.   .4

ל?  ׁשָ ּמָ ִגים ּבַ ֵני ָאָדם ֵהם ְמַיּצְ ל ּבְ ב. ֵאיֶזה סּוג ׁשֶ

ַאר  ָהֵעִצים   ְ ה ׁשֹוֶנה ָהָאָטד ִמּשׁ ּמֶ א. ּבַ  .5
ָעה ִלְמלְֹך?  לּו ַהּצָ ּבְ ּקִ ׁשֶ  

ל ָהָאָטד?   ב. ֶאת ִמי ְמַסּמֵ
ם.  ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ַהְסּבִ

ֶלת ָהֵאׁש? ג. ָמה ְמַסּמֶ

ה יֹוָתם ִלְפנֹות ֶאל  יַצד ִנּסָ ּכֵ א.   .6
ֶכם? י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ַהׂשּ

ֶכם?  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ה יֹוָתם ְלעֹוֵרר ֶאת ַמְצּפּוָנם ׁשֶ יַצד ִנּסָ ב. ּכֵ

ֵלְך ֶאת  ׁשְ ר ִנְלַחם ֲאִבי ֲעֵליֶכם ַוּיַ ְדעֹון ָאִביו: "ֲאׁשֶ ג. יֹוָתם אֹוֵמר ַעל ּגִ
ֲאִמיָרה זֹו?  ן יֹוָתם ּבַ ּוֵ ֶגד" – ְלָמה ִהְתּכַ ַנְפׁשֹו ִמּנֶ

ִליְך ֶאת ַנְפׁשֹו  ּטּוי: "ִהׁשְ ּבִ ים ּבַ ים ְלִעּתִ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ם ּבְ ד. ּגַ
ּטּוי.  ט ַמְתִאים ַלּבִ ּפָ רּו ִמׁשְ יו. ַחּבְ ן ֶאת ַחּיָ לֹוַמר ִסּכֵ ֶגד", ּכְ ִמּנֶ

ֱאֶמת ּוְבָתִמים". ּטּוי: "ּבֶ ירּו ֶאת ַהּבִ ָפסּוק 19 ְוַהְסּבִ נּו ּבְ א. ַעּיְ  .7

ֱאֶמת ּוְבָתִמים".  ּטּוי: "ּבֶ ִבּ ים ּבַ ים ְלִעּתִ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ם ּבְ ב. ּגַ
ּטּוי.  ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ

  

ירּו. ז ָהָאֶרץ. ַהְסּבִ רּוׁשֹו: ֶמְרּכַ "ַטּבּור ָהָאֶרץ" ּפֵ א.   .8

ּטּוי ִצּיּוִרי?  ּטּוי "ַטּבּור ָהָאֶרץ" הּוא ּבִ ב. ַמּדּוַע ַהּבִ

ַלִים ִהיא "ַטּבּור ָהעֹוָלם"? רּוׁשָ ּיְ ר אֹוְמִרים ׁשֶ ֲאׁשֶ ִנים ּכַ ּוְ ג. ְלָמה ִמְתּכַ

ָאָטד

2. יותם ידע שבני שכם 
לא יקשיבו להטפת מוסר, 

ולכן בחר במשל. בעזרת 
המשל התכוון להסביר 

להם ששגו קשות בבחירת 
אבימלך ושהם עתידים 

לשלם על כך בחייהם. הוא 
גם ידע שקל יותר להסביר 

לשומעים דברים שאין 
הם מסכימים עליהם 

באמצעות משל. 
4. שלושת עצי הפרי 
הם משבעת המינים 

שנשתבחה בהם ארץ 
ישראל והם תורמים 
לרווחת בני האדם. 

ב. היסודות המועילים 
והתורמים לחברה.

5. האטד הוא שיח קוצני, 
שאין בו תועלת. האטד 
מציע את עצמו להיות 

למושל מבלי שפנו אליו. 
ג. האש מסמלת את הריב 

שעתיד להתפרץ, לפי 
נבואת יותם, בין אבימלך 

הרוצח לבין אנשי שכם 
הבוגדניים, והם ישמידו 

זה את זה. 
6.ב. הפנייה למצפון היא 

משנית לפנייה להיגיון, 
לשכל, לכדאיות. עליהם, 
ככל הנראה, סמך יותם 
יותר מאשר על מצפונם. 
6. ג. יותם סיכן את חייו 
וגילה אומץ לב בדבריו. 

הוא ידע שהוא עלול לשלם 
על כך בחייו, כיוון שגם 
אבימלך וגם אנשי שכם 

ירדפו אותו, שהרי הם רצו 
להורגו עם כל אחיו גם 

קודם. יותם, שנקלע למצב 
ללא מוצא, גילה תושייה 

והחליט לעשות צעד ממשי 
לחילוצו ממנו. 
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ֶכם?  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ א יֹוָתם ַעל ֲעִתיָדם ׁשֶ ָמה ִנּבֵ  .9

ָאְזֵני  ים ּבְ ָבִרים ָקׁשִ ֵהִטיַח ּדְ ְך ׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל יֹוָתם ִמּכָ ָמה ֶאְפׁשָ  .10
ֶכם?  י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ִטים אֹו  ּפָ אי ְלִמׁשְ ַוּדַ ם ֵלב ּבְ ְמּתֶ ל יֹוָתם, ׂשַ ַמֲהַלְך ָהֲעבֹוָדה ַעל ְמׁשַ ּבְ  .11
ַעל  נּו אֹוָתם ּבְ ּנְ ֵעיֵניֶכם. ׁשַ ְמֻיָחד ּבְ יִמים אֹו ָיִפים ּבִ ִלְפסּוִקים ַמְרׁשִ

ֶהם. ם ּבָ ַחְרּתֶ ירּו ַמּדּוַע ּבְ ה, ְוַהְסּבִ ּפֶ

ר גּוְסַטב דֹוֶרה ְדעֹון ָהַרג ֶאת ֶאָחיו / ִצּיֵ ן ּגִ ֲאִביֶמֶלְך ּבֶ

11. מומלץ להציע 
לתלמידים לבחור 

בתפקידי העצים ולקרוא 
את משל יותם בקול רם, 

קריאה מדויקת ומוטעמת. 
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ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 29-22

ֶכם  י ׁשְ ְגדּו ַאְנׁשֵ ְגָלָלּה ּבָ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ א.   .1
ֲאִביֶמֶלְך?  ּבַ

ים  ֶכם ִלְמֹנַע ֵמֲאִביֶמֶלְך ִלְגּבֹות ִמּסִ ֲעֵלי ׁשְ יַצד ִהְצִליחּו ּבַ ּכֵ ב. 
ֶכם? ן ִלׁשְ ַדְרּכָ ָהיּו ּבְ ְסָחר ׁשֶ רֹות ַהּמִ ּיְ ַ ִמּשׁ

ֶכם?  ֲעֵלי ׁשְ ט ַעל ּבַ ּלֵ ּתַ ן ֶעֶבד ְלִהׁשְ ַעל ּבֶ ַמּדּוַע ִהְצִליַח ּגַ  .2

ן ֶעֶבד ֶנֶגד ֲאִביֶמֶלְך? ַעל ּבֶ יַצד ֵהִסית ּגַ ּכֵ  .3

ר  דּותֹו של ְזֻבל, ׂשַ ּבֹות ְלִהְתַנּגְ ֲערּו, ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהּסִ ׁשַ  .4
ן ֶעֶבד? ָהִעיר, ְלַגַעל ּבֶ

ַלט ַעל  ר, ׁשָ ר – ָהָיה ְלׂשַ ַויָּׂ֧שַ  22 
ָאֶרץ. ֲאזֹוִרים ֲאָחִדים ּבָ

֣רּוַח ָרעָ֔ה – רּוַח ְמִריָבה ְוִאי   23 
ִביעּות ָרצֹון. ׂשְ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ה ָהָעֶול ׁשֶ ָל֕בֹוא ֲחמַ֖ס – ַמֲעׂשֵ  24
ל  ְדעֹון, ִיְגֹרם ְלָעְנׁשֹו ׁשֶ ִלְבֵני ּגִ

ֶכם. ֲאִביֶמֶלְך ּוַבֲעֵלי ׁשְ

ר. ּתֵ ִהְסּתַ ְרבִ֗ים – אֹוְרִבים, ָצָבא ׁשֶ ְמָאֽ  25

ְבְטחּו־֖בֹו – ֶהֱאִמינּו לֹו. ַוּיִ  26

ה. ּתֶ ִהּלּולִ֑ים – ִהּלּוָלה, ֲחִגיָגה ּוִמׁשְ  27

כֶ֔ם - ְמנּו  ִעְב֗דּו ֶאת־ַאְנׁשֵ֤י ֲחמֹו֙ר ֲאבִ֣י ׁשְ  28
הּוא ֶצֱאָצא ֲחמֹור,  ְלַעְצְמֶכם ַמְנִהיג ׁשֶ

ֶכם. ד ָהִעיר ׁשְ ְמַיּסֵ

ָאסִ֖יָרה ֶאת־ֲאִבימֶֶ֑לְך – ַאְפִסיק   29 
ְלטֹונֹו.  ֶאת ׁשִ

ָאה – ֱאֹסף ָצָבא  ֲאךָ֖ ָוֵצֽ  ַרבֶּ֥ה ְצָבֽ

ֵחם. ְוֵצא ְלִהּלָ

ה  ּמָ ָך – ַעד ּכַ ְמצָ֥א ָיֶדֽ ֲאׁשֶ֖ר ּתִ ֽ ּכַ  33
ְצִליַח. ּתַ ׁשֶ

דּוֵדי  ָעה ּגְ ים – ַאְרּבָ ֽ עָ֖ה ָראׁשִ ַאְרּבָ  34
ל  יפּו ֶאת ָהִעיר ִמּכָ ּקִ ּיַ ָצָבא, ׁשֶ

ָהֲעָבִרים.

. בֹוהַּ קֹום ּגָ ֵמעִ֖ם ַטבּּ֣ור ָהאֶָ֑רץ – ִמּמָ  37 
ֶכם. ם ָמקֹום ְלַיד ׁשְ ֵא֥לֹון ְמֽעֹוְנִנֽים – ׁשֵ

ַלַעג: ֵאיֹפה ַהֶהָעָזה  ַאיֵּ֨ה ֵא֥פֹוא פִ֨יךָ֙ – ּבְ  38
ר ֶנֶגד ֲאִביֶמֶלְך. ו, ְלַדּבֵ ָך ַעְכׁשָ ּלְ  ׁשֶ

ה בֹּ֔ו –  ֲהלֹ֨א זֶ֤ה ָהָע֙ם ֲאׁשֶ֣ר ָמאְַ֣סּתָ

ְזּתָ לֹו. ּבַ ֶזה ְצָבא ֲאִביֶמֶלְך, ׁשֶ
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ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 29-22

ֶכם  י ׁשְ ְגדּו ַאְנׁשֵ ְגָלָלּה ּבָ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ א.   .1
ֲאִביֶמֶלְך?  ּבַ

ים  ֶכם ִלְמֹנַע ֵמֲאִביֶמֶלְך ִלְגּבֹות ִמּסִ ֲעֵלי ׁשְ יַצד ִהְצִליחּו ּבַ ּכֵ ב. 
ֶכם? ן ִלׁשְ ַדְרּכָ ָהיּו ּבְ ְסָחר ׁשֶ רֹות ַהּמִ ּיְ ַ ִמּשׁ

ֶכם?  ֲעֵלי ׁשְ ט ַעל ּבַ ּלֵ ּתַ ן ֶעֶבד ְלִהׁשְ ַעל ּבֶ ַמּדּוַע ִהְצִליַח ּגַ  .2

ן ֶעֶבד ֶנֶגד ֲאִביֶמֶלְך? ַעל ּבֶ יַצד ֵהִסית ּגַ ּכֵ  .3

ר  דּותֹו של ְזֻבל, ׂשַ ּבֹות ְלִהְתַנּגְ ֲערּו, ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהּסִ ׁשַ  .4
ן ֶעֶבד? ָהִעיר, ְלַגַעל ּבֶ

ַלט ַעל  ר, ׁשָ ר – ָהָיה ְלׂשַ ַויָּׂ֧שַ  22 
ָאֶרץ. ֲאזֹוִרים ֲאָחִדים ּבָ

֣רּוַח ָרעָ֔ה – רּוַח ְמִריָבה ְוִאי   23 
ִביעּות ָרצֹון. ׂשְ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ה ָהָעֶול ׁשֶ ָל֕בֹוא ֲחמַ֖ס – ַמֲעׂשֵ  24
ל  ְדעֹון, ִיְגֹרם ְלָעְנׁשֹו ׁשֶ ִלְבֵני ּגִ

ֶכם. ֲאִביֶמֶלְך ּוַבֲעֵלי ׁשְ

ר. ּתֵ ִהְסּתַ ְרבִ֗ים – אֹוְרִבים, ָצָבא ׁשֶ ְמָאֽ  25

ְבְטחּו־֖בֹו – ֶהֱאִמינּו לֹו. ַוּיִ  26

ה. ּתֶ ִהּלּולִ֑ים – ִהּלּוָלה, ֲחִגיָגה ּוִמׁשְ  27

כֶ֔ם - ְמנּו  ִעְב֗דּו ֶאת־ַאְנׁשֵ֤י ֲחמֹו֙ר ֲאבִ֣י ׁשְ  28
הּוא ֶצֱאָצא ֲחמֹור,  ְלַעְצְמֶכם ַמְנִהיג ׁשֶ

ֶכם. ד ָהִעיר ׁשְ ְמַיּסֵ

ָאסִ֖יָרה ֶאת־ֲאִבימֶֶ֑לְך – ַאְפִסיק   29 
ְלטֹונֹו.  ֶאת ׁשִ

ָאה – ֱאֹסף ָצָבא  ֲאךָ֖ ָוֵצֽ  ַרבֶּ֥ה ְצָבֽ

ֵחם. ְוֵצא ְלִהּלָ

ה  ּמָ ָך – ַעד ּכַ ְמצָ֥א ָיֶדֽ ֲאׁשֶ֖ר ּתִ ֽ ּכַ  33
ְצִליַח. ּתַ ׁשֶ

דּוֵדי  ָעה ּגְ ים – ַאְרּבָ ֽ עָ֖ה ָראׁשִ ַאְרּבָ  34
ל  יפּו ֶאת ָהִעיר ִמּכָ ּקִ ּיַ ָצָבא, ׁשֶ

ָהֲעָבִרים.

. בֹוהַּ קֹום ּגָ ֵמעִ֖ם ַטבּּ֣ור ָהאֶָ֑רץ – ִמּמָ  37 
ֶכם. ם ָמקֹום ְלַיד ׁשְ ֵא֥לֹון ְמֽעֹוְנִנֽים – ׁשֵ

ַלַעג: ֵאיֹפה ַהֶהָעָזה  ַאיֵּ֨ה ֵא֥פֹוא פִ֨יךָ֙ – ּבְ  38
ר ֶנֶגד ֲאִביֶמֶלְך. ו, ְלַדּבֵ ָך ַעְכׁשָ ּלְ  ׁשֶ

ה בֹּ֔ו –  ֲהלֹ֨א זֶ֤ה ָהָע֙ם ֲאׁשֶ֣ר ָמאְַ֣סּתָ

ְזּתָ לֹו. ּבַ ֶזה ְצָבא ֲאִביֶמֶלְך, ׁשֶ
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ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 41-30

ַמְך  ר ָהִעיר ּתָ ֻבל ׂשַ ּזְ ּבֹות ׁשֶ ֲערּו, ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהּסִ ׁשַ  .1
ֲאִביֶמֶלְך. ּבַ

ַרד ּבֹו? ּמָ ן ֶעֶבד, ׁשֶ ַעל ּבֶ יַע ֶאת ּגַ יַצד ִהְצִליַח ֲאִביֶמֶלְך ְלַהְפּתִ ּכֵ  .2

סּוִקים 35–36.( ן ֶעֶבד? )ְראּו ּפְ ַעל ּבֶ יַצד ִהְטָעה ְזֻבל ֶאת ּגַ ּכֵ א.   .3

ר ָהִעיר, ְלַגַעל.  ים", אֹוֵמר ְזֻבל, ׂשַ ֽ ֲאָנׁשִ ֽ ָהרִ֛ים ַאתָּ֥ה רֹאֶ֖ה ּכָ ב. "אֵ֣ת צֵ֧ל ֶהֽ
ר רֹוִצים לֹוַמר  ֲאׁשֶ ט ֶזה ּכַ ּפָ ִמׁשְ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ם ּבְ ּגַ

בּו ּבֹו ֶאת  ּלְ ט ְוׁשַ ּפָ רּו ִמׁשְ ה ְלֶבָהָלתֹו. ַחּבְ ֵאין ִסּבָ הּו ׁשֶ ְלִמיׁשֶ
ּטּוי.  ַהּבִ
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ְקִריָאה  ר ָהִעיר, ּבִ ַעל ִלְזֻבל, ׂשַ ן ּגַ ין ֶעֶבד ּבֶ יָחה ּבֵ ג. ִקְראּו ֶאת ַהּשִׂ
ֶקת ּוֻמְטֶעֶמת. ְמֻדּיֶ

ַעל ַוֲאִביֶמֶלְך? ין ּגַ ְלָחָמה ּבֵ ָמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהּמִ  .4

ֶכם: ֵדי ׁשְ ין ִנְכּבְ יחֹות ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ  

ר ָהִעיר: ן ֶעֶבד ְלֵבין ְזֻבל ׂשַ ַעל ּבֶ ן ּגַ יָחה ּבֶ ר ֶאת ַהּשִׂ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
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ְקִריָאה  ר ָהִעיר, ּבִ ַעל ִלְזֻבל, ׂשַ ן ּגַ ין ֶעֶבד ּבֶ יָחה ּבֵ ג. ִקְראּו ֶאת ַהּשִׂ
ֶקת ּוֻמְטֶעֶמת. ְמֻדּיֶ

ַעל ַוֲאִביֶמֶלְך? ין ּגַ ְלָחָמה ּבֵ ָמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהּמִ  .4

ֶכם: ֵדי ׁשְ ין ִנְכּבְ יחֹות ּבֵ ר ׂשִ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ  

ר ָהִעיר: ן ֶעֶבד ְלֵבין ְזֻבל ׂשַ ַעל ּבֶ ן ּגַ יָחה ּבֶ ר ֶאת ַהּשִׂ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
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אֲבִיֶמלְֶך נֹוֵקם ּבְַאנְֵׁשי ְׁשכֶם ּוַמְׁשִמיד ֶאת 
ִמגְּדַל ְׁשכֶם 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 49-42

ֶכם? י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָפסּוק 42. ָמה ָהְיָתה ָטעּוָתם ׁשֶ נּו ּבְ ַעּיְ  .1
 

ֵצא ֵאׁש ֵמֲאִביֶמֶלְך ַוּתֹאַכל  ָמה ְנבּוַאת יֹוָתם: "ּתֵ יַצד ִהְתַקּיְ ּכֵ  .2 
ֶכם"?  ֲעֵלי ׁשְ ֶאת ּבַ

ֶכם? ל ׁשְ ָמַדת ִמְגּדַ ׁש ֲאִביֶמֶלְך ְלַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְכִסיס ִמׁשְ ֵאיֶזה ּתַ ּבְ  .3

אֲבִיֶמלְֶך ּכָבַׁש ֶאת ַהּיִּׁשּוב ֵּתבֵץ 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 57-50

ֵצא ֵאׁש... ַוּתֹאַכל ֶאת  ָמה ְנבּוַאת יֹוָתם: "ַוּתֵ ְ ּשׁ יַצד ִהְתּגַ ּכֵ א.   .1
ֲאִביֶמֶלְך"? 

ֲהִריַגת ֶאָחיו ָלֹאֶפן  ל ֲאִביֶמֶלְך ּבַ ין ֶחְטאֹו ׁשֶ ּבֵ ר ׁשֶ ׁשֶ ב. ַמהּו ַהּקֶ  
ּבֹו ָמָצא ֶאת מֹותֹו?  ׁשֶ

ֵסֶמל  ַלח – ּכְ ְזָרעֶָ֖ה ֶמֽ ַוּיִ  45 
ֵלם. ָ ָנּה ַהּשׁ ְלֻחְרּבָ

ית – ִרֽ ֶאל־ְצרִ֔יַח בֵּ֖ית אֵ֥ל ּבְ  46 
ִרית. ַעל ּבְ ֵבית ּבַ ּבְ ל ׁשֶ ְגּדָ ַהּמִ

ָלאָכה  ֵלי ַהּמְ מֹּ֜ות – ּכְ ְרּדֻ ַהּקַ  48
ים ַלֲחִטיַבת ֵעִצים. ׁשִ ּמְ ׁשַ  ַהּמְ

דֹול   ׂשֹוכַ֣ת ֵעצִ֔ים - ָעָנף ּגָ

ְלַהְסָוָאה.

ל־עֹ֮ז – ִמְבָצר ָחָזק. ִמְגּדַ  51

פֶַּ֥לח רֶֶ֖כב – ָהֶאֶבן ָהֶעְליֹוָנה   53 
ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ל ָהֵריַחִים, ׁשֶ  ׁשֶ

ּנֹוֲהִגים לֹוַמר ַעל  ּטּוי ׁשֶ ן ַיִין" הּוא ּבִ "ֹחֶמץ ּבֶ  .2
יו  ַמֲעׂשָ ל ָאִביו, ּבְ מֹו ַהּטֹוב ׁשֶ ׁש ֶאת ׁשְ ַבּיֵ ן ַהּמְ ּבֵ

ּנּוי ֶזה ֶאת ֲאִביֶמֶלְך? יַצד הֹוֵלם ּכִ ָהָרִעים. ּכֵ

ֶהם  ׁשּו ָבּ ְמּ ַתּ ִהְשׁ  ֵרַחִים ׁשֶ
ֹוְפִטים ִלְטִחיַנת ֶקַמח ְתקּוַפת ַהּשׁ ִבּ

ֶכב  ֶאֶבן ׁשֶ

ֶאֶבן ֶרֶכב 

1. אבימלך הרג את שבעים 
אחיו על אבן אחת, ונהרג 

מאבן פלח רכב אחת. 

אפשר לשאול: היכן הניחו 
את גרעיני החיטה? מה 
תפקידה של אבן הרכב?

  

יִפְָּתח הַּגִלְעִָדי

נִלְחָם ּבְעַּמֹון



  

יִפְָּתח הַּגִלְעִָדי

נִלְחָם ּבְעַּמֹון



ֶּפֶרק י 
 הָעַּמֹונִים ַמכְִריזִים ִמלְחָָמה עַל הַּגִלְעָד 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 18-17

ַעּמּוד 128.   ה ּבְ ּפָ ַמּ ֵהָעְזרּו ּבַ  .1

ְלָחָמה? ָרֵאל ַלּמִ ֵני ִיׂשְ א. ַמּדּוַע ֶנֶאְספּו ּבְ

ין  ְלָחָמה ּבֵ ְכסּוְך ְוַהּמִ מּו ַהּסִ ָרֵאל ִהְתַקּיְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאיֶזה ֵחֶלק ׁשֶ ב. ּבְ
ח? ַעּמֹון ְלִיְפּתָ

ַעם? ג. ִמי ָהָיה ָהאֹוֵיב ַהּפַ

ְלָעד? ֶבט ִנְמֵצאת ָרמֹות ּגִ ְתחּום ֵאיֶזה ׁשֵ ַעּמּוד 71. ּבִ ה ּבְ ּפָ פּו ַלּמַ ְפּדְ ד. ּדַ

ל  ַקּבֵ ּיְ ָרס ְלִמי ׁשֶ יעּו ּפְ ְלָעד ִהּצִ ֵרי ּגִ ּשָׂ ְך ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּכָ ֲערּו ָמה ֶאְפׁשָ ׁשַ  .2
ְלָחָמה מּול ַעּמֹון?  ָעָליו ְלַנֵהל ֶאת ַהּמִ

 ֶּפֶרק יא 

 זְִקנֵי ּגִלְעָד ּבֲָחרּו ּבְיִפְָּתח לְהֹוִׁשיַע 
ֶאת ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִמּיַד עַּמֹון 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 11-1 

ְמָצא  ּנִ יר ֶאת ָהִאיׁש ׁשֶ ֶפֶרק ֶזה ַנּכִ  ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ  ַמְתִאים ְלהֹוׁשִ

ד ַעּמֹון.  ִמּיַ

ח  ל ִיְפּתָ ה ׁשֹוֶנה ְמקֹומֹו ׁשֶ ּמֶ א.  ּבַ  .1 
ַאר  ל ׁשְ קֹוָמם ׁשֶ ָחה ִמּמְ ּפָ ׁשְ ּמִ  ּבַ

ֶאָחיו? 

ְלָחָמה. ֲעקוּ֙ – ֶנֶאְספּו ַלּמִ ֽ ּצָ ַוּיִ  17 
ְלָעד,  ּגִ ִעיר ּבַ ה – ּבָ ֽ ְצּפָ ּמִ  ּבַ

ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ

ָיחֵ֔ל – ַיְתִחיל.  18 

ְלָעד  ְלָעדִ֗י – ֵמֶאֶרץ ּגִ ַהּגִ  1 
ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ  ׁשֶ

יץ ְוַרב ּכֹוַח. בֹּ֣ור חִַ֔יל – ַאּמִ  ּגִ

ֹוֶכֶבת ִעם  ה ַהּשׁ ָ  זֹונָ֑ה – ִאׁשּ

לּום. ׁשְ מּוַרת ּתַ ָבִרים ּתְ  ּגְ
ל ֶאָחד  נֹו ׁשֶ ְלעָ֖ד - ּבְ  ּגִ

ְלָעד. ֵדי ַהּגִ ְכּבְ ִמּנִ

ל  ַקּבֵ א־ִתְנחַ֣ל – ֹלא ּתְ לֹֽ  2 
ּיֹוִריׁש  ה, ׁשֶ ירּוׁשָ  ַנֲחָלה ּבִ
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3. כפי הנראה, מול כוחם 
המאורגן של העמונים, 
לא היה בנמצא מועמד 

שהעז לקבל על עצמו את 
המשימה.
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יַע ַעל  ּפִ ָחה ַמׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶלד ּבַ ל ַהּיֶ קֹומֹו ׁשֶ ּמְ ָיֵמינּו טֹוֲעִנים ׁשֶ ב. ּבְ
ח  ל ִיְפּתָ יַע ְמקֹומֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ָהָיה ָיכֹול ְלַהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ָאְפיֹו. ׁשַ

ָחה ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ְוָאְפיֹו?  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ָבם ׁשֶ ח ּדֹוֶמה ְלַמּצָ ל ִיְפּתָ בֹו ׁשֶ ה ָהָיה ַמּצָ ּמֶ ּבַ א.   .2
ֶאֶרץ טֹוב?  ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ּבְ ׁשֶ

ין  ֲעָמדֹו ּבֵ ֶאֶרץ טֹוב ִמּמַ ח ּבְ ל ִיְפּתָ ה ָהָיה ׁשֹוֶנה ַמֲעָמדֹו ׁשֶ ּמֶ ב. ּבַ
ְחּתֹו?  ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ

ן. א ּוַמּתָ ח ִהְתַנֵהל ַמּשָׂ ְלָעד ְוִיְפּתָ ין ִזְקֵני ּגִ ּבֵ  .3
ח: "ְוָהיִ֥יָת  ְלָעד ְלִיְפּתָ ל ִזְקֵני ּגִ ָעָתם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ַהּצָ ּמֶ ּבַ א.   
ד"?  בֵ֥י ִגְלָעֽ ׁשְ ה: "ְוָהיִ֤יָת לָּ֨נוּ֙ ְלרֹ֔אׁש ְלכֹ֖ל יֹֽ ִנּיָ ְ ָעָתם ַהּשׁ לָּ֖נּו ְלָקצִ֑ין" ֵמַהּצָ

ָבָריו ְלִזְקֵני  ח ִמּדְ ל ִיְפּתָ כּונֹות ָהֹאִפי ׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ּתְ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ְלָעד?  ּגִ

ֵקִנים ִלְהיֹות ְלָקִצין?  ַעת ַהּזְ ַהּצָ ח ּבְ ק ִיְפּתָ ּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ִהְסּתַ ׁשַ  .4

ָבִטים ָהָיה  ְ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ׁשֶ ְבִטית. ַהּקֶ ֶרת ׁשִ ִמְסּגֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֹוְפִטים ָחיּו ּבְ יֵמי ַהּשׁ ּבִ
ִנְפָרד.  ֶבט ִנֵהל ֶאת ִעְנָיָניו ּבְ ל ׁשֵ ל ַמְנִהיג ְמַאֵחד. ּכָ ְלטֹון ׁשֶ רֹוֵפף ְולֹא ָהָיה ׁשִ
ִסְכסּוִכים  ּפֹט ּבְ ְפִקיֵדיֶהם ָהָיה ִלׁשְ ֶאָחד ִמּתַ ֵקִנים", ׁשֶ ֶבט ָהיּו "ַהּזְ ֵ ַמְנִהיֵגי ַהּשׁ

ל  ם ִעְנָינֹו ׁשֶ ּגַ יַח ׁשֶ ר ְלַהּנִ ֶבט. ֶאְפׁשָ ֵ י ַהּשׁ ָחה ּוֵבין ַאְנׁשֵ ּפָ ׁשְ תֹוְך ַהּמִ ׁשֹוִנים ּבְ
ְחּתֹו.  ּפַ ח ָצִריְך ַלֲעזֹב ֶאת ַנֲחַלת ִמׁשְ ְפּתָ ּיִ ְסקּו ׁשֶ ח הּוָבא ִלְפֵניֶהם ְוֵהם ּפָ ִיְפּתָ

ד ֶאת  גָֹרׁש. הּוא ִאּבֵ י ָלִאיׁש ַהְמּ קׁשִ רּוְך ּבְ ְבטֹו ָהָיה ּכָ ִ ֲחָלתֹו ּוִמּשׁ רּוׁש ָאָדם ִמּנַ ּגֵ
ָעָיה  ִציָעה אֹו ּבְ ִמְקֶרה ַמֲחָלה, ּפְ ְחּתֹו ּבְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ִמיַכת ּבְ ְרָנָסתֹו ְוֶאת ּתְ ְמקֹור ּפַ
י  ֲעׂשֵ ְרְנסּו ִמּמַ ִבים ְוִהְתּפַ ָ י ְמֻיּשׁ ְלּתִ ֲאזֹוִרים ּבִ צּו ּבַ ים ִהְתַקּבְ גָֹרׁשִ ְרָנָסה. ַהּמְ ּפַ ּבַ
מֹו ָזָהב,  ּלֹא ָהיּו ָלֶהם ֲאָדמֹות, ְולֹא ְרכּוׁש ּכְ יָון ׁשֶ ּנּו "ֵריִקים", ִמּכֵ ׁשֹד. ֵהם ּכֻ

ֶסף ַוֲעָדִרים.  ּכֶ

פּו. ֤טּו – ִהְתַאּסְ ְתַלּקְ ֽ ַוּיִ  3 
 ֲאָנׁשִ֣ים ֵריקִ֔ים – ַחְסֵרי ְרכּוׁש, 

ִדים.  ְכּבָ  ַהֶהֶפְך ִמּנִ

ֹו – ָיְצאּו ִעּמֹו ִלְתִקיפֹות ׁשֹד  ְֽצ֖אּו ִעּמֽ ַוּיֵ

ָכר. מּוַרת ׂשָ ּתְ

ֲעֹבר ְזַמן. מִ֑ים – ּכַ ִמּיָ  4

ְנִהיִגים. ִזְקנֵ֣י ִגְלעָ֔ד – ַהּמַ  5

אׁש – ְלַמְנִהיג. ְלרֹֽ  9

ינֹותֵ֔ינּו – ִיְהֶיה ֵעד  ֽ ְיהוָ֗ה ִיְֽהיֶ֤ה ׁשֹמֵ֨עַ֙ ּבֵ  10

1. ב. יש להניח שהתנהגות 
האחים שדחו את יפתח 

והתייחסו אליו כאל נחות, 
דחפה אותו להוכיח את 
עצמו ולהגיע להישגים 

רבים מאחיו. 
2. א. הם חיים כפליטים 

מחוץ למסגרת השבט 
והמשפחה. היו ביניהם 

כאלה שאיבדו את רכושם, 
או הסתבכו במעשה פלילי. 

ב. התלמידים יראו את 
הניגוד בין מצבו הנחות 
בקרב בני משפחתו לבין 
מצבו הרם, כמנהיג רצוי 

ומקובל בארץ טוב.
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יַע ַעל  ּפִ ָחה ַמׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶלד ּבַ ל ַהּיֶ קֹומֹו ׁשֶ ּמְ ָיֵמינּו טֹוֲעִנים ׁשֶ ב. ּבְ
ח  ל ִיְפּתָ יַע ְמקֹומֹו ׁשֶ ּפִ יַצד ָהָיה ָיכֹול ְלַהׁשְ ֲערּו, ּכֵ ָאְפיֹו. ׁשַ

ָחה ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ְוָאְפיֹו?  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ָבם ׁשֶ ח ּדֹוֶמה ְלַמּצָ ל ִיְפּתָ בֹו ׁשֶ ה ָהָיה ַמּצָ ּמֶ ּבַ א.   .2
ֶאֶרץ טֹוב?  ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ּבְ ׁשֶ

ין  ֲעָמדֹו ּבֵ ֶאֶרץ טֹוב ִמּמַ ח ּבְ ל ִיְפּתָ ה ָהָיה ׁשֹוֶנה ַמֲעָמדֹו ׁשֶ ּמֶ ב. ּבַ
ְחּתֹו?  ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ

ן. א ּוַמּתָ ח ִהְתַנֵהל ַמּשָׂ ְלָעד ְוִיְפּתָ ין ִזְקֵני ּגִ ּבֵ  .3
ח: "ְוָהיִ֥יָת  ְלָעד ְלִיְפּתָ ל ִזְקֵני ּגִ ָעָתם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ַהּצָ ּמֶ ּבַ א.   
ד"?  בֵ֥י ִגְלָעֽ ׁשְ ה: "ְוָהיִ֤יָת לָּ֨נוּ֙ ְלרֹ֔אׁש ְלכֹ֖ל יֹֽ ִנּיָ ְ ָעָתם ַהּשׁ לָּ֖נּו ְלָקצִ֑ין" ֵמַהּצָ

ָבָריו ְלִזְקֵני  ח ִמּדְ ל ִיְפּתָ כּונֹות ָהֹאִפי ׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ּתְ ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ְלָעד?  ּגִ

ֵקִנים ִלְהיֹות ְלָקִצין?  ַעת ַהּזְ ַהּצָ ח ּבְ ק ִיְפּתָ ּפֵ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ִהְסּתַ ׁשַ  .4

ָבִטים ָהָיה  ְ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ׁשֶ ְבִטית. ַהּקֶ ֶרת ׁשִ ִמְסּגֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֹוְפִטים ָחיּו ּבְ יֵמי ַהּשׁ ּבִ
ִנְפָרד.  ֶבט ִנֵהל ֶאת ִעְנָיָניו ּבְ ל ׁשֵ ל ַמְנִהיג ְמַאֵחד. ּכָ ְלטֹון ׁשֶ רֹוֵפף ְולֹא ָהָיה ׁשִ
ִסְכסּוִכים  ּפֹט ּבְ ְפִקיֵדיֶהם ָהָיה ִלׁשְ ֶאָחד ִמּתַ ֵקִנים", ׁשֶ ֶבט ָהיּו "ַהּזְ ֵ ַמְנִהיֵגי ַהּשׁ

ל  ם ִעְנָינֹו ׁשֶ ּגַ יַח ׁשֶ ר ְלַהּנִ ֶבט. ֶאְפׁשָ ֵ י ַהּשׁ ָחה ּוֵבין ַאְנׁשֵ ּפָ ׁשְ תֹוְך ַהּמִ ׁשֹוִנים ּבְ
ְחּתֹו.  ּפַ ח ָצִריְך ַלֲעזֹב ֶאת ַנֲחַלת ִמׁשְ ְפּתָ ּיִ ְסקּו ׁשֶ ח הּוָבא ִלְפֵניֶהם ְוֵהם ּפָ ִיְפּתָ

ד ֶאת  גָֹרׁש. הּוא ִאּבֵ י ָלִאיׁש ַהְמּ קׁשִ רּוְך ּבְ ְבטֹו ָהָיה ּכָ ִ ֲחָלתֹו ּוִמּשׁ רּוׁש ָאָדם ִמּנַ ּגֵ
ָעָיה  ִציָעה אֹו ּבְ ִמְקֶרה ַמֲחָלה, ּפְ ְחּתֹו ּבְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ִמיַכת ּבְ ְרָנָסתֹו ְוֶאת ּתְ ְמקֹור ּפַ
י  ֲעׂשֵ ְרְנסּו ִמּמַ ִבים ְוִהְתּפַ ָ י ְמֻיּשׁ ְלּתִ ֲאזֹוִרים ּבִ צּו ּבַ ים ִהְתַקּבְ גָֹרׁשִ ְרָנָסה. ַהּמְ ּפַ ּבַ
מֹו ָזָהב,  ּלֹא ָהיּו ָלֶהם ֲאָדמֹות, ְולֹא ְרכּוׁש ּכְ יָון ׁשֶ ּנּו "ֵריִקים", ִמּכֵ ׁשֹד. ֵהם ּכֻ

ֶסף ַוֲעָדִרים.  ּכֶ

פּו. ֤טּו – ִהְתַאּסְ ְתַלּקְ ֽ ַוּיִ  3 
 ֲאָנׁשִ֣ים ֵריקִ֔ים – ַחְסֵרי ְרכּוׁש, 

ִדים.  ְכּבָ  ַהֶהֶפְך ִמּנִ

ֹו – ָיְצאּו ִעּמֹו ִלְתִקיפֹות ׁשֹד  ְֽצ֖אּו ִעּמֽ ַוּיֵ

ָכר. מּוַרת ׂשָ ּתְ

ֲעֹבר ְזַמן. מִ֑ים – ּכַ ִמּיָ  4

ְנִהיִגים. ִזְקנֵ֣י ִגְלעָ֔ד – ַהּמַ  5

אׁש – ְלַמְנִהיג. ְלרֹֽ  9

ינֹותֵ֔ינּו – ִיְהֶיה ֵעד  ֽ ְיהוָ֗ה ִיְֽהיֶ֤ה ׁשֹמֵ֨עַ֙ ּבֵ  10

1. ב. יש להניח שהתנהגות 
האחים שדחו את יפתח 

והתייחסו אליו כאל נחות, 
דחפה אותו להוכיח את 
עצמו ולהגיע להישגים 

רבים מאחיו. 
2. א. הם חיים כפליטים 

מחוץ למסגרת השבט 
והמשפחה. היו ביניהם 

כאלה שאיבדו את רכושם, 
או הסתבכו במעשה פלילי. 

ב. התלמידים יראו את 
הניגוד בין מצבו הנחות 
בקרב בני משפחתו לבין 
מצבו הרם, כמנהיג רצוי 

ומקובל בארץ טוב.
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ְדעֹון?  ל ּגִ ּנּויֹו ׁשֶ ח ִמּמִ ל ִיְפּתָ ה ׁשֹוֶנה ִמּנּויֹו ׁשֶ ּמֶ ּבַ  .5

ֹוֶנה?  ח. ָמה ַהּדֹוֶמה ּוָמה ַהּשׁ וּו ֶאת ִמּנּוי ֲאִביֶמֶלְך ְלִמּנּוי ִיְפּתָ 6. ַהׁשְ
ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ּבְִפסּוִקים 28-12 ְמסָֻּפר

ה  ֵאין ִסּבָ ְכְנעֹו ׁשֶ ִליִחים ְלֶמֶלְך ַעּמֹון ְלַנּסֹות ְלׁשַ ַלח ׁשְ ח ׁשָ ִיְפּתָ
ְבׁשּו  ה ּכָ יֵמי מׁשֶ ּבִ ָרֵאל ְלַעּמֹון. ֶמֶלְך ַעּמֹון ָטַען ׁשֶ ין ִיׂשְ ְלִמְלָחָמה ּבֵ

ָבר  ן ַהּדָ ּלֹא ּכֵ יר ׁשֶ ח ִהְסּבִ ְמֶלֶכת ַעּמֹון. ִיְפּתָ ָטִחים ִמּמַ ָרֵאל ׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֵדי ָהֱאֹמִרי.  ׁשּו ִמּיְ לּו ִנְכּבְ ָטִחים ַהּלָ ְ ַהּשׁ ְוׁשֶ

ִמְלָחָמה ֶנֶגד ַעּמֹון? ד ּבְ ח ִמּיָ ַתח ִיְפּתָ ֲערּו ַמּדּוַע לֹא ּפָ ׁשַ

 
ַמַּפת ַהִּמְלָחָמה ְּבַעּמֹון

6. גם אבימלך וגם יפתח 
רצו להנהיג, אך בעוד 

אבימלך היה רודף שררה, 
יפתח שואף להיות מנהיג 

כדי שיעשה צדק לאחר 
השפלתו בידי אחיו. 

בהתייחס לפס' 28-12:
1. ניסיון לפתור את 

הסכסוך ללא שפיכות 
דמים ע"י משא ומתן.

2. משא ומתן אורך 
זמן המאפשר ליפתח 

התארגנות. 
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יִפְָּתח נַָדר נֶֶדר לִפְנֵי צֵאתֹו לִַּמלְחָָמה 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 40-29

ח ֵמֱאלִֹהים? ל ִיְפּתָ ׁשֹו ׁשֶ ַמהּו ְמֻבּקָ א.   .1

ׁשֹו? ן לֹו ֶאת ְמֻבּקָ ח ַלֲעׂשֹות, ִאם ֱאלִֹהים ִיּתֵ ב ִיְפּתָ ב. ָמה ִמְתַחּיֵ

סּוק 12 ּוָפסּוק 13. ָמה ָהָיה  ֶרק כב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ נּו ּבְ ג. ַעּיְ
ֶדר?  ַדר ֶאת ַהּנֶ ּנָ ח ִלְפֵני ׁשֶ יר ְלִיְפּתָ ָראּוי ְלַהְזּכִ

ָאִביָה ָנַדר ְלַהְקִריב  ר נֹוַדע ָלּה ׁשֶ ֲאׁשֶ ח ּכַ ת ִיְפּתָ יַצד ְמִגיָבה ּבַ ּכֵ  .2
אֹוָתּה ֶלֱאלִֹהים? 

ַעם  רֹון ּבְ ח ְלֵסֶמל ּוְלִזּכָ ת ִיְפּתָ ָרֵאל ֶאת ּבַ נֹות ִיׂשְ יַצד ָהְפכּו ּבְ ּכֵ  .3
ָרֵאל?  ִיׂשְ

ח ַעל  ל ִיְפּתָ ר ְלִנְצחֹונֹו ׁשֶ ַסּפֵ יׁש ַהּמְ סּוִקים ַמְקּדִ ה ּפְ ּמָ ְדקּו ּכַ ּבִ א.   .4
ֶדר? יׁש ְלִסּפּור ִקּיּום ַהּנֶ סּוִקים הּוא ַמְקּדִ ה ּפְ ֵני ַעּמֹון ְוַכּמָ ּבְ

ר ֵאינֹו ְמָפֵרט ֶאת ִסּפּור  ַסּפֵ ֵער ַמּדּוַע ַהּמְ ב. ַהִאם ּתּוְכלּו ְלׁשַ
ח?  ַדר ִיְפּתָ ּנָ ֶדר ׁשֶ חֹון ַעל ַעּמֹון, ֲאָבל ְמָפֵרט ֶאת ִסּפּור ַהּנֶ ּצָ ַהּנִ

תֹו הּוא ָיכֹול ִלְנּדֹר  ׁשָ ּקָ יַע ַעל ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ֶאת ּבַ ּפִ ר ָאָדם רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ַהּנֹוֵדר עֹוֵרְך ִעם ֱאלִֹהים.  בּוָעה, ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ם ְמֻלּוֶ ֶדר הּוא ֵמֵעין ֶהְסּכֵ ֶנֶדר. ַהּנֶ

ֱאלִֹהים  ְתַנאי ׁשֶ ּלֹו ֶלֱאלִֹהים, ּבִ ֶ הּו ִמּשׁ ֶ ֶדר ָלֵתת ַמּשׁ ב נֹוֵדר ַהּנֶ ם ִמְתַחּיֵ ֶהְסּכֵ ּבַ
ֵני  ל ֶנֶדר. ּבְ ִלים ָאסּור ְלַבּטֵ ֻקּבָ ים ַהּמְ תֹו. ְלִפי ַהּנַֹהג ְוַהֻחּקִ ׁשָ ּקָ א ֶאת ּבַ ְיַמּלֵ

ֶדר ֱאלִֹהים  ם ֶאת ַהּנֶ ֵאינֹו ְמַקּיֵ י ׁשֶ ּמִ ֲאִמיִנים, ׁשֶ ָהָאָדם ֶהֱאִמינּו, ַוֲעַדִין ֵיׁש ַהּמַ
ַמֲעִניׁשֹו.

ֶהם ֶהֱאִמינּו.  ּבָ ן ָאָדם ְלֵאִלים ׁשֶ ִהְקִריבּו ָקְרּבַ ֲאזֹוֵרנּו ׁשֶ ים ּבַ ָיִמים ְקדּוִמים ָהיּו ַעּמִ  ּבְ
ים ְרחֹוקֹות.  י ְלִעּתִ ן ָאָדם, ִאם ּכִ ה ְוִהְקִריבּו ַאף ֵהם ָקְרּבַ ים ֵאּלֶ עּו ֵמַעּמִ ּפְ ָרֵאל ֻהׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

בּוָרה. ֣רּוַח ְיהוָ֔ה – רּוַח ּגְ  29

ְלתֵ֤י ֵביִת֙י  ְוָהיָ֣ה ַהּיֹוצֵ֗א ֲאׁשֶ֨ר ֵיצֵ֜א ִמּדַ  31
ַני  ל ֶאת ּפָ בֹוא ְלַקּבֵ ּיָ ִלְקָראתִ֔י – ִמי ׁשֶ

 ִראׁשֹון.
ן  ֲעִליתִ֖יהּו עָֹלֽה – ַאֲעֶלה אֹותֹו ָקְרּבָ ְוַהֽ

חֹון. ּצָ תֹוָדה ַלה' ַעל ַהּנִ ּכְ

ַרְמּתָ  ְלּתָ אֹוִתי, ּגָ ַהְכרֵַ֣ע ִהְכַרְעתִִּ֔ני – ִהּפַ  35
ְברֹון ֵלב.  ִלי ׁשִ

ְכרָ֑י – ֵהֵבאת ָעַלי ָאסֹון. עֹֽ  ְואַּ֖תְ ָהיִ֣ית ּבְ

י  י ֶאת ּפִ ַתְחּתִ צִ֤יִתי ִפ֙י ֶאל־ְיהוָ֔ה – ּפָ ּפָ

י.  ְוָנַדְרּתִ
ּוב – ֹלא אּוַכל  ְולֹ֥א אּוכַ֖ל ָלׁשֽ

ְלִהְתָחֵרט.

י. ח ִלי ְלַנְפׁשִ י – ַהּנַ ַהְרפֵּ֨ה ִממֶּּ֜נִ  37 
 ְוָיַֽרְדתִּ֣י – ֲאׁשֹוֵטט

ּלֹא  ה ַעל ׁשֶ תּולַ֔י – ֶאְבּכֶ ֙ה ַעל־ּבְ ְוֶאְבּכֶ

ָחה ְוֹלא ִיְהיּו ִלי ְיָלִדים. ּפָ ם ִמׁשְ  ֲאַקּיֵ
ָנה. מִ֣ים ׀ ָימִ֗יָמה – ַאַחת ְלׁשָ ִמּיָ

1. ג. סיפור עקדת יצחק 
מלמד על התנגדות התורה 

להעלאת קרבן אדם, 
שהיה מקובל בימים 

קדומים בעמים אחרים. 

4. ב. אפשר לבקש את 
התלמידים להשוות 

את המגמה של המספר 
לצמצם בפרטים על 

הניצחון על עמון 
לסיפורים מפורטים 

על ניצחונם של אהוד 
על המואבים, ברק על 

הכנענים וגדעון על 
המדיינים. המספר מדווח 

בקצרה על הישועה, כי 
יש לו עניין להבליט את 
סיפור הנדר. כך מעמיד 
המספר במרכז הסיפור 

את אסונו של יפתח, ומציג 
אותו כאדם פזיז המסתבך 
בנדר קרבן אדם שהתורה 

מגנה אותו. 



שופטים פרק יא � 129

יִפְָּתח נַָדר נֶֶדר לִפְנֵי צֵאתֹו לִַּמלְחָָמה 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 40-29

ח ֵמֱאלִֹהים? ל ִיְפּתָ ׁשֹו ׁשֶ ַמהּו ְמֻבּקָ א.   .1

ׁשֹו? ן לֹו ֶאת ְמֻבּקָ ח ַלֲעׂשֹות, ִאם ֱאלִֹהים ִיּתֵ ב ִיְפּתָ ב. ָמה ִמְתַחּיֵ

סּוק 12 ּוָפסּוק 13. ָמה ָהָיה  ֶרק כב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ נּו ּבְ ג. ַעּיְ
ֶדר?  ַדר ֶאת ַהּנֶ ּנָ ח ִלְפֵני ׁשֶ יר ְלִיְפּתָ ָראּוי ְלַהְזּכִ

ָאִביָה ָנַדר ְלַהְקִריב  ר נֹוַדע ָלּה ׁשֶ ֲאׁשֶ ח ּכַ ת ִיְפּתָ יַצד ְמִגיָבה ּבַ ּכֵ  .2
אֹוָתּה ֶלֱאלִֹהים? 

ַעם  רֹון ּבְ ח ְלֵסֶמל ּוְלִזּכָ ת ִיְפּתָ ָרֵאל ֶאת ּבַ נֹות ִיׂשְ יַצד ָהְפכּו ּבְ ּכֵ  .3
ָרֵאל?  ִיׂשְ

ח ַעל  ל ִיְפּתָ ר ְלִנְצחֹונֹו ׁשֶ ַסּפֵ יׁש ַהּמְ סּוִקים ַמְקּדִ ה ּפְ ּמָ ְדקּו ּכַ ּבִ א.   .4
ֶדר? יׁש ְלִסּפּור ִקּיּום ַהּנֶ סּוִקים הּוא ַמְקּדִ ה ּפְ ֵני ַעּמֹון ְוַכּמָ ּבְ

ר ֵאינֹו ְמָפֵרט ֶאת ִסּפּור  ַסּפֵ ֵער ַמּדּוַע ַהּמְ ב. ַהִאם ּתּוְכלּו ְלׁשַ
ח?  ַדר ִיְפּתָ ּנָ ֶדר ׁשֶ חֹון ַעל ַעּמֹון, ֲאָבל ְמָפֵרט ֶאת ִסּפּור ַהּנֶ ּצָ ַהּנִ

תֹו הּוא ָיכֹול ִלְנּדֹר  ׁשָ ּקָ יַע ַעל ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ֶאת ּבַ ּפִ ר ָאָדם רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ַהּנֹוֵדר עֹוֵרְך ִעם ֱאלִֹהים.  בּוָעה, ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ם ְמֻלּוֶ ֶדר הּוא ֵמֵעין ֶהְסּכֵ ֶנֶדר. ַהּנֶ

ֱאלִֹהים  ְתַנאי ׁשֶ ּלֹו ֶלֱאלִֹהים, ּבִ ֶ הּו ִמּשׁ ֶ ֶדר ָלֵתת ַמּשׁ ב נֹוֵדר ַהּנֶ ם ִמְתַחּיֵ ֶהְסּכֵ ּבַ
ֵני  ל ֶנֶדר. ּבְ ִלים ָאסּור ְלַבּטֵ ֻקּבָ ים ַהּמְ תֹו. ְלִפי ַהּנַֹהג ְוַהֻחּקִ ׁשָ ּקָ א ֶאת ּבַ ְיַמּלֵ

ֶדר ֱאלִֹהים  ם ֶאת ַהּנֶ ֵאינֹו ְמַקּיֵ י ׁשֶ ּמִ ֲאִמיִנים, ׁשֶ ָהָאָדם ֶהֱאִמינּו, ַוֲעַדִין ֵיׁש ַהּמַ
ַמֲעִניׁשֹו.

ֶהם ֶהֱאִמינּו.  ּבָ ן ָאָדם ְלֵאִלים ׁשֶ ִהְקִריבּו ָקְרּבַ ֲאזֹוֵרנּו ׁשֶ ים ּבַ ָיִמים ְקדּוִמים ָהיּו ַעּמִ  ּבְ
ים ְרחֹוקֹות.  י ְלִעּתִ ן ָאָדם, ִאם ּכִ ה ְוִהְקִריבּו ַאף ֵהם ָקְרּבַ ים ֵאּלֶ עּו ֵמַעּמִ ּפְ ָרֵאל ֻהׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

בּוָרה. ֣רּוַח ְיהוָ֔ה – רּוַח ּגְ  29

ְלתֵ֤י ֵביִת֙י  ְוָהיָ֣ה ַהּיֹוצֵ֗א ֲאׁשֶ֨ר ֵיצֵ֜א ִמּדַ  31
ַני  ל ֶאת ּפָ בֹוא ְלַקּבֵ ּיָ ִלְקָראתִ֔י – ִמי ׁשֶ

 ִראׁשֹון.
ן  ֲעִליתִ֖יהּו עָֹלֽה – ַאֲעֶלה אֹותֹו ָקְרּבָ ְוַהֽ

חֹון. ּצָ תֹוָדה ַלה' ַעל ַהּנִ ּכְ

ַרְמּתָ  ְלּתָ אֹוִתי, ּגָ ַהְכרֵַ֣ע ִהְכַרְעתִִּ֔ני – ִהּפַ  35
ְברֹון ֵלב.  ִלי ׁשִ

ְכרָ֑י – ֵהֵבאת ָעַלי ָאסֹון. עֹֽ  ְואַּ֖תְ ָהיִ֣ית ּבְ

י  י ֶאת ּפִ ַתְחּתִ צִ֤יִתי ִפ֙י ֶאל־ְיהוָ֔ה – ּפָ ּפָ

י.  ְוָנַדְרּתִ
ּוב – ֹלא אּוַכל  ְולֹ֥א אּוכַ֖ל ָלׁשֽ

ְלִהְתָחֵרט.

י. ח ִלי ְלַנְפׁשִ י – ַהּנַ ַהְרפֵּ֨ה ִממֶּּ֜נִ  37 
 ְוָיַֽרְדתִּ֣י – ֲאׁשֹוֵטט

ּלֹא  ה ַעל ׁשֶ תּולַ֔י – ֶאְבּכֶ ֙ה ַעל־ּבְ ְוֶאְבּכֶ

ָחה ְוֹלא ִיְהיּו ִלי ְיָלִדים. ּפָ ם ִמׁשְ  ֲאַקּיֵ
ָנה. מִ֣ים ׀ ָימִ֗יָמה – ַאַחת ְלׁשָ ִמּיָ

1. ג. סיפור עקדת יצחק 
מלמד על התנגדות התורה 

להעלאת קרבן אדם, 
שהיה מקובל בימים 

קדומים בעמים אחרים. 

4. ב. אפשר לבקש את 
התלמידים להשוות 

את המגמה של המספר 
לצמצם בפרטים על 

הניצחון על עמון 
לסיפורים מפורטים 

על ניצחונם של אהוד 
על המואבים, ברק על 

הכנענים וגדעון על 
המדיינים. המספר מדווח 

בקצרה על הישועה, כי 
יש לו עניין להבליט את 
סיפור הנדר. כך מעמיד 
המספר במרכז הסיפור 

את אסונו של יפתח, ומציג 
אותו כאדם פזיז המסתבך 
בנדר קרבן אדם שהתורה 

מגנה אותו. 



130 � שופטים פרק יב

ֶּפֶרק יב

ִסכְסּוְך ּבֵין ּבְנֵי אֶפְַריִם לְיִפְָּתח

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 7-1

ח. ֵני ֶאְפַרִים ְלִיְפּתָ ין ּבְ ַמּדּוַע ִהְתעֹוֵרר ִסְכסּוְך ּבֵ א.   .1

ָהָיה ִלְבֵני ֶאְפַרִים ִעם  ְכסּוְך ׁשֶ יר ִסְכסּוְך ֶזה ֶאת ַהּסִ ה ַמְזּכִ ּמֶ ב. ּבַ
ְדעֹון?  ּגִ

ח? י ִיְפּתָ ַלּפֵ ֵני ֶאְפַרִים ּכְ יַצד ִהְתַנֲהגּו ּבְ ג. ּכֵ

ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ְדעֹון. ּכִ ח ִלְתׁשּוַבת ּגִ ׁשּוַבת ִיְפּתָ וּו ֶאת ּתְ א. ַהׁשְ   .2

י ֶאְפַרִים. ִמְצאּו  ח ְלַאְנׁשֵ ֙י", אֹוֵמר ִיְפּתָ ב. "ָוָֽאשִׂ֨יָמה ַנְפׁשִ֤י ְבַכּפִ
ְבֵרי יֹוָתם ַעל ָאִביו  ף ְלִבּטּוי ֶזה, ִמּתֹוְך ּדִ ּטּוי ִנְרּדָ ְוַהֲעִתיקּו ּבִ

סּוק 17. ֶפֶרק ט, ּפָ ּבְ

כּונֹות  ח ַעל ּתְ ְדעֹון ְלִיְפּתָ ין ּגִ ָוָאה ּבֵ ר ִלְלֹמד ֵמַהַהׁשְ ג. ָמה ֶאְפׁשָ
ְנִהיִגים?  ֵני ַהּמַ ל ׁשְ ֹונֹות ׁשֶ ָהֹאִפי ַהּשׁ

יַצד ָהָיה ָיכֹול ִלְמנַֹע ִמְלָחָמה זֹו? ח לֹא ָמַנע ִמְלֶחֶמת ַאִחים; ּכֵ ִיְפּתָ א.   .3

ִמְלֶחֶמת ַאִחים? ב. ָמה ַרע ּבְ

ְולָ֨נוּ֙ לֹ֤א ָקרָ֨אתָ֙ –   1 
ְלָחָמה. ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ

י  ּתִ ׁשְ ּקַ ָוֶֽאְזעַ֣ק ֶאְתכֶ֔ם – ּבִ  2 
ם ֶעְזָרה. ִמּכֶ

֙י –  ָוָֽאשִׂ֨יָמה ַנְפׁשִ֤י ְבַכּפִ  3 
י. י ֶאת ַחּיַ ְנּתִ  ִסּכַ

נֵ֣י ַעמֹּ֔ון –  ָר֙ה ֶאל־ּבְ  ָוֶֽאְעּבְ

ֶהם. י ּבָ ִנְלַחְמּתִ

ְפסּו ְוָסְגרּו. ְלעָ֛ד – ּתָ ְלּכֹ֥ד ּגִ ַוּיִ  5 
ְרדֵּ֖ן – ְמקֹומֹות  ֥רֹות ַהּיַ  ַמְעּבְ

ן. ְרּדֵ ּיַ ֲעָבר ּבַ ַהּמַ

ְולֹ֤א ָיִכי֙ן ְלַדבֵּ֣ר –   6 
א  ִלים ְלַבּטֵ  ֹלא ָהיּו ְמֻסּגָ

ין. ָנכֹון ֶאת ָהאֹות ׁשִ

3. ב. גורמת לשנאה ופירוד 
בקרב העם. אפשר לשאול 

את התלמידים אם הם 
מכירים מלחמות אחים 

אחרות בעם ישראל? 
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ָאה ַה־20 ִלית. ַהּמֵ ח. ַאְסּכֹוָלה ַאְנּגְ ל ִיְפּתָ ִזיז ׁשֶ ִנְדרֹו ַהּפָ

ַעד ְוֶנֶגד.  ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ ׁש ׁשֹוֵפט? ּכִ ּמֵ ח ְלׁשַ ַהִאם ָהָיה ָראּוי ִיְפּתָ  .4
4. מצד אחד יפתח הוכיח 

את עצמו כמנהיג וכמצביא 
מול העמונים, אך מצד שני 
הנדר שנדר ויחסו האכזרי 

לבני אפרים מעמידים 
בספק את יכולתו 
להנהיג בתקופות 

שלום. 
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ָאה ַה־20 ִלית. ַהּמֵ ח. ַאְסּכֹוָלה ַאְנּגְ ל ִיְפּתָ ִזיז ׁשֶ ִנְדרֹו ַהּפָ

ַעד ְוֶנֶגד.  ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ ׁש ׁשֹוֵפט? ּכִ ּמֵ ח ְלׁשַ ַהִאם ָהָיה ָראּוי ִיְפּתָ  .4
4. מצד אחד יפתח הוכיח 

את עצמו כמנהיג וכמצביא 
מול העמונים, אך מצד שני 
הנדר שנדר ויחסו האכזרי 

לבני אפרים מעמידים 
בספק את יכולתו 
להנהיג בתקופות 

שלום. 



  

 הִַּסּפּוִרים 
 עַל 

הַּׁשֹופֵט ִׁשְמׁשֹון
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ֶּפֶרק יג 

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל סֹובְלִים ֵמעֹל הַּפְלְִׁשִּתים, 
ֶרת עַל   וְאֵֶׁשת ָמנֹוַח ִמְתּבֶַׂשּ
הֻּלֶֶדת ּבֵן ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאת יְִׂשָראֵל

ָבה ֶאְצְלֶכם.  עֹוְררּו ַמְחׁשָ ֵאלֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשְ ִריָאה ּכִ ִעם ִסּיּום ַהּקְ  .1
ה?  ֵכן? ֵמֵאיזֹו ִסּבָ יַצד ִיּתָ ֵאָלה: ַמּדּוַע? ּכֵ ְ ִמּלֹות ַהּשׁ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

ְוַכּדֹוֶמה. 

ָבר ָרִאינּו  ּכְ ל ָהָעם, ׁשֶ י ַהִהְתַנֲהגּות ַהחֹוְזִרים ׁשֶ ַלּבֵ ְ א. ֵאילּו ִמּשׁ   .2
ָפסּוק 1? ר ִלְמֹצא ּבְ ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים, ֶאְפׁשָ ְגָמָתם ּבְ ּדֻ

ים? ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל ַלּפְ ֵני ִיׂשְ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ּבֹו ִהׁשְ ַמן ׁשֶ ֶרק ַהּזְ ב. ַמהּו ּפֶ

סּוק 31.(  ֶרק ג, ּפָ ים? )ְראּו ּפֶ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ָעָבר ּבַ יַע ָלַחם ּבֶ ג. ֵאיֶזה מֹוׁשִ

ים?  ּתִ ִלׁשְ ף ִעם ַהּפְ ּתָ בּול ְמׁשֻ ָבִטים ָהָיה ּגְ  ד. ְלֵאּלּו ׁשְ
ַעּמּוד 71. ה ּבְ ְראּו ַמּפָ

 

ּה  ּבָ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ֵעֶרְך ּבַ ְפִריִסין, ּבְ י ָיָון ּוִמּקַ יעּו ִלְכַנַען ֵמִאּיֵ ַנַען. ֵהם ִהּגִ י ּכְ ִכים ְלַעּמֵ ּיָ ים ֵאיָנם ׁשַ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ
ין ַנַחל  ּבֵ ֵאזֹור ׁשֶ רֹוִמי ּבָ ִמיׁשֹור ַהחֹוף ַהּדְ בּו ּבְ ְ ַע. ֵהם ִהְתַיּשׁ ַהְנָהַגת ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ִלְכַנַען ּבְ ֵני ִיׂשְ יעּו ּבְ ִהּגִ
ה,  ְקלֹון, ַעּזָ ּדֹוד, ַאׁשְ ִזּיֹות: ַאׁשְ ָחֵמׁש ָעִרים ֶמְרּכָ ִנים ּבְ ים ָהיּו ְמֻאְרּגָ ּתִ ִלׁשְ ה. ַהּפְ ְרקֹון ּוֵבין ַנַחל ַעּזָ ַהּיַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ת ַסְרֵני ּפְ ין ֲחֵמׁשֶ ִרית ְצָבִאית ּבֵ ֶמת ּבְ ל ִעיר ָעַמד ֶסֶרן. ָהְיָתה ַקּיֶ רֹאׁש ּכָ ת ְוֶעְקרֹון. ּבְ ּגַ
ים ַלּלֹוֲחִמים. ְצָבָאם  ים ּוָמִגּנִ י ִחּצִ ַבְרֶזל ַלֲהָכַנת ֲחִניתֹות, ֲחָרבֹות, ָראׁשֵ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ים ָיְדעּו ְלִהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ן.  הּוָדה ּוִמָדּ דּו ֲאזֹוִרים ִמּיְ ְעּבְ ָרֵאל ְוׁשִ ְבֵני ִיׂשְ בֹות ִמְלָחָמה. ֵהם ִנְלֲחמּו ּבִ ֶמְרּכְ ד ּבְ ָהָיה ָחָזק ּוְמֻצּיָ

ן. ֶבט ּדָ ֵ נִ֖י – ִמּשׁ פַַּ֥חת ַהּדָ ׁשְ ִמּמִ  2

רָ֥א ַמְלַאְך־ְיהוָ֖ה – הֹוִפיַע ְלָפֶניָה  ַוּיֵ  3
ְדמּות ִאיׁש. ּבִ

ּגֹוֵרם ְלָאָדם  ֶקה ׁשֶ כָ֑ר – ַמׁשְ ׁשֵ  4
ר. ּכֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ֲאִכיָלה. א – ָאסּור ּבַ ָטֵמֽ

ַער  ין ְלִחּתּוְך ׂשְ ַער, ַסּכִ מֹוָר֙ה – ּתַ  5
ָקן.  ָהֹראׁש אֹו ַהּזָ

.. ְנזִ֧יר ֱאלֹהִ֛ים – הּוא  יָון ׁשֶ י – ִמּכֵ ֽ ּכִ

ְגַלל ִמְצוֹות  יו, ּבִ ר ְלָכל ַחּיָ ִיְתַנּזֵ
 ֱאֹלִהים.

ֶטן  תֹוְך ּבֶ ְהיֹותֹו ּבְ ִמן־ַהבֶָּ֑טן – עֹוד ּבִ

יד  ְקּפִ י ִאּמֹו ּתַ ִאּמֹו ִיְהֶיה ָנִזיר, ּכִ
ָבִרים  ּתֹות ּדְ ֵהר ֹלא ֶלֱאֹכל אֹו ִלׁשְ ְוִתּזָ

 ֲאסּוִרים.

ם  ים ּוְלֹראׁשָ ּתִ ִלׁשְ  לֹוֲחִמים ּפְ
ְבִליט ִמְצִרי   ּכֹוַבע נֹוצֹות. ּתַ

ְמִדיֶנת ַהאּבּו  ׁש ּבִ ְקּדַ  ִמּמִ
ִמְצַרִים ּבְ ׁשֶ
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ֶּפֶרק יג 

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל סֹובְלִים ֵמעֹל הַּפְלְִׁשִּתים, 
ֶרת עַל   וְאֵֶׁשת ָמנֹוַח ִמְתּבֶַׂשּ
הֻּלֶֶדת ּבֵן ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאת יְִׂשָראֵל

ָבה ֶאְצְלֶכם.  עֹוְררּו ַמְחׁשָ ֵאלֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשְ ִריָאה ּכִ ִעם ִסּיּום ַהּקְ  .1
ה?  ֵכן? ֵמֵאיזֹו ִסּבָ יַצד ִיּתָ ֵאָלה: ַמּדּוַע? ּכֵ ְ ִמּלֹות ַהּשׁ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

ְוַכּדֹוֶמה. 

ָבר ָרִאינּו  ּכְ ל ָהָעם, ׁשֶ י ַהִהְתַנֲהגּות ַהחֹוְזִרים ׁשֶ ַלּבֵ ְ א. ֵאילּו ִמּשׁ   .2
ָפסּוק 1? ר ִלְמֹצא ּבְ ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים, ֶאְפׁשָ ְגָמָתם ּבְ ּדֻ

ים? ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל ַלּפְ ֵני ִיׂשְ דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ּבֹו ִהׁשְ ַמן ׁשֶ ֶרק ַהּזְ ב. ַמהּו ּפֶ

סּוק 31.(  ֶרק ג, ּפָ ים? )ְראּו ּפֶ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ָעָבר ּבַ יַע ָלַחם ּבֶ ג. ֵאיֶזה מֹוׁשִ

ים?  ּתִ ִלׁשְ ף ִעם ַהּפְ ּתָ בּול ְמׁשֻ ָבִטים ָהָיה ּגְ  ד. ְלֵאּלּו ׁשְ
ַעּמּוד 71. ה ּבְ ְראּו ַמּפָ

 

ּה  ּבָ קּוָפה ׁשֶ ּתְ ֵעֶרְך ּבַ ְפִריִסין, ּבְ י ָיָון ּוִמּקַ יעּו ִלְכַנַען ֵמִאּיֵ ַנַען. ֵהם ִהּגִ י ּכְ ִכים ְלַעּמֵ ּיָ ים ֵאיָנם ׁשַ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ
ין ַנַחל  ּבֵ ֵאזֹור ׁשֶ רֹוִמי ּבָ ִמיׁשֹור ַהחֹוף ַהּדְ בּו ּבְ ְ ַע. ֵהם ִהְתַיּשׁ ַהְנָהַגת ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ִלְכַנַען ּבְ ֵני ִיׂשְ יעּו ּבְ ִהּגִ
ה,  ְקלֹון, ַעּזָ ּדֹוד, ַאׁשְ ִזּיֹות: ַאׁשְ ָחֵמׁש ָעִרים ֶמְרּכָ ִנים ּבְ ים ָהיּו ְמֻאְרּגָ ּתִ ִלׁשְ ה. ַהּפְ ְרקֹון ּוֵבין ַנַחל ַעּזָ ַהּיַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ת ַסְרֵני ּפְ ין ֲחֵמׁשֶ ִרית ְצָבִאית ּבֵ ֶמת ּבְ ל ִעיר ָעַמד ֶסֶרן. ָהְיָתה ַקּיֶ רֹאׁש ּכָ ת ְוֶעְקרֹון. ּבְ ּגַ
ים ַלּלֹוֲחִמים. ְצָבָאם  ים ּוָמִגּנִ י ִחּצִ ַבְרֶזל ַלֲהָכַנת ֲחִניתֹות, ֲחָרבֹות, ָראׁשֵ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ים ָיְדעּו ְלִהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ן.  הּוָדה ּוִמָדּ דּו ֲאזֹוִרים ִמּיְ ְעּבְ ָרֵאל ְוׁשִ ְבֵני ִיׂשְ בֹות ִמְלָחָמה. ֵהם ִנְלֲחמּו ּבִ ֶמְרּכְ ד ּבְ ָהָיה ָחָזק ּוְמֻצּיָ

ן. ֶבט ּדָ ֵ נִ֖י – ִמּשׁ פַַּ֥חת ַהּדָ ׁשְ ִמּמִ  2

רָ֥א ַמְלַאְך־ְיהוָ֖ה – הֹוִפיַע ְלָפֶניָה  ַוּיֵ  3
ְדמּות ִאיׁש. ּבִ

ּגֹוֵרם ְלָאָדם  ֶקה ׁשֶ כָ֑ר – ַמׁשְ ׁשֵ  4
ר. ּכֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ֲאִכיָלה. א – ָאסּור ּבַ ָטֵמֽ

ַער  ין ְלִחּתּוְך ׂשְ ַער, ַסּכִ מֹוָר֙ה – ּתַ  5
ָקן.  ָהֹראׁש אֹו ַהּזָ

.. ְנזִ֧יר ֱאלֹהִ֛ים – הּוא  יָון ׁשֶ י – ִמּכֵ ֽ ּכִ

ְגַלל ִמְצוֹות  יו, ּבִ ר ְלָכל ַחּיָ ִיְתַנּזֵ
 ֱאֹלִהים.

ֶטן  תֹוְך ּבֶ ְהיֹותֹו ּבְ ִמן־ַהבֶָּ֑טן – עֹוד ּבִ

יד  ְקּפִ י ִאּמֹו ּתַ ִאּמֹו ִיְהֶיה ָנִזיר, ּכִ
ָבִרים  ּתֹות ּדְ ֵהר ֹלא ֶלֱאֹכל אֹו ִלׁשְ ְוִתּזָ

 ֲאסּוִרים.

ם  ים ּוְלֹראׁשָ ּתִ ִלׁשְ  לֹוֲחִמים ּפְ
ְבִליט ִמְצִרי   ּכֹוַבע נֹוצֹות. ּתַ

ְמִדיֶנת ַהאּבּו  ׁש ּבִ ְקּדַ  ִמּמִ
ִמְצַרִים ּבְ ׁשֶ
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ָרִטים ְידּוִעים  מּויֹות ֲחָדׁשֹות. ֵאילּו ּפְ י ּדְ ּתֵ יג ׁשְ ר ַמּצִ ַסּפֵ ַהּמְ א.   .3
סּוק 2?  ֲעֵליֶהם ִמּפָ

ְסִעיִפים. ְתבּו ּבִ ה? ּכִ ָ ר ַמְלַאְך ה' ָלִאּשׁ ַבּשֵׂ ּמְ ׂשֹוָרה ׁשֶ ַמִהי ַהּבְ א.   .4

ֶטן.  ָנּה ִיְהֶיה ָנִזיר ֱאלִֹהים ִמן ַהּבֶ ּבְ ָרה ׁשֶ ְ ׂשּ ְמׁשֹון ִהְתּבַ ל ׁשִ ב. ִאּמֹו ׁשֶ
ֵאילּו ִאּסּוִרים מּוָטִלים ַעל ָהֵאם? ֵאילּו ִאּסּוִרים יּוְטלּו ַעל 

ֵני טּוִרים.  ׁשְ ְתבּו ּבִ ֵלד? ּכִ ר ִיּוָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ַהּבֵ

ם ַעל ָהֵאם ֶלָעִתיד?  ֲערּו, ַמּדּוַע מּוָטִלים ִאּסּוִרים ּגַ ג. ׁשַ

ְמְינּו ְוִכְתבּו ֶאת  ׂשֹוָרה. ּדַ ת ָמנֹוַח ֶאת ַהּבְ ָלה ֵאׁשֶ ֲערּו, ֵאיְך ִקּבְ ׁשַ  .5
בֹוֶתיָה.  ִרְגׁשֹוֶתיָה ּוַמְחׁשְ

ֵדי ְלָתֵאר ֶאת ַמְלַאְך ה'? ה ּכְ ָ ת ָהִאּשׁ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ט ִמׁשְ ּפָ ֵאיֶזה ִמׁשְ ּבְ א.   .6

ה "נֹוָרא", ְוַהֲעִתיקּו  ָלּ ֹוִנים ַלּמִ ים ַהּשׁ רּוׁשִ ּלֹון ֶאת ַהּפֵ ּמִ ְדקּו ּבַ ב. ּבִ
ָפסּוק 6. ת ָמנֹוַח ּבְ ל ֵאׁשֶ ְתִאים ַלֲאִמיָרָתּה ׁשֶ רּוׁש ַהּמַ ֶאת ַהּפֵ

ּתֹו?   ל ִאׁשְ ּפּור ׁשֶ יַצד ִהְתַיֵחס ָמנֹוַח ַלּסִ ּכֵ א.   .7

ָפָניו ַמְלַאְך ֱאלִֹהים?  ּלְ נֹוַח לֹא ָיַדע ׁשֶ ּמָ ר ָלַדַעת ׁשֶ ב. ְלִפי ָמה ֶאְפׁשָ
סּוק 16.   ְתִאים ִמּפָ ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ

ִני?  ֵ ּקּורֹו ַהּשׁ ְלָאְך ִמּבִ ל ַהּמַ ּקּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ׁשֹוֶנה ַהּבִ ּמֶ ג. ּבַ

ַנע  יל ֶאת ַעְצמֹו ּוְלִהּמָ ֶהְחִליט ְלַהְגּבִ ְלִפי ַהּתֹוָרה, ְנִזיר ֶאלֹוִהים הּוא ָאָדם ׁשֶ
ִזירּות ִהיא ְלֶפֶרק ְזַמן ָקצּוב.  ת ַיִין ַוֲאִכיַלת ֲעָנִבים ְוִצּמּוִקים. ַהּנְ ִתּיַ ְ ִמּשׁ

ַח ֶאת רֹאׁשֹו ְוָאסּור  לֹות ׁשֹונֹות: ָאסּור לֹו ְלַגּלֵ ל ַעל ַעְצמֹו ַהְגּבָ ר ְמַקּבֵ ְתַנּזֵ ַהּמִ
ָיֵמינּו, ּתֹוָפַעת  סּוִקים 6–8(. ּבְ ֶרק ו, ּפְ ר ּפֶ ְדּבָ ּמִ ִקְרַבת ֵמת )ּבְ ֵצא ּבְ לֹו ְלִהּמָ

הּוִדים.  ֶמת ֵאֶצל ַהּיְ ְמַעט ֵאיָנּה ַקּיֶ ִזירּות ּכִ ַהּנְ

ֱאלִֹהי֙ם – ָנִביא  אִ֤יׁש ָהֽ  6 
ם ֱאֹלִהים. ׁשֵ ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ  ׁשֶ

י־ִמזֶּ֣ה – ֵמֵאיֹפה? ֵאֽ

ׁש. ל ּוִבּקֵ ּלֵ ְעתַּ֥ר – ִהְתּפַ ַוּיֶ  8 
ֵדנּו. ְויֹוֵרנּו – ִויַלּמְ

ַעתָּ֖ה ָיבֹ֣א ְדָברֶ֑יָך – ַאֲחֵרי   12 
יד ָלנּו  ּגִ ֶלד, ּתַ ֵלד ַהּיֶ ּוָ ּיִ  ׁשֶ

 ֵאיְך ָעָליו ְלִהְתַנֵהג.

ט – ִמְנָהג. ּפַ ִמׁשְ

ב אֹוְתָך. ַנְעְצָרה־נָּ֣א אֹותְָ֔ך – ְנַעּכֵ  15 
ְוַנֲֽעשֶׂ֥ה ְלָפנֶ֖יָך – ָנִכין ִלְכבֹוְדָך.

ַלְחמֶָ֔ך – ֹלא ֶאְטַעם  א־אֹכַ֣ל ּבְ לֹֽ  16 
ִכין ִלי. ּתָ ֲאָכִלים ׁשֶ ִמן ַהּמַ

ְמָך? מֶָ֑ך – ָמה ׁשִ מִ֣י ׁשְ  17 
ְרךָ֖( – י־ָיבֹ֥א דבריך )ְדָבֽ ֽ  ּכִ

ם ְנבּוָאְתָך. ְתַקּיֵ ר ּתִ ֲאׁשֶ  ּכַ

ְבֲחָך  ׁשִ ר ּבְ ְדנּוָך – ְנַדּבֵ  ְוִכּבַ

ָנה. ן ְלָך ַמּתָ ְוִנּתֵ

ר ֵמֲהָבַנת  ִלאי – ִנְסּתָ ֶפֽ  18 
ֵני ָאָדם. ּבְ

ַויַַּ֥על ַעל־ַהצּּ֖ור – ֶהֱעָלה   19 
ַלע.  עֹוָלה ַעל ַהּסֶ

ְלָאְך   ַמְפלִ֣א ַלֲֽעשֹׂ֔ות - ַהּמַ

הּו ֻמְפָלא. ֶ ה ַמּשׁ ָעׂשָ

ַלֶהֶבת  ְזבֵַּ֑ח – ּבְ לַַ֣הב ַהּמִ ּבְ  20 
ַח. ְזּבֵ ל ַהּמִ ָהֵאׁש ׁשֶ

ְולֹא־יַָ֤סף – ְוֹלא הֹוִסיף.  21

ה. ֲע֖מֹו – ְלעֹוֵרר אֹותֹו ִלְפֻעּלָ ְלַפֽ  25 
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ה ּוָמנֹוַח ֶאת  ָ ל ַמְלַאְך ה' ֵאֶצל ָהִאּשׁ ִני ׁשֶ ֵ ּקּורֹו ַהּשׁ יר ּבִ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ   .8
ְדעֹון?  ּקּור ַמְלַאְך ה' ֵאֶצל ּגִ ּבִ

ְלָאְך?   גּוַבת ָמנֹוַח ְלִבּקּור ַהּמַ ה ִמּתְ ָ גּוַבת ָהִאּשׁ ה ׁשֹוָנה ּתְ ּמֶ א. ּבַ   .9

ֹוְפִטים  ל ַהּשׁ ּנּוָים ׁשֶ יַע ִמּמִ ְמׁשֹון ְלמֹוׁשִ ל ׁשִ ה ׁשֹוֶנה ִמּנּויֹו ׁשֶ ּמֶ ב. ּבַ
ְדמּו לֹו? ּקָ ׁשֶ

ּנֹוְלדּו ַלֲעָקרֹות. ָבִנים ׁשֶ ֻיָחד ּבְ ית ַעל ַהּמְ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ָלַמְדנּו ּבְ  .10 
ִאים: סּוִקים ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּפְ

ה' ָאַמר ְלִיְצָחק:
ֲאָרצֹ֖ת ָהאֵ֑ל  ל־ָהֽ מִַ֔ים ְוָנַֽתתִּ֣י ְלַזְרֲעךָ֔ אֵ֥ת ּכָ ָ ֽכֹוְכבֵ֣י ַהּשׁ ת־ַזְרֲעךָ֙ ּכְ יתִ֤י ֶאֽ "ְוִהְרּבֵ

ֶרץ".   ְר֣כּו ְבַזְרֲעךָ֔ ּכֹ֖ל ּגֹויֵ֥י ָהָאֽ ֽ  ְוִהְתּבָ

סּוק 4.( ֶרק כו ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ה' ָאַמר ְלַיֲעֹקב: 
י  ... ְוֶאת־ָהאֶָ֗רץ ֲאׁשֶ֥ר ָנתַּ֛תִ ּוְקהַ֥ל ּגֹויִ֖ם ִיְֽהיֶ֣ה ִממֶּּ֑ךָ

ֲחרֶ֖יָך  ְלַזְרֲעךָ֥ ַאֽ ה ּוֽ נֶּ֑נָ ְלַאְבָרהָ֥ם ּוְלִיְצחָ֖ק ְלךָ֣ ֶאּתְ
ֶרץ. ֶאתֵּ֥ן ֶאת־ָהָאֽ

סּוִקים 12-11.( ֶרק לה, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

יֹוֵסף מֹוִדיַע ְלַיֲעֹקב ָאִביו:
מִַ֧ני ֱאלֹהִ֛ים ְלָא֖דֹון ְלָכל־ִמְצרִָ֑ים. ׂשָ
סּוק 9.( ֶרק מה, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ּנֹוְלדּו  ִנים ׁשֶ ף ַלּבָ ּתָ  א. ָמה ְמׁשֻ
קּוַפת ָהֲעָקרּות,   ְלַאַחר ּתְ
ְלִיְצָחק, ְלַיֲעֹקב ּוְליֹוֵסף?

ְמׁשֹון  ר ִלְלֹמד ַעל ׁשִ  ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ִאּמֹו ָהְיָתה ֲעָקָרה? ְך ׁשֶ ִמּכָ
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ה ּוָמנֹוַח ֶאת  ָ ל ַמְלַאְך ה' ֵאֶצל ָהִאּשׁ ִני ׁשֶ ֵ ּקּורֹו ַהּשׁ יר ּבִ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ   .8
ְדעֹון?  ּקּור ַמְלַאְך ה' ֵאֶצל ּגִ ּבִ

ְלָאְך?   גּוַבת ָמנֹוַח ְלִבּקּור ַהּמַ ה ִמּתְ ָ גּוַבת ָהִאּשׁ ה ׁשֹוָנה ּתְ ּמֶ א. ּבַ   .9

ֹוְפִטים  ל ַהּשׁ ּנּוָים ׁשֶ יַע ִמּמִ ְמׁשֹון ְלמֹוׁשִ ל ׁשִ ה ׁשֹוֶנה ִמּנּויֹו ׁשֶ ּמֶ ב. ּבַ
ְדמּו לֹו? ּקָ ׁשֶ

ּנֹוְלדּו ַלֲעָקרֹות. ָבִנים ׁשֶ ֻיָחד ּבְ ית ַעל ַהּמְ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ָלַמְדנּו ּבְ  .10 
ִאים: סּוִקים ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּפְ

ה' ָאַמר ְלִיְצָחק:
ֲאָרצֹ֖ת ָהאֵ֑ל  ל־ָהֽ מִַ֔ים ְוָנַֽתתִּ֣י ְלַזְרֲעךָ֔ אֵ֥ת ּכָ ָ ֽכֹוְכבֵ֣י ַהּשׁ ת־ַזְרֲעךָ֙ ּכְ יתִ֤י ֶאֽ "ְוִהְרּבֵ

ֶרץ".   ְר֣כּו ְבַזְרֲעךָ֔ ּכֹ֖ל ּגֹויֵ֥י ָהָאֽ ֽ  ְוִהְתּבָ

סּוק 4.( ֶרק כו ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ה' ָאַמר ְלַיֲעֹקב: 
י  ... ְוֶאת־ָהאֶָ֗רץ ֲאׁשֶ֥ר ָנתַּ֛תִ ּוְקהַ֥ל ּגֹויִ֖ם ִיְֽהיֶ֣ה ִממֶּּ֑ךָ

ֲחרֶ֖יָך  ְלַזְרֲעךָ֥ ַאֽ ה ּוֽ נֶּ֑נָ ְלַאְבָרהָ֥ם ּוְלִיְצחָ֖ק ְלךָ֣ ֶאּתְ
ֶרץ. ֶאתֵּ֥ן ֶאת־ָהָאֽ

סּוִקים 12-11.( ֶרק לה, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

יֹוֵסף מֹוִדיַע ְלַיֲעֹקב ָאִביו:
מִַ֧ני ֱאלֹהִ֛ים ְלָא֖דֹון ְלָכל־ִמְצרִָ֑ים. ׂשָ
סּוק 9.( ֶרק מה, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ּנֹוְלדּו  ִנים ׁשֶ ף ַלּבָ ּתָ  א. ָמה ְמׁשֻ
קּוַפת ָהֲעָקרּות,   ְלַאַחר ּתְ
ְלִיְצָחק, ְלַיֲעֹקב ּוְליֹוֵסף?

ְמׁשֹון  ר ִלְלֹמד ַעל ׁשִ  ב. ָמה ֶאְפׁשָ
ִאּמֹו ָהְיָתה ֲעָקָרה? ְך ׁשֶ ִמּכָ
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ֶּפֶרק יד 

ה   ִׁשְמׁשֹון רֹוצֶה לַָקַחת לְאִָּׁשּ
אַַחת ִמּבְנֹות ּפְלֶֶׁשת

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 9-1

ַחת ָמנֹוַח?  ּפַ ִמׁשְ ּכּוַח ּבְ ַעל ָמה ָנַסב ַהּוִ  .1

ְוָקא  את ּדַ ְמׁשֹון ָלׂשֵ ל ׁשִ ר ֶאת ְרצֹונֹו ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ א.   .2
ית? ּתִ ִלׁשְ ה ּפְ ִאׁשָּ

ה  ָ ִאׁשּ ְמׁשֹון ּבְ ל ׁשִ יָגה ֶאת ְרצֹונֹו ׁשֶ ָפסּוק 4 ַמּצִ ה ּבְ ב. ֵאיזֹו ִמָלּ
ל ֱאלִֹהים? ְכִניתֹו ׁשֶ ֵחֶלק ִמּתָ ית, ּכְ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ֵאינֹו ָמצּוי ֵאֶצל  ְמׁשֹון ָהָיה ּכֹוַח ַרב, ׁשֶ ׁשִ ּלְ ר ִלְלֹמד ׁשֶ ְלִפי ָמה ֶאְפׁשָ  .3
ְתִאים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ֵני ָאָדם ְרִגיִלים? ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ּבְ

ּוב  ְמָנה, ִיּשׁ ְמנָָ֑תה – ֶאל ּתִ ּתִ  1 
י ָסמּוְך ְלָצְרָעה. ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ֵאיָנם נֹוֲהִגים  ֲעֵרלִ֑ים – ׁשֶ ָהֽ  3 
ִרית ִמיָלה.  ַלֲעֹרְך ּבְ

ֵעיַני. רָ֥ה ְבֵעיָנֽי – ָמְצָאה ֵחן ּבְ  ָיֽׁשְ

רּוץ. תֲֹאנָ֥ה – ּתֵ

לִ֥ים – ׁשֹוְלִטים. ׁשְ מֹֽ  4

פִ֣יר – ַאְרֵיה ָצִעיר. ּכְ  5

ְצלַ֨ח ָעלָ֜יו ֣רּוַח ְיהוָ֗ה – ַוּתִ  6 
בּוָרה. ָאה ָעָליו רּוַח ּגְ  ּבָ

ָיָדיו. עֵ֨הוּ֙ – ָקַרע אֹותֹו ּבְ ּסְ ַוְֽיׁשַ

ֲעֹבר ְזַמן־ָמה. ִמי֙ם – ּכַ ִמּיָ  8 
ַאְריֵ֑ה – ִנְבַלת ָהַאְרֵיה.  ַמפֶֶּ֣לת ָהֽ

בֹוִרים. בֹורִ֛ים – ַלֲהַקת ּדְ ֲעדַ֧ת ּדְ

ְרדֵּ֣הּו – ָרָדה, הֹוִציא  ַוּיִ  9 

ְמׁשֹון  ר ׁשִ ֲערּו, ַמּדּוַע לֹא ִסּפֵ ׁשַ  .4
ַבׁש?  ְלהֹוָריו ַעל ְמקֹור ַהּדְ

ַע ֶאת ָהֲאִרי / ּסֵ ְמׁשֹון ְמׁשַ ׁשִ
ר גּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ
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יֶרר, ִחּתּוְך ֵעץ, 1498 ֶרְכט ִדּ ר ַאְלּבְ ַע ֶאת ָהֲאִרי / ִצּיֵ ּסֵ ְמׁשֹון ְמׁשַ ׁשִ

ַעּמּוִדים 126, 127  מּונֹות ּבְ ּתְ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .4

ּיּור  ִצּ ְמׁשֹון ּבַ ל ׁשִ מּותֹו ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ּדְ ּמֶ מּונֹות. ּבַ ין ַהּתְ וּו ּבֵ א. ַהׁשְ
מּותֹו ֵאֶצל ּדֹוֶרה? יֶרר ִמּדְ ל ִדּ ׁשֶ

מּויֹות? ין ַהּדְ ל ּבֵ ה נֹוֵבַע ַהֶהְבּדֵ ֲערּו ִמּמָ  ב. ׁשַ

ל  יִרים ֶאת ַמְרֵאהּו ׁשֶ ְמׁשֹון ּוִבְמֻיָחד ַרְגלֹו ַמְזּכִ ל ׁשִ  ג. הֹוָפָעתֹו ׁשֶ
ְך  ר ּכָ ן ְלַצּיֵ ַחר ָהָאּמָ ֲערּו ַמּדּוַע ּבָ יֶרר. ׁשַ ל ּדִ ִצּיּורֹו ׁשֶ ָהַאְרֵיה ּבְ

ְמׁשֹון?  ֶאת ׁשִ

התלמידים יבינו שלכל 
אומן יש פרשנות משלו 

לדמות. אצל דוֶרה שמשון 
הוא נער צעיר ושרירי. 
אצל דיֶרר הוא מבוגר 

יותר, חייתי. דירר מדגיש 
את רגלו של שמשון 

כשהיא דומה מאוד לרגלו 
האחורית של האריה. 
)שימו לב לשוק( , כדי 

לתאר את כוחו החייתי 
של שמשון.
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יֶרר, ִחּתּוְך ֵעץ, 1498 ֶרְכט ִדּ ר ַאְלּבְ ַע ֶאת ָהֲאִרי / ִצּיֵ ּסֵ ְמׁשֹון ְמׁשַ ׁשִ

ַעּמּוִדים 126, 127  מּונֹות ּבְ ּתְ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .4

ּיּור  ִצּ ְמׁשֹון ּבַ ל ׁשִ מּותֹו ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ּדְ ּמֶ מּונֹות. ּבַ ין ַהּתְ וּו ּבֵ א. ַהׁשְ
מּותֹו ֵאֶצל ּדֹוֶרה? יֶרר ִמּדְ ל ִדּ ׁשֶ

מּויֹות? ין ַהּדְ ל ּבֵ ה נֹוֵבַע ַהֶהְבּדֵ ֲערּו ִמּמָ  ב. ׁשַ

ל  יִרים ֶאת ַמְרֵאהּו ׁשֶ ְמׁשֹון ּוִבְמֻיָחד ַרְגלֹו ַמְזּכִ ל ׁשִ  ג. הֹוָפָעתֹו ׁשֶ
ְך  ר ּכָ ן ְלַצּיֵ ַחר ָהָאּמָ ֲערּו ַמּדּוַע ּבָ יֶרר. ׁשַ ל ּדִ ִצּיּורֹו ׁשֶ ָהַאְרֵיה ּבְ

ְמׁשֹון?  ֶאת ׁשִ

התלמידים יבינו שלכל 
אומן יש פרשנות משלו 

לדמות. אצל דוֶרה שמשון 
הוא נער צעיר ושרירי. 
אצל דיֶרר הוא מבוגר 

יותר, חייתי. דירר מדגיש 
את רגלו של שמשון 

כשהיא דומה מאוד לרגלו 
האחורית של האריה. 
)שימו לב לשוק( , כדי 

לתאר את כוחו החייתי 
של שמשון.
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 ִׁשְמׁשֹון עַָרְך ִמְׁשֵּתה ֲחתֻּנָה 
ּבְבֵית אֲבִי ּכַּלָתֹו הַּפְלְִׁשִּתית 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 20-10

ָיִמים ְקדּוִמים?  ה ּבְ ּפּור ַעל ִמְנֲהֵגי ֲחֻתּנָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּסִ א. ָמה ֶאְפׁשָ   .1
סּוק 3 ּוָפסּוק 10.(  )ְראּו ּפָ

ְמָנה  ה ִמּתִ ָ את ֶאת ָהִאּשׁ ּלֹא יּוַכל ָלׂשֵ רּור ׁשֶ ְמׁשֹון ָהָיה ּבָ ב. ְלׁשִ
ָיֵמינּו?  ם ּבְ ְך ּגַ ַמת ָאִביָה – ַהִאם ֶזה ּכָ ּור הֹוָריו ְוַהְסּכָ ְללֹא ִאּשׁ

ירּו. ַהְסּבִ

קּו. ְתרֹון ַהִחיָדה? ַנּמְ ְזָמִנים ָיְדעּו ֶאת ּפִ ַהּמֻ ַהִאם ָהָיה ִסּכּוי ׁשֶ א.   .2

ְתרֹון ַהִחיָדה? ְזָמִנים ְלַגּלֹות ֶאת ּפִ ָכל ֹזאת, ִהְצִליחּו ַהּמֻ יַצד, ּבְ ב. ּכֵ

ר  ָבר ַרע, ֶאְפׁשָ ָבר טֹוב ָצַמח ִמּדָ ּדָ ר רֹוִצים לֹוַמר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ   .3
ָצְרַפת  ָהה ּבְ ּטּוי: "ֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק". ְלֻדְגָמה: "רֹון ׁשָ ּבִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ן ֵאָליו, ַאְך ֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק: הּוא ָקָנה ְלַעְצמֹו  ּוֵ ִהְתּכַ ֶ ְזַמן ָאֹרְך ִמּשׁ
ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ רּו ִמׁשְ ה." ַחּבְ ָפה ֲחָדׁשָ ׂשָ

ְמׁשֹון ֶאת  ת ׁשִ ָצה ֵאׁשֶ ּה ִחּלְ ּבָ ֶרְך ׁשֶ ִבים ַעל ַהּדֶ ם חֹוׁשְ ָמה ַאּתֶ  .4
ירּו. ְמׁשֹון? ַהְסּבִ ִ ְתרֹון ַהִחיָדה ִמׁשּ ּפִ

ּתֹו  ֵהם ִהְכִריחּו ֶאת ִאׁשְ הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ְמׁשֹון ִלְמֵרָעיו ׁשֶ יַצד ָרַמז ׁשִ ּכֵ  .5
טּו. ירּו ְוַצּטְ ְתרֹון ַהִחיָדה? ַהְסּבִ ְלַגּלֹות ֶאת ּפִ

ים?  ּתִ ִלׁשְ ים ּפְ לֹוׁשִ ה ׁשְ ְמׁשֹון ִהּכָ ִ ּשׁ ה ׁשֶ ּבָ ַמִהי ַהּסִ א.   .6

ׁש  י ּתֹאָנה הּוא ְמַבּקֵ ְמׁשֹון: "ּכִ ר ַעל ׁשִ ַסּפֵ ְבֵרי ַהּמְ מּו ּדִ ְ ּשׁ יַצד ִהְתּגַ ב. ּכֵ
ים"?  ּתִ ִלׁשְ ִמּפְ

כִּ֛י כֵּ֥ן ַיֲֽעשּׂ֖ו – ֶזה ָהָיה ַהּנַֹהג.  10

ֵרעִ֔ים – ֲחֵבִרים. ֵמֽ  11

ה. ֙ה – ְמִסּבָ ּתֶ ִמׁשְ  12 
ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ד ׁשֶ  ְסִדינִ֔ים – ְיִריעֹות ּבַ

ֶגד. ּבֶ ַלֲעֹטף ֶאת ַהּגּוף ּכַ

אֹוֵכל ְוטֹוֵרף. ה ׁשֶ אֵֹכ֙ל – ִמּזֶ ֵמָהֽ  14 
הּוא  י ׁשֶ  ּוֵמעַ֖ז ָיצָ֣א ָמ֑תֹוק – ּוִמּמִ

ָחָזק ָיָצא ַמֲאָכל ָמתֹוק.

ַהְלָיְרׁשֵ֕נּו ְקָראתֶ֥ם לָ֖נּו – ַהִאם ִהְזַמְנּתָ   15
נּו? ל ֶאת ְרכּוׁשֵ אֹוָתנּו ְלַקּבֵ

טֶֶ֨ר֙ם ָיבֹ֣א ַהחְַ֔רָסה –  ּבְ  18 
ַקע. ׁשְ ֶמׁש ּתִ ֶ ַהּשׁ  ִלְפֵני ׁשֶ

ֶעְגָלתִ֔י – לּוֵלא  תֶּ֣ם ּבְ  לּוֵל֙א ֲחַרׁשְ
ֶכת ִלי  ּיֶ ַ ׁשּ ֲעָגָלה ׁשֶ ם ּבָ  ֶנְעַזְרּתֶ

ל:  ְמׁשָ ֵדי ַלְחרׁש, ְוַהּנִ  ּכְ
י. ּתִ ִאׁשְ ם ּבְ לּוֵלא ֶנְעַזְרּתֶ

ֲחלִ֣יצֹותָ֔ם – ֲחִליפֹוֵתיֶהם.  19

ְלמֵֵ֣רעֵ֔הּו ֲאׁשֶ֥ר ֵרעָ֖ה ֽלֹו –   20 
ֵרִעים  ים ַהּמְ לֹוׁשִ ְ  ְלֶאָחד ִמׁשּ
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ֶּפֶרק טו 

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ַהֶּפֶרק

ֵרֵעי  ְמׁשֹון ֶאת ְנִתיָנָתּה ְלֶאָחד ִמּמְ ת ׁשִ ל ֵאׁשֶ יק ָאִביָה ׁשֶ יַצד ַמְצּדִ ּכֵ  .1
ְמׁשֹון?  ׁשִ

ְמׁשֹון? יַע ָהָאב ְלַפּצֹות ֶאת ׁשִ יַצד ַמּצִ ּכֵ  .2

ל  בּוָאה ׁשֶ דֹות ַהּתְ ֹרף ֶאת ׂשְ ְמׁשֹון ִלׂשְ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ׁשִ א.   .3
ים?  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ה  ִהּכָ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּכָ ַעם, ֵמַהּמַ ה ַהּפַ ִהּכָ ה ׁשֶ ּכָ ה ׁשֹוָנה ַהּמַ ּמֶ ב. ּבַ
ים?  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְמׁשֹון ּבַ ׁשִ

ְמׁשֹון? יֵדי ׁשִ ים ּבִ ּתִ ִלׁשְ דֹות ַהּפְ ֵרַפת ׂשְ ה ְמַזְעֵזַע ֹאֶפן ׂשְ ּמֶ ּבַ  .4

ֲעֹבר ְזַמן־ָמה. מִ֜ים – ּכַ ִמּיָ  1 
א ְלִבּקּור. ְפקֹ֨ד – ּבָ  ַוּיִ

ּיּוס. ַנת ּפִ ַמּתְ ְגדִ֣י ִעזִּ֔ים – ּכְ

ְמקֹוָמּה. יָה – ּבִ ֽ ְחּתֶ ּתַ  2

תִּ֑ים – ִלׁשְ ִנקֵּ֥יִתי ַהפַַּ֖עם ִמּפְ  3 
ימּו   ֶאְהֶיה ָנִקי ֵמָעוֹון, ֹלא ַיֲאׁשִ

ם. אֹוִתי ִאם ֶאְתַנּקֵ

ר  ַויֶֶּ֤פן ָזָנ֙ב ֶאל־ָזנָ֔ב – ִהְפָנה ְוָקׁשַ  4 
 ָזָנב ֶאל ָזָנב.

ָנבֹות. ֵני ַהּזְ ין ׁשְ ֶאְמַצע ּבֵ ֶוְך – ּבָ ֽ ּתָ ּבַ

דֹות  ׂשְ תִּ֑ים – ּבִ ִלׁשְ ָק֣מֹות ּפְ ּבְ  5 
ֶהם. ּלָ בּוָאה ׁשֶ  ַהּתְ

ָבר  ּכְ בּוָאה ׁשֶ דִ֥יׁש – ֲעֵרמֹות ַהּתְ ּגָ

ִנְקְצָרה.

ָאָלה:  ַהׁשְ ׁשֹ֛וק ַעל־ָירְֵ֖ך – ּבְ  8 
ה. ה ָקׁשָ  ַמּכָ

ַקֲערּוִרית  ׁשְ ם – ּבִ ְסעִ֖יף סֶַ֥לע ֵעיָטֽ  ּבִ

ֶסַלע ְלַיד ֵעיָטם.

ַטח  ֶ ּשׁ רּו ּבַ ּזְ ְֽטׁשּ֖ו – ִהְתּפַ ּנָ ַוּיִ  9 
ְוֵהִקימּו ַמֲחֶנה.

ִעיר ְזָנבֹו ַהּשָׂ ט ּבִ ּלֵ ּוָעל ִמְתּבַ ַהּשׁ

ה ְשֵדה ִחָטּ

4. יש להניח שיהיו 
תלמידים שיביעו צער 
על גורלם האכזר של 
השועלים. אולי יהיו 

שיטענו שלשמשון לא 
הייתה ברירה, השיטה 

הבטיחה נזק לשדות 
פלישתים על שטח גדול 

מאוד.
חשוב לפנות מקום להבעת 

רגשות התלמידים כדי 
לעוררם לאמפטיה לסבלם 

של בעלי חיים. 
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ֶּפֶרק טו 

ִקְראּו ּבְעִּיּון אֶת ַהֶּפֶרק

ֵרֵעי  ְמׁשֹון ֶאת ְנִתיָנָתּה ְלֶאָחד ִמּמְ ת ׁשִ ל ֵאׁשֶ יק ָאִביָה ׁשֶ יַצד ַמְצּדִ ּכֵ  .1
ְמׁשֹון?  ׁשִ

ְמׁשֹון? יַע ָהָאב ְלַפּצֹות ֶאת ׁשִ יַצד ַמּצִ ּכֵ  .2

ל  בּוָאה ׁשֶ דֹות ַהּתְ ֹרף ֶאת ׂשְ ְמׁשֹון ִלׂשְ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ׁשִ א.   .3
ים?  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ה  ִהּכָ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּכָ ַעם, ֵמַהּמַ ה ַהּפַ ִהּכָ ה ׁשֶ ּכָ ה ׁשֹוָנה ַהּמַ ּמֶ ב. ּבַ
ים?  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְמׁשֹון ּבַ ׁשִ

ְמׁשֹון? יֵדי ׁשִ ים ּבִ ּתִ ִלׁשְ דֹות ַהּפְ ֵרַפת ׂשְ ה ְמַזְעֵזַע ֹאֶפן ׂשְ ּמֶ ּבַ  .4

ֲעֹבר ְזַמן־ָמה. מִ֜ים – ּכַ ִמּיָ  1 
א ְלִבּקּור. ְפקֹ֨ד – ּבָ  ַוּיִ

ּיּוס. ַנת ּפִ ַמּתְ ְגדִ֣י ִעזִּ֔ים – ּכְ

ְמקֹוָמּה. יָה – ּבִ ֽ ְחּתֶ ּתַ  2

תִּ֑ים – ִלׁשְ ִנקֵּ֥יִתי ַהפַַּ֖עם ִמּפְ  3 
ימּו   ֶאְהֶיה ָנִקי ֵמָעוֹון, ֹלא ַיֲאׁשִ

ם. אֹוִתי ִאם ֶאְתַנּקֵ

ר  ַויֶֶּ֤פן ָזָנ֙ב ֶאל־ָזנָ֔ב – ִהְפָנה ְוָקׁשַ  4 
 ָזָנב ֶאל ָזָנב.

ָנבֹות. ֵני ַהּזְ ין ׁשְ ֶאְמַצע ּבֵ ֶוְך – ּבָ ֽ ּתָ ּבַ

דֹות  ׂשְ תִּ֑ים – ּבִ ִלׁשְ ָק֣מֹות ּפְ ּבְ  5 
ֶהם. ּלָ בּוָאה ׁשֶ  ַהּתְ

ָבר  ּכְ בּוָאה ׁשֶ דִ֥יׁש – ֲעֵרמֹות ַהּתְ ּגָ

ִנְקְצָרה.

ָאָלה:  ַהׁשְ ׁשֹ֛וק ַעל־ָירְֵ֖ך – ּבְ  8 
ה. ה ָקׁשָ  ַמּכָ

ַקֲערּוִרית  ׁשְ ם – ּבִ ְסעִ֖יף סֶַ֥לע ֵעיָטֽ  ּבִ

ֶסַלע ְלַיד ֵעיָטם.

ַטח  ֶ ּשׁ רּו ּבַ ּזְ ְֽטׁשּ֖ו – ִהְתּפַ ּנָ ַוּיִ  9 
ְוֵהִקימּו ַמֲחֶנה.

ִעיר ְזָנבֹו ַהּשָׂ ט ּבִ ּלֵ ּוָעל ִמְתּבַ ַהּשׁ

ה ְשֵדה ִחָטּ

4. יש להניח שיהיו 
תלמידים שיביעו צער 
על גורלם האכזר של 
השועלים. אולי יהיו 

שיטענו שלשמשון לא 
הייתה ברירה, השיטה 

הבטיחה נזק לשדות 
פלישתים על שטח גדול 

מאוד.
חשוב לפנות מקום להבעת 

רגשות התלמידים כדי 
לעוררם לאמפטיה לסבלם 

של בעלי חיים. 
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ְמׁשֹון הּוא  ה, ֲהֵרי ׁשִ ָ ַחת ָהִאּשׁ ּפַ ִמׁשְ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ַמּדּוַע ָנְקמּו ַהּפְ  .4
ְנֵאל:  ַרַבּ ל ַאּבְ ֵפרּוׁשֹו ׁשֶ ֶהם? ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ַגע ּבָ ּפָ ׁשֶ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ְמׁשֹון ַלּפְ יר ֶאת ׁשִ ֶבט ְיהּוָדה ְלַהְסּגִ ֵני ׁשֵ ְרֶאה ָרצּו ּבְ ּנִ ּכַ  .5 
ַעד  ְתבּו ִנּמּוִקים ּבְ ים אֹוָתם. ּכִ ַגּנִ יִקים אֹוָתם ְוֵיׁש ַהְמּ ְצּדִ ֵיׁש ַהּמַ

ַהַהְחָלָטה ְוֶנְגָדּה. 

יעּו ּכֹוֶתֶרת ָלִאּיּור. ֵני ְיהּוָדה. ַהּצִ ין ּבְ ר ִוּכּוַח ּבֵ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ  .6

סֹו  י ִאם ְלַפּיְ ְמׁשֹון(, ּכִ ׁשִ ם ּבֹו )ּבְ י לֹא ָהיּו ֲחֵפִצים )לֹא ָרצּו( ְלִהְתַנּקֵ "ּכִ
ֶצֶדק(." ין )ּבְ ּדִ ה ּבַ ָעׂשָ ה ָמה ׁשֶ ְמׁשֹון ָעׂשָ ִ ּשׁ ָראּו ׁשֶ ְרָאָתם אֹותֹו. ְוַגם ׁשֶ ִמּיִ

5. אנשי יהודה פעלו 
מתוך פחד מפני התנכלות 
הפלשתים, אם לא יסגירו 

את שמשון. אולי גם לא 
ראו במעשיו דרך נכונה 

להציל את העם מהשעבוד 
הפלשתי. עם זאת, ודאי 

יהיו תלמידים שיראו 
במעשה ההסגרה בגידה 

בבן עמם. 
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ְמׁשֹון? ֵני ְיהּוָדה ְלׁשִ ָמה ִהְבִטיחּו ּבְ א.   .7

ַעם?  ָרֵאל ַהּפַ יַע ֶאת ִיׂשְ ְמׁשֹון ְלהֹוׁשִ ה ׁשִ יַצד ִנּסָ ב. ּכֵ

ֶרק? ּפֶ ְמׁשֹון ְמֹתֶאֶרת ּבַ ל ׁשִ ְגָמה נֹוֶסֶפת ְלכֹוחֹו ֶהָעצּום ׁשֶ ג. ֵאיזֹו ּדֻ

ׁש ְללֹא ֶעְזַרת ֱאלִֹהים?  הּוא ַעְצמֹו ַחּלָ ְמׁשֹון ָלַדַעת ׁשֶ יַצד נֹוַכח ׁשִ ּכֵ א.    .8

ֲעֹזר לֹו?  ּיַ ׁש ֵמה' ׁשֶ ְמׁשֹון ּוְמַבּקֵ ֵאיֶזה ִנּמּוק ּפֹוֶנה ׁשִ ב. ּבְ
 

יַע ֶאת  ְמׁשֹון ְלהֹוׁשִ ה ׁשִ ֶהם ִנּסָ ּבָ ְקִרים ׁשֶ ף ְלָכל ַהּמִ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ א.   .9
ָרֵאל?  ִיׂשְ

קּו.  ָכְך ַעד ּכֹה? ַנּמְ ב. ַהִאם ִהְצִליַח ּבְ

ָרה ּבֹו?  ּקָ ם "ֵעין ַהּקֹוֵרא" ְלֵבין ָהֵארּוַע ׁשֶ ֵ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.   .10

רֹוִמית־ַמֲעָרִבית ָלִעיר ִראׁשֹון  ִניָסה ַהּדְ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ַלּכְ ב. ּבְ
ם?  ֵ ם: "ֶמְחַלף ֵעין ַהּקֹוֵרא" - ָמה ְמקֹור ַהּשׁ ֵ ּשׁ ְלִצּיֹון ּבַ

ְמָחה  ֵהרִ֣יעּו – ָקְראּו ְקִריאֹות ׂשִ  14 
קֹול ָרם.  ּבְ

ן. ּתָ ׁשְ ַמח ַהּפִ י֙ם – חּוִטים ִמּצֶ ּתִ ׁשְ  ּפִ
ִאּלּו ָנַמּסּו ַהֲחָבִלים  מַּּ֥סּו ֱאסּורָ֖יו – ּכְ ַוּיִ

ֶהם. ָהָיה ָאסּור ּבָ ׁשֶ

ה. ׁשָ ְטִריָּ֑ה – ַלָחה, ֲעַדִין ֹלא ִהְתַיּבְ  15

ֶעְזַרת  ָרתִָ֑ים – ּבְ ֲח֔מֹור ֲח֖מֹור ֲחמֹֽ ְלחִ֣י ַהֽ ּבִ  16
יִתי  יִתי ְוָעׂשִ ֶעֶצם ְלִחי ַהֲחמֹור ִהּכֵ

ל ֲהרּוִגים. ֲחמֹוָרַתִים, ֲעֵרמֹות ׁשֶ

ַרם ְלֶסֶדק. ְבקַ֨ע – ּגָ ַוּיִ  19 
ְבַקע  ּנִ ְעָין ׁשֶ ם ַהּמַ עֵ֤ין ַהּקֹוֵר֙א – ׁשֵ

ְמׁשֹון ֶלֱאֹלִהים. ִריַאת ׁשִ  ִמּקְ
ה ְלַהּכֹות  ׂש ִסּבָ יְך ְלַחּפֵ ְמׁשֹון ַמְמׁשִ ׁשִ

ים. ּתִ ִלׁשְ ּפְ ּבַ

ֶעֶצם ְלִחי ַהֲחמֹור

8. הוא פועל כלוחם בודד. 
הוא משתמש בנשק לא 
נשק. כמו שועלים, לחי 

חמור. 
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ְמׁשֹון? ֵני ְיהּוָדה ְלׁשִ ָמה ִהְבִטיחּו ּבְ א.   .7

ַעם?  ָרֵאל ַהּפַ יַע ֶאת ִיׂשְ ְמׁשֹון ְלהֹוׁשִ ה ׁשִ יַצד ִנּסָ ב. ּכֵ

ֶרק? ּפֶ ְמׁשֹון ְמֹתֶאֶרת ּבַ ל ׁשִ ְגָמה נֹוֶסֶפת ְלכֹוחֹו ֶהָעצּום ׁשֶ ג. ֵאיזֹו ּדֻ

ׁש ְללֹא ֶעְזַרת ֱאלִֹהים?  הּוא ַעְצמֹו ַחּלָ ְמׁשֹון ָלַדַעת ׁשֶ יַצד נֹוַכח ׁשִ ּכֵ א.    .8

ֲעֹזר לֹו?  ּיַ ׁש ֵמה' ׁשֶ ְמׁשֹון ּוְמַבּקֵ ֵאיֶזה ִנּמּוק ּפֹוֶנה ׁשִ ב. ּבְ
 

יַע ֶאת  ְמׁשֹון ְלהֹוׁשִ ה ׁשִ ֶהם ִנּסָ ּבָ ְקִרים ׁשֶ ף ְלָכל ַהּמִ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ א.   .9
ָרֵאל?  ִיׂשְ

קּו.  ָכְך ַעד ּכֹה? ַנּמְ ב. ַהִאם ִהְצִליַח ּבְ

ָרה ּבֹו?  ּקָ ם "ֵעין ַהּקֹוֵרא" ְלֵבין ָהֵארּוַע ׁשֶ ֵ ין ַהּשׁ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.   .10

רֹוִמית־ַמֲעָרִבית ָלִעיר ִראׁשֹון  ִניָסה ַהּדְ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ַלּכְ ב. ּבְ
ם?  ֵ ם: "ֶמְחַלף ֵעין ַהּקֹוֵרא" - ָמה ְמקֹור ַהּשׁ ֵ ּשׁ ְלִצּיֹון ּבַ

ְמָחה  ֵהרִ֣יעּו – ָקְראּו ְקִריאֹות ׂשִ  14 
קֹול ָרם.  ּבְ

ן. ּתָ ׁשְ ַמח ַהּפִ י֙ם – חּוִטים ִמּצֶ ּתִ ׁשְ  ּפִ
ִאּלּו ָנַמּסּו ַהֲחָבִלים  מַּּ֥סּו ֱאסּורָ֖יו – ּכְ ַוּיִ

ֶהם. ָהָיה ָאסּור ּבָ ׁשֶ

ה. ׁשָ ְטִריָּ֑ה – ַלָחה, ֲעַדִין ֹלא ִהְתַיּבְ  15

ֶעְזַרת  ָרתִָ֑ים – ּבְ ֲח֔מֹור ֲח֖מֹור ֲחמֹֽ ְלחִ֣י ַהֽ ּבִ  16
יִתי  יִתי ְוָעׂשִ ֶעֶצם ְלִחי ַהֲחמֹור ִהּכֵ

ל ֲהרּוִגים. ֲחמֹוָרַתִים, ֲעֵרמֹות ׁשֶ

ַרם ְלֶסֶדק. ְבקַ֨ע – ּגָ ַוּיִ  19 
ְבַקע  ּנִ ְעָין ׁשֶ ם ַהּמַ עֵ֤ין ַהּקֹוֵר֙א – ׁשֵ

ְמׁשֹון ֶלֱאֹלִהים. ִריַאת ׁשִ  ִמּקְ
ה ְלַהּכֹות  ׂש ִסּבָ יְך ְלַחּפֵ ְמׁשֹון ַמְמׁשִ ׁשִ

ים. ּתִ ִלׁשְ ּפְ ּבַ

ֶעֶצם ְלִחי ַהֲחמֹור

8. הוא פועל כלוחם בודד. 
הוא משתמש בנשק לא 
נשק. כמו שועלים, לחי 

חמור. 
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ֶּפֶרק טז

ִׁשְמׁשֹון ַמעֲנִיׁש ֶאת ּתֹוָׁשבֵי עַּזָה 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 3-1

כֹוחֹו?  ה ּבְ ֵבי ַעּזָ ְמׁשֹון ְלַהְדִהים ֶאת ּתֹוׁשָ יַצד ִהְצִליַח ׁשִ ּכֵ  .1

ְמׁשֹון  ה ׁשִ ִהּכָ ּכֹות ַהּקֹוְדמֹות ׁשֶ ַעם ֵמַהּמַ ִגיָעה ַהּפַ ה ׁשֹוָנה ַהּפְ ּמֶ ּבַ  .2
ים? ּתִ ִלׁשְ ּפְ ּבַ

ים? ּתִ ִלׁשְ ֲאָבק מּול ּפְ ּמַ ְמׁשֹון ּבַ ׁש ׁשִ ּמֵ ּתַ ֵאילּו ֶאְמָצִעים ִהׁשְ ּבְ א.   .3

ים? ּתִ ִלׁשְ ֵאילּו ֶאְמָצִעים ִנְלֲחמּו ַהּפְ ב. ּבְ

ה. ַעזָָּ֑תה – ֶאל ָהִעיר ַעּזָ  1

ֶֽאְרבּו־֥לֹו – ִהְסּתֹוְבבּו  סֹּ֛בּו ַוּיֶ ַוּיָ  2 
ֵדי ִלְתּפֹס אֹותֹו. ׂשּו ַאֲחָריו ּכְ  ְוִחּפְ

ַלַחׁש. רּו ּבְ ּבְ ְרׁשּ֤ו – ּדִ ְתָחֽ ַוּיִ

ְיָלה. ְיָל֒ה – ַעד ֶאְמַצע ַהּלַ ַעד־ֲחצִ֣י ַהּלַ  3 
י קֹורֹות  ּתֵ ֻז֔זֹות – ׁשְ תֵּ֣י ַהּמְ  ּוִבׁשְ
ֲאֵליֶהן  ַער ׁשֶ ַ י ַהּשׁ ּדֵ  ָהֵעץ ִמּצִ

ר גּוְסַטב דֹוֶרה ה / ִצּיֵ ַער ָהִעיר ַעּזָ ּבֹו( ֶאת ׁשַ א ַעל ּגַ ְמׁשֹון נֹוׂשֵ ׁשִ

3. שמשון נאבק 
בפלישתים בחומרים 

מהטבע: אריות, שועלים, 
לחי חמור וכוח ידיו. 

הפלישתים נלחמו 
באמצעים טכנולוגיים 

מתקדמים של התקופה.
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הַּפְלְִׁשִּתים הִצְלִיחּו לְִתֹּפס ֶאת ִׁשְמׁשֹון 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 20-4

ְמׁשֹון ִלְדִליָלה ְוֵכיַצד הּוא  ל ׁשִ ר ֶאת ַיֲחסֹו ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְגּדִ ּכֵ  .1
ם  סּוק 4 ּגַ ְמָנה? )ְראּו ּפָ ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ִמּתִ יר ֶאת ַיֲחסֹו ְלִאׁשְ ַמְגּדִ

ֶפֶרק יד.(  ִפְרֵקנּו ְוַגם ּבְ ּבְ

ִליָלה. ים ְלֵבין ּדְ ּתִ ִלׁשְ ין ַסְרֵני ּפְ ָהָיה ּבֵ ם ׁשֶ ָרֵטי ַהֶהְסּכֵ ְתבּו ֶאת ּפְ ּכִ א.   .2

ם? ִבים ַעל ַהֶהְסּכֵ ם חֹוׁשְ ב. ַמה ַאּתֶ

ה  ִליָלה ְמַגּלֶ ל ּדְ ַחץ ׁשֶ ִהְתמֹוְדדּות מּול ַהּלַ ּבַ ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ג. 
יִמים ִעם ֲאִמיָרה זֹו? ַהִאם  ם ַמְסּכִ ה. ַהִאם ַאּתֶ ְמׁשֹון ֻחְלׁשָ ׁשִ

ְתבּו ִנּמּוֵקיֶכם.  ִדים? ּכִ ם ִמְתַנּגְ ַאּתֶ

 
ָפסּוק 20.  ן? ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ְרׁשָ ן ַהּפַ ּוֵ ירּו ְלָמה ִהְתּכַ ַהְסּבִ  .3

ן  ְרׁשָ יַע ַהּפַ ָערֹו, ַמּצִ קֹור ּכֹוחֹו הּוא ׂשְ ּמְ ְמׁשֹון ָאַמר ִלְדִליָלה ׁשֶ ִ ּשׁ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְמׁשֹון  ָהָיה ּכֹוַח ׁשִ ְחׁשֹב ׁשֶ ּנַ ר ַאֵחר ִלְמקֹור ּכֹוחֹו: "ֵאין ֶזה ָראּוי ׁשֶ ְנֵאל ֶהְסּבֵ ַרַבּ ַאּבְ

א ָהָיה ּכֹוחֹו ּכֹוַח ֵנס." ֲערֹות רֹאׁשֹו, ֶאּלָ ׂשַ ּבְ

ָהֵרי ְיהּוָדה  נַַ֣חל ׂשֹרֵ֑ק – ַמְתִחיל ּבְ  4
ם. ֵפָלה ַעד ַהּיָ ְ ֶרְך ַהּשׁ ְוזֹוֵרם ּדֶ

יֵטי ֶהָעִרים  ּלִ תִּ֗ים – ׁשַ ַסְרנֵ֣י ְפִלׁשְ  5
ה נּוַכל לֹו –  ּיֹות ּוַבּמֶ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

ר ָעָליו. ּבֵ ר ְלִהְתּגַ ֵאיְך ִיְהֶיה ֶאְפׁשָ

ְבעָ֛ה ְיָתרִ֥ים ַלחִ֖ים ֲאׁשֶ֣ר  ׁשִ  7 
ְבָעה ֲחָבִלים  א־חֹרָ֑בּו – ׁשִ  לֹֽ

יֵדי ַחּיֹות,  ים, ֲעׂשּוִיים ִמּגִ ּקִ  ּדַ
ֵהם ֲעַדִין ַלִחים. ׁשֶ  ּכְ
י. ּתִ ְוָחלִ֥יִתי – ְוֶנְחַלׁשְ

ֲֽעלּו־לָּ֞ה – ֵהִביאּו ָלּה. ַוּיַ  8 
ָרה אֹותֹו. ַאְסרֵ֖הּו – ָקׁשְ ֽ ַוּתַ

ים  ּתִ ִלׁשְ אֹרֵ֗ב – ְקבּוַצת ּפְ ְוָהֽ  9
ִליָלה. ֵבית ּדְ רּו ּבְ ּתְ ִהְסּתַ  ׁשֶ

֙ק – ָקַרע.  ַוְיַנּתֵ

ֲהִרי֣חֹו אֵׁ֔ש – ֽ עֶֹ֨ר֙ת ּבַ יל־ַהּנְ ִתֽ  ּפְ

ִאּלּו ַהֲחָבִלים ָהיּו חּוט   ּכְ
ְרַבת ָהֵאׁש. ַרף ִמּקִ ׂשְ ּנִ ׁשֶ

ֲעבֹתִ֣ים – ֲחָבִלים ָעִבים. ֽ ּבַ  11

ּמֹות  ַמְחְל֥פֹות רֹאׁשִ֖י – ַהּצַ  13 
ָעִרי. ל ׂשְ לּועֹות ׁשֶ ַהּקְ

ֲאָדָמה  ְקָעה ּבָ תֵ֔ד – ּתָ ּיָ ְתַק֙ע ּבַ ַוּתִ  14 
ֶעְזָרתֹו אֹוְרִגים. ּבְ ֶאת ַהּמֹוט ׁשֶ

ךָ֖ אֵ֣ין ִאתִּ֑י – ֵאיְנָך אֹוֵהב אֹוִתי. ְוִלּבְ  15

ְלצֵ֑הּו – ִהְכִריָחה אֹותֹו. ַאֽ ַוּתְ  16 
ְקצַ֥ר ַנְפׁשֹ֖ו ָלֽמּות – ִנְמַאס   ַוּתִ

ים  ּתִ ִלׁשְ ֲאַנְחנּו  ַסְרֵני ּפְ
ִבים ִמְתַחּיְ

ִליָלה   ֲאִני ּדְ
ֶבת ִמְתַחּיֶ

ְתַנאי ׁשֶ  ְתַנאי ׁשֶּבִ ּבִ
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הַּפְלְִׁשִּתים הִצְלִיחּו לְִתֹּפס ֶאת ִׁשְמׁשֹון 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 20-4

ְמׁשֹון ִלְדִליָלה ְוֵכיַצד הּוא  ל ׁשִ ר ֶאת ַיֲחסֹו ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְגּדִ ּכֵ  .1
ם  סּוק 4 ּגַ ְמָנה? )ְראּו ּפָ ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ִמּתִ יר ֶאת ַיֲחסֹו ְלִאׁשְ ַמְגּדִ

ֶפֶרק יד.(  ִפְרֵקנּו ְוַגם ּבְ ּבְ

ִליָלה. ים ְלֵבין ּדְ ּתִ ִלׁשְ ין ַסְרֵני ּפְ ָהָיה ּבֵ ם ׁשֶ ָרֵטי ַהֶהְסּכֵ ְתבּו ֶאת ּפְ ּכִ א.   .2

ם? ִבים ַעל ַהֶהְסּכֵ ם חֹוׁשְ ב. ַמה ַאּתֶ

ה  ִליָלה ְמַגּלֶ ל ּדְ ַחץ ׁשֶ ִהְתמֹוְדדּות מּול ַהּלַ ּבַ ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ג. 
יִמים ִעם ֲאִמיָרה זֹו? ַהִאם  ם ַמְסּכִ ה. ַהִאם ַאּתֶ ְמׁשֹון ֻחְלׁשָ ׁשִ

ְתבּו ִנּמּוֵקיֶכם.  ִדים? ּכִ ם ִמְתַנּגְ ַאּתֶ

 
ָפסּוק 20.  ן? ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ְרׁשָ ן ַהּפַ ּוֵ ירּו ְלָמה ִהְתּכַ ַהְסּבִ  .3

ן  ְרׁשָ יַע ַהּפַ ָערֹו, ַמּצִ קֹור ּכֹוחֹו הּוא ׂשְ ּמְ ְמׁשֹון ָאַמר ִלְדִליָלה ׁשֶ ִ ּשׁ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְמׁשֹון  ָהָיה ּכֹוַח ׁשִ ְחׁשֹב ׁשֶ ּנַ ר ַאֵחר ִלְמקֹור ּכֹוחֹו: "ֵאין ֶזה ָראּוי ׁשֶ ְנֵאל ֶהְסּבֵ ַרַבּ ַאּבְ

א ָהָיה ּכֹוחֹו ּכֹוַח ֵנס." ֲערֹות רֹאׁשֹו, ֶאּלָ ׂשַ ּבְ

ָהֵרי ְיהּוָדה  נַַ֣חל ׂשֹרֵ֑ק – ַמְתִחיל ּבְ  4
ם. ֵפָלה ַעד ַהּיָ ְ ֶרְך ַהּשׁ ְוזֹוֵרם ּדֶ

יֵטי ֶהָעִרים  ּלִ תִּ֗ים – ׁשַ ַסְרנֵ֣י ְפִלׁשְ  5
ה נּוַכל לֹו –  ּיֹות ּוַבּמֶ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

ר ָעָליו. ּבֵ ר ְלִהְתּגַ ֵאיְך ִיְהֶיה ֶאְפׁשָ

ְבעָ֛ה ְיָתרִ֥ים ַלחִ֖ים ֲאׁשֶ֣ר  ׁשִ  7 
ְבָעה ֲחָבִלים  א־חֹרָ֑בּו – ׁשִ  לֹֽ

יֵדי ַחּיֹות,  ים, ֲעׂשּוִיים ִמּגִ ּקִ  ּדַ
ֵהם ֲעַדִין ַלִחים. ׁשֶ  ּכְ
י. ּתִ ְוָחלִ֥יִתי – ְוֶנְחַלׁשְ

ֲֽעלּו־לָּ֞ה – ֵהִביאּו ָלּה. ַוּיַ  8 
ָרה אֹותֹו. ַאְסרֵ֖הּו – ָקׁשְ ֽ ַוּתַ

ים  ּתִ ִלׁשְ אֹרֵ֗ב – ְקבּוַצת ּפְ ְוָהֽ  9
ִליָלה. ֵבית ּדְ רּו ּבְ ּתְ ִהְסּתַ  ׁשֶ

֙ק – ָקַרע.  ַוְיַנּתֵ

ֲהִרי֣חֹו אֵׁ֔ש – ֽ עֶֹ֨ר֙ת ּבַ יל־ַהּנְ ִתֽ  ּפְ

ִאּלּו ַהֲחָבִלים ָהיּו חּוט   ּכְ
ְרַבת ָהֵאׁש. ַרף ִמּקִ ׂשְ ּנִ ׁשֶ

ֲעבֹתִ֣ים – ֲחָבִלים ָעִבים. ֽ ּבַ  11

ּמֹות  ַמְחְל֥פֹות רֹאׁשִ֖י – ַהּצַ  13 
ָעִרי. ל ׂשְ לּועֹות ׁשֶ ַהּקְ

ֲאָדָמה  ְקָעה ּבָ תֵ֔ד – ּתָ ּיָ ְתַק֙ע ּבַ ַוּתִ  14 
ֶעְזָרתֹו אֹוְרִגים. ּבְ ֶאת ַהּמֹוט ׁשֶ

ךָ֖ אֵ֣ין ִאתִּ֑י – ֵאיְנָך אֹוֵהב אֹוִתי. ְוִלּבְ  15

ְלצֵ֑הּו – ִהְכִריָחה אֹותֹו. ַאֽ ַוּתְ  16 
ְקצַ֥ר ַנְפׁשֹ֖ו ָלֽמּות – ִנְמַאס   ַוּתִ

ים  ּתִ ִלׁשְ ֲאַנְחנּו  ַסְרֵני ּפְ
ִבים ִמְתַחּיְ

ִליָלה   ֲאִני ּדְ
ֶבת ִמְתַחּיֶ

ְתַנאי ׁשֶ  ְתַנאי ׁשֶּבִ ּבִ
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ַמַּפת ַהְּמקֹומֹות ַהִּנְזָּכִרים ְּבִסּפּוֵרי ִׁשְמׁשֹון

ְפסּוִקים: 7, 11, 17  נּו ּבִ ַעּיְ   .4

ה? ְפסּוִקים ֵאּלֶ ם" ּבִ ָאָדֽ ַאחַ֥ד ָהֽ ּטּוי "ּכְ רּוׁש ַהּבִ ָמה ּפֵ א. 

הּוא חֹוֵזר ַעל  ׁשֶ ר ִלְרֹמז ַלּקֹוְרִאים ּכְ ַסּפֵ ֲערּו, ָמה ְמֻעְנָין ַהּמְ ׁשַ ב. 
ָעִמים ֲאָחדֹות?  ַאַחד ָהָאָדם" ּפְ ּטּוי "ּכְ ַהּבִ

ָאְמָרה: ׁשֶ ל יֹוִסי ּכְ ָנה ִאּמֹו ׁשֶ ּוְ ְלָמה ִהְתּכַ ג. 

ַאַחד ָהָאָדם! ִנים ְוִתְתַנֵהג ּכְ ְפִסיק ְלַהְחִמיץ ּפָ ּתַ ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ִהּגִ  
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ִׁשְמׁשֹון ֵמת מֹות ּגִּבֹוִרים 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 31-21 

ֵני ְסִעיִפים. ׁשְ ְמׁשֹון? ֲענּו ּבִ ים ְלׁשִ ּתִ ִלׁשְ לּו ּוָבזּו ַהּפְ יַצד ִהְתַעּלְ ּכֵ  .1

גֹון ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו  ׁש ּדָ ִמְקּדַ ְמׁשֹון ּבְ יָרה ִהְתַנֲהגּות ׁשִ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ  .2
ים? ּתִ ִלׁשְ ּפְ ה ּבַ ֶהם ִהּכָ ּבָ ִמְקִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ּבְ

ֶרק טו,  ֵעין ַהּקֹוֵרא )ּפֶ ְמׁשֹון ּבְ ל ׁשִ תֹו ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִפּלָ ה ׁשֹוָנה ּתְ ּמֶ ּבַ  .3
ִפְרֵקנּו(?  סּוק 28 ּבְ גֹון )ּפָ ׁש ּדָ ִמְקּדַ תֹו ּבְ ִפּלָ סּוק 18(, ִמּתְ ּפָ

ּכֹות  ים ֵמַהּמַ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְמׁשֹון ּבַ ה ׁשִ ִהּכָ ה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ּכָ ה ׁשֹוָנה ַהּמַ ּמֶ ּבַ  .4
ַהּקֹוְדמֹות? 

גֹון /  ׁש ּדָ ִמְקּדַ ְמׁשֹון ּבְ  ׁשִ
ר גּוְסַטב דֹוֶרה ִצּיֵ

ת. חׁשֶ ים ִמּנְ ֵני ֲאִזּקִ ׁשְ תִַּ֔ים – ּבִ ְנֻחׁשְ ֽ ּבַ  21

ְמׁשֹון. ִפיַסת ׁשִ ְמחָ֑ה – ִלְכבֹוד ּתְ ּוְלׂשִ  23

ֶחק־לָ֑נּו – ַוְיַצֵחק אֹוָתנּו. ֽ ִויׂשַ  25

ַהנִּ֣יָחה אֹוִת֒י והימשני )ַוֲֽהִמיׁשִֵ֨נ֙י( –   26
אּוַכל  ֵדי ׁשֶ ְנֶחה ְוַתְדִריְך אֹוִתי, ּכְ ּתַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ֵדי ַהּפְ יָמתֹו ְלָהִביא ְיׁשּוָעה ְלַעּמֹו ִמּיְ ְמׂשִ ל ּבִ ְמׁשֹון ִנְכׁשַ ִ ּשׁ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .5

ָמה ּתּוְכלּו לֹוַמר ַלֲהָגָנתֹו? א. 

ְמׁשֹון? ָגה ׁשִ ה ׁשָ ּמֶ ב. ּבַ
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ִׁשְמׁשֹון ֵמת מֹות ּגִּבֹוִרים 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 31-21 

ֵני ְסִעיִפים. ׁשְ ְמׁשֹון? ֲענּו ּבִ ים ְלׁשִ ּתִ ִלׁשְ לּו ּוָבזּו ַהּפְ יַצד ִהְתַעּלְ ּכֵ  .1

גֹון ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו  ׁש ּדָ ִמְקּדַ ְמׁשֹון ּבְ יָרה ִהְתַנֲהגּות ׁשִ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ  .2
ים? ּתִ ִלׁשְ ּפְ ה ּבַ ֶהם ִהּכָ ּבָ ִמְקִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ּבְ

ֶרק טו,  ֵעין ַהּקֹוֵרא )ּפֶ ְמׁשֹון ּבְ ל ׁשִ תֹו ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִפּלָ ה ׁשֹוָנה ּתְ ּמֶ ּבַ  .3
ִפְרֵקנּו(?  סּוק 28 ּבְ גֹון )ּפָ ׁש ּדָ ִמְקּדַ תֹו ּבְ ִפּלָ סּוק 18(, ִמּתְ ּפָ

ּכֹות  ים ֵמַהּמַ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ְמׁשֹון ּבַ ה ׁשִ ִהּכָ ה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ּכָ ה ׁשֹוָנה ַהּמַ ּמֶ ּבַ  .4
ַהּקֹוְדמֹות? 

גֹון /  ׁש ּדָ ִמְקּדַ ְמׁשֹון ּבְ  ׁשִ
ר גּוְסַטב דֹוֶרה ִצּיֵ

ת. חׁשֶ ים ִמּנְ ֵני ֲאִזּקִ ׁשְ תִַּ֔ים – ּבִ ְנֻחׁשְ ֽ ּבַ  21

ְמׁשֹון. ִפיַסת ׁשִ ְמחָ֑ה – ִלְכבֹוד ּתְ ּוְלׂשִ  23

ֶחק־לָ֑נּו – ַוְיַצֵחק אֹוָתנּו. ֽ ִויׂשַ  25

ַהנִּ֣יָחה אֹוִת֒י והימשני )ַוֲֽהִמיׁשִֵ֨נ֙י( –   26
אּוַכל  ֵדי ׁשֶ ְנֶחה ְוַתְדִריְך אֹוִתי, ּכְ ּתַ

ים.  ּתִ ִלׁשְ ֵדי ַהּפְ יָמתֹו ְלָהִביא ְיׁשּוָעה ְלַעּמֹו ִמּיְ ְמׂשִ ל ּבִ ְמׁשֹון ִנְכׁשַ ִ ּשׁ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .5

ָמה ּתּוְכלּו לֹוַמר ַלֲהָגָנתֹו? א. 

ְמׁשֹון? ָגה ׁשִ ה ׁשָ ּמֶ ב. ּבַ
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ֶּפֶרק יז 
ִמיכָה ּגָנַב ּכֶֶסף ֵמאִּמֹו

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 6-1

ל ִמיָכה?  ָמה ָקָרה ְלִאּמֹו ׁשֶ א.   .1

ב? ּנָ ֲעָסּה ַעל ַהּגַ ָאה ֶאת ּכַ ּטְ יַצד ּבִ ב. ּכֵ

ב?  ּנָ יַצד נֹוַדע ָלּה ִמי ַהּגַ ג. ּכֵ

ה ִנְבֲהָלה ָהֵאם? ִמּמָ א.   .2

ָנּה? יל ֶאת ּבְ ָתה ָהֵאם ְלַהּצִ יַצד ִנּסְ ב. ּכֵ

ר  ֻסּפָ ָרֵאל ֵמַהּמְ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ר ִלְלֹמד ַעל ֱאמּוָנָתם ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ  .3 
יר ֹזאת? ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ָפסּוק 3 ּוְבָפסּוק 5, ּכֵ ּבְ

 ִמיכָה ָׂשכַר ּכֹוהֵן ּכְֵדי ֶׁשּיְָׁשֵרת 
ּבְבֵית הָאֱֹלִהים ֶׁשּבְבֵיתֹו 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 13-7 

ֵבית ִמיָכה. ָהָיה ּבְ ׁש ַלה' ׁשֶ ְקּדָ ַקד ֶאת ַהּמִ ֶבט ֵלִוי ָפּ ֵ ַנַער ִמּשׁ  .1

ַער?  יַע ִמיָכה ַלּנַ ָרה ִהּצִ ֵאיזֹו ִמׂשְ א. 

ָכרֹו?  ב. ָמה ָהָיה ׂשְ

ׁש  ְקּדָ ּמִ ִוי ַלֲעֹבד ּבַ ַער ַהּלֵ ַכר ֶאת ַהּנַ ּשָׂ ְך ׁשֶ ה ִמיָכה ִמּכָ ְלָמה ִצּפָ  .2
ֵביתֹו? ָנה ּבְ ּבָ ׁשֶ

ֶרק.  כֹוֶתֶרת ַלּפֶ ׁש ּכְ ּמֵ כֹול ְלׁשַ ּיָ ט ׁשֶ ּפָ ִמְצאּו ִמׁשְ א.    .3 
ִחיַרְתֶכם. קּו ֶאת ּבְ ַנּמְ

רּוַע?  ב ַהּגָ ּצָ ה ַלּמַ ּבָ ר ֶאת ַהּסִ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְסּבִ ב. ּכֵ

ְך. ְנבּו ִמּמֵ ח־לְָ֗ך – ּגָ ֽ ּקַ ֻלֽ  2 
ב. ָאָלה ִהיא  ּנָ ְלּתְ ֶאת ַהּגַ ָאִלי֙ת – ִקּלַ

ֶפת ִלְקָלָלה. ה ִנְרּדֶ  ִמָלּ
ְרּתְ ִלי ַעל  ָאְזנַ֔י – ִסּפַ ְוַג֙ם ָאמְַ֣רּתְ ּבְ

ב. ּנָ ְלּתְ ֶאת ַהּגַ ּלַ ּקִ ׁשֶ

ֶסף. י ֶאת ַהּכֶ ַרְמּתִ י – ּתָ ּתִ ַהְקדֵּׁ֣ש ִהְקדַּׁ֣שְ  3 
ֶסף  דִ֜י ִלְבנִ֗י – ֲאִני ַמְחִזיָרה ֶאת ַהּכֶ ִמּיָ

 ִלְבִני.
ֶסל. ְך – ַאְחִזיר ָלְך ּפֶ יבֶּ֥נּו ָלֽ ֲאׁשִ

ים. ׁשִ ִריִטים ְמֻקּדָ ֵאפֹו֙ד ּוְתָרפִ֔ים – ּפְ  5

ָראֵ֑ל –  ִיׂשְ מִ֣ים ָההֵ֔ם אֵ֥ין מֶֶ֖לְך ּבְ ּיָ ּבַ  6
ֶסל ֹלא ָהָיה ַמְנִהיג  ר הּוָכן ַהּפֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ָעם. ֹמר ַעל ֵסֶדר ְוֹחק ּבָ ׁשְ ּיִ ִזי, ׁשֶ  ֶמְרּכָ
ל ֶאָחד  ה – ּכָ ֽ ֵעינָ֖יו ַיֲֽעׂשֶ ׁשָ֥ר ּבְ אִ֛יׁש ַהּיָ

ע. ׁשַ י ּפֶ ְרצֹונֹו ְוָהיּו ַמֲעׂשֵ ִהְתַנֵהג ּכִ

ְמָצא  ּיִ ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ֣ר ִיְמצָ֑א – ּבְ ֽ ּבַ  8
ְרֵנס.  ַרת ּכֹוֵהן ְויּוַכל ְלִהְתּפַ ִמׂשְ

ַדְרּכֹו. יְך ּבְ ֹו – ְלַהְמׁשִ ְרּכֽ ַלֲֽעשֹׂ֥ות ּדַ

ְהֶיה ּכֹוֵהן  ֶוְֽהֵיה־ִל֮י ְלאָ֣ב ּוְלכֵֹה֒ן – ּתִ  10
י ֶלֱאֹלִהים ֶאְצִלי. ּתִ ׁשְ ִהְקּדַ ֶחֶדר ׁשֶ  ּבַ

ָך. ְרּתְ ּכָ ָגִדים ּוִמְחָיֶתָך – ַמׂשְ ּבְ

1. מיכה מחזיר את 
הכסף שגנב לא מתוך 

חרטה, אלא מפחד העונש 
מהקללה. הוא מחזיר את 

הכסף רק לאחר שאימו 
מברכת אותו. התנהגותו 

היא דוגמה למצב המוסרי 
הירוד. 

3. האם, בנה והנער הכוהן 
מאמינים בה', אך אמונתם 

מעורבת במנהגי פולחן 
זרים: הכנת פסל ומסכה 

האסורים לפי התורה. 
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ן ְרּדֵ קֹורֹות ְנַהר ַהּיַ ן, ֶאָחד ִמּמְ ַנַחל ּדָ
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ֶּפֶרק יח

נְצִיגִים ִמֵּׁשבֶט ּדָן ֶׁשּבְֶמְרּכַז הָאֶָרץ ְמַחּפְִׂשים 
לִכְּבׁש נֲַחלָה ּבַּצָפֹון ּופֹוגְִׁשים ּבַּנַעַר הַּכֹוהֵן 

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 10-1 

ֶפֶרק יז?  ָכִנים ּבְ ֶפֶרק ֶזה ַלּתְ ָכִנים ּבְ ה ּדֹוִמים ַהּתְ ּמֶ ּבַ  .1

ַעּמּוד 61.  ה ּבְ ּפָ ּמַ ן ּבַ ֶבט ּדָ ל ַנֲחַלת ׁשֵ ְדקּו ֶאת ְמקֹוָמּה ׁשֶ ּבִ  .2 
ן?  ַנֲחַלת ּדָ בּו ּבְ ַעּמּוד 71 ִמי ָיׁשְ ה ּבְ ּפָ ּמַ ְדקּו ּבַ ן ּבִ  ְלַאַחר ִמּכֵ

ְבָטם?  ן ְנִציִגים ִלְמֹצא עֹוד ַנֲחָלה ְלׁשִ ֶבט ּדָ ַלח ׁשֵ  ֲענּו: ַמּדּוַע ׁשָ
יר ֹזאת? ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ

 
ִציִגים ְלֵבית ִמיָכה?  ְגָלָלּה ִנְכְנסּו ַהּנְ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ 3. ָמה ָהְיָתה ַהּסִ

ן?   ֶבט ּדָ ִציִגים ְלִזְקֵני ׁשֵ יעּו ַהּנְ ָמה ִהּצִ א.   .4

ָעָתם? ֵקִנים ְלַהּצָ ׁשּוַבת ַהּזְ ב. ָמה ָהְיָתה ּתְ

הִַּמְׁשלַַחת ִמֵּׁשבֶט ּדָן ּגֹוזֶלֶת ִמִּמיכָה ֶאת 
ַהּנַעַר הַּכֹוהֵן וְֶאת הַּפֶֶסל.

ִקְראּו ּבְעִּיּון ְּפסּוִקים 31-11

ְלָחָמה ַעל ַלִיׁש?  ָעלּו ַלּמִ ן ִלְפֵני ׁשֶ ֶבט ּדָ ָמה ָעׂשּו לֹוֲחֵמי ׁשֵ  .1

ִליל ָהֶעְליֹון ּגָ ֵאזֹור ָהִעיר ַלִיׁש ּבַ

ׁש־֤לֹו ַנֲֽחָל֙ה ָלׁשֶֶ֔בת –  ְמַבּקֶ  1 
ב ּבֹו. ֵ ׂש עֹוד ָמקֹום ְלִהְתַיּשׁ ִחּפֵ

ְבָטם. ִ ְחתָּ֡ם – ִמּשׁ ּפַ ׁשְ ּמִ ִמֽ  2 
ל  ין ּכָ  ִמְקצֹוָת֩ם – ִמּבֵ

ֶבט. ֵ חֹות ַהּשׁ ּפְ ִמׁשְ

ה ִעם־בֵּ֣ית ִמיכָ֔ה –  הֵּ֚מָ  3 
ית ִמיָכה.  ֵהם ָעְברּו ְלַיד ּבֵ

י־ֱהִביֲאךָ֣ ֲהלֹ֔ם –   ִמֽ

ְעּתָ ְלָכאן? ֵאיְך ִהּגַ

ַכר אֹוִתי ַלֲעֹבד. רִֵ֕ני – ׂשָ ּכְ ׂשְ ַוּיִ  4

ְרֶאה  ּנִ אלֹהִ֑ים – ּכַ ַאל־נָ֣א ֵבֽ ׁשְ  5 
ֶעְזַרת ָהֵאפֹוד.  ּבְ

ְרכֵּ֔נּו – ַהִאם ַנְצִליַח   ֲהַתְצלִַ֣ח ּדַ
ן. ֶבט ּדָ ִלְמֹצא ָמקֹום ְלׁשֵ

כֶ֖ם – ֱאֹלִהים  ְרּכְ נַֹ֣כח ְיהוָ֔ה ּדַ  6 
ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶכם.

ה – ֶאל ָהִעיר ַלִיׁש. לְָ֑יׁשָ  7 
 ְוֵאין־ַמְכלִ֨ים – ֵאין ֶאְצָלם ַמְחסֹור.

יט. ּלִ ִעיָרם ׁשַ  יֹורֵׁ֣ש עֶֶ֔צר – ֵאין ּבְ

ים  ֶביָה ַחּיִ דֹנִ֜ים – ּתֹוׁשָ פַּ֨ט ִצֽ ִמׁשְ ּכְ

ִפים  ּתְ ּתַ חֹון ְוֵאיָנם ִמׁשְ ִבּטָ ּבְ
ידֹוִנים. מֹו ַהּצִ ִמְלָחמֹות, ּכְ ּבְ

ָבר. ים ּדָ ְוַאתֶּ֣ם ַמְחׁשִ֔ים – ֵאיְנֶכם עֹוׂשִ  9

דֹול. ֲחבַ֣ת ָידִַ֔ים – ָהֵאזֹור ּגָ ְוָהאֶָ֨ר֙ץ ַרֽ  10

ֹתק. ֲחרֵׁ֜ש – ׁשְ ַהֽ  19 
ֲה֣טֹוב ׀ ֱהֽיֹוְתךָ֣ - ַהִאם טֹוב יֹוֵתר.

ה. יַט֙ב לֵ֣ב ַהּכֹהֵ֔ן – ָהָיה ְמֻרּצֶ ַוּיִ  20

בּודָּ֖ה - ָהְרכּוׁש. ַהּכְ  21

אּו ְלֶעְזַרת ִמיָכה  ְזֲע֔קּו– ּבָ ִנֽ  22 
ן. ֵני ּדָ ף ַאֲחֵרי ּבְ ְרּדָ  ַלּמִ

2. יש להניח שהגבול 
המשותף עם הפלשתים, 
וייתכן שגם כיבושיהם, 

גרמו לשבט דן לחפש 
נחלה נוספת. 
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ה?  ֻעּלָ ם ּפְ ף ִאּתָ ּתֵ ַער ְלׁשַ ְכֵנַע ֶאת ַהּנַ ן ְלׁשַ י ּדָ ַמּדּוַע ִהְצִליחּו ַאְנׁשֵ  .2

ֲערּו,  ר. ׁשַ ַער, ַאְך ִוּתֵ ֶסל ְוֶאת ַהּנַ ה ְלַהְחִזיר ֶאת ַהּפֶ ִמיָכה ִנּסָ א.   .3
ָנה ְלׁשֹוֵפט?  ַמּדּוַע לֹא ּפָ

ֹוְפִטים?  יֵמי ַהּשׁ ָאֶרץ ּבִ ים ּבָ ד ִמְקֶרה ֶזה ַעל ַהַחּיִ ב. ָמה ְמַלּמֵ

ן ִלְכּבׁש  ֵני ּדָ יַצד ִהְצִליחּו ּבְ ּכֵ א.   .4 
ֶאת ַלִיׁש? 

ְתנּו ָלִעיר ַלִיׁש  ּנָ ם ׁשֶ ֵ  ב. ָמה ַהּשׁ
ה? ׁשָ ְכּבְ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ

ל  מֹות ׁשֶ יִרים ׁשֵ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ  .5
ְקָרִאים  ּנִ ְצפֹון ָהָאֶרץ ׁשֶ  ְמקֹומֹות ּבִ

ן? ֶבט ּדָ ם ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ן ַער חֹוַמת ָהִעיר ּדָ ׁשַ

ָדן. ָמה ּבְ ַהּבָ
ֲחִפירֹות ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות פּו ּבַ ַער ֶנְחׂשְ ַ ָמה ְוַהׁשּ ַהּבָ

ֵעז  מַ֥ע ֽקֹוְלךָ֖ ִעמָּ֑נּו – ַאל ּתָ ׁשְ ַאל־ּתַ  25
יד ָלנּו.  ְלַהּגִ

 מֵָ֣רי נֶֶ֔פׁש - ְמֻמְרָמִרים.

ְגֹרם ְלָכְך  ךָ֖ – ּתִ ַסְפתָּ֥ה ַנְפׁשְ ְוָאֽ

ה, ָיבֹוא סֹוְפָך ְוָתמּות. ּפֶ ּסָ ּתִ  ׁשֶ

זו הזדמנות לברר עם 
התלמידים מהי חפירה 

ארכיאולוגית. גובה השער 
כ־2 מטר. שערו, מה בערך 

גובה החומה.
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ֲערּו,  ר. ׁשַ ַער, ַאְך ִוּתֵ ֶסל ְוֶאת ַהּנַ ה ְלַהְחִזיר ֶאת ַהּפֶ ִמיָכה ִנּסָ א.   .3
ָנה ְלׁשֹוֵפט?  ַמּדּוַע לֹא ּפָ

ֹוְפִטים?  יֵמי ַהּשׁ ָאֶרץ ּבִ ים ּבָ ד ִמְקֶרה ֶזה ַעל ַהַחּיִ ב. ָמה ְמַלּמֵ

ן ִלְכּבׁש  ֵני ּדָ יַצד ִהְצִליחּו ּבְ ּכֵ א.   .4 
ֶאת ַלִיׁש? 

ְתנּו ָלִעיר ַלִיׁש  ּנָ ם ׁשֶ ֵ  ב. ָמה ַהּשׁ
ה? ׁשָ ְכּבְ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ

ל  מֹות ׁשֶ יִרים ׁשֵ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ  .5
ְקָרִאים  ּנִ ְצפֹון ָהָאֶרץ ׁשֶ  ְמקֹומֹות ּבִ

ן? ֶבט ּדָ ם ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ן ַער חֹוַמת ָהִעיר ּדָ ׁשַ

ָדן. ָמה ּבְ ַהּבָ
ֲחִפירֹות ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות פּו ּבַ ַער ֶנְחׂשְ ַ ָמה ְוַהׁשּ ַהּבָ

ֵעז  מַ֥ע ֽקֹוְלךָ֖ ִעמָּ֑נּו – ַאל ּתָ ׁשְ ַאל־ּתַ  25
יד ָלנּו.  ְלַהּגִ

 מֵָ֣רי נֶֶ֔פׁש - ְמֻמְרָמִרים.

ְגֹרם ְלָכְך  ךָ֖ – ּתִ ַסְפתָּ֥ה ַנְפׁשְ ְוָאֽ

ה, ָיבֹוא סֹוְפָך ְוָתמּות. ּפֶ ּסָ ּתִ  ׁשֶ

זו הזדמנות לברר עם 
התלמידים מהי חפירה 

ארכיאולוגית. גובה השער 
כ־2 מטר. שערו, מה בערך 

גובה החומה.
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לְִסּכּום

ת ִסּיּום ְלֵסֶפר ׁשֹוְפִטים.  ִהְתּכֹוְננּו ִלְמִסּבַ  .1
יֹוֵתר ְוָתִכין  ֵעיֶניָה ֶהָחׁשּוב ּבְ הּוא ּבְ ְבַחר ׁשֹוֵפט ׁשֶ ל ְקבּוָצה ּתִ ּכָ  

ה, ְקָלֵפי  ֲחֵקי ְרִביִעּיָ ִחיָרה. ָהִכינּו ִחידֹות, ִמׂשְ ַקת ַהּבְ ִנּמּוִקים ְלַהְצּדָ
ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים.  ים ּוִבּטּוִיים ּבְ רֹון ְלִמּלִ ַחק ִזּכָ ִמׂשְ

ֹוְפִטים?  ְתקּוַפת ַהּשׁ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ָמה ְמַאְפֵין ֶאת ַחּיֵ  .2

ֹוְפִטים  ֶהם ָנְקטּו ַהּשׁ ּבָ ְכִסיִסים ׁשֶ ְכִסיס ֵמַהּתַ ֵאיֶזה ּתַ  .3
ירּו.  ְמֻיָחד? ַהְסּבִ ֵעיֵניֶכם ּבִ ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם ָמָצא ֵחן ּבְ ְבּ

ֵסֶפר  ר ּבְ ֻסּפָ ג ַלּמְ ל ֻמּשָׂ יַצד ָקׁשּור ּכָ ִגים. ּכֵ יַמת ֻמּשָׂ ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ  .4
ׁשֹוְפִטים: 

ְעּבּוד       ִקּפּוַח       ְנִביִאים  ֹאֶמץ       ַאְכָזִרּיּות       ׁשִ

יִעים  י ַהּתֹוָרה       מֹוׁשִ יָרה       ִחיָדה       ֻחּקֵ ל       ׁשִ  ָמׁשָ

ֹקט ָהָאֶרץ"  ׁשְ ה"       "ַוּתִ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ר ּבְ ׁשָ  "ִאיׁש ַהּיָ

ן ָהִעיר ַלִיׁש ן ְלַאַחר ֻחְרּבַ ֵתל ּדָ ְבָנה ּבְ ּנִ ְרֵאִלי ׁשֶ ּוב ִיׂשְ ִריֵדי ִיׁשּ ׂשְ


