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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



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
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ִסּפּור ָהֵארּוִעים ַעד 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

ָּך".  ֶרץ ֲאֶׁש֥ר ַאְרֶאֽ יָך ֶאל־ָהָא֖ ַאְרְצָ֥ך ּוִמּֽמֹוַלְדְּתָ֖ך ּוִמֵּב֣ית ָאִב֑ "ֶלְך־ְלָ֛ך ֵמֽ
ֶרק יב, 1(. ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ  

סּוק 2( ֶרק יב, ּפָ ית  ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ ֶעְׂשָ֙ך ְל֣גֹוי ָּג֔דֹול..."   "ְוֶאֽ

סּוק 7( ֶרק יב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ את".  ֶרץ ַהּזֹ֑ ן ֶאת־ָהָא֣ ְרֲעָ֔ך ֶאֵּת֖ "ְלַז֨

ק. ה ִיְצָחֽ ת־ֶׁשם־ְּב֧נֹו ַהּֽנֹוַלד־֛לֹו ֲאֶׁשר־ָיְֽלָדה־ּ֥לֹו ָׂשָר֖ ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֜ "ַוִּיְקָר֨

סּוִקים 3, 4( ֶרק כא, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ ים..."   ק ְּב֔נֹו ֶּבן־ְׁשמַֹנ֖ת ָיִמ֑ ַוָּיָ֤מל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצָח֣
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ִיל  יו ַוַּיְר֙א ְוִהֵּנה־ַא֔ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ "ַוִּיָּׂש֨
ְך ְּבַקְרָנ֑יו. ַוֵּיֶ֤לְך ַאְבָרָה֙ם  ז ַּבְּסַב֖ ר ֶנֱֽאַח֥ ַאַח֕

ַחת ְּבֽנֹו".  ִיל ַוַּיֲֽעֵל֥הּו ְלעָֹל֖ה ַּת֥ ח ֶאת־ָהַא֔ ַוִּיַּק֣
סּוק 13( ֶרק כב, ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ְיָמה, ְוִהֵּנ֙ה ַמְלֲאֵכ֣י  ְרָצה ְורֹאׁ֖שֹו ַמִּג֣יַע ַהָּׁשָמ֑ ב ַא֔ ַּיֲחֹ֗לם ְוִהֵּנ֤ה ֻסָּל֙ם ֻמָּצ֣ "ַוֽ
ה ֱאֹלֵה֙י  ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י ְיהָו֗ ה ִנָּצ֣ ה ְיהָו֜ ים ּֽבֹו. ְוִהֵּנ֨ ְרִד֖ ים ְויֹֽ ים עִֹל֥ ֱאֹלִה֔
יָה ְלָ֥ך ֶאְּתֶנָּ֖נה  ֶרץ ֲאֶׁש֤ר ַאָּת֙ה ׁשֵֹכ֣ב ָעֶל֔ ק ָהָא֗ י ִיְצָח֑ יָך ֵוֽאֹלֵה֖ ם ָאִב֔ ַאְבָרָה֣

ֶרץ".  ר ָהָא֔ ֲעַפ֣ ָך.   ְוָהָי֤ה ַזְרֲעָ֙ך ַּכֽ ּוְלַזְרֶעֽ
סּוִקים, 12–14( ֶרק כח ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ
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ֶרץ". יט ַעל־ָהָא֔ ף ֚הּוא ַהַּׁשִּל֣ "ְויֹוֵס֗
סּוק 6(  ית מב, ּפָ ֵראׁשִ )ּבְ

ם  ם ְוֶאת־ַטָּפ֙ם ְוֶאת־ְנֵׁשיֶה֔ ב ֲאִביֶה֗ ל ֶאת־ַיֲֽעקֹ֣ "...ַוִּיְׂש֨אּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֜
ַען  ֶרץ ְּכַנ֔ ְכׁשּ֙ו ְּבֶא֣ ם ְוֶאת־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֤ר ָרֽ ֲעָג֕לֹות... ַוִּיְק֣חּו ֶאת־ִמְקֵניֶה֗ ָּבֽ

ב ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּֽתֹו".   ְיָמה ַיֲֽעקֹ֖ אּו ִמְצָר֑ ַוָּיבֹ֖
סּוִקים 5–6( ית מו, ּפְ ֵראׁשִ )ּבְ
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 ה' ָּבַחר ִּביהֹוֻׁשַע ְלַמְנִהיג ָהָעם 
ְלַאַחר 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".   יׁש ִמּ֥תֹוְך ָהֹאֽ ַער ֹ֥לא ָיִמ֖ ַע ִּבן־נּו֙ן ַנ֔ ְר֜תֹו ְיהֹוֻׁש֤ "ּוְמָׁש֨
ַע ֶאת־ ֲעָמֵל֑ק... ַוַּיֲֽחֹ֧לׁש ְיהֹוֻׁש֛ ם ַּבֽ א ִהָּלֵח֣ ים ְוֵצ֖ ַע֙ ְּבַחר־ָל֣נּו ֲאָנִׁש֔ אֶמר מֶֹׁש֤ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֨ "ַוּיֹ֨
סּוִקים 9, 13( ֶרק יז, ּפְ מֹות ּפֶ )ׁשְ ֶרב".  ֲעָמֵל֥ק ְוֶאת־ַעּ֖מֹו ְלִפי־ָחֽ

אְמ֔רּו ֶאל־ ם. ַוּיֹ֣ ְר֖עּו ִּבְגֵדיֶהֽ ֶרץ ָקֽ ים ֶאת־ָהָא֑ ה ִמן־ַהָּתִר֖ ַע ִּבן־֗נּון ְוָכֵל֙ב ֶּבן־ְיֻפֶּנ֔ יהֹוֻׁש֣ ִוֽ
ד  ֶרץ ְמֹא֥ ּה טֹוָב֥ה ָהָא֖ ר ָעַבְ֤רנּו ָבּ֙ה ָל֣תּור ֹאָת֔ ֶרץ, ֲאֶׁש֨ ר: ָהָא֗ ל ֵלאמֹ֑ ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ָּכל־ֲעַד֥
ֲאָבִנ֑ים".    ם ָּבֽ ה ִלְרּ֥גֹום ֹאָת֖ ֵעָד֔ אְמרּ֙ו ָּכל־ָה֣ ֶרץ... ַוּיֹֽ יְראּ֙ו ֶאת־ַע֣ם ָהָא֔ ד... ַאל־ִּתֽ ְמֹאֽ
סּוִקים 10-6( ֶרק יד, ּפְ ר ּפֶ ִמְדּבָ )ּבְ   

ה ָּתבֹו֙א ֶאת־ י ַאָּת֗ יו ְלֵעיֵנ֣י ָכל־ִיְׂשָרֵא֮ל ֲחַז֣ק ֶוֱֽאָמ֒ץ ִּכ֣ אֶמר ֵאָל֜ ַע, ַוּיֹ֨ יהֹוֻׁש֗ ה ִלֽ א מֶֹׁש֜ ַוִּיְקָר֨
ם".   ה ַּתְנִחיֶלָּ֥נה אֹוָתֽ ם; ְוַאָּת֖ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ֲאבָֹת֖ ר ִנְׁשַּב֧ע ְיהָו֛ה ַלֽ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ה, ֶאל־ָהָא֕ ָהָע֣ם ַהֶּז֔
סּוק 7( ֶרק לא, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ    

יו; ַוִּיְׁשְמ֨עּו ֵאָל֤יו  יו, ָעָל֑ ְך מֶֹׁש֛ה ֶאת־ָיָד֖ י־ָסַמ֥ ה – – – ִּכֽ ַע ִּבן־֗נּון, ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכָמ֔ יהֹוֻׁש֣ ִוֽ
סּוק 9(  ֶרק לד, ּפָ ָבִרים ּפֶ )ּדְ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל֙". 

יהושע � 9



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
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 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל חֹוִצים 
ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִלְכַנַען 

 ְּבַהְנָהָגתֹו 
 ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע 
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ֶּפֶרק א

 ְיהֹוֻׁשַע ַמְנִהיג ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ְלַאַחר מֹות מֶׁשה 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ִליחּות ה'  ׁשְ ֶבד ְיהָו֑ה – ּפֹוֵעל ּבִ ֶע֣  1 
 ְוֶנֱאָמן לוֹ.

ְלִמידֹו ְועֹוְזרֹו. ה – ּתַ ת מֶֹׁש֖ ְמָׁשֵר֥

ף־ַרְגְלֶכ֛ם ְך ַּכֽ ר ִּתְדרֹ֧ ָּכל־ָמ֗קֹום ֲאֶׁש֨  3 
ׁשּו. ְכּבְ ּתִ ַטח ׁשֶ ל ׁשֶ ּ֖בֹו – ּכָ

ִקיַעת  ֶמׁש – ְמקֹום ׁשְ ְמ֣בֹוא ַהָּׁש֑  4
ֶמׁש. ֶ ַהּשׁ

ד ְלָך.  ֹֽלא־ִיְתַיֵּצ֥ב – ֹלא ָיֵעז ְלִהְתַנּגֵ  5 
ֹ֥לא ַאְרְּפָך – ֹלא ֶאֶעְזֶבָך.

ֲעלּות. ן ּבַ ּתֵ ה ַּתְנִחיל֙ – ּתִ ַאָּת֗  6

אול –  ין ּוְׂשמֹ֑ ּנּו ָיִמ֣ ַאל־ָּת֥סּור ִמֶּמ֖  7 
ה,  ּדָ ְפֶנה ַהּצִ ְסֶטה, ֹלא ּתִ  ֹלא ּתִ

ַדְיָקנּות. ם ּבְ ֹמר ְלַקּיֵ ׁשְ  ּתִ
ְנַהג  ּתִ ֵדי ׁשֶ יל – ּכְ ַען ַּתְׂשִּכ֔  ְלַמ֣

ֶכל ּוְבָחְכָמה. ׂשֵ ּבְ

ֹֽלא־ָי֡מּוׁש – ֹלא ָיזּוז.  8

ֵבר  ָ ּשׁ ץ ְוַאל־ֵּתָח֑ת – ַאל ּתִ ל־ַּתֲערֹ֖ ַאֽ  9
ַפֵחד. ְוַאל ּתְ
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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
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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  תּוב "ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך" – ָמה ּבָ ָ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

ְיָלה" )א, 8(  ם ָוַל֔ ּטּוי: "ְוָהִג֤יָת ּבֹו֙ יֹוָמ֣ ָ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
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ְּפֻעּלֹוָתיו ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע

ִ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

רֹוִזים,  ָנה ַלּכָ ּוָ אן ַהּכַ ם – ּכָ י ָהָע֖ ְטֵר֥ ׁשֹֽ  10
ְנִהיג  ַעם ַהּמַ ַהּמֹוְסִרים הֹוָדעֹות ִמּטַ

ָהל. ַלּקָ

ּבּוׁש  ב ְלַאַחר ּכִ ֵ ֶׁשת – ְלִהְתַיּשׁ ָלֶר֣  11
ָהָאֶרץ.

ָזכֹו֙ר – ִזְכרּו.  13 
ֶרץ  ם ֶאת־ָהָא֥ ן ָלֶכ֖ ם ְוָנַת֥ ֵמִנ֣יַח ָלֶכ֔

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

ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ַהּיַ

ַטְּפֶכ֮ם – ַיְלֵדיֶכם.  14 
ק. ים – ִעם ֶנׁשֶ  ֲחֻמִׁש֜

ֹראׁש ַהּלֹוֲחִמים. ם – ּבְ ִלְפֵנ֣י ֲאֵחיֶכ֗
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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 
"ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיְמֶרה ֶאת ִּפיָך ְוֹלא ִיְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריָך ְלכֹל ֲאֶׁשר ְּתַצֶּוּנּו, 

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

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

ה אֹוְמִרים: "ֶאל ָּכל ֲאֶׁשר  ֶ ַנּשׁ ֶבט ַהּמְ ָבִטים ַוֲחִצי ׁשֵ ְ ֵני ַהּשׁ ׁשְ א.   .6
ים ְלִצּיּון  ׁשִ ּמְ ּתַ ֶֹרׁש של"ח ִמׁשְ ה ִמּשׁ ֵאיזֹו ִמָלּ ִּתְׁשָלֵחנּו ֵנֵלְך". ּבְ

ָ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
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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
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ֶּפֶרק ב

ְיהֹוֻׁשַע ָׁשַלח ְמַרְּגִלים ָלִעיר ְיִריחֹו

ִקְראּו ְּבִעּיּון ִמָּפסּוק 1 ַעד ָּפסּוק 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

ל  ָתם ׁשֶ ים – ְמקֹום ֲחִנּיָ ִּׁשִּט֞  1 
ן. ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ  ּבְ
סֹוִדּיּות. ֶתר, ּבְ ּסֵ  ֶחֶ֣רׁש – ּבַ

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

ה ַהּנֹוֶהֶגת  ָ  ִאָּׁש֥ה זֹוָנ֛ה – ִאּשׁ
לּום. ַתׁשְ ָבִרים ּבְ ב ִעם ּגְ ּכַ  ִלׁשְ
ִלים  ַרּגְ ָּמה – ַהּמְ  ַוִּיְׁשְּכבּו־ָׁשֽ

ִהְתּכֹוְננּו ָללּון ֵאֶצל ָרָחב.

ָנה ִלְפנֹות ֶעֶרב. ּוָ אן ַהּכַ ַהַּלְ֛יָלה – ּכָ  2 
ל. ר – ְלַרּגֵ ַלְחֹּפ֥

יָרה אֹוָתם. ינֹו, ִהְסּתִ ְצּפִ ַוִּֽתְצְּפ֑נֹו – ַוּתַ  4

ֶׁשְ֙ך – ָסְגרּו  ַער ִלְסּ֗גֹור ַּבחֹ֨ י ַהַּׁש֜ ַוְיִה֨  5
ְיָלה. ּלַ ל ָהִעיר ּבַ ַער ַהחֹוָמה ׁשֶ ֶאת ׁשַ

יָאה אֹוָתם. ַוִּֽתְטְמֵנ֙ם – ֶהְחּבִ  6 
ה. ּתָ ׁשְ ץ – ַעְנֵפי ֶצַמח ַהּפִ י ָהֵע֔ ִּפְׁשֵּת֣

י ֶמֶלְך ְיִריחֹו. ים – ַאְנׁשֵ ֲאָנִׁש֣ ְוָהֽ  7 
ִים  ֶהם ַהּמַ ּבָ ַמְעְּב֑רֹות – ְמקֹומֹות ׁשֶ
ם ֶאת  ר ַלְחצֹות ׁשָ ְרדּוִדים, ְוֶאְפׁשָ

ָהר. ַהּנָ

ֶרם - ִלְפֵני. ֶט֣  8

ַחד. גּו – ָנַמּסּו ֵמרֹב ּפַ ָנמֹ֛  9

ׁש. יׁש – ִיּבֵ הֹוִב֨  10 
ם. ַמְדּתֶ ם – ִהׁשְ ֱחַרְמֶּת֖ ֶהֽ

ַחְדנּו. ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו – ּפָ  11

ִלים ָוָאה: ְמִציַאת ֶהְבּדֵ ַרת ַהַהׁשְ ַמּטְ
ְבִחיִנים הַהּתַ ֵלי מׁשֶ ַעְמַרּגְ ֵלי ְיהֹוׁשֻ ְמַרּגְ

ִלים ַרּגְ ר ַהְמּ ַמהּו ִמְסּפַ

ל ְלחּו ְלַרּגֵ ֵהם ִנׁשְ ִמי ָיַדע ׁשֶ

ׁשּו ֶלֱאֹסף? ּקְ ְתּבַ ּנִ יָדע ׁשֶ ַמהּו ַהּמֵ
ָוָאה ַמְסְקנֹוַתי ֵמַהַהׁשְ
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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
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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 "ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו" ּפֵ ב. 

ט: "ְוִכי ָנמֹגּו ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם" ְלֵבין  ּ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
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ָרָחב ָעְזָרה ַלְּמַרְּגִלים ְלִהָּמֵלט, ַאְך ִהְתְנָתה 
ְּתַנאי

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. ֶסד – ַמֲעׂשֶ ָח֑  12 
י. ְחּתִ ּפַ  ֵּב֤ית ָאִב֙י - ִמׁשְ

ֲעֹזר ָלֶכם  ּיַ ת – ִסיָמן ׁשֶ ֥אֹות ֱאֶמֽ
יִתי. ה ּבֵ ּזֶ ָלַדַעת ׁשֶ

נּו ַתְחֵּתיֶכ֙ם ָל֔מּות - ִאם ִיְרצּו  ַנְפֵׁש֤  14
 ַלֲהרֹג ֶאְתֶכם, ָנֵגן ֲעֵליֶכם ֲאִפּלּו 

ְך. ל ּכָ ׁשֶ  ִאם ָנמּות ּבְ
נּו –  ידּו ֶאת־ְּדָבֵר֖ ם ֹ֣לא ַתִּג֔  ִא֚

סֹוד. ֵמר ּבְ ָ ּשׁ ַהְבָטָחֵתנּו ּתִ ְתַנאי ׁשֶ ּבִ

יָתּה ָהָיה  ה – ּבֵ חֹוָמ֔ יר ַהֽ י ֵביָתּ֙ה ְּבִק֣ ִּכ֤  15
ָצמּוד ְלִקיר ַהחֹוָמה.

כּו – ְלכּו ֶאל ֶהָהִרים  ָרה ֵּל֔ ָהָה֣  16 
ִכּוּון ַמֲעָרב.  ּבְ

א. ּמָ ן – ָחִליָלה, ׁשֶ ֶּפֽ

ְך – ִנְהֶיה  ָעֵת֥ ְחנּו ִמְּׁשֻבֽ ְנִקִּי֣ם ֲאַנ֔  17
בּוָעֵתנּו ָלְך. ם ֶאת ׁשְ ַקּיֵ טּוִרים ִמּלְ ּפְ

ּה. ֶרץ – ְלָכְבׁשָ ים ָּבָא֑ ֲאַנְ֥חנּו ָבִא֖  18 
זּור  י – חּוט ׁשָ ת חּו֩ט ַהָּׁשִנ֨  ִּתְקַו֡

ֶצַבע ָאֹדם. ּבְ

ָּד֥מֹו ְברֹאׁ֖שֹו – הּוא ִיְהֶיה   19 
מֹותֹו. ם ּבְ  ָהָאׁשֵ

הּו  ְהֶיה־ּֽבֹו – ִאם ִמיׁשֶ  ִאם־ָי֖ד ִּתֽ
ָרֵאל ַיֲהרֹג אֹותֹו. ֵני ִיׂשְ ִמּבְ
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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
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ֶּפֶרק ג

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְתַאְרְּגנּו ִלְקַראת 
ֲחִצַּית ַהַּיְרֵּדן ְּבַדְרָּכם ִלְכַנַען

ִקְראּו ְּבִעּיּון ִמָּפסּוק 1 ַעד ָּפסּוק 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. 

ֶטֶ֥רם - ִלְפֵני.  1

סֹוף. ץ, ּבְ ים - ִמּקֵ ה ְׁשֹ֣לֶׁשת ָיִמ֑ ִמְקֵצ֖  2

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

יו –  יֵניֶכ֙ם ּוֵבָנ֔ ה ֵּבֽ ְך ׀ ָר֣חֹוק ִיְֽהֶי֗ ַא֣  4 
ין ָהָעם   ִיְהֶיה ֶמְרָחק ָקבּוַע ּבֵ

ִרית. ְלֵבין ֲארֹון ַהּבְ

ׁשּו – ִטְבלּו ֶאת ּגּוְפֶכם  ִהְתַקָּד֑  5 
ְגֵדיֶכם ְוַאל  סּו ֶאת ּבִ ּבְ ַמִים, ּכַ  ּבְ

הּו ָטֵמא. ֶ ַמּשׁ עּו ּבְ ְגּ  ּתִ
תֹוְכֶכם.  ְּבִקְרְּבֶכ֖ם – ּבְ

ים. י ִנּסִ ִנְפָלאֹות – ַמֲעׂשֵ

ָ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
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ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ְוִנְכְנסּו ִלְכַנַען

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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  ַע: "ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ַּגֶּדְלָך ְּבֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל", ּכְ 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

ְתֵפיֶכם. ְׂשאּ֙ו – ְקחּו ְוָהִרימּו ַעל ּכִ  6

ה אֹוְתָך ַנֲעָרץ ְוָחׁשּוב. ַּגֶּדְלָ֔ך – ֶאֱעׂשֶ  7

ן  י ַהַּיְרֵּד֔ ם ַעד־ְקֵצ֙ה ֵמ֣ ֲאֶכ֗ ְּכבֹֽ  8 
ָדה  יעּו ַלּגָ ּגִ ר ּתַ ֲאׁשֶ דּו – ּכַ ֲעמֹֽ ַּתֽ

ִ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 י – ֵאל ׁשֶ ל ַח֖ ֵא֥  10

ֶרץ –  ית ֲא֖דֹון ָּכל־ָהָא֑ ֲא֣רֹון ַהְּבִר֔  11 
ל ֶאת ה',  ַסּמֵ ִרית ַהּמְ  ֲארֹון ַהּבְ

ֹוֵלט ַעל  הּוא ָהָאדֹון ַהּשׁ  ׁשֶ
ל ָהָאֶרץ. ּכָ

ר. ֵנים ָעׂשָ ְׁשֵנ֣י ָעָׂש֣ר – ׁשְ  12

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

 ִיָּכֵ֣ר֔תּון – ַיְפִסיקּו ִלְזֹרם.
ד ָצפֹון  ְעָלה - ִמּצַ  ִמְלָמ֑

ִים. ּוּון ְזִריַמת ַהּמַ  ִמּכִ
ד – ֵיָאְספּו   ְוַיַֽעְמ֖דּו ֵנ֥ד ֶאָחֽ

מֹו חֹוַמת ַמִים. ְוֵיָעְצרּו ּכְ

ְעָלה –  ים ִמְלָמ֑ ְרִד֖ ִים ַהּיֹֽ ַהַּמ֥  16 
פֹון. ן ַהּזֹוְרִמים ִמּצָ ְרּדֵ  ֵמי ַהּיַ

ן –  ְרָת֔ ד ָצֽ ם ָהִעי֙ר ֲאֶׁש֙ר ִמַּצ֣  ָאָד֤
ּוב  ְכָנה ְלַיד ִיּשׁ ָ ׁשּ  ָהִעיר ָאָדם ׁשֶ

ם ָצְרָתן. ׁשֵ  ּבְ
ֲעָרָב֛ה...  ל ָי֧ם ָהֽ ים ַע֣ ְרִד֗  ְוַהּיֹֽ

ֲעַדִין ָזְרמּו  ִים ׁשֶ תּו – ְוַהּמַ ּמּו ִנְכָר֑  ַּת֣
ה. ַלח ְונֹוְצָרה ָחְרּבָ כּו ְלַים ַהּמֶ ּפְ ִנׁשְ

מּו. ּמּו – ִסּיְ ַּת֣  17 
ָרֵאל. ָנה ְלַעם ִיׂשְ ּוָ אן ַהּכַ ּגֹוי – ּכָ



26 � יהושע פרק ג

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  

ַע: "ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעם מֶׁשה  ה' ִהְבִטיַח ִליהֹוׁשֻ ֶפֶרק א ָלַמְדנּו ׁשֶ ּבְ א.   .6
ֶרק?  ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ַהְבָטָחתֹו ְלִפי ַהּמְ ֶאְהֶיה ִעָּמְך". ַהִאם ָעַמד ה' ּבְ

ם.  קּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ ַנּמְ

ן ֶאת ֵנס ְקִריַעת ָים סּוף?  ְרּדֵ יר ֵנס ַמֲעַבר ַהּיַ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ  ב. 
סּוק 29 ּוָפסּוק 26. ֶרק יד, ּפָ מֹות ּפֶ ְראּו ׁשְ

ן. ְרּדֵ ָרֵאל ְלַאַחר ַמֲעַבר ַהּיַ ֵני ִיׂשְ בּו ּבְ ר ָמה ָחׁשְ ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
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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

ט: "ַעד ֲאֶׁשר ַּתּמּו ָּכל ַהּגֹוי ַלֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן". ּ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
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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

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהִקימּו ֶאת 
ַהַּמֲחֶנה ָהִראׁשֹון ִּבְכַנַען

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא – יֹום ֲחִצּיַ  14

ִרית. ֵע֑דּות – ֲארֹון ַהּבְ ֲא֣רֹון ָהֽ  16

ֶהֱעלּו ֶאת ַרְגֵליֶהם  ׁשֶ ִנְּת֗קּו - ּכְ  18 
ה. ׁשָ ּבָ  ֶאל ַהּיַ

ָרִגיל, ִלְפֵני  ִכְתמֹול־ִׁשְלׁ֖שֹום – ּכָ
ס. ִהְתַרֲחׁשּות ַהּנֵ

ִראׁ֑שֹון–  ֶדׁש ָהֽ ָעׂ֖שֹור ַלחֹ֣ ֶּבֽ  19 
ָרה ְלֹחֶדׁש ִניָסן. ֲעׂשָ ּבַ

ר. ֲאׁשֶ ֲאֶׁש֥ר – ּכַ  21 
ִאים. ל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ְּבֵניֶכ֤ם – ּכָ

ׁש ה'. ר ִיּבֵ ֲאׁשֶ ר הֹוִביׁש ה' – ּכַ ֲאׁשֶ  23
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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

תּוב: "ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֶאת ֵמי ַהַּיְרֵּדן".  ָ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

ַע ָאַמר ָלָעם: "ֲאֶׁש֩ר ִיְׁשָא֨לּון ְּבֵניֶכ֤ם ָמָח֙ר".  ָ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
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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

ְּבֶפֶרק ה, ִמָּפסּוק 1 ַעד ָּפסּוק 14 ְמֻסָּפר:

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
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ֶּפֶרק ה

ִהְתַּגּלּות ַמְלַאְך ה' ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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?". ה ִאם־ְלָצֵרֽ "ֲהָל֥נּו ַאָּת֖

ה – ַחְרּבֹו מּוֶנֶפת ְלַמְעָלה. ְוַחְרּ֥בֹו ְׁשלּוָפ֖  13 
ינּו? – ַהִאם  ה ִאם־ְלָצֵרֽ  ֲהָל֥נּו ַאָּת֖

ַעד אֹוְיֵבינּו?. ֲעֵדנּו אֹו ּבְ ה ּבַ ַאּתָ

ְך ְלַאף  ּיָ אֶמר ׀ ֹ֗לא – ֵאיִני ׁשַ ַוּיֹ֣  14 
ָדִדים.  ֶאָחד ֵמַהּצְ

א ֲאִני  א־ְיהָו֖ה – ֶאּלָ י ֲאִנ֥י ַׂשר־ְצָבֽ  ִּכ֛
ִליַח ה'.  ׁשְ

ְחֹלץ ְנָעֶליָך. ַׁשל־ַנַֽעְלָ֙ך – ָהֵסר, ּתַ

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



 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
 ּכֹוְבִׁשים 

ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען
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ְיהֹוֻׁשַע ִקֵּבל הֹוָראֹות ֵמה' ִלְפֵני ִּכּבּוׁש ְיִריחֹו

ִקְראּו ְּבִעּיּון ִמָּפסּוק 1 ַעד ָּפסּוק 10

ֶרת –  יִריחֹו֙ סֶֹגֶ֣רת ּוְמֻסֶּג֔ ִוֽ  1 
ַער ָהִעיר  ֹוְמִרים ָנֲעלּו ֶאת ׁשַ  ַהּשׁ

ִאיׁש ֹלא ִנְכַנס ְוִאיׁש ֹלא ָיָצא. ְך ׁשֶ ּכָ

ְכּבׁש. ִּתי ְבָיְֽדָ֔ך – ּתִ ָנַת֣  2 
ֵלי ְיִריחֹו. ִיל – ַחּיָ י ֶהָחֽ ִּגּבֹוֵר֖

ִביב  ְלכּו ִמּסָ ם – ּתֵ ְוַסּבֶֹת֣  3 
 ְלחֹוַמת ָהִעיר.

יפּו. יף – ִהּקִ ַהֵּק֥

ֽׁשֹוְפ֤רֹות ַהּֽיֹוְבִלי֙ם – ׁשֹוָפרֹות   4
ִלים. ְרֵני ַאּיָ ָהֲעׂשּוִיים ִמּקַ

ל –  ֶרן ַהּיֹוֵב֗ ְך ׀ ְּבֶק֣ ה ִּבְמׁשֹ֣ ְוָהָי֞  5 
ר ִיְתְקעּו ַהּכֹוֲהִנים  ֲאׁשֶ  ּכַ

ֶכת. ֶ ִקיָעה ְמֻמּשׁ ֶקֶרן ָהַאִיל ּתְ  ּבְ
יעּו – ִיְצֲעקּו ְצָעקֹות ְקָרב.  ָיִר֥

יׁש ֶנְגּֽדֹו –  ם ִא֥  ְוָע֥לּו ָהָע֖
ַע  ל ֶאָחד ִמּלֹוֲחֵמי ְיהֹוׁשֻ  ּכָ

ּבֹו ָעַמד. קֹום ׁשֶ ֵנס ָלִעיר ֵמַהּמָ ִיּכָ

ָח֔לּוץ – ַהּלֹוֲחִמים  ְוֶה֣  9 
ֹראׁש.  ַההֹוְלִכים ּבָ

ָבא  י ַהּצָ ף – ַאְנׁשֵ ְמַאֵּס֗  ְוַהֽ
הֹוְלִכים ַאֲחרֹוִנים   ׁשֶ

סֹוף ַהּטּור. ּבְ

חֹוָמה  פֹות ּבְ דֹולֹות ְוַהֲחׁשּובֹות ֻמּקָ ָיִמים ְקדּוִמים ָהיּו ֶהָעִרים ַהּגְ ּבְ
ַער חֹוַמת  ִהְתָקֵרב אֹוֵיב ָסְגרּו ֶאת ׁשַ ׁשֶ ֵני אֹוְיִבים. ּכְ ְרָחָבה ַלֲהָגָנה ִמּפְ

ה. ּנָ ֵנס ֶאל ָהִעיר אֹו ָלֵצאת ִמּמֶ ר ְלִהּכָ ּלֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ְך ׁשֶ ָהִעיר ּכָ
ֵלי ָהאֹוֵיב ָמצֹור. ֵהם ֵהִקימּו ַמֲחֶנה  ַעל ְמָנת ִלְכּבׁש ֶאת ָהִעיר, ֵהִטילּו ַחּיָ

ינּו  רּו ְלַהְכִניס ָמזֹון אֹו ַמִים ָלִעיר. ֵהם ִהְמּתִ ְסִביב ַהחֹוָמה ְולֹא ִאְפׁשְ
חּו ֶאת  ְנעּו ְוִיְפּתְ ֵבי ָהִעיר ִיּכָ ִים ֶיֶאְזלּו ְותֹוׁשָ זֹון אֹו ַהּמַ ַלאי ַהּמָ ּמְ ַעד ׁשֶ

ֲעֵרי ַהחֹוָמה.  ׁשַ
ֵלי ָהאֹוֵיב ִנּסּו ִלְפרֹץ ָלִעיר  ִנים. ַחּיָ ים ְוַאף ׁשָ צֹור ָאְרָכה ֳחָדׁשִ ֲהָטַלת ַהּמָ
יֹון  מֹות ַעל ַהחֹוָמה ְוִטּפּוס ֲעֵליֶהם, אֹו ַעל ְיֵדי ִנּסָ ָעַנת ֻסּלָ ַעל ְיֵדי ַהׁשְ

ַער ַהחֹוָמה. ִלְפרֹץ ֶאת ׁשַ

ָ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

ְ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  ב. כֵּיַצד ַמְפֶנה ָהָאּמָ
קֹום  ב ַלּמָ ׂשּוַמת ַהּלֵ ּתְ

ָרֵאל ִנְמָצִאים ּבֹו? ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

 ְנִפיַלת חֹוַמת ְיִריחֹו 
ר גּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ
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ָהִעיר ְיִריחֹו ִנְכְּבָׁשה ַעל ְיֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּפסּוִקים 19-11

ֶ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

"ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה".  א. 

"ְוַרק ַאֶּתם ִׁשְמרּו ִמן ַהֵחֶרם ֶּפן ַּתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶּתם ִמן ַהֵחֶרם".  ב. 

ג. "ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְלֵחֶרם".

ׁ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

יעּו ֶאת ָהָארֹון  ַוַּיֵּס֤ב – ִהּסִ  11 
ִביב ָלִעיר. ִמּסָ

ַחר –  ֲע֣לֹות ַהַּׁש֔ ַּכֽ  15 
ר ֵהִאיר ַהּבֶֹקר. ֲאׁשֶ  ּכַ

ֲהגּו  ּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ  ַּכִּמְׁשָּפ֥ט ַהֶּז֖ה – ּכְ
ִמים ַהּקֹוְדִמים. ּיָ ּבַ

יר ֵחֶ֛רם –  ה ָהִע֥ ְיָת֨ ְוָהֽ  17 
ְמדּו. ֵבי ָהִעיר ֻיׁשְ ּתֹוׁשָ

ֲהרּו  ֶרם – ִהּזָ ִׁשְמ֣רּו ִמן־ַהֵח֔  18 
ָלל. ָ  ֹלא ָלַקַחת ֵמַהּשׁ

ֶחְטאּו  א ּתֶ ּמָ ימּו – ׁשֶ ן־ַּתֲחִר֖  ֶּפֽ
ָלל. ָ  ְוִתְקחּו ֵמַהּשׁ

ֶרם –  ֲחֵנ֤ה ִיְׂשָרֵאל֙ ְלֵח֔ ם ֶאת־ַמֽ ְוַׂשְמֶּת֞
ִביאּו ָאסֹון ַעל ָהָעם.  ּתָ

ִביאּו ָעָליו ָאסֹון. ם אֹוֽתֹו – ּתָ ַוֲֽעַכְרֶּת֖

ָלל ְמֹיָעד  ָ אֹוַצ֥ר ְיהָו֖ה ָיֽבֹוא – ַהּשׁ  19
ֹאֶהל מֹוֵעד. ִמיָרה ּבְ ִלׁשְ

ַוָּיַ֣רע – ֵהִריעּו. ָצֲעקּו ְצָעקֹות ְקָרב.  20 
ְבׁשּו. ִּיְלְּכ֖דּו – ּכָ ַוֽ

ּבּוׁש ָהִעיר. יא – ְלַאַחר ּכִ ָּבֵע֥ת ַהִה֖  26 
בֹוא ָעָליו ְקָלָלה. יׁש - ּתָ  ָא֨רּור ָהִא֜
ר ִיְבֶנה ֶאת  ֲאׁשֶ ָּנה – ּכַ ִּבְבכֹ֣רֹו ְיַיְּסֶד֔

כֹורֹו.  ְיסֹודֹות ַהחֹוָמה ָימּות ּבְ
יָה –  יב ְּדָלֶתֽ  ּוִבְצִעי֖רֹו ַיִּצ֥

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

ְרֵסם. י ָׁשְמ֖עֹו – ִהְתּפַ ַוְיִה֥  27
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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

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
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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

ָ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



יהושע פרק ו � 39
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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

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
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ֶּפֶרק ז

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָסְפגּו ַמָּפָלה ָקָׁשה 
ְּבִנָּסיֹון ִלְכּבׁש ֶאת ָהִעיר ַעי

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ה' ְוָלְקחּו ֵמַהֵחֶרם. ְגדּו ּבַ ַוִּיְמֲע֧לּו – ּבָ  1 
ַעס. ף ְיהָו֖ה – ּכָ ַוִּיַֽחר־ַא֥

ם ִעיר. י – ׁשֵ ָהַע֞  2 
רֹוָבה. ר ִעם - ַהּקְ ֲאֶׁש֨

ף. ְטִריַח ּוְתַעּיֵ ַאל־ְּתַיַּגע – ַאל ּתַ  3

ם ָמקֹום. ים – ׁשֵ ַהְּׁשָבִר֔  5 
ֲחדּו ְמאֹוד. ם – ּפָ ס ְלַבב־ָהָע֖ ַוִּיַּמ֥

ה ֲאדֹוָני. ׁשָ ַבּקָ י ֲאדָֹנ֑י – ּבְ ִּב֖  8 
ַרח ֵמאֹוְיָביו. ֶרף – ּבָ ל עֹ֖ ְך ִיְׂשָרֵא֛ ָהַפ֧

יפּו אֹוָתנּו  ינּו – ַיּקִ ְוָנַסּ֣בּו ָעֵל֔  9 
נּו. ֲחמּו ּבָ  ְוִיּלָ

ִמידּו. יתּו  - ַיׁשְ ְוִהְכִר֥

.1.2



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 בְֵּאיֶזה אֶֹפן ּבֵ 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

יִקים יֵטי ָזָהב ַעּתִ ְכִשׁ ַתּ
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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. 

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

ּטּוי "ַוִּיַּמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים" הּוא ַרק  ַהּבִ ר ָלַדַעת ׁשֶ ֵאיְך ֶאְפׁשָ ב. 
ִמיד  ּטּוי "ַוַּיֲעלּו ָעָפר ַעל רֹאָׁשם" ֵאינֹו ּתָ ּטּוי ִצּיּוִרי, ְוִאּלּו ַהּבִ ּבִ

ּטּוי ִצּיּוִרי?  ּבִ

ּטּוִיים:  רּו ֶאת ַאַחד ַהּבִ ְרצּו, ַצּיְ ִאם ּתִ  .11 
"ַוִּיַּמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים"            "ַוַּיֲעלּו ָעָפר ַעל רֹאָׁשם".

ר: ְמֵין ְוִאּיֵ ִניר ּדִ
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 ְיהֹוֻׁשַע ִּגָּלה ִמי ָלַקח ִמן ַהֵחֶרם 
ְוָעָכן הֹוָדה ָּבַאְׁשָמה 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ם ָלְ֑ך – ּתַ ֻק֣  10

רּו. ְקּ ֲחׁ֔שּו – ׁשִ ִּכֽ  11

ַח. ְוֹ֨לא ֻיְֽכ֜לּו... ָלקּו֙ם – ֹלא יּוְכלּו ְלַנּצֵ  12

ֶבט ִיְתָקֵרב  ל ׁשֵ ם – ּכָ ְוִנְקַרְבֶּת֥  14 
ַדע ֵמֵאיֶזה  ם ִיּוָ  ִלְפֵני ֲארֹון ה' ְוׁשָ

ֶבט ַהחֹוֵטא.  ׁשֵ
ר ַיֲעֶלה  ה – ֲאׁשֶ ּנּו ְיהָו֜ ֲאֶׁשר־ִיְלְּכֶד֨

ּגֹוָרל. ּבַ

ַהּגֹוָרל  ֶרם– ִמי ׁשֶ ַהִּנְלָּכ֣ד ַּבֵח֔  15 
ָלל. ָ ָחָטא ְוָלַקח ֵמַהּשׁ  ַיְרֶאה ׁשֶ

ה ִנְבִזי. ה ַמֲעׂשֵ ְנָבָל֖ה – ָעׂשָ

ֶבט ְיהּוָדה. ה – ׁשֵ ַמֵּט֥ה ְיהּוָדֽ  18
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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 בְָּיֵמינּו ִמׁשְ 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

ָמה. ַאׁשְ ה – ּתֹוֶדה ּבָ ְוֶתן־֣לֹו תֹוָד֑  19 
ר. ּקֵ ׁשַ ד – ַאל ּתְ ַאל־ְּתַכֵח֖

ן, ָחָטאִתי. ה – ָאְמָנם ּכֵ ָאְמָנ֗  20

ְנָער. ֶרת ִׁשְנָע֩ר – ְמִעיל ֵמֶאֶרץ ׁשִ ַאֶּד֣  21 
 ְלׁ֨שֹון ָזָה֤ב – ּגּוׁש ָזָהב.

ִרים. ְטמּוִנ֥ים – ֻמְסּתָ

יגּו אֹוָתם. ם – ִהּצִ ַוַּיִּצֻק֖  23

ִמיְדָך ה'. ַיְעָּכְרָ֥ך ְיהָו֖ה – ַיׁשְ  25 
ם – ָרְגמּו אֹוָתם   ַוִּיְסְק֥לּו ֹאָת֖

תּו. ּמֵ ֲאָבִנים ַעד ׁשֶ  ּבַ
ִתיַבת  ה – ַעד יֹום ּכְ ד ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ ַע֚

ּפּור. ַהּסִ

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

ִּכּבּוׁש ָהַעי

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. ת – ַאל ּתִ א ְוַאל־ֵּתָח֔ ַאל־ִּתיָר֣  1 
ָבא. ה – ַהּצָ ַע֣ם ַהִּמְלָחָמ֔

ָלל. ּזּו ָלֶכ֑ם – ּתּוְכלּו ָלַקַחת ׁשָ ָּתבֹ֣  2 
ִכין ְקבּוַצת  ב – ּתָ  ִׂשים־ְלָ֥ך ֹאֵר֛

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

ְנֹכִנֽים - מּוָכִנים.  4

ב – ִנְתָקֵרב. ִנְקַר֖  5 
ֲאַנְחנּו  ִנים ׁשֶ  ְוַנְ֖סנּו – ַנֲעִמיד ּפָ

ּבֹוְרִחים.

יר –  נּו אֹוָת֙ם ִמן־ָהִע֔ ד ַהִּתיֵק֤ ַע֣  6 
קּו ְוִיְתַרֲחקּו ֵמָהִעיר. ְתַנּתְ ּיִ ַעד ׁשֶ

ׁשּו. ְכּבְ ם – ּתִ ְוֽהֹוַרְׁשֶּת֖  7

ְרפּו. ׂשְ יתּו – ּתִ ַּתִּצ֤  8
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ְיהֹוֻׁשַע ּוְצָבאֹו ּכֹוְבִׁשים ֶאת ָהַעי

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. י – ִמּמַ ִמָּי֣ם ָלָע֑  9

ִרי  ָבא ָהִעּקָ ה – ְוַהּצָ ם ַהִּמְלָחָמ֜ ְוָכל־ָהָע֨  11
ַע. ל ְיהֹוׁשֻ  ׁשֶ
ֶנֶ֣גד – מּול.

ם –  ל ִלְפֵניֶה֑ ַע ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖ ַוִּיָּנְ֥ג֛עּו ְיהֹוֻׁש֥  15
ֵני  ֵהם ּבֹוְרִחים ִמּפְ ִנים ׁשֶ  ֶהֱעִמידּו ּפָ

ֵלי ָהַעי. ַחּיָ

ְלָחָמה. ַוִּיָּזֲֽע֗קּו – ֶנֶאְספּו ַלּמִ  16

י  ַלּפֵ ידֹון ּכְ ִרים ֶאת ַהּכִ ֵטה ַּבִּכי֤דֹון – ּתָ ְנ֠  18
ֵנס ָלִעיר. ִסיָמן ָלאֹוֵרב ְלִהּכָ ַמְעָלה ּכְ

ִים ָל֖נּוס – ֹלא ָהָיה  ה ָבֶה֥ם ָיַד֛ ְוֹֽלא־ָהָי֨  20
ֵלט.  ָלֶהם ְלָאן ְלִהּמָ

ַע  ף – ְצָבא ְיהֹוׁשֻ רֹוֵדֽ ְך ֶאל־ָהֽ ֶנְהַּפ֖
בֹוֵרַח ִהְתִחיל  ִנים ּכְ ֶהֱעִמיד ּפָ  ׁשֶ

ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ְצָבא ָהַעי.

ֶּלה – ָהאֹוְרִבים. ְוֵא֨  22 
ֶאְמַצע. ֶוְך – ּבָ  ַּבָּת֔

ַאר  ׁשְ ּנִ הּו ׁשֶ יט – ִמיׁשֶ יד ּוָפִלֽ  ָׂשִר֥
ים. ַאֲחֵרי ָאסֹון. ַחּיִ ּבַ
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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
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ּגֹוָרָלם ֶׁשל ּתֹוָׁשֵבי ָהַעי 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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
 ָהַעי: "ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת ֶמֶלְך ָהָעי... ּוְנָתָנּה ה'... ִּכי ְבָיְדָך ֶאְּתֶנָּנה". 

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. ֵּתל־עֹוָל֙ם – ׁשְ  28

ֶמׁש. ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ּוְכ֣בֹוא ַהֶּׁשֶמׁ֩ש – ִעם ׁשְ  29 
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
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ֶּפֶרק ט

 ִמְׁשַלַחת ֵמָהִעיר ִּגְבעֹון ֶׁשִּבְכַנַען 
ַמִּגיָעה ְלַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ן – ּכָ ֶבר ַהַּיְרֵּד֜ ְּבֵע֨  1 
ֲעָרִבי, ִלְכַנַען. ן ַהּמַ ְרּדֵ ְלֵעֶבר ַהּיַ

פּו. ַוִּיְֽתַקְּב֣צּו – ִהְתַאּסְ  2 
ם. ּלָ ַמת ּכֻ ַהְסּכָ ד – ּבְ ה ֶאָחֽ ֶּפ֖

ֶקר. ׁשֶ אּות, ּבְ ַרּמָ ה – ּבְ ְּבָעְרָמ֔  4 
ָנה  ּוָ ְרֶאה ַהּכַ ּנִ  ַוִּיְצַטָּי֑רּו – ּכַ

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

ִי֙ן – ֵמיִמּיֹות ֲעׂשּויֹות עֹור.  ְוֹנא֥דֹות ַי֨
ים – ִעם ְסָדִקים ְוחֹוִרים.  ּוְמֻבָּקִע֖
ֲחָבִלים.. ים – ְקׁשּוִרים ּבַ ָרִרֽ ּוְמצֹֽ

ּוְנָע֨לֹות ָּב֤לֹות ּוְמֻטָּלאֹו֙ת – ַנֲעַלִים   5
ְטָלִאים. נֹות ּבִ ׁשֹות ְמאֹוד, ְמֻתּקָ ּמָ ְמׁשֻ
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ְ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

ן ְלָ֖ך ַנֲֽחָל֑ה ֹ֥לא  יָך ֹנֵת֥ ֶּלה ֲאֶׁש֙ר ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ַעִּמי֙ם ָהֵא֔ י ָהֽ ָעֵר֤ ק ֵמֽ ַר֗
ֱאמִֹר֙י ַהְּכַנֲֽעִנ֣י  י ְוָהֽ ִחִּת֤ ם ַהֽ ֲחִריֵמ֗ ם ַּתֽ י־ַהֲחֵר֣ ה;  ִּכֽ ְתַחֶּי֖ה ָּכל־ְנָׁשָמֽ

יָך. ֲאֶׁש֥ר ִצְּוָ֖ך ְיהָו֥ה ֱאֹלֶהֽ י ַּכֽ י* ְוַהְיבּוִס֑ ִחִּו֖ י ַהֽ ְוַהְּפִרִּז֔

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

יָה ְלָׁשֽלֹום. אָת ֵאֶל֖ ם ָעֶל֑יָה ְוָקָר֥ יר ְלִהָּלֵח֖ ב ֶאל־ִע֔ י־ִתְקַר֣  ִּכֽ
ּה  ה ָּכל־ָהָע֣ם ַהִּנְמָצא־ָב֗ ה ָלְ֑ך ְוָהָי֞ ְתָח֖ ַעְנָ֔ך ּוָפֽ ְוָהָי֙ה ִאם־ָׁש֣לֹום ַּתֽ

ס ַוֲֽעָבֽדּוָך. ִיְֽה֥יּו ְלָ֛ך ָלַמ֖

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

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

ָ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 ל – ִנְכּבְ יׁש ִיְׂשָרֵא֗ ִא֣  6

ְכַנַען. תֹוְך ַאְרִצי, ּבִ ְּבִקְרִּב֙י – ּבְ  7 
ְכָרת־( – ֹלא אּוַכל  יְך אכרות־ )ֶאֽ ְוֵא֖

ִרית. ֶזה ִלְכֹרת ּבְ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ

ׁש ּבֹו ְנֻקּדֹות ֹעֶבׁש. ּיֵ ים – ׁשֶ ִנֻּקִדֽ  12

ִסיָמן  ם – ּכְ ים ִמֵּציָד֑ ֲאָנִׁש֖ ַוִּיְק֥חּו ָהֽ  14
ִרית. ָמָתם ִלְכִריַתת ַהּבְ ְלַהְסּכָ
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ִהְתַּגְּלָתה ַהַּתְרִמית ֶׁשל ַהִּגְבעֹוִנים 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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: "ֹלא  ּ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 ִּתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶהיָך ַלָּׁשְוא". ִמי ׁשֶ

ְוֹ֤לא ִהּכּו֙ם – ֹלא ָהְרגּו אֹוָתם.  18 
יִאים  ׂשִ ַוִּיֹּ֥לנּו – ִהְתלֹוְננּו ַעל ַהּנְ

ִרית. ימּו ַלּבְ ִהְסּכִ ׁשֶ

ַעס. ֶצף – ּכַ ֶק֔  20

ִי֙ם –  ֲאֵבי־ַמ֨ ים ְוׁשֹֽ י ֵעִצ֤ ְטֵב֨ ִּיְֽהיּו חֹֽ ַו֠  21
ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות. ַיַעְבדּו ֲעבּוֵרנּו ּבַ

ִלים. ים – ְמֻקּלָ ֲארּוִר֣  23 
ֶבד –  ם ֶע֗ ת ִמֶּכ֜  ְוֹֽלא־ִיָּכֵר֨

ִדים ְלעֹוָלִמים. ְעּבָ ְהיּו ְמׁשֻ ּתִ

ינּ֙ו –  ד ְלַנְפׁשֵֹת֨ א ְמֹא֤ ַוִּניָר֨  24 
ינּו נּו ְלַחּיֵ ׁשְ ָחׁשַ

ְ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
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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
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ֶּפֶרק י

 ֲחִמָּׁשה ְמָלִכים ֵמַהָּדרֹום 
ִהְתַאְרְּגנּו  ְלִהָּלֵחם ַּבִּגְבעֹוִנים

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. ד – ּכָ ָלַכ֨  1

ֲחדּו. ַוִּיֽיְר֣אּו – ּפָ  2

ֲעזֹב אֹוָתנּו,  יָך - ַאל ּתַ ֶרף ָיֶד֖ ַאל־ֶּת֥  6 
ֲ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
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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

  

ט "ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון"...  ּ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 ם – ּבְ ִּפְתֹא֑  9 
ֲחסּות  ְיָלה ָעָל֖ה – ּבַ  ָּכל־ַהַּל֕

רֹוב. קֹום ַהּקָ יעּו ַלּמָ ָכה ִהּגִ ַהֲחׁשֵ

ַרם ִלְמהּוָמה. ַוְיֻהֵּמ֤ם – ּגָ  10 
ָלה.  ַמָּכֽה – ַמּפָ

ֶרְך  ּדֶ ן – ּבַ ֲעֵל֣ה ֵבית־חֹורֹ֔ ֶּדֶרְך ַמֽ
ית חֹורֹון. ּוב ּבֵ ּשׁ ַהּמֹוִביָלה ַלּיִ

ֶמׁש ִעְצִרי  ֶמׁש ְּבִגְב֣עֹון ּ֔דֹום - ׁשֶ ֶׁש֚  12 
ֵדי  ְקִעי ּכְ ׁשְ ְבעֹון, ֶאל ּתִ  ֵמַעל ּגִ

ַהּיֹום ִיְהֶיה ָאֹרְך.  ׁשֶ
ַח ְּבֵעֶ֥מק ַאָּיֽלֹון – ָיֵרַח ֲעֹצר   ְוָיֵר֖

לֹון. ֵעֶמק ַאּיָ ּבְ

ֶאְמַצע. י – ּבְ ֲחִצ֣ ַּבֽ  13 
ֹקַע. ץ ָל֖בֹוא – ֹלא ִמֵהר ִלׁשְ  ְוֹלא־ָא֥

ֵלָמה. ים – ְיָמָמה ׁשְ ְּכ֥יֹום ָּתִמֽ

ּ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

הֹוִׁשיַע ָלנּו א. 

יֹום ָּתִמים ב. 

ֹלא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ג. 

ּור ּדֹוֵרְך אר אֹוְיבֹו.   ֶמֶלְך ַאׁשּ
יָקה ּור ָהַעּתִ ה ִמיֵמי ַאׁשּ ּלָ ִהְתּגַ ְבִליט ׁשֶ י ּתַ ִאּיּור ַעל ּפִ
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ֶּפֶרק יא

ְיהֹוֻׁשַע ָּכַבׁש ֶאת ָהָאֶרץ

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ַבׁש. ח – ּכָ ַוִּיַּק֨  16

י – חּוץ ִמ... ִּבְלִּת֥  19

ׁש  ְלַחֵּז֣ק ֶאת־ִלָּב֩ם – ְלִהְתַעּקֵ  20 
ֵחם.  ּוְלִהּלָ

ִמיָדם. ֵדי ְלַהׁשְ ם – ּכְ ֲחִריָמ֔ ַען ַהֽ  ְלַמ֣
ם ְּתִחָּנ֑ה –  י ֱהיֹות־ָלֶה֖  ְלִבְלִּת֥

ָרֵאל ֹלא ְיַרֲחמּו  ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
נּו ָלֶהם ֲחִניָנה. ֲעֵליֶהם, ֹלא ִיּתְ

ִמיד. ת – ִהׁשְ ַוַּיְכֵר֤  21

ָ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



  

 ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 
 ִהְתַיְּׁשבּו 

ְּבַנֲחלֹוֵתיֶהם



י  ְוָראֵׁש֛י ֲא֥בֹות ַהַּמּ֖טֹות – ָראׁשֵ  1
ָבִטים. ְ ַהּשׁ

קּו ֶאת  ם – ִחּלְ ל ַנֲֽחָלָת֑ ְּבגֹוַר֖  2 
ֲחלֹות ְלִפי ּגֹוָרל. ַהּנַ

ְבֵטי יֹוֵסף  ְבֵנֽי־יֹוֵס֛ף ְׁשֵנ֥י ַמּ֖טֹות – ׁשִ  4
ה. ֶ ָבִטים: ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ ֵני ׁשְ ְללּו ׁשְ  ּכָ

ם.  ּוְלִקְנָיָנֽם – ִלְרכּוׁשָ
ִביב ָלִעיר. ּסָ ּמִ דֹות ׁשֶ ם – ְוַהּשָׂ ְגְרֵׁשיֶה֔ ּוִמ֨

ֶּפֶרק יד 

ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ַנֲחלֹות ְלִפי ּגֹוָרל

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

� 60
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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. 

ִׁשְטֵחי ַנֲחלֹות 
ַהְּׁשָבִטים

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
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ֶּפֶרק כד

 ַהְּׁשָבִטים ִהְתַיְּׁשבּו ְּבַנֲחלֹוֵתיֶהם
ְיהֹוֻׁשַע ֵמת ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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(. ִים ִמְּצ֖פֹון ְלַהר־ָּגַֽעׁש" )ּפָ ר ְּבַהר־ֶאְפָר֑ ַרח ֲאֶׁש֣ "ְּבִתְמַנת־ֶס֖
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 ֶבד ְיהָו֑ה - ּפֹוֵעל ּבִ ֶע֣  29 
 ְוֶנֱאָמן לֹו.

ַטח ַנֲחָלתֹו. תֹוְך ׁשֶ ִּבְג֣בּול ַנֲֽחָל֔תֹו - ּבְ

ַע. ה – סּוג ַמְטּבֵ ְקִׂשיָט֑  32
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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

ֶבן ַהּזֹא֙ת  ה ָהֶא֤  "...ִהֵּנ֨
ה..." נּו ְלֵעָד֔ ְהֶיה־ָּב֣ ִּתֽ

)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



ְלִסּכּום

ַ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
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ַמְחָסן ִמְׁשָּפִטים 

ֶרׁש..." )פרק ב, פסוק 1(	  ים ְמַרְּגִלי֙ם ֶח֣ ים ְׁשַנִֽים־ֲאָנִׁש֤ ן־ַהִּׁשִּט֞ ַע־ִּבן־֠נּון ִמֽ "ַוִּיְׁשַל֣ח ְיהֹוֻׁשֽ

..." )פרק ד, פסוק 8(	  ֲאֶׁש֣ר ִצָּו֣ה ְיהֹוֻׁשַע֒ "ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכ֣ן ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֮ל ַּכֽ
 	

ל..." )פרק ד, פסוק 12(	  ים ִלְפֵנ֖י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ְמַנֶּׁש֙ה ֲחֻמִׁש֔ י ֵׁשֶ֤בט ַהֽ ד ַוֲֽחִצ֨ ן ּוְבֵני־ָג֜ ַּיַֽעְברּו ְּבֵנֽי־ְראּוֵב֨  "ַו֠
 	

ל..." 	  ֶרב ִיְׂשָרֵא֔ ֶׁש֙ב ְּבֶק֣ ַע ַוֵּת֨ ֱחָי֣ה ְיהֹוֻׁש֔ יָה ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָלּ֙ה ֶהֽ ית ָאִב֤ ּזֹוָנה ְוֶאת־ֵּב֨ ב ַה֠ ֶאת־ָרָח֣  "ְוֽ
)פרק ו, פסוק 25(

ֶרב..." )פרק ז, פסוק 6(	  י ֲא֤רֹון ְיהָו֙ה ַעד־ָהֶע֔ ְרָצה ִלְפֵנ֨ יו ַא֜ יו ַוִּיֹּפ֩ל ַעל־ָּפָנ֨ ַע ִׂשְמֹלָת֗ ע ְיהֹוֻׁש֜ "ַוִּיְקַר֨

יָת..." 	  ה ָעִׂש֔ ה ְוַהֶּגד־ָנ֥א ִל֙י ֶמ֣ ל ְוֶתן־֣לֹו תֹוָד֑ י ִיְׂשָרֵא֖ יהָו֛ה ֱאֹלֵה֥ ים־ָנ֣א ָכ֗בֹוד ַלֽ ן ְּבִנ֙י ִׂשֽ ַע ֶאל־ָעָכ֗ אֶמר ְיהֹוֻׁש֜ "ַוּיֹ֨
)פרק ז, פסוק 19(

ם" )פרק ח, פסוק 9(	  ַע ַּבַּלְ֥יָלה ַה֖הּוא ְּב֥תֹוְך ָהָעֽ "... ַוָּיֶ֧לן ְיהֹוֻׁש֛

יר" )פרק ח, פסוקים 3, 4(	  י ָהִע֔ ֲחֵר֣ ים... ֵמַאֽ ְרִב֤ ם ֹאֽ אּו ַאֶּת֞ ְיָלה... ְר֠ ם ָלֽ ֶלף ִאיׁ֙ש... ַוִּיְׁשָלֵח֖ ים ֶא֤ הֹוֻׁשַע ְׁשֹלִׁש֨ ר ְי֠ "ַוִּיְבַח֣

ם׃ 	  ה ְוַנְ֖סנּו ִלְפֵניֶהֽ אׁשָֹנ֔ ֲאֶׁש֣ר ָּבִרֽ נּ֙ו ַּכֽ י־ֵיְצ֤אּו ִלְקָראֵת֨ ה ִּכֽ יר ְוָהָי֗ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִנְקַר֖ י ְוָכל־ָהָע֙ם ֲאֶׁש֣ר ִאִּת֔  "ַוֲֽאִנ֗
ם׃  אׁשָֹנ֑ה... ְוַנְ֖סנּו ִלְפֵניֶהֽ ר ָּבִרֽ ֲאֶׁש֖ ינּו ַּכֽ ים ְלָפֵנ֔ אְמ֔רּו ָנִס֣ י יֹֽ יר ִּכ֣ נּו אֹוָת֙ם ִמן־ָהִע֔ ינּו ַע֣ד ַהִּתיֵק֤ ֲחֵר֗  ו ְוָיְֽצ֣אּו ַאֽ

יר..." )פרק ח, פסוקים 5–7(  ם ֶאת־ָהִע֑ ב ְוֽהֹוַרְׁשֶּת֖ אֹוֵר֔ מּ֙ו ֵמָה֣ ם ָּתֻק֨ ז ְוַאֶּת֗

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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סּוק 5( ֶרק ז, ּפָ )ּפֶ
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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

ים ׂשִ ַאֲחֵריֶהם ְמַחּפְ
יָרה ֶאת ָהאֹוְרִחים ִהיא ִהְסּתִ
ַחת ַלֲעֵרַמת ֲעָנִפים. ַגג ִמּתַ ּבְ

ה? ָ ִמי ָהִאּשׁ
ִמי ֵהם ָהאֹוְרִחים?

לּוָפה הּוא ָרָאה ִאיׁש ְוַחְרּבֹו ׁשְ
ה ִאם ְלָצֵרינּו?"   "ֲהָלנּו ַאּתָ

ְדָאָגה. ַאל ּבִ ׁשָ
ה:   ָהִאיׁש ִצּוָ

ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך "ׁשַ
י ַאְדַמת ֹקֶדׁש ְלָפֶניָך". ּכִ

ִמי ָהרֹוֶאה?
לּוָפה? ַחְרּבֹו ׁשְ ִמיהּו ָהִאיׁש ׁשֶ

לּו ִראׁשֹוִנים ַנֲחלֹות. ֵהם ִקּבְ
ְתמּוָרה ִהְבִטיחּו   ּבִ

ְלָחמֹות. ִמּ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ַע  הֹוׁשֻ ּיְ ְתַנאי ׁשֶ  ְוֹזאת ּבִ

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?
 

יהושע � 69



  

ׁשֹוְפִטים



שופטים פרק א � 71

ְוָהָאֶרץ ִנְׁשֲאָרה ַהְרֵּבה ְמאֹוד ְלִרְׁשָּתּה

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
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ַעל" ֶסל ַה"ּבַ ֶפּ

ְּבֶפֶרק ג ְּפסּוִקים 6-1 ְמֻסָּפר:

ה  ְפסּוִקים ֵאֶלּ ּמּוִדים. ּבִ ָתְכִנית ַהִלּ סּוִקים 1–6 ֵאיָנם ּבְ ֶרק ג, ּפְ ּפֶ
ִלים ֶאת  ָרֵאל ְלַהׁשְ ר ִלְבֵני ִיׂשְ ֱאלִֹהים לֹא ִאְפׁשֵ ר ׁשֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ ַמְסּבִ

ֵחם  נּות ִלְלֹמד ְלִהּלָ ּמְ ֵדי ָלֵתת ָלֶהם ִהְזּדַ ַע, ּכְ יֵמי ְיהֹוׁשֻ ַנַען ּבִ ּבּוׁש ּכְ ּכִ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ מֹו ֵכן, ָרָצה ֱאלִֹהים ִלְבֹחן ִאם ּבְ טֹוב יֹוֵתר. ּכְ

ֹמר  ידּו ִלׁשְ ַנַען ְוַיְקּפִ ַעת ֲעָמֵמי ּכְ ּפָ ַנע ֵמַהׁשְ יּוְכלּו ְלִהּמָ
י ַהּתֹוָרה.  ַעל ֻחּקֵ

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 ֶאת  ְרמּו ִלְבֵני ִיׂשְ ֵאילּו ִסּבֹות ּגָ  .2
י ַהּתֹוָרה, ְוֵאילּו ּגֹוְרִמים ֲעׂשּוִיים ַלֲעֹזר  ֻחּקֵ

י ַהּתֹוָרה?  ֹמר ֶאת ֻחּקֵ ָ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
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ֶּפֶרק ג

ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז מֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

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 – ן ִרְׁשָעַת֔ ם ְּבַי֙ד ּכּוַׁש֣ ִּיְמְּכֵר֗ ַוֽ  8 
ִדים  ְעּבָ ְהיּו ְמׁשֻ ּיִ ַרם ְלָכְך ׁשֶ  ּגָ

פּוָלה. עּות ּכְ ִרׁשְ ן ּבְ ִהְצַטּיֵ ן ׁשֶ  ְלכּוׁשַ
ים. מּו ִמּסִ ּלְ ַוַּיַֽעְב֧דּו – ׁשִ

ׁשּו ֶעְזָרה. לּו ּוִבְקּ ּלְ ַוִּיְזֲע֤קּו – ִהְתּפַ  9 
ּנּוי ְלַמְנִהיג, ׁשֹוֵפט. יַע – ּכִ  מֹוִׁש֛

יָלם. יַע אֹוָתם. ִהּצִ ִׁשיֵע֑ם – הֹוׁשִ ַוּיֹֽ

ֶעְזַרת ֹעז ּוְגבּוָרה. ָעז ָי֔דֹו – ּבְ ַוָּת֣  10 
ן ְולֹוֲחָמיו. ֵהִביס ֶאת ּכּוׁשַ

ֶרץ – ָהְיָתה  ט ָהָא֖ ַוִּתְׁשקֹ֥  11 
לֹום. ֶקט ְוׁשָ קּוַפת ׁשֶ ּתְ
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 ֵאהּוד ֶּבן ֵּגָרא ָהַרג ֶאת ֶמֶלְך מֹוָאב, 
ֶׁשִּׁשְעֵּבד ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ְלָחָמה. יו – ֵצֵרף אֹוָתם ַלּמִ ף ֵאָל֔ ַוֶּיֱֽאסֹ֣  13 
ְבׁשּו  ים – ּכָ יר ַהְּתָמִרֽ ַוִּיֽיְרׁ֖שּו ֶאת־ִע֥
ִ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 ֵ י – ִמּשׁ ֶּבן־ַהְיִמיִנ֔  15 
ׁש טֹוב יֹוֵתר  ּמֵ ּתַ ר ַיד־ְיִמי֑נֹו – ִמׁשְ ִאֵּט֖

ֹמאל. ַיד ׂשְ  ּבְ
נֹות. ה – ַמס ּוַמּתָ ִמְנָח֔

ד  ה הּוא ַהּצַ ֶרב ְוָלּ֛ה ְׁשֵנ֥י ֵפ֖יֹות – ֶפּ ֶח֗  16
י ֵפיֹות ִהיא ֶחֶרב  ּתֵ ל ַהֶחֶרב. ׁשְ ַהַחד ׁשֶ

ֵני ְצָדֶדיָה. ְ ה ִמּשׁ  ַהַחּדָ
־40  ת ֹאֶרְך, ּכְ ֶמד – ִמּדַ ֹּג֣

 ֶסְנִטיֶמְטִרים.
ר ְלָמְתָניו ר - ָקׁשַ ַוַּיְחֹּג֤
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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. ַוַּיְקֵר֙ב – ִהּגִ  17 
ֵמן, ָחָזק. יא – ׁשָ  ָּבִר֖

ם ֶטֶקס  ּיֵ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ ה – ּכַ ר ִּכָּל֔ ֲאֶׁש֣ ַּכֽ
ְנָחה. ת ַהּמִ ׁשַ ַהּגָ

ר  ב ִמן־ַהְּפִסיִלי֙ם ֲאֶׁש֣ ְו֣הּוא ָׁש֗  19
ל - ָחַזר ְלֶעְגלֹון ְלַאַחר  ֶאת־ַהִּגְלָּג֔
ִסיִלים. ָהיּו ּבֹו ּפְ ל, ׁשֶ יַע ְלִגְלּגָ ִהּגִ  ׁשֶ

 ְּדַבר־ֵסֶ֥תר - סֹוד.
ס – ֶעְגלֹון ָאַמר ְלֵאהּוד:  אֶמר ָה֔ ַוּיֹ֣

נֹוְכחּות ֲאֵחִרים. לּום ּבְ ֶקט ַאל ּתֹאַמר ּכְ  ׁשֶ
ְרִתים  ׁשָ ל ַהּמְ יו – ּכָ ים ָעָלֽ ְמִד֖ ָּכל־ָהעֹֽ

ָידֹו. ּלְ ׁשֶ

ג. ה – ֶחֶדר ָקִריר ַעל ַהּגַ ת ַהְּמֵקָר֤ ֲעִלַּי֨ ַּבֽ  20

ם ָיִדית ַהֶחֶרב  ב – ּגַ א ַגֽם־ַהִּנָּצ֜ ַוָּיֹב֨  22
ֶלְך. ל ַהּמֶ ִבְטנֹו ׁשֶ ְקָעה ּבְ  ׁשָ

ן. ּמָ ֻ ֶל֙ב – ַהּשׁ  ַהֵח֨
ְרֶאה,  ּנִ ָנה, ּכַ ּוָ ָנה – ַהּכַ ַּפְרְׁשדֹֽ א ַהֽ ַוֵּיֵצ֖

רֹון. ְסּדְ ָצא ֶאל ַהּמִ ּיָ ׁשֶ

.1

.2

ה ְוַלַהב ֶאָחד ַנֲעִנית ִעם ּפֶ ֶחֶרב ּכְ

ּיֹות ֵני ּפִ ֶחֶרב ִעם ׁשְ
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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

יו –  יְך ֛הּוא ֶאת־ַרְגָל֖ ֵמִס֥  24 
ה ֶאת ְצָרָכיו. ה: עֹוׂשֶ ָלׁשֹון ְנִקּיָ ּבְ

ילּו ַעד־ּ֔בֹוׁש – ִחּכּו ְזַמן ַרב. ַוָּיִח֣  25
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ַהִּמְלָחָמה ְוַהִּנָּצחֹון ַעל מֹוָאב

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ת־ַמְעְּב֤רֹות ַהַּיְרֵּד֙ן".  ִּיְלְּכ֞דּו ֶאֽ תּוב: "ַוֽ ָ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

ֹוְמִרים  עֹוד ַהּשׁ ם – ּבְ ְתַמְהְמָה֑ ד ִהֽ ַע֣  26
יִנים.  ַמְמּתִ

ַנֲחַלת  ּבְ ִעיר ׁשֶ ָתה – ְלַהר ׂשֵ ַהְּׂשִעיָרֽ
 ֶאְפַרִים.

ר – ֶלֱאֹסף  ע ַּבּׁשֹוָפ֖  ַוִּיְתַק֥
ִסים. ּיְ ְתּגַ ֶאת ַהּמִ

י – רּוצּו ַאֲחַרי. ֲחַר֔ ִרְד֣פּו ַאֽ  28 
יבּו  ת־ַמְעְּב֤רֹות ַהַּיְרֵּד֙ן – ִהּצִ ִּיְלְּכ֞דּו ֶאֽ ַוֽ

ִריַחת  ֵדי ִלְמֹנַע ֶאת ּבְ ם לֹוֲחִמים ּכְ ׁשָ
ְצָבא מֹוָאב ֲחָזָרה ְלמֹוָאב.

ִיל – יׁש ָח֑ ן ְוָכל־ִא֣ ָּכל־ָׁשֵמ֖  29 
ל ִאיׁש ָחָזק ְוָכל לֹוֵחם. ּכָ

ֵצהּו  ּקָ מֹוט ֵעץ ׁשֶ ר – ּבְ ד ַהָּבָק֑ ְּבַמְלַמ֖  31
ֵהמֹות  ׁש ְלָזֵרז ֶאת ַהּבְ ּמֵ ַחד; ׁשִ

ה. ְחֵרׁשָ כֹות ֶאת ַהּמַ ַהּמֹוׁשְ
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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
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ַהּׁשֹוֵפט ַהְּׁשִליִׁשי - ַׁשְמַּגר ֶּבן ֲעָנת

ִקְראּו ָּפסּוק 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



  

 ְּדבֹוָרה ּוָבָרק 
 ְוַהִּמְלָחָמה 

ַּבְּכַנֲעִנים
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דּו. ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ ַרם ׁשֶ ם – ּגָ ַוִּיְמְּכֵר֣  2

ָהָיה  ֶׁשת ַהּגֹוִיֽם – ֵאזֹור ׁשֶ ֲחרֹ֥ ַּבֽ  3
ְחּתֹון. ִליל ַהּתַ ּגָ ַנֲעִנים ּבַ ִליַטת ַהּכְ ׁשְ  ּבִ

ְדִריׁשֹות. א ּבִ יק, ּבָ ץ – ִהּצִ ָלַח֞

בֹוָרה. ל ּדְ ֲעָלּה ׁשֶ ם ּבַ ַלִּפי֑דֹות – ׁשֵ  4

בֹוָרה ָנֲהָגה  ּדְ ה – ָהֵעץ ׁשֶ ֶמר ְּדבֹוָר֗ ֹּת֜  5
יו. ְחּתָ ֶבת ּתַ ָלׁשֶ

ֶּפֶרק ד

ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶנֶגד ָיִבין ְוִסיְסָרא

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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
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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
ר ְלַכּנֹוָתן: "ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות"?  ֶ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

ִבים. ְתַנּדְ ם ֶאת ַהּמִ ַׁשְכָּת֙ – ֱאֹסף ְלׁשָ ּוָמֽ  6

ַרם  ּזָ ֶאל־ַנַ֣חל ִקיׁ֗שֹון  – ַנַחל ׁשֶ  7 
ָנה ְלֶקַטע  ּוָ אן ַהּכַ ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ּכָ  ּבְ

בֹור. ְסִביבֹות ַהר ּתָ ַחל ּבִ ַהּנַ

ְוֶאת־ֲהמֹו֑נֹו – ְוֶאת ֲהמֹון לֹוֲחָמיו.  

ֶפס ִּכ֩י – ֲאָבל. ֶא֚  9 
ְפַאְרְּתָ֗ך – ֹלא ּתּוַכל  ה ִּתֽ ְהֶי֜ ֹ֨לא ִתֽ

ֵאר.  ְלִהְתּפָ
ֶרת. ּנֶ ַיד ַהּכִ ּלְ ִלי ׁשֶ ְדָׁשה - ֶאל ָקֵדׁש ַנְפּתָ ֶ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
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ְ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

 :

 ֵלְך ּוָמַׁשְכָּת ְּבַהר ָּתבֹור, 
 ְוָלַקְחָּת ִעְּמָך ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש, 

 ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון, 
 ּוָמַׁשְכִּתי ֵאֶליָך ֶאל־ַנַחל ִקיׁשֹון, 

 ֶאת-ִסיְסָרא ַׂשר־ְצָבא ָיִבין, 
 ְוֶאת־ִרְכּבֹו, ְוֶאת־ֲהמֹונֹו; 

ּוְנַתִּתיהּו, ְּבָיְדָך
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ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. ק – ָקָרא ּבִ ַוַּיְזֵע֨  10 
יו – ֶהֱעָלה ֶאת  ַוַּיַ֣על ְּבַרְגָל֔

בֹור. ִבים ַלּתָ ְתַנּדְ ַהּמִ

ֶבר ַהֵּקיִנ֙י – ְקבּוָצה ִמּתֹוְך  ְוֶח֤  11 
יִני. ֶבט ַהּקֵ  ׁשֵ

יִנים  ָאר ַהּקֵ ְ ִין – ִנְפְרדּו ִמּשׁ ד ִמַּק֔ ִנְפָר֣
ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.  ְוָעְברּו ְלִהְתּגֹוֵרר ּבְ

ֱאָצֵאי חֹוָבב,  ב – ִמּצֶ  ִמְּבֵנ֥י חָֹב֖
ה. ָהָיה חֹוֵתן מׁשֶ  ׁשֶ

 ֵאי֥לֹון בצענים )ְּבַצֲעַנִּנ֖ים( –
ִלי. ֶבט ַנְפּתָ ְגבּול ׁשֵ ּבִ

א ְלָפֶנ֑יָך – ֲהֹ֥לא ְיהָו֖ה ָיָצ֣  14 
ֲהֵרי ה' ַיֲעֹזר ְלָך.

ָלָגן. ַרם ִלְמהּוָמה, ְלּבָ ַוָּיָ֣הם – ּגָ  15 
ֶחֶרב. ֶרב – ֶנֶהְרגּו ּבְ ְלִפי־ֶח֖

ֵלי  ה – ַאֲחֵרי ַחּיָ ַּמֲחֶנ֔ י ַהֽ ֲחֵר֣ ְ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
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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

ֶקר... ֶרת ַהֹּב֔ ְיִה֙י ְּבַאְׁשמֹ֣  ַוֽ
ִים...  ֲחֵנ֥ה ִמְצָרֽ ת ַמֽ ָהם ֵא֖ ַוָּי֕

ִים ָא֨נּוָס֙ה  אֶמר ִמְצַר֗ ַוּיֹ֣
ל  ִמְּפֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔

ם ה ִנְלָח֥ם ָלֶה֖ י ְיהָו֔ ִּכ֣

סּוִקים 24–25( ֶרק יד, ּפְ מֹות, ּפֶ )ׁשְ

א  יְסָר֨ הָוה ֶאת־ִסֽ ַוָּיָ֣הם ְי֠
ֶכב  ְוֶאת־ָּכל־ָהֶר֧

ַּמֲחֶנ֛ה  ְוֶאת־ָּכל־ַהֽ
ק  ֶרב ִלְפֵנ֣י ָבָר֑ ְלִפי־ֶח֖

סּוק 15( )ּפָ

ַנֲעִני לֹוֵחם ּכְ
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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
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.2

ֵנס. ה – ִהּכָ סּוָר֧  18 
יָה֙ – ִנְכַנס ְלָאֳהָלּה. ַוָּיַ֤סר ֵאֶל֨

ר  ֶאְפׁשָ ִלי ָעׂשּוי עֹור, ׁשֶ אוד - ּכְ ֹנ֧  19
ים ּבֹו נֹוְזִלים. ָלׂשִ

ּתֹוְקִעים  ֶהל – מֹוט ׁשֶ ד ָהֹא֜ ְיַת֨  21
ֵדי ִלְקׁשֹר ֵאָליו ֶאת  ֲאָדָמה, ּכְ ּבָ

 ְיִריעֹות ָהֹאֶהל.
ֶעְזָרתֹו  ּבְ יׁש ֵעץ, ׁשֶ ּטִ ֶבת – ּפַ ַהַּמֶּק֣

ֲאָדָמה. ֵתד ּבָ  ּתֹוְקִעים ֶאת ַהּיָ
ֶקט. ׁשֶ אט – ּבְ  ַּבָּל֔

קֹום  ּלֹו, ַהּמָ ה ׁשֶ ְּבַרָּק֔תֹו – ָהַרּקָ
ַצח ָלֹאֶזן. ין ַהּמֵ ּבֵ ׁשֶ

ֶ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 ְּבִעּיּון ְּפסּוִקים 24-17 

ְלָחָמה? ל ַהּמִ ַלב ֶזה ׁשֶ ׁשְ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ִסיְסָרא ִלְברַֹח ּ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 ז" )ּפֶ ל ֶּבן־ְקַנ֔ ת ָעְתִניֵא֣ יַע... ֵא֚ ֶקם ְיהָו֥ה מֹוִׁש֛  "ַוָּי֨

ְעּבּוד ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ֶנֱאַמר: ִ ּפּור ַעל ַהּשׁ ּסִ ם ּבַ  ּגַ
סּוק 15(. ֶרק ג, ּפָ יַע ֶאת־ֵא֤הּוד ֶּבן־ֵּגָר֙א" )ּפֶ ם מֹוִׁש֗ ה ָלֶה֜  "ַוָּיֶק֩ם ְיהָו֨

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. יתּו  – ִהׁשְ ִהְכִר֔  24

ְבִליט ִמְצִרי ָקדּום ַנֲעִני. ִאּיּור ְלִפי ַתּ ָצָבא ְכּ

ַנֲעִני ְלִפי ָהִאּיּור? ָבא ַהּכְ ר ִלְלמֹוד ַעל ַהּצָ ָמה ֶאְפׁשָ  .6
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ָאה ַה־20 ָראִסי הֹול, ַהֵמּ ר ִויִליָאם ְבּ ָיֵעל ְוִסיְסָרא / ִצּיֵ

x
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ר ָהָעם  ֲאׁשֶ ַע ְּפָרעֹו – ּכַ ִּבְפרֹ֤  1 
יו ֻהְפְרעּו.  ֻהְתַקף ְוִסְדֵרי ַחּיָ

ֵני ָהָעם  ב ָע֑ם – ֵהִבינּו ּבְ ְּבִהְתַנֵּד֖
ֵחם. ב ּוְלִהּלָ ִריְך ְלִהְתַנּדֵ ּצָ  ׁשֶ
לּו ּוָבְרכּו  ְר֖כּו ְיהָוֽה – ַהְלּ  ָּבֽ

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 ְמִּת֙י – ַעד ׁשֶ ַע֤ד ַׁשַּק֨
 ִלְפֹעל.

י  ל – ְוָדַאְגּתִ ם ְּבִיְׂשָרֵאֽ ְמִּתי ֵא֖ ַׁשַּק֥
מֹו ֵאם. יל ֶאת ָהָעם ּכְ ְלַהּצִ

ים – ָהָעם  ים ֲחָדִׁש֔ ִיְבַח֙ר ֱאֹלִה֣  8 
 ָעַבד ְלֵאִלים ֲאֵחִרים.

ים – ְוָגַרם ְלָכְך  ם ְׁשָעִר֑ ז ָלֶח֣ ָא֖
ָעֵרי ַהחֹוָמה. ַנֲעִני ָלַחם ּבְ ָהאֹוֵיב ַהּכְ  ׁשֶ

ַמח – ָחְסרּו, ֹלא  ן ִאם־ֵיָֽרֶא֙ה ָורֹ֔ ָמֵג֤
ְרֵאִלים. ׂשְ ק ֵאֶצל ַהּיִ ֵלי ֶנׁשֶ  ִנְראּו ּכְ

ל –  ֶלף ְּבִיְׂשָרֵאֽ ים ֶא֖  ְּבַאְרָּבִע֥
ִבים  ְתַנּדְ ִעים ֶאֶלף ַהּמִ ֵאֶצל ַאְרּבָ

ָרֵאל. ְבֵטי ִיׂשְ ִ ִמּשׁ

ֶּפֶרק ה 

ִׁשיַרת ְּדבֹוָרה

ִלְפֵניֶכם ִׁשיַרת ְּדבֹוָרה: 

ִתיָחה: ּפְ
ר: ַעם }ס{ ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ֵלאמֹֽ ק ֶּבן־ֲאִביֹנ֑ ּוָבָר֖ ה  ַׁשר ְּדבֹוָר֔ 1 ַוָּת֣
ב ְּבִהְתַנֵּד֖ ל  ַע ְּפָרעֹו֙ת ְּבִיְׂשָרֵא֔ 2 ִּבְפרֹ֤
ינּו ֲאִז֖ ים ַהֽ 3 ִׁשְמ֣עּו ְמָלִכ֔ ְר֖כּו ְיהָוֽה:   ם ָּבֽ ָע֑
ר  ֲאַזֵּמ֕ יָרה  י ָאִׁש֔ ֹנִכ֣ יהָו֙ה ָאֽ י ַלֽ ֹנִכ֗ ָאֽ ְזִנ֑ים  רֹֽ

אְתָ֤ך  ה ְּבֵצֽ 4 ְיהָו֗ ל:   י ִיְׂשָרֵאֽ יהָו֖ה ֱאֹלֵה֥  ַלֽ
ֶרץ  ה ֱא֔דֹום  ֶא֣ ְּבַצְעְּדָ֙ך ִמְּׂשֵד֣ ִמֵּׂשִעיר֙ 
ים ָנְ֥טפּו ַּגם־ָעִב֖ פּו  ִים ָנָט֑ ָׁשה ַּגם־ָׁשַמ֖ ָרָע֔
ֶז֣ה ים ָנְֽז֖לּו ִמְּפֵנ֣י ְיהָו֑ה  5 ָהִר֥ ִים׃  ָמֽ

ל:   _ _ _ י ִיְׂשָרֵאֽ י ְיהָו֖ה ֱאֹלֵה֥ י ִמְּפֵנ֕ ִסיַנ֔

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
י ַׁשְמַּג֤ר ֶּבן־  6 ִּביֵמ֞   - - -
ְלֵכ֣י  ְוהֹֽ ְד֖לּו ֳאָר֑חֹות  ל ָחֽ י ָיֵע֔ ִּביֵמ֣ ֲעָנת֙ 
ל ְד֧לּו ְפָר֛זֹון ְּבִיְׂשָרֵא֖ 7 ָחֽ ְנִתי֔בֹות ֵיְֽל֕כּו ֳאָר֖חֹות ֲעַקְלַקּֽלֹות:  
ְמִּתי  ַׁשַּק֥ ה   ְמִּת֙י ְּדבֹוָר֔ ַע֤ד ַׁשַּק֨ ּלּו  ָחֵד֑
ים  8 ִיְבַח֙ר ֱאֹלִה֣ ל:  ם ְּבִיְׂשָרֵאֽ ֵא֖
ן  ָמֵג֤ ים   ם ְׁשָעִר֑ ז ָלֶח֣ ָא֖ ים  ֲחָדִׁש֔
ֶלף  ים ֶא֖ ְּבַאְרָּבִע֥ ַמח  ִאם־ֵיָֽרֶא֙ה ָורֹ֔
ים  ְתַנְּדִב֖ ַהִּמֽ ל   י ִיְׂשָרֵא֔ 9 ִלִּב֙י ְלֽחֹוְקֵק֣ ל:  ְּבִיְׂשָרֵאֽ

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
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ֲאֹת֨נֹות  ְכֵב֩י  רֹֽ  10 ְר֖כּו ְיהָוֽה׃  ם ָּבֽ ָּבָע֑
ְלֵכ֥י  ְוהֹֽ ין  י ַעל־ִמִּד֛ ְׁשֵב֧ יֹֽ ְצחֹ֜רֹות 
ין ים ֵּב֚ ְצִצ֗ 11 ִמּ֣קֹול ְמַחֽ יחּו׃  ֶרְך ִׂשֽ ַעל־ֶּד֖
ת ִצְדקֹ֥ ה   ָׁש֤ם ְיַתּנּ֙ו ִצְד֣קֹות ְיהָו֔ ים  ַמְׁשַאִּב֔
ים ַעם־ ז ָיְֽר֥דּו ַלְּׁשָעִר֖ ָא֛ ל  ִּפְרזֹו֖נֹו ְּבִיְׂשָרֵא֑
֥עּוִרי ה  י עּוִר֙י ְּדבֹוָר֔ 12 עּוִר֤ ְיהָוֽה׃ 
ק ּֽוְׁשֵב֥ה ֶׁשְבְיָ֖ך ֶּבן־ ֥קּום ָּבָר֛ יר   ֖עּוִרי ַּדְּבִרי־ִׁש֑

ַעם׃ ֲאִביֹנֽ

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
ה ְיהָו֕ ם   ים ָע֑ יד ְלַאִּדיִר֖ ד ָׂשִר֔ ז ְיַר֣ 13 ָא֚  - - -
ִים ָׁשְרָׁשם  14 ִמִּנ֣י ֶאְפַר֗ ים:  י ַּבִּגּבֹוִרֽ ְיַרד־ִל֖
ִמִּנ֣י  יָך  ֲעָמֶמ֑ ין ַּבֽ יָך ִבְנָיִמ֖ ֲחֶר֥ ַאֽ ק  ֲעָמֵל֔ ַּבֽ
ים ְּבֵׁשֶ֥בט ְׁשִכ֖ ן מֹֽ ְּזבּוֻל֔ ּוִמ֨ ים  ְקִק֔ יר ָיְֽרדּ֙ו ְמחֹ֣ ָמִכ֗
ְוִיָּׂששָכ֙ר  ה  י ְּבִיָּׂששָכ֙ר ִעם־ְּדבָֹר֔ 15 ְוָׂשַר֤ ר:   סֵֹפֽ
ֶמק ֻׁשַּל֣ח  ָּבֵע֖ ק  ֵּכ֣ן ָּבָר֔
ים  ְּגדִֹל֖ ן  ִּבְפַלּ֣גֹות ְראּוֵב֔ יו  ְּבַרְגָל֑
ין  ְבָּת ֵּב֚ 16 ָלָּ֣מה ָיַׁש֗ ִחְקֵקי־ֵלֽב:   
ִלְפַלּ֣גֹות  ים  ַע ְׁשִר֣קֹות ֲעָדִר֑ ִלְׁשמֹ֖ ִים  ִּמְׁשְּפַת֔ ַהֽ
ד ְּבֵעֶ֤בר ַהַּיְרֵּד֙ן  17 ִּגְלָע֗ ים ִחְקֵרי־ ֵלֽב:   ן ְּגדֹוִל֖ ְראּוֵב֔
ר  ָאֵׁש֗ ן ָלָּ֥מה ָי֖גּור ֳאִנּ֑יֹות  ְוָד֕ ן  ָׁשֵכ֔
יו  ְוַע֥ל ִמְפָרָצ֖ ים  ָיַׁש֙ב ְל֣חֹוף ַיִּמ֔
י  ְוַנְפָּתִל֑ ף ַנְפׁ֛שֹו ָל֖מּות  18 ְזֻב֗לּון ַע֣ם ֵחֵר֥ ִיְׁשּֽכֹון: 
19 ָּב֤אּו ְמָלִכי֙ם  ה:   י ָׂשֶדֽ ל ְמרֹוֵמ֥ ַע֖
ְּבַתְעַנְ֖ך  ַען   ז ִנְלֲחמּ֙ו ַמְלֵכ֣י ְכַנ֔ ָא֤ מּו  ִנְלָח֔
ֶסף ֹ֥לא  ֶּבַ֥צע ֶּכ֖ י ְמִגּ֑דֹו  ַעל־ֵמ֣
ַהּֽכֹוָכִבי֙ם  מּו  ִים ִנְלָח֑ 20 ִמן־ָׁשַמ֖ חּו:  ָלָקֽ
21 ַנַ֤חל ִקיׁשֹו֙ן  א:   יְסָרֽ ם ִנְלֲח֖מּו ִעם־ִסֽ ִמְּמִסּלֹוָת֔
י  ִּתְדְרִכ֥ ים ַנַ֣חל ִקיׁ֑שֹון  ַנַ֥חל ְקדּוִמ֖ ם  ְּגָרָפ֔

ים ָע֑ם – יד ְלַאִּדיִר֖ ד ָׂשִר֔ ז ְיַר֣ ָא֚  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

ק –  ֲעָמֵל֔ ִים ָׁשְרָׁשם ַּבֽ ִמִּנ֣י ֶאְפַר֗  14
ְבׁשּו ֶאת ַהר ֲעָמֵלק,  ּכָ ֵמֶאְפַרִים, ׁשֶ
ְלָחָמה. ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ אּו לֹוֲחִמים ְלִהׁשְ  ּבָ
יָך – ַאֲחֵרי  ֲעָמֶמ֑ ין ַּבֽ יָך ִבְנָיִמ֖ ֲחֶר֥ ַאֽ
ְנָיִמין ֶבט ּבִ יעּו ֲהמֹוֵני ׁשֵ  ֶאְפַרִים ִהּגִ

ים – ְקִק֔ יר ָיְֽרדּ֙ו ְמחֹ֣  ִמִּנ֣י ָמִכ֗
ִדים. יעּו ְמַפּקְ ה ִהּגִ ֶ ֵני ְמַנּשׁ  ִמּבְ

ר –  ים ְּבֵׁשֶ֥בט סֵֹפֽ ְׁשִכ֖ ן מֹֽ ְּזבּוֻל֔ ּוִמ֨
יעּו ַאף ֵהם. ֶבט ְזבּולּון ִהּגִ ְקִציֵני ׁשֵ

ֶמק ֻׁשַּל֣ח  ק ָּבֵע֖ ְוִיָּׂששָכ֙ר ֵּכ֣ן ָּבָר֔  15
ֶבט ֶזה  ָרק, ַאף ׁשֵ מֹו ּבָ יו – ּכְ  ְּבַרְגָל֑

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ֵחם ּבְ א ְלִהּלָ  ּבָ
ים ִחְקֵקי־ֵלֽב –  ן ְּגדִֹל֖ ִּבְפַלּ֣גֹות ְראּוֵב֔

ִסים  ֶבט ְראּוֵבן ְמַהּסְ חֹות ׁשֵ ּפְ ִמׁשְ  ּבְ
ְלָחָמה. ִאם ָלֵצאת ַלּמִ

ְדרֹות ֹצאן. ִים – ּגִ ִּמְׁשְּפַת֔ ַהֽ  16

ד  ן – ּגָ ד ְּבֵעֶ֤בר ַהַּיְרֵּד֙ן ָׁשֵכ֔ ִּגְלָע֗  17
אּו  ן לֹא ּבָ ְרּדֵ ְזַרח ַלּיַ ָהיּו ִמּמִ ה ׁשֶ ֶ ּוְמַנּשׁ

ְלָחָמה.  ַלּמִ
ט  ּפָ ׁשְ ן ָלָּ֥מה ָי֖גּור ֳאִנּ֑יֹות – ַהּמִ  ְוָד֕

ְלָחָמה  רּור. אּוַלי: לֹא ָיָצא ַלּמִ ֵאינֹו ּבָ
ְלָחָמה. ַחד ְוִהְצָטֵרף ַלּמִ  ְואּוַלי לֹא ּפָ

ר  ֶבט ָאׁשֵ ים – ׁשֵ ר ָיַׁש֙ב ְל֣חֹוף ַיִּמ֔ ָאֵׁש֗
ְלָחָמה. א ַלּמִ ם, לֹא ּבָ ֲחָלתֹו ְלַיד ַהּיָ ּנַ ׁשֶ

ן  ף ַנְפׁ֛שֹו ָל֖מּות – ִסּכֵ ְזֻב֗לּון ַע֣ם ֵחֵר֥  18
ְחרּור ָהָעם. יו ְלַמַען ׁשִ  ֶאת ַחּיָ

ִלי  ה – ְוַנְפּתָ י ָׂשֶדֽ ל ְמרֹוֵמ֥ י ַע֖ ְוַנְפָּתִל֑
בֹור. יו, אּוַלי ַעל ַהר ּתָ ן ֶאת ַחּיָ ִסּכֵ

ַען – ַמְלֵכי  ז ִנְלֲחמּ֙ו ַמְלֵכ֣י ְכַנ֔ ָא֤  19
ְלָחָמה. ַנֲעִנּיֹות ִהְצָטְרפּו ַלּמִ  ֶהָעִרים ַהּכְ

ם ִנְלֲח֖מּו –  ַהּֽכֹוָכִבי֙ם ִמְּמִסּלֹוָת֔
ַבע   ה' ִהְפִעיל ֶאת ּכֹוחֹות ַהּטֶ

ַנֲעִנים. ֶנֶגד ַהּכְ ּכְ

ַנֲעִנים  בֹות ַהּכְ ם – ָסַחף ֶאת ֶמְרּכְ ְּגָרָפ֔  21
פֹון. ּטָ ׁשִּ  ּבַ
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ְל֖מּו ִעְּקֵבי־ ז ָהֽ 22 ָא֥ ז:   י עֹֽ ַנְפִׁש֖
23 ֣אֹורּו  יו׃  ֲה֥רֹות ַאִּביָרֽ ַּדֲה֖רֹות ַּדֽ ִמֽ ֑סּוס 
רּו ָא֖רֹור ֹא֥ ה  ְך ְיהָו֔ ֵמ֗רֹוז ָאַמ֙ר ַמְלַא֣
ת ְלֶעְזַר֥ ה  ת ְיהָו֔ אּ֙ו ְלֶעְזַר֣ י ֹֽלא־ָב֨ ִּכ֤ יָה  ְׁשֶב֑ יֹֽ

ים  24 ְּתבַֹרְ֙ך ִמָּנִׁש֔ ים׃  ְיהָו֖ה ַּבִּגּבֹוִרֽ
ים  ִמָּנִׁש֥ ֶברַהֵּקיִנ֑י  ֶׁשת ֶח֣ ֵא֖ ל  ָיֵע֕
ל ָחָל֣ב  ִים ָׁשַא֖ 25 ַמ֥ ְך׃  ֶהל ְּתבָֹרֽ ָּבֹא֖
26 ָיָדּ֙ה  ה׃  יָבה ֶחְמָאֽ ים ִהְקִר֥ ְּבֵסֶ֥פל ַאִּדיִר֖ ָנה  ָנָת֑
יִמיָנּ֖הְלַהְל֣מּות  ִוֽ ְחָנה  ד ִּתְׁשַל֔ ַלָּיֵת֣
ֲחָצ֥ה  ּוָמֽ ה רֹאׁ֔שֹו   ֲחָק֣ יְסָר֙א ָמֽ ה ִסֽ ְלָמ֤ ְוָהֽ ים  ֲעֵמִל֑
ל  ע ָנַפ֖ יָה ָּכַר֥ יןַרְגֶל֔ 27 ֵּב֣ ה ַרָּקֽתֹו׃  ְלָפ֖ ְוָחֽ
ר  ֲאֶׁש֣ ַּבֽ ל  ע ָנָפ֔ יָה֙ ָּכַר֣ ין ַרְגֶל֨ ֵּב֤ ָׁשָכ֑ב  
ה  ַחּ֨לֹון ִנְׁשְקָפ֧ 28 ְּבַע֩ד ַהֽ ל ָׁשֽדּוד׃  ם ָנַפ֥ ע ָׁש֖ ָּכַר֔
ַמּ֗דּוַע  ֶאְׁשָנ֑ב  ד ָהֽ א ְּבַע֣ יְסָר֖ ם ִסֽ ֵא֥ ַוְּתַיֵּב֛ב 
י  ֲעֵמ֖ ֱח֔רּו ַּפֽ ַמּ֣דּוַע ֶאֽ ּבֵֹׁשׁ֤ש ִרְכּבֹו֙ ָל֔בֹוא 
ַאף־ ֲעֶנ֑יָּנה  יָה ַּתֽ רֹוֶת֖ 29 ַחְכ֥מֹות ָׂשֽ יו׃  ַמְרְּכבֹוָתֽ

30 ֲהֹ֨לא ִיְמְצ֜אּו ְיַחְּל֣קּו  יָה ָלּֽה׃  יב ֲאָמֶר֖ יא ָּתִׁש֥ ִה֕
ְׁשַל֤ל  ֶבר  אׁש ֶּג֔ ִי֙ם ְלרֹ֣ ֲחָמַת֨ ַחם ַרֽ ַר֤ ל  ָׁשָל֗
ים  ְׁשַל֥ל ְצָבִע֖ א  יְסָר֔ ְצָבִעי֙ם ְלִס֣
ן  31 ֵּכ֠ י ָׁשָלֽל׃    ִים ְלַצְּואֵר֥ ֶצַ֥בע ִרְקָמַת֖ ה  ִרְקָמ֑
ֶמׁש  יו ְּכֵצ֥את ַהֶּׁש֖ ֲהָב֔ ְוֹא֣ ה   יָ֙ך ְיהָו֔ אְב֤דּו ָכל־ֽאֹוְיֶב֨ יֹֽ
ים ָׁשָנֽה: ַאְרָּבִע֥ ֶרץ  ט ָהָא֖ ַוִּתְׁשקֹ֥ ִּבְגֻבָר֑תֹו 

ָ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

ה – יָ֙ך ְיהָו֔ אְב֤דּו ָכל־ֽאֹוְיֶב֨ ן יֹֽ ֵּכ֠  31 
ל ָהאֹוְיִבים ִיְהֶיה  ּגֹוַרל ּכָ ַהְלַואי ׁשֶ

ַנֲעִנים. גֹוַרל ַהּכְ  ּכְ
ֶמׁש ִּבְגֻבָר֑תֹו –  יו ְּכֵצ֥את ַהֶּׁש֖ ֲהָב֔ ְוֹא֣

 ּוְבִנּגּוד ָלאֹוְיִבים ֹאֲהֵבי ה' ִיְזּכּו 
ִאיָרה. ֶמׁש ַהּמְ ֶ ִלְראֹות ֶאת אֹור ַהּשׁ
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ט: "ַנַ֤חל ִ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 ם". ָמה ַהּקֶ ְּגָרָפ֔

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 ִׁשְמעּו ְמָלִכים      
        

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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ר גּוְסַטב דֹוֶרה חֹון / ִצּיֵ ּצָ יַרת ַהּנִ ָרה ֶאת ׁשִ בֹוָרה ׁשָ ּדְ
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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



  

 ִּגְדעֹון 
ִנְלָחם ַּבִּמְדָיִנים
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ֶּפֶרק ו

ִּגְדעֹון ֶּבן יֹוָאׁש 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ֻדְגָמָתם  ָבר ָרִאינּו ּכְ ּכְ ים ְקבּוִעים, ׁשֶ ַלּבִ ְפסּוִקים 1–10 ְמֹתָאִרים ׁשְ ּבִ  .1
ֹוְפִטים.  ְתקּוַפת ַהּשׁ ָרֵאל ּבִ י ַעם ִיׂשְ ַחּיֵ  ּבְ

: 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

ֶבט נֹוֵדד  ל ׁשֵ מֹו ׁשֶ ן - ׁשְ ִמְדָי֖  1
ִביב ִלְכַנַען. ּסָ ּמִ ִרּיֹות ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְגַלל. י - ּבִ ִמְּפֵנ֨  2 
 ַהְּמָצֽדֹות – ִמְבִנים ַלֲהָגָנה 

בֹוִהים. ְמקֹומֹות ּגְ ּבִ

ְבֵטי נֹוְדִדים  ֶדם – ׁשִ ְבֵני־ֶק֖  3 
ְזַרח ִלְכַנַען. ִמּמִ

ַוַּיֲֽח֣נּו – ֵהִקימּו ַמֲחנֹות ַעל   4 
בּול, ְוָהְרסּו אֹותֹו. ַהּיְ

ים  ב – ֵהם ַרּבִ י־ַאְרֶּב֙ה ָלרֹ֔ ְכֵדֽ  5 
ֲהמֹוָניו  ה ַהּפֹוֵלׁש ּבַ מֹו ַאְרּבֶ  ּכְ

ִרי ָהֲאָדָמה. ל ֶאת ּפְ ּוְמַחּסֵ

ים, ַחְסֵרי ּכֹל. ל– ַנֲעׂשּו ֲעִנּיִ ַוִּיַּד֧   6

ּנּוי ְלָכל  אן ּכִ י – ּכָ ֱאמִֹר֔ ָהֽ  10 
ַנַען. י ּכְ ַעּמֵ

ִ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

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
י  מּוָנה א - ֲאָחִדים ֵמַאְנׁשֵ ּתְ   

ִביא  ׁשּו ִעם ַהּנָ ָעְפָרה ִנְפּגְ
ִביא  רּו לֹו ַעל ִסְבָלם. ַהּנָ ְוִסּפְ
ָבם.  ה ְלַמּצָ ּבָ יר ֶאת ַהּסִ ַמְסּבִ
ִביא  ַהּנָ מּוָנה ב -  ַאֲחֵרי ׁשֶ ּתְ   

ִביא  ְבֵרי ַהּנָ ִבים ַעל ּדִ ֵהם חֹוׁשְ י ָעְפָרה אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה ֶאת ָמה ׁשֶ ָהַלְך ַאְנׁשֵ
יעּו ָמה ַלֲעׂשֹות ִמְקָצָתם ִיְכֲעסּו  קּו ַמּדּוַע ְוַיּצִ ימּו ִעּמֹו, ְיַנּמְ )ִמְקָצָתם ַיְסּכִ

ּקֶֹרת(. ָבָריו ּבִ ְוִיְמְתחּו ַעל ּדְ
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 ַמְלַאְך ה' ּפֹוֵגׁש ֶאת ִּגְדעֹון

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ה – ׁשֵ  ָעְפָר֔

ֵדי  ה ּכְ ִחּטָ ה ּבַ חֵֹב֤ט ִחִּטי֙ם – ַמּכֶ
ְרִעיִנים. ה ֵמַהּגַ ִלּפָ  ְלַהְפִריד ֶאת ַהּקְ
ת – ָמקֹום ַלֲהָכַנת ַיִין ֵמֲעָנִבים.  ַּג֔

ְרִעיֵני  יר ֶאת ּגַ ֵדי ְלַהְסּתִ ְלָהִנ֖יס - ּכְ
ְדָיִנים. ה ֵמַהּמִ ַהִחּטָ

ְבעֹוִלים ּוֵמַהּמֹוץ ה ֵמַהּגִ ְרִעיֵני ַהִחּטָ ֵדי ְלַהְפִריד ֶאת ּגַ ל ּכְ ַמּקֵ ה ּבְ ּבֹוֵלי ִחּטָ ר חֹוֵבט ׁשִ ִאּכָ



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  

ַאל: "ְוֵיׁש ה' ִעָּמנּו, ְוָלָּמה ְמָצָאְתנּו ָּכל  ָ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  "ֵלְך ְּבכֲֹחָך ֶזה, ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל", ְלָמה ִהְתּכַ

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

נּו– ָעַזב אֹוָתנּו. ְנָטָׁש֣  13

ֲאָגְתָך ָלָעם. כֹוַח ּדַ ה – ּבְ ֲחָ֣ך ֶז֔ ְך ְּבכֹֽ ֵל֚  14

י  ְחּתִ ּפַ ה – ִמׁשְ ל ִּבְמַנֶּׁש֔ ַאְלִּפ֙י ַהַּד֣  15 
חֹות  ּפְ ין ִמׁשְ יֹוֵתר ּבֵ ה ּבְ ִהיא ָהֲעִנּיָ

ה. ֶ ֶבט ְמַנּשׁ  ׁשֵ
י – יר ְּבֵב֥ית ָאִבֽ י ַהָּצִע֖ ֹנִכ֥  ְוָאֽ

יֹון. ֲאִני ֲחַסר ִנּסָ

ְדָיִנים  ִאּלּו ַהּמִ ד – ּכְ יׁש ֶאָחֽ ְּכִא֥  16 
ים ֵהם ִאיׁש ֶאָחד. ָהַרּבִ

זּוז. ָתֻמׁ֤ש – ּתָ  18

ָּפ֑רּור – ִסיר.  19

ל ַהֲהִליָכה. ֶנ֙ת – ַמּקֵ ַהִּמְׁשֶע֨  21 
ַלע.  ַהּ֗צּור – ַהּסֶ

ֵעיָנֽיו – ֶנֱעַלם. ְך ֵמֽ ָהַל֖
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ִּגְדעֹון ִנְלָחם ַּבֲעבֹוַדת ַהַּבַעל ְוָהֲאֵׁשָרה 
ְּבָעְפָרה

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ַּפר־ַהּׁשֹו֙ר – ּפַ  25 
ַבע ָׁשִנ֑ים –   ַפ֥ר ַהֵּׁשִנ֖י ֶׁש֣

ַבע. ן ׁשֶ ר נֹוָסף ּבֶ  ּפַ
ָרה. ל ֶאת ָהֲאׁשֵ ַסּמֵ ה – ֵעץ ַהּמְ ֲאֵׁשָר֥

ַלע. ַהָּמ֛עֹוז – ַהּסֶ  26 
ַעל  ָטח ׁשֶ ׁשְ ּמִ ֲעָרָכ֑ה – ּבַ  ַּבַּמֽ

ַלע. ֹראׁש ַהּסֶ

ֲאלּו. ִּיְדְרׁשּ֙ו ַוְיַבְקׁ֔שּו – ָחְקרּו ְוׁשָ ַוֽ  29

יו – ָעְמדּו ְסִביבֹו. ְמ֨דּו ָעָל֜ ָעֽ  31 
 ְּתִרי֣בּון .. ּֽתֹוִׁשי֣עּון.. – ַהִאם

ַעל. בֹוד ַהּבַ ֲחמּו ַעל ּכְ ּלָ ם ִתּ  ַאּתֶ
ים הּו֙א ָיֶ֣רב ֔לֹו –  ִאם־ֱאֹלִה֥

ַעל הּוא ֵאל,   ִאם ָאֵכן ּבַ
ְדעֹון. ַעְצמֹו ֶאת ּגִ הּוא ַיֲעִניׁש ּבְ
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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
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ִּגְדעֹון ִמְתּכֹוֵנן ַלִּמְלָחָמה ַּבִּמְדָיִנים

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ַוַּיַֽעְב֥רּו – ָחצּו ֶאת ַהּיַ  33 
ְלֵעֶמק ִיְזְרֶעאל.

בּוָרה. ה - ְורּוַח ּגְ ְו֣רּוַח ְיהָו֔  34 
ָבִרים  ֶזר – ַהּגְ  ַוִּיָּזֵע֥ק ֲאִביֶע֖
סּו. ּיְ ְדעֹון ִהְתּגַ ַחת ּגִ ּפַ ׁשְ ִמּמִ

ֶמר  ֶמר – ֲעֵרַמת ַהּצֶ ִּגַּז֥ת ַהֶּצ֖  37 
ים. ָבׂשִ ז ַהּכְ ית ּגֵ  ֵמֵראׁשִ

ֶרב – יֶֹבׁש. חֹ֔

ַוָּיַ֖זר – ָסַחט.  38 
ָחְזָקה  ה, ָסַחט ּבְ  ַוִּיֶ֤מץ – ִמּצָ

ל. ְוהֹוִציא ֶאת ִטּפֹות ַהּטַ

ָ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
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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
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ֶּפֶרק ז

 ִּגְדעֹון ִמֵּין ֶאת ַהִּמְתַנְּדִבים ִלְצָבאֹו 
ּוָבַחר ִמּתֹוָכם ַרק ְׁשלׁש ֵמאֹות ִאיׁש

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ד – ֶנֶאְספּו ְלַיד  ין ֲחרֹ֑ ַּיֲח֖נּו ַעל־ֵע֣ ַוֽ  1
ְלּבַֹע. לֹות ַהּגִ ַמְרּגְ ּלְ  ַמְעַין ֲחרֹוד ׁשֶ
ה  ָיה־֣לֹו ִמָּצ֔פֹון ִמִּגְבַע֥ת ַהּמֹוֶר֖ ָהֽ

ְדָיִנים ָהָיה  ֶמק – ַמֲחֵנה ַהּמִ  ָּבֵעֽ
ּבֹו  ֵאזֹור ׁשֶ פֹון ְלַמְעַין ֲחרֹוד ּבָ ִמּצָ

ָיֵמינּו. ִנְמֵצאת ֲעפּוָלה ּבְ

ן. ֵאּתֶ ֵדי ׁשֶ י – ִמּכְ ִמִּתִּת֥  2 
י ְחּתִ י – ִנּצַ יָעה ִּלֽ י הֹוִׁש֥  ָיִד֖

ֲאִני ָחָזק. ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ם. ּבֶֹקר ֻמְקּדָ ר – ֵיֵלְך ּבַ ב ְוִיְצֹּפ֖ ָיׁשֹ֥  3

ּנּו ְלָ֖ך – ֶאְבַחר ֶאת ַהּטֹוִבים  ְוֶאְצְרֶפ֥  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 ָיֹל֩ק - ִיּקַ  5
אֹוָתם.

ָעַרְך  ִים ׁשֶ  ִמְבַחן ַהּמַ
ִסים. ּיְ ְתּגַ ְדעֹון ַלּמִ ּגִ

ר יֹוָהאן ׁשֹוֶנְנֶפְלד   ִצּיֵ
ָאה ַה־17. ַהּמֵ
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ָעַרְך  ִים ׁשֶ  ִמְבַחן ַהּמַ
ִסים. ּיְ ְתּגַ ְדעֹון ַלּמִ ּגִ

ר יֹוָהאן ׁשֹוֶנְנֶפְלד   ִצּיֵ
ָאה ַה־17. ַהּמֵ

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

ם – ָלְקחּו ֶאת  ַוִּיְק֣חּו ֶאת־ֵצָד֩ה ָהָע֨  8
ָחְזרּו ְלֵביָתם. ים ׁשֶ יָדה ֵמָהֲאָנׁשִ ַהּצֵ

ְיָלה  ְיִה֙י ַּבַּלְ֣יָלה ַה֔הּוא – ַהּלַ ַוֽ  9 
ִים. ַאֲחֵרי ִמְבַחן ַהּמַ ׁשֶ

ְרֶאה  ּתִ יָך – ַאֲחֵרי ׁשֶ ֱחַזְ֣קָנה ָיֶד֔ ְוַאַח֙ר ֶּתֽ  11
יחֹות  ַמע ֶאת ׂשִ קֹום ְוִתׁשְ ֶאת ַהּמָ

א ֹאֶמץ. ְתַמּלֵ ְדָיִנים ּתִ ַהּמִ

יל ֶלֶ֤חם ְׂשעִֹרי֙ם – ְצִל֜  13 
עֹוָרה. ַמח ׂשְ ר ֶלֶחם ִמּקֶ ּכַ  ּכִ

ל. ְלּגֵ  ִמְתַהֵּפְ֙ך – ִמְתּגַ
יל  ֶחם ִהּפִ ל – ַהּלֶ  ַוַּיֵּכ֧הּו ַוִּיֹּפ֛

ֶאת ָהֹאֶהל ְוָהַפְך אֹותֹו.
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ִּגְדעֹון ִהְצִליַח ִלְגרֹם ִלְבִריָחה ֲהמֹוִנית ֶׁשל 
ַהּפֹוְלִׁשים 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ֲח֛לֹום ְוֶאת־ִׁשְב֖רֹו –  ר ַהֽ ֶאת־ִמְסַּפ֧  15
ִסּפּור ַהֲחלֹום ּוִפְתרֹונֹו.

ק. ַוַּיַ֛חץ – ָחָצה, ִחּלֵ  16 

ים – ְקבּוצֹות. ָראִׁש֑

ה –  יכֹוָנ֔ ֶרת ַהִּתֽ ַאְׁשמֹ֣ אׁש ָהֽ רֹ֚  19 
ֶמֶרת ָהֶאְמָצִעית  ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ  ּתְ

ֹוְמִרים ַרק ִהְתִחילּו  ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ
ִמיָרה ְוֵהם ֲעַדִין ְמֻנְמָנִמים. ְ ּשׁ ּבַ

יו – ָעְמדּו  יׁש ַּתְחָּת֔ ַוַּיַֽעְמדּ֙ו ִא֣  21 
ְמקֹומֹו. ל ֶאָחד ּבִ ּכָ
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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

סּו ֶאת  ְתּפְ ִים – ּתִ ְוִלְכ֤דּו ָלֶה֙ם ֶאת־ַהַּמ֔  24
ְדָיִנים ֹלא  ַהּמִ ֵדי ׁשֶ ֲעָבר ּכְ ְמקֹומֹות ַהּמַ

ֵלט. ן ּוְלִהּמָ ְרּדֵ יּוְכלּו ַלֲעֹבר ֶאת ַהּיַ

מֹות  ב – ׁשֵ צּור־עֹוֵר֙ב, ֶיֶֽקב־ְזֵא֔  25
ֶהם ֶנֶהְרגּו  ּבָ קֹומֹות ׁשֶ נּו ַלּמְ ּתְ ּנִ  ׁשֶ

עֹוֵרב ּוְזֵאב.

ּוִרי ְבִליט ַאּשׁ ים. ּתַ לֹוֲחִמים ְרכּוִבים ַעל ְגַמּלִ
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ֶּפֶרק ח 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ִים – ַהּלֹוֲחִמים  יׁש ֶאְפַר֗ ִא֣  1 
ֶבט ֶאְפַרִים. ֵ ִמּשׁ

יִתי  ה ָּכֶכ֑ם – ָמה ָעׂשִ יִתי ַעָּת֖ ה־ָעִׂש֥ ֶמֽ  2
יֶתם. ֶחְלְקֶכם  ם ֹלא ֲעׂשִ ַאּתֶ ַעד ּכֹה, ׁשֶ

ְלָחָמה ֵאינֹו נֹוֵפל ֵמֶחְלֵקי. ּמִ  ּבַ
יר  ִים ִמְבִצ֥ ְל֥לֹות ֶאְפַר֖ ֲהֹ֗לא ֛טֹוב עֹֽ

ֶזר – ָהעֹוֵללֹות, ָהֲעָנִבים  ֲאִביֶעֽ
ִציר, ֻמְצָלִחים  ָאִרים ַאֲחֵרי ַהּבָ ׁשְ ַהּנִ

ה. ֶ ל ְמַנּשׁ ִציר ׁשֶ יֹוֵתר ִמּטֹוֵבי ִעְנֵבי ַהּבָ

עּו. ה רּוָח֙ם – ִנְרּגְ ְפָת֤ ָרֽ  3
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 ִּגְדעֹון ִהְמִׁשיְך ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי 
ַהִּמְדָיִנים ַהִּנְמָלִטים ַעל ַנְפָׁשם 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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
ְצָבֲאָ֖ך ָלֶֽחם?"  ן ִלֽ י־ִנֵּת֥ ָך ִּכֽ ה ְּבָיֶד֑ ַכף ֶזַ֧בח ְוַצְלֻמָּנ֛ע ַעָּת֖ ְלִגְדעֹון:"ֲה֠

ם.  ירּו ְלִפי ָמה ְקַבְעּתֶ  ַהְסּבִ
ָ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

י – ְללֹוֲחַמי  ר ְּבַרְגָל֑ ם ֲאֶׁש֣ ָלָע֖  5
י. ֶרֶגל ַיַחד ִאּתִ ָהרֹוְדִפים ּבָ

ָך –  ה ְּבָיֶד֑ ַכף ֶזַ֧בח ְוַצְלֻמָּנ֛ע ַעָּת֖ ֲה֠  6
ַפְסּתָ ֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין,  ָבר ּתָ ַהִאם ּכְ

ֲעֹזר ְלָך? ּנַ ה רֹוֶצה ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ

י  ם ֶאת־קֹוֵצ֥ ְוַדְׁשִּת֙י ֶאת־ְּבַׂשְרֶכ֔  7
ל  ר – ַאֲעִניׁש ֶאְתֶכם, ֲאַגְלּגֵ ַהִּמְדָּב֖

תֹוְך קֹוִצים.  ֶאְתֶכם ּבְ
יֵני ַהּקֹוִצים. ַּבְרֳקִנֽים – ֶאָחד ִמּמִ ַהֽ

ץ – ֶאֱהֹרס. ֶאֹּת֖  9

ן. ל ְמֻאּמָ ֶרב – ַחּיָ ֵלֽף ָחֽ ׁשֹ֥  10

ֵ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
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ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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
 

את  ְתנּו ָּכל־זֹ֑ נּו ְוָלָּ֥מה ְמָצַא֖ י ְוֵיׁ֤ש ְיהָו֙ה ִעָּמ֔ י ֲאדִֹנ֔ ִּב֣  • 
סּוק 13(.  ֶרק ו, ּפָ )ּפֶ

יר  י ַהָּצִע֖ ֹנִכ֥ ה ְוָאֽ ל ִּבְמַנֶּׁש֔ ל ִהֵּנ֤ה ַאְלִּפ֙י ַהַּד֣ יַע ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ה אֹוִׁש֖ ַּבָּמ֥  •
סּוק 15(.  ֶרק ו, ּפָ י )ּפֶ ְּבֵב֥ית ָאִבֽ

י ָנַת֙ץ ֶאת־ ת ִּכ֤ ׁש הֹוֵצ֥א ֶאת־ִּבְנָ֖ך ְוָימֹ֑ י ָהִעי֙ר ֶאל־יֹוָא֔ אְמ֜רּו ַאְנֵׁש֤ ַוּיֹ֨  •
יו  ה ֲאֶׁשר־ָעָלֽ ֲאֵׁשָר֥ ת ָהֽ י ָכַר֖ ַעל ְוִכ֥  ִמְזַּב֣ח ַהַּב֔

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

ֶרְך  ּדֶ ים – ּבַ ֳאָהִל֔ ֶרְך ַהְּׁשכּוֵנ֣י ָבֽ ֶּד֚  11
ּבֹו ִנְמָצִאים  קֹום ׁשֶ ּמָ עֹוֶבֶרת ּבַ ׁשֶ

 ׁשֹוְכֵני ָהֹאָהִלים.
ּלֹו.  ַטח – ָהָיה ׁשֶ ָיה ֶבֽ  ָה֥

ֵני ַהְתָקָפה. ׁש ִמּפְ ֹלא ָחׁשַ

ַפס. ד – ּתָ ַוִּיְלּכֹ֞  12 
ְבְרחּו. ּיִ יד – ִהְבִהיל ְוָגַרם ׁשֶ ֱחִרֽ ֶהֽ

ְבָעה  ם ּגִ ֶרס – ׁשֵ ה ֶהָחֽ ְלַמֲעֵל֖ ִמֽ  13 
ְלַיד ֻסּכֹות.

ַוִּיְׁשָאֵל֑הּוּ – ָחַקר אֹותֹו.  14

ם. ְלּתֶ ם – ִקּלַ ַרְפֶּת֨ ֵחֽ  15

ם – ֶהֱעִניׁש אֹוָתם  ַדע ָּבֶה֔ ַוּיֹ֣  16 
ֶעְזַרת ַהּקֹוִצים. ּבְ

ה ּדֹוֶמה ָלֶהם. ם – ַאּתָ ָּכ֣מֹוָך ְכמֹוֶה֔  18

ּום  יׁש ְּגֽבּוָר֑תֹו – ִמּשׁ י ָכִא֖ ִּכ֥  21 
ּבֹור, ֲהרֹג אֹוָתנּו  ה ִאיׁש ּגִ ַאּתָ  ׁשֶ

ּלֹא ִנְסּבֹל. ֵדי ׁשֶ ה ַאַחת ּכְ ַמּכָ ּבְ
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ַמְעָּת֙  ַּמֲחֶנֽה: ְוָׁשֽ ה ַנַֽעְרָ֖ך ֶאל־ַהֽ ה ּוֻפָר֥ ד ַאָּת֛ ֶדת ֵר֥ ה ָלֶר֑ א ַאָּת֖ ְוִאם־ָיֵר֥  •
יָך  ֱחַזְ֣קָנה ָיֶד֔ רּו ְוַאַח֙ר ֶּתֽ  ַמה־ְיַדֵּב֔
סּוִקים 10–11(.  ֶרק ז, ּפְ )ּפֶ

סּוק 2(.  ֶרק ח, ּפָ ֶזר )ּפֶ יר ֲאִביֶעֽ ִים ִמְבִצ֥ ְל֥לֹות ֶאְפַר֖ ֲהֹ֗לא ֛טֹוב עֹֽ  •

ם  ַדע ָּבֶה֔ ַּבְרֳקִנ֑ים ַוּיֹ֣ ר ְוֶאת־ַהֽ יר ְוֶאת־קֹוֵצ֥י ַהִּמְדָּב֖ ַוִּיַּק֙ח ֶאת־ִזְקֵנ֣י ָהִע֔  •
יר  ג ֶאת־ַאְנֵׁש֥י ָהִעֽ ַּיֲהרֹ֖ ץ ַוֽ ל ָנָת֑ ל ְּפנּוֵא֖ ת ַאְנֵׁש֥י ֻסּֽכֹות׃ ְוֶאת־ִמְגַּד֥ ֵא֖

סּוִקים 16–17(. ֶרק ח, ּפְ )ּפֶ

ל ְּבִנ֖י ָּבֶכ֑ם ְיהָו֖ה  ם ְוֹֽלא־ִיְמׁשֹ֥ ל ֲאִנ֙י ָּבֶכ֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ִּגְד֔עֹון ֹֽלא־ֶאְמׁשֹ֤ ַוּיֹ֤  •
סּוק 23(. ֶרק ח, ּפָ ל ָּבֶכֽם )ּפֶ ִיְמׁשֹ֥

אר. ּוָ יט ַלּצַ ְכׁשִ ֲעָנ֔קֹות – ֲעָנק הּוא ּתַ ָה֣  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
יו – ֲחָר֖ ל ַאֽ ל־ִיְׂשָרֵא֛  ַוִּיְז֧נּו ָכֽ

ֱאֹלִהים ְוָנטּו ִלְראֹות  ְגדּו ּבֶ  ּבָ
ִריְך ְלָעְבדֹו. ּצָ ֵאפֹוד ֵאל ׁשֶ ּבָ

ֹ֥לא ָיְֽס֖פּו – ֹלא הֹוִסיפּו.   28 
ם – ֹלא ִהְצִליחּו  ָלֵׂש֣את רֹאָׁש֑

ֵחם. ק ּוְלִהּלָ ְלִהְתַחּזֵ

ל ֶאָחד  ם ׁשֶ ית – ׁשֵ ַּבַ֥על ְּבִר֖  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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 ִּגְדעֹון ֵסֵרב ְלַהָּצַעת לֹוֲחָמיו ִלְהיֹות 
ַהֶּמֶלְך ָהִראׁשֹון ְּבִיְׂשָרֵאל 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 "ִאיׁש ִיׂשְ
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ֶמר ים ְוַלַחן: ָנֳעִמי ׁשֶ ֶזֶמר ְלִגְדעֹון /  ִמּלִ

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

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. 



  

 ַהִּסּפּור 
 ַעל ַהְמָלַכת 

ֲאִביֶמֶלְך ֶּבן ִּגְדעֹון
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ֶּפֶרק ט 

ֲאִביֶמֶלְך ְּבנֹו ֶׁשל ִּגְדעֹון ׁשֹוֵאף ִלְמֹלְך ַעל 
ְׁשֶכם 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ם ֶאת  ים ּגַ ר ְלַהֲאׁשִ י ג. ַהִאם ֶאְפׁשָ ַאְנׁשֵ
ַאְחָריּות ְלֶטַבח ֲאֵחי  ֶכם ּבְ ׁשְ

קּו ְלִפי ָמה  ֲאִביֶמֶלְך? ַנּמְ
ם. ְקַבְעּתֶ

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

ְחּתֹו. ּפַ י ִאּ֖מֹו – ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ֵּבית־ֲאִב֥  1

ֲעֵלי  ִדים ּבַ ֲעֵל֣י ְׁשֶכ֮ם – ִנְכּבָ ַּבֽ  2 
ִעיר.  ֲאָדמֹות ּבָ

ִני – ֲאַנְחנּו  ם ָאֽ ַעְצְמֶכ֥ם ּוְבַׂשְרֶכ֖
ָחה. ּפָ ְקרֹוֵבי ִמׁשְ

ֵאין  ים ׁשֶ ים – ֲאָנׁשִ ֲחִז֔ ֵריִקי֙ם ּוֹפ֣  4 
ָלֶהם ֹלא ְרכּוׁש ְוֹלא ַאְחָריּות.

ֶבן ֶאָח֑ת – ֶזה ַאַחר ֶזה  ַעל־ֶא֣  5 
ה ֶרַצח ֶאָחד. ַמֲעׂשֵ  ּבְ

ַאר. ר – נֹוַתר, ִנׁשְ ַוִּיָּוֵת֞

ֶכם  ׁשְ ם ֵאזֹור ּבִ ֵּב֣ית ִמּ֔לֹוא – ׁשֵ  6 
ר. ָהָיה ְמֻבּצָ  ׁשֶ

ב – ְלַיד ֵעץ ַאּלֹון,  ִעם־ֵא֥לֹון ֻמָּצ֖
ת. ׁשֶ ָבה ְמֻקּדֶ ָידֹו ָהְיָתה ַמּצֵ ּלְ ׁשֶ
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לּוָכה? ר ַעל ֲאִביֶמֶלְך ְוַעל ַרְעיֹון ַהּמְ ַהְמַסּפֵ

יֹוָתם ַמֲאִׁשים ֶאת ַאְנֵׁשי ְׁשֶכם ְּבבֹוְגָדנּות

ְּ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

ֶכם. רֹום ִלׁשְ ים – ִנְמָצא ִמּדָ ַהר־ְּגִרִז֔  7

ֶלְך – ִלְבֹחר ֶמֶלְך.  ם ֶמ֑ ַח ֲעֵליֶה֖ ִלְמׁשֹ֥  8
ֶמן  ׁשֶ ָיִמים ְקדּוִמים ָנֲהגּו ִלְמׁשַֹח ּבְ ּבְ

ַעת ַהְמָלָכתֹו. ׁשְ ֶלְך ּבִ ַזִית ֶאת ַהּמֶ

י  י – ַהִאם ִהְפַסְקּתִ ְלִּת֙י ֶאת־ִּדְׁשִנ֔ ֳחַד֨ ֶהֽ  9
ֶמן? ים ׁשֶ ֶהם עֹוׂשִ ּמֵ  ְלָהִניב ֵזיִתים ׁשֶ

ים –  ֵעִצֽ י ָל֖נּוַע ַעל־ָהֽ ַלְכִּת֔  ְוָה֣
ֹלט ַעל ָהֵעִצים? ָוֵאֵלְך ִלׁשְ

י. ּלִ תֹוק ׁשֶ ִרי ַהּמָ י – ַהּפְ ָמְתִק֔  11 
רֹוַתי. י – ּפֵ ְּתֽנּוָבִת֖

י –  ירֹוִׁש֔ ְלִּת֙י ֶאת־ִּת֣ ֳחַד֨ ֶהֽ  13 
י ְלָהִניב ֲעָנִבים   ַהִאם ִהְפַסְקּתִ

ִרים ַיִין? ֶהם ְמַיּצְ ּמֵ ׁשֶ

ֵאין  יַח קֹוָצִני ׁשֶ ד – ׂשִ ָאָט֑  14 
ּנּו ּתֹוֶעֶלת. ִמּמֶ

ל  י – ּבֹואּו ְלַקּבֵ אּו ֲח֣סּו ְבִצִּל֑ ּבֹ֖  15 
ֲאִני נֹוֵתן. ל ׁשֶ ּצֵ  ַמֲחֶסה ַוֲהָגָנה ּבַ

ָסְרבּו  ִין – ְוִאם ּתְ  ְוִאם־ַא֕
ְרצֹון ָהָאָטד.  ַלֲעׂשֹות ּכִ

 ַאְרֵז֥י ַהְּלָבֽנֹון – ִמין ֵעץ ָחָזק 
ְמֻיָחד. ְוָגבֹוהַּ ּבִ

יֶתם ֽלֹו –  יו ֲעִׂש֥ ִּכְג֥מּול ָיָד֖  16 
ַחת  ם טֹוָבה ּתַ  ְוִאם ֶהְחַזְרּתֶ

ה ָלֶכם. ָעׂשָ ַהּטֹוָבה ׁשֶ

ֶגד –  ַוַּיְׁשֵלְ֤ך ֶאת־ַנְפׁשֹו֙ ִמֶּנ֔  17 
יו. ן ֶאת ַחּיָ ִסּכֵ

ְדעֹון. ל ּגִ יַלְגׁשֹו ׁשֶ ן ּפִ ֶּבן־ֲאָמתֹו֙ – ּבֶ  18

ַחד. ִמְּפֵנ֖י – ִמּפַ  21

ֶכם ְצלּום ָהִעיר ׁשְ ּתַ
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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

ל  ֶכל ׁשֶ ֵ ה יֹוָתם ִלְפנֹות ֶאל ַהׂשּ יַצד ִנּסָ ּכֵ א.   .6
ֶכם? י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ֶכם?  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ה יֹוָתם ְלעֹוֵרר ֶאת ַמְצּפּוָנם ׁשֶ יַצד ִנּסָ ב. ּכֵ

ְדעֹון ָאִביו: "ֲאֶׁשר ִנְלַחם ֲאִבי ֲעֵליֶכם ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת  ג. יֹוָתם אֹוֵמר ַעל ּגִ
ֲאִמיָרה זֹו?  ן יֹוָתם ּבַ ּוֵ ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד" – ְלָמה ִהְתּכַ

ִ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
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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
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ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ַוָּיַׂ֧שר – ָהָיה ְלׂשַ  22 
ָאֶרץ. ֲאזֹוִרים ֲאָחִדים ּבָ

ה – רּוַח ְמִריָבה ְוִאי  ֣רּוַח ָרָע֔  23 
ִביעּות ָרצֹון. ׂשְ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ה ָהָעֶול ׁשֶ ס – ַמֲעׂשֵ ָל֕בֹוא ֲחַמ֖  24
ל  ְדעֹון, ִיְגֹרם ְלָעְנׁשֹו ׁשֶ ִלְבֵני ּגִ

ֶכם. ֲאִביֶמֶלְך ּוַבֲעֵלי ׁשְ

ר. ּתֵ ִהְסּתַ ים – אֹוְרִבים, ָצָבא ׁשֶ ְרִב֗ ְמָאֽ  25

ַוִּיְבְטחּו־֖בֹו – ֶהֱאִמינּו לֹו.  26

ה. ּתֶ ים – ִהּלּוָלה, ֲחִגיָגה ּוִמׁשְ ִהּלּוִל֑  27

ם -  י ְׁשֶכ֔ י ֲחמֹו֙ר ֲאִב֣ ִעְב֗דּו ֶאת־ַאְנֵׁש֤  28
הּוא ֶצֱאָצא  ְמנּו ְלַעְצְמֶכם ַמְנִהיג ׁשֶ

ֶכם. ד ָהִעיר ׁשְ ֲחמֹור, ְמַיּסֵ

ֶלְך – ַאְפִסיק  יָרה ֶאת־ֲאִביֶמ֑ ָאִס֖  29 
ְלטֹונֹו.  ֶאת ׁשִ

ָאה – ֱאֹסף ָצָבא  ֲאָ֖ך ָוֵצֽ  ַרֶּב֥ה ְצָבֽ
ֵחם. ְוֵצא ְלִהּלָ

ה  ּמָ ָך – ַעד ּכַ ר ִּתְמָצ֥א ָיֶדֽ ֲאֶׁש֖ ַּכֽ  33
ְצִליַח. ּתַ ׁשֶ

דּוֵדי  ָעה ּגְ ים – ַאְרּבָ ה ָראִׁשֽ ַאְרָּבָע֖  34
ל  יפּו ֶאת ָהִעיר ִמּכָ ּקִ ּיַ ָצָבא, ׁשֶ

ָהֲעָבִרים.

. בֹוהַּ קֹום ּגָ ֶרץ – ִמּמָ ם ַטּ֣בּור ָהָא֑ ֵמִע֖  37 
ם ָמקֹום ְלַיד  ֵא֥לֹון ְמֽעֹוְנִנֽים – ׁשֵ

ֶכם. ׁשְ

ַלַעג: ֵאיֹפה  יָ֙ך – ּבְ ה ֵא֥פֹוא ִפ֨ ַאֵּי֨  38
ר ֶנֶגד  ו, ְלַדּבֵ ָך ַעְכׁשָ ּלְ ַהֶהָעָזה ׁשֶ

 ֲאִביֶמֶלְך.
ְסָּתה ּ֔בֹו – ר ָמַא֣  ֲהֹ֨לא ֶז֤ה ָהָע֙ם ֲאֶׁש֣

ְזּתָ לֹו. ּבַ ֶזה ְצָבא ֲאִביֶמֶלְך, ׁשֶ
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ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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,  ים", אֹוֵמר ְזֻבל, ׂשַ ֲאָנִׁשֽ ה ָּכֽ ה רֶֹא֖ ים ַאָּת֥ ָהִר֛ ל ֶהֽ ת ֵצ֧ ב. "ֵא֣
ר רֹוִצים לֹוַמר  ֲאׁשֶ ט ֶזה ּכַ ּפָ ִמׁשְ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ם ּבְ ְלַגַעל. ּ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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ֲאִביֶמֶלְך נֹוֵקם ְּבַאְנֵׁשי ְׁשֶכם ּוַמְׁשִמיד ֶאת 
ִמְגַּדל ְׁשֶכם 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּפסּוִקים 49-42

ֶכם? י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָפסּוק 42. ָמה ָהְיָתה ָטעּוָתם ׁשֶ נּו ּבְ ַעּיְ  .1
 

ָמה ְנבּוַאת יֹוָתם: "ֵּתֵצא ֵאׁש ֵמֲאִביֶמֶלְך ַוֹּתאַכל  יַצד ִהְתַקּיְ ּכֵ  .2 
ֶאת ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם"? 

ֶכם? ל ׁשְ ָמַדת ִמְגּדַ ׁש ֲאִביֶמֶלְך ְלַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְכִסיס ִמׁשְ ֵאיֶזה ּתַ ּבְ  .3

ֲאִביֶמֶלְך ָּכַבׁש ֶאת ַהִּיּׁשּוב ֵּתֵבץ 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ָה ֶמֽ ַוִּיְזָרֶע֖  45 
ֵלם. ָ ָנּה ַהּשׁ ְלֻחְרּבָ

ית – ל ְּבִרֽ ית ֵא֥ יַח ֵּב֖ ֶאל־ְצִר֔  46 
ִרית. ַעל ּבְ ֵבית ּבַ ּבְ ל ׁשֶ ְגּדָ ַהּמִ

ָלאָכה  ֵלי ַהּמְ ַהַּקְרֻּדּ֜מֹות – ּכְ  48
ים ַלֲחִטיַבת ֵעִצים. ׁשִ ּמְ ׁשַ  ַהּמְ
דֹול  ים - ָעָנף ּגָ  ׂשֹוַכ֣ת ֵעִצ֔

ְלַהְסָוָאה.

ִמְגַּדל־עֹ֮ז – ִמְבָצר ָחָזק.  51

ֶכב – ָהֶאֶבן ָהֶעְליֹוָנה  ֶּפַ֥לח ֶר֖  53 
ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ל ָהֵריַחִים, ׁשֶ  ׁשֶ

ִלְטִחיַנת ֶקַמח. 

ּ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 



  

ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי

ִנְלָחם ְּבַעּמֹון



ֶּפֶרק י 
 ָהַעּמֹוִנים ַמְכִריִזים ִמְלָחָמה ַעל ַהִּגְלָעד 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 

 ִזְקֵני ִּגְלָעד ָּבֲחרּו ְּבִיְפָּתח ְלהֹוִׁשיַע 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ַעּמֹון 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. ֲעקּ֙ו – ֶנֶאְספּו ַלּמִ ַוִּיָּצֽ  17 
ְלָעד,  ּגִ ִעיר ּבַ ה – ּבָ  ַּבִּמְצָּפֽ

ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ

ל – ַיְתִחיל. ָיֵח֔  18 
יט. ּלִ אׁש - ׁשַ רֹ֔

ְלָעד  י – ֵמֶאֶרץ ּגִ ַהִּגְלָעִד֗  1 
ְזָרִחי. ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ  ׁשֶ

יץ ְוַרב ּכֹוַח. ִיל – ַאּמִ  ִּגּ֣בֹור ַח֔
ֹוֶכֶבת ִעם  ה ַהּשׁ ָ  זֹוָנ֑ה – ִאׁשּ

לּום. ׁשְ מּוַרת ּתַ ָבִרים ּתְ  ּגְ
ל ֶאָחד  נֹו ׁשֶ ד - ּבְ  ִּגְלָע֖

ְלָעד. ֵדי ַהּגִ ְכּבְ ִמּנִ

ל  ַקּבֵ ל – ֹלא ּתְ ֹֽלא־ִתְנַח֣  2 
ּיֹוִריׁש  ה, ׁשֶ ירּוׁשָ  ַנֲחָלה ּבִ

ָאִבינּו ְלָבָניו.
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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: "ְוָהִי֥יָת  ְלָעד ְלִיְפּתָ ל ִזְקֵני ּגִ ָעָתם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ַהּצָ ּמֶ ּבַ א.   

ד"?  ְׁשֵב֥י ִגְלָעֽ ל יֹֽ אׁש ְלכֹ֖ נּ֙ו ְלרֹ֔ ה: "ְוָהִי֤יָת ָּל֨ ִנּיָ ְ ָעָתם ַהּשׁ ין" ֵמַהּצָ נּו ְלָקִצ֑ ָּל֖

ָ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. ַוִּיְֽתַלְּק֤טּו – ִהְתַאּסְ  3 
ים – ַחְסֵרי ְרכּוׁש,  ים ֵריִק֔  ֲאָנִׁש֣

ִדים.  ְכּבָ  ַהֶהֶפְך ִמּנִ
ַוֵּיְֽצ֖אּו ִעּֽמֹו – ָיְצאּו ִעּמֹו ִלְתִקיפֹות 

ָכר. מּוַרת ׂשָ ׁשֹד ּתְ

ֲעֹבר ְזַמן. ים – ּכַ ִמָּיִמ֑  4

ְנִהיִגים. ד – ַהּמַ ִזְקֵנ֣י ִגְלָע֔  5

אׁש – ְלַמְנִהיג. ְלרֹֽ  9

ינּו – ִיְהֶיה  ינֹוֵת֔ ַע֙ ֵּבֽ ה ִיְֽהֶי֤ה ׁשֵֹמ֨ ְיהָו֗  10
ינּו. ָעׂשִ ם ׁשֶ ֵעד ַלֶהְסּכֵ
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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

ִּבְפסּוִקים 28-12 ְמֻסָּפר

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
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ִיְפָּתח ָנַדר ֶנֶדר ִלְפֵני ֵצאתֹו ַלִּמְלָחָמה 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. ה – רּוַח ּגְ ֣רּוַח ְיהָו֔  29

י ֵביִת֙י  א ִמַּדְלֵת֤ ר ֵיֵצ֜ א ֲאֶׁש֨ ְוָהָי֣ה ַהּיֹוֵצ֗  31
ַני  ל ֶאת ּפָ בֹוא ְלַקּבֵ ּיָ י – ִמי ׁשֶ ִלְקָראִת֔

 ִראׁשֹון.
ן  יהּו עָֹלֽה – ַאֲעֶלה אֹותֹו ָקְרּבָ ֲעִליִת֖ ְוַהֽ

חֹון. ּצָ תֹוָדה ַלה' ַעל ַהּנִ ּכְ

ְלּתָ אֹוִתי,  ִני – ִהּפַ ַע ִהְכַרְעִּת֔ ַהְכֵר֣  35
ְברֹון ֵלב. ַרְמּתָ ִלי ׁשִ  ּגָ

י – ֵהֵבאת ָעַלי  ְכָר֑ ְּת ָהִי֣ית ְּבעֹֽ ְוַא֖
 ָאסֹון.

י  י ֶאת ּפִ ַתְחּתִ ה – ּפָ יִתי ִפ֙י ֶאל־ְיהָו֔ ָּפִצ֤
י.  ְוָנַדְרּתִ

ל ָלֽׁשּוב – ֹלא אּוַכל  ְוֹ֥לא אּוַכ֖
ְלִהְתָחֵרט.

י. ח ִלי ְלַנְפׁשִ ִּני – ַהּנַ ה ִמֶּמ֜ ַהְרֵּפ֨  37 
י – ֲאׁשֹוֵטט  ְוָיַֽרְדִּת֣

ּלֹא  ה ַעל ׁשֶ י – ֶאְבּכֶ ְוֶאְבֶּכ֙ה ַעל־ְּבתּוַל֔
ָחה ְוֹלא ִיְהיּו ִלי ְיָלִדים. ּפָ ם ִמׁשְ  ֲאַקּיֵ

ָנה. יָמה – ַאַחת ְלׁשָ ים ׀ ָיִמ֗ ִמָּיִמ֣
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ֶּפֶרק יב

ִסְכסּוְך ֵּבין ְּבֵני ֶאְפַרִים ְלִיְפָּתח

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ְבַכִּפ֙י", אֹוֵמר ִיְפּתָ יָמה ַנְפִׁש֤ ב. "ָוָֽאִׂש֨
ְ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

אָת֙ –  נּ֙ו ֹ֤לא ָקָר֨ ְוָל֨  1 
ְלָחָמה. ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ

י  ּתִ ׁשְ ּקַ ם – ּבִ ָוֶֽאְזַע֣ק ֶאְתֶכ֔  2 
ם ֶעְזָרה. ִמּכֶ

י ְבַכִּפ֙י –  יָמה ַנְפִׁש֤ ָוָֽאִׂש֨  3 
י. י ֶאת ַחּיַ ְנּתִ  ִסּכַ

 ָוֶֽאְעְּבָר֙ה ֶאל־ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹון – 
ֶהם. י ּבָ ִנְלַחְמּתִ

ְפסּו ְוָסְגרּו. ד ִּגְלָע֛ד – ּתָ ַוִּיְלּכֹ֥  5 
ן – ְמקֹומֹות   ַמְעְּב֥רֹות ַהַּיְרֵּד֖

ן. ְרּדֵ ּיַ ֲעָבר ּבַ ַהּמַ

ְוֹ֤לא ָיִכי֙ן ְלַדֵּב֣ר –   6 
א  ִלים ְלַבּטֵ  ֹלא ָהיּו ְמֻסּגָ

ין. ָנכֹון ֶאת ָהאֹות ׁשִ



שופטים פרק יב � 131

ָ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



  

 ַהִּסּפּוִרים 
 ַעל 

ַהּׁשֹוֵפט ִׁשְמׁשֹון
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ֶּפֶרק יג 

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל סֹוְבִלים ֵמעֹל ַהְּפִלְׁשִּתים, 
 ְוֵאֶׁשת ָמנֹוַח ִמְתַּבֶׂשֶרת ַעל 

ֻהֶּלֶדת ֵּבן ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ָ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 ֵ ַחת ַהָּדִנ֖י – ִמּשׁ ִמִּמְׁשַּפ֥  2

א ַמְלַאְך־ְיהָו֖ה – הֹוִפיַע ְלָפֶניָה  ַוֵּיָר֥  3
ְדמּות ִאיׁש. ּבִ

ּגֹוֵרם ְלָאָדם  ֶקה ׁשֶ ֵׁשָכ֑ר – ַמׁשְ  4
ר. ּכֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ֲאִכיָלה. א – ָאסּור ּבַ ָטֵמֽ

ַער  ין ְלִחּתּוְך ׂשְ ַער, ַסּכִ מֹוָר֙ה – ּתַ  5
ָקן.  ָהֹראׁש אֹו ַהּזָ

ים – הּוא  .. ְנִז֧יר ֱאֹלִה֛ יָון ׁשֶ י – ִמּכֵ ִּכֽ
ְגַלל ִמְצוֹות  יו, ּבִ ר ְלָכל ַחּיָ ִיְתַנּזֵ

 ֱאֹלִהים.
ֶטן  תֹוְך ּבֶ ְהיֹותֹו ּבְ ֶטן – עֹוד ּבִ ִמן־ַהָּב֑

יד  ְקּפִ י ִאּמֹו ּתַ ִאּמֹו ִיְהֶיה ָנִזיר, ּכִ
ָבִרים  ּתֹות ּדְ ֵהר ֹלא ֶלֱאֹכל אֹו ִלׁשְ ְוִתּזָ

 ֲאסּוִרים.
ָיֵח֛ל - ַיְתִחיל.

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

ֱאֹלִהי֙ם – ָנִביא  יׁש ָהֽ ִא֤  6 
ם ֱאֹלִהים. ׁשֵ ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ  ׁשֶ

י־ִמֶּז֣ה – ֵמֵאיֹפה? ֵאֽ

ׁש. ל ּוִבּקֵ ּלֵ ר – ִהְתּפַ ַוֶּיְעַּת֥  8 
ֵדנּו. ְויֹוֵרנּו – ִויַלּמְ

יָך – ַאֲחֵרי  א ְדָבֶר֑ ה ָיבֹ֣ ַעָּת֖  12 
יד ָלנּו  ּגִ ֶלד, ּתַ ֵלד ַהּיֶ ּוָ ּיִ  ׁשֶ

 ֵאיְך ָעָליו ְלִהְתַנֵהג.
ִמְׁשַּפט – ִמְנָהג.

ב אֹוְתָך. ְך – ְנַעּכֵ ַנְעְצָרה־ָּנ֣א אֹוָת֔  15 
ְוַנֲֽעֶׂש֥ה ְלָפֶנ֖יָך – ָנִכין ִלְכבֹוְדָך.

ָך – ֹלא ֶאְטַעם  ֹֽלא־ֹאַכ֣ל ְּבַלְחֶמ֔  16 
ִכין ִלי. ּתָ ֲאָכִלים ׁשֶ ִמן ַהּמַ

ְמָך? ָך – ָמה ׁשִ י ְׁשֶמ֑ ִמ֣  17 
ְרָ֖ך( – א דבריך )ְדָבֽ י־ָיבֹ֥  ִּכֽ
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

ַוַּיַ֥על ַעל־ַהּ֖צּור – ֶהֱעָלה   19 
ַלע.  עֹוָלה ַעל ַהּסֶ

ְלָאְך  ֲעׂ֔שֹות - ַהּמַ א ַלֽ  ַמְפִל֣
הּו ֻמְפָלא. ֶ ה ַמּשׁ ָעׂשָ

ַלֶהֶבת  ַח – ּבְ ְּבַלַ֣הב ַהִּמְזֵּב֑  20 
ַח. ְזּבֵ ל ַהּמִ ָהֵאׁש ׁשֶ

ְוֹלא־ָיַ֤סף – ְוֹלא הֹוִסיף.  21

ה. ֲע֖מֹו – ְלעֹוֵרר אֹותֹו ִלְפֻעּלָ ְלַפֽ  25 
ּוב ָסמּוְך ְלָצְרָעה. ל – ִיּשׁ ֶאְׁשָּתֹאֽ



שופטים פרק יג � 135

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:
ת  י ְלַזְרֲעָ֔ך ֵא֥ ִים ְוָנַֽתִּת֣ י ַהָּׁשַמ֔ ת־ַזְרֲעָ֙ך ְּכֽכֹוְכֵב֣ י ֶאֽ "ְוִהְרֵּביִת֤

ֶרץ".   ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ְר֣כּו ְבַזְרֲעָ֔ך ּכֹ֖ ל ְוִהְתָּבֽ ת ָהֵא֑ ֲאָרצֹ֖  ָּכל־ָהֽ
סּוק 4.( ֶרק כו ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ה' ָאַמר ְלַיֲעֹקב: 
ֶרץ ֲאֶׁש֥ר  ָּך... ְוֶאת־ָהָא֗ ל ּגֹוִי֖ם ִיְֽהֶי֣ה ִמֶּמ֑ ּוְקַה֥

ק ְלָ֣ך ֶאְּתֶנָּ֑נה ּֽוְלַזְרֲעָ֥ך  ִּתי ְלַאְבָרָה֥ם ּוְלִיְצָח֖ ָנַת֛
ֶרץ. ן ֶאת־ָהָאֽ יָך ֶאֵּת֥ ֲחֶר֖ ַאֽ

סּוִקים 12-11.( ֶרק לה, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

יֹוֵסף מֹוִדיַע ְלַיֲעֹקב ָאִביו:
ִים. ים ְלָא֖דֹון ְלָכל־ִמְצָר֑ ִני ֱאֹלִה֛ ָׂשַמ֧

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



136 � שופטים פרק יד

ֶּפֶרק יד 

 ִׁשְמׁשֹון רֹוֶצה ָלַקַחת ְלִאָּׁשּה 
ַאַחת ִמְּבנֹות ְּפֶלֶׁשת

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ִּתְמָנָ֑תה – ֶאל ּתִ  1 
י ָסמּוְך ְלָצְרָעה. ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ֵאיָנם נֹוֲהִגים  ים – ׁשֶ ֲעֵרִל֑ ָהֽ  3 
ִרית ִמיָלה.  ַלֲעֹרְך ּבְ

ֵעיַני. ה ְבֵעיָנֽי – ָמְצָאה ֵחן ּבְ  ָיְֽׁשָר֥
רּוץ. ֹתֲאָנ֥ה – ּתֵ

ים – ׁשֹוְלִטים. ְׁשִל֥ מֹֽ  4

יר – ַאְרֵיה ָצִעיר. ְּכִפ֣  5

ה – יו ֣רּוַח ְיהָו֗ ח ָעָל֜ ַוִּתְצַל֨  6 
בּוָרה. ָאה ָעָליו רּוַח ּגְ  ּבָ

ָיָדיו. הּ֙ו – ָקַרע אֹותֹו ּבְ ְיַׁשְּסֵע֨ ַוֽ

ֲעֹבר ְזַמן־ָמה. ִמָּיִמי֙ם – ּכַ  8 
ַאְרֵי֑ה – ִנְבַלת ָהַאְרֵיה. ֶלת ָהֽ  ַמֶּפ֣
בֹוִרים. ים – ַלֲהַקת ּדְ ת ְּדבֹוִר֛ ֲעַד֧

הּו – ָרָדה, הֹוִציא  ַוִּיְרֵּד֣  9 
ַבׁש. ֶאת ַהּדְ

ְ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
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 ִׁשְמׁשֹון ָעַרְך ִמְׁשֵּתה ֲחֻתָּנה 
ְּבֵבית ֲאִבי ַּכָּלתֹו ַהְּפִלְׁשִּתית 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ְמׁשֹון: "ִּכי ֹּתאָנה הּוא ְמַבֵּקׁש  ר ַעל ׁשִ ַסּפֵ ְבֵרי ַהּמְ מּו ּדִ ְ ּשׁ יַצד ִהְתּגַ ב. ּכֵ
ִמְּפִלְׁשִּתים"? 

י ֵּכ֥ן ַיֲֽעׂ֖שּו – ֶזה ָהָיה ַהּנַֹהג. ִּכ֛  10

ים – ֲחֵבִרים. ֵרִע֔ ֵמֽ  11

ה. ִמְׁשֶּת֙ה – ְמִסּבָ  12 
ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ד ׁשֶ ים – ְיִריעֹות ּבַ  ְסִדיִנ֔

ֶגד. ּבֶ ַלֲעֹטף ֶאת ַהּגּוף ּכַ

אֹוֵכל ְוטֹוֵרף. ה ׁשֶ ֹאֵכל֙ – ִמּזֶ ֵמָהֽ  14 
הּוא  י ׁשֶ א ָמ֑תֹוק – ּוִמּמִ ז ָיָצ֣  ּוֵמַע֖

ָחָזק ָיָצא ַמֲאָכל ָמתֹוק.

נּו – ַהִאם ִהְזַמְנּתָ  ם ָל֖ נּו ְקָראֶת֥ ַהְלָיְרֵׁש֕  15
נּו? ל ֶאת ְרכּוׁשֵ אֹוָתנּו ְלַקּבֵ

ְרָסה –  א ַהַח֔ ֶר֙ם ָיבֹ֣ ְּבֶט֨  18 
ַקע. ׁשְ ֶמׁש ּתִ ֶ ַהּשׁ  ִלְפֵני ׁשֶ

י – לּוֵלא  ם ְּבֶעְגָלִת֔  לּוֵל֙א ֲחַרְׁשֶּת֣
ֶכת ִלי  ּיֶ ַ ׁשּ ֲעָגָלה ׁשֶ ם ּבָ  ֶנְעַזְרּתֶ

ל:  ְמׁשָ ֵדי ַלְחרׁש, ְוַהּנִ  ּכְ
י. ּתִ ִאׁשְ ם ּבְ לּוֵלא ֶנְעַזְרּתֶ

ם – ֲחִליפֹוֵתיֶהם. יצֹוָת֔ ֲחִל֣  19

ה ֽלֹו –  הּו ֲאֶׁש֥ר ֵרָע֖ ֵרֵע֔ ְלֵמ֣  20 
ֵרִעים  ים ַהּמְ לֹוׁשִ ְ  ְלֶאָחד ִמׁשּ

ה. ִסּבָ ּמְ ר ָהיּו ֲחֵבָריו ּבַ ֲאׁשֶ
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ֶּפֶרק טו 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ֶאת ַ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. ים – ּכַ ִמָּיִמ֜  1 
א ְלִבּקּור. ד – ּבָ  ַוִּיְפקֹ֨

ּיּוס. ַנת ּפִ ַמּתְ ים – ּכְ י ִעִּז֔ ְגִד֣

ְמקֹוָמּה. יָה – ּבִ ַּתְחֶּתֽ  2

ים – ַעם ִמְּפִלְׁשִּת֑ יִתי ַהַּפ֖ ִנֵּק֥  3 
ימּו   ֶאְהֶיה ָנִקי ֵמָעוֹון, ֹלא ַיֲאׁשִ

ם. אֹוִתי ִאם ֶאְתַנּקֵ

ר  ב – ִהְפָנה ְוָקׁשַ ַוֶּיֶ֤פן ָזָנ֙ב ֶאל־ָזָנ֔  4 
 ָזָנב ֶאל ָזָנב.

ָנבֹות. ֵני ַהּזְ ין ׁשְ ֶאְמַצע ּבֵ ֶוְך – ּבָ ַּבָּתֽ

דֹות  ׂשְ ים – ּבִ ְּבָק֣מֹות ְּפִלְׁשִּת֑  5 
ֶהם. ּלָ בּוָאה ׁשֶ  ַהּתְ

ָבר  ּכְ בּוָאה ׁשֶ יׁש – ֲעֵרמֹות ַהּתְ ָּגִד֥
ִנְקְצָרה.

ָאָלה:  ַהׁשְ ְך – ּבְ ׁ֛שֹוק ַעל־ָיֵר֖  8 
ה. ה ָקׁשָ  ַמּכָ

ַקֲערּוִרית  ׁשְ ם – ּבִ יף ֶסַ֥לע ֵעיָטֽ  ִּבְסִע֖
ֶסַלע ְלַיד ֵעיָטם.

ַטח  ֶ ּשׁ רּו ּבַ ּזְ ַוִּיָּנְֽטׁ֖שּו – ִהְתּפַ  9 
ְוֵהִקימּו ַמֲחֶנה.

ים – ֲחָבִלים ָעִבים. ֲעבִֹת֣  13

ִעיר ְזָנבֹו ַהּשָׂ ט ּבִ ּלֵ ּוָעל ִמְתּבַ ַהּשׁ

ה ְשֵדה ִחָטּ
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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
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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  יעּו – ָקְראּו ְקִריאֹות ׂשִ ֵהִר֣  14 
קֹול ָרם.  ּבְ

ן. ּתָ ׁשְ ַמח ַהּפִ  ִּפְׁשִּתי֙ם – חּוִטים ִמּצֶ
ִאּלּו ָנַמּסּו ַהֲחָבִלים  יו – ּכְ ּסּו ֱאסּוָר֖ ַוִּיַּמ֥

ֶהם. ָהָיה ָאסּור ּבָ ׁשֶ

ה. ׁשָ ְטִרָּי֑ה – ַלָחה, ֲעַדִין ֹלא ִהְתַיּבְ  15

ִים –  ָרָת֑ ֲח֔מֹור ֲח֖מֹור ֲחמֹֽ י ַהֽ ִּבְלִח֣  16
יִתי  ֶעְזַרת ֶעֶצם ְלִחי ַהֲחמֹור ִהּכֵ ּבְ
ל  יִתי ֲחמֹוָרַתִים, ֲעֵרמֹות ׁשֶ ְוָעׂשִ

ֲהרּוִגים.

ַרם ְלֶסֶדק. ע – ּגָ ַוִּיְבַק֨  19 
ְבַקע  ּנִ ְעָין ׁשֶ ם ַהּמַ ֵע֤ין ַהּקֹוֵר֙א – ׁשֵ

ְמׁשֹון ֶלֱאֹלִהים. ִריַאת ׁשִ  ִמּקְ
ה ְלַהּכֹות  ׂש ִסּבָ יְך ְלַחּפֵ ְמׁשֹון ַמְמׁשִ ׁשִ

ים. ּתִ ִלׁשְ ּפְ ּבַ

ֶעֶצם ְלִחי ַהֲחמֹור
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ֶּפֶרק טז

ִׁשְמׁשֹון ַמֲעִניׁש ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ַעָּזה 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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. ַעָּזָ֑תה – ֶאל ָהִעיר ַעּזָ  1

ּבּו ַוֶּיֶֽאְרבּו־֥לֹו – ִהְסּתֹוְבבּו  ַוָּיסֹ֛  2 
ֵדי ִלְתּפֹס אֹותֹו. ׂשּו ַאֲחָריו ּכְ  ְוִחּפְ

ַלַחׁש. רּו ּבְ ּבְ ְרׁ֤שּו – ּדִ ַוִּיְתָחֽ

ְיָלה. י ַהַּלְיָל֒ה – ַעד ֶאְמַצע ַהּלַ ַעד־ֲחִצ֣  3 
י קֹורֹות  ּתֵ י ַהְּמֻז֔זֹות – ׁשְ  ּוִבְׁשֵּת֣

ֲאֵליֶהן  ַער ׁשֶ ַ י ַהּשׁ ּדֵ  ָהֵעץ ִמּצִ
ַער. ַ ִרים ִציֵרי ַהּשׁ ְמֻחּבָ

ר גּוְסַטב דֹוֶרה ה / ִצּיֵ ַער ָהִעיר ַעּזָ ּבֹו( ֶאת ׁשַ א ַעל ּגַ ְמׁשֹון נֹוׂשֵ ׁשִ
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ַהְּפִלְׁשִּתים ִהְצִליחּו ִלְתּפֹס ֶאת ִׁשְמׁשֹון 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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  ק – ַמְתִחיל ּבְ ַנַ֣חל ׂשֵֹר֑  4
ם. ֵפָלה ַעד ַהּיָ ְ ֶרְך ַהּשׁ ְוזֹוֵרם ּדֶ

יֵטי ֶהָעִרים  ּלִ ים – ׁשַ ַסְרֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֗  5
ה נּוַכל לֹו –  ּיֹות ּוַבּמֶ ּתִ ִלׁשְ  ַהּפְ

ר ָעָליו. ּבֵ ר ְלִהְתּגַ ֵאיְך ִיְהֶיה ֶאְפׁשָ

ר  ים ֲאֶׁש֣ ים ַלִח֖ ִׁשְבָע֛ה ְיָתִר֥  7 
ְבָעה ֲחָבִלים  בּו – ׁשִ  ֹֽלא־חָֹר֑

יֵדי ַחּיֹות,  ים, ֲעׂשּוִיים ִמּגִ ּקִ  ּדַ
ֵהם ֲעַדִין ַלִחים. ׁשֶ  ּכְ

י. ּתִ יִתי – ְוֶנְחַלׁשְ ְוָחִל֥

ּה – ֵהִביאּו ָלּה. ַוַּיֲֽעלּו־ָל֞  8 
ָרה אֹותֹו. הּו – ָקׁשְ ַאְסֵר֖ ַוַּתֽ

ים  ּתִ ִלׁשְ ב – ְקבּוַצת ּפְ ֹאֵר֗ ְוָהֽ  9
ִליָלה. ֵבית ּדְ רּו ּבְ ּתְ ִהְסּתַ  ׁשֶ

 ַוְיַנֵּת֙ק – ָקַרע.
ׁש – ֲהִרי֣חֹו ֵא֔ ֶר֙ת ַּבֽ יל־ַהְּנעֹ֨  ְּפִתֽ

ִאּלּו ַהֲחָבִלים ָהיּו חּוט   ּכְ
ְרַבת ָהֵאׁש. ַרף ִמּקִ ׂשְ ּנִ ׁשֶ

ים – ֲחָבִלים ָעִבים. ֲעבִֹת֣ ַּבֽ  11

ּמֹות  י – ַהּצַ ַמְחְל֥פֹות רֹאִׁש֖  13 
ָעִרי. ל ׂשְ לּועֹות ׁשֶ ַהּקְ

ֲאָדָמה  ְקָעה ּבָ ד – ּתָ ַוִּתְתַק֙ע ַּבָּיֵת֔  14 
ֶעְזָרתֹו אֹוְרִגים. ּבְ ֶאת ַהּמֹוט ׁשֶ

י – ֵאיְנָך אֹוֵהב אֹוִתי. ין ִאִּת֑ ְוִלְּבָ֖ך ֵא֣  15

הּו – ִהְכִריָחה אֹותֹו. ְלֵצ֑ ַוְּתַאֽ  16 
 ַוִּתְקַצ֥ר ַנְפׁ֖שֹו ָלֽמּות – ִנְמַאס 

ֶהֱעִדיף ָלמּות. ָעָליו ַעד ׁשֶ

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 ּטּוי "ְּכַאַח֥ד ָהֽ 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 ִּגּבֹוִרים 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ִים – ּבִ ְנֻחְׁשַּת֔ ַּבֽ  21

ְמׁשֹון. ִפיַסת ׁשִ ה – ִלְכבֹוד ּתְ ּוְלִׂשְמָח֑  23

ֶחק־ָל֑נּו – ַוְיַצֵחק אֹוָתנּו. ִויַׂשֽ  25

ִנ֙י( –  ַהִּנ֣יָחה אֹוִת֒י והימשני )ַוֲֽהִמיֵׁש֨  26
אּוַכל  ֵדי ׁשֶ ְנֶחה ְוַתְדִריְך אֹוִתי, ּכְ ּתַ

ׁש. ֵ ְלַמּשׁ

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 
ִמיָכה ָּגַנב ֶּכֶסף ֵמִאּמֹו

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

 ִמיָכה ָׂשַכר ּכֹוֵהן ְּכֵדי ֶׁשְּיָׁשֵרת 
ְּבֵבית ָהֱאֹלִהים ֶׁשְּבֵביתֹו 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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 ְך – ּגָ ח־ָל֗ ַּקֽ ֻלֽ  2 
ב. ָאָלה ִהיא  ּנָ ְלּתְ ֶאת ַהּגַ ָאִלי֙ת – ִקּלַ

ֶפת ִלְקָלָלה. ה ִנְרּדֶ  ִמָלּ
ְרּתְ ִלי ַעל  י – ִסּפַ ְרְּת ְּבָאְזַנ֔ ְוַג֙ם ָאַמ֣

ב. ּנָ ְלּתְ ֶאת ַהּגַ ּלַ ּקִ ׁשֶ

י ֶאת  ַרְמּתִ ְׁשִּתי – ּתָ ׁש ִהְקַּד֣ ַהְקֵּד֣  3
ֶסף.  ַהּכֶ

ֶסף  י – ֲאִני ַמְחִזיָרה ֶאת ַהּכֶ י ִלְבִנ֗ ִמָּיִד֜
 ִלְבִני.

ֶסל. ֲאִׁשיֶבּ֥נּו ָלְֽך – ַאְחִזיר ָלְך ּפֶ

ים. ׁשִ ִריִטים ְמֻקּדָ ים – ּפְ ֵאפֹו֙ד ּוְתָרִפ֔  5

ל –  ֶלְך ְּבִיְׂשָרֵא֑ ין ֶמ֖ ם ֵא֥ ים ָהֵה֔ ַּבָּיִמ֣  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 יׁש ַהָּיָׁש֥ר ְּבֵעיָנ֖יו ַיֲֽעֶׂשֽ ִא֛
ע. ׁשַ י ּפֶ ְרצֹונֹו ְוָהיּו ַמֲעׂשֵ ִהְתַנֵהג ּכִ

ְמָצא  ּיִ ָמקֹום ׁשֶ א – ּבְ ר ִיְמָצ֑ ֲאֶׁש֣ ַּבֽ  8
ְרֵנס.  ַרת ּכֹוֵהן ְויּוַכל ְלִהְתּפַ ִמׂשְ

ַדְרּכֹו. יְך ּבְ ֲעׂ֥שֹות ַּדְרּֽכֹו – ְלַהְמׁשִ ַלֽ

ְהֶיה ּכֹוֵהן  ב ּוְלכֵֹה֒ן – ּתִ ֶוְֽהֵיה־ִל֮י ְלָא֣  10
י ֶלֱאֹלִהים ֶאְצִלי. ּתִ ׁשְ ִהְקּדַ ֶחֶדר ׁשֶ  ּבַ

ָך. ְרּתְ ּכָ ָגִדים ּוִמְחָיֶתָך – ַמׂשְ ּבְ

ים. ַוּ֥יֹוֶאל – ִהְסּכִ  11
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ן ְרּדֵ קֹורֹות ְנַהר ַהּיַ ן, ֶאָחד ִמּמְ ַנַחל ּדָ
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ֶּפֶרק יח

ְנִציִגים ִמֵּׁשֶבט ָּדן ֶׁשְּבֶמְרַּכז ָהָאֶרץ ְמַחְּפִׂשים 
ִלְכּבׁש ַנֲחָלה ַּבָּצפֹון ּופֹוְגִׁשים ַּבַּנַער ַהּכֹוֵהן 

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ַהִּמְׁשַלַחת ִמֵּׁשֶבט ָּדן ּגֹוֶזֶלת ִמִּמיָכה ֶאת 
ַהַּנַער ַהּכֹוֵהן ְוֶאת ַהֶּפֶסל.

ִקְראּו ְּבִעּיּון ְּ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

ֶבת –  ְמַבֶּקׁש־֤לֹו ַנֲֽחָל֙ה ָלֶׁש֔  1 
ב ּבֹו. ֵ ׂש עֹוד ָמקֹום ְלִהְתַיּשׁ ִחּפֵ

ְבָטם. ִ ם – ִמּשׁ ִּמְׁשַּפְחָּת֡ ִמֽ  2 
ל  ין ּכָ  ִמְקצֹוָת֩ם – ִמּבֵ

ֶבט. ֵ חֹות ַהּשׁ ּפְ ִמׁשְ

ה –  ָּמה ִעם־ֵּב֣ית ִמיָכ֔ ֵה֚  3 
ית ִמיָכה.  ֵהם ָעְברּו ְלַיד ּבֵ

י־ֱהִביֲאָ֣ך ֲהֹ֔לם –   ִמֽ
ְעּתָ ְלָכאן? ֵאיְך ִהּגַ

ַכר אֹוִתי ַלֲעֹבד. ִני – ׂשָ ַוִּיְׂשְּכֵר֕  4

ְרֶאה  ּנִ ים – ּכַ אֹלִה֑ ְׁשַאל־ָנ֣א ֵבֽ  5 
ֶעְזַרת ָהֵאפֹוד.  ּבְ

נּו – ַהִאם ַנְצִליַח  ַח ַּדְרֵּכ֔  ֲהַתְצִל֣
ן. ֶבט ּדָ ִלְמֹצא ָמקֹום ְלׁשֵ

ם – ֱאֹלִהים  ה ַּדְרְּכֶכ֖ ַכח ְיהָו֔ ֹנ֣  6 
ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶכם.

ְיָׁשה – ֶאל ָהִעיר ַלִיׁש. ָל֑  7 
ים – ֵאין ֶאְצָלם ַמְחסֹור.  ְוֵאין־ַמְכִל֨

יט. ּלִ ִעיָרם ׁשַ ֶצר – ֵאין ּבְ ׁש ֶע֔  יֹוֵר֣
ֶביָה  ים – ּתֹוׁשָ ֹדִנ֜ ט ִצֽ ְּכִמְׁשַּפ֨

ִפים  ּתְ ּתַ חֹון ְוֵאיָנם ִמׁשְ ִבּטָ ים ּבְ ַחּיִ
ידֹוִנים. מֹו ַהּצִ ִמְלָחמֹות, ּכְ ּבְ

ים  ים – ֵאיְנֶכם עֹוׂשִ ם ַמְחִׁש֔ ְוַאֶּת֣  9
ָבר. ּדָ

דֹול. ִים – ָהֵאזֹור ּגָ ֲחַב֣ת ָיַד֔ ֶר֙ץ ַרֽ ְוָהָא֨  10

ֹתק. ׁש – ׁשְ ֲחֵר֜ ַהֽ  19 
ֲה֣טֹוב ׀ ֱהֽיֹוְתָ֣ך - ַהִאם טֹוב יֹוֵתר.

ה. ן – ָהָיה ְמֻרּצֶ ַוִּייַט֙ב ֵל֣ב ַהּכֵֹה֔  20

ה - ָהְרכּוׁש. ַהְּכבּוָּד֖  21

אּו ְלֶעְזַרת ִמיָכה  ְזֲע֔קּו– ּבָ ִנֽ  22 
ן. ֵני ּדָ ף ַאֲחֵרי ּבְ ְרּדָ  ַלּמִ

יגּו אֹוָתם. יקּו – ִהּשִׂ ַוַּיְדִּב֖
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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  נּו – ַאל ּתָ ע ֽקֹוְלָ֖ך ִעָּמ֑ ַאל־ַּתְׁשַמ֥  25
יד ָלנּו.  ְלַהּגִ

ֶפׁש - ְמֻמְרָמִרים. ֵרי ֶנ֔  ָמ֣
ְגֹרם ְלָכְך  ה ַנְפְׁשָ֖ך – ּתִ ַסְפָּת֥ ְוָאֽ

ה, ָיבֹוא סֹוְפָך ְוָתמּות. ּפֶ ּסָ ּתִ  ׁשֶ
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ְלִסּכּום

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


