
 

 

 

 

 ספר יהושע -כיתה ד' הלימודים לפריסת תוכנית 

 נושא על
נושא 
יחידת 
 ההוראה

 רעיונות
פרקי 
 הלימוד

 תכנים
נושאים לדיון והרחבה  מושגים

ובהקשרים  הקשר המקראיב
 כלליים

קטעים ללימוד 
בע"פ ניבים 

 כלליים מתחום הדעת וביטויים

 
 
 

 כיבוש הארץ
וההתנחלות 

  בה
 
 
 
 
 

ההכנות 
לכניסה 

 לארץ

  כיבוש הארץ הוא
' הגשמת הבטחת ה

לאבות לתת 
לצאצאיהם את ארץ 

 .כנען
 ע ושהצלחתו של יה

תלויה במידה אמונתו 
 בתורת ה'.

 

 א'

 

  הסמכת יהושע על ידי 
 ט(-ה ' ) א

  צו יהושע לשוטרים להכין את
-הירדן )יהעם לקראת מעבר 

 יא(
  דברי יהושע לשבטי עבר

 טו(-הירדן המזרחי )יב
 יח( -תשובתם )טז 

 'עבד ה 

  משרת
 משה 

  ארץ
 מובטחת

  ארץ
 כנען

  חזק
 ואמץ

 

  סוגי
 מנהיגות

 גבולות 

  גבולות הארץ, אז
 והיום.

  במשמעות פוליטיתגבול 
 .פוליטי

  איזה סוג הנהגה נדרשת
כדי להכניס את העם 

 לארץ המובטחת.

  הארץ הייתה מיושבת
כאשר בנ"י נכנסו אליה 

כיבוש? חזרה לארץ  –
 אבות?

מומלץ ולדרוך את הלמידה *
ו  1באמצעות קריאת יהושע א'

מה הפך את יהשוע  -  92כד' 
 ממשרת משה לעבד ה'.

שאלה מכוונת להתבוננות 
מעמיקה במושג מנהיגות יהושע 

והכרת ייחודיותו כמנהיג 
 הכיבוש.

שילוב המפה לאורך כל תהליך *
להבנת הכרחי ההוראה 

 האירועים בספר יהושע.

 " ְוָהִגיָת ּבו
 "יוָמם וַלְיָלה

 (8א' )
 "ְוֱאָמץ ֲחַזק" 

 (9' א)
 

 

 

  יהושע הוא יורשו של
יהושע )משה וממשיך דרכו 

וכמה מהאירועים ( 1-9' א
שאירעו לו דומים לדברים 

 .שסיפרה התורה על משה

  באמצעות מעשיו של
יהושע נתממשו ההבטחות 

שניתנו למשה , הבטחות 
 שמשה לא זכה להגשימן.

 

 'ב

 רחב הזונה ומרגלי יהושע 
 (פרשת המרגלים)

 
 

 שבועה 

  הבטחה
 בשבועה

  שניחוט 

 ריגול
 אמונה בה'

 נאמנות
תנאי משא 

 ומתן.

 מיקומה של העיר יריחו 

  למי להיות  –דילמה
 נאמן לאויב או לעמי?

  משמעותה של השבועה
 בה'.

  קיום הבטחה למרות
 הקושי.

 " ְוָעׂשינו ִעָמְך
 (11' ב) "חסד ְוֱאֶמת

 " ְקַות חּוט תִּ
י נִּ , 18' ב "ַהשָּ

11 
 " ָדמו

 "ְברֹאשו
 (19' ב) 

 



 

 

 )המשך( ספר יהושע -כיתה ד' הלימודים לריסת תוכנית פ

 נושא על
נושא 
יחידת 
 ההוראה

 תכנים פרקי הלימוד רעיונות

נושאים לדיון והרחבה  מושגים
 הקשר המקראיב

 ובהקשרים כלליים

קטעים ללימוד בע"פ 
מתחום  ניבים וביטויים

 כלליים הדעת

 כיבוש הארץ
וההתנחלות 

 בה

הכניסה 
 לארץ

נס חציית 
 – הירדן

צעדים 
ראשונים 
ואירועים 

 משמעותיים

  כיבוש הארץ הוא
הגשמת הבטחת 

לאבות לתת ' ה
לצאצאיהם את 

 ארץ כנען

 של הצלחתו 
 תלויה יהושע
 אמונתו במידה
 '.ה בתורת

 

 ד-ג

  נס חציית הירדן בחרבה ולקחו
  לישראל ולעמי הארץ

לארץ נפתחת במעשה הכניסה 
ראשון לסדרת נסים שילוו -נסים

 את כיבושי יהושע.

 נס 

  ארון
 הברית

 כהנים 

 לוויים 

 נפלאות 

 עד-גל 

  ערך
 הזיכרון

  השוואה לנס חציית ים
 .סוף

 ם בחיזוק ניסים תפקיד
 האמונה.

  מיקומו של הירדן, יחסים
עם שכנים. נהר הירדן 

 כגבול גם בימינו.
  משמעות וחשיבות הזיכרון

 עד ימינו. בתרבות

 " ָמֵלא על ּכל
 (11' ג) "ְגדוָתיו

 
 

 ה'
11 - 11 

  לקראת כיבוש מלאך ה'התגלות
 יריחו

  מלאך
 ה'

 התגלות 

 

   השוואה בין התגלות
מלאך ה' לבין התגלות ה' 
בפני משה בהר האלוהים 

 )שמות ג'(

  עלייה במעמדו של יהושע
 לאחר חציית הירדן.

  חשיבותן של הפעולות
שביצע  יהושע לצורך 

חיזוק לכידות העם 
 –והתחלת החיים בארץ 

 סוף עידן הנדודים. 

 " ֲהָלנּו אתה
 "ִאם ְלָצֵרינּו

 (11)ה'          
  ַשל ַנַעְלָך ֵמַעל

ַרְגֶליָך ִּכי 
המקום אשר 

אתה עומד 
עליו ֹקֶדש 

 (11)ה' "הּוא
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )המשך( ספר יהושע -כיתה ד' הלימודים לפריסת תוכנית 

 נושא על
נושא 
יחידת 
 ההוראה

 תכנים פרקי הלימוד רעיונות

נושאים לדיון והרחבה  מושגים
 הקשר המקראיב

 ובהקשרים כלליים

קטעים ללימוד 
בע"פ ניבים 

 כלליים מתחום הדעת וביטויים

 כיבוש הארץ
וההתנחלות 

 בה
 

 כיבוש יריחו

  כאות תודה על
 –הכיבוש הניסי 

השלל בקרב הוא 
 חרם לה'.

  כיבוש הארץ הוא
הגשמת הבטחת 

לאבות לתת ' ה
לצאצאיהם את 

 .ארץ כנען
 של הצלחתו 

 תלויה יהושע
 אמונתו במידה
 '.ה בתורת

 ו

 ארון הברית  נס כיבוש יריחו

 חרם 

 קללה 

 צבאי תכסיס 

 חרם 
  

 

  משמעות החרם
 בעולם הקדום .

  הכרת התודה לאל
 וביטויה בחרם.

  הנצחת הנס  באיסור
מי  –לבניית העיר 

 שיעז יקולל ע"י האל 

 " אין יוֵצא ואין
 (1' ו) "ּבא

 

מעל עכן 
 וכיבוש העי 

 ניסיון ראשון
 ז

המפלה / כישלון המלחמה בעי בשל 
 מעילת עכן.

 

 חרם 

 הטלת הגורל 

 

 מוסר ומלחמה 

 תבוסה 

 עונש קולקטיבי 

  / גמול לדורות
 קיבוצי

  אסטרטגיות
 צבאיות

  מי האשם בכישלון– 
היחיד? הקבוצה? 

 המנהיג?

  עונשים קולקטיביים
 טוב או רע?

  מערכת בית המשפט– 
החברה אחראית על 
 היחיד או על הכלל?

 

כיבוש העי 
 ניסיון שני

  יהושע הוא יורשו
של משה וממשיך 

' יהושע א)דרכו 
וכמה ( 1-9

מהאירועים 
שאירעו לו דומים 
לדברים שסיפרה 

 .התורה על משה

 ח

 הניצחון בכיבוש העי:
לאחר הענשת החוטא בחרם יריחו אין 

  עוד מניעה לכיבוש מוצלח של העי
 מפורטות לכיבוש העי מאת ה'הנחיות 

הנחיות מפורטות לכיבוש העי מאת 
 יהושע )חוק החרם(

 המארב
 סיום המלחמה

 חוק החרם  תכסיס מלחמה 
 שלל 

 מארב 

 כידון 

  חרם משמעות המושג
 בימינו.

 

 

 

 

 



 

 

 )המשך( ספר יהושע -כיתה ד' הלימודים לפריסת תוכנית 

 נושא על
נושא 
יחידת 
 ההוראה

 תכנים פרקי הלימוד רעיונות

נושאים לדיון והרחבה  מושגים
 הקשר המקראיב

 ובהקשרים כלליים

קטעים ללימוד בע"פ 
מתחום  ניבים וביטויים

 הדעת
 כלליים.

  כיבוש הארץ
 

פרשת 
 הגבעונים

  כיבוש הארץ הוא
הגשמת הבטחת 

לאבות לתת ' ה
לצאצאיהם את 

 ארץ כנען
  סיפורי הכיבוש

מטילים מורא 
ופחד אצל שוכני 

 הארץ.

 ט

 כריתת הברית עם הגבעונים:

  בתגובתם של כלל יושבי עבר
הירדן המערבי נוכח ניצחונות 

יהושע בהתקבצותם יחדיו 
 למלחמה.

  בתגובתם יוצאת הדופן של
הכרתם כי אך  -הגבעונים 

 בעורמה יצילו את נפשותיהם.
 

 ברית 

  זקני
 העם

  עיר
 רחוקה

  עיר
 קרובה

 גבעון 

 
 
 

  כריתת
 ברית

  אתיקה 

 התחזות 

  מיקומם שלערי הגבעונים
ערים קרובות שחלה על  –

בני ישראל חובת השמדתם 
 מוסרי?   –

  דרכם של הגבעונים
הכיבוש להתמודד עם 

 הישראלי.

  ,הסכמים שונים: שלום
כיצד עושים  –מסחר 

 זאת?
 ברית כריתת 
 בחתימת ואתיקה מוסר 

 הסכמים

  קיום הבטחות בשבועה– 
 קישור להבטחה לרחב.

  תפקידם של זקני העם
 בהנהגה.

  אחריותו של יהושע
 בסיפור.

  

 "(11' ט)"ֵצידה ַלֶדרך 
 " ֹחטֵבי עצים וֹשֲאֵבי

 (12,11, 11' ט)"מים

 

 
 

כיבוש דרום 
הארץ 
 וצפונה

 

 י'
1 - 11 

 ניצחון ישראל על מלכי דרום הארץ: 
הניצחון בגבעון על ברית המלכים בהנהגת 

 מלך ירושלים.
 

 עיר ממלכה 

 מלכי הצפון 

 מלכי הדרום 

 

 נס 

  קואליציה
 של מלכים

 

  מיקומם של עיר מלכי
 הדרום.

  דרכיהם של עמים
להתמודדות בעת איום 

 התאגדות. –צבאי 

 

 "(2' י) "גיּבורי ֶהָחִיל 
  ...שמש ְּבגבעון דֹום"

' י)"עד ִיֹקם גוי ֹאְיָביו

11-11) 

 

 י"א
11 - 91 

סיכום כיבושי יהושע בארץ כולה , לרבות 
 פרטים על הכרתת הענקים

 

  מנהיגותו הצבאית מעקב
אחר האזורים שנכבשו. 

 –לצורך הבנת ההמשך 
 בתקופת השופטים.

 



 

 

 

 

 

 

 

 )המשך( ספר יהושע -כיתה ד' הלימודים לפריסת תוכנית 

 נושא על
נושא 
יחידת 
 ההוראה

 תכנים פרקי הלימוד רעיונות

 מושגים
 הקשר המקראיבנושאים לדיון והרחבה 

 ובהקשרים כלליים

קטעים 
ללימוד 
בע"פ 
ניבים 

 וביטויים

 כלליים מתחום הדעת

ההתנחלות 
 בארץ

 
 
 
 

הקדמה 
להנחלת ארץ 

ישראל 
 המערבית

  ההתנחלות הוא
תהליך נמרץ 

ודרמטי של כיבוש 
 רצוף.

  אחרי כיבוש
הארץ יהושע 

חילק את הארץ 
 בנחלות לשבטים

טקס  –עפ"י גורל 
בו ההחלטה 

 האלוהית מתגלה.

 
 י"ד

1 - 1 

 אך קיבל   לשבט לוי לא ניתנה נחלה
 ומגרשים.ערים 

 נחלות 

  ראשי אבות
 המטות

 התנחלות 

 גורל 

 גבול 

  הורשת
 הארץ

 
 

 התנחלות 

 הגרלה 

 גורל 

 גבול 

  בני  11שבטי ישראל לבין  11הבחנה בין
 יעקב.

  שבטי עבר הירדן המזרחי 

 חצוי ויושב משני עברי הירדן  שבט המנשה 

 התנחלות בימינו. 

 .ההבדל גורל להגרלה בימינו 

 תפקידו הדתי של שבט לוי 

  דיון בסיבות. –שבט לוי איננו מקבל נחלה 

 

הברית 
בשכם 

והערות על 
 מות וקבורה

  יהושע הוא יורשו
של משה וממשיך 

' יהושע א)דרכו 
וכמה ( 1-9

מהאירועים 
שאירעו לו דומים 
לדברים שסיפרה 

 .התורה על משה
 

 

 כ"ד
92 - 11 

 מות יהושע 

 העלאת עצמות יוסף לקבורה 

 שומרים על חוקי ה' ומצוותי עד  בנ"י
מותם של זקני ישראל בני דורו של 

 יהושע.

 סוף עידן: מנהיגותו של יהושע. 

  לא כל ארץ כנען נכבשה. שבטי ישראל
מתיישבים במובלעות וסביבם עמי כנען 

משמעויות  –אותם לא הוריש ישראל 
 המציאות הזו להמשך.

 .קיום ההבטחה ליוסף 

שהוצעה  מומלץ לחזור על השאלה*
ו  1בתחילתה באמצעות קריאת יהושע א'

מה הפך את יהושע ממשרת  -  92כד' 
 משה לעבד ה'.

שאלה מכוונת להתבוננות מעמיקה במושג 
מנהיגות יהושע והכרת ייחודיותו כמנהיג 

 .לכבוש את הארץמשימתו צבאי ש

 


