
 'ייהושע פרק  – מלחמת הדרום

 (3)מספר שיעורים: 

 י"ד(-יחידה א': הצלת גבעון על ידי יהושע וצבאו )א'

 הקדמה:

ברית ש ראל לבין הגבעונים. בפרק י' נלמד,בפרק הקודם למדנו על הברית שנכרתה בין עם יש

למבחן: הגבעונים מותקפים על ידי צבא של מספר ערים. הגבעונים פונים לעזרת עומדת זו 

ראשונה לכיבוש יהושע. יהושע אכן מגיע לעזור, והמלחמה המתפתחת מביאה ל -בעל בריתם

על ידי עם נכבש זור דרום ארץ ישראל כל א -זור שלם ולא רק כיבוש נקודתי של עיר אחת א

 ישראל.

תו הגבעונים נודעו בסביבה, ועוררו פחד גדול. אם אפילו עיר כיבושי יהושע והברית שכרתו א

 ז לעשות זאת?העזה לעמוד מול ישראל, מי עוד יעגדולה וחזקה כגבעון לא 

ּה  א ַעי ַוַיֲחִרימָׁ ַע ֶאת הָׁ ַכד ְיהֹושֻׁ ַלִם ִכי לָׁ ה ִליִריחֹו  ֶשרַכאֲ ַוְיִהי ִכְשֹמַע ֲאֹדִני ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָׁ שָׁ עָׁ

ּה ַעי ּוְלַמְלכָׁ ה לָׁ שָׁ ן עָׁ ּה כֵּ ל ַוִיְהיּוְוכִ  ּוְלַמְלכָׁ אֵּ י ִגְבעֹון ֶאת ִיְשרָׁ ם י ִהְשִלימּו ֹיְשבֵּ  :ְבִקְרבָׁ

ל ב ַעי ְוכָׁ ה ִמן הָׁ ה ְוִכי ִהיא ְגדֹולָׁ כָׁ י ַהַמְמלָׁ רֵּ ה ִגְבעֹון ְכַאַחת עָׁ ֲאנֶָׁשיהָׁ  ַוִייְראּו ְמֹאד ִכי ִעיר ְגדֹולָׁ

 :ִגֹבִרים

סה פחד כניבכניעתה לישראל הפחד מפני ישראל, התעורר גם כעס גדול על גבעון, שלבנוסף 

נקום ברית של מספר מלכים כדי לצאת ול רגןיאזור. אדוני צדק מלך ירושלים בלב כל עמי הא

תן ללמוד )ומכך שהתארגנו למלחמה נגד גבעון ולא נגד עם ישראל ני בגבעון על מה שעשתה:

 (!עד כמה פחדו מעם ישראל

ם ֶמֶלְך ַיְרמּות ְוֶאל יִָׁפיַע ֶמֶלְך  ג ם ֶמֶלְך ֶחְברֹון ְוֶאל ִפְראָׁ ַלִם ֶאל הֹוהָׁ ַוִיְשַלח ֲאֹדִני ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָׁ

ִכיש ְוֶאל ְדִביר ֶמֶלְך  אֹמר ֶעְגלֹוןלָׁ  :לֵּ

ַע ְוֶאת  ד  ה ֶאת ְיהֹושֻׁ ִני ְוַנֶכה ֶאת ִגְבעֹון ִכי ִהְשִלימָׁ ַלי ְוִעְזרֻׁ לֲעלּו אֵּ אֵּ    :ְבנֵּי ִיְשרָׁ

ְספּו ַוַיעֲ  ה אָׁ ַלִם ֶמֶלְך ַויֵּ ֱאֹמִרי ֶמֶלְך ְירּושָׁ י הָׁ ֶשת ַמְלכֵּ ִכיש ֶמֶלְך חֶ לּו ֲחמֵּ ְברֹון ֶמֶלְך ַיְרמּות ֶמֶלְך לָׁ

ל ַמחֲ  ם ְוכָׁ ֶליה:ֶעְגלֹון הֵּ ֲחמּו עָׁ  נֵּיֶהם ַוַיֲחנּו ַעל ִגְבעֹון ַוִילָׁ

 

לים, חברון, ירמות, לכיש, חשוב להראות לתלמידים במפה את קרבתן של חמש הערים )ירוש

 עגלון( לגבעון.

 ניתן להיעזר שוב במפת ערי הגבעונים באתר דעת, שם נראות גם הערים הסמוכות לגבעון:
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 אנשי גבעון, שרואים שהם מוקפים אויבים שצרים עליהם, שולחים מיד ליהושע בקשת עזרה. 

ַע ֶאל ַויִ  ו י ִגְבעֹון ֶאל ְיהֹושֻׁ ינּו ֶנה ַהַמחֲ ְשְלחּו ַאְנשֵּ לֵּ ה אֵּ ֶדיָך ֲעלֵּ ֲעבָׁ אֹמר ַאל ֶתֶרף יֶָׁדיָך מֵּ ה לֵּ לָׁ ַהִגְלגָׁ

ה רָׁ ל וְ  ְמהֵּ ינּו כָׁ לֵּ נּו ִכי ִנְקְבצּו אֵּ ְזרֵּ נּו ְועָׁ ה לָׁ רהֹוִשיעָׁ הָׁ י הָׁ ֱאֹמִרי ֹיְשבֵּ י הָׁ  :ַמְלכֵּ

נשים לב, שהם מכנים את עצמם "עבדיך", ומתוך תחושת כניעה ושפלות מול יהושע הם 

 ד את הברית שנכרתה, ויבוא לעזרתם.מבקשים שיכב

נשאל את התלמידים: כיצד, לדעתכם, יגיב יהושע לבקשה זו? אילו אתם הייתם צריכים לייעץ 

ליהושע כיצד להגיב, מה הייתם מייעצים לו, ומדוע? )מתוך תשובות התלמידים, בין אם יציעו 

נראה את תגובת יהושע,  להיענות לבקשה ובין אם יציעו שלא להיענות, נמשיך בקריאת הפרק,

 וכך יתחדד ערך הנאמנות לשבועה(.

יהושע אכן מארגן את הצבא ליציאה לקרב, והקב"ה מחזק אותו בהחלטתו ומבטיח לו ניצחון 

 בקרב:

ל  ז ל הּוא ְוכָׁ ַע ִמן ַהִגְלגָׁ ה ִעמֹוַוַיַעל ְיהֹושֻׁ מָׁ ִיל ְוֹכל ַעם ַהִמְלחָׁ י ֶהחָׁ  :ִגבֹורֵּ

ֶהםה' ֶאל ַויֹאֶמר  ח ֶהם ִכי ְביְָׁדָך ְנַתִתים לֹא ַיֲעֹמד ִאיש מֵּ א מֵּ ַע ַאל ִתירָׁ ֶניָך ְיהֹושֻׁ  :ְבפָׁ

נדגיש כאן שוב, כפי שהדגשנו בלימוד הפרק הקודם, את נאמנות עם ישראל לשבועה, למרות 

 שזו הושגה מהם בעורמה.

וגם בדרך נס  י תכסיסיו של יהושע,על יד -יו, שהמלחמה התנהלה גם בדרך הטבע נראה עכש

 על ידי מעורבות ישירה של הקב"ה.  -

באיזה תכסיס נקט יהושע ואיזה  –נקרא ננחה את התלמידים לחפש בפסוקים הבאים אותם 

 נס עשה ה'?

ה ִמן  ט  לָׁ ה עָׁ ל ַהַלְילָׁ ַע ִפְתֹאם כָׁ יֶהם ְיהֹושֻׁ לַויָׁבֹא ֲאלֵּ  :ַהִגְלגָׁ

ם  י    מֵּ ל ַויַ ַוְיהֻׁ אֵּ י ִיְשרָׁ ם ַעד ה' ִלְפנֵּ ית חֹוֹרן ַוַיכֵּ ה בֵּ ם ֶדֶרְך ַמֲעלֵּ ה ְבִגְבעֹון ַוִיְרְדפֵּ ה ְגדֹולָׁ ם ַמכָׁ כֵּ

ה ְוַעד  קָׁ הֲעזֵּ דָׁ  :ַמקֵּ

ית ַוְיהִ  יא ם ְבמֹוַרד בֵּ ל הֵּ אֵּ ם ִמְפנֵּי ִיְשרָׁ יֶהם ה'חֹוֹרן וַ י ְבנֻׁסָׁ ַמִים  ִהְשִליְך ֲעלֵּ ִנים ְגֹדלֹות ִמן ַהשָׁ ֲאבָׁ

ה  קָׁ תּוַעד ֲעזֵּ ד ַויָׁמֻׁ רָׁ תּו ְבַאְבנֵּי ַהבָׁ אֲ  ַרִבים ֲאֶשר מֵּ למֵּ אֵּ ְרגּו ְבנֵּי ִיְשרָׁ ֶרב ֶשר הָׁ  :ֶבחָׁ

הליכה כל הלילה כאשר חשוך ולא רואים אותו, ואז הגעה אל האויב  התכסיס של יהושע:

כדאי להפנות את תשומת לב התלמידים למיקום הגלגל )משם עלו בפתאומיות ובהפתעה. 

או( לעומת איזור גבעון: צבא ישראל מגיע ממזרח מיד עם אור ראשון. השמש נמצאת יהושע וצב
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במזרח, ולכן היא בגב של צבא ישראל ולעומת זאת נמצאת מול עיני האויבים ומסנוורת אותם, 

 מה שמעניק יתרון משמעותי נוסף לצבא ישראל.

 השלכת אבנים גדולות מן השמים. הנס שעשה ה':

הם נסים ממנו וכל מה שעליו לעשות זה  –למעשה, יהושע לא צריך ממש להילחם באויבים 

לרדוף אחריהם ולזנב בהם. יהושע חושש, שהזמן לא יספיק כדי לסיים את המרדף באור יום, 

כאן מבקש יהושע מה' שיעשה נס, וה'  סופית. ובחושך האויבים ייעלמו ולא ניתן יהיה לנצחם 

שינוי חוקי הטבע כדי לעזור  ייחודי שכמוהו לא היה: נוסף, נס לנסם כאן נענה לו. אנו עדי

 לעם ישראל לנצח את אויביו.

דוברים )יהושע, הכתוב, ספר הישר(,  מספרי"ד מורכב, ויש בו למעשה -כיון שמבנה פסוקים י"ב

נמליץ להתמקד קודם כל בדברי יהושע )שאותם גם רצוי להנחות את התלמידים ללמוד בעל 

 פה( ואחר כך נקרא את הפסוקים.

לֹוןיהושע מבקש: " ֶמק ַאיָׁ ַח, ְבעֵּ  !" ֶשֶמש ְבִגְבעֹון דֹום, ְויָׁרֵּ

תוך הדגשת המילה "דום!" לאחר מכן, נקרא את מילותיו של יהושע נקרא בקול רם ובדרמטיות, 

 לכל הכיתה לעמוד, ולקרוא יחד את הפסוק הדרמטי והייחודי הזה.

 מה פירוש בקשה זו? 

 נראה לתלמידים היכן נמצאת גבעון והיכן הוא עמק איילון. 

ניתן להיעזר במפת המירדף שבאתר דעת: 
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נראה שהערב התחיל להתקרב. השמש הלכה והתקדמה לכיוון מערב, והירח התחיל כבר 

לעלות ולהיראות לקראת הלילה. יהושע מבקש שהכל יעצור, שהערב עדיין לא יגיע, שאור היום 

 שיסיים לרדוף אחרי האויבים.ימשיך עד 

 :נקרא את הפסוקים תוך הסבר

 ההסבר כאן הוא לפי פירושו של הרד"ק: למורה:

, וכן זוכר "... השירה היא וידום השמש והתפילה היא ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום

אותה בדרש זו השירה במנין עשר שירות, ולשון וידבר מורה על שירה לא על תפילה כמו 

 יאמר בתפילתו לעיני ישראל שמש בגבעון דום..."וידבר דוד לה' את דברי השירה, ו

 

 הכתוב מספר, שיהושע שר שירת שבח לה' על הנס הגדול שנעשה לאור בקשתו של יהושע: 

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh10.htm


ַע לַ  יב ר ְיהֹושֻׁ ז ְיַדבֵּ ת האָׁ לה' ְביֹום תֵּ אֵּ י ִיְשרָׁ ינֵּ ל ַויֹאֶמר ְלעֵּ אֵּ י ִיְשרָׁ ֱאֹמִרי ִלְפנֵּי ְבנֵּ  ' ֶאת הָׁ

  בקשת יהושע: 

ֶמק ַאיָׁלֹוןשֶ  ַח, ְבעֵּ    .ֶמש ְבִגְבעֹון דֹום, ְויָׁרֵּ

 דברי שירת השבח של יהושע: 

ד ַעד ַויִ  יג מָׁ ַח עָׁ יוֹדם ַהֶשֶמש ְויָׁרֵּ  ִיֹקם גֹוי ֹאְיבָׁ

, ומוסיף ומתאר זהו הסברם של חז"ל ל"ספר הישר"(-שנס זה רמוז בתורה )הכתוב מספר 

 את גודלו וייחודיותו של הנס:

ר ֲהלֹא ֶפר ַהיָׁשָׁ ה ַעל סֵּ ַמִים ְולֹא ַוַיֲעֹמד  ִהיא ְכתּובָׁ ִמיםַהֶשֶמש ַבֲחִצי ַהשָׁ בֹוא ְכיֹום תָׁ ץ לָׁ  :אָׁ

יו ִלְשֹמַע  יד יו ְוַאֲחרָׁ נָׁ יָׁה ַכיֹום ַההּוא ְלפָׁ ל ְבקֹול ִאיש ִכי ה' 'הְולֹא הָׁ אֵּ ם ְלִיְשרָׁ  :ִנְלחָׁ

 

 

 

 כ"ז(-ט"ויחידה ב':  סופם של חמשת המלכים ).

ל ִעמֹו ֶאל  טו אֵּ ל ִיְשרָׁ ַע ְוכָׁ ב ְיהֹושֻׁ הַויָׁשָׁ לָׁ  :ַהַמֲחֶנה ַהִגְלגָׁ

זהו פסוק קשה: האם באמצע המלחמה שב יהושע לגלגל? הרי המלחמה טרם  למורה:

נגמרה, והמשך הפרק מתאר את המשכּה? המפרשים התקשו ונתנו תשובות שונות להסבר 

העניין. המלבי"ם, למשל, מסביר שיהושע תכנן לשוב לגלגל, אך בסופו של דבר לא עשה 

לנוח, ואז להתארגן מחדש וללכת  זאת. המלבי"ם מסביר, שיהושע תכנן לחזור לגלגל,

להילחם במלכים בעריהם, כי חשב שהמלכים חזרו כל אחד לעירו. בסופו של דבר נודע 

ליהושע שהמלכים לא חזרו לעריהם אלא התחבאו במערה ולכן הוא לא חזר לגלגל אלא 

 המשיך בלחימה.

 הבנה: אנו מציעים להסביר לתלמידים על פי פירוש מצודת דוד, שנראה קל יותר ל

 אחר כל המעשים האמורים במקראות שלאחריו. – וישב יהושע

 וכן הוא אומר בפירושו לפסוק מ"ג שבסיום הפרק: 

 היא ההשבה עצמה האמורה למעלה )פסוק ט"ו( – וישב יהושע

פסוק זה מסכם את כל המלחמה, והוא אכן חוזר שוב בדיוק באותן מילים גם בסוף כלומר: 

לאחר הסיכום הכללי הזה אנו חוזרים שוב לפרטי המלחמה, שטרם . אך )בפסוק מ"ג( הפרק

 סופרו:

ה טז רָׁ ְבאּו ַבְמעָׁ חָׁ ֶלה ַויֵּ אֵּ ִכים הָׁ ֶשת ַהְמלָׁ נֻׁסּו ֲחמֵּ ה ַויָׁ דָׁ  :ְבַמקֵּ

ִכים יז ֶשת ַהְמלָׁ אֹמר ִנְמְצאּו ֲחמֵּ ַע לֵּ ה ַויַֻׁגד ִליהֹושֻׁ דָׁ ה ְבַמקֵּ רָׁ  :ֶנְחְבִאים ַבְמעָׁ



עַ ַויֹאמֶ  יח   ִנים ְגֹדלֹות ֶאל  ר ְיהֹושֻׁ ֶליהָׁ ֲאנִָׁשיםפִ ֹגלּו ֲאבָׁ ה ְוַהְפִקידּו עָׁ רָׁ ם י ַהְמעָׁ ְמרָׁ  :ְלשָׁ

יֶהם ִרְדפּוַאל ַתֲעֹמדּו  ְוַאֶתם יט רֵּ בֹוא ֶאל עָׁ ם ַאל ִתְתנּום לָׁ יֶכם ְוִזַנְבֶתם אֹותָׁ י ֹאְיבֵּ נָׁם  ַאֲחרֵּ ִכי ְנתָׁ

יֶכםי  :ְבֶיְדֶכם ה' ֱאֹלקֵּ

ם  ַוְיִהי ְכַכלֹות כ   מָׁ ה ְמֹאד ַעד תֻׁ ה ְגדֹולָׁ ם ַמכָׁ ל ְלַהכֹותָׁ אֵּ ַע ּוְבנֵּי ִיְשרָׁ ֶהםְיהֹושֻׁ ְרדּו מֵּ  ְוַהְשִריִדים שָׁ

ֹבאּו ֶאל  רַויָׁ י ַהִמְבצָׁ רֵּ  :עָׁ

ַרץ ִלְבנֵּי  כא   לֹום לֹא חָׁ ה ְבשָׁ דָׁ ַע ַמקֵּ ם ֶאל ַהַמֲחֶנה ֶאל ְיהֹושֻׁ עָׁ ל הָׁ בּו כָׁ ל ְלִאיש ֶאת ַויָׁשֻׁ אֵּ  :ְלֹשנֹוִיְשרָׁ

ַע ִפְתחּו ֶאת  ַלי ֶאת פִ כב ַויֹאֶמר ְיהֹושֻׁ ה ְוהֹוִציאּו אֵּ רָׁ ֶשת הַ י ַהְמעָׁ ֶלה ִמן ֲחמֵּ אֵּ ִכים הָׁ הְמלָׁ רָׁ  :ַהְמעָׁ

ת ֶמֶלְך  כג   ה אֵּ רָׁ ֶלה ִמן ַהְמעָׁ אֵּ ִכים הָׁ ֶשת ַהְמלָׁ יו ֶאת ֲחמֵּ לָׁ ן ַוֹיִציאּו אֵּ ַלִם ֶאת ֶמֶלְך ַוַיֲעשּו כֵּ ְירּושָׁ

ִכיש  :ֶמֶלְך ֶעְגלֹון-ֶאת ֶחְברֹון ֶאת ֶמֶלְך ַיְרמּות ֶאת ֶמֶלְך לָׁ

 

 נפנה את תשומת לב התלמידים למספר נקודות:

  נראה שדואגים לעצמם ולא לחייליהם. בורחים ומנסים להציל את  –המלכים בורחים

 עורם.

  בקירבת לכישנמצאת  –מקדה 

  כפי שראינו קודם, יהושע מעדיף לסיים את המירדף אחרי החיילים באור יום, ולכן

את הטיפול במלכים לשלב מאוחר יותר. בינתיים פוקד לחסום את פתח המערה משאיר 

 באבנים ולהציב שם שמירה.

 מלחמה שבה לא נפגע ולו חייל אחד! נשאל  -התיאור בפסוק כ"א גם הוא נראה ניסי

ל ְלִאיש ֶאת מהיכן מוכר להם הביטוי "את התלמידים  אֵּ י ִיְשרָׁ ַרץ ִלְבנֵּ . הכוונה, "ְלֹשנֹולֹא חָׁ

למכת בכורות: "כמובן, לאמור לגבי  אֵּ ", אמירה ֶכֶלב ְלֹשנֹולֹא ֶיֱחַרץ  ּוְלֹכל ְבנֵּי ִיְשרָׁ

 שמבטאת את ההשגחה המיוחדת של ה' על עם ישראל.

לפני הריגת המלכים נעשה טקס שבא לבטא את עכשיו הגיע הזמן לעשיית הדין במלכים. 

השלטון על האויב ולחזק את לב העם. לכן קורא יהושע לעם להיות עדים לטקס זה, ובמעמד 

 זה הוא גם אומר להם דברי חיזוק:

ל ִאיש ִיְשרָׁ  כד ַע ֶאל כָׁ א ְיהֹושֻׁ ַע ַוִיְקרָׁ ֶלה ֶאל ְיהֹושֻׁ אֵּ ִכים הָׁ ם ֶאת ַהְמלָׁ ל ַויֹאֶמר ֶאל ַוְיִהי ְכהֹוִציאָׁ אֵּ

ֶלה  אֵּ ִכים הָׁ י ַהְמלָׁ יֶכם ַעל ַצְּוארֵּ ְלכּוא ִאתֹו ִקְרבּו ִשימּו ֶאת ַרְגלֵּ ה ֶההָׁ מָׁ י ַהִמְלחָׁ ְקִצינֵּי ַאְנשֵּ

יֶהם: יֶהם ַעל ַצְּוארֵּ ִשימּו ֶאת ַרְגלֵּ   ַוִיְקְרבּו ַויָׁ

תּו כה חָׁ ַע ַאל ִתיְראּו ְוַאל תֵּ יֶהם ְיהֹושֻׁ יֶכם  ַויֹאֶמר ֲאלֵּ ל ֹאְיבֵּ ה ַיֲעֶשה ה' ְלכָׁ כָׁ ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִכי כָׁ

ם: ֲאֶשר ִמים אֹותָׁ   ַאֶתם ִנְלחָׁ

 

לאחר מכן מוצאים המלכים להורג. הם נתלים, אך מורדים לעת ערב, ונקברים במערה 

שבה התחבאו. ניתן להדגיש, שהמלכים באים על עונשם, אך למרות הכל, עם ישראל 



ם שבכל אדם, ולפי מצוות התורה )"לא תלין נבלתו על העץ"(, שומר על צלם האלוקי

 מורידים את המלכים מהעץ.

ֶרב: כו עָׁ ִצים ַעד הָׁ עֵּ ִצים ַוִיְהיּו ְתלּוִים ַעל הָׁ ה עֵּ ם ַעל ֲחִמשָׁ ם ַוִיְתלֵּ ן ַוְיִמיתֵּ י כֵּ ַע ַאֲחרֵּ ם ְיהֹושֻׁ  ַוַיכֵּ

עַ  כז  ת בֹוא ַהֶשֶמש ִצּוָׁה ְיהֹושֻׁ ה ֲאֶשר ֶנְחְבאּו  ַוְיִהי ְלעֵּ רָׁ ִצים ַוַיְשִלכֻׁם ֶאל ַהְמעָׁ עֵּ ַעל הָׁ ַוֹיִרידּום מֵּ

ה ַעד ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה: רָׁ ִנים ְגֹדלֹות ַעל ִפי ַהְמעָׁ ם ַויִָׁשמּו ֲאבָׁ  שָׁ

 אצל מלך העי. –היכן כבר ראינו פעולה כזו של יהושע? 

  

במערה והדריכה עליהם ניתן להמחיז את סיפור התחבאות המלכים, תפיסתם, כליאתם 

בכיתה. ניתן להביא אביזרי תחפושות של מלכים ושל חיילים, ולהציג את המלכים שהיו 

 כה גיבורים, לפתע מפוחדים ומושפלים וכד'.

את התלמידים שישחקו את המלכים ננחה להביע בתנועות גוף ובהבעות פנים את 

 הפחד, ההשפלה וכדומה. 

את חיילי עם ישראל ננחה להביע אומץ וגאווה, ציות ליהושע אך  את התלמידים שישחקו

 לא זלזול וביזוי המת.

בפסוקים עצמם הדובר היחיד הוא יהושע, וניתן לתת לתלמיד שישחק את יהושע את 

 ציטוט הפסוקים, ולעודד אותו להשתמש בהצגה בלשון הכתוב. 

 ים שיאמרו.לשחקנים האחרים ניתן להציע לנסח בעצמם מספר מילים שמתא

 

 

 

 

 מ"ג(-יחידה ג': כיבוש איזור הדרום )כ"ח

הניצחון הגדול לא הסתיים כאן. תבוסת חמשת המלכים וצבאותיהם איפשרה ליהושע 

"פעם אחת" )כלשון הכתוב  –להמשיך ולכבוש מקומות נוספים, ובזמן קצר, במלחמה אחת 

 בפסוק מ"ב( להשיג שליטה על איזור הדרום.

)ההערות מופיעות להלן לאחר  הפסוקים ונעיר מספר הערות להבהרהנקרא ברצף את 

 .הפסוקים הרלוונטיים(

לפני שנקרא את הפסוקים, נראה/ניתן לתלמידים מפה שבה מופיעים כל המקומות שנכבשו. 

כל מקום שיוזכר יודגש במפה על ידי הילדים, וכך תוך כדי הקריאה תתקבל תמונת כיבוש 

 איזור הדרום.

 עזר במפת המלכים שבאתר דעת: ניתן להי

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/31kings.htm 

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/31kings.htm


 

ה לָׁ ְוֶאת  כח דָׁ לַמקֵּ ם ְוֶאת כָׁ ַע ַביֹום ַההּוא ַוַיֶכהָׁ ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת ַמְלכָּׁה ֶהֱחִרם אֹותָׁ ַהֶנֶפש -ַכד ְיהֹושֻׁ

ה  דָׁ ִריד ַוַיַעש ְלֶמֶלְך ַמקֵּ ּה לֹא ִהְשִאיר שָׁ ה ְלֶמֶלְך ְיִריחֹוֲאֶשר בָׁ שָׁ  : ַכֲאֶשר עָׁ

הוא הדוגמה כי היה המלך הראשון שנוצח. מלך מלך יריחו  –"כאשר עשה למלך יריחו" 

מו חמשת מקדה והמלכים הנוספים שיוזכרו בהמשך לא נתפסו חיים וניתלו כמו מלך העי וכ

 המלכים, אלא נהרגו במהלך הקרב, כמו מלך יריחו.

ֶחם ִעם  כט ה ִלְבנָׁה ַוִילָׁ דָׁ ל ִעמֹו ִמַמקֵּ אֵּ ל ִיְשרָׁ ַע ְוכָׁ  :ִלְבנָׁהַוַיֲעֹבר ְיהֹושֻׁ

ן  ל ּה לֹא ַוִיתֵּ ל ַהֶנֶפש ֲאֶשר בָׁ ּה ַוַיֶכהָׁ ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת כָׁ ל ְוֶאת ַמְלכָׁ אֵּ ּה ְבַיד ִיְשרָׁ ִהְשִאיר ה' ַגם אֹותָׁ

ִריד ּה שָׁ ה ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו ַוַיַעש ְלַמְלכָּׁה בָׁ שָׁ   :ַכֲאֶשר עָׁ

ל ִעמֹו ִמִלְבנָׁה  לא אֵּ ל ִיְשרָׁ ַע ְוכָׁ ֶליהָׁ לָׁ ַוַיֲעֹבר ְיהֹושֻׁ ה ַוִיַחן עָׁ ּה ִכישָׁ ֶחם בָׁ  :ַוִילָׁ

ל לב אֵּ ִכיש ְבַיד ִיְשרָׁ ן ה' ֶאת לָׁ ּה ַביֹום ַהשֵּ  ַוִיתֵּ ּה ְכֹכל ַוִיְלְכדָׁ ל ַהֶנֶפש ֲאֶשר בָׁ ִני ַוַיֶכהָׁ ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת כָׁ

ה, ְלִלְבנָׁהֲאֶשר  שָׁ  :עָׁ

ם ֶמֶלְך ֶגֶזר ַלְעֹזר אֶ  לג ה ֹהרָׁ לָׁ ז עָׁ ַע ְוֶאת ַעמֹו ַעדאָׁ הּו ְיהֹושֻׁ ִכיש ַוַיכֵּ ִרידִבְלִתי ִהְשִאיר -ת לָׁ  :לֹו שָׁ

לשים לב, שגם ירושלים לא  שמלך גזר הגיע ביוזמתו לעזור. הוא נוצח, אך ארצו לא נכבשה. י

 כה )שהיה יוזם המלחמה( נוצח.למלב זה )אלא רק בימי דוד( למרות שנכבשה בש

ֶליהָׁ ַוַיֲעֹבר ְיהֹו לד  ִכיש ֶעְגֹלנָׁה ַוַיֲחנּו עָׁ ל ִעמֹו ִמלָׁ אֵּ ל ִיְשרָׁ ַע ְוכָׁ ֶליהָׁ  שֻׁ ֲחמּו עָׁ  :ַוִילָׁ

ּה ַביֹום ַההּוא ֶהֱחִרים ְכֹכל ֲאשֶ  לה ל ַהֶנֶפש ֲאֶשר בָׁ ת כָׁ ר ַוִיְלְכדּוהָׁ ַביֹום ַההּוא ַוַיכּוהָׁ ְלִפי ֶחֶרב ְואֵּ

ה שָׁ ִכיש עָׁ  :ְללָׁ

ֲחמּוַוַיַעל  לו ֶעְגלֹונָׁה ֶחְברֹונָׁה ַוִילָׁ ל ִעמֹו מֵּ אֵּ ל ִיְשרָׁ ַע ְוכָׁ ֶליהָׁ  ְיהֹושֻׁ  :עָׁ

ּה לֹא ִהְשִאיר שָׁ  לז ל ַהֶנֶפש ֲאֶשר בָׁ ֶריהָׁ ְוֶאת כָׁ ל עָׁ ּה ְוֶאת כָׁ ִריד ַוִיְלְכדּוהָׁ ַוַיכּוהָׁ ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת ַמְלכָׁ

ה ְלֶעְגלֹון ַוַיֲחרֵּ  שָׁ ּה ְוֶאת ְכֹכל ֲאֶשר עָׁ ּה:כָׁ ם אֹותָׁ  ל ַהֶנֶפש ֲאֶשר בָׁ

ַע ְוכָׁ  לח ב ְיהֹושֻׁ ֶחםַויָׁשָׁ ה ַוִילָׁ ל ִעמֹו ְדִברָׁ אֵּ ֶליהָׁ  ל ִיְשרָׁ  :עָׁ

ּה לֹא ִהְש  לט ל ֶנֶפש ֲאֶשר בָׁ ֶריהָׁ ַוַיכּום ְלִפי ֶחֶרב ַוַיֲחִרימּו ֶאת כָׁ ל עָׁ ּה ְוֶאת כָׁ ּה ְוֶאת ַמְלכָׁ  ִאירַוִיְלְכדָׁ

ן  ה ְלֶחְברֹון כֵּ שָׁ ִריד ַכֲאֶשר עָׁ ה ּוְלמַ שָׁ ה ִלְדִברָׁ שָׁ ה ְלִלְבנָׁה עָׁ שָׁ ּה ְוַכֲאֶשר עָׁ ּהְלכָׁ  :ּוְלַמְלכָׁ

ל  מ ַע ֶאת כָׁ ר ְוַהנֶ ַוַיֶכה ְיהֹושֻׁ הָׁ ֶרץ הָׁ אָׁ ִריד הָׁ יֶהם לֹא ִהְשִאיר שָׁ ל ַמְלכֵּ ת כָׁ דֹות ְואֵּ ֲאשֵּ ה ְוהָׁ לָׁ ֶגב ְוַהְשפֵּ

ל ת כָׁ ה ֶהֱחִרים ַכֲאֶשר ִצּוָׁה ה' ֱאֹלקֵּ -ְואֵּ מָׁ לַהְנשָׁ אֵּ  :י ִיְשרָׁ

 הרי יהודה -ההר

המורדות המזרחיים של הרי יהודה היורדים בתלילות לים המלח. בגלל תלילותם  -האשדות

 .ממקום גבוה למקום נמוך( זרם שנופל -מפלנקראים "אשדות" )כמו אשד מים, שהוא 

ל ֶאֶרץ ֹגֶשן ְוַעד  ַוַיכֵּם מא ת כָׁ ה ְואֵּ ַע ְוַעד ַעזָׁ ש ַבְרנֵּ דֵּ ַע ִמקָׁ  :ִגְבעֹוןְיהֹושֻׁ

שבמצרים, המוכרת גושן קשה לזהות מהי אותה גושן, אך חשוב להבהיר לתלמידים, שאין זו 

 להם מחומש שמות. 

ַע ַפַעם  מב ַכד ְיהֹושֻׁ ם לָׁ ֶלה ְוֶאת ַאְרצָׁ אֵּ ִכים הָׁ ל ַהְמלָׁ ת כָׁ םְואֵּ ל ִנְלחָׁ אֵּ י ִיְשרָׁ ת  ִכי ה' ֱאֹלקֵּ  ֶאחָׁ

ל אֵּ   :ְלִיְשרָׁ



 

רצוי לחלק לתלמידים צילום של המפה ולהנחות אותם לסמן בלורד מדגיש כפי שנכתב קודם, 

 כל עיר שמוזכרת בפסוקים.

 

 

 הפרק מסתיים באותן מילים שנכתבו לעיל )פסוק ט"ו(:

ל ִעמ מג אֵּ ל ִיְשרָׁ ַע ְוכָׁ ב ְיהֹושֻׁ ה:ַויָׁשָׁ לָׁ   ֹו ֶאל ַהַמֲחֶנה ַהִגְלגָׁ

 

  בפרק זה עולה שוב הנאמנות של עם ישראל לשבועה שנשבעו בשם ה'. הם באים

 לעזרת הגבעונים בני בריתם.

  :יהושע תכנן  –ניצחון מושג על ידי השתדלות האדם ובסייעתא דשמיא שילוב נס וטבע

 .את הקרב ונלחם עם חייליו, והקב"ה התערב בניסים גלויים

  יהושע משבח על נס  –חשיבות ההודיה והשבח לה' על הניסים שהוא עושה איתנו

 העמדת השמש והירח.

  הקב"ה מקיים את הבטחותיו לעם ישראל וליהושע: "לא יתייצב איש לפניך", "כל מקום

 אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו" וכד'.

 

ארץ ישראל. פחד העמים בפרק זה ראינו התקדמות משמעותית בשליטה של עם ישראל ב

מפני ישראל ניכר, הם מנסים להתארגן בברית של מספר מלכים יחד אך לא מצליחים לעמוד 

בפני עם ישראל. בשילוב של מהלך מלחמה טבעי וניסים עצומים נהדפים האויבים, ואיזור 

 דרום הארץ נכנס לשליטת ישראל.

 


