מלחמת הצפון – יהושע פרק י"א
(מספר שיעורים)2 :

הקדמה:
פרק י' הסתיים בשליטה של יהושע ועם ישראל באיזור דרום הארץ .הכיבוש הגדול והמהיר הגיע
לאזני מלכי הצפון וגם הם התארגנו לברית משותפת כדי למנוע מעם ישראל להרחיב את שליטתו
גם לצפון .בתיאור מהלך המלחמה נוכל להבחין בנקודות דימיון למלחמת הדרום וכן בהבדלים
משמעותיים בין שתי המלחמות.
א וַ יְ ִהי כִ ְשמֹעַ יָבִ ין מֶ לְֶך חָ צוֹר וַ יִ ְשלַח אֶ ל יוֹבָ ב מֶ לְֶך מָ דוֹן וְ אֶ ל מֶ לְֶך ִש ְמרוֹן וְ ֶאל מֶ לְֶך ַאכְ ָשף:
ב וְ אֶ ל הַ ְמלָכִ ים אֲ שֶ ר ִמ ְצפוֹן בָ הָ ר ּובָ ע ֲָרבָ ה ֶנגֶב כִ נְרוֹת ּובַ ְשפֵ לָה ּובְ נָפוֹת ּדוֹר ִמיָם:
בּוסי בָ הָ ר וְ הַ ִחּוִ י ַתחַ ת חֶ ְרמוֹן בְ אֶ ֶרץ הַ ִמ ְצפָ ה:
ּומיָם וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ ִח ִתי וְ הַ פְ ִרזִ י וְ הַ יְ ִ
ג הַ כְ ַנעֲנִ י ִמ ִמזְ ָרח ִ
ד וַ י ְֵצאּו הֵ ם וְ כָל מַ חֲ נֵיהֶ ם עִ מָ ם עַ ם ָרב כַחוֹל אֲ שֶ ר עַ ל ְשפַ ת הַ יָם ָלרֹב וְ סּוס וָ ֶרכֶב ַרב ְמאֹד:
ה וַ יִ ּוָ עֲדּו כֹל הַ ְמלָכִ ים הָ אֵ לֶה וַ ָיבֹאּו וַ יַחֲ נּו י ְַח ָּדו אֶ ל מֵ י מֵ רוֹם לְ ִהלָחֵ ם עִ ם-יִ ְש ָר ֵאל:
יוזם המלחמה הוא יבין מלך כנען ,מלך חזק ובעל השפעה על שאר המלכים .הוא פונה אל מספר
מלכים שמקום מושבם מוזכר ,אך לא רק אליהם אלא גם " וְ אֶ ל הַ ְמלָכִ ים אֲ ֶשר ִמ ְצפוֹן " – כנראה כל
מלכי אזור הצפון .הכתוב מפרט את ריבוי האזורים בהם ישבו עמים אלה וכן את שמות כל עמי כנען
(כנעני ,אמורי ,חתי ,פריזי ,יבוסי ,חוי – שישה מתוך שבעת העמים .על פי חז"ל הגרגשי פנה והלך
לו עוד לפני שבני ישראל הגיעו ,כך שלמעשה מדובר עכשיו על כל עמי הארץ) .בנוסף לכך ,יש הדגשה
של ריבוי החיילים (נבקש מהתלמידים למצוא בפסוקים את הדימוי המתאר זאת) ושל העוצמה
הצבאית .בכל המלחמות בספר יהושע עד כה ראינו רק חיל רגלים .כאן ,אנו פוגשים לראשונה אצל
האויב חיל פרשים – סוס ורכב ,וגם לגביהם מודגש – "רב מאוד" .כל אלה נותנים את התחושה,
שהפעם מדובר על אתגר גדול הרבה יותר עבור יהושע וצבא ישראל מאשר האתגר באזור הדרום.
כמו כן ,עצם העובדה ,שמלכי הצפון יצאו להילחם ישירות מול ישראל (לא כמו מלכי הדרום שבעצם
תכננו להילחם באנשי גבעון ולא בישראל) וכאשר עם ישראל היה עדיין רחוק מהם ,יחסית ,ולא
היווה איום ישיר עליהם – כל זה מראה על ביטחונם העצמי הגבוה של מלכים אלה ,ובראשם מלך
חצור.
אם כן ,לא פלא שיהושע חושש ,והקב"ה מוצא לנכון לחזק אותו לקראת המלחמה:
ירא ִמפְ נֵיהֶ ם כִ י מָ חָ ר כָ עֵ ת הַ זֹאת ָאנֹכִ י נ ֵֹתן אֶ ת ֻׁכלָם חֲ לָלִ ים לִ פְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
ו וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ַאל ִת ָ
אֶ ת סּוסֵ יהֶ ם ְתעַ ֵקר וְ אֶ ת מַ ְרכְ בֹתֵ יהֶ ם ִת ְשרֹף בָ אֵ ש:
כלומר -ה' מבטיח ניצחון ,וכל העוצמה הצבאית של האויב תהיה כלא היתה (את הדיון בשאלה
מדוע ציווה ה' לשרוף את המרכבות ולעקר את הסוסים נשמור להמשך).
נקרא את תיאור המלחמה ,וננחה את התלמידים לחפש בתיאור תשובות לשתי שאלות:

 .1במה דומה התנהלותו של יהושע במלחמה זו להתנהלותו במלחמת הדרום?
 .2האם הפעם הושג הניצחון בדרך טבע או בדרך נס (או בשילוב של שתי הדרכים)?
ז וַ ָיבֹא יְ הוֹשֻׁ עַ וְ כָל עַ ם הַ ִמלְ חָ מָ ה עִ מ ֹו ֲע ֵליהֶ ם עַ ל מֵ י מֵ רוֹם פִ ְתאֹם וַ יִ פְ לּו בָ הֶ ם:
ח וַ יִ ְתנֵם ה' בְ יַד יִ ְש ָראֵ ל וַ יַכּום וַ יִ ְר ְּדפּום עַ ד ִצידוֹן ַרבָ ה וְ עַ ד ִמ ְש ְרפוֹת מַ יִ ם וְ עַ ד בִ ְקעַ ת ִמ ְצפֶ ה ִמזְ ָרחָ ה
וַ ַיכֻׁם עַ ד בִ לְ ִתי ִה ְש ִאיר לָהֶ ם שָ ִריד:
ניתן לראות ,שיהושע נקט שוב בגורם ההפתעה ("פִ ְתאֹם") .אלא שהפעם נדרש מיהושע וצבאו מאמץ
גדול הרבה יותר כדי להגיע עד לאויב ולהפתיע אותו .כדי לעבור את המרחק מהגלגל ועד מי מרום
היה על הצבא ללכת ברגל כ 200-ק"מ!
הפעם הושג הניצחון בדרך הטבע בלבד– צבא ישראל מכה את האויבים ורודף אותם .בשונה
ממלחמת הדרום ,הפעם אין ניסים גלויים .אך הפסוק מדגיש ,שהניצחון בדרך הטבע בא גם הוא
מהקב"ה" :וַ יִ ְתנֵם ה' בְ יַד יִ ְש ָראֵ ל".
כדי לראות את אזור הלחימה ניתן להיעזר במפת המלחמה באתר דעת:
http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yeh10-12.htm

עם הניצחון ,מזדרז יהושע לקיים את צו ה':
ט וַ יַעַ ש לָהֶ ם יְ הוֹשֻׁ עַ כַאֲ שֶ ר ָאמַ ר ל ֹו ה' אֶ ת סּוסֵ יהֶ ם עִ ֵקר וְ אֶ ת מַ ְרכְ בֹתֵ יהֶ ם ָש ַרף בָ אֵ ש:
מדוע ציווה ה' לעשות זאת? האם לא היה הגיוני יותר לקחת את כל אלה כשלל ועל ידי כך לחזק את
צבא ישראל? והרי לאחר כיבוש יריחו כבר הותר לקחת שלל (ובפסוקים הבאים נראה ,שגם
במלחמה זו אכן נלקח שלל) ,ומדוע ,אם כן ,שרף יהושע את המרכבות ,ועיקר את הסוסים?
עיקור הסוסים הוא הורדת הפרסה שלהם ,מה שהופך את הסוסים לבלתי כשירים למלחמה.
נראה ,שמטרת ציווי זה היתה להשאיר את ביטחונם של ישראל בה' לבדו ,שלא יתחילו לסמוך על
סוס ורכב כפי שסמכו עליהם הגויים ,ולא יתגאו בכוחם .יתכן ,שדווקא בשל העובדה שהמלחמה
התנהלה הפעם בדרך הטבע יש צורך להדגיש ש"אנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר".
למורה :כך מסביר הרד"ק:
"וציוה הקב"ה לאבד הסוסים והרכב שהיו הגויים נלחמים בהם ובטחו ברכבם כי רב ולא ידעו כי
שקר הסוס לתשועה וישראל בלא רכב וסוס ניצחום והפילום חללים כי לה' התשועה .לפיכך לא רצה
הא-ל יתברך שיבוזו ישראל להם הסוסים והמרכבות ,כדי שלא יבטחו בהם גם הם ,ויחשבו בליבם
כי עם הסוסים יעשו המלחמות"...
וכן הרלב"ג:
"וציווה לעקור סוסיהם ולשרוף מרכבותיהם שלא יקחום ישראל ויבטחו בם בעניין המלחמות ושלא
יאמרו שכוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל אבל יהיה מבטחם בשם יתברך ויתבאר להם כי הוא
מנצח הגויים האלה ולא הם".

להשלמת נקודה זו כדאי לשיר עם התלמידים את מילות משורר התהילים" :אלה ברכב ואלה
בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד!"
נמשיך ונראה מה עשה יהושע לערים שנכבשו:
י וַ ָי שָ ב יְ הוֹשֻׁ עַ בָ עֵ ת הַ ִהיא וַ יִ לְ כֹד אֶ ת חָ צוֹר וְ אֶ ת מַ לְ כָ ּה ִהכָה בֶ חָ ֶרב כִ י חָ צוֹר לְ פָ נִ ים ִהיא רֹאש כָל
הַ מַ ְמלָכוֹת הָ אֵ לֶה:
ְשמָ ה וְ אֶ ת חָ צוֹר ָש ַרף בָ אֵ ש:
יא וַ יַכּו אֶ ת ָכל הַ נֶפֶ ש אֲ שֶ ר בָ ּה לְ פִ י חֶ ֶרב הַ חֲ ֵרם ֹלא נוֹתַ ר כָ ל נ ָ
יב וְ אֶ ת ָכל עָ ֵרי הַ ְמלָכִ ים הָ אֵ לֶה וְ אֶ ת ָכל מַ לְ כֵ יהֶ ם ָלכַד יְ הוֹשֻׁ עַ וַ ַיכֵם לְ פִ י חֶ ֶרב הֶ חֱ ִרים או ָֹתם כַאֲ ֶשר ִצּוָ ה
מֹשֶ ה עֶ בֶ ד ה':
יג ַרק כָל הֶ עָ ִרים הָ ע ְֹמדוֹת עַ לִ -תלָם ֹלא ְש ָרפָ ם יִ ְש ָראֵ ל זּול ִָתי אֶ ת חָ צוֹר לְ בַ ָּדּה ָש ַרף יְ הוֹשֻׁ עַ :
ָאדם ִהכּו לְ פִ י חֶ ֶרב עַ ד ִה ְש ִמ ָדם
יד וְ כֹל ְשלַל הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶה וְ הַ בְ הֵ מָ ה בָ זְ זּו לָהֶ ם בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ַרק אֶ ת כָ ל הָ ָ
אוֹתָ ם ֹלא ִה ְש ִאירּו כָל נְשָ מָ ה:
נשים לב לכך ,שחצור (בדומה ליריחו ולעי) נשרפת .היא העיר היחידה שאותה שורפים ,כנראה כיוון
שהיא היתה "ראש כל הממלכות" ושרפת העיר המרכזית היתה פעולה שסימלה את הניצחון.
הכתוב מדגיש בפנינו שיהושע במעשיו מילא באופן מלא את ציווי ה' .בכך מהווה יהושע ממשיכו
של משה ,שכן ה' ציווה את משה ומשה העביר את הצו ליהושע:
טו כַאֲ שֶ ר ִצּוָ ה ה ' אֶ ת מֹשֶ ה עַ בְ ּד ֹו ֵכן ִצּוָ ה מֹשֶ ה אֶ ת יְ הוֹשֻׁ עַ וְ כֵן עָ ָשה יְ הוֹשֻׁ עַ ֹלא הֵ ִסיר ָּדבָ ר ִמכֹל אֲ ֶשר
ִצּוָ ה ה' אֶ ת מֹשֶ ה:
הפסוקים הבאים מסכמים את כיבושי יהושע בכל הארץ:
ָארץ הַ זֹאת הָ הָ ר וְ אֶ ת כָ ל הַ ֶנגֶב וְ אֵ ת כָל אֶ ֶרץ הַ ג ֶֹשן וְ אֶ ת הַ ְשפֵ לָה וְ אֶ ת הָ ֲע ָרבָ ה
טז וַ יִ ַקח יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ת כָל הָ ֶ
ּושפֵ ָלתֹה:
וְ אֶ ת הַ ר יִ ְש ָראֵ ל ְ
יז ִמן הָ הָ ר הֶ חָ לָק הָ ע ֹולֶה שֵ עִ יר וְ עַ ד בַ עַ ל גָד בְ בִ ְקעַ ת הַ לְ בָ נוֹן ַתחַ ת הַ ר חֶ ְרמוֹן וְ אֵ ת כָ ל מַ לְ כֵ יהֶ ם לָכַד וַ יַכֵ ם
וַ יְ ִמיתֵ ם:
יח י ִָמים ַרבִ ים עָ ָשה יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ת כָל הַ ְמלָכִ ים הָ אֵ לֶה ִמלְ חָ מָ ה:
יט ֹלא הָ יְ תָ ה עִ יר אֲ שֶ ר ִה ְשלִ ימָ ה אֶ ל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל בִ לְ ִתי הַ ִחּוִ י י ְֹשבֵ י גִ בְ עוֹן אֶ ת הַ כֹל ל ְָקחּו בַ ִמלְ חָ מָ ה:
כ כִ י מֵ אֵ ת ה' הָ יְ תָ ה לְ חַ זֵ ק אֶ ת לִ בָ ם לִ ְק ַראת הַ ִמלְ חָ מָ ה אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל לְ מַ עַ ן הַ חֲ ִרימָ ם לְ ִבלְ ִתי הֱ יוֹת לָהֶ ם
ידם כַאֲ ֶשר ִצּוָ ה ה' אֶ ת מֹשֶ ה:
ְת ִחנָה כִ י לְ מַ עַ ן הַ ְש ִמ ָ
הּודה
ּומכֹל הַ ר יְ ָ
כא וַ ָיבֹא יְ הוֹשֻׁ עַ בָ עֵ ת הַ ִהיא וַ יַכְ ֵרת אֶ ת הָ ֲענ ִָקים ִמן הָ הָ ר ִמן חֶ בְ רוֹן ִמן ְּדבִ ר ִמן ֲענָב ִ
ּומכֹל הַ ר יִ ְש ָראֵ ל עִ ם עָ ֵריהֶ ם הֶ חֱ ִרימָ ם יְ הוֹשֻׁ עַ :
ִ
כב ֹלא נוֹתַ ר ֲענ ִָקים בְ אֶ ֶרץ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ַרק בְ עַ זָ ה בְ גַת ּובְ אַ ְשּדוֹד נ ְִשָארּו:
נשים לב ,שבניגוד למלחמה בדרום שהסתיימה בקרב אחד ,הרי שסך הכיבושים נמשך "ימים
רבים" ,ונראה שרוב  7שנות הכיבוש היו באיזור הצפון.
הכתוב מדגיש באופן מיוחד את הכרתת הענקים מאיזור חברון ,אולי כציון גולת כותרת להכרתת
האויבים :אפילו את הענקים (שהפחידו כל כך את העם בדברי המרגלים!) הצליח עם ישראל
להוריש.

בכך תמו כיבושי יהושע בארץ ישראל ,וכך מסכם הפסוק האחרון בפרק:
ָארץ כְ כֹל אֲ שֶ ר ִּדבֶ ר ה' אֶ ל מֹשֶ ה וַ יִ ְתנָּה יְ הוֹשֻׁ עַ לְ נַחֲ לָה לְ יִ ְש ָר ֵאל כְ מַ ְחלְ ק ָֹתם
כג וַ יִ ַקח יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ת כָ ל הָ ֶ
ָארץ שָ ְקטָ ה ִמ ִמלְ חָ מָ ה:
לְ ִשבְ טֵ יהֶ ם וְ הָ ֶ
לסיכום נושא כיבוש הדרום והצפון ניתן לעשות מספר פעילויות שידגישו את הדומה
והשונה בין המלחמות בשני האיזורים:


הכנת עיתון כיתתי על הכיבושים .תלמידים יכינו כתבות בליווי ראיונות ,תמונות ,מפות.
חלק מהכתבות יהיו על מלחמת הדרום וחלק על מלחמת הצפון.



ניתן לעשות משחק כיתתי או בקבוצות שבו ייערך מיון כרטיסים לשתי קבוצות :על כל
כרטיס יופיע מושג (במילה או בתמונה) והתלמידים יצטרכו להחליט האם מושג זה שייך
למלחמת הדרום או למלחמת הצפון ,ואולי לשתיהן.
רעיונות למושגים:
מלחמת הדרום :שמש ,ירח ,גבעון ,אבנים ,אדוני צדק מלך ירושלים ,מערה ,רגליים על
הצוואר ,מקדה ,התקפה בפתאומיות ,אל תירא.
מלחמת הצפון :יבין מלך חצור ,מי מרום ,חול אשר על שפת הים ,מרכבות ,סוסים ,פרסות,
שריפה באש ,התקפה בפתאומיות ,אל תירא.
ניתן להרחיב את המשחק לסיכום שלב המלחמות כולו על ידי הוספת כרטיסים הקשורים
למלחמת יריחו ולמלחמת העי.
רעיונות למושגים:
מלחמת יריחו :מרגלים ,רחב ,חומה ,כוהנים ,שופרות ,ארון ה' ,החלוץ והמאסף ,חרם ,חוט
שני ,שריפה באש.
מלחמת העי :מרגלים 36 ,הרוגים ,אל תירא ,עזבו את העיר פתוחה ,אורב ,שריפה באש,
כידון ,כישלון בניסיון הכיבוש הראשון ,הצלחה בניסיון הכיבוש השני.
בנספח לשיעור זה מופיעים כרטיסי המושגים.



בנספח לשיעור זה מופיע דף עבודה ובו שתי טבלאות להשוואה בין המלחמות.



ה' עוזר לישראל (הפעם בדרך הטבע) להוריש את הגויים ולרשת את ארץ ישראל .בכך
מקויימת הבטחתו למשה.



יהושע מקפיד למלא את כל ציוויי ה' באופן מדויק ,והכתוב מעיד על כך מספר פעמים
לאורך הפרק.



החשיבות בהכרה בכך שהניצחון בא רק בסייעתא דשמיא .המלחמה היא מלחמת ה'
והניצחון תלוי בו.

בפרק זה ראינו שיהושע וצבא ישראל עומדים באתגר מלחמתי קשה יותר מכל מה שהיה
לפני כן :מלחמה נגד ברית מאורגת של מלכים רבים וחזקים מאוד .מלחמה זו אינה
מסתיימת בקרב אחד אלא נמשכת ימים רבים.
בסוף  7שנות כיבוש ,נמצאים שטחים נרחבים של ארץ ישראל בידי עם ישראל .יהושע עמד
במשימה ,והבטחת ה' קויימה.

פרקים י'-י"א :כיבושי יהושע בדרום ובצפון
הַ שלֵם בַ טַ בלָה אֵ ת נְקּודוֹת ה ִדמיוֹן בֵ ין ִמלחֶ מֶ ת הַ ָדר ֹום לְ בֵ ין ִמלחֶ מֶ ת הַ צָ פון:
מלחמת הצפון (פרק י"א)

מלחמת הדרום (פרק י')
ב ִרית בין הממלכוֹת

הממלכות המוזכרות:

הממלכות המוזכרות:

ִדברי ִחיזּוק לִ יהוֹשע

העתק מפס' ח':

העתק מפס' ו':

גוֹרם ההפתעה

העתק מפס' ט':

העתק מפס' ז':

השוֹנִ י בֵ ין ִמלחֶ מֶ ת הַ ָדר ֹום לְ בֵ ין ִמלחֶ מֶ ת הַ צָ פון:
הַ שלֵם בַ טַ בלָה אֵ ת נְקּודוֹת ֹ
מלחמת הדרום
(פרק י')
כְ ֶנגֶד ִמי ִתכנְנּו בַ ֲעלֵי הַ בְ ִרית לְ ִהלָחֵ ם?
ִמי הַ ְמלָכִ ים ֶש ִהשתַ תפּו בַ ִמלחָ מָ ה?
אֵ ילּו חֵ ילוֹת הָ יּו לָאוֹיבִ ים?

(רגלים?פרשים?)

נִצָ חוֹן בְ ֶד ֶרְך נֵס א ֹו בְ ֶד ֶרְך טֶ בַ ע?
מֶ ה הָ יָה סוֹפ ֹו ֶשל יוֹזֵ ם הַ בְ ִרית וְ ֶשל
מַ מלָכתוֹ?
ִמלחָ מָ ה ְקצָ ָרה א ֹו אֲ רּוכָה?

מלך ירושלים נתפס
וניתלה אך ירושלים לא
נכבשה

מלחמת הצפון
(פרק י"א)

כרטיסים למשחק מיון מושגים ,לסיכום מלחמת הדרום ומלחמת הצפון

שמש
ירח

גבעון
אבנים גדולות

אדוני צדק
מלך
ירושלים
רגליים
על הצוואר

מערה

מקדה

התקפה
בפתאומיות

אל
תירא

יבין
מלך חצור

מֵ י מֵ רוֹם

חול אשר על שפת הים
מרכבות

סוסים

פרסות

התקפה
בפתאומיות

שריפה
באש

אל
תירא

כרטיסים להרחבת המשחק גם למלחמת יריחו ולמלחמת העי

מרגלים

רחב

חומה

כוהנים

שופרות

ארון הברית

החלוץ
והמאסף

חֵ ֶרם

חוט ָשני

שריפה
באש

מרגלים

36
הרוגים

אל
תירא
אורב

עזבו את
העיר
פתוחה
שריפה
באש

כידון

הצלחה
בניסיון
הכיבוש
השני

כישלון
בניסיון
הכיבוש
הראשון

