
  טו(-יד ים)פרקחלת יהודה נ

 נחשוב לרגע על המושג "לחלק".

לדוגמה: כאשר מדינת ישראל טרם קמה היו הרבה קבוצות שהתיישבו במקומות 

במקום שבו קבע ו להקים עיר החליטמסוימים ועיבדו ביחד את האדמה. כעבור זמן הם 

תעוררה בעיה: אולם אז ה ,לחלק את הקרקעות ביניהם . לשם כך הם היו צריכיםהם ישבו

ובכלל קרובות יותר למרכז ורחוקות יותר, פחות,  איך לחלק? יש חלקות שוות יותר ושוות

במקומות רבים מי אומר שמי שמחלק לא מעדיף חלק מהאנשים על פני האחרים?  –

 התעוררו חשדות וויכוחים בין החברים, וחלק מהמשפחות התרעמו.

 שיש צדק בדבריהם?זה נכון? האם סביר להניח 

בין התלמידים נוכל לחשוב על דוגמאות קרובות יותר לעולמנו: למשל, כשמחלקים חדרים 

שטחים בין הקבוצות במחנה הקיץ, או כשמחלקים כאשר מחלקים בטיול השנתי, או 

 לא פעם יכולה להיווצר תחושה של מרמור ותרעומת.תפקידים כאלו ואחרים, בכיתה 

 .עם שלםארץ ישראל ל כלדנו שכעת מוטל על יהושע לחלק את פרק הקודם למבוהנה, 

 ?, על טיב הקרקע או מיקום הנחלההאם זה לא יכול ליצור בעיות ומריבות

נלמד בפסוקים כיצד חילקו את הנחלות, ונראה מה עשו על מנת שלא יהיה ערעור 

 ומחלוקת על החלוקה: 

 

ר א  ה ֲאש ֶּ ֶּ ר ִנֲחלו  אֹוָתם  ָנֲחלו  ְבֵני ְוֵאל  ֶּ ָנַען ֲאש  ץ כ ְ רֶּ אֶּ ָרֵאל ב ְ ןִיש ְ ַע ב ִ ֻׁ ֵֹהן ִויהֹוש  ְלָעָזר ַהכ  י ֲאבֹות  אֶּ ֵ נו ן ְוָראש 

ֹות ט  ַ ָרֵאל ַהמ  גֹוַרל ב:  ִלְבֵני ִיש ְ ה ַנֲחָלָתם  ב ְ ֶּ ַיד ֹמש  ה ה' ב ְ ר ִצו ָ ֶּ ֲאש  הכ ַ ֶּ ט  ַ ֹות ַוֲחִצי ַהמ  ט  ַ ַעת ַהמ   :ְלִתש ְ

 

ליהושע היה את המעמד . זקן הוא שעשה את חלוקת הארץ לנחלותא. יהושע המנהיג ה

 והסמכות הגדולים ביותר, כמנהיג העם וכתלמידו הגדול של משה רבנו.

 ב. יהושע לא עשה את חלוקת הנחלות על דעת עצמו אלא בדיוק "כאשר צוה ה' ביד משה".

ג. את החלוקה עשו במעמד שבו היו אלעזר, הכהן הגדול, בנו הקדוש של אהרן הכהן, ויחד 

 היו כל נשיאי השבטים.עימו ועם יהושע 

החליט למי הוא נותן יהושע הוא ש ד. החלוקה נעשתה בצורה מיוחדת מאד, בגורל! לא

החלוקה על פי ה'. הגורל היה צודק והתחשב בגודל השבט,  למעשה היתהאיזה חלק, אלא  

כל דבר שצריך היה לשקול. חז"ל הסבירו בדיוק בטיב הקרקע ובמעמדו בעם ישראל, ב

 כיצד נעשה הגורל:

 : והגורל היה ע"פ רוח הקודש"..

 ברוח הקודש:אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים ואומר 

  "!ה עמותחום פלוני עול ,אם שבט פלוני עולה"

  שנים עשר גבולים בשנים עשר פתקים.ו םפתקישנים עשר והשבטים היו כתובים ב

 והנשיא מכניס ידו בתוכו ונוטל שני פתקין  ,בקלפי )ערבבום( ובללום

 !"..עולה בידו פתק של שם שבטו ופתק של גבול המפורש לו

 

 



 

  .יהודה מי השבט הראשון שקיבל נחלה? נציג את נחלת 

 דרום

 מזרח

 צפון 

 מערב

 שבט יהודה היה שבט גדול

ניתן  ועל כן קיבל נחלה גדולה.

גודלה של לראות במפה את 

 .נחלת יהודה

נלמד את התלמידים על ארבע 

רוחות השמים. לדוגמה, 

כאשר אנו נוסעים לחרמון אנו 

, וכאשר אנו צפונהנוסעים 

נוסעים לאילת אנו נוסעים 

המפות משורטטות על . דרומה

פי רוחות השמים כאשר צד 

צפון פונה כלפי מעלה, וצד 

 דרום כלפי מטה. 

רץ ישראל קל לזהות במפת א

את רוחות השמים, משום 

שהגבול המערבי הוא הים 

 –התיכון והגבול המזרחי 

 הירדן.

 שבע, חברון או שכם?-מי יותר דרומית? באר

 באיזה צד של הארץ היא נחלת שבט יהודה?

 )מהמפה, לא מהפסוקים(נזהה, מהו הגבול המזרחי ומהו הגבול המערבי של נחלת יהודה? 

להקים עיר,  בשם "אחוזת בית"לפני יותר ממאה שנה החליט ארגון של משפחות   ?םהידעת 

משפחות החליטו להקים את העיר באמצע  66 תל אביב.. –העיר העברית הראשונה  הלא היא

הם  הגרלה.הם עשו שום מקום. הם היו צריכים לחלק את הקרקעות ביניהם. מה הם עשו? 

רשמו את שמות המשפחות והחלקות על צדפים.. והגרילו צדף לכל משפחה. איש אחד צילם את 

 המעמד הזה והוא הפך להיות אחד הצילומים המפורסמים בתולדות המדינה.

 

הקודש, ואילו מה שאנו  על פי רוחקובע בתורה. ה"גורל" ש"גורל" ההגרלה, כמובן, איננה 

 בה יוצא למישהו חלק מסוים במקרה. זו שיטה שלה קוראים היום הגר

 



 נציג את נחלת יהודה בהגדלה על הלוח. את הגבולות כבר ראינו. כעת נתבונן בערים.

בכל נחלה היו הרבה שטחים ריקים, ערים הרוסות, אך היו גם ערים נכריות שבהם עדיין 

 ישבו אויבים.

 נתמקד בשלש ערים בנחלת יהודה.

 

יצאו לרשת את עריהם.   הרבה מאמץ נדרש משבט יהודה לגשת לנחלתם. משפחות משפחות

 שבט גיבור! -בחלק מהמקומות אף נדרשו להילחם במסירות נפש. שבט יהודה  

 ערים הקשות ביותר לכיבוש בנחלת שבט יהודה:השלש הערים המסומנות במפה היו 

 ישבו ענקים שהטילו חיתתם על כל יושבי הארץ! –בחברון 

 קרית ספר היתה כמעט בלתי ניתנת לכיבוש

 ישב עם היבוסי, לוחמים קשים שהיו מוגנים היטב. ןבירושלים

 שלש הערים היו ערים "בצורות מאד". אנו נלמד האם וכיצד הצליחו לכבוש ערים אלו:

 
 חברון 

נושא זה הוא אחד מהנושאים המרכזיים בספר יהושע שבו חסר לתלמידים מידע מטרים,  למורה:

וצריך להשלים אותו. דברי כלב ליהושע מבוססים על מעשה המרגלים המתואר בספר במדבר, ספר 

 שהתלמידים עדיין לא למדו.

שגים לכן, אנו צריכים להשלים להם את המידע הרלוונטי לפרק זה, בקצרה ותוך שימוש במו

 שאולי חלק מהתלמידים כבר מכירים )חטא המרגלים, חברון(

 נעשה זאת באמצעות כמה שאלות ותשובות

 ש: כמה זמן היו בני ישראל במדבר? ארבעים שנה.

ש: מדוע בני ישראל לא נכנסו לארץ מיד לאחר יציאת מצרים? מדוע עברו את התקופה של 

 ארבעים שנות נדודים במדבר?

 דביר



י ישראל בפעם הראשונה לארץ ישראל  הם חנו במקום שנקרא "קדש ת: כאשר התקרבו בנ

ברנע". משם הם ביקשו לשלוח מרגלים לרגל את הארץ כדי להתכונן לכבוש אותה. כאשר 

אי אפשר וכי חזרו המרגלים משליחותם הם דיברו אל העם דברי הפחדה, וחוסר אמונה, 

 שם ענקים חזקים ומפחידים! לכבוש את הארץ כי הערים בצורות מאד, כמו חברון! ויש

 ש: כמה מרגלים היו? האם כל המרגלים חטאו ודיברו נגד ארץ ישראל? 

מרגלים. לא כולם חטאו. שני אנשים מתוך השנים עשר עמדו כנגד העשרה  12ת: היו 

 ודיברו אל העם דברי עידוד ואמונה. 

 ש: מי יודע מי היו השנים הצדיקים?

י  "ד לבדו כנגד כולם והכריז ת: הראשון היה כלב. בתחילה עמ ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִּ

אנחנו  יכולים להילחם אפילו בענקים משום שהקב"ה איתנו!  והמרגלים  ָיכֹול נּוַכל ָלּה"!

 צעקו כנגדו: "ֹלא נּוַכל"!  הענקים יותר חזקים מאיתנו!

 יהושע הצטרף לכלב ושניהם ניסו לשכנע את העם: "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד"

 דענש לנדונהעם אולם העם לא השתכנע. כולם הקשיבו למרגלים ומרדו בה', ועל כן 

כעת, בעוד יהושע מתחיל לעסוק בחלוקת הארץ בא כלב לבקש את ארבעים שנה במדבר. 

 ההבטחה שהבטיח לו הקב"ה אז, לפני ארבעים שנה: 

 

י ו ִנז ִ ֶּה ַהק ְ נ  ן ְיפֻׁ ֶּ ֵלב ב  ר ֵאָליו כ ָ ל ַוי ֹאמֶּ ְלג ָ ג ִ ַ ַע ב  ֻׁ ל ְיהֹוש  ו  ְבֵני ְיהו ָדה אֶּ ש  ג ְ ָבר   ַוי ִ ת ַהד ָ ָ אֶּ ה ָיַדְעת  ָ ַאת 

ר ֶּ ֶּ -ֲאש  ב  לד ִ ה ִאיש  ָהא   ר ה' אֶּ ֶּ ְרֵנַע: -ֹמש  ַ ָקֵדש  ב  יָך ב ְ ן זלִֹהים ַעל ֹאדֹוַתי ְוַעל ֹאדֹותֶּ ֶּ ָנה  ב  ִעים ש ָ ַאְרב ָ

ת ל אֶּ ְרֵנַע ְלַרג ֵ ַ ֵדש  ב  ד ה' ֹאִתי ִמק ָ בֶּ ה עֶּ ֶּ לַֹח ֹמש  ש ְ ר ִעם ָאֹנִכי ב ִ ֶּ ֲאש  ַ ָבר כ  ב ֹאתֹו ד ָ ֵ ץ ָוָאש   ָהָארֶּ

אִתי ַאֲחֵרי ה' א   ח  :ְלָבִבי ֵ ת ֵלב ָהָעם ְוָאֹנִכי ִמל  י ִהְמִסיו אֶּ ִ ר ָעלו  ִעמ  ֶּ ה  ט  :לָֹהי-ְוַאַחי ֲאש  ֶּ ַבע ֹמש  ָ ש   ַוי ִ

י ֹום ַההו א ֵלאֹמר ִאם ַ ה  ְלָך ִתְהיֶּה ְלַנֲחָלה לֹא  ב  ְרָכה ַרְגְלָך ב ָ ר ד ָ ֶּ ץ ֲאש  יָך ַעדָהָארֶּ י   עֹוָלם ו ְלָבנֶּ כ ִ

אָת ַאֲחֵרי ה' ֵ ָנה ֵמָאז  י  :לָֹהי-א   ִמל  ִעים ְוָחֵמש  ש ָ ר זֶּה ַאְרב ָ ֵ ב  ר ד ִ ֶּ ֲאש  ַ ָיה ה' אֹוִתי כ  ח  ֵה הֶּ ה ִהנ  ָ ְוַעת 

ן ֶּ ֵה ָאֹנִכי ַהי ֹום ב  ה ִהנ  ָ ר ְוַעת  ְדב ָ ִ מ  ָרֵאל ב ַ ר ָהַלְך ִיש ְ ֶּ ה ֲאש  ֶּ ל ֹמש  ָבר ַהז ֶּה אֶּ ת ַהד ָ ר ה' אֶּ ב ֶּ ָחֵמש   ד ִ

ָנה ֹמִנים ש ָ ה  אי :ו ש ְ ֶּ לַֹח אֹוִתי ֹמש  יֹום ש ְ ר ב ְ ֶּ ֲאש  ַ י ַהי ֹום ָחָזק כ  נ ִ העֹודֶּ ָ כִֹחי ָאז ו ְככִֹחי ָעת  ְלָחָמה   כ ְ ִ ַלמ 

י ֹום ַההו א בי ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא: ַ ר ה' ב  ב ֶּ ר ד ִ ֶּ ת ָהָהר ַהז ֶּה ֲאש  י אֶּ ָנה ל ִ ה ת ְ ָ ה   ְוַעת  ָ י ַאת  ָ ַבי ֹום כ ִ ַמְעת  ש ָ

י ר ה':-ַההו א כ ִ ב ֶּ ר ד ִ ֶּ ֲאש  ַ ים כ  ת ִ רֹות או ַלי ה' אֹוִתי ְוהֹוַרש ְ צֻׁ דֹלֹות ב ְ ם ְוָעִרים ג ְ ַוְיָבְרֵכהו   יג  ֲעָנִקים ש ָ

ת ן אֶּ ֵ ת  ַע ַוי ִ ֻׁ ן ְיהֹוש  ֶּ ְברֹון ְלָכֵלב ב  ֶּה ְלַנֲחָלה:  חֶּ נ  ן ָהְיָתה ַעל ידְיפֻׁ ֵ ן  כ  ֶּ ְברֹון ְלָכֵלב ב  י חֶּ ִנז ִ ֶּה ַהק ְ נ  ְיפֻׁ

א ַאֲחֵרי ה' א   ֵ ר ִמל  ֶּ ָרֵאל:-ְלַנֲחָלה ַעד ַהי ֹום ַהז ֶּה ַיַען ֲאש   לֵֹהי ִיש ְ

 

כלב מבקש את חברון, אבל לא רק כדי לקבל את ההבטחה שהובטחה לו. כלב אומר 

כחי עתה"!  -ליהושע שהוא נמצא בדיוק באותו המקום של גבורה ושל אמונה! "ככחי אז 

אותי והורשתים".  כשם שבעבר עמד מול כל העם וטען שמי שמאמין יכול  "אולי ה'

להילחם גם באויבים הקשים ביותר, כך עתה הוא מבקש לקבל את חברון, ולעלות להילחם 

 בענקים הגדולים והמסוכנים שהיושבים בה.

 יהושע מברך את כלב ונותן לו את חברון. האם הצליח כלב לכבוש את חברון?

. נראה את הפסוקים המתייחסים פרק טומצעות משימה לתלמידים על אנלמד זאת ב

 : קרית ספר וירושלים. שהזכרנו שתי הערים הנוספותל כןחברון ול

 



 משימה לתלמיד:

 לפניך שלש קבוצות של פסוקים מתוך פרק טו:

 פסוק  סג – ירושלים יט          -פסוקים טו – דביריד          -פסוקים יג – חברון

 בכל משבצת שבה ההיגד המופיע בצד שמאל מתאים לעיר. √עליך לסמן  

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 נקים מפחידיםעהיו בעיר זו 

שבט יהודה את העיר הזו לא הצליח 

 לכבוש

 

בירושת עיר זו היו שותפים שלשה 

 משפחה אחת בני

עיר זו היתה במקום יבש ללא מקור 

 מים 

לשאת לאשה  הובטח לכובש עיר זו

 את בתו של נכבד השבט

 לעיר זו היו שתי שמות

 

 דביר

היתה אחת מהערים של מלכי 

 )פרק י(הדרום שנלחמו נגד יהושע 

 חברון ירושלים

העיר שוכנת בגבול הצפוני של נחלת 

 יהודה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הייתם אתם נוחלים את הארץ, מגיעים בראשונה לקרקע נבקש מהתלמידים לומר: אילו 

שהיית  ראשוןשוממה, או לעיר הרוסה ומתחילים את הקמת מושב הקבע שלכם. מה הדבר ה

 עושה?

נשמע את תשובות התלמידים ודרכן נלמד כי בפני בני ישראל עמדו קשיים רבים. מעבר לקושי 

 מצוקת המים.ראינו בפרק שלנו גם את הקושי של  הבטחוני

 ת התיישבותראשיחפירת הבאר בלהמחשת הענין אפשר לספר את הסיפור המדהים של 

בראשון לציון. החלוצים לא נכנעו לתנאים הקשים, והתעקשו על העמקת הבאר אף כשלא 

מטר!  46מ', ואפילו לא כאשר נתקלו בשכבת סלע אטומה בעומק של  30מצאו כלום בעומק 

 אר זו הפכה להיות סמלה של העיר.ב

מצ"ב קישור לסרטון על הקמת העיר, חפירת הבאר מופיעה בו לפרקים.  יש כמובן מקורות 

 –רבים אחרים הממחישים את האתגרים והעוצמות הדרושות לירושת הארץ על שני חלקיה 

 המלחמה וההתיישבות.

https://www.youtube.com/watch?v=fYnAVwbbUag 

 אלו תכונות אם כך מובילות את כלב, את עתניאל,  את עכסה, ואת אנשי שבט יהודה? 

 

למדנו בפרק שלנו על השבט הראשון שיצא לרשת את נחלתו. שבט יהודה יצא במהירות 

יצות למלא את המוטל עליו, ואף התגבר על ערים חזקות ובצורות. רק את ירושלים לא ובחר

הצליחו לכבוש. לאנשים אלו היתה אמונה גדולה, גבורה, מסירות, התמדה. רבות מתכונות 

 אלו ליוו גם את החלוצים שהקימו את ארץ ישראל בדורנו.

 

 

את תשובותיהם נאסוף את התשובות, נוסיף פרטים, ונסכם את  לאחר שהתלמידים ישלימו

 שלש המקורות:

 )קרית ארבע( וניצח את הענקים שהיו שם.  חברוןכלב עצמו כבש את 

)קרית ספר( אי אפשר היה לכבוש. כלב הבטיח את ביתו למי שיכה אותה. עתניאל  דביראת 

לאשה. בבואה לעיר, הבינה עכסה שלרשת  )אחי כלב מאמו( כבש את דביר, ונשא את עכסה

מקום דורש לא רק לכבוש אותו אלא תנאים המאפשרים התיישבות ועבודת אדמה. היא 

 הפצירה באביה לתת להם מקורות מים נוספים, וקיבלה. 

 היא העיר היחידה שאותה לא הצליחו בני יהודה לרשת. ירושלים

https://www.youtube.com/watch?v=fYnAVwbbUag
https://www.youtube.com/watch?v=fYnAVwbbUag

