
 כ"ביהושע פרק  – נחלת שניים וחצי השבטים, המזבח בעבר הירדן

 (2)מספר שיעורים לפי המתווה: 

 

 

 פתיחה:  
לאחר סיום כיבושי יהושע וחלוקת הנחלות לכל השבטים, ניתן לומר ששניים וחצי השבטים עמדו 

ישראל בהבטחתם, והם יכולים לשוב למשפחותיהם ולנחלתם שבעבר הירדן המזרחי. יהושע ועם 

נפרדים מהם, אך פרידה זו מציבה אתגרים בפני העם. שניים וחצי השבטים מקימים מזבח, שבמהלך 

 הפרק תתברר משמעותו.

 

 

 עיון בפסוקים: 
  לאחר סיום הכיבושים וחלוקת הנחלות, קרא יהושע לבני שבטי ראובן, גד וחצי המנשה:  

ַע ָלראּוֵבִני .  א הָאז ִיְקָרא ְיהֹושֻׁ   ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי ַמֵטה ְמַנשֶּׁ

הוא עומד להיפרד מהם לאחר שקיימו את הבטחתם. נחזור עם התלמידים לפרק א', ונקרא שם שוב 

שיח בין יהושע לבין שניים וחצי השבטים, שבו יהושע הזכיר להם את התחייבותם למשה, -את הדו

 והם חזרו על הבטחתם לעמוד במחויבות זו. 

 

 נשאל את התלמידים: מה, לדעתכם, יאמר להם יהושע לקראת הפרידה? 

ו', ונבקש מהתלמידים לשים לב -לאחר שנשמע את רעיונות התלמידים, נקרא ברצף את פסוקים ב'

 לנושאים שמעלה יהושע, והתלמידים יוכלו לבדוק אם "קלעו" בהשערותיהם:

ם ֵאת כָ ב ם ְשַמְרתֶּׁ ם ַאתֶּׁ ר ֲאֵליהֶּׁ ֹּאמֶּׁ ר ִצִּויִתי . ַוי ד ה' ַוִתְשְמעּו ְבקֹוִלי ְלכֹּל ֲאשֶּׁ בֶּׁ ה עֶּׁ ם מֹּשֶּׁ ְתכֶּׁ ר ִצָּוה אֶּׁ ל ֲאשֶּׁ

ם ְתכֶּׁ ם ג.  אֶּׁ ת ִמְצַות ה' ֱאֹלֵקיכֶּׁ רֶּׁ ת ִמְשמֶּׁ ם אֶּׁ ה ּוְשַמְרתֶּׁ ה ָיִמים ַרִבים ַעד ַהיֹום ַהזֶּׁ ם זֶּׁ ת ֲאֵחיכֶּׁ ם אֶּׁ ֹּא ֲעַזְבתֶּׁ  ל

 שמעו בקול יהושע, ולא עזבו את אחיהם. -שבח על כך שעמדו בהבטחתם למשה  –

זַ  ד  ץ ֲאחֻׁ רֶּׁ ל אֶּׁ ם אֶּׁ ם ְלָאֳהֵליכֶּׁ ם ְוַעָתה ְפנּו ּוְלכּו ָלכֶּׁ ר ָלהֶּׁ ר ִדבֶּׁ ם ַכֲאשֶּׁ ם ַלֲאֵחיכֶּׁ ם ְוַעָתה ֵהִניַח ה' ֱאֹלֵקיכֶּׁ ְתכֶּׁ

ר ַהַיְרדֵ  ד ה' ְבֵעבֶּׁ בֶּׁ ה עֶּׁ ם מֹּשֶּׁ ר ָנַתן ָלכֶּׁ  הנחיה ללכת לנחלתם. – ןֲאשֶּׁ

ם ה  ת ה' ֱאֹלֵקיכֶּׁ ד ה' ְלַאֲהָבה אֶּׁ בֶּׁ ה עֶּׁ ם מֹּשֶּׁ ְתכֶּׁ ר ִצָּוה אֶּׁ ת ַהתֹוָרה ֲאשֶּׁ ת ַהִמְצָוה ְואֶּׁ  ַרק ִשְמרּו ְמאֹּד ַלֲעׂשֹות אֶּׁ

ת ְבָכל ְדָרָכיו ְוִלְשמֹּר ִמְצו כֶּׁ ם ּוְבָכל ְוָללֶּׁ םָֹּתיו ּוְלָדְבָקה בֹו ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבכֶּׁ אזהרה לשמור את  – ַנְפְשכֶּׁ

המצוות. נפנה את תשומת לב התלמידים לכך שיהושע משתמש במילים מתוך פרשת "והיה אם 

 שמוע". יהושע משתמש בלשון התורה, במילים שמוכרות לשומעים ושמזכירות להם את ציווי התורה.

ל  ו   ַע ַוְיַשְלֵחם ַוֵיְלכּו אֶּׁ  םָאֳהֵליהֶּׁ ַוְיָבְרֵכם  ְיהֹושֻׁ

מדוע חשוב ליהושע להזהיר עכשיו את שניים וחצי השבטים שישמרו את המצוות? האם הוא חושש 

נראה שמכיוון ששניים וחצי השבטים יהיו עכשיו מנותקים משאר העם ורחוקים  –ממשהו? 

 מהמשכן, הם צריכים תשומת לב מיוחדת שלא להתנתק, חלילה, מעבודת ה'. 

ששבט מנשה מתפצל לשני חלקים, ואז ממשיך הכתוב בדברי  הפסוק הבא מזכיר לנו את העובדה,

 יהושע לשבטים לפני הפרידה:

ר ַהַיְרֵדן ָיָמה וְ  ז ם ְבֵעבֶּׁ ַע ִעם ֲאֵחיהֶּׁ ְציֹו ָנַתן ְיהֹושֻׁ ה ַבָבָשן ּוְלחֶּׁ ה ָנַתן מֹּשֶּׁ ט ַהְמַנשֶּׁ ַגם ִכי ִשְלָחם ְוַלֲחִצי ֵשבֶּׁ

ם  ל ָאֳהֵליהֶּׁ ַע אֶּׁ  .ַוְיָבְרֵכםְיהֹושֻׁ



                                                           
עמוד כאן קנאי, מוכרת לחלק מהתלמידים. ניתן לאמנם התלמידים טרם למדו את חומש במדבר, אך יש להניח שדמותו של פנחס כ 1

 פעמי, וכאן הוא מופיע דווקא כפועל במתינות, וכעומד בראש משלחת שבאה לבררחד מעשה על כך שמעשה קנאותו של פנחס היה 

 בדרכי שלום. דברים

 

ת  ח   ף ּוְבָזָהב ּוִבְנחֹּשֶּׁ סֶּׁ ה ַרב ְמאֹּד ְבכֶּׁ ם ּוְבִמְקנֶּׁ ל ָאֳהֵליכֶּׁ ם ֵלאמֹּר ִבְנָכִסים ַרִבים שּובּו אֶּׁ ר ֲאֵליהֶּׁ ֹּאמֶּׁ ַוי

ם ם ִעם ֲאֵחיכֶּׁ ְיֵביכֶּׁ ל ּוִבְׂשָלמֹות ַהְרֵבה ְמאֹּד ִחְלקּו ְשַלל אֹּ  ּוְבַבְרזֶּׁ

 

לחצי שבט מנשה בלבד או גם  -הפרשנים חלוקים בשאלה למי כוונו הדברים בפסוק ח' למורה:

עם מי עליהם להתחלק בשלל. אנחנו מציעים להסביר כאן על פי מצודת  –לראובן וגד, וכן בשאלה 

 דוד, שאומר שהדברים כוונו לכל שניים וחצי השבטים, וחלוקת השלל היא עם: 

 לשמור הנשים והטף והרכוש.""הם אשר נשארו בעבר הירדן 

 

 

 שניים וחצי השבטים פונים לדרכם: 

רֶּׁ  ט ר ְבאֶּׁ ה ֵמֵאת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִשֹלה ֲאשֶּׁ ט ַהְמַנשֶּׁ בּו ַוֵיְלכּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵשבֶּׁ ל ַוָישֻׁ ת אֶּׁ כֶּׁ ץ ְכָנַען ָללֶּׁ

ָזָתם  ץ ֲאחֻׁ רֶּׁ ל אֶּׁ ץ ַהִגְלָעד אֶּׁ רֶּׁ האֶּׁ ֹּאֲחזּו ָבּה ַעל ִפי ה' ְבַיד מֹּשֶּׁ ר נ  ֲאשֶּׁ

 ואז קורה הדבר הבא:

ט ַהְמַנשֶּׁ  י ץ ְכָנַען ַוִיְבנּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵשבֶּׁ רֶּׁ ר ְבאֶּׁ ל ְגִלילֹות ַהַיְרֵדן ֲאשֶּׁ ה ָשם ִמְזֵבַח ַעל ַוָיבֹּאּו אֶּׁ

ה  ַהַיְרֵדן ִמְזֵבַח ָגדֹול ְלַמְראֶּׁ

לפני שהם חוצים את הירדן, בצד של ארץ כנען, הם  -גדות הירדן  –אשר הם מגיעים לגלילות הירדן כ

 בונים מזבח גדול. מדוע?  אין כאן הסבר. נמשיך לקרוא, ולאט לאט נבין.

ט  יא ץ ַוִיְשְמעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹּר ִהֵנה ָבנּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵשבֶּׁ רֶּׁ ל מּול אֶּׁ ת ַהִמְזֵבַח אֶּׁ ה אֶּׁ ַהְמַנשֶּׁ

ר ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ל ֵעבֶּׁ ל ְגִלילֹות ַהַיְרֵדן אֶּׁ ַוִיְשְמעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִיָקֲהלּו ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִשֹלה  יב.  ְכַנַען אֶּׁ

ם ַלָצָבא  ַלֲעלֹות ֲעֵליהֶּׁ

 ? מדוע בני ישראל רצו לצאת להילחם בהם

בני ישראל פירשו את בניית המזבח כעבודה זרה, כהתנתקות מהמשכן בשילה ומעם ישראל. הנה, 

 החששות של יהושע מתממשים כל כך מהר!

אך לפני שעלה למלחמה נגד שניים וחצי השבטים, החליט העם לשלוח אליהם משלחת שתברר את 

פנחס בן אלעזר הכהן ונשיאי  –העניין. חברי המשלחת היו ההנהגה הרמה ביותר של עם ישראל 

 1השבטים )מעניין שיהושע אינו חבר במשלחת. אנו רואים כאן יוזמה של העם, הנהגה מתוך העם(. 

ת פִ  יג ץ ַהִגְלָעד אֶּׁ רֶּׁ ל אֶּׁ ה אֶּׁ ט ְמַנשֶּׁ ל ֲחִצי ֵשבֶּׁ ל ְבֵני ָגד ְואֶּׁ ל ְבֵני ְראּוֵבן ְואֶּׁ ן ַוִיְשְלחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל אֶּׁ יְנָחס בֶּׁ

לְ  ֹּאש ֵבית  יד.  ָעָזר ַהכֵֹּהןאֶּׁ ָחד ְלֵבית ָאב ְלכֹּל ַמטֹות ִיְׂשָרֵאל ְוִאיש ר ָחד ָנִׂשיא אֶּׁ ַוֲעָׂשָרה ְנִׂשִאים ִעמֹו ָנִׂשיא אֶּׁ

 ֲאבֹוָתם ֵהָמה ְלַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל

 משלחת זו מגיעה, ומביעה את הזעזוע מבניית המזבח:

ל ְבֵני ְראּוֵבן  טו   ץ ַהִגְלָעד ַוְיַדְברּו ִאָתם ֵלאמֹּרַוָיבֹּאּו אֶּׁ רֶּׁ ל אֶּׁ ה אֶּׁ ט ְמַנשֶּׁ ל ֲחִצי ֵשבֶּׁ ל ְבֵני ָגד ְואֶּׁ  ְואֶּׁ

ם ֵבאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ָלשּוב ַהיֹום ֵמַאֲחֵרי ה' ִבְבנֹוְת  טז ר ְמַעְלתֶּׁ ה ֲאשֶּׁ ם כֹּה ָאְמרּו כֹּל ֲעַדת ה' ָמה ַהַמַעל ַהזֶּׁ כֶּׁ

ם הַ  ם ִמְזֵבַח ִלְמָרְדכֶּׁ  יֹום ַבה' ָלכֶּׁ



בסיפור עכן. גם כאן, כמו  –: היכן כבר פגשנו בספר יהושע את המילה "מעל"? נשאל את התלמידים

אצל עכן, נראה שיש מעילה באמון של ה' ושל העם, מרד, חטא כבד. הקישור לסיפור עכן חשוב, כי 

 המשלחת עצמה מזכירה אותו בהמשך. 

ת ֲעו יז נּו ַעדֹּן ְפעֹור ֲאשֶּׁ ַהְמַעט ָלנּו אֶּׁ ֹּא ִהַטַהְרנּו ִממֶּׁ ף ַבֲעַדת ה' ר ל גֶּׁ ה ַוְיִהי ַהנֶּׁ  ַהיֹום ַהזֶּׁ

לא נתעמק בפסוק זה, כי התלמידים טרם למדו את חומש במדבר. נסביר רק, שהמשלחת מזכירה 

 חטא של עבודה זרה שחטאו בנ"י במדבר ושבעקבותיו נענשו במגפה קשה.

 נות שמעלה המשלחת:נקרא את הפסוקים הבאים, ונראה את הטע

ל ָכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְקצֹּף יח ם ִתְמְרדּו ַהיֹום ַבה' ּוָמָחר אֶּׁ בּו ַהיֹום ֵמַאֲחֵרי ה' ְוָהָיה ַאתֶּׁ ם ָתשֻׁ  ְוַאתֶּׁ

נשאל את התלמידים: אילו סיפורים בתנ"ך אתם מכירים, שבהם כל העם נענש למרות שרק חלק 

 ה' רצה להעניש את כל העם(חטאו? )סיפור עכן / בסיפור קורח, 

ר ָשַכן ָשם ִמְשַכן ה' ְוֵהָאֲחזּו ְבתֹוכֵ  יט ַזת ה' ֲאשֶּׁ ץ ֲאחֻׁ רֶּׁ ל אֶּׁ ם אֶּׁ ם ִעְברּו ָלכֶּׁ ַזְתכֶּׁ ץ ֲאחֻׁ רֶּׁ נּו ְוַאְך ִאם ְטֵמָאה אֶּׁ

ם ִמְזֵבַח ִמַבְלֲעֵדי ִמְזַבח  ם ָלכֶּׁ  ה' ֱאֹלֵקינּוּוַבה' ַאל ִתְמרֹּדּו ְואָֹּתנּו ַאל ִתְמרֹּדּו ִבְבנְֹּתכֶּׁ

כאן מעלה המשלחת השערה, שאולי השבטים בנו את המזבח מתוך תחושה שהאזור שלהם טמא, 

מכיוון שאין בו מרכז דתי )כמו המשכן(. תחושת הערבות ההדדית של עם ישראל הייתה כה חזקה, 

יים האחדות הייתה חשובה בעיניהם, עד כדי כך שכל שבט הסכים להקטין את נחלתו ולתת ממנה לשנ

 וחצי השבטים! העיקר שלא ימרדו בה'.

 והמשלחת מסיימת בתזכורת כואבת:

ֹּא ָגַוע ַבֲעו כ ָחד ל ף ְוהּוא ִאיש אֶּׁ ם ְוַעל ָכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָקצֶּׁ ַרח ָמַעל ַמַעל ַבֵחרֶּׁ ן זֶּׁ  ֹּנֹוֲהלֹוא ָעָכן בֶּׁ

 

הרי שגם אנחנו, הקוראים, במתח, מכיוון שבפסוק על בניית המזבח לא הופיע הסבר מדוע בנו אותו, 

 ואיננו יודעים מדוע בנו אותו שניים וחצי השבטים, וכיצד יגיבו להאשמות הקשות. נקרא:

ת ָראֵשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל כא ה ַוְיַדְברּו אֶּׁ ט ַהְמַנשֶּׁ  ַוַיֲענּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ֵשבֶּׁ

ונשאל את התלמידים האם לדעתם יש כבר כאן כיוון כדי נקרא את החלק הראשון של פסוק כ"ב, 

 להבין האם אכן התכוונו שניים וחצי השבטים למרוד בה' ולעבוד עבודה זרה, או לא:

ֵדַע ְוִיְׂשָרֵאל הּוא ֵיָדע-ל ֱאֹלִקים ה' ֵא -ֵא   ל ֱאֹלִקים ה' הּוא יֹּ

ו. נראה, אם כן, שאין הם פותחים בהכרזה שה' הוא האלוקים, וחוזרים פעם נוספת על הצהרה ז

ה' יודע את כוונתנו )שטהורה היא(, ותיכף נסביר אותה, וגם  –בכוונתם למרוד בה'! הם גם אומרים 

 עם ישראל ידע.

 הם ממשיכים:

ה ד ְוִאם ְבַמַעל ַבה' ַאל תֹוִשיֵענּו ַהיֹום ַהזֶּׁ רֶּׁ ִאם ְלַהֲעלֹות ִלְבנֹות ָלנּו ִמְזֵבַח ָלשּוב ֵמַאֲחֵרי ה' וְ  כג.  ִאם ְבמֶּׁ

 ָעָליו עֹוָלה ּוִמְנָחה ְוִאם ַלֲעׂשֹות ָעָליו ִזְבֵחי ְשָלִמים ה' הּוא ְיַבֵקש

ה' כבר יעניש אותנו. כמובן, במילים אלה הם מתכוונים להכחיש מכול וכול  –אם כוונתנו רעה 

ה. אם כן, בשביל שכוונתם למרוד בה'. אין כוונת מרד, ואין כלל כוונה להקריב קרבנות על המזבח הז

 מה הם בנו אותו?

ם ְוַלה' ֱאֹלֵקי כד ם ְלָבֵנינּו ֵלאמֹּר ַמה ָלכֶּׁ ֹּאְמרּו ְבֵניכֶּׁ ֹּאת ֵלאמֹּר ָמָחר י ת ז ֹּא ִמְדָאָגה ִמָדָבר ָעִׂשינּו אֶּׁ  ְוִאם ל

 . ִיְׂשָרֵאל

המזבח נבנה לא כדי להתנתק מעם ישראל, אלא בדיוק להיפך! מתוך חשש להתנתק. מחשש ש"מחר", 

 בעתיד, עם ישראל יטען, ששניים וחצי השבטים אינם חלק מעם ישראל. –לומר כ



והם ממשיכים ומסבירים, שהמזבח אינו מיועד להקרבת קרבנות, אלא הוא בתבנית המזבח שבמשכן 

 דווקא, כדי להראות את הקשר למשכן שבשילה. 

ק ַבה' ְוִהְשִביתּו ְבנֵ  כה ם ֵחלֶּׁ ת ַהַיְרֵדן ֵאין ָלכֶּׁ ם ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד אֶּׁ ת ּוְגבּול ָנַתן ה' ֵביֵננּו ּוֵביֵניכֶּׁ ם אֶּׁ יכֶּׁ

ת ה'  ֹּא אֶּׁ ֹּא ְלָזַבח כוָבֵנינּו ְלִבְלִתי ְיר ֹּא ְלעֹוָלה ְול ת ַהִמְזֵבַח ל ה ָנא ָלנּו ִלְבנֹות אֶּׁ ר ַנֲעׂשֶּׁ ֹּאמֶּׁ  ִכי ֵעד הּוא כז.  ַונ

ת ֲעבַֹּדת ה' ְלָפָניו ְבעֹּלֹוֵתינּו ּוִבְזָבֵחינּו ּוִבְשלָ  ם ּוֵבין דֹּרֹוֵתינּו ַאֲחֵרינּו ַלֲעבֹּד אֶּׁ ֹּאְמרּו ֵמינּוֵביֵנינּו ּוֵביֵניכֶּׁ ֹּא י  ְול

ק ַבה' ם ֵחלֶּׁ ם ָמָחר ְלָבֵנינּו ֵאין ָלכֶּׁ ֹּאְמרּו ֵאלֵ  כח.  ְבֵניכֶּׁ ר ְוָהָיה ִכי י ֹּאמֶּׁ ל דֹּרֵֹּתינּו ָמָחר ְוָאַמְרנּו ְראּוַונ  ינּו ְואֶּׁ

ם ַבח ִכי ֵעד הּוא ֵביֵנינּו ּוֵביֵניכֶּׁ ֹּא ְלזֶּׁ ֹּא ְלעֹוָלה ְול ר ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו ל ת ַתְבִנית ִמְזַבח ה' ֲאשֶּׁ  .אֶּׁ

 והם מסיימים שוב בהכחשה:

נּו ִלְמרֹּד ַבה' ְוָלשּוב ַהיֹום ֵמַאחֲ  כט    ֵרי ה' ִלְבנֹות ִמְזֵבַח ְלעָֹּלה ְלִמְנָחה ּוְלָזַבח ִמְלַבד ִמְזַבחָחִליָלה ָלנּו ִממֶּׁ

ר ִלְפֵני ִמְשָכנֹו                                                                                                       ה' ֱאֹלֵקינּו ֲאשֶּׁ

 

 

 מוכיחים שהוא לא נועד להיפרדות ולא להקרבת קרבנות:המלבי"ם טוען שמיקום המזבח וגודלו 

"סיפר כי בנו את המזבח בצד של כנען שהיא בצד הירדן המערבי, וזה מעיד עליהם שלא היה דעתם 

להיפרד מישראל שאם כן היו בונים בצד המזרחי, זאת שנית שתבניתו היה מעיד עליו שנבנה רק 

לא מעלות עד שנראה שלא היה רצון הבונים להקריב למראה לא לעולה וזבח, כי היה גבוה מאוד ב

 עליו רק לעשות אות וזכר וציון."

 

 

 המשלחת משתכנעת:

ר ִדְברּו ל ת ַהְדָבִרים ֲאשֶּׁ ר ִאתֹו אֶּׁ ֵהן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ְוָראֵשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֲאשֶּׁ   ְבֵני ְראּוֵבןַוִיְשַמע ִפיְנָחס ַהכֹּ

םּוְבֵני ָגד  ה ַוִייַטב ְבֵעיֵניהֶּׁ ל ְבֵני לא.  ּוְבֵני ְמַנשֶּׁ ל ְבֵני ָגד ְואֶּׁ ל ְבֵני ְראּוֵבן ְואֶּׁ ֵהן אֶּׁ ְלָעָזר ַהכֹּ ן אֶּׁ ר ִפיְנָחס בֶּׁ ֹּאמֶּׁ  ַוי

ת ְבנֵ  ם אֶּׁ ה ָאז ִהַצְלתֶּׁ ם ַבה' ַהַמַעל ַהזֶּׁ ֹּא ְמַעְלתֶּׁ ר ל ה ַהיֹום ָיַדְענּו ִכי ְבתֹוֵכנּו ה' ֲאשֶּׁ  י ִיְׂשָרֵאל ִמַיד ה'ְמַנשֶּׁ

מתפרשת כ"הצלה" של העם, וזה מדגיש שוב את העובדה, שאילו היו  -נשים לב: העובדה שלא מרדו 

 חלילה, מורדים, הם היו פוגעים לא רק בעצמם אלא בכל העם.

 

ֵהן ְוַהְנִׂשיִאים ֵמֵאת ְבֵני ְראּוֵבן ּוֵמֵאת  לב ְלָעָזר ַהכֹּ ן אֶּׁ ל ַוָיָשב ִפיְנָחס בֶּׁ ץ ְכַנַען אֶּׁ רֶּׁ ל אֶּׁ ץ ַהִגְלָעד אֶּׁ רֶּׁ ְבֵני ָגד ֵמאֶּׁ

ֹּא ָאְמרּו  לג.  ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוָיִשבּו אֹוָתם ָדָבר ַוִייַטב ַהָדָבר ְבֵעיֵני ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיָבְרכּו ֱאֹלִקים ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְול

ר ץ ֲאשֶּׁ ת ָהָארֶּׁ ם ַלָצָבא ְלַשֵחת אֶּׁ  ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד יְֹּשִבים ָבּה ַלֲעלֹות ֲעֵליהֶּׁ

 הפרק מסתיים בקריאת שם למזבח על ידי בני גד ובני ראובן:

 ַוִיְקְראּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַלִמְזֵבַח ִכי ֵעד הּוא ֵבינֵֹּתינּו ִכי ה' ָהֱאֹלִקים לד

 

 

 
 ולפעילות בכתה. הצעות להמחשה

  'ניתן לתלמידים לכתוב את  -שניים וחצי השבטים פונים לדרכם  –לאחר קריאת פסוק ט

מחשבותיהם של אנשים משניים וחצי השבטים בדרכם חזרה. על מה הם חושבים? מה משמח 

שיח בין -אותם? מה מעציב אותם? ְלמה הם מצפים? מפני מה הם חוששים? ניתן לכתוב זאת כרב

ה זו תוכל לעזור אחר כך בהבנת המניעים מספר אנשים, או כקומיקס עם בועות מחשבה. כתיב

 שלהם להקמת המזבח.



 

 

 

 

 

 

 

 

  ניתן להציג את השיחה בין המשלחת לבין שניים וחצי השבטים. חברי המשלחת יכולים לשים על

כל אחד איזה שבט הוא מייצג. כל דובר יציג טענה אחת, בלשון הפסוקים או  –עצמם סמל 

 במילים שלו.

  ,כדאי לבקש מהתלמידים לנסות להיזכר במקרה שבו הם היו בטוחים שהצד השני טועה/אשם

 ושיחה בין הצדדים פתרה את הבעיה ומנעה מריבה. התלמידים יספרו בעל פה או בכתב.

 

 

 שימוש במפה

בתחילת לימוד הפרק ובסופו, כדאי להראות לתלמידים במפה ולהזכיר להם היכן נמצאת נחלת שניים 

 מפת נחלת שניים וחצי השבטים באתר דעת:לאן הם עומדים לחזור. אפשר להיעזר ב -י השבטים וחצ

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/01.htm. 

 

 

 
 מסרים והפנמה: 

 

  בהבטחתם, והפרק נפתח בדברי שבח שניים וחצי השבטים עמדו  -עמידה בהבטחותהחשיבות

 להם מפי יהושע.

 רם חלק למאמץ משותף, ויש להעריך כל אחד שתש מלמדת, חלוקת השלל גם עם אנשי העורף

אלא גם את מי שעושה את מלאכתו נאמנה בעורף,  ,לא רק את מי שנמצא בתפקידים ה"נוצצים"ו

 מאחורי הקלעים.

  לתת לחלק מהעם להתנתק. כולם אחראים לגורל עם ישראל אינו מוכן  –ערך הערבות ההדדית

 כולם.

 ההחלטה לשלוח משלחת ולא  –עריכת בירור יכולה לפתור אי הבנות ולמנוע מאבקים מיותרים

 לצאת מיד למלחמה, מנעה מלחמת אחים שיסודה בהבנה מוטעית. 

 

 

 סיכום: 

בפרק זה ראינו את חזרת שניים וחצי השבטים לעבר הירדן המזרחי. חזרה זו לוותה בחששות הן 

מצדם והן מצד יהושע ושאר עם ישראל. המבחן הראשון להישארותם של שניים וחצי השבטים חלק 

עבר בהצלחה. בנקודה זו, יהושע מסיים להנחיל לכל השבטים את נחלותיהם,  –נאמן מעם ישראל 

 וא ייפרד מעם ישראל.ובקרוב ה

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/01.htm


 


