
 יהושע פרק ט' –הגבעונים 

 (2מספר שיעורים: )

 

 הקדמה:

עד כה ראינו כיבוש של שתי ערים על ידי יהושע וצבאו: יריחו והעי. במלחמות אלה נחלו ישראל 

הרגו את אנשי העיר, לקחו את השלל ושרפו את העיר. כיבושים אלה התפרסמו   -ניצחון גדול 

בקרב כל יושבי הארץ ועוררו פחד מפני עם ישראל. עמי האיזור החליטו לנקוט בצעדים כדי למנוע 

 ישראל לנצח ולהשמיד גם אותם. מעם

 לעשות: ונראה מה החליט

ל א ל-ַוְיִהי ִכְשֹמַע כָּ דֹול אֶׁ ה ּוְבֹכל חֹוף ַהיָּם ַהגָּ ר ּוַבְשֵפלָּ הָּ ר ַהַיְרֵדן בָּ ר ְבֵעבֶׁ ִכים ֲאשֶׁ נֹון -ַהְמלָּ מּול ַהְלבָּ

ֱאֹמִרי ַהְכַנֲעִני ַהְפִרִזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי   :ַהִחִתי ְוהָּ

ד ב חָּ ה אֶׁ ֵאל פֶׁ ַע ְוִעם ִיְשרָּ ֵחם ִעם ְיהֹושֻׁ ו ְלִהלָּ    :ַוִיְתַקְבצּו ַיְחדָּ

 הם החליטו להתאחד למלחמה משותפת נגד ישראל מתוך תקווה שבכוחות משותפים יצליחו.

 

 טו(-גפסוקים יחידה א': התרמית וכריתת הברית )

, גבעון, החליטה גם היא לנקוט בפעולה כדי לשמור על עצמה מפני בני ישראל, אך הצעד עיר אחת

 של אנשי גבעון היה שונה: 

  נראה לתלמידים במפה את גבעון, הנמצאת לא רחוק מן הגלגל, מיריחו ומהעי.

להלן קישור למפת ערי הגבעונים מתוך אתר דעת. 

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh9.htm 

י: ג עָּ ַע ִליִריחֹו ְולָּ ה ְיהֹושֻׁ שָּ ר עָּ ְמעּו ֵאת ֲאשֶׁ  ְוֹיְשֵבי ִגְבעֹון שָּ

ם  ד ִלים ַלֲחמֹוֵריהֶׁ ה ַוֵיְלכּו ַוִיְצַטיָּרּו; ַוִיְקחּו ַשִקים בָּ ְרמָּ ה ְבעָּ ִעים ַוַיֲעשּו ַגם ֵהמָּ קָּ ִלים ּוְמבֻׁ ְוֹנאדֹות ַיִין בָּ

ִרים:  ּוְמֹצרָּ

ִדים: ה יָּה ִנקֻׁ ם יֵָּבש הָּ ם ֵצידָּ חֶׁ ם ְוֹכל לֶׁ לֹות ֲעֵליהֶׁ מֹות בָּ ם ּוְשלָּ אֹות ְבַרְגֵליהֶׁ לָּ לֹות ּוְמטֻׁ לֹות בָּ  ּוְנעָּ

 

 כבאים בשליחות אנשי עירם.  שליח. הם עשו עצמם –מלשון "ציר"  –"ויצטירו" 

 עצמם כהולכים בשליחות.רש"י: עשו 

   או מלאך, שהציר הוא ההולך בשליחות להביא מענה מלבי"ם: יש הבדל בין ציר ובין שליח 

 הצריכים להשיב שולחם דבר. בחזרה... הראו עצמם כאילו הם שלוחי מדינתם

 שיש להסביר:נוספים מושגים 

http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh9.htm
http://www.daat.ac.il/yehoshua/maps/yehosh9.htm


 כלי קיבול ליין, שעשוי מעור בעלי חיים – נאדות יין

 עם בקיעים, חורים  – מבוקעים

 קשורים )סביב הבקיעים, כדי לסתום אותם( – מצוררים

 דהויות – מטולאות

נקודות של  –הלחם שלקחו כצידה לדרך היה יבש ועבש. )ניקודים  – לחם צידם יבש היה ניקודים

 עובש(

 

כל דבר בנפרד )נעליים, נאד יין   -הגבעונים ניתן לתת לתלמידים לצייר את הציוד שהביאו איתם 

 וכו'( או )למי שמסוגל(  ציור שלם של משלחת הגבעונים.

)ובהמשך גם את השיחה בינם לבין יהושע רצוי להמחיז עם התלמידים את הגעת המשלחת הזו 

נבקש מראש מהתלמידים להביא בגדים ישנים, נעליים ותיקים קרועים  . לצורך כךובני ישראל(

 וכד'. 

כאשר נותנים לתלמידים להשתמש בהמחזה יש לכוון אותם על מנת שתהיה שותפות פעילה של  הערה:

תלמידים, הנובעת מהבנת התוכן. לפני שנבצע את ההצגה נבקש מהמציגים )אפשר שלא בנוכחות תלמידי 

 -הכיתה( לבחור באלו פסוקים הם ישתמשו, מה מייצגות הדמויות שאותם הם ממחיזים. לדוגמה: הגבעוני 

מה הגבעונים רוצים שיחשבו עליהם? )עייפים, באו מדרך רחוקה( האם יש משהו נוסף שניתן לומר על 

התנהגותם מהפסוקים? )אולי הם פוחדים?( כיצד מתנהג אדם שרוצה שיחשבו שבא מדרך רחוקה? איך 

כיצד  י ישראל: האם חושדים בהם?בנמנהלים שיחה עם אשר הגבעונים או כ הוא עומד? איך הוא מדבר?

כאשר מופיעה התרמית, כעס, הפתעה וכיו"ב. מה ההבדל בין התגובות של  –ובהמשך  מתחקרים אותם?

 הזקנים/בני ישראל וכדו'.

 הכנה זו הופכת את ההמחזה למבארת את התוכן, ואת התלמידים לשותפים פעילים.

 מה היתה מטרתם?תלמידים לשער: מדוע התחפשו כך הגבעונים? נבקש מה

 נמשיך לקרוא:ואז 

ל ַהַמֲחנֶׁה ו ַע אֶׁ ל ְיהֹושֻׁ ל ַוֵיְלכּו אֶׁ ל  בגלגל( עדייןנמצא המחנה של בנ"י נשים לב, ש) ַהִגְלגָּ יו ְואֶׁ ַוֹיאְמרּו ֵאלָּ

ה ִכְרתּו  אנּו ְוַעתָּ ה בָּ ץ ְרחֹוקָּ רֶׁ ֵאל  ֵמאֶׁ נּו ְבִריתִאיש ִיְשרָּ   .לָּ

להציג את עצמם כבאים מארץ רחוקה.  נעמוד עם התלמידים על כך, שמטרת התחפושת היתה

נסביר לתלמידים, שכל ארץ ישראל הובטחה )למרות, שכפי שראינו במפה, הם באו מאוד מקרוב(. 

לעם ישראל ולכן כל ערי הארץ וכל יושבי הארץ היו מיועדים לכיבוש ולהשמדה על ידי בני 

אף יותר מכיבוש וממוות, וישראל. על ידי הצגתם כבאים מרחוק קיוו הגבעונים להציל את עצמם 

 ישראל. להצליח לכרות ברית עם -מכך 

יתכן, שהגבעונים החליטו לנקוט בדרך ערמה זו ולא בחרו להתחבר לשאר יושבי הארץ שניסו 

להתאחד למלחמה נגד ישראל, כי פחדו כל כך מעם ישראל ולא האמינו בסיכוי לנצחו אפילו 

 בהתאחדות של כמה עמים יחד.

 

 

 למורה: 



פשטות דברי תואמת את הגבעונים שברית תיתכן רק אם הם באים מרחוק, של  המוצא חתהנ

לֹוםטז-יהתורה בדברים פרק כ',  יהָּ ְלשָּ אתָּ ֵאלֶׁ רָּ יהָּ ְוקָּ לֶׁ ֵחם עָּ ל ִעיר ְלִהלָּ ה  .: "ִכי ִתְקַרב אֶׁ .. ֵכן ַתֲעשֶׁ

ֵרי  ר ֹלא ֵמעָּ ְרֹחֹקת ִמְמָך ְמֹאד ֲאשֶׁ ִרים הָּ עָּ ל הֶׁ הְלכָּ ה ֵהנָּ ֵאלֶׁ ר ה' : ַהגֹוִים הָּ ה ֲאשֶׁ ֵאלֶׁ ַעִמים הָּ ֵרי הָּ ַרק ֵמעָּ

ה" ) מָּ ל ְנשָּ ה ֹלא ְתַחיֶׁה כָּ רמב"ן פירשו הרמב"ם וה (. אךרש"י שם וכפי שפירשֱאֹלקיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחלָּ

, היו כךשאלה מדוע, אם ל ציעו תשובותואכן הם ה ,שניתן לקרוא לשלום גם לערים הקרובות

 עם תלמידינו שבכיתה ג' לא ניכנס לעניין מורכב זה. .הגבעונים להתחפש צריכים

אל יהושע, אך גם  –"אליו"  –נבקש מהתלמידים למצוא בפסוק אל מי בדיוק מדברים הגבעונים 

"אל איש ישראל". נקודה זו בעלת משמעות כי לאורך כל הפרק נראה את הפעילות המקבילה של 

נראה ש"איש ישראל" הם "איש ישראל", "הנשיאים", "העדה" ) –יהושע ושל גורמים נוספים 

ברוב ספר יהושע אנו פוגשים את יהושע כמנהיג יחיד, ואילו בפרקנו אנו רואים  "הנשיאים"(

 שותפים נוספים בהנהגה.

. נקרא את הפסוקים בכנות דבריה וכוונותיה בנ"י חושדים במשלחת, והמשלחת מנסה לשכנע

ים לב תוך כדי הקריאה באילו מילים וטיעונים משתמשים הגבעונים כדי וננחה את התלמידים לש

 לשכנע את עם ישראל לכרות איתם ברית.

ה יֹוֵשב ְוֵאיְך ז ל ַהִחִּוי  אּוַלי ְבִקְרִבי ַאתָּ ֵאל אֶׁ ר ִאיש ִיְשרָּ ת  ַוֹיאמֶׁ ְכרָּ  . ְלָך ְבִריתאֶׁ

ְחנּווַ  ח  יָך ֲאנָּ דֶׁ ַע ֲעבָּ ל ְיהֹושֻׁ   ֹיאְמרּו אֶׁ

ֹבאּו ם ּוֵמַאִין תָּ ַע ִמי ַאתֶׁ ם ְיהֹושֻׁ ר ֲאֵליהֶׁ  ַוֹיאמֶׁ

יו ט  ץ ְר  ַוֹיאְמרּו ֵאלָּ רֶׁ יָך ְלֵשם ֵמאֶׁ דֶׁ אּו ֲעבָּ ה ְמֹאד בָּ יָךהחֹוקָּ מְ ִכי   ' ֱאֹלקֶׁ ַמְענּו שָּ ל שָּ ה עֹו ְוֵאת כָּ שָּ ר עָּ ֲאשֶׁ

ִים ֱאמֹ  י  ְבִמְצרָּ ה ִלְשֵני ַמְלֵכי הָּ שָּ ר עָּ ל ֲאשֶׁ ְך ְוֵאת כָּ לֶׁ ְשבֹון ּוְלעֹוג מֶׁ ְך חֶׁ לֶׁ ר ַהַיְרֵדן ְלִסיחֹון מֶׁ ר ְבֵעבֶׁ ִרי ֲאשֶׁ

רֹות ר ְבַעְשתָּ ן ֲאשֶׁ שָּ ל ַוֹיאמְ  יא   ַהבָּ ְך קְ  ֵבי ַאְרֵצנּו ֵלאֹמרֹיְש רּו ֵאֵלינּו ְזֵקיֵנינּו ְוכָּ רֶׁ ה ַלדֶׁ ם ֵצידָּ חּו ְביְֶׁדכֶׁ

ם אתָּ ם ַוֲאַמְרתֶׁ  ּוְלכּו ִלְקרָּ ם ֲאַנְחנּום ֲאֵליהֶׁ ה ִכְרתּו ַעְבֵדיכֶׁ נּו ְבִרית-ְוַעתָּ ם הִ  זֶׁה ַלְחֵמנּו יב  לָּ ְצַטַיְדנּו חָּ

ם ת ֲאֵליכֶׁ כֶׁ לֶׁ ֵתינּו ְביֹום ֵצאֵתנּו לָּ ִדים ה ִהֵנה יֵָּבשְוַעתָּ  ֹאתֹו ִמבָּ יָּה ִנקֻׁ ר  יג  ְוהָּ ה ֹנאדֹות ַהַיִין ֲאשֶׁ ְוֵאלֶׁ

ִשים ְך ְמֹאדְוִהֵנה ִהְתבַ   ִמֵלאנּו ֲחדָּ רֶׁ לּו ֵמֹרב ַהדֶׁ ֵלינּו בָּ ה ַשְלמֹוֵתינּו ּוְנעָּ עּו ְוֵאלֶׁ  .קָּ

 

 הגבעונים נוקטים במספר דרכי שכנוע:

  "מראש מוכנים לשמש כעבדים ואינם  –מכנים את עצמם "עבדיך",  "עבדיכם אנחנו

 דורשים שיוויון.

 .איזו  –)ניתן לשאול את התלמידים  טוענים שבאו לשם ה' כי שמעו על ניסיו ונפלאותיו

רחב.       –דמות נוספת בספר יהושע סיפרה על כך שניסי ה' לעם ישראל נודעו לכולם? 

ניתן להפנות את תשומת לב התלמידים לכך, שהגבעונים מזכירים ניסים שקרו   -ועוד 

ר מחוץ לארץ ישראל ואינם מזכירים ניסים שקרו לאחרונה בארץ ישראל, כמו נס מעב

 הירדן, כדי שלא ייחשדו כתושבי הארץ(.

 .מראים את הציוד היבש והבלוי כדי להוכיח שהם אכן באו מדרך רחוקה 

 מנהיגי העם משתכנעים:ואכן, 



ת ִפי  יד ם ְואֶׁ ִשים ִמֵצידָּ ֲאנָּ ָאלּו 'הַוִיְקחּו הָּ לֹוםַויַ  טו  ֹלא שָּ ַע שָּ ם ְיהֹושֻׁ הֶׁ ם ְבִרית  ֹרתַוִיכְ  ַעש לָּ הֶׁ לָּ

ם הֶׁ ְבעּו לָּ ם ַוִישָּ ה ְלַחיֹותָּ ֵעדָּ   .ְנִשיֵאי הָּ

הלקיחה מן הצידה מסמלת התקרבות וכריתת ברית. יהושע מבטיח לגבעונים להשאירם בחיים, 

ונשיאי העדה אף נשבעים להם. חשוב לשים לב למילים "ואת פי ה' לא שאלו" המסבירה את מקור 

חכם ומנוסה, וגם הזקנים ונשיאי העדה, צדיק, ם שיהושע מנהיג אפשר להסביר לתלמידי. הטעות

שואלים לו היו יכולתם מוגבלת ו ,עדיין .את האמת כפי כוחם ויכולתם לבררמהם מתאים אין ו

 .עיניהם. כולם צריכים סיעתא דשמיאאת הקב"ה מאיר היה באורים ותומים 

שהיו על אלעזר הכהן הגדול, או שיהושע  בעזרת האורים והתומים –איך יכלו לשאול את פי ה'? 

 כנביא היה פונה בשאלה אל ה'. אך זה לא נעשה.

 

 כז(-טזפסוקים יחידה ב': גילוי התרמית והתגובה לכך )

 כעבור שלושה ימים התגלתה התרמית:

ר טז ת יִָּמים ַאֲחֵרי ֲאשֶׁ ם ְבִרית ַוִיְשְמעּו ִכי  ַוְיִהי ִמְקֵצה ְשֹלשֶׁ הֶׁ ְרתּו לָּ יו ּוְבִקְרבוֹ כָּ ֵהם  ְקֹרִבים ֵהם ֵאלָּ

 .ֹיְשִבים

כיצד הם צופים בשלב זה, ולאחר שנתאר את גילוי התרמית, נשאל את התלמידים לדעתם: 

זה דיון  ויכוח.ביניהם שינהגו בני ישראל. התלמידים ודאי ישיבו תשובות שונות, ואולי אף יתעורר 

ה של הברית עם הגבעונים ועל קדושתה של יחדד את מה שנלמד בפסוקים הבאים על אי ההפםר

 השבועה בשם ה'.

אנו רואים את כאן ו מיד והגיעו אל ערי הגבעונים, ובני ישראל בוודאי כעסו מאוד, הם התארגנ

 גדלותם:

ם ַביֹום ַהְשִליִשייִ ַוִיְסעּו ְבֵני  יז ֵריהֶׁ ל עָּ ֵאל ַויָֹּבאּו אֶׁ ם ִגְבעֹון ְוַהכְ  ְשרָּ ֵריהֶׁ ִרים הִפירָּ ְועָּ  ּוְבֵארֹות ְוִקְרַית ְיעָּ

ֵאלְוֹלא ִהכּום  יח   ה בַ ִנְש ִכי  ְבֵני ִיְשרָּ ֵעדָּ ם ְנִשיֵאי הָּ הֶׁ ֵאל' ֱאֹלקהְבעּו לָּ  י ִיְשרָּ

עם  –למרות הכעס ולמרות שהשבועה ניתנה על סמך הונאה, ולכן יתכן שכלל אינה מחייבת 

 ישראל מקיים את השבועה. השבועה ניתנה בשם ה' והפרתה תהווה חילול ה'.

הרלב"ג: "והנה זאת השבועה אך על פי שהיתה בטעות לא הסכימו לעבור עליה כי יהיה בזה חילול 

 השם אצל הע"ג ויחשדו שאין יראת ה' בישראל"

 את הכעס מפנים כעת בני ישראל אל הנשיאים:

ה ַעל   ֵעדָּ ל הָּ  ַהְנִשיִאיםַוִיֹּלנּו כָּ

הנשיאים מסבירים, שאכן יש כאן שבועה בשם ה', והיא מחייבת, אך כדי לפייס את העם וכדי 

 להעניש את הגבעונים, הם קובעים, שהגבעונים אמנם יושארו בחיים אך יהיו עבדים לכל העדה. 



ל  יט ה ַהְנִשיִאיםַוֹיאְמרּו כָּ ֵעדָּ ל הָּ ל כָּ ם בַ ֲאנַ  אֶׁ הֶׁ ֵאל' ֱאֹלקֵ הְחנּו ִנְשַבְענּו לָּ ה ֹלא נּוַכל ִלְנֹגַע  י ִיְשרָּ ְוַעתָּ

ם הֶׁ ם כ  בָּ ם ְוַהֲחֵיה אֹותָּ הֶׁ ה לָּ ף  ֹזאת ַנֲעשֶׁ צֶׁ ֵלינּו קֶׁ ר  ַעלְוֹלא ִיְהיֶׁה עָּ ה ֲאשֶׁ ִנְשַבְענּו ַהְשבּועָּ

ם הֶׁ ם ַהְנִשיִאיםַויֹ  כא  לָּ ל  ְהיּו ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹשֲאֵביַויִ  יּוִיחְ  אְמרּו ֲאֵליהֶׁ ם ַמִים ְלכָּ הֶׁ ר ִדְברּו לָּ ה ַכֲאשֶׁ ֵעדָּ הָּ

 .ַהְנִשיִאים

למורה: הקביעה שהגבעונים יהיו חוטבי עצים ושואבי מים אינה מופיעה כאן כחלק ממילות 

, ועל כך ההיפוך(" )עם ו' ַוִיְהיּוההוראה שנתנו הנשיאים אלא מסופרת על ידי הכתוב בלשון עבר: "

מעיר הרד"ק: "והמקרא אחז דרך קצרה ואמר ויהיו בפתח הויו לשון עבר ויהיו כאשר דברו להם 

  הנשיאים וזה מעיד כי כן אמר להם הנשיאים."

 הנשיאים קבעו זאת, והכתוב מספר שדברי הנשיאים התקיימו. –כלומר 

ם הגבעונים. הוא שואל אותם יהושע נכנס כאן שוב לתמונה ורואה לנכון לדבר בצורה קשה ע

שעשו הכל  –למה רימו ואף מקלל אותם )"ארורים אתם"(. הפעם אומרים הגבעונים את האמת 

 מתוך פחד, והם מקבלים עליהם את הדין להיות חוטבי עצים ושואבי מים.

ם ֵלאֹמר: כב  ַע ַוְיַדֵבר ֲאֵליהֶׁ ם ְיהֹושֻׁ הֶׁ א לָּ נּו   ַוִיְקרָּ ם ֹאתָּ ה ִרִמיתֶׁ מָּ ם ְמֹאד לָּ ֵלאֹמר ְרחֹוִקים ֲאַנְחנּו ִמכֶׁ

ם ְבִקְרֵבנּו ֹיְשִבים ד ְוֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹשֲאֵבי ַמִים ְלֵבית  כג  ְוַאתֶׁ בֶׁ ם עֶׁ ֵרת ִמכֶׁ ם ְוֹלא ִיכָּ ה ֲארּוִרים ַאתֶׁ ְוַעתָּ

י    .ֱאֹלקָּ

יָך אֵ  כד דֶׁ ַגד ַלֲעבָּ ֵגד הֻׁ ַע ַוֹיאְמרּו ִכי הֻׁ ת ְיהֹושֻׁ ם ַוַיֲענּו אֶׁ כֶׁ ֵתת לָּ ה ַעְבדֹו לָּ ת ֹמשֶׁ יָך אֶׁ ה ה' ֱאֹלקֶׁ ר ִצּוָּ ת ֲאשֶׁ

ם ַוַנֲעֵשה  א ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתינּו ִמְפֵניכֶׁ ם ַוִנירָּ ץ ִמְפֵניכֶׁ ָארֶׁ ל ֹיְשֵבי הָּ ת כָּ ץ ּוְלַהְשִמיד אֶׁ ָארֶׁ ל הָּ ת כָּ תאֶׁ ר -אֶׁ בָּ ַהדָּ

ר כהַהזֶׁה  ָך ַכּטֹוב ְוַכיָּשָּ ה ִהְננּו ְביָּדֶׁ נּו ֲעֵשה ְוַעתָּ  ְבֵעינֶׁיָך ַלֲעשֹות לָּ

גּום  כו   ֵאל ְוֹלא ֲהרָּ ם ִמַיד ְבֵני ִיְשרָּ ם ֵכן ַוַיֵצל אֹותָּ הֶׁ ַע ַביֹום ַההּוא ֹחְטֵבי ֵעִצים  כזַוַיַעש לָּ ַוִיְתֵנם ְיהֹושֻׁ

ר קֹום ֲאשֶׁ ל ַהמָּ ה ּוְלִמְזַבח ה' ַעד ַהיֹום ַהזֶׁה אֶׁ ֵעדָּ ר. ְוֹשֲאֵבי ַמִים לָּ   ִיְבחָּ

 

יש לשים לב, שהנשיאים קבעו שהגבעונים יהיו חוטבי עצים ושואבי מים "לכל העדה" ואילו 

"לבית אלוקי". בפסוק האחרון בפרק כתוב שהם שימשו חוטבי עצים ושואבי מים  –יהושע קבע 

( שבהתחלה, כאשר  גם וגם. ניתן להסביר )וכך מסבירים הרד"ק והמלבי"ם –"לעדה ולמזבח ה'" 

 –המחנה היה בגלגל, עבדו עבור כל העדה, ואילו אחרי שנות הכיבוש והנחלה עבדו עבור בית ה' 

 המשכן ואח"כ המקדש.

  :אפשר לקרוא את הקטע במשחק תפקידים שבו כל קבוצת תלמידים קוראת תפקיד אחר

התלוננו על  -ההעד-קרין, יהושע, הנשיאים, הגבעונים, בני ישראל )מוזכר שבני ישראל

הנשיאים אך המילים שאמרו אינן מצוטטות. אפשר לבקש מהתלמידים לנסח את התלונה 

 בלשונם(.

  להמחשת התפקידים של חוטבי עצים ושואבי מים אפשר להראות את התמונות המופיעות

 בנספח.

 

  .חשיבות העמידה בדיבור, קיום הבטחה בכל מחיר 

 לה להביא לחילול ה' ואילו קיומה יביא לקידוש קדושתה של שבועה בשם ה', שהפרתה עלו

 ה'. 



 בטעות של כריתת הברית עם   מצד אחד בה המתונה. נקודה זו עולהחשיבות האיפוק והתגו

הגבעונים שיתכן שנבעה מפזיזות )פעולה מהירה בלי לשאול את ה'(, ומצד שני בכך שבנ"י 

 עוצרים את עצמם מלהרוג את הגבעונים.

המשך ההיאחזות של עם ישראל בארץ, אך הפעם הכנעת האויבים לא נעשתה  בפרק זה ראינו את

במלחמה אלא בכריתת ברית והפיכתם לעבדים. עם ישראל אמנם טועה בהתחלה מתוך שלא שאל 

את ה', אך בהמשך הפרק יש תיקון לקשר עם ה' בכך שבנ"י מביאים לקידוש ה' על ידי עמידתם 

 ם ישראל לגבעונים תעמוד במבחן בפרק הבא.בשבועה שנתנו בשם ה'. הברית בין ע

 

 )התמונות לקוחות מתוך ויקישיתוף( בשיטות מסורתיות תמונות של חטיבת עצים ושאיבת מיםנספח:  

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 


