
 בס"ד

  שבעת השבטיםחלת נ יט-יהושע פרקים יח

 הקדמה למורה:

פרקי הנחלות שבספר יהושע מרובים בפרטים גיאוגרפיים. הנחייתנו הכללית בהוראת 

 הציגל מקומות, ואילו את פרטי הסגרת הסיפוריתהיא להתמקד במבכיתה ג פרקים אלו 

  בצורה כללית בלבד, ובאמצעים מוחשיים )מפה, משחק, פאזל(.

: בשל זקנת יהושע ציווה עליו עד לפרק יח את המסגרת הסיפוריתאפוא, , תארחזור וננ

וטל לאחר הגורל, מ  .)פרק יג( בטרם ימות, בגורל הקב"ה להקדים ולחלק את הארץ לשבטים

את  רשתשבט יהודה יצא ראשון ל. לצאת לשטחו ולהשלים את כיבוש נחלתועל כל שבט 

יצאו בני יוסף וגם  ואחרי טו(.-)פרקים ידנחלתו, ואף כבש ערים חזקות כחברון וקרית ספר 

  יז(.-)פרקים טזהם ירשו את חלקם 

השאלה הנשאלת היא:  מה עשו שאר השבטים? האם גם הם קמו לרשת את הארץ כמו 

 יהודה ויוסף?יהודה ויוסף? האם השפיעה עליהם מסירות הנפש של 

 נתרכז בפסוקים הראשונים של פרק יח.  בזאת פותח פרקנו.

 

ישיבה מהין שתי צורות התיישבות: במעבר הנקודת את חיש מעט מנסה להכפתיחה, נ

 (ארבעים שנהבמשך כפי שהיה )במחנה אוהלים סביב המשכן יושב גלגל, כאשר כל העם ב

 אדמה.עבודת הם בתים ומתבססים בשם בוני, ובכפרים עריםמשפחות בהתנחלות של אל 

? מה היה עד מהגלגל לנחלת השבטמה השתנה במעבר וכל לעשות זאת באמצעות שאלות: נ

את המעבר הזה? מה אומרים ההורים לילדים שלהם  יםעכשיו ומה קורה כעת? אלו רגשות מלוו

 ל המקום החדש והקבוע וכדו'.אעוברים בשעה ש

 מה משתנה ולחדש,  אלולמצב הישן,  מהם מתאימות אלו :, ולשאולתמונותב להשתמשאפשר 

  חקלאות, משכן, משפחה(מדבר מול )אהל מול בית,  מצ"ב לדוגמה. שבתמונותביחס לדברים 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



עבר הירדן 

 המזרחי

עבר הירדן 

 המערבי

שובו מעבר לנחלה השבטית. אנשיהם לא יהאם כן, יהודה ויוסף כבר עמוק בתוך התהליך של 

למהלך  יצטרפוהם גם למחנה הגדול של העם. מה קורה עם השבטים האחרים? האם 

 מתברר שלא. שאר השבטים דבקים במצב הקיים. ?בהתרוממות הרוח

 

ל א ֲהלּו כָּ קָּ ֵני ַויִּ ֵאל ֲעַדת בְּ רָּ שְּ ֹלה יִּ ם שִּ ינּו שָּ כִּ  ֹאֶהל מֹוֵעד  ֶאת ַוַישְּ

ֵניֶהם   פְּ ה לִּ שָּ בְּ כְּ ָאֶרץ נִּ הָּ  :וְּ

ֵאל ֲאֶשר ֹלא ב רָּ שְּ ֵני יִּ בְּ רּו בִּ תְּ ּוָּ קּו ֶאת ַויִּ לְּ ים חָּ טִּ בָּ ה שְּ עָּ בְּ ם שִּ תָּ  :ַנֲחלָּ

כל עוד עם ששימש  בגלגל, במקום זמניעד כה היה המשכן 

ישראל עסוק במלחמה ובכיבוש. כעת, עובר המשכן 

למקום קבוע בו עתיד להיות שנים רבות, לעיר שילה. 

הנביא מספר כי שילה יושבת בגבול נחלת בנימין ואפרים. 

)וצבאות כנען הרי כבר נפלו  כעת משנכבשה נחלת יוסף

 שילה.לגלגל מה, עבר המשכן בפני יהושע(

כמה שבטים נשארו נשלים את החשבון עם התלמידים: 

 נסמן )בערך( על מפה:ו  שלא נחלו את נחלתם?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתברר שההתלהבות וההתגייסות לכבוש את הארץ היו רק אצל שבטי יהודה ויוסף. שאר 

נחלותיהם והם נשארים  תא נחולמאמץ לנכונות להשבטים, שבעה במספר, אינם מפגינים 

)לשיקול דעת המורה האם להעלות עם התלמידים  מקובצים סביב המשכן בשילה.ישובים 

 מירושת נחלתם(סיבות אפשריות, מדוע נמנעו השבטים 

 מה עושה יהושע? שני דברים. נקרא את הפסוקים.

ַע ֶאל ג הֹושֻׁ ֵאל ַוֹיאֶמר יְּ רָּ שְּ ֵני יִּ ֶרֶשת ֶאת ַעד :בְּ בֹוא לָּ ים לָּ ַרפִּ תְּ ה ַאֶתם מִּ ֶכם  ָאנָּ ַתן לָּ ָאֶרץ ֲאֶשר נָּ הָּ

 ?!ֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם-א   ה'

ֶבט ד ים ַלשָּ שִּ ה ֲאנָּ ֹלשָּ ֶכם שְּ בּו לָּ ֵחם, הָּ לָּ ֶאשְּ  וְּ

מּו  יָּקֻׁ ָאֶרץ ,וְּ כּו בָּ ַהלְּ תְּ יִּ ם ,וְּ תָּ י ַנֲחלָּ פִּ ּה לְּ בּו אֹותָּ תְּ כְּ יִּ י ,וְּ ֹבאּו ֵאלָּ יָּ  :וְּ

ים ה קִּ ה ֲחלָּ עָּ בְּ שִּ ּה לְּ קּו ֹאתָּ ַחלְּ תְּ הִּ ה ַיֲעֹמד ַעל ,וְּ הּודָּ דּו ַעל יְּ ֶנֶגב ּוֵבית יֹוֵסף ַיַעמְּ בּולֹו מִּ ם  גְּ בּולָּ גְּ

פֹון צָּ  :מִּ

 ___ ,____ ,____ 1/2 2 

_______ 1 

________ 1 

  1/2 חצי מנשה 

 12 מספר השבטים:

  סה"כ נותרו:

 



ַאֶתם  ו בּו ֶאתוְּ תְּ כְּ ים תִּ קִּ ה ֲחלָּ עָּ בְּ ָאֶרץ שִּ ה  ,הָּ  ַוֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֵהנָּ

ֵני  פְּ ל ֹפה לִּ ֶכם גֹורָּ י לָּ יתִּ רִּ יָּ  "ֹלֵהינּו-א   ה'וְּ

 

הלא ה' נתן  גוער בשבטים ומזרז אותם להשלים את מצוות ירושת הארץ. יהושע ראשית, 

מקום מיוחד לכל שבט בארץ ישראל! אם כך, על אף  !לעם ישראל מתנה טובה ויקרה

דברים שראוי להתגבר בעבורם ולהתאזר בכח, כמו אריות! ולא  הרי שיששישנם קשיים, 

 להיות נרפים, ללא כח.   –"להתרפות" 

שלשה נציגים מיד משלחת: יהושע מצווה על שבעת השבטים להעמיד באופן מעשי, שנית, 

הארץ , כלומר: לשרטט את גבולות "ת הארץ"לכתוב א ,"שטחל"סיור יצאו מכל שבט אשר 

. חולקת לשבעה חלקיםמעל עריה, הריה ומקורות המים, כאשר היא  ,שנותרה לחלוקה

ואז, ורק אז, יפיל בגורל את  כתבויאת מה שיהושע מורה למשלחת להביא אליו לשילה 

 , וכל שבט יזכה באחד משבעת החלקים .ללושבעת החלקים ה

 

ון עם התלמידים: מדוע הורה יהושע על הפעולה הזו? במה היא יכולה לעזור לשנות כעת נד

 לאעזוב את שילה ולצאת פעולה, לאת המצב? מדוע יכולה פעולה זו להניע את השבטים ל

 נחלותיהם?

 

ומכאן נקרא את הביצוע בפועל של הוראת יהושע: המשלחת הורכבה, ואנשיה ביצעו את 

מכן ביצע יהושע את חלוקת הנחלות לשבעת השבטים הנותרים, אשר ציווה יהושע. לאחר 

 בשילה, על פי הגורל:

ַע ֶאת ח הֹושֻׁ ַצו יְּ ים ַוֵיֵלכּו ַויְּ שִּ ֲאנָּ מּו הָּ ֹתב ֶאת ַויָּקֻׁ כְּ ים לִּ כִּ ָאֶרץ ֵלאֹמר ַהֹהלְּ  :הָּ

כּו     ָאֶרץלְּ כּו בָּ ַהלְּ תְּ הִּ ּה ,וְּ בּו אֹותָּ תְּ כִּ שּובּו ֵאַלי  ,וְּ  וְּ

ל    ֶכם גֹורָּ יְך לָּ לִּ ֵני  ,ּוֹפה ַאשְּ פְּ ֹלה ,ה'לִּ שִּ  בְּ

ָאֶרץ  ט רּו בָּ ים ַוַיַעבְּ שִּ ֲאנָּ כּו הָּ  ַוֵילְּ

ים לְּ     רִּ בּוהָּ ֶלעָּ תְּ כְּ ים ַעלַויִּ קִּ ה ֲחלָּ עָּ בְּ  ֵסֶפר  שִּ

ַע ֶאל ַויָֹּבאּו ֶאל    הֹושֻׁ ֹלה יְּ  ַהַמֲחֶנה שִּ

ֵני  י פְּ ֹלה לִּ שִּ ל בְּ ַע גֹורָּ הֹושֻׁ ֶהם יְּ ֵלְך לָּ   ה'ַוַישְּ

ַחֶלק   ַע ֶאת ַויְּ הֹושֻׁ ם יְּ ֵני  שָּ בְּ ָאֶרץ לִּ םהָּ ֹקתָּ לְּ ַמחְּ ֵאל כְּ רָּ שְּ  :יִּ
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 מפת הנחלות

יט. זהו תיאור מורכב -לא נקרא את תיאור הגבולות והנחלות המופיעים בהמשך פרקים יח

נאמר לתלמידים כי זהו  כיוונים, פרטים טופוגרפיים ושמות מקומות.  -ומרובה בפרטים 

 השרטוט הגבולות והמקומות של כל אחד משבעת השבטים.-תוכן הפרק, והפרק שלאחריו 

, וננסה באמצעים הקרובים יותר לעולם הילדיםלא בקריאה, אלא  ן הפרקוכנעסוק בת אנו

לקרב את הדברים אל מושגים מוכרים, ואל ארץ ישראל של ימינו בה אנו גרים, חיים 

  ומטיילים.

בלשונית: "שייכו את  יישומון הגיאוגרפיאנו ממליצים לאפשר לתלמידים לשחק ב

ך של משחק, ורצון לשפר הנחלה". בדרך זו נרכש הידע על מיקומם של נחלות השבטים בדר

 מי שמעוניין יוכל לשחק גם בלשונית "שייכו את הערים". את מהירות הביצוע.

מקומות לבין השבטים המוצגים על מפת ו הבא ישנה הצעה להתאים בין משפטים עמודב

ניתן עוד חידות, שירים ותמונות.  עליהן, אפשר להוסיףו בלבד, אלו הצעות ארץ ישראל.

....." "מי חושבת שיש לה קרובי שבט ולשאול את התלמידים: "מי טייל בנחלת ףלהוסי

 משפחה שגרים בנחלת.." 

ו. ימינאת הקשר בין נחלות השבטים לבין אזורים ומקומות המוכרים בבאופן זה נראה 

הנחלות שחילק יהושע בשמותן שמות אזוריות שימרו את נוכל להראות גם כי מועצות 

  "עמק זבולון"."מטה בנימין" או שר", "מטה אכיום, כמו: 

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/tohen_digitali/isumon_geografi/2014062501512/Scos/index.html


   שבעת השבטים נחלת מי אני ומה שמי?             ?

 .התאימו בין שם השבט לתמונה או לאמרה המתאימה לו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

נחלתי היא בין נחלות 

 יהודה ויוסף

בעיר באר  נוזכיהידד! 

 שבע!

 

 נחל הירקון בידינו!

יש!! יש לנו חלק 

  בירושלים!

מלפני הקמת המדינה פועלת 

בנחלתנו חברת אוטובוסים 

 ששמה כשם השבט שלנו!

 שלנו!-תל אביב יפו 

 

את  אצלנו אוהבים לשיר

"..עם השמש הזורחת  השיר

 בחניתה ושוקעת באכזיב"! 

הערים שלנו נמצאות בתוך 

 נחלת יהודה

 

בינינו הר תבור עומד בגבול 

 לשבט זבולון. 

נחלתנו בצפון הרחוק ומגיעה 

 ! לבנוןהאל תוך 

 דן

 שמעון

 אשר

 ינפתל

 יששכר

 בנימין

 זבולון

במרומי ההרים 

הקרויים על שמי 

נמצאים היישובים 

עם, -מנרה, משגב

יקנעם שבתחומי נחלתי  יפתח ומרגליות

 הולכת ומתפתחת כיום, ב"ה! 



 נא-פסוקים מט יטפרק  פסוקי סיכום             

 נקרא את פסוקי הסיום, בהם נגלה מידע חדש, על מישהו נוסף שקיבל נחלה מיוחדת.

  מיהו האיש והיכן נחלתו?

 ?, בסוףאם מגיעה לו נחלה, מדוע הוא נוחל רק כעת

 

ֹחל מט נְּ ַכלּו לִּ בּוֹלֶתיהָּ  ֶאת ַויְּ גְּ ָאֶרץ לִּ ֵניהָּ נּו בְּ תְּ ן ַויִּ ַע בִּ יהֹושֻׁ ה לִּ ֵאל ַנֲחלָּ רָּ שְּ ם יִּ תֹוכָּ   נּון בְּ

י  ַעל נ נּו לֹו ֶאת ה'פִּ תְּ ָאל ֶאת נָּ יר ֲאֶשר שָּ עִּ ַנת הָּ מְּ ֶנה ֶאת תִּ בְּ ם ַויִּ יִּ רָּ ַהר ֶאפְּ יר ַוֵיֶשב  ֶסַרח בְּ עִּ הָּ

ּה   בָּ

ר ַהֹכֵהן  נא זָּ עָּ ֲחלּו ֶאלְּ ֹלת ֲאֶשר נִּ חָּ ןֵאֶלה ַהנְּ ַע בִּ יהֹושֻׁ ֵני וִּ ַמּטֹות בְּ ָאבֹות לְּ אֵשי הָּ רָּ ֵאל  נּון וְּ רָּ שְּ יִּ

ֵני  פְּ ֹלה לִּ שִּ ל בְּ גֹורָּ ַכלּו ֵמַחֵלק ֶאת ה'בְּ ָאֶרץ ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַויְּ  :הָּ

 

  

העיקרי בפרקנו עולה מפעולת יהושע אל מול השבטים המתרפים. יכולות להיות  המסר

סיבות רבות המונעות שבטים אלו מלעמוד במשימת הכיבוש: פחד, רצון להישאר סביב 

שבט. ל םחוסר במנהיגיאו המשכן, קושי במעבר מהמבנה הלאומי המוכר למבנה שבטי, 

ו נכנע לקושי זה והוא פועל בתקיפות להניע את השבטים לפעולה, הן בדברים ניהושע אינ

והן במעשה. הוא מבקש מהשבטים ללכת את הארץ "ברגלים", לעסוק בה, לכתוב אותה, 

התבצעה בדיוק אין הכתוב מתאר את כיצד ומתוך כך מפיל להם את נחלותיהם בגורל. 

ינתה את המציאות. בסוף תהליך שנמשך ירושת נחלות אלו, אך בסופו של דבר, פעולתו ש

אחרי מותו )כמתואר בשופטים פרק א( השבטים התיישבו בנחלותיהם ולא סביב משכן גם 

 שילה.

רפיון אל מול משימות קשות, גדולות וכבירות, בוודאי במישור הלאומי , מזמין את 

עשה. את ר את הערך הגדול שבמעשיו, ולזרז אותו למהבהיהמנהיגים להפיח רוח בעם, ל

 אלו עשה יהושע, זמן לא רב לפני מותו.

החיבור בין המסופר בספר יהושע על ההתנחלות בארץ ענין שני הכרוך בלימוד הפרק הוא 

 )!( שנה לבין מציאות חיינו בארץ ישראל, על נופיה ואתריה.3000לפני למעלה מ 


