בס"ד

תכנית לימודים שנתית – ספר יהושע
ספר יהושע הוא סיפור כניסתם של עם ישראל מן המדבר ' ֶאל ֶא ֶרץ נֹושָׁ בֶ ת' ובו מתגשמת הבטחת הקב"ה לישראלַ " :א ֲעלֶה ֶא ְתכֶם מֵ ֳענִי ִמצְ ַריִם ֶאל ֶא ֶרץ הַ כְ ַנ ֲענִי וְ הַ ִח ִתי וְ הָׁ אֱ מ ִֹרי וְ הַ פְ ִרזִ י
ודבָׁ ש" (שמות ג ,יז) .לכניסה זו – שני פנים :מחד ,הגשמת ייעודו של עם ישראל ומילוי הבטחת ה' לאבות האומה – ביישוב הארץ ,בנין המזבח ובמעמד
ְבוסי ֶאל ֶא ֶרץ זָׁבַ ת חָׁ לָׁבְ ,
וְ הַ ִחוִ י וְ הַ י ִ
הברית ומאידך – הנסיונות והאתגרים שבהורשת שבעת עמי כנען ,ובמפגש עם תרבות יושבי הארץ.
הספר קרוי על שמה של הדמות המרכזית בספר – יהושע בן נון ,משרת משה ,הנוטל מידיו את הנהגת בני ישראל ומוביל אותם בכיבוש הארץ מידי עמי כנען ובחלוקתה לשבטים.
פרקים א-יב :כיבוש הארץ ,המלחמות ( 22שיעורים)

א-ב:
ההכנות למעבר

( )5

ג-ה:
מעבר הירדן

( )4

ו-יב:
המלחמות

פרקים יג-כד :הישיבה בארץ ,הנחלות ( 13שיעורים)
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יג-כא:
פרקי הנחלות

( )5

כב:
שנים וחצי השבטים

( )2

כג-כד:
מות יהושע

( )6

התכנית השנתית התכנית השנתית מציעה חלוקה של שעות הנוגעת בכל הנושאים בספר ,עד לסיומו .רמת הפירוט משתנה בהתאם לנושא ובהתאמה לגיל  .חלקו הראשון של הספר
נלמד בצורה רציפה ,אך פרקי הנחלות נלמדים בצורה כללית בלבד .פרקים אלו מרובים בפרטים ובתיאורים גיאוגרפיים ואין צורך לקרוא אותם ,ולא להלאות בם את התלמידים .נסתפק
ב 4-5שיעורים כלליים לנושא הנחלות תוך שימוש בהמחשה ויזואלית – במפה .סה"כ השיעורים בהצעה – כ .35
בתכנית ישנה חלוקה בין שני סוגים של לימוד:
יחידות פסוקים הנלמדים כסדר  -הפסוקים מסומנים בהדגשה ,התלמידים לומדים את התכנים מתוך קריאה בספר .במתווה מופיעים פרטי התוכן המרכזיים ,המהווים את בסיס
היחידה .כל מורה מוזמן להוסיף להעמיק בידיעות ,במסרים ,ובמיומנות – על פי שיקול דעתו ובמסגרת הזמן העומד לרשותו.
יחידות פסוקים הנלמדים בבקיאות ( -הפסוקים מופיעים במתווה ללא הדגשת הגופן) תוכנם של הפסוקים הללו יוצג בהסבר כללי בלבד על ידי המורה ,תוך הפניה לפרטים/פסוקים
מסוימים בלבד.
דוגמה:
לימוד פסוק
בפסוק

הצגה כללית של
נושא ,והפניה
לפרטים
מסוימים

בעמודה השמאלית במתווה ישנן הצעות ונקודות למורה ,מהן יוכל לבחור ולהשתמש בהוראה לפי שיקול דעתו .אנו מזמינים מורים להוסיף ולהעשיר עמודה זו בהצעותיהם

בס"ד

ספר יהושע
נושא

פרק

מלחמת

פרק ו

מתווה מפורט ,המלחמות פרקים ו-יא

תכנים מרכזיים
ּומסֻ ג ֶֶרת' ,חומתה בצורה,
א-ה :הציווי על כיבוש יריחו :העיר – 'סֹ ג ֶֶרת ְ

המספר  7מופיע פעמים רבות בפרק .נבקש מהתלמידים לאתר אלו דברים בפרק קשורים

מלכה עז ,ואנשיה 'גיבורי חיל' .יריחו היא העיר הראשונה בכיבושי

למספר שבע 7 :כהנים  7 ,שופרות;  7ימים של הקפות  ,ביום השביעי –  7הקפות.

הארץ ויהושע מצווה מפי הגבורה על האופן הייחודי בו יילחם העם

תרשים הקרב ניתן לתלמידים פרטים המרכיבים את המחנה ונבקש

ְשי הַ ִמ ְלחָ מָ ה...פַ עַ ם
ביריחו :הקפות העיר – "וְסַ ב ֶֹתם אֶ ת הָ עִ יר כֹל אַ נ ֵׁ

מהם להתאים כל פריט למקומו בתרשים' :הארון'' ,כל אנשי

ֲשה ֵׁש ֶשת י ִָמיםּ...ובַ ּיֹום הַ ְש ִביעִ י ָתסֹ בּו אֶ ת הָ עִ יר ֶשבַ ע
אֶ חָ ת; כֹה ַתע ֶ
ְפעָ ִמים" סדר התנועה – הכהנים מובילים 'לפני הארון' בתקיעה
בשופרות ,ואחריהם  -העם (וכח ה'חלוץ' לפני הכהנים ,פס' ט) ; ביום

יריחו

נקודות והצעות להוראה

השביעי – הכהנים יתקעו בקרן ,העם יריע 'תרועה גדולה' ואז החומה
תיפול 'תחתיה'.

המלחמה'' ,כהנים'' ,שופרות'' ,החלוץ'' ,המאסף' .אפשר גם
להמחיז את סדר המחנה בכיבוש יריחו ,או לסדר על שולחן חול.
נשק לא קונבנציונאלי איזה סוג של אנשים יובילו קרב נגד מעוז מבוצר וקשה לכיבוש? את
ּיֹוב ִלים' .כיצד נלחמים עם
שֹופרֹות הַ ְ
כיבוש יריחו הובילו הכהנים ,וכלי הנשק בו אחזו היוְ '...
שופרות? ..מתברר ,שזהו ה'נשק' אשר הפיל את חומות יריחו .הכתוב מדגיש גם שהכהנים
נשאו את השופרות ' ִל ְפנֵׁי הָ אָ רֹון' .ארון הברית הוא מרכז המחנה ולא מתקני מלחמה
משוכללים ,כפי שהיו נוהגים אומות העולם .זה מה שסימן המלאך ליהושע' :עתה באתי'.
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הקב"ה עושה למען עם ישראל את המלחמה הראשונה על ארץ ישראל באופן ניסי.

ַויַעַ ל ָהעָ םִ ...איׁש נֶגְ ּדֹו נבקש מהתלמידים לדמיין כיצד נפלה חומת יריחו? לאחר מכן

ו-י :יהושע מוסר את דברי ה' לעם.

חֹומה ַת ְח ֶתיהָ ַוּיַעַ ל הָ עָ ם הָ ִע ָירה ִאיש נֶגְ ּדֹו' ,כלומר
נתבונן בתיאור הפסוק ' :ו ִַתפֹל הַ ָ
החומה שקעה תחתיה ונבלעה באדמה ,ללא מפולות אבנים .כך מצאו עצמם הלוחמים
עומדים אל מול אנשי יריחו' .איש נגדו' .אמנם בני ישראל ידעו זאת מראש ,ואילו אנשי

יא–יט :הקפות העיר :העם מקיף את העיר בסדר אשר ציווה אותו

יריחו לא דמיינו שכך יהיה ..ניתן להמחיז את איש יריחו נשען בבטחון על החומה

יהושע :בכל יום  -פעם אחת ,וביום השביעי  -שבע פעמים ,ולסוף

האדירה ,כאשר לפתע היא שוקעת לתדהמתו ,והוא נגלה חשוף ללוחם מבני ישראל..

ההקפה השביעית ,עם תקיעת השופר ,קורא יהושע' :הָ ִריעּו! כִ י נ ַָתן ה'

שוברים שתיקה אפשר לבקש מהתלמידים לדמיין שהם אנשי המלחמה השומעים את

לָ כֶם אֶ ת הָ עִ יר'! ; שתי האזהרות שנוספו טרם רגע הכיבוש .1 :העיר

ההוראות של יהושע ,רגע לפני נפילת החומות .מה הם שומעים מפיו? ראשית ,הלא יהושע

'חרם' ואין לקחת משללה ,אלא להביאו ל'אֹוצַר בֵׁ ית ה''  .2לשמור על

קֹולכֶם ְול ֹא יֵׁצֵׁ א ִמ ִפיכֶם
ציווה לנוע חרישית בכל ששת הימים – "ל ֹא ָת ִריעּו ְול ֹא ַת ְש ִמיעּו אֶ ת ְ

חיי רחב ובני ביתה.

ָּדבָ ר עַ ד יֹום אָ ְמ ִרי אֲ לֵׁ יכֶם הָ ִריעּו ,וַהֲ ִריעֹ ֶתם!" אם כן ,כעת בא הזמן! יהושע נותן את האות:
"הָ ִריעּו"! אולם ,מי שכרה אזניו שמע גם שני דברים חשובים נוספים .1 :לשים לב לשמור על
רחב ומשפחתה  .2דבר ה'חרם' ,האיסור החמור לקחת משלל יריחו.

כ-כה :גורל יריחו :הסבר כללי  -עם נפילת החומה עלה העם ' ִאיש נֶגְ ּדֹו'.

חֶ ֶרם! השורש ח,ר,ם מופיע מספר פעמים בפסוקים יז-יח .הוא ציווי המתייחס לשלל ומשמעו

לוחמי יריחו נהרגו ,והעיר נשרפה .רק רחב ומשפחתה נשארו בחיים 'כִ י

ְתה ָה ִעיר חֵׁ ֶרםִ ..ש ְמרּו ִמן הַ חֵׁ ֶרם ."..זהו אות,
כאן :הקדש .השלל לה' ,באופן מוחלט" :וְהָ י ָ

הֶ ְח ִביאָ ה אֶ ת הַ מַ ְלאָ כִ ים אֲ ֶשר ָשלַ ח יְהֹושֻ ע.

המסמל כי במלחמה זו בני ישראל אינם זכאים לראות עצמם נוטלי שלל כמנצחים ,כי

כו-כז :השבועהַ " :וּי ְַשבַ ע יְהֹושֻ עַ בָ עֵׁ ת הַ ִהיא לֵׁ אמֹר :אָ רּור הָ ִאיש ִל ְפנֵׁי ה'

מלחמה זו היא כולה מיד ה' ,בדרך נס ,ועל גם השלל 'חרם' לה' ,ויובא לאוצר בית ה'.

ּובצְ עִ ירֹו יַצִ יב
אֲ ֶשר יָקּום ּובָ נָה אֶ ת הָ עִ יר הַ ז ֹאת אֶ ת י ְִריחֹו! ִב ְבכֹרֹו ְיי ְַס ֶדנָהִ ,

יֹושבֶ ת',
חֹומה ִהיא ָ
איך לא נהרס בית רחב בפרק ב למדנו שבית רחב היה ' ְב ִקיר הַ חֹומָ ה ּובַ ָ

ְּדלָ ֶתיהָ !" שמעו של יהושע מתגדל בארץ.

אם כן ,שואל הרד"ק ,כיצד עדיין נראה חוט השני ,וכיצד לא נהרס הבית בשקיעת החומות?
והשיב " ,כי לא נפלה כל חומת העיר אלא מה שהיה מן החומה את פני העיר נגד מחנה ישראל

נפל ..ובית רחב הייתה בחומה מצד אחר שלא נפל ,"..ויש שביארו שרק החלק החיצוני שקע,
והאברבנאל כתב על הרד"ק.." :ואינו מתישב כי ישראל בסיבוב היו הולכים וכל החומה בסיבוב
נפלה ..אלא שקודם הנפילה בהיותם סובבים ראו המרגלים את תקוות חוט השני בחלון ביתה ונתנו

עיניהם בו ורשמוהו וכשעלה העם איש נגדו הלכו למקום ביתה עם היות כבר הבית פרוץ אין חומה"..
ארור האיש אשר יבנה את יריחו טעמים שונים נאמרו בדבר .דעת רבי יהודה במדרש
(במדב"ר פרשה יד) שדינה של יריחו כדין כל ראשית שמוקדשת לקב"ה ואסורה לשימוש אדם,
כתרומה וביכורים .והרמב"ם כתב ' :ולזה הטעם בעצמו החרים יהושע מי שיבנה יריחו לעולם
להיות המופת ההוא קיים עומד  -כי כל מי שיראה החומה ההיא שקועה בארץ יתבאר לו
שאין זה תכונת בנין שנהרס אבל נשקע במופת' (מו"נ ג ,נ)

תל יריחו נמצא ממש בתחום העיר יריחו ,ועל פי החפירות והממצאים הוא מזוהה אולי כתל
העתיק ביותר בתבל  .יריחו נבנתה חזרה כעיר ישראלית בימי אחאב על ידי חיאל בית האלי,
וקללת יהושע נתקיימה בו .כל בניו מתו .בנו הבכור מת כאשר הניח את יסודות העיר ,ובנו
הצעיר מת כאשר הציב את השערים' ,כִ ְדבַ ר ה' אֲ ֶשר ִּדבֶ ר ְביַד יְהֹושֻ עַ ִבן-נּון' (מל"א טז ,לד).
מצ"ב תמונה של תל יריחו מאתר ויקפדיה.

א-ו :המערכה הראשונה על העי :החטא :הכתוב מגלה את מה שטרם

מ.ע.ל .בתחילת פסוק א מופיע פעמיים השורש מ,ע,ל' .וַּיִ ְמעֲלּו...מַ עַ ל' .מושג זה חשוב

נודע ליהושע ,דבר החרם שלא נשמר – "וַּיִ ַקח עָ כָןִ ...מן הַ חֵׁ ֶרם" הריגול –

בהקשר של הפרק ,והוא גם מושג מוכר בחיי החברה .נוכל לתת לתלמידים לנסות לבאר

משלחת אנשים שנשלחו לרגל ולבחון את היעד מעריכה כי העי היא עיר
ֹלשת אֲ לָ ִפים ִאיש' .
שתיכבש ללא קושי .בהתאם לכך נשלחו 'כִ ְש ֶ
המלחמה – בפועל ,המלחמה היתה קשה ,ותוצאותיה מרות :אנשי העי
הניסו את בני ישראל ,הרגו בהם ,והמשיכו לרדוף אחריהם במורדות
מלחמת
העי
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פרק ז

ההר .מנוסה זו אף הטילה פחד נורא על בני ישראל – 'וַּיִ מַ ס ְלבַ ב הָ עָ ם,

מילה זו בכוחות עצמם .במעילה ,להבדיל מגניבה ,המועל מופקד בתחילה על הרכוש/ממון
בהיתר ,במסגרת סמכותו או תפקידו ,אלא שהוא מנצל מצב זה לצרכיו ולוקח מהם ,או עושה
ושלל רכוש ,אלא לאחר שנטלו
בהם שימוש ל עצמו .עכן עשה את תפקידו כאשר לחם ביריחו ָ
היה צריך ללכת עימו אל אוצר בית ה' .תחת זאת חמק לאוהלו ,חפר בו בור והטמין אותו
שם( .להרחבה על הקנית מיומנות ביאורי מילים ר' במסמך המיומנויות מיומנות מס) 2 .
ערבות הדדית בפסוק א נוקט הכתוב לשון רבים – וַּיִ ְמעֲלּו ְבנֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל ַמעַ ל" ומיד בהמשך

ֹלתיו ,וַּיִ ֹפל עַ ל פָ נָיו אַ ְרצָ ה
ַוי ְִהי ְלמָ יִם'! האבל והזעקה " -וַּיִ ְק ַרע יְהֹושֻ עַ ִש ְמ ָ

מיוחס החטא לעכן לבדו ' -וַּיִ ַקח עָ כָן בֶ ן כ ְַר ִמיִ ...מן הַ חֵׁ ֶרם' .אם כן ,מי מעל? עכן או כל בני

ֹאשם"
ִל ְפנֵׁי אֲ רֹון ה' עַ ד הָ עֶ ֶרב הּוא וְזִ ְקנֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל ַו ַּיעֲלּו עָ פָ ר עַ ל ר ָ

ישראל? בהמשך הפרק הדברים ברורים .עכן לבדו לקח מן החרם ,ואם כך עולה השאלה

ז-טו :תפילת יהושע – הסבר כללי של תוכן התפילה ,ושל תשובות ה':

במלוא חריפותה' :הָ ִאיש אֶ חָ ד יֶחֱ טָ א וְעַ ל כָל ָהעֵׁ ָדה ִת ְקצֹף'? (במד' טז ,כב) והתשובה היא כי

יהושע זועק על הדבר הקשה שארע .לא זו בלבד שבני ישראל הוכו אלא

ישנו קשר הדוק בין האדם לבין החברה בה חי וממנה מושפע .במקרים רבים מעשיו של

שכעת ,משראו עמי הארץ את ישראל במנוסתם ,יקומו ויכריתו אותם.

אדם צומחים מתוך אווירה ותודעה חברתית ,במישרין או בעקיפין .העובדה שהכתוב מייחס

בני ישראל יאבדו ולא יירשו את הארץ ,ושמו של הקב"ה יתחלל .תשובת

כאן את האחריות לכלל העם מלמדת כי זהו אחד מהמקרים הללו .וכן מנגד ,מעשה של אדם

ה' – " ֻקם לָ ְך! לָ מָ ה זֶה אַ ָתה נֹפֵׁ ל עַ ל-פָ נֶיך "?.החטא מצוי ביד בעם ,וגם
יתיְ ...וגַם לָ ְקחּו ִמן הַ חֵׁ ֶרם' ,ולפיכך על יהושע להכין
תיקונו' :עָ ְברּו אֶ ת ְב ִר ִ
את העם למחרת על מנת לבער את החרם "ל ֹא תּוכַל לָ קּום ִל ְפנֵׁי ֹאיְבֶ יך

אחד משפיע על הכלל .זהו אחד מן המקורות המלמדים על ענין הערבות המיוחדת שבין בני
ישראל אלו לאלו ,שהם כגוף אחד ממש .ובויק"ר פרשה דָ ' :שנָה ַר' ִש ְמעֹון בֶ ן יֹוחַ אי :מָ ָשל לִ ְבנֵׁי
קֹודחַ ַת ְח ָתיו .אָ ְמרּו לֹו חֲ בֵׁ ָריו :לָ מָ ה אַ ָתה
אָ ָדםֶ ,שהָ יּו נְ תּונִים ִב ְס ִפינָה .נָטַ ל אֶ חָ ד ֵׁמהֶ ם ַמ ְק ֵּׁדחַ ו ְִה ְת ִחיל ֵׁ
ּומצִ יפִ ין עָ לֵׁ ינּו
קֹודחַ ? אָ ְמרּו לֹוִ :מ ְפנֵׁי ֶשהַ מַ יִם עֹולִ ין ְ
עֹושה כְָך? אָ ַמר לָ הֶ םָ :מה ִאכְ פַ ת לָ כֶם ,ל ֹא ַת ְח ַתי אֲ נִי ֵׁ
ֶ

עַ ד הֲ ִס ְירכֶם הַ חֵׁ ֶרם ִמ ִק ְר ְבכֶם"

אֶ ת הַ ְס ִפינָה'

טז-יט :הסבר כללי  -יהושע עורך גורל למחרת .תחילה 'נלכד' שבט

שימוש במפה למלחמות בספר יהושע יש סדר גיאוגרפי ונוכל להשתמש במפה להבנה,

יהודה ,ואחר כך נערך גורל בין המשפחות ,ולאחר מכן על בתי האב

ולארגון הידע .יריחו שוכנת בבקעה על יד הירדן ,וכיד לכבוש את ארץ יש להתקדם מזרחה

ולבסוף נלכד עכן.
יא-כג :עכן מפרט את דבר המעילה .איתור הפרטים – בגד ('אַ ֶּד ֶרת')

אל הרכס ההררי ,שם שוכנת העי .באזור זה ישנם גם וואדיות רבים בין ההרים .מצ"ב מפת
האיזור באדיבות הוצ' 'ישקו העדרים' .במפה ניתן לראות את הסימון הטופוגרפי הכללי
באמצעות הצבעים השונים.

משובח וחתיכת זהב ,והיכן הוחבאו – ' ְטמּונִים בָ אָ ֶרץ ְבתֹוְך הָ אָ הֳ ִלי'.
כד-כו :ביעור החרם – רכושו של עכן נלקח ,ביחד עם דבר החרם ,אל
מקום סמוך' ,עֵׁ מֶ ק עָ כֹור' ,ונשרפים שם .עכן נהרג ובמקום מוקם 'גַל

אֲ בָ נִים גָדֹול עַ ד הַ ּיֹום הַ זֶה'.
בֹורי הַ חַ יִל' בלילה,
ֹלשים אֶ לֶ ף ִאיש גִ ֵׁ
א-ט :התחבולה :יהושע שולח ' ְש ִ

תכסיסי מלחמה פרק ח בספר יהושע מפורסם בזכות התיאור המפורט של תחבולת

בחסות החשכה ,להתמקם סמוך לעי  -לארוב 'לָ עִ יר מֵׁ אַ חֲ ֵׁרי הָ עִ יר'.

המלחמה שבו .יסודה בציווי ה' ליהושעִ ' :שים ְלך א ֵֹׁרב לָ ִעיר מֵׁ אַ חֲ ֶריהָ '! (פס' ב) .המשכה

תפקידו של האורב להיות ' ְנ ֹכנִים' במקומם עד למחרת היום ,כאשר יגיע
הכח העיקרי וימשוך את אנשי העי אל מחוץ לעיר .רק אז יפעל האורב:
פרק ח

ְהֹור ְש ֶתם אֶ ת הָ עִ יר...וְהָ יָה כְ ָת ְפ ְשכֶם אֶ ת הָ עִ יר
אֹורב ו ַ
'וְאַ ֶתם ָת ֻקמּו מֵׁ הָ ֵׁ
ַתצִ יתּו אֶ ת הָ עִ יר בָ אֵׁ ש'

בביצועה המפורט על ידי יהושע ובני ישראל .התיאור בפסוקים ארוך ומורכב ,ועל כן הוצעו
הפסוקים עיקריים ללימוד מתוך הכתוב ,כאשר את השאר המורה מסביר באופן כללי על פה.
כדי להבהיר את התכסיס מומלץ להשתמש בהמחשה .ניתן להקרין את פני השטח מאתר
התנך של מכללת הרצוג ,ולסמן תוך הוראת הפרק את מסלול התקיפה ,ואת מיקומם של
כוחות האורב ממערב לעיר .מצ"ב איור של הכוחות במלחמת העי .אפשר גם להכין 'שולחן

י-כט :מלחמת העי – הסבר כללי  -למחרת בבקר יוצא יהושע בראש

חול' – פלטת עץ עם מסגרת שעליה ניצור

הצבא העיקרי ,וחונה אל מול העיר .כאשר יוצאים אנשי העי לקראתם

מחול (או מחומרים חלופיים הניתנים

עושים עצמם ישראל נסים מפניהם ,וכך מושכים את אויביהם מחוץ

לרכישה) את דגם הקרקע ונמקם את

לערים " ְול ֹא נ ְִשאַ ר ִאיש בָ עַ י ּובֵׁ ית אֵׁ ל אֲ ֶשר ל ֹא יָצְ אּו אַ חֲ ֵׁרי י ְִש ָראֵׁ ל ."..אז
מתרחש המהפךַ " .וּי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל יְהֹושֻ עַ נְטֵׁ ה בַ כִ ידֹון אֲ ֶשר ְבי ְָדך אֶ ל הָ עַ י כִ י

הכוחות.

נוכל

להשתמש

בשולחן

זה

במקומות נוספים בספר יהושע ובספר

מעמד הר

ְבי ְָדך אֶ ְת ֶננָה"! האורב מגיח ממקומו ,מעלה את העיר באש ,ומטיל פחד

שופטים.

עצום על אנשי העי הלכודים בין שני הכוחות 'אֵׁ לֶ ה ִמזֶה וְאֵׁ לֶ ה ִמזֶה' .כל

מעמד הברכה והקללה הציווי על המעמד מופיע בספר דברים (כז ,ט-יד) .יש כאן ,אפוא,

אנשי העי נהרגים במלחמה ,ומלך העי נלכד ונתלה.

קיום של חובה עליה ציווה משה בעבר הירדן .התלמידים לא למדו חומש דברים ואין להיכנס

ל-לה :מעמד קבלת התורה :המזבח  -הקמת מזבח לה' לאחר הכניסה

גרזים והר
עיבל
() 1

כלל לפרטיה של פרשה זו ,אלא להורות את עיקר עניינה והוא :קיומו של מעמד לאומי עצום
של קריאה וקבלת התורה בעת הכניסה לארץ .בקבלה זו ישנה הצהרה על הקשר בין

לארץ ,והעלאת עולות ושלמים לה' להודות לה' על ירושתה ; כתיבת

הכניסה לארץ לבין חובת שמירת התורה ,שהיא התכלית והייעוד של עם ישראל בארץ

ֹשה' ,על אבנים.
תֹורת מ ֶ
התורה ' -ספר ' ִמ ְשנֵׁה ַ

ישראל .תיאור מפורט של המעמד מופיע במשנה במסכת סוטה (פרק ז משנה ה) ואפשר

המעמד קריאת דברי התורה על ידי יהושע ,כאשר כל העם "..ע ְֹמ ִדים

להמחיז את אופן קיומו המיוחד בכיתה ,באופן כללי.

ּומזֶה לָ אָ רֹון ֶנגֶד הַ כֹהֲ נִים הַ ְלוִּיִ ם...חֶ צְ יֹו אֶ ל מּול הַ ר גְ ִרזִ ים וְהַ חֶ צְ יֹו אֶ ל
ִמזֶה ִ
מּול הַ ר עֵׁ יבָ ל" ,נוכחים ושותפים בקבלת הדברים.

חז"ל דנים היכן ומתי קרה המעמד ,ובעקבותיהם רש"י ומפרשים נוספים למדים כי המעמד
ארע עוד קודם ,מיד לאחר מעבר הירדן ,ונכתב כאן 'על דרך מוקדם ומאוחר' .ואחרים ביארו
כי נכתב במקומו ,אחרי כיבוש העי ,משום שרק אז התאפשר לעם לקיים אותו ,וכך אנו
מציעים ללמוד את הדברים ,על פי סדר הופעתם בספר ,על מנת שלא לבלבל תלמידים.
המזבח בהר עיבל מומלץ להשתמש במפה ולהראות את המקומות הנזכרים בפרק  -הר
גרזים והר עיבל ,שני הרים גדולים במרכז השומרון ,ביניהם העיר שכם  .בשנות ה80
התקיימה סדרה של חפירות בהר עיבל ומנהל החפירה ,פרופ' אדם זרטל ז"ל ,זיהה באופן
ברור מזבח אבנים גדול הבנוי מאבני גוויל (אבנים בלתי מסותתות ,אשר לא הונף "עֲלֵׁ יהֶ ם
בַ ְרזֶל") .פרופ' זרטל קישר מיד את הממצא לנזכר בספר יהושע ,וקרא לאתר" :מזבח
יהושע" ,או" :המזבח בהר עיבל" .זוהי עדות יוצאת דופן וייחודית בקדמותה ,הקושרת בין
הארכאולוגיה של ארץ ישראל לבין הכתוב בתנ"ך.

א-ב :תגובת נגד :מעשי ישראל ממעבר הירדן ועד כיבוש העי עשו רושם

הצגה אחת גדולה ניתן להשתמש בהמחזה ככלי להוראת פרק ט (או בתיאטרון קריאה).

גדול על כל עמי כנען ,והם מתקבצים יחד להילחם בישראל ולעצור

המחזה היא כלי להבעת תוכן ע"י התרחשות אנושית מבוימת .כל הפרטים  -התפאורה,

אותם מלכבוש את הארץ.

המעשים ,הדברים ,האינטונציה  -צריכים להתאים לענין אותו רוצים להביע .בכל המחזה יש

ג-טו :התרמית :אנשי גבעון ,עיר גדולה וחזקה הסמוכה לעי ,שמעו את
מה שנעשה עם יריחו והעי ,ופחדו מאד ,וכדי להציל את עצמם החליטו
הגבעונים

פרק ט
()2

לסייע לתלמידים בהכנה ,במחשבה ,ובתכנון :מה המסר של הדמות? כיצד יעבור המסר
באמצעות הפעולות ,הדברים ואופן אמירתם? אלו רגשות מביעה הדמות? וכדו' .בפרקנו
שתי התרחשויות ניתנות להמחזה :הראשונה – הופעת הגבעונים ,המבקשים לטעת בלב

'בעָ ְרמָ ה'  -להטעות את יהושע בתחבולה ,כאילו אינם יושבי הארץ
לנהוג ְ

רואיהם את הרושם שהם שליחים מארץ רחוקה .בהכנת התלמידים נכוון לחשיבה :כיצד

 -ולגרום לו לכרות עימם ברית שלום והגנה; 'וַּיִ צְ טַ ּיָרּו' ,עשו עצמם

נראה איש אשר מגיע מ'ארץ רחוקה'? האם הליכתו רגילה? כיצד מדבר מי שרוצה לשכנע כי

שליחים של עם רחוק אשר באו לדבוק בעם ישראל אחרי ששמעו את

עשה דרך ארוכה לפגוש בעם הנערץ אשר א-לוקיו עושה לו ניסים? אלו רגשות מעבירים

נפלאות ה' .איתור פרטי ההטעיה :שקי החמורים ' -בָ ִלים' ,נאדות היין -

השליחים בדבריהם? כיצד נראים ישראל בתחילה ,כאשר הם מטילים ספק וכיצד נראים

ּומטֻ לָ אֹות'ָ ,ש ְלמֹות לבושם – 'בָ לֹות
ּומבֻ ָקעִ ים' ,הנעליים – 'בָ לֹות ְ
'בָ ִלים ְ

כאשר הם משתכנעים ,וכדו' .השניה – בזמן הגילוי ,המחזת התרעומת ודין ודברים שבין

עֲלֵׁ יהֶ ם' הלחם והמזון – 'יָבֵׁ ש הָ ָיה ִנ ֻק ִדים'; דברי הגבעונים :תחילה ִד ְברו

ישראל לגבעונים ,והמחזת תלונת העדה ,ודבריהם ,אל מול הנשיאים.

חֹוקה בָ אנּו ,וְעַ ָתה ,כִ ְרתּו לָ נּו ְב ִרית' ,ומשעלה חשדם
קצרה – 'מֵׁ אֶ ֶרץ ְר ָ

האם היה צורך בתרמית? יש מרבותינו הראשונים שפירשו כי מעשה הגבעונים לא היה

יֹושב'?  -פרטו את דבריהם בהרחבה
של ישראל – 'אּולַ י ְב ִק ְר ִבי אַ ָתה ֵׁ

נצרך ואילו היו באים להשלים עם בני ישראל היו מקבלים אותם בתנאי מס ועבדות .הרמב"ם

ֹלהיך כִ י ָש ַמ ְענּו
חֹוקה ְמאֹ ד בָ אּו עֲבָ ֶדיך ְל ֵׁשם ה' אֱ ֶ -
(פס' י-יד)' :מֵׁ אֶ ֶרץ ְר ָ

(הלכות מלכים ו ,ה) וכן הרמב"ן בפירושו לספר דברים (כ ,יא) הביאו את דברי רבותינו' :שלושה

ּולכּו
ידה לַ ֶּד ֶרְך ְ
ֹאמרּו אֵׁ לֵׁ ינּו זְ ֵׁקנֵׁינּו ְוכָל יֹ ְשבֵׁ י אַ ְרצֵׁ נּוְ ..קחּו ְבי ְֶדכֶם צֵׁ ָ
ָש ְמעֹוַ ..וּי ְ

כתבים שלח יהושע :הראשון שלח להם :מי שרוצה לברוח  -יברח .וחזר ושלח :מי שרוצה להשלים -

אתם וַאֲ מַ ְר ֶתם אֲ לֵׁ יהֶ ם עַ ְב ֵׁדיכֶם אֲ נ ְַחנּו וְעַ ָתה כִ ְרתּו לָ נּו ְב ִרית :זֶה לַ ְחמֵׁ נּו! חָ ם
ִל ְק ָר ָ

ישלים .וחזר ושלח :מי שרוצה לעשות מלחמה – יעשה' .אם כן ,מדוע נצרכו הגבעונים לתרמית?

ִהצְ טַ ּי ְַדנּו ֹאתֹו ִמבָ ֵׁתינּו...וְעַ ָתה ִהנֵׁה ,יָבֵׁ ש! ו ְָהיָה ִנ ֻק ִדים! וְאֵׁ לֶ ה נ ֹאדֹות הַ ַּייִן אֲ ֶשר

או שתחילה לא נענו לקריאה לשלום ,ובחרו במלחמה ,ומשחזרו בהם סברו כי עתה כבר לא

מֹותינּו ּו ְנעָ לֵׁ ינּו  -בָ לּוֵׁ ,מרֹב הַ ֶּד ֶרְך!
ִמלֵׁ אנּו חֲ ָד ִשים ,ו ְִהנֵׁה ִה ְתבַ ָקעּו! וְאֵׁ לֶ ה ַש ְל ֵׁ

יקבלו אותם ,או ,לדעת רמב"ן ,שיצאו לקראת ישראל טרם הגעת האגרת.

ְמאֹד! ; תגובת ישראל :העם משתכנע בראותו את הצידה ,יהושע כורת

הויכוח במרכזו של הפרק מתעורר ויכוח בין העדה לבין הנשיאים .העם אינו יכול להכות את

ברית לגבעונים ,והזקנים נשבעים שלא לפגוע בהם.

הגבעונים בשל שבועת הנשיאים ,והוא מתרעם על כךְ .." .ול ֹא ִהכּום ְבנֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל כִ י נ ְִש ְבעּו

טז-כז :גילוי התרמית :כעבור  3ימים התגלה כי האנשים שהגיעו
ּובאֵׁ רֹות ו ְִק ְריַת
למחנה באו מארבע ערים קרובות מאד :גִ ְבעֹון וְהַ כְ ִפ ָירהְ ,
יְעָ ִרים ,והם יושבי הארץ ,אך מכיון שכבר נשבעו להם לא פגעו בהם -

יאים אֶ ל כָל
ֹאמרּו כָל ַהנ ְִש ִ
יאים! ַוּי ְ
לָ הֶ ם ְנ ִשיאֵׁ י ָהעֵׁ ָדה בַ ה' אֱ ֹלהֵׁ י י ְִש ָראֵׁ ל :וַּיִ ֹּלנּו כָל הָ עֵׁ ָדה עַ ל ַה ְנ ִש ִ
הָ עֵׁ ָדה אֲ נ ְַחנּו נ ְִשבַ ְענּו לָ הֶ ם בַ ה' אֱ ֹ-להֵׁ י י ְִש ָראֵׁ ל וְעַ ָתה ל ֹא נּוכַל ִל ְנגֹ עַ בָ הֶ ם !"..ניתן להעמיד את
הבעיה לדיון בכיתה :הלא הברית הושגה בשקר ובמרמה ,ומדוע יש לשמור אותה? כהסבר
האברבנאל לטענת העם" :מן הדין שהשבועה או הברית אשר נעשה בטעות אינה כלום ,והיה אם כן

'אֲ נ ְַחנּו נ ְִשבַ עְ נּו לָ הֶ ם בַ ה' אֱ ֹ-להֵׁ י י ְִש ָראֵׁ ל ,וְעַ ָתה ל ֹא נּוכַל ִלנְגֹ עַ בָ הֶ ם!'.

בדין להורגם כאלו לא היה להם כלל לא שלום ולא ברית ולא שבועה "!?..מנגד ,מלמדים יהושע

תחת זאת עשו אותם חֹ ְטבֵׁ י עֵׁ צִ ים ְושֹאֲ בֵׁ י מַ יִם' למשכן.

והנשיאים ,עד כמה חמורה השבועה ,על אחת כמה וכמה השבועה בשם ה' ,ואין להפר
אותה .והאברבנאל כתב "מפני קידוש השם ,לבל יאמרו האומות אשר ישמעון את השמועה שנשיאי
ישראל עברו על שבועתם ,ושארית ישראל יעשו עולה וימצא בפיהם לשון תרמית"..

צֶדק
א-ז :חמשת מלכי האמורי תוקפים את גבעון :כאשר שמע אֲ ֹדנִיֶ -
מלך ירושלים כי העיר גבעון' ,עִ יר גְ דֹולָ ה' אשר ' ָכל אֲ נ ֶָשיהָ גִ ב ִֹרים' ,פנו
לבני ישראל לברית חסות ,שלח אל שליטי ארבע ערים גדולות – חברון,
ירמות ,לכיש ועגלון' :עֲלּו אֵׁ לַ י וְעִ זְ רֻ ִני'! חמשת המלכים עולים יחד 'הֵׁ ם
ְוכָל מַ חֲ נֵׁיהֶ ם' ומתקיפים את גבעון; יושבי גבעון שולחים שליחים ליהושע

מלחמת
מלכי

ְהֹושיעָ ה לָ נּו'! יהושע
לעזרה ' -אַ ל ֶת ֶרף י ֶָדיך מֵׁ עֲבָ ֶדיך עֲלֵׁ ה אֵׁ לֵׁ ינּו ְמהֵׁ ָרה ו ִ
פרק י

יוצא עם הצבא למלחמה.

()1-2

ח-טו :המלחמה והניסים הגדולים :יהושע זוכה לסיוע משמים בכל

הדרום

שלבי המלחמה .1 :בגבעון – יהושע יוצא עם צבאו 'כָל הַ לַ יְלָ ה עָ לָ ה ִמן-
הַ גִ ְלגָל' ומפתיע את מלכי האמוריִ '' .פ ְתאֹם' .הקב"ה מטיל מהומה

שימוש במפה פרק י מרובה באזכור מקומות .מומלץ להבהיר את תמונת ההתרחשויות
באמצעות מפה .מצ"ב ציון המקומות על שכבת המפה המקראית מתוך אתר התנ"ך:

במחנה האמורי ַ ' -ויְהֻ מֵׁ ם ה' ִל ְפנֵׁי י ְִש ָראֵׁ לַ ,ו ַּיכֵׁם מַ כָה גְ דֹולָ ה' .2 .בתוך

שבועה במבחן בפרק הקודם למדנו כי יהושע נשבע לגבעונים שלא יפגע בהם ,וכרת עימם

מנוסתם של מלכי האמורי מגבעון משליך עליהם הקב"ה את 'אַ ְבנֵׁי

ברית .כעת הגבעונים מותקפים על ידי מלכי הדרום ,והם פונים ליהושע לעזרה' :אַ ל ֶת ֶרף

הַ בָ ָרד' ,במורד בית חורון' ,אֲ בָ נִים גְ דֹלֹות ִמן הַ ָשמַ יִם'; פגיעת אבני הברד

י ֶָדיך ֵׁמעֲבָ ֶדיך'! האם ייענה יהושע לקריאתם לעזרה כדי לקיים את השבועה שהושגה

רבה 'מֵׁ אֲ ֶשר הָ ְרגּו ְבנֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל בֶ חָ ֶרב' .3 .כיון שהחל להחשיך ,יהושע

במרמה? אילו לא יתערב ,יוכו הגבעונים על ידי גורם שלישי ללא קשר לבני ישראל! ראשית,

חושש כי לוחמים רבים ינצלו את החשכה לחמוק 'אֶ ל עָ ֵׁרי הַ ִמ ְבצָ ר' ,אז

ה'ב ִרית' ,הכוללת התחייבות של הצד הריבון למתן
מתחוורת כאן משמעותה של שבועת ְ
הגנה לבן החסות .שנית ,אנו רואים עד כמה הקפיד יהושע בשבועתו ,ולא הפר את דבריו על

ציווה על השמש לעצור ולא לשקוע למשך 'יֹום ָת ִמים'ֶ ' :שמֶ ש ְבגִ ְבעֹון –

אף העורמה והרמיה ,אלא מילא את התחייבותו בנאמנות מוחלטת.

ּדֹום! ְוי ֵָׁרחַ ְבעֵׁ מֶ ק אַ ּיָלֹון'!...וַּיִ ּדֹם הַ ֶשמֶ ש ְוי ֵָׁרחַ עָ מָ ד עַ ד יִקֹ ם גֹוי ֹאיְבָ יו! .כך

ניתן להציג תחילה את הענין בכיתה כשאלה לדיון ,ולבקש מתלמידים להכין 'נייר עמדה',

יכלו בני ישראל למנוע את האמוריים מ'לָ בֹוא אֶ ל-עָ ֵׁריהֶ ם' ולהכותם 'מַ כָה

עצה ,ליהושע כיצד ישיב לשליחי הגבעונים .חשוב לא פחות  -לנמק את העמדה.

גְ דֹולָ ה ְמאֹד עַ ד תֻ מָ ם'.

ְול ֹא הָ יָה כַיֹום הַ הּוא ְלפָ נָיו וְאַ חֲ ָריו! העמדת השמש בגבעון בידי יהושע הוא נס ופלא כביר,

טז-כה :מעשה המערה במקדה :חמשת המלכים עצמם אותרו תוך כדי

אשר הכתוב מעיד כי לא היה כדוגמתו מעולםְ " :ול ֹא ָהיָה כַּיֹום הַ הּוא ְלפָ נָיו וְאַ חֲ ָריו ִל ְשמֹעַ ה'
ְבקֹול ִאיש"! אפשר שכל הכיתה תקרא אותו יחדיו תוך הדגשת העוצמה באמירת הפועל

הקרב 'נ ְֶח ְב ִאים בַ ְמעָ ָרה ְבמַ ֵׁק ָדה' ,אולם יהושע ציווה שלא להתעסק

"דום"' :שמש – בגבעון ,דום'!' ,וירח  -בעמק איילון'! וזהו דבר שלא היה כדוגמתו ,שאדם

עימם אלא' :גֹ לּו אֲ בָ נִים גְ דֹלֹות אֶ ל ִפי הַ ְמעָ ָרה וְהַ ְפ ִקידּו עָ לֶ יהָ אֲ נ ִָשים

יגזור מעצמו על השמש לשנות את טבעה.

ְל ָש ְמ ָרם' .רק בתום המערכה חזר יהושע למערה ו'סגר חשבון' עם

עמק איילון הוא עמק רחב בין הרי

חמשת המלכים במעמד גדול בו חיזק את שרי המלחמהַ ' :וּי ֹאמֶ ר אֶ ל-

ירושלים ובנימין לבין גבעות השפלה .מימיו

ארי הַ ְמלָ כִ ים הָ אֵׁ לֶ ה
ְשי הַ ִמ ְלחָ מָ הִ ...ק ְרבּו ִשימּו אֶ ת ַרגְ לֵׁ יכֶם עַ ל צַ ּוְ ֵׁ
ְקצִ ינֵׁי אַ נ ֵׁ

מתנקזים לנחל איילון .כיום נמצאים בו

ֲשה ה' ְלכָל ֹאיְבֵׁ יכֶם אֲ ֶשר
אַ ל ִת ְיראּו וְאַ ל ֵׁתחָ תּו! ִחזְ קּו ו ְִא ְמצּו! כִ י ָככָה ַיע ֶ

מספר יישובים ואתרים ,ביניהם :שעלבים,

אֹותם'
ָ
אַ ֶתם ִנ ְלחָ ִמים

משמר איילון ,מבוא חורון ו'פארק קנדה'.
העמק הוא נקודה אסטרטגית חשובה בין

כו-מ :הסבר כללי -הכתוב מתאר כי יהושע כבש והיכה כל אחת מערי

השפלה להרי ירושלים .מלבד מלחמת

המלכים אשר נלחמו בו ,וכאשר היכה את הערים הגדולות והחזקות

יהושע התפרסמו בו קרבות נוספים ':קרב

כבש למעשה את כל הדרום " -אֶ ת כָל הָ אָ ֶרץ הָ הָ ר וְהַ ֶנגֶב וְהַ ְשפֵׁ לָ ה

אמאוס' ,השלישי והמפורסם מבין קרבות

וְהָ אֲ ֵׁשדֹות"

המכבים ,ומבצע 'בן נון' במלחמת

מא-מג :סיכוםַ " :ו ַּיכֵׁם יְהֹושֻ עַ ִמ ָק ֵׁדש בַ ְרנֵׁעַ וְעַ ד עַ זָה...וְאֵׁ ת כָל הַ ְמלָ כִ ים

העצמאות  -להרחבת השליטה על הדרך

ָשב יְהֹושֻ עַ ְוכָל י ְִש ָראֵׁ ל עִ מֹו אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה הַ גִ ְלגָלָ ה"
הָ אֵׁ לֶ ה וְאֶ ת אַ ְרצָ םַ ...וּי ָ

לירושלים .בעקבות כך גם נקרא שמו של
אחד היישובים בעמק בשם כפר בן-נון .מצ"ב קישור לסרטון קצר על עמק איילון.

א-ט :המלחמה :למשמע המתרחש בדרום הארץ הזעיק יבין מלך חצור

'מלחמת עולם' מלחמת מלכי

ּומּיָם ,וְהָ אֱ מ ִֹרי וְהַ ִח ִתי
את מלכי האיזור ועימם את "הַ כְ ַנ ֲע ִני ִמ ִמזְ ָרח ִ

הצפון מיוחדת בהיקפה ,ובריבוי

ְבּוסי בָ הָ ר ,וְהַ ִחּוִ י ַתחַ ת חֶ ְרמֹון ..עַ ם ָרב כַחֹול אֲ ֶשר עַ ל ְשפַ ת
וְהַ ְפ ִרזִ י וְהַ י ִ

העצום של הכוחות שהשתתפו

הַ ּיָם לָ רֹב וְסּוס ו ֶָרכֶב ַרב ְמ ֹאד"; הקב"ה מחזק את יהושע; יהושע עושה
מסע מהיר עם הצבא ומפתיע את מלכי הצפון במחנה שלהם במי מרום,
לָ הֶ ם ָש ִריד...אֶ ת-סּוסֵׁ יהֶ ם עִ ֵׁקר וְאֶ ת מַ ְרכְ ב ֵֹׁתיהֶ ם ָש ַרף בָ אֵׁ ש'

במערב ,מהכנרת ,מבקעת הירדן,

הצפון

ממורדות החרמון ומהרי הגליל.
מספר הלוחמים שהגיע היה

מחוזות הצפון .מיוחד היה גורלה של חצור בהיותה יוזמת המלחמה -

עצום" :עַ ם ָרב כַחֹול אֲ ֶשר עַ ל

'אֶ ת חָ צֹור ְלבַ ָּדּה ָש ַרף יְהֹושֻ עַ '.

ְשפַ ת הַ ּיָם לָ רֹב" ,וכן הסוסים

כא-כג :כיבוש הענקים :אתגר מיוחד היה כיבוש יושבי הארץ הענקים,
()1

מלכי הערים המרכזיות נזעקו גם

' ִפ ְתאֹם' .הצבא העצום מפני יהושע ,אשר הכה אותו 'עַ ד ִב ְל ִתי ִה ְש ִאיר-

פרק יא

מלכי

לשדה המערכה במי מרום .מלבד
מלכים רבים נוספים :מחופי הים

י-כ :הסבר כללי – יהושע עובר מעיר לעיר ,וכובש את הערים ואת כל

מלחמת

בה .כל עמי כנען ,חברו יחד

נֹותר
ּומכֹל הַ ר י ְִש ָראֵׁ ל...ל ֹא ַ
ְהּודה ִ
ואף אותם הכרית יהושע ' ִמכֹל הַ ר י ָ
ֲענ ִָקים ְבאֶ ֶרץ ְבנֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל'.
קריאת פסוק הסיכום' :וַּיִ ַקח יְהֹושֻ עַ אֶ ת כָל הָ אָ ֶרץ כְ כֹל אֲ ֶשר ִּדבֶ ר ה' אֶ ל
ֹשה וַּיִ ְתנָּה יְהֹושֻ עַ ְלנַחֲ לָ ה ְלי ְִש ָראֵׁ ל כְ מַ ְח ְלקֹ ָתם ְל ִש ְבטֵׁ יהֶ ם וְהָ אָ ֶרץ ָש ְקטָ ה
מ ֶ
ִמ ִמ ְלחָ מָ ה'

ואמצעי המלחמה – "ְסּוס ו ֶָרכֶב
ַרב ְמ ֹאד".
פעולת אדם ופעולת שמים ה מלכים שהתכנסו במי מרום בוודאי לא ציפו שהמלחמה תיערך
למחרת בבקר אצלם ..הלא בני ישראל חנו בגלגל ,במרחק של קרוב ל 200ק"מ! התכנון ,מן
הסתם ,היה להתארגן ולצאת דרומה לתקוף את מחנה יהושע ,והנה ,תוך כדי ההתאספות
והתכנון נופל עליהם צבא יהושעִ ' ,פ ְתאֹם' ,בשטחי הכינוס .זוהי פעולה נועזת ומורכבת
הדורשת מאמץ רב .ועדיין יחסי הכוחות נוטים בבירור לטובת מלכי הצפון וצבאם ,אלא שכאן
יש התערבות וסיוע משמים ' ַוּיִ ְתנֵׁם ה' ְביַד י ְִש ָראֵׁ לַ ...ו ַּיכֻם עַ ד ִב ְל ִתי ִה ְש ִאיר לָ הֶ ם ָש ִריד'.
אתרי הצפון מי מאיתנו לא אוהב לטייל בצפון הארץ? הנה בפרקנו אנו למדים על הפעם
הראשונה בה כבש יהושע את כל חבלי הצפון .בפרקנו מוזכרים מקומות מוכרים כחוף דאר,
חצור ,הכנרות והחרמון .מוקד המערכה בחצור .מצ"ב קישור לטיפטיול בגן הלאומי חצור
הסוסים והמרכבות בפרק י למדנו כי יהושע ציווה על הקצינים לשים רגליהם על צווארי
המלכים במקדה .בפעולה מתבטא ביטול הפחד מפני האויב ,ושבירה סמלית של מקור כוחו.
בפרקנו נעשית פעולה דומה .כיום נשענת העוצמה הצבאית על מטוסים ,טנקים וארטילריה.
ית סּוס
בימי קדם ,נשענה העוצמה הצבאית על הסוס והרכב" :כִ י ֵׁתצֵׁ א לַ ִמ ְלחָ מָ ה עַ ל אֹ יְבֶ ך ו ְָר ִא ָ
ו ֶָרכֶב עַ ם ַרב ִמ ְמך ל ֹא ִת ָירא מֵׁ הֶ ם" (דברים כ ,א) .כנגד ריבוי 'סּוס ו ֶָרכֶב ַרב ְמאֹד' צבא מלכי
יהם ִת ְשרֹף בָ אֵׁ ש'.
הצפון אומר הקב"ה ליהושע' :אֶ ת סּוסֵׁ יהֶ ם ְתעַ ֵׁקר וְאֶ ת מַ ְרכְ ב ֵֹׁת ֶ

הסבר כללי של הפרק  -פעולת הכיבוש של יהושע השלימה את פעולת

שתי גדות לירדן התלמידים לא למדו עדיין את ספר במדבר ,ולכן נדרשת כאן השלמה .הם
אינם מכירים את מלחמתו של משה סיחון ובעוג ,שני מלכי האמורי .מלחמה זו היתה בשנה

סיכום
הכיבושים
() 1

הכיבוש של משה .בימי משה כבשו בני ישראל את הגלעד והבשן ' ְבעֵׁ בֶ ר

שלפני הכניסה לארץ ,ובה כבשו ישראל את עבר הירדן המזרחי ,מנחל ארנון הנשפך לים

הַ ּי ְַר ֵּׁדן ִמזְ ְרחָ ה' במלחמתם נגד שני מלכים אדירים – סיחון ועוג .כעת

המלח ועד החרמון .כדאי לחזור ולהראות לתלמידי במפה את נהר הירדן ,ולהזכיר כי גם

השלים יהושע את כיבוש חבלי הארץ ' ְבעֵׁ בֶ ר הַ ּי ְַר ֵּׁדן יָמָ ה' – חבלי הארץ

מעבר הירדן המזרחי היתה לעם ישראל נחלה עוד מימי משה .זוהי גם הקדמה חשובה

שממערב לירדן ,בהם  31מלכים.

לנושא הנחלות ,המתפרשות משני עברי הירדן.
ארץ עיר השם 'מלך' מתייחס הן למלך ארץ ,הן למלך של עיר מרכזית .אין לטעות ,אפוא,
ולחשוב שרשימת  31המלכים שקולה לרשימה של  31מלכי ארצות .מדובר ב 31מלכי ערים
גדולות וחזקות ,כל אחת במרחבה המקומי .לעמת זאת ,בעבר הירדן המזרחי מזכיר הכתוב
שני מלכים בלבד :סיחון ועוג ,מלכים חזקים מאד ששלטו על חבלי ארץ גדולים.
מפה ובה רשימת המלכים המופיעים בפרק יב ניתן לראות בקישור לאתר דעת .לשיקול דעת
המורה לקרוא את הרשימה ולתת לתלמיד להצביע במפה על מיקומה של העיר הנזכרת.
לפני ואחרי לא מזמן עמדנו בלימוד פרק א ,מעבר הירדן המזרחי ,לפני הכניסה לארץ .נוכל
לנסות 'להיזכר' בתחושות מאז ,של האנשים והנשים ,הנערות והנערים העומדים לפני
הכניסה לארץ חדשה ובה ערים בצורות ומלכים עצומים .כמה חיזוק ועידוד נדרשו ליהושע
ולעם .והנה ,כעבור פרק זמן  ,הושלמו המלחמות הגדולות ,והארץ נכבשה לפני בני ישראל.
הסיכום ,אפוא ,הוא גם נקודת ציון המאפשרת דיון בכוחה ומשמעותה של האמונה.
פעילות סיכום פרק יא חותם סדרה של ארבע מלחמות בספר יהושע ,ובפרק יב נוספת
רשימת המלכים .פעילות סיכום ליחידת המלחמות נמצאת בסוף יחידת הלימוד לפרק יא,
המוצעת באתר.

