
 ד' –יהושע פרקים ג'  –חציית הירדן 

 

הקדמה: עד כה ראינו את הציווי של ה' ליהושע )בפרק א'( ואת החיזוק שהוא מקבל 

זק ואמץ( מה' ומשנים וחצי השבטים. ראינו גם את החיזוק שמקבל יהושע מן )ח

 המרגלים המספרים לו מה מרגישים הכנענים.

 מוכן לכניסה לארץ. והעם מתחיל במסע לכיוון הארץ.  כעת הכל

 היציאה למסע

 

ם( א)  כֵּ עַ  ַוַישְׁ הֹושֻׁ עּו ַבֹבֶקר יְׁ סְׁ ים ַויִּ טִּ ַהשִּ ן ַעד ַויָֹּבאּו מֵּ דֵּ ל הּוא ַהַירְׁ כָּ י וְׁ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ נּו יִּ לִּ ם ַויָּ  שָּ

 :ַיֲעֹברּו ֶטֶרם

י( ב) הִּ ה ַויְׁ צֵּ קְׁ ֹלֶשת מִּ ים שְׁ רּו יָּמִּ ים ַוַיַעבְׁ רִּ ֶקֶרב ַהֹשטְׁ  :ַהַמֲחֶנה בְׁ

ַצּוּו( ג) ם ֶאת ַויְׁ עָּ ֶכם לֵּאֹמר הָּ אֹותְׁ רְׁ ת כִּ ית ֲארֹון אֵּ רִּ יֶכם' ה בְׁ ים ֱאֹלהֵּ ַהֹכֲהנִּ ם וְׁ יִּ וִּ ים ַהלְׁ אִּ ַאֶתם ֹאתוֹ  ֹנשְׁ  וְׁ

עּו סְׁ ֶכם תִּ קֹומְׁ מְׁ ֶתם מִּ יו ַוֲהַלכְׁ  :ַאֲחרָּ

חֹוק ַאְך( ד) ֶיה רָּ הְׁ יֶכם יִּ ינֵּ יו בֵּ ינָּ ם ּובֵּ ַפיִּ ַאלְׁ ה כְׁ ה ַאמָּ דָּ בּו ַאל ַבמִּ רְׁ קְׁ יו תִּ לָּ ַמַען אֵּ עּו ֲאֶשר לְׁ דְׁ  ַהֶדֶרְך ֶאת תֵּ

כּו ֲאֶשר לְׁ ּה תֵּ י בָּ ֶתם ֹלא כִּ מֹול ַבֶדֶרְך ֲעַברְׁ תְׁ שֹום מִּ לְׁ  ס: שִּ

 

 . ארון הבריתכדי לצאת למסע, הולכים בני ישראל בעקבות 

הארון והמשכן, כדאי להסביר כאן מהו ארון הברית משום שהוא עוד יחזור למרות שלא למדנו על ]

גם בכיבוש יריחו. מן הסתם הילדים שמעו על לוחות הברית שמשה הוריד מהר סיני. את הלוחות 

ועם ישראל  הארון הולך בראש העם[. הללו שמו בתוך ארון קודש שרק הכוהנים יכולים לגעת בו.

 בעקבותיו. הולך מאחור 

 

 בל... מה צריך לקרות לפני שנכנסים לארץ? א

 נסתכל במפה

איפה העם? איפה ארץ ישראל? מה צריך לעבור על מנת להכנס לארץ? צריך לחצות את 

 הירדן

איך מעבירים את כל העם את הירדן שהוא נהר זורם כשכל העם צריך לעבור )אנשים, 

 נשים, ילדים, רכוש, חמורים, גמלים וכו'?( 

 

 תיאור הנס של מי הירדן 

 

עַ  ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( ז)  הֹושֻׁ ל ַהֶזה ַהיֹום יְׁ ָך ָאחֵּ י ַגֶדלְׁ ינֵּ עֵּ ל בְׁ ל כָּ אֵּ רָּ שְׁ עּון ֲאֶשר יִּ י יֵּדְׁ י ַכֲאֶשר כִּ יתִּ יִּ  הָּ

ם ֶיה ֹמֶשה עִּ ְך ֶאהְׁ מָּ  :עִּ

ה( ח) ַאתָּ ַצֶּוה וְׁ ים ֶאת תְׁ י ַהֹכֲהנִּ אֵּ ית ֲארֹון ֹנשְׁ רִּ ֹבֲאֶכם לֵּאֹמר ַהבְׁ ה ַעד כְׁ צֵּ י קְׁ ן מֵּ דֵּ ן ַהַירְׁ דֵּ  ַבַירְׁ

 פ: ַתֲעֹמדּו

עַ  ַוֹיאֶמר( ט) הֹושֻׁ י ֶאל יְׁ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ ה ֹגשּו יִּ נָּ עּו הֵּ מְׁ שִּ י ֶאת וְׁ רֵּ בְׁ יֶכם' ה דִּ  :ֱאֹלהֵּ

עַ  ַוֹיאֶמר( י) הֹושֻׁ ֹזאת יְׁ עּון בְׁ דְׁ י תֵּ ל כִּ ֶכם ַחי אֵּ בְׁ רְׁ קִּ ש בְׁ הֹורֵּ יש וְׁ יֶכם יֹורִּ נֵּ פְׁ י ֶאת מִּ ַנֲענִּ ֶאת ַהכְׁ י וְׁ תִּ ֶאת ַהחִּ  וְׁ

י ּוִּ ֶאת ַהחִּ י וְׁ זִּ רִּ ֶאת ַהפְׁ י וְׁ שִּ גָּ רְׁ י ַהגִּ ֱאֹמרִּ הָּ י וְׁ בּוסִּ ַהיְׁ  :וְׁ

נֵּה( יא) ית ֲארֹון הִּ רִּ ל ֲאדֹון ַהבְׁ ָאֶרץ כָּ ר הָּ יֶכם ֹעבֵּ נֵּ פְׁ ן לִּ דֵּ  :ַבַירְׁ



ה( יב) ַעתָּ חּו וְׁ ֶכם קְׁ י לָּ נֵּ ר שְׁ שָּ יש עָּ י אִּ טֵּ בְׁ שִּ ל מִּ אֵּ רָּ שְׁ יש יִּ ד אִּ יש ֶאחָּ ד אִּ ֶבט ֶאחָּ  :ַלשָּ

יָּה( יג) הָּ נֹוחַ  וְׁ י ַכפֹות כְׁ לֵּ ים ַרגְׁ י ַהֹכֲהנִּ אֵּ ל ֲאדֹון' ה ֲארֹון ֹנשְׁ ָאֶרץ כָּ י הָּ מֵּ ן בְׁ דֵּ י ַהַירְׁ ן מֵּ דֵּ תּון ַהַירְׁ רֵּ כָּ ם יִּ  ַהַמיִּ

ים דִּ ה ַהֹירְׁ לָּ עְׁ מָּ לְׁ דּו מִּ ַיַעמְׁ ד נֵּד וְׁ  :ֶאחָּ

י( יד) הִּ ֹסעַ  ַויְׁ נְׁ ם בִּ עָּ יֶהם הָּ ָאֳהלֵּ ן ֶאת ַלֲעֹבר מֵּ דֵּ ים ַהַירְׁ ַהֹכֲהנִּ י וְׁ אֵּ ָארֹון ֹנשְׁ ית הָּ רִּ י ַהבְׁ נֵּ פְׁ ם לִּ עָּ  :הָּ

בֹוא( טו) י ּוכְׁ אֵּ ָארֹון ֹנשְׁ ן ַעד הָּ דֵּ י ַהַירְׁ לֵּ ַרגְׁ ים וְׁ י ַהֹכֲהנִּ אֵּ ָארֹון ֹנשְׁ לּו הָּ בְׁ טְׁ ה נִּ צֵּ קְׁ ם בִּ יִּ ן ַהמָּ דֵּ ַהַירְׁ א וְׁ לֵּ ל ַעל מָּ  כָּ

יו דֹותָּ י ֹכל גְׁ מֵּ יר יְׁ צִּ  :קָּ

דּו( טז) ם ַוַיַעמְׁ ים ַהַמיִּ דִּ ה ַהֹירְׁ לָּ ַמעְׁ לְׁ מּו מִּ ד נֵּד קָּ ק ֶאחָּ חֵּ ֹאד ַהרְׁ ם באדם מְׁ ָאדָּ יר מֵּ עִּ ַצד ֲאֶשר הָּ ן מִּ תָּ רְׁ  צָּ

ים דִּ ַהֹירְׁ ה יָּם ַעל וְׁ בָּ ֲערָּ תּו ַתמּו ַהֶמַלח יָּם הָּ רָּ כְׁ ם נִּ עָּ הָּ רּו וְׁ בְׁ יחוֹ  ֶנֶגד עָּ רִּ  :יְׁ

דּו( יז) ים ַוַיַעמְׁ י ַהֹכֲהנִּ אֵּ ָארֹון ֹנשְׁ ית הָּ רִּ ה' ה בְׁ בָּ רָּ תֹוְך ֶבחָּ ן בְׁ דֵּ ן ַהַירְׁ כֵּ ל הָּ כָּ ל וְׁ אֵּ רָּ שְׁ ים יִּ רִּ ה ֹעבְׁ בָּ רָּ  ֲאֶשר ַעד ֶבחָּ

ל ַתמּו ן ֶאת ַלֲעֹבר ַהגֹוי כָּ דֵּ  :ַהַירְׁ

 

 כדאי להעמיד את הילדים בכתה ולהציג את האירוע. 

ייצגים את הכוהנים נושאי הארון, חלק מן הילדים הם עם ישראל חלק מן  הילדים מ

גים את המים היורדים מצפון לדרום וחלק שהולך בעקבות הארון, חלק מן הילדים מייצ

 –מן הילדים מייצגים את שנים וחצי השבטים שעוברים אחרונים )עליהם נקרא בפרק ד' פסוק י"ב 

  י"ג, כדאי לקרוא אותם ברצף הנוכחי, משום שבהמשך סדר האירועים עשוי לבלבל את התלמידים(.

המים יורדים, ואז נכנסים הכוהנים למים והמים מלמעלה נעצרים ומלמטה ממשיכים לרדת ובאמצע 

 נשאר אזור ריק בו יכולים לעבור בני ישראל.

 

את ממצרים? את ים סוף. איך עברו את ים מה זה מזכיר לכם? מה היה צריך לעבור על מנת לצ

 סוף? 

עַ  "ַוֹיאֶמר( ט)י': -נקרא כעת את פסוקים ט' הֹושֻׁ י ֶאל יְׁ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ ה ֹגשּו יִּ נָּ עּו הֵּ מְׁ שִּ י ֶאת וְׁ רֵּ בְׁ יֶכם' ה דִּ  :ֱאֹלהֵּ

עַ  ַוֹיאֶמר( י) הֹושֻׁ ֹזאת יְׁ עּון בְׁ דְׁ י תֵּ ל כִּ ֶכם ַחי אֵּ בְׁ רְׁ קִּ ש בְׁ הֹורֵּ יש וְׁ יֶכם יֹורִּ נֵּ פְׁ י ֶאת מִּ ַנֲענִּ ֶאת ַהכְׁ י וְׁ תִּ ֶאת ַהחִּ  וְׁ

י ּוִּ ֶאת ַהחִּ י וְׁ זִּ רִּ ֶאת ַהפְׁ י וְׁ שִּ גָּ רְׁ י ַהגִּ ֱאֹמרִּ הָּ י". וְׁ בּוסִּ ַהיְׁ  וְׁ

מה שעומד לקרות כרגע, בחציית הירדן הוא עדות והוכחה לכך שה' לא רק יעביר אותם במים, אלא 

 גם יעזור להם לנצח את עמי הארץ. 

 

עַ  ֶאל' ה עכשיו אפשר לקרוא את פסוק ז'  ולהבין אותו: "ַוֹיאֶמר הֹושֻׁ ל ַהֶזה ַהיֹום יְׁ ָך ָאחֵּ י ַגֶדלְׁ ינֵּ עֵּ ל בְׁ  כָּ

ל אֵּ רָּ שְׁ עּון ֲאֶשר יִּ י יֵּדְׁ י ַכֲאֶשר כִּ יתִּ יִּ ם הָּ ֶיה ֹמֶשה עִּ ְך". ֶאהְׁ מָּ  עִּ

הירדן של יהושע ולכן מאמין עם ישראל שראה את נס קריעת ים סוף של משה, רואה את נס בקיעת 

 שה' איתו כמו שהיה עם משה. 

 עם העם, כמו שהיה במדבר.  –אבל העם גם מאמין כעת שה' איתו 

 

 הזכרון העתידי של המאורע

 

 פרק ד': 

י( א)  הִּ ל ַתמּו ַכֲאֶשר ַויְׁ ן ֶאת ַלֲעבֹור ַהגֹוי כָּ דֵּ עַ  ֶאל' ה ַוֹיאֶמר פ ַהַירְׁ הֹושֻׁ  :לֵּאֹמר יְׁ

חּו( ב) ֶכם קְׁ ן לָּ ם מִּ עָּ נֵּים הָּ ר שְׁ שָּ ים עָּ שִּ יש ֲאנָּ ד אִּ יש ֶאחָּ ד אִּ ֶבט ֶאחָּ שָּ  :מִּ



ַצּוּו( ג) ם וְׁ אּו לֵּאֹמר אֹותָּ ֶכם שְׁ ֶזה לָּ תֹוְך מִּ ן מִּ דֵּ ַמַצב ַהַירְׁ י מִּ לֵּ ים ַרגְׁ ין ַהֹכֲהנִּ כִּ ים הָּ תֵּ ה שְׁ רֵּ ים ֶעשְׁ נִּ  ֲאבָּ

ֶתם ַהֲעַברְׁ ם וְׁ ֶכם אֹותָּ מָּ ֶתם עִּ ַנחְׁ הִּ ם וְׁ לֹון אֹותָּ ינּו ֲאֶשר ַבמָּ לִּ ה בוֹ  תָּ לָּ יְׁ  ס: ַהלָּ

א( ד) רָּ קְׁ עַ  ַויִּ הֹושֻׁ נֵּים ֶאל יְׁ ר שְׁ שָּ יש ֶהעָּ ין ֲאֶשר אִּ כִּ י הֵּ נֵּ בְׁ ל מִּ אֵּ רָּ שְׁ יש יִּ ד אִּ יש ֶאחָּ ד אִּ ֶבט ֶאחָּ שָּ  :מִּ

ֶהם ַוֹיאֶמר( ה) עַ  לָּ הֹושֻׁ רּו יְׁ בְׁ י עִּ נֵּ פְׁ יֶכם' ה ֲארֹון לִּ ן תֹוְך ֶאל ֱאֹלהֵּ דֵּ ימּו ַהַירְׁ רִּ הָּ ֶכם וְׁ יש לָּ  ַעל ַאַחת ֶאֶבן אִּ

מוֹ  כְׁ ַפר שִּ סְׁ מִּ י לְׁ טֵּ בְׁ י שִּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ  :יִּ

ַמַען( ו) ֶיה לְׁ הְׁ ֶכם אֹות ֹזאת תִּ בְׁ רְׁ קִּ י בְׁ ָאלּון כִּ שְׁ יֶכם יִּ נֵּ ר בְׁ חָּ ה לֵּאֹמר מָּ ים מָּ נִּ ֲאבָּ ֶלה הָּ אֵּ ֶכם הָּ  :לָּ

ֶתם( ז) ֶהם ַוֲאַמרְׁ תּו ֲאֶשר לָּ רְׁ כְׁ י נִּ ימֵּ ן מֵּ דֵּ י ַהַירְׁ נֵּ פְׁ ית ֲארֹון מִּ רִּ רוֹ ' ה בְׁ בְׁ עָּ ן בְׁ דֵּ תּו ַבַירְׁ רְׁ כְׁ י נִּ ן מֵּ דֵּ יּו ַהַירְׁ הָּ  וְׁ

ים נִּ ֲאבָּ ֶלה הָּ אֵּ רֹון הָּ כָּ זִּ י לְׁ נֵּ בְׁ ל לִּ אֵּ רָּ שְׁ ם ַעד יִּ  :עֹולָּ

ן ַוַיֲעשּו( ח) י כֵּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ ה ַכֲאֶשר יִּ ּוָּ עַ  צִּ הֹושֻׁ אּו יְׁ שְׁ י ַויִּ תֵּ ה שְׁ רֵּ ים ֶעשְׁ נִּ תֹוְך ֲאבָּ ן מִּ דֵּ ֶבר ַכֲאֶשר ַהַירְׁ  ֶאל' ה דִּ

עַ  הֹושֻׁ ַפר יְׁ סְׁ מִּ י לְׁ טֵּ בְׁ י שִּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ רּום יִּ ם ַוַיֲעבִּ מָּ לֹון ֶאל עִּ חּום ַהמָּ ם ַוַינִּ  :שָּ

ים( ט) תֵּ ה ּושְׁ רֵּ ים ֶעשְׁ נִּ ים ֲאבָּ קִּ עַ  הֵּ הֹושֻׁ תֹוְך יְׁ ן בְׁ דֵּ י בַמצַ  ַתַחת ַהַירְׁ לֵּ ים ַרגְׁ י ַהֹכֲהנִּ אֵּ ית ֲארֹון ֹנשְׁ רִּ יּו ַהבְׁ הְׁ  ַויִּ

ם  :ַהֶזה ַהיֹום ַעד שָּ

ים( י) ַהֹכֲהנִּ י וְׁ אֵּ ָארֹון ֹנשְׁ ים הָּ דִּ תֹוְך ֹעמְׁ ן בְׁ דֵּ ל ֹתם ַעד ַהַירְׁ ר כָּ בָּ ה ֲאֶשר ַהדָּ ּוָּ עַ  ֶאת' ה צִּ הֹושֻׁ ר יְׁ ַדבֵּ ם ֶאל לְׁ עָּ  הָּ

ֹכל ה ֲאֶשר כְׁ ּוָּ עַ  ֶאת ֹמֶשה צִּ הֹושֻׁ ַמֲהרּו יְׁ ם ַויְׁ עָּ  :ַוַיֲעֹברּו הָּ

י( יא) הִּ ל ַתם ַכֲאֶשר ַויְׁ ם כָּ עָּ ים' ה ֲארֹון ַוַיֲעֹבר ַלֲעבֹור הָּ ַהֹכֲהנִּ י וְׁ נֵּ פְׁ ם לִּ עָּ  :הָּ

 

כדאי גם כאן להדגים את האירוע לטובת התלמידים: ישנם אבנים שלוקחים למלון וישנן 

אבנים שנשארות בירדן, וכל האבנים הללו הן עדות לנס שהתרחש לעם ישראל בכניסה 

 לארץ. 

 

אפשר לבקש  –אנחנו שומרים חפצים על מנת לזכור מאורעות משמחים וחשובים 

שה יהושע לעם בכניסה לארץ, הוא רוצה שהעם מהילדים להביא דוגמאות. כך גם עו

 יזכור את הנס שעשה לו ה' גם בעוד שנים רבות. 

 

תלמידים פסוקים בשמות י"ב בעקבות הפסח )עם השוות את פסוק ו' ללתלמידים חזקים אפשר ל

 מתקשים אין מקום להשוות בין מקומות כדי לא ליצור בלבול(:

יָּה( כה) הָּ י וְׁ ֹבאּו כִּ ָארֶ  ֶאל תָּ ן ֲאֶשר ץהָּ תֵּ ֶכם ה' יִּ ר ַכֲאֶשר לָּ בֵּ ֶתם דִּ ַמרְׁ ה ֶאת ּושְׁ ֲעֹבדָּ  :ַהֹזאת הָּ

יָּה( כו) הָּ י וְׁ רּו כִּ יֶכם ֹיאמְׁ יֶכם ֲאלֵּ נֵּ ה בְׁ ה מָּ ֲעֹבדָּ ֶכם ַהֹזאת הָּ  :לָּ

ֶתם( כז) ַסח ַלה' ֲאֶשר הּוא ֶפַסח ֶזַבח ַוֲאַמרְׁ י ַעל פָּ תֵּ י בָּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ ם יִּ ַריִּ צְׁ מִּ פוֹ  בְׁ גְׁ נָּ ם ֶאת בְׁ ַריִּ צְׁ ֶאת מִּ ינּו וְׁ תֵּ  בָּ

יל צִּ ֹקד הִּ ם ַויִּ עָּ ַתֲחוּו הָּ שְׁ  :ַויִּ

 

י"ג דיברנו בחלק הקודם, כאשר הדגמנו את מעבר הירדן, לכן אין צורך  –שימו לב שעל פסוקים י"ב 

 לקרוא אותם כאן כדי לא ליצור בלבול אצל התלמידים. 

 

 סיכום האירוע

 

ַדל ַההּוא ַביֹום( יד)  עַ  ֶאת' ה גִּ הֹושֻׁ י יְׁ ינֵּ עֵּ ל בְׁ ל כָּ אֵּ רָּ שְׁ אּו יִּ רְׁ אּו ַכֲאֶשר ֹאתוֹ  ַויִּ ל ֹמֶשה ֶאת יָּרְׁ  כָּ

י מֵּ יו יְׁ  פ: ַחיָּ

עַ  ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( טו) הֹושֻׁ  :לֵּאֹמר יְׁ



ה( טז) ים ֶאת ַצּוֵּ י ַהֹכֲהנִּ אֵּ דּות ֲארֹון ֹנשְׁ עֵּ ַיֲעלּו הָּ ן וְׁ ן מִּ דֵּ  :ַהַירְׁ

ַצו( יז) עַ  ַויְׁ הֹושֻׁ ים ֶאת יְׁ ן ֲעלּו לֵּאֹמר ַהֹכֲהנִּ ן מִּ דֵּ  :ַהַירְׁ

י( יח) הִּ ים ַכֲעלֹות ַויְׁ י ַהֹכֲהנִּ אֵּ ית ֲארֹון ֹנשְׁ רִּ תֹוְך' ה בְׁ ן מִּ דֵּ קּו ַהַירְׁ תְׁ י ַכפֹות נִּ לֵּ ים ַרגְׁ ה ֶאל ַהֹכֲהנִּ בָּ רָּ בּו ֶהחָּ  ַויָּשֻׁ

י ן מֵּ דֵּ ם ַהַירְׁ קֹומָּ מְׁ כּו לִּ מֹול ַויֵּלְׁ תְׁ שֹום כִּ לְׁ ל ַעל שִּ יו כָּ דֹותָּ  :גְׁ

ם( יט) עָּ הָּ לּו וְׁ ן עָּ ן מִּ דֵּ שֹור ַהַירְׁ אשֹון ַלֹחֶדש ֶבעָּ רִּ ל ַוַיֲחנּו הָּ גָּ לְׁ ה ַבגִּ צֵּ קְׁ ַרח בִּ זְׁ יחוֹ  מִּ רִּ  :יְׁ

ת( כ) אֵּ ים וְׁ תֵּ ה שְׁ רֵּ ים ֶעשְׁ נִּ ֲאבָּ ֶלה הָּ אֵּ חּו ֲאֶשר הָּ קְׁ ן לָּ ן מִּ דֵּ ים ַהַירְׁ קִּ עַ  הֵּ הֹושֻׁ ל יְׁ גָּ לְׁ  :ַבגִּ

י ֶאל ַוֹיאֶמר( כא) נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ אֹמר יִּ ָאלּון ֲאֶשר לֵּ שְׁ יֶכם יִּ נֵּ ר בְׁ חָּ ם ֶאת מָּ אֹמר ֲאבֹותָּ ה לֵּ ים מָּ נִּ ֲאבָּ ֶלה הָּ אֵּ  :הָּ

ֶתם( כב) הֹוַדעְׁ יֶכם ֶאת וְׁ נֵּ ה לֵּאֹמר בְׁ שָּ ַבר ַבַיבָּ ל עָּ אֵּ רָּ שְׁ ן ֶאת יִּ דֵּ  :ַהֶזה ַהַירְׁ

יש ֲאֶשר( כג) יֶכם' ה הֹובִּ י ֶאת ֱאֹלהֵּ ן מֵּ דֵּ יֶכם ַהַירְׁ נֵּ פְׁ ֶכם ַעד מִּ רְׁ בְׁ ה ַכֲאֶשר עָּ שָּ יֶכם' ה עָּ ַים ֱאֹלהֵּ  ֲאֶשר סּוף לְׁ

יש ינּו הֹובִּ נֵּ פָּ נּו ַעד מִּ רֵּ בְׁ  :עָּ

ַמַען( כד) ל ַדַעת לְׁ י כָּ ָאֶרץ ַעמֵּ י' ה ַיד ֶאת הָּ ה כִּ קָּ יא ֲחזָּ ַמַען הִּ אֶתם לְׁ רָּ יֶכם' ה ֶאת יְׁ ל ֱאֹלהֵּ ים כָּ  ס: ַהיָּמִּ

 

 

 פסוק חשוב הוא התאריך בו מתרחשת חציית הירדן:

 

ם( יט)' יהושע ד עָּ הָּ לּו וְׁ ן עָּ ן מִּ דֵּ שֹור ַהַירְׁ אשֹון ַלֹחֶדש ֶבעָּ רִּ ל ַוַיֲחנּו הָּ גָּ לְׁ ה ַבגִּ צֵּ קְׁ ַרח בִּ זְׁ יחוֹ  מִּ רִּ  :יְׁ

 נעזר בכך בהמשך כשנעסוק בפרק ה' בנושא הפסח. 

 

 כמה פרטים חשובים:

 ביטוי שיש לציין אותו שידעו להשתמש בו.  – 'כתמול שלשום'זרים המים חו -

, חשוב להסביר אותו. גם כאן הדברים מתקשרים לחומש שמות התאריךפסוק יט מציין את  -

השנה', שזהו חודש ניסן, צריך להזכיר משום שבפרק הבא נעסוק  'ראשון הוא לכם לחדשי

 בפסח שבני ישראל חוגגים, והם צריכים לדעת מתי עברו את הירדן.  

בין ים סוף והירדן, לתלמידים חזקים שכבר ראו את  ההשוואהפסוק כג מציין במפורש את  -

ההשוואה אפשר להדגיש זאת שוב, לתלמידים חלשים אפשר להזכיר אך לא לחבר לפסוקים 

 בחומש שמות, כי הדפדוף יהיה קשה להם. 

 לשני צדדים ביראת ה'פסוק כד חשוב משום שהוא מתייחס  -

o עמי הארץ שרואים כי יד ה' חזקה 

o ירוא את ה' כל הימים. ועם ישראל הלומד ל 

 

אלו הדברים שיהושע אומר לעם אבל בפסוק א' של פרק ה' אנו שומעים גם על התחושות של יושבי 

 הארץ מול הנס הגדול שהתרחש ממש בפתח הארץ שלהם: 

 

י)א(   הִּ ֹמעַ  ַויְׁ שְׁ ל כִּ י כָּ כֵּ י ַמלְׁ ֱאֹמרִּ ֶבר ֲאֶשר הָּ עֵּ ן בְׁ דֵּ ה ַהַירְׁ ל יָּמָּ כָּ י וְׁ כֵּ יַהכְׁ  ַמלְׁ  ַהיָּם ַעל ֲאֶשר ַנֲענִּ

ת יש ֲאֶשר אֵּ י ֶאת ה' הֹובִּ ן מֵּ דֵּ י ַהַירְׁ נֵּ פְׁ י מִּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ ם ַעד יִּ רָּ בְׁ ַמס עָּ ם ַויִּ בָּ בָּ ֹלא לְׁ יָּה וְׁ ם הָּ  בָּ

י רּוחַ  עֹוד נֵּ פְׁ י מִּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ שְׁ  : יִּ

 



 : מה למדנו בפרקים הללו?לסיכום

חוצים את הירדן, כאן נוכל להדגיש גם את האמונה  –המעשה הראשון שעושים ישראל 

 שלהם שהם הולכים לקראת הירדן ומאמינים שיחצו אותו למרות שהוא מלא במים. 

הנס שמתרחש ומוכיח לעם שה' איתם, וגם שה' עם יהושע ומכאן ואליך העם מאמין ביהושע ומקבל 

 את מנהיגותו כמו שקיבל את משה. 

ל מנת שיהיה זכרון לדורות וכמה חשוב לשמר את הזכרון הלאומי ע –המזכרת שלוקחים מן הנס 

 שלנו כמו שאנחנו עושים בכל החגים והימים הטובים שלנו. 

 

 

 

למאורע החשוב של  : כשם שה' מצווה על עם ישראל להקים זכרוןמטלה לשיעורי בית

חצית הירדן, אפשר להבדיל, לבקש מן הילדים להכין מזכרת מתיאור חצית הירדן, כזו 

בפרק. אפשר שזו תהיה גלויה למשלוח שבתוכה יהיו המרכיבים המשמעותיים שנלמדו 

 לחברים או תמונה למזכרת או מיצג פיסי קטן שאפשר לשים בבית בסלון כדי שכולם יראו. 

 אנחנו זוכרים את חצית הירדן!  –ערוכה של המיצגים הללו כדאי לעשות ת

 


