
 יהושע פרק ב' – המרגלים ביריחו

 

 

 דיברנו בשיעור הקודם על הרגשות של העם לקראת מעבר הירדן, חששות והתרגשות. 

? האם הם יודעים שעם ישראל בצד השני של הירדן אבל, מה קורה אצל הכנענים

 בדרך, שעוד מעט יבואו ויכבשו את הארץ? מה הם חושבים?

 ועל ההכנות שלהם?  איך לומדים על האוייבים

צריך להכיר את ההרים שלהם ואת הערים בהם הם יושבים, צריך ללמוד מה הם מתכננים וגם מה 

קוראים עיתונים שלהם, והודעות אינטרנט שלהם, אבל גם שולחים אנשים  הם מרגישים, ולכן

 לדבר איתם ולשמוע מה הם חושבים.

 

דעת מה את השטח שאותו יכבוש )יריחו( ול הכירזה בדיוק מה שיהושע רצה לעשות, הוא רצה ל

מנסים לגלות מה חושבים  –חושבים בכנען על עם ישראל ולכן שלח לשם מרגלים. )מרגלים 

 האוייבים( 

 לאן שולח יהושע את המרגלים? 

כדאי לפתוח את השיעור עם מפה. איפה ערבות מואב, לאחר מעבר הירדן מהו הישוב 

 הראשון שיפגשו בו? 

 

 

ח)א(  ו   ל  שְׁ ע   יִּ הֹושֻׁ ן יְׁ ן נּון בִּ ים מִּ טִּ שִּ ם ה  יִּ נ  ים שְׁ ים ֲאָנשִּ לִּ גְׁ ר  כּו ֵלאֹמר ֶחֶרש מְׁ אּו לְׁ ֶאת ָהָאֶרץ ֶאת רְׁ  וְׁ

יחוֹ  רִּ  יְׁ

 

 למה בשקט?  –חרש 

 מה התפקיד שלהם? 

ח( א)  ל  שְׁ יִּ ע   ו  הֹושֻׁ ן יְׁ ן נּון בִּ ים מִּ טִּ שִּ ם ה  יִּ נ  ים שְׁ ים ֲאָנשִּ לִּ גְׁ ר  כּו ֵלאֹמר ֶחֶרש מְׁ אּו לְׁ  ֶאת רְׁ

ֶאת ָהָאֶרץ יחוֹ  וְׁ רִּ כּו יְׁ ֵילְׁ ָיֹבאּו ו  ָשה ֵבית ו  ָמּה זֹוָנה אִּ בּו ָרָחב ּושְׁ כְׁ שְׁ יִּ  :ָשָמה ו 

ר( ב) ֵיָאמ  ֶמֶלְך ו  יחוֹ  לְׁ רִּ ֵנה ֵלאֹמר יְׁ ים הִּ ָלה ֵהָנה ָבאּו ֲאָנשִּ יְׁ ל  ֵני ה  בְׁ ָרֵאל מִּ שְׁ ֹפר יִּ חְׁ  ֶאת ל 

 :ָהָאֶרץ

ח( ג) ל  שְׁ יִּ יחוֹ  ֶמֶלְך ו  רִּ י ֵלאֹמר ָרָחב ֶאל יְׁ יאִּ ים הֹוצִּ ים ָהֲאָנשִּ ָבאִּ ְך ה  יִּ ֵביֵתְך ָבאּו ֲאֶשר ֵאל  י לְׁ ֹפר כִּ חְׁ  ֶאת ל 

 :ָבאּו ָהָאֶרץ ָכל

ח( ד) ק  תִּ ָשה ו  ֵני ֶאת ָהאִּ ים שְׁ נוֹ  ָהֲאָנשִּ פְׁ צְׁ תִּ ֹתאֶמר ו  י ָבאּו ֵכן ו  ים ֵאל  ֹלא ָהֲאָנשִּ י וְׁ תִּ עְׁ ן ָיד   :ֵהָמה ֵמַאיִּ

י( ה) הִּ יְׁ ר ו  ע  ש  גֹור ה  סְׁ ֹחֶשְך לִּ ים ב  ָהֲאָנשִּ י ֹלא ָיָצאּו וְׁ תִּ עְׁ כּו ָאָנה ָיד  ים ָהלְׁ פּו ָהֲאָנשִּ דְׁ ֵהר רִּ י ַאֲחֵריֶהם מ   כִּ

יגּום שִּ  :ת 

יא( ו) הִּ ם וְׁ ָגָגה ֶהֱעָלת  ֵנם ה  מְׁ טְׁ תִּ ֵתי ו  שְׁ פִּ כֹות ָהֵעץ בְׁ ל ָלּה ָהֲערֻׁ ָגג ע   :ה 

ים( ז) ָהֲאָנשִּ פּו וְׁ ֵדן ֶדֶרְך ַאֲחֵריֶהם ָרדְׁ רְׁ י  ל ה  רֹות ע  בְׁ עְׁ מ  ר ה  ע  ש  ה  ֲאֶשר ַאֲחֵרי ָסָגרּו וְׁ אּו כ  ים ָיצְׁ פִּ  ָהֹרדְׁ

 :ַאֲחֵריֶהם

 

 



את האירוע וזה ימחיש מה קורה בבית של רחב ומחוץ לו: כדאי להציג עם הילדים 

האנשים, איפה השליחים של מלך יריחו, מה עושה רחב ומה היא אומרת. לאן איפה 

החל  –המחזה זו יכולה ללוות את כל חלקי הפרק  הולכים השליחים של מלך יריחו.

שיח עם רחב במסתור -מקבלת השליחות, מעבר השערים והחדירה לעיר ועד החזרה ליהושע. הדו

להם כנגד שליחי המלך, צריך להשתקף כנקודת בעליית הגג, שעה שסיכנה את עצמה וסייעה 

 מפנה מוראלית.

 

תוך כדי ההצגה יתבאר המצב וגם חלק מן המילים. שימו לב שהמילה 'לחפור' מוכרת בימינו 

מכירים את המילה מהולדת משה. אין צורך להסביר  -כסלנג. לחפור בפרק פירושו לחפש. ותצפנו  

ביניהם אפשר  עצים שמייבשים אותםשטוח ויש עליו  את פשתי העץ, אולם כדאי להסביר כי הגג

 להחביא את האנשים.

 המקום בו עוברים את הירדן. כמו גשר.  –מעברות 

 לאן רחב שולחת את האנשים הרודפים? היכן המרגלים נמצאים? 

 הערה למורה: 

  מזון מוכרת או כמשמעה - מפרש: זונה ק"רד

 

שלרחב  מפשטות הפסוקים עולהזונה' אולם חשוב להסביר כי  לא בטוח שצריך להסביר מהי 'אשה

פונדק שאליו מגיעים אנשים מתוך העיר ומחוץ לה. מאוחר יותר נראה כי ביתה ממוקם במקום 

לפיכך מוכרת מזונות הוא פירוש המתאר את  אסטרטגי ממש בכניסה לעיר )'ובחומה היא יושבת'(.

 פעולתה. 

שואלים, אפשר להסביר שיתכן כי רחב כמוכרת מלשון היומיום ומכירים את המילה אם ילדים 

 ה.אלי עם האנשים שהיו באיםבפונדק היתה גם אישה לא צנועה 

 

 למה רחב מחביאה את האנשים? כדאי לשאול לפני שממשיכים הלאה.

 

ֵהָמה( ח)  ָכבּון ֶטֶרם וְׁ שְׁ יא יִּ הִּ ָתה וְׁ ל ֲעֵליֶהם ָעלְׁ ָגג ע   :ה 

ֹתאֶמר( ט) ים ֶאל ו  י ָהֲאָנשִּ תִּ עְׁ י ָיד  ן כִּ י ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶכם' ה ָנת  כִּ ָלה וְׁ ֶכם ָנפְׁ תְׁ י ָעֵלינּו ֵאימ  כִּ  וְׁ

ֵבי ָכל ָנֹמגּו ֵניֶכם ָהָאֶרץ ֹישְׁ פְׁ י( י) :מִּ נּו כִּ עְׁ יש ֲאֶשר ֵאת ָשמ  ֵניֶכם סּוף י ם ֵמי ֶאת' ה הֹובִּ פְׁ  מִּ

ֶכם ֵצאתְׁ ם בְׁ ָריִּ צְׁ מִּ ֲאֶשר מִּ יֶתם ו  ֵני ֲעשִּ שְׁ ֵכי לִּ לְׁ י מ  ֵעֶבר ֲאֶשר ָהֱאֹמרִּ ֵדן בְׁ רְׁ י  יֹחן ה  סִּ עֹוג לְׁ ֶתם ֲאֶשר ּולְׁ מְׁ  ֶהֱחר 

ע( יא) :אֹוָתם מ  שְׁ נִּ ס ו  מ  יִּ ָבֵבנּו ו  ֹלא לְׁ יש רּוח   עֹוד ָקָמה וְׁ אִּ ֵניֶכם בְׁ פְׁ י מִּ ים הּוא ֱאֹלֵהיֶכם' ה כִּ  ֱאֹלהִּ

ם יִּ ָשמ  ל ב  ע  מ  ל מִּ ע  ת ָהָאֶרץ וְׁ ָתח   :מִּ

 

המידע שהיא מספקת, את התחושות שהיא מתארת ואת חשוב מאד להדגיש בדבריה של רחב את 

 המסקנה שלה: 

: הכנענים שמעו על קריעת ים סוף והיא השאירה עליהם רושם גדול )הוביש מלשון מידע .א

 יובש(

אותם )אין צורך לתאר מה קרה עם סיחון ועוג, אפשר לדלג או לספר כי בני ישראל נצחו 

 כשהגיעו לעבר הירדן, להראות את ממלכותיהם על המפה(. 



עתחושות .ב מ  שְׁ נִּ ס : בעקבות זאת הכנענים מפחדים: "ו  מ  יִּ ָבֵבנּו ו  ֹלא לְׁ יש רּוח   עֹוד ָקָמה וְׁ אִּ  בְׁ

ֵניֶכם" כדי להסביר את המילים  פְׁ  מִּ

ימסקנה .ג ים הּוא ֱאֹלֵהיֶכם' ה :  'כִּ ם ֱאֹלהִּ יִּ ָשמ  ל ב  ע  מ  לוְׁ  מִּ ת'. ָהָאֶרץ ע  ָתח   מִּ

 

 כדאי לסכם סיכום ביניים: האם מה שאומרת רחב עוזר למרגלים במשימה שלהם? 

 

ָתה( יב)  ע  עּו וְׁ ָשבְׁ י ָנא הִּ ה לִּ י' ב  י כִּ יתִּ ָמֶכם ָעשִּ יֶתם ָחֶסד עִּ ֲעשִּ ם ו  ֶתם ג  ם א  י ֵבית עִּ  ָאבִּ

ֶתם ֶחֶסד ת  י ּונְׁ ֶתם( יג) :ֱאֶמת אֹות לִּ ֲחיִּ ה  י ֶאת וְׁ ֶאת ָאבִּ י וְׁ מִּ ֶאת אִּ י וְׁ ֶאת ַאח   אחותי וְׁ

י יֹות  ֵאת ַאחְׁ ֶתם ָלֶהם ֲאֶשר ָכל וְׁ לְׁ צ  הִּ ֹשֵתינּו ֶאת וְׁ פְׁ ָמֶות נ   :מִּ

 

רּו( יד) ֹיאמְׁ ים ָלּה ו  ֵשנּו ָהֲאָנשִּ פְׁ ֵתיֶכם נ  חְׁ ם ָלמּות ת  ידּו ֹלא אִּ גִּ ָבֵרנּו ֶאת ת  ָהָיה ֶזה דְׁ ֵתת וְׁ  ֶאת ָלנּו' ה בְׁ

ינּו ָהָאֶרץ ָעשִּ ָמְך וְׁ  :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד עִּ

 

 מה מבקשת רחב מן המרגלים? 

 אנחנו אחראים לחיים שלכם[. –לשון שבועה  –]אפשר להסביר בפשטות נפשנו תחתיכם למות 

 

ֵדם( טו) תֹורִּ ֶחֶבל ו  ד ב  ע  לֹון בְׁ ח  י ה  יר ֵביָתּה כִּ קִּ חֹוָמה בְׁ חֹוָמה ה  יא ּוב   :יֹוָשֶבת הִּ

ֹתאֶמר( טז) עּו ֶפן ֵלכּו ָהָהָרה ָלֶהם ו  גְׁ פְׁ ים ָבֶכם יִּ פִּ ֵבֶתם ָהֹרדְׁ חְׁ נ  ֹלֶשת ָשָמה וְׁ ים שְׁ ד ָימִּ ים שֹוב ע  פִּ  ָהֹרדְׁ

ר ַאח  כּו וְׁ ֶכם ֵתלְׁ כְׁ רְׁ ד   :לְׁ

רּו( יז) ֹיאמְׁ ים ֵאֶליהָ  ו  ם ָהֲאָנשִּ יִּ קִּ נּו נְׁ חְׁ ָעֵתְך ֲאנ  בֻׁ שְׁ ֶזה מִּ ָתנּו ֲאֶשר ה  עְׁ ב  שְׁ  :הִּ

ֵנה( יח) נּו הִּ חְׁ ים ֲאנ  ת ֶאת ָבָאֶרץ ָבאִּ ו  קְׁ י חּוט תִּ ָשנִּ ֶזה ה  י ה  רִּ שְׁ קְׁ לֹון תִּ ח  ֵתנּו ֲאֶשר ב  דְׁ ֶאת בוֹ  הֹור  יְך וְׁ  ָאבִּ

ֶאת ֵמְך וְׁ ֶאת אִּ ְך וְׁ יִּ ֵאת ַאח  יְך ֵבית ָכל וְׁ י ָאבִּ פִּ ַאסְׁ ְך ת  יִּ ָתה ֵאל  ָביְׁ  :ה 

ָהָיה( יט) ֵתי ֵיֵצא ֲאֶשר ֹכל וְׁ לְׁ ד  חּוָצה ֵביֵתְך מִּ ֹראשוֹ  ָדמוֹ  ה  נּו בְׁ חְׁ ֲאנ  ם ו  יִּ קִּ ֹכל נְׁ ֶיה ֲאֶשר וְׁ הְׁ ָתְך יִּ ת אִּ יִּ ב   ב 

ֹראֵשנּו ָדמוֹ  ם בְׁ ֶיה ָיד אִּ הְׁ  :בוֹ  תִּ

ם( כ) אִּ י וְׁ ידִּ גִּ ָבֵרנּו ֶאת ת  ינּו ֶזה דְׁ ָהיִּ ם וְׁ יִּ קִּ ָעֵתְך נְׁ בֻׁ שְׁ ָתנּו ֲאֶשר מִּ עְׁ ב  שְׁ  :הִּ

ֹתאֶמר( כא) ֵריֶכם ו  בְׁ דִּ ֵחם הּוא ֶכן כְׁ לְׁ ש  תְׁ ֵיֵלכּו ו  ֹשר ו  קְׁ תִּ ת ֶאת ו  ו  קְׁ י תִּ ָשנִּ לֹון ה  ח   :ב 

 

 כדאי ליצור דגם שיסביר לתלמידים את האירוע:

 . חוט אדום, וכן וקופסת קרטון קטנה קופסת קרטון גדולהלצורך כך צריך 

יריחו. על צד הקופסה לחתוך חלון  קופסת הקרטון הגדולה מסמלת את חומות העיר

ומצדה הפנימי של הקופסה להצמיד את הקופסה קטנה שתסמל את ביתה של רחב. וכך ניתן 

להבין כיצד ביתה של רחב הוא בעיר אך מן החלון היא יכולה להוריד את האנשים ולהוציא אותם 

 מחוץ לעיר. ולחלון הזה היא קושרת את חוט השני.

 פסוק טו. הדגם יסביר היטב את 

הנחיותיה של רחב יובנו כאשר נשתמש במפה ונראה לאן היא מציעה להם לברוח )להרים שהם 

מערבה ממנה ואילו בני ישראל נמצאים במזרח בעבר הירדן(. מדוע מציעה זאת? כי שם לא יחפשו 

 אותם ואחרי שיפסיקו החיפושים יוכלו לעבור את הירדן בבטחה, חזרה למחנה ישראל 

 כא כדאי להתעכב רק על פסוק י"ח. הדגם יסביר כאן את חוט השני ותפקידו.  –קים יז מרצף הפסו



השיחה הזו בוודאי מתקיימת לפני שהם יורדים בחלון ומסופרת לנו רק בשלב הזה אחרי שאנו 

 מבינים את מיקום הבית של רחב. 

 

כּו( כב)  ֵילְׁ ָיֹבאּו ו  בּו ָהָהָרה ו  ֵישְׁ ֹלֶשת ָשם ו  ים שְׁ ד ָימִּ ים ָשבּו ע  פִּ שּו ָהֹרדְׁ קְׁ ב  יְׁ ים ו  פִּ ָכל ָהֹרדְׁ  בְׁ

ֶדֶרְך ֹלא ה   :ָמָצאּו וְׁ

בּו( כג) ָישֻׁ ֵני ו  ים שְׁ דּו ָהֲאָנשִּ ֵירְׁ רּו ֵמָהָהר ו  בְׁ ע  י  ָיֹבאּו ו  ע   ֶאל ו  הֹושֻׁ ן יְׁ רּו נּון בִּ פְׁ ס  יְׁ  ָכל ֵאת לוֹ  ו 

אֹות ֹמצְׁ  :אֹוָתם ה 

רּו( כד) ֹיאמְׁ ע   ֶאל ו  הֹושֻׁ י יְׁ ן כִּ ָיֵדנּו ה' ָנת  ם ָהָאֶרץ ָכל ֶאת בְׁ ג  ֵבי ָכל ָנֹמגּו וְׁ ָפֵנינּו ָהָאֶרץ ֹישְׁ  מִּ

 

בפסוקים כב כג אנו קוראים כי המרגלים עשו בדיוק מה שאמרה להם רחב לעשות וכך הם 

 ניצלים. 

 חשוב במיוחד מה שהם אומרים ליהושע בפסוק כד. 

 

 ואת התחושה של הכנענים הם מתארים את התחושה שלהם

 האם שני הדברים הללו קשורים? 

יש כאן חשיבות גדולה להראות שהמרגלים מבינים שזהו מעשה ה' והכנענים  הערה למורה:

 מפחדים מהם בגלל שה' איתם. 

 

להית הוא אחד הדברים החשובים -החיבור בין המאמץ האנושי ובין ההשגחה הא

 הדגיש אותו. בספר יהושע וכאן המקום להתחיל ול

 

 

לסיכום: את מי הכרנו בפרק? את המרגלים שיצאו למשימה מסוכנת, ואת רחב 

המתגלה כמאמינה גדולה בה' וגם כאשה חכמה ואמיצה. חשוב להדגיש כי התנ"ך 

 מראה לנו כי גם אנשים פשוטים יכולים להתגלות כמאמינים גדולים וכאמיצים מאד!

ראינו תכסיסים וגם קראנו על שבועה שנשבעים המרגלים לרחב. בהמשך נראה כי שבועה 

 שמבטחים חייבים לקיים. 

 

 

 

 


