
 
 בס"ד 

  דף עזר לתכנון שנתי לשנת תש"פ
 

 2: מספר שעות בשבוע:    יהושע                   שם הספר ג :כתה :                    שם המורה
 

 
  .מורים יקרים, הנכם זוכים לפתוח את שערי עולם הנביאים בפני התלמידים

מותאם לשעות ההוראה על פי תכנית יסיע לכם בפרישת תכנית הלימודים לאורך השנה. התכנון  להלן התכנון
  .'ללמוד וללמד'הלימודים ליסודי המופיע באתר 

 .פרקכל מאוד בהוראת  .. אלו יסייעו בידיכםשיעורים לכל פרק רט ללמידה וכןו מתווה מפוישנ באתר
 

 לתכנון הלמידה השנתי: שתי אפשרויותלתשומת לב, בספר יהושע אנו מציבים 
לא להתחיל ללמוד את ספר יהושע בתחילת השנה אלא לאחר שמסיימים : היא האפשרות העדיפה, אפשרות א

בו אנו נפגשים עם יהושע בן נון משרת משה. זאת כדי להקל על הבנת הרצף בין משה  ,את פרק י"ז בספר שמות
וודאו כי ניתנות כל תורה בתחילת השנה ולאחר מכן ימספר השעות להנוקטים בדרך זו ירחיבו את  ליהושע. 

 השעות הדרושות לנביא השלמת הספר.
די אותו/ה מורה. מכיון שבבתי ספר אלו אי ונביא אינם נלמדים על י בתי ספר שבהם תורה: ישנם אפשרות ב

  אפשר  לקיים את התכנון דלעיל, הוראת נביא תחל בראשית השנה. לבתי ספר אלו מותאמת אפשרות ב. 
 

 אפשרות א )תחילת הלימוד בראשית שבט( -תכנון לימודים שנתי 
 

 פרקים ונושאים –הספק  שבת  ששי חמישי רביעי שלישי שני  ראשון 

 

 אלול

  ז ו ה ד ג ב א

 -------------------------- יד יג יב יא י ט ח

 -------------------------- כא כ יט יח יז טז טו

 -------------------------- כח כז כו כה כד כג כב

https://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ec2a49b6-3173-44f3-9aa7-027c929c2a84&lang=HEB
https://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ec2a49b6-3173-44f3-9aa7-027c929c2a84&lang=HEB


 תשרי

 א כט
ראש 
 השנה

 ב
ראש 
 השנה

 -------------------------- ו ה ד ג 

 י ט ח ז
יום 
 כיפור

 -------------------------- יג יב יא

 חופשת סוכות

 ------------------------------------------------ כ יט יח יז טז טו יד

 -------------------------- כז כו כה כד כג כב כא

 חשון

 -------------------------- ד ג ב א ל כט כח

 -------------------------- יא י ט ח ז ו ה

 -------------------------- יח יז טז טו יד יג יב

 -------------------------- כה כד כג כב כא כ יט

 -------------------------- ב א ל כט כח כז כו

 
 כסלו
 

 -------------------------- ט ח ז ו ה ד ג

 -------------------------- טז טו יד יג יב יא י

 -------------------------- כג כב כא כ יט יח יז

 חופשת חנוכה

 -------------------------- ל כט כח כז כו כה כד

 טבת

 -------------------------- ז ו ה ד ג ב א

 -------------------------- יד יג יב יא י ט ח

 -------------------------- כא כ יט יח יז טז טו

 -------------------------- כח כז כו כה כד כג כב

 פתיחה -יהושע  ו ה ד ג ב א כט שבט



 יהושע נכנס לתפקידו -פרק א' יג יב יא י ט ח ז

 המרגלים -פרק ב' כ יט יח יז טז טו יד

 מעבר הירדן -פרק ג' כז כו כה כד כג כב כא

 אדר 

 מעבר הירדן והזיכרון לדורות -ד-פרקים ג' ד ג ב א ל כט כח

 שביתת המן, מילה ופסח -'פרק ה יא י ט ח ז ו ה

 יד יג יב
 פורים

 טו
 פורים

  יח יז טז

 מלחמת יריחו -פרק ו' כה כד כג כב כא כ יט

 ומלחמת העי הראשונהמעשה עכן  -פרק ז' ג ב א כט כח כז כו

 מלחמת העי השניה – פרק ח'

  חופשת פסח 

 ניסן

  י ט ח ז ו ה ד

 --------------------------------------------- יז טז טו יד יג יב יא

 --------------------------------------------- כד כג כב כא כ יט יח

 כח כז כו כה
יום 

 השואה

 מעמד הברית -פרק ח' א ל כט

 

 אייר
 ד ג ב

יום 
 הזיכרון

 ה
יום 

 העצמאות
 הגבעונים -פרק ט' ח ז ו

 



 מלחמת מלכי הדרום -פרק י' טו יד יג יב יא י ט

 יח יז טז
ל"ג 

 בעומר

 מלחמת מלכי הצפון – פרק י"א כב כא כ יט

 

 כז כו כה כד כג
 

 המלכים שניצח יהושע – פרק י"ב כט כח

 ד ג ב א סיון
 

 ה
 

 ו
 שבועות

 חלוקת הנחלות – י"ט-פרק י"ג ז

 חלוקת הנחלות )המשך( – י"ט-פרק י"ג יד יג יב יא י ט ח

 יח יז טז טו  
 

 ערי מקלט -פרק כ' כא כ יט

 ערי הלויים – פרק כ"א

 שניים וחצי השבטים, המזבח בעבר הירדן – פרק כ"ב כח כז כו כה כד כג כב

 נאומי הפרידה של יהושע, מות יהושע -כ"ד-פרקים כ"ג ה ד ג ב א ל כט תמוז

 סיכום הספר     ח ז ו

 
 

  



 
 אפשרות ב )לימוד נביא מתחילת השנה( –תכנון שנתי 

 
 פרקים ונושאים –הספק  שבת  ששי חמישי רביעי שלישי שני  ראשון אפשרות ב

 אלול

 ז ו ה ד ג ב א
רקע על ההבדל בין חומש לנביאים כתובים,  -פתיחה

. רקע על שנים וחצי השבטים שהתחייבו לעבור יהושע

 חלוצים.

 יד יג יב יא י ט ח
 משהמות  -פרק א

 יהושע המנהיג ציווי ה' ליהושע וחיזוקו

 ציווי יהושע את השוטרים ושניים וחצי השבטים

 ריגול אחרי יריחו  -ב פרק כא כ יט יח יז טז טו

 דבר המרגלים אל רחב ובריחתם מיריחו כח כז כו כה כד כג כב

 תשרי

 א כט
ראש 
 השנה

 ב
ראש 
 השנה

 הירדןההכנות לקראת מעבר  -פרק ג ו ה ד ג 

 י ט ח ז
יום 
 כיפור

 נס המים העומדים בירדן יג יב יא

 מעבר בני ישראל בירדן

 

  כ יט יח יז טז טו יד

 ציווי יהושע לקחת אבנים מהירדן למלון -פרק ד כז כו כה כד כג כב כא

 חשון

 אבנים ע"י יהושע בתוך הירדן לזיכרון 12הקמת  ד ג ב א ל כט כח

 השבטים לחייל החלוץמעבר שתים וחצי 

 ה' מגדל את יהושע בעיני העם יא י ט ח ז ו ה

 ה' מצווה על הכהנים לעבור את הירדן

 הקמת האבנים בגלגל לזיכרון

 פחד העמים מפני ישראל -פרק ה יח יז טז טו יד יג יב

 שנה 40ברית מילה לראשונה זה  כה כד כג כב כא כ יט



 עשיית הפסח  ב א ל כט כח כז כו

 שביתת המן

 מפגש יהושע עם שר צבא ה'

 
 כסלו
 

 תיאור יריחו -פרק ו ט ח ז ו ה ד ג

 ציווי ה' כיצד לכבוש את העיר

 )עד פסוק י"ט(יהושע מפקד על כיבוש העיר  טז טו יד יג יב יא י

 קיום השבועה לרחב והצלת משפחתה

 שריפת העיר והחרמת הרכוש

 מעילת עכן בחרם -פרק ז  כג כב כא כ יט יח יז

 ריגול העיר והמנוסה בפני אנשי העי

 תפילת יהושע לה'

 

  ל כט כח כז כו כה כד

 טבת

 לכידת עכן ע"י גורל ה' ז ו ה ד ג ב א

 הודאתו של עכן ועונשו

 ציווי ה' לכבוש את העי -פרק ח יד יג יב יא י ט ח

 ציווי יהושע על כיבוש העיר

 י"ז(' )עד פס הצלחת הכוח העיקרי בהוצאת הלוחמים מהעי כא כ יט יח יז טז טו

 כיבוש העיר ע"י הכוח האורב

 ק לסיכום הפרקים הקודמיםמשח

 שריפת העיר והחרמת אנשיה כח כז כו כה כד כג כב

 בניית מזבח לה' בהר עיבל 

 כתיבת התורה על אבנים וקריאת התורה )מעמד עיבל(

 שבט

 ברית יושבי הארץ כנגד עם ישראל -פרק ט ו ה ד ג ב א כט

 תרמית הגבעונים וכריתת הברית 

 הגבעוניםגילוי התרמית ועונשם של 
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http://www.yashkuhaadarim.co.il/my-account/logout/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2/


 מלחמת )הדרום( חמשת מלכי האמורי בגבעונים  -פרק י יג יב יא י ט ח ז

 יהושע שומע לזעקת הגבעונים ויוצא לעזרתם

 ניצחון יהושע בחכמתו ובעזרת ניסים גלויים כ יט יח יז טז טו יד

  הריגת מלכי האמורי

 סיום כיבוש הדרום

 מלכי הצפון מתארגנים ללחימה עם ישראל -פרק י"א כז כו כה כד כג כב כא

 ה' מחזק את יהושע וניצחון ישראל בדרך הטבע

 השוואה בין מלחמת הצפון למלחמת הדרום

 אדר 

 כיבוש חצור ווהרחמת ערי המלכים ד ג ב א ל כט כח

 כ"ג(-סיכום כיבושי יהושע בארץ ישראל )פס' ט"ז

 המלכים שניצחו ישראל בהנהגת משה ויהושע -פרק י"ב יא י ט ח ז ו ה

 בנוגע להמשך ירושת הארץדבר ה' אל יהושע  -פרק י"ג

 חלוקת הארץ ע"י משה לשנים וחצי השבטים.

 יד יג יב
 פורים

 טו
 פורים

  יח יז טז

 יהושע מחלק את הארץ לשבטים בגורל -פרק י"ד כה כד כג כב כא כ יט

 דבר כלב אל יהושע בנוגע לנחלת יהודה

 חלוקת הנחלה למטה יהודה -פרק ט"ו ג ב א כט כח כז כו

 עתניאל בן קנז ועכסה

 שבט יהודה לא כובשים את היבוסי

 חופשת פסח 

 ניסן

  י ט ח ז ו ה ד

  יז טז טו יד יג יב יא

  כד כג כב כא כ יט יח

 כח כז כו כה
יום 

 השואה

הבטחת יעקב ליוסף "אפרים  –הקדמה  -פרק ט"ז א ל כט

 ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"

 חלוקת הנחלה לאפרים

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201701/c551096262a84054989b7c7091ee7a0e/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%99%D7%90%20%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F.pdf
https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201701/c551096262a84054989b7c7091ee7a0e/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%99%D7%90%20%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F.pdf


 אי ירושת הכנעני בגזר

 אייר

 ד ג ב
יום 

 הזיכרון

 ה
יום 

 העצמאות
 חלוקת הנחלה למנשה  -פרק י"ז ח ז ו

 רקע על בנות צלפחד וחלוקת נחלתן.

 יהושע משכנע את אפרים ומנשה להוריש את הכנעני

 הקמת המשכן בשילה -פרק י"ח טו יד יג יב יא י ט

 השבטים הנותרים לרשת את נחלתן 7יהושע מורה ל

 נחלת שבט בנימין -גורל ראשון 

 יח יז טז
ל"ג 

 בעומר

 ששת הגורלות הנוספים -פרק י"ט כב כא כ יט

 היישומון הגאוגרפיקישור למשחק 

 כז כו כה כד כג
 

 הבדלת ערי מקלט -פרק כ' כט כח

 רקע על ערי המקלט ועל ציווי משה לפני מותו

 מציאתם במפה

 ד ג ב א סיון
 

 ה
 

 ו
 שבועות

 בקשת הלויים לקבלת ערים -פרק כ"א ז

 חלוקת הערים מתוך נחלות השבטים

 דבר יהושע לשניים וחצי השבטים  -פרק כ"ב יד יג יב יא י ט ח

 בניית המזבח על גדות הירדן

 דברי השליחים לשניים וחצי השבטים ותשובתם.

 יח יז טז טו  
 

 בימיםיהושע זקן בא  -פרק כ"ג כא כ יט

 נאום הפרידה הראשון של יהושע  וצוואתו

 נאום הפרידה השני של יהושע -פרק כ"ד כח כז כו כה כד כג כב

 כריתת הברית על ידי יהושע

 מות יהושע וקבורתו ה ד ג ב א ל כט תמוז

 העלאת עצמות יוסף

 סיכום הספר     ח ז ו
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