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ֶרק ד ּפֶ

סּוִקים אַהּפְ ַהּנֹוׂשֵ

ל. א-ח ְלּגָ ּגִ לֹון ּבַ ן ַלּמָ ְרּדֵ ֵרה ֲאָבִנים ֵמַהּיַ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ּוּוי ָלַקַחת ׁשְ ַהּצִ

ן.ט ְרּדֵ ת ַהּיַ ְמקֹום ֲחִצּיַ ֵרה ֲאָבִנים נֹוָספֹות ּבִ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ֲהָקַמת ׁשְ

ִניָסן.י-יט י' ּבְ ן ּבְ ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ ֵני ִיׂשְ ת ּבְ ֲחִצּיַ

ל.כ-כד ְלּגָ ּגִ ֵרה ָהֲאָבִנים ּבַ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ֲהָקַמת ׁשְ

 ִמּלֹון

מֹו קֶֹדם. ְלׁשֹם – ָחְזרּו ִלְזֹרם ּכְ ְלכּו ִכְתמֹול ׁשִ ַוּיֵ

ָעִתיד.  ֵניֶכם ּבֶ ֲאלּו ּבְ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ ֵניֶכם ָמָחר – ּכַ ָאלּון ּבְ י ִיׁשְ ּכִ

ל ָהָעם.  ל ַהּגֹוי – ּכָ ּ ָכְ

י ָהָאֶרץ ֵיְדעּו. ל ַעּמֵ ּכָ ֵדי ׁשֶ י ָהָאֶרץ – ּכְ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ְלַמַען ּדַ

ְהֶיה ָלֶכם ְלִסיָמן. ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶכם - ּכְ ִקְרּבְ ְהֶיה ֹזאת אֹות ּבְ ְלַמַען ּתִ

ָעְמדּו ַהּכֲֹהִנים. קֹום ׁשֶ ב ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים – ִמן ַהּמָ ּצַ ִמּמַ

נּו. יׁשְ ִלינּו – ּתִ ּתָ



ֶבט"  ָ ִמּשׁ ים, ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד  ֲאָנׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ "ְקחּו ָלֶכם ִמן ָהָעם  א. 

סּוק ב(. )ּפָ

ל  ּכָ ֶבט, ְוׁשֶ ל ׁשֵ ים, ָנִציג ֶאָחד ִמּכָ ר ֲאָנׁשִ ֵנים־ָעׂשָ ַע ִלְבֹחר ׁשְ ה ֶאת ְיהֹוׁשֻ ה' ְמַצּוֶ

נּו  ִייׁשְ ֵהם  ּבֹו  ׁשֶ )=ַמֲחֶנה(  לֹון  ַלּמָ ִאּתֹו  אֹוָתּה  ְוָיִביא  ן  ְרּדֵ ֵמַהּיַ ֶאֶבן  ח  ִיּקַ ָנִציג 

לֹון? ּמָ ֵרה ֲאָבִנים ּבַ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ְיָלה. ַמּדּוַע ֵיׁש צֶֹרְך ְלָהִקים ׁשְ ּלַ ּבַ

כֹוָנה. ֶצת ַהּנְ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו  ּבַ ַסּמְ

לֹון. ֵנס ַלּמָ ֵדי ִלְמנַֹע ֵמאֹוְיִבים ְלִהּכָ      ּכְ

ן. ְרּדֵ ִריַתת ֵמי ַהּיַ ם ֶאת ֵנס ּכְ יר ְלֻכּלָ ֵדי ְלַהְזּכִ      ּכְ

ֵרה ֲאָבִנים. ים־ֶעׂשְ ּתֵ ַע ֵמִקים ׁשְ ם ְיהֹוׁשֻ ב. ּגַ

סּוק ט ְוִכְתבּו: ֵהיָכן הּוא ֵמִקים אֹוָתן?  1. ִקְראּו ּפָ

________________________________________________

ם? ְוָקא ׁשָ 2. ַמּדּוַע הּוא ֵמִקים אֹוָתן ּדַ

________________________________________________

ֵרה ָהֲאָבִנים. ים־ֶעׂשְ ּתֵ ְמקֹום ַהֲעָמַדת ׁשְ ן ִלְתלֹות ּבִ ּתָ ּנִ ר, ׁשֶ ֶלט ֶהְסּבֵ ְתבּו ׁשֶ   3. ּכִ
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ְזָרִחי,  ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ַנֲחָלה ּבְ ׁשּו ִמּמֹׁשֶ ּקְ ה ּבִ ֶ ַנּשׁ ד ַוֲחִצי ַהּמְ ְבֵטי ְראּוֵבן, ּגָ ג. ׁשִ

ב ַרב ֲעבּוָרם. ֵהם  ן ָהָיה ֵעׂשֶ ְרּדֵ ַהּיַ ּוְבֵעֶבר  ים,  ַרּבִ ּוָבָקר  ָהיּו ָלֶהם צֹאן  יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִניָסה  ְזַמן ַהּכְ ַנֲעִנים ּבִ ּכְ ם ּבַ ִמְלַחְמּתָ ָרֵאל ּבְ עּו ִלְבֵני ִיׂשְ ֵהם ְיַסּיְ ה ׁשֶ ִהְבִטיחּו ְלמֹׁשֶ

עּו  ִויַסּיְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֹראׁש  ּבְ ַעְברּו  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹוֲחִמים  ׁשֹוְלִחים  ֵהם  ְוָלֵכן  ָלָאֶרץ, 

ם. ִמְלַחְמּתָ ָבִטים ּבְ ְ ָאר ַהּשׁ ִלׁשְ

לֹון  ַהּמָ ֶאל  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ִלְמצֹא  ה  ֶ ַנּשׁ ַהּמְ ַוֲחִצי  ד  ּגָ ְראּוֵבן,  ְבֵטי  ׁשִ ְללֹוֲחֵמי  ִעְזרּו 

ל. ְלּגָ ּגִ ּבַ
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ַּגֵּלי ְּכַנַען

ַעל־ ם  ַלְחּתֶ ִנׁשְ ַנַען".  ּכְ י  ּלֵ "ּגַ ָהַרְדיֹו  ַתֲחַנת  ּבְ ַטח  ׁשֶ ֵבי  ּתָ ּכַ ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְמְינּו  ּדַ ד. 

ָבה  ּתָ ּכַ ְתבּו  ּכִ ן.  ְרּדֵ ַהּיַ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַבר  ֶאת  ר  ְלַסּקֵ ֲחָנה  ַהּתַ ְמַנֵהל  ְיֵדי 

ֲחָנה.  ֵעת ֲחָזַרְתֶכם ַלּתַ ר ּבְ ּדֵ ְצָטְרכּו ְלׁשַ ּתִ ׁשֶ

ן; 2. ְלאֶֹפן  ְרּדֵ ָרֵאל ֶאת ַהּיַ ֵני ִיׂשְ ּבֹו ָחצּו ּבְ ֲאִריְך ׁשֶ ָבה ִהְתַיֲחסּו: 1. ַלּתַ ּתָ ּכַ ּבַ

ָעַבר  ן; 4. ְלִמי ׁשֶ ְרּדֵ רֹון ְלַמֲעַבר ַהּיַ ְבנּו ְלִזּכָ ּנִ ן; 3. ָלֲאָבִנים ׁשֶ ְרּדֵ ִקיַעת ַהּיַ ּבְ

ֹראׁש ַהּכַֹח. ּבְ

ה. ִמי ָאַמר ְלִמי?

ן".  ְרּדֵ סּוק ה - "ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון ה' ֱאלֵֹקיֶכם ֶאל ּתֹוְך ַהּיַ 1.  ּפָ

________________________________________________

ן". ____________________________ ְרּדֵ סּוק יז - "...ֲעלּו ִמן ַהּיַ 2. ּפָ
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נּו. יׁשְ ִלינּו – ּתִ ּתָ

ֵדי ִליׁשֹון. ִאים ּכְ ֵאָליו ּבָ    ָמלֹון – ָמקֹום ׁשֶ

ֶלב. ן ַהּכֶ       ְמלּוָנה – ָמקֹום ּבֹו ָיׁשֵ

ַעל ְקֵצה ַהָּלׁשֹון 

ִרים.  ִרים ְמַסּפְ ו. ִמְסּפָ

ִפְרֵקנּו? לּו ּבְ ִרים ַהּלָ ְסּפָ רּו ַהּמִ ֵאיֶזה ִעְנָין ֻהְזּכְ ּבְ

ֶאָחד - ____________________________________________

יִרי - ___________________________________________ ֲעׂשִ

ֵרה - ______________________________________ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ

_____________________________________  - ֶאֶלף  ִעים  ַאְרּבָ

כֹון. ֶדר ַהּנָ י ַהּסֵ ִאים ַעל־ּפִ ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ ז. ַסּדְ

ה. ִחּלָ ַבּתְ ִבים ִלְזֹרם ּכְ ִים ׁשָ ן, ְוַהּמַ ְרּדֵ י ַהּיַ ____  ַהּכֲֹהִנים יֹוְצִאים ִמּמֵ

ַרת ֲהָקָמָתן.  ל ּוַמּטְ ְלּגָ ּגִ ֵרה ָהֲאָבִנים ּבַ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ____  ֲהָקַמת ׁשְ

ה מֹוִביִלים ֶאת ָהָעם.  ֶ ַנּשׁ ד ַוֲחִצי ַהּמְ ְבֵטי ְראּוֵבן, ּגָ ____  ֲחלּוֵצי ׁשִ

ֵרה   ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ְקחּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִאיׁש,  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ִלְבחֹר  ה  ְמַצּוֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ  ____

ן. ְרּדֵ             ֲאָבִנים ֵמַהּיַ
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 ִסּכּום

ּבֹו עֹוְמִדים ַהּכֲֹהִנים  קֹום ׁשֶ ֵרה ֲאָבִנים ֵמַהּמָ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ה ָלַקַחת ׁשְ ַע ְמַצּוֶ ְיהֹוׁשֻ

ַבד ֲאָבִנים  ן. ִמּלְ ְרּדֵ ִריַתת ֵמי ַהּיַ ָבה - ֵזֶכר ְלֵנס ּכְ ל ַמּצֵ ְלּגָ ּגִ ן, ּוְלָהִקים ֵמֶהן ּבַ ְרּדֵ ּיַ ּבַ

ּבֹו  קֹום ׁשֶ ּמָ ן, ּבַ ְרּדֵ ּיַ ֵרה ֲאָבִנים נֹוָספֹות ּבַ ים־ֶעׂשְ ּתֵ ְ ָבה ִמּשׁ ַע ַמּצֵ ֵאּלּו ֵהִקים ְיהֹוׁשֻ

ס. ן ֶאת ְמקֹום ִהְתַרֲחׁשּות ַהּנֵ ֵדי ְלַסּמֵ ן, ּכְ ְרּדֵ ת ַהּיַ ֵאְרָעה ֲחִצּיַ

ִעים  ן ָהיּו ַאְרּבָ ְרּדֵ רֹאׁש ָהעֹוְבִרים ֶאת ַהּיַ ִניָסן. ּבְ י' ּבְ ן ּבְ ְרּדֵ ָרֵאל ָחצּו ֶאת ַהּיַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ֵהם ַיַעְברּו  ה ׁשֶ ִהְבִטיחּו ְלמֹׁשֶ ה, ׁשֶ ֶ ַנּשׁ ד ַוֲחִצי ַהּמְ ְבֵטי ְראּוֵבן, ּגָ ֶאֶלף לֹוֲחֵמי ׁשִ

ְזָרִחי  ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ים ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחָלה ּבְ ן ִהְסּכִ ּכֵ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֲחלּוִצים ִלְפֵני ּבְ

ׁשּו. ּקְ ּבִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ן  ְרּדֵ ן, ּוֵמי ַהּיַ ְרּדֵ ן, ָיְצאּו ַהּכֲֹהִנים ֵמַהּיַ ְרּדֵ ָרֵאל ַלֲחצֹות ֶאת ַהּיַ ל ִיׂשְ מּו ּכָ ּיְ ּסִ ְלַאַחר ׁשֶ

ה. ִחּלָ ַבּתְ ָחְזרּו ִלְזֹרם ּכְ


