
יריחו היא העיר הראשונה שכבשו בני ישראל במגרת כיבוש הארץ.

ומדריך כיצד בדיוק : עליהם “  ראה נתתי בידך את יריחו”ה אומר ליהושע “לפני המלחמה על יריחו , הקב

וביום השביעי להקיף את ‘, להקיף את חומת העיר במשך ששת ימים מלווים בכוהנים , שופרות וארון ד

 יריחו שבעת פעמים , הכוהנים יתקעו בשופרות והעם יריע תרועה גדולה. 

יהושע מארגן את המהלך , וביום השביעי חומת העיר נפלה ! 

ומבקש להציל את רחב על מעשה החסד שעשתה כשהחביאה את המרגלים . ‘ יהושע מוסיף על דבר ד

 ‘. ובנוסף מצווה להחרים את כל רכוש העיר מפני שהוא קודש לד

כיבוש יריחו 

“ מבצע יריחו”ח “פירסום דו

 דף לאחר הקרב 

 “מצבע יריחו” 

 מפקדים, לוחמים ואזרחים יקרים ,

כיבוש העיר יריחו  —ישראל-ישראל בארץ-זכות גדולה נפלה בחלקנו להיות נוכחים בכיבוש הראשון של עם

ה גמל עלינו: במשך שבעת ימים הקפנו את העיר, בליווי “ולראות במו עינינו את הנס האדיר והמופלא שהקב

 החומות נפלו!-וביום השביעי בדרך ניסית‘ כוהנים,שופרות וארון ד

אני סומך עליכם,על כל אחד ואחד מכם שמאירוע זה לא נכנס לשאננות, אלא נקבל ממנו כוח ונמשיך ונפעל יחד 

 כיבוש ארץ ישראל מיד אויבנו. -בנחישות ובעוצמה, יוזמה ותחבולה. ונעשה הכול על מנת לעמוד במשימה

אלוקי ישראל היה נא מצליח ‘ ד“. אחד‘ אלוקינו ד‘ שמע ישראל ד“אני נושא עיניי לשמיים וקורא עימכם, 

 דרכנו, אשר אנו הולכים ועומדים להילחם למען עמך ישראל ולמען ארץ ישראל.

“ אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם‘ כי ד“בתקווה שיתקיים בנו מקרא שכתוב:

 ונאמר אמן. 

מ מיכה “אל 

ידיעות יריחו 

מתארגנת קבוצה 

של מתנדבים על 

מנת לספק אוכל 

ללוחמים 

 ביריחו.

הצטרף גם    

ותזכה   —אתה

לקיים מצווה 

 חשובה !

ניפגש בשער    

המחנה ביום   

חמישי הקרוב 

  00:11בשעה 

לקראת שבת 

תתקיים הפרשת 

חלה בבית 

משפחת 

בנימין , 

להצלחת חיילנו 

העומדים 

והנלחמים על 

כיבוש ארצנו 

בעוז 

ובגבורה . 

ניפגש בשעה 

00:11 

בעקבות המלחמה 

ביריחו דרושים 

בני נוער 

לעזור לנשים 

שבעליהן גויסו 

למלחמה בהפעלת 

והעסקת 

 הילדים.

 -מי שמעוניין

תבוא עליו 

 הברכה!

לפרטים יש 

לפנות לדוד 

 הלוי . 

 מהנעשה בשטח 

המבנה הגבוה בעולם בעת 

לפנה"ס  00522בנייתו ועד שנת 

לערך. במרכזו נמצא גרם 

מדרגות תלול ברוחב של מטר 

בנוי מאבנים מאורכות 

ומהוקצעות. על המגדל נמצאו 

שרידי טיח ועדויות לעבודות 

 שיפוץ.

לקראת סוף התקופה נסתם גרם 

המדרגות ויצא משימוש כמגדל 

והוא הפך להיות אתר קבורה. 

המגדל נתגלה בחפירות שבוצעו 

על ידי קתלין קניון בין השנים 

מגדל יריחו הוא מגדל שנבנה 

בעיר יריחו הקדומה )בתל יריחו( 

במהלך התקופה הנאוליתית  

          הקדם קרמית א.                                          

 נסיבות בניית המגדל: 

בעקבות גידול העיר יריחו 

בתקופה הנאוליתית0 בשנת 

לפנה"ס לערך0 נבנתה  00222

סביב העיר חומה בגובה של 

מ' ושולב בה מגדל בצידה  5..5

הפנימי. המגדל היה עגול ובנוי 

מאבנים. גובהו של המגדל היה 

כתשעה מטרים0 והוא היה 

מגדל יריחו —תגלית חדשה באזורנו

מגדל יריחו 

 .תקופת יהושע  לפנה"ס למניינם. 0800בשנת  8022פורסם בתאריך 




