
 פרק א' פס' א' ט"ז

 לאחר מות יהושע בני ישראל שרויים בצער ובפחד לקראת הבאות 

 שואלים את ד' באורים ותומים: –ועל כן 

 מי יעלה ראשון להלחם. – "מי יעלה לנו בתחילה"

 ... נתתי את הארץ בידו""יהודה יעלהתשובת ד': 

 הצעת יהודה לשמעון "עלה איתי בגורלי ונלחמה"

 הראשונה על העיר בזק לאחריה נלחמו בירושלים.המלחמה 

 אח"כ ירדו לנגב לשפלה ומשם עברו לחברון ומשם לדביר...

 

 ם:ִמִּליי ֵּבאּוֵר    

 ָחְתכּו – ַוְיַקְּצצּו

 ָהֲאגּוָדִלים -  ְּבהֹונֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם

 אֹוְסִפים – ְמַלְּקִטים

 

 שאלות:   

 שמעון?. מה הציע שבט יהודה לשבט 1

 . במה נענש מלך בזק, ומדוע דווקא בדרך זו?2

  . מי הם בני קיני? והיכן הלכו לשבת?3



 פרק א' פס' א' ט"ז

לאחר מות יהושע בני ישראל שרויים בצער ובפחד לקראת הבאות 

 שואלים את ד' באורים ותומים: –ועל כן 

 מי יעלה ראשון להלחם. – "מי יעלה לנו בתחילה"

 ... נתתי את הארץ בידו""יהודה יעלהתשובת ד': 

 הצעת יהודה לשמעון "עלה איתי בגורלי ונלחמה"

 המלחמה הראשונה על העיר בזק לאחריה נלחמו בירושלים.

 אח"כ ירדו לנגב לשפלה ומשם עברו לחברון ומשם לדביר...

 ם:ִמִּליי ֵּבאּוֵר 

 ָחְתכּו – ַוְיַקְּצצּו

 ָהֲאגּוָדִלים -  ְּבהֹונֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם

 אֹוְסִפים – ְמַלְּקִטים

 שאלות:   

 . מה הציע שבט יהודה לשבט שמעון?1

 . במה נענש מלך בזק, ומדוע דווקא בדרך זו?2

 . מי הם בני קיני? והיכן הלכו לשבת?3



 ט' –א'  פס' –פרק א' 

 :חמש הבטחות הבטיח ה' ליהושע 

 . "כל מקום אשר תדרוך כף רגלך בו ________________"1

 ________________________________" . "לא יתיצב2

 . כאשר הייתי עם משה_________________________"3

 . "לא _______ ולא __________________________"4

 . אתה תנחיל את העם הזה5

    "_______________________________________ 

 "שלוש פעמים נאמר ליהושוע "חזק ואמץ 

 __________________________". "חזק ואמץ כי אתה 1

 . "חזק ואמץ לשמור ___________________________"2

 ". "חזק ואמץ אל תערוץ ואל ______________________3

 :התנאי להצלחת יהושוע 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 אם מנחילם (יהושע לישראל) נוחלים"

 אין נוחלים" ---ואם לאו 
 (ספרי)



 ט' –א'  פס' –פרק א' 
 

 :חמש הבטחות הבטיח ה' ליהושע 
 

 . "כל מקום אשר תדרוך כף רגלך בו ________________"1

 . "לא יתיצב ________________________________"2

 . כאשר הייתי עם משה_________________________"3

 ________________". "לא _______ ולא __________4

 . אתה תנחיל את העם הזה5

    "_______________________________________ 
 

 "שלוש פעמים נאמר ליהושוע "חזק ואמץ 
 

 . "חזק ואמץ כי אתה __________________________"1

 . "חזק ואמץ לשמור ___________________________"2

 "ואל ______________________ . "חזק ואמץ אל תערוץ3
 

 :התנאי להצלחת יהושוע 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

 אם מנחילם (יהושע לישראל) נוחלים"

 אין נוחלים" ---ואם לאו 
 (ספרי)                                             



 סוף –פרק א' פס' ט"ז 

 מענייני הפרק:

 שבט יהודה לוכד את צפת ומחרימה ולכן קורא שמה חרמה 

 ר (החלק הקשה יותר)יהודה מוריש את יושבי הה 

 ומותיר את יושבי העמק כדי לנסות את בני ישראל    

  בנימין לא יכול להוריש את היבוסי מירושלים כי מבני אבימלך 

 דורות לא יהרגו אותם 4הם ואברהם אבינו נשבע לאבימלך שעד     

  בלוז –בית יוסף נלחמים בבית קל 

 את חלק מהעמים בני ישראל לא מגרשים אלא שמים עליהם מיסים    

 'פרוט הגויים שנשארו בנחלות על אף ציווי ד 

 

 ֵּבאּוֵרי ִמִּלים:

 ָהִעיר ְיִריחֹו. – ִעיר ַהְּתָמִרים

 ְּתַלְּמִדי ַהֲחָכִמים ִמְּבֵני ֵקיִני ָהְלכּו ְלִמְדַּבר ִלְלֹמד – ַוֵּיֵׁשב ֶאת ָהָעם ַוֵּיֶל�

 ּתֹוָרה ִמִּפי ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז ֶׁשִּבֵּקׁש ֵמד' ַּתְלִמיִדים ֲהגּוִנים.                      

 ֶּפַתח ַהְּכִניָסה ָלִעיר. – ְמבֹוא ָהִעיר

 ֱאגֹוִזים.ֵעץ ַהַּמְצִמיַח  – לּוז

 ֵּגֵרׁש. – הֹוִריׁש

 

 



 סוף –פרק א' פס' ט"ז 

 מענייני הפרק:

 שבט יהודה לוכד את צפת ומחרימה ולכן קורא שמה חרמה 

 ר (החלק הקשה יותר)יהודה מוריש את יושבי הה 

 ומותיר את יושבי העמק כדי לנסות את בני ישראל    

  בנימין לא יכול להוריש את היבוסי מירושלים כי מבני אבימלך 

 דורות לא יהרגו אותם 4הם ואברהם אבינו נשבע לאבימלך שעד     

  בלוז –בית יוסף נלחמים בבית קל 

 את חלק מהעמים בני ישראל לא מגרשים אלא שמים עליהם מיסים    

 'פרוט הגויים שנשארו בנחלות על אף ציווי ד 

 

 ם:ִמִּליי ֵּבאּוֵר 

 .ְיִריחֹור ָהִעי – ִעיר ַהְּתָמִרים

 דִלְלמֹ ר ְלִמְדּבַ  ָהְלכּוי ֵקינִ י ִמְּבנֵ ם ַהֲחָכִמיי ְּתַלְּמִד  – ַוֵּיֶל� ַוֵּיֵׁשב ֶאת ָהָעם

 ם.ֲהגּוִנים ַּתְלִמיִדיד' מֵ  ֶׁשִּבֵּקׁשז ְקנַ ן ּבֶ ל ָעְתִניאֵ י ִמּפִ ה ּתֹורָ                       

 ר.ָלִעיה ַהְּכִניסָ ח ֶּפתַ  – ְמבֹוא ָהִעיר

 ם.ֱאגֹוִזי ַהַּמְצִמיחַ ץ עֵ  – לּוז

 .ֵּגֵרׁש – הֹוִריׁש

 



 י"ג-פרק ב' פס' א'

 ם:ִמִּליי ֵּבאּוִר 
 ה מַ , ְּבתֹוָכּהה ּקֹורֶ ה מַ  ְוִלְראֹות ְלַחֵּפׂשץ. ָהָארֶ ת אֶ ר ַלְחּפֹ ם ָּבִאי -םְמַרְּגִלי

 .ָּבּהם ְלִהָּלחֵ  ְּכֵדיד ְוֵכיצַ  ֲאָנֶׁשיהָ ם ְמַדְּבִרי             

 ר.ְּבֵסתֶ ט, ְּבֶׁשקֶ  -ֶחֶרׁש

 תְמזֹונֹוי ִמינֵ ת מֹוֶכרֶ  -הזֹונָ 

 )ַמְלַא�ה ָהיָ ס ִּפְנחָ י ּכִ ד ָיִחין ָלׁשֹוב (ָּכלֵ ת אֶ  ִהְסִּתיָרּה -ַוִּתְצְּפנֹו

 ר.ַמֲעבַ ם ְמקֹו -תַמְעְּברֹו

 ָנַמּסּו -ָנמֹוגּו

 .ֶׁשָּׁשַמְענּות ֵמַהְּׁשמּועֹוד ַּפחַ ב ֵמרֹ ס ָנמֵ  ְּכִאּלּו ִלֵּבנּו -ְלָבֵבנּוס ַוִּיּמַ 
 

 שאלות:
 מי היו המרגלים? .1

________________________________________________________ 

 ע את המרגלים?לשם מה שלח יהוש. 2

________________________________________________________ 

 מה אמרה רחב לשליחי המלך? .3

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 היכן הסתירה רחב את המרגלים? .4

________________________________________________________ 

 מה ביקשה רחב מהמרגלים? .5

________________________________________________________ 

  



 י"ג-פרק ב' פס' א'

 ִמִּלים:ֵּבאּוִרי 
 ה מַ , ְּבתֹוָכּהה ּקֹורֶ ה מַ  ְוִלְראֹות ְלַחֵּפׂשץ. ָהָארֶ ת אֶ ר ַלְחּפֹ ם ָּבִאי -םְמַרְּגִלי

 .ָּבּהם ְלִהָּלחֵ  ְּכֵדיד ְוֵכיצַ  ֲאָנֶׁשיהָ ם ְמַדְּבִרי             

 ר.ְּבֵסתֶ ט, ְּבֶׁשקֶ  -ֶחֶרׁש

 תְמזֹונֹוי ִמינֵ ת מֹוֶכרֶ  -הזֹונָ 

 )ַמְלַא�ה ָהיָ ס ִּפְנחָ י ּכִ ד ָיִחין ָלׁשֹוב (ָּכלֵ ת אֶ  ִהְסִּתיָרּה -ַוִּתְצְּפנֹו

 ר.ַמֲעבַ ם ְמקֹו -תַמְעְּברֹו

 ָנַמּסּו -ָנמֹוגּו

 .ֶׁשָּׁשַמְענּות ֵמַהְּׁשמּועֹוד ַּפחַ ב ֵמרֹ ס ָנמֵ  ְּכִאּלּו ִלֵּבנּו -ְלָבֵבנּוס ַוִּיּמַ 
 

 שאלות:
 מי היו המרגלים? .1

________________________________________________________ 

 ע את המרגלים?לשם מה שלח יהוש. 2

________________________________________________________ 

 מה אמרה רחב לשליחי המלך? .3

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 היכן הסתירה רחב את המרגלים? .4

________________________________________________________ 

 מה ביקשה רחב מהמרגלים? .5

________________________________________________________ 

 



 סוף הפרק -פרק ב' פס' י"ב
 

 :בקשת רחב מהמרגלים 

 שיצילו אותה ממות– אמת חסד ואמת:

 (שיסכימו לקבל אותם כגרים)שיצילו גם את בית אביה  -חסד                    

 סימן אמיתי כדי שיראו כולם ולא יפגעו בבית -ונתתם לי אות אמת

 

 :התנאים שהתנו המרגלים 
 הםידיברו בינ שלא תגלה לאיש את אשר. 1

 שתשים את חוט השני בחלון ביתה לאות ולסימן .2

 . שלא יצאו בני ביתה מפתח הבית3

 

 ע:דברי המרגלים ליהוש 
  -מספרים את כל אשר קרה עימם

 "נתן ד' בידינו את הארץ"

  "וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו"



 סוף הפרק -פרק ב' פס' י"ב
 

 :בקשת רחב מהמרגלים 

 שיצילו אותה ממות– אמת חסד ואמת:

 (שיסכימו לקבל אותם כגרים)שיצילו גם את בית אביה  -חסד                    

 סימן אמיתי כדי שיראו כולם ולא יפגעו בבית -ונתתם לי אות אמת

 

 :התנאים שהתנו המרגלים 
 הםישלא תגלה לאיש את אשר דיברו בינ. 1

 שתשים את חוט השני בחלון ביתה לאות ולסימן .2

 שלא יצאו בני ביתה מפתח הבית .3

 

 ע:דברי המרגלים ליהוש 
  -מספרים את כל אשר קרה עימם

 "נתן ד' בידינו את הארץ"

 "וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו"

 



 סוף הפרק –י"ד  פרק ב' פס'

 ֵּבאּוֵרי ִמִּלים:
 

 ֵׁשנּו ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאְתֶכםִנְמֹסר ַנפְ  – ַּתְחְּתֶכם ָלמּות ַנְפֵׁשנּו

 םָאדֹ ֶחֶבל  – חּוט ַהָּׁשִני

ַגִּלי ֶאת ַהִּסיָמן ַאל ּתְ  – ַּתִּגיִדי ֶאת ְּדָבֵרינּו ֶזה ִאם לֹא

 ַלֲאֵחִרים

 ֶׁשּלֹא ִיְפְּגעּו – ֶּפן ִיְפְּגעּו

 ְּפטּוִרים ֵמַהְּׁשבּוָעה – ִּיים ֲאַנְחנּו ִמְּׁשבּוָעֵת�ְנִק 

 א ִיְהֶיה ָאֵׁשם ִּבְפִטיָרתֹוהּו – ָדמֹו ְּברֹאׁשֹו

  ֲאַנְחנּו ֲאֵׁשִמים ְּבִמיָתתֹו – ָדמֹו ְּברֹאֵׁשנּו



 סוף הפרק –י"ד  פרק ב' פס'

 ֵּבאּוֵרי ִמִּלים:
 

 ֵׁשנּו ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאְתֶכםִנְמֹסר ַנפְ  – ַּתְחְּתֶכם ָלמּות ַנְפֵׁשנּו

 םָאדֹ ֶחֶבל  – חּוט ַהָּׁשִני

             ַגִּלי ֶאת ַהִּסיָמן ַאל ּתְ  –ִאם לֹא ַּתִּגיִדי ֶאת ְּדָבֵרינּו ֶזה 

 ַלֲאֵחִרים

 ֶׁשּלֹא ִיְפְּגעּו – ֶּפן ִיְפְּגעּו

 ְּפטּוִרים ֵמַהְּׁשבּוָעה – ִמְּׁשבּוָעֵת�ִּיים ֲאַנְחנּו ְנִק 

 א ִיְהֶיה ָאֵׁשם ִּבְפִטיָרתֹוהּו – ָדמֹו ְּברֹאׁשֹו

 ֲאַנְחנּו ֲאֵׁשִמים ְּבִמיָתתֹו – ָדמֹו ְּברֹאֵׁשנּו

 



 פרק ג'

 עם ישראל נמצאים בשיטים     

 בט' בניסן עם ישראל מתקדמים לעבר הירדן    

  –וישכם יהושע בבוקר     

 מכאן למדנו:         

 . תפילת צדיקים נשמעת בבוקר.1

 . זריזים מקדימים למצוות.2

 . אין לצאת לדרך בלילה.3

 לארץ בכניסה במדבר 

1. 
עמוד הענן הראה את 

 הדרך
 ' מראה את הדרךברית דארון 

 הכהנים נשאו את הארון הלויים נשאו את הארון .2

3. 
' היה בתוך מחנה ארון ד

 ישראל

בני ישראל צריכים לשמור מרחק 

 אמה 2000הארון 



 פרק ג'

 עם ישראל נמצאים בשיטים     

 בט' בניסן עם ישראל מתקדמים לעבר הירדן    

  –וישכם יהושע בבוקר     

 מכאן למדנו:         

 . תפילת צדיקים נשמעת בבוקר.1

 . זריזים מקדימים למצוות.2

 . אין לצאת לדרך בלילה.3

 לארץ בכניסה במדבר 

1. 
עמוד הענן הראה את 

 הדרך
 ' מראה את הדרךארון ברית ד

 הכהנים נשאו את הארון הלויים נשאו את הארון .2

3. 
' היה בתוך מחנה ארון ד

 ישראל

צריכים לשמור מרחק בני ישראל 

 אמה 2000הארון 

 



 מעבר הירדן –פרק ג' 

 הניסים שנעשו לעם ישראל במעבר הירדן

 "מלמד שצמצם ד' את כל ישראל  -"ויאמר יהושע גשו הנה

 בין שני בדי הארון. והחזיק המעט את המרובה.

 הנים כפות רגליהם במים.והירדן נבקע ברגע בו הניחו הכ 

 חומה. ומנגד המשיכו לזרום.-המים נערמו כמו נד 

 חרבה.-אדמת הירדן יבשה לגמרי 

  פסק לזרום.מקור הירדן לא 

 הם הירדן מלא עד גדותיוימי קציר. ימים ב -קופההת 

 'גובה חומת המים הביא לכך שכל עמי הארץ ראו את יד ד 

 .כל המים שבעולם נבקעו לשנים 

 הנים באוויר והעביר אותם לצד השני של והכ הארון נשא את

  הירדן.



 מעבר הירדן –פרק ג' 

 הניסים שנעשו לעם ישראל במעבר הירדן

 "צמצם ד' את כל ישראל מלמד ש -"ויאמר יהושע גשו הנה

 בין שני בדי הארון. והחזיק המעט את המרובה.

 הנים כפות רגליהם במים.והירדן נבקע ברגע בו הניחו הכ 

 חומה. ומנגד המשיכו לזרום.-המים נערמו כמו נד 

 חרבה.-אדמת הירדן יבשה לגמרי 

 .מקור הירדן לא פסק לזרום 

 הם הירדן מלא עד גדותיוימי קציר. ימים ב -התקופה 

 'גובה חומת המים הביא לכך שכל עמי הארץ ראו את יד ד 

 .כל המים שבעולם נבקעו לשנים 

 הנים באוויר והעביר אותם לצד השני של והכ הארון נשא את

 הירדן.



 פרק ג'

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 

 םַמיִ א ָמלֵ  – וְּגדֹוָתיל ּכָ ל עַ א ָמלֵ 

 םַּמְפִׁשיִרים ַהְּׁשָלִגים ָּבהֶ ן ִניסָ י ְימֵ  – רָקִציי ְימֵ 

 ִנְגְמרּו – ַּתּמּו

 םָלכֶ  ְקחּו – םָלכֶ  ְׂשאּו

 םעֹוְמִדי – םִנָּצִבי

 ְּכֵתפֹול עַ  – ִׁשְכמֹול עַ 

 לִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ל ּכָ  – יַהּגֹול ּכָ 

  



 פרק ג'

 ֵּבאּוֵרי ִמִּלים

 ָמֵלא ַמִים – ָמֵלא ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו

 ְיֵמי ִניָסן ָּבֶהם ַהְּׁשָלִגים ַּמְפִׁשיִרים – ְיֵמי ָקִציר

 ִנְגְמרּו – ַּתּמּו

 ְקחּו ָלֶכם – ְׂשאּו ָלֶכם

 עֹוְמִדים – ִנָּצִבים

 ַעל ְּכֵתפֹו – ַעל ִׁשְכמֹו

 ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – ָּכל ַהּגֹוי

 



 מעבר הירדן סדר

 תאריך : י' ניסן

 שנים וחצי שבטים. –. ראשונים 1

 מקיימים את דברי משה ועוברים חלוצים,    

 חמושים לפני העם.    

 . ארבעים אלף חלוצי צבא.2

 . עם ישראל.3

 . הנשיאים חוזרים לקחת את האבנים.4

 הנים נישאים על ידי הארון מעל מי הירדן.והכ .5

  



 מעבר הירדן סדר

 תאריך : י' ניסן

 שנים וחצי שבטים. –. ראשונים 1

 מקיימים את דברי משה ועוברים חלוצים,    

 חמושים לפני העם.    

 . ארבעים אלף חלוצי צבא.2

 . עם ישראל.3

 . הנשיאים חוזרים לקחת את האבנים.4

 הנים נישאים על ידי הארון מעל מי הירדן.והכ .5

 

 



 כרוןיהאבנים לז

 הניםואבנים ממצב רגלי הכ 12' מצוה לקחת ד

 מטרת האבנים:

  נס  –כרון, כדי שידעו דורות הבאים את הנס הגדול י. לז1

 מעבר הירדן.    

 ' חזקה.. שידעו הגויים כי יד ד2

 

 מהנסים שהיו עם האבנים:

 . האבנים היו מוכנות משמים, ולא היה צריך לחפור כדי 1

 לקחתן.    

 . האבנים נעשו קלות ולא היה צורך בעזרה להרימן.2

  בזכות האבנים הייתה לבני ישראל קפיצת הדרך אל הר . 3

 גריזים ואל הר עיבל.    

על האבנים נכתבה התורה בשבעים לשון.. 4



 כרוןיהאבנים לז

 הניםואבנים ממצב רגלי הכ 12' מצוה לקחת ד

 מטרת האבנים:

  נס  –כרון, כדי שידעו דורות הבאים את הנס הגדול י. לז1

 מעבר הירדן.    

 ' חזקה.. שידעו הגויים כי יד ד2

 

 מהנסים שהיו עם האבנים:

 . האבנים היו מוכנות משמים, ולא היה צריך לחפור כדי 1

 לקחתן.    

 . האבנים נעשו קלות ולא היה צורך בעזרה להרימן.2

  בזכות האבנים הייתה לבני ישראל קפיצת הדרך אל הר . 3

 גריזים ואל הר עיבל.    

 על האבנים נכתבה התורה בשבעים לשון.. 4



  פרק ד'
 כרוןיהקמת האבנים לז

 כרון?יאלו אבנים הוקמו לז
 האבנים שהקים יהושע בעצמו בקרקעית הירדן, ולאחר  12. 1

 ששבו המים לזרום בלטו האבנים על פני המים.    
 האנשים (איש אחד מכל שבט) ממצב  12האבנים שלקחו  12. 2

 הנים אל הגלגל.ורגלי הכ    
 מטרת האבנים:

 עם ישראל יספרו לבניהם  –. לחזק את האמונה בלב ישראל 1
 נס מעבר הירדן. –ולדורות הבאים את גודל הנס שנעשה להם   
 ' ומישראל עמו.. כל העמים ישמעו ויפחדו מד2

 האבנים:הנסים שנעשו לישראל עם     

 . האבנים היו מוכנות משמים ולא היה צורך לחפות ולקחתן.1
 . האבנים נעשו ______ ולא היה צורך להרימם ולשאתם.2
 הספיקו  -. בזכות האבנים הייתה לישראל ______ ______ 3

 להגיע באותו יום להר גריזים ולהר עיבל תוך זמן קצר, למרות     
 עות.ש 18שהיה זה מרחק הליכה של     
 . בכל הדרך שהלכו לא יצא אף עם להילחם בהם, אלא נפל 4

______ על העמים.    

 נאמר בגמרא:

 "צאו וראו כמה נסים ונפלאות עשה הקב"ה לישראל ביום

 שעברו את הירדן"



  פרק ד'
 כרוןיהקמת האבנים לז

 כרון?יאלו אבנים הוקמו לז
 האבנים שהקים יהושע בעצמו בקרקעית הירדן, ולאחר  12. 1

 ששבו המים לזרום בלטו האבנים על פני המים.    
 האנשים (איש אחד מכל שבט) ממצב  12האבנים שלקחו  12. 2

 הנים אל הגלגל.ורגלי הכ    
 מטרת האבנים:

 עם ישראל יספרו לבניהם  –. לחזק את האמונה בלב ישראל 1
 נס מעבר הירדן. –ולדורות הבאים את גודל הנס שנעשה להם   
 ' ומישראל עמו.. כל העמים ישמעו ויפחדו מד2

 הנסים שנעשו לישראל עם האבנים:    

 . האבנים היו מוכנות משמים ולא היה צורך לחפות ולקחתן.1
 . האבנים נעשו ______ ולא היה צורך להרימם ולשאתם.2
 ספיקו ה -. בזכות האבנים הייתה לישראל ______ ______ 3

 להגיע באותו יום להר גריזים ולהר עיבל תוך זמן קצר, למרות     
 שעות. 18שהיה זה מרחק הליכה של     
 . בכל הדרך שהלכו לא יצא אף עם להילחם בהם, אלא נפל 4

 ______ על העמים.    

 בגמרא:נאמר 

 "צאו וראו כמה נסים ונפלאות עשה הקב"ה לישראל ביום

 שעברו את הירדן"



 פרק ד'

םִמִּליי אּוֵר ּבֵ  :
 ןִמָּכאם ָלכֶ  ִּתְקחּו – הִמּזֶ ם ָלכֶ  ְׂשאּו

 םִמְּמקֹו –ב ִמַּמּצַ 

 םׁשָ ת מּוָכנֹו ָהיּום ָהֲאָבִני – ןָהִכי

 ְּכֵתפֹול עַ  – ִׁשְכמֹול עַ 

 םְּבתֹוֲככֶ ן ִסימָ  – םְּבִקְרְּבכֶ ת אֹו

 ֶׁשִּנְגְמרּוד עַ  – םּתֹ ד עַ 

 הִמְלָחמָ י ְּכלֵ ם עִ  – םֲחמּוִׁשי

 הִמְלָחמָ י ְּכלֵ ם עִ ם ַחָּיִלי – אָצבָ י ֲחלּוצֵ 

 ְיֵרחֹור ִמְדּבַ  – ְיֵרחֹות ַעְרבֹו

 ְוִיְפֲחדּו – ַוִיְראּו

 ןִניסָ י'  – ןָהִראׁשֹו ַלֹחֶדׁשר ֶּבָעׂשֹו

 ִנְׁשֲארּו, ָעְצרּו – ַוַּיֲחנּו

 ֵיְדעּון ְלַמעַ  – תַּדעַ ן ְלַמעַ 

 םַהּגֹוִיי – ץָהָאֶר י ַעִּמ 

  םַּפְחְּדכֶ  – םְיָראתֶ 



 פרק ד'

אּוֵרי ִמִּליםּבֵ  :
 ןִמָּכאם ָלכֶ  ִּתְקחּו – הִמּזֶ ם ָלכֶ  ְׂשאּו

 םִמְּמקֹו –ב ִמַּמּצַ 

 םׁשָ ת מּוָכנֹו ָהיּום ָהֲאָבִני – ןָהִכי

 ְּכֵתפֹול עַ  – ִׁשְכמֹול עַ 

 םְּבתֹוֲככֶ ן ִסימָ  – םְּבִקְרְּבכֶ ת אֹו

 ֶׁשִּנְגְמרּוד עַ  – םּתֹ ד עַ 

 הִמְלָחמָ י ְּכלֵ ם עִ  – םֲחמּוִׁשי

 הִמְלָחמָ י ְּכלֵ ם עִ ם ַחָּיִלי – אָצבָ י ֲחלּוצֵ 

 ְיֵרחֹור ִמְדּבַ  – ְיֵרחֹות ַעְרבֹו

 ְוִיְפֲחדּו – ַוִיְראּו

 ןִניסָ י'  – ןָהִראׁשֹו ַלֹחֶדׁשר ֶּבָעׂשֹו

 ִנְׁשֲארּו, ָעְצרּו – ַוַּיֲחנּו

 ֵיְדעּון ְלַמעַ  – תַּדעַ ן ְלַמעַ 

 םַהּגֹוִיי – ץָהָאֶר י ַעִּמ 

 ַּפְחְּדֶכם – םְיָראתֶ 



 
 כניסת בני ישראל לארץ ישראל

  

 בני ישראל הקריבו קרבן פסח

י נס מעבר הירדן וכניסת בנ"
 לארץ ישראל

 יהושע מל את בני ישראל

נגמר המן שבכליהם ואכלו 
 "מעבור הארץ" מהתבואה הישנה

הקריבו קרבן העומר  יבנ"
 מהמנחה החדשה

בני ישראל ישבו באוהליהם 
 להרפא מהמילה

משה רבינו נפטר והמן פסק 
 לרדת

 גזור, והדבק במקום הנכון



 
 כניסת בני ישראל לארץ ישראל

 

 
 ז' באדר

 י' בניסן

 י"א בניסן

 י"ב בניסן

 י"ג בניסן

 י"ד בניסן

 ט"ו בניסן

 ט"ז בניסן



 י"ג-א' פס' -פרק ה'

 א. מצות מילה
 "עשה לך חרבות צורים (סכין חדה) ומול את בני ישראל שנית"

 "ויקרא שם המקום ______________ ______________ המקום:

 "כל העם הילודים במדבר... לא מלו" הסיבה:

 משום סכנת הדרך א.הנולדים במדבר לא מלו? מדוע 

 ה להם ____________ משום שלא נשבב.                                         

 מדוע מלו דווקא בכניסתם לארץ?

 כדי להוסיף זכות לירושת הארץ א.

"וכל ערל לא יאכל בו" רק לאחר המילה מותר לישראל לאכול את  ב.
___________ __________ 

 

 ב. מצות הפסח
 "ויחנו ב __________ ויעשו את הפסח" המקום:

 "בארבע עשר יום... בי"ד ב ___________ בין הערביים שחטו את  הזמן:

 קרבן הפסח

 "וישבות המן ממחרת" ב ____ ___________ נגמר המן שבכליהם.

 "ויאכלו מעבור הארץ" ב ____ ___________ התחילו לאכול מהתבואה 

  .החדשה



 י"ג-א' פס' -פרק ה'

 מצות מילה א.
 "עשה לך חרבות צורים (סכין חדה) ומול את בני ישראל שנית"

 "ויקרא שם המקום ______________ ______________ המקום:

 "כל העם הילודים במדבר... לא מלו" הסיבה:

 משום סכנת הדרך א.הנולדים במדבר לא מלו? מדוע 

 ה להם ____________ נשבמשום שלא ב.                                         

 מדוע מלו דווקא בכניסתם לארץ?

 כדי להוסיף זכות לירושת הארץ א.

"וכל ערל לא יאכל בו" רק לאחר המילה מותר לישראל לאכול את  ב.
___________ __________ 

 

 ב. מצות הפסח
 "ויחנו ב __________ ויעשו את הפסח" המקום:

 _______ בין הערביים שחטו את "בארבע עשר יום... בי"ד ב ____ הזמן:

 קרבן הפסח

 "וישבות המן ממחרת" ב ____ ___________ נגמר המן שבכליהם.

 "ויאכלו מעבור הארץ" ב ____ ___________ התחילו לאכול מהתבואה 

 .החדשה



 סוף –י"ג  פס' -פרק ה'

 התגלות המלאך ליהושע
 מוצאי החג מתהלך יהושע בסביבות המחנה ומהרהרבליל 

 '?באיזו דרך אנהיג עתה את בניו של ד

 וכמו תשובה לשאלתו, מבחין לפתע באיש העומד מולו 

 ובידו חרב שלופה. אף אחד מלבד יהושע לא רואה את המראה

 'ועל כן מביו יהושע שזהו מלאך ד

שואל יהושע את המלאך: 
________________________________________________ 

 תשובת המלאך:

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 יהושע נופל על פניו ומשתחווה לפני המלאך
 

שואל יהושע: 
_______________________________________ 

 

תשובת המלאך: 
_____________________________________ 

 

תגובת יהושע: 
_______________________________________  



 סוף –י"ג  פס' -פרק ה'

 התגלות המלאך ליהושע
 מוצאי החג מתהלך יהושע בסביבות המחנה ומהרהרבליל 

 '?את בניו של ד באיזו דרך אנהיג עתה

 וכמו תשובה לשאלתו, מבחין לפתע באיש העומד מולו 

 ובידו חרב שלופה. אף אחד מלבד יהושע לא רואה את המראה

 'ועל כן מביו יהושע שזהו מלאך ד

שואל יהושע את המלאך: 
________________________________________________ 

 תשובת המלאך:

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 יהושע נופל על פניו ומשתחווה לפני המלאך
 

שואל יהושע: 
_______________________________________ 

 

תשובת המלאך: 
_____________________________________ 

 

 תגובת יהושע:
_______________________________________ 



 פרק ו'

 כיבוש ניסי –כיבוש יריחו 
 סדר הכיבוש:

ראשונים הלכו: שבט ________ שבט ________ וחצי שבט 
________ 

 מכונים: ______________

 הנים נושאים ________ ________ואחריהם הלכו: ________ כ

 אחריהם הלכו: ________

 אחריהם הלכו: כל ________ ________

 ________ מכונה: ________אחרונים הלכו: שבט 

 מהלך ההקפה:
 במשך ________ הקיפו את העיר, כל יום ________ ________ 

 וה________ תקעו בשופרות

 נס נפילת החומה:
 ביום השביעי עם ישראל הקיפו את החומה ________ ________ 

 ואז החומה נפלה!

 עם ישראל נכנסו לירחו וכבשו אותה.

 מה עשו בשלל העיר?

 הזהב והכסף, הנחושת והברזל, לקחו ל________ ________.

 ואת השאר ________.

 ואת רחב הצילו.

"ויהי ה' את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ"



 פרק ו'

 כיבוש ניסי –כיבוש יריחו 
 סדר הכיבוש:

ראשונים הלכו: שבט ________ שבט ________ וחצי שבט 
________ 

 מכונים: ______________

 הנים נושאים ________ ________והלכו: ________ כאחריהם 

 אחריהם הלכו: ________

 אחריהם הלכו: כל ________ ________

 אחרונים הלכו: שבט ________ מכונה: ________

 מהלך ההקפה:
 במשך ________ הקיפו את העיר, כל יום ________ ________ 

 וה________ תקעו בשופרות

 נס נפילת החומה:
 ביום השביעי עם ישראל הקיפו את החומה ________ ________ 

 ואז החומה נפלה!

 עם ישראל נכנסו לירחו וכבשו אותה.

 מה עשו בשלל העיר?

 הזהב והכסף, הנחושת והברזל, לקחו ל________ ________.

 ואת השאר ________.

 ואת רחב הצילו.

 "ויהי ה' את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ"



 פרק ו'

 מלחמה ניסית –מלחמת יריחו 
 סדר הקפת החומה:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ –מה כתוב בנביא במקום: סגורה היטב 

 __________________ –תסובבו                                   

 ___________________ –ראשון                                   

 ___________________ –אחרון                                   

 שבת –היום השביעי  ימי השבוע 

   מספר השופרות

   סוג התקיעה

   מה עשה העם

 

 

 שנים וחצי שבטים –החלוץ 
 

 שופרות 7כוהנים נושאים  7
 

 'ארון ברית ד
 

 העם
 

 שבט דן –המאסף 



 פרק ו'

 מלחמה ניסית –מלחמת יריחו 
 סדר הקפת החומה:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ –מה כתוב בנביא במקום: סגורה היטב 

 __________________ –תסובבו                                   

 ___________________ –ראשון                                   

 ___________________ –אחרון                                   

 שבת –היום השביעי  ימי השבוע 

   מספר השופרות

   סוג התקיעה

   מה עשה העם

 

 שנים וחצי שבטים –החלוץ 
 

 שופרות 7כוהנים נושאים  7
 

 'ארון ברית ד
 

 העם
 

 שבט דן –המאסף 



 סוף הפרק –י"ז  פס'פרק ו' 

 לאחר המלחמה
 יהושע מצווה את העם כיצד לנהוג עם: 

 ______________________________ -רחב ובית אביה 

 ______________________________ -העיר יריחו כעת 

 _______________________ -והעיר יריחו לאחר שתחרב 

 

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
 לֻמְבּדָ , ֶהְקֵּדׁש – םֵחֶר 

 לִיְׂשָראֵ ה ַמֲחנֶ ם ׁשֵ ת אֶ ם ַקְלָקָלתָ  – םַוֲעַכְרּתֶ 

 לְמֻקּלָ  – רָארּו

 רַהְּבכֹון ַהּבֵ ת ָימּור ָהִעית ְיסֹודֹון ִּבְניַ ת ִּבְתִחּלַ  – הִיָסֶדנָ  ִּבְבכֹורֹו

 ןָהַאֲחרֹון ַהּבֵ  ָימּותה ַהְּבִנּיָ ל ׁשֶ ן ָהַאֲחרֹוב ַּבָּׁשלָ  – ְּדָלֶתיהָ ב ַיִּצי ּוִבְצִעירֹו

 שאלות
 ? _____________________העירלאנשי  מה יעשו ישראל:

 לעיר עצמה? _____________________                        

 לזהב, כסף, נחושת, ברזל? _____________________     

 שקיבלו את רחב ובית אביה כגרים, ומה עשו עימה? מהיכן למדנו:

 _____________________________________כ"ג כ"ה) _ (פס'

 מה נשבע יהושע לגבי מי שיבנה את העיר יריחו?_______________

________________________________________________  



 סוף הפרק –י"ז  פס'פרק ו' 

 לאחר המלחמה
 יהושע מצווה את העם כיצד לנהוג עם: 

 ______________________________ -רחב ובית אביה 

 ______________________________ -העיר יריחו כעת 

 _______________________ -והעיר יריחו לאחר שתחרב 

 

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
 לֻמְבּדָ , ֶהְקֵּדׁש – םֵחֶר 

 לִיְׂשָראֵ ה ַמֲחנֶ ם ׁשֵ ת אֶ ם ַקְלָקָלתָ  – םַוֲעַכְרּתֶ 

 לְמֻקּלָ  – רָארּו

 רַהְּבכֹון ַהּבֵ ת ָימּור ָהִעית ְיסֹודֹון ִּבְניַ ת ִּבְתִחּלַ  – הִיָסֶדנָ  ִּבְבכֹורֹו

 ןָהַאֲחרֹון ַהּבֵ  ָימּותה ַהְּבִנּיָ ל ׁשֶ ן ָהַאֲחרֹוב ַּבָּׁשלָ  – ְּדָלֶתיהָ ב ַיִּצי ּוִבְצִעירֹו

 שאלות
 ? _____________________העירלאנשי  מה יעשו ישראל:

 לעיר עצמה? _____________________                        

 לזהב, כסף, נחושת, ברזל? _____________________     

 שקיבלו את רחב ובית אביה כגרים, ומה עשו עימה? מהיכן למדנו:

 ______________________________כ"ג כ"ה) ________ (פס'

 ריחו?_______________מה נשבע יהושע לגבי מי שיבנה את העיר י

________________________________________________ 



 י"ג –א'  פרק ז' פס'

 שלון במלחמת העי / חרם עכןיהכ
 אמר רבי שמעון "משל לבני אדם שהיו נוסעים בספינה, נטל אחד מהם 

 מקדח והתחיל קודח תחתיו, אמרו לו" "מה אתה יושב ועושה"?

 אמר להם מה אכפת לכם, לא תחתי אני קודח?!

 אמרו לו: שהמים עולים ומצפין עלינו את הסיפון"
 

 מלחמת העי יריחו מלחמת

 נשלחים מרגלים נשלחים מרגלים

 עיר קטנה העיר חזקה ומבוצרת

 כישלון צחון גדול וניסיינ

 עם ישראל מפחד ובורח העמים מפחדים מעם ישראל
 

 שאלות: 2' לאחר הכישלון, שואל יהושע בתפילתו לד

 . בשביל מה העברתנו את הירדן?1

 . ומה תעשה לשמך הגדול?2

 _________________________________ ליהושע:' תשובת ד

                            _________________________________ 

                            _________________________________ 

 "ולא יכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם" והלא רק אחד חטא:

   _______אלא: _____________________________



 י"ג –א'  פרק ז' פס'

 שלון במלחמת העי / חרם עכןיהכ
 אמר רבי שמעון "משל לבני אדם שהיו נוסעים בספינה, נטל אחד מהם 

 מקדח והתחיל קודח תחתיו, אמרו לו" "מה אתה יושב ועושה"?

 אמר להם מה אכפת לכם, לא תחתי אני קודח?!

 הסיפון"אמרו לו: שהמים עולים ומצפין עלינו את 
 

 מלחמת העי מלחמת יריחו

 נשלחים מרגלים נשלחים מרגלים

 עיר קטנה העיר חזקה ומבוצרת

 כישלון צחון גדול וניסיינ

 עם ישראל מפחד ובורח העמים מפחדים מעם ישראל
 

 שאלות: 2' לאחר הכישלון, שואל יהושע בתפילתו לד

 . בשביל מה העברתנו את הירדן?1

 הגדול?. ומה תעשה לשמך 2

 _________________________________ ' ליהושע:תשובת ד

                            _________________________________ 

                            _________________________________ 

 "ולא יכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם" והלא רק אחד חטא:

  _______________________אלא: _____________



 פרק ז'

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
  ַוִּיְמֲעלּו

  הְיהּודָ ה ְלַמּטֵ 

  עִּתיגַ ל אַ 

  דְּבמֹוָר 

  ףעֹוֵר ל ִיְׂשָראֵ  ָהַפ�

  ִהְכִריתּו

  ִּכֲחׁשּו

  םִבְכֵליהֶ  ָׂשמּו

  ַוִּיְרְּגמּו

 שאלות:

 . יהושע שולח מרגלים לעי, כתוב מה הם אומרים ליהושע 1

 בחזרתם? (פסוק ג')    

 ה') אם הצליחו ישראל במלחמה זו? (פס'. ה2

 ח') –ו'  יתה תגובת יהושע והזקנים? (פס'. מה הי3

 י"ד ט"ו) ודע מיהו האיש שמעל בחרם? (פס'. תאר כיצד נ4

 . מדוע וירוצו השליחים לאוהל עכן?5

  כ"ו) –כ"ד  . מה עונשו של עכן? (פס'6



 פרק ז'

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
  ַוִּיְמֲעלּו

  ְלַמֵּטה ְיהּוָדה

  ַאל ִּתיַגע

  ְּבמֹוָרד

  ָהַפ� ִיְׂשָרֵאל עֹוֵרף

  ִהְכִריתּו

  ִּכֲחׁשּו

  ָׂשמּו ִבְכֵליֶהם

  ַוִּיְרְּגמּו

 שאלות:

 . יהושע שולח מרגלים לעי, כתוב מה הם אומרים ליהושע 1

 ג') בחזרתם? (פס'    

 ה') אם הצליחו ישראל במלחמה זו? (פס'. ה2

 ח') –ו'  יתה תגובת יהושע והזקנים? (פס'מה הי .3

 י"ד ט"ו) ודע מיהו האיש שמעל בחרם? (פס'. תאר כיצד נ4

 . מדוע וירוצו השליחים לאוהל עכן?5

 כ"ו) –כ"ד  . מה עונשו של עכן? (פס'6

 



 מלחמת העי השניה
 

 בורי חיל ולארוב לעייאלף איש ג 30. יהושע בוחר 1 :ההכנות למלחמה

 . יהושע ממנה עוד שלושת אלפים גיבורים לארוב2 

 . בני ישראל עומדים בגיא מוכנים לתחבולה3 
 

 :מהלך המלחמה

 אלף גיבורים נשלחים לעמוד בין בית קל ובין העי 30. 1

 . יהושע מתקרב לעבר העי יחד עם העם2

 אלפים חיילים שיתחבאו קרוב יותר לעיר 5יהושע שולח מארב נוסף של     

 . יהושע והעם מוסיפים להתקרב לעי יורדים לעבר הגיא3

 . מלך העי מגלה אותם ומתחיל לרדוף אחריהם, בנ"י מתחילים לברוח4

    יהושע מטה את הכידון שבידו– 

 ממחבואו, נכנס לעיר ושורף אותה. המארב יוצא     

   אנשי העי רואים את עירם נשרפת ולא יודעים להיכן לברוח 

    אנשי המארב השני יוצאים לעזרת יהושע והעם והורגים את אנשי העי 

 ונתלה ובני ישראל לוקחים מהבהמות ומשלל העיר מלך העי נתפס     

  ישראל מנצחים והעי נשארת חרבה לעולם

 מלחמת יריחו נעשתה על ידי ניסים, מלחמת העי על ידי תחבולות.

 כדי להטעות את האויב שעם ישראל מנצח בגלל ריבוי האנשים

 ובגלל התחבולות, ואז יאספו כל הגויים להילחם בישראל ויוכלו

 ישראל להכות את כולם יחד



 מלחמת העי השניה
 

 בורי חיל ולארוב לעייאלף איש ג 30. יהושע בוחר 1 ההכנות למלחמה:

 עוד שלושת אלפים גיבורים לארוב. יהושע ממנה 2 

 . בני ישראל עומדים בגיא מוכנים לתחבולה3 
 

 מהלך המלחמה:

 אלף גיבורים נשלחים לעמוד בין בית קל ובין העי 30. 1

 . יהושע מתקרב לעבר העי יחד עם העם2

 אלפים חיילים שיתחבאו קרוב יותר לעיר 5יהושע שולח מארב נוסף של     

 יפים להתקרב לעי יורדים לעבר הגיא. יהושע והעם מוס3

 . מלך העי מגלה אותם ומתחיל לרדוף אחריהם, בנ"י מתחילים לברוח4

    יהושע מטה את הכידון שבידו– 

 המארב יוצא ממחבואו, נכנס לעיר ושורף אותה.     

   אנשי העי רואים את עירם נשרפת ולא יודעים להיכן לברוח 

    אנשי המארב השני יוצאים לעזרת יהושע והעם והורגים את אנשי העי 

 ונתלה ובני ישראל לוקחים מהבהמות ומשלל העיר מלך העי נתפס     

 ישראל מנצחים והעי נשארת חרבה לעולם

 מלחמת העי על ידי תחבולות.מלחמת יריחו נעשתה על ידי ניסים, 

 כדי להטעות את האויב שעם ישראל מנצח בגלל ריבוי האנשים

 ובגלל התחבולות, ואז יאספו כל הגויים להילחם בישראל ויוכלו

 ישראל להכות את כולם יחד



 פרקים ו' ז' ח' - חזרה בנביא
 א. סדר לפי סדר הליכתם במלחמת יריחו!

1___________________________ . 

2___________________________ . 

3___________________________ . 

4___________________________ . 

5___________________________ . 
 

 על השאלות הבאות! ב. ענו
 יהושע לבני ישראל לעשות בזמן ההקפות? מה ציוה 

_________________________________________________________ 

 ?כיצד נפלו חומות יריחו 

__________________________________________________________ 

 ?מה יהיה עונשו של מי שיעז לבנות את יריחו 

__________________________________________________________ 

 ?כמה אנשים שלח יהושע למלחמת העי הראשונה 

__________________________________________________________ 

 ?כמה אנשים נהרגו במלחמה 

__________________________________________________________ 

 2ו במלחמת העי הראשונה (מדוע נכשל?( 

__________________________________________________________ 

 ?מה עשו האורבים לעי כאשר אנשי העי רדפו אחרי בני ישראל 

__________________________________________________________ 

 ?איזה סימן נתן יהושע לאורבים שידעו שיכולים לצאת למלחמה 

__________________________________________________________ 

 ?היכן היה מעמד הברכות והקללות 

___________________________________________________________ 
 

 ג. מי היה או מי היו:
 ?החלוץ ____________ 

 ?המאסף ____________ 

 ?האיש שלקח מהחרם ____________ 

 ?האישה שניצלה ממלחמת יריחו ____________ 

 ?האיש שהרים את הכידון  ____________ 

 ותו על עץ?אתלו האיש ש ____________ 



 ____________ ?האנשים שתקעו בשופרות במלחמת יריחו 
 

 ד. מה עשו:
 ____________ ?לעיר יריחו 

 ____________ ?למלך העי 

 ____________ ?לשלל העיר יריחו 

 ____________ ?לשלל העי 

 ____________ ?לעכן 

 ____________ ?לרחב ולמשפחתה 
 

 שבץ במלחמה המתאימה!ה. 

 מלחמת העי השניה מלחמת העי הראשונה מלחמת יריחו
   
   
  
   
  

 "ויכו מהם שלושים ושישה איש" 

 ""סבבו את העיר 

 היה אסור לקחת מהשלל" 

 "אורב מאחורי העיר" 

 בני ישראל יכלו לקחת מהשלל 

 "תקעו הכוהנים בשופרות" 

 ויקרא יהושע שמלותיו ויפול על פניו ארצה" 

 תלו את המלך על העץ 

 יהושע נטה בכידון אשר בידו 

 "ויהיו ישראל בתווך אלה מזה ומזה" 

 יהושע קילל את האיש אשר יבנה את העיר 

 ערכו גורלות למצוא את האיש שמעל בחרם 

 החלוץ הלך ראשון והמאסף אחרון

 

 ו. מי אמר למי?
 "על יעל כל העם כאלפים איש או כשלושת אלפים יעלו" 

 _____________ ל _____________     

 "לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם" 

 _____________ ל _____________     

 "בני שים נא כבוד לה' ותן לו תודה" 

 _____________ ל _____________     

 "קום... למה זה אתה נופך פניך" 

 _____________ ל _____________     

 "אמנה חטאתי וכזאת עשיתי" 

 _____________ ל _____________     



 פרק ח'

 בנית מזבח אבנים
אבנים  12ביום בו עברו בני ישראל את הירדן (י' ניסן) הביאו 

מקרקעית הירדן אל הר גריזים והר עיבל. יהושע בנה מאבנים אלו 
מזבח, הקריב קרבנות לד', ואחר כתב על האבנים את כל דברי 

 משנה תורה בשבעים שפות –התורה 

 "א    ז יבנה יהושע" 

        
 = י' בניסן 10(אותיות המילה) =  2+  8=  7+  1    
 מעמד הברכות והקללות 

 שישה שבטים עמדו על הר ________.

 שישה שבטים עמדו על הר ________.

 באמצע בין שני ההרים עמדו ________ ________.

כוהנים, סביב הארון עמדו שאר הכוהנים וסביבם  4את הארון נשאו 
 הלויים.

יהם כלפי הר גריזים ופתחו ב_____ וכל ישראל ענו הפכו את פנ
 ._____ 

 וזה הכניסם בברית שמירת התורה בכניסתם לארץ ישראל.

 מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל
 הברזל המזבח

 מקצר חיי אדם מאריך חיי אדם

 מרחיק את ישראל מהקב"ה מקרב ישראל להקב"ה

 אדם לחברומפריד בין  משלים בין אדם לחברו



  



 פרק ח'

 בנית מזבח אבנים
אבנים  12ביום בו עברו בני ישראל את הירדן (י' ניסן) הביאו 

מקרקעית הירדן אל הר גריזים והר עיבל. יהושע בנה מאבנים אלו 
מזבח, הקריב קרבנות לד', ואחר כתב על האבנים את כל דברי 

 משנה תורה בשבעים שפות –התורה 

 "א    ז יבנה יהושע" 

        
 = י' בניסן 10(אותיות המילה) =  2+  8=  7+  1    
 מעמד הברכות והקללות 

 שישה שבטים עמדו על הר ________.

 שישה שבטים עמדו על הר ________.

 באמצע בין שני ההרים עמדו ________ ________.

כוהנים, סביב הארון עמדו שאר הכוהנים וסביבם  4את הארון נשאו 
 הלויים.

הפכו את פניהם כלפי הר גריזים ופתחו ב_____ וכל ישראל ענו 
 ._____ 

 וזה הכניסם בברית שמירת התורה בכניסתם לארץ ישראל.

 מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל
 הברזל המזבח

 מקצר חיי אדם מאריך חיי אדם

 מרחיק את ישראל מהקב"ה מקרב ישראל להקב"ה

 מפריד בין אדם לחברו משלים בין אדם לחברו



 



 פרק ט'

 ערמת הגבעונים
 הגבעונים עשו עצמם שליחים מארץ _________

 :שקים ישנים לחמוריהם. לקחו 
 כדי יין ישנים וסדוקים (מבוקעים ומצוררים). 
 נעליים בלות ומטולאות לרגליהם. 
 בגדים ישנים (שמלות בלות) 
 לחם יבש עם נקודות עובש (נקודים) 

 :ישראל. לכרות __________ עם בקשו 
 

 מי אתם ומאין תבואו.1 תגובת בני ישראל . 
 . אולי אתם יושבים בקרבינו.2 
 עבדיך אנחנו" (מתחנפים).1 תשובת הגבעונים" . 

 . "מארץ רחוקה באנו".2 
 . מנסים להוכיח שבאו ממקום רחוק.3 
 א. _____________ –. "ויקחו מצידם" 1 תשובת בני ישראל 

 ב. _____________                            
 . כרתו עמם ברית2 
 

 מדוע כרת יהושע ברית עם הגבעונים?    
 א. ראה כי זקני ישראל מאמינים להם.

 ב. חשב שיש בכך קדוש שם שמים שאנשים באים מרחוק לכרות ברית 

 עם ישראל.    

 ג. חשב שהם יתגיירו.

 .סוף דבר: השקר התגלה 

 _________ עונשם: ארורים. חוטבי ________ ושואבי  



 פרק ט'

 ערמת הגבעונים
 הגבעונים עשו עצמם שליחים מארץ _________

 :שקים ישנים לחמוריהם. לקחו 
 כדי יין ישנים וסדוקים (מבוקעים ומצוררים). 
 נעליים בלות ומטולאות לרגליהם. 
 בגדים ישנים (שמלות בלות) 
 נקודות עובש (נקודים)לחם יבש עם  

 :עם ישראל.לכרות __________ בקשו 
 

 מי אתם ומאין תבואו.1 תגובת בני ישראל . 
 . אולי אתם יושבים בקרבינו.2 
 עבדיך אנחנו" (מתחנפים).1 תשובת הגבעונים" . 

 . "מארץ רחוקה באנו".2 
 . מנסים להוכיח שבאו ממקום רחוק.3 
 א. _____________ –"ויקחו מצידם" . 1 תשובת בני ישראל 

 ב. _____________                            
 . כרתו עמם ברית2 
 

 מדוע כרת יהושע ברית עם הגבעונים?    
 א. ראה כי זקני ישראל מאמינים להם.

 ב. חשב שיש בכך קדוש שם שמים שאנשים באים מרחוק לכרות ברית 

 עם ישראל.    

 יתגיירו.ג. חשב שהם 

 .סוף דבר: השקר התגלה 

 _________ עונשם: ארורים. חוטבי ________ ושואבי 



 פרק ט'

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
 ִהְתַאְּספּו. – ַוִּיְתַקְּבצּו

 ְּבָחְכָמה ַלֲעׂשֹות  – ְּבָעְרָמה

 ָּדָבר ַרע. 

 ָעׂשּו ַעְצָמם  – ְצַטָּירּוַוּיִ 

 ְׁשִליִחים ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה.  

 ְיָׁשִנים. – ָּבִלים

 ֵּכִלים ְלַיִין. – נֹאדֹות ַיִין

 ְׁשבּוִרים. – ּוְמֻבָּקִעים

 ְקׁשּוִרים. – ּוְמֹצָרִרים

 ְמֵלִאים ְּבֹעֶבׁש. –ְנֻקִּדים 

 ָלַקְחנּו ֵציָדה  – ִהְצַטַּיְדנּו

 ַלֶּדֶר�.  

 ִקְּבלּו ֶאת  – ַוִּיְקחּו... ִמֵּציָדם

 ִּדְבֵריֶהם.  

 ְּבסֹוף. – ִמְקֵצה

 ְּבתֹוכֹו. – ְּבִקְרּבֹו

 ַהֲחׁשּוִבים  – ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה

 ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל.  

 ִהְתלֹוְננּו. – ַוִּיּלֹונּו

 ַּכַעס. – ֶקֶצף

 ּכֹוְרֵתי. – חֹוְטֵבי

 ְמֻקָּלִלים. – ִריםֲארּו

 ְולֹא ִיָּפֵסק. – ְולֹא ִיָּכֵרת

 ּוְנַפֵחד. – ַוִּניָרא

 ם ִיְׂשָרֵאלְלעַ  – ָלֵעָדה

  ַלִמְׁשָּכן – ְוַלִּמְזֵּבַח ד'

 ּוְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש   

 ,שפת שקר ולשון תרמית מגיעה כמה ראו!"

 וכמה נזק גורמת לו ולצאצאיו עד סוף כל הדורות.

 אשרי מי ששומר לשונו מכל רע"



  



 פרק ט'

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
 ִהְתַאְּספּו. – ַוִּיְתַקְּבצּו

 ְּבָחְכָמה ַלֲעׂשֹות  – ְּבָעְרָמה

 ָּדָבר ַרע. 

 ָעׂשּו ַעְצָמם  – ְצַטָּירּוַוּיִ 

 ְׁשִליִחים ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה.  

 ְיָׁשִנים. – ָּבִלים

 ֵּכִלים ְלַיִין. – נֹאדֹות ַיִין

 ְׁשבּוִרים. – ּוְמֻבָּקִעים

 ְקׁשּוִרים. – ּוְמֹצָרִרים

 ְמֵלִאים ְּבֹעֶבׁש. –ְנֻקִּדים 

 ָלַקְחנּו ֵציָדה  – ִהְצַטַּיְדנּו

 ַלֶּדֶר�.  

 ִקְּבלּו ֶאת  – ַוִּיְקחּו... ִמֵּציָדם

 ִּדְבֵריֶהם.  

 ְּבסֹוף. – ִמְקֵצה

 ְּבתֹוכֹו. – ְּבִקְרּבֹו

 ַהֲחׁשּוִבים  – ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה

 ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל.  

 ִהְתלֹוְננּו. – ַוִּיּלֹונּו

 ַּכַעס. – ֶקֶצף

 ּכֹוְרֵתי. – חֹוְטֵבי

 ְמֻקָּלִלים. – ִריםֲארּו

 ְולֹא ִיָּפֵסק. – ְולֹא ִיָּכֵרת

 ּוְנַפֵחד. – ַוִּניָרא

 ם ִיְׂשָרֵאלְלעַ  – ָלֵעָדה

  ַלִמְׁשָּכן – ְוַלִּמְזֵּבַח ד'

 ּוְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש   

 ,שפת שקר ולשון תרמית מגיעה כמה ראו!"

 וכמה נזק גורמת לו ולצאצאיו עד סוף כל הדורות.

 אשרי מי ששומר לשונו מכל רע"



 



 

 פרק י' –נביא יהושע 
 סיכום

י ָּבעַ צחון בני ישראל יצדק מלך ירושלים שמע על נ-אדוני
 ושבי גבעון שעשו שלום עם יהושע. וביריחו, ועל י

והוא חשש שמא גויים נוספים ילכו בעקבות הגבעונים 
 ויעשו אף הם שלום עם ישראל.

גבעון, ק קרא לעוד ארבעה מלכים להלחם בצד-לכן אדוני
  הם היו חמשה מלכים.ויחד 

בהם, ושולחים אנשי גבעון שומעים על הכוונה להלחם 
 עזור להם.בקשה ליהושע שיבוא וי

יהושע מגיע לגבעון לאחר שד' מחזק אותו ואומר לו "אל 
  !תירא מהם"

 ובני ישראל יוצאים למלחמה בחמשת מלכי הדרום.

ד' עושה נסים לבני ישראל ומשליך על חמשת המלכים 
 אבנים גדולות מהשמים. "אבני ברד". 

 ועוצר את מהלך השמש.

בעקבות הנסים הגדולים בני ישראל מנצחים במלחמה את 
 צדק ואנשיו.-אדוני

  



 

 שאלות חזרה
 ממה חשש אדוני צדק מלך ירושלים? .1

_________________________________________ 

 לשם מה התאחדו המלכים? .2

_________________________________________ 

 . מה עשו יושבי גבעון כדי להנצל?3

_________________________________________ 

מה הבטיח ד' ליהושע?  .4

_________________________________________ 

 . מהם שני הנסים הגלויים שנעשו לבני ישראל במלחמה? 5

________________________________________א.

 ________________________________________ב.

להיכן ברחו המלכים, והיכן התחבאו?  .6

_________________________________________ 

מה ציוה יהושע להניח בפתח המערה ומדוע?  .7

_________________________________________                          

 בהצלחה!



 פרק י"א
 מלחמת מלכי הצפון

 מלכי הצפון התאספו להילחם ביהושע ובישראל 

 החשוב במלכי הצפון __________ מלך __________.

 הוא מסביר לשאר המלכים שינצחו במלחמה מפני:

 _____________________. -. "עם רב כחול אשר על שפת הים"  1

 _____________________. -. "וסוס ורכב מאוד" 2

 מקום האספה של המלכים: __________ ___________.

 :ד' מחזק את יהושע ואומר לו 

   ____"___________________________"______________ 

 ממה פחד יהושע?     
  1__ .__________________________._______________ 

  2 ._____________________________._______________ 

 :התכסיס " 
 הצפון מלכי  –ויבוא יהושע וכל עם המלחמה... _________ "    

 ואינם מאורגנים למלחמה, ישראל מגיעים ומפילים חללים.עסוקים     

 :תוצאות המלחמה 
 את הסוסים ________ יהושע, ואת המרכבות ________ באש,    

 את הנפש ________, הרכוש והבהמות ________,    

 ________ת על תילן לא שרף יהושע כדי ש: כל הערים העומדו את    

    _____________________________________________ 

 חוץ מהעיר ________ שאותה ________,    
מפני שהיא: "________ ________ ________"    



 פרק י"א
 מלחמת מלכי הצפון

 מלכי הצפון התאספו להילחם ביהושע ובישראל 

 החשוב במלכי הצפון __________ מלך __________.

 הוא מסביר לשאר המלכים שינצחו במלחמה מפני:

 _____________________. -. "עם רב כחול אשר על שפת הים"  1

 _____________________. -. "וסוס ורכב מאוד" 2

 מקום האספה של המלכים: __________ ___________.

 ומר לו:ד' מחזק את יהושע וא 

   ____"___________________________"______________ 

 ממה פחד יהושע?     
  1__ .__________________________._______________ 

  2 ._____________________________._______________ 

 :התכסיס " 
 הצפון מלכי  –ויבוא יהושע וכל עם המלחמה... _________ "    

 ואינם מאורגנים למלחמה, ישראל מגיעים ומפילים חללים.עסוקים     

 :תוצאות המלחמה 
 את הסוסים ________ יהושע, ואת המרכבות ________ באש,    

 את הנפש ________, הרכוש והבהמות ________,    

 ________ת על תילן לא שרף יהושע כדי ש: את כל הערים העומדו    

    _____________________________________________ 

 חוץ מהעיר ________ שאותה ________,    

 מפני שהיא: "________ ________ ________"    



 פרק י"ג

 "ויהושע זקן בא בימים"

  בגלל גילו המבוגר. -יהושע זקן 

  מלאו ימיו ב________ וב________ –בא בימים 

 ת הארץ לשבטים,ועתה צריך לחלק א

 שטח, אזור. –חלה כל שבט יקבל נ

 

 ________ שבטים. -לכמה שבטים יש לחלק נחלות? ל 

 מדוע?

בימי משה בעבר  א. כי _________ שבטים קבלו נחלה עוד
 הירדן ה_________

 והם: ________, ________, __________________,

 איזור שלם. –ב. שבט ________ אינו מקבל כלל נחלה 

 מדוע? צטט!

 ______________________________________ פס' י"ד:

 ______________________________________ פס' ל"ג:

 ו מהשבטים ערים לגור בהם)(בהמשך נלמד שהלוויים קבל

 הם עובדים בבית המקדש ופרנסתם אינה מעבודת אדמתם

  "ד' הוא חלקם ונחלתם"



 פרק י"ג

 "ויהושע זקן בא בימים"

  בגלל גילו המבוגר. -יהושע זקן 

  מלאו ימיו ב________ וב________ –בא בימים 

 ת הארץ לשבטים,ועתה צריך לחלק א

 שטח, אזור. –חלה כל שבט יקבל נ

 

 ________ שבטים. -לכמה שבטים יש לחלק נחלות? ל 

 מדוע?

א. כי _________ שבטים קבלו נחלה עוד בימי משה בעבר 
 הירדן ה_________

 והם: ________, ________, __________________,

 איזור שלם. –ב. שבט ________ אינו מקבל כלל נחלה 

 מדוע? צטט!

 ______________________________________ פס' י"ד:

 ______________________________________ פס' ל"ג:

 (בהמשך נלמד שהלוויים קבלו מהשבטים ערים לגור בהם)

 הם עובדים בבית המקדש ופרנסתם אינה מעבודת אדמתם

 "ד' הוא חלקם ונחלתם"

 



 פרק י"ד

 חלוקת הנחלות
 _____________________?כמה היו שנות ההתנחלות 

?(מחלקי הנחלות) מי היו המנחילים ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

?(מקבלי הנחלות) מי היו המתנחלים ________________ 

 ?כיצד חולקו הנחלות 

 ____________, יהושע וכל ישראל עמדו אלעזר לבש את ה     

 לפניו.    

 . קלפי שמות ה ________1 היו ________ קלפיות: 

 . קלפי שמות ה ________2 

 

 אלעזר אומר ברוח הקודש איזה שבט עולה בגורל ומהי נחלתו, 

 אלעזר הוציא מהקלפיות שם שבט ושם נחלה, ואז הכריז הגורל 

 עצמו את שם הנחלה. פתחו את שמות הנחלות וראו שהתאים 

 בדיוק.

 , ראשי המטות, היו מחלקים את הנחלה לשבטים, כל הנשיאים

נשיא לשבטו, לפי מספר הנפשות במשפחה ולפי סוג האדמה.



 פרק י"ד

 חלוקת הנחלות
 _____________________?כמה היו שנות ההתנחלות 

 הנחלות)?מי היו המנחילים (מחלקי ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

?(מקבלי הנחלות) מי היו המתנחלים ________________ 

 ?כיצד חולקו הנחלות 

 אלעזר לבש את ה ____________, יהושע וכל ישראל עמדו     

 לפניו.    

 . קלפי שמות ה ________1 היו ________ קלפיות: 

 קלפי שמות ה ________. 2 

 

 אלעזר אומר ברוח הקודש איזה שבט עולה בגורל ומהי נחלתו, 

 אלעזר הוציא מהקלפיות שם שבט ושם נחלה, ואז הכריז הגורל 

 עצמו את שם הנחלה. פתחו את שמות הנחלות וראו שהתאים 

 בדיוק.

 הנשיאים, ראשי המטות, היו מחלקים את הנחלה לשבטים, כל 

 לפי מספר הנפשות במשפחה ולפי סוג האדמה.נשיא לשבטו, 



 פרק ט"ו

 נחלת יהודה
             כלב בן יפונה מקבל נחלה בתוך בני יהודה, הוא יורש את

 ________ -היא  עארב קרית 

 כלב מבטיח את ביתו ________ לאישה, למי שילכוד את העיר 

 דביר.

 ________ ________ -שמה הקודם 

 ________ בן  ________ -ה יוילכד

 באורי מילים:

 ____________________ -"ותסיתהו"

 ______________________ -"ותצנח"

 אמרה עכסה לאביה: –"ארץ הנגב" 

 מקום יבש –נתת לי ארץ מנוגבת מים 

 נתת לי בעל שעוסק כל העת בתורה

 חלקת שדה טובה עם מים –________"  -"תנה לי  מבקשתולכן 

 ________________ -"גולת עליות"  ויתן לה:

 ________________ -"גולת תחתיות" 

 שאלה:

  ________________על שם מה נקראת קרית ספר בשם זה? 



 פרק ט"ו

 נחלת יהודה
             כלב בן יפונה מקבל נחלה בתוך בני יהודה, הוא יורש את

 ________ -היא  עארב קרית 

 כלב מבטיח את ביתו ________ לאישה, למי שילכוד את העיר 

 דביר.

 ________ ________ -שמה הקודם 

 ________ בן  ________ -ה יוילכד

 באורי מילים:

 ____________________ -"ותסיתהו"

 ______________________ -"ותצנח"

 אמרה עכסה לאביה: –"ארץ הנגב" 

 מקום יבש –נתת לי ארץ מנוגבת מים 

 נתת לי בעל שעוסק כל העת בתורה

 חלקת שדה טובה עם מים –________"  -"תנה לי  מבקשתולכן 

 ________________ -"גולת עליות"  ויתן לה:

 ________________ -"גולת תחתיות" 

 שאלה:

 ________________על שם מה נקראת קרית ספר בשם זה? 



 פרקים י"ד ט"ו

 ה)ְלַמּטָ ם ִמִּלין ֵמַהַּמְחסָ  ַהְׁשִלימּו( םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
 ______________________________ -ָנֲחלּו 

 ______________________-ָראֵׁשי ָאבֹות ַהַּמּטֹות 
 __________________________  –ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע 
 ___________________________ -ַעל אֹודֹוַתי 

 __________________________-ָעִרים ְּבצּורֹות 
 _____________________________ -ַוִּיְלְּכָדּה 

 ____________________________ -ַוְּתִסיֵתהּו 
 _____________________________ -ַוִּתְצַנח 
 _____________________________ -ְּבָרָכה 

 ___________________________ -ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב 
 _________________________ –ּגֹולֹות ֲעִלּיֹות 

 ________________________ –ּגֹולֹות ַּתְחִּתּיֹות 
 

 להשלמה:

 מעינות  ירדה  שם המקום ממנו נשלחו המרגלים בימי משה 

  עלי  ערים מוקפות חומה  פרנסה  מים למטה 

 ארץ יבשה ממים  מעינות מים למעלה  ראשי השבטים 

  בקשה ממנו חלקו את הנחלות  כבש אותה  



 פרקים י"ד ט"ו

 ה)ְלַמּטָ ם ִמִּלין ֵמַהַּמְחסָ  ַהְׁשִלימּו( םִמִּליי ֵּבאּוֵר 
 ______________________________ -ָנֲחלּו 

 ______________________-ָראֵׁשי ָאבֹות ַהַּמּטֹות 
 __________________________  –ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע 
 ___________________________ -ַעל אֹודֹוַתי 

 _________________________-ָעִרים ְּבצּורֹות 
  ____________________________ -ַוִּיְלְּכָדּה 

 ___________________________ -ַוְּתִסיֵתהּו 
 _____________________________ -ַוִּתְצַנח 
 _____________________________ -ְּבָרָכה 

 ___________________________ -ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב 
 _________________________ –ּגֹולֹות ֲעִלּיֹות 

 ________________________ –ּגֹולֹות ַּתְחִּתּיֹות 
 

 להשלמה:

 מעינות  ירדה  שם המקום ממנו נשלחו המרגלים בימי משה 

  עלי  ערים מוקפות חומה  פרנסה  מים למטה 

 ארץ יבשה ממים  מעינות מים למעלה  ראשי השבטים 

 בקשה ממנו חלקו את הנחלות  כבש אותה  

 



 פרק ט"ו

 נחלת בני יהודה:

 השבט הראשון שעלה בגורל היה שבט ________

מתוך שבט יהודה קיבל ________________ את העיר 
 ________ללא גורל

 

 כבוש דביר:

 כלב בן יפונה קיבל בנחלתו את העיר ________, שנקראה קודם 

 לכן ________ ________.

 עיר זן קשה הייתה לכבוש, לכן הציע כלב כי מי שיכבוש אותה 

 יקבל את ________ ביתו לאישה.

 לאדם שיצליח לכבוש יש בוודאי הרבה ________ והוא צדיק.

 עתניאל בן ________, שהיה אחי כלב מ________ כבש את 

 דביר וקבל עכסה הצדקת לאישה.

 "ארץ  עכסה ביקשה מאביה עוד נחלה, כי נתן לה את

 ה________" ארץ יבשה, מנוגבת, שאין בה הרבה מים.

 ברכה. -כלומר, אין ________ 

 :כלב נענה לבקשתה ונתן לה מעינות מים

 את גולת עיליות

 ואת גולת תחתיות.

  



 פרק ט"ו

 נחלת בני יהודה:

 השבט הראשון שעלה בגורל היה שבט ________

העיר מתוך שבט יהודה קיבל ________________ את 
 ________ללא גורל

 

 כבוש דביר:

 כלב בן יפונה קיבל בנחלתו את העיר ________, שנקראה קודם 

 לכן ________ ________.

 עיר זן קשה הייתה לכבוש, לכן הציע כלב כי מי שיכבוש אותה 

 יקבל את ________ ביתו לאישה.

 לאדם שיצליח לכבוש יש בוודאי הרבה ________ והוא צדיק.

 עתניאל בן ________, שהיה אחי כלב מ________ כבש את 

 דביר וקבל עכסה הצדקת לאישה.

 עכסה ביקשה מאביה עוד נחלה, כי נתן לה את "ארץ 

 ה________" ארץ יבשה, מנוגבת, שאין בה הרבה מים.

 ברכה. -כלומר, אין ________ 

 :כלב נענה לבקשתה ונתן לה מעינות מים

 את גולת עיליות

 ולת תחתיות.ואת ג

 



 חלוקת הארץ לנחלות
 

  



 חלוקת הארץ לנחלות
 

 

 



 פרקים ט"ז י"ז
 נחלת אפרים ומנשה

 בגורלם של בני יוסף עלה בדרך נס נחלה זה לצד זה
 ___________מי בקשו לקבל נחלה? _________________

 __________ממי? _____________________________
 _________מדוע? _____________________________

 _______תגובת משה: ___________________________
 תשובת ד': "כן בנות צלופחד דוברות" 

 זכו בנות צלופחד ועל ידן נכתבה פרשת הנחלות (בפרשת מטות)
 ___למי הן מזכירות עכשיו את ההבטחה? ______________

 ______מדוע?_________________________________
 

 בני מנשה טוענים לפני משה כי נחלה אחת אינה מספיקה להם, 
 רבים. כיון שהם

 יהושע מציע להם שני פתרונות:
 _____________________ -פתרון א': "עלה לך היערה..."  

___________________________________________ 
 __________________ -ובת בני מנשה: "לא ימצא ההר" תג

___________________________________________ 
 תשובות יהושע:

 את הכנעני היושב בעמק. פתרון ב': לכבוש
 תגובת בני מנשה: "...רכב ברזל בכל הכנעני" ____________
___________________________________________ 
 תשובת יהושע: "עם רב עתה וכח גדול לך" ______________
___________________________________________  



 פרקים ט"ז י"ז
 נחלת אפרים ומנשה

 של בני יוסף עלה בדרך נס נחלה זה לצד זהבגורלם 
 ___________מי בקשו לקבל נחלה? _________________

 __________ממי? _____________________________
 _________מדוע? _____________________________

 _______תגובת משה: ___________________________
  תשובת ד': "כן בנות צלופחד דוברות"

 זכו בנות צלופחד ועל ידן נכתבה פרשת הנחלות (בפרשת מטות)
 ___למי הן מזכירות עכשיו את ההבטחה? ______________

 ______מדוע?_________________________________
 

 בני מנשה טוענים לפני משה כי נחלה אחת אינה מספיקה להם, 
 כיון שהם רבים.

 יהושע מציע להם שני פתרונות:
 _____________________ -א': "עלה לך היערה..."   פתרון

___________________________________________ 
 __________________ -ובת בני מנשה: "לא ימצא ההר" תג

___________________________________________ 
 תשובות יהושע:

 פתרון ב': לכבוש את הכנעני היושב בעמק.
 ...רכב ברזל בכל הכנעני" ____________תגובת בני מנשה: "

___________________________________________ 
 תשובת יהושע: "עם רב עתה וכח גדול לך" ______________
___________________________________________ 



 פרקים י"ח י"ט

 נחלת שבעה
 .________ משכן ד' מגיע אל המנוחה ואל הנחלה ל 

 שם הוא עומד _______ שנה.
  ם ומוכיח אותם:________ את כל הע -יהושע מקהיל 

"עד אנה אתם ________" מתעצלים לכבוש את חלקי 

 הארץ שנותרו.
  ________ שבטים עדיין לא נחלו. נבחרים ________

 מכל שבט שעדיין לא נחל, סך הכל ________ נציגים.

 הם צריכים לסובב בארץ ולכתוב אותה לפי הנחלות.

יהושע ישליך שוב גורל  –אחר כך: "ויריתי לכם ________" 

 על המקומות שנותרו ויחלק את ה________. 
 :סדר השבטים שנחלו 

 ________. -בנחלתו עיר הקודש  –. בנימין 1

________, כי חבל יהודה היה סמוכים לשבט  –. שמעון 2

 רב מהמגיע לו ונתן מחלקו לשמעון.

 . נפתלי.6. אשר. 5שכר. ש. י4. זבולון. 3

 קבלו באזור השפלה סמוך לים. –. דן 7

 בהמשך קבלו נחלה נוספת ב________

 קראו לה ________

  



 י"ח י"טפרקים 

 נחלת שבעה
 .________ משכן ד' מגיע אל המנוחה ואל הנחלה ל 

 שם הוא עומד _______ שנה.
  ם ומוכיח אותם:________ את כל הע -יהושע מקהיל 

"עד אנה אתם ________" מתעצלים לכבוש את חלקי 

 הארץ שנותרו.
  ________ שבטים עדיין לא נחלו. נבחרים ________

 מכל שבט שעדיין לא נחל, סך הכל ________ נציגים.

 הם צריכים לסובב בארץ ולכתוב אותה לפי הנחלות.

יהושע ישליך שוב גורל  –אחר כך: "ויריתי לכם ________" 

 על המקומות שנותרו ויחלק את ה________. 
 :סדר השבטים שנחלו 

 ________. -בנחלתו עיר הקודש  –. בנימין 1

סמוכים לשבט ________, כי חבל יהודה היה  –. שמעון 2

 רב מהמגיע לו ונתן מחלקו לשמעון.

 . נפתלי.6. אשר. 5שכר. ש. י4. זבולון. 3

 קבלו באזור השפלה סמוך לים. –. דן 7

 בהמשך קבלו נחלה נוספת ב________

 קראו לה ________

 



 פרק כ'

 ערי מקלט
 "וישב בארץ ההיא עד מות הכהן הגדול"

מלמד שהייתה אמו של הכהן הגדול מביאה לרוצח מאכל משקה 
 וכסות, כדי שלא יתפלל שימות בנה, שהייתה חוששת מקללתו.

 

 מהי עיר מקלט? עיר שקולטת אליה את ה________ ________

 מי מגיע אליה? כל ________.

 לשם מה?

הצלת הרוצח מיד  –ישיבה ראשונה: "ולא יסגירו את הרוצח בידו" 
 ________ ה________.

ידי  מדו לפני העדה למשפט" עד שידון עלעד מתי? "עד ע
 הסנהדרין על ה________.

ישיבה שניה: עונש על כך ש________ ובעיקר על ידי העונש 
 יסבול, וכך יתכפר ה________.

 ה________. עד מתי? עד מות ה________

  



 פרק כ'

 ערי מקלט
 "וישב בארץ ההיא עד מות הכהן הגדול"

מלמד שהייתה אמו של הכהן הגדול מביאה לרוצח מאכל משקה 
 וכסות, כדי שלא יתפלל שימות בנה, שהייתה חוששת מקללתו.

 

 מהי עיר מקלט? עיר שקולטת אליה את ה________ ________

 מי מגיע אליה? כל ________.

 ?לשם מה

הצלת הרוצח מיד  –ישיבה ראשונה: "ולא יסגירו את הרוצח בידו" 
 ________ ה________.

ידי  מדו לפני העדה למשפט" עד שידון עלעד מתי? "עד ע
 הסנהדרין על ה________.

ישיבה שניה: עונש על כך ש________ ובעיקר על ידי העונש 
 יסבול, וכך יתכפר ה________.

 __ ה________.עד מתי? עד מות ה______

 

 



 ערי מקלט – פרק כ'

 ________ ערי מקלט:

 בעבר הירדן ה________: 3

 . ________ בנחלת ________.1

 . ________ בנחלת ________.2

 . ________ בנחלת ________.3

 

 בעבר הירדן ה________: 3

 . ________ בנחלת ________.1

 . ________ בנחלת ________.2

 . ________ בנחלת ________.3

 ולעתיד לבוא תהיינה עוד ________ ערים.

 כלומר נתנו ללויים. –ערי המקלט היו גם ערי לויה 

 

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 

 ה.ַּכָּונָ י ְּבלִ  – תִּבְׁשָגָגה ִּבְבִלי ַּדעַ 

 .ְּברֹוֵצחַ ם ִלְנקֹ ה ָהרֹוצֶ ח ַהִּנְרצַ ל ׁשֶ ה ִמְׁשָּפחָ ב ָקרֹו – םּגֹוֵאל ַהּדָ 

 ט.ִמְקלָ י ְלָערֵ ת ַהְּמֹיָעדֹום ָעִרי – הָעֵרי ַהּמּוָעדָ 

  



 עקי מקלט – פרק כ'

 ________ ערי מקלט:

 בעבר הירדן ה________: 3

 . ________ בנחלת ________.1

 . ________ בנחלת ________.2

 . ________ בנחלת ________.3

 

 בעבר הירדן ה________: 3

 . ________ בנחלת ________.1

 ________.. ________ בנחלת 2

 . ________ בנחלת ________.3

 ולעתיד לבוא תהיינה עוד ________ ערים.

 כלומר נתנו ללויים. –ערי המקלט היו גם ערי לויה 

 

 םִמִּליי ֵּבאּוֵר 

 ה.ַּכָּונָ י ְּבלִ  –ִּבְׁשָגָגה ִּבְבִלי ַּדַעת 

 .ְּברֹוֵצחַ ם ִלְנקֹ ה ָהרֹוצֶ ח ַהִּנְרצַ ל ׁשֶ ה ִמְׁשָּפחָ ב ָקרֹו –ּגֹוֵאל ַהָּדם 

 ט.ִמְקלָ י ְלָערֵ ת ַהְּמֹיָעדֹום ָעִרי –ָעֵרי ַהּמּוָעָדה 
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