
  בס"ד

 ברכה מנחם ©

  (ב"י -א') 'פרק ב 
 ממקום במדבר  -מן השיטים  ✓

 אנשים שבחכמתם מגלים סודות של מדינות אחרות.  -מרגלים  ✓
 
 . בשקט  א    -חרש  ✓

 . עשו עצמם חרשים.  ב      

 . עשו עצמם מוכרי כלי חרס. ג     
 

 אישה שמוכרת מזון.   -אישה זונה ✓

 לרגל.  -לחפור  ✓

 החביאה אותו )בלשון יחיד(  - ותצפנו ✓

 החביאה אותם.   -ותטמנם  ✓

 בגבעולי הפשתן. - בפשטי העץ  ✓

 המסודרות.  - הערוכות ✓

 מקומות מעבר על הירדן.  - מעברות ✓

 פחדכם.  -אימתכם  ✓

 לאף אחד אין אומץ להילחם בכם.  -באיש לא קמה עוד רוח   ✓
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 ברכה מנחם ©

 תנאי המרגלים להצלת רחב

 

נענים לבקשת רחב, ומסבירים שיהיו מוכנים למסור   כלב ו  פנחס

נפשם להצלתה, כשם שהיא מסרה נפשה והסתכנה שהצילה  

 אותם משליחי המלך. 

 : תנאים 3אך יש לכך  

 "אם לא תגידי את דברינו זה"  .1

 _______________________________ ______:מר כלו 

 "את תקוות חוט השני תקשרי בחלון",   .2

 ______________________________________ :מר כלו 

 "והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך דמו בראשו"  .3

 ______________________________________ 

 : אנחנו נציל רק את מי ש _______________ מר כלו 

הוא בעצמו יהיה אחראי ואשם   -דמו בראשו -ומי שיהיה בחוץ

 המרגלים.  -ולא אנחנובמתתו. 

 

 : לשנים רחב זכתה  
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 ש_________  נ_________  י__________ מ________ 

 

 פרק ב'
 השלימי 

 

 המקום בו עוברים על הירדן .1

 שם האישה הזונה .2

 רחב העלתה את המרגלים על ה____ .3

את  המרגלים באו כדי__________ .4

 הארץ

 מקום מגורי רחב .5

 "ד' הוא האלוקים בשמים_______   .6

 ..."ועל הארץ מתחת

 

 מה קיבלת? 

 ______________________ 
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 ק(סוף הפר -)י"בפרק ב' 
 סימן.  - אות    ✓

 סימן כדי שהשבועה שלכם תתקיים.  - אות אמת    ✓

אנו המרגלים נמסור נפשנו כדי   -נפשנו תחתכם למות    ✓

 להציל אתכם. 

 חוט אדום  -תקות חוט השני   ✓

מי שלא יקיים את   -הוא יהיה אשם במיתתו -דמו בראשו    ✓

 השבועה

אם ימות אחד   -אנחנו נהיה אשמים במיתתו -דמו בראשנו  ✓

 .התנאיםממשפחתך שקיים את  

 שאלות חזרה 

 מדוע שלח יהושע מרגלים? .1

 היכן החביאה רחב את המרגלים? .2

 כיצד הטעתה רחב את שליח המלך? .3

 וכלב?מה בקשה רחב מפנחס  .4

 ( 3מהם התנאים להצלת רחב ומשפחתה?) .5
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 ברכה מנחם ©

 פרק ג

 רדן הכנות למעבר לי
את  נן יהושע לעבור לאחר שחזרו המרגלים מיריחו מתכו,  ט' בניסןב 

 . המובטחת  כנס לארץילה  על מנתהירדן עם עמ"י 

ֶקר  " ַע ַבבֹּ הֹושֻׁ ם יְׁ כֵּ למדנו מיהושע שזריזים מקדימים למצוות -"ַוַישְׁ

 תפילה קודמת לכל ש תפילה ליציאה לפי  הקדים ש

ם ֶטֶרם   " ִלנּו שָּ רּו ַויָּ  כשהגיע הלילה, עצרו ולא יצאו לדרך כי  -"ַיֲעבֹּ

ֶכם  " בְׁ ִקרְׁ ל ַחי בְׁ עּון ִכי אֵּ דְׁ ֹּאת תֵּ ז יהושע אומר לעם ישראל כי  -" בְׁ

 ,  'תדעון שה' בקרבכם ויוריש מפניכם את הכנעני כו

 ולא בזכותי למדנו מיהושע את מידת הענווה. בזכותכם,  וכל זה 

 הניסים שנעשו בירדן 
 נעצרו.  המים -דרכו במים  כשהכוהנים .1

 יובש מוחלט. -עברו בחרבה .2

 כשיש הרבה מים.  -בימי הקציר .3

 הארון נשא את נושאיו )הכהנים(  .4

 כל עמ"י הצטופפו בין בדי הארון.  .5

 המים הנעצרים לא שטפו את האזור.  .6
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 נזכור! 
הירדן הוא הנהר הגדול בארץ ישראל היורד מצד צפון )מלמעלה(  

 לצד דרום )למטה( עד ים המלח. 

חלקים:  2הירדן מחלק את ארץ ישראל ל    

 עבר הירדן המזרחי.   .1

 עבר הירדן המערבי.  .2

  -את עבר הירדן המזרחי כבש משה רבינו, וחילק את הנחלה ל

 שנים וחצי השבטים: ראובן, גד וחצי מנשה. 

וחצי   9יהושע וחילק את הנחלה ל   שאת עבר הירדן המערבי כב

 הנותרים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הים הגדול 

 ים התיכון
עבר הירדן  

 המערבי
עבר הירדן  

 המזרחי 

 מזרח  מערב 

 צפון 

 דרום 
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 פרק ג'
 נס מעבר הירדן

 
 באורי מילים 

 ישנו שם ליד הירדן.  -וילינו שם  ✓

 בסוף שלושה ימים.  -מקצה שלושת ימים  ✓

 הכוהנים משבט לוי.  - הכוהנים הלויים ✓

 מרימים, מחזיקים.  -נושאים ✓

 .הכינו עצמכם להיות קדושים וטהורים  -התקדשו ✓

 מלשון התחלה, אתחיל.   -אחל ✓

 ע"י הנס שיהיה תדעו.   -בזאת תדעון ✓

 יגרש את שבעת העמים. גרש  - הורש, יוריש ✓

 כשתעמודנה כפות רגלי הכוהנים.   -ווחכ  ✓

 יפסיקו לזרום. -יכרתון  ✓

 קיר, חומה.  -נד אחד ✓

 שפת הנהר.  - גדותיו ✓

 ימי ניסן תקופת האביב. - ימי הקציר ✓

 נגמרו.  -תמו  ✓

 שם מקום. - אדם העיר ✓

 ביבשה -בחרבה ✓

 . כל העם -כל הגוי  ✓
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 פרק ד'
 הקמת מצבות זיכרון על הירדן 

 
 באורי מילים 

 הרימו  - שאו ✓

מהמקום שבו הכוהנים ניצבים  - ממצב רגלי הכוהנים  ✓

 )עומדים( בירדן.

 על גבו.   -על שכמו  ✓

 סימן.  - אות ✓

 בתוככם.  - בקרבכם ✓

 ראשונים, בראש הלוחמים. - חלוצי צבא  ✓

 הוציאו, סרו ממקומכם.  - נתקו  ✓

 בי' בניסן.  -בעשור לחודש  ✓

 שם מקום. - גלגל  ✓

 כדי שידעו.   - למען דעת  ✓

 

 שאלות 

 מהו הנס שארע כששבו מיריחו למקומם?  .1

 איזו הבטחה קיימו שנים וחצי השבטים?   .2

 מתי עברו בני ישראל את הירדן?  .3
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 : נאמר בגמרא

קב"ה ונפלאות עשה הצאו וראו כמה ניסים 

 לישראל ביום שעברו את הירדן" 

 השלימי: 

 _________ נשא את ________ הכוהנים.   ✓

הספיקו להגיע באותו יום להר   -נס קפיצת ה_________ ✓

גריזים והר עיבל בזמן קצר מאוד, למרות שהיה זה מרחק  

 שעות.  18הליכה של 

 בכל הדרך שהלכו לא יצא אף עם להילחם,   ✓

 אלא נפל ______ על ה _________. 

 כשלקחו אבנים נזדמנו להם מיד אבנים מ  ✓

כתבו על האבנים את ה _______ כולה ב __________   ✓

 לשון.

 גם נושאי האבנים הספיקו להגיע בזמן.  ✓

 

 מחסן מילים 

 

 עמים       שבעים       נושאיו פחדם       הנים    וכ

 דרך       הארון                       תורה             
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 פרקים ב' ג' ד' -יהושע

 שאלות חזרה
 פרק ב' 

מי הם המרגלים? מדוע דווקא הם נשלחו? לאיזו עיר? להיכן הגיעו? מה עשה המלך כשנודע  

( 2שהם הגיעו? כיצד הטעתה רחב את שליחי המלך? "ותצפנו" מדוע נאמר בלשון יחיד?)

חב מהמרגלים? מהם שלשת התנאים לקיום  היכן החביאה את המרגלים? מה בקשה ר

 ההבטחה שהבטיחו לה? מה אמרו המרגלים ליהושע כשחזרו? 

 באורי מילים: 

 (, אישה זונה, ותטמנם, מעברות, אות אמת, תקות חוט השני, נקיים... משבועתך.3חרש)

 

 ' פרק ג 

 הנהגות טובות למדנו מיהושע?  3יהושע... וילונו שם טרם יעברו" אלו   "וישכם

 מי נשא אותו? מהו המרחק בינו לבין העם? מדוע?   - ארון ה' 

 כיצד יגדל שמו של יהושע?  -"היום הזה אחל גדלך"  מה יראה הארון לעם?

 דן?אלו ניסים היו במעבר היר  מתי נעמדו מי הירדן? עד מתי עמדו הכוהנים בשפת הירדן?

 באורי מילים: 

 נושאים, אחל גדלך, יכרתון, נד, ימי קציר. 

 פרק ד' 

 לשם מה מצווה  יהושע לבחור איש אחד מכל שבט? 

 היכן בנו כל מצבה? לשם מה בנו אותן?  -מצבות הזיכרון 

 צי השבטים?  כיצד עברו הכהנים את הירדן? איזו הבטחה קיימו שניים וח

 לאחר שעברו את הירדן? לאיזו עיר הגיעו בנ"י

 באורי מילים: 

 תמו, כל גוי, מצב רגלי הכהנים, עשור לחודש הראשון, למען דעת. 

 בתי___________ חזרה על הפרקים בספר יהושע וידעה לענות על השאלות 

   ________________  ח.הורים:                                                                       
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 פרק ה
 פסח בגלגל )פסוקים י"א י"ב( 

 : השלימי 

 _________ בין הערביים.  -ויעשו את הפסח ב

 מ _______________.   -ויאכלו מעבור הארץ

 _______________. את מצות לליל הסדר אפו מהתבואה של 

שקנו מהגויים כי לא יכלו לאכול מצות מהתבואה החדשה עד  

רק אחרי   שביום זה מקריבים את העומר. ___ בניסן._____

 הקרבת העומר מותר לאכול מהתבואה ה ____________. 

ב _________ נפטר משה רבינו, ואז פסק ה   _______ ב

בזכות  ___________ לרדת מן השמים. משום שהמן היה 

 ___________וכאשר נפטר פסק המן. 

המן שירד האחרון   -אבל ה' עשה __________________

 ______________ יום.  -הספיק להם עד ט"ו בניסן

 

 מילים להשלמה 

  משה  \  החדשה \ י"ד בניסן  \ שעברה שנה  \ ט"ז   \תבואות הארץ 

 ברכת המן \   המן  \  40  \ באדר  \ ז'  
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 פרק ה'

 ל בגלגל ופסח שני מילת בני ישרא
 : באורי מילים 

 עבר הירדן המערבי -עבר הירדן ימה 

 הגויים נבהלו ופחדו  -ולא היתה בם עוד רוח 

 סכינים חדות  -חרבות צורים 

 )פעם ראשונה נימולו לפני יציאתם ממצרים( בפעם השניה - שנית

 עד שנרפאו.  -עד חיותם 

  הסרתי את הבושה שנתבישתם -גלותי חרפת מצריים 

 .מהמצרים, שאמרו "אתם ערלים ואנחנו ערלים"

 מתבואת הארץ.  -מעבור הארץ 

 שבלים צלויות באש.  -קלוי

 נגמר המן מכליהם.  -וישבות המן

 החרב יצאה מנרתיקה. -וחרבו שלופה

 לאויבינו. - לצרינו

 . חלוץ נעליך  - של נעליך
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 פרק ו'

 חוכבוש העיר ירי
 

 : השלימי

 כך הקיפו את יריחו: 

פו את העיר כל יום פעם ______  במשך ______ ימים הקי

 __________ פעמים.ום השביעי הקיפו את חומת העיר בי

בפעם השביעית תקעו ה ___________ תקיעה ארוכה  

 העם הריע תרועה גדולה. 

 אז נפלו חומות העיר ונבלעו ב __________. 

 הקיפו את העיר ___________  פעמים.  בסך הכל

 עיקרי _________.  13כנגד 

 

 

 : מילים להשלמה 

  אחת  \  13 \ שבע  \ ששה  \  אדמה   \הנים  וכ  \אמונה
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 פרק ו' 

 ז'  - פסוקים א'
 באורי מילים 

 החזקים  -גבורי חיל 

 תסובבו -וסבתם 

 כשתהיה תקיעה ארוכה  - במשוך בקרן היובל

 כשיתמשך כשיאריך      שופר 

 ישמיעו קולות  -יריעו

 .ראובן, גד וחצי מנשה -שניים וחצי השבטים   -החלוץ 

 

 (במחברת )השיבישאלות 

 מיהו המאסף? מדוע נקרא כך? .1

 כיצד ידע העם מתי להריע )להשמיע קולות(? .2

 כיצד נפלו חומות העיר יריחו? .3

 פעמים כנגד מה? 13את העיר יריחו הקיפו  .4

 לכיבוש? מאודהעיר יריחו קשה  מדוע היתה  .5
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 פרק ז
 י' -פסוקים א'

 : באורי מילים 

 חטאו  - וימעלו

 חטא  -מעל 

 לשבט  - למטה 

 כעס  - ויחר אף

 מצד מזרח  -מקדם

 אל תעיף  - אל תיגע

 ברחו -וינסו

 שם מקום - עד השברים

 בצד ההר שיורדים בו -במורד 

 הלואי ויכולנו  -ולו הואלנו 

 בבקשה  -בי

 )כשבורחים מפנים עורף לרודף( ברחו  -הפך ישראל עורף

 יבואו עלינו להלחם בנו -עלינו ונסבו  

 יהרגו אותנו  -והכריתו את שמנו
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 פרק ז
 סוף הפרק  -' פסוקים י

 באורי מילים 

 שקרו - כחשו

 עד שתגלו מי החוטא  -עד הסירכם החרם 

 ויתפס -ילכדנו 

 מעשה מגונה - נבלה

 תתוודה,  תודה על מה שעשית -ותן לו תודה 

 אל תסתיר  - אל תכחד 

 באמת  -אמנה 

 פעמים לקחתי מהחרם בימי משה, וגם עתה -וכזאת עשיתי וכזאת  

 מעיל יקר של מלך בבל   -אדרת שנער 

 רציתי מאוד  -ואחמדם 

 מוחבאים  -טמונים 

 שליחים  -מלאכים 

 מה קלקלת לנו - מה עכרתנו

 פזרו הניחו את החפצים  - ויציקום

 ד' יעניש אותך  -יעכרך ד' 
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 פרק ז
 חזרה 

 מי אמר למי?  . א

 פניך" ______ ל _______ "למה זה אתה נופל על 

 "הגד נא לי מה עשית אל תכחד ממני" ______ ל _____ 

 _____ל ____   "את העם הזה את הירדן  "למה העברת ...

 _______________  "וכזאת עשיתי"אמנה אנוכי חטאתי 

 "מה עכרתנו, יעכרך ד'" _________ ל ____________  

 מי אנחנו?  . ב

 עכן, להביא את החרם. __________ נשלחנו לרוץ לאהל 

 __________ העיר אותה נשלחנו לרגל. 

 שקלים(  50__________ אותה לקח עכן מן החרם ) 

 __________ בי הקימו כלל ישראל גל אבנים גדול. 

 __________ אביו של החוטא. 

 __________ מעשה מאוס ומגונה שנעשה בישראל. 

 שהשלמת, העתיקי רק את האותיות הראשונות מהמילים 

 והרי קבלת:

            ___  ___  ___         ___  ___  ___ 
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 פרק ח

 י"ד -פסוקים א'
 ההכנות למלחמת העי השניה

 באורי מילים: 

 אל תפחד  - אל תחת 

 תקחו לכם את שלל העיר  - תבוזו 

 קבוצת אנשים שמתחבאים  - אורב 

 מוכנים ומזומנים   - נכונים 

 עד שנוציא אותם מן העיר - עד התיקנו 

 בורחים   - נסים 

 תדליקו - תציתו 

 מצד מערב של העיר עי  - מים לעי 

 השגיח ובדק האם הם מוכנים למלחמה  - ויפקוד 

 עמק  - גאי 

 העורב  - עקבו 

 בעומק ההלכה )עסק בלימוד התורה(   - בתוך העמק 
נשים לב: מלחמת יריחו הייתה ניסית, מלחמת העי )השנייה(נראית  

 רק בעזרת ה'   - והצלחתה כמלחמה רגילה. אך מובן שכולה נס  
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 פרק ח' \מלחמת העי השניה

 מלחמת יריחו נעשתה ע"י ניסים. 

 מלחמת העי השניה על ידי תחבולות, כדי להטעות את האויב. 

 אך כמובן שגם בה ההצלחה מעם ה'. 

 מהלך המלחמה: 

 המהלך  הזמן  השלב 

חיילים למארב בין בית אל  30,000נשלחים  בלילה הראשון  שלב א' 

 העי לבין 

 יהושע מתקרב לעבר העי יחד עם העם.  ✓ בבוקר הראשון  שלב ב' 

 5,000יהושע שולח מארב נוסף של  ✓

חיילים שיתחבאו ממערב לעי יותר קרוב 

 לעיר.

יהושע והעם מוסיפים להתקרב לעי, הם  בלילה השני  שלב ג' 

 יורדים אל תוך הגיא. 

מלך העי מגלה אותם ומתחיל לרדוף  ✓ בבוקר השני  שלב ד' 

 אחריהם, בנ"י בורחים. 

המארב יוצא מהמחבוא, כובש את העיר  ✓

 ושורף אותה. 

אנשי המארב יוצאים מהעיר ומכים יחד   ✓

עם יהושע והעם את אנשי העי והורגים  

 את כולם. 

 ישראל מנצחים בעזרת שמים, והעי נשארת חרבה לעולם! 
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