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יהושע בן נון נאסף 
אל אבותיו
נפטר בן מאה  ' יהושע בן נון עבד ה

ועשר שנים     יקבר בגבול נחלתו 
חרס בהר אפרים מצפון להר  בתמנת

געש     עם ישראל אבל על לכתו של  
מנהיג דגול

2' עמ

עם בדד נשאר

תחילתה של תקופה בישראל

עסקה גורלית

ֲאלּו בְׁ  שְׁ ָרֵאלַויִּ שְׁ ,  ֵני יִּ
י:ֵלאֹמרַביהָוה  מִּ

ַנֲענִּ -ָלנּו ֶאל-ַיֲעֶלה י  ַהכְׁ
ָלה חִּ הִּ , ַבתְׁ ♦בוֹ ָלֶחםלְׁ

3' עמ

הּוָדה לְׁ  עֹון  ַוֹיאֶמר יְׁ מְׁ שִּ
תִּ  יו ֲעֵלה אִּ יי ָאחִּ ֹגָרלִּ ,  בְׁ

ָלֲחָמה ַבכְׁ  נִּ יוְׁ ,  ַנֲענִּ
י ַגם תִּ ָהַלכְׁ ָךאֲ -וְׁ תְׁ י אִּ ,  נִּ

גֹוָרֶלָך ♦בְׁ
5' עמ

מהדורה מיוחדת לרגל תחילת השנה
1'מאת כיתה ד

ד צמח השדה"ממ



לכתו של מנהיג
יהושע מוזכר לראשונה בקרב שניהלו בני ישראל מול      

לאחר מכן היה . קרב אותו ניהל יהושע, עמלק ברפידים........

, יהושע אחד משנים עשר המרגלים שנשלחו לתור את הארץ

הוסיף לו משה את האות , בהזדמנות זו. יחד עם כלב בן יפונה

לאחר מותו של משה ירש  ". הושע"שהיה בתחילה , לשמו' י

יהושע הכניס את בני  . יהושע את תפקידו והנהיג את העם

החל ביריחו  , ישראל לארץ כנען וניהל את מסע כיבוש הארץ

לכולנו זכור הפסוק  . והעי דרך הניצחון על חמשת המלכים

עוד  ". שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון:" הידוע שאמר

,  עגלון, לכיש, מלחמות גדולות שהיה בהם הן כיבוש לבנה

עזה במערב וחצור  , ועד לקדש ברנע בדרום, חברון ודביר

.  ושם גם יקבר, חרסבתמנתנחלת יהושע בן נון נמצאת . בצפון

ואי אפשר  , מותו של יהושע ישאיר חלל גדול בעם ישראל

.לדמיין מי ימלא את מקומו
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"שמש בגבעון דום"

טוהר עמוס והילה נאמן, אלינוי סוכר, עלאיוףשוהם 

להכיר לעומק
עובדות על יהושע בן נון שאולי טרם ידעתם5

. יהושע היה מעביר המסורת•
מובא כי משה במסכת אבות

ויהושע  , מסר תורה ליהושע
במסכת שקלים מובא כי . לזקנים

בשעה שהיה יהושע יושב  "
ודורש יודעין הכל שהתורה היא  

(.'ב ו"שקלים פ". )של משה
. יהושע כתב את ספר יהושע•

,  קיימת דעה כי נוסף על ספרו
כתב יהושע את שמונת הפסוקים  

,  האחרונים בחומש דברים
. המתארים את מותו של משה

דעה אחרת סוברת כי משה רבנו 
כתב בעצמו את הפסוקים  

מילה , המתארים את מותו
בעת  ', במילה על פי דברי ה

.שעיניו זלגו דמעות

ניסים רבים נעשו לעם ישראל  •
בימיו  . תחת הנהגתו של יהושע

חומת יריחו , נבקע הירדן
הבצורה נפלה תחתיה לאחר  

,  שתקעו ישראל בשופר וסובבוה
אבני ברד גדולות נפלו על 

והשמש והירח נעצרים , האויבים
ממהלכם על פי ציוויו של 

.  יהושע

תיקן , כאשר כבשו את ארץ ישראל•
יהושע את ברכת הארץ שבברכת  

:  הברכה מתחילה במילים. המזון
לאחר  ( ברכות מח ב". )נודה לך"

בעקבות  , שנפלה חומת יריחו
הניסים העצומים שנגלו לעיני  

תיקן יהושע את תפילת , ישראל
".עלינו לשבח"
קבר יהושע בן נון נמצא בכפר  •

מ צפונית  "כק', חארתכיפלהערבי 
המקום מזוהה עם . מערבית לאריאל

המצוינת , חרס המקראיתתמנת
.  במקרא כמקום קבורת יהושע

נמצא קבר נוסף המיוחס  , בסמוך
יהודים נוהגים לפקוד את  . לאביו נון

הקבר ביום פטירתו של יהושע בן  
.ו בניסן"נון החל בכ

"הידברות"באדיבות אתר 



עם בדד נשאר
בסוף ספר יהושע 

נכתב על מותו של  

יהושוע בגיל מאה  

וקבורתו  , ועשר שנים

יהושע  . בהר אפרים 

לא השאיר יורש ולכן  

בני ישראל נשארו ללא  

יש הרבה עמים . מנהיג 

זרים  בתוך ארץ 

ישראל וצריך לכבוש  

איך הם יעשו . אותה

בני  ? זאת ללא הנהגה

ישראל  פונים ישרות  

עונה להם ' וה'  לה

הוא מודיע שיהודה ,

יעלה  להנהגה והם
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עם ישראל ללא מנהיג

גריביאגם מימוני ושירה , חנימובאגם , פבריקנטתמר 

מברך  ' ה. ללא מנהיגישארוכבר לא 

את יהודה ומבטיח שיעזור לו  

.בכיבוש הארץ

כמנהיג דגול שירש  יזכריהושע 

בכבוד את משה רבנו בתפקיד הגדול  

בכיבוש הארץ וכעת בני ישראל

נתונים בידי מנהיג חדש ומצפים  
שהוא יהיה זה שינהיג אותם 

האם הוא יהיה . לכיבוש הארץ
האם באמת  ? מנהיג טוב עבורם
... ימים יגידו? יממש את תפקידו

'פרק א



עסקה גורלית
04

עסקת אחים

, הודיה פרש, רוני שדמי
ונועה ברזניונונורעות 

קיצוצים בבזק

קרה לכם פעם שנשברה לכם  
אם כן אז דמיינו ? האצבע

...  לכם איך מרגיש המלך בזק
אדוני בזק היה ידוע כמלך  
אכזר והוא קצץ ובשבעים  

המלחמות שעשה מול עמים  
הוא תפס את , אחרים

המלכים שלהם וקצץ את  
האצבעות בידיים וברגליים  

.שלהם
כאשר יהודה הגיע לבזק 

עזר לו ' לאחר לחימה קשה ה
איש 10,000ויהודה הרג 

. מתוכם

לאחר מכן יהודה הגיע 
הוא  החליט . לאדוני בזק

במידה כנגד מידה "לנהוג 
אדון בזק " ובסוף באה בגידה

הבין שהעונש אכן מגיע לו  
ים " ָלכִּ ים מְׁ עִּ בְׁ ֵדיֶהם  ֹהנֹותבְׁ שִּ יְׁ

ֻקָצצִּ  ֵליֶהם מְׁ ַרגְׁ ים ָהיּו  וְׁ
ים ַתַחת שֻ  טִּ ַלקְׁ ימְׁ ָחנִּ ֶשר  ַכאֲ --לְׁ

י יתִּ ַלם, ָעשִּ י -ֵכן שִּ יםלִּ "  ֱאֹלהִּ
לאחר מכן הוא נלקח 

.לירושלים ושם מת
העונש שקיבל אדני בזק היה  
הוגן לעומת ההתנהגות שלו  

ולכן הוא כבר אף פעם לא  
עשר אצבעות  "יוכל כבר לשי 

"...לי יש

ויבוא"בגורלךאיתךאניגם

לוויעזורשמעוןאיתו

ולאחרחלקתואתלכבוש

לשמעוןיעזוריהודהמכן

.נחלתוצפתאתלכבוש

כימאודהצליחההעסקה

ולאהרוויחושיניהם

לעזורתזכרותמיד.הפסידו

.בחזרהתקבלוואז

ישראלשבנילאחר

הם,יהושעללאנותרו

מיושואלים'להפונים

הם.אותםלהנהיגיעלה

הםבובמצבנמצאים

לפנותיכוליםעדיין

"'התשובת.'להישירות

הּוָדה" יהודהל."ַיֲעֶלהיְׁ

שלחשובתפקידהיה

ולהילחםהעםהנהגת

ישראלארץ.הכנענימעל

לגמרינכבשהלאעדיין

אם תעזור 
לא תפסיד

להמשיךצריךהיהוהוא
.הכיבושמנהיגתפקידאת

לשמעוןפונהיהודה
:עסקהלוומציע

שללשאלתומאזיןשמעון
:אומריהודה,יהודה

בגורליאיתיעלה"
והלכתיבכנעניונלחמה

מידה כנגד מידה

מנגיסטוושירה איטחאורפז , לבונה רגב, טוהר גורדון

אילוסטרציה



!התחתנת? כבשת
לכבושרוצהיפונהבןכלב

יכוללאהואאךספרקריתאת
.לבדוזאתלעשות

ואפילואמיץכובשמחפשהוא
לכיבושכתמריץבתואתמציע
שרקיודעשהואמכיווןהעיר
יוכלשמיםויראחזקאיש

הופתעהוא.העיראתלכבוש
אחיו...הואשהכובשלגלות
ידועשהיהקנזבןענתיאלהקטן
..………….גדולצדיקשהוא
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בקשת עכסה מאביה 

,ענבר חכם, לילך זכאים
נועם אשל וטוהר עמוס

,לאביההלכהעכסההחתונהלקראת
הייתהעליוהחמורמןלרגליונפלה

שלהלנחלהשיוסיףממנווביקשה
שלהשהנחלהמפנימיםמקורות
.מיםמקורותשםואיןבנגבנמצאת

אתלהוהוסיףהסכיםיפונהבןכלב
יגֹֻּלת לִּ יתַתחְׁ גֹֻּלתואתעִּ בןכלב.תִּ

והתרגשעכסהאתברךגםיפונה
אחיועםמתחתנתשביתומאוד
מאודשמחגםהוא.והצדיקהקטן

בצורהעבדהשהציעשהעסקה
.טובה

'פרק א



משחק ילדים

05

שעשועים על הפרק  

'פרק א

!צבעו בהנאה

.איבד עתניאל בן קנז את חרבו, ספרקריתבמהלך כיבוש 
עזרו לעתניאל ולנושאי כליו למצוא את החרב ולשוב אל  

.כלב בן יפונה

י "• תִּ יֲעֵלה אִּ ֹגָרלִּ ָלֲחָמה, בְׁ נִּ יוְׁ ַנֲענִּ ____"ַבכְׁ
ָרָכה-ָהָבה"• י בְׁ ____"לִּ
י ַיֲעֶלה"• י -ָלנּו ֶאל-מִּ ַנֲענִּ ָלהבַ ַהכְׁ חִּ ____"תְׁ
ַלם"• י -ֵכן שִּ יםלִּ ____"ֱאֹלהִּ
ַית-ֶאתַיֶכה -ֲאֶשר"• רְׁ ____..."ָכָדּּולְׁ ֵסֶפר-קִּ

?מי אמר "

"

נגב  ספר  גזר  קריית  ארבע  
ברכה  ישראל  לפי  בית  

תפזורת

מבוך
עזרו לאדני  
בזק למצוא  

את הפלסטר  
עבור  

.אצבעותיו


