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 פרק ה יהושע, –מערך שיעור 

חלק 
 השיעור

 מטרה מהלך 

 על הלוח מוקרנת מצגת עם פריטים שונים. דק' 7 פתיחה
 כל התמונות,הבנות נדרשות למצוא את המשותף ל

 אשאל את השאלה מה מוזר בכל התמונות. במידה ויתקשו
 ר הראשתשובה: בכל התמונות חס

התל' יגלו ענין 
נות ויביעו סקר

לקראת לימוד 
הפרק הבא 

 בנביא.
 דיון קצר: מה הבעיתיות בראש החסר?

לראש  , הראש כולל הכל.הכל הולך אחר הראש -הובלה למסקנה
ובלי הראש אין גוף, בלי קטר הרכבת לא תיסע,  .חשיבות מרבית

 .בלי ראש חודש לא נגיע להמשך החודש
למעשים הראשונים במקום/בזמן יש חשיבות  -רושם ראשוני

 ומשמעות רבה מאד.

תגענה התל' 
למסקנה שהכל 

הולך אחר 
הראש וכך 
יפנימו את 

 חשיבות
המעשים 
הנלמדים 

 בפרקנו.
היגד  

 מקשר
 בפרקים הקודמים למדנו על ההכנות +הכניסה לא"י.

כפי שראינו למעשים כעת זהו הפרק הראשון של בנ"י בא"י, 
 הראשונים חשיבות רבה,

יחד נראה מהם המעשים הראשונים שעשו בנ"י בהכוונת יהושע 
 )בהוראת ה'( בארץ.

 )נזכור שזוהי ההכנה שלהם לקראת כיבוש הארץ(

התל' תחברנה 
 את הפרק שלנו

לפרקים 
הקודמים 
באמצעות 
 הפתיחה.

 גוף
 

  .חלוקת הפרק לנושאים )ללא הפס'(שקופית על הלוח:  
 רצף התאריכיםו
 

 יחשפוהתל' 
לרצף הפרק 
 באופן כללי.

13 
 דק'

 :סיפור הפרק בע"פ בתיבול פירושים שונים
 

 תאריך מעבר הירדן.י ניסן: 
המלכים אשר שהו בארץ כנען )האמורים והכנענים( שמעו שה'  :א

ומקבלים  העמיד את מי הירדן כדי שבני ישראל יוכלו לחצות אותו
 .פחד מפני בנ"י

 
 .ימי החלמה( 3)ו ציווי ה'בנ"י נימולים על פי ניסן:  יג  -אי
 ה' ציווה על יהושוע להכין סכינים מאבן צור  :ח -ב

ישראל לא  שנה בהן בני 40לקיים את מצווה ברית המילה לאחר 
 קיימו את המצווה.

הליכה  -שנה 40 הסיבה לאי קיום מצווה כה בסיסית במשך הרחבה:
בדרך עם תנאים ירודים כמו המדבר נחשבת למקום שיש בו סכנה, 

במקרה כזה אין לסכן את התינוק )שנחלש בימים הסמוכים לעשיית 
 הברית( ויש לחכות למקום ישוב מסודר על מנת למול.

 שנות  40היו חניות ארוכות במהלך למרות שלבנ"י 

התל' תכרנה את 
נושאי הפרק 

ר היטב וכאש
תקראנה 

ם תוכלנה מבפני
את מילות  להבין

 הנביא.
 

התל' תשוונה 
לנושאים 
מקבילים 
הנלמדים 

בחומש שמות 
ותחדדנה את 

המשותף 
 והשונה.



ותמיד ידעו מה זמן חונים, המדבר אך הם אף פעם לא ידעומראש לכ
 שבכל רגע נתון הקב"ה יכול לאותת להם לצאת לדרך.

כאשר משה רבינו מגיע עם אשתו ובניו למצרים על השוואה לשמות: 
משה  -ש כמעט ממיתו על שנתרשל במילהמנת לגאול את עמ"י הנח

בדרגה גבוהה מכל עמ"י וכן כל שבטו )ואכן גם במשך כל שנות 
 המדבר, למרות הסכנה שבדבר בני שבט לוי נימולו(

: בנ"י נמצאים בסמיכות לחג הפסח, על מנת הקבלה נוספת לשמות
לחגוג כמו שצריך בנ"י צריכים להיות נימולים שכן כצוב בשמות "וכל 

 .ערל לא יאכל בו"
המעשה הראשון אותו עושים בנ"י מנוגד לנדרש על פי הטבע. הראש: 

בנ"י חונים בגלגל ממול יריחו, העיר החזקה ביותר בארץ, לאחר 
 הברית 

 יש ימי חולשה ומלכי הארץ עלולים לנצל את חולשתם ולהלחם בהם.
ומתבקש שינצלו ימים אלו לאימונים לכאורה היה הכי מתאים 

לקראת מלחמות כיבוש הארץ. אך בנ"י הם מעל הטבע והמעשה 
הראשון הוא מעשה שמסמל את הברית בין בנ"י לקב"ה, את הקשר 

 האמיץ שקיים 
  וזה עצמו נותן את הברכה להמשך הקיום בארץ.

 
 הפסח הראשון בא"יהקרבת קרבן פסח. ניסן:  די

  ליל טו ניסן ליל הסדר
 הקרבת קרבן העומר טז ניסן

 בני ישראל חנו בערבות יריחו וחגגו שם את חג הפסח,  יב: -ט
 אכול ל ה' את מתן המן ובני ישראל החלו קבסיום חג הפסח הפסי

 מתבואת הארץ.
 אחרי שבנ"י מהולים הם יכולים לחגוג את חג הפסח תוך  הרחבה:

 הודיה לה'. לפנ"כ חגגו פסח פעם אחת במצרים ובעם אחת במדבר, 
 שנים לא חגגו את הפסח. 38במשך 

בכל שנה מתחדשת התבואה, מהסחורה החדשה ניתן לאכול רק 
  לאחר

מן הואכן  ט"ז ניסן בו מקריבים את קרבן העומר מהתבואה החדשה
יכולים לאכול מתבואת הארץ החדשה מסתיים בדיוק כאשר בנ"י 

 ללא איסור 'חדש'.
 לפסח זה שהיה שינויים גדולים בין פסח מצרים  השואה לשמות:

 הראשון בפסח דורות, אכילה בחפזון, קשירת השה מבעוד מועד, 
  הדומה: תאריך ההקרבה, מריחת דם הפסח על המשקופים ועוד.

 תו ועוד.אופן הכנ
 זה היום בו בנ"י נהיה -שני מהווה העצמה ותזכורתהמעשה ההראש: 

 שנה קודם לכן )זה גם אחת הסיבות שהתורה מונה את  40לעם  
 .החודשים החל מניסן(

 
 מלאך ה' התגלה ליהושוע.טו: -יג

לא מפורט כאן מה תוכן דברי המלאך ליהושע, המפרשים אומרים 
 שהוא בא לתת כח ליהושע לקראת כיבוש הארץ.

יחו. מדבר חורב/ ערבות יר ?המיקום -שונההשואה לשמות: 
  מלאך בדמות אדם. סנה בוער/ ?המראה
 מלאך ה'.  ה'/ ?מי דבר

   של נעלך מעל רגלך..""תוכן הדברים?  -דומה



היגד 
 מקשר

עד כה ראינו את תוכן הפרק, ואת מעשיהם הראשונים של בנ"י 
 בא"י.

וכעת נעבור  מעשים רוחניים, מצוות יסודיות במהות עמ"י.
 על הפרקלמשימות 

 

התל' תבנה את 
מהלך השיעור 

כרצף בנוי נדבך 
עך נדבך ולא 

אוסף אקראי 
 של פעולות.

כעת כל בת תקבל קטר של רכבת, הקטר הוא המוביל הוא  דק 20
 בלעדיו הרכבת לא יכולה לנסוע. -הראשון

 על הקטר רשומה משימה עליה תענו,
התלמידות קטר: על הקטר רשומים נושאי הפרק המשימה ב

הפרק ולרשום את הפסוקים המתאימים לכל צריכות לקרוא את 
 נושא.

 
 סיימת את המשימה?

שימה, על כל קרון מאת מוזמנת להוסיף לרכבת קרונות, 
 ות לבחירה,המישמ

 .קרונות 2על כל בת לצרף לרכבת לפחות 
 את הקטר עם הקרונות מדביקים בסוף השיעור במחברת

תקראנה התל' 
את הפרק לאחר 

רק שסיפור הפ
מעובד ומוכר 

וכך תוכלנה 
להתמודד עם 

קריאת הסיפור 
 מהנביא.

 
התל' תחדדנה 
את ההבנה של 
תוכן הפרק על 

ידי משימות 
 ברמות שונות, 

 תאפשרתמוכך 
חוויתית למידה 

מענה  נותנתה
לדיפרנציאליות 
 של התלמידות.

 
 5 סיכום

 דק
 היום למדנו על חשיבות הראש, חשיבות המעשים הראשונים.

 על ראש השנה נאמר זה היום תחילת מעשיך.
שבט  י' –כשבועיים לפני ראש השנה להתקשרות צאות מאנו נ

דורנו החל את נשיאותו. נזכור את חשיבות היום בו הרבי נשיא 
הראשניות ונתכונן כראוי ליום זה על מנת שנוכל להתחיל שנה 

 טובה בה נהיה מקושרות לרבי ולרצונו.
שמת על דף בצורת סיכה איך היא בוחרת להתחבר כל בת רו

 לרבי.  -לראש
  

התל' תחברנה 
הפרק את 

נביא בהנלמד 
)מתקופה 

רחוקה ומנותקת 
אל חיי  (מחייהן

היום יום 
והערכים 

 המלווים אותן
 

 


