
 יהושע  ד"בס

  ...ירדן יריחו העי וכל השאר

  'פרק א

  ?מהו הצווי הראשון שמצטווה יהושע כמנהיג של עם ישראל .1

  '?ד' לזו שהובטחה בפס' נחלה שהובטחה בפסוק גהמה ההבדל בין  .2

  ?ליהושע' אילו הבטחות מבטיח ה .3

  ?אילו תנאים יתקימו ההבטחות הללו .4

  ?מחוזק יהושע בכל פעםבאיזה נושא , "חזק ואמץ"שלוש פעמים מחוזק יהושע במילים  .5

עיין ? היכן בתורה מוזכר הסכם זה,  השבטים את מימושו של הסכם מסויים שנקבע בתורה2½-יהושע תובע מ .6
  ? יב האם הסכם זה ממומש' ד-ב

  'פרק ב

  ! הוכח? איזה חלק של היממה התרחש סיפור חדירת המרגלים ליריחו .7

  ?למה הנימוקים שמזכירה רחב כסיבות לפחד מפני בני ישרא .8

  ? מה ההסכם שהוסכם בין המרגלים לבין רחב .9

  ?איזה חלק של העיר היה ביתה של רחב .10

  'פרק ג

  )יא' רמז עיין א(? ב'  ג-מדובר ב" שלושת ימים"על אילו  .11

  ?איזה מרחק חייב להשמר מארון הברית .12

  )יז' במדבר ב(? באיזה חלק של המחנה נסע ארון הברית בדרך כלל .13

  ? כללמי נשא את ארון הברית בדרך. א .14
  ?המסע של המחנות בזמן חציית הירדן- מה השתנה בסדרי. ב
  ? סוף-בין קריעת הירדן לבין קריעת ים , מבחינת מצב המים, מה ההבדל. ג

  ?באיזה חלק של השנה התרחש מעבר הירדן .15

  ?מה קרה למים בכל אחד מן הצדדים? היכן נעצרו המים .16

  'פרק ד

  )יין היטב בכל הפרקע(? מה תפקיד מצבת האבנים שהוקמה ליד הירדן .17

  ?לאיזה יחס זכה יהושע לאחר חציית הירדן .18

  ?י לתוך ארץ כנען"באיזה תאריך נכנסו בנ .19

  מקומות חשובים

  ערבות מואב •
  אבל שיטים •
  ירדן •
  ירחו •
  ערבות יריחו •
  )העיר(אדם  •

  

  'פרק ה

מה היתה התגובה  .20
  ?הבינלאומית לחציית הירדן

  ?אשונהמתי היתה הפעם הר, "שנית...מל"מוזכר ' בפסוק ב .21

  ?ממה היו עשויים סכיני המילה .22

  )ט הבא את שני השמות' ג ופס' פס(? איזה מקום מציין בשמו את המילה ההמונית .23

  )י כל אחד מן הפסוקים"עפ(? איזה אופן רומז שם המקום על המאורע .24

  ?כמה זמן חלף מאז חציית הירדן ועד הקרבת הפסח .25
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  'פרק ו

  ?כ"כמה פעמים הוקפה יריחו בסה. א .26
  ? פעולות שנצטוו לעשותמה ה. ב

  ?כיצד נפלה החומה .27

  ?מהן ההנחיות שקיבלו העם מיהושע ביחס להתנהגות בזמן המלחמה ולאחריה;עיין בכל הפרק .28

  ?מה עשו המרגלים בזמן המלחמה .29

  ?מה עשו לעיר בסוף הכיבוש .30

  ?מה השבועה שהשביע יהושע את העם לאחר הכיבוש .31

  ?מה קרה שם, ז לד"ט' השווה למלכים א .32

  'פרק ז

  ?מה לקח? מי מעל בחרם .33

  ?כמה נשלחו בפעל, כמה לוחמים הומלץ לשלוח להעי .34

  : השלם את הטבלה הבאה .35

  תוצאת הקרב   מספר לוחמים   

1      
2      

  ?מה תוכן התלונה של יהושע בעקבות הכישלון במלחמה .36

  ?כיצד גילה יהושע שעכן מעל בחרם .37

  .לשנן את הפסוק שבו פונה יהושע אל עכן ומבקשו להודות במעל

  ?היכן בוצע הענש? מה היה עונשו של עכן .38

  'פרק ח

  ?מה ההבדל בין מה שנעשה ליריחו למה שנעשה להעי .39

  ?"האורב"היכן מיקם יהושע את  .40

  ?כיצד סימן יהושע להסתער .41

  )א כג"דברים כ(? כט' איזה צו מן התורה מקיים יהושע בפס .42

  ?אילו צוים נוספים מן התורה מקיים יהושע בסוף הפרק .43

  יםמקומות חשוב

  גלגל/ גבעת הערלת •
  עמק עכור •
  העי •
 אל-בית •
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1  

מונח מאחורי " אורב"ה
) מכוון מערב(העיר 

והכוח של יהושע 
מתמקם מכוון צפון כדי 

למשוך את אנשי העי 
  .החוצה

  
  

2 

מתחיל " יהושע"כח 
אנשי העי , לברוח

הכח , יוצאים למרדף
  .בהמתנה" אורב"ה

  
  

3 
ח האורב רואה הכ

שהעיר ריקה מלוחמים 
עולה אל העיר ומעלה , 

כח . אותה באש
מסתובב " יהושע"

ומתחיל להשיב מלחמה 
אנשי העי , לאנשי העי

  רואים את עירם עולה
  

האורב מצטרף לקרב ואנשי העי . באש ומבינים שאין להם לאן לחזור ועל מה להגן דבר המוביל לפגיעה מוראלית חמורה  
   בתנועת מלקחיים על ידי שני הכוחותנתפסים

  הגבעונים מלחמת הדרום והצפון

  'פרק ט

  ?י ולמה עשו זאת"כיצד הערימו הגבעונים על יהושע ובנ .44

  ?מאיזה עם היו הגבעונים .45

  ?מי כרת להם ברית? מי לקח מצידם של הגבעונים? מי חקר את הגבעונים .46

  ?איזו ביקורת הכתוב מותח על כריתת הברית .47

  ?י גילו את התרמית" עד שבנכמה זמן חלף .48

  ?מהן ערי הגבעונים .49

  ?ועל מי נמתחה הביקורת, מי התלונן על הברית .50

  ?)לפני התשובה עיין בסוף הפרק(איזה פתרון נמצא לבעיה  .51

  ?איזו קללה מוזכרת כאן .52

  ' פרק י

  ?מה גרם למלך ירושלים לאגד את מלכי הדרום למלחמה .53

  ?ם לחבריו-ששלח מלך י" צו הגיוס"מה נוסח  .54

  ?י"יצד התחילה ההתנגשות הצבאית בין מלכי הדרום לבין בנכ .55

  ?מה מציין הכתוב ביחס לנס זה,  י בקרב"איזה נס התרחש במלחמת הדרום כדי לסייע לבנ .56

  ?מה עשה בהם יהושע לאחר הקרב?  המלכים5היכן התחבאו  .57

  ?איזה צו  מן התורה מקיים יהושע בפרקנו, א כג"עיין בדברים כ .58

  א"פרק י

  ?הצפון הצטרף לקרב הצפון ומי איגד אותםמי ממלכי  .59

  ? היכן התקיים הקרב .60

  ?מה הנחיות הקרב שנמסרו ליהושע לפני הקרב .61
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  "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון"לשנן את הפסוק 

  ?מה ההבדל בין מה שנעשה לחצור למה שקרה לשאר הערים .62

  ?כמה זמן נמשכו מלחמות יהושע .63

  ?האם היו ערים שנכנעו לישראל .64

  ?בו ענקיםהיכן יש .65

  ב"פרק י

  ?כ"כמה מלכים הוכו בסה .66

  ד"י-ג"פרק י

  ".ארץ הנשארת"באר את הביטוי ה .67

  ? אילו אזורים נכללו בארץ הנשארת .68

  ?מי הוא וכיצד מת, ג מסופר על מותו של שונא ישראל מושבע המוכר לנו עוד מן התורה"בסוף פרק י .69

  ? )'צפוני וכדמשור החוף ה, בקעת כנרות(באיזה אזור גיאוגרפי ישב כל שבט  .70

  )ד ד"י) (ג לג"י(מדוע לא קבלו שבט לוי נחלה  .71

  )ד א"י(? מי היה אחראי על ההנחלה .72

  ?היכן בתורה הובטח לכלב את חברון .73

  ?בן כמה היה כלב באותו זמן ובן כמה עכשיו .74

  'פרק כ

  ?והיכן הן ממוקמות" ערי מקלט"מהן  .75

  )ה"במדבר ל(? י להקים ערי מקלט"היכן התורה צוו בנ .76

  ? לנוס לעיר מקלט ומפני מי מגינה עיר מקלטמי רשאי .77

  פרק הנחלות

  א"פרק כ

  ?מי יזם את הפניה להנהגה בנושא ערי הלויים .78

אך הופקעה ממנו לטובת , איזו עיר הובטחה בפירוש למנהיג ישראלי .79
  )יג- י' פס(? הכהנים

  ב"פרק כ

  ?איזה הסכם הגיע לסופו בפרק זה .80

  ?י המערבי"בה השבטים החריד את שבטי ע2½איזה מעשה של  .81

  ?מי נשלח לברר את הדברים .82

  ?מה הרקע לחרדה הגדולה ממעשה זה .83

  ? השבטים2½איזו הצעה מוצעת ל .84

  ? השבטים את מעשיהם2½כיצד הסבירו  .85

  ד"פרק כ

  ?היכן נשא יהושע את נאומו האחרון .86

  ?מה תגובת העם לדברי יהושע .87

  ?מה דורש יהושע בפסוק כד .88

   ?כז-כו' איזה מעשה גדול עושה יהושע בפס .89

  )פרט את כל הסימנים(? היכן נקבר? בן כמה היה יהושע במותו .90

  ?והיכן אלעזר? היכן נקבר יוסף .91
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  סיכום

  מקומות חשובים

  גלילות הירדן •
  תמנת סרח •
  הר געש •
  גבעת פנחס •
  . בצר, רמות, גולן, חברון, שכם, קדש: ערי מקלט •

  
ר שזמנו של כל ספר יהושע עד מותו דבר זה אומ,   התנחלות7 -ו,  כיבוש7:  שנה14הכיבוש וההתנחלות נמשכו 

ד פסוק לא המוסיף לחשבון את ימי הזקנים שהאריכו ימים אחרי "חשבון זה אינו  כולל את פרק כ,   שנה14נמשך 
  .יהושע

 


