את יהושע "פגשנו" כבר בכיתה ג' ,כשקראנו על יציאת מצרים בהנהגתו של משה.
אז מה אנחנו כבר יודעים על יהושע?

1

קראו בספר שמות ,פרק י"ז ,פסוק ט' .מה המשימה שהוטלה על יהושע?

2

קראו בספר שמות ,פרק ל"ג ,פסוק י"א .מה ניתן ללמוד על יהושע מפסוק זה?

3

בספר במדבר ,פרק י"ג ,שולח משה שנים-עשר מרגלים לארץ ישראל .עשרה
מרגלים מספרים כי יושבי הארץ רבים וחזקים ,ולא ניתן לכבוש את הארץ.
קראו בספר במדבר ,פרק י"ג ,פסוקים ו'-ט' .מה הייתה דעתו של יהושע?

4

בספר במדבר ,פרק כ"ז ,פסוקים י"ח-כ"ב מצווה ה' על משה לעשות דבר חשוב
הנוגע ליהושע .מה ציווה ה' על משה? האם משה עשה זאת?

5

מהדברים שקראתם על יהושע ,האם לדעתכם הוא מתאים להנהיג את עם
ישראל? מדוע?

1

בספר יהושע ,פרק א' ,פסוק א' ,כתוב:

ְהֹוש ַע ִבן-נּון,
ֹאמר יְהוָה ֶׁאל-י ֻׁ
ַאח ֵרי מֹות מ ֶֹׁשהֶׁ --ע ֶׁבד יְהוָה; ַוי ֶׁ
ַוי ְִהיֲ ,
ְמ ָש ֵרת מ ֶֹׁשה ֵלאמֹר
בפסוק זה מתוארים משה ויהושע במילים שונות.
מהן המילים המתארות את משה ומהן המילים המתארות את יהושע?
א .המילים המתארות את משה:
ב .המילים המתארות את יהושע:
ג .הסבירו את ההבדלים שבין שני התיאורים.

2

בסוף ספר יהושע ,בפרק כ"ד ,פסוק כ"ט ,כתוב:

ְהֹוש ַע ִבן-נּוןֶׁ ,ע ֶׁבד יְהוָהֶׁ --בןֵ -מָאה
ָמת י ֻׁ
ַאח ֵרי ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶׁלהַ ,וי ָ
ַוי ְִהיֲ ,
ָע ֶׁשרָ ,שנִים.
ו ֶׁ
א .במה שונה התואר שניתן ליהושע בסוף ימיו מהתואר שניתן לו בתחילת
פרק א'?

ב .מדוע לדעתכם יש שוני בתיאור של יהושע בין שני המקומות? נמקו.

3

בפרק א' בפסוקים א'-י"א ניתנו ליהושע מספר הוראות .שימו לב להוראות
אלה והשלימו את החסר בטבלה:
כתוב בתנ"ך

במילים שלנו
אתה חייב לפעול לפי עקרונות
(חוקים) שאלוהים נתן

יך,
ּתֹורה ַהזֶׁה ִמ ִפ ָ
לֹא-יָמּוש ֵס ֶׁפר ַה ָ
ָלי ְָלה
יֹומם ו ַ
ית בֹו ָ
ו ְָהגִ ָ
ַאּתהַּ ,תנ ְִחיל ֶׁאתָ -ה ָעם ַהזֶׁהֶׁ ,את-
ָ
ָארץ
ָה ֶׁ

4

בטבלה ישנה הוראה שדורשת מעשים במשך זמן רב ,אפילו למשך כל חייו
של אדם .מהי הוראה זו?

5

תנו דוגמא מחיי היום-יום שלכם להוראה שאפשר לבצע תוך זמן קצר
ולהוראה המחייבת מעשים במשך כל החיים.
א .הוראה שאפשר לבצע תוך זמן קצר:

ב .הוראה המחייבת מעשים במשך כל החיים:

