
הקשר לארץ
קראו את הבטחת ה' לאברהם על הארץ בספר בראשית וענו על השאלות: 

ִּכי ֶאת-ָּכל-ָהָאֶרץ  ָוָיָּמה.  ָוֵקְדָמה  ָוֶנְגָּבה  ָצֹפָנה  ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַאָּתה ָׁשם  "ַוה' ָאַמר ֶאל-ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד-לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא 

ֲאֶׁשר-ַאָּתה ֹרֶאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד-עֹוָלם. ְוַׂשְמִּתי ֶאת-ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִאם-יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת-ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם-ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה. קּום 

ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה" )בראשית י"ג, יד-יז(

מה מבטיח הקב"ה לאברהם בהקשר לארץ ישראל?. 1

האם הבטחה זו התממשה? מתי? )מספר פעמים...(. 2

שחקו במשחק המסלול הבא.
 בכל דריכה על שאלה הרימו כרטיס עם חידה. החידות מורכבות מפסוקים שמתארים אירוע שהתרחש במקום מסוים בארץ. עליכם 

להניח את הכרטיס במקום הנכון על מפת ארץ ישראל. )שימו לב שבחלק מהמקרים ייתכן ותצטרכו לפתוח את התנ"ך במקום הרלוונטי 

ולחפש שם את המקום עליו מדובר(. 

שאלות לאחר המשחק:

הסתכלו על מפת ארץ ישראל כיום: . 1

איזה ערים שקיימות היום בארץ היו קיימות גם בעבר? . 2

איזה מקומות חדשים אתם מוצאים?. 3

איזה מקומות היו חלק מארץ ישראל בתקופת יהושוע ושופטים שהם לא חלק ממדינת ישראל היום?. 4

האם יש משמעות להבטחה של הקב"ה לאברהם גם בימינו? . 5

האם אתם מרגישים קשר לארץ ישראל? מה קושר אתכם אליה?. 6

משימת סיכום 
אפשרות א':

הכינו על בריסטול גדול פוסטר לכיתה שמסכם את מה שלמדתם ודיברתם ביחידה זו בצורה יצירתית. 

אפשרות ב':

*הכינו משחק לתלמידי כיתתכם בעזרת התמונות המצורפות.

לכל תמונה של מקום בארץ כתבו חידה או משפט שמתייחס לאירוע מהתנ"ך שהתרחש באותו המקום. התלמידים יצטרכו להתאים בין 

החידות של האירועים לבין התמונות של המקומות בהם הם התרחשו. 

)אפשר להכין כך שהחידה והתמונה יהיו בצדדים שונים של הדף, ושעל התלמידים להפוך את הדף על מנת לגלות את התשובה, או להכין 

משחק התאמה שבו כל חלק של חידה ותשובה הוא נפרד.(



סיפור משותף
קראו את הקטע הבא מיהושע פרק כ"ד שהוא חלק מהנאום שנושא יהושע בפני העם לפני מותו, וסדרו את הכרטיסיות המצורפות לפי 

סדר הופעתם. לאחר מכן ענו על השאלות

ַוֶּיֱאֹסף ְיהֹוֻׁשַע ֶאת-ָּכל-ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֶכָמה ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלָראָׁשיו ּוְלֹׁשְפָטיו ּוְלֹׁשְטָריו ַוִּיְתַיְּצבּו ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים. ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל-

ָּכל-ָהָעם

ֹּכה-ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַּקח ֶאת-ֲאִביֶכם ֶאת-

ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך ֹאתֹו ְּבָכל-ֶאֶרץ ְּכָנַען וארב )ָוַאְרֶּבה( ֶאת-ַזְרעֹו ָוֶאֶּתן-לֹו ֶאת-ִיְצָחק. ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת-ַיֲעֹקב ְוֶאת-ֵעָׂשו ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו 

ֶאת-ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

ָוֶאְׁשַלח ֶאת-ֹמֶׁשה ְוֶאת-ַאֲהֹרן ָוֶאֹּגף ֶאת-ִמְצַרִים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו ְוַאַחר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ָואֹוִציא ֶאת-ֲאבֹוֵתיֶכם ִמִּמְצַרִים ַוָּתֹבאּו ַהָּיָּמה 

ַוְיַכֵּסהּו  ֶאת-ַהָּים  ָעָליו  ַוָּיֵבא  ַהִּמְצִרים  ּוֵבין  ֵּביֵניֶכם  ַמֲאֵפל  ַוָּיֶׂשם  ה'  ֶאל-  ַוִּיְצֲעקּו  ַים-סּוף.  ּוְבָפָרִׁשים  ְּבֶרֶכב  ֲאבֹוֵתיֶכם  ַאֲחֵרי  ִמְצַרִים  ַוִּיְרְּדפּו 

ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיֵניֶכם ֵאת ֲאֶׁשר-ָעִׂשיִתי ְּבִמְצָרִים ַוֵּתְׁשבּו ַבִּמְדָּבר ָיִמים ַרִּבים ואבאה )ָוָאִבא( ֶאְתֶכם ֶאל-ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי ַהּיֹוֵׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיָּלֲחמּו 

ְלִבְלָעם  ַוִּיְקָרא  ַוִּיְׁשַלח  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּלֶחם  ַוָּיָקם ָּבָלק ֶּבן-ִצּפֹור ֶמֶלְך מֹוָאב  ִמְּפֵניֶכם.  ָוַאְׁשִמיֵדם  ַוִּתיְרׁשּו ֶאת-ַאְרָצם  ְּבֶיְדֶכם  ָוֶאֵּתן אֹוָתם  ִאְּתֶכם 

ֶּבן-ְּבעֹור ְלַקֵּלל ֶאְתֶכם. ְוֹלא ָאִביִתי ִלְׁשֹמַע ְלִבְלָעם ַוְיָבֶרְך ָּברֹוְך ֶאְתֶכם ָוַאִּצל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו ַוַּתַעְברּו ֶאת-ַהַּיְרֵּדן ַוָּתֹבאּו ֶאל-ְיִריחֹו ַוִּיָּלֲחמּו ָבֶכם 

ַּבֲעֵלי-ְיִריחֹו ָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ָוֶאֵּתן אֹוָתם ְּבֶיְדֶכם. ָוֶאְׁשַלח ִלְפֵניֶכם ֶאת-ַהִּצְרָעה ַוְּתָגֶרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם 

ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר  ְוָעִרים ֲאֶׁשר ֹלא-ְבִניֶתם ַוֵּתְׁשבּו ָּבֶהם ְּכָרִמים  ָוֶאֵּתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא-ָיַגְעָּת ָּבּה  ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֹלא ְבַחְרְּבָך ְוֹלא ְבַקְׁשֶּתָך 

ֹלא-ְנַטְעֶּתם ַאֶּתם ֹאְכִלים ְוַעָּתה ְיראּו ֶאת- ה' ְוִעְבדּו ֹאתֹו ְּבָתִמים ּוֶבֱאֶמת ְוָהִסירּו ֶאת-ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ּוְבִמְצַרִים 

ְוִעְבדּו ֶאת- ה'

למה העבר של העם רלוונטי עבורם? מדוע יהושע מזכיר להם אותו לפני מותו? . 1

מה יהושע מבקש מהעם?. 2

הוסיפו אירועים משמעותיים שהם חלק מהסיפור המשותף של העם שלנו, שהתרחשו לאחר סיום התנ"ך... )במאות האחרונות(.. 3

יצירה
הסיפור המשותף של עם ישראל, אותו מספר להם יהושע, הוא חלק משמעותי בהתגבשות ובהפיכה של בני ישראל לעם.

כתבו את הסיפור המשותף הכיתתי שלכם. 

מה הופך אתכם לכיתה המיוחדת שאתם? הכניסו בסיפור הכיתתי אירועים משמעותיים שעברתם יחד, דברים שאתם נוהגים לעשות 

בכיתה ושמיוחדים לכם, זיכרונות משותפים )עצובים, מרגשים או מצחיקים...( ודברים שהפכו אתכם לכיתה שאתם, שבנו וגיבשו אתכם.

נסו לארגן את הסיפור לפי סדר ההתרחשות של הדברים, וכתבו את הסיפור עם התחלה, אמצע וסוף. 



משימת סיכום
הכינו לכיתתכם ציר זמן ובו האירועים המרכזיים בעבר של עם ישראל )אירועים שמוזכרים בקטע שקראתם ואירועים שהוספתם(. בנוסף, 

כתבו על בריסטול גדול את הסיפור הכיתתי שלכם בצורה יצירתית ומעניינת. לחילופין תוכלו לערוך מצגת עם אירועים מרכזיים של עם 

ישראל ולבסוף להציג את הסיפור של הכיתה שלכם ולהציג את המצגת בכיתה.

אחדות ועדתיות
הרכיבו את הפאזל הבא: בחרו צד אחד אותו אתם מרכיבים, בסיום הדביקו את הפאזל על שקף והפכו אותו על מנת לראות את הצד השני 

של הפאזל.

התבוננו בתמונות שעל הפאזל

מדוע לדעתכם לכל שבט יש סמל שונה?. 1

מדוע ההתיישבות בארץ נעשתה על פי השבטים לדעתכם? למה לא כל אחד התיישב היכן שהוא רוצה? מה המשמעות של . 2

הנחלה המשותפת לכל שבט? 

)נסו לחשוב על ההשפעה של זה על המגורים, חינוך, עבודה וכד'... איזה תחושות זה עשוי ליצור בתוך השבטים? ובין השבטים?(

***

המציאות של חלוקה לשבטים נפרדים התקיימה בעם ישראל בתקופה של יהושע ושל השופטים. לעומת זאת בספר שמואל אנחנו רואים 

מציאות אחרת של העם.

   קראו את הפסוקים הבאים וענו על השאלות

"ַוְיִהי ְדַבר-ְׁשמּוֵאל ְלָכל-ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֵצא ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים ַלִּמְלָחָמה ַוַּיֲחנּו ַעל-ָהֶאֶבן ָהֵעֶזר ּוְפִלְׁשִּתים ָחנּו ַבֲאֵפק"  )שמואל א' ד', א(

ַוִּיְתַקְּבצּו ֹּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֹבאּו ֶאל-ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה. ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ִהֵּנה ַאָּתה ָזַקְנָּת ּוָבֶניָך ֹלא ָהְלכּו ִּבְדָרֶכיָך ַעָּתה ִׂשיָמה-ָּלנּו ֶמֶלְך ְלָׁשְפֵטנּו 

ְּכָכל-ַהּגֹוִים  )שמואל א' ח', ד-ה(

סמנו בפסוקים את הדרך בה נזכרים ישראל.. 1

איזו מציאות אחרת של העם מתבטאת דרך אזכורים אלה?. 2

   דיון
מהו המצב של העם שלנו כיום? )מבחינת האחדות והעדתיות שבו( האם הוא דומה יותר למצב של העם בתקופות של יהושע והשופטים 

)חלוקה לקבוצות של שבטים( או למצב של העם בתקופת שמואל )עם אחד שכולם יחד(?

מהו המצב אליו אנחנו צריכים לשאוף כעם לפי דעתכם?

)האם נכון שכולם יהיו אותו הדבר או שכל אחד ישמור על הייחודיות שלו? האם צריכות להיות קבוצות שונות בתוך העם? אם כן, איזה 

סוג קשר צריך להיות בין הקבוצות?(



   משימה אישית: ציירו מפה שמתארת את החלקים השונים בעם שלנו כיום.

מהו הקשר בין כל החלקים? שתפו את הקבוצה במפה שציירתם והסבירו אותה. 

משימת סיכום
ציירו יחד על בריסטול גדול מפה שמתארת את המצב שבו הייתם רוצים שיהיה העם שלנו )המצב אליו אנחנו צריכים לשאוף(. התייחסו 

לאחדות של הקבוצות השונות אל מול העדתיות ושמירה על הייחודיות של כל קבוצה. 

זהות יהודית
משחק אסוציאציות: השלימו את המשפט הבא בסבב, במילים הראשונות שעולות לכם לראש. 

יהודי הוא מי ש...

וענו על השאלות  כ"ג  ואומר להם את הדברים הבאים. קראו את הקטע מיהושע פרק  יהושע את כל העם  לפני מותו מכנס 

שלאחריו

ַוִּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ְלָכל-ִיְׂשָרֵאל ִלְזֵקָניו ּוְלָראָׁשיו ּוְלֹׁשְפָטיו ּוְלֹׁשְטָריו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם: ֲאִני ָזַקְנִּתי ָּבאִתי ַּבָּיִמים... ַוֲחַזְקֶּתם ְמֹאד ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ֵאת 

ָּכל-ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ְלִבְלִּתי סּור-ִמֶּמּנּו ָיִמין ּוְׂשֹמאול ְלִבְלִּתי-ֹבא ַּבּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַהִּנְׁשָאִרים ָהֵאֶּלה ִאְּתֶכם ּוְבֵׁשם ֱאֹלֵהיֶהם ֹלא-ַתְזִּכירּו 

ְוֹלא ַתְׁשִּביעּו ְוֹלא ַתַעְבדּום ְוֹלא ִתְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם. ִּכי ִאם-ַּב ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִּתְדָּבקּו ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. ַוּיֹוֶרׁש ה' ִמְּפֵניֶכם ּגֹוִים ְּגֹדִלים 

ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם  ְמֹאד  ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ָלֶכם.  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶכם  ַהִּנְלָחם  הּוא  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ִּכי  ַהֶּזה׃...  ַהּיֹום  ַעד  ִּבְפֵניֶכם  ִאיׁש  ֹלא-ָעַמד  ְוַאֶּתם  ַוֲעצּוִמים 

ְלַאֲהָבה ֶאת- ה' ֱאֹלֵהיֶכם. ִּכי ִאם-ׁשֹוב ָּתׁשּובּו ּוְדַבְקֶּתם ְּבֶיֶתר ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַהִּנְׁשָאִרים ָהֵאֶּלה ִאְּתֶכם ְוִהְתַחַּתְנֶּתם ָּבֶהם ּוָבאֶתם ָּבֶהם ְוֵהם ָּבֶכם. 

ָידֹוַע ֵּתְדעּו ִּכי ֹלא יֹוִסיף ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְלהֹוִריׁש ֶאת-ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש... ַעד-ֲאָבְדֶכם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת 

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ה' ֱאֹלֵהיֶכם

קראו את הקטע וסמנו בתוכו:
• סמנו בצבע אחד את הפסוקים שמדברים על מה שעשה ה' לעם ישראל.	

• סמנו בצבע אחר את מה שיהושע מצווה את העם לעשות.	

• סמנו בצבע נוסף את האזהרה של יהושע לעם ואת התוצאה שעלולה להיות לה. 	



מה מצווה יהושע את העם? . 1

_____________________________________________________________________________________ א. 

_____________________________________________________________________________________ ב. 

_____________________________________________________________________________________ ג. 

_____________________________________________________________________________________ ד. 

במידה והעם ישמרו דברים אלו – כיצד הקב"ה ינהג איתם?. 2

____________________________________________________________________________________________

במה מזהיר יהושע את העם? . 3

השלימו במילים שלכם: אם ישראל ____________________________________________ הקב"ה ______________

_______________________________________________________________________________________

     דיון:

מדוע לדעתכם יש צורך להזהיר את העם באזהרה זו? . 1

מדוע נאסר על עמ"י להתחתן עם הגויים ולהתערב בהם? . 2

האם אתם חושבים שדברי יהושע לעם רלוונטיים גם לימינו? מדוע?. 3

האם גם היום אנחנו מושפעים מתרבויות אחרות? במה למשל?. 4

מה מיוחד לנו כיהודים? מה מייחד את עם ישראל מהגויים?. 5

משחק:
פזרו על השולחן את הדפים שעליהם כתובות קטגוריות שונות ששייכות לזהות שלנו כיהודים. 

שלפו כל אחד בתורו קלף מערימת הקלפים והניחו אותו ליד הקטוגריה אליה הוא מתאים. )יש קלפים שיכולים להתאים ליותר מקטגוריה 

אחת.(

לאחר שסיימתם לשחק – חשבו: איזה דברים הייתם מוסיפים לקטגוריות השונות? הוסיפו אותם בכתב בקטגוריות המתאימות. 

משימה אישית: קפלו דף לשלושה חלקים. בחרו שלושה דברים מרכזיים שהכי חשובים לכם בזהות היהודית שלכם וציירו אותם על הדף. 

מוזמנים לשתף את חבריכם לקבוצה במה שציירתם...

משימת סיכום
בחרו יחד כחמישה דברים מרכזיים שמאפיינים את הזהות היהודית שלנו כעם. 

הכינו תערוכה בה תציגו לכיתתכם מאפיינים אלו בדרך יצירתית. )זה יכול להיות תערוכת ציורים/ צילומים/ דגמים מחומרים שונים/ 

פיסול וכד'(. 

ניתן להוסיף את הציורים האישיים לתערוכה...







עזרים לתחנת הקשר לארץ ישראל:

Janz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3087207 מאת



ַוָּיֹסּ֧בּו  ַ֔חר  ַהּׁשַ ַּכֲעלֹ֣ות  ַוַּיְׁשִּכ֙מּו֙  ִביִע֗י  ַהּׁשְ ַּבּיֹ֣ום  ׀  “ַוְיִה֣י 

ַע  ִכְׁשֹמ֨ ַוְיִהי֩   ... ְּפָעִמ֑ים  ֶׁשַ֣בע  ה  ַהֶּז֖ ט  ַּכִּמְׁשָּפ֥ ֶאת־ָהִע֛יר 

ר ַוָּיִר֤יעּו ָהָעם֙ ְּתרּוָע֣ה ְגדֹוָל֔ה ַוִּתֹּפ֨ל  ָהָע֜ם ֶאת־קֹ֣ול ַהּׁשֹוָפ֗

ַוִּֽיְלְּכדּ֖ו  ֶנְגּדֹ֔ו  ִא֣יׁש  ָהִע֙יָרה֙  ָהָע֤ם  ַעל  ַוַּי֨ ַּתְחֶּת֗יָה  ַהֽחֹוָמ֜ה 

ֶאת־ָהִעֽיר׃” )יהושע פרק ו’(

ַע ַוִּיֵּת֧ן ֶאת־ __________ ְלָכֵל֥ב  “ַוְֽיָבְרֵכ֖הּו ְיהֹוֻׁש֑

ֶּבן־ְיֻפֶּנ֖ה ְלַנֲחָלֽה׃ ַעל־ֵּכ֣ן ָהְיָתֽה־ ____________ 

ֹום ַהֶּז֑ה ַיַ֚ען ֲאֶׁש֣ר  ד ַהּי֣ ה ַע֖ ה ַהְּקִנִּזי֙ ְלַֽנֲחָל֔ ְלָכֵל֨ב ֶּבן־ְיֻפֶּנ֤

ִמֵּל֔א ַאֲחֵר֕י ְיהָו֖ה ֱאֹלֵה֥י ִיְׂשָרֵאֽל׃” 

)יהושע פרק י”ד(

"ְוָעָלה֩ ָהִא֨יׁש ַההּ֤וא ֵמִֽעירֹו֙ ִמָּיִמ֣ים ׀ ָיִמ֔יָמה ְלִהְֽׁשַּתֲחוֺת 

ָחְפִני֙  ְבֵנֽי־ֵעִל֗י  ְׁשֵנ֣י  ם  ְוָׁש֞ ְּבִׁשֹל֑ה  ְצָבאֹ֖ות  ה  ַליהָו֥ ְוִלְזֹּבַ֛ח 

ס ֹּכֲהִנ֖ים ַליהָוֽה... וָּתָ֣קם ַחָּנ֔ה ... ַוִּתְתַּפֵּל֥ל ַעל־ְיהָו֖ה  ּוִפְ֣נָח֔

ֶדר ַוֹּתאַמ֗ר ְיהָו֨ה ְצָבאֹ֜ות ִאם־ָרֹא֥ה  ר ֶנ֜ ה ִתְבֶּכֽה׃ ַוִּתֹּד֨ ּוָבֹכ֥

ֶאת־ֲאָמֶתָ֔ך  ְוֹֽלא־ִתְׁשַּכ֣ח  ּוְזַכְרַּתִ֙ני֙  ֲאָמֶתָ֗ך  ָּבֳעִנ֣י  ׀  ִתְרֶא֣ה 

ַרע ֲאָנִׁש֑ים ּוְנַתִּת֤יו ַלֽיהָוה֙ ָּכל־ְיֵמ֣י ַחָּי֔יו  ְוָנַתָּת֥ה ַלֲאָמְתָך֖ ֶז֣

ּומֹוָר֖ה ֹלא־ַיֲעֶל֥ה ַעל־ֹראֽׁשֹו׃” )שמואל א’ פרק א’(

ָּבָר֜ק  ַוַּיְזֵע֨ק  ֶקְֽדָׁשה׃  ִעם־ָּבָר֖ק  ַוֵּתֶ֥לך  ְּדבֹוָר֛ה  ַוָּתָ֧קם 

ֶרת  ַעל ְּבַרְגָל֔יו ֲעֶׂש֥ ַוַּי֣ ֶקְ֔דָׁשה  ֶאת־ְזבּוֻל֤ן ְוֶאת־ַנְפָּתִלי֙ 

ַעל ִעּמֹ֖ו ְּדבֹוָרֽה׃ ... ַוֹּתאֶמר֩ ְּדֹבָר֨ה ֶאל־ ַאְלֵפ֖י ִא֑יׁש ַוַּת֥

ֶאת־ִסֽיְסָרא֙  ְיהָו֤ה  ָנַת֨ן  ֲאֶׁשר֩  ַהּיֹום֙  ֶז֤ה  ִּכ֣י  ָּבָר֜ק קּ֗ום 

ָּתבֹ֔ור  ֵמַה֣ר  ָּבָרק֙  ֶרד  ַוֵּי֤ ְלָפֶנ֑יָך  ָיָצ֣א  ְיהָו֖ה  ֲהֹל֥א  ְּבָיֶדָ֔ך 

ֶאת־ ְי֠הָוה  ָהם  ַוָּי֣ ַאֲחָרֽיו׃  ִא֖יׁש  ֲאָלִפ֛ים  ַוֲעֶׂשֶ֧רת 

ְלִפי־ֶחֶ֖רב  ְוֶאת־ָּכל־ַהַּֽמֲחֶנ֛ה  ְוֶאת־ָּכל־ָהֶרֶ֧כב  ִסֽיְסָר֨א 

ל ַהֶּמְרָּכָב֖ה  ַוָּיָ֥נס ְּבַרְגָלֽיו׃  ִלְפֵנ֣י ָבָר֑ק ַוֵּיֶ֧רד ִסֽיְסָר֛א ֵמַע֥

)שופטים פרק ד’(

ְבּתֹוְך  ֶבָּחָרָבה  ה'  ְבִּרית  ָהָארֹון  ֹנְשֵׂאי  ַהכֲֹּהִנים  “ַוַיַּעְמדּו 

ַתּּמּו  ֲאֶשׁר  ַעד  ֶבָּחָרָבה  ֹעְבִרים  ִיְשָׂרֵאל  ְוָכל  ָהֵכן,  ַהַיְּרֵדּן 

ָכּל ַהּגֹוי ַלֲעֹבר ֶאת ַהַיְּרֵדּן” )יהושע פרק ג’(

׀  ל  ְבֵני־ִיְׂשָרֵא֥ ֲאֶׁשר־ֶהֱעלּ֨ו  יֹ֠וֵסף  “ְוֶאת־ַעְצמֹ֣ות 

ָקָנ֧ה  ֲאֶׁש֨ר  ֶד֗ה  ַהּׂשָ ְּבֶחְלַק֣ת  ִבְׁשֶכם  ָקְברּ֣ו  ִמִּמְצַרִים֮ 

ְקִׂשיָט֑ה  ה  ְּבֵמָא֣ ֲאִבֽי־ְׁשֶכ֖ם  ְּבֵנֽי־ֲחמֹ֥ור  ֵמֵא֛ת  ַיֲעֹק֛ב 

ַוִּיְֽהיּ֥ו ִלְבֵנֽי־יֹוֵס֖ף ְלַנֲחָלֽה׃” )יהושע פרק כ”ד(

ֱאֹמִר֔י  ֶאת־ָה֣ ְיהָוה֙  ֵּת֤ת  ְּביֹ֗ום  ַלֽיהָו֔ה  ְיהֹוֻׁשַע֙  ְיַדֵּב֤ר  “ָא֣ז 

ְּבִגְבעֹ֣ון  ל ֶׁשֶ֚מׁש  ִיְׂשָרֵא֗ ְלֵעיֵנ֣י  ׀  ַוֹּי֣אֶמר  ִיְׂשָרֵא֑ל  ְּבֵנ֣י  ִלְפֵנ֖י 

ַמִ֔ים  ֶ֙מׁש֙ ַּבֲחִצ֣י ַהּׁשָ ֹום ְוָיֵרַ֖ח ְּבֵעֶ֥מק ַאָּיֽלֹון׃ ... ַוַּיֲעֹמ֤ד ַהּׁשֶ ּד֔
ְלָפָנ֣יו  ַּכּיֹ֤ום ַההּוא֙  ָהָי֜ה  ְוֹל֨א  ָּתִמֽים׃  ְּכיֹ֥ום  ָלבֹ֖וא  ְוֹלא־ָא֥ץ 

ַע ְיהָו֖ה ְּבקֹ֣ול ִא֑יׁש ִּכ֣י ְיהָו֔ה ִנְלָח֖ם ְלִיְׂשָרֵאֽל׃”  ְוַאֲחָר֔יו ִלְׁשֹמ֥

)יהושע פרק י’(

ְיהָו֔ה  ֶאת־ֲארֹ֣ון  ַּיֲעלּו֙  ֽוַ ְיָעִר֗ים  ִקְרַי֣ת  ׀  ַאְנֵׁש֣י  אּו  "ַוָּיֹב֜

ְוֶאת־ֶאְלָעָז֤ר  ַּבִּגְבָע֑ה  ֲאִביָנָד֖ב  ֶאל־ֵּב֥ית  ֹאתֹ֔ו  ַוָּיִב֣אּו 

ִמּיֹ֞ום  י  )פ(ַוְיִה֗ ְיהָוֽה׃  ֶאת־ֲארֹ֥ון  ִלְׁשֹמ֖ר  ִקְּדׁשּ֔ו  ְּבנֹו֙ 

ַוִּיְֽהיּ֖ו  ַהָּיִמ֔ים  ַוִּיְרּבּו֙  ְיָעִר֔ים  ְּבִקְרַי֣ת  ָהָֽארֹון֙  ֶׁשֶ֤בת 
ְיהָוֽה׃”  ַאֲחֵר֥י  ִיְׂשָרֵא֖ל  ָּכל־ֵּב֥ית  ַוִּיָּנהּ֛ו  ָׁשָנ֑ה  ֶעְׂשִר֣ים 

)שמואל א’ פרק ז’(



ַוַּֽיֲחנּ֖ו  ּו  ן ַוֲעָמֵל֛ק ּוְבֵני־ֶקֶ֖דם ֶנֶאְספּ֣ו ַיְחָּד֑ו ַוַּיַעְבר֥ “ְוָכל־ִמְדָי֧

ַוִּיְתַקע֙  ֹון  ֶאת־ִּגְדע֑ ָלְבָׁש֖ה  ה  ְיהָו֔ ְורּ֣וַח  ִיְזְרֶעֽאל׃  ְּבֵעֶ֥מק 

ַּבּׁשֹוָפ֔ר” )שופטים פרק ו’(

"ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני-

ָנה ָהְרִביִעית ְּבֹחֶדׁש ִזו,  ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ִמְצַרִים ַּבּׁשָ

ִני, ִלְמֹלְך ְׁשֹלֹמה, ַעל-ִיְׂשָרֵאל; ַוִּיֶבן  הּוא ַהֹחֶדׁש ַהּׁשֵ

ְׁשֹלֹמה  ַהֶּמֶלְך  ָּבָנה  ֲאֶׁשר  ַליהָוה.  ב ְוַהַּבִית,  ַהַּבִית, 

ָרְחּבֹו;  ְוֶעְׂשִרים  ָאְרּכֹו,  ים-ַאָּמה  ַליהָוה--ִׁשּׁשִ

ּוְׁשֹלִׁשים ַאָּמה, קֹוָמתֹו.” )מלכים א’, פרק ו’(

ֹון ַרָּב֗ה  “ַוִּיְּתֵנ֨ם ְיהָו֥ה ְּבַיֽד־ִיְׂשָרֵאל֮ ַוַּיּכּום ַוִּֽיְרְּדפּ֞ום ַעד־ִציד֣

ם ַעד־ ֹות ַמִ֔ים ְוַעד־ִּבְקַע֥ת ִמְצֶּפ֖ה ִמְזָרָ֑חה ַוַּיֻּכ֕ ְוַעד֙ ִמְׂשְרפ֣

ַּכֲאֶׁש֥ר  ְיהֹוֻׁשַ֔ע  ָלֶהם֙  ַוַּיַ֤עׂש  ָׂשִרֽיד׃  ִהְׁשִאֽיר־ָלֶה֖ם  ִּבְלִּת֥י 

ֹו ְיהָו֑ה ֶאת־סּוֵסיֶה֣ם ִעֵּק֔ר ְוֶאת־ַמְרְּכֹבֵתיֶה֖ם ָׂשַר֥ף  ָאַֽמר־ל֖

ֶאת־ָחצֹ֔ור  ַוִּיְלֹּכ֣ד  ַהִהיא֙  ת  ָּבֵע֤ ַע  ְיהֹוֻׁש֜ )ס(ַוָּיָׁ֨שב  ָּבֵאֽׁש׃ 

ִּכֽי־ָחצֹ֣ור ְלָפִנ֔ים ִה֕יא רֹ֖אׁש ָּכל־ ְוֶאת־ַמְלָּכּ֖ה ִהָּכ֣ה ֶבָחֶ֑רב 

ַהַּמְמָלכֹ֥ות ָהֵאֶּֽלה׃” )יהושע פרק י”א(

ר ִּדֶּב֣ר ְיהָו֔ה ַוָּיֹב֖א ֵּב֣ית ָלֶ֑חם...  “ַוַּיַ֣עׂש ְׁשמּוֵא֗ל ֵא֚ת ֲאֶׁש֣
 ... ַלָּזַֽבח׃  ָלֶה֖ם  ַוִּיְקָר֥א  ְוֶאת־ָּבָנ֔יו  ֶאת־ִיַׁשי֙  ַוְיַקֵּדׁ֤ש 

ַוַּיֲעֵב֥ר ִיַׁש֛י ִׁשְבַע֥ת ָּבָנ֖יו ִלְפֵנ֣י ְׁשמּוֵא֑ל ַוֹּי֤אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ 

ַוֹּי֨אֶמר ְׁשמּוֵא֣ל ֶאל־ ר ְיהָו֖ה ָּבֵאֶּֽלה׃  ֶאל־ִיַׁש֔י ֹלא־ָבַח֥

ִיַׁשי֮ ֲהַתּ֣מּו ַהְּנָעִרים? ַוֹּי֗אֶמר עֹ֚וד ָׁשַא֣ר ַהָּקָט֔ן ְוִהֵּנ֥ה 

ֹרֶע֖ה ַּבּצֹ֑אן... ַוִּיְׁשַל֤ח ַוְיִביֵא֙הּו֙ ְוהּ֣וא ַאְדמֹוִנ֔י ִעם־ְיֵפ֥ה 

ִּכֽי־ ה קּ֥ום ְמָׁשֵח֖הּו  ַוֹּי֧אֶמר ְיהָו֛ ֵעיַנִ֖ים ְוטֹ֣וב ֹרִ֑אי )פ( 

ֶ֗מן ַוִּיְמַׁש֣ח ֹאתֹו֮  ֶרן ַהׁשֶּ ֶז֥ה ֽהּוא׃ ַוִּיַּק֨ח ְׁשמּוֵא֜ל ֶאת־ֶק֣
ּוא  ֹום ַהה֖ ְּבֶקֶ֣רב ֶאָחיו֒ ַוִּתְצַל֤ח ֽרּוַח־ְיהָוה֙ ֶאל־ָּדִו֔ד ֵמַהּי֥

ָוָמְ֑עָלה” )שמואל א’ פרק ט”ז(



עזרים לתחנה: סיפור משותף

ה’ מוליך את אברהם אל ארץ כנען

ה’ נותן לאברהם בן – את יצחק

ה’ נותן ליצחק בנים – יעקב ועשיו

בני יעקב יורדים למצריים

ה’ שולח את משה ואהרון ומביא על מצריים את עשרת המכות

ה’ מוציא את בני ישראל ממצרים

קריעת ים סוף וטביעת המצרים שרדפו אחרי ישראל בים

ה’ מביא את בני ישראל לארץ

בלעם מנסה לקלל את ישראל, אך מפיו יוצאות ברכות

מעבר הירדן

כיבוש יריחו וניצחון במלחמות נגד העמים הנוספים

ה’ נותן לישראל ארץ מלאה בערים,
בכרמים ובזיתים אותם הם קיבלו ללא מאמץ



עזרים לתחנה זהות יהודית:

לבוש



חגים 
ומועדים



מנהגים



ערכים 
ואמונות



מצוות 
התורה



כיפהכיסוי ראש

תפיליןציצית

חנוכיהספר תורה

מצהמגילה

ואהבת לרעך כמוךאמונה בא-ל אחד

שבתתפילה במניין

שופרכשרות

ברית מילהלבוש בצניעות

תפילהקריאת שמע

ישיבה בסוכהיום כיפור


