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 יד בן צבי הוצאה: ד': כתה יהושע -היסטוריה מקרא ומה שקרה :  שם הספר

 יהודית ליפשיץ, ד"ר עודד ליפשיץ :שמות הכותבים  :מהדורה 2000 :שנת הוצאה

 דתי-// ממלכתי וממלכתי ממלכתי ]בלבד[  למי מיועד?

 תשובות ודוגמאות מילוליות  קריטריונים ממד לבדיקה

רשימת הנושאים בהם 

 עוסק הספר

: תוכן הענייניםפירוט 

נושאים מרכזיים ופריטים 

 בתוך כל פרק

 :מבואות

 התנ"ך מהו? -

 עבר קרוב ורחוק –פס הזמן של ההיסטוריה  -

 מבוא לספר יהושע -

 יהושע בן נון מנהיג העם -

 פרקי מקרא:

 י"א, י"ג, י"ד, י"ז, כ, כ"ג, כ"ד.-פרקים: א

 פרקי הרחבה:

 על מנהיגים ומנהיגות -

 מצבות אנדרטאות וציון אירועים היסטוריים -

 השבט בימי קדם ומבנה המשפחה בימינומרכיבי  -

 שמות מקומות בארץ ישראל בימי קדם ובימינו -

 על התנחלות ועל התיישבות -

 ידהפר -

 1תכנים ממקורות

יהודיים ו/או הקשרים 

 דתיים

]כולל התייחסות 
לאיורים ותמונות ולמסר 

שהם מעבירים: בנים 
ובנות; צורת לבוש; 
כיפה / כיסוי ראש; 

 ועוד. [הפרדה מגדרית 

רלוונטיות לנושא /  
 לתחום הדעת

 , ציטוט והסבר2מספר העמוד, המקור

 בתוך הטקסט ובתרגול

  רלוונטי 

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

 בחלונות מידע

  רלוונטי

  רלוונטי אך בעייתי

  לא רלוונטי

 באיורים ובתמונות

  רלוונטי

  רלוונטי אך בעייתי

  רלוונטילא 

*תרבות יהודית 
מינון  –ישראלית 

  נושאים ומקורות

 מקורות: נושאים: יהודי דתי

 מקורות: נושאים: ישראלי; ציוני –עברי 

 מקורות: נושאים: לא יהודי –אוניברסאלי 

האם נעשה שימוש  שפה

 ?3בשפה אמונית

 לא

 הבחנה

 

בין  הבחנה נההאם יש

אמונות, דעות, עמדות 

בין  הבחנהועובדות; 

 ?4מיתוס למציאות

ובהקדמה יש התייחסות  על פי רוב כן. יש מספר התייחסויות ל"מחבר הספר"

רחבה למושג ההיסטוריה, שאלת הכותב ונקודת המבט הסובייקטיבית. עם 

בהקשר הגיאוגרפי, שמהווה את עיקר הספר, הקריאה אינה ביקורתית זאת, 

 תוךביקורתית קריאה ו השוואה למקורות מידע חלופייםסרה דיה. ח

  .התייחסות למניעים של הכותב

                                                           
 ם ועוד"חסידי; הרמבל; סיפור "חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; ספר האגדה; ך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 1
 ם ועוד"ל; סיפור חסידי; הרמב"חזמדרש; תלמוד; משנה; פיוט; תפילה; סידור; מחזור; ספר האגדה; ך; "מקור: ספרי המקרא: תורה, תנ 2
 למשל: אלוקים; הקב"ה; תפילה; נס 3
 מערערים עליה, על ידי אלוהיםהטבע נוצר ועוצב, כעובדה שאין התרחשו בעבר ומתרחשים כיום;  –למשל: נסים כעובדה קיימת  4
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 רמת השיח המוצע

האם הטקסטים והשאלות 

מאפשרים לתלמיד 

להטיל ספק? לערער 

 ולהרהר אחר הנאמר?

 בכל נושא?

כן. הספר כתוב מתוך תפיסה ספקנית ויש הרבה מטלות שמהותן הטלת 

יחסות רחבה ספק, ערעור והרהור על תוכן הדברים בספר יהושע מתוך התי

 יותר.

 לסיכום הבדיקה

 שתי הנקודות שמפריעות לי אינן נוגעות באופן ישיר להדתה, אולם בעייני חשוב שייאמרו: ?5מה מפריע לי

הזיקה "לחזק את  במטרה, עמדה לאומיתהספר, באופן גלוי ורשמי, דן בספר יהושע מתוך  .1

הספר לוקה בעייני בהפרזה . "תקופת המקרא הרחוקה לבין ארץ ישראל ועם ישראל בימנו שבין

 -התוכן של ספר יהושע  לאורובחוסר איזון, אשר מציב את העמדה הזו כבעייתית, בייחוד 

 הפוליטי כיום. הקשר בהינתן הבכיבוש הארץ, ושעוסק 

הספר מוטה ומאוד לא שוויוני בתחום המגדר. מן הסתם, הסיפור המקראי עצמו הינו מוטה ואינו  .2

שוויוני, אולם מצאתי שהספר לוקה בהטיה חמורה שכזו גם במקומות שבהם אין שום הצדקה 

  לכך. 

( שבו ישנו עיסוק נרחב 123-130בולט במיוחד פרק ההעשרה בנושא מנהיגים )עמודים 

מנהיגים ודוגמאות מודרניות, הן בסיפורים והן בדמויות היסטוריות מודרניות. לא בתכונות 

מוזכרת כאן ולו אישה מנהיגה אחת! גם כך, בשל כללי התחביר בעברית כל הטקסטים מובאים 

 ומעוררות השראה. בלשון זכר, אז ראוי היה לפחות לשלב בסיפורים עצמם דמויות נשיות חזקות

 דוגמאות: 

 זכרלשון כל הדוגמאות לסיטואציות של הנהגה מובאות ב – 124עמוד 

שוב, מנהיג בן ודמות נשית בתפקיד מאוד בעייתי של חולשה -סיפור בנושא מנהיגות  – 126-128עמוד 

 ופגיעות. 

שבעה נשיאי המדינה  – בלבד בריםגגים מנהיוגם כאן  –, עיסוק נרחב בדמויות היסטוריות הפרק ובהמשך

 ושלושה מנהיגים בתולדות העם היהודי.

התנ"ך הוא טקסט דתי, ויש לקרוא אותו ככזה. באופן ביקורתי וספקני. ההקשרים ההיסטוריים  .1 מדוע מפריע לי?

והגיאוגרפיים מעניינים וחשובים, אולם יש לאזן אותם עם הקשרים אחרים )ספרותיים, 

 ליהם באופן ביקורתי תוך השוואה למקורות מידע חלופיים.חברתיים( ובכל מקרה להתייחס א

דווקא משום שמדובר בספר לימוד בתנ"ך, אשר מאיליו מוטה מראש לעיסוק בדמויות גבריות,  .2

כאשר בוחרים המחברים לשלב טקסט קריאה מודרני להרחבה, זוהי הזדמנות פז לאזן במעט 

מודרניות ושוויוניות יותר. על כן, הבחירה את ההטיה ולאפשר לתלמידים להיחשף לתפיסות 

 בטקסט הספציפי הזה ממש פסולה בעייני.

 

מה אני מציע במקום? 

? 6מה חסראו בנוסף? 

 מה מיותר? 

 

  :להדגיש ידברים נוספים שלא הוזכרו במחוון וחשוב לדעת
 ותרוויו"התנחלות" "כיבוש"  יםהמיל ,בארץעבור ילדים צעירים שחיים . וב"התנחלות" ספר יהושע עוסק רובו ככולו בכיבוש הארץ

קונוטציות פוליטיות עכשוויות. לרובם, מן הסתם, אין הרבה ידע בנושא אולם סביר להניח שהם יודעים כי מדובר בנושא "חם" המעורר 
על כולם, אולם ישנה  מקובלבנושא מורכב מדי בכדי שניתן יהיה לנסח משהו ממלכתי שיהיה  ייתכן שמדוברמחלוקות סוערות. 

התנכיים על ציר הזמן ההיסטורי  םלמקם לתלמידים את האירועי -לטעמי לעודד מורים ומורות להסביר בכיתות את ההקשר  חשיבות 
  לבין ה"כיבוש".כיבוש הארץ בידי יהושע  אין קשר ישיר ביןכי להבהיר ו

  נקודות שציינתיל, אך ממליצה להתייחס בכיתות ראוי בעיני: ראוי או לא ראוי –התרשמות כללית מהספר 

 

 

                                                           
 [במלואו )כולל כתה( נושא את שם הספרנא וודאו שהקובץ  –]אם מצורף בקובץ נפרד ניתן לצרף צילום הדף  –נא לצרף מספרי עמודים, ציטוטים ותמונות  5
 למשל: דוגמאות והשוואה לתרבויות אחרות / תיאוריות שונות[ 6


