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 על מי נאמר? ובאיזה ענין?
 י-יהושע פרק ח

 

יָבל  .1 ל ְבַהר עֵּ י ִיְשָראֵּ ַח ַליֹדָוד ֱאֹלהֵּ   ________________________ -ָאז ִיְבֶנה... ִמְזבֵּ

יֶהם ֲאָבִנים ְגֹדלֹות ִמן ַהָשַמִים .2   _____________________________ - ִהְשִליְך ֲעלֵּ

ֶלה ְוֶאת ַאְרָצם ָלַכד... ַפַעם ֶאָחת  .3 ת ָכל ַהְמָלִכים ָהאֵּ   ____________________ -ְואֵּ

י ָהִעירְוהּוא ֹלא ָיַדע  .4 ַאֲחרֵּ ב לֹו מֵּ   _______________________________ - ִכי ֹארֵּ

ף .5   _________________________________ - ְוָהָעם ַהָנס ַהִמְדָבר ֶנְהַפְך ֶאל ָהרֹודֵּ

י ַהִמְבָצר .6 ֶהם ַוָיֹבאּו ֶאל ָערֵּ   __________________________ - ְוַהְשִריִדים ָשְרדּו מֵּ

יֶהם... ִפְתֹאם ָכל ַהַלְיָלה ָעָלה ִמן ַהִגְלָגל .7   ________________________ - ַוָיֹבא ֲאלֵּ

ם ָלְיָלהַוִיְבַחר... ְשֹלִשים ֶאֶלף  .8 י ַהַחִיל ַוִיְשָלחֵּ   ____________________ - ִאיש ִגבֹורֵּ

ֶלה ִמֶזה .9 ֶלה ִמֶזה ְואֵּ ל ַבָתֶוְך אֵּ   ____________________________ - ַוִיְהיּו ְלִיְשָראֵּ

ם ַמָכה ְגדֹוָלה .11 ל ַוַיכֵּ י ִיְשָראֵּ ם ְיֹדָוד ִלְפנֵּ   ____________________________ - ַוְיֻהמֵּ

ָדה .11 ָחְבאּו ַבְמָעָרה ְבַמקֵּ   _________________________________________- ַויֵּ

  __________________________________ - ָידֹו ֶאל ָהִעירַויֵּט... ַבִכידֹון ֲאֶשר בְ  .12

ֶמק  .13 ֶלְך... ַבַלְיָלה ַההּוא ְבתֹוְך ָהעֵּ   __________________________________ -ַויֵּ

ִני ַוַיֶכָה ְלִפי ֶחֶרב  .14   __________________________________ -ַוִיְלְכָדּה ַביֹום ַהשֵּ

ְלכּו ַוִיְצַטָירּו  .15   _______________________________________________ -ַויֵּ

  ____________________________________- ַוָיֶלן... ַבַלְיָלה ַההּוא ְבתֹוְך ָהָעם .16

ש .17   ____________________________________ - ַוְיַמֲהרּו ַוַיִציתּו ֶאת ָהִעיר ָבאֵּ

ל .18 י ִיְשָראֵּ   __________________________ - ַוַיַעְזבּו ֶאת ָהִעיר ְפתּוָחה ַוִיְרְדפּו ַאֲחרֵּ

ָמה ְבָעְרָמה  .19   _________________________________________ -ַוַיֲעשּו ַגם הֵּ

ב  .21 ֶשת ֲאָלִפים ִאיש ַוָיֶשם אֹוָתם ֹארֵּ   __________________________ -ַוִיַקח ַכֲחמֵּ

  ________________________________ -ַוִיְראּו ְוִהנֵּה ָעָלה ֲעַשן ָהִעיר ַהָשַמְיָמה  .21

י ְיהֹוֻשַע ַוִיָנְתקּו ִמן ָהִעיר .22   ________________________________ - ַוִיְרְדפּו ַאֲחרֵּ

ָדה .23 ָקה ְוַעד ַמקֵּ ם ַעד ֲעזֵּ ית חֹוֹרן ַוַיכֵּ ם ֶדֶרְך ַמֲעלֵּה בֵּ   ___________________ - ַוִיְרְדפֵּ

ין ָהַעי ִמָים ָלָעי .24 ל ּובֵּ ית אֵּ ין בֵּ   ________________________________ - ַויְֵּשבּו בֵּ

ל עֹוָלם ְשָמָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזה .25   ______________________________ - ַוְיִשיֶמָה תֵּ

יֶהם .26 יֶהם ַעל ַצְּוארֵּ   __________________________________ - ַוָיִשימּו ֶאת ַרְגלֵּ

ְלכּו ֶאל ַהַמְאָרב  .27 ם... ַויֵּ   _____________________________________ -ַוִיְשָלחֵּ

י ַמִים .28 ִצים ְוֹשֲאבֵּ י עֵּ   __________________________ - ַוִיְתנֵּם... ַביֹום ַההּוא ֹחְטבֵּ

ל ֶפה ֶאָחד .29 ם ִעם ְיהֹוֻשַע ְוִעם ִיְשָראֵּ   ___________________ - ַוִיְתַקְבצּו ַיְחָדו ְלִהָלחֵּ



 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 

 

  _____________________________ - ֹוָלה ִמן ָהַעי ְוָכל ֲאָנֶשיָה ִגֹבִריםְוִכי ִהיא ְגד .31

ש ָהָיה ִנֻקִדים .31 יָדם ָיבֵּ   ___________________________________ - ְוֹכל ֶלֶחם צֵּ

  _______________________________________ - ְוֹלא ָאץ ָלבֹוא ְכיֹום ָתִמים .32

ָנה  .33 ָנה ָוהֵּ   ________________________________ -ְוֹלא ָהָיה ָבֶהם ָיַדִים ָלנּוס הֵּ

ָדה   .34 י ָהעֵּ   ____________________________ -ְוֹלא ִהכּום... ִכי ִנְשְבעּו ָלֶהם ְנִשיאֵּ

ִשיב יָ  .35   ____________________________________ - דֹו ֲאֶשר ָנָטה ַבִכידֹוןֹלא הֵּ

ל ְלִאיש ֶאת ְלֹשנו .36 י ִיְשָראֵּ   ________________________________ - ֹלא ָחַרץ ִלְבנֵּ

ל ֶבָחֶרב .37 י ִיְשָראֵּ ֲאֶשר ָהְרגּו ְבנֵּ תּו ְבַאְבנֵּי ַהָבָרד מֵּ   ________________ - ַרִבים ֲאֶשר מֵּ

 

 


