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 מי אמר למי? ומתי?
 י-יהושע פרק ח

 

ב  ה יֹושֵׁ ִבי ַאתָּ ִקרְּ   ______________________________________________ -אּוַלי בְּ

ֹאד  ִעיר מְּ ִחיקּו ִמן הָּ   ____________________________________________ -ַאל ַתרְּ

יָך  דֶּ ֲעבָּ יָך מֵׁ ף יָּדֶּ רֶּ   _______________________________________________ -ַאל תֶּ

ם    _____________________________________________________ -ֲארּוִרים ַאתֶּ

ה  רָּ עָּ ל ִפי ַהמְּ ֹדלֹות אֶּ ִנים גְּ   ________________________________________ -ֹגּלּו ֲאבָּ

ב  אֹורֵׁ הָּ ֻקמּו מֵׁ ם תָּ ַאתֶּ   _______________________________________________ -וְּ

יָּה ִכי יֵׁ  הָּ םוְּ נֵׁיהֶּ נּו ִלפְּ ַנסְּ נּו... וְּ אתֵׁ רָּ אּו ִלקְּ   ___________________________________ - צְּ

ם רָּ מְּ שָּ יהָּ ֲאנִָּשים לְּ לֶּ ִקידּו עָּ ַהפְּ   _________________________________________ - וְּ

ה בּועָּ ף ַעל ַהשְּ צֶּ ינּו קֶּ לֵׁ יֶּה עָּ ֹלא ִיהְּ   ________________________________________ - וְּ

ם נֵׁיכֶּ ינּו ִמפְּ ֹשתֵׁ ַנפְּ ֹאד לְּ א מְּ   __________________________________________ - ַוִנירָּ

ה  ִלימָּ ה... ִכי ִהשְּ ַנכֶּ   _________________________________________________ -וְּ

ם הֶּ ֹגַע בָּ ה ֹלא נּוַכל ִלנְּ   ______________________________________________ - ַעתָּ

נּו ֹאתֹו  ַטַידְּ ם ִהצְּ נּו חָּ מֵׁ ה ַלחְּ   ___________________________________________ -זֶּ

ִצים י עֵׁ בֵׁ יּו ֹחטְּ יּו ַוִיהְּ   _______________________________________________ - ִיחְּ

ה נּו ֲעׂשֵׁ ינֶּיָך ַלֲעׂשֹות לָּ עֵׁ ר בְּ ַכיָּשָּ   _____________________________________ - ַכּטֹוב וְּ

ם  יכֶּ בֵׁ ל ֹאיְּ כָּ ד לְּ ֹדוָּ ה יְּ ה ַיֲעׂשֶּ כָּ   __________________________________________ -כָּ

נּו  ם ֹאתָּ ה ִרִמיתֶּ   __________________________________________________ -לָּמָּ

אנּו  ה בָּ חֹוקָּ ץ רְּ רֶּ אֶּ   _________________________________________________ -מֵׁ

יָך  דֶּ אּו ֲעבָּ ֹאד בָּ ה מְּ חֹוקָּ ץ רְּ רֶּ אֶּ   _________________________________________ -מֵׁ

ֹבאּו ַאִין תָּ ם ּומֵׁ   ________________________________________________ - ִמי ַאתֶּ

ָך יָּדְּ ר בְּ ה ַבִכידֹון ֲאשֶּ טֵׁ   _______________________________________________ - נְּ

ִאים בְּ ִכים נֶּחְּ לָּ ת ַהמְּ שֶּ אּו ֲחמֵׁ צְּ   ________________________________________ - ִנמְּ

ִעיר  ם ִמן הָּ נּו אֹותָּ   ____________________________________________ -ַעד ַהִתיקֵׁ

ֱאֹמִרי  י הָּ כֵׁ ל ַמלְּ ינּו כָּ לֵׁ צּו אֵׁ בְּ נּו ִכי ִנקְּ רֵׁ זְּ   ____________________________________ -עָּ

יָּה ִנֻקִדים הָּ ש וְּ ה ִהנֵׁה יָּבֵׁ   ____________________________________________ - ַעתָּ

ַלי  הֹוִציאּו אֵׁ ה וְּ רָּ עָּ ת ִפי ַהמְּ חּו אֶּ   _______________________________________ -ִפתְּ

ה  מָּ חָּ ל ַעם ַהִמלְּ ת כָּ ָך אֵׁ   __________________________________________ -ַקח ִעמְּ

ם  אתָּ רָּ כּו ִלקְּ ְך ּולְּ רֶּ ה ַלדֶּ ידָּ ם צֵׁ כֶּ יֶּדְּ חּו בְּ   ____________________________________ -קְּ

ם  ם אֹותָּ תֶּ ִזַנבְּ ם וְּ יכֶּ בֵׁ י ֹאיְּ פּו ַאֲחרֵׁ   ______________________________________ -ִרדְּ

ָך ֹארֵׁ  יהָּ ִׂשים לְּ ַאֲחרֶּ ִעיר מֵׁ   ___________________________________________ - ב לָּ

ִכים לָּ י ַהמְּ ארֵׁ ם ַעל ַצּוְּ יכֶּ לֵׁ ת ַרגְּ   _____________________________________ - ִׂשימּו אֶּ

לּו  ינּו בָּ לֵׁ עָּ ינּו ּונְּ מֹותֵׁ   _______________________________________________ -ַׂשלְּ

ק ַאיָּלֹון מֶּ עֵׁ ַח בְּ רֵׁ יָּ ִגבעֹון דֹום וְּ ש בְּ מֶּ   ______________________________________ - שֶּ

ש אֵׁ ִעיר בָּ ת הָּ   _______________________________________________ - ַתִציתּו אֶּ


