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ַעל ַהֵּסֶפר
הורים יקרים,

משותף ללימוד  במיוחד  הותאם  והוא  יסודי,  באופן  התנ"ך  פשט  בלימוד  לסייע  נועד  זה   ספר 
של הורים עם ילדיהם.

בהבנת  לסיוע  בסיסי  פירוש  נוסף  הפסוקים  שבתוך  בסוגריים  הספר.  עיקר  הם  המקרא  פסוקי 
הכתוב. הפירוש מבוסס על גדולי פרשני הדורות: אונקלוס, רש"י, רד"ק, מצודות ומלבי"ם, לפעמים 
נעשה שימוש גם בפירוש "דעת מקרא" בן זמננו. למען הקריאה השוטפת, לא תמיד ישנה חזרה על 
פירושים לעניינים שכבר פורשו. כדי להקל על הקורא, נוסח הפסוקים הוא לפי הקרי - ולא הכתיב.

לצד הפסוקים, מובאות הרחבות ותוספות שונות, להלן כמה מסוגי התוספות:

השאלות  בין  וההבנה.  הלימוד  שיפור  מטרתן:   - הפסוקים  את  המלוות  פשט  שאלות 
ישנן גם שאלות "לְַדְעְּתכֶם" שמטרתן פיתוח חשיבה מעמיקה. לשאלות אלו ייתכנו יותר 
מתשובה אחת נכונה. בקשו מילדכם נימוק לתשובתו ודונו עימו על כך. בסוף הספר מובא תשובון 

לשאלות, שימו לב שלא תמיד התשובה המובאת שם היא התשובה האפשרית היחידה.

 שאלות נכון / לא נכון - 
יש לזהות לפי הפסוקים אילו משפטים נכונים ואילו שגויים.

שאלות אתגר. 

צריכים  והילדים  איורים  מוצגים  מהחידות  בחלק   - הפרק  על  חזרה  חידות 
נוכחתי  השנים  במהלך  לפסוקים.  הקשר  את  למצוא  כדי  בדמיון  להשתמש 
לראות שדמיון הילדים עולה על כל מה שיכולתי לדמיין בעצמי, על כן לא הבאתי את הקשרים 

שעלו בדעתי (למעט בפרק א', שבו העליתי תשובה לדוגמה).

הטבע על  הרחבות  ארכיאולוגיות,  הרחבות  קשורים,  מדרשים  לפירושים,   הרחבות 
וביטויי לשון.

הרחבה לשונית של ביטויי לשון בני זמננו שמקורם בפרק. 

מפות - משמשות להמחשת מהלך האירועים ומיקומם. בחלק מהאתרים ובחלוקת הנחלות, 
חלוקות הדעות על מיקומם, כך שנדרשתי להכריע. על פי רוב בחרתי את הדעה המתאימה 

לפשט הכתוב או להיגיון הצבאי.

 צירי זמן - חלק מהפרקים נפתחים בצירי זמן הממחישים את התקדמות האירועים מבחינה 
כרונולוגית.

המלצות ללימוד
בשלב הראשון טוב לקרוא עם הילד קבוצת פסוקים ברצף כדי שירכוש את לשון התנ"ך. לאחר 
המשולבות  המילים  פירושי  בעזרת  פשוטה  בלשון  הפסוקים  תוכן  את  ולספר  לחזור  כדאי  מכן 
בטקסט. לבסוף, מומלץ לעיין במפות המצורפות ובמסגרות ההרחבה ולענות ביחד על השאלות 

המצורפות לאותה קבוצת פסוקים.

מומלץ  כן  על  מידתית,  או  כמותית  להמחשה  לרוב  זקוקים  היסודי  הספר  ובית  הגן  בגילי  ילדים 
להשתמש בדוגמאות מוחשיות מהחיים, למשל:

להמחשת כמויות - מספר הלוחמים שהשתתפו במלחמה הוא כמספר התושבים בעירנו...

להמחשת מידות - המרחק שהמרגלים עברו הוא כמו המרחק מפה לבית של סבא וסבתא...

המחשת משקלים - משקל הזהב הוא בערך כמשקל כיסא...

 יהי רצון שספר זה יסייע להרבות לימוד תורה בישראל, ויתקיים בנו הפסוק:
"לֹא יָמּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶה ִמִּפיךָ, וְָהגִיָת ּבֹו יֹוָמם וָלַיְלָה" (יהושע א, ח).

- אלון חזני -

חידות
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מִבְנֵה ַהֵּסֶפר

ַהּכְנִיָסה 
לָָאֶרץ

10יְהֹוֻׁשַע ַמְתִחיל לְַהנְִהיג ֶאת ַעם יְִׂשָרֵאל וְַהֲהכָנֹות לַּכְנִיָסה לָָאֶרץא

14יְהֹוֻׁשַע ׁשֹולֵַח ְמַרּגְלִים לִָעיר יְִריחֹוב

ג
ַהּכְנִיָסה לָָאֶרץ וְנֵס ַמעֲַבר ַהּיְַרֵּדן

19

23ד

26ֲעִריכַת ּבְִרית ַהִּמילָה וְַחג ַהֶּפַסח ָהִראׁשֹון ּבָָאֶרץה

ּכִּבּוׁש 
ָהָאֶרץ

32ּכִּבּוׁש ָהִעיר יְִריחֹוו

36ֵחְטא ָעכָן וְכְִׁשלֹון ַהִּמלְָחָמה ָהִראׁשֹונָה ּבִָעיר ַעיז

39ּכִּבּוׁש ָהִעיר ַעי וְַהַּמֲעָמד ּבְַהר ּגְִרּזִים וְַהר ֵעיבָלח

45ַהּבְִרית ֶׁשּנִכְְרָתה ּבְִמְרָמה ִעם ַהּגִבְעֹונִיםט

49ַהִּמלְָחָמה ּבְַמלְכֵי ַהָּדרֹום וְכִּבּוׁש ַהָּדרֹוםי

56ַהִּמלְָחָמה ּבְַמלְכֵי ַהָּצפֹון ּבְֵמי ֵמרֹוםיא

60ִסּכּום ַהּכִּבּוִׁשים וְַהִּמלְָחמֹות וְִׁשיַרת ַהּנִָּצחֹוןיב

ַהֲחֻלָּקה 
לִנְָחלֹות

יג
הֶָאֶרץ ַהּנְִׁשֶאֶרת - ַהֲחלִָקים ֶׁשּלֹא נִכְּבְׁשּו

נֲַחלֹות ְראּובֵן, ּגָד וֲַחִצי ַהְמנֶַּׁשה
64

68נֲַחלַת ּכָלֵב ֶּבן יְֻפּנֶהיד

70נֲַחלַת יְהּוָדהטו

טז
75נֲַחלַת ּבְנֵי יֹוֵסף - ֶאְפַריִם ּוְמנֶַּׁשה, ּוַבָּקָׁשָתם לְנֲַחלָה נֹוֶסֶפת

יז

יח
ֲחלּוַקת ַהּנְָחלֹות לְִׁשבְַעת ַהְּׁשבִָטים ַהּנֹוָתִרים

79

82יט

87ַהְקָדַׁשת ָעֵרי ַהִּמְקלָטכ

89ָעֵרי ַהלְוִּיִיםכא

94ִׁשבְֵטי עֵֶבר ַהּיְַרֵּדן ּבֹונִים ִמזְֵּבַח לְיַד ַהּיְַרֵּדןכב

ְּפֵרַדת 
יְהֹוֻׁשַע 
ֵמָהָעם

99ְּפֵרַדת יְהֹוֻׁשַע ֵמָהָעםכג

101ִחּדּוׁש ַהּבְִרית ִעם ה'כד

(חֶֹדׁש נִיָסן)

(7 ָׁשנִים)

(7 ָׁשנִים)

ת(14 ָׁשנִים) ּו ב ְַּׁש י ְת ִה ת  ֹו נ ְׁש
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ִציר ַהּזְַמן ִמְּבִריַאת ָהעֹולָם
(ַּתֲאִריךְ עִבְִרי)

לֵַדת ַאבְָרָהם ָאבִינּו  1948

יְִציַאת ִמְצַריִם ּוַמַּתן ּתֹוָרה  2448

ַהּכְנִיָסה ַאְרָצה ִּביֵמי יְהֹוֻׁשַע  2488

ֲהָקַמת ַהִּמְׁשּכָן ּבְִׁשילֹה  2502

ַמעֲַבר ַהִּמְׁשּכָן לְנֹוב ּולְגִבְעֹון  2871

ֲחנֻּכַת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון  2928

ּגָלּות ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשבִָטים  3205

ֻחְרַּבן ַּביִת ִראׁשֹון  3338

ּבְנִּיַת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשנִי  3408

ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשנִי  3828

ְּתקּוַמת ְמִדינַת יְִׂשָרֵאל  5708
התש"ח



ק 
פר שם הפרק
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ַהּכְנִיָסה לָָאֶרץ
פרקים א - ה



פרק א  10

א 
ק 

יְהֹוֻׁשַע ַמְתִחיל לְַהנְִהיג ֶאת ַעם יְִׂשָרֵאלפר
וְַהֲהכָנֹות לַּכְנִיָסה לָָאֶרץ

 
 

  

 

 

"ֶאֶרץ ַהִחִּתים" - ֶמְרּכַז ַמְמלֶכֶת ַהִחִּתים ָהיָה ּבְֵאזֹור 
ּתּוְרּכְיָה ֶׁשל יֵָמינּו, וְִעיר ּבִיָרָתּה נְִקְרָאה: "ַחתּוַׁשׁש". 

ִעם ַהּזְַמן, ָּפלְׁשּו ַהִחִּתים לְֵאזֹור נְַהר ְּפָרת וְֶאֶרץ 
יְִׂשָרֵאל.

הַבְָטַחת ה' לְיְִׂשָרֵאל וְִחּזּוק יְהֹוֻׁשַע לְִקַראת ַּתְפִקידֹו

יְִציַאת 
ִמְצַריִם

סֹוף ֵסֶפר ְׁשנֹות ִהְתיְַּׁשבּותְׁשנֹות ֲחלָֻּקהְׁשנֹות ּכִּבּוׁשֲהלִיכָה ַּבִּמְדּבָר
יְהֹוֻׁשַע

14 שנים7 שנים7 שנים40 שנה

יְהֹוֻׁשַע נֹוֵתן ַהנְָחיֹות 
לִפְנֵי ַהּכְנִיָסה לָָאֶרץ

ז' ּבְנִיָסן

צפון

מערבמזרח

דרום

מִי הִנְהִיג ֶאת יְִׂשָרֵאל ּבְִתקּופַת . 1
הַּמְִדּבָר?

מִי הֱֶחלִיף ֶאת מֶֹׁשה ּבְהַנְהָגַת הָעָם . 2
ַאַחר מֹותֹו ּוֶמה הָיָה ַּתפְִקידֹו ּבַּזְַמן 

ֶׁשּמֶֹׁשה ַחי?

עַּיְנּו ּבַַּמּפָה - ֵהיכָן נְִמצָא עַם יְִׂשָרֵאל . 3
ּבְָׁשלָב זֶה? ֵאיזֶה ִמכְׁשֹול ִטבְִעי ָחצַץ 

ּבֵין עַם יְִׂשָרֵאל לְבֵין הָָאֶרץ?

ּכַָּמה ָׁשנִים ָחלְפּו מִיצִיַאת מִצְַריִם וְַעד . 4
לִפְסּוִקים ֵאּלּו?

לְַדעְְּתכֶם, מִַּמה חֹוֵׁשׁש עַם יְִׂשָרֵאל . 5
לְִקַראת הַּכְנִיָסה ַאְרצָה?

ֵאיזֹו הַבְָטָחה חֹוזֵר ה' ּומַבְִטיַח לְעַם . 6
יְִׂשָרֵאל?



פרק א 

ִחּזּוִקים לִיהֹוֻׁשַע

1. הַּמִּלִים: "ֲחזַק וֱֶאַמץ" מֹופִיעֹות ָׁשלֹׁש ּפְעָמִים ּכָאן - ּבֶַּמה צִָריךְ יְהֹוֻׁשעַ לְהְִתַחּזֵק ּבְכָל ּפַעַם? הֵָעזְרּו ּבַּפְַרָׁשנִים הַּבִָאים:

א. ּבְָפסּוק ו' ֵּפֵרׁש ְמצּוַדת ָּדוִד : "ֲחזַק וֱֶאַמץ ּבְַהנְָהגַת ָהָעם ּכַָראּוי" - יְהֹוֻׁשַע ָצִריךְ לְִהְתַחּזֵק ּבְ              .

ב. ּבְָפסּוק ז' ֵּפֵרׁש ַהַּמלְּבִי"ם: "ֲחזַק וֱֶאַמץ ְמאֹוד ּבְִקּיּום ַהּתֹוָרה, ּכִי ִעַּקר ַהּגְבּוָרה לִכְּבֹׁש ֶאת יְִצרֹו" - יְהֹוֻׁשַע ָצִריךְ 
לְִהְתַחּזֵק בְּ              .

ג. ּבְָפסּוק ט' ֵּפֵרׁש ַהַּמלְּבִי"ם: "ֲחזַק וֱֶאַמץ ּבְִענְיַן ַהִּמלְָחָמה" - יְהֹוֻׁשַע ָצִריךְ לְִהְתַחּזֵק בְּ              .

2. לְַדְעְּתכֶם, ִמְּׁשלֶֹׁשת ַהְּדבִָרים ֶׁשּיְהֹוֻׁשַע ָצִריךְ לְִהְתַחּזֵק ּבֶָהם, ַמה ּדֹוֵרׁש ֶאת ַהַּמֲאָמץ ָהַרב ּבְיֹוֵתר?

ה' ַמבְִטיַח לִיהֹוֻׁשַע ְׁשֵּתי הַבְָטחֹות:

ָהִראׁשֹונָה: ַאף ֶאָחד לֹא                     . 1
לִיהֹוֻׁשַע.

ַהְּׁשנִּיָה: ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא לֹא             . 2
אֹותֹו, ֶאּלָא               .

ִמי ָאַמר לְִמי: "ֲחזַק וֱֶאַמץ"?. 1

ה' אֹוֵמר לִיְהֹוֻׁשַע ֶׁשהְַצלָָחתֹו ְּתלּויָה . 2
ּבְ                   .

ַההַבְָטחֹות לִיהֹוֻׁשַע
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פרק א 

ַהנְָחיֹות לַּׁשֹוְטִרים

ַמה ְּמַצּוֶה יְהֹוֻׁשַע ֶאת ַהּׁשֹוְטִרים . 1
לְהֹוִדיַע לָָעם ּבְעָבְָרם ַּבַּמֲחנֶה?

ַמּדּוַע יֵׁש צֶֹרךְ לְהֹוִדיַע זֹאת לָָעם . 2
ַּדוְָקא ַעכְָׁשו? (ֶרֶמז - ָמה ָאכְלּו 

יְִׂשָרֵאל ַעד ַעָּתה?).

לִבְנֵי ְראּובֵן, ּגָד וֲַחִצי ַהְמנֶַּׁשה ּכְבָר 
יֵׁש נֲַחלָה ּבְעֵֶבר ַהּיְַרֵּדן ַהִּמזְָרִחי.

ּבְנֵי ְראּובֵן וְגָד הִבְִטיחּו לְמֶֹׁשה 
ַאר ַהְּׁשבִַטים  לְהְִצָטֵרף לְִשׁ

לְִמלְֶחֶמת ּכִּבּוׁש ָהָאֶרץ.

ּבְנֵי ְראּובֵן וְגָד יְִׁשלְחּו לִַּמלְָחָמה ַרק 
ֶאת "ּגִּבֹוֵרי ַהַחיִל".

ּבְנֵי ְראּובֵן, ּגָד וֲַחִצי ַהְמנֶַּׁשה הִבְִטיחּו 
לָלֶכֶת ּבְסֹוף ַהָּצבָא ּכְֵדי לְַסּיֵַע 

לַַחּיָלִים ָהֲעיִֵפים.

ּבְנֵי ְראּובֵן, ּגָד וֲַחִצי ַהְמנֶַּׁשה יָׁשּובּו 
לְבֵיָתם ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשַעם יְִׂשָרֵאל יְִהיֶה 

ּגַם הּוא ַּבַּמָּצב ַהּדֹוֶמה לְֶׁשּלֶָהם - 
ַהיְנּו, ּכְֶׁשִּתְהיֶה לֹו נֲַחלָה.

ּבְנֵי ְראּובֵן, ּגָד וֲַחִצי ַהְמנֶַּׁשה ּבֲָחרּו 
ּבְעֵֶבר ַהּיְַרֵּדן ַהִּמזְָרִחי ִמּׁשּום ֶׁשָּׁשם 
ַחי עֹוג ֶמלֶךְ ַהּבָָׁשן, ָהָאהּוב ֲעלֵיֶהם 

ּבְִמיָֻחד.

ֲהכָנַת ֵחיל ֶהָחלּוץ

ֶרַקע לֶַּקַטע ַהּבָא

ֲהכָנַת ֵחיל ֶהָחלּוץ
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פרק א 

 ּבְסֹוף ַהֵּסֶפר נֱֶאַמר ֶׁשּיְהֹוֻׁשַע נְִפַטר ּבְגִיל 110. ַהּכְנִיָסה ַאְרצָה ִהְתַרֲחָׁשה 28 ָׁשנָה קֶֹדם לָכֵן.. 1
לְִפי זֶה - ֶּבן ּכַָּמה ָהיָה יְהֹוֻׁשַע ּבִזְַמן ַהּכְנִיָסה לָָאֶרץ?

ַמה ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ַהְּתמּונֹות ַהּבָאֹות לֶַּפֶרק?. 2

חידות

1. ַמה ְמֻׁשּנֶה ּבְכָךְ ֶׁשֵהם אֹוְמִרים 
לִיהֹוֻׁשַע: "ּכֲַאֶׁשר ִצּוִיָתנּו"?

2. לְַדְעְּתכֶם, ַמדּוַע ִׁשּנּו ַהְּׁשבִָטים 
וְָאְמרּו: "ּכֲַאֶׁשר ִצּוִיָתנּו", וְלֹא: 

"ּכֲַאֶׁשר ִצּוָנּו מֶֹׁשה"?

3. ֲאִמיַרת ְׁשנַיִם וֵָחִצי ַהְּׁשבִָטים 
לִיהֹוֻׁשַע: "ֲאֶׁשר ִצּוִיָתנּו", ִהיא 

ְּתִחּלַת ִקּיּום הַבְָטָחה ֶׁשֻּמזְּכֶֶרת 
ּבְָפסּוק ה' - ַמִהי ַההַבְָטָחה?

ִּדבְֵרי ְׁשנַיִם וֲַחִצי ַהְּׁשבִָטים לִיהֹוֻׁשַע
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פרק ב 14

ב
ק 

יְהֹוֻׁשַע ׁשֹולֵַח ְמַרּגְלִים לִָעיר יְִריחֹופר

ַע שֹולֵַח ְמַרגְּלִים יְהֹוֻשׁ

ּכַָּמה ֲאנִָׁשים ָׁשלַח יְהֹוֻׁשַע?. 1

ֶמה ָהיָה ַּתְפִקיָדם ֶׁשל הֲָאנִָׁשים . 2
ֶׁשּנְִׁשלְחּו?

לְַדְעְּתכֶם, ַמֶהן ַהְּתכּונֹות ַהּנְִדָרׁשֹות . 3
ֵמֲאנִָׁשים ַהּנְִׁשלִָחים לְִׁשלִיחּות ּכָזֹו?

ֵמֵהיכָן ָׁשלַח יְהֹוֻׁשַע ֶאת הֲָאנִָׁשים . 4
ּולְָאן ָּפנּו?

ַמה ָּׁשַמע ֶמלֶךְ יְִריחֹו?. 5

"ִעיר ֻמֶּקֶפת חֹוָמה" - ַּתְפִקיד ַהחֹוָמה הּוא לְָהגֵן ַעל 
ָהִעיר ִמְּפנֵי ְּתִקיָפה. ַּבּלַיְלָה נֹוֲעלִים ֶאת ַׁשֲעֵרי ָהִעיר, ּכָךְ 

ֶׁשּלֹא נִָּתן לֵָצאת ִמֶּמּנָה אֹו לְִהּכָנֵס ֵאלֶיָה.

ֲחזַָרת ַהְמַרּגְלִים יְהֹוֻׁשַע ׁשֹולֵַח ְמַרּגְלִים לִיִריחֹו

3 יִָמים - ַהְמַרּגְלִים יֹוְצִאים ִמיִריחֹו ּוִמְתַחּבְִאים ּבָָהר 
ח' ּבְנִיָסן ו' ּבְנִיָסן

יְִציַאת 
ִמְצַריִם

סֹוף ֵסֶפר ְׁשנֹות ֲחלָֻּקהְׁשנֹות ּכִּבּוׁש
יְהֹוֻׁשַע

14 שנים7 שנים7 שנים40 שנה

יְהֹוֻׁשַע ׁשֹולֵַח ְמַרּגְלִים 

ו' ּבְנִיָסן

ְׁשנֹות ִהְתיְַּׁשבּותֲהלִיכָה ַּבִּמְדּבָר



פרק ב

ָרָחב ַמְסִתּיָרה ֶאת ַהְּמַרגְּלִים

ֶמה ָעְׂשָתה ָרָחב לִפְנֵי ֶׁשּבָאּו ְׁשלִיֵחי . 1:
ֶמלֶךְ יְִריחֹו?

ַמה ִּסְּפָרה ָרָחב לְִׁשלִיֵחי ֶמלֶךְ יְִריחֹו?. 2

הִַאם ָרָחב ִסְּפָרה לְַּׁשלִיִחים ֶאת . 3
הֱָאֶמת?

ֵאיָפה ֶהְחּבִיָאה ָרָחב ֶאת ַהְמַרּגְלִים? . 4
ַּבֶּמה ּכְִּסָתה אֹוָתם?

ֶמה ָעׂשּו ְׁשלִיֵחי ַהֶּמלֶךְ לְַאַחר ַהִּׂשיָחה . 5
ִעם ָרָחב?

ַמה ֵּפרּוׁש: "ַמְעּבְרֹות ַהּיְַרֵּדן"? ַמּדּוַע . 6
ָּפנּו ָהרֹוְדִפים ֶאל ַהַּמְעּבְרֹות?

לְַדְעְּתכֶם, ֶמה ָהיָה קֹוֶרה לְַמַרּגְלִים . 7
ִאם ָרָחב לֹא ָהיְָתה ְמַסּיַַעת לֶָהם?

לִפְנֵיכֶם ֵּפרּוׁש ְמצּוַדת ָּדוִד: 
"'וְַהַּׁשַער סָגָרּו ַאֲחֵרי' - לְִפי ֶׁשָרצּו 

לְַבְּקָׁשם עֹוד ּבִָעיר, לָזֶה סָגְרּו ׁשֹוְמֵרי 
ַהַּׁשַער ֶאת ַהַּׁשַער, ֶׁשּלֹא יְֵצאּו 

ֵמַעָּתה". 

ַמִהי ַהְּׁשֵאלָה ֶׁשָעְמָדה ֵמֲאחֹוֵרי 
ֵּפרּוׁש ַהַּפְרָׁשן, וְכֵיַצד ֵּפֵרׁש 

ּבְִעְּקבֹוֶתיָה? (ֶרֶמז - ַהָּדבָר ָקׁשּור 
לְַמה ֶּׁשּלַָמְדנּו ּבְָפסּוק ה').

"וִַּתְטְמנֵם ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ"
ִּפְׁשָּתן (אֹו: ִּפְׁשָּתה) ִהּנֹו ֶצַמח 
ֶׁשִּמֶּמּנּו ְמִפיִקים ִסיבִים לְצֶֹרךְ 

ֲהכָנַת חּוִטים לְיִּצּור ַּבד. ּבְִפְׁשָּתן 
ִהְׁשַּתְּמׁשּו לְיִּצּור ּבְגִָדים ְּפׁשּוִטים 

ַאךְ ּגַם לְֵׁשם ֲהכָנַת ֵחלֶק ִמּבִגְֵדי 
ַהּכֲֹהנִים. נְִרֶאה ֶׁשֵאיכּות ַהַּבד 

ְּתלּויָה ּבְֶדֶרךְ ַהּיִּצּור. ִמּזְַרֵעי 
ַהִּפְׁשָּתן נִָּתן לְָהִפיק ֶׁשֶמן וְיֵׁש 
ֶׁשאֹוכְלִים אֹוָתם. ָרָחב ָׂשָמה 

ֶאת ּגִבְעֹולֵי ַהִּפְׁשָּתן ַעל ַהּגַג ַעל 
ְמנָת לְיַּבְָׁשם, ַהְמַרּגְלִים ִהְתַחּבְאּו 

ּבְתֹוךְ ָהֲעֵרמֹות ַהֻּמּנָחֹות.
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