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Transitions: 
Away from 
Moshe

יהושע פרק א פסוק א - ג•
(א) ַויְִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶֹׁשה ֶעֶבד יְקָֹוק ַוּיֹאֶמר יְקָֹוק ֶאל יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה 

ֵלאמֹר: (ב) מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעבֹר ֶאת ַהּיְַרֵּדן ַהּזֶה ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ַהּזֶה ֶאל 
ֹ ַּכף ַרגְְלֶכם ּבֹו  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל: (ג) ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדר

ָלֶכם נְַתִּתיו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל מֶֹׁשה: 

יהושע פרק א פסוק יב - יז•
(יב) ְוָלראּוֵבנִי ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמנֶַּׁשה ָאַמר יְהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר: (יג) זָכֹור ֶאת ַהָּדָבר 

ֵהיֶכם ֵמנִיַח ָלֶכם ְונַָתן ָלֶכם ֶאת  ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד יְקָֹוק ֵלאמֹר יְקָֹוק ֱא
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת: (יד) נְֵׁשיֶכם ַטְּפֶכם ּוִמְקנֵיֶכם יְֵׁשבּו ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתן ָלֶכם מֶֹׁשה ְּבֵעֶבר 
ַהּיְַרֵּדן ְוַאֶּתם ַּתַעְברּו ֲחֻמִׁשים ִלְפנֵי ֲאֵחיֶכם ּכֹל ִּגּבֹוֵרי ַהַחיִל ַוֲעזְַרֶּתם אֹוָתם: (טו) ַעד 

ֵהיֶכם נֵֹתן  ֲאֶׁשר יָנִיַח יְקָֹוק ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם ְויְָרׁשּו גַם ֵהָּמה ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְקָֹוק ֱא
ָלֶהם ְוַׁשְבֶּתם ְלֶאֶרץ יְֻרַּׁשְתֶכם ִויִרְׁשֶּתם אֹוָתּה ֲאֶׁשר נַָתן ָלֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד יְקָֹוק ְּבֵעֶבר 
ַהּיְַרֵּדן ִמזְַרח ַהָּׁשֶמׁש: (טז) ַוּיֲַענּו ֶאת יְהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר ּכֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו נֲַעֶׂשה ְוֶאל ָּכל 

: (יז) ְּככֹל ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן נְִׁשַמע ֵאֶלי ַרק יְִהיֶה יְקָֹוק  ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחנּו נֵֵל
ֶהי ִעָּמ ַּכֲאֶׁשר ָהיָה ִעם מֶֹׁשה:  ֱא



Transitions: 
Away from 
Moshe

יהושע פרק ג פסוק ז - ח•

(ז) ַוּיֹאֶמר יְקָֹוק ֶאל יְהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַהּזֶה ָאֵחל ַּגֶּדְל ְּבֵעינֵי ָּכל יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְֵדעּון 
: (ח) ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ֲארֹון  ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהיִיִתי ִעם מֶֹׁשה ֶאְהיֶה ִעָּמ

ַהְּבִרית ֵלאמֹר ְּכבֲֹאֶכם ַעד ְקֵצה ֵמי ַהּיְַרֵּדן ַּבּיְַרֵּדן ַּתֲעמֹדּו: 

יהושע פרק ד פסוק י - יד•

(י) ְוַהּכֲֹהנִים נְֹׂשֵאי ָהָארֹון עְֹמִדים ְּבתֹו ַהּיְַרֵּדן ַעד ּתֹם ָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה 
יְקָֹוק ֶאת יְהֹוֻׁשַע ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶאת יְהֹוֻׁשַע ַויְַמֲהרּו ָהָעם 

ַוּיֲַעבֹרּו: (יא) ַויְִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתם ָּכל ָהָעם ַלֲעבֹור ַוּיֲַעבֹר ֲארֹון יְקָֹוק ְוַהּכֲֹהנִים ִלְפנֵי 
ָהָעם: (יב) ַוּיַַעְברּו ְּבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי גָד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמנֶַּׁשה ֲחֻמִׁשים ִלְפנֵי ְּבנֵי 
יְִׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה: (יג) ְּכַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ַהָּצָבא ָעְברּו 

ִלְפנֵי יְקָֹוק ַלִּמְלָחָמה ֶאל ַעְרבֹות יְִריחֹו: ס

(יד) ַּבּיֹום ַההּוא ִּגַּדל יְקָֹוק ֶאת יְהֹוֻׁשַע ְּבֵעינֵי ָּכל יְִׂשָרֵאל ַוּיְִראּו אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר •
יְָראּו ֶאת מֶֹׁשה ָּכל יְֵמי ַחּיָיו: 



Transitions: 
Away from 
Moshe

יהושע פרק ה פסוק יג - טו•

(יג) ַויְִהי ִּבְהיֹות יְהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ַוּיִָּׂשא ֵעינָיו ַוּיְַרא ְוִהּנֵה ִאיׁש עֵֹמד ְלנֶגְּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה 
א ִּכי ֲאנִי ַׂשר  ְּביָדֹו ַוּיֵֶל יְהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּו: (יד) ַוּיֹאֶמר 

ְצָבא יְקָֹוק ַעָּתה ָבאִתי ַוּיִּפֹל יְהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפנָיו ַאְרָצה ַוּיְִׁשָּתחּו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ֲאדֹנִי ְמַדֵּבר 
ֶאל ַעְבּדֹו: (טו) ַוּיֹאֶמר ַׂשר ְצָבא יְקָֹוק ֶאל יְהֹוֻׁשַע ַׁשל נַַעְל ֵמַעל ַרגְֶל ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ַאָּתה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא ַוּיַַעׂש יְהֹוֻׁשַע ֵּכן: 

יהושע פרק כד פסוק כט•

(כט) ַויְִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיָָמת יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ֶעֶבד יְקָֹוק ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשנִים: 

שופטים פרק א פסוק א•

(א) ַויְִהי ַאֲחֵרי מֹות יְהֹוֻׁשַע ַוּיְִׁשֲאלּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּביקָֹוק ֵלאמֹר ִמי יֲַעֶלה ָּלנּו ֶאל ַהְּכנֲַענִי 
ַּבְּתִחָּלה ְלִהָּלֶחם ּבֹו: 



Transitions: 
Away from 
miracles

•Eating the produce of the land
יהושע פרק ה פסוק י - יב•

(י) ַוּיֲַחנּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל ַוּיֲַעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום 
ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבֹות יְִריחֹו: (יא) ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת 

ַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה: (יב) ַוּיְִׁשּבֹת ַהָּמן ִמָּמֳחָרת ְּבָאְכָלם 
א ָהיָה עֹוד ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ָמן ַוּיֹאְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶרץ  ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ְו

ְּכנַַען ַּבָּׁשנָה ַהִהיא: 



Transitions: 
Away from 
miracles

•Military tactics
יהושע פרק ט פסוק א - ב•

(א) ַויְִהי ִכְׁשמַֹע ָּכל ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן ָּבָהר 
ּוַבְּׁשֵפָלה ּוְבכֹל חֹוף ַהּיָם ַהָּגדֹול ֶאל מּול ַהְּלָבנֹון ַהִחִּתי 

ְוָהֱאמִֹרי ַהְּכנֲַענִי ַהְּפִרּזִי ַהִחִּוי ְוַהיְבּוִסי: (ב) ַוּיְִתַקְּבצּו יְַחָּדו 
ְלִהָּלֵחם ִעם יְהֹוֻׁשַע ְוִעם יְִׂשָרֵאל ֶּפה ֶאָחד: 
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Transitions: 
Away from 
miracles

•Military tactics
• עי
• גבעון
• Southern Coalition
• Battles are joint effort of ה’ and people

יהושע פרק ו פסוק ב - ה•
(ב) ַוּיֹאֶמר יְקָֹוק ֶאל יְהֹוֻׁשַע ְרֵאה נַָתִּתי ְביְָד ֶאת יְִריחֹו ְוֶאת ַמְלָּכּה 

ִּגּבֹוֵרי ֶהָחיִל: (ג) ְוַסּבֶֹתם ֶאת ָהִעיר ּכֹל ַאנְֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֵּקיף ֶאת 
ָהִעיר ַּפַעם ֶאָחת ּכֹה ַתֲעֶׂשה ֵׁשֶׁשת יִָמים: (ד) ְוִׁשְבָעה כֲֹהנִים יְִׂשאּו 

ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהּיֹוְבִלים ִלְפנֵי ָהָארֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּתסֹּבּו ֶאת 
 ֹ ָהִעיר ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוַהּכֲֹהנִים יְִתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות: (ה) ְוָהיָה ִּבְמׁש

ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל בשמעכם ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר יִָריעּו ָכל ָהָעם 
ְּתרּוָעה גְדֹוָלה ְונְָפָלה חֹוַמת ָהִעיר ַּתְחֶּתיָה ְוָעלּו ָהָעם ִאיׁש נֶגְּדֹו: 



Transitions: 
Away from 
dependent 
nomads

• Political/military leadership
• as military leader יהושע
• Challenge by עכן

יהושע פרק ז פסוק כא•
(כא) ואראה ָוֵאֶרא ַבָּׁשָלל ַאֶּדֶרת ִׁשנְָער ַאַחת טֹוָבה ּוָמאַתיִם ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ּוְלׁשֹון זָָהב ֶאָחד ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ִמְׁשָקלֹו 

ָוֶאְחְמֵדם ָוֶאָּקֵחם ְוִהּנָם ְטמּונִים ָּבָאֶרץ ְּבתֹו ָהָאֳהִלי ְוַהֶּכֶסף ַּתְחֶּתיָה: 

• (חברון (יד:ו-טו takes כלב
יהושע פרק יד פסוק ו - טו•

(ו) ַוּיְִּגׁשּו ְבנֵי יְהּוָדה ֶאל יְהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּכֵלב ֶּבן יְֻפּנֶה ַהְּקנִּזִי ַאָּתה יַָדְעָּת ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְקָֹוק ֶאל 
ַח מֶֹׁשה ֶעֶבד יְקָֹוק אִֹתי  ִהים ַעל אֹדֹוַתי ְוַעל אֹדֹוֶתי ְּבָקֵדׁש ַּבְרנֵַע: (ז) ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ָאנִֹכי ִּבְׁש מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱא

ִמָּקֵדׁש ַּבְרנֵַע ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ ָוָאֵׁשב אֹתֹו ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי: (ח) ְוַאַחי ֲאֶׁשר ָעלּו ִעִּמי ִהְמִסיו ֶאת ֵלב ָהָעם ְוָאנִֹכי 
א ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַרגְְל ָּבּה ְל ִתְהיֶה  ָהי: (ט) ַוּיִָּׁשַבע מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ִאם  ִמֵּלאִתי ַאֲחֵרי יְקָֹוק ֱא

ָהי: (י) ְוַעָּתה ִהּנֵה ֶהֱחיָה יְקָֹוק אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר זֶה ַאְרָּבִעים  ְלנֲַחָלה ּוְלָבנֶי ַעד עֹוָלם ִּכי ִמֵּלאָת ַאֲחֵרי יְקָֹוק ֱא
ְוָחֵמׁש ָׁשנָה ֵמָאז ִּדֶּבר יְקָֹוק ֶאת ַהָּדָבר ַהּזֶה ֶאל מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָהַל יְִׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְוַעָּתה ִהּנֵה ָאנִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָחֵמׁש 

ַח אֹוִתי מֶֹׁשה ְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא:  ּוְׁשמֹונִים ָׁשנָה: (יא) עֹוֶדּנִי ַהּיֹום ָחזָק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁש
(יב) ְוַעָּתה ְּתנָה ִּלי ֶאת ָהָהר ַהּזֶה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְקָֹוק ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲענִָקים ָׁשם ְוָעִרים 

ְּגדֹלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי יְקָֹוק אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְקָֹוק: (יג) ַויְָבְרֵכהּו יְהֹוֻׁשַע ַוּיִֵּתן ֶאת ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן יְֻפּנֶה 
ֵהי  ְלנֲַחָלה: (יד) ַעל ֵּכן ָהיְָתה ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן יְֻפּנֶה ַהְּקנִּזִי ְלנֲַחָלה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה יַַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי יְקָֹוק ֱא

יְִׂשָרֵאל: (טו) ְוֵׁשם ֶחְברֹון ְלָפנִים ִקְריַת ַאְרַּבע ָהָאָדם ַהָּגדֹול ָּבֲענִָקים הּוא ְוָהָאֶרץ ָׁשְקָטה ִמִּמְלָחָמה: 
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 מנשה ואפרים•
יהושע פרק יז פסוק יד - יח•

(יד) ַויְַדְּברּו ְּבנֵי יֹוֵסף ֶאת יְהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר ַמּדּוַע נַָתָּתה ִּלי נֲַחָלה 
ּגֹוָרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד ַוֲאנִי ַעם ָרב ַעד ֲאֶׁשר ַעד ּכֹה ֵּבְרַכנִי יְקָֹוק: 

(טו) ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם יְהֹוֻׁשַע ִאם ַעם ַרב ַאָּתה ֲעֵלה ְל ַהּיְַעָרה 
ּוֵבֵראָת ְל ָׁשם ְּבֶאֶרץ ַהְּפִרּזִי ְוָהְרָפִאים ִּכי ָאץ ְל ַהר ֶאְפָריִם:(טז) 

א יִָּמֵצא ָלנּו ָהָהר ְוֶרֶכב ַּבְרזֶל ְּבָכל ַהְּכנֲַענִי  ַוּיֹאְמרּו ְּבנֵי יֹוֵסף 
ַהּיֵֹׁשב ְּבֶאֶרץ ָהֵעֶמק ַלֲאֶׁשר ְּבֵבית ְׁשָאן ּוְבנֹוֶתיָה ְוַלֲאֶׁשר ְּבֵעֶמק 

יִזְְרֶעאל: (יז) ַוּיֹאֶמר יְהֹוֻׁשַע ֶאל ֵּבית יֹוֵסף ְלֶאְפַריִם ְוִלְמנֶַּׁשה ֵלאמֹר 
א יְִהיֶה ְל ּגֹוָרל ֶאָחד: (יח) ִּכי ַהר  ַעם ַרב ַאָּתה ְוכַֹח ָּגדֹול ָל 
יְִהיֶה ָּל ִּכי יַַער הּוא ּוֵבֵראתֹו ְוָהיָה ְל ּתְֹצאָֹתיו ִּכי תֹוִריׁש ֶאת 

ַהְּכנֲַענִי ִּכי ֶרֶכב ַּבְרזֶל לֹו ִּכי ָחזָק הּוא: 
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• The five other שבטים
יהושע פרק יח פסוק א - י•

ה ַוּיְַׁשִּכינּו ָׁשם ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָאֶרץ נְִכְּבָׁשה ִלְפנֵיֶהם: • (א) ַוּיִָּקֲהלּו ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִׁש
א ָחְלקּו ֶאת נֲַחָלָתם ִׁשְבָעה ְׁשָבִטים:  (ג) ַוּיֹאֶמר יְהֹוֻׁשַע ֶאל  (ב) ַוּיִָּוְתרּו ִּבְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 

ֵהי  ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַעד ָאנָה ַאֶּתם ִמְתַרִּפים ָלבֹוא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתן ָלֶכם יְקָֹוק ֱא
ָׁשה ֲאנִָׁשים ַלָּׁשֶבט ְוֶאְׁשָלֵחם ְויָֻקמּו ְויְִתַהְּלכּו ָבָאֶרץ ְויְִכְּתבּו אֹוָתּה  ֲאבֹוֵתיֶכם: (ד) ָהבּו ָלֶכם ְׁש
ְלִפי נֲַחָלָתם ְויָבֹאּו ֵאָלי: (ה) ְוִהְתַחְּלקּו אָֹתּה ְלִׁשְבָעה ֲחָלִקים יְהּוָדה יֲַעמֹד ַעל ְּגבּולֹו ִמּנֶגֶב ּוֵבית 
יֹוֵסף יַַעְמדּו ַעל ְּגבּוָלם ִמָּצפֹון: (ו) ְוַאֶּתם ִּתְכְּתבּו ֶאת ָהָאֶרץ ִׁשְבָעה ֲחָלִקים ַוֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֵהּנָה 

ֵהינּו: (ז) ִּכי ֵאין ֵחֶלק ַלְלִוּיִם ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי ְכֻהּנַת יְקָֹוק  ְויִָריִתי ָלֶכם ּגֹוָרל ּפֹה ִלְפנֵי יְקָֹוק ֱא
נֲַחָלתֹו ְוגָד ּוְראּוֵבן ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמנֶַּׁשה ָלְקחּו נֲַחָלָתם ֵמֵעֶבר ַלּיְַרֵּדן ִמזְָרָחה ֲאֶׁשר נַָתן ָלֶהם מֶֹׁשה 

ֶעֶבד יְקָֹוק: (ח) ַוּיָֻקמּו ָהֲאנִָׁשים ַוּיֵֵלכּו ַויְַצו יְהֹוֻׁשַע ֶאת ַההְֹלִכים ִלְכּתֹב ֶאת ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ְלכּו 
ה: (ט) ַוּיְֵלכּו  ְוִהְתַהְּלכּו ָבָאֶרץ ְוִכְתבּו אֹוָתּה ְוׁשּובּו ֵאַלי ּופֹה ַאְׁשִלי ָלֶכם ּגֹוָרל ִלְפנֵי יְקָֹוק ְּבִׁש

ָהֲאנִָׁשים ַוּיַַעְברּו ָבָאֶרץ ַוּיְִכְּתבּוָה ֶלָעִרים ְלִׁשְבָעה ֲחָלִקים ַעל ֵסֶפר ַוּיָבֹאּו ֶאל יְהֹוֻׁשַע ֶאל ַהַּמֲחנֶה 
ה ִלְפנֵי יְקָֹוק ַויְַחֶּלק ָׁשם יְהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָאֶרץ ִלְבנֵי  ה: (י) ַוּיְַׁשֵל ָלֶהם יְהֹוֻׁשַע ּגֹוָרל ְּבִׁש ִׁש

יְִׂשָרֵאל ְּכַמְחְלקָֹתם: 
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• From centralized around a 
 to everyone building משכן
their plots 

יהושע פרק כד פסוק כח•
(כח) ַויְַׁשַּלח יְהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָעם ִאיׁש 

ְלנֲַחָלתֹו: 

•Each שבט on its own 
territory 
•  at the יהודה, בנימין, יוסף

center
• on the periphery בני השפחות



Completions 
תיקון &

• Finishing the job that משה did not
• Fulfilling ברית בין הבתרים
• erasing the 40 years – מגלות לגאולה

• שירת הים and יציאת מצרים invoking רחב
• The red string
• כריתת הירדן
• מילה ופסח



Completions 
II - תיקון &

• מרגלים undoing the - מגלות לגאולה
• מרגלים sends his own יהושע
• Walls
• Giants
• כלב
• אז נבהלו -> רחב


