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 לנוער יהודי, התש"ף התנ"ך העולמיחידון 

 לשנים למדינת ישרא 72

 הוראות למתמודדים:

  תוכל לצבור  נקודה אחת. –הניקוד לכל שאלה ת. שאלו 50בשלב זה של החידון
 בשלבי החידון הפומבי. ךנקודות שתיזקפנה לזכות 50בו עד 

 :מבנה החידון

 'ברירה-רבות כלליותשאלות  30 - בחלק א 

 'שאלות פתוחות 20 - בחלק ב 

 10 ר בחלק זה ישמש אך ורק ו)"שובר שוויון"(; הניקוד שתצב שאלות מילואים
 תידרש.זו להכרעה, אם 

 דקות( 75) וחמש עשרה דקותשעה  – זמן הבחינה

 חומר הלימוד לחידון:

 תורה:
 

 הספר כל בראשית:
 ל"ד-ל"א כ"ד, כ,-א פרקים שמות:
 כ"ד-כ"ג י"ט, פרקים ויקרא:

 ל"ב כ"ז, כ"ה,-כ י"ז,-י פרקים במדבר:
 ל"ד-ל י"ח,-י"ז י"ד,-י"ב פרקים דברים:

 

 נביאים ראשונים:
 

 כ"ד-כ"ב כ,-י"ד י"א,-א פרקים יהושע:
 הספר כל שופטים:

 הספר כל א': שמואל
 הספר כל ב': שמואל
 הספר כל א': מלכים
 הספר כל ב': מלכים

 

 נביאים אחרונים:
 

 ס"ו-ס י"ב,-א פרקים ישעיה:
 ל"ג-י"ח ב,-א פרקים ירמיה:

 ט"ל-ז"ל, ח"כ-ז"כ, כ-ז"י, ד-א פרקים: יחזקאל

 תרי עשר:
 

 ד"י-א"י, ג-א פרקים: הושע
 הספר כל: יואל

 הספר כל: עמוס
 הספר כל: יונה

 הספר כל: מיכה
 הספר כל: חבקוק

 הספר כל: חגי
 ד"י-ז, ד-א פרקים: זכריה

 הספר כל: מלאכי
 

 כתובים:
 

 צ-: פרקים פתהילים
 ל"א-כמשלי: פרקים 

 מ"ב ב,-א פרקים איוב:
 הספר כל רות:

 י"ב-י"א ד,-א פרקים קהלת:
 הספר כל אסתר:
 י ט, ז, ג, א, פרקים עזרא:

 י"ג-י"ב י,-ח ו,-א פרקים נחמיה:
 ו"ל-ח"כ פרקים': ב הימים דברי

 נוסח הפסוקים מהתנ"ך המובאים בשאלון זה הוא נוסח מאגר ספרות הקודש.

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

ז לזכר או לנקבה. םשי  לב, לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך עשויות לרמֵּ

 בהצלחה!
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 כלליותחלק א': שאלות 
 .ביותר הנכונות התשובות את במעגל ברירה. הקף-רבות שאלות 30 לפניך

ל בפי הכתוב נהוכ הבכיר משרהאיזו נושא . 1  "?"ְנִעים ְזִמרֹות ִיְשָראֵּ

 סופר א. 

 מלך ב. 

 צבא שר ג. 

 מזכיר ד. 
 

ֲעָשָרה ָבִנים. 2  "?מי נוחמה במילים: "ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך מֵּ

ל א.   ָרחֵּ

 ַחָנה ב. 

 ְפִנָנה ג. 

 לֵָּאה ד. 
 

 ַהֶבֶטן"?-ִמן }...{ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה -ִכי" יועד למנהיגות טרם היוולדו:מי . 3

ל א.  ְשמּואֵּ

 ִיְרְמָיה ב.

 ִשְמשֹון ג.

 ִיְפָתח ד.
 

ה "ָתבֹוא ְלָפֶניָך ְתִפָלִתי :בתפילת מי נאמר. 4  "?ָאְזְנָך ְלִרָנִתי ַהטֵּ

 תהיליםמשורר  א.

 יֹוָנה ב.

 ַחָנה ג.

 ִיְפָתח-ַבת ד.
 

 ?מאורות השמיםכאחד מייעודי  מוזכר אינומהבאים  מה. 5

 ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָשִנים להיות א.

ין ַהֹחֶשְך להבדיל ב. ין ָהאֹור ּובֵּ  בֵּ

 טֹוב ָוָרעלהבדיל בין  ג.

 ָהָאֶרץ-ַעל להאיר ד.
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 "?ְמָחה ּוִמְשֶתה ְויֹום טֹובשִ " לעשות ישראלבאיזה חג נצטווה . 6

ֹכת א.  סֻּ

 ראש השנה ב.

 ֶפַסח ג.

 פּוִרים ד.
 

ב ְלעֹוָלם ִויהּוָדה" :באין מחריד, לבטח בארצוישיבת ישראל מי ניבא על . 7 שֵּ  תֵּ

ם  "?ָודֹור ְלדֹור ִוירּוָשַלִ

אל א.  ְיֶחְזקֵּ

ל ב.  יֹואֵּ

 ְיַשְעָיה ג.

 ְזַכְרָיה ד.
 

ֶפץ"?-ַהּגֹוִים ִכי-מי ניבא: "ְוִאְשרּו ֶאְתֶכם ָכל. 8  ִתְהיּו ַאֶתם ֶאֶרץ חֵּ

 ְזַכְרָיה א.

 ַחַּגי ב.

 ַמְלָאִכי ג.

 ָעמֹוס ד.
 

 על מלך? חלאיזה איסור מהבאים עפ"י הכתוב בספר דברים, . 9

 נשיאת נשים רבותאיסור  א.

 איסור שתיית יין ושיכר ב.

 איסור אכילת בשר ג.

 איסור תספורת וגילוח ד.
 

א -תיאר את גדולת האל: "ַהבֹוֶנה ַבָשַמִים ַמֲעלֹוָתו ַוֲאגָֻּדתֹו ַעלמי . 10 ֶאֶרץ ְיָסָדּה ַהֹקרֵּ

י ם ַעל-ְלמֵּ  "?ְשמוֹ  ה'ְפנֵּי ָהָאֶרץ -ַהָים ַוִיְשְפכֵּ

 ְשֹלֹמה א. 

 ְזַכְרָיה ב. 

 תהיליםמשורר  ג. 

 ָעמֹוס ד. 
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ם-ִשְמחּו ֶאת"מי קרא: . 11  "?ֹאֲהֶביהָ -ְוִגילּו ָבּה ָכל ְירּוָשַלִ

 ִיְרְמָיה א.

 ְיַשְעָיה ב.

 ָדִוד ג.

 ְשֹלֹמה ד.
 

הּו"?-על מי נאמר: "ַוָתָקם ְבֶטֶרם ַיִכיר ִאיש ֶאת. 12 עֵּ  רֵּ

 רּות א.

 ָהָגר ב.

ל ג.  ָיעֵּ

 ִמְרָים ד.
 

חיל' לכבוד אם המשפחה. מי אמר:  בערב שבת נהוג לשיר את הפיוט 'אשת. 13

ֶשת"  ?"ְוָרֹחק ִמְפִניִנים ִמְכָרּה ַחִיל ִמי ִיְמָצא-אֵּ

 ָבָרק א.

 ֹבַעז ב.

 תהיליםמשורר  ג.

 ִמְשלֵּיבְשֹלֹמה  .ד
 

 ?הדיברות על עשרת נמנית מהבאות מצווה איזו. 14

 ְלַקְדשוֹ  ַהַשָבת יֹום-ֶאת ָזכֹור . א

י . ב ָכה אֹלהֵּ  ָלֶכם ַתֲעשּו ֹלא ַמסֵּ

 ַלָשֶקר ִבְשִמי ִתָשְבעּו-ֹלא . ג

ֶעָך ַדם-ַעל ַתֲעֹמד ֹלא . ד  רֵּ
 

הּו  }...{ ַוִיְלְכדּו ֶאת" :מתאר הכתובלכידתו של איזה מלך . 15 ַבֹחִחים ַוַיַאְסרֻּ

ְשַתִים ַויֹוִליכֻּהּו ָבֶבָלה  ?"ַבְנחֻּ

 ִצְדִקָיהּו א.

 ְיהֹוָיִכין ב.

 ְיהֹוָיִקים ג.

 ְמַנֶשה ד.
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 ?שלמה תבהכתרנכח  לא מהבאים מי. 16

 ָצדֹוק א.

 ְבָנָיהּו ב.

 יֹוָאב ג.

 ָנָתן ד.
 

ם ַההּוא-"ַביֹום: מישראל העבודה הזרהמי ניבא על עתיד בו תיעקר . 17  ִתְקְרִאי ה'-ְנאֻּ

 ַבְעִלי"? עֹוד ִלי-ִתְקְרִאי-ְוֹלא ִאיִשי

עַ  א.  הֹושֵּ

 ָעמֹוס ב.

 ְזַכְרָיה ג.

 ַמְלָאִכי ד.
 

ית ָצדֹוק. 18 ן ָהֹראש ְלבֵּ  ?מי היה ַהֹכהֵּ

ָלם א.  ְמשֻּ

עַ  ב.  ְיהֹושֻּ

 ֲעַזְרָיהּו ג.

א ד.  ִיְמָנה-ֶבן קֹורֵּ
 

 ?גר יונה הנביא, י הכתוב"עפ, . היכן19

 ְתקֹועַ  א.

 ֲעָנתֹות ב.

ל ָאִביב ג.  תֵּ

ֶפר ד.  ַּגת ַהחֵּ
 

ָבֶבל ִעם ָעלּו ֲאֶשר ַהֹכֲהִנים על נמנה לאמי, עפ"י ספר נחמיה, . 20 ל ֶבן ְזרֻּ  ?ְשַאְלִתיאֵּ

 ִעדֹוא .א

 ָעמֹוק .ב

ִני .ג  עֻּ

ם .ד  ְרחֻּ
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יֳאָרחֹות  ָחְדלּו. בימי מי "21  "?ֲעַקְלַקלֹות ֳאָרחֹות יְֵּלכּו ְנִתיבֹות ְוֹהְלכֵּ

 ִּגְדעֹון א. 

 ִשְמשֹון ב. 

 ִיְפָתח ַהִּגְלָעִדי ג. 

 ַשְמַּגר ֶבן ֲעָנת ד. 
 

י ה'-ְוֶאת ָאֹנִכי ִעְבִרי. מי אמר: "22 א ֲאִני ַהָשַמִים ֱאֹלהֵּ -ְוֶאת ַהָים-ֶאת ָעָשה-ֲאֶשר ָירֵּ

 "?ַהַיָבָשה

 אדם שקילל את נכדו א.

 וָיְקָשן אבי ִזְמָרן ב.

 ָהָאֶרץ' ַעם-ְלָכל שכונה 'ַהַמְשִביראדם  ג.

 ה' ִמִלְפנֵּי ַתְרִשיָשהאדם שברח  ד. 
 

 "? אֹויֵּב ִתְרַעץ ה' ְיִמיְנָך ַבֹכחַ  ֶנְאָדִרי 'ה ְיִמיְנָך: "אמר העם נסלאחר איזה . 23

 ֶבָעָנן ַהֶקֶשתהופעת  א.

 סּוף-ַיםקריעת  ב. 

 ַהָבָרד המטרת ַאְבנֵּי ג. 

 ַהָשַמִים ַבֲחִצי עמידת ַהֶשֶמש ד. 
 

 מי טען לעיוות הצדק: "ְמקֹום ַהִמְשָפט ָשָמה ָהֶרַשע"? .24

 ָעמֹוס א.

 ְנֶחְמָיה ב.

 ֹקֶהֶלת ג.

 ְיַשְעָיה ד.
 

 ִמְבָצר ְלִעיר ַהיֹום ְנַתִתיָך ִהנֵּה: "הברזל והנחושתבדברי ה' לאיזה נביא נזכרו . 25

 ָהָאֶרץ"?-ָכל-ַעל ְנֹחֶשת ּוְלֹחמֹות ַבְרֶזל ּוְלַעמּוד

 ְיַשְעָיה א.

 ִיְרְמָיה ב.

 ָעמֹוס ג.

 ֲחַבקּוק ד.
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 באיזה סכום כסף נקנה הר שומרון מבעליו הקודמים?. 26

ָאה ְקִשיָטה א.   מֵּ

ֹאת ֶשֶקל ֶכֶסף ב.   ַאְרַבע מֵּ

 ִכְכַרִים ָכֶסף ג. 

 ֶכֶסף ְשָקִלים ֲחִמִשים ד. 
 

תנזף בעם על חוסר המעש שלו: " מי. 27 יֶכם ָלֶשֶבת ַאֶתם ָלֶכם ַהעֵּ  ְספּוִנים ְבָבתֵּ

ב ַהֶזה ְוַהַבִית   "?ָחרֵּ

 ַחַּגי א. 

 ְזַכְרָיה ב. 

 ֶעְזָרא ג. 

 ְנֶחְמָיה ד. 
 

 ַהֶזה ַהָדָבר-ֶאת ּוְכָשְמִעי: "באומרו עזרא התאבל ישראל שעשו עבירה איזו על. 28

ְשָבה ּוְזָקִני ֹראִשי ִמְשַער ָוֶאְמְרָטה ּוְמִעיִלי ִבְגִדי-ֶאת ָקַרְעִתי ם ָואֵּ  "?ְמשֹומֵּ

 םענייגזל מ א. 

 ותירכונשיאת נשים נ ב. 

 מסחר בשבת ג. 

 שמירת שנת השמיטה-אי ד. 
  

ש ְיהָוה-ּוָמה טֹוב-ַמה ָאָדם ְלָך ִהִּגיד": מי אמר. 29  ִמְשָפט ֲעשֹות-ִאם ִכי ִמְמָך דֹורֵּ

 ?"ֱאֹלֶהיָך-ִעם ֶלֶכת ְוַהְצנֵּעַ  ֶחֶסד ְוַאֲהַבת

 ַמְלָאִכי א. 

  ְיַשְעָיה ב. 

 ִמיָכה ג. 

ל ד.   יֹואֵּ
 

ֶלה ַהְמָלִכים-ָכל-ֶאת }...{ ָעָשה ַרִבים ָיִמים"על מי נאמר: . 30  "? ִמְלָחָמה ָהאֵּ

עַ  א.   ְיהֹושֻּ

 ָשאּול ב. 

 ִשְמשֹון ג. 

הּוד ד.   אֵּ
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 רבי משה בן מיימון, הרמב"םב': שאלות בנושא  חלק

 עליהן בקצרה. ענה. פתוחות בנושא הרמב"ם שאלות 20 לפניך

האישים שקמו לעם היהודי בכל הדורות.  מגדולי – ופוסק איש מדעם, רופא, הרמב"

שהכיר נודע כרופא מלומד  .חי ופעל בעיקר במצריםאך  בספרד, 12-נולד במאה ההוא 

התפרסם  מפתח לבריאות טובה, אךטיפולים מונעים כההתעמלות הגופנית ובבחשיבות 

וספר הפילוסופיה )"יד חזקה"(  ספר ההלכה "משנה תורה"בעיקר כאיש הלכה, מחבר 

 ."לא קם כמשה ]בן מיימון[ ועד משה ]רבנו[ "ממשה :נאמר עליו נבוכים".מורה "

 "ָכֹמהּו ָקם-ֹלא }...{ ְוַאֲחָריו ָהָיה-ֹלא ְוָכֹמהּו"

 (25מל"ב כ"ג, )
 

 שאלות כלליות על חייו של הרמב"ם – 31-38שאלות 

ַהֶנֶשר ַהָּגדֹול זכיר בנבואתו את "נביא שהה הו. הרמב"ם כונה "הנשר הגדול". מי31

ֶבר ָמלֵּא ַהנֹוָצה ֲאֶשר ְּגדֹול  לֹו ָהִרְקָמה"? __________________-ַהְכָנַפִים ֶאֶרְך ָהאֵּ

 

 שהיה הכתובעיד מ על מי מרוקו. היה רופאו האישי של המשנה למלך. הרמב"ם 32

ש ֶאָחיו ְלֹרב ְוָרצּוי ַלְיהּוִדים ְוָגדֹול }...{ ַלֶמֶלְך ִמְשֶנה" ר ְלַעמוֹ  טֹוב ֹדרֵּ -ְלָכל ָשלֹום ְוֹדבֵּ

 __________________ ?"ַזְרעוֹ 

 

ת בעקבות פלישספרד נאלצה משפחתו לעזוב את  ,כשהיה הרמב"ם בן עשר. 33

מי ניבא פורענות על יהויקים מלך יהודה,  את יהודי האזור.שבטים ברבריים שרדפו 

 וברח למצרים בעקבות איומים על חייו? ____________________
 

. איזה ישראל, בה התיישבו-אל עכו שבארץ הפליגו ממרוקוהרמב"ם ומשפחתו . 34

י-ֶאת הֹוִריש ֹלאשבט   ____________________? ַעכוֹ  ֹיְשבֵּ
 

 יהודי מצרים. כמנהיג מאביו את תפקידו ירשבנו של הרמב"ם, אברהם, . 35

יתוֹ -ְוֶאת ָבָניו-ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶשר ְלַמַען ְיַדְעִתיו ִכיאמר: "נעל מי   ה' ֶדֶרְך ְוָשְמרּו ַאֲחָריו בֵּ

 ____________________ "?ּוִמְשָפט ְצָדָקה ַלֲעשֹות
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. שנה שלמהמשך ללמשכב  הפילוש ,דלאבל כב לוגרם אחיו של הרמב"ם . מות 36

 ָיִמים ִשְבַעת ָלָאֶרץ ִאתוֹ  ַויְֵּשבּושרעיו התקשו לנחמו מאבלו: " על מי מספר הכתוב

ילֹות ְוִשְבַעת ין לֵּ ר ְואֵּ ָליו ֹדבֵּ ב ָגַדל ִכי ָראּו ִכי ָדָבר אֵּ  "? _______________ְמֹאד ַהְכאֵּ
 

תבקש נהזרה ליהודים. מי  ,ערביתהבשפה  חיבר חלק ניכר מספריו . הרמב"ם37

ר-ְוַאל ֲאָנְחנּו ֹשְמִעים ִכי ֲאָרִמית ֲעָבֶדיָך-ֶאל ָנא-ַדֶברלדבר בשפה שאינה יהודית: "  ְתַדבֵּ

 ____________________"? ַהֹחָמה-ַעל ֲאֶשר ָהָעם ְבָאְזנֵּי ְיהּוִדית ִעָמנּו
 

ומכתבי  הקדומה היוונית מהספרות ם"הרמב שאב רפואההבקיאותו ברזי  את. 38

על מי מספר הכתוב שחכמתו . רב ידע שהיו בעלי ,העתיקה מצרים של החכמים

ָחְכַמת" הייתה גדולה  __________________"? ִמְצָרִים ָחְכַמת ּוִמֹכל ֶקֶדם-ְבנֵּי-ָכל מֵּ
 

 והרפואההרמב"ם  – 39-40שאלות 

 בו. ושועיו נהגו להיוועץהרמב"ם נודע כרופא מלומד, שגדולי עולם 

י ֲאֹדִני  .39 שר צבא מאיזו ארץ נשלח להיוועץ בנביא לאחר שחלה בצרעת: "ַאֲחלֵּ

 __________________ ִלְפנֵּי ַהָנִביא }...{ ָאז ֶיֱאֹסף ֹאתֹו ִמָצַרְעתֹו"?
 

להירפא מצרעתו?  לעשות על מנתהנביא לשר הצבא  מה הציע. 40

__________________________________________________________ 
 

 ישראל-קבורת הרמב"ם בארץ – 41-42שאלות 

 .ישראל-יקש להיקבר בארץוב הרמב"ם נפטר במצרים

 ָנא-ַאל: "באומרו ,התנ"ך ימיב ביקש בקשה זההשאדם בצוואתו הרמב"ם ציטט  .41

ִני  ________________? הומי. "ְבִמְצָרִים ִתְקְברֵּ
 

 __________________להיקבר?  אותו אדםישראל ביקש -ארץב באיזה מקום. 42

 

 ביקור הרמב"ם בחברון – 43-44שאלות 

 הרמב"ם במערת המכפלה בחברון. ביקרבארץ,  שהייתובמהלך 

 ? ____________________ִמְצָרִים ֹצַעןלפני העיר ֶחְברֹון ה שנים נבנתה כמ. 43
 

י ַהֶזה  ַהיֹום ַעד ְלַנֲחָלה" ֶחְברֹוןאת  קיבלמי . 44 ל ה'ַיַען ֲאֶשר ִמלֵּא ַאֲחרֵּ י ִיְשָראֵּ "? ֱאֹלהֵּ

____________________ 
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 הרמב"ם וגניזת קהיר – 45-46שאלות 

יהודיים שנכתבו  אוצרות תרבות, מצבור בגניזת קהירכתבי יד רבים של הרמב"ם נתגלו 

 .אלף שניםכבמשך ונשמרו 

ֶפר"נמצא  איזה מלךבימי . 45 ית }...{ ַהתֹוָרה סֵּ  _______________? "ה' ְבבֵּ
 

. מה הורה המלך לעשות בעקבות מציאת הספר? 46

__________________________________________________________ 
 

 איגרות הרמב"ם – 47-48שאלות 

 ברחבי העולם. ותיהודיקהילות רבות ל גרותיאשלח הרמב"ם 

ֶבר ַפֲחוֹות-ַעל ִלי-ִיְתנּו ִאְּגרֹות טֹוב ַהֶמֶלְך-ַעל-ִאםביקש: "מי . 47  ַעד ַיֲעִבירּוִני ֲאֶשר ַהָנָהר עֵּ

 __________________________"? ְיהּוָדה-ֶאל ָאבֹוא-ֲאֶשר
 

 ________________________? מהמלך אגרת נוספת אותו אדם ביקש לשם מה. 48
 

 הרמב"ם ויהודי תימן – 49-50שאלות 

אותו קיבלה אף בקשר רציף הייתה יהדות תימן, ש םם הרמב"אחת הקהילות שעמדה ע

 כפוסק וכמנהיג.

יָמןלמי מצאצאי עשו היה בן בשם  .49  __________________? תֵּ
 

יֶהם ַוה'את תימן: " בנבואתו. מי הזכיר 50  ַבשֹוָפר ה' ַואֹדָני ִחצוֹ  ַכָבָרק ְוָיָצא יֵָּרֶאה ֲעלֵּ

יָמן ְבַסֲערֹות ְוָהַלְך ִיְתָקע  __________________________"? תֵּ
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 מיםבנושא  מילואים )"שובר שוויון"(שאלות 
 .זו תידרש אם, להכרעה ורק אך ישמש 60-51בשאלות  שתצבור הניקוד! לב שים

עוד על כן,  .מעט מאוד גשמים בה יורדיםשורת שמש כושחמה  היא ארץישראל 

 .היושבי השפעות מרחיקות לכת על השפיעו בארץ המים תנודות במצבימי התנ"ך, מ

להתמודד עם פותחו המצאות שנועדו מדינת ישראל  בשנותיה הראשונות של

 לוי ישר. לשד השמש שמחה בלאס ודּו לשהטפטפת  כמו, החם של הארץ האקלים

עם התמודדות בנוגע ל מקור ידע מוביל ומקצועיישראל מהווה  ,מאז ועד ימינו

 .ומשק המים הוא גאווה ישראלית מחסור במים,

 

 באזכורים שונים למים בסיפורי התנ"ך ובדברי הנביאים.המילואים עוסקות  שאלות

 

י מַ " בני איזה עם נידונו להיות. 51  _____________________________ "?ִיםֹשֲאבֵּ

יֶהם ִלְשתֹות מָ ָכְרעּו " לאעל כמה אנשים נאמר ש. 52  _______________ "?ִיםַעל־ִבְרכֵּ

 ___________? ____________"הּוְשַאְבֶתם־ַמִים ְבָששֹון ִמַמַעְינֵּי ַהְישּועָ מי ניבא: ". 53

 _____________________________ "?ִים ָזִריםמַ יִתי י ַקְרִתי ְוָשִת ֲאנִ " מי אמר:. 54

הּובמשלי: "על מי אמר שלמה . 55 א ַהְשקֵּ  _____________________ "?ִיםמָ  ְוִאם־ָצמֵּ

 _________________________ "?יםּוָמְצאּו ַמִים ַרבִ  {...} ָלָמה ָיבֹואּו" :מי אמר. 56

י-ַעד ּוִמָנָהר ָים-ַעד ִמָים ּוָמְשלוֹ " ניבא: מי. 57  _____________________"? ָאֶרץ-ַאְפסֵּ

 _______________________ "?ַלִמְזָרח ַהַמִים ַשַער ֶנֶגד ַעד ָבֹעֶפל ֹיְשִבים ָהיּומי " .58

ילים ּוְשֹלשָ ְשֹלָשה ָימִ  ָתה ַמִיםְוֹלא־שָ  ֶלֶחם ַכלֹלא־ָא"על מי נאמר: . 59  _____"? __ֹותה לֵּ

 ___________________________ "?רָראּוָך ָיִחילּו ָהִרים ֶזֶרם ַמִים ָעבָ מי אמר: ". 60

 

 בהצלחה!


