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מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך המחוזי בכתב למבוגרים
יום שלישי כ"ד בתמוז תשע"ג 2.7.2013

חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים



עיצוב והדפסה: "שחר שושנה" מקבוצת סקורפיו88
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בס"ד

חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

חידון התנ"ך המחוזי בכתב תשע"ג
מחוז: 

פרטי הנבחן/ת 

שם פרטי: 

שם משפחה: 

מס' ת.ז.:  תאריך לידה:  

כתובת פרטית )רחוב ומס' הבית(:

העיר:

מקצוע:   השכלה: 

טלפון בבית:   טלפון נייד: 

דואר אלקטרוני: 

דתי / מסורתי / לא דתי - נא הקיפו בעיגול את בחירתכם

זכר/נקבה - נא הקיפו בעיגול את בחירתכם

מה הניע אותך להשתתף בחידון התנ"ך?

התנ"ך עבורי הוא: 

הערות: 
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משרד החינוך 
 מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך למבוגרים 
חוזרים לספר הספרים

בסימן: החכמה 

             "ִּכי ָתבֹוא ָחְכָמה ְבִלֶּבָך ְוַדַעת ְלַנְפְׁשָך ִיְנָעם." )משלי ב' 10(

חידון מחוזי בכתב תשע"ג

 העולים לשלב הבא 
18-16 המתמודדים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר במחוז יעלו לשלב הבא:

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי 

הניקוד
בסך הכל ניתן לצבור בחידון זה עד מאה ועשרים נקודות

בחלק הראשון 50 שאלות בשיטת התשובות לבחירה. תשובה נכונה על כל שאלה: 2 נקודות.

בחלק השני 20 שאלות - שאלות קצרות פתוחות. תשובה נכונה על כל שאלה: 1 נקודות.  

הזמן המוקצב
החידון יימשך 90 דקות. משעה 17:00 עד השעה 18:30 

מרכז החידון 
שלמה ונטורה 

עורך החידון ומחבר השאלות 
נריה פנחס

! ה ח ל צ ה ב
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חידון מחוזי בכתב  למבוגרים תשע"ג
 

חלק ראשון : נא להקיף בעיגול  את האות שליד התשובה הנכונה

שאלה מס' 1

"ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבֲרֶכָּך ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ֵמָעל ...ִּבְרכֹת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת הֹוַרי 
ַעד ַּתֲאַות ִּגְבעֹת עֹוָלם ...".נזכר בברכת יעקב ל:

בנימין א.  
יוסף ב.  

יהודה ג.  
ראובן ג.  

שאלה מס' 2

מי אמר: " ִמי ָאנִֹכי ה' אלוקים  ּוִמי ֵביִתי ִּכי ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲהֹלם: "?

דוד א. 
חזקיהו ב. 

שלמה ג. 
משה ד. 

שאלה מס' 3

למי נאמר: "ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹת 
ָהֵאל..."? 

יצחק  א. 
אברהם ב. 

יעקב ג. 
יוסף ד. 

שאלה מס' 4

על מי נאמר: "ִמן ַהְּׁשלִׁשים ִנְכָּבד ְוֶאל ַהְּׁשלָׁשה ֹלא ָבא ַוְיִׂשֵמהּו... ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו:"?

שמא בן אגא א. 
יואב בן צרויה ב. 

בניהו בן יהוידע ג. 
עדינו העצני ד. 

שאלה מס' 5

למי נאמר: "ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו: "?

מלך מואב א. 
מלך ערד ב. 

מלך  האמורי ג. 
מלך אדום ד. 
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 שאלה מס' 6

על מי נאמר: " ְוַגם ֶאת ָהאֹבֹות ְוֶאת ַהִּיְּדעִֹנים ְוֶאת ַהְּתָרִפים ְוֶאת ַהִּגֻּלִלים ְוֵאת ָּכל ַהִּׁשֻּקִצים 
ֲאֶׁשר ִנְראּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלם ִּבֵער..."?

חזקיהו א. 
יאשיהו ב. 

אסא ג. 
יהוא ד. 

שאלה מס' 7

מי אמר: " ּכֹה ַיֲעֶׂשה ִּלי ֱאֹלִהים ְוכֹה יִֹסיף ִּכי ִאם ִלְפֵני בֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ֶאְטַעם ֶלֶחם אֹו ָכל 
ְמאּוָמה:"?

דוד א. 
שאול ב. 

יהורם ג. 
הנביא מבית אל ד. 

שאלה מס' 8

למי נאמר: " ְוַעָּתה ֵלְך ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר:"?

משה א. 
גדעון ב. 

שמואל ג. 
חושי הארכי ד. 

שאלה מס' 9

על מי נאמר: "  ַוִּיְבנּו ... ֶאת ִּדיבֹן ְוֶאת ֲעָטרֹת ְוֵאת ֲערֵֹער: ְוֶאת ַעְטרֹת ׁשֹוָפן ְוֶאת ַיְעֵזר 
ְוָיְגְּבָהה:"?

בני ראובן א. 
בני בנימין ב. 

בני גד ג. 
בני דן ד. 

שאלה מס' 10

למי נאמר: "ְּבִני ִׂשים ָנא ָכבֹוד ַלה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה ְוַהֶּגד ָנא ִלי ֶמה ָעִׂשיָת..."? 

חופני א. 
יהונתן ב. 

עכן ג. 
גיחזי                        ד. 

שאלה מס' 11

על מי נאמר: "ְוָהָיה ִּבְקָרב ִאיׁש ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו ְוָׁשַלח ֶאת ָידֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו ְוָנַׁשק לֹו:"?

אבשלום      א. 
אדוניהו ב. 
אלישע ג. 

עלי ד. 
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שאלה מס' 12

מי אמר: "ְוִׁשְבְּתָך ְוֵצאְתָך ּובֲֹאָך ָיָדְעִּתי ְוֵאת ִהְתַרֶּגְזָך ֵאָלי: "?

אחאב א. 
יואב ב. 

נתן ג. 
ישעיהו ד. 

שאלה מס' 13
למי נאמר: " ַאל ַּתְׁשַמע קֹוְלָך ִעָּמנּו ֶּפן ִיְפְּגעּו ָבֶכם ֲאָנִׁשים ָמֵרי ֶנֶפׁש ְוָאַסְפָּתה ַנְפְׁשָך ְוֶנֶפׁש 

ֵּביֶתָך:"?

הנער הלוי א. 
אחימעץ ב. 

אבנר ג. 
מיכה ד. 

שאלה מס' 14

"ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ָׁשם ַהְּבדַֹלח ְוֶאֶבן ַהּׁשַֹהם:" הארץ היא:

חוילה א.  
כוש ב.  

אופיר ג. 
שבא ד. 

שאלה מס' 15

על מי נאמר: "ַוִּיְמָצֻאהּו ַהּמֹוִרים ֲאָנִׁשים ַּבָּקֶׁשת ַוָּיֶחל ְמאֹד ֵמַהּמֹוִרים:"?

אחאב א. 
שאול ב. 

יהושפט ג. 
אוריה ד. 

שאלה מס' 16

על מי נאמר: "ַוַּיֲעמֹד ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית  ה' ַוַּיַעל עֹלֹות ַוַּיַעׂש ְׁשָלִמים ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל 
ֲעָבָדיו: "?

ירבעם א. 
אחז ב. 

שלמה ג. 
חזקיהו                                  ד. 

שאלה מס' 17
מי אמר: " ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי  ה'  ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי ֹלא ִמִּלִּבי: "?

אליהו א. 
משה ב. 

שמואל ג. 
אלישע           ד. 
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שאלה מס' 18
מי אמר: " ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא... ְוֶאְּתָנה ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלָך רְֹכִבים 

ֲעֵליֶהם:"?

בן הדד א. 
חנון בן נחש ב. 

רבשקה  ג. 
יהואש  ד. 

שאלה מס' 19

מי אמר: " ַאל ִיַחר ַאף ֲאדִֹני ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָהָעם ִּכי ְבָרע הּוא:"?

אהרון א. 
יהושע ב. 
שאול  ג. 

יואב                                                                      ד. 

שאלה מס' 20

מי אמר:" ֹלא ֵאֵלְך ִּכי ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך:"?

יעקב א. 
הדד האדומי ב. 

חובב ג. 
איתי הגיתי ד. 

שאלה מס' 21

מי אמר:"ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ַהֵאַדע ֵּבין טֹוב ְלָרע ִאם ִיְטַעם ַעְבְּדָך ֶאת ֲאֶׁשר אַֹכל 
ְוֶאת ֲאֶׁשר ֶאְׁשֶּתה..."?

ברזילי הגלעדי א. 
כלב בן יפונה ב. 

מפיבושת  ג. 
שמעי בן גרא ד. 

שאלה מס'  22
למי נאמר: " ֲעָבֶדיָך ָּנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְוֹלא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש:"?

משה א. 
יהושע ב. 
שאול ג. 

דוד ד. 

שאלה מס' 23
בימיו של איזה מלך ממלכי יהודה  נאמר :" ְּבָיָמיו ָּפַׁשע ֱאדֹום ִמַּתַחת ַיד ְיהּוָדה ַוַּיְמִלכּו 

ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך:"?

יהורם  א. 
אחזיה ב. 
אמציה ג. 
עוזיהו ד. 
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שאלה מס' 24

למי נאמר: "ְולּו  ָאנִֹכי ׁשֵֹקל ַעל ַּכַּפי ֶאֶלף ֶּכֶסף ֹלא ֶאְׁשַלח ָיִדי ֶאל ֶּבן ַהֶּמֶלְך..."? 

אחימעץ א. 
אבישי ב. 

אבנר ג. 
יואב              ד. 

שאלה מס' 25

מי אמר: "ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין ֱאֹלִהים ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ִאם ְּבִיְׂשָרֵאל..."? 

סנחריב  מלך אשור א. 
חירם מלך צור ב. 

בן הדד מלך ארם ג. 
נעמן  שר צבא ארם                                                 ד. 

שאלה מס' 26

למי נאמר:  "ִּכי ָגְברּו ָעֵלינּו ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְצאּו ֵאֵלינּו ַהָּׂשֶדה ַוִּנְהֶיה ֲעֵליֶהם ַעד ֶּפַתח ַהָׁשַער:"?

יהושע א. 
אבימלך ב. 

דוד ג. 
יואב ד. 

שאלה מס' 27

מי אמר: "ֹלא ֶאְמׁשֹל ֲאִני ָּבֶכם ְוֹלא ִיְמׁשֹל ְּבִני ָּבֶכם ה' ִיְמׁשֹל ָּבֶכם:"?

גדעון א. 
משה ב. 

שמואל ג. 
חזקיהו ד. 

שאלה מס' 28

על מי נאמר: "ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ְמאֹד: ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר 
ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה... "?

אברהם  א. 
יעקב ב. 
יצחק ג. 

נבל ד. 

שאלה מס' 29

מי שאל: "ֲהֵיׁש ֶאת ְלָבְבָך ָיָׁשר ַּכֲאֶׁשר ְלָבִבי ִעם ְלָבֶבָך"?
יהונתן א. 

יהוא ב. 
עובדיהו ג. 

דוד ד. 



10

שאלה מס' 30

מי שאל: "ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּו:"?

יהושע א. 
משה ב. 
שאול ג. 
גדעון ד. 

שאלה מס 31
מי אמר: "ַוִּיֶפן ַאֲחָריו ַוִּיְרֵאִני ַוִּיְקָרא ֵאָלי ָואַֹמר ִהֵּנִני:"?

אביתר א. 
הנער העמלקי ב. 

אבנר ג. 
אחימעץ ד. 

שאלה מס' 32
על מי נאמר:  "ַוִּיֶּתן לֹו ַבִית ְוֶלֶחם ָאַמר לֹו ְוֶאֶרץ ָנַתן לֹו:"? 

פרעה  א. 
אכיש ב. 

לבן ג. 
יתרו ד. 

שאלה מס' 33
על מי נאמר :"ַוֵּיֵצא ... ַהִּמְסְּדרֹוָנה ַוִּיְסּגֹר ַּדְלתֹות ָהַעִלָּיה ַּבֲעדֹו ְוָנָעל:"? 

יואב א. 
יהונתן ב. 

אהוד ג. 
יהוא ד. 

שאלה מס' 34
על מי נאמר: "ְוָכמֹהּו ֹלא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָׁשב ֶאל  ה' ְּבָכל ְלָבבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו ּוְבָכל ְמאֹדֹו 

ְּככֹל ּתֹוַרת מֶֹׁשה ְוַאֲחָריו ֹלא ָקם ָּכמֹהּו:"?

חזקיהו א. 
מנשה ב. 

יאשיהו ג. 
יהואש      ד. 

                           
שאלה מס' 35

על מי נאמר: "ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת ... ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם:"?

אברהם        א. 
דוד ב. 

יעקב ג. 
אלישע ד. 



11

שאלה מס' 36

מי אמר: ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְּבָצה ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִיְכְרתּו ִאְּתָך ְּבִרית ּוָמַלְכָּת 
ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשָך "? 

חושי הארכי א. 
אבנר ב. 

אחיתופל ג. 
אחיה השילוני ד. 

שאלה מס' 37

בימיו של מי נאמר: "ַוִּיֵּתן ה' ְלִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיַע ַוֵּיְצאּו ִמַּתַחת ַיד ֲאָרם ַוֵּיְׁשבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָאֳהֵליֶהם ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום:"?

פקח בן רמליהו א. 
יהורם בן אחאב ב. 
ירבעם בן יואש ג. 

יהואחז בן יהוא ד. 

שאלה מס ' 38

מי אמר: "ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָך ְלָפַני ַוִּיְפרֹץ ָלרֹב ַוְיָבֶרְך ה'  אְֹתָך ְלַרְגִלי ְוַעָּתה ָמַתי ֶאֱעֶׂשה 
ַגם ָאנִֹכי ְלֵביִתי:"  ?

יוסף  א. 
הנער הלוי ב. 

יעקב ג. 
ציבא ד. 

שאלה מס'  39

על מי נאמר: "ַוִּיֶבן ...ֶאת ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפַרִים ַוֵּיֶׁשב ָּבּה ַוֵּיֵצא ִמּשָׁם ַוִּיֶבן ֶאת ְּפנּוֵאל: "?
אבימלך א. 
רחבעם ב. 

יעקב ג. 
ירבעם  ד. 

שאלה מס' 40

על מי נאמר: "ַוָּיָקם ...ֵמָהָאֶרץ ַוִּיְרַחץ ַוָּיֶסְך ַוְיַחֵּלף ִׂשְמֹלָתיו ַוָּיבֹא ֵבית  ה' ַוִּיְׁשָּתחּו ַוָּיבֹא ֶאל 
ֵּביתֹו ַוִּיְׁשַאל ַוָּיִׂשימּו לֹו ֶלֶחם ַוּיֹאַכל:"?

יוסף א. 
דוד ב. 

יהושע ג. 
אוריה ד. 
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שאלה מס' 41

על מי נאמר: "ַוְיַׁשַּלח ה'  ּבֹו ֶאת ְּגדּוֵדי ַכְׂשִּדים ְוֶאת ְּגדּוֵדי ֲאָרם ְוֵאת ְּגדּוֵדי מֹוָאב ְוֵאת ְּגדּוֵדי 
ְבֵני ַעּמֹון..." ?

יהויקים  א. 
יהויכין ב. 

אחז ג. 
שלמה ד. 

שאלה מס' 42

מי אמר: "ַאל ִּתיָראּו ַאֶּתם ֲעִׂשיֶתם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת ַאְך ַאל ָּתסּורּו ֵמַאֲחֵרי  ה'  ַוֲעַבְדֶּתם 
ֶאת  ה' ְּבָכל ְלַבְבֶכם:"?

משה א. 
שמואל ב. 
יהושע ג. 
אליהו ד. 

שאלה מס'  43

מי אמר:"ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם 
ָרב:"?

יוסף א. 
יפתח ב. 
משה ג. 

יצחק  ד. 

שאלה מס' 44

מי אמרה: "ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאנִֹכי יָֹׁשֶבת:"?

האישה השונמית א. 
חולדה ב. 
דבורה ג. 

האשה  האלמנה מצרפת ד. 

שאלה מס' 45

מי אמר:  " ...ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֶאת ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתְבַחר ָעַלי ֶאֱעֶׂשה ָּלְך:"?

ציבא א. 
אבימלך ב. 

דוד ג. 
יהונתן ד. 

שאלה מס'  46
על מי נאמר: "ַוָּיֶלט ָּפָניו ְּבַאַּדְרּתֹו ַוֵּיֵצא ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה ְוִהֵּנה ֵאָליו קֹול ..."?

אלישע א. 
משה ב. 

אליהו ג. 
שאול ד. 
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שאלה מס' 47

על מי נאמר: " ַוִּיְׁשַלח ֶאת ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר לֹו ַעל ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְך ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָּדן ְוֵאת 
ָאֵבל ֵּבית ַמֲעָכה ְוֵאת ָּכל ִּכְנרֹות ַעל ָּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי:"?

שלמנאסר מלך אשור א. 
סנחריב  מלך אשור ב. 

נבוכדנאצר מלך בבל ג. 
בן הדד  מלך ארם ד. 

שאלה  מס' 48

מי אמר: "ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת 
ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות:"?

אליהו א. 
יעקב ב. 

יהושע ג. 
אלישע ד. 

שאלה מס' 49

 מי אמר: "ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע ְוֵעיֶניָך ַעל ָרִמים ַּתְׁשִּפיל: ִּכי ַאָּתה ֵניִרי ה'  ַוה' ַיִּגיַּה 
ָחְׁשִּכי:"?

חזקיהו א. 
דוד ב. 

ישעיהו ג. 
שלמה ד. 

שאלה מס' 50

מי אמר: "ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם  ה' ְנִביִאים ִּכי ִיֵּתן  ה' ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם:"?

שמואל א. 
אליהו ב. 
משה ג. 

אלישע                                                                 ד. 
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חלק שני : נא  לענות  על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק.

מי אמר: " ַאל ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאֹלִהים ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל    .51
ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:"?  

תשובה : _____________________________________

למי נאמר: " ּכֹל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה ִּכי ה'  ִעָּמְך:"?  .52

 תשובה : _____________________________________

למי נאמר: " ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלְך ִעָּמנּו ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה' ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו     .53
ָלְך:"?  

תשובה : __________________________________________
                                                                    

מי ציוה: " ֲחגֹר ָמְתֶניָך ְוַקח ַּפְך ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ְּבָיֶדָך ְוֵלְך ָרמֹת ִּגְלָעד:"?  .54

תשובה : _____________________________________

מי אמר:" ְוָיְסָפה ְּפֵליַטת ֵּבית ְיהּוָדה ַהִּנְׁשָאָרה ׁשֶֹרׁש ְלָמָּטה ְוָעָׂשה ְפִרי ְלָמְעָלה: ִּכי    .55
ִמירּוָׁשַלם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה ֵמַהר ִצּיֹון "?   

תשובה : _____________________________________

מי אמר:" ְוַׂשְמִּתי ָמקֹום ְלַעִּמי ְלִיְׂשָרֵאל ּוְנַטְעִּתיו ְוָׁשַכן ַּתְחָּתיו ְוֹלא ִיְרַּגז עֹוד ְוֹלא     .56
יִֹסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשֹוָנה: "?  

תשובה : _____________________________________

על מי נאמר :" ַוִּיְראּו ְמאֹד ְמאֹד ַוּיֹאְמרּו ִהֵּנה ְׁשֵני ַהְּמָלִכים ֹלא ָעְמדּו ְלָפָניו ְוֵאיְך     .57
ַנֲעמֹד ֲאָנְחנּו: "?  

תשובה : _____________________________________
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מי אמר:" ְוַעָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו הֹוִׁשיֵענּו ָנא ִמָּידֹו ְוֵיְדעּו ָּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה  ה'    .58
ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: "?  

תשובה : _____________________________________

מי אמר: "ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי  ה' הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד:"?  .59 

תשובה : _____________________________________

מי אמר : " ִּכי ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמאֹד ְוכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה..."?   .60

תשובה : _____________________________________

למי נאמר: "ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו פֹה:"?  .61

תשובה : ___________________________________

למי נאמר: "ִאם ַהּיֹום ִּתְהֶיה ֶעֶבד ָלָעם ַהֶּזה ַוֲעַבְדָּתם ַוֲעִניָתם ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים    .62
טֹוִבים ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים ָּכל ַהָּיִמים:"?  

תשובה : ___________________________________

למי  נאמר: " ְוֶנְאַמן ֵּביְתָך ּוַמְמַלְכְּתָך ַעד עֹוָלם ְלָפֶניָך ִּכְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם: "?  .63

תשובה : ___________________________________

מי אמר: "ְלִכי ַׁשֲאִלי ָלְך ֵּכִלים ִמן ַהחּוץ ֵמֵאת ָּכל ְׁשֵכָנִיְך ֵּכִלים ֵרִקים ַאל      .64
ַּתְמִעיִטי:"?  

תשובה : ___________________________________

מי אמר: " ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע: "?  .65

תשובה : ___________________________________
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למי נאמר: "ֹלא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְלָפֶניָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך..."?  .66

תשובה : ___________________________________

מי אמר : " ִאם ִיְהֶיה ְלֶבן ַחִיל ֹלא ִיּפֹל ִמַּׂשֲעָרתֹו ָאְרָצה ְוִאם ָרָעה ִתָּמֵצא בֹו ָוֵמת:"?  .67

תשובה : ___________________________________

למי נאמר: "ֱאֹלִהים ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה:"?  .68 

תשובה : ___________________________________

מי אמר:" ֹלא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל  ה' ֱאֹלָהיו ִעּמֹו   .69

ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו: "?  

תשובה : ___________________________________

מי אמר: " ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו    .70
ָבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון: "?  

תשובה : ___________________________________

בהצלחה!


