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  תשע״ו יהודי רעלנו עולמיה התנ״ך חידון
 אחדות ישראל :בסימן  

ָיֶדָך"  ֶאָחד ...  ָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאלו  " ָהיּו ַלֲאָחִדים ב   (17)יחזקאל לז' ו 

 

 ב כ ת ב  מ ו ק ד ם   ח י ד ו ן 

 ______________הנבחן: _____________________   הארץ: _____שם 

 

 :חומר החידון

 

 איציק בן אבי  |  מרכז החידון

 השאלות מחברי

 דורון קדוש, ליאורה ברוורמן נריה פנחס, חננאל מלכה, שמואל עמרוסי,

 

  . כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחתשאלות.  60בחידון מוקדם זה   |  הניקוד

 החידון הפומבי.נקודות שייזקפו לזכותו בשלבי  60סה״כ יוכל כל נבחן לצבור 

 

 בלבד דקות 60 | הזמן המוקצב

 

 ב ה צ ל ח ה !

 תורה
 בראשית: כל הספר

 לד׳.-כ׳, לא׳-ה׳, יא׳-שמות: א׳
 ויקרא: יט׳, כד׳, כה׳

 כה׳, כז׳, לב׳.-יז׳, כ׳-במדבר: י׳
 לד׳.-דברים: כו׳

 
 נביאים ראשונים

 כד׳.-יא׳, יד׳, כב׳-יהושע: א׳
 שופטים: כל הספר

 הספרשמואל א׳: כל 
 שמואל ב׳: כל הספר
 מלכים א׳: כל הספר

 מלכים ב': כל הספר
 

 נביאים אחרונים
 נח׳.-מה׳, מט׳-יב׳, מ׳-ב׳, יא׳-ישעיה: א׳
 מה׳.-ב׳, כו׳-ירמיה: א׳

 לט׳.-ד׳, יא׳, כ׳,לג׳-יחזקאל: א׳
 יד׳.-ג׳, יא׳-הושע: א׳

 יואל: כל הספר
 עמוס: כל הספר

 עובדיה: כל הספר
 יונה: כל הספר

 כל הספרמיכה: 
 חגי: כל הספר

 י׳, יד׳.-ד׳, ז׳-זכריה: א׳
 מלאכי: כל הספר

 
 כתובים

 קלד׳.-תהילים: קכ׳
 טז׳.-ד׳, ח׳-משלי: א׳
 מב׳.-ב׳, לח׳-איוב: א׳

 רות: כל הספר
 דניאל: א׳, ט׳, י׳, יב׳.

 עזרא: א׳, ג׳, ז׳, ט׳, י׳.
 נחמיה: כל הספר

 כט׳.-דברי הימים א׳: כב׳, כח׳
 כ׳.-יא׳דברי הימים ב׳: 
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 התשובה הנכונההאות שליד נא להקיף בעיגול את :  חלק ראשון

 

 

 

 1שאלה מס' 

ֻעְלֶכם ָאִבי ִיַסר ֶאְתֶכם ַבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ָאִבי ִהְכִביד ֶאת ֻעְלֶכם ַוֲאִני ֹאִסיף ַעל מי אמר: "

ר ֶאְתֶכם   ָבַעְקַרִבים"?ֲאַיסֵּ

 א. רבשקה

 ב. רחבעם

 ג. צדקיהו

 ד. אסא

 

 2שאלה מס' 

א ּוְמנֹוָרה ְוָהָיה מי אמרה: "ַנֲעֶשה ָנא ֲעִלַית  ִקיר ְקַטָנה ְוָנִשים לֹו ָשם ִמָטה ְוֻשְלָחן ְוִכסֵּ

ינּו ָיסּור ָשָמה"? לֵּ  ְבֹבאֹו אֵּ

 א. האישה השונמית

 ב. נעמי

 ג. איזבל

 ד. יעל

 

 3שאלה מס' 

ֹּכה ִיְהֶיה ְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם ... ָנא ַהָּׁשמַ למי נאמר: "ַהֶבט 

 ַזְרֶעָך"?

 א. יעקב

 ב. משה

 ג. דוד

 ד. אברהם
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 4שאלה מס' 

י ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ַעְבֶדָך ּכִ ִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת מי אמר: "ָקֹטנְ 

י ַמֲחנֹות"?ֶאת  ן ַהֶזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְשנֵּ  ַהַיְרדֵּ

 א. דוד

 ב. יעקב

 ג. יהושע

 ד. ברזילי הגלעדי

 

 5שאלה מס' 

י ְצָבאֹות ִּכי מי אמר: "ַקנֹא ִקנֵּ  ל ֶאת ִמְזְבֹחֶתיָך ָעְזבּו אִתי ַלה' ֱאֹלהֵּ י ִיְשָראֵּ ְבִריְתָך ְבנֵּ

 ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב"?ָהָרסּו ְוֶאת 

 א. משה

 ב. פנחס

 ג. יהושע

 ד. אליהו

 

 6שאלה מס' 

י למי נאמר: " ַדע ִּכי ְוָנַתִּתי ְלָך אֹוְצרֹות ֹחֶשְך ּוַמְטֻמנֵּ א ִמְסָּתִרים ְלַמַען ּתֵּ ֲאִני ה' ַהּקֹורֵּ

לְבִשְמָך  י ִיְשָראֵּ  "?ֱאֹלהֵּ

 א. סנחריב

 ב. אברהם

 ג. איוב

 ד. כורש 

 

 7שאלה מס' 

 "?ְבָך ָבַחְרִּתי ְוַשְמִּתיָך ַּכחֹוָתם ִּכילמי נאמר: "

 א. דוד בן ישי

 ב. זרובבל בן שאלתיאל

 ג. דניאל איש חמודות

 ד. יהושע בן יהוצדק
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 8שאלה מס' 

ְך ְמַבשֶ ָלְך ַעל ַהר ָגֹבַה ֲעִלי מי אמר: " ֶרת ְירּוָשָלִם ָהִריִמי ְמַבֶשֶרת ִציֹון ָהִריִמי ַבֹּכַח קֹולֵּ

י ַאל  יֶכם ...ִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָערֵּ ה ֱאֹלהֵּ ה ְשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָלתֹו ְלָפָניו ְיהּוָדה ִהנֵּ  "? ִהנֵּ

 א. יחזקאל

 ב. ישעיה

 ג. ירמיה

 ד. יואל

 

 9שאלה מס' 

ב חֹוָמה ּוִמְגָדִלים ְדָלַתִים ִנְבֶנה ֶאת " מי המנהיג שאמר לעמו: ֶלה ְוָנסֵּ ֶהָעִרים ָהאֵּ

ינּו ָדַרְשנּו ַוָיַנח ָלנּו ִמָסִביב ינּו ִּכי ָדַרְשנּו ֶאת ה' ֱאֹלהֵּ  "?ּוְבִריִחים עֹוֶדנּו ָהָאֶרץ ְלָפנֵּ

 א. יהושפט מלך יהודה

 ב. שלמה

 ג. אסא מלך יהודה

 ד. נחמיה

 

 10שאלה מס' 

ַח ָלֶכם ֶאת אמר: "מי  ן ֶאְתֶכם ְצָהר ּוְשַבְעֶּתם ֹאתֹו ְולֹא ַהָדָגן ְוַהִּתירֹוש ְוַהיִ ִהְנִני ֹשלֵּ ֶאּתֵּ

 ?עֹוד ֶחְרָפה ַבגֹוִים"

 א. מיכה

 ב. משה

 ג. ירמיה

 ד. יואל

 

11שאלה מס'   

ָשו ְוָהְיָתה ַלה' ַהְמלּוָכה"?  מי אמר: "ְוָעלּו מֹוִשעִ ים ְבַהר ִציֹון ִלְשֹפט ֶאת ַהר עֵּ

 א. עמוס

 ב. מיכה

 ג. עובדיה

 ד. משורר תהילים
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 12שאלה מס' 

א ֶאת קֹוְלֶכם ְולֹא ַתְשִמיעּו  לֹא ָתִריעּו ְולֹאבכיבושה של איזו עיר נצטוו העם: " יֵּצֵּ

יֶכם ָהִריעּו ַוֲהִריֹעֶתם  "?ִמִפיֶכם ָדָבר ַעד יֹום ָאְמִרי ֲאלֵּ

 א. חצור

 עמוןב. רבת 

 ג. שכם

 ד. יריחו

 

 13שאלה מס' 

 "?ְלָך ֲאֹדָני ַהְצָדָקה ְוָלנּו ֹבֶשת ַהָפִנים ַּכיֹום ַהֶזהמי אמר: "

 א. נחמיה

 ב. ישעיה

 ג. דניאל

 ד. עזרא

 

 14שאלה מס' 

ב ַעל מי קיבל עונש שבו הובטח לו כי: " א ָדִוד ְוִנְבָלתֹו ִּתְהֶיה לֹא ִיְהֶיה לֹו יֹושֵּ ִּכסֵּ

 "?ֻמְשֶלֶכת ַלֹחֶרב ַביֹום ְוַלֶּקַרח ַבָלְיָלה

 א. אבשלום

 ב. יהויקים

 ג. מנשה

 ד. צדקיהו

 

 15שאלה מס' 

א ָעֹו ִמיי אמר: "מ ל ָּכמֹוָך ֹנשֵּ ר ַעלאֵּ ִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ן ְוֹעבֵּ  ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו ִּכי ֶפַשע ִלְשאֵּ

ץ ֶחֶסד הּוא  "?ָחפֵּ

 ואלא. י

 מיכהב. 

 ישעיהג. 

 יחזקאלד. 
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 16שאלה מס' 

ֶשת השלם את הפסוק:   …ַחִיל ֲעֶטֶרת ַבְעָלהאֵּ

 ְוִאֶּוֶלת ְבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסנּוא. 

 ּוְכָרָקב ְבַעְצמֹוָתיו ְמִביָשהב. 

 ִאָּׁשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעםג. 

אד.   ְבֶדֶרְך ְצָדָקה ִּתָמצֵּ

 

 17שאלה מס' 

ץ ... ֶאת על מי נאמר: " יֶהם ֶאת ַהִּכֹיר ְוֶאת  ַהִמְסְגרֹות ַהְמכֹוֹנת ַוָיַסרַוְיַקצֵּ ֲעלֵּ ַהָים מֵּ

ַעל ַהָבָקר ַהְנֹחֶשת ֲאֶשר ַּתְחֶּתיהָ   "?הֹוִרד מֵּ

 א. אחז 

 ב. חזקיהו

 ג. יואש

 ד. יותם

 

 18שאלה מס' 

יֶכם ַּתְרבּות ֲאָנִש מי אמר: " ה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאֹבתֵּ ים ַחָטִאים ִלְספֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ְוִהנֵּ

 "? ה'

 א. נחמיה

 ב. יהושע

 ג. פנחס

 ד. משה

 

 19שאלה מס' 

 "?ּוְביֹום ֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ַלֹחֶדש ָהִראשֹון ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל ַיד ַהָנָהר ַהָגדֹולמי אמר: "

 א. עזרא

 ב. דניאל

 ג. יחזקאל

 ד. זכריה
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 20שאלה מס' 

יֶניָך ֲאֹדִני ִּכי נִ ֶאְמָצא אמרה: " מי ן ְבעֵּ ב ִשְפָחֶתָך ְוָאֹנִכי לֹא ַחְמָּתִני ְוִכי ִדַבְרָּת ַעל חֵּ לֵּ

 "?ֶאְהֶיה ְּכַאַחת ִשְפֹחֶתיָך

 א. רות

 ב. דבורה

 ג. אביגיל

 ד. איזבל

 

 21שאלה מס' 

ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָגש ֹוִים ּוְבָכל דֹול ְשִמי ַבגְמבֹואֹו גָ ִּכי ִמִמְזַרח ֶשֶמש ְוַעד מי אמר: "

 "?ִלְשִמי

 א. מלאכי 

 ב. זכריה

 ג. ירמיה

 ד. משורר תהלים

 

 22שאלה מס' 

ר ְבֶקֶבר ָאִביוַוְיַצו ֶאל על מי נאמר: " ָחַנק ַוָיָמת ַוִיָּקבֵּ יתֹו ַויֵּ  "?בֵּ

 א. זמרי

 ב. אחיתופל

 ג. איש בושת

 ד. יואב

 

 23שאלה מס' 

ַעל על מי נאמר: " א ֲאֹחַרִנית ְבַעד ַיד ַהַּׁשַער ַוִּתּׁשָ ַוִיֹפל מֵּ ר ַמְפַרְקּתֹו ַוָיֹמת ִּכי ַהִּכסֵּ ן בֵּ ָזקֵּ

ד  "?ָהִאיש ְוָכבֵּ

 א. אחיה השילוני

 ב. יואש מלך יהודה

 ג. הנביא מבית אל

 ד. עלי
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 24שאלה מס' 

 "?ִּתְפְגעּון ִבי ַאֶּתםִהָּׁשְבעּו ִלי ֶפן מי אמר: "

 דודא. 

 ב. הנער המצרי

 ג. שמשון

 ד. איש בושת

 

 25שאלה מס' 

ין ְלָבנֹוןמי אמר: " י ְבִצלֹו ְיַחיּו ָדָגן ְוִיְפְרחּו ַכָגֶפן ִזְכרֹו ְּכיֵּ  "?ָיֻשבּו ֹיְשבֵּ

 א. מלאכי

 ב. ישעיה

 ג. חגי

 ד. הושע

 

 26שאלה מס' 

י ַהֲחיָ ַוִיְשְמעּו ָכל " ָמה ְוָהֲאָנִשים ִּכי ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאת ְגַדְלָיהּו ַוָיֹבאּו ֶאל ָשרֵּ ִלים הֵּ

 " עליו זה נאמר?ַהְנֹטָפִתי". מבין האנשים הבאים, מיהו "ְגַדְלָיהּו ַהִמְצָפה

 א. יוחנן

 ב. שריה

 ג. יאזניהו

 ד. ישמעאל

 

 27שאלה מס' 

ה ָבַטְחָּת ְלָך ַעל עַ מי אמר: " ְך ִאיש ָעָליו ָּתה ִהנֵּ ִמְשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶזה ]...[ ֲאֶשר ִיָסמֵּ

 "?ּוָבא ְבַכפֹו ּוְנָקָבה

 א. יואש מלך יהודה

 ב. רבשקה

 ג. ירמיה

 ד. חולדה הנביאה
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 28שאלה מס' 

י ִאמֹו לֹא ִשִּויִתי ִאם מי האיש שהשווה את עצמו ליונק: " ְודֹוַמְמִּתי ַנְפִשי ְּכָגֻמל ֲעלֵּ

 "?ַּכָגֻמל ָעַלי ַנְפִשי

 א. משורר תהילים

 ב. שלמה במשלי

 ג. איוב

 ד. יעקב

 

 29שאלה מס' 

אֹותבאיזה מקרה מסופר: " ָפה ַאְרָבָעה ָעָשר ֶאֶלף ּוְשַבע מֵּ ִתים ַבַמגֵּ  "?ַוִיְהיּו ַהמֵּ

 ןא. במלחמת בני ישראל בבני בנימי

 ב. במגפה שלאחר מות קורח ועדתו

 שהסתיימה בעקבות מעשה פנחס בן אלעזרג. במגפה 

 שלאחר חטא העגלד. במגפה 

 

 30שאלה מס' 

ִתָשא ְוַאָּתה ַּתֲעֶשה ֶאת  ְוַאָּתהעל מי נאמר שביקש תמורה ממלך ישראל לבקשתו: "

יִתי ת ֶלֶחם בֵּ  "?ֶחְפִצי ָלתֵּ

 א. יהושפט

 ב. בן הדד

 הנביאג. נתן 

 ד. חירם
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 נא ענו על השאלות הבאות בקצרה : חלק שני

 

 

 31-32 שאלות

 מסופר על מקרה שבו נקלעה אנייה לסערה: 

ִטיל רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים ַוְיִהי ַסַער " רַוה' הֵּ  ".ָגדֹול ַבָים ְוָהֳאִנָיה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשבֵּ

 "?ְבֶשְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת"א. מה עשו אנשי האנייה על מנת לגלות 

_______________________________________________________ 

 ב. מי נתגלה בסופו של דבר כאשם בהתחוללות הסערה?

_______________________________________________________ 

 

 33-34 שאלות

 אדם נדר לעשות דבר אם יחזור מהמלחמה בשלום: 

יִתי ִלְקָר ְוָהָיה " י בֵּ א ִמַדְלתֵּ א ֲאֶשר יֵּצֵּ ְוָהָיה ַלה'  אִתי ְבשּוִבי ְבָשלֹום ...ַהיֹוצֵּ

 ".ְוַהֲעִליִתיהּו ֹעָלה

א. מול מי נלחם האיש? 

_______________________________________________________ 

ב. מי יצא לקראתו בשובו מהקרב? 

_______________________________________________________ 

 

 35-36 שאלות

 אדם שיבח אישה על פועלה ואמר:

יטַ " י ְברּוָכה ַאְּת ַלה' ִבִּתי הֵּ ְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראשֹון ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחרֵּ ְבְּת ַחְסדֵּ

 ".ָעִשירַהַבחּוִרים ִאם ַדל ְוִאם 

א. מי האדם? 

_______________________________________________________ 

 ב. בסיום דבריו, נותן האיש לאישה מתנה במטפחת. מהי המתנה?

_______________________________________________________ 
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 37-38 שאלות

כהני עם זר הציעו לבני עמם לנקוט מספר פעולות שיעזרו להם להינצל מאסונות 

 כבדים שהתרחשו:

יָקם ִּכי " ָר ַאל ְּתַשְלחּו ֹאתֹו רֵּ ב ָּתִשיבּו לֹו ָאָשם ָאז ּתֵּ ְפאּו ְונֹוַדע ָלֶכם ָלָמה לֹא ָהשֵּ

 ".ָתסּור ָידֹו ִמֶּכם

א. באיזה עם זר מדובר? 

_______________________________________________________ 

ב. ציין חפץ אחד ששלחו האנשים כדי להינצל מהאסון: 

_______________________________________________________ 

 

 39-40 שאלות

 מנהיג השיב לטענת משרתו, שחשב שמתחוללת מלחמה:

עַ " ין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָשה קֹול ַענֹות ָאֹנִכי ֹשמֵּ ין קֹול ֲענֹות ְגבּוָרה ְואֵּ  ".אֵּ

א. מי המנהיג? 

_______________________________________________________ 

ב. איזה אירוע התחולל, אותו שמעו המנהיג ומשרתו? 

_______________________________________________________ 

 

 41-42 שאלות

 מנהיג השיב לבקשת אנשים להיפגש עמו: 

ִתְשַבת ַהְמָלאָכה ַּכֲאֶשר ַאְרֶפָה ְמָלאָכה ְגדֹוָלה ֲאִני ֹעֶשה ְולֹא אּוַכל ָלֶרֶדת ָלָמה "

יֶכם  ".ְוָיַרְדִּתי ֲאלֵּ

א. מי המנהיג? 

_______________________________________________________ 

ב. ציין שם של אחד האנשים שביקשו להיפגש עמו: 

_______________________________________________________ 
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 43-44 שאלות

 אנשים אל בית ה' ולהשקות אותם יין:  תעל נביא שנצטווה להביא קבוצ מסופר

ית ה' ֶאל "  ".ַאַחת ַהְלָשכֹות ְוִהְשִקיָת אֹוָתם ָיִיןַוֲהִבאֹוָתם בֵּ

א. מי הנביא שנצטווה לעשות זאת? 

_______________________________________________________ 

 להביא?ב. מי היו האנשים שאותם נצטווה 

_______________________________________________________ 

 

 45-46 שאלות

 ציין מה היה תפקידם של האנשים הבאים:

ָרָיה ֶבן. 45 ִקָיה ש   ִחל 

_______________________________________________________ 

 

 ֵחָנָדד ַבַּוי ֶבן. 46

______________________________________________________ 

 

 47-48 שאלות

לוחם שהיה נאמן למפקדו לא הסכים לאכול ולשתות בזמן שחבריו נמצאים 

 בשדה הקרב:

ל ִויהּוָדה ֹיְשִבים ַבֻסּכֹות ַואדֹ " י ֲאֹדִני ַעל ָהָארֹון ְוִיְשָראֵּ י ַהָשדֶ ִני ... ְוַעְבדֵּ ה ֹחִנים ְפנֵּ

יִתי ֶלֱאֹכל ְוִלְשּתֹותַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל   ".בֵּ

א. מי הלוחם? 

_______________________________________________________ 

ב. מה עלה בגורלו לאחר שחזר לשדה הקרב? 

_______________________________________________________ 
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 49-50שאלות 

 לאחר אירוע מסוים שקרה בימי משה, נאמר למשה:

ֶפר ְוִש " ֶכר ...ְּכֹתב זֹאת ִזָּכרֹון ַבסֵּ י ְיהֹוֻשַע ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת זֵּ ִמַּתַחת  ים ְבָאְזנֵּ

 ".ַהָּׁשָמִים

 

א. מהו האירוע שהתרחש? 

_______________________________________________________ 

כיצד קרא למזבח?  –ב. לאחר האירוע בנה משה מזבח לה' 

_______________________________________________________ 
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 נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוקי:  חלק שליש

 

 : 50-55שאלות מס' 

 "ָאִשיָרה ַלה' ִכי ָגֹאה ָגָאה" -שאלות בנושא כלי נגינה 

 

ה . למי נאמר: "51 ןְוִהְנָך ָלֶהם ְּכִשיר ֲעָגִבים ְיפֵּ ִטב ַנגֵּ  "?קֹול ּומֵּ

_______________________________________________________ 

 

ן ַוְּתִהי ָעָליו ַיד ה'ְוַעָּתה ְקחּו . מי ביקש: "52 ן ַהְמַנגֵּ ן ְוָהָיה ְּכַנגֵּ  "?  ִלי ְמַנגֵּ

_______________________________________________________ 

 

י ְברֹוִשים ּוְבִכֹנרֹות ּוִבְנָבִלים " . באיזה אירוע מסופר:53 י ה' ְבֹכל ֲעצֵּ ְמַשֲחִקים ִלְפנֵּ

 "? ּוְבֻתִפים ּוִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלֱצִלים

_______________________________________________________ 

 

י  ְּכָדִויד ָחְשבּוִפי ַהָנֶבל ַהֹפְרִטים ַעל . איזה נביא מזכיר בדבריו: "54 ָלֶהם ְּכלֵּ

 "?ִשיר

_______________________________________________________ 

 

ִחים ִשְמָחה ְגדֹוָלה . בהמלכתו של מי נאמר שהיו העם "55 ְמַחְלִלים ַבֲחִלִלים ּוְשמֵּ

 "? ַוִּתָבַקע ָהָאֶרץ ְבקֹוָלם

_______________________________________________________ 
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 56שאלה מס' 

ַהָים ַהַּקְדמֹוִני ִיים ִמירּוָשַלִם ֶחְצָים ֶאל חַ ה ַביֹום ַההּוא יְֵּצאּו ַמִים ְוָהיָ מי אמר: "

 "?ַבַּקִיץ ּוָבֹחֶרף ִיְהֶיה ְוֶחְצָים ֶאל ַהָים ָהַאֲחרֹון

_______________________________________________________ 

 

 57שאלה מס' 

ְך ְבמֹו ָאִני ּובַ ִּכי ַתֲעֹבר ַבַמִים ִאְּתָך " מי אמר: לֵּ ש לֹאְנָהרֹות לֹא ִיְשְטפּוָך ִּכי תֵּ  אֵּ

 "? ָבְךִתָּכֶוה ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַער 

_______________________________________________________ 

 

 58שאלה מס' 

יֶכם ְלַמַען ִּתיְרשּו ֶאת ת ה' אֱ ִמְצֹוָּכל ִשְמרּו ְוִדְרשּו מי אמר: " ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֹלהֵּ

יֶכם ַעד ְוִהְנַחלְ  יֶכם ַאֲחרֵּ  "?עֹוָלםֶּתם ִלְבנֵּ

_______________________________________________________ 

 

 59שאלה מס' 

ם ה' ָעֹרם ָיָצִתי ִמֶבֶטן ִאִמי ְוָעֹרם ָאשּוב ָשָמה ה' ָנַתן ַוה' ָלָקח ְיִה מי אמר: " י שֵּ

 "?ְמֹבָרְך

_______________________________________________________ 

 

 60שאלה מס' 

ְך ָואֹור ַעד ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ מי אמר: "  "?ְנכֹון ַהיֹוםאֹור ֹנַגה הֹולֵּ

_______________________________________________________ 

 

 

 

 ה !  ח  ל  צ  ה  ב

 


