ארגון נח"ת
נוער חובב תנ"ך

הכנה לחידון התנ"ך הארצי המסכם התשס"א 2001

מתמודדים יקרים, 

   ראשית כל, ברצוננו לברך אתכם על שהגעתם עד לשלב זה! יישר כח על כל המאמץ ועל כל הלימוד הרב שבוודאי השקעתם לקראת החידון.
   בארגון נח"ת, נוער חובב תנ"ך, יש בנח נוער רבים כמוכם, האוהבים את התנ"ך ומעוניינים ללמוד אותא. רבים מחברי הארגון הם בוגרי חידון התנ"ך הארצי והעולמי על כל שלביו.
   נשמח לעזור לכם בכל דבר- מעצות ושיטות שונות ללימוד ועד שאלות בתנ"ך, שאנו מקווים שיהיו לכם לעזר כהכנה לחידון הארצי מסכם הממשמש ובא...
   מצורף בזה חומר : שאלות וכיו"ב, שיעזרו להכין אתכם מעט לקראת החידון.
    בנוסף לכך יש באפשרותכם ליצור קשר עם שלמה דנציגר, חבר האירגון ובוגר חידון התנ"ך העולמי, שישמח לעזור לכם- מספר הפלאפון שלו: 483339-053, או לחילופין עם רותי פולצ'ק, מזכ"ל האירגון:
 604227-058, נשמח לעזור לכם!!
   פעילויות ארגון נח"ת ממשיכות גם בשאר השנה. אנו נפגשים במקומות שונים הרחבי הארץ ולומדים יחד תנ"ך נשמח לראותכם בנח"ת, ובחידון.

				בהצלחה!!!
רוב נח"ת, 
מארגון נח"ת



ארגון נח"ת
נוער חובב תנ"ך

הכנה לחידון התנ"ך הארצי המסכם התשס"א/ 2001

	"הלא ידעת אם לא שמעת" אמר _______________

"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" אמר _______________
"יאמן נא דברך אשר דברת" אמר ________________
"ועמי לא ידעו את משפט ה'" אמר _______________
זכר נא את הדבר אשר צוית את משה עבדך" אמר____________
"כאשר כתוב בתורת משה את כל הרעה הזאת" אמר _________
"קדשו צום קיראו עצרה" אמר __________ ל _____________
"ויהודה לעולם תשב וירושלים מדור לדור" אמר ____________
"כי עתה יגדל עד אפסי ארץ" אמר _______________
10."פתע ישבר ואין מרפא" אמר ________________
11."ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו" אמר _____________
	"ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניו" אמר __________

"ועתה חזק... ועשו כי אני אתכם נאום ה' צבאות" אמר_________ ל (3) _____________
	"לך בא אל בית ישראל ודברת בדברי אליהם" נאמר ל ________
	"ואני בה' אצפה" אמר ____________
	"ואני בה' אעלוזה" אמר _____________
	"כי אינם יודעים לעשות רע" אמר ___________ על ________
	"גם אתה כאחד מהם" אמר ____________ על ___________
	"ובאו עמים רבים... לבקש את ה' צבאות בירושלים" 
אמר __________
	"
למען לא ישמע קולו עוד" אמר __________ על ___________
	"פקד עוונך בת אדום גלה על חטאתיך" אמר ____________
	"ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים" אמר _____________
	"בזעם תצעד ארץ באף תדוש גויים" אמר _____________
	"כי הנה ה' יוצא ממקומו" אמר ______________
	"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה" אמר _______________
	"והייתה ירושלים קדש וזרים לא יעברו בה עוד"

 אמר _________
	"המה יראו כבוד ה', הדר אלהינו" אמר _____________

"הכיתי אתכם בשידפון ובירקון ובברד" אמר _____________
	"ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גויים" אמר ___________
	"כי מירושלים תצא שארית ופליטה מהר ציון" אמר _________

בהצלחה
מארגון נח"ת 
(נוער חובב תנ"ך)



