
 
 

 

 

 

 

 מאת הרב דוד יפה 

 כשתשובו אל ה' יעברו לאויביכם )פרק ל' פסוק ז'( __________ א

 נאספו כל ישראל כדי לכרות אותה עם ה' )פרק כט'  פסוק יא'( __________ ב

 (א'שנהיה ביניהם ניתן אל ליבנו לשוב אל ה' ) פרק ל' פסוק  __________ ג

 היה לרוב בארץ ישראל ) פרק ל"א פסוק כ'(כינוי לפרי התמר שי __________ ד

 ט"ו( 'ל' פס '__ " )פ______ ואת _________ ואת ___________ ואת _______ראה נתתי לפניך היום את __" ה

 ____אשר בשעריך..." ) פרק ל"א פס' י"ב(_________ _________ _______הקהל את העם האנשים __ " ו

 ו'(כינוי לדורות הבאים שאף את ליבם ימול ה' ) פרק ל' פסוק  __________ ז

 עליך לבחור בהם מכל האפשרויות שנותן לך ה' )פרק ל' פסוק י"ט( __________ ח

 אם תעשה אותו תזכה בחיים )פרק ל' פסוק ט'ו וברש"י( __________ ט

 ינהיג את העם בכניסתו לארץ ) פרק ל'א פסוק ג'( __________ י

 להם ולזקני ישראל ניתנה התורה שכתב משה ) פרק ל'א פסוק ט'( __________ כ

 (הנצטוו לקחת את התורה ולהניחה לצידו של הארון )פרק ל'א פסוק כ" __________ ל

 ב(-היה בן מאה ועשרים שנה כשנפרד מישראל ) פרק ל"א פסוק א __________ מ

 ידועות רק לה' ולא יעניש בגללם את את כל עם ישראל )פרק כ"ט פסוק כ"ח( __________ נ

 פרק ל"א פסוק י'(בחג זה יש לאסוף את עם ישראל בשנת השמיטה ) __________ ס

 ממלכי האמורי שהשמידו ה' )פרק ל"א פסוק ד'( __________ ע

  פרק ל' פסוק ט'()..." __ בטנך _____________והותירך ה' אלוקיך בכל מעשה ידיך ב___ " פ

 ימצאו את ישראל ביום שיעזוב אותם ה' ) פרק ל"א פסוק י"ז( __________ צ

 כ"ו(' פס כתובה בספר התורה, ואותה יביא ה' על הארץ בימי הרעה )פרק כ"ט __________ ק

 ימצאו את ישראל כיוון שלא ילכו בדרך ה' )פרק ל"א פס' י"ז( __________ ר

 יש לכותבה וללמדה את בני ישראל )פרק ל"א פסוק י"ט( __________ ש

 " ) פרק ל"א פסוק ח'( ___________________________ ולא _______________"לא ___ ת
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