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 בעור

 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

 מינהל חברה ונוער

 
 
 

 !ברכת שלום, ך"לכל שוחרי לימוד התנ

ך "מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מופקד מטעם המשרד על עריכת חידוני התנ

חינוכית מינהל חברה ונוער רואה לו לכבוד למלא שליחות . לנוער במדינת ישראל

שעיקרה יצירת יחס של אהבה אל ספר הספרים בלב בני הנעורים בשיטת , נעלה זו

 ".ואהיה שעשועים יום יום"

מהווה החידון גורם מדרבן , ך"השיטתי והמחייב של התנ, לצד הלימוד הפורמלי

 .בקיאות וידע מקיפים מתוך שמחה והנאה לקניית

יסודיים בכך שהוא -תי הספר העלך בעיני תלמידי ב"החידון מעלה את יוקרת התנ

 .מורים וחברים, הערכת הורים, מעניק לזוכים בו כבוד ויקר

בזכות מסירותם והתלהבותם של אנשי מינהל חברה ונוער במשרד הראשי 

. הצלחנו לשתף בחידון תלמידים רבים מכל סוגי בתי הספר, ובמשרדים המחוזיים

ל מה שנוגע להתעניינות בספר אנו  בעיצומו של תהליך החזרת עטרה ליושנה בכ

 .ך ושקידה על לימודו"התנ

נוער  –ת "ך צעירים ופעילי נח"עם סגל העוסקים בארגון החידונים נמנים חתני תנ

במיוחד ראוי לציין את הרוח . שנותנים תנופה רבה להצלחת החידונים, ך"חובב תנ

במהלך  בניסוחן ובהצגתן, בתוכנן, הרעננה והצעירה הניכרת בחיבור השאלות

 .החידונים הפומביים

 
 ,ב ב ר כ ה

 
 יוסי לוי

 מנהל מינהל חברה ונוער
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 א"החידון המחוזי תשע

 תקנון החידון וסדריו

 שלבי החידון

 .מבחן מיון בכתב .א

 .חידון פומבי .ב

 

 מבחן המיון בכתב.  א

 .המבחן מתקיים במועד שייקבע לפני החידון הפומבי .1

 .תנקודו 50במבחן מוקדם זה ניתן לצבור עד  .2

 .כלות בתי הספר וסגניהם/משתתפים בו חתני .3

 

 החידון הפומבי.  ב

. שלבים שלושה זה בחידון .1

. המיון במבחן ביותר הגדול הנקודות מספר את שצברו הנבחנים 18-16 בו משתתפים .2

. המיון במבחן שצברו הנקודות את איתם גוררים הנבחנים .3

. מתמודדים ארבעה-לשלושה שאלות יוצגו סרטון כל לאחר. סרטונים יוצגו זה בשלב: 'א שלב .4

 את ְתזכה אחד חלק על נכונה תשובה. חלקים שני בת אחת שאלה תוצג מתמודד לכל

 סיום עם. נקודות 16-ב אותו תזכה החלקים שני על מלאה תשובה. נקודות 8-ב המתמודד

. מהבמה המתמודדים כל ירדו, זה שאלות מחזור

 מספר את שצברו מתמודדים שמונה-שבעה ישתתפו זה בשלב. מחשב משחק: 'ב שלב .5

 כל. לבחירה משבצות 12 ובו מחשב משחק יוצג המתמודדים בפני. ביותר הגדול הנקודות

.  נבחרה שהמשבצת לאחר רק שייחשף מסוים נושא מסמלת משבצת

 תזכה נכונה תשובה כל. שניות 60 במשך שאלות 4 על וישיב, משבצת באקראי יבחר המתמודד .6

. נקודות 20-ב יזכו השאלות ארבע כל על נכונות תתשובו. נקודות 5-ב

 שזכו מתמודדים חמישה-ארבעה יעלו הבא לשלב. הבמה מן המתמודדים ירדו זה שלב בתום .7

. ביותר הגבוה בניקוד

 מתמודד כל. בכתב זהות שאלות 7 המתמודדים יישאלו זה בשלב. הזהה השאלה שלב: 'ג שלב .8

.  מחיק ולוח טוש יקבל

 ויציגו, המחיק הלוח על תשובתם את יכתבו המתמודדים. בקול שאלהה את יקריא המנחה .9

 תשובה כל. שניות להשיב על השאלה 60למתמודדים יהיו לכל היותר . השופטים בפני אותה

 14-ב יזכו השאלות שבע כל על נכונות תשובות. נקודות 2-ב המתמודד את תזכה נכונה

 . נקודות

סגנית המחוז / כלת המחוז וסגן/ יוכרזו כחתן, ותרשני המתמודדים שיזכו בניקוד הגבוה בי .01

 .בהתאמה ויעלו לשלב הארצי

פה למתמודדים עד  -יציג המנחה שאלות בעל, במידה ויותר משני מתמודדים ישיגו ניקוד זהה .11

 . שתושג הכרעה
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סדר הצגת השאלות לנבחנים 

 

, נבחן כל ליד, השולחן על. משפחותיהם שמות של ב"א-ה סדר לפי הבמה על ישבו הנבחנים .1

. בו לומד שהוא הספר בית ושם( משפחה שם ואחריו פרטי שם) שמו עם שלט יוצב

. ישיבתם סדר לפי יהיה לנבחנים השאלות הצגת סדר .2

 השאלות. הצגתה עם מיד ויענה בקול הפומבית הצגתה לפני בכתב שאלתו את יקבל נבחן כל .3

. החידון מזכירות ידי על לנבחנים תימסרנה

 הנקודות מספר את השופטים חבר ראש יושב יכריז, שאלתו על מלאה תשובה הנבחן ענה .4

. שמו ליד, השיפוט בטופס תירשמנה ואלו, בהן זכה שהנבחן

 הנקודות מספר את ויכריז, השופטים בחבריו ראש היושב ייוועץ, חלקית תשובה הנבחן ענה .5

. שמו ליד, השיפוט בטופס תירשמנה ואלו, בהן זכה שהנבחן

 שם ליד 0 יירשם השיפוט ובטופס, מענה שאין ראש היושב יכריז, השאלה על בחןהנ ענה לא .6

. הנבחן

 

 חבר השופטים

. שופטים ארבעה או שופטים שני ולצדו, ראש מהיושב מורכב השופטים חבר .1

 ראש היושב .בהן זכה נבחן שכל הנקודות מספר את מכריז והוא, לשיפוט אחראי ראש היושב .2

. סיכומו לוע הניקוד רישום על מפקח

. לשלב משלב העולים שמות את להכריז למנחה מורה ראש היושב .3

 הוא. המלאה התשובה את ראש היושב יקרא, מלאה תשובה השיב לא הנבחן אם, הצורך בעת .4

. המנחה ואת השופטים חבריו את מהתשובות חלק בקריאת לכבד רשאי

. והסגנים חוזהמ כלת/חתן שמות את החידון בסוף להכריז למנחה יורה ראש היושב .5

. בלבד החידון במהלך, כאלה יהיו אם, בערעורים לשלב שלב בין דן השופטים חבר .6

. ערעורים כל השופטים יקבלו לא החידון לאחר .7

 לפסיקות עליונה סמכות תשמש, ונוער חברה במינהל ך"התנ לחידון הארצית ההיגוי ועדת .8

. כאלה יהיו אם, השופטים החלטות על ערעורים לגבי סופיות

 

 תפקיד המנחה

 .מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש .1

 .מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה .2

 .מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות .3

 .קורא את השאלות .4

 .מכריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה .5

 .בר השופטיםמכריז את שמות העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש ח .6
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 .הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים/מכריז את שמות החתן .7

 תעודות ופרסים, זוכים

 תעודות להם ותוענקנה, הבמה על במקומותיהם לשבת המשתתפים כל יוזמנו החידון בתום .1

. ך"תנ וספר בחידון השתתפות

. ה/וסגניו ת/המחוזי ך"התנ כלת/כחתן יוכתרו ביותר הגבוה הניקוד בעלי הנבחנים שלושת .2

 זהה ניקוד של במקרה. כלה/לחתן וממנו הראשון לסגן השני הסגן מן יהיה ההכתרה סדר

. אחת/אחד כלה/מחתן יותר על יוכרז

 למקום זהה ניקוד של במקרה. זוכים משלושה יותר הארצי לחידון יעלו לא מקרה בכל .3

. ביניהם להכרעה דע נוספות שאלות הנבחנים שני יישאלו, והרביעי השלישי

 .ופרסים המתאימה התעודה תוענק מהזוכים אחד לכל .4

 .הארצי ך"התנ בחידון המחוז את ייצגו הזוכים שלושת
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א "תשע ספר ממלכתיים-בתיך המחוזי ל"התנחידון 

חידון מוקדם בכתב 

 

_______________ : שם הנבחן
' דק 45: משך הבחינה
 

החומר למבחן 
 ;יח-יז ;יד ;יא-א :יהושע לב ;כז ;כה-כ ;יז-י :במדבר לד-לא ;כד-א: שמותכל הספר  :בראשית

כל : יונה כל הספר :מלכים ב כל הספר: מלכים א כל הספר: שמואל ב כל הספר: שמואל א כד-כב

 כל הספר :רות הספר

 

 

 ."ד ָהָעם וְבַעד ָכל ְיהוָדהַ ֲעִדי וְבעַ  'הְלכו ִדְרׁשו ֶאת " :ביקש מאנשיואחד המלכים  .1

  ?ל מי ומדוע שלח המלך את אנשיוא

 

 .בעקבות נאום רבשקה הצר על ירושלים ,אל ישעיהו .א

 .'בעקבות גילוי ספר התורה בבית ה ,אל חולדה .ב

 .בעקבות הרעב הכבד בשומרון ,אל אלישע .ג

 .בעקבות מסע פרעה נכה ,אל איש האלוהים .ד

 

 

 'הֵרי ם ֵ אלֵֹהי ִיְ ָרֵאל ָלׁשוב ַהטּים ֵמ חֲ ַהַםַעל ַהֶזה ֲאֶׁשר ְמַעְלֶ  -ָמה 'הכֹה ָאְמרו כֹל ֲעַדת " .2

 ". 'הִ ְבנּיְתֶכם ָלֶכם ִמְזֵ ַח ִלְמָרְדֶכם ַהטּים  ַ 

 ?מה הייתה תגובת שניים וחצי השבטים לטענה זו

 

. הם הסבירו כי המזבח נועד לציין את השייכות לעם ולאמונה באותו אל .א

. מהטענה הם העלו עולות ושלמים לאלוהים והתעלמו .ב

. הם הכירו בטעותם ופירקו את המזבח .ג

.  הם איימו לצאת למלחמה נגד עשרת השבטים .ד

 

 

 ?"ְרָפִאים ְ ַעְׁשְ רֹת ַקְרַנִים"מי הכה את  .3

 

דוד ולוחמיו  .א

יהונתן  .ב

אברהם ובני ביתו  .ג

כדרלעומר והמלכים אשר איתו  .ד
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 ".  ֶֹׁשת-ִדְבֵרי ִאיׁש-ַוִטַחר ְל ְבֵנר ְמאֹד ַעל" .4

 ?איש בושת שהפריע לאבנר מה אמר

 

. לחבור לדוד ןשאבנר מעוניי .א

.  רצפה בת איה -שאבנר בא אל פילגש שאול  .ב

. שאבנר ונעריו הפסידו ליואב בקרב ליד הברכה .ג

 .שאבנר בן נר היה שר צבא מוג לב .ד

 

 

". ַהֶזהם ַ ָםקּים ִעָםְך ְולֹא אַֹכל ֶלֶחם ְולֹא ֶאְׁשֶ ה ַםיִ  ָאבֹאִאם ִ ֶ ן ִלי ֶאת ֲחִצי ֵביֶתָך לֹא " .5

 ? מי אמר למי ובאיזה הקשר

 

.   בבואו להקטיר על הבמה, איש האלוהים מיהודה לירבעם בן נבט .א

. לאחר שהקריב עולות בגלגל, שמואל אל שאול .ב

. כשהושיבו בכלא ללא אוכל ומים, מיכיהו בן ימלא לאחאב .ג

. כשסירב לקלל עבורו את ישראל, בלעם לבלק .ד

 

 

 ". ְמקּיָמם-ֲהִביאֹֺנם ֶאל-ֵלץ ֺחִׁשים ִלְפֵני ְ ֵני ִיְ ָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאםַוֲאַנְחנו ֵנחָ " .6

 ? איזה הסכם מתואר בפסוק הזה

 

. והם ישובו למצרים, המצרים ישחררו את בני ישראל לעבוד את אלוהים .א

. חבר הקיני יעזרו לבני ישראל בדרכם במדבר אך לא ייכנסו איתם לארץ .ב

(. בגלעד)כיבוש הארץ אך ישבו בעבר הירדן המזרחי שבטי גד וראובן יעזרו ב .ג

. מעריהם לחזקת אבינדב'  פלשתים יעבירו את ארון ברית ה .ד

 

 

ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל וֶבֶגד -ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעָםִדי וְׁשָמַרִני ַ ֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הּיֵלְך ְוָנַתן-ִאם .7

 ". ִלְל ֹׁש

 ?מי אמר את הדברים והיכן

 

 בבית אל, יעקב .א

במצרים , יוסף .ב

בחרן , אברהם .ג

בגלגל , אלישע .ד
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 ".  ִמְת ֶםֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָ ה ַוֶ ְחַדל ְלַדֵ ר ֵאֶליָה -ַוֵ ֶרא ִכי" .8

 ?על מי נאמר

 

על רחל  .א

על דינה  .ב

על נעמי  .ג

 על רצפה בת איה .ד

 

 

 ". יּים ָוַלְיָלה לֹא ִיְׁש ֹתוְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף וְ -עֹד ָכל" .9

 ? מתי נאמר הפסוק

 

. בשעה שעמוד הענן ועמוד האש הובילו את הדרך .א

. כשמשה הסביר למרגלים כיצד לתור את הארץ .ב

.  בעת העלאת ארון הברית משדה פלשתים      .ג

. לאחר שנח העלה עולות על המזבח, בתום המבול .ד

 

 

 ". חָֹתו ַוִ ָלֵכד ִמְׁשַנַחת ַהַםְטִריְלִמְׁשְנ ... ֵׁשֶבט-ַוַטְקֵרב ֶאת"...  .01

 ?באיזה אירוע מדובר

 

. מציאת יהונתן כאשם באכילת הדבש .א

. משיחת שאול למלך בפני העם .ב

. כאשם בלקיחה מהחרםכרמי  עכן בןמציאת  .ג

. המלכת דוד .ד

 

 

 ..." ַוְמִהי ְבֵעיֵנינו ַכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינו ְ ֵעיֵניֶהם"...  .11

 ? זה הקשרמי אמרו ובאי

 

. לאחר שאברהם נלחם עם כדרלעומר, אברהם ובני ביתו .א

.  בבואם לתאר את רשמיהם, עשרת המרגלים שתרו את הארץ בשליחות משה .ב

. בבואם לתאר את מעלליהם בַמַסב פלשתים, יהונתן ונושא כליו .ג

 .לאחר שנמלטו מבעד לחלון חומת יריחו, המרגלים ששלח יהושע .ד
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 ".ַעםּי ְבִיְ ָרֵאל ְוָהָיה ִלי ְלֶעֶבד עּיָלםַהְבֵאׁש ִהְבִאיׁש ְ  " .21

 ?על מי נאמר 

 

על מי שילקט ָמן יתר על המידה  .א

על כנען בן חם  .ב

על עבד שבוחר לא לצאת לחופשי  .ג

על דוד  .ד

 

 

ִאם ֶאְחֶיה ֵמֳחִלי "אל מי הוא שלח את השאלה , כאשר אחזיה מלך ישראל נפל ונפצע .31

 ?"ֶזה

 

 אל בעל זבוב אלהי עקרון .א

 התשבי אל אליה .ב

אל אחיה השילוני  .ג

 אל דגון אלוהי אשדוד .ד
 

 

 ".ְלָבִבי וְבִנְקיֹן ַכַני ָעִ יִתי זֹאת-ְ ָתם" .41

? איזה מלך העיד כך על עצמו ובאילו נסיבות

 

. על שנלחם בטעות אברהם, ְכָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם .א

. על הבקשה להמליך מלך בישראל, שמואל .ב

.  ללא יודעין על שלקח את שרה, אבימלך מלך גרר .ג

. על רצונו לצרף את דוד לקרב נגד ישראל, אכיש .ד

 

 

ִבְלִ י ִיַדח ִיָ א ֱאלִֹהים ֶנֶפׁש ְוָחַׁשב ַמֲחָׁשבּית לְ -ְוַכַםִים ַהִמָגִרים  ְרָצה ֲאֶׁשר לֹא ֵיָאֵספו ְולֹא" .51

 ". ִמֶםמו ִנָדח

? מי אמר למי

 

אלוהים לנח   .א

יהושע לבני ישראל  .ב

לישעיהו עבדי חזקיהו  .ג

 האישה החכמה מתקוע לדוד .ד
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 ". ַהַהְסֵכן ִהְסַכְנִ י ַלֲע ּית ְלָך כֹה"... .61

 ? מי אמר למי ובאילו נסיבות

 

. כשדוד ָזַקן ולא הצליח לחמם את גופו, אבישג השונמית לדוד .א

. לאחר שאנשי נינווה חזרו בתשובה, אלוהים ליונה .ב

. לאחר שהכה אותה שלוש פעמים, האתון לבלעם .ג

 .כשהציעה לו ללון בביתה, ה השונמית לאלישעהאיש .ד

 

 

ָנָ אָת ֶאת ֲארּין ֲאדָֹני  ִכיֵלְך ַעל ָ ֶדיָך ִכי ִאיׁש ָמֶות ָאָ ה וַבטּים ַהֶזה לֹא ֲאִמיֶתָך  ֲעָנתֹת" .71

 ".אלהים

 ? מי אמר למי

 

שלמה לאביתר הכהן  .א

דוד לדואג האדומי  .ב

יאשיהו לירמיהו הנביא  .ג

רחבעם לאחיה השילוני  .ד

 

 

ו ֵיֵצא ִמִניֶכם ָדָבר ַעד יּים ָאְמִרי ֲאֵליֶכם ָהִריע-קּיְלֶכם ְולֹא-ַתְׁשִמיעו ֶאת-לֹא ָתִריעו ְולֹא" .81

  ."ַוֲהִריעֶֹתם

 ?מי אמר ובאיזה הקשר

 

. בהקשר של שימוש בחצוצרות בשעת מלחמה, אהרון הכהן .א

. בהקשר של כיבוש יריחו, יהושע .ב

. לפני העלייה להר סיני, משה .ג

. בהקשר של כיבוש העיר רבת, בן צרויהיואב  .ד

 

 

 ". וְזָהְבָך ִלי הוא ְוָנֶׁשיָך וָבֶניָך ַהחּיִבים ִלי ֵהם ַכְסְנךָ " .91

 ? מי דרש ממי

 

מלכיצדק מלך שלם מאברהם  .א

שישק מלך מצרים מרחבעם מלך יהודה  .ב

בן הדד מלך ארם מאחאב מלך ישראל  .ג

אברהם מפרעה  .ד
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 . די לפתור בעיה מסוימתאלישע חולל נס למילוי כלים בשמן כ .02

?   מה הייתה הבעיה

 

 .לאישה משונם לא היה בן יורש .א

 .בני הנביאים היו במצוקה כלכלית והיה צורך בפתרון מהיר .ב

. אלישע רצה להתגורר בבית האישה ורצה לשלם על כך .ג

 .לאישה של אחד מבני הנביאים היה חוב שהתקשתה לשלם .ד

 

 ? "ָהאֶֹהל ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמ ּיְך "על מי נאמר  .12

 

על שמואל  .א

על יהושע  .ב

על אלישע  .ג

על יוסף  .ד

 

 

 ".  ַהַטָ ָׁשה-ַהָטם ְוֶאת-ָעָ ה ֶאת-ֱאלֵֹהי ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶׁשר 'ה-ֶאת" .22

 ? מי מכנה כך את אלוהים

 

 ונהי .א

אברהם  .ב

ישעיהו  .ג

משה  .ד

 

 

 ". ֱאִליָׁשע ְיֵרה ַוטּיר ְנַתח ַהַחלּין ֵקְדָמה ַוִטְפָ ח ַוטֹאֶמר" :אלישע הורה למלך ישראל .32

 ?  מה מסמל מספר החצים שירה מלך ישראל

 

 את מספר הפעמים שישראל תנצח את ארם .א

 את מספר הערים שישראל תצליח לכבוש .ב

 את מספר השנים שנשאר למלך ישראל לחיות .ג

 את מספר העמים שינוצחו על ידי ישראל .ד



 11 

 

 ..." ִ ְקְרבו ֵאָליו-ִים  ָםה ַ ִםָדה  ל ְך ָרחּיק ִיְהֶיה ֵ יֵניֶכם וֵבָניו ְכ ְלנַ " .42

 ?מי אמר ובאיזה הקשר

 

. מרחק שיש לשמור מהר סיניל בנוגע, משה .א

. מרחק שיש לשמור בעת חנוכת הביתבנוגע ל, שלמה .ב

  .מרחק שיש לשמור מארון הבריתל בנוגע, יהושע .ג

. על רכוש השומרגניבה מאדם ל בנוגע, משה .ד

 

 

 

 ".ְפְרָך ֲאֶׁשר ָכָתְבָ  וְמֵחִני ָנא ִמִן " .52

? מי מבקש ובאילו נסיבות

 

. לאחר מציאת ספר התורה בבדק הבית, יאשיהו .א

. לאחר שחזר בתשובה, מנשה .ב

. בבואו לבקש סליחה מעשו, יעקב .ג

. בבואו לבקש מחילה מאלוהים לאחר חטא העגל, משה .ד

 

 

 

 

 

 !בהצלחה
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א "ך המחוזי לבתי ספר ממלכתיים תשע"חידון התנ
 דף תשובות

 
 מקור אות תשובה מס שאלה

בעקבות גילוי ספר  ,אל חולדה 1

 .'התורה בבית ה

 13 ,מלכים ב כב ב

נועד לציין הסבירו כי המזבח הם  2

שייכות לעם ולאמונה באותו ה את

 .אל

 16 ,יהושע כב א

 5 ,בראשית יד ד תויכדרלעומר והמלכים אשר א 3

 רצפה  -אבנר בא אל פילגש שאולש 4
 .בת איה

 8 ,ב גואל שמ ב

איש האלוהים מיהודה לירבעם בן  5
   .נבט בבואו להקטיר על הבמה

 8יג  כים אמל א

שבטי גד וראובן יעזרו בכיבוש הארץ  6

אך ישבו בעבר הירדן המזרחי 

 .(בגלעד)

 17 ,במדבר לב ג

 

 20 ,בראשית כח א בבית אל ,יעקב 7
 18 ,רות א ג על נעמי 8
לאחר שנח העלה עולות  ,בתום המבול 9

 .על המזבח
 22 ,בראשית ח ד

 21 ,א יואל שמ ב .משיחת שאול למלך בפני העם 10
עשרת המרגלים שתרו את הארץ  11

בבואם לתאר את , בשליחות משה

  .רשמיהם

 

 33 ,במדבר יג ב

 12 ,א כזואל שמ ד על דוד 12
 2 ,ב אים מלכ א בעל זבוב אלהי עקרוןאל  13
על שלקח את שרה , לך גרראבימלך מ 14

  .ללא יודעין

 5 ,בראשית כ ג

 14 ,ב ידואל שמ ד האישה החכמה מתקוע לדוד 15
 3לאחר שהכה אותה , האתון לבלעם 16

 .פעמים
 30 ,במדבר כב ג

 26 ,א בים מלכ א שלמה לאביתר הכהן 17
 10 ,יהשוע ו ב .כיבוש יריחו לשבהקשר , יהושע 18
אב מלך בן הדד מלך ארם מאח 19

 ישראל
 3 ,כ ים אמלכ ג

 
לאישה של אחד מבני הנביאים היה  20

 .חוב שהתקשתה לשלם
 1, מלכים ב ד ד

 11 ,שמות לג ב יהושעעל  21

 9 ,יונה א א יונה 22
 

את מספר הפעמים שישראל תנצח  23
 את ארם

 17 ,מלכים ב יג א

 
מרחק שיש לשמור ל בנוגע, יהושע 24

 .מארון הברית
 4 ,יהושע ג ג

בבואו לבקש מחילה מאלוהים , משה 25
 .לאחר חטא העגל

 32 ,שמות לב ד
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  ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתייםך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים""חידון התנחידון התנ

  

  

  

  

  שלב ראשוןשלב ראשון

  ך על המפהך על המפה""תנתנ

שאלות בעקבות סרטונים שצולמו באתרים ברחבי הארץ שאלות בעקבות סרטונים שצולמו באתרים ברחבי הארץ  

  

  

  

  

  

 .בחלק זה יוקרנו סרטונים העוסקים בשמות של מקומות בארץ

 .סרטון יוצגו לכמה מתמודדים שאלות הקשורות בנושא הסרטוןלאחר כל 

 

 

 .בכל שאלה שני חלקים

  ..נקודותנקודות  88-תשובה נכונה על חלק אחד תזכה את הנבחן ב-תשובה נכונה על חלק אחד תזכה את הנבחן ב

  ..נקודותנקודות  1616-תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב-תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב
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    זנוחזנוח: : 11סרטון סרטון 

    11שאלה שאלה 

  "ְלִמְשְנחָֹתם—ְיהוָדה-ֲחַלת ַמֵחה ְבֵנינַ , זֹאת"הערים שנכללו בנחלת שבט יהודה מאחת זנוח היא 

 

  ?גורל ל פיחילק את הנחלות לשבטים עמי  .א

 ?מי מבין השבטים לא קיבל נחלה .ב

 

: תשובה

 וראשי המטות לבני ישראל אלעזר הכהן, יהושע בן נון .א

 שבט לוי .ב

  

:  :  יהושע ידיהושע יד

ְוָראֵשי , נון-ֶאְלָעָזר ַהכֵֹהן ִויהֹוֺשַע ִבן, ֶשר ִנֲחלו אֹוָתםאֲ --ְבֶאֶרץ ְכָנַען, ִיְשָרֵאל-ָנֲחלו ְבֵני-ְוֵאֶלה ֲאֶשר א

ְלִתְשַעת ַהַםחֹות ַוֲחִצי , מֶֹשה-ְבַיד 'הַכֲאֶשר ִצָוה , ַנֲחָלָתם, ְבגֹוַרל ב . ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, ֲאבֹות ַהַםחֹות

, ָנַתן ַנֲחָלה-לֹא--ְוַלְלִוִטם; ַלַטְרֵדן, ֵמֵעֶבר, ַוֲחִצי ַהַםֶחה, ֹותָנַתן מֶֹשה ַנֲחַלת ְשֵני ַהַםח-ִכי ג . ַהַםֶחה

ָעִרים -ִכי ִאם, ָנְתנו ֵחֶלק ַלְלִוִטם ָבָאֶרץ-ְולֹא; ְמַנֶשה ְוֶאְפָרִים, יֹוֵסף ְשֵני ַמחֹות-ָהיו ְבֵני-ִכי ד . ְבתֹוָכם

, ַוַטְחְלקו; ֵכן ָעשו ְבֵני ִיְשָרֵאל, מֶֹשה-ֶאת 'הַכֲאֶשר ִצָוה  ה . ִקְנָיָנםְלִמְקֵניֶהם ולְ , וִמְגְרֵשיֶהם, ָלֶשֶבת

 {פ} . ָהָאֶרץ-ֶאת
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    זנוחזנוח: : 11סרטון סרטון 

    22שאלה שאלה 

. משבט יהודה טוען כי מגיע לו לקבל אזור מסוים בארץ ישראלְיֺפֶמה ַהְעִנִזי -ֵלב ֶבןכָ 

 

 ? כלב לקבל איזו עיר ביקש .א

 ?כלב את יהושע לקבל את מבוקשו נעכִש כיצד  .ב

 

: תשובה

 חברון .א

סיפר על טובת הארץ בפני בני ישראל כנגד עשרת המרגלים שהוציאו את ש הזכיר ליהושעהוא  .ב

 .דיבת הארץ רעה

  

:  :  יהושע ידיהושע יד

-ַהָדָבר ֲאֶשר-ַאָתה ָיַדְעָת ֶאת : ִזיְיֺפֶמה ַהְענִ -ָכֵלב ֶבן, ַוטֹאֶמר ֵאָליו, ַבִגְלָגל, ְיהֹוֺשעַ -ְיהוָדה ֶאל-ַוִטְגשו ְבֵני

, ַאְרָבִעים ָשָנה ָאנִֹכי-ֶבן ז . ְבָקֵדש ַבְרֵנעַ --ַעל אֹדֹוַתי ְוַעל אֹדֹוֶתיךָ , ָהֱאלִֹהים-מֶֹשה ִאיש-ֶאל 'הִדֶבר 

ְוַאַחי  ח . ְלָבִבי-ַכֲאֶשר ִעם, ב אֹתֹו ָדָברָוָאֵש ; ָהָאֶרץ-ְלַרֵגל ֶאת--אִֹתי ִמָעֵדש ַבְרֵנעַ  'ה-ִבְשלַֹח מֶֹשה ֶעֶבד

ַבטֹום ַההוא , ַוִטָשַבע מֶֹשה ט . ֱאלָֹהי 'הַאֲחֵרי , ְוָאנִֹכי ִמֵלאִתי; ֵלב ָהָעם-ִהְמִסיו ֶאת, ֲאֶשר ָעלו ִעִםי

 'הַאֲחֵרי , ִכי ִמֵלאָת  : עֹוָלם-ְלָבֶניָך ַעדְלָך ִתְהֶיה ְלַנֲחָלה ו, לֹא ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָדְרָכה ַרְגְלָך ָבה-ִאם, ֵלאמֹר

ַהָדָבר ַהֶזה -ֶאת 'הֶזה ַאְרָבִעים ְוָחֵמש ָשָנה ֵמָאז ִדֶבר , אֹוִתי ַכֲאֶשר ִדֵבר 'הִהֵמה ֶהֱחָיה , ְוַעָתה י . ֱאלָֹהי

עֹוֶדִמי ַהטֹום  יא . ָחֵמש וְשמִֹנים ָשָנה-ֶבן, ִכי ַהטֹוםְוַעָתה ִהֵמה ָאנֹ; ָהַלְך ִיְשָרֵאל ַבִםְדָבר-ֲאֶשר, מֶֹשה-ֶאל

, ְוַעָתה יב . ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא, ַלִםְלָחָמה : וְככִֹחי ָעָתה, ְככִֹחי ָאז--ַכֲאֶשר ְביֹום ְשלַֹח אֹוִתי מֶֹשה, ָחָזק

ְוָעִרים , ֲעָנִקים ָשם-ָשַמְעָת ַבטֹום ַההוא ִכי-ִכי ַאָתה : ואַבטֹום ַהה, 'הִדֶבר -ֲאֶשר, ָהָהר ַהֶזה-ִלי ֶאת-ְתָנה

ֶחְברֹון ְלָכֵלב -ַוִטֵתן ֶאת; ְיהֹוֺשעַ , ַוְיָבְרֵכהו יג . 'הַכֲאֶשר ִדֶבר , אֹוִתי ְוהֹוַרְשִתים 'האוַלי --ְגדֹלֹות ְבֺצרֹות

ֲאֶשר , ַיַען--ַהטֹום ַהֶזה, ַעד, ְלַנֲחָלה, ְיֺפֶמה ַהְעִנִזי-ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶבן-הֵכן ָהְיָת -ַעל יד . ְלַנֲחָלה, ְיֺפֶמה-ֶבן

; ָהָאָדם ַהָגדֹול ָבֲעָנִקים הוא, ְוֵשם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרַבע טו . ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל 'ה, ַאֲחֵרי, ִמֵלא

 .ִמִםְלָחָמה, ְוָהָאֶרץ ָשְקָטה
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    זנוחזנוח: : 11ן ן סרטוסרטו

    33שאלה שאלה 

. יהושע תן להםקבוצת אנשים התמרמרה על גודל הנחלה שנ

 

 

 ? קבוצהמי ה .א

 ?מה עשה יהושע בתגובה לטענתם .ב

 

: תשובה

 בני יוסף .א

 .יהושע הגדיל את נחלתם והעניק להם את ההר ואת העמק .ב

  

:  :  זזיהושע ייהושע י

ַעד , ָרב-ַוֲאִני ַעם, גֹוָרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד, ָתה ִלי ַנֲחָלהַמדוַע ָנַת  : ְיהֹוֺשַע ֵלאמֹר-ֶאת, ַוְיַדְברו ְבֵני יֹוֵסף יד

, וֵבֵראָת ְלָך ָשם, ַרב ַאָתה ֲעֵלה ְלָך ַהַטְעָרה-ַעם-ִאם, ַוטֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹוֺשעַ  טו . 'הכֹה ֵבְרַכִני -ַעד-ֲאֶשר

ְוֶרֶכב ; ִיָםֵצא ָלנו ָהָהר-לֹא, ַוטֹאְמרו ְבֵני יֹוֵסף טז . ְפָרִיםֶא -ַהר, ָאץ ְלךָ -ִכי : ְבֶאֶרץ ַהְנִרִזי ְוָהְרָפִאים

ַוטֹאֶמר  יז . ְוַלֲאֶשר ְבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל, ְשָאן וְבנֹוֶתיהָ -ַלֲאֶשר ְבֵבית, ָהֵעֶמק-ַהְכַנֲעִני ַהטֵֹשב ְבֶאֶרץ-ְבָכל, ַבְרֶזל

גֹוָרל , ִיְהֶיה ְלךָ -לֹא--ְוכַֹח ָגדֹול ָלְך , ַרב ַאָתה-ַעם : ְוִלְמַנֶשה ֵלאמֹר ְלֶאְפַרִים, ֵבית יֹוֵסף-ְיהֹוֺשַע ֶאל

ִכי ֶרֶכב , ַהְכַנֲעִני-תֹוִריש ֶאת-ִכי : ְוָהָיה ְלָך תְֹצאָֹתיו, וֵבֵראתֹו, ַיַער הוא-ִכי, ָלְך -ִכי ַהר ִיְהֶיה יח . ֶאָחד

 {פ} . הוא, ִכי ָחָזק--ַבְרֶזל לֹו
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שער הגיא שער הגיא : : 22סרטון סרטון 

    44שאלה שאלה 

, ָהָהר-ֶאלוְפִלְשִתים עְֹמִדים ". ים כזירות התרחשות לאירועיםגאיות רבמופיעים בסיפורי המקרא 

  ."ַהֵבַנִים ִמַםֲחנֹות ְנִלְשִתים-ַוֵטֵצא ִאיש ֵביֵניֶהם, ְוַהַגְיא; ִמֶזה, ָהָהר-ְוִיְשָרֵאל עְֹמִדים ֶאל, ִמֶזה

 

 ?מיהו האיש" ...ַהֵבַנִים-ֵצא ִאישַוטֵ " .א

 ?מי הלך לפני האיש בקרב .ב

: תשובה

 גליית .א

 ִסָמההנֵֹשא  .ב

  

:  :  שמואל א יזשמואל א יז

ֲעֵזָקה -שֹוכֹה וֵבין-ַמֲחֵניֶהם ַלִםְלָחָמה ַוֵטָאְספו שֹכֹה ֲאֶשר ִליהוָדה ַוַטֲחנו ֵבין-ַוַטַאְספו ְפִלְשִתים ֶאת א

 ג . ִלְשִתיםִיְשָרֵאל ֶנֶאְספו ַוַטֲחנו ְבֵעֶמק ָהֵאָלה ַוַטַעְרכו ִמְלָחָמה ִלְקַראת נְ -ְוָשאול ְוִאיש ב . ְבֶאֶפס ַדִםים

ַהֵבַנִים -ַוֵטֵצא ִאיש ד . ָהָהר ִמֶזה ְוַהַגְיא ֵביֵניֶהם-ָהָהר ִמֶזה ְוִיְשָרֵאל עְֹמִדים ֶאל-וְפִלְשִתים עְֹמִדים ֶאל

ים רֹאשֹו ְוִשְריֹון ַקְשַקִ  -ְוכֹוַבע ְנחֶֹשת ַעל ה . ָגְבהֹו ֵשש ַאםֹות ָוָזֶרת ֲחנֹות ְנִלְשִתים ָגְלָית ְשמֹו ִמַגת ִמַם 

ְנחֶֹשת ַרְגָליו ְוִכידֹון -וִמְצַחת ְנחֶֹשת ַעל ו . ֲאָלִפים ְשָקִלים ְנחֶֹשת-הוא ָלבוש וִמְשַקל ַהִשְריֹון ֲחֵמֶשת

הֵֹלְך  ֵמאֹות ְשָקִלים ַבְרֶזל ְונֵֹשא ַהִסָמה-ֲחִניתֹו ִכְמנֹור אְֹרִגים ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ֵשש( ְוֵעץ)וחץ  ז . ֵבין ְכֵתָפיו

 .ְלָפָניו
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שער הגיא שער הגיא : : 22סרטון סרטון 

    55שאלה שאלה 

ַחִיל ֵיְלכו -ִשים ְבֵניֲחִמִשים ֲאנָ  "... בעקבות אדם מסוים חיפושים שנערכו בהר ובגיא הפסוק מתאר 

. (ַהֵגיָאיֹות)ַוַטְשִלֵכהו ְבַאַחד ֶהָהִרים אֹו ְבַאַחת הגיאות  'הֲאדֶֹניָך ֶנן ְנָשאֹו רוַח -ִויַבְקשו ֶאת ָנא

 

  ?מחפשיםאותו שמיהו האדם  .א

 ?כמה זמן נמשכו החיפושים .ב

: תשובה

 אליהו שעלה בסערה השמימה .א

 שלושה ימים .ב

  

:  :  מלכים ב במלכים ב ב

ֱאִליָשע ַוָטבֹאו ִלְקָראתֹו -ִביִריחֹו ִמֶמֶגד ַוטֹאְמרו ָנָחה רוַח ֵאִלָטהו ַעל-ַהְמִביִאים ֲאֶשר-ַוִטְרֺאהו ְבֵני טו

ָנא  ַחִיל ֵיְלכו-ֲעָבֶדיָך ֲחִמִשים ֲאָנִשים ְבֵני-ֶאת-ָנא ֵיש-ַוטֹאְמרו ֵאָליו ִהֵמה טז . לֹו ָאְרָצה-ַוִטְשַתֲחוו

ַוטֹאֶמר לֹא ( ַהֵגיָאיֹות)ַוַטְשִלֵכהו ְבַאַחד ֶהָהִרים אֹו ְבַאַחת הגיאות  'הְנָשאֹו רוַח -ֲאדֶֹניָך ֶנן-ִויַבְקשו ֶאת

 . ִמים ְולֹא ְמָצֺאהויָ -בֹש ַוטֹאֶמר ְשָלחו ַוִטְשְלחו ֲחִמִשים ִאיש ַוְיַבְקשו ְשלָֹשה-בֹו ַעד-ַוִטְפְצרו יז . ִתְשָלחו

 . ֵתֵלכו-ָאַמְרִתי ֲאֵליֶכם ַאל-ַוָטֺשבו ֵאָליו ְוהוא יֵֹשב ִביִריחֹו ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהלֹא יח
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    שער הגיאשער הגיא: : 22סרטון סרטון 

    66שאלה שאלה 

 ...ְוָעַמד" פעל  בשער העירשמסופר על אדם  . שער העיר הוא מקום התרחשות מרכזי בעת העתיקה

" ֵאָליו ...ַהֶםֶלְך ַלִםְשָנט ַוִטְקָרא-ִריב ָלבֹוא ֶאל-לֹו-ִיְהֶיה-ָהִאיש ֲאֶשר-ְך ַהָשַער ַוְיִהי ָכלַיד ֶדרֶ -ַעל

  ?שעמד ליד שער העיר הוא האדםמי  .א

  ?כיצד היה נוהג כאשר אנשים השתחוו בפניו .ב

: תשובה

 אבשלום .א

  "(.ִזיק לֹו ְוָנַשק לֹוָידֹו ְוֶהחֱ -ְוָשַלח ֶאת)"היה מנשק את האדם המשתחווה לו  .ב

 

  

: : טוטוב ב   שמואלשמואל

 ְוִהְשִכים ַאְבָשלֹום ב . ַוְיִהי ֵמַאֲחֵרי ֵכן ַוַטַעש לֹו ַאְבָשלֹום ֶמְרָכָבה ְוֺסִסים ַוֲחִמִשים ִאיש ָרִצים ְלָפָניו א

לֹום ַהֶםֶלְך ַלִםְשָנט ַוִטְקָרא ַאְבָש -בֹוא ֶאלִריב לָ -לֹו-ִיְהֶיה-ָהִאיש ֲאֶשר-ַיד ֶדֶרְך ַהָשַער ַוְיִהי ָכל-ְוָעַמד ַעל

ַוטֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָשלֹום ְרֵאה  ג . ִיְשָרֵאל ַעְבֶדךָ -ִמֶזה ִעיר ַאָתה ַוטֹאֶמר ֵמַאַחד ִשְבֵטי-ֵאָליו ַוטֹאֶמר ֵאי

ְיִשֵמִני שֵֹפט ָבָאֶרץ ְוָעַלי -אֶמר ַאְבָשלֹום ִמיַוטֹ ד . ְלָך ֵמֵאת ַהֶםֶלְך -ְדָבֶריָך טֹוִבים וְנכִֹחים ְושֵֹמַע ֵאין

-ֹת לֹו ְוָשַלח ֶאתִאיש ְלִהְשַתֲחו-ְוָהָיה ִבְקָרב ה . ִריב וִמְשָנט ְוִהְצַדְקִתיו-לֹו-ִיְהֶיה-ִאיש ֲאֶשר-ָיבֹוא ָכל

 ַהֶםֶלְך ַוְיַגֵמב-ָיבֹאו ַלִםְשָנט ֶאל-ִיְשָרֵאל ֲאֶשר-ָבר ַהֶזה ְלָכלַוַטַעש ַאְבָשלֹום ַכדָ  ו . ָידֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו ְוָנַשק לֹו

.ֵלב ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל-ַאְבָשלֹום ֶאת
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    מגידומגידו: : 33סרטון סרטון 

    77שאלה שאלה 

.  מלך מצרים, עה נכהפרנגד במלחמה במגידו יאשיהו מת המלך 

 

 ?יאשיהו המלך לקבורההובא היכן  .א

 ?הומלך תחת יאשיהומי  .ב

 

 

: שובהת

 בירושלים .א

 יהואחז בן יאשיהו .ב

  

: : כגכג  מלכים במלכים ב

 כט . ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָטִמים ְלַמְלֵכי ְיהוָדה-ֵהם ְכתוִבים ַעל-ֲהלֹא ֲאֶשר ָעָשה -ְוֶיֶתר ִדְבֵרי יֹאִשָטהו ְוָכל

ֵטֶלְך ַהֶםֶלְך יֹאִשָטהו ִלְקָראתֹו ְנָרת וַ -ְנַהר-ֶמֶלְך ַאשור ַעל-ִמְצַרִים ַעל-ְבָיָמיו ָעָלה ַפְרעֹה ְנכֹה ֶמֶלְך 

ָרתֹו ַוִטַעח ַוַטְרִכֺבהו ֲעָבָדיו ֵמת ִמְםִגדֹו ַוְיִבֺאהו ְירוָשַלִם ַוִטְקְבֺרהו ִבְקבֺ  ל . ַוְיִמיֵתהו ִבְמִגדֹו ִכְראֹתֹו אֹתֹו

{ פ} . ַוַטְמִליכו אֹתֹו ַתַחת ָאִביו יֹאִשָטהו ַוִטְמְשחו אֹתֹו-ְיהֹוָאָחז ֶבן-ָהָאֶרץ ֶאת-ַעם
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    מגידומגידו: : 33סרטון סרטון  

    88שאלה שאלה 

. מגידובאחזיהו מלך יהודה יהוא הרג את 

 

 ?איזה מלך נוסף הרג יהוא .א

  ?הנוסף לךהיכן ציווה יהוא להשליך את גופת המ .ב

 

 

: תשובה

 את יהורם מלך ישראל .א

 בחלקת שדה נבות היזרעאלי .ב

  

  

: : מלכים ב טמלכים ב ט

-ְוֵיהוא ִמֵלא ָידֹו ַבֶעֶשת ַוַטְך ֶאת כד . ֲאַחְזָיהו ִמְרָמה ֲאַחְזָיה-ְיהֹוָרם ָיָדיו ַוָטנֹס ַוטֹאֶמר ֶאל ַוַטֲהפְֹך  כג

ַקת ֶחלְ ִבְדַקר ָשִלשֹה ָשא ַהְשִלֵכהו ְב -ַוטֹאֶמר ֶאל כה . ְיהֹוָרם ֵבין ְזרָֹעיו ַוֵטֵצא ַהֵחִצי ִמִלבֹו ַוִטְכַרע ְבִרְכבֹו

-ָנָשא ָעָליו ֶאת 'הְזכֹר ֲאִני ָוַאָתה ֵאת רְֹכִבים ְצָמִדים ַאֲחֵרי ַאְחָאב ָאִביו וַ -ִכי ְשֵדה ָנבֹות ַהִטְזְרֵעאִלי 

ְוִשַלְמִתי ְלָך ַבֶחְלָקה  'ה-ְדֵמי ָבָניו ָרִאיִתי ֶאֶמש ְנֺאם-ְדֵמי ָנבֹות ְוֶאת-לֹא ֶאת-ִאם כו . ַהַםָ א ַהֶזה

ָגן ְיהוָדה ָרָאה ַוָטָנס ֶדֶרְך ֵבית הַ -ַוֲאַחְזָיה ֶמֶלְך  כז . 'הְוַעָתה ָשא ַהְשִלֵכהו ַבֶחְלָקה ִכְדַבר  'ה-ַהזֹאת ְנֺאם

 ִיְבְלָעם ַוָטָנס ְמִגדֹו ַוָטָמת-ור ֲאֶשר ֶאתג-ַהֶםְרָכָבה ְבַמֲעֵלה-אֹתֹו ַהֺכהו ֶאל-ַוִטְרדֹף ַאֲחָריו ֵיהוא ַוטֹאֶמר ַגם

  . ֲאבָֹתיו ְבִעיר ָדִוד-ַוַטְרִכבו אֹתֹו ֲעָבָדיו ְירוָשָלְָמה ַוִטְקְברו אֹתֹו ִבְקֺבָרתֹו ִעם כח . ָשם
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    מגידומגידו: : 33סרטון סרטון 

    99שאלה שאלה 

היה אחראי  ,ֲאִחילוד-ָנא ֶבןַבעֲ ,םניצביאחד מה. שלמה היו אחראים לכלכלתו ולכלכלת ביתו ניצבי

 .תענך ומגידו וכל בית שאןעל 

 

 ?כמה ניצבים היו לשלמה .א

 ?חולקה האחריות בין הנציבים כיצד .ב

 

 

: תשובה

  שנים עשר   ..אא

  בשנהאחד כל נציב היה אחראי על חודש   ..בב

  

  

: : מלכים א דמלכים א ד

אחד -חֶֹדש ַבָשָנה ִיְהֶיה ַעל ֵביתֹו -ֶםֶלְך ְוֶאתהַ -ִיְשָרֵאל ְוִכְלְכלו ֶאת-ָכל-ָעָשר ִנָסִבים ַעל-ְוִלְשלֹמֹה ְשֵנים

ית ֶדֶקר ְבָמַקץ וְבַשַעְלִבים ובֵ -ֶבן ט { ס} . חור ְבַהר ֶאְפָרִים-ְוֵאֶלה ְשמֹוָתם ֶבן ח { ס} . ְלַכְלֵכל( ָהֶאָחד)

ָנַפת -ֲאִביָנָדב ָכל-ֶבן יא { ס} . ֶאֶרץ ֵחֶפר-כֹה ְוָכלֶחֶסד ָבֲאֺרבֹות לֹו שֹ-ֶבן י { ס} . ָשֶמש ְוֵאילֹון ֵבית ָחָנן

ֵבית ְשָאן ֲאֶשר -ֲאִחילוד ַתְעַנְך וְמִגדֹו ְוָכל-ַבֲעָנא ֶבן יב { ס} . ְשלֹמֹה ָהְיָתה לֹו ְלִאָשה-דֹאר ָטַפת ַבת

  .ֹוָלה ַעד ֵמֵעֶבר ְלָיְקְמָעםִמַתַחת ְלִיְזְרֶעאל ִמֵבית ְשָאן ַעד ָאֵבל ְמח ֵאֶצל ָצְרַתָנה
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    פתח תקווהפתח תקווה: : 44סרטון סרטון 

    1010שאלה שאלה 

שינוי המקביל למפנה במערכת  –הנביא הושע משנה את שם המקום עמק עכור לפתח תקווה 

. בין עם ישראל לאלוהיוליחסים היחסים בין הנביא לבין אשתו ו

. ַכְרִמי-בו נתפס ָעָכן ֶבןשעמק עכור מזוהה כמקום 

 

 ?עכן את השלל שלקח מהחרם היכן הטמין .א

 ?מה היה בשלל שלקח עכן .ב

 

 

: תשובה

  בתוך אוהלובתוך אוהלו, , בארץבארץ  ..אא

 מספיק)  ם ִמְשָקלֹוַאֶדֶרת ִשְנָער ַאַחת טֹוָבה וָמאַתִים ְשָקִלים ֶכֶסף וְלשֹון ָזָהב ֶאָחד ֲחִמִשים ְשָקִלי  ..בב

  ..(לציין פרט אחד

  

: : יהושע זיהושע ז

 כא . ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעִשיִתי 'הָאְמָנה ָאנִֹכי ָחָטאִתי לַ  ר ְיהֹוֺשַע ַוטֹאַמ -ַוַטַען ָעָכן ֶאת

ֲחִמִשים  ַבָשָלל ַאֶדֶרת ִשְנָער ַאַחת טֹוָבה וָמאַתִים ְשָקִלים ֶכֶסף וְלשֹון ָזָהב ֶאָחד( ָוֵאֶרא)ואראה 

 ְטמוִנים ָבָאֶרץ ְבתֹוְך ָהָאֳהִלי ְוַהֶכֶסף ְשָקִלים ִמְשָקלֹו ָוֶאְחְמֵדם ָוֶאָעֵחם ְוִהָמם
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    פתח תקווהפתח תקווה: : 44סרטון סרטון 

    1111שאלה שאלה 

 לאחרעכן ליהושע  מרהדברים האלה אאת  ."לֹו תֹוָדה-ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ְוֶתן 'הָנא ָכבֹוד לַ -ְבִני ִשים"

. אינו מצליח לכבוש את העיגילה כי בשל מעשהו ש

 

 ?כיצד הגיב עכן לאחר שנתפס .א

 ?ה היה עונשו של עכןמ .ב

 

 

: תשובה

  ."(ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעִשיִתי 'הָאנִֹכי ָחָטאִתי לַ ָאְמָנה )")"הודה במעשהו הודה במעשהו   ..אא

כל אשר לו באש את שרפו אותו ואת משפחתו ו/ סקלו אותו באבנים/ רגמו אותו באבנים  ..בב

. . (מספיק לציין פרט אחד)

  

: : יהושע זיהושע ז

ִמְשַנַחת ְיהוָדה -ַוַטְקֵרב ֶאת יז . ִיְשָרֵאל ִלְשָבָטיו ַוִטָלֵכד ֵשֶבט ְיהוָדה-בֶֹקר ַוַטְקֵרב ֶאתַוַטְשֵכם ְיהֹוֺשַע בַ 

ֵביתֹו -ַוַטְקֵרב ֶאת יח . ִמְשַנַחת ַהַזְרִחי ַלְגָבִרים ַוִטָלֵכד ַזְבִדי-ַוִטְלכֹד ֵאת ִמְשַנַחת ַהַזְרִחי ַוַטְקֵרב ֶאת

ָנא -ָעָכן ְבִני ִשים-ַוטֹאֶמר ְיהֹוֺשַע ֶאל יט . ֶזַרח ְלַמֵחה ְיהוָדה-ַזְבִדי ֶבן-ַכְרִמי ֶבן-ְגָבִרים ַוִטָלֵכד ָעָכן ֶבןלַ 

ְיהֹוֺשַע -ֶאת ַוַטַען ָעָכן כ . ְתַכֵחד ִמֶםִמי-ָנא ִלי ֶמה ָעִשיָת ַאל-לֹו תֹוָדה ְוַהֶגד-ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ְוֶתן 'הָכבֹוד לַ 

ַבָשָלל ( ָוֵאֶרא)ואראה  כא . ֱאלֵֹהי ִיְשָרֵאל ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעִשיִתי 'הָאְמָנה ָאנִֹכי ָחָטאִתי לַ  ַוטֹאַמר 

ֵדם ְשָקלֹו ָוֶאְחְמ ַאֶדֶרת ִשְנָער ַאַחת טֹוָבה וָמאַתִים ְשָקִלים ֶכֶסף וְלשֹון ָזָהב ֶאָחד ֲחִמִשים ְשָקִלים ִמ 

ַוִטְשַלח ְיהֹוֺשַע ַמְלָאִכים ַוָטֺרצו  כב . ָוֶאָעֵחם ְוִהָמם ְטמוִנים ָבָאֶרץ ְבתֹוְך ָהָאֳהִלי ְוַהֶכֶסף ַתְחֶתיהָ 

-ְוֶאל ָכל ְיהֹוֺשעַ -ַוִטָעחום ִמתֹוְך ָהאֶֹהל ַוְיִבאום ֶאל כג . ָהאֱֹהָלה ְוִהֵמה ְטמוָנה ְבָאֳהלֹו ְוַהֶכֶסף ַתְחֶתיהָ 

ְלשֹון -ָהַאֶדֶרת ְוֶאת-ַהֶכֶסף ְוֶאת-ֶזַרח ְוֶאת-ָעָכן ֶבן-ַוִטַעח ְיהֹוֺשַע ֶאת כד . 'הְבֵני ִיְשָרֵאל ַוַטִסֺקם ִלְפֵני 

-לֹו ְוָכל-רֲאֶש -ָכל-ָאֳהלֹו ְוֶאת-צֹאנֹו ְוֶאת-ֲחמֹרֹו ְוֶאת-שֹורֹו ְוֶאת-ְבנָֹתיו ְוֶאת-ָבָניו ְוֶאת-ַהָזָהב ְוֶאת

ַבטֹום ַהֶזה ַוִטְרְגמו אֹתֹו  'הַוטֹאֶמר ְיהֹוֺשַע ֶמה ֲעַכְרָתנו ַיְעָכְרָך  כה . ִיְשָרֵאל ִעםֹו ַוַטֲעלו אָֹתם ֵעֶמק ָעכֹור

ֲאָבִנים ָגדֹול ַעד ַהטֹום -יו ַגלַוָטִקימו ָעלָ  כו . ִיְשָרֵאל ֶאֶבן ַוִטְשְרפו אָֹתם ָבֵאש ַוִטְסְקלו אָֹתם ָבֲאָבִנים-ָכל

   . ֵכן ָקָרא ֵשם ַהָםקֹום ַההוא ֵעֶמק ָעכֹור ַעד ַהטֹום ַהֶזה-ֵמֲחרֹון ַאנֹו ַעל 'הַהֶזה ַוָטָשב 
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    פתח תקווהפתח תקווה: : 44סרטון סרטון 

    1212שאלה שאלה 

. בעייצאו להילחם הם  ,לאחר שניצחו בני ישראל במלחמה נגד יריחו והפילו את חומת העיר

 

 ?"ָהָעם ִכי ְמַעט ֵהָםה-ָכל-ָשָםה ֶאת-ְתַיַגע-ַאל"מי אמר  .א

 ?מה קרה בניסיון הראשון לכיבוש העי .ב

 

 

: תשובה

  ..האנשים ששלח יהושע לרגל את העיהאנשים ששלח יהושע לרגל את העי  ..אא

  "(.ַהְשָבִרים ַוַטכום ַבםֹוָרד-ַוִטְרְדפום ִלְפֵני ַהַשַער ַעד)")"  בני ישראל נחלו תבוסה  ..בב

  

: : יהושע זיהושע ז

-ַהֵחֶרם ַוִטַחר-ֶזַרח ְלַמֵחה ְיהוָדה ִמן-ַזְבִדי ֶבן-ַכְרִמי ֶבן-ִיְשָרֵאל ַמַעל ַבֵחֶרם ַוִטַעח ָעָכן ֶבן-ֲעלו ְבֵניַוִטְמ  א

 ֵאל-ֵבית ָאֶון ִמֶעֶדם ְלֵבית-ַוִטְשַלח ְיהֹוֺשַע ֲאָנִשים ִמיִריחֹו ָהַעי ֲאֶשר ִעם ב{ ס} . ִבְבֵני ִיְשָרֵאל 'הַאף 

ְיהֹוֺשַע -ַוָטֺשבו ֶאל ג . ָהָעי-ָהָאֶרץ ַוַטֲעלו ָהֲאָנִשים ַוְיַרְגלו ֶאת-ַוטֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵלאמֹר ֲעלו ְוַרְגלו ֶאת

-ְתַיַגע-ָהָעי ַאל-ָהָעם ְכַאְלַנִים ִאיש אֹו ִכְשלֶֹשת ֲאָלִפים ִאיש ַיֲעלו ְוַיכו ֶאת-ַיַעל ָכל-ַוטֹאְמרו ֵאָליו ַאל

 . ַאְנֵשי ָהָעי ָהָעם ָשָםה ִכְשלֶֹשת ֲאָלִפים ִאיש ַוָטֺנסו ִלְפֵני-ַוַטֲעלו ִמן ד . ָהָעם ִכי ְמַעט ֵהָםה-ָכל-ָשָםה ֶאת

ִרים ַוַטכום ַבםֹוָרד ַוִטַםס ַהְשבָ -ַוַטכו ֵמֶהם ַאְנֵשי ָהַעי ִכְשלִֹשים ְוִשָשה ִאיש ַוִטְרְדפום ִלְפֵני ַהַשַער ַעד ה

.  ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים-ְלַבב
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    גלבועגלבוע: : 55סרטון סרטון 

    1313שאלה שאלה 

 בוע אל טל ואל מטר עליכםלהרי בג" דוד קילל את הר הגלבוע בשל מותו של שאול ובניו על ההר

". ושדי תרומות

 

 ?"ִנְקרֹא ִנְקֵריִתי ְבַהר ַהִגְלבֹעַ " עיד על עצמו המי  .א

 ?הוכיח את סיפורול מו כדילקח עִ מה  .ב

 

 

: תשובה

  ..פר לדוד על מות שאולפר לדוד על מות שאולייססשש  הנער העמלקיהנער העמלקי   ..אא

. . ((מספיק לציין פריט אחדמספיק לציין פריט אחד))  ֵמֶזר ְוֶאְצָעָדה  ..בב

  

: : שמואל ב אשמואל ב א

ִהי ַבטֹום ַויְ  ב . ָיִמים ְשָנִים, ַוֵטֶשב ָדִוד ְבִצְקָלג; ָהֲעָמֵלק-ֵמַהכֹות ֶאת, ְוָדִוד ָשב, ַאֲחֵרי מֹות ָשאול, ַוְיִהי א

-ַוְיִהי ְבבֹאֹו ֶאל; רֹאשֹו-ַוֲאָדָמה ַעל, וְבָגָדיו ְקֺרִעים, ַהַםֲחֶנה ֵמִעם ָשאול-ְוִהֵמה ִאיש ָבא ִמן, ַהְשִליִשי

 ד . ֵנה ִיְשָרֵאל ִנְמָלְטִתיִמַםחֲ , ַוטֹאֶמר ֵאָליו; ֵאי ִמֶזה ָתבֹוא, ַוטֹאֶמר לֹו ָדִוד ג . ַוִטנֹל ַאְרָצה ַוִטְשָתחו, ָדִוד

-ַהְרֵבה ָנַפל ִמן-ְוַגם, ַהִםְלָחָמה-ָנס ָהָעם ִמן-ַוטֹאֶמר ֲאֶשר; ָנא ִלי-ַהֶגד, ָהָיה ַהָדָבר-ַוטֹאֶמר ֵאָליו ָדִוד ֶמה

ֵמת -ִכי, ֵאיְך ָיַדְעָת  : ַםִגיד לֹוַהַמַער הַ -ֶאל, ַוטֹאֶמר ָדִוד ה . ֵמתו, ְוַגם ָשאול ִויהֹוָנָתן ְבנֹו, ָהָעם ַוָטֺמתו

-ִנְשָען ַעל, ְוִהֵמה ָשאול, ִנְקרֹא ִנְקֵריִתי ְבַהר ַהִגְלבֹעַ , ַוטֹאֶמר ַהַמַער ַהַםִגיד לֹו ו . ָשאול ִויהֹוָנָתן ְבנֹו

 ח . ָואַֹמר ִהֵמִני, ַוִטְקָרא ֵאַלי; ַוִטְרֵאִני, ַאֲחָריוַוִטֶפן  ז . ִהְדִבֺקהו, ְוִהֵמה ָהֶרֶכב וַבֲעֵלי ַהָנָרִשים; ֲחִניתֹו

ִכי --ָנא ָעַלי ומְֹתֵתִני-ֲעָמד, ַוטֹאֶמר ֵאַלי ט . ֲעָמֵלִקי ָאנִֹכי, ֵאָליו( ָואַֹמר)ויאמר ; ָאָתה-ִמי, ַוטֹאֶמר ִלי

; ִכי לֹא ִיְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו, ִכי ָיַדְעִתי--ַוֲאמְֹתֵתהו, יוָוֶאֱעמֹד ָעלָ  י . ִבי, עֹוד ַנְפִשי-ָכל-ִכי : ַהָשָבץ, ֲאָחַזִני

 . ֵהָמה, ֲאדִֹני-ָוֲאִביֵאם ֶאל, ְזרֹעֹו-ְוֶאְצָעָדה ֲאֶשר ַעל, רֹאשֹו-ָוֶאַעח ַהֵמֶזר ֲאֶשר ַעל
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ַוַטֲחנו , ִיְשָרֵאל-ָכל-בֹץ ָשאול ֶאתַוִטְק "מול פלשתים  שאול קיבץ את מחנהו בגלבוע לקרבבזמן ש

. אכיש מלך גתהה עם דוד ש, "ַבִגְלבֹעַ 

 

? שלהם המחנה את הפלשתים קיבצו היכן .א

 ?ישראל נגד בקרב מהשתתפות לחמוק דוד הצליח מי בזכות .ב

 

 

: תשובה

  באפקבאפקגם גם ניתן לקבל ניתן לקבל / / בשונםבשונם  ..אא

בזכות סרני פלשתים שהתנגדו להשתתפותו בזכות סרני פלשתים שהתנגדו להשתתפותו   ..בב

  

: : א כחא כחשמואל שמואל 

, ָדִוד-ֶאל, ַוטֹאֶמר ָאִכיש; ְלִהָלֵחם ְבִיְשָרֵאל, ַמֲחֵניֶהם ַלָסָבא-ַוִטְקְבצו ְפִלְשִתים ֶאת, ַבָטִמים ָהֵהם, ְיִהיוַ  א

-ת ֲאֶשרֵא , ָלֵכן ַאָתה ֵתַדע, ָאִכיש-ֶאל, ַוטֹאֶמר ָדִוד ב . ַאָתה ַוֲאָנֶשיךָ , ָידַֹע ֵתַדע ִכי ִאִתי ֵתֵצא ַבַםֲחֶנה

 { פ} . ַהָטִמים-ָכל, ָלֵכן שֵֹמר ְלרֹאִשי ֲאִשיְמךָ , ָדִוד-ֶאל, ַוטֹאֶמר ָאִכיש; ַיֲעֶשה ַעְבֶדךָ 

-ַהִטְדעִֹנים-ֵהִסיר ָהאֹבֹות ְוֶאת, ְוָשאול; ַוִטְקְבֺרהו ָבָרָמה וְבִעירֹו, ִיְשָרֵאל-לֹו ָכל-ַוִטְסְנדו--וְשמוֵאל ֵמת ג

 . ַוַטֲחנו ַבִגְלבֹעַ , ִיְשָרֵאל-ָכל-ַוִטְקבֹץ ָשאול ֶאת; ַוָטבֹאו ַוַטֲחנו ְבשוֵנם, ַוִטָעְבצו ְפִלְשִתים ד . ֵמָהָאֶרץ-

 

  ::שמואל א כטשמואל א כט

ְוַסְרֵני ְפִלְשִתים  ב . ַמֲחֵניֶהם ֲאֵפָקה ְוִיְשָרֵאל חִֹנים ַבַעִין ֲאֶשר ְבִיְזְרֶעאל-לכָ -ַוִטְקְבצו ְפִלְשִתים ֶאת א

ַוטֹאְמרו ָשֵרי ְפִלְשִתים ָמה  ג . ָאִכיש-עְֹבִרים ְלֵמאֹות ְוַלֲאָלִפים ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו עְֹבִרים ָבַאֲחרָֹנה ִעם

ִתי ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָהָיה ִא -ֶזה ָדִוד ֶעֶבד ָשאול ֶמֶלְך -ָשֵרי ְפִלְשִתים ֲהלֹוא-ָהִעְבִרים ָהֵאֶלה ַוטֹאֶמר ָאִכיש ֶאל

{ פ} . ַהטֹום ַהֶזה-ָמָצאִתי בֹו ְמאוָמה ִמטֹום ָנְפלֹו ַעד-לֹאֶזה ָשִנים וְ -ֶזה ָיִמים אֹו

 

ר ְמקֹומֹו ֲאֶש -ָהִאיש ְוָישֹב ֶאל-ַוִטְקְצפו ָעָליו ָשֵרי ְפִלְשִתים ַוטֹאְמרו לֹו ָשֵרי ְפִלְשִתים ָהֵשב ֶאת ד

ֲאדָֹניו -ָלנו ְלָשָטן ַבִםְלָחָמה וַבֶםה ִיְתַרֶסה ֶזה ֶאל-ִיְהֶיה-ֵיֵרד ִעָםנו ַבִםְלָחָמה ְולֹא-ִהְפַקְדתֹו ָשם ְולֹא

ִוד ִהָכה ָשאול ַבֲאָלָפיו ְודָ  לֹו ַבְםחֹלֹות ֵלאמֹר -ֲאֶשר ַיֲענו ֶזה ָדִוד-ֲהלֹוא ה . ֲהלֹוא ְבָראֵשי ָהֲאָנִשים ָהֵהם

ָך ובֲֹאָך ִאִתי ָיָשר ַאָתה ְוטֹוב ְבֵעיַני ֵצאְת -ִכי 'ה-ָדִוד ַוטֹאֶמר ֵאָליו ַחי-ַוִטְקָרא ָאִכיש ֶאל ו{ ס} . ְבִרְבבָֹתו

ְוַעָתה  ז . טֹוב ָאָתה-ַהטֹום ַהֶזה וְבֵעיֵני ַהְןָרִנים לֹא-ָמָצאִתי ְבָך ָרָעה ִמטֹום בֲֹאָך ֵאַלי ַעד-ַבַםֲחֶנה ִכי לֹא

ָאִכיש ִכי ֶמה ָעִשיִתי -ַוטֹאֶמר ָדִוד ֶאל ח{ ס} . ָרע ְבֵעיֵני ַסְרֵני ְפִלְשִתיםַתֲעֶשה -שוב ְוֵלְך ְבָשלֹום ְולֹא

ְלַחְמִתי ְבאְֹיֵבי ֲאדִֹני ִכי לֹא ָאבֹוא ְונִ  ָםָצאָת ְבַעְבְדָך ִמטֹום ֲאֶשר ָהִייִתי ְלָפֶניָך ַעד ַהטֹום ַהֶזה -וַמה

ִתים ָדִוד ָיַדְעִתי ִכי טֹוב ַאָתה ְבֵעיַני ְכַמְלַאְך ֱאלִֹהים ַאְך ָשֵרי ְפִלְש -ַוַטַען ָאִכיש ַוטֹאֶמר ֶאל ט . ַהֶםֶלְך 

ָבאו ִאָתְך ְוִהְשַכְמֶתם -ְוַעָתה ַהְשֵכם ַבבֶֹקר ְוַעְבֵדי ֲאדֶֹניָך ֲאֶשר י . ו ַבִםְלָחָמהַיֲעֶלה ִעָםנ-ָאְמרו לֹא

 ֶאֶרץ ְנִלְשִתים וְפִלְשִתים-בֶֹקר ָלשוב ֶאלַוַטְשֵכם ָדִוד הוא ַוֲאָנָשיו ָלֶלֶכת בַ  יא . ַבבֶֹקר ְואֹור ָלֶכם ָוֵלכו

{  ס} . ָעלו ִיְזְרֶעאל

 

javascript:openWin(%22/comment/t08a29_1.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_1.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_2.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_3.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_4.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_4.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_5.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_6.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_7.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_8.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_9.htm%22)
javascript:openWin(%22/comment/t08a29_10.htm%22)


 28 

    גלבועגלבוע: : 55סרטון סרטון 

    1515שאלה שאלה 

. על הגלבוע םיהונתן נהרגו בקרב נגד פלשתיבנו ו שאול

 

 ?הזה מה היו שמות בניו הנוספים של שאול שנהרגו בקרב .א

? הביא את שאול ובניו לקבורה מכובדתמי דאג ל .ב

 

 

: התשוב

  אבינדב ומלכישוע אבינדב ומלכישוע   ..אא

  אנשי יבש גלעדאנשי יבש גלעד  ..בב

  

  

  

 ::שמואל א לאשמואל א לא

 ב . ר ַהִגְלבֹעַ וְפִלְשִתים ִנְלָחִמים ְבִיְשָרֵאל ַוָטֺנסו ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל ִמְנֵני ְפִלְשִתים ַוִטְנלו ֲחָלִלים ְבהַ  א

ַמְלִכישוַע ְבֵני -ֲאִביָנָדב ְוֶאת-ְיהֹוָנָתן ְוֶאת-ְשִתים ֶאתָבָניו ַוַטכו ְפלִ -ָשאול ְוֶאת-ַוַטְדְבקו ְפִלְשִתים ֶאת

 .. .ָשאול

ר ְשלֶֹשת ָבָניו נְֹפִלים ְבהַ -ָשאול ְוֶאת-ַהֲחָלִלים ַוִטְמְצאו ֶאת-ַוְיִהי ִמָםֳחָרת ַוָטבֹאו ְפִלְשִתים ְלַפֵשט ֶאת ח

ם ְנִלְשִתים ָסִביב ְלַבֵ ר ֵבית ֲעַצֵביהֶ -ֵכָליו ַוְיַשְלחו ְבֶאֶרץ-ַוַטְפִשטו ֶאת רֹאשֹו-ַוִטְכְרתו ֶאת ט . ַהִגְלבֹעַ 

ֵבי ַוִטְשְמעו ֵאָליו יְֹש  יא . ְגִוָטתֹו ָתְקעו ְבחֹוַמת ֵבית ָשן-ֵכָליו ֵבית ַעְשָתרֹות ְוֶאת-ַוָטִשימו ֶאת י . ָהָעם-ְוֶאת

ְגִוַטת -ַהַלְיָלה ַוִטְקחו ֶאת-ִאיש ַחִיל ַוֵטְלכו ָכל-ַוָטקומו ָכל יב . ָעשו ְפִלְשִתים ְלָשאול-ד ֵאת ֲאֶשרָיֵביש ִגְלעָ 

ם ַעְצמֵֹתיהֶ -ַוִטְקחו ֶאת יג . ָשאול ְוֵאת ְגִוטֹת ָבָניו ֵמחֹוַמת ֵבית ָשן ַוָטבֹאו ָיֵבָשה ַוִטְשְרפו אָֹתם ָשם

 .ָהֶאֶשל ְבָיֵבָשה ַוָטֺצמו ִשְבַעת ָיִמים-ַוִטְקְברו ַתַחת
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ִלי ֵאֶשת -ַבְעשו "...  .שאול ביקש מעבדיו למצוא עבורו אישה בעלת אוב כדי לדבר עם שמואל

  ."אֹוב ְבֵעין דֹור-ת ַבֲעַלתָבָדיו ֵאָליו ִהֵמה ֵאֶש ָבה ַוטֹאְמרו עֲ -ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָשהאֹוב ְוֵאְלָכה -ַבֲעַלת

 

 ?שהועלה באוב שמואל בעתמה לבש  .א

? גיב שאול למראה שמואלהכיצד  .ב

 

 

: תשובה

  מעילמעיל  ..אא

  . ְשמוֵאל הוא ַוִטעֹד ַאַנִים ַאְרָצה ַוִטְשָתחו-ַוֵטַדע ָשאול ִכי/ / שתחווהשתחווההה  ..בב

  

  

  

 ::כחכח  שמואל אשמואל א

ְשמוֵאל -ַוֵתֶרא ָהִאָשה ֶאת יב . ִלי-ְשמוֵאל ַהֲעִלי-ָלְך ַוטֹאֶמר ֶאת-ִמי ַאֲעֶלה-ה ֶאתַותֹאֶמר ָהִאָש  יא

ַוטֹאֶמר ָלה ַהֶםֶלְך  יג . ָשאול ֵלאמֹר ָלָםה ִרִםיָתִני ְוַאָתה ָשאול-ַוִתְזַעק ְבקֹול ָגדֹול ַותֹאֶמר ָהִאָשה ֶאל

ַוטֹאֶמר ָלה  יד . ָהָאֶרץ-ָשאול ֱאלִֹהים ָרִאיִתי עִֹלים ִמן-ִאית ַותֹאֶמר ָהִאָשה ֶאלִתיְרִאי ִכי ָמה רָ -ַאל

ְשמוֵאל הוא ַוִטעֹד ַאַנִים ַאְרָצה -ָתֳארֹו ַותֹאֶמר ִאיש ָזֵקן עֶֹלה ְוהוא עֶֹטה ְמִעיל ַוֵטַדע ָשאול ִכי-ַמה

 . ַוִטְשָתחו
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. ופעלה במהירות כדי להאכילו, בעלת האוב הפצירה בשאול לאכול לפני צאתו לדרך

ם ַוִתַעח ָמאַתִים ֶלֶחם וְשַניִ ... ַוְתַמֵהר" לתת מזוןשגם פעלה במהירות כדי  אישה אחרתמסופר על 

-ה ִצֺםִקים וָמאַתִים ְדֵבִלים ַוָתֶשם ַעלְוָחֵמש ְסִאים ָקִלי וֵמָא( ֲעשויֹות)ַיִין ְוָחֵמש צֹאן עשוות -ִנְבֵלי

. "ַהֲחמִֹרים

 

 ?היא האישה המתוארתמי  .א

? למי היא מבקשת לתת את המזון .ב

 

 

: תשובה

  אביגיל אשת נבלאביגיל אשת נבל  ..אא

  ואנשיוואנשיו  לדודלדוד  ..בב

  

  

  

 ::כאכא  בבמלכים מלכים 

ְוָחֵמש ( ֲעשויֹות)צֹאן עשוות ַיִין ְוָחֵמש -ַוִתַעח ָמאַתִים ֶלֶחם וְשַנִים ִנְבֵלי( ֲאִביַגִיל)ַוְתַמֵהר אבוגיל  יח

 ַותֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברו ְלָפַני ִהְנִני יט . ַהֲחמִֹרים-ְסִאים ָקִלי וֵמָאה ִצֺםִקים וָמאַתִים ְדֵבִלים ַוָתֶשם ַעל

ֶדת ְבֵסֶתר ָהָהר ְוִהֵמה ָדִוד ַהֲחמֹור ְויֹרֶ -ְוָהָיה ִהיא רֶֹכֶבת ַעל כ . ַאֲחֵריֶכם ָבָאה וְלִאיָשה ָנָבל לֹא ִהִגיָדה

 . ַוֲאָנָשיו יְֹרִדים ִלְקָראָתה ַוִתְפגֹש אָֹתם
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גם מסופר על אישה ש במקום אחר. שאול להסתיר את זהותוכשהגיע אל בעלת האוב ביקש 

. כיסתה את ראשה בצעיף כדי שלא יכירו אותהו ,ביקשה להסתיר את זהותה

 

 ?מי היא האישה .א

? תההוממי הסתירה האישה את ז .ב

 

 

: תשובה

    תמרתמר  ..אא

  מיהודהמיהודה  ..בב

  

  

  

 ::בראשית לחבראשית לח

ִכי  ֶדֶרְך ִתְמָנָתה -לַוָתַסר ִבְגֵדי ַאְלְמנוָתה ֵמָעֶליָה ַוְתַכס ַבָסִעיף ַוִתְתַעָלף ַוֵתֶשב ְבֶפַתח ֵעיַנִים ֲאֶשר עַ  יד

 . ַוִטְרֶאָה ְיהוָדה ַוַטְחְשֶבָה ְלזֹוָנה ִכי ִכְןָתה ָנֶניהָ  טו . ִנְתָנה לֹו ְלִאָשה-ָגַדל ֵשָלה ְוִהוא לֹא-ָרֲאָתה ִכי
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 ממלכתיחידון מחוזי פומבי לבתי ספר 

  השלב השני

  משחק מחשב משחק מחשב 



... מבתים ועד מאכלים: ך"נושאים שונים בתנ משחק מחשב על

  

  

  

  

  

  

 

 .שניות 60-ביש לענות על כולן . בכל קטגוריה ארבע שאלות

  ..נקודותנקודות  55-כל תשובה נכונה תזכה את הנבחן ב-כל תשובה נכונה תזכה את הנבחן ב

  ..נקודותנקודות  2020-תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את הנבחן ב-תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את הנבחן ב
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נחלים 

1 

היכן התיישב יצחק לאחר 

שאבימלך מלך פלשתים המליץ 

 ?לו להתרחק מעמו

 16 ,בראשית כו בנחל גרר

באיזה נחל כרתו המרגלים  

?  אניםרימונים ות, אשכול ענבים

 23, במדבר יגבנחל אשכול  

היכן שחט אליהו את נביאי  

?  הבעל

 40, מלאכים א יחבנחל קישון  

 'הָהֲאֵשָרה ִמֵבית -ַוטֵֹצא ֶאת" 

 ַוִטְשרֹף ...ַנַחל-ִמחוץ ִלירוָשַלִם ֶאל

באיזה נחל נשרפה  ..." אָֹתה

?  האשרה

 6, מלאכים ב כגבנחל קדרון  

 
הרים 

2 

 4, בראשית חעל הרי אררט  ? הרים עמדה תיבת נוח על אילו

 עֵֹבר ְורוַח ְגדֹוָלה ְוָחָזק 'הְוִהֵמה " 

 ". ְמָפֵרק ָהִרים וְמַשֵבר ְסָלִעים

? בפני מי מתואר כך אלוהים

 11, מלכים א יטבפני אליהו 

 ִהָשְמרו ָלֶכם ֲעלֹות ָבָהר וְנגֹעַ " 

? על איזה הר מדובר ."ְבָקֵצהו

 12, שמות יטעל הר סיני 

לֹו ַוָטָקם -ֲאֶשר-ַוִטְבַרח הוא ְוָכל" 

ָנָניו -ַהָמָהר ַוָטֶשם ֶאת-ַוַטֲעבֹר ֶאת

נס אל עבר איזה הר    ...."ַהר

  ?יעקב כשברח מלבן

 21, בראשית לאהר גלעד  אל עבר 

 
מערות 

3 

הוא וְשֵתי --ַוֵטֶשב ַבְםָעָרה"

 ?מי מדוברעל  ."ְבנָֹתיו

 30, בראשית יטעל לוט 

 ַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף עֵֹבר" 

".  ַלןֵֹחר

 ?איזו מערה נקנתה בסכום זה

 16, בראשית כגמערת המכפלה 

 ֵמָאה ְנִביִאים ַוַטְחִביֵאם... ַוִטַעח" 

ם ֲחִמִשים ִאיש ַבְםָעָרה ְוִכְלְכלָ 

  ."ֶלֶחם ָוָמִים

? ת הנביאיםמי החביא במערה א

 4, מלכים א יח   עַֹבְדָיהו

ָוִחים ַוִטְתַחְבאו ָהָעם ַבְםָערֹות וַבחֲ " 

  ."וַבְןָלִעים וַבְסִרִחים וַבבֹרֹות

? על מי מדובר

 

הכוונה )איש ישראל על 

(  לעם ישראל

 6, שמואל א יג
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מעיינות 

 ובארות 

4 

ם ֵעין ַהַםיִ -ַעל 'הַוִטְמָצָאה ַמְלַאְך "

"  ָהַעִין ְבֶדֶרְך שור-ַבִםְדָבר ַעל

  ?על מי מדובר

 7, בראשית טזהגר  על 

ר ָשם ְבֵא -ַבָמַחל ַוִטְמְצאו... ַוַטְחְנרו" 

".  ַמִים ַחִטים

? מי חפרו ומצאו

 19, בראשית כועבדי יצחק 

.  "ְולֹו ְבֵאר ַבֲחֵצרֹו" 

?  ה באר בחצריתלמי הי

 18, ואל ב יזשמאיש בבחורים ל

ִעם  צֹאן וָבָקר וְמִריא ...ַוִטְזַבח" 

". ֵאֶצל ֵעין רֵֹגל-ֲאֶשר ֶאֶבן ַהזֶֹחֶלת

? מי הוא הזובח

 9, מלכים א א ֲאדִֹנָטהו

 
בתים / בית

5 

? היכן העמיד ירבעם את המזבח

 

 32, מלכים א יבבבית אל 

ועוד 

 7, מלכים ב כגרה לאש ?"םַהָמִשים אְֹרגֹות ָשם ָבִתי"למי  

 21, שמות אעל המיילדות  ?"ַוַטַעש ָלֶהם ָבִתים"על מי נאמר  

 11, מלכים ב ידבבית שמש ? היכן תפס יהואש את אמציהו 

 
חומה 

6 

איזו עיר הונחה גופת  ה שלבחומ

? שאול המלך

 10, שמואל א לאבחומת בית שן 

על מי השליכו פלח רכב מעל  

? החומה

 21, ואל ב יאשמעל אבימלך 

ְוַהַםִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם " 

? הוא תיאור של  ."וִמְ מֹאָלם

 22, שמות ידחציית ים סוף 

ל ֲעָבֶדיָך ֵמעַ -ַוטֹראו ַהםֹוִראים ֶאל" 

מי  ."ַהחֹוָמה ַוָטמותו ֵמַעְבֵדי ַהֶםֶלְך 

 ?זהמת בקרב ה

 24, שמואל ב יאאוריה הִחתי 



 
מגדל 

7 

-ֵמָהְלָאה ְלִמְגַדלה לֹהֳ ָא"מי נטה 

 ?"ֵעֶדר

 21, בראשית להישראל 

 4, בראשית יאמגדל בבל ? ראשו בשמיםאיזה מגדל  

ל ַהִםְגָדל ְבִיְזְרֶעא-ְוַהסֶֹפה עֵֹמד ַעל" 

..."  ַוַטְרא ֶאת

 ?ראה הצופה ימאת 

 17, מלכים ב טשפעת יהוא / את יהוא

 2, בראשית יא ֶאֶרץ ִשְנָערבִבְקָעה ְב ? היכן בנו את מגדל בבל 
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מזבח 

8 

איך קרא משה למזבח שבנה 

? במלחמת עמלק

 15, שמות יזנסי ' ה

 30, יהושע חיהושע ? מי בנה מזבח בהר עיבל 

בני ראובן ובני גד וחצי ? מי בנה מזבח בגלילות הירדן 

שבט המנשה  

 10, יהושע כב

ִלי ָבֶזה ִשְבָעה -ְבֵנה"מי ביקש  

ים חֹת ְוָהֵכן ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ָפִר ִמְזְב 

 ?"ְוִשְבָעה ֵאיִלים

 1, במדבר כגבלעם 

 
מצבה 

9 

 ַמֶסֶבת ֲאֶשר-לֹו ְבַחָטו ֶאת-ַוַטֶסב"

? עשה זאתמי ". ַהֶםֶלְך -ְבֵעֶמק

 18, שמואל ב יחאבשלום 

מי לקח את האבן אשר שם  

? מראשותיו ושם אותה למצבה

 18, בראשית כחיעקב 

 כמה מצבות בנה משה תחת ההר 

? (הר סיני)

 4, שמות כד 12

-ַהַםֵסבֹות ַוִטְכרֹת ֶאת-ְוִשַבר ֶאת" 

ְמקֹוָמם -ָהֲאֵשִרים ַוְיַמֵלא ֶאת

 ?מי עשה זאת  ."ַעְצמֹות ָאָדם

 14, מלכים ב כגיאשיהו 



 
דרך 

10 

 19, בראשית להרחל ? מי נקברה בדרך אפרתה

-כוֶדֶרְך ֲאֶשר ֵתלְ וְקָרָאהו ָאסֹון בַ " 

ֵשיָבִתי ְבָיגֹון -ָבה ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת

 ?מי אמר. "ְשאֹוָלה

 38, בראשית מביעקב 

ֶדֶרְך ֵבית ֶשֶמש -ַעל"מי הלכו  

-לֹאִבְמִסָלה ַאַחת ָהְלכו ָהלְֹך ְוָגעֹו וְ 

ִתים ָסרו ָיִמין וְשמֹאול ְוַסְרֵני ְפִלְש 

? "םהְֹלִכים ַאֲחֵריהֶ 

 12, שמואל א והפרות 

ָטבֹא ָהַלְך ַבִםְדָבר ֶדֶרְך יֹום וַ -ְוהוא" 

( ֶאָחד)ַוֵטֶשב ַתַחת רֶֹתם אחת 

 ..." ַנְפשֹו ָלמות-ַוִטְשַאל ֶאת

? מדוברמי על 

 4, מלכים א יטאליהו על 
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מלון 

11 

 'ה ַוְיִהי ַבֶדֶרְך ַבָםלֹון ַוִטְפְגֵשהו"

' את מי רצה ה  ."ש ֲהִמיתֹוַוְיַבֵע 

? להמית במלון

 24, שמות דאת בן משה / את משה

ה ַהָםלֹון ַוִמְפְתחָ -ָבאנו ֶאל-ַוְיִהי ִכי" 

ִאיש -ַאְמְתחֵֹתינו ְוִהֵמה ֶכֶסף-ֶאת

  ."ְבִפי ַאְמַתְחתֹו ַכְסֵננו

? מי מצאו את כספם במלון

 21, גבראשית מאחי יוסף 

ִמְבחֹור ת קֹוַמת ֲאָרָזיו ְוֶאְכרֹ" 

ְוָאבֹוָאה ְמלֹון ִקסֹה ַיַער  ְברָֹשיו

? מי אמר ."ַכְרִמלֹו

 23, מלכים ב יטישעיהו  

ם ִעָםֶכם ְוִהַמְחֶת , ְוַהֲעַבְרֶתם אֹוָתם" 

ָתִלינו בֹו -אֹוָתם ַבָםלֹון ֲאֶשר

מה הניחו בני ישראל   ."ַהָלְיָלה

 ?במלון

ם מן שתים עשרה אבני

הירדן 

 8, יהושע ד

 
אוהל 

12 

תֹוְך ַהַטִין ַוִטְשָכר ַוִטְתַגל ְב -ַוֵטְשְת ִמן"

? על מי מדובר  ."ָאֳהלֹה

 21 ,בראשית טנח על 

ַהָגג ַוָטבֹא -ָהאֶֹהל ַעל... ַוַטחו לְ " 

-ִנַלְגֵשי ָאִביו ְלֵעיֵני ָכל-ֶאל

הל על והאאת טו למי ִה   ."ִיְשָרֵאל

? גהג

 22, שמואל ב טזלאבשלום 

ַוַטֲחֵזק  'האֶֹהל -ֶאל ...ַוָטָנס" 

 ?מדוברמי על   ."ְבַקְרנֹות ַהִםְזֵבחַ 

  28, מלכים א ביואב על 

  ."ֶנההוא ָהָיה ֲאִבי יֵֹשב אֶֹהל וִמְק " 
? על מי מדובר

 20, בראשית דל בָ יָ 
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 ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתייםך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים""חידון התנחידון התנ

 

 

 

 שלב השאלה הזהה -שלב שלישי 

מקומות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. בחלק זה יישאלו המתמודדים שבע שאלות זהות בכתב

. ויציגו אותה לשופטים, המתמודדים יכתבו את תשובתם על לוח מחיק

 . נקודות 2-כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד ב

 .נקודות 14-תשובות נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד ב 

. שניות להשיב על השאלה 60למתמודדים יהיו לכל היותר : גבלת זמןה



 38 

שלב השאלה הזהה 

 

 ִבְקֵצה ַותֹאַכל 'ה ֵאש ָבם-ַוִתְבַער ַאנֹו ַוִטַחר 'ה ַוִטְשַמע 'ה ְבָאְזֵני ַרע ְכִמְתאְֹנִנים ָהָעם וְיִהי .1

". ַהַםֲחֶנה

? המתואר ההתרחשות מקום נקרא כיצד

 (3-1, יא מדברב) ַ ְבֵעָרה

 

...".  ָהִעיר ֵשם ַוִטְקָרא ִעיר בֶֹנה ַוְיִהי...   ַוֵתֶלד ַוַתַהר ִאְשתֹו-ֶאת ַקִין ַוֵטַדע" .2

 ?קין שבנה העיר שם היה מה

(. 17', ד בראשית) ֲחנּיְך 

 

? הנבואית השליחות אחר למלא שלא כדי יונה לברוח רצה לאן .3

 (3, א יונה) ַתְרִׁשיׁש/ ַ ְרִׁשיָׁשה

 

? יהושע נקבר היכן .4

( 30 כד יהושע) ֶסַרח-ְִֻתְמַנת

 

? לחם בית את שעזבו לאחר ְוִכְליֹון ַמְחלֹון, נעמי, אלימלך להתגורר עברו היכן .5

 (1, א רות) מּיָאב לְ ֵדי

 

". ַהַםֲחֶנה ְסִביבֹות ָשטֹוחַ  ָלֶהם ַוִטְשְטחו ֳחָמִרים ֲעָשָרה ָאַסף ַהַםְמִעיט ַהְ ָלו-ֶאת ַוַטַאְספו" .6

"..   ְמאֹד ַרָבה ַמָכה ָבָעם 'ה ַוַטְך  ָבָעם ָחָרה 'ה ְוַאף ִיָכֵרת ֶטֶרם ִשֵמיֶהם ֵבין עֹוֶדמו ַהָבָשר

? העם את הכה אלוהים שבו המקום שם מה

 (34, יא במדבר)  ַהַ ֲאָוה ִקְברּית

 

 ְוַהַםִים רֶֹאה ֲאדִֹני ַכֲאֶשר טֹוב ָהִעיר מֹוַשב ָנא-ִהֵמה ֱאִליָשע-ֶאל ָהִעיר ַאְנֵשי ַוטֹאְמרו" .7

".  ְמַשָכֶלת ְוָהָאֶרץ ָרִעים

?  מדובר עיר איזו על

( 19, ב ב מלכים) ְיִריחּי

 

"..  ְבֵעיָניו ָיְשרו ְולֹא ְשלֹמֹה לֹו-ָנַתן ֲאֶשר ֶהָעִרים-ֶאת ִלְראֹות ִמסֹר ִחיָרם ַוֵטֵצא" .8

? משלמה שקיבל רץהא לחבל חירם קרא כיצד

 (13, ט א מלכים) ָכבול ֶאֶרץ

 

? דוד בני, וִיְתְרָעם  ְשַפְטָיה, ֲאדִֹנָטה, ַאְבָשלֹום, ִכְלָאב, ַאְמנֹון נולדו היכן .9

( 5-4, ג ב שמואל) ְ ֶחְברּין
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".  ְתָמִרים ְוִשְבִעים ַמִים ֵעינֹת ֶעְשֵרה ְשֵתים ְוָשם" .01

? המקום שם מה

 (27, טו שמות) ֵאיִלָמה/ אילם

 

 

 

 

 

 

  

 

  


