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 מדינת ישראל

משרד החינוך התרבות והספורט 

 מינהל חברה ונוער
 

 

 

! ברכת שלום, ך"לכל שוחרי לימוד התנ

 

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

שעיקרה , מינהל חברה ונוער רואה לו לכבוד למלא שליחות חינוכית נעלה זו. במדינת ישראל

 ".יֹום ָוֶאְהֶיה ַׁשֲעׁשוִעים יֹום"יצירת יחס של אהבה אל ספר הספרים בלב בני הנעורים בשיטת 

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

. בקיאות וידע מקיפים מתוך שמחה והנאה

יסודיים בכך שהוא מעניק -ך בעיני תלמידי בתי הספר העל"החידון מעלה את יוקרת התנ

. מורים וחברים, הערכת הורים, לזוכים בו כבוד ויקר

בזכות מסירותם והתלהבותם של אנשי מינהל חברה ונוער במשרד הראשי ובמשרדים 

אנו בעיצומו של . הצלחנו לשתף בחידון תלמידים רבים מכל סוגי בתי הספר, המחוזיים

. ך ושקידה על לימודו"תהליך החזרת עטרה ליושנה בכל מה שנוגע להתעניינות בספר התנ

נוער חובב  –ת "ך צעירים ופעילי נח"רגון החידונים נמנים חתני תנעם סגל העוסקים בא

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

. בניסוחן ובהצגתן במהלך החידונים הפומביים, בתוכנן, והצעירה הניכרת בחיבור השאלות

 

, ב ב ר כ ה

 

יוסי לוי 
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ער מנהל מינהל חברה ונו

א "המסכם לנוער תשעך הארצי "חידון התנ

תקנון החידון וסדריו 

 

שלבי החידון 

ממלכתי חידון לנציגי מערכת החינוך הממלכתי וחידון לנציגי מערכת החינוך ה – יתקיימו שני חידונים

שלב : החידון המוקדם מורכב משני שלבים) מוקדם בכתבחידון : בכל חידון יהיו שני שלבים. דתי

. שלושה שלבים ושּבוחידון פומבי ( ולמות בנאות קדומים ושלב המבחן בכתבשאלות מצ

. אשר יעפילו לחידון העולמי בתום כל חידון יוכתרו שני זוכים

 

מבחן מוקדם  

 .מבחן בכתב ומבחן מצולם בנאות קדומים –למבחן המוקדם שני שלבים  .1

 .נקודות 30לצבור עד  אפשרבמבחן בכתב  .2

 . שעלו מהחידון הארצי המקדיםהנציגים  12משתתפים בו  .3

 6-ל אחרושאלון  ,נציגי החינוך הממלכתי 6-שאלון אחד ל: ינתנו שני שאלוניםבשלב המוקדם י .4

 . דתיממלכתי נציגי החינוך ה

תשובה נכונה מזכה את  כל. שאלות 2יישאל כל מתמודד  – במבחן המצולם בנאות קדומים .5

 .נקודות 10בשלב זה ניתן לצבור  .נקודות 5-המתמודד ב

 .נקודות 40ניתן לצבור מקסימום ( שאלות בנאות קדומים+ מבחן בכתב )במבחן המקדים  .6

 

חידון פומבי 

חידון לתלמידי החינוך הממלכתי וחידון לתלמידי החינוך  –בו בזמן  יערכו שני חידונים פומבייםי

גי החינוך בכל שלב יופנו שאלות לנצי. שלבים לושהשמורכב מכל חידון יהיה . הממלכתי דתי

בסיום השלב הראשון יעלו אל השלב השני . הממלכתי ומיד אחריהם לנציגי החינוך הממלכתי דתי

בסיום השלב השני . ארבעת המתמודדים בעלי מספר הנקודות הגבוה בכל זרם במערכת החינוך

שני  ייבחרום השלב השלישי בסיו. יעלו שלושה מתמודדים אל השלב השלישי( שלב התשבצים)

. יצגו את ישראל בחידון העולמיואלה י ,מכל זרם במערכת החינוך, דדיםהמתמו
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בעקבות סרטוני נאות קדומים , שאלות באולפן  –שלב א

ובהם נראים המתמודדים וההישגים שצברו  , הסרטונים שצולמו בנאות קדומיםזה יוצגו  שלבב .1

 . בשלב המקדים של החידון

לכל מתמודד תופנה שאלה אחת על . ופיעו בסרטוןבתום כל סרטון יוצגו למתמודדים שאלות שה .2

  .שני פרטים

 10-את הנבחן ב תשובה מלאה תזכה .נקודות 5-זכה את הנבחן בתְ על כל פרט תשובה נכונה  .3

 .נקודות

 .הגבוה מבין השישה יעפילו לשלב הבאהמשוכלל ארבעת המתמודדים שזכו בניקוד  .4

 

 

 תשבצים  –שלב ב

השאלות בזמן  4על הנבחן יהיה להשיב על . שאלות קצרות 4 ובולכל נבחן תשבץ  בשלב זה יוצג .1

 תשובות מלאות על כל. נקודות 5-כל תשובה נכונה תזכה את הנבחן ב. שניות 45קצוב של 

 בחלק זהבסך הכול אפשר לצבור  .נקודות 5עוד יזכו את הנבחן ב ,רמזיםשימוש בלא ב ,השאלות

 .מניקוד השאלהת נקודה אחגרע תן יִ ינכל רמז שי. נקודות 25

הוא יוכל לבקש לעבור לשאלה הבאה ולחזור אחר כך , אם המתמודד אינו יודע את התשובה .2

 אוטומטית את יחשוףהמחשב , אם המתמודד ענה תשובה שגויה(. במסגרת הזמן הקצוב)לשאלה 

 .ל לחזור ולענות על השאלהכוי לאוהמתמודד  ,התשובה הנכונה

  .יעפילו לשלב הבא  ארבעההגבוה מבין ההמשוכלל ד המתמודדים שזכו בניקו שלושת. 3

 

 שאלת מה הקשר –ג  שלב

   מה הקשר בין  זהותכל מתמודד יצטרך ל. פרטים שיש קשר ביניהם 3בשלב זה יוצגו למתמודדים  .1

הוא יזכה במספר רב יותר של  –ככל שימצא המתמודד את המכנה המשותף מהר יותר . פרטיםה

 .נקודות

 .הפרטים 3יעו על צג המחשב תחילת השלב יופב .2

 .שניות 60לאחר הופעת הרמזים יתחיל לפעול שעון ספירה לאחור של  מיד  .3

רמז שני , שניות 15רמז ראשון לאחר : שניות יופיע עוד רמז היכול לסייע בפתרון השאלה 15כל  .4

 . שניות  45רמז שלישי לאחר , שניות  30לאחר 
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 .השניות ייעצר הזמן 60בתום  .5

 .םמיד עם הופעת רמזים המנחה יקריא את ה –באופן אוטומטי  על המסךיעו הרמזים יופ .6

 .הזמן נעצר ונרשם, ברגע שהמתמודד עונה תשובה נכונה .7

תשובה נכונה לאחר . נקודות 25 -זכה את המתמודד בהרמזים תְ  3תשובה נכונה מיד עם הופעת   .8

זכה את ז השני תְ תשובה נכונה לאחר הרמ, נקודות 20-זכה את המתמודד ברמז אחד תְ 

 .  נקודות 10-זכה את המתמודד בהרמז השלישי תְ  תשובה נכונה לאחרו, נקודות 15-המתמודד ב

ן החידון או ככלת המתמודדים שצברו בשלב זה את מספר הנקודות הגבוה ביותר יוכרזו כחת 2  .9

 .והם יעפילו לשלב העולמי, החידון וכסגן או כסגנית החידון

 

שובר שוויון 

יכריז מנחה , מתמודדים צברו ניקוד זהה ולא תהיה הכרעה לגבי העולים לשלב הבאאם כמה 

. החידון על שאלת שובר שוויון בין המתמודדים שצברו ניקוד זהה

 .כל מתמודד יקבל זמזם לחיצה .1

 .המנחה יציג את השאלה למתמודדים .2

אם  .המתמודד אשר ילחץ ראשון על זמזם הלחיצה הוא שזכאי לענות לשאלה שהוצגה  .3

אם לחץ המתמודד על . הוא יעבור לשלב הבא –המתמודד הצליח לענות על השאלה 

 .זכות מתן התשובה למתמודד הבא –הזמזם ושגה במתן התשובה 

 

 

סדר הצגת השאלות לנבחנים 

 .סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם .1

יענה הוא ו ,בקול לפני הצגתה הפומבית ,כל נבחן את שאלתו בכתביקבל בשלב הראשון  .2

 .השאלותתמסור לנבחנים את מזכירות החידון . מיד עם הצגתה

יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר  – ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתואם  .3

 .ליד שמו, תירשמנה בטופס השיפוטהנקודות . נבחןהמגיעות להנקודות 

ויכריז על מספר , ופטיםייוועץ היושב ראש בחבריו הש – ענה הנבחן תשובה חלקיתאם  .4

 .ליד שמו, תירשמנה בטופס השיפוט הנקודות. נבחןהמגיעות להנקודות 

 0ובטופס השיפוט יירשם , יכריז היושב ראש שאין מענה – לא ענה הנבחן על השאלהאם  .5

 .ליד שם הנבחן
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חבר השופטים 

נוער )ת "וממשקיף מטעם נח שופטים משלושה, חבר השופטים מורכב מהיושב ראש .1

 .(ך"ובב תנח

 .כל נבחןקיבל והוא מכריז את מספר הנקודות ש, היושב ראש אחראי לשיפוט .2

 .היושב ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו .3

 .היושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב .4

 .יציג היושב ראש את התשובה המלאה, אם הנבחן לא ישיב תשובה מלאה, בעת הצורך .5

 .מהתשובות הוא רשאי לכבד את חבריו השופטים ואת המנחהבהצגת חלק 

כלת החידון החידון או  חתן של שמותההיושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את  .6

 .של הסגניםהארצי ו

לאחר . במהלך החידון בלבדבין שלב לשלב , אם יהיו כאלה, ן בערעוריםודיחבר השופטים  .7

 .החידון לא יקבלו השופטים ערעורים

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

 .אם יהיו כאלה, סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים

 

תפקיד המנחה 

 .מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש .1

 .מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה .2

 .פעות האמנותיותמזמין את המברכים ודואג לסדר ההו .3

 .קורא את השאלות .4

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

 .מכריז את שמות העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים .6

 .הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטיםאו  מכריז את שמות החתן .7
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תעודות ופרסים , זוכים

תעודת כדי לקבל  נו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמהבתום החידון יוזמ .1

 .השתתפות בחידון

 ך"יוכתרו חתן חידון התנ מכל מסלול חינוכי בעלי הניקוד הגבוה ביותר שני הנבחנים .2

 . הסגנים וכן יוכתרו הארצי ך"הארצי או כלת חידון התנ

בטלוויזיה  שישודרך העולמי "יעלו לשלב חידון התנ מתמודדים הזוכים בחידוןארבעת ה .3

 .בשידור ישיר ביום העצמאות

 .ובה יקבלו המשתתפים תשורות וספרים, לאחר החידון תיערך קבלת פנים .4
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א "ך לנוער תשע"חידון התנ

שאלות בעקבות הסרטונים שצולמו : שאלות באולפן –א שלב 

בנאות קדומים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים לנושא הסרטון הקשור אחת על שני פרטים אלהש בשלב זה יוצגו למתמודדים שהופיעו בסרטון

 .שצולם בנאות קדומים

  . נקודות 5-זכה את הנבחן בתְ על כל פרט תשובה נכונה 

 .נקודות 10-את הנבחן ב לשאלה תזכה תשובה מלאה
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 1' שאלה מס: ממלכתי

ַהּבֹור ". ַהּבֹור-ִמן וְַיִריֺצהו"; "ַהּבֹור-ִמן... את ַוַיֲעלו: "אדם אחד הוָעלה ָפָעַמיים מֵּ

 ?רות שמהם הוָעלהמהם הּבֹו

 

 :תשובה

 י האחים"הבור שאליו הושלך יוסף ע

ְמְשכו ַוַטֲעלו ֶאת  ים ַוטִׁ ים סֲֹחרִׁ ְדָינִׁ ים מִׁ ן-ַוַטַעְברו ֲאָנשִׁ  ( 28בראשית לז ... )ַהּבֹור -יֹוֵסף מִׁ

 

 הכלא המצרי 

ְקָרא ֶאת  ְשַלח ַנְרעֹה ַוטִׁ ןיֹוֵסף ַויְ -ַוטִׁ יֺצהו מִׁ ְמלָֹתיו ַוָטבֹא ֶאל-רִׁ  בראשית. )ַנְרעֹה-ַהּבֹור ַוְיַגַלח ַוְיַחֵלף שִׁ

 (14מא 

 

 

 2' שאלה מס: ממלכתי

 

ירוע. ציא ָפָעַמיים מים מהסלעאדם אחד הֹו  ?היכן התרחש כל אֵּ

 

 :תשובה

  קדש/ מדבר צין 

ְשָרֵאל ָכל-ַוָטבֹאו ְבֵני ְדַּבר-יִׁ ן -ָהֵעָדה מִׁ ַעח מֶֹשה ֶאת ט... צִׁ ְפֵני ה-ַוטִׁ לִׁ ָוהו 'ַהַםֶחה מִׁ לו  י . ַכֲאֶשר צִׁ ַוַטְקהִׁ

ְמעו-ַהָעָהל ֶאל-מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ֶאת ן-ְנֵני ַהָןַלע ַוטֹאֶמר ָלֶהם שִׁ ים ֲהמִׁ יא ָלֶכם -ָנא ַהםֹרִׁ ַהֶןַלע ַהֶזה נֹוצִׁ

ם ים ַוֵתְשְת ָהֵעָדה-ָידֹו ַוַטְך ֶאת-ַוָטֶרם מֶֹשה ֶאת יא . ָמיִׁ ם ַרּבִׁ ם ַוֵטְצאו ַמיִׁ יָרם ַהֶןַלע ְּבַמֵחהו ַנֲעָמיִׁ  . וְבעִׁ

( במדבר כ)

:   מסה ּומריבה/  רפידים

ְסעו ָכל א ְדַּבר-ֲעַדת ְּבֵני-ַוטִׁ םִׁ ְשָרֵאל מִׁ ין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל-יִׁ י ה-סִׁ ְשתֹת  'נִׁ ם לִׁ ים ְוֵאין ַמיִׁ ידִׁ ְרפִׁ ַוַטֲחנו ּבִׁ

יָבה  ז... ָהָעם ְקָרא ֵשם ַהָםקֹום ַמָןה וְמרִׁ ְשָרֵאל ְוַעל ַנןָֹתם ֶאת-ַעל ַוטִׁ יב ְּבֵני יִׁ  'ֵלאמֹר ֲהֵיש ה 'ה-רִׁ

ם ְרֵּבנו אִׁ ן-ְּבקִׁ  ( שמות יז) . ָאיִׁ
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 3' שאלה מס: ממלכתי

 ִהסתיים הראשון. ירעו ִּבתקופת גזיזת הצאןאסֵּפר שמואל ְמַספר על שני סכסוכים ש

 ?האירועים שנימהם . שפיכות הדמיםבו י נמנעה נשהו, ִּבשפיכות דמים

 

 :תשובה

מריבת רועי דוד עם נבל הכרְמלי  

יש ָגדֹול ְמאֹד ְולֹו צֹאן ְשלֶֹשת ב יש ְּבָמעֹון וַמֲעֵשהו ַבַכְרֶמל ְוָהאִׁ ְגזֹז ֶאת-ְואִׁ י ּבִׁ ים ַוְיהִׁ זִׁ ים ְוֶאֶלף עִׁ -ֲאָלפִׁ

יַגל  לב  ...צֹאנֹו ַּבַכְרֶמל ד ַלֲאבִׁ ְקרָ  'ָּברוְך ה ַוטֹאֶמר ָדוִׁ ְשָרֵאל ֲאֶשר ְשָלֵחְך ַהטֹום ַהֶזה לִׁ לֵֹהי יִׁ יאֱא  לג . אתִׁ

י וָברוְך ַטְעֵמְך וְברוָכה ָאְת  י לִׁ ים ְוהֵֹשַע ָידִׁ ּבֹוא ְבָדמִׁ י ַהטֹום ַהֶזה מִׁ נִׁ תִׁ (. א כה"שמ) . ֲאֶשר ְכלִׁ

  וםי אבשל"הריגת אמנון ע

ם כג ים ְלַאְבָשלֹום ְּבַבַעל ָחצֹור ֲאֶשר עִׁ ְהיו גְֹזזִׁ ים ַוטִׁ ם ָימִׁ ְשָנַתיִׁ י לִׁ ְקָרא ַאְבָשלֹום ְלָכל-ַוְיהִׁ ם ַוטִׁ ְּבֵני -ֶאְפָריִׁ

ֵמה-ַוָטבֹא ַאְבָשלֹום ֶאל כד . ַהֶםֶלְך  ים ְלַעְבֶדָך ֵיֶלְך -ַהֶםֶלְך ַוטֹאֶמר הִׁ םָנא ַהֶםֶלְך וַ -ָנא גְֹזזִׁ  . ַעְבֶדךָ -ֲעָבָדיו עִׁ

ָםְך -ַוטֹאֶמר ַאְבָשלֹום ָולֹא ֵיֶלְך  כו ... י ַוטֹאֶמר לֹו ַהֶםֶלְך ָלָםה ֵיֵלְך עִׁ ָתנו ַאְמנֹון ָאחִׁ ְפָרץ כז . ָנא אִׁ ּבֹו -ַוטִׁ

תֹו ֶאת ְשַלח אִׁ ְנָעָריו ֵלאמֹר ְראו ָנא -ָשלֹום ֶאתַוְיַצו ַאְב  כח{ ס} . ְּבֵני ַהֶםֶלְך -ַאְמנֹון ְוֵאת ָכל-ַאְבָשלֹום ַוטִׁ

י ֲאֵליֶכם ַהכו ֶאת-ְכטֹוב ֵלב ן ְוָאַמְרתִׁ ֶתם אֹתֹו ַאל-ַאְמנֹון ַּבַטיִׁ יָראו -ַאְמנֹון ַוֲהמִׁ י  תִׁ יתִׁ וִׁ י צִׁ י ָאנֹכִׁ ֲהלֹוא כִׁ

ְבֵני ְהיו לִׁ ְזקו וִׁ ל-ֶאְתֶכם חִׁ ָוה ַאְבָשלֹום ַוָטֺקמו ָכלַוַטֲעשו ַנֲעֵרי ַאְבָשלֹום ְלַאְמנֹו כט . ָחיִׁ ְּבֵני -ן ַכֲאֶשר צִׁ

יש ַעל ְרְכבו אִׁ ְרדֹו ַוָטֺנסו-ַהֶםֶלְך ַוטִׁ  (ב יג"שמ. )נִׁ

 

 4' שאלה מס: ממלכתי

ל כעֹורבים ּבְ מיהם הרועים המְ  –על מריבות בין רועי עדרים שונים  עמייםמסופר פ בתורה

 ?מריבה

 :תשובה

  לוט ירועי אברהם ורוע

י-לֹוט ַאל-ַוטֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל י וֵביֶנָך וֵבין רַֹעי וֵבין רֶֹעיָך  כִׁ יָבה ֵּבינִׁ י ְמרִׁ ים ֲאָנְחנו-ָנא ְתהִׁ ים ַאחִׁ  ֲאָנשִׁ

( 7בראשית יג )

 רועי יצחק ורועי גרר 

ם יבו רֵֹעי ְגָרר עִׁ ְצָחק ֵלאמֹר-ַוָטרִׁ ְקָרא ֵשם-רֵֹעי יִׁ ם ַוטִׁ םֹוַהְּבֵאר עֵ -ָלנו ַהָםיִׁ ְתַעְשקו עִׁ י הִׁ ַוַטְחְנרו  כא . ֶשק כִׁ

יבו ַגם ( 20בראשית כו .... )ָעֶליהָ -ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָטרִׁ
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יוסף וֶאחיו 

ְשָרֵאל ֶאל יג  מֵ -ַוטֹאֶמר יִׁ ְשֶכם ְלָכה ְוֶאְשָלֲחָך ֲאֵליֶהם ַוטֹאֶמר לֹו הִׁ ים ּבִׁ ייֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיָך רֹעִׁ  יח ... נִׁ

ְר  יתֹוַוטִׁ ְתַנְכלו אֹתֹו ַלֲהמִׁ ְקַרב ֲאֵליֶהם ַוטִׁ  (13בראשית לז . )או אֹתֹו ֵמָרחֹק וְבֶטֶרם יִׁ

ְבנות כהן ִמְדָין והרועים 

ָען ַוַטְשְק ֶאת יז ים ַוְיָגְרשום ַוָטָקם מֶֹשה ַוטֹושִׁ י ַותֹאַמְרןָ  יט ... צֹאָנם-ַוָטבֹאו ָהרֹעִׁ ְצרִׁ יש מִׁ יָלנו  אִׁ סִׁ ַטד הִׁ מִׁ

ים ְוַגם  (17שמות ב . )ַהסֹאן-ָדלֹה ָדָלה ָלנו ַוַטְשְק ֶאת-ָהרֹעִׁ
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 5' שאלה מס: ממלכתי

.   ך מספרים על מכה ְמַשֶתֶקת באמצעות סנוורים"ְשנֵּי סיפורים בתנ

? ל סיפורכַּבסנוורים ב הוכהמי 

 

:  תשובה

( ת לוטבישהתארחו בְ  המלאכיםי "הוכו ע)אנשי סדום 

ְש  י ים ֶאתַוטִׁ יאו ֶאת-ְלחו ָהֲאָנשִׁ ים -ְוֶאת יא . ַהֶדֶלת ָסָגרו-לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה ְוֶאת-ָיָדם ַוָטבִׁ ָהֲאָנשִׁ

ָעטֹן ְוַעד-ֲאֶשר ים מִׁ כו ַּבַןְנֵורִׁ ת הִׁ ְמצֹא ַהָנַתח-ֶנַתח ַהַּביִׁ ְלאו לִׁ  (11בראשית יט) .ָגדֹול ַוטִׁ

  ('ה באמצעות, אלישעי "הוכו ע) םשליחי מלך אר

יָשע ֶאל לִׁ ְתַנֵלל אֱא ְדַבר -ַהגֹוי-ָנא ֶאת-ַוטֹאַמר ַהְך  'ה-ַוֵטְרדו ֵאָליו ַוטִׁ ים כִׁ ים ַוַטֵכם ַּבַןְנֵורִׁ ַהֶזה ַּבַןְנֵורִׁ

יָשע לִׁ  (18' מלכים ב ו) .אֱא

 

 6' שאלה מס: ממלכתי

 

ביא הדבר  סיפורב. בשני סיפורים מסופר שקרה נס והשמש שינתה את מסלולה הראשון הֵּ

  .נטיית הצל אחורניתל  –שניבסיפור ה אילוו, להתארכות היום

  ?יסיםהנרע כל אחד מיאמנהיג  האיז בימי

 

: תשובה

( ורימלחמה נגד חמשת מלכי האמהשמש עצרה ב)י יהושע ימֵמ בִ 

ְש -ֶאת 'ְּביֹום ֵתת ה 'ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֺשַע ַלה יב ְפֵני ְּבֵני יִׁ י לִׁ מֹרִׁ ְשָרֵאל ֶשֶמש ְּב ָהאֱא ְבעֹון ָרֵאל ַוטֹאֶמר ְלֵעיֵני יִׁ גִׁ

דֹם ַהֶשֶמש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד יג . דֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָטלֹון עֹם גֹוי אְֹיָביו ֲהלֹא-ַוטִׁ יא ְכתוָבה ַעל-יִׁ ֵסֶפר -הִׁ

ם ְולֹא י ַהָשַמיִׁ יםָאץ ָלבֹו-ַהָטָשר ַוַטֲעמֹד ַהֶשֶמש ַּבֲחצִׁ   (12יהושע י ) .א ְכיֹום ָתמִׁ

( הצל נטה עשר מעלות אחורנית)קיה ימי חזבִ 

י ַיֲעֶשה  'הְלָך ָהאֹות ֵמֵאת -ַוטֹאֶמר ְיַשְעָיהו ֶזה ט  ֵּבר -ֶאת 'הכִׁ -םָהַלְך ַהֵסל ֶעֶשר ַמֲעלֹות אִׁ  ַהָדָבר ֲאֶשר דִׁ

ָטה י . ָישוב ֶעֶשר ַמֲעלֹות ְזקִׁ יתַוטֹאֶמר ְיחִׁ י ָישוב ַהֵסל ֲאחַֹרמִׁ ְנטֹות ֶעֶשר ַמֲעלֹות לֹא כִׁ ֶעֶשר  ו ָנֵקל ַלֵסל לִׁ

יא ֶאל יא . ַמֲעלֹות ְקָרא ְיַשְעָיהו ַהָמבִׁ יתַהֵסל ַּבַםֲעלֹות ֲאֶשר ָיְרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאחֹ-ַוָטֶשב ֶאת 'ה-ַוטִׁ -ַרמִׁ

 (9-11מלכים ב כ ) .ֶעֶשר ַמֲעלֹות
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 7' שאלה מס :ממד

? מי האנשים –אדם אחד ָאַכל ֺעַגת ְרָצִפים והאחר ֺעַגת ְשעִֹרים 

 

: תשובה

 אליהו

ְשָכב ם ַוטֹאַכל ַוֵטְשְת ַוָטָשב ַוטִׁ ים ְוַצַנַחת ָמיִׁ ֵמה ְמַרֲאשָֹתיו ֺעַגת ְרָצפִׁ (  6א יט "מל. )ַוַטֵּבט ְוהִׁ

יחזקאל 

ְשֶתה ְמשוָרה תִׁ ם ּבִׁ יא ְּבֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם ְתֺעֶגָנה ְלֵעיֵניהֶ  יב ... וַמיִׁ ים תֹאְכֶלָמה ְוהִׁ   .. םְוֺעַגת ְשעֹרִׁ

( 12-11יחזקאל ד )

 

 8' שאלה מס: ממד

 

ירועים שִהתרחשו  ירועים". ִּבְתִחַלת ְקִציר ְשעִֹרים"מסופר על ְשנֵּי אֵּ  ?מהם האֵּ

 

 :תשובה

 עמי שבו משדה מואב נרות ו

ְתחִׁ ַוָתָשב ָנעֳעמִׁ  ְשֵדי מֹוָאב ְוֵהָםה ָּבאו ֵּבית ֶלֶחם ּבִׁ ָםה ַהָשָבה מִׁ ָטה ַכָלָתה עִׁ יר י ְורות ַהםֹוֲאבִׁ ַלת ְקצִׁ

ים ( 22רות א . )ְשעֹרִׁ

 

ת בני שאול ִבידי הגבעונים עהוקעת ִשבְ 

ְפֵני ה יֺעם ָּבָהר לִׁ ים ַוטֹקִׁ ְבעֹנִׁ ְתֵנם ְּבַיד ַהגִׁ ְנלו שבע 'ַוטִׁ יֵמי ( ְוֵהָםה)ָיַחד והם ( ְשַבְעָתם)תים ַוטִׁ ֺהְמתו ּבִׁ

ים תחלת  אשֹנִׁ יר ָּברִׁ ַלת)ָקצִׁ ְתחִׁ ים( ּבִׁ יר ְשעֹרִׁ  (9ב כא "שמ. )ְקצִׁ
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 9' שאלה מס: ממד

 ,'ית הּבצא מִ ין שיֵּ יעל מע – נבואת יואל. עתיד לבואצאו לֶ שתי נבואות מספרות על מים שיֵּ 

? לאן יגיעו המים ,לפי כל אחת מהנבואות .צאו מירושליםשיֵּ  על מים חיים – נבואת זכריהו

: תשובה

 לנחל שיטים –לפי נבואת יואל 

יס ְוַהְגָבעֹות ֵתַלְכָנה ָחָלב ְוָכל ים ָעסִׁ ְחפו ֶהָהרִׁ ֵּבי-ְוָהָיה ַבטֹום ַההוא יִׁ ם וַמְעָין מִׁ יֵקי ְיהוָדה ֵיְלכו ָמיִׁ ת ֲאפִׁ
ְשָקה ֶאת 'ה יםַנַחל הַ -ֵיֵצא ְוהִׁ חִׁ  (18יואל ד ). שִׁ

 ם לים האחרוןיצילים הקדמוני וחֶ  יםציחֶ  – לפי נבואת זכריה

ם ירוָשַלִׁם ֶחְצָים ֶאל-ְָהָיה ַּבטֹום ַההוא ֵיְצאו ַמיִׁ ים מִׁ י ְוֶחְצָים ֶאל-ַחטִׁ ץ  ַהָטם ָהַאֲחרֹון -ַהָטם ַהַעְדמֹונִׁ ַּבַעיִׁ
ְהֶיה ( 8זכריה יד ) .וָבחֶֹרף יִׁ

 

 

 10לה שא: ממד

.  הגמל, "ת המדברספינַ "גם באמצעות  ֶנֶעְשָתההעברת סחורות 

והשנייה , ְנכֹאת וְצִרי ָולֹט שיירה אחת נשאה. ת גמלים שנשאו סחורותירֹויְ מסופר על שַ 

? לאן הלכה כל שיירה. ְמאֹד ְוֶאֶבן ְיָקָרה -ְּבָשִמים ְוָזָהב ַרב

: תשובה

 מצריםירדה לְ  –צרי ולט והשיירה שנשאה נכאת 

ָכל ַוֵטְשבו ְלָעד וְגַמֵליֶהם נֹ-ֶלאֱא גִׁ ים ָּבָאה מִׁ ְשְמֵעאלִׁ ֵמה אְֹרַחת יִׁ ְראו ְוהִׁ ְשאו ֵעיֵניֶהם ַוטִׁ ים ְנכֹאת ֶלֶחם ַוטִׁ ְשאִׁ

י ָולֹט ְצָרְיָמה -וְצרִׁ יד מִׁ ים ְלהֹורִׁ ( 25בראשית לז )הֹוְלכִׁ

 םירושליבאה לִ   –היקר ןזהב ואבוהשיירה שנשאה בשמים 

ים ְוָזָהב ַרב ים ְּבָשמִׁ ים נְֹשאִׁ ל ָכֵבד ְמאֹד ְגַמלִׁ ְשלֹמֹה -לְיָקָרה ַוָתבֹא ֶא  ְמאֹד ְוֶאֶבן-ַוָתבֹא ְירוָשַלְָמה ְּבַחיִׁ

ם-ַוְתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָכל  (2מלכים א י ) . ְלָבָבה-ֲאֶשר ָהָיה עִׁ
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 11' שאלה מס: ממד

  

ֶפר וב ִז ָ וכתצטווה להִ אחד  נביא ֶפר ִזָ רֹון סַ מְ נביא אחר רֹון ַּבסֵּ מיהם . 'הנכתב לפני הפר על סֵּ

 ?הנביאים

: תשובה

ֶפרוכתִהצטווה ל משה  ב ִזָכרֹון בַּסֵמ

ים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֺשַע -ֶאל 'הַוטֹאֶמר  ָכרֹון ַּבֵןֶפר ְושִׁ י מֶֹשה ְכתֹב זֹאת זִׁ ֵזֶכר ֲעָמֵלק -ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת-כִׁ

ַתחַ  םמִׁ  (14שמות יז ) ת ַהָשָמיִׁ

ֶפר ִזָכרֹון  מלאכי פר על סֵמ  ְמסַּ

ְרֵאי  ְדְּברו יִׁ יש ֶאל 'הָאז נִׁ ְרֵאי  'הֵרֵעהו ַוַטְקֵשב -אִׁ ָכרֹון ְלָפָניו ְליִׁ ָכֵתב ֵסֶפר זִׁ ְשָמע ַוטִׁ  .וְלחְֹשֵבי ְשמֹו 'הַוטִׁ

( 16מלאכי ג )

 

 

 

 12' שאלה מס: ממד

 

".  ָפִנים ְוָאחֹור"ופעם " ִמֶזה וִמֶזה"פעם  –ִמשני צדדיו של ֶחֶפץ ' הפעמיים נכְתבו ִדברי 

? מהם החָפצים

 

: תשובה

לוחות הברית 

ן  ֶפן ַוֵטֶרד מֶֹשה מִׁ ֶזה ֵהם  ָהָהר וְשֵני ֺלחֹת ָהֵעֺדת ְּבָידֹו -ַוטִׁ ֶזה ומִׁ ְשֵני ֶעְבֵריֶהם מִׁ ים מִׁ ֺלחֹת ְכֺתבִׁ

ים ( 15שמות לב ). ְכֺתבִׁ

 

צטווה לאכול המגילה שיחזקאל ה

ֵמה ֵמה-ֶאְרֶאה ְוהִׁ ַלת-ָיד ְשלוָחה ֵאָלי ְוהִׁ ים ְוָאחֹור ְוכָ . ֵסֶפר-בֹו ְמגִׁ יא ְכתוָבה ָננִׁ ְפרֹש אֹוָתה ְלָפַני ְוהִׁ תוב ַוטִׁ

י ים ָוֶהֶגה ָוהִׁ נִׁ  (9-10יחזקאל ב ). ֵאֶליָה קִׁ
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א "ך לנוער תשע"חידון התנ

שלב ב 

 תשבצים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .שאלות קצרות 4 לכל נבחן תשבץ ובו בשלב זה יוצג

. פ הכתיב המקראי"המילה נכתבת ע

. נקודות 5-תזכה את הנבחן בלכל שאלה תשובה נכונה 

 .נקודות 5-עוד לא רמזים יזכו את הנבחן בבתשובות מלאות על כל השאלות 

. נקודות 25בשלב זה אפשר לצבור 

. אחת מניקוד השאלה כל רמז שיינתן ִיגרע נקודה

 .שניות 45: הזמן
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תשבץ א ממלכתי 

 

 (4, 2) אלרָגָלה ִמישּבֵּן שנקרא על ֶשם הכבוד ש( מאוזן)  .1

כבוד  ִאי: תשובה

י :21א ד "שמ ְקָרא ַלַמַער אִׁ ְשָרֵאל ֶאל ַותִׁ טִׁ ים -ָכבֹוד ֵלאמֹר ָגָלה ָכבֹוד מִׁ לֹהִׁ ָלַקח ֲארֹון ָהאֱא הִׁ

יָש -ְוֶאל יָה ְואִׁ  . הָחמִׁ

 

 (6) דבַ ן לילה ָאבן לילה היה וּבִ ( מאונך) .2

 ִקיָקיֹון  : תשובה

ְהיֹות ֵצל ַעל-'הַוְיַמן  :6יונה ד  יָקיֹון ַוַטַעל ֵמַעל ְליֹוָנה לִׁ ים קִׁ לֹהִׁ יל לֹו ֵמָרָעתֹו -אֱא רֹאשֹו ְלַהסִׁ

ְשַמח יֹוָנה ַעל ְמָחה ְגדֹוָלה-ַוטִׁ יָקיֹון שִׁ  . ַהעִׁ

 

 (4) הבגד הראשוןֶהעלים שלה ָנָעָשה מן ( מאוזן) .3

תאנה : תשובה

ְתְנרו ֲעֵלה ְתֵאָנה וַ  :7בראשית ג  ם ֵהם ַוטִׁ י ֵעיֺרםִׁ ָנַקְחָנה ֵעיֵני ְשֵניֶהם ַוֵטְדעו כִׁ ַטֲעשו ָלֶהם ַותִׁ

 .ֲחגֹרֹת

 

 (4)ָיצאו מן היער ופגעו ַּבילדים ( מאונך. )4

  יםבִ דֺ : תשובה

ְרֵאם ַוְיַקְלֵלם ְּבֵשם ַוטִׁ  :24ב ב "מלכ ן 'הֶפן ַאֲחָריו ַוטִׁ ים מִׁ ם ֺדּבִׁ  ַהַטַער ַוְתַבַעְעָנה-ַוֵתֶצאָנה ְשַתיִׁ

ים ים וְשֵני ְיָלדִׁ  .ֵמֶהם ַאְרָּבעִׁ
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תשבץ ב ממלכתי 

 

 (5) שעורים שישהלרות ן בועז בה נת( מאונך) .1

מטפחת : תשובה

ְטַנַחת  :15רות ג  י ַהםִׁ י-ֲאֶשרַוטֹאֶמר ָהבִׁ זִׁ ְך ְוֶאחֳע ים ַוָטֶשת-ָבה ַותֹאֶחז ָּבה ַוָטָמד ֵשש-ָעַליִׁ  ְשעֹרִׁ

יר  .ָעֶליָה ַוָטבֹא ָהעִׁ

ים: כךצריך להיאכל ( מאוזן) .2  (3)ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם וַמֶעְלֶכם ְּבֶיְדֶכם , ָמְתֵניֶכם ֲחֺגרִׁ

 פסח: תשובה

ים ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם וַמֶעְלֶכם ְּבֶיְדֶכםְוָכָכה תֹאְכלו אֹתֹו ָמְת  :11שמות יב   ֵניֶכם ֲחֺגרִׁ

ָנזֹון ֶנַסח הוא לַ   .'הַוֲאַכְלֶתם אֹתֹו ְּבחִׁ

 (5) שלמה בהןלנסות את  באה מלַ ת שבא( מאונך)  .3

חידות : תשובה

ידֹותַוָתבֹא ְלנַ  'הֵשַמע ְשלֹמֹה ְלֵשם -ְשָבא שַֹמַעת ֶאת-וַמְלַכת :1א י "מל  . ןֹתֹו ְּבחִׁ

ם ִּבתו ( מאוזן. )4 ם אחות אבשלום וגם שֵּ ( 3)שֵּ

 תמר: תשובה

י ַאֲחֵרי  :27ב יד "שמ; 1ב יג "שמ הָ -ֵכן וְלַאְבָשלֹום ֶּבן-ַוְיהִׁ ד ָאחֹות ָיָפה וְשָמה ָתָמר ַוֶטאֱא ֶבָה ָדוִׁ

ד-ַאְמנֹון ֶּבן ָוְלדו ְלַאְבָשלֹום ְשלֹוָשה בָ ; ָדוִׁ ָשה ְיַפתַוטִׁ יא ָהְיָתה אִׁ ים וַבת ַאַחת וְשָמה ָתָמר הִׁ  נִׁ

 . ַמְרֶאה
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תשבץ ג ממלכתי 

 

( 6) ֲחִזיםפוסף ֲאָנִׁשים רֵּיִקים ור בשבעים  ֶ כַ שָ ( מאוזן) .1

 אבימלך: תשובה

ינו הוא...  :4-3שופטים ט  י ָאְמרו ָאחִׁ יֶמֶלְך כִׁ ָּבם ַאֲחֵרי ֲאבִׁ ְתנ ד . ַוֵטט לִׁ ים ֶכֶסף -וַוטִׁ ְבעִׁ לֹו שִׁ

ים ַוֵטְלכו ַאֲחָריו ים ופֲֹחזִׁ ים ֵריקִׁ יֶמֶלְך ֲאָנשִׁ ְשכֹר ָּבֶהם ֲאבִׁ ית ַוטִׁ ֵּבית ַּבַעל ְּברִׁ  .מִׁ

 

 (6) ענתותביא מֶ נָ ( מאונך) .2

 ירמיהו: תשובה

ְרְמָיהו ֶּבן :1ירמיהו א  ְבֵרי יִׁ ן-דִׁ ָטהו מִׁ ְלקִׁ ים ֲאֶשר ַּבֲעָנתֹות -חִׁ ןַהכֲֹהנִׁ ְנָימִׁ  .ְּבֶאֶרץ ּבִׁ

 

( 4) אטד זוכה למלוכההָ  – ל שלושָ מָ ּבַ ( מאוזן) .3

 יותם: תשובה

דו ְליֹוָתם ַוֵטֶלְך ַוַטֲעמֹד ְּברֹאש ַהר :7' שופטים ט ְקָרא ַוטֹאֶמר ָלהֶ -ַוַטגִׁ ָשא קֹולֹו ַוטִׁ ים ַוטִׁ זִׁ ם ְגרִׁ

לֹ ְשַמע ֲאֵליֶכם אֱא ְמעו ֵאַלי ַּבֲעֵלי ְשֶכם ְויִׁ יםשִׁ   .הִׁ

 

   (4) תרֶ דֶ ָאּבְ  חצויו נֶ ימָ מֵּ ( מאונך)  .3

  ירדן: תשובה

ָטהו ֶאת ח . ַהַטְרֵדן-וְשֵניֶהם ָעְמדו ַעל...   :8-7ב ב "מל ַעח ֵאלִׁ ְגלֹם ַוַטֶכה ֶאת-ַוטִׁ -ַאַדְרתֹו ַוטִׁ

ם ַוֵטָחצו ֵהָמה ָוֵהָמה ַוַטַעְברו ְשֵניֶהם ֶּבָחָרָבה  .ַהַםיִׁ
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שבץ ד ממלכתי ת

 

 

 (5) דיתדֹושְ רים חצי ַאּבדַ חה על המְ מ( מאוזן) .1

 נחמיה: תשובה

ְלשֹון :24נחמיה יג  ית ְוכִׁ ים ְלַדֵּבר ְיהודִׁ ירִׁ ית ְוֵאיָנם ַמכִׁ י ְמַדֵּבר ַאְשדֹודִׁ  .ַעם ָוָעם וְבֵניֶהם ֲחצִׁ

 

( 4) ררשר צבאו של אבימלך מלך גְ ( מאונך) .2

ל יכֹּפ: תשובה 

יכֹל ַשר :22בראשית כא  יֶמֶלְך ופִׁ וא ַוטֹאֶמר ֲאבִׁ י ָּבֵעת ַההִׁ  ַאְבָרָהם ֵלאמֹר -ְצָבאֹו ֶאל-ַוְיהִׁ

ְםָך ְּבכֹל ֲאֶשר ים עִׁ לֹהִׁ  .ַאָתה עֶֹשה-אֱא

 

( 5) א מים רעיםריפֵּ ( מאוזן) .3

  אלישע: תשובה

ם ָהֵאֶלה לֹא 'הָאַמר -ַוטֹאֶמר כֹה...   :22-21ב ב "מל י ַלַםיִׁ אתִׁ נִׁ ָשם עֹוד ָמֶות יִׁ -רִׁ ְהֶיה מִׁ

ֵּבר כב . וְמַשָכֶלת יָשע ֲאֶשר דִׁ לִׁ ְדַבר אֱא ם ַעד ַהטֹום ַהֶזה כִׁ  . ַוֵטָרפו ַהַםיִׁ

 

( 3) ָנָניו ַמְסֶוה-תן ַעלנָ ( מאונך) .4

 משה : תשובה

ֵתן ַעל :33שמות לד  ָתם ַוטִׁ ַדֵּבר אִׁ  . ָנָניו ַמְסֶוה-ַוְיַכל מֶֹשה מִׁ
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לכתי תשבץ ה ממ

 

( 4) שמו הפרטי של סֹופר ִיְרְמיהו( ןמאוז) .1

 ברוך: תשובה

ְתָנה ֶאל :32ירמיהו לו  ָלה ַאֶחֶרת ַוטִׁ ְרְמָיהו ָלַקח ְמגִׁ ְכתֹב ָעֶליָה -ָּברוְך ֶּבן-ְויִׁ ָטהו ַהןֵֹפר ַוטִׁ ֵנרִׁ

ְרְמָיהו ֵאת ָכל י יִׁ נִׁ ְבֵרי ַהֵןֶפר -מִׁ  .דִׁ

 

( 5) ולא יהודיתלדבר ארמית התבקש ( מאונך) .2

 רבשקה: תשובה

ים ֲאָנְחנו ְוַאל-ָנא ֶאל-ַרְבָשֵקה ַדֶּבר-ֶאל...  ַוטֹאֶמר  :26ב יח "מל י שְֹמעִׁ ית כִׁ -ֲעָבֶדיָך ֲאָרמִׁ

ית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶשר ַעל ָםנו ְיהודִׁ  .ַהחָֹמה-ְתַדֵּבר עִׁ

 

 ( 5) חַ רֵּ יביא קֵּ נָ ( מאוזן) .3

 אלישע: תשובה

ָשם ֵּביתוַ  :23ב ב "מל ן-ַטַעל מִׁ ים ָיְצאו מִׁ ים ְקַטמִׁ ְתַקְלסו-ֵאל ְוהוא עֶֹלה ַבֶדֶרְך וְנָערִׁ יר ַוטִׁ -ָהעִׁ

 . בֹו ַוטֹאְמרו לֹו ֲעֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה ֵקֵרחַ 

 

( 4) ְּבָיבֵָּׁשהמלך שנקבר תחת הֶאֶשל ( נךמאו) .4

 שאול: תשובה

ְקחו ֶאת :13א לא "שמ ְק -ַוטִׁ ְבַעת ָימִׁ -ְּברו ַתַחתַעְצמֵֹתיֶהם ַוטִׁ  יםָהֶאֶשל ְּבָיֵבָשה ַוָטֺצמו שִׁ

 

 

 

 

 



22 
 

 א ממדתשבץ 

 

ֶפר וְלׁשֹון ַ ְשִדים רב הסריסים שָא( מאונך)  .1  (5)ַסף ילדים כדי ללמדם סֵּ

ַנז: תשובה פְׁ  ַאשְׁ

יָסיו  : 4-3' דניאל א  ְּבנֵ  ַוטֹאֶמר ַהֶםֶלְך ְלַאְשְנַנז ַרב ָסרִׁ יא מִׁ ֶזַרע ַהְםלוָכה ְלָהבִׁ ְשָרֵאל ומִׁ י יִׁ

ן ים-ומִׁ ים ֲאֶשר ֵאין ד . ַהַנְרְתמִׁ ים ְּבָכל-ָּבֶהם ָכל-ְיָלדִׁ לִׁ ָחְכָמה -מאום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה וַמְשכִׁ

יֵני ַמָדע ַוֲאֶשר כַֹח ָּבֶהם ַלֲעמֹד ְּבֵהיַכל ַהֶםֶלְך וְלַלְםָדם ֵסֶפר וְלש יםְויְֹדֵעי ַדַעת וְמבִׁ    .ֹון ַכְשדִׁ

 

 (4)ית לחם ּבשופט מִ ( מאוזן).1

ָצן: תשובה  ִאבְׁ

ְשנֹט ַאֲחָריו ֶאת :8שופטים יב  ֵּבית ָלֶחם-ַוטִׁ ְבָצן מִׁ ְשָרֵאל אִׁ  .יִׁ

 

ָדה ָידֹובוראה איש ( מאוזן) .2  (5) ֶחֶבל מִׁ

 זכריה: תשובה

ֵמה :5זכריה ב  יש וְבָידו חֶ -ָוֶאָשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוהִׁ ָדהאִׁ  .ֶבל מִׁ

 

 (3) וא הָֹרםה הלכם מַ העיר ששֵּ ( מאונך) .3

 גזר: תשובה

יש ַוַטֵכהו ְיהֹוֺשַע ְוֶאת-ָאז ָעָלה הָֹרם ֶמֶלְך ֶגֶזר ַלְעזֹר ֶאת: 33יהושע י  י -ַעםֹו ַעד-ָלכִׁ ְלתִׁ ּבִׁ

יר ְשאִׁ יד-הִׁ  .לֹו ָשרִׁ
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תשבץ ב ממד 

 

( 6) מום שנתנה לו איאדם שאביו שינה את השֵּ ( מאוזן)  .1

 בנימין: תשובה

ְקָרא ְשמֹו ֶּבן: 18בראשית לה  י ֵמָתה ַותִׁ י ְּבֵצאת ַנְפָשה כִׁ יו ָקָרא-ַוְיהִׁ י ְוָאבִׁ ין-אֹונִׁ ְנָימִׁ  .לֹו בִׁ

 

( 7) "חלֹמותחזון וָ -לכבבין הֵּ "שמו הנוכרי של זה ש( מאונך).1

אצַּר : תשובה ְלְטשַּ  בֵמ

י: 7דניאל א  ֵטאל ֵּבְלְטַשאַסרַוָטֶשם ָלֶהם ַשר ַהָןרִׁ ים ֵשמֹות ַוָטֶשם ְלָדנִׁ  סִׁ

 

( 4) אבל הוא לא אריה, י אריהשיניו שינֵּ  (מאוזן) .2

 ארבה : תשובה

יל ֶיֶתר ַהָגָזם ָאַכל ָהַאְרֶּבה ְוֶיֶתר ָהַאְרֶּבה ָאַכל ַהָטֶלק ְוֶיֶתר ַהֶטֶלק ָאַכל :6-4יואל א  .... ֶהָחסִׁ

י י ָעצ-גֹוי ָעָלה ַעל-כִׁ יא לֹוַאְרצִׁ ֵמי ַאְרֵיה וְמַתְלעֹות ָלבִׁ ָמיו שִׁ ְסָנר שִׁ   .ום ְוֵאין מִׁ

 

י שפה ַעם ִעמְ -לא ֶאל( אונךמ) .3 ( 6) הוא שלוח י לשוןבדֵּ כוְ קֵּ

 יחזקאל  : תשובה 

ְדָבַרי ֲאֵליֶהם-ּבֹא ֶאל-ָאָדם ֶלְך -ֶּבן ַוטֹאֶמר ֵאָלי : 5-4יחזקאל ג  ַּבְרָת בִׁ ְשָרֵאל ְודִׁ י  ה . ֵּבית יִׁ כִׁ

ְבֵדי ָלשֹון ַאָתה ָשלוַח -לֹא ֶאל ְמֵקי ָשָפה ְוכִׁ ְשָרֵאל-ֶאל ַעם עִׁ  .ֵּבית יִׁ
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ג ממד תשבץ 

 

 

(  5) םיטָ עיף סלע עֵּ סְ ישב ּבִ ( מאוזן) .1

 ןשמשו: תשובה

ם: 8-7שופטים טו  ְמשֹון אִׁ ם ַתֲעשון ָכזֹאת -ַוטֹאֶמר ָלֶהם שִׁ י אִׁ י ָבֶכם ְוַאַחר-כִׁ ַעְמתִׁ  ח . ֶאְחָדל נִׁ

יף ֶסַלע ֵעיָטם-ַוַטְך אֹוָתם שֹוק ַעל ְסעִׁ  .ָיֵרְך ַמָכה ְגדֹוָלה ַוֵטֶרד ַוֵטֶשב ּבִׁ

 

 (3,2,3) ציל חלקת שדה מלאה עדשיםהִ ( מאונך).1

 ָאֵגא-ַשָמה ֶבן: תשובה

ים ַלַחטָ -ְוַאֲחָריו ַשָםה ֶבן :11ב כג "שמ ְשתִׁ י ַוֵטָאְספו ְפלִׁ יָאֵגא ָהָררִׁ ָאה ָשם ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְמלֵ -ה ַוְתהִׁ

ים ְשתִׁ ְנֵני ְפלִׁ ים ְוָהָעם ָנס מִׁ  .ֲעָדשִׁ

 ( 4) רדסיםפוַגנֹות עשה לו ( מאוזן) .2

 קהלת: תשובה

י ָבֶהם ֵעץ ָכל :5קהלת ב  ים ְוָנַטְעתִׁ י ַגמֹות וַפְרֵדסִׁ י לִׁ יתִׁ י-ָעשִׁ   .ֶנרִׁ

 

( 5) אלִיְׁשָמעֵּ -י ָּבְשַמת ַּבתאחִ ( מאונך) .3

ְנָביֹות : תשובה

ְשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות-ָּבְשַמת ַּבת-ְוֶאת  :3בראשית לו   .יִׁ
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תשבץ ד ממד 

 

 

י-ה לגרש ֶאתחָ נשלְ ( מאונך)  .1 וִׁ י ואת  ,ַהחִׁ י לפני בני ישראלאת ַהְכַנֲענִׁ תִׁ  (4) ַהחִׁ

 צרעה: תשובה

י ֶאת :28שמות כג  ְרָעה ְלָפֶניָך ְוֵגְר -ְוָשַלְחתִׁ י ֶאת-ָשה ֶאתַהסִׁ וִׁ י ְוֶאת-ַהחִׁ ְלָפֶניךָ -ַהְכַנֲענִׁ י מִׁ תִׁ  .ַהחִׁ

 

יכי קונֵּן ואמר ( מאוזן) .2 ( 4)ַקִיץ -ָהיִיִתי ְ ָאְספֵּ

 מיכה: תשובה

י ְכָאְסֵני :1מיכה ז  יתִׁ י ָהיִׁ י כִׁ יר ֵאין-ַאְלַלי לִׁ ץ ְכעְֹללֹת ָּבצִׁ ְוָתה -ַקיִׁ כוָרה אִׁ כֹול ּבִׁ ֶאְשכֹול ֶלאֱא

 .יַנְפשִׁ 

 

ים ָּבַאָםה ומעופפת באורך ( מאונך).2 ( 4) רוחב ֶעֶשר ָּבַאָםהבֶעְשרִׁ

 הלָ גִ מְ : תשובה

ים ָּבַא  :2זכריה ה  ָלה ָעָפה ָאְרָכה ֶעְשרִׁ י רֶֹאה ְמגִׁ ָםה ְוָרְחָּבה ַוטֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָתה רֶֹאה ָואַֹמר ֲאנִׁ

 .ֶעֶשר ָּבַאָםה

 

( 6) טרו מן השמים במלחמה נגד גוגמֶשם האבנים שיו( מאוזן) .3

 יש בִ גָ לְ אֶ : תשובה

יש ֵאש: 22יחזקאל לח   תֹו ְּבֶדֶבר וְבָדם ְוֶגֶשם שֹוֵטף ְוַאְבֵני ֶאְלָגבִׁ י אִׁ ְשַנְטתִׁ יר  ְונִׁ ית ַאְמטִׁ ְוָגְפרִׁ

תֹו-ֲאַגָניו ְוַעל-ָעָליו ְוַעל ים ֲאֶשר אִׁ ים ַרּבִׁ  .ַעםִׁ
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תשבץ ה ממד 

 

 

 

( 4) נרֶאה ִ דמותה' יקרה ש יסא ה אבן (מאוזן) .1

 ירסּפ: תשובה

יַע ֲאֶשר ַעל :26יחזקאל א  ַםַעל ָלָרקִׁ ֵןא ְוַעל ְדמות -רֹאָשם ְכַמְרֵאה ֶאֶבן-ומִׁ יר ְדמות כִׁ ַסנִׁ

ְלָמְעָלה ֵןא ְדמות ְכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו מִׁ  .ַהכִׁ

 

 (5) גליורַ המרכבה ונס ּבְ ירד מֵּ ( מאונך) .1

 סיסרא : תשובה

יְסָרא ְוֶאת-ֶאת 'ַוָטָהם ה :15שופטים ה  י-ָכל-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ָכל-סִׁ ְפֵני ָבָרק -ַהַםֲחֶנה ְלפִׁ ֶחֶרב לִׁ

יְסָרא ֵמַעל ַהֶםְרָכָבה ַוָטָנס ְּבַרְגָליו  .ַוֵטֶרד סִׁ

( 4) ָּבזוי ַאָתה ְמאֹד: נאמר עליו( מאוזן) .2

  ֶאדום: תשובה

דֹום ְשמוָעה ָשַמְענו ֵמֵאת  'הָאַמר ֲאדָֹני -כֹה זֹון עַֹבְדָיה חֲ  :2-1עובדיה א  ם  'הֶלאֱא יר ַּבגֹויִׁ ְוצִׁ

ְלָחָמה ם  ב . ֺשָלח קומו ְוָנקוָמה ָעֶליָה ַלםִׁ יָך ַּבגֹויִׁ ֵמה ָקטֹן ְנַתתִׁ  . ָּבזוי ַאָתה ְמאֹד הִׁ

 

 (4)ֶמַאְדַמת ישראל  עימוביקש לקחת ( מאונך) .3

 נעמן  : תשובה

ים ֲאָדָמה-ָנא ְלַעְבְדָך ַמָשא ֶצֶמד-ַוטֹאֶמר ַנֲעָמן ָולֹא ֺיַתן :17ב ה "מל  ְנָרדִׁ
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 א"ך לנוער תשע"חידון התנ

 גשלב 

 שאלת מה הקשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   מה הקשר בין  זהותכל מתמודד יצטרך ל. פרטים שיש קשר ביניהם 3בשלב זה יוצגו למתמודדים 

. פרטיםה

 .שניות 60ר הופעת הרמזים יתחיל לפעול שעון ספירה לאחור של לאח

רמז שני , שניות 15רמז ראשון לאחר : שניות יופיע עוד רמז היכול לסייע בפתרון השאלה 15כל 

. שניות  45רמז שלישי לאחר , שניות  30לאחר 

 .השניות ייעצר הזמן 60בתום 

תשובה נכונה לאחר . נקודות 25 -תמודד בזכה את המהרמזים תְ  3תשובה נכונה מיד עם הופעת 

זכה את המתמודד תשובה נכונה לאחר הרמז השני תְ , נקודות 20-זכה את המתמודד ברמז אחד תְ 

 .נקודות 10-זכה את המתמודד בהרמז השלישי תְ  תשובה נכונה לאחרו, נקודות 15-ב

ן החידון או ככלת המתמודדים שצברו בשלב זה את מספר הנקודות הגבוה ביותר יוכרזו כחת 2

 .והם יעפילו לשלב העולמי, החידון וכסגן או כסגנית החידון
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 1' שאלה מס: ממלכתי

? בהמי הדמות ששלושת הפרטים האלה קשורים 

כדים , שופר, מזבח

: הרמזים

אפוד  . 1

גת . 2

מדין . 3

 

: תשובה

גדעון 

 

ְזַּבח הַ -ְוָהַרְסָת ֶאתהרס את מזבח הבעל ובנה מזבח לה  מזבח יָך ַּבַעל ֲאֶשר ְלָאבִׁ מִׁ

ְכרֹת-ָהֲאֵשָרה ֲאֶשר-ְוֶאת ְזֵּבַח ַליהָוה  כו . ָעָליו תִׁ יָת מִׁ  (25-26שופטים ו )וָבנִׁ

י ְוָכל שופר י ַּבשֹוָפר ָאנֹכִׁ י וְתַקְעֶתם ַּבשֹוָפרֹות ַגם-ְוָתַקְעתִׁ תִׁ יבֹות -ֲאֶשר אִׁ ַאֶתם ְסבִׁ

ְדעֹון 'ַהַםֲחֶנה ַוֲאַמְרֶתם ַלה-ָכל  (18שופטים ז . )וְלגִׁ

ֵתן שֹוָפרֹות ְּבַיד-ְשלֹש-ַוַטַחץ ֶאת כדים ים ַוטִׁ יש ְשלָֹשה ָראשִׁ ים -ֵמאֹות ָהאִׁ ֺכָלם ְוַכדִׁ

ים ים ְּבתֹוְך ַהַכדִׁ דִׁ ים ְוַלנִׁ  (16שופטים ז ) ֵריקִׁ

ְדעֹון ְלֵאפֹוד ַוַטֵסג אֹותֹו  אפוד : 1רמז  ְזנו ָכלַוַטַעש אֹותֹו גִׁ ירֹו ְּבָעְפָרה ַוטִׁ ְשָרֵאל ַאֲחָריו ָש -ְבעִׁ ם יִׁ

ְדעֹון וְלֵביתֹו ְלמֹוֵקש י ְלגִׁ  (27שופטים ח ) ַוְיהִׁ

ְדָין גת: 2רמז  ְנֵני מִׁ יס מִׁ ים ַּבַגת ְלָהנִׁ חִׁ ְדעֹון ְּבנֹו חֵֹבט חִׁ  (11שופטים ו ) .ְוגִׁ

ְש -ַוטֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מדין: 3רמז  ְדעֹון ּבִׁ י אֶ גִׁ יַע ֶאְתֶכם ְוָנַתתִׁ ים אֹושִׁ יש ַהְמַלְקקִׁ ְדָין -תלֹש ֵמאֹות ָהאִׁ מִׁ

ְמקֹמֹו-ְּבָיֶדָך ְוָכל יש לִׁ  (7שופטים ז ) .ָהָעם ֵיְלכו אִׁ
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 2' שאלה מס: ממלכתי

ירוע ששלושת הפרטים האלה קשורים  ? בומהו האֵּ

שֹוק , גג, פך שמן

: הרמזים

אותות  . 1

רבע ֶשֶקל כסף . 2

נות אתו. 3

 

: תשובה

המלכת שאול 

 

ַעח ְשמוֵאל ֶאת פך שמן צֹק ַעל-ַוטִׁ ָשֵקהו ַוטֹאֶמר הֲ -ַנְך ַהֶשֶמן ַוטִׁ לֹוא רֹאשֹו ַוטִׁ

י יד-ְמָשֲחָך ְיהָוה ַעל-כִׁ  ( 1א י "שמ) ַנֲחָלתֹו ְלָנגִׁ

שמואל מדבר עם שאול על הגג  גג

ְקָרא ְשמוֵאל ֶאל  (26א ט "שמ) ( הַהָגגָ )ָשאול הגג -ַוטִׁ

ְפֵני  ַהשֹוק ְוֶהָעֶליָה ַוָטֶשם-ַוָטֶרם ַהַחָּבח ֶאת: נתנה לשאול מהזבח שוק לִׁ

 (24א ט :"שמ) ָשאול

י תבאינה  אותות : 1רמז  ְמָצא ֲעֵשה ְלָך ֲאֶשר תִׁ  ָהאֹתֹות ָהֵאֶלה ָלְך ( ָתבֹאָנה)ְוָהָיה כִׁ

ָםְך  ים עִׁ לֹהִׁ י ָהאֱא  (7א י "שמ. )ָיֶדָך כִׁ

י ֶרַבע ֶש -ַוטֶֹסף ַהַמַער ַלֲענֹות ֶאת רבע שקל כסף: 2רמז  ְמָצא ְבָידִׁ ֵמה נִׁ ֶקל ָשאול ַוטֹאֶמר הִׁ

ים לֹהִׁ יש ָהאֱא י ְלאִׁ  (8א ט "שמ)... ָכֶסף ְוָנַתתִׁ

י ָשאול אתונות: 3רמז  יש ֲאבִׁ  (3א ט "שמ) ַותֹאַבְדָנה ָהֲאתֹנֹות ְלקִׁ
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  3' שאלה מס: ממלכתי

? בומהו המקום ששלושת הפרטים האלה קשורים 

ימים  7, פסח, אבנים 12

: הרמזים

חידוש המלוכה  . 1

ברית מילה . 2

 ֶהֶרג ָאָגג. 3

 

: תשובה

ִגלגל 

 

ים ָהֵאֶלה ֲאֶש הוקמו כמצבה בגלגל   אבנים 12 ר ָלְקחו ְוֵאת ְשֵתים ֶעְשֵרה ָהֲאָבנִׁ

ן ים ְיהֹוֺשַע ּבַ -מִׁ ְלָגלַהַטְרֵדן ֵהקִׁ  (20יהושע ד ) .גִׁ

ְלָגל ַוַטֲעש-ַוַטֲחנו ְבֵנינעשה בגלגל לאחר הכניסה לארץ  פסח  ְשָרֵאל ַּבגִׁ ו יִׁ

יחֹו-ֶאת יהושע ה ) . ַהֶנַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָשר יֹום ַלחֶֹדש ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבֹות ְירִׁ

10) 

ֵמהְוָיַרְד ימים צריך שאול לחכות לשמואל בגלגל  7 ימים 7 ְלָגל ְוהִׁ  ָת ְלָפַני ַהגִׁ

י ְבַעת ָימִׁ ים שִׁ ְבֵחי ְשָלמִׁ ְזּבַֹח זִׁ י יֵֹרד ֵאֶליָך ְלַהֲעלֹות עֹלֹות לִׁ ם תֹוֵחל ָאנֹכִׁ

י ְלָך ֵאת ֲאֶשר ַתֲעֶשה-ַעד י ֵאֶליָך ְוהֹוַדְעתִׁ  (8יג  א"שמ) .ּבֹואִׁ

ְלָגל וְנַחֵדש ָשם ַהְםלוָכהָהָעם לְ -ַוטֹאֶמר ְשמוֵאל ֶאל חידוש מלכות שאול : 1רמז   א"מש). כו ְוֵנְלָכה ַהגִׁ

 (14יא 

לאחר הכניסה לארץ  ברית מילה: 2רמז 

י ַכֲאֶשר םֹול ַוֵטְשבו ַתְחָתם ַּבַםֲחֶנה ַעד ֲחיֹוָת -ַתםו ָכל-ַוְיהִׁ . םַהגֹוי ְלהִׁ

י ֶאת-ַוטֹאֶמר ה ֶאל ט ְקָראֶחְר -ְיהֹוֺשַע ַהטֹום ַגלֹותִׁ ם ֵמֲעֵליֶכם ַוטִׁ ְצַריִׁ  ַנת מִׁ

ְלָגל ַעד ַהטֹום ַהֶזה  (9-8יהושע ה ) .ֵשם ַהָםקֹום ַההוא גִׁ

ְלָגל-ַוְיַשֵןף ְשמוֵאל ֶאת הרג אגג: 3רמז  ְפֵני ְיהָוה ַּבגִׁ  (33טו  א"שמ) .ֲאָגג לִׁ
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 4' שאלה מס: ממד

? בהמי הדמות ששלושת הפרטים האלה קשורים 

  7, אש ,ארמון

: הרמזים

ֶמֶלך . 1

ִתרָצה  . 2

מחצית הרכב . 3

 

: תשובה

זמרי 

 

ארמון  

 

שרף את הארמון על עצמו לאחר שהעיר נלכדה 

י י כִׁ ְמרִׁ ְראֹות זִׁ י כִׁ יר ַוָטבֹא ֶאל-ַוְיהִׁ ְלְכָדה ָהעִׁ ַהֶםֶלְך -ַאְרמֹון ֵּבית-נִׁ

ְשרֹף ָעָליו ֶאת  אש (18א טז  א"מל) ֶמֶלְך ָּבֵאש ַוָטמֹת-ֵּבית-ַוטִׁ

ים ָוֶשַבע ָשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהו ימים 7מלך  7 ְשַנת ֶעְשרִׁ ָדה ָמַלְך ּבִׁ

ים ַעל ְרָצה ְוָהָעם חֹנִׁ ים ְּבתִׁ ְבַעת ָימִׁ י שִׁ ְמרִׁ ְשתִׁ -זִׁ ְּבתֹון ֲאֶשר ַלְנלִׁ  יםגִׁ

 (15א טז "מל)

ים מלך  מלך : 1רמז  ְבַעת ָימִׁ י שִׁ ְמרִׁ  (15א טז "מל)ָמַלְך זִׁ

י  המקום בו התרחש הסיפור תרצה: 2רמז  ְמרִׁ ְקשֹר ָעָליו ַעְבדֹו זִׁ ְוהוא ... ַוטִׁ

ְרָצה  (9א טז "מל) .ְבתִׁ

י ַשר ַמ זימרי היה שר מחצית הרכב  מחצית הרכב: 3רמז  ְמרִׁ ְקשֹר ָעָליו ַעְבדֹו זִׁ ית ַוטִׁ ֲחצִׁ

כֹור ֵּבית ַאְרָצא אֲ  ְרָצה שֶֹתה שִׁ ת -ֶשר ַעלָהָרֶכב ְוהוא ְבתִׁ ַהַּביִׁ

ְרָצה  (9טז  א"מל) .ְּבתִׁ
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  5' שאלה מס: ממד

? בומהו המקום ששלושת הפרטים האלה קשורים 

היכל , כרם, ןיִ עַ 

: הרמזים

ביקור חולים . 1

אחינועם . 2

מֹות איזבל . 3

 

: תשובה

יזרעאל 

ים ֶאתהעין אשר ביזרעאל  עין  ְשתִׁ ְקְּבצו ְפלִׁ ְשָרֵאל ַמֲחֵניֶהם ֲאפֵ -ָכל-ַוטִׁ ָקה ְויִׁ

ְזְרֶעאל ן ֲאֶשר ְּביִׁ ים ַּבַעיִׁ  (1א כט "שמ) . חֹנִׁ

יכרם נבות  כרם ְזְרֵעאלִׁ ים ָהֵאֶלה ֶכֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהטִׁ י ַאַחר ַהְדָברִׁ ֲאֶשר  ַוְיהִׁ

ְזְרֶעאל ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶלְך שְֹמרֹון  (1א כא "מל) . ְּביִׁ

י ַאחַ היכל אחאב  היכל  יַוְיהִׁ ְזְרֵעאלִׁ ים ָהֵאֶלה ֶכֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהטִׁ ֲאֶשר  ר ַהְדָברִׁ

ְזְרֶעאל   (1א כא "מל)ְּביִׁ

ביקור : 1רמז 

 חולים 

אחזיהו בקר את יורם 

ְראֹות ֶאת-ַוֲאַחְזָיהו ֶבן...  ַאְחָאב -יֹוָרם ֶּבן-ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהוָדה ָיַרד לִׁ

י ְזְרֶעאל כִׁ  (29ב ח "מל) .חֶֹלה הוא-ְּביִׁ

ְהֶייָן ַגם-ְוֶאת אשת דוד מיזרעאל אחינועם: 2רמז  ְזְרֶעאל ַותִׁ טִׁ ד מִׁ ינַֹעם ָלַקח ָדוִׁ  ְשֵתיֶהן-ֲאחִׁ

ים  (43א כה "שמ) . לֹו ְלָנשִׁ

יֶזֶבל ָשְמָעה ַוָתֶשם ַּבנוְך ֵעיֶניָה ַוֵת  ל מות איזבל: 3רמז  ְזְרֶעאָלה ְואִׁ -יֶטב ֶאתַוָטבֹוא ֵיהוא יִׁ

י ְוֵיהוא ָּבא ַבָשַער ַותֹאֶמר ֲהָשלֹום זִׁ  לא . אָשה ַוַתְשֵקף ְּבַעד ַהַחלֹוןרֹ ְמרִׁ

ָשא ָפָניו ֶאל לב . הֵֹרג ֲאדָֹניו יפו ֵאלָ -ַוטִׁ י ַוַטְשקִׁ י מִׁ תִׁ י אִׁ יו ַהַחלֹון ַוטֹאֶמר מִׁ

ים יסִׁ ם ְשלָֹשה ָסרִׁ ְמטוהָ )ַוטֹאֶמר שמטהו  לג . ְשַניִׁ ָדָמ ( שִׁ ז מִׁ ְשְמטוָה ַוטִׁ ה ַוטִׁ

יר ְוֶאל-ֶאל ְרְמֶסָמה-ַהעִׁ ים ַוטִׁ ( 30-37ב ט "מל). ַהןוסִׁ
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 6' שאלה מס: ממד

? בהמי הדמות ששלושת הפרטים האלה קשורים 

  42, ספרים, שר

: הרמזים

שופר . 1

ֶמֶלך . 2

שיגעון . 3

 

: תשובה

יהוא 

 

י ֵאֶליָך ַהָשר ַוטֹאֶמר ֵיהוא ֶא ַוטֹאֶמר דָ  רי יהורם מלך ישראל מש שר י -לָבר לִׁ מִׁ

ֺכָלנו ַוטֹאֶמר ֵאֶליָך ַהָשר  (4ב ט "מל) .מִׁ

ְשַלח שְֹמרֹון ֶאל ספרים  ים ַוטִׁ ְכתֹב ֵיהוא ְסָפרִׁ ים ְוֶאל-ַוטִׁ ְזְרֶעאל ַהְזֵקנִׁ ים -ָשֵרי יִׁ ָהאְֹמנִׁ

 (1ב י "מל) ַאְחָאב ֵלאמֹר

יה אחי אחז 42הרג את  42

י ַאֶתם ַוטֹאְמרו ֲאֵחי-ֲאֵחי ֲאַחְזָיהו ֶמֶלְך -ְוֵיהוא ָמָצא ֶאת  ְיהוָדה ַוטֹאֶמר מִׁ

ְשלֹום ְּבֵני יָרה-ֲאַחְזָיהו ֲאַנְחנו ַוֵמֶרד לִׁ ְפשום  יד . ַהֶםֶלְך וְבֵני ַהְגבִׁ ַוטֹאֶמר תִׁ
ְשָחטום ֶאל ים ַוטִׁ ְתְנשום ַחטִׁ ים ַוטִׁ יש-ֵּביתּבֹור -ַחטִׁ ם אִׁ ים וְשַניִׁ  ֵעֶקד ַאְרָּבעִׁ

יש ֵמֶהם-ְולֹא יר אִׁ ְשאִׁ  (13-14ב י "מל) .הִׁ

 מלך מלך : 1רמז 

ימו ַתְחָתיו ֶאל... ֶגֶרם ַהַםֲעלֹות: 2רמז   (13ב ט "מל)ַוטֹאְמרו ָמַלְך ֵיהוא ...  ֶגֶרם ַהַםֲעלֹות-ַוָטשִׁ

ְנָהגאופייה של רכיבת יהוא  שיגעון: 3רמז  ָגעֹון יִׁ י ְבשִׁ  (20ב ט "מל) .כִׁ

 

 


