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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
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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

 

 

 

סדר הצגת השאלות לנבחנים 

 

, נבחן כל ליד, ןהשולח 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 נבחןה 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 עלו 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 מחוזה 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
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 .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

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

 .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 עד נוספות שאלות הנבחנים שני יישאלו, והרביעי השלישי

 .ופרסים המתאימה התעודה תוענק מהזוכים אחד לכל .4

.הארצי ך"התנ בחידון המחוז את ייצגו הזוכים שלושת .5
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 ד "בס

א "ך המחוזי לבתי ספר ממלכתיים דתיים תשע"חידון התנ

החידון המוקדם 

___________________ : שם הנבחן

' דק 45: משך הבחינה

ך המחוזי "החומר לחידון התנ

פרקים  :יהושע ;לב, כז, כה–כ ,יז–פרקים י :במדבר; לד–לא ,כד–פרקים א: שמות; כל הספר :ראשיתב

כל  :לכים אמ; כל הספר :שמואל ב; כל הספר :שמואל א; כל הספר :שופטים; כד–כב, יח–יז, יד, יא–א

; מג–וכ, ב–פרקים א :ירמיה; נו–מט, מה–מ, יב–ח, ב–פרקים א :ישעיה; כל הספר :מלכים ב; הספר

 יג–ח ,ה–פרקים א :נחמיה; י, ט, ז, ג, פרקים א :עזרא; כא–פרקים י :משלי;כל הספר: עמוס

 1' שאלה מס

ים  רְק " ּוִׁש אתר עַה י לְק טִׁש עָר א במִׁש ְק צֵא י תֵא אִׁש ִׁש ה מֵא י תתרָר ינב  ִׁש זִׁש אֲא י הַה לַה י אֵא אבּוִׁש י בלְק ּוִׁש י עַה לַה יבב אֵא קְק ִׁש יעַה הַה "  ִׁש

 ?מי אמר

 שלמה  .א

 ירמיהו .ב

 עמוס .ג

  ישעיהו .ד

 

 2' שאלה מס

קְק ֶאת" ם וַה ַה ְק יִׁש ֶמת מַה חֵא א ֶאת הַה לֵא מַה ֶלךְק וַה ְק ם וַה ֵא יִׁש ר מָר אֵא ֶרא בְק יֶניהָר וַה ֵא ים ֶאת עֵא ח ֱאלֹהִׁש קַה פְק ..." וַהיִׁש

 ?על מי נאמר

 על הגר .א

 על רבקה  .ב

 על רחל  .ג

 על יעל .ד

 

 3' שאלה מס

רְק " ֶשר גַה ם הָר ֶרץ אֲא עִׁש י וְק דִׁש ּוָר עֲאֶשה עִׁש ךָר  ַה מְק י עִׁש יתִׁש שִׁש ֶשר עָר ֶחֶסד אֲא ה ַה ה בָר  " ָר

? מי אמר

דוד       .א

 יהונתן  .ב

יתרו   .ג

 אבימלך  .ד
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 4' שאלה מס

ֶזה"...  ר הַה בָר דָר עֲאשתת  ַה ל לַה אֵא רָר שְק ל יִׁש כָר ם וְק יִׁש וִׁש לְק ים הַה נִׁש י הַה ֹהֲא רֵא ע ֶאת שָר בַה " וַהיַה ְק

 ?    על מי נאמר

 על יהוידע הכהן .א

 על זרובבל בן שאלתיאל  .ב

 על עזרא  .ג

 על נחמיה  .ד

 

 

 5' שאלה מס

ֶ םוְק ֶ ם אִׁש " שְק פַה ֶ ר  ְק יֶכם אֲא רֵא עָר בב בְק יֶכם ב ְק לֵא כְק מב בִׁש שִׁש ֶ ֶמן וְק ץ וְק יִׁש קַה ן וְק יִׁש פב יַה " סְק

 ?מי אמר

 נחמיה .א

 גדליה .ב

 יהוא .ג

 יואב .ד

 

 

 6' שאלה מס

י לֹא יַהעֲאֶשה" ים 'ה  ִׁש יאִׁש בִׁש נְק יו הַה דָר ה סתדת ֶאל עֲאבָר ם  ָרלָר י אִׁש ר  ִׁש בָר  "דָר

 ?מי אמר

 עמוס .א

 ירמיהו  .ב

 נתן  .ג

 עלי  .ד

 

 

 7 'שאלה מס

:  השלם את הפסוק

ֶרב" רתת חָר קְק דְק מַה  יֵא  בתֶטה  ְק

 "אֵֹטם ְשָפָתיו ָנבֹון .א

 "וְטהִֹרים ִאְמֵרי נַֹעם .ב

 "וְכִלי ְיָקר ִשְפֵתי ָדַעת .ג

 "וְלׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרֵןא .ד
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 8' שאלה מס

ֶמרמי השיב למלך ישראל  ים צָר ילִׁש ים במֵא ה ֶאֶלף אֵא רִׁש  ?מֵא ה ֶאֶלף  ָר

 נבל הכרמלי  .א

 זאל מלך ארם ח .ב

 מישע מלך מואב  .ג

 חירם מלך צור  .ד

 

 

 9' שאלה מס

בֶֹקר" ינב וַהיָרקבמב בַה ּות וַהיָרלִׁש ֶשר עִׁש ים אֲא נָרשִׁש אֲא הָר שְק ב הבא וְק לב וַהיִׁש  "וַהיֹאכְק

 ?על מי נאמר

 ואנשיו על עבד אברהם .א

 אבנר ואנשיועל  .ב

אבימלך ואנשיו  על  .ג

 על בלעם ושרי מואב  .ד

 

 

 10' שאלה מס

חִׁש " ל נָרא תְק עָר נב ֶאל  ִׁש עֲאדֵא ל בַה לֵא עַה תְק הִׁש ֶניךָר וְק פָר נב לְק זֹאת 'הנָרתֵא ית הַה רִׁש אֵא שְק ל הַה ד  ָר עַה " ֱאלֶֹהיךָר בְק

 ?למי נאמר

 לישעיהו  .א

 לאלישע .ב

 לירמיהו  .ג

 לעזרא  .ד

 

 

 11' שאלה מס

שת" ת נַהפְק חַה שת תַה יֶכם נַהפְק דֵא ל יְק יא עַה בִׁש י מֵא נִׁש ֶשר אֲא ים אֲא נָרשִׁש אֲא ן הָר ט מִׁש לֵא מָר ֶשר יִׁש יש אֲא אִׁש  "הָר

 ?מי אמר

ם אבשלו .א

 אבימלך .ב

 גדעון  .ג

 יהוא  .ד
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 12' שאלה מס

ל ֶאת ס" אֵא רָר שְק נֵאי יִׁש פְק ים לִׁש לִׁש לָר ם חֲא ן ֶאת  ֻּלָר י נֹתֵא נֹכִׁש זֹאת  ְק ת הַה עֵא ר  ָר חָר י מָר נֵאיֶהם  ִׁש עְק א מִׁש ירָר יֶהם ל  ִׁש ר  בסֵא פֵא עַה  ְק

אֵא  רֹף בָר שְק יֶהם  ִׁש בֹתֵא רְק ְק ֶאת מַה  "וְק

 ?למי נאמר

דוד  ל .א

 יהושעל .ב

 לאחאב .ג

 לברק בן אבינועם  .ד

 

 

 13' אלה מסש

י " נִׁש חֵא פָר י 'הוַהיִׁש לַה ףֹאן וַהיֹאֶמר אֵא י הַה רֵא ל 'ה מֵא חֲא אֵא רָר שְק י יִׁש ּוִׁש א ֶאל עַה נָרבֵא ךְק הִׁש " לֵא

 ?מי אמר

 משה  .א

 עמוס .ב

 אחיה השילוני .ג

 אלישע .ד

 

 

 14' שאלה מס

: השלם את הפסוק

ן" ֶ ן חֵא ֶכל טתב יִׁש  שֵא

 "ְוַנֲעֵוה ֵלב ִיְהֶיה ָלבוז .א

 "ְוֶדֶרְך בְֹגִדים ֵאיָתן .ב

 "ַות ְרָׁשִעים תֹאֵבדְוִתְק  .ג

 "וְלׁשֹון ַתְהֺןכֹות ִתָךֵרת .ד

 

 

 15' שאלה מס

יחב בֵא " יוכִׁש י וְק ֶחיךָר וְק ים  ֹה ֶנֶגד  חַה יֶתךָר שִׁש י בֵא לֵא אתָר מִׁש ֹל  ְק צָר ה ּוָר י מַה לַה ל  ֵא שְק ָר ֶאת  ָר שַה י מִׁש נֵאינב ִׁש  "ין שְק

 ?מי אמר

  יעקב .א

 עכן  .ב

 יואב  .ג

הנער הלוי   .ד
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 16' שאלה מס

זֹאתוַהיִׁש " בת  ַהם לָר ת לִׁש לֹא  ָר יתת וְק עֹה וַהיָרבֹא ֶאל בֵא רְק   "ֶפן עַה

 :הפסוק הזה נזכר בהקשר של מכת

 .ערוב .א

 .צפרדע .ב

 . דם .ג

 . שחין .ד

 

 

 17' שאלה מס

ם" שֹהַה ֶאֶבן הַה ח וְק דֹלַה בְק ם הַה וא טתב  ָר הִׁש ב הָר ֶרץ הַה  "בזֲאהַה

 ?על איזו ארץ מדובר

 כוש  .א

 חוילה .ב

 אופיר  .ג

 אשור .ד

 

 

 18' שאלה מס

לב" ם וַהיֹאכֵא עָר ן לָר ר וַהיִׁש ֵא שָר בָר ם הַה לָר שְק ר בִׁש קָר בָר י הַה לִׁש כְק הב בבִׁש חֵא בָר זְק ר וַהיִׁש קָר בָר ח ֶאת ֶצֶמד הַה פַה   ..."וַהיִׁש

 ?מי נאמר על

 שאולעל  .א

 לישעעל א .ב

האיש הלוי על  .ג

 גדעוןעל  .ד

 

 

 19' שאלה מס

ם " יִׁש מַה שָר בתֶנה בַה יו הַה עֲאלתתָר פֹמַה ּה הַה דָר סָר ל ֶאֶרץ יְק תת עַה גֻּדָר נֵאי הָר ֶרץוַהאֲא ל עְק ם עַה כֵא עְק יָרם וַהיִׁש ְק י הַה מֵא א לְק " רֵא

 ?מי אמר

 ישעיהו .א

 ירמיהו  .ב

 עמוס .ג

 דוד .ד
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 20' שאלה מס

נָרה" ה  ָר רֵא מֶֹנה ֶעשְק חֻּ ְק ָר  ...ֶבן  ְק ּות נְק ם אִׁש ם וְק ֵא לָר ירב ָר ךְק בִׁש לַה ים מָר דָר ִׁש ה חֳח לֹ ָר כת ב ְק לְק מָר ן בְק נָרתָר ת ֶאלְק א בַה

ם לָר ירב ָר  "מִׁש

?   על מי נאמר

יהויכין  על .א

על יהויקים   .ב

על אמון   .ג

על יהואחז  .ד

 

 

 21' שאלה מס

יתם" זֹאת הַה את הַה טָר חַה ה הַה תָר יְק ה הָר ּוָר אב בַה עב ברְק ם בדְק עָר נתת הָר לֹם  ֹל עִׁש  " ֹ ב הֲא

 ?מי אמר

 שאול .א

 שמואל .ב

אליהו  .ג

יהושע  .ד

 

 

 22' שאלה מס

י " ם נָרקִׁש י דָר י  ִׁש ים  ֶ ם אֹתִׁש תִׁש מִׁש ם מְק י אִׁש עב  ִׁש דְק זֹאתיָרדֹעַה  ֵא יר הַה עִׁש ֶאל הָר יֶכם וְק ים עֲאלֵא נִׁש "  ֶ ם נֹתְק

? מי אמר

שבע בן בכרי   .א

ירמיה הנביא   .ב

מיכיהו בן ימלה   .ג

 נבות היזרעאלי .ד

 

 

 23' שאלה מס

ה" זָרקָר חֲא ךָר הַה יָרדְק ךָר הַה ָרדתל בבְק כֹחֲא יתָר בְק דִׁש ֶ ר עָר ֶּוךָר אֲא עַה ֶדיךָר וְק ם עֲאבָר הֵא  "וְק

 ?מי אמר

 יהושע .א

 שלמה  .ב

 נחמיה .ג

 חזקיהו  .ד
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 24' שאלה מס

א" י בָר נִׁש י  נָרה אֲא נִׁש יֶננב וַהאֲא ֶיֶלד אֵא ר הַה יו וַהיֹאמַה ב ֶאל ֶאחָר  "וַהיָר ָר

 ?מי אמר

ראובן   .א

 יהודה .ב

 אליאב .ג

 גיחזי .ד

 

 

 25' שאלה מס

:  השלם את הפסוק

יו" עֲאנֵאה פִׁש מַה י  בְק אִׁש ה לָר חָר מְק  שִׁש

 "וְדַבר ֶעֶצב ַיֲעֶלה ָאף .א

 "ְוִאיׁש ְתבונֹות ַיֲחִריׁש .ב

 "ֹובְוָדָבר ְבִעתֹו ַמה ח .ג

 "וִפי ְרָׁשִעים ַתְהֺןכֹות .ד

 

 

 

 !בהצלחה
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חידון מחוזי מקדים  –דף תשובות 

מספר 
שאלה 

מקור תשובה אות 

 4, ישעיה נאישעיהו ד  1

 19, בראשית כא על הגרא  2

 23, בראשית כאאבימלך ד  3

 5, עזרא יעל עזרא ג  4

 10, ירמיה מגדליה ב  5

 7, עמוס געמוס א  6

 18, משלי יבֹון ֲחָכִמים ַמְרֵןא וְלׁשד  7

 4, מלכים ב גמישע מלך מואב ג  8

 54, בראשית כדעל עבד אברהם ואנשיו א  9

 3-2, ירמיה מבלירמיהו ג  10

 24, מלכים ב ייהוא ד  11

 6, יהושע יאליהושע ב  12

 5, עמוס זעמוס ב  13

 15, משלי יגְוֶדֶרְך בְֹגִדים ֵאיָתן ב  14

 37, בראשית לאקב יעא  15

 23, שמות זדם ג  16

 12, בראשית בחוילה ב  17

 21, מלכים א יטעל אלישע ב  18

 6, עמוס טעמוס ג  19

 8, מלכים ב כד על יהויכיןא  20

 38, שמואל א ידשאול א  21

 15, ירמיה כוירמיהו הנביא ב  22

 10, נחמיה אנחמיה ג  23

 30, בראשית לזראובן א  24

 23, משלי טוְוָדָבר ְבִעתֹו ַמה חֹוב ג  25
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 א"תשע –ד "חידון מחוזי פומבי לבתי ספר ממ 

הראשון  שלבה

 

  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

 .לות הקשורות בנושא הסרטוןלאחר כל סרטון יוצגו לשלושה מתמודדים שא

 

 

 .בכל שאלה שני חלקים

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

.נקודות 16-תשובות נכונות על שני חלקי השאלה יזכו את הנבחן ב
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המלחמה בגלבוע המלחמה בגלבוע : : 11סרטון סרטון 

    11שאלה שאלה 

  ."ַוִתְקְברו אֹתֹו …ֲאֶׁשר ֲעִשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶזה ִעם ֲאדֵֹניֶכם' ְבֺרִכים ַאֶתם לה"

 .לקבורה םוהביאו שאול ולבניובירך אנשים שסיכנו את חייהם כדי לגמול חסד ל דוד המלך

 

? מי האנשים .א

? ותםקברו אהם לקחו את גופות שאול ובניו והיכן היכן מ .ב

 

 

 :תשובה

 .אנשי יבש גלעד .א

 .ם ביבשאות לקחו מחומת בית שן וקברו .ב

 

 13-9 ,לא שמואל א

ַוָטִשמו ֶאת : ת ָהָעםֶאת רֹאׁשֹו ַוַטְפִׁשיטו ֶאת ֵךָליו ַוְיַׁשְכחו ְבֶאֶרץ ְןִלְׁשִתים ָסִביב ְלַבֵ ר ֵבית ֲעַצֵביֶהם ְואֶ ַוִטְכְרתו "

 ָעד ֵאת ֲאֶׁשר ָעשֹו ְפִלְׁשִתיםִטְׁשְמעו ֵאָליו יְֹׁשֵבי ָיֵביׁש ִגלְ וַ :ֵךָליו ֵבית ַעְׁשָתרֹות ְוֶאת ְגִוָטתֹו ָתְקעו ְבחֹוַמת ֵבית ָׁשן

ה ֹוַמת ֵבית ָׁשן ַוָטבֹאו ָיֵבָׁש ְלָׁשאול ַוָטקומו ָךל ִאיׁש ַחִיל ַוֵטְלכו ָכל ַהַכְיָלה ַוִטְקחו ֶאת ְגִוַטת ָׁשאול ְוֵאת ְגִוטֹת ָבָניו ֵמח

 ַוָטבֹאו ַאְנֵׁשי ְיהוָדה"...ְקְברו ַתַחת ָהֵאֶׁשל ְבָיֵבָׁשה ַוָטֺצמו ִשְבַעת ָיִמיםַוִטְשְרפו אָֹתם ָׁשם ַוִטְקחו ֶאת ַעְצמֵֹתיֶהם ַוטִ 

ִוד  ֶאת ָׁשאול ַוִטְׁשַלח דָ ַוִטְמְׁשחו ָׁשם ֶאת ָדִוד ְלֶמֶלְך ַעל ֵבית ְיהוָדה ַוַטִגדו ְלָדִוד ֵלאמֹר ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִגְלָעד ֲאֶׁשר ָקְברו

ם ָׁשאול ֲאֶׁשר ֲעִשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶזה ִעם ֲאדֵֹניֶכם עִ ' ִכים ֶאל ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִגְלָעד ַוטֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְבֺרִכים ַאֶתם ַלהַמְלָא

ֶמת ְוַגם ָאנִֹכי ֶאעֱאֶשה ִאְתֶכם ַהחֹוָבה ַהזֹאת ֲאֶׁשר עֲ ' ַוִתְקְברו אֹתֹו ְוַעָתה ַיַעש ה ִשיֶתם ַהָדָבר ִעָלֶכם ֶחֶסד ֶואֱא

" ַהֶזה

 

 6-4 ,שמואל ב ב

ְלָעד ֵבית ְיהוָדה ַוַטִגדו ְלָדִוד ֵלאמֹר ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש גִ -ָדִוד ְלֶמֶלְך ַעל-ָׁשם ֶאת-ַוָטבֹאו ַאְנֵׁשי ְיהוָדה ַוִטְמְׁשחו

ֶתם י ָיֵביׁש ִגְלָעד ַוטֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְבֺרִכים ַאַאְנֵׁש -ַוִטְׁשַלח ָדִוד ַמְלָאִכים ֶאל ה{ ס} . ָׁשאול-ֲאֶׁשר ָקְברו ֶאת

ִעָלֶכם ֶחֶסד  'ה-ְוַעָתה ַיַעש ו . ָׁשאול ַוִתְקְברו אֹתֹו-ֲאדֵֹניֶכם ִעם-ֲאֶׁשר ֲעִשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶזה ִעם 'הלַ 

ֶמת ְוַגם ָאנִֹכי ֶאעֱאֶשה ִאְתֶכם ַהחֹוָבה ַהזֹאת ֲאֶׁשר ֲעִשיֶתם הַ   .ָדָבר ַהֶזהֶואֱא
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    המלחמה בגלבועהמלחמה בגלבוע: : 11סרטון סרטון 

   22שאלה שאלה 

ה ְפִלְׁשִתים ֶאת ָךל ַמֲחֵניֶהם  אספו לקראת המלחמה נגד פלשתים בהר הגלבוע קָר פֵא  חנו ְוִיְשָרֵאל אֲא

ֶעאלַבַעִין  רְק זְק יִׁש ֶ ר בְק  .אֲא

 . על אחד ממלכי ישראל מסופר כי הלך להתרפא ביזרעאל מהפציעה שנפצע במלחמה

...". ַהֶלֶלְך ְלִהְתַרֵןא ְבִיְזְרֶעאל ִמן ַהַלִךים ֲאֶׁשר ַיֺךהו... בַוָטָׁש "

 

 ?מי המלך .א

 ?באיזו מלחמה הוא נפצע .ב

  

 

  :תשובה

  .יורם בן אחאב מלך ישראל .א

 .במלחמה נגד הארמים ברמות גלעד .ב

 

 29-28, מלכים ב ח

ַוָטָׁשב : ֶלְך ֲאָרם ְבָרמֹת ִגְלָעד ַוַטךו ֲאַרִלים ֶאת יֹוָרםַוֵטֶלְך ֶאת יֹוָרם ֶבן ַאְחָאב ַלִלְלָחָמה ִעם ֲחָזֵאל ֶמ "

ָזהֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם יֹוָרם ַהֶלֶלְך ְלִהְתַרֵןא ְבִיְזְרֶעאל ִמן ַהַלִךים ֲאֶׁשר ַיֺךהו ֲאַרִלים ָבָרָמה ְבִהָכֲחמֹו ֶאת חֲ 

 "אֹות ֶאת יֹוָרם ֶבן ַאְחָאב ְבִיְזְרֶעאל ִךי חֶֹלה הואַוֲאַחְזָיהו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהוָדה ָיַרד ִלְר 
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    המלחמה בגלבועהמלחמה בגלבוע: : 11סרטון סרטון 

   33שאלה שאלה 

ה ַעל ַוָטֺנסו ַהםֹוָתִרים ֲאֵפָקה ֶאל ָהִעיר ַוִתןֹל ַהחֹוָמ "  התנהלה באפקש אחרתהפסוק מתאר מלחמה 

. "ֶעְשִרים ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ִאיׁש ַהםֹוָתִרים

 

 ?הזאת אש עם ישראל במלחמהמי עמד בר .א

 ? מה עשה המלך של האויב המובס .ב

 

 

  :תשובה

 .אחאב מלך ישראל .א

 .("וֶבן ֲהַדד ָנס ַוָטבֹא ֶאל ָהִעיר ֶחֶדר ְבָחֶדר")נס מהקרב ונחבא בעיר מלך ארם בן הדד  .ב

 

 34-26, מלכים א כ

לו וְבֵני ִיְשָרֵאל ָהְתָןְקדו ְוָכְלְך : ַעל ֲאֵפָקה ַלִלְלָחָמה ִעם ִיְשָרֵאלַוְיִהי ִלְתׁשוַבת ַהָ ָנה ַוִטְפקֹד ֶבן ֲהַדד ֶאת ֲאָרם ַוטַ "

לִֹהים ַוטֹאמֶ : ַוֵטְלכו ִלְקָראָתם ַוַטֲחנו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶנְגָדם ִךְׁשֵני ֲחִשֵפי ִעִזים ַוֲאָרם ִמְלאו ֶאת ָהָאֶרץ ר ַוִטַגׁש ִאיׁש ָהאֱא

לֵֹהי ָהִרים  'הָרֵאל ַוטֹאֶמר ךֹה ָאַמר ֶאל ֶמֶלְך ִיְש  לֵֹהי ֲעָמִקים הוא ְוָנַתִתי ֶאת ךָ  'הַיַען ֲאֶׁשר ָאְמרו ֲאָרם אֱא ל ְולֹא אֱא

יִעי ַוִתְקַרב ַוַטֲחנו ֵאֶכה נַֹכח ֵאֶכה ִׁשְבַעת ָיִמים ַוְיִהי ַבטֹום ַהְ ִב :'הֶהָהמֹון ַהָגדֹול ַהֶזה ְבָיֶדָך ִויַדְעֶתם ִךי ֲאִני 

ֹוָמה ַוָטֺנסו ַהםֹוָתִרים ֲאֵפָקה ֶאל ָהִעיר ַוִתןֹל ַהח: ַהִלְלָחָמה ַוַטךו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ֲאָרם ֵמָאה ֶאֶלף ַרְגִלי ְביֹום ֶאָחד

 "ְבָחֶדר ַעל ֶעְשִרים ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ִאיׁש ַהםֹוָתִרים וֶבן ֲהַדד ָנס ַוָטבֹא ֶאל ָהִעיר ֶחֶדר 
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 ַוָטבֹא ִגְדעֹון וֵמָאה ִאיׁש" האשמורת התיכונה תחילתשהתנהל במורכב בצע צבאי מ תארהכתוב מ  

". רֹאׁש ָהַאְׁשמֶֹרת ַהִתיכֹוָנה, ִבְקֵצה ַהַלֲחֶנה ,ֲאֶׁשר ִאתֹו

 

? בכמה ראשים תקף גדעון את מחנה האויב .א

 ?דעון לקראת הקרבבמה הצטיידו לוחמי ג .ב

 

 

 :שובהת

. בשלושה ראשים .א

. שופרותובלפידים ב ,כדיםב .ב

 

 22-16, שופטים ז

 'הומו ִךי ָנַתן ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ִגְדעֹון ֶאת ִמְסַןר ַהֲחלֹום ְוֶאת ִׁשְברֹו ַוִטְׁשָתחו ַוָטָׁשב ֶאל ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוטֹאֶמר ק"

ְוַכִדים ֵרִקים  ַוַטַחץ ֶאת ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ְׁשלָֹׁשה ָראִׁשים ַוִטֵתן ׁשֹוָפרֹות ְבַיד ֺךָכם: ןְבֶיְדֶכם ֶאת ַמֲחֵנה ִמְדיָ 

עֱאֶשה ֲאֶׁשר אֶ ַוטֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶלִםי ִתְראו ְוֵכן ַתֲעשו ְוִהֵםה ָאנִֹכי ָבא ִבְקֵצה ַהַלֲחֶנה ְוָהָיה ךַ :ְוַלִןִדים ְבתֹוְך ַהַךִדים

 'הֶנה ַוֲאַמְרֶתם לַ ְוָתַקְעִתי ַב ֹוָפר ָאנִֹכי ְוָכל ֲאֶׁשר ִאִתי וְתַקְעֶתם ַב ֹוָפרֹות ַגם ַאֶתם ְסִביבֹות ָךל ַהַלחֲ : ֵךן ַתֲעשון

ֶרת ַהִתיכֹוָנה ַאְך ָהֵקם ֵהִקימו ֶאת ַוָטבֹא ִגְדעֹון וֵמָאה ִאיׁש ֲאֶׁשר ִאתֹו ִבְקֵצה ַהַלֲחֶנה רֹאׁש ָהַאְׁשמֹ: וְלִגְדעֹון

ַךִדים ַוִטְתְקעו ְׁשלֶׁשת ָהָראִׁשים ַב ֹוָפרֹות ַוִטְׁשְברו הַ : ַה ְֹמִרים ַוִטְתְקעו ַב ֹוָפרֹות ְוָנפֹוץ ַהַךִדים ֲאֶׁשר ְבָיָדם

ַוַטַעְמדו ִאיׁש ַתְחָתיו : וְלִגְדעֹון 'הַה ֹוָפרֹות ִלְתקֹוַע ַוִטְקְראו ֶחֶרב לַ ַוַטֲחִזיקו ְבַיד ְשמאֹוָלם ַבַכִןִדים וְבַיד ְיִמיָנם 

ל ֵאת ֶחֶרב ִאיׁש ְבֵרֵעהו וְבכָ  'הָסִביב ַלַלֲחֶנה ַוָטָרץ ָךל ַהַלֲחֶנה ַוָטִריעו ַוָטנוסו ַוִטְתְקעו ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַה ֹוָפרֹות ַוָטֶשם 

" :ֶנה ַוָטָנס ַהַלֲחֶנה ַעד ֵבית ַהִ ָחה ְצֵרָרָתה ַעד ְשַפת ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעל ַטָבתַהַלחֲ 
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  .הסתיימה בניצחון ובהרג מנהיגי האויב יןמלחמת גדעון במדי

 ?מי הם מנהיגי האויב שנלכדו במלחמה זו .א

 ?המנהיגיםשבו נהרגו אחד של מקום ציין שם  .ב

 

 

  :תשובה

 .(זבח וצלמנע: לקבל גם)זאב ועורב  –שני שרי מדין   .א

 "(.ַוַטַהְרגו ֶאת עֹוֵרב ְבצור עֹוֵרב ְוֶאת ְזֵאב ָהְרגו ְבֶיֶקב ְזֵאב)"יקב זאב / צור עורב .ב

 

 25-23 ,שופטים ז

 וַמְלָאִכים ָׁשַלח ִגְדעֹון ְבָכל: ְדפו ַאֲחֵרי ִמְדָיןַוִטָנֵעק ִאיׁש ִיְשָרֵאל ִמַםְפָתִלי וִמן ָאֵׁשר וִמן ָךל ְמַנֶ ה ַוִטְר "

ק ָךל ִאיׁש ַהר ֶאְפַרִים ֵלאמֹר ְרדו ִלְקַראת ִמְדָין ְוִלְכדו ָלֶהם ֶאת ַהַלִים ַעד ֵבית ָבָרה ְוֶאת ַהַטְרֵדן ַוִטָנעֵ 

ַטַהְרגו ַוִטְלְךדו ְׁשֵני ָשֵרי ִמְדָין ֶאת עֵֹרב ְוֶאת ְזֵאב וַ : ְרֵדןֶאְפַרִים ַוִטְלְךדו ֶאת ַהַלִים ַעד ֵבית ָבָרה ְוֶאת ַהטַ 

ל ִגְדעֹון ֶאת עֹוֵרב ְבצור עֹוֵרב ְוֶאת ְזֵאב ָהְרגו ְבֶיֶקב ְזֵאב ַוִטְרְדפו ֶאל ִמְדָין ְורֹאׁש עֵֹרב וְזֵאב ֵהִביאו ֶא 

:" ֵמֵעֶבר ַלַטְרֵדן
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 66שאלה שאלה 

ַעד ַהטֹום ַהֶזה  ...'הַוִטֶבן ָׁשם ִגְדעֹון ִמְזֵבַח לַ ". וניתץ את מזבח הבעל והאשרה' גדעון הקים מזבח לה

 ."םו ְבַעְפָרת ֲאִבי ָהֶעְזִריעֹודֶ 

 

 ?בכמה אנשים נעזר גדעון בניתוץ מזבח הבעל והאשרה .א

 '?מה השם שנתן גדעון למזבח שבנה לה .ב

 

 

  :תשובה

 .יםעשרה אנשב .א

  .שלום' ה .ב

 

 29-22, שופטים ו

ַוטֹאֶמר לֹו : ָןִנים ֶאל ָןִנים 'הִךי ַעל ֵךן ָרִאיִתי ַמְלַאְך  'ההוא ַוטֹאֶמר ִגְדעֹון ֲאָהה ֲאדָֹני  'הַוַטְרא ִגְדעֹון ִךי ַמְלַאְך "

 ָׁשלֹום ַעד ַהטֹום ַהֶזה עֹוֶדםו ְבַעְפָרת 'הַוִטְקָרא לֹו  'הלַ ַוִטֶבן ָׁשם ִגְדעֹון ִמְזֵבַח : ָׁשלֹום ְלָך ַאל ִתיָרא לֹא ָתמות 'ה

ְוָהַרְסָת ֶאת  ַקח ֶאת ַןר ַה ֹור ֲאֶׁשר ְלָאִביָך וַפר ַהֵ ִני ֶׁשַבע ָׁשִנים 'הַוְיִהי ַבַכְיָלה ַההוא ַוטֹאֶמר לֹו : ֲאִבי ָהֶעְזִרי

לֶֹהיָך ַעל רֹאׁש ַהָלעֹוז ַהֶזה  'הוָבִניָת ִמְזֵבַח לַ : ת ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ָעָליו ִתְכרֹתִמְזַבח ַהַבַעל ֲאֶׁשר ְלָאִביָך ְואֶ  אֱא

ָבָדיו ַוִטַסח ִגְדעֹון ֲעָשָרה ֲאָנִׁשים ֵמעֲ : ַבַלֲעָרָכה ְוָלַקְחָת ֶאת ַהָןר ַהֵ ִני ְוַהֲעִליָת עֹוָלה ַבֲעֵצי ָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ִתְכרֹת

ַוַטְׁשִךימו : ְיָלהַוְיִהי ַךֲאֶׁשר ָיֵרא ֶאת ֵבית ָאִביו ְוֶאת ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֵמֲעשֹות יֹוָמם ַוַטַעש לָ  'הַעש ַךֲאֶׁשר ִדֶבר ֵאָליו ַוטַ 

: ויר ַהֵ ִני הֲֹעָלה ַעל ַהִלְזֵבַח ַהָבנַאְנֵׁשי ָהִעיר ַבבֶֹקר ְוִהֵםה ֺנַתץ ִמְזַבח ַהַבַעל ְוָהֲאֵׁשָרה ֲאֶׁשר ָעָליו ךָֹרָתה ְוֵאת ַהןָ 

" :ַהָדָבר ַהֶזה ַוטֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ִמי ָעָשה ַהָדָבר ַהֶזה ַוִטְדְרׁשו ַוְיַבְקׁשו ַוטֹאְמרו ִגְדעֹון ֶבן יֹוָאׁש ָעָשה
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". ַאְרָבִעים ֶאֶלף ְבִיְשָרֵאלָמֵגן ִאם ֵיָרֶאה ָורַֹמח ְב .  "נשק הקושי להשיג כלי מתוארבשירת דבורה 

 מסופר כי בני ישראל לא הורשו לפתח ולייצר לעצמם כלי נשק ומלחמה בתקופה מאוחרת יותר

 ."ֶןן ַיֲעשו ָהִעְבִרים ֶחֶרב אֹו ֲחִנית... וָחָרׁש לֹא ִיָלֵצא ְבכֹל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִךי ָאְמרו"

 ? הם השליטים שמנעו זאת מי .א

 ?למי מבני ישראל בכל זאת נמצאה חרב .ב

 

 

  :תשובה

  .הפלשתים .א

  .יהונתן בנולשאול ול .ב

 

 22-19, שמואל א יג

ָכל ַוֵטְרדו : ְפִלְׁשִתים ֶןן ַיֲעשו ָהִעְבִרים ֶחֶרב אֹו ֲחִנית {ָאְמרו}וָחָרׁש לֹא ִיָלֵצא ְבכֹל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִךי ָאְמֺר "

ְוָהְיָתה ַהְןִציָרה ִפים : ִיְשָרֵאל ַהְןִלְׁשִתים ִלְלטֹוׁש ִאיׁש ֶאת ַמֲחַרְׁשתֹו ְוֶאת ֵאתֹו ְוֶאת ַקְרֺדלֹו ְוֵאת ַמֲחֵרָׁשתֹו

 ת ְולֹא ִנְמָצא ֶחֶרב ַוֲחִנית ְבַידְוָהָיה ְביֹום ִמְלֶחמֶ : ַלַלֲחֵרׁשֹת ְוָלֵאִתים ְוִלְׁשלׁש ִקְכׁשֹון וְלַהַסְרֺדִלים וְלַהִניב ַהָדְרָבן

 :"ָךל ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאת ָׁשאול ְוֶאת יֹוָנָתן ַוִתָלֵצא ְלָׁשאול וְליֹוָנָתן ְבנֹו
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ך "בתנבמקום אחר  .הייתה חשיבות אסטרטגית גדולה ,שלטה על צומת דרכים בינלאומיש, חצורל

 ."אׁש ָךל ַהַלְמָלכֹותרֹ" מכונהחצור 

 ?בתקופה זו מי המנהיג מישראל שלכד את חצור .א

 ?מה עשה המנהיג לעיר לאחר שכבש אותה .ב

 

 

  :תשובה

 .יהושע  .א

 .שרף אותה באש .ב

 

 11-1, יהושע יא

 ְוֶאל ַהְלָלִכים ֲאֶׁשר: ֶמֶלְך ַאְכָׁשף ַוְיִהי ִךְׁשמַֹע ָיִבין ֶמֶלְך ָחצֹור ַוִטְׁשַלח ֶאל יֹוָבב ֶמֶלְך ָמדֹון ְוֶאל ֶמֶלְך ִׁשְמרֹון ְוֶאל"

מִֹרי ְוַהִחִתי ְוַהְןִרִזי : ִמְנפֹון ָבָהר וָבֲעָרָבה ֶנֶגב ִךֲנרֹות וַבְ ֵפָלה וְבָנפֹות דֹור ִמָטם ַהְךַנֲעִני ִמִלְזָרח וִמָטם ְוָהאֱא

ַפת ַהָטם ַוֵטְצאו ֵהם ְוָכל ַמֲחֵניֶהם ִעָלם ַעם ָרב ַךחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְש :ְצָןהְוַהְיבוִסי ָבָהר ְוַהִחִוי ַתַחת ֶחְרמֹון ְבֶאֶרץ ַהִל 

ַוִטָוֲעדו ךֹל ַהְלָלִכים ָהֵאֶכה ַוָטבֹאו ַוַטֲחנו ַיְחָדו ֶאל ֵמי ֵמרֹום ְלִהָכֵחם ִעם : ָלרֹב ְוסוס ָוֶרֶכב ַרב ְמאֹד

ְשָרֵאל ַע ַאל ִתיָרא ִמְןֵניֶהם ִךי ָמָחר ָךֵעת ַהזֹאת ְָאנִֹכי נֵֹתן ֶאת ֺךָכם ֲחָלִלים ִלְפֵני יִ ֶאל ְיהֹוׁשֺ  'הַוטֹאֶמר :ִיְשָרֵאל

ה ִהָךה ַוָטָׁשב ְיהֹוֺׁשַע ָבֵעת ַהִהיא ַוִטְלךֹד ֶאת ָחצֹור ְוֶאת ַמְלךָ : ֶאת סוֵסיֶהם ְתַעֵסר ְוֶאת ַמְרְךבֵֹתיֶהם ִתְשרֹף ָבֵאׁש

א נֹוַתר ַוַטךו ֶאת ָךל ַהֶםֶפׁש ֲאֶׁשר ָבה ְלִפי ֶחֶרב ַהֲחֵרם לֹ: ֶבָחֶרב ִךי ָחצֹור ְלָפִנים ִהיא רֹאׁש ָךל ַהַלְמָלכֹות ָהֵאֶכה

 ":ָךל ְנָׁשָמה ְוֶאת ָחצֹור ָשַרף ָבֵאׁש
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    שירת דבורהשירת דבורה: : 33סרטון סרטון 

 99שאלה שאלה 

וה וצישנביא במקום אחר מספר הכתוב על . יעל כיבדה את סיסרא בחלב והכריעה את המלחמה

ִשים ֶלֶחם ָוַמִים ִלְפֵניֶהם ְויֹאְכלו ְוִיְׁשתו ְוֵיְלכו ֶאל " :לכבד את חיילי צבא האויב בלחם ומים

 ."ֲאדֵֹניֶהם

 ?מי הנביא .א

 ?באילו חיילים מדובר .ב

 

 

  :תשובה

  .אלישע .א

 .חיילי מלך ארםב .ב

 

 24-19, מלכים ב ו

ִליָׁשע לֹא ֶזה ַהֶדֶרְך ְולֹא זֹה ָהִעיר ְלכו ַאֲחַרי ְואֹוִליָכה ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְת ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם " ַבֵסׁשון ַוטֶֹלְך אֱא

ִליָׁשע : אֹוָתם ׁשְֹמרֹוָנה ִטְראו ֶאת ֵעיֵניֶהם וַ  'הְןַקח ֶאת ֵעיֵני ֵאֶכה ְוִיְראו ַוִטְפַקח  'הַוְיִהי ְךבָֹאם ׁשְֹמרֹון ַוטֹאֶמר אֱא

ִליָׁשע ִךְראֹתֹו אֹוָתם ַהַאֶךה ַאֶךה ָאִבי:ְוִהֵםה ְבתֹוְך ׁשְֹמרֹון ַוטֹאֶמר לֹא ַתֶךה ַהֲאֶׁשר :ַוטֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאל אֱא

ַוִטְכֶרה ָלֶהם : ֵיְלכו ֶאל ֲאדֵֹניֶהםָׁשִביָת ְבַחְרְבָך וְבַקְׁשְתָך ַאָתה ַמֶךה ִשים ֶלֶחם ָוַמִים ִלְפֵניֶהם ְויֹאְכלו ְוִיְׁשתו וְ 

ַוְיִהי  :ֶאֶרץ ִיְשָרֵאלֵךָרה ְגדֹוָלה ַוטֹאְכלו ַוִטְׁשתו ַוְיַׁשְכֵחם ַוֵטְלכו ֶאל ֲאדֵֹניֶהם ְולֹא ָיְספו עֹוד ְגדוֵדי ֲאָרם ָלבֹוא ְב 

 ":הו ַוַטַעל ַוָטַצר ַעל ׁשְֹמרֹוןַאֲחֵרי ֵכן ַוִטְקבֹץ ֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ֶאת ָךל ַמֲחנֵ 
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    שיבת ציון על המפהשיבת ציון על המפה: : 44סרטון סרטון 

 1010שאלה שאלה 

לִֹהים  ...ַוָטקומו" .בעקבות הצהרת כורש מלך פרס עלו חלק מיהודי בבל לארץ ישראל ְלכֹל ֵהִעיר ָהאֱא

". ֲאֶׁשר ִבירוָׁשָלִם' הֶאת רוחֹו ַלֲעלֹות ִלְבנֹות ֶאת ֵבית 

 

 ?מנהיגי העם שעלו בראשונה ציין שמות שני .א

 ?מה החזיר כורש מלך פרס לנשיא מיהודה עם עליית בני הגולה לארץ .ב

 

 

  :תשובה

 . ניתן לקבל גם את ראשי האבות ליהודה ובנימין/ זרובבל בן שאלתיאל  ויהושע הכהן  .א

 .כלי בית המקדש שנלקחו מירושלים על ידי נבוכדנאצר מלך בבלאת  .ב

 

 8-1, עזרא א

ל ֶאת רוַח ךֶֹרׁש ֶמֶלְך ָןַרס ַוַטֲעֶבר קֹול ְבכָ  'הִמִןי ִיְרְמָיה ֵהִעיר  'הַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָןַרס ִלְכלֹות ְדַבר  וִבְׁשַנת"

לֵֹהי ַהָ ָמיִ  'הךֹה ָאַמר ךֶֹרׁש ֶמֶלְך ָןַרס ךֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי :ַמְלכותֹו ְוַגם ְבִמְכָתב ֵלאמֹר ם ְוהוא ָפַקד אֱא

לָֹהיו ִעלֹו ְוַיַעל ִלירוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִבי: ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִבירוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִביהוָדה הוָדה ִמי ָבֶכם ִמָךל ַעלֹו ְיִהי אֱא

לִֹהים ֲאֶׁשר ִבירוָׁשָלִם 'הְוִיֶבן ֶאת ֵבית  לֵֹהי ִיְשָרֵאל הוא ָהאֱא  ִמָךל ַהְלקֹמֹות ֲאֶׁשר הוא ָגר ָׁשם ְוָכל ַהִםְׁשָאר: אֱא

לִֹהים ֲאֶׁשר ִבירוָׁש   ַוָטקומו ָראֵׁשי :ָלִםְיַנְ אוהו ַאְנֵׁשי ְמקֹמֹו ְבֶכֶסף וְבָזָהב וִבְרכוׁש וִבְבֵהָמה ִעם ַהְםָדָבה ְלֵבית ָהאֱא

לִֹהים ֶאת רוחֹו ַלֲעלֹות ִלְבנֹות ֶאת ֵבית ָהָאבֹות ִליהוָדה וִבְנָיִמן ְוַהךֲֹהִנים ְוַהְלִוִטם ְלכֹל  ֲאֶׁשר  'הֵהִעיר ָהאֱא

: ל ִהְתַנֵדבְוָכל ְסִביבֵֹתיֶהם ִחְזקו ִביֵדיֶהם ִבְכֵלי ֶכֶסף ַבָזָהב ָבְרכוׁש וַבְבֵהָמה וַבִלְגָדנֹות ְלַבד ַעל ךָ : ִבירוָׁשָלִם

לָֹהיו 'הית ְוַהֶלֶלְך ךֹוֶרׁש הֹוִציא ֶאת ְךֵלי בֵ  ַוטֹוִציֵאם ךֹוֶרׁש : ֲאֶׁשר הֹוִציא ְנבוַכְדֶנַנר ִמירוָׁשַלִם ַוִטְתֵנם ְבֵבית אֱא

 ":ֶמֶלְך ָןַרס ַעל ַיד ִמְתְרָדת ַהִגְזָבר ַוִטְסְןֵרם ְלֵׁשְׁשַבַנר ַהָםִשיא ִליהוָדה
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    שיבת ציון על המפהשיבת ציון על המפה: : 44סרטון סרטון 

 1111שאלה שאלה 

. חומותהמצבן הקשה של לנחמיה  התוודע ,יב חומות ירושליםבמהלך סיור לילי סב

ִהי שֵבר ְבחֹומֹת ְירוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ֵהם ְןרוִצים וְׁשָעֶריָה ֺאְךלו ָבֵאׁש" . "ָואֱא

 ?ראה נחמיהציין שם אחד משערי ירושלים ש .א

? מה קרא נחמיה לעם בתום הסיור .ב

 

 

  :תשובה

 . שער העין /שער האשפות /שער הגיא .א

(. "ֶחְרָןה ְלכו ְוִנְבֶנה ֶאת חֹוַמת ְירוָׁשַלִם ְולֹא ִנְהֶיה עֹוד")נות את החומה לב .ב

 

 

 18-8, נחמיה ב

ִהי ָׁשם ָיִמים ְׁשלָׁשה" ָמה  ְיָלה ֲאִני ַוֲאָנִׁשים ְמַעט ִעִלי ְולֹא ִהַגְדִתי ְלָאָדםָוָאקום לַ : ָוָאבֹוא ֶאל ְירוָׁשָלִם ָואֱא

לַֹהי נֵֹתן ֶאל לִ  ָוֵאְצָאה ְבַׁשַער ַהַגיא : ִבי ַלֲעשֹות ִלירוָׁשָלִם וְבֵהָמה ֵאין ִעִלי ִךי ִאם ַהְבֵהָמה ֲאֶׁשר ֲאִני רֵֹכב ָבהאֱא

ִהי שֵבר ְבחֹומֹת ְירוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ֵהם  : ָה ֺאְךלו ָבֵאׁשוְׁשָעֶרי ְןרוִציםַלְיָלה ְוֶאל ְןֵני ֵעין ַהַתִםין ְוֶאל ַׁשַער ָהַאְׁשןֹת ָואֱא

ִהי שֵבר: ָוֶאעֱאבֹר ֶאל ַׁשַער ָהַעִין ְוֶאל ְבֵרַכת ַהֶלֶלְך ְוֵאין ָמקֹום ַלְבֵהָמה ַלֲעבֹר ַתְחָתי ִהי עֶֹלה ַבַםַחל ַלְיָלה ָואֱא  ָואֱא

ם ַלְכִתי וָמה ֲאִני עֶֹשה ְוַלְטהוִדים ְוַלךֲֹהִניְוַהְמָגִנים לֹא ָיְדעו ָאָנה הָ : ַבחֹוָמה ָוָאׁשוב ָוָאבֹוא ְבַׁשַער ַהַגְיא ָוָאׁשוב

 ָבה ָואֹוַמר ֲאֵלֶהם ַאֶתם רִֹאים ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֲאַנְחנו: ְוַלחִֹרים ְוַלְמָגִנים וְלֶיֶתר עֵֹשה ַהְלָלאָכה ַעד ֵךן לֹא ִהַגְדִתי

ָוַאִגיד ָלֶהם ֶאת : כו ְוִנְבֶנה ֶאת חֹוַמת ְירוָׁשַלִם ְולֹא ִנְהֶיה עֹוד ֶחְרָןהֲאֶׁשר ְירוָׁשַלִם ֲחֵרָבה וְׁשָעֶריָה ִנְנתו ָבֵאׁש לְ 

לַֹהי ֲאֶׁשר ִהיא טֹוָבה ָעַלי ְוַאף ִדְבֵרי ַהֶלֶלְך ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ַוטֹאְמרו ָנקום וָבִנינו ַוְיַחְזקו ְידֵ  " :יֶהם ַלחֹוָבהַיד אֱא

  

 

 



 25 

    ל המפהל המפהשיבת ציון עשיבת ציון ע: : 44סרטון סרטון 

 1212שאלה שאלה 

לִֹהים ִשְלָחם ִשְמָחה גְ "מתואר כך   מעמד חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה דֹוָלה ַוִטְשָמחו ִךי ָהאֱא

". ִשְמַחת ְירוָׁשַלִם ֵמָרחֹוק ְוַגם ַהָםִׁשים ְוַהְיָלִדים ָשֵמחו ַוִתָ ַמע

 

 ?לו אנשים נתבקשו לבוא לירושלים לעשות חנוכה ושמחהיא .א

 ?לו כלי נגינה הביאו איתםיא .ב

 

 

  :תשובה

 .הכהנים, המשוררים ,הלויים: אחד מבין .א

 .חצוצרות, נורותיכ, נבלים ,מצלתיים: אחד מבין .ב

 

 43-27, נחמיה יב

ְמָחה וְבתֹודֹות ְוִש  וַבֲחֺנַךת חֹוַמת ְירוָׁשַלם ִבְקׁשו ֶאת ַהְלִוִטם ִמָךל ְמקֹומָֹתם ַלֲהִביָאם ִלירוָׁשָלִם ַלֲעשת ֲחֺנָךה"

וִמֵבית : ִתיַוֵטָאְספו ְבֵני ַהְמׁשְֹרִרים וִמן ַהִךָךר ְסִביבֹות ְירוָׁשַלִם וִמן ַחְצֵרי ְנטֹפָ : וְבִׁשיר ְמִצְלַתִים ְנָבִלים וְבִכםֹרֹות

ַוִטַחֲהרו ַהךֲֹהִנים ְוַהְלִוִטם : ים ְסִביבֹות ְירוָׁשָלִםַהִגְלָגל וִמְ דֹות ֶגַבע ְוַעְזָמֶות ִךי ֲחֵצִרים ָבנו ָלֶהם ַהְמׁשְֹרִר 

לִֹהים ...: ַוְיַטֲהרו ֶאת ָהָעם ְוֶאת ַהְ ָעִרים ְוֶאת ַהחֹוָמה  ַוִטְזְבחו ַבטֹום ַההוא ְזָבִחים ְגדֹוִלים ַוִטְשָמחו ִךי ָהאֱא

 ":ְיָלִדים ָשֵמחו ַוִתָ ַמע ִשְמַחת ְירוָׁשַלִם ֵמָרחֹוקִשְלָחם ִשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָםִׁשים ְוהַ 
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    מקווה ישראלמקווה ישראל: : 55סרטון סרטון 

 1133שאלה שאלה 

 ַמַעל ַהגֹוָלהאחד מבני הגולה שפעל לתיקון . ך כמה פעמים"מופיע בתנ" מקוה ישראל"הביטוי 

 ".ַהָדָבר ַוֲאַנְחנו ִעָלְך ֲחַזק ַוֲעֵשהקום ִךי ָעֶליָך  ... ְוַעָתה ֵיׁש ִמְקֶוה ְלִיְשָרֵאל ַעל זֹאת"אמר 

? ..."ְוַעָתה ֵיׁש ִמְקֶוה ְלִיְשָרֵאל ַעל זֹאת"שאמר  מי האיש .א

 ?שנדרש לתקנו ל בני הגולהעַ מה היה ַמ  .ב

 

 

  :תשובה

  .שכניה בן  יחיאל .א

 .נישואי תערובת .ב

 

 9-1, עזרא י

לִֹהים ִנְקְבצו ֵאָליו ִמִטְשָרֵאל ָקָהל ַרב ְמאֹד ֲאנָ וְכִהְתַןֵכל ֶעְזָרא וְכִהְתַודֹתֹו בֶֹכה וִמְת " ִׁשים ַנֵןל ִלְפֵני ֵבית ָהאֱא

 ֲאַנְחנו ָמַעְלנו ֵבאלֵֹהינוַוטֹאֶמר ְלֶעְזָרא  ֵעיָלםַוַטַען ְׁשַכְנָיה ֶבן ְיִחיֵאל ִמְבֵני : ְוָנִׁשים ִויָלִדים ִךי ָבכו ָהָעם ַהְרֵבה ֶבֶכה

ְוַעָתה ִנְכָרת ְבִרית ֵלאלֵֹהינו ְלהֹוִציא ָכל : ִׁשים ָנְכִרטֹות ֵמַעֵלי ָהָאֶרץ ְוַעָתה ֵיׁש ִמְקֶוה ְלִיְשָרֵאל ַעל זֹאתַוםֶֹׁשב נָ 

לֵֹהינו ְוַכתֹוָרה ֵיָעֶשה  ר ַוֲאַנְחנו ִעָלְך ֲחַזקקום ִךי ָעֶליָך ַהָדבָ : ָנִׁשים ְוַהםֹוָלד ֵמֶהם ַבֲעַצת ֲאדָֹני ְוַהֲחֵרִדים ְבִמְצַות אֱא

ַוָטָקם ֶעְזָרא ִמִכְפֵני : ֵבעוַוָטָקם ֶעְזָרא ַוַטְׁשַבע ֶאת ָשֵרי ַהךֲֹהִנים ַהְלִוִטם ְוָכל ִיְשָרֵאל ַלֲעשֹות ַךָדָבר ַהֶזה ַוִטָ  : ַוֲעֵשה

לִֹהים ַוֵטֶלְך ֶאל ִלְׁשַךת ְיהֹוָחָנן ֶבן ֶאְלָיִׁש  ַמַעל  יב ַוֵטֶלְך ָׁשם ֶלֶחם לֹא ָאַכל וַמִים לֹא ָׁשָתה ִךי ִמְתַאֵבל ַעלֵבית ָהאֱא

ם ְוכֹל ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹוא ִלְׁשלֶׁשת ַהָטִמי:ַוַטֲעִבירו קֹול ִביהוָדה ִוירוָׁשַלִם ְלכֹל ְבֵני ַהגֹוָלה ְלִהָסֵבץ ְירוָׁשָלִם: ַהגֹוָלה

ִם ַוִטָסְבצו ָכל ַאְנֵׁשי ְיהוָדה וִבְנָיִמן ְירוָׁשלַ :ים ָיֳחַרם ָךל ְרכוׁשֹו ְוהוא ִיָבֵדל ִמְסַהל ַהגֹוָלהַךֲעַצת ַהָ ִרים ְוַהְזֵקנִ 

לִֹהים ַהָדָבר  ַמְרִעיִדים ַעל ִלְׁשלֶׁשת ַהָטִמים הוא חֶֹדׁש ַהְתִׁשיִעי ְבֶעְשִרים ַבחֶֹדׁש ַוֵטְׁשבו ָכל ָהָעם ִבְרחֹוב ֵבית ָהאֱא

 ":וֵמַהְגָׁשִמים
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. ןיתעודה משפטית המשמשת ראיה לקני –ֵסֶפר ַהִלְקָנה ירמיהו הנביא גואל שדה באמצעות 

". ָוֶאַסח ֶאת ֵסֶפר ַהִלְקָנה ֶאת ֶהָחתום ַהִלְצָוה ְוַהֺחִסים ְוֶאת ַהָגלוי" 

 ?קעהנביא את הקרירמיהו ממי רכש  .א

?  מה סימלה רכישה זו .ב

 

 

  :תשובה

 .חנמאל בן שלום, בן דודומ .א

 ."(אתעֹוד ִיָסנו ָבִתים ְוָשדֹות וְכָרִמים ָבָאֶרץ ַהזֹ")הארץ תחזור להיות מיושבת ש .ב

 

 

 15-8, ירמיה לב

ֶאֶרץ ֵנה ָנא ֶאת ָשִדי ֲאֶׁשר ַבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ְב ֶאל ֲחַצר ַהַלָחָרה ַוטֹאֶמר ֵאַלי ְק  'הַוָטבֹא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶבן דִֹדי ִךְדַבר "

ן דִֹדי ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהָ ֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל בֶ : הוא 'הְדַבר  יִבְנָיִמין ִךי ְלָך ִמְׁשַןט ַהְיֺרָ ה וְלָך ַהְגֺאָכה ְקֵנה ָלְך ָוֵאַדע ִך 

קֹל ָוֶאְכתֹב ַבֵמֶפר ָוֶאְחתֹם ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאְׁש : ף ִׁשְבָעה ְׁשָקִלים ַוֲעָשָרה ַהָךֶסףֲאֶׁשר ַבֲעָנתֹות ָוֶאְׁשֲקָלה כֹו ֶאת ַהֶךסֶ 

ָוֶאֵתן ֶאת ַהֵמֶפר ַהִלְקָנה : ָוֶאַסח ֶאת ֵסֶפר ַהִלְקָנה ֶאת ֶהָחתום ַהִלְצָוה ְוַהֺחִסים ְוֶאת ַהָגלוי: ַהֶךֶסף ְבמֹאְזָנִים

ְטהוִדים ן ֵנִרָטה ֶבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל דִֹדי וְלֵעיֵני ָהֵעִדים ַהךְֹתִבים ְבֵסֶפר ַהִלְקָנה ְלֵעיֵני ָךל הַ ֶאל ָברוְך בֶ 

לֵֹהי ִיְשָרֵאל ָלקֹו 'הךֹה ָאַמר : ָוֲאַצֶוה ֶאת ָברוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹר: ַהטְֹׁשִבים ַבֲחַצר ַהַלָחָרה ַח ֶאת ְצָבאֹות אֱא

ַען ַיַעְמדו ָיִמים ַהְמָפִרים ָהֵאֶכה ֵאת ֵסֶפר ַהִלְקָנה ַהֶזה ְוֵאת ֶהָחתום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָגלוי ַהֶזה וְנַתָתם ִבְכִלי ָחֶרש ְלמַ 

לֵֹהי ִיְשָרֵאל עֹוד ִיָסנו ָבִתים ְוָשדֹות וְכָרִמים ָבָא 'הִךי כֹה ָאַמר : ַרִבים  "אתֶרץ ַהזְֹצָבאֹות אֱא
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מירושלים אל היושבים הגולה ובו הוא מציין  שהוא שולחירמיהו הנביא מתייחס לתקווה בספר 

ַמְחְׁשבֹות  'ה ִךי ָאנִֹכי ָיַדְעִתי ֶאת ַהַלֲחָׁשבֹת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חֵׁשב ֲעֵליֶכם ְנֺאם" את מועד סיום הגלות

. "ָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוהָׁשלֹום ְולֹא לְ 

 ?שלח הנביא ירמיהו את הספר היכןל .א

 ?ם לציוןה אותאת עמו ויעל' מהו המועד שמציין הנביא שבו יפקוד ה .ב

 

 

 :תשובה

   .בבלל .א

 בתום שבעים שנה/ "לפי מלאת לבבל שבעים שנה" .ב

 

 13-4, ירמיה כט

לֵֹהי ִיְשָרֵאל ְלָכל  'הךֹה ָאַמר " ְבנו ָבִתים ְוֵׁשבו ְוִנְטעו ַגםֹות :ַהגֹוָלה ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ִמירוָׁשַלם ָבֶבָלהְצָבאֹות אֱא

ֵתַלְדָנה ָבִנים ְקחו ָנִׁשים ְוהֹוִלידו ָבִנים וָבנֹות וְקחו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים ְוֶאת ְבנֹוֵתיֶכם ְתנו ַלֲאָנִׁשים וְ : ְוִאְכלו ֶאת ִןְרָין

ִךי  'הל ְוִדְרׁשו ֶאת ְׁשלֹום ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ָׁשָלה ְוִהְתַןְללו ַבֲעָדה אֶ :בו ָׁשם ְוַאל ִתְמָעטווָבנֹות וְר 

לֵֹהי ִיְשָרֵאל ַאל ַיִ יאו ָלֶכם ְנִביֵאיֶכם ֲאֶׁשר ְבִק  'הִךי כֹה ָאַמר  :ִבְׁשלֹוָמה ִיְהֶיה ָלֶכם ָׁשלֹום ְבֶכם ְר ְצָבאֹות אֱא

ים ִךי ְבֶׁשֶקר ֵהם ִנְבִאים ָלֶכם ִבְׁשִמי לֹא ְׁשַלְחִת  :ְוקְֹסֵמיֶכם ְוַאל ִתְׁשְמעו ֶאל ֲחלֹמֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶתם ַמְחְלִמים

ָבִרי ַהחֹוב ִךי ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפקֹד ֶאְתֶכם ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶכם ֶאת ְד  'הִךי כֹה ָאַמר : 'הְנֺאם 

 ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום 'הִךי ָאנִֹכי ָיַדְעִתי ֶאת ַהַלֲחָׁשבֹת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חֵׁשב ֲעֵליֶכם ְנֺאם : ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ַהָלקֹום ַהֶזה

וִבַסְׁשֶתם : ְוָׁשַמְעִתי ֲאֵליֶכם וְקָראֶתם אִֹתי ַוֲהַלְכֶתם ְוִהְתַןַכְלֶתם ֵאָלי: ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה

 ":אִֹתי וְמָצאֶתם ִךי ִתְדְרֺׁשִני ְבָכל ְלַבְבֶכם
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 עקבותשמם בקיבלו את ך "המתוארים בתנמקומות רבים ? כיצד מחליטים לתת שם למקום

. אירוע שהתרחש בהם

ְזָכִרים ָבר ֲאֶׁשר ָמל ְיהֹוֺׁשַע ָךל ָהָעם ַהטֵֹצא ִמִלְצַרִים הַ ְוֶזה ַהדָ "יהושע  נצטווה למול  את בני ישראל  

 "ִךי ֲעֵרִלים ָהיו ִךי לֹא ָמלו אֹוָתם ַבָדֶרְך ...

 ? בו מל יהושע את העם כיצד נקרא המקום .א

 ?במה מל יהושע את העם .ב

 

 תשובה 

 .גבעת הערלות /  ִגְלָגל .א

 .חרבות צורים  .ב

 

 

 9-2, יהושע ה

ֹות ַוַטַעש לֹו ְיהֹוֺׁשַע ַחְרב: ֶאל ְיהֹוֺׁשַע ֲעֵשה ְלָך ַחְרבֹות ֺצִרים ְוׁשוב מֹל ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵׁשִנית 'הת ַהִהיא ָאַמר ָבעֵ "

א ִמִלְצַרִים ַהְזָכִרים ךֹל ְוֶזה ַהָדָבר ֲאֶׁשר ָמל ְיהֹוֺׁשַע ָךל ָהָעם ַהטֹצֵ : ֺצִרים ַוָטָמל ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאל ִגְבַעת ָהֲעָרלֹות

ִךי ֺמִלים ָהיו ָךל ָהָעם ַהטְֹצִאים ְוָכל ָהָעם ַהִטכִֹדים : ַאְנֵׁשי ַהִלְלָחָמה ֵמתו ַבִלְדָבר ַבֶדֶרְך ְבֵצאָתם ִמִלְצָרִים

י ָהְלכו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַבִלְדָבר ַעד תֹם ָךל ַהגֹוי ַאְנֵׁש ִךי ַאְרָבִעים ָׁשָנה : ַבִלְדָבר ַבֶדֶרְך ְבֵצאָתם ִמִלְצַרִים לֹא ָמלו

 ֶׁשרָלֶהם ְלִבְלִתי ַהְראֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ אֲ  'הֲאֶׁשר ִנְׁשַבע  'הַהִלְלָחָמה ַהטְֹצִאים ִמִלְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעו ְבקֹול 

יו ִךי ְוֶאת ְבֵניֶהם ֵהִקים ַתְחָתם אָֹתם ָמל ְיהֹוֺׁשַע ִךי ֲעֵרִלים הָ : ב וְדָבׁשַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנו ֶאֶרץ ָזַבת ָחלָ  'הִנְׁשַבע 

ֶאל ְיהֹוֺׁשַע  'הַוטֹאֶמר :ַוְיִהי ַךֲאֶׁשר ַתלו ָכל ַהגֹוי ְלִהלֹול ַוֵטְׁשבו ַתְחָתם ַבַלֲחֶנה ַעד ֲחיֹוָתם: לֹא ָמלו אֹוָתם ַבָדֶרְך 

 ":ֹוִתי ֶאת ֶחְרַןת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם ַוִטְקָרא ֵׁשם ַהָלקֹום ַההוא ִגְלָגל ַעד ַהטֹום ַהֶזהַהטֹום ַגכ
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 . לוחם שהיה צמא למים לאחר שִהכה את האויב זכה לנס והרווה את צימאונו

לִֹהים" ". ַוָתָׁשב רוחֹו ַוֶטִחי ַוֵטְצאו ִמֶלםו ַמִים ַוֵטְׁשְת  ...ַוִטְבַקע אֱא

 ?מי הלוחם .א

 ?כיצד קרא למקום שבו אירע לו הנס .ב

 

 

  :תשובה

 .שמשון .א

 .רמת לחי/ עין הקורא  .ב

 

 19-14, שופטים טו

יו ָת ַוִתְהֶייָנה ָהֲעבִֹתים ֲאֶׁשר ַעל ְזרֹועֹו 'ההוא ָבא ַעד ֶלִחי וְפִלְׁשִתים ֵהִריעו ִלְקָראתֹו ַוִתְצַלח ָעָליו רוַח "

סוָריו ֵמַעל ָיָדיו  ַוַטְך ָבה ַוִטְמָצא ְלִחי ֲחמֹור ְטִרָטה ַוִטְׁשַלח ָידֹו ַוִטָסֶחהָ : ַךִןְׁשִתים ֲאֶׁשר ָבֲערו ָבֵאׁש ַוִטַלמו אֱא

ַוְיִהי ְךַככֹתֹו :ֶאֶלף ִאיׁשַוטֹאֶמר ִׁשְמׁשֹון ִבְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחמָֹרָתִים ִבְלִחי ַהֲחמֹור ִהֵךיִתי : ֶאֶלף ִאיׁש

ַוטֹאַמר ַאָתה  'הַוִטְצָמא ְמאֹד ַוִטְקָרא ֶאל : ְלַדֵבר ַוַטְׁשֵלְך ַהְכִחי ִמָטדֹו ַוִטְקָרא ַלָלקֹום ַההוא ָרַמת ֶלִחי

לִֹהים : ְלִתי ְבַיד ָהֲעֵרִליםָנַתָת ְבַיד ַעְבְדָך ֶאת ַהְתׁשוָעה ַהְגדָֹלה ַהזֹאת ְוַעָתה ָאמות ַבָנָמא ְוָנפַ  ַוִטְבַקע אֱא

ָמה ֵעין ַהסֹוֵרא ֲאֶׁשר ֶאת ַהַלְכֵתׁש ֲאֶׁשר ַבֶכִחי ַוֵטְצאו ִמֶלםו ַמִים ַוֵטְׁשְת ַוָתָׁשב רוחֹו ַוֶטִחי ַעל ֵךן ָקָרא ְׁש 

 ":ַבֶכִחי ַעד ַהטֹום ַהֶזה
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    זנוחזנוח: : 66סרטון סרטון 

 1188שאלה שאלה 

 ַוטֹאַמר ִאם ָנתֹן ִתֵתן ֶאת ָהָעם 'הַוִטַדר ִיְשָרֵאל ֶנֶדר לַ ". ָנַדר ֶנֶדר בעת מלחמה נגד מלך ערדעם ישראל 

...". ַהֶזה ְבָיִדי

 

  ?מהו הנדר .א

 ?כיצד קראו למקום שנכבש על ידי ישראל .ב

 

 

: תשובה

 .וכבשיחרים את הערים שלה .א

 .חרמה .ב

 

 3-1, במדבר כא

: ְׁשְב ִמֶלםו ֶׁשִביֶלְך ֲעָרד יֵׁשב ַהֶםֶגב ִךי ָבא ִיְשָרֵאל ֶדֶרְך ָהֲאָתִרים ַוִטָכֶחם ְבִיְשָרֵאל ַוטִ ַוִטְׁשַמע ַהְךַנֲעִני ֶמ "

ֹול ְבק 'הַוִטְׁשַמע :ַוטֹאַמר ִאם ָנתֹן ִתֵתן ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְבָיִדי ְוַהֲחַרְמִתי ֶאת ָעֵריֶהם 'הַוִטַדר ִיְשָרֵאל ֶנֶדר לַ 

 ":ִיְשָרֵאל ַוִטֵתן ֶאת ַהְךַנֲעִני ַוַטֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִטְקָרא ֵׁשם ַהָלקֹום ָחְרָמה
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שאלת מילואים שאלת מילואים   --1199שאלה שאלה 

ַוֵטְצאו ֶאל ֶנֶגב . ..ַוָטבֹאו ִמְבַצר צֹר... ַוָטבֹאו ַהִגְלָעָדה ְוֶאל ֶאֶרץ ַתְחִתים ָחְדִׁשי... ַוַטַעְברו ֶאת ַהַטְרֵדן"

 ".ְיהוָדה ְבֵאר ָׁשַבע

. מסויםמסע שעשו שר צבא ואנשיו במצוות מלך  תארהכתוב מ

 

 ?שר הצבאהוא מי  .א

 ?תה מטרת המסעימה הי .ב

 

 

  :תשובה

  .יואב בן צרויה .א

 .לפקוד את העם .ב

 

ָעם ְבֵטי ִיְשָרֵאל ִמָדן ְוַעד ְבֵאר ֶׁשַבע וִפְקדו ֶאת הָ ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ֶאל יֹוָאב ַשר ַהַחִיל ֲאֶׁשר ִאתֹו ׁשוט ָנא ְבָכל ִׁש "

לֶֹהיָך ֶאל ָהָעם ָךֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני אֲ  'הַוטֹאֶמר יֹוָאב ֶאל ַהֶלֶלְך ְויֹוֵסף : ְוָיַדְעִתי ֵאת ִמְסַןר ָהָעם דִֹני אֱא

ַזק ְדַבר ַהֶלֶלְך ֶאל יֹוָאב ְוַעל ָשֵרי ֶהָחִיל ַוֵטֵצא יֹוָא: ַבָדָבר ַהֶזה ַהֶלֶלְך רֹאֹות ַואדִֹני ַהֶלֶלְך ָלָלה ָחֵפץ ב ְוָשֵרי ַוֶטחֱא

ְך ַהַםַחל ַוַטַעְברו ֶאת ַהַטְרֵדן ַוַטֲחנו ַבֲערֹוֵער ְיִמין ָהִעיר ֲאֶׁשר ְבתֹו: ַהַחִיל ִלְפֵני ַהֶלֶלְך ִלְפקֹד ֶאת ָהָעם ֶאת ִיְשָרֵאל

ַוָטבֹאו ִמְבַצר צֹר ְוָכל :ַוָטבֹאו ַהִגְלָעָדה ְוֶאל ֶאֶרץ ַתְחִתים ָחְדִׁשי ַוָטבֹאו ָדָנה ַטַען ְוָסִביב ֶאל ִצידֹון: ָגד ְוֶאל ַיְעֵזרהַ 

יֹום  בֹאו ִמְקֵצה ִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ְוֶעְשִריםַוָטֺׁשטו ְבָכל ָהָאֶרץ ַוטָ :ָעֵרי ַהִחִוי ְוַהְךַנֲעִני ַוֵטְצאו ֶאל ֶנֶגב ְיהוָדה ְבֵאר ָׁשַבע

 ׁשֵֹלף ֶחֶרב ְוִאיׁש ַוִטֵתן יֹוָאב ֶאת ִמְסַןר ִמְפַקד ָהָעם ֶאל ַהֶלֶלְך ַוְתִהי ִיְשָרֵאל ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ַחִיל: ְירוָׁשָלם

 :"ְיהוָדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש

 9-1 ,שמואל ב כד 
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שאלת מילואים שאלת מילואים   --2020שאלה שאלה 

 ".ַוַטֲעלו ַוַטֲחנו ְבִקְרַית ְיָעִרים ִביהוָדה... ִמָנְרָעה וֵמֶאְׁשָתאֹל ...ַוִטְסעו ִמָ ם"

  .הולכים למקום מסויםקבוצת אנשים ש תארהכתוב מ

 

 ? קבוצת האנשים םה מי .א

 ? לאן מועדות פניהם .ב

 

 

  :תשובה

ִאיׁש ָחגור  ת ָ ם ִמִלְׁשַןַחת ַהָדִני ִמָנְרָעה וֵמֶאְׁשָתאֹל ֵׁשׁש ֵמאֹוַוִטְסעו ִמ )" אנשים משבט  דן .א

 "(.ְךֵלי ִמְלָחָמה

ָלֶׁשֶבת  וַבָטִמים ָהֵהם ֵׁשֶבט ַהָדִני ְמַבֶסׁש לֹו ַנֲחָלה) .לעיר ליש, לחפש להם נחלה בצפון הארץ .ב

 (.ִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל ְבַנֲחָלהִךי לֹא ָנְפָלה כֹו ַעד ַהטֹום ַההוא ְבתֹוְך 

 

 ...:י ִיְשָרֵאל ְבַנֲחָלהוַבָטִמים ָהֵהם ֵׁשֶבט ַהָדִני ְמַבֶסׁש לֹו ַנֲחָלה ָלֶׁשֶבת ִךי לֹא ָנְפָלה כֹו ַעד ַהטֹום ַההוא ְבתֹוְך ִׁשְבטֵ "

ט ובֵֹטַח ם ֲאֶׁשר ְבִקְרָבה יֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח ְךִמְׁשַןט ִצדִֹנים ׁשֹקֵ ַוֵטְלכו ֲחֵמֶׁשת ָהֲאָנִׁשים ַוָטבֹאו ָלְיָׁשה ַוִטְראו ֶאת ָהעָ 

ַוָטבֹאו ֶאל ֲאֵחיֶהם ָצְרָעה : ֵאין ָלֶהם ִעם ָאָדם רְוֵאין ַמְכִלים ָדָבר ָבָאֶרץ יֹוֵרׁש ֶעֶצר וְרחֹוִקים ֵהָלה ִמִנדִֹנים ְוָדבָ 

ְמאֹד  ַוטֹאְמרו קוָמה ְוַנֲעֶלה ֲעֵליֶהם ִךי ָרִאינו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵםה טֹוָבה: ם ָמה ַאֶתםְוֶאְׁשָתאֹל ַוטֹאְמרו ָלֶהם ֲאֵחיהֶ 

י ְךבֲֹאֶכם ָתבֹאו ֶאל ַעם בֵֹטַח ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים ִך : ְוַאֶתם ַמְחִׁשים ַאל ֵתָעְצלו ָלֶלֶכת ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ

לִֹהים ְב  ָעה ַוִטְסעו ִמָ ם ִמִלְׁשַןַחת ַהָדִני ִמָנְר : ֶיְדֶכם ָמקֹום ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ַמְחסֹור ָךל ָדָבר ֲאֶׁשר ָבָאֶרץְנָתָנה אֱא

ַלָלקֹום ַההוא ַוַטֲעלו ַוַטֲחנו ְבִקְרַית ְיָעִרים ִביהוָדה ַעל ֵךן ָקְראו : וֵמֶאְׁשָתאֹל ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ָחגור ְךֵלי ִמְלָחָמה

ב ְוֶאת ַוָטבֹאו ַעל ַלִיׁש ַעל ַעם ׁשֵֹקט ובֵֹטַח ַוַטךו אֹוָתם ְלִפי ָחרֶ ...ַמֲחֵנה ָדן ַעד ַהטֹום ַהֶזה ִהֵםה ַאֲחֵרי ִקְרַית ְיָעִרים

 ":ָנהִיְשָרֵאל ְואוָלם ַלִיׁש ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשַֹוִטְקְראו ֵׁשם ָהִעיר ָדן ְבֵׁשם ָדן ֲאִביֶהם ֲאֶׁשר יוַכד לְ : ָהִעיר ָשְרפו ָבֵאׁש

 29-1 ,שופטים יח
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 א"תשע –ד "חידון מחוזי פומבי לבתי ספר ממ

  השלב השני

    משחק מחשבמשחק מחשב

  

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

  

  

  

  

  

  

 

 .שניות 60-יש לענות על כולן ב. בכל קטגוריה ארבע שאלות

  ..נקודותנקודות  55-בה נכונה תזכה את הנבחן ב-בה נכונה תזכה את הנבחן בכל תשוכל תשו

  ..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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  ' ' מלאך המלאך ה; ; 11  מקבץמקבץ

 ?"ִנָנב ַבֶדֶרְך ְוַחְרבֹו ְׁשֺלָפה ְבָידֹו 'ה ַמְלַאְך " :מי ראה 1.1

 בלעם : תשובה

ְסַךְנִתי ְנָך ֲאֶׁשר ָרַכְבָת ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד ַהטֹום ַהֶזה ַהַהְסֵךן ִה ַותֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ִבְלָעם ֲהלֹוא ָאנִֹכי ֲאתֹ

ֹו ִנָנב ַבֶדֶרְך ְוַחְרבֹו ְׁשֺלָפה ְבָיד 'הֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַטְרא ֶאת ַמְלַאְך  'הַוְיַגל : ַלֲעשֹות ְלָך ךֹה ַוטֹאֶמר לֹא

י ַעל ָמה ִהִךיָת ֶאת ֲאתְֹנָך ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵםה ָאנִֹכ  'הטֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך וַ : ַוִטסֹד ַוִטְׁשַתחו ְלַאָןיו

  :ָיָצאִתי ְלָשָטן ִךי ָיַרט ַהֶדֶרְך ְלֶנְגִדי

 32-30 ,במדבר כב

 

 ?"ַרב ַעָתה ֶהֶרף ָיֶדךָ " :למלאך המשחית בעםמי אמר  1.2

 דוד : תשובה

ה ֶהֶרף ֶאל ָהָרָעה ַוטֹאֶמר ַלַלְלָאְך ַהַלְׁשִחית ָבָעם ַרב ַעָת  'הָאְך ְירוָׁשַלִם ְלַׁשֲחָתה ַוִטָםֶחם ַוִטְׁשַלח ָידֹו ַהַללְ 

ה ִבְראֹתֹו ֶאת ַהַלְלָאְך ַהַלךֶ  'הַוטֹאֶמר ָדִוד ֶאל : ַהְיֺבִסי{ ָהֲאַרְוָנה}ָהָיה ִעם גֶֹרן ָהֲאַוְרָנה  'הָיֶדָך וַמְלַאְך 

ַוָטבֹא :ָאִבי ם ַוטֹאֶמר ִהֵםה ָאנִֹכי ָחָטאִתי ְוָאנִֹכי ֶהעֱאֵויִתי ְוֵאֶכה ַהנֹאן ֶמה ָעשו ְתִהי ָנא ָיְדָך ִבי וְבֵביתָבעָ 

: ַהְיֺבִסי{ ֲאַרְוָנה}ִמְזֵבַח ְבגֶֹרן ֲאַרְנָיה  'הָגד ֶאל ָדִוד ַבטֹום ַההוא ַוטֹאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם לַ 

 18-16 ,דשמואל ב כ

 

כֹול" :על מי נאמר 1.3  ?"ְוִהֵםה ֶזה ַמְלָאְך נֵֹגַע בֹו ַוטֹאֶמר לֹו קום אֱא

 אליהו על : תשובה

ַקח  'ה ַוִטְׁשַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמות ַוטֹאֶמר ַרב ַעָתהֶאָחד ְוהוא ָהַלְך ַבִלְדָבר ֶדֶרְך יֹום ַוָטבֹא ַוֵטֶׁשב ַתַחת רֶֹתם 

ר לֹו קום ַוִטְׁשַךב ַוִטיַׁשן ַתַחת רֶֹתם ֶאָחד ְוִהֵםה ֶזה ַמְלָאְך נֵֹגַע בֹו ַוטֹאֶמ : י לֹא טֹוב ָאנִֹכי ֵמֲאבָֹתיַנְפִׁשי ִך 

כֹול ֵׁשִנית  'הְלַאְך ַוָטָׁשב ַמ : ַוַטֵבט ְוִהֵםה ְמַרֲאׁשָֹתיו ֺעַגת ְרָצִפים ְוַצַןַחת ָמִים ַוטֹאַכל ַוֵטְׁשְת ַוָטָׁשב ַוִטְׁשָךב: אֱא

כֹל ִךי ַרב ִמְלָך ַהָדֶרְך  ְרָבִעים ַוָטָקם ַוטֹאַכל ַוִטְׁשֶתה ַוֵטֶלְך ְבכַֹח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַא:ַוִטַגע בֹו ַוטֹאֶמר קום אֱא

לִֹהים חֵֹרב : יֹום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהאֱא

 4-8'  יט' מלכים א

 

את מי הכה  ".ַוַטְׁשִךימו ַבבֶֹקר ְוִהֵםה ֺכָכם ְןָגִרים ֵמִתים ...ַוַטְך  'ה ַוֵטֵצא ַמְלַאְך " 1.4

 ?המלאך

 מחנה אשוראת : תשובה

ה מו ַבבֶֹקר ְוִהםֵ ַוַטְך ְבַמֲחֵנה ַא ור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמָ ה ָאֶלף ַוַטְׁשִךי 'הַוְיִהי ַבַכְיָלה ַההוא ַוֵטֵצא ַמְלַאְך  

ְך ַוְיִהי הוא ִמְׁשַתֲחֶוה ֵבית ִנְסרֹ: ַוִטַמע ַוֵטֶלְך ַוָטָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַא ור ַוֵטֶׁשב ְבִניְנֵוה: ֺכָכם ְןָגִרים ֵמִתים

לָֹהיו ְוַאְדַרֶלֶלְך ְוַשְרֶאֶצר ָָ  לְֹך ֵאַסר ַחדֹן ְבנֹו ִהֺךהו ַבֶחֶרב ְוֵהָלה ִנְמְלטו ֶאֶרץ ֲאָרָרט ַוִטְמ { ָבָניו}אֱא

 :ַתְחָתיו

 37-33 ,מלכים ב יט
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  כרםכרם; ; 22מקבץ מקבץ 

 ?"ְתָנה ִכי ֶאת ַךְרְמָך ִויִהי ִלי ְלַגן ָיָרק ִךי הוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵביִתי" :למי נאמר 2.1

 נבות ל: תשובה

: רֹוןר ְבִיְזְרֶעאל ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶלְך ׁשְֹמ ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה ֶךֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהִטְזְרֵעאִלי ֲאֶׁש  

ֶאְתָנה ְלָך ַוְיַדֵבר ַאְחָאב ֶאל ָנבֹות ֵלאמֹר ְתָנה ִכי ֶאת ַךְרְמָך ִויִהי ִלי ְלַגן ָיָרק ִךי הוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵביִתי וְ 

ַוטֹאֶמר ָנבֹות ֶאל ַאְחָאב ָחִליָלה ִכי : ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה ַתְחָתיו ֶךֶרם טֹוב ִמֶלםו ִאם טֹוב ְבֵעיֶניָך ֶאְתָנה ְלךָ 

ֹות ַוָטבֹא ַאְחָאב ֶאל ֵביתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל ַהָדָבר ֲאֶׁשר ִדֶבר ֵאָליו ָנב:ִמִתִתי ֶאת ַנֲחַלת ֲאבַֹתי ָלְך  'הֵמ 

: ַךב ַעל ִמָחתֹו ַוַטֵמב ֶאת ָןָניו ְולֹא ָאַכל ָלֶחםַהִטְזְרֵעאִלי ַוטֹאֶמר לֹא ֶאֵתן ְלָך ֶאת ַנֲחַלת ֲאבָֹתי ַוִטְׁש 

 4-1 ,מלכים א כא

 

 ?"םַוֵטְצאו ַהָ ֶדה ַוִטְבְצרו ֶאת ַךְרֵמיֶהם ַוִטְדְרכו ַוַטֲעשו ִהכוִלי" :על מי נאמר 2.2

 אנשי  שכםעל : תשובה

 ַוֵטְצאו ַהָ ֶדה ַוִטְבְצרו ֶאת ַךְרֵמיֶהם: ֶכם ַוִטְבְטחו בֹו ַבֲעֵלי ְׁשֶכםַוָטבֹא ַגַעל ֶבן ֶעֶבד ְוֶאָחיו ַוַטַעְברו ִבְׁש  

לֵֹהיֶהם ַוטֹאְכלו ַוִטְׁשתו ַוְיַקְללו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  ַוטֹאֶמר ַגַעל ֶבן ֶעֶבד : ַוִטְדְרכו ַוַטֲעשו ִהכוִלים ַוָטבֹאו ֵבית אֱא

ֶכם וַמדוַע ְׁשֶכם ִךי ַנַעְבֶדםו ֲהלֹא ֶבן ְיֺרַבַעל וְזֺבל ְןִקידֹו ִעְבדו ֶאת ַאְנֵׁשי ֲחמֹור ֲאִבי ְׁש  ִמי ֲאִביֶמֶלְך וִמי

 :ָבֲאָך ָוֵצָאהוִמי ִיֵתן ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְבָיִדי ְוָאִסיָרה ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַוטֹאֶמר ַלֲאִביֶמֶלְך ַרֶבה ְצ : ַנַעְבֶדםו ֲאָנְחנו

 29-26 ,שופטים ט

 ?"עֹוד ִיָסנו ָבִתים ְוָשדֹות וְכָרִמים ָבָאֶרץ ַהזֹאת" :מי אמר 2.3

 ירמיה: תשובה

לֵֹהי ִיְשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהְמָפִרים ָהֵאֶכה 'הךֹה ָאַמר : ָוֲאַצֶוה ֶאת ָברוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹר ֵאת  ְצָבאֹות אֱא

ִךי : ַרִבים ֶהָחתום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָגלוי ַהֶזה וְנַתָתם ִבְכִלי ָחֶרש ְלַמַען ַיַעְמדו ָיִמים ֵסֶפר ַהִלְקָנה ַהֶזה ְוֵאת

לֵֹהי ִיְשָרֵאל עֹוד ִיָסנו ָבִתים ְוָשדֹות וְכָרִמים ָבָאֶרץ ַהזֹאת 'הכֹה ָאַמר  : ְצָבאֹות אֱא

 15-13 ,ירמיה לב

 

 

 ?"ֶהם ְךַהטֹום ְשדֵֹתיֶהם ַךְרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם וָבֵתיֶהםָהִׁשיבו ָנא לָ " :הומי ציו 2.4

 נחמיה: תשובה 

 

ו ֶאת ֲאֵחיֶכם ָואְֹמָרה ָלֶהם ֲאַנְחנו ָקִנינו ֶאת ַאֵחינו ַהְטהוִדים ַהִםְמָךִרים ַלגֹוִים ְךֵדי ָבנו ְוַגם ַאֶתם ִתְמְךר

לֹ ָואַֹמר: ְצאו ָדָברְוִנְמְךרו ָלנו ַוַטֲחִריׁשו ְולֹא ָמ  ֵהינו לֹא טֹוב ַהָדָבר ֲאֶׁשר ַאֶתם עִֹשים ֲהלֹוא ְבִיְרַאת אֱא

: א ַהֶזהְוַגם ֲאִני ַאַחי וְנָעַרי נִׁשים ָבֶהם ֶךֶסף ְוָדָגן ַנַעְזָבה ָםא ֶאת ַהַלָ  :ֵתֵלכו ֵמֶחְרַןת ַהגֹוִים אֹוְיֵבינו

ְוַהִטְצָהר  ֹום ְשדֵֹתיֶהם ַךְרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם וָבֵתיֶהם וְמַאת ַהֶךֶסף ְוַהָדָגן ַהִתירֹוׁשָהִׁשיבו ָנא ָלֶהם ְךַהט

ְקָרא ֶאת ַוטֹאְמרו ָנִׁשיב וֵמֶהם לֹא ְנַבֵסׁש ֵךן ַנֲעֶשה ַךֲאֶׁשר ַאָתה אֹוֵמר ָוֶא : ֲאֶׁשר ַאֶתם נִֹׁשים ָבֶהם

: ֲעשֹות ַךָדָבר ַהֶזהַהךֲֹהִנים ָוַאְׁשִביֵעם לַ 

 12-8, נחמיה ה
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  סאסאייככ; ; 33מקבץ מקבץ 

 ?"'ה יֵׁשב ַעל ַהִךֵמא ַעל ְמזוַזת ֵהיַכל" :על מי נאמר 3.1

 עלי הכהן על :תשובה

ִהיא וְ : 'היַכל ַוָתָקם ַחָםה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשלֹה ְוַאֲחֵרי ָׁשתֹה ְוֵעִלי ַהךֵֹהן יֵׁשב ַעל ַהִךֵמא ַעל ְמזוַזת הֵ 

ְצָבאֹות ִאם ָראֹה ִתְרֶאה ָבֳעִני ֲאָמֶתָך  'הַוִתדֹר ֶנֶדר ַותֹאַמר : וָבכֹה ִתְבֶךה 'הָמַרת ָנֶפׁש ַוִתְתַןֵכל ַעל 

ה לֹא ַיֲעֶלה ָךל ְיֵמי ַחָטיו ומֹורָ  'הוְזַכְרַתִני ְולֹא ִתְׁשַךח ֶאת ֲאָמֶתָך ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים וְנַתִתיו לַ 

:  ֹוַעל רֹאׁש

 11-9 ,א ,שמואל א

 ?"ַוָטֶשם ִךֵמא ְלֵאם ַהֶלֶלְך ַוֵתֶׁשב ִליִמינֹו" :על מי נאמר 3.2

 שלמהעל  :תשובה

ַוֵטֶׁשב ַעל  חו ָלהַוָתבֹא ַבת ֶׁשַבע ֶאל ַהֶלֶלְך ְׁשלֹמֹה ְלַדֶבר לֹו ַעל ֲאדִֹנָטהו ַוָטָקם ַהֶלֶלְך ִלְקָראָתה ַוִטְׁשַת 

ל ָתֶׁשב ַותֹאֶמר ְׁשֵאָלה ַאַחת ְקַטָםה ָאנִֹכי ׁשֶֹאֶלת ֵמִאָתְך ַא:ִךְסאֹו ַוָטֶשם ִךֵמא ְלֵאם ַהֶלֶלְך ַוֵתֶׁשב ִליִמינֹו

:  ֶאת ָןָני ַוטֹאֶמר ָלה ַהֶלֶלְך ַׁשֲאִלי ִאִלי ִךי לֹא ָאִׁשיב ֶאת ָןָנִיְך 

 20-19 ,מלכים א ב

 יֵֹׁשב ַעל ִךְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהָ ַמִים עֵֹמד ָעָליו ִמיִמינֹו 'ה ָרִאיִתי ֶאת" :מי אמר 3.3

 ?"וִמְ מֹאלֹו

 מיכיהו בן ימלה : תשובה

לֹא ֲאדִֹנים  'הַוטֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָךל ִיְשָרֵאל ְנפִֹצים ֶאל ֶהָהִרים ַךנֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה ַוטֹאֶמר  

ְתַנֵבא ָעַלי ַוטֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ֲהלֹוא ָאַמְרִתי ֵאֶליָך לֹוא יִ :ֵאֶכה ָיׁשובו ִאיׁש ְלֵביתֹו ְבָׁשלֹוםלָ 

ָליו יֵֹׁשב ַעל ִךְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהָ ַמִים עֵֹמד עָ  'הָרִאיִתי ֶאת  'הַוטֹאֶמר ָלֵכן ְׁשַמע ְדַבר : טֹוב ִךי ִאם ָרע

ֵמר ִמי ְיַפֶתה ֶאת ַאְחָאב ְוַיַעל ְוִיןֹל ְבָרמֹת ִגְלָעד ַוטֹאֶמר ֶזה ְבכֹה ְוֶזה אֹ 'הַוטֹאֶמר :ִמיִמינֹו וִמְ מֹאלֹו

: ְבכֹה

 20-17 ,מלכים א כב

 ?"ן ַעד עֹוָלםְוֶנְאַמן ֵביְתָך וַמְמַלְכְתָך ַעד עֹוָלם ְלָפֶניָך ִךְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹו" :למי נאמר 3.4

 דוד ל: תשובה

ְוֶנְאַמן ֵביְתָך וַמְמַלְכְתָך ַעד : ְוַחְסִדי לֹא ָיסור ִמֶלםו ַךֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי ֵמִעם ָׁשאול ֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי ִמְכָפֶניךָ 

:  ִחָזיֹון ַהֶזה ֵךן ִדֶבר ָנָתן ֶאל ָדִודְךכֹל ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה וְככֹל הַ : עֹוָלם ְלָפֶניָך ִךְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם

 17-15 ,שמואל ב ז
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  עציםעצים; ; 44מקבץ מקבץ 

 ?"ַוַטֲערְֹך ֶאת ָהֵעִצים ַוְיַנַתח ֶאת ַהָןר ַוָטֶשם ַעל ָהֵעִצים" :על מי נאמר 4.1 

 אליהועל  :תשובה

ֵאָליו ֵלאמֹר ִיְשָרֵאל  'הֵני ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ַוִטַסח ֵאִלָטהו ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ֲאָבִנים ְךִמְסַןר ִׁשְבֵטי ְב  

ַוַטֲערְֹך : ַוַטַעש ְתָעָלה ְךֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִלְזֵבחַ  'הַוִטְבֶנה ֶאת ָהֲאָבִנים ִמְזֵבַח ְבֵׁשם : ִיְהֶיה ְׁשֶמךָ 

: ֶאת ָהֵעִצים ַוְיַנַתח ֶאת ַהָןר ַוָטֶשם ַעל ָהֵעִצים

 33-31 ,מלכים א יח

 

 ?"ַוָטבֹאו ַהַטְרֵדָנה ַוִטְגְזרו ָהֵעִצים" :על מי נאמר 4.2

 בני הנביאיםעל : תשובה

ִליָׁשע ִהֵםה ָנא ַהָלקֹום ֲאֶׁשר ֲאַנְחנו יְֹׁשִבים ָׁשם ְלָפֶניָך צַ " ֵנְלָכה ָםא : ר ִמֶלםוַוטֹאְמרו ְבֵני ַהְםִביִאים ֶאל אֱא

ַוטֹאֶמר ָהֶאָחד : כוֵדן ְוִנְקָחה ִמָ ם ִאיׁש קֹוָרה ֶאָחת ְוַנֲעֶשה ָכנו ָׁשם ָמקֹום ָלֶׁשֶבת ָׁשם ַוטֹאֶמר לֵ ַעד ַהַטְר 

ד ַמִןיל ַוְיִהי ָהֶאחָ : ַוֵטֶלְך ִאָתם ַוָטבֹאו ַהַטְרֵדָנה ַוִטְגְזרו ָהֵעִצים: הֹוֶאל ָנא ְוֵלְך ֶאת ֲעָבֶדיָך ַוטֹאֶמר ֲאִני ֵאֵלְך 

לִֹהים ָאָנה: ַהסֹוָרה ְוֶאת ַהַבְרֶזל ָנַפל ֶאל ַהָלִים ַוִטְצַעק ַוטֹאֶמר ֲאָהה ֲאדִֹני ְוהוא ָׁשאול  ַוטֹאֶמר ִאיׁש ָהאֱא

:" ְׁשַלח ָידֹו ַוִטָסֵחהוַוטֹאֶמר ָהֶרם ָלְך ַוטִ : ָנָפל ַוַטְרֵאהו ֶאת ַהָלקֹום ַוִטְקָצב ֵעץ ַוַטְׁשֶלְך ָׁשָלה ַוָטֶצף ַהַבְרֶזל

 7-1 ,מלכים ב  ו

 

 ?"ַוִטַסח ִתְרָזה ְוַאכֹון ַוְיַאֶלץ לֹו ַבֲעֵצי ָיַער ָנַטע אֶֹרן ְוֶגֶׁשם ְיַגֵדל" :מי אמר 4.3

 ישעיה :תשובה 

ֳאֵרהו ַוַטֲעֵשהו ְךַתְבִנית ִאיׁש ָחַרׁש ֵעִצים ָנָטה ָקו ְיָתֲאֵרהו ַבֶ ֶרד ַיֲעֵשהו ַבַלְקֺצעֹות וַבְלחוָגה ְיָת 

ן ְוֶגֶׁשם ִלְכָרת לֹו ֲאָרִזים ַוִטַסח ִתְרָזה ְוַאכֹון ַוְיַאֶלץ לֹו ַבֲעֵצי ָיַער ָנַטע אֹרֶ : ְךִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלֶׁשֶבת ָבִית

: ְיַגֵדל

 14-13 ,ישעיה מד

 

 

 ?"ִמְגַדל ֵעץ ֲאֶׁשר ָעשו ַלָדָברַעל "מי עמד  4.4

 עזרא: תשובה

ְוַהָםִׁשים  ַוִטְקָרא בֹו ִלְפֵני ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהַלִים ִמן ָהאֹור ַעד ַמֲחִצית ַהטֹום ֶנֶגד ָהֲאָנִׁשים

ָדָבר ַוַטֲעמֹד ַוַטֲעמֹד ֶעְזָרא ַהמֵֹפר ַעל ִמְגַדל ֵעץ ֲאֶׁשר ָעשו לַ :ְוַהְלִביִנים ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהתֹוָרה

ֵאל וַמְלִךָטה ֶאְצלֹו ַמִתְתָיה ְוֶׁשַמע ַוֲעָנָיה ְואוִרָטה ְוִחְלִקָטה וַמֲעֵשָיה ַעל ְיִמינֹו וִמְ מֹאלֹו ְןָדָיה וִמיָׁש 

דו ֵמַעל ָךל ָהָעם ָהָיה וְכִפְתחֹו ָעְמ  ַוִטְפַתח ֶעְזָרא ַהֵמֶפר ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ִךי:ְזַכְרָיה ְמֺׁשָכם ַבָדָנהְוָחֺׁשם ְוַחְׁש 

לִֹהים ַהָגדֹול ַוַטֲענו ָכל ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן ְבמַֹעל ְיֵדיֶהם ַוִטְסדו וַ  'הַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא ֶאת :ָכל ָהָעם ִטְׁשַתֲחוו ָהאֱא

: ַאַןִים ָאְרָצה 'הלַ 

 6-3 ,נחמיה ח
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  קצירקציר; ; 55מקבץ מקבץ 

 ?"ַדל ַהָטֶלד ַוְיִהי ַהטֹום ַוֵטֵצא ֶאל ָאִביו ֶאל ַהסְֹצִריםַוִטגְ " :על מי נאמר 5.1

בנה של השונמית    : תשובה

ִליָׁשע   ַוִטְגַדל ַהָטֶלד ַוְיִהי ַהטֹום ַוֵטֵצא: ַוַתַהר ָהִאָ ה ַוֵתֶלד ֵבן ַללֹוֵעד ַהֶזה ָךֵעת ַחָטה ֲאֶׁשר ִדֶבר ֵאֶליָה אֱא

ַוִטָ ֵאהו :ַוטֹאֶמר ֶאל ָאִביו רֹאִׁשי רֹאִׁשי ַוטֹאֶמר ֶאל ַהַםַער ָשֵאהו ֶאל ִאלֹו:ְצִריםֶאל ָאִביו ֶאל ַהסֹ

  :ַוְיִביֵאהו ֶאל ִאלֹו ַוֵטֶׁשב ַעל ִבְרֶךיָה ַעד ַהָנֳהַרִים ַוָטמֹת

 20-17 ,מלכים ב ד

 

 

 ?"ל ְיֵמי ָקִצירָמֵלא ַעל ָךל ְגדֹוָתיו ךֹ" על איזה נהר נאמר שהיה 5.2

ירדן   נהרעל : תשובה

ְוַהַטְרֵדן ָמֵלא ַעל ָךל וְכבֹוא נְֹשֵאי ָהָארֹון ַעד ַהַטְרֵדן ְוַרְגֵלי ַהךֲֹהִנים נְֹשֵאי ָהָארֹון ִנְטְבלו ִבְקֵצה ַהָלִים  

ָהִעיר ֲאֶׁשר  ֵמָאָדםָקמו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמאֹד ַוַטַעְמדו ַהַלִים ַהטְֹרִדים ִמְלַמְעָלה  :ְגדֹוָתיו ךֹל ְיֵמי ָקִציר

: ִמַנד ָצְרָתן ְוַהטְֹרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶלַלח ַתלו ִנְכָרתו ְוָהָעם ָעְברו ֶנֶגד ְיִריחֹו

 16-15 ,יהושע ג

 

 

 ?"ִציר ְשעִֹריםְק  ִבְתִחַכתֺהְמתו ִביֵמי ָקִציר ָבִראׁשִֹנים  ְוֵהָלה" :על מי נאמר 5.3

    (שהוקעו על ידי הגבעונים)שבעה מבני שאול על : תשובה

ת ְוֶאת ֲחֵמֶׁשת ְבֵני ַוִטַסח ַהֶלֶלְך ֶאת ְׁשֵני ְבֵני ִרְצָןה ַבת ַאָטה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָׁשאול ֶאת ַאְרמִֹני ְוֶאת ְמִפבֶֹׁש 

 'הַוִטְתֵנם ְבַיד ַהִגְבעִֹנים ַוטִֹקיֺעם ָבָהר ִלְפֵני :ן ַבְרִזַכי ַהְלחָֹלִתיִמיַכל ַבת ָׁשאול ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל בֶ 

ַוִתַסח ִרְצָןה ַבת ַאָטה :ְקִציר ְשעִֹרים ִבְתִחַכתֺהְמתו ִביֵמי ָקִציר ָבִראׁשִֹנים  ְוֵהָלהָיַחד  ְׁשַבְעָתםַוִטְןלו 

ַהָ ַמִים  ל ַהנור ִמְתִחַכת ָקִציר ַעד ִנַתְך ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן ַהָ ָמִים ְולֹא ָנְתָנה עֹוףֶאת ַהַ ק ַוַתֵחהו ָלה ֶא 

: ָלנוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְוֶאת ַחַטת ַהָ ֶדה ָלְיָלה

 10-8 ,שמואל ב כא

 

 ?"ָנִבים ְבמֵֹׁשְך ַהָזַרעְוִנַגׁש חֹוֵרׁש ַבסֵֹצר ְודֵֹרְך עֲ  ...ִהֵםה ָיִמים ָבִאים" :מי ניבא 5.4

עמוס : תשובה 

ִסיס ְוָכל ְוִנַגׁש חֹוֵרׁש ַבסֵֹצר ְודֵֹרְך ֲעָנִבים ְבמֵֹׁשְך ַהָזַרע ְוִהִחיפו ֶהָהִרים עָ  'הִהֵםה ָיִמים ָבִאים ְנֺאם   

ו ֶאת ִרים ְנַׁשלֹות ְוָיָׁשבו ְוָנְטעו ְכָרִמים ְוָׁשתְוַׁשְבִתי ֶאת ְׁשבות ַעִלי ִיְשָרֵאל וָבנו עָ : ַהְגָבעֹות ִתְתמֹוַגְגָנה

ָנַתִתי  וְנַטְעִתים ַעל ַאְדָמָתם ְולֹא ִיָםְתׁשו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר: ֵייָנם ְוָעשו ַגםֹות ְוָאְכלו ֶאת ְןִריֶהם

לֶֹהיךָ  'הָלֶהם ָאַמר    :אֱא

 15-13 ,עמוס ט
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  יין יין   ;;66מקבץ מקבץ 

 ?"ִהָ ְמִרי ָנא ְוַאל ִתְׁשִתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל תֹאְכִלי ָךל ָטֵמא" :טוותהמי נצ 6.1

 אם שמשון: תשובה 

ְוַעָתה ִהָ ְמִרי :ֶאל ָהִאָ ה ַוטֹאֶמר ֵאֶליָה ִהֵםה ָנא ַאְת ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְת ְוָהִרית ְוָיַלְדְת ֵבן 'הַוֵטָרא ַמְלַאְך 

 ִךי ִךי ִהָםְך ָהָרה ְויַֹלְדְת ֵבן ומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו: ְׁשִתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל תֹאְכִלי ָךל ָטֵמאָנא ְוַאל ִת 

לִֹהים ִיְהֶיה ַהַםַער ִמן ַהָבֶטן ְוהוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְשָרֵאל ִמַטד ְןִלְׁשִתים   :ְנִזיר אֱא

 5-3 ,שופטים יג

 

 

 ?"ְוֵאֶכה נֹאדֹות ַהַטִין ֲאֶׁשר ִמֵכאנו ֲחָדִׁשים ְוִהֵםה ִהְתַבָסעו" :י אמרומ 6.2

 הגבעונים : תשובה

ַמְרֶתם ַוטֹאְמרו ֵאֵלינו ְזֵקיֵנינו ְוָכל יְׁשֵבי ַאְרֵצנו ֵלאמֹר ְקחו ְבֶיְדֶכם ֵציָדה ַלֶדֶרְך וְלכו ִלְקָראָתם ַואֲ 

ֶזה ַלְחֵמנו ָחם ִהְצַטַטְדנו אֹתֹו ִמָבֵתינו ְביֹום ֵצאֵתנו :ְחנו ְוַעָתה ִךְרתו ָלנו ְבִריתֲאֵליֶהם ַעְבֵדיֶכם ֲאנַ 

ַבָסעו ְוֵאֶכה נֹאדֹות ַהַטִין ֲאֶׁשר ִמֵכאנו ֲחָדִׁשים ְוִהֵםה ִהְת : ָלֶלֶכת ֲאֵליֶכם ְוַעָתה ִהֵםה ָיֵבׁש ְוָהָיה ִנֺסִדים

: מֹוֵתינו וְנָעֵלינו ָבלו ֵמרֹב ַהֶדֶרְך ְמאֹדְוֵאֶכה ַשלְ 

 13-11 ,יהושע ט

 

 

כֹול ַהְםָעִרים ְוַהַטִין ִלְׁשתֹות ַהָטֵעף ַבִלְדָבר ְוַהֶכֶחם ..." :מי אמר 6.3  ?"ְוַהַסִיץ ֶלאֱא

 ציבא : תשובה

ִים ְקָראתֹו ְוֶצֶמד ֲחמִֹרים ֲחֺבִׁשים ַוֲעֵליֶהם ָמאַת ְוָדִוד ָעַבר ְמַעט ֵמָהרֹאׁש ְוִהֵםה ִציָבא ַנַער ְמִפיבֶֹׁשת לִ  

מֹוִרים ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ֶאל ִציָבא ָמה ֵאֶכה ָכְך ַוטֹאֶמר ִציָבא ַהחֲ :ֶלֶחם וֵמָאה ִצלוִקים וֵמָאה ַקִיץ ְוֵנֶבל ָיִין

כֹול ַהְםָעִרים וְ  ְוַהֶכֶחםְלֵבית ַהֶלֶלְך ִלְרךֹב  : ַהַטִין ִלְׁשתֹות ַהָטֵעף ַבִלְדָברְוַהַסִיץ ֶלאֱא

 2-1 ,טז שמואל ב

 

 ?"ָאִבינו ִצָוה ָעֵלינו ֵלאמֹר לֹא ִתְׁשתו ַיִין ַאֶתם וְבֵניֶכם ַעד עֹוָלם" :מי אמרו 6.4

 בני בית הרכבים: תשובה

ַוטֹאְמרו לֹא ִנְׁשֶתה ָטִין : אַֹמר ֲאֵליֶהם ְׁשתו ָיִיןָוֶאֵתן ִלְפֵני ְבֵני ֵבית ָהֵרָכִבים ְגִבִעים ְמֵלִאים ַיִין ְוכֹסֹות וָ 

וַבִית לֹא ִתְבנו ְוֶזַרע לֹא :ִךי יֹוָנָדב ֶבן ֵרָכב ָאִבינו ִצָוה ָעֵלינו ֵלאמֹר לֹא ִתְׁשתו ַיִין ַאֶתם וְבֵניֶכם ַעד עֹוָלם

ְןֵני  ָבֳאָהִלים ֵתְׁשבו ָךל ְיֵמיֶכם ְלַמַען ִתְחיו ָיִמים ַרִבים ַעלִתְזָרעו ְוֶכֶרם לֹא ִתָחעו ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ִךי 

תֹות ַיִין ָךל ַוִםְׁשַמע ְבקֹול ְיהֹוָנָדב ֶבן ֵרָכב ָאִבינו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִצָונו ְלִבְלִתי ְׁש : ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶתם ָגִרים ָׁשם

: ו וְבנֵֹתינוָיֵמינו ֲאַנְחנו ָנֵׁשינו ָבֵנינ

 8-5 ,ירמיה לה
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 ?"ַהםֵׁשְך ִעְסֵבי סוס ַוִטןֹל רְֹכבֹו ָאחֹור" :שבט נאמר על איזה 7.1

 דןעל שבט : תשובה

סוס ַוִטןֹל רְֹכבֹו ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיפֹן ֲעֵלי אַֹרח ַהםֵׁשְך ִעְסֵבי : ָדן ָיִדין ַעלֹו ְךַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל

ָאחֹור 

 17-16 ,בראשית מט 

 

 ?"ְוִהֵםה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש ַוַטְפִרדו ֵבין ְׁשֵניֶהם" :על מי נאמר 7.2

 אליהו ואלישע על : תשובה

ַוְיִהי ֵהָלה הְֹלִכים : ֶיהַוטֹאֶמר ִהְקִׁשיָת ִלְׁשאֹול ִאם ִתְרֶאה אִֹתי ֺלָסח ֵמִאָתְך ְיִהי ְלָך ֵכן ְוִאם ַאִין לֹא ִיְה 

ִליָׁשע רֶֹאה : ָמִיםָהלֹוְך ְוַדֵבר ְוִהֵםה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש ַוַטְפִרדו ֵבין ְׁשֵניֶהם ַוַטַעל ֵאִלָטהו ַבֳסָעָרה ַהָ   ֶואֱא

  :ק ִבְבָגָדיו ַוִטְקָרֵעם ִלְׁשַנִים ְקָרִעיםְוהוא ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְשָרֵאל וָפָרָׁשיו ְולֹא ָרָאהו עֹוד ַוַטֲחזֵ 

 12-10 ,מלכים ב ב 

 

 

 ?"ל ָהִעירַוִטְׁשַלח ָׁשָלה סוִסים ְוֶרֶכב ְוַחִיל ָךֵבד ַוָטבֹאו ַלְיָלה ַוַטִספו עַ " :על מי נאמר 7.3

 מלך ארם על : תשובה

 ַוִטְׁשַלח ָׁשָלה סוִסים ְוֶרֶכב: הו ַוֺטַגד לֹו ֵלאמֹר ִהֵםה ְבדָֹתןַוטֹאֶמר ְלכו וְראו ֵאיכֹה הוא ְוֶאְׁשַלח ְוֶאָסחֵ 

לִֹהים ָלקום ַוֵטֵצא ְוִהֵםה ַחִיל:ְוַחִיל ָךֵבד ַוָטבֹאו ַלְיָלה ַוַטִספו ַעל ָהִעיר סֹוֵבב ֶאת  ַוַטְׁשֵךם ְמָׁשֵרת ִאיׁש ָהאֱא

ו ַוטֹאֶמר ַאל ִתיָרא ִךי ַרִבים ֲאֶׁשר ִאָתנ: ָליו ֲאָהה ֲאדִֹני ֵאיָכה ַנֲעֶשהָהִעיר ְוסוס ָוָרֶכב ַוטֹאֶמר ַנֲערֹו ֵא 

  :ֵמֲאֶׁשר אֹוָתם

 16-13 ,מלכים ב ו 

 

 ?"ַהְיֺרצון ַבֶמַלע סוִסים ִאם ַיֲחרֹוׁש ַבְבָקִרים" :מי שאל 7.4

 עמוס : תשובה 

ׁש ַהְיֺרצון ַבֶמַלע סוִסים ִאם ַיֲחרֹו: ָגדֹול ְרִסיִסים ְוַהַבִית ַהָסטֹן ְבִקִעיםְמַצֶוה ְוִהָךה ַהַבִית הַ  'ה ִךי ִהֵםה 

: ַבְבָקִרים ִךי ֲהַפְכֶתם ְלרֹאׁש ִמְׁשָןט וְפִרי ְצָדָקה ְלַלֲעָנה

 12-11 ,עמוס ו
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 ?"ַׁשַכח ְבָכל ְגבול ִיְשָרֵאלַוִטַסח ֶצֶמד ָבָקר ַוְיַנְתֵחהו ַויְ " :על מי נאמר 8.1

 שאול על : תשובה

ת ִדְבֵרי ַאְנֵׁשי ְוִהֵםה ָׁשאול ָבא ַאֲחֵרי ַהָבָקר ִמן ַהָ ֶדה ַוטֹאֶמר ָׁשאול ַמה ָכָעם ִךי ִיְבךו ַוְיַסְןרו לֹו ֶא  

לִֹהים ַעל ָׁשאול : ָיֵביׁש ַוִטַסח ֶצֶמד ָבָקר :ָבִרים ָהֵאֶכה ַוִטַחר ַאןֹו ְמאֹדֶאת ַהְד  ְךָׁשְמעֹוַוִתְצַלח רוַח אֱא

אול ְוַאַחר ְׁשמוֵאל ַוְיַנְתֵחהו ַוְיַׁשַכח ְבָכל ְגבול ִיְשָרֵאל ְבַיד ַהַלְלָאִכים ֵלאמֹר ֲאֶׁשר ֵאיֶנםו יֵֹצא ַאֲחֵרי ָׁש 

: ֶאָחד ִאיׁשְצאו ְך ַעל ָהָעם ַוטֵ  'הךֹה ֵיָעֶשה ִלְבָקרֹו ַוִטןֹל ַןַחד 

 7-5 ,שמואל א יא 

 

 ?"ֲעָשָרה ָבָקר ְבִרִאים ְוֶעְשִרים ָבָקר ְרִעי וֵמָאה צֹאן" על שולחנו של מי אכלו 8.2

 שלמהעל שולחנו של : תשובה

ָרִים ַמִגִׁשים ִמְנָחה ְועְֹבִדים וְׁשלֹמֹה ָהָיה מֹוֵׁשל ְבָכל ַהַלְמָלכֹות ִמן ַהָםָהר ֶאֶרץ ְןִלְׁשִתים ְוַעד ְגבול ִמְצ  

ֲעָשָרה ָבָקר :ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשלֹמֹה ְליֹום ֶאָחד ְׁשלִֹׁשים ךֹר סֶֹלת ְוִׁשִ ים ךֹר ָקַמח:ֶאת ְׁשלֹמֹה ָךל ְיֵמי ַחָטיו

: ים ֲאבוִסיםְבִרִאים ְוֶעְשִרים ָבָקר ְרִעי וֵמָאה צֹאן ְלַבד ֵמַאָטל וְצִבי ְוַיְחמור וַבְרֺבִר 

 3-1 ,מלכים א ה

 

 

 ?"ְבָגִדיםְולֹא ְיַחֶטה ִאיׁש ְוִאָ ה ְוָלַקח צֹאן וָבָקר ַוֲחמִֹרים וְגַמִכים ו" :על  מי נאמר 8.3

 דוד על :תשובה

ל ְבָגִדים ַוָטָׁשב ַוָטבֹא ֶא ְוִהָךה ָדִוד ֶאת ָהָאֶרץ ְולֹא ְיַחֶטה ִאיׁש ְוִאָ ה ְוָלַקח צֹאן וָבָקר ַוֲחמִֹרים וְגַמִכים ו

ֶאל ֶנֶגב ַהֵסיִני ַוטֹאֶמר ָאִכיׁש ַאל ְןַׁשְטֶתם ַהטֹום ַוטֹאֶמר ָדִוד ַעל ֶנֶגב ְיהוָדה ְוַעל ֶנֶגב ַהְטַרְחְמֵאִלי וְ :ָאִכיׁש

ִמים ךֹה ָעָשה ָדִוד ְוכֹה ִמְׁשָןטֹו ָךל ַהטָ  ְוִאיׁש ְוִאָ ה לֹא ְיַחֶטה ָדִוד ְלָהִביא ַגת ֵלאמֹר ֶןן ַיִגדו ָעֵלינו ֵלאמֹר

  :ֲאֶׁשר ָיַׁשב ִבְשֵדה ְפִלְׁשִתים

 11-9 ,שמואל א טז

 

 

 ?"ַעל ָדָגן ְוַעל ִתירֹׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְבֵני צֹאן וָבָקר 'הְוָנֲהרו ֶאל טוב " :מי אמר 8.4

 ירמיה: תשובה

ַעל ָדָגן ְוַעל  'הוָבאו ְוִרְםנו ִבְמרֹום ִצטֹון ְוָנֲהרו ֶאל טוב :ָאלֹו ִמַטד ָחָזק ִמֶלםוֶאת ַיֲעקֹב וגְ  'הִךי ָפָדה  

 ָאז ִתְשַמח ְבתוָלה: ִתירֹׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְבֵני צֹאן וָבָקר ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם ְךַגן ָרֶוה ְולֹא יֹוִסיפו ְלַדֲאָבה עֹוד

ְוִרֵויִתי ֶנֶפׁש : ֺחִרים וְזֵקִנים ַיְחָדו ְוָהַפְכִתי ֶאְבָלם ְלָששֹון ְוִנַחְמִתים ְוִשַלְחִתים ִמיגֹוָנםְבָמחֹול ובַ 

: 'הַהךֲֹהִנים ָדֶׁשן ְוַעִלי ֶאת טוִבי ִיְשָבעו ְנֺאם 

 13-10 ,ירמיה לא 
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 ?"ֶאל ַהְזֵקִנים ְוֶאל ַהחִֹרים ְסָפִריםִתְׁשַלח וַ  ...ַוִתְכתֹב ְסָפִרים" :על מי נאמר 9.1

 איזבל על  :תשובה 

ָכל ֶלֶחם ְוִיַט   ב ִלֶבָך ֲאִני ֶאֵתן ַותֹאֶמר ֵאָליו ִאיֶזֶבל ִאְׁשתֹו ַאָתה ַעָתה ַתֲעֶשה ְמלוָכה ַעל ִיְשָרֵאל קום אֱא

ֶאל  ְסָפִריםִרים ְבֵׁשם ַאְחָאב ַוַתְחתֹם ְבחָֹתמֹו ַוִתְׁשַלח ַוִתְכתֹב ְספָ :ְלָך ֶאת ֶךֶרם ָנבֹות ַהִטְזְרֵעאִלי

ת ַוִתְכתֹב ַבְמָפִרים ֵלאמֹר ִקְראו צֹום ְוהִֹׁשיבו ֶא :ַהְזֵקִנים ְוֶאל ַהחִֹרים ֲאֶׁשר ְבִעירֹו ַהטְֹׁשִבים ֶאת ָנבֹות

לִֹהים ָוֶמֶלְך ְוהֹוִׁשיבו ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְבנֵ :ָנבֹות ְברֹאׁש ָהָעם י ְבִלַטַעל ֶנְגדֹו ִויִעֺדהו ֵלאמֹר ֵבַרְכָת אֱא

: ְוהֹוִציֺאהו ְוִסְקֺלהו ְוָימֹת

 10-7 ,מלכים א כא

 

 ?"ַוִטַסח ֵסֶפר ַהְבִרית ַוִטְקָרא ְבָאְזֵני ָהָעם" :על מי נאמר 9.2

 משה   על : תשובה

ֶשם ַוִטַסח מֶׁשה ֲחִצי ַהָדם ַוטָ : ָןִרים 'הַוַטֲעלו עֹלֹת ַוִטְזְבחו ְזָבִחים ְׁשָלִמים לַ ַוִטְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל  

 'הֶבר ַוִטַסח ֵסֶפר ַהְבִרית ַוִטְקָרא ְבָאְזֵני ָהָעם ַוטֹאְמרו ךֹל ֲאֶׁשר ִד : ָבַאָגנֹת ַוֲחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ַהִלְזֵבחַ 

ִעָלֶכם ַעל ָךל  'הַוִטַסח מֶׁשה ֶאת ַהָדם ַוִטְזרֹק ַעל ָהָעם ַוטֹאֶמר ִהֵםה ַדם ַהְבִרית ֲאֶׁשר ָךַרת :ְׁשָמעַנֲעֶשה ְונִ 

: ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה

 8-5 ,שמות כד

 

 

 ?"ְסָפִרים ַוִטְׁשַלח ׁשְֹמרֹון ֶאל ָשֵרי ִיְזְרֶעאל ַהְזֵקִנים ...ַוִטְכתֹב" :על מי נאמר 9.3

 יהוא על : תשובה

ַהְזֵקִנים ְוֶאל  וְלַאְחָאב ִׁשְבִעים ָבִנים ְבׁשְֹמרֹון ַוִטְכתֹב ֵיהוא ְסָפִרים ַוִטְׁשַלח ׁשְֹמרֹון ֶאל ָשֵרי ִיְזְרֶעאל 

ם ָהֶרֶכב ְוַהמוִסים ְוַעָתה ְךבֹא ַהֵמֶפר ַהֶזה ֲאֵליֶכם ְוִאְתֶכם ְבֵני ֲאדֵֹניֶכם ְוִאְתכֶ :ָהאְֹמִנים ַאְחָאב ֵלאמֹר

 ַעל ֵבית וְרִאיֶתם ַהחֹוב ְוַהָטָׁשר ִמְבֵני ֲאדֵֹניֶכם ְוַשְמֶתם ַעל ִךֵמא ָאִביו ְוִהָכֲחמו:ְוִעיר ִמְבָצר ְוַהָםֶׁשק

: ֲאדֵֹניֶכם

 3-1 ,מלכים ב י 

 

ל   :מי אמר  9.4 אֵא רָר שְק ֶפר ֶאל ֶמֶלךְק יִׁש ה סֵא חָר לְק ֶא ְק ֶלךְק בֹא וְק

 (בן הדד )מלך ארם : תשובה  

ַוטֹאֶמר ֶמֶלְך ֲאָרם ֶלְך בֹא :ַוָטבֹא ַוַטֵגד ַלאדָֹניו ֵלאמֹר ָךזֹאת ְוָכזֹאת ִדְבָרה ַהַםֲעָרה ֲאֶׁשר ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל 

ֲאָלִפים ָזָהב ְוֶעֶשר ֲחִליפֹות  ְוֶאְׁשְלָחה ֵסֶפר ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַוֵטֶלְך ַוִטַסח ְבָידֹו ֶעֶשר ִךְךֵרי ֶכֶסף ְוֵׁשֶׁשת

 י ֵאֶליָך ֶאת ַנֲעָמןַוָטֵבא ַהֵמֶפר ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֵלאמֹר ְוַעָתה ְךבֹוא ַהֵמֶפר ַהֶזה ֵאֶליָך ִהֵםה ָׁשַלְחִת :ְבָגִדים

לִֹהים ָאִני ְלָהִמ ַוְיִהי ִךְקרֹא ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאת ַהֵמֶפר :ַעְבִדי ַוֲאַסְפתֹו ִמָנַרְעתֹו ית ַוִטְקַרע ְבָגָדיו ַוטֹאֶמר ַהאֱא

סֹף ִאיׁש ִמָנַרְעתֹו ִךי ַאְך ְדעו ָנא וְראו ִךי ִמְתַאֶםה הוא ִלי  וְלַהֲחיֹות ִךי ֶזה ׁשֵֹלַח ֵאַלי ֶלאֱא

 4-7' ה' מלכים ב          
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בית  בית  ; ; 1010  מקבץמקבץ

 ?"רוָׁשַלם ְוָיַׁשְבָת ָׁשםְבֵנה ְלָך ַבִית ִבי" :הומי נצטו 10.1

 שמעי בן גרא: תשובה 

ַוִטְׁשַלח : ְבָיָתרַוִטֵתן ַהֶלֶלְך ֶאת ְבָנָיהו ֶבן ְיהֹוָיָדע ַתְחָתיו ַעל ַהָנָבא ְוֶאת ָצדֹוק ַהךֵֹהן ָנַתן ַהֶלֶלְך ַתַחת ֶא 

ְוָהָיה : ָנהִבירוָׁשַלם ְוָיַׁשְבָת ָׁשם ְולֹא ֵתֵצא ִמָ ם ָאֶנה ָוָאַהֶלֶלְך ַוִטְקָרא ְלִׁשְמִעי ַוטֹאֶמר לֹו ְבֵנה ְלָך ַבִית 

ַוטֹאֶמר ִׁשְמִעי ַלֶלֶלְך : ְביֹום ֵצאְתָך ְוָעַבְרָת ֶאת ַנַחל ִקְדרֹון ָידַֹע ֵתַדע ִךי מֹות ָתמות ָדְמָך ִיְהֶיה ְברֹאֶׁשךָ 

: ֶלְך ֵךן ַיֲעֶשה ַעְבֶדָך ַוֵטֶׁשב ִׁשְמִעי ִבירוָׁשַלם ָיִמים ַרִביםטֹוב ַהָדָבר ַךֲאֶׁשר ִדֶבר ֲאדִֹני ַהֶל 

 38-35 ,מלכים א ב

 

 ?"ַוֵתֵצא ִלְצעֹק ֶאל ַהֶלֶלְך ֶאל ֵביָתה ְוֶאל ָשָדה" :על מי נאמר 10.2

שה השונמית  יהאעל : תשובה 

ָיה ֶאת ְב  ִליָׁשע ִדֶבר ֶאל ָהִאָ ה ֲאֶׁשר ֶהחֱא י וֵביֵתְך ְוגוִרי ַבֲאֶׁשר ָתגוִר { ַאְת }ָנה ֵלאמֹר קוִמי וְלִכי ַאְתי ֶואֱא

לִֹהים ַוֵת : ָלָרָעב ְוַגם ָבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים 'הִךי ָקָרא  ֶלְך ִהיא ַוָתָקם ָהִאָ ה ַוַתַעש ִךְדַבר ִאיׁש ָהאֱא

ִתים ַוֵתֵצא ַוְיִהי ִמְקֵצה ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוָתָׁשב ָהִאָ ה ֵמֶאֶרץ ְןִלְׁש :ַבע ָׁשִניםוֵביָתה ַוָתָגר ְבֶאֶרץ ְןִלְׁשִתים ֶׁש 

: ִלְצעֹק ֶאל ַהֶלֶלְך ֶאל ֵביָתה ְוֶאל ָשָדה

 3-1 ,מלכים ב ח

 

ה  :מי אמר  10.3 עָר רָר תְק ָרֶרה בְק ה תִׁש ּוָר לָר יֶתךָר וְק בֵא ב בְק ד וְק ֵא בֵא הִׁש ָר

  יהואש מלך ישראל

ה ח ֲאַמְצָיה ַמְלָאִכים ֶאל ְיהֹוָאׁש ֶבן ְיהֹוָאָחז ֶבן ֵיהוא ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֵלאמֹר ְלָכה ִנְתָרֶא ָאז ָׁשלַ 

ֹון ָׁשַלח ֶאל ָהֶאֶרז ַוִטְׁשַלח ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאל ֲאַמְצָיהו ֶמֶלְך ְיהוָדה ֵלאמֹר ַהחֹוַח ֲאֶׁשר ַבְכָבנ:ָפִנים

: ַוִתְרמֹס ֶאת ַהחֹוחַ  ָבנֹוןֹון ֵלאמֹר ְתָנה ֶאת ִבְתָך ְלְבִני ְלִאָ ה ַוַתֲעבֹר ַחַטת ַהָ ֶדה ֲאֶׁשר ַבכְ ֲאֶׁשר ַבְכָבנ

דֹום וְנָשֲאָך ִלֶבָך ִהָךֵבד ְוֵׁשב ְבֵביֶתָך ְוָלָלה ִתְתָגֶרה ְבָרָעה ְוָנַפְלָתה ַא : ָלְך ָתה ִויהוָדה עִ ַהֵךה ִהִךיָת ֶאת אֱא

" 

 8-12' יד' מלכים ב 

 

 ?"ַוִטֶתן לֹו ַבִית ְוֶלֶחם ָאַמר לֹו ְוֶאֶרץ ָנַתן לֹו" :על מי נאמר 10.4

 פרעה מלך מצרים על : תשובה

ִים ַוִטֶתן לֹו ְצרַ ַוָטֺקמו ִמִלְדָין ַוָטבֹאו ָןאָרן ַוִטְקחו ֲאָנִׁשים ִעָלם ִמָןאָרן ַוָטבֹאו ִמְצַרִים ֶאל ַןְרעֹה ֶמֶלְך ִמ 

ְׁשתֹו ַוִטְמָצא ֲהַדד ֵחן ְבֵעיֵני ַפְרעֹה ְמאֹד ַוִטֶתן לֹו ִאָ ה ֶאת ֲאחֹות ִא :ַבִית ְוֶלֶחם ָאַמר לֹו ְוֶאֶרץ ָנַתן לֹו

  :ֲאחֹות ַתְחְןֵניס ַהְגִביָרה

 19-18 ,מלכים א יא 
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  חכמה חכמה ; ;   1111  מקבץ מקבץ 

לִֹהים ְבָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת וְבָכל ָוֲאַמֵכא אֹתֹו " :על מי נאמר 11.1 רוַח אֱא

 ?"ְמָלאָכה

בצלאל  על : תשובה 

 ָוֲאַמֵכא אֹתֹו רוחַ :ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְבַצְלֵאל ֶבן אוִרי ֶבן חור ְלַמֵחה ְיהוָדה:ֶאל מֶׁשה ֵכאמֹר 'הַוְיַדֵבר  

לִֹהים ְבָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת   :ֶׁשתַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת ַלֲעשֹות ַבָזָהב וַבֶךֶסף וַבְםח: וְבָכל ְמָלאָכה אֱא

 4-1 ,שמות  לא

 

לִֹהים ָלַדַעת ֶאת ָךל ֲאֶׁשר בָ " :למי נאמר 11.2  ?"ָאֶרץַואדִֹני ָחָכם ְךָחְכַמת ַמְלַאְך ָהאֱא

דוד  ל: תשובה

ה ְיַדֶבר ל ָנא ְתַכֲחִדי ִמֶלִםי ָדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ׁשֵֹאל אָֹתְך ַותֹאֶמר ָהִאָ  ַוַטַען ַהֶלֶלְך ַוטֹאֶמר ֶאל ָהִאָ ה ַא 

דִֹני ַהֶלֶלְך ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ֲהַיד יֹוָאב ִאָתְך ְבָכל זֹאת ַוַתַען ָהִאָ ה ַותֹאֶמר ֵחי ַנְפְׁשָך אֲ :ָנא ֲאדִֹני ַהֶלֶלְך 

ְבִפי ִׁשְפָחְתָך  םיל ִמךֹל ֲאֶׁשר ִדֶבר ֲאדִֹני ַהֶלֶלְך ִךי ַעְבְדָך יֹוָאב הוא ִצָוִני ְוהוא ָש ִאם ִאׁש ְלֵהִמין וְלַהְשִמ 

י ָחָכם ְלַבֲעבור ַסֵבב ֶאת ְןֵני ַהָדָבר ָעָשה ַעְבְדָך יֹוָאב ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ַואדֹנִ :ֵאת ָךל ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה

לִֹהים ָלַדַעת ֶאת ָךל ֲאֶׁשר ָבָאֶרץ ְךָחְכַמת ַמְלַאְך  : ָהאֱא

 20-18 ,שמואל ב יד

 

 

ְמָלאָכה  ַוִטָלֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהְתבוָנה ְוֶאת ַהַדַעת ַלֲעשֹות ָךל" :על מי נאמר 11.3

 ?"ַבְםחֶֹׁשת

חירם מצור על : תשובה

ִרי חֵֹרׁש ֶבן ִאָ ה ַאְלָמָנה הוא ִמַלֵחה ַנְפָתִלי ְוָאִביו ִאיׁש צֹ: נֹרַוִטְׁשַלח ַהֶלֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוִטַסח ֶאת ִחיָרם ִמ  

ֹוא ֶאל ַהֶלֶלְך ְנחֶֹׁשת ַוִטָלֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהְתבוָנה ְוֶאת ַהַדַעת ַלֲעשֹות ָךל ְמָלאָכה ַבְםחֶֹׁשת ַוָטב

ַעלוד ָהֶאָחד ָטַצר ֶאת ְׁשֵני ָהַעלוִדים ְנחֶֹׁשת ְׁשמֶֹנה ֶעְשֵרה ַאָלה קֹוַמת הָ וַ : ְמַלאְכתֹו לְׁשלֹמֹה ַוַטַעש ֶאת ךָ 

  :ְוחוט ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ַאָלה ָיסֹב ֶאת ָהַעלוד ַהֵ ִני

 15-13 ,ז ,מלכים א 

 

 ?"רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה ...ְוָנָחה ָעָליו" :על מי נאמר 11.4

חוטר מגזע ישי על : תשובה

 רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוחַ  'הְוָנָחה ָעָליו רוַח :ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמָ ָרָׁשיו ִיְפֶרה

ְוָׁשַפט ְבֶצֶדק :ע ָאְזָניו יֹוִכיחַ ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשןֹוט ְולֹא ְלִמְׁשַמ  'הַוֲהִריחֹו ְבִיְרַאת :'הַדַעת ְוִיְרַאת 

ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור :ַדִכים ְוהֹוִכיַח ְבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהָךה ֶאֶרץ ְבֵׁשֶבט ִןיו וְברוַח ְשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע

מוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו   :ָמְתָניו ְוָהאֱא

 5-1 ,ישעיה יא
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  צדקה ומשפט צדקה ומשפט ; ;   1212  מקבץמקבץ

 ?"ַלֲעשֹות ְצָדָקה וִמְׁשָןט ...ִךי ְיַדְעִתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶוה ֶאת" :מי נאמר על 12.1

 אברהם על : תשובה

ן ַלֲעשֹות ְצָדָקה וִמְׁשָןט ְלַמעַ  'הִךי ְיַדְעִתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶוה ֶאת ָבָניו ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרו ֶדֶרְך 

  :ל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִדֶבר ָעָליועַ  'הָהִביא 

 19 ,בראשית יח 

 

 

 

 ?"עֶֹשה ִמְׁשָןט וְצָדָקה ְלָכל ַעלֹו ...ַוְיִהי" :על מי נאמר 12.2

 דוד על : תשובה

דֹום ֲעָבִדים ְלָדִוד ַוטֹוַׁשע  דֹום ָשם ְנִצִבים ַוְיִהי ָכל אֱא דֹום ְנִצִבים ְבָכל אֱא ִוד ְבכֹל ֲאֶׁשר ֶאת דָ  'הַוָטֶשם ֶבאֱא

: ִטְמלְֹך ָדִוד ַעל ָךל ִיְשָרֵאל ַוְיִהי ָדִוד עֶֹשה ִמְׁשָןט וְצָדָקה ְלָכל ַעלֹו:ָהָלְך 

 15 ,שמואל ב ח

 

 

 

ָןט ַבָטִמים ָהֵהם וָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָשה ִמְׁש " :מי אמר 12.3

 ?"וְצָדָקה ָבָאֶרץ

 ירמיה: ובהתש

: ְיהוָדה ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהָדָבר ַהחֹוב ֲאֶׁשר ִדַבְרִתי ֶאל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ֵבית 'הִהֵםה ָיִמים ָבִאים ְנֺאם 

ם ִתָוַׁשע ַבָטִמים ָההֵ : ַבָטִמים ָהֵהם וָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָשה ִמְׁשָןט וְצָדָקה ָבָאֶרץ

: ִצְדֵקנו 'הְיהוָדה ִוירוָׁשַלם ִתְׁשךֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶׁשר ִיְקָרא ָלה 

 16-14 ,ירמיה לג

 

 

 

 ?"ְוִיַגל ַךַלִים ִמְׁשָןט וְצָדָקה ְךַנַחל ֵאיָתן" :מי אמר 12.4

 עמוס: תשובה

: ְוִיַגל ַךַלִים ִמְׁשָןט וְצָדָקה ְךַנַחל ֵאיָתן: ָמעָהֵסר ֵמָעַלי ֲהמֹון ִׁשֶריָך ְוִזְמַרת ְנָבֶליָך לֹא ֶאְׁש  

 24-23 ,עמוס ה
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  ך המחוזי הפומבי"חידון התנ

 א"תשע –ד "חידון מחוזי פומבי לבתי ספר ממ

שלישי שלב ה

  שלב השאלה הזהה

 

ה א תתרָר בתד ֶאלָר ין  ָר אֵא  וְק

 

ָצִריְך , אֹו ָןסוק ֶאָחד אֹו ִדבור ֶאָחד אֹו ֲאִפילו אֹות ֶאָחתַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶןֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת "

ְקָראֹו ַרבֹו , ִבְלָבד ִריםֶׁשכֹא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָכא ְׁשֵני ְדבָ , ֶׁשֵךן ָמִצינו ְבָדִוד ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל, ִלְנָהג בֹו ָךבֹוד

ַמר ְוַאָתה, ַאכופֹו וְמֺיָדעֹו נֹוׁש ְךֶעְרִךי ַאכוִפי וְמֺיָדִעי ֶׁשֶםאֱא וַמה ָדִוד ֶמֶלְך , ַוֲהלֹא ְדָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר, אֱא

ַהכֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶןֶרק , וְמֺיָדעֹו ַאכופֹוִיְשָרֵאל ֶׁשכֹא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָכא ְׁשֵני ְדָבִרים ִבְלָבד ְקָראֹו ַרבֹו 

ָנִריְך אֹו ָןסוק ֶאָחד אֹו ִדבור ֶאָחד אֹו ֲאִפילו אֹות ֶאָחת ַעל ַאַחת ַךָלה ְוַכָלה ֶׁש  ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת

ַמר ָךבֹוד ֲחָכִמים יִ , ְוֵאין ָךבֹוד ֶאָכא תֹוָרה, ִלְנָהג בֹו ָךבֹוד ְוֵאין טֹוב , וְתִמיִמים ִיְנֲחלו טֹוב ְנָחלוֶׁשֶםאֱא

ַמר " :ִךי ֶלַקח טֹוב ָנַתִתי ָלֶכם תֹוָרִתי ַאל ַתֲעזֹבו ֶאָכא תֹוָרה ֶׁשֶםאֱא

 (משנה ג ,מסכת אבות פרק ו)

 

 

 

 

 

. 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-ל כל השאלות יזכו את המתמודד בתשובות נכונות ע 

. שניות להשיב על השאלה 60למתמודדים יהיו לכל היותר : הגבלת זמן
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ר בתא יָרבתא: "על מי נאמר .1 בֵא דַה ֶ ר יְק ד  ֹל אֲא בָר כְק י  נִׁש אִׁש הָר  ?"וְק

שמואל  שמואל  על על : : תשובהתשובה

: ג ָלנוְלָכה ְוָנׁשוָבה ֶןן ֶיְחַדל ָאִבי ִמן ָהֲאתֹנֹות ְוָדַא ֵהָלה ָבאו ְבֶאֶרץ צוף ְוָׁשאול ָאַמר ְלַנֲערֹו ֲאֶׁשר ִעלֹו"

לִֹהים ָבִעיר ַהזֹאת ְוָהִאיׁש ִנְכָבד ךֹל ֲאֶׁשר ְיַדֵבר בֹוא ָיבֹוא ַעָת  ה ֵנְלָכה ָ ם ַוטֹאֶמר לֹו ִהֵםה ָנא ִאיׁש אֱא

י ַהֶכֶחם ַוטֹאֶמר ָׁשאול ְלַנֲערֹו ְוִהֵםה ֵנֵלְך וַמה ָםִביא ָלִאיׁש ִך : ֶליהָ אוַלי ַיִגיד ָלנו ֶאת ַדְרֵךנו ֲאֶׁשר ָהַלְכנו עָ 

לִֹהים ָמה ִאָתנו " :ָאַזל ִמֵךֵלינו וְתׁשוָרה ֵאין ְלָהִביא ְלִאיׁש ָהאֱא

 7-5 ,שמואל א ט 

ם" :מי אמר .2 לֵא חִׁש בתד יַהנְק א כָר סֵא כִׁש ים וְק יבִׁש דִׁש ם נְק יב עִׁש הת ִׁש  ?"לְק

  חנה חנה : : תשובהתשובה

ִבים ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל ֵמַאְׁשןֹת ָיִרים ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיב ִעם ְנִדי: מֹוִריׁש וַמֲעִׁשיר ַמְׁשִןיל ַאף ְמרֹוֵמם 'ה"

ִךי  וִיְׁשמֹר וְרָׁשִעים ַבחֶׁשְך ִיָדל ֲחִסיָדיו ַרְגֵלי: ְמֺצֵקי ֶאֶרץ ַוָטֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵתֵבל 'הְוִכֵמא ָכבֹוד ַיְנִחֵלם ִךי לַ 

 ":לֹא ְבכַֹח ִיְגַבר ִאיׁש

 9-7 ,שמואל א ב

י יָרבֹא " :מי שאל .3 ֶמךָר  ִׁש י  ְק ךָר מִׁש רְק בָר נבךָר  דְק דְק בַה כִׁש  ?"וְק

  מנוח              מנוח                ::תשובהתשובה

נֹוַח ִאם ֶאל ָמ  'הַוטֹאֶמר ַמְלַאְך : ַנְעְצָרה ָםא אֹוָתְך ְוַנֲעֶשה ְלָפֶניָך ְגִדי ִעִזים 'הַוטֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך "

ַוטֹאֶמר : הוא 'הַתֲעֶלָםה ִךי לֹא ָיַדע ָמנֹוַח ִךי ַמְלַאְך  'הַתְעְצֵרִני לֹא אַֹכל ְבַלְחֶמָך ְוִאם ַתֲעֶשה עָֹלה לַ 

ה ֶזה ִתְׁשַאל ָלָל  'הַוטֹאֶמר לֹו ַמְלַאְך : ְוִכַבְדנוךָ { ְדָבְרךָ }ִמי ְׁשֶמָך ִךי ָיבֹא ְדָבְריָך  'הָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך 

 וַמְפִלא ַלֲעשֹות וָמנֹוחַ  'הַוִטַסח ָמנֹוַח ֶאת ְגִדי ָהִעִזים ְוֶאת ַהִלְנָחה ַוַטַעל ַעל ַהנור לַ : ִלְׁשִמי ְוהוא ֶןִלאי

ֹו ַלַהב ַהִלְזֵבַח וָמנֹוַח ְוִאְׁשתְב  'הַוְיִהי ַבֲעלֹות ַהַכַהב ֵמַעל ַהִלְזֵבַח ַהָ ַמְיָמה ַוַטַעל ַמְלַאְך :ְוִאְׁשתֹו רִֹאים

 ":רִֹאים ַוִטְןלו ַעל ְןֵניֶהם ָאְרָצה

 20-15 ,שופטים יג

יךָר " :מי אמר .4 בְק ִׁש הַה י אֲא נִׁש דְק ָר וַהאֲא בַה כְק ינַהי נִׁש עֵא רְק ָר בְק ֶ ר יָרקַה אֲא  ?"מֵא

  ישעיהישעיה: : תשובהתשובה

ִךי : יָרא ִךי ְגַאְלִתיָך ָקָראִתי ְבִׁשְמָך ִלי ָאָתהבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך ִיְשָרֵאל ַאל ִת  'הְוַעָתה ךֹה ָאַמר "

ִךי ֲאִני : ַער ָבְך ַתֲעבֹר ַבַלִים ִאְתָך ָאִני וַבְםָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפוָך ִךי ֵתֵלְך ְבמֹו ֵאׁש לֹא ִתָךֶוה ְוֶלָהָבה לֹא ִתְב 

לֶֹהיָך ְקדֹוׁש ִיְשָרֵאל מֹוִׁשיֶעָך ָנַתִתי כָ  'ה ָת ֵמֲאֶׁשר ָיַקְרָת ְבֵעיַני ִנְכַבְד :ְפְרָך ִמְצַרִים ךוׁש וְסָבא ַתְחֶתיךָ אֱא

 ":ַוֲאִני ֲאַהְבִתיָך ְוֶאֵתן ָאָדם ַתְחֶתיָך וְלֺאִלים ַתַחת ַנְפֶׁשךָ 

 4-1, ישעיה מג
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שְק " :על מי נאמר .5 ד הַה עַה ר וְק שָר ֶהם לְק י לָר הִׁש ד וַהיְק בָר כְק י נִׁש כִׁש ה הֲא ל ָר שְק ן הַה ה לֹא מִׁש ל ָר

א  ?"בָר

  יואב בן צרויה    יואב בן צרויה    : : תשובהתשובה

ָלל ְוהוא עֹוֵרר ֶאת ֲחִניתֹו ַעל ְׁשלׁש ֵמאֹות חָ { ַהְ לָׁשה}ַוֲאִביַׁשי ֲאִחי יֹוָאב ֶבן ְצרוָיה הוא רֹאׁש ַהְ לָׁשי  

 ":לָׁשה לֹא ָבאִמן ַהְ לָׁשה ֲהִכי ִנְכָבד ַוְיִהי ָלֶהם ְלָשר ְוַעד ַהְ  : ְולֹו ֵׁשם ַבְ לָׁשה

 19-18 ,שמואל ב כג

י" :מי אמר .6 בתדִׁש ל  ְק י ֶאת  ָר ֶ ם לְק בִׁש הִׁש ַהדְק יֶתם ...וְק אִׁש ֶ ר רְק ל אֲא ת  ָר אֵא  ?"וְק

  יוסף   יוסף   : : תשובהתשובה

לִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצרָ  " ֵאַלי ִים ְרָדה ַמֲהרו ַוֲעלו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶתם ֵאָליו ךֹה ָאַמר ִבְנָך יֹוֵסף ָשַמִני אֱא

: ל ֲאֶׁשר ָלְך ְוָיַׁשְבָת ְבֶאֶרץ גֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָתה וָבֶניָך וְבֵני ָבֶניָך ְוצֹאְנָך וְבָקְרָך ְוכָ :ַאל ַתֲעמֹד

ֵםה ֵעיֵניֶכם רֹאֹות ְוִה :ְוִכְלַךְלִתי אְֹתָך ָׁשם ִךי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶןן ִתָוֵרׁש ַאָתה וֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך 

ִאיֶתם ְוִהַגְדֶתם ְלָאִבי ֶאת ָךל ְךבֹוִדי ְבִמְצַרִים ְוֵאת ָךל ֲאֶׁשר ְר : ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ִךי ִפי ַהְמַדֵבר ֲאֵליֶכם

 ":וִמַהְרֶתם ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת ָאִבי ֵהָםה

 13-9, בראשית מה

 

ן: על מי נאמר .7 ר ֶאל  ...ֶנֱאמָר סָר יֶתךָר וְק בֵא ד בְק בָר כְק נִׁש ֶ ךָר וְק עְק מַה  ?"מִׁש ְק

  דודדודעל על : : תשובהתשובה

וֶבן  ָׁשאול ָלָלה ְקַׁשְרֶתם ָעַלי ַאָתה ֵאָליוַוטֹאֶמר : ַוטֹאֶמר ָׁשאול ְׁשַמע ָנא ֶבן ֲאִחיטוב ַוטֹאֶמר ִהְנִני ֲאדִֹני 

ַוַטַען ֲאִחיֶמֶלְך ֶאת ַהֶלֶלְך : ֵאַלי ְלאֵֹרב ַךטֹום ַהֶזהִיָׁשי ְבִתְתָך לֹו ֶלֶחם ְוֶחֶרב ְוָׁשאֹול לֹו ֵבאלִֹהים ָלקום 

ָמן ַוֲחַתן ַהֶלֶלְך ְוָסר ֶאל ִמְׁשַמעֶתָך ְוִנְכָבד ְבֵביֶתךָ   ִלְׁשָאלַהטֹום ַהִחכִֹתי : ַוטֹאַמר וִמי ְבָכל ֲעָבֶדיָך ְךָדִוד ֶנאֱא

ָקטֹן  ְבַעְבדֹו ָדָבר ְבָכל ֵבית ָאִבי ִךי לֹא ָיַדע ַעְבְדָך ְבָכל זֹאת ָדָבר לֹו ֵבאלִֹהים ָחִליָלה ִכי ַאל ָיֵשם ַהֶלֶלְך 

: אֹו ָגדֹול

 15-12 ,שמואל א כב
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  או למקרה שאין הכרעה, לבחירתך  –שאלות נוספות. 

 

י " :קשימי ב .8 ּוִׁש ל וְק בב עִׁש אֵא רָר שְק ֶנֶגד יִׁש י וְק ּוִׁש נֵאי עַה קְק י נָרא ֶנֶגד זִׁש נִׁש דֵא בְק  ַה

הִׁש ְק ַה  י לַה וְק וֵאיתִׁש  ?"'החֲא

  שאול שאול : : תשובהתשובה

ְוַגם ֵנַצח : ֶאת ַמְמְלכות ִיְשָרֵאל ֵמָעֶליָך ַהטֹום וְנָתָנה ְלֵרֲעָך ַהחֹוב ִמֶליָ  'הַוטֹאֶמר ֵאָליו ְׁשמוֵאל ָקַרע 

ַךְבֵדִני ָנא ֶנֶגד ִזְקֵני ַעִלי  ַוטֹאֶמר ָחָטאִתי ַעָתה:ִיְשָרֵאל לֹא ְיַׁשֵסר ְולֹא ִיָםֵחם ִךי לֹא ָאָדם הוא ְלִהָםֵחם

לֶֹהיךָ  'הְוֶנֶגד ִיְשָרֵאל ְוׁשוב ִעִלי ְוִהְׁשַתֲחֵויִתי לַ  : 'הל לַ ַוָטָׁשב ְׁשמוֵאל ַאֲחֵרי ָׁשאול ַוִטְׁשַתחו ָׁשאו: אֱא

 31-28 ,שמואל א טו

בתד לַה " :מי אמר .9 ים נָרא כָר י שִׁש נִׁש ֶתן לת 'הבְק ל וְק אֵא רָר שְק י יִׁש ה ֱאלֹהֵא  ?"תתדָר

  יהושעיהושע: : תשובהתשובה

ַוַטְקֵרב ֶאת ִמְׁשַןַחת ְיהוָדה : ַוַטְׁשֵךם ְיהֹוֺׁשַע ַבבֶֹקר ַוַטְקֵרב ֶאת ִיְשָרֵאל ִלְׁשָבָטיו ַוִטָכֵכד ֵׁשֶבט ְיהוָדה"

ַוַטְקֵרב ֶאת ֵביתֹו ַלְגָבִרים : ֵכד ַזְבִדיַוִטְלךֹד ֵאת ִמְׁשַןַחת ַהַזְרִחי ַוַטְקֵרב ֶאת ִמְׁשַןַחת ַהַזְרִחי ַלְגָבִרים ַוִטכָ 

לֵֹהי  'הַוטֹאֶמר ְיהֹוֺׁשַע ֶאל ָעָכן ְבִני ִשים ָנא ָכבֹוד לַ : ַוִטָכֵכד ָעָכן ֶבן ַךְרִמי ֶבן ַזְבִדי ֶבן ֶזַרח ְלַמֵחה ְיהוָדה אֱא

 ":ְתַכֵחד ִמֶלִםיִיְשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה ְוַהֶגד ָנא ִלי ֶמה ָעִשיָת ַאל 

 20-16 ,יהושע ז


