
  מדינת ישראל                                                          

  משרד החינוך                                        

  מינהל חברה ונוער                                                

   

  

  ב"תשע, ך לנוער"חידון התנ
  )2, תהלים קיב(   " ֹור ְיָׁשִרים ְיבָֹרךְ ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּד"

  

  

  החידון המחוזי לבתי הספר הממלכתיים

  

  מרכז החידון

  שלמה ונטורה

  

  מחברות השאלות

  תמר סלהוב, מרים בלומנטל, רחל בורובסקי

  

  הוועדה הארצית

  מוריה שלמה אביעד, וכטל טרפר הדר, מגידוב רוני ר"ד

  

  כל הזכויות שמורות©

  
  



  

  

  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

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

בני  בותיהם שלעיקרה יצירת יחס של אהבה אל ספר הספרים בלש, נעלה זו

  ".ואהיה שעשועים יום יום" בבחינת ,הנעורים

גורם מדרבן משמש החידון , ך"השיטתי והמחייב של התנ, ליאלצד הלימוד הפורמ

  .בקיאות וידע מקיפים מתוך שמחה והנאה לקניית

שכן  ,יסודיים- ספר העלך בעיני תלמידי בתי ה"התנ ו שלהחידון מעלה את יוקרת

  .מורים וחברים, הורים ה רבה מצדהערכוהוא מעניק לזוכים בו כבוד ויקר 

בזכות מסירותם והתלהבותם של אנשי מינהל חברה ונוער במשרד הראשי 

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

אנו בעיצומו של תהליך , דה על לימודושקילך ו"נוגע להתעניינות בספר התנהבכל 

  .החזרת עטרה ליושנה

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

גתן במהלך בניסוחן ובהצ, בתוכנן, הרעננה והצעירה הניכרת בחיבור השאלות

  .החידונים הפומביים

  
  ,ב ב ר כ ה

  
  יוסי לוי

  מנהל מינהל חברה ונוער
  



  ב"החידון המחוזי תשע

  תקנון החידון וסדריו

  שלבי החידון

 .מבחן מיון בכתב  .א

 .חידון פומבי  .ב

  

  מבחן המיון בכתב.  א

 .לפני החידון הפומבי, המבחן יתקיים במועד שייקבע .1

הנקודות שיצטברו בשלב זה ייזקפו לזכותם של . נקודות 50במבחן מוקדם זה ניתן לצבור עד  .2

 .הנבחנים בשלב הבא

 .וסגניהם, ך של בתי הספר"משתתפים במבחן חתני וכלות התנ .3

  

  החידון הפומבי.  ב

  .שלבים שלושה זה בחידון .1

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

  .המיון ייזקפו לזכותם בשלב זה במבחןהנבחנים  שצברו הנקודות .3

 לכל. מתמודדים 4-3- ל 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 ת/מתמודד

 וםסי עם. נקודות 16-ב אותם תזכה החלקים שני על מלאה תשובה. נקודות 8-ב ת/המתמודד

  .מן הבמה המתמודדים כל ֵירדו, הזה השאלות מחזור

 הנקודות מספר את אלה שצברו – מתמודדים 8-7 ישתתפו זה בשלב. מחשב משחק: ב שלב .5

 משבצת כל. לבחירה משבצות 12 ובו מחשב משחק יוצג המתמודדים לפני. ביותר הגדול

  . נבחרה שהמשבצת לאחר רק שייחשף ,מסוים נושא מסמלת

 נכונה תשובה כל. שניות 60  במשך שאלות 4 על ווישיב, משבצת באקראי ויבחרים המתמודד .6

  .נקודות 20-ב יזכו השאלות 4 כל על נכונות תשובות. נקודות 5-ב תזכה

 אלה שזכו – מתמודדים 5-4 יעלו הבא לשלב. הבמה מן המתמודדים ֵירדו זה שלב בתום .7

  .ביותר הגבוה בניקוד

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

  . מחיק ולוח טוש יקבל

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

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

 14- ב יַזּכּו השאלות שבע כל על נכונות תשובות. קודותנ 2-ב ת/המתמודד את תזכה נכונה

 . נקודות

 .יעלו לשלב הארצי, בניקוד הגבוה ביותר ּוּכזְ שלושת המתמודדים שיִ  .10

עד , יציג המנחה שאלות בעל פה למתמודדים, מתמודדים ישיגו ניקוד זהה לושהאם יותר מש .11

  . שתושג הכרעה



  

  סדר הצגת השאלות לנבחנים

, נבחן כל ליד, השולחן על. משפחותיהם שמות של ב"א-ה סדר לפי הבמה לע ֵ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 בפומבי הצגתה לפני בכתב שאלתו את יקבל נבחן כל .3

  .החידון מזכירות ידי על לנבחנים יימסרו

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

  .שמו ליד, השיפוט בטופס ואלה יירשמו, בהן זכה שהנבחן

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

  .שמו ליד, השיפוט בטופס ואלה יירשמו ,בהן זכה שהנבחן

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

  .הנבחן

  

  חבר השופטים

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

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

  .סיכומו ועל 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 המחוז כלת/חתן שמות את החידון בסוף להכריז למנחה היור ראש היושב .5

  .)לשלב שלב בין( בלבד החידון במהלך, כאלה יהיו אם, בערעורים ןודי 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 תסופיו

  

  תפקיד המנחה

 .מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש .1

 .מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה .2

 .מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות .3

 .קורא את השאלות .4

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

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

 .הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים/מכריז את שמות החתן .7

 



  תעודות ופרסים, זוכים

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

  .ך"תנ וספר בחידון השתתפות

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

 על יוכרז זהה ניקוד של במקרה. לכלה/לחתן וממנו ,הראשון לסגן השני הסגן מן יהיה ההכתרה

  .אחד או אחת מחתן או כלה יותר

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

  .ביניהם להכרעה עד ,נוספות שאלות הנבחנים שני לּואֲ ישָ יִ , והרביעי

  .ופרסים המתאימה התעודה תוענק מהזוכים אחד לכל .4

 .הארצי ך"התנ בחידון המחוז את ייצגו הזוכים שלושת



  
07/02/2012  

 ונוער חברה מינהל - החינוך משרד

  ב"תשע, לנוער ך"התנ חידון

  

  )2, קיב תהלים( "   ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיבָֹרךְ "                    

  

 

 הממלכתיים הספר המחוזי לבתי החידון

 בכתב מבחן

  

  ____________________: שם

 __________ : כיתה

 ____________________ : הספר בית

   ____________________ ):טיפר(טלפון 

 דקות 45 :הבחינה זמן

 _____ : ניקוד

  

  :לחידון הלימוד חומר

   לב  ,כז ,כה-כ ,יז-י: במדבר    לד-לא ,כד- א :שמות     הספר כל :בראשית
 הספר כל: ב שמואל    הספר כל: א שמואל    כד-כב, יח- יז ,יד, יא- א: יהושע

  הספר כל: רות כל הספר   : יונה    הספר כל: ב מלכים   הספר כל: א מלכים 

  

  .נקודות 2- כל תשובה מזכה ב. שאלות 25ון זה בחיד
בשלבי  םייזקפו לזכות שיצברוהנקודות . נקודות 50לצבור בשלב זה עד  יםיכולונבחנת כל נבחן 

  החידון הפומבי 

  

 השאלות מַחברות

  תמר סלהוב, מרים בלומנטל, בורובסקי רחל

 

  !בהצלחה



  

 .שאלות 25 בחידון

   .כונההנ התשובה של האות את בעיגול הקיפו

  

  

 1שאלה 

ַנֲעָרה ָיָפה ְּבכֹל ְּגבּול " אנשיו חיפשו שיוכל להתחמםכדי ו ,דוד המלך מקורבסוף ימיו סבל 

 ? את מי מצאו ."ִיְׂשָרֵאל

 את שולמית  .א

 את נעמה  .ב

 את אבישג  .ג

  את תמר  .ד

  

 2שאלה 

ה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁש " ,הדברים שאמרה על משה כעונש על קיבלה מרים איזו מחלה
 ? "ָלָקח

 ספחת  .א

 צרעת  .ב

 שחין  .ג

  דבר  .ד

 

   3שאלה 

  ?במקרא "ללגָ גִ "מה מקור השם 

 ר הירדןר מעבַ לאחַ  במקוםגל האבנים שהוקם  .א

 שנימולו שם הזכריםהעם לאחר על חרפת מצרים שנגולה מ .ב

 המצפה ובית אל, המעגל שעשה שמואל שסבב כשופט בין הגלגל .ג

 לגלאש של אליהו שעלה לשמים בקרבת הגִ לגל של מרכבת ההגַ  .ד

  



 4שאלה 

 ?על מי נאמרו הדברים ."ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם"

 על אנשי נינוה  .א

 על אנשי סדום  .ב

 ֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר וִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים, ֶאְלָיִקים, על ִחְזִקָּיהּו  .ג

 ריחועל תושבי י  .ד

  

  5שאלה 

  ?"ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו" :אחרי איזה אירוע נאמר

  אחרי בניית מגדל בבל .א

  אחרי חטא גן העדן .ב

  אחרי המבול .ג

  אחרי רצח הבל בידי קין .ד

 

 6שאלה 

 ?"ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד" :נאמר ובאיזה אירועעל מי 

 על יהושע במלחמה נגד העי  .א

 שה במלחמה נגד עמלקעל מ  .ב

 על אברהם בברית בין הבתרים  .ג

  על אליהו במעמד הכרמל  .ד

  

 7שאלה 

מי היה המלך האשורי באותה . עלו האשורים על ערי יהודה וכבשו אותן, בתקופת המלך חזקיהו
 ? תקופה

 סנחריב  .א

 שלמנאסר  .ב

 סוא   .ג

 נבוכדנאצר  .ד

  



 8שאלה 

 ? "'ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה' ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם הָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ִּכי ": למי נאמר

 אבירםללדתן ו  .א

 שמעוןלללוי ו  .ב

 אביהואללנדב ו  .ג

 אהרןללמשה ו  .ד

 

 9שאלה 

  ?מי שלח אותם  ".ַוֵּיֶלְך ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה ֶאל ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה"

  נשהמ .א

  חזקיהו .ב

  יאשיהו .ג

 כיןייהו .ד

 

 10שאלה 

 ?"ַּגם ּכַֹח לֹא ָהָיה בֹו ִּכי לֹא ָאַכל ֶלֶחם ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהָּלְיָלה" :ילו נסיבותובאֵ  ,על מי נאמר

 שאול בעת הביקור אצל בעלת האובעל   .א

 משה במעמד הר סיניעל   .ב

 הנער המצרי שמצאו אנשי דוד בשדהעל   .ג

 בואתו על נינוהלאחר ניונה על   .ד

 

 11שאלה 

 ?"ֲהָׁשלֹום ַאָּתה ָאִחי" :מי אמר למי

 יואב לעמשא  .א

 עשיוליעקב   .ב

 יהודה ליוסף   .ג

  אליאבדוד ל  .ד



 12שאלה 

 ?  במי מדובר ."ַוָּתבֹא ְלַנּסֹתֹו ְּבִחידֹות"

 בת שבעב  .א

 בת פרעהב  .ב

 מלכת שבאב  .ג

  באישה החכמה מתקוע   .ד

 

 13שאלה 

 ?"ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד ְׁשֵנים": על מי נאמר

 ישמעאלעל   .א

 יעקבעל   .ב

 עשיועל   .ג

 על יצחק  .ד

 

 14שאלה 

 ?"ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהוא" :ַּפְרעֹה על איזו מכה אמרו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל

 דםעל מכת   .א

 צפרדעעל מכת   .ב

 כיניםל מכת ע  .ג

 ברדֶ על מכת   .ד

  

 15שאלה 

 ?"ָּבאּו ְלֵביֵתךְ  הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִיְך ֲאֶׁשר" :מי  אמר למי

 שליחי מלך יריחו לרחב  .א

 אנשי סדום לאשת לוט  .ב

 אנשי אבשלום לאישה מבחורים  .ג

 אלישע לאישה מנשי בני הנביאים  .ד

 



 16שאלה 

 ? "ּוָמִחיִתי ֶאת ְירּוָׁשַלִם ַּכֲאֶׁשר ִיְמֶחה ֶאת ַהַּצַּלַחת": רה הנבואהאיזה מלך נאמ ו שלבתקופת

 יאשיהוהמלך בתקופתו של   .א

 מנשההמלך בתקופתו של   .ב

 המלך אחאבבתקופתו של   .ג

 צדקיהוהמלך בתקופתו של   .ד

 

 17שאלה 

איש מבית לחם יהודה כדי להתגבר על מה עשה ה. "ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ"
 ?הרעב

 שדי מואבגור בעבר ל  .א

 גידולי חיטה זרע  .ב

 ירד למצרים  .ג

 התפלל לאלוהיו  .ד

 

 18שאלה 

 ?)בן שאול(ם של יהונתן יבנו נכה הרגלי מה שמו של

 שתמפיּבֹ  .א

 ַאְרמִֹני  .ב

 ַמְלִּכיׁשּועַ   .ג

 מיכא  .ד

  

 19שאלה 

  ?"ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה ְוַהֶּגד ָנא ִלי ֶמה ָעִׂשיתָ ' ַלה ִׂשים ָנא ָכבֹוד": מי אמר למי

 שָמַעל בחרם יריחו, יהושע לעכן .א
 
 במלחמה נגד עמלק' שלא מילא אַחר צו ה, שמואל לשאול .ב
 
 לאחר חטא העגל, משה לאהרון .ג
 
 משה למקושש העצים ביום השבת .ד

  



  20שאלה 

  ?הושלכו האבנים על מי ."ַהָּׁשַמִים דֹלֹות ִמןִהְׁשִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ּגְ ' ַוה"

 מלכי האמורי  על חמשת  .א

 על אנשי סדום .ב

 על המצרים .ג

 על חיל אשור .ד

 

  21שאלה 

  ? מי אמרה את הדברים. "ִּכי ֵמרֹב ִׂשיִחי ְוַכְעִסי ִּדַּבְרִּתי ַעד ֵהָּנה"

  חנה .א

  מיכל .ב

  רחל .ג

  רבקה .ד

  

  22שאלה 

  ?מדוע התחפשו אנשי גבעון לאנשים מארץ רחוקה

 בגלל הדרך הארוכה שעשו ,עליהם מורחיבני ישראל שכדי  .א

 יחשבו שהם אינם כנענים ויכרתו ִאתם בריתבני ישראל שכדי  .ב

 תם בריתריכו את המאמץ שלהם ויסכימו לכרות אִ עכדי שהנשיאים י .ג

 שואבי מיםלכדי שיהושע יהפוך אותם לחוטבי עצים ו .ד

  

  23שאלה 

  ?מה טמן יעקב ."ְׁשֶכם ָלה ֲאֶׁשר ִעםַוִּיְטמֹן אָֹתם ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהאֵ "

 רבקהשל מינקת ה, את חפציה של דבורה .א

 את השלל שנלקח מאנשי העיר שכם על ידי בניו .ב

 שבאוזניהםהנזמים את ושהיו בידי בני משפחתו את אלוהי הנכר  .ג

 את חפציה של רחל שמתה בדרך .ד



  

  24שאלה 

  ?על מי נאמרו הדברים ."ֶּמֶלךְ ָלָּמה ְיַקֵּלל ַהֶּכֶלב ַהֵּמת ַהֶּזה ֶאת ֲאדִֹני הַ "

 על שמעי בן גרא .א

 על שבע בן בכרי .ב

 על גליית .ג

  על נבל הכרמלי  .ד

  

  25שאלה 

  ?"ַמְצִליחַ  'הּוא עֶֹׂשה ה ַוֲאֶׁשר" :על מי נאמר

 על יוסף במצרים .א
 
 על יהושע בכיבוש הארץ .ב
 
 על דוד במלחמותיו .ג
 
  על יעקב בחרן .ד
  

  

  

 !בהצלחה

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  ב"י ספר ממלכתיים תשעך המחוזי לבת"חידון התנ

  דף תשובות

' מס
  השאלה

  המקור  האות  התשובה

  3, מלכים א א  ג  את אבישג  1

  10, במדבר יב  ב  צרעת  2

חרפת מצרים שנגולה מעל העם לאחר שנימולו שם   3
  הזכרים

  9, יהושע ה  ב

  8, יונה ג  א  על אנשי נינוה  4

  12, בראשית ח  ג  אחרי המבול  5

  12, שמות יז  ב  קעל משה במלחמה נגד עמל  6

  13, מלכים ב יח  א  סנחריב  7

  3, במדבר טז  ד  למשה ולאהרון  8

  14-12, מלכים ב כב  ג  יאשיהו  9

  20, שמואל א כח  א  על שאול בעת הביקור אצל בעלת האוב  10

  9, שמואל ב כ  א  יואב לעמשא  11

  1, מלכים א י  ד  מלכת שבא  12

  20, בראשית יז  א  על ישמעאל  13

  15, שמות ח  ג  כיניםעל מכת   14

  3, יהושע ב  א  שליחי מלך יריחו לרחב  15

  13, מלכים ב כא  ב  בתקופתו של המלך מנשה  16

  1, רות א  א  עבר לשדי מואב  17

  4, שמואל ב ד  א  מפיבשת  18

  19, יהושע ז  א  יהושע לעכן שמעל בחרם יריחו  19

  11, יהושע י  א  על חמשת מלכי האמורי  20

  16, שמואל א א  א  חנה  21

כדי שבני ישראל יחשבו שהם אינם כנענים ויכרתו   22
  ִאתם ברית

  6-3, יהושע ט  ב

  4, בראשית לה  ג  את אלוהי הנכר והנזמים של בני משפחתו  23

  9, שמואל ב טז  א  על שמעי בן גרא  24

  23בראשית לט   א  על יוסף במצרים  25

 

  

  

 



  
  

  ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים"חידון התנ
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  שאלות בעקבות סרטונים 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  . בחלק זה יוקרנו סרטונים העוסקים בנורמות חברתיות ובערכים
  

לאחר כל סרטון יוצגו לשלושה מתמודדים שאלות הקשורות בנושא 
  . הסרטון

  . בכל שאלה שני חלקים
  . נקודות 8- ת ב/תשובה נכונה על חלק אחד תַזכה את הנבחן

  . נקודות 16- ת ב/תשובות נכונות על שני החלקים יַזכו את הנבחן
  



  

  החלש בחברה: סרטון ראשון

  

   :1שאלה 

  

בין , רב החלשים בחברה המקראית נכללובקֶ . ן על החלשים בחברהגֵ החוק המקראי מֵ 

  . נוכרים שבאו להתיישב בארץ -" ריםגֵ "ה, השאר

  

  ".אִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְלַהִּכיֵרִני ְוָאנִֹכי ָנְכִרָּיהַמּדּוַע ָמצָ " :אישה אמרה

 ?מי אמרה את הדברים .א

  ? שאמרה את הדבריםמהיכן הגיעה האישה  .ב

  

  

   :תשובה

 רות .א

  משדה מואב .ב

  

  

א ם ַאַחר ֲאֶׁשר ֶאְמצָ ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה ָּנא ַהָּׂשֶדה ַוֲאַלֳּקָטה ַבִּׁשֳּבִלי"

   :"ן ְּבֵעיָניו ַוּתֹאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתיחֵ 

לֹא ַתֲעבּוִרי  ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל ֵּתְלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר ְוַגם"

ן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֵעיַנִיְך ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ִיְקצֹרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריהֶ  : ִמֶּזה ְוכֹה ִתְדָּבִקין ִעם ַנֲערָֹתי

  :בּון ַהְּנָעִריםֶאת ַהְּנָעִרים ְלִבְלִּתי ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשאֲ 

ַהִּכיֵרִני ְוָאנִֹכי ַוִּתּפֹל ַעל ָּפֶניָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך לְ 

  )10-8, 2 ,רות ב( " :ְכִרָּיהנָ 

  



  

  החלש בחברה: סרטון ראשון

  

   :2שאלה 

ולכן הקפידו  ,ןגֵ האלמנות היו לרוב חסרות משען ומָ . ן גם על האלמנותגֵ החוק המקראי מֵ 

  . לחוקק חוקים אשר יגנו עליהן

  

   ".ַמר ֶּפן ָימּות ַּגם הּוא ְּכֶאָחיוְבִני ִּכי ָא[...] ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִביְך ַעד ִיְגַּדל [...] ַוּיֹאֶמר "
 ? שמדברים אליה בפסוקמיהי האלמנה  .א

  ?תקיים כלפי האלמנהההחוק שלא  ומה .ב

  

  :תשובה

  תמר. א

  חוק הייבום . ב

  

ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי  : ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיֵּבם אָֹתּה ְוָהֵקם ֶזַרע ְלָאִחיך"

 : ַרע ְלָאִחיולֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע ְוָהָיה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן זֶ  ּלֹא

ה ֵבית ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמנָ   :ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוָּיֶמת ַּגם אֹתֹו' ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ה

ית י ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות ַּגם הּוא ְּכֶאָחיו ַוֵּתֶלְך ָּתָמר ַוֵּתֶׁשב ּבֵ ָאִביְך ַעד ִיְגַּדל ֵׁשָלה ְבנִ 

  )11-8 ,בראשית לח(  ":ָאִביהָ 

  

  

  

  



  

  החלש בחברה: סרטון ראשון

  

  :3שאלה 

וה לשמור עליהם ולזכור החברה מצּו. ךהמעמד הנמו לבנירים נחשבו בחברה המקראית הגֵ 

  .של גריםבמעמד  םבעבר היוישראל  בניכי גם 

  

  ?"ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה יֵּגר ָהִייִת ר ִּכי ָאמַ ": מי הסביר את שמו של בנו כך .א

  ?הבןמהו שמו של  .ב

 

  :תשובה

 משה .א

 גרשֹם .ב

  

ֵׁשם  ְוֵאת ְׁשֵני ָבֶניָה ֲאֶׁשר : ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה ֶאת ִצּפָֹרה ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיהָ "

ְּבֶעְזִרי  ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱאלֵֹהי ָאִבי : ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיהָהֶאָחד ֵּגְרׁשֹם ִּכי 

  )4-2 ,שמות יח(  ":ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה

  

  



  

  תכונות השופט: סרטון שני

  

  :1שאלה 

   .משפט וצדקה היה לעשותאחד התפקידים של המלך במקרא 

  

ן טֹוב ְוָנַתָּת ְלַעְבְּדָך ֵלב ׁשֵֹמַע ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ְלָהִבין ֵּבי" קשימי היה המלך שב. א

  ?"ְלָרע

  ?קש המלך את הדבריםיהיכן התרחש האירוע שבו ב. ב

  

  

  : תשובה

 שלמה  .א

 בגבעון .ב

  

ַוֵּיֶלְך  : ָלֶלֶכת ְּבֻחּקֹות ָּדִוד ָאִביו ַרק ַּבָּבמֹות הּוא ְמַזֵּבַח ּוַמְקִטיר' ַוֶּיֱאַהב ְׁשלֹמֹה ֶאת ה"

ה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּמֶלְך ִּגְבעָֹנה ִלְזּבַֹח ָׁשם ִּכי ִהיא ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה ֶאֶלף עֹלֹות ַיֲעֶלה ְׁשלֹמֹ

 : ֶאֶּתן ָלךְ  ֶאל ְׁשלֹמֹה ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְׁשַאל ָמה' ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ה  :ַההּוא

ֶניָך ֶּבֱאֶמת ַאָּתה ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך ָדִוד ָאִבי ֶחֶסד ָּגדֹול ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ְלפָ ַוּיֹאֶמר ְׁשלֹמֹה 

ֹו ֵבן יֵֹׁשב ַעל ּוִבְצָדָקה ּוְבִיְׁשַרת ֵלָבב ִעָּמְך ַוִּתְׁשָמר לֹו ֶאת ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ַהֶּזה ַוִּתֶּתן ל

ַער ה ִהְמַלְכָּת ֶאת ַעְבְּדָך ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ְוָאנִֹכי נַ ֱאלָֹהי ַאּתָ ' ְוַעָּתה ה  :ִּכְסאֹו ַּכּיֹום ַהֶּזה

ָּמֶנה ְולֹא ְוַעְבְּדָך ְּבתֹוְך ַעְּמָך ֲאֶׁשר ָּבָחְרָּת ַעם ָרב ֲאֶׁשר לֹא יִ  : ָקטֹן לֹא ֵאַדע ֵצאת ָובֹא

ֵּבין טֹוב ְלָרע ִּכי ִמי יּוַכל  ְוָנַתָּת ְלַעְבְּדָך ֵלב ׁשֵֹמַע ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְּמָך ְלָהִבין : ִיָּסֵפר ֵמרֹב

  )9-3, מלכים א ג( ":ַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה ִלְׁשּפֹט ֶאת

  

  

  

  

  



  

  תכונות השופט: סרטון שני

  

  :2שאלה 

י ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְראֵ ": כשלושה חודשים לאחר יציאת מצרים מינה משה שרים שישפטו את העם

    ".ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם] ...[ֱאלִֹהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְֹנֵאי ָבַצע 

  

 ? על העם) שרים(נות שופטים מי הציע למשה למַ  .א

  ?למשה למנות שופטים על העם הוא הציעמדוע  .ב

  

  

   :תשובה

 יתרו .א

   העםשל שיפוט העול את  משה להקל מעל כדי .ב
 

  

ָּתה ַּגם ָהָעם ַהֶּזה ָנבֹל ִּתּבֹל ַּגם ַא : ַוּיֹאֶמר חֵֹתן מֶֹׁשה לֹא טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה"

  )18-17 ,שמות יח(  ":ֲאֶׁשר ִעָּמְך ִּכי ָכֵבד ִמְּמָך ַהָּדָבר לֹא תּוַכל ֲעׂשֹהּו ְלַבֶּדךָ 

  

  

  
  
  
  
  
  
  



  

  תכונות השופט: סרטון שני

  
  

  :3שאלה 

ושינה את צורת ההנהגה , הוא משח את המלך הראשון. שמואל היה השופט האחרון

  .בישראל

  

  .אביהם  לא הלכו בדרכיהם אך נאמר עליהם ש, היו שופטים בבאר שבע שני בניו של שמואל

 .של אחד מהם מני שם/מנה .א

  ?צעויאחד החטאים שבמה היה  .ב

  

   :תשובה

 יואל ואביה .א

   )מספיק לציין אחת מהתשובות(  טו משפט ולקחו שוחדיה .ב

  

  

ל ַוְיִהי ֶׁשם ְּבנֹו ַהְּבכֹור יֹואֵ  : ְׂשָרֵאלַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּבָניו ׁשְֹפִטים ְליִ "

ע ְולֹא ָהְלכּו ָבָניו ִּבְדָרָכו ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבצַ  : ְוֵׁשם ִמְׁשֵנהּו ֲאִבָּיה ׁשְֹפִטים ִּבְבֵאר ָׁשַבע

  )3-1,שמואל א ח( ":ַוִּיְקחּו ׁשַֹחד ַוַּיּטּו ִמְׁשָּפט



  

  )שער העיר(שקיפות המשפט : סרטון שלישי

  

  :1שאלה 

  . בימי המקרא השופטים ישבו בשערי העיר והמשפט התנהל לנגד עינו הפקוחה של העם

  

 ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכל ַוְיִהי ַיד ֶּדֶרְך ַהָּׁשַער ְוָעַמד ַעל] ..[. ְוִהְׁשִּכים" :מסופר כיאדם אחד על 

ְרֵאה ְדָבֶריָך טֹוִבים [...] ֵאָליו ַוּיֹאֶמר [...]  ַהֶּמֶלְך ַלִּמְׁשָּפט ִריב ָלבֹוא ֶאל ּלֹו ִיְהֶיה

 ."ּוְנכִֹחים

 ?מי האיש .א

 ?בדבריו אלה האישהייתה המטרה של  מה  .ב

 

  :תשובה

 אבשלום .א

   )מספיק לציין אחת מהתשובות(  להיות מלך/ לתפוס את מקומו של אביו / לגנוב את לב העם  .ב

 

ְוִהְׁשִּכים   :ֻסִסים ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניוַוְיִהי ֵמַאֲחֵרי ֵכן ַוַּיַעׂש לֹו ַאְבָׁשלֹום ֶמְרָּכָבה וְ "

בֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ַאְבָׁשלֹום ְוָעַמד ַעל ַיד ֶּדֶרְך ַהָּׁשַער ַוְיִהי ָּכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּלֹו ִריב לָ 

ל ה ַוּיֹאֶמר ֵמַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָראֵ ַלִּמְׁשָּפט ַוִּיְקָרא ַאְבָׁשלֹום ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ֵאי ִמֶּזה ִעיר ַאּתָ 

 : ֵאת ַהֶּמֶלךְ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָׁשלֹום ְרֵאה ְדָבֶריָך טֹוִבים ּוְנכִֹחים ְוׁשֵֹמַע ֵאין ְלָך מֵ   :ַעְבֶּדךָ 

יב ּוִמְׁשָּפט ה ּלֹו רִ ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ִמי ְיִׂשֵמִני ׁשֵֹפט ָּבָאֶרץ ְוָעַלי ָיבֹוא ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהיֶ 

ַוַּיַעׂש   :ק לֹוְוָהָיה ִּבְקָרב ִאיׁש ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו ְוָׁשַלח ֶאת ָידֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו ְוָנַׁש   :ְוִהְצַּדְקִּתיו

 ֵּנב ַאְבָׁשלֹום ֶאת ֵלבַאְבָׁשלֹום ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ַלִּמְׁשָּפט ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוְיגַ 

 ) 6-1 ,שמואל ב טו( :"ְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאלַא

   

  

  



  

  )שער העיר(שקיפות המשפט : סרטון שלישי

  

  :2שאלה 

נערכו התכנסויות  ההתנהל המסחר והמשפט וב השער העיר היה אזור הכניסה לעיר שב

  . פות עםואסֵ 

ְמצָֹרִעים  ְוַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ָהיּו": בזמן רעב ישבו בשער העירשארבעה מצורעים מסופר על 

    .צבא ארםששם הרעב בעיר היה תוצאה של מצור  [...]".ֶּפַתח ַהָּׁשַער 

  ?איזו עיר ישבו המצורעים ה שלבשער .א

  ?מה החליטו לעשות ארבעת המצורעים כדי להתגבר על הרעב .ב

  

   :תשובה

  בשער העיר שומרון  .א

  החליטו ללכת למחנה ארם כדי לנסות ולקבל מהם אוכל הם .  ב

  

ָּכֵעת ָמָחר ְסָאה סֶֹלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ' ּכֹה ָאַמר ה' ר ֱאִליָׁשע ִׁשְמעּו ְּדַבר הַוּיֹאמֶ "

ת ִאיׁש ַוַּיַען ַהָּׁשִליׁש ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ִנְׁשָען ַעל ָידֹו אֶ  : ְׂשעִֹרים ְּבֶׁשֶקל ְּבַׁשַער ׁשְֹמרֹון

ה ִים ֲהִיְהֶיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר ִהְּנָכה רֹאֶ עֶֹׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבָּׁשמַ ' ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ה

רּו ִאיׁש ֶאל ְוַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ָהיּו ְמצָֹרִעים ֶּפַתח ַהָּׁשַער ַוּיֹאְמ  : ְּבֵעיֶניָך ּוִמָּׁשם לֹא תֹאֵכל

 ב ָּבִעיר ָוַמְתנּו ָׁשםִאם ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרעָ  : ֵרֵעהּו ָמה ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ּפֹה ַעד ָמְתנּו

ִאם ְיִמיֻתנּו ְוִאם ָיַׁשְבנּו פֹה ָוָמְתנּו ְוַעָּתה ְלכּו ְוִנְּפָלה ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ִאם ְיַחֻּינּו ִנְחֶיה וְ 

  )4-1 ,מלכים ב ז(  ":ָוָמְתנּו

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )שער העיר(שקיפות המשפט : סרטון שלישי

  

  :3שאלה 

מסוימת נאמר  עיר של שנערך בשער בחלק מטקס. םבשערי העיר נערכו טקסים פומביי

  :הפסוק

   ."ָרֵאלל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית ִיְׂש ֶאת ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך ְּכָרחֵ ' ִיֵּתן ה"

  ?מיהי האישה  .א

 ?עיר נערך הטקס ואיז יה שלבשער .ב

  

   :תשובה

  הרות המואביי .א

 בשער בית לחם .ב

  

  

ַנֲחָלתֹו ְולֹא  רּות ַהּמֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה ְלָהִקים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ְוַגם ֶאת"

ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר :  ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום

 ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשרֶאת הָ ' ַּבַּׁשַער ְוַהְּזֵקִנים ֵעִדים ִיֵּתן ה

  )11-10 ,רות ד(  ":ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה ּוְקָרא- ַוֲעֵׂשה ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

  

  

  

  



  

  כיבוד הורים: סרטון רביעי

  

   :1שאלה 

  . את הוריהם לעיקרון טבעי ובסיסיבכל התרבויות של ימי קדם נחשבה חובת הבנים לכבד 

  

  ?אביו עםמיהו הבן שנהג כך  ".ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עֹוד" .א

  ? מהו עונשו של בן זה. בחוקי התורה מוזכר מקרה של בן המקלל את אביו ואימו .ב

  

   :תשובה

  יוסף  .א

ל ַצָּואָריו ַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ּגְֹׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיּפֹל עַ ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו וַ "

  )29, בראשית מו(  :"ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עֹוד

  

 עונש מוות  .ב

  )17 ,שמות כא( :"ּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת"

  

  

  

  

  

  

  



  

  כיבוד הורים: סרטון רביעי

  

   :2שאלה 

  ".חּוץֵאת ֶעְרַות ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ּבַ [...] ַוַּיְרא ": אביו ו שלבן שפגע בכבודמסופר על 

  

 ?עליו מדוברשמיהו הבן  .א

 ?לל האב כאשר גילה את אשר נעשהיהקללה שק ימה .ב

  

  

   :תשובה

 חם .א

 יוחָ יהיה עבד לאֶ  ,כנען ,בנוחם קולל ש .ב

 
 

ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת  : יו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ַּבחּוץַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאִב "

ִביֶהם ּוְפֵניֶהם ַהִּׂשְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ֲאחַֹרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות אֲ 

ָטן ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהּקָ ַוִּייֶקץ נַֹח ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע  : ֲאחַֹרִּנית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראּו

  )25-22 ,בראשית ט(  ":ַוּיֹאֶמר ָארּור ְּכָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  כיבוד הורים: סרטון רביעי

  

  :3שאלה 

 ָלָּמה ָּכָכה ִרִּמיִתִני ַוְּתַׁשְּלִחי ֶאת אְֹיִבי": אב האשים את בתו שסייעה לאויבו להימלט

  ?"ִּיָּמֵלטוַ 

 ?מיהי הבת .א

 ?כיצד סייעה הבת לאויבו של אביה להימלט .ב

  

  :תשובה

  מיכל .א

  חלוןלבעד מהורידה אותו היא  .ב

  

ּתֹו ְוַלֲהִמיתֹו ַּבּבֶֹקר ַוַּתֵּגד ְלָדִוד ִמיַכל ִאְׁש  ַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים ֶאל ֵּבית ָּדִוד ְלָׁשְמרֹו"

 ַוּתֶֹרד ִמיַכל ֶאת ָּדִוד ְּבַעד : ְׁשָך ַהַּלְיָלה ָמָחר ַאָּתה מּוָמתֵלאמֹר ִאם ֵאיְנָך ְמַמֵּלט ֶאת ַנְפ 

ִביר ַוִּתַּקח ִמיַכל ֶאת ַהְּתָרִפים ַוָּתֶׂשם ֶאל ַהִּמָּטה ְוֵאת ּכְ  : ַהַחּלֹון ַוֵּיֶלְך ַוִּיְבַרח ַוִּיָּמֵלט

 אּול ַמְלָאִכים ָלַקַחת ֶאת ָּדִוד ַוּתֹאֶמרַוִּיְׁשַלח ָׁש  : ָהִעִּזים ָׂשָמה ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוְּתַכס ַּבָּבֶגד

ִּמָּטה ֵאַלי ַוִּיְׁשַלח ָׁשאּול ֶאת ַהַּמְלָאִכים ִלְראֹות ֶאת ָּדִוד ֵלאמֹר ַהֲעלּו אֹתֹו בַ  : חֶֹלה הּוא

ַוּיֹאֶמר  : וָתיַוָּיבֹאּו ַהַּמְלָאִכים ְוִהֵּנה ַהְּתָרִפים ֶאל ַהִּמָּטה ּוְכִביר ָהִעִּזים ְמַרֲאׁשֹ : ַלֲהִמתֹו

)17-11 ,שמואל א יט(" ..]:.[ ָׁשאּול ֶאל ִמיַכל ָלָּמה ָּכָכה ִרִּמיִתִני ַוְּתַׁשְּלִחי ֶאת אְֹיִבי ַוִּיָּמֵלט



  

  שבת: סרטון חמישי

  

  :1שאלה 

הּו ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקטֻ " :בשבת, מזון המסע, אלוהים ציווה על בני ישראל לא ללקט מן המן

  )26 ,שמות טז( ."ִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹוּוַבּיֹום ַהְּׁש 

   

  ?"ןמָ " בשםהמטיר עליהם משמים ' מדוע קראו בני ישראל ללחם שה .א

  ?באיזה כלי שמרו את המן. משמרת לדורות ,ןא העומר מָ ומצווה על העם לשמור מל' ה .ב

  

   :תשובה

  ") מן הוא("לא ידעו מה הוא  כיקראו למן בשם זה  הם. א

  בצנצנת . ב

  

  

  

   "[...]: ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא"

  )15, שמות טז(

  

ַען ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם ְלמַ ' ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה"

ַוּיֹאֶמר  : ֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הֶ 

' ֵני המֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן ְוַהַּנח אֹתֹו ִלְפ 

  )33-32, שמות טז( ":ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  שבת: סרטון חמישי

  

  :2לה שא

  .ים רבים נאמרו בקשר לשבתיחוקים וציוו

  

  ? מה עשה האיש. הם מצאו איש שלא שמר את השבת, בעת נדודי בני ישראל במדבר. א

  ?מה היה עונשו של האיש. ב

  

  : תשובה

  האיש קושש עצים בשבת  .א

 עד שמתנרגם באבנים הוצא אל מחוץ למחנה והאיש  .ב

  

  

  

  

ַוַּיְקִריבּו אֹתֹו  : ִאיׁש ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ָּבר ַוִּיְמְצאּוַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמדְ "

ר ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַּבִּמְׁשמָ  : ַהּמְֹצִאים אֹתֹו ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ָהֵעָדה

 מֹות יּוַמת ָהִאיׁש ָרגֹום אֹתֹו ָבֲאָבִניםֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה : ִּכי לֹא פַֹרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו

 ַוּיִֹציאּו אֹתֹו ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַוִּיְרְּגמּו אֹתֹו : ָּכל ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

  )36-32 ,טו במדבר(  ":ֶאת מֶֹׁשה' ָּבֲאָבִנים ַוָּימֹת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה

  

  

  

  

  

  



  

  שבת: סרטון חמישי

  

  :3שאלה 

ַמּדּוַע ַאְּת הֶֹלֶכת " :הה משום שהלכה אל הנביא ביום חולמסופר על אישה שעוררה תמי

   ".ֵאָליו ַהּיֹום לֹא חֶֹדׁש ְולֹא ַׁשָּבת

 ?מיהו הנביא .א

 ?כיצד עזר הנביא לאישה .ב

  

  

   :תשובה

 אלישע .א

 החיה את בנה המתהנביא  .ב

  

י ַוּיֹאֶמר ֶאל ָאִביו רֹאִׁשי רֹאִׁש  : ֶאל ַהּקְֹצִריםַוִּיְגַּדל ַהָּיֶלד ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיֵצא ֶאל ָאִביו "

יָה ַעד ַוִּיָּׂשֵאהּו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ִאּמֹו ַוֵּיֶׁשב ַעל ִּבְרּכֶ  : ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהַּנַער ָׂשֵאהּו ֶאל ִאּמֹו

ַוִּתְקָרא  : ר ַּבֲעדֹו ַוֵּתֵצאַוַּתַעל ַוַּתְׁשִּכֵבהּו ַעל ִמַּטת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַוִּתְסּגֹ : ַהָּצֳהַרִים ַוָּימֹת

ה ַעד ִאיׁש ֶאל ִאיָׁשּה ַוּתֹאֶמר ִׁשְלָחה ָנא ִלי ֶאָחד ִמן ַהְּנָעִרים ְוַאַחת ָהֲאתֹנֹות ְוָארּוצָ 

א ֵאָליו ַהּיֹום לֹא חֶֹדׁש ְולֹ) הֶֹלֶכת(הלכתי ) ַאְּת (ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע אתי  : ָהֱאלִֹהים ְוָאׁשּוָבה

   :"ר ָׁשלֹוםַׁשָּבת ַוּתֹאמֶ 

ַוָּיבֹא ַוִּיְסּגֹר ַהֶּדֶלת ְּבַעד  : ַוָּיבֹא ֱאִליָׁשע ַהָּבְיָתה ְוִהֵּנה ַהַּנַער ֵמת ֻמְׁשָּכב ַעל ִמָּטתֹו"

ו ל ֵעיָניו ְוַכָּפיַוַּיַעל ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהֶּיֶלד ַוָּיֶׂשם ִּפיו ַעל ִּפיו ְוֵעיָניו עַ  : 'ְׁשֵניֶהם ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ה

ָּנה ַוַּיַעל ַוָּיָׁשב ַוֵּיֶלְך ַּבַּבִית ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת הֵ  : ל ַּכָּפו ַוִּיְגַהר ָעָליו ַוָּיָחם ְּבַׂשר ַהָּיֶלדעַ 

   ":ַוִּיְגַהר ָעָליו ַוְיזֹוֵרר ַהַּנַער ַעד ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַוִּיְפַקח ַהַּנַער ֶאת ֵעיָניו

  )35-32, 26-18, מלכים ב ד(

  

  

  

  



  

  חוזים: שישיסרטון 

  

   :1שאלה 

ֱאלֵֹהי ' ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּבה" :ביע אדם אחרמסופר על אדם שהׁש

  ."ַהָּׁשַמִים ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ

  ?בשבועה התחייבשהאיש  מי היה. א

   ?מה היה תוכן השבועה. ב

  

  

  : תשובה

  אליעזר/ עבד אברהם  .א

 לקחת אישה ליצחק .ב

  

  :ַחת ְיֵרִכיר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא ָיְדָך ּתַ ַוּיֹאמֶ "

נֹות ַהְּכַנֲעִני ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּב  'ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּבה

  ":ִיְצָחקי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני לְ ּכִ   :ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו

  )4-2 ,בראשית כד( 

  

  

  

  

  



  

  חוזים: שייסרטון ש

  

  : 2שאלה 

לֹא ִּכי ָקנֹו ֶאְקֶנה [...] ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ": דוד התעקש לקנות מקום מסוים ולא לקבלו חינם

  [...]"ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר 

  ?רצה לקנותו דודשי שייך המקום למ .א

 ?לקנות את המקוםדוד לשם מה רצה  .ב

  

 

  :תשובה

 ה היבוסי נָ וְ רַ לאֲ  .א

 )מספיק לציין אחת מהתשובות(לבנות מזבח  / לעצור את המגפה / להעלות עולות  .ב

 

ְּמָך ֶאת ַהּגֶֹרן ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ַמּדּוַע ָּבא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאל ַעְבּדֹו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ִלְקנֹות ֵמִע "

ִני ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ָּדִוד ִיַּקח ְוַיַעל ֲאדֹ : ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ָהָעם' ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ַלה

ַהּכֹל ָנַתן ֲאַרְוָנה  : ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ְרֵאה ַהָּבָקר ָלעָֹלה ְוַהּמִֹרִּגים ּוְכֵלי ַהָּבָקר ָלֵעִצים

ִּכי  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה לֹא : ֱאלֶֹהיָך ִיְרֶצךָ ' ֶלְך ַלֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶּמֶלְך הַהּמֶ 

ת ֱאלַֹהי עֹלֹות ִחָּנם ַוִּיֶקן ָּדִוד ֶאת ַהּגֶֹרן ְואֶ ' ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר ְולֹא ַאֲעֶלה ַלה

  )24-21, שמואל ב כד(" :ִמִּׁשיםַהָּבָקר ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים חֲ 

  

  

  

  



  

  חוזים: סרטון שישי

  

   :3שאלה 

  :  מסופר על אנשים שאישה אחת ערכה איתם חוזה בשבועה
 

 ."ּוְנַתֶּתם ִלי אֹות ֱאֶמת[...] ִּכי ָעִׂשיִתי ִעָּמֶכם ָחֶסד ' הְוַעָּתה ִהָּׁשְבעּו ָנא ִלי ּבַ "
  

  ?האישה הימי .א

  ?מה נשבעו לה האנשים .ב

  

  :תשובה

 רחב. א

  שיצילו אותה ואת בני משפחתה בעת כיבוש יריחוהם נשבעו . ב

  

ִבי ֶחֶסד ִּכי ָעִׂשיִתי ִעָּמֶכם ָחֶסד ַוֲעִׂשיֶתם ַּגם ַאֶּתם ִעם ֵּבית ָא' ְוַעָּתה ִהָּׁשְבעּו ָנא ִלי ַּבה"

ְוֵאת ) ַאְחיֹוַתי(אחותי  ְוַהֲחִיֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאִּמי ְוֶאת ַאַחי ְוֶאת : ּוְנַתֶּתם ִלי אֹות ֱאֶמת

  )13-12 ,יהושע ב(  ":ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוִהַּצְלֶּתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתינּו ִמָּמֶות

  

  

  

  



  
  ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים"חידון התנ

  

  

 

  השלב השני

  

  משחק מחשב משחק מחשב 
  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .שניות 60בתוך יש לענות על כל השאלות . שאלות 4בכל קטגוריה 

  .נקודות 5-כל תשובה נכונה תַזכה את הנבחן ב

  .נקודות 20- ב ת/השאלות יַזכו את הנבחן 4תשובות נכונות על כל 



 

 ָדיוַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבגָ " ברכות .1
 הומי - "ַוְיָבְרֵכהּו
  ?המברך

  27 ,בראשית כז  יצחק

איזה חסד עשו   
 אנשי יבש גלעד
 שבגינו זכו מדוד

ְּבֻרִכים " :לברכה
  ?"'ַאֶּתם לה

קברו הם 
את שאול 

  ובניו 

  5 ,שמואל ב ב

' ה": הוא אמר  
: והם ענו לו ,"םכֶ ּמָ ִע 
 הומי ."'ה ךָ כְ רֶ בָ יְ "

  ?המברך

  4 ,רות ב  בועז

 ִּכי ִתְמָצא ִאיׁש לֹא"  
 ְתָבְרֶכּנּו ְוִכי ְיָבֶרְכךָ 
   ."ִאיׁש לֹא ַתֲעֶנּנּו
?  לברךמי הורה לא 

  29 ,מלכים ב ד  אלישע

  

  

  

קנה את כל מי   חקלאות .2
אדמת מצרים 
  ?עבור פרעה

 20 ,בראשית מז  יוסף

האדם מיהו   
הראשון שהביא 

לאלוהים מנחה 
  ?מפרי האדמה

  3 ,בראשית ד  קין

מי ביקש לקנות   
שטח חקלאי 
שיהיה לו לגן 

  ?ירק

  2, מלכים א כא  אחאב

בעת מי גרם   
 תדיירלמנהיגותו 

ם בימי קציר גש
  ?טיםחִ 

 17 ,שמואל א יב  שמואל 

  



  

הציעה מי   בריחות. 3
נה לברוח לבְ 

   ?לחרן

 43 ,בראשית כז  רבקה

עֶֹלה "[...]   
ים ְבַמֲעֵלה ַהֵּזיִת 
עֶֹלה ּובֹוֶכה 

ְוהּוא הֵֹלְך [...] 
 [...]:"ָיֵחף 

   ?מיהו הבורח

 23 ,שמואל ב טו  דוד

ִּכי ָיְדעּו "  
ִּכי  ָהֲאָנִׁשים

הּוא ' ְפֵני הִמּלִ 
  ."בֵֹרחַ 

  ?מיהו הבורח

  10 ,יונה א  יונה

י רח ֶאל ַּתְלמַ ּבָ   
ֶּבן עמיחור 

 ֶמֶלךְ  )ַעִּמיהּוד(
מיהו . ְּגׁשּור

  ?הבורח

  37,שמואל ב יג  אבשלום

  

  

ביקשה שלא מי   שמות .4
 יקראו לה

 בשמה אלא
  ?"מרא" בשם

  20 ,רות א  נעמי

ָנַתן ֱאלִֹהים "  
י ָנַתִּת  ְׂשָכִרי ֲאֶׁשר

י ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁש 
]...["   

זהו פירוש שמו 
  ...של

 18 ,בראשית ל  יששכר

 האיזו עיר נקרא  
  ?על שם שמר

 ,מלכים א טז  שמרון
24  

שם העיר מהו   
  ?שבנה קין

  8 ,בראשית כג  חנוך

  



  

מי מן האחים   מנהיגות. 5
 ניגש אל יוסף

לאחר גילוי 
הגביע אצל 

  ?בנימין

 18 ,בראשית מד  יהודה

היה ממונה  מי  
על כל סבל 
  ? בית יוסף

   ,מלכים א יא  ירבעם
27-6  

על מי נאמר   
רּוַח  ֲאֶׁשר ִאיׁש"
  ?  "ּבֹו

  18 ,במדבר כז  יהושע 

המלך מיהו   
ששינה את 

שמו של 
 מתניה

  ?לצדקיהו

/ צראנבוכדנ
  מלך בבל

  17 ,מלכים ב כד

  

  

 מסעות. 6
  

  ָּברְוהּוא ָהַלְך ַּבִּמדְ "
א ַוָּיבֹ ֶּדֶרְך יֹום

ם ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת רֹתֶ 
  ".)ֶאָחד(אחת 

  ?מיהו ההולך

  4 ,מלכים א יט  אליהו

ַוְיִהי ְּבָנְסָעם "  
ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו 

ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ 
   ."ִׁשְנָער

מה בנו האנשים 
  ?בבקעה

מגדל 
  בבל

  2 ,בראשית יא

ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש  "  
    ."ָנְסעּו ִמֶּזה

  ?מי הם הנוסעים

  17 ,שית לזברא אחי יוסף

ד ְוָהָעם לֹא ָנַסע עַ "  
   "]...[ ֵהָאֵסף

  ?למי חיכה העם

  15 ,במדבר יב  למרים

  



  

ם אֵ  מי הייתה  נשים .7
   ?כל חי

  20, בראשית ג  חוה

ה לדוד זָ ּבָ מי   
  ?הּבָ בלִ 

  16 ,ב ושמואל   מיכל

בתו של מיהי   
   ?מלך צידונים

  31 ,מלכים א טז  איזבל

מו של יאמיהי   
  ?אמנון בן דוד

ֲאִחינַֹעם 
 ִלתַהִּיְזְרֵעא

  2 ,שמואל ב ג

  

  

ם על אייֵ מי   מלחמות .8
ש אנשי יבֵ 

גלעד בנקירת 
   ?עין ימין

נחש 
  העמוני

   2, שמואל א יא

היכן נפלו   
שאול ושלושת 

  ?בניו

בהר 
  הגלבוע

  8 ,שמואל א לא

המלחמה בעיר   
זו נכשלה בגלל 
. חטאו של עכן

באיזו עיר 
  ?מדובר

  4 ,יהושע ז  עי

יהו המלך מ  
נלחמו  ובש

יחדיו יהורם 
 ,מלך ישראל

יהושפט מלך 
ומלך  יהודה
    ?אדום

מישע מלך 
  מואב

  פרק ג, במלכים 

  

  

  

  



הנביא מיהו   נביאים .9
שאמר את 

כבשת משל 
   ?הרש

  1 ,שמואל ב יב  נתן

התנבאו מי   
  ?במחנה

אלדד 
  ומידד

הזכרת שם (
אחד מזכה 

במלוא 
  )הנקודות

  27 ,במדבר יא

א מיהו הנבי  
השיב את ש

 רניתואחהצל 
  '?  כאות מה

  11 ,מלכים ב כ  ישעיהו

נביא מי היה   
  ?מגת חפר

יונה בן 
  אמתי

  25 ,מלכים ב יד

  

איך קראו  מקצועות. 10
למיילדות 
  ? העבריות

שפרה 
 ופועה

הזכרת שם (
אחד מזכה 

במלוא 
  )הנקודות

  15 ,שמות א

ֶאת "הטילו מי   
 ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר

אל  "ָּבֳאִנָּיה
  ?םהי

  5 ,יונה א  מלחיםה

- ָצדֹוק ֶּבן  
ֲאִחיטּוב 

- ןַוֲאִחיֶמֶלְך ּבֶ 
ו ֶאְבָיָתר שימש
במלכות דוד 

  ?...כ

  17 ,שמואל ב ח  ּכֲֹהִנים

מה היה   
מקצועו של 
  ?ּתּוַבל ַקיִן

ָּכל   לֵֹטׁש
חֵֹרׁש 

ְנחֶֹׁשת 
  ּוַבְרֶזל

  22 ,בראשית ד

  



נתפרה  וממנ  צומח. 11
החגורה 
  הראשונה

עלה מֵ 
  תאנהה

  4 ,ראשית גב

מה נטע נוח   
לאחר שיצא מן 

  ?בהיהת

  20 ,בראשית ט  כרם

לנזיד של מי    
הוכנסו פקעות 

  ?שדה

לנזיד של 
בני 

  הנביאים

  39, מלכים ב ד

מי הפכו להיות   
חְֹטֵבי ֵעִצים 
ְוׁשֲֹאֵבי ַמִים 

  ?לעדה

  26 ,טיהושע   הגבעונים

  

  

מי רצח את    בגידות. 12
גדליהו בן 

   ? אחיקם

ן ישמעאל ב
  נתניה 

  25, מלכים ב כה

מי הוא שר   
הצבא 

 שהתבקש לא 
להרוג את בן 

המלך ולבסוף 
  ?הרגו

יואב בן 
  צרויה

  14 ,שמואל ב יח

- ֶּבן"נה ּוּכמי   
ַנֲעַות 

  ?"ַהַּמְרּדּות

  30 ,שמואל א כ  יהונתן

מי צעקה   
  ?"רֶקֶׁשר ָקֶׁש "

  8 ,מלכים א טז  עתליה

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  לבתי הספר הממלכתייםלבתי הספר הממלכתיים  ך המחוזי הפומביך המחוזי הפומבי""חידון התנחידון התנ

  
  )2, תהלים קיב(   "ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיבָֹרךְ "

  

  

  

  

  

  שלישיהשלב ה

  שלב השאלה הזהה

  גיבוריםשאלות בנושא 

  

  

  

  

  

  

  

  .בחלק זה יישאלו המתמודדים שבע שאלות זהות בכתב

  .לשופטיםויציגו אותה , המתמודדים יכתבו את תשובתם על לוח מחיק

  . נקודות 2-ב ת/כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד

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

  .שניות להשיב על השאלה 60למתמודדים יהיו לכל היותר : הגבלת זמן

  



  

 '? מי היה גיבור ציד לפני ה: שאלה .1

 

  נמרוד: תשובה
  

 ":'ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ה' ִלְפֵני ההּוא ָהָיה ִגּבֹר ַצִיד ": מקור
  )9, בראשית י(

  
  
ִּגּבֹוֵרי  ְיִריחֹו ְוֶאת ַמְלָּכה- ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת"לאיזה מנהיג נאמר : שאלה .2

 ?"ֶהָחִיל
  יהושע :תשובה

  
 : מקור

  .ִּגּבֹוֵרי ֶהָחִיל ַמְלָּכּה ְיִריחֹו ְוֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת- ֶאל 'הַוּיֹאֶמר 
  )2, יהושע ו(
  

  
 ?"ַאריֵֹדַע ַנֵּגן ְוִגּבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָּדָבר ְוִאיׁש ּתֹ"מי היה : שאלה .3
 

  דוד: תשובה
  

ִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ִהֵּנה ָרִאיִתי ֵּבן ְלִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי יֵֹדַע ַנֵּגן ְוִגּבֹור חַ [...] ": מקור
 )18, שמואל א טז( ":ִעּמֹו' ּוְנבֹון ָּדָבר ְוִאיׁש ּתַֹאר ַוה

  
  
   ?"ְוָכל ֲאָנֶׁשיָה ִּגּבִֹרים"על איזו עיר נאמר שהייתה עיר גדולה : שאלה .4
 

  גבעון: תשובה
  

ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן  ַוִּייְראּו ְמאֹד ִּכי ִעיר ְּגדֹוָלה ִּגְבעֹון ְּכַאַחת ָעֵרי ַהַּמְמָלָכה": מקור

  )2, יהושע י(  ":ָהַעי ְוָכל ֲאָנֶׁשיָה ִּגּבִֹרים

  
  
  



  

 ? מי היה גיבור חיל מצורע :שאלה .5

 

  נעמן: תשובה
  

א ָפִנים ִּכי בֹו ְוַנֲעָמן ַׂשר ְצָבא ֶמֶלְך ֲאָרם ָהָיה ִאיׁש ָּגדֹול ִלְפֵני ֲאדָֹניו ּוְנׂשֻ " :מקור
  )1, מלכים ב ה( ":ְוָהִאיׁש ָהָיה ִּגּבֹור ַחִיל ְמצָֹרעְּתׁשּוָעה ַלֲאָרם ' ָנַתן ה

  
  

 ? מיהו הגיבור בעל המגן ".ִּכי ָׁשם ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים": שאלה .6

 

  שאול: תשובה
  

 )21, שמואל ב א( ":ִּכי ָׁשם ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים ָמֵגן ָׁשאּול ְּבִלי ָמִׁשיַח ַּבָּׁשֶמן[...] ": מקור

  
  

 ? איזה מלך גלו כל השרים וכל גיבורי החיל ו שלבתקופת: שאלה .7

 

  בתקופת המלך יהויכין: תשובה

 

ָריו ְוָסִריָסיו ַוֵּיֵצא ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעל ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוִאּמֹו ַוֲעָבָדיו ְוָׂש ": מקור
ָּכל  ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת  :..].[ : ַוִּיַּקח אֹתֹו ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ְלָמְלכֹו

ֵּגר לֹא ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְס ) ֲעֶׂשֶרת(ַהָּׂשִרים ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל עשרה 
 )14,12,מלכים ב כד( ":ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם ָהָאֶרץ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : שאלות נוספות
  

 ? "ִאּתֹו ִּכי יֵֹדַע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִגּבֹור ָאִביָך ּוְבֵני ַחִיל ֲאֶׁשר": למי נאמר: שאלה .8

 

  לאבשלום: תשובה
  

תֶֹפל ַּבַּפַעם ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹום לֹא טֹוָבה ָהֵעָצה ֲאֶׁשר ָיַעץ ֲאִחי": מקור
ֶפׁש ֲאָנָׁשיו ִּכי ִגּבִֹרים ֵהָּמה ּוָמֵרי נֶ  ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָאִביָך ְוֶאת:  ַהּזֹאת

ְוהּוא ַגם :  [...]:  ֵהָּמה ְּכדֹב ַׁשּכּול ַּבָּׂשֶדה ְוָאִביָך ִאיׁש ִמְלָחָמה ְולֹא ָיִלין ֶאת ָהָעם
ּוְבֵני  ֹור ָאִביךָ ֶּבן ַחִיל ֲאֶׁשר ִלּבֹו ְּכֵלב ָהַאְרֵיה ִהֵּמס ִיָּמס ִּכי יֵֹדַע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִגּב

 )10-7, שמואל ב יז( :"ַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו

  
  

 ? מהו שמו של הגיבור שידו דבקה אל החרב: שאלה .9
 

  אלעזר: תשובה
  

ִעם ָּדִוד ) ַהִּגּבִֹרים(ֶּבן ֲאחִֹחי ִּבְׁשלָֹׁשה גברים ) ּדֹדֹו(ְוַאֲחָרו ֶאְלָעָזר ֶּבן דדי ": מקור
הּוא ָקם ַוַּיְך :  ַלִּמְלָחָמה ַוַּיֲעלּו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבָחְרָפם ַּבְּפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו ָׁשם

 )10-9, שמואל ב כג(" ]:...[ַּבְּפִלְׁשִּתים ַעד ִּכי ָיְגָעה ָידֹו ַוִּתְדַּבק ָידֹו ֶאל ַהֶחֶרב 

 
  

 ? מי היה גיבורם של הפלשתים: שאלה .10

 

  גליית: תשובה
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