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 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

 מינהל חברה ונוער
 

 

 !ברכת שלום, ך"לכל שוחרי לימוד התנ

. שראלך לנוער במדינת י"מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מופקד מטעם המשרד על חידוני התנ

שעיקרה יצירת יחס של אהבה אל , מינהל חברה ונוער רואה לו לכבוד למלא שליחות חינוכית נעלה זו

". ואהיה שעשועים יום יום" בבחינת ,בני הנעורים בותיהם שלספר הספרים בל

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

. מתוך שמחה והנאה וידע מקיפים

הוא מעניק לזוכים בו שכן  ,יסודיים-ך בעיני תלמידי בתי הספר העל"התנ ו שלהחידון מעלה את יוקרת

. מורים וחברים, הורים ה רבה מצדהערכוכבוד ויקר 

, בזכות מסירותם והתלהבותם של אנשי מינהל חברה ונוער במשרד הראשי ובמשרדים המחוזיים

ך "נוגע להתעניינות בספר התנהבכל . מכל סוגי בתי הספר ,ידים רביםהצלחנו לשתף בחידון תלמ

. אנו בעיצומו של תהליך החזרת עטרה ליושנה, שקידה על לימודולו

נותנים ה, ך"נוער חובב תנ -ת "ך צעירים ופעילי נח"עם סגל העוסקים בארגון החידונים נמנים חתני תנ

ן את הרוח הרעננה והצעירה הניכרת בחיבור במיוחד ראוי לציי. תנופה רבה להצלחת החידונים

 .בניסוחן ובהצגתן במהלך החידונים הפומביים, בתוכנן, השאלות

 

, ב ב ר כ ה

 

 יוסי לוי

מנהל מינהל חברה ונוער 

 

 



4 

 

 

ב "המסכם לנוער תשעך הארצי "חידון התנ

תקנון החידון וסדריו 
 

חלקיו ושלביו , החידון

 .ידון לנציגי החינוך הממלכתיח( 1: )סוגים שניהחידון הארצי נחלק ל

  .דתי-חידון לנציגי החינוך הממלכתי( 2) 

. הנחלק לשני שלבים ,מוקדם מבחן( 1): שני חלקים כוללחידון אחד מסוגי הכל 

. שלבים לשלושה הנחלק ,חידון פומבי( 2)                                                     

שניים מהחינוך הממלכתי ושניים מהחינוך   -1משתתפיםה ארבע ייבחרוהארצי חידון בתום ה

 . ך"והם יעפילו לחידון העולמי לתנ -אשר יגיעו לשני המקומות הראשונים , דתי-הממלכתי

מוקדם  המבחן ה

 .מבחן שצולם בחוף הכרמל -והשני , מבחן בכתב -הראשון : שני שלבים המבחן המוקדם כולל

  מבחן בכתב -שלב א 

 . מהחידון הארצי המקדיםאליו שעלו  המתמודדים 12 תתפובשלב זה יש. 1

שאלון וה, נציגי החינוך הממלכתי 6-ליוגש שאלון אחד : יכלול שני סוגי שאלונים המבחן בכתב. 2

. דתי-ממלכתינציגי החינוך ה 6-ליוגש  האחר

 .נקודות 30לצבור עד  בשלב זה אפשר. 3

 מבחן שצולם בחוף הכרמל -שלב ב 

 . שאלות שתי יענה על מתמודד כל  -בשלב זה .1

  .נקודות 5-זכה את המתמודד בתתשובה נכונה  כל .2

 .נקודות 10בשלב הזה אפשר לצבור עד  .3

אפשר לצבור עד , (השאלות בחוף הכרמל+ המבחן בכתב )יחד  המקדיםבשני השלבים של המבחן 

. נקודות 40

                                                      
1
וזאת אך  -שהיא הצורה הקצרה והשגורה יותר , למרות רגישותנו לשוויון בין המינים נקטנו בתקנון לשון זכר 

 . מובן כי דברינו מכּוונים למתמודדות לזכר ולנקבה כאחד. ורק כדי למנוע סרבול לשוני
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החידון הפומבי 

-ך הממלכתי והחידון לתלמידי החינוך הממלכתיהחידון לתלמידי החינו  -פומבייםהחידונים השני 

שאלות באולפן  -שלב א : שלבים לושהשמורכב מכל חידון . יתקיימו בעת ובעונה אחת -דתי 

בכל שלב . השב כפי יכולתך -שלב ג ; תשבצים -שלב ב ; בעקבות הסרטונים שצולמו בחוף הכרמל

מכן יוצגו השאלות לנציגי החינוך ומיד לאחר , יופנו תחילה השאלות לנציגי החינוך הממלכתי

 .דתי-הממלכתי

החידון של כל אחד מזרמי החינוך . בשלב הראשון של החידון ישתתפו שישה נציגים מכל זרם חינוך

בסיום השלב הראשון יעלו לשלב השני ארבעת המתמודדים שצברו את מספר הנקודות : יתנהל כך

ם השלב השלישי בסיו; דים לשלב השלישיבסיום השלב השני יעלו שלושה מתמוד; הגבוה ביותר

ארבעת  .ה/ת ולסגנו/ך הארצי"שני מתמודדים מכל זרם במערכת החינוך לחתן או לכלת התנ ייבחרו

 .את ישראל בחידון העולמי צגּויַי המתמודדים האלה יְי 

סרטונים שצולמו בחוף הכרמל הבעקבות , שאלות באולפן -שלב א 

ובהם נראים המתמודדים וההישגים שצברו  , ו בחוף הכרמלהסרטונים שצולמזה יוצגו ה שלבב. 1

 . בשלב המקדים של החידון

לכל מתמודד יופנו שתי שאלות . בתום כל סרטון יוצגו למתמודדים שאלות הקשורות לנושא הסרטון. 2

  .על שני פרטים בסרטון

ל שני הפרטים תשובה מלאה ע; נקודות 5-ב המתמודדזכה את תְי , על כל פרט ,תשובה נכונהכל . 3

 .נקודות 10-ב המתמודדאת  תזכה

. יעפילו לשלב הבא ,הגבוה בין השישההמשוקלל זכו בניקוד יארבעת המתמודדים ש. 4

 תשבצים -שלב ב 

השאלות בזמן  4על  המתמודד ישיב. שאלות קצרות 4 תשבץ ובו מתמודדלכל  זה יוצגהבשלב . 1

 ,השאלות תשובות מלאות על כל. נקודות 5-חן בכל תשובה נכונה תזכה את הנב. שניות 45  -קצוב

 25עד  בחלק זהסך הכול אפשר לצבור  .נקודות 5עוד יזכו את הנבחן ב ,רמזיםשימוש בלא ב

 .נקודה אחת רע מניקוד השאלהן יגְי תֵת ינכל רמז שי. נקודות

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

טית אאוטומ יחשוףהמחשב , המתמודד תשובה שגויה ישיבאם (. במסגרת הזמן הקצוב)שאלה ל

 .ל לחזור ולענות על השאלהכוי לאוהמתמודד  ,התשובה הנכונה את

היא תסיים את הקראת , אם המתמודד ישיב על השאלה לפני שהמנחה סיימה להקריא אותה. 3

.  השאלה ורק לאחר מכן תעבור לשאלה הבאה

בתום הזמן תאמר יושבת ראש  -המתמודד לא ישיב על שאלה או ישיב תשובה שאינה נכונה  אם. 4

 . השופטים את התשובה הנכונה

  .יעפילו לשלב הבא ארבעההגבוה בין ההמשוקלל זכו בניקוד יהמתמודדים ש שלושת. 5
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 השב כפי יכולתך -שלב ג 

 .שניות 45וזאת תוך , וכלרבות ככל שינדרש לענות על שאלות  בשלב זה כל מתמודד. 1

 . כל אחד בתורו, יםמשיב יםוהמתמודד, בקולשאלות את ה ההמנחה מקריא. 2

נכון  לפניהםלהשיב אם המשפט שהוצג  יהםועל או שקר שאלות אמת יםלעתים מוצגות למתמודד. 3

 . או שקרי

 . נקודות 4-ב תזכה את המתמודדיםתשובה נכונה . 4

. נקודות 60בסך הכול אפשר לצבור בשלב זה עד . ות לכל היותרשאל 15בשלב זה יִיָשאלּו . 5

היא תסיים את הקראת , אם ישיב המתמודד על השאלה לפני שהמנחה סיימה להקריא אותה. 6

. השאלה ורק לאחר מכן תעבור לשאלה הבאה

.  לא תהיה אפשרות לחזור לשאלה שלא נענתה או לתקן תשובה שאינה נכונה. 7

 

שובר שוויון 

לחידון צברו ניקוד זהה ולא תהיה הכרעה לגבי העולים  (שניים או שלושה) מתמודדים מהכאם 

. שובר שוויון בין המתמודדים שצברו ניקוד זהה לבהחידון על ש מנחתכריז ת, העולמי

.  שאלה לכל מתמודד על פי תורו המנחה תציג. 1 

 . תוך חמש שניותבהמתמודד יענה על השאלה שהוצגה . 2 

ל כל אחד מהמתמודדים שאלה אחת. ות ייָשאלו בסבבהשאל. 3  אם לא ידע לענות . בכל סבב יישאֵת

 . יעלו לחידון העולמי, אלה שענו נכון על השאלה בתורם, שני המתמודדים האחרים -עליה 

אם יעלו (. שאלות בכל סבב 2)שאלות  10תשאל עד המנחה , אם יעלו שני מתמודדים לשלב הזה. 4

 (. שאלות בכל סבב 3)שאלות  15תשאל המנחה עד , שלבשלושה מתמודדים ל

 

שאלת הכרעה 

על פיה יוכרע מיהם ש, ה נוספתתינתן לתלמידים שאל -ביא להכרעה ישלב שובר השוויון לא ה אם

.  העולמי לחידוןהעולים 

.  השימוש בשאלת ההכרעה ייעשה רק אם ייווצר הצורך בכך. 1

.  על שאלת ההכרעה יענו המתמודדים בתוך זמן מוגבל. 2

יצטרכו להביא מקורות המתמודדים . במקרא פתוחה על נושא מסוים שאלת ההכרעה היא שאלה. 3

.  נושא השאלהלרבים ככל שיוכלו 

.  לחידון העולמי יעפיל, את מספר המקורות הגדול ביותר המתמודד שיציין. 4
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סדר הצגת השאלות לנבחנים 

 .לנבחנים לפי סדר ישיבתםיוצגו השאלות . 1

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

 .לנבחנים השאלותתמסור את מזכירות החידון . הצגתה

שופטים על מספר הנקודות יכריז יושב ראש חבר ה  -ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתויאם . 3

 .ליד שמו, בטופס השיפוט יירשמוהנקודות . נבחןהמגיעות ל

ויכריז על מספר הנקודות , ראש בחבריו השופטיםהייוועץ יושב   -ענה הנבחן תשובה חלקיתיאם . 4

 .ליד שמו, בטופס השיפוט יירשמו הנקודות. נבחןה שיקבל

שמו ליד  0ובטופס השיפוט יירשם , ראש שאין מענההיכריז יושב   -ענה הנבחן על השאלהילא אם . 5

 .הנבחן של

 

חבר השופטים 

 .(ך"נוער חובב תנ)ת "ומשקיף מטעם נח ,שופטים שלושה, ראשהיושב  כולל אתבר השופטים חֶח . 1

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

 .ועל סיכומוראש מפקח על רישום הניקוד היושב . 3

 .ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלבהיושב . 4

ן בהצגת .ראש את התשובה המלאההיושב יציג , הנבחן לא ישיב תשובה מלאהאם , בעת הצורך. 5

 .חלק מהתשובות הוא רשאי לכבד את חבריו השופטים ואת המנחה של

כלת החידון החידון או  חתן של יהםשמותראש למנחה להכריז את היושב בסיום החידון יורה . 6

 .של הסגניםהארצי ו

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

 .לא יקבלו השופטים ערעורים

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

 .אם יהיו כאלה, גבי ערעורים על החלטות השופטיםל
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תפקיד המנחה 

 .נהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראשהמנחה י. 1

 .זמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמההמנחה י. 2

 .לסדר ההופעות האמנותיות וידאגזמין את המברכים המנחה י. 3

 .את השאלות המנחה יקריא. 4

 .שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה כריז אתהמנחה י. 5

 .העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים יהם שלכריז את שמותהמנחה י. 6

 של הוראותהעל פי  ,וסגניהם ך הארצי"או כלת חידון התנ חתן יהם שלכריז את שמותהמנחה י. 7

 .יושב ראש חבר השופטים

תעודות ופרסים , זוכים

תעודת השתתפות כדי לקבל  לשבת במקומותיהם על הבמה המתמודדיםידון יוזמנו כל בתום הח. 1

 .בחידון

יוכתרו  ,הגבוה ביותר אשר צברו את מספר הנקודות -ך מכל מסלול חינואחד  - המתמודדיםשני . 2

 . הסגניםשני  וכן יוכתרו ,הארצי ך"חידון התנאו לכלת חתן ל

ביום שיתקיים ך העולמי "חידון התנב ך הארצי ישתתפו"תנה מתמודדים הזוכים בחידוןארבעת ה. 3

 .בטלוויזיה בשידור ישיר ישודרו העצמאות

 .יקבלו תשורות וספרים לאחר החידון תיערך לכל המשתתפים קבלת פנים רשמית ובה. 4
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ב "ך לנוער תשע"חידון התנ

:  שאלות באולפן  -שלב א

חוף הכרמל בו שאלות בעקבות סרטונים שצולמ

 

 

 

בשלב זה יוצגו למתמודדים שהופיעו בסרטון שצולם בחוף הכרמל שאלה אחת על שני 

 פרטים הקשורים לנושא הסרטון

תשובה מלאה לשאלה תזכה , דהיינו. נקודות 5-תשובה נכונה על כל פרט תזכה את הנבחן ב

. נקודות 10-את הנבחן ב
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:  1' שאלה מס: ממלכתי

.  ספר על תקופות שונות שבהן שימשו המערות למקום מסתור מהאויביםך מ"התנ

ָערּבתרּוַ ֲחָוִחים" התחבאו אשר מפניומיהו האויב  .א ִרִחיםרּוַ  ֹרּבתררָהָעםרַ םְה ָלִעיםרּוַ סְה  ?"ּוַ ןְה

 ?אויב זההמנהיגים שעמדו בראש העם במלחמה נגד מי  .ב

:  ותתשוב

פלשתים . א

ִל ְהר" :6-5 ,שמואל א יג ֵ ֶ תּופְה לִֹ יםרֶאֶלףרֶרֶכ רוְה ָרֵאלר ְה ִהָלֵחםרִעםרִישְה פּורלְה רֲאָלִפיםרָנָרִ יםרִתיםרֶנֶאסְה

ָעםרַכחּבלרֲאֶ ררַעל ַפתרוְה ַמתרֵ יתר ֶוןרשְה ָמשרִקדְה ִמכְה ָרֵאלרָראּורִכירצַררַהָיםרָלרֹ רַוַיֲעלּורַוַיֲחנּור ְה ִאי רִישְה ררלּברוְה

ִרִחיםרּוַ  ֹרּבתִכירִנַ שרָהָעםרַויִר ָלִעיםרּוַ סְה ָערּבתרּוַ ֲחָוִחיםרּוַ ןְה אּורָהָעםרַ םְה ַח ְה .ר"תְה

 (ִאזּכּור של אחד השמות יַזכה בניקוד מלא) שאול/  יונתן. ב

ָכל": 21-20 ,שמואל א יד ָתהרחֶררָהָעםרֲאֶ ררִאתּברַוָי ֹאּורַעדרַוִיָזֵעקרָ אּולרוְה ִהֵמהרָהיְה ָחָמהרוְה ֶר רִאי רַהִםלְה

אֹד דּבָלהרמְה הּוָמהר ְה ֵרֵעהּורמְה מּבלרִ לְה ּבםרֲאֶ ררָעלּורִעםָרר ְה ֶאתְה ִתיםרכְה ִל ְה ִריםרָהיּורַלנְה ָהִע ְה םרַ ַםֲחֶנהרוְה

ַגם יּבתרִעםרָסִ י רוְה ָרֵאלרֲאֶ ררִעםרֵהָםהרִלהְה יּבָנָתןרִישְה ".רָ אּולרוְה

 

 

:  2' שאלה מס: ממלכתי

.  חביא אנשים רבים במערה וכלכל אותם במזוןמסופר על איש מסוים שה

 ?מי הם האנשים שהחביא .א

בשליחותו של מי יצא האיש . איש זה צּוָוה לצאת ולחפש מזון ומים כדי להחיות בעלי חיים .ב

 ? לחפש מים ומזון

:  תשובות

'  נביאי ה .א

   אחאב .ב

ִ יֵאירה" :5-4 ,מלכים א יח ִריתרִאיֶזֶ לרֵאתרנְה ַהכְה ִהיר ְה ִ יֵאםרַוִיעַר'רַויְה ִ יִאיםרַוַיחְה ָיהּורֵמ הרנְה חרעַֹ דְה

ָלםרֶלֶחםרָוָמִים כְה ִכלְה ָעָרהרוְה רָ  ֶרץרֶאלרַויֹאֶמררַאחְה  רֶאלר:ֲחִמִשיםרִאי רַ םְה ָיהּורֵלךְה ֵנירַהַםִיםררָכלרעַֹ דְה יְה ַמעְה

ֶאלרָכל לּבארנַררוְה ַחֶיהרסּוסרָוֶפֶרדרוְה ָצארָחִציררּונְה ָחִליםראּוַלירִנמְה ֵהָמהַהמְה ִריתרֵמַה ְה . "כְה
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:  3' שאלה מס: ממלכתי

ַעל" מגיבורי המקרא דיבר  אחד ַעלרָהעּבףרוְה ֵהָמהרוְה ַעלרַהָ ִגיםרַעלרַה ְה  ."ָהֶרֶמשרוְה

 ?האישמיהו  .א

 ?הוא דיבר, מלבד החיות, על מי .ב

: ותתשוב

 המלך שלמה .א

 על העצים .ב

ַמתרכָר": 13-10, מלכים א ה לֹמֹהרֵמָחכְה ַמתר ְה ֵנירלַוֵתֶר רָחכְה ָרִיםר ְה ַמתרִמצְה ַכםרִמָכלר:ֶקֶדםרּוִמכֹלרָחכְה רַוֶיחְה

ִהי ֵנירָמחּבלרַויְה ַ ער ְה ַדרְה כֹלרוְה ַכלְה ֵהיָמןרוְה ָרִחירוְה ָכלרָה ָדםרֵמֵאיָתןרָהֶאזְה מּבר ְה לֶֹ ת:רַה ּבִיםרָסִ י ר ְה ַדֵ רר ְה רַויְה

ִהירִ ירּברֲחִמָשהרָו ֶלף ַד ֵרר:ֲאָלִפיםרָמָ לרַויְה ַעדרָהֵאזּב ראֲררָהֵעִציםרִמןרררַעלַויְה ָ נּבןרוְה ֶ ררָהֶאֶרזרֲאֶ ררַ לְה

ַדֵ ררַעל ַעלריֵֹצארַ ִעיררַויְה ֵהָמהרוְה ַעלרַה ְה ַעלרָהעּבףרוְה "ר:ַהָ ִגיםרָהֶרֶמשרוְה

 

:  4' שאלה מס: ממלכתי

.  שני אירועים אלימים התרחשו בקרבת בְירֵתכֹות

 ?"ינּונֵרפָריםרלְהררִרעָרמְהרהַררקּוחֲרַשריְהר" ך לה הוצעבסמו באיזה מקום מצויה הברֵתכה אשר  .א

? בברֵתכה בחברון ,באירוע אחר מי הוצאו להורג .ב

:  ותתשוב

גבעון . א

יּב  רֶ ן" :14-13, שמואל ב ב אּורַוִיפְה ְה ּוםרַעלרוְה ֵדירָדִודרָיצְה ַע ְה רּוָיהרוְה ָ ורַוֵי ְה ּורצְה עּבןרַיחְה ֵרַכתרִ  ְה ר ְה

ֵרָכהרִמררֵאֶלהרַעל ֵאֶלהרַעלַה ְה ֵרָכהרִמֶזהרֶזהרוְה ֵנררֶאל:רַה ְה ָעִריםרִויַשֲחקּורַויֹאֶמררַא ְה ריּב  רָיקּומּורָנארַהמְה

ָפֵנינּורַויֹאֶמרריּב  רָיֺקמּו  ":לְה

 (ניקוד מלאבכה אחד ממ השמות יזַ של ר ּוזּכאִ )ה נָכ עֲע ב ווָכ כָכ רֵּכ . ב

ֶאתרַוַיַעןרָ ִודרֶאת" :21-9, שמואל ב ד ֵארִֹתירַויֹאֶמררָלֶהםרַחירה ַררֵרָכ רוְה ֵנירִרםּבןרַה ְה רֲאֶ ר'רֲעָנהר ִחיור ְה

ִ ירִמָכלרָנָדהרֶאת הּוארִכירַהַםִ ידרִלירֵלאמֹררִהֵמהר:ָצָרהרַנפְה ֵעיָניורָואֲֹחָזהרֵמתרָ אּולרוְה ַ ֵשרר ְה  ּבררָהָיהרִכמְה

ִתִתי ָלגרֲאֶ ררלְה ִצקְה ֵגהּור ְה רְה שֹרָררָוֶאהְה גּורֶאתרַאףרִכיר:הלּבר ְה ָ ִעיםרָהרְה ֵ יתּברַעלרִאי רֲאָנִ יםררְה רַצִ יקר ְה

ַעָתהרֲהלּבארֲאַ ֵע רֶאת ָכ ּברוְה ֶכםרִמןרִמ ְה ִתירֶאתְה ֶכםרּוִ ַערְה ַצורָ ִודרֶאתר:ָה ֶרץרָ מּברִמֶידְה ָעִריםררַויְה ַהמְה

צּורֶאת ַקסְה גּוםרַויְה ֶאתרַוַיַהרְה ֵדיֶהםרוְה ֵליֶהםרוַרריְה לּורַעלַרגְה ֵאתררֹא רִאי רִיתְה רּבןרוְה ֶח ְה ֵרָכהר ְה  ֶֹ תרָלָקחּוררַה ְה

ֶקֶ ר רּור ְה רּבןרַוִיקְה ְה ֶח ְה ֵנרר ְה  ":ַא ְה
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: 5' שאלה מס: ממלכתי

 ?מה בנו האנשים מהלבנים שהכינו מהחמר. "ַהֵחָמררָהָיהרָלֶהםרַלחֶֹמרש"מסופר על אנשים . א

ר מסופר שהיה מלא ב. ב  ? מהו המקום ".ֱארֹתרֶ ֱארֹתרֵחָמר ֶר"על מקום אחֵת

 

:  ותתשוב

 מגדל. א

ָעררַוֵי ְה ּורָ ם" :4-2, בראשית יא ֶאֶרץרִ נְה ָעהר ְה אּורִ קְה צְה ָעםרִמֶעֶדםרַוִימְה ָנסְה ִהיר ְה רּורִאי רֶאלררַויְה רַויֹאמְה

ִהירָלֶהםרַהלְהר ֵרָפהרַותְה ָפהרִלשְה רְה ִנשְה ֵ ִניםרוְה ָנהרלְה ַהֵחָמררָהָיהרָלֶהםרַלחֶֹמרֵרֵעהּורָהָ הרִנלְה ְה רּוררֵ ָנהרלְה ֶ ןרוְה ַויֹאמְה

ֶנה ַנֲעֶשה-ָהָ הרִנ ְה רֹא ּברַ ָשַמִיםרוְה ָ לרוְה ֵנירָכל-ָנפּוץרַעל-ֶנןרָלנּורֵ םר-ָלנּורִעיררּוִמגְה .ר"ָה ֶרץ-נְה

ים המלח  /  יםדִׂש עמק ההִׂש . ב

ֵעֶמקרַהִשִ יםרֶ ֱארֹתרֶ ֱארֹת" :10, בראשית יד לּורֵחָמררַוָיֺנסּורֶמֶלךְהררוְה דֹםרַוֲעמָֹרהרַוִינְה ָ ָםהררסְה

ַהִמ ְה ִריםרֶהָרהרָמסּו . "רוְה

 

:  6' שאלה מס: ממלכתי

. חרש נחושת הוא אמן היוצר כלים בנחושת

חֶֹ ת" מי היה .א  ?"לֵֹט רָכלרחֵֹר רנְה

ָחָרֵ ירֶאֶ ן"מלך צור שלח אל דוד .   ב     ?נומה הם ב ".ָחָרֵ ירֵעץרוְה

 

: תשובות 

 

תובל קין . א

ָדהרֶאתרתּוַ לרַקִיןרלֵֹט רָכל" :22, בראשית ד ִצָלהרַגםרִהוארָילְה ֶזלרַוֲאחּבתרתּו ַררוְה חֶֹ תרּוַ רְה ַקִיןררלחֵֹר רנְה

"ררַנֲעָמה

רבית לדוד. ב

ַלחרִחיָרםרֶמֶלךְהר " :11שמואל ב ה  ָחָרֵ יראֶררריםָ ִודררַוֲעֵצירֲאָרזִר-צֹררַמלְה ִכיםררֶאל-ַוִי ְה ָחָרֵ ירֵעץרוְה ֶ ןרוְה

ָדִוד נּורַ ִיתררלְה   ".ִקירררַוִי ְה
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:  7' שאלה מס: ד"ממ

ופעם אחרת על , פעם אחת על נסיבות עשייתו: פעמיים מסופר במקרא על נחש הנחושת

.  נסיבות הריסתו

 ?היכן הוא שם אותו. משה עשה את נְיחש הנחושת  .א

ת .ב ? הנחושת את נְיחש מי ִכתַי

:  ותתשוב

ס על הנֵּכ . א

ִשֵמהּורַעל" :9, במדבר כא חֶֹ תרַויְה ַח רנְה ָהָיהרִאם ַוַיַעשרמֶֹ הרנְה רַהָמָח רֶאתרִאי רַהֵמסרוְה ִהִ יטרֶאל ָנַ ךְה  וְה

חֶֹ ת ַח רַהמְה :"רָוָחי נְה

חזקיהו . ב

הּבֵ ַערֶ ן" :4-1, מלכים ב יח ַנתרָ לֹ רלְה ִהירִ  ְה רָררַויְה רִישְה ִקָיהרֶ ןֵאָלהרֶמֶלךְה רִחזְה ררֵאלרָמַלךְה  ָחזרֶמֶלךְה

הּוָדה רִ ירּוָ ררֶ ן:ריְה ִריםרָוֵתַ ערָ ָנהרָמַלךְה ֶעשְה כּברוְה ָמלְה ָחֵמ רָ ָנהרָהָיהר ְה ִריםרוְה ֵ םרִאםּברֲאִ יר ַרֶעשְה רתָלִםרוְה

ָיה ַכרְה ֵעיֵנירה:רזְה כֹלרֲאֶ ר'רַוַיַעשרַהָיָ רר ְה ִ ַ ררֶאתרֵהִסיררֶאתהּואר:רָעָשהרָ ִודר ִ יורכְה ַהַםֵס ֹתררַהָ מּבתרוְה

ָכַרתרֶאת חֶֹ תרֲאֶ ררוְה ַח רַהמְה ִכַתתרנְה ֵנירָעָשהרמֶֹ הרִכירַעדרָהֲאֵ ָרהרוְה ָרֵאלררַהָיִמיםרָהֵהָםהרָהיּור ְה ִישְה

ָרא ִריםרלּברַוִיקְה ַקטְה ָתןרמְה ֺח ְה "ר:לּברנְה

 

:  8' שאלה מס: ד"ממ

.  'נפל לפני ארון המסופר על פסל אלילי ש

 ?באיזו עיר התרחש הדבר .א

? עקבות המקרהמקדש האלילי באיזה מנהג הונהג ב .ב

:  ותתשוב

אשדוד ב. א

כוהני דגון לא דרכו על מפתן בית דגון . ב

ֵנירֲארּבןרה" :5-4, שמואל א ה ָצהרִלפְה ָפָניורַארְה ִהֵמהרָדגּבןרנֵֹפלרלְה ִכמּורַ  ֶֹקררִמָםֳחָרתרוְה רֹא'רַוַי ְה  רָ גּבןרוְה

ֺרתּבתרֶאל ֵתירַכנּבתרָיָדיורכְה ַאררָעָליורּו ְה ָתןרַרקרָ גּבןרִנ ְה ָכלרֵכןרלֹארַעל:רַהִםפְה כּורכֲֹהֵנירָדגּבןרוְה רְה ַהָ ִאיםררִידְה

ַא ְה ּבדרַעדרַהיּבםרַהֶזהרָ גּבןרַעלרֵ ית ַתןרָ גּבןר ְה  ":ִמפְה



15 

 

:  9' שאלה מס: ד"ממ

. ניצלוו, ויות מקראיות שהושלכו לבורשתי דמ –יוסף וירמיהו 

 ?בכמה כסף נמכר יוסף .א

? מי הוציא את ירמיהו מהבור .ב

:  ותתשוב

עשרים כסף . א

כּורַוַיֲעלּורֶאת" :28, בראשית לז ָיִניםרסֲֹחִריםרַוִימְה ְה רּורֲאָנִ יםרִמדְה רּורֶאתריּבֵסףרִמןרַוַיַע ְה כְה רַה ּבררַוִימְה

ֵעאִליםר ְהר מְה ִריםרָכֶסףרַוָיִ יאּורֶאתיּבֵסףרַלִי ְה ָמהרֶעשְה ָריְה :"ריּבֵסףרִמצְה

עבד מלך הכושי . ב

רֶאתַעחרֶעֶ דרַויִר": 13-11 ,ירמיה לח ָידּברַוָי ֹארֵ יתרֶמֶלךְה רֶאלרָהֲאָנִ יםר ְה ַתַחתרָהאּבָצררַוִיַעחררַהֶםֶלךְה

לּבֵירהסח ותר ָח ּבת)ִמָשםר ְה חֵר(רסְה ַ לְה ָלִחיםרַויְה לּבֵירמְה ָיהּורֶאלרםרֶאלּו ְה מְה רַויֹאֶמררֶעֶ ד:רַה ּבררַ ֲחָ ִליםרִירְה

רַהכּוִ ירֶאלר ָלִחיםרַתַחתרַאִסלּבתרָיֶדיָךרִמַתַחתרלַרֶמֶלךְה ַהםְה ָח ּבתרוְה לּבֵאירַהןְה ָיהּורִשיםרָנאר ְה מְה רֲחָ ִליםרַוַיַעשִירְה

ָיהּורֵכן מְה כּורֶאת :ִירְה ָיהּורַ ֲחָ ִליםרוַררַוִימְה ְה מְה ָיהּורַ ֲחַצררַהַםָטָרהרַיֲעלּוראֹתּברִמןִירְה מְה :"רַה ּבררַוֵיֶ  רִירְה

 

 

:  10' שאלה מס: ד"ממ

.  נאסר בבית כלא לאחר שהואשם במרידה, מלך ישראל, לההושע בן אֵת 

 ?מי כלא את הושע .א

 ?כחלק מהמרידה למי שלח הושע מלאכים .ב

 

:  ותתשוב

שלמנאסר מלך אשור  . א

סוא מלך מצרים   . ב

ִהי" :4-3, לכים ב יזמ רַאשּוררַויְה ֶאֶסררֶמֶלךְה ַמנְה ָחהרָעָליורָעָלהרַ לְה ָצאר:רלּברהּבֵ ַערֶעֶ דרַוָיֶ  רלּברִמנְה ַוִימְה

הּבֵ ַערֶקֶ ררֲאֶ ררָ ַלחרַמלְה ִכיםרֶאלרֶמֶלךְהר לֹארַאשּורר ְה ַרִיםרוְה רִמצְה רַאשרסּבארֶמֶלךְה ֶמֶלךְה ָחהרלְה ּוררֶהֱעָלהרִמנְה

ָ נָר ֵרהּורֵ יתרֶכֶלאכְה רַאשּוררַוַיַאסְה ֵרהּורֶמֶלךְה ָ ָנהרַוַיַעצְה  ":הר ְה
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:  11' שאלה מס -ד "ממ

.  במעמד הר הכרמל ניסו נביאי הבעל לקרוא לאלוהיהם

?  כמה זמן קראו בשמו. א

  ?כיצד ניסו נביאי הבעל להביא למענה אלוהיהם, מלבד קריאה אל הבעל. ב

:  ותתשוב

 (כל אחת מהתשובות תתקבל)מהבוקר ועד לעלות המנחה / ריים מהבוקר ועד הצה. א

 (ִאזּכּור של אחת התשובות תַזכה בניקוד מלא) התנבאו/ התגודדו בחרבות וברמחים . ב

ִ יֵאירַהַ ַעלרַ ֲחרּורָלֶכםרַהָנררָהֶאָחדרַוֲעשּורִרא": 29-25, מלכים א יח  ָֹנהרִכירַאֶתםרַויֹאֶמררֵאִלָיהּורִלנְה

ֵא רלֹארָתִשימּוהָר ֵ םרֱאלֵֹהיֶכםרוְה אּור ְה ִקרְה חּורֶאת:רַרִ יםרוְה אּור ְהררַהָנררֲאֶ ררַוִיקְה רְה רֵ םָנַתןרָלֶהםרַוַיֲעשּורַוִיקְה

ַעד חּורַעלרַהַ ַעלרֵמַה ֶֹקררוְה ַפןְה ֵאיןרעֶֹנהרַויְה ֵאיןרקּבלרוְה ֵ ַחרֲאֶ ררַהָסֳהַרִיםרֵלאמֹררַהַ ַעלרֲעֵננּורוְה ר:ָעָשהרַהִםזְה

קּבל אּור ְה ַהֵתלרָ ֶהםרֵאִלָיהּורַויֹאֶמררִקרְה ִהירַ ָסֳהַרִיםרַויְה ִכירָ דּבלרִכירַויְה ִכירֱאלִֹהיםרהּוארִכירִשיַחרוְה רִשיגרלּברוְה

ִיָקץ רלּבראּוַלירָיֵ ןרהּוארוְה ָנָטםרַ ֲחָר ּבתר:רֶדֶרךְה ִמ ְה דּורכְה קּבלרָ דּבלרַוִיתְה ֹדְה אּור ְה רְה ָמִחיםרַעדַוִיקְה ָפךְהררּוָ רְה ָ םרר ְה

ֵאין:רֲעֵליֶהם ָחהרוְה אּורַעדרַלֲעלּבתרַהִםנְה ַנ ְה ִהירַכֲע ֹררַהָסֳהַרִיםרַוִיתְה ֵאיןרַויְה ֵאיןרָקֶ  רקּבלרוְה :"רעֶֹנהרוְה

 

:  12' שאלה מס -ד "ממ

ָלהרַהֶחֶר רַ יּבםרַההּוא" ".רַוֶיֶר רַהַיַעררֶלֱאכֹלרָ ָעםרֵמֲאֶ רר כְה

? זה יער מדוברבאי. א

?  מי הושלך אליו. ביער זה היה פחת גדול. ב

:  ותתשוב

ביער אפרים . א

ָריִר": 8-6, שמואל ב יח ַיַעררֶאפְה ָחָמהר ְה ִהירַהִםלְה ָרֵאלרַותְה ַראתרִישְה פּורָ םרר:םַוֵיֵצארָהָעםרַהָשֶדהרִלקְה ַוִיָמגְה

ִהי ֵדירָדִודרַותְה ֵנירַע ְה ָרֵאלרִלפְה ִריםר ֶלףָ םרַהםַררַעםרִישְה דּבָלהרַ יּבםרַההּוארֶעשְה ִהי:רֵ ָפהרגְה ָחָמהרַותְה רָ םרַהִםלְה

ֵנירָכלרַעל(רָנפּבֶצת)נפצותר ָלהרַהֶחֶר רַ יּבםרהַררנְה "ר:הּואָה ֶרץרַוֶיֶר רַהַיַעררֶלֱאכֹלרָ ָעםרֵמֲאֶ רר כְה

אבשלום . ב

חּורֶאת" :17, שמואל ב יח  ָ לּבםרַוַי ְהררַוִיקְה ֲאָ ִניםררַהַנַחתרַהָ דּבלרַוַיִס ּורָעָליורַ לרִלכּוראֹתּברַ ַיַעררֶאלַא ְה

ָכל אֹדרוְה אָֹהָלורָ דּבלרמְה ָרֵאלרָנסּורִאי רלְה "ר:ִישְה
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ר

ב "ך לנוער תשע"חידון התנ

שלב ב 

 תשבצים

 

 

 

 

 

 

 

 .שאלות קצרות 4 לכל נבחן תשבץ ובו בשלב זה יוצג

. הכתיב המקראי ל פיהמילה נכתבת ע

. נקודות 5-תזכה את הנבחן בלכל שאלה תשובה נכונה 

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

. נקודות 25בשלב זה אפשר לצבור 

. כל רמז שיינתן ִיגרע נקודה אחת מניקוד השאלה

. שניות 45: הזמן
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: תשבץ א: ממלכתי

ר

ר

ר

ר

ר

 ( 6) "יַיד כֹּל בֹו( "מאונך. )1

 ישמעאל: שובהת

ָרָהםרֶ ן" :25-24 ,בראשית יז ַא ְה ִעיםרָוֵתַ ערָ ָנהרוְה ָלתּברִת ְה ַשררָערְה ִהםֹלּבר ְה נּברֶ ןרר ְה ָמֵעאלר ְה ִי ְה לֹ ררוְה  ְה

ֵרהרָ ָנה ָלתּברֶעשְה ַשררָערְה ִהםֹלּברֵאתר ְה ר". ְה

 (4. )ניבא שנתיים לפני הרעש( מאוזן. )2

 עמוס: תשובה

קּבעַר ִר"ר:1, עמוס א ִדיםרִמתְה ֵרירָעמּבסרֲאֶ ררָהָיהרַ מֹקְה הּודָרר ְה ריְה ָרֵאלרִ יֵמירֺעִזָיהרֶמֶלךְה הרּוִ יֵמירֲאֶ ררָחָזהרַעלרִישְה

ֵנירָהָרַע  ָנַתִיםרִלפְה ָרֵאלר ְה רִישְה ָעםרֶ ןריּב  רֶמֶלךְה ר".ָיָר ְה

 ( 4.  )ענות לבקשה עד שחלקת שדהו הוצתהירב להיס( מאונך.  )3

 יואב: תשובה

ַקתריּב  רֶאלרַויֹאֶמררֶאלר" :32-30 ,שמואל ב יד אּורֶחלְה לּברֲעָ ָדיוררְה כּורוהוצתיהררָיִדירוְה עִֹריםרלְה ָ םרשְה

ַהִסיתּוהָר) ָ לּבםרֶאת(רוְה ֵדירַא ְה ָקהרָ ֵא ררָ ֵא רַוַיִסתּורַע ְה ָ לּבםרֶאל]...[רַהֶחלְה ִתירֵאלֶררַויֹאֶמררַא ְה יָךריּב  רִהֵמהרָ ַלחְה

ָךרֶאל ָחהראֹתְה לְה ֶא ְה רֵלאמֹררָלָםהרָ אִתירִמ ְה ּוררטּב רִלירעֹדרֲאִנירֵלאמֹרר ֹארֵהָמהרוְה ֵנירַהֶםֶלךְה ֶאהרנְה ַעָתהרֶארְה רָ םרוְה

ִאם רוְה   ".ֹןרֶוֱהִמָתִניִ ירָעורֶי רַהֶםֶלךְה

 (  4) .כתב על ספר את דברי ירמיהו( מאוזן.  )4

 ברוך: תשובה

ָיהּורֶאת" :4, וירמיהו ל מְה ָרארִירְה רֶ ןרַוִיקְה ָיהּורֵאתרָכלרֵנִרָיהרָ רּוךְה מְה רִמִנירִירְה תֹ רָ רּוךְה ֵרירהרַוִיכְה ורֲאֶ ררִ ֶ ררֵאָלי'רִ  ְה

ִגַלתרַעל  ".ֵסֶפררמְה
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 :תשבץ ב: ממלכתי

 

 

 

 (  3. )עיר שניתנה במתנה לבת מלך שנישאה למלך( מאונך. )1

 גזר: תשובה

ַרִיםרָעָלה":16 ,מלכים א ט רִמצְה עֹהרֶמֶלךְה ָפּהרָ ֵא רַנרְה רְה כֹדרֶאתרֶ ֶזררַוִישְה ַנֲעִנירַהיֵֹ  רָ ִעיררָהָרגרַוִילְה ֶאתרַהכְה רוְה

ָנּה ִ תּברַוִיתְה לֹמֹהרִ ֺלִחיםרלְה ר".ֵאֶ תר ְה

 ( 5.  )שם שניתן בעלות השחר על ידי מלאך( מאוזן. )2

 ישראל: תשובה

ֵחִנירִכירָעָלהרַהָשַחררַויֹאֶמררלֹארֲאַ ֵלֲחָךרִכירִאם": 29-26 ,בראשית לב ָתִנירַויֹאֶמררֵאָליורַמהרַויֹאֶמררַ לְה רֵ ַרכְה

ֶמָךרַויֹאֶמררַיֲעקֹ  ָךרִכירִאםר:שְה ָרֵאלררַויֹאֶמררלֹארַיֲעקֹ רֵי ֵמררעּבדרִ מְה ִעםרָשִריָתרִעם-ִכיִישְה ֲאָנִ יםררֱאלִֹהיםרוְה

 ".לַותּוכָר

 (4. )מאח מגורש הפך לקצין ולשופט( מאונך) .2

 יפתח: תשובה

הּוארֶ ן" :6-1 ,שופטים יא ָעִדירָהָיהרִ  ּבררַחִילרוְה ָתחרַהִ לְה ִיפְה ָעדרֶאתרוְה ָתחרִאָשהרזּבָנהרַויּבֶלדרִ לְה רַוֵתֶלדרֵאֶ תרִיפְה

ֵני לּור ְה ָעדרלּברָ ִניםרַוִיגְה ְה ָגרְה ּורִ לְה רּורלּברלֹארֶאתרָהִאָשהרַויְה ָתחרַויֹאמְה ֵ יתרִיפְה ַחלר ְה ִאָשהרַאֶחֶרתרר ִ ינּורִכירֶ ןרִתנְה

ָעדרָלַקַחתרֶאת]...[ר ָתה ֵנירִגלְה כּורִזקְה ָתחרֵמֶאֶרץרטּב רַוֵילְה ִנָלחֲר:רִיפְה ָקִציןרוְה ָהִייָתהרָלנּורלְה ָכהרוְה ָתחרלְה ִיפְה רּורלְה ָמהרַויֹאמְה

ֵנירַעםּבן  ."ִ  ְה

 ( 4. )בנאום מבריק הפר את עצת אחיתופל( מאוזן) .3

 

 י חושַח : תשובה

ָתהרִלירֵאתרֲעַצתרֲאִחיתֶֹפלר]...[" :34, שמואל ב טו ֵהַפרְה ר.ר"וְה

ָכל"ר:14, שמואל ב יז ָ לּבםרוְה ִכירֵמֲעַצתרֲאִחיתֹפֶררַויֹאֶמררַא ְה ָרֵאלרטּבָ הרֲעַצתרחּוַ ירָהַארְה ִצָּוהר'רַוהרלִאי רִישְה

ָהֵפררֶאת ַ ֲע ּוררָהִ יארהֲעצַררלְה ָ לּבםרֶאתרֶאל'רתרֲאִחיתֶֹפלרַהטּבָ הרלְה  .ר"ָהָרָעהרַא ְה
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  :תשבץ ג: ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4". )'משיח ה"מלך זר שכּונה ( מאונך. )1

 כורש: תשובה

ָפָניור ּבִיםרּומָר'ר ַמררהרכֹה" :1 ,ישעיה מה ַרדרלְה ִתירִ יִמינּברלְה כּבֶר רֲאֶ ררֶהֱחַזקְה ִ יחּברלְה ָלִכיםרֲאַפֵתַחרִלמְה ֵנירמְה תְה

ָעִריםרלֹארִיָןֵגרּו ָלַתִיםרּו ְה ָפָניור ְה תַֹחרלְה ר".ִלפְה

 (7) .שמו הבבלי של דניאל( מאוזן. )2

 בלטשאצר: תשובה

ָיהרַ ר" :7 ,דניאל א ַלֲחַננְה ַ אַסררוְה טְה ָדִנֵיאלרֵ לְה ִמרַוָיֶשםרָלֶהםרַשררַהָןִריִסיםרֵ מּבתרַוָיֶשםרלְה רּולְה ַרךְה ריָ ֵאלרֵמיַ ךְהרדְה

גּב ָיהרֲעֵ דרנְה ַלֲעַזרְה רר."וְה

(   4. )שם נהרג גדליה( מאונך. )3

 מצפה: תשובה

ִ יִעי :25 ,מלכים ב כה ִהירַ חֶֹד רַהשְה ָמֵעאלרֶ ןרַויְה ָיהרֶ ןרָ ארִי ְה ַתנְה לּוָכהרַוֲעָשָרהרנְה ֲאָנִ יםררֱאִליָ ָמערִמֶזַרערַהםְה

ָיהּו ְהררַוַיכּורֶאתרִאתּב ֶאתרַוָימֹתרַדלְה הּוִדיםרוְה ֶאתרַהיְה ִ יםרוְה ָנהרָהיּורִאתּברֲאֶ ררַהַכשְה ר".ַ ִםצְה

 (5. )עמוני שניסה לעכב את בניית חומות ירושלים( מאוזן. )4

 טוביה: תשובה

ִהי" :2-1, דנחמיה  ַ ַלטרָ ַמערַכֲאֶ ררַויְה טּבִ ָיהרַסנְה ִ יםרוְה ָהַערְה ָהַעםִֹניםרוְה הָררוְה ָתהרִכירַא ְה ּבִדיםוְה רֲארּוָכהרָעלְה

חֹמּבת רּוָ ַלִםרלְה ֺרִציםרֵהֵחלּורִכיריְה ִהָןֵתםרַהנְה אֹדרָלֶהםרַוִיַחררלְה רּוררמְה ָ ורֺכָלםרַוִיקְה ְה ִהָלֵחםרָל ּבארַיחְה רִ ירּוָ ָלִםרלְה

ַלֲעשּבת .ר"תּבָעהרלּברוְה
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  :תשבץ ד: ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4) אומנת לבנה של רות( מאונך) .1

 נעמי: תשובה

ִהי-ַוִתַעחרָנֳעִמירֶאת  " :16, רות ד ֵחיָקּהרַותְה ִ ֵתהּור ְה אֶֹמֶנת-ַהֶיֶלדרַותְה  ".רלּברלְה

 ( 5. )הושמו במיטתו של דוד תחת בגד כדי להסתיר את בריחתו( מאוזן. )2

 תרפים: תשובה

ַרחרַוִיָםֵלטריַכלרֶאתַותֶֹרדרִמר:"13-12 ,שמואל א יט רַוִי ְה ַעדרַהַחלּבןרַוֵיֶלךְה ָרִפיםררַוִתַעחרִמיַכלרֶאתרָ ִודר ְה ַהתְה

ַכסרַ ָ ֶגדרַוָתֶשםרֶאל ַרֲא ָֹתיורַותְה ִ יררָהִעִזיםרָשָמהרמְה ֵאתרכְה  ."ַהִםָטהרוְה

 ( 5. )השם שנתן יעקב למקום שבו ראה את אלוהים פנים אל פנים (מאונך) .3

 פניאל: שובהת

ִניֵאל" :30,בראשית לב ָרארַיֲעקֹ רֵ םרַהָםקּבםרנְה ִ ירָרִאיִתירֱאלִֹהיםרָנִניםרֶאלרִכירַוִיקְה  ."ָנִניםרַוִתָמֵצלרַנפְה

מֹו כֵת "אחד שהוא ( מאוזן) .4  (3)".אן הּוִכ ְי

 נבל: תשובה

מּברֶכןרִלַיַעלרַהֶזהרַעלִאי רַה ְהררִל ּברֶאלרָנארָיִשיםרֲאדִֹנירֶאתרַאל" :25 ,שמואל א כה הּוארָנָ לררָנָ לרִכירִכ ְה

ָךרלֹארָרִאיִתירֶאת ָ ָלהרִעםּברַוֲאִנירֲאָמתְה מּברּונְה תָרר ְה ר."ַנֲעֵרירֲאדִֹנירֲאֶ ררָ ָלחְה
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: תשבץ א: ממלכתי דתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) .וצאצאי האח השני יהיו עבדיו, אחד מאחיו ישכון באוהליו( מאונך) .1

  ם ֵּכ : תשובה

ַנַעןרִויִהירֵ םרֱאלֵֹהי'רהרָ רּוךְהררַויֹאֶמר":27-26 ,בראשית ט תְהרר:ָלמּברֶעֶ דרכְה ֶיֶפתרֱאלִֹהיםרַיפְה כֹןרלְה ִי ְה  ְה ֳהֵליררוְה

ַנַעןרִויִהירֵ ם ."ָלמּברֶעֶ דרכְה

( 6) .הרג שבעים איש על אבן אחת( מאוזן) .2

 אבימלך: תשובה

נּורלּבר":5-4 ,שופטים ט רֲאָנִ יםרֵריַוִיתְה כֹררָ ֶהםרֲאִ יֶמֶלךְה ִריתרַוִישְה ִעיםרֶכֶסףרִמֵ יתרַ ַעלר ְה ִקיםרּופֲֹחִזיםרִ  ְה

כּורַאֲחָריו ִעיםרִאי רַעלרֶאֶ ןרֶאחָרר:ַוֵילְה ֺרַ ַעלרִ  ְה ֵניריְה ָרָתהרַוַיֲהרֹגרֶאתרֶאָחיור ְה ןרתרַוִיָּוֵתרריּבָתםר ֶרַוָי ֹארֵ יתר ִ יורָעפְה

ֺר ַר ָ איְה  ."ַעלרַהָעטֹןרִכירֶנחְה

  (3, 4) .'מתנוססות על אדמת ה( מאונך) .2

 אבני נזר: תשובה

הּבִ יָעםרה" :16 ,זכריה ט ָמתּב'רוְה סּבתרַעלרַאדְה נּבסְה ֵנירֵנֶזררִמתְה צֹאןרַעםּברִכירַא ְה .ר"ֱאלֵֹקיֶהםרַ יּבםרַההּוארכְה

 (4) .סגנון רכיבתו הסגיר את זהותו( מאוזן) .3

 יהוא :תשובה

ִ ר" :20 ,מלכים ב ט ַהגרֵיהּוארֶ ןרִנמְה ִמנְה ָהגרכְה ַהִםנְה לֹארָ  רוְה ִ ָ עּבןרַוַיֵ דרַהסֶֹפהרֵלאמֹררָ ארַעדרֲאֵליֶהםרוְה ירִכיר ְה

ָהג  ."ִינְה



 

 



24 

 

: תשבץ ב: ממלכתי דתי

 

 

 

 

 

 

רָה ֶרץ"כונה  (זןמאו) .1 ( 3) ."ֶמֶלךְה

  דוד: תשובה

רּורעַר" :12 ,שמואל א כא חַֹויֹאמְה רָה ֶרץרֲהלּבארָלֶזהרַיֲענּורַ םְה ֵדיר ִכי רֵאָליורֲהלּבארֶזהרָדִודרֶמֶלךְה לּבתרֵלאמֹרר ְה

ִר ְה ָֹתו ָדִודר ְה  ."ִהָכהרָ אּולרַ ֲאָלָפיורוְה

 

כֶחה (נךמאו). 2 מַי יָן את הַי ( 3,2,3) .מואב בשדה ִמדְי

  דד בן בדדה: תשובה

לֹ":35 ,בראשית לו ֵ םרִערַוָיָמתרֺחָ םרַוִימְה ֵדהרמּב  רוְה ָיןרִ שְה ַדדרַהַםֶכהרֶאתרִמדְה ָתיורֲהַדדרֶ ןר ְה רַתחְה ."ירּברֲעִויתךְה

 

( 4) .נדחה שאין דורש לה( מאוזן). 3

 ןויצ: תשובה

ֺאםרהִכי" :17 ,ירמיה ל רנְה ָנֵאךְה רֶארְה רּוִמַםכּבַתִיךְה רִציּבן'רַאֲעֶלהרֲאֺרָכהרָלךְה אּורָלךְה .ר"ִהיאר ֵֹר רֵאיןרָלּהרִכירִנָ ָחהרָקרְה

 

( 4) .אמו של יהואש מלך יהודה( אונךמ. )3

  צִׂשְביָכה: תשובה

ַנת" :2, מלכים ב יב ררִ  ְה ָ ִעיםרָ ָנהרָמַלךְה ַארְה הּב  רוְה ריְה ֵיהּוארָמַלךְה ֵארררםִ ירּוָ ָלִֶ ַ ערלְה ָיהרִמ ְה ֵ םרִאםּברִצ ְה וְה
.ר"ָ ַ ע
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: תשבץ ג: ממלכתי דתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נֶחהכהן ( אונךמ. )1  ( 6) .ִמ ְי

 צפניהו: תשובה

ֶאתר ְהר" :18 ,מלכים ב כה ֶנהרוְה ָיהּורכֵֹהןרִמ ְה ַפנְה ֶאתרצְה ָרָיהרכֵֹהןרָהרֹא רוְה ֵרירַוִיַעחרַר רַטָ ִחיםרֶאתרשְה לֶֹ תר ֹמְה
ר".ַהַןף
 

 ( 5) .איש אלוהים שבנבואתו מנע מלחמת אחים( מאוזן). 2

שמעיה : תשובה

ִהי" :24-22 ,מלכים א יב ַ ררַויְה ָיהרֶאלרָהֱאלִֹהיםר ְה ַמעְה ָעםרֶאלרֱאמֹרר:ֵלאמֹררָהֱאלִֹהיםרִאי ר ְה ַח ְה לֹמֹהרֶ ןררְה ר ְה

הּוָדהרֶמֶלךְהר ֶאלריְה הּוָדהרֵ יתרָכלרוְה ָיִמיןריְה ֶיֶתררּוִ נְה לֹארַתֲעלּורלֹא'רהר ַמררכֹהר:ֵלאמֹררָהָעםרוְה רֲאֵחיֶכםרִעםרִתָלֲחמּוןרוְה

ֵני ָראֵרר ְה ֵ יתּברִאי ר ּו ּורלִישְה ָיהרֵמִאִתירִכירלְה עּורַהֶזהרַהָ ָ ררִנהְה מְה ַ ררֶאתרַוִי ְה ַ ררָלֶלֶכתרַוָיֺ  ּו'רהר ְה ר.רר"'הרִכדְה

ר

ר

ָבהמלך שמוצאה מ אֵתם( נךמאו). 3 (  5) .ָיטְי

ת : התשוב לֶּמֶּ ְמ ֻׁ

כּב" :19 ,מלכים ב כא ָמלְה ַתִיםרָ ָנהר מּבןר ְה ִריםרּו ְה רִ ירּוָ ָלִרֶ ןרֶעשְה ַתִיםרָ ִניםרָמַלךְה ֺ ֶלמֶרּו ְה ֵ םרִאםּברמְה תרםרוְה

ָ ה ".רַ תרָחרּוץרִמןרָיטְה

 

ל( מאוזן. )4 ( 3. )שלכבודו הוקם מזבח ובית בשומרון ָזר אֵת

בעל : תשובה 

ֵעיֵנירהרַוַיַעשרַאחְה  רֶ ן" :32-30 ,מלכים א טז ִרירָהַרער ְה ָפָניור'ָעמְה ַחטֹאותר:ִמכֹלרֲאֶ ררלְה תּבר ְה ִהירֲהָנֵקלרֶלכְה רַויְה

ָעםרֶ ן ָ טרַוִיַעחרִאָשהרֶאתרָיָר ְה רַוַיֲע ֹדרֶאתרִאיֶזֶ לרַ תרנְה רִצידִֹניםרַוֵיֶלךְה ַ ַעלרֶמֶלךְה ַתחּורלּברֶאתְה ַוָיֶקםרר:ַהַ ַעלרַוִי ְה

רּבן ֵ ַחרַלָ ַעלרֵ יתרַהַ ַעלרֲאֶ ררָ ָנהר ְה ֹמְה ."ִמזְה
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: תשבץ ד: תי דתיממלכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(  3) .שלח מדמשק הוראות לבניית מזבח( מאונך. )1

אחז : תשובה

ַראתר ָחזרַהֶםֶלךְהררַוֵיֶלךְהר" :11-10 ,מלכים ב טז ַלתרִלקְה ֶאֶסררִתגְה אר ּוֶםֶשקרַאשּוררֶמֶלךְהררִנלְה ֵ חַררֶאתרַוַירְה רֲאֶ ררַהִםזְה

ַדָםֶשק ַלחר ְה מּותרֶאתרַהכֵֹהןראּוִרָיהרֶאלר ָחזרַהֶםֶלךְהררַוִי ְה ֵ חַרר ְה ֶאתרַהִםזְה ִניתּברוְה ָכלרַת ְה ראּוִרָיהרַוִיֶ ןר:ַמֲעֵשהּורלְה

ֵ חַררֶאתרַהכֵֹהן כֹלררַהִםזְה ר ָחזרַהֶםֶלךְהרר ּבארַעדרַהכֵֹהןראּוִרָיהרָעָשהרֵכןרִמַ ֶםֶשקר ָחזרַהֶםֶלךְהררָ ַלחרֲאֶ ררכְה

ר."ִמַ ָםֶשק

רר
 

(  5) ".כּו רָכלרֶאֶרץרֵאתרןּבֵ  "( מאוזן. )2

 גיחון: תשובה

ֵ ם" :13, בראשית ב  ."כּו רֶאֶרץרָכלרֵאתרַהןּבֵ  רהּוארִ יחּבןרַהֵשִנירַהָמָהררוְה
 

 (2, 4) .עליו עמד עזרא בזמן קריאת ספר התורה( נךמאו) .3

מגדל עץ : שובהת

ָרארהַר" :4-2נחמיה ח  מֹעַרַוָיִ יארֶעזְה כֹלרֵמִ יןרִל ְה ַעדרִאָשהרוְה ֵנירַהָעָהלרֵמִאי רוְה יּבםרֶאָחדרכֵֹהןרֶאתרַהתּבָרהרִלפְה ר ְה

ִ יִעי ָראר ּברר:ַלחֶֹד רַהשְה ֵנירָכלרָהָעםרֶאלרֵסֶפררַהתּבר]...[ַוִיקְה ִ יִניםרוְה זְה ַהםְה ַהָמִ יםרוְה ַוַיֲעמֹדרר:ָרהֶנֶגדרָהֲאָנִ יםרוְה

ָרארַהןֵֹפרר אּוִרָיהרוְהרֶעזְה ֶ ַמערַוֲעָנָיהרוְה ָיהרוְה לּברַמִתתְה ַ לרֵעץרֲאֶ ררָעשּורַלָ ָ ררַוַיֲעמֹדרֶאצְה ִקָיהרּוַמֲעֵשָיהרעַרַעלרִמגְה לרִחלְה

ֺ ָלם ָיהרמְה ַכרְה ַ ָ ָנהרזְה ַח ְה ָחֺ םרוְה ִכָיהרוְה ָדָיהרּוִמיָ ֵאלרּוַמלְה מֹאלּברנְה ִמינּברּוִמשְה  ."יְה

 

( 4, 3) .בל ממלך ישראליר למתנה שקואי שנתן מלך צשם גנ( מאוזן. )4

רֶּץ רָכבּול: תשובה   אֶּ

אּבתרֶאת" :13-12 ,מלכים א ט רּורֶהָעִריםרֲאֶ ררָנַתןרַוֵיֵצארִחיָרםרִמסֹררִלרְה לֹארָי ְה לֹמֹהרוְה ֵעיָניורלּבר ְה רַויֹאֶמר:ר ְה

ָראררָמהרֶהָעִריםרָהֵאֶלהרֲאֶ ר  ."ָלֶהםרֶאֶרץרָכ ּולרַעדרַהיּבםרַהֶזהָנַתָתהרִליר ִחירַוִיקְה
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ב "ך לנוער תשע"חידון התנ

  השב כפי יכולתך –שלב ג 

 

 

 

 

.   שניות 45-ברבות ככל שיוכל בשלב זה על המתמודד לענות על שאלות 

 

זַיכֶחהתשובה נכונה על כל פרט  .  נקודות 4-את הנבחן ב תְי

 .נקודות 30עד לצבור אפשר בשלב זה 
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מקבץ א : ממלכתי

מּברַעל'ראּבֶדהרֶאתרהרַהַנַעם" :השלם. 1  .ר"__________רֵכןרָקרְה הר ְה

יהודה : תשובה

הּוָדהרַוַתעֲררַעל'רַוַתַהררעּבדרַוֵתֶלדרֵ ןרַותֹאֶמררַהַנַעםראּבֶדהרֶאתרה" :35 ,בראשית כט מּבריְה מֹדרֵכןרָקרְה הר ְה

 ":ִמֶלֶדת

רִ ִתירִמי": מי נשאלה. 2   ?"ַאתְה

רות : תשובה

רִ ִתירַוַתֶ דרֲחמּבָתּהרַותֹאֶמררִמירַוָת ּבארֶאל" :16 ,רות ג  ":ָלּהרָהִאי רֲאֶ ררָעָשהרֵאתרָכלרָלּהרַאתְה

?  איזה מלך רצה למות במקום בנו. 3

דוד : תשובה

רַוַיַעלרַעל" :1 ,שמואל ב יט ַ זרַהֶםֶלךְה נִרֲעִלַיתרַהַשררַוִירְה ָ לּבםר ְה ִנירַא ְה תּבר ְה ֶלכְה כֹהר ַמרר ְה רוְה ךְה ִנירַעררַוֵי ְה יר ְה

ָ לּבםרִמי ִנירַא ְה ִניר ְה ָ לּבםר ְה ֶתיָךרַא ְה  ":ִיֵתןרמּוִתירֲאִנירַתחְה

ָ נּבן"מי מדומה ל. 4   ?"חּבַחרֲאֶ ררַ לְה

( מלך יהודה)אמציה : תשובה

ָיהרמַר" :9-8 ,מלכים ב יד הּב  רֶ ןרלְה ִכיםרֶאל זרָ ַלחרֲאַמצְה הּב ָחזרֶ ןריְה ָרֵאלרֵלאמֹררריְה רִישְה רֵיהּוארֶמֶלךְה

ָרֶאהרָפִנים ָכהרִנתְה הּב  רֶמֶלךְהר :לְה ַלחריְה ָרֵאלרֶאלרַוִי ְה ָיהּורֶמֶלךְהררִישְה הּוָדהרֵלאמֹררַהחּבַחרֲאֶ ררַ לְה ָררֲאַמצְה נּבןריְה

ָ נּבןרֵלאמֹררתְהררָ ַלחרֶאל ִאָשהרַוַתֲע ֹררַחַיתרַהָשֶדהרֲאֶ ררֶאתרָנהָהֶאֶרזרֲאֶ ררַ לְה ִנירלְה ָךרִל ְה ָ נּבןרִ תְה ררַ לְה

מֹסרֶאת  ":ַהחּבחַררַוִתרְה

  ?אמת או שקר. 5

 .בני הרכבים שתו יין למרות מצוות אביהם

שקר : תשובה

הּבָנָד רֶ ןרהּוַקםרֶאת" :14 ,לה וירמיה ֵריריְה תּבתָ נָררִצָּוהרֶאתרֵרָכ רֲאֶ ררִ  ְה ִתיר ְה ִ לְה לֹארָ תּורַעדריורלְה רַיִיןרוְה

לֹאר ְהר ַדֵ ררוְה ֵכםרוְה ִתירֲאֵליֶכםרַה ְה ַותרֲאִ יֶהםרוְה נִֹכירִ ַ רְה עּורֵאתרִמצְה ֶתםרֵאָליַהיּבםרַהֶזהרִכירָ מְה  ."ַמעְה
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 ? "ָיֵרךְהרר ּבקרַעל" את אויביו מי הכה. 6

שמשון : תשובה

ִתירָ ֶכםרַתֲעשּוןרָכזֹאתרִכירִאםרֶהםרִ מְה ּבןרִאםַויֹאֶמררלָר" :8-7 ,שופטים טו ָ לרִנַעמְה ַאַחררֶאחְה ר :וְה ַוַיךְה

ִעיףרֶסַלערֵעיָטםראּבָתםר ּבקרַעל דּבָלהרַוֵיֶרדרַוֵיֶ  ררִ סְה רַמָכהרגְה  ":ָיֵרךְה

?  מה היה כתוב על מטה לוי שפרח. 7

אהרן : תשובה

ֵאתרֵ םרַאֲהרֹ" :23-18 ,במדבר יז תֹ רַעלוְה רֹא רֵ יתרֲא ּבָתםַמֵטהרֵלִויררןרִתכְה ִהיר ]...[רִכירַמֶטהרֶאָחדרלְה ַויְה

ִהֵמהרָנַרחרַמֵטהרִמָםֳחָרתרַוָי ֹארמֶֹ הרֶאל ֵ יתרֵלִוירַויֵֹצארֶפַרחרַוָיֵצץרִציץרַוִיגְהרראֶֹהלרָהֵעדּותרוְה מֹלרַאֲהרֹןרלְה

ֵקִדים  ": ְה

עּבלָר" :מי אמר. 8 דּבררָודּברִויהּוָדהרלְה ? "םרֵתֵ  רִוירּוָ ַלִםרלְה

יואל : תשובה

דּבררָודּבר" :20 ,יואל ד עּבָלםרֵתֵ  רִוירּוָ ַלִםרלְה    ":ִויהּוָדהרלְה

ָמה": אנשי איזו עיר ראו. 9 ִהֵמהרָעָלהרֲעַ ןרָהִעיררַהָשַמיְה ? "וְה

 עיה: תשובה

ֵ ירָהַעירַאֲחֵריֶהםר" :20 ,יהושע ח נּורַאנְה לֹאַוִיפְה ָמהרוְה ִהֵמהרָעָלהרֲעַ ןרָהִעיררַהָשַמיְה אּורוְה רָהָיהרָ ֶהםרָיַדִיםרַוִירְה

רֶאל ַנךְה ָ ררֶנהְה ָהָעםרַהָמסרַהִםדְה   :"ָהרּבֵדףרָלנּוסרֵהָמהרָוֵהָמהרוְה

  ?"ָנרּבתרַהָ ָ ן": מי הנביא שכינה את עשירי שומרון. 10

עמוס : תשובה

עּורַהָ ָ ר" :1 ,עמוס ד צרִ מְה קּבתרַ ִליםרָהרֹצְה רּבןרָהעֹ ְה ַהרר ֹמְה יּבִניםררַהֶזהרָנרּבתרַהָ ָ ןרֲאֶ רר ְה ּבתרֶא ְה

ֶתה ִנ ְה רֹתרַלֲאדֵֹניֶהםרָהִ י הרוְה  ":ָהאֹמְה
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  ?אמת או שקר. 11

  .בצלאל בן אורי היה משבט דן

שקר : תשובה

ֵאלרֶ ן" :2 ,שמות לא ַצלְה ֵ םר ְה ֵאהרָקָראִתיר ְה הּוָדהרֶ ןאּוִרירררְה ַמֵטהריְה  ":חּוררלְה

 ? "ָידרָוֵ םרטּב רִמָ ִניםרּוִמָ נּבת" מיהו הנביא שאמר. 12

ישעיהו : תשובה

חּבמַֹתירָידרָוֵ םרטּב רִמָ ִניםרּוִמָ נּבתר" :5 ,ישעיהו נו ֵ יִתירּו ְה ָנַתִתירָלֶהםר ְה לּברֲאֶ ררלֹאררֵ םרעּבָלםרֶאֶתןוְה

 ":ִיָכֵרת

 ?לדניאל בתפילתו בזמן מנחת ערבמי נראה . 13

גבריאל : תשובה

ִחָלהרמֺר" :21 ,דניאל ט ִריֵאלרֲאֶ ררָרִאיִתירֶ ָחזּבןרַ תְה ָהִאי רַ  ְה ִפָלהרוְה ַדֵ ררַ תְה עּבדרֲאִנירמְה ָעףרִ יָעףרנֵֹגַערוְה

ַחתרָעֶר  ֵעתרִמנְה   ":ֵאַלירכְה

ָךרַהָשר"ר: מי אמר. 14 ָ  ְה ָהֵאררָנֶניָךרַעלרִמקְה  ?"ֵמםוְה

דניאל : תשובה

ַמערֱאלֵֹהינּורֶאל" :17 ,דניאל ט ַעָתהר ְה ֶאלרוְה ָךרוְה ִפַלתרַע ְה ְה ָהֵאררָנֶניָךרַעלרתְה ָךרַהָשֵמםרַתֲחנּוָניורוְה ָ  ְה רִמקְה

ַמַעןרֲאדָֹני  ":לְה

נֹטּו" :מי הנביא שאמר. 15  ?"ָראֶ יָהר ְה ַֹחדרִי ְה

מיכה : תשובה

סֹמּורָראֶ יהָר" :11 ,מיכה ג ֶכֶסףרִיקְה ִ יֶאיָהר ְה ִחירריּברּורּונְה כֲֹהֶניָהרִ מְה נֹטּורוְה  "]...[ר ְה ַֹחדרִי ְה

 

 

 

 



32 

 

מקבץ ב : ממלכתי

 ? שנים 127מי חיה . 1

שרה : תשובה

ֵנירחַר" :1 ,בראשית כג ֶ ַ ערָ ִניםר ְה ִריםרָ ָנהרוְה ֶעשְה יּורַחֵיירָשָרהרֵמ הרָ ָנהרוְה  ":הֵיירָשרָרַוִיהְה

?  על מה שמח יונה שמחה גדולה. 2

על הקיקיון : תשובה

ַמןרה" :6 ,יונה ד יּבתרֵצלרַעל'רַויְה יּבָנהרִלהְה ַהִסילרלּברֵמָרָעתּברַוִישְהררֱאלִֹהיםרִקיָקיּבןרַוַיַעלרֵמַעלרלְה ַמחררֹא ּברלְה

דּבָלהריּבָנהרַעל ָחהרגְה  ":ַהִעיָקיּבןרִשמְה

  ?אמת או שקר. 3

 ?"ַמֵהררָ ָללרָח רַ ז" :נו בשםישעיהו קרא לב

אמת : תשובה

ַר רֶאל" :3 ,ישעיהו ח ִ י הרַוַתַהררַוֵתֶלדרֵ ןרַויֹאֶמררהרָוֶאקְה מּברַמֵהררָ ָללרָח ר ַר'רַהמְה ָראר ְה "ר:זֵאַלירקְה

ַפֵתחַררַאל": על מי נאמר. 4 ַהֵללרחֵֹגררִכמְה  ?"ִיתְה

בן הדד מלך ארם : תשובה

ַלחרֵאָליורֶ ן" :11-10 ,מלכים א כ כֹהריּבִספּורִאםרֲהַדדרַויֹאֶמררכֹהרַוִי ְה נֹקרֲעַפרררַיֲעשּוןרִלירֱאלִֹהיםרוְה ִישְה

ָכל ָעִליםרלְה רּבןרִל ְה ָליר ֹמְה ַרגְה רּורַאלרַוַיַעןרֶמֶלךְהרר:ָהָעםרֲאֶ רר ְה ָרֵאלרַויֹאֶמררַ  ְה ַפֵתחַררִישְה ַהֵללרחֵֹגררִכמְה "ר:ִיתְה

  ?אמת או שקר. 5

. למוות ירמיהואחיקם בן שפן שפט את 

שקר : תשובה

רַידרֲאִחיָקםרֶ ן" :24 ,כו וירמיה ָתהרֶאתרַאךְה ִתירֵתתרָ ָפןרָהיְה ִ לְה ָיהּורלְה מְה ַידרִירְה  ":ָהָעםרַלֲהִמיתּבראֹתּבר ְה
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 .נביא שנרצח על ידי המלך יהויקים. 6

 אוריהו: תשובה

ַגם" :23-20 ,כו וירמיה ֵ םרהִאי רָהָיהרִמתְהררוְה ָעִריםרראּוִרָיהּורֶ ן'רַנֵ אר ְה ַיתרַהיְה ָיהּורִמִערְה ַמעְה ]...[רר ְה

ִ ֺאהּורֶאלרַויּבִציאּורֶאת ַרִיםרַויְה רֶאתראּוִרָיהּורִמִםצְה ֵלךְה הּבָיִקיםרַוַיֵכהּורֶ ָחֶר רַוַי ְה ריְה ָלתּברֶאלרַהֶםֶלךְה ֵריררִנ ְה ִק ְה

ֵנירָהָעם  "ר: ְה

? ר אלוהיםאיזה שופט היה נזי. 7

שמשון : תשובה

ִזיררֱאלִֹהיםרֲאִנירִכיררֹאִ ירָעָלהרַעלרִל ּברַויֹאֶמררָלּהרמּבָרהרלֹארָכלרָלּהרֶאתרַוַיֶ ד" :17 ,שופטים טז ררנְה

ָכלרִמֶ ֶטןרִאִםירִאם ָהִייִתירכְה ָחִליִתירוְה ָסררִמֶםִמירכִֹחירוְה ִתירוְה  ":ָה ָדםרֺ ַלחְה

 ?"ֵרֵעהּוריררִאי רֶאתַיכִר"מי קמה בטרם . 8

רות : תשובה

ָנֶפָךרַעלרַויֹאֶמררִמי" :14-9 ,רות ג ָתרכְה רַותֹאֶמרר נִֹכיררּותרֲאָמֶתָךרּוָפַרשְה ָךרִכירגֵֹאלר ָתהר תְה רֲאָמתְה

לּבָתורַעד ]...[ ַכ רַמרְה ְה ֶטֶרם)ַה ֶֹקררַוָתָקםר טרוםררַוִת ְה ָ  הררִיָּוַדערִכיראֶמררַאלֵרֵעהּורַויֹרַיִכיררִאי רֶאת(ר ְה

 ":ָהִאָשהרַה ֶֹרן

ֵמיֶהםרֵזיֵתיֶהםרּוָ ֵתיֶהם" :מי אמר. 9 דֵֹתיֶהםרַכרְה ַהיּבםרשְה  ?"ָהִ י ּורָנארָלֶהםרכְה

נחמיה : תשובה

ַאתר"ר:11 ,נחמיה ה ֵמיֶהםרֵזיֵתיֶהםרּוָ ֵתיֶהםרּומְה דֵֹתיֶהםרַכרְה ַהיּבםרשְה ַהָ ָגןרָהִ י ּורָנארָלֶהםרכְה ַהֶכֶסףרוְה

ָהררֲאֶ ררַאֶתםרנִֹ יםרָ ֶהם ַהִיצְה  ":ַהִתירּב רוְה

ַמדרַהָ ָקר" הכה בפלשתים. 10 ַמלְה  . " ְה

 שמגר:  תשובה

ַ ררֶ ן" :32 ,שופטים ג ַאֲחָריורָהָיהרַ מְה רֶאתרוְה ִתיםרֵ  רֲעָנתרַוַיךְה ִל ְה ַמדרַהָ ָקררַויּברנְה ַמלְה ערַ רֵמאּבתרִאי ר ְה

ָרֵאלרהּוארֶאתרַ ם  ":ִישְה
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. "ַנפְה ּברִמֶמֶגדרֶאת"השופט שעליו נאמר כי השליך . 11

 ירבעל/  גדעון: תשובה

רֶאתרֲאֶ ר" :17 ,שופטים ט ֵלךְה ַחםר ִ ירֲעֵליֶכםרַוַי ְה ָיןרִנלְה ֶכםרִמַידרִמדְה  ":ַנפְה ּברִמֶמֶגדרַוַיֵסלרֶאתְה

ַנִיםר" :מי אמר. 12 כּור ְה ִתירִאםֲהֵילְה ָ ורִ לְה  ?"נּבָעדּורַיחְה

עמוס : תשובה

ִתירִאם" :3 ,עמוס ג ָ ורִ לְה ַנִיםרַיחְה כּור ְה  ":נּבָעדּורֲהֵילְה

ֵאיֶהםרטּב "מה אכלו הילדים ש.  13  ? "ִנרְה הרַמרְה

זרעונים : תשובה

ִריֵאירָ ָשר" :15 ,דניאל א ֵאיֶהםרטּב רּו ְה ָצתרָיִמיםרֲעָשָרהרִנרְה הרַמרְה ִליםרֵאתררָכלרִמןררּוִמקְה ָלִדיםרָהאֹכְה ַהיְה

 ":ַ גרַהֶםֶלךְהררַנת

ָלָלה" :מי אמר. 14 ֵאָנהרֺאמְה ַהתְה  ?"ַהֶ ֶפןרהּבִ יָ הרוְה

יואל : תשובה

ָלָלהרִרםּבןרַ ם" :12 ,יואל א ֵאָנהרֺאמְה ַהתְה ַתנּוַחרָכלרַהֶ ֶפןרהּבִ יָ הרוְה י רהִֹ ררֲעֵצירַהָשֶדהרָיֵ  ּורִכירָתָמררוְה

ֵניר ָדםרָששּבןרִמן  ": ְה

עִֹריםרזֶֹרהרֶאת"מי . 15   ?בלילה " ֶֹרןרַהשְה

בעז : תשובה

ָתנּורֲאֶ ררָהִייתרֶאת" :2 ,רות ג ַעָתהרֲהלֹאר ַֹעזרמַֹדעְה עִֹריםררהּוארזֶֹרהרֶאתרַנֲערּבָתיורִהֵמהרוְה  ֶֹרןרַהשְה

ָלה "ר:ַהָליְה
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 מקבץ ג: ממלכתי

ִריָ הרֵ יִנירּוֵ יֶנךָררלַא" :למי נאמר. 1 ִהירמְה  ?"ָנארתְה

ללוט : תשובה

ָרםרֶאל" :8 ,בראשית יג ִריָ הרֵ יִנירּוֵ יֶנָךרּוֵ יןררַֹעירּוֵ יןררֶֹעיָךררלּבטרַאלרַויֹאֶמררַא ְה ִהירמְה ֲאָנִ יםררִכיָנארתְה

נּו  ":ַאִחיםרֲאָנחְה

 ?"ַמַעלרַה ּבָלה" לחם ולא שתה מים בגלל מי לא אכל. 2

עזרא : בהתשו

רֶאל" :6 ,עזרא י ֵנירֵ יתרָהֱאלִֹהיםרַוֵיֶלךְה ָרארִמִלפְה הּבָחָנןרֶ ןרַוָיָקםרֶעזְה ַכתריְה רָ םרֶלחֶררִל ְה ָיִ י רַוֵיֶלךְה רםרלֹאֶאלְה

ַאֵ לרַעלר ַכלרּוַמִיםרלֹא  ":ַמַעלרַה ּבָלהרָ ָתהרִכירִמתְה

  ?וירמיה יגאלו יהודה משעבוד בבל לפיינים יעברו עד שכמה ש. 3

שנה  70: תשובה

ֶכםרַוֲהִקמִֹתירעֲר'רכֹהר ַמררהרִכי" :10 ,כט וירמיה קֹדרֶאתְה ִעיםרָ ָנהרֶאפְה ָ ֶ לרִ  ְה לֹאתרלְה ִפירמְה ֵליֶכםרִכירלְה

ֶכםרֶאלרֶאת ָהִ י רֶאתְה ָ ִרירַהטּב רלְה  "ר:ַהָםקּבםרַהֶזהר ְה

ָיֺנסּורמְהר'רקּוָמהרה" :מי אמר. 4 ֶ יָךרוְה ָיֺפצּוראֹיְה ֶאיָךרִמָנֶניךָרוְה  ?"ַשנְה

משה : תשובה

סַֹערָה רֹןרַויֹאֶמררמֶֹ הר" :35 ,במדבר י ִהירִ נְה ֶאיָךרִמָנֶניךָר'רקּוָמהרהַויְה ַשנְה ָיֺנסּורמְה ֶ יָךרוְה ָיֺפצּוראֹיְה   ":וְה

ִרָיה": על עצמה מי העידה. 5   ?"וְה נִֹכירָנכְה

רות : תשובה

רִ ִתירַאלררּותרַויֹאֶמרר ַֹעזרֶאל" :10-8 ,רות ב ַגםרלֹארַתעֲררֲהלּבארָ ַמַעתְה ָשֶדהרַאֵחררוְה קֹטר ְה ִכירִללְה  ּוִרירֵתלְה

ָ ִקיןרִעם כֹהרִתדְה ָצהרַותֹאֶמררֵאָליורַמ ּוַערָמָצארַוִתנֹלרַעל]...[ררַנֲערָֹתירִמֶזהרוְה ַתחּור רְה ִתירֵחןרָנֶניָהרַוִת ְה

רִר ַהִכיֵרִנירוְה נִֹכירָנכְה ֵעיֶניָךרלְה   ":ָיה ְה

ָרֵאלרַרִ יםרַכחּבלרֲאֶ ר" כיאמר בימי מי נ. 6 ִישְה הּוָדהרוְה  ?"ַהָיםרַעלריְה

שלמה : תשובה

ָרֵאלרַרִ יםרַכחּבלרֲאֶ ר" :20 ,מלכים א ד ִישְה הּוָדהרוְה ֵמִחיםרַעלריְה ִליםרוְה ִֹתיםרּושְה  ":ַהָיםרָלרֹ ראֹכְה
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  ?ראמת או שק. 7

 .שנים 110יהושע מת בן 

אמת  :תשובה

הּבֺ ַערִ ן" :8 ,שופטים ב  ":ֵמ הרָוֶעֶשררָ ִניםרֶ ן'רנּוןרֶעֶ דרהרַוָיָמתריְה

? וארומי שבר מוטה מעל צ. 8

חנניה בן עזור : תשובה

ָיהרַהָמִ יארֶאת" :10 ,כח וירמיה ֵרהּורַוִיַעחרֲחַננְה ָיהרַהָמִ יארַוִי ְה ְה מְה  ":ַהםּבָטהרֵמַעלרַצַּואררִירְה

 .בשקר ווהוא האשים את ירמיה –יה האשים אותו בשקר גדל. 9

יוחנן בן קרח : תשובה

ָיהּורֶ ןרֲאִחיָקםרֶאלריּבָחָנןרֶ ןרָקֵרַחרַאלר" :16, ירמיהו מ ַדלְה דֵֹ רררַתֲעֵשהרֶאתרַהָ ָ ררַהֶזהר(רתעש)ַויֹאֶמרר ְה

ָמֵעאל  ":ֶאלרִי ְה

ָיהרֶ ן" :2 ,מג וירמיה יּבחָררַויֹאֶמררֲעַזרְה ָיהרוְה ָכלרָהֲאָנִ יםרַהֵזִדיםררָנןרֶ ןהּבַ עְה ָיהּורָקֵרַחרוְה מְה ִריםרֶאלרִירְה אֹמְה

ָלֲחָךרה ַדֵ ררלֹאר ְה ַרִיםרָלגּוררָ ם'רֶ ֶקררַאָתהרמְה   ":ֱאלֵֹהינּורֵלאמֹררלֹארָת ֹאּורִמצְה

 ?"ִאי רֲחֺמדּבת" כּוָנהמי . 10

 דניאל: תשובה

ָ ִריםרֲאֶ רר נִֹכירדֵֹ ררֵאֶליָךרַוֲעמֹדַויֹאֶמררֵאַלירָ ִנֵיאלרִאי" :11 ,דניאל י ֶדָךרר רֲחֺמדּבתרָהֵ ןרַ  ְה ַעלרָעמְה

ִעיד ִתירַמרְה רּברִעִםירֶאתרַהָ ָ ררַהֶזהרָעַמדְה ַד ְה ִתירֵאֶליָךרּו ְה   ":ִכירַעָתהרֺ ַלחְה

  ?אמת או שקר. 11

. מלך אדום נתן לבני ישראל לעבור בגבולו

שקר : תשובה

תֹןרֶאת" :21 ,במדבר כ ָמֵאןרֱאדּבםרנְה ָרֵאלרֵמָעָליורַויְה ֺ לּברַוֵיטרִישְה ָרֵאלרֲע ֹררִ גְה  ":ִישְה
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ִציּבןרַק ְה ּו": מי הנביא שאמר. 12 עּור ּבָפרר ְה אּורֲעָצָרהרִתקְה  ?"צּבםרִקרְה

יואל : תשובה

ִציּבןרַק ְה ּו" :15 ,יואל ב עּור ּבָפרר ְה אּורֲעָצָרהרִתקְה  ":צּבםרִקרְה

ַטלרֵמֵאתרה": השלם. 13  ."ֵעֶש רֲעֵלי'ר_________רכְה

כרביבים : תשובה

ַטלרֵמֵאתרה" :6 ,מיכה ה ֶקֶר רַעִםיםרַרִ יםרכְה ֵאִריתרַיֲעקֹ ר ְה ָהָיהר ְה ִ יִ יםרֲעֵלי'רוְה ַקֶּוהררֵעֶש רֲאֶ ררלֹארִכרְה יְה

ֵניר ָדם ַיֵחלרִל ְה לֹאריְה ִאי רוְה  ":לְה

 .ולות ושלמיםשם הקריבו בימי יהושע ע. 14

הר עיבל : תשובה

ֵ ַחרַלה" :31-30 ,יהושע ח הּבֺ ַערִמזְה ֶנהריְה ַהררֵעיָ ל'ר זרִי ְה ָרֵאלר ְה 'רדרהַכֲאֶ ררִצָּוהרמֶֹ הרֶע ֶרר:ֱאלֵֹהירִישְה

ֵלמּבתרֲאֶ ררלֹארֶאת ַ חרֲאָ ִניםר ְה ֵסֶפררתּבַרתרמֶֹ הרִמזְה ָרֵאלרַכָכתּו ר ְה ֵנירִישְה ֶזלרַוַיֲעלּורֵהִניףרֲעלֵרר ְה יֶהןרַ רְה

ָלִמים'רָעָליורעֹלּבתרַלה חּור ְה   ":ַוִיזְה ְה

ָרֵאלרָ ארַהֵעץרֶאל" :'אה שראה עמוס אמר העל איזה מר. 15  ? "ַעִםירִישְה

 (סל פירות או סל תאנים: תתקבל גם התשובה) כלוב קיץ: תשובה

לּו רָקִיץרַויֹאֶמררהַאָתהררֶֹאהרָעמּבסרָואַֹמרררַויֹאֶמררָמה" :2 ,עמוס ח ָרֵאלררֵאַלירָ ארַהֵעץרֶאל'רכְה ַעִםירִישְה

 ":אּבִסיףרעּבדרֲע ּבררלּברלֹא
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: מקבץ א: דתי-מלכתימ

 

ָכהִמלְהררֲאִ י"מי היה . 1   ?"ָכהרַוֲאִ ירִיסְה

  הרן: תשובה

ָנחּבררָלֶהםרָנִ יםרַוִיַעחר" :29 ,בראשית יא ָרםרוְה ֵ םרֵאֶ תרֵ םרֵאֶ תַא ְה ָרםרָשָרירוְה ָכהרַ תרַא ְה רָנחּבררִמלְה

ָכהרָהָרןרֲאִ י ָכהרַוֲאִ ירִיסְה  :"ִמלְה

 

כֹחַר"שלמי מוסר הנביא . 2 לֹאר ְה ַחִילרוְה  ?"לֹאר ְה

בבל לזרו :תשובה

ַ ר" :6 ,זכריה ד ֺרָ ֶ לרֵלאמֹרררֶאל'רהרַוַיַעןרַויֹאֶמררֵאַלירֵלאמֹררֶזהר ְה כַֹחרִכירִאםזְה לֹאר ְה ַחִילרוְה רּוִחיררלֹאר ְה  ְה

ָ אּבתר' ַמררה  ":צְה

 

  ?גמלים כמתנה 40למי נשלחו . 3

 אלישע ל: תשובה

ָראתּברַוִיַעחרִמנְהר" :10-9 ,מלכים ב ח רֲחָזֵאלרִלקְה ָכלַוֵיֶלךְה ָידּברוְה ָ ִעיםרָ מָררָחהר ְה לרַוָי ֹארטּו רַ ֶםֶשקרַמָשארַארְה

ָךרֶ ן ָפָניורַויֹאֶמררִ נְה ֶיהרֵמֳחִלירֶזהרֲהַדדרֶמֶלךְהררַוַיֲעמֹדרלְה ָלַחִנירֵאֶליָךרֵלאמֹררַהֶאחְה ַויֹאֶמררֵאָליורר:ֲאָרםר ְה

רֱאָמר ַאִניר(רלּב)לאררֱאִליָ ערֵלךְה ִהרְה ֶיהרוְה רר":ּבתרָימּותמִכיר'הָחיֹהרִתחְה

 

ֵכנּבת"איזה שם ניתן על ידי . 4   ?"ַהשְה

 עובד : תשובה

ֵכנּבתרֵ םרֵלאמֹררֺיַלד" :18 ,רות ד ֶראָנהרלּברַהשְה מּברעּבֵ דרהּוארֲאִ ירַוִתקְה ֶראָנהר ְה ָנֳעִמירַוִתקְה ִיַ יררֵ ןרלְה

  ":ֲאִ ירָדִוד

 

  ?אמת או שקר. 5

 .קרבנות בחג הסוכותההקרבת חודשה בימי שיבת ציון 

שקר : תשובה

ַהֲעלּבתרעֹלּבתרַלה" :6 ,עזרא ג ִ יִעירֵהֵחלּורלְה ֵהיַכלרה'רִמיּבםרֶאָחדרַלחֶֹד רַהשְה   ":לֹארֺיָןד'רוְה

 

רה" :על מי נאמר. 6 ַאךְה ָ אּבתרהּואר'ִכירַמלְה   ?"צְה

על הכהן : תשובה

רּורִכי" :7 ,מלאכי ב מְה ֵתירכֵֹהןרִי ְה תרִשפְה ַ קְה ּורִמִניהּורַדַעתרוְה רהּבָרהריְה ַאךְה ָ אּבתרהּואר'ִכירַמלְה רר":צְה
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ָתרָעִשיתָר'רַאָתהרהרִכי" :מי אמר. 7   ?"ַכֲאֶ ררָחַפצְה

 יה של יונה ינהמלחים בא: תשובה

ָהִ י רֶאל" :14-13 ,יונה א רּורָהֲאָנִ יםרלְה תְה לֹארָיכֹלּוררַוַיחְה רוְהררַהַיָ ָ הרוְה ר:סֵֹעררֲעֵליֶהםִכירַהָיםרהּבֵלךְה

אּורֶאל רְה רּור ָמהרה'רהרַוִיקְה ַאלרַאל'רַויֹאמְה ֶנֶפ רָהִאי רַהֶזהרוְה ָדהר ְה 'רַאָתהרהרִכיִתֵתןרָעֵלינּורָ םרָנִקיאררָנארנֹא ְה

ָתרָעִשיתָר   ":ַכֲאֶ ררָחַפצְה

 

ַתִתיָךרַ  ּבִים" :על מי נאמר. 8 ? "ָקטֹןרנְה

אדום על : תשובה

ָיהר" :2-1 ,א עובדיה נּורֵמֵאתרה'ר ַמררֲאדָֹנירהרכֹהֲחזּבןרעַֹ דְה מּוָעהרָ ַמעְה ִציררַ  ּבִיםרֺ ָלחר'רֶלֱאדּבםר ְה וְה

ָחָמה ָנקּוָמהרָעֶליָהרַלִםלְה ַתִתיָךרַ  ּבִיםרר:קּומּורוְה אֹדרִהֵמהרָקטֹןרנְה רר":ָ זּוירַאָתהרמְה

 

  ?"ַעלררֹא רַהָםעּבז"לבנות מזבח  מי הצטווה. 9

גדעון : תשובה

ֵ ַחרלַר" :26 ,שופטים ו ָתרֶאתר'הּוָ ִניָתרִמזְה ָלַקחְה ַהָנררַהֵשִניררֱאלֶֹהיָךרַעלררֹא רַהָםעּבזרַהֶזהרַ ַםֲעָרָכהרוְה

רֹת ַהֲעִליָתרעּבָלהרַ ֲעֵצירָהֲאֵ ָרהרֲאֶ ררִתכְה רר":וְה

ר

  ?"ַהןּורִכירַהיּבםרָקדֹ ": מי אמר לעם. 10

  יִׂשיםהְלוִׂש : תשובה

ָכל" :11 ,נחמיה ח ִ יםרלְה ִוִיםרַמחְה ַהלְה ַאלרוְה   ":ֵתָעֵצ ּורָהָעםרֵלאמֹררַהןּורִכירַהיּבםרָקדֹ רוְה

 

 ? כמה ימים שכב יחזקאל על צדו כדי לשאת את עוון בית ישראל. 11

 ימים 390: תשובה

ַכ רַעל"ר:5-4 ,יחזקאל ד ַאָתהר ְה ָתררוְה ַשמְה ָמאִלירוְה ָךרַהשְה ָרֵאלרָעָליוררֹןרֵ יתֲעורֶאתִצ ְה ַנררַהָיִמיםרֲאֶ רִישְה ררִמסְה

ַכ רָעָליורִתָשארֶאת ָךרֶאת:רָֹנםֲעורִת ְה ֵנירֲעורַוֲאִנירָנַתִתירלְה לֹ  ְה ַנררָיִמיםר ְה ִמסְה ִעיםריּבםררָֹנםרלְה ִת ְה ֵמאּבתרוְה

ָנָשאָתרֲעו ָרֵאלרֹןרֵ יתוְה   ":ִישְה

 

ָנהרֵמרֹעַררֲאֶ ר" :נאמר מהעל . 12  ?"לֹארֵת ַכלְה

בחזון ירמיהו  התאניםעל : תשובה

ַ ֵלַחרָ םרֶאתר'הכֹהר ַמרר" :17 ,כטירמיה  ִנירמְה ָ אּבתרִהנְה ֶאתרַהֶחֶר רֶאתרצְה ָנַתִתיראּבָתםררָהָרָע רוְה ַהָ ֶ ררוְה

ֵאִניםרַהשָֹעִריםרֲאֶ ררלֹא ָנהרֵמרֹעַררַכתְה  ":ֵת ַכלְה

 

ר
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 ? יה מי יתנדב לגור בירושליםכיצד קבעו בימי נחמ. 13

גורל  הפלת ב: תשובה

ָהִ יארֶאָחדרִמןרַוֵי ְה ּורָשֵרי" :2-1 ,נחמיה יא ָהֲעָשָרהררָהָעםרִ ירּוָ ָלִםרּו ְה ררָהָעםרִהִנילּורגּבָרלּבתרלְה

ֵתַ ערַהָידּבתרֶ ָעִרים כּורָהָעםרלְהרר:ָלֶ ֶ תרִ ירּוָ ַלִםרִעיררַהעֶֹד רוְה ָ רְה ִ יםרָלֶ רַויְה ַנ ְה ֶ תרכֹלרָהֲאָנִ יםרַהִםתְה

  ":ִ ירּוָ ָלִם

 

נּבס" 'ה למי נתן . 14 ִלכְה ָיןרֶלֱאסֹףרוְה   ?"ִענְה

 לחוטא : תשובה

ָיןרֶלאֱר"ר:26 ,קהלת ב ַלחּבֶטארָנַתןרִענְה ָחהרוְה ִשמְה ַדַעתרוְה ָמהרוְה ָפָניורָנַתןרָחכְה נּבסרִכירלְה ָדםרֶ טּב רלְה ִלכְה סֹףרוְה

טּב  ֵנירָהֱאלִֹהיםרַ םרָלֵתתרלְה עּותררּוחַררִלפְה   ":ֶזהרֶהֶ לרּורְה

 

 ?"ָ ִניםרר  ּבתרַעלרֵל "איזה נביא ישיב . 15

לִׂשיָכה: תשובה   אֵּכ

ֵניר ּבאריּבםרה": 24-23 ,מלאכי ג ַהמּבָראר'ִהֵמהר נִֹכיר ֵֹלַחרָלֶכםרֵאתרֵאִלָיהרַהָמִ יארִלפְה ֵהִ י רר:ַהָ דּבלרוְה וְה

ֵל רָ ִניםרַעלר  ּבתרַעלרֵל  ִהֵכיִתירֶאתרֲא ּבָתםרֶנןרָ ִניםרוְה  ":ָה ֶרץרֵחֶרםר  ּבארוְה
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: במקבץ : דתי-מלכתימ

 

ֵ יתרֶנֶרץ" :רכויאת מי ב. 1 ָךרכְה  ?"יִהירֵ יתְה

 בועז : תשובה

ֵ יתרֶנֶרץרֲאֶ ר"ר:12 ,רות ד ָךרכְה ָדהרָתָמררִליהּוָדהרִמןרִויִהירֵ יתְה ָךרִמן'רֵתןרהַהֶזַרערֲאֶ רריִררָילְה ַהַמֲעָרהררלְה

  ":ַהזֹאת

 

ֵעת": השלם. 2 ַ ֵע רוְה  ." ________רֵעתרלְה

ד: תשובה   ְלַאוֵּכ

ַאֵ דר"  :6 ,קהלת ג ֵעתרלְה ַ ֵע רוְה מּברֵעתרלְה ִליךְהררֵעתרִל ְה ַה ְה ֵעתרלְה ר":וְה

 

  ?"ָהָיהרָ ֶהםרָיַדִיםרָלנּוסרלֹא"]...[ מי. 3

אנשי העי : תשובה

ָמהרוְהרוַר" :20 ,יהושע ח ִהֵמהרָעָלהרֲעַ ןרָהִעיררַהָשַמיְה אּורוְה ֵ ירָהַעירַאֲחֵריֶהםרַוִירְה נּורַאנְה רָהָיהרָ ֶהםרָיַדִיםרלֹאִיפְה

רֶאל ַנךְה ָ ררֶנהְה ָהָעםרַהָמסרַהִםדְה  ":ָהרּבֵדףרָלנּוסרֵהָמהרָוֵהָמהרוְה

 

  ?"ִעיררָהֱאֶמת"מי הנביא שקרא לירושלים . 4

 זכריה : תשובה

ִתירֶאל'רכֹהר ַמררה" :3 ,זכריה ח רּוָ ַלִםרִעיררהָררַ  ְה רְה הריְה ִנקְה רּוָ ָלִםרוְה ריְה תּבךְה ִתיר ְה ָ ַכנְה ַהרִציּבןרוְה רֱאֶמתרוְה

ָ אּבתרַהררַהעֶֹד 'רה    ":צְה

 

 ?אמת או שקר. 5

 .טים של יואביעבדי אבשלום הציתו את חלקת הח

  שקר: תשובה

ַהוִסתיהָרַויֹאֶמררֶאלרֲע ָר" :30 ,שמואל ב יד כּורוְה עִֹריםרלְה לּברָ םרשְה ַקתריּב  רֶאלרָיִדירוְה אּורֶחלְה רָדיוררְה

ַהִסיתּוהָר) ֵדירַאר(וְה ָקהרָ ֵא ָ ֵא רַוַיִסתּורַע ְה ָ לּבםרֶאתרַהֶחלְה ר"ר: ְה

 

ָחה" :מי אמר. 6 קּבלרתּבָדהרֶאזְה ְה  ?"ָלךְהררַוֲאִניר ְה

 יונה : תשובה

קּבלרת" :10 ,יונה ב ָחהַוֲאִניר ְה ִתירֲאַ ֵלָמהררּבָדהרֶאזְה ְה רֲאֶ ררָנַדרְה   ":'יְה ּוָעָתהרַלהָלךְה
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 ?מי שלח מלאכים לדרוש בבעל זבוב. 7

 אחזיה בן אחאב : תשובה

לַר" :2 ,א מלכים ב רּבןרַוָיַחלרַוִי ְה ָ ָכהרַ ֲעִלָיתּברֲאֶ רר ְה ֹמְה ַעדרַהשְה ָיהר ְה אֶמררחרַמלְה ִכיםרַויַֹוִינֹלרֲאַחזְה

רּבןרִאם ַ ַעלרזְה ּו רֱאלֵֹהירֶעקְה כּורִדרְה ּור ְה ֶיהרֵמֳחִלירֶזהרֲאֵלֶהםרלְה  ":ֶאחְה

 

  ?איזה חג יחגגו הגויים בירושלים. 8

  סוכותחג ה :תשובה

ָהָיהרָכל" :16 ,זכריה יד ָ ָנהרלְהררַה ּבִיםרַהָ ִאיםרַעלרַהמּבָתררִמָכלרוְה ָעלּורִמֵ ירָ ָנהר ְה רּוָ ָלִםרוְה ַתֲחויְה ֹתרִה ְה

ר ֶמֶלךְה ָלחֹגרֶאתר'הלְה ָ אּבתרוְה "רר:ַחגרַהֺןכּבתרצְה

ר

ֺטָם ה": מי העיד על עצמו. 9 ִ ירלֹארמְה   ?"ִהֵמהרַנפְה

 יחזקאל : תשובה

ֵרָפהרלֹא'רָואַֹמררֲאָהּהרֲאדָֹנירה" :14 ,יחזקאל ד ֵ ָלהרּוטְה ֺטָם הרּונְה ִ ירלֹארמְה עּוַריררִהֵמהרַנפְה ִתירִממְה ַעד ַכלְה רוְה

לֹא ַשררִנ ּולרַעָתהרוְה ִפיר ְה  ":ָ אר ְה

 

ָרֵאל" כונתהאיזו עיר . 10 ִישְה ֵאםר ְה  ?"ִעיררוְה

ל: תשובה ית ָאבֵּכ עֲעכָכה וֵּכ  מַח

ָראֵר" :19 ,שמואל ב כ ִישְה ֵאםר ְה ָהִמיתרִעיררוְה ַ ֵע רלְה ָרֵאלרַאָתהרמְה ֺלֵמירֱאמּוֵנירִישְה ַ ַלער נִֹכיר ְה לרָלָםהרתְה

רר:"ר'הַנֲחַלתר

 

ֶגֶ םר ּבֵטף"' מי ישפט ה את. 11 ָדםרוְה ֶדֶ ררּו ְה   ?" ְה

גוג : תשובה

יּבםר ּבארגּבגרַעל"ר:22-18 ,יחזקאל לח ָהָיהרַ יּבםרַההּואר ְה ֺאםרֲאדָֹנירהרוְה ָרֵאלרנְה ַמתרִישְה ַתֲעֶלהרֲחָמִתיר'רַאדְה

ַאִני ֶגֶ םר ]...[ר ְה ָדםרוְה ֶדֶ ררּו ְה ִתירִאתּבר ְה ַנטְה ִנ ְה ִטיררעָרוְה ִריתרַאמְה ָגפְה ָ ִ י רֵא רוְה ֵנירֶאלְה ַא ְה ַעל ּבֵטףרוְה רָליורוְה

ַעל  ר":ַעִםיםרַרִ יםרֲאֶ ררִאתּברֲאַגָניורוְה

 

אֵֹכלרָיָדיורֶאתרחֵֹ ק"מי . 12 ָשרּברֶאתרוְה   ?" ְה

 הכסיל : תשובה

ִסילרחֵֹ קרֶאת" :5 ,קהלת ד אֵֹכלרֶאתרַהכְה ָשרּברָיָדיורוְה   ": ְה
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ָדהרָהֲע ָֹדהרַעל"מנהיג שלא לקח מסים לכלכלת חצרו משום שמי ה. 13  ? "ָהָעםרָכ ְה

נחמיה  : תשובה

יּבםרֶאָחדר ּבררֶאָחדרצֹאןרֵ  "ר:18 ,נחמיה ה ִצֳנִריםרַנֲעשּורַוֲאֶ ררָהָיהרַנֲעֶשהרלְה ֺררּבתרוְה ִלירּוֵ יןרר ְה

ָכל ִעםרֲעֶשֶרתרָיִמיםר ְה ֵ הרוְה ַהרְה ִתירִכיֶזהרֶלֶחםרהַררַיִיןרלְה ָדהרָהֲע ָֹדהרַעלרֶנָחהרלֹארִ ַע ְה רר":ָהָעםרַהֶזהרָכ ְה

ר

 ?הן הגדול בתקופת זרובבלומי היה הכ. 14

 יהושע בן יהוצדק :תשובה

ֺרָ ֶ לרֶ ןרָנארֶאלרֱאָמר" :2 ,חגי ב ֶאלרזְה הּוָדהרוְה ִתיֵאלרַנַחתריְה הּבֺ ַערֶ ןרַ לְה אֶרריְה הּבָצָדקרַהכֵֹהןרַהָ דּבלרוְה ררליְה

ֵאִריתרָהָעםרֵלאמֹר ר": ְה

 

 ?"ַ יּבםרַהֵשִני"איזו עיר נלכדה . 15

לכיש : תשובה

ִפירֶאתר'הַוִיֵתןר" :32 ,יהושע י ָדּהרַ יּבםרַהֵשִנירַוַיֶכָהרלְה כְה ָרֵאלרַוִילְה ַידרִישְה ֶאתרָלִכי ר ְה ררַהֶמֶפ רֲאֶ ררָכלרֶחֶר רוְה
כֹלרֲאֶ ר ָנהרָ ּהרכְה ִל ְה ר":ָעָשהרלְה
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: גמקבץ : דתי-ממלכתי

 

  ?היכן התכסה כל העם בשקים בצו המלך. 1

נינוה ב: תשובה

דָֹליורֵלאמֹרר"ר:8-7 ,יונה ג רּוגְה ֵוהרִמַטַעםרַהֶםֶלךְה ִנינְה ֵעקרַויֹאֶמרר ְה ַהסֹאןרַאַוַיזְה ֵהָמהרַהָ ָקררוְה ַה ְה רלָה ָדםרוְה

אּוָמהרַאל ֲעמּורמְה עּורּורִיטְה תּורַמִיםרַאלִירְה אּורֶאלר:ִי ְה רְה ִיקְה ֵהָמהרוְה ַה ְה ַכןּורַשִעיםרָה ָדםרוְה ִיתְה ָקהררוְה ָחזְה ֱאלִֹהיםר ְה

כּברָהָרָעהרּוִמן ָיֺ  ּורִאי רִמַ רְה ַכֵניֶהםרוְה :"ררֶהָחָמסרֲאֶ רר ְה

 

ֶליךָררַעלרֲעמֹד" :נאמר למי. 2   ?"אָֹתךְהררַוֲאַדֵ ררַרגְה

 יחזקאל ל: תשובה

ֶליָךרַוֲאַדֵ רראָֹתךְהרר ָדםרֲעמֹדרַעלרֶ ןַויֹאֶמררֵאָליר" :1 ,יחזקאל ב  :"ַרגְה

 

ֵעךְהר": מי בורכה. 3 ֶ הרֶאתַזרְה ָ הרַארְה  ?"ַהרְה

הגר : תשובה

רה" :10 ,בראשית טז ַאךְה ֶ הרֶאת'רַויֹאֶמררָלּהרַמלְה ָ הרַארְה לֹארִיָןֵפררֵמרֹ רַהרְה רוְה ֵעךְה   :"ַזרְה

 

 ?אמת או שקר. 4

.אלישיב אל מחוץ ללשכה כְילֵתיאת  נחמיה השליך

שקר : תשובה

ִליָכהרֶאת" :8 ,נחמיה יג אֹדרָוַא ְה ֵלירֵ יתרָכלרַוֵיַרערִלירמְה ָכהרטּבִ ָיהרַהחּוץרִמןרכְה  :"ַהִל ְה

 

ֺחָלק" :מי קולל. 5 ָךרַ ֶחֶ לרתְה ָמתְה  ?"ַאדְה

כהן בית אל /  אמציה: תשובה

ָיהרראֶמררֶאלַוַיַעןרָעמּבסרַויֹ" :17-14 ,עמוס ז ֶנהרּוָ ֶניָךר'ר ַמררהרָלֵכןרכֹה]...[רֲאַמצְה ָךרָ ִעיררִתזְה תְה ִא ְה

ַאָתהרַעל ֺחָלקרוְה ָךרַ ֶחֶ לרתְה ָמתְה ַאדְה נֶֹתיָךרַ ֶחֶר רִינֹלּורוְה ֶלהרּו ְה ָרֵאלרָ לֹהרִיגְה ִישְה ֵמ הרָתמּותרוְה ֵמַעלררֲאָדָמהרטְה

ָמתּב רר:"ַאדְה

 

  ?"שָכרִאי רִיָשר" כּוָנהמי . 6

 תולע בן פואה : תשובה

הּבִ יַערֶאת" :1 ,שופטים י רלְה ָרֵאלרתּבָלערֶ ןרַוָיָקםרַאֲחֵרירֲאִ יֶמֶלךְה הּורנּו הרֶ ןרִישְה רא ּבדּברִאי רִיָששָכררוְה

ָרִים ַהררֶאפְה ָ ִמירר ְה  ":יֵֹ  ר ְה
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ָרֵאלרַעלרֵי ": מי אמר. 7 ִישְה ֶוהרלְה  ?"זֹאתרִמקְה

ן ְ : תשובה ל כַחְניָכה בֶּ יאֵּכ   ְיחִׂש

ָיהרֶ ן"ר:2 ,עזרא י ַכנְה ֵנירעולםררַוַיַעןר ְה ִחיֵאלרִמ ְה נּורֵ אלֵֹהינּורוַר(רֵעיָלם)יְה נּורָמַעלְה ָרארֲאַנחְה ֶעזְה מֶֹ  רַויֹאֶמררלְה

ַעָתהרֵי  ִריּבתרֵמַעֵםירָה ֶרץרוְה ָרֵאלרַעלרָנִ יםרָנכְה ִישְה ֶוהרלְה   :"זֹאתרִמקְה

 

ִכילרָ ֵעתרַהִהיארִי ֹם" :איזה נביא אמר. 8  ?"ַהַםשְה

עמוס : תשובה

ִכילרָ ֵעתרַהִהיארִי ֹםר" :13 ,עמוס ה רר:"ִכירֵעתרָרָעהרִהיאָלֵכןרַהַםשְה

 

נּורֲעָ ִדיםרָעֶליהָר": מי אמר. 9   ?"ִהֵמהרֲאַנחְה

 נחמיה : תשובה

ָה ֶרץרֲאֶ ר" :36 ,נחמיה ט נּורַהיּבםרֲעָ ִדיםרוְה ֶאתרָנַתָתהרַלֲא ֵֹתינּורֶלֱאכֹלרֶאתרִהֵמהרֲאַנחְה ָיּהרוְה טּוָ ּהררִנרְה

נּורֲעָ ִדיםרָעֶליהָר  :"ִהֵמהרֲאַנחְה

 

 ?יריחוב לְירַיגֵתלמהיכן שלח יהושע מרגלים . 10

  מן השיטים       : תשובה

הּבֺ עַרוַר" :1, ביהושע  ַלחריְה ַנִיםרנּוןרִמןרִ ןרִי ְה ִליםרַהִשִטיםר ְה ַר ְה אּורֶאתרֲאָנִ יםרמְה כּוררְה רֶחֶר רֵלאמֹררלְה

ֶאת כּורַוָי ֹאּורֵ יתרָה ֶרץרוְה ִריחּברַוֵילְה כְה ּוריְה ָמּהרָרָח רַוִי ְה  :"ָ ָםהרִאָשהרזּבָנהרּו ְה

ר

רֶאל" מי. 11 סּבֵ  רֶאלרהּבֵלךְה   ?"ָצפּבןרָ רּבםרוְה

 הרוח : תשובה

רֶאל" :6 ,קהלת א סּבֵ  רֶאלרהּבֵלךְה ַעלָצפּבןרסרָ רּבםרוְה רָהרּוַחרוְה ִ י ָֹתיורָ  רָהרּוחַררּבֵ  רסֵֹ  רהּבֵלךְה  ": סְה

 

 ?באיזה כלי השתמש נביא כדי לסמל קיר ברזל. 12

 מחבת ב: תשובה

ָךרּוֵ יןרָהִעיררַוֲהכִר"ר:3 ,יחזקאל ד ֶזלרֵ ינְה ָנַתָתהראּבָתּהרִקיררַ רְה ֶזלרוְה ָךרַמֲחַ תרַ רְה ַאָתהרַקחלְה ָנֶניָךררינָֹתהרֶאתוְה

ָרֵאלֵאֶלי ֵ יתרִישְה ָתרָעֶליָהראּבתרִהיארלְה ַצרְה ָתהרַ ָםצּבררוְה ָהיְה :"ררָהרוְה

 

ַרִיםר ֲֹאָכהרַאשּוָרה"מי שכן . 13 ֵנירִמצְה  ?"ֵמֲחִויָלהרַעדר ּוררֲאֶ ררַעלרנְה

 בני ישמעאל : תשובה

ַרִיםר ֹ" :18 ,בראשית כה ֵנירִמצְה נּורֵמֲחִויָלהרַעדר ּוררֲאֶ ררַעלרנְה כְה נֵרַוִי ְה ירָכלרֶאָחיורֲאָכהרַאשּוָרהרַעלרנְה

"ר:ָנָפל

ר
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 ? ילקח שלל מצבא גוגייעשה בנשק שימה השימוש ש. 14

הבערת אש  /  הסקה: תשובה

קֶר"ר:10-9 ,יחזקאל לט ִצָמהר ְה ֶנֶ קרּוָמֵגןרוְה ִהִשיקּור ְה ָרֵאלרּוִ ֲערּורוְה ֵ ירָעֵרירִישְה אּוריֹ ְה ָיצְה ִחִסיםרוְה ֶ תרּו ְה

ַמעֵר רַֹמחרּוִ ֲערּורָ ֶהםרֵא רֶ ַ ערָ ִניםּו ְה לֹאר:לרָידרּו ְה אּורֵעִציםרִמןרוְה טְה ּורִמןרִישְה לֹארַיחְה ָעִריםררַהָשֶדהרוְה ַהיְה

ַ ֲערּו לּורֶאתרִכירַ ֶמֶ קריְה ָ לְה זּורֶאתרֵא רוְה ֵליֶהםרּוָ זְה ֺאםרֲאדָֹנירהר ֹלְה ֵזיֶהםרנְה :"רר' ֹזְה

ר

ֶיהרכְה ּבדרַהַ ִיתרַהֶזהרָהַאֲחרּבןרִמןָ דּבלריִר": אמרהנביא שמי . 15 ר?"ָהִרא ּבןרהְה

חגי  :תשובה

ֶיהרכְה ּבדרַהַ ִיתרַהֶזהרָהַאֲחרּבןרִמן" :9 ,חגי ב ָ אּבתרּוַ ָםקּבםרַהֶזהראֶר'רָהִרא ּבןר ַמררהרָ דּבלרִיהְה ֵתןרצְה

ֺאםרה ָ אּבת'רָ לּבםרנְה  :"צְה
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