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  דתיים -החידון המחוזי לבתי הספר הממלכתיים
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  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

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

שעיקרה יצירת יחס של אהבה אל ספר הספרים בלבותיהם של בני , נעלה זו

  ".ואהיה שעשועים יום יום"בבחינת , הנעורים

החידון משמש גורם מדרבן , ך"השיטתי והמחייב של התנ, לצד הלימוד הפורמאלי

  .לקניית בקיאות וידע מקיפים מתוך שמחה והנאה

שכן , יסודיים-ך בעיני תלמידי בתי הספר העל"התנהחידון מעלה את יוקרתו של 

  .מורים וחברים, הוא מעניק לזוכים בו כבוד ויקר והערכה רבה מצד הורים

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 , ך ולשקידה על לימודו"עניינות בספר התנבכל הנוגע להת

  .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

בניסוחן ובהצגתן במהלך , בתוכנן, ותהרעננה והצעירה הניכרת בחיבור השאל

  .החידונים הפומביים

  
  ,ב ב ר כ ה

  
  יוסי לוי

  מנהל מינהל חברה ונוער
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  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 50קדם זה ניתן לצבור עד במבחן מו .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 הנבחנים במבחן 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

 סיום 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 משבצתשה 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. נקודות 2-ב ת/המתמודד את תזכה נכונה

 . נקודות

 .יעלו לשלב הארצי, שלושת המתמודדים שִיְזּכּו בניקוד הגבוה ביותר .10

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

  . שתושג הכרעה
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  לנבחנים סדר הצגת השאלות

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

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

  .ישיבתם סדר לפי יהיה לנבחנים השאלות הצגת סדר .2

 השאלות. הצגתה עם מיד נהויע ,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 נבחן שכל הנקודות מספר את זמכרי 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 יורה 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 כותסמ תשמש, ונוער חברה במינהל ך"התנ לחידון הארצית ההיגוי ועדת .8

  .כאלה יהיו אם, השופטים החלטות על ערעורים לגבי סופיות

  

  תפקיד המנחה

 .מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש .1

 .מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה .2

 .מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות .3

 .קורא את השאלות .4

 .י שמוצגת לו השאלהמכריז את שמו של כל נבחן לפנ .5

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

 .הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים/מכריז את שמות החתן .7
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  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 זהה ניקוד של במקרה. זוכים משלושה יותר הארצי לחידון יעלו לא מקרה בכל .3

  .ביניהם להכרעה עד ,נוספות שאלות הנבחנים שני ִייָשֲאלּו, והרביעי

  .ופרסים המתאימה התעודה תוענק מהזוכים אחד לכל .4

 .הארצי ך"התנ בחידון המחוז את ייצגו הזוכים שלושת
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07/02/2012 

  ונוער חברה מינהל - החינוך  משרד
 ב"תשע, רלנוע ך"התנ חידון

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

  

  
 דתיים-הממלכתיים הספר המחוזי לבתי החידון

  בכתב מבחן

  
  

  ____________________: שם

 __________ : כיתה

 ____________________ : הספר בית

   _________________):טיפר(טלפון 

 דקות 45 :חינההב זמן

 _____ : ניקוד

  
  :לחידון הלימוד חומר

;לב, כז, כה- כ ,יז-פרקים י :במדבר   ;לד- לא ,כד-פרקים א :שמות   ;כל הספר :בראשית  

;כל הספר :שמואל ב   ;כל הספר :שמואל א   ;כל הספר :שופטים   ;כד- כב, יח-יז, יד, יא- פרקים א :יהושע  

, ב-פרקים א :וירמיה   ;נו-מט, מה-מ, יב- ח, ב- פרקים א :וישעיה  ; הספרכל  :מלכים ב   ;כל הספר :לכים אמ

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

 
  

  .נקודות 2- כל תשובה נכונה מזכה ב. שאלות 25בחידון זה 
בשלבי  םייזקפו לזכות ווהנקודות שיצבר, נקודות 50ד לצבור בשלב זה ע יםיכולונבחנת כל נבחן 

  החידון הפומבי 
  
  

  

 השאלות מַחברת

 ליאורה בך

 
 

  !בהצלחה
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  . שאלות פתוחות 5-בֵררה ו-שאלות רב 20מהן , שאלות 25 בחידון

 התשובה של האות את במעגל והקיפוקראו את השאלות בעיון  - של החידון  זהבחלק 
   .הנכונה

  

 1שאלה 
  

 :אלה הם דברי". ה ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבָּתםְוַאּתָ "

 לאחר היבדלותם של בני ישראל מהנשים הנוכריות, הלוויים. א

  הונינוהצלת לאחר יונה . ב

  בעת חנוכת המקדששלמה . ג

   על הכאת ארםאלישע . ד

  

  2שאלה 
 

 :דברים אלה נאמרו על ".ד ַוִּיְּפלּו ָּפָניוְמאֹ[...] ַוִּיַחר לְ "

 יונה. א

 קין. ב

 דוד. ג

  אליהו. ד

  

 3שאלה 
  

 : אלה הם דברי ".ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עִֹׂשים"

 יתרו. א

  טֹוִביה העבד העמוני וגשם הערבי, ַסנַבלט החֹורֹוני. ב

  יהושע. ג

  בן תקוה  ויחזיה יונתן בן עשהאל. ד

  

 4שאלה 
 

  :דברים אלה נאמרו על ".ֱאלָֹהיו' ַוִּיֶּתן לֹו ַהֶּמֶלְך ְּכַיד ה"

       נחמיה. א

  ירמיהו. ב

  עזרא. ג

  יהויכין. ד

  

  



8 
 

  
  5שאלה 

 
  :דברים אלה נאמרו על ".ַוִּיְרְּגמּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ּבֹו ֶאֶבן ַוָּימֹת"

  עכן .א

 רםאדֹ .ב

 ביום השבת העציםמקושש . ג

  נבות. ד

  

  6שאלה 
 
 ."ֶאל ִיְׂשָרֵאל' ֶּתם ַּתַחת ֲאבֵֹתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף הְוִהֵּנה ַקְמ "

 ?האלהדברים האיזה אירוע נאמרו ב

 באירוע חטא העגל . א

  כאשר קורח ביקש לקחת חלק בהנהגה. ב

  כאשר בני ישראל התלוננו על מחסור בבשר. ג

  התנחל בעבר הירדן  כאשר ביקשו שני השבטים ל. ד

  

  7שאלה 
 
 :אלה הם דברי ".ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ָהָעם ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים[...] ' ָּברּוְך ה"

 רחב. א

  אנשי גבעון. ב

  משה. ג

  יתרו. ד

  
  8שאלה 

 
ן בארץ יהודה הלך להיכ ".ַוּיֹאֶמר ָּגד ַהָּנִביא ֶאל ָּדִוד לֹא ֵתֵׁשב ַּבְּמצּוָדה ֵלְך ּוָבאָת ְּלָך ֶאֶרץ ְיהּוָדה"

 ?דוד

  ליער חרת. א

  למערת עדלם. ב

  למדבר זיף. ג

  לגבעת החכילה. ד
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  9שאלה 
 

  ?"ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ַּבּיֹום ַההּוא' ַוַּיַעׂש ה" :איזה אירוע נאמר לאחר

  מלחמת ַשָמה בן ָאֵגא בפלשתים  .א

  מלחמת אלעזר בן דֹדֹו בן ֲאחִֹחי בפלשתים .ב

  יתמלחמת דוד בגלי .ג

  שאול את ישראל מיד עמלק לתהצ. ד

  

  10שאלה 
 

 ? "ֵּביִני ּוֵביֶניךָ ' ִיְׁשּפֹט ה" :מי אמר למי

 שרה לאברהם. א

 לבן ליעקב. ב

 דוד ליואב. ג

  שאול לאחימלך בן אחיטוב. ד

   

  11שאלה 
 
 :אלה הם דברי ".ַּגם ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן הּוא"

    אשר על בית יוסף .א

 רחב .ב

 על הביתעובדיה אשר .  ג

  שאול.  ד

  

  12שאלה 
 
 :דברים אלה נאמרו ".חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו ַּגם ַלְיָלה ַּגם יֹוָמם"

 לדוד. א

 לאבישי. ב

  ליהושע . ג

  לאביגיל. ד
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 13שאלה 
  
 :אלה הם דברי ".ִּדֵּבר' ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ִּכי ִּפי ה"

 ירמיהו. א

  אליהו. ב

  ישעיהו . ג

  עמוס. ד

  

  14שאלה 
 
 :אלה הם דברי ".אֹוִליֵכם ֶאל ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר לֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה"

   ירמיהו. א

 ישעיהו.ב

  שמעיה הנחלמי. ג

  עמוס. ד

  

  15שאלה 
 
 :דברים אלה נאמרו בימי ".ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל יְֹׁשָביו' ּכֹה ָאַמר ה"

  עלי. א

  מנשה. ב

  יאשיהו. ג

 יהואחז. ד

  

  16שאלה 
 
 :אלה הם דברי ".ְּבנּו ָבִּתים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת ִּפְרָין"

 עמוס. א

  ירמיהו. ב

  ישעיהו. ג

  נחמיה. ד

  



11 
 

  
  17שאלה 

 
 :הם דברי אלה ".ְׁשמֹו' ה[...] עֵֹׂשה ִכיָמה ּוְכִסיל ְוהֵֹפְך ַלּבֶֹקר ַצְלָמֶות ְויֹום ַלְיָלה ֶהְחִׁשיְך "

  ירמיהו. א

  עמוס. ב

  דוד. ג

  ישעיהו. ד

  

  18שאלה 
 
 :דברים אלה נאמרו על ".ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות[...] ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת [...] ַוְיִחי "

 אדם .א

 ירד .ב

 שם . ג

  שלח. ד

  

  19שאלה 
 
 ? באיזה שבט מדובר ".ֵאֶּלהְלהֹוִריׁש ֶאת ֶהָעִרים הָ [...] ְולֹא ָיְכלּו ְּבֵני "

  מנשה. א

  אפרים. ב

  יהודה. ג

  בנימין. ד

  
  

  20שאלה 
 
דברים  ".ִמִּלְבָנה ְּבָמְלכֹו ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲחמּוַטל ַּבת ִיְרְמָיהּו[...] ֶּבן "

 :אלה נאמרו על

  יהואחז. א

  יהויקים. ב

  יהויכין . ג

 צדקיהו. ד
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  :ענו על השאלות. שאלות פתוחות 5בחלק זה של החידון 

 

 12שאלה 

  ". 'ַוֵּיְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה"

   ___________? לימיו של איזה מלך מיוחסים הדברים

  

 22שאלה 

  ". ְוַעָּתה ַקח ָנא ְבָרָכה ֵמֵאת ַעְבֶּדךָ "

  ____________:  דברי אלה הם 

  

 23שאלה 

  ". ְצָבאֹות ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִים ִעִּיים ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער' ּכֹה ָאַמר ה"

  ____________:  אלה הם דברי 

  

 24שאלה 

  ". ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם"

 ____________:  אלה הם דברי 

  

 25שאלה 

  ". 'ְוָהְיָתה ְלָך ַנְפְׁשָך ְלָׁשָלל ִּכי ָבַטְחָּת ִּבי ְנֻאם ה"

  ____________:  דברים אלה נאמרו ל 

  

  

   !בהצלחה
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  ב"תשע, דתיים-ך המחוזי לבתי הספר הממלכתיים"חידון התנ

  
  דף תשובות

  
  
' מס

 השאלה
  המקור  האות  התשובה

ישראל מהנשים לאחר היבדלותם של בני , הלוויים  1
  הנוכריות

  17, נחמיה ט  א

  5, בראשית ד  ב  קין  2

  19, נחמיה ב  ב  טוביה העבד העמוני וגשם הערבי, סנבלט החורוני  3

  6, עזרא ז  ג  עזרא  4

  18, מלכים א יב  ב  אדֹרם  5

  14, במדבר לב  ד  כאשר ביקשו שני השבטים להתנחל בעבר הירדן  6

  10, שמות יח  ד  יתרו  7

  5, שמואל א כב  א  ליער חרת  8

  10, שמואל ב כג  ב  מלחמת אלעזר בן דֹדו בן אחֹחי בפלשתים  9

  5, בראשית טז  א    שרה לאברהם  10

  10, בראשית מד  א  אשר על בית יוסף  11

  16, שמואל א כה  ד  לאביגיל  12

  5, ישעיה מ  ג  ישעיהו  13

  8, ירמיה לא  א  ירמיהו  14

  16, מלכים ב כב  ג  יאשיהו  15

  5, ירמיה כט  ב  ירמיהו  16

  8, עמוס ה  ב  עמוס  17

  19, בראשית ה  ב  ירד  18

  12, יהושע יז  א  מנשה  19

  31, מלכים ב כג  א  יהואחז  20

  66, מלכים א ח    שלמה  21

  15, מלכים ב ה    נעמן  22

  18, ירמיה כו    מיכה המורשתי  23

  14, שמות כד    משה  24

  18, ירמיה לט    עבד מלך הכושי  25
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  דתיים- ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים"תנחידון ה
  
  
  

  ראשוןהשלב ה
  

  צדק וצדקה מאז ועד היום
  

  שאלות בעקבות סרטונים 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יוקרנו סרטונים העוסקים בנורמות חברתיות של החידון בחלק זה 
  . ובערכים

  
נושא ללאחר כל סרטון יוצגו לשלושה מתמודדים שאלות הקשורות 

  . הסרטון
  . בכל שאלה שני חלקים

  . נקודות 8- ב ת/תשובה נכונה על חלק אחד תַזכה את הנבחן
  . נקודות 16- ת ב/תשובות נכונות על שני החלקים יַזכו את הנבחן
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   החלש בחברה: סרטון ראשון

  

  :1שאלה 

ה ְוָיתֹום לֹא ָּכל ַאְלָמנָ [...] ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו ": הגנה על החלש בחברה דורשתהתורה 

  ".ְתַעּנּון

 ?רמה הנימוק שהתורה נותנת לכך שאסור להונות את הגֵ  .א

  ?אם יענו את היתום והאלמנה והם יצעקו אליו' המה יעשה  .ב

  

  :תשובה

 "רים הייתם בארץ מצריםכי גֵ " .א

  יתומיםלבניהם את אלמנות ולאת נשיהם  ויהפוך, יהרוג אותם בחרב .ב

  

ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא  : ּנּו ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִיםְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחצֶ "

ְוָחָרה ַאִּפי  : ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו ִּכי ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו : ְתַעּנּון

  )23-20, שמות כב(" :ְיתִֹמים ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב ְוָהיּו ְנֵׁשיֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם
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  החלש בחברה: אשוןרסרטון 

  

  :2 שאלה

 :וכשחזרה התלוננה על שגזלו את רכושה ,מסופר על אישה שעזבה את הארץ בגלל רעב

  . ביתה והשדה שלה

 ?מי אמר לאישה לעזוב את ביתה .א

 ?היכן גרה האישה בזמן הרעב .ב

  

  :תשובה

 אלישע .א

 בארץ פלשתים .ב

  

ְך ְוגּוִרי ִּדֶּבר ֶאל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֵלאמֹר קּוִמי ּוְלִכי ַאְּת ּוֵביתֵ  ֶוֱאִליָׁשע"

 ַוָּתָקם ָהִאָּׁשה ַוַּתַעׂש : ָלָרָעב ְוַגם ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים 'ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי ִּכי ָקָרא ה

ַוְיִהי ִמְקֵצה  : ּה ַוָּתָגר ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ֶׁשַבע ָׁשִניםִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאלִֹקים ַוֵּתֶלְך ִהיא ּוֵביתָ 

 : ּה ֶאל ֵּביָתּה ְוֶאל ָׂשדָ ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוָּתָׁשב ָהִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ַוֵּתֵצא ִלְצעֹק ֶאל ַהֶּמֶלךְ 

 ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ְוַהֶּמֶלְך ְמַדֵּבר ֶאל ֵגֲחִזי ַנַער ִאיׁש ָהֱאלִֹקים ֵלאמֹר ַסְּפָרה

ה ֲאֶׁשר ַוְיִהי הּוא ְמַסֵּפר ַלֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ַהֵּמת ְוִהֵּנה ָהִאָּׁש  : ָעָׂשה ֱאִליָׁשע

י ַהֶּמֶלְך זֹאת ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה צֶֹעֶקת ֶאל ַהֶּמֶלְך ַעל ֵּביָתּה ְוַעל ָׂשָדּה ַוּיֹאֶמר ֵּגֲחִזי ֲאדֹנִ 

   )5-1 ,מלכים ב ח( ":ָהִאָּׁשה ְוֶזה ְּבָנּה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֱאִליָׁשע
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  החלש בחברה: סרטון ראשון

  

  :3 שאלה

  ."]...[ ְוִליהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֵּבן ְנֵכה ַרְגָלִים": מפיבשת בן יהונתן היה נכה רגלים

  ?כיצד הפך מפיבשת לנכה  .א

 ?"נכה רגלים"בן כמה היה כאשר הפך ל  .ב

  

  :תשובה

  ונפצעמידיה ומפיבשת נפל  ,היא נפלהשלו לנוס האומנת  כשמיהרה. א

 בן חמש שנים.  ב

  

אּול ִויהֹוָנָתן ְוִליהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֵּבן ְנֵכה ַרְגָלִים ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ָהָיה ְּבבֹא ְׁשֻמַעת ָׁש "

 ."תָחְפָזּה ָלנּוס ַוִּיּפֹל ַוִּיָּפֵסַח ּוְׁשמֹו ְמִפיבֶֹׁש ִמִּיְזְרֶעאל ַוִּתָּׂשֵאהּו אַֹמְנּתֹו ַוָּתנֹס ַוְיִהי ְּב 

  )4,שמואל ב ד(
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   תכונות השופט:  סרטון שני

  

  :1 שאלה

  .השופט היה גם מנהיג צבאי שהושיע את ישראל מיד אויביו, בתקופת השופטים

 לֹא ִתְהֶיה ֶאֶפס ִּכי" :התהילה לא תיוחס לו, לקרב דבורה מזהירה את ברק שאם תלך עמו

  ".ֶאת ִסיְסָרא 'ִּתְפַאְרְּתָך ַעל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַאָּתה הֹוֵלְך ִּכי ְבַיד ִאָּׁשה ִיְמּכֹר ה

 ? מחנה שלהםהברק ודבורה את אספו היכן  .א

  ?להיכן הזעיק האויב את צבאו .ב

  

  :תשובה

 )תאזכור של אחת מהשתיים מזכה בכל הנקודו. שתי התשובות נכונות(  הר תבורב / קדשב .א

 נחל קישוןל .ב

  

מֹונֹו ּוְנַתִּתיהּו ּוָמַׁשְכִּתי ֵאֶליָך ֶאל ַנַחל ִקיׁשֹון ֶאת ִסיְסָרא ַׂשר ְצָבא ָיִבין ְוֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת הֲ "

ַוּתֹאֶמר  : ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ָּבָרק ִאם ֵּתְלִכי ִעִּמי ְוָהָלְכִּתי ְוִאם לֹא ֵתְלִכי ִעִּמי לֹא ֵאֵלךְ  : ְּבָיֶדךָ 

ְבַיד ִאָּׁשה  ֵאֵלְך ִעָּמְך ֶאֶפס ִּכי לֹא ִתְהֶיה ִּתְפַאְרְּתָך ַעל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַאָּתה הֹוֵלְך ִּכי ָהלֹךְ 

ַוַּיְזֵעק ִסיְסָרא ֶאת ָּכל  : ]...[ :ֶאת ִסיְסָרא ַוָּתָקם ְּדבֹוָרה ַוֵּתֶלְך ִעם ָּבָרק ֵקְדָׁשה 'ִיְמּכֹר ה

 :ִקיׁשֹון ֶזל ְוֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֵמֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים ֶאל ַנַחלִרְכּבֹו ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּברְ 

 ָּתבֹוא ֵאָליו ַּבָּלאטַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ֶאת ְיַתד ָהאֶֹהל ַוָּתֶׂשם ֶאת ַהַּמֶּקֶבת ְּבָיָדּה וַ  : ]...[

  )21-7  ,שופטים ד( ":ִנְרַּדם ַוָּיַעף ַוָּימֹתַוִּתְתַקע ֶאת ַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו ַוִּתְצַנח ָּבָאֶרץ ְוהּוא 
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   תכונות השופט: סרטון שני

  

  :2שאלה 

בגינו הוא נאלץ להעלות את שבבני עמון ונדר נדר לבקשת זקני גלעד להילחם נענה יפתח 

  . בתו לעולה

 ?בתמורה להסכמתו להילחם בבני עמוןמזקני גלעד  יפתח דרש מה .א

 ?ות ישראל לתנות לבת יפתחכמה ימים בשנה הולכות בנ .ב

 
  :התשוב

 לראשלהם להיות יפתח דרש  .א

 ארבעה ימים בשנה .ב

  

אֹוָתם  'ָנַתן הַוּיֹאֶמר ִיְפָּתח ֶאל ִזְקֵני ִגְלָעד ִאם ְמִׁשיִבים ַאֶּתם אֹוִתי ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון וְ "

ִיְהֶיה ׁשֵֹמַע ֵּבינֹוֵתינּו  'ֶאל ִיְפָּתח ה ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד : ְלָפָני ָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ְלרֹאׁש

ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת ְּבֵני  'ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַלה [...]:  : ִאם לֹא ִכְדָבְרָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה

ֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשל : ַעּמֹון ְּבָיִדי

 : ְּבָידֹו 'ַוַּיֲעבֹר ִיְפָּתח ֶאל ְּבֵני ַעּמֹון ְלִהָּלֶחם ָּבם ַוִּיְּתֵנם ה : ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלה 'ְוָהָיה ַלה

 ְמאֹד ַוִּיָּכְנעּו ַוַּיֵּכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד ּבֹוֲאָך ִמִּנית ֶעְׂשִרים ִעיר ְוַעד ָאֵבל ְּכָרִמים ַמָּכה ְּגדֹוָלה

אתֹו ַוָּיבֹא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל ֵּביתֹו ְוִהֵּנה ִבּתֹו יֵֹצאת ִלְקרָ  : ְּבֵני ַעּמֹון ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשַנִים  : ]...[ : ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין לֹו ִמֶּמּנּו ֵּבן אֹו ַבת

ַוְּתִהי חֹק  ִביָה ַוַּיַעׂש ָלּה ֶאת ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ָנָדר ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִאיׁשֳחָדִׁשים ַוָּתָׁשב ֶאל ָא

 ְרַּבַעת ָיִמיםִמָּיִמים ָיִמיָמה ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ַא : ְּבִיְׂשָרֵאל

  )40-9, שופטים יא( ":ַּבָּׁשָנה
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   ונות השופטתכ: סרטון שני

  

  :3 שאלה

 מלך, במהלך המצור על שומרון. אחד מתפקידי המלכים היה לשמש כשופטים בבקשות העם

  ?"ֵמַאִין אֹוִׁשיֵעְך ֲהִמן ַהּגֶֹרן אֹו ִמן ַהָּיֶקב" :ישראל ענה לאישה שביקשה עזרה

 ? מי צר על שומרון .א

 ? כיצד כינה אלישע הנביא את המלך .ב

  

  :תשובה

 הדד מלך ארם .א

  צחבן המר .ב

  

:  ]...[ : ׁשְֹמרֹון ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוִּיְקּבֹץ ֶּבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ֶאת ָּכל ַמֲחֵנהּו ַוַּיַעל ַוָּיַצר ַעל"

 : דִֹני ַהֶּמֶלךְ ַוְיִהי ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל עֵֹבר ַעל ַהחָֹמה ְוִאָּׁשה ָצֲעָקה ֵאָליו ֵלאמֹר הֹוִׁשיָעה אֲ 

ְך ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַמה ּלָ  : ֵמַאִין אֹוִׁשיֵעְך ֲהִמן ַהּגֶֹרן אֹו ִמן ַהָּיֶקב' ַוּיֹאֶמר ַאל יֹוִׁשֵעְך ה

 : ל ָמָחרַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת ָאְמָרה ֵאַלי ְּתִני ֶאת ְּבֵנְך ְונֹאְכֶלּנּו ַהּיֹום ְוֶאת ְּבִני נֹאכַ 

ת ַּבּיֹום ָהַאֵחר ְּתִני ֶאת ְּבֵנְך ְונֹאְכֶלּנּו ַוַּתְחִּבא אֶ ַוְּנַבֵּׁשל ֶאת ְּבִני ַוּנֹאְכֵלהּו ָואַֹמר ֵאֶליָה 

ע ֶּבן ָׁשָפט ַוּיֹאֶמר ּכֹה ַיֲעֶׂשה ִּלי ֱאלִֹקים ְוכֹה יֹוִסף ִאם ַיֲעמֹד רֹאׁש ֱאִליָׁש  : ]...[ : ְּבָנּה

ָיבֹא  ְׁשַלח ִאיׁש ִמְּלָפָניו ְּבֶטֶרםֶוֱאִליָׁשע יֵֹׁשב ְּבֵביתֹו ְוַהְּזֵקִנים יְֹׁשִבים ִאּתֹו ַוּיִ  : ָעָליו ַהּיֹום

ת ִּכי ָׁשַלח ֶּבן ַהְמַרֵּצַח ַהֶּזה ְלָהִסיר אֶ  ִאיֶתםַהרְ ַהַּמְלָאְך ֵאָליו ְוהּוא ָאַמר ֶאל ַהְּזֵקִנים 

 י ֲאדָֹניורֹאִׁשי ְראּו ְּכבֹא ַהַּמְלָאְך ִסְגרּו ַהֶּדֶלת ּוְלַחְצֶּתם אֹתֹו ַּבֶּדֶלת ֲהלֹוא קֹול ַרְגלֵ 

  )32-24, מלכים ב ו( :"ַאֲחָריו
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  )שער העיר(שקיפות המשפט : סרטון שלישי

התנהלו  גם  ושם ,שם התנהל המסחר. יםמרכז החיים העירוניבשער העיר עמד ך "בימי התנ

  .המשפטים

  

  :1שאלה 

י ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ָרִאיִת ": בו מכרו בירושלים מוצרים שונים במהלך השבתומצב נחמיה מתאר 

ּוְתֵאִנים ְוָכל  ִביהּוָדה דְֹרִכים ִּגּתֹות ַּבַּׁשָּבת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ְועְֹמִסים ַעל ַהֲחמִֹרים ְוַאף ַיִין ֲעָנִבים

  ."]...[ ַמָּׂשא ּוְמִביִאים ְירּוָׁשַלִם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

 ?למכור דגים בשבתלירושלים מי באו  .א

  ?יר בשבתמה עשה נחמיה כדי לשנות את המצב בע .ב

  

  :תשובה

 הצורים .א

איים על הבאים למכור / / דלתות העיר עד לאחר השבת/ הורה לסגור את שערינחמיה  .ב

 )זכור אחת מהתשובות מזכה בכל הנקודותא(   בירושלים ביום השבת

  

ִסים ַעל ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ָרִאיִתי ִביהּוָדה דְֹרִכים ִּגּתֹות ַּבַּׁשָּבת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ְועְֹמ "

ָּבת ָוָאִעיד ְּביֹום ַהֲחמִֹרים ְוַאף ַיִין ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים ְוָכל ַמָּׂשא ּוְמִביִאים ְירּוָׁשַלִם ְּביֹום ַהַּׁש 

י ְיהּוָדה ְוַהּצִֹרים ָיְׁשבּו ָבּה ְמִביִאים ָּדאג ְוָכל ֶמֶכר ּומֹוְכִרים ַּבַּׁשָּבת ִלְבנֵ  : ִמְכָרם ָצִיד

ר ַאֶּתם ָוָאִריָבה ֵאת חֵֹרי ְיהּוָדה ָואְֹמָרה ָלֶהם ָמה ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֲאֶׁש  : ּוִבירּוָׁשָלִם

 ֵאת ָּכל ֲהלֹוא כֹה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיֶכם ַוָּיֵבא ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו : עִֹׂשים ּוְמַחְּלִלים ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת

ַוְיִהי  : רֹון ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבתָהָרָעה ַהּזֹאת ְוַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַאֶּתם מֹוִסיִפים חָ 

א ת ָואְֹמָרה ַוִּיָּסְגרּו ַהְּדָלתֹות ָואְֹמָרה ֲאֶׁשר לַֹּכֲאֶׁשר ָצְללּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהַּׁשּבָ 

 : א ְּביֹום ַהַּׁשָּבתִיְפָּתחּום ַעד ַאַחר ַהַּׁשָּבת ּוִמְּנָעַרי ֶהֱעַמְדִּתי ַעל ַהְּׁשָעִרים לֹא ָיבֹוא ַמָּׂש 

 ָוָאִעיָדה ָבֶהם ָואְֹמָרה : ָּתִיםַוָּיִלינּו ָהרְֹכִלים ּומְֹכֵרי ָכל ִמְמָּכר ִמחּוץ ִלירּוָׁשָלִם ַּפַעם ּוְׁש 

ת ַהִהיא לֹא ָבאּו ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ַאֶּתם ֵלִנים ֶנֶגד ַהחֹוָמה ִאם ִּתְׁשנּו ָיד ֶאְׁשַלח ָּבֶכם ִמן ָהעֵ 

  )21-15, נחמיה יג( ":ַּבַּׁשָּבת

  



22 
 

  

  )שער העיר(שקיפות המשפט : סרטון שלישי

  

  :2 שאלה

 :וה לשים את ראשיהם פתח השעריוולאחר מכן צ ,ךוה להרוג את בני אחאב המליוצ איש

  ".ּבֶֹקרֵהִביאּו ָראֵׁשי ְבֵני ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו אָֹתם ְׁשֵני ִצֻּבִרים ֶּפַתח ַהַּׁשַער ַעד הַ  ]...["

 ?מי האיש .א

  ?איזו עיר מדובר ה של בשער .ב

  

  :תשובה

 יהוא .א

 יזרעאלהעיר היא  .ב

  

ֵרי ִיְזְרֶעאל ׁשְֹמרֹון ַוִּיְכּתֹב ֵיהּוא ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח ׁשְֹמרֹון ֶאל ָׂש ּוְלַאְחָאב ִׁשְבִעים ָּבִנים ְּב "

י ַוִּיְכּתֹב ֲאֵליֶהם ֵסֶפר ֵׁשִנית ֵלאמֹר ִאם לִ  : ]...[ : ַהְּזֵקִנים ְוֶאל ָהאְֹמִנים ַאְחָאב ֵלאמֹר

ֵניֶכם ּובֹאּו ֵאַלי ָּכֵעת ָמָחר ַאֶּתם ּוְלקִֹלי ַאֶּתם ׁשְֹמִעים ְקחּו ֶאת ָראֵׁשי ַאְנֵׁשי ְבֵני ֲאדֹ

ַוְיִהי ְּכבֹא ַהֵּסֶפר  : ִיְזְרֶעאָלה ּוְבֵני ַהֶּמֶלְך ִׁשְבִעים ִאיׁש ֶאת ְּגדֵֹלי ָהִעיר ְמַגְּדִלים אֹוָתם

ם יֶהם ַּבּדּוִדיֲאֵליֶהם ַוִּיְקחּו ֶאת ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשֲחטּו ִׁשְבִעים ִאיׁש ַוָּיִׂשימּו ֶאת ָראֵׁש 

ֶלְך ַוּיֹאֶמר ַוָּיבֹא ַהַּמְלָאְך ַוַּיֶּגד לֹו ֵלאמֹר ֵהִביאּו ָראֵׁשי ְבֵני ַהּמֶ  : ַוִּיְׁשְלחּו ֵאָליו ִיְזְרֶעאָלה

ל ָּכל ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוֵּיֵצא ַוַּיֲעמֹד ַוּיֹאֶמר אֶ  : ִׂשימּו אָֹתם ְׁשֵני ִצֻּבִרים ֶּפַתח ַהַּׁשַער ַעד ַהּבֶֹקר

 : ]...[ : הם ַאֶּתם ִהֵּנה ֲאִני ָקַׁשְרִּתי ַעל ֲאדִֹני ָוֶאְהְרֵגהּו ּוִמי ִהָּכה ֶאת ָּכל ֵאּלֶ ָהָעם ַצִּדִקי

ְוֵיהּוא ָמָצא ֶאת ֲאֵחי ֲאַחְזָיהּו  : ַוָּיָקם ַוָּיבֹא ַוֵּיֶלְך ׁשְֹמרֹון הּוא ֵּבית ֵעֶקד ָהרִֹעים ַּבָּדֶרךְ 

ֶלְך ּוְבֵני ְמרּו ֲאֵחי ֲאַחְזָיהּו ֲאַנְחנּו ַוֵּנֶרד ִלְׁשלֹום ְּבֵני ַהּמֶ ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִמי ַאֶּתם ַוּיֹא

ַאְרָּבִעים  ַוּיֹאֶמר ִּתְפשֹּום ַחִּיים ַוִּיְתְּפשֹּום ַחִּיים ַוִּיְׁשָחטּום ֶאל ּבֹור ֵּבית ֵעֶקד : ַהְּגִביָרה

  )14-1 ,מלכים ב י( ":ּוְׁשַנִים ִאיׁש ְולֹא ִהְׁשִאיר ִאיׁש ֵמֶהם
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  )שער העיר(שקיפות המשפט : סרטון שלישי

  

  :3שאלה 

ד ֵּיֵצא ַּגַעל ֶּבן ֶעֶבד ַוַּיֲעמֹו ]...[": שער העיר מופיע כנקודת ציון ,במרד שהתקיים נגד אבימלך

   ".ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמן ַהַּמֲאָרב

  ?אנשיו במארב נגד שכםלק אבימלך את ילכמה ראשים ח .א

  ?היכן ישב אבימלך אחרי המלחמה .ב

  

  :תשובה

 ראשים ארבעהל .א

 בארומה .ב

  

 ַוֵּיֵצא ַּגַעל : אִׁשיםַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָלְיָלה ַוֶּיֶאְרבּו ַעל ְׁשֶכם ַאְרָּבָעה רָ "

ַוַּיְרא ַּגַעל  : ֶלְך ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמן ַהַּמֲאָרבֶּבן ֶעֶבד ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַׁשַער ָהִעיר ַוָּיָקם ֲאִבימֶ 

ת ֵצל ֶהָהִרים ֶאת ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ְזֻבל ִהֵּנה ָעם יֹוֵרד ֵמָראֵׁשי ֶהָהִרים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל אֵ 

ֵמִעם ַטּבּור ָהָאֶרץ ַוּיֶֹסף עֹוד ַּגַעל ְלַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָעם יֹוְרִדים  : ַאָּתה רֶֹאה ַּכֲאָנִׁשים

אַמר ִמי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ַאֵּיה ֵאפֹוא ִפיָך ֲאֶׁשר ּתֹ : ְורֹאׁש ֶאָחד ָּבא ִמֶּדֶרְך ֵאלֹון ְמעֹוְנִנים

ַוֵיֵצא ַגַעל  : ם ּבֹוֲאִביֶמֶלְך ִּכי ַנַעְבֶדּנּו ֲהלֹא ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ָמַאְסָּתה ּבֹו ֵצא ָנא ַעָּתה ְוִהָּלחֶ 

ים ַרִּבים ַוִּיְרְּדֵפהּו ֲאִביֶמֶלְך ַוָּיָנס ִמָּפָניו ַוִּיְּפלּו ֲחָללִ  : י ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם ַוִּיָּלֶחם ַּבֲאִביֶמֶלךְ ִלְפנֵ 

ִמֶּׁשֶבת  ַוֵּיֶׁשב ֲאִביֶמֶלְך ָּבארּוָמה ַוְיָגֶרׁש ְזֻבל ֶאת ַּגַעל ְוֶאת ֶאָחיו : ַעד ֶּפַתח ַהָּׁשַער

  )41-34, שופטים ט( ":ִּבְׁשֶכם
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  כיבוד הורים: סרטון רביעי

  

  :1שאלה 

   .ך"התנברבים מסיפורי  "מככבים"ילדים -יחסי הורים

  ?"ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי"את חששו במילים  עוהבימי דאג לאביו . א

פוש באיזה סדר נעשה חי - בלקיחת הגביע התבקשו לפתוח את אמתחתם" חשודים"ה. ב

 ?הגביע

  

  :תשובה

 יהודה .א

 ."ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקטֹן ִּכָּלה": מהגדול לקטן  .ב

  

 ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל : ַוְיַמֲהרּו ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת ַאְמַּתְחּתֹו ָאְרָצה ַוִּיְפְּתחּו ִאיׁש ַאְמַּתְחּתֹו"

רֹו ַוִּיְקְרעּו ִׂשְמלָֹתם ַוַּיֲעמֹס ִאיׁש ַעל ֲחמֹ : ַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמןּוַבָּקטֹן ִּכָּלה ַוִּיָּמֵצא ַהָּגִביַע ְּב 

 : ]...[ : ְרָצהַוָּיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ֵּביָתה יֹוֵסף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ָא : ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה

:  ִמיםר ִאם לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ַהּיָ ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹ

י ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִב  : ְוַעָּתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדִֹני ְוַהַּנַער ַיַעל ִעם ֶאָחיו

  )34-11 ,בראשית מד( ":יְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִב 
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  כיבוד הורים: סרטון רביעי

  

  :2שאלה 

ַוּיֹאֶמר ֶאֳּׁשָקה ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי ְוֵאְלָכה " :קש להיפרד מהוריו לפני צאתו למשימהיב אדם

 ."ַאֲחֶריךָ 

  ?מיהו האדם. א

  ?מה עשה  אותו אדם בעת שגויס למשימה. ב

  

  :תשובה

  אלישע. א

  חרש בשדה. ב

  

  

ָמִדים ְלָפָניו ְוהּוא ֵּיֶלְך ִמָּׁשם ַוִּיְמָצא ֶאת ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט ְוהּוא חֵֹרׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר ְצ וַ "

ֵרי ַוַּיֲעזֹב ֶאת ַהָּבָקר ַוָּיָרץ ַאחֲ  : ִּבְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ַוַּיֲעבֹר ֵאִלָּיהּו ֵאָליו ַוַּיְׁשֵלְך ַאַּדְרּתֹו ֵאָליו

ה ָעִׂשיִתי ָקה ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך ַוּיֹאֶמר לֹו ֵלְך ׁשּוב ִּכי מֶ ֵאִלָּיהּו ַוּיֹאֶמר ֶאּׁשֳ 

ָעם ָלם ַהָּבָׂשר ַוִּיֵּתן לָ ַוָּיָׁשב ֵמַאֲחָריו ַוִּיַּקח ֶאת ֶצֶמד ַהָּבָקר ַוִּיְזָּבֵחהּו ּוִבְכִלי ַהָּבָקר ִּבְּׁש  : ָלךְ 

  )21-19 ,מלכים א יט( ":ֲחֵרי ֵאִלָּיהּו ַוְיָׁשְרֵתהּוַוּיֹאֵכלּו ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַא
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  כיבוד הורים: סרטון רביעי

  

  :3שאלה 

ְך ְוַאְּת ַוּיֹאֶמר ְלִאּמֹו ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ֻלַּקח לָ ": מיכיהו לקח מכספה של אמו ללא ידיעתה

  ."]...[ ף ִאִּתי ֲאִני ְלַקְחִּתיוָאִלית ְוַגם ָאַמְרְּת ְּבָאְזַני ִהֵּנה ַהֶּכסֶ 

 ?לעשות עם הכסףאמו מה החליטה  .א

  ?הןואת מי מינה מיכיהו לכ, הןולפני מינוי הנער הלוי לכ .ב

  

  :תשובה

 ולעשות ממנו פסל ומסכה, 'להקדיש את הכסף לההיא החליטה  .א

 אחד מבניוהוא מינה את  .ב

  

ֶּכֶסף ח ָלְך ְוַאְּת ָאִלית ְוַגם ָאַמְרְּת ְּבָאְזַני ִהֵּנה הַ ַוּיֹאֶמר ְלִאּמֹו ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ֻלּקַ "

 ַוָּיֶׁשב ֶאת ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף ְלִאּמֹו : 'ִאִּתי ֲאִני ְלַקְחִּתיו ַוּתֹאֶמר ִאּמֹו ָּברּוְך ְּבִני ַלה

 ֲעׂשֹות ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ְוַעָּתהִמָּיִדי ִלְבִני לַ  'ַוּתֹאֶמר ִאּמֹו ַהְקֵּדׁש ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהֶּכֶסף ַלה

 ֵרף ַוַּיֲעֵׂשהּוַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֶּכֶסף ְלִאּמֹו ַוִּתַּקח ִאּמֹו ָמאַתִים ֶּכֶסף ַוִּתְּתֵנהּו ַלּצֹו : ֲאִׁשיֶבּנּו ָלךְ 

 ד ּוְתָרִפיםְוָהִאיׁש ִמיָכה לֹו ֵּבית ֱאלִֹקים ַוַּיַעׂש ֵאפֹו : ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ַוְיִהי ְּבֵבית ִמיָכְיהּו

ָּיָׁשר ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָרֵאל ִאיׁש הַ  : ַוְיַמֵּלא ֶאת ַיד ַאַחד ִמָּבָניו ַוְיִהי לֹו ְלכֵֹהן

  )6-2, שופטים יז(" :ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה
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  שוחד: סרטון חמישי

  

  :1שאלה 

  :מלך יהודה שלח למלך נוכרי שוחד

ת ְּבִריְתָך ֶאת יִני ּוֵביֶנָך ֵּבין ָאִבי ּוֵבין ָאִביָך ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ְלָך ׁשַֹחד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפָרה אֶ ְּבִרית ּבֵ "

  ."ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעֶלה ֵמָעָלי

  ?מי הוא המלך הנוכרי. א

  ? להפר את בריתו עם בעשא מלך ישראל מלך יהודהממנו מדוע ביקש . ב

  

  :שובהת

 ֶּבן ֲהַדד ֶּבן ַטְבִרּמֹן ֶּבן ֶחְזיֹון ֶמֶלְך ֲאָרם המלך הוא .א

כדי שיסיר  / ֶאת ָהָרָמה ְלִבְלִּתי ֵּתת יֵֹצא ָוָבא ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה כי בעשא בנההוא ביקש זאת  .ב

 )נתונכושתי התשובות (  ישראלמעליו את איומו של בעשא מלך 

  

  

ָסא ֶמֶלְך ְׂשָרֵאל ַעל ְיהּוָדה ַוִּיֶבן ֶאת ָהָרָמה ְלִבְלִּתי ֵּתת יֵֹצא ָוָבא ְלָאַוַּיַעל ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך יִ "

ְוֶאת אֹוְצרֹות ֵּבית  'ַוִּיַּקח ָאָסא ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַהּנֹוָתִרים ְּבאֹוְצרֹות ֵּבית ה : ְיהּוָדה

ֶלְך ֶלְך ָאָסא ֶאל ֶּבן ֲהַדד ֶּבן ַטְבִרּמֹן ֶּבן ֶחְזיֹון מֶ ַהֶּמֶלְך ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ֲעָבָדיו ַוִּיְׁשָלֵחם ַהּמֶ 

י ְלָך ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֶנָך ֵּבין ָאִבי ּוֵבין ָאִביָך ִהֵּנה ָׁשַלְחִּת  : ֲאָרם ַהּיֵֹׁשב ְּבַדֶּמֶׂשק ֵלאמֹר

ן ַוִּיְׁשַמע ּבֶ  : ֵאל ְוַיֲעֶלה ֵמָעָליׁשַֹחד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפָרה ֶאת ְּבִריְתָך ֶאת ַּבְעָׁשא ֶמֶלְך ִיְׂשרָ 

ת ָרֵאל ַוַּיְך ֶאת ִעּיֹון ְואֶ ֲהַדד ֶאל ַהֶּמֶלְך ָאָסא ַוִּיְׁשַלח ֶאת ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר לֹו ַעל ָעֵרי ִיְׂש 

ל ַּבְעָׁשא ַוֶּיְחּדַ  ַוְיִהי ִּכְׁשמֹעַ  : ָּדן ְוֵאת ָאֵבל ֵּבית ַמֲעָכה ְוֵאת ָּכל ִּכְנרֹות ַעל ָּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי

  )21-17, מלכים א טו( ":ִמְּבנֹות ֶאת ָהָרָמה ַוֵּיֶׁשב ְּבִתְרָצה
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  שוחד: סרטון חמישי

  

  :2שאלה 

ַוִּיְׁשַלח ָאָחז ": משני מלכים אחז מלך יהודה שלח לתגלת פלסר מלך אשור שוחד כדי שיצילֹו

  ".ַהּקֹוִמים ָעָלי ]...[ר ֵלאמֹר ַעְבְּדָך ּוִבְנָך ָאִני ֲעֵלה ְוהֹוִׁשֵעִני ַמְלָאִכים ֶאל ִּתְגַלת ְּפֶלֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּו

    ? שמלך יהודה ביקש להינצל מהםהמלכים שני מי הם . א

  ?שם מה ראה אחז בדמשק בביקורו. ב

  

  :תשובה

 )מספיק לציין אחד(  מלך ישראל פקח בן רמליהו מלך ארם ורצין  .א

  הוא ראה את המזבח אשר בדמשק  .ב

  

  

 ְלָחָמה ַוָּיֻצרּו ַעלָאז ַיֲעֶלה ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשַלם ַלִּמ "

ְיַנֵּׁשל ֶאת ָּבֵעת ַהִהיא ֵהִׁשיב ְרִצין ֶמֶלְך ֲאָרם ֶאת ֵאיַלת ַלֲאָרם וַ  : ָאָחז ְולֹא ָיְכלּו ְלִהָּלֵחם

ים ַוִּיְׁשַלח ָאָחז ַמְלָאכִ  : ֹוִמים ָּבאּו ֵאיַלת ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַהְיהּוִדים ֵמֵאילֹות ַוֲאד

 ֶמֶלְך ֲאָרם ּוִמַּכף ֶאל ִּתְגַלת ְּפֶלֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֵלאמֹר ַעְבְּדָך ּוִבְנָך ָאִני ֲעֵלה ְוהֹוִׁשֵעִני ִמַּכף

ּוְבאְֹצרֹות  'ָחז ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ַהִּנְמָצא ֵּבית הַוִּיַּקח ָא : ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַהּקֹוִמים ָעָלי

ּׁשּור ֶאל ַוִּיְׁשַמע ֵאָליו ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוַּיַעל ֶמֶלְך ַא : ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור ׁשַֹחד

ֶסר ֶלְך ַהֶּמֶלְך ָאָחז ִלְקַראת ִּתְגַלת ִּפְלאֶ ַוּיֵ  : ַּדֶּמֶׂשק ַוִּיְתְּפֶׂשָה ַוַּיְגֶלָה ִקיָרה ְוֶאת ְרִצין ֵהִמית

ן ֶלְך ָאָחז ֶאל אּוִרָּיה ַהּכֹהֵ ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּדּוֶּמֶׂשק ַוַּיְרא ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ְּבַדָּמֶׂשק ַוִּיְׁשַלח ַהּמֶ 

  )10-5 ,מלכים ב טז(" :ֶאת ְּדמּות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַּתְבִניתֹו ְלָכל ַמֲעֵׂשהּו
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  שוחד: סרטון חמישי

  

  :3שאלה 

   .נביאי ישראל נלחמו בתופעות של שחיתות מוסרית

 ?"ְלמִֹניםָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו אֵֹהב ׁשַֹחד ְורֵֹדף ַׁש " :באומרומאשים את העם  מי  .א

   .שבתקופתו ניבא אחד המלכיםמו של שאת  י/ציין. ב

  

  :תשובה

 ביאישעיהו הנ .א

 )מספיק לציין אחד, כאמור(   אחז ויחזקיהו מלכי יהודה, יותם, זיהווע: המלכים הם .ב

 

  

 ָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּוֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלם ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו יֹו"

ָיתֹום  י ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו אֵֹהב ׁשַֹחד ְורֵֹדף ַׁשְלמִֹניםָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְברֵ  : ]...[ : ַמְלֵכי ְיהּוָדה

  )23-1, ישעיה א( ":לֹא ִיְׁשּפֹטּו ְוִריב ַאְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם
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  חוזים: שייסרטון ש

  

  :1 שאלה

ל בן קנה מחנמאו, שדות וכרמים בארץ ישראל ,ירמיהו הנביא ניבא על המשך קניית בתים

  : דודו את שדהו

 ?באיזו עיר נמצא השדה שקנה ירמיהו .א

  בכמה כסף קנה ירמיהו את השדה .ב

  

  :תשובה

 ענתות אשר בארץ בנימיןהשדה נמצא ב .א

 שבעה שקלים ועשרה כסףב .ב

  

 ֵלאמֹר ִהֵּנה ֲחַנְמֵאל ֶּבן ַׁשֻּלם ּדְֹדָך ָּבא ֵאֶליךָ  : ֵאַלי ֵלאמֹר 'ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְּדַבר ה"

ִדי ַוָּיבֹא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶּבן ּדֹ : ְקֵנה ְלָך ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁשר ָּבֲעָנתֹות ִּכי ְלָך ִמְׁשַּפט ַהְּגֻאָּלה ִלְקנֹות

ֶׁשר ְּבֶאֶרץ ֶאל ֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ְקֵנה ָנא ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות אֲ  'ִּכְדַבר ה

ָוֶאְקֶנה ֶאת  : הּוא 'ט ַהְיֻרָּׁשה ּוְלָך ַהְּגֻאָּלה ְקֵנה ָלְך ָוֵאַדע ִּכי ְדַבר הִּבְנָיִמין ִּכי ְלָך ִמְׁשּפַ 

ִׁשְבָעה ְׁשָקִלים  ַהָּׂשֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן ּדִֹדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ָוֶאְׁשֲקָלה ּלֹו ֶאת ַהֶּכֶסף

ירמיה ( ":ד ֵעִדים ָוֶאְׁשקֹל ַהֶּכֶסף ְּבמֹאְזָנִיםָוֶאְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ָוֶאְחּתֹם ָוָאעֵ  : ַוֲעָׂשָרה ַהָּכֶסף

  )10-6, לב
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  חוזים: שייסרטון ש

  

  :2 שאלה

תּום ּוְבָכל זֹאת ֲאַנְחנּו ּכְֹרִתים ֲאָמָנה ְוכְֹתִבים ְוַעל ֶהחָ ": נהכורתים אמָ הם מסופר על שבי ציון ש

  ".ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו ּכֲֹהֵנינּו

 ?בשנה 'מה כסף יש לתת לבית הכ - על פי האמנה  .א

 .י אחד מהם/ציין ?באותה אמנה ונכתב עוד נושאיםאילו , 'מלבד עבודת בית ה .ב

  

  :תשובה

 שלישית השקל בשנה .א

לא , לשבות מעבודה ביום השבת, ולא לתת את בנותיהם לנוכרים נוכריותלא לקחת נשים  .ב

 )מספיק לציין אחד מהפרטים(   לעבוד את האדמה בשנה השביעית

  

:    ]...[ : ּוְבָכל זֹאת ֲאַנְחנּו ּכְֹרִתים ֲאָמָנה ְוכְֹתִבים ְוַעל ֶהָחתּום ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו ּכֲֹהֵנינּו"

לִֹקים ֲאֶׁשר ַמֲחִזיִקים ַעל ֲאֵחיֶהם ַאִּדיֵריֶהם ּוָבִאים ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת ָהאֱ 

ֲאדֵֹנינּו ּוִמְׁשָּפָטיו  'ם ְוִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹות הִנְּתָנה ְּבַיד מֶֹׁשה ֶעֶבד ָהֱאלִֹקי

ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ  : נֵֹתיֶהם לֹא ִנַּקח ְלָבֵנינּוַוֲאֶׁשר לֹא ִנֵּתן ְּבנֵֹתינּו ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ ְוֶאת ְּב  : ְוֻחָּקיו

ֶדׁש ּכֹור לֹא ִנַּקח ֵמֶהם ַּבַּׁשָּבת ּוְביֹום קַֹהְמִביִאים ֶאת ַהַּמָּקחֹות ְוָכל ֶׁשֶבר ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִלְמ 

ִׁשית ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצֹות ָלֵתת ָעֵלינּו ְׁשלִ  : ְוִנּטֹׁש ֶאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ּוַמָּׁשא ָכל ָיד

ד ּוְלעֹוַלת ַהָּתִמיד ְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוִמְנַחת ַהָּתִמי : ָנה ַלֲעבַֹדת ֵּבית ֱאלֵֹהינּוַהֶּׁשֶקל ַּבָּׁש 

ל ְוכֹל ְמֶלאֶכת ֵּבית ַהַּׁשָּבתֹות ֶהֳחָדִׁשים ַלּמֹוֲעִדים ְוַלֳּקָדִׁשים ְוַלַחָּטאֹות ְלַכֵּפר ַעל ִיְׂשָראֵ 

  )34-1, נחמיה י( :"ֱאלֵֹהינּו

  

  

  

  

  

  

  

  



32 
 

  חוזים: שייסרטון ש

  

  :3 שאלה

 ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ִהיםֵבאלְֹוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ": אברהם ואבימלך כרתו ברית

  ."ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּה

 ?היכן נכרתה הברית .א

 ?מה נתן אברהם כעדות לחפירת הבאר .ב

  

  :תשובה

 בבאר שבע .א

 שבעה כבשים  .ב

  

יִתי ִעְּמָך ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂש  אלִֹהיםבֵ ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי "

ַוּיֹאֶמר  : ]...[ : ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאנִֹכי ִאָּׁשֵבעַ  : ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּה

ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת  : ׂשת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנהֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכבָ 

ַעל ֵּכן ָקָרא  : ּזֹאתֶׁשַבע ְּכָבׂשת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר הַ 

תּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם ַוִּיְכרְ  : ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם

 ָרא ָׁשםַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְק  : ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים

  )34-23, בראשית כא( ":ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים : ֵאל עֹוָלם 'ְּבֵׁשם ה
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  דתיים-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-ב ת/כל תשובה נכונה תַזכה את הנבחן

  20- ב ת/השאלות יַזכו את הנבחן 4תשובות נכונות על כל 
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ְּבָרָכה "נתן מי    ברכות. 1
  ?"'ִמְּׁשַלל אְֹיֵבי ה

  דוד 

  

  26 ,שמואל א ל

ָהָבה "קשה ימי ב  
   ? "ִּלי ְבָרָכה

עכסה בת 
  כלב

  

  15 ,שופטים א

מי מהשבטים   
ְוהּוא ִיֵּתן "בורך 

  ?"ַמֲעַדֵּני ֶמֶלךְ 

 20 ,שית מטברא  אשרשבט 

ָּכל "רך את ימי ב  
ל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל קֹו

  ?"ָּגדֹול

  58 ,מלכים א ח שלמה המלך

  
  

מי אמר למצרים   חקלאות. 2
ֵהא ָלֶכם ֶזַרע "

ּוְזַרְעֶּתם ֶאת 
  ?"ָהֲאָדָמה

 23 ,בראשית מז  יוסף

קש כרם כדי ימי ב  
  ?להפכו לגן ירק

  2 ,אמלכים א כ  אחאב

מיהו הנביא   
ׁש ְוִנּגַ " שאמר

ֵרְך חֹוֵרׁש ַּבּקֵֹצר ְודֹ
ֲעָנִבים ְּבמֵֹׁשְך 

  ?"ַהָּזַרע

  13, עמוס ט  עמוס

ַּכְרֵמי "מי אמר   
  ?"ֶחֶמד ְנַטְעֶּתם

  11 ,עמוס ה  עמוס
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להיכן ברחו עבדי   בריחות. 3
  ?שמעי בן גרא

   ,מלכים א ב  גתל
40-39  

  ַוָּיָנס" על מי נאמר  
 ַוִּיְבַרח ַוֵּיֶלךְ  ]...[

 ?"םְּבֵאָרה ַוֵּיֶׁשב ָׁש 

  21שופטים ט   על יותם

נביא ה מיהו  
לברוח לו נאמר ש

  ?לארץ יהודה

  12 ,עמוס ז  עמוס

את מי השאיר דוד   
במצפה מואב 
בזמן בריחתו 
  ?מפני שאול

  3 ,שמואל א כב אביו ואמואת 

  
  
  

 25, בי שמואל ב  שלמה  ?הינקרא ידיד מי  שמות. 4

מי  ו שלבלידת  
ִּתיְרִאי  ַאל": נאמר

  ?"ִּכי ֵבן ָיָלְדְּת 

  20 ,שמואל א ד  אי כבוד

ַהָּנִׂשיא "מי היה   
  ?"ִליהּוָדה

  8, עזרא א  ששבצר

ּוְבֵׁשם "מי אמר   
  ?"ִיְׂשָרֵאל ְיַכֶּנה

  5 ,מד וישעיה  וישעיה
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מי המנהיג שנפרד   מנהיגות. 5
ְוִהֵּנה "במילים 

 ָאנִֹכי הֹוֵלְך ַהּיֹום
  ?"ָהָאֶרץ ֶרְך ָּכלְּבדֶ 

  14 ,יהושע כג  יהושע

מי האיש שקם   
מתוך העדה ולקח 

   ?"רַֹמח ְּבָידֹו"

פנחס בן 
אלעזר בן 
  אהרון הכהן

  7 ,במדבר כה

על איזה מנהיג   
ְוָאהּוב " :נאמר

  ?"ֵלאלָֹקיו ָהָיה

  26 ,נחמיה יג שלמה המלך

על איזה מלך   
 ְוַאֲחָריו לֹא"נאמר 

 ָהָיה ָכמֹהּו ְּבכֹל
ר ְיהּוָדה ַוֲאֶׁש  ַמְלֵכי

   ?"ָהיּו ְלָפָניו

חזקיהו מלך 
  יהודה

  5 ,מלכים ב יח

  
  

מהו המרחק בין   מסעות . 6
בני ישראל לארון 

לפי ספר ' ברית ה
  ?יהושע

  אלפיים אמה

  

  4, יהושע ג

בני להיכן נסעו   
  ?מסוכותישראל 

/  םתָ אֵ ל
 קצה המדברל

  20 ,שמות יג

לאחר נסיעת מלך   
ה מלחמהאשור מ
באיזה  -  עם לכיש

  ?מלך הוא נלחם

/  הנָ בְ לִ 
ה מלך קָ הָ רְ תִ 

  כוש

 9-8 ,מלכים ב יט

מי הנביא המנבא   
ה ְוָיְׁשבּו ָבּה ְיהּודָ "

 ְוָכל ָעָריו ַיְחָּדו

ִאָּכִרים ְוָנְסעּו 
  ?"ַּבֵעֶדר

  23 ,אירמיה ל  ירמיה
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ֲאחֹות "מיהי    נשים. 7
  ?"לֹוָטן

  22 ,בראשית לו  ִּתְמָנע

 15 ,בראשית כד  הּכָ לְ מִ   ?אשת נחוריהי מ  

על מי נאמר   
ְוָהִאָּׁשה טֹוַבת "

  ?"ַמְרֶאה ְמאֹד

  2 ,שמואל ב יא  בת שבע

 ושלמינקת מלך וה  
מחדר נגנבו 

של איזה . המיטות
מלך הייתה 

  ?המינקת

יואש מלך 
  יהודה

  2 ,מלכים ב יא

  
  

בני מי נלחמו ב  מלחמות. 8
כשאהרון ישראל 

 ור תמכו בידיוחּו
  ?משה של

  12, שמות יז  בעמלק

 ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ִאם"  
ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי 
 ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת

כיצד  ".ָעֵריֶהם
נקרא המקום שבו 
נערכה המלחמה 

  ?המדוברת

  3 ,במדבר כא  ָחְרָמה

מי הנביא שניבא   
פת על שרֵ 

ארמנות עמון ביום 
  ?מלחמהה

  14 ,עמוס א  עמוס

ְוָהָיה ְּביֹום "  
א ֶחֶמת ְולֹא ִנְמצָ ִמלְ 

 ".ְּבַיד ָּכל ָהָעם[...] 
מה לא נמצא בידי 

  ?העם

 22 ,שמואל א יג  חרב וחנית
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' נביא שהמיהו ה  נביאים. 9

ֶּפה ֶאל "העיד בו 
  ?"ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו

  8 ,במדבר יב  משה

 מאההחביא מי   
נביאים במערות 

  ?וכלכל אותם

עובדיה אשר 
על בית 
  אחאב

  3 ,מלכים א יח

 רַהָּנִביא ֲאֶׁש " מיהו  
 ?"'ִמִּגְבעֹון ְּבֵבית ה

חנניה בן 
  עזור

  1 ,ירמיה כח

' ראה את המי   
ִנָּצב ַעל "

  ?"ַהִּמְזֵּבחַ 

  1 ,עמוס ט  עמוס

  
  

צבא השר מי היה   מקצועות. 10
  ?אבימלךשל 

 22 ,בראשית כא  פיכל

המלך  רעה ,הןוכ  
  ...הוא, שלמה

  5 ,מלכים א ד  זבוד בן נתן

איזו לשכה ב  
הפקידו את מגילת 

  ?ירמיהו

לשכת 
אלישמע 
  הסופר

  20 ,ירמיה לו

ו מי היה שר צבא  
  ?הדדעזר של

  16 ,שמואל ב י  שובך
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מה  ,ברדהבמכת   צומח. 11
ת לֹא ֻנּכּו ִּכי ֲאִפילֹ"

  ?"ֵהָּנה

  32 ,שמות ט טה וכוסמתיח

ִמּנַֹגּה "מי אמר   
ִמָּמָטר ֶּדֶׁשא 

  ?"ץֵמָארֶ 

  4 ,שמואל ב כג  דוד

מי הנביא שמנבא   
 ]...[ ִּכי ֲהַפְכֶּתם"

ּוְפִרי ְצָדָקה 
  ?"ְלַלֲעָנה

  12 ,עמוס ו  עמוס

מי מתבקש לא   
 ֵהן ֲאִני ֵעץ" :לומר
  ?"ָיֵבׁש

  3 ,ישעיה נו  הסריס 

  
  
  

ַעל "נביא המנבא   בגידות. 12
 ]...[ יְׁשלָׁשה ִּפְׁשעֵ 
   ?"ְוַעל ַאְרָּבָעה

  3, אעמוס   עמוס

וה להפר את יוצ' ה  
  ...עצתו הטובה

  14 ,שמואל ב יז  אחיתופל

 הן הבעלומי היה כ  
  ?בימי עתליה

  18 ,מלכים ב יא  מתן

ַע ִּכי ִהְרִּבינּו ִלְפׁשֹ"  
במה  ."ַּבָּדָבר ַהֶּזה

העם ה רּבָ הִ 
  ?לפשוע

נשיאת ב
  נשים נכריות

  13 ,עזרא י
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  דתיים - פר הממלכתייםפר הממלכתייםך המחוזי הפומבי לבתי הסך המחוזי הפומבי לבתי הס""חידון התנחידון התנ

  
  

  

  

  

  שלישיהשלב ה

  שלב השאלה הזהה

  

  

  

  

  

  

  

  .בחלק זה יישאלו המתמודדים שבע שאלות זהות בכתב

  .ויציגו אותה לשופטים, 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
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  ? ______'במקדש ה מי לקח אבן גדולה והקימה תחת האלה ) 1
  יהושע : תשובה
  26 ,יהושע כד: מקור

  
  
  ? ______היכן בנה לו יעקב בית ".ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית" ) 2

  בסוכות : תשובה
  17, בראשית לג: מקור

  
  
  ? ______מי שרף את ציקלג באש ) 3

  העמלקי: תשובה
  1 ,שמואל א ל: מקור

  
  
  ______: דברי הם אלה ."ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן ִׁשַּלם ִלי ֱאלִֹקים" ) 4 

  אדוני בזק : תשובה
   7 ,שופטים א: מקור

  
  
  ______: נאמר ל ,"ָקּלּוָחִליָלה ִּלי ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובַֹזי יֵ ' ְוַעָּתה ְנֻאם ה" ) 5 

  עלי: תשובה
  30 ,שמואל א ב: מקור

  
  
  ______: דבריאלה הם  ."ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלי ַּבִית ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר") 6 

  שלמה : תשובה
  24 ,מלכים א ב :מקור

  
  
ֹו ַבִית ֱאלֵֹקי ַהָּׁשָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות ל' ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה") 7 

  ______ :  דבריהם אלה  ."]...[ ִּבירּוָׁשַלִם
  ס כורש מלך פר: תשובה
  2 ,עזרא א: מקור
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  שאלות נוספות
   
  ______:דבריהם אלה  ."ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה" ) 8

  שמעיה איש האלוקים: תשובה
  24 ,מלכים א י: מקור

  
  
  ______: נאמר על ."ם ִּבְׁשלָׁשה ַהִּגּבִֹריםְולֹו ֵׁש " ) 9

  בניהו בן יהוידע : תשובה
  22 ,שמואל ב כג: (מקור

  
  
  ______: נאמר על ."ויבנו את הערים וישבו בהם" ) 10

  בני בנימין: תשובה
  23 ,שופטים כא: מקור

  
  
  ? ______איזה שבט לא הוריש את יושבי בית שאן)  11

  ְמַנֶּׁשה : תשובה
  27 ,ופטים אש: מקור

  
  
  ? _______ "כֵֹהן ַּתַחת ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ִלְהיֹות ְּפִקִדים ֵּבית ה"הן נאמר שהוא ולאיזה כ ) 12

  צפניה בן מעשיה: תשובה
 26 ,ירמיה כט: מקור
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