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 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

 מינהל חברה ונוער

 

 
 

 כבכול שנה, אחד משיאי יום העצמאות של מדינת ישראל הינו חידון התנ"ך העולמי לנוער.
החיבור הייחודי בין יום העצמאות לבין חידון התנ"ך, הינו יסודי וטבעי, בסיסו ההכרה העמוקה 

התנאים לנצחיותה ועצמאותה של מדינת ישראל הינו באחיזתנו האיתנה בסוד ספר  שאחד
 התנ"ך, כפי שמתבטא בפסקה הראשונה של מגילת העצמאות.  –הספרים 

 
שנות  0222יום העצמאות מבטא את האירוע המשמעותי ביותר שהעם היהודי חולל לעצמו לאחר 

 והקמת מדינת ישראל היא מדינת היהודים. גלות, ההגשמה הגדולה של חירות עמנו בארץ ישראל
 

 שורש החיבור לארץ ישראל וכינונה של מדינת ישראל נובע מהרעיון המרכזי של התנ"ך. 
המסע אל  סוד התנ"ך הינו מסע כפול, מצד אחד אל גילוי תורת האדם, ויכולתו לבחור ולחרוג 

ות, שצלם האל מתגלה בו חברתי בעל זה-מטבעו החייתי של "אדם לאדם זאב", לייצור מוסרי
בחירותו ובהופעתו בעולם. ומצד שני, אל "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר 

אל הציווי להקים חברת מופת שתשמש כאור לגויים בארץ ישראל. הבשורה  –אראך" 
האוניברסלית של התנ"ך לא באה לעמעם את שונות הלאומים, אלא לדרוש מהלאום הישראלי 

 ות מופת ואור בעולם.  להי
 

לאורך כל הדורות מתקיים מתח מתמיד בין הרוח האוניברסלית המבקשת לאפיין את כל בני 
כיחידה בעלת זהות אחת, דוגמת רעיון מגדל בבל, בה רוח אנושית אימפריאליסטית אחת  האדם

עמים שולטת בעולם, לבין תפיסת התנ"ך המבקשת הופעת זהות אנושית עמוקה שבה יש מקום ל
 שונים, לאומים שונים, שלהם מאפייני פוטנציאל  של נצח וגדולה משלהם.

 
המהלך אל הקמת אומה "והיו לי לעם", שתהיה מופת ואור לגויים, אינו פשוט כל עיקר, המהלך 
התנ"כי  מוביל את עמנו לארץ יעודה בה עליו לשמש מופת לחיים מדיניים מעין אלו. התנ"ך יוצק 

כלול הכוחות הנדרשים ביחיד, במשפחה, בשבט/קהילה ובאומה בהופעתה את הדרך להעצמת מ
 המדינית להיות 'גוי גדול', וזאת על מנת ש"נברכו בך כל משפחות האדמה".

 
הערך של לומדי תנ"ך, צעירים וצעירות, המבקשים להתמודד בחידון התנ"ך העולמי, חשיבותו 

 העצמאות ובחודשים המקדימים אליו בכך שאתם מהווים נבחרת המזכירה לכלל האומה ביום 
את העיקרון של המאמץ המתמיד לזכור "מאין באנו ולאן אנו הולכים" ולשם מה אנו פה בארץ 

 ישראל. 
 

לימדו ברצינות, חברו את כלל הסובבים אתכם לרוח הנצחית הבונה את האומה הישראלית 
 והמוסר הכלל אנושי.

 
 

 בהצלחה
 

 ארז אשל
 מנהל מינהל חברה ונוער
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 גהחידון המחוזי תשע"

 תקנון החידון וסדריו

 שלבי החידון

 מבחן מיון בכתב. .א

 חידון פומבי. .ב

 

 א.  מבחן המיון בכתב

 המבחן יתקיים במועד שייקבע, לפני החידון הפומבי. .1

נקודות. הנקודות שיצטברו בשלב זה ייזקפו לזכותם של  05במבחן מוקדם זה ניתן לצבור עד  .2

 הנבחנים בשלב הבא.

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

 

 ב.  החידון הפומבי

 בחידון זה שלושה שלבים. .1

 הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר במבחן המיון. 11-11משתתפים בו  .2

 הנקודות שצברו הנבחנים במבחן המיון ייזקפו לזכותם בשלב זה. .3

מתמודדים. לכל  4-3-לאחר כל סרטון יוצגו שאלות ל: בשלב זה יוצגו סרטונים. שלב א .4

מתמודד/ת תוצג שאלה אחת, בת שני חלקים. תשובה נכונה על חלק אחד ְתזכה את 

נקודות. עם סיום  11-נקודות. תשובה מלאה על שני החלקים תזכה אותם ב 1-המתמודד/ת ב

 מחזור השאלות הזה, ֵירדו כל המתמודדים מן הבמה.

אלה שצברו את מספר הנקודות  –מתמודדים  1-7. בשלב זה ישתתפו : משחק מחשבשלב ב .0

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

 מסמלת נושא מסוים, שייחשף רק לאחר שהמשבצת נבחרה. 

ונה שניות. כל תשובה נכ 15שאלות במשך   4המתמודדים יבחרו באקראי משבצת, וישיבו על  .1

 נקודות. 25-השאלות יזכו ב 4נקודות. תשובות נכונות על כל  0-תזכה ב

אלה שזכו  –מתמודדים  0-4בתום שלב זה ֵירדו המתמודדים מן הבמה. לשלב הבא יעלו  .7

 בניקוד הגבוה ביותר.

שאלות זהות בכתב. כל מתמודד  7: שלב השאלה הזהה. בשלב זה ִייָשֲאלּו המתמודדים שלב ג .1

 יקבל טוש ולוח מחיק. 

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

שניות לכל היותר להשיב על השאלה. כל תשובה  15אותה לפני השופטים. למתמודדים יהיו 

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

 נקודות. 

 שלושת המתמודדים שִיְזּכּו בניקוד הגבוה ביותר, יעלו לשלב הארצי. .15

אם יותר משלושה מתמודדים ישיגו ניקוד זהה, יציג המנחה שאלות בעל פה למתמודדים, עד  .11

 שתושג הכרעה. 
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 לנבחניםסדר הצגת השאלות 

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

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

 סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם. .2

ה מיד עם הצגתה. השאלות כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב לפני הצגתה בפומבי בקול, ויענ .3

 יימסרו לנבחנים על ידי מזכירות החידון.

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

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

הנקודות ענה הנבחן תשובה חלקית, ייוועץ היושב ראש בחבריו השופטים ויכריז את מספר  .0

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

ליד שם  5לא ענה הנבחן על השאלה, יכריז היושב ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט יירשם  .1

 הנבחן.

 

 חבר השופטים

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

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

 מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.

 היושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב. .3

בעת הצורך, אם הנבחן לא השיב תשובה מלאה, יקרא היושב ראש את התשובה המלאה. הוא  .4

 את המנחה.רשאי לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ו

 היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת המחוז והסגנים. .0

 חבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד )בין שלב לשלב(. .1

 לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים. .7

ות עליונה לפסיקות ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער, תשמש סמכ .1

 סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

 

 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

 שמוצגת לו השאלה. מכריז את שמו של כל נבחן לפני .0

 מכריז את שמות העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים. .1

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

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

 בחידון וספר תנ"ך.השתתפות 

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

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

 מחתן או כלה אחד או אחת.יותר 

במקרה של  .דתי-והחתן של החידון הממלכתילחידון הארצי יעלה החתן של החידון הממלכתי  .3

 ניקוד זהה למקום הראשון, ִייָשֲאלּו שני הנבחנים שאלות נוספות, עד להכרעה ביניהם.

 לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימה ופרסים. .4
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 מדינת ישראל                                               
 משרד החינוך                                

 מינהל חברה ונוער                                         
  

 

 
 

 ג"ך לנוער, תשע"חידון התנ

 

ר רּוַח ּבֹו"           (11)במדבר כז,    "ִאיׁש ֲאׁשֶׁ

 
 

 בכתב המחוזיהחידון 
 לבתי הספר הממלכתיים

 
 
 

 ז החידוןכמר
 שלמה ונטורה

 
 

 ברת השאלותחמ
 רחל בורובסקי

 
 

 הוועדה הארצית
 , תמר סלהובמוריה שלמה אביעדמרים בלומנטל, מגידוב,  רוני ר"ד

 
 

 
 
 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות©
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 הספר הממלכתיים-לבתיבכתב  מחוזיחידון 

 

 
 ____________שם: __________ה

 _כיתה: ____________________

 ____________בית הספר: ______שם 

 דקות 54זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____

 
 

 
 :הלימוד לחידוןחומר 

 
 נ-: פרקים יבבראשית

 לד-כד, לא-פרקים א שמות:

 כה, כז, לב-יז, כ -פרקים י במדבר:

 כד -יא, יד, כב-פרקים א יהושע:

 כל הספר שופטים:

 כל הספר רות:

 : כל הספרשמואל א

 : כל הספרשמואל ב

 : כל הספרמלכים א

 כל הספר מלכים ב:

 רכל הספ יונה:

 

 

!בהצלחה
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 שאלות 52בחידון 

 .הנכונה התשובה של האות את בעיגול הקיפו

 

לארצות שבהן מחצבים  91-"הבהלה לזהב" הוא כינוי להגירה קדחתנית של מחפשי זהב במאה ה .1

כי ממנה קיבל  לא מסופרשל זהב. גם המלך שלמה ייבא וקיבל זהב מארצות רבות. על איזו ארץ 

 שלמה זהב? 

 א. מצרים

 ב. אופיר

 ג. תרשיש 

 ד. שבא

 

יעקב הכין נזיד עדשים לאחיו, וקנה באמצעותו את הבכורה. ֵאילו אנשים בסיפור אחר במקרא  .2

 אכלו נזיד אשר כמעט גרם למותם? 

 אליהו שלא. בני הנביאים 

 ב. בני הנביאים של אלישע

 ג. חבל הנביאים שראה שאול

 ד. הנביאים שהוחבאו במערה על ידי עובדיהו

 

ָעָשה  ֹלאמלכים לטפח את גופם. על מפיבשת בן שאול נאמר כי: "מימים ימימה מקפידים בני ה .3

 ". מדוע הזניח בן המלך את גופו?  ְבָגָדיו ֹלא ִכֵבס ָעָשה ְשָפמֹו וְֶאת ַרְגָליו וְֹלא

 א. מכיוון שאביו שאול מת בקרב

 ב. מכיוון שבני ישראל המליכו את דוד למלך

 רד אבשלוםג. מכיוון שדוד המלך ברח מירושלים בעת מ

 ד. מכיוון שהתאבל על היותו פיסח

 

ֹּאֶמר " .4  ". ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ֶאל 'הוַי

ה' ציווה על נביא אחר ללכת לעיר גדולה, אך אותו נביא, בניגוד לאברם, לא שש למלא את הציווי. 

 מי הנביא?  

 א. אלישע

 ב. אליהו

 ג. יונה

 ד. שמואל
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יוסף מפרש את חלומו של המלך פרעה ואומר שעל ארץ מצרים עתיד לבוא רעב למשך שבע  .5

 שנים?  7שיימשך שנים. איזה נביא, בסיפור אחר, ניבא על רעב 

 א. שמעיה

 ב. אלישע

 ג. אחיה השילוני

 ד. נתן

 

למן ימי קדם ועד ימינו עמים מורדים במנהיגים שמשעבדים אותם. גם המקרא מספר על  .6

לא  מלכים זרים ששעבדו עמים שלאחר מכן מרדו בהם. על איזה מלך מהמלכים הבאים 

 ששעבד עם, ולכן גם לא מרדו בו?  נאמר

 כדרלעמר מלך עילםא. על 

 ב. על עגלון מלך מואב

 ג. על יבין מלך כנען

 ד. על אבימלך מלך גרר

 

יש מנהיגים אשר מסיבות שונות אינם יוצאים עם עמם לשדה הקרב אלא מתבשרים על הנעשה בו.  .7

 הבשורה נמסרת על פי רוב על ידי פליט שניצל משדה הקרב. 

 באיזה מקרה שילם המבשר הפליט בחייו על בשורת התבוסה? 

 א. במקרה הבשורה לדוד על מות שאול

 ב. במקרה הבשורה לעלי על לקיחת ארון ה'

 ג. במקרה הבשורה לדוד על מות אבשלום

 ד. במקרה הבשורה לאברהם על שבי לוט

 

שמים בחבירה לאויבים מחוץ המונח "גיס חמישי" הוא כינוי גנאי למיעוטים בתוך מדינה אשר מוא .8

 למדינה. 

 איזה מלך אמר לעמו שעם ישראל יחבור לאויביהם אם תפרוץ מלחמה? 

 א. מלך אדום

 ב. סיחון מלך חשבון

 ג. בלק מלך מואב

 ד. פרעה מלך מצרים
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חריצת לשון היא פעולה שמבטאת לעג או איּום. מסופר כי לאַחר מכת בכורות לא חרץ אפילו כלב  .9

 את לשונו כלפי מישהו מעם ישראל. 

ַע ּוְבנֵי יְִשָרֵאל ְלַהכֹוָתם ַמָכה ְגדֹוָלהעל ניצחון אֵחר נאמר: " ֹּד ַעד וַיְִהי ְכַכּלֹות יְהֹושֻׁ ָּמם ְמא  ֹלא [...] תֻׁ

ֹּנֹו י יְִשָרֵאל ְלִאיש ֶאתָחַרץ ִלְבנֵ   באיזה ניצחון מדובר? . "ְלש

 א. בניצחון על סיחון מלך חשבון

 ב. בניצחון על חמשת מלכי האמורי

 ג. בניצחון על יריחו

 ד. בניצחון על חצור

 

 הבת היחידה שיצאה לקראת אביה בתופים ובמחולות הייתה .11

 א. רבקה

 ב. דינה

 ג. בת יפתח

 ד. תמר

 

במקרא מפורטות כמה שיטות להוצאה להורג. אחת מהן היא סקילה באבנים. לאַחר דיווח  .11

המרגלים על מסעם בכנען, מַתכננת העדה לרגום את משה ואהרון באבנים. איזה מנהיג נוסף 

 כמעט נסקל באבנים בידי אנשיו? 

 א. אבימלך

 ב. יפתח

 ג. דוד

 ד. נבל הכרמלי

 

במהלך המסע במדבר מצאו בני ישראל איש מקושש עצים בשבת. האיש נרגם באבנים מחוץ  .12

 למחנה. איזו אישה, בסיפור אחר, קוששה עצים )לא בשבת(? 

 א. האישה האלמנה מצרפת

 ב. האישה משונם

 ג. בת שבע

 ד. האישה החכמה מתקוע
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נאמר, בסיפור אחר, ששנא את אחיו ולא דיבר  אֵחי יוסף שנאו אותו ולא יכלו ַדְברֹו לשלום. על מי .13

 איתו למרע ועד טוב? 

 ישמעאלא. 

 ב. אבשלום

 ג. עשיו

 ד. אדניה

 

ֵאילו שני אנשים )בסיפורים שונים( נשלחו לבדוק מה שלום אֵחיהם הגדולים מהם כאשר שהו   .14

 האחים מחוץ לבית, ולא התקבלו בחיבה אצל אחיהם? 

 א. יהודה ויהויכין

 ודוד ב. יוסף

 ג. יעקב ושאול

 ד. שמעון וצדקיהו

 

העיר תמנה הייתה ממוקמת באזור השפלה, בקרבת נחל שורק, על גבול ארצות הפלשתים.  .15

, מסופר על שני גברים שראו באזור תמנה אישה וחשקו בה. מיהם שני בשני סיפורים שונים

 הגברים? 

 א. אהוד ואמנון

 ב. דוד ויפתח

 ג. יהודה ושמשון

 אבימלך ואבשלוםד. 

 

בימי השופטים לא תמיד היו שבטי ישראל מאוחדים, ולעתים הם אף נלחמו זה בזה. גם בספר  .16

יהושע מסופר כי שבטי ישראל עלו למלחמה נגד השבטים ראובן, גד וחצי המנשה, אך מלחמה 

 זו לא התקיימה בסופו של דבר. מה הייתה הסיבה להתארגנות למלחמה? 

 שבטים לא רצו להילחם עם אחיהם בכיבוש כנען א. שניים וחצי ה

 ב. שניים וחצי השבטים קיבלו שטח חקלאי פורה, דבר שעורר את קנאת השבטים האחרים

 ג. שניים וחצי השבטים ֵגירשו מעריהם את מי שביקש עיר מקלט

 הוא תחליף למשכן שנחשד כיד. שניים וחצי השבטים בנו מזבח גדול למראה, 
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בניו של  יְִשָבקו יְָקָשןנו מוצאים בתנ"ך אנשים עם שמות לא רגילים. כאלה הם, למשל, לעתים א .17

 המרגלים.   וְָפִסי-נְַחִבי ֶבןו סֹוִדי-ַגִדיֵאל ֶבןאברהם או 

 ? וְָחְגָלה ַמְחָלהמי היה אביהם של שתי בנות שנשאו את השמות 

 א. זבולון

 ב. צלפחד

 ג. נמרוד

 ד. רעי

 

התורה מתייחסת להשבת אֵבדה ומורה איך צריך לנהוג אדם שמצא שור או חמור תועים של  .18

 אויבו. מה עליו לעשות במקרה כזה? 

 א. לשחוט את השור ואת החמור

 ב. לתת אותם לצדקה

 הם  ג. להשיבם לבעלי

 ד. למכור אותם

 

ראשי ממשלה מחקרים מראים כי מראה חיצוני נאה ומטופח משפיע על בחירת אנשים ל .19

במפורש כי היה אדם יפה, אבל נאמר כי היה  צוין לאולנשיאים. על מי מן המנהיגים הבאים 

 טוב? 

 א. על דוד

 ב. על יוסף

 ג. על אדניה

 ד. על שאול

 

מיהו האדם שלא היה מקרב בני ישראל ובכל זאת הכיר היטב את המתרחש בממלכת יהודה  .21

 בשפה היהודית?  והשתמש במכוון

 רבשקהא. 

 ב. נבוזראדן

 ג. אויל מרדך 

 נעמןד. 
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  טֹוב מֹוִתי ֵמַחיָי"?מיהו הנביא שאמר פעמיים: " .21

 א. אליהו

 ב. שמואל

 ג. יונה

 ד. אלישע

 

מי  ."נויעד שהמוות יפריד בינ" -"Till death do us partבטקס החתונה הנוצרי נוהגים לומר: " .22

 נשבעה באופן דומה, אך לא לחָתנה? 

 א. זלפה

 ב. רות

 ג. ערפה

 ד. לאה

 

יותם, הניצול היחיד מתוך שבעים בני ירובעל, נושא משל לפני בעלי שכם. מהו המסר שהוא  .23

 רוצה להעביר באמצעות המשל? 

 א. שעשו טעות מרה בכך שהמליכו עליהם את אבימלך

 ( למלך עליהםב. שכדאי להם להמליך אותו )את יותם

 ג. שקיבלו החלטה נכונה להמליך עליהם את אבימלך

 ד. שכדאי להם לשבת תחת עץ האטד ולא תחת עצי התאנה, הזית והגפן

 

 מיהו האיש שרימה את אביו ולאחר מכן רומה על ידי דודו?  .24

 א. אברהם

 ב. יצחק

 ג. יעקב

 ד. יוסף

 

מלכת שבא שמעה שמועות בשבח המלך שלמה, ובאה לבקרו. איזה אדם בכיר נוסף, שאינו  .25

מקרב עם ישראל, הגיע לביקור אצל מנהיג ישראל לאַחר ששמע שמועות חיוביות על הנעשה 

 בקרב העם? 

 א. יתרו

 ב. אכיש מלך גת

 ג. אגג

 ד. בלעם
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 תשע"ג - החידון המחוזי לבתי הספר הממלכתיים

 תשובון

 מקור פסוק תשובה שאלה

ַֹּמַעת ֶאת ּוַמְלַכת - שבא מצרים - א 9 ֹּה ְשָבא ש  [...] ֵשַמע ְשֹלמ

ֹּא יְרּו ְֹּשאִ  ָשַלְָמה ]...[וַָתב  ים ְבָשִמים וְָזָהב: ְגַמִּלים נ

 ]...[: נָָשא ָזָהב ֵמאֹוִפיר וְַגם ֳאנִי ִחיָרם ֲאֶשר - אופיר

ְֹּשֵאת ָזָהב ָתבֹוא ֳאנִי]...[  – תרשיש  ]...[: ַתְרִשיש נ

; 2-9מלכים א י, 

99 ;22 

בני הנביאים  - ב 2

 של אלישע

וֱֶאִליָשע ָשב ַהִגְלָגָלה וְָהָרָעב ָבָאֶרץ ּוְבנֵי ַהנְִביִאים 

ֹּת ַהִסיר ַהְגדֹוָלה  ֹּאֶמר ְלנֲַערֹו ְשפ ְֹּשִבים ְלָפנָיו וַי י

וַיְִהי ְכָאְכָלם ֵמַהנִָזיד  [...] יםּוַבֵשל נָזִיד ִלְבנֵי ַהנְִביאִ 

ֹּאְמרּו ָמוֶת ַבִסיר  ]...[: וְֵהָּמה ָצָעקּו וַי

 מלכים ב ד,

54-83 

מכיוון שדוד  - ג 8

המלך ברח 

מירושלים בעת 

 מרד אבשלום

ֶֹּשת ֶבן ָעָשה  ָשאּול יַָרד ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך וְֹלא-ּוְמִפב

ַהיֹום  ְבָגָדיו ֹלא ִכֵבס ְלִמן וְֶאתָעָשה ְשָפמֹו  ַרְגָליו וְֹלא

 :ָבא ְבָשלֹום ַהיֹום ֲאֶשר ֶלֶכת ַהֶּמֶלְך ַעד

 24שמואל ב יט, 

ֹּר קּום ֵלְך ֶאל-יֹונָה ֶבן ֶאל 'ה וַיְִהי ְדַבר יונה - ג 5  ֲאִמַתי ֵלאמ

 ]...[: נִינְוֵה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה

 2-9יונה א, 

ֹּר  ֶהֱחיָה ֶאת ָהִאָשה ֲאֶשר ֶבר ֶאלוֱֶאִליָשע דִ  אלישע - ב 4 ְבנָּה ֵלאמ

ָהָאֶרץ  ָבא ֶאל ָלָרָעב וְַגם 'הָקָרא  ִכי ]...[קּוִמי ּוְלִכי 

 :ֶשַבע ָשנִים

 9מלכים ב ח, 

על אבימלך  - ד 6

 מלך גרר

 :ֶעְשֵרה ָשנָה ָמָרדּו ּוְשֹלש]...[  – כדרלעמר

ֹּד]...[  – נבוכדנאצר  :ִצְדִקיָהּו ְבֶמֶלְך ָבֶבל וַיְִמר

ֹּד ְבֶמֶלְך]...[  – סנחריב  :ַאשּור וְֹלא ֲעָבדֹו וַיְִמר

 5בראשית יד, 

 24כד, ב  מלכים

 7מלכים ב יח, 

 

מקרה ב – א 7

שורה לדוד על הב

 מות שאול

ֹּאֶמר ַגש ְפַגע ]...[וַיְִקָרא ָדוִד  ֹּת וַי  94שמואל ב א,  :בֹו וַיֵַכהּו וַיָמ

פרעה מלך  - ד 3

 מצרים

 הּוא ַעל ִתְקֶראנָה ִמְלָחָמה וְנֹוַסף ַגם וְָהיָה ִכי]..[ 

ֹּנְֵאינּו וְנְִלַחם  :ָהָאֶרץ ָבנּו וְָעָלה ִמן ש

 94שמות א, 

על  בניצחון - ב 1

חמשת מלכי 

 האמורי

 

בּו ָכל ַע ַמֵקָדה  ַהַּמֲחנֶה ֶאל ָהָעם ֶאל וַיָשֻׁ יְהֹושֻׁ

ֹּנֹו ָחַרץ ִלְבנֵי יְִשָרֵאל ְלִאיש ֶאת ֹלא ְבָשלֹום  :ְלש

 29יהושע י, 

ֹּא יְִפָתח ַהִּמְצָפה ֶאל בת יפתח - ג 94 ֵֹּצאת  וַיָב ֵביתֹו וְִהנֵה ִבתֹו י

ֹּלֹות ִפים ּוִבְמח לֹו  וְַרק ִהיא יְִחיָדה ֵאין ִלְקָראתֹו ְבתֻׁ

 :ַבת ִמֶּמנּו ֵבן אֹו

 85שופטים יא, 
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ֹּד ִכי דוד - ג 99  6שמואל א ל,  ]...[: ָאְמרּו ָהָעם ְלָסְקלֹו וֵַתֶצר ְלָדוִד ְמא

האישה  -א  92

 האלמנה מצרפת

ֹּא ֶאל ָשם  ֶפַתח ָהִעיר וְִהנֵה וַיָָקם וַיֵֶלְך ָצְרַפָתה וַיָב

ֶֹּשֶשת ֵעִצים  ]...[: ִאָשה ַאְלָמנָה ְמק

 94מלכים א יז, 

ָשנֵא  טֹוב ִכי ַאְמנֹון ְלֵמָרע וְַעד ִדֶבר ַאְבָשלֹום ִעם וְֹלא אבשלום - ב 98

 ]...[:ַאְמנֹון  ַאְבָשלֹום ֶאת

 22שמואל ב יג, 

ֹּאֶמר לֹו ֶלְך - יוסף יוסף ודוד - ב 95  ְשלֹום ַאֶחיָך וְֶאת נָא ְרֵאה ֶאת וַי

ֹּאן וֲַהִשֵבנִי ָדָבר  ]...[: ְשלֹום ַהצ

ֹּאֶמר  - דוד  נָא ְלַאֶחיָך ֵאיַפת יִַשי ְלָדוִד ְבנֹו ַקחוַי

ַהָקִליא ַהֶזה וֲַעָשָרה ֶלֶחם ַהֶזה וְָהֵרץ ַהַּמֲחנֶה 

 :ְלַאֶחיָך

 95בראשית לז, 

 

 97שמואל א יז, 

ֶדֶרְך  ְבֶפַתח ֵעינַיִם ֲאֶשר ַעלוֵַתֶשב ]...[  – יהודה יהודה ושמשון - ג 94

וַיְִרֶאָה יְהּוָדה וַיְַחְשֶבָה ְלזֹונָה ִכי ִכְסָתה  ]...[ִתְמנָָתה 

ֹּאֶמר ָהָבה וַיֵט ֵאֶליָה ֶאל ָפנֶיהָ  נָא ָאבֹוא  ַהֶדֶרְך וַי

 ]...[: ֵאַליְִך

וַיֵֶרד ִשְמשֹון ִתְמנָָתה וַיְַרא ִאָשה ְבִתְמנָָתה  - שמשון

ֹּאֶמר ִאשָ  ]...[ ִמְבנֹות ְפִלְשִתים ה ָרִאיִתי ְבִתְמנָָתה וַי

 :אֹוָתּה ִלי ְלִאָשה ִמְבנֹות ְפִלְשִתים וְַעָתה ְקחּו

 , בראשית לח

96-95 

 

 

 2-9שופטים יד, 

שניים וחצי  - ד 96

השבטים בנו 

מזבח גדול 

דבר , למראה

שגרם לשבטי 

ישראל לחשוב 

שהמזבח הוא 

 תחליף למשכן

ֹּאּו ֶאל  ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכנַָען וַיְִבנּו ְבנֵיְגִלילֹות ַהיְַרֵדן  וַיָב

 ָגד וֲַחִצי ֵשֶבט ַהְמנֶַשה ָשם ִמְזֵבַח ַעל ְראּוֵבן ּוְבנֵי

 :ַהיְַרֵדן ִמְזֵבַח ָגדֹול ְלַמְרֶאה

 94יהושע כב, 

וְֵאֶּלה ְשמֹות  ]...[ֵחֶפר -וִַתְקַרְבנָה ְבנֹות ְצָלְפָחד ֶבן ְצָלְפָחד - ב 97

ָֹּתי ָֹּעה וְָחְגָלה ּוִמְלָכה וְִתְרָצהְבנ  :ו ַמְחָלה נ

 9במדבר כז, 

ם להשיב – ג 93

 םהלבעלי

ֶֹּעה ָהֵשב ְתִשיֶבנּו  ֹּרֹו ת ֹּיְִבָך אֹו ֲחמ ִכי ִתְפַגע שֹור א

 :לֹו

 5שמות כג, 

 2שמואל א ט,  ]...[: ָשאּול ָבחּור וָטֹוב]...[  על שאול - ד 91

ֹּד ַרְבָשֵקה וַיְִקָרא ְבקֹול ַרְבָשֵקה -א  24  23מלכים ב יח,  ]...[: ָגדֹול יְהּוִדית וַיֲַעמ

ִכי טֹוב מֹוִתי ֵמַחיָי;  נְַפִשי ִמֶּמנִי נָא ֶאת ַקח 'הוְַעָתה  יונה - ג 29

ֹּאֶמר טֹוב  וַיְִתַעָּלף וַיְִשַאל ֶאת]...[  נְַפשֹו ָלמּות וַי

 :מֹוִתי ֵמַחיָי

 3; 8יונה ד, 

 97רות א,  :ִכי ַהָּמוֶת יְַפִריד ֵבינִי ּוֵבינְֵך ]...[ רות - ב 22

ֹּאַכל ֶאת וְִאםשעשו טעות  -א  28  24שופטים ט, ַבֲעֵלי ְשֶכם  ַאיִן ֵתֵצא ֵאש ֵמֲאִביֶמֶלְך וְת
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מרה בכך 

שהמליכו עליהם 

 את אבימלך

ִמּלֹוא ֵבית ִמּלֹוא וְֵתֵצא ֵאש ִמַבֲעֵלי ְשֶכם ּוִמֵבית  וְֶאת

ֹּאַכל ֶאת  :ֲאִביֶמֶלְך וְת

ֹּאֶמר לֹו יְִצָחק ָאִביו ִמי יעקב -ג  25 ְֹּרָך  וַי ֹּאֶמר ֲאנִי ִבנְָך ְבכ ָאָתה וַי

 :ֵעָשו

ֶֹּקר וְִהנֵה ֹּאֶמר ֶאל וַיְִהי ַבב ֹּאת  ָלָבן ַמה ִהוא ֵלָאה וַי ז

 :ָלָּמה ִרִּמיָתנִיָעִשיָת ִּלי ֲהֹלא ְבָרֵחל ָעַבְדִתי ִעָּמְך וְ 

 82בראשית כז, 

 

 24בראשית כט, 

ֶֹּשה ֵאת ָכל יתרו -א  24 ֵֹּתן מ ֵֹּהן ִמְדיָן ח ֲאֶשר ָעָשה  וַיְִשַמע יְִתרֹו כ

ֶֹּשה ּוְליְִשָרֵאל ַעּמֹו ִכי  ֶאת ה'הֹוִציא  ֱאֹלִהים ְלמ

ֶֹּשה ּוָבנָיו  ]...[ יְִשָרֵאל ִמִּמְצָריִם ֵֹּתן מ ֹּא יְִתרֹו ח וַיָב

ֶֹּשה ֶאל וְִאְשתֹו ֶאל ֹּנֶה ָשם  ַהִּמְדָבר ֲאֶשר מ הּוא ח

 :ַהר ָהֱאֹלִהים

 4-9שמות יח, 
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 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים
 
 
 
 

 

 השלב הראשון

 

 מאז ועד היום מנהיגות
 
 

 שאלות בעקבות סרטונים 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . במנהיגותבחלק זה יוקרנו סרטונים העוסקים 
 

לאחר כל סרטון יוצגו לשלושה מתמודדים שאלות הקשורות בנושא 
 הסרטון. 

 בכל שאלה שני חלקים. 
 נקודות.  1-תשובה נכונה על חלק אחד תַזכה את הנבחן/ת ב

 נקודות.  11-תשובות נכונות על שני החלקים יַזכו את הנבחן/ת ב
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 סרטון ראשון: שאול

 

 :1 שאלה

בפירוט רב את סיפור חיפוש האתונות  תארשמואל חיפש מלך ושאול חיפש אתונות. התנ"ך מ

 ומהן תכונותיו הטובות.  מיהו המיועד למלכות כדי ללמדנו

רוצה שאול להפסיק את החיפושים ולחזור לאחר שלא נמצאו האתונות גם בארץ צוף,  .א

 הביתה. מדוע?

נערו של שאול מציע להיוועץ באיש האלוהים בעניין האתונות. שאול מביע חשש שלא  .ב

 תהיה להם תשורה לתת לו. מה הציע הנער לתת לאיש האלוהים? 

 

 : תשובה

 מחשש שאביו יחדל לדאוג לאתונות ויתחיל לדאוג לו ולנערו .א

 ףָכסֶ  ֶשֶקל ֶרַבע .ב

 

ַדל ָאִבי ִמן  ה ֶפן ֶיחְּ נָּשּובָּ ה וְּ כָּ ַנֲערֹו ֲאֶשר ִעמֹו לְּ אּול ָאַמר לְּ שָּ ֶאֶרץ צּוף וְּ אּו בְּ ה בָּ "ֵהמָּ

נּו: ַאג לָּ דָּ ֲאֹתנֹות וְּ ד ֹכל  ַוֹיאֶמר לֹו ִהֵנה נָּא ִאיש ֱאֹלִהים הָּ בָּ ִאיש ִנכְּ הָּ ִעיר ַהֹזאת וְּ בָּ
נּו  ַלכְּ ֵכנּו ֲאֶשר הָּ נּו ֶאת ַדרְּ ם אּוַלי ַיִגיד לָּ ה שָּ כָּ ה ֵנלְּ בֹוא ַעתָּ ַדֵבר בֹוא יָּ ֲאֶשר יְּ

: ֶליהָּ ִאיש ִכי ַהֶלֶחם ָאַזל ִמֵכֵלינּו  עָּ ִהֵנה ֵנֵלְך ּוַמה נִָּביא לָּ ַנֲערֹו וְּ אּול לְּ ַוֹיאֶמר שָּ

נּו:ּותְּ  ה ִאתָּ ֱאֹלִהים מָּ ִאיש הָּ ִביא לְּ הָּ ה ֵאין לְּ אּול  שּורָּ ַוֹיֶסף ַהַנַער ַלֲענֹות ֶאת שָּ
נּו ֶאת  ִהִגיד לָּ ֱאֹלִהים וְּ ִאיש הָּ נַָּתִתי לְּ ֶסף וְּ ִדי ֶרַבע ֶשֶקל כָּ יָּ א בְּ צָּ ַוֹיאֶמר ִהֵנה ִנמְּ

ֵכנו  (3-4, ט א שמואל) ":  ַדרְּ
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 סרטון ראשון: שאול

 

 :2 שאלה

עד כי חיילי עמון התפזרו לכל עבר  כה מובהקהיה האדיר של שאול את צבא עמון הניצחון 

 .את שאול כמלךללא עוררין והעם כולו קיבל 

 מה עשה שאול כדי להכריח את העם לצאת עמו למלחמה נגד עמון?  .א

בעקבות קרב מזהיר זה, המליכו בני ישראל את שאול מחדש. במעמד ההמלכה  .ב

 השמחה הייתה רבה עד מאוד. היכן חידשו את המלוכה? 
 

 : תשובה

 איים על העם שמי שלא יצא עמו למלחמה, בקרו יבותר .א

 בגלגל .ב
 

ר ֶצֶמד ַוִיַקח" קָּ ֵחהּו בָּ ַנתְּ ַשַלח ַויְּ ל ַויְּ כָּ בּול בְּ ֵאל גְּ רָּ ַיד ִישְּ ָאִכים בְּ  ֲאֶשר ֵלאֹמר ַהַמלְּ
אּול ַאֲחֵרי ֹיֵצא ֵאיֶננּו ַאַחר שָּ מּוֵאל וְּ ֶשה ֹכה שְּ רוֹ  ֵיעָּ קָּ ם ַעל' ה ַפַחד ַוִיֹפל ִלבְּ עָּ  הָּ

אּו ִאיש ַוֵיצְּ ד: כְּ ֵדם ֶאחָּ קְּ ֶזק ַוִיפְּ בָּ יּו בְּ ֵני ַוִיהְּ ֵאל בְּ רָּ ֹלש ִישְּ ִאיש ֶאֶלף ֵמאֹות שְּ ה וְּ הּודָּ  יְּ
ֹלִשים רּו ָאֶלף: שְּ ָאִכים ַוֹיאמְּ ִאים ַלַמלְּ רּון ֹכה ַהבָּ ִאיש ֹתאמְּ ֵביש לְּ ד יָּ עָּ ר ִגלְּ חָּ  מָּ

ֶיה ֶכם ִתהְּ ה לָּ שּועָּ ֹחם) בחם תְּ ֶמש( כְּ ֹבאּו ַהשָּ ָאִכים ַויָּ ֵשי ַוַיִגידּו ַהַמלְּ ַאנְּ ֵביש לְּ  יָּ

חּו: מָּ רּו ַוִישְּ ֵשי ַוֹיאמְּ ֵביש ַאנְּ ר יָּ חָּ נּו ַוֲעִשיֶתם ֲאֵליֶכם ֵנֵצא מָּ ל לָּ כָּ  ַהּטֹוב כְּ

ֵעיֵניֶכם: ִהי בְּ ת ַויְּ ֳחרָּ אּול ַויֶָּשם ִממָּ ם ֶאת שָּ עָּ ה הָּ ֹלשָּ אִשים שְּ ֹבאּו רָּ תֹוְך ַויָּ  ַהַמֲחֶנה בְּ
ֹמֶרת ַאשְּ ִהי ַהיֹום ֹחם ַעד ַעמֹון ֶאת ַוַיכּו ַהֹבֶקר בְּ ָאִרים ַויְּ ֻפצּו ַהִנשְּ ֹלא ַויָּ ֲארּו וְּ  ִנשְּ

ם ַנִים בָּ ַחד: שְּ ם ַוֹיאֶמר יָּ עָּ מּוֵאל ֶאל הָּ ֹאֵמר ִמי שְּ אּול הָּ ֹלְך שָּ ֵלינּו ִימְּ נּו עָּ ֲאנִָּשים תְּ  הָּ

ִמיֵתם: אּול ַוֹיאֶמר ּונְּ ה ַהיֹום ִכי ַהֶזה ַביֹום ִאיש יּוַמת ֹלא שָּ שָּ ה' ה עָּ שּועָּ  תְּ

ֵאל: רָּ ִישְּ מּוֵאל ַוֹיאֶמר בְּ ם ֶאל שְּ עָּ כּו הָּ ה לְּ כָּ ֵנלְּ ל וְּ גָּ ַחֵדש ַהִגלְּ ם ּונְּ ה: שָּ לּוכָּ כּו ַהמְּ  ַוֵילְּ
ל ם כָּ עָּ ל הָּ גָּ ִלכּו ַהִגלְּ ם ַוַימְּ אּול ֶאת שָּ ֵני שָּ ל' ה ִלפְּ גָּ חּו ַבִגלְּ בְּ ם ַוִיזְּ ִחים שָּ בָּ ִמים זְּ לָּ  שְּ

ֵני ַמח' ה ִלפְּ ם ַוִישְּ אּול שָּ ל שָּ כָּ ֵשי וְּ ֵאל ַאנְּ רָּ ֹאד ַעד ִישְּ  (94-7)שמואל א יא, :" מְּ
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 סרטון ראשון: שאול

 

 :3שאלה 

 בשל מידת החמלה שלו, שהביאה אותו לאי קיום דבר ה'. איבד את מלכותו  שאול

שאול קיבל ציווי להחרים את כל העם העמלקי ואת כל אשר לו. על מי בעמלק חמל  .א

 שאול, מלבד אגג? 

שאול עשה חסד עם שבט שישב בקרב העם העמלקי ולא פגע בו. באיזה שבט  .ב

 מדובר? 

 

 תשובה: 

 על מיטב הצאן והבקר )אזכור של "צאן" או של "בקר" יתקבלו כתשובה מלאה( .א

 בשבט הקיני .ב

 

כּו ֻסר אּול ֶאל ַהֵקיִני לְּ ֶרב ַבנַָּחל: ַוֹיאֶמר שָּ ֵלק ַויָּ אּול ַעד ִעיר ֲעמָּ ֹבא שָּ דּו "ַויָּ ּו רְּ
ם  ֵאל ַבֲעלֹותָּ רָּ ֵני ִישְּ ל בְּ ה ֶחֶסד ִעם כָּ ִשיתָּ ה עָּ ַאתָּ ָך ִעמֹו וְּ ֵלִקי ֶפן ֹאִספְּ ִמתֹוְך ֲעמָּ

ֵלק ַסר ֵקיִני ִמתֹוְך ֲעמָּ ִים ַויָּ רָּ ֵלק ֵמֲחִוילָּה בֹוֲאָך שּור ֲאֶשר  :ִמִמצְּ אּול ֶאת ֲעמָּ ַוַיְך שָּ
ִים רָּ ֵני ִמצְּ ֹפש : ַעל פְּ ֶרב: ַוִיתְּ ִפי חָּ ם ֶהֱחִרים לְּ עָּ ל הָּ ֶאת כָּ י וְּ ֵלק חָּ ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעמָּ

ל  ַעל כָּ ִרים וְּ ַעל ַהכָּ ִנים וְּ ַהִמשְּ ר וְּ קָּ ַהבָּ ַעל ֵמיַטב ַהֹצאן וְּ ג וְּ ם ַעל ֲאגָּ עָּ הָּ אּול וְּ ֹמל שָּ ַוַיחְּ
ּה ֶהחֱ  נֵָּמס ֹאתָּ ה וְּ זָּ ִמבְּ ה נְּ לָּאכָּ ל ַהמְּ כָּ ם וְּ ֹלא ָאבּו ַהֲחִרימָּ          ִרימּו:"ַהּטֹוב וְּ

 (4-1)שמואל א טו, 
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 צלפחד בנות: ראשון סרטון

 

 :1שאלה 

חסה חשיבות רבה לנחלת אבות, וגילתה רגישות מיוחדת לשמירת יהחברה הישראלית י

  .הנחלה במסגרת המשפחה

על פי החוק שנתן ה' למשה, למי עתידה לעבור הנחלה במקרה שלאדם אין בנים  .א

 ובנות?

אחר בתנ"ך מסופר על אדם שערך שמירת הנחלה היה חשוב לו מאוד:  בסיפור .ב

ַֹּתי ָלך". מיהו האדם? ִמִתִתי' ֵמה ִּלי "ָחִליָלה  ֶאת נֲַחַלת ֲאב

 

 תשובה: 

 לֶאָחיו .א

 נבות .ב

 

נֹות ֵכן ֵלאֹמר: ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר" ד בְּ חָּ פְּ לָּ ֹרת צְּ ֶהם ִתֵתן נָֹּתן ֹדבְּ ה ֲאֻחַזת לָּ  ַנֲחלָּ

תֹוְך תָּ  ֲאִביֶהם ֲאֵחי בְּ ַהֲעַברְּ ֶהן: ֲאִביֶהן ַנֲחַלת ֶאת וְּ ֶאל לָּ ֵני וְּ ֵאל בְּ רָּ ַדֵבר ִישְּ  ֵלאֹמר תְּ

ֶתם לוֹ  ֵאין ּוֵבן יָּמּות ִכי ִאיש ַהֲעַברְּ תוֹ  ֶאת וְּ ִבתֹו: ַנֲחלָּ ִאם לְּ ַתֶתם ַבת לוֹ  ֵאין וְּ  ֶאת ּונְּ

תוֹ  יו: ַנֲחלָּ ֶאחָּ ִאם לְּ ַתֶתם ַאִחים לוֹ  ֵאין וְּ תוֹ  ֶאת ּונְּ ִאם ָאִביו: ַלֲאֵחי ַנֲחלָּ  ַאִחים ֵאין וְּ
ָאִביו ַתֶתם לְּ ֵארוֹ  ַנֲחלָּתוֹ  ֶאת ּונְּ ֹרב ִלשְּ יו ַהקָּ תוֹ  ֵאלָּ ַפחְּ ַרש ִמִמשְּ יָּ ּה וְּ ה ֹאתָּ תָּ יְּ הָּ ֵני וְּ  ִלבְּ

ֵאל רָּ ֻחַקת ִישְּ ט לְּ פָּ ה ַכֲאֶשר ִמשְּ  (6-99)במדבר כז,  ":ֹמֶשה ֶאת' ה ִצּוָּ

 

 

ִהי ִרים ַאַחר "ַויְּ בָּ ֵאֶלה ַהדְּ יָּה ֶכֶרם הָּ נָּבֹות הָּ ֵעאִלי לְּ רְּ ֶעאל ֲאֶשר ַהִיזְּ רְּ ִיזְּ  ֵהיַכל ֵאֶצל בְּ

ָאב רֹון: ֶמֶלְך ַאחְּ ַדֵבר ֹשמְּ ָאב ַויְּ נָּה ֵלאֹמר נָּבֹות ֶאל ַאחְּ ָך ֶאת ִלי תְּ מְּ ַגן ִלי ִויִהי ַכרְּ  לְּ
ק רָּ רֹוב הּוא ִכי יָּ נָּה ֵביִתי ֵאֶצל קָּ ֶאתְּ ָך וְּ יו לְּ תָּ ֵעיֶניָך טֹוב ִאם ִמֶמנּו טֹוב ֶכֶרם ַתחְּ  בְּ

נָּה ָך ֶאתְּ ִחיר ֶכֶסף לְּ ָאב ֶאל נָּבֹות ַוֹיאֶמר ֶזה: מְּ ִלילָּה ַאחְּ  ַנֲחַלת ֶאת ִמִתִתי' ֵמה ִלי חָּ
ְך ֲאֹבַתי  (9-8)מלכים א כא,  :" לָּ
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 צלפחד בנות: שני סרטון

 

 : 2שאלה 

 ָהר וְַהנֶֶגב וְַהְשֵפָלה" כדי לכבוש את נחלתו.נלחם נגד הכנעני "יֹוֵשב הָ שבט יהודה  

קרית כבוש את בתו לאישה למי שי ַעְכָסהכלב בן יפונה מבטיח לתת את  .א

 ספר. מי לכד את העיר? 

ביקשה מאביה  ַעְכָסהבארץ הנגב.  הייתה ַעְכָסה -לבתו הנחלה שנתן כלב .ב

 ו?מהמשהו שחסר היה בנחלה. 

 
 תשובה: 

 
 ְקנַז )יתקבל גם: ֲאִחי ָכֵלב(-ָעְתנִיֵאל ֶבן .א

 מעיינות מים  -גֹֻּׁלת ָמיִם .ב

  

 

ֵני" ֲחמּו בְּ ִפי-ַוִילָּ ּה ַוַיכּוהָּ לְּ דּו אֹותָּ כְּ ם ַוִילְּ ַלִ ה ִבירּושָּ הּודָּ ֶאת-יְּ ֶרב וְּ חּו -חָּ ִעיר ִשלְּ הָּ

ֵאש: ִהלֵָּחם בָּ ה לְּ הּודָּ ֵני יְּ דּו בְּ רְּ ַאַחר יָּ ֵפלָּה: וְּ ַהשְּ ַהֶנֶגב וְּ ר וְּ הָּ ַנֲעִני יֹוֵשב הָּ ַוֵיֶלְך  ַבכְּ
ה ֶאל הּודָּ ֵשם-יְּ רֹון וְּ ֶחבְּ ַנֲעִני ַהיֹוֵשב בְּ ַבע ַוַיכּו ֶאת-ַהכְּ ַית ַארְּ ִנים ִקרְּ פָּ רֹון לְּ ֵשַשי -ֶחבְּ

ֶאת ֶאת-וְּ י:-ֲאִחיַמן וְּ מָּ ם ֶאל ַתלְּ ֵשם-ַוֵיֶלְך ִמשָּ ִביר וְּ ֵבי דְּ ַית-יֹושְּ ִנים ִקרְּ פָּ ִביר לְּ -דְּ

ֵלב ֲאֶשר ֵסֶפר: ַית-ַיֶכה ֶאת-ַוֹיאֶמר כָּ נַָּתִתי לֹו ֶאת-ִקרְּ ּה וְּ דָּ כָּ ה ִבִתי -ֵסֶפר ּולְּ סָּ ַעכְּ

ה: ִאשָּ ִניֵאל ֶבן לְּ תְּ ּה עָּ דָּ כְּ ֹטן ִמֶמנּו ַוִיֶתן-ַוִילְּ ֵלב ַהקָּ ַנז ֲאִחי כָּ ה ִבתֹו -לֹו ֶאת-קְּ סָּ ַעכְּ

ה: ִאשָּ ִהי לְּ ֹאל ֵמֵאת ַויְּ ִסיֵתהּו ִלשְּ ּה ַותְּ בֹואָּ ַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור -בְּ ֶדה ַוִתצְּ ָאִביהָּ ַהשָּ

ֵלב ַמה-ַוֹיאֶמר ּה כָּ ְך:-לָּ ה לָּ בָּ ה ִלי -ַוֹתאֶמר לֹו הָּ נַָּתתָּ ִני וְּ ַתתָּ ה ִכי ֶאֶרץ ַהֶנֶגב נְּ כָּ רָּ ִלי בְּ
ִים ַוִיֶתן אֵ -ֻגֹּלת מָּ ֵלב ֵאת ֻגֹּלת ִעִלית וְּ ּה כָּ ִתית:"לָּ  (94-3)שופטים א, ת ֻגֹּלת ַתחְּ

 

 

 

 

 

 



22 

 

 צלפחד בנות: שני סרטון

 

 :3שאלה 

ה' הבטיח לאבות האומה כי זרעם יירש את הארץ אך בברית בין הבתרים מתברר 

 שההבטחה לא תתממש מיד. 

על פי הנבואה, לפני שיזכו לירושת הארץ יהיו בני אברהם ֵגִרים "ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם".  .א

 כמה שנים יהיו צאצאי אברהם גרים בארץ זו? 

נהרות גדולים. מהם שני  מוגדר על ידיאברהם זרעו של הארץ המובטחת ל גבול .ב

 הנהרות? 

 

 תשובה: 

 שנה 544 .א

 במקום נהר מצרים( -יתקבל –נהר מצרים ונהר פרת )גם 'נילוס'  .ב

 

ֶשנָּה: '"ַוֹיאַמר ֲאֹדנָּי ה ה ֵאַדע ִכי ִאירָּ ֵעז  ַבמָּ ֻשֶלֶשת וְּ לָּה מְּ ה ִלי ֶעגְּ חָּ יו קְּ ַוֹיאֶמר ֵאלָּ

ל: גֹוזָּ ֹתר וְּ ֻשלָּש וְּ ַאִיל מְּ ֻשֶלֶשת וְּ ֶוְך ַוִיֵתן מְּ ם ַבתָּ ַבֵתר ֹאתָּ ל ֵאֶלה ַויְּ  ַוִיַקח לֹו ֶאת כָּ

ר: תָּ ֶאת ַהִצֹפר ֹלא בָּ ַראת ֵרֵעהּו וְּ רֹו ִלקְּ ם  ִאיש ִבתְּ ִרים ַוַיֵשב ֹאתָּ גָּ ַעִיט ַעל ַהפְּ ַוֵיֶרד הָּ

ם: רָּ ה  ַאבְּ ֹדלָּ ה גְּ ה ֲחֵשכָּ ִהֵנה ֵאימָּ ם וְּ רָּ ה ַעל ַאבְּ לָּ ה נָּפְּ ֵדמָּ ַתרְּ בֹוא וְּ ִהי ַהֶשֶמש לָּ ַויְּ

יו: לָּ ֹדַע ֵת  ֹנֶפֶלת עָּ ם יָּ רָּ ַאבְּ דּום ַוֹיאֶמר לְּ ֶהם ַוֲעבָּ ֶאֶרץ ֹלא לָּ ֲעָך בְּ ֶיה ַזרְּ ַדע ִכי ֵגר ִיהְּ
נָּה ַבע ֵמאֹות שָּ ם ַארְּ ִענּו ֹאתָּ אּו : וְּ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ ן ָאֹנִכי וְּ ַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו דָּ וְּ

ה טֹובָּ  ֵשיבָּ ֵבר בְּ לֹום ִתקָּ שָּ בֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך בְּ ה תָּ ַאתָּ דֹול: וְּ ֻכש גָּ ִביִעי  ה:ִברְּ דֹור רְּ וְּ
ֵלם ֲעו  יָּשּובּו ֵהנָּה ֱאֹמִרי ֹןִכי ֹלא שָּ ִהֵנה : ֵהנָּה ַעד הָּ יָּה וְּ ה הָּ טָּ ָאה ַוֲעלָּ ִהי ַהֶשֶמש בָּ ַויְּ

ֵאֶלה: ִרים הָּ זָּ ַבר ֵבין ַהגְּ ַלִפיד ֵאש ֲאֶשר עָּ ן וְּ שָּ ַרת ה' ֶאת ַתנּור עָּ -ַביֹום ַההּוא כָּ
ִרית ֵלאמֹ  ם בְּ רָּ ֲעָך נַָּתִתי ֶאת  רַאבְּ ַזרְּ ַרִים ַעד-לְּ ַהר ִמצְּ ָאֶרץ ַהֹזאת ִמנְּ ֹדל -הָּ ר ַהגָּ ַהנָּהָּ

ַהר ת-נְּ רָּ  (3-93)בראשית טו,  :"פְּ
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 משה: שלישי סרטון

 

 :1שאלה 

 .העם בו שהטיל הספק היה דרכו בראשית כמנהיג משה בפני שעמדו הקשיים אחד

ֵֹּפט ָעֵלינּו"?  .א   מי מתח ביקורת על משה במילים "ִמי ָשְמָך ְלִאיש ַשר וְש

משה חשש מאוד לצאת לשליחות ולעמוד מול העם. ה' נתן למשה שלושה אותות  .ב

שעשויים לשכנע את בני ישראל שה' התגלה אליו: הפיכת המטה לנחש ובחזרה 

 ?מהו האות השלישילמטה, הפיכת היד הבריאה למצורעת ובחזרה לבריאה. 

 

 תשובה: 

 האיש העברי הרשע שהכה את רעהו  .א

 הפיכת המים לדם .ב

 

 

ִרי  א ִאיש ִמצְּ ם ַוַירְּ ֹלתָּ ִסבְּ א בְּ יו ַוַירְּ ַדל ֹמֶשה ַוֵיֵצא ֶאל ֶאחָּ ֵהם ַוִיגְּ ִמים הָּ ִהי ַביָּ "ַויְּ

יו: ִרי ֵמֶאחָּ ֵנהּו  ַמֶכה ִאיש ִעבְּ מְּ ִרי ַוִיטְּ א ִכי ֵאין ִאיש ַוַיְך ֶאת ַהִמצְּ ֹכה ַוַירְּ ַוִיֶפן ֹכה וָּ

ה ַתֶכה  ַבחֹול: ע לָּמָּ שָּ רָּ ִרים ִנִצים ַוֹיאֶמר לָּ ֵני ֲאנִָּשים ִעבְּ ִהֵנה שְּ ַוֵיֵצא ַביֹום ַהֵשִני וְּ

ֵלינּו ֵרֶעָך: ֹשֵפט עָּ ִאיש ַשר וְּ ָך לְּ מְּ תָּ  ַוֹיאֶמר ִמי שָּ ַרגְּ ה ֹאֵמר ַכֲאֶשר הָּ ֵגִני ַאתָּ רְּ הָּ ַהלְּ
ר:" בָּ א ֹמֶשה ַוֹיאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהדָּ ִרי ַוִיירָּ  (99-95)שמות ב,  ֶאת ַהִמצְּ

 

יו ה ֶדָך ַוֹיאֶמר ַמֶּטה:-מזה )ַמה '"ַוֹיאֶמר ֵאלָּ יָּ ה  ֶזה( בְּ צָּ ִליֵכהּו ַארְּ ַוֹיאֶמר ַהשְּ

ִה  ה ַויְּ צָּ ִלֵכהּו ַארְּ נָּיו:ַוַישְּ נָּס ֹמֶשה ִמפָּ ש ַויָּ נָּחָּ ָך ֶוֱאֹחז  'ַוֹיאֶמר ה י לְּ דְּ ַלח יָּ ֶאל ֹמֶשה שְּ
ַכפֹו: ַמֶּטה בְּ ִהי לְּ דֹו ַוַיֲחֶזק בֹו ַויְּ ַלח יָּ נָּבֹו ַוִישְּ ָאה ֵאֶליָך ה ִבזְּ ַמַען ַיֲאִמינּו ִכי ִנרְּ  'לְּ

ק ֵואֹלהֵ  חָּ ם ֱאֹלֵהי ִיצְּ הָּ רָּ ם ֱאֹלֵהי ַאבְּ ֵבא נָּא  'ַוֹיאֶמר ה י ַיֲעֹקב:ֱאֹלֵהי ֲאֹבתָּ לֹו עֹוד הָּ

ֶלג: ֹצַרַעת ַכשָּ דֹו מְּ ִהֵנה יָּ ּה וְּ ֵחיקֹו ַויֹוִצאָּ דֹו בְּ ֵבא יָּ ֵחיֶקָך ַויָּ ָך בְּ דְּ ָך  יָּ דְּ ֵשב יָּ ַוֹיאֶמר הָּ

רֹו: שָּ ה ִכבְּ בָּ ִהֵנה שָּ ּה ֵמֵחיקֹו וְּ ֶשב יָּדֹו ֶאל ֵחיקֹו ַויֹוִצאָּ יָּ  ֶאל ֵחיֶקָך ַויָּ הָּ ה ִאם ֹלא וְּ

ַאֲחרֹון: ֹאת הָּ ֹקל הָּ ֶהֱאִמינּו לְּ ִראשֹון וְּ ֹאת הָּ ֹקל הָּ עּו לְּ מְּ ֹלא ִישְּ ְך וְּ יָּה  ַיֲאִמינּו לָּ הָּ וְּ
ֹאר  תָּ ִמֵמיֵמי ַהיְּ ַקחְּ לָּ ֹקֶלָך וְּ עּון לְּ מְּ ֹלא ִישְּ ֵאֶלה וְּ ֹאתֹות הָּ ֵני הָּ ִאם ֹלא ַיֲאִמינּו ַגם ִלשְּ

יּו הַ  הָּ ה וְּ שָּ תָּ ַהַיבָּ ַפכְּ שָּ ֶשת:"וְּ ם ַבַיבָּ דָּ יּו לְּ הָּ ֹאר וְּ             ַמִים ֲאֶשר ִתַקח ִמן ַהיְּ

 (2-1)שמות ד, 
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 משה: שלישי סרטון

 

 :2שאלה 

 בתקופת מנהיגותו נעזר משה בדמויות אחרות כדי לקבל החלטות חשובות. 

 מיהו האדם אשר ייעץ למשה להקים מערכת משפטית בישראל? .א

 על פי העצה שניתנה למשה, מה יעשו השופטים במקרה שבו לא ידעו כיצד לשפוט?  .ב

 תשובה: 

 יתרו  .א

 יפנו את המקרה למשה .ב

 

 
 

יו " ה ֹעֶשה:-ֹלא  ַוֹיאֶמר ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאלָּ ר ֲאֶשר ַאתָּ בָּ ה ַגם-נָֹּבל ִתֹבל ַגם טֹוב ַהדָּ -ַאתָּ

ְך ם ַהֶזה ֲאֶשר ִעמָּ עָּ ֵבד -ִכי  הָּ ר ֹלאכָּ בָּ ָך ַהדָּ ַבֶדָך:-ִממְּ ֹקִלי  תּוַכל ֲעשֹהּו לְּ ַמע בְּ ה שְּ ַעתָּ
ה ֶאת ֵהֵבאתָּ ַאתָּ ֱאֹלִהים וְּ ם מּול הָּ עָּ ה לָּ ְך ֱהֵיה ַאתָּ ָך ִויִהי ֱאֹלִהים ִעמָּ צְּ -ִאיעָּ

ִרים ֶאל בָּ ֱאֹלִהים:-ַהדְּ ֶהם ֶאת הָּ ה ֶאתְּ תָּ ַהרְּ ִהזְּ ֶאת-וְּ תָּ לָּ -ַהֻחִקים וְּ הֹוַדעְּ ֶהם ַהתֹוֹרת וְּ

ֶאת-ֶאת ּה וְּ כּו בָּ ל ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר ַיֲעשּון:-ַהֶדֶרְך ֵילְּ ה ֶתֱחֶזה ִמכָּ ַאתָּ ֵשי-וְּ ם ַאנְּ עָּ ַחִיל -הָּ
ֵרי  ֵרי ֵמאֹות שָּ ִפים שָּ ֵרי ֲאלָּ תָּ ֲעֵלֶהם שָּ ַשמְּ ַצע וְּ ֵאי בָּ ֵשי ֱאֶמת שֹנְּ ֵאי ֱאֹלִהים ַאנְּ ִירְּ

ֹרת: ֵרי ֲעשָּ שָּ טּו ֲחִמִשים וְּ פְּ שָּ ל-ֶאת וְּ כָּ ם בְּ עָּ ל-הָּ יָּה כָּ הָּ ִביאּו ֵאֶליָך -ֵעת וְּ ֹדל יָּ ר ַהגָּ בָּ ַהדָּ

ל כָּ טּו-וְּ פְּ ֹטן ִישְּ ר ַהקָּ בָּ ְך:-ַהדָּ אּו ִאתָּ נָּשְּ ֶליָך וְּ ֵקל ֵמעָּ הָּ ר ַהֶזה -ִאם ֶאת ֵהם וְּ בָּ ַהדָּ

ל ַגם כָּ תָּ ֲעֹמד וְּ לְּ כָּ יָּ ָך ֱאֹלִהים וְּ ִצּוְּ ם ַהֶזה ַעל-ַתֲעֶשה וְּ עָּ ֹקמֹו יָּ -הָּ לֹום:מְּ שָּ ַמע  ֹבא בְּ ַוִישְּ

ר: נֹו ַוַיַעש ֹכל ֲאֶשר ָאמָּ קֹול ֹחתְּ ֵשי ֹמֶשה לְּ ַחר ֹמֶשה ַאנְּ ל-ַוִיבְּ ֵאל ַוִיֵתן -ַחִיל ִמכָּ רָּ ִישְּ

אִשים ַעל ם רָּ ֹרת:-ֹאתָּ ֵרי ֲעשָּ שָּ ֵרי ֲחִמִשים וְּ ֵרי ֵמאֹות שָּ ִפים שָּ ֵרי ֲאלָּ ם שָּ עָּ טּו  הָּ פְּ שָּ וְּ
ם בְּ -ֶאת עָּ להָּ ִביאּון ֶאל-ֶאת  ֵעת-כָּ ֶשה יְּ ר ַהקָּ בָּ ל-ַהדָּ כָּ פּוטּו -ֹמֶשה וְּ ֹטן ִישְּ ר ַהקָּ בָּ ַהדָּ
 (97-26, ח)שמות י:" ֵהם

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 משה: שלישי סרטון

 

 : 3שאלה 

אהרן אחיו של משה, היה שותפו. יחדיו עמדו מול פרעה בבקשה להוציא את ישראל 

 ממצרים, ומול ישראל בתקופה קשה זו.

 כאשר שב משה ממדיין למצרים, יצא אהרן לקראתו. היכן נפגשו שניהם? .א

 הכה במטהו את עפר הארץ?אהרן איזו מכה ניחתה על מצרים כאשר  .ב

 תשובה:

 בהר האלוהים )יתקבלו גם: "בהר חורב" או "בהר סיני"( .א

 מכת כינים .ב

 

 

ַראת ֵלְך ַאֲהֹרן' ֶאל ה ַוֹיאֶמר" ה ֹמֶשה ִלקְּ רָּ בָּ ֵשהּו ַוֵיֶלְך ַהִמדְּ גְּ ַהר ַוִיפְּ ֱאֹלִהים בְּ  הָּ
 (27)שמות ד,  :"לוֹ  ַוִיַשק

ֵטה ַאֲהֹרן ֶאל ֱאֹמר ֹמֶשה' ֶאל ה ַוֹיאֶמר" ָך ֶאת נְּ ַהְך ַמּטְּ ָאֶרץ ֲעַפר ֶאת וְּ יָּה הָּ הָּ  וְּ
ִכִנם ל לְּ כָּ ִים: ֶאֶרץ בְּ רָּ דוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ַוֵיט ֵכןַוַיֲעשּו  ִמצְּ ַמֵּטהּו יָּ ָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ַוַיְך בְּ  הָּ
ִהי ם ַהִכנָּם ַותְּ ָאדָּ ה בָּ ֵהמָּ ל ּוַבבְּ ָאֶרץ ֲעַפר כָּ יָּה הָּ ל ִכִנים הָּ כָּ ִים ֶאֶרץ בְּ רָּ     :" ִמצְּ

 (98-92)שמות ח, 
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 דבורה: רביעי סרטון

 

 :1שאלה 

שופטת, הייתה  דבורה היא האישה השופטת היחידה המוזכרת בספר שופטים. לבד מהיותה

 גם משוררת ונביאה והנהיגה את עם ישראל לניצחון על אויביו.

 שעבד את ישראל בתקופת מנהיגות דבורה?איזה עם  .א

 כמה רכבי ברזל היו לצבא האויב? .ב

 

 תשובה: 

 

 הכנענים .א

 רכבי ברזל 144 .ב

 

ֵני "ַוֹיִספּו ֵאל בְּ רָּ ַרע ַלֲעשֹות ִישְּ ֵעיֵני הָּ ֵאהּוד' ה בְּ ֵרם ֵמת: וְּ כְּ ַיד' ה ַוִימְּ ִבין בְּ ֶמֶלְך  יָּ
ַנַען ַלְך ֲאֶשר כְּ צֹור מָּ חָּ אוֹ  בְּ בָּ ַשר צְּ א וְּ רָּ הּוא ִסיסְּ ֲעקּו ַהגֹוִים: ַבֲחֹרֶשת יֹוֵשב וְּ ֵני  ַוִיצְּ בְּ

ֵאל רָּ ַשע ִכי' ֶאל ה ִישְּ ֶזל ֵמאֹות תְּ הּוא לוֹ  ֶרֶכב ַברְּ ַחץ וְּ ֵני לָּ ֵאל ֶאת בְּ רָּ ה ִישְּ קָּ זְּ חָּ  בְּ
ִריםעֶ  נָּה:" שְּ  (8-9)שופטים ד,  שָּ
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 דבורה: רביעי סרטון

 

 :2שאלה 

דבורה היא המנהיגה הצבאית היחידה בספר שופטים אשר מצווה על גבר להתכונן לקראת 

 הקרב. ברק בן אבינועם חושש לצאת לקרב לבדו, ללא ליוויה של דבורה. 

 ִעִּמי ֵתְלִכי וְִאם ֹלא וְָהָלְכִתי ִעִּמי ֵתְלִכימה מנבאת דבורה לברק, בעקבות דבריו: "ִאם  .א

 ֵאֵלְך"?  ֹלא

סיפורה של דבורה הוא גם סיפור על ניצחון נשים, אך ישנה אישה אחת שהובסה  .ב

 במלחמה זו. מי האישה שתבוסתה מתוארת בשירת דבורה?  

 

 תשובה: 

 שתפארת הניצחון על סיסרא תינתן ביד אישה .א

 אם סיסרא .ב

 

ַלח א "ַוִתשְּ רָּ ק ַוִתקְּ רָּ בָּ ִלי ִמֶקֶדש ֲאִביֹנַעם-ֶבן לְּ תָּ יו ַוֹתאֶמר ַנפְּ ה ֲהֹלא ֵאלָּ ' ה ִצּוָּ
ֵאל רָּ תָּ  ֵלְך ֱאֹלֵהי ִישְּ ַשכְּ ַהר ּומָּ בֹור בְּ תָּ  תָּ ַקחְּ לָּ ָך וְּ ִפים ֲעֶשֶרת ִעמְּ ֵני ִאיש ֲאלָּ ִלי ִמבְּ תָּ  ַנפְּ

ֵני ֻבלּון: ּוִמבְּ ִתי זְּ ַשכְּ א ִקישֹון ֶאל ַנַחל ֵאֶליָך ּומָּ רָּ א ֶאת ִסיסְּ בָּ ִבין ַשר צְּ בוֹ  יָּ ֶאת ִרכְּ  וְּ
ֶאת ֲהמֹונוֹ  ַתִתיהּו וְּ ֶדָך: ּונְּ יָּ ק ֵאֶליהָּ  ַוֹיאֶמר בְּ רָּ ִכי בָּ ִתי ִעִמי ִאם ֵתלְּ כְּ לָּ הָּ ִאם ֹלא וְּ  וְּ

ִכי ֹלְך ַוֹתאֶמר ֵאֵלְך: ֹלא ִעִמי ֵתלְּ ְך ֵאֵלְך הָּ ֶיה ֹלא ִכי ֶאֶפס ִעמָּ ָך ִתהְּ תְּ ַארְּ  ַעל ַהֶדֶרְך ִתפְּ
ה ֲאֶשר ה ִכי הֹוֵלְך ַאתָּ ַיד ִאשָּ ֹכר בְּ א' ה ִימְּ רָּ ם ֶאת ִסיסְּ קָּ ה ַותָּ בֹורָּ ק ַוֵתֶלְך דְּ רָּ  ִעם בָּ

ה: שָּ ֵעק ֶקדְּ ק ַוַיזְּ רָּ בּוֻלן בָּ ִלי ֶאת זְּ תָּ ֶאת ַנפְּ ה וְּ שָּ יו ַוַיַעל ֶקדְּ לָּ ַרגְּ ֵפי ֲעֶשֶרת בְּ  ִאיש ַאלְּ
ה:" ִעמוֹ  ַתַעלוַ  בֹורָּ  (94-6)שופטים ד,  דְּ

 

נָּב ֶאשְּ ַעד הָּ א בְּ רָּ ַיֵבב ֵאם ִסיסְּ ה ַותְּ פָּ קְּ ַעד ַהַחלֹון ִנשְּ בוֹ  ֹבֵשש ַמדּועַ  "בְּ   ִרכְּ
בֹוא יו ַפֲעֵמי ֶאֱחרּו ַמדּועַ  לָּ בֹותָּ כְּ  (23)שופטים ה,  :"ַמרְּ
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 דבורה: רביעי סרטון

 

 :3שאלה 

בסיפור הניצחון על יבין מלך כנען מככבות שתי נשים חזקות. האחת היא דבורה והשנייה היא 

יעל. בסיפור שהתרחש בין יעל וסיסרא, נשברו כל כללי האירוח המקובלים. יעל אירחה לבדה 

 גבר באוהלה, דבר שלא היה מקובל בימי קדם. 

 במה השקתה יעל את סיסרא?  .א

יבין מלך כנען. יעל שברה את הברית הזאת כשהרגה בעלה של יעל היה בן ברית של  .ב

 את סיסרא. מי היה בעלה של יעל? 

 

 תשובה: 

 בחלב  .א

 ַהֵקינִי ֶחֶבר .ב

 

א רָּ ִסיסְּ יו נָּס "וְּ לָּ ַרגְּ ֵעל ֶאל ֹאֶהל בְּ לֹום ִכי ַהֵקיִני ֶחֶבר ֵאֶשת יָּ ִבין ֵבין שָּ צֹור יָּ  ֶמֶלְך חָּ
ֵעל ַוֵתֵצא ַהֵקיִני: ֶחֶבר ֵבית ּוֵבין ַראת יָּ א ִלקְּ רָּ יו ַוֹתאֶמר ִסיסְּ ה ֵאלָּ ה ֲאֹדִני סּורָּ  סּורָּ
א ֵאַלי ַסר ַאל ִתירָּ ה ֵאֶליהָּ  ַויָּ ֹאֱהלָּ ַכֵסהּו הָּ ה: ַותְּ ִמיכָּ ִקיִני נָּא ֵאֶליהָּ  ַוֹיאֶמר ַבשְּ  ַהשְּ

ַעט ַמִים ֵמאִתי ִכי מְּ ַתח צָּ ב ֶאת ֹנאוד ַוִתפְּ לָּ ֵקהּו ֶהחָּ ַכֵסהּו: ַוַתשְּ  ֵאֶליהָּ  ַוֹיאֶמר ַותְּ
ֹאֶהל ֶפַתח ֲעֹמד יָּה הָּ הָּ ֵאֵלְך יָֹּבא ִאם ִאיש וְּ ָאַמר ּושְּ תְּ  ִאיש ֲהֵיש ֹפה וְּ ָאַמרְּ ָאִין:  וְּ

ֵעל ַוִתַקח ַתד ֵאֶשת ֶחֶבר יָּ ֹאֶהל ֶאת יְּ ֶשם הָּ ּה ֶאת ַהַמֶקֶבת ַותָּ יָּדָּ בֹוא בְּ יו ַותָּ  ֵאלָּ
ַקע ַבלָּאט ֵתד ַוִתתְּ תוֹ  ֶאת ַהיָּ ַרקָּ ַנח בְּ ָאֶרץ ַוִתצְּ ם בָּ דָּ הּוא ִנרְּ ַעף וְּ  ַויָֹּמת:"     ַויָּ

 (29-97)שופטים ד, 
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 סרטון חמישי: יהושע

 

 :1שאלה 

המרגלים שנשלחו לתור את ארץ כנען. מסקנתם של רוב המרגלים  92-יהושע היה אחד מ

 םבעמדתבמיעוט וכלב היו יהושע ִמֶּמנּו".  הּוא ֶאל ָהָעם ִכי ָחָזק ַלֲעלֹות נּוַכל "ֹלאהייתה: 

 ההפוכה.

 מה תכנן העם לעשות לאחר ששמע את דברי המרגלים?  .א

 מה רצה העם לעשות לשניהם? יהושע וכלב ניסו לשכנע את העם שהארץ טובה.  .ב

 

 תשובה:

 לשוב למצרים .א

 לרגום אותם באבנים .ב

 

 

נָּה ֹראש  רּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ִנתְּ ה:"ַוֹיאמְּ מָּ יְּ רָּ ה ִמצְּ נָּשּובָּ ַאֲהֹרן ַעל  וְּ ַוִיֹפל ֹמֶשה וְּ

ֵאל: רָּ ֵני ִישְּ ַהל ֲעַדת בְּ ל קְּ ֵני כָּ ֵניֶהם ִלפְּ ִרים -ִויהֹוֻשַע ִבן פְּ ֻפֶנה ִמן ַהתָּ ֵלב ֶבן יְּ כָּ נּון וְּ

ֵדיֶהם: עּו ִבגְּ רְּ ָאֶרץ קָּ ֵאל ֵלאֹמר ֶאת הָּ רָּ ֵני ִישְּ ל ֲעַדת בְּ רּו ֶאל כָּ ָאֶרץ ֲאֶשר  ַוֹיאמְּ הָּ

ֹאד: ֹאד מְּ ָאֶרץ מְּ ה הָּ ּה טֹובָּ ּה לָּתּור ֹאתָּ נּו בָּ ַברְּ נּו ה עָּ ֵפץ בָּ נּו ֶאל  'ִאם חָּ ֵהִביא ֹאתָּ וְּ

ש: בָּ ב ּודְּ לָּ ַבת חָּ נּו ֶאֶרץ ֲאֶשר ִהוא זָּ נָּּה לָּ תָּ ָאֶרץ ַהֹזאת ּונְּ ֹרדּו  'ַאְך ַבה הָּ ַאל ִתמְּ
ָאֶרץ ִכי אּו ֶאת ַעם הָּ ַאֶתם ַאל ִתירְּ ר ִצלָּם ֵמֲעֵליֶהם ַוה וְּ ֵמנּו ֵהם סָּ נּו ַאל  'ַלחְּ ִאתָּ

ֻאם: בֹוד ה ִתירָּ ִנים ּוכְּ ֲאבָּ ם בָּ גֹום ֹאתָּ ה ִלרְּ ֵעדָּ ל הָּ רּו כָּ ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל  'ַוֹיאמְּ ָאה בְּ ִנרְּ
ל ֵאל:"-כָּ רָּ ֵני ִישְּ  (94-5)במדבר יד,  בְּ
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 סרטון חמישי: יהושע

 

 :2שאלה 

כמצביא עוד במהלך הנדודים במדבר. על מלחמה שנערכה בתקופה  יהושע החל את תפקידו

 זו מסופר שיהושע הנהיגה בשדה הקרב ואילו משה עלה על ראש הגבעה.

 נגד מי נלחמו במלחמה זו?  .א

 היכן התרחשה מלחמה זו?  .ב

 

 תשובה: 

 נגד עמלק .א

 ברפידים .ב

 

ֵלק "ַויָֹּבא ֶחם ֲעמָּ ֵאל ַוִילָּ רָּ ִפיִדם: ִעם ִישְּ הֹוֻשעַ  ֹמֶשה ַוֹיאֶמר ִברְּ נּו ֶאל יְּ ַחר לָּ  בְּ
ֵצא ֲאנִָּשים ֵחם וְּ ֵלק ִהלָּ ר ַבֲעמָּ חָּ ב ָאֹנִכי מָּ ה ַעל ֹראש ִנצָּ עָּ ֱאֹלִהים ּוַמֵּטה ַהִגבְּ ִדי: הָּ יָּ  בְּ

הֹוֻשעַ  ַוַיַעש ֵחם ֹמֶשה ָאַמר לוֹ  ַכֲאֶשר יְּ ִהלָּ ֵלק לְּ חּור ַאֲהֹרן ּוֹמֶשה ַבֲעמָּ לּו וְּ  ֹראש עָּ
ה: עָּ יָּה ַהִגבְּ הָּ ִרים ַכֲאֶשר וְּ דוֹ  ֹמֶשה יָּ ַבר יָּ גָּ ֵאל וְּ רָּ ַכֲאֶשר ִישְּ ִניחַ  וְּ דוֹ  יָּ ַבר יָּ גָּ ֵלק:  וְּ ֲעמָּ

ֵבִדים ֹמֶשה ִויֵדי חּו ֶאֶבן כְּ ִשימּו ַוִיקְּ יו ַויָּ תָּ ֶליהָּ  ַוֵיֶשב ַתחְּ ַאֲהֹרן עָּ חּור וְּ כּו וְּ מְּ יו תָּ דָּ יָּ  בְּ
ד ִמֶזה ד ּוִמֶזה ֶאחָּ ִהי ֶאחָּ יו ַויְּ דָּ ֶמש: ַעד ֹבא ֱאמּונָּה יָּ הֹוֻשעַ  ַוַיֲחֹלש ַהשָּ ֵלק יְּ  ֶאת ֲעמָּ

ֶאת ַעמוֹ  ֶרב:" וְּ ִפי חָּ  (98-3)שמות יז,  לְּ
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 סרטון חמישי: יהושע

 

 :3שאלה 

 אחד המבצעים החשובים הראשונים של יהושע היה חציית נהר הירדן, הוא וַעמֹו ִאתו. 

 מי נשא את ארון ברית ה' בעת חציית הירדן?  .א

 בקרבת איזו עיר בשטח ארץ ישראל, עברו בני ישראל את הירדן?  .ב

 

 תשובה: 

 הכוהנים .א

 בקרבת יריחו .ב

 

ִהי ֹסעַ  "ַויְּ ם ֵמָאֳהֵליֶהם ִבנְּ עָּ ֵדן ַלֲעֹבר הָּ ֵאי ֶאת ַהַירְּ ַהֹכֲהִנים ֹנשְּ ָארֹון וְּ ֵני הָּ ִרית ִלפְּ  ַהבְּ
ם: עָּ בֹוא הָּ ֵאי ּוכְּ ָארֹון ֹנשְּ ֵדן הָּ ֵלי ַעד ַהַירְּ ַרגְּ ֵאי ַהֹכֲהִנים וְּ ָארֹון ֹנשְּ לּו הָּ בְּ ֵצה ִנטְּ  ִבקְּ
ִים ֵדן ַהמָּ ַהַירְּ ֵלא וְּ יו מָּ דֹותָּ ל גְּ ֵמי ַעל כָּ ִציר: ֹכל יְּ דּו קָּ ִדים ַהַמִים ַוַיַעמְּ ה ַהֹירְּ לָּ ַמעְּ  ִמלְּ

מּו ֵחק קָּ ד ַהרְּ ֹאד ֵנד ֶאחָּ ם) באדם מְּ עִ ( ֵמָאדָּ ן ִמַצד ֲאֶשר ירהָּ תָּ רְּ ִדים צָּ ַהֹירְּ  יָּם ַעל וְּ
ה בָּ ֲערָּ תּו יָּם ַהֶמַלח ַתמּו הָּ רָּ ם ִנכְּ עָּ הָּ רּו ֶנֶגד וְּ בְּ ִריחֹו:" עָּ  (96-95)יהושע ג,  יְּ
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 שמואל: שישי סרטון

 

 :1שאלה 

סיפור לידתו של שמואל קשור במקדש. אמו העקרה התפללה במקדש לפני לידתו ולאחר 

 שבגר הוא הוקדש לשרת במקדש זה.

חנה התפללה לפני ה'. שפתיה נעו אך קולה לא נשמע. במה האשים אותה עלי  .א

 הכוהן? 

 באיזה מקום נמצא המקדש המדובר? .ב

 

 תשובה: 

 בשכרות .א

 ִשֹלהב .ב
 

ֵני ה ַפֵלל ִלפְּ ִהתְּ ה לְּ תָּ בְּ יָּה ִכי ִהרְּ הָּ : '"וְּ ֵעִלי ֹשֵמר ֶאת ִפיהָּ ַחנָּה ִהיא  וְּ ַדֶבֶרת ַעל וְּ מְּ

ה: ִשֹכרָּ ֶבהָּ ֵעִלי לְּ שְּ ֵמַע ַוַיחְּ קֹולָּּה ֹלא ִישָּ ֶתיהָּ נָּעֹות וְּ פָּ ּה ַרק שְּ ַוֹיאֶמר ֵאֶליהָּ ֵעִלי  ִלבָּ
ִיְך לָּ ִסיִרי ֶאת ֵייֵנְך ֵמעָּ ִרין הָּ ַתכָּ ַתי ִתשְּ ַשת : ַעד מָּ ה קְּ ַוַתַען ַחנָּה ַוֹתאֶמר ֹלא ֲאֹדִני ִאשָּ

ֵני הרּוַח ָאֹנִכי  ִשי ִלפְּ ֹפְך ֶאת ַנפְּ ֶאשְּ ִתיִתי וָּ ר ֹלא שָּ ֵשכָּ ַיִין וְּ ָך  :'וְּ תְּ ַאל ִתֵתן ֶאת ֲאמָּ
ֵני ַבת ִתי ַעד ֵהנָּה:-ִלפְּ ִסי ִדַברְּ ַכעְּ ַעל ִכי ֵמֹרב ִשיִחי וְּ ִליָּ  (96-92)שמואל א א,  "בְּ

 

ִהי" ד ִאיש ַויְּ ַתִים ֶאחָּ מָּ רָּ ִים ֵמַהר צֹוִפים ִמן הָּ רָּ מוֹ ּו ֶאפְּ נָּה שְּ קָּ ם-ֶבן ֶאלְּ ֹרחָּ -ֶבן יְּ
ִתי: צּוף-ֶבן ֹתחּו-ֶבן ֱאִליהּוא רָּ לוֹ  ֶאפְּ ֵתי וְּ ֵשם ַחנָּה ַאַחת ֵשם נִָּשים שְּ ִננָּה ַהֵשִנית וְּ  פְּ

ִהי ִננָּה ַויְּ ִדים ִלפְּ לָּ ַחנָּה יְּ ִדים: ֵאין ּולְּ לָּ ה יְּ לָּ עָּ ִאיש וְּ ִמים ֵמִעירוֹ  ַההּוא הָּ ה ִמיָּ ִמימָּ  יָּ
ַתֲחו ִהשְּ ֹבחַ  ֹתלְּ ִלזְּ אֹות' ַלה וְּ בָּ ִשֹלה צְּ ם בְּ שָּ ֵני וְּ ֵני ֵעִלי שְּ ִני בְּ פְּ ס חָּ חָּ ':" ַלה ֹכֲהִנים ּוִפנְּ

 (8-9, א א שמואל)
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 שמואל: שישי סרטון

 

 : 2 שאלה

מעלה אך כאשר ָזַקן שמואל, העם . צבאי וגם כמנהיג , גם כשופטשימש גם כנביא שמואל

 לשינוי בהנהגה. דרישה 

 מדוע העם אינו רוצה שבניו של שמואל יהיו המנהיגים אחריו? .א

 על פי העם, מה צריך להיות תפקידו של המלך?  .ב
 

 תשובה: 

 מכיוון שבניו של שמואל לא הלכו בדרכיו .א

 לשפוט את העם/ להילחם בגויים )תשובה אחת תזכה במלוא הנקודות( .ב

 

ט:"              פָּ חּו ֹשַחד ַוַיּטּו ִמשְּ ַצע ַוִיקְּ ו ַוִיּטּו ַאֲחֵרי ַהבָּ כָּ רָּ נָּיו ִבדְּ כּו בָּ לְּ ֹלא הָּ "וְּ
 (8)שמואל א ח, 

ִיינּו הָּ נּו "וְּ ל ַהגֹוִים ַגם ֲאַנחְּ כָּ נּו כְּ טָּ פָּ ֵכנּו ּושְּ א ַמלְּ יָּצָּ ֵנינּו וְּ פָּ ַחם לְּ ִנלְּ ֲחֹמֵתנּו:"  וְּ          ֶאת ִמלְּ

 (24)שמואל א ח, 
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 סרטון שישי: שמואל

 

 :3שאלה 

 המלכים שני את מושח הוא, בישראל מלך להנהגת בתחילה התנגד ששמואל פי על אף

 . ודוד שאול -הראשונים 

מה . בנמצא היה לא, דוד, המיועד המלך אך ישי של לביתו לחם לבית הגיע שמואל .א

 ?  אלו ברגעים דוד עשה

 ִכי ָהָאָדם יְִרֶאה ֲאֶשר ֹלא ִכי: "לו אמר' וה נכון, הלא במועמד שמואל בחר בתחילה .ב

 התברר דברוה, בחר' שה שמואל חשב במי". ַלֵּלָבב יְִרֶאה' וַה ַלֵעינַיִם יְִרֶאה ָהָאָדם

 ? כטעות

 

 : תשובה

 רעה את הצאן .א

 באליאב .ב

 

ִהי בֹוָאם "ַויְּ א בְּ ִשיחֹו:' ה ֶנֶגד ַאְך ַוֹיאֶמר ֶאת ֱאִליָאב ַוַירְּ מּוֵאל' ה ַוֹיאֶמר מְּ  ֶאל שְּ
ֵאהּו ַאל ַתֵבט ֹבּהַ  ֶאל ַמרְּ ֶאל גְּ תוֹ  וְּ ִתיהּו ִכי קֹומָּ ַאסְּ ֶאה ֲאֶשר ֹלא ִכי מְּ ם ִירְּ ָאדָּ  ִכי הָּ

ם ָאדָּ ֶאה הָּ ֶאה' ַוה ַלֵעיַנִים ִירְּ א ִירְּ רָּ ב: ַוִיקְּ ב ִיַשי ַלֵלבָּ ֵני ַוַיֲעִבֵרהּו ֶאל ֲאִבינָּדָּ  ִלפְּ
מּוֵאל ֶזה ַוֹיאֶמר שְּ ַחר ַגם בָּ ה ִיַשי ַוַיֲעֵבר :'ה ֹלא בָּ ֶזה ַוֹיאֶמר ַשמָּ ַחר ַגם בָּ  : 'ה ֹלא בָּ

ַעת ִיַשי ַוַיֲעֵבר נָּיו ִשבְּ ֵני בָּ מּוֵאל ִלפְּ מּוֵאל ַוֹיאֶמר שְּ ַחר ֶאל ִיַשי שְּ ֵאֶלה: ' ה ֹלא בָּ  בָּ
מּוֵאל ַוֹיאֶמר ִרים ֲהַתמּו ֶאל ִיַשי שְּ עָּ ַאר עֹוד ַוֹיאֶמר ַהנְּ ן שָּ טָּ ִהֵנה ַהקָּ  ַבֹצאן ֹרֶעה וְּ
מּוֵאל ַוֹיאֶמר ה ֶאל ִיַשי שְּ חָּ ֶחנּו ִשלְּ קָּ ַלח ַעד ֹבאוֹ  ֹלא נָֹּסב ִכי וְּ ִביֵאהּו ֹפה: ַוִישְּ  ַויְּ

הּוא מֹוִני וְּ ֵפה ַאדְּ טֹוב ֵעיַנִים ִעם יְּ ֵחהּו קּום ה' ֹיאֶמרֹרִאי וַ  וְּ שָּ הּוא:"  ֶזה ִכי מְּ
 (92-6)שמואל א טז, 
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 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

 

 

 

 

 

 השלב השני

 

 משחק מחשב 

 

 מנהיגים בתנ"ך על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שניות. 15שאלות. יש לענות על כל השאלות בתוך  4בכל קטגוריה 

 נקודות. 0-הנבחן ב כל תשובה נכונה תַזכה את

 נקודות. 25-השאלות יַזכו את הנבחן/ת ב 4תשובות נכונות על כל 

 

 

 



36 

 

 . אברהם1

 מקור תשובה שאלה מספר

 93בראשית י"ד,  צדק-מלכי מי הוציא לחם ויין וברך את אברהם? 1

-ממי אברהם לא הסכים לקחת "ִמחּוט וְַעד ְשרֹוְך 2

 נַַעל"? 

 

 ממלך סדום

 

 28בראשית י"ד, 

יֵָעשּו ָעִשיָת -ַמֲעִשים ֲאֶשר ֹלאמי אמר לאברהם: " 3

 "? ִעָּמִדי

 1בראשית כ',  אבימלך

 באיזה מקום חשב אברהם שאין יראת אלהים?  4

 

 99בראשית כ',  ררבג

 

 . יוסף2

 מקור תשובה שאלה מספר

ֲהָמֹלְך ִתְמֹלְך מה גרם לאחי יוסף לומר בשנאה: " 1

 "? ָעֵלינּו

 3בראשית ל"ז,  יוסף חלומו של

ֹּתֹו ֶאלָדם -ִתְשְפכּו-מי האח שאמר "ַאל 2 -ַהְשִליכּו א

 והציל את חייו של יוסף?" ַהבֹור

 22בראשית ל"ז,  ראובן

מה מצאו אחי יוסף בשקיהם כשהריקו אותם בשובם  3

 לכנען?  

 27בראשית מ"ב,  כסף

ֹּלֹות ְבָקנֶה ֶאָחד"?  4  4בראשית מ"ה,    על השיבולים    על מה נאמר: "ע

 

 . בת שבע3

 מקור תשובה שאלה מספר

 8שמואל ב י"א,  אוריה החתי מי היה בעלה הראשון של בת שבע?  1

 94מלכים א א',  נתן הנביא מי חבר לבת שבע כדי להמליך את שלמה? 2

 24שמואל ב י"ב,  ידידיה מה השם שנתן אלוהים לשלמה, בנה של בת שבע? 3

ֵֹּאל ֵמִאָתְך  מי אמר לבת שבע: " 4 ִֹּכי ש ְשֵאָלה ַאַחת ָאנ

 "? ָפנָי-ָתִשִבי ֶאת-ַאל

 96מלכים א ב',  אדניה

 

 . דוד4

 מקור תשובה שאלה מספר

 28שמואל א ט"ז,  אל שאול אל מי נשלח דוד כדי לרפא אותו בנגינתו? 1

 24שמואל א י"ח,  מיכל מי נקנתה "ְבֵמָאה ָעְרלֹות ְפִלְשִתים"? 2

 85שמואל ב ג',  על אבנר ַעוְָלה נָָפְלָת" -על מי ספד דוד ואמר: "ִכנְפֹול ִלְפנֵי ְבנֵי 3

יהונתן כשאמר על דוד: "וַיֶָשם התכוון איזה אירוע ל 4

   נְַפשֹו ְבַכפֹו"?-ֶאת

 4שמואל א י"ט,    הרג הפלשתי
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 . שלמה5

 מקור תשובה שאלה מספר

אשר לאחר נישואיו עמה קיבל  -שלמה מיהי אשת 1

 את העיר גזר במתנה?

 96מלכים א ט',  בת פרעה

 מלבנון מהיכן ייבא שלמה עצים לבניית המקדש?     2

)יתקבל גם 

 צור/צידון(

 24מלכים א ה', 

 27מלכים א ב',  אביתר הכהן מי גורש לענתות  לאחר שתמך בהמלכת אדניה?  3

 95מלכים א י"א,  הדד שמקורו מאדוםהשטן שהקים ה' על שלמה   4

 

 . נעמי6

 מקור תשובה שאלה מספר

 94רות ד',  רות מי טובה לנעמי משבעה בנים?  1

 97רות ד',  עובד   ֵבן ְלנֳָעִמי". מה שמו?-"יַֻּׁלד 2

 24רות א',  מרא נעמי ביקשה מנשות העיר בית לחם שיקראו לה... 3

 94רות ג',  שעורים מה שם בועז במטפחת של רות?  4

 

 . ירבעם7

 מקור תשובה שאלה מספר

מלכים א י"ב,    עגלי זהב    מה שם ירבעם בבית אל ובדן?   1

21-23 

על סבל בית יוסף  על מה הופקד ירבעם בימי שלמה?  2

)יתקבל גם: על 

עבודות הבנייה 

 בירושלים(

 23מלכים א י"א, 

האלהים מה קרה לידו של ירבעם בביקור איש  3

 מיהודה?

יבשה )יתקבל גם:  

 לא זזה/ שותקה(

 5מלכים א י"ג, 

  88מלכים א י"ב,  בחודש השמיני  ?עשה ירבעם חג ,ִמִּלבֹוָבָדה -ֲאֶשר באיזה חודש 4
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 . אלישע8

 מקור תשובה שאלה מספר

ריפא אלישע את המים הרעים של  מה באמצעות 1

 ?יריחו

 29', מלכים ב ב באמצעות מלח

 28מלכים ב ב',  ֲעֵלה ֵקֵרחַ  מה אמרו הילדים לאלישע שגרם לו לקללם?   2

 27מלכים ב ה',  צרעת עונשו של גחזי על לקיחת המתנה מנעמן 3

ֶאֶעְזֶבךָ". -נְַפְשָך ִאם-וְֵחי 'ה-אלישע אמר לאליהו: "ַחי 4

 מי אמרה את אותו הדבר לאלישע?

 84מלכים ב ד',  האישה משונם

 

 . אבימלך בן גדעון9

 מקור תשובה שאלה מספר

)גם  ֶפַלח ֶרֶכב מה נזרק על אבימלך מהמגדל והביא למותו?  1

 'רכב' יתקבל(

 48שופטים ט', 

 4שופטים ט',  יותם אבימלך הרג את כל בני ירובעל. מי נותר מהם?  2

שאישה הרגה  מה חשש אבימלך שיאמרו עליו במותו? 3

 אותו

 45שופטים ט', 

 54שופטים ט',  פיזר בה מלח מה עשה אבימלך לעיר שכם לאחר שהחריבה?  4

 

 . יאשיהו11

 מקור תשובה שאלה מספר

ציווה   -שלא חגגו מימי השופטים -איזה חג 1

 יאשיהו לחגוג? 

-22מלכים ב כ"ג,  פסח

29 

-ַהָּמקֹום ַהֶזה וְַעל-ִהנְנִי ֵמִביא ָרָעה ֶאלמי ניבאה " 2

ְֹּשָביו  "?  י

 96מלכים ב כ"ב,  חולדה

חלקיהו )יתקבל  מי מצא את ספר התורה בבית המקדש?  3

 גם: הכהן הגדול(

 3מלכים ב כ"ב, 

 9מלכים ב כ"ב,  בן שמונה בן כמה שנים היה יאשיהו כשהתחיל למלוך?   4
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 . אחאב11

 מקור תשובה שאלה מספר

 82מלכים א ט"ז,  לבעל מלך ישראל?  -לאיזה אל כנעני עבד אחאב  1

 9מלכים א י"ז,  בצורת מה היה העונש על העבודה הזרה בימי אחאב?   2

ֵֹּכר יְִשָרֵאל   כיצד כינה אחאב את אליהו הנביא בפגישתם?   3 ע

)תתקבל גם 

 התשובה: 'אויבי'(

 97מלכים א י"ח, 

ֵֹּגר -למי מסר אחאב את הדברים: "ַאל 4 יְִתַהֵּלל ח

 ִכְמַפֵתַח"? 

מלך  -הדדלבן 

 ארם

 99מלכים א כ', 

 

 . אבשלום12

 מקור תשובה שאלה מספר

 23שמואל ב י"ג,  את אמנון אותו רצח אבשלום 1

שכנעה את דוד לאפשר לאבשלום לשוב  2

 לירושלים? 

האישה החכמה 

 מתקוע

-24שמואל ב י"ד, 

93 

" בעת מי כינה את דוד "ִאיש ַהָדִמים וְִאיש ַהְבִליַָעל 3

 מרד אבשלום? 

 7שמואל ב ט"ז,  שמעי בן גרא

ָשם -ְלַחיִים ִכי-ְלָמוֶת ִאם-נשבע לדוד ואמר: "ִאם 4

 יְִהיֶה ַעְבֶדָך"?

 29שמואל ב ט"ו,  איתי הגתי
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חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים 

 
 

 

 

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה

 מנהיגים חכמיםשאלות בנושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחלק זה יישאלו המתמודדים שבע שאלות זהות בכתב.

 המתמודדים יכתבו את תשובתם על לוח מחיק, ויציגו אותה לשופטים.

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

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

 שניות להשיב על השאלה. 15יהיו לכל היותר הגבלת זמן: למתמודדים 
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 החרטומים היו חכמי מצרים. איזו מכה ממכות מצרים לא הצליחו החרטומים לבצע? .1

 

 מכת כינים :תשובה

ִּמים ֵכן וַיֲַעשּו ֹּלּו וְֹלא ַהִכנִים ֶאת ְלהֹוִציא ְבָלֵטיֶהם ַהַחְרטֻׁ  :ּוַבְבֵהָמה ָבָאָדם ַהִכנָם וְַתִהי יָכ

 (95)שמות ח, 

 

 . מיהו האדם החכם? "ָכמֹוָך וְָחָכם נָבֹון ֵאיןמלך אמר על אדם מסוים בתנ"ך: " .2

 

 יוסף :תשובה

ֹּאֶמר ֹּה וַי ֹּאת ָכל ֶאת אֹוְתָך ֱאֹלִהים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ַפְרע  :ָכמֹוָך וְָחָכם נָבֹון ֵאין ז

 (81)בראשית מא, 

 

מלכת שבא הגיעה מארץ רחוקה כדי לראות את חכמת שלמה. מה היא הביאה  .3

 לשלמה כמתנה? 

 

 בשמים, זהב ואבן יקרה )אחת מהתשובות הללו תתקבל( :תשובה

ֹּא ָמה וַָתב ֹּד ָכֵבד ְבַחיִל יְרּוָשַלְ ְֹּשִאים ְגַמִּלים ְמא ֹּד ַרב וְָזָהב ְבָשִמים נ  ]...[ יְָקָרה וְֶאֶבן ְמא

 (2א י,  )מלכים

 

 אּוִרי-ֶבן ְבַצְלֵאל של שמו על, "צלאל"ב נקראת בירושלים ולעיצוב לאמנות  האקדמיה .4

 מי האדם שסייע לו במלאכתו?. מועד אוהל עשיית למלאכת שמּונה החכם

 

 (ָאֳהִליָאב: גם יתקבל) ֲאִחיָסָמְך-ֶבן ָאֳהִליָאב :תשובה

 ָחְכָמה נַָתִתי ֵלב ֲחַכם ָכל ּוְבֵלב ָדן ְלַמֵטה ֲאִחיָסָמְך-ֶבן ָאֳהִליָאב ֵאת ִאתֹו נַָתִתי ִהנֵה וֲַאנִי

 ( 6, לא שמות) :ִצּוִיִתָך ֲאֶשר ָכל ֵאת וְָעשּו

 

האיש החכם מיהו  מופלג". חכם של במוחו אפילו כסילות פינות ישאריסטו אמר: " .5

 חולה כדי להביא את תמר לחדרו?  הציע לאמנון להעמיד פניש

 

 יֹונָָדב )יתקבל גם: יְהֹונָָדב( :תשובה

ֹּאֶמר ֹּא ֵאָליו וְָאַמְרתָ  ִלְראֹוֶתָך ָאִביָך ּוָבא וְִהְתָחל ִמְשָכְבָך ַעל ְשַכב יְהֹונָָדב לֹו וַי  ָתָמר נָא ָתב

 (4)שמואל ב יג,  ]...[ ֶלֶחם וְַתְבֵרנִי ֲאחֹוִתי

 

האישה החכמה אמרה לדוד המלך: חכמה".  להבין כדי חכמה דרושהוולטר אמר: " .6

ֹּנִי" למה התחפשה . ָבָאֶרץ" ֲאֶשר ָכל ֶאת ָלַדַעת ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך ְכָחְכַמת ָחָכם וַאד

 האישה?

 

 לאבלה :תשובה

 ַרִבים יִָמים ֶזה ְכִאָשה וְָהיִית ֶשֶמן ָתסּוִכי וְַאל ֵאֶבל ִבְגֵדי נָא וְִלְבִשי נָא ִהְתַאְבִלי]...[ 

 (2)שמואל ב יד,  :ֵמת ַעל ִמְתַאֶבֶלת
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 אישה חכמה הצילה עיר שלמה בעת מצור. מה שם העיר? .7

 

 (ָאֵבָלה)יתקבל גם:  ַהַּמֲעָכה ֵבית ָאֵבָלה :התשוב

ֹּאּו רּו וַיָב ְֹּלָלה וַיְִשְפכּו ַהַּמֲעָכה ֵבית ְבָאֵבָלה ָעָליו וַיָצֻׁ ֹּד ָהִעיר ֶאל ס  ֲאֶשר ָהָעם וְָכל ַבֵחל וַַתֲעמ

 (94)שמואל ב כ,  :ַהחֹוָמה ְלַהִפיל ַמְשִחיִתם יֹוָאב ֶאת

 

 (בין מתמודדים שוויוןלהכרעה במצב של )נוספות שאלות 
 

 שלמה המלך, החכם מכל אדם, דיבר במשלים. כמה משלים דיבר שלמה המלך?  .8

 

 שלושת אלפים :תשובה

 (92)מלכים א ה,  ]...[ ָמָשל ֲאָלִפים ְשֹלֶשת וַיְַדֵבר

 

ֵֹּמעַ  ֵלב ְלַעְבְדָך וְנַָתתָ הים: "והמלך ביקש את חכמתו מאת אלשלמה  .9 ֹּט ש  ַעְּמָך ֶאת ִלְשפ

 בו ביקש שלמה את חכמתו? שהיכן התרחש החלום ְלָרע".  טֹוב ֵבין ְלָהִבין

 

 בגבעון :תשובה

ֹּה ֶאל 'ה נְִרָאה ְבִגְבעֹון  (4)מלכים א ג,  ]...[ ַהָּליְָלה ַבֲחלֹום ְשֹלמ

 

ֹּה ִדְבֵרי יֶֶתרמלכים מצוין ספר שבו כתובים " בספר .11 ". מה וְָחְכָמתֹו ָעָשה ֲאֶשר וְָכל ְשֹלמ

 שם הספר? 

 

 : ספר דברי שלמהתשובה

ֹּה ִדְבֵרי וְיֶֶתר ִבים ֵהם ֲהלֹוא וְָחְכָמתֹו ָעָשה ֲאֶשר וְָכל ְשֹלמ ֹּה ִדְבֵרי ֵסֶפר ַעל ְכתֻׁ     : ְשֹלמ

 (59)מלכים א יא, 
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