
 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

ך הארצי לנוער  "חידון התנ

 ג"תשע

 

 (18)במדבר כז, "ִאיׁש ֲאֶׁשר רוַח ּבֹו"            

 

 ז החידוןמרכ

 שלמה ונטורה

 

 השאלות ימחבר

 אביעד שלמה מוריהרחל בורובסקי, 

 

 הוועדה הארצית

 , אסתר גרוסברגה רייסלר, דוד מישקיןתמר סלהוב, יהודמגידוב, מרים בלומנטל,  רוני ר"ד

 

 כל הזכויות שמורות©

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

  מינהל חברה ונוער

 חידון התנ"ך העולמי לנוער. אכבכל שנה, אחד משיאי יום העצמאות של מדינת ישראל הו

הכרה העמוקה שאחד בבסיסו . יסודי וטבעי הוא בין יום העצמאות לבין חידון התנ"ךהחיבור הייחודי 

 –באחיזתנו האיתנה בסוד ספר הספרים  הואעצמאותה של מדינת ישראל להתנאים לנצחיותה ו

 בפסקה הראשונה של מגילת העצמאות. דבר הבא לידי ביטוי התנ"ך, 

שנות  2000עם היהודי חולל לעצמו לאחר יום העצמאות מבטא את האירוע המשמעותי ביותר שה

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

 נובע מהרעיון המרכזי של התנ"ך.  ,וכינונה של מדינת ישראל ,שורש החיבור לארץ ישראל

 

תורת האדם, ויכולתו לבחור ולחרוג  אל גילוימסע  -מצד אחד  .מסע כפולהוא התנ"ך  סודותהמסע אל 

חברתי בעל זהות, שצלם האל מתגלה בו בחירותו -ר מוסריצומטבעו החייתי של "אדם לאדם זאב", לי  

אל "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך"  מסע - ובהופעתו בעולם. ומצד שני

ישראל. הבשורה האוניברסלית של התנ"ך  אל הציווי להקים חברת מופת שתשמש אור לגויים בארץ –

 הלאומים, אלא לדרוש מהלאום הישראלי להיות מופת ואור בעולם.  בין ת נושֹוהלא באה לעמעם את 

לאורך כל הדורות מתקיים מתח מתמיד בין הרוח האוניברסלית המבקשת לאפיין את כל בני האדם 

רוח אנושית אימפריאליסטית אחת שולטת  שבודוגמת רעיון מגדל בבל, )ככיחידה בעלת זהות אחת 

לבין תפיסת התנ"ך המבקשת הופעת זהות אנושית עמוקה שבה יש מקום לעמים שונים,  - (בעולם

 לאומים שונים, שלהם מאפייני פוטנציאל של נצח וגדולה משלהם.ל

 

המהלך  .ל עיקרלשתהיה מופת ואור לגויים, אינו פשוט כ - "והיו לי לעם" -המהלך אל הקמת אומה 

. התנ"ך יוצק הבה עליו לשמש מופת לחיים מדיניים מעין אלש ,התנ"כי מוביל את עמנו לארץ יעודה

קהילה ובאומה בהופעתה או ב את הדרך להעצמת מכלול הכוחות הנדרשים ביחיד, במשפחה, בשבט

 המדינית להיות 'גוי גדול', וזאת על מנת ש"נברכו בך כל משפחות האדמה".

תנ"ך, צעירים וצעירות המבקשים להתמודד בחידון התנ"ך העולמי, חשיבותו הדי לומ כם,הערך של

את העיקרון הקודמים לו בכך שאתם מהווים נבחרת המזכירה לכלל האומה ביום העצמאות ובחודשים 

 ולשם מה אנו פה בארץ ישראל.  ,ין באנו ולאן אנו הולכים"של המאמץ המתמיד לזכור "מׅש

את את כלל הסובבים אתכם לרוח הנצחית הבונה את האומה הישראלית ורו לימדו ברצינות, חּב

 המוסר הכלל אנושי.

 

 בהצלחה

 ארז אשל

 מנהל מינהל חברה ונוער
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 ג"ך הארצי המסכם לנוער תשע"חידון התנ

 תקנון החידון וסדריו

 

 החידון, חלקיו ושלביו

 ( חידון לנציגי החינוך הממלכתי1החידון הארצי נחלק לשני סוגים: )

 דתי -( חידון לנציגי החינוך הממלכתי2) 

 ( מבחן מוקדם, הנחלק לשני שלבים1כל אחד מסוגי החידון כולל שני חלקים: )

 ( חידון פומבי, הנחלק לשלושה שלבים2)                                                     

דתי, אשר -מהחינוך הממלכתי 2-ומהחינוך הממלכתי  2 - 1משתתפים 4 בתום החידון הארצי ייבחרו

 והם יעפילו לחידון העולמי לתנ"ך.  -המקומות הראשונים  2-ליגיעו 

 המבחן המוקדם 

 .בעיר דימונהמבחן שצולם  -מבחן בכתב, והשני  -המבחן המוקדם כולל שני שלבים: הראשון 

  מבחן בכתב -שלב א 

  .המחוזיהמתמודדים שעלו אליו מהחידון  12. בשלב זה ישתתפו 1

נציגי החינוך הממלכתי, והשאלון  6-. המבחן בכתב יכלול שני סוגי שאלונים: שאלון אחד יוגש ל2

 דתי.-נציגי החינוך הממלכתי 6-האחר יוגש ל

 נקודות. 30. בשלב זה אפשר לצבור עד 3

של שוויון במקרה מתמודדים האשר ישמשו להכרעה בין  ,ערכו גם שני מבחנים קצריםי. בשלב זה י4

 הפומבי. ון בחיד

 בדימונהמבחן שצולם  -שלב ב 

 על שתי שאלות. עונה כל מתמודד במהלך הצילומים בדימונה,  –בשלב זה  .1

 נקודות.  3-כה את המתמודד בכל תשובה נכונה תזַ  .2

 נקודות. 6בשלב הזה אפשר לצבור עד  .3

בור עד (, אפשר לצבדימונההמבחן שצולם יחד )המבחן בכתב +  וקדםבשני השלבים של המבחן המ

 נקודות. 36

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

 כאחד.  -זכר ונקבה  -ורק כדי למנוע סרבול לשוני. דברינו מכוונים, כמובן, למתמודדים ולמתמודדות 
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 החידון הפומבי

-החידון לתלמידי החינוך הממלכתי והחידון לתלמידי החינוך הממלכתי -שני החידונים הפומביים 

שאלות באולפן בעקבות  -שלבים: שלב א  3-מיתקיימו בעת ובעונה אחת. כל חידון מורכב  -דתי 

ב כפי יכולתך. בכל שלב יופנו השֵ  -; שלב ג נוער שואל נוער -; שלב ב בדימונההסרטונים שצולמו 

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

 דתי.

נציגים מכל זרם חינוך. החידון של כל אחד מזרמי החינוך יתנהל  6בשלב הראשון של החידון ישתתפו 

ביותר; הגדול דים שצברו את מספר הנקודות המתמוד 4השלב הראשון יעלו לשלב השני בתום כך: 

מתמודדים מכל  2השלב השלישי ייבחרו בתום ; מתמודדים 3 השלב השני יעלו לשלב השלישיבתום 

המתמודדים האלה י יַצגו את  4זרם במערכת החינוך לחתן או לכלת התנ"ך הארצי/ת ולסגנו/ה. 

 ישראל בחידון העולמי.

 בדימונההסרטונים שצולמו שאלות באולפן, בעקבות  -שלב א 

, ובהם נראים המתמודדים וההישגים שצברו בשלב בדימונה. בשלב הזה יוצגו הסרטונים שצולמו 1

 של החידון. המוקדם 

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

 על שני פרטים בסרטון. 

נקודות; תשובה מלאה על שני הפרטים  3-ה את המתמודד בךעל כל פרט, תזַ . כל תשובה נכונה, 3

 נקודות. 6-ה את המתמודד בךתזַ 

 , יעפילו לשלב הבא.ביותרהמתמודדים שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה  4. 4

 נוער שואל נוער –שלב ב 

או  חתני ם שלסגניהישאלו  . את השאלותבררה–שאלות רב ששאלו המתמודדים יישָ בשלב הזה  .1

יצטרכו ללחוץ על  והם/ואלה ,למתמודדים יוצגובמחוזות השונים. השאלות המחוזי החידון  כלות

סך בנקודות.  3-ה את הנבחן בךכל תשובה נכונה תזַ שניות.  10כפתור התשובה הנכונה בתוך 

 נקודות.   18זה עד ההכול אפשר לצבור בחלק 

 ולא יינתן ניקוד.  ,בה שאינה נכונהחשב לתשויי -ג -אי לחיצה על אחד מהלחצנים א .2

 המתמודדים שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה בין הארבעה יעפילו לשלב הבא.  3 .3

 השב כפי יכולתך -שלב ג 

 שניות. 45, וזאת תוך עשר שאלותלענות על יידרש . בשלב זה כל מתמודד 1

 , כל אחד בתורו. ישיבואת השאלות בקול, והמתמודדים תקריא . המנחה 2

ועליהם להשיב אם המשפט שהוצג לפניהם נכון או  ,למתמודדים שאלות אמת או שקריוצגו . לעתים 3

 שקרי. 

 . לכל שאלה נקודות 4-ה את המתמודדים בךתזַ  4-1על שאלות . תשובה נכונה 4
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 נקודות לכל שאלה.  6-ה את המתמודדים בךתזַ  10-5. תשובה נכונה על שאלות 5

 נקודות. 52שאלות לכל היותר. בסך הכול אפשר לצבור בשלב זה עד  10. בשלב זה יִיָשאלו 5

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

 השאלה ורק לאחר מכן תעבור לשאלה הבאה.

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

 

 שובר שוויון

אם כמה מתמודדים צברו ניקוד זהה ולא תהיה הכרעה לגבי העולים לחידון העולמי, תכריז מנחת 

 .החידון על שלב שובר שוויון בין המתמודדים שצברו ניקוד זהה

 תורו. ב. המנחה תציג שאלה לכל מתמודד 1 

 שניות.  5. המתמודד יענה על השאלה שהוצגה בתוך 2 

דע לענות סבב יישֵאל כל אחד מהמתמודדים שאלה אחת. אם לא יֵ  . השאלות ייָשאלו בסבב. בכל3 

 לחידון העולמי.  ה, יעלונכון על השאלה בתורה , שענהמתמודד השני –עליה 

 

 שאלת הכרעה

שאלה נוספת, שעל פיה יוכרע מיהם למתמודדים תינתן  -אם השלב שובר השוויון לא יביא להכרעה 

 העולים לחידון העולמי. 

 שאלת ההכרעה ייעשה רק אם ייווצר הצורך בכך. . השימוש ב1

 יענו המתמודדים בתוך זמן מוגבל של דקה עד דקה וחצי.  . על שאלת ההכרעה2

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

 רבים ככל שיוכלו לנושא השאלה. 

 הגדול ביותר, יעפיל לחידון העולמי.  . המתמודד שיציין את מספר המקורות4

 . שאלת ההכרעה תינתן ביום המבחן הארצי בכתב.5

 

  במהלך החידון סדר הצגת השאלות לנבחנים

 . השאלות יוצגו לנבחנים לפי סדר ישיבתם.1

מיד עם עליה יקבל כל נבחן את שאלתו בכתב, לפני הצגתה הפומבית בקול, והוא יענה  תחילה. 2

 ת החידון תמסור את השאלות לנבחנים.הצגתה. מזכירו

יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר הנקודות  -. אם יענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו 3

 .של הנבחן ירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו. הנקודות יֵ שיקבל

ות יושב ראש בחבריו השופטים ויכריז על מספר הנקודהץ יוועֵ יִ  -. אם יענה הנבחן תשובה חלקית 4

 .שם הנבחןשיקבל הנבחן. הנקודות יירשמו בטופס השיפוט, ליד 
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ליד  0, ובטופס השיפוט יירשם אין מענהכי יושב ראש היכריז  -. אם לא יענה הנבחן על השאלה 5

 שמו של הנבחן.

 חבר השופטים

 שופטים, ומשקיף מטעם נח"ת )נוער חובב תנ"ך(. 3יושב ראש, ה. ֶחבר השופטים כולל את 1

 מספר הנקודות שקיבל כל נבחן.על ושב ראש אחראי לשיפוט, והוא מכריז יה. 2

 .סיכומןועל מספר הנקודות יושב ראש מפקח על רישום ה. 3

 יושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.ה. 4

יושב ראש את התשובה המלאה. בהצגתן היציג  - תשובה מלאהמשיב . בעת הצורך, אם הנבחן לא 5

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

יושב ראש למנחה להכריז את שמותיהם של חתן החידון או כלת החידון ה. בסיום החידון יורה 6

 הארצי ושל הסגנים.

. לאחר במהלך החידון בלבד - . ֶחבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, בין שלב לשלב7

 לו השופטים ערעורים.החידון לא יקב

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

 לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

 תפקיד המנחה

 נהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.ת. המנחה 1

 לבמה. זמין את המשתתפים ואת חבר השופטיםת. המנחה 2

 זמין את המברכים וידאג לסדר ההופעות האמנותיות.ת. המנחה 3

 קריא את השאלות.ת. המנחה 4

 כריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה.ת. המנחה 5

 כריז את שמותיהם של העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.ת. המנחה 6

ן או כלת חידון התנ"ך הארצי וסגניהם, על פי ההוראות של כריז את שמותיהם של חתת. המנחה 7

 יושב ראש חבר השופטים.

 זוכים, תעודות ופרסים

כדי לקבל תעודת השתתפות  . בתום החידון יוזמנו כל המתמודדים לשבת במקומותיהם על הבמה1

 בחידון.

ה ביותר, יוכתרו אשר צברו את מספר הנקודות הגבו -אחד מכל מסלול חינוך  -. שני המתמודדים 2

 לחתן או לכלת חידון התנ"ך הארצי, וכן יוכתרו שני הסגנים. 

שיתקיים ביום  ,. ארבעת המתמודדים הזוכים בחידון התנ"ך הארצי ישתתפו בחידון התנ"ך העולמי3

 העצמאות וישודר בטלוויזיה בשידור ישיר.

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

 שאלות בעקבות סרטונים  -שלב א 

 שאלות בעקבות סרטונים שצולמו בדימונה

 

 

 

בשלב זה יוצגו למתמודדים שהופיעו בסרטון שצולם בדימונה שאלה אחת על שני פרטים 

 הקשורים לנושא הסרטון

דהיינו, תשובה מלאה לשאלה תזכה  נקודות. 3-תשובה נכונה על כל פרט תזכה את הנבחן ב

 נקודות. 6-את הנבחן ב
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 : איוב1ממלכתי: סרטון 

  1מתמודד/ת 

ִדי ִאטֹוב ו ַהֲעִליֶתם עֹולָ  כו ֶאל ַעב  ָעה ֵאיִלים ול  ָעה ָפִרים ו ִׁשב  חו ָלֶכם ִׁשב   ה".  ה' ציווה על רעי איוב "ו ַעָתה ק 

 חר שהעלו את העולה? עבור רעיו לאבמה עשה איוב  .1

ָעה ֵאיִלים". מי היו האנשים? .2 ָעה ָפִרים ו ִׁשב   בסיפור אחר העלו אנשים אחרים קורבן של " ִׁשב 

 תשובה: 

 התפלל בעדם .1

ֶכם ו ִאטֹו ִדי ִאטֹוב ו ַהֲעִליֶתם עֹוָלה ַּבַעד  כו ֶאל ַעב  ָעה ֵאיִלים ול  ָעה ָפִרים ו ִׁשב  חו ָלֶכם ִׁשב  ִדי  ב"ו ַעָתה ק  ַעב 

ֶתם ֵאַלי נ כֹונָה ך ַעב   ִתי ֲעׂשֹות ִעָלֶכם נ ָבָלה ִךי ֹלא ִדַּבר  ִבל  ַפֵכל ֲעֵליֶכם  ִךי ִאם ָפנָיו ֶאָׄשא ל  כו יִת  ִדי ִאטֹוב: וַטֵל 

ַדד ַה׃שוִחי צַֹפר ַהםֲַעָמִתי וַטֲַעׂשו ַךֲאֶׁשר ִדֶּבר ֲאלֵ  נֵי ִאטֹוב: וַה' ָׁשב ֱאִליַפז ַהֵתיָמנִי וִבל  יֶהם ה' וַטִָׄשא ה' ֶאת פ 

נֶה: )איוב מ"ב,  ִמׁש  ִאטֹוב ל  ַעד ֵרֵעהו וַטֶֹסף ה' ֶאת ָךל ֲאֶׁשר ל  לֹו ּב  ַפל  ִהת  בות( ִאטֹוב ּב   (10-8ֶאת שבית )ׁש 

 . בלק ובלעם )גם אחת מהתשובות תתקבל(2

נֵה ִלי ָעם ֶאל ָּבָלק ּב  ָעה ֵאיִלים: וַטַַעׂש ָּבָלק  "וַטֹאֶמר ִּבל  ָעה ָפִרים ו ִׁשב  חֹת ו ָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשב  ָעה ִמז ּב  ָבֶזה ִׁשב 

ָעם ָפר וָׅשיִל ַּבִלז ֵּבַח": )במדבר כ"ג,  ָעם וַטַַעל ָּבָלק וִבל   (2-1ַךֲאֶׁשר ִדֶּבר ִּבל 

 

  2מתמודד/ת 

ֵביתֹו וַטָנֺדו לו ִעלֹו ֶלֶחם ּב   לֹו וַי נֲַחמו אֹתֹו ַעל ָךל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהִביא ה' ָעָליו". "וַטֹאכ 

 מה קרוֵבי איוב נתנו לו במהלך ביקור הנִיחומים? . 1

ךו ]...[ ו ׅשל ָתנֺדו לֹו"? אומר . על מי ירמיהו הנביא2  : "ׅשל ִתב 

 תשובה: 

 הביאו לו קשיטה ונזם זהב )יתקבל גם: הביאו לו כסף/ זהב( .1

ֵביתֹו וַטָנֺדו"וַטָ  לו ִעלֹו ֶלֶחם ּב  ָפנִים וַטֹאכ  ָעיו ל  יֹוָתיו{ ו ָכל יֹד  יָֹתיו }ׅשח  לֹו וַי נֲַחמו אֹתֹו  בֹאו ֵאָליו ָךל ֶאָחיו ו ָכל ׅשח 

ִׂשיָטה ֶאָחת ו ִאיׁש נֶֶזם ָזָהב ֶאָחד:"  נו לֹו ִאיׁש ק                  ַעל ָךל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהִביא ה' ָעָליו וַטִת 

 (11)איוב מ"ב, 

 . על יאשיהו  )יתקבל גם: על המת(2

תֹו:"           כו ָבכֹו ַלהֵֹלְך ִךי ֹלא יָׁשוב עֹוד ו ָר׆שה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלד  ֵמת ו ׅשל ָתנֺדו לֹו ּב  ךו ל           "ׅשל ִתב 

 (10)ירמיה כ"ב, 
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 : אדניה2ממלכתי: סרטון 

  1מתמודד/ת 

ָפנָיו"-טָה ֶבן"וֲַאדֹנִ  ֹלְך וַטַַעׂש לֹו ֶרֶכב וָפָרִׁשים וֲַחִמ׃ִשים ִאיׁש ָרִצים ל  נֵַׄשא ֵלאמֹר ֲאנִי ֶאמ   ַחִגית ִמת 

ָפנָיו" . מיהו?  עוד אדםעל  .1 ָךָבה ו ֺסִסים וֲַחִמ׃ִשים ִאיׁש ָרִצים ל   מסופר שעשה  "ֶמר 

"ֲחִמ׃ִשים ָפָרִׁשים וֲַעָׂשָרה ֶרֶכב וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַרג ִלי". מה יֵהוא מסופר כי נותרו לו רק -על י הֹו׆שָחז ֶּבן .2

 גרם לכך?

 

 תשובה:

 אבשלום .1

ָפנָיו:" )שמואל ב י"ד,  ָךָבה ו ֺסִסים וֲַחִמ׃ִשים ִאיׁש ָרִצים ל  ָׁשלֹום ֶמר   (1"וַי ִהי ֵמׅשֲחֵרי ֵכן וַטַַעׂש לֹו ׅשב 

 

 הכנעת חזאל מלך ארם את ישראל .2

ִאיר ִליהֹו׆שָחז ָעם ִךי ִאם"ִךי ֹל ָדם ֶמֶלְך -א ִהׁש  ֲחִמ׃ִשים ָפָרִׁשים וֲַעָׂשָרה ֶרֶכב וֲַעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַרג ִלי ִךי ִאּב 

 (7ֲאָרם וַי ִׂשֵמם ֶךָעָפר ָלֺדׁש" )מלכים ב י"ג, 

 

  2מתמודד/ת 

 ָכה ָעִׂשיָת".ֲעָצבֹו ׆שִביו ִמטָָמיו ֵלאמֹר ַמדוַע ךָ -על אדניה מסופר "ו ֹלא

 ּבֹו ׆שִביו". מי האב?-. על אב אחר מסופר שדווקא גער בבנו: "וַטִג ַער1

 . על מה גער האב בבנו? 2

 

 תשובה: 

 יעקב .1

 על חלומותיו )של יוסף( .2

 

ָת -ֶאָחיו וַטִג ַער-׆שִביו ו ֶאל-"וַי ַסֵפר ֶאל ָך  ּבֹו ׆שִביו וַטֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶׁשר ָחָלמ  ֲהבֹוא נָבֹוא ֲאנִי "ו ִאל 

ַתֲחו ֹ  ִהׁש  ָצה:" )בראשית ל"ז, ו ׅשֶחיָך ל  ָך ׆שר   (10ת ל 
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 : המבשר לדוד3ממלכתי: סרטון 

  1מתמודד/ת 

ִתי". ָלט  ָרֵאל נִמ   בסיפור אחר, מבשר אחר מספר "ִמַלֲחנֵה יִׂש 

 מה הבשורה שהביא מבשר זה? .1

 י להוכיח את טענתו? איזה פריט הביא מבשר זה משדה הקרב כד .2

 

 תשובה: 

 מות שאול ובניו .1

 אחת מהתשובות תחשב לתשובה מלאה( -נזר ואצעדה )כתר וצמיד .2

 

לֹו וֶָאַקח ַהםֵֶזר ֲאֶׁשר ַעל יֶה ׅשֲחֵרי נִפ  ִתי ִךי ֹלא יִח  ֵתהו ִךי יַָדע  ָעָדה ֲאֶׁשר ַעל-וֶָאֱעמֹד ָעָליו וֲַאמֹת  -רֹאׁשֹו ו ֶאצ 

ַגע-ם ֶאלז רֹעֹו וֲָאִביאֵ  ׅשַחד ֵמַהם ָעִרים וַטֹאֶמר ַגׁש פ  ָרא ָדוִד ל  ּבֹו וַטֵַךהו וַטָמֹת:  וַטֹאֶמר ֵאָליו -ֲאדֹנִי ֵהםָה ]...[וַטִק 

ָך( ַעל ָך ֵלאמֹר ׆ש-ָדוִד דמיך )ָדמ  ִׁשיַח ה'-נִֹכי מַֹתִתי ֶאתרֹאֶׁשָך  ִךי ִפיָך ָענָה ב   (16-10)שמואל ב א', :"    מ 

  2מתמודד/ת 

ִתי ַהטֹום:"-ַהַלֲעָרָכה וֲַאנִי ִמן-מבשר אחר אומר: "׆שנִֹכי ַהָּבא ִמן  ַהַלֲעָרָכה נַס 

 מה בישר האיש? .1

 אישה כרעה ללדת לאחר ששמעה את דבר הבשורה.  כיצד קראה לבנה? .2

 

 תשובה: 

 אה(את תבוסת ישראל, את מות הבנים ואת לקיחת ארון ה' )אחת מן התשובות תחשב למל .1

 ִאיָכבֹוד  .2

ִתים ו ַגם ַמֵגָפה ג דֹוָלה ָהי ָתה ָבָעם ו ַגם ִלׁש  נֵי פ  ָרֵאל ִלפ  ַבֵׄשר וַטֹאֶמר נָס יִׂש  נִי -"וַטַַען ַהמ  נֵי ָבנֶיָך ֵמתו ָחפ  ׁש 

ָקָחה: וַי ִהי ך ַהז ִךירֹו ֶאת ַעד יַד ַה׃ַשַער -לֲארֹון ָהֱאֹלִהים וַטִפֹל ֵמעַ -וִפינ ָחס וֲַארֹון ָהֱאֹלִהים נִל  ַהִךֵמא ֲאחַֹרםִית ּב 

תֹו וַטָמֹת ִךי ַרק  ָּבִעים ָׁשנָה:-ָזֵקן ָהִאיׁש ו ָכֵבד ו הוא ָׁשַפט ֶאת-וִַת׃ָשֵבר ַמפ  ָרֵאל ׅשר  ִפינ ָחס -ו ַכָכתֹו ֵאֶׁשת יִׂש 

ַמע ֶאת מוָעה ֶאל-ָהָרה ָלַלת וִַתׁש  ַרע וֵַתֶלד ִךי ִהָכַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים-ַה׃ש  כו -וֵמת ָחִמיָה ו ִאיָׁשה וִַתכ  נֶֶהפ 

נָה ַהםִָצבֹות ָעֶליָה ׅשל ָעֶליָה ִצֶריָה: ַדֵּבר  ֵעת מוָתה וַת  ת  ו ֹלא ָענ ָתה ו ֹלא-וכ  ִאי ִךי ֵבן יָָלד  ָׁשָתה ִלָּבה: -ִתיר 

ָרא ַלםַַער ִאיָכבֹוד ֵלאמֹר ָגָלה ָכבֹוד ִמטִ  ָרֵאל ֶאלוִַתק  ָחִמיָה ו ִאיָׁשה:"       -ִהָכַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ו ֶאל-ׂש 

 (21-18)שמואל א ד', 
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 : בלעם4 סרטון  דתי:-ממלכתי

  1מתמודד/ת 

ַח׃ָשב"  ךֹן וַבגֹויִם ֹלא יִת  ָבָדד יִׁש  אך ההיסטוריה מעידה על מערכות יחסים  -בלעם אומר: "ֶהן ָעם ל 

 כניו. מורכבות בין ישראל לש

 איזה עם אסר על ישראל לעשות "ֶחֶרב אֹו ֲחנִית"? .1

 מי המלך מיהודה שאמר למלך זר: "ָחָטאִתי ׁשוב ֵמָעַלי ֵאת ֲאֶׁשר ִתֵתן ָעַלי ֶאָׄשא"? -בסיפור אחר  .2

 תשובה

 הפלישתים .1

ִתים ֶפן ִלׁש  רו( פ  ֺר )׆שמ  ָרֵאל ִךי ׆שמ  כֹל ֶאֶרץ יִׂש  ִרים ֶחֶרב אֹו ֲחנִית:"  "ו ָחָרׁש ֹלא יִָלֵצא ּב  יֲַעׂשו ָהִעב 

 (19)שמואל א יג, 

 

 חזקיהו .2

ַלח ִחז ִקטָה ֶמֶלְך י הוָדה ֶאל ֶמֶלְך ַא׃שור ָלִכיָׁשה ֵלאמֹר ָחָטאִתי ׁשוב ֵמָעַלי ֵאת ֲאֶׁשר ִתֵתן ָעַלי  ֶאָׄשא "וַטִׁש 

ֹלִׁשים ִךַךר ָזָהב:" )מלכים ב יח, וַטֶָׂשם ֶמֶלְך ַא׃שור ַעל ִחז ִקטָה ֶמֶלְך י הוָדה ׁש   ֹלׁש ֵמאֹות ִךַךר ֶךֶסף וׁש 

14) 

 2מתמודד/ת 

ָרֵאל" ָפר ֶאת רַֹבע יִׂש   בלעם במשליו אומר: "ִמי ָמנָה ֲעַפר יֲַעקֹב וִמס 

ָרֵאל ו ֶאת י הוָדה". מי התנגד לכך באומרו: "ו יֹוֵסף ה' ֱאֹלֶהיָך .1 נֹות "ֶאת יִׂש  ֶאל ָהָעם ָךֵהם  דוד ביקש ִלמ 

ָעִמים"?  ו ָכֵהם ֵמ׆שה פ 

כעונש על המפקד, ניתנת לדוד האפשרות לבחור בין שלושה עונשים שונים. מדוע בחר דוד בֶדֶבר  .2

 דווקא? 

 תשובה

 יואב .1

ָעִמים ו ֵעינֵי ֲאדֹנִ  י ַהֶלֶלְך רֹאֹות וַאדֹנִי "וַטֹאֶמר יֹו׆שב ֶאל ַהֶלֶלְך ו יֹוֵסף ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָעם ָךֵהם ו ָכֵהם ֵמ׆שה פ 

 (3ַהֶלֶלְך ָלָלה ָחֵפץ ַּבָדָבר ַהֶזה:" )שמואל ב כד, 

 

עדיף להיענש בידי ה' מלהיענש בידי אדם / עדיף ליפול בידי ה' )כי רבים רחמיו(, מליפול בידי  .2

 אדם

יַד ה' ִךי ַרִּבים  ָלה םָא ב  אֹד נִפ  יַד ׆שָדם ׅשל ֶאפָֹלה:"              "וַטֹאֶמר ָדוִד ֶאל ָגד ַצר ִלי מ  ַרֲחָמו וב 

 (14)שמואל ב כד, 
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 : רחבעם 5ממלכתי דתי: סרטון 

 1מתמודד/ת 

נֵי ׆שִבי".   הילדים יעצו לרחבעם לומר לעם: "ָקָטםִי ָעָבה ִמָלת 

 אנשים נוספים בתנ"ך מתוארים באמצעות מותניהם. 

נָיו"? מי מתואר כ"ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ו ֵאזֹור  .1 ָמת   עֹור ׆שזור ּב 

נֶיָך"? .2 זֹר ָמת   מי צווה: "ו ַאָתה ֶתא 

 תשובה

 אליהו .1

ִּבי הוא:"               נָיו וַטֹאַמר ֵאִלטָה ַהִתׁש  ָמת  רו ֵאָליו ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ו ֵאזֹור עֹור ׆שזור ּב            "וַטֹאמ 

 (8)מלכים ב א, 

 ירמיהו .2

זֹר  ָך "ו ַאָתה ֶתא  נֵיֶהם ֶפן ֲאִחת  ָת ֲאֵליֶהם ֵאת ָךל ֲאֶׁשר ׆שנִֹכי ֲאַצוֶיָ ׅשל ֵתַחת ִמפ  ָת ו ִדַּבר  נֶיָך ו ַקמ  ָמת 

נֵיֶהם:" )ירמיה א,   (17ִלפ 

 2מתמודד/ת 

ָראֵ  אָֹהֶליָך יִׂש  ֶבן יִַׁשי ל  ָדוִד ו ֹלא נֲַחָלה ּב   ל:"בעקבות עמדת רחבעם אמרו העם: "ַמה ָכנו ֵחֶלק ּב 

 בסיפורים נוספים בתנ"ך נזכרת חזרת אנשים לאוהלים או נטישת האוהלים.

אָֹהָליו". באיזו זו הביאה למצור על עיר מסוימת הסתיים בתקיעת שופר, ו .1 : "וַטָֺפצו ֵמַעל ָהִעיר ִאיׁש ל 

 עיר מדובר?

ֲחמֵֹריֶהם". מה גרם להם לעשות על קבוצת אנשים מסופר: "וַטַַעז בו ֶאת ׆שֳהֵליֶהם ו ֶאת סוֵסיֶהם ו ֶאת  .2

 זאת?

 תשובה

 אֵבל בית מעכה .1

אָֹהָליו ַקע ַּב׃שָֹפר וַטָֺפצו ֵמַעל ָהִעיר ִאיׁש ל  ׆שֵבָלה ֵּבית ַהַלֲעָכה ]...[וַטִת  ו יֹו׆שב ָׁשב  "וַטָבֹאו וַטָֺצרו ָעָליו ּב 

 (22, 15י רוָׁשַלִם ֶאל ַהֶלֶלְך:" )שמואל ב כ, 

מלכי החתים ומלכי מצרים תוקפים אותם / מפני שה' השמיע במחנה קול מפני שחשבו ש .2

 רכב

רו ִאיׁש ֶאל ׆שִחיו ִהםֵה ָׂשַכר  ִמיַע ֶאת ַמֲחנֵה ֲאָרם קֹול ֶרֶכב קֹול סוס קֹול ַחיִל ָגדֹול וַטֹאמ  "וַאדֹנָי ִהׁש 

ֵכי ִמצ רַ  ֵכי ַהִחִתים ו ֶאת ַמל  ָרֵאל ֶאת ַמל  יִם ָלבֹוא ָעֵלינו: וַטָקומו וַטָנוסו ַבםֶֶׁשף וַטַַעז בו ֶאת ָעֵלינו ֶמֶלְך יִׂש 

 (7-6׆שֳהֵליֶהם ]...[:"   )מלכים ב ז, 
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 : משל יותם6דתי: סרטון  -ממלכתי

 1מתמודד/ת 

ֶכם ׆שנִי:" ַׂשר  ֶכם וב  ֶתם ִךי ַעצ מ   אבימלך משכנע את אנשי שכם לקבלו כמנהיג, בנימוק :"וז ַכר 

ָׂשִרי ָאָתה?מי מלב .1 ִמי וב   ד אבימלך השתמש בביטוי דומה כדי לציין ִקרבה: "ַאְך ַעצ 

ָׂשִרי ַאֶתם"?המה ביקש דוד מ .2 ִמי וב   אנשים שאותם כינה: "ׅשַחי ַאֶתם ַעצ 

 תשובה

 לבן )ליעקב(/ דוד )לעמשא( .1

 

ָׂשִרי ָאָתה וַטֵֶׁשב ִעלֹו חֹדֶ  ִמי וב   (14ׁש יִָמים:" )בראשית כ"ט, "וַטֹאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעצ 

 

ָׂשִרי ָאָתה ךֹה יֲַעֶׂשה ִמי וב  רו ֲהלֹוא ַעצ  ָפנַי -ֹלא ַׂשר-ִכי ֱאֹלִהים ו כֹה יֹוִסיף ִאם-"ו ַלֲעָמָׂשא תֹמ  יֶה ל  ָצָבא ִתה 

 (14ַהטִָמים ַתַחת יֹו׆שב:" )שמואל ב יט, -ָךל

 

 אחר מרד אבשלום( שיקבלו )בני יהודה( אותו למלך עליהם בשנית )ל .2

יו נֵי י הוָדה ֵלאמֹר ָלָלה ִתה  רו ֶאל זִק  יָָתר ַהךֲֹהנִים ֵלאמֹר ַדּב   "ו ַהֶלֶלְך ָדוִד ָׁשַלח ֶאל ָצדֹוק ו ֶאל ֶאב 

ָרֵאל ָּבא ֶאל ַהֶלֶלְך ֶאל ֵּביתֹו: ַבר ָךל יִׂש  ָהִׁשיב ֶאת ַהֶלֶלְך ֶאל ֵּביתֹו וד  ָׂשִרי ׅשַחי ַאתֶ  ׅשֲחרֹנִים ל  ם ַעצ ִמי וב 

ָהִׁשיב ֶאת יו ׅשֲחרֹנִים ל   (13-12ַהֶלֶלְך:" )שמואל ב יט, -ַאֶתם ו ָלָלה ִתה 

 2מתמודד/ת 

כו ׅשֲחָריו:" ךֹר ]...[ ֲאִביֶמֶלְך ֲאנִָׁשים ֵריִקים ופֲֹחִזים וַטֵל   "וַטִׂש 

 על מי מלבד אבימלך מסופר כי ריכז סביבו "ֲאנִָׁשים ֵריִקים"? .1

 מי הואשם שהוא נוהג כ"ׅשַחד ָהֵרִקים"?  -בסיפור אחר  .2

 תשובה

 על יפתח .1

ָתח ֲאנִָׁשים ֵריִקים וַטֵצ או ִעלֹו טו ֶאל יִפ  ַלק  ֶאֶרץ טֹוב וַטִת  נֵי ֶאָחיו וַטֵֶׁשב ּב  ָתח ִמפ  ַרח יִפ   (3:" )שופטים יא, "וַטִב 

 דוד )על ידי מיכל( .2

הֹות  "וֵַתֵצא ִמיַכל ַּבת ָׁשאול ֵעינֵי ׅשמ  ָרֵאל ֲאֶׁשר נִג ָלה ַהטֹום ל  ַּבד ַהטֹום ֶמֶלְך יִׂש  ַראת ָדוִד וַתֹאֶמר ַמה םִכ  ִלק 

 (20ֲעָבָדיו ך ִהָגלֹות נִג לֹות ׅשַחד ָהֵרִקים:" )שמואל ב ו, 
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 חידון התנ"ך לנוער תשע"ג

  נוער שואל נוער –שלב ב 

 מחוזותסגני המחוזות שואלים את חתני ה

 

 בררה.–שאלות רב ששבשלב הזה ייָשאלו המתמודדים 

 את השאלות ישאלו הסגנים של חתני או כלות החידון המחוזי במחוזות השונים.

 10השאלות יוצגו למתמודדים, והם יצטרכו ללחוץ על כפתור התשובה הנכונה בתוך 

ר לצבור בחלק הזה נקודות. בסך הכול אפש 3-שניות. כל תשובה נכונה תַזךה את הנבחן ב

 נקודות. 18עד 
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 ממלכתי -שלב שני

   חיפה מחוז

 .שונים מקראיים לסיפורים הקשור הר הכרמל, על שוכנת חיפה

ֶמל ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים ֶאל ִאיׁש" בא מי .1  "?ַהַךר 

 אחאב .א

 אחזיה של החמישים שר .ב

 השונמית האישה .ג

 

 מחוז ירושלים

ָׁשלֹום -שאה התפילה: "י ִהייהיתה מפורסמת ּב ארמונותיה המפוארים, ו ִלשלומה נירושלים 

נֹוָתיְִך".  מ  ׅשר  וָה ּב  ֵחיֵלְך ַׁשל   ּב 

נֹות י רוָׁשַלִם ו ֹלא ִתכ ֶּבה". על פי . 2 מ  ָעֶריָה ו ׆שכ ָלה ׅשר  יה מנּבא: "ו ִהַצִתי ֵאׁש ִּבׁש  הנביא יִרמ 

יהו, מהי הסיבה שבג  עתידים ׅשרמונות ירושלים להישרף?  ללהיִרמ 

 ִאי שחרור העבדים .א

 ניצול הגרים .ב

 אי שמירת שבת .ג

 

 מחוז מרכז

חוז המרכז, נקראה בשם זה כדי להגשים את נבואתו של  העיר פתח תקווה, אשר ִּבמ 

וָה". פֵעֶמק ָעכֹור ל  -ך ָרֶמיָה ִמ׃ָשם ו ֶאת-הושע: "ו נַָתִתי ָלה ֶאת  ַתח ִתק 

 ֵעֶמק ָעכֹור? מי הומת ב. 3

 זכריה בן יהוידע .א

 עכן .ב

 ׆שדֹוָרם .ג
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 מחוז תל אביב

נֹוי ַלנ ד", )בגרמנית: ארץ  ט  העיר ֵתל ׆שִביב נקראה על שם ספרו המפורסם של הרצל, "ׅשל 

חדשה"(, אשר תורגם לעברית בשם "תל אביב": 'תל' מסמל מקום שחרב, ו'אביב' הוא –ישנה

 סמל לדבר מתחדש. 

ָמָמה ַעד ַהטֹום ַהֶזה"?-ֵתל"והפכה ל עיר נשרפה איזו. 4  עֹוָלם ׁש 

 העי .א

 תל מלח .ב

 גבעה .ג

 

 מחוז הצפון

 

ֵבי ָה׆שֶרץ-ִמָצפֹון ִתָפַתח ָהָרָעה ַעל ָךל. מה ראה הנביא שניבא: "5  "?יֹׁש 

 א. מקל שקד

 ב. סיר נפוח

 ג. עמוד ברזל

 

 מחוז הדרום

ערי ישראל, והיא שוכנת עַ  ַפת יַם-להעיר אילת היא הדרומית ּב  סוף". ִּבימי בית ראשון -"ׂש 

 הייתה אילת עיר נֵָמל חשובה בנחלת שבט יהודה. 

 ֵאילֹות" והשיבה ליהודה?-מיהו המלך שעליו נאמר: "הוא ָּבנָה ֶאת. 6

 יֹוָתם .א

 ֺעִזָיהּו .ב

 ׆שָחז .ג
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 ממלכתי תשובון לשלב השני 

 מקור פסוק תשובה שאלה

שה יהא - ג 1

 השונמית

ֶמל וַי ִהי  ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֶאל וַָתבֹא ֶאלוֵַתֶלְך  ַהר ַהַךר 

אֹות ִאיׁש ֵגיֲחִזי נֲַערֹו  ָהֱאֹלִהים אָֹתה ִמםֶֶגד וַטֹאֶמר ֶאל ִךר 

 :ִהםֵה ַה׃שונִַלית ַהָכז

 25מלכים ב ד, 

ַקֵדׁש ֶאת-ו ִאם אי שמירת שבת-ג 2 עו ֵאַלי ל  מ  בִ -ֹלא ִתׁש  ִתי יֹום ַה׃ַשָּבת ול  ל 

יֹום ַה׃ַשָּבת  ו ִהַצִתי  ַׁשֲעֵרי י רוָׁשַלִם ּב  ֵאת ַמָׄשא ובֹא ּב  ׂש 

נֹות י רוָׁשַלִם ו ֹלא ִתכ ֶּבה מ  ָעֶריָה ו ׆שכ ָלה ׅשר   ֵאׁש ִּבׁש 

 27ירמיהו ז', 

ָהַאֶדֶרת -ַהֶךֶסף ו ֶאת-ֶזַרח ו ֶאת-ָעָכן ֶּבן-וַטִַקח י הֹוֺׁשַע ֶאת עכן -ב 3

ׁשֹון ַהָזָהב ו ֶאת-תו אֶ  נָֹתיו ו ֶאת-ָּבנָיו ו ֶאת-ל  -ׁשֹורֹו ו ֶאת-ּב 

-לֹו ו ָכל-ֲאֶׁשר-ָךל-׆שֳהלֹו ו ֶאת-צֹאנֹו ו ֶאת-ֲחמֹרֹו ו ֶאת

ָרֵאל ִעלֹו וַטֲַעלו אָֹתם ֵעֶמק ָעכֹור וַטֹאֶמר י הֹוֺׁשַע ֶמה  :יִׂש 

ָך י הוָה ַּבטֹום ַהֶזה וַ  ָךר  ָתנו יַע  ג מו אֹתֹו ָכלֲעַכר  ָרֵאל -טִר  יִׂש 

לו אָֹתם ָּבֲאָבנִים ק  פו אָֹתם ָּבֵאׁש וַטִס  ר   ֶאֶבן וַטִׂש 

 25-24יהושע ז', 

רֹף י הֹוֺׁשַע ֶאת העי-א 4 ָמָמה ַעד -ָהָעי וַי ִׂשיֶמָה ֵתל-וַטִׂש  עֹוָלם ׁש 

 ַהטֹום ַהֶזה

 28יהושע ח', 

ַבר  סיר נפוח -ב 5 ַלי ֵׁשנִית ֵלאמֹר ָמה ַאָתה רֶֹאה וָאַֹמר אֵ  ה'-וַי ִהי ד 

נֵי ָצפֹונָה   ֵאָלי וַטֹאֶמר ה' :ִסיר נָפוַח ֲאנִי רֶֹאה וָפנָיו ִמפ 

ֵבי ָה׆שֶרץ-ִמָצפֹון ִתָפַתח ָהָרָעה ַעל ָךל  יֹׁש 

 14-13ירמיה א', 

חו ָךל עוזיהו -ב 6 ֵרה -ןֺעִזטָהו ו הוא ּבֶ -ַעם י הוָדה ֶאת-וַטִק  ֵׁשׁש ֶעׂש 

יָהו ִליכו אֹתֹו ַתַחת ׆שִביו ֲאַמצ  -הוא ָּבנָה ֶאת :ָׁשנָה וַטַמ 

ַכב  ֲאבָֹתיו-ַהֶלֶלְך ִעם-ֵאילֹות וַי ִׁשיֶבָה ִליהוָדה ׅשֲחֵרי ׁש 

דברי הימים ב כ"ו, 

2-1 
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 דתי-ממלכתי -שלב שני

 מחוז חיפה

 . בצמחייה עשיר לאזור כינוי גם הוא "כרמל"

ֶמל ֶאֶרץ" ישראל ארץ את מכנה מי. 1  "? ַהַךר 

 ישעיהוא. 

 ירמיהוב. 

 הושעג. 

 

 מחוז ירושלים

צֹונ ָך ֵהיִטיָבה" תהילים משורר התפלל ועליה, הבצורות בחומותיה ידועה הייתה ירושלים  ִבר 

נֶה ֶאת ִצטֹון  ".י רוָׁשָלִם חֹומֹות ִתב 

ִעיר ָדוִיד ִחיצֹונָה חֹוָמה" בנה מי. 2  "?ל 

 חזקיהו .א

 עוזיהו .ב

 מנשה .ג

 

 מחוז מרכז

וָה". פֵעֶמק ָעכֹור ל  -ך ָרֶמיָה ִמ׃ָשם ו ֶאת-"ו נַָתִתי ָלה ֶאת בנבואתו זכיר גם הנביא י שעיה מַתח ִתק 

 . ֵעֶמק ָעכֹוראת 

 שהעמק יהפוך:הוא מנבא . 3

 עיר גדולהל .א

 מסילה לעמיל .ב

 רבץ בקרל .ג

 

 אביב-מחוז תל

 ות ולצמיחה.העיר תל אביב היא סמל להתחדש

נ ָתה ִעיר . 4 מיהו הנביא המנבא על שיבת ישראל לארצו ועל בניית ציון על חורּבותיה: "ו נִב 

 ִתָכה"? -ַעל

 י שעיהו .א

 יִרְמיהו .ב

 הושע .ג
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 הצפון מחוז

ָלכֹות רֹאׁש"חצור היא אחת הערים הצפוניות החשובות והיא זוכה לכינוי:   ".ָךל ַהַלמ 

 ?ישראל מידי חצור את שכבש הנוכרי המלך מיהו. 5      

 הדד בן .א

 פלאסר תגלת .ב

 חזאל .ג

 

 מחוז הדרום

 . ישראל מדינת של משטחה 60%-כ המשתרע על פני מדברי אזור הוא הנגב

ָעֵרי" פשטו מי. 6 ֵפָלה ּב   "?ִליהוָדה ו ַהםֶֶגב ַה׃ש 

 האדומים .א

 הפלשתים .ב

 העמלקים .ג
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 דתי-ממלכתי -תשובון לשלב השני

 מקור פסוק תשובה שאלה

ֶכם ֶאל ירמיהו - ב 1 יָה ו טוָבה  ו׆ָשִביא ֶאת  ֶמל ֶלֱאכֹל ִפר   ירמיהו ב, ז ]...[: ֶאֶרץ ַהַךר 

ִעיר ו ׅשֲחֵרי מנשה - ג 2 ִגיחֹון  ֵכן ָּבנָה חֹוָמה ִחיצֹונָה ל  ָרָבה ל  ָדוִיד ַמע 

ַׁשַער ַהָדִגים ו ָסַבב ָלעֶֹפל וַטַג ִּביהֶ  אֹד ַּבםַַחל ו ָלבֹוא ב  ָה מ 

ָכל וַטֶָׂשם ָׂשֵרי ֺצרֹות ִּביהוָדה ַחיִל ּב   :ֶהָעִרים ַהּב 

ב לג,  דברי הימים

 יד

ַעִלי -ו ָהיָה ַה׃ָשרֹון ִלנ וֵה רבץ בקר -ג 3 ֵרֶבץ ָּבָקר ל  צֹאן ו ֵעֶמק ָעכֹור ל 

ָרׁשונִי  ֲאֶׁשר ד 

 יישעיה ס"ה, 

בות-ִהנ נִי ה'ךֹה ׆שַמר  ירמיה-ב 4 ך נָֹתיו  ָׁשב ׁש  ׆שֳהֵלי יֲַעקֹוב וִמׁש 

נ ָתה ִעיר ַעל מֹון ַעל-ֲאַרֵחם ו נִב  ָפטֹו יֵֵׁשב-ִתָכה ו ׅשר   ִמׁש 

 יחירמיה ל', 

ֶאֶסר ֶמֶלְך ַא׃שור  ִּביֵמי ֶפַקח ֶמֶלְך תגלת פלאסר - ב 5 ָרֵאל ָּבא ִתג ַלת ִפל  יִׂש 

ֶקֶדׁש  יָנֹוַח ו ֶאת ָכה ו ֶאתַמעֲ  ׆שֵבל ֵּבית ִעטֹון ו ֶאת וַטִַקח ֶאת

ָעד ו ֶאת ָחצֹור ו ֶאת ו ֶאת ָתִלי  ַהִגל  ַהָגִליָלה ךֹל ֶאֶרץ נַפ 

 :וַטַג ֵלם ַא׃שוָרה

 מלכים ב טו, כט

ך דו  פלשתיםה - ב 6 ֵפָלה ו ַהםֶֶגב ִליהוָדה וַטִל  ָעֵרי ַה׃ש  טו ּב  ִתים ָפׁש  ִלׁש  ופ 

ׂשֹוכֹו  ַהג ֵדרֹות ו ֶאת ַאטָלֹון ו ֶאת תֶׁשֶמׁש ו אֶ  ֵּבית ֶאת

נֹוֶתיָה ו ֶאת נֹוֶתיָה ו ֶאת וב  נָה וב  זֹו ו ֶאת ִתמ  נֶֹתיָה  ִגמ  ּב 

בו ָׁשם  :וַטֵׁש 

ב כח,  דברי הימים

 יח
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 חידון התנ"ך לנוער תשע"ג

 השב כפי יכולתך  –שלב ג 

 

 

 

 

 שניות.   45-ות ככל שיוכל בבשלב זה על המתמודד לענות על שאלות רב

 

ַזֶךה את הנבחן ב  נקודות.  4-תשובה נכונה על כל ארבע השאלות הראשונות ת 

ַזֶךה את הנבחן ב 6תשובה נכונה על כל   נקודות.  6-השאלות הבאות ת 

 

 נקודות. 52בשלב זה אפשר לצבור עד 
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 ממלכתי -הארצי  החידון של שלישיה לשלב שאלות -יכולתך  כפי השב

  א מקבץ

 ? צמח ,משפחות ,רמש :למילים המשותפת המילה מהי :שאלה .1

 אדמה. :תשובה

 : מקורות

ִרית ָלֶהם "ו ָכַרִתי -     ָהֲאָדָמה ]...[:" ו ֶרֶמׂש ַה׃ָשַמיִם ו ִעם עֹוף ַהָׄשֶדה ִעם ַחטַת ַההוא ַּבטֹום ּב 

 (20, ב הושע)

ָכה - ֶכיָךמ   "וֲַאָבר  ָך ָבר  ַקֶכל  כו ׆שאֹר ומ  ר  ָך ו נִב  חֹת ךֹל ב  פ                      ָהֲאָדָמה:" ִמׁש 

 (3, יב בראשית)

ֵבי ו ֵאת ָךל ַהִךָךר ו ֵאת ָהֵאל ֶאת ֶהָעִרים "וַטֲַהפְֹך -             ָהֲאָדָמה" ו ֶצַמח ֶהָעִרים ָךל יֹׁש 

  (25בראשית י"ט, )

 

 ?האדמה הבלע מי את :שאלה .2

 (.ומשפחותיהם ואבירם דתן: את וגם)ובני עדתו  קורח את: תשובה

ִרי׆שה :מקור ָרא "ו ִאם ּב  ָעה ֶאת ִפיהָ  ָהֲאָדָמה וָפצ ָתה' ה יִב  דו ָלֶהם ו ֶאת ָךל ֲאֶׁשר אָֹתם וָבל   ו יָר 

אָֹלה ַחטִים ֶתם ׁש   (30, טז דברבמ) "'ֶאת ה ָהֵאֶכה ָהֲאנִָׁשים נֲִאצו ִךי וִיַדע 

 

 ? הרגלים נכה מפיבושת בעבור האדמה את עבד מי :שאלה .3

 ִציָבא. :תשובה

ָרא :מקור ָׁשאול ָהיָה ֲאֶׁשר ךֹל ֵאָליו וַטֹאֶמר ָׁשאול נַַער ֶאל ִציָבא ַהֶלֶלְך "וַטִק  ָכל ֵּביתֹו ל   נַָתִתי ול 

ֶבן ֲאדֹנֶיָך תָ : ל  ֶבן ֲאדֹנֶיָך ו ָהיָה ו ֵהֵבאתָ  וֲַעָבֶדיָך ָבנֶיָךו ַאָתה ֶאת ָהֲאָדָמה כֹו ו ָעַבד   ֶכֶחם ל 

ִפיבֶֹׁשת וֲַאָכלֹו ָחנִי ]...[:" ֶלֶחם ָתִמיד יֹאַכל ֶּבן ֲאדֹנֶיָך ומ    ַעל ֺׁשל 

 (10-9, ט ב שמואל)
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כו :שאלה .4 ר  ָך למי הובטח: "ו נִב  חֹת ךֹל ב  פ   ָהֲאָדָמה"? ִמׁש 

 לאברהם/ליעקב. :תשובה

  :תמקורו

ָרם ה' : "וַטֹאֶמראברהם - ָך ֶאל ׅשב  צ ָך ֶלְך ל  ָך ֵמׅשר  ת   ֲאֶׁשר ֶאל ָה׆שֶרץ ׆שִביָך וִמֵּבית וִמלֹוַלד 

ֶאָי: ָך ׅשר  גֹוי ו ֶאֶעׂש  ָלה וֲַאָבֶרכ ָך ָגדֹול ל  ֶמָך וֲַאַגד  יֵה ׁש  ָרָכה: וֶה  ָכה ּב  ֶכיָך וֲַאָבר  ָבר  ָך מ  ַקֶכל   ומ 

כ ׆שאֹר ר  ָך וו נִב  חֹת ךֹל ב  פ   (3-1בראשית יב, ) ָהֲאָדָמה:" ִמׁש 

ֲעָך : "ו ָהיָהיעקב - ָמה יָָלה וָפַרצ תָ  ָה׆שֶרץ ַךֲעַפר ַזר  כו וָנֶג ָּבה ו ָצפֹנָה וֵָקד  ר  ָך ו נִב  חֹת ב  פ   ָךל ִמׁש 

ֶעָך:" )בראשית כח,  ָהֲאָדָמה ַזר   (14וב 

 

 ? אדמה' 'אוהב שהיה המלך מיהו :שאלה .5

 עוזיהו. :תשובה

ָּבר ִמג ָדִלים "וַטִֶבן :מקור צֹב ַּבִלד  נֶה ַרב ִךי ַרִּבים ּבֹרֹות וַטַח  ֵפָלה לֹו ָהיָה ִמק   וַבִליׁשֹור וַב׃ש 

ִמים ִאָךִרים ֶמל ֶּבָהִרים ו כֹר    ָהיָה:" ֲאָדָמה ִךי אֵֹהב וַבַךר 

 (10, כו ב הימים דברי)

 

 מצרים אדמת כל את קנה יוסף: שקר או אמת :שאלה .6

 (קנה. לא הוא הכוהנים אדמת את) שקר. :תשובה

ַמת "ַרק :מקור עֹה ֵמֵאת ַלךֲֹהנִים חֹק ִךי ָקנָה ֹלא ַהךֲֹהנִים ׅשד   נַָתן ֲאֶׁשר ֶאת ֺחָקם ו ׆שכ לו ַפר 

עֹה ָלֶהם ָמָתם" ָמכ רו ֹלא ַעל ֵךן ַפר   (22, מז בראשית) ֶאת ׅשד 

 

ֶכם: "שאמר יאהנב מיהו :שאלה .7 ַמת  ֶכם ׅשד  נֶג ד   "?אָֹתה אֹכ ִלים ָזִרים ל 

 ישעיהו. :תשובה

צ ֶכם :מקור ָמָמה "ׅשר  ֺרפֹות ָעֵריֶכם ׁש  ֶכם ֵאׁש ׂש  ַמת  ֶכם ׅשד  נֶג ד  ָמָמה אָֹתה אֹכ ִלים ָזִרים ל   וׁש 

ֵפַכת  (7, א ישעיהו) ָזִרים:" ך ַמה 
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 ? ראשו על ואדמה ועיםקר מדים עם בנימין איש רץ לאן :שאלה .8

 לשילה.: תשובה

ֺרִעים וַמָדיו ַההוא ַּבטֹום ִׁשֹלה וַטָבֹא ֵמַהַלֲעָרָכה ִאיׁש ִּבנ יִָמן "וַטָָרץ: מקור  ַעל רֹאׁשֹו:" וֲַאָדָמה ק 

 (12, ד א שמואל)

 

צֹום" נאספונאמר ש נינווה אנשיעל : שקר או אמת :שאלה  .9 ַׂשִקים ּב   ". יֶהםֲעלֵ  וֲַאָדָמה וב 

 בני אלה ראשם אדמה. היו על שמו צמו ולבשו שקים, אך לא נינווה אנשי) שקר :תשובה

 .(נחמיה שעשו זאת, בימי ישראל

  :מקורות

או צֹום ֵּבאֹלִהים נִינ וֵה ׅשנ ֵׁשי "וַטֲַאִמינו - ר  ׁשו וַטִק  ּב  ַטםָם:" ִמג דֹוָלם ַׂשִקים וַטִל                 ו ַעד ק 

 ( 5, ג ונהי)

יֹום - ִרים "וב  ָּבָעה ֶעׂש  פו ַהֶזה ַלחֶֹדׁש ו ׅשר  ָרֵאל נֶֶאס  נֵי יִׂש  צֹום ב  ַׂשִקים ּב   ֲעֵליֶהם:" וֲַאָדָמה וב 

 (1, ט נחמיה)

 

ִרית ָלֶהם ו ָכַרִתי: "שאמר הנביא מיהו :שאלה .10  עֹוף ו ִעם ַהָׄשֶדה ַחטַת ִעם ַההוא ַּבטֹום ּב 

 "?ָהֲאָדָמה ]...[ ֶרֶמׂשו   ַה׃ָשַמיִם

 הושע.: תשובה

ִרית ָלֶהם "ו ָכַרִתי :מקור  ָהֲאָדָמה ו ֶרֶמׂש ַה׃ָשַמיִם עֹוף ו ִעם ַהָׄשֶדה ַחטַת ִעם ַההוא ַּבטֹום ּב 

ָחָמה ו ֶחֶרב ו ֶקֶׁשת ּבֹור וִמל  ִתים ָה׆שֶרץ ִמן ֶאׁש  ַךב   (20, ב הושע) ":ָלֶבַטח ו ִהׁש 

 

 

 

 

 



30 

 

 ב מקבץ

 

 ?לחץ ,רעים ,חיים :למילים המשותפת המילה מהי: אלהש .1

 מים.: תשובה

 : מקורות

רו - פ  ֵדי יִצ ָחק "וַטַח  צ או ָׁשם ַּבםַָחל ַעב  ֵאר וַטִמ   (19, כו בראשית) ַחטִים:" ַמיִם ּב 

רו -  ָרִעים ו ַהַליִם רֶֹאה יֲאדֹנִ  ַךֲאֶׁשר טֹוב ָהִעיר מֹוַׁשב ִהםֵה נָא ֶאל ֱאִליָׁשע ָהִעיר ׅשנ ֵׁשי "וַטֹאמ 

ַׁשָךֶלת:" ו ָה׆שֶרץ  (19, ב ב מלכים) מ 

 ֶאת מֹוֶריָך:" רֹאֹות ֵעינֶיָך ו ָהיו מֹוֶריָך עֹוד ו ֹלא יִָךנֵף ָלַחץ וַמיִם ָצר ֶלֶחם ֲאדֹנָי ָלֶכם "ו נַָתן -

 (20, ל ישעיהו)

 

 "?ֵאִלטָהו ַעל י ֵדי ַמיִם יַָצק" מי :שאלה .2

 אלישע. :תשובה

ָׁשה' ַלה נִָביא פֹה ַהֵאין י הֹוָׁשָפט "וַטֹאֶמר :מקור ר  ֵדי ֶאָחד וַטַַען ֵמאֹותֹו' ֶאת ה ו נִד  ֶמֶלְך  ֵמַעב 

ָרֵאל           "             ֵאִלטָהו: ַעל י ֵדי ַמיִם ֲאֶׁשר יַָצק ֶּבן ָׁשָפט ֱאִליָׁשע פֹה וַטֹאֶמר יִׂש 

 (11, ג ב מלכים)

 

 ? המים פני על להציף אלישע יחהצל מה :שאלה .3

 )יתקבל גם גרזן ומרכיביו השונים( ברזל :תשובה

ֶזל ַהקֹוָרה ַמִפיל ָהֶאָחד "וַי ִהי :מקור  ו הוא ֲאדֹנִי ֲאָהה וַטֹאֶמר וַטִצ ַעק ֶאל ַהָליִם נַָפל ו ֶאת ַהַּבר 

ֵאהו נָָפל ׆שנָה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים וַטֹאֶמר: ָׁשאול ָצב ֵעץ ת ַהָלקֹוםאֶ  וַטַר  ֶלְך ָׁשָלה וַטִק   וַטֶָצף וַטַׁש 

ֶזל ַלח ָלְך ָהֶרם וַטֹאֶמר: ַהַּבר   (7-5, ו ב מלכים) וַטִָקֵחהו:" יָדֹו וַטִׁש 
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 מהו שם המקום שבו המתיק משה מים באמצעות עץ?  :שאלה .4

 )יתקבל גם מדבר שור( מרה. :תשובה

תֹת יָכ לו או ֹל ָמָרָתה "וַטָבֹאו :מקור ָמה ַעל ֵךן ֵהם ָמִרים ִךי ִמָלָרה ַמיִם ִלׁש   וַטִֹּלנו.  ָמָרה ָקָרא ׁש 

ֶתה: ֵכאמֹר ַעל מֶֹׁשה ָהָעם ֵלְך ֵעץ ה' וַטֹוֵרהו ֶאל ה' וַטִצ ַעק ַמה םִׁש  קו ֶאל ַהַליִם וַטַׁש  ת   וַטִמ 

ָפט חֹק לֹו ָׂשם ָׁשם ַהָליִם  (25-23, טו שמות) ":נִָמהו םו ׁשָ  וִמׁש 

 

או: "נאמר מי על :שאלה .5  "?ַךָדם ֲאֺדִלים ַהַליִם-ֶאת ִמםֶֶגד]...[  וַטִר 

 על המואבים :תשובה

ִךימו :מקור ָחה ו ַה׃ֶשֶמׁש ַבּבֶֹקר "וַטַׁש  או ַעל ַהָליִם ָזר   ַךָדם:" ֲאֺדִלים ֶאת ַהַליִם ִמםֶֶגד מֹו׆שב וַטִר 

 (22, ג ב לכיםמ)

 

 בבית מים ולשתות לחם לאכול הסכיםשנשלח לבית אל  האלוהים איש: שקר או אמת :שאלה .6

 .המלך

 (הנביא. בבית מים ולשתות לחם לאכול הסכים הוא) שקר. :תשובה

נָה וֳסָעָדה ַהַּבי ָתה ִאִתי ּב׆ֹשה ָהֱאֹלִהים ִאיׁש ֶאל ַהֶלֶלְך "וַי ַדֵּבר :מקור ָך ו ֶאת   וַטֹאֶמר: ָתתמַ  ל 

 ו ֹלא ֶלֶחם אַֹכל ו ֹלא ִעָלְך ׆שבֹא ֹלא ֵביֶתָך ֲחִצי ֶאת ִלי ִתֶתן ִאם ַהֶלֶלְך ֶאל ָהֱאֹלִהים ִאיׁש

ֶתה ַבר אִֹתי ִצָוה ֵכן ִךי: ַהֶזה ַּבָלקֹום ַליִם ֶאׁש  ֶתה ו ֹלא ֶלֶחם תֹאַכל ֹלא ֵלאמֹר' ה ִּבד   ִתׁש 

 (9-7, יג א מלכים) ":ָהָלכ תָ  ֲאֶׁשר ֶדֶרְךּבַ  ָתׁשוב ו ֹלא ָליִם

 

ֵפְך: "שמאשים הנביא מיהו :שאלה .7 ִסיִגים ָהיָה ַךס  ֵאְך ל   "? ַּבָליִם ָמהול ָסב 

 ישעיהו.: תשובה

ֵפְך :מקור ִסיִגים ָהיָה "ַךס  ֵאְך ל   (22, א ישעיהו) ַּבָליִם:" ָמהול ָסב 
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 ? מכיר שאינו שטען לאנשים טבחו מים, לחם לתת הסכים לא מי :שאלה .8

 נבל הכרמלי. :תשובה

ֵדי נָָבל "וַטַַען :מקור ִצים ֲעָבִדים ַרּבו ַהטֹום ֶבן יִָׁשי וִמי ָדוִד ִמי וַטֹאֶמר ָדוִד ֶאת ַעב  ָפר   ִאיׁש ַהִלת 

נֵי ִתי: ֲאדֹנָיו ִמפ  ִמי ו ָלַקח  ָחִתי ו ֵאת ו ֶאת ֵמיַמי ֶאת ַלח  ִתיָטבַ  ֲאֶׁשר ִטב  גֹז ָזי ח   ו נַָתִתי ל 

ִתי ֹלא ֲאֶׁשר ַלֲאנִָׁשים  (11-10, כה א שמואל) ֵהָלה:" ִמֶזה ֵאי יַָדע 

 

 .שחפרו מבארות מים שתו המצרים -דם  במכה: שקר או אמת :שאלה .9

 אמת.: תשובה

רו :מקור פ  ַריִם "וַטַח  ִביבֹת ָכל ִמצ  תֹות ַמיִם ַהי אֹר ס  תֹת יָכ לו ֹלא ִךי ִלׁש   ַהי אֹר:" ִמֵליֵמי ִלׁש 

 (24, ז שמות)

 

קֹור ָעז בו אִֹתי: "שאמר הנביא מי :שאלה  .10  "?ַחטִים ַמיִם מ 

 ירמיהו.: תשובה

ַתיִם "ִךי :מקור קֹור ָעז בו אִֹתי ַעִלי ָעָׂשה ָרעֹות ׁש  צֹב ַחטִים ַמיִם מ   ּבֹארֹת ּבֹארֹות ָלֶהם ַלח 

ָּבִרים  (13, ב ירמיהו) ":ַהָליִם ִכלויָ  ֹלא ֲאֶׁשר נִׁש 
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 ג מקבץ

 ? רענן ,פרי ,שדה: למילים המשותפת המילה מהי :שאלה .1

 עצים./ עץ: תשובה

 : מקורות

ָכל ֶאֶרץ ַהָּבָרד "וַטְַך - ַריִם ּב  ֵהָמה ֵמ׆שָדם ַּבָׄשֶדה ָךל ֲאֶׁשר ֵאת ִמצ   ַהָׄשֶדה ָךל ֵעֶׂשב ו ֵאת ו ַעד ּב 

 (25, ט שמות) ִׁשֵּבר:" ַהָׄשֶדה ו ֶאת ָךל ֵעץ דַהָּברָ  ִהָךה

נו - ָעה ַעל וֲַאֵׁשִרים וַמֵצבֹות ָּבמֹות ָלֶהם ַגם ֵהָלה "וַטִב   ַרֲענָן:" ָךל ֵעץ ו ַתַחת ג בָֹהה ָךל ִגב 

 (23, יד א מלכים)

ַׁשְך ָה׆שֶרץ ָךל ֵעין ֶאת "וַי ַכס - ִרי ָךל ו ֵאת ָה׆שֶרץ בֵעׂשֶ  ָךל ֶאת וַטֹאַכל ָה׆שֶרץ וֶַתח   ֲאֶׁשר ָהֵעץ פ 

ֵעֶׂשב ָּבֵעץ יֶֶרק ָךל נֹוַתר ו ֹלא ַהָּבָרד הֹוִתיר ָכל ַהָׄשֶדה וב  ָריִם ֶאֶרץ ּב   (15, י שמות)" :ִמצ 

 

 ?עץ על שנתלה החוטא את לקבור יש מתי :שאלה .2

 נתלה. שבו היום באותו :תשובה

יֶה :מקור ִאיׁש "ו ִכי יִה  א ב  ַפט ָמוֶתמִ  ֵחט  ָלתֹו ֹלא ָתִלין: ַעל ֵעץ אֹתֹו ו ָתִליתָ  ו הוָמת ׁש  ַעל  נִב 

ֶרםו ִךי ָקבֹור ָהֵעץ ּב  ַלת ַההוא ַּבטֹום ִתק  ַטֵלא ו ֹלא ָתלוי ֱאֹלִהים ִךי ִקל  ָך ת  ָמת   ֶאת ׅשד 

ָך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶׁשר  (23-22 כא, דברים) נֲַחָלה:" ל 

 

 ?אבנים גל תחת נקבר ובערב עץ על שנתלה ךהמל מיהו :שאלה .3

 העי. מלך :תשובה

ֶאת  וַטִֹרידו י הֹוֺׁשעַ  ִצָוה ַה׃ֶשֶמׁש וכ בֹוא ָהָעֶרב ַעד ֵעת ַעל ָהֵעץ ָתָלה ָהַעי "ו ֶאת ֶמֶלְך  :מקור

ָלתֹו ִליכו ִמן ָהֵעץ נִב   ַעד ָגדֹול ַגל ֲאָבנִים ָעָליו וַטִָקימו ָהִעיר ַׁשַער ֶאל ֶפַתח אֹוָתה וַטַׁש 

 (29 ח, יהושע) ַהֶזה:" ַהטֹום
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 איזה סוג של עצים מותר לכרות בעת מצור?: שאלה .4

 עצי סרק/עצים שאינם מניבים פירות.: תשובה

ִחית אֹתֹו הוא ַמֲאָכל ִךי ֹלא ֵעץ ֲאֶׁשר ֵתַדע ֵעץ "ַרק: מקור  ַעל ָהִעיר ָמצֹור וָבנִיתָ  ו ָכָרתָ  ַתׁש 

ָך עָֹׂשה ר ִהואֲאׁשֶ  ָחָמה ִעל  ָתה: ַעד ִמל   (20, כ דברים" )ִרד 

 

 ? אל בית צריח את באמצעותם ושרף שכמו על עצים נשא מי :שאלה .5

 אבימלך. :תשובה

מֹון ֲאִביֶמֶלְך "וַטַַעל :מקור ֺדלֹות ֲאִביֶמֶלְך וַטִַקח ֲאֶׁשר ִאתֹו ו ָכל ָהָעם הוא ַהר ַצל  יָד ֶאת ַהַקר   ֹוּב 

ִאיֶתם ָמה ֲאֶׁשר ִעלֹו ֶאל ָהָעם וַטֹאֶמר ַעל ִׁשכ מֹו וַָטֶׂשם וַטִָׄשֶאהָ  ֵעִצים ׂשֹוַכת וַטִכ רֹת  ר 

תו: ָכמֹונִי ֲעׂשו ַמֲהרו ָעִׂשיִתי כו ׂשֹוכֹה ִאיׁש ַגם ָךל ָהָעם וַטִכ ר   ֲאִביֶמֶלְך ׅשֲחֵרי וַטֵל 

ִריחַ  וַטִָׂשימו ִריחַ  ֲעֵליֶהם יתווַטַצִ  ַעל ַהצ  ֶכם ָךל ׅשנ ֵׁשי ַגם וַטָֺמתו ָּבֵאׁש ֶאת ַהצ   ִמג ַדל ׁש 

 (49-48, ט שופטים) ו ִא׃ָשה:" ִאיׁש ך ֶאֶלף

 

 . העצים על גם אלא החיים בעלי על רק לא דיבר במשליו שלמה: שקר או אמת: שאלה .6

 אמת. :תשובה

ֹלֶׁשת "וַי ַדֵּבר: מקור  ִמן ָהֶאֶרז ַעל ָהֵעִצים וַי ַדֵּבר: ו׆ָשֶלף ֲחִמ׃ָשה ִׁשירֹו וַי ִהי לָמׁשָ  ֲאָלִפים ׁש 

ָבנֹון ֲאֶׁשר ֵהָמה וַי ַדֵּבר ַּבִקיר יֵֹצא ֲאֶׁשר ָהֵאזֹוב ו ַעד ַּבכ   ו ַעל ָהֶרֶמׂש ו ַעל ָהעֹוף ַעל ַהּב 

 (13-12, ה א מלכים) ו ַעל ַהָדִגים:"

 

 ? העץ פסל את ישראל בית ניםמכ כיצד, ירמיהו הנביא פי על :שאלה .7

 .(אתה) אבי :תשובה

ָרֵאל ֵּבית הִֹביׁשו ֵךן יִָלֵצא ִךי ַגםָב "ך בֶֹׁשת :מקור ֵכיֶהם ֵהָלה יִׂש   ו כֲֹהנֵיֶהם ָׂשֵריֶהם ַמל 

ִרים: ונ ִביֵאיֶהם ָתנו) ילדתני ַאת   ו ָלֶאֶבן ַאָתה ׆שִבי ָלֵעץ אֹמ  ֹ  ֵאַלי ִךי ָפנו( י ִלד   ו ֹלא ֶרףע

ֵעת ָפנִים רו ָרָעָתם וב   (27-26, ב ירמיה) ו הֹוִׁשיֵענו:" קוָמה יֹאמ 
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 ? עצים בכריתת ביותר המיומן העם מיהובימי שלמה,  :שאלה .8

 הצידונים. :תשובה

תו ִלי ַצוֵה "ו ַעָתה :מקור ָבנֹון ֲאָרזִים ו יִכ ר  יו וֲַעָבַדי ִמן ַהכ   ֶאֵתן ֲעָבֶדיָך ַכרוׂש   ִעם ֲעָבֶדיָך יִה 

ָך תָ  ַאָתה ִךי תֹאֵמר ֲאֶׁשר ך כֹל ל   ַךִצדֹנִים:" ִלכ ָרת ֵעִצים יֵֹדעַ  ִאיׁש ָּבנו ֵאין ִךי יַָדע 

 (20, ה א מלכים)

 

ֵתי" דוד את החביאה מיכל: שקר או אמת :שאלה .9 ִפׁש   ".ָהֵעץ ּב 

 (המרגלים. את כך החביאה רחב) שקר. :תשובה

נֵם ַהָגָגה ֶהֱעָלַתם יא"ו הִ  :מקור מ  ֵתי וִַתט  ִפׁש                ַעל ַהָגג:" ָלה ָהֲעֺרכֹות ָהֵעץ ּב 

 (6, ב יהושע)

 

 "?ַעִלי י ֵמי ָהֵעץ ִכיֵמי "ִךי: שאמר הנביא מי :שאלה .10

 ישעיהו. :תשובה

נו "ֹלא :מקור עו ֹלא יֵֵׁשב ו ׅשֵחר יִב   י ֵדיֶהם וַמֲעֵׂשה ַעִלי י ֵמי ָהֵעץ ִךי ִכיֵמי  יֹאֵכל ו ׅשֵחר יִח 

ִחיָרי:" י ַבכו  (22, ס"ה ישעיה) ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 דתי-ממלכתי – הארצי החידון של השלישי לשלב שאלות -יכולתך  כפי השב

  א מקבץ

 ? רוח ,נֹדד ,מעיל: למילים משותפת מילה איזו :שאלה .1

 כנף :תשובה

 : מקורות

ִעילאֶ  וַטִכ רֹת ָדוִד "וַטָָקם - ָׁשאול ת ך נַף ַהל   (ד, כד א שמואל) ַּבָכט" ֲאֶׁשר ל 

ֵצף" ֶפה ופֶֹצה ָךנָף נֵֹדד ָהיָה "ו ֹלא - ַצפ   (יד, י ישעיהו) ומ 

ַךב -  (שמואל ב כב, יא) ַעל ַךנ ֵפי רוַח" וַטָעֹף וַטֵָרא ַעל ך רוב "וַטִר 

 

 ?ישראל אלוהי' ה כנפי תחת לחסות מי באה :שאלה .2

 רות : התשוב

ִהי ָפֳעֵלְך' ה "י ַׁשֵכם: מקור ֵתְך ות  ֺךר  ֵלָמה ַמׂש  ָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה ֵמִעם ׁש   ַלֲחסֹות ֲאֶׁשר ָּבאת יִׂש 

 (יב, ב רות. )ַתַחת ך נָָפיו"

 

 בחזון ישעיהו, למה שימשו כנפי השרפים לבד מלעופף? :שאלה .3

 לכסות פניהם/לכסות רגליהם: תשובה

ָרִפים :מקור ִדים "ׂש  ֶאָחד ך נַָפיִם ֵׁשׁש ך נַָפיִם ֵׁשׁש לֹו ִמַלַעל עֹמ  ַתיִם ל  ַתיִם ָפנָיו י ַכֶמה ִּבׁש   וִבׁש 

ַתיִם י ַכֶמה ָליו וִבׁש   (ישעיהו ו, ב) י עֹוֵפף" ַרג 

 

 עֹוד"? על מי אומר הנביא שבעתיד "ֹלא יִָךנֵף שאלה: .4

 מֹוֶריָך )יתקבל גם: ה'( תשובה:

ִצטֹון י ַעם"ךִ  מקור: ֶךה ָּבכֹו ִּבירוָׁשָלִם יֵֵׁשב ּב  נ ָך ָחנֹון ֹלא ִתב  קֹול יָח  ָעתֹו ַזֲעֶקָך ל   ָענְָך: ו נַָתן ך ָׁשמ 

ֶאת מֹוֶריָך:"  רֹאֹות ֵעינֶיָך ו ָהיו מֹוֶריָך עֹוד ו ֹלא יִָךנֵף ָלַחץ וַמיִם ָצר ֶלֶחם ֲאדֹנָי ָלֶכם

 כ(-)ישעיהו ל, יט
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ָךמי נשא :שאלה .5 רֹׂש יֲַאֶבר נֵץ ל: "ֲהִמִּבינָת  ֵתיָמן"? ך נָָפו יִפ   ל 

  איוב :תשובה

ָך :מקור רֹׂש יֲַאֶבר נֵץ "ֲהִמִּבינָת  ֵתיָמן" ך נָָפו יִפ   (כו, לט איוב) ל 

 

 .גדי עין במדבר במערה שאול של מעילו כנף את כרת דוד: שקר או אמת :שאלה .6

 אמת :תשובה

ִתים ֵמׅשֲחֵרי ָׁשאול בׁשָ  ַךֲאֶׁשר "וַי ִהי :מקור ִלׁש  ַּבר ָדוִד ִהםֵה ֵלאמֹר לֹו וַטִַגדו פ  ִמד   [...ֶגִדי ] ֵעין ּב 

ָהֵסְך ָׁשאול וַטָבֹא ָליו ל  ך ֵתי וֲַאנָָׁשיו ו ָדוִד ֶאת ַרג  יַר  ָעָרה ּב  ִבים ] ַהל   וַטִכ רֹת ָדוִד [ וַטָָקם...יֹׁש 

ִעיל ָׁשאולֲאֶׁשר  ֶאת ך נַף ַהל   (ד-א, כד א שמואל) ַּבָכט" ל 

 

ֹלא ך נָָפיו ֺמחֹות "ו ָהיָה על מי נאמר :שאלה .7 צ ָך ִעָלנו מ   ?"ֵאל רַֹחב ׅשר 

 על )מלך( אשור  :תשובה

ו ֶאת  ַא׃שור ֶאת ֶמֶלְך ו ָהַרִּבים ָהֲעצוִמים ַהםָָהר ֶאת ֵמי ֲעֵליֶהם ַמֲעֶלה ֲאדֹנָי ִהםֵה "ו ָלֵכן :מקור

ַעד  ו ָעַבר ָׁשַטף ִּביהוָדה ַעל ָךל ג דֹוָתיו: ו ָחַלף ו ָהַלְך ַעל ָךל ֲאִפיָקיו ו ָעָלה ל ך בֹודֹוךָ 

ֹלא ך נָָפיו ֺמחֹות ו ָהיָה יִַגיעַ  ַצָואר צ ָך מ   . ֵאל" ִעָלנו רַֹחב ׅשר 

 (ח-ז,ח ישעיהו)

 

 ? דש שלמהבמק הכרוב כנפי הקצוות של שני בין היה המרחק מהו :שאלה .8

 אמות עשר :תשובה

 ַאלֹות ֶעֶׂשר ַה׃ֵשנִית ַהך רוב ך נַף ַאלֹות ו ָחֵמׁש ָהֶאָחת ַהך רוב ך נַף ַאלֹות "ו ָחֵמׁש :מקור

צֹות צֹות ך נָָפיו ִמק   (כד, ו א מלכים) ך נָָפיו" ו ַעד ק 
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 ֶפה ופֶֹצה ָךנָף נֵֹדד ָהיָה "ֹלא אמת או שקר: מלך בבל מתפאר שבכיבושיו :שאלה .9

ֵצף". ַצפ   ומ 

 (מלך אשור מתפאר בכך) שקר :תשובה

ָצא :מקור ֵחיל יִָדי ַכֵקן "וִַתמ  ִתי ֲאנִי ָךל ָה׆שֶרץ ֲעֺזבֹות ֵּביִצים ו ֶכֱאסֹף ָהַעִלים  ל   ָהיָה ו ֹלא ׆שָספ 

ֵצף:" )ישעיהו י, יד( ֶפה ופֶֹצה ָךנָף נֵֹדד ַצפ   ומ 

 

צ או ִּבכ נַָפיְִך ַגם: "ניבא מי :שאלה .10 ׁשֹות ַדם נִמ  יֹונִים נַפ   "?נ ִקטִים ֶאב 

 ירמיהו :תשובה

צ או ִּבכ נַָפיְִך "ַגם :מקור ׁשֹות ַדם נִמ  יֹונִים נַפ  ֶתֶרת נ ִקטִים ֶאב  ָצאִתים ֹלא ַבַלח  ַעל ָךל  ִךי מ 

 (לד, ב ירמיהו) ֵאֶכה"
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 ב מקבץ

ר ,טל: למילים תפתמשו מילה איזו: שאלה .1 עַׁ  ?רוכב ,שַׁ

 שמים: תשובה

 : מקורות

ָך - ַמםֵי ַה׃ָשַמיִם ִמַחל ָהֱאֹלִהים "ו יִֶתן ל   (כח, כז בראשית) ו ִתירֹׁש" ָדָגן ו רֹב ָה׆שֶרץ וִמׁש 

. ׃ָשָמיִם,הַ  ַׁשַער ו ֶזה ֱאֹלִהים ִאם ֵּבית ִךי ֶזה ֵאין ַהֶזה ַהָלקֹום ַמה םֹוָרא וַטֹאַמר "וַטִיָרא -

 (יז, כח בראשית)

ֶעז ֶרָך ָׁשַמיִם רֵֹכב י ֺׁשרון ָךֵאל "ֵאין - ַגֲאוָתֹו ּב  ָחִקים" וב   (כו, לג דברים) ׁש 

 

 "? ָה׆שֶרץ וֵבין ַה׃ָשַמיִם מי מצא את מותו "ֵּבין :שאלה .2

 אבשלום :תשובה

ָׁשלֹום :מקור  רֹאׁשֹו וַטֱֶחַזק ַהג דֹוָלה ָהֵאָלה ׂשֹוֶבְך ַתַחת ַהֶפֶרד וַטָבֹא ַעל ַהֶפֶרד רֵֹכב "ו ׅשב 

ָתיו ו ַהֶפֶרד ָה׆שֶרץ וֵבין ַה׃ָשַמיִם ֵּבין וַטַֺתן ָבֵאָלה  (ט, יח ב שמואל) ".ָעָבר ֲאֶׁשר ַתח 

 

ֺבׁשֹו וֲַעָרֶפל ֲחֺתָכתֹו."שאלה .3 ׂשוִמי ָענָן ל   : על מי אומר ה' "ּב 

 על הים תשובה:

ֺבׁשֹו וֲַעָרֶפל ֲחֺתָכתֹו:"        "וַטֶָסְך ּבִ  מקור: ׂשוִמי ָענָן ל  ִגיחֹו ֵמֶרֶחם יֵֵצא: ּב  ָלַתיִם יָם ּב   ד 

 (9-8)איוב לח, 

 

  מי ראה את כל צבא השמים עומד על ה'? :שאלה .4

 אמיכיהו בן ימל :תשובה

ַמע ָלֵכן "וַטֹאֶמר :מקור ַבר ה' ׁש  אֹו יֵֹׁשב ֶאת ה' ָרִאיִתי ד         ָעָליו עֵֹמד ַה׃ָשַמיִם ל צ ָבאו כָ  ַעל ִךס 

מֹאלֹו ִמיִמינֹו  (מלכים א כב, יט) ".וִמׄש 
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ָחק ַּב׃ָשַמיִם יֹוֵׁשב" מי על, תהלים פי על :שאלה .5  "? יִׂש 

 רוזנים/ארץ מלכי/לאומים/גוים :תשובה

ֺאִלים גֹויִם ָרג ׁשו "ָלָלה :מקור גו ִריק ול  יַצ בו יֶה  ֵכי יִת  דו יַָחד ו רֹוז נִים ֶאֶרץ ַמל  ו ַעל ' ַעל ה נֹוס 

ִׁשיחֹו ָקה. מ  רֹוֵתימֹו נ נַת  ִליָכה ֶאת מֹוס  ָחק ַּב׃ָשַמיִם יֹוֵׁשב. ֲעבֵֹתימֹו ִמֶלםו ו נַׁש   ֲאדֹנָי יִׂש 

ַעג ָלמֹו"  (ד-א, ב תהלים) יִל 

 

 ׃ָשַמיִם" עד מקדה. ִמן הַ  ג דֹלֹות האמורי 'ֲאָבנִים על השליך' ה: שקר או אמת :שאלה .6

 שקר )עד עזקה( :תשובה

נָֺסם "וַי ִהי :מקור נֵי ּב  ָרֵאל ִמפ  מֹוַרד ֵהם יִׂש  ִליְך' וַה ֵּבית חֹורֹן ּב  ִמן  ג דֹלֹות ֲאָבנִים ֲעֵליֶהם ִהׁש 

 (יא, י יהושע) ַעד ֲעזֵָקה" ַה׃ָשַמיִם

 

 ?"י ָסָדה ַעל ֶאֶרץ וֲַאֺגָדתֹו ָתוַמֲעלֹו ַב׃ָשַמיִם ַהּבֹונֶה': "ה בדברי מי מתואר :שאלה .7

 עמוס: תשובה

ֵמי ַהטָם ַהקֵֹרא י ָסָדה ַעל ֶאֶרץ וֲַאֺגָדתֹו ַמֲעלֹוָתו ַב׃ָשַמיִם ַהּבֹונֶה": מקור ֵכם ל  פ  נֵי וַטִׁש   ַעל פ 

מֹו"' ה ָה׆שֶרץ  (ו, ט עמוס) ׁש 

 

 ִהִגיַע"?  ַל׃ָשַמיִם מי ניבא על הרג בזעף "ַעד שאלה: .8

 דדוע תשובה:

מֹו עֵֹדד ַלה' נִָביא ָהיָה "ו ָׁשם מקור: נֵי וַטֵֵצא ׁש  רֹון ַהָּבא ַהָצָבא ִלפ  ׁשֹמ   ִהםֵה ָלֶהם וַטֹאֶמר ל 

ֶכם נ ָתנָם י הוָדה-ַעל ֲאבֹוֵתיֶכם-ֱאֹלֵהי י הוָה ַּבֲחַמת יֶד  גו ּב  ַזַעף ָבם-וַַתַהר  ִהִגיַע:"  ַל׃ָשַמיִם ַעד ּב 

 ים ב כ"ח, ט()דברי הימ
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 ַה׃ָשַמיִם".  יצחק ברך את יעקב ואת עשיו שיהיה להם "ַחל: שקר או אמת :שאלה .9

 אמת: תשובה

  :מקורות

ָך יעקב: - ַמםֵי ַה׃ָשַמיִם ִמַחל ָהֱאֹלִהים "ו יִֶתן ל   ו ִתירֹׁש:"      ָדָגן ו רֹב ָה׆שֶרץ וִמׁש 

 (28)בראשית כז, 

ַמםֵי ִהםֵה  ֵאָליו וַטֹאֶמר ִביו׆ש יִצ ָחק "וַטַַען עשו: - יֶה ָה׆שֶרץ ִמׁש  ֵמָעל:"  ַה׃ָשַמיִם וִמַחל מֹוָׁשֶבָך יִה 

 (39)בראשית כ"ז, 

 

או" מדוע לפי הנביא :שאלה .10  "?ִמָחל ָׁשַמיִם ָךל 

 נבנה לא' ה כי בית: תשובה

ֵּבה "ָפנֹה מקור: ָעט ו ִהםֵה ֶאל ַהר  ִתיו   ַהַּביִת וֲַהֵבאֶתם ִלמ   צ ָבאֹות יַַען ה' נ ֺאם ֶמה יַַען בֹו נַָפח 

ֵביתֹו ִאיׁש ָרִצים ו ַאֶתם ָחֵרב ֲאֶׁשר הוא ֵּביִתי או ֲעֵליֶכם ַעל ֵךן ל   ו ָה׆שֶרץ ִמָחל ָׁשַמיִם ָךל 

 (י-ט, א חגי) ,.י בוָלה ָךל ׆שה
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 ג מקבץ

 ? וברית, קריה, ישרמשותפת ל:  מילה איזו :שאלה .1

 ספר: תשובה

 : מקורות

           ַהטָָׁשר" ַעל ֵסֶפר כ תוָבה ֲהֹלא ִהיא אֹי ָביו גֹוי ַעד יִקֹם ָעָמד ו יֵָרחַ  ַה׃ֶשֶמׁש "וַטִדֹם -

 (יג, י יהושע)

יַת ֵסֶפר ֲאֶׁשר יֶַךה ָךֵלב "וַטֹאֶמר - ָכָדה ֶאת ִקר  ִא׃ָשה" ִבִתי ֶאת ַעכ ָסה לֹו ו נַָתִתי ול   . ל 

 (יב, א שופטים)

ִרית ֵסֶפר "וַטִַקח - ָרא ַהּב  ׆שז נֵי וַטִק   (שמות כד, ז) ".ָהָעם ּב 

 

 ? ַּבֵמֶפר' 'זִָךרֹון נכתב מה :שאלה .2

 עמלק מחיית :תשובה

׆שז נֵי ו ִׂשים ַּבֵמֶפר זִָךרֹון זֹאת ך תֹב ֶאל מֶֹׁשה' ה "וַטֹאֶמר :מקור ֶחה ִךי ָמחֹה  י הֹוֺׁשעַ  ּב  ת אֶ  ֶאמ 

 (יד, יז שמות) ".ַה׃ָשָמיִם ִמַתַחת ֲעָמֵלק זֵֶכר

 

 ?צבאו שר עם ישראל מלך אל ספר שלח מי :שאלה .3

 ארם מלך :תשובה

ָחה ֶלְך ּבֹא ֶמֶלְך ֲאָרם "וַטֹאֶמר : מקור ל  ָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך ֵסֶפר ו ֶאׁש  יָדֹו וַטִַקח וַטֵֶלְך יִׂש  ִךך ֵרי  ֶעֶׂשר ּב 

ָגִדים ֲחִליפֹות ו ֶעֶׂשר ָזָהב ֲאָלִפים ו ֵׁשֶׁשת ֶכֶסף  (ה, ה ב מלכים) ".ּב 
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נָה ֵסֶפר היכן ציווה ה' לשמור "ֵאת: שאלה .4  ַהֶזה" ? ַהִלק 

 בכלי חרש )יתקבל גם: אצל ברוך( תשובה:

ָרֵאל ֱאֹלֵהי צ ָבאֹות' ה "ךֹה ׆שַמר :מקור ָפִרים ָלקֹוחַ  יִׂש  נָהַהלִ  ֵסֶפר ֵאת ָהֵאֶכה ֶאת ַהמ   ַהֶזה ק 

ִלי ָחֶרׂש ונ ַתָתם ַהֶזה ַהָגלוי ֵסֶפר ו ֵאת ֶהָחתום ו ֵאת ַמַען ִּבכ  דו ל  ַרִּבים:"  יִָמים יַַעמ 

 (טו -ירמיהו לב, יד)

 ?רבשקה ששלח הספרים את מה עשה חזקיהו לאחר שקרא: שאלה .5

 )יתקבל גם: העלה לבית ה'( 'ה לפני פרש :תשובה

ָפִרים ז ִקטָהוחִ  וַטִַקח" מקור: ׆שִכים ִמטַד ֶאת ַהמ  ָרֵאם ַהַלל  ֵׂשהו' ה ֵּבית וַטַַעל וַטִק  ר   ִחז ִקטָהו וַטִפ 

נֵי  (יד, יט ב מלכים) "'.ה ִלפ 

 

  .'ה מלחמות ספר על כתובים בגבעון והירח השמש עצירת: שקר או אמת: שאלה .6

 (הישר ספר הם כתובים על) שקר :תשובה

ֹ : מקור   ַהטָָׁשר" ַעל ֵסֶפר כ תוָבה אֹי ָביו ֲהֹלא ִהיא גֹוי ַעד יִקֹם ָעָמד ו יֵָרחַ  ַה׃ֶשֶמׁש ם"וַטִד

 (יג, י יהושע)

 

ֵרי ֵסֶפר" ההוא' 'ביום ישמעו מי, ישעיהו פי על: שאלה .7  "?ִדב 

ִׁשים :תשובה   ַהֵחר 

עו: מקור ִׁשים ַבטֹום ַההוא "ו ָׁשמ  ֵרי ֵסֶפר ַהֵחר  ֶאינָה" ִעו ִרים ֵעינֵי וֵמחֶֹׁשְך אֶֹפלומֵ  ִדב    ִתר 

 (יח, כט ישעיהו)

 

 ? הצום בימי שיבת ציון ביום' ה תורת בספר ישראל קראו זמן כמה :שאלה .8

 היום )יתקבל גם: עד הצהריים( רביעית :תשובה

ָדם "וַטָקומו :מקור או ַעל ָעמ  ר  ֵסֶפר וַטִק  ִבִעית ֱאֹלֵהיֶהם' ה תֹוַרת ּב   ַהטֹום" ר 

 (ג, ט נחמיה)
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 ספר התורה את עזרא כשפתח והשתחוו קדו העם: שקר או אמת :שאלה .9

 )הם עמדו( שקר :תשובה

ַתח :מקור ֵעינֵי ַהֵמֶפר ֶעז ָרא "וַטִפ  חֹו ָהיָה ָךל ָהָעם ִךי ֵמַעל ָכל ָהָעם ל  דו וכ ִפת   ".ָכל ָהָעם ָעמ 

 ( ה, ח נחמיה)

 

נֵי : מה כתב שמואל בספרשאלה  .10  "?'ה שהונח " ִלפ 

 את משפט המלוכה תשובה:

מוֵאל "וַי ַדֵּבר :מקור ַפט ֶאל ָהָעם ֵאת ׁש  ֺלָכה ִמׁש  נֵי וַטַםַח ַּבֵמֶפר וַטִכ תֹב ַהל   " 'ה ִלפ 

 )שמואל א י כה(

 

 

 

 

 


