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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 
שאחד התנאים לנצחיותה ועצמאותה של מדינת ישראל הינו באחיזתנו האיתנה בסוד ספר 

 התנ"ך, כפי שמתבטא בפסקה הראשונה של מגילת העצמאות.  –הספרים 
 

שנות  0222י ביותר שהעם היהודי חולל לעצמו לאחר יום העצמאות מבטא את האירוע המשמעות
 גלות, ההגשמה הגדולה של חירות עמנו בארץ ישראל והקמת מדינת ישראל היא מדינת היהודים.

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

תורת האדם, ויכולתו לבחור ולחרוג  המסע אל  סוד התנ"ך הינו מסע כפול, מצד אחד אל גילוי
חברתי בעל זהות, שצלם האל מתגלה בו -מטבעו החייתי של "אדם לאדם זאב", לייצור מוסרי

בחירותו ובהופעתו בעולם. ומצד שני, אל "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר 
ל. הבשורה אל הציווי להקים חברת מופת שתשמש כאור לגויים בארץ ישרא –אראך" 

האוניברסלית של התנ"ך לא באה לעמעם את שונות הלאומים, אלא לדרוש מהלאום הישראלי 
 להיות מופת ואור בעולם.  

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

מפריאליסטית אחת האדם כיחידה בעלת זהות אחת, דוגמת רעיון מגדל בבל, בה רוח אנושית אי
שולטת בעולם, לבין תפיסת התנ"ך המבקשת הופעת זהות אנושית עמוקה שבה יש מקום לעמים 

 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 
ל את עמנו לארץ יעודה בה עליו לשמש מופת לחיים מדיניים מעין אלו. התנ"ך יוצק התנ"כי  מובי

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

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

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

 ישראל. 
 

הנצחית הבונה את האומה הישראלית  לימדו ברצינות, חברו את כלל הסובבים אתכם לרוח
 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  05ניתן לצבור עד במבחן מוקדם זה  .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-: בשלב זה יוצגו סרטונים. לאחר כל סרטון יוצגו שאלות לשלב א .4

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

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

 מחזור השאלות הזה, ֵירדו כל המתמודדים מן הבמה.

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

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

 בצת נבחרה. מסמלת נושא מסוים, שייחשף רק לאחר שהמש

שניות. כל תשובה נכונה  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  7שלב 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-זכה את המתמודד/ת בנכונה ת

 נקודות. 

 בניקוד הגבוה ביותר, יעלו לשלב הארצי. ּוּכזְ שלושת המתמודדים שיִ  .15
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אם יותר משלושה מתמודדים ישיגו ניקוד זהה, יציג המנחה שאלות בעל פה למתמודדים, עד  .11

 שתושג הכרעה. 

 

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

 

 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

 שני הנבחנים שאלות נוספות, עד להכרעה ביניהם. לּואֲ ישָ ניקוד זהה למקום הראשון, יִ 

 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 
 דתיים-לבתי הספר הממלכתיים

 
 
 

 ז החידוןכמר
 שלמה ונטורה

 
 

 השאלות חברמ
 אביעד שלמה מוריה

 
 

 הוועדה הארצית
 מרים בלומנטל, תמר סלהוב, רחל בורובסקי, אסתר גרוסברג, 

 דוד מישקין, אלחנן בלוך
 
 

 
 
 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות©
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 בכתב  מחוזיחידון 
 דתיים-הספר הממלכתיים לבתי

 

 
 ____________שם: __________ה

 _כיתה: ____________________

 ____________בית הספר: ______שם 

 דקות 54זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____

 
 

 :חומר הלימוד לחידון
 

 נ-פרקים יב :בראשית

 לד-כד, לא-פרקים א :שמות

 כה פרקים יט, כג, כד, :ויקרא

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י :במדבר

 לד-כז, כט-פרקים כ :דברים

 כד-יא, יד, כב-פרקים א יהושע:

 כל הספר שופטים:

 כל הספר רות:

 כל הספר :שמואל א

 כל הספר :שמואל ב

 כל הספר :מלכים א

 כל הספר מלכים ב:

 סו-לה, ס-יב, כה-פרקים אישעיה: 

 לג-כג, ל-ב, יא-אפרקים ירמיה: 

 רכל הספ יונה:

 

 

 !בהצלחה
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 שאלות 52בחידון 

 אפשריות.תשובות הארבע הבין  הנכונה ביותר התשובה בכל שאלה הקיפו את

 

להגירה קדחתנית של מחפשי זהב לארצות שבהן  11-. "הבהלה לזהב" הוא כינוי מהמאה ה1

 מחצבים של זהב.  

שלמה  קיבללא מהמקומות הבאים  האיזמגם המלך שלמה דאג לייבא ולקבל זהב מארצות רבות. 

 זהב? 

 א. מצרים

 ב. אופיר

 ג. תרשיש 

 ד. שבא

 

מי על . בימי קדם תחום הרפואה לא היה מהמתקדמים, והרבה מחלות היו מובילות למוות. 2

 מת לאחר שחש בראשו?מסופר כי מהבאים 

 ובת שבע א. בנם הראשון של דוד

 שה השונמיתיב. בן הא

 בן ירבעם הג. אבי

  שה מצרפתיד. בן הא

 

ומקונן על תופעות שליליות בקרב העם. אחת מהן היא התביעה להוכחת  "הוי". הנביא ישעיהו זועק 3

 ת?איך מכנה הנביא את האומרים זא". דבר ה' על ידי קיום דבריו: "יְַמֵהר יִָחיָשה ַמֲעֵשהּו ְלַמַען נְִרֶאה

 א. משכי העון בחבלי השוא 

 טוב-רע ולרע-ב. האומרים לטוב

 ג. חכמים בעיניהם

 ד. בנים סוררים

 

 ."צֹאן ַתַחת ַהֶשה ֲחִמָשה ָבָקר יְַשֵלם ַתַחת ַהשֹור וְַאְרַבע ֶשה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ִאיש שֹור אֹו ִכי יְִגנֹב. "5

 פניו?בזה במקרה שהובא  על פי דיןאיזה שופט פסק 

 שלמהא. 

 ב. שמואל

 ג. דוד

 ד. אחאב
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עתיד לבוא על ארץ מצרים למשך שבע רעב . יוסף מפרש את חלומו של המלך פרעה ואומר ש4

 שנים?  שבעימשך ישנים. איזה נביא, בסיפור אחר, ניבא רעב ש

 גדא. 

 ב. אליהו

 ג. אלישע

 ישעיהוד. 

 

יתה טקטיקה מוכרת שמטרתה להקיף את האויב ולהילחם בו במלחמה, חלוקה ל"ראשים" הי. 6

 בכמה חזיתות. מיהו המנהיג שחילק את מחנהו ל"ארבעה ראשים"?

 א. גדעון

 ב. אבימלך

 ג. שאול

 ד. המשחית ממחנה פלשתים

 

על כך. איזו לו תה מחווה שמטרתה להכיר בסיועו במלחמה ולהודות י. החרמת עיר כבושה לה' הי7

 ?ישראל שנדרו פי נדרעל חרמה ועיר ה

 א. יריחו

 ב. צפת

 ג. יעזר

 ד. ערד

 

 . מלאך ה' שנגלה לגדעון, בא וישב תחת האלה. למי עוד נגלה מלאך ה' תחת עץ?8

 א. הגר

 ב. אליהו

 ג. אשת מנוח

 הים מיהודהוד. איש האל

 

  בני דן על אף הגזילה?מלרדוף אחר  בעדו עצרמה ראה מיכה ש .1

 א. שהם מרי נפש

 חזקים ממנוב. שהם 

 ג. שהנער הלך עמם מרצון

 וטף נשים ִאתםד. שיש 
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יְִשָרֵאל ִמְפנֵי ִמְדיָן ָעשּו ָלֶהם  ִמְדיָן ַעל ה הציקו מדין לישראל נאמר: "וַָתָעז יַדמהלכבש. על התקופה 11

 דֹות".ַהְמצָ  ַהְמָערֹות וְֶאת ַהִמנְָהרֹות ֲאֶשר ֶבָהִרים וְֶאת ְבנֵי יְִשָרֵאל ֶאת

 ?, של הסתתרות במערות מפני אויבבאיזו תקופה מתואר מצב דומה

  , מול האיום הפלשתישאולשמואל וא. בתקופת 

 , מול האיום הארמי ב. בתקופת חזאל ובנו

  מול האיום האשוריחזקיה, ג. בתקופת 

 , בשל הפחד מהבבליםד. לאחר החורבן

 

ח בשני יצלכממי עוד מתואר  ֲאנִָשים וַתּוָכל". וְִעם אלוקים ָשִריָת ִעם . יעקב נקרא ישראל "ִכי11

 ?"ֲאנִָשים ִעם וְַגם ה' ַגם ִעם: "מישורים אלו

 א. יוסף

 ב. שמואל

 ג. שאול

 ד. דוד

 

 שארו?יאיזו מכה הסכים פרעה לשלח את העם בתנאי שהצאן והבקר ילאחר . 12

 א. ערוב

 ב. ברד

 ג. ארבה

 ד. חושך

 

 ?נשיאכ ָעְכָרן-ֶבן ַפְגִעיֵאלבאיזה שבט כיהן . 13

 א. אשר

 ב. נפתלי

 ג. דן

 ד. בנימין

 

העיר סוכות. על  שריעם זבח וצלמנע, הוא מבקש מנער לכתוב לו את שמות  . כאשר גדעון חוזר15

 "?נַַער יְִכְתֵבםאיזו ממלכה מנבא הנביא שצבאה יתמעט כל כך ש"

 א. יהודה

 ב. ישראל

 ג. ארם

 אשורד. 
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 יְִצַלח ְביָָמיו"? ָהִאיש ַהֶזה ֲעִריִרי ֶגֶבר ֹלא . על מי אומר הנביא ירמיהו בשם ה': "ִכְתבּו ֶאת14

 א. שלם בן יאשיהו

 ב. יהויקים בן יאשיהו

 בן יהויקים ָכנְיָהּוג. 

 ד. צדקיהו בן יאשיהו

 

ה. באיזה מהסיפורים הבאים ומסמלת התאנה עושר ושלו" ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו וְַתַחת ְתֵאנָתֹו. בביטוי "16

 מעץ התאנה? מרכיבלא נעשה שימוש ב

 חטא אדם וחוהבסיפור א. 

 חטא המרגליםבסיפור ב. 

 י חזקיהולֵ חֹובסיפור ג. 

 מי מרהבסיפור ד. 

 

של טל הנופל על  משתמש בדימוימי  ישנם דימויים רבים ומגוונים שנועדו לתאר קרבות גדולים. .17

  ?האדמה כדי לתאר קרב

 דבורהא. 

 ב. ירמיהו 

 ג. ישעיהו

 חושיד. 

 

 ?ְבָשוֵה ִקְריָָתיִםתו כדרלעומר והמלכים אשר אִ  ואיזה עם הכ. 18

 א. רפאים

 ב. חורי

 ג. זוזים

 אימיםהד. 

 

 חזר בית מבתי החצרים לאדם שמכר אותו?מוכיצד  .11

 בכסף גאליא. י

 ב. יצא ביובל

 הראשונה בלבדגאל בשנה יג. י

 ב' תשובה א' או תשובהד. 
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ָחְלקּו -ֲאֶשר ֹלאכתוב את גבולות הנחלות כדי לחלק נחלה לשבעת השבטים ". כמה אנשים נשלחו ל21

 "?נֲַחָלָתם-ֶאת

 ועשרה לאלף א. אחד לשבט

 ב. עשר למאה ומאה לאלף ואלף לרבבה

 ג. שלושה לשבט

 ד. עשרה לשבט

 

  השם המתאים:כתבו את  ?. מי המלך12-42

 : _______ֲעָדיָה ִמָבְצַקת-יְִדיָדה ַבתתה י. אמו הי21

 כר כסף למלך נכרי: ________י. נתן אלף כ22

 : ________פנואל. בנה את 23

 : ________"ְלֵבית יִָששָכרמיוחס ". 25

 . סירב לקבל אות מאת ה': _________24
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 תשע"ג - הממ"דהחידון המחוזי לבתי הספר 

 מקור פסוק תשובה שאלה

 [...] ֵשַמע ְשֹלמֹה ְשָבא שַֹמַעת ֶאת ּוַמְלַכת - שבא מצרים - א 1

 וַָתבֹא יְרּוָשַלְָמה ]...[ ְגַמִלים נְֹשִאים ְבָשִמים וְָזָהב

:]...[ 

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

 ]...[: ָתבֹוא ֳאנִי ַתְרִשיש נְֹשֵאת ָזָהב]...[  – תרשיש

; ב-אמלכים א י, 

 כב; יא

שה יבן הא - ב 2

 השונמית

ַהנַַער ָשֵאהּו  ָאִביו רֹאִשי רֹאִשי וַיֹאֶמר ֶאל וַיֹאֶמר ֶאל

 :ִאמֹו ֶאל

 מלכים ב ד, יט

משכי העון  - א 3

 בחבלי השוא

ְבַחְבֵלי ַהָשוְא וְַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה  ןהֹוי מְֹשֵכי ֶהָעו ֹ

ָהאְֹמִרים יְַמֵהר יִָחיָשה ַמֲעֵשהּו ְלַמַען נְִרֶאה  :ַחָטָאה

 :וְִתְקַרב וְָתבֹוָאה ֲעַצת ְקדֹוש יְִשָרֵאל וְנֵָדָעה

 יט-ישעיהו ה, יח

 דוד - ג 5

 

 ו שמואל ב יב, ]...[: ַהִכְבָשה יְַשֵלם ַאְרַבְעָתיִם וְֶאת

ְבנָּה ֵלאמֹר  ֶהֱחיָה ֶאת ָהִאָשה ֲאֶשר וֱֶאִליָשע ִדֶבר ֶאל אלישע -ג  4

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

 :ֶשַבע ָשנִים

 א מלכים ב ח,

 וַיֶֶאְרבּו ַעלִעמֹו ָליְָלה  ָהָעם ֲאֶשר וַיָָקם ֲאִביֶמֶלְך וְָכל אבימלך - ב 6

 :ְשֶכם ַאְרָבָעה ָראִשים

 שופטים ט, לד

 

ָהָעם  נָתֹן ִתֵתן ֶאת וַיֹאַמר ִאםה' וַיִַדר יְִשָרֵאל נֶֶדר לַ  ערד -ד  7

 :ָעֵריֶהם וְַהֲחַרְמִתי ֶאת ַהֶזה ְביִָדי

 במדבר כא, ב

ֶזה ַמְלָאְך נֵֹגַע  וְִהנֵהוַיְִשַכב וַיִיַשן ַתַחת רֶֹתם ֶאָחד  אליהו - ב 8

 :בֹו וַיֹאֶמר לֹו קּום ֱאכֹול

 מלכים א יט, ה

שהם חזקים  - ב 1

 ממנו

ֲחזִָקים ֵהָמה  ָדן ְלַדְרָכם וַיְַרא ִמיָכה ִכי וַיְֵלכּו ְבנֵי

 :ֵביתֹו ִמֶמנּו וַיִֶפן וַיָָשב ֶאל

 כו ,שופטים יח

בתקופת  - א 11

 ,שאולשמואל ו

מול האיום 

 הפלשתי

לֹו ִכי נִַגש ָהָעם וַיְִתַחְבאּו  וְִאיש יְִשָרֵאל ָראּו ִכי ַצר

ָהָעם ַבְמָערֹות ּוַבֲחוִָחים ּוַבְסָלִעים ּוַבְצִרִחים 

 :ּוַבבֹרֹות

 שמואל א יג, ו

 וְַגם ִעם ה' וְַהנַַער ְשמּוֵאל הֵֹלְך וְָגֵדל וָטֹוב  ַגם ִעם שמואל - ב 11

 :ֲאנִָשים

 שמואל א ב, כו

 ֶאֶרץ ִמְצַריִם ְשֹלֶשת יִָמים ֲאֵפָלה ְבָכל וַיְִהי חֶֹשְך]...[  חושך - ד 12

 ה' מֶֹשה וַיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת וַיְִקָרא ַפְרעֹה ֶאל[ ...]

 ]...[: ַרק צֹאנְֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻצג

 כד-שמות י, כב

 במדבר י, כו :ָעְכָרן-ְצָבא ַמֵטה ְבנֵי ָאֵשר ַפְגִעיֵאל ֶבן וְַעל אשר - א 13
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 ישעיהו י, יט :ּוְשָאר ֵעץ יְַערֹו ִמְסָפר יְִהיּו וְנַַער יְִכְתֵבם אשור - ד 15

בן  ָכנְיָהּו - ג 14

 יהויקים

 ָהִאיש ַהֶזה ֲעִריִרי ֶגֶבר ֹלא ִכְתבּו ֶאת ה'כֹה ָאַמר 

ִכֵסא  ְביָָמיו ִכי ֹלא יְִצַלח ִמַזְרעֹו ִאיש יֵֹשב ַעליְִצַלח 

 :ָדוִד ּומֵֹשל עֹוד ִביהּוָדה

 ירמיהו כב, ל

מי בסיפור  - ד 16

 מרה

וַיְִתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאנָה וַיֲַעשּו ]...[  – חטא אדם וחוה

 :ָלֶהם ֲחגֹרֹת

נַַחל ֶאְשכֹל וַיְִכְרתּו ִמָשם  ַעדוַיָבֹאּו  - חטא המרגלים

ְזמֹוָרה וְֶאְשכֹול ֲענִָבים ֶאָחד וַיִָשֻאהּו ַבמֹוט ִבְשנָיִם 

 :ַהְתֵאנִים ָהִרמֹנִים ּוִמן ּוִמן

וַיֹאֶמר יְַשְעיָהּו ְקחּו ְדֶבֶלת ְתֵאנִים  - וחזקיה חֹוֵלי

 :יַהְשִחין וַיֶחִ  וַיְִקחּו וַיִָשימּו ַעל

 

 בראשית ג, ז

 

 במדבר יג, כג

 

 

 מלכים ב כ, ז

ּוָבאנּו ֵאָליו באחת )ְבַאַחד( ַהְמקֹומֹת ֲאֶשר נְִמָצא  חושי - ד 17

 ָהֲאָדָמה וְֹלא ָשם וְנְַחנּו ָעָליו ַכֲאֶשר יִפֹל ַהַטל ַעל

 :ֶאָחד ִאתֹו ַגם ָהֲאנִָשים ֲאֶשר נֹוַתר בֹו ּוְבָכל

 שמואל ב יז, יב

ּוְבַאְרַבע ֶעְשֵרה ָשנָה ָבא ְכָדְרָלעֶֹמר וְַהְמָלִכים ֲאֶשר  האימים - ד 18

ַהזּוִזים  ְרָפִאים ְבַעְשְתרֹת ַקְרנַיִם וְֶאת ִאתֹו וַיַכּו ֶאת

 :ְבָהם וְֵאת ָהֵאיִמים ְבָשוֵה ִקְריָָתיִם

 בראשית יד, ה

תשובה א' או   – ד 11

  תשובה ב'

ְשֵדה  ַעל ָלֶהם חָֹמה ָסִביב ַהֲחֵצִרים ֲאֶשר ֵאיןּוָבֵתי 

 :לֹו ּוַביֵֹבל יֵֵצא ָהָאֶרץ יֵָחֵשב ְגֻאָלה ִתְהיֶה

 ויקרא כה, לא

ָהבּו ָלֶכם ְשֹלָשה ֲאנִָשים ַלָשֶבט וְֶאְשָלֵחם וְיָֻקמּו  שלושה לשבט - ג 21

ְלִפי נֲַחָלָתם וְיָבֹאּו וְיְִתַהְלכּו ָבָאֶרץ וְיְִכְתבּו אֹוָתּה 

 :ֵאָלי

 יהושע יח, ד

ְשמֹנֶה ָשנָה יֹאִשיָהּו ְבָמְלכֹו ּוְשֹלִשים וְַאַחת ָשנָה  ֶבן יאשיהו 21

 :ֲעָדיָה ִמָבְצַקת-ָמַלְך ִבירּוָשָלִם וְֵשם ִאמֹו יְִדיָדה ַבת

 מלכים ב כב, א

ָהָאֶרץ וַיִֵתן ְמנֵַחם ְלפּול ֶאֶלף  ַאשּור ַעל ָבא פּול ֶמֶלְך מנחם בן גדי 22

 :ִלְהיֹות יָָדיו ִאתֹו ְלַהֲחִזיק ַהַמְמָלָכה ְביָדֹו ָכֶסף ִכַכר

 מלכים ב טו, יט

יֵֶשב ָבּה וַיֵֵצא וַ  ְשֶכם ְבַהר ֶאְפַריִם ָעם ֶאתוַיִֶבן יָָרבְ  ירבעם 23

 :ְפנּוֵאל וַיִֶבן ֶאת ִמָשם

 א יב, כהמלכים 

ֹ  בעשא בן אחיה 25  א טו, כזמלכים  ]...[: ְלֵבית יִָששָכר ֲאִחיָה-ר ָעָליו ַבְעָשא ֶבןוַיְִקש

 ישעיהו ז, יב :ה' ֲאנֶַסה ֶאת ֶאְשַאל וְֹלא וַיֹאֶמר ָאָחז ֹלא אחז 24
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 דתיים-חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים
 
 
 
 

 

 השלב הראשון

 

 מנהיגות מאז ועד היום
 
 

 שאלות בעקבות סרטונים 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  במנהיגות.בחלק 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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  שאול: ראשון סרטון

 

 :1 שאלה

 אחת. בדרכו שייקרו אותות כמה על לו מנבא הוא, לנגיד שאול את מושח שמואל כאשר

 ושזהו למלך שנמשח בכך ההכרה את בשאול לחזק היא אלו אותות של המרכזיות המטרות

 .ייעודו

 .אל לבית בדרכם אנשים שלושה שאול פוגש האותות באחד

 ?שאול את כשפגשו האנשים עשו מה .א

 ?זה מפגש התרחש היכן .ב

 

 : תשובה

 (יתקבל מהתשובה חצי גם) ֶלֶחם ְשֵתי לו ונתנו לשלומו שאלו .א

 תבור באלון .ב

 

 ֶאל ֹעִלים ֲאָנִשים ְשֹלָשה ָשם ּוְמָצאּוָך ָתבֹור ֵאלֹון ַעד ּוָבאתָ  ָוָהְלָאה ִמָשם ְוָחַלְפָת "
 ְוֶאָחד ֶלֶחם ִכְכרֹות ְשֹלֶשת ֹנֵשא ְוֶאָחד ְגָדִיים ְשֹלָשה ֹנֵשא ֶאָחד ֵאל ֵבית אלוקיםהָ 

              :"ִמָיָדם ְוָלַקְחָת  ֶלֶחם ְשֵתי ְלָך ְוָנְתנּו ְלָשלֹום ְלָך ְוָשֲאלּו: ָיִין ֵנֶבל ֹנֵשא

 (ד-ג, י א שמואל)
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 שאול: ראשון סרטון

 

 :2 שאלה

ואת בחירת  לאחר שאיבד את המלכות נחה על שאול רוח רעה, המבטאת את מאיסת ה' בו

 ה' ברעהו הטוב ממנו, דוד.

עבדי שאול הציעו להביא אליו את דוד שינגן לפניו. איזה תפקיד נוסף נתן לו שאול  .א

 בהזדמנות זו?
 כללה מה. למלך מנחה עמו שלח הוא, שאול אל דוד את שלח דוד אבי ישי כאשר .ב

 ?המנחה
 

 : תשובה

 כלים נושא .א

 (מלאה תשובה ייחשב מהרשימה אחד פרט) ִעִזים ּוְגִדי יַיִן נֹאד, ֶלֶחם ֲחמֹור .ב

 

 

  ֵאָליו ָשאּול ַעְבֵדי ַוֹיאְמרּו': ה ֵמֵאת ָרָעה רּוחַ  ּוִבֲעַתתּו ָשאּול ֵמִעם ָסָרה' ה ְורּוחַ "
 ֹיֵדעַ  ִאיש ְיַבְקשּו ְלָפֶניָך ֲעָבֶדיָך ֲאֹדֵננּו ָנא ֹיאַמר: ְמַבִעֶתָך ָרָעה אלוקים רּוחַ  ָנא ִהֵנה
 ָשאּול ַוֹיאֶמר: ָלְך ְוטֹוב ְבָידוֹ  ְוִנֵגן ָרָעה אלוקים רּוחַ  ָעֶליָך ִבְהיֹות ְוָהָיה ַבִכנֹור ְמַנֵגן

 ֵמַהְנָעִרים ֶאָחד ַוַיַען: ֵאָלי ַוֲהִביאֹוֶתם ְלַנֵגן ֵמיִטיב ִאיש ִלי ָנא ְראּו ֲעָבָדיו ֶאל
 ּוְנבֹון ִמְלָחָמה ְוִאיש ַחִיל ְוִגבֹור ַנֵגן ֹיֵדעַ  ַהַלְחִמי ֵבית ְלִיַשי ֵבן ָרִאיִתי ִהֵנה ַוֹיאֶמר

 ֶאת ֵאַלי ִשְלָחה ַוֹיאֶמר ִיָשי ֶאל ַמְלָאִכים ָשאּול ַוִיְשַלח: ִעּמוֹ ' ַוה ֹתַאר ְוִאיש ָדָבר
 ְבַיד ַוִיְשַלח ֶאָחד ִעִזים ּוְגִדי ַיִין ְוֹנאד ֶלֶחם ֲחמֹור ִיַשי ַוִיַקח: ַבֹצאן ֲאֶשר ִבְנָך ָדִוד
 ֹנֵשא לוֹ  ַוְיִהי ְמֹאד ַוֶיֱאָהֵבהּו ְלָפָניו ַוַיֲעֹמד ָשאּול ֶאל ָדִוד ַוָיֹבא :ָשאּול ֶאל ְבנוֹ  ָדִוד

 ָיהְוהָ : ְבֵעיָני ֵחן ָמָצא ִכי ְלָפַני ָדִוד ָנא ַיֲעָמד ֵלאֹמר ִיַשי ֶאל ָשאּול ַוִיְשַלח: ֵכִלים
 ְוטֹוב ְלָשאּול ְוָרַוח ְבָידוֹ  ְוִנֵגן ַהִכנֹור ֶאת ָדִוד ְוָלַקח ָשאּול ֶאל אלוקים רּוחַ  ִבְהיֹות

 (כג-יד, טז א שמואל):" ָהָרָעה רּוחַ  ֵמָעָליו ְוָסָרה לוֹ 
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 שאול: ראשון סרטון

 

 :3 שאלה

חייו של שאול מסתיימים בטרגדיה. במהלך מלחמה קשה נגד פלשתים בגלבוע, שאול רואה 

כי כלתה עליו הרעה ומחליט לשלוח יד בנפשו ובלבד שלא ייפול להתעללותם האכזרית של 

 הפלשתים.

לאחר הקרב, יוצאים הפלשתים לשדה ומוצאים את גופתו של שאול. מה עשו בה  .א

 ?הפלשתים כדי להתהדר בניצחונם

אנשי יבש גלעד באו בלילה כדי לגאול את גופת שאול מן הביזיון. היכן הם קברו את  .ב

 עצמותיו?

 

 : תשובה

שלחו )את ראשו( בכל ארץ פלשתים/ תקעו אותה על החומה )אחת האפשרויות  .א

 תתקבל כתשובה מלאה(

 ( "תחת האשל ביבש )תתקבל גם התשובה: "תחת האלה .ב

 

 ְשֹלֶשת ְוֶאת ָשאּול ֶאת ַוִיְמְצאּו ַהֲחָלִלים ֶאת ְלַפֵשט ְפִלְשִתים ַוָיֹבאּו ִמָּמֳחָרת ַוְיִהי"
 ְבֶאֶרץ ַוְיַשְלחּו ֵכָליו ֶאת ַוַיְפִשטּו ֹראשוֹ  ֶאת ַוִיְכְרתּו: ַהִגְלֹבעַ  ְבַהר ֹנְפִלים ָבָניו

 ַעְשָתרֹות ֵבית ֵכָליו ֶאת ִשימּוַויָ : ָהָעם ְוֶאת ֲעַצֵביֶהם ֵבית ְלַבֵשר ָסִביב ְפִלְשִתים
 ָעשּו ֲאֶשר ֵאת ִגְלָעד ָיֵביש ֹיְשֵבי ֵאָליו ַוִיְשְמעּו: ָשן ֵבית ְבחֹוַמת ָתְקעּו ְגִוָיתוֹ  ְוֶאת

 ָשאּול ְגִוַית ֶאת ַוִיְקחּו ַהַלְיָלה ָכל ַוֵיְלכּו ַחִיל ִאיש ָכל ַוָיקּומּו: ְלָשאּול ְפִלְשִתים
 ֶאת ַוִיְקחּו: ָשם ֹאָתם ַוִיְשְרפּו ָיֵבָשה ַוָיֹבאּו ָשן ֵבית ֵמחֹוַמת ָבָניו ְגִוֹית ְוֵאת

 יג(-)שמואל א לא, ח :"ָיִמים ִשְבַעת ַוָיֻצמּו ְבָיֵבָשה ָהֶאֶשל ַתַחת ַוִיְקְברּו ַעְצֹמֵתיֶהם
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 ְצָלְפָחד בנות: שני סרטון

 

 :1שאלה 

בימי קדם, אדם שנפטר ללא בנים זכרים איבד את המשכיות שמו ונחלתו עברה לֶאָחיו. בנות 

 צלפחד ביקשו לשמר את שמו של אביהם על נחלתו גם לאחר מותו.

בנות צלפחד חששו שמשה יקשר את מותו של אביהן לחטא כלשהו. באיזה חטא  .א

  מדובר?

אדם שמת ושלא נותרו לו בנים, על הנחלה שהותיר אדם נוסף הקים  את שמו של  .ב

 המנוח. מיהו?

 

 תשובה: 

 בחטא עדת קֹרח .א

 בַֹעז .ב

 

-ֶבן ְמַנֶשה ְלִמְשְפֹחת ְמַנֶשה-ֶבן ָמִכיר-ֶבן ִגְלָעד-ֶבן ֵחֶפר-ֶבן ְצָלְפָחד ְבנֹות ַוִתְקַרְבָנה"

 ֹמֶשה ִלְפֵני ַוַתֲעֹמְדָנה :ְוִתְרָצה ּוִמְלָכה ְוָחְגָלה ֹנָעה ַמְחָלה ְבֹנָתיו ְשמֹות ְוֵאֶלה יֹוֵסף

 ֵמת ָאִבינּו :ֵלאֹמר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶפַתח ָהֵעָדה ְוָכל ַהְנִשיִאם ְוִלְפֵני ַהֹכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני
 ֵמת ְבֶחְטאוֹ  ִכי ֹקַרח ַבֲעַדת' ה ַעל ַהנֹוָעִדים ָהֵעָדה ְבתֹוְך ָהָיה ֹלא ְוהּוא ַבִּמְדָבר

 ָלנּו ְתָנה ֵבן לוֹ  ֵאין ִכי ִמְשַפְחתוֹ  ִמתֹוְך ָאִבינּו ֵשם ִיָגַרע ָלָּמה :לוֹ  ָהיּו ֹלא ּוָבִנים

 ה(-)במדבר כז, א ':"ה ִלְפֵני ִמְשָפָטן ֶאת ֹמֶשה ַוַיְקֵרב :ָאִבינּו ֲאֵחי ְבתֹוְך ֲאֻחָזה

 

 ֶלֱאִליֶמֶלְך ֲאֶשר ָכל ֶאת ָקִניִתי ִכי ַהיֹום ַאֶתם ֵעִדים ָהָעם ְוָכל ַלְזֵקִנים ֹבַעז ַוֹיאֶמר"
 ַמְחלֹון ֵאֶשת ַהֹּמֲאִבָיה רּות ֶאת ְוַגם: ָנֳעִמי ִמַיד ּוַמְחלֹון ְלִכְליֹון ֲאֶשר ָכל ְוֵאת

 ֶאָחיו ֵמִעם ַהֵּמת ֵשם ִיָכֵרת ְוֹלא ַנֲחָלתוֹ  ַעל ַהֵּמת ֵשם ְלָהִקים ְלִאָשה ִלי ָקִניִתי
 י(-)רות ד, ט :"ַהיֹום ַאֶתם ֵעִדים ְמקֹומוֹ  ּוִמַשַער
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 צלפחד בנות: שני סרטון

 

 :2 שאלה

בנות צלפחד חידשו מושג של בעלות נשית על נחלה. ישנה אישה נוספת שעמדה על 

 בעלותה בנחלתה, ועתרה למלך לאחר שזו נגזלה ממנה.

 מיהי האישה שהתלוננה בפני המלך על גזלת נחלתה?  .א

 כיצד הפסידה האישה את הנחלה?  .ב

 

 : תשובה

 השונמית/ האישה שאלישע החיה את בנה .א

 עזבה את הארץ וגרה בארץ פלשתים בגלל הרעב .ב

. 

 ּוֵביֵתְך( ַאְת ) אתי ּוְלִכי קּוִמי ֵלאֹמר ְבָנּה ֶאת ֶהֱחָיה ֲאֶשר ָהִאָשה ֶאל ִדֶבר ֶוֱאִליָשע"
 ָהִאָשה ַוָתָקם: ָשִנים ֶשַבע ָהָאֶרץ ֶאל ָבא ְוַגם ָלָרָעב' ה ָקָרא ִכי ָתגּוִרי ַבֲאֶשר ְוגּוִרי
: ָשִנים ֶשַבע ְפִלְשִתים ְבֶאֶרץ ַוָתָגר ּוֵביָתּה ִהיא ַוֵתֶלְך אלוקיםהָ  ִאיש ִכְדַבר ַוַתַעש

 ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶאל ִלְצֹעק ַוֵתֵצא ְפִלְשִתים ֵמֶאֶרץ ָהִאָשה ַוָתָשב ָשִנים ֶשַבע ִמְקֵצה ַוְיִהי
 ִלי ָנא ַסְפָרה ֵלאֹמר אלוקיםהָ  ִאיש ַנַער ֵגֲחִזי ֶאל ְמַדֵבר ְוַהֶּמֶלְך: ָשָדּה ְוֶאל ֵביָתּה

 ֶאת ֶהֱחָיה ֲאֶשר ֵאת ְךַלֶּמלֶ  ְמַסֵפר הּוא ַוְיִהי: ֱאִליָשע ָעָשה ֲאֶשר ַהְגֹדלֹות ָכל ֵאת
 ָשָדּה ְוַעל ֵביָתּה ַעל ַהֶּמֶלְך ֶאל ֹצֶעֶקת ְבָנּה ֶאת ֶהֱחָיה ֲאֶשר ָהִאָשה ְוִהֵנה ַהֵּמת

 ַהֶּמֶלְך ַוִיְשַאל: ֱאִליָשע ֶהֱחָיה ֲאֶשר ְבָנּה ְוֶזה ָהִאָשה ֹזאת ַהֶּמֶלְך ֲאֹדִני ֵגֲחִזי ַוֹיאֶמר
 ְוֵאת ָלּה ֲאֶשר ָכל ֶאת ָהֵשיב ֵלאֹמר ֶאָחד ָסִריס ַהֶּמֶלְך ָלּה ַוִיֶתן לוֹ  ַוְתַסֶפר ָלִאָשה

 ו(-)מלכים ב ח, א :"ָעָתה ְוַעד ָהָאֶרץ ֶאת ָעְזָבה ִמיֹום ַהָשֶדה ְתבּוֹאת ָכל

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 צלפחד בנות: שני סרטון

 

 :3 שאלה

אחד המשלים שבו משתמשים הנביאים כדי לתאר את הגלות הוא המשל לאדם שעוזב את 

 "ָעַזְבִתי ֶאת ֵביִתי נַָטְשִתי ֶאת נֲַחָלִתי".  :נחלתו ומפקירה

 במשלננטש מה . "ְלִמְרָמס וְָהיָה ְגֵדרֹו ָפרֹץ" משל על מצב העם אומרבישעיהו הנביא  .א

 ?שנושא הנביא

"כֹה ָאַמר ה' ַעל ָכל  -ומגלה גם את השכנים שפוגעים בנחלתו  על פי ירמיהו, ה' מעניש .ב

 ִהנְנִי נְֹתָשם ֵמַעל ַאְדָמָתם". מהו התנאי לכך שישובו לנחלתם? [ ְשֵכנַי ָהָרִעים ]...

 

 : תשובה

 (שימו לב שהשאלה היא על המשל ולא על הנמשל)כרם  .א

שילמדו את דרך עם ישראל/ שיישבעו בשם ה' )אחת האפשרויות תיחשב תשובה  .ב

 מלאה(

 

 ַוְיַעְזֵקהּו: ָשֶמן ֶבן ְבֶקֶרן ִליִדיִדי ָהָיה ֶכֶרם ְלַכְרמוֹ  דֹוִדי ִשיַרת ִליִדיִדי ָנא ָאִשיָרה"
 ֲעָנִבים ַלֲעשֹות ַוְיַקו בוֹ  ָחֵצב ֶיֶקב ְוַגם ְבתֹוכוֹ  ִמְגָדל ַוִיֶבן שֵֹרק ַוִיָטֵעהּו ַוְיַסְקֵלהּו

ם יֹוֵשב ְוַעָתה: ְבֻאִשים ַוַיַעש  ַמה: ַכְרִמי ּוֵבין ֵביִני ָנא ִשְפטּו ְיהּוָדה ְוִאיש ְירּוָשַלִ
: ְבֻאִשים ַוַיַעש ֲעָנִבים ַלֲעשֹות ִקֵּויִתי ַמדּועַ  בוֹ  ָעִשיִתי ְוֹלא ְלַכְרִמי עֹוד ַלֲעשֹות

 ְלָבֵער ְוָהָיה ָכתוֹ ְמשּו ָהֵסר ְלַכְרִמי ֹעֶשה ֲאִני ֲאֶשר ֵאת ֶאְתֶכם ָנא אֹוִדיָעה ְוַעָתה
 ָוָשִית ָשִמיר ְוָעָלה ֵיָעֵדר ְוֹלא ִיָזֵמר ֹלא ָבָתה ַוֲאִשיֵתהּו: ְלִמְרָמס ְוָהָיה ְגֵדרוֹ  ָפֹרץ
 ְוִאיש ִיְשָרֵאל ֵבית ְצָבאֹות' ה ֶכֶרם ִכי: ָמָטר ָעָליו ֵמַהְמִטיר ֲאַצֶּוה ֶהָעִבים ְוַעל

:"        ְצָעָקה ְוִהֵנה ִלְצָדָקה ִמְשָפח ְוִהֵנה ְלִמְשָפט ַוְיַקו ַשֲעשּוָעיו ְנַטע ְיהּוָדה
 ז(-)ישעיהו ה, א

 

 ֶאת ַעִּמי ֶאת ִהְנַחְלִתי ֲאֶשר ַבַנֲחָלה ַהֹנְגִעים ָהָרִעים ְשֵכַני ָכל ַעל' ה ָאַמר ֹכה"
 ַאֲחֵרי ְוָהָיה: ִמתֹוָכם ֶאתֹוש ְיהּוָדה ֵבית ְוֶאת ַאְדָמָתם ֵמַעל ֹנְתָשם ִהְנִני ִיְשָרֵאל

 ִאם ְוָהָיה: ְלַאְרצוֹ  ְוִאיש ְלַנֲחָלתוֹ  ִאיש ַוֲהִשֹבִתים ְוִרַחְמִתים ָאשּוב אֹוָתם ָנְתִשי
 ְלִהָשֵבעַ  ַעִּמי ֶאת ִלְּמדּו ַכֲאֶשר' ה ַחי ִבְשִמי ְלִהָשֵבעַ  ַעִּמי ַדְרֵכי ֶאת ִיְלְמדּו ָלֹמד

 ְנֻאם ְוַאֵבד ָנתֹוש ַההּוא ַהגֹוי ֶאת ְוָנַתְשִתי ִיְשָמעּו ֹלא ְוִאם: ַעִּמי ְבתֹוְך ְוִנְבנּו ַבָבַעל
 יז(-)ירמיהו יב, יד :"'ה
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 משה: שלישי סרטון

 

 :1 שאלה

חייו של משה היו חיים מלאים בנסים ובהשגחה אלוהית. לא בכדי הוא נקרא בסוף ימיו "איש 

 האלוהים".

שנה נשאר תקין.  121בסוף ימיו מתואר מצבו הבריאותי של משה, שלמרות היותו בן  .א

  אילו סממנים של זקנה פסחו על משה? 

למרות שמקום קבורתו של משה לא נודע עד היום, הכתוב מציין את האזור שבו  .ב

 נקבר. מהו?

 

 : תשובה

איבד את טעמו(. )אחת האפשרויות  ֹלא ָכֲהָתה ֵעינֹו )לא התעוור( וְֹלא נָס ֵלחֹה )לא .א

 תתקבל כתשובה מלאה(

 )גם 'ארץ מואב' תתקבל כתשובה( ְפעֹור ֵבית מּול מֹוָאב ְבֶאֶרץ ַגיה .ב

 

 

ְקֻבָרתֹו ַעד ַהיֹום -ָיַדע ִאיש ֶאת-ַוִיְקֹבר ֹאתֹו ַבַגי ְבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵבית ְפעֹור ְוֹלא "
        :"ֵלֹחה ָנס ְוֹלא ֵעינוֹ  ָכֲהָתה ֹלא ְבֹמתוֹ  ָשָנה ְוֶעְשִרים ֵמָאה ֶבן ּוֹמֶשה:  ַהֶזה

  ז(-ו)דברים לד, 
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 משה: שלישי סרטון

 

 :2 שאלה

הנהגת עם קשה עורף במדבר אינה פשוטה, ומשה מנסה לשלב בין ויתור ודאגה לעם 

ואומר: "ֹלא אּוַכל להנהגה עיקשת ובלתי מתפשרת. באחת התלונות של העם, נשבר משה 

 ָאנִֹכי ְלַבִדי ָלֵשאת ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה".

 מה הייתה בקשת העם באותו סיפור?  .א

 מה הייתה טענתו של משה על בקשה זו?  .ב

 

 : תשובה

 העם ביקש לאכול בשר .א
 שאין לו בשר לתת לכל העם )יתקבל גם: "שהוא לא הוליד את העם הזה"( .ב

 

 ִמי ַוֹיאְמרּו ִיְשָרֵאל ְבֵני ַגם ַוִיְבכּו ַוָיֻשבּו ַתֲאָוה ִהְתַאּוּו ְבִקְרבוֹ  ֲאֶשר ְוָהאַסְפֻסף"
 )במדבר יא, ד(:" ָבָשר ַיֲאִכֵלנּו

 

 ֶאת ָלשּום ְבֵעיֶניָך ֵחן ָמָצִתי ֹלא ְוָלָּמה ְלַעְבֶדָך ֲהֵרֹעתָ  ָלָמה' ה ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר"
 ִכי ְיִלְדִתיהּו ָאֹנִכי ִאם ַהֶזה ָהָעם ָכל ֵאת ָהִריִתי ֶהָאֹנִכי: ָעָלי הַהזֶ  ָהָעם ָכל ַמָשא

 ִנְשַבְעָת  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ַהֹיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן ִיָשא ַכֲאֶשר ְבֵחיֶקָך ָשֵאהּו ֵאַלי ֹתאַמר
 ָבָשר ָלנּו ְתָנה ֵלאֹמר ָעַלי ִיְבכּו ִכי ַהֶזה ָהָעם ְלָכל ָלֵתת ָבָשר ִלי ֵמַאִין: ַלֲאֹבָתיו
       :" ִמֶּמִני ָכֵבד ִכי ַהֶזה ָהָעם-ָכל ֶאת ָלֵשאת ְלַבִדי ָאֹנִכי אּוַכל ֹלא: ְוֹנאֵכָלה

 יד(-)במדבר יא, יא
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 משה: שלישי סרטון

 

  :3 שאלה

 לקראת הכניסה לארץ מצווה משה את בני ישראל על כתיבת התורה וקריאתה. 

ִדְבֵרי ַהתֹוָרה -ָכל-כתבו "ֶאתהיכן הצטוו ישראל להניח את האבנים הגדולות עליהן  .א

 ַהזֹאת"?

את ספר התורה לכוהנים ומצווה עליהם לקרוא בו בפני העם בזמן מסוים. נותן משה  .ב

 מהו זמן זה?

 

 : תשובה

 עיבלבהר  .א

 מקץ שבע שנים )במועד שנת השמיטה( בחג הסוכות .ב

 

ַהִּמְצָוה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה -ָכל-ָהָעם ֵלאֹמר ָשֹמר ֶאת-ַוְיַצו ֹמֶשה ְוִזְקֵני ִיְשָרֵאל ֶאת"
ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך  'ה-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ַהַיְרֵדן ֶאל-ְוָהָיה ַביֹום ֲאֶשר ַתַעְברּו ֶאת: ֶאְתֶכם ַהיֹום

ִדְבֵרי -ָכל-ְוָכַתְבָת ֲעֵליֶהן ֶאת :ְלָך ֲאָבִנים ְגֹדלֹות ְוַשְדָת ֹאָתם ַבִשיד ָלְך ַוֲהֵקֹמת
ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאֶרץ  'ה-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ַהתֹוָרה ַהֹזאת ְבָעְבֶרָך ְלַמַען ֲאֶשר ָתֹבא ֶאל

ַהַיְרֵדן -ְוָהָיה ְבָעְבְרֶכם ֶאת :ֲאֹבֶתיָך ָלְך-ֹלֵהיאֱ  'הָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַכֲאֶשר ִדֶבר 
ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיֹום ְבַהר ֵעיָבל ְוַשְדָת -ָתִקימּו ֶאת

 (ד-א, ז)דברים כ" אֹוָתם ַבִשיד. 

 

 ֲארֹון ֶאת ַהֹנְשִאים ֵלִוי ְבֵני ַהֹכֲהִנים ֶאל ַוִיְתָנּה ַהֹזאת ַהתֹוָרה ֶאת ֹמֶשה ַוִיְכֹתב"
 ְבֹמֵעד ָשִנים ֶשַבע ִמֵקץ ֵלאֹמר אֹוָתם ֹמֶשה ַוְיַצו: ִיְשָרֵאל ִזְקֵני ָכל ְוֶאל' ה ְבִרית
 ַבָּמקֹום ֱאֹלֶהיָך' ה ְפֵני ֶאת ֵלָראֹות ִיְשָרֵאל ָכל ְבבֹוא: ַהֻסכֹות ְבַחג ַהְשִמָטה ְשַנת
 יא(-)דברים לא, ט :"ְבָאְזֵניֶהם ִיְשָרֵאל ָכל ֶנֶגד ַהֹזאת ַהתֹוָרה ֶאת ִתְקָרא ִיְבָחר ֲאֶשר
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 דבורה: רביעי סרטון

 

 :1 שאלה

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

 מלך ליבין משועבדים היו שבה הקשה בתקופה ישראל עם את והנהיגה ונביאה משוררת

 . כנען

 ?ברק הגיע מהיכן. יבין נגד המלחמה את שינהיג אבינעם בן לברק קוראת דבורה .א

 ?ישראל את יבין לחץ שנים כמה במשך .ב

 

 : תשובה

 נְַפָתִלי מֶקֶדש .א

 שנה 21 במשך .ב

 

 ֶמֶלְך ָיִבין ְבַיד' ה ַוִיְמְכֵרם: ֵמת ְוֵאהּוד' ה ְבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעשֹות ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוֹיִספּו"
 ְבֵני ַוִיְצֲעקּו: ַהגֹוִים ַבֲחֹרֶשת יֹוֵשב ְוהּוא ִסיְסָרא ְצָבאוֹ  ְוַשר ְבָחצֹור ָמַלְך ֲאֶשר ְכַנַען

 ְבָחְזָקה ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאת ָלַחץ ְוהּוא לוֹ  ַבְרֶזל ֶרֶכב ֵמאֹות ְתַשע ִכי' ה ֶאל ִיְשָרֵאל
 ָבֵעת ִיְשָרֵאל ֶאת ֹשְפָטה ִהיא ַלִפידֹות ֵאֶשת ְנִביָאה ִאָשה ּוְדבֹוָרה: ָשָנה ֶעְשִרים
 ַוַיֲעלּו ֶאְפָרִים ְבַהר ֵאל ֵבית ּוֵבין ָהָרָמה ֵבין ְדבֹוָרה ֹתֶמר ַתַחת יֹוֶשֶבת ְוִהיא: ַהִהיא
 ַנְפָתִלי ִמֶקֶדש ֲאִביֹנַעם ֶבן ְלָבָרק ַוִתְקָרא ַוִתְשַלח :ַלִּמְשָפט ִיְשָרֵאל ְבֵני ֵאֶליהָ 

 ִעְּמָך ְוָלַקְחָת  ָתבֹור ְבַהר ּוָמַשְכָת  ֵלְך ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה ִצָּוה ֲהֹלא ֵאָליו ַוֹתאֶמר
 (ו-א, ד שופטים) :"ְזֻבלּון ּוִמְבֵני ַנְפָתִלי ִמְבֵני ִאיש ֲאָלִפים ֲעֶשֶרת
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 דבורה: רביעי סרטון

 

 :2 שאלה

 על וביקורת שבח דברי ומוסיפה יבין צבא על המופתי הניצחון את דבורה מתארת בשירתה

 .בהתאמה, ממנו המשתמטים ועל בקרב המסייעים

 ? בקרב לישראל סייעו טבע כוחות אילו, דבורה שירת פי על .א

 ? המקום שם מה. בקרב' ה לעזרת באו שלא על מסוים מקום מקלל' ה מלאך .ב

 

 : תשובה

 (מלאה תשובה תיחשב האפשרויות אחת) והכוכבים, קישון נחל/ קדומים נחל .א

 מרוז .ב

 

 ַנַחל ְגָרָפם ִקישֹון ַנַחל: ִסיְסָרא ִעם ִנְלֲחמּו ִמְּמִסלֹוָתם ַהכֹוָכִבים ִנְלָחמּו ָשַמִים ִמן"
 ַדֲהרֹות ִמַדֲהרֹות סּוס ִעְקֵבי ָהְלמּו ָאז: ֹעז ַנְפִשי ִתְדְרִכי ִקישֹון ַנַחל ְקדּוִמים
' ה ְלֶעְזַרת ָבאּו ֹלא ִכי ֹיְשֶביהָ  ָארֹור ֹארּו' ה ַמְלַאְך ָאַמר ֵמרֹוז אֹורּו: ַאִביָריו
 (כג-כ, ה שופטים) :"ַבִגבֹוִרים' ה ְלֶעְזַרת
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 דבורה: רביעי סרטון

 

 :3 שאלה

, משה של אחותו, הנביאה מרים על גם. ך"בתנ היחידה המזמרת הנביאה איננה דבורה

 .סוף ים חציית לאחר שירה אמרה כי מסופר

. מרים של וקבורתה מיתתה מקום על בתורה מסופר, אחרות נשים להרבה בניגוד .א

 ? היה הוא היכן

 ַהֶזה ַהִמְדָבר-ֶאל' ה ְקַהל-ֶאת ֲהֵבאֶתם וְָלָמה" :ישראל בני מתלוננים מותה לאחר מיד .ב

 . מה הייתה תגובת משה ואהרן?"ָשם ָלמּות

 : תשובה

 "(צין מדבר: "גם יתקבל) בקדש .א

 נפלו על פניהם בפתח אוהל מועד .ב

 
 ַוָתָמת ְבָקֵדש ָהָעם ַוֵיֶשב ָהִראשֹון ַבֹחֶדש ִצן-ִמְדַבר ָהֵעָדה-ָכל ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוָיֹבאּו"

 ַוָיֶרב :ַאֲהֹרן-ְוַעל ֹמֶשה-ַעל ַוִיָקֲהלּו ָלֵעָדה ַמִים ָהָיה-ְוֹלא. ָשם ַוִתָקֵבר ִמְרָים ָשם
-ֶאת ֲהֵבאֶתם ְוָלָמה 'ה ִלְפֵני ַאֵחינּו ִבְגַוע ָגַוְענּו ְולּו ֵלאֹמר ַוֹיאְמרּו ֹמֶשה-ִעם ָהָעם
 ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו ְוָלָמה :ּוְבִעיֵרנּו ֲאַנְחנּו ָשם ָלמּות ַהֶזה ַהִּמְדָבר-ֶאל' ה ְקַהל

 ַאִין ּוַמִים ְוִרּמֹון ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ֶזַרע ְמקֹום ֹלא  ַהֶזה ָהָרע ַהָּמקֹום-ֶאל ֹאָתנּו ְלָהִביא
ְפֵניֶהם -ַעל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִיְפלּו-ַוָיֹבא ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ִמְפֵני ַהָקָהל ֶאל: ִלְשתֹות

 (ו-א, כ במדבר) " :ֲאֵליֶהם 'ה-ַוֵיָרא ְכבֹוד
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 יהושע: חמישי סרטון

 

 :1 שאלה

 מפי שומע משה כאשר. משה, העם למנהיג כמקורב יהושע את פוגשים אנו במדבר כבר

 .דעתו את לומר יהושע שם נמצא, כראוי שלא במחנה שהתנבאו האנשים שני על הנער

 ? הנער סיפר שעליהם האנשים שני שמות מהם .א

 ? להם לתת יהושע הציע שאותו העונש מה .ב

 

 : תשובה

 ומידד אלדד .א

 אותם לכלוא .ב

 

 ֲעֵלֶהם ַוָתַנח ֵמיָדד ַהֵשִני ְוֵשם ֶאְלָדד ָהֶאָחד ֵשם ַבַּמֲחֶנה ֲאָנִשים ְשֵני ַוִיָשֲארּו"
 ְלֹמֶשה ַוַיֵגד ַהַנַער ַוָיָרץ: ַבַּמֲחֶנה ַוִיְתַנְבאּו ָהֹאֱהָלה ָיְצאּו ְוֹלא ַבְכֻתִבים ְוֵהָּמה ָהרּוחַ 

 ִמְבֻחָריו ֹמֶשה ְמָשֵרת נּון-ִבן ְיהֹוֻשעַ  ַוַיַען: ַבַּמֲחֶנה ִמְתַנְבִאים ּוֵמיָדד ֶאְלָדד ַוֹיאַמר
 (כח-כו, יא במדבר) :"ְכָלֵאם ֹמֶשה ֲאֹדִני ַוֹיאַמר
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 יהושע: חמישי סרטון

 

 :2 שאלה

 המלחמה את לנהל ליהושע' ה מורה, בכישלון שהסתיים, בעי להילחם הראשון הניסיון לאחר

 . נסים על לסמוך ולא, וטקטי מחושב באופן

 ממנה יֵצאו אנשיה שכל לאחר אותה ללכוד כדי העיר מאחורי מארב הציב יהושע .א

 ? לתקוף להתחיל לאורב הסימן היה מה. ישראל אחרי לרדוף בשביל

 ? בעי ישראל הכו אנשים כמה. גדול היה העי על ישראל וניצחון, הצליח המהלך .ב

 

 : תשובה

 העיר לכיוון אותו והטה הכידון את הרים יהושע .א

 12,111 .ב

 

 ְיהֹוֻשעַ  ַוֵיט ֶאְתֶנָנה ְבָיְדָך ִכי ָהַעי ֶאל ְבָיְדָך ֲאֶשר ַבִכידֹון ְנֵטה ְיהֹוֻשעַ  ֶאל' ה ַוֹיאֶמר"
 ָידוֹ  ִכְנטֹות ַוָירּוצּו ִמְּמקֹומוֹ  ְמֵהָרה ָקם ְוָהאֹוֵרב: ָהִעיר ֶאל ְבָידוֹ  ֲאֶשר ַבִכידֹון
 ַאֲחֵריֶהם ָהַעי ַאְנֵשי ַוִיְפנּו: ָבֵאש ָהִעיר ֶאת ַוַיִציתּו ַוְיַמֲהרּו ַוִיְלְכדּוהָ  ָהִעיר ַוָיֹבאּו
 ְוָהָעם ָוֵהָנה ֵהָנה ָלנּוס ָיַדִים ָבֶהם ָהָיה ְוֹלא ַהָשַמְיָמה ָהִעיר ֲעַשן ָעָלה ְוִהֵנה ַוִיְראּו

 ָהִעיר ֶאת ָהֹאֵרב ָלַכד ִכי ָראּו ִיְשָרֵאל ְוָכל ִויהֹוֻשעַ : ָהרֹוֵדף ֶאל ֶנְהַפְך ַהִּמְדָבר ַהָנס
 אָתםִלְקָר  ָהִעיר ִמן ָיְצאּו ְוֵאֶלה: ָהָעי ַאְנֵשי ֶאת ַוַיכּו ַוָיֻשבּו ָהִעיר ֲעַשן ָעָלה ְוִכי

 ָשִריד לוֹ  ִהְשִאיר ִבְלִתי ַעד אֹוָתם ַוַיכּו ִמֶזה ְוֵאֶלה ִמֶזה ֵאֶלה ַבָתֶוְך ְלִיְשָרֵאל ַוִיְהיּו
 ִיְשָרֵאל ְכַכלֹות ַוְיִהי: ְיהֹוֻשעַ  ֶאל ֹאתוֹ  ַוַיְקִרבּו ָחי ָתְפשּו ָהַעי ֶמֶלְך ְוֶאת: ּוָפִליט
 ַעד ֶחֶרב ְלִפי ֻכָלם ַוִיְפלּו בוֹ  ְרָדפּום ֲאֶשר ַבִּמְדָבר ַבָשֶדה ָהַעי ֹיְשֵבי ָכל ֶאת ַלֲהֹרג
 ַההּוא ַביֹום ַהֹנְפִלים ָכל ַוְיִהי: ָחֶרב ְלִפי ֹאָתּה ַוַיכּו ָהַעי ִיְשָרֵאל ָכל ַוָיֻשבּו ֻתָּמם

 (כה-יח, ח יהושע) :"ָהָעי ַאְנֵשי ֹכל ָאֶלף ָעָשר ְשֵנים ִאָשה ְוַעד ֵמִאיש
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 יהושע: חמישי סרטון

 

 :3 שאלה

 הזכיר המעמד במהלך'. לה ישראל בין מחודש ברית מעמד יהושע ערך חייו סוף לקראת

 .עמם' ה חסדי ואת ישראל תולדות כל את יהושע

 ? זה מעמד התרחש היכן .א

 ? האבן את הציב היכן. לברית עדה שתהיה גדולה אבן לקח יהושע .ב

 

 : תשובה

 בשכם .א

 ' ה במקדש אשר האלה תחת .ב

 

 ְיהֹוֻשעַ  ַוִיְכֹתב: ִבְשֶכם ּוִמְשָפט ֹחק לוֹ  ַוָיֶשם ַההּוא ַביֹום ָלָעם ְבִרית ְיהֹוֻשעַ  ַוִיְכֹרת"
 ַתַחת ָשם ַוְיִקיֶמהָ  ְגדֹוָלה ֶאֶבן ַוִיַקח אלוקים תֹוַרת ְבֵסֶפר ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ֶאת

 (כו-כה, כד יהושע) ':"ה ְבִמְקַדש ֲאֶשר ָהַאָלה
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 שמואל: שישי סרטון

 

 :1 שאלה

 מעורב היה' שה ללמד בא אמו בידי במשכן' ה לעבודת והקדשתו שמואל של לידתו סיפור

 . נולד טרם לו ניתן שתפקידו ולהראות בלידתו

 ?ילד בתור' ה פני את שירת כאשר ללבוש שמואל נהג מה .א

 ?לה נולדו נוספים ילדים כמה. ילדים עוד תלד שחנה אלקנה את מברך עלי .ב

 

 : תשובה

 "(קטן מעיל: "גם יתקבל) בד אפוד .א

  בנות ושתי בנים שלושה - חמישה .ב
 

 ִאּמוֹ  לוֹ  ַתֲעֶשה ָקֹטן ּוְמִעיל: ָבד ֵאפֹוד ָחגּור ַנַער' ה ְפֵני ֶאת ְמָשֵרת ּוְשמּוֵאל"
 ֵעִלי ּוֵבַרְך: ַהָיִמים ֶזַבח ֶאת ִלְזֹבחַ  ִאיָשּה ֶאת ַבֲעלֹוָתּה ָיִמיָמה ִמָיִמים לוֹ  ְוַהַעְלָתה

 ַהְשֵאָלה ַתַחת ַהֹזאת ָהִאָשה ִמן ֶזַרע ְלָך' ה ָיֵשם ְוָאַמר ִאְשתוֹ  ְוֶאת ֶאְלָקָנה ֶאת
 ָבִנים ְשֹלָשה ַוֵתֶלד ַוַתַהר ַחָנה ֶאת' ה ָפַקד ִכי: ִלְמקֹומוֹ  ְוָהְלכּו' ַלה ָשַאל ֲאֶשר
 (כא-יח, ב א שמואל) ':"ה ִעם ְשמּוֵאל ַהַנַער ַוִיְגַדל ָבנֹות ּוְשֵתי
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 שמואל: שישי סרטון

 

 :2 שאלה

 את לעזוב לעם גרם הוא כללי במעמד. העם של הביטחוני למצבו' ה עבודת בין קישר שמואל

 על משמעותי ניצחון ישראל נחלו זה מעמד לאחר ומיד', ה עם ברית מחדש ולכרות הבעלים

 . פלשתים

 ?המעמד התרחש היכן .א

 ? הניצחון לציון שמואל עשה מה .ב

 

 : תשובה

 הִמְצפָ ב .א

 (יתקבל מהתשובה חצי גם) העזר אבן לה וקרא הקרב בשדה אבן הקים .ב
 

 ֶאל ְפִלְשִתים ַסְרֵני ַוַיֲעלּו ַהִּמְצָפָתה ִיְשָרֵאל ְבֵני ִהְתַקְבצּו ִכי ְפִלְשִתים ַוִיְשְמעּו"
 ְשמּוֵאל ֶאל ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוֹיאְמרּו: ְפִלְשִתים ִמְפֵני ַוִיְראּו ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוִיְשְמעּו ִיְשָרֵאל

 ְטֵלה ְשמּוֵאל ַוִיַקח: ְפִלְשִתים ִמַיד ְוֹיִשֵענּו ֱאֹלֵהינּו' ה ֶאל ִמְזֹעק ִמֶּמנּו ַתֲחֵרש ַאל
 ִיְשָרֵאל ְבַעד' ה ֶאל ְשמּוֵאל ַוִיְזַעק' ַלה ָכִליל עֹוָלה( ַוַיֲעֵלהּו) ויעלה ֶאָחד ָחָלב

 ַוַיְרֵעם ְבִיְשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ִנְגשּו ּוְפִלְשִתים ָהעֹוָלה ַמֲעֶלה ְשמּוֵאל ַוְיִהי': ה ַוַיֲעֵנהּו
 ַאְנֵשי ַוֵיְצאּו: ִיְשָרֵאל ִלְפֵני ַוִיָנְגפּו ַוְיֻהֵּמם ְפִלְשִתים ַעל ַההּוא ַביֹום ָגדֹול ְבקֹול' ה

 ְשמּוֵאל ַוִיַקח: ָכר ְלֵבית ִמַתַחת ַעד ַוַיכּום ְפִלְשִתים ֶאת ַוִיְרְדפּו ַהִּמְצָפה ִמן ִיְשָרֵאל
 ֵהָנה ַעד ַוֹיאַמר ָהָעֶזר ֶאֶבן ְשָמּה ֶאת ַוִיְקָרא ַהֵשן ּוֵבין ְצָפהַהִּמ  ֵבין ַוָיֶשם ַאַחת ֶאֶבן

 (יב-ז, ז א שמואל)':" ה ֲעָזָרנּו
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 שמואל: שישי סרטון

 

 :3 שאלה

 . ביניהם המתיחות עם להתמודד ונדרש, דוד ואת שאול את, למלוכה אנשים שני משח שמואל

' ה. שאול של מתגובתו חושש הוא, דוד את למשוח לחם לבית הולך שמואל כאשר .א

 ? זאת לעשות שמואל על כיצד. האמתית כוונתו את להסתיר לשמואל מורה

 יחדיו שניהם ישבו היכן. לרמה שמואל אל בורח הוא שאול מפני נמלט דוד כאשר  .ב

 ?זה מפגש לאחר

 

 : תשובה

 זבח שם להקריב הולך שהוא לומר .א

  ְבנָיֹות .ב

 

 ַעל ִמְּמֹלְך ְמַאְסִתיו ַוֲאִני ָשאּול ֶאל ִמְתַאֵבל ַאָתה ָמַתי ַעד ְשמּוֵאל ֶאל' ה ַוֹיאֶמר"
 ִלי ְבָבָניו ָרִאיִתי ִכי ַהַלְחִמי ֵבית ִיַשי ֶאל ֶאְשָלֲחָך ְוֵלְך ֶשֶמן ַקְרְנָך ַמֵלא ִיְשָרֵאל

 ִתַקח ָבָקר ֶעְגַלת' ה ַוֹיאֶמר ַוֲהָרָגִני ָשאּול ְוָשַמע ֵאֵלְך ֵאיְך ְשמּוֵאל ַוֹיאֶמר: ֶמֶלְך
 ֲאֶשר ֵאת אֹוִדיֲעָך ְוָאֹנִכי ַבָזַבח ְלִיַשי ְוָקָראתָ : ָבאִתי' ַלה ִלְזֹבחַ  ְוָאַמְרָת  ְבָיֶדָך

 (ג-א, טז א שמואל) :"ֵאֶליָך ֹאַמר ֲאֶשר ֵאת ִלי ּוָמַשְחָת  ַתֲעֶשה

 

 ָשאּול לוֹ  ָעָשה ֲאֶשר ָכל ֵאת לוֹ  ַוַיֶגד ָהָרָמָתה ְשמּוֵאל ֶאל ַוָיֹבא ַוִיָּמֵלט ָבַרח ְוָדִוד"
 (יח, יט א שמואל)(:" ְבָניֹות) בנוית ַוֵיְשבּו ּוְשמּוֵאל הּוא ַוֵיֶלְך
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 דתיים-חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים
 

 

 

 השלב השני

 

 משחק מחשב 

 

 בתנ"ךעל מנהיגים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 נקודות. 0-כל תשובה נכונה תַזכה את הנבחן ב

 נקודות. 25-השאלות יַזכו את הנבחן/ת ב 4תשובות נכונות על כל 
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 אליהו. 1

 מקור תשובה שאלה מספר

 מלכים א יז, ג ְכִרית לאיזה נחל שלח ה' את אליהו בתחילת הבצורת? 1

על פי דברי ה' לאליהו, כמה אנשים בישראל לא  2

 עבדו לבעל?

 

7,111 

 

 מלכים א יט, יח

)יתקבל  חציר מה הלכו עובדיה ואחאב לחפש בארץ? 3

גם: אוכל לסוס 

 ולפרד(

 מלכים א יח, ה

כמה אנשים נשלחו לחפש את אליהו אחרי עלותו  4

 השמימה?

 מלכים ב ב, יז 41

 

 יעקב .2

 מקור תשובה שאלה מספר

 לב, לאבראשית  ְפנּוֵאל ?נאבק איש עמובו שכיצד קרא יעקב למקום  1

תחת האלה  הי הנכר של ביתו? וטמן יעקב את אל תחת איזה עץ  2

אשר עם )

 (שכם

 בראשית לה, ד

 בראשית נ, ג יום 71  את יעקב לאחר מותו? ִמְצַריִםזמן ָבכּו כמה במשך  3

 בראשית לב, טו 21 ישים שלח יעקב לעשו?יכמה ת 4

 

 . יהודה3

 מקור תשובה שאלה מספר

 בראשית לח, ב שּועַ בת  תה אשתו של יהודה?ימי הי 1

תמנה  להיכן עלה יהודה לגזוז את צאנו? 2

 )תמנתה(

 לח, יבבראשית 

 מו, יבבראשית  ָחמּול מה שם בנו השני של פרץ בן יהודה, לבד מחצרון? 3

אתונות נושאות מזון נשלחו עם האחים כדי כמה  4

  להביא את יעקב אביהם למצרים?

 מה, כגבראשית  עשר

 

 . גדעון4

 מקור תשובה שאלה מספר

 שופטים ו, יא בגת  היכן מצא המלאך את גדעון חובט חיטים? 1

 שופטים ח, כ יֶֶתר ר של גדעון?ובכהשם בנו היה מה  3

ִמי יֵָרא וְָחֵרד יָשֹב כמה אנשים עזבו לאחר הקריאה " 2

 "?וְיְִצפֹר ֵמַהר ַהִגְלָעד

 שופטים ז, ג 22,111

 שופטים ח, יח תבור היכן הרגו זבח וצלמנע את אֵחי גדעון? 4
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 יונתן בן שאול .5

 מקור תשובה שאלה מספר

 שמואל ב ד, ד ְמִפיבֶֹשת סח של יונתן?ישם בנו הפהיה מה  1

 שמואל א יג, ג גבע   שהכה יונתן? ישב נציב הפלשתיםהיכן  2

במכה  ִמְכָמשבשא כליו וכמה אנשים הכו יונתן ונ 3

 הראשונה? 

איש  21-כ

ְכַבֲחִצי ַמֲענָה )

 (ֶצֶמד ָשֶדה

 שמואל א יד, יד

 כשמואל א כ,  שלושה כמה חצים הציע יונתן לירות כאות בשביל דוד? 4

 

 . רחבעם6

 מקור תשובה שאלה מספר

בימי עלה על ירושלים הנכרי שמלך ה שלמה שמו  1

 רחבעם?

 מלכים א יד, כה ִשיַשק

 מלכים א יד, כא 51 בן כמה היה רחבעם כשמלך? 2

כמה אנשים גייס רחבעם למלחמה בירבעם  3

 ובישראל? 

 מלכים א יב, כא 181,111

נעמה  שם אמו של רחבעם?היה מה  4

 העמונית

 מלכים א יד, כא

 

 . יהוא7

 מקור תשובה שאלה מספר

ת הבעל ובית שמדיהוא במסעו לה לאמי הצטרף  1

 אחאב? 

 מלכים ב י, טו ֵרָכביהונדב בן 

 מלכים ב י, יד 52 כמה אנשים שחט יהוא אל בור בית עקד?  2

 מלכים ב ט, כה ִבְדַקר ? של יהוא איך קראו לשלישו 3

 י, לומלכים ב  28 כמה שנים מלך יהוא? 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 אהרון. 8

 מקור תשובה שאלה מספר

 במדבר יז, כג שקדים הוציא מטהו של אהרן? ֵפרֹותאילו   1

 שמות ז, ז 83 בן כמה היה אהרן בבואו עם משה לפני פרעה?   2

אלישבע בת  יתה אשתו של אהרן? ימי ה 3

)אחות  עמינדב

 נחשון(

 שמות ו, כג

 באיזה כלי שם אהרן מן למשמרת? 4

 

 צנצנת

 

 

 טז, לגשמות 

 

 

 

 . חזקיהו9

 מקור תשובה שאלה מספר

 כח, חמלכים ב י הודיתי  לאנשי חזקיה? ַרְבָשֵקהבאיזו שפה דיבר  1

מלך בבל ששלח ספרים ומנחה של  מושהיה מה  2

 לחזקיה? 

ְברֹאַדְך 

מראדך/ )

ַבְלֲאָדן ֶבן 

 (ַבְלֲאָדן

 מלכים ב כ, יב

 מלכים ב כ, ו 14 כמה שנים הוסיף ה' על חיי חזקיה לאחר המחלה?  3

 ידמלכים ב יח,  31  כמה כיכרות זהב שלח חזקיה למלך אשור? 4

 

 . יונה11

 מקור תשובה שאלה מספר

 יונה ב, ו סוף עליו אמר יונה בתפילתו "חבוש לראשי" 1

-מלכים ב יד, כג יואש ירבעם בן  בימי איזה מלך התקיימה נבואה אחרת של יונה? 2

 כה

 מלכים ב יד, כה גת החפר  הגיע יונה? ישובמאיזה מקום על פי ספר מלכים,  3

)הרבה מ(  ה על פי  דברי ה'? וכמה אנשים יש בנינו 4

שתים עשרה 

 ִרבֹו

 יונה ד, יא
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 . כלב11

 מקור תשובה שאלה מספר

 יד, זיהושע  51 בן כמה היה כלב כשנשלח עם המרגלים? 1

מה היה שמו של האדם הגדול בענקים שישב  3

 בחברון?

 

 ארבע

 

 

 יהושע יד, טו

 

 

נבנתה חברון, עירו של לפני צַֹען מצרים כמה שנים  2

  ?כלב

 במדבר יג, כב שבע שנים 

 יג, כטבמדבר  הכנעני  איזה עם יושב על הים לפי דברי המרגלים? 4

 

 יואב. 21

 מקור תשובה שאלה מספר

 שמואל ב ב, כג עשהאל  מיהו אחיו של יואב שנהרג על ידי אבנר? 1

בניהו בן   מי הרג את יואב? 2

 יהוידע

 מלכים א ב, לד

ָאֵבָלה ֵבית  ?ֶשַבע ֶבן ִבְכִריבאיזו עיר השיג יואב את  3

 ַהַמֲעָכה

 שמואל ב כ, טו

עשרה כסף  מה היה נותן יואב לאיש לו הרג את אבשלום? 4

 אחתוחגורה 

 שמואל ב יח, יא
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חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים דתיים-

 
 

 

 

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה

 צדק, שוויון וכלכלה -מנהיגים חברתייםשאלות בנושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחלק זה יישאלו המתמודדים שבע שאלות זהות בכתב.

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

 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. 15הגבלת זמן: למתמודדים יהיו לכל היותר 
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 .למשפט לירושלים שעלה העם לב את גנב אבשלום .1

 ?לו להשתחוות איש ניגש כאשר אבשלום עושה היה מה

 

 (יתקבל מהתשובה חצי גם) לו שקוונ אותו חזיקמ: תשובה

 (ה, טו ב שמואל: )לֹו וְנַָשק לֹו וְֶהֱחזִיק יָדֹו ֶאת וְָשַלח לֹו תְלִהְשַתֲחו ֹ ִאיש ִבְקָרב וְָהיָה

 

 או. בחזית ללוחמים העורף חיילי בין בשלל השווה החלוקה את שקבע מי היה דוד .2

 ". יֲַחֹלקּו יְַחָדו ַהֵכִלים ַעל ַהיֵֹשב ּוְכֵחֶלק ַבִמְלָחָמה ַהיֵֹרד ְכֵחֶלק: "בלשונו

 ?המדובר במקרה הכלים על היושב החלק התעכבו נחל באיזה

 

 הבשור נחל: תשובה

 שמואל]...[: ) ַהְבשֹור ְבנַַחל וַיִֹשיֻבם ָדוִד ַאֲחֵרי ִמֶלֶכת ִפְגרּו ֲאֶשר ָהֲאנִָשים ָמאַתיִם ֶאל ָדוִד וַיָבֹא

 (כא, ל א

 

 ְשֹלמֹה ִביֵמי נְֶחָשב ֹלא ֶכֶסף" כי עד טוב כה היה בממלכה הכלכלי המצב שלמה בימי .3

 ". ִלְמאּוָמה

 ?ממצרים שיובאה מרכבה של מחירה היה מה

 

 כסף 611: תשובה

 (כט, י א מלכים]...[: ) ּוֵמָאה ַבֲחִמִשים וְסּוס ֶכֶסף ֵמאֹות ְבֵשש ִמִמְצַריִם ֶמְרָכָבה וֵַתֵצא וַַתֲעֶלה

 

 הבערת מבחן. המשכן בעבודת הזדמנויות שוויון דרשו, אנשים 241 ועמו, קַֹרח .4

 .באש ונשרפו, להם לא תפקיד לעצמם ביקשו שהם גילה הקטורת

 ?הקטורת מקטירי של מהמחתות עשו מה

 

 למזבח ציפוי: תשובה

 במדבר: )ַלִמזְֵבחַ  ִצפּוי וַיְַרְקעּום ַהְשֻרִפים ִהְקִריבּו ֲאֶשר ַהנְחֶֹשת ַמְחתֹות ֵאת ַהכֵֹהן ֶאְלָעָזר וַיִַקח

 (ד, יז

 

 כך על שמתח מי והיה, צדק כשוחר דרכו את התחיל, במדבר ישראל מנהיג, משה .5

 ?!"ָעֵלינּו וְשֵֹפט ַשר ְלִאיש ָשְמָך ִמי: "ביקורת

 ?בו זר שהיה במקום שופט להיות שביקש על ביקורת נמתחה עוד מי על

 

 לוט: תשובה

 ְבלֹוט ָבִאיש וַיְִפְצרּו ֵמֶהם ְלָך נַָרע ַעָתה ָשפֹוט וַיְִשפֹט ָלגּור ָבא ָהֶאָחד וַיֹאְמרּו ָהְלָאה ֶגש וַיֹאְמרּו

 (ט, יט בראשית: )ַהָדֶלת ִלְשבֹר וַיְִגשּו ְמאֹד
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 לאחר, בנימין לשבט ישראל כל בין אחים מלחמת פרצה" בגבעה פילגש" מאורע לאחר .6

 . באנשיהם צדק דין לקיים סירבו שהאחרונים

 ?בנימין משבט זו צדק מלחמת גבתה חיל אנשי כמה

 

 איש 24,111 או 24,111: תשובה

 ֶאֶלף וֲַחִמָשה ֶעְשִרים ַההּוא ַביֹום ְבִבנְיִָמן יְִשָרֵאל ְבנֵי וַיְַשִחיתּו יְִשָרֵאל ִלְפנֵי ִבנְיִָמן ֶאת' ה וַיִגֹף

 (לה, כ שופטים: )ָחֶרב שֵֹלף ֵאֶלה ָכל ִאיש ּוֵמָאה

: ָחיִל ַאנְֵשי ֵאֶלה ָכל ֶאת ַההּוא ַביֹום ֶחֶרב שֵֹלף ִאיש ֶאֶלף וֲַחִמָשה ֶעְשִרים ִמִבנְיִָמן ַהנְֹפִלים ָכל וַיְִהי

 (מו, כ שופטים)

 

 לצבא, המדינה לשירות להתגייס חובה חלה אזרח כל על כי קובע הביטחון שירות חוק .7

 חובה גיוס שאול עורך, עמון בני נגד, כמלך הראשונה במלחמתו. הלאומי לשירות או

 .העם כל בקרב

 ?זו למלחמה לגייס שאול הצליח הכול בסך חיילים כמה

 

 331,111: תשובה

 (ח, יא א שמואל: )ָאֶלף ְשֹלִשים יְהּוָדה וְִאיש ֶאֶלף ֵמאֹות ְשֹלש יְִשָרֵאל ְבנֵי וַיְִהיּו ְבָבֶזק וַיְִפְקֵדם

 

 שאלות נוספות )למקרה של שוויון( 
 

 המשפט מערכת ועל ירושלים ברחובות חברתיה צדקה חוסר על קובל ישעיהו הנביא .8

 ..." ַגנִָבים וְַחְבֵרי סֹוְרִרים ָשַריְִך: "המושחתת

 ?יתוקן זה שמצב לאחר ירושלים תיקרא כיצד, הנביא פי על

 

 (מספיקה אחת תשובה) נאמנה קריה, הצדק עיר: תשובה

 ישעיהו: )נֱֶאָמנָה ִקְריָה ַהֶצֶדק ִעיר ָלְך יִָקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ְכַבְתִחָלה וְיֲֹעַציְִך ְכָבִראשֹנָה שְֹפַטיְִך וְָאִשיָבה

 (כו, א

 

 זכויותיו את להם מבהיר הוא, מלך עליהם להמליך משמואל מבקשים העם כאשר .9

 .העם של החופש בזכויות לפגוע העלולות המלך של היתרות

 ?המלך משפט פי על העם בנות ימלאו תפקיד איזה

 

 ( מלא בניקוד תזכה אחת תשובה) אופות או טבחות או רקחות: תשובה

 (יג, ח א שמואל) :ּוְלאֹפֹות ּוְלַטָבחֹות ְלַרָקחֹות יִָקח ְבנֹוֵתיֶכם וְֶאת

 

 את מובמקו וממליך מרותו את עליו מקבל אינו העם, ַבְעָשא בן ֵאָלהב מורד זְִמִרי כאשר .11

 .בלבד ימים שבעהשָמַלך  לאחר ונהרג מודח זמרי. הצבא שר, עמרי

 ?שמרד לפני זמרי של תפקידו היה מה

 

 הרכב מחצית שר: תשובה

 ַהַביִת ַעל ֲאֶשר ַאְרָצא ֵבית ִשכֹור שֶֹתה ְבִתְרָצה וְהּוא ָהָרֶכב ַמֲחִצית ַשר ִזְמִרי ַעְבדֹו ָעָליו וַיְִקשֹר

 (ט, טז א מלכים) :ְבִתְרָצה
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  .נציבים ידי על שנוהלה בממלכה מסודרת כלכלית למערכת דאג המלך שלמה .11

 ?ןיבבנימ שמונה הנציב מיהו

 

 ֵאָלא ֶבן ִשְמִעי: תשובה

 (יח, ד א מלכים) :ְבִבנְיִָמן ֵאָלא ֶבן ִשְמִעי

 

 מסוים אחוז החקלאים נתנו במסגרתוש חדש כלכלי סדר יוסף הנהיג במצרים גם .12

 . לפרעה מתבואתם

 ?שניתן החלק מה

 

 חמישית: תשובה

 ֶאת ּוזְַרְעֶתם ֶזַרע ָלֶכם ֵהא ְלַפְרעֹה ַאְדַמְתֶכם וְֶאת ַהיֹום ֶאְתֶכם ָקנִיִתי ֵהן ָהָעם ֶאל יֹוֵסף וַיֹאֶמר

 ַהָשֶדה ְלֶזַרע ָלֶכם יְִהיֶה ַהיָדֹת וְַאְרַבע ְלַפְרעֹה ֲחִמיִשית ּונְַתֶתם ַבְתבּואֹת וְָהיָה :ָהֲאָדָמה

 (כד-כג ,מז בראשית): ְלַטְפֶכם וְֶלֱאכֹל ְבָבֵתיֶכם וְַלֲאֶשר ּוְלָאְכְלֶכם


