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 מדינת ישראל                                               
 משרד החינוך                                

 מינהל חברה ונוער                                         
  

 

 
 

 ד"ך לנוער, תשע"חידון התנ

 

 (81)ויקרא יט,    "כ מֹוָך ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבת   "         

 
 

 החידון המחוזי
 לבתי הספר הממלכתיים

 בנושא: האחר הוא אני
 
 
 

 מרכז החידון
 איציק בן אבי

 
 

 מחברת השאלות
 רחל בורובסקי

 
 

 הוועדה הארצית
 מוריה שלמה , אביעדמגידוב, מרים בלומנטל רוני ר"ד

 
 

 
 
 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות©
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 ישראלמדינת 

 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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 החידון המחוזי תשע"ד

 תקנון החידון וסדריו

 שלבי החידון

 מבחן מיון בכתב. .א

 חידון פומבי. .ב

 

 א.  מבחן המיון בכתב

 המבחן יתקיים במועד שייקבע, לפני החידון הפומבי. .8

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. .8

  הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר במבחן המיון. 81-81משתתפים בו  .2

 81צברו את אותו הניקוד, יש להעלות לבמה  81-81אם במבחן המיון מתמודדים מספר  .3

 מתמודדים. 

 81צברו את אותו הניקוד, יש להעלות לבמה  81-81אם במבחן המיון מתמודדים מספר  .4

 מתמודדים. 

 81צברו את אותו הניקוד, יש להעלות לבמה  81-81אם במבחן המיון מתמודדים מספר  .0

 מתמודדים. 

 נקודות שצברו הנבחנים במבחן המיון ייזקפו לזכותם בשלב זה.ה .1

מתמודדים. לכל  5-6-: בשלב זה יוצגו סרטונים. לאחר כל סרטון יוצגו שאלות לשלב א .1

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

נקודות. עם סיום  81-תם בנקודות. תשובה מלאה על שני החלקים תזכה או 1-המתמודד/ת ב

 מחזור השאלות הזה, ֵירדו כל המתמודדים מן הבמה.

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

משבצות לבחירה. כל משבצת  82הגדול ביותר. לפני המתמודדים יוצג משחק מחשב ובו 

 צת נבחרה. מסמלת נושא מסוים, שייחשף רק לאחר שהמשב

 1צברו את אותו הניקוד, יש להעלות לבמה  1-1אם בשלב הראשון מתמודדים מספר  .1

 מתמודדים. 

 1צברו את אותו הניקוד, יש להעלות לבמה  1-1מתמודדים מספר  בשלב הראשוןאם  .85

 מתמודדים. 

שניות. כל תשובה נכונה  15שאלות במשך   4המתמודדים יבחרו באקראי משבצת, וישיבו על  .88

 נקודות. 25-השאלות יזכו ב 4נקודות. תשובות נכונות על כל  0-תזכה ב
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אלה שזכו  –מתמודדים  0-4בתום שלב זה ֵירדו המתמודדים מן הבמה. לשלב הבא יעלו  .82

 בניקוד הגבוה ביותר.

 4צברו את אותו הניקוד, יש להעלות לבמה   0-1אם בשלב השני מתמודדים מספר  .83

 מתמודדים. 

 0צברו את אותו הניקוד, יש להעלות לבמה  1-4תמודדים מספר אם במבחן המיון מ .84

 מתמודדים. 

זהות בכתב. כל מתמודד  שאלות 0: שלב השאלה הזהה. בשלב זה ִייָשֲאלּו המתמודדים שלב ג .80

 יקבל טוש ולוח מחיק. 

המנחה יקריא את השאלה בקול. המתמודדים יכתבו את תשובתם על הלוח המחיק, ויציגו  .81

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

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

 נקודות. 

הזוכה במקום השני יוזמן ליום  לשלב הארצי. המתמודד שִיְזּכה בניקוד הגבוה ביותר, יעלה .81

 העיון בנאות קדומים. 

מתמודדים ישיגו ניקוד זהה, יציג המנחה שאלות בעל פה למתמודדים, עד  אם יותר משני .81

 שתושג הכרעה. 

 סדר הצגת השאלות לנבחנים

א"ב של שמות משפחותיהם. על השולחן, ליד כל נבחן, -הנבחנים ֵישבו על הבמה לפי סדר ה .8

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

 סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם. .2

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

 יימסרו לנבחנים על ידי מזכירות החידון.

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

 הן, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו.שהנבחן זכה ב

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

 

 בר השופטיםח

 חבר השופטים מורכב מהיושב ראש, ולצדו שני שופטים או ארבעה שופטים. .8

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

 מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.

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

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

 רשאי לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.
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 היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת המחוז והסגנים. .0

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

 לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים. .1

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

 סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

 

 תפקיד המנחה

 מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש. .8

 חבר השופטים לבמה.מזמין את המשתתפים ואת  .2

 מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות. .3

 קורא את השאלות. .4

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

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

 השופטים.מכריז את שמות החתן/הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר  .1

 

 

 זוכים, תעודות ופרסים

בתום החידון יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה, ויוענקו להם תעודות  .8

 השתתפות בחידון וספר תנ"ך.

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-כתילחידון הארצי יעלה החתן של החידון הממלכתי והחתן של החידון הממל .3

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

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

 מינהל חברה ונוער                                         
  

 

 
 

 ד"ך לנוער, תשע"חידון התנ

 

 (81)ויקרא יט,    "כ מֹוָך ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבת   "         

 
 

 בכתב המחוזיהחידון 
 לבתי הספר הממלכתיים

 
 
 

 ז החידוןכמר
 איציק בן אבי

 
 

 ברת השאלותחמ
 רחל בורובסקי

 
 

 הוועדה הארצית
 מוריה שלמה אביעדמרים בלומנטל, מגידוב,  רוני ר"ד

 
 

 
 
 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות©
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 הספר הממלכתיים-לבתיבכתב  מחוזיחידון 
 

 
 ____________שם: __________ה

 _כיתה: ____________________

 ____________בית הספר: ______שם 

 דקות 54זמן הבחינה: 

 ניקוד: _____

 
 

 
 :חומר הלימוד לחידון

 
 נ-: פרקים יבבראשית

 לד-כד, לא-פרקים א שמות:

 כה, כז, לב-יז, כ -פרקים י במדבר:

 כד -יא, יד, כב-פרקים א יהושע:

 כל הספר שופטים:

 כל הספר רות:

 : כל הספרשמואל א

 : כל הספרשמואל ב

 : כל הספרמלכים א

 כל הספר מלכים ב:

 רכל הספ יונה:

 

 

!בהצלחה
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 החידון המחוזי בכתב לבתי הספר הממלכתיים תשע"ד
  
 שאלות. סמנו את התשובה הנכונה ביותר.  54לפניכם 

 

 "?ָעִשיר ַדל וְִאם "ַאֲחֵרי ַהַבחּוִרים ִאם מי הוערכה על כך שלא הלכה .1

 רבקה .א

 רות .ב

 רחל .ג

 רחב .ד

 

 ?"נְָשִרים ַכנְֵפי ַעל ֶאְתֶכם וֶָאָשאמה מתאר הדימוי " .5

 את הוצאת בני ישראל ממצרים .א

 את בניית בית המקדש הראשון .ב

 את חציית הירדן .ג

 את מסע האבות לכנען .ד

 

 איזו אות התקשו אנשי אפרים לבטא? .3

 את האות ש' .א

 את האות ז' .ב

 את האות ת' .ג

 את האות ל' .ד

 

 "?ִמַזְעּפֹו ַהיָם יֲַעמֹדוש"כיצד גרמו אנשים לכך  .5

 הם קרעו את בגדיהם .א

 הם הקריבו קרבנות .ב

 הם הטילו אדם אל הים .ג

 הם שבו מחטאותיהם .ד

 

 בעליהן של נשים עקרות הגיבו לעתים בסבלנות ולעתים בחוסר סבלנות למצוקות נשותיהם.  .4

  ְלנַֹכח ִאְשּתֹו"? 'הלַ מי האיש שהתפלל "

 אברהם .א

 יצחק .ב

 יעקב .ג

 אלקנה .ד

 

 ֵבן ִלי 'ה יֵֹסףנקרא בשם זה משתי סיבות שונות. האחת, משום שרחל קיוותה ש: "יוסף  .6

 ". מהי הסיבה השנייה? ַאֵחר

 "ֶחְרָּפִתי ֶאת ֱאֹלִהים ָאַסףמשום שרחל אמרה ש: " .א

 "ָּפנֶיָך ְראֹות עֹוד אִֹסף ֹלאמשום שרחל החליטה ש: " .ב

 " ַעִמי ֶאל ֵאָאֵסף ַעָּתהמשום שרחל חשה ש: " .ג

  "ִעִמי ַדֵבר 'ה יֵֹסף ַמהשרחל שאלה: "משום  .ד

 

 מי מהבאים שילם את סכום השקלים הגבוה ביותר? .7

  ֲאַרוְנָהבקניית גורן  ,דוד .א

 בקניית מערת המכפלה  ,אברהם .ב

 שְֹמרֹון  ְבַשַער ְשעִֹרים וְָסאַתיִם סֶֹלת ְסָאהשקנה  ,העם .ג

 מלך אשורפּול לם מס ליכל גיבור חיל שש .ד
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מלכי יהודה וישראל להעלות מס לממלכה זרה. לעתים מרדו המלכים נדרשו בתקופות שונות  .8

 לם את המס כנדרש? יבממלכה הזרה ולא העלו מס. מי מבין המלכים הבאים לא מרד וש

 יְהֹויִָקים .א

 ֵאָלה-ֶבן הֹוֵשעַ  .ב

 חזקיהו .ג

  יֹוָתם-ֶבן ָאָחז .ד

 

 כדי להפיל מלך משלטונו?  ֶקֶשר ָקַשר לאמי מהבאים  .9

 זמרי  .א

  ַשּלּום .ב

  ֲאַמְציָהּו .ג

 ֲאִחיתֶֹפל .ד

 

למילה "מלאכים" בתנ"ך שני פירושים: מלאכים שהם שליחי אלוהים ומלאכים שהם בשר  .11

  ?ודם. איזה מהמלאכים הבאים הוא שליח ה'

 המלאך שאמר לשאול שפלשתים עלו על הארץ .א

 המלאך שאמר לנעמן לטבול בירדן .ב

 למיכיהו בן ימלה לנבא למלךהמלאך שקרא  .ג

 המלאך שאמר לאליהו שהוא יכול לנבא לאחזיה  .ד

 

 לאהחרמת עיר משמעותה החרבה מוחלטת של העיר. בכיבוש של איזו מהערים הבאות  .11

 הוחרמה העיר? 

 מקדה .א

 צפת .ב

 יריחו  .ג

 ְשָאן ֵבית .ד

 

 "וַיְַקנְאּו אֹתֹו ְּפִלְשִּתים". מדוע?  .15

 בגלל נשותיו .א

 יזבגלל כוחו הפי .ב

 לו הבגלל מקנה הצאן והבקר שהי .ג

 חכמתובגלל  .ד

 

 חייו של דוד היו מלאי ייסורים. באיזה מהמקרים הבאים מסופר שדוד קרע את בגדיו?  .13

 כאשר מת בנו הראשון מבת שבע .א

 כאשר שמע על אונס תמר  .ב

  ַאְמנֹוןכאשר שמע על מותו של  .ג

 כאשר שמע על מרד אבשלום .ד
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 ". מי האיש? ְבָמְתנָיו ָאזּור עֹור וְֵאזֹור ֵשָער ַבַעל ִאיש" .15

  דוד .א

 אלישע .ב

 שמשון .ג

 אליהו .ד

 

 הּוא". מה זה היה? "ִכי ֹלא יְָדעּו ַמה .14

 הי הארץומשפט אל .א

 גפן שדה .ב

 מן .ג

 ְּתָרִפים .ד

 

מה אחאב מעוניין לשמור על חייהם של הסוסים, של הפרדים ושל הבהמות בזמן הבצורת.  .16

 ? אחאב ועובדיה יוצאים לחפש

 חציר  .א

 גפן  .ב

 זיתים .ג

 תמרים .ד

 

. מי האיש ְּלָך ּוְלָשלֹום" "ַמה, אך הוא השיב פעמיים: "ֲהָשלֹוםשליחי המלך שאלו אותו: " .17

 שסירב לשלום?

 אליהו .א

 יהוא .ב

 מיכיהו בן ימלה .ג

 אלישע .ד

 

 "? ַהֶמֶלְך יְִחינאמרו עליו המילים: " שלאמי המלך  .18

 עמרי .א

 אבשלום .ב

 יואש .ג

 שלמה .ד

 

 דומה? איסור  לכך שעבר עב ָתאֹר". מי הואשם ֹלא ְבַעְמָך וְנִָשיא ְתַקֵּלל ֹלא ֱאֹלִהים" .19

 יואב .א

 אבישי בן צרויה .ב

 שמעי בן גרא .ג

 נבות .ד

 

 ֲחִצי"בַ ". על פי הכתוב, מה עוד קרה ִמְצַריִם ְבֶאֶרץ ְבכֹור ָכל ִהָכה 'הוַ  ַהַּליְָלה ַבֲחִצי וַיְִהי " .51

 ?"ַהַּליְָלה

 "ַמְרְגֹלָתיו שֶֹכֶבת ִאָשה וְִהנֵה וַיִָּלֵפת ָהִאיש וַיֱֶחַרד" .א

עַ  וַיָָקם" .ב  "ָהָעי ַלֲעלֹות ַהִמְלָחָמה ַעם וְָכל יְהֹושֻׁ

 "ֲאֵחִרים ְבָגִדים וַיְִלַבש ָשאּול וַיְִתַחֵּפש" .ג

 ה'" ֵאָליו ִדֶבר ַכֲאֶשר וַיַַעש ֵמֲעָבָדיו ֲאנִָשים ֲעָשָרה ִגְדעֹון וַיִַקח" .ד
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 ַהנְִלָחם הּוא ֱאֹלֵהיֶכם 'ה ִכי ָאֶלף יְִרָדף ִמֶכם ֶאָחד ִאיששחיזק את העם באומרו: "מי המנהיג  .51

 "? ָלֶכם

 משה .א

 יהושע .ב

 שמואל .ג

 ישעיה .ד

 

 מנהיגים גדולים יודעים להצטער על טעויות שעשו. על מה הצטער דוד בשני המקרים שבהם .55

 "? אֹתֹו ָדוִד ֵלב וַיְַךנאמר: "

 התעלמותו מאבשלום לאחר רצח אמנוןעל הרג בני שאול ועל  .א

 על מפקד העם ועל כריתת כנף המעיל של שאול .ב

 על לקיחת החנית וצפחת המים של שאול ועל בריחתו לארץ פלשתים .ג

 ועל שליחת אוריה למות בקרב ַהכֵֹהן ֲאִחיֶמֶלְךעל בקשת העזרה מ .ד

 

 נְַפִשי ֶאת יְַבֵקש ֲאֶשר ִכי ִּתיָרא ַאלמערכת יחסים אמיצה בין איש לרעהו נרקמה במילים: " .53

 ". בין מי למי נרקמה מערכת היחסים הזאת? ִעָמִדי ַאָּתה ִמְשֶמֶרת ִכי נְַפֶשָך ֶאת יְַבֵקש

 בין דוד ליהונתן .א

 בין דוד למפיבשת .ב

 בין דוד לאביתר .ג

 בין דוד לעמשא .ד

 

ישנם סיפורים שבהם מנהיגים לקחו נשים של מתנגדיהם, או נחשדו בכך שלקחו נשים של  .55

  ?לכך בניסיון נחשד לא מימתנגדיהם כדי להוכיח את עליונותם הפוליטית. 

 אבנר  .א

 דוד  .ב

 אבשלום  .ג

 שאול  .ד

 

הוא ביטוי נפוץ כדי לתאר עונש של מידה כנגד מידה. התורה משתמשת " ַעיִן ַּתַחת ַעיִן" .54

 דימוי המופיע בתורה?  אינובדימויים נוספים כדי לתאר את הדבר. מה מבין הבאים 

 חבורה תחת חבורה .א

 פצע תחת פצע .ב

 שריטה תחת שריטה .ג

 כווייה תחת כווייה .ד
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 דתשע" - החידון המחוזי לבתי הספר הממלכתיים

 תשובון

 

 ציטוט תשובה שאלה

: "וַיֹאֶמר ִמי ָאְּת וַּתֹאֶמר ָאנִֹכי רּות ֲאָמֶתָך ּוָפַרְשָּת ְכנֶָפָך 11-9רות ג,  ב. רות 1
ֵהיַטְבְּת ַחְסֵדְך ַעל ֲאָמְתָך ִכי גֵֹאל ָאָּתה: וַיֹאֶמר ְברּוָכה ַאְּת ַלה' ִבִּתי 

 ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראשֹון ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַבחּוִרים ִאם ַדל וְִאם ָעִשיר:"

א. את הוצאת בני  5
 ישראל ממצרים

: "ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶשר ָעִשיִתי ְלִמְצָריִם וֶָאָשא ֶאְתֶכם ַעל 5שמות יט, 
 ֵאָלי:" ַכנְֵפי נְָשִרים וָָאִבא ֶאְתֶכם

: "וַיְִלכֹד ִגְלָעד ֶאת ַמְעְברֹות ַהיְַרֵדן ְלֶאְפָריִם וְָהיָה ִכי 6-4שופטים יב,  א. את האות ש' 3
יֹאְמרּו ְּפִליֵטי ֶאְפַריִם ֶאֱעבָֹרה וַיֹאְמרּו לֹו ַאנְֵשי ִגְלָעד ַהֶאְפָרִתי ַאָּתה 

ִשבֶֹלת וַיֹאֶמר ִסבֶֹלת וְֹלא יִָכין ְלַדֵבר ֵכן וַיֹאֶמר ֹלא: וַיֹאְמרּו לֹו ֱאָמר נָא 
":]...[ 

ג. הם הטילו אדם אל  5
 הים

הּו ֶאל ַהיָם וַיֲַעמֹד ַהיָם ִמַזְעּפֹו:"15יונה א,   : "וַיְִשאּו ֶאת יֹונָה וַיְִטלֻׁ

ֲעָקָרה ִהוא : "וַיְֶעַּתר יְִצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְשּתֹו ִכי 51בראשית כה,  ב. יצחק 4
 וַיֵָעֶתר לֹו ה' וַַּתַהר ִרְבָקה ִאְשּתֹו:"

א. משום שרחל  6
אמרה ש: "ָאַסף 

 ֱאֹלִהים ֶאת ֶחְרָּפִתי"

: "וַיְִזכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל וַיְִשַמע ֵאֶליָה ֱאֹלִהים 53-55בראשית ל, 
ף ֱאֹלִהים ֶאת וַיְִפַּתח ֶאת ַרְחָמּה: וַַּתַהר וֵַּתֶלד ֵבן וַּתֹאֶמר ָאסַ 

 ֶחְרָּפִתי:"  

ב. אברהם, בקניית  7
 מערת המכפלה 

: "וַיְִשַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון וַיְִשקֹל ַאְבָרָהם 18-16בראשית כג, 
ְלֶעְפרֹן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ִדֶבר ְבָאְזנֵי ְבנֵי ֵחת ַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף 

ְשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶשר ַבַמְכֵּפָלה ֲאֶשר ִלְפנֵי ַמְמֵרא  עֵֹבר ַלסֵֹחר: וַיָָקם 
לֹו  ַהָשֶדה וְַהְמָעָרה ֲאֶשר בֹו וְָכל ָהֵעץ ֲאֶשר ַבָשֶדה ֲאֶשר ְבָכל ְגבֻׁ

 ָסִביב: ְלַאְבָרָהם ְלִמְקנָה ְלֵעינֵי ְבנֵי ֵחת ְבכֹל ָבֵאי ַשַער ִעירֹו:"

: "וַיְִשַלח ָאָחז ַמְלָאִכים ֶאל ִּתְגַלת ְּפֶלֶסר ֶמֶלְך 8-7ים ב טז, מלכ יֹוָתם-ד. ָאָחז ֶבן 8
ַאשּור ֵלאמֹר ַעְבְדָך ּוִבנְָך ָאנִי ֲעֵלה וְהֹוִשֵענִי ִמַכף ֶמֶלְך ֲאָרם ּוִמַכף 

ֶמֶלְך יְִשָרֵאל ַהקֹוִמים ָעָלי: וַיִַקח ָאָחז ֶאת ַהֶכֶסף וְֶאת ַהָזָהב ַהנְִמָצא 
 ית ה' ּוְבאְֹצרֹות ֵבית ַהֶמֶלְך וַיְִשַלח ְלֶמֶלְך ַאשּור שַֹחד:"בֵ 

ִבים ַעל ֵסֶפר 19-18מלכים ב יד,  ג. ֲאַמְציָהּו  9 : "וְיֶֶתר ִדְבֵרי ֲאַמְציָהּו ֲהֹלא ֵהם ְכתֻׁ
יָנָס ָלִכיָשה ִדְבֵרי ַהיִָמים ְלַמְלֵכי יְהּוָדה: וַיְִקְשרּו ָעָליו ֶקֶשר ִבירּוָשַלִם וַ 

הּו ָשם:"  וַיְִשְלחּו ַאֲחָריו ָלִכיָשה וַיְִמתֻׁ

ד. המלאך שאמר  11
לאליהו שהוא יכול 

 לנבא לאחזיה

: "וַיְַדֵבר ַמְלַאְך ה' ֶאל ֵאִליָהּו ֵרד אֹותֹו ַאל ִּתיָרא 16-14מלכים ב א, 
ר ֵאָליו כֹה ָאַמר ה' יַַען ֲאֶשר ִמָּפנָיו וַיָָקם וַיֵֶרד אֹותֹו ֶאל ַהֶמֶלְך: וַיְַדבֵ 

ָשַלְחָּת ַמְלָאִכים ִלְדרֹש ְבַבַעל זְבּוב ֱאֹלֵהי ֶעְקרֹון ֲהִמְבִלי ֵאין ֱאֹלִהים 
ְביְִשָרֵאל ִלְדרֹש ִבְדָברֹו ָלֵכן ַהִמָטה ֲאֶשר ָעִליָת ָשם ֹלא ֵתֵרד ִמֶמנָה 

 ִכי מֹות ָּתמּות:" 

 : "וְֹלא הֹוִריש ְמנֶַשה ֶאת ֵבית ְשָאן וְֶאת ְבנֹוֶתיָה:"57שופטים א,  ד. ֵבית ְשָאן 11

ג. בגלל מקנה הצאן  15
 והבקר שהיה לו

ָדה ַרָבה 15בראשית כו,  : "וַיְִהי לֹו ִמְקנֵה צֹאן ּוִמְקנֵה ָבָקר וֲַעבֻׁ
 וַיְַקנְאּו אֹתֹו ְּפִלְשִּתים:"

ג. כאשר שמע על  13
 ַאְמנֹוןמותו של 

: "וַיֲַעשּו נֲַעֵרי ַאְבָשלֹום ְלַאְמנֹון ַכֲאֶשר ִצּוָה 31-59שמואל ב יג, 
ָעה ָבָאה ֶאל ָדוִד ֵלאמֹר ִהָכה ַאְבָשלֹום ֶאת ָכל  ַאְבָשלֹום ]...[ וְַהְשמֻׁ

יו וַיְִשַכב ְבנֵי ַהֶמֶלְך וְֹלא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד: וַיָָקם ַהֶמֶלְך וַיְִקַרע ֶאת ְבָגדָ 
ֵעי ְבָגִדים:"    ָאְרָצה וְָכל ֲעָבָדיו נִָצִבים ְקרֻׁ

: "וַיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיש ַבַעל ֵשָער וְֵאזֹור עֹור ָאזּור 8מלכים ב א,  ד. אליהו 15
 ְבָמְתנָיו וַיֹאַמר ֵאִליָה ַהִּתְשִבי הּוא:"

יְִשָרֵאל וַיֹאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִכי : "וַיְִראּו ְבנֵי 14שמות טז,  ג. מן 14
ֹלא יְָדעּו ַמה הּוא וַיֹאֶמר מֶֹשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶשר נַָתן ה' ָלֶכם 

 ְלָאְכָלה:"

ַמְעיְנֵי -: "וַיֹאֶמר ַאְחָאב ֶאל עַֹבְדיָהּו ֵלְך ָבָאֶרץ ֶאל ָכל4מלכים א יח,  חציר .א 16
ל ַהנְָחִלים אּוַלי נְִמָצא ָחִציר ּונְַחיֶה סּוס וֶָפֶרד וְלֹוא ַהַמיִם וְֶאל כָ 

 נְַכִרית ֵמַהְבֵהָמה:"
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: "וַיְִרַכב יֵהּוא וַיֵֶלְך יִזְְרֶעאָלה ִכי יֹוָרם שֵֹכב ָשָמה 19-16מלכים ב ט,  ב. יהוא 17
וְַהצֶֹפה עֵֹמד ַעל ַהִמְגָדל וֲַאַחְזיָה ֶמֶלְך יְהּוָדה יַָרד ִלְראֹות ֶאת יֹוָרם: 

ְביְִזְרֶעאל וַיְַרא ֶאת ִשְפַעת יֵהּוא ְבבֹאֹו וַיֹאֶמר ִשְפַעת ֲאנִי רֶֹאה וַיֹאֶמר 
יְהֹוָרם ַקח ַרָכב ּוְשַלח ִלְקָראָתם וְיֹאַמר ֲהָשלֹום: וַיֵֶלְך רֵֹכב ַהסּוס 

לֹום וַיֹאֶמר יֵהּוא ַמה ְּלָך ּוְלָשלֹום ִלְקָראתֹו וַיֹאֶמר כֹה ָאַמר ַהֶמֶלְך ֲהשָ 
סֹב ֶאל ַאֲחָרי  וַיֵַגד ַהצֶֹפה ֵלאמֹר ָבא ַהַמְלָאְך ַעד ֵהם וְֹלא ָשב: וַיְִשַלח 
רֵֹכב סּוס ֵשנִי וַיָבֹא ֲאֵלֶהם וַיֹאֶמר כֹה ָאַמר ַהֶמֶלְך ָשלֹום וַיֹאֶמר יֵהּוא 

 ל ַאֲחָרי:"ַמה ְּלָך ּוְלָשלֹום סֹב אֶ 

: "וְִהְרַכְבֶּתם ֶאת ְשֹלמֹה ְבנִי ַעל 35-35מלכים א א,  -שלמה  א. עמרי 18
ַהִּפְרָדה ֲאֶשר ִלי וְהֹוַרְדֶּתם אֹתֹו ֶאל ִגחֹון: ּוָמַשח אֹתֹו ָשם ָצדֹוק ַהכֵֹהן 

ֶּתם יְִחי ַהֶמֶלְך וְנָָתן ַהנִָביא ְלֶמֶלְך ַעל יְִשָרֵאל ּוְתַקְעֶּתם ַבשֹוָפר וֲַאַמרְ 
 ְשֹלמֹה:"

: "וַיְִהי ַכֲאֶשר ָבא חּוַשי ָהַאְרִכי ֵרֶעה 16שמואל ב טז,  -אבשלום 
 ָדוִד ֶאל ַאְבָשלֹום וַיֹאֶמר חּוַשי ֶאל ַאְבָשלֹום יְִחי ַהֶמֶלְך יְִחי ַהֶמֶלְך:"

ן ָעָליו ֶאת ַהנֵֶזר : "וַיֹוִצא ֶאת ֶבן ַהֶמֶלְך וַיִּתֵ 15מלכים ב יא,  -יואש 
הּו וַיַכּו ָכף וַיֹאְמרּו יְִחי ַהֶמֶלְך:"  וְֶאת ָהֵעדּות וַיְַמִלכּו אֹתֹו וַיְִמָשחֻׁ

: "וַיָבֹאּו ְשנֵי ָהֲאנִָשים ְבנֵי ְבִליַַעל וַיְֵשבּו נְֶגדֹו 13מלכים א כא,  ד. נבות 19
הּו ַאנְֵשי ַהְבִליַַעל ֶאת נָ  בֹות נֶֶגד ָהָעם ֵלאמֹר ֵבַרְך נָבֹות ֱאֹלִהים וַיְִעדֻׁ

הּו ָבֲאָבנִים וַיָמֹת:" הּו ִמחּוץ ָלִעיר וַיְִסְקלֻׁ  וֶָמֶלְך וַיִֹצאֻׁ

א. "וַיֱֶחַרד ָהִאיש  51
וַיִָּלֵפת וְִהנֵה ִאָשה 

 שֶֹכֶבת ַמְרְגֹלָתיו"

ש וַיִָּלֵפת וְִהנֵה ִאָשה שֶֹכֶבת : "וַיְִהי ַבֲחִצי ַהַּליְָלה וַיֱֶחַרד ָהִאי8רות ג, 
 ַמְרְגֹלָתיו:"

: "ִאיש ֶאָחד ִמֶכם יְִרָדף ָאֶלף ִכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם הּוא 11יהושע כג,  ב. יהושע 51
 ַהנְִלָחם ָלֶכם ַכֲאֶשר ִדֶבר ָלֶכם:"

ב. על מפקד העם  55
ועל כריתת כנף 
 המעיל של שאול

ַאֲחֵרי ֵכן וַיְַך ֵלב ָדוִד אֹתֹו ַעל ֲאֶשר ָכַרת ֶאת  : "וַיְִהי4שמואל א כד, 
 ָכנָף ֲאֶשר ְלָשאּול:"

: "וַיְַך ֵלב ָדוִד אֹתֹו ַאֲחֵרי ֵכן ָסַפר ֶאת ָהָעם וַיֹאֶמר 11שמואל ב כד, 
ן ָדוִד ֶאל ה' ָחָטאִתי ְמאֹד ֲאֶשר ָעִשיִתי וְַעָּתה ה' ַהֲעֶבר נָא ֶאת ֲעו ֹ

 ִכי נְִסַכְלִּתי ְמאֹד:" ַעְבְדָך

: "וַיֹאֶמר ָדוִד ְלֶאְביָָתר יַָדְעִּתי ַביֹום ַההּוא ִכי 53-55שמואל א כב,  ג. בין דוד לאביתר 53
ָשם דויג )דֹוֵאג( ָהֲאדִֹמי ִכי ַהֵגד יִַגיד ְלָשאּול ָאנִֹכי ַסבִֹתי ְבָכל נֶֶפש 

יָרא ִכי ֲאֶשר יְַבֵקש ֶאת נְַפִשי יְַבֵקש ֶאת ֵבית ָאִביָך: ְשָבה ִאִּתי ַאל ּתִ 
 נְַפֶשָך ִכי ִמְשֶמֶרת ַאָּתה ִעָמִדי:"

ֲאִחיָמַעץ וְֵשם ַשר -: "וְֵשם ֵאֶשת ָשאּול ֲאִחינַֹעם ַבת41שמואל א יד,  ד. שאול 55
 נֵר דֹוד ָשאּול:"-ְצָבאֹו ֲאִבינֵר ֶבן

ג. שריטה תחת  54
 שריטה

: "ַעיִן ַּתַחת ַעיִן ֵשן ַּתַחת ֵשן יָד ַּתַחת יָד ֶרֶגל ַּתַחת 55שמות כא, 
 ָרֶגל: ְכוִיָה ַּתַחת ְכוִיָה ֶּפַצע ַּתַחת ָּפַצע ַחבּוָרה ַּתַחת ַחבּוָרה:"
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 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים
 
 
 
 

 

 השלב הראשון

 

 אחריםמפגשים עם 
 
 

 שאלות בעקבות סרטונים 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . דמויות של "אחרים" מתוך התנ"ךבחלק זה יוקרנו סרטונים העוסקים ב
 

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.  81-תשובות נכונות על שני החלקים יַזכו את הנבחן/ת ב
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 סרטון ראשון: פלשתי
 

 : 1שאלה 

 

 בו ניצח דוד את גלית.שישראל הוא הקרב לאחד הקרבות המפורסמים ביותר בין הפלשתים 

  

דוד היה חסר ניסיון צבאי, אך כדי לשכנע את שאול ביכולותיו הוא מספר על  .א

 שיש לו. מהו?ניסיון אחר 

". מהי החרפה יְִשָרֵאל ֵמַעל ֶחְרָּפה" דוד אומר שהאיש שיכה את הפלשתי יסיר .ב

 שהמיט גלית על ישראל? 

 תשובה: 
 בוהארי והד גהר .א

 גלית הפלשתי קילל את אלוהי ישראל )יתקבל גם: זלזל ביכולתם של חיילי ישראל ושל דוד( .ב

 

 ַהָּלז ַהְּפִלְשִּתי ֶאת יֶַכה ֲאֶשר ָלִאיש יֵָעֶשה ַמה ֵלאמֹר ִעמֹו ָהעְֹמִדים ָהֲאנִָשים ֶאל ָדוִד וַיֹאֶמר"

 .[.]. ַחיִים ֱאֹלִהים ַמַעְרכֹות ֵחֵרף ִכי ַהֶזה ֶהָעֵרל ַהְּפִלְשִּתי ִמי ִכי יְִשָרֵאל ֵמַעל ֶחְרָּפה וְֵהִסיר

  :ֵמָהֵעֶדר ֶשה וְנָָשא ַהדֹוב וְֶאת ָהֲאִרי ּוָבא ַבצֹאן ְלָאִביו ַעְבְדָך ָהיָה רֶֹעה ָשאּול ֶאל ָדוִד וַיֹאֶמר

 ֶאת ַגם :וֲַהִמיִּתיו וְִהִכִתיו ִבְזָקנֹו וְֶהֱחזְַקִּתי ָעַלי וַיָָקם ִמִּפיו וְִהַצְלִּתי וְִהִכִתיו ַאֲחָריו וְיָָצאִתי

 ֱאֹלִהים ַמַעְרכֹת ֵחֵרף ִכי ֵמֶהם ְכַאַחד ַהֶזה ֶהָעֵרל ַהְּפִלְשִּתי וְָהיָה ַעְבֶדָך ִהָכה ַהדֹב ַגם ָהֲאִרי

 ַהְּפִלְשִּתי וַיְַקֵּלל ַבַמְקלֹות ֵאַלי ָבא ַאָּתה ִכי ָאנִֹכי ֲהֶכֶלב ָדוִד ֶאל ַהְּפִלְשִּתי וַיֹאֶמר ]...[ ַחיִים

 (53, 36-35, 56)שמואל א יז,  ]...[:" ֵבאֹלָהיו ָדוִד ֶאת

 

 

 : 2שאלה 

 .עם ישראל ספג לעתים מכות קשות מיד הפלשתים

 

 באחת מהמלחמות הקשות שבין ישראל לפלשתים נפל מלך ישראל. מי היה המלך? .א

 לאחר הקרב? לקבורה מי דאג להביא את המלך .ב

 

 תשובה: 

 שאול .א

 אנשי יבש גלעד .ב

 ִכי, ֵכָליו נֵֹשא וַיְַרא: ָעֶליהָ  וַיִּפֹל ַהֶחֶרב ֶאת ָשאּול וַיִַקח ]...[ ָשאּול ֶאל ַהִמְלָחָמה וִַּתְכַבד"
 ֵאת, ִגְלָעד יֵָביש יְֹשֵבי, ֵאָליו וַיְִשְמעּו ִעמֹו ]...[ וַיָָמת ַחְרבֹו ַעל הּוא ַגם ָשאּול וַיִּפֹל ֵמת

 ָשאּול ְגוִיַת ֶאת וַיְִקחּו ַהַּליְָלה ָכל וַיְֵלכּו ַחיִל ִאיש ָכל וַיָקּומּו :ְלָשאּול ְפִלְשִּתים ָעשּו ֲאֶשר
 ַעְצמֵֹתיֶהם ֶאת וַיְִקחּו :ָשם אָֹתם וַיְִשְרפּו יֵָבָשה וַיָבֹאּו ָשן ֵבית ֵמחֹוַמת ָבנָיו ְגוִיֹת וְֵאת

 (13-3 ,)שמואל א לא                    :"ִמיםיָ  ִשְבַעת וַיָצֻׁמּו ְביֵָבָשה ָהֶאֶשל ַתַחת וַיְִקְברּו
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 : 3שאלה 

 

 שני שופטים הכו בפלשתים בכלי נשק מאולתרים.

 

 פלשתים באיבר של בעל חיים. מה היה האיבר?    1,111שופט הכה  .א

 פלשתים בכלי עבודה. מי היה השופט?   611שופט נוסף הכה  .ב

 

 תשובה: 

  ֲחמֹור ְלִחי .א

 ֲחמֹור ַהֲחמֹור ִבְלִחי ִשְמשֹון וַיֹאֶמר: ִאיש ֶאֶלף ָבּה וַיְַך וַיִָקֶחהָ  יָדֹו וַיְִשַלח ְטִריָה ֲחמֹור ְלִחי וַיְִמָצא"

 (16-14)שופטים טו,  :"ִאיש ֶאֶלף ִהֵכיִתי ַהֲחמֹור ִבְלִחי ֲחמָֹרָתיִם

 

  ֲענָת ֶבן ַשְמַגרב. 
 ֶאת הּוא ַגם וַיֹוַשע ַהָבָקר ְבַמְלַמד ִאיש ֵמאֹות ֵשש ְּפִלְשִּתים ֶאת וַיְַך ֲענָת ֶבן ַשְמַגר ָהיָה וְַאֲחָריו"

 (31)שופטים ג,  :"יְִשָרֵאל

 

 

 

 סרטון שני: כנעני
 

 : 4שאלה 

 

 כמהב, חוקי התורה מצווים לכבוש את ארץ כנען מהכנענים ולהכרית את שבעת עמי כנען. ואולם

 .אזורים לא הצליחו ישראל להוריש את הכנענים

 

 "?יְִשָרֵאל ָחַזק" ןבהשמה היה מעמד הכנענים באזורים אלו בתקופות  .א

 תעוררו מכך שישראל ישבו בקרב עמי כנען? המה היו הבעיות ש .ב

 

 תשובה: 
 בני ישראל( שבילמסים; עבדו בעבודות בלהם עֵֹבד )יתקבל גם: העלו  ַמסהוטל עליהם  .א

ְבנֵיֶהם ֲאֶשר : ִמְבנֵי יְִשָרֵאל ֵהָמה ָהֱאמִֹרי ַהִחִּתי ַהְּפִרִזי ַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי ֲאֶשר ֹלא ָהָעם ַהנֹוָתר ִמן ָכל"

:" העֵֹבד ַעד ַהיֹום ַהזֶ  יְָכלּו ְבנֵי יְִשָרֵאל ְלַהֲחִריָמם וַיֲַעֵלם ְשֹלמֹה ְלַמס נְֹתרּו ַאֲחֵריֶהם ָבָאֶרץ ֲאֶשר ֹלא

 (51-51 ,)מלכים א ט

  

, מחסור בשטחי התיישבות )כל אחת מהתשובות תתקבל כתשובה נשים נכריות, עבודה זרה .ב

 מלאה(

ְבנֹוֵתיֶהם ָלֶהם  וַיְִקחּו ֶאת :ּוְבנֵי יְִשָרֵאל יְָשבּו ְבֶקֶרב ַהְכנֲַענִי ַהִחִּתי וְָהֱאמִֹרי וְַהְּפִרִזי וְַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי"

 (6-4)שופטים ג,                           :"ֱאֹלֵהיֶהם ְבנֹוֵתיֶהם נְָתנּו ִלְבנֵיֶהם וַיַַעְבדּו ֶאת ְלנִָשים וְֶאת

 (55:" )שופטים א, ֹלא נְָתנֹו ָלֶרֶדת ָלֵעֶמק ָדן ָהָהָרה ִכי ְבנֵי וַיְִלֲחצּו ָהֱאמִֹרי ֶאת"
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 : 5שאלה 

 

שברשותם רכבי ברזל רבים. בגלל עובדה זו לא כבשו בני ישראל את כל יושבי כנען היו ידועים כמי 

 הערים הכנעניות בתקופת יהושע ובתקופת השופטים.

  

 "?ָלֶהם ַבְרֶזל ֶרֶכב ִכי ָהֵעֶמק יְֹשֵבי ֶאת ְלהֹוִריש ֹלא ִכי ָהָהר ֶאת וַיֶֹרשעל איזה שבט מסופר " .א

" אך אלו לא עזרו לו במלחמה ַבְרֶזל ֶרֶכב ֵמאֹות ַשעּתְ הכנעני שנודע בכך שברשותו " המלךמיהו  .ב

 נגד ישראל?

 
 תשובה: 

 על שבט יהודה .א

 :"ָלֶהם ַבְרֶזל ֶרֶכב ִכי ָהֵעֶמק יְֹשֵבי ֶאת ְלהֹוִריש ֹלא ִכי ָהָהר ֶאת וַיֶֹרש יְהּוָדה ֶאת 'ה וַיְִהי"

 (19)שופטים א, 

 יבין .ב

 וַיְִצֲעקּו.ַהגֹויִם ַבֲחרֶֹשת יֹוֵשב וְהּוא ִסיְסָרא ְצָבאֹו וְַשר ְבָחצֹור ָמַלְך ֲאֶשר ְכנַַען ֶמֶלְך יִָבין ְביַד' ה וַיְִמְכֵרם"

 :"ָשנָה ֶעְשִרים ְבָחזְָקה יְִשָרֵאל ְבנֵי ֶאת ָלַחץ וְהּוא לֹו ַבְרֶזל ֶרֶכב ֵמאֹות ְּתַשע ִכי' ה ֶאל יְִשָרֵאל ְבנֵי

 (3-5 ,)שופטים ד

 

 

 : 6שאלה 

 

 אֹתֹו וַיְָבֶרְך יֲַעקֹב ֶאל יְִצָחק וַיְִקָראמשפחתו של אברהם וצאצאיו נהגו שלא להתחתן עם כנענים: "

 ".ְכנַָען ִמְבנֹות ִאָשה ִתַקח ֹלא לֹו וַיֹאֶמר וַיְַצּוֵהּו

 

רצה לכבד את אביו ובנישואיו השניים לקח אישה לא כנענית. מאיזו משפחה היא  ֵעָשוגם  .א

 הייתה? 

 ּוְשמֹו ְכנֲַענִי ִאיש ַבתאחד מצאצאי משפחת אברהם חרג ממנהג המשפחה ולקח לו לאישה " .ב

 מיהו? ". שּועַ 

 תשובה: 
 ממשפחת ישמעאל .א

 ָמֲחַלת ַבת יְִשָמֵעאל וַיִַקח ֶאת וַיֵֶלְך ֵעָשו ֶאל: ְבֵעינֵי יְִצָחק ָאִביווַיְַרא ֵעָשו ִכי ָרעֹות ְבנֹות ְכנַָען "

 (9-8כח, )בראשית :" נָָשיו לֹו ְלִאָשה ַאְבָרָהם ֲאחֹות נְָביֹות ַעל יְִשָמֵעאל ֶבן
 

 יהודה .ב

 (5:" )בראשית לח, וַיָבֹא ֵאֶליהָ ִאיש ְכנֲַענִי ּוְשמֹו שּוַע וַיִָקֶחָה  ָשם יְהּוָדה ַבת וַיְַרא"
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 סרטון שלישי: גר
 

 : 7שאלה 

 התורה מצווה: "וְֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלֵקט ֶלָענִי וְַלֵגר ַּתֲעזֹב אָֹתם".

ִלים"? "מי בעונייה הציעה: .א ָטה ַבִשבֳּ  ֵאְלָכה נָא ַהָשֶדה וֲַאַלקֳּ

 כאשר באה ללקוט בשדהו?ב. איזה חסד נוסף עשה בעל השדה עם האישה 

 

 תשובה: 

 רות .א

ט מתוך וללקלה אישר  הוא הציע להשקותה במים/ הציע לה לאכול/ ציווה שלא יביישו אותה/ .ב

 השדה עצמו
ִמי ֶאל ַהמֹוֲאִביָה רּות וַּתֹאֶמר" ָטה ַהָשֶדה נָא ֵאְלָכה נָעֳּ ִלים וֲַאַלקֳּ  ְבֵעינָיו ֵחן ֶאְמָצא ֲאֶשר ַאַחר ַבִשבֳּ

 וְַגם ַאֵחר ְבָשֶדה ִלְלקֹט ֵּתְלִכי ַאל ִבִּתי ָשַמַעּתְ  ֲהלֹוא רּות ֶאל בַֹעז וַיֹאֶמר]...[  ִבִּתי ְלִכי ָלּה וַּתֹאֶמר

 ִצּוִיִתי ֲהלֹוא ַאֲחֵריֶהן וְָהַלְכּתְ  יְִקצֹרּון ֲאֶשר ַבָשֶדה ֵעינַיְִך :נֲַערָֹתי ִעם ִתְדָבִקין וְכֹה ִמֶזה ַתֲעבּוִרי ֹלא

 ָלה וַיֹאֶמר ]...[ ַהנְָעִרים יְִשֲאבּון ֵמֲאֶשר וְָשִתית ַהֵכִלים ֶאל וְָהַלְכּתְ  וְָצִמת נְָגֵעְך ְלִבְלִּתי ַהנְָעִרים ֶאת

 ָלּה וַיְִצָבט ַהקְֹצִרים ִמַצד וֵַּתֶשב ַבחֶֹמץ ִּפֵּתְך וְָטַבְלּתְ  ַהֶּלֶחם ִמן וְָאַכְלּתְ  ֲהֹלם גִֹשי ָהאֶֹכל ְלֵעת בַֹעז

ָמִרים ֵבין ַגם ֵלאמֹר נְָעָריו ֶאת בַֹעז וַיְַצו ְלַלֵקט וַָּתָקם :וַּתַֹתר וִַּתְשַבע וַּתֹאַכל ָקִלי  וְֹלא ְּתַלֵקט ָהעֳּ

 (16-5)רות ב,  :"ָבּה ִתְגֲערּו וְֹלא וְִלְקָטה וֲַעַזְבֶּתם ַהְצָבִתים ִמן ָלּה ָּתשֹּלּו שֹל וְַגם: ַתְכִלימּוהָ 

 

 

 

 : 8שאלה 

 

 בתקופה שבה שהו יעקב ובניו במצרים הם זכו ליחס חם ומכבד מצד פרעה שליט מצרים.

   

 ָהָאֶרץ ְבֵמיַטב ִהוא ְלָפנֶיָך ִמְצַריִם ֶאֶרץפרעה פתח את ארץ מצרים ברוחב לב בפני משפחת יעקב: " .א

 ". איזה אזור במצרים קיבלו בני יעקב למגורים? ַאֶחיָך וְֶאת ָאִביָך ֶאת הֹוֵשב

היחס המכבד למשפחת יעקב בא לידי ביטוי גם בהשתתפות המצרים במסע הלוויה של יעקב.  .ב

 איזה שם ניתן למקום שבו נערך המספד הגדול ליעקב?

  :תשובה

 

  / ארץ רעמססארץ גושן .א

 הֹוֵשב ָהָאֶרץ ְבֵמיַטב ִהוא ְלָפנֶיָך ִמְצַריִם ֶאֶרץ :ֵאֶליָך ָבאּו וְַאֶחיָך ָאִביָך ֵלאמֹר יֹוֵסף ֶאל ַּפְרעֹה וַיֹאֶמר"

:"  ִלי ֲאֶשר ַעל ִמְקנֶה ָשֵרי וְַשְמָּתם ַחיִל ַאנְֵשי ָבם וְיֶש יַָדְעּתָ  וְִאם גֶֹשן ְבֶאֶרץ יְֵשבּו ַאֶחיָך וְֶאת ָאִביָך ֶאת

 (6-4)בראשית מז, 

 

 (ָהָאָטד גֶֹרן)יתקבל גם:  ִמְצַריִם ָאֵבל .ב

 יֹוֵסף ֵבית וְכֹל: ִמְצָריִם ֶאֶרץ זְִקנֵי וְכֹל ֵביתֹו זְִקנֵי ַפְרעֹה ַעְבֵדי ָכל ִאּתֹו וַיֲַעלּו ָאִביו ֶאת ִלְקבֹר יֹוֵסף וַיַַעל"

 ַהַמֲחנֶה וַיְִהי ָּפָרִשים ַגם ֶרֶכב ַגם ִעמֹו וַיַַעל :גֶֹשן ְבֶאֶרץ ָעְזבּו ּוְבָקָרם וְצֹאנָם ַטָּפם ַרק ָאִביו ּוֵבית וְֶאָחיו

 ְלָאִביו וַיַַעש ְמאֹד וְָכֵבד ָגדֹול ִמְסֵּפד ָשם וַיְִסְּפדּו ַהיְַרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ָהָאָטד גֶֹרן ַעד וַיָבֹאּו :ְמאֹד ָכֵבד

 ַעל ְלִמְצָריִם ֶזה ָכֵבד ֵאֶבל וַיֹאְמרּו ָהָאָטד ְבגֶֹרן ָהֵאֶבל ֶאת ַהְכנֲַענִי ָהָאֶרץ יֹוֵשב וַיְַרא :יִָמים ִשְבַעת ֵאֶבל

 (11-7:" )בראשית נ, ַהיְַרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ִמְצַריִם ָאֵבל ְשָמּה ָקָרא ֵכן
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 : 9שאלה 

 .ֶאת יֹוֵסף", שעבד את ישראל הגרים בארצו ֹלא יַָדע פרעה, מלך מצרים החדש "ֲאֶשר

 ערי המחסנים שבנו ישראל בצו פרעה? - "ַהִמְסְכנֹות ָעֵרי" ואיך נקרא .א

 "? ִמְסְכנֹות ָעֵריאיזה מלך אחר במקרא בנה " .ב

 תשובה: 

 ַרַעְמֵססו ִּפתֹם .א

:" ַרַעְמֵסס וְֶאת ִּפתֹם ֶאת ְלַפְרעֹה ִמְסְכנֹות ָעֵרי וַיִֶבן ְבִסְבֹלָתם ַענֹתֹו ְלַמַען ִמִסים ָשֵרי ָעָליו וַיִָשימּו"

 (11)שמות א, 

 

  ב. שלמה
 ְשֹלמֹה ֵחֶשק וְֵאת ַהָּפָרִשים ָעֵרי וְֵאת ָהֶרֶכב ָעֵרי וְֵאת ִלְשֹלמֹה ָהיּו ֲאֶשר ַהִמְסְכנֹות ָעֵרי ָכל וְֵאת"

 (19)מלכים א ט,  :"ֶמְמַשְלּתֹו ֶאֶרץ ּוְבכֹל ּוַבְּלָבנֹון ִבירּוָשַלִם ִלְבנֹות ָחַשק ֲאֶשר

 

 : עבדרביעיסרטון 
 

 

 : 01שאלה 

 

 יש עבדים שזכו ליהנות ממעמד גבוה בבית אדוניהם. 

 ַהִמְצִרי"? ֲאדֹנָיו ַמְצִליַח ]...[ ְבֵבית ִאישמי העבד שזכה להיות " .א

אליו הושלך. במה התבטאה שאותו עבד הצליח לא רק בבית אדונו אלא גם בבית הסוהר  .ב

  הצלחתו?

 תשובה: 

 יוסף  .א

 אותו לאחראי על כל האסיריםמינו  .ב

 ֲאֶשר ַהיְִשְמֵעאִלים ִמיַד ִמְצִרי ִאיש ַהַטָבִחים ַשר ַּפְרעֹה ְסִריס ּפֹוִטיַפר וַיְִקנֵהּו ִמְצָריְָמה הּוַרד וְיֹוֵסף"

הּו  ַהסַֹהר ֵבית ַשר ַהִמְצִרי ]...[ וַיִֵּתן ֲאדֹנָיו ְבֵבית וַיְִהי ַמְצִליחַ  ִאיש וַיְִהי יֹוֵסף ֶאת' ה וַיְִהי :ָשָמה הֹוִרדֻׁ

 ֵבית ַשר ֵאין :עֶֹשה ָהיָה הּוא ָשם עִֹשים ֲאֶשר ָכל וְֵאת ַהסַֹהר ְבֵבית ֲאֶשר ָהֲאִסיִרם ָכל ֵאת יֹוֵסף ְביַד

                         :"ַמְצִליחַ ' ה עֶֹשה הּוא וֲַאֶשר ִאּתֹו' ה ַבֲאֶשר ְביָדֹו ְמאּוָמה ָכל ֶאת רֶֹאה ַהסַֹהר

  (53-55, 5-1)בראשית לט, 
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 : 11שאלה 

 

 חוקי התורה שומרים על זכויותיו של העבד העברי. 

 לאחר כמה שנות עבודה יכול העבד העברי לצאת לחופשי?  .א

 מה דורש החוק מאדון שהפיל את שן עבדו?  .ב

 

 תשובה: 

 לאחר שש שנים .א

 לשלוח לחופשי את העבד .ב

 ֲאָמתֹו ֵשן אֹו ַעְבדֹו ֵשן וְִאם]...[  ִחנָם ַלָחְפִשי יֵֵצא ּוַבְשִבִעת יֲַעבֹד ָשנִים ֵשש ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקנֶה ִכי"

 (57, 5:" )שמות כא, ִשנֹו ַּתַחת יְַשְּלֶחנּו ַלָחְפִשי יִַּפיל

 

 

  :12שאלה 

 

 , בנו הנכה של שאול. ְמִפיבֶֹשתהיה עבד לבית שאול שבפקודת דוד, עבד בבית  ִציָבא

 

 ולתמוך בדוד?  ְמִפיבֶֹשתלעזוב את  ִציָבאבאיזה אירוע בחר  .א

 ?בו תמיכתועל  כאות תודה לִציָבא לתת דוד הבטיח מה .ב

 תשובה:

 באירוע מרד אבשלום .א

 תְמִפיבֹשֶ את כל רכושו של  ִציָבאדוד הבטיח להעביר ל .ב

ִשים ֲחמִֹרים וְֶצֶמד ִלְקָראתֹו ְמִפיבֶֹשת נַַער ִציָבא וְִהנֵה ֵמָהרֹאש ְמַעט ָעַבר וְָדוִד"  ֶלֶחם ָמאַתיִם וֲַעֵליֶהם ֲחבֻׁ

 ְלֵבית ַהֲחמֹוִרים ִציָבא וַיֹאֶמר ָּלְך ֵאֶּלה ָמה ִציָבא ֶאל ַהֶמֶלְך וַיֹאֶמר :יָיִן וְנֵֶבל ַקיִץ ּוֵמָאה ִצמּוִקים ּוֵמָאה

 ֶבן וְַאיֵה ַהֶמֶלְך וַיֹאֶמר :ַבִמְדָבר ַהיֵָעף ִלְשּתֹות וְַהיַיִן ַהנְָעִרים ֶלֱאכֹול וְַהַקיִץ( וְַהֶּלֶחם) ולהלחם ִלְרכֹב ַהֶמֶלְך

: ָאִבי ַמְמְלכּות ֵאת יְִשָרֵאל ֵבית ִלי יִָשיבּו ַהיֹום ָאַמר ִכי ִבירּוָשַלִם יֹוֵשב ִהנֵה ַהֶמֶלְך ֶאל ִציָבא וַיֹאֶמר ֲאדֹנֶיָך

 :"ַהֶמֶלְך ֲאדֹנִי ְבֵעינֶיָך ֵחן ֶאְמָצא ִהְשַּתֲחוֵיִתי ִציָבא וַיֹאֶמר ִלְמִפיבֶֹשת ֲאֶשר כֹל ְלָך ִהנֵה ְלִצָבא ַהֶמֶלְך וַיֹאֶמר

 (5-1)שמואל ב טז, 
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 : נביאחמישיסרטון 
 

 : 31שאלה 

 

 נביאים בחצרות המלכים ושימשו כיועצי המלך.לעתים שירתו 

  

נביא אחד ייעץ לאשת המלך כיצד לפנות אל המלך ולשכנע אותו להתערב במצב ולקבל  .א

 החלטה הרת גורל. מי היה הנביא? 

", אך לבסוף ִעָמְך 'ה ִכי ֲעֵשה ֵלְך ִבְלָבְבָך ֲאֶשר כֹלאותו נביא ייעץ למלך בנושא אחר ואמר: " .ב

 עצתו לא תאמה את רצון ה'. מה היה הנושא שעליו התייעץ המלך עם הנביא? התברר כי 

 

 תשובה: 
 נתן .א

 ֹלא ָדוִד וֲַאדֹנֵינּו ַחִגית ֶבן ֲאדֹנִיָהּו ָמַלְך ִכי ָשַמַעּתְ  ֲהלֹוא ֵלאמֹר ְשֹלמֹה ֵאם ֶשַבע ַבת ֶאל נָָתן וַיֹאֶמר"

 ָדוִד ַהֶמֶלְך ֶאל ּובִֹאי ְלִכי :ְשֹלמֹה ְבנְֵך נֶֶפש וְֶאת נְַפֵשְך ֶאת ּוַמְּלִטי ֵעָצה נָא ִאיָעֵצְך ְלִכי וְַעָּתה: יָָדע

 יֵֵשב וְהּוא ַאֲחַרי יְִמֹלְך ְבנְֵך ְשֹלמֹה ִכי ֵלאמֹר ַלֲאָמְתָך נְִשַבְעּתָ  ַהֶמֶלְך ֲאדֹנִי ַאָּתה ֲהֹלא ֵאָליו וְָאַמְרּתְ 

 ֶאת ּוִמֵּלאִתי ַאֲחַריְִך ָאבֹוא וֲַאנִי ַהֶמֶלְך ִעם ָשם ְמַדֶבֶרת עֹוָדְך ִהנֵה: ֲאדֹנִיָהּו ָמַלְך ּוַמדּועַ  ִכְסִאי ַעל

 (15-11 ,)מלכים א א :"ְדָבָריְִך

 

 בניית בית לה'  .ב
ֹ  ָהֱאֹלִהים וֲַארֹון ֲאָרִזים ְבֵבית יֹוֵשב ָאנִֹכי נָא ְרֵאה ַהנִָביא נָָתן ֶאל ַהֶמֶלְך וַיֹאֶמר" : ַהיְִריָעה ְבתֹוְך ֵשבי

 נָָתן ֶאל 'ה ְדַבר וַיְִהי ַההּוא ַבַּליְָלה וַיְִהי: ִעָמְך 'ה ִכי ֲעֵשה ֵלְך ִבְלָבְבָך ֲאֶשר כֹל ַהֶמֶלְך ֶאל נָָתן וַיֹאֶמר

 (4-5)שמואל ב ז,  :"ְלִשְבִּתי ַביִת ִּלי ִּתְבנֶה ַהַאָּתה 'ה ָאַמר כֹה ָדוִד ֶאל ַעְבִדי ֶאל וְָאַמְרּתָ  ֵלְך: ֵלאמֹר

 

 

 : 41שאלה 

 

 בתקופות שונות רדפו המלכים את הנביאים.

 "? ַבְמָעָרה ִאיש ֲחִמִשים ֲחִמִשים ִאיש ֵמָאהמפני מי הוסתרו נביאי ה' " .א

 איזה נביא נוסף לן במערה בעת מנוסתו מפני מי שרצה להורגו? .ב

  

 תשובה: 
 איזבל מפני  .א

ַגד ֲהֹלא"  ֲחִמִשים ִאיש ֵמָאה' ה ִמנְִביֵאי וַָאְחִבא' ה נְִביֵאי ֵאת ִאיֶזֶבל ַבֲהרֹג ָעִשיִתי ֲאֶשר ֵאת ַלאדֹנִי הֻׁ

 (13)מלכים א יח,  :"וָָמיִם ֶלֶחם וֲָאַכְלְכֵלם ַבְמָעָרה ִאיש ֲחִמִשים

 

 אליהו .ב
 נְַפְשָך ֶאת ָאִשים ָמָחר ָכֵעת ִכי יֹוִספּון וְכֹה ֱאֹלִהים ֲעשּוןיַ  כֹה ֵלאמֹר ֵאִליָהּו ֶאל ַמְלָאְך ִאיֶזֶבל וִַּתְשַלח"

וַיָָקם ]...[  ָשם נֲַערֹו ֶאת וַיַנַח ִליהּוָדה ֲאֶשר ֶשַבע ְבֵאר וַיָבֹא נְַפשֹו ֶאל וַיֵֶלְך וַיָָקם וַיְַרא: ֵמֶהם ַאַחד ְכנֶֶפש

ָשם  וַיָבֹא :ְבכַֹח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָבִעים יֹום וְַאְרָבִעים ַליְָלה ַעד ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרבוַיֹאַכל וַיְִשֶּתה וַיֵֶלְך 

 (9-5מלכים א יט, ) :"ְּלָך פֹה ֵאִליָהּו ֵאָליו וַיֹאֶמר לֹו ַמה 'ה ַהְמָעָרה וַיֶָלן ָשם וְִהנֵה ְדַבר ֶאל
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 : 51שאלה 

 

 הנביאים היו נציגים של צדק, מוסר ואמת בקרב עם ישראל. 

ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעינַי".  'ר הְדבַ  ַמדּוַע ָבִזיָת ֶאת]...[  ַאָּתה ָהִאישנביא האשים מלך במילים: " .א

 במה האשים הנביא את המלך? 

 ָמעֹון ִצּוִיִתי ֲאֶשר ָחִתיּוְבִמנְ  ְבִזְבִחי ִתְבֲעטּו ָלָמהאיש האלוהים האשים איש רם מעמד ואמר: " .ב

 ". מי האיש שהואשם בכך שכיבד את בניו יותר משכיבד את חוקי ה'?ִמֶמנִי ָבנֶיָך ֶאת וְַּתַכֵבד

 תשובה: 

אחד של התשובה כדי לקבל בהריגת אוריה החתי ובלקיחת בת שבע לאישה )מספיק חלק  .א

 ניקוד מלא(

ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ָאנִֹכי ְמַשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ַעל יְִשָרֵאל וְָאנִֹכי  'ָהִאיש כֹה ָאַמר ה"וַיֹאֶמר נָָתן ֶאל ָדוִד ַאָּתה 

וֶָאְּתנָה ְלָך ֶאת ֵבית ֲאדֹנֶיָך וְֶאת נְֵשי ֲאדֹנֶיָך ְבֵחיֶקָך וֶָאְּתנָה ְלָך ֶאת ֵבית יְִשָרֵאל  ִהַצְלִּתיָך ִמיַד ָשאּול:

ַלֲעשֹות ָהַרע בעינו )ְבֵעינַי( ֵאת  'וְאִֹסָפה ְּלָך ָכֵהנָה וְָכֵהנָה: ַמדּוַע ָבִזיָת ֶאת ְדַבר הוִיהּוָדה וְִאם ְמָעט 

                      אּוִריָה ַהִחִּתי ִהִכיָת ַבֶחֶרב וְֶאת ִאְשּתֹו ָלַקְחָּת ְּלָך ְלִאָשה וְאֹתֹו ָהַרְגָּת ְבֶחֶרב ְבנֵי ַעמֹון:"    

 (9-7שמואל ב יב, )

 

 עלי הכוהן .ב

 

 ְבִמְצַריִם ִבְהיֹוָתם ָאִביָך ֵבית ֶאל נְִגֵליִתי ֲהנְִגֹלה 'ה ָאַמר כֹה ֵאָליו וַיֹאֶמר ֵעִלי ֶאל ֱאֹלִהים ִאיש וַיָבֹא"

 ֵאפֹוד ָלֵשאת ְקטֶֹרת ְלַהְקִטיר ִמְזְבִחי ַעל ַלֲעלֹות ְלכֵֹהן ִלי יְִשָרֵאל ִשְבֵטי ִמָכל אֹתֹו ּוָבחֹר: ַּפְרעֹה ְלֵבית

 ָמעֹון ִצּוִיִתי ֲאֶשר ּוְבִמנְָחִתי ְבזְִבִחי ִתְבֲעטּו ָלָמה :יְִשָרֵאל ְבנֵי ִאֵשי ָכל ֶאת ָאִביָך ְלֵבית וֶָאְּתנָה ְלָפנָי

 (59-57)שמואל א ב,  :"ְלַעִמי יְִשָרֵאל ִמנְַחת ָכל ֵמֵראִשית ְלַהְבִריֲאֶכם ִמֶמנִי ָבנֶיָך ֶאת וְַּתַכֵבד

 

 

 : כוהןשישיסרטון 
 

  : 61שאלה 

 

כוהני ישראל הם צאצאי שבט לוי. התנ"ך מספר לנו על כמה מקרים שבהם מונו, שלא כדין, 

 כוהנים בני שבט אחר.

 

 מי המלך שמינה לכוהנים אנשים שלא היו משבט לוי?  .א

 ֶמֶלְך ֵאין ָהֵהם ַביִָמיםמעשה זה נאמר: "מיהו האיש משבט אפרים שמינה את בנו לכוהן ועל  .ב

 ? "יֲַעֶשה ְבֵעינָיו ַהיָָשר ִאיש ְביְִשָרֵאל

 

 תשובה: 
 ירבעם .א

וַיַַעש יָָרְבָעם ָחג ַבחֶֹדש  :ָהיּו ִמְבנֵי ֵלוִי ֵבית ָבמֹות וַיַַעש כֲֹהנִים ִמְקצֹות ָהָעם ֲאֶשר ֹלא וַיַַעש ֶאת"

ֵאל ְלַזֵבַח  ַהִמְזֵבַח ֵכן ָעָשה ְבֵבית ָעָשר יֹום ַלחֶֹדש ֶכָחג ֲאֶשר ִביהּוָדה וַיַַעל ַעל ַבֲחִמָשהַהְשִמינִי 

 (35-31יב, )מלכים א :" כֲֹהנֵי ַהָבמֹות ֲאֶשר ָעָשה ָעָשה וְֶהֱעִמיד ְבֵבית ֵאל ֶאת ָלֲעָגִלים ֲאֶשר

 

 מיכיהו  .ב
 ֶאת וַיְַמֵּלא ּוְתָרִפים ֵאפֹוד וַיַַעש ֱאֹלִהים ֵבית לֹו ִמיָכה וְָהִאיש ]...[ ִמיָכיְהּו ּוְשמֹו ֶאְפָריִם ֵמַהר ִאיש וַיְִהי"

 :" יֲַעֶשה ְבֵעינָיו ַהיָָשר ִאיש ְביְִשָרֵאל ֶמֶלְך ֵאין ָהֵהם ַביִָמים ְלכֵֹהן לֹו וַיְִהי ִמָבנָיו ַאַחד יַד

 (6-4, )שופטים יז
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 : 71שאלה 

 

 הכוהנים היו מעורבים לעתים במהלכים הפוליטיים של הממלכה.

  

 ? ֲאדֹנִיָהמיהו הכוהן שתמך במלוכתו של  .א

 ?  כוהן זהלמלך, מה היה דינו של  מונהסא אביו וילאחר ששלמה ירש את כ .ב

 תשובה: 
 ֶאְביָָתר  .א

: ַעש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִשים וֲַחִמִשים ִאיש ָרִצים ְלָפנָיוַחִגית ִמְתנֵַשא ֵלאמֹר ֲאנִי ֶאְמֹלְך וַיַ  וֲַאדֹנִיָה ֶבן"

ּתַֹאר ְמאֹד וְאֹתֹו יְָלָדה ַאֲחֵרי  הּוא טֹוב ֲעָצבֹו ָאִביו ִמיָָמיו ֵלאמֹר ַמדּוַע ָכָכה ָעִשיָת וְַגם וְֹלא

 :" ַהכֵֹהן וַיְַעְזרּו ַאֲחֵרי ֲאדֹנִיָהְצרּויָה וְִעם ֶאְביָָתר  וַיְִהיּו ְדָבָריו ִעם יֹוָאב ֶבן: ַאְבָשלֹום

 (7-4 ,)מלכים א א

 

 הוא הפסיק לשמש ככוהן  /הוא גורש לענתות .ב

 ָשֶדיָך ִכי ִאיש ָמוֶת ָאָּתה ּוַביֹום ַהֶזה ֹלא ֲאִמיֶתָך ִכי ּוְלֶאְביָָתר ַהכֵֹהן ָאַמר ַהֶמֶלְך ֲענָתֹת ֵלְך ַעל"

 וַיְָגֶרש ְשֹלמֹה ֶאת: ִהְתַענָה ָאִבי ִלְפנֵי ָדוִד ָאִבי וְִכי ִהְתַענִיָת ְבכֹל ֲאֶשר 'הֲארֹון ֲאדֹנָי  נָָשאָת ֶאת

 :"ֵבית ֵעִלי ְבִשֹלה ֲאֶשר ִדֶבר ַעל 'הְדַבר  ְלַמֵּלא ֶאת 'הֶאְביָָתר ִמְהיֹות כֵֹהן לַ 

 (57-56)מלכים ב א, 

 

 

 : 81שאלה 

 

 כוהנים, וגם להם תפקיד בסיפורי התנ"ך.גם בקרב העמים השכנים היו 

 

 מיהו הכוהן המדייני שאירח בביתו עברי נמלט?  .א

 ֶעְליֹון"?  ְלֵאל כֵֹהן וְהּואמיהו המלך שעליו נאמר: " .ב

 

 תשובה: 

 יתרו .א
 ֲאִביֶהן צֹאן ְלַהְשקֹות ָהְרָהִטים ֶאת וְַּתַמֶּלאנָה וִַּתְדֶלנָה וַָּתבֹאנָה ָבנֹות ֶשַבע ִמְדיָן ּוְלכֵֹהן"

 מֶֹשה וַיֹוֶאל: ָלֶחם וְיֹאַכל לֹו ִקְרֶאן ָהִאיש ֶאת ֲעַזְבֶּתן ֶזה ָלָמה וְַאיֹו ְבנָֹתיו ֶאל וַיֹאֶמר ]...[

 (51-16:" )שמות ב, ְלמֶֹשה ִבּתֹו ִצּפָֹרה ֶאת וַיִֵּתן ָהִאיש ֶאת ָלֶשֶבת

 

  ֶצֶדק-ַמְלִכי .ב
 (18:" )בראשית יד, ֶעְליֹון ְלֵאל כֵֹהן וְהּוא וָיָיִן ֶלֶחם הֹוִציא ָשֵלם ֶמֶלְך ֶצֶדק-ּוַמְלִכי"
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 המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתייםהחידון 

 

 

 

 

 

 

 

 השלב השני
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 יחידים בתוך רבים. 1

 מקור תשובה שאלה מספר

מיהי האישה האלמנה,  1

והענייה שזכתה  ההנכריי

 להקים שושלת מכובדת?

רּות ֲהלֹוא ָשַמַעְּת  וַיֹאֶמר בַֹעז ֶאל: "11-8רות ב,  רות

ֵּתְלִכי ִלְלקֹט ְבָשֶדה ַאֵחר וְַגם ֹלא ַתֲעבּוִרי  ִבִּתי ַאל

ָּפנֶיָה  וִַּתּפֹל ַעל ]...[נֲַערָֹתי  ִמֶזה וְכֹה ִתְדָבִקין ִעם

וִַּתְשַּתחּו ָאְרָצה וַּתֹאֶמר ֵאָליו ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן 

 :"ְבֵעינֶיָך ְלַהִכיֵרנִי וְָאנִֹכי נְָכִריָה

לֹו ְלִאָשה  רּות וְַּתִהי וַיִַקח בַֹעז ֶאת: "51-13רות ד, 

וְַשְלמֹון ]...[ ָלּה ֵהָריֹון וֵַּתֶלד ֵבן  ה'וַיָבֹא ֵאֶליָה וַיִֵּתן 

עֹוֵבד וְעֵֹבד הֹוִליד  בַֹעז ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת הֹוִליד ֶאת

 :"ָדוִד יִָשי וְיִַשי הֹוִליד ֶאת ֶאת

 ֵגרכ"מי הכריז על עצמו  2

", אך התושבים וְתֹוָשב

המקומיים קיבלו אותו 

 "? נְִשיא ֱאֹלִהיםכ"

וְתֹוָשב ָאנִֹכי ִעָמֶכם ְּתנּו ִלי  ֵגר: "6-5בראשית כג,  אברהם

ַזת  וַיֲַענּו ְבנֵי: ֶקֶבר ִעָמֶכם וְֶאְקְבָרה ֵמִתי ִמְּלָפנָי ֲאחֻׁ

י נְִשיא ֱאֹלִהים ַאְבָרָהם ֵלאמֹר לֹו ְשָמֵענּו ֲאדֹנִ  ֵחת ֶאת

ֵמֶתָך ִאיש  ַאָּתה ְבתֹוֵכנּו ְבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקבֹר ֶאת

 :"יְִכֶלה ִמְמָך ִמְקבֹר ֵמֶתָך ִקְברֹו ֹלא ִמֶמנּו ֶאת

 ַמהלמי פנו בשאלה: " 3

ָמה  ּוֵמַאיִן ָּתבֹוא ְמַלאְכְּתָך

ִמֶזה ַעם  וְֵאי ַאְרֶצָך

 "?ָאָּתה

נָא ָלנּו ַבֲאֶשר  וַיֹאְמרּו ֵאָליו ַהִגיָדה": 9-8יונה א,  ליונה

ְמַלאְכְּתָך ּוֵמַאיִן ָּתבֹוא ָמה  ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו ַמה ְלִמי

וַיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאנִֹכי : ִמֶזה ַעם ָאָּתה ַאְרֶצָך וְֵאי

ַהיָם  ָעָשה ֶאת ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִם ֲאנִי יֵָרא ֲאֶשר ה' וְֶאת

 :"ַהיַָבָשה ֶאתוְ 

מי המנהיג שבעקבות  4

הירצחו ברחו רבים 

 למצרים?

וַיְִהי ַבחֶֹדש ַהְשִביִעי ָבא : "56-54מלכים א כה,  גדליה

ֱאִליָשָמע ִמֶזַרע ַהְמלּוָכה  נְַתנְיָה ֶבן יְִשָמֵעאל ֶבן

 וְֶאתְגַדְליָהּו וַיָמֹת  וֲַעָשָרה ֲאנִָשים ִאּתֹו וַיַכּו ֶאת

 :ָהיּו ִאּתֹו ַבִמְצָּפה ַהַכְשִדים ֲאֶשר ַהיְהּוִדים וְֶאת

מּו ָכל ָגדֹול וְָשֵרי ַהֲחיִָלים וַיָבֹאּו  ָהָעם ִמָקטֹן וְַעד וַיָקֻׁ

   :"ִמְצָריִם ִכי יְָראּו ִמְּפנֵי ַכְשִדים
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 עזרה מהעמים. 2

 מקור תשובה שאלה מספר

המדייני שייעץ כיצד מי  1

לנהל את ענייני הפנים 

 של עם ישראל?

טֹוב  וַיֹאֶמר חֵֹתן מֶֹשה ֵאָליו ֹלא: "51-17שמות יח,  יתרו

 ַאָּתה ַגם נָבֹל ִּתבֹל ַגם :ַהָדָבר ֲאֶשר ַאָּתה עֶֹשה

תּוַכל  ָכֵבד ִמְמָך ַהָדָבר ֹלא ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ִעָמְך  ִכי

ַחיִל  ָהָעם ַאנְֵשי וְַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָכל ]...[ ֶדָךֲעשֹהּו ְלבַ 

יְִרֵאי ֱאֹלִהים ַאנְֵשי ֱאֶמת שֹנְֵאי ָבַצע וְַשְמָּת ֲעֵלֶהם 

 :"ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי ֵמאֹות ָשֵרי ֲחִמִשים וְָשֵרי ֲעָשרֹת

מיהי האישה מיריחו  2

שעשתה חסד וקיבלה 

 חסד בחזרה?

עַ : "15-1יהושע ב,  רחב ַהִשִטים  נּון ִמן ִבן וַיְִשַלח יְהֹושֻׁ

 ֲאנִָשים ְמַרְגִלים ֶחֶרש ֵלאמֹר ְלכּו ְראּו ֶאת ְשנַיִם

 ִאָשה זֹונָה ּוְשָמּה יְִריחֹו וַיְֵלכּו וַיָבֹאּו ֵבית ָהָאֶרץ וְֶאת

ָהֲאנִָשים וְַעָּתה  וַּתֹאֶמר ֶאל: ָשָמה ָרָחב וַיְִשְכבּו

 ]...[ָעִשיִתי ִעָמֶכם ָחֶסד  ִכי ה'נָא ִלי בַ  ִהָשְבעּו

וַיֹאְמרּו ָלּה ָהֲאנִָשים נְַפֵשנּו ַתְחֵּתיֶכם ָלמּות ִאם ֹלא 

ָהָאֶרץ  ָלנּו ֶאת ה' ְדָבֵרנּו ֶזה וְָהיָה ְבֵתת ַתִגידּו ֶאת

 :"וְָעִשינּו ִעָמְך ֶחֶסד וֱֶאֶמת

מה השאילו המצרים   3

ישראל היוצאים לבני 

 ממצרים?

כלי כסף 

 וזהב

)יתקבל 

גם: 

כלים; 

רכוש 

 גדול( 

נָא ְבָאזְנֵי ָהָעם וְיְִשֲאלּו ִאיש  ַדֶבר: "3-5שמות יא, 

: ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ְכֵלי ֵמֵאת ֵרֵעהּו וְִאָשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה

מֶֹשה ֵחן ָהָעם ְבֵעינֵי ִמְצָריִם ַגם ָהִאיש  ֶאת ה'וַיִֵּתן 

ַפְרעֹה ּוְבֵעינֵי  ָגדֹול ְמאֹד ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם ְבֵעינֵי ַעְבֵדי

 :"ָהָעם

כֹותמי ביקש מאנשי  4 : סֻׁ

ִכְכרֹות ֶלֶחם ָלָעם ֲאֶשר "

", ֲעיִֵפים ֵהם ְבַרְגָלי ִכי

 ונתקל בסירוב? 

הּוא  וַיָבֹא ִגְדעֹון ַהיְַרֵדנָה עֵֹבר: "6-5שופטים ח,  גדעון

וַיֹאֶמר  :ֵמאֹות ָהִאיש ֲאֶשר ִאּתֹו ֲעיִֵפים וְרְֹדִפים ּוְשֹלש

כֹות ְּתנּו נָא ִכְכרֹות ֶלֶחם ָלָעם ֲאֶשר ְבַרְגָלי  ְלַאנְֵשי סֻׁ

נָע ַמְלֵכי  ִכי ֲעיִֵפים ֵהם וְָאנִֹכי רֵֹדף ַאֲחֵרי ֶזַבח וְַצְלמֻׁ

כֹות ֲהַכף זֶַבח  :ִמְדיָן נָע ַעָּתה וַיֹאֶמר ָשֵרי סֻׁ וְַצְלמֻׁ

 :"נִֵּתן ִלְצָבֲאָך ָלֶחם ְביֶָדָך  ִכי
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 . הכנסת אורחים3

 מקור תשובה שאלה מספר

מי האורח שלא שב  1

בשלום מאוהל 

 האירוח?

וֵַּתֵצא יֵָעל ִלְקַראת ִסיְסָרא : "51-18שופטים ד,  סיסרא

וַָּתבֹוא ֵאָליו ]...[ וַּתֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאדֹנִי סּוָרה ֵאַלי 

 ַהיֵָתד ְבַרָקתֹו וִַּתְצנַח ָבָאֶרץ וְהּוא ַבָּלאט וִַּתְתַקע ֶאת

 :"נְִרָדם וַיַָעף וַיָמֹת

מי הפציר באורחיו  2

ללון בביתו אף על פי 

שהם העדיפו ללון 

 ברחוב?

וַיָבֹאּו ְשנֵי ַהַמְלָאִכים ְסדָֹמה ָבֶעֶרב : "5-1שמות יט,  לוט

לֹוט וַיָָקם ִלְקָראָתם  ְסדֹם וַיְַרא יֵֹשב ְבַשַערוְלֹוט 

ֲאדֹנַי סּורּו נָא  וַיֹאֶמר ִהנֶה נָא :הוַיְִשַּתחּו ַאַּפיִם ָאְרצָ 

ֵבית ַעְבְדֶכם וְִלינּו וְַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם וְִהְשַכְמֶּתם  ֶאל

 :"נִָליןוֲַהַלְכֶּתם ְלַדְרְכֶכם וַיֹאְמרּו ֹּלא ִכי ָבְרחֹוב 

מי הכינה עוגה לנביא  3

 למרות עונייה הרב?

האישה 

האלמנה 

 מצרפת

ִּתיְרִאי  וַיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵאִליָהּו ַאל: "14-13מלכים א יז, 

ָגה ְקַטנָה  בִֹאי ֲעִשי ִכְדָבֵרְך ַאְך ֲעִשי ִלי ִמָשם עֻׁ

 ]...[ רֹנָהָבִראשֹנָה וְהֹוֵצאת ִלי וְָלְך וְִלְבנְֵך ַּתֲעִשי ָבַאחֲ 

 והיא )ִהיא וֵַּתֶלְך וַַּתֲעֶשה ִכְדַבר ֵאִליָהּו וַּתֹאַכל הוא

 :"וָהּוא( ּוֵביָתּה יִָמים

מי הסכים לאכול וללון  4

בבית מארחיו רק 

לאחר שאמר את 

 דבריו?

עבד 

אברהם/ 

 אליעזר

ויישם )וַיּוַשם( ְלָפנָיו ֶלֱאכֹל : "55, 33בראשית כד, 

]...[  ִּתי ְדָבָרי וַיֹאֶמר ַדֵברִדַברְ  אַֹכל ַעד ִאםוַיֹאֶמר ֹלא 

ִעמֹו וַיִָלינּו וַיָקּומּו  וַיֹאְכלּו וַיְִשּתּו הּוא וְָהֲאנִָשים ֲאֶשר

נִי ַלאדֹנִי  :"ַבבֶֹקר וַיֹאֶמר ַשְּלחֻׁ
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 . בריתות4

 מקור תשובה שאלה מספר

עם מי כרת יעקב  1

ברית שבה נאמר: 

ֶאֱעבֹר ֵאֶליָך  ָאנִי ֹלא"

ַתֲעבֹר  ַאָּתה ֹלא]...[ 

 "?ֵאַלי

וַיֹאֶמר יֲַעקֹב ְלֶאָחיו ִלְקטּו : "45-57בראשית לא,  עם לבן

 :ַהָגל ָגל וַיֹאְכלּו ָשם ַעל ֲאָבנִים וַיְִקחּו ֲאָבנִים וַיֲַעשּו

 ]...[לֹו ָלָבן יְַגר ָשֲהדּוָתא וְיֲַעקֹב ָקָרא לֹו ַגְלֵעד  וַיְִקָרא

וַיֹאֶמר ָלָבן ְליֲַעקֹב ִהנֵה ַהַגל ַהֶזה וְִהנֵה ַהַמֵצָבה ֲאֶשר 

ָאנִי  ֵעד ַהַגל ַהֶזה וְֵעָדה ַהַמֵצָבה ִאם :יִָריִתי ֵבינִי ּוֵבינֶָך

ַתֲעבֹר  ַאָּתה ֹלא םַהַגל ַהֶזה וְאִ  ֶאֱעבֹר ֵאֶליָך ֶאת ֹלא

 :"ַהַמֵצָבה ַהזֹאת ְלָרָעה ַהַגל ַהֶזה וְֶאת ֵאַלי ֶאת

מיהם האנשים שכרתו  2

ברית בערמה ואמרו: 

 "?ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָבאנּו"

וְיְֹשֵבי ִגְבעֹון ָשְמעּו ֵאת ֲאֶשר ָעָשה : "6-3שופטים ט,  הגבעונים

ַע ִליִריחֹו וְָלָעי ֵהָמה ְבָעְרָמה וַיְֵלכּו  וַיֲַעשּו ַגם  יְהֹושֻׁ

וַיְִצַטיָרּו וַיְִקחּו ַשִקים ָבִלים ַלֲחמֹוֵריֶהם וְנֹאדֹות יַיִן 

ָקִעים ּוְמצָֹרִרים ַע ֶאל וַיְֵלכּו ֶאל ]...[ ָבִלים ּוְמבֻׁ  יְהֹושֻׁ

ֵמֶאֶרץ ִאיש יְִשָרֵאל  ַהַמֲחנֶה ַהִגְלָגל וַיֹאְמרּו ֵאָליו וְֶאל

 :"ָלנּו ְבִרית ְרחֹוָקה ָבאנּו וְַעָּתה ִכְרתּו

 יהודה ממלכיעם מי  3

כרת אחאב ברית 

ָכמֹונִי שבה נאמר: "

ָכמֹוָך ְכַעִמי ְכַעֶמָך 

 "? ְכסּוַסי ְכסּוֶסיָך

עם 

 יהושפט 

יְהֹוָשָפט ֲהֵתֵלְך ִאִּתי  וַיֹאֶמר ֶאל: "5מלכים א כב, 

ֶמֶלְך יְִשָרֵאל  ְלָעד וַיֹאֶמר יְהֹוָשָפט ֶאלַלִמְלָחָמה ָרמֹת גִ 

 :"ָכמֹונִי ָכמֹוָך ְכַעִמי ְכַעֶמָך ְכסּוַסי ְכסּוֶסיָך

מי הציע במסגרת  4

 ֶהָעִרים ֲאֶשרברית: "

ָאִבי ֵמֵאת ָאִביָך  ָלַקח

 "? ָאִשיב

 ָכל ֲאָרם ָקַבץ ֶאת ֲהַדד ֶמֶלְך ּוֶבן: "35-1מלכים א כ,  בן הדד

ֵחילֹו ּוְשֹלִשים ּוְשנַיִם ֶמֶלְך ִאּתֹו וְסּוס וָָרֶכב וַיַַעל וַיַָצר 

נָא  וַיֹאְמרּו ֵאָליו ֲעָבָדיו ִהנֵה ]...[שְֹמרֹון וַיִָּלֶחם ָבּה  ַעל

ַמְלֵכי ֶחֶסד ֵהם נִָשיָמה  ָשַמְענּו ִכי ַמְלֵכי ֵבית יְִשָרֵאל ִכי

ֶמֶלְך  וֲַחָבִלים ְברֹאֵשנּו וְנֵֵצא ֶאל נָא ַשִקים ְבָמְתנֵינּו

ֲהַדד  וַיֵֵצא ֵאָליו ֶבן ]...[נְַפֶשָך  יְִשָרֵאל אּוַלי יְַחיֶה ֶאת

 ָלַקח וַיֹאֶמר ֵאָליו ֶהָעִרים ֲאֶשר :ַהֶמְרָכָבה וַיֲַעֵלהּו ַעל

צֹות ָּתִשים ְלָך ְבַדֶמֶשק  ָאִבי ֵמֵאת ָאִביָך ָאִשיב וְחֻׁ

 ָשם ָאִבי ְבשְֹמרֹון וֲַאנִי ַבְבִרית ֲאַשְּלֶחךָ וַיְִכָרת ֲאֶשרכַ 

 :"לֹו ְבִרית וַיְַשְּלֵחהּו
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 מלחמות . 5

 מקור תשובה שאלה מספר

נגד מי נלחמו  1

במלחמה שבה לא 

סייע ארון אלוהים 

ַמֲחנֵה שהובא ל"

 "?ָהִעְבִרים

נגד 

 פלשתים

קֹול  וַיְִשְמעּו ְפִלְשִּתים ֶאת: "11-6שמואל א ד, 

ַהְּתרּוָעה וַיֹאְמרּו ֶמה קֹול ַהְּתרּוָעה ַהְגדֹוָלה ַהזֹאת 

 ]...[ַהַמֲחנֶה  ָבא ֶאל ה'ְבַמֲחנֵה ָהִעְבִרים וַיְֵדעּו ִכי ֲארֹון 

וַיִָּלֲחמּו ְפִלְשִּתים וַיִנֶָגף יְִשָרֵאל וַיָנֻׁסּו ִאיש ְלאָֹהָליו 

ִהי ַהַמָכה ְגדֹוָלה ְמאֹד וַיִּפֹל ִמיְִשָרֵאל ְשֹלִשים ֶאֶלף וַּתְ 

 :"ַרְגִלי

איזו עיר הייתה  2

ֶגֶרת ִמְּפנֵי " סֶֹגֶרת ּוְמסֻׁ

ְבנֵי יְִשָרֵאל ֵאין יֹוֵצא 

 "?וְֵאין ָבא

ֶגֶרת ִמְּפנֵי ְבנֵי יְִשָרֵאל : "1יהושע ו,  יריחו וִיִריחֹו סֶֹגֶרת ּוְמסֻׁ

   :"ֵאין יֹוֵצא וְֵאין ָבא

מי האויב שאותו ניצחו  3

ישראל כאשר ידי 

ּונָה ֱאממנהיגם היו "

 "?בֹא ַהָשֶמש ַעד

וְָהיָה ַכֲאֶשר יִָרים מֶֹשה יָדֹו וְָגַבר : "13-11שמות יז,  עמלק

וִיֵדי מֶֹשה ְכֵבִדים : יַח יָדֹו וְָגַבר ֲעָמֵלקיְִשָרֵאל וְַכֲאֶשר יָנִ 

ֶאֶבן וַיִָשימּו ַתְחָּתיו וַיֵֶשב ָעֶליָה וְַאֲהרֹן וְחּור  יְִקחּווַ 

 ּונָה ַעדָּתְמכּו ְביָָדיו ִמֶזה ֶאָחד ּוִמֶזה ֶאָחד וַיְִהי יָָדיו ֱאמ

ַע ֶאתבֹא ַהָשֶמש.   ַעמֹו ְלִפי ֲעָמֵלק וְֶאת וַיֲַחֹלש יְהֹושֻׁ

 :"ָחֶרב

מי הכה את אויביו  4

יֵָרְך ַמָכה  לשֹוק עַ "

 "?ְגדֹוָלה

ַּתֲעשּון ָכזֹאת  וַיֹאֶמר ָלֶהם ִשְמשֹון ִאם: "8שופטים טו,  שמשון

 וַיְַך אֹוָתם שֹוק ַעל :ִּתי ָבֶכם וְַאַחר ֶאְחָדלנִַקמְ  ִכי ִאם

 :"יֵָרְך ַמָכה ְגדֹוָלה וַיֵֶרד וַיֵֶשב ִבְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטם
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 . יחסים כלכליים6

 מקור תשובה שאלה מספר

מי נקנה מבני  1

יעקב על ידי 

סוחרים ונמכר 

 לשר מצרי?

וַיַַעְברּו ֲאנִָשים ִמְדיָנִים סֲֹחִרים וַיְִמְשכּו : "58בראשית לז,  יוסף

יֹוֵסף ַליְִשְמֵעאִלים  ַהבֹור וַיְִמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ִמן וַיֲַעלּו ֶאת

 :"יֹוֵסף ִמְצָריְָמה וַיִָביאּו ֶאתְבֶעְשִרים ָכֶסף 

תמורת מה נתן  2

שלמה לחירם 

 חיטים ושמן?

תמורת 

 עצים 

וַיְִהי ִחירֹום נֵֹתן ִלְשֹלמֹה ֲעֵצי ֲאָרִזים : "54-55מלכים א ה, 

ּוְשֹלמֹה נַָתן ְלִחיָרם ֶעְשִרים ֶאֶלף : ֶחְפצֹו וֲַעֵצי ְברֹוִשים ָכל

יִֵּתן  יתֹו וְֶעְשִרים כֹר ֶשֶמן ָכִתית כֹהכֹר ִחִטים ַמכֶֹלת ְלבֵ 

 :"ְשֹלמֹה ְלִחיָרם ָשנָה ְבָשנָה

מי השחיתו את  3

היבול של בני 

 וְֹלאישראל "

יְַשִאירּו ִמְחיָה 

ָרֵאל וְֶשה וָשֹור ְביִשְ 

 "?וֲַחמֹור

מדיין/ 

 עמלק

 ]...[נֵי ִמְדיָן יְִשָרֵאל ִמּפְ  ִמְדיָן ַעל וַָּתָעז יַד: "5-5שופטים ו, 

ֶקֶדם וְָעלּו  ָזַרע יְִשָרֵאל וְָעָלה ִמְדיָן וֲַעָמֵלק ּוְבנֵי וְָהיָה ִאם

בֹוֲאָך  יְבּול ָהָאֶרץ ַעד וַיֲַחנּו ֲעֵליֶהם וַיְַשִחיתּו ֶאת: ָעָליו

 :"יְַשִאירּו ִמְחיָה ְביְִשָרֵאל וְֶשה וָשֹור וֲַחמֹור ַעָזה וְֹלא

המלך מי היה  4

ֵהִשיב העשיר ש"

 יְִשָרֵאל ֵמָאה ְלֶמֶלְך

ֶאֶלף ָכִרים ּוֵמָאה 

 "? ֶאֶלף ֵאיִלים ָצֶמר

מישע מלך 

 מואב

 מֹוָאב ָהיָה נֵֹקד וְֵהִשיב ְלֶמֶלְך ּוֵמיַשע ֶמֶלְך: "5מלכים ב ג, 

וַיְִהי  :ּוֵמָאה ֶאֶלף ֵאיִלים ָצֶמר ֶאֶלף ָכִרים יְִשָרֵאל ֵמָאה

 :"מֹוָאב ְבֶמֶלְך יְִשָרֵאל ָאב וַיְִפַשע ֶמֶלְךְכמֹות ַאחְ 
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 שמות זרים . 7

 מקור תשובה שאלה מספר

איך קראו בעברית  1

 "?יְַגר ָשֲהדּוָתאל"

 וְיֲַעקֹב ָשֲהדּוָתא יְַגר ָלָבן לֹו-"וַיְִקָרא :57בראשית לא  גלעד

 .ַגְלֵעד" לֹו ָקָרא

למי ממלכי עמון היה  2

 חיים?שם של בעל 

יֵָביש ִגְלָעד  וַיַַעל נָָחש ָהַעמֹונִי וַיִַחן ַעל: "1שמואל א יא,  לנחש

ָלנּו ְבִרית  נָָחש ְכָרת ַאנְֵשי יֵָביש ֶאל וַיֹאְמרּו ָכל

 :"וְנַַעְבֶדךָ

ֶמֶלְך איך קראו ל" 3

" ֲאַרם נֲַהָריִם

ששעבד את 

 ישראל? 

כּוַשן 

 ִרְשָעָתיִם

ְביְִשָרֵאל וַיְִמְכֵרם ְביַד כּוַשן  ה'ַאף  וַיִַחר": 8שופטים ג, 

כּוַשן  יְִשָרֵאל ֶאת ִרְשָעַתיִם ֶמֶלְך ֲאַרם נֲַהָריִם וַיַַעְבדּו ְבנֵי

 :"ִרְשָעַתיִם ְשמֹנֶה ָשנִים

מהי העיר שנבנתה  4

בארץ חתים ונקראה 

בשמה הקדום של 

 העיר בית אל?

 ֵאל וְֵשם יֹוֵסף ְבֵבית וַיִָתירּו ֵבית": 56-53שופטים א,  לוז

ָהִעיר  וַיְִראּו ַהשְֹמִרים ִאיש יֹוֵצא ִמן :ָהִעיר ְלָפנִים לּוז

וַיֵֶלְך ָהִאיש ֶאֶרץ ַהִחִּתים וַיִֶבן ִעיר וַיְִקָרא ְשָמּה לּוז  ]...[

 :"הּוא ְשָמּה ַעד ַהיֹום ַהֶזה
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 אמונות של אחרים. 8

 מקור תשובה שאלה מספר

מי לא רצה לרחוץ  1

בירדן כיוון שהאמין 

נֲַהרֹות ]...[ טֹוב ש"

ַדֶמֶשק ִמכֹל ֵמיֵמי 

 "?יְִשָרֵאל

 

 נעמן

 

 

 

 

וַיְִקצֹף נֲַעָמן וַיֵַלְך וַיֹאֶמר ִהנֵה : "15-11מלכים ב ה, 

ֱאֹלָהיו וְֵהנִיף  ה' ָאַמְרִּתי ֵאַלי יֵֵצא יָצֹוא וְָעַמד וְָקָרא ְבֵשם

ֲהֹלא טֹוב אבנה )ֲאָמנָה(  :ַהָמקֹום וְָאַסף ַהְמצָֹרע יָדֹו ֶאל

ֶאְרַחץ  ּוַפְרַּפר נֲַהרֹות ַדֶמֶשק ִמכֹל ֵמיֵמי יְִשָרֵאל ֲהֹלא

 :"ָבֶהם וְָטָהְרִּתי וַיִֶפן וַיֵֶלְך ְבֵחָמה

 

מי שפכו את דמם  2

שלהם כדי לקבל 

 אות מאל זר?

נביאי 

 הבעל

נַָתן ָלֶהם  ַהָּפר ֲאֶשר וַיְִקחּו ֶאת: "58-56מלכים א יח, 

ַריִם  ַהַבַעל ֵמַהבֶֹקר וְַעד וַיֲַעשּו וַיְִקְראּו ְבֵשם  ]...[ַהָצהֳּ

וַיְִקְראּו ְבקֹול ָגדֹול וַיְִתגְֹדדּו ְכִמְשָּפָטם ַבֲחָרבֹות 

 :"ָדם ֲעֵליֶהם ְשָפְך ּוָבְרָמִחים ַעד

מי האמינו שמתנות  3

ְטחֵֹרי ו ַעְכְבֵרי ַהָזָהב"

" ישככו את ַהָזָהב

 זעמו של ה'?

וֲַעִשיֶתם ַצְלֵמי עפליכם )ְטחֵֹריֶכם( : "4שמואל א ו,  הפלשתים

ָהָאֶרץ ּונְַתֶּתם ֵלאֹלֵהי  וְַצְלֵמי ַעְכְבֵריֶכם ַהַמְשִחיִתם ֶאת

ֵמֲעֵליֶכם ּוֵמַעל ֱאֹלֵהיֶכם  יָדֹו יְִשָרֵאל ָכבֹוד אּוַלי יֵָקל ֶאת

 :"ּוֵמַעל ַאְרְצֶכם

מי האמינו שאלוהי  4

ֱאֹלֵהי ישראל הוא "

ונוכחו לדעת ָהִרים" 

ֱאֹלֵהי שהוא גם "

 "?ֲעָמִקים

עבדי מלך 

ארם 

)יתקבל 

 גם: ארם(

ֲאָרם ָאְמרּו ֵאָליו  וְַעְבֵדי ֶמֶלְך: "58, 53מלכים א כ, 

ֵכן ָחזְקּו ִמֶמנּו וְאּוָלם נִָּלֵחם  ֱאֹלֵהי ָהִרים ֱאֹלֵהיֶהם ַעל

וַיִַגש ִאיש ָהֱאֹלִהים : ֹלא נֱֶחַזק ֵמֶהם ִאָּתם ַבִמישֹור ִאם

יַַען ֲאֶשר  ה'ָאַמר  ֶמֶלְך יְִשָרֵאל וַיֹאֶמר כֹה וַיֹאֶמר ֶאל

ֲעָמִקים הּוא וְנַָתִּתי  ֱאֹלֵהי וְֹלא ה'ָאְמרּו ֲאָרם ֱאֹלֵהי ָהִרים 

 :"ה'ֲאנִי  ֶהָהמֹון ַהָגדֹול ַהֶזה ְביֶָדָך וִיַדְעֶּתם ִכי ָכל ֶאת
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 חיים בארץ זרה. 9

 מקור תשובה שאלה מספר

באיזו ארץ הייתה  1

הגלות שעליה נאמר 

יֶה ַזְרֲעָך ֵגר יִהְ "

 "? ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם

ֵגר יְִהיֶה  וַיֹאֶמר ְלַאְבָרם יָדַֹע ֵּתַדע ִכי: "13בראשית טו,  במצרים

ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם וֲַעָבדּום וְִענּו אָֹתם ַאְרַבע ֵמאֹות 

 :"ָשנָה

מי היגר עם  2

משפחתו מבית לחם 

 למואב בשל רעב?

וַיְִהי ִביֵמי ְשפֹט ַהשְֹפִטים וַיְִהי ָרָעב ָבָאֶרץ : "5-1רות א,  אלימלך

 גּור ִבְשֵדי מֹוָאב הּואוַיֵֶלְך ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם יְהּוָדה לָ 

ִמי  :וְִאְשּתֹו ּוְשנֵי ָבנָיו וְֵשם ָהִאיש ֱאִליֶמֶלְך וְֵשם ִאְשּתֹו נָעֳּ

ֶאְפָרִתים ִמֵבית ֶלֶחם יְהּוָדה  ָבנָיו ַמְחלֹון וְִכְליֹון וְֵשם ְשנֵי

 :"ָשם מֹוָאב וַיְִהיּו וַיָבֹאּו ְשֵדי

מי היה המלך  3

 שלאחר צאתו מבית

כלא בארץ זרה 

ֶלֶחם ָּתִמיד כובד ב"

ַחת ָּתִמידו ]...[  "?ֲארֻׁ

וַיְִהי ִבְשֹלִשים וֶָשַבע ָשנָה : "31-57מלכים ב כה,  יהויכין

יְהּוָדה ִבְשנֵים ָעָשר חֶֹדש ְבֶעְשִרים  ְלָגלּות יְהֹויִָכין ֶמֶלְך

ִבְשנַת ָמְלכֹו  וְִשְבָעה ַלחֶֹדש נָָשא ֱאוִיל ְמרַֹדְך ֶמֶלְך ָבֶבל

וְָאַכל  ]...[ :יְהּוָדה ִמֵבית ֶכֶלא רֹאש יְהֹויִָכין ֶמֶלְך ֶאת

ַחת ָּתִמיד : יְֵמי ַחיָיו ְלָפנָיו ָכל ֶלֶחם ָּתִמיד ָחתֹו ֲארֻׁ וֲַארֻׁ

 :"יֹום ְביֹומֹו כֹל יְֵמי ַחיָו ּלֹו ֵמֵאת ַהֶמֶלְך ְדַבר נְִּתנָה

מי נמלט אל ארץ  4

ם לאויב אויב וגר

ַהְבֵאש לחשוב ש"

 "?ִהְבִאיש ְבַעמֹו

ִלבֹו ַעָּתה ֶאָסֶפה  וַיֹאֶמר ָדוִד ֶאל" :15, 1שמואל א כז,  דוד

ֶאֶרץ  ִלי טֹוב ִכי ִהָמֵלט ִאָמֵלט ֶאל ָשאּול ֵאין ֶאָחד ְביַד יֹום

ְגבּול  ְּפִלְשִּתים וְנֹוַאש ִמֶמנִי ָשאּול ְלַבְקֵשנִי עֹוד ְבָכל

וַיֲַאֵמן ָאִכיש ְבָדוִד ֵלאמֹר ]...[  יְִשָרֵאל וְנְִמַלְטִּתי ִמיָדֹו

 :"ַהְבֵאש ִהְבִאיש ְבַעמֹו ְביְִשָרֵאל וְָהיָה ִלי ְלֶעֶבד עֹוָלם
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  מתחתנים עם אחרים.01

 מקור תשובה שאלה מספר

מי לקח אישה  1

 ִכימבנות פלשתים "

 בעיניו?" ִהיא יְָשָרה

וַיֵֶרד ִשְמשֹון ִּתְמנָָתה וַיְַרא ִאָשה : "3-1שופטים יד,  שמשון

ָאִביו  וַיֹאֶמר ִשְמשֹון ֶאל ]...[ :ְבִתְמנָָתה ִמְבנֹות ְּפִלְשִּתים

 :"ִהיא יְָשָרה ְבֵעינָי ִלי ִכי אֹוָתּה ַקח

מי לקח לאישה את  2

 בת מלך צידונים?

ָעְמִרי ָהַרע  וַיַַעש ַאְחָאב ֶבן: "31-31מלכים א טז,  אחאב

ִמכֹל ֲאֶשר ְלָפנָיו וַיְִהי ֲהנֵָקל ֶלְכּתֹו ְבַחטֹאות  ה'ְבֵעינֵי 

ֶאְתַבַעל ֶמֶלְך  ִאיֶזֶבל ַבת נְָבט וַיִַקח ִאָשה ֶאת יָָרְבָעם ֶבן

 :"ַהַבַעל וַיְִשַּתחּו לֹו ִצידֹנִים וַיֵֶלְך וַיֲַעבֹד ֶאת

גאולת  ויתר עלמי  3

לא נחלה כדי 

להתחתן עם 

 ?הינכרי

הגואל 

)יתקבל 

גם: פלוני 

 אלמוני(

 וַיֹאֶמר ַהגֵֹאל ֹלא אּוַכל לגאול )ִלְגָאל( ִלי ֶּפן: "6רות ד, 

ָּלִתי ִכי ֹלא ְלָך ַאָּתה ֶאת נֲַחָלִתי ְגַאל ַאְשִחית ֶאת  ְגאֻׁ

 :"אּוַכל ִלְגאֹל

איזו עיר קיבל  4

במתנה  שלמה

לאחר שנישא לבת 

 פרעה?

 ִמְצַריִם ָעָלה וַיְִלכֹד ֶאת ַּפְרעֹה ֶמֶלְך: "16מלכים א ט,  גזר

ַהְכנֲַענִי ַהיֵֹשב ָבִעיר ָהָרג וַיְִּתנָּה  ֶגֶזר וַיְִשְרָפּה ָבֵאש וְֶאת

ִחים ְלִבּתֹו ֵאֶשת ְשֹלמֹה  :"ִשּלֻׁ
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לבתי הספר הממלכתייםהתנ"ך המחוזי הפומבי חידון  

 
 

 

 

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה

 שאלות בנושא אלים של אחרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחלק זה יישאלו המתמודדים שבע שאלות זהות בכתב.

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

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

 נקודות. 84-כל השאלות יזכו את המתמודד/ת ב תשובות נכונות על

 שניות להשיב על השאלה. 15הגבלת זמן: למתמודדים יהיו לכל היותר 
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 מי האל שבמקדשו לא ידרכו הכוהנים וכל הבאים על המפתן? .1

 דגוןהאל  תשובה:

מּו" כִּ ת ַבבֶֹּקר ַוַישְׁ ֳחרָּ מָּ נֵּה מִּ הִּ ן וְׁ גוֹּ ל דָּ פֵּ נָּיו נֹּ פָּ ה לְׁ צָּ נֵּי ַארְׁ פְׁ ן לִּ רֹּאש 'ה ֲארוֹּ  וְׁ
ן גוֹּ י דָּ תֵּ ת ּושְׁ יו ַכּפוֹּ דָּ ת יָּ ֻרתוֹּ ן ֶאל כְׁ תָּ פְׁ ן ַרק ַהמִּ גוֹּ ַאר דָּ שְׁ יו נִּ לָּ ן ַעל. עָּ  ֹלא כֵּ

כּו רְׁ דְׁ ֲהנֵּי יִּ ן כֹּ גוֹּ ל דָּ כָּ ים וְׁ אִּ ית ַהבָּ ן בֵּ גוֹּ ַתן ַעל דָּ פְׁ ן מִּ גוֹּ ד דָּ דוֹּ ַאשְׁ  ַהיוֹּם ַעד בְׁ
 (4-5שמואל א ה, ) :"ַהֶזה

 

 שהרס את מזבח הבעל נוסף שם. מה השם שנוסף?לאדם  .5

 ירובעל  תשובה:

א" רָּ קְׁ ם ַויִּ ר ַההּוא לוֹּ ַביוֹּ ֻרַבַעל לֵּאמֹּ ֶרב בוֹּ ַהַבַעל יְׁ י נַָּתץ ֶאת יָּ חוֹּ  כִּ בְׁ זְׁ   :"מִּ
 (35שופטים ו, )

 

ְשָּתן"מה כּונה בשם  .3  ?"נְחֻׁ

 נחש הנחושת תשובה:

יר ֶאת" סִּ מוֹּת הּוא הֵּ ַבר ֶאת ַהבָּ שִּ ַרת וְׁ כָּ בֹּת וְׁ ה ֶאת ַהַמצֵּ רָּ ֲאשֵּ ַחש  הָּ ַתת נְׁ כִּ וְׁ
ֶשת ֲאֶשר חֹּ ֶשה ַהנְׁ ה מֹּ שָּ י ַעד עָּ נֵּי כִּ יּו בְׁ ה הָּ מָּ הֵּ ים הָּ מִּ ים לוֹּ  ַהיָּ רִּ ַקטְׁ ל מְׁ אֵּ רָּ שְׁ  יִּ

א רָּ קְׁ ן ַויִּ תָּ ֻחשְׁ , נְׁ  (5מלכים ב יח, ):" לוֹּ

 

 היכן הציב מנשה את פסל האשרה? .5

 תקבל מחצית הניקוד( "ירושלים"בבית המקדש )התשובה  תשובה:

ה ֶאת "ַויֶָּשם שָּ ה ֲאֶשר עָּ רָּ ֲאשֵּ ת, ֲאֶשר ָאַמר  ֶּפֶסל הָּ ֶאל ֶאל 'הַבַביִּ ד וְׁ וִּ  דָּ
י  טֵּ בְׁ כֹּל שִּ י מִּ תִּ ַחרְׁ ם ֲאֶשר בָּ ַלִּ ירּושָּ ת ַהֶזה ּובִּ , ַבַביִּ נוֹּ ה בְׁ ֹלמֹּ ל שְׁ אֵּ רָּ שְׁ ים יִּ שִּ אָּ

לָּם ֶאת עוֹּ י לְׁ מִּ  (7 ,מלכים ב כא) :"שְׁ

 

אמר  ִמְצָריִם". מי ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאֶשר יְִשָרֵאל ֱאֹלֶהיָך : "ֵאֶּלהעל העגל במדבר אמרו בני ישראל .4

 ? משפט דומה לפסלים מעשה ידיו

 ירבעם תשובה:

ם ַויֹּאֶמר" עָּ בְׁ רָּ בוֹּ  יָּ לִּ ה  בְׁ שּוב ַעתָּ ה תָּ כָּ לָּ ית ַהַממְׁ בֵּ ד לְׁ וִּ ַעץ ַהֶמֶלְך ]...[  דָּ ּוָּ ַויִּ
ֶהם ַרב ב ַויֹּאֶמר ֲאלֵּ הָּ י זָּ לֵּ נֵּי ֶעגְׁ נֵּה ֱאֹלֶהיָך  ַוַיַעש שְׁ ם הִּ ַלִּ רּושָּ ת יְׁ ֲעלוֹּ ֶכם מֵּ לָּ

ם יִּ רָּ צְׁ ֶאֶרץ מִּ ל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך מֵּ אֵּ רָּ שְׁ  (58-56מלכים א יב, ) :"יִּ

 

 לדרוש כדי לדעת אם יחלים ממחלתו? המלך אחזיה ביקש  באיזה אל .6

 (ֶעְקרֹון ֱאֹלֵהי) ְזבּוב ַבַעלב תשובה:

ים " ָאכִּ ַלח ַמלְׁ שְׁ ַחל ַויִּ ן ַויָּ רוֹּ שֹּמְׁ יָּתוֹּ ֲאֶשר בְׁ ה ַבֲעלִּ כָּ בָּ ַעד ַהשְׁ יָּה בְׁ ל ֲאַחזְׁ ּפֹּ ַויִּ
ם ן אִּ רוֹּ י ֶעקְׁ בּוב ֱאֹלהֵּ ַבַעל זְׁ שּו בְׁ רְׁ כּו דִּ ֶהם לְׁ י ֶזה ַויֹּאֶמר ֲאלֵּ ֳחלִּ ֶיה מֵּ  :"ֶאחְׁ

 (5 ,מלכים ב א)

 

 

 "?ַאשּור ֶמֶלְך ִמיַד ַאְרצֹו ֶאת ִאיש ַהגֹויִם ֹלֵהיאֱ  ִהִצילּו ַהַהֵצל" מי אמר:  .7

 רבשקה תשובה:

ד" ה ַוַיֲעמֹּ קֵּ שָּ א ַרבְׁ רָּ קְׁ ל ַויִּ קוֹּ ל-בְׁ דוֹּ ית גָּ הּודִּ ר יְׁ ַדבֵּ ל]...[  ַויֹּאֶמר ַויְׁ  ַהַהצֵּ
ילּו צִּ י הִּ ם ֱאֹלהֵּ יִּ יש ַהגוֹּ צוֹּ  ֶאת אִּ ַיד ַארְׁ י . ַאּׁשּור ֶמֶלְך מִּ ת ַאיֵּה ֱאֹלהֵּ ֲחמָּ

ה ּוָּ עִּ ַנע וְׁ ם הֵּ ַויִּ ַפרְׁ י סְׁ ד ַאיֵּה ֱאֹלהֵּ ּפָּ ַארְׁ י  וְׁ ילּו ֶאת כִּ צִּ י הִּ דִּ יָּ ן מִּ רוֹּ                         :" שֹּמְׁ
 (55-53 , 58 מלכים ב יח,)
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 לא תהיה הכרעה(שה קרשאלות נוספות: )במ

 

 

 האל הזר?מי היה . כעונש על פולחן לאל זר בני ישראל הוכו במגפה כאשר ישבו בשיטים .8

 ְּפעֹורבעל /  ְּפעֹור תשובה:

ֶכם ם לָּ ים הֵּ רִּ רְׁ י צֹּ יֶהם ֲאֶשר "כִּ לֵּ כְׁ נִּ ֶכם ַעל בְׁ לּו לָּ כְׁ ַבר נִּ ר דְׁ עוֹּ ַעל ּפְׁ י  וְׁ בִּ זְׁ ַבר כָּ דְׁ
ם ַבת תָּ ן ֲאחֹּ יָּ דְׁ יא מִּ שִּ יוֹּם נְׁ ה בְׁ ה ַהֻמכָּ פָּ ַבר ַעל ַהַמגֵּ ר דְׁ עוֹּ במדבר כה, )      :"ּפְׁ

18) 

 

 ם מזבחות לבעל ועשה אשרה? מי מלבד מנשה הקי .9

 אחאב  תשובה:

ב" ֶבן ַויָּשָּ מוֹּת ֶאת ַויִּ ַבד ֲאֶשר ַהבָּ יָּהּו אִּ קִּ זְׁ יו חִּ ֶקם ָאבִּ ת ַויָּ חֹּ בְׁ זְׁ  ַוַיַעש ַלַבַעל מִּ
ה רָּ ה ַכֲאֶשר ֲאשֵּ שָּ ָאב עָּ ל ֶמֶלְך ַאחְׁ אֵּ רָּ שְׁ ַתחּו יִּ שְׁ ל ַויִּ כָּ א לְׁ בָּ ם צְׁ ַמיִּ  ַוַיֲעבֹּד ַהּׁשָּ
ם תָּ  (3)מלכים ב כא,  :"אֹּ

 

איזו ישות נענתה לקריאתו של ה' לפתות את אחאב לצאת  ,יְִמָלה-ֶבן ִמיָכיְהּובחזונו של  .11

 למלחמה שבה יפסיד? 

 : הרוח / רוח שקרתשובה

א" רּוחַ  ַויֵּצֵּ ד, הָּ י ַוַיֲעמֹּ נֵּ פְׁ י ַויֹּאֶמר ה' לִּ יו ה' ַויֹּאֶמר; ֲאַפֶתנּו ֲאנִּ לָּ ה, אֵּ .  ַבמָּ
א, ַויֹּאֶמר צֵּ י אֵּ יתִּ יִּ הָּ י, ֶשֶקר רּוחַ  וְׁ פִּ ל בְׁ יָאיו כָּ בִּ ַפֶתה ַויֹּאֶמר נְׁ ַגם תְׁ ל וְׁ  תּוכָּ

א ה צֵּ ן ַוֲעשֵּ  (55-51)מלכים א כב, :" כֵּ

 

 

 

 


