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 חלק ראשון

 בררה. סמנו את התשובה הנכונה.  שאלות 03בחלק זה של המבחן 

 . אחת תשובה נכונה תזכה אתכם בנקודהכל 

 

 מקום שבו קיבלה הגר את הנבואה על לידתו של ישמעאל. אותו יצחק קבע את מושבו ב .1

 מה שם המקום? 

ַבע ְבֵאר .א  שָׁ

ְטנָׁה .ב  שִׂ

 ְרחֹבֹות .ג

י ַלַחי ְבֵאר .ד  רֹאִׂ

 

ק רּוחַ  מַֹרתמה גרם ל" .2 ה ְליְִׂצחָׁ ְבקָׁ  "?ּוְלרִׂ

 רצונו של עשו להרוג את יעקב .א

 מעשה נזיד העדשים .ב

 שנשא עשו הנשים החתיות .ג

 עזיבת יעקב את כנען .ד

 

 



ֶעםאדם הקיץ בבוקרו של יום " .3 פָׁ  ". מיהו? רּוחֹו וַתִׂ

 פרעה .א

 משה .ב

 דוד .ג

 אכיש .ד

 

שטן בעיני אנשים כ נחשב לאבתנ"ך היא אויב. מי מהבאים  "שטן"אחת המשמעויות למילה  .4

 אחרים? 

 דוד .א

 בני צרויה .ב

 רזון בן אלידע .ג

 בלעם .ד

 

איזה מן התיאורים עצמתי שאותו מתאר ה' בספר איוב. קדום ו הוא שמו של יצור "בהמות" .5

 ?בתיאור בהמות בדבר ה' לאיוב מוזכר אינוהבאים 

ְתנָׁיו כֹחֹו .א  ְבמָׁ

ַמיִׂם ְכֶעֶצם .ב טַֹהר ַהשָׁ  לָׁ

ית הּוא .ג  ֵאל ַדְרֵכי ֵראשִׂ

 ָאֶרז ְכמֹו ְזנָׁבֹו .ד

 

ם בָׁם ֲאַשַלח ְבֵהמֹת וְֶשןמי ניבא: " .6 ר זֲֹחֵלי ֲחַמת עִׂ פָׁ  "?עָׁ

 משה .א

 ירמיהו .ב

 ישעיהו .ג

 הושע .ד

 

יאלישע צעק " .7 י ָאבִׂ ֵאל ֶרֶכב ָאבִׂ יו יְִׂשרָׁ שָׁ רָׁ מי . בסערה השמימהבראותו את אליהו עולה " ּופָׁ

 ? לפני מותואלישע  כך עלה כב

 יואש .א

 יהואחז .ב

 חזאל .ג

 אחזיהו .ד

 

נביא קונן על מלך שמת והקינות הללו הועברו לאורך הדורות. מי הנביא ומי המלך שעליו  .8

 קונן? 

 קונן על חזקיהו , הואישעיה .א

 קונן על יאשיהו , הואירמיה .ב

 קונן על יהויכין , הואירמיה .ג

 קונן על  אחז , הואישעיה .ד

 

 



אבל על פי ספר דברי הימים,  ,יהודהטאים ביותר מבין מלכי ומנשה היה אחד המלכים הח .9

לָׁההוא " יו 'ה ְפנֵי ֶאת חִׂ ְפנֵי ְמאֹד וַיִׂכָׁנַע ֱאֹלהָׁ לִׂ יו ֱאֹלֵהי מִׂ  לשוב מדרכו תווא שכנעמה ". ֲאבֹתָׁ

 ?הרעה

 דברי הנביא ירמיהו .א

 דברי איש האלוהים .ב

 אשורעל ידי מלך לקיחתו בשבי  .ג

 מחלת השחין שתקפה אותו .ד

 

ְגוַע גָׁוְַענּו לּו: "לאמר לעם גרם מה .11 ְפנֵי ַאֵחינּו בִׂ  '"?ה לִׂ

 'ה ממשכן הפחד .א

 המרגלים דברי .ב

 במים החוסר .ג

 אהרן מות .ד

 

יר"על איזו עיר נאמר:  .11 עִׂ ה יַָׁדיִׂם ַרֲחַבת וְהָׁ ם ּוְגדֹלָׁ עָׁ ים וְֵאין ְבתֹוכָּׁה ְמַעט וְהָׁ תִׂ  "?ְבנּויִׂם בָׁ

 על העי .א

 על ירושלים .ב

 על נינווה .ג

 על גבעון .ד

 

 ? בנבואת הושע כתובעל פי ה של הושע ילדוהיה  לאהבאים  ילדיםמי מה .12

 יזרעאל .א

 לא עמי .ב

 חש בז .ג

 לא רוחמה .ד

 

 

 תאנים רעות ודוד תאנים טובות. מה סימל דוד התאנים הטובות?  דּודה' הראה לירמיה  .13

 את גורל הנשארים בארץ יהודה .א

 את גורל גלות יהודה בבבל .ב

 את גורל היורדים מצרימה .ג

 את גורל השבים לציון .ד

 

על חומותייך עיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל " את מי מצטט עקיבא נוף בשיר: .14

 הלילה"? 

 ירמיהאת  .א

 את ישעיה .ב

 עזראאת  .ג

 נחמיהאת  .ד

 

 



יָׁה" נאמר מי . על15 תּול ְכֵעץ וְהָׁ יו יְַשַלח יּוַבל-וְַעל ַמיִׂם-ַעל שָׁ שָׁ רָׁ  "?שָׁ

 "יִַׂשי שֶֹרש. "א

יש" ב. אִׂ ַלְך ֹלא ֲאֶשר הָׁ ים ַבֲעַצת הָׁ עִׂ  "ְרשָׁ

ֵאל.  ג  יְִׂשרָׁ

 '"ַבה יְִׂבַטח ֲאֶשר ַהֶגֶבר. "ד

 

ְשמֹנִׂים ֲחמֹור "רֹאשבאיזו עיר עלו המחירים עד כדי כך ש. 16  "? ֶכֶסף בִׂ

  בשונם .א

 בשומרון .ב

 בירושלים .ג

 בצרפת .ד

 

יר ֵעינֵינּו ֱאֹלֵהינּו".בתפילה אחת נאמר: " .17 אִׂ  לאמירת תפילה זו?  הביא את המתפללמה  ְלהָׁ

 חורבן המקדשמשבר  .א

ההעבודת חטא  .ב  ֲאֵשרָׁ

 כריותונישואים לנשים נתופעת ה .ג

 גדליהו רצח .ד

 

נּו ַמה: "העם במרד נגד רחבעם אמר .18 וִׂד ֵחֶלק לָׁ ה וְֹלא ְבדָׁ ֶליָך יִַׂשי ְבֶבן נֲַחלָׁ ֵאל". מילים  ְלאֹהָׁ יְִׂשרָׁ

 אדם אחר. מיהו?  מפיהיו ביטוי למרד. ביטוי דומה הושמע  האל

 שבע בן בכרי .א

 אבשלום .ב

 אבנר .ג

 מפיבשת .ד

 

אודות ענייניהם הרגישים ביותר בחדרי חדרים. מי גילה למלך ישראל על מנהיגים מדברים  .19

 מלך ארם? של רו בחדר משכבו נאמש את הדברים

 אלישע .א

 חייל מצבא ארם .ב

 גיחזי  .ג

 נעמן .ד

 

יש" .21 אִׂ ֵאה וְהָׁ ְשתָׁ ּה מִׂ  ומי האישה?מי האיש ". לָׁ

 לורח יעקב .א

 רותובועז  .ב

 רבקהועבד אברהם  .ג

 האישה מתקועו דוד .ד

 

 

 



 שאלות על ספרים בתנ"ך – וַָליְָלה יֹוָמם ּבֹו וְָהִגיתָ חלק שני: 

 . אחת תשובה מלאה תזכה אתכם בנקודהכל שאלות פתוחות.  עשרבחלק זה של המבחן 

 ".מכתב"ו פירוש ר"ספ" לעתים במקראשימו לב: 

 

ד ְביֹוםאיזה ספר הביאו " .21 י ַלחֶֹדש ֶאחָׁ יעִׂ ןבו "ו " וקראַהְשבִׂ אֹור מִׂ "? ַהיֹום ַמֲחצִׂית ַעד הָׁ

____________________________________________________________ 

ן ְברֹאַדְךלמה  .22 ן ֶבן ַבְלֲאדָׁ ֶבל ֶמֶלְך ַבְלֲאדָׁ  ספרים לחזקיהו?שלח  בָׁ

____________________________________________________________ 

ֹ : ", ותגובת העם הייתהעםשהוקרא ל הספרמכונה איך  .23 ֶבר ֲאֶשר לכ ע נֲַעֶשה 'ה דִׂ "? וְנְִׂשמָׁ

____________________________________________________________ 

ְמצָׁא ֹלאתן איש לאשתו במקרה שהיא "ייספר שהמכונה איך  .24  "? ְבֵעינָׁיו ֵחן תִׂ

____________________________________________________________ 

ֵָׁרחַ  ַהֶשֶמש וַיִׂדֹםכתובה השירה: "מה שם הספר שבו  .25 ד וְי מָׁ יו גֹוי יִׂקֹם ַעד עָׁ  "?אֹיְבָׁ

____________________________________________________________ 

ְבֵרי יֶֶתרהיכן כתובים " .26 ה ֲאֶשר וְכָׁל ְשֹלמֹה דִׂ שָׁ תֹו עָׁ ְכמָׁ "? וְחָׁ

____________________________________________________________ 

. מיהם? בספרשני מלכים קרעו את בגדיהם לאחר שקראו דברים  .27-28

_________________________ 

    _________________________ 

םמי ביקש בספר: " .29 י אִׂ י ַאֶתם לִׂ ים"?  ַאֶתם ּוְלקֹלִׂ שְֹמעִׂ

____________________________________________________________ 

י" איך מכונה אחד הספרים שניתנו .31 ְכלִׂ ֶרש בִׂ ים יַַעְמדּו ְלַמַען חָׁ ים יָׁמִׂ "? ַרבִׂ

____________________________________________________________ 

 

 

 



 בכתב לבתי הספר הממלכתיים תשע"ד ארציהחידון ה - תשובון

 ציטוט תשובה שאלה

י ַלַחי ְבֵאר .ד 1 י" רֹאִׂ ם מֹות ַאֲחֵרי וַיְהִׂ הָׁ ֶרְך ַאְברָׁ ים וַיְבָׁ ק ֶאת ֱאֹלהִׂ ק וַיֵֶשב ְבנֹו יְִׂצחָׁ ם יְִׂצחָׁ  עִׂ
י ַלַחי ְבֵאר  (11)בראשית כה, :" רֹאִׂ

ּה וַיֹאֶמר" ה 'ה ַמְלַאְך לָׁ ֵפר וְֹלא ַזְרֵעְך ֶאת ַאְרֶבה ַהְרבָׁ  וַיֹאֶמר :ֵמרֹב יִׂסָׁ
ּה נְָׁך 'ה ַמְלַאְך לָׁ ה הִׂ רָׁ את ֵבן וְיַֹלְדתְ  הָׁ רָׁ ֵעאל ְשמֹו וְקָׁ ַמע כִׂי יְִׂשמָׁ  ֶאל 'ה שָׁ

נְיְֵך ם ֶפֶרא יְִׂהיֶה וְהּוא :עָׁ יו כָׁל ְפנֵי וְַעל בֹו כֹל וְיַד ַבכֹל יָׁדֹו ָאדָׁ : יְִׂשכֹן ֶאחָׁ
א ְקרָׁ ה ֵאֶליהָׁ  ַהדֵֹבר 'ה ֵשם וַתִׂ י ֵאל ַאתָׁ ה כִׂי ֳראִׂ י ֲהֹלם ֲהַגם ָאְמרָׁ יתִׂ אִׂ  רָׁ

י ַאֲחֵרי א ֵכן ַעל :רֹאִׂ רָׁ י ַלַחי ְבֵאר ַלְבֵאר קָׁ נֵה רֹאִׂ ֵדש ֵבין הִׂ ֶרד ּוֵבין קָׁ  :"בָׁ
 (14-11)בראשית טז, 

 החתיות הנשים .ג 2
 עשו שנשא

י" ו וַיְהִׂ ים ֶבן ֵעשָׁ עִׂ נָׁה ַאְרבָׁ ה וַיִַׂקח שָׁ שָׁ ית ֶאת אִׂ י ַבת יְהּודִׂ י ְבֵארִׂ תִׂ  ַהחִׂ
ְשַמת וְֶאת י ֵאיֹלן ַבת בָׁ תִׂ ָׁ : ַהחִׂ ְהיֶין ק רּוחַ  מַֹרת וַתִׂ ה ְליְִׂצחָׁ ְבקָׁ  :"ּוְלרִׂ

 (35-34)בראשית כו, 

י" פרעה .א 3 ֶעם ַבבֶֹקר וַיְהִׂ פָׁ א וַיְִׂשַלח רּוחֹו וַתִׂ ְצַריִׂם ַחְרֻטֵמי כָׁל ֶאת וַיְִׂקרָׁ  כָׁל וְֶאת מִׂ
ֶמיהָׁ  ֶהם ַפְרעֹה וַיְַסֵפר ֲחכָׁ ם פֹוֵתר וְֵאין ֲחֹלמֹו ֶאת לָׁ  :"ְלַפְרעֹה אֹותָׁ

 (8)בראשית מא, 

ים ַאף וַיִַׂחר" בלעם .ד 4 ן ַבֶדֶרְך 'ה ַמְלַאְך וַיְִׂתיֵַצב הּוא הֹוֵלְך כִׂי ֱאֹלהִׂ טָׁ  וְהּוא לֹו ְלשָׁ
יו ּוְשנֵי ֲאתֹנֹו ַעל רֵֹכב רָׁ מֹו נְעָׁ  (22)במדבר כב,  :"עִׂ

ַמיִׂם ְכֶעֶצםב.  5  ַהשָׁ
טַֹהר  לָׁ

ֵאל ֱאֹלֵהי ֵאת וַיְִׂראּו" יו וְַתַחת יְִׂשרָׁ ְבנַת ְכַמֲעֵשה ַרְגלָׁ יר לִׂ  ּוְכֶעֶצם ַהַספִׂ
ַמיִׂם טַֹהר ַהשָׁ  (11)שמות כד,  :"לָׁ

ב ְמֵזי" משה .א 6 עָׁ י וְֶקֶטב ֶרֶשף ּוְלֻחֵמי רָׁ ירִׂ ם ֲאַשַלח ְבֵהמֹת וְֶשן ְמרִׂ ם בָׁ  ֲחַמת עִׂ
ר זֲֹחֵלי פָׁ  (24)דברים לב,  :"עָׁ

ע" יואש .א 7 ישָׁ ה וֱֶאלִׂ לָׁ ְליֹו ֶאת חָׁ יו וַיֵֶרד בֹו יָׁמּות ֲאֶשר חָׁ ש ֵאלָׁ ֵאל ֶמֶלְך יֹואָׁ  יְִׂשרָׁ
נָׁיו ַעל וַיְֵבךְ י וַיֹאַמר פָׁ י ָאבִׂ ֵאל ֶרֶכב ָאבִׂ יו יְִׂשרָׁ שָׁ רָׁ  (14)מלכים ב יג,  :"ּופָׁ

 קונן , הואירמיה .ב 8
 יאשיהו על

יָׁהּו ַעל יְִׂרְמיָׁהּו וַיְקֹונֵן" ל וַיֹאְמרּו יֹאשִׂ ים כָׁ רִׂ רֹות ַהשָׁ ינֹוֵתיֶהם וְַהשָׁ  ַעל ְבקִׂ
יָׁהּו ֵאל ַעל ְלחֹק וַיְִׂתנּום ַהיֹום ַעד יֹאשִׂ נָׁם יְִׂשרָׁ ים וְהִׂ ינֹות ַעל ְכתּובִׂ  :"ַהקִׂ

 (25)דברי הימים ב לה, 

על ג. לקיחתו בשבי  9
 אשורידי מלך 

ֵרי ֶאת ֲעֵליֶהם 'ה וַיֵָׁבא"  ְמנֶַשה ֶאת וַיְִׂלְכדּו ַאשּור ְלֶמֶלְך ֲאֶשר ַהצָׁבָׁא שָׁ
ים יֻכהּו ַבנְֻחְשַתיִׂם וַיַַאְסֻרהּו ַבחֹחִׂ ה וַיֹולִׂ ֶבלָׁ ֵצר: בָׁ ה לֹו ּוְכהָׁ לָׁ  ְפנֵי ֶאת חִׂ

יו 'ה ְפנֵי ְמאֹד וַיִׂכָׁנַע ֱאֹלהָׁ לִׂ יו ֱאֹלֵהי מִׂ  :"ֲאבֹתָׁ
 (12-11)דברי הימים ב לג, 

ֵאל-ְבנֵי וַיָׁבֹאּו החוסר במים. ג 11 ה-כָׁל יְִׂשרָׁ ֵעדָׁ ְדַבר הָׁ ן-מִׂ אשֹון ַבחֶֹדש, צִׂ רִׂ ם וַיֵֶשב, הָׁ עָׁ , הָׁ
ֵדש ת; ְבקָׁ מָׁ ם וַתָׁ ְריָׁם שָׁ ֵבר, מִׂ קָׁ ם וַתִׂ יָׁה-וְֹלא. שָׁ ה, ַמיִׂם הָׁ ֵעדָׁ ֲהלּו; לָׁ , וַיִׂקָׁ

ם וַיֶָׁרב.   ַאֲהרֹן-וְַעל מֶֹשה-ַעל עָׁ ם, הָׁ  גָׁוְַענּו וְלּו, ֵלאמֹר וַיֹאְמרּו; מֶֹשה-עִׂ
ְגוַע ְפנֵי ַאֵחינּו בִׂ  ב(-)במדבר כ, א .יְהוָׁה לִׂ

ֶהם( וָׁאַֹמר) ויאמר" ירושלים על .ב 11 ְתחּו ֹלא לָׁ ַלִׂם ַשֲעֵרי יִׂפָׁ  ֵהם וְַעד ַהֶשֶמש חֹם ַעד יְרּושָׁ
ים תֹות יָׁגִׂיפּו עְֹמדִׂ ְשְמרֹות וְַהֲעֵמיד וֱֶאחֹזּו ַהְדלָׁ ַלִׂם יְֹשֵבי מִׂ יש יְרּושָׁ  אִׂ

רֹו ְשמָׁ יש ְבמִׂ יר :ֵביתֹו נֶֶגד וְאִׂ עִׂ ה יַָׁדיִׂם ַרֲחַבת וְהָׁ ם ּוְגדֹלָׁ עָׁ  ְמַעט וְהָׁ
ים וְֵאין ְבתֹוכָּׁה תִׂ  (4-3)נחמיה ז,  :"ְבנּויִׂם בָׁ

ש .ג 12 יָאה ֶאל וֶָׁאְקַרב" ַבז חָׁ א ֵאַלי 'ה וַיֹאֶמר ֵבן וֵַתֶלד וַַתַהר ַהנְבִׂ  ַמֵהר ְשמֹו ְקרָׁ
ל לָׁ ש שָׁ  (3)ישעיה ח,  :"ַבז חָׁ

 גלות גורל את .ב 13
 בבבל יהודה

ֵאל ֱאֹלֵהי 'ה ָאַמר כֹה" ֵאֶלה ַהטֹבֹות ַכְתֵאנִׂים יְִׂשרָׁ  גָׁלּות ֶאת ַאכִׂיר ֵכן הָׁ
ה י ֲאֶשר יְהּודָׁ ַלְחתִׂ ן שִׂ קֹום מִׂ ים ֶאֶרץ ַהֶזה ַהמָׁ ה ַכְשדִׂ י: ְלטֹובָׁ  ֵעינִׂי וְַשְמתִׂ
ה ֲעֵליֶהם ים ְלטֹובָׁ בֹתִׂ ָאֶרץ ַעל וֲַהשִׂ ים ַהזֹאת הָׁ  ֶאֱהרֹס וְֹלא ּוְבנִׂיתִׂ

ים  (6-5)ירמיה כד,  :"ֶאתֹוש וְֹלא ּונְַטְעתִׂ

ַלִׂם חֹומַֹתיְִׂך ַעל" ישעיה את .ב 14 י יְרּושָׁ ְפַקְדתִׂ ים הִׂ ה וְכָׁל ַהיֹום כָׁל שְֹמרִׂ יד ַהַליְלָׁ מִׂ  ֹלא תָׁ
ים יֱֶחשּו י ַאל 'ה ֶאת ַהַמְזכִׂרִׂ ֶכם ֳדמִׂ  (6)ישעיה סב,  :"לָׁ

"הגבר אשר יבטח . ד 15
 בה'"

רּוְך יָׁה; ַביהוָׁה יְִׂבַטח ֲאֶשר, ַהֶגֶבר בָׁ ְבַטחֹו, יְהוָׁה וְהָׁ יָׁה. מִׂ תּול ְכֵעץ וְהָׁ  שָׁ
יו יְַשַלח יּוַבל-וְַעל, ַמיִׂם-ַעל שָׁ רָׁ יָׁה, חֹם יָׁבֹא-כִׂי( יְִׂרֶאה) ירא וְֹלא, שָׁ  וְהָׁ

ֵלהּו ְשנַת; ַרֲענָׁן עָׁ יש וְֹלא, יְִׂדָאג ֹלא ַבצֶֹרת ּובִׂ י ֵמֲעשֹות יָׁמִׂ )ירמיה יז,  ֶפרִׂ
 ח(-ז

י" בשומרון .ב 16 ב וַיְהִׂ עָׁ נֵה ְבשְֹמרֹון גָׁדֹול רָׁ ים וְהִׂ רִׂ ֶליהָׁ  צָׁ  ֲחמֹור רֹאש ֱהיֹות ַעד עָׁ
ְשמֹנִׂים ב) חרי ַהַקב וְרַֹבע ֶכֶסף בִׂ ה יֹונִׂים( דִׂ שָׁ ֶסף ַבֲחמִׂ  :"כָׁ



 (25)מלכים ב ו, 

ג. נישואים לנשים  17
 נכריות

ים ֵאַלי נְִׂגשּו ֵאֶלה ּוְכַכלֹות" רִׂ ם נְִׂבְדלּו ֹלא ֵלאמֹר ַהשָׁ עָׁ ֵאל הָׁ  יְִׂשרָׁ
צֹות ֵמַעֵמי וְַהְלוִׂיִׂם וְַהכֲֹהנִׂים ֲארָׁ י ַלְכנֲַענִׂי ְכתֲֹעבֵֹתיֶהם הָׁ תִׂ י ַהחִׂ זִׂ  ַהְפרִׂ

י ַעמֹנִׂי ַהיְבּוסִׂ י הָׁ י ַהמָֹאבִׂ ְצרִׂ י ַהמִׂ ֱאמֹרִׂ ְבנֵֹתיֶהם נְָׁשאּו כִׂי :וְהָׁ ֶהם מִׂ  לָׁ
ְבנֵיֶהם ְרבּו וְלִׂ ְתעָׁ צֹות ְבַעֵמי ַהקֶֹדש זֶַרע וְהִׂ ֲארָׁ ים וְיַד הָׁ רִׂ  וְַהְסגָׁנִׂים ַהשָׁ

ה יְתָׁ אשֹונָׁה ַהֶזה ַבַמַעל הָׁ י :רִׂ ְמעִׂ ר ֶאת ּוְכשָׁ בָׁ י ַהֶזה ַהדָׁ ַרְעתִׂ י ֶאת קָׁ ְגדִׂ  בִׂ
י ילִׂ ה ּוְמעִׂ ְשַער וֶָׁאְמְרטָׁ י מִׂ נִׂי רֹאשִׂ נְַחת ]...[ :ְמשֹוֵמם וֵָׁאְשבָׁה ּוְזקָׁ  ּוְבמִׂ
ֶעֶרב י הָׁ י ַקְמתִׂ ַתֲענִׂיתִׂ י מִׂ ְרעִׂ י ּוְבקָׁ ְגדִׂ י בִׂ ילִׂ ה ּוְמעִׂ ְרַכי ַעל וֶָׁאְכְרעָׁ  בִׂ

ה י 'ה ֶאל ַכַפי וֶָׁאְפְרשָׁ ה :ֱאֹלהָׁ י ֱאֹלַהי וָׁאְֹמרָׁ י בְֹשתִׂ ים וְנְִׂכַלְמתִׂ רִׂ  ֱאֹלַהי ְלהָׁ
נַי בּו נֵֹתינּוֲעו ֹ כִׂי: ֵאֶליָך פָׁ ה רָׁ ֵתנּו רֹאש ְלַמְעלָׁ ה וְַאְשמָׁ יִׂםַלשָׁ  ַעד גְָׁדלָׁ  :מָׁ

ה ה ֶרַגע כְִׂמַעט ]...[ וְַעתָׁ יְתָׁ נָׁה הָׁ יר ֱאֹלֵהינּו 'ה ֵמֵאת ְתחִׂ נּו ְלַהְשאִׂ  לָׁ
ה ֶתת ְפֵליטָׁ נּו וְלָׁ ְמקֹום יֵָׁתד לָׁ ְדשֹו בִׂ יר קָׁ אִׂ ֵתנּו ֱאֹלֵהינּו ֵעינֵינּו ְלהָׁ  ּוְלתִׂ
ְחיָׁה  (8-1)עזרא ט,  :"ְבַעְבֻדֵתנּו ְמַעט מִׂ

י ֶבן ֶשַבע .א 18 ְכרִׂ ם" בִׂ א וְשָׁ יש נְִׂקרָׁ יַַעל אִׂ י ֶבן ֶשַבע ּוְשמֹו ְבלִׂ ְכרִׂ יש בִׂ ינִׂי אִׂ ר וַיְִׂתַקע יְמִׂ  ַבשֹפָׁ
נּו ֵאין וַיֹאֶמר וִׂד ֵחֶלק לָׁ ה וְֹלא ְבדָׁ נּו נֲַחלָׁ יש יִַׂשי ְבֶבן לָׁ יו אִׂ לָׁ ֵאל ְלאֹהָׁ  :"יְִׂשרָׁ

 (1)שמואל ב כ, 

יו ַאַחד וַיֹאֶמר" אלישע .א 19 דָׁ ע כִׂי ַהֶמֶלְך ֲאדֹנִׂי לֹוא ֵמֲעבָׁ ישָׁ יא ֱאלִׂ ֵאל ֲאֶשר ַהנָׁבִׂ  ְביְִׂשרָׁ
ֵאל ְלֶמֶלְך יַגִׂיד ים ֶאת יְִׂשרָׁ רִׂ ְשכֶָׁבָך ַבֲחַדר ְתַדֵבר ֲאֶשר ַהְדבָׁ )מלכים  :"מִׂ
 (12ב ו, 

 אברהם עבד .ג 21
 רבקהו

יש" אִׂ ֵאה וְהָׁ ְשתָׁ ּה מִׂ יש לָׁ ַדַעת ַמֲחרִׂ יחַ  לָׁ ְצלִׂ ם ַדְרכֹו 'ה ַההִׂ  :"ֹלא אִׂ
 (21)בראשית כד, 

יא" ספר תורת משה 21 א וַיָׁבִׂ ה ֶאת ַהכֵֹהן ֶעְזרָׁ ְפנֵי ַהתֹורָׁ ל לִׂ הָׁ יש ַהקָׁ ה וְַעד ֵמאִׂ שָׁ ין וְכֹל אִׂ  ֵמבִׂ
ְשמֹעַ  ד ְביֹום לִׂ י ַלחֶֹדש ֶאחָׁ יעִׂ א :ַהְשבִׂ ְפנֵי בֹו וַיְִׂקרָׁ ְרחֹוב לִׂ ְפנֵי ֲאֶשר הָׁ  לִׂ
ן ַהַמיִׂם ַשַער אֹור מִׂ ים נֶֶגד ַהיֹום ַמֲחצִׂית ַעד הָׁ ֲאנָׁשִׂ ים הָׁ ינִׂים וְַהנָׁשִׂ  וְַהְמבִׂ
ם כָׁל וְָאְזנֵי עָׁ ה ֵסֶפר ֶאל הָׁ  (3-2)נחמיה ח,  :"ַהתֹורָׁ

שלח מלך בבל  22
 כיספרים לחזקיהו 

 שמע שהוא חולה

ֵעת" יא בָׁ ַלח ַההִׂ ן ְברֹאַדְך שָׁ ן ֶבן ַבְלֲאדָׁ ֶבל ֶמֶלְך ַבְלֲאדָׁ ים בָׁ רִׂ ה ְספָׁ נְחָׁ  ּומִׂ
יָׁהּו ֶאל ְזקִׂ ַמע כִׂי חִׂ ה כִׂי שָׁ לָׁ יָׁהּו חָׁ ְזקִׂ  (12)מלכים ב כ,  :"חִׂ

ית ֵסֶפר 23 ית ֵסֶפר וַיִַׂקח" ַהְברִׂ א ַהְברִׂ ם ְבָאזְנֵי וַיְִׂקרָׁ עָׁ ֶבר ֲאֶשר כֹל וַיֹאְמרּו הָׁ  נֲַעֶשה 'ה דִׂ
ע  (7)שמות כד,  :"וְנְִׂשמָׁ

יֻתת ֵסֶפר 24 יש יִַׂקח כִׂי" ְכרִׂ ה אִׂ שָׁ ּה אִׂ לָׁ יָׁה ּוְבעָׁ ם וְהָׁ ְמצָׁא ֹלא אִׂ צָׁא כִׂי ְבֵעינָׁיו ֵחן תִׂ  בָּׁה מָׁ
ר ֶעְרוַת בָׁ ּה וְכַָׁתב דָׁ יֻתת ֵסֶפר לָׁ ּה וְנַָׁתן ְכרִׂ ּה ְביָׁדָׁ ְלחָׁ ֵביתֹו וְשִׂ :" )דברים מִׂ
 (1כד, 

ר ֵסֶפר 25 ֵָׁרחַ  ַהֶשֶמש וַיִׂדֹם" ַהיָׁשָׁ ד וְי מָׁ יו גֹוי יִׂקֹם ַעד עָׁ יא ֲהֹלא אֹיְבָׁ ה הִׂ  ֵסֶפר ַעל ְכתּובָׁ
ר י ַהֶשֶמש וַיֲַעמֹד ַהיָׁשָׁ ַמיִׂם ַבֲחצִׂ בֹוא ָאץ וְֹלא ַהשָׁ ים ְכיֹום לָׁ מִׂ )יהושע  :"תָׁ

 (13י, 

ְבֵרי ֵסֶפרב 26 ְבֵרי וְיֶֶתר" ְשֹלמֹה דִׂ ה ֲאֶשר וְכָׁל ְשֹלמֹה דִׂ שָׁ תֹו עָׁ ְכמָׁ ים ֵהם ֲהלֹוא וְחָׁ  ֵסֶפר ַעל ְכֻתבִׂ
ְבֵרי  (41)מלכים א יא,  :"ְשֹלמֹה דִׂ

י" מלך ישראל 27 ֵאל ֶמֶלְך כְִׂקרֹא וַיְהִׂ יו וַיְִׂקַרע ַהֵסֶפר ֶאת יְִׂשרָׁ ים וַיֹאֶמר ְבגָׁדָׁ  ָאנִׂי ַהֱאֹלהִׂ
ית מִׂ יש ֶלֱאסֹף ֵאַלי שֵֹלחַ  ֶזה כִׂי ּוְלַהֲחיֹות ְלהָׁ צַָׁרְעתֹו אִׂ  נָׁא ְדעּו ַאְך כִׂי מִׂ

ְתַאנֶה כִׂי ּוְראּו י הּוא מִׂ  (7)מלכים ב ה,  :"לִׂ
 

י" יאשיהו מלך יהודה 28 ְבֵרי ֶאת ַהֶמֶלְך כְִׂשמֹעַ  וַיְהִׂ ה ֵסֶפר דִׂ יו ֶאת וַיְִׂקַרע ַהתֹורָׁ )מלכים  :"ְבגָׁדָׁ
 (11ב כב, 

יר ַעל וֲַאֶשר ַהַביִׂת ַעל ֲאֶשר וַיְִׂשַלח" יהוא 29 עִׂ אְֹמנִׂים וְַהְזֵקנִׂים הָׁ  יֵהּוא ֶאל וְהָׁ
ֶדיָך ֵלאמֹר ְך ֹלא נֲַעֶשה ֵאֵלינּו תֹאַמר ֲאֶשר וְכֹל ֲאנְַחנּו ֲעבָׁ יש נְַמלִׂ  אִׂ
ם ֵלאמֹר ֵשנִׂית ֵסֶפר ֲאֵליֶהם וַיְִׂכתֹב: ֲעֵשה ְבֵעינֶיָך ַהטֹוב י אִׂ  ַאֶתם לִׂ
י ים ַאֶתם ּוְלקֹלִׂ אֵשי ֶאת ְקחּו שְֹמעִׂ  כֵָׁעת ֵאַלי ּובֹאּו ֲאדֹנֵיֶכם ְבנֵי ַאנְֵשי רָׁ
ר חָׁ ה מָׁ ים ַהֶמֶלְך ּוְבנֵי יִׂזְְרֶעאלָׁ ְבעִׂ יש שִׂ יר ְגדֵֹלי ֶאת אִׂ עִׂ ים הָׁ  ְמַגְדלִׂ

ם  (6-5)מלכים ב י,  :"אֹותָׁ

/ ספר המקנה 31
 הגלויספר החתום/ 

ֵאל ֱאֹלֵהי ְצבָׁאֹות 'ה ָאַמר כֹה" קֹוחַ  יְִׂשרָׁ ים ֶאת לָׁ רִׂ ֵאֶלה ַהְספָׁ  ֵסֶפר ֵאת הָׁ
ְקנָׁה תּום וְֵאת ַהֶזה ַהמִׂ ם ַהֶזה ַהגָׁלּוי ֵסֶפר וְֵאת ֶהחָׁ י ּונְַתתָׁ ְכלִׂ ֶרש בִׂ  חָׁ

ים יַַעְמדּו ְלַמַען ים יָׁמִׂ  (14)ירמיה לב,  :"ַרבִׂ



 


