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 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

  מינהל חברה ונוער

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

העצמאות לבין חידון התנ"ך הוא יסודי וטבעי. בסיסו בהכרה העמוקה שאחד  החיבור הייחודי בין יום

 –התנאים לנצחיותה ולעצמאותה של מדינת ישראל הוא באחיזתנו האיתנה בסוד ספר הספרים 

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

שנות  2222די חולל לעצמו לאחר יום העצמאות מבטא את האירוע המשמעותי ביותר שהעם היהו

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

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

 

אדם, ויכולתו לבחור ולחרוג מסע אל גילוי תורת ה -המסע אל סודות התנ"ך הוא מסע כפול. מצד אחד 

חברתי בעל זהות, שצלם האל מתגלה בו בחירותו -מטבעו החייתי של "אדם לאדם זאב", ליְצּור מוסרי

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

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

 לא באה לעמעם את השֹונּות בין הלאומים, אלא לדרוש מהלאום הישראלי להיות מופת ואור בעולם.  

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

שית אימפריאליסטית אחת שולטת כיחידה בעלת זהות אחת )כדוגמת רעיון מגדל בבל, שבו רוח אנו

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

 ללאומים שונים, שלהם מאפייני פוטנציאל של נצח וגדולה משלהם.

 

שתהיה מופת ואור לגויים, אינו פשוט כלל עיקר. המהלך  -"והיו לי לעם"  -המהלך אל הקמת אומה 

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

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

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

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

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

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

הסובבים אתכם לרוח הנצחית הבונה את האומה הישראלית ואת לימדו ברצינות, חּברו את כלל 

 המוסר הכלל אנושי.

 

 בהצלחה

 ארז אשל

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

 תקנון החידון וסדריו

 החידון, חלקיו ושלביו

 ידון לנציגי החינוך הממלכתי( ח1: )מורכב משני חידונים מקביליםהחידון הארצי 

 דתי -( חידון לנציגי החינוך הממלכתי2)                  

 בכתב ( מבחן מוקדם1)   כולל שני חלקים:  ניםכל אחד מהחידו

 ( חידון פומבי, הנחלק לשלושה שלבים2)                                                     

-מהחינוך הממלכתי שנייםמהחינוך הממלכתי ו בכל חידון, שנייםהזוכים בשני המקומות הראשונים 

  לנוער, וייצגו בו את מדינת ישראל.העולמי התנ"ך יעפילו לחידון  ,דתי

  מבחן בכתב -המבחן המוקדם 

 המתמודדים שעלו אליו מהחידון המחוזי.  15בשלב זה ישתתפו  .1

החינוך הממלכתי, של  םיגינצלששת ההמבחן בכתב יכלול שני סוגי שאלונים: שאלון אחד  .2

 דתי.-החינוך הממלכתי ם שלנציגיה לתשעתושאלון אחר 

 נקודות. 52בשלב זה אפשר לצבור עד  .3

 נוספות שאלות

 צוות על ידי שמרויי וצאותיהםאשר ת, קצרים מבחנים לושהש גם ייערכו ,המוקדם המבחן על נוסף

 . הפומבי בחידון ןשוויו של במקרה המתמודדים בין להכרעה ישמשוהן ו השופטים

 צורך בכך.  היהי אםייעשה רק  בשאלות ההכרעההשימוש  .4

 של דקה עד דקה וחצי.  קצובת ההכרעה יענו המתמודדים בתוך זמן ועל שאל .5

 ביום המבחן הארצי בכתב. נוינתית ההכרעה ושאל .6

ובמידת הצורך היא תקבע מי יוכרז  מי המתמודדים יעפיל לשלב הבא יקבעות ההכרעה ושאל .7

  בסיום בשלב השלישי )פרטים להלן( שוויוןתן חידון התנ"ך במקרה של כח

 

 החידון הפומבי

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

בעקבות שאלות  -שלבים: שלב א  שלושהבעת ובעונה אחת. כל חידון מורכב מ ערכויי -דתי 

. בכל שלב יופנו תחילה השאלות לנציגי החינוך ראש בראש –; שלב ג תשבצים - שלב ב ;סרטונים

 דתי.-הממלכתי, ומיד לאחר מכן יוצגו השאלות לנציגי החינוך הממלכתי
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שמונה נציגים מהחינוך -מהחינוך הממלכתי ושבעהנציגים  שישה בשלב הראשון של החידון ישתתפו

 ינוך יתנהל כך: בתום השלב הראשון יעלו לשלב השניהח מגזרי. החידון של כל אחד מדתי-הממלכתי

בתום השלב השני יעלו  .ביותר בוהשצברו את מספר הנקודות הגמכל מגזר המתמודדים  ארבעת

 מכל מגזר שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר; ארבעת מתמודדים שנילשלב השלישי 

יְיַצגּו את ישראל  דתי,-לכתי, שניים מהמגזר הממלכתי ושניים מהמגזר הממהמתמודדים האלה

 . הארצי וכן הסגנים שלהםהתנ"ך או כלת  חתןלכל מגזר  ובתום השלב השלישי יוכרז בחידון העולמי.

יש להדגיש כי לא יתקבלו תשובות שאינן חלק מחומר הלימוד לחידון על פי חוזר מנכ"ל לחידון התנ"ך 

 לנוער תשע"ד. 

 סרטונים בעקבות שאלות  -שלב א 

. בתום כל סרטון יוצגו למתמודדים שאלות הקשורות לנושא םהזה יוצגו סרטוניבשלב  .1

   .הסרטון. לכל מתמודד יופנו שתי שאלות

בסך הכול ניתן לצבור נקודות;  6-תַזכה את המתמודד ב תשובה נכונה ומלאה לכל שאלה .2

 נקודות. 12עד  בשלב זה

 לשלב הבא. המתמודדים שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, יעפילו .3

 תשבצים - שלב ב

 השאלות ארבע על ישיב המתמודד. קצרות שאלות ארבע ובו תשבץ מתמודד לכל יוצג הזה בשלב

 כל על מלאות תשובות. נקודות 5-ב הנבחן את תזכה נכונה תשובהכל . שניות 45 של קצוב זמןבתוך 

 לצבורניתן  הכול סךב .נוספות נקודות 5-ב הנבחן את יזכו, ברמזים שימוש בלא, השאלותארבע 

 . נקודות 25 עד זה שלבב

 . השאלה מניקודשתי נקודות  יְגרע שיינֵתן רמז כל -בשלב זה ניתן לבקש רמזים 

 כך אחר ולחזור הבאה לשאלה לעבור לבקש יוכל הוא, התשובה את יודע אינו המתמודד אם .1

 המחשב, שגויה תשובהישיב  המתמודד אם(. הקצוב הזמן במסגרת) שעליה לא השיב לשאלה

 .השאלה על ולענות לחזור יוכל לא והמתמודד, הנכונה התשובה את אוטומטית יחשוף

 לאחר ורק אהיהקרל יסיים מנחהה, התהקרא היימתסהש לפני השאלה על ישיב המתמודד אם .2

  .הבאה לשאלה יעבור מכן

 אתיאמר  השופטיםחבר  ראש יושב - הגויש תשובה ישיב או שאלה על ישיב לא המתמודד אם .3

 . בתום הזמן הקצוב הנכונה התשובה

אם המתמודד בחר לבקש רמז, המחשב יחשוף את אחת מאותיות התשובה. לכל שאלה ניתן  .4

 לבקש רמז אחד בלבד.

 לשלב יעפילו ת המתמודדים,ארבע ביןביותר מ הגבוה צטברהמ בניקוד שיזכו שני המתמודדים .5

 . הבא
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 ראש בראש - שלב ג

 נכונה תשובהשאלות לכל מתמודד.  עשר ,לסירוגיןשיישאלו  ודדים על  שאלות זה יענו המתמהבשלב 

 . נקודות 32 עד זה שלבב לצבורניתן  הכול סךב. נקודות 3-ב הנבחן את תזכהלכל שאלה 

 ציג שאלה לכל מתמודד בתורו. יהמנחה  .1

 שניות.  5המתמודד יענה על השאלה שהוצגה בתוך  .2

מתמודד הוא לא יקבל ניקוד והתור יעבור לשאלה, היה והמתמודד לא ידע להשיב על ה .3

 השני. 

אם סבב השאלות עד לקבלת הכרעה. יימשך  – לא יביא להכרעה "ראש בראשה"אם שלב  .4

נכון על ה , שענהמתמודד השני – שאלה או יטעה בתשובה לא יֵדע לענות עלמתמודד ה

 . לנוער יוכרז כחתן החידון הארצי, והשאלה בתור

יוכתר חתן חידון התנ"ך באמצעות שאלת הנוספות לא יביא להכרעה אם סבב השאלות  .5

  ההכרעה )להלן בסעיף הבא(. 

 

 ת הכרעהושאל

אם באחד מהשלבים יהיה מצב של שוויון בין מתמודדים ולא תהיה הכרעה בנוגע למעפילים לשלב 

מתמודדים ייעשה שימוש בשאלות הנוספות שנשאלו ה - או בנוגע להכתרתו של חתן החידון שאחריו

 בשלב המבחן המוקדם )ראה לעיל(. 

 

 סדר הצגת השאלות לנבחנים במהלך החידון 

 . השאלות יוצגו לנבחנים לפי סדר ישיבתם.1

עליה מיד  ותענל יצטרךיקבל כל נבחן את שאלתו בכתב, לפני הצגתה הפומבית בקול, ובשלב א . 2

 ת החידון תמסור את השאלות לנבחנים.רּועם הצגתה. מזכי

יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר הנקודות  -תשובה מלאה על שאלתו  יענה . אם הנבחן3

 . הנקודות יֵירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו של הנבחן.יקבל הנבחןש

ראש בחבריו השופטים ויכריז על מספר הנקודות היִיווֵעץ יושב  -תשובה חלקית  יענה . אם הנבחן4

 הנבחן. מו שלו בטופס השיפוט, ליד ששיקבל הנבחן. הנקודות יירשמ

ליד שמו  2ובטופס השיפוט יירשם  ,אין מענהשראש היכריז יושב  -לא יענה על השאלה הנבחן . אם 5

 של הנבחן.

 חבר השופטים

 ממונה.  שופטים וצוות ראשההשופטים כולל את יושב  חבר. 1

 ל כל נבחן.ראש אחראי לשיפוט, והוא מכריז על מספר הנקודות שקיבה. יושב 2

 ראש מפקח על רישום מספר הנקודות ועל סיכומן.ה. יושב 3

 ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.ה. יושב 4
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ראש את התשובה המלאה. בהצגתן היציג יושב  -. בעת הצורך, אם הנבחן לא משיב תשובה מלאה 5

 נחה.של חלק מהתשובות הוא רשאי לכבד את חבריו השופטים ואת המ

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

 הסגנים. את שמותו ,הארצי

. לאחר במהלך החידון בלבד -. חבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, בין שלב לשלב 7

 החידון לא יקבלו השופטים ערעורים.

סמכות עליונה לפסיקות סופיות כחברה ונוער תשמש  נהלמִ בדון התנ"ך . ועדת ההיגוי הארצית לחי8

 ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.נוגע לב

 תפקיד המנחה

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

 ים ואת חבר השופטים.מודדאת המתלבמה זמין י. המנחה 2

 דר ההופעות האמנותיות.זמין את המברכים וידאג לסי. המנחה 3

 קריא את השאלות.י. המנחה 4

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

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

ניהם, על פי סגאת שמות כלת חידון התנ"ך הארצי ושל כריז את שמותיהם של חתן או י. המנחה 7

 ההוראות של יושב ראש חבר השופטים.

 זוכים, תעודות ופרסים

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

 בחידון.

אשר צברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר, יוכתרו  - כיחינו גזראחד מכל מ -. שני המתמודדים 2

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

ביום  ערך. ארבעת המתמודדים הזוכים בחידון התנ"ך הארצי ישתתפו בחידון התנ"ך העולמי, שיי3

 העצמאות וישודר בטלוויזיה בשידור ישיר.

 יקבלו תשורות וספרים.הם ובה  לכל המתמודדים, . לאחר החידון תיערך קבלת פנים רשמית4
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 דחידון התנ"ך לנוער תשע"

 שאלות בעקבות סרטונים  -שלב א 

 

 

 

 נושא הסרטוןבעלת שני סעיפים בלמתמודדים שאלה אחת  תוצגבשלב זה 

 נקודות.  6-תשובה נכונה על כל פרט תזכה את הנבחן ב

 נקודות. 12-תשובה מלאה לשאלה תזכה את הנבחן ב
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 אצלנו בכפר טודרא( -ן ראשון: ילדים ונערים )שלמה בר ממלכתי: סרטו

 שאלה ראשונה: 

 גמילת הבן מהנקה הייתה אירוע רב משמעות בימי התנ"ך. 

 מסופר על אישה שלא קיימה את נדרה עד שגמלה את בנה. מי האישה ומה היה נדרה? .א

 ד בנו?מסופר על אדם שציין את יום גמילת בנו במשתה. מי האיש ובן כמה היה כשנול .ב

 

 תשובה: 

 

הנדר היה לתת את בנה נזיר לה' כל ימי חייו/ להביא את בנה לשילה לשרת  -חנה  .א

 בקודש 

ֹּר ֹּאַמר נֶֶדר "וִַתד אֹות' ה וַת ֹּה ְצב  א ֳענִי ִתְרֶאה ִאם ר  ֶתָך ּב  ֶתָך וְֹלא ִתְשַכח ּוְזַכְרַתנִי ֲאמ  ה ֶאת ֲאמ   וְנ ַתת 

ְתָך ה ַחי יו כ ל יְֵמי ַלה' ַתִתיוֲאנ ִשים ּונְ  ֶזַרע ַלֲאמ  ֹּאֶמר ֹלא יֲַעֶלה ּומֹור  ֹּאשֹו: ]...[ וַי ּה ַעל ר נ ה ל  ּה ֶאְלק   ִאיש 

ֹּתֹו ַאְך ַעד ג ְמֵלְך ְשִבי ְּבֵעינַיְִך ַהּטֹוב ֲעִשי רֹו' ה י ֵקם א ה וֵַתֶשב ֶאת ְדב  ִאש  ּה ֶאת ְּבנ ּה וֵַתינֶק ה   ַעד ג ְמל 

ֹּתֹו:" )שמו  (23, 11אל א א, א

 כשנולד יצחק  011הוא היה בן  –אברהם  .ב

ם ה  נ ה ֶּבן ְמַאת "וְַאְבר  ק ֵאת לֹו ְּבִהּו ֶלד ש  ם וַיַַעש וַיִג ַמל ַהיֶֶלד ְּבנֹו ]...[ וַיְִגַדל יְִצח  ה   ְּביֹום ג דֹול ִמְשֶתה ַאְבר 

ק:" )בראשית כא,  ִהג ֵמל  (8, 5ֶאת יְִצח 
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 לה שנייה: שא

 בכי, ובייחוד בכי של ילד, נוגע ללבם של אנשים.

 

מי הילד ומה  בכיו של ילד עורר את חמלתה של אישה והביא אותה לפעול בניגוד לצו המלך. .א

 הייתה פעולתה של האישה?

בנות ישראל נהגו לקונן במשך ארבעה ימים לזכר בכייה של נערה צעירה. מי הנערה ומדוע  .ב

 היא בכתה?  

 

 ה: תשוב

 

 בת פרעה הצילה ילד עברי )בניגוד למצוות אביה להשליך ליאור כל בן שנולד(  –משה  .א

ֹּה "וַיְַצו ֹּר ְלכ ל ַעּמֹו ַפְרע ה ַהיִּלֹוד כ ל ַהֵּבן ֵלאמ ֹּר  ֶאת  וִַתְרֵאהּו ְתַחיּון ]...[ וִַתְפַתח וְכ ל ַהַּבת ַתְשִליֻכהּו ַהיְא

ֶֹּכה וְִהנֵה נַַער ַהיֶֶלד ֹּל ּב ֹּאֶמר וַַתְחמ יו וַת ל  ִעְבִרים ִמיְַלֵדי ע  ֹּאֶמר ה  ֹּתֹו ֶזה: וַת ֹּה ֲאח  ַהֵאֵלְך ֶאל ַּבת ַפְרע

אִתי ר  ְך וְק  ה ל  ֹּת ִמן ֵמינֶֶקת ִאש  ִעְבִרי ְך וְֵתינִק ה  ּה ֶאת ַהי ֶלד: ל  ֹּאֶמר ל  ֹּה וַת ה וֵַתֶלְך ֵלִכי ַּבת ַפְרע ַעְלמ   ה 

א ֹּאֶמר ֶלד:ַהי   ֶאת ֵאם וִַתְקר  ּה וַת ֹּה ל   ֶאת ְשכ ֵרְך ֶאֵתן וֲַאנִי ִלי וְֵהינִִקהּו ַהֶזה ֶאת ַהיֶֶלד ֵהיִליִכי ַּבת ַפְרע

ה וִַתַקח ִאש   (9-6, שמות ב, 22וְַתנִיֵקהּו:" )שמות א,  ַהיֶֶלד ה 

היא בכתה על בתוליה/ היא בכתה משום שאביה נאלץ לקיים את נדרו  –בת יפתח  .ב

 לותה לעולה ולהע

 

ֹּאֶמר ֶשה ֶאל ָאִביה   "וַת ר ִּלי יֵע  ב  ִשים ְשנַיִם ִמֶּמנִי ַהְרֵפה ַהֶזה ַהד  ִרים וְי ַרְדִתי וְֵאְלכ ה ֳחד  ַעל  וְֶאְבֶכה ַעל ֶהה 

ִֹּכי ְּבתּוַלי י) ורעיתי ָאנ ֹּאֶמר(וְֵרעֹות  ּה וַיְִשַלח ֵלִכי : וַי ִשים ְשנֵי אֹות   ַעל ְּבתּוֶליה   וֵַתְבךְ וְֵרעֹוֶתיה   ִהיא וֵַתֶלְך ֳחד 

ִרים: ִשים ְשנַיִם ִמֵקץ וַיְִהי ַעל ֶהה  ב ֳחד  ש  ּה וַיַַעש ֶאל ָאִביה   וַת  ר ֲאֶשר ֶאת נְִדרֹו ל  ה וְִהיא נ ד   ִאיש ֹלא י ְדע 

ֹּק ֵאל: וְַתִהי ח ה ִמי ִמים ְּביְִשר  אֵ  ְּבנֹות ֵתַלְכנ ה י ִמימ  ח ְלַתנֹות ליְִשר  ִדי ְלַבת יְִפת  נ ה:"  י ִמים ַאְרַּבַעת ַהִגְלע  ַּבש 

 ( 42-37)שופטים יא, 
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 שאלה שלישית: 

 בתנ"ך מסופר על מקרים אחדים שבהם דבריהם של ילדים הביאו לתוצאות עגומות. 

 ו לו הילדים? לנביא, ולעג זה הוביל לתוצאות קשות. מי הנביא ומה אמרה קבוצת ילדים לעג .א

 קבוצה המכונה "ילדים" יעצה עצה שהביאה להשלכות הרות גורל. למי יעצו עצה ומה היא הייתה?  .ב

 

 תשובה: 

 

 ֵקֵרַח" הילדים לעגו לו במילים "ֲעֵלה -אלישע  .א

 

ם "וַיַַעל ֶֹּלה וְהּוא ֵּבית ֵאל ִמש  ִרים ַבֶדֶרְך ע ִעיר י ְצאּו ְקַטנִים ּונְע  ֹּאְמרּו סּו בֹווַיְִתַקּלְ  ִמן ה   ֲעֵלה ֵקֵרחַ  ֲעֵלה לֹו וַי

 (23ֵקֵרַח:" )מלכים ב ב, 

 

 העצה הייתה להכביד את עול המס  –לרחבעם  .ב

 

יו "וַיְַדְּברּו ִדים ֵאל  ֹּר ִאתֹו ג ְדלּו ֲאֶשר ַהיְל  ֹּאַמר ֵלאמ ֹּה ת ם כ ע  ֹּר ֵאֶליָך ִדְּברּו ֲאֶשר ַהֶזה ל   ִהְכִּביד ָאִביָך ֵלאמ

ה נּוֶאת ֻעּלֵ  ֵקל וְַאת  ֵלינּו ה  ֹּה ֵמע  נִי ֲאֵליֶהם ְתַדֵּבר כ ט  ה ק  ב  ְתנֵי ע  ה ָאִבי: ִמּמ  ֹּל ֲעֵליֶכם ֶהְעִמיס ָאִבי וְַעת   כ ֵבד ע

ַעְקַרִּבים:" )מלכים א יב,  ֶאְתֶכם ֲאיֵַסר וֲַאנִי ַּבשֹוִטים ֶאְתֶכם יִַסר ָאִבי ַעל ֻעְּלֶכם אֹוִסיף וֲַאנִי  (11-12ּב 
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 ממלכתי: סרטון שני: אתגרים, חילוץ והצלה )חילוץ מאוורסט(

 שאלה רביעית: 

 .סיפורים מקראיים שונים מתארים יחסי אחווה שנרקמו בין קבוצות של אנשים

 

לעזור לאחיהם בכל מלחמותיהם ורק לאחר מכן לשוב לנחלתם. מי היו  תהקבוצת אנשים צוו .א

 ם מושבם?האנשים והיכן היה מקו

סיוע מעם ישראל. מהיכן היו  העל ידי מלכי האמורי וקיבל הקבוצת אנשים מעיר גדולה אוימ .ב

 האנשים ומי עמד בראש המסייעים להם?

 

 תשובה: 

 

 מושבם היה בעבר הירדן המזרחי –ראובן, גד וחצי שבט המנשה  .א

 

ראּוֵבנִי ֹּר: ֻשעַ יְהֹו ָאַמר ַהְמנֶַשה ֵשֶבט וְַלֲחִצי וְַלג ִדי "וְל  ר ז כֹור ֵלאמ ב  ֶֹּשה ֶאְתֶכם ִצּו ה ֲאֶשר ֶאת ַהד  ' ֶעֶבד ה מ

ֹּר ֶכם ֵמנִיחַ  ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֵלאמ ֶכם וְנ ַתן ל  ָאֶרץ ל  ֹּאת: ֶאת ה  ָאֶרץ יְֵשבּו ּוִמְקנֵיֶכם ַטְפֶכם נְֵשיֶכם ַהז  נ ַתן ֲאֶשר ּב 

ֶכם ֶֹּשה ל  ֹּל ֲאֵחיֶכם ִלְפנֵי ֲחֻמִשים ּוַתַעְבר וְַאֶתם ַהיְַרֵדן ְּבֵעֶבר מ ם:"  וֲַעַזְרֶתם ַהַחיִל ִגּבֹוֵרי כ  אֹות 

 (14-12)יהושע א, 

 

 בראש המסייעים עמד יהושע  -מגבעון  .ב

ה ֶאל ַהַּמֲחנֶה ֶאל יְהֹוֻשעַ  ִגְבעֹון ַאנְֵשי "וַיְִשְלחּו ֹּר ַהִגְלג ל  ֶדיָך י ֶדיָך ַאל ֶתֶרף ֵלאמ ה ּוֵאֵלינ ֲעֵלה ֵמֲעב   ְמֵהר 

ה נּו וְהֹוִשיע  ְזֵרנּו ִכי ּל  ִֹּרי כ ל ַמְלֵכי ֵאֵלינּו נְִקְּבצּו וְע  ֱאמ ְֹּשֵבי ה  ר:" )יהושע י,  י ה   (6ה 
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 שאלה חמישית: 

 לעתים בכוחו של אדם אחד להושיע אנשים רבים. 

ם ואת מי קבוצת אנשים ביקשו ממלך שבעה ימים כדי למצוא לעצמם מושיע. מי היו האנשי .א

 הם מצאו כמושיע?

ֹּאֶמר .ב ֲֹּחָך ֵלְך "וַי ֵאל וְהֹוַשְעת   ֶזה ְּבכ  ִמְדי ן". מי המושיע ולאיזה שבט הוא השתייך?  ִמַכף ֶאת יְִשר 

 

 תשובה: 

 

 הם מצאו את שאול כמושיע –בני יבש גלעד  .א

ֹּאְמרּו יו "וַי נּו ֶהֶרף י ֵביש זְִקנֵי ֵאל  הוְנְִשלְ  י ִמים ִשְבַעת ל  ֹּל ַמְלָאִכים ח  ֵאל ְגבּול ְּבכ נּו מֹוִשיעַ  וְִאם ֵאין יְִשר  ֹּת   א

ֹּאּו וְי צ אנּו אּול ִגְבַעת ַהַּמְלָאִכים ֵאֶליָך: וַי ב ִרים וַיְַדְּברּו ש  ם ְּבָאְזנֵי ַהְדב  ע  ם וַיְִשאּו ה  ע  ם כ ל ה    וַיְִבכּו: ֶאת קֹול 

אּול וְִהנֵה רַהּב   ַאֲחֵרי ּב א ש  ֶדה ק  ֹּאֶמר ִמן ַהש  אּול וַי ם ש  ע  י ֵביש:"  ַאנְֵשי וַיְַסְפרּו לֹו ֶאת ִדְבֵרי יְִבכּו ִכי ַמה ּל 

 (5-3)שמואל א יא, 

 שופט משבט מנשה –גדעון  .ב

ֹּא ה ַתַחת וַיֵֶשב' ה ַמְלַאְך "וַי ב ֵאל  ה ֲאֶשר ה  ְפר  ש ֲאֶשר ְּבע  ֶעְזִרי ֲאִבי ְליֹוא  ֵֹּבט ְּבנֹו ֹוןוְִגְדע ה   ַּבַגת ִחִּטים ח

נִיס יו ִמְדי ן ]...[ וַיִֶפן ִמְפנֵי ְלה  ֹּאֶמר' ה ֵאל  ֲֹּחָך ֵלְך וַי ֵאל וְהֹוַשְעת   ֶזה ְּבכ ְשַלְחִתיָך:  ֲהֹלא: ִמְדי ן ִמַכף ֶאת יְִשר 

ֹּאֶמר יו וַי ֹּנ י ִּבי ֵאל  ה ֲאד ֵאל אֹוִשיעַ  ַּבּמ  ִֹּכי ִּבְמנֶַשה ַהַדל יַאְלפִ  ִהנֵה ֶאת יְִשר  ִעיר וְָאנ  ָאִבי:"  ְּבֵבית ַהצ 

 (15-14, 11)שופטים ו, 
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 שאלה שישית:

 יש המסכנים את נפשם למען הצלת אנשים אחרים. 

ה ַבֲעבּוֵרְך יִיַטב ִלי "ְלַמַען .א יְת  ֵלְך". מי האיש שאמר את הדברים וכיצד הוא ניצל?   נְַפִשי וְח   ִּבְגל 

ה החמיאה לחלק משבטי ישראל שבאו לסייע במלחמה. מי האישה ואת איזה שבט היא איש .ב

מּות"?  נְַפשֹו ֵחֵרף מתארת במילים "ַעם   ל 

 

 תשובה: 

 הוא ניצל בזכות העובדה שאשתו הוצגה כאחותו -אברהם  .א

 

י ה ְך ִכי יְִראּו "וְה  ֹּת  ֹּאת ִאְשתֹו וְָאְמרּו ַהִּמְצִרים א ְרגּו ז ִֹּתי וְה  ְך א ֹּת  ִֹּתי יְַחיּו: ִאְמִרי נ א וְא תְ  ֲאח יִיַטב  ְלַמַען א 

ה ַבֲעבּוֵרְך ִלי יְת  ֵלְך:" )בראשית יב,  נְַפִשי וְח   (13-12ִּבְגל 

 

 היא מתארת את שבט זבולון )יתקבל גם: שבט נפתלי( –דבורה  .ב

 

ִלי נְַפשֹו ֵחֵרף ַעם "ְזֻבלּון מּות וְנְַפת  דה:" )ש ְמרֹוֵמי ַעל ל   (18ופטים ה, ש 
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 שאלת מילואים:

 יש שמות שנקבעו בעקבות מעשה של הצלה. 

ֹּה". מי האדם וכיצד הוא  ֵמֶחֶרב וַיִַצֵלנִי ְּבֶעזְִרי ָאִבי אדם קרא לבנו בשם והסביר: "ִכי ֱאֹלֵהי .א ַפְרע

 קרא לבנו?

ִאיִתי .ב נִים ֱאֹלִהים אדם קרא למקום בשם והסביר: "ִכי ר  נִים פ  נְַפִשי". מי האדם  ִתנ ֵצלוַ  ֶאל פ 

 וכיצד הוא קרא למקום? 

 

 תשובה: 

 הוא קרא לבנו אליעזר –משה  .א

ד "וְֵשם ֶאח  ֹּה:" )שמות יח,  ֵמֶחֶרב וַיִַצֵלנִי ְּבֶעזְִרי ָאִבי ִכי ֱאֹלֵהי ֱאִליֶעֶזר ה   (4ַפְרע

 הוא קרא למקום פניאל -יעקב  .ב

א ֹּב "וַיְִקר  קֹום ֵשם יֲַעק ִאיִתי יֵאלְפנִ  ַהּמ  נִים ֱאֹלִהים ִכי ר  נִים פ   (31נְַפִשי:" )בראשית לב,  וִַתנ ֵצל ֶאל פ 
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 דתי: סרטון שלישי: גבורה )החייל אהרון קרוב(-ממלכתי

 שאלה שביעית: 

 צבאות חזקים חייבים לגייס את החיילים המיומנים ביותר. 

וְכ ל ֶּבן ַחיִל". מי המנהיג  ִגּבֹור ל ִאישמנהיג מינה את קרוב משפחתו לשר צבא וגייס לצבאו "כ   .א

 ? וומה שם שר צבא

יִל "ִגּבֹור 122,222מלך שכר  .ב ִכַכר כ ֶסף". מי המלך ומדוע לא נלחמו גיבורי החיל  ְּבֵמָאה ח 

 ששכר?

 תשובה: 

ן ראבנשר הצבא הוא  -שאול  .א  ֵנר בֶּ

אּול ְּבנֵי "וַיְִהיּו ן ש  יו ֵשם ְשֵתי וְֵשם ִכישּועַ ּוַמלְ  וְיְִשוִי יֹונ ת  ֹּת  ה ְבנ  ֵאֶשת וְֵשם ִמיַכל: ַהְקַטנ ה וְֵשם ֵמַרב ַהְּבִכיר 

אּול ַֹּעם ש  ַעץ ֲאִחינ אֹו וְֵשם ַּבת ֲאִחימ  אּול: דֹוד ֶּבן נֵר ֲאִבינֵר ַשר ְצב  אּול וְִקיש ש  ֶּבן  ֲאִבי ַאְבנֵר וְנֵר ֲאִבי ש 

הַהּמִ  וְַתִהי ֲאִביֵאל: מ  ה ְלח  ֹּל ַעל ְפִלְשִתים ֲחז ק  אּול יְֵמי כ ָאה ש  אּול וְר   וַיַַאְסֵפהּו וְכ ל ֶּבן ַחיִל ִגּבֹור כ ל ִאיש ש 

יו:" )שמואל א יד, מט  נב(-ֵאל 

גיבורי החיל לא נלחמו משום שאיש האלוהים אמר לו שאין ה' עם בני אפרים  -אמציה  .ב

 ושהוא יצליח במלחמה בלעדיהם

 

ֹּץ" ה ֲאַמְצי הּו וַיְִקּב ֵרי ְלֵבית ָאבֹות וַיֲַעִמיֵדם ֶאת יְהּוד  ִפים ְלש  ֲאל  ֵרי ה  ה ַהֵּמאֹות ּוְלש   וַיְִפְקֵדם ּוִבנְי ִמן ְלכ ל יְהּוד 

נ ה ֶעְשִרים ְלִמֶּבן ה ש  ֵאם ו ַמְעל  חּור ֶאֶלף ְשֹלש ֵמאֹות וַיְִמצ  א יֹוֵצא ּב  ֵֹּחז צ ב  ַֹּמח א ֹּר ה:וְִצנ   ר ֵאל וַיְִשכ  ִמיְִשר 

יִל ִגּבֹור ֶאֶלף ֵמָאה ֱאֹלִהים וְִאיש ִכַכר כ ֶסף: ְּבֵמָאה ח  יו ּב א ה  ֹּר ֵאל  א ִעְּמָך ַאל י בֹוא ַהֶּמֶלְך ֵלאמ ֵאל ְצב   ִכי יְִשר 

ֵאל' ה ֵאין ֹּל ִעם יְִשר  יִם: ִכי ְּבנֵי כ ֹּא ֶאְפר  ה ִאם ּב הַלִּמלְ  ֲחזַק ֲעֵשה ַאת  מ  ֱאֹלִהים יְַכִשיְלָך ח  יֶש  ִכי אֹויֵב ִלְפנֵי ה 

ֹּחַ   ח(-)דברי הימים ב כה, ה ּוְלַהְכִשיל:" ַלְעזֹור ֵּבאֹלִהים כ
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 שאלה שמינית: 

 גם אנשים מצבאות זרים כונו לפעמים בתנ"ך "גיבורי חיל". 

ֹּ  ִלְפנֵי ג דֹול גיבור חיל נכרי תואר במילים: "ִאיש .א נִים". מי האיש ומאיזו בעיה הוא  ּונְֻשא נ יוֲאד פ 

 סבל? 

נִים ְלַאְרצֹו .ב ֶֹּשת פ  . מה שם "חיילים מצבא האויב שכונו "גיבורי חיל" הובסו ומלכם שב "ְּבב

 המלך ומה היה גורלו? 

 

 

 תשובה: 

 הוא היה מצורע -נעמן  .א

 

ן א "וְנֲַעמ  ם ַשר ְצב  י ה ֶמֶלְך ֲאר  ֹּנ יו יִלְפנֵ  ג דֹול ִאיש ה  נִים ּונְֻשא ֲאד ה' נ ַתן ה ִכי בֹו פ  ם ְתשּוע   ַלֲאר 

ִאיש י ה וְה  ע:" )מלכים ב ה, א( ַחיִל ִגּבֹור ה  ֹּר   ְמצ

 

 הוא הומת בארצו על ידי בניו -סנחריב מלך אשור  .ב

 

ְך' ה "וַיְִשַלח ר וְנ ִגיד ַחיִל כ ל ִגּבֹור וַיְַכֵחד ַמְלא  ב ַאשּור ֶמֶלְך ְּבַמֲחנֵה וְש  ֶֹּשת וַי ש  נִים ְּבב  ְלַאְרצֹו פ 

ֹּא יו ֵּבית וַי ב יו( ּוִמיִציֵאי) ומיציאו ֱאֹלה  ם ֵמע  ֶרב:" )דברי הימים ב לב, כא(  ִהִפיֻלהּו ש   ֶבח 
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 שאלה תשיעית: 

 

 העמים האמינו שאלוהיהם מסייעים להם במלחמות.

 

 ֱאֹלֶהיָך ְכמֹוש יֹוִריְשָך ֲאֶשר להילחם בישראל, ואמר: "ֵאת מנהיג השיב לטענת מלך זר שעלה .א

ש". מי המנהיג, ומה הייתה תביעת המלך הזר כלפי ישראל? אֹותֹו  ִתיר 

ם  נביא יעץ למלך מיהודה שלא לעבוד את אלוהי העם שאותו ניצח במלחמה, שכן "ֱאֹלֵהי .ב ע  ה 

ם ]...[ ֹלא ִהִצילּו   י המלך שיעצו לו, ומה הוא ענה לנביא שיעץ?ִמי ֶדָך". מ ֶאת ַעּמ 

 

 תשובה: 

 מלך בני עמון תבע מישראל שיחזירו את הערים שכבשו מארץ עמון בבואם ממצרים -יפתח  .א

  

ח "וַיְִשַלח ֹּר ְּבנֵי ַעּמֹון ֶאל ֶמֶלְך ַמְלָאִכים יְִפת  ְך ַמה ִּלי ֵלאמ את   ו ל  ֵחם ֵאַלי ִכי ב  ֹּ  ְּבַאְרִצי: ְלִהּל  ְּבנֵי  ֶמֶלְך אֶמרוַי

ח ֶאל ַמְלֲאֵכי ַעּמֹון ַקח יְִפת  ֵאל ִכי ל  ֹּק ֵמַאְרנֹון ִמִּמְצַריִם ַּבֲעלֹותֹו ֶאת ַאְרִצי יְִשר  ה וְַעד ַהיְַרֵדן וְַעד ַהיַּב  וְַעת 

ה ִשיב  לֹום ]...[ ֶאְתֶהן ה  ה ְּבש  ֵאל ֱאֹלֵהי' ה וְַעת  ִֹּרי הֹוִריש יְִשר  ֱאמ ֵאל ַעּמֹו נֵיִמפְ  ֶאת ה  ה יְִשר  ֶשנּו: וְַאת     ִתיר 

ש אֹותֹו ֱאֹלֶהיָך ְכמֹוש יֹוִריְשָך ֲאֶשר ֵאת ֲהֹלא נֵינּו ֱאֹלֵהינּו' ה הֹוִריש כ ל ֲאֶשר וְֵאת ִתיר  ש:"  אֹותֹו ִמפ  נִיר 

 כד(-יג,כג-)שופטים יא, יב

  

 הוא ענה לנביא שלא מתפקידו לייעץ למלך  -אמציה  .ב

 וְִלְפנֵיֶהם ֵלאֹלִהים לֹו וַיֲַעִמיֵדם ֵשִעיר ְּבנֵי ֶאת ֱאֹלֵהי וַי ֵבא ֶאת ֲאדֹוִמים ֵמַהכֹות ֲאַמְצי הּו בֹוא ַאֲחֵרי "וַיְִהי

ֶהם יְִשַתֲחוֶה יו וַיְִשַלח ַּבֲאַמְצי הּו' ה וַיִַחר ַאף יְַקֵּטר: וְל  ֹּאֶמר נ ִביא ֵאל  ה לֹו וַי ּמ  ַרְשת   ל  ם ֶאת ֱאֹלֵהי ד  ע   ֲאֶשר ה 

ם ֹלא ִהִצילּו יו ְּבַדְּברֹו ִמי ֶדָך: וַיְִהי ֶאת ַעּמ  ֹּאֶמר ֵאל  ה נְַתנּוָך ֲחַדל ְלָך ַלֶּמֶלְך ַהְליֹוֵעץ לֹו וַי ּמ   וַיְֶחַדל יַכּוָך ל 

ֹּאֶמר ַהנ ִביא ִשית   ֱאֹלִהים ִכי י ַעץ י ַדְעִתי וַי ֹּ  ְלַהְשִחיֶתָך ִכי ע  ַמְעת   וְֹלא אתז ַלֲעצ ִתי:" )דברי הימים ב כה,  ש 

 טז(-יד
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 שאלה עשירית: 

 

 התנ"ך מעלה על נס את גיבוריו של דוד. 

ה מיהו הגיבור שנלחם "ַעד .א  י דֹו" ונגד מי הוא נלחם? ִכי י ְגע 

וִד" לא הוזמנו לאירוע חשוב. באיזה אירוע מדובר והיכן הו ֲאֶשר "ַהִגּבֹוִרים .ב  א התרחש? ְלד 

 

 : תשובה

ְלָעָזר .א ן אֶּ ֹּדֹו) דדי-בֶּ ן( ד ִֹּחי -בֶּ  הוא נלחם נגד הפלשתים -ֲאח

ו ז ר "וְַאֲחר  ֹּדֹו) ֶּבן דדי ֶאְלע  ִֹּחי( ד ה ֶּבן ֲאח ִֹּרים) גברים ִּבְשֹלש  וִד( ַהִגּב ם ִעם ד  ְרפ  ם ַּבְפִלְשִתים ְּבח   נֶֶאְספּו ש 

ה מ  ֵאל:יִשְ  ִאיש וַיֲַעלּו ַלִּמְלח  ם הּוא ר  ה ַעד ַּבְפִלְשִתים וַיְַך ק  ' ה וַיַַעש ֶאל ַהֶחֶרב י דֹו וִַתְדַּבק י דֹו ִכי י ְגע 

ה ה ְתשּוע  ם ַההּוא ַּביֹום ְגדֹול  ע  יו י ֻשבּו וְה   י(-ַאְך ְלַפֵשט:" )שמואל ב כג, ט ַאֲחר 

ִֹּנָיהּו בעין רוגל )יתק .ב   בל גם: באבן הזוחלת(האירוע היה הזבח שָזַבח ֲאד

 

ֵֹּהן "וְצ דֹוק ע ּוְבנ י הּו ַהכ ן ֶבן יְהֹוי ד  וִד ֲאֶשר וְַהִגּבֹוִרים וְֵרִעי וְִשְמִעי ַהנ ִביא וְנ ת  יּו ֹלא ְלד  ֹּנִי הּו: וַיְִזַּבח ה   ִעם ֲאד

ֹּנִי הּו ֹּאן ֲאד ר צ ק  ֶֹּחֶלת ֶאֶבן ִעם ּוְמִריא ּוב  ֵֹּגל ֵעין ֲאֶשר ֵאֶצל ַהז א ר יו וַיְִקר   ּוְלכ ל ַאנְֵשי ַהֶּמֶלְך ְּבנֵי ֶאת כ ל ֶאח 

ה ן ַהֶּמֶלְך: ַעְבֵדי יְהּוד  ֹּה וְֶאת ַהִגּבֹוִרים ּוְבנ י הּו ַהנ ִביא וְֶאת נ ת  א:" )מלכים א א, ח ֹלא ָאִחיו וְֶאת ְשֹלמ ר   י(-ק 
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 בו(דתי: סרטון רביעי: עזרה וחסד )כנפיים של קרמ-ממלכתי

 : אחת עשרהשאלה 

 מספרים על חסד שעשו עמים אחרים לעם ישראל.הסיפורים יש בתנ"ך 

ם בשל החסד שעשו "ִעם כ ל ְּבנֵי זרמלך דאג לשלומם של בני שבט  .א ֵאל ַּבֲעלֹות  יִם".  יְִשר  ִמִּמְצר 

 מי היו בני השבט וכיצד דאג המלך לשלומם? 

ה מלך ישראל רצה לעשות חסד למלך זר מפני ש: .ב ש  ִדי ָאִביו "ע  ֶחֶסד". מיהו המלך  ִעּמ 

 הישראלי ואיזה חסד הוא עשה למלך הזר? 

 תשובה: 

 שאול הזהירם שייפרדו מהעמלקי לפני המלחמה  -בני שבט הקיני  .א

ֹּאֶמר אּול "וַי ֵלִקי ִמתֹוְך ְרדּו ֻסרּו ְלכּו ֶאל ַהֵקינִי ש  ִֹּסְפָך ֲעמ  ה ִעּמֹו ֶפן א ה וְַאת  ִשית  ֵאל ִעם כ ל ְּבנֵי ֶחֶסד ע   יְִשר 

ם יִם ַּבֲעלֹות  ֵלק:" )שמואל א טו, ו( ִמתֹוְך ֵקינִי וַי ַסר ִמִּמְצר   ֲעמ 

 הוא שלח למלך הזר משלחת ניחומים לאחר מות אביו  -דוד  .ב

ת ַאֲחֵרי ֵכן "וַיְִהי נּון וַיְִמֹלְך ַעּמֹון ְּבנֵי ֶמֶלְך וַי מ  ֹּ  ְּבנֹו ח  יו: וַי וִד אֶמרַתְחת  נּון ֶאֱעֶשה ֶחֶסד ד  ש ִעם ח   ֶּבן נ ח 

ה ַכֲאֶשר ש  ִדי ָאִביו ע  וִד וַיְִשַלח ֶחֶסד ִעּמ  יו ְלנֲַחמֹו ד  ד  ֹּאּו ֶאל ָאִביו ְּביַד ֲעב  וִד ַעְבֵדי וַי ב  ַעּמֹון:" ְּבנֵי ֶאֶרץ ד 

 ב(-)שמואל ב י, א
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 :שתיים עשרהשאלה 

 טבה עם הזולת. חסד בתנ"ך משמעותו ה

 

ֹּנִי". מי היה העבד ואיזה סימן ביקש כדי לדעת אם  ִעם עבד התפלל לה' וביקש: "ֲעֵשה ֶחֶסד .א ֲאד

 תפילתו נענתה? 

ֱאֶמת" לכך שייעשה חסד גם עמה. מי האישה ומה  אישה עשתה חסד עם אנשים וביקשה "אֹות .ב

 היה החסד שעשתה?

 תשובה:

וא שנערה מהשואבות תציע לו ולגמליו לשתות הסימן שביקש ה -עבד אברהם )אליעזר(  .א

 מים ששאבה מן הבאר 

ֹּאַמר ֹּנִי ֱאֹלֵהי' ה "וַי ם ֲאד ה  נַי ַהְקֵרה נ א ַאְבר  ֹּנִי ִעם וֲַעֵשה ֶחֶסד ַהיֹום ְלפ  ם: ֲאד ה  ִֹּכי ִהנֵה ַאְבר   ַעל ֵעין נִצ ב ָאנ

יִם ִעיר ַאנְֵשי ּוְבנֹות ַהּמ  ֹּת ה  ְֹּצא ֹּב י יִם: ִלְשא י הוְ  מ  ַֹּמר ֲאֶשר ַהנֲַער   ה  ה וְֶאְשֶתה ַכֵדְך ַהִּטי נ א ֵאֶליה   א  וְָאְמר 

ּה ַאְשֶקה וְַגם ְגַמֶּליָך ְשֵתה ֹּת  ַֹּכְחת   א ק ְלַעְבְדָך ה ּה ְליְִצח  ִשית   ֵאַדע ּוב  ֹּנִי)בראשית כד, יב ֶחֶסד ִכי ע  -ִעם ֲאד

 יד(

 היא החביאה את המרגלים בביתה  -רחב  .ב

ב יְִריחֹו ֶמֶלְך ַלח"וַיִשְ  ח  ֹּר ֶאל ר  ֲאנ ִשים הֹוִציִאי ֵלאמ ִאים ה  אּו ֵאַליְִך ַהּב  ֹּר ִכי ְלֵביֵתְך ֲאֶשר ּב  ֶאת כ ל  ַלְחפ

ָאֶרץ אּו: וִַתַקח ה  ה ּב  ִאש  ֲאנ ִשים ֶאת ְשנֵי ה  ֹּאֶמר וִַתְצְפנֹו ה  אּו ֵכן וַת ֲאנ ִשים ֵאַלי ּב  ה: ֵמַאיִן י ַדְעִתי וְֹלא ה   ֵהּמ 

ֶֹּשְך ִלְסגֹור ַהַשַער וַיְִהי ֲאנ ִשים ַּבח ְלכּו ָאנ ה י ַדְעִתי ֹלא י צ אּו וְה  ֲאנ ִשים ה  ַתִשיגּום:  ִכי ַאֲחֵריֶהם ַמֵהר ִרְדפּו ה 

ַתם וְִהיא ֵעץ ְּבִפְשֵתי וִַתְטְמנֵם ַהג ג ה ֶהֱעל  ֲעֻרכֹות ה  ּה ה  הַעל ַהג ג: ]...[ וְ  ל  ְבעּו נ א ַעת  ִשיִתי' ַּבה ִלי ִהש   ִכי ע 

ֶכם ֶסד ִעּמ  וְֶאת  וְֶאת ִאִּמי ֶאת ָאִבי וְַהֲחיִֶתם ֱאֶמת: אֹות ִלי ּונְַתֶתם ֶחֶסד ָאִבי ִעם ֵּבית ַגם ַאֶתם וֲַעִשיֶתם ח 

ֶהם כ ל ֲאֶשר וְֵאת( ַאְחיֹוַתי) וְֶאת אחותי ַאַחי ֹּ  וְִהַצְלֶתם ל  וֶת: ֵתינּוֶאת נְַפש ִאים ֲאנְַחנּו ִהנֵה ]...[ ִמּמ  ָאֶרץ ב   ּב 

נִי חּוט ֶאת ִתְקוַת  כ ל ֵּבית וְֵאת וְֶאת ַאַחיְִך וְֶאת ִאֵּמְך וְֶאת ָאִביְך בֹו הֹוַרְדֵתנּו ֲאֶשר ַּבַחּלֹון ִתְקְשִרי ַהֶזה ַהש 

ה:" )יהושע ב, ג ֵאַליְִך ַתַאְסִפי ָאִביְך יְת   יג, יח(-יבו, -ַהּב 
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 : שלש עשרהשאלה 

 חסד היא אחת מהמידות האלוהיות. 

ֶֹּשה ֶחֶסד ַמְלכֹו יְשּועֹות( ִמְגדֹול) מי  שיבח: "מגדיל .א  ִלְמִשיחֹו" ומתי אמר את הדברים האלו? וְע

ם .ב ה". מי האדם והיכן  אדם אחר התלונן בתפילתו על כך שה' הוא "ַרב ֶחֶסד וְנִח  ע  ר  ַעל ה 

 התפילה? נערכה

 תשובה: 

 הוא אמר זאת לאחר שניצל מאויביו ומשאול -דוד  .א

וִד "וַיְַדֵּבר ה ֶאת ִדְבֵרי' ַלה ד  ֹּאת ְּביֹום ַהִשיר  ֹּתֹו' ה ִהִציל ַהז יו ִמַכף  א ֹּיְב  אּול ]...[ מגדיל ּוִמַכף כ ל א  ש 

ֶֹּשה ֶחֶסד ַמְלכֹו יְשּועֹות( ִמְגדֹול) וִד ִלְמִשיחֹו וְע ם:" )שמואל ב כב, א, נא( )גם בתהלים  ּוְלזְַרעֹו ְלד  ַעד עֹול 

 יח, נא(

 התפילה נערכה בנינווה   -יונה )לא תתקבל התשובה: יואל(  .ב

ה ֶאל יֹונ ה "וַיֵַרע ע  ה ר  ֹּאַמר' ֶאל ה לֹו: וַיְִתַפֵּלל וַיִַחר ְגדֹול  נ ה וַי ִרי ֲהלֹוא ֶזה' ה א  ִתיַעל ַא ַעד ֱהיֹוִתי ְדב  ַעל  ְדמ 

ֹּחַ  ִקַדְמִתי ֵכן ה ִלְבר ה ִכי י ַדְעִתי ִכי ַתְרִשיש  ם וְַרב ֶחֶסד ַאַפיִם ֶאֶרְך וְַרחּום ֵאל ַחנּון ַאת  ה: וְנִח  ע  ר  ה ַעל ה   וְַעת 

ֹּאֶמר מֹוִתי טֹוב ִכי ִמֶּמנִי ֶאת נְַפִשי ַקח נ א' ה ה ַהֵהיֵטב ה' ֵמַחי י: וַי ר  ְך: ח  ִעיר יֹונ ה יֵֵצאוַ  ל   ִמֶקֶדם וַיֵֶשב ִמן ה 

ִעיר ם לֹו וַיַַעש ל  ִעיר:" ַמה יְִהיֶה יְִרֶאה ֲאֶשר ַעד ַּבֵצל ַתְחֶתיה   וַיֵֶשב ֻסכ ה ש   ה( -)יונה ד, א ּב 
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 / שאלת מילואים: ארבע עשרה שאלה 

 גיבורי ישראל הונצחו בשירה המקראית. 

ה את גיבורי ישראל נאמרה כדי "ְלַלֵּמדשירה שמהללת  .א ֶשת". מיהם הגיבורים   ְּבנֵי יְהּוד  ק 

 שלהם ספדו בשירה זו ובאיזה ספר עתיק היא נכתבה?

שירה אחרת מציינת שגבורתם של הגיבורים תלויה בה' ולא בכוחם שלהם, במילים: "ִכי  .ב

ַֹּח יְִגַּבר ִאיש". באיזו שירה  ֹלא  הקשרה?  ומה היה  נאמר הדברְבכ

 

 תשובה: 

 השירה נכתבה ב"ספר הישר" -שאול ויהונתן  .א

 

ֹּנֵן וִד "וַיְק ֹּאת ֶאת ַהִקינ ה ד  אּול ַהז ן ַעל ש  ֹּאֶמר וְַעל יְהֹונ ת  ה ְלַלֵּמד ְּבנֹו: וַי ֶשת ְּבנֵי יְהּוד   ִהנֵה ק 

ה ר:" )שמואל ב א, יז ַעל ֵסֶפר ְכתּוב   יח(-ַהי ש 

 

 רה לאחר שחנה מסרה את שמואל לעבודת ה', כפי שנדרה השירה נאמ -בשירת חנה  .ב

 

ִֹּכי "וְַגם י ה ֲאֶשר כ ל ַהי ִמים' ַלה ִהְשִאְלִתהּו ָאנ אּול הּוא ה  ם וַיְִשַתחּו' ַלה ש   ַחנ ה ]...[ וִַתְתַפֵּלל 'ַלה ש 

ֹּאַמר ַלץ וַת ה' ַּבה ִלִּבי ע  מ  ַחב' ַּבה ַקְרנִי ר  ַמְחִתי ִכי יַעל אֹויְבַ  ִפי ר  ֶתָך ]...[ ַרְגֵלי ש  ו ִּבישּוע  ֹּר ֲחִסיד   יְִשמ

ִעים ֶֹּשְך ּוְרש  ּמּו ַּבח ֹּחַ  ִכי ֹלא יִד  ו יֵַחתּו' ה יְִגַּבר ִאיש: ְבכ ו ְמִריב  ל  ַמיִם ע  ֹּז ַאְפֵסי ָאֶרץ י ִדין' יְַרֵעם ה ַּבש   וְיִֶתן ע

 י(-ואל א א, כח; שמואל א ב, א, טְמִשיחֹו:" )שמ ֶקֶרן וְי ֵרם ְלַמְלכֹו
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  שאלת מילואים:

ִשית  נ א .א ִדי אדם ביקש מאדם אחר: "וְע  ֶסד", אך בקשתו נשתכחה. מי האיש שביקש חסד  ִעּמ  ח 

 ומה החסד שביקש?   

ה". מי  ֲאֶשר ַהֶחֶסד ַהֶּמֶלְך ]...[ מלך הוציא להורג אדם שאביו עשה עמו חסד, "וְֹלא ז ַכר  .ב ש  ע 

 ך ומה החסד שעשה עמו אביו של הנרצח? המל

 

 : תשובה

 הוא שיוציאו אותו מבית הכלא  החסד שביקש -יוסף  .א

ֹּאֶמר ֹּנֹו ֶזה יֹוֵסף לֹו "וַי ִרִגים ְשֹלֶשת  ִפְתר א י ִמים ְשֹלֶשת ְּבעֹוד ֵהם: י ִמים ְשֹלֶשת ַהש  ֹּה יִש  ֹּאֶשָך ַפְרע  ֶאת ר

ֹּה נ ַתת  וְ  ַעל ַכנֶָך וֲַהִשיְבָך ט ְּבי דֹו כֹוס ַפְרע ִראשֹון ַכִּמְשפ  יִית   ֲאֶשר ה   ַכֲאֶשר ִאְתָך ִאם ְזַכְרַתנִי ִכי ַמְשֵקהּו: ה 

ְך יִיַטב ִשית  נ א ל  ִדי וְע  ֶסד ִעּמ  ֹּה וְִהְזַכְרַתנִי ח   יד(-ַהֶזה:" )בראשית מ, יב ִמן ַהַּביִת וְהֹוֵצאַתנִי ֶאל ַפְרע

 יהוידע הכוהן המליך את יואש למלך  - יואש  .ב

ֹּת ע "וַיְִכר ם ּוֵבין ֵּבינֹו ְּבִרית יְהֹוי ד  ע  ם ִלְהיֹות ַהֶּמֶלְך ּוֵבין כ ל ה   :" )דברי הימים ב כג, טז('ַלה ְלע 

ה ֱאֹלִהים "וְרּוחַ  ְבש  ע ֶאת ְזַכְרי ה ל  ֵֹּהן ֶּבן יְהֹוי ד  ֹּד ַהכ ם ֵמַעל וַיֲַעמ ע  ֹּאֶמר ל  הֶ  וַי ֹּה םל  ֱאֹלִהים ָאַמר כ ה ה  מ   ל 

ְֹּבִרים ַאֶתם ֹּב' ֶאת ה ִכי ֲעַזְבֶתם ַתְצִליחּו וְֹלא' ה תֶאת ִמְצו ֹּ ע יו וַיְִקְשרּו ֶאְתֶכם: וַיֲַעז ל   ֶאֶבן וַיְִרְגֻמהּו ע 

ש וְֹלא ז ַכר :'ה ֵּבית ַּבֲחַצר ַהֶּמֶלְך ְּבִמְצוַת ש   ֲאֶשר ַהֶחֶסד ַהֶּמֶלְך יֹוא  ע הע  ֹּג ִעּמֹו ָאִביו יְהֹוי ד   ֶאת ְּבנֹו וַיֲַהר

ֹּש:" )דברי הימים ב כד, כ' ה יֵֶרא ָאַמר ּוְכמֹותֹו  כב(-וְיְִדר
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 דחידון התנ"ך לנוער תשע"

 שלב ב

 תשבצים

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות קצרות. 4 לכל נבחן תשבץ ובו בשלב זה יוצג

 .הכתיב המקראי ל פיהמילה נכתבת ע

 נקודות. 5-תזכה את הנבחן בלכל שאלה תשובה נכונה 

 נקודות. 5-עוד לא רמזים יזכו את הנבחן בבתשובות מלאות על כל השאלות 

 נקודות. 25בשלב זה אפשר לצבור 

 מניקוד השאלה. שתי נקודותכל רמז שיינתן יִגרע 

 .שניות 45הזמן: 
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 שבץ ראשון: : תממלכתי

 

 (4)מאוזן( העביר קול בכל מלכותו לאחר שה' העיר את רוחו ) .1

 תשובה: כורש

ַרס ֶמֶלְך ְלכֹוֶרש ַאַחת ּוִבְשנַת" ֶֹּרש רּוחַ  ֶאת 'ה ֵהִעיר יְִרְמי ה ִמִפי 'ה ְדַבר ִלְכלֹות פ  ַרס ֶמֶלְך כ  קֹול וַיֲַעֶבר פ 

ב וְַגם ַמְלכּותֹו ְּבכ ל ֹּר ְּבִמְכת   (1)עזרא א,  :"ֵלאמ

 

ִעְבִרים יְִשְמעּו)מאונך( שאול השתמש בו כדי ש" .2  (4" )ה 

 תשובה: שופר

ן וַיְַך" אּול ְפִלְשִתים וַיְִשְמעּו ְּבֶגַבע ֲאֶשר ְפִלְשִתים נְִציב ֵאת יֹונ ת  ַקע וְש  ר ת  ָאֶרץ ְּבכ ל ַּבשֹופ  ֹּר ה   יְִשְמעּו ֵלאמ

ִעְבִרים ֵאל וְכ ל: ה  ְמעּו יְִשר  ֹּר ש  אּול ִהכ ה ֵלאמ ֵאל נְִבַאש וְַגם ְפִלְשִתים נְִציב ֶאת ש   וַיִצ ֲעקּו ַּבְפִלְשִתים יְִשר 

ם ע  אּול ַאֲחֵרי ה   (4-3)שמואל א יג,  :"ַהִגְלג ל ש 

 

ה ַּבֲחַצר)מאוזן( נביא שנכלא  .3 ר   (5) ַהַּמּט 

 תשובה: ירמיה

צּור עֹוֶדנּו וְהּוא ֵשנִית יְִרְמי הּו לאֶ  'ה ְדַבר וַיְִהי" ה ַּבֲחַצר ע  ר  ֹּר ַהַּמּט   ( 1)ירמיה לג,  :"ֵלאמ

 

 (5) )מאונך( נשלח לבנות את עיר קברי אבותיו. 4

 תשובה: נחמיה

ַֹּמר" נֶיָך ַעְבְדָך יִיַטב וְִאם טֹוב ַהֶּמֶלְך ַעל ִאם ַלֶּמֶלְך ו א ֵחנִי ֲאֶשר ְלפ  ַֹּתי ִקְברֹות ִעיר ֶאל היְהּוד   ֶאל ִתְשל   ֲאב

 (5)נחמיה ב,  :"וְֶאְבנֶנ ה
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 : שניתשבץ ממלכתי: 

 

ַתיִם ְטֵמא ִאיש)מאוזן( ראה את עצמו כ"  .1  (5" )ְשפ 

 תשובה: ישעיה

ַֹּמר" ַתיִם ְטֵמא ִאיש ִכי נְִדֵמיִתי ִכי ִלי אֹוי ו א ִֹּכי ְשפ  ַתיִם ְטֵמא ַעם ּוְבתֹוְך ָאנ ִֹּכי ְשפ   'ה ַהֶּמֶלְך ֶאת ִכי ביֹושֵ  ָאנ

אֹות אּו ְצב   (5:" )ישעיה ו, ֵעינ י ר 

 (3"ְּבִדישֹו" ))מאונך( לא חוסמים אותו   .2

 תשובה: שור

ֹּם ֹלא"  (4:" )דברים כה, ְּבִדישֹו שֹור ַתְחס

נֶיה   ַעל ְמַבכ ה)מאוזן( היא " .3  (3) "ְלִהנ ֵחם ֵמֲאנ ה ּב 

 תשובה: רחל

ֹּה" מ   קֹול 'ה ָאַמר כ ע הְּבר  ֵחל ַתְמרּוִרים ְּבִכי נְִהי נְִשמ  נֶיה   ַעל ְמַבכ ה ר  נֶיה   ַעל ְלִהנ ֵחם ֵמֲאנ ה ּב  :" ֵאינֶנּו ִכי ּב 

 (14)ירמיה לא, 

 (6)מאונך( הכוהן שמצא ספר תורה )מ(  ) .4

 חלקיהו )יתקבל גם חלקיה( תשובה:

ֹּאֶמר" ֵֹּהן ִחְלִקי הּו וַי ן ַעל ַהג דֹול ַהכ פ  ֹּפֵ  ש  ה ֵסֶפר רַהס צ אִתי ַהתֹור   ֶאל ַהֵסֶפר ֶאת ִחְלִקי ה וַיִֵתן ה' ְּבֵבית מ 

ן פ  ֵאהּו ש   ( 8)מלכים ב כב,  :"וַיְִקר 
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  שלישי: שבץ תממלכתי: 

 

ֹּן 'ה "יְִדיד)מאוזן( בורך  .1 ֶבַטח יְִשכ יו ל  ל   )ח( "ע 

 מיןתשובה: בנ

ֹּן 'ה יְִדיד ָאַמר ְלִבנְי ִמן" ֶבטַ  יְִשכ יו חל  ל  ֵֹּפף ע  יו ח ל  יו ּוֵבין ַהיֹום כ ל ע  ֵכן ְכֵתפ   (12:" )דברים לג, ש 

 

יו ַעל")מאונך( איזה עוף  .2 ֹּש יְַרֵחף גֹוז ל  יו יְִפר ֵחהּו ְכנ פ  ֵאהּו יִק  תֹו ַעל יִש   (3"? )ֶאְבר 

 תשובה: נשר

יו ַעל ִקנֹו י ִעיר ְכנֶֶשר" ֹּש יְַרֵחף גֹוז ל  י יְִפר ֵחהּו וְכנ פ  ֵאהּו יִק  תֹו ַעל יִש   (11)דברים לב,  :"ֶאְבר 

 

 ( 5ַשֲעֻשִעים ) יֶֶלד)מאוזן( הוא  .3

 תשובה: אפרים

ֹּר ּבֹו ַדְּבִרי ִמֵדי ִכי ַשֲעֻשִעים יֶֶלד ִאם ֶאְפַריִם ִלי יִַקיר ֲהֵבן" מּו ֵכן ַעל עֹוד ֶאְזְכֶרנּו ז כ  ֲאַרֲחֶמנּו ַרֵחם לֹו ֵמַעי ה 

 (19:" )ירמיה לא, 'ה םנְאֻ 

 

ְרָך)מאונך( הוא " .4 ִלים כ ל ְּבָך וַיְזַנֵב ַּבֶדֶרְך ק   ( 4)  "ַאֲחֶריָך ַהנֱֶחש 

 תשובה: עמלק

ה ֲאֶשר ֵאת ז כֹור" ש  ֵלק ְלָך ע  יִם ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶדֶרְך ֲעמ  ְרָך ֲאֶשר: ִמִּמְצר  לִ  כ ל ְּבָך וַיְַזנֵב ַּבֶדֶרְך ק   יםַהנֱֶחש 

ה ַאֲחֶריָך יֵף וְַאת   (18-17:" )דברים כה, ֱאֹלִהים י ֵרא וְֹלא וְי ֵגעַ  ע 
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  רביעי:תשבץ ממלכתי: 

 

 

ה ִּבן)מאונך( הוא " .1 י ה ַליְל  ה ּוִבן ה  ד" ַליְל   (6) ָאב 

 תשובה: קיקיון

ֹּאֶמר" ה 'ה וַי יֹון ַעל ַחְסת   ַאת  ַמְלת   ֹלא ֲאֶשר ַהִקיק  ה ֶשִּבן ַדְלתֹוגִ  וְֹלא ּבֹו ע  י ה ַליְל  ה ּוִבן ה  ד ַליְל   :" ָאב 

 (12)יונה ד, 

 (7ָאחֹות" ) ָאִחי וְהֹוי הֹוי לֹו )מאוזן( עליו נאמר: "ֹלא יְִסְפדּו .2

 תשובה: יהויקים

ֵכן" ֹּה ל  ֹּאִשי הּו ֶּבן יְהֹוי ִקים ֶאל 'ה ָאַמר כ ה ֶמֶלְך י  הֹוי לֹו יְִסְפדּו ֹלא ָאחֹות ֹויוְה ָאִחי הֹוי לֹו יְִסְפדּו ֹלא יְהּוד 

ֹּה וְהֹוי ָאדֹון ֹּד  (18:" )ירמיה כב, ה

ה כ ל)מאונך( הכריז: "  .3 ֵעד  ם ה  ִֹּשים ֻכּל   "ְקד

ַֹּרחתשובה:   ק

ַֹּרח וַיִַקח" ר-ֶּבן ק ֲהלּו]...[  יְִצה  ֶֹּשה ַעל וַיִק  ֹּן וְַעל מ ֹּאְמרּו ַאֲהר ֶכם ַרב ֲאֵלֶהם וַי ה כ ל ִכי ל  ֵעד  םכֻ  ה  ִֹּשים ּל   ְקד

 (3-1:" )במדבר טז, 'ה ְקַהל ַעל ִתְתנְַשאּו ּוַמדּועַ  'ה ּוְבתֹוכ ם

 )מאונך( אישה מעמון שְּבנה ַמלך ביהודה .4

 תשובה: נעמה

ם" ֹּה ֶּבן ּוְרַחְבע  ַלְך ְשֹלמ ה מ  ִעים ֶּבן ִּביהּוד  נ ה וְַאַחת ַאְרּב  ם ש  ְלכֹו ְרַחְבע  ַלְך נ הש   ֶעְשֵרה ּוְשַבע ְּבמ   מ 

ַלִם ִעיר ִּבירּוש  ַחר ֲאֶשר ה  שּום 'ה ּב  ם ְשמֹו ֶאת ל  ֹּל ש  ֵאל ִשְבֵטי ִמכ ה ִאּמֹו וְֵשם יְִשר  ֹּנִית נֲַעמ  ַעּמ )מלכים  :"ה 

 (21א יד, 
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 תשבץ מילואים: ממלכתי: 

 

 (5) "ַהַּבְרֶזל כּור)מאוזן( מקום המכונה " .1

 תשובה: מצרים

ם הֹוִציִאי ְּביֹום ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאת ִצּוִיִתי ֲאֶשר" ֹּר ַהַּבְרֶזל ִמכּור ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ אֹות   וֲַעִשיֶתם ְבקֹוִלי ִשְמעּו ֵלאמ

ם ֹּל אֹות  ם ִלי וְִהיִיֶתם ֶאְתֶכם ֲאַצּוֶה ֲאֶשר ְככ ִֹּכי ְלע  ֶכם ֶאְהיֶה וְָאנ  (4:" )ירמיה יא, ֵלאֹלִהים ל 

 

ה .1 ֹּה" ) וְֹלא נ ס ֵעינֹו )מאונך( עליו נאמר: "ֹלא כ ֲהת   (3ֵלח

 תשובה: משה

ֶֹּשה" נ ה וְֶעְשִרים ֵמָאה ֶּבן ּומ ֹּתֹו ש  ה ֹלא ְּבמ ֹּה נ ס וְֹלא ֵעינֹו כ ֲהת   (7:" )דברים לד, ֵלח

 

יו" ) "ֶאל. )מאונך( שם נאסף אהרון 2  (3, 2ַעּמ 

 הר ההרתשובה: 

ֶֹּשה וַיַַעש" ֹּ  ֶאל וַיֲַעלּו 'ה ִצּו ה ַכֲאֶשר מ ר רה ה  ה כ ל ְלֵעינֵי ה  ֵעד  ֶֹּשה וַיְַפֵשט :ה  ֹּן ֶאת מ יו ֶאת ַאֲהר  וַיְַלֵּבש ְּבג ד 

ם ֹּת  ז ר ֶאת א ת ְּבנֹו ֶאְלע  ֹּן וַי מ  ם ַאֲהר ֹּאש ש  ר ְּבר ה  ֶֹּשה וַיֵֶרד ה  ז ר מ ר ִמן וְֶאְלע  ה   (28-27במדבר כ, ) :"ה 

 

 (4פלשתים ) 622של ענת שהכה  הבן)מאוזן( .  3

 שמגרובה: תש

יו" י ה וְַאֲחר  ר ְּבַמְלַמד ִאיש ֵמאֹות ֵשש ְפִלְשִתים ֶאת וַיְַך ֲענ ת ֶּבן ַשְמַגר ה  ק  ֵאל ֶאת הּוא ַגם וַיֹוַשע ַהּב   :"יְִשר 

 (31)שופטים ג, 
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 חמישי:שבץ דתי: ת-ממלכתי

 

 (2, 3. )מאוזן( משם שאלו באלוהים, ערב מלחמת אחים )1

 ת אלביתשובה: 

ֹּאְמרּו ֵבאֹלִהים וַיְִשֲאלּו ֵאל ֵבית וַיֲַעלּו וַי ֻקמּו" ֵאל ְּבנֵי וַי נּו יֲַעֶלה ִמי יְִשר  ה ּל  ה ַבְתִחּל  מ   ִבנְי ִמן ְּבנֵי ִעם ַלִּמְלח 

ֹּאֶמר ה ה' וַי ה יְהּוד   :" )שופטים כ, יח(ַבְתִחּל 

 

 (6) בית הבראה למלכים פצועים)מאונך(  .2

 ליזרעאתשובה: 

ב" ם וַי ש  ה ֲאַרִּמים יַֻכהּו ֲאֶשר ַהַּמִכים ִמן ְביְִזְרֶעאל ְלִהְתַרֵפא ַהֶּמֶלְך יֹור  מ  ר  ֲחמֹו ּב   ֶמֶלְך ֲחז הֵאל ֶאת ְּבִהּל 

ם ם ֶבן וֲַאַחזְי הּו ֲאר  ה ֶמֶלְך יְהֹור  ם ֶאת ִלְראֹות י ַרד יְהּוד  ֶֹּלה ִכי ְּביִזְְרֶעאל ַאְחָאב ֶּבן יֹור    :"אהּו ח

 )מלכים ב ח, כט(

 

  (4) "ֶאְפַריִם ִגּבֹור")מאונך( היה  .3

 ִזְכִריתשובה: 

ֹּג" ם וְֶאת ַהֶּמֶלְך ֶּבן ַמֲעֵשי הּו ֶאת ֶאְפַריִם ִגּבֹור ִזְכִרי וַיֲַהר יִת נְִגיד ַעְזִריק  נ ה וְֶאת ַהּב   :"ַהֶּמֶלְך ִמְשנֵה ֶאְלק 

 )דברי הימים ב כח, ז(

ה ְּבֹלא)מאוזן( מת " .4  (5" )ֶחְמד 

 יהורםתשובה: 

י ה ּוְשַתיִם ְשֹלִשים ֶּבן" ְלכֹו ה  נִים ּוְשמֹונֶה ְבמ  ַלְך ש  ִם מ  ל  ה ְּבֹלא וַיֵֶלְך ִּבירּוש  וִיד ְּבִעיר וַיְִקְּבֻרהּו ֶחְמד   וְֹלא ד 

ִכים ְּבִקְברֹות  :" )דברי הימים ב כא, כ(ַהְּמל 
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 ששי:שבץ דתי: ת-ממלכתי

 

 (6בנו נרגם במצוות מלך בחצר המקום שבו הוא הקפיד שלא להמית אחרים ) )מאוזן( .1

 יְהֹויָָדע תשובה:

ע וַיֹוֵצא" ֵֹּהן יְהֹוי ד  ֵרי ֶאת ַהכ ֹּאֶמר ַהַחיִל ְפקּוֵדי ַהֵּמאֹות ש   וְַהּב א ַהְשֵדרֹות ִמֵּבית ֶאל הֹוִציאּוה   ֲאֵלֶהם וַי

ֶרב יּוַמת ַאֲחֶריה   ֵֹּהןהַ  ָאַמר ִכי ֶּבח   )דברי הימים ב כג, יד( :"'ה ֵּבית ְתִמיתּוה   ֹלא כ

ה ֱאֹלִהים וְרּוחַ " ְבש  ע ֶּבן ְזַכְרי ה ֶאת ל  ֵֹּהן יְהֹוי ד  ֹּד ַהכ ם ֵמַעל וַיֲַעמ ע  ֹּאֶמר ל  ֶהם וַי ֹּה ל  ֱאֹלִהים ָאַמר כ ה ה  מ   ל 

ְֹּבִרים ַאֶתם ֹּב 'ה תאֶ  ֲעַזְבֶתם ִכי ַתְצִליחּו וְֹלא 'ה תִמְצו ֹּ ֶאת ע יו וַיְִקְשרּו: ֶאְתֶכם וַיֲַעז ל   ְּבִמְצוַת ֶאֶבן וַיְִרְגֻמהּו ע 

 כא(-:" )דברי הימים ב כד, כ'ה ֵּבית ַּבֲחַצר ַהֶּמֶלְך

ה והגיע שלו לשדה( מאונך) .2  וארגז ארון, ֲעג ל 

 יהושע: תשובה

ֲעג ל ה" ֹּדוַַתעֲ  ַהִשְמִשי ֵּבית יְהֹוֻשעַ  ְשֵדה ֶאל ּב ָאה וְה  ם מ ם ש  ה ֶאֶבן וְש  ה ֲעֵצי ֶאת וַיְַבְקעּו ְגדֹול  ֲעג ל   וְֶאת ה 

רֹות ה ֶהֱעלּו ַהפ  ֹּל  ַאְרַגז וְֶאת 'ה ֲארֹון ֶאת הֹוִרידּו וְַהְלוִיִם ':ַלה ע ב ְכֵלי ּבֹו ֲאֶשר ִאתֹו ֲאֶשר ה   ֶאל וַי ִשמּו ז ה 

ֶאֶבן ה ה  ֹּלֹות ֱעלּוהֶ  ֶשֶמש ֵבית וְַאנְֵשי ַהְגדֹול  ִחים וַיְִזְּבחּו ע  ( טו-יד ,ו א שמואל) ה':"לַ  ַההּוא ַּביֹום ְזב 

 ( 6) ֻעִזי הּו)מאוזן( שימש בתפקיד "השוטר" בימי  .3

 מעשיהותשובה: 

ֵֹּשה ַחיִל ְלֻעִזי הּו וַיְִהי" ה ע מ  א יֹוְצֵאי ִמְלח  ם ְּבִמְסַפר ִלְגדּוד צ ב  ת   ּוַמֲעֵשי הּו ַהסֹוֵפר( ֵאליְִעי) יעואל ְּביַד ְפֻקד 

ֵרי ֲחנַנְי הּו יַד ַעל ַהשֹוֵטר  (דברי הימים ב כו, יא) :"ַהֶּמֶלְך ִמש 

 (4) למדבר זה הגיעו יהושפט והעם להילחם בבני עמון, במואב ובשעיר)מאונך(  .4

 מדבר תקועתשובה: 

ֶֹּקר וַיְַשִכימּו" םּוְבֵצא ְתקֹועַ  ְלִמְדַּבר וַיְֵצאּו ַבּב ַמד ת  ט ע  פ  ֹּאֶמר יְהֹוש  עּונִי וַי ה ְשמ  ְֹּשֵבי יְהּוד  ַלִם וְי  ַהֲאִמינּו יְרּוש 

 :" )דברי הימים ב כ, כ(וְַהְצִליחּו ִבנְִביָאיו ַהֲאִמינּו וְֵתָאֵמנּו ֱאֹלֵהיֶכם 'הּבַ 
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 שביעי:שבץ דתי: ת-ממלכתי

 

 (4) נים)מאוזן( קיבל מבני עמון כסף, חיטים ושעורים במשך שלוש ש .1

 יותםתשובה: 

נ ה ַעּמֹון ְבנֵי לֹו וַיְִתנּו ֲעֵליֶהם וַיֱֶחזַק ַעּמֹון ְּבנֵי ֶמֶלְך ִעם נְִלַחם וְהּוא"  וֲַעֶשֶרת ֶכֶסף ִכַכר ֵמָאה ַהִהיא ַּבש 

ִפים ִֹּרים ֲאל  ִפים ֲעֶשֶרת ּוְשעֹוִרים ִחִּטים כ ֹּאת ֲאל  נ הּובַ  ַעּמֹון ְּבנֵי לֹו ֵהִשיבּו ז   :"וְַהְשִלִשית ַהֵשנִית ש 

 )דברי הימים ב כז, ה(

 

 (4, 2) אנשים 12,222 ואחריו מנהיג ירד הר זהמ( מאוזן) .2

 תבורהר תשובה: 

ֹּאֶמר" ה וַת ֹּר  ק ֶאל ְדב ר  א ֶאת 'ה נ ַתן ֲאֶשר ַהיֹום ֶזה ִכי קּום ּב  נֶיָך י צ א 'ה ֲהֹלא ְּבי ֶדָך ִסיְסר  קּב   וַיֵֶרד ְלפ   ר 

בֹור ֵמַהר ִפים וֲַעֶשֶרת ת  יו ִאיש ֲאל   (יד, ד שופטים) :"ַאֲחר 

 

 (5)מאונך( הגזבר של כורש מלך פרס ) .3

 ִמְתְרָדתתשובה: 

ַרס ֶמֶלְך כֹוֶרש וַיֹוִציֵאם" ת יַד ַעל פ  ר ִמְתְרד  ה ַהנ ִשיא ְלֵשְשַּבַצר וַיְִסְפֵרם ַהִגזְּב   )עזרא א, ח( :"ִליהּוד 

 

ַלְך במקום זה)מאונך( . 4  (4במשך שבוע אחד ) ֶמֶלְך מ 

 ִתְרָצה: תשובה

נ ה ו ֶשַבע ֶעְשִרים ִּבְשנַת" א ש  ה ֶמֶלְך ְלָאס  ַלְך יְהּוד  ם ְּבִתְרצ ה י ִמים ִשְבַעת ִזְמִרי מ  ע  ֹּנִים וְה   ִגְּבתֹון ַעל ח

 )מלכים א טז, טו( :"ַלְפִלְשִתים ֲאֶשר
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 שמיני:ץ שבדתי: ת-ממלכתי

 

ה" ) ש"ִהְרּב ה )מאוזן( שם שר העיר שומרון הוא כשם המלך .1  ( 4ַאְשמ 

 ָאמֹון: תשובה

ֹּאֶמר" ֵאל ֶמֶלְך וַי יְהּו ֶאת ְקחּו יְִשר  ִעיר ַשר ָאמֹון ֶאל וֲַהִשיֻבהּו ִמיכ  ש וְֶאל ה   :" ַהֶּמֶלְך ֶּבן יֹוא 

 )דברי הימים ב יח, כה(

ה ִהְרּב ה ָאמֹון הּוא ִכי: ָאִביו ְמנֶַשה ְכִהכ נַע ה' ִמִּלְפנֵי נְִכנַע וְֹלא"  :" )דברי הימים ב לג, כג(ַאְשמ 

 (6שרצתה לרפות את ידיו של נחמיה ))מאונך( הנביאה  .2

 נֹוַעְדיָהתשובה: 

ה"]...[  יו ּוְלַסנְַבַּלט ְלטֹוִבי ה ֱאֹלַהי ז ְכר  יּו ֲאֶשר ַהנְִביִאים ּוְליֶֶתר ָאהַהנְִבי ְלנֹוַעְדי ה וְַגם ֵאֶּלה ְכַמֲעש   ה 

 )נחמיה ו, ט, יד(  :"אֹוִתי ְמי ְרִאים

ר ִמן")מאוזן( ה' הרימו  .3 פ   ( 4) 'הבעיר אחריו'אך לבסוף  "ֶהע 

 ַבְעָשאתשובה: 

א ַעל ֲחנ נִי ֶבן יֵהּוא ֶאל' ה ְדַבר וַיְִהי" ֹּר ַּבְעש  ִֹּתיָך ֲאֶשר יַַען :ֵלאמ ר ִמן ֲהִרימ פ   ַעִּמי ַעל נ ִגיד ֶאֶתנְָךו   ֶהע 

ֵאל ם ְּבֶדֶרְך וֵַתֶלְך יְִשר  ְבע  ֵאל ַעִּמי ֶאת וַַתֲחִטא י ר  ם ְלַהְכִעיֵסנִי יְִשר  ֹּאת  א ַאֲחֵרי ַמְבִעיר ִהנְנִי :ְּבַחּט  ַבְעש 

ם ְכֵבית ֵּביְתָך ֶאת וְנ ַתִתי ֵביתֹו וְַאֲחֵרי ְבע  ט ֶּבן י ר   ז(ג, -)מלכים א טז, א :"נְב 

 (3)מאונך( על שמו נקראו גם מעלות וגם עלייה ) .4

 ָאָחזתשובה: 

א" ה ֲאֶשר ַּבַּמֲעלֹות ַהֵצל ֶאת וַי ֶשב ה' ֶאל ַהנ ִביא יְַשְעי הּו וַיְִקר  ז ְּבַמֲעלֹות י ְרד  ַֹּרנִית ָאח   :"ַמֲעלֹות ֶעֶשר ֲאח

 )מלכים ב כ, יא(

ז ִליַתעֲ  ַהג ג ַעל ֲאֶשר ַהִּמְזְּבחֹות וְֶאת" שּו ֲאֶשר ָאח  ה ַמְלֵכי ע  ה ֲאֶשר ַהִּמְזְּבחֹות וְֶאת יְהּוד  ש   ְמנֶַשה ע 

ץ ַהֶּמֶלְך נ ַתץ ה' ֵּבית ַחְצרֹות ִּבְשֵתי ם וַי ר  ם ֶאת וְִהְשִליְך ִמש  ר   )מלכים ב כג, יב( :"ִקְדרֹון נַַחל ֶאל ֲעפ 



38 
 

 דתי: תשבץ מילואים-ממלכתי

 

 ( 4ייהרס בשאון, בתרועה בקול שופר ))מאוזן( מקום ש .1

 תשובה: מואב

ה ְּבמֹוָאב ֵאש וְִשַּלְחִתי" אֹון ּוֵמת ַהְקִריֹות ַאְרְמנֹות וְָאְכל  ה מֹוָאב ְּבש  ר ְּבקֹול ִּבְתרּוע   )עמוס ב, ב( :"שֹופ 

 

 (5)מאונך( שם נלחם המלך נדב ) .2

 ִגְבתֹוןתשובה: 

ב ִלְשִתיםַלפְ  ֲאֶשר ְּבִגְּבתֹון[ .."] ל וְנ ד  ֵאל וְכ  ִרים יְִשר   )מלכים א טו, כז( :"ִגְּבתֹון ַעל צ 

 

ִקיד")מאוזן( היה  .3  (4) "ה' ְּבֵבית נ ִגיד פ 

 ַפְשחּורתשובה: 

ֵֹּהן ִאֵּמר ֶּבן ַפְשחּור וַיְִשַמע" ִקיד וְהּוא ַהכ א יְִרְמי הּו ֶאת' ה ְּבֵבית נ ִגיד פ  ִרים ֶאת נִּב   :"ֵאֶּלהה   ַהְדב 

 )ירמיהו כ, א(

 

 (3)מאונך( הציל חלקת עדשים ) .4

 ַשָמהתשובה: 

יו" ה וְַאֲחר  ִרי ָאֵגא ֶבן ַשּמ  ר  ם וְַתִהי ַלַחי ה ְפִלְשִתים וַיֵָאְספּו ה  ֶדה ֶחְלַקת ש  ִשים ְמֵלָאה ַהש  ם ֲעד  ע   נ ס וְה 

ה' ה וַיַַעש ְפִלְשִתים ֶאת וַיְַך וַיִַציֶלה   הַהֶחְלק   ְּבתֹוְך וַיְִתיֵַצב :ְפִלְשִתים ִמְפנֵי ה ְתשּוע   :"ְגדֹול 

 יב(-ב כג, יאאל )שמו
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 דחידון התנ"ך לנוער תשע"

 שלב ג

 ראש בראש

 

 

 

 

 

 

  .לסירוגיןשיישאלו  זה יענו המתמודדים על  שאלות הבשלב 

 שאלות לכל מתמודד.  עשר

 . נקודות 3-ב חןהנב את תזכהלכל שאלה  נכונה תשובה

 .נקודות 32 עד זה שלבב לצבורניתן  הכול סךב

 . הכרעה לקבלת עד שאלות יישאלו, השלב בסיום הכרעה תהיה לא באם

 .המתמודדים לשני שאלות של אחד סיבוב מהווה שאלות צמד כל

 זמן מענה: מיידי
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 ממלכתי: 

שֹוראיזה חג חל " .1 ֶֹּדש ֶּבע   ? "ַהְשִביִעי ַלח

 יום הכיפורים תשובה:

שֹור ַאְך" ֶֹּדש ֶּבע  א הּוא ַהִכֻפִרים יֹום ַהֶזה ַהְשִביִעי ַלח ֶֹּדש ִמְקר  ֶכם יְִהיֶה ק  ֶאת וְִענִיֶתם ל 

ֵֹּתיֶכם  (27)ויקרא כג,  :"'הלַ  ִאֶשה וְִהְקַרְבֶתם נְַפש

 

האיזה חג חל " .2 ר ַּבֲחִמש  ש  ֶֹּדש יֹום ע   ?"ַהְשִביִעי ַלח

 חג סוכות תשובה:

ֵאל ְּבנֵי ֶאל ַדֵּבר" ֹּר יְִשר  ה ֵלאמ ר ַּבֲחִמש  ש  ֶֹּדש יֹום ע   י ִמים ִשְבַעת ַהֻסכֹות ַחג ַהֶזה ַהְשִביִעי ַלח

 (34)ויקרא כג,  :"'הלַ 

 

 

ְֹּךאיזה נביא אמר: " .3 יו וְנ ֵמר עֹורֹו כּוִשי ֲהיֲַהפ ֹּת   "?ֲחַבְרֻּבר

 תשובה: ירמיה

" ֹּ יו וְנ ֵמר עֹורֹו כּוִשי ְךֲהיֲַהפ ֹּת  ֵרעַ  ִלֻּמֵדי ְלֵהיִטיב תּוְכלּו ַאֶתם ַגם ֲחַבְרֻּבר  עֹוֵבר ְכַקש וֲַאִפיֵצם: ה 

ר ְלרּוחַ   (24-23:" )ירמיה יג, ִמְדּב 

 

ם ִלי וְֵאַרְשִתיְךאיזה נביא אמר: " .4 ט ְּבֶצֶדק ִלי וְֵאַרְשִתיְך ְלעֹול   "?ְבַרֲחִמיםּו ּוְבֶחֶסד ּוְבִמְשפ 

 תשובה: הושע

ם ִלי וְֵאַרְשִתיְך" ט ְּבֶצֶדק ִלי וְֵאַרְשִתיְך ְלעֹול   (21:" )הושע ב, ּוְבַרֲחִמים ּוְבֶחֶסד ּוְבִמְשפ 

 

 

 מי ערך סיור בירושלים החרבה? .5

  נחמיה: תשובה

ה ו ָאקּום" ם ִהַגְדִתי וְֹלא ִעִּמי ְמַעט וֲַאנ ִשים ֲאנִי ַליְל  ֵֹּתן ֱאֹלַהי המ   ְלָאד  ִם ַלֲעשֹות ִלִּבי ֶאל נ ל   ִלירּוש 

ה ה ִאם ִכי ִעִּמי ֵאין ּוְבֵהמ  ֵֹּכב ֲאנִי ֲאֶשר ַהְּבֵהמ  ּה ר ה ַהַגיְא ְבַשַער ו ֵאְצָאה :ּב   ַהַתנִין ֵעין ְפנֵי וְֶאל ַליְל 

ֹּת ַשַער וְֶאל ַאְשפ ֵֹּבר ו ֱאִהי ה  ֹּת ש ַלִם ְּבחֹומ ִֹּאים ַאֶתם ֲאֵלֶהם אֹוַמרו   ]...[ יְרּוש  ה ר ע  ר   ֲאנְַחנּו ֲאֶשר ה 

ּה ַלִם ֲאֶשר ב  ה יְרּוש  ֶריה   ֲחֵרב  ֵאש נְִצתּו ּוְשע  ַלִם חֹוַמת ֶאת וְנְִבנֶה ְלכּו ב   עֹוד נְִהיֶה וְֹלא יְרּוש 

ה  (17-12, ב נחמיה) :"ֶחְרפ 

 

בֹו ֵהִכיןמי " .6 ֹּש ְלב   ?"'ה תֹוַרת ֶאת ִלְדר

 עזראתשובה: 

א ִכי" בֹו ֵהִכין ֶעְזר  ֹּש ְלב  ֹּת 'ה תֹוַרת ֶאת ִלְדר ֵאל ּוְלַלֵּמד וְַלֲעש ֹּק ְּביְִשר  ט ח  (12:" )עזרא ז, ּוִמְשפ 
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ת וְֹלא ְלַפַחד יְִשַחקמי מתואר כך: " .7 ֶרב ִמְפנֵי י שּוב וְֹלא יֵח   ?"ח 

 תשובה: סוס

ה ַלסּוס ֲהִתֵתן" ה ַצּו ארֹו ֲהַתְלִּביש ְגבּור  ה נְַחרֹו הֹוד כ ַאְרֶּבה ֲהַתְרִעיֶשנּו: ַרְעמ  ֵעֶמק יְַחְפרּו :ֵאימ   ב 

ֹּחַ  וְי ִשיש ת וְֹלא ְלַפַחד יְִשַחק: נ ֶשק ִלְקַראת יֵֵצא ְּבכ ֶרב ִמְפנֵי י שּוב וְֹלא יֵח   (22-19)איוב לט,  :"ח 

 

יומי מתואר כך: " .8 ן יֵֵצא ִמנְִחיר  ש  ֹּן נ פּוחַ  ְכדּוד ע   "?וְַאְגמ

 יתןיתשובה: לוו

ְֹּך" ן ִתְמש ֹּנֹו ַתְשִקיעַ  ּוְבֶחֶבל ְּבַחכ ה ִלוְי ת  יו]...[  ְלש ן יֵֵצא ִמנְִחיר  ש  ֹּן נ פּוחַ  ְכדּוד ע   :" וְַאְגמ

 (25, 12)איוב מא, 

 

 

רּוְךמי הנביא שאמר: " .9 י ה 'הּבַ  יְִבַטח ֲאֶשר ַהֶגֶבר ּב   "?ִמְבַטחֹו 'ה וְה 

 תשובה: ירמיה

רּוְך" י ה 'הּבַ  יְִבַטח ֲאֶשר ַהֶגֶבר ּב   (7:" )ירמיה יז, ִמְבַטחֹו 'ה וְה 

 

ִמים מי אמר: "ַהצּור .12 ֳעלֹו ת  יו-כ ל ִכי פ  כ  ט ְדר  וֶל וְֵאין ֱאמּונ ה ֵאל ִמְשפ  ר ַצִדיק ע   הּוא"? וְי ש 

 תשובה: משה

ִמים ַהצּור" ֳעלֹו ת  יוְדר  -כ ל ִכי פ  ט כ  וֶל וְֵאין ֱאמּונ ה ֵאל ִמְשפ  ר ַצִדיק ע   (4:" )דברים לב, הּוא"? וְי ש 

 

 

ֵֹּמרעל איזה שבט נאמר: " .11 א יו וְֶאת ְרִאיִתיו ֹלא ּוְלִאּמֹו ְלָאִביו ה  נ ו וְֶאת ִהִכיר ֹלא ֶאח  ע ֹלא ּב   "?י ד 

 לויעל שבט תשובה: 

ה נִִסיתֹו ֲאֶשר ֲחִסיֶדָך ְלִאיש וְאּוֶריָך ֻתֶּמיָך ָאַמר ּוְלֵלוִי" ֵֹּמר: ְמִריב ה ֵמי ַעל ְתִריֵבהּו ְּבַמס  א  ְלָאִביו ה 

יו וְֶאת ְרִאיִתיו ֹלא ּוְלִאּמֹו נ ו וְֶאת ִהִכיר ֹלא ֶאח  ע ֹלא ּב  ְמרּו ִכי י ד  ֶתָך ש  ֹּרּו ּוְבִריְתָך ִאְמר  :" יִנְצ

 (12-9)דברים לג, 

 

ב ִשנַיִם ּוְלֶבן ִמי יִן ֵעינַיִם ַחְכִליִליעל איזה שבט נאמר: " .12 ל   "?ֵמח 

 יהודהעל שבט תשובה: 

ה ֵשֶבט י סּור ֹלא" ֵֹּקק ִמיהּוד  יו ִמֵּבין ּוְמח ֹּא ִכי ַעד ַרְגל  ְֹּסִרי :ַעִּמים יְִקַהת וְלֹו ִשיֹלה י ב ֹּה ַלֶגֶפן א  ִעיר

ה ֵֹּרק  ֹּנֹו ְּבנִי וְַלש ֹּה ֲענ ִבים ּוְבַדם ְלֻבשֹו ַּביַיִן ִכֵּבס ֲאת ב ִשנַיִם ּוְלֶבן ִמי יִן ֵעינַיִם ַחְכִליִלי :סּות ל  :" ֵמח 

 (12-12)בראשית מט, 
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ֻשבּומתי " .13  "?ֲאֻחז תֹו ֶאל ִאיש ת 

 תשובה: בשנת היובל

ֹּאת ַהיֹוֵבל ִּבְשנַת" ֻשבּו ַהז ֹּה אֹו ַלֲעִמיֶתָך ִמְמכ ר ִתְמְכרּו וְִכי: ֲאֻחז תֹו ֶאל ִאיש ת  נ  ַאל ֲעִמיֶתָך ִמיַד ק 

 (14-13:" )ויקרא כה, ָאִחיו ֶאת ִאיש תֹונּו

 

ֶֹּדש ִהּלּוִלים לַ באיזו שנה יהיה פרי עץ מאכל " .14  "? ה'ק

 תשובה: בשנה הרביעית לנטיעתו

ֹּאּו וְִכי" ב ָאֶרץ ֶאל ת  ל ֵעץ כ ל ּונְַטְעֶתם ה  תֹו וֲַעַרְלֶתם ַמֲאכ  ְרל  ֹלש ִפְריֹו ֶאת ע  נִים ש  ֶכם יְִהיֶה ש   ל 

נ ה :יֵָאֵכל ֹלא ֲעֵרִלים ְרִביִעת ּוַבש  ֶֹּדש ִפְריֹו כ ל יְִהיֶה ה   (24-23:" )ויקרא יט, 'הלַ  ִהּלּוִלים ק

 

 

 "?ִדְבִרי ַּבת ְשֹלִמיתבמה חטא בנה של " .15

 ה' את לל יקהוא תשובה: 

ֹּב" ה ֶּבן וַיִק ִאש  ֹּתֹו וַי ִביאּו וַיְַקֵּלל ַהֵשם ֶאת ַהיְִשְרֵאִלית ה  ֶֹּשה ֶאל א  ִדְבִרי ַּבת ְשֹלִמית ִאּמֹו וְֵשם מ

ן ְלַמֵּטה  (11:" )ויקרא כד, ד 

 

רּוץ ַּבת ְמֻשֶּלֶמתבמה חטא בנה של " .16  "? ח 

 / הוא עשה הרע בעיני ה' הוא עבד את הגילוליםתשובה: 

נ ה ּוְשַתיִם ֶעְשִרים ֶּבן" ְלכֹו ָאמֹון ש  נִים ְשַתיִםּו ְּבמ  ַלְך ש  ִם מ  ל  רּוץ ַּבת ְמֻשֶּלֶמת ִאּמֹו וְֵשם ִּבירּוש   ח 

ה ִמן ַרע וַיַַעש י ְטב  ה ַכֲאֶשר ה' ְּבֵעינֵי ה  ש  ל וַיֵֶלְך :ָאִביו ְמנֶַשה ע  ַלְך ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ְּבכ  ֹּד ָאִביו ה   וַיֲַעב

ַבד ֲאֶשר ַהִגֻּלִלים ֶאת ֶהם ְשַתחּווַיִ  ָאִביו ע  ֹּב: ל  יו ֱאֹלֵהי ה' ֶאת וַיֲַעז ֹּת  ַלְך וְֹלא ֲאב  ':"ה ְּבֶדֶרְך ה 

 (22-19)מלכים ב כא, 

 

 

ֲחפּו ְבִקְרִּבי ִלִּבי נְִשַּברמי העיד על עצמו במילים: " .17 יִיִתי ַעְצמֹוַתי כ ל ר  רֹו ּוְכֶגֶבר ִשכֹור ְכִאיש ה   ֲעב 

 "?י יִן

 תשובה: ירמיה

ֲחפּו ְבִקְרִּבי ִלִּבי נְִשַּבר םַלנְִבִאי" יִיִתי ַעְצמֹוַתי כ ל ר  רֹו ּוְכֶגֶבר ִשכֹור ְכִאיש ה   ּוִמְפנֵי 'ה ִמְפנֵי י יִן ֲעב 

ְדשֹו ִדְבֵרי  (9:" )ירמיה כג, ק 

 

ֹּשאיזה נביא נשלח " .18 ֹּא ֵלב ְלנְִשְּבֵרי ַלֲחב  "?ֹוחַ ק ְפַקח וְַלֲאסּוִרים ְדרֹור ִלְשבּויִם ִלְקר

 תשובה: ישעיה

ֹּנ י רּוחַ " י 'ה ֲאד ל  ַשח יַַען ע  ִֹּתי 'ה מ  ַחנִי ֲענ וִים ְלַבֵשר א ֹּש ְשל  ֹּא ֵלב ְלנְִשְּבֵרי ַלֲחב  ְדרֹור ִלְשבּויִם ִלְקר

 (1:" )ישעיה סא, קֹוחַ  ְפַקח וְַלֲאסּוִרים
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 בניו. ְּבמֹותבנה את יריחו ושילם  .19

 תשובה: ִחיֵאל

ֹּה :34, מלכים א טז ֱאִלי ֶאת יְִריח נ ה ִחיֵאל ֵּבית ה  יו ּב  ּה ובשגיב  "ְּבי מ  ֹּרֹו יְִסד  ם ְּבכ ַּבֲאִביר 

ֶתיה  ִכְדַבר ה' ֲאֶשר ִדֶּבר ְּביַד יְהֹוֻשַע ִּבן נּון:"  )ּוִבְשגּוב( ְצִעירֹו ִהִציב ְדל 

 

ֹּר .22 יו "ו ֶאְשּב ל  ִשים ֻחִקי ע  יִם" ְּבִריחַ  ו א  ת   על מי? . ּוְדל 

 תשובה: ים

ַתיִם וַי ֶסְך נ ן ְּבשּוִמי. יֵֵצא ֵמֶרֶחם ְּבִגיחֹו  י ם ִּבְדל  ֶפל ְלֻבשֹו ע  תֹו וֲַער  ֹּר. ֲחֻתּל  יו ו ֶאְשּב ל  ִשים ֻחִקי ע   ו א 

יִם ְּבִריחַ  ת   (8)איוב לח,   ּוְדל 
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 דתי:-ממלכתי

ה ה' יְִרַאתהשלם: " .1   - ְטהֹור 

 עומדת לעדתשובה: 

ה 'ה יְִרַאת" ַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹור   תהלים יט, י() :"ל 

 

ִרים ה' ִפקּוֵדיהשלם: " .2  - יְש 

 : משמחי לבתשובה

ִרים 'ה ִפקּוֵדי"  )תהלים יט, ט( :"ֵלב ְמַשְּמֵחי יְש 

 

 

 

 כמצבת זיכרון י דשם הציב שאול  .3

 כרמל תשובה:

אּול ִלְקַראת ְשמּוֵאל וַיְַשֵכם" ֶֹּקר ש  ֹּר ִלְשמּוֵאל וַיַֻגד ַּבּב אּול ּב א ֵלאמ  י ד לֹו ַמִציב וְִהנֵה ַהַכְרֶמל ה ש 

ֹּב ֹּר וַיִס  :" )שמואל א טו, יב(ַהִגְלג ל וַיֵֶרד וַיֲַעב

 

 שם נקבר יאיר הגלעדי .4

 ָקמֹוןתשובה: 

ת" ֵבר י ִאיר וַי מ  מֹון וַיִק   :" )שופטים י, ה(ְּבק 

 

 

 

  שפשעה תחת יד יהורם מלך יהודה העיר .5

 )יתקבל גם: אדום( ִלְבָנהתשובה: 

ה יַד ִמַתַחת ֱאדֹום וַיְִפַשע" ֵעת ִלְבנ ה ִתְפַשע ָאז ַהֶזה ַהיֹום ַעד יְהּוד   )מלכים ב ח, כב( :"ַהִהיא ּב 

 

 עם שארית מחניהם וְַצְלֻמנ ע ֶזַבחלשם נמלטו  .6

ֹּר תשובה: ַֹּבח)יתקבל גם:  ַקְרק  (וְיְָגְבָהה נ

ֹּר וְַצְלֻמנ ע וְֶזַבח" ם ּוַמֲחנֵיֶהם ַּבַקְרק ר ַכֲחֵמֶשת ִעּמ  ש  ֹּל ֶאֶלף ע  ִרים כ ֹּל ַהנֹות   ֶקֶדם ְבנֵי ַמֲחנֵה ִמכ

ְֹּפִלים ֵֹּלף ִאיש ֶאֶלף וְֶעְשִרים ֵמָאה וְַהנ ֶרב ש  :" )שופטים ח, י(ח 
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ם וְַשְמִתיָךלמי נאמר: " .7 ַחְרִתי ְבָך יכִ  ַכחֹות   "? ב 

ללתשובה:  ן ְזֻרָבבֶּ  ְשַאְלִתיֵאל בֶּ

אֹות 'ה נְֻאם ַההּוא ַּביֹום" ֲחָך ְצב  ֶבל ֶאק  ם וְַשְמִתיָך 'ה נְֻאם ַעְבִדי ְשַאְלִתיֵאל ֶּבן ְזֻרּב   ְבָך ִכי ַכחֹות 

ַחְרִתי  :" )חגי ב, כג(ְצב אֹות 'ה נְֻאם ב 

 

ה ַעללמי נאמר: " .8 מ  מּות ֵמָאהטְ  ֲאד   "? ת 

 לאמציה כהן בית אלתשובה: 

ֵכן" ֹּה ל  ִעיר ִאְשְתָך 'ה ָאַמר כ נֶיָך ִתְזנֶה ּב  ֶֹּתיָך ּוב  ֹּלּו ַּבֶחֶרב ּוְבנ ְתָך יִפ ק ַּבֶחֶבל וְַאְדמ  ה ְתֻחּל   ַעל וְַאת 

ה מ  מּות ְטֵמָאה ֲאד  ֵאל ת  תֹו ֵמַעל יְִגֶלה ג ֹלה וְיְִשר   יז(:" )עמוס ז, ַאְדמ 

 

 

 

ן ֵאש וְִשַּלְחִתיהשלם: " .9 ה ְּבֵתימ   -וְָאְכל 

 ָבְצָרה ַאְרְמנֹות: תשובה

ן ֵאש וְִשַּלְחִתי" ה ְּבֵתימ  ה ַאְרְמנֹות וְָאְכל  ְצר   (עמוס א, יב) :"ּב 

 

ה ְּבמֹוָאב ֵאש וְִשַּלְחִתיהשלם: " .12  -וְָאְכל 

 ַהְקִריֹות ַאְרְמנֹותתשובה: 

ה ְּבמֹוָאב שאֵ  וְִשַּלְחִתי" אֹון ּוֵמת ַהְקִריֹות ַאְרְמנֹות וְָאְכל  ה מֹוָאב ְּבש  ר ְּבקֹול ִּבְתרּוע   :" שֹופ 

 )עמוס ב, ב(

 

 

 

ה ַשְמִתי ֲאֶשר"על מי נאמר:  .11 ב  יו ֵביתֹו ֲער  ה ּוִמְשְכנֹות   ?"ְמֵלח 

 תשובה: על הפרא/ על הערוד )יתקבל גם: על חמור הבר(

ְפִשי אֶפרֶ  ִשַּלח-ִמי" ְֹּסרֹות ח  רֹוד ּומ ב ה ַשְמִתי-ֲאֶשר ִפֵתחַ  ִמי ע  יו  ֵביתֹו ֲער  ה ּוִמְשְכנֹות   :"ְמֵלח 

 ו(-ה, לט)איוב 

 

ו על מי נאמר: .12 ד  ֶֹּכל ִלְבִלי יְִתעּו יְַשּוֵעּו ֵאל ֶאל "יְל   "?א

 על העורבתשובה: 

ֵֹּרב י ִכין ִמי" ע ו ֵצידֹו ִכי ל  ד  ֶֹּכל ִלְבִלי יְִתעּו עּויְַשּוֵ  ֵאל ֶאל יְל    )איוב לח, מא( :"א
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 ?ַהכ ֶרם ֵּבית ֶפֶלְך ַשרמיה היה  .13

ן ַמְלִכָיהתשובה:   ֵרָכב בֶּ

ַאְשפֹות ַשַער וְֵאת"  )נחמיה ג, יד( :".... ַהכ ֶרם ֵּבית ֶפֶלְך ַשר ֵרכ ב ֶבן ַמְלִכי ה ֶהֱחִזיק ה 

 

 ?ּורצ ֵּבית ֶפֶלְך ֲחִצי ַשרמי היה  .14

ְמיָהתשובה:  ן ְנחֶּ  ַעְזבּוק בֶּ

יו" וִיד ִקְבֵרי נֶֶגד ַעד צּור ֵּבית ֶפֶלְך ֲחִצי ַשר ַעזְּבּוק ֶבן נְֶחְמי ה ֶהֱחִזיק ַאֲחר  ֲעשּוי ה ַהְּבֵרכ ה וְַעד ד   ה 

ִֹּרים ֵּבית וְַעד  )נחמיה ג, טז( :"ַהִגּב

 

 

ֹּרמי ביקש: " .15 ְמִדי ְזכ נֶיָך ע   "?טֹוב ה םֲעֵליהֶ  ְלַדֵּבר ְלפ 

 ירמיהתשובה: 

ה טֹוב ה ַתַחת ַהיְֻשַּלם" ע  ה כ רּו ִכי ר  ֹּר ְלנְַפִשי שּוח  ְמִדי ְזכ נֶיָך ע  ה ֲעֵליֶהם ְלַדֵּבר ְלפ  ִשיב טֹוב   ְלה 

ְתָך ֶאת  )ירמיהו יח, כ( :"ֵמֶהם ֲחמ 

 

 "?תֹוַלַעתמי כינה את עצמו " .16

 משורר תהלים/ דודתשובה: 

ִֹּכי"וְ  ם ֶחְרַפת ִאיש ֹלאוְ  תֹוַלַעת ָאנ ם ּוְבזּוי ָאד   )תהלים כב, ז( :"ע 

 

 

 ?ִבנְי ִמן ְּבנֵי גיבור דוד ִמִגְבַעתמה היה שמו של  .17

ן ִאַתיתשובה:   ִריַבי בֶּ

 )שמואל ב כג, כט( :"ִבנְי ִמן ְּבנֵי ִמִגְבַעת ִריַבי ֶּבן ִאַתי"]...[ 

 

ֹּב המה היה שמו של  .18  ?גיבור דוד ִמצ

 בן נתןתשובה: יגאל 

ן ֶּבן יְִגָאל" ה נ ת  ֹּב   )שמואל ב כג, לו( ]...[:" ִמצ

 

 

ֵאר"? ה' ַמַּטע ַהֶצֶדק קראו "ֵאיֵליימי י .19  ְלִהְתפ 

 תשובה: אבלי ציון

שּום" ֵתת ִציֹון ַלֲאֵבֵלי ל  ֶהם ל  שֹון ֶשֶמן ֵאֶפר ַתַחת ְפֵאר ל  ה ַמֲעֵטה ֵאֶבל ַתַחת ש   רּוחַ  ַתַחת ְתִהּל 

ה א ֵכה  ֹּר  ֶהם וְק ֵאר' ה ַמַּטע ַהֶצֶדק ֵאיֵלי ל   )ישעיהו סא, ג( :"ְלִהְתפ 

 

ֹּאְזנֵי מי "ְּבי דֹו .22 ה מ ֹּק ִמְרמ   ָאֵהב"? ַלֲעש

 תשובה: כנען

ֹּאְזנֵי ְּבי דֹו ְכנַַען" ה מ ֹּק ִמְרמ   )הושע יב, ח( :"ָאֵהב ַלֲעש


