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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  המתמודד שִיְזּכה בניקוד הגבוה ביותר, יעלה לשלב הארצי. .81

 העיון בנאות קדומים. 

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

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

 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

 בהן, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו.שהנבחן זכה 

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.

 

 חבר השופטים

 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

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

 לב לשלב(.חבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד )בין ש .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

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

 

 

 זוכים, תעודות ופרסים

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

 השתתפות בחידון וספר תנ"ך.

/ה. סדר שלושת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך המחוזי/ת וסגניו .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-לחידון הארצי יעלה החתן של החידון הממלכתי והחתן של החידון הממלכתי .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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 בכתב המחוזיהחידון 
 דתיים-לבתי הספר הממלכתיים

 
 
 

 ז החידוןכמר
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 דתיים-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',כד', כג', יט פרקים :ויקרא

 כה, כז, לב-יז, כ -פרקים י במדבר:

 'לד -'כט', כז -'כ פרקים :דברים

 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:

 'סו -'ס', לה -'כה', יב-'א פרקים :ישעיה

 'לג -'ל', כג-'יא', ב-'א פרקים :ירמיה

 רכל הספ יונה:
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!בהצלחה
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 תשע"ד ד"ממ שאלות בכתב מחוזי
 

 ברירה רב שאלות א': חלק
 

 .הנכונה ביותרשאלות. בכל שאלה סמן את התשובה  20לפניך 
 

עליו מסופר ש הגבר מיהו. החלון בעד המשקיפות נשים מופיעות במקרא אחדים בסיפורים .1

 החלון?  בעד שהשקיף

 מיכה .א

  גרר מלך אבימלך .ב

 געל בן עבד .ג

 דוד .ד

 

 צעו? ישב רצח בשל "אנשים רשעים"כונו  מי .2

  וצלמונע זבח .א

 ואבישי יואב .ב

 ובענה  רכב .ג

 שומר בן ויהוזבד שמעת בן יוזכר .ד

 

 עוד מה .החורבן ה' להבאת הזדרזותו של כלומר ,שקידתו את סימל ירמיהו שראה השקד .3

 ?מסוים דבר לעשות ממהר ה'ש לכך סימן ,אחר במקום ,שימש

 פרעה  של בחלומו הכפילות .א

 יונה של קיוןיהק .ב

 ישעיהו בנבואת העגלה עבותות .ג

 שבע מבת דוד של הראשון בנו מות .ד

 

ם כִּי"נשאר  שלא עד ישראל את ארם לחצו מלך איזה בימי .5 ים אִּ שִּ ים ֲחמִּ שִּ רָּ ה פָּ רָּ  ֶרֶכב וֲַעשָּ

ים וֲַעֶשֶרת פִּ י ֲאלָּ  ?"ַרְגלִּ

  יהוא בן יהואחז .א

 יואש בן ירבעם .ב

 אחאב בן יהורם .ג

 יבש בן שלום .ד

 

 אינהחושי הארכי מגיע לאבשלום ומשכנע אותו שכעת עבר לצד שלו. אילו מהסיבות הבאות  .4

 ומך באבשלום על פני דוד?חלק מהסברו של חושי לכך שהוא ת

 ה' בחר באבשלום .א

 דוד כבר זקן  .ב

 העם בחר באבשלום .ג

 הוא משמש את בנו של דוד .ד

 

ה"מי מת ב .6 יַת ַהְמֵקרָּ  ?"ֲעלִּ

 שתואיש ב .א

 אחזיה בן אחאב .ב

 אלה בן בעשא .ג

 עגלון מלך מואב  .ד
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 ה ישעיה את דישת מואב על ידי ה'? ומה משולְ  .7

 כאשר בחרוץ יודש קצח .א

 מתבן במו מדמנה  כהדוש .ב

 כעפר לדש .ג

 ץמוכ .ד

 

כלים משונים ששימשו אנשים במלחמה. איזה מהכלים הבאים הרג  וזכרים כמהבתנ"ך מ .8

 אדם? 

 שבט .א

 קרדום .ב

  בקר דמַ לְ מַ  .ג

 מאכלת .ד

 

 סתור בן מיכאל? מאיזה שבט היה  .9

 אשר  .א

 לוןוזב .ב

 דן .ג

 יששכר .ד

 

יֶתם ְביֹום ֲהנִּיְפֶכם ֶאת" .11 ים בֶ -וֲַעשִּ מִּ עֶֹמר ֶכֶבש תָּ  זה? קרבן . מהי מנחתו של '"ְשנָּתֹו ְלעֹלָּה לה-ןהָּ

 לת בלולה בשמןושני עשרונים ס .א

 לת בלולה בשמןושרון סיע .ב

 לת לחם חמץושני עשרונים ס .ג

 לת בלולה בשמןושלושה עשרונים ס .ד

 

 יהושע ענקים? הכרית  מאיזו מהערים הבאותעל פי הכתוב,  .11

 דביר  .א

 לכיש .ב

 ערד .ג

 עזה .ד

 

יםב השתמשש מסופר מיעל  .12 טִּ וִּד ַלֶמֶלְך ֲאֶשר ְשלָּ  ?דָּ

 שישק .א

 יהוידע  .ב

 רחבעם .ג

 עזריה .ד

 

ר ֵמי מי מדומה ל" .13 ים ַהנָּהָּ ֲעצּומִּ ים" הָּ ַרבִּ  ?וְהָּ

 מלך אשור .א

 מצרים .ב

 כוחו של ה .ג

 עם ישראל .ד

 

ה"מי התחייב  .15 י ֲאַשֵלמָּ  ?"ֲאֶשר נַָּדְרתִּ

 חנה .א

 אבשלום  .ב

 יפתח .ג

 יונה  .ד
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ְתנָּיו". מי האדם הנוסף שעשה  חלק מתיאורו של אליהו הנביא הוא: "וְֵאזֹור .14 עֹור ָאזּור ְבמָּ

 ?ֵאזֹורשימוש ב

 דוד .א

 אלישע .ב

 שמשון .ג

 ירמיהו  .ד

 

 ?"הבית על"בתפקיד הממונה  שימש לא הבאים מהאנשים מי .16

 אחישר .א

 חלקיה בן אליקים .ב

 ארצא .ג

 עשיה .ד

 

 עשולא  הם מהדברים הבאים מהעם סערה עזה בים.  התמודדוהמלחים באנייתו של יונה  .17

 להינצל מהסערה? בניסיון

 זרקו חפצים מהאנייה .א

 נדרו נדרים  .ב

 התפללו אל ה' .ג

 ניסו לחתור אל החוף .ד

 

 ?אלישע בקבר המת האיש להשלכת גרם מה .18

 מואבי גדוד .א

 ארמי גדוד .ב

 כשדי גדוד .ג

 עמלקי גדוד .ד

 

 , הוא צריך ללכת:חֹורשיאם אדם רוצה לשתות ממימיו של  .19

 לדמשק .א

 למצרים .ב

 לאשור .ג

 לארץ קדם .ד

 

ֵסרמלך קיבל עצה מעבדיו  .21 ים "הָּ כִּ יש ַהְמלָּ ְמקֹמֹו אִּ ים מִּ  המלך? הו. מי"ַתְחֵתיהֶ  ַפחֹות וְשִּ

 בן הדד  .א

 שלמנאסר .ב

 אכיש .ג

 חנון בן נחש .ד

 

 
 המשך בעמוד הבא
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 חלק ב': שאלות פתוחות

יכֹל  הגדר בקצרה ובמדויק מה היה תפקידם של האנשים הבאים: )לדוגמה:  שר צבא אבימלך( –פִּ

ה .21 קָּ ְרהָּ  ___________________  – תִּ

 ___________________  – שֹוַבְך .22

 ___________________  – ְזֻבל .23

ן .25  ___________________  – ַמתָּ

נְָאב .24  ____________________  – שִּ
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 דתשע" - דתיים-החידון המחוזי לבתי הספר הממלכתיים

 תשובון

 ציטוט תשובה שאלה

ב. אבימלך מלך  1

 גרר 

 

י כִּי ָאְרכּו ים ְבַעד ַהַחלֹון -וַיְהִּ ְשתִּ יֶמֶלְך ֶמֶלְך ְפלִּ ים וַיְַשֵקף ֲאבִּ ם ַהיָּמִּ לֹו שָּ

ְשתֹו  ה אִּ ְבקָּ ק ְמַצֵחק ֵאת רִּ נֵה יְִּצחָּ  )ח ,כו בראשית(וַיְַרא וְהִּ

 ובענה  רכב ג. 2

 

ְרגּו -ַאף כִּי ים הָּ עִּ ים ְרשָּ יש-ֶאתֲאנָּשִּ יק ְבֵביתֹו ַעל-אִּ ה ֲהלֹוא -ַצדִּ ְשכָּבֹו וְַעתָּ מִּ

ן-ֲאַבֵקש ֶאת י ֶאְתֶכם מִּ ַעְרתִּ יְֶדֶכם ּובִּ מֹו מִּ ָאֶרץ )שמואל ב ד, יא(-דָּ  הָּ

הכפילות  א. 3

בחלומו של 

 פרעה 

נֹות ַהֲחלֹום ֶאל שָּ יִּם כִּי-וְַעל הִּ ֱאֹלהִּ -ַפְרעֹה ַפֲעמָּ ם הָּ ר ֵמעִּ בָּ ים נָּכֹון ַהדָּ

ים ַלֲעשֹתֹו. )בראשית מא, לב( ֱאֹלהִּ  ּוְמַמֵהר הָּ

א. יהואחז בן  5

 יהוא 

ם ם כִּי אִּ ז עָּ יהֹוָאחָּ יר לִּ ְשאִּ ה ֶרֶכב וֲַעֶשֶרת -כִּי ֹלא הִּ רָּ ים וֲַעשָּ שִּ רָּ ים פָּ שִּ ֲחמִּ

ֻדש. ר לָּ פָּ ֵמם ֶכעָּ ם וַיְשִּ ם ֶמֶלְך ֲארָּ ְבדָּ י  כִּי אִּ ים ַרְגלִּ פִּ  )מלכים ב יג, ז ( ֲאלָּ

ם ַהֶזה וְכָּל-וַיֹאֶמר חּוַשי ֶאל ב. דוד כבר זקן  4 עָּ ַחר ה' וְהָּ ֹלם ֹלא כִּי ֲאֶשר בָּ ֵאל -ַאְבשָּ יש יְִּשרָּ אִּ

ְפנֵי ְבנֹו   י ֲאנִּי ֶאֱעבֹד ֲהלֹוא לִּ תֹו ֵאֵשב.  יט וְַהֵשנִּית ְלמִּ לא )לֹו( ֶאְהיֶה וְאִּ

יָך ֵכן ֶאהְ  ְפנֵי ָאבִּ י לִּ ַבְדתִּ נֶיָך. )שמואל ב טז, יחַכֲאֶשר עָּ פָּ  יט(-יֶה לִּ

ד. עגלון מלך  6

 מואב 

יו וְהּוא א ֵאלָּ ה ֲאֶשר-וְֵאהּוד בָּ יַת ַהְמֵקרָּ לֹו ְלַבדֹו וַיֹאֶמר ֵאהּוד -יֵֹשב ַבֲעלִּ

ם ֵמַעל ַהכִֵּסא.  כא וַיְִּשַלח ֵאהּוד ֶאת-ְדַבר י ֵאֶליָך וַיָּקָּ ים לִּ יַד ְשמֹאלֹו -ֱאֹלהִּ

ְטנֹו. )שופטים ג, כ-ח ֶאתוַיִּקַ  ֶעהָּ ְבבִּ ינֹו וַיְִּתקָּ  כא(-ַהֶחֶרב ֵמַעל יֶֶרְך יְמִּ

ב. כהדוש מתבן  7

 במו מדמנה 

נּוַח יַד-כִּי דּוש ַמְתֵבן במי )ְבמֹו( -תָּ יו ְכהִּ ר ַהֶזה וְנָּדֹוש מֹוָאב ַתְחתָּ הָּ ה' בָּ

 ַמְדֵמנָּה. )ישעיה כה, י(

יָּה ַשְמַגר ֶבן מלמד בקר  ג. 8 יו הָּ ים ֵשש-ֲענָּת וַיְַך ֶאת-וְַאֲחרָּ ְשתִּ יש ְבַמְלַמד -ְפלִּ ֵמאֹות אִּ

ר וַיֹוַשע ַגם קָּ ֵאל. )שופטים ג, לא(-הּוא ֶאת-ַהבָּ  יְִּשרָּ

ֵשר ְסתּור ֶבן א. אשר  9 ֵאל. )במדבר יג, יג(-ְלַמֵטה אָּ יכָּ  מִּ

א. שני עשרונים  11

סלת בלולה 

 בשמן

יֶתם ְביֹום ֲהנִּיְפֶכם ֶאתוַעֲ  ים ֶבן-שִּ מִּ עֶֹמר ֶכֶבש תָּ ה ַלה'. -הָּ ְשנָּתֹו ְלעֹלָּ

ִּן  ֶשה ַלה' ֵריַח נִּיחַֹח וְנְִּסכֹה יַי ה ַבֶשֶמן אִּ תֹו ְשנֵי ֶעְשרֹנִּים סֶֹלת ְבלּולָּ נְחָּ ּומִּ

ין. ת ַההִּ יעִּ  )יג-כג, יב ויקרא ( ְרבִּ

יא וַיְַכֵרת ֶאת א. דביר  11 ֵעת ַההִּ ן-וַיָּבֹא יְהֹוֻשַע בָּ ים מִּ ֲענָּקִּ ן-הָּ ר מִּ הָּ ן-הָּ ר -ֶחְברֹון מִּ ְדבִּ

ן ם-מִּ ֵאל  עִּ כֹל ַהר יְִּשרָּ ה ּומִּ כֹל ַהר יְהּודָּ ם יְהֹוֻשַע. -ֲענָּב ּומִּ ימָּ ֵריֶהם ֶהֱחרִּ עָּ

 )יהושע יא, כא(

ֵרי המאיות )ַהמֵ  ב. יהוידע  12 ים ֲאֶשר ַלֶמֶלְך -ַהֲחנִּית וְֶאת-אֹות( ֶאתוַיִֵּתן ַהכֵֹהן ְלשָּ טִּ ַהְשלָּ

וִּד ֲאֶשר ְבֵבית ה'. )מלכים ב יא, י(  דָּ

נֵה ֲאדֹנָּי ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ֶאת א. מלך אשור  13 ֵכן הִּ ים ֶאת-וְלָּ ַרבִּ ים וְהָּ ֲעצּומִּ ר הָּ ֶמֶלְך -ֵמי ַהנָּהָּ

ה -כָּל-ַאשּור וְֶאת לָּ ַלְך ַעל-כָּל-ַעלְכבֹודֹו וְעָּ יו וְהָּ יקָּ יו )ישעיהו ח -כָּל-ֲאפִּ ְגדֹותָּ

 ז(

 

ה ד. יונה  15 ה ֶאזְְבחָּ ה ַלה'. )יונה ב, -וֲַאנִּי ְבקֹול תֹודָּ תָּ ה יְשּועָּ י ֲאַשֵלמָּ ְך ֲאֶשר נַָּדְרתִּ לָּ

 י(

ם ַעל-וֶָּאְקנֶה ֶאת ד. ירמיהו  14 שִּ ֵאזֹור כְִּדַבר ה' וָּאָּ ְתנָּי. )ירמיהו -הָּ  יג, ב(מָּ

ר ַעל ד. עשיה 16 ישָּ ם ֶבן-וֲַאחִּ יִּת  }ס{  וֲַאדֹנִּירָּ א ַעל-ַהבָּ  )ו, ד מלכים א ( ַהַמס.-ַעְבדָּ

ים ֶבן-וַיְִּקְראּו ֶאל יָּהּו ֲאֶשר ַעל-ַהֶמֶלְך וַיֵֵצא ֲאֵלֶהם ֶאְליָּקִּ ְלקִּ יִּת וְֶשְבנָּה -חִּ ַהבָּ

ף ַהַמְזכִּיר.-ַהסֵֹפר וְיֹוָאח ֶבן  )יח ,ים ב יחמלכ (ָאסָּ

כֹור ֵבית  ְרצָּה שֶֹתה שִּ ֶכב וְהּוא ְבתִּ רָּ ית הָּ י ַשר ַמֲחצִּ יו ַעְבדֹו זְִּמרִּ לָּ וַיְִּקשֹר עָּ

ְרצָּה.-ַאְרצָּא ֲאֶשר ַעל  )ט ,מלכים א טז (ַהַביִּת ְבתִּ

יָּה ַהכֵֹהן וְֶאת-וַיְַצו ַהֶמֶלְך ֶאת ְלקִּ ם ֶבן-חִּ יקָּ ן וְֶאת-ֲאחִּ פָּ יָּה -ַעְכבֹור ֶבן-שָּ יכָּ מִּ

יָּה ֶעֶבד ן ַהסֵֹפר וְֵאת ֲעשָּ פָּ  )יב ,מלכים ב כב (ַהֶמֶלְך ֵלאמֹר.-וְֵאת שָּ
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יש ֶאל נדרו נדרים  ב. 17 ים וַיְִּזֲעקּו אִּ חִּ לּו ֶאת-וַיִּיְראּו ַהַמלָּ יו וַיָּטִּ ֳאנִּיָּה-ֱאֹלהָּ ים ֲאֶשר בָּ -ֶאל ַהֵכלִּ

ֵקל ֵמֲעֵליֶהם וְיֹונָּה יַָּרד ֶאל ַדם... וַיְַחְתרּו -ַהיָּם ְלהָּ ינָּה וַיְִּשַכב וַיֵרָּ יְַרְכֵתי ַהְספִּ

יב ֶאל שִּ ים ְלהָּ ֲאנָּשִּ ה וְֹלא יָּכֹלּו  כִּי ַהיָּם הֹוֵלְך וְסֵֹער ֲעֵליֶהם.  יד -הָּ שָּ ַהיַבָּ

נָּה ה' ַאל-וַיְִּקְראּו ֶאל יש ַהֶזה וְַאל-ה' וַיֹאְמרּו אָּ אִּ ה ְבנֶֶפש הָּ ֵתן -נָּא נֹאְבדָּ תִּ

יא  כִּי ם נָּקִּ ֵלינּו דָּ . )יונה א, ה+יג+יד(-עָּ יתָּ שִּ ַפְצתָּ עָּ ה ה' ַכֲאֶשר חָּ  ַאתָּ

י ֵהם  א. גדוד מואבי 18 נָּה.  כא וַיְהִּ ָאֶרץ בָּא שָּ ע וַיְִּקְבֻרהּו ּוְגדּוֵדי מֹוָאב יָּבֹאּו בָּ ישָּ ת ֱאלִּ וַיָּמָּ
 ֹ אּו ֶאתק נֵה רָּ יש וְהִּ ים אִּ יכּו ֶאת-ְברִּ ע וַיֵֶלְך -ַהְגדּוד וַיְַשלִּ ישָּ יש ְבֶקֶבר ֱאלִּ אִּ הָּ

ם ַעל י וַיָּקָּ ע וַיְחִּ ישָּ יש ְבַעְצמֹות ֱאלִּ אִּ יו. )מלכים ב יג -וַיִַּגע הָּ  )כא-כ, ַרְגלָּ

ה ַמה ב. למצרים.  19 ְשתֹות מֵ -וְַעתָּ ְצַריִּם לִּ ְך ְלֶדֶרְך מִּ חֹור ּוַמהלָּ ְך ְלֶדֶרְך ַאשּור -י שִּ לָּ
ר. )ירמיהו ב, יח( ְשתֹות ֵמי נָּהָּ  לִּ

ים ַפחֹות ַתְחֵתיֶהם.  -וְֶאת בן הדד  א. 21 ְמקֹמֹו וְשִּ יש מִּ ים אִּ כִּ ֵסר ַהְמלָּ ר ַהֶזה ֲעֵשה  הָּ בָּ ַהדָּ
ְמנֶה ה תִּ ְך וְסּוס ַכסּוס וְֶרֶכב כֶָּרֶכב -כה וְַאתָּ ְלָך ַחיִּל ַכַחיִּל ַהנֵֹפל ֵמאֹותָּ

ם ישֹור אִּ ם ַבמִּ ה אֹותָּ ֲחמָּ ם וַיַַעש ֵכן. ֹלא נֱֶחַזק ֵמֶהם וַיְִּשַמע לְ -וְנִּלָּ קֹלָּ
 )מלכים א כ, כד(

 
 
 
 

 חלק ב

ה ֶמֶלְך-וַיְִּשַמע ֶאל מלך כוש  21 קָּ ְרהָּ ב וַיְִּשַלח -תִּ ְך וַיָּשָּ תָּ ֵחם אִּ לָּ נֵה יָּצָּא ְלהִּ כּוש ֵלאמֹר הִּ
ים ֶאל יָּהּו ֵלאמֹר. )מלכים ב יט, ט(-ַמְלָאכִּ ְזקִּ  חִּ

שר צבא  22
 הדדעזר 

ם וְשֹוַבְך ַשר-ֲהַדְדֶעֶזר וַיֵֹצא ֶאתוַיְִּשַלח  ר וַיָּבֹאּו ֵחילָּ ם ֲאֶשר ֵמֵעֶבר ַהנָּהָּ -ֲארָּ
ְפנֵיֶהם. )שמואל ב י, טז( א ֲהַדְדֶעזֶר לִּ  ְצבָּ

פקיד  23
אבימלך/שר 

העיר שכם ]שתי 
התשובות 
 תתקבלנה[ 

י-וַיֹאֶמר ַגַעל ֶבן י-ֶעֶבד מִּ יֶמֶלְך ּומִּ יְֻרַבַעל ּוְזֻבל -נּו ֲהֹלא ֶבןְשֶכם כִּי נַַעְבדֶ -ֲאבִּ
ְבדּו ֶאת ידֹו עִּ י יִֵּתן -ְפקִּ י ְשֶכם ּוַמדּוַע נַַעְבֶדנּו ֲאנְָּחנּו.  כט ּומִּ ַאנְֵשי ֲחמֹור ֲאבִּ

ה ֶאת-ֶאת ירָּ י וְָאסִּ ם ַהֶזה ְביָּדִּ עָּ ֲאָך -הָּ יֶמֶלְך ַרֶבה ְצבָּ יֶמֶלְך וַיֹאֶמר ַלֲאבִּ ֲאבִּ
יר ֶאת-ֻבל ַשרוֵָּצָאה.  ל וַיְִּשַמע זְ  עִּ ְבֵרי ַגַעל ֶבן-הָּ ֶבד וַיִַּחר ַאפֹו. -דִּ עָּ

 ל(-)שופטים ט, כח

ָאֶרץ ֵבית-וַיָּבֹאּו כָּל כהן הבעל  25 ו-ַהַבַעל וַיְִּתֻצהּו ֶאת-ַעם הָּ ְזְבחֹתָּ ְברּו -וְֶאת מִּ יו שִּ מָּ ְצלָּ
ְזְבחֹות וַיֶָּשם ַהכֵֹהן ְפֻקדֹת ַעל ְפנֵי ַהמִּ ְרגּו לִּ ן כֵֹהן ַהַבַעל הָּ -ֵהיֵטב וְֵאת ַמתָּ

 ֵבית ה'. )מלכים ב יא, יח(

ה ֶאת מלך אדמה  24 מָּ ְלחָּ שּו מִּ נְָאב ֶמֶלְך -ֶבַרע ֶמֶלְך ְסדֹם וְֶאת-עָּ ה שִּ ְרַשע ֶמֶלְך ֲעמֹרָּ בִּ
יאַא ִּים ּוֶמֶלְך ֶבַלע הִּ ה וְֶשְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצבֹי  צַֹער. )בראשית יד, ב(-ְדמָּ
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 דתיים-חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 
 
 
 

 

 השלב הראשון

 

 מפגשים עם אחרים
 
 

 שאלות בעקבות סרטונים 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 בחלק זה יוקרנו סרטונים העוסקים בדמויות של "אחרים" מתוך התנ"ך. 
 

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

 דות. נקו 81-תשובות נכונות על שני החלקים יַזכו את הנבחן/ת ב
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 פלשתיסרטון בנושא: 
 

 :1שאלה 

 

 שמשון היה שופט שהושיע את ישראל מיד הפלשתים בעזרת כוחו הרב.

באירוע אחד מסופר כי שמשון עקר בכוח את שער העיר עזה הפלשתית. להיכן לקח שמשון  .א

 את השער?

 החוגגים את מפלתו. לאחר שנלכד בידי פלשתים, הצליח שמשון להפיל בניין על הפלשתים .ב

 וורונו? יכיצד הגיע אל העמודים למרות ע

 

 תשובה: 

  אל ראש ההר לאזור חברון )גם חצי מהתשובה תתקבל( .א

ְמשֹון ַעד" ה וַיֱֶאחֹז ְבַדְלתֹות ַשַער וַיְִּשַכב שִּ י ַהַליְלָּ ם ַבֲחצִּ ה וַיָּקָּ י ַהַליְלָּ ְשֵתי ַהְמֻזזֹות  ֲחצִּ יר ּובִּ עִּ הָּ

ם ֵעם עִּ יַח וַיֶָּשם ַעל וַיִּסָּ יו וַיֲַעֵלם ֶאל ַהְברִּ ר ֲאֶשר ַעל ְכֵתפָּ הָּ  :" )שופטים טז, ג(ְפנֵי ֶחְברֹון רֹאש הָּ

 עליהםאותו  ןשישעיביקש מהנער שהוביל אותו הוא  .ב

ְמשֹון ֶאל" י וַיֹאֶמר שִּ י והימשני )וֲַהמִּ ה אֹותִּ ים ֲאֶשר  ֵשנִּי( ֶאתַהנַַער ַהַמֲחזִּיק ְביָּדֹו ַהנִּיחָּ ַעֻמדִּ הָּ

ֵען ֲעֵליֶהם  :" )שופטים טז, כו(ַהַביִּת נָּכֹון ֲעֵליֶהם וְֶאשָּ

 

 :2שאלה 

 

 .שפיל את דגון ושבר את פסלוההוא  ,אלוהיהם לבית ארון ה' נלקח כאשר. דגון לאל סגדו הפלשתים

  ?לו חלקים בפסל נשברויא .א

הלבדוק אם ארון ה' "כדי  םהפלשתי היה הסימן שקבעומה . ב שָּ ה ֶאת]...[  עָּ ה ַהְגדֹולָּ עָּ רָּ " שבאה הָּ

  ?עליהם

 תשובה:

 הראש וכפות הידיים  .א

גֹון ּוְשֵתי ַכפֹו" ְפנֵי ֲארֹון ה' וְרֹאש דָּ נָּיו ַאְרצָּה לִּ גֹון נֵֹפל ְלפָּ נֵה דָּ ת וְהִּ ֳחרָּ מָּ יו וַיְַשכִּמּו ַבבֶֹקר מִּ ת יָּדָּ

יו ְכֻרתֹות ֶאל לָּ גֹון נְִּשַאר עָּ ן ַרק דָּ ְפתָּ  ד( ,ה אל א)שמו :"ַהמִּ

 

 לבית שמש  -הפרות הלכו לגבול ישראל הם בדקו אם  .ב

ַאְרַגז  ֲארֹון ה' ּונְַתֶתם אֹתֹו ֶאל ּוְלַקְחֶתם ֶאת" ימּו בָּ שִּ ם תָּ שָּ ב ֲאֶשר ֲהֵשבֶֹתם לֹו אָּ ה וְֵאת ְכֵלי ַהזָּהָּ ֲעגָּלָּ הָּ

ַלחְ  צִּדֹו וְשִּ ְךמִּ לָּ ם: ֶתם אֹתֹו וְהָּ יֶתם אִּ נּו ֶאת ּוְראִּ ה לָּ שָּ ה ַהְגדֹולָּה  ֶדֶרְך ְגבּולֹו יֲַעֶלה ֵבית ֶשֶמש הּוא עָּ עָּ רָּ הָּ

ם נּו ַהזֹאת וְאִּ יָּה לָּ ְקֶרה הּוא הָּ נּו מִּ ה בָּ ַָּדְענּו כִּי ֹלא יָּדֹו נְָּגעָּ  ט(-ו, ח אל א)שמו:" ֹלא וְי
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 :3שאלה 

 

לישראל הלכו ופחתו. ואף על פי כן, התקיימו שתי מערכות נוספות  םפלשתיבימי דוד, המלחמות בין 

ים ְבֵעֶמק אִּ  . ְרפָּ

 

יםמדוע עלו הפלשתים להילחם עם דוד א.  אִּ  ? ְבֵעֶמק ְרפָּ

ַרץ הלאחר הניצחון בקרב אומר דוד: "ב.  יִּם ֶאת 'פָּ נַי ְכֶפֶרץ מָּ ". מה השם שניתן למקום לזכר אֹיְַבי ְלפָּ

 תשועה זו?

 

 תשובה: 

 מכיוון שהם שמעו שהוא הומלך למלך .א

צִּים .ב  ַבַעל ְפרָּ

ים כִּי" ְשתִּ ְשחּו ֶאת וַיְשְמעּו ְפלִּ וִּד ְלֶמֶלְך ַעל מָּ ל דָּ ֵאל וַיֲַעלּו כָּ ים ְלַבֵקש ֶאת יְִּשרָּ ְשתִּ וִּד וַיֵֶרד  ְפלִּ וִּד וַיְִּשַמע דָּ דָּ

ה ֶאל אּו וַיִּנָּ : ַהְמצּודָּ ים בָּ ְשתִּ יםּוְפלִּ אִּ וִּד ַבה' ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה ֶאל :ְטשּו ְבֵעֶמק ְרפָּ ְתנֵם  וַיְִּשַאל דָּ ים ֲהתִּ ְשתִּ ְפלִּ

וִּד ֲעֵלה כִּי וַיֹאֶמר ה' ֶאל יְביָּדִּ  ים ְביֶָּדָך נָּתֹן ֶאֵתן ֶאת דָּ ְשתִּ וִּד ְבַבַעל: ַהְפלִּ וִּד  וַיָּבֹא דָּ ם דָּ צִּים וַיֵַכם שָּ ְפרָּ

ַרץ ה' ֶאתוַיֹאֶמר  יִּם ַעל פָּ נַי ְכֶפֶרץ מָּ א ֵשם אֹיְַבי ְלפָּ רָּ ים ֵכן קָּ צִּ קֹום ַההּוא ַבַעל ְפרָּ ם ֶאת וַיַַעְזבּו: ַהמָּ  שָּ

יו וִּד וֲַאנָּשָּ ֵאם דָּ  כא(-:" )שמואל ב ה, יזֲעַצֵביֶהם וַיִּשָּ

 

 

 כנעניסרטון בנושא: 
 

 :4שאלה 

 

 ללמוד על המצב המוראלי של עמי כנען.לקראת הכניסה לכנען נשלחים שני מרגלים 

י נָּמֹגּו כָּל"רחב מדווחת למרגלים א.  ְפנֵיֶכם כִּ ָאֶרץ מִּ מהו האירוע שעליו שמעו עמי הארץ  ".יְֹשֵבי הָּ

 ובגללו הם פוחדים מפני בני ישראל?

ה בְ  שָּ יִּם "? ב. נוסף על רחב, איזו עוד קבוצת אנשים מעידה על עצמה כי שמעה "ֵאת כָּל ֲאֶשר עָּ ְצרָּ  מִּ

 

 תשובה: 

 )גם אירוע אחד יתקבל כתשובה מלאה( ועוג סיחון על ישראל קריעת ים סוף/ ניצחון  .א

ַמְענּו ֵאת ֲאֶשר" יש  כִּי שָּ ְשנֵי  ֵמי יַם ֶאת ה'הֹובִּ יֶתם לִּ יִּם וֲַאֶשר ֲעשִּ ְצרָּ מִּ ְפנֵיֶכם ְבֵצאְתֶכם מִּ סּוף מִּ

י ֱאמֹרִּ ם ַמְלֵכי הָּ יחֹן ּוְלעֹוג ֲאֶשר ֶהֱחַרְמֶתם אֹותָּ  , י(ב ע:" )יהושֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהיְַרֵדן ְלסִּ

 הגבעונים  .ב

י " עָּ יחֹו וְלָּ ירִּ ה יְהֹוֻשַע לִּ שָּ ְמעּו ֵאת ֲאֶשר עָּ ה ְמאֹד  ]...[וְיְֹשֵבי גְִּבעֹון שָּ יו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָּ וַיֹאְמרּו ֵאלָּ

ֶדיָך ְלֵשם ה'  אּו ֲעבָּ ְמעֹו וְֵאת כָּל ֱאֹלֶהיָך כִּיבָּ ַמְענּו שָּ יִּם שָּ ְצרָּ ה ְבמִּ שָּ  ט(-:" )יהושע ט, גֲאֶשר עָּ
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 : 5שאלה 

 

 . היו כמה מקרים שבהם סייעו תושבים מקומיים לבני ישראלבמהלך כיבוש כנען 

 לעם ישראל?  שנתן לסיוע בתמורה משפחתו עם אדם ניצל, מלבד יריחו, עיר כנענית באיזו .א

  לישראל?האיש שנתן  הסיוע היה מה. ב

 

 תשובה: 

 ו(תקבלי התשובות שתי)אל  ביתב /לוזב .א

ירּו ֵבית"  -העיר מבוא את לכובשים הראההוא  .ב נִּים לּוז ֵאל וְֵשם יֹוֵסף ְבֵבית וַיָּתִּ יר ְלפָּ עִּ וַיְִּראּו : הָּ

ן יש יֹוֵצא מִּ ים אִּ יר וַיֹאְמרּו לֹו ַהְרֵאנּו נָּא  ַהשְֹמרִּ עִּ ֶסד ֶאתהָּ ְמָך חָּ ינּו עִּ שִּ יר וְעָּ עִּ  וַיְַרֵאם ֶאת :ְמבֹוא הָּ

יר וַיַכּו ֶאת עִּ י ְמבֹוא הָּ יר ְלפִּ עִּ ֶרב וְֶאת הָּ יש וְֶאת חָּ אִּ ֵלחּו כָּל הָּ ְשַפְחתֹו שִּ  כה(-)שופטים א, כג :"מִּ

 

 :6שאלה 

 

 החיים בצד עמי כנען היו אתגר רוחני שישראל לא תמיד עמדו בו.

ָאֶרץ ַהזֹאת וְַאֶתם ֹלאהמקום שבו נאמרה לעם התוכחה: "איך נקרא  .א ית ְליֹוְשֵבי הָּ ְכְרתּו ְברִּ  תִּ

תֹצּון וְֹלא ְזְבחֹוֵתיֶהם תִּ י ַמה מִּ יֶתם ְשַמְעֶתם ְבקֹולִּ  ?"זֹאת ֲעשִּ

י ֱאֹלֵהי "ה' או את את לעבוד אם לבחור שעליהם לעם אמר מי .ב ֱאמֹרִּ ים ַאֶתם ֲאֶשר הָּ  יְֹשבִּ

 "?ְבַאְרצָּם

 

 תשובה: 

 בוכים .א

ן וַיַַעל ַמְלַאְך" יא ֶאְתֶכם ֶאל ַהגְִּלגָּל ֶאל ה' מִּ ְצַריִּם וָָּאבִּ מִּ ים וַיֹאֶמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם מִּ ָאֶרץ  ַהבֹכִּ הָּ

י ַלֲאבֵֹתיֶכם וָּאַֹמר ֹלא ם ֲאֶשר נְִּשַבְעתִּ ְתֶכם ְלעֹולָּ י אִּ יתִּ ית ְליֹוְשֵבי  וְַאֶתם ֹלא: ָאֵפר ְברִּ ְכְרתּו ְברִּ תִּ

תֹצּון וְֹלא ְזְבחֹוֵתיֶהם תִּ ָאֶרץ ַהזֹאת מִּ י ַמה הָּ יֶתם ְשַמְעֶתם ְבקֹולִּ  ב(-:" )שופטים ב, אזֹאת ֲעשִּ

  יהושע .ב

ם" ֶכם ַבֲחרּו' ה ֶאת ַלֲעבֹד ְבֵעינֵיֶכם ַרע ואִּ י ֶאת ַהיֹום לָּ ם ַתֲעבֹדּון מִּ ים ֶאת אִּ ְבדּו ֲאֶשר ֱאֹלהִּ  עָּ

ר (ֵמֵעֶבר) בעבר ֲאֶשר ֲאבֹוֵתיֶכם ם ַהנָּהָּ י ֱאֹלֵהי ֶאת וְאִּ ֱאמֹרִּ ים ַאֶתם ֲאֶשר הָּ " :]...[ ְבַאְרצָּם יְֹשבִּ

  )כ-טו, כד יהושע)
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 גרסרטון בנושא: 
 

 :7שאלה 

 

 ברית המילה היא התנאי בפני בני עמים זרים לשותפות עם ישראל בעניינים מסוימים.

 תנאי כדי ליטול חלק בעבודת ה' המיוחדת לחג זה? באיזה חג המילה היא .א

דמי קיימו את המילה כדי " .ב ְהיֹות ְלַעם ֶאחָּ  עם בני ישראל? "לִּ

 

 תשובה: 

 בחג פסח  .א

י" מֹול לֹו כָּל וְכִּ ה ֶפַסח ַלה' הִּ שָּ ְתָך ֵגר וְעָּ ָאֶרץ וְכָּל יָּגּור אִּ יָּה ְכֶאזְַרח הָּ  זָּכָּר וְָאז יְִּקַרב ַלֲעשֹתֹו וְהָּ

ֵרל   )שמות יב, מח( :"יֹאַכל בֹו ֹלאעָּ

  אנשי העיר שכם .ב

נּו כָּל ַאְך" מֹול לָּ ד ְבהִּ ְהיֹות ְלַעם ֶאחָּ נּו לִּ תָּ ֶשֶבת אִּ ים לָּ ֲאנָּשִּ נּו הָּ זָּכָּר ַכֲאֶשר ֵהם  ְבזֹאת יֵאֹתּו לָּ

ים ָּנָּם וְכָּל  :נִּמֹלִּ נְי ְקנֵֶהם וְקִּ ֶהם מִּ ה לָּ נּו ֵהם ַאְך נֵאֹותָּ ם ֲהלֹוא לָּ נּו ְבֶהְמתָּ תָּ  וַיְִּשְמעּו ֶאל: וְיְֵשבּו אִּ

ירֹו וַיִּמֹלּו כָּל ְשֶכם ְבנֹו כָּל ֲחמֹור וְֶאל ירו זָּכָּר כָּל יְֹצֵאי ַשַער עִּ  (כד-:" )בראשית לד, כביְֹצֵאי ַשַער עִּ

 

 :8שאלה 

 

ָאֶרץ" ולא  כדייעקב ובניו באים למצרים  גּור בָּ  .  בה להשתלב כדי"לָּ

 ? שירשה למשפחתו להתיישב באזור מגורים נפרדא. כיצד משכנע יוסף את פרעה 

 ב. לאיזה תפקיד רוצה פרעה למנות את אנשי החיל מאחי יוסף? 

 

 תשובה: 

 מספר לו שהם רועי צאן, ומצרים מתעבים רועי צאןהוא  .א

יו וְֶאל וַיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל" ה ְלַפרְ  ֶאחָּ יו ֶאֱעֶלה וְַאגִּידָּ יו ַאַחי ּוֵביתֵבית ָאבִּ ה ֵאלָּ י ֲאֶשר ְבֶאֶרץ עֹה וְאְֹמרָּ  ָאבִּ

י אּו ֵאלָּ ים רֵֹעי צֹאן כִּי: ְכנַַען בָּ ֲאנָּשִּ ם וְכָּל וְהָּ רָּ יּו וְצֹאנָּם ּוְבקָּ ְקנֶה הָּ יאּו ַאנְֵשי מִּ ֶהם ֵהבִּ יָּה כִּי: ֲאֶשר לָּ  וְהָּ

ֶכם ַפְרעֹה וְָאַמר ַמה א לָּ נְעּוֵרינּו וְַעד :ַמֲעֵשיֶכם יְִּקרָּ ֶדיָך מִּ יּו ֲעבָּ ְקנֶה הָּ ה ַגם וֲַאַמְרֶתם ַאנְֵשי מִּ  ַעתָּ

ְצַריִּם כָּל ֲאבֵֹתינּו ַבֲעבּור ֵתְשבּו ְבֶאֶרץ גֶֹשן כִּי ֲאנְַחנּו ַגם  לד(-)בראשית מו, לב :"רֵֹעה צֹאן תֹוֲעַבת מִּ

 

 שרי מקנהלתפקיד  .ב

י:" "]...[ יְֵשבּו ְבֶאֶרץ גֶֹשן ְקנֶה ַעל ֲאֶשר לִּ ֵרי מִּ ם שָּ ם ַאנְֵשי ַחיִּל וְַשְמתָּ ם יַָּדְעתָּ וְיֶש בָּ  וְאִּ

 )בראשית מז, ו(
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 :9שאלה 

 

 לאדם המעוניין להצטרף לעם היהודי.  תייחסהמונח גר מבימינו 

 זה?  איסורבני עמון ומואב לעם ישראל. מה הנימוק ל אתהתורה אוסרת לצרף א. 

ְך נָּשּוב ְלַעֵמְך כִּימואב, רות וערפה, מבקשות מנעמי ". שתי בנות ב תָּ ". באיזו טענה מנסה נעמי אִּ

 לשכנע אותן לוותר על רצונן זה?

 

 

 תשובה: 

מואב שכרו בני כי  לא נתנו לעם ישראל לחם ומים כשיצאו ממצרים/בני עמון ומואב ון שוכי .א

 . (שתי התשובות אפשריות)קלל את ישראל שיאת בלעם 

ְקַהל  ֹלא" י בִּ י ֹלא ה'יָּבֹא ַעמֹונִּי ּומֹוָאבִּ ירִּ ְקַהל  ַגם דֹור ֲעשִּ ֶהם בִּ ם ַעד ה'יָּבֹא לָּ ְדַבר ֲאֶשר  ַעל: עֹולָּ

ֶליָך ֶאת ֹלא ַכר עָּ יִּם וֲַאֶשר שָּ ְצרָּ מִּ ְדמּו ֶאְתֶכם ַבֶלֶחם ּוַבַמיִּם ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִּ ם ֶבן קִּ ְלעָּ ְבעֹור  בִּ

ְפת  ה(-ד)דברים כג,  :"ֹור ֲאַרם נֲַהַריִּם ְלַקְלֶלךָּמִּ

 

היא אומרת להן שאם ישובו אתה, הן לא יתחתנו בשנית/ היא אומרת להן שאין לה בנים  .ב

 נוספים שעמם הן יוכלו להתחתן

י ַהעֹוד" מִּ ה ֵתַלְכנָּה עִּ מָּ י שְֹבנָּה ְבנַֹתי לָּ ֶכם  וַתֹאֶמר נֳָּעמִּ יּו לָּ נִּים ְבֵמַעי וְהָּ י בָּ יםלִּ שְֹבנָּה : ַלֲאנָּשִּ

י יֶש יש כִּי ָאַמְרתִּ ְהיֹות ְלאִּ י מִּ ָּ כִּי זַָּקנְתִּ י  ְבנַֹתי ֵלְכן יש וְַגם יַָּלְדתִּ ה ְלאִּ י ַהַליְלָּ יִּיתִּ ְקוָּה ַגם הָּ י תִּ לִּ

נִּים ֵהן: בָּ לּו ֲהלָּ ֵהן ְתַשֵבְרנָּה ַעד ֲאֶשר יְִּגדָּ יש ַאל ְבנַֹתי כִּי ֲהלָּ י ֱהיֹות ְלאִּ ְלתִּ ֵגנָּה ְלבִּ י ְמאֹד  ַמר ֵתעָּ לִּ

ֶכם כִּי י יַד מִּ  יג(-:" )רות א, יאה' יְָּצָאה בִּ

 

 עבדסרטון בנושא: 
 

 :11שאלה 

 

ם ֲאדֹנָּיו" ֲאדֹנָּיו ֲאֶשר ַתְסגִּיר ֶעֶבד ֶאל התורה מצווה: "ֹלא דוד ואנשיו מוצאים עבד  .יִּנֵָּצל ֵאֶליָך ֵמעִּ

 שמסכים לעזור להם בתנאי שלא יסגירוהו לאדונו.

 א. מי האדון?  

 ב. במה עזר העבד לדוד? 

 

 תשובה: 

 איש עמלקי .א

 

י"  -ז את צקלגזאת מיקום הגדוד העמלקי שב דודהראה להוא  .ב וִּד ְלמִּ ה וְֵאי  וַיֹאֶמר לֹו דָּ ַאתָּ

י  ְצרִּ ה וַיֹאֶמר נַַער מִּ תָּ ֶזה אָּ המִּ י ַהיֹום ְשֹלשָּ יתִּ לִּ י וַיַַעזְֵבנִּי ֲאדֹנִּי כִּי חָּ ֵלקִּ יש ֲעמָּ י ֶעֶבד ְלאִּ ֲאנְַחנּו : ָאנֹכִּ

י וְַעל ַשְטנּו נֶֶגב ַהְכֵרתִּ ה וְַעל פָּ יהּודָּ ֵאש נֶֶגב כֵָּלב וְֶאת ֲאֶשר לִּ ַרְפנּו בָּ ְקַלג שָּ וִּד : צִּ יו דָּ וַיֹאֶמר ֵאלָּ

ֵדנִּי ֶאל י ֵבאַהְגדּוד ַהזֶ  ֲהתֹורִּ ה לִּ ְבעָּ שָּ ם-ה וַיֹאֶמר הִּ ים אִּ ם ֹלהִּ יֵתנִּי וְאִּ ֲאדֹנִּי  ַתְסגִֵּרנִּי ְביַד ְתמִּ

ְדָך ֶאל  טו(-, יגל )שמואל א :"ַהְגדּוד ַהֶזה וְאֹורִּ

 

  



20 

 

 :11שאלה 

 

 ניסו למצוא מקלט מאדונם אצל אכיש בגת. בורחים שני עבדים

 ?מי היה אדונם. א

  ?ובעקבות בריחת עבדיר האדון הפשבועה  ויזא .ב

 

 

 תשובה: 

 שמעי בן גרא .א

 

נִּים וַיְִּבְרחּו ְשנֵי" -שלא יצא מירושלים פן יומת .ב ֹלש שָּ ֵקץ שָּ י מִּ י ֶאל וַיְהִּ ְמעִּ ים ְלשִּ דִּ  ָאכִּיש ֶבן ֲעבָּ

ֶדיָך ְבַגת נֵה ֲעבָּ י ֵלאמֹר הִּ ְמעִּ ם: ַמֲעכָּה ֶמֶלְך ַגת וַיַגִּידּו ְלשִּ י וַיֲַחבֹש ֶאת וַיָּקָּ ְמעִּ ה  שִּ ֲחמֹרֹו וַיֵֶלְך ַגתָּ

יש ְלַבֵקש ֶאת ֶאל י וַיֵָּבא ֶאת ָאכִּ ְמעִּ יו וַיֵֶלְך שִּ דָּ ַגת ֲעבָּ יו מִּ דָּ ְשֹלמֹה כִּי: ֲעבָּ י  וַיַֻגד לִּ ְמעִּ ַלְך שִּ הָּ

ַלִּם ַגת וַיָּשֹב ירּושָּ ֹ : מִּ י וַי ְמעִּ א ְלשִּ ד ְבָך וַיְִּשַלח ַהֶמֶלְך וַיְִּקרָּ יָך ַבה' וָָּאעִּ ְשַבְעתִּ יו ֲהלֹוא הִּ אֶמר ֵאלָּ

י ְעתִּ מָּ ר שָּ בָּ מּות וַתֹאֶמר ֵאַלי טֹוב ַהדָּ ַלְכתָּ ָאנֶה וָָּאנָּה יָּדַֹע ֵתַדע כִּי מֹות תָּ  :"ֵלאמֹר ְביֹום ֵצאְתָך וְהָּ

 מב(-)מלכים א ב, לט

 

 

 :12שאלה 

 

י" ְך וְנְִּמַכר וְכִּ מָּ יָך עִּ ְך יָּמּוְך ָאחִּ הוא היה נעשה עבדו כאשר לאדם לא היה מה לשלם לבעל החוב, ". לָּ

  במקום התשלום.

ַקַחת ֶאתמסופר על אלמנה שזעקה לנביא "א.  א לָּ ים ַהנֶֹשה בָּ דִּ ַדי לֹו ַלֲעבָּ . כיצד סייע לה "ְשנֵי יְלָּ

  הנביא?

חפץ  - אפשרות משפטית אחרת במקרה של חוב שהאדם מתקשה לשלמו, היא  לקיחת עבוטב. 

החוב. מהי ההגבלה שמגבילה התורה את הנושה  ןבערך החוב שיחליף את התשלום עד לפירעו

 בלקיחת העבוט? 

 

 תשובה: 

י" -הוא עשה נס שבזכותו השמן לא נגמר .א י ַשֲאלִּ ן וַיֹאֶמר ְלכִּ ים מִּ ְך ֵכלִּ שכנכי  ַהחּוץ ֵמֵאת כָּל לָּ

ים ַאל ים ֵרקִּ י )ְשֵכנָּיְִּך( ֵכלִּ יטִּ ַגְרְת ַהֶדֶלת ַבֲעֵדְך ּוְבַעד: ַתְמעִּ את וְסָּ ַָּצְקְת ַעל כָּל ּובָּ נַיְִּך וְי ים  בָּ ַהֵכלִּ

י יעִּ ֵלא ַתסִּ ֵאֶלה וְַהמָּ יא  :הָּ ים ֵאֶליהָּ וְהִּ נֶיהָּ ֵהם ַמגִּישִּ ּה ּוְבַעד בָּ ְסגֹר ַהֶדֶלת ַבֲעדָּ תֹו וַתִּ וֵַתֶלְך ֵמאִּ

י כְִּמֹלאת ַהכֵ  :מיצקת )מֹוצֶָּקת( ים וַתֹאֶמר ֶאלוַיְהִּ י וַיֹאֶמר ֵאֶליהָּ ֵאין עֹוד  לִּ ה ֵאַלי עֹוד ֶכלִּ ְבנָּּה ַהגִּישָּ

ֶמן י וַיֲַעמֹד ַהשָּ  ו(-)מלכים ב ד, ג :"ֶכלִּ

ה ַתֶשה ְבֵרֲעָך כִּי" -אסור לו להיכנס לבית הלווה כדי לקחת את העבוט .ב בֹא  ֹלא ַמַשאת ְמאּומָּ תָּ

 :" )דברים כד, י(ֵביתֹו ַלֲעבֹט ֲעבֹטֹו ֶאל
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 נביאסרטון בנושא: 
  

 :13שאלה 

 

 כדי להעביר את המסר של הנבואה, ציווה לעתים הנביא לעשות מעשה סמלי.

ים וְַשְמתֹו ַעלמי הנביא שציווה " .א ְשתִּ נִּיתָּ ְלָך ֵאזֹור פִּ ְתנֶיָך וְקָּ  "?מָּ

ְתנֵי ֶאלצמודה "ה, החגורה ֵאזֹורמה מסמל בנבואה זו ה .ב יש מָּ  "?אִּ

 תשובה:

 ירמיהו .א

את הקרבה שה' ציפה שתהיה בינו ובין עמו ישראל/ את הקשר ההדוק שאמור להיות בין  .ב

 ישראל לה'

ים וְַשְמתֹו ַעל כֹה" ְשתִּ נִּיתָּ ְלָך ֵאזֹור פִּ לֹוְך וְקָּ ֵאהּו ָאַמר ה' ֵאַלי הָּ ְתנֶיָך ּוַבַמיִּם ֹלא ְתבִּ  וֶָּאְקנֶה ֶאת: מָּ

שִּ  ֵאזֹור כְִּדַבר ה' וָּאָּ ְתנָּי-ם ַעלהָּ ֵאזֹור ֶאל]...[  מָּ ְתנֵי כִּי ַכֲאֶשר יְִּדַבק הָּ י ֵאַלי ֶאת מָּ ְדַבְקתִּ יש ֵכן הִּ  כָּל אִּ

ֵאל וְֶאת ה נְֻאם כָּל ֵבית יְִּשרָּ ֵמעּו ֵבית יְהּודָּ ְפָאֶרת וְֹלא שָּ ה ּוְלתִּ לָּ ְתהִּ ם ּוְלֵשם וְלִּ י ְלעָּ ְהיֹות לִּ :" ה' לִּ

 ב, יא(-)ירמיה יג, א

 

 

 

 : 14שאלה 

 

רּוחַ "  יש הָּ יא, ְמֻשגָּע אִּ זכו לכינויים שונים בפי הם בשל התנהגותם המוזרה של הנביאים,  ".ֱאוִּיל ַהנָּבִּ

 העם.

 , מה היה סופם של הנערים? "ֵקֵרחַ "י נערים בפא. נביא אחד כונה 

 ? כינה אותו כך . מי"ְמֻשגָּע"ב. תלמידו של אותו נביא כונה 

 

 תשובה:

 על ידי דובים שיצאו מהיער נהרגוהם  .א

ם ֵבית" שָּ ן וַיַַעל מִּ ים ְקַטנִּים יְָּצאּו מִּ רִּ יר וַיְִּתַקְלסּו ֵאל וְהּוא עֶֹלה ַבֶדֶרְך ּונְעָּ עִּ בֹו וַיֹאְמרּו לֹו ֲעֵלה  הָּ

יו וַיְִּרֵאם וַיְַקְלֵלם ְבֵשם ה' וֵַתֶצאנָּה ְשַתיִּם דֻ : ֵקֵרַח ֲעֵלה ֵקֵרחַ  ןוַיִֶּפן ַאֲחרָּ ים מִּ ַהיַַער וְַתַבַקְענָּה  בִּ

ים דִּ ים ּוְשנֵי יְלָּ עִּ  כד(-כג)מלכים ב ב, :" ֵמֶהם ַאְרבָּ

 

 .שרי החיל של יהוא .ב

ד" מֹת גְִּלעָּ יא רָּ ר : וַיֵֶלְך ַהנַַער ַהנַַער ַהנָּבִּ י ֵאֶליָך ַהשָּ ר לִּ בָּ ים וַיֹאֶמר דָּ ֵרי ַהַחיִּל יְֹשבִּ נֵה שָּ וַיָּבֹא וְהִּ

ר וַיֹאֶמר יֵהּוא ֶאל נּו וַיֹאֶמר ֵאֶליָך ַהשָּ ֻכלָּ י מִּ ה וַיִּצֹק ַהֶשֶמן ֶאל: מִּ ם וַיָּבֹא ַהַביְתָּ רֹאשֹו וַיֹאֶמר לֹו  וַיָּקָּ

ֵאל ְמשַ  ה'ָאַמר י כֹה יָך ְלֶמֶלְך ֶאלֱאֹלֵהי יְִּשרָּ ֵאל ֶאל ה'ַעם  ְחתִּ וְיֵהּוא : וַיְִּפַתח ַהֶדֶלת וַיָּנֹס]...[  יְִּשרָּ

א יָּצָּא ֶאל לֹום ַמדּוַע בָּ ַהְמֻשגָּע ַהֶזה ֵאֶליָך וַיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶתם יְַדְעֶתם  ַעְבֵדי ֲאדֹנָּיו וַיֹאֶמר לֹו ֲהשָּ

יש וְֶאת ֶאת אִּ יחֹו הָּ  יא(-דב ט, כים )מל :"שִּ
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 : 15שאלה 

 

 בשני סיפורים שונים שליחים שנשלחו אל הנביא לא מילאו את משימתם בשל סיבות לא טבעיות.

 א. מה קרה לשליחים ששלח שאול אל דוד בעת ששהה אצל שמואל?

 ?מדוע השליחים לא חזרו. זואחר  בזובמקרה נוסף נשלחו שלוש משלחות אל נביא מסוים,  .ב

 

 תשובה: 

 התנבאוהם  .א

ים ּוְשמּוֵאל עֵֹמד נִּצָּב  ים נְִּבאִּ יאִּ וִּד וַיְַרא ֶאת ַלֲהַקת ַהנְבִּ ַקַחת ֶאת דָּ אּול ַמְלָאכִּים לָּ "וַיְִּשַלח שָּ

אּול וַיְִּשַלח ַמְלָאכִּ  ה: וַיַגִּדּו ְלשָּ ים וַיְִּתנְַבאּו ַגם ֵהמָּ אּול רּוַח ֱאֹלהִּ י ַעל ַמְלֲאֵכי שָּ ים ֲעֵליֶהם וְַתהִּ

ה:" )שמואל  ים וַיְִּתנְַבאּו ַגם ֵהמָּ שִּ ים ְשלִּ אּול וַיְִּשַלח ַמְלָאכִּ ה וַיֶֹסף שָּ ים וַיְִּתנְַבאּו ַגם ֵהמָּ א ֲאֵחרִּ

 כא(-יט, כ

יָּהּו וַיְַדֵבר ֶאל" -ירדה אש מהשמים ואכלה אותם משום ש .ב ם וַיֲַענֶה ֵאלִּ ים וְאִּ שִּ יש  ַשר ַהֲחמִּ אִּ

ים ן ֱאֹלהִּ ַמיִּם וְתֹאַכל אְֹתָך וְֶאת ָאנִּי ֵתֶרד ֵאש מִּ ן ַהשָּ ֶשיָך וֵַתֶרד ֵאש מִּ ַמיִּם וַתֹאַכל אֹתֹו  ֲחמִּ ַהשָּ

יו וְֶאת שָּ יו ַשר: ֲחמִּ ב וַיְִּשַלח ֵאלָּ ים כֹה וַיָּשָּ ֱאֹלהִּ יש הָּ יו אִּ יו וַיַַען וַיְַדֵבר ֵאלָּ שָּ ים ַאֵחר וֲַחמִּ שִּ ָאַמר  ֲחמִּ

הַהמֶ  ה ֵרדָּ ם: ֶלְך ְמֵהרָּ יָּה וַיְַדֵבר ֲאֵליֶהם אִּ ן וַיַַען ֵאלִּ ים ָאנִּי ֵתֶרד ֵאש מִּ ֱאֹלהִּ יש הָּ ַמיִּם וְתֹאַכל  אִּ ַהשָּ

ֶשיָך וֵַתֶרד ֵאש אְֹתָך וְֶאת ן ֲחמִּ ים מִּ ַמיִּם וַתֹאַכל אֹתֹו וְֶאת ֱאֹלהִּ יו ַהשָּ שָּ  יב(-)מלכים ב א, י :"ֲחמִּ

 

 

 הןוכסרטון בנושא: 
 

 : 16שאלה 

 

  בית ה'. ומעבודת העם ממתנות סופקו רכיהםוצ כל אך ה,נחל קיבלו לא ישראל בעם הניםוהכ

 .לכוהנים מיוחד יחס כי בעת רעב ניתן גם בארץ שכנה לנו מספר המקרא

 ? מדובר ארץ באיזו. א

 ?בארץ זו הניםוהכ זכו מה. לב

 

 תשובה: 

 מצריםב .א

 (אפשריות התשובות שתילא קנה את אדמתם ) פרעה /המלך מאת תקציב של אוכלל .ב

נָּה כִּי חֹק ַלכֲֹהנִּים ֵמֵאת ַפְרעֹה וְָאְכלּו ֶאת" ֶהם ַפְרעֹה  ַרק ַאְדַמת ַהכֲֹהנִּים ֹלא קָּ ם ֲאֶשר נַָּתן לָּ ֻחקָּ

ְכרּו ֶאת ַעל ם ֵכן ֹלא מָּ תָּ  )בראשית מז, כב( :"ַאְדמָּ
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 : 17שאלה 

 

 שנתנו מענה רוחני לקהילה שבה פעלו.במקומות שונים מסופר על כוהנים 

שְֹמרֹון" להיכן הובאא.  ְגלּו מִּ ד ֵמַהכֲֹהנִּים ֲאֶשר הִּ  "?ה' ֵאיְך יִּיְראּו ֶאת" כדי ללמד את אנשי המקום "ֶאחָּ

 "?ְלָאב ּוְלכֵֹהןב. לאיזה שבט הוזמן אדם כדי להיות בו "

 

 תשובה:

  לבית אל  .א

ד ֵמַהכֲֹהנִּים ֲאֶשר " שְֹמרֹון וַיֵֶשב ְבֵביתוַיָּבֹא ֶאחָּ ְגלּו מִּ ם ֵאיְך יִּיְראּו ֶאת הִּ י מֹוֶרה אֹתָּ :"            ה' ֵאל וַיְהִּ

 )מלכים ב יז, כח(

 לשבט בני דן .ב

ְבנֵי וְֵשש" ַער ֲאֶשר מִּ ים ֶפַתח ַהשָּ ם נִּצָּבִּ ְלַחְמתָּ ים ְכֵלי מִּ יש ֲחגּורִּ ן ֵמאֹות אִּ יכָּה ]...[  דָּ אּו ֵבית מִּ וְֵאֶלה בָּ

ֵאפֹוד וְֶאת וַיְִּקחּו ֶאת ים וְֶאת ֶפֶסל הָּ פִּ ים ַהְתרָּ ה ַאֶתם עֹשִּ וַיֹאְמרּו לֹו : ַהַמֵסכָּה וַיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהכֵֹהן מָּ

ים נּו וְֶהיֵה יְָּדָך ַעל ַהֲחֵרש שִּ מָּ יָך וְֵלְך עִּ נּו ְלָאב ּוְלכֵֹהן ֲהטֹוב ֱהיֹוְתָך  פִּ ד אֹו ֱהיֹוְתָך לָּ יש ֶאחָּ כֵֹהן ְלֵבית אִּ

ֵאל ה ְביְִּשרָּ חָּ ְשפָּ ֵאפֹוד וְֶאת וַיִּיַטב ֵלב ַהכֵֹהן וַיִַּקח ֶאת: כֵֹהן ְלֵשֶבט ּוְלמִּ ים וְֶאת הָּ פִּ ֶסל וַיָּבֹא  ַהְתרָּ ַהפָּ

ם עָּ  כ(-:" )שופטים יח, טז, יחְבֶקֶרב הָּ

 

 

 

 :18שאלה 

 

 של בית עלי הוא נישול מהכהונה בשל ביזוי עבודת המשכן. ואחד מעונשי

 הים לקיום העונש? וא. מהו האות שנותן איש האל

ֶבר ַעל ְלַמֵלא ֶאתמה המעשה שעשה שלמה והביא לקיום העונש "ב.  ֹלה ְדַבר ה' ֲאֶשר דִּ י ְבשִּ  "?ֵבית ֵעלִּ

 

 תשובה: 

 חפני ופנחס ימותו ביום אחד  .א

א וְֶזה" נֶיָך ֶאל ֹות ֲאֶשר יָּבֹא ֶאלְלָך הָּ ד יָּמּותּו ְשנֵיֶהם ְשנֵי בָּ ס ְביֹום ֶאחָּ ינְחָּ ְפנִּי ּופִּ  :"                  חָּ

 )שמואל א ב, לד(

 

 

ְהיֹות כֵֹהן ַלה' ְלַמֵלא ֶאת וַיְגֶָּרש ְשֹלמֹה ֶאת" הןוככ פקידואת אביתר מת גירששלמה  .ב ר מִּ  ֶאְביָּתָּ

ֶבר ֹלה ַעל ְדַבר ה' ֲאֶשר דִּ י ְבשִּ  ב, כז( מלכים א)               :"ֵבית ֵעלִּ
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 דתיים-המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

 

 

 

 

 

 השלב השני

 

 משחק מחשב 

 

 עם לא לבדד ישכון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 נקודות. 0-בכל תשובה נכונה תַזכה את הנבחן 

 נקודות. 25-השאלות יַזכו את הנבחן/ת ב 4תשובות נכונות על כל 
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 . ארם1

 מקור תשובה שאלה מספר

מה שם מלך ארם  1

שעלה עם פקח בן 

 רמליהו על יהודה?

ין ין ֶמֶלְך" ְרצִּ ם ּוֶפַקח ֶבן ָאז יֲַעֶלה ְרצִּ  ְרַמְליָּהּו ֶמֶלְך ֲארָּ

ַלִּם ֵאל יְרּושָּ ה וַיָֻּצרּו ַעל יְִּשרָּ מָּ ְלחָּ ז וְֹלא יְָּכלּו  ַלמִּ ָאחָּ

ֵחם לָּ  :" )מלכים ב טז, ה(ְלהִּ

איזה חבל ארץ רצה  2

אחאב לקחת מידי 

 ארם?

ד מֹת גְִּלעָּ ֵאל ֶאל וַיֹאֶמר ֶמֶלְך" רָּ יו ַהיְַדְעֶתם כִּי יְִּשרָּ דָּ מֹת  ֲעבָּ נּו רָּ לָּ

ים ד וֲַאנְַחנּו ַמְחשִּ יַ  גְִּלעָּ ּה מִּ ַקַחת אֹתָּ םמִּ :" ד ֶמֶלְך ֲארָּ

 )מלכים א כב, ג(

מיהו ה"שטן" שמלך על  3

 ארם?

-ְרזֹון ֶבן

ע    ֶאְליָּדָּ

ן ֶאת" טָּ ים לֹו שָּ ַרח -ְרזֹון ֶבן וַיֶָּקם ֱאֹלהִּ ע ֲאֶשר בָּ ֶאְליָּדָּ

ה ֲאדֹנָּיו ֵמֵאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך ים : צֹובָּ יו ֲאנָּשִּ לָּ וַיְִּקבֹץ עָּ

י ַשר ם וַיְֵלכּו ַדֶמֶשק וַיְֵשבּו ְגדּוד ַבֲהרֹג  וַיְהִּ וִּד אֹתָּ דָּ

ֶשק ּה וַיְִּמְלכּו ְבַדמָּ ֵאל כָּל: בָּ ן ְליְִּשרָּ טָּ י שָּ יְֵמי  וַיְהִּ

ֵאל וַיְִּמֹלְך  ְשֹלמֹה וְֶאת ץ ְביְִּשרָּ ד וַיָּקָּ ה ֲאֶשר ֲהדָּ עָּ רָּ הָּ

ם ַעל  :" ֲארָּ

 כה(-)מלכים א יא, כג

םמי היה " 4 י ֲארָּ יו וְֶאת עּוץ ְבכֹרֹו וְֶאת ֶאת" ְקמּוֵאל "?ֲאבִּ י  בּוז ָאחִּ ְקמּוֵאל ֲאבִּ

ם  :" )בראשית כב, כא(ֲארָּ

 

 . מואב2

 מקור תשובה שאלה מספר

מה היה שמו של אלוהי  1

 ?מואב

יַַען ֲאֶשר ֲעזָּבּונִּי וַיְִּשַתֲחוּו ְלַעְשתֶֹרת ֱאֹלֵהי צִּדֹנִּין " ְכמֹוש

ְכמֹוש ֱאֹלֵהי ְלכֹם ֱאֹלֵהי ְבנֵי לִּ :" ַעמֹון מֹוָאב ּוְלמִּ

 )מלכים א יא, לג(

מי ממלכי מואב היה  2

 נוקד?

יב ְלֶמֶלְך ּוֵמיַשע ֶמֶלְך" ֵמיַשע יָּה נֵֹקד וְֵהשִּ ֵאל  מֹוָאב הָּ יְִּשרָּ

ים צֶָּמר ֵמָאה ים ּוֵמָאה ֶאֶלף ֵאילִּ :" )מלכים ב ֶאֶלף כָּרִּ

 ג, ד(

מי טימא את הבמה  3

ְכמֹוש שבנה שלמה ל"

ֻקץ מֹוָאב  "?שִּ

מֹות ֲאֶשר ַעל וְֶאת" יאשיהו ין ְלַהר ַהבָּ ימִּ ַלִּם ֲאֶשר מִּ  ְפנֵי יְרּושָּ

נָּה ְשֹלמֹה ֶמֶלְך ית ֲאֶשר בָּ ֵאל ְלַעְשתֶֹרת  ַהַמְשחִּ יְִּשרָּ

ידֹנִּים ֻקץ צִּ ְלכֹם תֹוֲעַבת  שִּ ֻקץ מֹוָאב ּוְלמִּ ְכמֹוש שִּ וְלִּ

ֵמא ַהֶמֶלְך ְבנֵי  :" ַעמֹון טִּ

 )מלכים ב כג, יג(

ְבנֵימי נלחם " 4  ְבמֹוָאב ּובִּ

ַעמֹון ּוֶבֱאדֹום ּוְבַמְלֵכי 

ים ְשתִּ ה ּוַבְפלִּ  "?צֹובָּ

ַכד ַהְמלּוכָּה ַעל" שאול אּול לָּ ֶחם סָּ  וְשָּ ֵאל וַיִּלָּ יב ְבכָּליְִּשרָּ  בִּ

י ְבנֵי ואֹיְבָּ ה  ְבמֹוָאב ּובִּ ַעמֹון ּוֶבֱאדֹום ּוְבַמְלֵכי צֹובָּ

ים ּוְבכֹל ֲאֶשר ְשתִּ יעַ  יְִּפנֶה ּוַבְפלִּ :" )שמואל א יד, יְַרשִּ

 מז(
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 . מצרים3

 מקור תשובה שאלה מספר

איזו עיר מצרית  1

נבנתה שבע שנים 

אחרי שנבנתה 

 חברון?

יִּ וְֶחְברֹון " צַֹען ְצרָּ ְפנֵי צַֹען מִּ ה לִּ נִּים נְִּבנְתָּ ם:" ֶשַבע שָּ

 )במדבר יג, כב(

כונתה מצרים בפי  איך 2

 ?רבשקה

ְשֶענֶת  מִּ

נֶה  ַהקָּ

צּוץ רָּ  הָּ

ַטְחתָּ ְלָך ַעל" נֵה בָּ ה הִּ צּוץ ַהֶזה  ַעתָּ רָּ נֶה הָּ ְשֶענֶת ַהקָּ מִּ

א ְבַכפֹו  ַעל יו ּובָּ לָּ יש עָּ ֵמְך אִּ ְצַריִּם ֲאֶשר יִּסָּ בָּּה ֵכן מִּ ּונְקָּ

ְצַריִּם ְלכָּל ַפְרעֹה ֶמֶלְך יו מִּ לָּ ים עָּ :" )מלכים ב יח, ַהבְֹטחִּ

 כא(

מי גבר על איש מצרי  3

י ֲחנִּית" ְצרִּ  "?ּוְביַד ַהמִּ

-ְבנָּיָּהּו ֶבן

ע  יְהֹויָּדָּ

ע ֶבן-ּוְבנָּיָּהּו ֶבן" יש יְהֹויָּדָּ ים -חי )ַחיִּל( ַרב אִּ לִּ ְפעָּ

ַקְבְצֵאל ֵאל מֹוָאב וְהּוא יַָּרד  מִּ כָּה ֵאת ְשנֵי ֲארִּ הּוא הִּ

כָּה ֶאת ֶלג וְהִּ י( ְבתֹוְך ַהבֹאר ְביֹום ַהשָּ ֲארִּ : האריה )הָּ

כָּה ֶאת וְהּוא יש( ַמְרֶאה ּוְביַד  הִּ י אשר )אִּ ְצרִּ יש מִּ אִּ

ֶבט וַיְִּגזֹל ֶאת יו ַבשָּ י ֲחנִּית וַיֵֶרד ֵאלָּ ְצרִּ יַד  ַהמִּ ַהֲחנִּית מִּ

י וַיַַהְרֵגהּו ַבֲחנִּיתֹוַהמִּ   כא(-:" )שמואל ב כג, כְצרִּ

מי היה מלך מצרים  4

  בימי הושע בן אלה?

ים  וַיְִּמצָּא ֶמֶלְך" סֹוא ַלח ַמְלָאכִּ ַאשּור ְבהֹוֵשַע ֶקֶשר ֲאֶשר שָּ

ְצַריִּם וְֹלא סֹוא ֶמֶלְך ֶאל ה ְלֶמֶלְך ַאשּור  מִּ נְחָּ ה מִּ ֶהֱעלָּ

נָּה נָּה ְבשָּ :" וַיַַעְצֵרהּו ֶמֶלְך ַאשּור וַיַַאְסֵרהּו ֵבית ֶכֶלא ְכשָּ

 )מלכים ב יז, ד(

 

  



28 

 

 . בריתות4

 מקור תשובה שאלה מספר

מי ביקשו לכרות ברית  1

עם אדם משום ש: 

ינּו כִּי" אִּ אֹו רָּ יָּה ה רָּ  'הָּ

ְך מָּ  "?עִּ

אבימלך 

יכֹל  ּופִּ

יכֹל ַשר" ר וֲַאֻחַזת ֵמֵרֵעהּו ּופִּ ְגרָּ יו מִּ ַלְך ֵאלָּ יֶמֶלְך הָּ  וֲַאבִּ

אֹו י וְַאֶתם : ְצבָּ ק ַמדּוַע בָּאֶתם ֵאלָּ וַיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יְִּצחָּ

ְתֶכם י וְַתַשְלחּונִּי ֵמאִּ ינּו  :ְשנֵאֶתם אֹתִּ אִּ אֹו רָּ וַיֹאְמרּו רָּ

יָּה  כִּי י נָּא ָא ה'הָּ ְך וַנֹאֶמר ְתהִּ מָּ ה ֵבינֹוֵתינּו ֵבינֵינּו עִּ לָּ

ְך מָּ ית עִּ ה ְברִּ  כח(-:" )בראשית כו, כוּוֵבינֶָך וְנְִּכְרתָּ

מי ביקשו ממלך זר  2

ת" ית  ְכרָּ נּו ְברִּ לָּ

 "?וְנַַעְבֶדךָּ

יֵָּביש אנשי 

ד  גְִּלעָּ

ַעמֹונִּי וַיִַּחן ַעל" ש הָּ ד וַיֹאְמרּו כָּל וַיַַעל נָּחָּ  יֵָּביש גְִּלעָּ

ת יֵָּביש ֶאלַאנְֵשי  ש ְכרָּ ית וְנַַעְבֶדךָּ  נָּחָּ נּו ְברִּ :" לָּ

 )שמואל א יא, א(

מי היה אחד  3

מהאמורים שהיו 

ית"   ם"? ַאְברָּ  ַבֲעֵלי ְברִּ

נֵר אשכול  עָּ

)גם  ַמְמֵראו

שם אחד 

יתקבל 

כתשובה 

 מלאה(

י וְהּוא שֵֹכן ְבֵאֹלנֵי " ְברִּ עִּ ם הָּ יט וַיֵַגד ְלַאְברָּ לִּ וַיָּבֹא ַהפָּ

יתמַ  נֵר וְֵהם ַבֲעֵלי ְברִּ י עָּ י ֶאְשכֹל וֲַאחִּ י ֲאחִּ ֱאמֹרִּ  ְמֵרא הָּ

 ם:" )בראשית יד, יג(ַאְברָּ 

איזה שם נתן יצחק  4

לבאר שנמצאה ביום 

 הברית עם אבימלך?

ה ְבעָּ  שִּ

)מלשון 

 שבועה(

ינּו כִּי" אִּ אֹו רָּ י נָּא  וַיֹאְמרּו רָּ ְך וַנֹאֶמר ְתהִּ מָּ יָּה ה' עִּ הָּ

ה ֵבינֹותֵ  ְךָאלָּ מָּ ית עִּ ה ְברִּ ]...[  ינּו ֵבינֵינּו ּוֵבינֶָך וְנְִּכְרתָּ

ק  יו וַיְַשְלֵחם יְִּצחָּ יש ְלָאחִּ ְבעּו אִּ וַיְַשכִּימּו ַבבֶֹקר וַיִּשָּ

לֹום תֹו ְבשָּ י ַביֹום ַההּוא וַיָּבֹאּו ַעְבֵדי : וַיְֵלכּו ֵמאִּ וַיְהִּ

ק וַיַגִּדּו לֹו ַעל רּו וַיֹאְמרּו אֹדֹות ַהְבֵאר  יְִּצחָּ פָּ ֲאֶשר חָּ

יִּם צָּאנּו מָּ ה ַעל: לֹו מָּ ְבעָּ ּה שִּ א אֹתָּ יר  ֵכן ֵשם וַיְִּקרָּ עִּ הָּ

  ְבֵאר ֶשַבע ַעד ַהיֹום ַהֶזה.

 לג(-)בראשית כו, כח
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 .  מדין5

 מקור תשובה שאלה מספר

רֹאש ֻאמֹות מי היה " 1

ְדיָּן ֵבית  "?ָאב ְבמִּ

ה" צּור שָּ אִּ י ַבת וְֵשם הָּ ְדיָּנִּית כְָּזבִּ צּור  רֹאש -ַהֻמכָּה ַהמִּ

ְדיָּן הּוא ֻאמֹות ֵבית  :"ָאב ְבמִּ

 )במדבר כה, טו(

ְדיָּן למה הושוו " 2 מִּ

ֵלק וְכָּל ֶקֶדם  ְבנֵי וֲַעמָּ

ֵעֶמקה ים בָּ  "?נְֹפלִּ

/ ַאְרֶבהל

 לחול

ֵלק וְכָּל" ְדיָּן וֲַעמָּ ֵעֶמק  ְבנֵי ּומִּ ים בָּ רֹב ֶקֶדם נְֹפלִּ כַָּאְרֶבה לָּ

ר ַכחֹול ֶשַעל ְספָּ ְגַמֵליֶהם ֵאין מִּ רֹב וְלִּ :" ְשַפת ַהיָּם לָּ

 )שופטים ז, יב(

מה שמו של מלך  3

ְדיָּן  ַהַמֶכה ֶאתאדום " מִּ

ְשֵדה מֹוָאב  "?בִּ

-ֲהַדד ֶבן

 ְבַדד

יו ֲהַדד ֶבן" ם וַיְִּמֹלְך ַתְחתָּ ת ֻחשָּ  ְבַדד ַהַמֶכה ֶאת-וַיָּמָּ

ירֹו ֲעוִּית ְשֵדה מֹוָאב וְֵשם עִּ ְדיָּן בִּ  :" מִּ

 )בראשית לו, לה(

 שֹוטעל מי יעורר ה' " 4

ְדיָּן ְבצּור  ְכַמַכת מִּ

 "?עֹוֵרב

ֵכן כֹה" על אשור אֹות ַאל לָּ יֹון  ָאַמר ֲאדֹנָּי ה' ְצבָּ י יֵֹשב צִּ א ַעמִּ ירָּ תִּ

א יִּם ֵמַאשּור ַבֵשֶבט יֶַככָּה ּוַמֵטהּו יִּשָּ ְצרָּ ֶליָך ְבֶדֶרְך מִּ : עָּ

י ַעל כִּי ה ַזַעם וְַאפִּ לָּ ר וְכָּ זְעָּ ם עֹוד ְמַעט מִּ יתָּ : ַתְבלִּ

ְדיָּן ְבצּור עֹוֵרב  יו ה' ְצבָּאֹות שֹוט ְכַמַכת מִּ לָּ וְעֹוֵרר עָּ

יִּם ּוַמֵטהּו ַעל ְצרָּ אֹו ְבֶדֶרְך מִּ -:" )ישעיהו י, כדַהיָּם ּונְשָּ

 כו(
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 . יחסים כלכליים6

 מקור תשובה שאלה מספר

מהו המקום  1

ְכַריִּם שנקנה " ְבכִּ

" והעיר כֶָּסף

שנבנתה בו 

נקראה על שם 

 המוכר?

ְכַריִּם כֶָּסף וַיִֶּבן ֶאת וַיִֶּקן ֶאת" שומרון ר שְֹמרֹון ֵמֶאת ֶשֶמר ְבכִּ הָּ  הָּ

א ֶאת ר וַיְִּקרָּ הָּ נָּה ַעל ֶשם הָּ יר ֲאֶשר בָּ עִּ ֶשֶמר ֲאדֹנֵי  ֵשם הָּ

ר שְֹמרֹון הָּ  :" )מלכים א טז, כד(הָּ

את מה הביאו  2

מאופיר ומהם עשו 

ים" לִּ  "?כִּנֹרֹות ּונְבָּ

ֲעֵצי 

 ַאְלֻמגִּים

ם ֲאֶשר" ירָּ יר ֲעֵצי  וְַגם ֳאנִּי חִּ יא ֵמאֹפִּ יר ֵהבִּ ב ֵמאֹופִּ א זָּהָּ נָּשָּ

ה רָּ ֲעֵצי  וַיַַעש ַהֶמֶלְך ֶאת :ַאְלֻמגִּים ַהְרֵבה ְמאֹד וְֶאֶבן יְקָּ

ד ְלֵביתהָּ  ְסעָּ ים  ַאְלֻמגִּים מִּ לִּ ה' ּוְלֵבית ַהֶמֶלְך וְכִּנֹרֹות ּונְבָּ

ים ֹלא בָּא רִּ :" ֵכן ֲעֵצי ַאְלֻמגִּים וְֹלא נְִּרָאה ַעד ַהיֹום ַהֶזה ַלשָּ

 יב(-)מלכים א י, יא

 "ַהכֹל נַָּתןמי " 3

ֶכֶסף וקיבל "

ים שִּ ים ֲחמִּ לִּ  "?ְשקָּ

וִּד יִַּקח וְיַַעל ֲאדֹנִּי ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְבֵעינָּו  ֶאלוַיֹאֶמר ֲאַרוְנָּה " ֲאַרוְנָּה דָּ

ֵעצִּים ר לָּ קָּ גִּים ּוְכֵלי ַהבָּ ה וְַהמֹרִּ עֹלָּ ר לָּ קָּ ַהכֹל נַָּתן : ְרֵאה ַהבָּ

ַהֶמֶלְך ה' ֱאֹלֶהיָך  וַיֹאֶמר ֲאַרוְנָּה ֶאל ֲאַרוְנָּה ַהֶמֶלְך ַלֶמֶלְך

נֹו ֶאְקנֶה ֵמאֹוְתָך  נָּה ֹלא כִּיֲאַרוְ  וַיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל: יְִּרֶצָך קָּ

וִּד ֶאת נָּם וַיִֶּקן דָּ יר וְֹלא ַאֲעֶלה ַלה' ֱאֹלַהי עֹלֹות חִּ ְמחִּ  בִּ

ים ַהגֶֹרן וְֶאת שִּ ים ֲחמִּ לִּ ר ְבֶכֶסף ְשקָּ קָּ :" )שמואל ב כד, ַהבָּ

 כד(-כב

מה שם המלך  4

שקיבל אלף כיכר 

כסף כדי לסייע 

 למלך אחר. 

מלך  פּול

 אשור 

ָאֶרץ וַיִֵּתן ְמנֵַחם ְלפּול ֶאֶלף כִַּכר ַאשּור ַעל בָּא פּול ֶמֶלְך"  הָּ

כָּה ְביָּדֹו תֹו ְלַהֲחזִּיק ַהַמְמלָּ יו אִּ ְהיֹות יָּדָּ :" )מלכים ב כֶָּסף לִּ

 טו, יט(
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 מלחמות.  7

 מקור תשובה שאלה מספר

מה שם העיר  1

שהעם היושב בה 

]...[  שֵֹקט ּובֵֹטחַ "

ר  בָּ ם ֵאיןוְדָּ ֶהם עִּ  לָּ

ם  "? ָאדָּ

יְש ה וַיְִּראּו ֶאת" ֶלֶשם/ לָּ יְשָּ ים וַיָּבֹאּו לָּ ֲאנָּשִּ ם  וַיְֵלכּו ֲחֵמֶשת הָּ עָּ הָּ

ּה יֹוֶשֶבת ֲאֶשר ְרבָּ דֹנִּים שֵֹקט ּובֵֹטַח  ְבקִּ ְשַפט צִּ ֶבַטח ְכמִּ לָּ

ה  וְֵאין ים ֵהמָּ ָאֶרץ יֹוֵרש ֶעֶצר ּוְרחֹוקִּ ר בָּ בָּ ים דָּ ַמְכלִּ

ר ֵאיןמִּ  בָּ ידֹנִּים וְדָּ ם צִּ ֶהם עִּ ם לָּ  :"ָאדָּ

 )שופטים יח, ז(

ן ֵמֶהם וַיֲַעלּו ְבנֵי ְבנֵי וַיֵֵצא ְגבּול" ם דָּ ֲחמּו עִּ ן וַיִּלָּ ֶלֶשם  דָּ

י ּה ְלפִּ ּה וַיַכּו אֹותָּ ּה וַיְֵשבּו  וַיְִּלְכדּו אֹותָּ ֶחֶרב וַיְִּרשּו אֹותָּ

ּה ן כְ   בָּ יֶהםוַיְִּקְראּו ְלֶלֶשם דָּ ן ֲאבִּ  )יהושע יט, מז( :"ֵשם דָּ

איזו ממלכה הייתה  2

ים נְֹשֵאי לדוד " דִּ ַלֲעבָּ

ה נְחָּ  "? מִּ

מואב/ 

 ארם

ם ַאְרצָּה  וַיְַך ֶאת" מֹוָאב וַיְַמְדֵדם ַבֶחֶבל ַהְשֵכב אֹותָּ

י  וַיְַמֵדד ְשנֵי ית ּוְמֹלא ַהֶחֶבל ְלַהֲחיֹות וְַתהִּ מִּ ים ְלהָּ לִּ ֲחבָּ

המֹוָאב  נְחָּ ים נְֹשֵאי מִּ דִּ וִּד ַלֲעבָּ  :"ְלדָּ

 )שמואל ב ח, ב(

וִּד " ם ְלדָּ י ֲארָּ ים ַבֲאַרם ַדֶמֶשק וְַתהִּ וִּד נְצִּבִּ וַיֶָּשם דָּ

ה נְחָּ ים נֹוְשֵאי מִּ דִּ  :" )שמואל ב ח, ו( ַלֲעבָּ

 עיר איזו על 3

 נדב צר תפלשתי

 ישראל? מלך

א" גְִּבתֹוןעל  יו ַבְעשָּ לָּ שכָּר וַיֵַכהּו  וַיְִּקשֹר עָּ יָּה ְלֵבית יִּשָּ ֶבן ֲאחִּ

ים  ֵאל צָּרִּ ב וְכָּל יְִּשרָּ ים וְנָּדָּ ְשתִּ א ְבגְִּבתֹון ֲאֶשר ַלְפלִּ ַבְעשָּ

 )כז ,טו:" )מלכים א ַעל גְִּבתֹון

מי העם שהוכה  4

יִּם" ְריָּתָּ וֵה קִּ  "?ְבשָּ

ים ֵאימִּ עֶֹמר וְ " הָּ ְרלָּ א ְכדָּ נָּה בָּ כִּים ֲאֶשר ּוְבַאְרַבע ֶעְשֵרה שָּ ַהְמלָּ

תֹו וַיַכּו ֶאת ים ְבַעְשְתרֹת ַקְרנַיִּם וְֶאת אִּ אִּ ַהזּוזִּים  ְרפָּ

יִּם ְריָּתָּ וֵה קִּ ים ְבשָּ ֵאימִּ ם וְֵאת הָּ  :" )בראשית יד, ה(ְבהָּ

 

  



32 

 

 . אמונות של אחרים8

 מקור תשובה שאלה מספר

מיהם האנשים הלא  1

ישראלים שהאמינו 

באלוהים ולבשו 

ם וְַעד" ְגדֹולָּ ים מִּ  ַשקִּ

 "?ְקַטנָּם

ים וַיְִּקְראּו" נִּינְוֵהאנשי  ינּו ַאנְֵשי נִּינְוֵה ֵבאֹלהִּ ים  וַיֲַאמִּ צֹום וַיְִּלְבשּו ַשקִּ

ם וְַעד ְגדֹולָּ  :" )יונה ג, ה(ְקַטנָּם מִּ

מי טען שאם הבעל  2

הּוא יֶָּרב הוא אל, "

   "?לֹו

ש ש " יֹואָּ יבּון ַלַבַעל  ְלכֹל ֲאֶשרוַיֹאֶמר יֹואָּ יו ַהַאֶתם ְתרִּ לָּ ְמדּו עָּ עָּ

ם יב לֹו יּוַמת ַעד אִּ יעּון אֹותֹו ֲאֶשר יָּרִּ ַהבֶֹקר  ַאֶתם תֹושִּ

ם ים הּוא יֶָּרב לֹו כִּי נַָּתץ ֶאת אִּ ְזְבחֹו ֱאֹלהִּ :" )שופטים ו, מִּ

 לא(

מה שם אלוהי צידון  3

שבימי שלמה חטאו 

 בעבודתו?

ְכמֹוש " ַעְשתֶֹרת יַַען ֲאֶשר ֲעזָּבּונִּי וַיְִּשַתֲחוּו ְלַעְשתֶֹרת ֱאֹלֵהי צִּדֹנִּין לִּ

ְלכֹם ֱאֹלֵהי ְבנֵי  :" )מלכים א יא, לג(ַעמֹון ֱאֹלֵהי מֹוָאב ּוְלמִּ

מה שם המקדש  4

שבו מצא סנחריב 

 את מותו?

יו" ֵבית נְִּסרְֹך ְשַתֲחוֶה ֵבית נְִּסרְֹך ֱאֹלהָּ י הּוא מִּ וְַאְדַרֶמֶלְך  וַיְהִּ

ט  רָּ ה נְִּמְלטּו ֶאֶרץ ֲארָּ ֻכהּו ַבֶחֶרב וְֵהמָּ נָּיו( הִּ וְַשְרֶאֶצר )בָּ

יו-וַיְִּמֹלְך ֵאַסר  :" ַחדֹן ְבנֹו ַתְחתָּ

 )מלכים ב יט, לז(

 

 . אשור9

 מקור תשובה שאלה מספר

שעוד  הנער מה שם 1

א ֶאת  בילדותו "יִּשָּ

ֵחיל ַדֶמֶשק וְֵאת ְשַלל 

ְפנֵי ֶמֶלְך  שְֹמרֹון לִּ

 ?'ַאשּור"

ל  לָּ ַמֵהר שָּ

ש ַבז  חָּ

יָאה וַַתַהר וֵַתֶלד ֵבן וַיֹאֶמר ה" א  'וֶָּאְקַרב ֶאל ַהנְבִּ ֵאַלי ְקרָּ

ש ַבז ל חָּ לָּ י  :ְשמֹו ַמֵהר שָּ כִּי ְבֶטֶרם יֵַדע ַהנַַער ְקרֹא ָאבִּ

י  מִּ ְפנֵי ֶמֶלְך וְאִּ א ֶאת ֵחיל ַדֶמֶשק וְֵאת ְשַלל שְֹמרֹון לִּ יִּשָּ

 )ד-ג, ישעיהו ח (:"ַאשּור

מי יצא להילחם  2

במלך אשור על נהר 

 פרת?

ה ַפְרעֹה נְכֹה ֶמֶלְך" ַפְרעֹה נְכֹה לָּ יו עָּ ְצַריִּם ַעל ְביָּמָּ  ֶמֶלְך ַאשּור ַעל מִּ

ְמגִּדֹו  נְַהר יֵתהּו בִּ אתֹו וַיְמִּ ְקרָּ יָּהּו לִּ ת וַיֵֶלְך ַהֶמֶלְך יֹאשִּ ְפרָּ

 :" )מלכים ב כג, כט(כְִּראֹתֹו אֹתֹו

מי היה אביהם של  3

ים " ם ּוְלטּושִּ ַאשּורִּ

ים  "?ּוְלֻאמִּ

ן ם " ְדדָּ יּו ַאשּורִּ ן הָּ ן ּוְבנֵי ְדדָּ א וְֶאת ְדדָּ ן יַָּלד ֶאת ְשבָּ ְָּקשָּ וְי

יםּוְלטּו ים ּוְלֻאמִּ  )ג,  כה בראשית (:"שִּ

מי היה היורש של   4

 סנחריב? 

יו וְַאְדַרֶמֶלְך " ַחדֹן-ֵאַסר ְשַתֲחוֶה ֵבית נְִּסרְֹך ֱאֹלהָּ י הּוא מִּ וַיְהִּ

ט  רָּ ה נְִּמְלטּו ֶאֶרץ ֲארָּ ֻכהּו ַבֶחֶרב וְֵהמָּ נָּיו( הִּ וְַשְרֶאֶצר )בָּ

יו ַחדֹן-וַיְִּמֹלְך ֵאַסר  :" ְבנֹו ַתְחתָּ

 )מלכים ב יט, לז(
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 .מתחתנים עם אחרים 11

 מקור תשובה שאלה מספר

מה היה שמה של  1

של  האשתו המואביי

 מחלון?

ה  וְַגם ֶאת" רות שָּ י ְלאִּ י לִּ נִּיתִּ יָּה ֵאֶשת ַמְחלֹון קָּ רּות ַהמֲֹאבִּ

ים ֵשם קִּ תֹו וְֹלא ַהֵמת ַעל ְלהָּ ם  יִּכֵָּרת ֵשם נֲַחלָּ ַהֵמת ֵמעִּ

ים ַאֶתם ַהיֹום ַשַער ְמקֹומֹו ֵעדִּ יו ּומִּ  :" )רות ד, י(ֶאחָּ

מי נשא לאישה את  2

 בת מלך גשור?

י " דוד ל ַהַכְרְמלִּ יַגיִּל( ֵאֶשת נָּבָּ ְלָאב לאביגל )ַלֲאבִּ ְשנֵהּו כִּ ּומִּ

לֹום ֶבן י ַאְבשָּ שִּ :" ַתְלַמי ֶמֶלְך ְגשּור ַמֲעכָּה ַבת וְַהְשלִּ

 )שמואל ב ג, ג(

מה היה שמה של  3

אמו של בן האיש 

המצרי שקילל 

 במדבר?

ית ַבת  ְשֹלמִּ

י ְברִּ  דִּ

ית וְהּוא ֶבן וַיֵֵצא ֶבן" ה יְִּשְרֵאלִּ שָּ י ְבתֹוְך ְבנֵי  אִּ ְצרִּ יש מִּ אִּ

י יש ַהיְִּשְרֵאלִּ ית וְאִּ ֵאל וַיִּנָּצּו ַבַמֲחנֶה ֶבן ַהיְִּשְרֵאלִּ : יְִּשרָּ

ית ֶאת קֹב ֶבןוַיִּ  ה ַהיְִּשְרֵאלִּ שָּ אִּ יאּו אֹתֹו  הָּ ַהֵשם וַיְַקֵלל וַיָּבִּ

ית ַבת ֶאל מֹו ְשֹלמִּ י ְלַמֵטה מֶֹשה וְֵשם אִּ ְברִּ ן דִּ :" )ויקרא דָּ

 יא(-כד, י

מי נשא לאישה את  4

 נעמה העמונית? 

ם ֶבן" שלמה ה ֶבן ּוְרַחְבעָּ יהּודָּ ַלְך בִּ ים וְַאַחת  ְשֹלמֹה מָּ עִּ ַאְרבָּ

ַלִּם  ירּושָּ ַלְך בִּ נָּה מָּ ְלכֹו ּוְשַבע ֶעְשֵרה שָּ ם ְבמָּ נָּה ְרַחְבעָּ שָּ

יר ֲאֶשר עִּ שּום ֶאת הָּ ַחר ה' לָּ ְבֵטי  בָּ כֹל שִּ ם מִּ ְשמֹו שָּ

ַעמֹנִּית ה הָּ מֹו נֲַעמָּ ֵאל וְֵשם אִּ  :" )מלכים א יד, כא(יְִּשרָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

לבתי הספר הממלכתייםהתנ"ך המחוזי הפומבי  דתיים-

 
 

 

 

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה
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 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-נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד/ת בתשובות 

 שניות להשיב על השאלה. 15הגבלת זמן: למתמודדים יהיו לכל היותר 
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 שני אנשים מכובדים הסירו את אדרתם כמעשה סמלי.  .1

 מי סימל בכך העברת תפקיד? ומי סימל בכך מצב של אבלות?

 

 (אחתתינתן נקודה על כל תשובה נכונה ) נִּינְוֵהאליהו ומלך  תשובה:

ם "וַיֵֶלְך שָּ ע וַיְִּמצָּא מִּ ישָּ ט ֶאת ֱאלִּ פָּ ר חֵֹרש וְהּוא ֶבן שָּ שָּ ים ְשנֵים עָּ דִּ נָּיו ְצמָּ  וְהּוא ְלפָּ

ְשנֵים ר בִּ שָּ יָּהּו וַיֲַעבֹר ֶהעָּ יו ֵאלִּ יו ַאַדְרתֹו וַיְַשֵלְך ֵאלָּ ר וַיֲַעזֹב. ֵאלָּ קָּ ץ ֶאת ַהבָּ  ַאֲחֵרי וַיָּרָּ

יָּהּו ה נָּא וַיֹאֶמר ֵאלִּ י ֶאְשקָּ י ְלָאבִּ מִּ י כִּי שּוב ֵלְך לֹו וַיֹאֶמר ַאֲחֶריָך וְֵאְלכָּה ּוְלאִּ יתִּ שִּ  ֶמה עָּ

ְך  כ(-:" )מלכים א יט, יטלָּ

" ְ יו וַי לָּ כְִּסאֹו וַיֲַעֵבר ַאַדְרתֹו ֵמעָּ ם מִּ ר ֶאל ֶמֶלך נִּינְוֵה וַיָּקָּ בָּ ֵאֶפר:" וַיִַּגע ַהדָּ ַכס ַשק וַיֵֶשב ַעל הָּ

 )יונה ג, ו(

 

ֵאל"?  .2 ה ַעל כָּל יְִּשרָּ  איזה מלך רצה להמיט "ֶחְרפָּ

 

 נחש מלך בני עמון תשובה:

נְקֹור ֶכם בִּ ַעמֹונִּי ְבזֹאת ֶאְכרֹת לָּ ש הָּ ה  "וַיֹאֶמר ֲאֵליֶהם נָּחָּ יהָּ ֶחְרפָּ ין וְַשְמתִּ ֶכם כָּל ֵעין יָּמִּ לָּ

ֵאל:" )שמואל א יא, ב(  ַעל כָּל יְִּשרָּ

 

 ?אחז בימי ירושלים על שצרו המלכים שני את ישעיהו כינה כיצד .3

 

ֲעֵשנִּים תשובה: ים הָּ אּודִּ  ְשנֵי ַזנְבֹות הָּ

ז ]...[ וְָאמַ  ְקַראת ָאחָּ א "וַיֹאֶמר ה' ֶאל יְַשְעיָּהּו ֵצא נָּא לִּ ירָּ ֵמר וְַהְשֵקט ַאל תִּ שָּ יו הִּ ְרתָּ ֵאלָּ

ם, ּוֶבן ְרַמְליָּהּו:"  ין וֲַארָּ י ַאף ְרצִּ ֳחרִּ ֵאֶלה בָּ ֲעֵשנִּים הָּ ים הָּ אּודִּ ְשנֵי ַזנְבֹות הָּ ְבָך ַאל יֵַרְך מִּ ּוְלבָּ

 ד(-)ישעיהו ז, ג

 

, תפקידו שמתוקף מציין אך, ישראל אלוהי את לעבוד הבטיח הוא, נרפא שנעמן לאחר .5

 ?ההשתחוות טקס מתרחש היכן. אדונו ארם מלך עם אחר לאל להשתחוות ייאלץ

 

  רימון בבית :תשובה

ר" בָּ מֹון ֵבית ֲאדֹנִּי ְבבֹוא ְלַעְבֶדָך' ה יְִּסַלח ַהֶזה ַלדָּ ְשַתֲחו ֹ רִּ ה תְלהִּ מָּ ן וְהּוא שָּ י ַעל נְִּשעָּ  יָּדִּ

י ְשַתֲחוֵיתִּ מֹן ֵבית וְהִּ י רִּ ְשַתֲחוָּיָּתִּ מֹן ֵבית ְבהִּ ר ְלַעְבְדָך' ה נא יְִּסַלח רִּ בָּ      :" ַהֶזה ַבדָּ

 (יח, ה ב מלכים)

 

 ?יהושע נגד במלחמתה לכיש לעזרת שבא המלך מי .4

 

ם :תשובה  ֶגֶזר ֶמֶלְך הֹרָּ

ה ָאז" לָּ ם עָּ כִּיש ֶאת ַלְעזֹר ֶגֶזר ֶמֶלְך הֹרָּ י ַעד ַעמֹו וְֶאת יְהֹוֻשעַ  וַיֵַכהּו לָּ ְלתִּ יר בִּ ְשאִּ  לֹו הִּ

יד רִּ  (לג, י יהושע:" )שָּ

 

אּול" מלך ארץ באיזו .6 ְפנֵי ֵמְרחֹבֹות שָּ ר" בתקופה ש"לִּ ְך ַהנָּהָּ ְבנֵי ֶמֶלְך ְמלָּ ֵאל לִּ  "?   יְִּשרָּ

 

  באדום :תשובה

כִּים וְֵאֶלה" ְלכּו ֲאֶשר ַהְמלָּ ְפנֵי ֱאדֹום ְבֶאֶרץ מָּ ְך לִּ ְבנֵי ֶמֶלְך ְמלָּ ֵאל לִּ ת]...[  יְִּשרָּ ה וַיָּמָּ  ַשְמלָּ

יו וַיְִּמֹלְך אּול ַתְחתָּ ר ֵמְרחֹבֹות שָּ  (לז-לא, לו בראשית) :"ַהנָּהָּ
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יֶפַרע ַבת ָאְסנַת את פרעה לו נותן, הארץ לשליט יוסף של מהכתרתו כחלק .7  אֹן כֵֹהן פֹוטִּ

 ַתְחְפנֵיס ֲאחֹות" את, המצרית מהאליטה אישה מפרעה מקבל עוד מי. לאישה

ה ירָּ  "? ַהְגבִּ

 

 האדומי הדד :תשובה

ה לֹו וַיִֶּתן ְמאֹד ַפְרעֹה ְבֵעינֵי ֵחן ֲהַדד וַיְִּמצָּא" שָּ ְשתֹו ֲאחֹות ֶאת אִּ  ַתְחְפנֵיס ֲאחֹות אִּ

ה ירָּ  (יט, יא א מלכים:" )ַהְגבִּ

 

 

 הכרעה שאין למקרה שאלות

ם ואת הבשן מלך עוג את .8 י ַעד" הכו ֶגֶזר ֶמֶלְך הֹרָּ ְלתִּ יר בִּ ְשאִּ יד לֹו הִּ רִּ  את הכה מי". שָּ

י ַעד" קרוביו של מלך ְלתִּ יר בִּ ְשאִּ יד לֹו הִּ רִּ  "?שָּ

 

 יהוא :תשובה

ים כָּל ֵאת יֵהּוא וַיְַך" ל ְביִּזְְרֶעאל ַאְחָאב ְלֵבית ַהנְִּשָארִּ יו וְכָּ יו ְגדֹלָּ עָּ י ַעד וְכֲֹהנָּיו ּוְמיֻדָּ ְלתִּ  בִּ

יר ְשאִּ יד לֹו הִּ רִּ  (יא, י ב מלכים) :"שָּ

 

    עמים בני במקומם שם והושיב, משומרון ישראל את הגלה אשור מלך שלמאנסר .9

יו גֹוי גֹוי" עשו אשר אחרים ֶבל ַאנְֵשי" עשו אל איזה". ֱאֹלהָּ  "?  בָּ

 

 (ֻסכֹות ֶאת: גם יתקבל) ְבנֹות ֻסכֹות ֶאת :תשובה

ֶבל וְַאנְֵשי" שּו בָּ שּו כּות וְַאנְֵשי ְבנֹות ֻסכֹות ֶאת עָּ ת וְַאנְֵשי נְֵרַגל ֶאת עָּ שּו ֲחמָּ  ֶאת עָּ

א ימָּ  (ל, יז ב מלכים:" )ֲאשִּ

 

ה ְביָּד" ממצרים ישראל את הוציא' ה .11 זְרֹעַ  ֲחזָּקָּ א נְטּויָּה ּובִּ  ּוְבאֹתֹות גָּדֹל ּוְבמֹרָּ

ים  ויילחם לנבוכדראצר יעזור' שה ירמיהו מנבא, מעגל סגירת במעין". ּוְבמְֹפתִּ

זְרֹועַ  נְטּויָּה ְביָּד" בירושלים ה ּובִּ ה ּוְבַאף ֲחזָּקָּ  שליחי שמות מהם". גָּדֹול ּוְבֶקֶצף ּוְבֵחמָּ

 ?זו נבואה ירמיהו מנבא שבאוזניהם צדקיהו

 2  יינתנו נכונה תשובה כל על) הכוהן מעשיה בן וצפניה מלכיה בן פשחור :תשובה

  (נקודות

ר" בָּ יָּה ֲאֶשר ַהדָּ ְשֹלחַ ' ה ֵמֵאת יְִּרְמיָּהּו ֶאל הָּ יו בִּ יָּהּו ַהֶמֶלְך ֵאלָּ ְדקִּ  ַמְלכִּיָּה ֶבן ַפְשחּור ֶאת צִּ

י]...[  ֵלאמֹר ַהכֵֹהן ַמֲעֵשיָּה ֶבן ְצַפנְיָּה וְֶאת ְתֶכם ֲאנִּי וְנְִּלַחְמתִּ זְרֹועַ  נְטּויָּה ְביָּד אִּ ה ּובִּ  ֲחזָּקָּ

ה ּוְבַאף  (ה-א, כא ירמיהו:" )גָּדֹול ּוְבֶקֶצף ּוְבֵחמָּ

 


