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 עדנה. ב

 יואש. ג

 יהוחנן. ד

 

גַׂע אהושבתנ"ך היא אדם  "שטן"אחת המשמעויות למילה  .2  לא אחר. מי מהבאיםאדם ל פֶּ
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ל ָשתּול ְכֵעץ "וְָהיָה :נאמרמי על  .9 יִם עַׂ ל מַׂ ל וְעַׂ ח יּובַׂ לַׂ  ?"ָשָרָשיו יְשַׂ

ש"על . א ֹׁרֶּ י" ש  יִשַׂ

ר"על . ב ְך ֹלא ָהִאיש ֲאשֶּ ֲעצַׂת ָהלַׂ  "ְרָשִעים בַׂ

 יְִשָרֵאלעל  .ג

גֶּבֶּר"על . ד ר הַׂ ח ֲאשֶּ  "'הבַׂ  יְִבטַׂ

 

 

 



ם ָהָהר ֲעלּו"עם ההוראה:  מה נשלחו אנשים שבילב .11  ?"ֵעץ וֲַׂהֵבאתֶּ

 בית ה'ות את בנבשביל ל. א

 צריח בית אלאת  וףשרלבשביל . ב

 סוכות תובנלבשביל . ג

 ת מקום לבני הנביאיםובנלבשביל . ד

 

 

 (נכונה תשובה לכל נקודות שתי) ך"בתנ אבנים על שאלות –" ֲאָבִנים ִלְקטּו" - 'ב חלק

 

 ? ________________________"ֲאָבנִים ִלְקטּו" :מי הורה .11

 

יהָ  וְנָָטה" .12 ו ָעלֶּ ֹׁהּו קַׂ ֹׁהּו וְַאְבנֵי ת  ___________  ?נאמרו הדברים . על מי"ב

 

ן"יתה יהעל פי הכתוב בהם שמקומות  ארבעה ומנ .16-13 בֶּ   ?"ְגדֹוָלה אֶּ

 

___________       ___________        ____________     ______________ 

 

ע ַאְבנֵי לֹו נְֶּהְפכּו ________לְ " -יתן ינאמר על הלוו - ימוהשל. 17  "ָקלַׂ

    

 

ןבדברי מי מוזכרת . 18 בֶּ  ? ___________יְִשָרֵאל" "אֶּ

 

ן" מה נשקל. 19 בֶּ ך ְבאֶּ לֶּ מֶּ   ? ___________"הַׂ

 

ן ָזָהב "ִככַׂרמשקלו של מה היה . 21 בֶּ  ? ___________יְָקָרה" וְאֶּ

 

ןב ישב. מי 21 בֶּ  _______________________ '?ָהָאזֶּל "אֶּ

 

ת בזמן הגאולה. מה ישים ה' 22 חַׂ  ָהֲאָבנִים"? ____________________ "תַׂ

 

 פעלים ייחודיים - 'ג חלק

 מהשורש המופיע.  בהטיה כלשהי כתבו את שמות האנשים שעליהם או בדבריהם מוזכר פועל

 .חשב תשובה אחתיי אותו אדם ימפפועל שנאמר  שלאו  שאזכור כפול של שור

 על פי השורות המיועדות לכך.  תםשהתבקשמ אין לענות יותר תשובות

 

 אמת.  שוופירשורש אמ"נ ה .23

 ? _____________"הי אמתואל", כלומר "אֹלֵהי ָאֵמן"מי כינה את ה' בשם 

 

 

 



)או קבוצות אנשים( שהשתיקו אנשים אחרים  שונים שלושה אנשיםאת שמותיהם של כתבו . 26-24

 .ואמרו להם "הס" או "הסו"

 

______________        __________        __________________  

 

 

דְ על מי נאמר ". 28-27         ______________"?וַׂיִחַׂ

ֵדהּו ְבִשְמָחהועל מי "  _______________"?ְתחַׂ

 

 

 ו להכות.פירושהל"מ שורש ה. 31-29

 

ְלמּות: מיליםבשימוש נעשה  מקרה איזהב  ________________ֲעֵמִלים"?   "הַׂ

 

 ___________?יָיִן" "ֲהלּוֵמימי מכונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דתיים תשע"ד-החידון הארצי בכתב לבתי הספר הממלכתיים -תשובון

 ציטוט תשובה שאלה

ת וַׂיֵָבא יהושע. א 1 ֲֹׁהנִים-ָכל-אֶּ כ ֵמא, יְהּוָדה ֵמָעֵרי, הַׂ ת וַׂיְטַׂ ָבמֹות-אֶּ ר הַׂ  ָשָמה-ִקְטרּו ֲאשֶּ

ֲֹׁהנִים כ ע, הַׂ ד ִמגֶּבַׂ ע ְבֵאר-עַׂ ץ; ָשבַׂ ת וְנָתַׂ ְשָעִרים ָבמֹות-אֶּ ר, הַׂ ח-ֲאשֶּ תַׂ ר פֶּ עַׂ  שַׂ

ר יְהֹוֻשעַׂ  ר, ָהִעיר-שַׂ ל-ֲאשֶּ ֹׁאול-עַׂ ר, ִאיש ְשמ עַׂ  כג, ח( פרק ב מלכים) ְבשַׂ

ֹׁאְמרּו, ְפִלְשִתים ָשֵרי ָעָליו וַׂיְִקְצפּו -דוד בלעם.ד 2 ת ָהֵשב ְפִלְשִתים ָשֵרי לֹו וַׂי  ָהִאיש-אֶּ

ֹׁב ל וְיָש ר ְמקֹומֹו-אֶּ ְדתֹו ֲאשֶּ ִמְלָחָמה ִעָמנּו יֵֵרד-וְֹלא, ָשם ִהְפקַׂ  ָלנּו-יְִהיֶּה-וְֹלא, בַׂ

ִמְלָחָמה ְלָשָטן  )שמואל א' כט, ד( בַׂ

ר -בני צרויה ֹׁאמֶּ ה, ָדוִד וַׂי יֹום ִלי-ִתְהיּו-ִכי--ְצרּויָה ְבנֵי וְָלכֶּם ִלי-מַׂ ; ְלָשָטן, הַׂ

יֹום ת, הַׂ ְעִתי ֲהלֹוא ִכי--ְביְִשָרֵאל ִאיש יּומַׂ יֹום ִכי, יָדַׂ ְך-ֲאנִי הַׂ לֶּ ל מֶּ  .יְִשָרֵאל-עַׂ

 )שמואל ב' יט, כג(

ם -הדד ֹׁה ָשָטן יְהוָה וַׂיָקֶּ ד ֵאת, ִלְשֹלמ ִֹׁמי ֲהדַׂ ע:  ָהֲאד ְך ִמזֶּרַׂ לֶּ מֶּ ֱאדֹום, הּוא הַׂ  .בֶּ

 )מלכים א' יא, יד(

ר -בלעם ְך וַׂיְִתיֵַׂצב, הּוא הֹוֵלְך-ִכי, ֱאֹלִהים ַאף-וַׂיִחַׂ ְלאַׂ ְך 'ה מַׂ רֶּ דֶּ ; לֹו ְלָשָטן, בַׂ

ֵֹׁכב וְהּוא ל ר ֹׁנֹו-עַׂ  )במדבר כב, כב( .ִעמֹו נְָעָריו ּוְשנֵי, ֲאת

כַׂת, שֹוט, ְצָבאֹות יְהוָה ָעָליו וְעֹוֵרר ב. ישעיהו 3 ֵטהּו; עֹוֵרב ְבצּור, ִמְדיָן ְכמַׂ ל, ּומַׂ יָם-עַׂ , הַׂ

ְך, ּונְָשאֹו רֶּ  )ישעיה י, כו( ִמְצָריִם ְבדֶּ

ֹׁה חסד בן. ד 4 ל, נִָצִבים ָעָשר-ְשנֵים וְִלְשֹלמ ת וְִכְלְכלּו, יְִשָרֵאל-ָכל-עַׂ ְך-אֶּ לֶּ מֶּ ת, הַׂ :  ֵביתֹו-וְאֶּ

ש ֹׁדֶּ ָשנָה ח ל יְִהיֶּה בַׂ ָחד) אחד-עַׂ ְלֵכל(, ָהאֶּ ה .ְלכַׂ ן, ְשמֹוָתם וְֵאלֶּ ר חּור-בֶּ  ְבהַׂ

ְפָריִם ן. אֶּ ר-בֶּ קֶּ ץ דֶּ ְלִבים ְבָמקַׂ עַׂ ש ּוֵבית, ּוְבשַׂ ן. ָחנָן ֵבית, וְֵאילֹון; ָשמֶּ ד-בֶּ סֶּ , חֶּ

ֹׁה לֹו; ָבֲאֻרבֹות ֹׁכ ץ-וְָכל, ש רֶּ ר אֶּ  י(-)מלכים א ד, ז. ֵחפֶּ

החוסר . ג 5

 במים

ֹׁאּו א ר ָהֵעָדה-ָכל יְִשָרֵאל-ְבנֵי וַׂיָב ש, ִצן-ִמְדבַׂ ֹׁדֶּ ח ב, ָהִראשֹון בַׂ ; ְבָקֵדש, ָהָעם וַׂיֵשֶּ

יִם ָהיָה-וְֹלא .ָשם וִַׂתָקֵבר, ִמְריָם ָשם וַָׂתָמת ל, וַׂיִָקֲהלּו; ָלֵעָדה, מַׂ ה-עַׂ ֹׁשֶּ ל מ -וְעַׂ

ֹׁן ב.   ַאֲהר ה-ִעם, ָהָעם וַׂיָרֶּ ֹׁשֶּ ֹׁאְמרּו; מ ֹׁר וַׂי  .יְהוָה ִלְפנֵי ַאֵחינּו ִבְגוַׂע ָגוְַׂענּו וְלּו, ֵלאמ

 ב(-)במדבר כ, א

ִֹׁרי, לֹוָטן-ְבנֵי וַׂיְִהיּו הימם. ב 6  )בראשית לו, כב( .ִתְמנָע, לֹוָטן וֲַׂאחֹות; וְֵהיָמם ח

תפילת . ג 7

 יהושפט

ֹׁד ל, יְהֹוָשָפט וַׂיֲַׂעמ ִם יְהּוָדה ִבְקהַׂ ָחֵצר, ִלְפנֵי:  יְהוָה ְבֵבית--וִירּוָשלַׂ ֲחָדָשה הֶּ . הַׂ

ר ֹׁאמַׂ ֵֹׁתינּו ֱאֹלֵהי יְהוָה, וַׂי ָתה ֲהֹלא ֲאב יִם ֱאֹלִהים הּוא-אַׂ ָשמַׂ ָתה, בַׂ ֹׁל, מֹוֵשל וְאַׂ  ְבכ

ְמְלכֹות גֹויִם מַׂ ֹׁחַׂ  ּוְביְָדָך; הַׂ ָתה ֲהֹלא ְלִהְתיֵַׂצב ִעְמָך וְֵאין, ּוְגבּוָרה כ , ֱאֹלֵהינּו אַׂ

ְשתָ  ת הֹורַׂ ְֹׁשֵבי-אֶּ ץ י ֹׁאת ָהָארֶּ ז ְמָך, ִמִלְפנֵי, הַׂ ע, וִַׂתְתנָּה; יְִשָרֵאל עַׂ  ַאְבָרָהם ְלזֶּרַׂ

ְבָך ֹׁהַׂ ֹׁר ְלִשְמָך, ִמְקָדש ָבּה ְלָך וַׂיְִבנּו; ָבּה-וַׂיְֵשבּו. ְלעֹוָלם--א )דברי הימים  .ֵלאמ

 ב, כ, ה(

שריה בן . ד 8

 תנחומת

ֲחיִָלים ָשֵרי-ָכל וַׂיְִשְמעּו ְך ִהְפִקיד-ִכי, וְָהֲאנִָשים ֵהָמה הַׂ לֶּ ל-מֶּ ת ָבבֶּ ְליָהּו-אֶּ , ְגדַׂ

ֹׁאּו ל וַׂיָב ְליָהּו-אֶּ ִמְצָפה, ְגדַׂ ן וְיְִשָמֵעאל; הַׂ נְיָה-בֶּ ן וְיֹוָחנָן נְתַׂ ן ּוְשָריָה ָקֵרחַׂ -בֶּ -בֶּ

ת נְֻחמֶּ ָֹׁפִתי תַׂ נְט ֲַׂאזַׂנְיָהּו, הַׂ ן וְי ֲעָכִתי-בֶּ מַׂ ם, ֵהָמה--הַׂ ע. וְַאנְֵשיהֶּ ם וַׂיִָשבַׂ  ָלהֶּ

ְליָהּו ם, ְגדַׂ ר, ּוְלַאנְֵשיהֶּ ֹׁאמֶּ ם וַׂי ְבֵדי ְראּוִתי-ַאל, ָלהֶּ כְַׂשִדים ֵמעַׂ ץ ְשבּו:  הַׂ , ָבָארֶּ

ת וְִעְבדּו ְך-אֶּ לֶּ ל מֶּ ב--ָבבֶּ  )מלכים ב כה, כג(.  ָלכֶּם וְיִטַׂ



"הגבר . ד 9

אשר יבטח 

 בה'"

ר ָברּוְך גֶּבֶּ ר, הַׂ ח ֲאשֶּ יהוָה יְִבטַׂ חֹו, יְהוָה וְָהיָה; בַׂ ל ָשתּול ְכֵעץ וְָהיָה. ִמְבטַׂ -עַׂ

יִם ל, מַׂ ל-וְעַׂ ח יּובַׂ לַׂ ה) ירא וְֹלא, ָשָרָשיו יְשַׂ ֹׁא-ִכי( יְִראֶּ ֹׁם יָב ֲענָן ָעֵלהּו וְָהיָה, ח ; רַׂ

ת ּוִבְשנַׂת ֹׁרֶּ צ ִרי ֵמֲעשֹות יִָמיש וְֹלא, יְִדָאג ֹלא בַׂ  ח(-)ירמיה יז, ז פֶּ

בניית בית . א 11

 ה'

ם ָהָהר ֲעלּו ָביִת ּוְבנּו, ֵעץ וֲַׂהֵבאתֶּ ְרצֶּה; הַׂ ָכְבָדה) ואכבד בֹו-וְאֶּ ר(, וְאֶּ  יְהוָה ָאמַׂ

 )חגי א, ח(

יִת יעקב 11 בַׂ ֹׁתֹו, וְהַׂ ן--ְבִהָבנ בֶּ ָסע ְשֵלָמה-אֶּ ָקבֹות; נְִבנָה, מַׂ גְַׂרזֶּן ּומַׂ ְרזֶּל ְכִלי-ָכל וְהַׂ -ֹלא, בַׂ

ע יִת נְִשמַׂ בַׂ ֹׁתו בַׂ  )מלכים א ו, ז( ְבִהָבנ

ארץ אדום  12

)יתקבל גם 

 בצרה(

ב רֶּ יהוָה חֶּ ְשנָה, ָדם ָמְלָאה לַׂ ב ֻהדַׂ ם, ֵמֵחלֶּ תּוִדים ָכִרים ִמדַׂ ב, וְעַׂ  ִכְליֹות ֵמֵחלֶּ

יהוָה זֶּבַׂח ִכי:  ֵאיִלים בַׂח, ְבָבְצָרה לַׂ ץ ָגדֹול וְטֶּ רֶּ , ִעָמם ְרֵאִמים וְיְָרדּו. ֱאדֹום ְבאֶּ

ִביִרים-ִעם ּוָפִרים ב וֲַׂעָפָרם, ִמָדם ַאְרָצם וְִרּוְָתה; אַׂ , נָָקם יֹום ִכי. יְֻדָשן ֵמֵחלֶּ

יהוָה ְפכּו. ִציֹון ְלִריב, ִשלּוִמים ְשנַׂת--לַׂ יהָ  וְנֶּהֶּ ת נְָחלֶּ ; ְלָגְפִרית וֲַׂעָפָרּה, ְלזֶּפֶּ

ת, ַאְרָצּה וְָהיְָתה ֵֹׁעָרה ְלזֶּפֶּ יְָלה. ב ה ְלעֹוָלם, ִתְכבֶּה ֹלא וְיֹוָמם לַׂ  ִמדֹור; ֲעָשנָּה יֲַׂעלֶּ

ֱחָרב, ָלדֹור ֵֹׁבר ֵאין ,נְָצִחים ְלנֵצַׂח--תֶּ ֵֹׁרב וְיַׂנְשֹוף, וְִקפֹוד ָקַאת וִיֵרשּוהָ . ָבּה ע  וְע

יהָ  וְנָָטה; ָבּה-יְִשְכנּו ו ָעלֶּ ֹׁהּו-קַׂ ֹׁהּו-וְַאְבנֵי, ת  יא(-)ישעיה לד, ו ב
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 שכם. 1

 בית שמש . 2

 וןגבע. 3

. הבאר 4

  בחרן

 

יתקבל גם: 

איילון / בית 

 חורון / גבעון

 

ֹׁף -שכם  ת יְהֹוֻשעַׂ  וַׂיֱֶּאס  יְִשָרֵאל ְלִזְקנֵי וַׂיְִקָרא; ְשכֶָּמה, יְִשָרֵאל ִשְבֵטי-ָכל-אֶּ

ְֹׁפָטיו, ּוְלָראָשיו ְֹׁטָריו ּוְלש ֹׁב ָהֱאֹלִהים ]...[ ִלְפנֵי, וַׂיְִתיְַׂצבּו, ּוְלש ת יְהֹוֻשעַׂ  וַׂיְִכת -אֶּ

ְדָבִרים ה הַׂ ר, ָהֵאלֶּ ת ְבֵספֶּ ח; ֱאֹלִהים תֹורַׂ ןאֶּ , וַׂיִקַׂ הָ , ְגדֹוָלה בֶּ ת, ָשם וַׂיְִקימֶּ חַׂ  תַׂ

ָלה ר ָהאַׂ ש ֲאשֶּ  כו(-)יהושע כד, א.  יְהוָה ְבִמְקדַׂ

ל ָבָאה וְָהֲעָגָלה - בית שמש ִשְמִשי-ֵבית יְהֹוֻשעַׂ  ְשֵדה-אֶּ ֹׁד, הַׂ ֲעמ , וְָשם, ָשם וַׂתַׂ

ן בֶּ ְקעּו; ְגדֹוָלה אֶּ ת, וַׂיְבַׂ ת, ָהֲעָגָלה ֲעֵצי-אֶּ ָפרֹות-וְאֶּ ֱעלּו, הַׂ ָֹׁלה הֶּ יהוָה )שמואל  ע לַׂ

 יד(א ו, 

ן-ִעם, ֵהם -גבעון בֶּ ְגדֹוָלה ָהאֶּ ר הַׂ ם ָבא, וֲַׂעָמָשא, ְבִגְבעֹון ֲאשֶּ  ָחגּור וְיֹוָאב; ִלְפנֵיהֶּ

ב ֲחגֹור וְָעָלו, ְלֻבשֹו ִמדֹו רֶּ ת חֶּ דֶּ ל ְמֻצמֶּ ְעָרּה ָמְתנָיו-עַׂ ֹׁל, יָָצא וְהּוא, ְבתַׂ  וִַׂתפ

 )שמואל ב' כ, ח(

ה ְבֵאר וְִהנֵה וַׂיְַׂרא -הבאר בחרן  ָשדֶּ ְדֵרי ְשֹלָשה ָשם-וְִהנֵה בַׂ ֹׁאן-עֶּ ְֹׁבִצים צ  ר

יהָ  ְבֵאר-ִמן ִכי ָעלֶּ ִהוא הַׂ ן ָהֲעָדִרים יְַׂשקּו הַׂ בֶּ ָֹׁלה וְָהאֶּ ל ְגד ְבֵאר ִפי-עַׂ )בראשית  .הַׂ

 כט, ב(

 

יֹום וַׂיַׂכּו  -אילון הּוא בַׂ ְפִלְשִתים, הַׂ יָֹלנָה, ִמִמְכָמש, בַׂ ף; אַׂ ֹׁד, ָהָעם וַׂיָעַׂ  ...ְמא

ֹׁר ְלָשאּול וַׂיִַׂגידּו ִֹׁטאים ָהָעם ִהנֵה, ֵלאמ יהוָה ח ֹׁל לַׂ ֱאכ ל לֶּ ָדם-עַׂ ר; הַׂ ֹׁאמֶּ ם וַׂי , ְבגְַׂדתֶּ

ֹׁלּו י-ג יֹום ֵאלַׂ ן הַׂ בֶּ  לג(-לאשמואל א יד, )   ְגדֹוָלה אֶּ

ד ֵהם, יְִשָרֵאל ִמְפנֵי ְבנָֻסם וַׂיְִהי - / גבעון איילון / בית חורון ֹׁן-ֵבית ְבמֹורַׂ  חֹור

ם ִהְשִליְך וַׂיהוָה ֹׁלֹות ֲאָבנִים ֲעֵליהֶּ יִם-ִמן ְגד ָשמַׂ ד הַׂ ִבים:  וַׂיָֻמתּו--ֲעֵזָקה-עַׂ , רַׂ

ר ָבָרד ְבַאְבנֵי ֵמתּו-ֲאשֶּ ר, הַׂ ב, יְִשָרֵאל ְבנֵי ָהְרגּו ֵמֲאשֶּ ָחרֶּ  ושע י, יא()יה בֶּ

נּו-ֹלא קש 17 ן יְַׂבִריחֶּ ת-בֶּ ש  ָקשֶּ ע-ַאְבנֵי לֹו-נְֶּהְפכּו, ְלקַׂ  )איוב מא, כ( ָקלַׂ

ב יעקב 18 ְשתֹו ְבֵאיָתן וֵַׂתשֶּ ֹׁזּו, קַׂ ֵֹׁעי וַׂיָפ ֹׁב ֲאִביר ִמיֵדי; יָָדיו ְזר ה ִמָשם, יֲַׂעק ֹׁעֶּ ן ר בֶּ  אֶּ

 )בראשית מט, כד( .יְִשָרֵאל

ת, ּוְבגְַׂלחֹושערו של  19 ֹׁאשֹו-אֶּ יִָמים יִָמים ִמֵקץ וְָהיָה, ר ר לַׂ ; וְִגְלחֹו ָעָליו ָכֵבד-ִכי, יְגֵַׂלחַׂ  ֲאשֶּ



ל אבשלום ת וְָשקַׂ ר-אֶּ ֹׁאשֹו ְשעַׂ יִם, ר ן ְשָקִלים ָמאתַׂ בֶּ ך ְבאֶּ לֶּ מֶּ  )שמואל ב יד, כו( הַׂ

עטרת מלכם  21

 עמוןשל 

ֹׁף ת ָדוִד וַׂיֱֶּאס ְך, ָהָעם-ָכל-אֶּ ָבָתה וַׂיֵלֶּ ם; רַׂ ח. וַׂיְִלְכָדּה, ָבּה וַׂיִָלחֶּ ת וַׂיִקַׂ ת-אֶּ רֶּ -ֲעטֶּ

ְלָכם ל מַׂ ֹׁאשֹו ֵמעַׂ ן, ָזָהב ִככַׂר ּוִמְשָקָלּה ר בֶּ ל, וְַׂתִהי, יְָקָרה וְאֶּ ֹׁאש-עַׂ ל; ָדוִד ר  ּוְשלַׂ

ְרֵבה, הֹוִציא ָהִעיר ֹׁד הַׂ  ל(-)שמואל ב יב, כט .ְמא

ף דוד 21 ְשִביעַׂ  יְהֹונָָתן וַׂיֹוסֶּ ת ְלהַׂ ֹׁתֹו ְבַאֲהָבתֹו, ָדוִד-אֶּ ת-ִכי:  א ר, נְַׂפשֹו ַאֲהבַׂ ֹׁאמֶּ -ֲאֵהבֹו וַׂי

ש ָמָחר, יְהֹונָָתן לֹו ֹׁדֶּ ְדתָ ; ח ָך  יִָפֵקד ִכי, וְנְִפקַׂ ְשתָ  מֹוָשבֶּ ֹׁד ֵתֵרד, וְִשלַׂ  ּוָבאתָ , ְמא

ל ָמקֹום-אֶּ ר, הַׂ ְרתָ -ֲאשֶּ ה ְביֹום ָשם נְִסתַׂ ֲעשֶּ מַׂ ְבתָ ; הַׂ ן ֵאצֶּל, וְיָשַׂ בֶּ  .ָהָאזֶּל ָהאֶּ

 יט(-)שמואל א כ, יז

ת ברזל 22 חַׂ ת תַׂ ֹׁשֶּ נְח ת, זָָהב ָאִביא הַׂ חַׂ ְרזֶּל וְתַׂ בַׂ ף ָאִביא הַׂ ת, כֶּסֶּ חַׂ ת ָהֵעִצים וְתַׂ ֹׁשֶּ , נְח

ת חַׂ ְרזֶּל ָהֲאָבנִים וְתַׂ ְמִתי; בַׂ יְִך, ָשלֹום ְפֻקָדֵתְך וְשַׂ ְֹׁגשַׂ  )ישעיה ס, יז( .ְצָדָקה וְנ

ר ישעיה 23 ִמְתָבֵרְך ֲאשֶּ ץ הַׂ נְִשָבע, ָאֵמן ֵבאֹלֵהי יְִתָבֵרְך, ָבָארֶּ ץ וְהַׂ ע, ָבָארֶּ  ֵבאֹלֵהי יִָשבַׂ

ָצרֹות, נְִשְכחּו ִכי:  ָאֵמן ֹׁנֹות הַׂ  )ישעיה סה, טז(  ֵמֵעינָי, נְִסְתרּו וְִכי, ָהִראש
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 הלויים. 1

, נחמיה בימי

, עגלון.2

 האיש/עמוס.3

 שמוציא

 מן עצמים

  הבית

 

יתקבל גם: 

)נקודה  כלב

 אחת(

ְלוִיִם - הלוויים בימי נחמיה ְחִשים וְהַׂ ֹׁר, ָהָעם-ְלָכל מַׂ סּו ֵלאמ יֹום ִכי--הַׂ ֹׁש, הַׂ ; ָקד

 )נחמיה ח, יא( .ֵתָעֵצבּו-וְַאל

ת וַׂיְַׂקֵרב -עגלון  ִמנְָחה-אֶּ ְגלֹון הַׂ ְך ְלעֶּ לֶּ ְגלֹון מֹוָאב מֶּ ֹׁד ָבִריא ִאיש וְעֶּ  וַׂיְִהי.  ְמא

ר ְקִריב ִכָלה כֲַׂאשֶּ ת ְלהַׂ ִמנְָחה-אֶּ ח הַׂ לַׂ ת וַׂיְשַׂ ְֹׁשֵאי ָהָעם-אֶּ ִמנְָחה נ  ָשב וְהּוא.  הַׂ

ְפִסיִלים-ִמן ר הַׂ ת ֲאשֶּ ִגְלָגל-אֶּ ר הַׂ ֹׁאמֶּ ר וַׂי ר-ְדבַׂ יָך ִלי ֵסתֶּ ְך ֵאלֶּ לֶּ מֶּ ר הַׂ ֹׁאמֶּ  ָהס וַׂי

ְֹׁמִדים-ָכל יוֵמָעלָ  וַׂיְֵצאּו  יט(-ָעָליו )שופטים ג, יז ָהע

יִת-ִמן ֲעָצִמים ְלהֹוִציא ּוְמָסְרפֹו דֹודֹו ּונְָשאֹו - עמוס בַׂ ר הַׂ ר וְָאמַׂ ֲאשֶּ  ְביְַׂרְכֵתי לַׂ

יִת בַׂ עֹוד הַׂ ר ִעָמְך הַׂ ס וְָאמַׂ ר ָאפֶּ ְזִכיר ֹלא ִכי ָהס וְָאמַׂ  יְהוָה )עמוס ו, י( ְבֵשם ְלהַׂ

 

ס - כלב ת ָכֵלב וַׂיַׂהַׂ ל ָהָעם-אֶּ ה-אֶּ ֹׁשֶּ ר מ ֹׁאמֶּ ה ָעֹלה וַׂי ְשנּו נֲַׂעלֶּ ָֹׁתּה וְיָרַׂ  יָכֹול-ִכי א

ל  )במדבר יג, ל(.  ָלּה נּוכַׂ
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יתרו, המלך 

 בתהלים

דְ  ל--יְִתרֹו וַׂיִחַׂ טֹוָבה-ָכל עַׂ ר, הַׂ ר ְליְִשָרֵאל יְהוָה ָעָשה-ֲאשֶּ  ִמיַׂד, ִהִצילֹו ֲאשֶּ

 )שמות יח, ט( .ִמְצָריִם

ד ְבָרכֹות ְתִשיֵתהּו-ִכי ֵדהּו ָלעַׂ ת ְבִשְמָחה ְתחַׂ  )תהלים כא, ז( ָפנֶּיָך-אֶּ

יֵָתד יָָדּה הכאת סיסרא 29 ְחנָה לַׂ ְלמּות וִיִמינָּה ִתְשלַׂ ֹׁאשֹו ָמֲחָקה ִסיְסָרא וְָהְלָמה  ֲעֵמִלים ְלהַׂ  ר

ָקתֹו וְָחְלָפה ּוָמֲחָצה  )שופטים ה( רַׂ

 אנשי 31

אפרים/שכורי 

 אפרים

ת, הֹוי רֶּ ֵֹׁרי ֵגאּות ֲעטֶּ יִם ִשכ ְפרַׂ ֵֹׁבל וְִציץ, אֶּ ר--ִתְפַאְרתֹו ְצִבי, נ ל ֲאשֶּ ֹׁאש-עַׂ -ֵגיא ר

 )ישעיה כח, א( יָיִן ֲהלּוֵמי, ְשָמנִים

 

 


