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 ההחידון המחוזי תשע"

 תקנון החידון וסדריו

 שלבי החידון

 מבחן מיון בכתב. .א

 חידון פומבי. .ב

 

 א.  מבחן המיון בכתב

 , לפני החידון הפומבי.ה"התשע בשבט ח"כ, 11.2.2.11 בהמבחן יתקיים  .1

. הנקודות שיצטברו בשלב זה ייזקפו לזכותם של נקודות .1עד במבחן מוקדם זה ניתן לצבור  .2

 .בחידון הפומביהנבחנים 

 

 ב.  החידון הפומבי

 בחידון זה שלושה שלבים. .1

 הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר במבחן המיון.  11עד משתתפים בו  .2

 הנקודות שצברו הנבחנים במבחן המיון ייזקפו לזכותם בשלב זה. .3

מתמודדים. לכל  4-סרטונים. לאחר כל סרטון יוצגו שאלות ל 4: בשלב זה יוצגו שלב א .4

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

נקודות. עם סיום  11-נקודות. תשובה מלאה על שני החלקים תזכה אותם ב 8-המתמודד/ת ב

 מחזור השאלות הזה, ֵירדו כל המתמודדים מן הבמה.

אלה שצברו את מספר הנקודות  –מתמודדים  1עד  : משחק מחשב. בשלב זה ישתתפושלב ב .1

משבצות לבחירה. כל משבצת  .1הגדול ביותר. לפני המתמודדים יוצג משחק מחשב ובו 

 מסמלת נושא מסוים, שייחשף רק לאחר שהמשבצת נבחרה. 

. כל תשובה נכונה שניות .1שאלות במשך   4המתמודדים יבחרו באקראי משבצת, וישיבו על  .1

 נקודות. .2-השאלות יזכו ב 4ונות על כל נקודות. תשובות נכ 1-תזכה ב

אלה שזכו  –מתמודדים  4עד בתום שלב זה ֵירדו המתמודדים מן הבמה. לשלב הבא יעלו  .1

 בניקוד הגבוה ביותר.

 זהות בכתב.  שאלות 1: שלב השאלה הזהה. בשלב זה ִייָשֲאלּו המתמודדים שלב ג .8

. כל תשובה נכונה תזכה את ותלכל היותר להשיב על השאל דקות 2למתמודדים יהיו  .9

 נקודות.  14-נקודות. תשובות נכונות על כל שבע השאלות יַזּכּו ב 2-המתמודד/ת ב

וכר/תוכר כחתן/כלת החידון המחוזי בניקוד הגבוה ביותר, י /שתזכהשִיְזּכה /תהמתמודד ..1

 לשלב הארצי.  /תעלהעלהוי

ת בעל פה למתמודדים, עד אם יותר משני מתמודדים ישיגו ניקוד זהה, יציג המנחה שאלו .11

כנציג/ה שיעלה/תעלה לחידון הארצי  אחד/אחת בלבדסופית של מתמודד/ת  שתושג הכרעה

 . דתי-של המחוז לחידון הממלכתי ולחידון הממלכתי יחיד/ה
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 סדר הצגת השאלות לנבחנים

א"ב של שמות משפחותיהם. על השולחן, ליד כל נבחן, -הנבחנים ֵישבו על הבמה לפי סדר ה .1

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

 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.

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

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

ענה הנבחן תשובה חלקית, ייוועץ היושב ראש בחבריו השופטים ויכריז את מספר הנקודות  .1

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

ליד שם  .היושב ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט יירשם  לא ענה הנבחן על השאלה, יכריז .1

 הנבחן.

 

 חבר השופטים

 חבר השופטים מורכב מהיושב ראש, ולצדו שני שופטים או ארבעה שופטים. .1

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

 מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.

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

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

 רשאי לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.

 היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת המחוז והסגנים. .1

 ופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד )בין שלב לשלב(.חבר הש .1

 לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים. .1

ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער, תשמש סמכות עליונה לפסיקות  .8

 סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

 

 תפקיד המנחה

 מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש. .1

 מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה. .2

 מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות. .3

 קורא את השאלות. .4

 מכריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה. .1

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

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

בתום החידון יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה, ויוענקו להם תעודות  .1

 השתתפות בחידון וספר תנ"ך.

 בעל הניקוד הגבוה ביותר יוכתר/תוכתר כחתן/כלת התנ"ך המחוזי/ת.  .2

של  או כלה והחתן במחוז; של החידון הממלכתי או כלה החתן /תעלהלחידון הארצי יעלה .3

במקרה של ניקוד זהה למקום הראשון, ִייָשֲאלּו שני הנבחנים  .במחוז דתי-החידון הממלכתי

 עד להכרעה ביניהם.שאלות נוספות, 

במחוז אחד בלבד  וזוכה ,מהחידון הממלכתי/ת בלבד במחוז בסופו של החידון יוכרז זוכה אחד .4

 בניסן' ד, 24.3.2.11והם ייצגו את המחוז בחידון הארצי שיתקיים ב  דתי-מהחידון הממלכתי

 באשקלון.  ה"התשע

 לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימה ופרסים. .1
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 הממלכתייםלבתי הספר בכתב המחוזי חידון ה
 

 ___________________: __________התלמיד/ה שם

 _______________________בית הספר: ______שם 

 _כיתה: ________________ה

 דקות 54זמן הבחינה: 
 

 ניקוד: _____
 

 נקודות .1במבחן מוקדם זה ניתן לצבור עד 

 

 :חומר הלימוד לחידון

 נ-בראשית: פרקים יב
 לד-כד, לא-שמות: פרקים א
 כה, כז, לב-יז, כ-במדבר: פרקים י
 כד-יא, יד, כב-יהושע: פרקים א

 שופטים: כל הספר
 רות: כל הספר

 שמואל א: כל הספר
 שמואל ב: כל הספר

 כל הספר מלכים א:
 מלכים ב: כל הספר

 יונה: כל הספר
 

 
 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  52לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר.את בעיגול הקיפו 

 

 בהצלחה!
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ְדַבק נְַפׁשֹו. "1 ת ]...[ וַתִּ ר ַעל וַיֱֶּאַהב אֶּ ב ַהנֲַערָ  ַהנֲַעָר וַיְַדבֵּ  ". אהבתו של מי מתוארת כך? לֵּ

 א. של יצחק

 ב. של יעקב

 ג. של שכם 

 ד. של בועז

 

. החלוצים הציונים היו האנשים הראשונים שעלו לארץ ישראל כדי ליישבה. גם בתנ"ך אנו מוצאים 2

ְפנֵּי  נְַחנּו"חלוצים:  ים לִּ ץ ְכנַָען ה'נֲַעבֹר ֲחלּוצִּ רֶּ  ". מיהם החלוצים שעליהם מדובר?אֶּ

 א. בני גד ובני ראובן 

 שרי שומרון, הזקנים והאומנים את אחאבב. 

 ג. המעפילים

 אנשי שבט אפריםד. 

 

 . מדוע חששו אהרון ובני ישראל לגשת למשה לאחר שירד מהר סיני? 3

 א. בגלל כעסו על עגל הזהב

 ב. מכיוון שעור פניו קרן 

 דינו מוות –ג. מכיוון שמי שנוגע בהר 

 בקדושה ד. מכיוון שלא היו

 

אמֹר ַמה. קבוצת אנשים הביעו חשש: "5 ל ולה' ָלכֶּם ָמָחר יֹאְמרּו ְבנֵּיכֶּם ְלָבנֵּינּו לֵּ י יְִּשָראֵּ ". מה הם ֱאֹלהֵּ

תעשו כדי להנציח את הקשר שלהם עם ה': " ינּו ַלֲעבֹד אֶּ ינּו ַאֲחרֵּ ין דֹרֹותֵּ ינֵּיכֶּם ּובֵּ ינֵּינּו ּובֵּ ד הּוא בֵּ  כִּי עֵּ

 "?ְלָפנָיו ה'ֲעבַֹדת 

 א. יצרו עגל זהב

 ב. קבעו חג

 ג. בנו מזבח

 ד. ייצרו אפוד

 

ל. "4 ְך ְביְִּשָראֵּ לֶּ ין מֶּ ם אֵּ ים ָההֵּ ה ַביָמִּ ינָיו יֲַעשֶּ יׁש ַהיָָׁשר ְבעֵּ ". איזה מהסיפורים הבאים מסתיימים אִּ

 באמירה זו? 

 א. סיפור חטיפתן של בנות שילה על ידי בני בנימין  

 ב. סיפור נישואיו של שמשון לאישה פלשתית

 ג. סיפור רציחתם של בני אפרים בידי אנשי הגלעד

 ד. הסיפור על אבימלך שרצח את אחיו
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יׁש ָמצֹוק וְָכל ָכל. סביבו התקבצו "6 ר אִּ יׁש ֲאׁשֶּ א וְָכל אִּ יׁש ַמר לֹו נֹׁשֶּ ׁש אִּ  ". מי האיש? נֶּפֶּ

 א. דוד 

 ב. יפתח

ןג.  לְ  ְרזֹון בֶּ  יָָדעאֶּ

 ד. אבימלך

 

 . מה היה תפקידו של אליעם בן אחיתופל? 7

 א. הוא היה שליחו של אחיתופל

 ב. הוא היה מגיבורי דוד 

 ג. הוא היה שליחו של דוד

 ד. הוא היה מלוחמיו של אבשלום

 

י. בתקופתם של אילו מלכים מסופר ש: "8 צִּ ל ַלחֵּ ק ָהָעם יְִּשָראֵּ ", כלומר חצי עם המליך מלך אחד, יֵָּחלֵּ

 וחצי עם המליך מלך אחר? 

 א. בתקופתם של דוד ואבשלום

 בשת-ואישב. בתקופתם של דוד 

 ג. בתקופת של רחבעם וירבעם

 ד. בתקופת של תבני בן גינת ועמרי 

 

ינֵּי . הכתוב מחמיא לירבעם בן יהואש אף על פי שככל מלכי ישראל הוא עשה "9 איזה  ה'". עלָהַרע ְבעֵּ

 "? ְגבּוָרתֹומעשה של ירבעם בן יהואש נאמר "

 א. על ייסוד ערים חדשות בתחום הממלכה

 ב. על כיבוש ערים מחדש 

 ג. על שחרור שבויים שנשבו במלחמה נגד ארם

 אל ולגלגל-ד. על בניית חומה מסביב לבית

 

 ". מי שנזף בו ביקש ממנו גם...ְלָך נְִּרָדם ַמה. אדם נרדם וננזף: "11

 א. לאכול עוגת רצפים

 ב. להעלות אש במזבח

 ג. להקים מצבה

 ד. לקרוא לאלוהיו  
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יׁש כִּי. "11 ם כִּי ֹלא יְִּׁשקֹט ָהאִּ " שאותו יעשה האיש כדי לסיים את ַהָדָברמהו " ."כִָּלה ַהָדָבר ַהיֹום אִּ

 העניין שבו טיפל? 

 יברך על הזבח בבמהא. 

 תחת טובהיחסל את מי שהשיב לו רעה ב. 

 ג. יגאל נחלה ואישה 

 ד. יגזול כרם

 

ת. "12 ץ ַהְכנֲַענִּי אֶּ ב ָהָארֶּ ל וַיְַרא יֹוׁשֵּ בֶּ ן ָהָאָטד וַיֹאְמרּו אֵּ ל ְבגֹרֶּ בֶּ ְצָריִּם ַעל ָהאֵּ ד זֶּה ְלמִּ כֵּן ָקָרא ְׁשָמּה  ָכבֵּ

ְצַריִּם ל מִּ  ". על מה התאבלו במקום זה? ָאבֵּ

 א. על מכת בכורות

 ב. על מחלת מצרים

 ג. על מות יעקב 

 ד. על מות יוסף

 

וא. על מה נאמר: "13 ים הִּ ְצַבע ֱאֹלהִּ  "? אֶּ

 על מציאת ספר התורה בימי יאשיהוא. 

 על חלום צליל השעוריםב. 

 ג. על מכת כינים 

 על מות הנביא אשר בא מיהודהד. 

 

ְתַאּוּו ַתֲאוָה. "15 ְרבֹו הִּ ר ְבקִּ  כתוב שהתאוו?  לאבאים ". לאיזה מהמאכלים הוְָהאַסְפֻסף ֲאׁשֶּ

 א. לחציר

 ב. לבצל

 ג. לשום

 ד. לחיטה 

 

ְפנֵּי ְבנֵּי וַיִַּמס ְלָבָבם וְֹלא. "14 ל ָהיָה ָבם עֹוד רּוַח מִּ ". מה עורר במלכי האמורי פחד מפני בני יְִּשָראֵּ

 ישראל? 

 א. מכות מצרים

 ב. קריעת ים סוף

 ג. נס מעבר הירדן 

 ד.  כיבוש יריחו
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 צמר שנסחטה מילאה ספל שלם במים. זה היה אות לכך ש: . גיזת16

 א. השר של צבא האויב ימות

 ב. ה' יושיע את ישראל 

 ג. מלך אשור לא יכבוש את ירושלים

 ד. יהיה שלום בין זרעו של אברהם לזרעו של אבימלך

 

ם ֻכְלכֶּם ָעלַ . אדם אחד סבר שעבדיו מסתירים ממנו מידע חשוב: "17 יןכִּי ְקַׁשְרתֶּ ת י וְאֵּ ה אֶּ  ]...[ָאְזנִּי  גֹלֶּ

ין ת וְאֵּ ה אֶּ כֶּם ָעַלי וְגֹלֶּ ה מִּ  לו העבדים על פי אותה האשמה?   לא גילו". מה ָאְזנִּי חֹלֶּ

 א. שבנו כרת ברית עם אויבו 

 ב. שבנו מת

 ג. שצבאו הפסיד בקרב

 ד. שהמליכו את בנו בלי להתייעץ אתו

 

 ", והתנה את קיומו של השלום בכך ש...םָהָעם יְִּהיֶּה ָׁשלֹו ָכל. אדם הבטיח: "18

 תוקם מערכת שיפוט מדורגתא. 

 יהרגו את המלך המכהן ב. 

 ג. יחסלו את עבודת הבעל

 עול המסיםאת יקל  המלךד. 

 

י ַבְרזֶּל"הכאה ב. מדוע בבניית בית המקדש לא נשמעו רעשים של 19  ?  "ַמָקבֹות וְַהַגְרזֶּן ָכל ְכלִּ

 היה מוקף בחומה א. מכיוון שבית המקדש

 כי האבנים נחצבו לפני הגיען למקדשב. 

 כי האבנים סותתו בדרך נסג. 

 ד. מכיוון שבית המקדש נבנה מאבנים שלמות 

 

נמצאו חפצים רבים עשויים  21-. שנהב הוא חומר יקר מאוד. בחפירות שומרון שנחפרו במאה ה21

ית משנהב. על איזה מלך נאמר שבנה " ןבֵּ  "? שֵּ

 ירבעם בן נבטא. על 

 ב. על אחאב 

 ג. על יהוא

 על ירבעם בן יהואש ד.
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ין. "21 י אֵּ ְבלִּ ְקרֹון ֲהמִּ י עֶּ ְדרֹׁש ְבַבַעל ְזבּוב ֱאֹלהֵּ ים לִּ ם הְֹלכִּ ל ַאתֶּ ים ְביְִּשָראֵּ ". למה הלכו לדרוש בבעל ֱאֹלהִּ

 זבוב? 

 א. כדי לדעת אם ינחלו ניצחון במלחמה

 חלתו ב. כדי לדעת אם המלך יחלים ממ

 ג. כדי לדעת כיצד להכריע במשפט

 ד. כדי לדעת אם לחבור לעם אחר במלחמה נגד אויב

 

 נאמר שהייתה אהובה?  לא. על איזו אישה 22

 א. על דלילה 

 ב. על תמר בת דוד 

 ג. על מיכל בת שאול 

 ד. על חנה 

 

ת. מי נתן "23 י אֶּ ְבכִּ  " שנשמע בכל הממלכה?קֹלֹו בִּ

 א. יוסף

 ב. דוד

 הנינוו ג. מלך

 ד. חזקיהו

 

י ְבַחיַי. מדוע אמרה אישה: "25 י ַחיִּים]...[  ַקְצתִּ  "? ָלָמה לִּ

 א. כיוון שחששה בנוגע לנישואי בנה

 ב. כיוון שהייתה עקרה

 ג. כיוון שלא הייתה אהובה

 ד. כיוון שבנה מת

 

 נזכר הביטוי "כלב מת"?  לא. באילו חילופי דברים 24

ןא. בדברי  יַׁשי בֶּ  על שמעי  ְצרּויָה ֲאבִּ

תב. בדברי  יבֹׁשֶּ  לדוד  ְמפִּ

 ג. בדברי דוד לשאול 

 ד. בדברי אבשלום לאמנון 

 

ְצִליחַּ  ָאז ְשִכיל.. וְָאז ֶאת ְדָרֶכָך תַּ  .תַּ
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 החידון המחוזי בכתב לבתי הספר הממלכתיים, תשע"ה 

 תשובון

 המקור הפסוק התשובה השאלה

ן ְׁשכֶּם אָֹתּה וַיְַרא ג. של שכם  1 ּוִּי ֲחמֹור-בֶּ יא ַהחִּ ץ נְשִּ  וַיִַּקח ָהָארֶּ
ינָה  .וַיְַענֶּהָ  אָֹתּה וַיְִּׁשַכב אָֹתּה ְדַבק נְַפׁשֹו ְבדִּ וַתִּ

ב ַהנֲַעָר:  ר ַעל לֵּ ת ַהנֲַעָר וַיְַדבֵּ  ַבת יֲַעקֹב וַיֱֶּאַהב אֶּ

 3-2בראשית לד, 

א. בני גד ובני  2

 ראובן 
בֶּר ה ר דִּ ת ֲאׁשֶּ אמֹר אֵּ ן לֵּ  'וַיֲַענּו ְבנֵּי ָגד ּוְבנֵּי ְראּובֵּ
ְפנֵּי ה ים לִּ ה: נְַחנּו נֲַעבֹר ֲחלּוצִּ יָך כֵּן נֲַעשֶּ ל ֲעָבדֶּ  'אֶּ

ן: ר ַליְַרדֵּ בֶּ עֵּ נּו מֵּ ָתנּו ֲאֻחַזת נֲַחָלתֵּ ץ ְכנַָען וְאִּ רֶּ  אֶּ

 32-31במדבר לב, 

ון שעור ב. מכיו 3

 פניו קרן 
נֵּה ָקַרן  ה וְהִּ ת מֹׁשֶּ ל אֶּ וַיְַרא ַאֲהרֹן וְָכל ְבנֵּי יְִּשָראֵּ

ָליו: ת אֵּ גֶּׁשֶּ  עֹור ָפנָיו וַיִּיְראּו מִּ
 31שמות לד, 

י ה ג. בנו מזבח 5 ַאֲחרֵּ ַח ָלׁשּוב מֵּ ְזבֵּ ְבנֹות ָלנּו מִּ ם ְלַהֲעלֹות  'לִּ וְאִּ
ים  י ְׁשָלמִּ ם ַלֲעשֹות ָעָליו זְִּבחֵּ נְָחה וְאִּ ָעָליו עֹוָלה ּומִּ

ׁש: 'ה  הּוא יְַבקֵּ

 23יהושע כב, 

א. סיפור  4

חטיפתן של 

בנות שילה על 

 ידי בני בנימין  

ן  ְסָפָרם מִּ ים ְלמִּ ן וַיְִּשאּו נָׁשִּ נְיָמִּ ן ְבנֵּי בִּ וַיֲַעשּו כֵּ
ל נֲַחָלָתם ַהְמחְֹללֹות ֲאׁשֶּ  ר ָגָזלּו וַיְֵּלכּו וַיָׁשּובּו אֶּ

ָשם ְבנֵּי  ם: וַיְִּתַהְלכּו מִּ ים וַיְֵּׁשבּו ָבהֶּ ָערִּ ת הֶּ וַיְִּבנּו אֶּ
ְׁשַפְחתֹו  ְבטֹו ּוְלמִּ יׁש ְלׁשִּ יא אִּ ת ַההִּ ל ָבעֵּ יְִּשָראֵּ

ְך  לֶּ ין מֶּ ם אֵּ ים ָההֵּ יׁש ְלנֲַחָלתֹו: ַביָמִּ ָשם אִּ וַיְֵּצאּו מִּ
ה:ְביִּ  ינָיו יֲַעשֶּ יׁש ַהיָָׁשר ְבעֵּ ל אִּ  ְשָראֵּ

 24-23שופטים כא, 

ל ְמָעַרת ֲעֻדָלם וַיְִּׁשְמעּו  א. דוד  6 ט אֶּ ָשם וַיִָּמלֵּ ְך ָדוִּד מִּ וַיֵּלֶּ
ָליו ָׁשָמה: וַיְִּתַקְבצּו  יו וַיְֵּרדּו אֵּ ית ָאבִּ ָחיו וְָכל בֵּ אֶּ

יׁש ֲאׁשֶּ  יׁש ָמצֹוק וְָכל אִּ ָליו ָכל אִּ א וְָכל אֵּ ר לֹו נֹׁשֶּ
מֹו ְכַאְרַבע  ם ְלָשר וַיְִּהיּו עִּ יהֶּ י ֲעלֵּ ׁש וַיְהִּ יׁש ַמר נֶּפֶּ אִּ

יׁש: אֹות אִּ  מֵּ

 2-1שמואל א כב, 

ב. הוא היה  7

 מגיבורי דוד 
ן  יָעם בֶּ י ֱאלִּ ן ַהַמֲעָכתִּ ן ֲאַחְסַבי בֶּ ט בֶּ לֶּ יפֶּ ֱאלִּ

ל ַהגִֹּלנִּי: יתֹפֶּ  ֲאחִּ
 35שמואל ב כג, 

ד. בתקופתם  8

של תבני בן 

 גינת ועמרי 

י  י ָהָעם ָהיָה ַאֲחרֵּ י ֲחצִּ צִּ ל ַלחֵּ ק ָהָעם יְִּשָראֵּ ָאז יֵָּחלֵּ
י: י ָעְמרִּ י ַאֲחרֵּ יכֹו וְַהֲחצִּ ן גִּינַת ְלַהְמלִּ ְבנִּי בֶּ  תִּ

 21מלכים א טז, 

ב. על כיבוש  9

 ערים מחדש 
ר ָעָשה ּוְגבּוָרתֹו י יָָרְבָעם וְָכל ֲאׁשֶּ ְברֵּ ר דִּ ר  וְיֶּתֶּ ֲאׁשֶּ

יהּוָדה  ת ֲחָמת לִּ ק וְאֶּ שֶּ ת ַדמֶּ יב אֶּ ׁשִּ ר הֵּ נְִּלָחם וֲַאׁשֶּ
ים  י ַהיָמִּ ְברֵּ ר דִּ פֶּ ים ַעל סֵּ ם ְכתּובִּ ל ֲהֹלא הֵּ ְביְִּשָראֵּ

ל: י יְִּשָראֵּ  ְלַמְלכֵּ

 28מלכים ב יד, 

ד. לקרוא  11

 לאלוהיו  
ר לֹו ַמה ְלָך נְִּרָדם  ל וַיֹאמֶּ ָליו ַרב ַהחֹבֵּ וַיְִּקַרב אֵּ

ים ָלנּו  ת ָהֱאֹלהִּ יָך אּוַלי יְִּתַעשֵּ ל ֱאֹלהֶּ קּום ְקָרא אֶּ
ד:  וְֹלא נֹאבֵּ

 6יונה א, 

ג. יגאל נחלה  11

 ואישה 
יְך יִּפֹל ָדָבר  ין אֵּ ְדעִּ ר תֵּ י ַעד ֲאׁשֶּ תִּ י בִּ ר ְׁשבִּ וַתֹאמֶּ

ם כִָּלה ַהָדָבר ַהיֹום:כִּי ֹלא יְִּׁשקֹט הָ  יׁש כִּי אִּ  אִּ
ם ַהיֹום כִּי  ים ַאתֶּ דִּ נִּים וְָכל ָהָעם עֵּ ר בַֹעז ַלְזקֵּ וַיֹאמֶּ

ר  ת ָכל ֲאׁשֶּ ְך וְאֵּ לֶּ ימֶּ ֱאלִּ ר לֶּ ת ָכל ֲאׁשֶּ י אֶּ ָקנִּיתִּ
יָה  ת רּות ַהמֲֹאבִּ י: וְַגם אֶּ יַד נֳָעמִּ ְליֹון ּוַמְחלֹון מִּ ְלכִּ

ת ַמְחלֹון ָקנִּיתִּ  ׁשֶּ ת אֵּ ם ַהמֵּ ים ׁשֵּ ָשה ְלָהקִּ י ְלאִּ י לִּ
ָחיו  ם אֶּ עִּ ת מֵּ ם ַהמֵּ ת ׁשֵּ ַעל נֲַחָלתֹו וְֹלא יִָּכרֵּ

ם ַהיֹום: ים ַאתֶּ דִּ ַשַער ְמקֹומֹו עֵּ  ּומִּ
 

 11-9; ד, 18רות ג, 

ן וַיְִּסְפדּו  ג. על מות יעקב 12 ר ַהיְַרדֵּ בֶּ ר ְבעֵּ ן ָהָאָטד ֲאׁשֶּ וַיָבֹאּו ַעד גֹרֶּ
סְ  ל ָׁשם מִּ בֶּ יו אֵּ ד ְמאֹד וַיַַעש ְלָאבִּ ד ָגדֹול וְָכבֵּ פֵּ

ים: ְבַעת יָמִּ  ׁשִּ

 11בראשית נ, 
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ג. על מכת  13

 כינים 
ת ַהכִּנִּים  יא אֶּ ם ְלהֹוצִּ יהֶּ ים ְבָלטֵּ ן ַהַחְרֻטמִּ וַיֲַעשּו כֵּ

ָמה: וַיֹאְמרּו  י ַהכִּנָם ָבָאָדם ּוַבְבהֵּ וְֹלא יָכֹלּו וְַתהִּ
ם וא וַיֱֶּחזַק  ַהַחְרֻטמִּ ים הִּ ְצַבע ֱאֹלהִּ ל ַפְרעֹה אֶּ אֶּ

ר ה בֶּ ר דִּ ם ַכֲאׁשֶּ הֶּ ב ַפְרעֹה וְֹלא ָׁשַמע ֲאלֵּ  :'לֵּ

 14-15שמות ח, 

ת  ד. לחיטה  15 נָם אֵּ ְצַריִּם חִּ ר נֹאַכל ְבמִּ ת ַהָדָגה ֲאׁשֶּ ָזַכְרנּו אֶּ
ת  יר וְאֶּ ָחצִּ ת הֶּ ים וְאֶּ חִּ ת ָהֲאַבטִּ ים וְאֵּ ֻשאִּ ַהקִּ

ים:ַהְבָצלִּ  ת ַהשּומִּ  ים וְאֶּ

 4במדבר יא, 

ג. נס מעבר  14

 הירדן 
ן  ר ַהיְַרדֵּ בֶּ ר ְבעֵּ י ֲאׁשֶּ י ָהֱאמֹרִּ י כְִּׁשמַֹע ָכל ַמְלכֵּ וַיְהִּ
ר  ת ֲאׁשֶּ ר ַעל ַהיָם אֵּ י ַהְכנֲַענִּי ֲאׁשֶּ יָָמה וְָכל ַמְלכֵּ

יׁש ה ל ַעד  'הֹובִּ ְפנֵּי ְבנֵּי יְִּשָראֵּ ן מִּ י ַהיְַרדֵּ ת מֵּ אֶּ
)ָעְבָרם( וַיִַּמס ְלָבָבם וְֹלא ָהיָה ָבם עֹוד רּוַח  עברנו

ל: ְפנֵּי ְבנֵּי יְִּשָראֵּ  מִּ

 1יהושע ה, 

ב. ה' יושיע את  16

 ישראל 
ן ר ַבגֹרֶּ ת גִַּזת ַהצֶּמֶּ יג אֶּ י ַמצִּ נֵּה ָאנֹכִּ ם ַטל  הִּ אִּ

י  ב וְיַָדְעתִּ ץ חֹרֶּ יְִּהיֶּה ַעל ַהגִָּזה ְלַבָדּה וְַעל ָכל ָהָארֶּ
ן  י כֵּ ַבְרָת: וַיְהִּ ר דִּ ל ַכֲאׁשֶּ ת יְִּשָראֵּ י אֶּ יַע ְביָדִּ כִּי תֹוׁשִּ

ן ַהגִָּזה  ץ ַטל מִּ ת ַהגִָּזה וַיִּמֶּ ָמֳחָרת וַיַָזר אֶּ וַיְַׁשכֵּם מִּ
ל ָמיִּם: פֶּ  ְמלֹוא ַהסֵּ

 38-37ו,  שופטים

א. שבנו כרת  17

 ברית עם אויבו 
ְכָרת  ת ָאְזנִּי בִּ ה אֶּ ין גֹלֶּ ם ֻכְלכֶּם ָעַלי וְאֵּ כִּי ְקַׁשְרתֶּ

ת ָאְזנִּי  ה אֶּ כֶּם ָעַלי וְגֹלֶּ ה מִּ ין חֹלֶּ ן יִַּׁשי וְאֵּ ם בֶּ ְבנִּי עִּ
ב ַכיֹום ַהזֶּה: י ָעַלי ְלאֹרֵּ ת ַעְבדִּ ים ְבנִּי אֶּ קִּ  כִּי הֵּ

 8שמואל א כב, 

יהרגו את ב.  18

 המלך המכהן 
ְבֲחָרה נָא ְׁשנֵּים  ל ַאְבָׁשלֹום אֶּ ל אֶּ יתֹפֶּ ר ֲאחִּ וַיֹאמֶּ

י ָדוִּד  ְרְדָפה ַאֲחרֵּ יׁש וְָאקּוָמה וְאֶּ ף אִּ לֶּ ָעָשר אֶּ
ה יַָדיִּם  ַהָליְָלה: וְָאבֹוא ָעָליו וְהּוא יָגֵַּע ּוְרפֵּ

י  כֵּיתִּ תֹו וְהִּ ר אִּ י אֹתֹו וְנָס ָכל ָהָעם ֲאׁשֶּ וְַהֲחַרְדתִּ
ְך ְלַבדֹו: לֶּ ת ַהמֶּ יָך ְכׁשּוב  אֶּ לֶּ יָבה ָכל ָהָעם אֵּ וְָאׁשִּ

ׁש ָכל ָהָעם יְִּהיֶּה  ר ַאָתה ְמַבקֵּ יׁש ֲאׁשֶּ ַהכֹל ָהאִּ
 ָׁשלֹום:

 3-1שמואל ב יז, 

ד. מכיוון שבית  19

המקדש נבנה 

 מאבנים שלמות 

ָמה ַמָסע נְִּבנָה ּוַמָקבֹות  ן ְׁשלֵּ בֶּ ָבנֹתֹו אֶּ וְַהַביִּת ְבהִּ
ָבנֹתֹו: י ַבְרזֶּל ֹלא נְִּׁשַמע ַבַביִּת ְבהִּ  וְַהַגְרזֶּן ָכל ְכלִּ

 7מלכים א ו, 

ן  ב. על אחאב  21 ית ַהשֵּ ר ָעָשה ּובֵּ י ַאְחָאב וְָכל ֲאׁשֶּ ְברֵּ ר דִּ וְיֶּתֶּ
ים  ָערִּ ר ָבנָה וְָכל הֶּ ם ֲאׁשֶּ ר ָבנָה ֲהלֹוא הֵּ ֲאׁשֶּ

ל: י יְִּשָראֵּ ים ְלַמְלכֵּ י ַהיָמִּ ְברֵּ ר דִּ פֶּ ים ַעל סֵּ  ְכתּובִּ

 39מלכים א כב, 

ב. כדי לדעת  21

אם המלך יחלים 

 ממחלתו 

ר ְבׁשְֹמרֹון  יָתֹו ֲאׁשֶּ וַיִּפֹל ֲאַחְזיָה ְבַעד ַהְשָבָכה ַבֲעלִּ
ר אֲ  ים וַיֹאמֶּ ְרׁשּו וַיַָחל וַיְִּׁשַלח ַמְלָאכִּ ם ְלכּו דִּ הֶּ לֵּ

י זֶּה:  ֳחלִּ ְחיֶּה מֵּ ם אֶּ ְקרֹון אִּ י עֶּ ְבַבַעל ְזבּוב ֱאֹלהֵּ
ה  'ּוַמְלַאְך ה י קּום ֲעלֵּ ְׁשבִּ יָה ַהתִּ לִּ ל אֵּ ר אֶּ בֶּ דִּ

י  ְבלִּ ם ֲהמִּ הֶּ ר ֲאלֵּ ְך ׁשְֹמרֹון וְַדבֵּ לֶּ י מֶּ ְקַראת ַמְלֲאכֵּ לִּ
ְדרֹׁש  ם הְֹלכִּים לִּ ל ַאתֶּ ים ְביְִּשָראֵּ ין ֱאֹלהִּ ְבַבַעל אֵּ

ְקרֹון: י עֶּ  ְזבּוב ֱאֹלהֵּ

 3-2מלכים ב א, 

ג. על מיכל בת  22

 שאול 
ק ּוְׁשָמּה  ָשה ְבנַַחל שֹרֵּ ן וַיֱֶּאַהב אִּ י כֵּ י ַאֲחרֵּ וַיְהִּ

יָלה:  ְדלִּ
 

ן ָדוִּד ָאחֹות יָָפה  ן ּוְלַאְבָׁשלֹום בֶּ י כֵּ י ַאֲחרֵּ וַיְהִּ
ן  ָה ַאְמנֹון בֶּ  ָדוִּד:ּוְׁשָמּה ָתָמר וַיֱֶּאָהבֶּ

 
ב וַה ת ַחנָה ָאהֵּ ן ָמנָה ַאַחת ַאָפיִּם כִּי אֶּ  'ּוְלַחנָה יִּתֵּ

  ָסַגר ַרְחָמּה:

 5שופטים טז, 
 
 

 1שמואל ב יג, 
 
 

 4שמואל א א, 

ים ָעָליו וַיְִּקָרא  וְֹלא יָכֹל א. יוסף 23 ק ְלכֹל ַהנִָּצבִּ ְתַאפֵּ ף ְלהִּ יֹוסֵּ
תֹו  יׁש אִּ ָעָלי וְֹלא ָעַמד אִּ יׁש מֵּ יאּו ָכל אִּ הֹוצִּ

ל ף אֶּ ְתוַַדע יֹוסֵּ י -ְבהִּ ְבכִּ ת קֹלֹו בִּ ן אֶּ ָחיו: וַיִּתֵּ אֶּ
ית ַפְרעֹה: ְצַריִּם וַיְִּׁשַמע בֵּ   וַיְִּׁשְמעּו מִּ

 2-1בראשית מה, 
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א. כיוון  25

ששה בנוגע שח

 לנישואי בנה

ְפנֵּי ְבנֹות  י ְבַחיַי מִּ ל יְִּצָחק ַקְצתִּ ְבָקה אֶּ ר רִּ וַתֹאמֶּ
ה  לֶּ ת ָכאֵּ ְבנֹות חֵּ ָשה מִּ ַח יֲַעקֹב אִּ ם ֹלקֵּ ת אִּ חֵּ

י ַחיִּים: ץ ָלָמה לִּ ְבנֹות ָהָארֶּ  מִּ

 56בראשית כז, 

ד. בדברי  24

 אבשלום לאמנון
יָרא כִּ  ר לֹו ָדוִּד ַאל תִּ ְמָך וַיֹאמֶּ ה עִּ ֱעשֶּ י ָעשֹה אֶּ

ת ָכל  י ְלָך אֶּ בֹתִּ יָך וֲַהׁשִּ ד ַבֲעבּור יְהֹונָָתן ָאבִּ סֶּ חֶּ
ם ַעל ֻׁשְלָחנִּי  חֶּ יָך וְַאָתה תֹאַכל לֶּ ה ָׁשאּול ָאבִּ ְשדֵּ

ל  ָך כִּי ָפנִּיָת אֶּ ה ַעְבדֶּ ר מֶּ יד: וַיְִּׁשַתחּו וַיֹאמֶּ ָתמִּ
ר ָכמֹונִּי: ת ֲאׁשֶּ ב ַהמֵּ   ַהכֶּלֶּ

 
ף ַאֲחרֵּ  י ַאָתה רֹדֵּ י מִּ ל ַאֲחרֵּ ְך יְִּשָראֵּ לֶּ י יָָצא מֶּ י מִּ

ָחד: י ַפְרעֹׁש אֶּ ת ַאֲחרֵּ ב מֵּ י כֶּלֶּ  ַאֲחרֵּ
 

ל  ְך ָלָמה יְַקלֵּ לֶּ ל ַהמֶּ ן ְצרּויָה אֶּ יַׁשי בֶּ ר ֲאבִּ וַיֹאמֶּ
ְעְבָרה נָא  ְך אֶּ לֶּ ת ֲאדֹנִּי ַהמֶּ ת ַהזֶּה אֶּ ב ַהמֵּ ַהכֶּלֶּ

ת רֹאׁשֹו: יָרה אֶּ  וְָאסִּ

 8-7ב ט, שמואל 
 
 
 
 
 

 15שמואל א כד, 
 
 

 9שמואל ב טז, 
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 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים
 
 
 
 

 

  השלב הראשון
 

 שאלות בעקבות סרטונים 
 

 

 המדריך למדריך
 

 במקרא ובימינו חינוך יבנושאסרטונים 
  :הבאיםאים בנוש

 
 מנהיג נולד

 גבולותהצבת 
 עונשיםמתן 

 זיכרוןהנחלת 
 
 
 

 
 
 

  בהצעות להדרכה. בחלק זה יוקרנו סרטונים העוסקים 
 

לאחר כל סרטון יוצגו לשלושה מתמודדים שאלות הקשורות בנושא 
 הסרטון. 

 בכל שאלה שני חלקים. 
 נקודות.  8-תשובה נכונה על חלק אחד תַזכה את הנבחן/ת ב

 נקודות.  11-תשובות נכונות על שני החלקים יַזכו את הנבחן/ת ב
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 א ראשון: מנהיג נולדשונ

יהושע היה משרתו הנאמן של משה, אך לא תמיד הוא ראה את המציאות עין בעין  .1

 כפי שראה אותה משה. 

 יהושע המליץ למשה לכלוא שני אנשים. מה היה חטאם לדעתו של יהושע?  .א

משה לא הסכים לדעתו של יהושע. כיצד משה התייחס למעשה של שני  .ב

 האנשים? 

 

 תשובה: 

יתקבל   חטאם של שני האנשים )אלדד ומידד( היה שהם התנבאו בתוך המחנה. .א

האנשים שה'  71-שלא התנבאו בסביבות אוהל / הם התנבאו אף שלא נכללו ב גם:

 אמר שיתנבאו.

משה מקווה שה'  יתקבל גם: יתנבאו כמותם.משה אמר שהוא מקווה שכל העם  .ב

 ייתן את רוחו על כל העם / משה אמר שלא צריך לקנא.

 

ה וַיֵּצֵּא ר מֹׁשֶּ ל וַיְַדבֵּ ת ָהָעם-אֶּ י אֵּ ְברֵּ ים וַיֱֶּאסֹף' ה דִּ ְבעִּ יׁש ׁשִּ ְקנֵּי אִּ זִּ ד ָהָעם מִּ יבֹת אָֹתם וַיֲַעמֵּ  ְסבִּ

ל ד.  ָהאֹהֶּ ָענָן' ה וַיֵּרֶּ ר בֶּ ָליו וַיְַדבֵּ ן וַיָאצֶּל אֵּ ר ָהרּוחַ -מִּ ן ָעָליו ֲאׁשֶּ ים-ַעל וַיִּתֵּ ְבעִּ יׁש ׁשִּ נִּים אִּ י ַהְזקֵּ  וַיְהִּ

ם ְכנֹוחַ  יהֶּ ים-ְׁשנֵּי וַיִָּשֲארּו. יָָספּו וְֹלא וַיְִּתנְַבאּו ָהרּוחַ  ֲעלֵּ ם ַבַמֲחנֶּה ֲאנָׁשִּ ָחד ׁשֵּ ְלָדד ָהאֶּ ם אֶּ נִּי וְׁשֵּ  ַהשֵּ

יָדד ם וַָתנַח מֵּ הֶּ ָמה ָהרּוחַ  ֲעלֵּ ים וְהֵּ  וַיַגֵּד ַהנַַער וַיָָרץ. ַבַמֲחנֶּה וַיְִּתנְַבאּו ָהאֱֹהָלה יְָצאּו וְֹלא ַבְכֻתבִּ

ה ְלָדד  וַיֹאַמר ְלמֹׁשֶּ יָדד אֶּ ים ּומֵּ ְתנְַבאִּ ן יְהֹוֻׁשעַ  וַיַַען. ַבַמֲחנֶּה מִּ ת נּון-בִּ ה ְמָׁשרֵּ ְבֻחָריו מֹׁשֶּ   וַיֹאַמר מִּ

ֹ  ֲאדֹנִּי המ ם ׁשֶּ ר. ְכָלאֵּ ה לֹו וַיֹאמֶּ י ַאָתה ַהְמַקנֵּא מֹׁשֶּ י לִּ ן ּומִּ ים' ה ַעם-ָכל יִּתֵּ יאִּ י נְבִּ ן-כִּ ת' ה יִּתֵּ  רּוחֹו-אֶּ

ם יהֶּ  (29-25)במדבר יא  .ֲעלֵּ
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י-ַעל ַמיִּם יַָצקאלישע היה תלמידו המסור של אליהו והוא " .2 יָהּו" יְדֵּ לִּ . ככזה הוא גם אֵּ

 חזר על נִּסים שעשה מורהו. 

 איזה נס ביצע אליהו, ובעקבותיו גם אלישע, באמצעות אדרת אליהו?  .א

 עם אדרתו?  אליהואיזה מעשה נוסף עשה  .ב

 

 תשובה: 

 קריעת מי הירדן .א

יָהּו וַיִַּקח לִּ ת אֵּ ת וַיַכֶּה וַיְִּגֹלם ַאַדְרתֹו-אֶּ נָה וַיֵָּחצּו ַהַמיִּם-אֶּ נָה הֵּ ם וַיַַעְברּו וָהֵּ ָחָרָבה ְׁשנֵּיהֶּ י.  בֶּ  וַיְהִּ

יָהּו ְכָעְבָרם לִּ ל ָאַמר וְאֵּ יָׁשע-אֶּ ה ָמה ְׁשַאל ֱאלִּ ֱעשֶּ ם ָלְך-אֶּ רֶּ ָלַקח ְבטֶּ ָמְך אֶּ עִּ ר מֵּ יָׁשע וַיֹאמֶּ י ֱאלִּ  נָא וִּיהִּ

י ָלי ְברּוֲחָך ְׁשנַיִּם-פִּ ר. אֵּ יתָ  וַיֹאמֶּ ְקׁשִּ ְׁשאֹול הִּ ם לִּ ה-אִּ ְראֶּ י תִּ ָתְך ֻלָקח אֹתִּ אִּ י מֵּ ם כֵּן ְלָך-יְהִּ  ֹלא ַאיִּן-וְאִּ

י. יְִּהיֶּה ָמה וַיְהִּ ר ָהלֹוְך הְֹלכִּים הֵּ נֵּה וְַדבֵּ כֶּב וְהִּ ׁש-רֶּ י אֵּ ׁש וְסּוסֵּ דּו אֵּ ין וַיְַפרִּ ם בֵּ יָהּו וַיַַעל ְׁשנֵּיהֶּ לִּ  אֵּ

יָׁשע. ַהָשָמיִּם ַבְסָעָרה ה וֱֶּאלִּ ק וְהּוא רֹאֶּ י ְמַצעֵּ י ָאבִּ כֶּב ָאבִּ ל רֶּ  וַיֲַחזֵּק עֹוד ָרָאהּו וְֹלא ּוָפָרָׁשיו יְִּשָראֵּ

ְבָגָדיו ם בִּ ִּם וַיְִּקָרעֵּ ְׁשנַי ים לִּ ם. ְקָרעִּ ת וַיָרֶּ ת-אֶּ רֶּ יָהּו ַאדֶּ לִּ ר אֵּ ָעָליו נְָפָלה ֲאׁשֶּ  ְשַפת-ַעל וַיֲַעמֹד וַָיָׁשב מֵּ

ן ת וַיִַּקח. ַהיְַרדֵּ ת-אֶּ רֶּ יָהּו ַאדֶּ לִּ ר אֵּ ָעָליו נְָפָלה-ֲאׁשֶּ ת וַיַכֶּה מֵּ י' ה ַאיֵּה וַיֹאַמר ַהַמיִּם-אֶּ יָהּו ֱאֹלהֵּ לִּ  אֵּ

ת וַיַכֶּה הּוא-ַאף נָה וַיֵָּחצּו ַהַמיִּם-אֶּ נָה הֵּ יָׁשע וַיֲַעבֹר וָהֵּ  (15-8)מלכים ב ב  .ֱאלִּ

 

 אליהו השליך את האדרת על אלישע / אליהו כיסה באמצעות האדרת את פניו .ב

 )אחת מן התשובות תתקבל כתשובה מלאה(. 

 

י יָהּו כְִּׁשמֹעַ  וַיְהִּ לִּ ט אֵּ ַתח וַיֲַעמֹד וַיֵּצֵּא ְבַאַדְרתֹו ָפנָיו וַיָלֶּ נֵּה ַהְמָעָרה פֶּ ָליו וְהִּ ר קֹול אֵּ  ְלָך-ַמה וַיֹאמֶּ

יָהּו פֹה לִּ  (13)מלכים א יט  .אֵּ

ְך ָשם וַיֵּלֶּ ת וַיְִּמָצא מִּ יָׁשע-אֶּ ן ֱאלִּ ׁש וְהּוא ָׁשָפט-בֶּ ים ָעָשר-ְׁשנֵּים חֹרֵּ ְׁשנֵּים וְהּוא ְלָפנָיו ְצָמדִּ ָעָשר בִּ  הֶּ

יָהּו וַיֲַעבֹר לִּ ָליו אֵּ ְך אֵּ ָליו ַאַדְרתֹו וַַיְׁשלֵּ  (19)מלכים א יט  .אֵּ
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גם לאלישע עצמו היו תלמידים משלו, ולא תמיד ראו אלישע ותלמידיו את המציאות  .3

 עין בעין.  

י-ֲהֹלאבני הנביאים החלו בחיפושים שבסופם אמר אלישע: " .א יכֶּם ָאַמְרתִּ -ַאל ֲאלֵּ

כּו לֵּ  ". את מי הם הלכו לחפש? תֵּ

 נערו של אלישע לקה בצרעת משום שהפר את רצון אלישע. מה עשה הנער? .ב

 

 תשובה: 

 

 )או את גופת אליהו(. בני הנביאים הלכו לחפש את אליהו .א

ָליו וַיֹאְמרּו נֵּה אֵּ ת-יֵּׁש נָא-הִּ יָך-אֶּ ים ֲעָבדֶּ שִּ ים ֲחמִּ ת וִּיַבְקׁשּו נָא יְֵּלכּו, ַחיִּל-ְבנֵּי ֲאנָׁשִּ ן--ֲאדֹנֶּיָך-אֶּ -פֶּ

כֵּהּו' ה רּוחַ  נְָשאֹו ים ְבַאַחד וַיְַׁשלִּ ָהרִּ ר(; ַהגֵּיָאיֹות) הגיאות ְבַאַחת אֹו הֶּ ְׁשָלחּו ֹלא, וַיֹאמֶּ -וַיְִּפְצרּו. תִּ

ר בֹׁש-ַעד בֹו ים וַיְִּׁשְלחּו ְׁשָלחּו וַיֹאמֶּ שִּ יׁש ֲחמִּ ים-ְׁשֹלָׁשה וַיְַבְקׁשּו אִּ ָליו וַיָֻׁשבּו. ְמָצֻאהּו וְֹלא יָמִּ , אֵּ

ב וְהּוא יחֹו יֹׁשֵּ ירִּ ר; בִּ ם וַיֹאמֶּ הֶּ י-ֲהֹלא, ֲאלֵּ יכֶּם ָאַמְרתִּ כּו-ַאל ֲאלֵּ לֵּ  (18-16)מלכים ב ב . תֵּ

 

 לקח מנעמן את המתנות שאלישע סירב לקבל. .ב

ל וַיֲַעמֹד, ָבא-וְהּוא ר, ֲאדֹנָיו-אֶּ ָליו וַיֹאמֶּ יָׁשע אֵּ ַאיִּן) מאן, ֱאלִּ ר; גֲֵּחזִּי( מֵּ  ָאנֶּה ַעְבְדָך ָהַלְך-ֹלא, וַיֹאמֶּ

ר. וָָאנָה ָליו וַיֹאמֶּ י-ֹלא אֵּ בִּ ר, ָהַלְך לִּ יׁש-ָהַפְך ַכֲאׁשֶּ ַעל אִּ ְרַכְבתֹו מֵּ ָך מֶּ ְקָראתֶּ ת; לִּ ת ָלַקַחת ַהעֵּ -אֶּ

ף ים וְָלַקַחת, ַהכֶּסֶּ ים, ְבָגדִּ ים וְזֵּיתִּ ים, ּוָבָקר וְצֹאן ּוְכָרמִּ ְדַבק נֲַעָמן וְָצַרַעת. ּוְׁשָפחֹות וֲַעָבדִּ , ְבָך-תִּ

ְלָפנָיו וַיֵּצֵּא; ְלעֹוָלם ּוְבַזְרֲעָך ג ְמצָֹרע, מִּ  (27-24)מלכים ב ה  .ַכָשלֶּ

 

 

 

 

 מורים טובים ַמנְחים את תלמידיהם כיצד להתנהג במצבים שונים.  .4

נְנִּינער שירת אדם במקדש. הנער אמר למורהו שלוש פעמים: " .א י ָקָראתָ  כִּי הִּ ". לִּ

 מה יעץ המורה לתלמיד לעשות בפעם הרביעית? 

ָמכֶּם' ה (יַַעש) יעשהאישה אמרה לבנות לווייתה: " .ב ד עִּ סֶּ ר חֶּ ם ַכֲאׁשֶּ יתֶּ ם ֲעשִּ -עִּ

ים תִּ י ַהמֵּ ָמדִּ  ". מה היא המליצה להן לעשות? וְעִּ

 

 תשובה: 

רלומר " .א בֵּ י' ה דַּ עַּ  כִּ ֹׁמֵּ ָך ש ְבדֶּ )אין צורך דווקא בציטוט. ניתן להסתפק ברוח " עַּ

 הדברים(.

 

ף ל-ְקרֹא' ה וַיֹסֶּ ת, ְׁשמּואֵּ יׁשִּ ְך וַיָָקם, ַבְשלִּ ל וַיֵּלֶּ י-אֶּ לִּ ר, עֵּ נְנִּי וַיֹאמֶּ י ָקָראתָ  כִּי הִּ ן; לִּ י וַיָבֶּ לִּ ' ה כִּי, עֵּ

א ר. ַלנַָער קֹרֵּ י וַיֹאמֶּ לִּ ל עֵּ ְׁשמּואֵּ ְך, לִּ ם וְָהיָה, ְׁשָכב לֵּ יָך יְִּקָרא-אִּ לֶּ ר וְָאַמְרתָ , אֵּ עַ  כִּי' ה ַדבֵּ ָך ׁשֹמֵּ ; ַעְבדֶּ

ְך ל וַיֵּלֶּ ְמקֹומֹו וַיְִּׁשַכב, ְׁשמּואֵּ  (9-8)שמואל א ג  .בִּ

 

 היא )נעמי( יעצה להן )לערפה ולרות( לשוב לביתן. .ב

ר י וַתֹאמֶּ י נֳָעמִּ ְׁשתֵּ יהָ  לִּ ְכנָה ַכֹּלתֶּ ָשה שְֹבנָה לֵּ ית אִּ ָמּה ְלבֵּ ָמכֶּם' ה( יַַעש) יעשה אִּ ד עִּ סֶּ ר חֶּ  ַכֲאׁשֶּ

ם יתֶּ ם ֲעשִּ ים-עִּ תִּ י. )רות א  ַהמֵּ ָמדִּ  (8וְעִּ
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 נושא שני: גבולות

 

 . ברורים חינוכיים גבולות להציב לעתים נחוץ ומתבגרים ילדים בחינוך .5

 

יו ֲעָצבֹו וְֹלא: "הציב לו גבולות לא שאביו מסופר, אחד אדם על .א יָָמיו ָאבִּ אמֹר מִּ  לֵּ

יתָ  ָכָכה ַמדּועַ   ? זה אדם של שאיפותיו היו מה". ָעשִּ

ְך .ב לֶּ ת ָׁשַמע ָדוִּד דוד שמע על רעה שנעשתה על ידי בנו: "וְַהמֶּ ים-ָכל אֵּ ה ַהְדָברִּ לֶּ  ָהאֵּ

 מה הרעה שנעשתה? ְמאֹד".  לֹו וַיִַּחר

 

 תשובה:

 

  למלוך. )אדניה( שאף הוא .א

ן וֲַאדֹנִּיָה א ַחגִּית בֶּ ְתנַשֵּ אמֹר מִּ ְמֹלְך ֲאנִּי לֵּ כֶּב לֹו וַיַַעש אֶּ ים רֶּ ים ּוָפָרׁשִּ שִּ יׁש וֲַחמִּ  וְֹלא. ְלָפנָיו ָרצִּים אִּ

יו ֲעָצבֹו יָָמיו ָאבִּ אמֹר מִּ יתָ  ָכָכה ַמדּועַ  לֵּ י יְָלָדה וְאֹתֹו ְמאֹד תַֹאר טֹוב הּוא וְַגם ָעשִּ . ַאְבָׁשלֹום ַאֲחרֵּ

 (6-4, א א מלכים)

 

 / אונס תמר על ידי אמנון. מעשה אמנון ותמר .ב

ר יהָ  וַיֹאמֶּ לֶּ יהָ  ַאְבָׁשלֹום אֵּ ינֹון ָאחִּ יְך ַהֲאמִּ ָמְך ָהיָה ָאחִּ י וְַעָתה עִּ י ֲאחֹותִּ יׁשִּ יְך ַהֲחרִּ -ַאל הּוא ָאחִּ

י יתִּ ת ָתׁשִּ ְך-אֶּ בֵּ ב ַהזֶּה ַלָדָבר לִּ ׁשֶּ ָמה ָתָמר וַתֵּ ית וְׁשֹמֵּ יהָ  ַאְבָׁשלֹום בֵּ ְך כא.  ָאחִּ לֶּ ת ָׁשַמע ָדוִּד וְַהמֶּ  אֵּ

ים-ָכל ה ַהְדָברִּ לֶּ  (21-21)שמואל ב יג  .ְמאֹד לֹו וַיִַּחר ָהאֵּ

 

 

 

בעתות מצוקה בני אדם יכולים לאבד את הגבולות שמנחים את התנהגותם בימים  .6

 כתיקונם. 

 

מה עשה ְמאֹד".  ָהָעם וַיַָעףלאחר מלחמת העם בפלשתים בימי שאול כתוב: " .א

 העם בגלל העייפות הזאת? 

 יֹונָָתן". על ָתמּות "מֹותבאותה מלחמה עשה יהונתן מעשה שלאחריו אמר אביו:  .ב

 ? למוות יהונתן נידון פעולה איזו

 

 תשובה:

 העם אכלו את הבשר על הדם. .א

ים ַההּוא ַביֹום וַיַכּו ְׁשתִּ ְכָמש ַבְפלִּ מִּ ל ָהָעם( וַיַַעט) ויעש. ְמאֹד ָהָעם וַיַָעף ַאיָֹלנָה מִּ ( ַהָשָלל) שלל-אֶּ

 (32-31)שמות א יד  .ַהָדם-ַעל ָהָעם וַיֹאַכל ָאְרָצה-וַיְִּׁשֲחטּו ָבָקר ּוְבנֵּי ּוָבָקר צֹאן וַיְִּקחּו

 

 השמש. בוא לפני אוכל טעם/  הפר את שבועת אביו יתקבל גם:אכל מעט דבש.  .ב

 

ר י ָעַכר יֹונָָתן וַיֹאמֶּ ת ָאבִּ ץ-אֶּ ינַי אֹרּו-כִּי נָא-ְראּו  ָהָארֶּ י כִּי עֵּ ר ְדַבׁש ְמַעט ָטַעְמתִּ  ַהזֶּה ]...[ וַיֹאמֶּ

ה-כֹה ָׁשאּול ים יֲַעשֶּ ף וְכֹה ֱאֹלהִּ  (55-29)שמואל א יד  .יֹונָָתן ָתמּות מֹות-כִּי  יֹוסִּ
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 לעתים גם מנהיגים לא עומדים במשימותיהם. .7

ְך" .א כִּיָתה לֵּ ת וְהִּ ק-אֶּ ם ֲעָמלֵּ ת וְַהֲחַרְמתֶּ ר-ָכל-אֶּ לפי הכתוב, מדוע לא קיים שאול לֹו". -ֲאׁשֶּ

 את הציווי בשלמותו? 

 שאול באוזני שמואל את אי קיום הציווי?  תירץכיצד  .ב

 

 תשובה:

 

מכיוון שהוא לא רצה להשמיד  יתקבל גם:. מכיוון שהוא חמל על המלך ועל הצאן .א

 את הצאן ואת הבקר. 

 

יַטב-וְַעל ֲאָגג-ַעל וְָהָעם ָׁשאּול וַיְַחמֹל ְׁשנִּים וְַהָבָקר ַהצֹאן מֵּ ים-וְַעל וְַהמִּ  וְֹלא ַהטֹוב-ָכל-וְַעל ַהָכרִּ

יָמם ָאבּו ְבָזה ַהְמָלאָכה-וְָכל ַהֲחרִּ ס נְמִּ ימּו אָֹתּה וְנָמֵּ ֱחרִּ  (9)שמואל א טו  .הֶּ

 

 יתקבל גם:. שאול הטיל את האחריות על העם ואמר שהעם לא קיים את הציווי .ב

 .'לה ולהקריב מהבהמות לקחת שרצו בשל יראתו מפני העם / משום

 

ַהָשָלל ָהָעם וַיִַּקח ית ּוָבָקר צֹאן מֵּ אׁשִּ ם רֵּ רֶּ זְבֹחַ  ַהחֵּ יָך' ַלה לִּ   (21)שמואל א טו . ַבגְִּלָגל ֱאֹלהֶּ

 

 

 

 

  .העם של החיים באורחות לשינוי מביאה מנהיג או נביא של תוכחה לפעמים .8

ְלָפנָיו" חולל מהפכה. בעקבות מה התחוללה  ָהיָה-ֹלא מנהיג שעליו נאמר "וְָכמֹהּו .א

 מהפכה זו?

ם ָמַתי-ַעדאת העם על התנהגותו: "מנהיג נוסף הוכיח  .ב ים ַאתֶּ י-ַעל פְֹסחִּ  ְׁשתֵּ

ים", ודרש מהם לשנות את מנהגם. איזה פִּ  ? בדבריו להעביר רצה מסר ַהְסעִּ

 

 תשובה:

 

 בעקבות מציאת ספר התורה / בעקבות קריאת ספר התורה. .א

ר ָׁשָפן וַיַגֵּד ְך ַהסֹפֵּ לֶּ אמֹר ַלמֶּ ר לֵּ פֶּ י נַָתן סֵּ יָה לִּ ְלקִּ ן חִּ הּו ַהכֹהֵּ ְפנֵּי ָׁשָפן וַיְִּקָראֵּ ְך לִּ לֶּ י. ַהמֶּ  כְִּׁשמֹעַ  וַיְהִּ

ְך לֶּ ת ַהמֶּ י-אֶּ ְברֵּ ר דִּ פֶּ ת וַיְִּקַרע ַהתֹוָרה סֵּ ְך ְבָגָדיו ]...[ וַיַַעל-אֶּ לֶּ ית ַהמֶּ יׁש-וְָכל' ה-בֵּ -וְָכל יְהּוָדה אִּ

י תֹו יְרּוָׁשַלִּם יְֹׁשבֵּ ים וְַהכֲֹהנִּים אִּ יאִּ ָקטֹן ָהָעם-וְָכל וְַהנְבִּ ם וַיְִּקָרא ָגדֹול-וְַעד ְלמִּ ת ְבָאזְנֵּיהֶּ י-ָכל-אֶּ ְברֵּ  דִּ

ר פֶּ ית סֵּ ית ַהנְִּמָצא ַהְברִּ  ( 2; כג 11-11)מלכים ב כב  '.ה ְבבֵּ

 

שיש להפסיק את  יתקבל גם:שיש להפסיק את שילוב עבודת ה' עם עבודת הבעל.  .ב

 מנהג העם לעבוד לבעל.

 

יָהּו וַיִַּגׁש לִּ ל אֵּ ר ָהָעם-ָכל-אֶּ ם ָמַתי-ַעד וַיֹאמֶּ ים ַאתֶּ י-ַעל פְֹסחִּ ים ְׁשתֵּ פִּ ם ַהְסעִּ ים' ה-אִּ  ְלכּו ָהֱאֹלהִּ

ם ַאֲחָריו  (21)מלכים א יח  .ָדָבר אֹתֹו ָהָעם ָענּו-וְֹלא ַאֲחָריו ְלכּו ַהַבַעל-וְאִּ
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 נושא שלישי: עונשים

יש הסבורים כי עונשים של 'מידה כנגד מידה' מלמדים לקח היטב מכיוון שהעונש  .9

 מקביל לחטא. 

ב ָתסּור-מה היה חטאו של המלך שעליו נאמר: "ֹלא .א רֶּ יְתָך חֶּ בֵּ  עֹוָלם"? -ַעד מִּ

ים נאמר: "יָֹלקּו אדם של חטא לאיזה בהקשר .ב ת ַהְכָלבִּ  ָאָתה"?-ַגם ָדְמָך-אֶּ

 

 תשובה: 

 )דוד ובת שבע(. הוא )דוד( גרם למותו של אוריה / הוא לקח אשת איש  .א

ת ָבזִּיתָ  ַמדּועַ  ינַי) בעינו ָהַרע ַלֲעשֹות' ה ְדַבר-אֶּ ת( ְבעֵּ יָה אֵּ י אּורִּ תִּ כִּיתָ  ַהחִּ ב הִּ רֶּ ת ַבחֶּ ְׁשתֹו-וְאֶּ  אִּ

ָשה ְלָך ָלַקְחתָ  ב ָהַרְגתָ  וְאֹתֹו ְלאִּ רֶּ ב ָתסּור-ֹלא וְַעָתה. ַעמֹון ְבנֵּי ְבחֶּ רֶּ יְתָך חֶּ בֵּ ב  עֹוָלם-ַעד מִּ קֶּ  כִּי עֵּ

ַקח ְבזִָּתנִּי ת וַתִּ ת-אֶּ ׁשֶּ יָה אֵּ י אּורִּ תִּ ְהיֹות ַהחִּ ָשה ְלָך לִּ  (11-9)שמואל ב יב . ְלאִּ

 שפיכת דמו של נבות )בידי אחאב(. .ב

ַבְרתָ  ָליו וְדִּ אמֹר אֵּ ַבְרתָ  יָָרְׁשתָ -וְַגם ֲהָרַצְחתָ ' ה ָאַמר כֹה לֵּ ָליו וְדִּ אמֹר אֵּ ְמקֹום' ה ָאַמר כֹה לֵּ ר בִּ  ֲאׁשֶּ

ים ָלְקקּו ת ַהְכָלבִּ ים יָֹלקּו נָבֹות ַדם-אֶּ ת ַהְכָלבִּ  (19)מלכים א כא  .ָאָתה-ַגם ָדְמָך-אֶּ

 

 

 

 מנהיגים שנוהגים בחוסר אחריות יכולים להמיט אסון על חברה שלמה.   .11

נְנִּימי היה המלך מיהודה שבעקבות מעשיו  .א יא נאמר: "הִּ בִּ   וִּיהּוָדה יְרּוָׁשַלִּם-ַעל ָרָעה מֵּ

ר ַצְלנָה( ׁשְֹמָעּה) שמעיו-ָכל ֲאׁשֶּ י תִּ  ָאזְנָיו"?  ְׁשתֵּ

י ָׁשַמְרתָ  למלך ששלטונו שגשג נאמר: "ֹלא .ב יתִּ ר וְֻחקַֹתי ְברִּ י ֲאׁשֶּ ּוִּיתִּ יָך". מה צִּ  היה ָעלֶּ

 ?אלו מעשים על' ה מאת העונש

 

 תשובה: 

 

 מנשה .א

ר יַַען ה ָעָשה ֲאׁשֶּ ְך ְמנַשֶּ לֶּ בֹות יְהּוָדה-מֶּ ה ַהתֹעֵּ לֶּ ַרע ָהאֵּ כֹל הֵּ ר מִּ י ָעשּו-ֲאׁשֶּ ר ָהֱאמֹרִּ  ְלָפנָיו ֲאׁשֶּ

א ת-ַגם וַיֲַחטִּ ן. ְבגִּלּוָליו יְהּוָדה-אֶּ י' ה ָאַמר-כֹה ָלכֵּ ל ֱאֹלהֵּ נְנִּי יְִּשָראֵּ יא הִּ בִּ  יְרּוָׁשַלִּם-ַעל ָרָעה מֵּ

ר וִּיהּוָדה ַצְלנָה( ׁשְֹמָעּה) שמעיו-ָכל ֲאׁשֶּ י תִּ  (12-11ָאזְנָיו. )מלכים ב כא  ְׁשתֵּ

 

 )המלך הוא שלמה(.העונש היה פילוג הממלכה המאוחדת  .ב

ר ְׁשֹלמֹה' ה וַיֹאמֶּ ר יַַען לִּ ָמְך זֹאת-ָהיְָתה ֲאׁשֶּ י ָׁשַמְרתָ  וְֹלא עִּ יתִּ ר וְֻחקַֹתי ְברִּ י ֲאׁשֶּ ּוִּיתִּ יָך צִּ  ָקרֹעַ  ָעלֶּ

ְקַרע ת אֶּ יָך ַהַמְמָלָכה-אֶּ ָעלֶּ יהָ  מֵּ ָך ּונְַתתִּ  (11)מלכים א יא  .ְלַעְבדֶּ
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 לעתים ה' מתערב במציאות האנושית כדי להחיל בעולם את עונשיו.    .11

ְך ָׁשַמע-"וְֹלא .א לֶּ ל ַהמֶּ ָבה ָהיְָתה-כִּי ָהָעם-אֶּ ם סִּ עִּ ים ְלַמַען' ה מֵּ ת ָהקִּ ְדָברֹו". מה -אֶּ

 א נשמעה בשל התערבות אלוהית? הייתה בקשת העם של

יא באירוע אחר, מה עשה ה' "ְלַבֲעבּור .ב ל' ה ָהבִּ ת ַאְבָׁשלֹום-אֶּ  ָהָרָעה"? -אֶּ

 

 תשובה: 

 

 להקל מהעם את העבודה הקשה / להקל מהעם את עול המסים. .א

ם וַיְַדבֵּר יהֶּ ים ַכֲעַצת ֲאלֵּ אמֹר ַהיְָלדִּ י לֵּ יד ָאבִּ ְכבִּ ת הִּ יף וֲַאנִּי ֻעְלכֶּם-אֶּ י ֻעְלכֶּם-ַעל אֹסִּ ְתכֶּם יִַּסר ָאבִּ  אֶּ

ים ר וֲַאנִּי ַבשֹוטִּ ְתכֶּם ֲאיַסֵּ ים אֶּ ְך ָׁשַמע-וְֹלא. ָבַעְקַרבִּ לֶּ ל ַהמֶּ ָבה ָהיְָתה-כִּי ָהָעם-אֶּ ם סִּ עִּ  ְלַמַען' ה מֵּ

ים ת ָהקִּ ר ְדָברֹו-אֶּ ר ֲאׁשֶּ בֶּ יָה ְביַד' ה דִּ יֹלנִּי ֲאחִּ ל ַהשִּ ן יָָרְבָעם-אֶּ  (14-15ם ב יב )מלכי .נְָבט-בֶּ

 

ה' ציווה להפר את עצת אחיתופל / ה' הביא את אבשלום לדחות את עצת  .ב

 אחיתופל ולהקשיב לעצתו של חושי.

 

ר יׁש-וְָכל, ַאְבָׁשלֹום וַיֹאמֶּ ל אִּ ֲעַצת, ָהַאְרכִּי חּוַׁשי ֲעַצת טֹוָבה, יְִּשָראֵּ ל  מֵּ יתֹפֶּ ָּוה' וַה ֲאחִּ ר, צִּ  ְלָהפֵּ

ת ל ֲעַצת-אֶּ יתֹפֶּ יא ְלַבֲעבּור, ַהטֹוָבה ֲאחִּ ל' ה ָהבִּ ת, ַאְבָׁשלֹום-אֶּ  (15)שמואל ב יז  .ָהָרָעה-אֶּ

 

 

 השורש ענ"ש היה קשור במקור להטלת מסים.   .12

ן .א -ַעל עֹנֶּׁש-מלך זר אסר את יהואחז מלך יהודה והטיל קנס על הממלכה: "וַיִּתֶּ

ץ ָאה ָהָארֶּ ף-כִַּכר מֵּ  ָזָהב". מי המלך הזר שעשה זאת?  וְכִַּכר כֶּסֶּ

ת .ב רֶּ ַעל ַמְלָכם-מלך מיהודה העניש ממלכה שהוא נלחם נגדה בכך שלקח "ֲעטֶּ  מֵּ

ְׁשָקָלּה רֹאׁשֹו ן, ָזָהב כִַּכר ּומִּ בֶּ יר ּוְׁשַלל יְָקָרה ]...[ וְאֶּ יא ָהעִּ ְמאֹד". מי  ַהְרבֵּה הֹוצִּ

 המלך?

 

 תשובה: 

 פרעה נכה .א

הּו ְבָלה נְכֹה ַפְרעֹה וַיַַאְסרֵּ ץ ְברִּ רֶּ ְמֹלְך) במלך ֲחָמת ְבאֶּ ירּוָׁשָלִּם( מִּ ן בִּ ץ-ַעל עֹנֶּׁש-וַיִּתֶּ ָאה ָהָארֶּ  מֵּ

ף-כִַּכר  (33)מלכים ב כג  .ָזָהב וְכִַּכר כֶּסֶּ

 

 דוד .ב

ת ָדוִּד וַיֱֶּאסֹף ְך, ָהָעם-ָכל-אֶּ ם; ַרָבָתה וַיֵּלֶּ ת וַיִַּקח. וַיְִּלְכָדּה, ָבּה וַיִָּלחֶּ ת-אֶּ רֶּ ַעל ַמְלָכם-ֲעטֶּ  רֹאׁשֹו מֵּ

ְׁשָקָלּה ן, ָזָהב כִַּכר ּומִּ בֶּ י, יְָקָרה וְאֶּ יר ּוְׁשַלל; ָדוִּד רֹאׁש-ַעל, וְַתהִּ יא ָהעִּ   .ְמאֹד ַהְרבֵּה, הֹוצִּ

 (31-29)שמואל ב יב 
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 נושא רביעי: זיכרון

 אחת הדרכים לשמר אירוע היסטורי היא לכתוב עליו שירה.   .13

יהמתואר בשירה מהלל את כוחו של ה': "איזה אירוע  .א ם ָכמָֹכה-מִּ לִּ י ה' ָבאֵּ  ָכמָֹכה מִּ

ׁש נְֶּאָדר ֹּלת נֹוָרא ַבקֹדֶּ ה ְתהִּ א"? עֹשֵּ לֶּ    פֶּ

ְׁשבֹון בֹאּוהשירה הפותחת במילים: " .ב ָבנֶּה חֶּ כֹונֵּן תִּ יר וְתִּ יחֹון" עִּ מזכירה שחשבון  סִּ

 כבשה ארץ חשובה. איזו ארץ נכבשה על ידי חשבון?  

 

 תשובה: 

 קריעת ים סוף )בשירת הים(. .א

יר ָאז ה-יָׁשִּ ל ּוְבנֵּי מֹׁשֶּ ת יְִּשָראֵּ יָרה-אֶּ אמֹר  וַיֹאְמרּו' ַלה ַהזֹאת ַהשִּ יָרה  לֵּ י' ַלה ָאׁשִּ   ָגָאה ָגאֹה-כִּ

י ָרָמה וְרְֹכבֹו  סּוס ם ָכמָֹכה-ַביָם ]...[ מִּ לִּ י ה' ָבאֵּ ׁש נְֶּאָדר ָכמָֹכה מִּ ֹּלת נֹוָרא ַבקֹדֶּ ה ְתהִּ א עֹשֵּ לֶּ ". פֶּ

 (11, 1)שמות טו 

 

 מואב )עם כמוש(. . ב

ים יֹאְמרּו כֵּן-ַעל ְׁשבֹון בֹאּו ַהמְֹׁשלִּ ָבנֶּה חֶּ כֹונֵּן תִּ יר וְתִּ יחֹון עִּ י. סִּ ׁש-כִּ ְׁשבֹון יְָצָאה אֵּ חֶּ ָהָבה מֵּ ְריַת לֶּ קִּ  מִּ

יחֹן י מֹוָאב ָער ָאְכָלה  סִּ ם ָבנָיו נַָתן ְכמֹוׁש-ַעם ָאַבְדתָ  מֹוָאב ְלָך-אֹוי. ַאְרנֹן ָבמֹות ַבֲעלֵּ יטִּ  ּוְבנָֹתיו ְפלֵּ

ית ְך ַבְשבִּ לֶּ י ְלמֶּ יחֹון ֱאמֹרִּ ְׁשבֹון ָאַבד וַנִּיָרם. סִּ יבֹן-ַעד חֶּ ים דִּ ר נַֹפח-ַעד וַנַשִּ יְדָבא-ַעד ֲאׁשֶּ  .מֵּ

 (29-27כא, )במדבר 

 

 

 העלאת זיכרונות מן העבר משמשת ללימוד מוסר השכל.   .14

ה" .א ל פֶּ ה-אֶּ ר פֶּ ה בֹו-ֲאַדבֶּ ידֹת וְֹלא ּוַמְראֶּ יט' ה ּוְתֻמנַת ְבחִּ ". מדוע היה צורך להזכיר יַבִּ

 תכונות של אדם זה? 

ָראלמי הזכיר ה': " .ב ל וָאֵּ ל ַאְבָרָהם-אֶּ ל יְִּצָחק-אֶּ ל יֲַעקֹב-וְאֶּ י ַׁשָדי ְבאֵּ י ֹלא' ה ּוְׁשמִּ  נֹוַדְעתִּ

ם  "? ָלהֶּ

 

 תשובה: 

 )של משה(.בשמו  דופי שבהטלת החומרה את להמחיש כדי .א

ה ל פֶּ ה-אֶּ ר פֶּ ה בֹו-ֲאַדבֶּ ידֹת וְֹלא ּוַמְראֶּ יט' ה ּוְתֻמנַת ְבחִּ ם ֹלא ּוַמדּועַ  יַבִּ אתֶּ ר יְרֵּ י ְלַדבֵּ  ְבַעְבדִּ

ה  (8)במדבר יב  .ְבמֹׁשֶּ

 לעם ישראל. יתקבל גם:למשה.  .ב

ר ל ה' וַיֹאמֶּ ה-אֶּ ה ַעָתה מֹׁשֶּ ְראֶּ ר תִּ ה ֲאׁשֶּ ֱעשֶּ ם ֲחָזָקה ְביָד כִּי  ְלַפְרעֹה אֶּ ם ֲחָזָקה ּוְביָד יְַׁשְלחֵּ  יְָגְרׁשֵּ

ַאְרצֹו ר. מֵּ ים וַיְַדבֵּ ל ֱאֹלהִּ ה-אֶּ ר מֹׁשֶּ ָליו וַיֹאמֶּ ָרא. ה' ֲאנִּי אֵּ ל וָאֵּ ל ַאְבָרָהם-אֶּ ל יְִּצָחק-אֶּ ל יֲַעקֹב-וְאֶּ  ְבאֵּ

י ַׁשָדי י ֹלא' ה ּוְׁשמִּ ם נֹוַדְעתִּ  (3-1)שמות ו . ָלהֶּ
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 לעתים הדרך לזכור אירועים חשובים היא באמצעות חפץ מוחשי.   .15

נֶּתמה הוזכר באמצעות " .א נְצֶּ ְפנֵּי" שהונחה "ַאַחת צִּ ת"? ' ה לִּ רֶּ ְׁשמֶּ  ְלמִּ

ם ְלזִָּכרֹון ָלכֶּם ַהזֶּה ַהיֹום וְָהיָה" .ב באילו אמצעים מזכירים יום ". 'ַלה ַחג אֹתֹו וְַחגֹתֶּ

 זה? 

 

 תשובה: 

 מעשה נס המן. .א

ר ה וַיֹאמֶּ ר ַהָדָבר זֶּה מֹׁשֶּ ָּוה ֲאׁשֶּ ר ְמֹלא' ה צִּ נּו ָהעֹמֶּ מֶּ ת מִּ רֶּ ְׁשמֶּ יכֶּם ְלמִּ ת יְִּראּו ְלַמַען ְלדֹרֹתֵּ -אֶּ

ם חֶּ ר ַהלֶּ י ֲאׁשֶּ ֱאַכְלתִּ ְתכֶּם הֶּ ְדָבר אֶּ י ַבמִּ יאִּ ְתכֶּם ְבהֹוצִּ ץ אֶּ רֶּ אֶּ ְצָריִּם מֵּ ר. מִּ ה וַיֹאמֶּ ל מֹׁשֶּ  ַקח ַאֲהרֹן-אֶּ

נֶּת נְצֶּ ן ַאַחת צִּ ר-ְמֹלא ָׁשָמה-וְתֶּ ְפנֵּי אֹתֹו וְַהנַח ָמן ָהעֹמֶּ ת' ה לִּ רֶּ ְׁשמֶּ יכֶּם ְלמִּ   .ְלדֹרֹתֵּ

 (33-32)שמות טז 

 באמצעות הקרבת קורבן. יתקבל גם: באמצעות אכילת מצות. .ב

ם ְלזִָּכרֹון ָלכֶּם ַהזֶּה ַהיֹום וְָהיָה יכֶּם' ַלה ַחג אֹתֹו וְַחגֹתֶּ ְבַעת. ְתָחֻגהּו עֹוָלם ֻחַקת ְלדֹרֹתֵּ ים ׁשִּ  יָמִּ

אׁשֹון ַביֹום ַאְך תֹאכֵּלּו ַמצֹות יתּו ָהרִּ יכֶּם ְשאֹר ַתְׁשבִּ ָבתֵּ ץ אֹכֵּל-ָכל כִּי מִּ ׁש וְנְִּכְרָתה ָחמֵּ וא ַהנֶּפֶּ  ַההִּ

ל יְִּשָראֵּ יֹום מִּ אׁשֹן מִּ י יֹום-ַעד ָהרִּ עִּ  (14-15)שמות יב  .ַהְשבִּ

 

 

 הקמת מצבות היא דרך לציין ולזכור.   .16

 ְקֻבָרָתּה"? -ַעל ַמצֵָּבהלמי הוקמה " .א

ר .ב  במקום שבו הקים מצבה. מה היה נדרו בנוגע למצבה שהקים?  יעקב נדר נֶּדֶּ

 

 תשובה: 

 לרחל .א

וא ְקֻבָרָתּה-ַעל ַמצֵָּבה יֲַעקֹב וַיַצֵּב ת הִּ ל-ְקֻבַרת ַמצֶּבֶּ ל וַיִַּסע. ַהיֹום-ַעד ָרחֵּ  ָאֳהֹלה וַיֵּט יְִּשָראֵּ

ָהְלָאה ְגַדל מֵּ ר-ְלמִּ דֶּ  (21-21)בראשית לה  .עֵּ

נדרו )של יעקב( היה שהמצבה שהקים תהפוך לבית אלוהים )בבית אל( אם הוא  .ב

 )גם תשובה חלקית המעידה על הבנה תתקבל במלואה(.  ישוב בשלום לבית אביו

 

ר יֲַעקֹב וַיִַּדר אמֹר נֶּדֶּ ם לֵּ ים יְִּהיֶּה-אִּ י ֱאֹלהִּ ָמדִּ ְך ּוְׁשָמַרנִּי עִּ רֶּ ר ַהזֶּה ַבדֶּ י ֲאׁשֶּ ְך ָאנֹכִּ י-וְנַָתן הֹולֵּ ם לִּ חֶּ  לֶּ

ֱאכֹל גֶּד לֶּ ְלבֹׁש ּובֶּ י. לִּ ל ְבָׁשלֹום וְַׁשְבתִּ ית-אֶּ י בֵּ י' ה וְָהיָה ָאבִּ ים לִּ אֹלהִּ ן. לֵּ בֶּ ר ַהזֹאת וְָהאֶּ י-ֲאׁשֶּ  ַשְמתִּ

י יְִּהיֶּה ַמצֵָּבה ים תבֵּ ר וְכֹל ֱאֹלהִּ ן ֲאׁשֶּ תֶּ י-תִּ ר לִּ נּו ַעשֵּ  (22-21)בראשית כח  .ָלְך ֲאַעְשרֶּ
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 החידון המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים
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 שניות. .1שאלות. יש לענות על כל השאלות בתוך  4בכל קטגוריה 

 נקודות. 1-כל תשובה נכונה תַזכה את הנבחן ב

 נקודות. .2-השאלות יַזכו את הנבחן/ת ב 4תשובות נכונות על כל 
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 אמנות .1

 פסוק תשובה שאלה 

 גלו זה יהודה מלך בימי 1
ָחָרׁש" " וְַהַמְסגֵּר ָכל הֶּ

 . מיהודה

ין וַיֵּצֵּא  יהויכין ְך יְהּוָדה יְהֹויָכִּ לֶּ ְך מֶּ לֶּ ל ַעל מֶּ  ָבבֶּ
מֹו הּוא יָסיו וְָשָריו וֲַעָבָדיו וְאִּ  וַיִַּקח וְָסרִּ
ְך אֹתֹו לֶּ ל מֶּ ְׁשנַת ָבבֶּ    ְלָמְלכֹו: ְׁשמֹנֶּה בִּ
ְגָלה]...[  ת ָכל יְרּוָׁשַלִּם וְהִּ ת ָכל  אֶּ וְאֶּ

ים ת ַהָשרִּ י וְאֵּ  עשרה ַהַחיִּל ָכל גִּבֹורֵּ
ת) רֶּ ים( ֲעשֶּ ה ֲאָלפִּ ָחָרׁש גֹולֶּ  וְָכל הֶּ

ַעם  ַדַלת זּוַלת נְִּׁשַאר ֹלא  וְַהַמְסגֵּר
ץ:  (15, 12כד,  ב מלכים) ָהָארֶּ

 לעשות שידע מצור האיש 2
ת ָכל ְמָלאָכה"  ויצר" ַבנְחֹׁשֶּ

 בבית ששימשו הכלים את
 .  המקדש

ְך וַיְִּׁשַלח חירם לֶּ יָרם וַיִַּקח ְׁשֹלמֹה ַהמֶּ ת חִּ  אֶּ
צֹר: ָשה מִּ ן אִּ ה הּוא ַאְלָמנָה בֶּ ַמטֵּ  מִּ

י יו נְַפָתלִּ י וְָאבִּ יׁש צֹרִּ ׁש אִּ ת חֹרֵּ  נְחֹׁשֶּ
א ת ַהָחְכָמה וַיִָּמלֵּ ת ַהְתבּונָה אֶּ ת  וְאֶּ וְאֶּ
ת ָכל ְמָלאָכה ַלֲעשֹות ַהַדַעת  ַבנְחֹׁשֶּ
ְך וַיָבֹוא לֶּ ל ַהמֶּ ת ָכל  וַיַַעש ְׁשֹלמֹה אֶּ אֶּ

 (15-13 ז, א מלכים) ְמַלאְכתֹו:

 מיוחד בכישרון ניחן מי 3
, זהב בחומרים ליצירה

 ?ועץ אבן, נחושת, כסף

  בצלאל
 

ה י ְראֵּ ם ָקָראתִּ ל ְבׁשֵּ י ְבַצְלאֵּ ן אּורִּ ן  בֶּ בֶּ
ה חּור א יְהּוָדה: ְלַמטֵּ  רּוחַ  אֹתֹו וֲָאַמלֵּ

ים ְתבּונָה ְבָחְכָמה ֱאֹלהִּ ּוְבָכל  ּוְבַדַעת ּובִּ
 ַבָזָהב ַלֲעשֹות ַמֲחָׁשבֹת ַלְחׁשֹב ְמָלאָכה:
ף ת: ּוַבכֶּסֶּ ת ּוַבנְחֹׁשֶּ ן ּוַבֲחרֹׁשֶּ בֶּ  אֶּ

ת ְלַמֹּלאת ץ ּוַבֲחרֹׁשֶּ ְבָכל  ַלֲעשֹות עֵּ
 ( 4-2 לא, שמות) ְמָלאָכה:

 שב לא אחד כשאדם 5
 את הסבירו נשים, מהקרב

 שמצא בכך היעדרותו
ים ְׁשַלל" וחילק  ְצָבעִּ
ְקָמה  ? האדם מי". רִּ

 ַרֲחָמַתיִּם ַרַחם ָׁשָלל יְַחְלקּו יְִּמְצאּו ֲהֹלא סיסרא
ר ְלרֹאׁש ים ְׁשַלל גֶּבֶּ יְסָרא ְצָבעִּ  ְׁשַלל ְלסִּ
ים ְקָמה ְצָבעִּ ְקָמַתיִּם צֶַּבע רִּ י רִּ  ְלַצּוְארֵּ
 (31 ה, שופטים) ָׁשָלל:

 

 

 שפות .2

 פסוק תשובה שאלה 

 קיבלו מסוימים אנשים 1
ַמה   יְָדעּו ֹלא" אך מזון
 מזון כינו הם כיצד". הּוא
 ?זה

ל וַיְִּראּו מן יׁש וַיֹאְמרּו ְבנֵּי יְִּשָראֵּ יו אִּ ל ָאחִּ הּוא  ָמן אֶּ
ר ַמה הּוא יְָדעּו ֹלא כִּי ה וַיֹאמֶּ ם מֹׁשֶּ הֶּ  הּוא ֲאלֵּ

ם חֶּ ר ַהלֶּ  ְלָאְכָלה: ָלכֶּם' ה נַָתן ֲאׁשֶּ
 (14 טז, שמות)

 הצליחו גלעד אנשי 2
 משבט הגיע מי לזהות
 הצורה פי על אפרים

 את הם ביטאו שבה
 ...האות

ת ֱאָמר נָא לֹו וַיֹאְמרּו ס /ש בֹלֶּ ר ׁשִּ ת וַיֹאמֶּ בֹלֶּ ין וְֹלא סִּ  יָכִּ
ר ל ַמְעְברֹות וַיְִּׁשָחטּוהּו אֹותֹו וַיֹאֲחזּו כֵּן ְלַדבֵּ  אֶּ
ן ת וַיִּפֹל ַהיְַרדֵּ יא ָבעֵּ ְפַריִּם ַההִּ אֶּ ים מֵּ  ּוְׁשנַיִּם ַאְרָבעִּ
ף:   (6 יב, שופטים)ָאלֶּ

ה 3  מלך שליח היה ַרְבָׁשקֵּ
 על אף. לירושלים אשור

 לדבר היטיב הוא, כן פי
 ...ה בשפה

 יתקבל) יהודית
 (עברית: גם

ה וַיֲַעמֹד ית ְבקֹול ָגדֹול וַיְִּקָרא ַרְבָׁשקֵּ ר יְהּודִּ  וַיְַדבֵּ
ר ְמעּו וַיֹאמֶּ ְך ׁשִּ לֶּ ְך ַהָגדֹול ְדַבר ַהמֶּ לֶּ  ַאשּור: מֶּ

 (28 יח, ב מלכים)

 אותו מינה פרעה 5
 זכה והוא למלך למשנה

 ...לכינוי

 /פענח צפנת
 אברך

ף ַפְרעֹה וַיְִּקָרא ם יֹוסֵּ ן לֹו ַפְענֵּחַ  ָצְפנַת ׁשֵּ ת  וַיִּתֶּ אֶּ
י ָאְסנַת ַרע ַבת פֹוטִּ ן פֶּ ָשה אֹן כֹהֵּ ף וַיֵּצֵּא ְלאִּ  יֹוסֵּ

ץ רֶּ ְצָריִּם: ַעל אֶּ  (54 מא, בראשית) מִּ
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 מחול .3

 פסוק תשובה שאלה 

1 " ָ צֶּאן ים וַתֵּ  ָכל ַהנָׁשִּ
יהָ  ים ַאֲחרֶּ  ְבֻתפִּ

ְמחֹֹלת". מה  ? חגגו הן ּובִּ

 ים קריעת נס את
 ואת טביעת סוף

 המצרים

ַקח ְריָם וַתִּ יָאה מִּ ת ַהתֹף ַאֲהרֹן ֲאחֹות ַהנְבִּ  אֶּ
ָ  ְביָָדּה צֶּאן ים וַתֵּ יהָ  ָכל ַהנָׁשִּ ים ַאֲחרֶּ  ְבֻתפִּ

ְמחֹֹלת: ם וַַתַען ּובִּ ְריָם ָלהֶּ ירּו מִּ  כִּי ָגאֹה' ַלה ׁשִּ
 (21-21 טו, שמות) ַביָם: ָרָמה וְרְֹכבֹו סּוס ָגָאה

 אביה לקראת יצאה 2
 הגיב והוא, במחולות
 בגדיו בקריעת

ְצָפה יְִּפָתח וַיָבֹא יפתח בת יתֹו ַהמִּ ל בֵּ נֵּה אֶּ תֹו וְהִּ  יֹצֵּאת בִּ
ְקָראתֹו ים לִּ ְמחֹלֹות ְבֻתפִּ יא וְַרק ּובִּ יָדה הִּ ין  יְחִּ אֵּ

נּו לֹו מֶּ ן מִּ י אֹו ַבת: בֵּ ְראֹותֹו וַיְהִּ ת  וַיְִּקַרע אֹוָתּה כִּ אֶּ
ר ְבָגָדיו י ֲאָהּה וַיֹאמֶּ תִּ עַ  בִּ נִּי ַהְכרֵּ ְכַרְעתִּ  וְַאתְ  הִּ
י ְבעְֹכָרי ָהיִּית י וְָאנֹכִּ י ָפצִּיתִּ ל ה פִּ  אּוַכל וְֹלא' אֶּ

 (34-35, יא שופטים) ָלׁשּוב:

 לכבוד שערכו  החגיגות 3
, אוכל כללו זה פסל

 ומחולות שתייה

ָמֳחָרת הזהב עגל ים וַיַגִּׁשּו עֹֹלת וַיֲַעלּו וַיְַׁשכִּימּו מִּ ב ְׁשָלמִּ  וַיֵּׁשֶּ
ֱאכֹל ָהָעם י וַיָֻקמּו וְָׁשתֹו לֶּ ק: ]...[ וַיְהִּ ר ְלַצחֵּ  ַכֲאׁשֶּ
ל ַהַמֲחנֶּה ָקַרב גֶּל וַיְַרא אֶּ ת ָהעֵּ וַיִַּחר  ּוְמחֹֹלת אֶּ
ה ַאף ְך מֹׁשֶּ יָָדו וַיְַׁשלֵּ ת ַהֻלחֹת מִּ ר אֶּ  אָֹתם וַיְַׁשבֵּ

 (19, 6 לב, שמות) ָהָהר: ַתַחת

 חוללו עיר איזו של בנות 5
 ?   הכרמים בין

ם  של העיר שילה יתֶּ נֵּה ּוְראִּ ם יְֵּצאּו וְהִּ ילֹו אִּ  ָלחּול ְבנֹות ׁשִּ
ם ַבְמחֹלֹות ים וִּיָצאתֶּ ן ַהְכָרמִּ ם מִּ  ָלכֶּם וֲַחַטְפתֶּ

יׁש ְׁשתֹו אִּ ְבנֹות אִּ ילֹו מִּ ם ׁשִּ ץ וֲַהַלְכתֶּ רֶּ ן: אֶּ נְיָמִּ  בִּ
 (21 כא, שופטים)

 

  רפואה .4

 פסוק תשובה שאלה 

 את ריפאו מה באמצעות 1
 לקה שבו השחין
 ?חזקיהו

ת לֶּ  באמצעות ְדבֶּ
 תאנים

ר ת ְקחּו יְַׁשְעיָהּו וַיֹאמֶּ לֶּ נִּים ְדבֶּ ימּו וַיְִּקחּו ְתאֵּ  וַיָשִּ
ין י: ַעל ַהְשחִּ  (7 כ, ב מלכים) וַיֶּחִּ

 לקתה שלמה משפחה 2
 שאב מפני בעקרות

 אשת לו לקח המשפחה
 מי של תפילתו. איש

 ?מרפא הביאה

ל של אברהם ים ַאְבָרָהם וַיְִּתַפלֵּ ל ָהֱאֹלהִּ ים וַיְִּרָפא אֶּ ת  ֱאֹלהִּ אֶּ
ְך לֶּ ימֶּ ְׁשתֹו ֲאבִּ ת אִּ דּו: וְַאְמהָֹתיו וְאֶּ  ָעַצר כִּי ָעצֹר וַיֵּלֵּ

ם ְבַעד' ה חֶּ ית ָכל רֶּ ְך ְלבֵּ לֶּ ימֶּ  ָשָרה ַעל ְדַבר ֲאבִּ
ת ׁשֶּ  (18-17 כ, בראשית) ַאְבָרָהם: אֵּ

 אישה חלתה במה 3
: אדם התפלל שלמענה

ל"  "? ָלּה נָא ְרָפא נָא אֵּ

ָענָן בצרעת ַעל ָסר וְהֶּ ל מֵּ נֵּה ָהאֹהֶּ ְריָם וְהִּ ג ְמצַֹרַעת מִּ  ַכָשלֶּ
ן ְריָם ַאֲהרֹן וַיִּפֶּ ל מִּ נֵּה אֶּ ר ְמצָֹרַעת: וְהִּ  ַאֲהרֹן וַיֹאמֶּ

ה ל מֹׁשֶּ י אֶּ ת ֲאדֹנִּי ַאל נָא בִּ ינּו ָתׁשֵּ  ַחָטאת ָעלֵּ
ר ר נֹוַאְלנּו ֲאׁשֶּ י ַאל נָא ָחָטאנּו: וֲַאׁשֶּ ת ְתהִּ  ַכמֵּ
ר ם ְבצֵּאתֹו ֲאׁשֶּ חֶּ רֶּ מֹו מֵּ י וַיֵָּאכֵּל אִּ  ְבָשרֹו: ֲחצִּ

ה וַיְִּצַעק ל ה מֹׁשֶּ אמֹר' אֶּ ל לֵּ  ָלּה: נָא ְרָפא נָא אֵּ
 (13-11 יב, במדבר)

 ָהיְָתה" עיר באיזו 5
יר ְמהּוַמת ָמוֶּת  ְבָכל ָהעִּ

 יַד ְמאֹד ָכְבָדה]...[ 
ים  "? ָׁשם ָהֱאֹלהִּ

ת ָכל ַסְרנֵּי וַיַַאְספּו וַיְִּׁשְלחּו בעיר גת ים אֶּ ְׁשתִּ ם ְפלִּ יהֶּ  ֲאלֵּ
ה וַיֹאְמרּו י ַלֲארֹון ַמה נֲַעשֶּ ל ֱאֹלהֵּ  וַיֹאְמרּו יְִּשָראֵּ

י ֲארֹון יִּסֹב ַגת ל ֱאֹלהֵּ בּו יְִּשָראֵּ ת ֲארֹון וַיַסֵּ י אֶּ  ֱאֹלהֵּ
ל: ]...[ ת ָכל ַסְרנֵּי וַיַַאְספּו וַיְִּׁשְלחּו יְִּשָראֵּ  אֶּ

ים ְׁשתִּ ת ֲארֹון ַׁשְלחּו וַיֹאְמרּו ְפלִּ י אֶּ ל ֱאֹלהֵּ  יְִּשָראֵּ
 ֹ ְמקֹומֹו בוְיָׁש ית לִּ י וְֹלא יָמִּ י אֹתִּ ת ַעמִּ  כִּי ָהיְָתה וְאֶּ

יר ְמהּוַמת ָמוֶּת ים יַד ְמאֹד ָכְבָדה ְבָכל ָהעִּ  ָהֱאֹלהִּ
ים ָׁשם: ר וְָהֲאנָׁשִּ תּו ֲאׁשֶּ  בעפלים ֻהכּו ֹלא מֵּ

ים) יר ַׁשוְַעת וַַתַעל( ַבְטחֹרִּ   ַהָשָמיִּם: ָהעִּ
 (12-11, 8 ה, א שמואל)
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 גופני חינוך .5

 פסוק תשובה שאלה 

 את הרים משה מדוע 1
ׁש ַעד בֹא" ידיו  "?  ַהָשמֶּ

 את לנצח כדי
 עמלק

ק וַיָבֹא ם ֲעָמלֵּ ל וַיִָּלחֶּ ם יְִּשָראֵּ ם: עִּ ידִּ ְרפִּ ר  בִּ  וַיֹאמֶּ
ה ל יְהֹוֻׁשעַ  מֹׁשֶּ ים ְבַחר ָלנּו אֶּ ם וְצֵּא ֲאנָׁשִּ ָלחֵּ  הִּ

ק י ָמָחר ַבֲעָמלֵּ ה ַהגְִּבָעה רֹאׁשַעל  נִָּצב ָאנֹכִּ  ּוַמטֵּ
ים י: וַיַַעש ָהֱאֹלהִּ ר יְהֹוֻׁשעַ  ְביָדִּ ה  ָאַמר לֹו ַכֲאׁשֶּ מֹׁשֶּ
ם ָלחֵּ ק ְלהִּ ה ַבֲעָמלֵּ  רֹאׁש ָעלּו וְחּור ַאֲהרֹן ּומֹׁשֶּ

ר ַהגְִּבָעה: וְָהיָה ים ַכֲאׁשֶּ ה יָרִּ ל יָדֹו וְָגַבר מֹׁשֶּ  יְִּשָראֵּ
ר י וְָגַבר יָדֹו יָנִּיחַ  וְַכֲאׁשֶּ ק: וִּידֵּ ה ֲעָמלֵּ ים מֹׁשֶּ דִּ  ְכבֵּ

ן בֶּ ימּו וַיְִּקחּו אֶּ ב ַתְחָתיו וַיָשִּ יהָ  וַיֵּׁשֶּ  וְחּור וְַאֲהרֹן ָעלֶּ
זֶּה ְביָָדיו ָתְמכּו ָחד מִּ זֶּה אֶּ ָחד ּומִּ י אֶּ  יָָדיו וַיְהִּ

ׁש: ַעד בֹא ֱאמּונָה  (12-8 יז, שמות) ַהָשמֶּ

 של מרכבתו לפני רץ 2
 ועד הכרמל מהר מלך,

 יזרעאל מקע

י אליהו ְתַקְדרּו וְַהָשַמיִּם וְַעד כֹה ַעד כֹה וַיְהִּ ים הִּ  ָעבִּ
י וְרּוחַ  ם וַיְהִּ ְך ַאְחָאב וַיְִּרַכב ָגדֹול גֶּׁשֶּ  וַיֵּלֶּ

אָלה: יָהּו ָהיְָתה' וְיַד ה יְִּזְרעֶּ לִּ ל אֵּ  ָמְתנָיו וַיְַׁשנֵּס אֶּ
ְפנֵּי וַיָָרץ אָלה: ַעד בֲֹאָכה ַאְחָאב לִּ   יְִּזְרעֶּ

 (56-54 יח, א מלכים)

 ולא חצים לאסוף רץ נער 3
 מעבירה שפעולתו ידע

 ? המסר מה. לדוד מסר

 לעזוב דוד שעל
/ שאול בית את
 הארץ. את

 :גם יתקבל
 החליט ששאול
 דוד את להרוג

ם כֹה ם אַֹמר וְאִּ לֶּ נֵּה ָלעֶּ צִּים הִּ ְמָך ַהחִּ וָָהְלָאה  מִּ
ְך ַלֲחָך כִּי לֵּ ר]...[  :'ה ׁשִּ  נָא ְמָצא ְלנֲַערֹו ֻרץ וַיֹאמֶּ

צִּים ת ַהחִּ ר אֶּ י ֲאׁשֶּ ה ָאנֹכִּ  וְהּוא יָָרה ָרץ ַהנַַער מֹורֶּ
י צִּ רֹו: ַהחֵּ י ַעד ְמקֹום ַהנַַער וַיָבֹא ְלַהֲעבִּ צִּ ר ַהחֵּ  ֲאׁשֶּ

י יְהֹונָָתן וַיְִּקָרא יְהֹונָָתן יָָרה ר ַהנַַער ַאֲחרֵּ  וַיֹאמֶּ
י ֲהלֹוא צִּ ְמָך ַהחֵּ י יְהֹונָָתן וַיְִּקָרא וָָהְלָאה: מִּ  ַאֲחרֵּ
ָרה ַהנַַער ט ַאל ַתֲעמֹד חּוָׁשה ְמהֵּ  נַַער וַיְַלקֵּ

ת החצי יְהֹונָָתן ים) אֶּ צִּ ל ֲאדֹנָיו:  וַיָבֹא( ַהחִּ אֶּ
ת  יְָדעּו וְָדוִּד יְהֹונָָתן ַאְך ְמאּוָמה ֹלא יַָדע וְַהנַַער אֶּ
 (39-36, 22 ,כ א שמואל) ַהָדָבר:

יׁש "כ שתואר םאד 5 אִּ
 ... יותר מ מהר רץ" טֹוב

י ָמה הכושי ר ָארּוץ וִּיהִּ יַמַעץ וַיָָרץ רּוץ לֹו וַיֹאמֶּ ְך ֲאחִּ רֶּ  דֶּ
י: וַיֲַעבֹר ַהכִָּכר ת ַהכּוׁשִּ ב וְָדוִּד אֶּ ין ְׁשנֵּי יֹוׁשֵּ  בֵּ

ים ְך ַהְשָערִּ ה וַיֵּלֶּ ל ַגג ַהצֹפֶּ ל ַהחֹוָמה ַהַשַער אֶּ  אֶּ
ת  וַיִָּשא ינָיואֶּ יׁש וַיְַרא עֵּ נֵּה אִּ  ְלַבדֹו: וַיְִּקָרא ָרץ וְהִּ

ה ְך וַיַגֵּד ַהצֹפֶּ לֶּ ר ַלמֶּ ְך וַיֹאמֶּ לֶּ ם ְלַבדֹו ַהמֶּ  אִּ
יו ְבשֹוָרה ְך ְבפִּ ב: וַיְַרא ָהלֹוְך וַיֵּלֶּ ה וְָקרֵּ יׁש  ַהצֹפֶּ אִּ

ר ה וַיְִּקָרא ָרץ ַאחֵּ ר ַהצֹפֶּ ל ַהשֹעֵּ ר אֶּ נֵּה  וַיֹאמֶּ הִּ
יׁש ר ְלַבדֹו ָרץ אִּ ְך וַיֹאמֶּ לֶּ ר:  ַגם זֶּה ַהמֶּ ְמַבשֵּ

ר ה וַיֹאמֶּ ה ֲאנִּי ַהצֹפֶּ ת ְמרּוַצת רֹאֶּ אׁשֹון אֶּ  ָהרִּ
יַמַעץ כְִּמֻרַצת ן ָצדֹוק ֲאחִּ ר בֶּ ְך וַיֹאמֶּ לֶּ יׁש טֹוב ַהמֶּ  אִּ

ל ְבשֹוָרה זֶּה  יָבֹוא: טֹוָבה וְאֶּ
 (27-23 יח, ב שמואל)
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 משפטים .6

 פסוק תשובה שאלה 

 לעתים, ך"התנ בסיפורי 1
' שה העדיפו אדם בני

 במחלוקות ישפוט
 אמרה מי. ביניהם
' ה יְִּׁשפֹט: "בכעס לבעלה

ינִּי ינֶּיָך בֵּ  "? ּובֵּ

ר שרה ל ַאְבָרם ָשַרי וַתֹאמֶּ י אֶּ יָך ֲחָמסִּ י ָעלֶּ י ָאנֹכִּ  נַָתתִּ
י ְפָחתִּ ָך ׁשִּ יקֶּ א ְבחֵּ רֶּ ַקל ָהָרָתה כִּי וַתֵּ ינֶּיהָ  וָאֵּ  ְבעֵּ

ינִּי' ה יְִּׁשפֹט ינֶּיָך: בֵּ  (4 טז, בראשית) ּובֵּ

 להקים הציע אדם 2
 כדי, שיפוט מערכת
 של התמוטטות למנוע
 ? מיהו .ושל עמו מנהיג

 חותן) יתרו
 ( משה

ר ן וַיֹאמֶּ ה חֹתֵּ ָליו מֹׁשֶּ ר ַהָדָבר ֹלא טֹוב אֵּ  ַאָתה ֲאׁשֶּ
ה: בֹל ַגם ַאָתה נָבֹל עֹשֶּ ר ַהזֶּה ָהָעםַגם  תִּ  ֲאׁשֶּ
ָמְך ד עִּ ְמָך כִּי ָכבֵּ ָך: ֲעשֹהּו ֹלא תּוַכל ַהָדָבר מִּ  ְלַבדֶּ

 (18-17, יח שמות)

 בו שהייתה המלך מי 3
ים ָחְכַמת" ]...[  ֱאֹלהִּ

ְׁשָפט" ַלֲעשֹות  ?מִּ

ל וַיְִּׁשְמעּו שלמה ְׁשָפט ָכל יְִּשָראֵּ ת ַהמִּ ר אֶּ  ָׁשַפט ֲאׁשֶּ
ְך לֶּ ְפנֵּי וַיְִּראּו ַהמֶּ ְך מִּ לֶּ  כִּי ָחְכַמת ָראּו כִּי ַהמֶּ

ים ְרבֹו ֱאֹלהִּ ְׁשָפט:  ַלֲעשֹות ְבקִּ  (28, ג א מלכים)מִּ

 ישראל בכל סבב שופט 5
: עמו את לשפוט כדי

י וְָהַלְך" דֵּ  ְבָׁשנָה ָׁשנָה מִּ
ל וְָסַבב ית אֵּ  וְַהגְִּלָגל בֵּ

ְצָפה ת  וְָׁשַפט וְַהמִּ אֶּ
ל  ?מיהו". יְִּשָראֵּ

י וְָהַלְך שמואל דֵּ ל וְָסַבב ְבָׁשנָה ָׁשנָה מִּ ית אֵּ  וְַהגְִּלָגל בֵּ
ְצָפה ת וְָׁשַפט וְַהמִּ ל אֵּ ת יְִּשָראֵּ  ָכל ַהְמקֹומֹות אֶּ

ה: לֶּ  (16 ז, א שמואל) ָהאֵּ

 

 מוסיקה. 7

 פסוק תשובה שאלה 

יׁש" 1 יב אִּ יטִּ "  ְלנַגֵּן מֵּ
 ַחיִּל גִּבֹור" גם שהיה
יׁש ְלָחָמה וְאִּ  ָדָבר ּונְבֹון מִּ
יׁש  ". תַֹאר וְאִּ

ָחד וַיַַען דוד ים אֶּ ַהנְָערִּ ר מֵּ נֵּה וַיֹאמֶּ י הִּ יתִּ ן ָראִּ  ְליִַּׁשי בֵּ
ית י בֵּ עַ  ַהַלְחמִּ יׁש ַחיִּל וְגִּבֹור נַגֵּן יֹדֵּ ְלָחָמה וְאִּ  מִּ
יׁש ָדָבר ּונְבֹון מֹו: וַיְִּׁשַלח' וַה תַֹאר וְאִּ  ָׁשאּול עִּ

ים ל  ַמְלָאכִּ ר יִָּׁשיאֶּ ְלָחה וַיֹאמֶּ ַלי ׁשִּ ת ָדוִּד אֵּ נְָך אֶּ  בִּ
ר  (19-18 טז, א שמואל)ַבצֹאן:  ֲאׁשֶּ

יׁש" נהפך מי 2 ר ְלאִּ " ַאחֵּ
 נביאים חבורת כשפגש
 ? מנגנים

ים גְִּבַעת ָתבֹוא כֵּן ַאַחר שאול ר ָׁשם ָהֱאֹלהִּ י ֲאׁשֶּ בֵּ  נְצִּ
ים ְׁשתִּ י ְפלִּ יר ָׁשם ְכבֲֹאָך וִּיהִּ ל ּוָפַגְעתָ  ָהעִּ בֶּ  חֶּ

ים אִּ ים נְבִּ ַהָבָמה יְֹרדִּ ם מֵּ ְפנֵּיהֶּ ל וְלִּ יל וְתֹף נֵּבֶּ  וְָחלִּ
ָמה וְכִּנֹור ים: וְהֵּ ְתנְַבאִּ יָך וְָצְלָחה מִּ ' ה רּוחַ  ָעלֶּ

יתָ  ְתנַבִּ ָמם וְהִּ יׁש וְנְֶּהַפְכתָ  עִּ ר: ְלאִּ   ַאחֵּ
 (6-4 י, א שמואל)

וְָכל  ָדוִּד" אירוע באיזה 3
ית ל בֵּ ים יְִּשָראֵּ  ְמַשֲחקִּ
ְפנֵּי י ְבכֹל' ה לִּ ים ֲעצֵּ  ְברֹוׁשִּ

ים ּוְבכִּנֹרֹות נְָבלִּ  ּובִּ
ים ים ּוְבֻתפִּ ְמנַַענְעִּ  ּובִּ

ים ְלֱצלִּ  "?ּוְבצֶּ

באירוע של 
' ה ארון העלאת

 דוד לעיר
 (לירושלים)

ת ֲארֹון וַיְַרכִּבּו ים אֶּ ל ֲעָגָלה ָהֱאֹלהִּ  ֲחָדָׁשה אֶּ
ית וַיִָּשֻאהּו בֵּ ינָָדב מִּ ר ֲאבִּ  וְַאְחיֹו וְֻעָזא ַבגְִּבָעה ֲאׁשֶּ

ינָָדב ְבנֵּי ת ָהֲעָגָלה נֲֹהגִּים ֲאבִּ  וַיִָּשֻאהּו ֲחָדָׁשה: אֶּ
ית בֵּ ינָָדב מִּ ר ֲאבִּ ם ַבגְִּבָעה ֲאׁשֶּ ים ֲארֹון עִּ  ָהֱאֹלהִּ
ְך וְַאְחיֹו ְפנֵּי הֹלֵּ ית וְָדוִּד ָהָארֹון: לִּ ל וְָכל בֵּ  יְִּשָראֵּ

ים ְפנֵּי ְמַשֲחקִּ י ְבכֹל' ה לִּ ים ֲעצֵּ  ּוְבכִּנֹרֹות ְברֹוׁשִּ
ים נְָבלִּ ים ּובִּ ים ּוְבֻתפִּ ְמנַַענְעִּ ים: ּובִּ ְלֱצלִּ  ּוְבצֶּ

 (4-3 ו, ב שמואל)

 על צער הביע אחד אדם 5
 בידיו הייתה שלא

 את לשלח הזדמנות
ְמָחה" חתנו ים ְבשִּ רִּ  ּוְבׁשִּ
 ?מיהו ."ּוְבכִּנֹור ְבתֹף

ר לבן ה ְליֲַעקֹב ָלָבן וַיֹאמֶּ יתָ  מֶּ ְגנֹב ָעשִּ י וַתִּ ת ְלָבבִּ  אֶּ
ג ת ְבנַֹתי וְַתנַהֵּ ב: כְִּׁשֻביֹות אֶּ  נְַחבֵּאתָ  ָלָמה ָחרֶּ
ְברֹחַ  ְגנֹב לִּ י וַתִּ ַגְדתָ  אֹתִּ י וְֹלא הִּ ֲחָך לִּ  וֲָאַׁשלֵּ

ְמָחה ים ְבשִּ רִּ   ּוְבכִּנֹור: ְבתֹף ּוְבׁשִּ
 (27-26 לא, בראשית)
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 בישול. 8

 פסוק תשובה שאלה 

, בחמאה אורחיו את כיבד 1
 בקר ובבן בחלב

ְמָאה וַיִַּקח אברהם ן ַהָבָקר וְָחָלב חֶּ ר ּובֶּ  ָעָשה ֲאׁשֶּ
ן ם וַיִּתֵּ ְפנֵּיהֶּ ד לִּ ם וְהּוא עֹמֵּ יהֶּ  ַתַחת ֲעלֵּ
ץ לּו:  ָהעֵּ  (8 יח, בראשית)וַיֹאכֵּ

 בשר מנת שקיבל טוב בחור 2
 בשבילו שנשמרה משובחת

 מראש

ם שאול ת ַהשֹוק ַהַטָבח וַיָרֶּ יהָ  אֶּ ָעלֶּ ם וְהֶּ  וַיָשֶּ
ְפנֵּי ר ָׁשאּול לִּ נֵּה וַיֹאמֶּ ים  ַהנְִּׁשָאר הִּ שִּ

ד ֱאכֹל כִּי ְלָפנֶּיָך אמֹר ָׁשמּור ְלָך ַלמֹועֵּ  לֵּ
י ָהָעם ל ָׁשאּול וַיֹאַכל ָקָראתִּ ם ְׁשמּואֵּ  עִּ
 (25 ט, א שמואל)ַההּוא:  ַביֹום

 לנזיד הוסיפו מרכיב איזה 3
 את לאפשר כדי אכיל תיבל

 ? אכילתו

ים וַיְִּצקּו קמח ֱאכֹול ַלֲאנָׁשִּ י לֶּ ַהנָזִּיד ְכָאְכָלם וַיְהִּ  מֵּ
ָמה יר ָמוֶּת וַיֹאְמרּו ָצָעקּו וְהֵּ יׁש ַבסִּ  אִּ

ים ר יְָכלּו וְֹלא ָהֱאֹלהִּ ֱאכֹל: וַיֹאמֶּ ּוְקחּו  לֶּ
ַמח ְך קֶּ יר וַיְַׁשלֵּ ל ַהסִּ ר אֶּ  ָלָעם ַצק וַיֹאמֶּ

לּו יר: ָרע ָדָבר ָהיָה וְֹלא וְיֹאכֵּ  ַבסִּ
 (51-51 ד, ב מלכים)

 מצרי לאיש לאכול נתנו מה 5
 שתה ולא לחם אכל שלא
   ולילות? ימים שלושה מים

 צימוקים /דבלה
. תאנה גם יתקבל)

 התשובות מן אחת
תשובה  תיחשב

 ( נכונה

י וַיְִּמְצאּו ְצרִּ יׁש מִּ ה אִּ ל  אֹתֹו וַיְִּקחּו ַבָשדֶּ אֶּ
ם וַיְִּתנּו לֹו ָדוִּד חֶּ ָמיִּם:  וַיְַׁשֻקהּו וַיֹאַכל לֶּ

ַלח וַיְִּתנּו לֹו ָלה פֶּ ים ּוְׁשנֵּי ְדבֵּ  וַיֹאַכל צִֻּמקִּ
ָליו כִּי רּוחֹו וַָתָׁשב ם ֹלא ָאַכל אֵּ חֶּ וְֹלא  לֶּ
ים ְׁשֹלָׁשה ַמיִּם ָׁשָתה ילֹות: ּוְׁשֹלָׁשה יָמִּ  לֵּ

 (12-11 ל, א שמואל)

 

 פסיכולוגיה. 9

 פסוק תשובה שאלה 

 להסיר הצליחה כינור נגינת 1
 עליו ששרתה רעה רוח

ְהיֹות וְָהיָה שאול ים בִּ ל ָׁשאּול רּוַח ֱאֹלהִּ  וְָלַקח אֶּ
ת ַהכִּנֹור ָדוִּד  ְלָׁשאּול וְָרוַח ְביָדֹו וְנִּגֵּן אֶּ

ָעָליו וְָסָרה לֹו וְטֹוב   ָהָרָעה: רּוחַ  מֵּ
 (23 טז, א שמואל)

 שלא שהתבקשה האישה מי 2
 לה שנעשה העוול על לדבר

 ישבה היא ושמפניו
ָמה"  "?ׁשֹמֵּ

ר תמר יהָ  וַיֹאמֶּ לֶּ יהָ  ַאְבָׁשלֹום אֵּ ינֹון ָאחִּ  ַהֲאמִּ
יְך ָמְך ָהיָה ָאחִּ י וְַעָתה עִּ י ֲאחֹותִּ יׁשִּ  ַהֲחרִּ
יְך י הּוא ָאחִּ יתִּ בְֵּך ַאל ָתׁשִּ ת לִּ  ַלָדָבר אֶּ
ב ַהזֶּה ׁשֶּ ֹ  ָתָמר וַתֵּ ָמהוְׁש ית מֵּ  ַאְבָׁשלֹום בֵּ

יָה:  (21 יג, ב שמואל) ָאחִּ

 עצמו בעיני קטן שהיה אדם 3
: היה הוא אחרים בעיני אבל

י רֹאׁש" ְבטֵּ ל ׁשִּ  ?מיהו". יְִּשָראֵּ

ר שאול ל ֲהלֹוא וַיֹאמֶּ ם ָקטֹן ְׁשמּואֵּ  ַאָתה אִּ
ינֶּיָך י רֹאׁש ְבעֵּ ְבטֵּ ל ׁשִּ  וַיְִּמָׁשֲחָך ָאָתה יְִּשָראֵּ

ְך' ה לֶּ ל: -ַעל ְלמֶּ  (17 טו, א שמואל)יְִּשָראֵּ

 חולשה חשו אנשים קבוצת 5
 דימו את כי עד ביטחון וחוסר
 היו מי. לחגבים עצמם
 ? אלה אנשים

ינּו וְָׁשם המרגלים ים ָראִּ ילִּ ת ַהנְפִּ ן  ְבנֵּי אֶּ ֲענָק מִּ
ים לִּ י ַהנְפִּ ינֵּינּו וַנְהִּ ים ְבעֵּ ן ַכֲחָגבִּ  ָהיִּינּו וְכֵּ

ם: ינֵּיהֶּ  (33 יג, במדבר) ְבעֵּ
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 תאטרון. 11

 פסוק תשובה שאלה 

 ואת זהותו את הסתיר אדם 1
  וַיֵּצֵּא ָפנָיו וַיְִּרַחץ: "רגשותיו
 הוא מי מפני". וַיְִּתַאַפק
 ? זהותו את הסתיר

ר אחיו מפני ף וַיְַמהֵּ יו ַרֲחָמיו כִּי נְִּכְמרּו יֹוסֵּ ל ָאחִּ ׁש אֶּ  וַיְַבקֵּ
ְבכֹות  ָפנָיו וַיְִּרַחץ ָׁשָמה: וַיְֵּבךְ ַהַחְדָרה וַיָבֹא לִּ

ר וַיֵּצֵּא ימּו וַיְִּתַאַפק וַיֹאמֶּ ם:  שִּ  ָלחֶּ
 (31-31 מג, בראשית)

 עצמו על עטה אחד אדם 2
 באמצעות בדויה זהות

 העיד קולו אך, שלבש בגדים
 ? מיהו. האמתית זהותו על

ר יעקב ל יֲַעקֹב יְִּצָחק וַיֹאמֶּ   ְבנִּי וֲַאֻמְׁשָך ְגָׁשה נָא אֶּ
ָשו ְבנִּי זֶּה ַהַאָתה ם ֹלא: עֵּ ל  יֲַעקֹב וַיִַּגׁש אִּ אֶּ
יו יְִּצָחק הּו ָאבִּ ר וַיְֻמשֵּ  יֲַעקֹב קֹול ַהקֹל וַיֹאמֶּ

י וְַהיַָדיִּם ָשו: יְדֵּ  (22-21, כז בראשית) עֵּ

  משוגע פני העמיד דוד מדוע 3
 ? זקנו על ריר והזיל

 משום שפחד
 גת מלך מאכיש

ם ים ָדוִּד וַיָשֶּ ת ַהְדָברִּ ה אֶּ לֶּ ְלָבבֹו ָהאֵּ  וַיִָּרא בִּ
ְפנֵּי ְמאֹד ְך ַגת: וַיְַׁשנֹו ָאכִּיׁש מִּ לֶּ ת ַטְעמֹו מֶּ  אֶּ

ם ינֵּיהֶּ ל ְבעֵּ  ַעל ַדְלתֹות וַיְָתו ְביָָדם וַיְִּתהֹלֵּ
ד ַהַשַער ירֹו וַיֹורֶּ ר רִּ ל ְזָקנֹו: וַיֹאמֶּ ל  ָאכִּיׁש אֶּ אֶּ

נֵּהעֲ  ְראּו ָבָדיו הִּ יׁש תִּ ְׁשַתגֵּעַ  אִּ יאּו ָלָמה מִּ  ָתבִּ
ָלי: ֲחַסר אֹתֹו ים אֵּ ם ָאנִּי ְמֻׁשָגעִּ אתֶּ ת  כִּי ֲהבֵּ אֶּ
ְׁשַתגֵּעַ  זֶּה י: יָבֹוא ֲהזֶּה ָעָלי ְלהִּ יתִּ ל בֵּ   אֶּ

 (16-13 כא, א שמואל)

 על עצמם שעטו אנשים על 5
 שהגיעו כאילו, בדויה זהות
 וַיְֵּלכּו": נאמר, רחוקה מארץ

 הייתה מה". וַיְִּצַטיָרּו
 ? מטרתם

 עם ברית לכרות
 שלא יהושע

 ישמידם

י ת ָׁשְמעּו גְִּבעֹון וְיְֹׁשבֵּ ר אֵּ  יְהֹוֻׁשעַ  ָעָשה ֲאׁשֶּ
יחֹו וְָלָעי: ירִּ ָמה וַיֲַעשּו  לִּ  וַיְֵּלכּו ְבָעְרָמה ַגם הֵּ

ים וַיְִּקחּו וַיְִּצַטיָרּו ים ַשקִּ ם ָבלִּ יהֶּ  ַלֲחמֹורֵּ
ִּן וְנֹאדֹות ים יַי ים ָבלִּ ים: ּונְָעלֹות ּוְמֻבָקעִּ  ּוְמצָֹררִּ

ם ּוְמֻטָלאֹות ָבלֹות יהֶּ  ָבלֹות ּוְשָלמֹות ְבַרְגלֵּ
ם יהֶּ ם וְכֹל ֲעלֵּ חֶּ יָדם לֶּ ים: ָהיָה יָבֵּׁש צֵּ  וַיְֵּלכּו נִֻּקדִּ

ל יְהֹוֻׁשעַ  ל ַהַמֲחנֶּה אֶּ ָליו וַיֹאְמרּו ַהגְִּלָגל אֶּ  אֵּ
יׁש ל אִּ ל וְאֶּ ץ יְִּשָראֵּ רֶּ אֶּ  וְַעָתה ָבאנּו ְרחֹוָקה מֵּ
ית: כְִּרתּו ָלנּו  (6-3 ט, יהושע) ְברִּ
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חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים 

 
 

 

 

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה

 מי המורה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זהות בכתב.בחלק זה יישאלו המתמודדים שבע שאלות 

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

 נקודות. 14-תשובות נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד/ת ב

 .ותלהשיב על השאל דקות 2למתמודדים יהיו לכל היותר  הגבלת זמן:
 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

מספר 
 שאלה

 פסוק תשובה שאלה

ת מי " 1 ת ָבנָיו וְאֶּ יְַצּוֶּה אֶּ
ְך  רֶּ יתֹו ַאֲחָריו וְָׁשְמרּו דֶּ בֵּ

ה' ַלֲעשֹות ְצָדָקה 
ְׁשָפט"?  ּומִּ

ר יְַצּוֶּה אברהם יו ְלַמַען ֲאׁשֶּ יתֹו  כִּי יְַדְעתִּ ת בֵּ ת ָבנָיו וְאֶּ אֶּ
ְׁשָפט  ְך ה' ַלֲעשֹות ְצָדָקה ּומִּ רֶּ ַאֲחָריו וְָׁשְמרּו דֶּ

ר  בֶּ ר דִּ ת ֲאׁשֶּ יא ה' ַעל ַאְבָרָהם אֵּ ְלַמַען ָהבִּ
 (19ָעָליו: )בראשית יח, 

ם "וַיְִּקָרא 2 ת ָכל  ְבָאְזנֵּיהֶּ אֶּ
י ְברֵּ ר דִּ פֶּ ית סֵּ מי  -" ַהְברִּ

 הקורא?

ְך וַיַַעל יאשיהו לֶּ ית ה' ַהמֶּ יׁש בֵּ י יְהּוָדה וְָכל אִּ  וְָכל יְֹׁשבֵּ
תֹו יְרּוָׁשַלִּם ים וְַהכֲֹהנִּים אִּ יאִּ  וְָכל ָהָעם וְַהנְבִּ
ָקטֹן ם וַיְִּקָרא וְַעד ָגדֹול ְלמִּ י ְבָאְזנֵּיהֶּ ְברֵּ ת ָכל דִּ  אֶּ

ר פֶּ ית סֵּ ית ה' ַהנְִּמָצא ַהְברִּ  : ְבבֵּ
 (2)מלכים ב כג, 

הפלשתים מי לימד את  3
 כיצד יש לנהוג בארון ה'? 

 הכוהנים
 והקוסמים

)אחד 
מהשניים 

 יתקבל(

ים וַיְִּקְראּו ְׁשתִּ ים ַלכֲֹהנִּים ְפלִּ אמֹר וְַלקְֹסמִּ ַמה  לֵּ
ה ֻענּו ַלֲארֹון נֲַעשֶּ ה ה' הֹודִּ נּו ַבמֶּ ְמקֹומֹו נְַׁשְלחֶּ : לִּ

 (2)שמואל א ו, 

י 5 ה "וַיְהִּ יְך אָֹתם מֹורֶּ  אֵּ
ת ה יִּיְראּו מי  -" 'אֶּ

 המורה?

אחד 
מהכוהנים 

שהגלו 
 משומרון

ָחד וַיָבֹא ַהכֲֹהנִּים אֶּ ר מֵּ ְגלּו ֲאׁשֶּ שְֹמרֹון הִּ ב מִּ  וַיֵּׁשֶּ
ל ית אֵּ י ְבבֵּ ה וַיְהִּ יְך אָֹתם מֹורֶּ ת ה יִּיְראּו אֵּ : 'אֶּ

 (28)מלכים ב יז, 

 ְלהֹורֹתמי נשלח ליוסף " 4
 גְֹׁשנָה"? ְלָפנָיו

ת יְהּוָדה יהודה ף ְלָפנָיו ָׁשַלח וְאֶּ ל יֹוסֵּ  ְלָפנָיו ְלהֹורֹת אֶּ
ן ַאְרָצה וַיָבֹאּו גְֹׁשנָה  (28: )בראשית מו, גֹׁשֶּ

מי העיד על עצמו  6
י יתִּ ְתכֶּם "וְהֹורֵּ ְך אֶּ רֶּ  ְבדֶּ
 "?וְַהיְָׁשָרה ַהטֹוָבה

י ַגם שמואל יָלה ָאנֹכִּ י ָחלִּ ֲחטֹא לִּ ֲחדֹל' ַלה מֵּ ל מֵּ ְתַפלֵּ  ְלהִּ
י ַבַעְדכֶּם יתִּ ְתכֶּם וְהֹורֵּ ְך אֶּ רֶּ : וְַהיְָׁשָרה ַהטֹוָבה ְבדֶּ

 (23)שמואל א יב, 

ד" 7 ְלָחָמה"  יַָדי ְמַלמֵּ  –ַלמִּ
 מי המלמד?

ד האל ְלָחָמה יַָדי ְמַלמֵּ ת נְחּוָׁשה וְנִַּחת ַלמִּ ׁשֶּ  קֶּ
 (34: )שמואל ב כב, ְזרֹעָֹתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


