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 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

 מינהל חברה ונוער
 

התנ"ך בפרט: 'לדעת בספר משלי פרק א מוצעת המטרה של לימוד בכלל ושל לימוד 

רים'.  חוכמה ומוסר, להבין ִאְמֵרי בינה'; 'לקחת מוסר ַהְשֵכל, צדק ומשפט ּוֵמשָׁ

לחידוני התנ"ך שאנו מקיימים בכל שנה, מטרות טובות מאלה. ידוע הסיפור העתיק 

על אב, שלפני מותו דיבר עם בניו על אוצר שהחביא בשדהו; לאחר מותו חרשו 

שדה כדי לגלות את האוצר; תיבת זהב לא מצאו, אבל העיבוד הבנים ביסודיות את ה

 היסודי של השדה גרם לגידולים בו לפרוח ולשגשג, וכך באו הבנים על שכרם.

למידה שאינה מסתפקת בידיעת  –החידון מתנהל השנה בסימן 'למידה משמעותית' 

ים, כבני אל חיינו כאן כיהודים, כאזרח -'מה כתוב שם' אלא מביאה את ה'שם' לכאן 

", המזמינה את הציבור ללימוד יומי של התנ"ך, 929אדם. בחנוכה הושקה התוכנית "

ֵבק ברעיון את התנ"ך כולו. אחרי  פרק אחד ליום, כדי שתוך שלוש שנים יכיר כל הדָׁ

יתחיל מחזור לימוד שני, וחוזר חלילה. זו זהותנו  –שיסתיים מחזור לימוד ראשון 

העניק לעולם את הספר הנפוץ ביותר והמשפיע דור המשך לעם, ש –הלאומית 

ביותר בהיסטוריה האנושית. כך ניתן לזהותנו עומק ורוחב ונדע על מה אנחנו 

 מדברים.

אלף נכנסים  :אחד מאלף מצאתי' אומרים במדרשעל הפסוק במגילת ֹקֶהֶלת 'אדם 

. במילים אחד להוראהורק  לתלמודה, עשרה נָׁ שְ מאה למִ  מהם מגיעיםלמקרא, 

יש כאלה שילמדו רק את היסודות; עשירית  –שוטות: מתוך כל קבוצה של אלף פ

מהם יעלו קומה; עוד עשירית יעלו עוד קומה; ורק אחד יגיע לפסגה, למדרגת רב, 

שמלמד אחרים. הבסיס, המקרא, חייב להיות משותף לכולם. כולנו, תלמידים 

חייבים להיות שם, במקום שבו נכנסים למקרא; ומשם יטפסו לפי יכולתם , ובוגרים

השמים הם  –אל החידון הבית ספרי, אל המחוזי, אל הארצי ואל העולמי. וממנו  –

הגבול, לא נחדל ללמוד, כי זו זהותנו. שמחת המנצחים בכל שלב היא שמחה 

 חים.גאוותנו בלומדים כולם, כי בכך כולנו מנצ –שלימה; ועם זאת 

 בברכה

 דני רוזנר

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

 תקנון החידון וסדריו

 החידון, חלקיו ושלביו

 ( חידון לנציגי החינוך הממלכתי1: )מורכב משני חידונים מקביליםהחידון הארצי 

 דתי -( חידון לנציגי החינוך הממלכתי2)                    

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

 ( חידון פומבי, הנחלק לשלושה שלבים2)                                                      

-ינוך הממלכתימהח שנייםמהחינוך הממלכתי ו הזוכים בשני המקומות הראשונים בכל חידון, שניים

  לשלב המקדים של החידון העולמי. יעפילו  ,דתי

  מבחן בכתב -המבחן המוקדם 

 המתמודדים שעלו אליו מהחידון המחוזי.  12בשלב זה ישתתפו  .1

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

 דתי.-החינוך הממלכתי ם שלנציגיה לששתושאלון אחר 

 נקודות. 50בשלב זה אפשר לצבור עד  .3

 

 נוספות שאלות

 צוות יישמרו על ידי אשר תוצאותיהם, קצרים מבחנים שני גם ייערכו המוקדם, המבחן על נוסף

 . הפומבי בחידון שוויון של במקרה המתמודדים בין להכרעה והן ישמשו השופטים

 צורך בכך.  היהי אםייעשה רק  בשאלות ההכרעההשימוש  .4

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

 ביום המבחן הארצי בכתב. נוינתית ההכרעה ושאל .6

שאלות ההכרעה יקבעו מי המתמודדים יעפיל לשלב הבא ובמידת הצורך היא תקבע מי יוכרז  .7

 טים להלן( כחתן חידון התנ"ך במקרה של שוויון בסיום בשלב השלישי )פר

 החידון הפומבי

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

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

ות לנציגי החינוך . בכל שלב יופנו תחילה השאלראש בראש –; שלב ג תשבצים -שלב ב  ;סרטונים

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

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

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

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

יעפילו לשלב המקדים  דתי,-, שניים מהמגזר הממלכתי ושניים מהמגזר הממלכתיהמתמודדים האלה

בתום השלב השלישי יוכרזו לכל מגזר חתן או כלת התנ"ך הארצי וכן הסגנים  חידון העולמי.של ה

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

 התנ"ך לנוער תשע"ה. 

 שאלות בעקבות סרטונים  -שלב א 

דדים שאלות הקשורות לנושא הסרטון. . בתום כל סרטון יוצגו למתמוםבשלב הזה יוצגו סרטוני .1

   .לכל מתמודד יופנו שתי שאלות

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

 נקודות. 12עד  זה

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

 תשבצים - שלב ב

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

 כל על מלאות תשובות. נקודות 5-ב הנבחן את נכונה תזכה כל תשובה. שניות 45 של קצוב בתוך זמן

 ניתן לצבור הכול בסך. נקודות נוספות 5-ב הנבחן את יזכו, ברמזים שימוש בלא, ארבע השאלות

 . נקודות 25 עד זה בשלב

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

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

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

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

 לאחר ורק להקריאה יסיים המנחה, הקראתה שהסתיימה לפני השאלה על ישיב המתמודד אם .2

  .הבאה לשאלה יעבור מכן

 יאמר את חבר השופטים ראש יושב - שגויה תשובה ישיב או שאלה על ישיב לא המתמודד אם .3

 . הנכונה בתום הזמן הקצוב התשובה

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

 לבקש רמז אחד בלבד.

 לשלב יעפילו ארבעת המתמודדים, ביותר מבין הגבוה המצטבר בניקוד שיזכו שני המתמודדים .5

 . הבא
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 ראש בראש - שלב ג

 נכונה שאלות לכל מתמודד. תשובה בשלב הזה יענו המתמודדים על  שאלות  שיישאלו לסירוגין, עשר

 . נקודות 30 עד זה בשלב ניתן לצבור הכול בסך. נקודות 3-ב הנבחן את לכל שאלה תזכה

 ציג שאלה לכל מתמודד בתורו. יהמנחה  .1

 המתמודדים יענו על השאלות לסירוגין.  .2

 שניות.  5המתמודד יענה על השאלה שהוצגה בתוך  .3

היה והמתמודד לא ידע להשיב על השאלה, הוא לא יקבל ניקוד והתור יעבור למתמודד  .4

 השני. 

אם יימשך סבב השאלות עד לקבלת הכרעה.  – לא יביא להכרעה ה"ראש בראש"אם שלב  .5

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

 ן הארצי לנוער. יוכרז כחתן החידו, והשאלה בתור

אם סבב השאלות הנוספות לא יביא להכרעה יוכתר חתן חידון התנ"ך באמצעות שאלת  .6

 ההכרעה )להלן בסעיף הבא(.  

 

 ת הכרעהושאל

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

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

 בשלב המבחן המוקדם )ראה לעיל(. 

 

 סדר הצגת השאלות לנבחנים במהלך החידון 

 . השאלות יוצגו לנבחנים לפי סדר ישיבתם.1

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

 ת החידון תמסור את השאלות לנבחנים.רּועם הצגתה. מזכי

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

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

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

 הנבחן. מו שלשיקבל הנבחן. הנקודות יירשמו בטופס השיפוט, ליד ש

ליד שמו  0אין מענה, ובטופס השיפוט יירשם שראש היכריז יושב  -לא יענה על השאלה הנבחן . אם 5

 של הנבחן.

 מתמודדים עם צרכים מיוחדים

חושיות ופיסיות, יקבלו מתמודדים שאינם מסוגלים לקרוא או לכתוב בשל לקויות  - בחידון בכתב .1

 הקראה ו/או הכתבה בהתאם. 

יקבלו הקראה ו/או   –תלמידים עם דיסלקציה מאובחנת שאינם קוראים וכותבים  – בחידון בכתב .2

 הכתבה בהתאם. 
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תלמידים הזקוקים לתוספת זמן בשל לקויות חושיות ופיסיות, יקבלו את התוספת  –בחידון הפומבי  .3

 . ובתיאום מראש עם ועדת החידוןבהתאם להנחיות משרד החינוך 

 

 חבר השופטים

 ממונה.  שופטים וצוות ראשההשופטים כולל את יושב  חבר. 1

 ראש אחראי לשיפוט, והוא מכריז על מספר הנקודות שקיבל כל נבחן.ה. יושב 2

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

 העולים משלב לשלב. ראש מורה למנחה להכריז את שמותה. יושב 4

ראש את התשובה המלאה. בהצגתן היציג יושב  -. בעת הצורך, אם הנבחן לא משיב תשובה מלאה 5

 של חלק מהתשובות הוא רשאי לכבד את חבריו השופטים ואת המנחה.

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

 הסגנים. שמות אתו ,הארצי

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

 החידון לא יקבלו השופטים ערעורים.

נהל. ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך 8 סמכות עליונה לפסיקות סופיות כחברה ונוער תשמש  במִּ

 יהיו כאלה.ערעורים על החלטות השופטים, אם נוגע לב

 תפקיד המנחה

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

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

 זמין את המברכים וידאג לסדר ההופעות האמנותיות.י. המנחה 3

 קריא את השאלות.י. המנחה 4

 לה.כריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאי. המנחה 5

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

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

 ההוראות של יושב ראש חבר השופטים.

 זוכים, תעודות ופרסים

 . תשורותתעודות ויקבלו הם ובה  לכל המתמודדים, החידון תיערך קבלת פנים רשמית פני. ל1

  וספרים.

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

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

  המקדים של החידון העולמי.. ארבעת המתמודדים הזוכים בחידון התנ"ך הארצי ישתתפו בחידון 3
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 החידון התנ"ך לנוער תשע"
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 ממלכתי: סרטון ראשון: נפש חיה – על אנשים, חיות ומה שביניהם

 

 : צער בעלי חיים 1שאלה 

ןאיזה איסור מטילה התורה על אדם הרואה " .א ים ]...[ צִּּפֹור-קַּ ים אֹו ֶאְפרֹחִּ ל רֶֹבֶצת וְָהֵאם ֵביצִּ -עַּ

ים ל אֹו ָהֶאְפרֹחִּ ֵביצִּים-עַּ  ומעוניין לקחתם? "הַּ

ְבְדָךבאיזו מצווה התורה דואגת גם ל: " .ב ְשָעֶריָך ֲאֶשר וְֵגְרָך ּוְבֶהְמֶתָך וֲַּאָמְתָך עַּ  "? בִּ

 תשובה: 

 לא לקחת את האם על הבנים/ עליו לשלח את האם .א

ן יִָּקֵרא כִּי ֶדֶרְך ְלָפנֶיָך צִּּפֹור קַּ ל אֹו ֵעץ ְבָכל בַּ ים ָהָאֶרץ עַּ ל רֶֹבֶצת וְָהֵאם ֵביצִּים אֹו ֶאְפרֹחִּ ים עַּ ל אֹו ָהֶאְפרֹחִּ  עַּ

ים ֵביצִּ ח ֹלא הַּ קַּ ל ָהֵאם תִּ ָבנִּים עַּ ֵלחַּ : הַּ ח שַּ לַּ ָבנִּים וְֶאת ָהֵאם ֶאת ְתשַּ ח הַּ קַּ ן ָלְך תִּ עַּ ב ְלמַּ ְכתָ  ָלְך יִּיטַּ ֲארַּ  וְהַּ

ים  ז(-: )דברים כב, ויָמִּ

 .  במצוות השבת .ב

י וְיֹום יעִּ ְשבִּ ָבת הַּ ֲעֶשה ֹלא ֱאֹלֶהיָך 'הלַּ  שַּ ָתה ְמָלאָכה ָכל תַּ נְָך אַּ ֶתָך ּובִּ ְבְדָך ּובִּ  וְֵגְרָך ּוְבֶהְמֶתָך וֲַּאָמְתָך עַּ

ְשָעֶריָך ֲאֶשר  : )שמות כ, ט(בִּ

ים ֵשֶשת ֲעֶשה יָמִּ ֲעֶשיָך תַּ ּיֹום מַּ י ּובַּ יעִּ ְשבִּ ְשבֹת הַּ ן תִּ עַּ ֵגר ֲאָמְתָך ֶבן וְיִּנֵָפש וֲַּחמֶֹרָך שֹוְרָך יָנּוחַּ  ְלמַּ : וְהַּ

 )שמות כג, יב(

ת וְָהיְָתה בַּ ְבְדָך ְלָך ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ שַּ ֲאָמֶתָך ּוְלעַּ יְרָך וְלַּ ְשכִּ ים ּוְלתֹוָשְבָך וְלִּ ָגרִּ ָמְך הַּ ְבֶהְמְתָך. עִּ ּיָה וְלִּ חַּ  וְלַּ

ְהיֶה  ְבַאְרֶצָך ֲאֶשר  ז(-: )ויקרא כה, וֶלֱאכֹל ְתבּוָאָתּה-ָכל תִּ
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 : אנשים שציערו בעלי חיים2שאלה 

 מדוע בלעם הכה את האתון?  .א

 אדם השתמש בשלוש מאות בעלי חיים לשם נקמה. כיצד?   .ב

 תשובה:

 הדרך/ כי האתון לחצה את רגלו/ כי האתון רבצה תחת בלעםכי האתון סטתה מן  .א

ְך ֶאת ָהָאתֹון וֵַּתֶרא ְלאַּ ֶדֶרְך נִָּצב 'ה מַּ ְרבֹו בַּ ן ָהָאתֹון וֵַּתט ְביָדֹו ְשלּוָפה וְחַּ ֶדֶרְך מִּ ָשֶדה וֵַּתֶלְך הַּ ְלָעם וַּּיְַּך בַּ  בִּ

טָֹתּה ָהָאתֹון ֶאת ָדֶרְך ְלהַּ ְך וַּּיֲַּעמֹד: הַּ ְלאַּ ְשעֹול 'ה מַּ ים ְבמִּ ְכָרמִּ ֶזה ָגֵדר הַּ ֶזה וְָגֵדר מִּ  ֶאת ָהָאתֹון וֵַּתֶרא: מִּ

ְך ְלאַּ ָלֵחץ 'ה מַּ יר ֶאל וַּתִּ קִּ ץ הַּ ְלחַּ ְלָעם ֶרֶגל ֶאת וַּתִּ יר ֶאל בִּ קִּ כָֹתּה וַּּיֶֹסף הַּ ְך וַּּיֹוֶסף: ְלהַּ ְלאַּ  וַּּיֲַּעמֹד ֲעבֹור 'ה מַּ

נְטֹות ֶדֶרְך ֵאין ֲאֶשר ָצר ְבָמקֹום ין לִּ ְך ֶאת ָהָאתֹון וֵַּתֶרא: ּוְשמֹאול יָמִּ ְלאַּ ץ 'ה מַּ ְרבַּ ת וַּתִּ חַּ ְלָעם תַּ ר בִּ  ַאף וַּּיִּחַּ

ְלָעם ֵקל ָהָאתֹון ֶאת וַּּיְַּך בִּ מַּ ח: בַּ י ֶאת 'ה וַּּיְִּפתַּ ְלָעם וַּתֹאֶמר ָהָאתֹון ּפִּ י ֶמה ְלבִּ יתִּ נִּי כִּי ְלָך ָעשִּ כִּיתַּ  ָשֹלש ֶזה הִּ

ים  כח(-: )במדבר כב, כגְרָגלִּ

 קשר לפידים לזנבות השועלים כדי לשרוף את שדות פלשתים )שמשון( .ב

ְמשֹון ָלֶהם וַּּיֹאֶמר י שִּ ם נִֵּקיתִּ עַּ ּפַּ ים הַּ ְשתִּ ְּפלִּ ָמם ֲאנִּי עֶֹשה כִּי מִּ ְמשֹון וַּּיֵֶלְך: ָרָעה עִּ  ֵמאֹות ְשֹלש וַּּיְִּלכֹד שִּ

ים ח שּוָעלִּ ים וַּּיִּקַּ דִּ ּפִּ יד םוַּּיָשֶ  ָזנָב ֶאל ָזנָב וַּּיֶֶפן לַּ ּפִּ ְזנָבֹות ְשנֵי ֵבין ֶאָחד לַּ ָתוְֶך הַּ ים ֵאש וַּּיְַּבֶער: בַּ ידִּ ּפִּ לַּ  בַּ

ח לַּ ים ְבָקמֹות וַּיְשַּ ְשתִּ יש וַּּיְַּבֵער ְּפלִּ ָגדִּ ד מִּ ד ָקָמה וְעַּ  ה(-: )שופטים טו, גָזיִּת ֶכֶרם וְעַּ
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 : שותפות בין האדם לחי3שאלה 

תֹומיוחד שהעניק איש לכבשתו: "במשל מפורסם מתואר יחס  .א ּפִּ כֹסֹו תֹאכַּל מִּ ְשֶתה ּומִּ  ּוְבֵחיקֹו תִּ

ְשָכב י תִּ ת לֹו וְַּתהִּ  ". מי סיפר את המשל? ְכבַּ

נביא ניבא שלום עתידי בין בעלי החיים לבני האדם עד כדי כך שתינוק קטן ישתעשע עם  .ב

ענחש: " ֲעשַּ ל יֹונֵק וְשִּ ל ָּפֶתן ֻחר עַּ ת וְעַּ ְפעֹונִּי ְמאּורַּ  מיהו הנביא? ". ָהָדה יָדֹו ָגמּול צִּ

 

 תשובה: 

 נתן .א

ים ְשנֵי לֹו וַּּיֹאֶמר ֵאָליו וַּּיָבֹא ָדוִּד ֶאל נָָתן ֶאת 'ה וַּּיְִּשלַּח יר ָהיּו ֲאנָשִּ יר ֶאָחד ֶאָחת ְבעִּ  וְֶאָחד ָעשִּ
יר: ָראש ְרֵבה ּוָבָקר צֹאן ָהיָה ְלָעשִּ ם כִּי כֹל ֵאין וְָלָרש: ְמאֹד הַּ ת כְִּבָשה אִּ נָה ַאחַּ  ָקנָה ֲאֶשר ְקטַּ
ּיֶהָ  ל וַּיְחַּ ְגדַּ מֹו וַּתִּ ם עִּ תֹו יְַּחָדו ָבנָיו וְעִּ ּפִּ כֹסֹו תֹאכַּל מִּ ְשֶתה ּומִּ ְשָכב ּוְבֵחיקֹו תִּ י תִּ   :ְכבַּת לֹו וְַּתהִּ

 ג(-)שמואל ב יב, א
 

 ישעיהו .ב

ע ֲעשַּ ל יֹונֵק וְשִּ ל ָּפֶתן ֻחר עַּ ת וְעַּ  (ח ,)ישעיהו יא :ָהָדה יָדֹו ָגמּול צְִּפעֹונִּי ְמאּורַּ
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 סרטון שני: עבדות ויחס לעבדיםממלכתי: 

 

 : להיות עבד4שאלה 

ְרחֹץמי האישה שהציעה " .א ְגֵלי לִּ ְבֵדי רַּ  ", אך במקום להיות שפחתו הייתה לאשתו? ֲאדֹנִּי עַּ

נֶנּוקבוצת אנשים אמרו לאדם חשוב: " .ב ים ְלָך הִּ ֲעָבדִּ  ַאל", אך התשובה שקיבלו הייתה: "לַּ

יָראּו י תִּ ְלֵכל ָאנֹכִּ ְּפֶכם וְֶאת ֶאְתֶכם ֲאכַּ  ". מיהם האנשים?  טַּ

 

 תשובה: 

 אביגיל .א

ְבֵדי וַּּיָבֹאּו יגַּיִּל ֶאל ָדוִּד עַּ כְַּרֶמָלה ֲאבִּ ְברּו הַּ יְִּך ְשָלָחנּו ָדוִּד ֵלאמֹר ֵאֶליהָ  וַּיְדַּ ְחֵתְך ֵאלַּ שָ  לֹו ְלקַּ  וַָּתָקם: הְלאִּ

חּו ְשתַּ יִּם וַּתִּ ּפַּ נֵה וַּתֹאֶמר ָאְרָצה אַּ ְפָחה ֲאָמְתָך הִּ ְרחֹץ ְלשִּ ְגֵלי לִּ ְבֵדי רַּ  מא(-: )שמואל א כה, מֲאדֹנִּי עַּ

 

 אחיו של יוסף .ב

יֶהם ֵמת כִּי יֹוֵסף ֲאֵחי וַּּיְִּראּו יב וְָהֵשב יֹוֵסף יְִּשְטֵמנּו לּו וַּּיֹאְמרּו ֲאבִּ ְלנּו ֲאֶשר ָהָרָעה ָכל ֵאת ָלנּו יָשִּ : אֹתֹו ָגמַּ

ּוּו יָך ֵלאמֹר יֹוֵסף ֶאל וַּיְצַּ ּוָה ָאבִּ ְפנֵי צִּ ע נָא ָשא ָאנָא ְליֹוֵסף תֹאְמרּו כֹה: ֵלאמֹר מֹותֹו לִּ ָטאָתם ַאֶחיָך ֶּפשַּ  כִּי וְחַּ

ָתה ְגָמלּוָך ָרָעה ע נָא ָשא וְעַּ ְבֵדי ְלֶפשַּ יָך ֱאֹלֵהי עַּ ְבָרם יֹוֵסף וַּּיְֵבךְ ָאבִּ  ְלָפנָיו וַּּיְִּּפלּו ֶאָחיו גַּם וַּּיְֵלכּו: ֵאָליו ְבדַּ

נֶנּו וַּּיֹאְמרּו ים ְלָך הִּ ֲעָבדִּ ָתה : ]...[לַּ יָראּו ַאל וְעַּ י תִּ ְלֵכל ָאנֹכִּ ְּפֶכם וְֶאת ֶאְתֶכם ֲאכַּ ֵבר אֹוָתם וַּיְנֵַּחם טַּ ל וַּיְדַּ  עַּ

ָבם  (יח, כא-טו ,)בראשית נ: לִּ
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 : מרד באדון5 שאלה

ֶבר כֲַּאֶשר ָעשּו ֹלא" נשיםשתי  .א ְצָריִּם ֶמֶלְך ֲאֵליֶהן דִּ  ?הפרוהן  המלך של צו איזה - "מִּ

 ?לגת שברחו עבדיו את להשיב שהלך מפני שהומת האדם מי .ב

 תשובה: 

 ים לעבריותלדשנולהמית את הבנים  .א

יִּם ֶמֶלְך וַּּיֹאֶמר ְצרַּ ְמיְַּלדֹת מִּ ּיֹת לַּ ְברִּ ת ֵשם ֲאֶשר ָהעִּ ְפָרה ָהַאחַּ ֵשנִּית וְֵשם שִּ  ֶאת ְביֶַּלְדֶכן וַּּיֹאֶמר: ּפּוָעה הַּ

ּיֹות ְברִּ יֶתן ָהעִּ ל ּוְראִּ ם ָהָאְבנָיִּם עַּ ֶתן הּוא ֵבן אִּ ם אֹתֹו וֲַּהמִּ וא בַּת וְאִּ  טז(-: )שמות א, טווָָחיָה הִּ

 שמעי בן גרא .ב

י ֵקץ וַּיְהִּ ים ְשנֵי וַּּיְִּבְרחּו ָשנִּים ָשֹלש מִּ י ֲעָבדִּ ְמעִּ ֲעָכה ֶבן ָאכִּיש ֶאל ְלשִּ י וַּּיַּגִּידּו גַּת ֶמֶלְך מַּ ְמעִּ נֵה ֵלאמֹר ְלשִּ  הִּ

י וַּּיָָקם: ְבגַּת ֲעָבֶדיָך ְמעִּ ֵקש ָאכִּיש ֶאל גַָּתה וַּּיֵֶלְך ֲחמֹרֹו ֶאת וַּּיֲַּחבֹש שִּ י וַּּיֵֶלְך ֲעָבָדיו ֶאת ְלבַּ ְמעִּ  ֶאת וַּּיֵָבא שִּ

גַּת ֲעָבָדיו ֶמֶלְך וַּּיֹאֶמר ]...[ :מִּ י ֶאל הַּ ְמעִּ ָתה שִּ ְעתָ  אַּ ע ֲאֶשר ָהָרָעה ָכל ֵאת יָדַּ יתָ  ֲאֶשר ְלָבְבָך יָדַּ  ְלָדוִּד ָעשִּ

י יב ָאבִּ ו : ]...[ְברֹאֶשָך ָרָעְתָך ֶאת 'ה וְֵהשִּ ַּיְצַּ ֶמֶלְך ו ְמָלָכה וַּּיָמֹת בֹו וַּּיְִּפגַּע וַּּיֵֵצא יְהֹויָָדע ֶבן ְבנָיָהּו ֶאת הַּ מַּ  וְהַּ

 מ, מד, מו(-: )מלכים א ב, כטְשֹלמֹה ְביַּד נָכֹונָה
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 : קשר בין עבד לאדון6שאלה 

יִּם ֱאֹלֵהי 'הבַּ , שאדונו השביע אותו "עבד שמשל בכל אשר לאדונו הזקןמיהו ה .א ָשמַּ  וֵאֹלֵהי הַּ

 נו במלואה?ואדקיים את שבועתו לשו "ָהָאֶרץ

עבד אחר, אשר מצא חן בעיני אדוניו ושהיה אחראי על כל ביתו, הושלך לבסוף לבית הסוהר.  .ב

 ?הסוהר לבית הושלך הוא מדוע

 

 תשובה: 

 עבד אברהם/ אליעזר .א

ים ָבא ָזֵקן וְַאְבָרָהם ּיָמִּ ְך 'הוַּ  בַּ כֹל ַאְבָרָהם ֶאת ֵברַּ ְבדֹו ֶאל ַאְבָרָהם וַּּיֹאֶמר: בַּ ן עַּ מֵֹשל ֵביתֹו זְקַּ  ֲאֶשר ְבָכל הַּ

ים לֹו ת יְָדָך נָא שִּ חַּ י תַּ יֲעָך :יְֵרכִּ ְשבִּ יִּם ֱאֹלֵהי 'הבַּ  וְאַּ ָשמַּ ח ֹלא ֲאֶשר ָהָאֶרץ וֵאֹלֵהי הַּ קַּ ָשה תִּ ְבנִּי אִּ ְבנֹות לִּ  מִּ

ְכנֲַּענִּי י ֲאֶשר הַּ ְרבֹו יֹוֵשב ָאנֹכִּ  (ג-א ,)בראשית כד :ְבקִּ

 

 מעשה יוסף ואשת פוטיפר –בשל אשמת שווא  .ב

ֵדהּו אֹתֹו וַּיְָשֶרת ְבֵעינָיו ֵחן יֹוֵסף וַּּיְִּמָצא ל וַּּיְַּפקִּ ן לֹו יֶש וְָכל ֵביתֹו עַּ י ]...[ :ְביָדֹו נָתַּ ְבֵרי ֶאת ֲאדֹנָיו כְִּשמֹעַּ  וַּיְהִּ  דִּ

ְשתֹו ְבָרה ֲאֶשר אִּ ים ֵלאמֹר ֵאָליו דִּ י ָעָשה ָהֵאֶלה כְַּדָברִּ ְבֶדָך לִּ ר עַּ ּפֹו וַּּיִּחַּ ח :אַּ  ֶאל וַּּיְִּתנֵהּו אֹתֹו יֹוֵסף ֲאדֹנֵי וַּּיִּקַּ

ר ֵבית סֹהַּ יֵרי) אסורי ֲאֶשר ְמקֹום הַּ ֶמֶלְך( ֲאסִּ ים הַּ י ֲאסּורִּ ר ְבֵבית ָשם וַּיְהִּ סֹהַּ  (כ-, ד, יטבראשית לט) :הַּ
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 : שמיטת חובותדתי: סרטון שלישי-ממלכתי

 

 חובות : תשלום1שאלה 

 בימי קדם, אדם שלא יכול היה לשלם את חובו נאלץ למכור את עצמו או את בני משפחתו לעבדּות. 

ְבְדָך: "לו ואמרה אחד לאדם פנתה אישה .א י עַּ ישִּ ָתה ֵמת אִּ ְעתָ  וְאַּ ְבְדָך כִּי יָדַּ ' ה ֶאת יֵָרא ָהיָה עַּ

נֶֹשה ת ָבא וְהַּ חַּ י ְשנֵי ֶאת ָלקַּ ים לֹו יְָלדַּ ֲעָבדִּ שה, ומה היה ישאליו פנתה הא האדםמיהו  ".לַּ

 הפתרון שהוא נתן למצוקתה?

באורח נס השמן , ולצקת שמן לתוך כלים רבים היה נס:הפתרון  הנביא. אלישע הוא האדםתשובה: 

  ממכירת השמן הרב היא שילמה את החוב. הבליספיק כדי למלא את כל הכלים; בכסף שקה

ְבדְ  ְעָת כִּי עַּ ָתה יָדַּ י ֵמת וְאַּ ישִּ ְבְדָך אִּ יָשע ֵלאמֹר עַּ ים ָצֲעָקה ֶאל ֱאלִּ יאִּ נְבִּ נְֵשי ְבנֵי הַּ ת מִּ ָשה ַאחַּ ָך ָהיָה יֵָרא וְאִּ

ים ֲעָבדִּ י לֹו לַּ ת ֶאת ְשנֵי יְָלדַּ חַּ נֶֹשה ָבא ָלקַּ ן ]...[ :ֶאת ה' וְהַּ ים מִּ י ָלְך ֵכלִּ ֲאלִּ י שַּ חּוץ ֵמֵאת ָכל  וַּּיֹאֶמר ְלכִּ הַּ

י יטִּ ְמעִּ ים ַאל תַּ ים ֵרקִּ ים  :שכנכי ]ְשֵכנָיְִּך[ ֵכלִּ ֵכלִּ ל ָכל הַּ ְקְת עַּ ד ָבנַּיְִּך וְיָצַּ ֲעֵדְך ּוְבעַּ ֶדֶלת בַּ ּוָבאת וְָסגְַּרְת הַּ

י יעִּ סִּ ָמֵלא תַּ ד ָבנֶיהָ  :ָהֵאֶלה וְהַּ ֲעָדּה ּוְבעַּ ֶדֶלת בַּ ְסגֹר הַּ תֹו וַּתִּ יא מיצקת  וֵַּתֶלְך ֵמאִּ ים ֵאֶליָה וְהִּ גִּשִּ ֵהם מַּ

י וַּּיֲַּעמֹד  :]מֹוָצֶקת[ י וַּּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵאין עֹוד ֶכלִּ י עֹוד ֶכלִּ גִּיָשה ֵאלַּ ים וַּתֹאֶמר ֶאל ְבנָּה הַּ ֵכלִּ י כְִּמֹלאת הַּ וַּיְהִּ

ָשֶמן שֶ : הַּ י ֶאת הַּ ְכרִּ י מִּ ים וַּּיֹאֶמר ְלכִּ יש ָהֱאֹלהִּ ֵגד ְלאִּ ְת בניכי וַָּתבֹא וַּתַּ י ֶאת נשיכי ]נְִּשיְֵך[ וְאַּ ְלמִּ ֶמן וְשַּ

נֹוָתר ְחיִּי בַּ  (ז-מלכים ב ד, א) :]ּוָבנַּיְִּך[ תִּ

 

נְֻעָרי". מיהו אדם זה, ד העיד על עצמו שהוא יְֵרא ה', באומרו: "אדם אח .ב ְבְדָך יֵָרא ֶאת ה' מִּ וְעַּ

 על היותו יְֵרא ה'?שעשה מלמד  המעש הואיז

 החביאם במערה וכלכלם לחם ומים.  הוא הציל מאה נביאים מפני איזבל: .עֹבדיהוהאדם הוא תשובה: 

ְדיָהּו ָהיָה יֵָרא ֶאת ה' ְמאֹד ָביִּת וְעֹבַּ ל הַּ ְדיָהּו ֲאֶשר עַּ יֵאי  :וַּּיְִּקָרא ַאְחָאב ֶאל עֹבַּ יֶזֶבל ֵאת נְבִּ ית אִּ ְכרִּ י ְבהַּ וַּיְהִּ

ים וַּּיַּחְ  אִּ ְדיָהּו ֵמָאה נְבִּ ח עֹבַּ ְלְכָלם ֶלֶחם וָָמיִּםה' וַּּיִּקַּ ְמָעָרה וְכִּ יש בַּ ים אִּ שִּ יֵאם ֲחמִּ ֶדֶרְך  ]...[ :בִּ ְדיָהּו בַּ י עֹבַּ וַּיְהִּ

ּיָהּו ָתה זֶה ֲאדֹנִּי ֵאלִּ אַּ ל ָּפנָיו וַּּיֹאֶמר הַּ ְקָראתֹו וַּּיַּכִֵּרהּו וַּּיִּּפֹל עַּ ּיָהּו לִּ נֵה ֵאלִּ אדֹנֶיָך  :וְהִּ וַּּיֹאֶמר לֹו ָאנִּי ֵלְך ֱאמֹר לַּ

ּיָהּוהִּ  יֵתנִּי :נֵה ֵאלִּ ֲהמִּ ְבְדָך ְביַּד ַאְחָאב לַּ ָתה נֵֹתן ֶאת עַּ י כִּי אַּ י ה' ֱאֹלֶהיָך :וַּּיֹאֶמר ֶמה ָחָטאתִּ ם יֶש גֹוי  חַּ אִּ

גֹוי כִּי ֹלא ְמָלָכה וְֶאת הַּ מַּ יעַּ ֶאת הַּ ְשבִּ ֶקְשָך וְָאְמרּו ָאיִּן וְהִּ ח ֲאדֹנִּי ָשם ְלבַּ ְמָלָכה ֲאֶשר ֹלא ָשלַּ  :יְִּמָצֶאָכה ּומַּ

ּיָהּו נֵה ֵאלִּ אדֹנֶיָך הִּ ָתה אֵֹמר ֵלְך ֱאמֹר לַּ ָתה אַּ ָתְך וְרּו :וְעַּ ל ֲאֶשר ֹלא ֵאָדע וְָהיָה ֲאנִּי ֵאֵלְך ֵמאִּ חַּ ה' יִָּשֲאָך עַּ

אדֹנִּי ֵאת ֲאשֶ  נְֻעָרי: ֲהֹלא ֻהגַּד לַּ ְבְדָך יֵָרא ֶאת ה' מִּ גִּיד ְלַאְחָאב וְֹלא יְִּמָצֲאָך וֲַּהָרָגנִּי וְעַּ י ְלהַּ י ּוָבאתִּ יתִּ ר ָעשִּ

שִּ  יש ֲחמִּ יֵאי ה' ֵמָאה אִּ נְבִּ א מִּ יֵאי ה' וַָאְחבִּ יֶזֶבל ֵאת נְבִּ ֲהרֹג אִּ ְמָעָרה וֲָאכְַּלְכֵלם ֶלֶחם בַּ יש בַּ ים אִּ שִּ ים ֲחמִּ

ּיָהּו וֲַּהָרָגנִּי וָָמיִּם: נֵה ֵאלִּ אדֹנֶיָך הִּ ָתה אֵֹמר ֵלְך ֱאמֹר לַּ ָתה אַּ  (די-מלכים א יח, ג) :וְעַּ
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 : שמיטת חובות2שאלה 

בעת  מהלֹוויםלקחו שאותם  ולהשיב את הערבונות אדם אחד דרש מאנשים בכירים לוותר על חובות

ְלוּו להם כספים ָדָגן שהִּ ֶכֶסף וְהַּ ּיֹום ְשדֵֹתיֶהם כְַּרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם ּוָבֵתיֶהם ּוְמַאת הַּ יבּו נָא ָלֶהם ְכהַּ : "ָהשִּ

ים ָבֶהם". אדם זה אף עשה פעולה סמלית, שסימלה את העונש שיגיע  ֶתם נֹשִּ ּיְִּצָהר ֲאֶשר אַּ ירֹוש וְהַּ תִּ הַּ

 ו.למי שלא יציית לדרישת

 מהו העונש שאותו מבטאת הפעולה הסמלית שלו?מיהו האדם, ו .א

י"ניעור הבגד:  היאסמלית הפעולה ה .האדם הוא נחמיהתשובה:  ְרתִּ , והעונש שמעשה "גַּם ָחְצנִּי נָעַּ

 נחמיה. את האדם שלא יציית לדברי )עושרו( שה' "ינער" מביתו ומיגיעוזה מבטא הוא 

י וָָארִּ  י ָעלַּ בִּ אים וֶָאֵתן וַּּיִָּמֵלְך לִּ ֶתם נֹשִּ יו אַּ יש ְבָאחִּ ָשא אִּ ְסָגנִּים וָאְֹמָרה ָלֶהם מַּ ים וְֶאת הַּ חֹרִּ יָבה ֶאת הַּ

ָלה ְגדֹוָלה ֶתם  :ֲעֵליֶהם ְקהִּ גֹויִּם ְכֵדי ָבנּו וְגַּם אַּ ים לַּ נְִּמָכרִּ ים הַּ ּיְהּודִּ וָאְֹמָרה ָלֶהם ֲאנְַּחנּו ָקנִּינּו ֶאת ַאֵחינּו הַּ

ְמְכרּו אֶ  ישּו וְֹלא ָמְצאּו ָדָברתִּ ים  :ת ֲאֵחיֶכם וְנְִּמְכרּו ָלנּו וַּּיֲַּחרִּ ֶתם עֹשִּ ָדָבר ֲאֶשר אַּ ר[ ֹלא טֹוב הַּ ויאמר ]וָאֹומַּ

גֹויִּם אֹויְֵבינּו ת הַּ ְזָבה נָא  :ֲהלֹוא ְביְִּרַאת ֱאֹלֵהינּו ֵתֵלכּו ֵמֶחְרּפַּ ים ָבֶהם ֶכֶסף וְָדָגן נַּעַּ י נֹשִּ י ּונְָערַּ וְגַּם ֲאנִּי ַאחַּ

ֶזה ָשא הַּ מַּ ָדָגן  :ֶאת הַּ ֶכֶסף וְהַּ ּיֹום ְשדֵֹתיֶהם כְַּרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם ּוָבֵתיֶהם ּוְמַאת הַּ יבּו נָא ָלֶהם ְכהַּ ָהשִּ

ים ָבֶהם ֶתם נֹשִּ ּיְִּצָהר ֲאֶשר אַּ ירֹוש וְהַּ תִּ ָתה אֹוֵמר וַּּיֹאְמרּו  :הַּ ֵקש ֵכן נֲַּעֶשה כֲַּאֶשר אַּ יב ּוֵמֶהם ֹלא נְבַּ נָשִּ

ֶזה ֲעשֹות כַָּדָבר הַּ יֵעם לַּ ְשבִּ כֲֹהנִּים וָאַּ ים ֶאת ָכל  :וֶָאְקָרא ֶאת הַּ י וָאְֹמָרה ָכָכה יְנֵַּער ָהֱאֹלהִּ ְרתִּ גַּם ָחְצנִּי נָעַּ

ָדבָ  ים ֶאת הַּ יש ֲאֶשר ֹלא יָקִּ יגִּיעֹו וְָכָכה יְִּהיֶה נָעּור וֵָרק וַּּיֹאְמרּוָהאִּ ֵביתֹו ּומִּ ֶזה מִּ ְללּו  ר הַּ ָקָהל ָאֵמן וַּיְהַּ ָכל הַּ

ֶזה ש ָהָעם כַָּדָבר הַּ  (יג-דנחמיה ה, ) :ֶאת ה' וַּּיַּעַּ

 

ית ֶאת סמל את החורבן המתקרב: "ָכָכההמלעשות מעשה  ה' ציווה על אדם .ב ְשחִּ  וְֶאת ְגאֹון יְהּוָדה אַּ

ִּם ָהָרב". מיהו האדם, ומה המעשה הסמלי שאותו נצטווה לעשות? ְגאֹון  יְרּוָשלַּ

לאחר מכן לטמון  ,תניווהוא נצטווה לקנות אזור פשתים ולשים אותו על מ .האדם הוא ירמיהותשובה: 

ימים רבים ללכת להוציאו משם, ואז הוא ראה שהאזור נשחת  אותו בנקיק הסלע בפרת, ולאחר

 ונהרס. 

ֵאהּוָא יִּם ֹלא ְתבִּ מַּ ל ָמְתנֶיָך ּובַּ ְמתֹו עַּ ים וְשַּ ְשתִּ י ָהלֹוְך וְָקנִּיָת ְלָך ֵאזֹור ּפִּ ר ה' ֵאלַּ ר  :מַּ וֶָאְקנֶה ֶאת ָהֵאזֹור כְִּדבַּ

ל ָמְתנָי ם עַּ י ֵשנִּית ֵלאמֹר :ה' וָָאשִּ ר ה' ֵאלַּ י ְדבַּ ל ָמְתנֶיָך :וַּיְהִּ ח ֶאת ָהֵאזֹור ֲאֶשר ָקנִּיָת ֲאֶשר עַּ וְקּום ֵלְך  קַּ

ע ָסלַּ יק הַּ נְקִּ י :ְּפָרָתה וְָטְמנֵהּו ָשם בִּ ּוָה ה' אֹותִּ ְפָרת כֲַּאֶשר צִּ ים  :וֵָאֵלְך וֶָאְטְמנֵהּו בִּ בִּ ים רַּ ֵקץ יָמִּ י מִּ וַּיְהִּ

יָך ְלָטְמנֹו ָשם ּוִּיתִּ ָשם ֶאת ָהֵאזֹור ֲאֶשר צִּ ח מִּ י קּום ֵלְך ְּפָרָתה וְקַּ ח  וֵָאֵלְך :וַּּיֹאֶמר ה' ֵאלַּ ְּפָרָתה וֶָאְחּפֹר וֶָאקַּ

כֹל ח לַּ ת ָהֵאזֹור ֹלא יְִּצלַּ נֵה נְִּשחַּ יו ָשָמה וְהִּ נְתִּ ָמקֹום ֲאֶשר ְטמַּ ן הַּ י ֵלאמֹר :ֶאת ָהֵאזֹור מִּ ר ה' ֵאלַּ י ְדבַּ כֹה  :וַּיְהִּ

ית ֶאת ְגאֹון יְהּוָדה וְֶאת ְגאֹון יְרּוָשלַּ ִּ ְשחִּ ר ה' ָכָכה אַּ י ָהָעם  :ם ָהָרבָאמַּ ְשמֹועַּ ֶאת ְדָברַּ ֵמֲאנִּים לִּ ֶזה ָהָרע הַּ הַּ

ֲחו ֹ ְשתַּ ים ְלָעְבָדם ּוְלהִּ ים ֲאֵחרִּ ָבם וַּּיְֵלכּו ַאֲחֵרי ֱאֹלהִּ רּות לִּ ְשרִּ ים בִּ הְֹלכִּ ֶזה ֲאֶשר ֹלא הַּ י ָכֵאזֹור הַּ ת ָלֶהם וִּיהִּ

כֹל ח לַּ יש כֵ  :יְִּצלַּ ק ָהֵאזֹור ֶאל ָמְתנֵי אִּ י ֶאת ָכל ֵבית יְִּשָרֵאל וְֶאת ָכל ֵבית יְהּוָדה כִּי כֲַּאֶשר יְִּדבַּ י ֵאלַּ ְקתִּ ְדבַּ ן הִּ

ְפָאֶרת וְֹלא ָשֵמעּו ָלה ּוְלתִּ ְתהִּ י ְלָעם ּוְלֵשם וְלִּ ְהיֹות לִּ  (יאכֹה-ירמיהו יג, א):נְֻאם ה' לִּ
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 ה וחסד: צדק3שאלה 

, המורה בימינו על חסד כלפי העניים ודאגה למחסורם, מופיעה במקרא גם בהקשרים "צדקה"המילה 

 . צדק ומשפטזכות, של 

ה: ו טובה מעל ומעבר למגיע לו, וביטא זאת באומרולאדם אחד הרגיש שהמלך גמל  .א י  ּיֶש "ּומַּ לִּ

ְזעֹק עֹוד ֶאל ְצָדָקה עֹוד ֶמֶלְך". מי האיש, ומהי הטובה ש וְלִּ  ך?ו המלל גמלהַּ

 דוד המלך או: .לחנוולו להיות מאוכלי ש הרשההאיש הוא מפיבשת בן יהונתן; דוד המלך תשובה: 

)כלומר, ניתן להתייחס גם לטובה שמוזכרת בפרק ט ולא בפרק  השיב לו את שדה שאול, אבי יהונתן

הטובה שהוא לא פגע בו, שהרי אנשי מות היו  או:יט, כדי לזכות במלוא הנקודות לסעיף זה(.  

 משפחתו למלך. 

יבֹשֶ  ל ָּפנָיו וַּּיְִּשָתחּו וַּּיֹאֶמר ָדוִּד ְמפִּ יבֶֹשת ֶבן יְהֹונָָתן ֶבן ָשאּול ֶאל ָדוִּד וַּּיִּּפֹל עַּ ְבֶדָךוַּּיָבֹא ְמפִּ נֵה עַּ  :ת וַּּיֹאֶמר הִּ

יָרא כִּי ָעשֹה אֶ  י ְלָך ֶאת ָכל ְשֵדה ָשאּול וַּּיֹאֶמר לֹו ָדוִּד ַאל תִּ בֹתִּ יָך וֲַּהשִּ ֲעבּור יְהֹונָָתן ָאבִּ ְמָך ֶחֶסד בַּ ֱעֶשה עִּ

יד ל ֻשְלָחנִּי ָתמִּ ל ֶלֶחם עַּ ָתה תֹאכַּ יָך וְאַּ ֵמת ֲאֶשר ָכמֹונִּי :ָאבִּ ֶכֶלב הַּ ְבֶדָך כִּי ָפנִּיָת ֶאל הַּ חּו וַּּיֹאֶמר ֶמה עַּ  :וַּּיְִּשתַּ

ֶמֶלְך י ְלֶבן ֲאדֹנֶיָך וַּּיְִּקָרא הַּ תִּ ר ָשאּול וַּּיֹאֶמר ֵאָליו כֹל ֲאֶשר ָהיָה ְלָשאּול ּוְלָכל ֵביתֹו נָתַּ יָבא נַּעַּ ְדָת  :ֶאל צִּ וְָעבַּ

יבֶֹשת ֶבן ֲאדֹנֶי ָתה ּוָבנֶיָך וֲַּעָבֶדיָך וְֵהֵבאָת וְָהיָה ְלֶבן ֲאדֹנֶיָך ֶלֶחם וֲַּאָכלֹו ּוְמפִּ ֹ לֹו ֶאת ָהֲאָדָמה אַּ יד ָך י ל ָתמִּ אכַּ

ים ים ֲעָבדִּ ָשה ָעָשר ָבנִּים וְֶעְשרִּ יָבא ֲחמִּ ל ֻשְלָחנִּי ּוְלצִּ  (י-שמואל ב ט, ו):ֶלֶחם עַּ

ְגָליו וְֹלא ָעָשה ְשָפמֹו וְֶאת ְבָגָדיו ֹלא כִֵּבס ְלמִּ  ֶמֶלְך וְֹלא ָעָשה רַּ את הַּ ְקרַּ ד לִּ בֶֹשת ֶבן ָשאּול יָרַּ ּיֹום ּוְמפִּ ן הַּ

ֶמלֶ  ּיֹום ֲאֶשר ָבא ְבָשלֹוםֶלֶכת הַּ ד הַּ י כִּי ָבא יְרּוָשלַּ ִּ :ְך עַּ ֶמֶלְך ָלָמה ֹלא וַּיְהִּ ֶמֶלְך וַּּיֹאֶמר לֹו הַּ את הַּ ְקרַּ ם לִּ

יבֶֹשת י ְמפִּ מִּ ְכָת עִּ ְבדְ  ]...[ :ָהלַּ ֶמֶלְך וַָּתֶשת ֶאת עַּ אדֹנִּי הַּ ם ַאנְֵשי ָמוֶת לַּ י כִּי אִּ ָך כִּי ֹלא ָהיָה ָכל ֵבית ָאבִּ

ֶמֶלְך זְעֹק עֹוד ֶאל הַּ י עֹוד ְצָדָקה וְלִּ ה ּיֶש לִּ ֵבר עֹוד ְדָבֶריָך  :ְבאְֹכֵלי ֻשְלָחנֶָך ּומַּ ֶמֶלְך ָלָמה ְתדַּ וַּּיֹאֶמר לֹו הַּ

ָשֶדה ְחְלקּו ֶאת הַּ יָבא תַּ ָתה וְצִּ י אַּ ְרתִּ  (לא-שמואל ב יט, כה) :ָאמַּ

 

ש האדם אמר לקבוצת אנשים:  .ב ָתה יַּעַּ זֹאת "וְעַּ טֹוָבה הַּ ְתֶכם הַּ י ֶאֱעֶשה אִּ ָמֶכם ֶחֶסד וֱֶאֶמת וְגַּם ָאנֹכִּ ' עִּ

ֶזה" ָדָבר הַּ יֶתם הַּ  . מיהם האנשים, ומה היה המעשה הטוב שעשו?ֲאֶשר ֲעשִּ

 קבורת שאול )ובניו(. –המעשה שהם עשו . גלעד יֵָבישהאנשים הם תושבי תשובה: 

ים ְלָשאּולוַּּיְִּשְמעּו ֵאָליו יְֹשֵבי יֵָבי ְשתִּ יְָלה וַּּיְִּקחּו  :ש גְִּלָעד ֵאת ֲאֶשר ָעשּו ְפלִּ לַּ יִּל וַּּיְֵלכּו ָכל הַּ יש חַּ וַּּיָקּומּו ָכל אִּ

ת ֵבית ָשן וַּּיָבֹאּו יֵָבָשה וַּּיְִּשְרפּו אָֹתם ָשם ְצמֵֹתי :ֶאת ְגוִּּיַּת ָשאּול וְֵאת ְגוִּּיֹת ָבנָיו ֵמחֹומַּ ֶהם וַּּיְִּקחּו ֶאת עַּ

ים ת יָמִּ ְבעַּ ת ָהֶאֶשל ְביֵָבָשה וַּּיָֻצמּו שִּ חַּ  (יג-טשמואל א לא, ):וַּּיְִּקְברּו תַּ

ֶחֶסד יֶתם הַּ ה' ֲאֶשר ֲעשִּ ֶתם לַּ ְלָאכִּים ֶאל ַאנְֵשי יֵָביש גְִּלָעד וַּּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְבֻרכִּים אַּ ח ָדוִּד מַּ ם  וַּּיְִּשלַּ ֶזה עִּ הַּ

ְקְברּו אֹתֹו ֲאדֹנֵיֶכם ם ָשאּול וַּתִּ זֹאת  :עִּ טֹוָבה הַּ ְתֶכם הַּ י ֶאֱעֶשה אִּ ָמֶכם ֶחֶסד וֱֶאֶמת וְגַּם ָאנֹכִּ ש ה' עִּ ָתה יַּעַּ וְעַּ

ֶזה ָדָבר הַּ יֶתם הַּ י ָמשְ  :ֲאֶשר ֲעשִּ יִּל כִּי ֵמת ֲאדֹנֵיֶכם ָשאּול וְגַּם אֹתִּ ְבנֵי חַּ ָתה ֶתֱחזְַּקנָה יְֵדיֶכם וְִּהיּו לִּ חּו וְעַּ

 (ז-שמואל ב ב, ה)ֵבית יְהּוָדה ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶהם:
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 נושא: שמיטת קרקעותדתי: סרטון רביעי: -ממלכתי

 

 שמיטת קרקעות וקניית קרקעות: 4שאלה 

וְֵשש ָשנִּים : "תבואת השדההדאגה לעני באה לידי ביטוי גם בציווי על שמיטת הקרקע המתייחסת ל

פְ  ע ֶאת ַאְרֶצָך וְָאסַּ ְזרַּ ְשָתּה וְָאְכלּותִּ ְשְמֶטנָה ּונְטַּ ת תִּ יעִּ ְשבִּ ֶמָך ֶאְביֹנֵי ָת ֶאת ְתבּוָאָתּה וְהַּ  ]...[:"  עַּ

למי מייעדת התורה את מה שיישאר מהיבול לאחר שהאביונים ייקחו את חלקם? ואילו סוגי  .א

 סוג אחד(גידולים נוספים כלולים בציווי על השמיטה, לפי דברי התורה בהמשך הפסוק? )ציינו 

 לחיית השדה; הגידולים הנוספים הם כרם וזית :תשובה

ְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה ע ֶאת ַאְרֶצָך וְָאסַּ ְזרַּ ְשָתּה וְָאְכלּו :וְֵשש ָשנִּים תִּ ְשְמֶטנָה ּונְטַּ ת תִּ יעִּ ְשבִּ ֶמָך  ֶאְביֹנֵי וְהַּ עַּ

ָשֶדה ֵכן ּיַּת הַּ ְרמְ  וְיְִּתָרם תֹאכַּל חַּ ֲעֶשה ְלכַּ  (יא-שמות כג י) :ָך ְלֵזיֶתָךתַּ

 

ְגֻאָלה ְקנֵה ָלְךאדם אחד מכר לרעהו שדה, באומרו: " .ב יְֻרָשה ּוְלָך הַּ ט הַּ ְשּפַּ ". מיהו האדם כִּי ְלָך מִּ

 ?קונהה' ל ילפי דבר שדה,מה מסמלת קניית הו את השדה? שקנה

ים  "עֹוד יִָּקנּו ,ציוןמסמלת שה' עתיד להשיב את שיבת השדה קניית . הקונה הוא ירמיהו תשובה: ָבתִּ

זֹאת". ים ָבָאֶרץ הַּ גלה ותוספת הסבר: בתקופה זו  וְָשדֹות ּוְכָרמִּ הקונה לא יוכל שברור שיהודה תִּ

ב את מהשדה, וקניית השדה דווקא בתקופה זו מסמלת את הביטחון בכך שה' עתיד להשיהנות יל

 . שיבת ציון

י ֵלאמֹר ּיֹאֶמרו ר ה' ֵאלַּ י ֲאֶשר  :יְִּרְמיָהּו ָהיָה ְדבַּ ֻלם דְֹדָך ָבא ֵאֶליָך ֵלאמֹר ְקנֵה ְלָך ֶאת ָשדִּ נֵה ֲחנְַּמֵאל ֶבן שַּ הִּ

ְקנֹות ְגֻאָלה לִּ ט הַּ ְשּפַּ ֲענָתֹות כִּי ְלָך מִּ ּוֶה ֶאת ָברּוְך ְלֵעינֵיֶהם ֵלאמֹר ]...[ :בַּ ר ה' ְצָבאֹות  :וֲָאצַּ ֱאֹלֵהי כֹה ָאמַּ

תָ  ֶזה ּונְתַּ ָגלּוי הַּ ֶזה וְֵאת ֶהָחתּום וְֵאת ֵסֶפר הַּ ְקנָה הַּ מִּ ים ָהֵאֶלה ֵאת ֵסֶפר הַּ ְסָפרִּ י יְִּשָרֵאל ָלקֹוחַּ ֶאת הַּ ְכלִּ ם בִּ

ים בִּ ים רַּ ְמדּו יָמִּ ן יַּעַּ עַּ ים וְשָ  :ָחֶרש ְלמַּ ר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי יְִּשָרֵאל עֹוד יִָּקנּו ָבתִּ ים ָבָאֶרץ כִּי כֹה ָאמַּ דֹות ּוְכָרמִּ

זֹאת ּיָה ֵלאמֹר :הַּ ְקנָה ֶאל ָברּוְך ֶבן נֵרִּ מִּ י ֶאת ֵסֶפר הַּ תִּ ֵלל ֶאל ה' ַאֲחֵרי תִּ סְֹללֹות ָבאּו  [...] :וֶָאְתּפַּ נֵה הַּ הִּ

ֶחֶרב  ְּפנֵי הַּ ים ָעֶליָה מִּ נְִּלָחמִּ ים הַּ כְַּשדִּ יר נְִּתנָה ְביַּד הַּ יר ְלָלְכָדּה וְָהעִּ ְרָת ָהיָה ָהעִּ בַּ ָדֶבר וֲַּאֶשר דִּ וְָהָרָעב וְהַּ

נְָך רֶֹאה ים :וְהִּ כְַּשדִּ יר נְִּתנָה ְביַּד הַּ ים וְָהעִּ ֶכֶסף וְָהֵעד ֵעדִּ ָשֶדה בַּ י ֲאדֹנָי ה' ְקנֵה ְלָך הַּ ְרָת ֵאלַּ ָתה ָאמַּ  [...: ]וְאַּ

 ֹ ז יר הַּ ר ה' ֱאֹלֵהי יְִּשָרֵאל ֶאל ָהעִּ ָתה ָלֵכן כֹה ָאמַּ ֶחֶרב וְעַּ ים נְִּתנָה ְביַּד ֶמֶלְך ָבֶבל בַּ ֶתם אְֹמרִּ את ֲאֶשר אַּ

ָדֶבר ים ֶאל  :ּוָבָרָעב ּובַּ בֹתִּ י ּוְבֶקֶצף ָגדֹול וֲַּהשִּ ֲחָמתִּ י ּובַּ ּפִּ ים ָשם ְבאַּ ְחתִּ דַּ ָכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר הִּ ְבָצם מִּ נְנִּי ְמקַּ הִּ

ח ים ָלֶבטַּ ְבתִּ ֶזה וְהֹשַּ ָמקֹום הַּ ְגדֹוָלה כִּ  [.].. :הַּ ֶזה ֵאת ָכל ָהָרָעה הַּ י ֶאל ָהָעם הַּ ר ה' כֲַּאֶשר ֵהֵבאתִּ י כֹה ָאמַּ

י דֵֹבר ֲעֵליֶהם טֹוָבה ֲאֶשר ָאנֹכִּ יא ֲעֵליֶהם ֶאת ָכל הַּ י ֵמבִּ זֹאת ֵכן ָאנֹכִּ זֹאת ֲאֶשר  :הַּ ָשֶדה ָבָאֶרץ הַּ וְנְִּקנָה הַּ

יא ֵמֵאין ָאָדם ים ְשָמָמה הִּ ֶתם אְֹמרִּ ים אַּ כְַּשדִּ ֵסֶפר וְָחתֹום  :ּוְבֵהָמה נְִּתנָה ְביַּד הַּ ֶכֶסף יְִּקנּו וְָכתֹוב בַּ ָשדֹות בַּ

יֵבי יְרּוָשלַּ ִּ ְסבִּ ן ּובִּ נְיָמִּ ים ְבֶאֶרץ בִּ יב וְָהֵעד ֵעדִּ נֶֶגב כִּי ָאשִּ ְשֵפָלה ּוְבָעֵרי הַּ ם ּוְבָעֵרי יְהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי הַּ

 (מד-מב, לז-לו, כה-טז, כד-ירמיהו לב, ו) :ָתם נְֻאם ה'ֶאת ְשבּו
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 : חזרת קרקעות לבעליהן ביובל5שאלה 

 .חוזרים השדות לבעליהם המקוריים –בשנת היובל  –חמישים שנה  מדילפי התורה, 

ששבה לארצה היא קיבלה בחזרה את כ. אחדות שה אחת עברה לגור בארץ זרה למשך שניםיא

 ָהֵשיב ֶאת]...[ " , זאת בעקבות ציווי מפורש מהמלך:התבואה של אותן שנים וכן את ערך השדה שלה

ָשֶדה ְתבּואֹת ָלּה וְֵאת ָכל ֲאֶשר ָכל ּיֹום ָעְזָבה ֶאת הַּ ד מִּ  ָעָתה". ָהָאֶרץ וְעַּ

 ולאיזו ארץ זרה היא עברה?  ?ארצהמי אמר לאישה לעזוב את  .א

היא עברה לגור  )בגלל הרעב שנמשך שבע שנים(.ארצה  אתלה לעזוב  אלישע הנביא אמרתשובה: 

 בארץ פלשתים

ֲאֶשר תָ  י בַּ ְת[ ּוֵביֵתְך וְגּורִּ י אתי ]אַּ י ּוְלכִּ ָשה ֲאֶשר ֶהֱחיָה ֶאת ְבנָּה ֵלאמֹר קּומִּ ֶבר ֶאל ָהאִּ יָשע דִּ י כִּי וֱֶאלִּ גּורִּ

ע ָשנִּים יא ּוֵביָתּה וַָּתקָ  :ָקָרא ה' ָלָרָעב וְגַּם ָבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶשבַּ ים וֵַּתֶלְך הִּ יש ָהֱאֹלהִּ ר אִּ ש כְִּדבַּ עַּ ָשה וַּתַּ ם ָהאִּ

ע ָשנִּים ים ֶשבַּ ְשתִּ ְצעֹק ֶאל  :וַָּתָגר ְבֶאֶרץ ְּפלִּ ים וֵַּתֵצא לִּ ְשתִּ ָשה ֵמֶאֶרץ ְּפלִּ ע ָשנִּים וַָּתָשב ָהאִּ ְקֵצה ֶשבַּ י מִּ וַּיְהִּ

ֶמֶלְך ֶאל ֵביָתּה וְֶאל ָשָדּה י ֵאת ָכל וְהַּ  :הַּ ְּפָרה נָא לִּ ים ֵלאמֹר סַּ יש ָהֱאֹלהִּ ר אִּ ֵבר ֶאל ֵגֲחזִּי נַּעַּ ֶמֶלְך ְמדַּ

יָשע ְגדֹלֹות ֲאֶשר ָעָשה ֱאלִּ ָשה ֲאֶשר ֶהֱחיָה  :הַּ נֵה ָהאִּ ֵמת וְהִּ ֶמֶלְך ֵאת ֲאֶשר ֶהֱחיָה ֶאת הַּ ֵּפר לַּ י הּוא ְמסַּ וַּיְהִּ

ֶמֶלְך עַּ  ָשה וְזֶה ְבנָּה ֲאֶשר ֶהֱחיָה ֶאת ְבנָּה צֶֹעֶקת ֶאל הַּ ֶמֶלְך זֹאת ָהאִּ ל ָשָדּה וַּּיֹאֶמר ֵגֲחזִּי ֲאדֹנִּי הַּ ל ֵביָתּה וְעַּ

יָשע יס ֶאָחד ֵלאמֹר ָהֵשיב ֶאת ָכל ֲאֶשר ָלּה וְאֵ  :ֱאלִּ ֶמֶלְך ָסרִּ ֶּפר לֹו וַּּיִֶּתן ָלּה הַּ ָשה וְַּתסַּ ֶמֶלְך ָלאִּ ת ָכל וַּּיְִּשַאל הַּ

ד ָעָתהְתבּו ּיֹום ָעְזָבה ֶאת ָהָאֶרץ וְעַּ ָשֶדה מִּ  (ו-מלכים ב ח, א) :אֹת הַּ

 

ָקטֹן  וועבר םאת ארצ םאף ה וקבוצה אחרת של אנשים עזב .ב לארץ אחרת: "וַּּיָֻקמּו ָכל ָהָעם מִּ

ים וַּּיָבֹאּו ֲחיָלִּ ד ָגדֹול וְָשֵרי הַּ  ומדוע הם עזבו את ארצם?  ,אנשיםהמיהם  ."[...] וְעַּ

בארץ יהודה לאחר חורבן בית ראשון. הם עזבו משום שפחדו  ְּפֵלָטההאנשים הם שארית התשובה: 

מינו אותו שהבבלים ) מהכשדים )הבבלים(, אחרי שישמעאל בן נתניה רצח את גדליה בן אחיקם

  .(לעמוד בראש שארית הפלטה

ים כִּי הִּ  ים ֵהָמה וְָהֲאנָשִּ ֲחיָלִּ ְצָּפה וַּּיְִּשְמעּו ָכל ָשֵרי הַּ מִּ ְליָהּו הַּ ְליָהּו וַּּיָבֹאּו ֶאל ְגדַּ יד ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאת ְגדַּ ְפקִּ

י  ֲעָכתִּ מַּ ֲַּאזַּנְיָהּו ֶבן הַּ י וְי נְטָֹפתִּ נְֻחֶמת הַּ נְיָה וְיֹוָחנָן ֶבן ָקֵרחַּ ּוְשָריָה ֶבן תַּ  :ֵהָמה וְַאנְֵשיֶהםוְיְִּשָמֵעאל ֶבן נְתַּ

ְליָהּו ע ָלֶהם ְגדַּ ְבדּו ֶאת ֶמֶלְך ָבֶבל  וַּּיִָּשבַּ ים ְשבּו ָבָאֶרץ וְעִּ כְַּשדִּ ְבֵדי הַּ יְראּו ֵמעַּ ּוְלַאנְֵשיֶהם וַּּיֹאֶמר ָלֶהם ַאל תִּ

ב ָלֶכם ת :וְיִּטַּ ים אִּ ְמלּוָכה וֲַּעָשָרה ֲאנָשִּ ע הַּ ֶזרַּ יָשָמע מִּ נְיָה ֶבן ֱאלִּ י ָבא יְִּשָמֵעאל ֶבן נְתַּ יעִּ ְשבִּ חֶֹדש הַּ י בַּ  ֹווַּיְהִּ

ְצָּפה מִּ תֹו בַּ ים ֲאֶשר ָהיּו אִּ כְַּשדִּ ים וְֶאת הַּ ּיְהּודִּ ְליָהּו וַּּיָמֹת וְֶאת הַּ ד ָגדֹול  :וַּּיַּכּו ֶאת ְגדַּ ָקטֹן וְעַּ וַּּיָֻקמּו ָכל ָהָעם מִּ

ְצָריִּם כִּי  ים וַּּיָבֹאּו מִּ ֲחיָלִּ יםוְָשֵרי הַּ ְּפנֵי כְַּשדִּ  (כו-מלכים ב כה, כג) :יְָראּו מִּ
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 התקהלות העם: 6שאלה 

ּוֶה משה על העם   בסוף שנת השמיטה. להתקהל בספר דברים ְמצַּ

ח  ָכל [...]תה התקהלות גדולה: "וַּּיִָּקֲהלּו יעל מנהיג אחד מסופר שבימיו הי .א יש יְִּשָרֵאל ְביֶרַּ אִּ

י". מיהו המנהיג, ומה הי יעִּ ְשבִּ חֶֹדש הַּ  תה מטרת ההתקהלות?יָהֵאָתנִּים ֶבָחג הּוא הַּ

תה להעלות את ארון ה' מעיר דוד לבית ימטרת ההתקהלות הי .המנהיג הוא שלמה המלךתשובה: 

 המקדש )או: לחנוך את בית המקדש(.

ֶמֶלְך שְ  ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֶאל הַּ יֵאי ָהָאבֹות לִּ טֹות נְשִּ מַּ ֹלמֹה ָאז יְַּקֵהל ְשֹלמֹה ֶאת זְִּקנֵי יְִּשָרֵאל ֶאת ָכל ָראֵשי הַּ

יש יְִּשָרֵאל ְביֶ ם יְרּוָשלָ ִּ ֶמֶלְך ְשֹלמֹה ָכל אִּ ּיֹון: וַּּיִָּקֲהלּו ֶאל הַּ יא צִּ יר ָדוִּד הִּ ית ה' ֵמעִּ ֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְברִּ ח ְלהַּ רַּ

כֲֹהנִּים ֶאת ָהָארֹון י: וַּּיָבֹאּו כֹל זְִּקנֵי יְִּשָרֵאל וַּּיְִּשאּו הַּ יעִּ ְשבִּ חֶֹדש הַּ ֲעלּו ֶאת ֲארֹון ה' וַּּיַּ  :ָהֵאָתנִּים ֶבָחג הּוא הַּ

קֶֹדש ֲאֶשר ְלוִּּיִּם וְֶאת אֶֹהל מֹוֵעד וְֶאת ָכל ְכֵלי הַּ כֲֹהנִּים וְהַּ ת  :ָבאֶֹהל וַּּיֲַּעלּו אָֹתם הַּ ֶמֶלְך ְשֹלמֹה וְָכל ֲעדַּ וְהַּ

ים צֹאן ּוָבָקר ֲאֶשר ֹלא יִּסָ  ְפנֵי ָהָארֹון ְמזְַּבחִּ תֹו לִּ ים ָעָליו אִּ נֹוָעדִּ כֲֹהנִּים  :ְפרּו וְֹלא יִָּמנּו ֵמרֹביְִּשָרֵאל הַּ אּו הַּ וַּּיָבִּ

ים ְכרּובִּ ת כַּנְֵפי הַּ חַּ ים ֶאל תַּ ָדשִּ קֳּ יִּת ֶאל קֶֹדש הַּ בַּ יר הַּ ית ה' ֶאל ְמקֹומֹו ֶאל ְדבִּ ֵאין ָבָארֹון  ]...[ :ֶאת ֲארֹון ְברִּ

נִּחַּ ָשם מֶֹשה ְבחֵֹרב ֲאשֶ  ק ְשנֵי ֻלחֹות ָהֲאָבנִּים ֲאֶשר הִּ ְצָריִּםרַּ ם ְבנֵי יְִּשָרֵאל ְבֵצאָתם ֵמֶאֶרץ מִּ ת ה' עִּ  :ר ָכרַּ

קֶֹדש וְֶהָענָן ָמֵלא ֶאת ֵבית ה' ן הַּ כֲֹהנִּים מִּ י ְבֵצאת הַּ ְּפנֵי ֶהָענָן כִּי  :וַּיְהִּ ֲעמֹד ְלָשֵרת מִּ כֲֹהנִּים לַּ וְֹלא יְָכלּו הַּ

 (יא-מלכים א ח, א) :ָמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ֵבית ה'

 

ת ְבנֵי יחד: "וַּּיְִּשְמעּו ְבנֵי יְִּשָרֵאל וַּּיִָּקֲהלּו ָכל בני ישראל פותאסהשמועה מסוימת בעקבות  .ב  ֲעדַּ

ֹלה ֲעלֹות יְִּשָרֵאל שִּ ָצָבא ֲעֵליֶהם לַּ מיהם אלה שכנגדם התכוונו בני ישראל לצאת למלחמה, ". לַּ

 ומהו הדבר שאותו שמעו?

בנו מזבח על הירדן והם חשדו שהמזבח נבנה כדי  בני ישראל שמעו ששניים וחצי השבטיםתשובה: 

  .למרוד בה'

ֹלה ֲאֶשר ְבֶארֶ  שִּ ְמנֶַּשה ֵמֵאת ְבנֵי יְִּשָרֵאל מִּ י ֵשֶבט הַּ ן ָלֶלֶכת ֶאל וַּּיָֻשבּו וַּּיְֵלכּו ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד וֲַּחצִּ ץ ְכנָעַּ

גְִּלָעד ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָזָתם ֲאֶשר נֹאֲחז י ה' ְביַּד מֶֹשהֶאֶרץ הַּ ל ּפִּ ּיְַּרֵדן ֲאֶשר ְבֶאֶרץ  :ּו ָבּה עַּ ילֹות הַּ וַּּיָבֹאּו ֶאל ְגלִּ

ן וַּּיְִּבנּו ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד  ְרֶאהְכנָעַּ ְזֵבחַּ ָגדֹול ְלמַּ ּיְַּרֵדן מִּ ל הַּ זְֵבחַּ עַּ ְמנֶַּשה ָשם מִּ י ֵשֶבט הַּ וַּּיְִּשְמעּו ְבנֵי  :וֲַּחצִּ

ילֹויְִּשָרֵאל לֵ  ן ֶאל ְגלִּ ְזֵבחַּ ֶאל מּול ֶאֶרץ ְכנַּעַּ מִּ ְמנֶַּשה ֶאת הַּ י ֵשֶבט הַּ נֵה ָבנּו ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד וֲַּחצִּ ת אמֹר הִּ

ּיְַּרֵדן ֶאל ֵעֶבר ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֲעל :הַּ ֹלה לַּ ת ְבנֵי יְִּשָרֵאל שִּ ָצָבא: וַּּיְִּשְמעּו ְבנֵי יְִּשָרֵאל וַּּיִָּקֲהלּו ָכל ֲעדַּ ֹות ֲעֵליֶהם לַּ

ינְָחס ֶבן ֶאְלָעָזר  וַּּיְִּשְלחּו ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֶאל ְבנֵי גְִּלָעד ֶאת ּפִּ י ֵשֶבט ְמנֶַּשה ֶאל ֶאֶרץ הַּ ְראּוֵבן וְֶאל ְבנֵי ָגד וְֶאל ֲחצִּ

כֵֹהן ט: הַּ יא ֶאָחד ְלֵבית ָאב ְלכֹל מַּ יא ֶאָחד נָשִּ מֹו נָשִּ ים עִּ אִּ יש רֹאש ֵבית ֲאבֹוָתם וֲַּעָשָרה נְשִּ ֹות יְִּשָרֵאל וְאִּ

ָתם  :ֵהָמה ְלַאְלֵפי יְִּשָרֵאל ְברּו אִּ ַּיְדַּ גְִּלָעד ו וַּּיָבֹאּו ֶאל ְבנֵי ְראּוֵבן וְֶאל ְבנֵי ָגד וְֶאל ֲחצִּי ֵשֶבט ְמנֶַּשה ֶאל ֶאֶרץ הַּ

ֶזה ֲאֶשר מְ  :ֵלאמֹר ל הַּ עַּ מַּ ת ה' ָמה הַּ ּיֹום ֵמַאֲחֵרי ה' כֹה ָאְמרּו כֹל ֲעדַּ ְלֶתם ֵבאֹלֵהי יְִּשָרֵאל ָלשּוב הַּ עַּ

ּיֹום  ְמָרְדֶכם הַּ ְזֵבחַּ לִּ ְבנֹוְתֶכם ָלֶכם מִּ  (טז-יהושע כב, ט) :בַּה'בִּ

 



23 
 

 החידון התנ"ך לנוער תשע"

 שלב ב

 תשבצים

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות קצרות. 4 לכל נבחן תשבץ ובו בשלב זה יוצג

 נקודות. 5-הנבחן בתזכה את לכל שאלה תשובה נכונה 

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

 נקודות. 25בשלב זה אפשר לצבור 

 מניקוד השאלה. שתי נקודותכל רמז שיינתן יִּגרע 

 .שניות 45הזמן: 
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 : 1תשבץ ממלכתי: 

 

 

 

 

 הגדרות: 

יר .1 בִּ ים )מאוזן( "אַּ  ( )ח(5, 3ְלָשאּול" ) ֲאֶשר ָהרֹעִּ

ֵֹּאגתשובה:  ִֹּמי ד   ָהֲאד

יש וְָשם ְבֵדי אִּ ּיֹום ָשאּול ֵמעַּ הּוא בַּ ְפנֵי נְֶעָצר הַּ י דֵֹאג ּוְשמֹו' ה לִּ יר ָהֲאדֹמִּ בִּ ים אַּ   :ְלָשאּול ֲאֶשר ָהרֹעִּ

 (ח)שמואל א כא, 

 

 ( )ח(4, 2) הושע לבתוהנביא )מאונך( כך קרא  .2

   ֻרָחָמה תשובה: ֹלא

ר הַּ יף ֹלא כִּי ֻרָחָמה ֹלא ְשָמּה ְקָרא לֹו וַּּיֹאֶמר בַּת וֵַּתֶלד עֹוד וַּתַּ ֵחם עֹוד אֹוסִּ  נָשֹא כִּי יְִּשָרֵאל ֵבית ֶאת ֲארַּ

 (ו ,)הושע א :ָלֶהם ֶאָשא

 

 (5)מאוזן( ביער זה מת בן המלך ) .3

  תשובה: אפרים

ָשֶדה ָהָעם וַּּיֵֵצא את הַּ ְקרַּ י יְִּשָרֵאל לִּ ְלָחָמה וְַּתהִּ מִּ ר הַּ יָלה ֵכן ֹלא יֹוָאב ]...[ וַּּיֹאֶמר :ֶאְפָריִּם ְביַּעַּ  ְלָפנֶיָך אֹחִּ

ח ים ְשֹלָשה וַּּיִּקַּ י עֹוֶדנּו ַאְבָשלֹום ְבֵלב וַּּיְִּתָקֵעם ְבכַּּפֹו ְשָבטִּ ים ֲעָשָרה וַּּיָסֹבּו :ָהֵאָלה ְבֵלב חַּ  ְכֵלי נְֹשֵאי נְָערִּ

ֻתהּו ַאְבָשלֹום ֶאת וַּּיַּכּו יֹוָאב  טו(-, ו, יד)שמואל ב יח :וַּיְמִּ

 

 ( 4) מלך של במצחו )מאונך( זרחה .4

 תשובה: צרעת 

ף ּיָהּו וַּּיְִּזעַּ ְקֶטֶרת ּוְביָדֹו ֻעזִּ יר מִּ ְקטִּ ם ּוְבזְַּעּפֹו ְלהַּ כֲֹהנִּים עִּ ת הַּ עַּ ָצרַּ ְצחֹו זְָרָחה וְהַּ ְפנֵי ְבמִּ כֲֹהנִּים לִּ ' ה ְבֵבית הַּ

ל ְזבַּח ֵמעַּ ְקטֶֹרת ְלמִּ  (יט ,)דברי הימים ב כו :הַּ
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 : 2תשבץ ממלכתי: 

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

 (6)מאוזן( מסר לדוד את חרב ָגְליָת ) .1

 תשובה: אחימלך

יֶמֶלְך ָדוִּד וַּּיֹאֶמר ֲאחִּ ין לַּ ת ּפֹה יֶש וְאִּ חַּ י גַּם כִּי ָחֶרב אֹו ֲחנִּית יְָדָך תַּ ְרבִּ י וְגַּם חַּ י ֹלא ֵכלַּ ְחתִּ י ָלקַּ  ָהיָה כִּי ְביָדִּ

ר ֶמֶלְך ְדבַּ כֵֹהן וַּּיֹאֶמר :נָחּוץ הַּ י ָגְליָת ֶחֶרב הַּ ְשתִּ ְּפלִּ כִּיתָ  ֲאֶשר הַּ נֵה ָהֵאָלה ְבֵעֶמק הִּ יא הִּ ְמָלה לּוָטה הִּ שִּ  בַּ

ם ָהֵאפֹוד ַאֲחֵרי ח אָֹתּה אִּ קַּ י ְתנֶנָה ָכמֹוהָ  ֵאין ָדוִּד וַּּיֹאֶמר ָבזֶה זּוָלָתּה ַאֶחֶרת ֵאין כִּי ָקח ְלָך תִּ  :לִּ

 (י-ט ,)שמואל א כא

 

יָעה ו .2 ּפּוְך ) ֶקֶרןשל )מאונך( היא אחותן של ְקצִּ  (5הַּ

 תשובה: ימימה

ת ֵשם וַּּיְִּקָרא יָמה ָהַאחַּ ֵשנִּית וְֵשם יְמִּ יָעה הַּ ית וְֵשם ְקצִּ ישִּ ְשלִּ ּפּוְך ֶקֶרן הַּ  (יד ,)איוב מב :הַּ

 

ֵבל  .3 ְתאַּ  (5ָשאּול" ) ֶאל ]...[ )מאונך( הוא "הִּ

 

 תשובה: שמואל

ף וְֹלא ְראֹות ְשמּוֵאל יָסַּ ד ָשאּול ֶאת לִּ ֵבל כִּי מֹותֹו יֹום עַּ ְתאַּ יְך כִּי נִָּחם ה'וַּ  ָשאּול ֶאל ְשמּוֵאל הִּ ְמלִּ  ֶאת הִּ

ל ָשאּול  (לה ,)שמואל א טו :יְִּשָרֵאל עַּ

 

י-ת)מאוזן( בתגובה לבקשה: "אֶ  .4 ח מִּ י ֶאְשלַּ  ( 6ָלנּו", הציע את עצמו )-יֵֶלְך ּומִּ

 תשובה: ישעיהו

ע י ֶאת אֵֹמר ֲאדֹנָי קֹול ֶאת וֶָאְשמַּ ח מִּ י ֶאְשלַּ ר ָלנּו יֵֶלְך ּומִּ נְנִּי וָאֹמַּ   (ח ,)ישעיהו ו :ְשָלֵחנִּי הִּ
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 : 3תשבץ ממלכתי: 

 

 

 

 

 הגדרות: 

יר סֵֹפר וְהּוא)מאונך( " .1 ת ָמהִּ  (4מֶֹשה" ) ְבתֹורַּ

 תשובה: עזרא

ָבֶבל ָעָלה ֶעְזָרא הּוא יר סֵֹפר וְהּוא מִּ ת ָמהִּ ן ֲאֶשר מֶֹשה ְבתֹורַּ ֶמֶלְך לֹו וַּּיִֶּתן יְִּשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה נָתַּ ' ה ְכיַּד הַּ

ָקָשתֹו כֹל ָעָליו ֱאֹלָהיו  (ו ,)עזרא ז: בַּ

 

ָשה .2  ( )מ(6)ֶשֶכל" שמנעה שפיכות דמים  טֹובַּת )מאוזן( "אִּ

 תשובה: אביגיל  

יש ֵשםו   ְשתֹו וְֵשם נָָבל ָהאִּ ָגיִּל אִּ ָשה ֲאבִּ ת ֶשֶכל טֹובַּת וְָהאִּ יש תַֹאר וִּיפַּ ע ָקֶשה וְָהאִּ ים וְרַּ ֲעָללִּ  כלבו וְהּוא מַּ

י) בִּ יא וְָהיָה ]...[ :(ָכלִּ ל רֶֹכֶבת הִּ ֲחמֹור עַּ נֵה ָהָהר ְבֵסֶתר וְיֶֹרֶדת הַּ ים וֲַּאנָָשיו ָדוִּד וְהִּ ְקָראָתּה יְֹרדִּ ְפגֹש לִּ  וַּתִּ

 (כ, ג ,)שמואל א כה :אָֹתם

 

דּועַּ שאל ")מאונך(  .3 ים ֶדֶרְך מַּ  ( 6) "ָצֵלָחה ְרָשעִּ

 תשובה: ירמיהו 

יק דִּ ָתה צַּ יב כִּי יְהוָה אַּ ְך ֵאֶליָך ָארִּ ים אַּ ְשָּפטִּ ֵבר מִּ דּועַּ  אָֹתְך ֲאדַּ ים ֶדֶרְך מַּ  :ָבֶגד בְֹגֵדי-ָכל ָשלּו ָצֵלָחה ְרָשעִּ

 (א יב, )ירמיה

 

מֹו .4 ְצתֹו ָהיְָתה )מאונך( מלך ש"אִּ " ) יֹועַּ יעַּ ְרשִּ  ( )מ(6ְלהַּ

 תשובה: אחזיהו

ים ֶבן יִּם ַאְרָבעִּ ְזיָהּו ָשנָה ּוְשתַּ ת וְָשנָה ְבָמְלכֹו ֲאחַּ ְך ַאחַּ ירּוָשָלִּם ָמלַּ מֹו וְֵשם בִּ ְליָהּו אִּ ת ֲעתַּ י בַּ  הּוא גַּם: ָעְמרִּ

ְך ְרֵכי ָהלַּ מֹו כִּי ַאְחָאב ֵבית ְבדַּ ְצתֹו ָהיְָתה אִּ יעַּ  יֹועַּ ְרשִּ  (ג-ב ,)דברי הימים ב כב: ְלהַּ
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   :4תשבץ ממלכתי: 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

ֵסחַּ היה ")מאוזן(  .1 ְגָליו ְשֵתי פִּ  ( )ח(6) "רַּ

 תשובה: מפיבשת

יבֶֹשת ִּם יֵֹשב ּוְמפִּ ירּוָשלַּ ל כִּי בִּ ן עַּ ֶמֶלְך ֻשְלחַּ יד הַּ ֵסחַּ  וְהּוא אֵֹכל הּוא ָתמִּ ְגָליו ְשֵתי פִּ  (יג ,)שמואל ב ט :רַּ

 

 (5, 3( שם ראה ירמיהו מלאכה הנעשית על ָהָאְבנָיִּם )נך)מאו .2

 תשובה: בית היוצר

ּיֹוֵצר ֵבית וֵָאֵרד נֵה) והנהו הַּ ל ְמָלאָכה עֶֹשה( הּוא וְהִּ ִּם עַּ  (ג ,)ירמיה יח :ָהָאְבנָי

 

לַּט .3 נְבַּ חֹרֹנִּי )מאוזן( סַּ ּיָה הַּ מֹונִּי הם שותפיו של... ) ָהֶעֶבד וְטֹבִּ  (5, 3ָהעַּ

ִבי ֶגֶשםתשובה:   ָהַער 

ע ט וַּּיְִּשמַּ לַּ נְבַּ חֹרֹנִּי סַּ ּיָה הַּ מֹונִּי ָהֶעֶבד וְטֹבִּ י וְֶגֶשם ָהעַּ ְרבִּ גּו ָהעַּ ָדָבר ָמה וַּּיֹאְמרּו ָעֵלינּו וַּּיְִּבזּו ָלנּו וַּּיְַּלעִּ ֶזה הַּ  הַּ

ֶתם ֲאֶשר ים אַּ ל עֹשִּ עַּ ֶמֶלְך הַּ ֶתם הַּ ים אַּ  (יט ,)נחמיה ב :מְֹרדִּ

 

ד וְָגֵדל )מאוזן( מלך שעליו נאמר: "הֵֹלְך .4 ָבה ּוְמָלאָכה ]...[ ְלָמְעָלה עַּ  (6לֹו" ) ָהיָה רַּ

 תשובה: יהושפט

י ד וְָגֵדל הֵֹלְך יְהֹוָשָפט וַּיְהִּ יהּוָדה וַּּיִֶּבן ְלָמְעָלה עַּ יָרנִּּיֹות בִּ ְסְכנֹות וְָעֵרי בִּ ָבה ּוְמָלאָכה: מִּ  ְבָעֵרי לֹו ָהיָה רַּ

ְלָחָמה וְַאנְֵשי יְהּוָדה יִּל גִּבֹוֵרי מִּ ירּוָשָלִּם חַּ  (יג-יב ,)דברי הימים ב יז :בִּ
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 )מילואים(  :5תשבץ 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

ְכנּובגבעה  )מאוזן( בביתו .1  (6) האלוהים ארון את שִּ

 תשובה: אבינדב

ֵבית וַּּיִָּשֻאהּו ינָָדב מִּ גְִּבָעה ֲאֶשר ֲאבִּ ם בַּ ים ֲארֹון עִּ ְפנֵי הֵֹלְך וְַאְחיֹו ָהֱאֹלהִּ  (ד ,)שמואל ב ו :ָהָארֹון לִּ

 

 (6)מאונך( מלך אשור ששהה בעיר לכיש )  .2

 תשובה: סנחריב

ר ח זֶה ַאחַּ יב ָשלַּ נְֵחרִּ שּור ֶמֶלְך סַּ יְָמה ֲעָבָדיו אַּ ל וְהּוא יְרּוָשלַּ ְלתֹו וְָכל ָלכִּיש עַּ מֹו ֶמְמשַּ ל עִּ ּיָהּו עַּ ְזקִּ  ֶמֶלְך יְחִּ

ל יְהּוָדה ִּם ֲאֶשר יְהּוָדה ָכל וְעַּ ירּוָשלַּ  (ט ,)דברי הימים ב לב :ֵלאמֹר בִּ

 

 (4) זו מלך יבין ארץעל )מאונך(  .3

 (לשם ארץ)אם יגיד 'חצור' ידייקו השופטים  תשובה: כנען

ין ְביַּד ה' וַּּיְִּמְכֵרם ן-ֶמֶלְך יָבִּ ְך ֲאֶשר ְכנַּעַּ ר ְבָחצֹור ָמלַּ יְסָרא  ְצָבאֹו-וְשַּ ֲחרֶֹשת, יֹוֵשב וְהּוא סִּ גֹויִּם בַּ  :הַּ

 (ב שופטים ד,)

 

ל וְֻהְשְלכּו וְזְַּרעֹו הּוא הּוְטלּו")מאוזן(  .4  (5" )יָָדעּו ֹלא ֲאֶשר ָהָאֶרץ עַּ

 )יתקבל גם: יהויכין( תשובה: כניהו

ֶעֶצב יש נָפּוץ נְִּבזֶה הַּ ֶזה ָהאִּ ם ָכנְיָהּו הַּ י אִּ דּועַּ  בֹו ֵחֶפץ ֵאין ְכלִּ ל וְֻהְשְלכּו וְזְַּרעֹו הּוא הּוְטלּו מַּ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ עַּ

 (כח ,)ירמיה כב :יָָדעּו ֹלא
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  :1 תשבץדתי: -ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות

 ( )ח(5פרץ את חומת יבנה ))מאוזן(  .1

 (טו מלכים בעל פי שמו של המלך ב .עזריהו עזריה/ )תתקבל גם התשובה: תשובה: ֻעִזיָהּו

ְשדֹוד וַּּיְִּבנֶה ָערִּ  ת אַּ ת יְַּבנֵה וְֵאת חֹומַּ ת גַּת וְֵאת חֹומַּ ים וַּּיְִּפרֹץ ֶאת חֹומַּ ְשתִּ ְּפלִּ ים וַּּיֵֵצא וַּּיִָּלֶחם בַּ

ים ְשתִּ ְּפלִּ ְשדֹוד ּובַּ  ()דברי הימים ב כו, ו :ְבאַּ

 

 (4מלך לכיש בימי יהושע ))מאונך(  .2

 תשובה: יפיע

ח ֲאדֹנִּי ֶצֶדק ֶמֶלְך יְרּוָשלַּ ִּ  יש וַּּיְִּשלַּ יעַּ ֶמֶלְך ָלכִּ ְרָאם ֶמֶלְך יְַּרמּות וְֶאל יָפִּ ם ֶאל הֹוָהם ֶמֶלְך ֶחְברֹון וְֶאל ּפִּ

יר ֶמֶלְך ֶעְגלֹון ֵלאמֹר  י, ג( )יהושע :וְֶאל ְדבִּ

 

ישמה הנוסף של ")מאונך(  .3  ( )מ(3, 5) "ֵעין ֶגדִּ

 חצצון תמרתשובה: 

ְצצֹון נָם ְבחַּ ּיָם ֵמֲאָרם וְהִּ יהֹוָשָפט ֵלאמֹר ָבא ָעֶליָך ָהמֹון ָרב ֵמֵעֶבר לַּ י וַּּיָבֹאּו וַּּיַּגִּידּו לִּ יא ֵעין ֶגדִּ  : ָתָמר הִּ

 )דברי הימים ב כ, ב(

 

 (5: "ָאָדם וְֹלא ֵאל" )עליהם)מאוזן( נאמר  .4

  תשובה: מצרים

יִּם ְצרַּ ְַּחָדו ֻכָלם יְִּכָליּון ה'רּוחַּ וַּ  ֵאל וְסּוֵסיֶהם ָבָשר וְֹלא ָאָדם וְֹלא ּומִּ ל ָעֻזר וְי ל עֹוזֵר וְנָפַּ   :יֶַּטה יָדֹו וְָכשַּ

  )ישעיהו לא, ג(
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  :2 תשבץדתי: -ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 הגדרות

 (4" )ֵלאֹלָהיו ָהיָה ָאהּוב)מאוזן( " .1

 תשובה: שלמה

ל ים ֹלא ֵאֶלה ָחָטא ֲהלֹוא עַּ בִּ גֹויִּם ָהרַּ ֵלאֹלָהיו ָהיָה  ָהיָה ֶמֶלְך ָכמֹהּו וְָאהּוב ְשֹלמֹה ֶמֶלְך יְִּשָרֵאל ּובַּ

ל ים ֶמֶלְך עַּ ּיֹות יְִּשָרֵאל גַּם ָכל וַּּיְִּתנֵהּו ֱאֹלהִּ נְָכרִּ ים הַּ נָשִּ יאּו הַּ  )נחמיה יג, כו( :אֹותֹו ֶהֱחטִּ

 

 (6) )מאונך( משורר בימי עזרא שנשא אישה נכרייה .2

 תשובה: אלישיב

ְבנֵי וַּּיִָּמֵצא כֲֹהנִּים מִּ יבּו ֲאֶשר הַּ ים הֹשִּ ּיֹות נָשִּ ים נְָכרִּ ְמשְֹררִּ ן הַּ יב ]...[ ּומִּ ים ֶאְליָשִּ שֲֹערִּ ן הַּ ֻלם ּומִּ  שַּ

י וֶָטֶלם  : )עזרא י, יח, כד( וְאּורִּ

 

ל ָגדזה נמצא " בחבל ארץ)מאונך(  .3 עַּ  (6, 4" )בַּ

 תשובה: בקעת הלבנון 

ן ד מִּ יר וְעַּ ל ָגד ָהָהר ֶהָחָלק ָהעֹוֶלה ֵשעִּ עַּ ר בַּ ת הַּ חַּ ְלָבנֹון תַּ ת הַּ ְקעַּ ְלֵכיֶהם ָלכַּד  ֶחְרמֹון וְֵאת ָכל ְבבִּ מַּ

יֵתם  )יהושע יא, יז( :וַּּיֵַּכם וַּיְמִּ

 

ים וְֶאת ֶאת)מאוזן( בימיו עבדו " .4 ים ָהֲאֵשרִּ  (4) "ָהֲעצַּבִּ

 תשובה: יואש

ֲחוּו יְהּוָדה ָשֵרי ָבאּו יְהֹויָָדע מֹות וְַאֲחֵרי ֶמֶלְך וַּּיְִּשתַּ ע ָאז לַּ ֶמֶלְך ָשמַּ ְזבּו ֶאת.  ֲאֵליֶהם הַּ  ה'ֵבית  וַּּיַּעַּ

ְבדּו ֶאת ים וְֶאת ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם וַּּיַּעַּ ים ָהֲאֵשרִּ ל ָהֲעצַּבִּ י ֶקֶצף עַּ ְשָמָתם זֹאת וַּיְהִּ ִּם ְבאַּ : יְהּוָדה וִּירּוָשלַּ

 (יח-יז)דברי הימים ב כד, 
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   :3 תשבץדתי: -ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 הגדרות

 (5, 4)מאוזן( לרחוב זה אסף יחזקיהו את הכוהנים ואת הלויים וציווה עליהם להתקדש ) .1

 תשובה: רחוב המזרח

ּיָהּו ְזקִּ ְך יְחִּ ים-ֶבן ָמלַּ ים ָשנָה וְָחֵמש ֶעְשרִּ ע וְֶעְשרִּ ְך ָשנָה וֵָתשַּ ירּוָשָלִּם ָמלַּ מֹו וְֵשם בִּ ּיָה אִּ ת ֲאבִּ ְריָהּו-בַּ  ְזכַּ

כֲֹהנִּים וְֶאת וַּּיֵָבא ֶאת]...[  ְזָרח הַּ מִּ ְרחֹוב הַּ ְלוִּּיִּם וַּּיַַּאְסֵפם לִּ  (ד-א: )דברי הימים ב כט, הַּ

 

ים  ְביְִּשָרֵאל ָעָשה טֹוָבה")מאונך(  .2 ם ָהֱאֹלהִּ  (6) "וְעִּ

 תשובה: יהוידע

ירוַּּיְִּקְבֻרהּו  ם ְבעִּ ְמָלכִּים כִּי ָדוִּיד עִּ ים ּוֵביתֹו ָעָשה טֹוָבה הַּ ם ָהֱאֹלהִּ )דברי הימים ב כד,  :ְביְִּשָרֵאל וְעִּ

 טז(

 

 (4)" לאחר שהפסידו במלחמה ֹלא יְָספּו ָלֵשאת רֹאָשם"זה )מאוזן( בני עם  .3

 תשובה: מדין

ְפנֵי ְבנֵי יְִּשָרֵאל וְֹלא יְָספּו ָלֵשאת רֹאָשם וַּּיִָּכנַּע ְדיָן לִּ יֵמי גְִּדעֹון מִּ ים ָשנָה בִּ ְשקֹט ָהָאֶרץ ַאְרָבעִּ  :וַּתִּ

 )שופטים ח, כח(

  

ים ))מאונך(  .4 חֹחִּ  (4מלך שנלכד בַּ

 תשובה: מנשה 

נְחֻ  ים וַּּיַַּאְסֻרהּו בַּ חֹחִּ שּור וַּּיְִּלְכדּו ֶאת ְמנֶַּשה בַּ ָצָבא ֲאֶשר ְלֶמֶלְך אַּ יִּם וַּּיֵָבא ה' ֲעֵליֶהם ֶאת ָשֵרי הַּ ְשתַּ

יֻכהּו ָבֶבָלה  (א)דברי הימים ב לג, י :וַּּיֹולִּ
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 : 4 תשבץדתי: -ממלכתי

 

 

 

 

 הגדרות

 (4)" ֱאסֹף יֶָדָך)מאוזן( אדם זה נצטווה: " .1

 תשובה: אחיה 

הּוא ּוְבנֵי יְִּשָרֵאל ּיֹום הַּ ים בַּ ים כִּי ָהיָה ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ גִּיָשה ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ ּיָה הַּ ֲאחִּ ד  :וַּּיֹאֶמר ָשאּול לַּ י עַּ וַּיְהִּ

ים ְשתִּ ֲחנֵה ְפלִּ כֵֹהן וְֶהָהמֹון ֲאֶשר ְבמַּ ֶבר ָשאּול ֶאל הַּ כֵֹהן ֱאסֹף  דִּ וַּּיֵֶלְך ָהלֹוְך וָָרב וַּּיֹאֶמר ָשאּול ֶאל הַּ

 יט(-)שמואל א יד, יח :יֶָדָך

 

ֵבא)מאונך( " .2 ְתחַּ  (6" )ְבשְֹמרֹון הּוא מִּ

 תשובה: אחזיהו

ֵקש ֶאת ֻאהּו ֶאל וַּיְבַּ ֵבא ְבשְֹמרֹון וַּיְבִּ ְתחַּ ְזיָהּו וַּּיְִּלְכֻדהּו וְהּוא מִּ ֻתהּו  ֲאחַּ  וַּּיְִּקְבֻרהּו כִּי ָאְמרּו ֶבןיֵהּוא וַּיְמִּ

ש ֶאת יְהֹוָשָפט הּוא ֲאֶשר ְמָלָכה ְבָכל ה' ָדרַּ ְעצֹר כֹחַּ ְלמַּ ְזיָהּו לַּ )דברי הימים ב  :ְלָבבֹו וְֵאין ְלֵבית ֲאחַּ

 כב, ט(

 

נִּים)מאוזן( " .3  (5" )ָשֲאפּו רּוחַּ כַּתַּ

 תשובה: פראים

ים ל ּוְפָראִּ נִּים ָכלּו ֵעינֵיֶהם כִּיְשָפיִּם  ָעְמדּו עַּ  )ירמיהו יד, ו( :ֵאין ֵעֶשב ָשֲאפּו רּוחַּ כַּתַּ

 

ְגלַּתעיר שנשרפה בימי יהושע, והוגלתה שנים אחר כך על ידי )מאוזן(  .4 ְלֶאֶסר תִּ   (4) ּפִּ

 תשובה: חצור

ר ָכל  ֲחֵרם ֹלא נֹותַּ י ֶחֶרב הַּ נֶֶפש ֲאֶשר ָבּה ְלפִּ ף ָבֵאשוַּּיַּכּו ֶאת ָכל הַּ וְֶאת ָכל ָעֵרי  :נְָשָמה וְֶאת ָחצֹור ָשרַּ

ּוָה מֶֹשה ֶעבֶ  ים אֹוָתם כֲַּאֶשר צִּ י ֶחֶרב ֶהֱחרִּ ְלֵכיֶהם ָלכַּד יְהֹוֻשעַּ וַּּיֵַּכם ְלפִּ ים ָהֵאֶלה וְֶאת ָכל מַּ ְמָלכִּ  :ד ה'הַּ

ָלם ֹלא ְשָרָפם יְִּשָרֵאל זּולָ  ל תִּ ים ָהעְֹמדֹות עַּ ק ָכל ֶהָערִּ ף יְהֹוֻשעַּ רַּ ָדּה ָשרַּ י ֶאת ָחצֹור ְלבַּ )יהושע יא,  :תִּ

 יג(-יא

ֲעָכה וְאֶ  ּיֹון וְֶאת ָאֵבל ֵבית מַּ ח ֶאת עִּ שּור וַּּיִּקַּ ְלֶאֶסר ֶמֶלְך אַּ ת ּפִּ ְגלַּ ח ֶמֶלְך יְִּשָרֵאל ָבא תִּ יֵמי ֶּפקַּ ת יָנֹוחַּ בִּ

י ָגלִּ גְִּלָעד וְֶאת הַּ שּוָרהוְֶאת ֶקֶדש וְֶאת ָחצֹור וְֶאת הַּ י וַּּיְַּגֵלם אַּ ב טו, כט( )מלכים :ָלה כֹל ֶאֶרץ נְַּפָתלִּ
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 )מילואים( 5 תשבץדתי: -ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות

 (5)מאוזן( בתחומי עיר זו מצא עמשא בן יתר את מותו ) .1

 תשובה: גבעון

ם ְגדֹוָלה ֲאֶשר ְבגְִּבעֹון וֲַּעָמָשא ֵהם עִּ ְפנֵיֶהם וְיֹוָאב ָהֶאֶבן הַּ דֹו ְלֻבשּו וְָעָליו ֲחגֹור ֶחֶרב  ָבא לִּ ָחגּור מִּ

ל ּפֹל ְמֻצֶמֶדת עַּ ְעָרּה וְהּוא יָָצא וַּתִּ ֲעָמָשא :ָמְתנָיו ְבתַּ י וַּתֶֹחז יַּד וַּּיֹאֶמר יֹוָאב לַּ ָתה ָאחִּ ין  ֲהָשלֹום אַּ יְמִּ

ן זְקַּ נְָשק ֲעָמָשא יֹוָאב בִּ ֶחֶרב ֲאֶשר  ֹלא וֲַּעָמָשא: לֹו לִּ ר בַּ חֶֹמש וַּּיְִּשּפְֹך  יֹוָאב וַּּיֵַּכהּו ָבּה ֶאל ְביַּדנְִּשמַּ הַּ

ע ֶבן ֵמָעיו ַאְרָצה וְֹלא ף ַאֲחֵרי ֶשבַּ יו ָרדַּ י ָאחִּ ישַּ י ָשנָה לֹו וַּּיָמֹת וְיֹוָאב וֲַּאבִּ ְכרִּ  י(-)שמואל ב כ, ח :בִּ

 

ל-ְבתֹוְך ֲאֶשר" נאמר שעליה עיר)מאונך(  .2 נַּחַּ  )מ( (5)" הַּ

  רוערתשובה: ע

ְברּו ֶאת ּיְַּרֵדן וַּּיֲַּחנּו וַּּיַּעַּ ֲערֹוֵער הַּ יר ֲאֶשר ְבתֹוְך בַּ ין ָהעִּ ָגד וְֶאל יְמִּ ל הַּ נַּחַּ  : )שמואל ב כד, ה(יְַּעֵזר הַּ

 

ֹ ")מאוזן(  .3 ְך ֶאת ה'" שאמר: "ֵהן ָהרֹאשכ מֹו ֵברַּ  (6" )עַּ

 תשובה: עזריהו

כֵֹהן ָהרֹאש ְלֵבית  ֲעזְַּריָהּו וַּּיֹאֶמר ֵאָליו יא ֵביתהַּ ְתרּוָמה ָלבִּ ָאכֹול וְָשבֹועַּ  ה' ָצדֹוק וַּּיֹאֶמר ֵמָהֵחל הַּ

ד ְך ֶאת ה'ָלרֹוב כִּי  וְהֹוֵתר עַּ נֹוָתר ֶאת ֵברַּ מֹו וְהַּ ֶזה עַּ  )דברי הימים ב לא, י( :ֶהָהמֹון הַּ

 

ָתנֹות" אב שנתן לבניו)מאונך(  .4 בֹות מַּ  (6) "רַּ

 תשובה: יהושפט

יֶהם ָתנֹות וַּּיִֵּתן ָלֶהם ֲאבִּ ם מַּ ְגָדנֹות עִּ בֹות ְלֶכֶסף ּוְלָזָהב ּוְלמִּ יהּוָדה וְֶאת רַּ ן  ָעֵרי ְמֻצרֹות בִּ ְמָלָכה נָתַּ מַּ הַּ

יהֹוָרם כִּי ְבכֹור לִּ  : )דברי הימים ב כא, ג(הּוא הַּ
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 החידון התנ"ך לנוער תשע"

 שלב ג

 ראש בראש

 

 

 

 

 

 

  .לסירוגיןשיישאלו  זה יענו המתמודדים על  שאלות הבשלב 

 שאלות לכל מתמודד.  עשר

 . נקודות 3-ב הנבחן את תזכהלכל שאלה  נכונה תשובה

 .נקודות 30 עד זה שלבב לצבורניתן  הכול סךב

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

 .המתמודדים לשני שאלות של אחד סיבוב מהווה שאלות צמד כל

 זמן מענה: מיידי
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 ממלכתי: 

 : בשורות1צמד 

יט"?  .א ָּפלִּ  מה בישר אדם המכונה בכתוב "הַּ

 

  המלכיםתשובה: את לקיחת לוט בשבי 

י וְֶאת ְרֻכשֹו ֶאת לֹוט וַּּיְִּקחּו ְסדֹם: יֵֹשב וְהּוא וַּּיֵֵלכּו ַאְבָרם ֶבן ֲאחִּ יט וַּּיָבֹא בִּ ָּפלִּ  ְלַאְבָרם וַּּיֵַּגד הַּ

י ְברִּ ְמֵרא ְבֵאֹלנֵי שֵֹכן וְהּוא ָהעִּ י מַּ י ָהֱאמֹרִּ י ֶאְשכֹל ֲאחִּ ֲעֵלי וְֵהם ָענֵר וֲַּאחִּ ית ַאְבָרם:  בַּ  ְברִּ

 (יג-יב)בראשית יד, 

 

ָדיו .ב ים"?  מה בישר איש בנימין ש"מַּ  ְקֻרעִּ

 

 תשובה: את תבוסת ישראל/ את מות בני עלי חפני ופנחס/ את לקיחת הארון

 

ן וַּּיָָרץ נְיָמִּ יש בִּ ֲעָרָכה אִּ מַּ ֹלה וַּּיָבֹא ֵמהַּ ּיֹום שִּ הּוא בַּ ָדיו הַּ ים ּומַּ ל רֹאשֹו ]...[ וֲַּאָדָמה ְקֻרעִּ ן עַּ  וַּּיַּעַּ

ֵשר ְמבַּ ְפנֵי יְִּשָרֵאל נָס וַּּיֹאֶמר הַּ ים לִּ ְשתִּ ֵגָפה וְגַּם ְפלִּ  ָחְפנִּי ֵמתּו ָבנֶיָך וְגַּם ְשנֵי ָבָעם ָהיְָתה ְגדֹוָלה מַּ

י ים וֲַּארֹון נְָחסּופִּ  (יב, יזנְִּלָקָחה: )שמואל א ד,  ָהֱאֹלהִּ

 

 : אריות2צמד 

בֹומי אמר .א ֵמס ָהַאְריֵה ְכֵלב : "לִּ  יִָּמס"?  הִּ

 

 חושי הארכיתשובה: 

 

יִּל וְהּוא בֹו ֲאֶשר גַּם ֶבן חַּ ֵמס ָהַאְריֵה ְכֵלב לִּ יָך כִּי גִּבֹור ָכל יְִּשָרֵאל כִּי יֵֹדעַּ  יִָּמס הִּ יִּל ָאבִּ  ֲאֶשר ּוְבנֵי חַּ

תֹו:  (י)שמואל ב יז,  אִּ

 

 

 

ָכה .ב י) ֶאת האריה מי "הִּ בֹאר ְבתֹוְך (ָהֲארִּ ָשֶלג"?  ְביֹום הַּ  הַּ

 

 תשובה: בניהו בן יהוידע

 

יש חי ֶבן יְהֹויָָדע ּוְבנָיָהּו יִּל) ֶבן אִּ ים( חַּ ב ְּפָעלִּ ְבְצֵאל רַּ קַּ ָכה הּוא מִּ ֵאל ְשנֵי ֵאת הִּ  וְהּוא מֹוָאב ֲארִּ

ד ָכה יָרַּ י) ֶאת האריה וְהִּ בֹאר ְבתֹוְך( ָהֲארִּ ָשֶלג: ְביֹום הַּ  (כ)שמואל ב כג,  הַּ
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 : חוק3צמד 

 באיזה מקרה לוקחים ֶעְגָלה לנחל איתן? .א

 

ָכהּו( תשובה: כשנמצא חלל באדמה  )שלא נודע מי הִּ

ְשָתּה ְלָך נֵֹתן ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶשר ָבֲאָדָמה ָחָלל כִּי יִָּמֵצא ָשֶדה נֵֹפל ְלרִּ ע ֹלא בַּ י נֹודַּ ָכהּו: ]...[  מִּ הִּ

יר וְָהיָה ְקרָֹבה ָהעִּ יר זְִּקנֵי וְָלְקחּו ֶאל ֶהָחָלל הַּ וא ָהעִּ הִּ ת הַּ ד ֲאֶשר ָבָקר ֶעְגלַּ ֹלא  ֲאֶשר ָבּה ֹלא ֻעבַּ

דּו ְבעֹל: ָמְשָכה יר זְִּקנֵי וְהֹורִּ וא ָהעִּ הִּ ל ֶאת ָהֶעְגָלה הַּ  יִָּזֵרעַּ  וְֹלא בֹו ֹלא יֵָעֵבד ֲאֶשר יָתןאֵ  ֶאל נַּחַּ

ל: )דברים כא, ֶאת ָהֶעְגָלה וְָעְרפּו ָשם נָחַּ  ( ד-א, גבַּ

 

ֵעב .ב י"?  מה נימוק הכתוב לאיסור: "ֹלא ְתתַּ  ֲאדֹמִּ

 

 תשובה: כי אחיך הוא

 

ֵעב י ֹלא ְתתַּ יָך כִּי ֲאדֹמִּ ֵעב הּוא ָאחִּ י ֹלא ְתתַּ ְצרִּ  (חְבַאְרצֹו: )דברים כג,  ָהיִּיתָ  כִּי ֵגר מִּ

 

 : משתה4צמד 

ְשֵתה .א ְשֵתה ְשָמנִּים למי יעשה ה' "מִּ ים"? מִּ  ְשָמרִּ

 

 שבאים לכבוש את ירושלים לעמים/  תשובה: לכל העמים

 

ים ְצָבאֹות' ה וְָעָשה מִּ ֶזה ָבָהר ְלָכל ָהעַּ ְשֵתה הַּ ְשֵתה ְשָמנִּים מִּ ים מִּ ים ְמֻמָחיִּם ְשָמנִּים ְשָמרִּ  ְשָמרִּ

ים: )ישעיה כה,   (וְמֻזָקקִּ

 

 

 

יא "כֵֹהן אמר: מי .ב ֵשָכר ָשגּו וְנָבִּ ּיַּיִּן"? נְִּבְלעּו בַּ ן הַּ  מִּ

 

 ישעיהותשובה: 

 

ּיַּיִּן וְגַּם ֵאֶלה ֵשָכר ָשגּו בַּ יא כֵֹהן ָתעּו ּובַּ ֵשָכר ָשגּו וְנָבִּ ּיַּיִּן נְִּבְלעּו בַּ ן הַּ ֵשָכר ָתעּו מִּ ן הַּ  ָברֶֹאה ָשגּו מִּ

ּיָה: )ישעיה כח,  ָּפקּו ילִּ  (זְּפלִּ

 

 



39 
 

 : ברכות5צמד 

ָבָשן"?  יְזַּנֵק ַאְריֵה : "גּורעל איזה שבט נאמר .א ן הַּ  מִּ

 

 תשובה: דן

 

ר ּוְלָדן ָבָשן: יְזַּנֵק ַאְריֵה גּור ָדן ָאמַּ ן הַּ  (כב)דברים לג,  מִּ

 

 

 

ְרכַּת ּוָמֵלא ָרצֹון : "ְשבַּעעל איזה שבט נאמר .ב  "? 'ה בִּ

 

 תשובה: נפתלי

 

י ר ּוְלנְַּפָתלִּ י ָאמַּ ע נְַּפָתלִּ ְרכַּת ּוָמֵלא ָרצֹון ְשבַּ  (כגיְָרָשה: )דברים לג,  וְָדרֹום יָם' ה בִּ

 

 

 : מנהיגים6צמד 

ְרָצה "וְהּוא .א כֹור". מיהו? שֶֹתה ְבתִּ  שִּ

 

ָשא תשובה: ֵאָלה   ֶבן ַבע 

 

ְשנַּת ים בִּ ְך יְהּוָדה ֶמֶלְך ְלָאָסא ָשנָה וֵָשש ֶעְשרִּ ְעָשא ֵאָלה ָמלַּ ל יְִּשָרֵאל ֶבן בַּ ְרָצה עַּ  ְשנָָתיִּם: ְבתִּ

ְבדֹו ָעָליו וַּּיְִּקשֹר י עַּ ר זְִּמרִּ ית שַּ ֲחצִּ ְרָצה וְהּוא ָהָרֶכב מַּ כֹור שֶֹתה ְבתִּ יִּת ֲאֶשר ַאְרָצא ֵבית שִּ בַּ ל הַּ  עַּ

ְרָצה: )מלכים א טז,   (ט-חְבתִּ

 

 

 

נֵהמי אמר למלך ארם:  .ב י "הִּ ְחתִּ ד ְלָך ָשלַּ  ?וְָזָהב" ֶכֶסף שֹחַּ

 

 תשובה: אסא

 

ח ֶכֶסף ָאָסא וַּּיִּקַּ ָזָהב ֶאת ָכל הַּ ים וְהַּ נֹוָתרִּ ֶמֶלְך) מלך ֵבית וְֶאת אֹוְצרֹות' ֵבית ה ְבאֹוְצרֹות הַּ ( הַּ

ֶמֶלְך וַּּיְִּשָלֵחם ְביַּד ֲעָבָדיו וַּּיְִּתנֵם ד ָאָסא הַּ מֹן ֶאל ֶבן ֲהדַּ ְברִּ ּיֵֹשב ֲאָרם ֶמֶלְך ֶבן ֶחזְיֹון ֶבן טַּ ֶמֶשק הַּ  ְבדַּ

ית ֵלאמֹר: י ֵבין ּוֵבינֶָך ֵבינִּי ְברִּ יָך ּוֵבין ָאבִּ נֵה ָאבִּ י הִּ ְחתִּ ד ְלָך ָשלַּ ֶאת  ָהֵפָרה ֵלְך וְָזָהב ֶכֶסף שֹחַּ

יְתָך ְעָשא ְברִּ ֲַּעלֶ  ֶמֶלְך יְִּשָרֵאל ֶאת בַּ  (יט-יחֵמָעָלי: )מלכים א טו,  הוְי
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 : תוכחת נביאים7צמד 

י .א י יְִּרָאָתם מי הנביא שהאשים: "וְַּתהִּ ְצוַּת אֹתִּ ים מִּ  ְמֻלָמָדה"? ֲאנָשִּ

 

 תשובה: ישעיהו

 

ן ֲאדֹנָי וַּּיֹאֶמר ֶזה ָהָעם נִּגַּש כִּי יַּעַּ יו הַּ ְשָפָתיו ְבפִּ בֹו כְִּבדּונִּי ּובִּ ק וְלִּ חַּ ֶמנִּי רִּ י מִּ י יְִּרָאָתם וְַּתהִּ ְצוַּת אֹתִּ  מִּ

ים  (יגְמֻלָמָדה: )ישעיה כט,  ֲאנָשִּ

 

 

 

ת וְֵאין ֶחֶסד ֵאין ֱאֶמת מי הנביא שהאשים: "כִּי .ב עַּ ים וְֵאין דַּ  ָבָאֶרץ"? ֱאֹלהִּ

 

 תשובה: הושע

 

ְמעּו ר ה שִּ יב כִּי יְִּשָרֵאל ְבנֵי' ְדבַּ ה רִּ ם יֹוְשֵבי' לַּ ת וְֵאין ֶחֶסד ֵאין ֱאֶמת כִּי ָהָאֶרץ עִּ עַּ ים וְֵאין דַּ  ֱאֹלהִּ

 (אָבָאֶרץ: )הושע ד, 

 

 : ממלכות אחרות8צמד 

י ֲאנִּי: "התגאה כי נאמר איזה מלך על .א יתִּ ים ְמרֹום ָעלִּ ת וְֶאְכרֹת ְלָבנֹון יְַּרְכֵתי ָהרִּ  "?ֲאָרָזיו קֹומַּ

 

 )יתקבל גם: על מלך אשור(סנחריב  על: תשובה

 

ר ְלתָ  ֲאֶשר יְִּשָרֵאל ֱאֹלֵהי' ה ]...[ כֹה ָאמַּ לַּ ְתּפַּ י הִּ ב ֵאלַּ נְֵחרִּ שּור ֶאל סַּ י: ֶמֶלְך אַּ י]...[  ָשָמְעתִּ  ֶאת מִּ

ְפתָ  ְפתָ  ֵחרַּ י וְגִּדַּ ל מִּ ימֹותָ  וְעַּ ָשא קֹול ֲהרִּ ל ְקדֹוש ֵעינֶיָך ָמרֹום וַּתִּ ְלָאֶכיָך ְביַּד יְִּשָרֵאל: עַּ ְפתָ  מַּ  ֵחרַּ

ֹ ) ברכב וַּתֹאֶמר ֲאדֹנָי י( בְבר ְכבִּ י ֲאנִּי רִּ יתִּ ים ְמרֹום ָעלִּ ת וְֶאְכרֹת ְלָבנֹון יְַּרְכֵתי ָהרִּ ְבחֹור ֲאָרָזיו קֹומַּ  מִּ

צֹה ְמלֹון וְָאבֹוָאה ְברָֹשיו ר קִּ לֹו: יַּעַּ  (כג-כב, כ יט, ב מלכים) כְַּרמִּ

 

 

 

יק על איזו ממלכה נאמר: "ֶהֶבל .ב ב וָרִּ הַּ  ָשֶבת"? ֵהם יְַּעזֹרּו ]...[ רַּ

 מצריםתשובה: על 

יִּם ְצרַּ יק ֶהֶבל ּומִּ י ָלֵכן יְַּעזֹרּו וָרִּ ב ָלזֹאת ָקָראתִּ הַּ  (זָשֶבת: )ישעיהו ל,  ֵהם רַּ
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 : צום9צמד 

יִּם .א ְפנֵי וַּּיְִּשְּפכּו "וַּּיְִּשֲאבּו מַּ ּיֹום וַּּיָצּומּו' ה לִּ הּוא". היכן זה קרה?   בַּ  הַּ

 

 תשובה: במצפה

 

ְצָּפָתה וַּּיִָּקְבצּו מִּ יִּםוַּּיְִּשֲאבּו  הַּ ְפנֵי וַּּיְִּשְּפכּו מַּ ּיֹום וַּּיָצּומּו' ה לִּ הּוא בַּ ה ָחָטאנּו ָשם וַּּיֹאְמרּו הַּ ]...[:  'לַּ

 (ו, ג)שמואל א ז, 

 

ְפנֵי ָשם וַּּיְֵשבּו "וַּּיְִּבכּו .ב הּוא וַּּיָצּומּו' ה לִּ ּיֹום הַּ ד ָהָעֶרב וַּּיֲַּעלּו בַּ ים". היכן זה קרה?   עֹלֹות עַּ  ּוְשָלמִּ

 

  אל תשובה: בבית

 

ן וַּּיֵֵצא נְיָמִּ ְקָראָתם בִּ גְִּבָעה לִּ ן הַּ ּיֹום מִּ ֵשנִּי בַּ יתּו הַּ ְבנֵי וַּּיְַּשחִּ יש ֶאֶלף ָעָשר ְשמֹנַּת עֹוד יְִּשָרֵאל בִּ  אִּ

ְפנֵי ָשם וַּּיְֵשבּו וַּּיְִּבכּו ֵבית ֵאל וַּּיָבֹאּו וְָכל ָהָעם יְִּשָרֵאל ָכל ְבנֵי וַּּיֲַּעלּו ָחֶרב: שְֹלֵפי ָכל ֵאֶלה: ָאְרָצה  לִּ

הּוא וַּּיָצּומּו' ה ּיֹום הַּ ד ָהָעֶרב בַּ ים עֹלֹות וַּּיֲַּעלּו עַּ ְפנֵי ּוְשָלמִּ  (כו-כה: )שופטים כ, 'ה לִּ

 

 : שבת11צמד 

ן ְרכּושֹו .א ָבתֹות מי נתן "מִּ שַּ ים ָלעֹלֹות ]...[ לַּ ָדשִּ ים"?  וְֶלחֳּ מֲֹעדִּ  וְלַּ

 תשובה: חזקיהו

ּיָהּו וַּּיֲַּעֵמד ְזקִּ ְחְלקֹות יְחִּ כֲֹהנִּים ֶאת מַּ ְלוִּּיִּם הַּ ְחְלקֹוָתם וְהַּ ל מַּ ֶמֶלְך ּוְמנָת ]...[ עַּ ן ְרכּושֹו הַּ  ָלעֹלֹות מִּ

בֶֹקר ְלעֹלֹות ָבתֹות וְָהעֹלֹות וְָהֶעֶרב הַּ שַּ ים לַּ ָדשִּ ים כַָּכתּוב וְֶלחֳּ מֲֹעדִּ ת וְלַּ  :'ה ְבתֹורַּ

 (ג-ב)דברי הימים ב לא, 

 

ָבת של מי הוזכרו "ָבֵאי בהמלכתו .ב שַּ ם הַּ ָבת"?  יֹוְצֵאי עִּ שַּ  הַּ

 

 )בפי יהוידע הכוהן(תשובה: בהמלכת יואש 

 

ְלוִּּיִּם וַּּיֲַּעשּו ּוָה ְככֹל וְָכל יְהּוָדה הַּ כֵֹהן יְהֹויָָדע ֲאֶשר צִּ יש וַּּיְִּקחּו הַּ ָבת ָבֵאי ֶאת ֲאנָָשיו אִּ שַּ ם הַּ  יֹוְצֵאי עִּ

ָבת שַּ ר ֹלא כִּי: הַּ כֵֹהן יְהֹויָָדע ָפטַּ ְחְלקֹות: ]...[ הַּ מַּ ֶמֶלְך וַּּיֹוצִּיאּו ֶאת הַּ נֵֶזר ָעָליו וַּּיְִּתנּו ֶאת ֶבן הַּ  ֶאת הַּ

יכּו וְֶאת ָהֵעדּות י וַּּיֹאְמרּו ּוָבנָיו יְהֹויָָדע וַּּיְִּמָשֻחהּו אֹתֹו וַּּיְַּמלִּ ֶמֶלְך:  יְחִּ  הַּ

 המקור מופיע גם במלכים ב יא, ט( –ח, יא  )דברי הימים ב כג,
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 דתי:-ממלכתי

 : דבר ה'1צמד 

ר ֶאת וַּּיְִּשְמעּו: "נאמר מי על .א ר ָלֶלֶכת וַּּיָֻשבּו' ה ְדבַּ  '"?ה כְִּדבַּ

 

 / על יהודה ובנימיןרחבעם וצבאו על תשובה: 

 

י ר וַּיְהִּ ים ְדבַּ ְעיָה ֶאל ָהֱאֹלהִּ יש ְשמַּ ים אִּ ְבָעם ֶאל ֱאמֹר: ֵלאמֹר ָהֱאֹלהִּ  יְהּוָדה ֶמֶלְך ְשֹלמֹה ֶבן ְרחַּ

ין יְהּוָדה ֵבית ָכל וְֶאל נְיָמִּ ר כֹה: ֵלאמֹר ָהָעם וְיֶֶתר ּובִּ ֲעלּו ֹלא ה' ָאמַּ ָלֲחמּון וְֹלא תַּ ם תִּ  ְבנֵי ֲאֵחיֶכם עִּ

יש שּובּו יְִּשָרֵאל י כִּי ְלֵביתֹו אִּ תִּ ָדָבר נְִּהיָה ֵמאִּ ֶזה הַּ ר ֶאת וַּּיְִּשְמעּו הַּ : ה' כְִּדבַּר ָלֶלֶכת וַּּיָֻשבּו ה' ְדבַּ

 כד(-כב ,)מלכים א יב

 

י"מי אמר:  .ב ימֹתִּ ר ֶאת ֲהקִּ  "? 'ה ְדבַּ

 

 תשובה: שאול

 

את ְשמּוֵאל וַּּיְַּשֵכם ְקרַּ בֶֹקר ָשאּול לִּ ְשמּוֵאל וַּּיֻגַּד בַּ כְַּרֶמָלה ָשאּול ָבא ֵלאמֹר לִּ נֵה הַּ צִּיב וְהִּ  יָד לֹו מַּ

גְִּלָגל וַּּיֵֶרד ּיֲַּעבֹרוַּ  וַּּיִּסֹב ָתה ָברּוְך ָשאּול לֹו וַּּיֹאֶמר ָשאּול ֶאל ְשמּוֵאל וַּּיָבֹא: הַּ ה אַּ י' לַּ ימֹתִּ  ֶאת ֲהקִּ

ר  יג(-)שמואל א טו, יב: ה' ְדבַּ

 

 ֵנָכר: חסד ב2צמד 

 ָחֶסד"? ֵאָליו מי האיש ששהה בנכר ועליו נאמר: "וַּּיֵט .א

 

 תשובה: יוסף

 

י נֹו וַּּיִֵּתן ָחֶסד ֵאָליו וַּּיֵט יֹוֵסף ֶאת ה' וַּיְהִּ ר ְבֵעינֵי חִּ ר ֵבית שַּ סֹהַּ  )בראשית לט, כא(: הַּ

 

 

ְפנֵי ליועבנכר ה' הטה  סיפר שבהיותומי האיש ש .ב ֶמֶלְך חסד "לִּ  וְיֹוֲעָציו"? הַּ

 

 תשובה: עזרא

 

ן ֲאֶשר ֲאבֹוֵתינּו ֱאֹלֵהי ה' ָברּוְך ֶמֶלְך ְבֵלב ָכזֹאת נָתַּ ירּוָשלָ ִּ ֲאֶשר' ה ֵבית ֶאת ְלָפֵאר הַּ י: םבִּ  וְָעלַּ

ָטה ְפנֵי ֶחֶסד הִּ ֶמֶלְך לִּ ֶמֶלְך ָשֵרי ּוְלָכל וְיֹוֲעָציו הַּ ים הַּ גִּבֹרִּ י וֲַּאנִּי הַּ ְקתִּ זַּ ְתחַּ י ה' ְכיַּד הִּ י ֱאֹלהַּ  ָעלַּ

ּיְִּשָרֵאל וֶָאְקְבָצה ים מִּ ֲעלֹות ָראשִּ י לַּ מִּ  כח(-)עזרא ז, כז: עִּ
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 : שם כשם3צמד 

 כשם אל זר   סנחריב של בנו שם .א

 

ַרֶמֶלְך   תשובה: ַאד 

 

ּוִּים ז ָעשּו וְָהעַּ ְרָתק וְֶאת נְִּבחַּ ְרוִּים תַּ ְספַּ ים וְהַּ ֶמֶלְך ָבֵאש ְבנֵיֶהם ֶאת שְֹרפִּ  אלה וֲַּענֶַּמֶלְך ְלַאְדרַּ

ְרוָיִּם] ספרים[ ֱאֹלֵהי]  )מלכים ב יז, לא(: [ְספַּ

 

י ֲחוֶה הּוא וַּיְהִּ ְשתַּ ֶמֶלְך ֱאֹלָהיו נְִּסרְֹך ֵבית מִּ ְרֶאֶצר וְַאְדרַּ ֻכהּו[ ָבנָיו] וְשַּ ֶחֶרב הִּ  ֶאֶרץ נְִּמְלטּו וְֵהָמה בַּ

ר וַּּיְִּמֹלְך ֲאָרָרט דֹן ֵאסַּ ְחָתיו ְבנֹו חַּ  )מלכים ב יט, לז(  :תַּ

 

י" של שמו .ב ּיְִּתרִּ  ירמיהו של גבעה בדברי מהכש גיבור דוד "הַּ

 

 ָגֵרבתשובה: 

 

יָרא י עִּ ּיְִּתרִּ י: )שמואל ב כג, לח( ָגֵרב הַּ ּיְִּתרִּ  הַּ

 

ָדה[ ָקו] קוה עֹוד וְיָָצא מִּ ל נְֶגדֹו הַּ ת עַּ ב ָגֵרב גְִּבעַּ  גָֹעָתה: )ירמיהו לא, לח( וְנָסַּ

 

 כפולים : ציוויים4צמד 

ית" על מה עוד מזהירה התורה: "ֹלא, מאכל מעצי לבד .א ְשחִּ  ?תַּ

 

  הזקןתשובה: על פאת 

 

פּו ֹלא קִּ ית וְֹלא רֹאְשֶכם ְּפַאת תַּ ְשחִּ  זְָקנֶָך: )ויקרא יט, כז( ְּפַאת ֵאת תַּ

 

ְמֲעָך ְמֵלָאְתָך"מ לבד .ב  "?ְתַאֵחר ֹלא" על מה עוד מזהירה התורה:", ָבנֶיָך וְבכֹור וְדִּ

 

 תשלום נדר על תשובה: 

 

דֹר כִּי ה נֶֶדר תִּ ְלמֹו ְתַאֵחר ֹלא ֱאֹלֶהיָך' לַּ ָמְך ֱאֹלֶהיָך' ה יְִּדְרֶשנּו ָדרֹש כִּי ְלשַּ  :ֵחְטא ְבָך וְָהיָה ֵמעִּ

 כב( ,)דברים כג
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 : תשועה5צמד 

עַּ  כִּי אֹוֶדךָ  ֲאנִּי וְגַּם"למי נאמר:  .א ינֶָך ְלָך תֹושִּ  "?יְמִּ

 

  איובלתשובה: 

 

ן ּיֹוב ֶאת ה' וַּּיַּעַּ ן] סערה מן אִּ ר[ ְסָעָרה מִּ יֵענִּי ֶאְשָאְלָך ֲחָלֶציָך ְכֶגֶבר נָא ֱאָזר: וַּּיֹאמַּ ַאף: וְהֹודִּ  הַּ

י ָתֵפר ְשָּפטִּ יֵענִּי מִּ ְרשִּ ן תַּ עַּ ְצָדק ְלמַּ ם: תִּ ְרֵעם ָכמֹהּו ּוְבקֹול ָלְך ָכֵאל ְזרֹועַּ  וְאִּ ּה ָגאֹון נָא ֲעֵדה: תַּ  וָגֹבַּ

ְלָבש וְָהָדר וְהֹוד עַּ  כִּי אֹוֶדךָ  ֲאנִּי וְגַּם[ ...: ]תִּ ינֶָך ְלָך תֹושִּ  י, יד(-)איוב מ, ו :יְמִּ

 

 

ע": בדברי איזה נביא נאמר .ב י וַּתֹושַּ י לִּ י ְזרֹעִּ יא וֲַּחָמתִּ  ְסָמָכְתנִּי"?  הִּ

 

  תשובה: ישעיהו

 

י נָָקם יֹום כִּי בִּ י ּוְשנַּת ְבלִּ יט: ָבָאה ְגאּולַּ בִּ ע סֹוֵמְך וְֵאין וְֶאְשתֹוֵמם עֵֹזר וְֵאין וְאַּ י וַּתֹושַּ י לִּ י ְזרֹעִּ  וֲַּחָמתִּ

יא  ה(-)ישעיהו סג, ד: ְסָמָכְתנִּי הִּ

 

 : השמים והארץ6צמד 

יש ֲאנִּי": בנבואת מי נאמר .א ְרעִּ יִּם ֶאת מַּ ָשמַּ  ָהָאֶרץ"? וְֶאת הַּ

 

 תשובה: חגי

 

י ר וַּיְהִּ גַּי ֶאל ֵשנִּית ה' ְדבַּ ים חַּ חֶֹדש וְַאְרָבָעה ְבֶעְשרִּ ת ְזֻרָבֶבל ֶאל ֱאמֹר: ֵלאמֹר לַּ חַּ  ֵלאמֹר יְהּוָדה ּפַּ

יש ֲאנִּי ְרעִּ יִּם ֶאת מַּ ָשמַּ י: ָהָאֶרץ וְֶאת הַּ ְכתִּ ְמָלכֹות כִֵּסא וְָהפַּ י מַּ ְדתִּ ְשמַּ ְמְלכֹות חֶֹזק וְהִּ גֹויִּם מַּ  הַּ

י ְכתִּ ים וְיְָרדּו וְרְֹכֶביהָ  ֶמְרָכָבה וְָהפַּ יש וְרְֹכֵביֶהם סּוסִּ יו ְבֶחֶרב אִּ  כב(-)חגי ב, כ :ָאחִּ

 

 

ָשָמיִּם ֶאת : "ֶאֱענֶהבנבואת מי נאמר .ב  ָהָאֶרץ"? ֶאת יֲַּענּו וְֵהם הַּ

 

 תשובה: הושע

 

ּיֹום וְָהיָה הּוא בַּ ָשָמיִּם ֶאת ֶאֱענֶה ה' נְֻאם ֶאֱענֶה הַּ ֲענֶה וְָהָאֶרץ: ָהָאֶרץ ֶאת יֲַּענּו וְֵהם הַּ ָדָגן ֶאת תַּ  הַּ

ירֹוש וְֶאת תִּ ּיְִּצָהר וְֶאת הַּ יהָ : יְִּזְרֶעאל ֶאת יֲַּענּו וְֵהם הַּ ְעתִּ י ּוְזרַּ י ָבָאֶרץ לִּ ְמתִּ חַּ  ֻרָחָמה ֹלא ֶאת וְרִּ

י ְרתִּ י ְלֹלא וְָאמַּ מִּ י עַּ מִּ ָתה עַּ ר וְהּוא אַּ  כה(-)הושע ב, כג :ֱאֹלָהי יֹאמַּ
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 : גבולות7צמד 

ְבֵאר חנו מי .א ע "מִּ ד ֶשבַּ נֹם" ֵגיא עַּ  ?הִּ

 

  תשובה: בני יהודה )בימי נחמיה(

 

ים וְֶאל ֲחֵצרִּ ְשדָֹתם הַּ ְבנֵי בִּ ְריַּת יְָשבּו יְהּוָדה מִּ ע ְבקִּ יבֹן ּוְבנֶֹתיהָ  ָהַאְרבַּ ְבְצֵאל ּוְבנֶֹתיהָ  ּוְבדִּ יקַּ  ּובִּ

ְצֵריֶהם ֲעֻדָלם ָזנֹחַּ ]...[  וֲַּחֵצֶריהָ  ְבֵאר וַּּיֲַּחנּו ּוְבנֶֹתיהָ  ֲעֵזָקה ּוְשדֶֹתיהָ  ָלכִּיש וְחַּ ע מִּ ד ֶשבַּ נֹם:  ֵגיא עַּ הִּ

 (ל-כה ,)נחמיה יא

 

 

שְֹמרֹון יְהּוָדה ְבָעֵרי " פשטו מי .ב ד מִּ  ?חֹורֹון" ֵבית וְעַּ

 

ָחָמה/ בני אפרים שלא יצאו עם אמציה  ִעמֹו הגדוד שהשיב אמציה ִמֶלֶכתבני תשובה:  ַלִמל 

 למלחמה

 

ְציָהּו זַּק וֲַּאמַּ ְתחַּ ג הִּ מֹו ֶאת וַּּיִּנְהַּ ח ֵגיא וַּּיֵֶלְך עַּ ֶמלַּ יר ְבנֵי ֶאת וַּּיְַּך הַּ ים ֲעֶשֶרת ֵשעִּ  וֲַּעֶשֶרת: ֲאָלפִּ

ים ּיִּים ֲאָלפִּ יאּום יְהּוָדה ְבנֵי ָשבּו חַּ ע ְלרֹאש וַּיְבִּ ָסלַּ יכּום הַּ ע ֵמרֹאש וַּּיְַּשלִּ ֶסלַּ  ּוְבנֵי: נְִּבָקעּו וְֻכָלם הַּ

ְגדּוד יב ֲאֶשר הַּ ְציָהּו ֵהשִּ ֶלֶכת ֲאמַּ מֹו מִּ ְלָחָמה עִּ מִּ שְֹמרֹון יְהּוָדה ְבָעֵרי וַּּיְִּפְשטּו לַּ ד מִּ  חֹורֹון ֵבית וְעַּ

ים ְשֹלֶשת ֵמֶהם וַּּיַּכּו ָזה וַּּיָבֹזּו ֲאָלפִּ ָבה בִּ  יג(-)דברי הימים ב כה, יא: רַּ

 

 עשרה אנשים –: מניין 8צמד 

ים "ֲעָשָרה לקח מי .א ְקנֵי ֲאנָשִּ זִּ יר" מִּ  ?ָהעִּ

 תשובה: בועז

ז ר ָעָלה ּובֹעַּ עַּ שַּ נֵה ָשם וַּּיֵֶשב הַּ גֵֹאל וְהִּ ֶבר ֲאֶשר עֵֹבר הַּ ז דִּ  ַאְלמֹנִּי ְּפֹלנִּי ּפֹה ְשָבה סּוָרה וַּּיֹאֶמר בֹעַּ

ר ח: וַּּיֵֵשב וַּּיָסַּ ים ֲעָשָרה וַּּיִּקַּ ְקנֵי ֲאנָשִּ זִּ יר מִּ  ב(-וַּּיֵֵשבּו: )רות ד, א פֹה ְשבּו וַּּיֹאֶמר ָהעִּ

 

ים "ֲעָשָרה לקח מי .ב ש ֲאנָשִּ ֶבר כֲַּאֶשר ֵמֲעָבָדיו וַּּיַּעַּ  ?"'ה ֵאָליו דִּ

 

 גדעון: תשובה

ְזֵבחַּ  ּוָבנִּיתָ  ה מִּ ל ֱאֹלֶהיָך' לַּ ָמעֹוז רֹאש עַּ ֶזה הַּ ֲעָרָכה הַּ מַּ ְחתָ  בַּ ָּפר ֶאת וְָלקַּ ֵשנִּי הַּ יתָ  הַּ ֲעלִּ  עֹוָלה וְהַּ

ֲעֵצי ְכרֹת ֲאֶשר ָהֲאֵשָרה בַּ ח: תִּ ים ֲעָשָרה גְִּדעֹון וַּּיִּקַּ ש ֵמֲעָבָדיו ֲאנָשִּ ֶבר כֲַּאֶשר וַּּיַּעַּ י' ה ֵאָליו דִּ  וַּיְהִּ

יו ֵבית ֶאת יֵָרא כֲַּאֶשר יר ַאנְֵשי וְֶאת ָאבִּ ש יֹוָמם ֵמֲעשֹות ָהעִּ  (כז-שופטים ו, כה): ָליְָלה וַּּיַּעַּ
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 ותרופתה מכה: 9צמד 

מֹו ֶשֶבר ֶאת' ה ֲחבֹש ְביֹום"מי אמר בשם ה':  .א ץ עַּ חַּ ָכתֹו ּומַּ  "?יְִּרָּפא מַּ

 

 תשובה: ישעיהו

 

ְלָבנָה אֹור וְָהיָה ָמה ְכאֹור הַּ חַּ ָמה וְאֹור הַּ חַּ יִּם יְִּהיֶה הַּ ְבָעתַּ ת ְכאֹור שִּ ְבעַּ ים שִּ ּיָמִּ  ה' ֲחבֹש ְביֹום הַּ

מֹו ֶשֶבר ֶאת ץ עַּ חַּ ָכתֹו ּומַּ  )ישעיהו ל, כו( :יְִּרָּפא מַּ

 

 

ית ֲאנִּי"מי אמר בשם ה':  .ב ּיֶה ָאמִּ י וֲַּאחַּ ְצתִּ  "?ֶאְרָּפא וֲַּאנִּי ָמחַּ

 

 תשובה: משה

 

ָתה ְראּו ים וְֵאין הּוא ֲאנִּי ֲאנִּי כִּי עַּ י ֱאֹלהִּ ָמדִּ ית ֲאנִּי עִּ ּיֶה ָאמִּ י וֲַּאחַּ ְצתִּ י וְֵאין ֶאְרָּפא וֲַּאנִּי ָמחַּ ּיָדִּ  מִּ

יל צִּ  )דברים לב, לט( :מַּ

 

 : ברית11צמד 

ָתה"מי אמר:  .א ית נְִּכָרת וְעַּ  "?יֵָעֶשה וְכַּתֹוָרה [...] ֵלאֹלֵהינּו ְברִּ

 

 תשובה: שכניה בן יחיאל

 

ן נְיָה וַּּיַּעַּ יֵאל ֶבן ְשכַּ ְבנֵי יְחִּ ְלנּו ֲאנְַּחנּו ְלֶעְזָרא וַּּיֹאֶמר[ ֵעיָלם] עולם מִּ ים וַּנֶֹשב ֵבאֹלֵהינּו ָמעַּ  נָשִּ

ּיֹות ֵמי נְָכרִּ ָתה ָהָאֶרץ ֵמעַּ ְקוֶה יֵש וְעַּ ל ְליְִּשָרֵאל מִּ ָתה: זֹאת עַּ ית נְִּכָרת וְעַּ  ָכל ְלהֹוצִּיא ֵלאֹלֵהינּו ְברִּ

ים נֹוָלד נָשִּ ֲעצַּת ֵמֶהם וְהַּ ים ֲאדֹנָי בַּ ֲחֵרדִּ ְצוַּת וְהַּ ָדָבר ָעֶליָך כִּי קּום: יֵָעֶשה וְכַּתֹוָרה ֱאֹלֵהינּו ְבמִּ  הַּ

ָמְך וֲַּאנְַּחנּו  ( ד-ב ,)עזרא י :וֲַּעֵשה ֲחזַּק עִּ

 

 

ָתה"מי אמר:  .ב ם עַּ ְכרֹות יְלָבבִּ  עִּ ית לִּ ה ְברִּ  יְִּשָרֵאל"? ֱאֹלֵהי' לַּ

 חזקיהויתשובה: 

ּיָהּו ְזקִּ ְך יְחִּ ים ֶבן ָמלַּ ים ָשנָה וְָחֵמש ֶעְשרִּ ע וְֶעְשרִּ ְך ָשנָה וֵָתשַּ ירּוָשלָ ִּ ָמלַּ מֹו וְֵשם םבִּ ּיָה אִּ  בַּת ֲאבִּ

ְריָהּו כֲֹהנִּים ֶאת וַּּיֵָבא[ ...: ]ְזכַּ ְלוִּּיִּם וְֶאת הַּ ְרחֹוב וַּּיַַּאְסֵפם הַּ ְזָרח לִּ מִּ ְלוִּּיִּם ְשָמעּונִּי ָלֶהם וַּּיֹאֶמר: הַּ  הַּ

ָתה ְדשּו עַּ ְתקַּ ְדשּו הִּ נִָּדה ֶאת וְהֹוצִּיאּו ֲאבֵֹתיֶכם ֱאֹלֵהי' ה ֵבית ֶאת וְקַּ ן הַּ קֶֹדש מִּ ָתה[ ...] :הַּ ם עַּ  עִּ

י ְכרֹות ְלָבבִּ ית לִּ ה' ְברִּ ֶמנּו וְיָשֹב יְִּשָרֵאל ֱאֹלֵהי לַּ ּפֹו ֲחרֹון מִּ  ה, י(-)דברי הימים ב כט, א, ד: אַּ

 


