
 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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   דתיים-בכתב לבתי הספר הממלכתייםמחוזי חידון 

 שם התלמיד/ה: _____________________________

 שם בית הספר: _____________________________

 הכיתה: _________________

 דקות 45זמן הבחינה: 
 ניקוד: _____

 

 נקודות .1במבחן מוקדם זה ניתן לצבור עד 

 

 :הספרים והפרקים הנכללים בחידון

 נ-פרקים יב: בראשית
 לד-כד, לא-פרקים א: שמות
 פרקים יט, כג, כד, כה: ויקרא

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י: במדבר
 לד-כז, כט-פרקים כ: דברים
 כד-יא, יד, כב-פרקים א: יהושע

 כל הספר: שופטים
 כל הספר: רות

 כל הספר: שמואל א
 כל הספר :שמואל ב

 כל הספר: מלכים א
 כל הספר: מלכים ב

 סו-לה, ס-יב, כה-פרקים א: שעיהי
 לג-כג, ל-ב, יא-פרקים א: ירמיה

 כל הספר: יונה

 
 
 

 

 

 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  02 לפניכם

 .התשובה הנכונה ביותראת בעיגול הקיפו 

 
  

 הצלחה!ב
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ה לאחר מעמד הר סיני מצווה ה': "וְִאם .1 ֲעשֶׂ ח ֲאָבנִים תַּ ְרְבָך  ִלי ֹלא ִמזְבַּ ן ָגזִית ִכי חַּ ְתהֶׂ ִתְבנֶׂה אֶׂ

ָה". היכן עוד נאמר ציווי זה, האוסר  ְללֶׂ יָה וְַּתחַּ מזבח מאבנים שהונף עליהן ת ובנלֵהנְַּפָת ָעלֶׂ

 ברזל?

 בניית המזבח במשכן ה שלא. במצוו

 בניית המזבח בהר עיבל  ה שלב. במצוו

 בניית המזבח בימי שלמה של ג. בתיאור

 ד. בדברי המשלחת לבני גד וראובן על אודות המזבח שבנו

 

. היכן ידי דודבידי אנשי יבש ופעם ביהונתן נקברו פעמיים. פעם של שאול ושל  יהםעצמות .2

 קבר דוד את עצמותיהם? 

 א. ביבש

 ב. בגבעת שאול

 ג. בגבע בנימין

 בצלעד. 

 

ְפִריעּו ]...[ מי האשים אנשים אחרים: "ָלָמה .3 ת תַּ   ָהָעם"? אֶׂ

 א. פרעה 

 רבשקהב. 

 עלי ג. 

 ד. ירבעם

 

 ?בדרך דומהרך לשלום י. מי עוד בואומר לו שה' עמוהמלאך הפוגש את גדעון מברכו לשלום  .4

 מלכיצדקא. 

 ב. יהוא

 ג. בעז 

 ד. דוד

 

ל דוד קובע חוק בישראל: .5 ֵֹּשב עַּ י ק הַּ ִמְלָחָמה ּוְכֵחלֶׂ ֵֹּרד בַּ י ק הַּ ֵכִלים יְַּחָדו יֲַּחֹלקּו". מי  "ִכי ְכֵחלֶׂ הַּ

 עוד ציווה על לוחמים לחלק את שללם עם אחיהם?

 א. אברהם

 ב. יהושע 

 ג. גדעון

 ד. שאול

 

 

 מים שונים?בני ע ְגדּוִדיםבמי שלח ה'  .6

 יהורםבא. 

 יהויקים בב. 

 ואחזהיבג. 

 אחזבד. 
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היא חלקת שדה לגידול  "ִמְקָשה"הנביאים הרבו להשתמש במשלים מהעולם החקלאי.  .7

 ביתן שמירה היה במקשה?של איזה סוג על פי ישעיהו, ירקות. 

 א. מלונה 

 כהוב. ס

 ג. בית

 נצורה. ד

 

  ?ִרְבָלהל נְבּוזְַּרֲאָדן לקח מהבאים מי את .8

 הפקיד על אנשי המלחמה את א. 

 הנציב אשר ליהודהאת ב. 

 משנה שר הצבאאת ג. 

 המלך רועה הכוהן אתד. 

 

 ממעשיו הטובים של אבי המלך? הדוגמ בעזרתלמי מהמלכים הבאים מעביר ירמיהו מסר  .9

 אמוןלא. 

 יהויקים ל ב.

 יהויכיןלג. 

 יהואחזלד. 

 

 מיבסיפור אחר, וכדי לבשל את בשר בקרו.  אש ריבעהלכדי אלישע משתמש בכלי הבקר  .11

ָבָקר ְכֵלי" את הציע  "?ָלֵעִצים הַּ

 א. אליהו

 ב. אסא

  ג. ארונה

 ד. בעשא

 

ל" אומר מה .11 ֹּנִי ְמשַּ ְדמ קַּ  "?הַּ

ב נְָתנָם ָהְרָשִעיםא.  רֶׂ חֶׂ  לַּ

םב.  ד עַּ ע ןָעו ֹּ  כֶׂבֶׂ  ְמֵרִעים זֶׂרַּ

ע יֵֵצא ֵמְרָשִעיםג.  שַּ  רֶׂ

דּועַּ ד.  ְך מַּ רֶׂ   ָצֵלָחה ְרָשִעים דֶׂ

 

 

עם חושי התייעץ אבשלום שלאחר  ,לילהעוד באותו לעבור את הירדן  דודצריך היה מדוע  .12

 אחיתופל?עם ו

 א. כי אבשלום בחר בעצת חושי

 ב. למקרה שאבשלום יקבל את עצת אחיתופל 

 בל את עצת אחיתופליג. כי אבשלום ק

 ד. כדי שאבשלום יבחר בעצת חושי
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מי כלומר אין לעלות אל מקום המשכן ללא מנחה.  ,יֵָראּו ָפנַּי ֵריָקם" מצווה את ישראל: "וְֹלאה'  .13

 לה' כדי לא להשיב את פניו ריקם?מנחה נתנו 

 א. אנשי בית שמש

 ב. פלשתים 

 ג. מנוח ואשתו

 ד. חמשת בני דן

 

ְשכֹול"? .14 ִתירֹוש ָבאֶׂ  מה מתאר ישעיהו באמצעות המשל למציאת "הַּ

 אכזבת ה' מישראל א. את

 לישראל ה' ב. את השארית שישאיר 

 ג. את עושרה של הארץ 

 ישראל משאר העמיםעם ד. את ייחודו של 

 

ה ִכי .15 ס ָעצּור  בשירת האזינו מתואר שה' ירחם על עמו ויצילו מאויביו "ִכי יְִראֶׂ פֶׂ ת יָד וְאֶׂ ָאזְלַּ

ֵֹּזר  אחר כךהיכן  .וְָעזּוב" ס ָעזּוב וְֵאין ע פֶׂ ס ָעצּור וְאֶׂ פֶׂ מתוארים רחמי ה' בראותו כי "אֶׂ

 ְליְִשָרֵאל"?

 העונש והתשועה בתחילת ספר שופטים ,א. בתיאור החטא

 בתיאור של תשועת ממלכת ישראל בימי יהואחז בן יהואב. 

 תשועת ממלכת ישראל בימי ירבעם בן יואש של ג. בתיאור 

 ולהד. בנבואת ישעיה על הגא

 

גם  םהקי מניע איזהסאו. יהים אליו, הוא קם מעל כוכאשר עגלון שומע שלאהוד יש דבר אל .16

ְך וַּיָָקםמכיסאו: " אחר מלך לֶׂ מֶׂ חּו ]...[ הַּ  ? "וַּיְִשתַּ

  אליו אמו הגעת. א

   אליו נביא הגעת. ב

   התורה ספר מציאת. ג

 צבאו שרשל  הרגה על השמועה. ד

 

שה יולדת. מי הנביא יאהתנהגותה של התנהגויות בעת כאב וצרה ל תבמקומות רבים מושוו .17

 שתמה על כך שגברים מתנהגים כמו נשים בשעת לידה?

 משה א.
 ב. אלישע
 ג. ישעיהו
  ד. ירמיהו

 

 
 "?אֹוָתְך נָא "נְַּעְצָרה אמר מי .18

 א. גדעון

 ב. מנוח 

 ג. אבי הפילגש

 ד. ירבעם בן נבט
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 לחן במשכן?והחלות שהונחו על הש 12-אחת מ ממנה הכינו כלשמהי כמות הסולת  .19

 א. חצי עשרון

 ב. עשרון

 ג. שני עשרונים 

 ד. שלושה עשרונים

 

ל .21 ק אֶׂ ֵֹּתינּו: וַּנְִצעַּ ֲאב יִם וְלַּ ִֹּצֵאנּו ִמִמְצָריִם" "וַּיֵָרעּו ָלנּו ִמְצרַּ ְלָאְך וַּי ח מַּ ֵֹּלנּו וַּיְִשלַּ ע ק למי  .ה' וַּיְִשמַּ

 מופנים הדברים?

 א. ליתרו

  ב. לעם ישראל

כג.   הןולַּ
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 דתיים תשע"ה -חידון מחוזי בכתב לבתי הספר הממלכתיים

 תשובון

 המקור הפסוק התשובה השאלה

ב. במצווה של  1
בניית המזבח 

 בהר עיבל

יְַּרֵדן ְבָעְבְרכֶׂם וְָהיָה ת הַּ ת ָהֲאָבנִים ָתִקימּו אֶׂ ה אֶׂ ר ָהֵאלֶׂ  ֲאשֶׂ
ִֹּכי ּוֶׂה ָאנ ְתכֶׂם ְמצַּ יֹום אֶׂ ר הַּ ְדתָ  ֵעיָבל ְבהַּ ִשיד אֹוָתם וְשַּ : בַּ

ה ִמְזֵבחַּ  ָשם ּוָבנִיתָ  יָך' לַּ ח ֱאֹלהֶׂ ם ֹלא ָתנִיף ֲאָבנִים ִמְזבַּ  ֲעֵליהֶׂ
ְרזֶׂל  :בַּ

 ה-דברים כז, ד

ְצמֹות ָשאּול וַּיְִקְברּו ְבֵצָלעד.  2 ת עַּ ץ וִיהֹונָָתן ְבנֹו אֶׂ רֶׂ  ְבֵצָלע ִבנְיִָמן ְבאֶׂ
ר בֶׂ ֹּל וַּיֲַּעשּו ָאִביו ִקיש ְבקֶׂ ר ִצּוָה כ ְך ֲאשֶׂ לֶׂ מֶׂ  ֱאֹלִהים וַּיֵָעֵתר הַּ
ץ  :ַאֲחֵרי ֵכן ָלָארֶׂ

 שמואל ב כא, יד

ר א. פרעה 3 ֹּאמֶׂ ם וַּי ְך ֲאֵלהֶׂ לֶׂ יִם מֶׂ ה ָלָמה ִמְצרַּ ֹּשֶׂ ֹּן מ ְפִריעּו וְַאֲהר ת  תַּ אֶׂ
ֲעָשיו ָהָעם  :ְלִסְבֹלֵתיכֶׂם ְלכּו ִממַּ

 שמות ה, ד

ֹּעַּ  ג. בעז 4 ם ִמֵבית ָבא זוְִהנֵה ב חֶׂ ר לֶׂ ֹּאמֶׂ קֹוְצִרים וַּי ֹּאְמרּו ִעָמכֶׂם' ה לַּ  וַּי
ְכָך לֹו  :'ה יְָברֶׂ

 רות ב, ד

ר ב. יהושע 5 ֹּאמֶׂ ם וַּי ֹּר ֲאֵליהֶׂ ִבים ִבנְָכִסים ֵלאמ ל ָאֳהֵליכֶׂם שּובּו רַּ  אֶׂ
ֹּד ּוְבִמְקנֶׂה ב ְמא ף רַּ ת ּוְבזָָהב ְבכֶׂסֶׂ ֹּשֶׂ ְרזֶׂל ּוִבנְח  ּוִבְשָלמֹות ּוְבבַּ

ְרֵבה ֹּד הַּ ֹּיְֵביכֶׂם ִחְלקּו ְמא ל א    ִעם ֲאֵחיכֶׂם: ְשלַּ

 יהושע כב, ח

ְדנֶׂאצַּר ָעָלה ְביָָמיו ב. ביהויקים 6 ְך נְֻבכַּ לֶׂ ל מֶׂ ד יְהֹויִָקים וַּיְִהי לֹו ָבבֶׂ בֶׂ  ָשֹלש עֶׂ
ח וַּיְִמָרד בֹו: וַּיָָשב ָשנִים לַּ ת ְגדּוֵדי בֹו' ה וַּיְשַּ ת  כְַּשִדים אֶׂ וְאֶׂ
מֹון ְגדּוֵדי וְֵאת מֹוָאב ְגדּוֵדי וְֵאת ֲאָרם ְגדּוֵדי ְלֵחם ְבנֵי עַּ  וַּיְשַּ

ֲאִבידֹו ִביהּוָדה ר ְלהַּ ר' ה ִכְדבַּ ר ֲאשֶׂ נְִביִאים ֲעָבָדיו ְביַּד ִדבֶׂ  :הַּ

 ב-מלכים ב כד, א

ת ִציֹון וְנֹוְתָרה א. מלונה 7 ם ְכֻסָכה בַּ  ישעיהו א, ח :נְצּוָרה ְכִעיר ְבִמְקָשה ִכְמלּונָה ְבָכרֶׂ

א. את הפקיד על  8
 אנשי המלחמה

ח ּוִמן ָהִעיר ָחד ָסִריס ָלקַּ ר הּוא אֶׂ ל ַאנְֵשי ָפִקיד ֲאשֶׂ  עַּ
ִמְלָחָמה ֵֹּאי ֲאנִָשים וֲַּחִמָשה הַּ ְך ֵמר לֶׂ מֶׂ ר ְפנֵי הַּ  נְִמְצאּו ֲאשֶׂ

ֵֹּפר וְֵאת ָבִעיר ס ר הַּ ָצָבא שַּ ְצִבא הַּ מַּ ם הַּ ת עַּ ץ אֶׂ  וְִשִשים ָהָארֶׂ
ם ִאיש ץ ֵמעַּ נְִמְצִאים ָהָארֶׂ  :ָבִעיר הַּ

 מלכים ב כה, יט

ֹּנֶׂה הֹוי ב.ליהויקים 9 ק ֵביתֹו ב ֹּד ְבֵרֵעהּו ִמְשָפט ְבֹלא וֲַּעִליֹוָתיו ְבֹלא צֶׂדֶׂ  יֲַּעב
ֲֹּעלֹו ִחנָם ן לֹו: ֹלא ּופ ֵֹּמר יִתֶׂ ְבנֶׂה לִ  ָהא  וֲַּעִליֹות ִמדֹות ֵבית יאֶׂ

ע ְמֻרּוִָחים לֹונָי לֹו וְָקרַּ ז וְָספּון חַּ ר: ֲהִתְמֹלְך ּוָמשֹוחַּ  ָבָארֶׂ ָששַּ  בַּ
ָתה ִכי ה אַּ ֲחרֶׂ ז ְמתַּ  וְָעָשה וְָשָתה ָאכַּל ֲהלֹוא ָאִביָך ָבָארֶׂ

ְביֹון ִדין ָענִי ָדן לֹו: טֹוב ָאז ּוְצָדָקה ִמְשָפט ֲהלֹוא  טֹוב ָאז וְאֶׂ
ת ִהיא עַּ דַּ ִֹּתי הַּ ָך ִכי וְִלְבָך ֵעינֶׂיָך ֵאין ִכי :'נְֻאם ה א ל ִבְצעֶׂ  ִאם עַּ
ל נִָקי וְעַּ ם הַּ ק ִלְשפֹוְך דַּ ֹּשֶׂ ל ָהע ְמרּוָצה וְעַּ ל הַּ ֲעשֹות: ָלֵכן וְעַּ  לַּ

ר ֹּה ָאמַּ ל יְהֹויִָקים' ה כ ֹּאִשיָהּו אֶׂ ן י ְך בֶׂ לֶׂ  ֹלא יְִסְפדּו יְהּוָדה מֶׂ
ֹּה וְהֹוי ָאדֹון הֹוי לֹו ֹלא יְִסְפדּו ָאחֹות וְהֹוי ָאִחי הֹוי לֹו ֹּד  :ה

 יח-ירמיהו כב, יג

ר ארונה. ג 11 ֹּאמֶׂ וְנָה וַּי ל ָדוִד ֲארַּ ח אֶׂ ל יִקַּ ֹּנִי וְיַּעַּ ְך ֲאד לֶׂ מֶׂ ּטֹוב הַּ  ְבֵעינָו הַּ
ָבָקר ְרֵאה ָֹּלה הַּ ִֹּרִגים ָלע מ ָבָקר ּוְכֵלי וְהַּ  :ָלֵעִצים הַּ

 כד, כבשמואל ב 

 יֵֵצא ֵמְרָשִעיםג.  11
ע שַּ  רֶׂ

ר ר כֲַּאשֶׂ ֹּאמַּ ל י ֹּנִי ְמשַּ ְדמ קַּ ע יֵֵצא ֵמְרָשִעים הַּ שַּ  ֹלא וְיִָדי רֶׂ
 .ָבְך-ִתְהיֶׂה

 שמואל א כד, יג

ב. למקרה  12
שאבשלום יקבל 

את עצת 
 אחיתופל

ר ֹּאמֶׂ י וַּי ל ָצדֹוק חּושַּ ְביָָתר אֶׂ ל אֶׂ ֲֹּהנִים וְאֶׂ כ ֹּאת הַּ ֹּא ָכז  תוְָכז
ץ ל יָעַּ ֹּפֶׂ ת ַאְבָשֹלם ֲאִחית ֹּאת יְִשָרֵאל ִזְקנֵי וְֵאת אֶׂ ֹּאת וְָכז  וְָכז

ְצִתי ָתה ָאנִי: יָעַּ ִגידּו ְמֵהָרה ִשְלחּו וְעַּ ֹּר ְלָדוִד וְהַּ ן ֵלאמ  ַאל ָתלֶׂ
יְָלה לַּ ְרבֹות הַּ ִמְדָבר ְבעַּ ֲעבֹור ָעבֹור וְגַּם הַּ ן תַּ ע פֶׂ ְך יְֻבלַּ לֶׂ מֶׂ  לַּ

ר ּוְלָכל ָהָעם  :ִאתֹו ֲאשֶׂ

ְכָתם ַאֲחֵרי וַּיְִהי ְבֵאר וַּיֲַּעלּו לֶׂ ְך וַּיִַּגדּו וַּיְֵלכּו ֵמהַּ לֶׂ מֶׂ  ָדוִד לַּ

טז, -שמואל ב יז, טו
 כא
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ֹּאְמרּו ל ָדוִד וַּי יִם ְמֵהָרה וְִעְברּו קּומּו אֶׂ מַּ ת הַּ ץ ִכי ָכָכה אֶׂ  יָעַּ
ל ֲעֵליכֶׂם ֹּפֶׂ  :ֲאִחית

ֹּאְמרּו ב. פלשתים 13 ְלִחיםִאם  וַּי ת ֲארֹון ְמשַּ ְלחּו יְִשָרֵאל ֱאֹלֵהי אֶׂ  ַאל ְתשַּ
ֹּתֹו ע ֵתָרְפאּו ָאז ָאָשם לֹו ָתִשיבּו ֵריָקם ִכי ָהֵשב א  ָלכֶׂם וְנֹודַּ
ֹּאְמרּו ִמכֶׂם: יָדֹו ֹלא ָתסּור ָלָמה ר ָהָאָשם ָמה וַּי  לֹו נִָשיב ֲאשֶׂ

ֹּאְמרּו ר וַּי ְרנֵי ִמְספַּ ֵֹּרי) עפלי ֲחִמָשה ְפִלְשִתים סַּ  ָזָהב( ְטח
ְכְבֵרי וֲַּחִמָשה ֵגָפה ָזָהב עַּ ת ִכי מַּ ְרנֵיכֶׂם: ְלֻכָלם ַאחַּ   ו ּוְלסַּ

 ד-שמואל א ו, ג

ב. את השארית  14
 שישאיר לישראל

ֹּה ר כ ר' ה ָאמַּ ִתירֹוש יִָמֵצא כֲַּאשֶׂ ְשכֹול הַּ ר ָבאֶׂ ַאל  וְָאמַּ
ְשִחיֵתהּו ה ֵכן בֹו ְבָרָכה ִכי תַּ ֱעשֶׂ ן אֶׂ עַּ י ְלמַּ  ְלִבְלִתי ֲעָבדַּ

ְשִחית ֹּל: הַּ כ ֹּב וְהֹוֵצאִתי הַּ ע ִמיֲַּעק  ָהָרי יֹוֵרש ּוִמיהּוָדה זֶׂרַּ
י וִיֵרשּוהָ  י ְבִחירַּ  :יְִשְכנּו ָשָמה וֲַּעָבדַּ

 ט-ישעיהו סה, ח

ג. בתיאור של  15
תשועת ממלכת 

ישראל בימי 
 ירבעם בן יואש

ְשֵרה ֲחֵמש ִבְשנַּת ְציָהּו ָשנָה עֶׂ ֲאמַּ ן יֹוָאש לַּ ְך בֶׂ לֶׂ  יְהּוָדה מֶׂ
ְך ן יֹוָאש יָָרְבָעם ָמלַּ ְך יְִשָרֵאל בֶׂ לֶׂ ְֹּמרֹון מֶׂ ת ַאְרָבִעים ְבש  וְַאחַּ

 ָשנָה: 

ת ֳענִי' ה ִכי ָרָאה ה יְִשָרֵאל אֶׂ ֹּרֶׂ ֹּד מ ס ְמא פֶׂ ס ָעצּור וְאֶׂ פֶׂ  וְאֶׂ
ֵֹּזר וְֵאין ָעזּוב  :ְליְִשָרֵאל ע

 מלכים ב יד, כג, כו

 אמו הגעת. א 16
 אליו

ֹּא ע וַָּתב בַּ ְך בַּת שֶׂ לֶׂ מֶׂ ל הַּ ֹּה אֶׂ ר לֹו ְשֹלמ בֶׂ ֹּנִיָהּו ְלדַּ ל ֲאד  וַּיָָקם עַּ
ְך לֶׂ מֶׂ חּו ִלְקָראָתּה הַּ ב ָלּה וַּיְִשתַּ ל ִכְסאֹו וַּיֵשֶׂ ם עַּ  ְלֵאם ִכֵסא וַּיָשֶׂ
ְך לֶׂ מֶׂ ב הַּ  :ִליִמינֹו וֵַּתשֶׂ

 ב, יט א מלכים

ֲאלּו נָא ד. ירמיהו 17 ֵֹּלד ּוְראּו שַּ דּועַּ  ָזָכר ִאם י ר ָרִאיִתי מַּ ל  יָָדיו ָכל גֶׂבֶׂ עַּ
ְפכּו כַּיֹוֵלָדה ֲחָלָציו  :ְליֵָרקֹון ָכל ָפנִים וְנֶׂהֶׂ

 ירמיהו ל, ו

ר ב. מנוח 18 ֹּאמֶׂ ְך ָמנֹוחַּ  וַּי ְלאַּ ל מַּ ה אֹוָתְך נְַּעְצָרה נָא' ה אֶׂ  ְלָפנֶׂיָך וְנֲַּעשֶׂ
 :ִעִזים ְגִדי

 שופטים יג, טו

ְחתָ  ג. שני עשרונים 19 ת וְָלקַּ ֹּלֶׂ ָֹּתּה וְָאִפיתָ  ס ְשֵרה ְשֵתים א לֹות עֶׂ ֹּנִים ְשנֵי חַּ ְשר  עֶׂ
ָלה יְִהיֶׂה חַּ ָחת הַּ  :ָהאֶׂ

 ויקרא כד, ה

ח ד. למלך אדום 21 ה וַּיְִשלַּ ֹּשֶׂ ְלָאִכים מ ְך ִמָקֵדש מַּ לֶׂ ל מֶׂ ֹּה ֱאדֹום אֶׂ ר כ  יָךָאחִ  ָאמַּ
ָתה יְִשָרֵאל ְעתָ  אַּ ְתָלָאה ֵאת יָדַּ ר ָכל הַּ  ְמָצָאְתנּו: וַּיְֵרדּו ֲאשֶׂ
ֵֹּתינּו יְָמה ֲאב ב ִמְצרַּ יִם וַּנֵשֶׂ ִבים יִָמים ְבִמְצרַּ  ָלנּו וַּיֵָרעּו רַּ
יִם ֵֹּתינּו: ִמְצרַּ ֲאב ק וְלַּ ל ה' וַּנְִצעַּ ע אֶׂ ֵֹּלנּו וַּיְִשמַּ ח ק ְלָאְך וַּיְִשלַּ  מַּ
ִֹּצֵאנּו  ִמִמְצָריִם ]...[: וַּי

 טז-במדבר כ, יד

ְשֵרָקה 21 ְחָתיו וַּיְִמֹלְך ֻחָשם וַּיָָמת ממַּ ד תַּ ד ֲהדַּ ן ְבדַּ כֶׂה בֶׂ מַּ ת ִמְדיָן הַּ  אֶׂ
ְחָתיו וַּיְִמֹלְך ֲהָדד ֲעוִית: וַּיָָמת ִעירֹו וְֵשם מֹוָאב ִבְשֵדה  תַּ
ְמָלה ְשֵרָקה שַּ  :ִממַּ

 לו-להבראשית לו, 

ָֹּרם ָעָלה ָאז גזר 22 ְך ה לֶׂ ֹּר גֶׂזֶׂר מֶׂ ְעז ת ָלִכיש לַּ ת  יְהֹוֻשעַּ  וַּיֵַּכהּו אֶׂ וְאֶׂ
מֹו ד ִבְלִתי עַּ  :ָשִריד ִהְשִאיר לֹו עַּ

 לג יהושע י,

ֵֹּגלעין  23 ץ וִיהֹונָָתן ר עַּ ְֹּמִדים וֲַּאִחימַּ ֵֹּגל ע ִשְפָחה וְָהְלָכה ְבֵעין ר  וְִהִגיָדה הַּ
ם ְך וְִהִגידּו יְֵלכּו וְֵהם ָלהֶׂ לֶׂ מֶׂ  ָלבֹוא ְלֵהָראֹות יּוְכלּו ֹלא ִכי ָדוִד לַּ

 :ָהִעיָרה

ח ֹּנִיָהּו וַּיְִזבַּ ֹּאן ֲאד ן ִעם ּוְמִריא ּוָבָקר צ בֶׂ ת אֶׂ לֶׂ ֹּחֶׂ ז ר הַּ  ֵאצֶׂל ֲאשֶׂ
ֵֹּגל ֵעין ת וַּיְִקָרא ר ָחיו ָכל אֶׂ ְך ְבנֵי אֶׂ לֶׂ מֶׂ  יְהּוָדה ַאנְֵשי ּוְלָכל הַּ

ְבֵדי ְך עַּ לֶׂ מֶׂ  :הַּ

 יז , שמואל ב יז
 
 

  ט, א א מלכים

ת וַּיְִהי אפק 24 ָשנָה ִלְתשּובַּ ֹּד הַּ ד וַּיְִפק ן ֲהדַּ ת ֲאָרם בֶׂ ל אֶׂ  ֲאֵפָקה וַּיַּעַּ
ִמְלָחָמה  וַּיְֵלכּו וְָכְלְכלּו ָהְתָפְקדּו יְִשָרֵאל ִעם יְִשָרֵאל: ּוְבנֵי לַּ
 וֲַּאָרם ִעִזים ֲחִשֵפי ִכְשנֵי נְֶׂגָדם ְבנֵי יְִשָרֵאל וַּיֲַּחנּו ִלְקָראָתם

ץ: ִמְלאּו ת ָהָארֶׂ   אֶׂ

 כז-מלכים א כ, כו
 

ל ֵכן ִביהּוָדה יְָעִרים ְבִקְריַּת וַּיֲַּחנּו וַּיֲַּעלּו יערים ִקְריַּת 25 ָמקֹום ָקְראּו עַּ  לַּ
הּוא ֲחנֵה ָדן הַּ ד מַּ יֹום עַּ זֶׂה הַּ  :יְָעִרים ִקְריַּת ַאֲחֵרי ִהנֵה הַּ

 שופטים יח, יב
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 דתיים-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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 סרטון בנושא: מנהיג נולד

 

 תחילתה של מלכות .1

ֲהרּו  –תקעו בשופר ונהגו בו בגינוני מלכות הם ו לחבריוסיפר זאת נמשח למלוכה אדם ש .א  [...]"וַּיְמַּ

 ?. איזו פעולה נוספת הם עשו לכבודווַּיְִתְקעּו בַּשֹוָפר"

ֹּאְמרּו יְִחי : "באיזה מקום בארץ בישר שמואל לעם ישראל על המלכת שאול .ב וַּיִָרעּו ָכל ָהָעם וַּי

ְך לֶׂ מֶׂ   ?"הַּ

 

 תשובות:

 

 גרם המעלות.ב תחתיומאת בגדיהם הם פרסו  .א

ָך זֶׂה ְביָדֶׂ ן הַּ מֶׂ שֶׂ ְך הַּ ח פַּ ֹּר ָמְתנֶׂיָך וְקַּ ר לֹו ֲחג ֹּאמֶׂ נְִביִאים וַּי ד ִמְבנֵי הַּ נִָביא ָקָרא ְלַאחַּ ֹּת וֱֶׂאִליָשע הַּ  וְֵלְך ָרמ

ֹּתֹו ִמתֹוך . ִגְלָעד ן נְִמִשי ּוָבאָת וֲַּהֵקמ ן יְהֹוָשָפט בֶׂ ר ּוָבאָת ָשָמה ּוְרֵאה ָשם יֵהּוא בֶׂ דֶׂ ֹּתֹו חֶׂ ָחיו וְֵהֵביאָת א אֶׂ

ר ר . ְבָחדֶׂ ֹּה ָאמַּ ְרָת כ ֹּאשֹו וְָאמַּ ל ר ן וְיָצְַּקָת עַּ מֶׂ שֶׂ ְך הַּ ְחָת פַּ ת  ה'וְָלקַּ לֶׂ דֶׂ ְחָת הַּ ל יְִשָרֵאל ּוָפתַּ ְך אֶׂ לֶׂ ְחִתיָך ְלמֶׂ ְמשַּ

כֶׂה ֹּת ִגְלָעד. וְנְַּסָתה וְֹלא ְתחַּ נִָביא ָרמ ר הַּ נַּעַּ ר הַּ נַּעַּ ְך הַּ ר ָדָבר ִלי  .וַּיֵלֶׂ ֹּאמֶׂ ְֹּשִבים וַּי יִל י חַּ ֹּא וְִהנֵה ָשֵרי הַּ וַּיָב

ָשר יָך הַּ ר ֵאלֶׂ ֹּאמֶׂ ל ִמי ִמֻכָלנּו וַּי ר יֵהּוא אֶׂ ֹּאמֶׂ ָשר וַּי יָך הַּ ר . ֵאלֶׂ ֹּאמֶׂ ֹּאשֹו וַּי ל ר ן אֶׂ מֶׂ שֶׂ ֹּק הַּ יְָתה וַּיִצ בַּ ֹּא הַּ וַּיָָקם וַּיָב

ר  ֹּה ָאמַּ ם ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ְמשַּ  ה'לֹו כ ל עַּ ְך אֶׂ לֶׂ ל יְִשָרֵאל ה'ְחִתיָך ְלמֶׂ ֹּנֶׂיָך . אֶׂ ת ֵבית ַאְחָאב ֲאד וְִהִכיָתה אֶׂ

ְבֵדי  נְִביִאים ּוְדֵמי ָכל עַּ י הַּ ְמִתי ְדֵמי ֲעָבדַּ ל ה'וְנִקַּ ְשִתין . ִמיַּד ִאיָזבֶׂ ִתי ְלַאְחָאב מַּ ד ָכל ֵבית ַאְחָאב וְִהְכרַּ וְָאבַּ

ן ֲאִחיָה. ְביְִשָרֵאלְבִקיר וְָעצּור וְָעזּוב  ְעָשא בֶׂ ן נְָבט ּוְכֵבית בַּ ת ֵבית ַאְחָאב ְכֵבית יָָרְבָעם בֶׂ ִתי אֶׂ ת . וְנָתַּ וְאֶׂ

ֹּס ת וַּיָנ לֶׂ דֶׂ ח הַּ ֵֹּבר וַּיְִפתַּ אל וְֵאין ק ק יִזְְרעֶׂ ְכָלִבים ְבֵחלֶׂ ֹּאְכלּו הַּ ל י ר לֹו  ִאיזֶׂבֶׂ ֹּאמֶׂ ֹּנָיו וַּי ְבֵדי ֲאד ל עַּ וְיֵהּוא יָָצא אֶׂ

ת ִשיחֹוהֲ  ת ָהִאיש וְאֶׂ ם אֶׂ ְעתֶׂ ם יְדַּ תֶׂ ם אַּ ר ֲאֵליהֶׂ ֹּאמֶׂ יָך וַּי זֶׂה ֵאלֶׂ ְמֻשָגע הַּ דּועַּ ָבא הַּ ר . ָשלֹום מַּ קֶׂ ֹּאְמרּו שֶׂ וַּי

ר  ֹּה ָאמַּ ֹּר כ י ֵלאמ ר ֵאלַּ ֹּאת ָאמַּ ֹּאת וְָכז ר ָכז ֹּאמֶׂ גֶׂד נָא ָלנּו וַּי ל יְִשָרֵאל ה'הַּ ְך אֶׂ לֶׂ ְחִתיָך ְלמֶׂ הֲ . ְמשַּ רּו וַּיְִקחּו וַּיְמַּ

ְך יֵהּוא  ֹּאְמרּו ָמלַּ שֹוָפר וַּי ֲעלֹות וַּיְִתְקעּו בַּ מַּ ם הַּ ל גֶׂרֶׂ ְחָתיו אֶׂ  יג(-)מלכים ב ט, יִאיש ִבְגדֹו וַּיִָשימּו תַּ

 

 בִמְצָפה. .ב

ל  ת ָהָעם אֶׂ ִמְצָפה ה'וַּיְַּצֵעק ְשמּוֵאל אֶׂ ר . הַּ ֹּה ָאמַּ ל ְבנֵי יְִשָרֵאל כ ר אֶׂ ֹּאמֶׂ ֱעֵליִתי ה' וַּי ִֹּכי הֶׂ ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ָאנ

ְתכֶׂם ֹּלֲחִצים אֶׂ ְמָלכֹות הַּ מַּ יִם ּוִמיַּד ָכל הַּ ְתכֶׂם ִמיַּד ִמְצרַּ ִציל אֶׂ ת יְִשָרֵאל ִמִמְצָריִם וָאַּ ם  .אֶׂ יֹום ְמַאְסתֶׂ ם הַּ תֶׂ וְאַּ

 ֹּ ֵֹּתיכֶׂם וַּת ר הּוא מֹוִשיעַּ ָלכֶׂם ִמָכל ָרעֹוֵתיכֶׂם וְָצר ת ֱאֹלֵהיכֶׂם ֲאשֶׂ ָתה אֶׂ ְך ָתִשים ָעֵלינּו וְעַּ לֶׂ אְמרּו לֹו ִכי מֶׂ

ט ִבנְיִָמן. ְלִשְבֵטיכֶׂם ּוְלַאְלֵפיכֶׂם ה'ִהְתיְַּצבּו ִלְפנֵי  ת  וַּיְַּקֵרב ְשמּוֵאל ֵאת ָכל ִשְבֵטי יְִשָרֵאל וַּיִָלֵכד ֵשבֶׂ וַּיְַּקֵרב אֶׂ

ט ִבנְיִָמן ָֹּתיו[ וִַּתָלכֵ ] למשפחתו ֵשבֶׂ ְקֻשהּו וְֹלא נְִמָצאְלִמְשְפח ן ִקיש וַּיְבַּ ְטִרי וַּיִָלֵכד ָשאּול בֶׂ מַּ ת הַּ חַּ . ד ִמְשפַּ

ר  ה'וַּיְִשֲאלּו עֹוד בַּ  ֹּאמֶׂ ֵכִלים ה'ֲהָבא עֹוד ֲהֹלם ִאיש וַּי ל הַּ וַּיָֻרצּו וַּיִָקֻחהּו ִמָשם וַּיְִתיֵַּצב . ִהנֵה הּוא נְֶׂחָבא אֶׂ

ר בֹו . וַּיְִגבַּּה ִמָכל ָהָעם ִמִשְכמֹו וָָמְעָלהְבתֹוְך ָהָעם  ר ָבחַּ ם ֲאשֶׂ ְרִאיתֶׂ ל ָכל ָהָעם הַּ ר ְשמּוֵאל אֶׂ ֹּאמֶׂ ִכי ֵאין  ה'וַּי

ְך לֶׂ מֶׂ ֹּאְמרּו יְִחי הַּ ֹּהּו ְבָכל ָהָעם וַּיִָרעּו ָכל ָהָעם וַּי ִֹּשֵענּו זֶׂה וַּיִבְ  ... ָכמ ה י ל ָאְמרּו מַּ ֻזהּו וְֹלא ֵהִביאּו ּוְבנֵי ְבִליַּעַּ

ֲחִריש  כז(-)שמואל א י, יז לֹו ִמנְָחה וַּיְִהי ְכמַּ
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 מנהיגות וגמול .2

 אנשיםה איזה מעשה עשו. םאנשי תלגמול חסד עם קבוצלפני מותו, ציווה אב אחד את בנו המלך  .א

  ראויים לגמּול?היו שבעבורו הם  האלה

, זה אדם של המעשה היה מהְבָשֹלם".  ִמְלָחָמה-אב זה ציווה את בנו להעניש אדם ששם "ְדֵמי .ב

 ?כך תואר הוא שבגללו

 

 :תשובות

 

)גם ייחוס המעשה  ָקְרבּו אל דוד )עזרו לו( בברחו מפני אבשלום. (בני ברזלי הגלעדים )ה .א

 .נכונה(תשובה לברזלי עצמו תיחשב 

ד וְָהיּו  סֶׂ ה חֶׂ ֲעשֶׂ ִגְלָעִדי תַּ י הַּ ְרִזלַּ י ְבָבְרִחי ִמְפנֵי ַאְבָשלֹום ָאִחיָך וְִלְבנֵי בַּ ְֹּכֵלי ֻשְלָחנֶָׂך ִכי ֵכן ָקְרבּו ֵאלַּ ְבא

 )מלכים א ב, ז(

 

 הוא )יואב( הרג את שרי צבאות ישראל )אבנר ועמשא(. .ב

ָתה גַּם ְעתָ  אַּ ר ֵאת יָדַּ ן יֹוָאב ִלי ָעָשה-ֲאשֶׂ ר ְצרּויָה-בֶׂ ן ְלַאְבנֵר יְִשָרֵאל ִצְבאֹות ָשֵרי-ִלְשנֵי ָעָשה ֲאשֶׂ  נֵר-בֶׂ

ֲעָמָשא ן וְלַּ ר-בֶׂ ְרֵגם יֶׂתֶׂ ם וַּיַּהַּ ָֹּרתֹו ִמְלָחָמה ְדֵמי וַּיִֵתן ְבָשֹלם ִמְלָחָמה-ְדֵמי וַּיָשֶׂ ֲחג ר בַּ ר ּוְבנֲַּעלֹו ְבָמְתנָיו ֲאשֶׂ  ֲאשֶׂ

ְגָליו ָך וְָעִשיתָ .  ְברַּ ֹּלשְ  ְבָשֹלם ֵשיָבתֹו תֹוֵרד-וְֹלא ְכָחְכָמתֶׂ  (ו-ה)מלכים א ב,  א
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 כינון שושלת .3

ְכְתָך ֹלא ָתקּום". מה  בשללהוראה שקיבל מהנביא, ומלך אחד לא ציית  .א ְמלַּ ָתה מַּ כך נאמר לו "וְעַּ

 ?שהוא לא ציית לההוראה התה יהי

ע ִאם "וְָהיָה .ב ת ִתְשמַּ ר ָכל אֶׂ ּוֶָׂך ֲאשֶׂ ְכתָ  ֲאצַּ י וְָהלַּ יָָשר וְָעִשיתָ  ִבְדָרכַּ י ִלְשמֹור ְבֵעינַּי הַּ יּוִמְצו ֹּ  ֻחקֹותַּ  ]...[ תַּ

יִת ְלָך ּוָבנִיִתי ִעָמְך וְָהיִיִתי  נֱֶׂאָמן". למי ניתנה ההבטחה? בַּ

 

 תשובות:

 

שמואל אמר לשאול לחכות שבעה ימים שבסופם יגיע אליו שמואל להקריב קרבנות; אולם  .א

)כל תשובה שמעידה על הבנת העניין  שאול העלה את העולה בעצמו, לפני ששמואל הגיע.

 תיחשב תשובה נכונה(.

ת יִָמים  ֹּחַּ ִזְבֵחי ְשָלִמים ִשְבעַּ ֹּלֹות ִלזְב ֲעלֹות ע יָך ְלהַּ ֵֹּרד ֵאלֶׂ ִֹּכי י ִגְלָגל וְִהנֵה ָאנ ְדָת ְלָפנַּי הַּ ד בֹוִאי וְיָרַּ תֹוֵחל עַּ

ה )שמואל א י ֲעשֶׂ ר תַּ ְעִתי ְלָך ֵאת ֲאשֶׂ יָך וְהֹודַּ  , ח(ֵאלֶׂ

ר  ת ֲאָלִפים ָפָרִשים וְָעם כַּחֹול ֲאשֶׂ כֶׂב וְֵששֶׂ ף רֶׂ לֶׂ ְספּו ְלִהָלֵחם ִעם יְִשָרֵאל ְשֹלִשים אֶׂ ת ּוְפִלְשִתים נֶׂאֶׂ ל ְשפַּ עַּ

ת ֵבית ָאוֶׂן. וְִאיש יְִשָרֵאל ָראּו ִכי צַּר לֹו ִכי נִגַּ  ֹּב וַּיֲַּעלּו וַּיֲַּחנּו ְבִמְכָמש ִקְדמַּ יָם ָלר ְבאּו ָהָעם הַּ ש ָהָעם וַּיְִתחַּ

ץ ָגד וְִגְלָעד וְ  רֶׂ יְַּרֵדן אֶׂ ת הַּ ֹּרֹות. וְִעְבִרים ָעְברּו אֶׂ ב ְצִרִחים ּובַּ ְסָלִעים ּובַּ ֲחוִָחים ּובַּ ְמָערֹות ּובַּ נּו בַּ ָשאּול עֹודֶׂ

מֹו ת יִָמים לַּ ל[ ִשְבעַּ ִגְלָגל וְָכל ָהָעם ָחְרדּו ַאֲחָריו. וייחל ]וַּיֹוחֶׂ ִגְלָגל בַּ ר ְשמּוֵאל וְֹלא ָבא ְשמּוֵאל הַּ ֵעד ֲאשֶׂ

עֲ  ָֹּלה. וַּיְִהי ְככַֹּּלתֹו ְלהַּ ל ָהע ְשָלִמים וַּיַּעַּ ָֹּלה וְהַּ י ָהע ִגשּו ֵאלַּ ר ָשאּול הַּ ֹּאמֶׂ ץ ָהָעם ֵמָעָליו. וַּי ָֹּלה וְִהנֵה וַּיָפֶׂ לֹות ָהע

ץ ָהָעם ְשמּוֵאל ָבא וַּיֵֵצא ָשאּול ִלְקָראתֹו ְלָבֲרכֹו. וַּ  ר ָשאּול ִכי ָרִאיִתי ִכי נָפַּ ֹּאמֶׂ ה ָעִשיָת וַּי ר ְשמּוֵאל מֶׂ ֹּאמֶׂ י

י הַּ  ָתה יְֵרדּו ְפִלְשִתים ֵאלַּ ר עַּ ֹּמַּ יִָמים ּוְפִלְשִתים נֱֶׂאָסִפים ִמְכָמש. וָא ָתה ֹלא ָבאָת ְלמֹוֵעד הַּ י וְאַּ ִגְלָגל ֵמָעלַּ

ק וָ  פַּ ְתאַּ ת ִמְצוַּת ה' ּוְפנֵי ה' ֹלא ִחִליִתי וָאֶׂ ְרָת אֶׂ ל ָשאּול נְִסָכְלָת ֹלא ָשמַּ ר ְשמּוֵאל אֶׂ ֹּאמֶׂ ָֹּלה. וַּי ה ָהע ַאֲעלֶׂ

ְכְתָך ֹלא ָתקּום ְמלַּ ָתה מַּ ד עֹוָלם. וְעַּ ל יְִשָרֵאל עַּ ְכְתָך אֶׂ ְמלַּ ת מַּ ָתה ֵהִכין ה' אֶׂ ר ִצּוְָך ִכי עַּ יָך ֲאשֶׂ  ה'ִבֵקש  ֱאֹלהֶׂ

ַּיְצַּ  ר ִצּוְָך ה'לֹו ִאיש ִכְלָבבֹו ו ְרָת ֵאת ֲאשֶׂ מֹו ִכי ֹלא ָשמַּ ל עַּ  יד(-)שמואל א יג, ה ּוֵהּו ה' ְלנִָגיד עַּ

 

 (אלו דברים לו אמר השילוני אחיה) לירבעם בן נבט. .ב

ִהיא וְיָָרְבָעם יָָצא ִמירּוָשלָ ִ ְך וַּיְִהי ָבֵעת הַּ רֶׂ דֶׂ נִָביא בַּ ִשיֹלנִי הַּ ֹּתֹו ֲאִחיָה הַּ ְלָמה ם וַּיְִמָצא א ה ְבשַּ וְהּוא ִמְתכַּסֶׂ

ָה ְשנֵים עָ  ר ָעָליו וַּיְִקָרעֶׂ ֲחָדָשה ֲאשֶׂ ְלָמה הַּ שַּ ֹּש ֲאִחיָה בַּ ה. וַּיְִתפ ָשדֶׂ ָדם בַּ ם ְלבַּ ָשר ְקָרִעים. ֲחָדָשה ּוְשנֵיהֶׂ

ר ה' ֱאֹלֵהי יְִשָראֵ  ֹּה ָאמַּ ח ְלָך ֲעָשָרה ְקָרִעים ִכי כ ר ְליָָרְבָעם קַּ ֹּאמֶׂ ֹּה וַּי ְמָלָכה ִמיַּד ְשֹלמ מַּ ת הַּ ֵֹּרעַּ אֶׂ ל ִהנְנִי ק

ן יְרּוָשלַּ ִ עַּ ְבִדי ָדוִד ּוְלמַּ ן עַּ עַּ ָחד יְִהיֶׂה לֹו ְלמַּ ט ָהאֶׂ ֵשבֶׂ ְשָבִטים. וְהַּ ִתי ְלָך ֵאת ֲעָשָרה הַּ ר וְנָתַּ ם ָהִעיר ֲאשֶׂ

ר ֲעזָבּונִי  ן ֲאשֶׂ ֹּל ִשְבֵטי יְִשָרֵאל. יַּעַּ ְרִתי ָבּה ִמכ ֹּנִין ִלְכמֹוש ֱאֹלֵהי מֹוָאב ָבחַּ ת ֱאֹלֵהי ִצד ֹּרֶׂ ְשת ֲחוּו ְלעַּ וַּיְִשתַּ

י ְכָדוִד ָא י ּוִמְשָפטַּ ֹּתַּ יָָשר ְבֵעינַּי וְֻחק ֲעשֹות הַּ י לַּ מֹון וְֹלא ָהְלכּו ִבְדָרכַּ ֹּם ֱאֹלֵהי ְבנֵי עַּ ת ּוְלִמְלכ ח אֶׂ קַּ ִביו. וְֹלא אֶׂ

ְמָלָכה ִמיָדֹו ִכי נָשִ  מַּ ר ִמְצו ָֹּכל הַּ ר ָשמַּ ֹּתֹו ֲאשֶׂ ְרִתי א ר ָבחַּ ְבִדי ֲאשֶׂ ן ָדוִד עַּ עַּ יָיו ְלמַּ ֹּל יְֵמי חַּ נּו כ י יא ֲאִשתֶׂ תַּ

חָ  ט אֶׂ ֵתן ֵשבֶׂ ְשָבִטים. וְִלְבנֹו אֶׂ ת הַּ רֶׂ ִתיָה ְלָך ֵאת ֲעשֶׂ ְמלּוָכה ִמיַּד ְבנֹו ּונְתַּ ְחִתי הַּ ָֹּתי. וְָלקַּ ן ֱהיֹות נִירוְֻחק עַּ  ד ְלמַּ

יִָמים ְלָפנַּי ִבירּוָשלַּ ִ ְבִדי ָכל הַּ ֹּל ְלָדוִיד עַּ ְכָת ְבכ ח ּוָמלַּ קַּ ְֹּתָך אֶׂ ְרִתי ִלי ָלשּום ְשִמי ָשם. וְא ר ָבחַּ ם ָהִעיר ֲאשֶׂ

ּוֶָׂך וְהָ  ר ֲאצַּ ת ָכל ֲאשֶׂ ע אֶׂ ל יְִשָרֵאל. וְָהיָה ִאם ִתְשמַּ ְך עַּ לֶׂ ָך וְָהיִיָת מֶׂ ּוֶׂה נְַּפשֶׂ ר ְתאַּ י וְָעִשיָת ֲאשֶׂ ְכָת ִבְדָרכַּ לַּ

י ּוִמְצו ֹּ יָָשר ְבֵעינַּי ִלְשמֹור ֻחקֹותַּ ר ָבנִיִתי הַּ יִת נֱֶׂאָמן כֲַּאשֶׂ ְבִדי וְָהיִיִתי ִעָמְך ּוָבנִיִתי ְלָך בַּ ר ָעָשה ָדוִד עַּ י כֲַּאשֶׂ תַּ

ע ָדוִד ְלמַּ  ת זֶׂרַּ נֶׂה אֶׂ ת יְִשָרֵאל. וַּאעַּ ִתי ְלָך אֶׂ יִָמים )מלכים א יא, כטְלָדוִד וְנָתַּ ְך ֹלא ָכל הַּ ֹּאת אַּ ן ז  לט(-עַּ
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 מנהיגים ומנהגי אבלות .4

םעל קבוצת אנשים נאמר " .א ִקים ְבָמְתנֵיהֶׂ ם וַּיְַּחְגרּו שַּ  ". מדוע הם עשו זאת?וֲַּחָבִלים ְבָראֵשיהֶׂ

ם ]...[מנהיג הגיב לדברים ששמע: " .ב ל וַּיָשֶׂ ק עַּ ֵלְך ַאט ְבָשרֹו וַּיָצֹום שַּ ָשק וַּיְהַּ מה היה  –" וַּיְִשכַּב בַּ

 התוכן של הדברים שהוא שמע?

 

 תשובות:

 

הדד  )בן כדי שמלך ישראל )אחאב( לא יהרגם / כדי להראות למלך אחאב שהם נכנעים לפניו. .א

 .מלך ארם ונתיניו הם שעשו זאת(. )כל תשובה ברוח זו תתקבל כנכונה(

ֹּכַּח  ה נ ת ֲאָרם ֵמָאה וַּיֲַּחנּו ֵאלֶׂ ִמְלָחָמה וַּיַּכּו ְבנֵי יְִשָרֵאל אֶׂ ב הַּ ְשִביִעי וִַּתְקרַּ יֹום הַּ ת יִָמים וַּיְִהי בַּ ה ִשְבעַּ ֵאלֶׂ

ף ִאי לֶׂ ְשִרים וְִשְבָעה אֶׂ ל עֶׂ חֹוָמה עַּ ֹּל הַּ ל ָהִעיר וִַּתפ נֹוָתִרים ֲאֵפָקה אֶׂ ָחד. וַּיָנֻסּו הַּ ְגִלי ְביֹום אֶׂ ף רַּ לֶׂ ש אֶׂ

נֹותָ  ְלֵכי ֵביתהַּ ְענּו ִכי מַּ ֹּאְמרּו ֵאָליו ֲעָבָדיו ִהנֵה נָא ָשמַּ ר. וַּי ר ְבָחדֶׂ דֶׂ ל ָהִעיר חֶׂ ֹּא אֶׂ ד נָס וַּיָב ן ֲהדַּ  ִרים ּובֶׂ

ְך יְִשָרֵאל לֶׂ ל מֶׂ ֹּאֵשנּו וְנֵֵצא אֶׂ ִקים ְבָמְתנֵינּו וֲַּחָבִלים ְבר ד ֵהם נִָשיָמה נָא שַּ סֶׂ ְלֵכי חֶׂ יֶׂה אּולַּ  יְִשָרֵאל ִכי מַּ י יְחַּ

בְ  ֹּאְמרּו עַּ ְך יְִשָרֵאל וַּי לֶׂ ל מֶׂ ֹּאּו אֶׂ ם וַּיָב ם וֲַּחָבִלים ְבָראֵשיהֶׂ ִקים ְבָמְתנֵיהֶׂ ָך. וַּיְַּחְגרּו שַּ ת נְַּפשֶׂ ד אֶׂ ן ֲהדַּ ְדָך בֶׂ

ֲהרּו וַּ  י ָאִחי הּוא. וְָהֲאנִָשים יְנֲַּחשּו וַּיְמַּ נּו חַּ עֹודֶׂ ר הַּ ֹּאמֶׂ ר ְתִחי נָא נְַּפִשי וַּי ן ָאמַּ ֹּאְמרּו ָאִחיָך בֶׂ נּו וַּי יְַּחְלטּו ֲהִממֶׂ

ר לָ  ָעִרים ֲאשֶׂ ר ֵאָליו הֶׂ ֹּאמֶׂ ְרָכָבה. וַּי מֶׂ ל הַּ ד וַּיֲַּעֵלהּו עַּ ן ֲהדַּ ֹּאּו ָקֻחהּו וַּיֵֵצא ֵאָליו בֶׂ ר ב ֹּאמֶׂ ד וַּי ח ָאִבי ֵמֵאת ֲהדַּ קַּ

ר ָשם  ק כֲַּאשֶׂ שֶׂ מֶׂ ךָ וַּיְִכָרת לֹו ְבִרית ָאִביָך ָאִשיב וְחּוצֹות ָתִשים ְלָך ְבדַּ ְלחֶׂ ְבִרית ֲאשַּ ְֹּמרֹון וֲַּאנִי בַּ ָאִבי ְבש

ְלֵחהּו )מלכים א כ, כט  לד(-וַּיְשַּ

 

)כל תשובה ברוח זו  שמע את נבואת הפורענות של אליהו על השמדת ביתו.הוא )אחאב(  .ב

 תתקבל כנכונה(.

ֹּר. קּו ִתְשִבי ֵלאמ ל ֵאִליָהּו הַּ ר ה' אֶׂ ם וַּיְִהי ְדבַּ רֶׂ ְֹּמרֹון ִהנֵה ְבכֶׂ ר ְבש ְך יְִשָרֵאל ֲאשֶׂ לֶׂ את ַאְחָאב מֶׂ ם ֵרד ִלְקרַּ

ְרָת ֵאלָ  ְחָת וְגַּם יָָרְשָת וְִדבַּ ר ה' ֲהָרצַּ ֹּה ָאמַּ ֹּר כ ְרָת ֵאָליו ֵלאמ ד ָשם ְלִרְשתֹו. וְִדבַּ ר יָרַּ ֹּה נָבֹות ֲאשֶׂ ֹּר כ יו ֵלאמ

כְ  ר ָלְקקּו הַּ ר ה' ִבְמקֹום ֲאשֶׂ ל ָאמַּ ר ַאְחָאב אֶׂ ֹּאמֶׂ ת ָדְמָך גַּם ָאָתה. וַּי ְכָלִבים אֶׂ ם נָבֹות יָֹלקּו הַּ ת דַּ ָלִבים אֶׂ

ע ְבֵעינֵי ה'. ִהנְנִי מבי ]ֵמִביא[ ֵאלֶׂ  ֲעשֹות ָהרַּ כְֶׂרָך לַּ ן ִהְתמַּ ר ָמָצאִתי יַּעַּ ֹּאמֶׂ ֹּיְִבי וַּי נִי א ְמָצאתַּ יָך ָרָעה ֵאִליָהּו הַּ

יָך וְִהכְ  ְרִתי ַאֲחרֶׂ ן ּוִבעַּ ת ֵביְתָך ְכֵבית יָָרְבָעם בֶׂ ִתי אֶׂ ְשִתין ְבִקיר וְָעצּור וְָעזּוב ְביְִשָרֵאל. וְנָתַּ ִתי ְלַאְחָאב מַּ רַּ

ר ה'  ל ִדבֶׂ ת יְִשָרֵאל. וְגַּם ְלִאיזֶׂבֶׂ ֲחִטא אֶׂ ְסָת וַּתַּ ר ִהְכעַּ ס ֲאשֶׂ כַּעַּ ל הַּ ן ֲאִחיָה אֶׂ ְעָשא בֶׂ ֹּר נְָבט ּוְכֵבית בַּ ֵלאמ

ְכלָ  ֹּאְכלּו עֹוףהַּ ה י ָשדֶׂ ֵמת בַּ ְכָלִבים וְהַּ ֹּאְכלּו הַּ ֵמת ְלַאְחָאב ָבִעיר י אל. הַּ ל ְבֵחל יְִזְרעֶׂ ת ִאיזֶׂבֶׂ ֹּאְכלּו אֶׂ  ִבים י

ל ִאְשתֹו. ֹּתֹו ִאיזֶׂבֶׂ ָתה א ר ֵהסַּ ע ְבֵעינֵי ה' ֲאשֶׂ ֲעשֹות ָהרַּ ֵכר לַּ ר ִהְתמַּ ק ֹלא ָהיָה ְכַאְחָאב ֲאשֶׂ ָשָמיִם. רַּ ְתֵעב וַּיַּ  הַּ

ר הֹוִריש ה' ִמְפנֵי ְבנֵי יְִשָרֵאל. וַּיְִהי ִכשְ  ִֹּרי ֲאשֶׂ ר ָעשּו ָהֱאמ ֹּל ֲאשֶׂ ִגֻלִלים ְככ כֶׂת ַאֲחֵרי הַּ ֹּד ָללֶׂ ֹּעַּ ַאְחָאב ְמא מ

ַּיְ  ָשק ו ל ְבָשרֹו וַּיָצֹום וַּיְִשכַּב בַּ ק עַּ ם שַּ ע ְבָגָדיו וַּיָשֶׂ ה וַּיְִקרַּ ְדָבִרים ָהֵאלֶׂ ת הַּ ל אֶׂ ר ה' אֶׂ ֵלְך ַאט. וַּיְִהי ְדבַּ הַּ

ֹּר. הֲ   ִתְשִבי ֵלאמ ן ִכי נְִכנַּע ִמָפנַּי ֹלא אבי ]ָאִביא[ ָהָרָעה ְביָָמיו ִביֵמי ֵאִליָהּו הַּ ָרִאיָת ִכי נְִכנַּע ַאְחָאב ִמְלָפנָי יַּעַּ

ל ֵביתֹו )מלכים א כא, יז  כט(-ְבנֹו ָאִביא ָהָרָעה עַּ
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 גבולות סרטון בנושא:

 
 גבולות הארץ .5

 בימי איזה מלך התקיימה נבואת יונה בן אמתי על הרחבת גבולות ישראל? .א

יְָספּו עֹוד ָלבֹוא  וְֹלא"במשך ההיסטוריה ניסו עמים רבים לפלוש לארץ ישראל. על איזה עם נאמר  .ב

 "?ִבְגבּול יְִשָרֵאל

 

 תשובות:

 

 , מלך ישראל)ירבעם בן יהואש( בימי ירבעם השני .א

ר  ד יָם ָהֲעָרָבה ִכְדבַּ ת ְגבּול יְִשָרֵאל ִמְלבֹוא ֲחָמת עַּ ְבדֹו  ה'הּוא ֵהִשיב אֶׂ ר ְביַּד עַּ ר ִדבֶׂ ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ֲאשֶׂ

ס עָ  פֶׂ ס ָעצּור וְאֶׂ פֶׂ ֹּד וְאֶׂ ה ְמא ֹּרֶׂ ת ֳענִי יְִשָרֵאל מ ר. ִכי ָרָאה ה' אֶׂ ֵחפֶׂ ר ִמגַּת הַּ נִָביא ֲאשֶׂ י הַּ ן ֲאִמתַּ זּוב יֹונָה בֶׂ

ת ֵשם יְִשָרֵאל ִמתַּ  ר ה' ִלְמחֹות אֶׂ ֵֹּזר ְליְִשָרֵאל. וְֹלא ִדבֶׂ ן יֹוָאש. וְֵאין ע ָשָמיִם וַּיֹוִשיֵעם ְביַּד יָָרְבָעם בֶׂ ת הַּ חַּ

ת ֲחָמת ִליהּו ק וְאֶׂ שֶׂ מֶׂ ת דַּ ר ֵהִשיב אֶׂ ר נְִלָחם וֲַּאשֶׂ ר ָעָשה ּוְגבּוָרתֹו ֲאשֶׂ ר ִדְבֵרי יָָרְבָעם וְָכל ֲאשֶׂ ָדה וְיֶׂתֶׂ

יִָמים  ר ִדְבֵרי הַּ ל ֵספֶׂ ְלֵכי יְִשָרֵאלְביְִשָרֵאל ֲהֹלא ֵהם ְכתּוִבים עַּ  כח(-)מלכים ב יד, כד ְלמַּ

 

 על הפלישתיםב. 

יֹום הַּ וַּ  ִמְלָחָמה ְביְִשָרֵאל וַּיְַּרֵעם ה' ְבקֹול ָגדֹול בַּ ה ָהעֹוָלה ּוְפִלְשִתים נְִגשּו לַּ ֲעלֶׂ ל יְִהי ְשמּוֵאל מַּ הּוא עַּ

ד ְפִלְשִתים וַּיְֻהֵמם וַּיִנְָגפּו ִלְפנֵי יְִשָרֵאל. וַּיֵ  ת ְפִלְשִתים וַּיַּכּום עַּ ִמְצָפה וַּיְִרְדפּו אֶׂ ְצאּו ַאנְֵשי יְִשָרֵאל ִמן הַּ

ן בֶׂ ת ְשָמּה אֶׂ ֵשן וַּיְִקָרא אֶׂ ִמְצָפה ּוֵבין הַּ ם ֵבין הַּ ת וַּיָשֶׂ ן ַאחַּ בֶׂ ח ְשמּוֵאל אֶׂ ת ְלֵבית ָכר. וַּיִקַּ חַּ ר  ִמתַּ ֹּאמַּ ָהָעזֶׂר וַּי

ד ֵהנָה ֲעָזָרנּו  ֹּל יְֵמי עַּ ְפִלְשִתים כ ְפִלְשִתים וְֹלא יְָספּו עֹוד ָלבֹוא ִבְגבּול יְִשָרֵאל וְַּתִהי יַּד ה' בַּ ה'. וַּיִָכנְעּו הַּ

 יג(-ְשמּוֵאל )שמואל א ז, י
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 השפעות זרות .6

 הכתוב אוסר על נישואין לבני דת אחרת מחשש להשפעות זרות שיובילו לעזיבת המסורת. 

 נשא נשים נוכריות רבות, והן השפיעו עליו לבנות מקדשים עבור אלוהיהן.המלך שלמה 

 .נבנתה במהשעבורו מהאלילים  אחד ציינו שם של .א

 מאיזו ארץ הגיעה ִאמו של היורש של שלמה?  .ב

 

 תשובות:

 

ֶֹּרת  .א ְשת ֹּם )צידונים(עַּ ֶֹּלְך/ , ִמְלכ )גם ציון שמות )מואב(. מֹוש כְ  )עמונים / בני עמון(, מ

  .נכונה(תשובה תקבל כים שאליו הם משתייכים עהאלילים ללא ציון ה

ֹּת חִ  ֹּת ֵצְדנִי ִֹּמי ֳמנִיֹות ֲאד ֹּה מֹוֲאִביֹות עַּ ְרע ת בַּת פַּ בֹות וְאֶׂ ב נִָשים נְָכִריֹות רַּ ֹּה ָאהַּ ְך ְשֹלמ לֶׂ מֶׂ ֹּת. ִמן וְהַּ ִתי

ְבכֶׂם ַא ת ְלבַּ ֹּאּו ָבכֶׂם ָאֵכן יַּּטּו אֶׂ ם וְֵהם ֹלא יָב ֹּאּו ָבהֶׂ ל ְבנֵי יְִשָרֵאל ֹלא ָתב ר ה' אֶׂ ר ָאמַּ גֹויִם ֲאשֶׂ ֲחֵרי הַּ

ְגִשים ְשֹלש ֵמאֹות וַּיַּּטּו ע ֵמאֹות ּוִפלַּ ֹּה ְלַאֲהָבה. וַּיְִהי לֹו נִָשים ָשרֹות ְשבַּ ק ְשֹלמ ם ָדבַּ ם ָבהֶׂ ת  ֱאֹלֵהיהֶׂ נָָשיו אֶׂ

ת ְלָבבֹו ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וְֹלא ָהיָה ְלָבבֹו ֹּה נָָשיו ִהּטּו אֶׂ ָשֵלם ִעם ה' ֱאֹלָהיו  ִלבֹו. וַּיְִהי ְלֵעת ִזְקנַּת ְשֹלמ

ֹּנִים. וַּיַּעַּ  מ ֹּם ִשֻקץ עַּ ֹּנִים וְַאֲחֵרי ִמְלכ ת ֱאֹלֵהי ִצד ֹּרֶׂ ְשת ֹּה ַאֲחֵרי עַּ ְך ְשֹלמ ב ָדוִיד ָאִביו. וַּיֵלֶׂ ע ִכְלבַּ ֹּה ָהרַּ ש ְשֹלמ

ֹּה ָבָמה ִלְכמֹו ל ְפנֵי ְבֵעינֵי ה' וְֹלא ִמֵלא ַאֲחֵרי ה' ְכָדוִד ָאִביו. ָאז יְִבנֶׂה ְשֹלמ ר עַּ ש ִשֻקץ מֹוָאב ָבָהר ֲאשֶׂ

ן יְרּוָשלָ ִ ְקִטירֹות ּוְמזְַּבחֹות ֵלאֹלֵהיהֶׂ נְָכִריֹות מַּ מֹון. וְֵכן ָעָשה ְלָכל נָָשיו הַּ ְך ִשֻקץ ְבנֵי עַּ ֹּלֶׂ  ם ּוְלמ

 י(-)מלכים א יא, א

 

 (.)האישה היא נעמה העמונית, ובנם המלך הוא רחבעםמעמון / מבני עמון.  .ב

ְשֵרה ָשנָה ָמלַּ  ע עֶׂ ְבָעם ְבָמְלכֹו ּוֲשבַּ ת ָשנָה ְרחַּ ן ַאְרָבִעים וְַאחַּ ְך ִביהּוָדה בֶׂ ֹּה ָמלַּ ן ְשֹלמ ְבָעם בֶׂ ְך ּוְרחַּ

ֹּנִיתִבירּוָשלַּ ִ מ ֹּל ִשְבֵטי יְִשָרֵאל וְֵשם ִאמֹו נֲַּעָמה ָהעַּ ת ְשמֹו ָשם ִמכ ר ה' ָלשּום אֶׂ ר ָבחַּ )מלכים א  ם ָהִעיר ֲאשֶׂ

 יד, כא(
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 אחריות האדם בחינוך ילדיו .7

 נאמר שהוא לא פעל בצורה מספקת כדי למנוע מבניו לעשות רע: בכיר אדם ששימש בתפקידעל  .א

ֲעו ֹּ"...  ם ָבנָיו וְֹלא ִכָהה ָבםבַּ ְלִלים ָלהֶׂ ע ִכי ְמקַּ ר יָדַּ לפי דברי ה' לאדם זה, מה יעלה בגורלם ". ן ֲאשֶׂ

 של הבנים?

 מי האיש? וְֹלא ָהְלכּו ָבנָיו בדרכו ]ִבְדָרָכיו[".נאמר "אדם אחר על  .ב

 

 תשובות: 

 

האדם הוא עלי הכהן, ) לא ימשיכו את שושלת אביהם.א. שניהם ימותו ביום אחד / הם  .א

 . ובניו הם חפני ופינחס(

ר ה' ֲהנְִגֹלה  ֹּה ָאמַּ ר ֵאָליו כ ֹּאמֶׂ ל ֵעִלי וַּי ֹּא ִאיש ֱאֹלִהים אֶׂ יִם ְלֵבית וַּיָב ל ֵבית ָאִביָך ִבְהיֹוָתם ְבִמְצרַּ נְִגֵליִתי אֶׂ

ת ָלֵשאת ֵאפֹוד ְלפָ  ֹּרֶׂ ְקִטיר ְקט ל ִמְזְבִחי ְלהַּ ֲעלֹות עַּ ֵֹּהן לַּ ֹּתֹו ִמָכל ִשְבֵטי יְִשָרֵאל ִלי ְלכ ֹּר א ֹּה. ּוָבח ְרע נָי פַּ

ת ָכל ִאֵשי ְבנֵי יְִשָרֵאל. ָלמָ  ְתנָה ְלֵבית ָאִביָך אֶׂ ת וָאֶׂ ֵבד אֶׂ ר ִצּוִיִתי ָמעֹון וְַּתכַּ ה ִתְבֲעטּו ְבזְִבִחי ּוְבִמנְָחִתי ֲאשֶׂ

רְ  ִמי. ָלֵכן נְֻאם ה' ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ָאמֹור ָאמַּ ת יְִשָרֵאל ְלעַּ ְבִריֲאכֶׂם ֵמֵראִשית ָכל ִמנְחַּ נִי ְלהַּ ִתי ֵביְתָך ָבנֶׂיָך ִממֶׂ

ְלכּו ְלָפנַּי עַּ  ֹּזַּי יֵָקלּו. ִהנֵה יִָמים ָבִאים ּוֵבית ָאִביָך יְִתהַּ ֵבד ּוב י ֲאכַּ ְבדַּ ָתה נְֻאם ה' ָחִליָלה ִלי ִכי ְמכַּ ד עֹוָלם וְעַּ

ר יֵיִטיב ֹּל ֲאשֶׂ ְטָת צַּר ָמעֹון ְבכ ָך. וְִהבַּ ֹּעַּ ֵבית ָאִביָך ִמְהיֹות ָזֵקן ְבֵביתֶׂ ת ְזר ֲֹּעָך וְאֶׂ ת ְזר ְעִתי אֶׂ ת יְִשָרֵאל  וְָגדַּ אֶׂ

ת נְַּפשֶׂ וְֹלא יִהְ  ֲאִדיב אֶׂ ת ֵעינֶׂיָך וְלַּ יִָמים. וְִאיש ֹלא ַאְכִרית ְלָך ֵמִעם ִמְזְבִחי ְלכַּלֹות אֶׂ ָך יֶׂה ָזֵקן ְבֵביְתָך ָכל הַּ

ל ָחְפנִי ּוִפינְָחס ְביֹו ל ְשנֵי ָבנֶׂיָך אֶׂ ֹּא אֶׂ ר יָב ְרִבית ֵביְתָך יָמּותּו ֲאנִָשים. וְזֶׂה ְלָך ָהאֹות ֲאשֶׂ ָחד יָמּותּו ם וְָכל מַּ אֶׂ

לֵ  יִת נֱֶׂאָמן וְִהְתהַּ ה ּוָבנִיִתי לֹו בַּ ר ִבְלָבִבי ּוְבנְַּפִשי יֲַּעשֶׂ ֵֹּהן נֱֶׂאָמן כֲַּאשֶׂ ִֹּתי ִלי כ ם. וֲַּהִקימ ְך ִלְפנֵי ְמִשיִחי ָכל ְשנֵיהֶׂ

ֲחו ֹּ נֹוָתר ְבֵביְתָך יָבֹוא ְלִהְשתַּ יִָמים. וְָהיָה ָכל הַּ ת כֶׂסֶׂ הַּ ֲאגֹורַּ ת ת לֹו לַּ ל ַאחַּ ר ְסָפֵחנִי נָא אֶׂ ם וְָאמַּ ף וְִככַּר ָלחֶׂ

ם )שמואל א ב, כז ת ָלחֶׂ ֹּל פַּ ֱאכ ְכֻהנֹות לֶׂ  לו(-הַּ

 

 .(בניו הם יואל ואביה) .הוא שמואל אישהב. 

ְבכֹור יֹו ם ְבנֹו הַּ ְֹּפִטים ְליְִשָרֵאל. וַּיְִהי שֶׂ ת ָבנָיו ש ם אֶׂ ר ָזֵקן ְשמּוֵאל וַּיָשֶׂ ֵאל וְֵשם ִמְשנֵהּו ֲאִביָה וַּיְִהי כֲַּאשֶׂ

ד וַּיַּּטּו מִ  ֹּחַּ ָבצַּע וַּיְִקחּו ש ע. וְֹלא ָהְלכּו ָבנָיו בדרכו ]ִבְדָרָכיו[ וַּיִּטּו ַאֲחֵרי הַּ ְֹּפִטים ִבְבֵאר ָשבַּ ְבצּו ש ְשָפט. וַּיְִתקַּ

ֹּאְמרּו ֵאלָ  ל ְשמּוֵאל ָהָרָמָתה. וַּי ֹּאּו אֶׂ ֹּל ִזְקנֵי יְִשָרֵאל וַּיָב ָתה כ יָך עַּ נְָת ּוָבנֶׂיָך ֹלא ָהְלכּו ִבְדָרכֶׂ ָתה זָקַּ יו ִהנֵה אַּ

גֹויִם )שמואל א ח, א ְך ְלָשְפֵטנּו ְכָכל הַּ לֶׂ  ה(-ִשיָמה ָלנּו מֶׂ
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 איסוריםהפרת  .8

ת "לאדם אחד, שהפר את הִמגבלות שהוטלו עליו, נאמר:  .א ת ה' וְאֶׂ ְרָת ֵאת ְשֻבעַּ דּועַּ ֹלא ָשמַּ ּומַּ

יָך ר ִצּוִיִתי ָעלֶׂ ִמְצוָה ֲאשֶׂ  ". מהי השבועה שהוא הפר?  הַּ

ן ִכי ָמִריָת ִפי ה' " –אדם אחר ננזף על כך שהוא ִהמרה את פי ה'  .ב ְרתָ יַּעַּ ת וְֹלא ָשמַּ ר  אֶׂ ִמְצוָה ֲאשֶׂ הַּ

יָך ה'ִצּוְָך   ". מה היה הציווי של ה' שהוא ִהמרה?ֱאֹלהֶׂ

 

 תשובות:

 

)האיש הוא שמעי בן  .יתקבל גם: שלא יעבור את נחל קדרוןושלים. השבועה היא שלא יצא מיר .א

 .גרא(

יִת ִבירּוָשלַּ ִ ר לֹו ְבנֵה ְלָך בַּ ֹּאמֶׂ ְך וַּיְִקָרא ְלִשְמִעי וַּי לֶׂ מֶׂ ח הַּ ְבָת ָשם וְֹלא ֵתֵצא ִמָשם ָאנֶׂה וָָאנָה. וַּיְִשלַּ ם וְיָשַּ

ֹּאשֶׂ  ע ִכי מֹות ָתמּות ָדְמָך יְִהיֶׂה ְבר ֹּעַּ ֵתדַּ ל ִקְדרֹון יָד ת נַּחַּ ְרָת אֶׂ ְך וְָהיָה ְביֹום ֵצאְתָך וְָעבַּ לֶׂ מֶׂ ר ִשְמִעי לַּ ֹּאמֶׂ ָך. וַּי

ב ִשְמִעי ִבירּוָשלַּ ִ ָך וַּיֵשֶׂ ְבדֶׂ ה עַּ ְך ֵכן יֲַּעשֶׂ לֶׂ מֶׂ ֹּנִי הַּ ר ֲאד ר ִדבֶׂ ָדָבר כֲַּאשֶׂ ִבים טֹוב הַּ  ם יִָמים רַּ

 (לז-)מלכים א ב, לו

 

. )גם תשובה חלקית תיחשב כנכונה(. )האיש ב. לא לאכול במקום ההוא לחם ולא לשתות שם מים

 לא לשוב בדרך שבה הוא הלך. :יתקבל גםהוא איש האלוהים אשר בא מיהודה, בימי ירבעם(. 

ר ִאיש ָהֱאֹלהִ  ֹּאמֶׂ ָתת. וַּי ְתנָה ְלָך מַּ יְָתה ּוְסָעָדה וְאֶׂ בַּ ָֹּאה ִאִתי הַּ ל ִאיש ָהֱאֹלִהים ב ְך אֶׂ לֶׂ מֶׂ ֵבר הַּ ל וַּיְדַּ ים אֶׂ

מֶׂ  זֶׂה. ִכי ֵכןהַּ ָמקֹום הַּ יִם בַּ ה מַּ ְשתֶׂ ם וְֹלא אֶׂ חֶׂ ל לֶׂ ֹּכַּ ֹּא ִעָמְך וְֹלא א ָך ֹלא ָאב ת ֲחִצי ֵביתֶׂ ן ִלי אֶׂ ְך ִאם ִתתֶׂ ִצּוָה  לֶׂ

ר ָהָלְכתָ  ְך ֲאשֶׂ רֶׂ דֶׂ ה ָמיִם וְֹלא ָתשּוב בַּ ם וְֹלא ִתְשתֶׂ חֶׂ ֹּאכַּל לֶׂ ֹּר ֹלא ת ר ה' ֵלאמ ִֹּתי ִבְדבַּ ְך ְבדֶׂ א ְך ַאֵחר . וַּיֵלֶׂ רֶׂ

ר לֹו  פֶׂ ֵֹּשב ְבֵבית ֵאל וַּיָבֹוא ְבנֹו וַּיְסַּ ָחד ָזֵקן י ל ֵבית ֵאל. וְנִָביא אֶׂ ר ָבא ָבּה אֶׂ ְך ֲאשֶׂ רֶׂ דֶׂ ת ָכל וְֹלא ָשב בַּ אֶׂ

ַּיְ  ְך ו לֶׂ מֶׂ ל הַּ ר אֶׂ ר ִדבֶׂ ְדָבִרים ֲאשֶׂ ת הַּ יֹום ְבֵבית ֵאל אֶׂ ר ָעָשה ִאיש ָהֱאֹלִהים הַּ ה ֲאשֶׂ ֲעשֶׂ מַּ ם. הַּ ֲאִביהֶׂ ְפרּום לַּ סַּ

ר בָ  ְך ִאיש ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׂ ר ָהלַּ ְך ֲאשֶׂ רֶׂ דֶׂ ת הַּ ְך ָהָלְך וַּיְִראּו ָבנָיו אֶׂ רֶׂ דֶׂ ם ֵאי זֶׂה הַּ ם ֲאִביהֶׂ ֵבר ֲאֵלהֶׂ א ִמיהּוָדה. וַּיְדַּ

ֲחמֹור וַּיְִרכַּב ָעָליו. וַּ  ֲחמֹור וַּיְַּחְבשּו לֹו הַּ ל ָבנָיו ִחְבשּו ִלי הַּ ר אֶׂ ֹּאמֶׂ ֵֹּשב וַּי ְך ַאֲחֵרי ִאיש ָהֱאֹלִהים וַּיְִמָצֵאהּו י יֵלֶׂ

ר ֵאָליו ֵלְך ִאתִ  ֹּאמֶׂ ר ָאנִי. וַּי ֹּאמֶׂ ר ָבאָת ִמיהּוָדה וַּי ָתה ִאיש ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׂ אַּ ר ֵאָליו הַּ ֹּאמֶׂ ת ָהֵאָלה וַּי חַּ י תַּ

ר ֹלא אּוכַּל ָלשּוב ִאָתְך וְָלבֹוא אִ  ֹּאמֶׂ ם. וַּי ֹּל ָלחֶׂ ָביְָתה וֱֶׂאכ ָמקֹום הַּ יִם בַּ ה ִאְתָך מַּ ְשתֶׂ ם וְֹלא אֶׂ חֶׂ ֹּכַּל לֶׂ ָתְך וְֹלא א

כְ  ר ָהלַּ ְך ֲאשֶׂ רֶׂ דֶׂ כֶׂת בַּ ה ָשם ָמיִם ֹלא ָתשּוב ָללֶׂ ם וְֹלא ִתְשתֶׂ חֶׂ ֹּאכַּל לֶׂ ר ה' ֹלא ת י ִבְדבַּ זֶׂה. ִכי ָדָבר ֵאלַּ ָת ָבּה. הַּ

ְלָאְך דִ  ר לֹו גַּם ֲאנִי נִָביא ָכמֹוָך ּומַּ ֹּאמֶׂ ם וְיְֵשְת וַּי חֶׂ ֹּאכַּל לֶׂ ָך וְי ל ֵביתֶׂ ֹּר ֲהִשֵבהּו ִאְתָך אֶׂ ר ה' ֵלאמ י ִבְדבַּ ר ֵאלַּ בֶׂ

ֻשְלָחן וַּיְהִ  ל הַּ ְֹּשִבים אֶׂ ם ְבֵביתֹו וַּיְֵשְת ָמיִם. וַּיְִהי ֵהם י חֶׂ ֹּאכַּל לֶׂ נִָביא ָמיִם ִכֵחש לֹו. וַּיָָשב ִאתֹו וַּי ל הַּ ר ה' אֶׂ י ְדבַּ

ר ֱהִשיבֹו ן ִכי ָמִריָת ִפי ה' וְֹלא ֲאשֶׂ ר ה' יַּעַּ ֹּה ָאמַּ ֹּר כ ר ָבא ִמיהּוָדה ֵלאמ ל ִאיש ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׂ . וַּיְִקָרא אֶׂ

ר  ר ִדבֶׂ ָמקֹום ֲאשֶׂ יִם בַּ ם וֵַּתְשְת מַּ חֶׂ ֹּאכַּל לֶׂ יָך. וַָּתָשב וַּת ר ִצּוְָך ה' ֱאֹלהֶׂ ִמְצוָה ֲאשֶׂ ת הַּ ְרָת אֶׂ יָך ַאל ָשמַּ ֵאלֶׂ

ל לֶׂ  ֹּאכַּ יָך )מלכים א יג, ת ֹּתֶׂ ר ֲאב בֶׂ ל קֶׂ ם וְַאל ֵתְשְת ָמיִם ֹלא ָתבֹוא נְִבָלְתָך אֶׂ  כב(-זחֶׂ
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 סרטון בנושא: עונשים

 

 דורית-אחריות שלטונית בין .9

 לעתים מעשים בדור אחד משפיעים על הדורות הבאים. 

שנים בימי המלך שמלך אחריו. מה  נענשו ישראל ברעב שנמשך שלוש ,על מעשה של מלך אחד .א

 היה המעשה?

 ?"ִכי ָקָרא ה' ָלָרָעב: "בימי איזה מלך היה רעב שנמשך שבע שנים .ב

 

 תשובות:

 

 . )הרעב היה בימי דוד המלך(.הוא )שאול המלך( הרג את הגבעונים .א

ר  ֹּאמֶׂ ת ְפנֵי ה' וַּי ֵקש ָדוִד אֶׂ ל ֵבית  ה'וַּיְִהי ָרָעב ִביֵמי ָדוִד ָשֹלש ָשנִים ָשנָה ַאֲחֵרי ָשנָה וַּיְבַּ ל ָשאּול וְאֶׂ אֶׂ

ֹּנִים ֹלא ִגְבע ם וְהַּ ר ֲאֵליהֶׂ ֹּאמֶׂ ֹּנִים וַּי ִגְבע ְך לַּ לֶׂ מֶׂ ֹּנִים. וַּיְִקָרא הַּ ִגְבע ת הַּ ר ֵהִמית אֶׂ ל ֲאשֶׂ ָדִמים עַּ ִמְבנֵי יְִשָרֵאל  הַּ

ֹּאתֹו ִלְבנֵי יִ  נ ָֹּתם ְבקַּ כ ֵקש ָשאּול ְלהַּ ם וַּיְבַּ ִֹּרי ּוְבנֵי יְִשָרֵאל נְִשְבעּו ָלהֶׂ ר ָהֱאמ  ְשָרֵאל וִיהּוָדהֵהָמה ִכי ִאם ִמיֶׂתֶׂ

 ב(-)שמואל א כא, א

 

 יהורם מלך ישראל.בימי  .ב

ֱחיָה  ר הֶׂ ל ָהִאָשה ֲאשֶׂ ר אֶׂ ר ָתגּוִרי ִכי וֱֶׂאִליָשע ִדבֶׂ ֲאשֶׂ ְת[ ּוֵביֵתְך וְגּוִרי בַּ ֹּר קּוִמי ּוְלִכי אתי ]אַּ ת ְבנָּה ֵלאמ אֶׂ

ע ָשנִים )מלכים ב ח, א( בַּ ץ שֶׂ ל ָהָארֶׂ  ָקָרא ה' ָלָרָעב וְגַּם ָבא אֶׂ
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 עונש כאמצעי חינוכי .11

 לחנך את הנענשים.שנועד  בסיפורים רבים בתנ"ך עונש הוא אמצעי 

ֲעֹותו :קשר קרוב לאדם מסויםה', בדבריו לנביא, מתאר  .א ר ְבהַּ ְחִתיו ְבֵשבֶׂט ֲאנִָשים ּוְבנְִגֵעי  "ֲאשֶׂ ֹּכַּ וְה

 מיהו האדם שעליו מדובר?ְבנֵי ָאָדם". 

ָשָמיִם""על עיר אחת, שתושביה ספגו מכה קשה מאת ה', נאמר  .ב ת ָהִעיר הַּ וְעַּ ל שַּ עַּ . על איזו עיר וַּתַּ

 ? מדובר

 

 תשובות:

 

 .יתקבל גם: שלמהמדובר בצאצאו של דוד.  .א

תָ  אַּ ר ה' הַּ ֹּה ָאמַּ ל ָדוִד כ ְבִדי אֶׂ ל עַּ ְרָת אֶׂ ֹּר. ֵלְך וְָאמַּ ל נָָתן ֵלאמ ר ה' אֶׂ הּוא וַּיְִהי ְדבַּ יְָלה הַּ לַּ ה ִתְבנֶׂה ִלי וַּיְִהי בַּ

ת  ְבָת אֶׂ יָך וְָשכַּ יִת ְלִשְבִתי ... ִכי יְִמְלאּו יָמֶׂ ִֹּתי בַּ יָך וֲַּהִכינ ר יֵֵצא ִמֵמעֶׂ יָך ֲאשֶׂ ת זְַּרֲעָך ַאֲחרֶׂ ִֹּתי אֶׂ יָך וֲַּהִקימ ֹּתֶׂ ֲאב

ְהיֶׂה לֹו ְלָאב וְה ד עֹוָלם. ֲאנִי אֶׂ ְכתֹו עַּ ְמלַּ ת ִכֵסא מַּ ֹּנַּנְִתי אֶׂ יִת ִלְשִמי וְכ ְכתֹו. הּוא יְִבנֶׂה בַּ ְמלַּ ת מַּ ּוא יְִהיֶׂה ִלי אֶׂ

ֲעו ֹּ ר ְבהַּ ֹּ ְלֵבן ֲאשֶׂ ִֹּתי ֵמִעם תֹו וְה ר ֲהִסר נּו כֲַּאשֶׂ ְסִדי ֹלא יָסּור ִממֶׂ ט ֲאנִָשים ּוְבנְִגֵעי ְבנֵי ָאָדם. וְחַּ ְחִתיו ְבֵשבֶׂ כַּ

ד ע ד עֹוָלם ְלָפנֶׂיָך ִכְסֲאָך יְִהיֶׂה נָכֹון עַּ ְכְתָך עַּ ְמלַּ ן ֵביְתָך ּומַּ ִֹּתי ִמְלָפנֶׂיָך. וְנְֶׂאמַּ ר ֲהִסר ֹּל ָשאּול ֲאשֶׂ ֹוָלם. ְככ

דְ  ל ָדוִדהַּ ר נָָתן אֶׂ זֶׂה ֵכן ִדבֶׂ ִחָזיֹון הַּ ֹּל הַּ ה ּוְככ  יז(-)שמואל ב ז, ד ָבִרים ָהֵאלֶׂ

 

 עקרון. .ב

ֹּר ֵהסַּ  ֹּנִים ֵלאמ ְקר ְקרֹון וַּיְִזֲעקּו ָהעֶׂ ְקרֹון וַּיְִהי ְכבֹוא ֲארֹון ָהֱאֹלִהים עֶׂ ת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים עֶׂ ְלחּו אֶׂ ת וַּיְשַּ י אֶׂ בּו ֵאלַּ

ת ֲארֹוֲארֹון ֱאֹלֵהי  ְלחּו אֶׂ ֹּאְמרּו שַּ ְרנֵי ְפִלְשִתים וַּי ת ָכל סַּ ִמי. וַּיְִשְלחּו וַּיַַּאְספּו אֶׂ ת עַּ ֲהִמיֵתנִי וְאֶׂ ן יְִשָרֵאל לַּ

 ֹּ ת ָמוֶׂת ְבָכל ָהִעיר ָכְבָדה ְמא ִמי ִכי ָהיְָתה ְמהּומַּ ת עַּ ִֹּתי וְאֶׂ ֹּמֹו וְֹלא יִָמית א ֹּב ִלְמק ד ד יַּ ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל וְיָש

ָשָמיִם )שמואל א ה, ת ָהִעיר הַּ וְעַּ ל שַּ עַּ ִֹּרים[ וַּתַּ ְּטח ר ֹלא ֵמתּו ֻהכּו בעפלים ]בַּ  ָהֱאֹלִהים ָשם. וְָהֲאנִָשים ֲאשֶׂ

 יב(-י
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 אחריות קולקטיבית  .11

באירוע מסוים הביעה קבוצת אנשים חשש מפני עונש קולקטיבי, בדומה לעונש שנענשו ישראל בזמן 

ת יְִשָרֵאל ָהיָה ָקצֶׂף"."ֲהלֹוא יהושע:  ל ָכל ֲעדַּ ם וְעַּ ֵחרֶׂ ל בַּ עַּ ל מַּ ח ָמעַּ ן זֶׂרַּ  ָעָכן בֶׂ

 מה היה המעשה שעורר את החשש הזה? .א

הנוסף שהם  מקרה נוסף שבו נענש עם ישראל. מהו המקרה בדבריה ההזכיר קבוצת האנשים .ב

 ?הזכירו

 

 תשובות:

 

 )החשש של עם ישראל היה שהם מתכוונים למרוד בה'(. .גלילות הירדןבבנו מזבח הם  .א

 

ספר במדבר,  –)שבו עם ישראל זנה אחרי בנות מואב ונצמד לבעל פעור  חטא בעל פעוראת  .ב

 פרק כה(.

ר בְ  ה ֵמֵאת ְבנֵי יְִשָרֵאל ִמִשֹלה ֲאשֶׂ ְמנַּשֶׂ ל וַּיָֻשבּו וַּיְֵלכּו ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד וֲַּחִצי ֵשבֶׂט הַּ כֶׂת אֶׂ ן ָללֶׂ ץ ְכנָעַּ רֶׂ אֶׂ

יְַּרֵדן אֲ  ל ְגִלילֹות הַּ ֹּאּו אֶׂ ה. וַּיָב ֹּשֶׂ ל ִפי ה' ְביַּד מ ֹּאֲחזּו ָבּה עַּ ר נ ץ ֲאֻחָזָתם ֲאשֶׂ רֶׂ ל אֶׂ ִגְלָעד אֶׂ ץ הַּ רֶׂ ץ אֶׂ רֶׂ ר ְבאֶׂ שֶׂ

ה ָשם ִמזְֵבחַּ  ְמנַּשֶׂ ט הַּ ן וַּיְִבנּו ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד וֲַּחִצי ֵשבֶׂ ה. וַּיְִשְמעּו ְבנֵי  ְכנָעַּ ְראֶׂ יְַּרֵדן ִמְזֵבחַּ ָגדֹול ְלמַּ ל הַּ עַּ

ן ץ ְכנַּעַּ רֶׂ ל מּול אֶׂ ִמְזֵבחַּ אֶׂ ת הַּ ה אֶׂ ְמנַּשֶׂ ֹּר ִהנֵה ָבנּו ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד וֲַּחִצי ֵשבֶׂט הַּ ל ְגִלילֹות  יְִשָרֵאל ֵלאמ אֶׂ

ר ְבנֵי יְִשָרֵאל. וַּיִשְ  ל ֵעבֶׂ יְַּרֵדן אֶׂ ָצָבא. הַּ ם לַּ ֲעלֹות ֲעֵליהֶׂ ת ְבנֵי יְִשָרֵאל ִשֹלה לַּ  ְמעּו ְבנֵי יְִשָרֵאל וַּיִָקֲהלּו ָכל ֲעדַּ

ת פִ  ִגְלָעד אֶׂ ץ הַּ רֶׂ ל אֶׂ ה אֶׂ ל ֲחִצי ֵשבֶׂט ְמנַּשֶׂ ל ְבנֵי ָגד וְאֶׂ ל ְבנֵי ְראּוֵבן וְאֶׂ ְלָעָזר וַּיְִשְלחּו ְבנֵי יְִשָרֵאל אֶׂ ן אֶׂ ינְָחס בֶׂ

 ֹּ כ ֹּאש ֵבית ֲאבֹוָתםהַּ ּטֹות יְִשָרֵאל וְִאיש ר ֹּל מַּ ָחד ְלֵבית ָאב ְלכ ָחד נִָשיא אֶׂ  ֵהן. וֲַּעָשָרה נְִשִאים ִעמֹו נִָשיא אֶׂ

ִגְלעָ  ץ הַּ רֶׂ ל אֶׂ ה אֶׂ ל ֲחִצי ֵשבֶׂט ְמנַּשֶׂ ל ְבנֵי ָגד וְאֶׂ ל ְבנֵי ְראּוֵבן וְאֶׂ ֹּאּו אֶׂ ַּיְ ֵהָמה ְלַאְלֵפי יְִשָרֵאל. וַּיָב ְברּו ִאָתם ד ו דַּ

יֹום ֵמַאֲחֵרי ה'  ם ֵבאֹלֵהי יְִשָרֵאל ָלשּוב הַּ ְלתֶׂ ר ְמעַּ זֶׂה ֲאשֶׂ ל הַּ עַּ מַּ ת ה' ָמה הַּ ֹּל ֲעדַּ ֹּה ָאְמרּו כ ֹּר. כ ֵלאמ

ת ֲעו ֹּ ט ָלנּו אֶׂ ְמעַּ יֹום בַּה'. הַּ ְרנּו מִ ִבְבנֹוְתכֶׂם ָלכֶׂם ִמְזֵבחַּ ִלְמָרְדכֶׂם הַּ הַּ ר ֹלא ִהּטַּ זֶׂה ן ְפעֹור ֲאשֶׂ יֹום הַּ ד הַּ נּו עַּ מֶׂ

ל כָ  ה' ּוָמָחר אֶׂ יֹום בַּ ם ִתְמְרדּו הַּ תֶׂ יֹום ֵמַאֲחֵרי ה' וְָהיָה אַּ ם ָתֻשבּו הַּ תֶׂ ת ה'. וְאַּ ֲעדַּ נֶׂגֶׂף בַּ ת וַּיְִהי הַּ ל ֲעדַּ

ץ ֲאֻחזַּת ה' אֲ  רֶׂ ל אֶׂ ְתכֶׂם ִעְברּו ָלכֶׂם אֶׂ ץ ֲאֻחזַּ רֶׂ ְך ִאם ְטֵמָאה אֶׂ ֹּף. וְאַּ ן ָשם ִמְשכַּן ה' יְִשָרֵאל יְִקצ ר ָשכַּ שֶׂ

ח ה'  ְלֲעֵדי ִמזְבַּ ְֹּתכֶׂם ָלכֶׂם ִמְזֵבחַּ ִמבַּ ֹּדּו ִבְבנ ל ִתְמר ָֹּתנּו אֶׂ ֹּדּו וְא ה' ַאל ִתְמר ֱאֹלֵהינּו. ֲהלֹוא וְֵהָאֲחזּו ְבתֹוֵכנּו ּובַּ

ת יְִשָרֵאל ָהיָה ָקצֶׂף וְהּו ל ָכל ֲעדַּ ם וְעַּ ֵחרֶׂ ל בַּ עַּ ל מַּ ח ָמעַּ ן זֶׂרַּ ֲעו ָֹּעָכן בֶׂ ָחד ֹלא ָגוַּע בַּ  נֹו. א ִאיש אֶׂ

ת ָראֵשי ַאְלֵפי יְִשָרֵאל. ֵאל ֱאֹלִהים ה ְברּו אֶׂ ה וַּיְדַּ ְמנַּשֶׂ ט הַּ ' ֵאל ֱאֹלִהים ה' וַּיֲַּענּו ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד וֲַּחִצי ֵשבֶׂ

ה' ַאל  ל בַּ עַּ ד וְִאם ְבמַּ רֶׂ ֵֹּדעַּ וְיְִשָרֵאל הּוא יֵָדע ִאם ְבמֶׂ זֶׂה. ִלְבנֹות ָלנּו ִמְזֵבחַּ ָלשּוב הּוא י יֹום הַּ תֹוִשיֵענּו הַּ

ֵקש. וְִאם ֹלא מִ  ֲעשֹות ָעָליו זְִבֵחי ְשָלִמים ה' הּוא יְבַּ ֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ּוִמנְָחה וְִאם לַּ ְדָאָגה ֵמַאֲחֵרי ה' וְִאם ְלהַּ

ֹּאְמרּו ְבנֵיכֶׂם ֹּר ָמָחר י ֹּאת ֵלאמ ת ז ן ה'  ִמָדָבר ָעִשינּו אֶׂ ה' ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל. ּוְגבּול נָתַּ ה ָלכֶׂם וְלַּ ֹּר מַּ ְלָבנֵינּו ֵלאמ

ת ָבנֵינּו ה' וְִהְשִביתּו ְבנֵיכֶׂם אֶׂ ק בַּ יְַּרֵדן ֵאין ָלכֶׂם ֵחלֶׂ ת הַּ ת ֵבינֵנּו ּוֵבינֵיכֶׂם ְבנֵי ְראּוֵבן ּוְבנֵי ָגד אֶׂ ֹּא אֶׂ  ְלִבְלִתי יְר

ה נָא ָלנּו ר נֲַּעשֶׂ ֹּאמֶׂ ֹּרֹוֵתינּו  ה'. וַּנ ח. ִכי ֵעד הּוא ֵבינֵינּו ּוֵבינֵיכֶׂם ּוֵבין ד ִמְזֵבחַּ ֹלא ְלעֹוָלה וְֹלא ְלָזבַּ ת הַּ ִלְבנֹות אֶׂ

ֹּאְמרּו ְבנֵיכֶׂם ָמָחר ְלָבנֵ  ֹּלֹוֵתינּו ּוִבְזָבֵחינּו ּוִבְשָלֵמינּו וְֹלא י ת ה' ְלָפנָיו ְבע ֹּדַּ ת ֲעב ֹּד אֶׂ ֲעב ינּו ֵאין ָלכֶׂם ַאֲחֵרינּו לַּ

ר ֵחלֶׂ  ְבנִית ִמְזבַּח ה' ֲאשֶׂ ת תַּ ְרנּו ְראּו אֶׂ ֵֹּתינּו ָמָחר וְָאמַּ ֹּר ל ד ֹּאְמרּו ֵאֵלינּו וְאֶׂ ר וְָהיָה ִכי י ֹּאמֶׂ ה'. וַּנ ָעשּו ק בַּ

ה' וְָלש ֹּד בַּ נּו ִלְמר יֹום ֵמַאֲחֵרי ֲאבֹוֵתינּו ֹלא ְלעֹוָלה וְֹלא ְלזֶׂבַּח ִכי ֵעד הּוא ֵבינֵינּו ּוֵבינֵיכֶׂם. ָחִליָלה ָלנּו ִממֶׂ ּוב הַּ

ר ִלְפנֵי ִמְשָכנֹו ח ה' ֱאֹלֵהינּו ֲאשֶׂ ד ִמזְבַּ ָֹּלה ְלִמנְָחה ּוְלָזבַּח ִמְלבַּ  כט(-. )יהושע כב, טה' ִלְבנֹות ִמזְֵבחַּ ְלע
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 ןהדי לקיחת אחריות וצידוק .12

ָתה ה' לקח אחריות על מעשיו ואמר אדם אחד .א ר ָעִשיִתי וְעַּ ֹּד ֲאשֶׂ ת ֲעו ֹּ : "ָחָטאִתי ְמא ר נָא אֶׂ ֲעבֶׂ ן הַּ

ֹּד" ְבְדָך ִכי נְִסכְַּלִתי ְמא  . מה היה החטא של אדם זה?עַּ

ם ה'  .ב ָפעַּ באחת ממכות מצרים פרעה מצדיק על עצמו את הדין, ואומר למשה ולאהרון: "ָחָטאִתי הַּ

ִמי ָהְרָשִעים".  ִדיק וֲַּאנִי וְעַּ צַּ  איזו מכה מעשר המכות מדובר?על הַּ

 

 תשובות:

 

 .)האדם הוא דוד המלך( ספירת העם. .א

ר  ֹּאמֶׂ ת יְהּוָדה. וַּי ת יְִשָרֵאל וְאֶׂ ֹּר ֵלְך ְמנֵה אֶׂ ם ֵלאמ ת ָדוִד ָבהֶׂ ת אֶׂ ֲחרֹות ְביְִשָרֵאל וַּיָסֶׂ ף ַאף ה' לַּ ֹּסֶׂ ְך וַּי לֶׂ מֶׂ הַּ

ד בְ  ר ִאתֹו שּוט נָא ְבָכל ִשְבֵטי יְִשָרֵאל ִמָדן וְעַּ יִל ֲאשֶׂ חַּ ר הַּ ל יֹוָאב שַּ ְעִתי ֵאת אֶׂ ת ָהָעם וְיָדַּ ע ּוִפְקדּו אֶׂ בַּ ֵאר שֶׂ

ר ָעִשיתִ  ֹּד ֲאשֶׂ ל ה' ָחָטאִתי ְמא ר ָדוִד אֶׂ ֹּאמֶׂ ת ָהָעם וַּי ר אֶׂ ֹּתֹו ַאֲחֵרי ֵכן ָספַּ ר ָהָעם ... וַּיְַּך ֵלב ָדוִד א י ִמְספַּ

ת ֲעו ֹּ ר נָא אֶׂ ֲעבֶׂ ָתה ה' הַּ ֹּ וְעַּ ֹּד ... וַּי ְבְדָך ִכי נְִסכְַּלִתי ְמא כֶׂה ָבָעם ן עַּ מַּ ְלָאְך הַּ מַּ ת הַּ ֹּתֹו אֶׂ ל ה' ִבְרא ר ָדוִד אֶׂ אמֶׂ

ה ָעשּו ְתִהי נָא יְָדָך ִבי ּוְבֵבית ָאִבי )שמו ֹּאן מֶׂ צ ה הַּ ֱעוֵיִתי וְֵאלֶׂ ִֹּכי הֶׂ ִֹּכי ָחָטאִתי וְָאנ ר ִהנֵה ָאנ ֹּאמֶׂ אל ב כד, וַּי

 יז(-א

 

 מכת ברד. .ב

ת יְָדָך עַּ  ה נְֵטה אֶׂ ֹּשֶׂ ל מ ר ה' אֶׂ ֹּאמֶׂ ל ָכל וַּי ְבֵהָמה וְעַּ ל הַּ ל ָהָאָדם וְעַּ ץ ִמְצָריִם עַּ רֶׂ יִם וִיִהי ָבָרד ְבָכל אֶׂ ָשמַּ ל הַּ

ְך ֵאש ָארְ  ֹֹּלת ּוָבָרד וִַּתֲהלַּ ן ק יִם וַּה' נָתַּ ָשמַּ ל הַּ ֵּטהּו עַּ ת מַּ ה אֶׂ ֹּשֶׂ ץ ִמְצָריִם. וַּיֵט מ רֶׂ ה ְבאֶׂ ָשדֶׂ ב הַּ ָצה וַּיְַּמֵטר ֵעשֶׂ

ץ ִמְצרָ  רֶׂ ל אֶׂ ץ ה' ָבָרד עַּ רֶׂ ֹּהּו ְבָכל אֶׂ ר ֹלא ָהיָה ָכמ ֹּד ֲאשֶׂ ָבָרד ָכֵבד ְמא ת ְבתֹוְך הַּ חַּ קַּ יִם. וַּיְִהי ָבָרד וְֵאש ִמְתלַּ

ד ְבֵהָמה וְאֵ  ה ֵמָאָדם וְעַּ ָשדֶׂ ר בַּ יִם ֵאת ָכל ֲאשֶׂ ץ ִמְצרַּ רֶׂ ָבָרד ְבָכל אֶׂ יִם ֵמָאז ָהיְָתה ְלגֹוי. וַּיְַּך הַּ ב ִמְצרַּ ת ָכל ֵעשֶׂ

ָשדֶׂ  ר ָשם ְבנֵי יְִשָרֵאל ֹלא ָהיָה ָבָרד. וַּיִ הַּ ן ֲאשֶׂ ֹּשֶׂ ץ ג רֶׂ ק ְבאֶׂ ה ִשֵבר. רַּ ָשדֶׂ ת ָכל ֵעץ הַּ ָבָרד וְאֶׂ ח ה ִהָכה הַּ ְשלַּ

ִמי ָהְרָשִעים. הַּ  ִדיק וֲַּאנִי וְעַּ צַּ ם ה' הַּ ָפעַּ ם ָחָטאִתי הַּ ר ֲאֵלהֶׂ ֹּאמֶׂ ֹּן וַּי ה ּוְלַאֲהר ֹּשֶׂ ֹּה וַּיְִקָרא ְלמ ְרע ל ה' פַּ ְעִתירּו אֶׂ

ֹּד )שמות ט, כב ֲעמ ִֹּספּון לַּ ְתכֶׂם וְֹלא ת ְלָחה אֶׂ ֹֹּלת ֱאֹלִהים ּוָבָרד וֲַּאשַּ ֹּת ק ב ִמְהי  כח(-וְרַּ
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 סרטון בנושא: זיכרון

 

 הנצחה על ידי כתיבה .13

ֵמד ְבנֵיעל קינת דוד על שאול ויהונתן נאמר שהיא כתובה על ספר הישר: " .א ר ְללַּ ֹּאמֶׂ ת יְהּוָדה  וַּי ָקשֶׂ

ל יָָשר ִהנֵה ְכתּוָבה עַּ ר הַּ לֲהֹלא ִהיא נאמר " אחרעל איזה מאורע היסטורי  ".ֵספֶׂ ר  ְכתּוָבה עַּ ֵספֶׂ

יָָשר  "?הַּ

ֹּבמנהיג אחד דיבר בפני העם, ואז כתב בספר את הדברים שאמר: " .ב ר וַּיַּנַּח ִלְפנֵי  וַּיְִכת ֵספֶׂ ". מה ה'בַּ

 היה תוכנם של הדברים הללו?

 

 תשובות:

 

ָילֹון" האירוע שבו ביקש יהושע על .א  . "ֶשֶמש ְבִגְבעֹון דֹום וְיֵָרחַּ ְבֵעֶמק אַּ

ה' ְביֹום ֵתת  ֵבר יְהֹוֻשעַּ לַּ ש ְבִגְבעֹון דֹום  ה'ָאז יְדַּ מֶׂ ר ְלֵעינֵי יְִשָרֵאל שֶׂ ֹּאמֶׂ ִֹּרי ִלְפנֵי ְבנֵי יְִשָרֵאל וַּי ת ָהֱאמ אֶׂ

יָ  ר הַּ ל ֵספֶׂ ֹּיְָביו ֲהֹלא ִהיא ְכתּוָבה עַּ ֹּם גֹוי א ד יִק ש וְיֵָרחַּ ָעָמד עַּ מֶׂ שֶׂ ֹּם הַּ יָלֹון. וַּיִד ק אַּ ֹּד וְיֵָרחַּ ְבֵעמֶׂ ָשר וַּיֲַּעמ

ֲחצִ  ש בַּ מֶׂ שֶׂ ֹּעַּ ה' ְבקֹול ִאיש הַּ הּוא ְלָפנָיו וְַאֲחָריו ִלְשמ יִם וְֹלא ָאץ ָלבֹוא ְכיֹום ָתִמים. וְֹלא ָהיָה כַּיֹום הַּ ָשמַּ י הַּ

 יד(-ִכי ה' נְִלָחם ְליְִשָרֵאל )יהושע י, יב

 

 הוא )שמואל( אמר וכתב את משפט המלוכה. .ב

מְ  ט הַּ ל ָהָעם ֵאת ִמְשפַּ ֵבר ְשמּוֵאל אֶׂ ת ָכל ָהָעם ִאיש וַּיְדַּ ח ְשמּוֵאל אֶׂ לַּ ר וַּיַּנַּח ִלְפנֵי ה' וַּיְשַּ ֵספֶׂ ֹּב בַּ ֻלָכה וַּיְִכת

 ְלֵביתֹו )שמואל א י, כה(
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 סיפורים היסטוריים .14

ת  .א ת ְבָדן וְאֶׂ ל וְאֶׂ עַּ ת יְֻרבַּ ח ה' אֶׂ אדם אחד מזכיר בדבריו סיפורים שונים של הצלת ישראל: "וַּיְִשלַּ

ת יְִפתָ  ח"ח וְאֶׂ ֹּיְֵביכֶׂם ִמָסִביב וֵַּתְשבּו בֶׂטַּ ְתכֶׂם ִמיַּד א איזה מסר מבקש הדובר  .ְשמּוֵאל וַּיֵַּצל אֶׂ

  להעביר לעם באמצעות סיפורים אלו?

 אחת השוותה אדם אחד לרוצח מן העבר. מיהו הרוצח מהעבר? אישה .ב

 

 תשובות:

 

סיפורי  .נה דבר טובהדובר )שמואל( מנסה להראות מדוע בקשת העם להמליך עליהם מלך אי .א

י מושיעים שהוא ל ידבו ה' הוא המציל את ישראל מיד אויביהם )עשהתשועה מתארים מצב 

מש מלך ,שולח( היתפס המלך שעם ישראל מבקשים עתה עלול לאילו ו ,כך שהוא למעשה ְמשַּ

 .כתחליף למלכותו של ה' )כל תשובה ברוח זו, שמלמדת על הבנת הקטע, תתקבל כנכונה(

ץ ִמְצָריִם.  רֶׂ ֵֹּתיכֶׂם ֵמאֶׂ ת ֲאב ֱעָלה אֶׂ ר הֶׂ ֹּן וֲַּאשֶׂ ת ַאֲהר ה וְאֶׂ ֹּשֶׂ ת מ ר ָעָשה אֶׂ ל ָהָעם ה' ֲאשֶׂ ר ְשמּוֵאל אֶׂ ֹּאמֶׂ וַּי

ת ֲאבֹוֵתיכֶׂם. כֲַּאשֶׂ  ר ָעָשה ִאְתכֶׂם וְאֶׂ ָתה ִהְתיְַּצבּו וְִאָשְפָטה ִאְתכֶׂם ִלְפנֵי ה' ֵאת ָכל ִצְדקֹות ה' ֲאשֶׂ  ר ָבאוְעַּ

ֵֹּתיכֶׂם ִמִמצְ  ת ֲאב ֹּן וַּיֹוִציאּו אֶׂ ת ַאֲהר ה וְאֶׂ ֹּשֶׂ ת מ ח ה' אֶׂ ל ה' וַּיְִשלַּ ֹּב ִמְצָריִם וַּיְִזֲעקּו ֲאבֹוֵתיכֶׂם אֶׂ יִם יֲַּעק רַּ

ר ְצָבא ָחצֹור ּוְביַּד ָֹּתם ְביַּד ִסיְסָרא שַּ ֹּר א ם וַּיְִמכ ת ה' ֱאֹלֵהיהֶׂ זֶׂה. וַּיְִשְכחּו אֶׂ ָמקֹום הַּ ִֹּשבּום בַּ ְפִלְשִתים  וַּי

ל ה' ְך מֹוָאב וַּיִָלֲחמּו ָבם. וַּיְִזֲעקּו אֶׂ לֶׂ ְבָעִלים  ּוְביַּד מֶׂ ת הַּ ֹּד אֶׂ ת ה' וַּנֲַּעב ֹּאְמרּו[ ָחָטאנּו ִכי ָעזְַּבנּו אֶׂ ויאמר ]וַּי

ת יְֻרבַּ  ח ה' אֶׂ ךָ. וַּיְִשלַּ ְבדֶׂ ֹּיְֵבינּו וְנַּעַּ ִציֵלנּו ִמיַּד א ָתה הַּ ְשָתרֹות וְעַּ ת ָהעַּ ת ְשמּוֵאל וְאֶׂ ת יְִפָתח וְאֶׂ ת ְבָדן וְאֶׂ ל וְאֶׂ עַּ

מֹון ָבא ֲעֵליכֶׂם  ְך ְבנֵי עַּ לֶׂ ח. וִַּתְראּו ִכי נָָחש מֶׂ טַּ ֹּיְֵביכֶׂם ִמָסִביב וֵַּתְשבּו בֶׂ ְתכֶׂם ִמיַּד א ֹּאְמרּו ִלי ֹלא ִכי וַּיֵַּצל אֶׂ וַּת

תָ  ְלְככֶׂם. וְעַּ ְך יְִמֹלְך ָעֵלינּו וַּה' ֱאֹלֵהיכֶׂם מַּ לֶׂ ן ה' מֶׂ ם וְִהנֵה נָתַּ ְלתֶׂ ר ְשאֶׂ ם ֲאשֶׂ ְרתֶׂ ר ְבחַּ ְך ֲאשֶׂ לֶׂ מֶׂ ה ִהנֵה הַּ

תֶׂ  ם גַּם אַּ ת ִפי ה' וְִהיִתֶׂ ְמרּו אֶׂ ֹּלֹו וְֹלא תַּ ם ְבק ְעתֶׂ ֹּתֹו ּוְשמַּ ם א ְדתֶׂ ת ה' וֲַּעבַּ ְך. ִאם ִתיְראּו אֶׂ לֶׂ ם וְגַּם ֲעֵליכֶׂם מֶׂ

ר ה' ֱאֹל ְך ֲעֵליכֶׂם ַאחַּ ר ָמלַּ ְך ֲאשֶׂ לֶׂ מֶׂ ת ִפי ה' וְָהיְָתה יַּד ה' ָבכֶׂם הַּ ם אֶׂ ֵהיכֶׂם. וְִאם ֹלא ִתְשְמעּו ְבקֹול ה' ּוְמִריתֶׂ

ה ְלֵעינֵיכֶׂם. ֲהלֹוא ְקִציר חִ  ֹּשֶׂ ר ה' ע זֶׂה ֲאשֶׂ ָגדֹול הַּ ָדָבר הַּ ת הַּ ָתה ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו אֶׂ ֵֹּתיכֶׂם. גַּם עַּ ֲאב ִּטים ּובַּ

ֹּלֹו ל ה' וְיִֵתן ק ְקָרא אֶׂ יֹום אֶׂ ְך הַּ לֶׂ ם ְבֵעינֵי ה' ִלְשאֹול ָלכֶׂם מֶׂ ר ֲעִשיתֶׂ ָבה ֲאשֶׂ ְתכֶׂם רַּ ת ּוָמָטר ּוְדעּו ּוְראּו ִכי ָרעַּ

 יז(-)שמואל א יב, ו

 

 )איזבל השוותה את יהוא לזמרי לפני שנהרגה(. זמרי. .ב

חַּ  ד הַּ ְשֵקף ְבעַּ ֹּאָשּה וַּתַּ ת ר ב אֶׂ פּוְך ֵעינֶׂיָה וֵַּתיטֶׂ ם בַּ ל ָשְמָעה וַָּתשֶׂ אָלה וְִאיזֶׂבֶׂ לֹון. וְיֵהּוא ָבא וַּיָבֹוא יֵהּוא יְִזְרעֶׂ

ר ִמי ִאִתי ִמי ֹּאמֶׂ לֹון וַּי חַּ ל הַּ ֹּנָיו. וַּיִָשא ָפנָיו אֶׂ ֵֹּרג ֲאד ר ֲהָשלֹום זְִמִרי ה ֹּאמֶׂ ר וַּת ָשעַּ וַּיְַּשִקיפּו ֵאָליו ְשנַּיִם  בַּ

נָ  סּוִסים וַּיְִרְמסֶׂ ל הַּ ִקיר וְאֶׂ ל הַּ ר שמטהו ]ִשְמטּוָה[ וַּיְִשְמטּוָה וַּיִז ִמָדָמּה אֶׂ ֹּאמֶׂ ֹּא ְשֹלָשה ָסִריִסים. וַּי ה. וַּיָב

ֹּאת וְִקְברּוָה ִכי בַּ  ז ת ָהֲארּוָרה הַּ ר ִפְקדּו נָא אֶׂ ֹּאמֶׂ ל וַּיְֵשְת וַּי ֹּאכַּ ְך ִהיא. וַּיְֵלכּו ְלָקְבָרּה וְֹלא ָמְצאּו ָבּה וַּי לֶׂ ת מֶׂ

ר  ר ְדבַּ ֹּאמֶׂ יָָדיִם. וַּיָֻשבּו וַּיִַּגידּו לֹו וַּי יִם וְכַּפֹות הַּ ְגלַּ ת וְָהרַּ ֹּלֶׂ ֻגְלג ְבדֹו ֵאִליָהּו  ה'ִכי ִאם הַּ ר ְביַּד עַּ ר ִדבֶׂ הּוא ֲאשֶׂ

ֹּאכְ  אל י ק יְִזְרעֶׂ ֹּר ְבֵחלֶׂ ִתְשִבי ֵלאמ ל ְפנֵי הַּ ן עַּ ֹּמֶׂ ל ְכד ת ִאיזֶׂבֶׂ ל. והית ]וְָהיְָתה[ נְִבלַּ ר ִאיָזבֶׂ ת ְבשַּ ְכָלִבים אֶׂ לּו הַּ

ל )מלכים ב ט,  ֹּאת ִאיָזבֶׂ ֹּאְמרּו ז ר ֹלא י אל ֲאשֶׂ ק יִזְְרעֶׂ ה ְבֵחלֶׂ ָשדֶׂ  לז(-להַּ
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 לזכור את ה' .15

ת נזכר בה' ושאב עידוד מהאמונה: " ,שהיה שרוי במצוקהכ ,אחדנביא  .א י נְַּפִשי אֶׂ ֵּטף ָעלַּ ְבִהְתעַּ

 ?הנביאמהי המצוקה שבה היה שרוי  ָזָכְרִתי". ה'

ֵזק"על אדם אחד שהיה נתון בצרה נאמר  .ב   ". מהי הצרה שבה היה נתון?ֱאֹלָהיו ה'בַּ  ... וַּיְִתחַּ

 

 תשובות:

 

 הוא )יונה( היה במעי הדגה. .א

ת יֹונָה  ן ה' ָדג ָגדֹול ִלְבֹלעַּ אֶׂ ל ה' וַּיְמַּ ֵלל יֹונָה אֶׂ ָדג ְשֹלָשה יִָמים ּוְשֹלָשה ֵלילֹות. וַּיְִתפַּ וַּיְִהי יֹונָה ִבְמֵעי הַּ

ְעָת קֹולִ  ן ְשאֹול ִשּוְַּעִתי ָשמַּ טֶׂ ל ה' וַּיֲַּענֵנִי ִמבֶׂ ר ָקָראִתי ִמָצָרה ִלי אֶׂ ֹּאמֶׂ ָדָגה. וַּי ְשִליֵכנִי ֱאֹלָהיו ִמְמֵעי הַּ י. וַּתַּ

ְשִתי ִמנֶׂגֶׂד ֵעינֶׂ ְמצּוָלה בִ  ְרִתי נְִגרַּ י ָעָברּו. וֲַּאנִי ָאמַּ יָך ָעלַּ יָך וְגַּלֶׂ ְֹּבֵבנִי ָכל ִמְשָברֶׂ ב יִַּמים וְנָָהר יְס ְך ְלבַּ יָך אַּ

ֹּאִשי. ְלִקְצֵבי ְֹּבֵבנִי סּוף ָחבּוש ְלר ש ְתהֹום יְס ד נֶׂפֶׂ יִם עַּ ָך. ֲאָפפּונִי מַּ ל ֵהיכַּל ָקְדשֶׂ ִביט אֶׂ ָהִרים  אֹוִסיף ְלהַּ

ת ה' זָכָ  י נְַּפִשי אֶׂ ֵּטף ָעלַּ יַּי ה' ֱאֹלָהי. ְבִהְתעַּ ת חַּ חַּ ל ִמשַּ עַּ ֲעִדי ְלעֹוָלם וַּתַּ יָה בַּ ץ ְבִרחֶׂ ְדִתי ָהָארֶׂ ְרִתי וַָּתבֹוא יָרַּ

ֹּבּו. וֲַּאנִי ְבקֹול  ְסָדם יֲַּעז ְבֵלי ָשוְא חַּ ְמִרים הַּ ָך. ְמשַּ ל ֵהיכַּל ָקְדשֶׂ יָך ְתִפָלִתי אֶׂ ר ֵאלֶׂ ְזְבָחה ָלְך ֲאשֶׂ תֹוָדה אֶׂ

יַָּבָשה )יונה ב, א ל הַּ ת יֹונָה אֶׂ ָדג וַּיֵָקא אֶׂ ר ה' לַּ ֹּאמֶׂ ה'. וַּי ֵלָמה יְשּוָעָתה לַּ ְרִתי ֲאשַּ  יא(-נָדַּ

 

עמלקים שרפו את צקלג באש ולקחו בשבי את הנשים והילדים של דוד ואנשיו; ואנשיו של  .ב

לקית, עם אזכור של השבי בלבד או הרצון להרוג את דוד . )גם תשובה חדוד רצו לסקלו עקב כך

 .(בלבד, תתקבל כנכונה

ת צִ   ג וַּיַּכּו אֶׂ ל ִצְקלַּ ל נֶׂגֶׂב וְאֶׂ ְשִליִשי וֲַּעָמֵלִקי ָפְשטּו אֶׂ יֹום הַּ ג בַּ ֹּא ָדוִד וֲַּאנָָשיו ִצְקלַּ ָֹּתּה וַּיְִהי ְבב ג וַּיְִשְרפּו א ְקלַּ

ת . ָבֵאש ְרָכםוַּיְִשבּו אֶׂ ד ָגדֹול ֹלא ֵהִמיתּו ִאיש וַּיִנְֲהגּו וַּיְֵלכּו ְלדַּ ֹּן וְעַּ ר ָבּה ִמָקט נִָשים ֲאשֶׂ ֹּא ָדוִד וֲַּאנָָשיו . הַּ וַּיָב

ם נְִשבּו ֵֹּתיהֶׂ ם ּוְבנ ם ּוְבנֵיהֶׂ ל ָהִעיר וְִהנֵה ְשרּוָפה ָבֵאש ּונְֵשיהֶׂ ת. אֶׂ ר ִאתֹו אֶׂ קֹוָלם וַּיְִבכּו  וַּיִָשא ָדוִד וְָהָעם ֲאשֶׂ

ֹּחַּ ִלְבכֹות ם כ ר ֵאין ָבהֶׂ ד ֲאשֶׂ כְַּרְמִלי. עַּ ת נָָבל הַּ יְִזְרֵעִלית וֲַּאִביגַּיִל ֵאשֶׂ ם הַּ ֹּעַּ וֵַּתצֶׂר . ּוְשֵתי נְֵשי ָדוִד נְִשבּו ֲאִחינ

ל ש ָכל ָהָעם ִאיש עַּ ֹּד ִכי ָאְמרּו ָהָעם ְלָסְקלֹו ִכי ָמָרה נֶׂפֶׂ ֵזק ָדוִד בַּ ] בנו ְלָדוִד ְמא ָֹּתיו וַּיְִתחַּ ל ְבנ  ה'ָבנָיו[ וְעַּ

 ו(-ֱאֹלָהיו )שמואל א ל, א
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 ההיסטוריה זוכרת .16

ְֹּכִבים ְצָמִדים ַאֲחֵרי ן:אחד הוזכר שנים לאחר מכ מלךעוול שגרם  .א ָתה ֵאת ר ֹּר ֲאנִי וָאַּ וַּה'  [...] "ִכי ְזכ

זֶׂה" ָשא הַּ מַּ ת הַּ  מלך?. מהו העוול שגרם הנָָשא ָעָליו אֶׂ

בספר מלכים נהוג להשוות את מלכי יהודה לדוד. פעם אחת, בתיאור דרכו של אחד ממלכי  .ב

ֹּל יהודה, מוזכר גם חטאו של דוד: " ר ִצּוָהּו כ ֹּל ֲאשֶׂ יָָשר ְבֵעינֵי ה' וְֹלא ָסר ִמכ ת הַּ ר ָעָשה ָדוִד אֶׂ ֲאשֶׂ

ִחִתי ר אּוִריָה הַּ ק ִבְדבַּ יָיו רַּ  ". יְֵמי חַּ

 יהודה שלגביו מופיע התיאור הזה של דוד?מיהו מלך 

 

 תשובות:

 

)המלך שגרם את העוול  .תתקבל כנכונה()גם התשובה "הרג נבות ובניו"  ֶהֶרג נבות היזרעאלי. .א

 .שהרג את יהורם, בנו של אחאב( –הוא אחאב מלך ישראל, והדובר הוא יהוא 

ת יְהֹוָרם  ת וַּיְַּך אֶׂ שֶׂ קֶׂ ר שלשה וְיֵהּוא ִמֵלא יָדֹו בַּ ל ִבְדקַּ ר אֶׂ ֹּאמֶׂ ע ְבִרְכבֹו. וַּי ֵחִצי ִמִלבֹו וַּיְִכרַּ ָֹּעיו וַּיֵֵצא הַּ ֵבין ְזר

ְֹּכִבים ְצָמִדים ַאֲחרֵ  ָתה ֵאת ר ֹּר ֲאנִי וָאַּ יְִזְרֵעאִלי ִכי ְזכ ת ְשֵדה נָבֹות הַּ ְלקַּ ְשִלֵכהּו ְבחֶׂ י ַאְחָאב ]ָשִלשֹו[ ָשא הַּ

ְמִתי ָאִביו וַּה' נָָשא ָעָליו אֶׂ  ש נְֻאם ה' וְִשלַּ מֶׂ ת ְדֵמי ָבנָיו ָרִאיִתי אֶׂ ת ְדֵמי נָבֹות וְאֶׂ זֶׂה. ִאם ֹלא אֶׂ ָשא הַּ מַּ ת הַּ

ר ה' )מלכים ב ט, כד ְלָקה ִכְדבַּ חֶׂ ְשִלֵכהּו בַּ ָתה ָשא הַּ ֹּאת נְֻאם ה' וְעַּ ז ְלָקה הַּ חֶׂ  כו(-ְלָך בַּ

 

 ֲאִבָים )בן רחבעם(. .ב

שְ  ֹּנֶׂה עֶׂ ל יְהּוָדהּוִבְשנַּת ְשמ ְך ֲאִביָם עַּ ן נְָבט ָמלַּ ְך יָָרְבָעם בֶׂ לֶׂ מֶׂ ְך ִבירּוָשלָ ִ . ֵרה לַּ ם וְֵשם ִאמֹו ָשֹלש ָשנִים ָמלַּ

ת ֲאִביָשלֹום ֲעָכה בַּ ר ָעָשה ְלָפנָיו וְֹלא ָהיָה ְלָבבֹו ָשֵלם ִעם . מַּ ֹּאות ָאִביו ֲאשֶׂ ּט ְך ְבָכל חַּ ב  ה'וַּיֵלֶׂ ֱאֹלָהיו ִכְלבַּ

ן . וִד ָאִביודָ  ן ָדוִד נָתַּ עַּ ת יְרּוָשלָ ֱִאֹלָהיו לֹו נִיר ִבירּוָשלָ ִ ה'ִכי ְלמַּ ֲעִמיד אֶׂ ת ְבנֹו ַאֲחָריו ּוְלהַּ ר . םם ְלָהִקים אֶׂ ֲאשֶׂ

יָָשר ְבֵעינֵי  ת הַּ ר אּוִריָ  ה'ָעָשה ָדוִד אֶׂ ק ִבְדבַּ יָיו רַּ ֹּל יְֵמי חַּ ר ִצּוָהּו כ ֹּל ֲאשֶׂ ִחִתיוְֹלא ָסר ִמכ מלכים א טו, ) ה הַּ

 (ה-א
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 דתיים-החידון המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

 

 

 

 

 

 השלב השני

 

 משחק מחשב 

 

 מקצועות לימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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 ושירה מוסיקה .1

 מקור תשובה שאלה מספר

באיזה אירוע נאמר:  1

ץ ְבקֹוָלם ע ָהָארֶׂ  "?"וִַּתָבקַּ

המלכת ב

 שלמה

 מ-מלכים א א, לט

ח  ל וַּיְִמשַּ ֹּהֶׂ ן ִמן ָהא מֶׂ שֶׂ ן הַּ רֶׂ ת קֶׂ ֵֹּהן אֶׂ כ ח ָצדֹוק הַּ וַּיִקַּ

ת  ֹּאְמרּו ָכל ָהָעם יְִחי אֶׂ ֹּה וַּיְִתְקעּו בַּשֹוָפר וַּי ְשֹלמ

ֹּה ְך ְשֹלמ לֶׂ מֶׂ ְלִלים  :הַּ וַּיֲַּעלּו ָכל ָהָעם ַאֲחָריו וְָהָעם ְמחַּ

ץ  ע ָהָארֶׂ ֲחִלִלים ּוְשֵמִחים ִשְמָחה ְגדֹוָלה וִַּתָבקַּ בַּ

 :ְבקֹוָלם

את מה חגגו "ְבֻתִפים  2

  ים"?ְבִשְמָחה ּוְבָשִלשִ 

את 

הניצחון על 

פלשתים, 

את  או:

הריגת 

 גלית

 שמואל א יח, ו

ְפִלְשִתי  ת הַּ כֹות אֶׂ וַּיְִהי ְבבֹוָאם ְבשּוב ָדוִד ֵמהַּ

נִָשים ִמָכל ָעֵרי יְִשָרֵאל לשור ]ָלִשיר[  וֵַּתצֶׂאנָה הַּ

ְך ְבֻתִפים ְבִשְמָחה  לֶׂ מֶׂ את ָשאּול הַּ ֹּלֹות ִלְקרַּ ְמח וְהַּ

 :ּוְבָשִלִשים

לכבוד  . לכבוד מי? וַּיַּכּו ָכף"" 3

 יואש

המלכת ב)

 יואש( 

 יד-מלכים ב יא, יב

ת ָהֵעדּות  נֵזֶׂר וְאֶׂ ת הַּ ְך וַּיִֵתן ָעָליו אֶׂ לֶׂ מֶׂ ן הַּ ת בֶׂ וַּיֹוִצא אֶׂ

ְך לֶׂ מֶׂ ֹּאְמרּו יְִחי הַּ ֹּתֹו וַּיְִמָשֻחהּו וַּיַּכּו ָכף וַּי : וַּיְַּמִלכּו א

ע  ל ָהָעם וִַּתְשמַּ ֹּא אֶׂ ת קֹול ָהָרִצין ָהָעם וַָּתב ְליָה אֶׂ ֲעתַּ

מּוד כִַּמְשָפט  :ֵבית ה' ל ָהעַּ ֵֹּמד עַּ ְך ע לֶׂ מֶׂ א וְִהנֵה הַּ וֵַּתרֶׂ

ץ ָשֵמחַּ  ם ָהָארֶׂ ְך וְָכל עַּ לֶׂ מֶׂ ל הַּ ְֹּצרֹות אֶׂ ֲחצ ָשִרים וְהַּ וְהַּ

יָה וַּתִ  ת ְבָגדֶׂ ְליָה אֶׂ ע ֲעתַּ ְֹּצרֹות וִַּתְקרַּ ֲחצ ֵֹּקעַּ בַּ ְקָרא וְת

ר ר ָקשֶׂ שֶׂ  :קֶׂ

ִשיר יְִהיֶׂה ָלכֶׂם ְכֵליל  4 "הַּ

ש ָחג". איזה כלי  דֶׂ ִהְתקַּ

ר ואינגינה משמש לת

 השמחה העתידית?

 ל, כט ישעיה חליל

ת ֵלָבב  ש ָחג וְִשְמחַּ דֶׂ ִשיר יְִהיֶׂה ָלכֶׂם ְכֵליל ִהְתקַּ הַּ

ר  ָחִליל ָלבֹוא ְבהַּ ל צּור יְִשָרֵאלהכַּהֹוֵלְך בֶׂ  :' אֶׂ
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 ןזומבישול ו .2

 מקור תשובה שאלה מספר

ח וַָּתָלש  1 מַּ ח קֶׂ "וִַּתקַּ

צֹות ֵֹּפהּו מַּ למי  –" וַּת

 הוגש המזון?

לשאול 

 ולעבדיו 

)גם 

התשובה 

"שאול" 

תיחשב 

תשובה 

 מלאה(

 כה-שמואל א כח, כד

ח  ֵהר וִַּתְזָבֵחהּו וִַּתקַּ יִת וְַּתמַּ בַּ ְרֵבק בַּ וְָלִאָשה ֵעגֶׂל מַּ

צֹות ֵֹּפהּו מַּ ח וַָּתָלש וַּת מַּ ֵגש ִלְפנֵי ָשאּול וְִלְפנֵי  :קֶׂ וַּתַּ

ֹּאֵכלּו  ]...[: ֲעָבָדיו וַּי

ָחיו  קרא מי 2 ֱאָכל"ְלאֶׂ  לֶׂ

 "?םָלחֶׂ 

 נד, לא בראשית יעקב

ם  ֱאָכל ָלחֶׂ ָחיו לֶׂ ח ָבָהר וַּיְִקָרא ְלאֶׂ ֹּב זֶׂבַּ ח יֲַּעק וַּיְִזבַּ

ם וַּיִָלינּו ָבָהר חֶׂ ֹּאְכלּו לֶׂ  :וַּי

 הושםאיזו אוכל  3

ָפרּור  ?בַּ

 יט-שופטים ו, יז מרק

ר ֵאָליו ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶׂיָך וְָעִשיָת ִלי אֹות  ֹּאמֶׂ וַּי

ֵבר ִעִמי ָתה ְמדַּ יָך  :ָשאַּ ִֹּאי ֵאלֶׂ ד ב ַאל נָא ָתֻמש ִמזֶׂה עַּ

ִֹּכי ֵאֵשב  ר ָאנ ֹּאמַּ ת ִמנְָחִתי וְִהנְַּחִתי ְלָפנֶׂיָך וַּי ֵֹּצאִתי אֶׂ וְה

ָך ד שּובֶׂ ח  :עַּ מַּ ת קֶׂ ש ְגִדי ִעִזים וְֵאיפַּ וְִגְדעֹון ָבא וַּיַּעַּ

ָפרּור וַּיֹוֵצא  ק ָשם בַּ ָמרַּ ל וְהַּ סַּ ָבָשר ָשם בַּ צֹות הַּ מַּ

ת ָהֵאָלה וַּיַּגַּש חַּ ל תַּ  :ֵאָליו אֶׂ

נֹוָתר  4 ֹּאכַּל ָכל הַּ מה "י

ץ"? ב ָהָארֶׂ רֶׂ  ְבקֶׂ

חמאה 

ודבש 

)מספיק 

להזכיר את 

אחד 

 הפריטים(

 כב-ו ז, כאישעיה

ֹּאן ת ָבָקר ּוְשֵתי צ ְגלַּ יֶׂה ִאיש עֶׂ הּוא יְחַּ יֹום הַּ  :וְָהיָה בַּ

ְמָאה ּוְדבַּש  ְמָאה ִכי חֶׂ ֹּאכַּל חֶׂ ֹּב ֲעשֹות ָחָלב י וְָהיָה ֵמר

ץ ב ָהָארֶׂ רֶׂ נֹוָתר ְבקֶׂ ֹּאֵכל ָכל הַּ  :י
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 רפואה .3

 מקור תשובה שאלה מספר

 מי הגיע לבקר את אביו 1

 החולה?

יוסף 

)יתקבל 

גם: 

 שלמה( 

 ב-בראשית מח, א

ר ְליֹוֵסף ִהנֵה ָאִביָך  ֹּאמֶׂ ה וַּי ְדָבִרים ָהֵאלֶׂ וַּיְִהי ַאֲחֵרי הַּ

ְפָריִם ת אֶׂ ה וְאֶׂ ת ְמנַּשֶׂ ת ְשנֵי ָבנָיו ִעמֹו אֶׂ ח אֶׂ ה וַּיִקַּ ֹּלֶׂ  :ח

יָך וַּ  ר ִהנֵה ִבנְָך יֹוֵסף ָבא ֵאלֶׂ ֹּאמֶׂ ֹּב וַּי ֵזק וַּיֵַּגד ְליֲַּעק יְִתחַּ

ִמָּטה ל הַּ ב עַּ  :יְִשָרֵאל וַּיֵשֶׂ

מי בא לבקר אדם  2

ר ש" ת ָחְליֹו ֲאשֶׂ ָחָלה אֶׂ

 "?יָמּות בֹו

יואש/  

 יהואש

 מלכים ב יג, יד

ד ֵאָליו יֹוָאש  ר יָמּות בֹו וַּיֵרֶׂ ת ָחְליֹו ֲאשֶׂ וֱֶׂאִליָשע ָחָלה אֶׂ

ֹּאמַּ  ל ָפנָיו וַּי ְך יְִשָרֵאל וַּיְֵבךְ עַּ לֶׂ כֶׂב מֶׂ ר ָאִבי ָאִבי רֶׂ

 :יְִשָרֵאל ּוָפָרָשיו

ת  3 איזה אדם "ָחָלה אֶׂ

ְגָליו" כשהזדקן?  רַּ

 מלכים א טו, כג אסא

ר ָעָשה  ר ָכל ִדְבֵרי ָאָסא וְָכל ְגבּוָרתֹו וְָכל ֲאשֶׂ וְיֶׂתֶׂ

ר  ל ֵספֶׂ ר ָבנָה ֲהֹלא ֵהָמה ְכתּוִבים עַּ ָעִרים ֲאשֶׂ וְהֶׂ

יִָמים  ת ִדְבֵרי הַּ ק ְלֵעת ִזְקנָתֹו ָחָלה אֶׂ ְלֵכי יְהּוָדה רַּ ְלמַּ

ְגָליו  :רַּ

יִם : "אמר מי 4 ְזקּו יָדַּ חַּ

ְֹּשלֹות  ָרפֹות ּוִבְרכַּיִם כ

ֵמצּו"?  אַּ

 ד-ישעיהו לה, ג ישעיהו
ֵמצּו ְֹּשלֹות אַּ יִם ָרפֹות ּוִבְרכַּיִם כ ְזקּו יָדַּ ִאְמרּו  :חַּ

ְלנְִמֲהֵרי ֵלב ִחְזקּו ַאל ִתיָראּו ִהנֵה ֱאֹלֵהיכֶׂם נָָקם יָבֹוא 
ֲעכֶׂם ֹּשַּ   :ְגמּול ֱאֹלִהים הּוא יָבֹוא וְי
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 משחק ותאטרון .4

 מקור תשובה שאלה מספר

מי התבקשה להסוות  1

  –את זהותה 

נִית"  ?"קּוִמי נָא וְִהְשתַּ

אשת 

 ירבעם

 מלכים א יד, ב

נִית וְֹלא יְֵדעּו  ר יָָרְבָעם ְלִאְשתֹו קּוִמי נָא וְִהְשתַּ ֹּאמֶׂ וַּי

ְכְת ִשֹלה ִהנֵה ָשם  ת יָָרְבָעם וְָהלַּ ְת[ ֵאשֶׂ ִכי אתי ]אַּ

זֶׂה ל ָהָעם הַּ ְך עַּ לֶׂ י ְלמֶׂ ר ָעלַּ נִָביא הּוא ִדבֶׂ  :ֲאִחיָה הַּ

במה השתמש נביא  2

מוכה כדי להסתיר את 

 תו?זהו

באפר 

)הוא שם 

אפר על 

 עיניו(

 לח-מלכים א כ, לה

ר ה'  ל ֵרֵעהּו ִבְדבַּ ר אֶׂ נְִביִאים ָאמַּ ָחד ִמְבנֵי הַּ וְִאיש אֶׂ

ֹּתֹו כ ֵכינִי נָא וַּיְָמֵאן ָהִאיש ְלהַּ ר ֹלא  :הַּ ן ֲאשֶׂ ר לֹו יַּעַּ ֹּאמֶׂ וַּי

ְעָת ְבקֹול ה' ִהנְָך הֹוֵלְך ֵמִאִתי וְִהְכָך ָהַאְריֵה  ְך ָשמַּ וַּיֵלֶׂ

ְצלֹו וַּיְִמָצֵאהּו ָהַאְריֵה וַּיֵַּכהּו וַּיְִמָצא ִאיש ַאֵחר  :ֵמאֶׂ

ֹּעַּ  ֵכה ּוָפצ ֵכינִי נָא וַּיֵַּכהּו ָהִאיש הַּ ר הַּ ֹּאמֶׂ נִָביא  :וַּי ְך הַּ וַּיֵלֶׂ

ל ֵעינָיו ֵפש ָבֲאֵפר עַּ ְך וַּיְִתחַּ ָדרֶׂ ל הַּ ְך עַּ לֶׂ מֶׂ ֹּד לַּ  :וַּיֲַּעמ

לבש "ְבָגִדים  מי 3

 ֲאֵחִרים"?

 ח ,כח א שמואל שאול

ְך הּוא ּוְשנֵי  ֵפש ָשאּול וַּיְִלבַּש ְבָגִדים ֲאֵחִרים וַּיֵלֶׂ וַּיְִתחַּ

ל ֹּאּו אֶׂ ר קסומי  ֲאנִָשים ִעמֹו וַּיָב ֹּאמֶׂ ָהִאָשה ָליְָלה וַּי

ר-)ָקֳסִמי ֲעִלי ִלי ֵאת ֲאשֶׂ ר  ( נָא ִלי ָבאֹוב וְהַּ ֹּמַּ  :ֵאָליְִךא

 מלך אחד התחפש 4

 נערךבשעת קרב. היכן 

 קרב זה?

ֹּת ב ָרמ

 גלעד

 ל-מלכים א כב, כט

ֹּת ִגְלָעד ְך יְהּוָדה ָרמ לֶׂ ְך יְִשָרֵאל וְיהֹוָשָפט מֶׂ לֶׂ ל מֶׂ : וַּיַּעַּ

ֹּא  ֵפש וָב ל יְהֹוָשָפט ִהְתחַּ ְך יְִשָרֵאל אֶׂ לֶׂ ר מֶׂ ֹּאמֶׂ וַּי

ָתה ְלבַּש  ִמְלָחָמה וְאַּ ְך יְִשָרֵאל בַּ לֶׂ ֵפש מֶׂ יָך וַּיְִתחַּ ְבָגדֶׂ

ִמְלָחָמה  :וַּיָבֹוא בַּ
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 בניין .5

 מקור תשובה שאלה מספר

ְשֵרה  1 מי בנה "ְשֵתים עֶׂ

ֵצָבה ִלְשנֵים ָעָשר  מַּ

 ִשְבֵטי יְִשָרֵאל"?

 שמות כד, ד  משה

ה ֵאת ָכל ִדְבֵרי ה'  ֹּשֶׂ ֹּב מ ן וַּיְִכת ר וַּיִבֶׂ ֹּקֶׂ ב וַּיְַּשֵכם בַּ

ֵצָבה ִלְשנֵים ָעָשר  ְשֵרה מַּ ת ָהָהר ּוְשֵתים עֶׂ חַּ ִמְזֵבחַּ תַּ

 :ִשְבֵטי יְִשָרֵאל

מי בנה מזבח הדומה  2

בתבניתו למזבח 

 הנמצא בדמשק?

אוריה 

 הןוהכ

 יא-מלכים ב טז, י

ר מֶׂ  סֶׂ ת ִפְלאֶׂ את ִתְגלַּ ְך ָאָחז ִלְקרַּ לֶׂ מֶׂ ְך הַּ שּור וַּיֵלֶׂ ְך אַּ לֶׂ

ח  ק וַּיְִשלַּ ָמשֶׂ ר ְבדַּ ִמְזֵבחַּ ֲאשֶׂ ת הַּ ק וַּיְַּרא אֶׂ שֶׂ דּומֶׂ

ת  ִמְזֵבחַּ וְאֶׂ ת ְדמּות הַּ ֵֹּהן אֶׂ כ ל אּוִריָה הַּ ְך ָאָחז אֶׂ לֶׂ מֶׂ הַּ

ֲעֵשהּו ְבנִיתֹו ְלָכל מַּ ִמְזֵבחַּ  :תַּ ת הַּ ֵֹּהן אֶׂ כ ן אּוִריָה הַּ וַּיִבֶׂ

לֶׂ  מֶׂ ח הַּ ר ָשלַּ ֹּל ֲאשֶׂ ק ֵכן ָעָשה אּוִריָה ְככ שֶׂ מֶׂ ְך ָאָחז ִמדַּ

ק ָמשֶׂ ְך ָאָחז ִמדַּ לֶׂ מֶׂ ד בֹוא הַּ ֵֹּהן עַּ כ  :הַּ

שנהב הוא חומר יקר  3

 מאוד. מי בנה בית ֵשן?

 מלכים א כב, לט אחאב

ר  ֵשן ֲאשֶׂ ר ָעָשה ּוֵבית הַּ ר ִדְבֵרי ַאְחָאב וְָכל ֲאשֶׂ וְיֶׂתֶׂ

ר  ָעִרים ֲאשֶׂ ל ָבנָה וְָכל הֶׂ ָבנָה ֲהלֹוא ֵהם ְכתּוִבים עַּ

ְלֵכי יְִשָרֵאל יִָמים ְלמַּ ר ִדְבֵרי הַּ  :ֵספֶׂ

 בבנייתהאשים אדם  מי 4

ק"? בית  "ְבֹלא צֶׂדֶׂ

 

 ירמיהו

 

 

 יז-ירמיהו כב, יג

ק וֲַּעִליֹוָתיו ְבֹלא ִמְשָפט  ֹּנֶׂה ֵביתֹו ְבֹלא צֶׂדֶׂ הֹוי ב

ֲֹּעלֹו ֹלא  ֹּד ִחנָם ּופ ן לֹוְבֵרֵעהּו יֲַּעב ְבנֶׂה ִלי  :יִתֶׂ ֵֹּמר אֶׂ ָהא

לֹונָי וְָספּון  ע לֹו חַּ ֵבית ִמדֹות וֲַּעִליֹות ְמֻרּוִָחים וְָקרַּ

ר ָששַּ ז ּוָמשֹוחַּ בַּ ה  :ָבָארֶׂ ֲחרֶׂ ָתה ְמתַּ ֲהִתְמֹלְך ִכי אַּ

ל וְָשָתה וְָעָשה ִמְשָפט ּוְצָדָקה  ז ָאִביָך ֲהלֹוא ָאכַּ ָבָארֶׂ

ְביֹון ָאז טֹוב ֲהלֹוא ִהיא  :ָאז טֹוב לֹו ָדן ִדין ָענִי וְאֶׂ

ִֹּתי נְֻאם ה' ת א עַּ דַּ ל  :הַּ ִכי ֵאין ֵעינֶׂיָך וְִלְבָך ִכי ִאם עַּ

ְמרּוָצה  ל הַּ ק וְעַּ ֹּשֶׂ ל ָהע נִָקי ִלְשפֹוְך וְעַּ ם הַּ ל דַּ ָך וְעַּ ִבְצעֶׂ

ֲעשֹות  :לַּ
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 יחסים בינלאומיים .6

 מקור תשובה שאלה מספר

מי גרם למלך ארם  1
 ביןלהפר את הברית 

 ?ישראללארם 

 כ-מלכים א טו, יח אסא

נֹוָתִרים ְבאֹוְצרֹות  ָזָהב הַּ ף וְהַּ כֶׂסֶׂ ת ָכל הַּ ח ָאָסא אֶׂ וַּיִקַּ

ְך[ וַּיְִתנֵם ְביַּד  לֶׂ מֶׂ ת אֹוְצרֹות ֵבית מלך ]הַּ ֵבית ה' וְאֶׂ

ל  ְך ָאָסא אֶׂ לֶׂ מֶׂ ן ֲעָבָדיו וַּיְִשָלֵחם הַּ ֹּן בֶׂ ְבִרמ ן טַּ ד בֶׂ ן ֲהדַּ בֶׂ

ֹּר ק ֵלאמ שֶׂ מֶׂ ֵֹּשב ְבדַּ י ְך ֲאָרם הַּ לֶׂ ְזיֹון מֶׂ ְבִרית ֵבינִי  :חֶׂ

ף  ד כֶׂסֶׂ ֹּחַּ ְחִתי ְלָך ש ּוֵבינֶָׂך ֵבין ָאִבי ּוֵבין ָאִביָך ִהנֵה ָשלַּ

ְך יְִשָרֵאל  לֶׂ ְעָשא מֶׂ ת בַּ ת ְבִריְתָך אֶׂ וְָזָהב ֵלְך ָהֵפָרה אֶׂ

ה מֵ  ֲַּעלֶׂ ח  :ָעָליוְי ְך ָאָסא וַּיְִשלַּ לֶׂ מֶׂ ל הַּ ד אֶׂ ן ֲהדַּ ע בֶׂ וַּיְִשמַּ

ת  ל ָעֵרי יְִשָרֵאל וַּיְַּך אֶׂ ר לֹו עַּ ֲחיִָלים ֲאשֶׂ ת ָשֵרי הַּ אֶׂ

ל  ֲעָכה וְֵאת ָכל ִכנְרֹות עַּ ת ָדן וְֵאת ָאֵבל ֵבית מַּ ִעיֹון וְאֶׂ

ץ נְַּפָתִלי רֶׂ  :ָכל אֶׂ

ת ֲעָמֵלק וַּיֵַּצל  הכה מי 2 "אֶׂ
ת יְִשָרֵאל ִמיַּד  אֶׂ

ֵֹּסהּו"?  ש

 מח-שמואל א יד, מז שאול

ם ָסִביב ְבָכל  ל יְִשָרֵאל וַּיִָלחֶׂ ְמלּוָכה עַּ וְָשאּול ָלכַּד הַּ

ְלֵכי צֹוָבה  ֱאדֹום ּוְבמַּ מֹון ּובֶׂ ֹּיְָביו ְבמֹוָאב ּוִבְבנֵי עַּ א

ר יְִפנֶׂה ֹּל ֲאשֶׂ ְפִלְשִתים ּוְבכ יִל וַּיְַּך  :יְַּרִשיעַּ  ּובַּ ש חַּ וַּיַּעַּ

ֵֹּסהּו ת יְִשָרֵאל ִמיַּד ש ת ֲעָמֵלק וַּיֵַּצל אֶׂ  :אֶׂ

זממּו  את מי לפי הנביא, 3

ן ומלך ארם  ְרִצין ח בֶׂ קַּ פֶׂ

ְליָהּו להמליך  ְרמַּ

 ביהודה?

ן את  בֶׂ

 ָטְבַאל

 ו-ישעיהו ז, ג

את ָאָחז  ְעיָהּו ֵצא נָא ִלְקרַּ ל יְשַּ ר ה' אֶׂ ֹּאמֶׂ  [...]וַּי

ְשֵקט ַאל ִתיָרא ּוְלָבְבָך ַאל  ְרָת ֵאָליו ִהָשֵמר וְהַּ וְָאמַּ

ה ָבֳחִרי ַאף  ְך ִמְשנֵי זַּנְבֹות ָהאּוִדים ָהֲעֵשנִים ָהֵאלֶׂ יֵרַּ

ְליָהּו ן ְרמַּ יָך ֲאָרם ָרָעה  :ְרִצין וֲַּאָרם ּובֶׂ ץ ָעלֶׂ ן ִכי יָעַּ יַּעַּ

ֹּר ְליָהּו ֵלאמ ן ְרמַּ יִם ּובֶׂ ְפרַּ ה :אֶׂ נָה  נֲַּעלֶׂ ִביהּוָדה ּונְִקיצֶׂ

ן ָטְבַאל ְך ְבתֹוָכּה ֵאת בֶׂ לֶׂ נָה ֵאֵלינּו וְנְַּמִליְך מֶׂ  :וְנְַּבִקעֶׂ

ָשלֹום ֵבין בימי מי היה " 4

ִֹּרי  "?יְִשָרֵאל ּוֵבין ָהֱאמ

בימי 

 שמואל

 יד-שמואל א ז, יג

ְפִלְשִתים וְֹלא יְָספּו עֹוד ָלבֹוא ִבְגבּול  יְִשָרֵאל וַּיִָכנְעּו הַּ

ֹּל יְֵמי ְשמּוֵאל ְפִלְשִתים כ ְֹּבנָה  :וְַּתִהי יַּד ה' בַּ וַָּתש

ר ָלְקחּו ְפִלְשִתים ֵמֵאת יְִשָרֵאל ְליְִשָרֵאל  ָעִרים ֲאשֶׂ הֶׂ

ת ְגבּוָלן ִהִציל יְִשָרֵאל ִמיַּד  ד גַּת וְאֶׂ ְקרֹון וְעַּ ֵמעֶׂ

ִֹּריְפִלְשִתים וַּיְִהי ָשלֹום ֵבין יְִשָראֵ   :ל ּוֵבין ָהֱאמ
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 כלכלה .7

 מקור תשובה שאלה מספר

כֶׂת אֹוִפיָרה מי רצה " 1 ָללֶׂ

ָזָהב" אך לא הצליח  ,לַּ

 בכך?

 נ-מלכים א כב, מט יהושפט

כֶׂת אֹוִפיָרה  ְרִשיש ָללֶׂ יְהֹוָשָפט עשר ]ָעָשה[ ֳאנִיֹות תַּ

ָזָהב וְֹלא ָהָלְך ִכי נשברה ]נְִשְברּו[  ְציֹון לַּ ֳאנִיֹות ְבעֶׂ

ר ל יְהֹוָשָפט יְֵלכּו  :ָגבֶׂ ן ַאְחָאב אֶׂ ְזיָהּו בֶׂ ר ֲאחַּ ָאז ָאמַּ

יָך ָבֳאנִיֹות וְֹלא ָאָבה יְהֹוָשָפט י ִעם ֲעָבדֶׂ  :ֲעָבדַּ

מלך אחד אסף כסף  2

לפי מבני העם 

ְרכֹו : "יכולותיהם ִאיש ְכעֶׂ

ף". מי  כֶׂסֶׂ ת הַּ נָגַּש אֶׂ

 המלך?

יהויקים 

)או: 

 יקים(אל

 לה-מלכים ב כג, לג

ץ ֲחָמת במלך  רֶׂ ֹּה ְבִרְבָלה ְבאֶׂ ֹּה נְכ ְרע וַּיַַּאְסֵרהּו פַּ

ץ ֵמָאה ִככַּר ]ִמְמֹלְך[ ִבירּוָשלָ ִ ל ָהָארֶׂ ֹּנֶׂש עַּ ן ע ם וַּיִתֶׂ

ף וְִככַּר זָָהב ן  :כֶׂסֶׂ ְליִָקים בֶׂ ת אֶׂ ֹּה אֶׂ ֹּה נְכ ְרע וַּיְַּמֵלְך פַּ

ת ְשמֹו יְהֹויִָקים  ֹּאִשיָהּו ָאִביו וַּיֵַּסב אֶׂ ת י חַּ ֹּאִשיָהּו תַּ י

יִם וַּיָָמת ָשם ֹּא ִמְצרַּ ת יְהֹוָאָחז ָלָקח וַּיָב ף  :וְאֶׂ כֶׂסֶׂ וְהַּ

ץ  ת ָהָארֶׂ ֱעִריְך אֶׂ ְך הֶׂ ֹּה אַּ ְרע ן יְהֹויִָקים ְלפַּ ָזָהב נָתַּ וְהַּ

ת לָ  ְרכֹו נָגַּש אֶׂ ֹּה ִאיש ְכעֶׂ ְרע ל ִפי פַּ ף עַּ כֶׂסֶׂ ת הַּ ֵתת אֶׂ

ֹּה ֹּה נְכ ְרע ץ ָלֵתת ְלפַּ ם ָהָארֶׂ ת עַּ ָזָהב אֶׂ ת הַּ ף וְאֶׂ כֶׂסֶׂ  :הַּ

את מלך אחד חילק  3

ָכל בין "המס למלך הזר 

יִל". מי היה  חַּ ִגבֹוֵרי הַּ

 ?שחילק המלך

מנחם )בן 

 ָגִדי(

 כ-מלכים ב טו, יט

ף ָבא פּול  לֶׂ ץ וַּיִֵתן ְמנֵַּחם ְלפּול אֶׂ ל ָהָארֶׂ שּור עַּ ְך אַּ לֶׂ מֶׂ

ְמָלָכה ְביָדֹו מַּ ֲחִזיק הַּ ף ִלְהיֹות יָָדיו ִאתֹו ְלהַּ : ִככַּר ָכסֶׂ

ל ָכל ִגבֹוֵרי  ל יְִשָרֵאל עַּ ף עַּ כֶׂסֶׂ ת הַּ ֵֹּצא ְמנֵַּחם אֶׂ וַּי

ף  שּור ֲחִמִשים ְשָקִלים כֶׂסֶׂ ְך אַּ לֶׂ יִל ָלֵתת ְלמֶׂ חַּ ְלִאיש הַּ

ץ ד ָשם ָבָארֶׂ שּור וְֹלא ָעמַּ ְך אַּ לֶׂ ָחד וַּיָָשב מֶׂ  :אֶׂ

"ָעֵרי של  יהןשמות םמה 4

ְדָעזֶׂר" לקח  ןשמה ֲהדַּ

ְרֵבה דוד " ת הַּ ֹּשֶׂ נְח

ֹּד"?  ְמא

ח,  טַּ בֶׂ

י  ֹּתַּ ֵבר

)מספיק 

להזכיר 

 אחת מהן(

 ח-שמואל ב ח, ז

ל  ר ָהיּו אֶׂ ָזָהב ֲאשֶׂ ח ָדוִד ֵאת ִשְלֵטי הַּ ְבֵדי וַּיִקַּ עַּ

ְדָעזֶׂר וַּיְִביֵאם יְרּוָשלָ ִ י ָעֵרי  :םֲהדַּ ֹּתַּ ח ּוִמֵבר טַּ ּוִמבֶׂ

ֹּד ְרֵבה ְמא ת הַּ ֹּשֶׂ ְך ָדוִד נְח לֶׂ מֶׂ ח הַּ ְדָעזֶׂר ָלקַּ  :ֲהדַּ
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 חקלאות .8

 מקור תשובה שאלה מספר

לו אנשים הומתו אי 1

ת  "ִבְתִחלַּ

ִֹּרים ְקִציר  "?ְשע

צאצאי שאול 

)הגבעונים 

המיתו 

שבעה 

מצאצאיו של 

 שאול(

 ט-שמואל ב כא, ח

ר  יָה ֲאשֶׂ ת אַּ ת ְשנֵי ְבנֵי ִרְצָפה בַּ ְך אֶׂ לֶׂ מֶׂ ח הַּ וַּיִקַּ

ת  ת ֲחֵמשֶׂ ת וְאֶׂ ֹּשֶׂ ת ְמִפב ֹּנִי וְאֶׂ ת ַאְרמ יְָלָדה ְלָשאּול אֶׂ

י  ְרזִלַּ ן בַּ ְדִריֵאל בֶׂ ר יְָלָדה ְלעַּ ְבנֵי ִמיכַּל בַּת ָשאּול ֲאשֶׂ

ָֹּלתִ  ְמח ִֹּקיֻעם ָבָהר ִלְפנֵי  :יהַּ ֹּנִים וַּי ִגְבע וַּיְִתנֵם ְביַּד הַּ

ד והם ]וְֵהָמה[  ְעָתם[ יָחַּ ה' וַּיְִפלּו שבעתים ]ְשבַּ

ת[  ֹּנִים תחלת ]ִבְתִחלַּ ֻהְמתּו ִביֵמי ָקִציר ָבִראש

ִֹּרים  :ְקִציר ְשע

ראו אנשים שהיו  מה 2

ְֹּצִרים ְקִציר ִחִּטים  "ק

ק"  ?  ָבֵעמֶׂ

ארון ה' את 

)שהגיע 

משדה 

 פלשתים(

 שמואל א ו, יג

ת  ק וַּיְִשאּו אֶׂ ְֹּצִרים ְקִציר ִחִּטים ָבֵעמֶׂ ש ק מֶׂ ּוֵבית שֶׂ

ת ָהָארֹון וַּיְִשְמחּו ִלְראֹות ם וַּיְִראּו אֶׂ  :ֵעינֵיהֶׂ

פחדו של מי מתואר כך:  3

מֹו " ב עַּ וַּיָנַּע ְלָבבֹו ּוְלבַּ

ר ִמְפנֵי  ְכנֹועַּ ֲעֵצי יַּעַּ

 "?רּוחַּ 

בית דוד/ של 

ממלכת של 

של יהודה/ 

 אחז

)כל אחת 

ת מהתשובו

 תתקבל(

 ד-ישעיהו ז, א

ְך יְהּוָדה ָעָלה  לֶׂ ן ֻעִזיָהּו מֶׂ ן יֹוָתם בֶׂ וַּיְִהי ִביֵמי ָאָחז בֶׂ

ְך יְִשָרֵאל  לֶׂ ְליָהּו מֶׂ ן ְרמַּ ח בֶׂ קַּ ְך ֲאָרם ּופֶׂ לֶׂ ְרִצין מֶׂ

יָה וְֹלא יְרּוָשלַּ ִ ִמְלָחָמה ָעלֶׂ יהָ ם לַּ ֹּל ְלִהָלֵחם ָעלֶׂ : יָכ

ְפָריִם וַּיָנַּע  ל אֶׂ ֹּר נָָחה ֲאָרם עַּ וַּיֻגַּד ְלֵבית ָדוִד ֵלאמ

ר ִמְפנֵי רּוחַּ  מֹו ְכנֹועַּ ֲעֵצי יַּעַּ ב עַּ ר ה'  :ְלָבבֹו ּוְלבַּ ֹּאמֶׂ וַּי

ָתה ּוְשָאר יָשּוב  את ָאָחז אַּ ְעיָהּו ֵצא נָא ִלְקרַּ ל יְשַּ אֶׂ

ת  ל ְמִסלַּ ְליֹונָה אֶׂ ְבֵרָכה ָהעֶׂ ת הַּ ל ְקֵצה ְתָעלַּ ְבנֶָׂך אֶׂ

ְשֵקט ַאל ִתיָרא  :ְשֵדה כֹוֵבס ְרָת ֵאָליו ִהָשֵמר וְהַּ וְָאמַּ

ְך ִמְשנֵי זַּנְבֹות ָהאּודִ  ים ָהֲעֵשנִים ּוְלָבְבָך ַאל יֵרַּ

ְליָהּו ן ְרמַּ ה ָבֳחִרי ַאף ְרִצין וֲַּאָרם ּובֶׂ  :ָהֵאלֶׂ

לו עצים מתוארים יא 4

 והנביא ככאלבפי 

ת ָבם"?ש צֶׂבֶׂ כֶׂת מַּ לֶׂ  "ְבשַּ

ֵאלה ואלון 

)מספיק 

להזכיר אחד 

 מהם(

 ישעיהו ו, יג

ל ֹון וְעֹוד ָבּה ֲעִשִריָה וְָשָבה וְָהיְָתה ְלָבֵער ָכֵאָלה וְָכאַּ

ְבָתּה צַּ ש מַּ ֹּדֶׂ ע ק ת ָבם זֶׂרַּ צֶׂבֶׂ כֶׂת מַּ לֶׂ ר ְבשַּ  :ֲאשֶׂ
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 היסטוריה .9

 מקור תשובה שאלה מספר

מה הונח "ִלְפנֵי ָהֵעדּות  1

ת ְלאֹות ִלְבנֵי  רֶׂ ְלִמְשמֶׂ

ִרי"?   מֶׂ

מטה 

 אהרון

 כה-במדבר יז, כב

ל  ֹּהֶׂ ֹּת ִלְפנֵי ה' ְבא ּט מַּ ת הַּ ה אֶׂ ֹּשֶׂ וַּיְִהי  :ָהֵעֻדתוַּיַּנַּח מ

ח  ל ָהֵעדּות וְִהנֵה ָפרַּ ֹּהֶׂ ל א ה אֶׂ ֹּשֶׂ ֹּא מ ִמָמֳחָרת וַּיָב

ֹּל  ח וַּיֵָצץ ִציץ וַּיְִגמ רַּ ֵֹּצא פֶׂ ֹּן ְלֵבית ֵלוִי וַּי ֵּטה ַאֲהר מַּ

ל ָכל  :ְשֵקִדים ֹּת ִמִלְפנֵי ה' אֶׂ ּט מַּ ת ָכל הַּ ה אֶׂ ֹּשֶׂ ֵֹּצא מ וַּי

ֵּטהּוְבנֵי יְִשָרֵאל וַּיְִראּו וַּיְִקחּו  ל  :ִאיש מַּ ר ה' אֶׂ ֹּאמֶׂ וַּי

ת  רֶׂ ֹּן ִלְפנֵי ָהֵעדּות ְלִמְשמֶׂ ֵּטה ַאֲהר ת מַּ ה ָהֵשב אֶׂ ֹּשֶׂ מ

י וְֹלא יָֻמתּו ָֹּתם ֵמָעלַּ ל ְתלּונ ִרי ּוְתכַּ  :ְלאֹות ִלְבנֵי מֶׂ

יצא למלחמה נגד  2

ישראל, בטענה 

שישראל לקחו את ארצו 

 שנים רבות קודם לכן

מלך בני 

 עמון

 יג-יבשופטים יא, 

ה  ֹּר מַּ מֹון ֵלאמ ְך ְבנֵי עַּ לֶׂ ל מֶׂ ְלָאִכים אֶׂ ח יְִפָתח מַּ וַּיְִשלַּ

י ְלִהָלֵחם ְבַאְרִצי ְך ְבנֵי  :ִלי וָָלְך ִכי ָבאָת ֵאלַּ לֶׂ ר מֶׂ ֹּאמֶׂ וַּי

ת ַאְרִצי  ח יְִשָרֵאל אֶׂ ְלֲאֵכי יְִפָתח ִכי ָלקַּ ל מַּ מֹון אֶׂ עַּ

יִם ֵמַאְרנֹון וְעַּ  ֲעלֹותֹו ִמִמְצרַּ יְַּרֵדן בַּ ד הַּ ֹּק וְעַּ יַּב ד הַּ

ן ְבָשלֹום ְתהֶׂ ָתה ָהִשיָבה אֶׂ  :וְעַּ

ת  3 ְבדּו אֶׂ "וְָלָמה ְתכַּ

ר ִכְבדּו  ְבכֶׂם כֲַּאשֶׂ ְלבַּ

ת  ֹּה אֶׂ ְרע יִם ּופַּ ִמְצרַּ

  –ִלָבם" 

 למי ניתנה עצה זו?

 ו-ג, ה-שמואל א ו, ב פלשתיםל

ֲֹּהנִים  כ ה וַּיְִקְראּו ְפִלְשִתים לַּ ה נֲַּעשֶׂ ֹּר מַּ ְֹּסִמים ֵלאמ ק וְלַּ

נּו ִלְמקֹומֹו ְלחֶׂ ה נְשַּ מֶׂ ֲארֹון ה' הֹוִדֻענּו בַּ ֹּאְמרּו ִאם  :לַּ וַּי

ֹּתֹו  ְלחּו א ת ֲארֹון ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ַאל ְתשַּ ְלִחים אֶׂ ְמשַּ

ת  [...]ֵריָקם  י יֵָקל אֶׂ ם ֵלאֹלֵהי יְִשָרֵאל ָכבֹוד אּולַּ תֶׂ ּונְתַּ

ל ַאְרְצכֶׂםיָדֹו ֵמֲעלֵ  ל ֱאֹלֵהיכֶׂם ּוֵמעַּ וְָלָמה  :יכֶׂם ּוֵמעַּ

ת  ֹּה אֶׂ ְרע יִם ּופַּ ר ִכְבדּו ִמְצרַּ ְבכֶׂם כֲַּאשֶׂ ת ְלבַּ ְבדּו אֶׂ ְתכַּ

ְלחּום וַּיֵֵלכּו ם וַּיְשַּ ֵלל ָבהֶׂ ר ִהְתעַּ  :ִלָבם ֲהלֹוא כֲַּאשֶׂ

ְמָת  :הזכירמי  4 ר שַּ "ֲאשֶׂ

ץ  רֶׂ ְֹּפִתים ְבאֶׂ ֹּתֹות ּומ א

יִם זֶׂה ִמְצרַּ יֹום הַּ ד הַּ  "?עַּ

 אכ-ירמיהו לב, כ ירמיהו

יֹום  ד הַּ יִם עַּ ץ ִמְצרַּ רֶׂ ְֹּפִתים ְבאֶׂ ֹּתֹות ּומ ְמָת א ר שַּ ֲאשֶׂ

זֶׂה ה ְלָך ֵשם כַּיֹום הַּ ֲעשֶׂ זֶׂה ּוְביְִשָרֵאל ּוָבָאָדם וַּתַּ : הַּ

ֹּתֹות  ץ ִמְצָריִם ְבא רֶׂ ת יְִשָרֵאל ֵמאֶׂ ְמָך אֶׂ ת עַּ ֵֹּצא אֶׂ וַּת

ְזרֹועַּ נְטּויָה ּוְבמֹוָרא ּוְבמֹוְפתִ  ים ּוְביָד ֲחָזָקה ּוְבאֶׂ

 :ָגדֹול
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 ידיעת הארץ  .11

 מקור תשובה שאלה מספר

אדם אחד שקיבל  1

במתנה ערים שלא 

מצאו חן בעיניו, קרא 

להן "ארץ כבול". באיזה 

ץ נמצאת רֶׂ אזור בָא

 "ארץ כבול"?

 יג-מלכים א ט, יא בגליל

ץ  [...] רֶׂ ְשִרים ִעיר ְבאֶׂ ֹּה ְלִחיָרם עֶׂ ְך ְשֹלמ לֶׂ מֶׂ ָאז יִֵתן הַּ

ָגִליל ר  :הַּ ָעִרים ֲאשֶׂ ת הֶׂ ֹּר ִלְראֹות אֶׂ וַּיֵֵצא ִחיָרם ִמצ

ֹּה וְֹלא יְָשרּו ְבֵעינָיו ן לֹו ְשֹלמ ָעִרים  :נָתַּ ר ָמה הֶׂ ֹּאמֶׂ וַּי

ץ כָ  רֶׂ ם אֶׂ ָתה ִלי ָאִחי וַּיְִקָרא ָלהֶׂ ר נָתַּ ה ֲאשֶׂ בּול ָהֵאלֶׂ

זֶׂה יֹום הַּ ד הַּ  :עַּ

ִהיא  2 ֹּא יְהֹוֻשעַּ ָבֵעת הַּ "וַּיָב

ת ָהֲענִָקים   –" וַּיְַּכֵרת אֶׂ

 נשארולו ערים יבא

 ענקים לאחר מכן?

עזה, ב

גת, ב

אשדוד ב

)מספיק 

להזכיר 

 (מהן אחת

 כב-יהושע יא, כא

ת ָהֲענִָקים ִמן ָהָהר  ִהיא וַּיְַּכֵרת אֶׂ ֹּא יְהֹוֻשעַּ ָבֵעת הַּ וַּיָב

ר  ֹּל הַּ ר יְהּוָדה ּוִמכ ֹּל הַּ ְברֹון ִמן ְדִבר ִמן ֲענָב ּוִמכ ִמן חֶׂ

ֱחִריָמם יְהֹוֻשעַּ  ם הֶׂ ר  :יְִשָרֵאל ִעם ָעֵריהֶׂ ֹלא נֹותַּ

ְשדֹוד  ָזה ְבגַּת ּוְבאַּ ק ְבעַּ ץ ְבנֵי יְִשָרֵאל רַּ רֶׂ ֲענִָקים ְבאֶׂ

 : נְִשָארּו

 ּוֵבין ָקֵדש"ֵבין  נמצא מה 3

ד  "?ָברֶׂ

 

י בְ  חַּ ֵאר לַּ

ִֹּאי  ר

 יד-אבראשית טז, י

ְדְת ֵבן וְָקָראת ְשמֹו  ֹּלַּ ְך ה' ִהנְָך ָהָרה וְי ְלאַּ ר ָלּה מַּ ֹּאמֶׂ וַּי

ל ָענְיְֵך ע ה' אֶׂ א ָאָדם  :יְִשָמֵעאל ִכי ָשמַּ רֶׂ וְהּוא יְִהיֶׂה פֶׂ

ֹּן ָחיו יְִשכ ל ְפנֵי ָכל אֶׂ ֹּל בֹו וְעַּ ֹּל וְיַּד כ כ וִַּתְקָרא  :יָדֹו בַּ

ָתה ֵאל ֳרִאי ִכי ָאְמָרה ֲהגַּם  יָה אַּ ֵֹּבר ֵאלֶׂ ד ֵשם ה' הַּ

ִֹּאי י עַּ  :ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ר חַּ ְבֵאר ְבֵאר לַּ ל ֵכן ָקָרא לַּ

ד ִֹּאי ִהנֵה ֵבין ָקֵדש ּוֵבין ָברֶׂ  :ר

ֹּק  4 הּוא יְִשר יֹום הַּ "וְָהיָה בַּ

ְזבּוב  ְדבֹוָרה [...]ה' לַּ  " וְלַּ

לו מקומות יגיעו ימא –

 החיים הללו? בעלי

מצרים, מ

אשור מ

)מספיק 

להזכיר 

 (מהן אחת

 יט-ישעיהו ז, יח

ֵֹּרי  ר ִבְקֵצה יְא ְזבּוב ֲאשֶׂ ֹּק ה' לַּ הּוא יְִשר יֹום הַּ וְָהיָה בַּ

שּור ץ אַּ רֶׂ ר ְבאֶׂ ְדבֹוָרה ֲאשֶׂ ּוָבאּו וְנָחּו ֻכָלם  :ִמְצָריִם וְלַּ

נֲַּעצּוִצים  ֹּל הַּ ְסָלִעים ּוְבכ בַּתֹות ּוִבנְִקיֵקי הַּ ְבנֲַּחֵלי הַּ

נֲַּהֹלִלים ֹּל הַּ  :ּוְבכ
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חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים דתיים-

 
 

 

 

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה

 לא הביישן למד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המתמודדים שבע שאלות זהות בכתב.בחלק זה יישאלו 

 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:
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גֶׂד  "ה' ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאלמי ביקש:  1 הַּ

ָך ְבדֶׂ  "?...נָא ְלעַּ

ר ָדוִד ה' ֱאֹלֵהי : יב-שמואל א כג, י דוד ֹּאמֶׂ וַּי

ֵקש ָשאּול  ְבְדָך ִכי ְמבַּ ע עַּ ֹּעַּ ָשמַּ יְִשָרֵאל ָשמ

ֲעבּוִרי ֵחת ָלִעיר בַּ ל ְקִעיָלה ְלשַּ ֲהיְַּסִגֻרנִי  :ָלבֹוא אֶׂ

ע  ר ָשמַּ ֲעֵלי ְקִעיָלה ְביָדֹו ֲהיֵֵרד ָשאּול כֲַּאשֶׂ בַּ

ר  ֹּאמֶׂ ָך וַּי ְבדֶׂ גֶׂד נָא ְלעַּ ָך ה' ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל הַּ ְבדֶׂ עַּ

ִֹּתי  :ה' יֵֵרד ֲעֵלי ְקִעיָלה א ר ָדוִד ֲהיְַּסִגרּו בַּ ֹּאמֶׂ וַּי

ר ה' יְַּסִגירּו ֹּאמֶׂ י ְביַּד ָשאּול וַּי ת ֲאנָשַּ  :וְאֶׂ

ת וַּיִָשיבּו" 2 ְך ָדָבר אֶׂ לֶׂ מֶׂ מי  – "הַּ
 המלך?

ֵֹּלחַּ כ: -מלכים ב כב, יח יאשיהו ש ְך יְהּוָדה הַּ לֶׂ ל מֶׂ וְאֶׂ
ת  ֹּש אֶׂ ְתכֶׂם ִלְדר ר  ה'אֶׂ ֹּה ָאמַּ ֹּאְמרּו ֵאָליו כ ֹּה ת כ

ר ָשָמְעתָ  ה' ְדָבִרים ֲאשֶׂ ְך : ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל הַּ ן רַּ יַּעַּ
ל  ה'ְלָבְבָך וִַּתָכנַּע ִמְפנֵי  ְרִתי עַּ ר ִדבַּ ְבָשְמֲעָך ֲאשֶׂ

ָמה וְִלְקָלָלה  ְֹּשָביו ִלְהיֹות ְלשַּ ל י זֶׂה וְעַּ ָמקֹום הַּ הַּ
ִֹּכי  יָך וִַּתְבכֶׂה ְלָפנָי וְגַּם ָאנ ת ְבָגדֶׂ ע אֶׂ וִַּתְקרַּ

ְעִתי נְֻאם  ל אֲ ה': ָשמַּ ִֹּסְפָך עַּ יָך ָלֵכן ִהנְנִי א ֹּתֶׂ ב
ינָה  יָך ְבָשלֹום וְֹלא ִתְראֶׂ ֹּתֶׂ ל ִקְבר ְפָת אֶׂ וְנֱֶׂאסַּ

ָמקֹום  ל הַּ ר ֲאנִי ֵמִביא עַּ ֹּל ָהָרָעה ֲאשֶׂ ֵעינֶׂיָך ְבכ
ְך ָדָבר לֶׂ מֶׂ ת הַּ זֶׂה וַּיִָשיבּו אֶׂ  :הַּ

הלפי הנביא, ְלָמה נמשל " 3  מֹורֶׂ
ר קֶׂ  "?שֶׂ

ֹּאש  ה'וַּיְַּכֵרת  טו:-ישעיהו ט, יג לזנב ִמיְִשָרֵאל ר
ָחד ָזֵקן ּונְשּוא ָפנִים  :וְָזנָב ִכָפה וְַאְגמֹון יֹום אֶׂ

ָזנָב ר הּוא הַּ קֶׂ ה שֶׂ ֹּאש וְנִָביא מֹורֶׂ וַּיְִהיּו  :הּוא ָהר
ְתִעים ּוְמֻאָשָריו ְמֻבָלִעים זֶׂה מַּ ְשֵרי ָהָעם הַּ  :ְמאַּ

ר ִבְלָבְבָך מי הבטיח: " 4 ֹּל ֲאשֶׂ וְכ

ִגיד   "?ָלְךאַּ

ת ָשאּול שמואל א ט, יט:  שמואל ן ְשמּוֵאל אֶׂ וַּיַּעַּ

ם  ָבָמה וֲַּאכְַּלתֶׂ ה ֲעֵלה ְלָפנַּי הַּ ֹּאֶׂ ִֹּכי ָהר ר ָאנ ֹּאמֶׂ וַּי

ר ִבְלָבְבָך  ֹּל ֲאשֶׂ ר וְכ ֹּקֶׂ ב ְחִתיָך בַּ יֹום וְִשלַּ ִעִמי הַּ

ִגיד ָלְך  :אַּ

נָא  ְשַאלמי ביקשו מאדם: " 5

 ..."?ֵבאֹלִהים

ְחָתם ְבנֵי ָדן וַּיְִשְלחּו: ב, השופטים יח,  דןמשלחת בני   ִמִמְשפַּ
יִל ֲאנִָשים ִמְקצֹוָתם ֲאנִָשים ֲחִמָשה  ְבנֵי חַּ
ֹּל ִמָצְרָעה ְשָתא ֵגל ּוֵמאֶׂ ץ ְלרַּ ת ָהָארֶׂ  ּוְלָחְקָרּה אֶׂ
ֹּאְמרּו ם וַּי ץ ִחְקרּו ְלכּו ֲאֵלהֶׂ ת ָהָארֶׂ ֹּאּו אֶׂ ר  וַּיָב הַּ
יִם ְפרַּ ד  אֶׂ ֹּאְמרּו  [.ָשם: ].. וַּיִָלינּו ִמיָכה ֵביתעַּ וַּי

ְרֵכנּו  ְצִליחַּ דַּ לֹו ְשַאל נָא ֵבאֹלִהים וְנְֵדָעה ֲהתַּ
יהָ  ְֹּלִכים ָעלֶׂ ר ֲאנְַּחנּו ה   :ֲאשֶׂ

 שונים אנשים שנילו יעל א 6

ת ְפנֵי ה'"?" :נאמר ל... אֶׂ  וַּיְחַּ

על  ;משהעל 

איש האלוהים 

אשר בא 

מיהודה )בימי 

על  ;ירבעם(

 יהואחז

)אזכור שני 

אנשים יספיק. 

לכל אזכור 

 (תינתן נקודה

ת ְפנֵי ה' יב: -שמות לב, יא ה אֶׂ ֹּשֶׂ ל מ וַּיְחַּ

ר  ָך ֲאשֶׂ מֶׂ ְפָך ְבעַּ ה אַּ ר ָלָמה ה' יֱֶׂחרֶׂ ֹּאמֶׂ ֱאֹלָהיו וַּי

ֹּחַּ ָגדֹול ּוְביָד ֲחָזָקה יִם ְבכ ץ ִמְצרַּ רֶׂ  :הֹוֵצאָת ֵמאֶׂ

ֹּר ְבָרָעה הֹוִציָאם  יִם ֵלאמ ֹּאְמרּו ִמְצרַּ ָלָמה י

ל ְפנֵי ָהֲאָדָמה  ָהִרים ּוְלכַֹּּלָתם ֵמעַּ ָֹּתם בֶׂ ֹּג א ֲהר לַּ

ָך מֶׂ ל ָהָרָעה ְלעַּ ָך וְִהנֵָחם עַּ פֶׂ  :שּוב ֵמֲחרֹון אַּ

ר ח: -דמלכים א יג,  ת ְדבַּ ְך אֶׂ לֶׂ מֶׂ ֹּעַּ הַּ וַּיְִהי ִכְשמ

ר ָקָרא  ִמְזֵבחַּ ְבֵבית ֵאל ִאיש ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׂ ל הַּ עַּ

ֹּר  ִמְזֵבחַּ ֵלאמ ל הַּ ת יָדֹו ֵמעַּ ח יָָרְבָעם אֶׂ וַּיְִשלַּ

ֹּל  ח ָעָליו וְֹלא יָכ ר ָשלַּ ש יָדֹו ֲאשֶׂ ִתְפֻשהּו וִַּתיבַּ

ֲהִשיָבּה ֵאָליו ן ִמן  :לַּ שֶׂ דֶׂ ִמְזֵבחַּ נְִקָרע וַּיִָשֵפְך הַּ וְהַּ

ר נָתַּ  ִמְזֵבחַּ כַּמֹוֵפת ֲאשֶׂ ר הַּ ן ִאיש ָהֱאֹלִהים ִבְדבַּ

ל נָא  :ה' ל ִאיש ָהֱאֹלִהים חַּ ר אֶׂ ֹּאמֶׂ ְך וַּי לֶׂ מֶׂ ן הַּ וַּיַּעַּ

ֹּב יִָדי  ֲעִדי וְָתש ֵלל בַּ יָך וְִהְתפַּ ת ְפנֵי ה' ֱאֹלהֶׂ אֶׂ

ת ְפנֵי ה' וַָּתָשב יַּד  ל ִאיש ָהֱאֹלִהים אֶׂ ֵאָלי וַּיְחַּ
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ֹּנָה ְך ֵאָליו וְַּתִהי ְכָבִראש לֶׂ מֶׂ  :הַּ

ר ַאף ה' ְביְִשָרֵאל וַּיְִתנֵם ד: -ים ב יג, גמלכ וַּיִחַּ

ן ֲחָזֵאל ָכל  ד בֶׂ ן ֲהדַּ ְך ֲאָרם ּוְביַּד בֶׂ לֶׂ ְביַּד ֲחָזֵאל מֶׂ

יִָמים ע ֵאָליו ה' : הַּ ת ְפנֵי ה' וַּיְִשמַּ ל יְהֹוָאָחז אֶׂ וַּיְחַּ

ְך  לֶׂ ָֹּתם מֶׂ ץ א ץ יְִשָרֵאל ִכי ָלחַּ חַּ ת לַּ ִכי ָרָאה אֶׂ

 :ֲאָרם

ששאל באלוהים לא קיבל  אדם 7
הּואמענה: " יֹום הַּ ". וְֹלא ָענָהּו בַּ

 מדוע אלוהים לא ענה?

משום שיונתן 
אכל דבש, 

בעוד ששאול 
השביע את 

העם לבל 
יאכלו עד 

 .הערב
)כל תשובה 
שמעידה על 
הבנת העניין 

תתקבל 
 כנכונה(

יֹום  מג:-שמואל א יד, כד וְִאיש יְִשָרֵאל נִגַּש בַּ
 ֹּ הּוא וַּי ֹּר ָארּור ָהִאיש הַּ ת ָהָעם ֵלאמ ל ָשאּול אֶׂ אֶׂ

י וְֹלא  ֹּיְבַּ ְמִתי ֵמא ב וְנִקַּ רֶׂ ד ָהעֶׂ ם עַּ חֶׂ ֹּאכַּל לֶׂ ר י ֲאשֶׂ
ם ם ָכל ָהָעם ָלחֶׂ ע  ... ָטעַּ וְיֹונָָתן ֹלא ָשמַּ

ת ְקֵצה  ח אֶׂ ת ָהָעם וַּיְִשלַּ ְשִביעַּ ָאִביו אֶׂ ְבהַּ
ֹּל אֹוָתּה ר ְביָדֹו וַּיְִטב ה ֲאשֶׂ ּטֶׂ מַּ ְדָבש  הַּ ת הַּ ְביְַּערַּ

ל ִפיו ב יָדֹו אֶׂ ְֹּרנָה[ ֵעינָיו] ותראנה וַּיָשֶׂ ...  וַָּתא

ֵאֵרד ַאֲחֵרי ְפִלְשִתים  וַּיְִשַאל ָשאּול ֵבאֹלִהים הַּ
הּוא יֹום הַּ . ֲהִתְתנֵם ְביַּד יְִשָרֵאל וְֹלא ָענָהּו בַּ

ֹּל ִפנֹות ָהָעם ּו ֹּשּו ֲהֹלם כ ר ָשאּול ג ֹּאמֶׂ ְדעּו וַּי
יֹום ֹּאת הַּ ז ָּטאת הַּ חַּ ָמה ָהיְָתה הַּ ...  ּוְראּו בַּ

ה ָעִשיָתה  ִגיָדה ִלי מֶׂ ל יֹונָָתן הַּ ר ָשאּול אֶׂ ֹּאמֶׂ וַּי
ְמִתי ִבְקֵצה  ֹּם ָטעַּ ר ָטע ֹּאמֶׂ וַּיַּגֶׂד לֹו יֹונָָתן וַּי
ט ְדבַּש ִהנְנִי ָאמּות ר ְביִָדי ְמעַּ ה ֲאשֶׂ ּטֶׂ מַּ  הַּ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


