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 החידון המחוזי תשע"ו

 תקנון החידון וסדריו

 א.  מבחן המיון בכתב

 ו, לפני החידון הפומבי."התשע באדר א ז', 16.2.2016-מבחן מקדים שיתקיים ב  .1

 לצבור ניתן זה בשלב. נקודות 2-ב ת/המתמודד את תזכה נכונה תשובה כל. שאלות 25 מבחןב  .2

 פו לזכותם של המתמודדים בחידון הפומבי.הנקודות שיצטברו בשלב הזה ייָזק .נקודות 50 עד

 

 ב.  החידון הפומבי

ות הגדול הנקוד מספר את שצברו אלה, ותומתמודד מתמודדים 16עד  משתתפיםבחידון הפומבי  .1

 . בכתבהמקדים  ביותר במבחן המיון

הנקודות שצברו הנבחנים במבחן המיון ייזקפו כאמור,  .נקודות 50עד לצבור  אפשרזה ה חידוןב .2

  נקודות. 100עד . לכן אפשר לצבור בחידון המחוזי, סך הכול, ותם בשלב זהלזכ

 שלבים. 3בחידון הפומבי  .3

  שאלות על סרטונים: - שלב א

 מתמודדים. לכל מתמודד 4-לאחר כל סרטון יוצגו שאלות לו ,סרטונים 4 יוקרנוזה הבשלב     

זכה את המתמודד/ת ק אחד ת  ת תוצג שאלה אחת, בת שני חלקים. תשובה נכונה על חלומתמודד

. עם סיום מחזור השאלות נקודות 12-ב ו/הנקודות. תשובה מלאה על שני החלקים תזכה אות 6-ב

   מן הבמה. הזה, ֵירדו כל המתמודדים

  משחק מחשב: - שלב ב

לפניהם אלה שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר. יוצג  -מתמודדים  7עד  זה ישתתפוהבשלב 

משבצות לבחירה. כל משבצת מסמלת נושא מסוים, שייחשף רק לאחר  10ובו  משחק מחשב

. שניות 60שאלות במשך  4המשבצת. המתמודדים יבחרו באקראי משבצת וישיבו על נבחרה ש

את השאלות יזכו  4נקודות. תשובות נכונות על כל  5-ב את המתמודד/ת כל תשובה נכונה תזכה

 4עד מן הבמה. לשלב הבא יעלו  זה ֵירדו המתמודדיםה שלבהבתום  נקודות. 20-בהמתמודד/ת 

 הגבוה ביותר.את מספר הנקודות  צברואלה ש -מתמודדים 

  שלב השאלה הזהה: - שלב ג

תשובות  2 יוצגו שאלה לכל. זהות שאלות 6 שייָשאלו ,מתמודדים 4עד  זה ישתתפוהבשלב 

 2 המשחק לפני תנויינָ  תמודדומת מתמודד לכל. הנכונה התשובה היא מהן אחת רקש ,אפשריות

 השלטים את יניחו המתמודדים. תשובה מייצג מספר כל. 2, 1: המספרים כתובים ובהם שלטים

 שניות 30 םמתמודדיל יינתנו, השאלה אתאו תציג  יציג שהמנחה לאחר. הפוכים כשהם לפניהם

 מתמודד כל וירימ, האות את ייתן כשהמנחה. לדעתם הנכונה התשובה את המייצג בשלט לבחור

 את תזכה נכונה תשובה. נכונה ענה מי יסמנו השופטים. ובחר שבו השלט את ומתמודדת

 . נקודות 18 עד הזה בשלב לצבור ניתן הכול סך. נקודות 3-ב ת/המתמודד
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. להכרעה עד, נוספות שאלות ייָשאלו - הכרעה אין אם. בחידון הזוכה מי יוכרע השלב בתום

וכר/תוכר כחתן או ככלת החידון בניקוד הגבוה ביותר, י או תזכה הכזאו המתמודדת שי המתמודד

יעלה או  אחד/אחת בלבדיודגש כי מתמודד או מתמודדת לשלב הארצי.  /תעלהעלההמחוזי, וי

של המחוז לחידון של בתיה"ס הממלכתיים ולחידון של  יחיד/ההכנציג/ה תעלה לחידון הארצי 

 . דתיים-בתיה"ס הממלכתיים

 למתמודדים בחידון הפומבישאלות סדר הצגת ה

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

 הספר.  יבת מותשכן ו ,משפחה(הפרטי ואחריו שם השם ה) תיהם, יוצב שלט עם שמוומתמודדת

 יהיה לפי סדר ישיבתם. למתמודדיםסדר הצגת השאלות  .2

בכתב לפני הצגתה בפומבי בקול,  השאלהאת  ויקבל מתמודד ומתמודדתכל  -בשלב הראשון  .3

 ת החידון.על ידי מזכירּו למתמודדיםמיד עם הצגתה. השאלות יימסרו  וויענ

ראש חבר השופטים  /תיושב או תכריז , יכריזהשאלהתשובה מלאה על המתמודד/ת  או ענתה ענה .4

 ./הטופס השיפוט, ליד שמו, ואלה יירשמו בשצבר/ה המתמודד/תאת מספר הנקודות 

השופטים  /הראש בחבריו /תהיושב /תיוועץועץתשובה חלקית, ייוָ  המתמודד/ת או ענתה ענה .5

, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שצבר/ה המתמודד/תמספר הנקודות  או תכריז עלויכריז 

 ./השמו

ובטופס השיפוט  ראש שאין מענה, /תהיושב /תכריזעל השאלה, יכריז המתמודד/ת /ענתהלא ענה .6

 .המתמודד/ת ליד שם 0יירשם 

ראש "תשובה לא /ת היושב /תכריזבאופן לא נכון, יכריז על השאלה המתמודד/ת /ענתהענה .7

 . ליד שם המתמודד/ת 0נכונה", ובטופס השיפוט יירשם 

 בשלב השלישי ֵישבו המתמודדים ברווחים ביניהם.  .8

 

 מיוחדים צרכיםלקויות למידה ו עם מתמודדים

אישור מבית הספר, לפני תחילת חידון המתמודדים בעלי לקויות למידה להגיש לרכז/ת העל  .1

החידון בכתב. על רכז/ת החידון ליידע את השופטים ואת מנחה החידון לגבי המתמודדים בעלי 

 לקויות הלמידה ובעלי הצרכים המיוחדים.  

 למידה או בשל לקויות יותלקו בשל לכתוב או לקרוא מסוגלים שאינם מתמודדים - בכתב בחידון .2

 דקות.  10ותוספת זמן של  בהתאם הכתבה או/ו הקראה יקבלו ,יותזופי חושיות

 כל המתמודדים זכאים להקראת השאלות על ידי מנחה החידון.  - הפומבי בחידון .3

לכל מתמודד ומתמודדת ניתנות כמה דקות על מנת לגבש את  -בחידון הפומבי, בשלב הראשון  .4

ש. למתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, שופטי החידון ומנחה/ת החידון תשובותיהם מרא

 יהיו רשאים לתת עוד זמן קצר לגיבוש התשובה. 

 לקויותבעלי  למתמודדים רקשניות  15תינתן הארכת זמן של  -בחידון הפומבי, בשלב השני  .5

 . ופיזיות חושיות
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שניות על מנת לגבש את  30יתנות נומתמודדת לכל מתמודד  -שלישי שלב הב ,בחידון הפומבי .6

למתמודדים בעלי לקויות שיבקשו זאת, שופטי החידון ומנחה/ת החידון יהיו . יהםתותשוב

 רשאים לתת עוד זמן קצר לגיבוש התשובה. 

 

 והשופטות חבר השופטים

 שני שופטים או ארבעה שופטים. או לצדה ראש, ולצדו /תחבר השופטים מורכב מהיושב .1

 /תאת מספר הנקודות שכל נבחן /המכריז או היא לשיפוט, והוא /תראיראש אח /תהיושב .2

 על רישום הניקוד ועל סיכומו. /תראש מפקח /תבהן. היושב /זכתהזכה

 ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב. /תהיושב .3

ראש את  /תהיושבאו תקרא תשובה מלאה, יקרא  /הלא השיב המתמודד/תבעת הצורך, אם  .4

בקריאת חלק  השופטים ואת המנחה הםלכבד את חברי /תרשאיאו היא בה המלאה. הוא התשו

 מהתשובות.

 . כלת המחוזאו  חתןהראש למנחה להכריז את שמות  /תהיושבאו תורה בסוף החידון יורה  .5

 ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד )בין שלב לשלב(. חבר השופטים .6

  השופטים כל ערעורים.לאחר החידון לא יקבלו 

ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער, תשמש סמכות עליונה לפסיקות סופיות  .7

 לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

 

 תפקיד המנחה

 את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש. /תמנהל .1

 לבמה. והשופטות ואת חבר השופטים המתמודדים והמתמודדותאת  /נהמזמין .2

 לסדר ההופעות האמנותיות. /תאת המברכים ודואג /נהמזמין .3

 .בקול את השאלות /תקורא .4

 השאלה. להםלפני שמוצגת מתמודד ומתמודדת של כל  תיהםאת שמו /המכריז .5

 ראש חבר השופטים. /תעל פי הוראות יושב ,משלב לשלב והעולות את שמות העולים /המכריז .6

 ראש חבר השופטים. /תעל פי הוראות יושבהכלה  או את שמות החתן /המכריז .7

 

 התמודדות בחידון בשנת תשע"ז

 כעבור רק בחידון המחוזי שוב להתמודד ויוכלתשע"ו  מחוזיחידון הב הראשון במקום הזוכים

 . , בשנת תשע"חשנתיים
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 זוכים, תעודות ופרסים

ענקו להם תעודות לשבת במקומותיהם על הבמה, ויו המתמודדיםבתום החידון יוזמנו כל  .1

 השתתפות בחידון וספר תנ"ך.

 כלת התנ"ך המחוזי/ת. או כ תוכתר כחתןאו  הניקוד הגבוה ביותר יוכתר /תבעל .2

 והחתן ים במחוז,הממלכתישל בתי הספר של החידון  או הכלה החתן יעלוהארצי התנ"ך לחידון  .3

ניקוד זהה למקום במקרה של  .ים במחוזדתי-יםהממלכתישל בתי הספר של החידון  או הכלה

 עד להכרעה ביניהם.הראשון, ִייָשֲאלּו שני הנבחנים שאלות נוספות, 

של בתי הספר מהחידון /ת בלבד במחוז זוכה אחדאו תוכרז יוכרז המחוזי בסופו של החידון  .4

ים, והם ייצגו דתי-יםהממלכתישל בתי הספר מהחידון במחוז בלבד  /תוזוכה אחד ים,הממלכתי

ו, בעיר "התשע ו באדר ב"כ, 6.2015.4-הארצי. חידון התנ"ך הארצי יתקיים באת המחוז בחידון 

 יבנה. 

 תעודה מתאימה ופרסים. ווענקי זוֶכה וזוָכה בחידון המחוזילכל  .5
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 , התשע"ולבתי הספר הממלכתייםבכתב המחוזי חידון ה

 ___________________: __________התלמיד/ה שם

 _______________________: ______בית הספרשם 

 _________________כיתה: ה

 דקות 45זמן הבחינה: 

 

 ________  :)לשימוש הבודקים( ניקודה

 נקודות.  2-שאלות. כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד/ת ב 25בחידון 

 .נקודות 50בשלב זה ניתן לצבור עד 

 

 :חומר הלימוד לחידון

 כל הספר :בראשית

 לד-לא, כ-יא, ה-א םפרקי :שמות

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י :במדבר

 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:

 כל הספר יונה:

 

 

 שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  25לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר. אתבעיגול הקיפו 

 

 בהצלחה!
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 הוא... "ְמֹאד טֹוב ְוִהנֵּהיום הבריאה שבו נאמר " .1

 יום ראשון .א

 יום שלישי .ב

 יום שישי .ג

 יום שבת .ד

 

ל ָנֶפׁש ָמַרת ְוִהיאעל מי נאמר: " .2  "?ִתְבֶכה ּוָבֹכה ה' ַעל ַוִתְתַפלֵּ

 על חנה  .א

 על מיכל .ב

 על רחל .ג

 על נעמי .ד

 

ר ִכי" על מי התלוננו: .3 ינּו ִתְשָתרֵּ ר ַגם ָעלֵּ  "? ִהְשָתרֵּ

 על אברהם .א

 על משה  .ב

 על אבימלך .ג

 על רחבעם .ד

 

ֶלק" .4 ד ְכחֵּ ֶלק ַבִמְלָחָמה ַהֹירֵּ ב ּוְכחֵּ ִלים ַעל ַהֹיׁשֵּ מי חילק את שלל המלחמה בין  ".ַיֲחֹלקּו ַיְחָדו ַהכֵּ

 כל חייליו, גם אלה "ֱאֶׁשר ִפְגרּו ִמֶלֶכת"?

 דוד .א

 עכן .ב

 ולשא .ג

 יהונתן .ד

 

ל ָכל ַוִיְׁשְמעּובעקבות איזה משפט קרה הדבר הזה: " .5  ַהֶמֶלְך ָׁשַפט ֲאֶׁשר ַהִמְׁשָפט ֶאת ִיְשָראֵּ

י ַוִיְראּו   "?ַהֶמֶלְך ִמְפנֵּ

  המשפט שערך יהורם מול הנשים משומרון .א

 המשפט ששפט אבשלום בשער העיר .ב

 המשפט שהתנהל נגד צדקיהו בִרבלה  .ג

 ך שלמהמשפט הנשים שער .ד

 

 הבקשה? כוונת...". מה הייתה  ִבי ִתְפְגִעי ַאלאישה התבקשה: " .6

 אל תבקשי שאתן לך את דודאי בני  .א

 אל תסגירי אותי לאויב  .ב

 אל תבקשי ממני לעזוב אותך  .ג

 אל תזרקי עליי פלח רכב מן החומה .ד

 

ילו אנשים כינו את ארץ כנען: " .7  "?ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבתאֵּ

 דתן ואבירם .א

  לתור את הארץ לח משהשש המרגלים .ב

 המעפילים שעלו אל ראש ההר .ג

 יושבי יריחו .ד
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ימי התחבא/ו " .8 ץ ְבִפְׁשתֵּ  "? ָהעֵּ

 שני המרגלים ששלח יהושע .א

 דוד .ב

 יותם .ג

 בני הנביאים .ד

 

" )על ְפִלְׁשִתים ֶאֶרץ ֶדֶרְךמדוע לא הנחה אותם אלהים ללכת " -במסע ישראל ממצרים לכנען  .9

 צרה ביותר לכנען?קו הים התיכון(, שהיא הדרך הק

 דגון –בגלל החשש שהם יעבדו את אלוהי הפלשתים  .א

  שכשיצטרכו להילחם הם יתחרטו וירצו לשוב למצריםהחשש  בגלל .ב

  כעונש על חטא העגל .ג

 כעונש על חטא המרגלים .ד

 

ל ֲאֶׁשר ַמֲאָכל ִמָכל ְלָך ַקח "ְוַאָתה .10 ֶליָך ְוָאַסְפתָ  יֵָּאכֵּ  ועד האוכל?נמי לה". ְלָאְכלָ  ְוָלֶהם ְלָך ְוָהָיה אֵּ
 בליל יציאת מצרים ,בני ישראלל .א

 כשהגיעו לארץ גושן, אחיו של יוסףל .ב

 בזמן ליקוט המן  ,בני ישראלל .ג

 לשוכני התיבה, בזמן המבול .ד

 

ׁש"הגובה של מי נאמד ב .11  ?"ָוָזֶרת ַאמֹות ׁשֵּ

ַׁשי ֲאִחיַמן .א  ְוַתְלַמי ׁשֵּ

 עֹוג .ב

 ת יָ לְ גָ  .ג

 ַאְרַבע .ד

 

 "?ָהָרצּוץ ַהָקֶנה ֶנתִמְׁשעֶ איזו ממלכה נמשלה ל" .12

 יםמצרַ  .א

 אשור .ב

 ג.   בבל

 ד.  יהודה 

 

ם ִלְקרֹא הּוַחל ָאז ]...[" .13  בשם ה'?  לקרוא ראשונה החלו בני האדם למתי ". 'ה ְבׁשֵּ

 בימי קין והבל .א

 בימי אנוש .ב

 בימי נח .ג

 בימי אברהם .ד

 

ָליו ַוִיֶפן" .14 ְך ַויֹאֶמר ה' אֵּ  וח שניתן לו?מה יעשה אדם באמצעות הכ -" ֶזה ְבֹכֲחָך לֵּ

 יושיע את ישראל מידי מצרים .א

 יושיע את ישראל מידי מואב .ב

 מדיין ידי יושיע את ישראל מ .ג

 יושיע את ישראל מידי הפלישתים .ד
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אֹמר ִמָיָמיו ָאִביו ֲעָצבֹו ְולֹא"על מי נאמר:  .15   "?ָעִשיתָ  ָכָכה ַמדּועַ  לֵּ

 על אבשלום .א

 ניהעל אדֹ  .ב

 על אמנון .ג

 על שלמה .ד

 

לִיְשרָ  ַהְצִבי" .16  ". היכן כתובה הקינה הזאת? ָחָלל ָבמֹוֶתיָך ַעל אֵּ

 בספר הישר  .א

 בספר תולדות האדם .ב

 בספר מלחמות ה' .ג

 בספר דברי הימים למלכי ישראל .ד

 

ֶרד" .17 ב ַהְפָגִרים ַעל ָהַעִיט ַויֵּ , אברהם הבריח את העוף הדורס ש"ירד" פסוקב". ַאְבָרם ֹאָתם ַוַישֵּ

 ר מפני עופות דורסים? על הפגרים. על מי עוד מסופר ששמ

 ירבעם .א
 איזבל .ב
 רצפה בת איה  .ג
 בעשא .ד

 

 ,ָנחֹור". מי היה הבן השלישי של תרח ַוֲאִבי ַאְבָרָהם ֲאִבי יהושע בצוואתו מזכיר את: "ֶתַרח .18

 ? אותו יהושע לא הזכירש
 לוט .א

 הרן  .ב

 מתושלח .ג

 חנוך .ד

 

שבה על סעודה מסופר  לא מהדמויותמי לגבי על רבים מסופר שאכלו לחם בסעודה.  .19

 השתתף ואשר כללה לחם?

 על מלכי צדק ואברהם  .א

 על אברהם והמלאכים  .ב

 נזיד העדשים  בסיפורעל עשיו  .ג

 על נח לאחר היציאה מהתיבה .ד

 

 "?  בֹו ְלִהָלֶחם ַבְתִחָלה ַהְכַנֲעִני ֶאל ָלנּו ַיֲעֶלה ִמימהי התשובה שניתנה לשאלה: " .20

 יעלהיהודה  .א

 שמעון יעלה .ב

 אפרים יעלה .ג

 מנשה יעלה .ד

 

ר ַהַצר ַעל ְבַאְרְצֶכם ִמְלָחָמה ָתֹבאּו ְוִכי" .21 ֹעֶתם ֶאְתֶכם ַהֹצרֵּ ". מהו ההסבר שניתן ַבֲחֹצְצֹרת ַוֲהרֵּ

 בציווי להריע בחצוצרה לפני מלחמה? 

 כדי להרתיע את האויב .א

 כדי לסדר את צבא הלוחמים במחנותיהם .ב

 כדי להזהיר את העם מפני המלחמה הקרבה .ג

 מאויביהםם ויושיע אותם כדי שאלהים יזכור את הע .ד
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ל" ָעָשה ֲאֶׁשר ַהַמֲעֶשה ֶאת ה' ְוַגם ֶאת ָיְדעּו לֹא"על איזה דור נאמר ש .22   ?ְלִיְשָראֵּ
 דור ימי יהושעעל  .א

 דור ימי הנודדים במדברעל  .ב

 על דור ימי השופטים  .ג

 דור המשועבדים במצריםעל  .ד

 

 ָגַעׁש"? ְלַהר ִמְצפֹוןמי נקבר " .23
 יהושע  .א

 אהרון .ב

 יוסף  .ג

 עקבי .ד

 

 מי מנשותיו של דוד הייתה בת מלך זר? .24
 אביטל .א

 עגלה .ב

 מעכה .ג

 אחינועם .ד

 

ר" .25 ן ֹטבֹות ִאתֹו ַוְיַדבֵּ ַעל ִכְסאֹו ֶאת ַוִיתֵּ א מֵּ יהודה זכה כי  מי ממל" .ְבָבֶבל ִאתֹו ֲאֶׁשר ַהְמָלִכים ִכסֵּ

 לאחרית טובה וליחס מועדף בגלות? 

 צדקיהו .א

 יהויכין .ב

 מנשה .ג

 יאשיהו .ד
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 תשע"וה, הממלכתיים בכתב לבתי הספרמחוזי החידון ה
 תשובון

 המקור הפסוק התשובה השאלה

 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ְמֹאד טֹוב ְוִהנֵּה ָעָשה ֲאֶׁשר ָכל ֶאת ֱאֹלִהים ַוַיְרא יום שישי -ג  1
 :ַהִשִשי יֹום ֹבֶקר

 31א, בראשית 

י ָאְכָלה בְ  חנהעל  - א 2 י ָׁשֹתהַוָתָקם ַחָנה ַאֲחרֵּ ן ִׁשֹלה ְוַאֲחרֵּ ִלי ַהֹכהֵּ ב  ְועֵּ ֹיׁשֵּ
א ַעל ַעל יַכל  ַהִכסֵּ ל ַעל  :'הְמזּוַזת הֵּ  ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש ַוִתְתַפלֵּ
 :ּוָבֹכה ִתְבֶכה 'ה

שמואל א א, 
10-9 

י ֱאִליָאב ַויֹאְמרּו לֹאוַ  על משה -ב  3  ִיְׁשַלח ֹמֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְבנֵּ
נּו   :ַנֲעֶלה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיתֵּ ַהְמַעט ִכי ֶהֱעִליָתנּו מֵּ

ינּו ַגם ִכי ַבִמְדָבר ר ָעלֵּ ר ִתְשָתרֵּ   :ִהְשָתרֵּ

במדבר טז, 
13-12 

ֶלק]...[ דוד -א  4 ד ְכחֵּ ֶלק ַבִמְלָחָמה ַהֹירֵּ ב ּוְכחֵּ ִלים ַעל ַהֹיׁשֵּ  ַיְחָדו ַהכֵּ
 :ַיֲחֹלקּו

 24מואל א ל, ש

משפט  -ד  5
הנשים 
שערך 
 שלמה

ַויֹאֶמר   ִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפנֵּי ַהֶמֶלְך:ָחֶרב ַויָ ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ְקחּו ִלי 
ד ַהַחי ִלְׁשָנִים ּוְתנּו ֶאת ַהֲחִצי ְלַאַחת ְוֶאת ַהֶילֶ  ַהֶמֶלְך ִגְזרּו ֶאת

ָנּה ַהַחי ֶאל ַהֶמֶלְך ִכי בְ  ַותֹאֶמר ָהִאָשה ֲאֶׁשר  ַהֲחִצי ְלֶאָחת:
ַהָילּוד  ָלּה ֶאתַותֹאֶמר ִבי ֲאֹדִני ְתנּו  ְבָנּה ִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל

ת ַאל ָלְך לֹא ִיְהֶיה  ִלי ַגם ְתִמיֻתהּו ְוזֹאת ֹאֶמֶרת ַגם ַהַחי ְוָהמֵּ
ת לֹא ַהָילּוד ַהחַ  ָלּה ֶאתַען ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר ְתנּו ַויַ   ְגֹזרּו: י ְוָהמֵּ

ל ֶאת  ַוִיְׁשְמעּו ָכל  ִאמֹו: ִהיא ְתִמיֻתהּו  ַהִמְׁשָפט ֲאֶׁשר ִיְשָראֵּ
י ַהֶמֶלְך ָׁשַפט ַהֶמֶלְך ָחְכַמת ֱאֹלִהים  ִכי ָראּו ִכי ַוִיְראּו ִמְפנֵּ

  :ְבִקְרבֹו ַלֲעשֹות ִמְׁשָפט

 ,מלכים א ג

28-24 

אל תבקשי  -ג  6
ממני לעזוב 

 אותך

ַאֲחָרִיְךִבי לְ  ִתְפְגִעי ַותֹאֶמר רּות ַאל ְך ָלׁשּוב מֵּ ֲאֶׁשר  ִכי ֶאל ָעְזבֵּ
ְך ַעִמי וֵּאֹלַהִיְך ֱאֹלָהי ְך ּוַבֲאֶׁשר ָתִליִני ָאִלין ַעמֵּ לֵּ ְלִכי אֵּ  :תֵּ

 16רות א, 

 המרגלים -ב  7
ששלח 

 משה

ַלְחָתנּו ְוַגם ָזַבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁש  לֹו ַויֹאְמרּו ָבאנּו ֶאלְיַסְפרּו וַ 
  :ִפְרָיּה ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה

 27 ,במדבר יג

שני  -א  8
המרגלים 

ששלח 
 יהושע

ן ַותֹאֶמר ַוִתְצְפנֹו ָהֲאָנִׁשים ְׁשנֵּיֶאת  ָהִאָשה ַוִתַקח ַלי ָבאּו כֵּ  אֵּ
ַאִין ָיַדְעִתי ְולֹא ָהֲאָנִׁשים ָמה מֵּ ְסגֹור ַבֹחֶׁשְך ַוְיִהי ַהַשַער לִ :  הֵּ

ר  ְוָהֲאָנִׁשים ָיָצאּו לֹא ָיַדְעִתי ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנִׁשים ִרְדפּו ַמהֵּ
יֶהם ִכי ַתִשיגּום י   :ַאֲחרֵּ ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהָגָגה ַוִתְטְמנֵּם ְבִפְׁשתֵּ
ץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל   :ַהָגג ָהעֵּ

 6-4יהושע ב,  

 בגלל -ב  9
החשש 

שכשיצטרכו 
 ילחםלה

יתחרטו הם 
וירצו לשוב 

 למצרים

ָנָחם ֱאֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ  ָהָעם ְולֹא ַוְיִהי ְבַׁשַלח ַפְרֹעה ֶאת
ם ָהָעם ִבְרֹאָתם  ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים ֶפן ְפִלְׁשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא ִיָנחֵּ
 :ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה

 17שמות יג, 

לשוכני  -ד  10
 התיבה

ָבה ַאָתה ּוָבֶניָך  ְבִריִתי ִאָתְך ּוָבאָת ֶאל ִקֹמִתי ֶאתַוהֲ  ַהתֵּ
י ָבָשר ְׁשַנִים ִמֹכל  ָהַחי ִמָכל ּוִמָכל  ָבֶניָך ִאָתְך: ְוִאְׁשְתָך ּוְנׁשֵּ

ָבה ְלַהֲחֹית ִאָתְך ָתִביא ֶאל ָבה ִיְהיּו: ַהתֵּ ָהעֹוף   ָזָכר ּוְנקֵּ מֵּ
ָמהְלִמינֵּהּו ּוִמן  ְלִמיָנּה ִמֹכל ֶרֶמש ָהֲאָדָמה ְלִמינֵּהּו ְׁשַנִים  ַהְבהֵּ

ֶליָך ְלַהֲחיֹות ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ְוַאָתה ַקח ְלָך ִמָכל   :ִמֹכל ָיֹבאּו אֵּ
ֶליָך ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה ל ְוָאַסְפָת אֵּ  :יֵָּאכֵּ

 , בראשית ו
21-18 

א ִאיׁש  ָגְלָית -ג  11 צֵּ ַנִים ִמַמחֲ ַויֵּ  ָגְבהֹו נֹות ְפִלְׁשִתים ָגְלָית ְׁשמֹו ִמַגתַהבֵּ
ׁש ַאמֹות ָוָזֶרת  :ׁשֵּ

 4שמואל א יז, 
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 ִמְׁשֶעֶנת ַהָקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶזה ַעל ַעָתה ִהנֵּה ָבַטְחָת ְלָך ַעל מצַרים -א  12
ן ַפְרעֹ  ְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכפֹו ּוְנָקָבּה כֵּ  ה ֶמֶלְךִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִיָסמֵּ

 ִמְצַרִים ְלָכל ַהֹבְטִחים ָעָליו:

מלכים ב יח, 
21 

ת ַגם בימי אנוש -ב 13 ן ַוִיְקָרא ֶאת הּוא יַֻלד ּוְלׁשֵּ ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ָאז הּוַחל ִלְקרֹא  בֵּ
ם   :'הְבׁשֵּ

 26בראשית ד, 

יושיע את  -ג  14
ידי ישראל מ

 מדיין

ָליו  ְך ְבֹכחֲ  'הַוִיֶפן אֵּ ל ִמַכף  ָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָת ֶאתַויֹאֶמר לֵּ ִיְשָראֵּ
 ֲהלֹא ְׁשַלְחִתיָך: ִמְדָין

 14 ,שופטים ו

אֹמר ֲאִני ֶאְמֹלְך ַוַיַעש לֹו ֶרֶכב  ַוֲאֹדִנָיה ֶבן על אֹדניה -ב  15 א לֵּ ַחִגית ִמְתַנשֵּ
ָמיו ֲעָצבֹו ָאִביו ִמיָ  ְולֹאִצים ְלָפָניו:  ּוָפָרִׁשים ַוֲחִמִשים ִאיׁש רָ 

אֹמר ַמדּוַע ָכָכה ָעִשיָת ְוַגם ֹתַאר ְמֹאד ְוֹאתֹו ָיְלָדה  הּוא טֹוב לֵּ
י ַאְבָׁשלֹום  :ַאֲחרֵּ

 ,  מלכים א א
6-5 

בספר  - א 16
 הישר

ד ַויֹאֶמר י ְלַלמֵּ ֶפר ַעל ְכתּוָבה ִהנֵּה ָקֶׁשת ְיהּוָדה ְבנֵּ  סֵּ
ל ַעל  :ַהָיָׁשר יְך ָנְפלּו ִגבֹוִריםָבמֹוֶתיָך  ַהְצִבי ִיְשָראֵּ  :ָחָלל אֵּ

שמואל ב א, 
19-18 

רצפה בת  -ג  17
 איה

הּו ָלּה ֶאל ַאָיה ֶאתַוִתַקח ִרְצָפה ַבת  ַהצּור ִמְתִחַלת  ַהַשק ַוַתטֵּ
יֶהם ִמן ָקִציר ַעד ִנַתְך ם ָנְתָנה עֹוף ַהָשַמיִ  ַהָשָמִים ְולֹא ַמִים ֲעלֵּ

יֶהם יֹוָמם  :ַחַית ַהָשֶדה ָלְיָלהְוֶאת  ָלנּוַח ֲעלֵּ

שמואל ב כא, 
10 

ֶלה תֹוְלֹדת ֶתַרח ֶתַרח הֹוִליד ֶאת הרן -ב  18 ָהָרן  ָנחֹור ְוֶאת ַאְבָרם ֶאת ְואֵּ
 :לֹוט ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת

בראשית יא, 
27 

על נח  - ד 19
לאחר 

היציאה 
 מהתיבה

 

ם ֶמֶלְך ֶצֶדק ּוַמְלִכי ן ְוהּוא ָיִיןוָ  ֶלֶחם הֹוִציא ָׁשלֵּ ל ֹכהֵּ  :ֶעְליֹון ְלאֵּ

ן ַעל ִכי ַתֲעֹברּו ַאַחר ִלְבֶכם ְוַסֲעדּו ֶלֶחם ַפת ְוֶאְקָחה  ֲעַבְרֶתם כֵּ
ן ַויֹאְמרּו ַעְבְדֶכם ַעל  :ִדַבְרתָ  ַכֲאֶׁשר ַתֲעֶשה כֵּ

ָשו ָנַתן ְוַיֲעֹקב ְׁשְת  ַויֹאַכל ֲעָדִׁשים ּוְנִזיד ֶלֶחם ְלעֵּ ַלְך ָיָקםוַ  ַויֵּ  ַויֵּ
ָשו ַוִיֶבז  :ַהְבֹכָרה ֶאת עֵּ

 ,בראשית יד
18 

 5 ח,בראשית י

 

 ,בראשית כה
34 

  יהודה –א  20
 יעלה

ל בַ  י ִיְשָראֵּ י מֹות ְיהֹוֻׁשַע ַוִיְׁשֲאלּו ְבנֵּ אֹמר 'הַוְיִהי ַאֲחרֵּ ִמי  לֵּ
ְיהּוָדה  'היֹאֶמר וַ י ַבְתִחָלה ְלִהָלֶחם בֹו:  ַהְכַנֲענִ  ָלנּו ֶאל ַיֲעֶלה

 :ָהָאֶרץ ְבָידֹו ַיֲעֶלה ִהנֵּה ָנַתִתי ֶאת

 שופטים א, 

2-1 

כדי  -ד  21
שאלהים 
יזכור את 

העם ויושיע 
 אותם

 מאויביהם

ֹעֶתם  ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְבַאְרְצֶכם ַעל ְוִכי ר ֶאְתֶכם ַוֲהרֵּ ַהַצר ַהֹצרֵּ
יֱאֹל 'הַבֲחֹצְצֹרת ְוִנְזַכְרֶתם ִלְפנֵּי  יֶכם:הֵּ ֹאְיבֵּ  ֶכם ְונֹוַׁשְעֶתם מֵּ

 9במדבר י, 

על דור ימי  -ג  22
 השופטים

ר  ַהדֹור ַההּוא ֶנֶאְספּו ֶאל ְוַגם ָכל ֲאבֹוָתיו ַוָיָקם דֹור ַאחֵּ
יֶהם ֲאֶׁשר לֹא ַהַמֲעֶשה ֲאֶׁשר ָעָשה  ְוַגם ֶאת 'ה ָיְדעּו ֶאת ַאֲחרֵּ

ל  :ְלִיְשָראֵּ

 10שופטים ב, 

ָאה' ֶבן ה ֶעֶבד נּון ִבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַוָיָמת שעיהו -א  23 ַוִיְקְברּו   :ָׁשִנים ָוֶעֶשר מֵּ
 ֶחֶרס ְבַהר ֶאְפָרִים ִמְצפֹון ְלַהר אֹותֹו ִבְגבּול ַנֲחָלתֹו ְבִתְמַנת

 ָגַעׁש:

 9-8שופטים ב, 

 3שמואל ב ג,  ְך ְגׁשּור:י ֶמלֶ ַתְלמַ ]...[ ְוַהְשִלִׁשי ַאְבָׁשלֹום ֶבן ַמֲעָכה ַבת  מעכה -ג  24

ְיהּוָדה ִבְׁשנֵּים ָנה ְלָגלּות ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ַוְיִהי ִבְׁשֹלִׁשים ָוֶׁשַבע ׁשָ  יהויכין -ב  25
ָעָשר ֹחֶדׁש ְבֶעְשִרים ְוִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש ָנָשא ֱאִויל ְמֹרַדְך ֶמֶלְך 

ית רֹאׁש ְיהֹוָיִכי ָבֶבל ִבְׁשַנת ָמְלכֹו ֶאת ן ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִמבֵּ
ן ֶאת  ֶכֶלא: ר ִאתֹו ֹטבֹות ַוִיתֵּ א ַהְמָלִכים  ַוְיַדבֵּ ַעל ִכסֵּ ִכְסאֹו מֵּ

 : ֲאֶׁשר ִאתֹו ְבָבֶבל

מלכים ב כה, 
28-27 
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 חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

  השלב הראשון

 

 שאלות בעקבות סרטונים 

 

 

 

 ערים בארץ:  סרטונים בנושאי

 

 עין גדי

 באר שבע

 אשדוד

 דן

 

  במקומות בארץ.  בחלק זה יוקרנו סרטונים העוסקים 

 

מתמודדים שאלות הקשורות בנושא  ארבעהלאחר כל סרטון יוצגו ל
 הסרטון. 

 בכל שאלה שני חלקים. 

 נקודות.  6-תשובה נכונה על חלק אחד תַזכה את הנבחן/ת ב

 נקודות.  12-יַזכו את הנבחן/ת בתשובות נכונות על שני החלקים 
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 עין גדיסרטון בנושא: 

 

 : 1 /תמתמודד

 עין גדי הוא מקום מפלט במדבר יהודה, אשר דוד מצא בו מחסה ומסתור. 

 מדוע נאלץ דוד למצוא מסתור בעין גדי?  .א
 ? במערה בעין גדי התרחש אירוע הקשור לבגדים. מה היה האירוע .ב

 : ותתשוב

  .דוד נאלץ לברוח מפני שאול .א
י ִמְרֹדף ָׁשאּול ַוָיָׁשב ֶלְך ָדִוד ַאֲחרֵּ ן ַעל ְפִלְׁשִתים ִלְקַראת ַויֵּ   :ַהַמְחְלקֹות ֶסַלע ַההּוא ַלָמקֹום ָקְראּו כֵּ

ין ִבְמָצדֹות ַויֵֶּׁשב ִמָשם ָדִוד ַוַיַעל  (29-28: )שמואל א כג, ֶגִדי עֵּ
 

 .את כנף המעיל של שאולדוד כרת  .ב

י ַויֹאְמרּו ָליו ָדִוד ַאְנׁשֵּ ֶליָך 'ה ָאַמר ֲאֶׁשר ַהיֹום ִהנֵּה אֵּ ן ָאֹנִכי ִהנֵּה אֵּ  לֹו ְוָעִשיתָ  ְבָיֶדָך( ֹאִיְבָך) איביך ֶאת ֹנתֵּ

יֶניָך ִיַטב ַכֲאֶׁשר  (4: )שמואל א כד, ַבָלט ְלָׁשאּול ֲאֶׁשר ַהְמִעיל ְכַנף ֶאת ַוִיְכֹרת ָדִוד ַוָיָקם ְבעֵּ

 

 

 

 : 2 /תמתמודד

 לעתים, לא רק אנשים יחידים נאלצו להסתתר מפני אויביהם אלא בני העם כולו. 

 ְוֶאת ַהְמָערֹות ְוֶאת ֶבָהִרים ֲאֶׁשר ִמְנָהרֹות ]...[ ָלֶהם ָעשּובימי השופטים, מסופר על בני ישראל ש" .א

 תרו מפניו במקומות האלה? ". מיהו העם שבני ישראל הסתַהְמָצדֹות
 מי המושיע שקם להציל את העם בתקופה הזאת? .ב

 : ותתשוב

 . המדיינים .א
ק"עֲ  המתמודד אם יאמר י ֶקֶדם", הוא יתבקש לדייק  ָמלֵּ העם המרכזי ששיעבד את ולציין את ּוְבנֵּ

 .( לא תתקבל התשובה: פלשתים). שותפיהםאת ישראל, ולא 
לִיְשרָ  ַעל ִמְדָין ַיד ַוָתָעז ל ְבנֵּי ָלֶהם ָעשּו ִמְדָין ִמְפנֵּי אֵּ  ַהְמָערֹות ְוֶאת ֶבָהִרים ֲאֶׁשר ַהִמְנָהרֹות ֶאת ִיְשָראֵּ

 (2: )שופטים ו, ַהְמָצדֹות ְוֶאת
 

 השופט גדעון .ב
ָליו ַויֹאֶמר  ָלנּו ִסְפרּו ֲאֶׁשר ְפְלֹאָתיונִ  ָכל ְוַאיֵּה זֹאת ָכל ְמָצַאְתנּו ְוָלָמה ִעָמנּו' ה ְויֵּׁש ֲאֹדִני ִבי ִגְדעֹון אֵּ

ינּו אֹמר ֲאבֹותֵּ ָליו ַוִיֶפן  :ִמְדָין ְבַכף ַוִיְתנֵּנּו' ה ְנָטָׁשנּו ְוַעָתה' ה ֶהֱעָלנּו ִמִמְצַרִים ֲהלֹא לֵּ ְך ַויֹאֶמר' ה אֵּ  לֵּ

ל ֶאת ְוהֹוַׁשְעתָ  ֶזה ְבֹכֲחָך  (14-13 ,ים ו)שופט :ְׁשַלְחִתיָך ֲהלֹא ִמְדָין ִמַכף ִיְשָראֵּ
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 : 3 /תמתמודד

 לעתים גם אנשים רמי מעלה ורמי דרג נאלצו להסתתר במערות. 

 מפני מי נחבאו חמישה מלכים במערה במקדה?  .א
 מה עשה רודפם של חמשת המלכים הללו כדי לוודא שלא יברחו מהמערה בה הסתתרו? .ב

 : ותתשוב

 .מפני יהושע בן נוןהמלכים נחבאו  .א
ׁשֶ  ַוָינֻסּו ֶלה ַהְמָלִכים תֲחמֵּ ָדה ַבְמָעָרה ַויֵָּחְבאּו ָהאֵּ אֹמר ִליהֹוֻׁשעַ  ַויַֻגד :ְבַמקֵּ ֶׁשת ִנְמְצאּו לֵּ  ַהְמָלִכים ֲחמֵּ

ָדה ַבְמָעָרה ֶנְחְבִאים  (17-16: )יהושע י, ְבַמקֵּ
 

הרודף ציווה  :התשובה גם תתקבל). ציווה לכסות את פתח המערה באבנים גדולותהרודף  .ב

 (.ד אנשים לשמירה על פתח המערהלהפקי
 (18: )יהושע י, ְלָׁשְמָרם ֲאָנִׁשים ָעֶליהָ  ְוַהְפִקידּו ַהְמָעָרה ִפי ֶאל ְגֹדלֹות ֲאָבִנים ֹגלּו ְיהֹוֻׁשעַ  ַויֹאֶמר

 

 

 

 : 4 /תמתמודד

 גם נביאי ה' נאלצו להסתתר לפעמים מפני רודפיהם.

 נביאי ה' במערה? 100מדוע הוחבאו  .א
 להם למזון בעת שהסתתרו במערה? מי דאג  .ב

 : ותתשוב

 מכיוון שאיזבל רדפה את נביאי ה'.  .א
 עובדיה .ב

ת ִאיֶזֶבל ְבַהְכִרית ַוְיִהי י אֵּ ָאה ֹעַבְדָיהּו ַוִיַקח' ה ְנִביאֵּ ם ְנִביִאים מֵּ  ְוִכְלְכָלם ַבְמָעָרה ִאיׁש ֲחִמִשים ַוַיְחִביאֵּ

 (4)מלכים א יח,  :ָוָמִים ֶלֶחם
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 באר שבעסרטון בנושא: 

 

 : 5 /תמתמודד

 באר שבע היא בירת הנגב של מדינת ישראל.

 זה?על פי המסופר בתנ"ך, מדוע הוענק לבאר שבע שם  .א
 בנחלתו של איזה שבט נמצאת העיר באר שבע? .ב

 : ותתשוב

 : כל אחת מן התשובות האלה תתקבל כתשובה מלאה .א
   לאבימלך אברהם בין השבועה שם על

  לאבימלך אברהם בין שנכרתה בברית שהוצבו הכבשים שבע שם על

  יצחק בימי "שבעה" שנקראה הבאר שם על

   גרר מלך לאבימלך יצחק בין השבועה שם על     

ָנה ָמה:  ַאְבָרָהם ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַויֹאֶמר ֶלה ְכָבשֹת ֶׁשַבע הֵּ  ֶׁשַבע ֶאת ִכי ַויֹאֶמר  :ְלַבָדָנה ִהַצְבתָ  ֲאֶׁשר ָהאֵּ

ָדה ִלי ִתְהֶיה ַבֲעבּור:  ִמָיִדי ִתַקח ְכָבשֹת ר ֶאת ָחַפְרִתי ִכי ְלעֵּ ן ַעל  :ַהזֹאת ַהְבאֵּ  ַההּוא ַלָמקֹום ָקָרא כֵּ

ר  (31-29 ,)בראשית כא :ְׁשנֵּיֶהם ִנְׁשְבעּו ָׁשם ִכי:  ָׁשַבע ְבאֵּ

ם ִחיוְלאָ  ִאיׁש ַוִיָשְבעּו ַבֹבֶקר ַוַיְׁשִכימּו ְלכּו ִיְצָחק ַוְיַׁשְלחֵּ ִאתֹו ַויֵּ י ַוָיֹבאּו ַההּוא ַביֹום ַוְיִהי  :ְבָׁשלֹום מֵּ  ַעְבדֵּ

ר ֹאדֹות ַעל לֹו ַוַיִגדּו ִיְצָחק ן ַעל ִׁשְבָעה ֹאָתּה ַוִיְקָרא  :ָמִים ָמָצאנּו לֹו ַויֹאְמרּו ָחָפרּו ֲאֶׁשר ַהְבאֵּ ם כֵּ  ׁשֵּ

ר ָהִעיר  (33-31: )בראשית כו, ַהֶזה ַהיֹום ַעד עֶׁשבַ  ְבאֵּ
 

 .(שמעון שבט בנחלת)יתקבל גם: . בנחלת שבט יהודה .ב
י ְוָכל ֹצר ִמְבַצר ַוָיֹבאּו ְצאּו ְוַהְכַנֲעִני ַהִחִּוי ָערֵּ ר ְיהּוָדה ֶנֶגב ֶאל ַויֵּ  (7: )שמואל ב כד, ָׁשַבע ְבאֵּ

ֶלְך ַוָיָקם ַוַיְרא ֹ  ַנְפׁשֹו ֶאל ַויֵּ ר אַוָיב  (3, יט כים אמל) :ָׁשם ַנֲערֹו ֶאת ַוַיַנח ִליהּוָדה ֲאֶׁשר ֶׁשַבע ְבאֵּ

 

 

 

 : 6 /תמתמודד

 באר שבע הייתה עיר בעלת חשיבות גם בימי התנ"ך. 

ילו שני אנשים חוטאים שפטו את ישראל בבאר שבע?  .א  אֵּ
 לשיפוט המושחת של שני האנשים האלה?  ביקשו העם בתגובהמה  .ב

 : ותתשוב

  )גם שם אחד יתקבל כתשובה מלאה.(. יואל ואביה /שמואל  לו שבני .א
ל: ִהיַויְ  ל ַוָיֶשם ֶאת ָבָניו ֹׁשְפִטים ְלִיְשָראֵּ ן ְׁשמּואֵּ ל ַהְבכֹור ְבנֹו ֶׁשם ַוְיִהי  ַכֲאֶׁשר ָזקֵּ ם יֹואֵּ  ֲאִבָיה ִמְׁשנֵּהּו ְוׁשֵּ

ר ֹׁשְפִטים י ַוִיטּו וִבְדָרכָ  ָבָניו ָהְלכּו ְולֹא:  ָׁשַבע ִבְבאֵּ )שמואל א   :ִמְׁשָפט ַוַיטּו ֹׁשַחד ַוִיְקחּו ַהָבַצע ַאֲחרֵּ

 (3-1ח,
 

 .להמליך מלך על ישראל העם ביקש .ב
ל ַוָיֹבאּו ֶאל ַוִיְתַקְבצּו ל ֹכל ִזְקנֵּי ִיְשָראֵּ ָליו ַויֹאְמרּו  :ָהָרָמָתה ְׁשמּואֵּ  כּוָהלְ  לֹא ּוָבֶניָך ָזַקְנתָ  ַאָתה ִהנֵּה אֵּ

נּו ֶמֶלְך ָלנּו ִשיָמה ַעָתה ִבְדָרֶכיָך  (5-4: )שמואל א ח,ַהגֹוִים ְכָכל ְלָׁשְפטֵּ
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 : 7 /תמתמודד

י ְבָכל ָנא ׁשּוטדוד שולח את יואב בן צרּויה: " .א ל ִׁשְבטֵּ ר ְוַעד ִמָדן ִיְשָראֵּ השליחות  יֶׁשַבע". מה ְבאֵּ

 על יואב? מטיל דוד ש
 ?זההמעשה ה בותבעקהעונש שניתן  ומה .ב

 : ותתשוב

 דוד הטיל על יואב לערוך מפקד עם. .א
י ְבָכל ָנא ׁשּוט ִאתֹו ֲאֶׁשר ַהַחִיל ַשר יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר ל ִׁשְבטֵּ ר ְוַעד ִמָדן ִיְשָראֵּ   ּוִפְקדּו ֶׁשַבע ְבאֵּ

ת ְוָיַדְעִתי ָהָעם ֶאת  (2: )שמואל ב כד, ָהָעם ִמְסַפר אֵּ

 

 ת דבר שהוטלה על ישראל.  מגפוא העונש ה .ב
ן ל ֶדֶבר 'ה ַוִיתֵּ ַהֹבֶקר ְבִיְשָראֵּ ת ְוַעד מֵּ ד עֵּ ר ְוַעד ִמָדן ָהָעם ִמן ַוָיָמת מֹועֵּ : ִאיׁש ֶאֶלף ִׁשְבִעים ֶׁשַבע ְבאֵּ

 (15)שמואל ב כד, 

 

 

 : 8 /תמתמודד

 הגר גורשה מבית אברהם ושולחה למדבר באר שבע כשבידיה בנה הקטן.  

 ? המים לה אזלו כאשר הילד עםהגר  עשתה מה .א
 מה היה עיסוקו של הילד לאחר שגדל והיה לנער? .ב

 : ותתשוב

 .(השקתה אותו במים מן הבאר :גם יתקבל). את הילד תחת שיח הגר השליכה .א
ֶמת ִמן ַהַמִים ַוִיְכלּו ְך ַהחֵּ  (15: )בראשית כא, ַהִשיִחם ַאַחד ַתַחת ַהֶיֶלד ֶאת ַוַתְׁשלֵּ

יֶניהָ  ֶאת ֱאֹלִהים ַוִיְפַקח ֶרא עֵּ ר ַותֵּ ֶלְך ָמִים ְבאֵּ א ַותֵּ ֶמת ֶאת ַוְתַמלֵּ : ַהָנַער ֶאת ַוַתְׁשְק  ַמִים ַהחֵּ

 (19)בראשית כא, 

 

 / צייד / לוחם. רובה קשת .ב
 (20כא,  : )בראשיתַקָשת ֹרֶבה ַוְיִהי ַבִמְדָבר ַויֵֶּׁשב ַוִיְגָדל ַהַנַער ֶאת ֱאֹלִהים ַוְיִהי
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 סרטון בנושא: אשדוד

 

 : 9 /תמתמודד

י ְבֶאֶרץ ֲעָנִקים נֹוַתר לֹאאשדוד היא אחת הערים שבהן התגוררו ענקים: " ל ְבנֵּ  ְבַגת ְבַעָזה ַרק ִיְשָראֵּ

 (22:" )יהושע יא, ִנְׁשָארּו ּוְבַאְׁשדֹוד

 משה לתור את הארץ?  כיצד השפיעו הענקים שנותרו בארץ ישראל על המרגלים ששלח .א

באיזו עיר נוספת מלבד עזה, גת ואשדוד המופיעות  -בזמן שהמרגלים נשלחו לתור את הארץ  .ב

 בפסוק, חיו ענקים? 

 : ותתשוב

 :ה בנוסחתתקבל כל תשוב .א
  .לא יוכלו לכבוש את הארץבני ישראל ש לחשושהענקים גרמו למרגלים 

  .המרגלים את הפחידו הענקים

 .כחגבים להרגיש םימרגלל גרמו הענקים

ב ָהָעם ַעז ִכי ֶאֶפס י ְוַגם ְמֹאד ְגֹדֹלת ְבֻצרֹות ְוֶהָעִרים ָבָאֶרץ ַהֹיׁשֵּ ק  :ָׁשם ָרִאינּו ָהֲעָנק ְיִלדֵּ ב ֲעָמלֵּ  יֹוׁשֵּ

ב ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִתי ַהֶנֶגב ְבֶאֶרץ ב ְוַהְכַנֲעִני ָבָהר יֹוׁשֵּ ן ַיד ְוַעל ַהָים ַעל יֹוׁשֵּ  ַוֹיִציאּו ]...[  :ַהַיְרדֵּ

ל ְבנֵּי ֶאל ֹאָתּה ָתרּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִדַבת אֹמר ִיְשָראֵּ  ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ ֹאָתּה ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ לֵּ

י ְבתֹוָכּה ָרִאינּו ֲאֶׁשר ָהָעם ְוָכל ִהוא יֹוְׁשֶביהָ  י ְנִפיִליםהַ  ֶאת ָרִאינּו ְוָׁשם  :ִמדֹות ַאְנׁשֵּ  ַהְנִפִלים ִמן ֲעָנק ְבנֵּ

ינֵּינּו ַוְנִהי ן ַכֲחָגִבים ְבעֵּ ינֵּיֶהם ָהִיינּו ְוכֵּ  (33-28: )במדבר יג, ְבעֵּ

 

 / בקריית ארבע.בחברון .ב
ַׁשי ֲאִחיַמן ְוָׁשם ֶחְברֹון ַעד ַוָיבֹא ַבֶנֶגב ַוַיֲעלּו י ְוַתְלַמי ׁשֵּ י ִנְבְנָתה ָׁשִנים ֶׁשַבע ְוֶחְברֹון ָהֲעָנק ְיִלידֵּ  ִלְפנֵּ

 (22: )במדבר יג, ִמְצָרִים ֹצַען

 

 

 : 10 /תמתמודד

 . והחקלאות הדגן אל הוא דגון. באשדוד היה מקדש לאל הפלישתי דגון

על פי האמונה המקראית, ה' הוא זה שנותן לבני האדם דגן. מי בירך את שני בניו בשפע של  .א

 "? ְוִתיֹרׁש ָדָגן"

 קידםש" עליון לאל כהן"ה מיהולחם.  –כל הבסיסי של בני האדם מהדגן עושים את המא .ב

 ? ממלחמה ששב מנצח של פניואת  בלחם
 

 : ותתשוב

 

 .יצחק .א
ָליו ַויֹאֶמר יחַ  ֶאת ַוָיַרח לֹו ַוִיַשק ַוִיַגׁש  :ְבִני ִלי ּוְׁשָקה ָנא ְגָׁשה: ָאִביו ִיְצָחק אֵּ  ַויֹאֶמר ַוְיָבְרכֵּהּו ְבָגָדיו רֵּ

ה יחַ  ְראֵּ יחַ  ְבִני רֵּ ְרכֹו ֲאֶׁשר ָשֶדה ְכרֵּ  ָדָגן ְוֹרב ָהָאֶרץ ּוִמְׁשַמנֵּי ַהָשַמִים ִמַטל ָהֱאֹלִהים ְלָך ְוִיֶתן  :'ה בֵּ

ָשו ַויֹאֶמר ִיְצָחק ַוַיַען ]...[  :ְוִתיֹרׁש ן ְלעֵּ  ְוָדָגן יםַלֲעָבִד  לֹו ָנַתִתי ֶאָחיו ָכל ְוֶאת ָלְך ַשְמִתיו ְגִביר הֵּ

פֹוא ּוְלָכה ְסַמְכִתיו ְוִתיֹרׁש  (37-26: )בראשית כז, ְבִני ֶאֱעֶשה ָמה אֵּ

 

 צדק -מלכי .ב
ם ֶמֶלְך ֶצֶדק-ּוַמְלִכי ן ְוהּוא ָוָיִין ֶלֶחם הֹוִציא ָׁשלֵּ ל ֹכהֵּ  (18: )בראשית יד, ֶעְליֹון ְלאֵּ
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 : 11 /תמתמודד

סיפורה של רות המואביה מתרחש בימי קציר  החיטה והשעורה היו הדגן המרכזי בתקופת המקרא.

 חיטים. 

יהמתרחש " נוסףהזכירו סיפור  .א  . "ִחִטים ְקִציר ִבימֵּ
יָפה"רות המואבייה ליקטה בשדה משקל רב של  .ב בועז על " בזכות הדברים שציווה ְשֹעִרים ְכאֵּ

 נעריו. מה ציווה בועז על נעריו? 

 : ותתשוב

 :מהתשובות אחת כל תתקבל .א
  .ובן והדודאיםסיפור רא

  .סיפור שמשון ואשתו הפלשתית

  .סיפור שמואל והבאת הגשם

 .סיפור הבאת הארון לבית שמש

ֶלְך ן ַויֵּ י ְראּובֵּ א ַבָשֶדה דּוָדִאים ַוִיְמָצא ִחִטים ְקִציר ִבימֵּ ָאה ֶאל ֹאָתם ַוָיבֵּ ל ַותֹאֶמר ִאמֹו לֵּ ָאה ֶאל ָרחֵּ  לֵּ

י ִלי ָנא ְתִני  (14: )בראשית ל, נְֵּךבְ  ִמדּוָדאֵּ

י ִמָיִמים ַוְיִהי  ֶהָחְדָרה ִאְׁשִתי ֶאל ָאֹבָאה ַויֹאֶמר ִעִזים ִבְגִדי ִאְׁשתֹו ֶאת ִׁשְמׁשֹון ַוִיְפֹקד ִחִטים ְקִציר ִבימֵּ

 (1: )שופטים טו, ָלבֹוא ָאִביהָ  ְנָתנֹו ְולֹא

ית ֶמק ִחִטים ְקִציר ֹקְצִרים ֶׁשֶמׁש ּובֵּ ינֵּיֶהם ֶאת ְשאּוַויִ  ָבעֵּ : )שמואל ִלְראֹות ַוִיְשְמחּו ָהָארֹון ֶאת ַוִיְראּו עֵּ

 (13א ו, 

ן 'ה ֶאל ֶאְקָרא ַהיֹום ִחִטים ְקִציר ֲהלֹוא  ֲעִשיֶתם ֲאֶׁשר ַרָבה ָרַעְתֶכם ִכי ּוְראּו ּוְדעּו ּוָמָטר ֹקלֹות ְוִיתֵּ

י ינֵּ  (17ב, : )שמואל א יֶמֶלְך ָלֶכם ִלְׁשאֹול 'ה ְבעֵּ

 תתקבל כל אחת מהתשובות: .ב
 בזמן הליקוט. לה לא להציק ללקט ולרות להניח בועז ציווה על נעריו 

  .שעורים לרות להשאיר נעריו על ציווה בועז

 .מריםובועז ציווה על נעריו לאפשר לרות ללקט בין הע

ט ַוָתָקם אֹמר ְנָעָריו ֶאת ֹבַעז ַוְיַצו ְלַלקֵּ ין ַגם לֵּ ט םָהֳעָמִרי בֵּ  ִמן ָלּה ָתֹׁשלּו ֹׁשל ְוַגם  :ַתְכִלימּוהָ  ְולֹא ְתַלקֵּ

 (16-15: )רות ב, ָבּה ִתְגֲערּו ְולֹא ְוִלְקָטה ַוֲעַזְבֶתם ַהְצָבִתים

 

 

 : 12 /תמתמודד

בני העיר אשדוד ושאר ערי פלשת במגפה.  ֻהכּוהפלשתים לקחו בשבי את ארון האלוהים ועל כך 

בשלב מאוחר יותר העלה דוד את ארון ת ארון האלוהים לידי בני ישראל. משום כך הם החזירו א

 האלוהים לעיר דוד. 

 . מי בז לו על התנהגותו באותה עת? בריקודים ובמחולותדוד העלה את ארון האלוהים לעירו  .א

 מה היה בתוך ארון האלוהים?  .ב

 : ותתשוב

 מיכל .א
ֶרא ַהַחלֹון ְבַעד ִנְׁשְקָפה אּולׁשָ -ַבת ּוִמיַכל ָדִוד ִעיר ָבא ה' ֲארֹון ְוָהָיה ז ָדִוד ַהֶמֶלְך-ֶאת ַותֵּ ר ְמַפזֵּ  ּוְמַכְרכֵּ

י   (16)שמואל ב ו,  .ְבִלָבּה לֹו ַוִתֶבזה'  ִלְפנֵּ

 

 לוחות הברית .ב
ין י ַרק ָבָארֹון אֵּ ב ֹמֶׁשה ָׁשם ִהִנחַ  ֲאֶׁשר ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ְׁשנֵּ ל נֵּיבְ -ִעםה'  ָכַרת ֲאֶׁשר ְבֹחרֵּ אָתם ִיְשָראֵּ  ְבצֵּ

ֶאֶרץ  (9 ,מלכים א ח) .ִמְצָרִים מֵּ
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 סרטון בנושא: דן

 

 : 13 /תמתמודד

 בלהה.  –דן היה בנה של שפחתה של רחל 

 מה שמו של הבן הנוסף שילדה בלהה ליעקב?  .א
באיזה אירוע מצוינת לרעה מערכת היחסים הקשה בין בני השפחות )בלהה וזלפה( לבין בנה של  .ב

 רחל? 

 : ותתשוב

 .נפתלי .א
ֶלד עֹוד ַוַתַהר ל ִׁשְפַחת ִבְלָהה ַותֵּ ן ָרחֵּ ִני בֵּ ל ַותֹאֶמר  :ְלַיֲעֹקב ׁשֵּ י ָרחֵּ  ֲאֹחִתי ִעם ִנְפַתְלִתי ֱאֹלִהים ַנְפתּולֵּ

 (8-7: )בראשית ל, ַנְפָתִלי ְׁשמֹו ַוִתְקָרא ָיֹכְלִתי ַגם

 

 (מכירת יוסף :יתקבל גם) ב.לפני אביהם, יעק יוסף הביא את דיבתם רעהכאשר  .ב
ֶלה ף ַיֲעֹקב ֹתְלדֹות אֵּ ה ְׁשַבע ֶבן יֹוסֵּ י ֶאת ַנַער ְוהּוא ַבצֹאן ֶאָחיו ֶאת ֹרֶעה ָהָיה ָׁשָנה ֶעְשרֵּ  ְוֶאת ִבְלָהה ְבנֵּ

י י ִזְלָפה ְבנֵּ א ָאִביו ְנׁשֵּ ף ַוָיבֵּ  (2: )בראשית לז, ֲאִביֶהם ֶאל ָרָעה ִדָבָתם ֶאת יֹוסֵּ

 

 

 

 : 14 /תמתמודד

ם ּוַבָיִמים: "פטים התקשה שבט דן במציאת נחלהבתקופת השו ֶבט ָההֵּ  ָלֶׁשֶבת ַנֲחָלה לֹו ְמַבֶקׁש ַהָדִני ׁשֵּ

י ְבתֹוְך ַההּוא ַהיֹום ַעד לֹו ָנְפָלה לֹא ִכי ל ִׁשְבטֵּ  ".ְבַנֲחָלה ִיְשָראֵּ

 באיזו עיר מצא שבט דן את נחלתו החדשה?  .א
 ?החדשה בנחלתם שבנו במקדש דן בני שמו מה .ב

 : ותתשוב

  .שי  בל   .א
ט ַעם ַעל ַלִיׁש ַעל ַוָיֹבאּו]...[  חַ  ֹׁשקֵּ ׁש ָשְרפּו ָהִעיר ְוֶאת ָחֶרב ְלִפי אֹוָתם ַוַיכּו ּוֹבטֵּ ין  :ָבאֵּ  ִכי ַמִציל ְואֵּ

ין ְוָדָבר ִמִצידֹון ִהיא ְרחֹוָקה ֶמק ְוִהיא ָאָדם ִעם ָלֶהם אֵּ ית ֲאֶׁשר ָבעֵּ   :ָבּה ַויְֵּׁשבּו ָהִעיר ֶאת ַוִיְבנּו ְרחֹוב ְלבֵּ

ם ַוִיְקְראּו ם ָדן ָהִעיר ׁשֵּ ל יּוַלד ֲאֶׁשר ֲאִביֶהם ָדן ְבׁשֵּ ם ַלִיׁש ְואּוָלם ְלִיְשָראֵּ : )שופטים ָלִראֹׁשָנה ָהִעיר ׁשֵּ

 (29-27יח, 

 

 ( .כוהנים משרתים בקודש :גם יתקבל) .את פסל מיכה .ב
י ָלֶהם ַוָיִקימּו ְרֹׁשם ֶבן ִויהֹוָנָתן ַהָפֶסל ֶאת ָדן ְבנֵּ ֶבט ֹכֲהִנים ָהיּו ּוָבָניו הּוא ְמַנֶשה ֶבן גֵּ  יֹום ַעד ַהָדִני ְלׁשֵּ

י ָכל ָעָשה ֲאֶׁשר ִמיָכה ֶפֶסל ֶאת ָלֶהם ַוָיִשימּו  :ָהָאֶרץ ְגלֹות ית ֱהיֹות ְימֵּ )שופטים  :ְבִׁשֹלה ָהֱאֹלִהים בֵּ

 (31-30 ,יח
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 ם בן נבט, מייסד ממלכת ישראל, ייחס משמעות רבה למקדש בדן. ירבע

 מה היה תפקידו של ירבעם בחצר שלמה המלך? לפני שהפך למלך,  .א

 בשלב מאוחר יותר הסתתר ירבעם אצל שישק מלך מצרים. מדוע נאלץ להסתתר?   .ב

 : ותתשוב

 סף(הוא היה עבד שלמה, הוא הופקד על עבודות שבטי אפרים ומנשה )סבל בית יו .א
ָדה-ִמן ֶאְפָרִתי ְנָבט-ֶבן ְוָיָרְבָעם ם ַהְצרֵּ  ְוֶזה. ַבֶמֶלְך ָיד ַוָיֶרם ִלְׁשֹלֹמה ֶעֶבד ַאְלָמָנה ִאָשה ְצרּוָעה ִאמֹו ְוׁשֵּ

ִרים-ֲאֶׁשר ַהָדָבר  ָיָרְבָעם ְוָהִאיׁש :ָאִביו ָדִוד ִעיר ֶפֶרץ-ֶאת ָסַגר ַהִמלֹוא-ֶאת ָבָנה ְׁשֹלֹמה  ַבֶמֶלְך ָיד הֵּ

ה-ִכי ַהַנַער-ֶאת ְׁשֹלֹמה ַוַיְרא ָחִיל ִגבֹור ד הּוא ְמָלאָכה ֹעשֵּ ֶבל-ְלָכל ֹאתֹו ַוַיְפקֵּ ית סֵּ ף בֵּ )מלכים א : יֹוסֵּ

 (28-26, יא

 

 ירבעם הסתתר לאחר שמרד במלך שלמה, והמלך שלמה רצה להרגו.  .ב

ׁש  ְבִמְצַרִים ַוְיִהי ִמְצַרִים-ֶמֶלְך ִׁשיַׁשק-ֶאל ִמְצַרִים ַוִיְבַרח ָיָרְבָעם ַוָיָקם ָיָרְבָעם-ֶאת ְלָהִמית ְׁשֹלֹמה ַוְיַבקֵּ

 (40יא, )מלכים א : ְׁשֹלֹמה מֹות-ַעד
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כמו אהליאב בן אחיסמך, שעליו נאמר:  -מבני שבט דן יצאו אנשים חשובים שביצעו משימות חשובות 

ת ִאתֹו ָנַתִתי ִהנֵּה ַוֲאִני" ה ֲאִחיָסָמְך ֶבן ָאֳהִליָאב אֵּ ב ָדן ְלַמטֵּ ב ֲחַכם ָכל ּוְבלֵּ  ". ָחְכָמה ָנַתִתי לֵּ

 איזה אדם משבט יהודה מונה יחד עם אהליאב?  .א
 מה היה תפקידם של השניים?  .ב

 : ותתשוב

  .בצלאל בן אורי .א
ה ם ָקָראִתי ְראֵּ ל ְבׁשֵּ ה חּור ֶבן אּוִרי ֶבן ְבַצְלאֵּ אָוֲאמַ   :ְיהּוָדה ְלַמטֵּ  ְבָחְכָמה ֱאֹלִהים רּוחַ  ֹאתֹו לֵּ

 (3-2: )שמות לא, ְמָלאָכה ּוְבָכל ּוְבַדַעת ּוִבְתבּוָנה

 

 .בניית אוהל מועד וכליו .ב
ת ִאתֹו ָנַתִתי ִהנֵּה ַוֲאִני ה ֲאִחיָסָמְך ֶבן ָאֳהִליָאב אֵּ ב ָדן ְלַמטֵּ ב ֲחַכם ָכל ּוְבלֵּ ת ְוָעשּו ָחְכָמה ָנַתִתי לֵּ  ָכל אֵּ

ת  :ִצִּויִתָך רֲאׁשֶ  ד ֹאֶהל אֵּ ֻדת ָהָאֹרן ְוֶאת מֹועֵּ ת ָעָליו ֲאֶׁשר ַהַכֹפֶרת ְוֶאת ָלעֵּ י ָכל ְואֵּ : )שמות ָהֹאֶהל ְכלֵּ

 (7-6לא, 
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 החידון המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

 

 השלב השני

 

 משחק מחשב  
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 שניות. 60כל השאלות בתוך  שאלות. יש לענות על 4בכל קטגוריה 

 נקודות. 5-כל תשובה נכונה תַזכה את הנבחן ב

 נקודות. 20-השאלות יַזכו את הנבחן/ת ב 4תשובות נכונות על כל 
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 הארץ ם שלתיאורי: 1נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 

 

 ֶאֶרץמי כינה את הארץ: "
 "?ִהוא ֶביהָ יֹוְׁש  ֹאֶכֶלת

 נּוַכל לֹא ָאְמרּו ִעמֹו ָעלּו ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים המרגלים 10
 ַוֹיִציאּו :ִמֶמנּו הּוא ָחָזק ִכי ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות

 ְבנֵּי ֶאל ֹאָתּה ָתרּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִדַבת
ל אֹמר ִיְשָראֵּ  ָבּה ָעַבְרנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ לֵּ

 ְוָכל ִהוא יֹוְׁשֶביהָ  ֶלתֹאכֶ  ֶאֶרץ ֹאָתּה ָלתּור
י ְבתֹוָכּה ָרִאינּו ֲאֶׁשר ָהָעם : ִמדֹות ַאְנׁשֵּ

 (32-31)במדבר יג, 

2 
 ִמן"מיהו המלך ששלט 

 ְוַעד ְפִלְׁשִתים ֶאֶרץ ַהָנָהר
 "?ִמְצָרִים ְגבּול

ל ָהָיה ּוְׁשֹלֹמה שלמה  ִמן ַהַמְמָלכֹות ְבָכל מֹוׁשֵּ
  ִמְצָרִים ְגבּול ְוַעד ְפִלְׁשִתים ֶאֶרץ ַהָנָהר

י ָכל ְׁשֹלֹמה ֶאת ְוֹעְבִדים ִמְנָחה ַמִגִׁשים  ְימֵּ
 (1: )מלכים א ה, ַחָייו

3 
ִהשווה את ארץ  מי

 כינהישראל לאשור ו
 ֶלֶחם ֶאֶרץ: "אותה

 ? "ּוְכָרִמים

ה ַוַיֲעֹמד רבשקה  ְיהּוִדית ָגדֹול ְבקֹול ַוִיְקָרא ַרְבָׁשקֵּ
ר  ַהָגדֹול ַהֶמֶלְך ְדַבר ִׁשְמעּו ֶמרַויֹא ַוְיַדבֵּ
 ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִתי ֹבִאי ַעד ]...[: :ַאשּור ֶמֶלְך
 ֶאֶרץ ְוִתירֹוׁש ָדָגן ֶאֶרץ ְכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ֶאל

ית ֶאֶרץ ּוְכָרִמים ֶלֶחם  ִוְחיּו ּוְדַבׁש ִיְצָהר זֵּ
 (32-28: )מלכים ב יח, ]...[ ָתֻמתּו ְולֹא

4 
ט נאמר על איזה שב

 ִכי ָהָאֶרץ ֶאתשראה "
ָמה  ?"ָנעֵּ

ץ ָגֶרם ֲחֹמר ִיָששָכר )שבט( יששכר ין ֹרבֵּ   :ַהִמְׁשְפָתִים בֵּ
ָמה ִכי ָהָאֶרץ ְוֶאת טֹוב ִכי ְמנָֻחה ַוַיְרא  ָנעֵּ
ד ְלַמס ַוְיִהי ִלְסֹבל ִׁשְכמֹו ַויֵּט )בראשית  :ֹעבֵּ

 (15-14מט, 
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 בארץ נות ומקורות מיםמעיי: 2נושא 

מספר 
 שאלהה

  פסוקה תשובהה שאלהה

1 
כה הזאת נערך קרב  בברֵּ
קשה בין אנשי דוד לאנשי 

 איש בושת

כת גבעון א ברֵּ י נֵּר ֶבן ַאְבנֵּר ַויֵּצֵּ  ֶבן ֹבֶׁשת ִאיׁש ְוַעְבדֵּ
 ְצרּוָיה ֶבן ְויֹוָאב :ִגְבעֹוָנה ִמַמֲחַנִים ָׁשאּול
י ַכת ַעל ַוִיְפְגׁשּום ָיְצאּו ָדִוד ְוַעְבדֵּ  ִגְבעֹון ְברֵּ
ֶלה ַויְֵּׁשבּו ַיְחָדו ָכה ַעל אֵּ ֶלה ִמֶזה ַהְברֵּ  ְואֵּ

ָכה ַעל  יֹוָאב ֶאל ַאְבנֵּר ַויֹאֶמר :ִמֶזה ַהְברֵּ
 ַויֹאֶמר ְלָפנֵּינּו ִויַשֲחקּו ַהְנָעִרים ָנא ָיקּומּו
 (14-12)שמואל ב ב,  :ָיֻקמּו יֹוָאב

2 
חבאו מפני מי הת

אחימעץ ויהונתן בבאר 
 מים? 

ין ֹעְמִדים ַוֲאִחיַמַעץ ִויהֹוָנָתן מפני אבשלום ל ְבעֵּ  ְוָהְלָכה ֹרגֵּ
ם ָלֶהם ְוִהִגיָדה ַהִשְפָחה  ְוִהִגידּו יְֵּלכּו ְוהֵּ

ָראֹות יּוְכלּו לֹא ִכי ָדִוד ַלֶמֶלְך  ָלבֹוא ְלהֵּ
ד ַנַער ֹאָתם ַוַיְרא :ָהִעיָרה  ָׁשֹלםְלַאבְ  ַוַיגֵּ

ְלכּו ָרה ְׁשנֵּיֶהם ַויֵּ ית ֶאל ַוָיֹבאּו ְמהֵּ  ִאיׁש בֵּ
ר ְולֹו ְבַבחּוִרים רֹו ְבאֵּ  :ָׁשם ַויְֵּרדּו ַבֲחצֵּ

 ְפנֵּי ַעל ַהָמָסְך ֶאת ַוִתְפֹרש ָהִאָשה ַוִתַקח
ר  נֹוַדע ְולֹא ָהִרפֹות ָעָליו ַוִתְׁשַטח ַהְבאֵּ

 (19-17: )שמואל ב יז, ָדָבר

3 
הו שמה של הבאר מ

שנקראה בשם הזה כי: 
 ָלנּו 'ה ִהְרִחיב ַעָתה"

 "?ָבָאֶרץ ּוָפִרינּו

ק רחובות ר ַוַיְחֹפר ִמָשם ַוַיְעתֵּ  ָרבּו ְולֹא ַאֶחֶרת ְבאֵּ
 ַעָתה ִכי ַויֹאֶמר ְרֹחבֹות ְׁשָמּה ַוִיְקָרא ָעֶליהָ 

: )בראשית כו, ָבָאֶרץ ּוָפִרינּו ָלנּו 'ה ִהְרִחיב
22) 

4 
מיהו המלך שהתאווה 

לשתות מים מבור בבית 
לחם, למרות שחיל 

 פלישתים חנה במקום?

ית ָאז ְפִלְׁשִתים ּוַמַצב ַבְמצּוָדה ָאז ְוָדִוד דוד  בֵּ
ִני ִמי ַויֹאַמר ָדִוד ַוִיְתַאֶּוה :ָלֶחם  ַמִים ַיְׁשקֵּ

ית ִמבֹאר : )שמואל ב ַבָשַער ֲאֶׁשר ֶלֶחם בֵּ
 (14כג, 
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 מקומות קדושים בארץ: 3נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
 'הלַ מי הקים מזבח "

ָליו ַהִנְרֶאה " באזור אֵּ
 העיר שכם?

 ַעד ְׁשֶכם ְמקֹום ַעד ָבָאֶרץ ַאְבָרם ַוַיֲעֹבר אברהם
לֹון ָרא :ָבָאֶרץ ָאז ְוַהְכַנֲעִני מֹוֶרה אֵּ  ֶאל 'ה ַויֵּ

ֹ  ַאְבָרם ן ְלַזְרֲעָך אֶמרַוי  ָהָאֶרץ ֶאת ֶאתֵּ
חַ  ָׁשם ַוִיֶבן ַהזֹאת ָליו ַהִנְרֶאה 'הלַ  ִמְזבֵּ : אֵּ

 (7-6)בראשית יב, 

2 
בערים האלה שם ירבעם 

 את שני עגלי הזהב. 
בית אל, דן  

)גם אזכור של  
עיר אחת בלבד 

יתקבל 
כתשובה 

 מלאה(

י ְׁשנֵּי ַוַיַעש ַהֶמֶלְך ַוִיָּוַעץ  ַויֹאֶמר ָזָהב ֶעְגלֵּ
ֶהם ֲעלֹות ָלֶכם ַרב ֲאלֵּ  ִהנֵּה ְירּוָׁשַלִם מֵּ
ל ֱאֹלֶהיָך ֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאֶׁשר ִיְשָראֵּ  מֵּ
ית ָהֶאָחד ֶאת ַוָיֶשם :ִמְצָרִים ל ְבבֵּ  ְוֶאת אֵּ
 ְלַחָטאת ַהֶזה ַהָדָבר ַוְיִהי :ְבָדן ָנַתן ָהֶאָחד
ְלכּו י ָהָעם ַויֵּ : )מלכים א ןדָ  ַעד ָהֶאָחד ִלְפנֵּ
 (30-28יב, 

3 
שיבו את ארון האלוהים  הֵּ

לירושלים בעת מרד 
 אבשלום.

צדוק ואביתר  
)גם אזכור של 

דמות אחת 
בלבד יתקבל 

כתשובה 
 מלאה(

 ָהֱאֹלִהים ֲארֹון ֶאת ְוֶאְבָיָתר ָצדֹוק ַוָיֶׁשב
 (29: )שמואל ב טו, ָׁשם ַויְֵּׁשבּו ְירּוָׁשָלִם

4 
במקום הזה התבקש 

ַעל ַנַעְלָך ַׁשלע: "יהוש  מֵּ
 ֲאֶׁשר ַהָמקֹום ִכי ַרְגֶלָך
ד ַאָתה  ֹקֶדׁש ָעָליו ֹעמֵּ
 ". הּוא

יָניו ַוִיָשא ִביִריחֹו ְיהֹוֻׁשעַ  ִבְהיֹות ַוְיִהי יריחו  ַוַיְרא עֵּ
ד ִאיׁש ְוִהנֵּה  ְבָידֹו ְׁשלּוָפה ְוַחְרבֹו ְלֶנְגדֹו ֹעמֵּ
ֶלְך ָליו ְיהֹוֻׁשעַ  ַויֵּ  ִאם ַאָתה ֲהָלנּו לֹו יֹאֶמרוַ  אֵּ

ינּו  'ה ְצָבא ַשר ֲאִני ִכי לֹא ַויֹאֶמר :ְלָצרֵּ
 ַאְרָצה ָפָניו ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִיֹפל ָבאִתי ַעָתה

ר ֲאֹדִני ָמה לֹו ַויֹאֶמר ַוִיְׁשָתחּו  ֶאל ְמַדבֵּ
 ַׁשל ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל 'ה ְצָבא ַשר ַויֹאֶמר :ַעְבדֹו
 ַאָתה ֲאֶׁשר ַהָמקֹום ִכי ַרְגֶלָך ַעלמֵּ  ַנַעְלָך
ד ן ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַיַעש הּוא ֹקֶדׁש ָעָליו ֹעמֵּ  :כֵּ

 (15-13)יהושע ה, 
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 : גני הארץ4נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
בעל כרם שנתבקש 
 ְלַגןלהפוך את הכרם "

 " בבעלותו של המלךָיָרק
 אחאב.

ֶלה ַהְדָבִרים רַאחַ  ַוְיִהי נבות  ְלָנבֹות ָהָיה ֶכֶרם ָהאֵּ
אִלי ֶצל ְבִיְזְרֶעאל ֲאֶׁשר ַהִיְזְרעֵּ יַכל אֵּ  הֵּ

ר :ֹׁשְמרֹון ֶמֶלְך ַאְחָאב  ָנבֹות ֶאל ַאְחָאב ַוְיַדבֵּ
אֹמר  ָיָרק ְלַגן ִלי ִויִהי ַכְרְמָך ֶאת ִלי ְתָנה לֵּ

ֶצל ָקרֹוב הּוא ִכי יִתי אֵּ  ְחָתיותַ  ְלָך ְוֶאְתָנה בֵּ
יֶניָך טֹוב ִאם ִמֶמנּו טֹוב ֶכֶרם  ְלָך ֶאְתָנה ְבעֵּ
 (2-1: )מלכים א כא, ֶזה ְמִחיר ֶכֶסף

2 
 ַבָשֶדה ָלשּוחַ מי יצא "

" וכשנשא את ָעֶרב ִלְפנֹות
עיניו ראה את אשתו 

 לעתיד?

א יצחק צֵּ  ַוִיָשא ָעֶרב ִלְפנֹות ַבָשֶדה ָלשּוחַ  ִיְצָחק ַויֵּ
י  ַוִתָשא :ָבִאים ְגַמִלים ְוִהנֵּה ַוַיְרא ָניועֵּ

יֶניהָ  ֶאת ִרְבָקה ֶרא עֵּ  ַוִתֹפל ִיְצָחק ֶאת ַותֵּ
ַעל  (64-63)בראשית כד,  :ַהָגָמל מֵּ

3 
ילו ערים בארץ תוארו  אֵּ

 "?ִמְצַרִים ְכֶאֶרץ 'ה ְכַגן"
יָניו ֶאת לֹוט ַוִיָשא סדום ועמורה  ַכרכִ  ָכל ֶאת ַוַיְרא עֵּ

ן ת ִלְפנֵּי ַמְׁשֶקה ֻכָלּה ִכי ַהַיְרדֵּ  ֶאת 'ה ַׁשחֵּ
 ִמְצַרִים ְכֶאֶרץ 'ה ְכַגן ֲעֹמָרה ְוֶאת ְסֹדם

 (10: )בראשית יג, ֹצַער ֹבֲאָכה

4 
מיהו מלך יהודה שנקבר 

יתֹו ְבַגן"  ?"ֻעָזא ְבַגן בֵּ
מנשה, אמון 

)גם אזכור של 
מלך אחד בלבד 

יתקבל 
כתשובה 

 מלאה(

ר ֲאֹבָתיו ִעם ְמַנֶשה ַוִיְׁשַכב יתֹו ְבַגן ַוִיָקבֵּ  בֵּ
)מלכים  :ַתְחָתיו ְבנֹו ָאמֹון ַוִיְמֹלְך ֻעָזא ְבַגן

 (18ב כא, 
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 פירות הארץ: 5נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
איזה פרי נאסר על 

 שמשון הנזיר?
א רֲאׁשֶ  ִמֹכל גפן )ענבים(  ְוַיִין תֹאַכל לֹא ַהַיִין ִמֶגֶפן יֵּצֵּ

ָכר ְׁשתְ  ַאל ְוׁשֵּ  ֹכל תֹאַכל ַאל ֻטְמָאה ְוָכל תֵּ
 (14: )שופטים יג, ִתְׁשֹמר ִצִּויִתיהָ  ֲאֶׁשר

2 
העץ ממשל יותם 
שהתפאר ואמר: 

 ֲאֶׁשר ִדְׁשִני ֶאת ֶהֳחַדְלִתי"
 ֱאֹלִהים ְיַכְבדּו ִבי

 ".ַוֲאָנִׁשים

ֹ  זית  ִדְׁשִני ֶאת ֶהֳחַדְלִתי ַהַזִית ָלֶהם אֶמרַוי
 ְוָהַלְכִתי ַוֲאָנִׁשים ֱאֹלִהים ְיַכְבדּו ִבי ֲאֶׁשר
ִצים ַעל ָלנּועַ   (9)שופטים ט,  :ָהעֵּ

3 
איזה פרי הביאו 

המרגלים לארץ, מלבד 
 אשכול ענבים? 

רימון, תאנה 
)גם אזכור של 

פרי אחד בלבד 
יתקבל 

כתשובה 
 מלאה(

 ְזמֹוָרה ִמָשם ַוִיְכְרתּו ֶאְׁשֹכל ַנַחל ַעד אּוַוָיבֹ 
 ִבְׁשָנִים ַבמֹוט ַוִיָשֻאהּו ֶאָחד ֲעָנִבים ְוֶאְׁשכֹול

ִנים ּוִמן ָהִרֹמִנים ּוִמן : )במדבר יג, ַהְתאֵּ
23) 

4 
מיהו הנביא שהתפלל 

לגשם דווקא במועד קציר 
 החיטים?

ן 'ה ֶאל ֶאְקָרא םַהיֹו ִחִטים ְקִציר ֲהלֹוא שמואל  ְוִיתֵּ
 ַרָבה ָרַעְתֶכם ִכי ּוְראּו ּוְדעּו ּוָמָטר ֹקלֹות
י ֲעִשיֶתם ֲאֶׁשר ינֵּ   :ֶמֶלְך ָלֶכם ִלְׁשאֹול 'ה ְבעֵּ

ל ַוִיְקָרא{ ס} ן 'ה ֶאל ְׁשמּואֵּ  ֹקֹלת 'ה ַוִיתֵּ
 ֶאת ְמֹאד ָהָעם ָכל ַוִייָרא ַההּוא ַביֹום ּוָמָטר

 (18-17)שמואל א יב,  :לְׁשמּואֵּ  ְוֶאת 'ה
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 ערים בארץ: 6נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
 בֹו ֲאֶׁשר ְוַהְמָעָרה ַהָשֶדה"

ץ ְוָכל " ַבָשֶדה ֲאֶׁשר ָהעֵּ
עיר נקנו על ידי אברהם ב

 ....תהנקרא

 חברון 
 

יתקבלו גם 
התשובות: 

ממרא; קריית 
"י )עפארבע 

 (15 ,דיהושע י

ה ַוָיָקם ָלה ֲאֶׁשר ֶעְפרֹון ְשדֵּ  ֲאֶׁשר ַבַמְכפֵּ
י א ִלְפנֵּ  ְוָכל בֹו ֲאֶׁשר ְוַהְמָעָרה ַהָשֶדה ַמְמרֵּ
ץ  :ָסִביב ְגֻבלֹו ְבָכל ֲאֶׁשר ַבָשֶדה ֲאֶׁשר ָהעֵּ

י]...[:  ן ְוַאֲחרֵּ  ָשָרה ֶאת ַאְבָרָהם ָקַבר כֵּ
ה ְמָעַרת ֶאל ִאְׁשתֹו  ְפנֵּי ַעל ָלהַהַמְכפֵּ  ְשדֵּ
א : )בראשית ְכָנַען ְבֶאֶרץ ֶחְברֹון ִהוא ַמְמרֵּ

 (19,17כג, 

2 
בעיר הזאת ייסד דוד 
 המלך את "עיר דוד".

, ירושלים, יבוס
)גם  מצודת ציון

אזכור של שם 
אחד בלבד 

יתקבל כתשובה 
 מלאה(

ֶלְך  ַהְיֻבִסי ֶאל ְירּוָׁשַלִם ַוֲאָנָׁשיו ַהֶמֶלְך ַויֵּ
ב אֹמר ְלָדִוד ַויֹאֶמר ָאֶרץהָ  יֹוׁשֵּ  ָתבֹוא לֹא לֵּ
ָנה  ְוַהִפְסִחים ַהִעְוִרים ֱהִסיְרָך ִאם ִכי הֵּ

אֹמר ָנה ָדִוד ָיבֹוא לֹא לֵּ  ָדִוד ַויֵֶּׁשב: ]...[ הֵּ
 ָסִביב ָדִוד ַוִיֶבן ָדִוד ִעיר ָלּה ַוִיְקָרא ַבְמֻצָדה

 ( 6,9: )שמואל ב ה, ָוָבְיָתה ַהִמלֹוא ִמן

3 
גבול ארץ כנען מתחיל 

בדן בצפון, ומסתיים 
 בדרום בעיר ...

 באר שבע.
תתקבל גם 

התשובה: עציון 
 גבר

 כתובים רבים ובהם: 
ל ְיהּוָדה ַויֵֶּׁשב  ַתַחת ִאיׁש ָלֶבַטח ְוִיְשָראֵּ
ָנתֹו ְוַתַחת ַגְפנֹו ר ְוַעד ִמָדן ְתאֵּ  ֹכל ָׁשַבע ְבאֵּ
י  ( 5: )מלכים א ה, ְׁשֹלֹמה ְימֵּ

4 
עיר גדולה בשפלת יהודה 

שאותה כבש ובה ישב 
 סנחריב מלך אשור

 ַרב ְוֶאת ַתְרָתן ֶאת ַאשּור ֶמֶלְך ַוִיְׁשַלח לכיש
ה ְוֶאת ָסִריס  ַהֶמֶלְך ֶאל ָלִכיׁש ִמן ַרְבָׁשקֵּ

יל ִחְזִקָיהּו ד ְבחֵּ  ַוָיֹבאּו ַוַיֲעלּו ְירּוָׁשָלִם ָכבֵּ
 ִבְתָעַלת ַוַיַעְמדּו ֹבאּוַויָ  ַוַיֲעלּו ְירּוָׁשַלִם
ָכה ה ִבְמִסַלת ֲאֶׁשר ָהֶעְליֹוָנה ַהְברֵּ  ְשדֵּ

סכֹו  (17: )מלכים ב יח, בֵּ
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 גיבורי הארץ: 7נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
 ִכי ֶוֱאָמץ ֲחַזק"למי נאמר: 

 ָהָעם ֶאת ַתְנִחיל ַאָתה
 ?"ָהָאֶרץ ֶאת ַהֶזה

י ַוְיִהי יהושעל  'ה ַויֹאֶמר 'ה ֶעֶבד ֹמֶׁשה מֹות ַאֲחרֵּ
ת נּון ִבן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל אֹמר ֹמֶׁשה ְמָׁשרֵּ ]...[  :לֵּ

 ַהֶזה ָהָעם ֶאת ַתְנִחיל ַאָתה ִכי ֶוֱאָמץ ֲחַזק
ת ַלֲאבֹוָתם ִנְׁשַבְעִתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת  ָלתֵּ

 (6,1: )יהושע א, ָלֶהם

2 
שנאמר  אלהמיהם 

 ַקלּו ִמְנָׁשִריםליהם: "ע
ֲאָריֹות רּו מֵּ  "?ָגבֵּ

שאול ויהונתן 
)גם אזכור של 

דמות אחת 
בלבד יתקבל 

כתשובה 
 מלאה(

 ְוַהְנִעיִמם ַהֶנֱאָהִבים ִויהֹוָנָתן ָׁשאּול
יֶהם  ַקלּו ִמְנָׁשִרים ִנְפָרדּו לֹא ּוְבמֹוָתם ְבַחיֵּ
ֲאָריֹות רּו מֵּ  (23)שמואל ב א,  :ָגבֵּ

3 
 ַקלהו זה שהיה "מי

 ַהְצָבִים ְכַאַחד ְבַרְגָליו
 "?ַבָשֶדה ֲאֶׁשר

 ַוֲאִביַׁשי יֹוָאב ְצרּוָיה ְבנֵּי ְׁשֹלָׁשה ָׁשם ַוִיְהיּו עשהאל
ל ל ַוֲעָשהאֵּ  ְכַאַחד ְבַרְגָליו ַקל ַוֲעָשהאֵּ

 (18: )שמואל ב ב, ַבָשֶדה ֲאֶׁשר ַהְצָבִים

4 
קיבל את כוחו חזרה 

שהתפלל לה': לאחר 
ִני" ִני ָנא ָזְכרֵּ  ַאְך ָנא ְוַחְזקֵּ

 ."ָהֱאֹלִהים ַהֶזה ַהַפַעם

ִני 'ה ֲאֹדָני ַויֹאַמר 'ה ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַוִיְקָרא שמשון  ָזְכרֵּ
ִני ָנא  ָהֱאֹלִהים ַהֶזה ַהַפַעם ַאְך ָנא ְוַחְזקֵּ

י ַאַחת ְנַקם ְוִאָנְקָמה יַני ִמְשתֵּ  :ִמְפִלְׁשִתים עֵּ
 (28)שופטים טז, 
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 מקומות בארץ: 8נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
 ִנְכְרתּו ֲאֶׁשראבנים " 12

י ימֵּ ן מֵּ " הוצבו בעיר ַהַיְרדֵּ
 הזאת.

ת גלגל ים ְואֵּ ה ְׁשתֵּ ֶלה ָהֲאָבִנים ֶעְשרֵּ  ֲאֶׁשר ָהאֵּ
ן ִמן ָלְקחּו ִקים ַהַיְרדֵּ   :ְלָגלַבגִ  ְיהֹוֻׁשעַ  הֵּ

 (20)יהושע ד, 

2 
בר  ילו שבטים ישבו בעֵּ אֵּ

 הירדן?  
ראובן, גד וחצי 
שבט המנשה 
)גם אזכור של 

שבט אחד 
בלבד יתקבל 

כתשובה 
 מלאה(

ן-ַוָיֹבאּו ְבנֵּי ֹמֶׁשה -ַויֹאְמרּו ֶאל ָגד ּוְבנֵּי ְראּובֵּ
ן-ְוֶאל אֹמר-ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ָדה לֵּ י ָהעֵּ  ְנִשיאֵּ
ן  לֹא ִנְנַחל ִאָתם ִכי ]...[ ֶבר ַלַיְרדֵּ עֵּ מֵּ

ינּו ָוָהְלָאה לֵּ נּו אֵּ ֶבר  ִכי ָבָאה ַנֲחָלתֵּ עֵּ מֵּ
ן ִמְזָרָחה  (19, 2)במדבר לב  ַהַיְרדֵּ

3 
 ָהָבהמי ביקשה מאביה: "

 ַהֶנֶגב ֶאֶרץ ִכי ְבָרָכה ִלי
 "?ְנַתָתִני

עכסה )בת 
 כלב(

ב ַויֹאֶמר ֶפר תִקְריַ  ֶאת ַיֶכה ֲאֶׁשר ָכלֵּ  סֵּ
  :ְלִאָשה ִבִתי ַעְכָסה ֶאת לֹו ְוָנַתִתי ּוְלָכָדּה

הּו ְבבֹוָאּה ַוְיִהי]...[  ת ִלְׁשֹאל ַוְתִסיתֵּ אֵּ  מֵּ
ַעל ַוִתְצַנח ַהָשֶדה ָאִביהָ   ַויֹאֶמר ַהֲחמֹור מֵּ

ב ָלּה  ְבָרָכה ִלי ָהָבה לֹו ַותֹאֶמר :ָלְך ַמה ָכלֵּ
 ָמִים ֻגֹּלת ִלי ְוָנַתָתה ִניְנַתתָ  ַהֶנֶגב ֶאֶרץ ִכי

ב ָלּה ַוִיֶתן ת ָכלֵּ ת ִעִלית ֻגֹּלת אֵּ  ֻגֹּלת ְואֵּ
 (15-12)שופטים א,   :ַתְחִתית

4 
מי ישב בארץ שנקראה 

 "?טֹוב ֶאֶרץ"
 טֹוב ְבֶאֶרץ ַויֵֶּׁשב ֶאָחיו ִמְפנֵּי ִיְפָתח ַוִיְבַרח יפתח

יִקים יםֲאָנִׁש  ִיְפָתח ֶאל ַוִיְתַלְקטּו  ַויְֵּצאּו רֵּ
 (3)שופטים יא,  :ִעמֹו
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 עמי הארץ: 9נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
ֶׁשתמיהי " יִני ֶחֶבר אֵּ " ַהקֵּ

שהביאה לניצחון ישראל 
 ?במלחמה נגד כנען

ל ֹאֶהל ֶאל ְבַרְגָליו ָנס ְוִסיְסָרא יעל ֶׁשת ָיעֵּ  אֵּ
יִני ֶחֶבר ין ָׁשלֹום ִכי ַהקֵּ  ָחצֹור ֶמֶלְך ָיִבין בֵּ
ין ית ּובֵּ יִני ֶחֶבר בֵּ  ָבָרק ְוִהנֵּה: ]...[: ַהקֵּ
ף א ִסיְסָרא ֶאת ֹרדֵּ צֵּ ל ַותֵּ  ִלְקָראתֹו ָיעֵּ

ְך לֹו ַותֹאֶמר  ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ֶאת ְוַאְרֶאךָ  לֵּ
ׁש ַאָתה ֶליהָ  ַוָיבֹא ְמַבקֵּ ל ִסיְסָרא ְוִהנֵּה אֵּ  ֹנפֵּ

ת ד מֵּ  (22, 17)שופטים ד  :ְבַרָקתֹו ְוַהָיתֵּ

2 
לוחם ללא חת מהעם 

 החתי. 
ַלי ְׁשַלח יֹוָאב ֶאל ָדִוד ַוִיְׁשַלח אוריה  אּוִרָיה ֶאת אֵּ

]...[  ָדִוד ֶאל אּוִרָיה ֶאת יֹוָאב ַוִיְׁשַלח ַהִחִתי
ְצאּו י ַויֵּ  ַוִיֹפל יֹוָאב ֶאת מּותַוִיָלחֲ  ָהִעיר ַאְנׁשֵּ

עַ  ָהָעם ִמן ימֵּ  אּוִרָיה ַגם ַוָיָמת ָדִוד ְבדֵּ
 (6,17: )שמואל ב יא, ַהִחִתי

3 
יתם דוד ב"שמה  ד בֵּ  ֹעבֵּ
 "?ַהִגִתי ֱאֹדם

ית 'ה ֲארֹון ַויֵֶּׁשב את ארון ה' ד בֵּ  ְׁשֹלָׁשה ַהִגִתי ֱאֹדם ֹעבֵּ
ד ֶאת 'ה ַוְיָבֶרְך ֳחָדִׁשים  ָכל ְוֶאת ֱאֹדם ֹעבֵּ

יתֹו  (11)שמואל ב ו,  :בֵּ

4 
בן איזה עם היה הנער 
 שסייע לשאול למות? 

ָליו( ָוֹאַמר) ויאמר ָאָתה ִמי ִלי ַויֹאֶמר עמלק  אֵּ
ִקי הּו ]...[ :ָאֹנִכי ֲעָמלֵּ  ִכי ָיַדְעִתי ִכי ַוֲאֹמְתתֵּ

י ִיְחֶיה לֹא ]...[: )שמואל ב א,  ִנְפלֹו ַאֲחרֵּ
10-8) 
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 חגים בארץ: 10נושא 

מספר 
 להשאה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 
היכן התקיים חג שבו 

 ָלחּולהבנות יצאו "
 "?ַבְמֹחלֹות

 בשיֹלה.
תתקבל גם 
התשובה: 

 בכרמים

 ָלחּול ִׁשילֹו ְבנֹות יְֵּצאּו ִאם ְוִהנֵּה ּוְרִאיֶתם
 ַוֲחַטְפֶתם ַהְכָרִמים ִמן ִויָצאֶתם ַבְמֹחלֹות

 ַוֲהַלְכֶתם ִׁשילֹו ִמְבנֹות ִאְׁשתֹו ִאיׁש ָלֶכם
 (21: )שופטים כא, ִבְנָיִמן ֶאֶרץ

2 
 ֲאֶׁשר עשה חג ַבֹחֶדׁשמי 

 ?ִמִלבֹו ָבָדא
 ַבֲחִמָשה ַהְשִמיִני ַבֹחֶדׁש ָחג ָיָרְבָעם ַוַיַעש ירבעם

 ַוַיַעל ִביהּוָדה ֲאֶׁשר ֶכָחג ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָשר
חַ  ַעל ן ַהִמְזבֵּ ית ָעָשה כֵּ ל ְבבֵּ חַ  אֵּ  ְלַזבֵּ

ית ְוֶהֱעִמיד ָעָשה ֲאֶׁשר ָלֲעָגִלים ל ְבבֵּ  ֶאת אֵּ
י חַ  ַעל ַוַיַעל :ָעָשה ֲאֶׁשר ַהָבמֹות ֹכֲהנֵּ  ַהִמְזבֵּ
ית ָעָשה ֲאֶׁשר ל ְבבֵּ  יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשה אֵּ

 מלבד ָבָדא ֲאֶׁשר ַבֹחֶדׁש ַהְשִמיִני ַבֹחֶדׁש
ל יִלְבנֵּ  ָחג ַוַיַעש( ִמִלבֹו)  ַעל ַוַיַעל ִיְשָראֵּ

חַ   (33-32: )מלכים א יב, ְלַהְקִטיר ַהִמְזבֵּ

3 
באיזה חג מציינים את 

י"  "?ִחִטים ְקִציר ִבכּורֵּ
שבועות )אם 

יאמרו חג 
 –הקציר 

 יתבקשו לדייק(

י ְלָך ַתֲעֶשה ָׁשֻבֹעת ְוַחג  ִחִטים ְקִציר ִבכּורֵּ
: )שמות לד, ַהָשָנה ְתקּוַפת ָהָאִסיף ְוַחג
22) 

4 
איזה חג חגגו בני ישראל 

 בגלגל בכניסה לארץ? 
י ַוַיֲחנּו פסח ל ְבנֵּ  ַהֶפַסח ֶאת ַוַיֲעשּו ַבִגְלָגל ִיְשָראֵּ

 ְבַעְרבֹות ָבֶעֶרב ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָשר ְבַאְרָבָעה
 (10: )יהושע ה, ְיִריחֹו
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 לבתי הספר הממלכתיים חידון התנ"ך המחוזי הפומבי

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה

 2מתוך  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 . שאלות זהות שבחלק זה יישאלו המתמודדים ש

 נקודות.  3-כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד/ת ב

 נקודות. 18-תשובות נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד/ת ב
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קרן שמן עשויה משנהב עם רצועות זהב. הקרן נמצאה במגידו והיא בת  -שלפניכם  בתמונה .1

 שנים.  3,500

 
 

הנביא שמואל משח שני מלכים: שאול ודוד. האחד נמשח באמצעות פך שמן,  השאלה:

 ? קרן שמןבאמצעות והאחר נמשח באמצעות קרן שמן. מי מהשניים נמשח למלך 

 שאול .1

 דוד  .2
 

  . דוד2 התשובה:

נמשח למלוכה באמצעות קרן שמן, המסמלת יציבות והמשכיות. שאול, לעומת זאת,  דוד

 נמשח באמצעות פך שמן, המסמל שבירה וחידלון. 
 

ל ַוִיַקח -דוד  ַהיֹום ָדִוד ֶאל 'ה רּוחַ  ַוִתְצַלח ֶאָחיו ְבֶקֶרב ֹאתֹו ַוִיְמַׁשח ַהֶשֶמן ֶקֶרן ֶאת ְׁשמּואֵּ  מֵּ

ל ָקםַויָ  ָוָמְעָלה ַההּוא  (13: )שמואל א טז, ָהָרָמָתה ַויֵֶּלְך ְׁשמּואֵּ

ל ַוִיַקח -שאול  הּו רֹאׁשֹו ַעל ַוִיֹצק ַהֶשֶמן ַפְך ֶאת ְׁשמּואֵּ  ַעל 'ה ְמָׁשֲחָך ִכי ֲהלֹוא ַויֹאֶמר; ַוִיָשקֵּ

 (1: )שמואל א י, ְלָנִגיד ַנֲחָלתֹו
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  1863 משנת, "הזיקנה בגיל אישהְלָבה, "בתמונה שלפניכם ציור מאת אוגוסט אַ  .2
 

 
 

 

 ? רבה יותרמי זכה לאריכות ימים  השאלה:

 חנוך  .1
 תרח .2

  

  חנוך. 1 התשובה:

שנה )זאת על אף הביטוי המּוכר:  205שנה. תרח, לעומתו, חי "רק"  365חנוך חי 

 "זקן כמו תרח"...( 

 

י ָכל ַוְיִהי -חנוך  ׁש ֲחנֹוְך ְימֵּ אֹות ּוְׁשֹלׁש ָׁשָנה ְוִׁשִשים ָחמֵּ  (23)בראשית ה,  :ָׁשָנה מֵּ
 

י ַוִיְהיּו -תרח  ׁש ֶתַרח ְימֵּ  (32ן: )בראשית יא, ְבָחרָ  ֶתַרח ַוָיָמת; ָׁשָנה ּוָמאַתִים ָׁשִנים ָחמֵּ
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 שנים.  55מנשה מלך יהודה, אשר מלך  - 16-בתמונה שלפניכם ציור מהמאה ה .3
  

  
 

 

 יהודה בגיל צעיר יותר? מי החל למלוך על השאלה:

 מנשה  .1

 עוזיה/עזריה  .2

 

 מנשה  .1 התשובה:

 .  16. לעומת זאת עוזיהו החל למלוך בגיל 12מנשה החל למלוך בגיל 

 

ים ֶבן -מנשה  ה ְׁשתֵּ ׁש ַוֲחִמִשים ְבָמְלכֹו ְמַנֶשה ָׁשָנה ֶעְשרֵּ ם ִבירּוָׁשָלִם ָמַלְך ָׁשָנה ְוָחמֵּ  ִאמֹו ְוׁשֵּ

 (1)מלכים ב כא,  :ָבּה ֶחְפִצי

ל ֶמֶלְך ְלָיָרְבָעם ָׁשָנה ָוֶׁשַבע ֶעְשִרים ִבְׁשַנת -עוזיה/עזריה   ֶמֶלְך ֲאַמְצָיה ֶבן ֲעַזְרָיה ָמַלְך ִיְשָראֵּ

ׁש ֶבן  :ְיהּוָדה ה ׁשֵּ ם ִבירּוָׁשָלִם ָמַלְך ָׁשָנה ּוְׁשַתִים ַוֲחִמִשים ְבָמְלכֹו ָהָיה ָׁשָנה ֶעְשרֵּ  ֹוִאמ ְוׁשֵּ

 (2-1)מלכים ב טו,  :ִמירּוָׁשָלִם ְיָכְלָיהּו
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 הבול שלפניכם מתאר את שאול המלך יושב על כס מלכותו. שאול נחשב גבוה במיוחד.  .4

 
 

 

 : מי היה גבוה יותר?השאלה

 גולַית  .1

 הכרובים שבנה שלמה בבית המקדש .2

 

 הכרובים . 2 תשובה:

 אמות וזרת. 6גובהו היה "רק"  –גולַית  אמות, ואילו 10גובהם של הכרובים היה 

 

י ְכרּוִבים ְׁשנֵּי ַבְדִביר ַוַיַעש -הכרובים   (23: )מלכים א ו, קֹוָמתֹו ַאמֹות ֶעֶשר ָׁשֶמן ֲעצֵּ

א -גולַית  צֵּ ַנִים ִאיׁש ַויֵּ ׁש ָגְבהֹו ִמַגת ְׁשמֹו ָגְלָית ְפִלְׁשִתים ִמַמֲחנֹות ַהבֵּ  :ָוָזֶרת ַאמֹות ׁשֵּ

 (4)שמואל א יז, 
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 . 1504-1501בתמונה שלפניכם הֶפֶסל "דוד" שיצר האמן מיֶכלאנג'לו בין השנים  .5
 את דוד ליוו גיבורים רבים, אשר סייעו לו בשלבים שונים של מלכותו. 

 

 

 האם נכון שבנו של אחיתופל היה מגיבורי דוד?  שאלה:

 נכון .1
 לא נכון .2

 . נכון1 תשובה:

ֶלה ְׁשמֹות הַ   :ַהִגֹלִני ֲאִחיֹתֶפל ֶבן ֱאִליָעם ַהַמֲעָכִתי ֶבן ֲאַחְסַבי ֶבן ֱאִליֶפֶלט]...[   ִגֹבִרים ֲאֶׁשר ְלָדִודאֵּ

 (34, 8, כג)שמואל ב 
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נשיא מדינת ישראל, ראובן ריבלין, שותף לפעילויות רבות המקדמות את אהבת התנ"ך  .6

 בארץ. 

 

 

 ?מי כּונה "נשיא אלוהים" שאלה:

 אברהם .1
 שלמה  .2

 

  . אברהם1 תשובה:

 שלמה כונה אמנם "נשיא", אבל לא "נשיא אלוהים".

נּו -אברהם  נּו ְבִמְבַחר ַאָתה ֱאֹלִהים ְנִשיא ֲאֹדִני ְׁשָמעֵּ ינּו ְבתֹוכֵּ ֶתָך ְקֹבר ְקָברֵּ  ֶאת ִקְברֹו ִמֶמנּו ִאיׁש; ֶאת מֵּ

ֶתָך: ִמְקֹבר ִמְמָך לֹא ִיְכֶלה  (6 )בראשית כג, מֵּ

י ֹכל ֲאִׁשֶתנּו ָנִשיא ִכי ִמָידֹו ַהַמְמָלָכה ָכל ֶאת ֶאַקח ְולֹא –שלמה   ֹאתֹו ָבַחְרִתי ֲאֶׁשר ַעְבִדי ָדִוד ְלַמַען ַחָייו ְימֵּ

 (34: )מלכים א יא, ְוֻחֹקָתי ַתיִמְצֹו ָׁשַמר ֲאֶׁשר

 

 

 

 

 


