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 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

 מינהל חברה ונוער
 

המצויים שני פסוקים אשר בחומר לחידון התנ"ך העולמי לשנה זו כלול גם פרק א של ספר משלי, 

; "ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה, ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסר"לימוד בכלל ולימוד התנ"ך בפרט: ה תמטרב עוסקיםבו 

מטרות טובות מאלה וכל המרבה  תנ"ך. אין לחידוני ה""ָלַקַחת מּוַסר ַהְשֵכל, ֶצֶדק ּוִמְשָפט ּוֵמָשִרים

עם זאת טוב לזכור את עצתו של רבי טרפון  .חידון, הרי זה משובחקראת הללמוד, ולאו דווקא ל

ולא כמו שלך, אתה לומד לפי העניין והיכולת  ".לא עליך המלאכה לגמור"במסכת אבות,  ,במשנה

אינך חופשי להימנע כליל  - "ממנה אין אתה בן חורין ליבטלהאחר, "צד ן המ ; אךעבודה קבלנית

 בתנ"ך וגם בתחומי ידע אחרים. ,מלימוד

ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, " ,ליםהחידון מתנהל השנה בסימן הפסוק האחרון בפרק קכ"ח של ספר תהִ 

ֶריָך ְוטֹוב ַאְש  ,ְיִגיַע ַכֶפיָך ִכי ֹתאֵכל". אם נצרף אליו את הפסוק השני באותו פרק, "ִיְשָרֵאל ָשלֹום ַעל

, נקבל מסגרת לחיים שהם חלומם של בני אדם: פרנסה בכבוד, סיפוק מהעבודה, משפחה "ָלְך

מלוכדת, ביטחון בהווה של שלום שהוא גם הבטחה לעתיד. חברו את המשפחתיות מלאת האור 

ת ובדידות אל בנייתה של משפחה יה ממצב של אלמנּוישל הפרק הזה אל מהלכה של רות המואב

, אל האפשרות להגיע מסערות ואליאנו חותרים רת, ותקבלו את הדגם של חיי החברה שלתפא

 . "שלום על ישראל"חיינו למצב של 

אשר  ",929מיזם " ,סדר היום הציבורי שלנו מתנהל כבר כשנה וחצי לימוד יומי של התנ"ךב

ימוד מבסס התנ"ך כולו. הלתסתיים קריאת תוך שלוש שנים בפרק אחד ליום, ובמסגרתו נקרא 

דור המשך לעם שהעניק לעולם את הספר הנפוץ ביותר והמשפיע ביותר  -את זהותנו הלאומית 

 בהיסטוריה האנושית.

אומרים במדרש: אלף נכנסים למקרא, מהם  ",ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי"על הפסוק במגילת ֹקֶהֶלת 

ים פשוטות: מתוך כל קבוצה של ורק אחד להוראה. במיל ,מגיעים מאה לִמְשָנה, עשרה לתלמוד

יש כאלה שילמדו רק את היסודות; עשירית מהם יעלו קומה; עוד עשירית יעלו עוד קומה;  -אלף 

חייב להיות משותף לכולם.  ,ורק אחד יגיע לפסגה, ליכולת להיות מורה לאחרים. הבסיס, המקרא

לטפס לפי ומשם  ,קראכולנו, תלמידים ובוגרים, חייבים להיות שם, במקום שבו נכנסים למ

בכל  - אל החידון הבית ספרי, אל המחוזי, אל הארצי, אל העולמי. שמחת המנצחים יכולותינו

כולנו לימודם  בזכות ועם זאת גאוותנו בלומדים כולם, כי ,תיתהיא שמחה אמִ  - שלב, בכל רמה

  מנצחים.

 דני רוזנר, בברכה

 מנהל מינהל חברה ונוער
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 ו"תשעהך הארצי המסכם לנוער "חידון התנ

 תקנון החידון וסדריו

 החידון, חלקיו ושלביו

 החינוך הממלכתיולנציגות ( חידון לנציגי 1: )מורכב משני חידונים מקביליםהחידון הארצי 

 דתי -החינוך הממלכתיולנציגות ( חידון לנציגי 2)                  

 מקדים בכתב( מבחן 1) כולל שני חלקים:  ניםכל אחד מהחידו

 ( חידון פומבי, הנחלק לשלושה שלבים2)                                                   

מהחינוך  שנייםו ,מהחינוך הממלכתי שניים -המקומות הראשונים בכל חידון  2-ב /ותהזוכים

תשע"ו שיתקיים ביום הן התנ"ך העולמי לנוער לשלב המקדים בכתב של חידויעפילו  - דתי-הממלכתי

 במחנה החידון העולמי.וישתתפו  העצמאות,

 ְלָבֶניָך תשע"ו יעמוד בסימן "המשפחה". הפסוק המרֵכז הוא: "ּוְרֵאה ָבִניםהחידון התנ"ך הארצי לנוער 

 ַעל ִיְשָרֵאל" )תהילים קכח, ו( ָשלֹום

 מבחן בכתב  -המקדים המבחן 

 אליו מהחידון המחוזי.  והמתמודדות שהעפילוהמתמודדים  12זה ישתתפו הבשלב  .1

החינוך הממלכתי, ושאלון של  ם/ותנציגיה 6-להמבחן בכתב יכלול שני סוגי שאלונים: שאלון אחד  .2

 דתי.-החינוך הממלכתי ם/ות שלנציגיה 6-ל דאח

 .נקודות 05עד זה אפשר לצבור הבשלב  .3

 

 מילואים להכרעה שאלות

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

 . הפומבי בחידון שוויון של במקרה המתמודדים/ות בין להכרעה והן ישמשו

 צורך בכך.  היהי אםייעשה רק  בשאלות ההכרעההשימוש  .4

 דקות.  2-1קצוב של בתוך זמן  /ותת ההכרעה יענו המתמודדיםועל שאל .5

 ביום המבחן הארצי בכתב. המתמודדים/ות יענו על שאלות ההכרעה .6

שאלות ההכרעה יקבעו מיהם המתמודדים והמתמודדות שיעפילו לשלב הבא, ואם יהיה צורך הן  .7

יקבעו מי יוכרז או תוכרז כחתן או ככלת חידון התנ"ך במקרה של שוויון בסיום בשלב השלישי של 

 החידון הארצי )פרטים להלן(.
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 החידון הפומבי

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

שאלות  -שלבים: שלב א  3-מבעת ובעונה אחת. כל חידון מורכב  ערכויי -דתי -החינוך הממלכתי

 /ותלה השאלות לנציגי. בכל שלב יופנו תחיראש בראש -; שלב ג תשבצים -שלב ב  מערכונים;בעקבות 

 דתי.-החינוך הממלכתי /ותהחינוך הממלכתי, ומיד לאחר מכן יוצגו השאלות לנציגי

-נציגים/ות מהחינוך הממלכתי 6-מהחינוך הממלכתי ו /ותנציגים 6 בשלב הראשון של החידון ישתתפו

 4 יהחינוך יתנהל כך: בתום השלב הראשון יעלו לשלב השנ מגזרי. החידון של כל אחד מדתי

בתום השלב השני יעלו  .ביותר בוהשצברו את מספר הנקודות הגמכל מגזר, אלה  /ותהמתמודדים

 4/ות מכל מגזר, אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר; מתמודדים שנילשלב השלישי 

יעפילו לשלב המקדים  דתי,-מהמגזר הממלכתי 2-מהמגזר הממלכתי ו 2, האלה /ותהמתמודדים

בתום השלב השלישי יוכרזו לכל מגזר חתן או כלת  .תשע"והבכתב של חידון התנ"ך העולמי לנוער 

חידון התנ"ך הארצי, וכן הסגנים/ות שלהם. יש להדגיש כי על פי חוזר המנכ"ל לחידון התנ"ך הארצי 

 . לא יתקבלו תשובות שאינן חלק מחומר הלימוד לחידון - תשע"והלנוער 

. הנקודות האלה יצטרפו לנקודות שיצברו נקודות 50עד בחידון הפומבי, על כל שלביו, ניתן לצבור 

(. סך הכול אפשר אם כן לצבור בחידון נקודות 50עד כל מתמודד ומתמודדת במבחן המקדים בכתב )

 .נקודות 100עד הארצי 

 

 מערכוניםשאלות בעקבות  -שלב א 

שאלות הקשורות לנושא /ות מתמודדים 3-יוצגו למערכון . בתום כל מערכונים 4בשלב הזה יוצגו  .1

   .יופנו שתי שאלות ומתמודדת הסרטון. לכל מתמודד

סך הכול אפשר לצבור בשלב נקודות;  5-ב /תתַזכה את המתמודד תשובה נכונה ומלאה לכל שאלה .2

 .נקודות 10עד  הזה

שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, יעפילו לשלב מכל מגזר חינוכי, אלה  /ותהמתמודדים 4  .3

 הבא.

 

 תשבצים - שלב ב

 4 על ישיבו המתמודדים. קצרות שאלות 4 ובו ומתמודדת תשבץ מתמודד לכל יוצג הזה בשלב

 . שניות 45 של קצוב בתוך זמן השאלות

 20 עד הזה בשלב אפשר לצבור הכול סך. נקודות 5-ב המתמודד/ת את נכונה תזכה כל תשובה

 . נקודות

המתמודד או  . אםנקודות 2 מהניקוד יְגרע שיינֵתן רמז כל -זה אפשר לבקש רמזים הבשלב 

לשאלה  כך אחר ולחזור הבאה לשאלה לעבור לבקש יוכלו הם, התשובה את יודעים אינם המתמודדת

אותיות  את באפור יצבע המחשב, שגויה התשובה אם(. הקצוב הזמן במסגרת) שלא השיבו עליה

 .השאלה על ולענות לחזור יוכלו לא והמתמודד/ת התשובה,
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 יו"ר - שגויה על שאלה תשובה ישיבו או שאלה, על ישיבו לא המתמודד או המתמודדת אם .1

 . הנכונה בתום הזמן הקצוב התשובה יאמר או תאמר את חבר השופטים

מאותיות התשובה. אם המתמודד או המתמודדת יבחרו לבקש רמז, המחשב יחשוף את אחת  .2

 לכל שאלה אפשר לבקש רמז אחד בלבד.

 . הבא יעפילו לשלב ,ביותר הגבוה המצטבר בניקוד שיזכו המתמודדים/ות 2 .3

 

 ראש בראש - שלב ג

 שאלות לכל מתמודד ומתמודדת. תשובה 10בשלב הזה יענו המתמודדים על שאלות שייָשאלו לסירוגין, 

 . נקודות 20 עד הזה בשלב אפשר לצבור הכול סך. נקודות 2-ב ד/תהמתמוד את לכל שאלה תַזכה נכונה

 . םבתורומתמודדת שאלה לכל מתמודד  /תציגציגיהמנחה  .1

 שניות.  מספרעל השאלה שהוצגה בתוך  ויענ יםהמתמודד .2

אם המתמודד/ת לא ידע או תדע להשיב על השאלה, הוא או היא לא יקבלו ניקוד, והתור יעבור  .3

 למתמודד/ת האחר/ת. 

אחד/ת  יימשך סבב השאלות, עד לקבלת הכרעה. כאשר - לא יביא להכרעה ה"ראש בראש"אם שלב  .4

המתמודדת המתמודד או  – שאלה או יטעה/תטעה בתשובה לענות על /תדעֵידע המתמודדים לא

 יוכרז כחתן או תוכרז ככלת החידון הארצי לנוער. , ונכון על השאלה בתורה/ענתה , שענהאחר/ת

אם סבב השאלות הנוספות לא יביא להכרעה, יוכתרו חתן או כלת חידון התנ"ך באמצעות שאלת  .5

 ההכרעה )ראו להלן, בסעיף הבא(.  

 

 ת הכרעהושאל

מצב של שוויון בין מתמודדים ולא תהיה הכרעה בנוגע למעפילים יווצר באחד משלבי החידון הפומבי אם י

ייעשה שימוש בשאלות הנוספות  -לשלב שאחריו או בנוגע להכתרתם של חתן או של כלת החידון 

 שנשאלו המתמודדים בשלב המבחן המוקדם )ראו לעיל(. 

 

 במהלך החידון  למתמודדיםסדר הצגת השאלות 

 סדר ישיבתם.. השאלות יוצגו לנבחנים לפי 1

 יצטרכובכתב לפני הצגתה הפומבית בקול, ו תםאת שאלמתמודד ומתמודדת כל  ויקבלבשלב א . 2

 ת החידון.רּומזכיהשאלות יימסרו למתמודדים על ידי עליה מיד עם הצגתה.  ותענל

חבר השופטים על מספר או תכריז יו"ר יכריז  - השאלהתשובה מלאה על המתמודד/ת  ענה או ענתה. 3

 .ם המתמודד/ת. הנקודות ֵיירשמו בטופס השיפוט, ליד שיקבלו המתמודדיםהנקודות ש

השופטים  /החבר השופטים בחבריואו תיוועץ יו"ר ִייווֵעץ  -תשובה חלקית המתמודד/ת  ענה או ענתה. 4

ם . הנקודות יירשמו בטופס השיפוט, ליד שו המתמודדיםעל מספר הנקודות שיקבלאו תכריז ויכריז 

 .ודד/תהמתמ
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אין מענה, ובטופס שחבר השופטים  יו"ר או תכריז יכריז –על השאלה  ענה/ענתה המתמודד/ת. לא 5

 .המתמודד/ת םליד ש 0השיפוט יירשם 

 מיוחדים לקויות למידה וצרכים עם מתמודדים

על המתמודדים בעלי לקויות הלמידה להגיש להנהלת החידון אישור על כך מבית הספר, לפני תחילת  .1

החידון הארצי בכתב. על הנהלת החידון ליידע את השופטים ואת מנחה/ת החידון לגבי המתמודדים 

 בעלי לקויות הלמידה ובעלי הצרכים המיוחדים.  

 לקויות למידה או בשל לקויות בשל לכתוב, או אלקרו מסוגלים מתמודדים שאינם - בכתב בחידון .2

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

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

ניתנות מראש כמה דקות לגיבוש תשובותיהם.  המתמודדיםלכל  -בחידון הפומבי, בשלב הראשון  .4

החידון ומנחה/ת החידון רשאים להעניק עוד  /ותלמתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, יהיו שופטי

 זמן קצר לגיבוש התשובה. 

 חושיות לקויותלמתמודדים בעלי רק שניות  15תינתן הארכת זמן של  -בחידון הפומבי, בשלב השני  .5

 הדיבור.  המקשות על ופיזיות

תשובותיהם.  לגיבוש קצר זמן מראש ניתןומתמודדת לכל מתמודד  -בחידון הפומבי, בשלב השלישי  .6

למתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, יהיו שופטי החידון ומנחה/ת החידון רשאים לתת עוד זמן 

 קצר לגיבוש התשובה.

 

 חבר השופטים

 הממונה.  והשופטות שופטיםה היו"ר ואת צוותכולל את  /ותהשופטים חבר. 1

 .מתמודד/תכל  /העל מספר הנקודות שקיבל /המכריזאו היא לשיפוט, והוא  /תאחראי היו"ר. 2

 על רישום מספר הנקודות ועל סיכומן. /תמפקח היו"ר. 3

 מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב. היו"ר. 4

את  היו"ר /תציגיציג –תשובה מלאה  יםמשיבאינם  המתמודד או המתמודדת. בעת הצורך, אם 5

השופטים  /הלכבד את חבריו םרשאיאו היא התשובה המלאה. בהצגתן של חלק מהתשובות הוא 

 ואת המנחה.

כלת החידון של למנחה להכריז את שמותיהם של חתן החידון או  היו"ר /תורה. בסיום החידון יורה6

 ./ותהסגנים את שמותו ,הארצי

. לאחר החידון במהלך החידון בלבד -ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, בין שלב לשלב  . חבר השופטים7

 לא יקבלו השופטים ערעורים.

חברה ונוער תשמש סמכות עליונה לפסיקות סופיות  בִמינהל. ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך 8

 ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.נוגע לב
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 תפקיד המנחה

 את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש. מנהל/ת. 1

 ים ואת חבר השופטים.מודדאת המתמזמין/נה לבמה . 2

 לסדר ההופעות האמנותיות.ודואג/ת את המברכים מזמין/נה . 3

 את השאלות. מקריא/ה. 4

 השאלה.להם לפני שמוצגת  מתמודד ומתמודדתאת שמו של כל מכריז/ה . 5

 חבר השופטים. יו"רעל פי הוראות  ,עולים משלב לשלבאת שמותיהם של המכריז/ה . 6

, על פי ההוראות את שמות הסגניםכלת חידון התנ"ך הארצי ושל את שמותיהם של חתן או  מכריז. 7

 של יושב ראש חבר השופטים.

 

 זוכים, תעודות ופרסים

  . תשורותתעודות וקבלת פנים רשמית ובה יקבלו  לכל המתמודדיםהחידון תיערך  פני. ל1

יוכתרו אשר צברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר,  - כיחינו גזרמכל מ /תאחד -מתמודדים ה 2 . 2

המקדים בכתב של ישתתפו בחידון המגזר שלו/ה, ומכחתן או ככלת חידון התנ"ך הארצי, כל אחד/ת 

  החידון העולמי.

המקדים בכתב של ישתתפו בחידון אשר  תיוכתר או תוכתר סגן או סגנית אחד/ -. מכל מגזר חינוכי 3

  החידון העולמי.

 . 
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 ו"תשעהך לנוער "חידון התנ

  שלב א 

  :"משפחה"בנושא  מערכוניםשאלות בעקבות 

 ך"הראשון בתנהזוג  –וחוה אדם  -

 שמרדוים בנעל  –ורר ומורה סבן  -

 וילדיהן אימהות –שלמה משפט  -

 בנושא אחיםפנטומימה  -

 

 

 

 .מערכוןנושא הת שני סעיפים בבשאלה אחת  לכל מתמודד ומתמודדת תוצגזה הבשלב 

 נקודות.  5-ב המתמודד/תאת  תזכהתשובה נכונה  -בשאלה  סעיףבכל 

 נקודות. 10-ב המתמודד/תאת  תזכה שאלהה שני סעיפי לעתשובה מלאה 
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 מערכון ראשון: זוגיות בתנ"ך  - ממלכתי

 זוגן לבני מסייעות נשים: 1 שאלה

מסוימת רכבה על חמור ובידיה מנחה עשירה שכללה לחם, יין, צאן ופירות. היא אישה  .א

 ַהֶזה". ַהְבִלַיַעל ִאישהגישה את הִמנחה לאדם אחר תוך כדי שהיא מכנה את בעלה: "

 

 לה? נענה הוא והאם, שלו הגישה את הִמנחה מהאדם האישה ביקשה מה :השאלה

 

 אביגיל, האישה, פנתה אל דוד וביקשה ממנו לחוס על בית נבל בעלה.  התשובה:

 הוא החליט לא לפגוע בבית נבל.  –דוד נענה לה 

 

 ְוָחֵמש( ֲעשּויֹות) עשוות צֹאן ְוָחֵמש ִנְבֵלי ַיִין ּוְשַנִים ֶלֶחם ָמאַתִים ַוִתַקח( ֲאִביַגִיל) אבוגיל יח ַוְתַמֵהר

ִקים ּוֵמָאה ָקִלי ְסִאים  ְלֹאְיֵבי ֱאֹלִהים כב ֹכה ַיֲעֶשה ]...[:   ַעל ַהֲחֹמִרים: ַוָתֶשם ְדֵבִלים ּוָמאַתִים ִצמֻּ

 ַוְתַמֵהר ֶאת ָדִוד ֲאִביַגִיל ַוֵתֶרא כג  ְבִקיר: ַמְשִתין ַעד ַהֹבֶקר ִמָכל ֲאֶשר לֹו ִאם ַאְשִאיר ֹיִסיף ְוֹכה ָדִוד

 ִבי ֲאִני ַותֹאֶמר ַעל ַרְגָליו ַוִתֹפל כד  ָאֶרץ: ַוִתְשַתחּו ַעל ָפֶניהָ  ָדִוד ְלַאֵפי ַוִתֹפל ַהֲחמֹור ֵמַעל ַוֵתֶרד

ֶאל  ֶאת ִלבֹו ֲאֹדִני ָיִשים ַאל ָנא כה  ֲאָמֶתָך: ִדְבֵרי ֵאת ּוְשַמע ְבָאְזֶניָך ֲאָמְתָך ּוְתַדֶבר ָנא ןֶהָעֹו ֲאֹדִני

 ֶאת ַנֲעֵרי ָרִאיִתי ַוֲאִני ֲאָמְתָך לֹא ִעמֹו ְשמֹו ּוְנָבָלה ֶכן הּוא ָנָבל ִכְשמֹו ִכי ַעל ָנָבל ַהֶזה ַהְבִלַיַעל ִאיש

 ַהֶזה ַהיֹום ְשָלֵחְך ֲאֶשר ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָברּוְך ָדִוד ַלֲאִביַגל ַויֹאֶמר[:  לג ...ָשָלְחָת:  ] ֲאֹדִני ֲאֶשר

( ַוָתבֹאת) ִמַהְרְת ותבאתי לּוֵלי ִכי לד : ֹאָתְך ְמָנַעִני ֵמָהַרע ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ֱאֹלֵהי ְואּוָלם ַחי ה'ִלְקָראִתי 

 לד(-)שמואל א כה, יח  ְבִקיר: ַהֹבֶקר ַמְשִתין ַעד אֹור ְלָנָבל ִאם נֹוַתר ִלְקָראִתי ִכי

 

 

של אביהן כלפיו. בין השאר הוא  אדם מסוים נפגש עם שתי נשותיו וסיפר להן על מעשיו .ב

 ִבי".  ֵהֵתל ַוֲאִביֶכןאמר עליו: "

 מה הייתה בקשתו של האיש מנשותיו, והאם הן קיימו את בקשתו?  :השאלה

מדובר ביעקב, אשר ביקש מרחל ומלאה לעזוב את בית אביהן ָלָבן ולהצטרף  התשובה:

 אליו למסע לארץ אבותיו. רחל ולאה קיימו את בקשתו. 

ִכי  ֲאִביֶכן ֶאת ְפֵני ָאֹנִכי ֹרֶאה ָלֶהן ַויֹאֶמר ה  ֶאל צֹאנֹו: ַהָשֶדה ּוְלֵלָאה ְלָרֵחל ַוִיְקָרא ַיֲעֹקב ַוִיְשַלחד 

 ז  ִביֶכן:ֶאת אֲ  ָעַבְדִתי ְבָכל ֹכִחי ִכי ְיַדְעֶתן ְוַאֵתָנה ו  ִעָמִדי: ָהָיה ָאִבי ֵואֹלֵהי ִשְלֹשם ִכְתֹמל ֵאַלי ֵאיֶנּנּו

 ַויֹאֶמר יא ]...[:  ִעָמִדי: ְלָהַרע ֱאֹלִהים ְולֹא ְנָתנֹו ֹמִנים ֲעֶשֶרת ֶאת ַמְשכְֻּרִתי ְוֶהֱחִלף ִבי ֵהֶתל ַוֲאִביֶכן

ִדיםָכל  ּוְרֵאה ֵעיֶניָך ָשא ָנא ַויֹאֶמר יב  ִהֵּנִני: ָוֹאַמר ַיֲעֹקב ַבֲחלֹום ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך ֵאַלי  ָהֹעִלים ָהַעתֻּ

ִדים ַעל ַהצֹאן ִדים ֲעקֻּ ִדים ְנקֻּ  ֲאֶשר ֵבית ֵאל ָהֵאל ָאֹנִכי יג  ָלְך: ֹעֶשה ָלָבן ָכל ֲאֶשר ֵאת ָרִאיִתי ִכי ּוְברֻּ

  מֹוַלְדֶתָך: ֶאֶרץ ֶאל ְושּוב ַהזֹאת ִמן ָהָאֶרץ ֵצא קּום ַעָתה ֶנֶדר ָשם ִלי ָנַדְרתָ  ֲאֶשר ַמֵצָבה ָשם ָמַשְחתָ 

 לֹו ֶנְחַשְבנּו ָנְכִריֹות ֲהלֹוא טו  ָאִבינּו: ְבֵבית ְוַנֲחָלה ֵחֶלק ָלנּו ַהעֹוד לֹו ַותֹאַמְרָנה ְוֵלָאה ָרֵחל ַוַתַען יד

 טו(-ֶאת ַכְסֵפנּו: )בראשית לא, ד ַגם ָאכֹול ַויֹאַכל ְמָכָרנּו ִכי
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 זוגן בני נגד נשים: 2 שאלה

  בעבור בצע כסף. לפעול נגדואך היא השתכנעה שֵֹרק",  ְבַנַחלסוים אהב אישה "אדם מ .א

 ממה? ז, והאם הצליחה האישה לממש את כיצד פעלה האישה נגד אדם זה :השאלה

וחו. היא כהאישה, דלילה, פיתתה את שמשון במטרה לגלות במה טמון סוד  התשובה:

ולהעביר את המידע לפלישתים,  ניסיונות( ה)לאחר שלוש הצליחה לממש את זממה

 ובעקבות זאת שמשון איבד את כוחו ונלכד בידי אויביו. 

 

 ַויֹאְמרּו ְפִלְשִתים ַסְרֵני ֵאֶליהָ  ַוַיֲעלּו ה  ְדִליָלה: ּוְשָמּה שֵֹרק ְבַנַחל ִאָשה ַוֶיֱאַהב ַאֲחֵרי ֵכן ד ַוְיִהי

 ֶאֶלף ִאיש ִנַתן ָלְך ַוֲאַנְחנּו ְלַעּנֹותֹו ַוֲאַסְרנּוהּו לֹו נּוַכל ּוַבֶמה ָגדֹול ֹכחֹו ַבֶמה ּוְרִאי אֹותֹו ַפִתי ָלּה

 ְוִאָּנֵער ְבַפַעם ְכַפַעם ֵאֵצא ַויֹאֶמר ִמְשָנתֹו ַוִיַקץ ִשְמשֹון ָעֶליָך ְפִלְשִתים ]...[:  ַותֹאֶמר ָכֶסף:  ּוֵמָאה

 ַעָזָתה אֹותֹו ַויֹוִרידּו ֶאת ֵעיָניו ַוְיַנְקרּו ְפִלְשִתים ַויֹאֲחזּוהּו כא  ָליו:ֵמעָ  ָסר ה' ִכי ָיַדע לֹא ְוהּוא

ְשַתִים ַוַיַאְסרּוהּו  כא(-:  )שופטים טז, ד(ָהֲאסּוִרים) האסירים ְבֵבית טֹוֵחן ַוְיִהי ַבְנחֻּ

 

ַעל ִיְשָרֵאל", ולאחר מכן  ְמלּוָכה ַתֲעֶשה ַעָתה ַאָתהאישה מסוימת אמרה לבעלה המלך: " .ב

 היא נקטה פעולות אשר הביאו להוצאתו של אדם מסוים להורג. 

 מיהו האדם שהּוצא להורג, ומה היה העונש על המעשה?  :השאלה

היזרעאלי. של נבות  מדובר באיזבל אשת אחאב, אשר גרמה להוצאה להורג התשובה:

 של איזבל. העונש על הרצח הזה הוא הכרתתו של בית אחאב ומותה 

 

 ִלֶבָך ְוִיַטב ֱאָכל ֶלֶחם קּום ַעל ִיְשָרֵאל ְמלּוָכה ַתֲעֶשה ַעָתה ַאָתה ִאְשתֹו ִאיֶזֶבל ֵאָליו ז ַותֹאֶמר

 ֶנְגדֹו ַוֵיְשבּו ְבֵני ְבִלַיַעל ָהֲאָנִשים ְשֵני ַוָיֹבאּו יג  ]...[: : ַהִיְזְרֵעאִלי ָנבֹות ֶאת ֶכֶרם ְלָך ֶאֵתן ֲאִני

הּו הּו ָוֶמֶלְך ֱאֹלִהים ָנבֹות ֵבַרְך ֵלאֹמר ָהָעם ֶנֶגד ֶאת ָנבֹות ַהְבִלַיַעל ַאְנֵשי ַוְיִעדֻּ  ָלִעיר ִמחּוץ ַוֹיִצאֻּ

ַקל ֵלאֹמר ֶאל ִאיֶזֶבל ַוִיְשְלחּו יד  ַוָיֹמת: ָבֲאָבִנים ַוִיְסְקלֻּהּו  ר ה'ְדבַ  ַוְיִהי יז]...[:    ַוָיֹמת: ָנבֹות סֻּ

 ְבֶכֶרם ִהֵּנה ְבֹשְמרֹון ֲאֶשר ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַאְחָאב ִלְקַראת ֵרד קּום יח  ֵלאֹמר: ַהִתְשִבי ֶאל ֵאִלָיהּו

 ְוִדַבְרתָ  ְוַגם ָיָרְשתָ  ֲהָרַצְחתָ  ה' ָאַמר ֹכה ֵלאֹמר ֵאָליו ְוִדַבְרתָ  יט  ְלִרְשתֹו: ָשם ֲאֶשר ָיַרד ָנבֹות

ַגם  ֶאת ָדְמָך ַהְכָלִבים ָיֹלקּו ָנבֹות ֶאת ַדם ַהְכָלִבים ָלְקקּו ֲאֶשר ִבְמקֹום ה' ָאַמר ֹכה ֵלאֹמר ֵאָליו

 ָהַרע ַלֲעשֹות ִהְתַמֶכְרָך ַיַען ָמָצאִתי ַויֹאֶמר ֹאְיִבי ַהְמָצאַתִני ֶאל ֵאִלָיהּו ַאְחָאב ַויֹאֶמר כ  ָאָתה:

 ְוָעזּוב ְוָעצּור ְבִקיר ַמְשִתין ְלַאְחָאב ְוִהְכַרִתי ַאֲחֶריָך ּוִבַעְרִתי ָרָעה ֵאֶליָך ֵמִבי ִהְנִני כא  ה': ְבֵעיֵני

)מלכים  :ִיְזְרֶעאל ְבֵחל ִאיֶזֶבל ֶאת יֹאְכלּו ַהְכָלִבים ֵלאֹמר 'ה ִדֶבר ְלִאיֶזֶבל ְוַגםכג : ]...[ : ְבִיְשָרֵאל

 (גכ-א כא, ז
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 נשותיהם למען גברים: 3 אלהש

 ָבִנים".  ֵמֲעָשָרה ָלְך טֹוב ָאֹנִכי ֲהלֹואאדם ניסה לנחם את אשתו העקרה במילים: " .א

הראות את חיבתו כיצד הביעה האישה את צערה, ומה עוד עשה הבעל כדי ל השאלה:

 ?  כלפיה

חנה הביעה את צערה על ידי כך שבכתה ומיאנה לאכול, התפללה לה',  התשובה:

 ַאָפִים".  ַאַחת נדרה נדר. אלקנה, בעלה, נתן לה "ָמָנה

ַגם ַכַעס  ָצָרָתּה ו ְוִכֲעַסָתה  ַרְחָמּה: ָסַגר ַוה' ָאֵהב ֶאת ַחָּנה ַאָפִים ִכי ַאַחת ָמָנה ִיֵתן ה ּוְלַחָּנה

 ה' ֵכן ְבֵבית ֲעֹלָתּה ִמֵדי ְבָשָנה ָשָנה ַיֲעֶשה ְוֵכן ז  ַרְחָמּה: ְבַעד ה' ִכי ָסַגר ַהְרִעָמּה ַבֲעבּור

 תֹאְכִלי לֹא ְוָלֶמה ִתְבִכי ָלֶמה ַחָּנה ִאיָשּה ֶאְלָקָנה ָלּה ַויֹאֶמר ח  תֹאַכל: ְולֹא ַוִתְבֶכה ַתְכִעֶסָּנה

 ְוַאֲחֵרי ְבִשֹלה ָאְכָלה ַאֲחֵרי ַחָּנה ַוָתָקם ט  ָבִנים: ֵמֲעָשָרה ָלְך טֹוב ָאֹנִכי אֲהלֹו ְלָבֵבְך ֵיַרע ְוָלֶמה

 ּוָבֹכה ַעל ה' ַוִתְתַפֵלל ָנֶפש ָמַרת ְוִהיא י.  ה' ֵהיַכל ַעל ְמזּוַזת ַעל ַהִכֵסא ֹיֵשב ַהֹכֵהן ְוֵעִלי ָשֹתה

 ְולֹא ִתְשַכח ּוְזַכְרַתִני ֲאָמֶתָך ָבֳעִני ִתְרֶאה ִאם ָרֹאה ְצָבאֹות ה' ַותֹאַמר ֶנֶדר ַוִתֹדר יא  ִתְבֶכה:

ַעל רֹאשֹו:  לֹא ַיֲעֶלה ּומֹוָרה ַחָייו ָכל ְיֵמי ַלה' ֲאָנִשים ּוְנַתִתיו ֶזַרע ַלֲאָמְתָך ְוָנַתָתה ֶאת ֲאָמֶתָך

 יא(-)שמואל א א, ה

 

ְוִאם ַאִין ֵמָתה ה האישה לאיש: "ברים ובו אמרבין אדם מסוים ובין אשתו התנהל דין וד .ב

 ?".ָאֹנִכי ֱאֹלִהים ֲהַתַחתלאשתו: "השיב האיש ו, "ָאֹנִכי

 ?לפתור את הבעיהובאיזו דרך ביקשה מה ביקשה האישה מבעלה,  :השאלה

האישה, רחל, ביקשה מבעלה יעקב "הבה לי בנים", ובעקבות השיחה היא : התשובה

 שלחה את שפחתה בלהה להרות ליעקב במקומה. 

 

ְוִאם  ָבִנים ָהָבה ִלי ֶאל ַיֲעֹקב ַותֹאֶמר ַבֲאֹחָתּה ָרֵחל ַוְתַקֵּנא ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה לֹא ִכי ָרֵחל ַוֵתֶרא א

ְפִרי  ִמֵמְך ֲאֶשר ָמַנע ָאֹנִכי ֱאֹלִהים ֲהַתַחת ַויֹאֶמר ְבָרֵחל ַיֲעֹקב ַאף ַוִיַחר ב  ָאֹנִכי: ֵמָתה ַאִין

 ד  ִמֶמָּנה: ַגם ָאֹנִכי ְוִאָבֶנה ַעל ִבְרַכי ְוֵתֵלד ֵאֶליהָ  בֹא ִבְלָהה ֲאָמִתי ִהֵּנה ַותֹאֶמר ג  ָבֶטן:

ֹ  ְלִאָשה ִשְפָחָתּה ֶאת ִבְלָהה ַוִתֶתן לֹו  ֵבן: ְלַיֲעֹקב ַוֵתֶלד ִבְלָהה ַוַתַהר ה  ַיֲעֹקב: ֵאֶליהָ  אַוָיב

 ד(-)בראשית ל, א
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 : בנים סוררים בתנ"ךשנימערכון  -ממלכתי 

 הדרך  להם שאצה בנים: 4 שאלה

 טֹוִבים ְדָבֶריָך ְרֵאה: "דבריהם את והצדיק המשפט בשערי הבאים לכל פנהש אדם מסופר על .א

 ". [...] ֵאין ְלָך ְוֹשֵמעַ  ּוְנֹכִחים

אלה, והאם הוא מימש את הדברים את המה הייתה מטרתו של האדם הזה באומרו  השאלה:

 מטרתו? 

מדובר באבשלום, אשר רצה לתפוס את המלוכה במקום דוד אביו ולצורך הזה  התשובה:

הוא זכה בתמיכת  -הוא גייס את לב העם לטובתו. בתחילה הוא הצליח לממש את מטרתו 

 שדוד נאלץ לברוח מירושלים, אך בסופו של דבר הוא מת בקרב.  העם עד

ִסים ֶמְרָכָבה ַאְבָשלֹום לֹו ַוַיַעש ֵכן ֵמַאֲחֵרי ַוְיִהי א  ַאְבָשלֹום ְוִהְשִכים ב  ְלָפָניו: ָרִצים ִאיש ַוֲחִמִשים ְוסֻּ

 ַאְבָשלֹום ַוִיְקָרא ַלִמְשָפט ֶאל ַהֶמֶלְך ָלבֹוא ִיְהֶיה לֹו ִריבֲאֶשר  ָכל ָהִאיש ַוְיִהי ַהָשַער ֶדֶרְך ַעל ַיד ְוָעַמד

]...[:  : ַהֶמֶלְך ֵמֵאת ֵאין ְלָך ְוֹשֵמעַ  ּוְנֹכִחים טֹוִבים ְדָבֶריָך ְרֵאה ַאְבָשלֹום ֵאָליו ַויֹאֶמר ג  :]...[ ֵאָליו

 ְלָכל ֲעָבָדיו ָדִוד ַויֹאֶמר יד  ַאְבָשלֹום: ַאֲחֵרי ִיְשָרֵאל ֶלב ִאיש ָהָיה ֵלאֹמר ֶאל ָדִוד ַהַמִגיד ַוָיבֹא יג

 ֶפן ְיַמֵהר ָלֶלֶכת ַמֲהרּו ַאְבָשֹלם ִמְפֵני ְפֵליָטה לֹא ִתְהֶיה ָלנּו ִכי ְוִנְבָרָחה קּומּו ִבירּוָשַלִם ֲאֶשר ִאתֹו

 יד(-ְלִפי ָחֶרב:  )שמואל ב טו, א ָהִעיר ְוִהָכה ֶאת ָהָרָעה ָעֵלינּו ְוִהִדיחַ  ְוִהִשָגנּו

הּו:  )שמואל ב יח, טו( ֶאת ַאְבָשלֹום ַוַיכּו יֹוָאב ְכֵלי ֹנְשֵאי ְנָעִרים ֲעָשָרה ַוָיֹסבּו  ַוְיִמתֻּ

 ָעִשיָת".  ָכָכה ַמדּועַ  ֵלאֹמר ִמָיָמיו ָאִביו ְולֹא ֲעָצבֹועל אדם שרצה למלוך נאמר: " .ב

 במבקש למלוך, וכיצד הופרה תכניתו?  מי תמכו: השאלה

יואב בן מדובר באדוניה, בנו של דוד, אשר שאף למלוך תחתיו. הוא נתמך על ידי:  התשובה:

 אה(מלכ תתקבלכל אחת מהתשובות ) .אנשי יהודההן, בני המלך, אביתר הכוצרויה, א

ת דוד להמליך תכניתו של אדוניה הופרה על ידי נתן הנביא ובת שבע, אשר שכנעו א

 ת שלמה.                                                                   א

 ַאֲחֵרי ָיְלָדה ְוֹאתֹו ְמֹאד טֹוב ֹתַאר ְוַגם הּוא ָעִשיתָ  ָכָכה ַמדּועַ  ֵלאֹמר ִמָיָמיו ָאִביו ְולֹא ֲעָצבֹו ו

 ְוָצדֹוק ח  ֲאֹדִנָיה: ַאֲחֵרי ַוַיְעְזרּו ַהֹכֵהן ֶאְבָיָתר ְוִעם ֶבן ְצרּוָיה יֹוָאב ִעם ְדָבָריו ַוִיְהיּו ז  ַאְבָשלֹום:

  ]...[:  ִעם ֲאֹדִנָיהּו: ָהיּו לֹא ְלָדִוד ֲאֶשר ְוַהִגבֹוִרים ְוֵרִעי ְוִשְמִעי ַהָּנִביא ְוָנָתן ֶבן ְיהֹוָיָדע ּוְבָנָיהּו ַהֹכֵהן

 ַוֲאֹדֵנינּו ֶבן ַחִגית ֲאֹדִנָיהּו ָמַלְך ִכי ָשַמַעתְ  ֲהלֹוא ֵלאֹמר ֵאם ְשֹלֹמה ַבעֶאל ַבת שֶ  ָנָתן ַויֹאֶמר יא

 ְלִכי יג  ְשֹלֹמה: ְבֵנְך ְוֶאת ֶנֶפש ֶאת ַנְפֵשְך ּוַמְלִטי ֵעָצה ָנא ִאיָעֵצְך ְלִכי ְוַעָתה יב  ָיָדע: לֹא ָדִוד

 ְבֵנְך ִכי ְשֹלֹמה ֵלאֹמר ַלֲאָמְתָך ִנְשַבְעתָ  ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני ֲהלֹא ַאָתה ֵאָליו ְוָאַמְרְת  ָדִוד ֶאל ַהֶמֶלְך ּוֹבִאי

 ִקְראּו ִלי ַויֹאֶמר ָדִוד ַהֶמֶלְך ַוַיַען כח ]...[:  ֲאֹדִנָיהּו ָמַלְך ּוַמדּועַ  ַעל ִכְסִאי ֵיֵשב ְוהּוא ַאֲחַרי ִיְמֹלְך

 ֲאֶשר ָפָדה ַחי ה' ַויֹאַמר ַהֶמֶלְך ַוִיָשַבע כט  ַהֶמֶלְך: ִלְפֵני ַוַתֲעֹמד ֶמֶלְךהַ  ִלְפֵני ַוָתבֹא ְלַבת ָשַבע

 ִיְמֹלְך ְבֵנְך ִכי ְשֹלֹמה ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ַבה' ָלְך ִנְשַבְעִתי ַכֲאֶשר ִכי ל  ִמָכל ָצָרה: ֶאת ַנְפִשי

 ל(-ַהֶזה: )מלכים א א, ו ַהיֹום ֶאֱעֶשה ֵכן ִכי ַתְחָתי ִכְסִאיַעל  ֵיֵשב ְוהּוא ַאֲחַרי
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 סוררים כבנים ישראל בני: 5 שאלה

 שֹור ָיַדע: ִבי ָפְשעּו ְוֵהם ְורֹוַמְמִתי ִגַדְלִתי ָבִניםהאשים את בני ישראל באומרו: " הנביאיםאחד  .א

 ". ִהְתבֹוָנן לֹא ַעִמי ָיַדע לֹא ִיְשָרֵאל ְבָעָליו ֵאבּוס ַוֲחמֹור ֹקֵנהּו

 

 את ישראל.  הוא מאשיםבהם מיהו הנביא? ציינו אחד מהפשעים ש :השאלה

, אהבת שוחד, רדיפת הנביא הוא ישעיהו. הוא מאשים את ישראל ב: משפט מוטה התשובה:

 )כל אחת מהתשובות תתקבל כמלאה(  .ובאלמנה ביתום התחשבות חוסר, רצחשלמונים, 

 

 ֹקֵנהּו שֹור ָיַדע ג  ִבי: ָפְשעּו ְוֵהם ְורֹוַמְמִתי ִגַדְלִתי ָבִנים ִדֵבר ה' ִכי ֶאֶרץ ְוַהֲאִזיִני ָשַמִים ִשְמעּו ב

 ַמַעְלֵליֶכם ֹרעַ  ָהִסירּו ִהַזכּו ַרֲחצּו טז  ]...[:   ִהְתבֹוָנן: לֹא ַעִמי ָיַדע לֹא ִיְשָרֵאל ְבָעָליו ֵאבּוס ַוֲחמֹור

]...[:   ַאְלָמָנה: ִריבּו ָיתֹום ִשְפטּו ָחמֹוץ ַאְשרּו ִמְשָפט ִדְרשּו ֵהיֵטב ִלְמדּו יז  ָהֵרַע: ִחְדלּו ֵעיָני ִמֶּנֶגד

 ָהָיה ְסֵפְךכַ  כב  ְמַרְצִחים: ְוַעָתה ָבּה ָיִלין ֶצֶדק ִמְשָפט ְמֵלֲאִתי ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ְלזֹוָנה ָהְיָתה ֵאיָכה כא

 ָיתֹום ַשְלֹמִנים ְוֹרֵדף ֹשַחד ֹאֵהב כֻּלֹו ַגָּנִבים ְוַחְבֵרי סֹוְרִרים ָשַרִיְך כג  ַבָמִים: ָמהּול ָסְבֵאְך ְלִסיִגים

 כג(-ֲאֵליֶהם: )ישעיהו א, ב לֹא ָיבֹוא ַאְלָמָנה ְוִריב ִיְשֹפטּו לֹא

 

 ַוֲאַכֵלם".  ָבֶהם ְוִיַחר ַאִפי ִלי ַהִּניָחה ְוַעָתה ]...[ ַעְמָך ִשֵחת ִכי ֶלְך ֵרדלאדם מסוים נאמר: " .ב

מהו החטא שחטא העם, וכיצד האדם שבו מדובר שכנע את ה' לא לכלות את  :השאלה

 העם? 

החטא של העם הוא חטא עגל הזהב. האדם שבו מדובר הוא משה, אשר שכנע  התשובה:

 את ה' לא לכלות את העם באומרו לו:

 בר בעמך אשר הוצאת ממצריםמדו. 

 שעם העבדים הושמד במדבר? יוודע להםמה יאמרו המצרים כשי 

 ויעקב יצחק ,ברית אברהם זכור את. 

 

 ִמן ַהֶדֶרְך ַמֵהר ָסרּו ח  ִמְצָרִים: ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליתָ  ֲאֶשר ַעְמָך ִשֵחת ִכי ֶלְך ֵרד ֶאל ֹמֶשה ה' ז ַוְיַדֵבר

 ֲאֶשר ִיְשָרֵאל ֱאֹלֶהיָך ֵאֶלה ַויֹאְמרּו ַוִיְזְבחּו לֹו ַוִיְשַתֲחוּו לֹו ַמֵסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעשּו ִצִּויִתם ֲאֶשר

  הּוא: ַעם ְקֵשה ֹעֶרף ְוִהֵּנה ַהֶזה ֶאת ָהָעם ָרִאיִתי ֶאל ֹמֶשה ה' ַויֹאֶמר ט  ִמְצָרִים: ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך

 ה' ֶאת ְפֵני ֹמֶשה ַוְיַחל יא  ָגדֹול: ְלגֹוי אֹוְתָך ְוֶאֱעֶשה ַוֲאַכֵלם ָבֶהם ַאִפי ְוִיַחר ִלי ַהִּניָחה ְוַעָתה י

 יב  ֲחָזָקה: ּוְבָיד ָגדֹול ְבֹכחַ  ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאתָ  ֲאֶשר ְבַעֶמָך ַאְפָך ֶיֱחֶרה ה' ָלָמה ַויֹאֶמר ֱאֹלָהיו

 שּוב ָהֲאָדָמה ְפֵני ֵמַעל ּוְלַכֹּלָתם ֶבָהִרים ֹאָתם ַלֲהֹרג הֹוִציָאם ְבָרָעה ֵלאֹמר ִמְצַרִים יֹאְמרּו ָלָמה

 ִנְשַבְעתָ  ֲאֶשר ֲעָבֶדיָך ּוְלִיְשָרֵאל ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ְזֹכר יג  ְלַעֶמָך: ַעל ָהָרָעה ְוִהָּנֵחם ַאֶפָך ֵמֲחרֹון

 ֶאֵתן ָאַמְרִתי ֲאֶשר ַהזֹאת ְוָכל ָהָאֶרץ ַהָשָמִים ְככֹוְכֵבי ת ַזְרֲעֶכםאֶ  ַאְרֶבה ֲאֵלֶהם ַוְתַדֵבר ָבְך ָלֶהם

 יד(-)שמות לב, ז ְלַעמֹו: ַלֲעשֹות ִדֶבר ֲאֶשר ַעל ָהָרָעה ה' ַוִיָּנֶחם יד  ְלֹעָלם: ְוָנֲחלּו ְלַזְרֲעֶכם
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 אחרת קצת שחושבים ובנות בנים: 6 שאלה

 ֵעיַני".  ִכי ֹארּו ֶאת ָהָאֶרץ ְראּו ָנא ָאִבי ָעַכר"אדם מסוים אמר על אביו:  .א

 הפר הבן את מצוות האב?  כיצדמה ציווה האב על ישראל באותו אירוע, ו :השאלה

עד  דבריאכל העם כל עוד ניטשת המלחמה בפלישתים לא כי האב, שאול, ציווה  התשובה:

 , יונתן, הפר את הצו של אביו בכך שטעם מעט דבש. . הבןהערב

 

ַעד  ֶלֶחם ֲאֶשר יֹאַכל ָהִאיש ָארּור ֵלאֹמר ֶאת ָהָעם ָשאּול ַוֹיֶאל ַההּוא ִנַגש ַביֹום ְוִאיש ִיְשָרֵאל כד

 ַעל ְפֵני ְדַבש ַוְיִהי ַבָיַער ּוָבא ְוָכל ָהָאֶרץ כה  ָלֶחם: ָכל ָהָעם ְולֹא ָטַעם ֵמֹאְיַבי ְוִנַקְמִתי ָהֶעֶרב

ֶאת  ָהָעם ִכי ָיֵרא ֶאל ִפיו ָידֹו ְוֵאין ַמִשיג ְדָבש ֵהֶלְך ְוִהֵּנה ֶאל ַהַיַער ָהָעם ַוָיבֹא כו  ַהָשֶדה:

ָעה:  ְבָידֹו  ֲאֶשר ַהַמֶטה ֶאת ְקֵצה ַוִיְשַלח ֶאת ָהָעם ָאִביו ְבַהְשִביעַ  לֹא ָשַמע ְויֹוָנָתן כז  ַהְשבֻּ

 ֵמָהָעם ִאיש ַוַיַען כח  ֵעיָניו:( ַוָתֹאְרָנה) ותראנה ֶאל ִפיו ָידֹו ַוָיֶשב ַהְדָבש ְבַיְעַרת אֹוָתּה ַוִיְטֹבל

  ָהָעם: ַעףַויָ  ַהיֹום ֶלֶחם ֲאֶשר יֹאַכל ָהִאיש ָארּור ֵלאֹמר ֶאת ָהָעם ָאִביָך ִהְשִביעַ  ַהְשֵבעַ  ַויֹאֶמר

ַהֶזה:  )שמואל  ְדַבש ְמַעט ָטַעְמִתי ֵעיַני ִכי ִכי ֹארּו ְראּו ָנא ֶאת ָהָאֶרץ ָאִבי ָעַכר יֹוָנָתן ַויֹאֶמר כט

 (כט-א יג כד

 

אישה מסוימת ביקשה להציל מישהו בניגוד למצוות אביה. תגובת אביה למעשה ההצלה  .ב

 ִרִמיִתִני"?  ָכָכה "ָלָמההייתה: 

 ?הזה את האדם האישה הצילה כיצדו ,האישה הימי :השאלה

 האישה, מיכל, מילטה את דוד דרך חלון ביתה והסתירה את דבר בריחתו.  התשובה:

 

 ֵלאֹמר ִאְשתֹו ִמיַכל ְלָדִוד ַוַתֵגד ַבֹבֶקר ְוַלֲהִמיתֹו ְלָשְמרֹו ָדִוד ֶאל ֵבית ַמְלָאִכים ָשאּול ַוִיְשַלח יא

 ַהַחלֹון ְבַעד ֶאת ָדִוד ִמיַכל ַוֹתֶרד יב  מּוָמת: ַאָתה ָמָחר ַהַלְיָלה ֶאת ַנְפְשָך ְמַמֵלט ֵאיְנָךִאם 

 ָשָמה ָהִעִזים ְכִביר ְוֵאת ֶאל ַהִמָטה ַוָתֶשם ֶאת ַהְתָרִפים ִמיַכל ַוִתַקח יג  ַוִיָמֵלט: ַוִיְבַרח ַוֵיֶלְך

 יג(-ַבָבֶגד:  )שמואל א יט, יא ַכסַוְת  ְמַרֲאֹשָתיו
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 וילדיהן אימהותמערכון שלישי:  - דתי-ממלכתי

 

 וילדיהן אימהות : 7שאלה 

לקח לאחר שסיפר לה כי  ,"ָברּוְך ְבִני ַלה'"באומרה  מסוימת בירכה את בנהאישה  .א
 חלק מכספה. 

 
 ?ולמה שימש חלק מהכסף שהוחזרמיהו הבן,  שאלה:ה

 
 .ומסכה פסל ליצירת אמו נתנה את הכסף לצורף. מכיהוהבן הוא  תשובה:ה

 
 

ַויֹאֶמר ְלִאמֹו ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶכֶסף ֲאֶשר לַֻּקח  ב ַוְיִהי ִאיש ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְשמֹו ִמיָכְיהּו:  א

ְוַגם ָאַמְרְת ְבָאְזַני ִהֵּנה ַהֶכֶסף ִאִתי ֲאִני ְלַקְחִתיו ַותֹאֶמר ִאמֹו  ָלְך )ואתי( ְוַאְת ָאִלית

ַוָיֶשב ֶאת ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהֶכֶסף ְלִאמֹו ַותֹאֶמר ִאמֹו ַהְקֵדש ִהְקַדְשִתי  ג ָברּוְך ְבִני ַלה': 

ַוָיֶשב ֶאת ַהֶכֶסף  ד ָכה ְוַעָתה ֲאִשיֶבּנּו ָלְך: ֶאת ַהֶכֶסף ַלה' ִמָיִדי ִלְבִני ַלֲעשֹות ֶפֶסל ּוַמסֵ 

ְלִאמֹו ַוִתַקח ִאמֹו ָמאַתִים ֶכֶסף ַוִתְתֵנהּו ַלצֹוֵרף ַוַיֲעֵשהּו ֶפֶסל ּוַמֵסָכה ַוְיִהי ְבֵבית 

 (ד-א ,שופטים יז)  ִמיָכְיהּו:

 
 

  קֹוֵלְך ִמֶבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִדְמָעה". מנחם אישה בוכה באומרו "ִמְנִעימסוים , נביא בנבואתו .ב
 

נחמה הדברי לשהוא מוסיף ה ההבטח ימה, ונבואהאת ההנביא המנבא  שאלה:ה

 שלו?

  .הנביא הוא ירמיה תשובה:ה

  :הוא מבטיח הנחמהבדברי 

 ."כי יש שכר לפעולתך" ✓

 ."ושבו בנים לגבולם" ✓

 ."ה לאחריתךויש תקו" ✓

 ."מארץ אויב)הבנים( שבו "ו ✓

 .ישראל ישובו מהגלותבני  ✓

 
 

ֹכה ָאַמר ה' קֹול ְבָרָמה ִנְשָמע ְנִהי ְבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה ֵמֲאָנה  יד

ֹכה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִדְמָעה ִכי  טו )ס(ְלִהָּנֵחם ַעל ָבֶניָה ִכי ֵאיֶנּנּו: 

ם ה' ְוָשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: ֵיש ָשָכר  ָלֵתְך ְנאֻּ ם ה' ְוָשבּו  טזִלְפעֻּ ְוֵיש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנאֻּ

 טז(-יד ,ירמיה לא) ָבִנים ִלְגבּוָלם:
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 : צער האם בגידול הבנים8אלה ש

 
 ."ּוָבאת ֵאָליו הּוא ַיִגיד ָלְך ַמה ִיְהֶיה ַלָּנַער" אישה מסוימת נשלחה אל נביא בעניין בנה: .א
 

 ?זההואיזו נבואת תוכחה נמסרה לה במעמד  ,האישה הימי השאלה:
 
  :שה היא אשת ירבעם. הנביא מאשיםיהא תשובה:ה

 " ָשר בעיניהיָ רק לעשות ]...[ וד עבדי לא היית כד". 

  הים אחריםולך אל"ותלך ותעשה". 

 עשה את העגלים. 

 חטא והחטיא את הרבים. 

 

 ַויֹאֶמר ָיָרְבָעם ְלִאְשתֹו קּוִמי ָנא ְוִהְשַתִּנית ְולֹא ֵיְדעּו ִכי )אתי( ַאְת ֵאֶשת ָיָרְבָעם ְוָהַלְכְת ִשֹלה ב

ִדים ְוָלַקַחְת ְבָיֵדְך ֲעשָ  ג ִהֵּנה ָשם ֲאִחָיה ַהָּנִביא הּוא ִדֶבר ָעַלי ְלֶמֶלְך ַעל ָהָעם ַהֶזה:  ָרה ֶלֶחם ְוִנקֻּ

ק ְדַבש ּוָבאת ֵאָליו הּוא ַיִגיד ָלְך ַמה ִיְהֶיה ַלָּנַער:  ְלִכי ִאְמִרי ְלָיָרְבָעם ֹכה ָאַמר ה'  ז ]...[: ּוַבְקבֻּ

ָוֶאְקַרע ֶאת ַהַמְמָלָכה  ח ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַיַען ֲאֶשר ֲהִריֹמִתיָך ִמתֹוְך ָהָעם ָוֶאֶתְנָך ָנִגיד ַעל ַעִמי ִיְשָרֵאל: 

 ַלֲעשֹות ִמֵבית ָדִוד ָוֶאְתֶנָה ָלְך ְולֹא ָהִייָת ְכַעְבִדי ָדִוד ֲאֶשר ָשַמר ִמְצֹוַתי ַוֲאֶשר ָהַלְך ַאֲחַרי ְבָכל ְלָבבֹו

ֲעֶשה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּוַמֵסכֹות ַוָתַרע ַלֲעשֹות ִמֹכל ֲאֶשר ָהיּו ְלָפֶניָך ַוֵתֶלְך ַותַ  ט ַרק ַהָיָשר ְבֵעיָני: 

 (ט-ב ,א ידכים מל)ְלַהְכִעיֵסִני ְוֹאִתי ִהְשַלְכָת ַאֲחֵרי ַגֶּוָך: 

 
 

 .ה"ַוְיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמֹאד ַעד ֲאֶשר לֹא נֹוְתָרה בֹו ְנָשמָ " :של ילד תואר באופן זהחוליו  .ב
 

 ?בהמשך ומה אירע לו, מיהי אמו של החולה השאלה:

 בהמשך: .מצרפת האלמנההֵאם היא  תשובה:ה

 הילד אליהו הנביא ֶהֱחיה את. 

 פעמים שלושתמודד על הילד אליהו ה. 

 אליהו התפלל לה' שהילד יחזור לחיים. 

  תשב נא נפש הילד הזה אל קרבו :ביקש מה'אליהו. 

 

ָחָזק ְמֹאד ַעד ֲאֶשר לֹא נֹוְתָרה  ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָחָלה ֶבן ָהִאָשה ַבֲעַלת ַהָבִית ַוְיִהי ָחְליֹו יז

ַותֹאֶמר ֶאל ֵאִלָיהּו ַמה ִלי ָוָלְך ִאיש ָהֱאֹלִהים ָבאָת ֵאַלי ְלַהְזִכיר ֶאת ֲעֹוִני ּוְלָהִמית ֶאת  יחבֹו ְנָשָמה: 

ל ָהֲעִלָיה ֲאֶשר הּוא ֹיֵשב ָשם ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ְתִני ִלי ֶאת ְבֵנְך ַוִיָקֵחהּו ֵמֵחיָקּה ַוַיֲעֵלהּו אֶ  יטְבִני: 

ַוִיְקָרא ֶאל ה' ַויֹאַמר ה' ֱאֹלָהי ֲהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ֲאִני ִמְתגֹוֵרר ִעָמּה  כַוַיְשִכֵבהּו ַעל ִמָטתֹו: 

ַעל ַהֶיֶלד ָשֹלש ְפָעִמים ַוִיְקָרא ֶאל ה' ַויֹאַמר ה' ֱאֹלָהי ָתָשב  ַוִיְתֹמֵדד כאֲהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת ְבָנּה: 

ַוִיַקח  כגַוִיְשַמע ה' ְבקֹול ֵאִלָיהּו ַוָתָשב ֶנֶפש ַהֶיֶלד ַעל ִקְרבֹו ַוֶיִחי:  כבָנא ֶנֶפש ַהֶיֶלד ַהֶזה ַעל ִקְרבֹו: 

א כים מל)ִמן ָהֲעִלָיה ַהַבְיָתה ַוִיְתֵנהּו ְלִאמֹו ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ְרִאי ַחי ְבֵנְך: ֵאִלָיהּו ֶאת ַהֶיֶלד ַוֹיִרֵדהּו 

 (כג-יז ,יז
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 : דאגת האם לעתיד בנה9שאלה 

 . קשה "ֶלְך ָנא ֶאל ַהצֹאן ְוַקח ִלי ִמָשם ְשֵני ְגָדֵיי ִעִזים ֹטִבים"יוב בנה אל מסוימת פנתה אישה .א
 

 ?ם להביא שני גדיי עיזיםומדוע ביקשה ממנו האֵ  ,הבן הומי השאלה:
 
להכנת מלבוש ו, מאכל לאב )יצחק(להכנת שני גדיי העיזים נועדו:  .יעקבהבן הוא  תשובה:ה

 מעורם לכיסוי גופו של יעקב. 

 
ֶלְך ָנא ֶאל ַהצֹאן ְוַקח ִלי ִמָשם ְשֵני ְגָדֵיי ִעִזים  ט  ְוַעָתה ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי ַלֲאֶשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָתְך: ח

ר ֲאֶשר ְיָבֶרְכָך ִלְפֵני  יֹטִבים ְוֶאֱעֶשה ֹאָתם ַמְטַעִמים ְלָאִביָך ַכֲאֶשר ָאֵהב:  ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל ַבֲעבֻּ

ֵשִני  יב ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִרְבָקה ִאמֹו ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיש ָשִער ְוָאֹנִכי ִאיש ָחָלק:  יא מֹותֹו:  אּוַלי ְימֻּ

ַותֹאֶמר לֹו ִאמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני  יג ְולֹא ְבָרָכה: ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמַתְעֵתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה 

ַוֵיֶלְך ַוִיַקח ַוָיֵבא ְלִאמֹו ַוַתַעש ִאמֹו ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאֵהב ָאִביו:  יד ַאְך ְשַמע ְבֹקִלי ְוֵלְך ַקח ִלי: 

ֹדת ֲאֶשר ִאָתּה ַבָבִית ַוַתְלֵבש ֶאת ַיֲעֹקב ְבָנּה ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגֹדל הַ  טו ֲחמֻּ

ַוִתֵתן ֶאת ַהַמְטַעִמים  יז ְוֵאת ֹעֹרת ְגָדֵיי ָהִעִזים ִהְלִביָשה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו:  טז ַהָקָטן: 

 (יז-ח ,כז בראשית) ְוֶאת ַהֶלֶחם ֲאֶשר ָעָשָתה ְבַיד ַיֲעֹקב ְבָנּה:

 
 
 

ֲאָבל ִאָשה ַאְלָמָנה ָאִני "לו:  תבקשה להתחפש נשלחה אל המלך ואמרההשמסוימת  אישה .ב

 ". ַוָיָמת ִאיִשי

 ?את זהותה היא התבקשה לשנותבאילו אמצעים ומי שלח את האישה אל המלך, השאלה: 

 הוא אשר שלח את האישה אל המלך.  יואב תשובה:ה

 האישה: האמצעים לשינוי זהותה של

 .מתאבלת על מת(השה יכא ות"התאבלי נא" )התנהג ✓

 ."בגדי אבל"ולבשי נא  ✓

 ."אל תסוכי שמן"ו ✓

 

ָיה ִכי ֵלב ַהֶמֶלְך ַעל ַאְבָשלֹום: א ֲחָכָמה  ַוִיְשַלח יֹוָאב ְתקֹוָעה ַוִיַקח ִמָשם ִאָשה ב  ַוֵיַדע יֹוָאב ֶבן ְצרֻּ

 ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאְבִלי ָנא ְוִלְבִשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל ָתסּוִכי ֶשֶמן ְוָהִיית ְכִאָשה ֶזה ָיִמים ַרִבים

יָה: ּוָבאת ֶאל ַהֶמֶלְך ְוִדַבְרְת ֵאָליו ַכָדָבר ַהֶזה ַוָיֶשם יֹוָאב ֶאת ַהְדָבִרים ְבפִ  ג ִמְתַאֶבֶלת ַעל ֵמת: 

ַותֹאֶמר ָהִאָשה ַהְתֹקִעית ֶאל ַהֶמֶלְך ַוִתֹפל ַעל ַאֶפיָה ַאְרָצה ַוִתְשָתחּו ַותֹאֶמר הֹוִשָעה ַהֶמֶלְך:  ד

ִנים ּוְלִשְפָחְתָך ְשֵני בָ  ו ַויֹאֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך ַמה ָלְך ַותֹאֶמר ֲאָבל ִאָשה ַאְלָמָנה ָאִני ַוָיָמת ִאיִשי:  ה )ס(

 (ו-א ,שמואל ב יד) ַוִיָּנצּו ְשֵניֶהם ַבָשֶדה ְוֵאין ַמִציל ֵביֵניֶהם ַוַיכֹו ָהֶאָחד ֶאת ָהֶאָחד ַוָיֶמת ֹאתֹו:
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 אחים: רביעימערכון  - דתי-ממלכתי

 

 עוזרים זה לזה: אחים 10שאלה 

 
ִבִתי ְלִאָשה", ]...[  ֵסֶפר ּוְלָכָדּה ְוָנַתִתי לֹו ֶאת "ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת ִקְרַית :יצא בהכרזהמסוים  אדם .א

 ואחיו הוא זה אשר קיים את התנאי.

 ?מאביה הבתקשה ימה בו, אליהם מתייחסהכתוב שמיהם האחים  השאלה:

 ,עכסה ,הבת .(םאותה אאחים מהאחים הם כלב בן יפונה ועתניאל בן קנז ) תשובה:ה

 ,לות תחתיתּולית וגלות עִ ּולות מים, גּוג :תשובות כמוגם ) במים. ךביקשה שדה מבור

 חשבו לתשובות נכונות(יי

 

ַויֹאֶמר ָכֵלב ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת ִקְרַית  יב ַוֵיֶלְך ִמָשם ֶאל יֹוְשֵבי ְדִביר ְוֵשם ְדִביר ְלָפִנים ִקְרַית ֵסֶפר:  יא

ַוִיְלְכָדּה ָעְתִניֵאל ֶבן ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָקֹטן ִמֶמּנּו ַוִיֶתן  יג ְלִאָשה: ֵסֶפר ּוְלָכָדּה ְוָנַתִתי לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבִתי 

ַוְיִהי ְבבֹוָאּה ַוְתִסיֵתהּו ִלְשאֹול ֵמֵאת ָאִביָה ַהָשֶדה ַוִתְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור  יד לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבתֹו ְלִאָשה: 

ַותֹאֶמר לֹו ָהָבה ִלי ְבָרָכה ִכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָתִני ְוָנַתָתה ִלי גֹֻּּלת ָמִים ַוִיֶתן  טו ַויֹאֶמר ָלּה ָכֵלב ַמה ָלְך: 

 (טו-אי ,שופטים א)  ת ִעִלית ְוֵאת גֹֻּּלת ַתְחִתית:ָלּה ָכֵלב ֵאת גֹֻּּל

 
 
 
"ַקח ָנא ְלַאֶחיָך ֵאיַפת ַהָקִליא ַהֶזה ַוֲעָשָרה : יו שיצאו לקרבלֶאחמזון להביא  מסוים נצטווה אדם .ב

 ."ֶלֶחם ַהֶזה ְוָהֵרץ ַהַמֲחֶנה ְלַאֶחיָך

בשמעו שאחיו הקטן מתעניין  יו הגדולתגובת אח , ומה הייתהזוןמיהו מביא המ השאלה:

 ? בנעשה במלחמה

 מרו לו:ובא גער בו )אליאב( הגדול יואחהוא דוד.  זוןהמ מביא תשובה:ה

 ָלָמה ֶזה ָיַרְדָת ְוַעל ִמי ָנַטְשָת ְמַעט ַהצֹאן ָהֵהָּנה ַבִמְדָבר. ✓

 .ת ַהִמְלָחָמה ָיָרְדתָ ֲאִני ָיַדְעִתי ֶאת ְזֹדְנָך ְוֵאת ֹרַע ְלָבֶבָך ִכי ְלַמַען ְראֹו ✓

 

ַויֹאֶמר ִיַשי ְלָדִוד ְבנֹו ַקח ָנא ְלַאֶחיָך  יז )פ( ַוִיַגש ַהְפִלְשִתי ַהְשֵכם ְוַהֲעֵרב ַוִיְתַיֵצב ַאְרָבִעים יֹום:  טז

ְוֵאת ֲעֶשֶרת ֲחִרֵצי ֶהָחָלב ָהֵאֶלה  יח ֵאיַפת ַהָקִליא ַהֶזה ַוֲעָשָרה ֶלֶחם ַהֶזה ְוָהֵרץ ַהַמֲחֶנה ְלַאֶחיָך: 

ָבָתם ִתָקח: ַוִיְשַמע ֱאִליָאב ָאִחיו  כח : [...]  ָתִביא ְלַשר ָהָאֶלף ְוֶאת ַאֶחיָך ִתְפֹקד ְלָשלֹום ְוֶאת ֲערֻּ

ַאף ֱאִליָאב ְבָדִוד ַויֹאֶמר ָלָמה ֶזה ָיַרְדָת ְוַעל ִמי ָנַטְשָת ְמַעט ַהצֹאן  ַהָגדֹול ְבַדְברֹו ֶאל ָהֲאָנִשים ַוִיַחר

)מלכים א   ָהֵהָּנה ַבִמְדָבר ֲאִני ָיַדְעִתי ֶאת ְזֹדְנָך ְוֵאת ֹרַע ְלָבֶבָך ִכי ְלַמַען ְראֹות ַהִמְלָחָמה ָיָרְדָת:

 (כחיח, -טז ,יז
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 אחים חוותא: 11אלה ש

 
"ְוַגם ִהֵּנה הּוא ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך מאחיו:  עזרה הובטחה חשובה שליחות לעשות שסירב לאדם .א

 . ְוָרֲאָך ְוָשַמח ְבִלבֹו"

מדוע סירב אותו אדם לבצע את , וטווה אותו אדם לבצעצמה הייתה השליחות שנ השאלה:

 ? שליחותו

 נצטווה: ,משההאדם שהתבקש לבצע את השליחות,  התשובה:

 אל פרעה שישחרר את העם לדבר ✓

ו לעיני העם ולשכנע אותות לעשות ✓

 לצאת ממצרים

 להוציא את ישראל ממצרים ✓

 :בטענות שונות משה סירב

 אנוכי וכבד לשון פה כבד ✓

 כי אלך אל פרעה כיואנ מי ✓

ממני )שלח  טובים אחרים ✓

 נא ביד תשלח(

 העם לא יאמין לי  ✓

 כיולא איש דברים אנ ✓

 

ָיַדְעִתי ִכי  ַאף ה' ְבֹמֶשה ַויֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַהֵלִוי ַוִיַחר ידַויֹאֶמר ִבי ֲאֹדָני ְשַלח ָנא ְבַיד ִתְשָלח:  יג

ְוִדַבְרָת ֵאָליו ְוַשְמָת ֶאת ַהְדָבִרים ְבִפיו  טוַדֵבר ְיַדֵבר הּוא ְוַגם ִהֵּנה הּוא ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָשַמח ְבִלבֹו: 

ְוִדֶבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא  טזיהּו ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶשר ַתֲעשּון: ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִפיָך ְוִעם פִ 

 :ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה ִתַקח ְבָיֶדָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה בֹו ֶאת ָהֹאֹתת יזִיְהֶיה ְלָך ְלֶפה ְוַאָתה ִתְהֶיה לֹו ֵלאֹלִהים: 

 (יז-יג ,שמות ד)

 
ְוָשְלחּו ְוָקְראּו ִלְשֹלֶשת  ]...["ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעשּו ִמְשֶתה : גו לכבד את אחיותיהםשבעה אחים נה .ב

 .ַאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ִעָמֶהם"

 למענם?שעשה אביהם  המעשה ומהו ,האלהבנות הבנים והמי היה אביהם של  השאלה:

לכפר ובכך קיווה  ילדיו,עולות כמספר איוב פעם בשבוע העלה  .אב הוא איובה תשובה:ה

 על כל חטא שאולי חטאו בניו ובנותיו.

 

ַוִיָּוְלדּו לֹו ִשְבָעה  ב  ִאיש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאיֹוב ְשמֹו ְוָהָיה ָהִאיש ַההּוא ָתם ְוָיָשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע: א

ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ִשְבַעת ַאְלֵפי צֹאן ּוְשֹלֶשת ַאְלֵפי ְגַמִלים ַוֲחֵמש ֵמאֹות ֶצֶמד ָבָקר ַוֲחֵמש  ג ָבִנים ְוָשלֹוש ָבנֹות: 

ָדה ַרָבה ְמֹאד ַוְיִהי ָהִאיש ַההּוא ָגדֹול ִמָכל ְבֵני ֶקֶדם:  ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעשּו ִמְשֶתה ֵבית  ד ֵמאֹות ֲאתֹונֹות ַוֲעבֻּ

ַוְיִהי ִכי ִהִקיפּו ְיֵמי  ה  ֹו ְוָשְלחּו ְוָקְראּו ִלְשֹלֶשת )אחיתיהם( ַאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ִעָמֶהם:ִאיש יֹומ

אּו ָבַני ַלי ָחטְ ַהִמְשֶתה ַוִיְשַלח ִאיֹוב ַוְיַקְדֵשם ְוִהְשִכים ַבֹבֶקר ְוֶהֱעָלה ֹעלֹות ִמְסַפר כָֻּלם ִכי ָאַמר ִאיֹוב אּו

 ה(-, אאיוב א) ּוֵבֲרכּו ֱאֹלִהים ִבְלָבָבם ָכָכה ַיֲעֶשה ִאיֹוב ָכל ַהָיִמים: 
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 פעולה בשיתוף: אחים 12שאלה 

הּו" :אחים שני עלמסופר   .א  ַוָיֹבאּו ַהַבִית ְוהּוא ֹשֵכב ַעל ִמָטתֹו ַבֲחַדר ִמְשָכבֹו ַוַיכֻּהּו ַוְיִמתֻּ

 ."רֹאשֹו ֶאת ַוָיִסירּו

 ?הרגוואת מי הם  ים,האח מיהם השאלה:

   בשת בן שאול.-אישאת  הרגוהם  ;רכב ובענה הבארותייםהם האחים  התשובה:

 

ּוְשֵני ֲאָנִשים ָשֵרי ְגדּוִדים ָהיּו ֶבן ָשאּול ֵשם ָהֶאָחד ַבֲעָנה ְוֵשם ַהֵשִני ֵרָכב ְבֵני ִרמֹון  ב

ַוִיְבְרחּו ַהְבֵאֹרִתים ִגָתְיָמה ַוִיְהיּו  גִמְבֵני ִבְנָיִמן ִכי ַגם ְבֵארֹות ֵתָחֵשב ַעל ִבְנָיִמן:  ַהְבֶאֹרִתי

ְוִליהֹוָנָתן ֶבן ָשאּול ֵבן ְנֵכה ַרְגָלִים ֶבן ָחֵמש ָשִנים ָהָיה  ד )ס(ָשם ָגִרים ַעד ַהיֹום ַהֶזה: 

ַעת ָשאּול ִויהֹוָנָתן ִמִיְזְרֶעאל ַוִתָשֵאהּו ֹאַמְנתֹו ַוָתֹנס ַוְיִהי ְבָחְפָזּה ָלנּוס ַוִיֹפל  ְבבֹא ְשמֻּ

 ֵבית ֶאל ַהיֹום ְכֹחם ַוָיֹבאּו ּוַבֲעָנה ֵרָכב ַהְבֵאֹרִתי מֹוןִר  ְבֵני ַוֵיְלכּוה  ַוִיָפֵסַח ּוְשמֹו ְמִפיֹבֶשת: 

 ַוַיכֻּהּו ִחִטים ֹלְקֵחי ַהַבִית תֹוְך ַעד ָבאּו ְוֵהָּנה ו  :ַהָצֳהָרִים ִמְשַכב ֵאת ֹשֵכב ְוהּוא ֹבֶשת ִאיש

 ִמְשָכבֹו ַבֲחַדר ִמָטתֹו ַעל ֹשֵכב ְוהּוא ַהַבִית ַוָיֹבאּו ז  :ִנְמָלטּו ָאִחיו ּוַבֲעָנה ְוֵרָכב ַהֹחֶמש ֶאל

הּו ַוַיכֻּהּו  ַוָיִבאּו ח  :ַהָלְיָלה ָכל ָהֲעָרָבה ֶדֶרְך ַוֵיְלכּו רֹאשֹו ֶאת ַוִיְקחּו רֹאשֹו ֶאת ַוָיִסירּו ַוְיִמתֻּ

 ָשאּול ֶבן ֹבֶשת ִאיש רֹאש ִהֵּנה ַהֶמֶלְך ֶאל ַויֹאְמרּו ֶחְברֹון ָדִוד ֶאל ֹבֶשת ִאיש רֹאש ֶאת

 :ּוִמַזְרעֹו ִמָשאּול ַהֶזה ַהיֹום ְנָקמֹות ַהֶמֶלְך ַלאֹדִני 'ה ַוִיֵתן ַנְפֶשָך ֶאת ִבֵקש ֲאֶשר ֹאִיְבָך

 (י-ב ,ב דמואל ש)

 

ִאם ֶתֱחַזק ֲאָרם ִמֶמִּני ְוָהִיָתה ִלי "שיתוף פעולה בין אחים מנהיגים בקרב הוסכם כי ב .ב

 .ִלישּוָעה ְוִאם ְבֵני ַעמֹון ֶיֱחְזקּו ִמְמָך ְוָהַלְכִתי ְלהֹוִשיַע ָלְך"

 ?הסיבה שבגללה נלחמו ישראל נגד בני עמון , ומהיהאחיםמיהם  השאלה:

בני עמון השפילו את חיילי דוד שנשלחו לנחם  .ואבישי יואבהאחים הם  תשובה:ה

חיתוך  -אזכור אחד הפרטים ) .את בני עמון, חתכו את זקנם ואת בגדיהם בחצי

 (כתשובה מלאה יתקבל -הבגדים חיתוך הזקן או 

 

ַבֵחִצי ַעד ְשתֹוֵתיֶהם  ַוִיַקח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוְיַגַלח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַוִיְכֹרת ֶאת ַמְדֵויֶהם ד

ַויֹאֶמר ִאם ֶתֱחַזק ֲאָרם ִמֶמִּני ְוָהִיָתה ִלי ִלישּוָעה ְוִאם ְבֵני ַעמֹון ֶיֱחְזקּו  יא  ]...[:  :ַוְיַשְלֵחם

ַוה' ַיֲעֶשה  ֲחַזק ְוִנְתַחַזק ְבַעד ַעֵמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו בי ִמְמָך ְוָהַלְכִתי ְלהֹוִשיַע ָלְך: 

ּוְבֵני  יד ַוִיַגש יֹוָאב ְוָהָעם ֲאֶשר ִעמֹו ַלִמְלָחָמה ַבֲאָרם ַוָינֻּסּו ִמָפָניו:  יג ַהטֹוב ְבֵעיָניו: 

בֹא ַעמֹון ָראּו ִכי ָנס ֲאָרם ַוָינֻּסּו ִמְפֵני ֲאִביַשי ַוָיֹבאּו ָהִעיר ַוָיָשב יֹוָאב ֵמַעל ְבֵני ַעמֹון ַויָ 

 (יד-יא ,ד ,ב ימואל ש) :ְירּוָשָלִם
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 : 1תשבץ  - ממלכתי

 

 הגדרות: 

 (6נביא שנרצח בידי יהויקים מלך יהודה. ) .1

 תשובה: אוריהוה

הּו ִמִמְצַרִים אּוִרָיהּו ֶאת ַויֹוִציאּו  ֶאל ִנְבָלתֹו ֶאת ַוַיְשֵלְך ֶבָחֶרב ַוַיֵכהּו ְיהֹוָיִקים ַהֶמֶלְך ֶאל ַוְיִבאֻּ

 : )ירמיהו כו, כג(  ָהָעם ְבֵני ִקְבֵרי

 

 (5. )"בֹו רּוחַ  ֲאֶשר ִאישונאמר עליו: " "ָהֵעָדה ָכל ִלְפֵנימנהיג אשר עמד " .2

 תשובה: יהושעה

עַ  ֶאת ְלָך ַקח ֹמֶשה ֶאל 'ה ַויֹאֶמר  :ָעָליו ָיְדָך ֶאת ְוָסַמְכתָ  בֹו רּוחַ  ֲאֶשר ִאיש נּון ִבן ְיהֹושֻּ

 יח( כז,)במדבר 

 

 (5. )כּוש" ֶאֶרץ ָכל ֵאת ַהסֹוֵבבנהר גן העדן, " .3

 תשובה: גיחוןה

  : )בראשית ב, יג(כּוש ֶאֶרץ ָכל ֵאת ַהסֹוֵבב הּוא ִגיחֹון ַהֵשִני ַהָּנָהר ְוֵשם

 

  (4). רחבעם המלך על ביותר האהובה האישה .4

 )בת אבשלום( תשובה: מעכהה

 ָנָשא ֶעְשֵרה ְשמֹוֶנה ָנִשים ִכי ּוִפיַלְגָשיו ָנָשיו ִמָכל ַאְבָשלֹום ַבת ַמֲעָכה ֶאת ְרַחְבָעם ַוֶיֱאַהב

  : )דברי הימים ב יא, כא(ָבנֹות ְוִשִשים ָבִנים ּוְשמֹוָנה ֶעְשִרים ַויֹוֶלד ִשִשים ּוִפיַלְגִשים
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 : 2תשבץ  - ממלכתי

 

 

 

 

 הגדרות: 

 .ָיָון" ַשרסּופר לו על בואו של " .1

(5) 

 התשובה: דניאל

: ָבא ָיָון ַשר ְוִהֵּנה יֹוֵצא ַוֲאִני ָפָרס ַשר ִעם ְלִהָלֵחם ָאשּוב ְוַעָתה ֵאֶליָך ָבאִתי ָלָמה ֲהָיַדְעתָ  ַויֹאֶמר

 )דניאל י, כ(

 

 (5הוא הכוהן הגדול בתקופת יהושע בן נון. ) .2

 (פנחס :יתקבל גם) תשובה: אלעזרה

עַ  ַהֹכֵהן ֶאְלָעָזר אֹוָתם ִנֲחלּו ֲאֶשר ְכָנַען ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְבֵני ָנֲחלּו ֲאֶשר ְוֵאֶלה  ְוָראֵשי נּון ִבן ִויהֹושֻּ

 א(: )יהושע יד, ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ַהַמטֹות ֲאבֹות

 

ָכה[ ...] ִמְדָין ְנִשיא ַבתהיא " .3  (4". )]...[ ַהַמֵגָפה ְביֹום ַהמֻּ

 תשובה: כזביה

 ִמְדָין ְנִשיא ַבת ָכְזִבי ְדַבר ְוַעל ְפעֹור ְדַבר ַעל ָלֶכם ִנְכלּו ֲאֶשר ְבִנְכֵליֶהם ָלֶכם ֵהם ֹצְרִרים ִכי

ָכה ֲאֹחָתם  : )במדבר כה, יח( ְפעֹור ְדַבר ַעל ַהַמֵגָפה ְביֹום ַהמֻּ

 

 (6) .ַהָדִני" ְלֵשֶבט ֹכֲהִנים ָהיּוהוא ובניו " .4

 תשובה: יהונתןה

 ַהָדִני ְלֵשֶבט ֹכֲהִנים ָהיּו ּוָבָניו הּוא ְמַנֶשה ֶבן ֵגְרֹשם ֶבן ִויהֹוָנָתן ַהָפֶסל ֶאת ָדן ְבֵני ָלֶהם ַוָיִקימּו

 : )שופטים יח, ל(ָהָאֶרץ ְגלֹות יֹום ַעד
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 : 3תשבץ  - ממלכתי

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

 (5) .ֵמָחָלב" ִשַּנִים ּוְלֶבן ִמָיִין ֵעיַנִים ַחְכִליִליעליו נאמר: " .1

 תשובה: יהודהה

 ִמָיִין ֵעיַנִים ַחְכִליִלי ]...[: :ָאִביָך ְבֵני ְלָך ִיְשַתֲחוּו ֹאְיֶביָך ְבֹעֶרף ָיְדָך ַאֶחיָך יֹודּוָך ַאָתה ְיהּוָדה

 : )בראשית מט, ח, יב(ֵמָחָלב ִשַּנִים ּוְלֶבן

 

 (7" במותו. )ַבָלְיָלה ֶקַרחהתחמם באח בחורף בחייו, והתבשר שיהיה ל" .2
 

 תשובה: יהויקיםה
 

 'ה ָאַמר ֹכה ָלֵכן : ]...[:ְמֹבָעֶרת ְלָפָניו ָהָאח ְוֶאת ַהְתִשיִעי ַבֹחֶדש ַהֹחֶרף ֵבית יֹוֵשב ְוַהֶמֶלְך

ְשֶלֶכת ִתְהֶיה ְוִנְבָלתֹו ָדִוד ִכֵסא ַעל יֹוֵשב לֹו ִיְהֶיה לֹא ְיהּוָדה ֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ַעל  ַביֹום ַלֹחֶרב מֻּ

  : )ירמיה לו, כב, ל(ַבָלְיָלה ְוַלֶקַרח

 

 

 (6) ".ָהֲאָרצֹות ַמְמְלכֹות ָכל ַעל 'ה ַפַחדבתקופתו של המלך הזה היה " .3

 תשובה: יהושפטה

: ְיהֹוָשָפט ִעם ִנְלֲחמּו ְולֹא ְיהּוָדה ְסִביבֹות ֲאֶשר ָהֲאָרצֹות ַמְמְלכֹות ָכל ַעל 'ה ַפַחד ַוְיִהי

 )דברי הימים ב יז, י(

 

 (5) .ְבֶנָך" ֶבן ַגם ִבְנָך ַגם ַאָתה ַגם ָבנּו ְמָשלממנו ביקשו: " .4

 תשובה: גדעוןה

 ִמַיד הֹוַשְעָתנּו ִכי ְבֶנָך ֶבן ַגם ִבְנָך ַגם ַאָתה ַגם ָבנּו ְמָשל ִגְדעֹון ֶאל ִיְשָרֵאל ִאיש ַויֹאְמרּו

 : )שופטים ח, כב(ִמְדָין
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 : 4תשבץ  - ממלכתי

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

 (4) ."(ֲאַיֵשר) אושר ַוֲהדּוִרים ֵאֵלְך ְלָפֶניָך ֲאִני: "נאמרה הנבואה מלך זה על .1

 )הנבואה ניתנה לישעיהו( כורשתשובה: ה

 ִלְפֹתחַ  ֲאַפֵתחַ  ְמָלִכים ּוָמְתֵני גֹוִים ְלָפָניו ְלַרד ִביִמינֹו ֶהֱחַזְקִתי ֲאֶשר ְלכֹוֶרש ִלְמִשיחֹו 'ה ָאַמר ֹכה

 ֲאַשֵבר ְנחּוָשה ַדְלתֹות( ֲאַיֵשר) אושר ַוֲהדּוִרים ֵאֵלְך ְלָפֶניָך ֲאִני :ִיָסֵגרּו לֹא ּוְשָעִרים ְדָלַתִים ְלָפָניו

 ב(-: )ישעיהו מה, אֲאַגֵדעַ  ַבְרֶזל ּוְבִריֵחי

 

 ( 5) .ָהֱאֹמִרי" ֶמֶלְך ִסיֹחן ִעירהיא " .2

 תשובה: חשבוןה

 ִמָידֹו ַאְרצֹו ָכל ֶאת ַוִיַקח ָהִראשֹון מֹוָאב ְבֶמֶלְך ִנְלַחם ְוהּוא ִהוא ָהֱאֹמִרי ֶמֶלְך ִסיֹחן ִעיר ֶחְשבֹון ִכי

 : )במדבר כא, כו(ַאְרֹנן ַעד

 

 (6( הוא הסופר שאת ביתו הפכו לבית כלא ושם אסרו את ירמיהו. )מאונך) .3

 תשובה: יהונתןה

 ָעשּו ֹאתֹו ִכי ַהֹסֵפר ְיהֹוָנָתן ֵבית ָהֵאסּור ֵבית אֹותֹו ְוָנְתנּו ֹאתֹו ְוִהכּו ִיְרְמָיהּו ַעל ַהָשִרים ַוִיְקְצפּו

 : )ירמיהו לז, טו(ַהֶכֶלא ְלֵבית

 

 (4) .ֶתֱאָהב" 'ה ּוְלשְֹנֵאי ַלְעֹזר ֲהָלָרָשע( מיהו הנביא שהאשים את יהושפט: "מאוזן) .3

 )בן חנני( תשובה: יהואה

 ֶתֱאָהב 'ה ּוְלשְֹנֵאי ַלְעֹזר ֲהָלָרָשע ְיהֹוָשָפט ַהֶמֶלְך ֶאל ַויֹאֶמר ַהֹחֶזה ֲחָנִני ֶבן ֵיהּוא ָפָניו ֶאל ַוֵיֵצא

 : )דברי הימים ב יט, ב('ה ִמִלְפֵני ֶקֶצף ָעֶליָך ּוָבזֹאת
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 : 1תשבץ  - דתי-ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

 (4) ."יֹוֵצר ָהִריםבדבריו מכונה ה' " .1

 תשובה: עמוסה

ִכי ִהֵּנה יֹוֵצר ָהִרים ּוֹבֵרא רּוַח ּוַמִגיד ְלָאָדם ַמה ֵשחֹו ֹעֵשה ַשַחר ֵעיָפה ְוֹדֵרְך ַעל ָבֳמֵתי ָאֶרץ ה' 

  : )עמוס ד, יג(ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְשמֹו

 

 (6) ת יעריםינביא מקרי .2

 תשובה: אוריהוה

ְוָכל ַהָשִרים ֶאת ְדָבָריו ַוְיַבֵקש ַהֶמֶלְך ֲהִמיתֹו ַוִיְשַמע אּוִרָיהּו  ַוִיְשַמע ַהֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ְוָכל ִגבֹוָריו

ֲאָנִשים ַוִיָרא ַוִיְבַרח ַוָיבֹא ִמְצָרִים: ַוִיְשַלח ַהֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ֲאָנִשים ִמְצָרִים ֵאת ֶאְלָנָתן ֶבן ַעְכבֹור וַ 

הּו ֶאל ַהֶמֶלְך ְיהֹוָיִקים ַוַיֵכהּו ֶבָחֶרב ַוַיְשֵלְך  ִאתֹו ֶאל ִמְצָרִים: ַויֹוִציאּו ֶאת אּוִרָיהּו ִמִמְצַרִים ַוְיִבאֻּ

 (כג-)ירמיהו כו, כאֶאת ִנְבָלתֹו ֶאל ִקְבֵרי ְבֵני ָהָעם: 

 

 

 ( 6) .""ַוִיֵתן ְנִציִבים ְבֶאֶרץ ְיהּוָדה .3

 תשובה: יהושפטה

ִבים ְיהֹוָשָפט ְבנֹו ַתְחָתיו ַוִיְתַחֵזק ַעל ִיְשָרֵאל: ַוִיֶתן ַחִיל ְבָכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְבצֻּרֹות ַוִיֵתן ְנִצי ַוִיְמֹלְך

 ב(-ְבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ֶאְפַרִים ֲאֶשר ָלַכד ָאָסא ָאִביו: )דברי הימים ב יז, א

 

 

 (4) .ת ְמַלאְכתֹו"נאמר "ַוַיְשֵבת אֶ עליו  .4

 תשובה: בעשאה

 ַוְיִהי ִכְשֹמַע ַבְעָשא ַוֶיְחַדל ִמְבנֹות ֶאת ָהָרָמה ַוַיְשֵבת ֶאת ְמַלאְכתֹו: )דברי הימים ב טז, ה(
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 :2תשבץ  - דתי-ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

 

 (3, 3) .ָשם נקבר עשהאל .1

 תשובה: בית לחםה

הּו ְבֶקֶבר ָאִביו ֲאֶשר ֵבית ָלֶחם ַוֵיְלכּו ָכל ַהַלְיָלה יֹוָאב ַוֲאָנָשיו ַוֵיֹאר ָלֶהם  ַוִיְשאּו ֶאת ֲעָשהֵאל ַוִיְקְברֻּ

 ְבֶחְברֹון: )שמואל ב ב, לב(

 

 (5) .עליו נאמר "לֹא ֱאֹלִהים ְשָלחֹו" .2

 תשובה: שמעיהה

 תֹוְך ֶאל ָהֱאֹלִהים ֵבית ֶאל ִנָּוֵעד ַויֹאֶמר ָעצּור ְוהּוא ְמֵהיַטְבֵאל ֶבן ְדָלָיה ֶבן ְשַמְעָיה ֵבית ָבאִתי ַוֲאִני

 ּוִמי ִיְבָרח ָכמֹוִני ַהִאיש ָוֹאְמָרה :ְלָהְרֶגָך ָבִאים ְוַלְיָלה ְלָהְרֶגָך ָבִאים ִכי ַהֵהיָכל ַדְלתֹות ְוִנְסְגָרה ַהֵהיָכל

ָוַאִכיָרה ְוִהֵּנה לֹא ֱאֹלִהים ְשָלחֹו ִכי ַהְּנבּוָאה ִדֶבר ָעַלי   :ָאבֹוא לֹא ָוָחי ַהֵהיָכל ֶאל ָיבֹא ֲאֶשר ָכמֹוִני

 יב(-יְוטֹוִבָיה ְוַסְנַבַלט ְשָכרֹו: )נחמיה ו, 

 

 (6) ."ַרב ָהֲעִליִלָיהבדבריו מכונה ה' " .3

 תשובה: ירמיהוה

חֹות ַעל ָכל ַדְרֵכי ְבֵני ָאָדם ָלֵתת ְלִאיש ִכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו ְגֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיה : ֲאֶשר ֵעיֶניָך ְפקֻּ

 )ירמיהו לב, יט(

 

 ( 4) ."ַעם ָהָאֶרץ ֹשֵפט ֶאתעליו נאמר שהוא " .4

 תשובה: יותםה

ב ְבֵבית ַהָחְפִשית ְויֹוָתם ֶבן ַהֶמֶלְך ַעל ַהַבִית ֹשֵפט ַוְיַנַגע ה' ֶאת ַהֶמֶלְך ַוְיִהי ְמֹצָרע ַעד יֹום ֹמתֹו ַוֵישֶ 

 )מלכים ב טו, ה(ֶאת ַעם ָהָאֶרץ: 
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 :3תשבץ  - דתי-ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

 (6) ."ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִשים ָהֵאֶלה" נשאל .1

 תשובה: חזקיהוה

ִחְזִקָיהּו ַויֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִשים ָהֵאֶלה ּוֵמַאִין ָיֹבאּו ֵאֶליָך ַויֹאֶמר ַוָיבֹא ְיַשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ַהֶמֶלְך 

 : )מלכים ב כ, יד(ִחְזִקָיהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָבאּו ִמָבֶבל

 

 (6המלך? ) הומי - "ְוַהֶמֶלְך יֹוֵשב ְבַשַער ִבְנָיִמן" .2

 תשובה: צדקיהוה

ַוִיְקחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַוַיְשִלכּו ֹאתֹו  ִכי ֵאין ַהֶמֶלְך יּוַכל ֶאְתֶכם ָדָבר:  ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ִצְדִקָיהּו ִהֵּנה הּוא ְבֶיְדֶכם

ּוַבבֹור ֵאין ַמִים ִכי ִאם  ֶאל ַהבֹור ַמְלִכָיהּו ֶבן ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ַבֲחַצר ַהַמָטָרה ַוְיַשְלחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַבֲחָבִלים

ַוִיְשַמע ֶעֶבד ֶמֶלְך ַהכּוִשי ִאיש ָסִריס ְוהּוא ְבֵבית ַהֶמֶלְך ִכי ָנְתנּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ִטיט ַוִיְטַבע ִיְרְמָיהּו ַבִטיט: 

 ז(-הֶאל ַהבֹור ְוַהֶמֶלְך יֹוֵשב ְבַשַער ִבְנָיִמן: )ירמיהו לח, 

 

 (ח( )5) דם זה סיפר לשרים על תוכן ספרו של ירמיהוא .3

 תשובה: ִמָכְיהּוה

 ַהְדָבִרים ָכל ֵאת ִמָכְיהּו ָלֶהם ַוַיֵגד [...] ַוִיְשַמע ִמָכְיהּו ֶבן ְגַמְרָיהּו ֶבן ָשָפן ֶאת ָכל ִדְבֵרי ה' ֵמַעל ַהֵסֶפר

 (יג-)ירמיהו לו, יא :ָהָעם ְבָאְזֵני ַבֵסֶפר ָברּוְך ִבְקרֹא ָשֵמעַ  ֲאֶשר

 

ָבה"כְ " ויהיואמר שהם וטאים ניבא פורענות לח .4  (4) .ָעָשן ֵמֲארֻּ

 תשובה: הושעה

ָבה: )הושע יג, ג(  ָלֵכן ִיְהיּו ַכֲעַנן ֹבֶקר ְוַכַטל ַמְשִכים ֹהֵלְך ְכֹמץ ְיֹסֵער ִמֹגֶרן ּוְכָעָשן ֵמֲארֻּ
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 :4תשבץ  - דתי-ממלכתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות: 

 (4) ."ַעד ֵבית ַהִשָטהזה נסּו "העם הבני  .1

 תשובה: מדיןה

ַהַמֲחֶנה ַעד ֵבית ֵאת ֶחֶרב ִאיש ְבֵרֵעהּו ּוְבָכל ַהַמֲחֶנה ַוָיָנס  ה'ַוִיְתְקעּו ְשֹלש ֵמאֹות ַהשֹוָפרֹות ַוָיֶשם 

ַוִיָצֵעק ִאיש ִיְשָרֵאל ִמַּנְפָתִלי ּוִמן ָאֵשר ּוִמן ָכל : ַעד ְשַפת ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעל ַטָבת ַהִשָטה ְצֵרָרָתה

 ז, כב( )שופטים ְמַנֶשה ַוִיְרְדפּו ַאֲחֵרי ִמְדָין:

 

 ( 6) ."ִמְסַתֵתר לאֵ בדבריו מכּונה ה' " .2

 תשובה: ישעיהוה

 : )ישעיהו מה, טו(ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל מֹוִשיעַ ָאֵכן ַאָתה ֵאל ִמְסַתֵתר 

 

ִ  ה'ָקְראּו צֹום ִלְפֵני "מלך שבימיו  .3  (7)  ."םָכל ָהָעם ִבירּוָשָל

 תשובה: יהויקיםה

ָקְראּו צֹום ִלְפֵני ה' ָכל  ַוְיִהי ַבָשָנה ַהֲחִמִשית ִליהֹוָיִקים ֶבן יֹאִשָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַבֹחֶדש ַהְתִשִעי

 ִ ִ ָהָעם ִבירּוָשָל  : )ירמיהו לו, ט(םם ְוָכל ָהָעם ַהָבִאים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ִבירּוָשָל

 

 (5) ."ַשר ַהִביָרה"הוא  .4

 תשובה: חנניהה

 ִ ּוא ְכִאיש ֱאֶמת ְוָיֵרא ֶאת ָהֱאֹלִהים ם ִכי הָוֲאַצֶּוה ֶאת ֲחָנִני ָאִחי ְוֶאת ֲחַנְנָיה ַשר ַהִביָרה ַעל ְירּוָשָל

 : )נחמיה ז, ב(ֵמַרִבים
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 ו"תשעהך לנוער "חידון התנ

 שלב ג

 ראש בראש

 

 

 

 

 

 

  .לסירוגיןאלו שיישָ  שאלותזה יענו המתמודדים על הבשלב 

 . ומתמודדת שאלות לכל מתמודד 10

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

 .נקודות 20 עד זהה שלבב לצבורניתן  הכול סך

 . הכרעהל עד שאלות אלויישָ , הכרעה תהיה לא אם - השלב בסיום

 ./ותמתמודדים לשני שאלות של אחד סיבוב הוא שאלות צמד כל

 מענה: מיידילזמן ה
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 בנושא: ישראל ומשפחות העמים - ממלכתי

 העמים בנבואות הנחמהצמד ראשון: 

 ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ֵבית ֶאל 'ה ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִבים ַעִמים ְוָהְלכּובנבואה של מי נאמר: " .1

 "?ְבֹאְרֹחָתיו ְוֵנְלָכה ִמְדָרָכיו ְוֹיֵרנּו

 (אינו בחומר החידוןמיכה ) תשובה: בנבואת ישעיהו

 ִכי ְבֹאְרֹחָתיו ְוֵנְלָכה ִמְדָרָכיו ְוֹיֵרנּו ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ֵבית ֶאל 'ה ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִבים ַעִמים ְוָהְלכּו

 : )ישעיהו ב, ג( ִמירּוָשָלִם 'ה ּוְדַבר תֹוָרה ֵתֵצא ִמִציֹון

 

 ֶאת ַיֲעֹקב' ה ]...[ ִכי ָפָדה ִמֶמְרָחק ָבִאִיים ְוַהִגידּו גֹוִים' ְדַבר ה ִשְמעּובנבואתו של מי נאמר: " .2

   ִמֶמּנּו"? ָחָזק ִמַיד ּוְגָאלֹו

 תשובה: בנבואת ירמיהו

 'ה ָפָדה ִכי ֶעְדרֹו ְכֹרֶעה ּוְשָמרֹו ְיַקְבֶצּנּו ִיְשָרֵאל ְמָזֵרה ְוִאְמרּו ִמֶמְרָחק ָבִאִיים ְוַהִגידּו גֹוִים 'ה ְדַבר ִשְמעּו

 י(-)ירמיהו לא, ט: ִמֶמּנּו ָחָזק ִמַיד ּוְגָאלֹו ַיֲעֹקב ֶאת

 

 : אמונה בקרב הגוייםשניצמד 

 "? ַהָשָמִים ֱאֹלֵהי 'ה ִלי ָנַתן ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ֹכלמיהו בן העם הזר שאמר: " .1

 )מלך פרס( תשובה: כורש

 ַבִית לֹו ִלְבנֹות ָעַלי ָפַקד ְוהּוא ַהָשָמִים ֱאֹלֵהי 'ה ִלי ָנַתן ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ֹכל ָפַרס ֶמֶלְך ֹכֶרש ָאַמר ֹכה

 : )עזרא א, ב( ִביהּוָדה ֲאֶשר ִבירּוָשַלִם

 

 ַוִיְדרּו 'הלַ  ֶזַבח ַוִיְזְבחּו 'ה ֶאת ְגדֹוָלה ִיְרָאה ָהֲאָנִשים ַוִייְראּומיהם הנוכרים שסּופר עליהם: " .2

 "? ְנָדִרים

 תשובה: המלחים בספר יונה

 'ה ַאָתה ִכי ָנִקיא ָדם ָעֵלינּו ִתֵתן ְוַאל ַהֶזה ָהִאיש ְבֶנֶפש נֹאְבָדה ָנא ַאל 'ה ָאָּנה ַויֹאְמרּו 'ה ֶאל ַוִיְקְראּו

 ִיְרָאה ָהֲאָנִשים ַוִייְראּו  :ִמַזְעפֹו ַהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים ֶאל ַוְיִטלֻּהּו יֹוָנה ֶאת ַוִיְשאּו  :ָעִשיתָ  ָחַפְצתָ  ַכֲאֶשר

 טז( -: )יונה א, ידְנָדִרים ַוִיְדרּו 'הלַ  ֶזַבח ַוִיְזְבחּו 'ה ֶאת ְגדֹוָלה
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 אמונה באלוהי ישראל בקרב עמים אחרים: לישיצמד ש

 

 ". ְבִיְשָרֵאל ִאם ִכי ָהָאֶרץ ְבָכל ֱאֹלִהים ֵאין ִכי ָיַדְעִתי ָנא ִהֵּנהבן עם אחר שהודה: " .1

 

  (ארם מלך צבא שר) תשובה: נעמן

 

 ְבָכל ֱאֹלִהים ֵאין ִכי ָיַדְעִתי ָנא ִהֵּנה ַויֹאֶמר ְלָפָניו ַוַיֲעֹמד ַוָיבֹא ַמֲחֵנהּו ְוָכל הּוא ָהֱאֹלִהים ִאיש ֶאל ַוָיָשב

 : )מלכים ב ה, טו(  ַעְבֶדָך ֵמֵאת ְבָרָכה ָנא ַקח ְוַעָתה ְבִיְשָרֵאל ִאם ִכי ָהָאֶרץ

 

 "?ֶזה ֵמֳחִלי ַהֶאְחֶיהבן עם אחר שדרש את איש האלוהים ושאל: " .2

 תשובה: בן הדד )מלך ארם(

 ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר  :ָּנההֵ  ַעד ָהֱאֹלִהים ִאיש ָבא ֵלאֹמר לֹו ַויַֻּגד ֹחֶלה ֲאָרם ֶמֶלְך ֲהַדד ּוֶבן ַדֶמֶשק ֱאִליָשע ַוָיבֹא

 : ֶזה ֵמֳחִלי ַהֶאְחֶיה ֵלאֹמר ֵמאֹותֹו 'ה ֶאת ְוָדַרְשתָ  ָהֱאֹלִהים ִאיש ִלְקַראת ְוֵלְך ִמְנָחה ְבָיְדָך ַקח ֲחָזהֵאל ֶאל

 ח(   -)מלכים ב ח, ז

 

 שושלות העמים: רביעיצמד 

 "? ָיָוןמבניו של ֹנח משתייך "למי ". ָוָיֶפת ָחם ֵשם ֹנחַ  ְבֵני תֹוְלֹדת ְוֵאֶלה" .1

 תשובה: ליפת

ָבל ְוָיָון ּוָמַדי ּוָמגֹוג ֹגֶמר ֶיֶפת ְבֵני  : )בראשית י, ב(ְוִתיָרס ּוֶמֶשְך ְותֻּ

 

 "?ַאשּורמשתייך " ֹנחלמי מבניו של ". ָוָיֶפת ָחם ֵשם ֹנחַ  ְבֵני תֹוְלֹדת ְוֵאֶלה" .2

 ֵשםתשובה: ל

 )בראשית י, כב( :ַוֲאָרם ְולּוד ְוַאְרַפְכַשד ְוַאשּור ֵעיָלם ֵשם ְבֵני
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 פשעי העמים: חמישיצמד 

 ַעל". איזו ממלכה האשים הנביא: "ֲאִשיֶבּנּו לֹא ַאְרָבָעה ְוַעל ]...[ ִפְשֵעי ְשֹלָשה ַעל" .1

צֹות דּוָשם  "? ַהִגְלָעד ֶאת ַהַבְרֶזל ַבֲחרֻּ

 (ארם) דמשקתשובה: 

צֹות דּוָשם ַעל ֲאִשיֶבּנּו לֹא ַאְרָבָעה ְוַעל ַדֶמֶשק ִפְשֵעי ְשֹלָשה ַעל 'ה ָאַמר ֹכה  ֶאת ַהַבְרֶזל ַבֲחרֻּ

 )עמוס א, ג( :ַהִגְלָעד

 

 ַעל: "הנביא האשים". איזו ממלכה ֲאִשיֶבּנּו לֹא ַאְרָבָעה ְוַעל ]...[ ִפְשֵעי ְשֹלָשה ַעל" .2

 "? ]...[ ַרֲחָמיו ְוִשֵחת ָאִחיו ַבֶחֶרב ָרְדפֹו

 אדום: תשובה

 ַרֲחָמיו ְוִשֵחת ָאִחיו ַבֶחֶרב ַעל ָרְדפֹו ֲאִשיֶבּנּו לֹא ְוַעל ַאְרָבָעה ֱאדֹום ִפְשֵעי ַעל ְשֹלָשה' ה ָאַמר ֹכה

 (יא א, עמוס) ֶנַצח: ְשָמָרה ְוֶעְבָרתֹו ַאפֹו ָלַעד ַוִיְטֹרף

 

 

 לעמיםמתחים בין ישראל : שישיצמד 

 ְבָשְרָך ֶאת ְוֶאְתָנה ֵאַלי ְלָכהמיהו בן העם הזר אשר לעג לאיש מישראל באומרו: " .1

 "?ַהָשֶדה ּוְלֶבֱהַמת ַהָשַמִים ְלעֹוף

  )הפלישתי( תי  לְ תשובה: גָ 

: ַהָשֶדה ּוְלֶבֱהַמת ַהָשַמִים ְלעֹוף ְבָשְרָך ֶאת ְוֶאְתָנה ֵאַלי ְלָכה ָדִוד ֶאל ַהְפִלְשִתי ַויֹאֶמר

 )שמואל א יז, מד(

 

 ֹעִשים ָהֲאֵמָלִלים ַהְיהּוִדים ָמהומיהו בן העם הזר אשר לעג לעם ישראל באומרו: " .2

 "?ְשרּופֹות ְוֵהָמה ֶהָעָפר ֵמֲעֵרמֹות ָהֲאָבִנים ֶאת ַהְיַחיּו]...[ 

טתשובה:  ל  ְנב   )החורוני(  ס 

  :ַהְיהּוִדים ַעל ַוַיְלֵעג ַהְרֵבה ַוִיְכַעס לֹו ַוִיַחר ַהחֹוָמה ֶאת בֹוִנים ֲאַנְחנּו ִכי ַסְנַבַלט ָשַמע ַכֲאֶשר ַוְיִהי

 ַהְיַכלּו ֲהִיְזָבחּו ָלֶהם ֲהַיַעְזבּו ֹעִשים ָהֲאֵמָלִלים ַהְיהּוִדים ָמה ַויֹאֶמר ֹשְמרֹון ְוֵחיל ֶאָחיו ִלְפֵני ַויֹאֶמר

 לד( -)נחמיה ג, לג :ְשרּופֹות ְוֵהָמה ֶהָעָפר ֵמֲעֵרמֹות ָהֲאָבִנים ֶאת ַהְיַחיּו ַביֹום
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 צמד שביעי: קשרים פוליטיים בין ישראל לעמים

 מי ממלכי ישראל ָחַבר למלך ארם כדי להילחם בממלכת יהודה?  .1

חתשובה: פ   ן ק  ְלָיהּו ב   ְרמ 

רּו ַלִמְלָחָמה ְירּוָשַלִם ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ְרַמְלָיהּו ֶבן ּוֶפַקח ֲאָרם ֶמֶלְך ְרִצין ַיֲעֶלה ָאז  ְולֹא ָאָחז ַעל ַוָיצֻּ

 : )מלכים ב טז, ה(ְלִהָלֵחם ָיְכלּו

 

 ומי ממלכי יהודה ָחַבר למלך אשור כדי להתגונן מפני ממלכת ישראל? .2

 בן יותם  תשובה: אחז

 ִמַכף ְוהֹוִשֵעִני ֲעֵלה ָאִני ּוִבְנָך ַעְבְדָך ֵלאֹמר ַאשּור ֶמֶלְך רְפֶלסֶ  ִתְגַלת ֶאל ַמְלָאִכים ָאָחז ַוִיְשַלח

 : )מלכים ב טז, ז(ָעָלי ַהקֹוִמים ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ּוִמַכף ֲאָרם ֶמֶלְך

 

 צמד שמיני: שפות זרות ושמות זרים

 מהו השם הבבלי שניתן לדניאל?  .1

ר אצ   תשובה: ֵבְלְטש 

 ֵמיַשְך ּוְלִמיָשֵאל ַשְדַרְך ְוַלֲחַנְנָיה ֵבְלְטַשאַצר ְלָדִנֵיאל ַוָיֶשם ֵשמֹות ַהָסִריִסים ַשר ָלֶהם ַוָיֶשם

 : )דניאל א, ז(ְנגֹו ֲעֵבד ְוַלֲעַזְרָיה

 

 ְלַדֵבר ַמִכיִרים ְוֵאיָנם ַאְשדֹוִדית ְמַדֵבר ֲחִצימיהו המנהיג שגינה את העם באומרו: " .2

  "?ְיהּוִדית

 נחמיהתשובה: 

( ַעֳמִניֹות) עמוניות( ַאְשֳדִדיֹות) אשדודיות ָנִשים ֹהִשיבּו ַהְיהּוִדים ֶאת ָרִאיִתי ָהֵהם ַבָיִמים ַגם

: )נחמיה ָוָעם ַעם ְוִכְלשֹון ְיהּוִדית ְלַדֵבר ַמִכיִרים ְוֵאיָנם ַאְשדֹוִדית ְמַדֵבר ֲחִצי ּוְבֵניֶהם  :מֹוֲאִביֹות

 כד(-, כגיג
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 גבולות בין עמיםצמד תשיעי: 

 "?ָאָדם ְבֵני ְבַהְפִרידֹו גֹוִים ֶעְליֹון ְבַהְנֵחלבדבריו של מי מופיע ההיגד: " .1

 )שירת האזינו( תשובה: בשירת משה

ֹלת ַיֵצב ָאָדם ְבֵני ְבַהְפִרידֹו גֹוִים ֶעְליֹון ְבַהְנֵחל  ִיְשָרֵאל: )דברים לב, ח( ְבֵני ְלִמְסַפר ַעִמים ְגבֻּ

 

 ִמַכְפתֹור ְפִלְשִתִייםמי אומר שלא רק את בני ישראל העלה ה' ממצרים אלא גם את ה" .2

 "?ִמִקיר ַוֲאָרם

 תשובה: עמוס

ם ִיְשָרֵאל ְבֵני ִלי ַאֶתם כִֻּשִיים ִכְבֵני ֲהלֹוא  ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליִתי ִיְשָרֵאל ֶאת ֲהלֹוא ה' ְנאֻּ

 : )עמוס ט, ז(ִמִקיר ַוֲאָרם ִמַכְפתֹור ּוְפִלְשִתִיים

 

 

 מוצאים מקלט אצל עמים אחריםצמד עשירי: 

 הפלשתים? אל  ברחמי  .1

 תשובה: דוד

 : )שמואל א כא, יא(ָאִכיש ֶמֶלְך ַגת ַההּוא ִמְפֵני ָשאּול ַוָיבֹא ֶאל ַוָיָקם ָדִוד ַוִיְבַרח ַביֹום 

 

 ממלכת גשור? ברח לומי  .2

 תשובה: אבשלום

: ַהָיִמים ָכל ְבנֹו ַעל ַוִיְתַאֵבל ְגשּור ֶמֶלְך( ַעִמיהּוד) עמיחור ֶבן ַתְלַמי ֶאל ַוֵיֶלְך ָבַרח ְוַאְבָשלֹום

 )שמואל ב יג, לז(
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  דתי-ממלכתי

 

 !ה' עמכם: ראשוןצמד 

 .ְלָשלֹום ִויִהי ה' ִעָמְך"ְוָהַלְכָת אמר: " .1

 (בן שאול)יהונתן  תשובה:ה

 

ֹכה ַיֲעֶשה ה' ִליהֹוָנָתן ְוֹכה ֹיִסיף ִכי ֵייִטב ֶאל ָאִבי ֶאת ָהָרָעה ָעֶליָך ְוָגִליִתי ֶאת ָאְזֶנָך ְוִשַלְחִתיָך 

 יג( ,)שמואל א כ :ְוָהַלְכָת ְלָשלֹום ִויִהי ה' ִעָמְך ַכֲאֶשר ָהָיה ִעם ָאִבי

 

 .ה' ִעָמֶכם ִבְהיֹוְתֶכם ִעמֹו"אמר: " .2

 .עודד. יתקבל גם: עזריהו תשובה:ה

 

ַוֵיֵצא ִלְפֵני ָאָסא ַויֹאֶמר לֹו ְשָמעּוִני ָאָסא ְוָכל ְיהּוָדה  :ֲעַזְרָיהּו ֶבן עֹוֵדד ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים

הּו ַיֲעֹזב ֶאְתֶכם  הּו ִיָמֵצא ָלֶכם ְוִאם ַתַעְזבֻּ  [...]ּוִבְנָיִמן ה' ִעָמֶכם ִבְהיֹוְתֶכם ִעמֹו ְוִאם ִתְדְרשֻּ

 ח(-א ,)דברי הימים ב טו]...[:  ִביא ִהְתַחַזקָאה ֹעֵדד ַהּנָ ְוִכְשֹמַע ָאָסא ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוַהְּנבּו

 

 

 ...התשמע קולי: שניצמד 

 "? ְשָמעּוִני ַאַחי ְוַעִמימי ביקש " .1

 דוד תשובה:ה

 

ָדִויד ַהֶמֶלְך ַעל ַרְגָליו ַויֹאֶמר ְשָמעּוִני ַאַחי ְוַעִמי ֲאִני ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ֵבית ְמנּוָחה ַלֲארֹון  ַוָיָקם

 ב( ,כח ברים הימים א)ד :ְבִרית ה' ְוַלֲהֹדם ַרְגֵלי ֱאֹלֵהינּו ַוֲהִכינֹוִתי ִלְבנֹות

 

 ."ַוְיִהי ָשְמעֹו ְבָכל ָהָאֶרץעל אדם זה נאמר " .2

 

 יהושע תשובה:ה

ַע ַוְיִהי ָשְמעֹו ְבָכל ָהָאֶרץ  כז( ,)יהושע ו :ַוְיִהי ה' ֶאת ְיהֹושֻּ

 

 

 

 

 

  



43 
 

 עשור : שלישיצמד 

 ."ָשְקָטה ָהָאֶרץ ֶעֶשר ָשִנים"בימיו  .1

  אסא תשובה:ה

ְבנֹו ַתְחָתיו ְבָיָמיו ָשְקָטה ָהָאֶרץ ַוִיְשַכב ֲאִבָיה ִעם ֲאֹבָתיו ַוִיְקְברּו ֹאתֹו ְבִעיר ָדִויד ַוִיְמֹלְך ָאָסא 

 כג( ,יג רי הימים ב)דב :ֶעֶשר ָשִנים

 

 .שפט את ישראל עשר שנים .2

  אילון הזבולוני תשובה:ה

 )שופטים יב, יא( :ַוִיְשֹפט ַאֲחָריו ֶאת ִיְשָרֵאל ֵאילֹון ַהְזבּוֹלִני ַוִיְשֹפט ֶאת ִיְשָרֵאל ֶעֶשר ָשִנים

 

 

 

  אנשי אמת ויושר: רביעיצמד 

 ."ֶבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָשֵלם"ה'  הלך לפניהעיד על עצמו ש .א

 חזקיהו תשובה:ה

 

ַבָיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָיהּו ָלמּות ַוָיבֹא ֵאָליו ְיַשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַויֹאֶמר ֵאָליו ֹכה ָאַמר ה' 

ָאָּנה ה'  :ַוַיֵסב ֶאת ָפָניו ֶאל ַהִקיר ַוִיְתַפֵלל ֶאל ה' ֵלאֹמר :ִתְחֶיהַצו ְלֵביֶתָך ִכי ֵמת ַאָתה ְולֹא 

הּו ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶשר ִהְתַהַלְכִתי ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָשֵלם ְוַהטֹוב ְבֵעיֶניָך ָעִשיִתי ַוֵיְבְך ִחְזִקיָ 

 ג(-א ,)מלכים ב כ :ְבִכי ָגדֹול

 

 ."ַחי ה' ִכי ָיָשר ַאָתה" לו על יושרו ונאמרהועד  .ב

 דוד תשובה:ה

 

 ַוִיְקָרא ָאִכיש ֶאל ָדִוד ַויֹאֶמר ֵאָליו ַחי ה' ִכי ָיָשר ַאָתה ְוטֹוב ְבֵעיַני ֵצאְתָך ּוֹבֲאָך ִאִתי ַבַמֲחֶנה

 :ּוְבֵעיֵני ַהְסָרִנים לֹא טֹוב ָאָתהִכי לֹא ָמָצאִתי ְבָך ָרָעה ִמיֹום ֹבֲאָך ֵאַלי ַעד ַהיֹום ַהֶזה 

 ו( ,)שמואל א כט
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 תוכחה לערי ישראל: חמישיצמד 

 "?ָמְרָתה ֵבאֹלֶהיהָ על איזו עיר נאמר שהיא " .1

  שומרון תשובה:ה

ָטשּו ְוָהִריֹוָתיו ָקעּו ֶתְאַשם ֹשְמרֹון ִכי ָמְרָתה ֵבאֹלֶהיָה ַבֶחֶרב ִיֹפלּו ֹעְלֵליֶהם ְירֻּ הושע ) :ְיבֻּ

 (א ,יד

 

 "?ִיְהֶיה ְלָאֶוןעל איזו עיר נאמר " .2

  בית אל תשובה:ה

ַאל ִתְדְרשּו ֵבית ֵאל ְוַהִגְלָגל לֹא ָתֹבאּו ּוְבֵאר ֶשַבע לֹא ַתֲעֹברּו ִכי ַהִגְלָגל ָגֹלה ִיְגֶלה ּוֵבית וְ 

 ה( ,)עמוס ה :ֵאל ִיְהֶיה ְלָאֶון

 

 

 

 חוולא בכיל לא בח  : שישיצמד 

 ו של ...הם דבריאלה  - "ֱאֹלֵהינּו ִיָלֶחם ָלנּו" .1

  נחמיה תשובה:ה

 

 יד( ,)נחמיה ד :ִבְמקֹום ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאת קֹול ַהשֹוָפר ָשָמה ִתָקְבצּו ֵאֵלינּו ֱאֹלֵהינּו ִיָלֶחם ָלנּו

 

 ו של ...הם דבריאלה  -" ִכי לֹא ְלָאָדם ַהִביָרה" .2

 תשובה: דוד ה

 

 ַויֹאֶמר ָדִויד ַהֶמֶלְך ְלָכל ַהָקָהל ְשֹלֹמה ְבִני ֶאָחד ָבַחר בֹו ֱאֹלִהים ַנַער ָוָרְך ְוַהְמָלאָכה ְגדֹוָלה ִכי

 א( ,כט ברים הימים א)ד :לֹא ְלָאָדם ַהִביָרה ִכי ַלה' ֱאֹלִהים
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 בעלי תפקידים: שביעיצמד 

 ."ֹכֵהן ִמְשֶנה"הוא  .1

  צפניהו תשובה:ה

 

 :ַוִיַקח ַרב ַטָבִחים ֶאת ְשָרָיה ֹכֵהן ָהרֹאש ְוֶאת ְצַפְנָיהּו ֹכֵהן ִמְשֶנה ְוֶאת ְשֹלֶשת ֹשְמֵרי ַהַסף

 יח( ,)מלכים ב כה

 

 ."ַהִמְתַנֵדב ַלה'הוא " .2

ן ִזְכִרי תשובה:ה ְסָיה ב   ֲעמ 

 

 טז( ,ב יזברי הימים )ד :ֶבן ִזְכִרי ַהִמְתַנֵדב ַלה' ְוִעמֹו ָמאַתִים ֶאֶלף ִגבֹור ָחִיל ְוַעל ָידֹו ֲעַמְסָיה

 

 

 

 !בעזרת השם: שמיניצמד 

 ."ַוה' ֲעָזרֹו" :עליו נאמר .1

 יהושפט על תשובה: ה

 

ַוְיִהי ִכְראֹות ָשֵרי ָהֶרֶכב ֶאת ְיהֹוָשָפט ְוֵהָמה ָאְמרּו ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל הּוא ַוָיֹסבּו ָעָליו ְלִהָלֵחם 

 לא( ,ב יחברים הימים )ד :ַוִיְזַעק ְיהֹוָשָפט ַוה' ֲעָזרֹו ַוְיִסיֵתם ֱאֹלִהים ִמֶמּנּו

 

 ?ַוה' ִעָמם"]...[ ַוַיֲעלּו ": נאמר יהםעל .2

 בית יוסףעל תשובה: ה

 

 כב( ,)שופטים א :ַוַיֲעלּו ֵבית יֹוֵסף ַגם ֵהם ֵבית ֵאל ַוה' ִעָמם
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 ... חטאי אבות: תשיעיצמד 

 ."ָאִביָך ָהִראשֹון ָחָטאנביא שהאשים " .1

 ישעיהו תשובה:ה

 

 )ישעיהו מג, כז( :ָאִביָך ָהִראשֹון ָחָטא ּוְמִליֶציָך ָפְשעּו ִבי

 

 ."ְולֹא ָשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלישהאשים "נביא  .2

 ירמיהו תשובה:ה

 

ְלָך ַוֲעָבְדָך ֵשש ָשִנים ְוִשַלְחתֹו  ִמֵקץ ֶשַבע ָשִנים ְתַשְלחּו ִאיש ֶאת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶשר ִיָמֵכר

 יד( ,)ירמיהו לד :ָחְפִשי ֵמִעָמְך ְולֹא ָשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי ְולֹא ִהטּו ֶאת ָאְזָנם

 

 

 השיבה הביתהצמד עשירי: 

 ."ֵמֶאֶרץ ִסיִניםניבא על חזרת ישראל " .1

  ישעיהו תשובה:ה

 

 יב( ,)ישעיהו מט :ְוִהֵּנה ֵאֶלה ִמָצפֹון ּוִמָים ְוֵאֶלה ֵמֶאֶרץ ִסיִניםִהֵּנה ֵאֶלה ֵמָרחֹוק ָיֹבאּו 

 

 .ְכיֹוָנה ֵמֶאֶרץ ַאשּור"[ ...]ניבא על חזרת ישראל " .2

 הושע תשובה:ה

 

ֶיֶחְרדּו ְכִצפֹור ִמִמְצַרִים ּוְכיֹוָנה  :ַאֲחֵרי ה' ֵיְלכּו ְכַאְרֵיה ִיְשָאג ִכי הּוא ִיְשַאג ְוֶיֶחְרדּו ָבִנים ִמָים

ם ה'  יא(-י ,יא הושע) :ֵמֶאֶרץ ַאשּור ְוהֹוַשְבִתים ַעל ָבֵתיֶהם ְנאֻּ

 

 

 

 

 

 

 

 


