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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

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

 

 ב.  החידון הפומבי

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

 . בכתבהמקדים  ביותר במבחן המיון

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

  נקודות. 100עד . לכן אפשר לצבור בחידון המחוזי, סך הכול, לזכותם בשלב זה

 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 בת שני חלקים. תשובה נכונה על חלק אחד ת  ת תוצג שאלה אחת, ומתמודד

. 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  10משחק מחשב ובו 

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

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

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

 הגבוה ביותר.את מספר הנקודות  צברואלה ש -מתמודדים 

  שלב השאלה הזהה: - שלב ג

תשובות  3 יוצגו שאלה לכל. זהות שאלות 6 שייָשאלו ,מתמודדים 4עד  זה ישתתפוהבשלב 

 3 המשחק לפני תנויינָ  תומתמודד מתמודד לכל. הנכונה התשובה היא מהן אחת רקש ,אפשריות

 השלטים את יניחו המתמודדים. תשובה מייצג מספר כל .3, 2, 1: המספרים כתובים ובהם שלטים

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

 מתמודד כל ירימו, 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 בלבדמתמודד או מתמודדת  יודגש כילשלב הארצי.  /תעלהעלההמחוזי, וי

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

 . דתיים-בתיה"ס הממלכתיים

 למתמודדים בחידון הפומביסדר הצגת השאלות 

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 זאו תכרי , יכריזהשאלהתשובה מלאה על המתמודד/ת  או ענתה ענה .4

 ./ה, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמושצבר/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

ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט  /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  חידוןעל המתמודדים בעלי לקויות למידה להגיש לרכז/ת ה .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 לקויות 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

ידון ומנחה/ת החידון תשובותיהם מראש. למתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, שופטי הח

 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  30ניתנות ומתמודדת לכל מתמודד  -שלישי שלב הב ,בחידון הפומבי .6

דדים בעלי לקויות שיבקשו זאת, שופטי החידון ומנחה/ת החידון יהיו למתמו. 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 /תראש אחראי /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 הםאת חברילכבד  /תרשאיאו היא התשובה המלאה. הוא 

 מהתשובות.

 כלת המחוז. או  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

  לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.

הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער, תשמש סמכות עליונה לפסיקות סופיות ועדת ההיגוי  .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 יושב ,הכלהאו  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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 וכים, תעודות ופרסיםז

לשבת במקומותיהם על הבמה, ויוענקו להם תעודות  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

במקרה של ניקוד זהה למקום  .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-את המחוז בחידון הארצי. חידון התנ"ך הארצי יתקיים ב

 יבנה. 

 תעודה מתאימה ופרסים. ווענקי זוֶכה וזוָכה בחידון המחוזילכל  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 דתיים, התשע"ו-לבתי הספר הממלכתייםבכתב המחוזי חידון ה

 

 _____________________________: התלמיד/ה שם

 _______________________בית הספר: ______שם 

 _________________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 

 

 :הלימוד לחידוןחומר 

 כל הספר :בראשית

 לד-לא, כ-יא, ה-א פרקים :שמות

 כה, כד, יט פרקים :ויקרא

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י :במדבר

 לד-כו פרקים :דברים

 כד-יא, יד, כב-פרקים א :יהושע

 כל הספר :שופטים

 כל הספר שמואל א:

 כל הספר שמואל ב:

 כל הספר מלכים א:

 כל הספר מלכים ב:

 נח -מט, מה -מ, יב -יא, ב -א פרקים :ישעיה

 מה-כו, ב-א פרקים :ירמיה

 כל הספר יונה:

 כל הספר :רות
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שאלות. לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות.  20פניכם ל  

 התשובה הנכונה ביותר.את בעיגול הקיפו 

ת".  ַאֲחֵריידוע הכלל בתורה: " .1 ים ְלַהטֹּ מי הציע ליריביו להיות ראשונים בשל היותם רבים ַרבִּ

 יותר?

 אליהו לנביאי הבעל א. 

 ב. יהוא לאנשי שומרון

 ג. משה לקורח ועדתו

 ד. שמשון לרעים

 

 ?השמיכבכיסתה אדם אחר מי  .2

 א. מיכל

 יעל ב. 

 ג. רחל

 דלילהד. 

 

ֶלתעל איזה אזור נאמר שהארץ בו  .3  "?"ְמַשכָּ

 א. ארץ כבול

 אפריםב. יער 

 ג. יריחו 

 ד. שכם

 

ללפני מכת בכורות מבטיח ה' כי  .4 ֹּא ְבֵני "ְלכֹּ ֵאל ל ְשרָּ נֹו ֶיֱחַרץ ֶכֶלב יִּ ". היכן עוד התקיימה ְלשֹּ

 הבטחה כזאת?

 א. בניצחון ישראל על פלישתים בעמק האלה

 ב. במלחמת יהושע במלכי הצפון

 ג. במלחמת דבורה וברק בסיסרא

 צחון יהושע על מלכי הדרום יבנד. 

 

 ?ְבֵארֹותבנחלתו של איזה שבט שוכנת  .5

 א. בנחלת שבט דן

 יהודהב. בנחלת שבט 

 בנימין בנחלת שבט ג. 

 ד. בנחלת שבט אפרים

 

ּיֹות" "ַבַעלאיזה כלי מתואר כ .6 יפִּ  ?פִּ

 מֹוַרג א. 

 גמזלב. 

ידֹוןג.   כִּ

לשד.   ֹוןקִּ

 

ילֹותאיזה סיפור התרחש ב .7  ?הירדן ְגלִּ

 א. חציית הירדן בימי יהושע

 הקמת המזבח על ידי שניים וחצי השבטים ב. 

 ג. הגרזן הצף של אלישע

 ד. פרוץ מרד שבע בן בכרי
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להגיע אל  במטרהח מרוכז של שבע מאות חיילים וכאחד תו מלך לקח אִּ  במהלך מלחמה .8

 ?. באיזו מלחמה מדוברהמלך היריב

 א. בכיבוש ירושלים בידי נבוכדנאצר

  במלחמה במואב בימי יהושפטב. 

 ג. במלחמת יואש באמציה

 ד. במלחמת אחאב ויהושפט בארם

 

ה "ַמּדּועַ  ולומר לו: לשפוט אדם מסויםאפשר מי אמר שלא יהיה  .9 יתָּ שִּ מפני שאולי ה'  ,ן"כֵ  עָּ

 שלחו? 

 ניהוא. אד

 ב. דוד

 אברהם. ג
 ד. שאול

 

ית ֲארֹון"היכן מכונה הארון  .10 ל ֲאדֹון ַהְברִּ ֶרץ כָּ אָּ  ?"הָּ

 א. בתיאור הנדודים במדבר

 ב. בהקפת חומת יריחו

 ג. במלחמת ישראל בפלישתים באפק

 חציית הירדן תיאור ד. ב

 

ֵסף ֲאבֹוֵתֶכם ֹלֵהי-ה' אֱ "מברך את העם שירבו פי אלף: משה בתחילת ספר דברים  .11  ֲעֵליֶכם יֹּ

ֶכם ֶאֶלף ים כָּ מִּ ם ֶאל ֱאֹלֶהיָך' ה את ישראל: "ְויֹוֵסףלכך . מי מברך בדומה "ְפעָּ עָּ ֵהם הָּ ֵהם כָּ  ְוכָּ

ה ים" ֵמאָּ מִּ  ?ְפעָּ

 א. שלמה

 ב. אבנר בן נר

 ג. יואב בן צרויה 

 ד. יהושע בן נון

 

ְרּדֹּף[ ...]בו: "שהיכן מתואר מצב  .12 ד יִּ ם ֶאֶלף ֶאחָּ יסּו ּוְשַניִּ ה" יָּנִּ בָּ  ?ְרבָּ

 א. בשירת האזינו 

  ליהודה יעקב בברכתב. 

 ג. בדברי יהושע לעם בסוף ימיו

 שלמה בתפילתד. 

 

י"ישעיהו מנבא:  .13 ְך כִּ ֵרא לָּ קָּ י יִּ ּה ֶחְפצִּ ה ּוְלַאְרֵצְך בָּ י". לאשתו של מי קראו "ְבעּולָּ ּה ֶחְפצִּ  ?"בָּ

 לאשת אמציהא. 

 ב. לאשת נבט

 ג. לאשת יאשיהו 

 ד. לאשת חזקיה 
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המרגלים משתמשים בדימוי לחגבים כדי לתאר את קטנותם ביחס לענקים שראו בארץ. מי  .14

ְשֶביהָּ ומשתמש בדימוי דומה ואומר: " ים יֹּ בִּ  ?"ַכֲחגָּ

 א. דוד

 ב. רבשקה

 ג. גלית

 ישעיה ד. 

 

ימי מהדמויות התחייב לאדם אחר " .15 ד ֲאַכֶבְדָך ַכֵבד כִּ לוְ  ְמאֹּ ", ולמי ֶאֱעֶשה ֵאַלי תֹּאַמר ֲאֶשר כֹּ

 הוא התחייב? 

 בלק לבלעם א. 

 ב. צדקיהו לירמיהו

 ג. אברהם לפרעה

 ד. שמעי לשלמה

 

ה"? ְבֶאֶרץ ֶחְרמֹון "ַתַחתאיזה עם ישב  .16 ְצפָּ  ַהמִּ

 א. הצידוני

 ב. הכנעני

 וי וחִּ ג. ה

תי  ד. החִּ

 

אפרתי אינו רק אדם מאפַרים, כי אם גם אדם מאפרת. ישנה אף דעה  ַאָתה"? ַהֶאְפָרִתי" .17

י"כונתה בכתוב  לאשלפיה זהו כינוי לאיש אציל. מי מהדמויות  תִּ  ?"ֶאְפרָּ

 א. ישי 

 ב. אלקנה 

 ג. אלימלך 

 האיש הלויד. 

 

 ?ֶמֶלטהיכן נעשה שימוש ב .18

 בתיבה של משה א. 

 חב. בתיבת נֹּ 

 מגדל בבלבג. 

 פתח בית פרעה בהאבנים בטמינת ד. 

 

 ?ֶסֶרדמי היה  .19

 ימה מהיורדים מצרַ א. 

  ב. מצאצאי יפת

 ג. משושלת אדם עד אברהם

 ד. מצאצאי שעיר

 

ה"מי כונתה בכתוב  .20 ַעְלמָּ  ?"הָּ

 בתו של ישעיהוא. 

 משה  ו שלאחותב. 

 . דינהג

 . רותד
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 את המקום על פי התיאור בפסוק.  שם זהו –חלק ב 
 

יחַ  ְפֵני ַעל ֲאֶשר" .21  ____ _____ "גִּ

ֵבל" .22 ם אָּ ְצַריִּ  ____ ______ "מִּ

ם" .23 עּו ִמשָּׁ ֶרד ְבַנַחל ַוַּיֲחנּו נָּסָּ  ___ ______ "זָּ

ם ְבֶאֶרץ" .24 י ְבַהר ֶאְפַריִּ ֵלקִּ ֲעמָּ  ___ ______ "הָּ

ֵרי ְכַאַחת" .25 כָּה עָּ  __ _______ "ַהַמְמלָּ
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 ו"תשעה, דתיים-הממלכתיים בכתב לבתי הספרהמחוזי חידון ה

 תשובון

 המקור הפסוק התשובה השאלה

אליהו  -א  1
לנביאי 
 הבעל

ד ַוֲעשּו  ֶאחָּ ר הָּ ֶכם ַהפָּ יֵאי ַהַבַעל ַבֲחרּו לָּ ְנבִּ ּיָּהּו לִּ ֹּאֶמר ֵאלִּ ַוּי
ְראּו ְבֵשם ֱאֹלֵהיֶכם  ים ְוקִּ ַרבִּ י ַאֶתם הָּ נָּה כִּ אשֹּ ֹּא רִּ ְוֵאש ל

ימּו שִּ  :תָּ

מלכים א יח, 
 כה

ה ַוֵתֵצא  יעל -ב  2 י סּורָּ נִּ ה ֲאדֹּ יו סּורָּ א ַותֹּאֶמר ֵאלָּ יְסרָּ ְקַראת סִּ יֵָּעל לִּ
ה ֵאַלי ַאל יכָּ ה ַוְתַכֵסהּו ַבְשמִּ ֱהלָּ אֹּ ַסר ֵאֶליהָּ הָּ א ַוּיָּ ירָּ  :תִּ

 שופטים ד, יח

ֹּא יריחו -ג  3 ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהל יחֹו ַוּי ירִּ ֵשב בִּ יו ְוהּוא יֹּ בּו ֵאלָּ י  ַוּיָּשֻׁ ַמְרתִּ אָּ
יר ֶאל : ֵתֵלכּו ֲאֵליֶכם ַאל עִּ ֹּאְמרּו ַאְנֵשי הָּ ֵנה ַוּי ע הִּ ישָּ נָּא  ֱאלִּ

ֶרץ  אָּ ים ְוהָּ עִּ ם רָּ ֶאה ְוַהַמיִּ י רֹּ נִּ יר טֹוב ַכֲאֶשר ֲאדֹּ עִּ מֹוַשב הָּ
ֶלת  :ְמַשכָּ

-יחמלכים ב ב, 
 יט

צחון יבנ -ד  4
יהושע על 

מלכי 
 הדרום

ל בּו כָּ ם ֶאל ַוּיָּשֻׁ עָּ ַע  ַהַמֲחֶנה ֶאל הָּ לֹום לֹּאְיהֹושֻׁ ה ְבשָּ  ַמֵקדָּ
יש ֶאת ֵאל ְלאִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ ַרץ לִּ נֹו חָּ  :ְלשֹּ

 יהושע י, כא

בנחלת  –ג  5
שבט 
 בנימין

ֵרי ים שָּ יּו ֶבן ּוְשֵני ֲאנָּשִּ ים הָּ ד ַבֲענָּה  ְגדּודִּ ֶאחָּ אּול ֵשם הָּ שָּ
ְבֵני  י מִּ תִּ מֹון ַהְבֵארֹּ ב ְבֵני רִּ י ֵרכָּ ןְוֵשם ַהֵשנִּ ְניָּמִּ י ַגם בִּ  כִּ

ֵשב ַעל ן ְבֵארֹות ֵתחָּ ְניָּמִּ  :בִּ

 שמואל ב ד, ב

ים  מורג -א  6 רִּ דּוש הָּ ּיֹות תָּ יפִּ ש ַבַעל פִּ דָּ רּוץ חָּ יְך ְלמֹוַרג חָּ ֵנה ַשְמתִּ הִּ
ים שִּ ץ תָּ עֹות ַכמֹּ דֹּק ּוְגבָּ   :ְותָּ

 ישעיהו מא, טו

הקמת  -ב  7
המזבח 
על ידי 
שניים 

וחצי 
 השבטים

אּו ֶאל בֹּ ְבנּו ְבֵני ַוּיָּ ַען ַוּיִּ ילֹות ַהַּיְרֵּדן ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכנָּ ְראּוֵבן  ְגלִּ
ְזֵבַח ַעל ּוְבֵני ם מִּ י ֵשֶבט ַהְמַנֶשה שָּ ד ַוֲחצִּ ְזֵבַח  גָּ ַהַּיְרֵּדן מִּ

דֹול ְלַמְרֶאה   :גָּ

 יהושע כב, י

במלחמה  -ב  8
במואב 

בימי 
 יהושפט

ב  יַוַּיְרא ֶמֶלְך מֹואָּ ַקח אֹותֹו ְשַבע כִּ ה ַוּיִּ מָּ ְלחָּ ֶמנּו ַהמִּ ַזק מִּ  חָּ
יַע ֶאל ֵלף ֶחֶרב ְלַהְבקִּ יש שֹּ לּו ֵמאֹות אִּ ֹּא יָּכֹּ  :ֶמֶלְך ֱאדֹום ְול

 מלכים ב ג, כו

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ַמה דוד -ב  9 ה( ְיַקֵלל וכי  ַוּי יָּה כי )כֹּ ֶכם ְבֵני ְצרֻׁ י ְולָּ לִּ
י( ה ַמר לֹו ַקֵלל ֶאת ')כִּ י אָּ ד ּומִּ וִּ ה ֵכן ּדָּ יתָּ שִּ ֹּאַמר ַמּדּוַע עָּ  :י

שמואל ב טז, 
 י

תיאור ב – ד 10
חציית 
 הירדן

ל ית ֲאדֹון כָּ ֵנה ֲארֹון ַהְברִּ ְפֵניֶכם ַבַּיְרֵּדן הִּ ֵבר לִּ ֶרץ עֹּ אָּ  יהושע ג, יא :הָּ

יואב בן  -ג  11
 צרויה

ב ֶאל ֹּאֶמר יֹואָּ ֵהם  ֱאֹלֶהיָך ֶאל 'ה ַהֶמֶלְך ְויֹוֵסף ַוּי ם כָּ עָּ הָּ
י נִּ ים ְוֵעיֵני ֲאדֹּ מִּ ה ְפעָּ ֵהם ֵמאָּ י ַהֶמֶלְך  ְוכָּ נִּ אֹות ַואדֹּ ַהֶמֶלְך רֹּ

ר ַהֶזה בָּ ֵפץ ַבּדָּ ה חָּ מָּ  :לָּ

 ,שמואל ב כד
 ג

בשירת  -א  12
 האזינו

ה בָּ יסּו ְרבָּ ם יָּנִּ ד ֶאֶלף }ר{ּוְשַניִּ ְרּדֹּף ֶאחָּ ה יִּ  דברים לב, ל ]...[: ֵאיכָּ

לאשת  -ד  13
 חזקיה

נָּה  ֶבן ֵמש שָּ ים ְוחָּ שִּ ְלכֹו ַוֲחמִּ נָּה ְמַנֶשה ְבמָּ ְשֵתים ֶעְשֵרה שָּ
י מֹו ֶחְפצִּ ִּם ְוֵשם אִּ לָּ ירּושָּ ַלְך בִּ ּה מָּ  :בָּ

מלכים ב כא, 
 א
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ֵשב ַעל ישעיה -ד  14 ם  ַהּיֹּ ַמיִּ ים ַהנֹוֶטה ַכּדֹּק שָּ בִּ ְשֶביהָּ ַכֲחגָּ ֶרץ ְויֹּ אָּ חּוג הָּ
ֶבת שָּ ֶהל לָּ אֹּ ֵחם כָּ ְמתָּ   :ַוּיִּ

 ישעיהו מ, כב

בלק  -א  15
 לבלעם

י ד ֲאַכֶבְדָך ַכֵבד כִּ ל ְמאֹּ ה ֶאֱעֶשה ֵאַלי תֹּאַמר ֲאֶשר ְוכֹּ  ּוְלכָּ
ה נָּא בָּ י קָּ ם ֵאת לִּ עָּ  :ַהֶזה הָּ

 יז, כבבמדבר 

י וויהחִּ  -ג  16 תִּ י ְוַהחִּ רִּ ֱאמֹּ ּיָּם ְוהָּ ח ּומִּ ְזרָּ מִּ י מִּ י  ַהְכַנֲענִּ י ְוַהְיבּוסִּ זִּ ְוַהְפרִּ
ה ְצפָּ י ַתַחת ֶחְרמֹון ְבֶאֶרץ ַהמִּ ּוִּ ר ְוַהחִּ הָּ  :בָּ

 יהושע יא, ג

האיש  -ד  17
 הלוי

ד ֶבן וִּ ה ְודָּ ֵבית ֶלֶחם ְיהּודָּ י ַהֶזה מִּ תִּ יש ֶאְפרָּ ַשי אִּ  ּוְשמֹו יִּ
א ַבֲאנָּשִּ  ֵקן בָּ אּול זָּ יֵמי שָּ יש בִּ אִּ ים; ְוהָּ נִּ נָּה בָּ  :יםְולֹו ְשמֹּ

ן ד מִּ יש ֶאחָּ י אִּ ים ַוְיהִּ ם צֹופִּ ַתיִּ מָּ רָּ ם ּוְשמֹו  הָּ יִּ ֵמַהר ֶאְפרָּ
נָּה ֶבן ם ֶבן ֶאְלקָּ חָּ יהּוא ְירֹּ חּו ֶבן ֶבן ֱאלִּ י צּוף תֹּ תִּ  :ֶאְפרָּ

י ְוֵשם ְשֵני ְשתֹו נֳָּעמִּ יֶמֶלְך ְוֵשם אִּ יש ֱאלִּ אִּ יו  ְוֵשם הָּ נָּ בָּ
ֵבית ים מִּ תִּ ְליֹון ֶאְפרָּ אּו ְשֵדי ַמְחלֹון ְוכִּ בֹּ ה ַוּיָּ  ֶלֶחם ְיהּודָּ

ְהיּו ב ַוּיִּ ם מֹואָּ   :שָּ

שמואל א יז, 
 יב

 שמואל א א, א

 
 רות א, ב

בטמינת  -ד  18
האבנים 

פתח ב
בית 

 פרעה

ם ַבֶמֶלט ַבַמְלֵבן ֲאֶשר  לֹות ּוְטַמְנתָּ ים ְגדֹּ נִּ ַקח ְביְָּדָך ֲאבָּ
ה ְבַתְחַפְנֵחס ְלֵעינֵ  ְבֶפַתח ֵבית יםַפְרעֹּ ים ְיהּודִּ   :י ֲאנָּשִּ

 ירמיהו מג, ט

מהיורדים  -א  19
 ימהמצרַ 

לּון ֶסֶרד ְוֵאלֹון  בראשית מו,  :ְוַיְחְלֵאלּוְבֵני ְזבֻׁ
 יד

ו אחות - ב 20
 משה של

ּה ַבת ַותֹּאֶמר א ֶאת לָּ ְקרָּ ה ַותִּ ַעְלמָּ י ַוֵתֶלְך הָּ ה ֵלכִּ ֵאם  ַפְרעֹּ
ֶלד  :ַהּיָּ

 שמות ב, ח

ה  גבעת האמה 21 ה ְוֵהמָּ אָּ יַשי ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ְוַהֶשֶמש בָּ ב ַוֲאבִּ ְרְּדפּו יֹואָּ ַוּיִּ
אּו ַעד ה ֲאֶשר ַעל בָּ ְבַעת ַאמָּ ְבעֹוןגִּ  ְפֵני גִּ ְדַבר גִּ  :יַח ֶּדֶרְך מִּ

שמואל ב ב, 
 כד

י ֶאת רן האטדוג 22 ֶרץ ַהְכַנֲענִּ אָּ ד  ַוַּיְרא יֹוֵשב הָּ טָּ אָּ ֶרן הָּ ֵאֶבל ְבגֹּ ֹּאְמרּו הָּ ַוּי
ם ַעל ֵאֶבל יִּ ְצרָּ ֵבד ֶזה ְלמִּ ְצרַ  כָּ ֵבל מִּ ּה אָּ א ְשמָּ רָּ ם ֵכן קָּ יִּ

 :ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן

 בראשית נ, יא

ר ֲאֶשר ַעל עיי העברים 23 ְדבָּ ים ַבמִּ רִּ ֲעבָּ ֵּיי הָּ ת ַוַּיֲחנּו ְבעִּ בֹּ ְסעּו ֵמאֹּ ְפֵני  ַוּיִּ
ֶמש ְזַרח ַהשָּ מִּ ב מִּ שָּ   :מֹואָּ ֶרדם נָּ מִּ עּו ַוַּיֲחנּו ְבַנַחל זָּ  :סָּ

מדבר כא, ב
 יב-יא

ת ַעְבּדֹון ֶבן פרעתון 24 תֹון ְבֶאֶרץ  ַוּיָּמָּ ְרעָּ ֵבר ְבפִּ קָּ י ַוּיִּ תֹונִּ ְרעָּ ֵלל ַהפִּ הִּ
י ֵלקִּ ֲעמָּ ם ְבַהר הָּ  :ֶאְפַריִּ

 שופטים יב, טו

ְבעֹון ְכַאַחתּיִּ וַ  גבעון 25 ה גִּ יר ְגדֹולָּ י עִּ ד כִּ ֵרי ַהמַ  יְראּו ְמאֹּ י עָּ ה ְוכִּ כָּ ְמלָּ
ן ה מִּ יא ְגדֹולָּ ל הִּ ַעי ְוכָּ ים הָּ רִּ בֹּ   :ֲאנֶָּשיהָּ גִּ

 יהושע י, ב
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 דתיים-חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

  השלב הראשון

 

 שאלות בעקבות סרטונים 

 

 

 

 סרטונים בנושאי ערים בארץ: 

 לכיש

 דן

 באר שבע

 עין גדי

 

  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-תשובות נכונות על שני החלקים יַזכו את הנבחן/ת ב
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 לכיש

 :1 /תמתמודד

ֶבל  גם כשרוב ערי יהודה נפלו בידי האויב, לכיש ועֵזקה הצליחו להשיב מלחמה: "ְוֵחיל ֶמֶלְך בָּ

ים ַעל מִּ ְלחָּ ִּם נִּ ַל ה  ְירּושָּ יש ְוֶאל ֲעֵזקָּ כִּ רֹות ֶאל לָּ ה ַהנֹותָּ ֵרי ְיהּודָּ ל עָּ ה ְוַעל כָּ ֵרי ְיהּודָּ ְשֲארּו ְבעָּ י ֵהנָּה נִּ כִּ

ר ְבצָּ ֵרי מִּ  ". עָּ

 מי היה מלך יהודה באותה תקופה?  .א
למלך יהודה, ובפיו נבואת פורענות ונבואת ניחומים.  נביאבעיצומם של הקרבות האלה ניגש  .ב

 מים האישית שמסר הנביא למלך?מה הייתה נבואת הניחו

 : ותתשוב

 המלך היה צדקיהו. .א

יספידוהו ו, (שרפו את גופות אבותיוש )כפיבחרב, ישרפו את גופתו  בשלום, לא ימות הוא .ב

 . )גם אזכור של אחד מהם בלבד, יתקבל כתשובה מלאה(כראוי

ְרְמיָּהּו ֵמֵאת  יָּה ֶאל יִּ ר ֲאֶשר הָּ בָּ ל ַמְמְלכֹות ֶאֶרץ ֶמְמֶשֶלת  ה'ַהּדָּ ל ֵחילֹו ְוכָּ ֶבל ְוכָּ ּוְנבּוַכְדֶראַצר ֶמֶלְך בָּ

 ִּ ַל ים ַעל ְירּושָּ מִּ ְלחָּ ים נִּ ַעמִּ ל הָּ ריָּדֹו ְוכָּ ֶריהָּ ֵלאמֹּ ל עָּ ַמר :  ם ְוַעל כָּ ה אָּ ַמְרתָּ  ה'כֹּ ֹלְך ְואָּ ֵאל הָּ ְשרָּ ֱאֹלֵהי יִּ

ַמְרתָּ  ה ְואָּ ּיָּהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ ְדקִּ ַמר  ֶאל צִּ ה אָּ יו כֹּ ּה  ה'ֵאלָּ פָּ ֶבל ּוְשרָּ ֹּאת ְבַיד ֶמֶלְך בָּ יר ַהז עִּ ֵתן ֶאת הָּ י נֹּ ְננִּ הִּ

ֵאש ְרֶאינָּה ּו:  בָּ ֶבל תִּ נֵָּתן ְוֵעיֶניָך ֶאת ֵעיֵני ֶמֶלְך בָּ ֵפש ּוְביָּדֹו תִּ תָּ ש תִּ פֹּ י תָּ ּיָּדֹו כִּ ֵלט מִּ מָּ ֹּא תִּ ה ל יהּו ְוַאתָּ פִּ

בֶ  יָך ְיַדֵבר ּובָּ בֹואֶאת פִּ ַמר ה ה'ַאְך ְשַמע ְּדַבר : ל תָּ ה אָּ ה כֹּ ּיָּהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ ְדקִּ ֶרב 'צִּ מּות ֶבחָּ ֹּא תָּ ֶליָך ל :  עָּ

ד ְך ְוהֹוי אָּ ְשְרפּו לָּ ֶניָך ֵכן יִּ יּו ְלפָּ ים ֲאֶשר הָּ נִּ אשֹּ רִּ ים הָּ כִּ ְשְרפֹות ֲאבֹוֶתיָך ַהְמלָּ מּות ּוְכמִּ לֹום תָּ ְסְפדּו ְבשָּ ֹון יִּ

ם  י ְנאֻׁ ַבְרתִּ י דִּ ר ֲאנִּ בָּ י דָּ ְך כִּ ה ֵאת כָּ ה':  לָּ ּיָּהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ ְדקִּ יא ֶאל צִּ ְרְמיָּהּו ַהנָּבִּ ֵאֶלה ַוְיַדֵבר יִּ ים הָּ רִּ ל ַהְּדבָּ

 ִּ לָּ ירּושָּ ִּ :  םבִּ ַל ים ַעל ְירּושָּ מִּ ְלחָּ ֶבל נִּ י ְוֵחיל ֶמֶלְך בָּ ה כִּ יש ְוֶאל ֲעֵזקָּ כִּ רֹות ֶאל לָּ ה ַהנֹותָּ ֵרי ְיהּודָּ ל עָּ ם ְוַעל כָּ

ר ְבצָּ ֵרי מִּ ה עָּ ֵרי ְיהּודָּ ְשֲארּו ְבעָּ  ז(-: )ירמיהו לד, אֵהנָּה נִּ

 

 : 2מתמודד/ת 

 .ירושלים את לכבוש בדרכו בה וחנה מיהודה לכיש את כבש זר מלך

 על פי הכתוב, איך ניצלה לבסוף ירושלים מכיבוש?  .א
 ?רוצחיו היו מי. נרצח זהה מלךה .ב

 

 : ותתשוב

 חזקיהו: התשובה תקבל גםתאיש.  185,000מלאך ה' היכה במחנה האויב )אשור( והרג  .א

 להילחם כדי נסוגו סנחריב של כוחותיו: התשובה םוג המלך. בית מאוצרות לסנחריב נתן

 . דרומי באויב
)גם ללא אזכור מפורט  .אדרמלך ושראצר - בניו ידי-לענרצח המלך )סנחריב מלך אשור(  .ב

 של שמות הבנים, התשובה תתקבל כמלאה(

ים  ה ְשמֹונִּ ה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה' ַוַּיְך ְבַמֲחֵנה ַאשּור ֵמאָּ י ַבַלְילָּ ֶקר ַוְיהִּ ימּו ַבבֹּ ֶלף ַוַּיְשכִּ ה אָּ שָּ ַוֲחמִּ

ים ים ֵמתִּ רִּ ם ְפגָּ ֵנה כֻׁלָּ יְנֵוה : ְוהִּ יב ֶמֶלְך ַאשּור ַוֵּיֶשב ְבנִּ ב ַסְנֵחרִּ ַסע ַוֵּיֶלְך ַוּיָּשָּ ְשַתֲחֶוה  : ַוּיִּ י הּוא מִּ ַוְיהִּ

כֻׁהּו נָּיו[ הִּ יו ְוַאְדַרֶמֶלְך ְוַשְרֶאֶצר ]בָּ ְסרְֹּך ֱאֹלהָּ ן  ֵבית נִּ ְמֹלְך ֵאַסר ַחּדֹּ ט ַוּיִּ רָּ ְמְלטּו ֶאֶרץ ֲארָּ ה נִּ ַבֶחֶרב ְוֵהמָּ

יו  לז(-לה ,)מלכים ב יט :ְבנֹו ַתְחתָּ
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 : 3 /תמתמודד

עיר מלך לכיש וחבריו המלכים נענו לבקשתו של מלך ירושלים להצטרף אליו למלחמה נגד 

י ְוַנֶכה ֶאת מסוימת: " נִּ ְזרֻׁ  "[...]ֲעלּו ֵאַלי ְועִּ

 מדוע רצו המלכים להילחם נגד העיר הזאת?  .א
 . מלך ירושלים שללהצעת המלחמה  שהצטרפה , מלבד לכיש,פתוסנ עירציינו  .ב

 

 : ותתשוב

 (שם העיר באזכור)אין צורך  משום שהעיר הזאת )גבעון( כרתה ברית עם ישראל .א

 )גם ציון של אחת הערים בלבד יתקבל כתשובה מלאה(. חברון/ ירמות/ עגלון/ גזר .ב

 

 ִּ ַל י ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָּ נִּ ַע ֲאדֹּ ְשמֹּ י כִּ יחֹו ּוְלַמְלכָּּה ֵכן ַוְיהִּ ירִּ ה לִּ שָּ ּה ַכֲאֶשר עָּ ימָּ ַעי ַוַּיֲחרִּ ַע ֶאת הָּ ַכד ְיהֹושֻׁ י לָּ ם כִּ

ם ְרבָּ ְהיּו ְבקִּ ֵאל ַוּיִּ ְשרָּ ְבעֹון ֶאת יִּ ְשֵבי גִּ ימּו יֹּ ְשלִּ י הִּ ַעי ּוְלַמְלכָּּה ְוכִּ ה לָּ שָּ ה  : עָּ יר ְגדֹולָּ י עִּ ד כִּ יְראּו ְמאֹּ ַוּיִּ

ים רִּ בֹּ ל ֲאנֶָּשיהָּ גִּ ַעי ְוכָּ ן הָּ ה מִּ יא ְגדֹולָּ י הִּ כָּה ְוכִּ ֵרי ַהַמְמלָּ ְבעֹון ְכַאַחת עָּ ִּ  : גִּ ַל י ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָּ נִּ ְשַלח ֲאדֹּ ם ַוּיִּ

יַע  ם ֶמֶלְך ַיְרמּות ְוֶאל יָּפִּ ְראָּ ם ֶמֶלְך ֶחְברֹון ְוֶאל פִּ יש ְוֶאלֶאל הֹוהָּ כִּ ר ֶמֶלְך לָּ יר ֶמֶלְך ֶעְגלֹון ֵלאמֹּ ֲעלּו  : ְּדבִּ

ֵאל ְשרָּ ַע ְוֶאת ְבֵני יִּ ה ֶאת ְיהֹושֻׁ ימָּ ְשלִּ י הִּ ְבעֹון כִּ י ְוַנֶכה ֶאת גִּ נִּ ְזרֻׁ  ד(-א ,)יהושע י : ֵאַלי ְועִּ

ַע ְוֶאת ַעמ יש ַוַּיֵכהּו ְיהֹושֻׁ כִּ ר ֶאת לָּ ם ֶמֶלְך ֶגֶזר ַלְעזֹּ רָּ ה הֹּ לָּ ז עָּ ידאָּ רִּ יר לֹו שָּ ְשאִּ י הִּ ְלתִּ )יהושע  : ֹו ַעד בִּ

 לג( ,י

 

 :4 /תמתמודד

בעולם העתיק, כמו בעולם המודרני, ברית עם ממלכה אחת עלולה לעמוד בסתירה לברית עם 

 ממלכה אחרת. 

י ּוֵבין מלך יהודה ביקש ממנהיג זר להפר את בריתו עם מלך ישראל: " בִּ י ּוֵביֶנָך ֵבין אָּ ית ֵבינִּ ְברִּ

יְתָך  ה ֶאת ְברִּ ֵפרָּ ב ֵלְך הָּ ַחד ֶכֶסף ְוזָּהָּ י ְלָך שֹּ ַלְחתִּ ֵנה שָּ יָך הִּ בִּ [". המנהיג הזר נעתר לבקשה, ...]אָּ

 והיכה כמה מערי ישראל.

 ?מנהיג הזרפנה מלך יהודה לאשר בעקבותיו  ,עשה מלך ישראלמה היה המעשה ש .א

 חת מערי ישראל שהיכה המנהיג הזר. ציין/י א .ב

 תשובות:

ה"בנה את הרמה )בעשא( מלך ישראל  .א א ֶמֶלְך ְיהּודָּׁ סָּׁ א ְלאָּׁ א וָּׁבָּׁ ת ֹיצֵּ )אין צורך  ."ְלִבְלִתי תֵּ

 שמות המלכים( באזכור

ה  .ב ית ַמֲעכָּׁ ל בֵּ בֵּ ן, אָּׁ ִלי :התשובות גם ו)יתקבלִעּיֹון, דָּׁ  (ִכְנרֹות, ֶאֶרץ ַנְפתָּׁ

הַוַּיַעל  א ֶמֶלְך ְיהּודָּ סָּ א ְלאָּ ֵצא וָּבָּ י ֵתת יֹּ ְלתִּ ה ְלבִּ מָּ רָּ ֶבן ֶאת הָּ ה ַוּיִּ ֵאל ַעל ְיהּודָּ ְשרָּ א ֶמֶלְך יִּ ַקח  : ַבְעשָּ ַוּיִּ

ים ְבאֹוְצרֹות ֵבית ה' ְוֶאת אֹוְצרֹות ֵבית ]מלך רִּ ב ַהנֹותָּ הָּ ל ַהֶכֶסף ְוַהזָּ א ֶאת כָּ סָּ ְתֵנם ְבַיד  ]אָּ ַהֶמֶלְך ַוּיִּ

ֵשב ְבַדֶמֶשק ֵלאמֹּ  ם ַהּיֹּ ן ֶבן ֶחְזיֹון ֶמֶלְך ֲארָּ מֹּ א ֶאל ֶבן ֲהַדד ֶבן ַטְברִּ סָּ ֵחם ַהֶמֶלְך אָּ ְשלָּ יו ַוּיִּ דָּ ית  : רֲעבָּ ְברִּ

יְתָך  ה ֶאת ְברִּ ֵפרָּ ב ֵלְך הָּ ַחד ֶכֶסף ְוזָּהָּ י ְלָך שֹּ ַלְחתִּ ֵנה שָּ יָך הִּ בִּ י ּוֵבין אָּ בִּ י ּוֵביֶנָך ֵבין אָּ א ֵבינִּ ֶאת ַבְעשָּ

י לָּ ֵאל ְוַיֲעֶלה ֵמעָּ ְשרָּ ֵרי  : ֶמֶלְך יִּ ים ֲאֶשר לֹו ַעל עָּ ֵרי ַהֲחיָּלִּ ְשַלח ֶאת שָּ א ַוּיִּ סָּ ְשַמע ֶבן ֲהַדד ֶאל ַהֶמֶלְך אָּ ַוּיִּ

ל ֶאֶרץ נַ  ְנרֹות ַעל כָּ ל כִּ ֵבל ֵבית ַמֲעכָּה ְוֵאת כָּ ן ְוֵאת אָּ ּיֹון ְוֶאת ּדָּ ֵאל ַוַּיְך ֶאת עִּ ְשרָּ ייִּ לִּ , )מלכים א טו : ְפתָּ

 כ(-יז
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 דן
 

 :5 /תמתמודד

השם "דן" משמש ככינוי לגבולה הצפוני של הארץ, בעקבות התנחלותם של בני שבט דן באזור. 

 .וןם של קיבוץ דן ונחל דן שבצפותיהשמלמקור הגם זהו 

ְשַמע" :נאמר ,שיצא למרדף אישעל  יו ֶאת ַוּיֶָּרק ]...[ ַוּיִּ יכָּ יֵדי ֲחנִּ ְרּדֹּף ]...[ ֵביתֹו ְילִּ ן ַעד ַוּיִּ  ".ּדָּ

 ?האישמיהו  .א

 מדוע הוא יצא למרדף? .ב

 תשובות:

 האיש הוא אברם. .א

 .םיהשנשבה על ידלוט, , בן אחיוהמלכים כדי להציל את הוא רדף אחרי ארבעת  .ב

מָּ  ְפלּו שָּ ה ַוּיִּ רָּ נֻׁסּו ֶמֶלְך ְסדֹּם ַוֲעמֹּ ר ַוּיָּ ים ֶבֱארֹּת ֶבֱארֹּת ֵחמָּ ּדִּ ה נָּסוה ְוֵעֶמק ַהשִּ ים ֶהרָּ רִּ ְשאָּ ְקחּו ֶאת :  ְוַהנִּ ַוּיִּ

רָּ  ל ְרכֻׁש ְסדֹּם ַוֲעמֹּ ם ַוֵּיֵלכּוכָּ ְכלָּ ֵשב  : ה ְוֶאת כָּל אָּ ם ַוֵּיֵלכּו ְוהּוא יֹּ י ַאְברָּ ְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרכֻׁשֹו ֶבן ֲאחִּ ַוּיִּ

ְסדֹּם כֵ  : בִּ י ְוהּוא שֹּ ְברִּ עִּ ם הָּ יט ַוַּיֵגד ְלַאְברָּ לִּ ֵנר ְוֵהם ַוּיָּבֹּא ַהפָּ י עָּ ל ַוֲאחִּ י ֶאְשכֹּ י ֲאחִּ רִּ ֱאמֹּ ן ְבֵאֹלֵני ַמְמֵרא הָּ

ם ית ַאְברָּ ר ּוְשֹל : ַבֲעֵלי ְברִּ שָּ נָּה עָּ יֵדי ֵביתֹו ְשמֹּ יו ְילִּ יכָּ יו ַוּיֶָּרק ֶאת ֲחנִּ חִּ ה אָּ ְשבָּ י נִּ ם כִּ ְשַמע ַאְברָּ ש ֵמאֹות ַוּיִּ

ן ְרּדֹּף ַעד ּדָּ ֵלק ֲעֵליֶהם ַלְילָּ  : ַוּיִּ ֶשקַוֵּיחָּ ְשמֹּאל ְלַדמָּ ה ֲאֶשר מִּ ְרְּדֵפם ַעד חֹובָּ יו ַוַּיֵכם ַוּיִּ דָּ ַוּיֶָּשב  : ה הּוא ַוֲעבָּ

ם עָּ ים ְוֶאת הָּ יב ְוַגם ֶאת ַהנָּשִּ יו ּוְרכֻׁשֹו ֵהשִּ חִּ ְרכֻׁש ְוַגם ֶאת לֹוט אָּ  טז(-יד י )בראשית : ֵאת כָּל הָּ

 

  :6 /תמתמודד

קֹום : "במקום מסוים שזכה לשם "מחנה דן"בדרכם לַליש, חנו אנשים משבט דן  ְראּו ַלמָּ ַעל ֵכן קָּ

ן  ."ַעד ַהּיֹום ַהֶזה ַההּוא ַמֲחֵנה דָּ

 מה היה שם העיר שבתחומיה הם חנו? .א

וביקשו בקשה ה עיר מסופר שאנשי בית שמש שלחו מלאכים )שליחים( לאות ,בסיפור אחר .ב

 מיוחדת מאת תושבי המקום. מה הייתה הבקשה? 

 

 :ותתשוב

 

  .(יערים קריית אחרי)או:  ית יעריםיקר .א

דֹּ וַ  ְשַפט צִּ ֶבַטח ְכמִּ ּה יֹוֶשֶבת לָּ ְרבָּ ם ֲאֶשר ְבקִּ עָּ ְראּו ֶאת הָּ ה ַוּיִּ ְישָּ אּו לָּ ים ַוּיָּבֹּ ֲאנָּשִּ ֵקט ֵּיְלכּו ֲחֵמֶשת הָּ ים שֹּ נִּ

ה  ים ֵהמָּ קִּ ֶרץ יֹוֵרש ֶעֶצר ּוְרחֹּ אָּ ר בָּ בָּ ים ּדָּ ֵטַח ְוֵאין ַמְכלִּ םּובֹּ דָּ ם אָּ ֶהם עִּ ר ֵאין לָּ בָּ ים ְודָּ נִּ דֹּ צִּ אּו ֶאל   :מִּ ַוּיָּבֹּ

ה ַאֶתם ֶהם ֲאֵחיֶהם מָּ ֹּאְמרּו לָּ ל ַוּי אֹּ ה ְוֶאְשתָּ ְרעָּ ינּו ֶאת  : ֲאֵחיֶהם צָּ אִּ י רָּ ה ְוַנֲעֶלה ֲעֵליֶהם כִּ ֹּאְמרּו קּומָּ ַוּי

ֶלֶכת ְצלּו לָּ ים ַאל ֵתעָּ ד ְוַאֶתם ַמְחשִּ ה ְמאֹּ ֵנה טֹובָּ ֶרץ ְוהִּ אָּ ֶרץ הָּ אָּ ֶרֶשת ֶאת הָּ ֹּא לָּ ב אּו ֶאל   :לָּ בֹּ ֲאֶכם תָּ ְכבֹּ

ר ֲאֶשר בָּ  בָּ ם ַמְחסֹור כָּל ּדָּ קֹום ֲאֶשר ֵאין שָּ ים ְבֶיְדֶכם מָּ נָּּה ֱאֹלהִּ י ְנתָּ ם כִּ ֶרץ ַרֲחַבת יַָּדיִּ אָּ ֵטַח ְוהָּ ֶרץַעם בֹּ  : אָּ

אֹּ  ה ּוֵמֶאְשתָּ ְרעָּ צָּ י מִּ נִּ ְשַפַחת ַהּדָּ מִּ ם מִּ שָּ ְסעּו מִּ הַוּיִּ מָּ ְלחָּ גּור ְכֵלי מִּ יש חָּ ְרַית   :ל ֵשש ֵמאֹות אִּ ַוַּיֲעלּו ַוַּיֲחנּו ְבקִּ

ים רִּ ְרַית ְיעָּ ֵנה ַאֲחֵרי קִּ ן ַעד ַהּיֹום ַהֶזה הִּ קֹום ַההּוא ַמֲחֵנה דָּ ְראּו ַלמָּ ה ַעל ֵכן קָּ יהּודָּ ים בִּ רִּ )שופטים  :ְיעָּ

 יב(-יח ז

 

 להעלות את ארון ה' אליהם .ב

ֹּאְמרּו י ֶשֶמש ֵבית ַאְנֵשי ַוּי ד יּוַכל מִּ ְפֵני ַלֲעמֹּ ים 'ה לִּ ֱאֹלהִּ דֹוש הָּ י ְוֶאל ַהֶזה ַהקָּ ֵלינּו ַיֲעֶלה מִּ ְשְלחּו  :ֵמעָּ  ַוּיִּ

ים כִּ ְרַית יֹוְשֵבי ֶאל ַמְלאָּ ים קִּ רִּ ר ְיעָּ בּו ֵלאמֹּ ים ֵהשִּ ְשתִּ תֹו ַהֲעלּו ְרדּו' ה ֲארֹון ֶאת ְפלִּ : )שמואל ֲאֵליֶכם אֹּ

 כא(-כא ו, 
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ד: "דבורה בשירת מתואר ניותולא דן שבט של הקשר ְלעָּ ֵכן ַהַּיְרֵּדן ְבֵעֶבר גִּ ן שָּ ה ְודָּ מָּ ּיֹות יָּגּור לָּ  ֳאנִּ

ֵשר ים ְלחֹוף יַָּשב אָּ יו ְוַעל ַימִּ צָּ ְפרָּ ְשכֹון מִּ  ".יִּ

 

ים ְלחֹוף" נאמר אחר שבט איזה על .א ן ַימִּ ְשכֹּ ת ְלחֹוף ְוהּוא יִּ ּיֹּ  "? ֳאנִּ

 ? הזבח הוקרב מה בעקבות. זבח בה שהוקרב אונייה על מספר הכתובבסיפור אחר,  .ב

 :ותתשוב

 .זבולוןעל שבט  .א

ן ים ְלחֹוף ְזבּולֻׁ ן ַימִּ ְשכֹּ ת ְלחֹוף ְוהּוא יִּ ּיֹּ ן ַעל ְוַיְרכָּתֹו ֳאנִּ ידֹּ  : )בראשית מט, יג(צִּ

 

 .(יונה ספר) הצלתם על הודו המלחים .ב

ְשאּו לֻׁהּו יֹונָּה ֶאת ַוּיִּ ד ַהּיָּם ֶאל ַוְיטִּ ַזְעפֹו ַהּיָּם ַוַּיֲעמֹּ יְראּו. מִּ ים ַוּיִּ ֲאנָּשִּ ה הָּ ְראָּ ה יִּ ְזְבחּו' ה ֶאת ְגדֹולָּ ' ַלה ֶזַבח ַוּיִּ

ְּדרּו ים ַוּיִּ רִּ  (טז-טו, א יונה) ְנדָּ

 

 :8 /תמתמודד

ּיֹות" , שעבדיו היומסוים מלך : להוציא לפועל מסע ימי לארץ רחוקה מלך ישראללעזר  ",ַאְנֵשי ֳאנִּ

ְשַלח " ְדֵעי ַהּיָּם [...]ַוּיִּ ּיֹות יֹּ יו ַאְנֵשי ֳאנִּ דָּ י ֶאת ֲעבָּ ֳאנִּ  ".בָּ

 הו מלך ישראל שעליו מדובר?מי .א

 מלך אחר תכנן מסע ימי דומה, אך תוכניתו לא מומשה. מדוע? .ב

 תשובות:

 .שלמההוא המלך  .א

ה  ה ַהֶמֶלְך ְשֹלמֹּ שָּ י עָּ י  : ְבֶעְציֹון ֶגֶבר ֲאֶשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְשַפת ַים סּוף ְבֶאֶרץ ֱאדֹוםוֳָּאנִּ ֳאנִּ ם בָּ ירָּ ְשַלח חִּ ַוּיִּ

ה ם ַעְבֵדי ְשֹלמֹּ ְדֵעי ַהּיָּם עִּ ּיֹות יֹּ יו ַאְנֵשי ֳאנִּ דָּ ב ַאְרַבע ֵמאֹות  : ֶאת ֲעבָּ ם זָּהָּ שָּ ְקחּו מִּ ה ַוּיִּ ירָּ אּו אֹופִּ ַוּיָּבֹּ

ר וַ  כָּ ים כִּ הְוֶעְשרִּ אּו ֶאל ַהֶמֶלְך ְשֹלמֹּ  כח(-כו ,)מלכים א ט : ּיָּבִּ

 (שם המלך באזכור)אין צורך   .נשברו בעציון גברשבנה המלך )יהושפט( ניות וכי הא .ב

 .כי המלך )יהושפט( לא רצה לחבור אל אחזיהו בן אחאב במסע האוניות תתקבל גם התשובה:

יש  ּיֹות ַתְרשִּ ה[ ֳאנִּ שָּ ט עשר ]עָּ פָּ ּיֹות ְבֶעְציֹון ְיהֹושָּ ְשְברּו[ ֳאנִּ י נשברה ]נִּ ְך כִּ לָּ ֹּא הָּ ב ְול הָּ ה ַלזָּ ירָּ ֶלֶכת אֹופִּ לָּ

ֶבר ז:  גָּ ַמר אָּ ב ֶבן ֲאַחְזיָּהּו אָּ ט ֶאל ַאְחאָּ פָּ ַדי ֵיְלכּו ְיהֹושָּ ם ֲעבָּ ֶדיָך עִּ ּיֹות ֲעבָּ ֳאנִּ ֹּא בָּ ה ְול בָּ ט אָּ פָּ  :  ְיהֹושָּ

(נ-מט ,)מלכים א כב
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 באר שבע
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הוחשש לחייו,  מסויםאדם  יהּודָּ ם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַנְפשֹו ַוּיָּבֹּא ְבֵאר ֶשַבע ֲאֶשר לִּ ְוהּוא  [...] ברח דרומה: "ַוּיָּקָּ

ר ֶּדֶרְך יֹוםהָּ  ְדבָּ  ]...[". ַלְך ַבמִּ

 ?האיש הומי .א

 ?מה היה המעשה שעשה, שבגינו הוא נרדף .ב

 : ותתשוב

 .אליהו .א

במעמד הר שעשה הנס התשובה: גם תתקבל )ֶהֶרג נביאי הבעל לאחר מעמד הר הכרמל  .ב

 (הכרמל

ֶרב ים ֶבחָּ יאִּ ל ַהְנבִּ ַרג ֶאת כָּ ל ֲאֶשר הָּ ּיָּהּו ְוֵאת כָּ ה ֵאלִּ שָּ ל ֲאֶשר עָּ יֶזֶבל ֵאת כָּ ב ְלאִּ יֶזֶבל   :ַוַּיֵגד ַאְחאָּ ְשַלח אִּ ַותִּ

ה  ר כֹּ ּיָּהּו ֵלאמֹּ ְך ֶאל ֵאלִּ ים ֶאת ַנְפְשָך ְכֶנֶפש ַאַחד ֵמֶהםַמְלאָּ שִּ ר אָּ חָּ ֵעת מָּ י כָּ פּון כִּ ה יֹוסִּ ים ְוכֹּ  : ַיֲעשּון ֱאֹלהִּ

ם ה ַוַּיַנח ֶאת ַנֲערֹו שָּ יהּודָּ ם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַנְפשֹו ַוּיָּבֹּא ְבֵאר ֶשַבע ֲאֶשר לִּ קָּ ר ֶּדֶרְך יֹום  : ַוַּיְרא ַוּיָּ ְדבָּ ַלְך ַבמִּ ְוהּוא הָּ

י ַוּיָּבֹּא כִּ נֹּ ֹּא טֹוב אָּ י ל י כִּ ה ה' ַקח ַנְפשִּ ֹּאֶמר ַרב ַעתָּ מּות ַוּי ְשַאל ֶאת ַנְפשֹו לָּ ד[ ַוּיִּ ֶתם אחת ]ֶאחָּ  ַוֵּיֶשב ַתַחת רֹּ

י תָּ  ד(-א ,)מלכים א יט ֵמֲאבֹּ

 

 :10 /תמתמודד

 "מדן ועד באר שבע" הוא ביטוי שמשמעו "כל הארץ, מקצה עד קצה".

יש  ל במקום מסוים: "ַוֵּיְצאּו כָּלעם ישראאירוע קשה גרם לאיחוד של כל  ה ְכאִּ ֵעדָּ ֵהל הָּ קָּ ֵאל ַותִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ

ן ְוַעדֶאחָּ  ּדָּ ים ַאְרַבע  ]...[ ְבֵאר ֶשַבע ד ְלמִּ ֱאֹלהִּ ְקַהל ַעם הָּ ֵאל בִּ ְשרָּ ְבֵטי יִּ ל שִּ ם כֹּ עָּ נֹות כָּל הָּ ְתַיְצבּו פִּ ַוּיִּ

ֵלף  י שֹּ יש ַרְגלִּ ֶרבֵמאֹות ֶאֶלף אִּ  ". חָּ

 ?העםבני  התקבצו מה לשם .א

 ?הם התקבצו היכן .ב

 :ותתשוב

 .פילגש בגבעההמעשה הם התקבצו במטרה לנקום בבנימין על  .א

ַקְחנּו ה ְולָּ רָּ ים ֲעשָּ ה ֲאנָּשִּ ל ַלֵמאָּ ְבֵטי ְלכֹּ ֵאל שִּ ְשרָּ ה יִּ ֶאֶלף ּוֵמאָּ ה ְוֶאֶלף לָּ בָּ ְרבָּ ַקַחת לָּ ה לָּ ם ֵצדָּ עָּ  ַלֲעשֹות לָּ

ם ן ְלֶגַבע ְלבֹואָּ ְניָּמִּ ל בִּ ה ְככָּ לָּ ה ֲאֶשר ַהְנבָּ שָּ ֵאל עָּ ְשרָּ ֵסף :ְביִּ יש כָּל ַוֵּיאָּ ֵאל אִּ ְשרָּ יר ֶאל יִּ עִּ יש הָּ ד ְכאִּ  ֶאחָּ

ים   : ]...[ֲחֵברִּ

יש ֵאל ְואִּ ְשרָּ ְקדּו יִּ ְתפָּ ן ְלַבד הִּ ְניָּמִּ בִּ יש ֶאֶלף ֵמאֹות ַאְרַבע מִּ ֵלף אִּ ֶרב שֹּ יש ֶזה כָּל חָּ ה אִּ מָּ ְלחָּ מּו  :מִּ קֻׁ  ַוַּיֲעלּו ַוּיָּ

ְשֲאלּו ֵאל ֵבית ים ַוּיִּ ֹּאְמרּו ֵבאֹלהִּ ֵאל ְבֵני ַוּי ְשרָּ י יִּ נּו ַיֲעֶלה מִּ ה לָּ לָּ ה ַבְתחִּ מָּ ְלחָּ ם ַלמִּ ן ְבֵני עִּ ְניָּמִּ ֹּאֶמר בִּ  'ה ַוּי

ה ה ְיהּודָּ לָּ  יח(-יא, יז-: )שופטים כ, יַבְתחִּ

ה .ב  (בית אלהתשובה: גם תתקבל ) בִמְצפָּׁ

 

ד ֶאל ה' ַוֵּיְצאּו ְלעָּ ן ְוַעד ְבֵאר ֶשַבע ְוֶאֶרץ ַהגִּ ּדָּ ד ְלמִּ יש ֶאחָּ ה ְכאִּ ֵעדָּ ֵהל הָּ קָּ ֵאל ַותִּ ְשרָּ ל ְבֵני יִּ ה כָּ ְצפָּ  :ַהמִּ

לֵ  י שֹּ יש ַרְגלִּ ים ַאְרַבע ֵמאֹות ֶאֶלף אִּ ֱאֹלהִּ ְקַהל ַעם הָּ ֵאל בִּ ְשרָּ ְבֵטי יִּ ל שִּ ם כֹּ עָּ נֹות כָּל הָּ ְתַיְצבּו פִּ  :ֶרבף חָּ ַוּיִּ

 ב(-א ,כ)שופטים 
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ַבע" מסויםאדם  ן ְוַעד ְבֵאר שָּ ּדָּ ה מִּ ֵאל ְוַעל ְיהּודָּ ְשרָּ ד ַעל יִּ וִּ ֵסא דָּ ים ֶאת כִּ קִּ  .הודיע שיפעל כדי "ְלהָּ

  בדוד? תמוךעבור ללמה היה האירוע שבעקבותיו החליט  .א

 ?לכך דוד הציב תנאי איזה. ברית עימו לכרות דודביקש מ זה אדם .ב

 :ותתשוב

שבא אל פילגש אביו  )אבנר בן נר( אותו םהאשי ,שאולבנו של  ,שתואיש בהאירוע הוא ש .א

 .)רצפה בת איה(

ד ְוַאְבֵנר הָּ  וִּ אּול ּוֵבין ֵבית ּדָּ ה ֵבין ֵבית שָּ מָּ ְלחָּ ְהיֹות ַהמִּ י בִּ אּולַוְיהִּ ְתַחֵזק ְבֵבית שָּ ֶלֶגש  : יָּה מִּ אּול פִּ ּוְלשָּ

ֹּאֶמר ֶאל ַאְבֵנר ַמּדּו ה ַבת ַאּיָּה ַוּי ְצפָּ ּה רִּ יּוְשמָּ בִּ יֶלֶגש אָּ ה ֶאל פִּ אתָּ יש  : ַע בָּ ְבֵרי אִּ ד ַעל ּדִּ ַחר ְלַאְבֵנר ְמאֹּ ַוּיִּ

אּו ם ֵבית שָּ ה ַהּיֹום ֶאֱעֶשה ֶחֶסד עִּ יהּודָּ י ֲאֶשר לִּ כִּ נֹּ ֹּאֶמר ֲהרֹּאש ֶכֶלב אָּ ֶשת ַוּי יו ְוֶאל בֹּ יָך ֶאל ֶאחָּ בִּ ל אָּ

ַלי ֲעֹו ד עָּ ְפקֹּ ד ַותִּ וִּ ָך ְבַיד ּדָּ יתִּ ְמצִּ ֹּא הִּ ה ַהּיֹוֵמֵרֵעהּו ְול שָּ אִּ י  : ן הָּ יף לֹו כִּ סִּ ה יֹּ ים ְלַאְבֵנר ְוכֹּ ה ַיֲעֶשה ֱאֹלהִּ כֹּ

י ֵכן ֶאֱעֶשה לֹו ד כִּ וִּ ְשַבע ה' ְלדָּ ֵבית שָּ  : ַכֲאֶשר נִּ כָּה מִּ יר ַהַמְמלָּ ֵאל ְלַהֲעבִּ ְשרָּ ד ַעל יִּ וִּ ֵסא דָּ ים ֶאת כִּ קִּ אּול ּוְלהָּ

ַבעְוַעל ְיהּו ן ְוַעד ְבֵאר שָּ ּדָּ ה מִּ תֹו : דָּ תֹו אֹּ ְראָּ ּיִּ ר מִּ בָּ יב ֶאת ַאְבֵנר ּדָּ שִּ ל עֹוד ְלהָּ ֹּא יָּכֹּ  יא(-ו ,)שמואל ב ג :ְול

 .מיכל בת שאול אליו באתה .ב

ְשַלח ים ַאְבֵנר ַוּיִּ כִּ ד ֶאל ַמְלאָּ וִּ ו ּדָּ ר ַתְחתָּ י ֵלאמֹּ ֶרץ ְלמִּ ר:  אָּ ה ֵלאמֹּ ְרתָּ יְתָך כָּ י ְברִּ תִּ ֵנה אִּ י ְוהִּ ְך יָּדִּ מָּ ֵסב עִּ  ְלהָּ

ֵאל כָּל ֶאת ֵאֶליָך ְשרָּ ֹּאֶמר יִּ י טֹוב ַוּי ְתָך ֶאְכרֹּת ֲאנִּ ית אִּ ר ַאְך:  ְברִּ בָּ ד ּדָּ י ֶאחָּ כִּ נֹּ ֵאל אָּ ְתָך שֹּ ר ֵמאִּ ֹּא ֵלאמֹּ  ל

ְרֶאה ַני ֶאת תִּ י פָּ ם כִּ ְפֵני אִּ יֲאָך לִּ יַכל ֵאת ֱהבִּ אּול ַבת מִּ ֲאָך שָּ ְראֹות ְבבֹּ י ֶאת לִּ נָּ  יג(-)שמואל ב ג, יב :פָּ
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י יַָּעְצתִּ יעץ למנהיג מסויםאדם  ל: "כִּ ֶליָך כָּ ֵסף עָּ ף ֵיאָּ סֹּ ן ְוַעד י ֵהאָּ ּדָּ ֵאל מִּ ְשרָּ  ַעל ְבֵאר ֶשַבע ַכחֹול ֲאֶשר יִּ

ים  ְלכִּ ֶניָך הֹּ רֹּב ּופָּ ב".ַהּיָּם לָּ  ַבְקרָּ

 ?יועץמיהו ה .א

 מה היתה העצה האחרת, שכנגדה הוא יצא? .ב

 תשובות:

 .חושי הארכיהיועץ הוא  .א

לרדוף אחרי דוד עוד באותו הלילה, לאבשלום יעץ  , אשראחיתופלהעצה האחרת הייתה של  .ב

 (000,12) עם כמות מוגבלת של אנשים

ה נָּא  ֹלם ֶאְבֲחרָּ ֶפל ֶאל ַאְבשָּ יתֹּ ֹּאֶמר ֲאחִּ הַוּי ְילָּ ד ַהלָּ וִּ ה ַאֲחֵרי דָּ ה ְוֶאְרְּדפָּ קּומָּ יש ְואָּ ר ֶאֶלף אִּ שָּ  : ְשֵנים עָּ

י ֶאת ַהֶמֶלְך לְ  ֵכיתִּ תֹו ְוהִּ ם ֲאֶשר אִּ עָּ תֹו ְונָּס כָּל הָּ י אֹּ ם ְוַהֲחַרְדתִּ יו ְוהּוא יֵָּגַע ּוְרֵפה יַָּדיִּ לָּ בֹוא עָּ  : ּדֹובַ ְואָּ

לֹום ְהֶיה שָּ ם יִּ עָּ ל הָּ ה ְמַבֵקש כָּ יש ֲאֶשר ַאתָּ אִּ ל הָּ ם ֵאֶליָך ְכשּוב ַהכֹּ עָּ ה כָּל הָּ יבָּ שִּ ר ְבֵעיֵני  : ְואָּ בָּ יַשר ַהּדָּ ַוּיִּ

ֹלם ּובְ  ֵאלַאְבשָּ ְשרָּ ְקֵני יִּ ל זִּ ה : ֵעיֵני כָּ ְשְמעָּ י ְונִּ ַאְרכִּ א נָּא ַגם ְלחּוַשי הָּ לֹום ְקרָּ ֹּאֶמר ַאְבשָּ יו ַגם  ַוּי ַמה ְבפִּ

ֶפל ֲהַנֲעֶשה ֶאת ְּדבָּ  : הּוא יתֹּ ֶבר ֲאחִּ ר ַהֶזה ּדִּ בָּ ר ַכּדָּ יו ֵלאמֹּ לֹום ֵאלָּ ֹּאֶמר ַאְבשָּ לֹום ַוּי רֹו ַוּיָּבֹּא חּוַשי ֶאל ַאְבשָּ

ֶפל  יתֹּ ה ֲאֶשר יַָּעץ ֲאחִּ ֵעצָּ ה הָּ ֹּא טֹובָּ לֹום ל ֹּאֶמר חּוַשי ֶאל ַאְבשָּ ה ַדֵבר. ַוּי ן ַאתָּ ם ַאיִּ ֹּאתאִּ  ]...[  :ַבַפַעם ַהז

ֶניָך הֹּ  רֹּב ּופָּ ן ְוַעד ְבֵאר ֶשַבע ַכחֹול ֲאֶשר ַעל ַהּיָּם לָּ ּדָּ ֵאל מִּ ְשרָּ ל יִּ ֶליָך כָּ ֵסף עָּ ף ֵיאָּ סֹּ י ֵהאָּ י יַָּעְצתִּ ים כִּ ְלכִּ

ב יו ַכאֲ  : ַבְקרָּ לָּ ם ְוַנְחנּו עָּ א שָּ ְמצָּ ת ֲאֶשר נִּ יו באחת ]ְבַאַחד[ ַהְמקֹומֹּ אנּו ֵאלָּ ה ּובָּ מָּ ֲאדָּ ל ַהַטל ַעל הָּ פֹּ ֶשר יִּ

ֲאנָּ  ֹּא נֹוַתר בֹו ּוְבכָּל הָּ דְול תֹו ַגם ֶאחָּ ים ֲאֶשר אִּ יא  : שִּ יר ַההִּ עִּ ֵאל ֶאל הָּ ְשרָּ ל יִּ יאּו כָּ שִּ ֵסף ְוהִּ יר ֵיאָּ ם ֶאל עִּ ְואִּ

ם ַגם ְצרֹור א שָּ ְמצָּ ֹּא נִּ תֹו ַעד ַהַנַחל ַעד ֲאֶשר ל ַחְבנּו אֹּ ים ְוסָּ לִּ  יג(-א ,יז )שמואל ב :ֲחבָּ
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 עין גדי
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 בנווה המדבר עין גדי ניתן למצוא מגוון רחב של צמחים. 

יֶתם ַוֵתְשבּו אמר לעם ישראל "המנהיג שמי  .א ֹּא ְבנִּ ים ֲאֶשר ל רִּ ּה ְועָּ ֹּא יַָּגְעתָּ בָּ ֶכם ֶאֶרץ ֲאֶשר ל וֶָּאֵתן לָּ

ֶהם ֹּא בָּ ים ֲאֶשר ל ים ְוֵזיתִּ מִּ יםְנַטְעֶתם  ְכרָּ ְכלִּ  "?ַאֶתם אֹּ

ַקַחת ֶאת" וננזף: הואשם בחמדנות מסויםאדם  .ב ים  ַהֵעת לָּ ים ְוֵזיתִּ דִּ ַקַחת ְבגָּ יַהֶכֶסף ְולָּ מִּ ֹּאן ּוְכרָּ ם ְוצ

חֹות ים ּוְשפָּ דִּ ר ַוֲעבָּ קָּ  ?ננזףשבגינו הוא  ,". מה היה המעשה שעשהּובָּ

 :ותתשוב

 .יהושעהמנהיג הוא  .א

ֹּא  ֶכם ֶאֶרץ ֲאֶשר ל ֹּא ְנַטְעֶתם וֶָּאֵתן לָּ ים ֲאֶשר ל ים ְוֵזיתִּ מִּ ֶהם ְכרָּ יֶתם ַוֵתְשבּו בָּ ֹּא ְבנִּ ים ֲאֶשר ל רִּ ּה ְועָּ יַָּגְעתָּ בָּ

ים ְכלִּ ה ְיראּו ֶאת ה:  ַאֶתם אֹּ ְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם  'ְוַעתָּ ים ֲאֶשר עָּ ירּו ֶאת ֱאֹלהִּ סִּ ים ּוֶבֱאֶמת ְוהָּ מִּ תֹו ְבתָּ ְבדּו אֹּ ְועִּ

ר ּובְ  ְבדּו ֶאת ה'ְבֵעֶבר ַהנָּהָּ ם ְועִּ ְצַריִּ  יד(-יג ,)יהושע כד : מִּ

לא ) י חליפות בגדיםתהוא )גיחזי( הוציא במרמה מנעמן, שר צבא ארם, שני ככרי כסף וש .ב

 את כל הפרטים( לציין נדרש

י ַהֶזה  ֲאַרמִּ ן הָּ י ֶאת ַנֲעמָּ נִּ ַשְך ֲאדֹּ ֵנה חָּ ים הִּ ֱאֹלהִּ יש הָּ ע אִּ ישָּ י ַנַער ֱאלִּ ֹּאֶמר ֵגיֲחזִּ ּיָּדֹו ֵאת ֲאֶשר ַוּי ַקַחת מִּ מִּ

ה תֹו ְמאּומָּ י ֵמאִּ ַקְחתִּ יו ְולָּ י ַאֲחרָּ ם ַרְצתִּ י אִּ יא ַחי ה' כִּ יו  : ֵהבִּ ץ ַאֲחרָּ ן רָּ ְרֶאה ַנֲעמָּ ן ַוּיִּ י ַאֲחֵרי ַנֲעמָּ ְרּדֹּף ֵגיֲחזִּ ַוּיִּ

לֹום ֹּאֶמר ֲהשָּ אתֹו ַוּי ְקרָּ ה לִּ בָּ ל ֵמַעל ַהֶמְרכָּ פֹּ לֹום אֲ  : ַוּיִּ ֹּאֶמר שָּ אּו ֵאַלי ַוּי ה ֶזה בָּ ֵנה ַעתָּ ר הִּ י ֵלאמֹּ ַחנִּ י ְשלָּ נִּ דֹּ

ים דִּ פֹות ְבגָּ ַכר ֶכֶסף ּוְשֵתי ֲחלִּ ֶהם כִּ ים ְתנָּה נָּא לָּ יאִּ ְבֵני ַהְנבִּ ם מִּ ים ֵמַהר ֶאְפַריִּ רִּ ן  : ְשֵני ְנעָּ ֹּאֶמר ַנֲעמָּ ַוּי

ם ֶכסֶ  ְכַריִּ ַצר כִּ ץ בֹו ַוּיָּ ְפרָּ ם ַוּיִּ יִּ רָּ כָּ ֵתן ֶאל ְשנֵ הֹוֵאל ַקח כִּ ים ַוּיִּ דִּ פֹות ְבגָּ ים ּוְשֵתי ֲחלִּ טִּ ְשֵני ֲחרִּ ְשאּו ף בִּ יו ַוּיִּ רָּ י ְנעָּ

יו נָּ ֶנה  ]...[:  : ְלפָּ ַלְך ַעְבְּדָך אָּ ֹּא הָּ ֹּאֶמר ל י ַוּי ן[ ֵגֲחזִּ ע מאן ]ֵמַאיִּ ישָּ יו ֱאלִּ ֹּאֶמר ֵאלָּ יו ַוּי נָּ ד ֶאל ֲאדֹּ א ַוַּיֲעמֹּ ְוהּוא בָּ

נָּה ֹּאֶמר ֵאלָּ  : וָּאָּ ַקַחת ֶאת ַהֶכֶסף ַוּי אֶתָך ַהֵעת לָּ ְקרָּ יש ֵמַעל ֶמְרַכְבתֹו לִּ ַפְך אִּ ַלְך ַכֲאֶשר הָּ י הָּ בִּ ֹּא לִּ יו ל

קָּ  ֹּאן ּובָּ ים ְוצ מִּ ים ּוְכרָּ ים ְוֵזיתִּ דִּ ַקַחת ְבגָּ חֹותְולָּ ים ּוְשפָּ דִּ  (וכ-כ ,)מלכים ב ה : ר ַוֲעבָּ
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 מדבר עין גדי הוא אחד המקומות שבהם שהה דוד במהלך מנוסתו הארוכה משאול. 

 איזה מלך זר נתן מקלט להוריו של דוד במהלך תקופת מנוסתו? .א

 ", לפני שעלה לעין גדי?ַהַמְחְלקֹות ֶסַלעכיצד ניצל דוד מידי שאול ב" .ב

 תשובות:

 מלך מואב. .א

ב  ְצֵפה מֹואָּ ם מִּ שָּ ד מִּ וִּ י ַוֵּיֶלְך ּדָּ ְתֶכם ַעד ֲאֶשר ֵאַדע ַמה ַּיֲעֶשה לִּ י אִּ מִּ י ְואִּ בִּ ב ֵיֵצא נָּא אָּ ֹּאֶמר ֶאל ֶמֶלְך מֹואָּ ַוּי

ים ה : ֱאֹלהִּ ד ַבְמצּודָּ וִּ ל ְיֵמי ֱהיֹות ּדָּ מֹו כָּ ב ַוֵּיְשבּו עִּ  ד(-, ג)שמואל א כב : ַוַּיְנֵחם ֶאת ְפֵני ֶמֶלְך מֹואָּ

דוד המרדף אחרי עזב את  שאולפשטו על הארץ, ו פלשתיםהלשאול ש והודיעמלאך בא  .ב

 .והלך להילחם בפלשתים

אּו ְשַמע שָּ עֹון ַוּיִּ ְדַבר מָּ ד ַוֵּיֶרד ַהֶסַלע ַוֵּיֶשב ְבמִּ וִּ דּו ְלדָּ יו ְלַבֵקש ַוַּיגִּ אּול ַוֲאנָּשָּ ד ַוֵּיֶלְך שָּ וִּ ְרּדֹּף ַאֲחֵרי דָּ ל ַוּיִּ

עֹון ְדַבר מָּ צַ  : מִּ אּול מִּ אּול ַוֵּיֶלְך שָּ ְפֵני שָּ ֶלֶכת מִּ ז לָּ ד ֶנְחפָּ וִּ י דָּ ֶזה ַוְיהִּ ר מִּ הָּ ַצד הָּ יו מִּ ד ַוֲאנָּשָּ וִּ ֶזה ְודָּ ר מִּ הָּ ד הָּ

ם ְפשָּ יו ְלתָּ ד ְוֶאל ֲאנָּשָּ וִּ ים ֶאל ּדָּ ְטרִּ יו עֹּ אּול ַוֲאנָּשָּ ְשטּו  : ְושָּ י פָּ ה ְוֵלכָּה כִּ ר ַמֲהרָּ אּול ֵלאמֹּ א ֶאל שָּ ְך בָּ ּוַמְלאָּ

ים עַ  ְשתִּ ֶרץְפלִּ אָּ קֹום ַההּוא  : ל הָּ ְראּו ַלמָּ ים ַעל ֵכן קָּ ְשתִּ ְקַראת ְפלִּ ד ַוֵּיֶלְך לִּ וִּ ְרדֹּף ַאֲחֵרי דָּ אּול מִּ ב שָּ ַוּיָּשָּ

י:  :ֶסַלע ַהַמְחְלקֹות דֹות ֵעין ֶגדִּ ְמצָּ ם ַוֵּיֶשב בִּ שָּ ד מִּ וִּ  (טכ-כה ,)שמואל א כג  ַוַּיַעל ּדָּ
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 נוספים שבהם חייהם של אנשים ניצלו כאשר התחבאו מפני רודפיהם.המקרא מספר על מקרים 

ּוֵָּתר: "ניצל ממוות, שכל אחיו נהרגו, מסויםאדם  .א א [...] ַוּיִּ י ֶנְחבָּ ן כִּ טֹּ  במי מדובר?". ַהקָּ

 במקרה אחר ניצל בנו של מלך יהודה, לאחר שכל אחיו נהרגו. היכן הוא הוחבא? .ב

 תשובות:

 באחד מבניו של גדעון / של יֻרבעל( :התשובה גם תתקבלמדובר ביותם. ) .א

ְשפַ  מֹו ַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם ְוֶאל כָּל מִּ ה ֶאל ֲאֵחי אִּ ַבַעל ְשֶכמָּ יֶמֶלְך ֶבן ְירֻׁ רַוֵּיֶלְך ֲאבִּ מֹו ֵלאמֹּ י אִּ ַּדְברּו :  ַחת ֵבית ֲאבִּ

ֶכם  ל בָּ ֶכם ַהְמשֹּ ְזֵני כָּל ַבֲעֵלי ְשֶכם ַמה טֹוב לָּ ד נָּא ְבאָּ יש ֶאחָּ ֶכם אִּ ל בָּ ם ְמשֹּ ַבַעל אִּ ל ְבֵני ְירֻׁ יש כֹּ ים אִּ ְבעִּ שִּ

י ַעְצֵמֶכם ּוְבַשְרֶכם י ּוְזַכְרֶתם כִּ נִּ ֵאֶלה  : אָּ ים הָּ רִּ ל ַבֲעֵלי ְשֶכם ֵאת כָּל ַהְּדבָּ ְזֵני כָּ יו ְבאָּ לָּ מֹו עָּ ַוְיַדְברּו ֲאֵחי אִּ

מְ  י אָּ יֶמֶלְך כִּ ם ַאֲחֵרי ֲאבִּ בָּ ינּו הּואַוֵּיט לִּ חִּ ֶהם  : רּו אָּ ר בָּ ְשכֹּ ית ַוּיִּ ֵבית ַבַעל ְברִּ ים ֶכֶסף מִּ ְבעִּ ְתנּו לֹו שִּ ַוּיִּ

ים ים ֵריקִּ יֶמֶלְך ֲאנָּשִּ יו ֲאבִּ ים ַוֵּיְלכּו ַאֲחרָּ ֲחזִּ ים  : ּופֹּ ְבעִּ ַבַעל שִּ יו ְבֵני ְירֻׁ ג ֶאת ֶאחָּ ה ַוַּיֲהרֹּ תָּ ְפרָּ יו עָּ בִּ ַוּיָּבֹּא ֵבית אָּ

יש ַעל ֶאֶבן  אאִּ י ֶנְחבָּ ן כִּ טֹּ ַבַעל ַהקָּ ם ֶבן ְירֻׁ ּוֵָּתר יֹותָּ ת ַוּיִּ  ה(-א ,)שופטים ט : ֶאחָּ

 (בחדר המיטות: גם התשובה תקבלת)הוא )יואש( הוחבא בבית ה'.  .ב

ם ַוְתַאבֵ  קָּ י ֵמת ְבנָּּה ַותָּ ה[ כִּ ֲאתָּ כָּהַוֲעַתְליָּה ֵאם ֲאַחְזיָּהּו וראתה ]רָּ ל ֶזַרע ַהַמְמלָּ ַקח ְיהֹוֶשַבע  : ד ֵאת כָּ ַותִּ

תֹוְך ְבֵני ַהֶמֶלְך הממותתים ]ַהמ תֹו מִּ ב אֹּ ְגנֹּ ש ֶבן ֲאַחְזיָּה ַותִּ ם ֲאחֹות ֲאַחְזיָּהּו ֶאת יֹואָּ ים[ ַבת ַהֶמֶלְך יֹורָּ תִּ ּומָּ

ת ֹּא הּומָּ ְפֵני ֲעַתְליָּהּו ְול תֹו מִּ רּו אֹּ טֹות ַוַּיְסתִּ ְקתֹו ַבֲחַדר ַהמִּ תֹו ְוֶאת ֵמינִּ ְתַחֵבא ֵשש   :אֹּ ּה ֵבית ה' מִּ תָּ י אִּ ַוְיהִּ

ֶרץ אָּ ֶלֶכת ַעל הָּ ים ַוֲעַתְליָּה מֹּ נִּ  ג(-א ,)מלכים ב יא : שָּ
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ֶמר הורה לחברו מסויםאדם  שָּ " להסתתר: "הִּ ֶקר ְויַָּשְבתָּ ַבֵסֶתר ְוַנְחֵבאתָּ  .נָּא ַבבֹּ

 מי סייע למסתתר?  .א

 מפני מי הוא נאלץ להסתתר? .ב

 תשובות:

 יהונתן )בנו של שאול( סייע לדוד להסתתר. .א
 מפני שאול. .ב

ד ד ְמאֹּ וִּ ֵפץ ְבדָּ אּול חָּ ן ֶבן שָּ יהֹונָּתָּ ד וִּ וִּ ית ֶאת ּדָּ מִּ יו ְלהָּ דָּ ל ֲעבָּ ן ְבנֹו ְוֶאל כָּ אּול ֶאל יֹונָּתָּ ן  : ַוְיַדֵבר שָּ ַוַּיֵגד ְיהֹונָּתָּ

יֶתָך י ַלֲהמִּ בִּ אּול אָּ ר ְמַבֵקש שָּ ד ֵלאמֹּ וִּ ֶקר ְויַָּשְבתָּ ַבֵסֶתר ְוַנְחֵבאתָּ  ְלדָּ ֶמר נָּא ַבבֹּ שָּ ה הִּ י ֵאֵצא  : ְוַעתָּ ַוֲאנִּ

י אִּ י ְורָּ בִּ י ֲאַדֵבר ְבָך ֶאל אָּ ם ַוֲאנִּ ה שָּ ֶדה ֲאֶשר ַאתָּ י ַבשָּ בִּ י ְלַיד אָּ ַמְדתִּ ְךְועָּ י לָּ ַגְדתִּ ה ְוהִּ י מָּ ן  : תִּ ַוְיַדֵבר ְיהֹונָּתָּ

ְך  א לָּ טָּ י לֹוא חָּ ד כִּ וִּ א ַהֶמֶלְך ְבַעְבּדֹו ְבדָּ יו ַאל ֶיֱחטָּ ֹּאֶמר ֵאלָּ יו ַוּי בִּ אּול אָּ ד טֹוב ֶאל שָּ וִּ יו טֹוב ְלָך ְבדָּ י ַמֲעשָּ ְוכִּ

ד י וַ  : ְמאֹּ ְשתִּ ה ְגד 'הַּיַעש ַוּיֶָּשם ֶאת ַנְפשֹו ְבַכפֹו ַוַּיְך ֶאת ַהְפלִּ ה ְתשּועָּ מָּ ח ְולָּ ְשמָּ יתָּ ַותִּ אִּ ֵאל רָּ ְשרָּ ל יִּ ה ְלכָּ ֹולָּ

נָּם ד חִּ וִּ ית ֶאת ּדָּ מִּ י ְלהָּ ם נָּקִּ א ְבדָּ ת : ֶתֱחטָּ ם יּומָּ אּול ַחי ה' אִּ ַבע שָּ שָּ ן ַוּיִּ אּול ְבקֹול ְיהֹונָּתָּ ְשַמע שָּ א  : ַוּיִּ ְקרָּ ַוּיִּ

י רִּ ל ַהְּדבָּ ן ֵאת כָּ ד ַוַּיֶגד לֹו ְיהֹונָּתָּ וִּ ן ְלדָּ נָּיו ְכֶאְתמֹול ְיהֹונָּתָּ י ְלפָּ אּול ַוְיהִּ ד ֶאל שָּ וִּ ן ֶאת ּדָּ ֵבא ְיהֹונָּתָּ ֵאֶלה ַוּיָּ ם הָּ

ְלשֹו  ז(-א ,)שמואל א יטם: שִּ
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 דתיים-החידון המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

 

 השלב השני

 

 משחק מחשב  

 

 אהבת הארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 שניות. 60בתוך שאלות. יש לענות על כל השאלות  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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 : מעיינות ומקורות מים1נושא 

 מספר
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

כָּה ֶאתמגיבורי דוד ש" 1  הִּ
י ְבתֹוְך  ֲארִּ ְביֹום  ַהבֹּארהָּ

ֶלג  ."ַהשָּ

בניהו )בן 
 יהוידע(

יָּהּו  ע ֶבן ֶבןּוְבנָּ יש ְיהֹויָּדָּ ל ַרב אִּ ים  ַחיִּ לִּ ְפעָּ
ֵאל מ כָּה ֵאת ְשֵני ֲארִּ ַקְבְצֵאל הּוא הִּ ב מִּ ֹואָּ

כָּה ֶאת י ְבתֹוְך  ְוהּוא יַָּרד ְוהִּ ֲארִּ הָּ
ֶלג ַהבֹּאר  כ( ,)שמואל ב כג :ְביֹום ַהשָּ

 היו מקום זהב 2
ר ֶבֱארֹּת"  ."ֶבֱארֹּת ֵחמָּ

ים ּדִּ  ֵעֶמק ַהשִּ
  יתקבל גם:)

 (ים המלח

ים ּדִּ נֻׁסּו בֶ  ֶבֱארֹּת ְוֵעֶמק ַהשִּ ר ַוּיָּ ֱארֹּת ֵחמָּ
ְפלּו ֶמֶלְך ה ַוּיִּ רָּ ים  ְסדֹּם ַוֲעמֹּ רִּ ְשאָּ ה ְוַהנִּ מָּ שָּ

ה נָּסּו  י( ,)בראשית יד :ֵהרָּ

זה הַעם הבמלחמה מול  3
 ַמְעְיֵני "ְוכָּלנצטוו ישראל 
מּו ְסתֹּ ם תִּ  ."ַמיִּ

ֹּאת ְבֵעיֵני ה' ְונַָּתן ֶאתְונָּקַ  מואב ב ְבֶיְדֶכם ל ז  :מֹואָּ
יֶתם כָּל כִּ ל ְוהִּ ר ְוכָּ ְבצָּ יר מִּ ְבחֹור ְוכָּל עִּ יר מִּ  עִּ

ילּו ְוכָּל ל  ַמְעְיֵני ֵעץ טֹוב ַתפִּ מּו ְוכֹּ ְסתֹּ ם תִּ ַמיִּ
ים נִּ ֲאבָּ בּו בָּ ה ַתְכאִּ ה ַהטֹובָּ מלכים ) :ַהֶחְלקָּ

 יט(-ב ג, יח

א  אדם זה 4 יצא אל "מֹוצָּ
ם"   .ַהַמיִּ

ֵנה נָּא  אלישע ע הִּ ישָּ יר ֶאל ֱאלִּ עִּ ֹּאְמרּו ַאְנֵשי הָּ ַוּי
ם  ֶאה ְוַהַמיִּ י רֹּ נִּ יר טֹוב ַכֲאֶשר ֲאדֹּ עִּ מֹוַשב הָּ

ֶלת ֶרץ ְמַשכָּ אָּ ים ְוהָּ עִּ י  : רָּ ֹּאֶמר ְקחּו לִּ ַוּי
ימ ה ְושִּ שָּ ית ֲחדָּ ם ֶמלַ ְצֹלחִּ יו:ּו שָּ ְקחּו ֵאלָּ  ח ַוּיִּ

ם ֶמַלח  ם ַוַּיְשֶלְך שָּ א ַהַמיִּ ַוֵּיֵצא ֶאל מֹוצָּ
ֹּא  ֵאֶלה ל ם הָּ י ַלַמיִּ אתִּ פִּ ַמר ה' רִּ ה אָּ ֹּאֶמר כֹּ ַוּי

ֶלת ֶות ּוְמַשכָּ ם עֹוד מָּ שָּ ְהֶיה מִּ פּו  : יִּ ַוֵּירָּ
ע ֲאֶשר  ישָּ ְדַבר ֱאלִּ ם ַעד ַהּיֹום ַהֶזה כִּ ַהַמיִּ

ֵבר  כב(-יט ,ב ב )מלכים :ּדִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 : הקרבת קרבנות בארץ2נושא 

מספר 
 השאלה

 פסוקה התשובה השאלה

ה  ַוְיַבְקעּו ֶאת" 1 לָּ ֲעגָּ ֲעֵצי הָּ
רֹות ֶהֱעלּו ְוֶאת ה ַהפָּ לָּ  עֹּ

לכבוד מה  -ה'" לַ 
 ?הועלתה העולה

יר   לכבוד ארון ה' ים ְקצִּ ְצרִּ ֵעֶמק  ּוֵבית ֶשֶמש קֹּ ים בָּ טִּ חִּ
ְשאּו ֶאת ְראּו ֶאת ַוּיִּ רֹון  ֵעיֵניֶהם ַוּיִּ אָּ הָּ

ְראֹות ְשְמחּו לִּ ה ֶאל :ַוּיִּ אָּ ה בָּ לָּ ֲעגָּ ְשֵדה  ְוהָּ
ַע ֵבית ם ֶאֶבן  ְיהֹושֻׁ ם ְושָּ ד שָּ י ַוַתֲעמֹּ ְמשִּ ַהשִּ

ה ַוְיַבְקעּו ֶאת ה ְוֶאת ְגדֹולָּ לָּ ֲעגָּ רֹות  ֲעֵצי הָּ ַהפָּ
ה לַ  לָּ  (יד-יג ,)שמואל א ו :ה'ֶהֱעלּו עֹּ

רבן וקהעלה שמואל  שם 2
ְבַעד "אל ה' וזעק 

ֵאל ְשרָּ  ."יִּ

ה ְצפָּ י מִּ ים כִּ ְשתִּ ְשְמעּו ְפלִּ ְתַקְבצּו ְבֵני ַוּיִּ ֵאל  הִּ ְשרָּ יִּ
ה ַוַּיֲעלּו ַסְרֵניהַ  תָּ ְצפָּ ים ֶאל מִּ ְשתִּ ֵאל  ְפלִּ ְשרָּ יִּ

ים ְשתִּ ְפֵני ְפלִּ ְראּו מִּ ֵאל ַוּיִּ ְשרָּ ְשְמעּו ְבֵני יִּ  :ַוּיִּ
ֹּאְמרּו ְבֵני ֵאל ֶאל ַוּי ְשרָּ ַתֲחֵרש  ְשמּוֵאל ַאל יִּ

ק ֶאל ְזעֹּ ֶמנּו מִּ ַּיד  מִּ ֵענּו מִּ שִּ ה' ֱאֹלֵהינּו ְויֹּ
ים ְשתִּ ד  : ְפלִּ ב ֶאחָּ לָּ ַקח ְשמּוֵאל ְטֵלה חָּ ַוּיִּ

ְזַעק  יל ַלה' ַוּיִּ לִּ ה כָּ ויעלה )ַוַּיֲעֵלהּו( עֹולָּ
ֵאל ְשמּוֵאל ֶאל ְשרָּ  :ַוַּיֲעֵנהּו ה' ה' ְבַעד יִּ

 ט(-ז ,)שמואל א ז

ַבח בקר וצאן מלך ש 3 זָּ
צֹותב" ְרַית חֻׁ  ."קִּ

 בלק 
 לא יתקבל:)

 בלעם(

ם ם עִּ ְלעָּ צֹות ַוֵּיֶלְך בִּ ְרַית חֻׁ אּו קִּ ק ַוּיָּבֹּ לָּ  :בָּ
ם  ְלעָּ ֹּאן ַוְיַשַלח ְלבִּ ר וָּצ קָּ ק בָּ לָּ ְזַבח בָּ ַוּיִּ

תֹו ים ֲאֶשר אִּ רִּ ֶקר : ְוַלשָּ י ַבבֹּ ק  ַוְיהִּ לָּ ַקח בָּ ַוּיִּ
ם ֶאת ְלעָּ ם  בִּ שָּ ַעל ַוַּיְרא מִּ מֹות בָּ ַוַּיֲעֵלהּו בָּ

ם עָּ  מא(-לט ,)במדבר כב : ְקֵצה הָּ

 ֶאת"מלך שציווה להקטיר  4
ַלת ֶקר עֹּ ְנַחת ְוֶאת ַהבֹּ  מִּ

ֶעֶרב  ".הָּ

ז ַהֶמֶלְך[ ַוְיַצֶּוה] ויצוהו אחז חָּ ּיָּה ֶאת אָּ ֵהן אּורִּ  ַהכֹּ
ר ְזֵבחַ  ַעל ֵלאמֹּ דֹול ַהמִּ ַלת ֶאת ַהְקֵטר ַהגָּ  עֹּ
ֶקר ְנַחת ְוֶאת ַהבֹּ ֶעֶרב מִּ ַלת ְוֶאת הָּ  ַהֶמֶלְך עֹּ

תֹו ְוֶאת ְנחָּ ַלת ְוֵאת מִּ ֶרץ ַעם כָּל עֹּ אָּ  הָּ
ם תָּ ְנחָּ ְסֵכיֶהם ּומִּ ל ְונִּ ה ַּדם ְוכָּ לָּ  ַּדם ְוכָּל עֹּ

יו ֶזַבח לָּ ְזרֹּק עָּ ְזַבח תִּ ֶשת ּומִּ ְהֶיה ַהְנחֹּ י יִּ  לִּ
 (טו, טז ב מלכים) :ְלַבֵקר
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 : מלחמות וכיבושים בארץ3נושא 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

ף שרמלך שלכד את גזר,  1
ונתן אותה באש  אותה
 לבתו.

ה ֶמֶלְך פרעה  ד ֶאת ַפְרעֹּ ְלכֹּ ה ַוּיִּ לָּ ם עָּ ְצַריִּ  מִּ
ֵאש ְוֶאת ֶגֶזר ּה בָּ ְשְרפָּ י  ַוּיִּ ַהּיֵשב ַהְכַנֲענִּ

תֹו ֵאֶשת  ים ְלבִּ לֻׁחִּ ְתנָּּה שִּ ג ַוּיִּ רָּ יר הָּ עִּ בָּ
ה  טז( ,)מלכים א ט :ְשֹלמֹּ

כה יהאשר  ,מגיבורי דוד 2
י ה  בפלישתים "ַעד כִּ יְָּגעָּ
ְדַבק יָּדֹו ֶאל  ."ַהֶחֶרב יָּדֹו ַותִּ

זָּר ֶבן דדי  ֶאְלעָּ
י-)ּדֹּדֹו( ֶבן חִּ  ֲאחֹּ

יתקבל גם: )
 (אלעזר

ו  זָּר ֶבןְוַאֲחרָּ דֹו( ֶבן ֶאְלעָּ י  דדי )ּדֹּ חִּ ֲאחֹּ
ְש  םבִּ ים( עִּ רִּ בֹּ ה גברים )ַהגִּ ד  ֹלשָּ וִּ ּדָּ

ְשתִּ  ם ַבְפלִּ ְרפָּ ְלחָּ  ים ֶנֶאְספּוְבחָּ ם ַלמִּ ה שָּ מָּ
ֵאל ְשרָּ יש יִּ ם ַוַּיְך  : ַוַּיֲעלּו אִּ הּוא קָּ
י ים ַעד כִּ ְשתִּ ְדַבק יָּדֹו ֶאל ַבְפלִּ ה יָּדֹו ַותִּ  יְָּגעָּ

ה ַבּיֹום ַההּוא ַהֶחרֶ  ה ְגדֹולָּ ב ַוַּיַעש ה' ְתשּועָּ
יו ַאְך בּו ַאֲחרָּ ם יָּשֻׁ עָּ )שמואל ב  :ְלַפֵשט ְוהָּ

 י(-ט ,כג

שהשיב  ישראלמלך  3
 לישראל את הערים

 .נכבשו בתקופת אביוש

  /יהואשיואש
 :גם יתקבל)

; ירבעם אחאב
 (בן יהואש

ש ֶבן ב ְיהֹואָּ ז  ַוּיָּשָּ חָּ ַקח ֶאתְיהֹואָּ ים  ַוּיִּ רִּ ֶהעָּ
ַּיד ֶבן ַּיד  ֲהַדד ֶבן מִּ ַקח מִּ ֵאל ֲאֶשר לָּ ֲחזָּ

ה מָּ ְלחָּ יו ַבמִּ בִּ ז אָּ חָּ כָּהּו  ְיהֹואָּ ים הִּ מִּ ֹלש ְפעָּ שָּ
ש  ֵאל ַוּיֶָּשב ֶאתיֹואָּ ְשרָּ ֵרי יִּ  ,)מלכים ב יג :עָּ

 כה(

ֶאת ַהסּוס " מלך שהיכה 4
ם  כָּה ַבֲארָּ ֶכב ְוהִּ רָּ ְוֶאת הָּ

הַמכָּה   ".ְגדֹולָּ

ֵאל ַוַּיְך ֶאת ַהסּוס ְוֶאת  אחאב ְשרָּ ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך יִּ
ה ם ַמכָּה ְגדֹולָּ כָּה ַבֲארָּ ֶכב ְוהִּ רָּ )מלכים א  :הָּ

 כא( ,כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 : מדבריות בארץ4נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

מי המלך שהתמהמה  1
בערבות המדבר כדי 

 לשמוע חדשות מהעיר?

ה  דוד ֵהן ֲהרֹוֶאה ַאתָּ דֹוק ַהכֹּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל צָּ ַוּי
ן  יהֹונָּתָּ ְנָך וִּ יַמַעץ בִּ לֹום ַוֲאחִּ יר ְבשָּ עִּ ה הָּ בָּ שֻׁ

ְתֶכם ר ְשֵני ְבֵניֶכם אִּ י  :ֶבן ֶאְביָּתָּ כִּ נֹּ ְראּו אָּ
ְתַמְהֵמּהַ  ר ַעד ] בעברות מִּ ְדבָּ ְבַעְרבֹות[ ַהמִּ

י יד לִּ ֶכם ְלַהגִּ מָּ ר ֵמעִּ בָּ  ,)שמואל ב טו :בֹוא דָּ
 כח(-כז

ֵלְך שּוב " :נצטווהנביא ש 2
ֶשק ְלַדְרְכָך ה ַדמָּ ְדַברָּ  ."מִּ

ה  אליהו ְדַברָּ יו ֵלְך שּוב ְלַדְרְכָך מִּ ֹּאֶמר ה' ֵאלָּ ַוּי
ֵאל ְלֶמֶלְך ַעל  ַשְחתָּ ֶאת ֲחזָּ אתָּ ּומָּ ֶשק ּובָּ ַדמָּ

ם ְמַשח ְלֶמֶלְך   :ֲארָּ י תִּ ְמשִּ ְוֵאת ֵיהּוא ֶבן נִּ
ֵבל  ט ֵמאָּ פָּ ע ֶבן שָּ ישָּ ֵאל ְוֶאת ֱאלִּ ְשרָּ ַעל יִּ

יא ַתְחֶתיָך ְמַשח ְלנָּבִּ ה תִּ )מלכים א  :ְמחֹולָּ
 טז(-טו ,יט

ֵאל "וַ  3 ְשרָּ יש יִּ ְפֵני אִּ ְפנּו לִּ ּיִּ
ר ֶאל ְדבָּ  ֶּדֶרְך ַהמִּ

ְתהּו יקָּ ְדבִּ ה הִּ מָּ ְלחָּ  -" ְוַהמִּ
הפסיד במלחמה  מי
 ?אתזה

ְש  בני בנימין יש יִּ י ְואִּ ן כִּ ְניָּמִּ יש בִּ ֵהל אִּ בָּ ַפְך ַוּיִּ ֵאל הָּ רָּ
ה עָּ רָּ יו הָּ לָּ ה עָּ ְגעָּ י נָּ ה כִּ אָּ יש  : רָּ ְפֵני אִּ ְפנּו לִּ ַוּיִּ

ה  מָּ ְלחָּ ר ְוַהמִּ ְדבָּ ֵאל ֶאל ֶּדֶרְך ַהמִּ ְשרָּ יִּ
ים  יתִּ ים ַמְשחִּ רִּ ְתהּו ַוֲאֶשר ֵמֶהעָּ יקָּ ְדבִּ הִּ

 מב(-מא ,)שופטים כ :אֹותֹו ְבתֹוכֹו

זה הלך דוד הלמדבר  4
 לאחר מות שמואל 

  

ל מדבר פארן ְבצּו כָּ קָּ ת ְשמּוֵאל ַוּיִּ ְסְפדּו ַוּיָּמָּ ֵאל ַוּיִּ ְשרָּ לֹו  יִּ
ד ַוֵּיֶרד ֶאל וִּ ם ּדָּ קָּ ה ַוּיָּ מָּ רָּ הּו ְבֵביתֹו בָּ ְקְברֻׁ  ַוּיִּ

ְדַבר ן מִּ ארָּ  א( ,)שמואל א כה :פָּ
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 : בניין הארץ5נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

עיר נבנתה בארץ  1
החיתים על שם עיר 

 מהשנחרבה בארץ כנען. 
 ?העיר שם

 , בית אל לוז
התשובות  )שתי

 יתקבלו כנכונות(

יר  עִּ ירּו ֵבית יֹוֵסף ְבֵבית ֵאל ְוֵשם הָּ ַוּיָּתִּ
ים לּוז נִּ ן  : ְלפָּ יש יֹוֵצא מִּ ים אִּ ְמרִּ ְראּו ַהשֹּ ַוּיִּ

ֹּאְמרּו לֹו  יר ַוּי עִּ יר הָּ עִּ ַהְרֵאנּו נָּא ֶאת ְמבֹוא הָּ
ֶסד ְמָך חָּ ינּו עִּ שִּ יר  : ְועָּ עִּ ַוַּיְרֵאם ֶאת ְמבֹוא הָּ

יש ְוֶאת  אִּ ֶרב ְוֶאת הָּ י חָּ יר ְלפִּ עִּ ַוַּיכּו ֶאת הָּ
ֵלחּו ְשַפְחתֹו שִּ ל מִּ יש ֶאֶרץ  : כָּ אִּ ַוֵּיֶלְך הָּ

ּה לּוז הּוא  א ְשמָּ ְקרָּ יר ַוּיִּ ֶבן עִּ ים ַוּיִּ תִּ ַהחִּ
 כו(-כג ,)שופטים א :ּה ַעד ַהּיֹום ַהֶזהְשמָּ 

ֶבןוַ  ירבעם .בנה את שכם ואת פנואל 2 ם ֶאת ּיִּ ְבעָּ ם ַוֵּיֶשב  יָּרָּ ְשֶכם ְבַהר ֶאְפַריִּ
ֶבן ם ַוּיִּ שָּ ּה ַוֵּיֵצא מִּ )מלכים א  :ְפנּוֵאל ֶאת בָּ

 כה( ,יב

בנה את שער בית ה'  3
 .העליון

ם ְלֶפַקח  יותם ְשַנת ְשַתיִּ ֶבן ְרַמְליָּהּו ֶמֶלְך בִּ
ה ּיָּהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ זִּ ם ֶבן עֻׁ ַלְך יֹותָּ ֵאל מָּ ְשרָּ  :יִּ

ם  :[...] עָּ רּו עֹוד הָּ ֹּא סָּ מֹות ל ַרק ַהבָּ
נָּה ֶאת  מֹות הּוא בָּ ים ַבבָּ ים ּוְמַקְטרִּ ְמַזְבחִּ

ֶעְליֹון ה'ַשַער ֵבית  -לב ,)מלכים ב טו :הָּ
 לה(

מי שלח ירמיהו את  יביד 4
הנבואה הקוראת לגולים 

בבבל לבנות בתים 
 ולהתיישב שם?

 שפן בן אלעשה
 בן וגמריה
  חלקיה

 אחד שם גם)
יתקבל כתשובה 

  (מלאה

ְבֵרי ְוֵאֶלה ַלח ֲאֶשר ַהֵסֶפר ּדִּ ְרְמיָּה שָּ  יִּ
יא ִּם ַהנָּבִּ לָּ ירּושָּ ְקֵני ֶיֶתר ֶאל מִּ ה זִּ  ְוֶאל ַהגֹולָּ

ים ֲהנִּ ים ְוֶאל ַהכֹּ יאִּ ל ְוֶאל ַהְנבִּ ם כָּ עָּ  ֲאֶשר הָּ
ה ִּם ְנבּוַכְדֶנאַצר ֶהְגלָּ ַל ירּושָּ ה מִּ ֶבלָּ  [:...: ]בָּ

ה ְבַיד שָּ ן ֶבן ֶאְלעָּ פָּ ּיָּה ֶבן ּוְגַמְריָּה שָּ ְלקִּ  חִּ
ר [...] ה  :ֵלאמֹּ ַמר כֹּ אֹות ה' אָּ  ֱאֹלֵהי ְצבָּ

ֵאל ְשרָּ ל יִּ ה ְלכָּ י ֲאֶשר ַהגֹולָּ ְגֵליתִּ ִּם הִּ ַל ירּושָּ  מִּ
ה ֶבלָּ ים ְבנּו  :בָּ תִּ ְטעּו ְוֵשבּו בָּ ְכלּו ַגנֹות ְונִּ  ְואִּ

ְריָּן ֶאת  ה(-א ,)ירמיהו כט :פִּ
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 : מקומות בארץ6נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

 גבעה עירו של שאול המלך. 1
)יתקבל גם: 
 גבעת שאול(

ה ְשמּוֵאל ַוֵּיֶלְך תָּ מָּ רָּ אּול הָּ ה ְושָּ לָּ  ֶאל ֵביתֹו עָּ
ְבַעת אּול: גִּ  (לד טו,)שמואל א  שָּ

העבירו עיר הזאת ל 2
הפלישתים את ארון 

האלוהים, לאחר 
 .המלחמה באבן העזר

הּו  אשדוד אֻׁ ים ַוְיבִּ ֱאֹלהִּ ְקחּו ֵאת ֲארֹון הָּ ים לָּ ְשתִּ ּוְפלִּ
ה ֵעֶזר ַאְשּדֹודָּ  (, א)שמואל א ה :ֵמֶאֶבן הָּ

3 

 

ר ְבַהר מי תקע " ַבשֹופָּ
ם יִּ  "?ֶאְפרָּ

ַבר   אהוד ם ְוהּוא עָּ ְתַמְהְמהָּ ְמַלט ַעד הִּ ְוֵאהּוד נִּ
ה תָּ ירָּ ֵלט ַהְשעִּ מָּ ים ַוּיִּ ילִּ י  :ֶאת ַהְפסִּ ַוְיהִּ

ם ַוֵּיְרדּו  יִּ ר ְבַהר ֶאְפרָּ ְתַקע ַבשֹופָּ ְבבֹואֹו ַוּיִּ
ְפֵניֶהם ר ְוהּוא לִּ הָּ ן הָּ ֵאל מִּ ְשרָּ מֹו ְבֵני יִּ  :עִּ

 כז(-כו ,)שופטים ג

ְראּו ַאְנֵשי 4 ֵאל ֲאֶשר "ַוּיִּ ְשרָּ  יִּ
ֵעֶמק ַוֲאֶשר ְבֵעֶבר  ְבֵעֶבר הָּ

 מה הם ראו? -" ַהַּיְרֵּדן

את מפלת 
את  ,ישראל

 מות שאול ובניו
)כל תשובה 

ברוח זו תתקבל 
 כנכונה(

ֵעֶמק  ֵאל ֲאֶשר ְבֵעֶבר הָּ ְשרָּ ְראּו ַאְנֵשי יִּ ַוּיִּ
י נָּ  ֵאל ַוֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן כִּ ְשרָּ סּו ַאְנֵשי יִּ

ים  רִּ יו ַוַּיַעְזבּו ֶאת ֶהעָּ נָּ אּול ּובָּ י ֵמתּו שָּ ְוכִּ
ֶהן ים ַוֵּיְשבּו בָּ ְשתִּ אּו ְפלִּ נֻׁסּו ַוּיָּבֹּ )שמואל  :ַוּיָּ

 ז( ,א לא
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 : צמחי הארץ7נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

ֶתם " נביא שישב 1 ַתַחת רֹּ
ד  ."ֶאחָּ

ר הּוא אליהו ְדבָּ ַלְך ַבמִּ ֹּא ַוֵּיֶשב  הָּ ֶּדֶרְך יֹום ַוּיָּב
ְשַאל ֶאת ד ַוּיִּ ֶתם ֶאחָּ מּות  ַתַחת רֹּ ַנְפשֹו לָּ

ה  ֹּאֶמר ַרב ַעתָּ י ה'וּי י כִּ ֹּא ַקח ַנְפשִּ טֹוב  ל
י תָּ י ֵמֲאבֹּ כִּ נֹּ  ד( ,)מלכים א יט :אָּ

ֶאֶשל ַתַחת"שב יָּ  2  הָּ
ה מָּ רָּ  ."בָּ

ְשַמע  שאול ים ֲאֶשר ַוּיִּ ד ַוֲאנָּשִּ וִּ י נֹוַדע ּדָּ אּול כִּ שָּ
ה ַתַחת ְבעָּ אּול יֹוֵשב ַבגִּ תֹו ְושָּ ֶאֶשל אִּ  הָּ

יתֹו ְביָּדֹו ְוכָּלבָּ  ה ַוֲחנִּ מָּ יו רָּ לָּ ים עָּ בִּ צָּ יו נִּ דָּ : ֲעבָּ
 )שמואל א כב, ו(

זה ישב איש העץ התחת  3
האלוהים אשר בא 

 .מיהודה

ה ישוַ  ֵאלָּ אֱ  ֵּיֶלְך ַאֲחֵרי אִּ ֵאהּו יֵשב הָּ ְמצָּ ים ַוּיִּ ֹלהִּ
ה ַתַחת ֵאלָּ יש הָּ ה אִּ יו ַהַאתָּ ֹּאֶמר ֵאלָּ  ַוּי

ים ֲאֶשר ֱאֹלהִּ י הָּ נִּ ֹּאֶמר אָּ ה ַוּי יהּודָּ אתָּ מִּ  :בָּ
 יד( ,)מלכים א יג

ַבַעל"מה הביא האיש  4  מִּ
ה שָּ לִּ  "? שָּ

לחם ביכורים, 
לחם שעורים 

 וכרמל בצקלונו
 
 תשובה גם)

 תיחשב חלקית
 (מלאה כתשובה

יש א ְואִּ ַבַעל בָּ ה מִּ שָּ לִּ ֵבא שָּ יש ַוּיָּ  ְלאִּ
ים ֱאֹלהִּ ים ֶלֶחם הָּ כּורִּ ים בִּ  ֶלֶחם ֶעְשרִּ
ים רִּ ְקֹלנֹו ְוַכְרֶמל ְשעֹּ ֹּאֶמר ְבצִּ ם ֵתן ַוּי עָּ  לָּ
ֹּאֵכלּו  (מב ,ד ב מלכים) :ְוי
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 : גמילות חסדים בארץ8נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

על ידי דוד  התבקש  1
מָּ "המלך:  ה ֵתֵלְך ַגם לָּ

נּו תָּ ה אִּ שּוב ]...[  ַאתָּ
ְך  מָּ ֵשב ֶאת ַאֶחיָך עִּ ְוהָּ

 .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת"

י תִּ ַתי ַהגִּ ה ֵתֵלְך ַגם  אִּ מָּ י לָּ תִּ ַתי ַהגִּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל אִּ ַוּי
י  י נְָּכרִּ ם ַהֶמֶלְך כִּ נּו שּוב ְוֵשב עִּ תָּ ה אִּ ַאתָּ

ה ְמקֹוֶמָך ַאתָּ ה לִּ ֶלה ַאתָּ ְתמֹול בֹוֶאָך  :ְוַגם גֹּ
י ] אנועך ְוַהּיֹום ֶלֶכת ַוֲאנִּ נּו לָּ מָּ יֲעָך[ עִּ ֲאנִּ

ֵשב ֶאת  י הֹוֵלְך שּוב ְוהָּ הֹוֵלְך ַעל ֲאֶשר ֲאנִּ
ְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת מָּ -יט ,)שמואל ב טו :ַאֶחיָך עִּ

 כ(

מלך זר שנאמר לו שמלכי  2
ַמְלֵכי ֶחֶסד "בית ישראל 

 ."ֵהם

בן הדד )מלך 
  ארם(

ל  פֹּ יר ַותִּ עִּ ה ֶאל הָּ ים ֲאֵפקָּ רִּ נֻׁסּו ַהנֹותָּ ַוּיָּ
יש  ה ֶאֶלף אִּ ְבעָּ ים ְושִּ ה ַעל ֶעְשרִּ ַהחֹומָּ

יר ֶחֶדר  עִּ ֹּא ֶאל הָּ ים ּוֶבן ֲהַדד נָּס ַוּיָּב רִּ ַהנֹותָּ
ֶדר ֵנה נָּא  : ְבחָּ יו הִּ דָּ יו ֲעבָּ ֹּאְמרּו ֵאלָּ ַוּי

י ַמְלֵכי  ַמְענּו כִּ י ַמְלֵכי ֶחֶסד שָּ ֵאל כִּ ְשרָּ ֵבית יִּ
ים  לִּ ְתֵנינּו ַוֲחבָּ ים ְבמָּ ה נָּא ַשקִּ ימָּ ֵהם נָּשִּ

ֵאל אּוַלי ְיַחֶּיה  ְשרָּ ְברֹּאֵשנּו ְוֵנֵצא ֶאל ֶמֶלְך יִּ
 לא(-ל ,)מלכים א כ :ֶאת ַנְפֶשָך

ים" :נאמר למי 3 כִּ  ַאֶתם ְברֻׁ
יֶתם ֲאֶשר' ַלה  ַהֶחֶסד ֲעשִּ

םַהֶזה   ? "ֵניֶכםֲאדֹּ  עִּ

לאנשי יֵביש 
 גלעד

ד  וִּ ם ֶאת ּדָּ ְמְשחּו שָּ ה ַוּיִּ אּו ַאְנֵשי ְיהּודָּ ַוּיָּבֹּ
ר  ד ֵלאמֹּ וִּ דּו ְלדָּ ה ַוַּיגִּ ְלֶמֶלְך ַעל ֵבית ְיהּודָּ

לְ  אּולַאְנֵשי יֵָּביש גִּ ְברּו ֶאת שָּ ד ֲאֶשר קָּ  :עָּ
ד  ְלעָּ ים ֶאל ַאְנֵשי יֵָּביש גִּ כִּ ד ַמְלאָּ וִּ ְשַלח ּדָּ ַוּיִּ

ים ַאֶתם ַלה' ֲאֶשר  כִּ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ְברֻׁ ַוּי
ֵניֶכם  ם ֲאדֹּ יֶתם ַהֶחֶסד ַהֶזה עִּ אּול ֲעשִּ ם שָּ עִּ

תֹו ְקְברּו אֹּ  ה(-ד ,)שמואל ב ב :ַותִּ

למלך עזרה פנה בבקשת  4
ְנָך ואמר "זר  ַעְבְּדָך ּובִּ

י" נִּ  .אָּ

ְגַלת ְפֶלֶסר ֶמֶלְך  אחז ים ֶאל תִּ כִּ ז ַמְלאָּ חָּ ְשַלח אָּ ַוּיִּ
י  ֵענִּ י ֲעֵלה ְוהֹושִּ נִּ ְנָך אָּ ר ַעְבְּדָך ּובִּ ַאשּור ֵלאמֹּ
ים  ֵאל ַהקֹומִּ ְשרָּ ַכף ֶמֶלְך יִּ ם ּומִּ ַכף ֶמֶלְך ֲארָּ מִּ

י לָּ  ז( ,)מלכים ב טז :עָּ
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 : מסעות ונדודים בארץ9נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

1 

 

בחיפושם אחר מזון 
ר ֶאתחילקו " ֶרץ ַלֲעבָּ אָּ  הָּ

ּה  מיהם האנשים? - "בָּ

בדיהו   אחאב ועֹּ
 אחד שם)גם 

 כתשובה יתקבל
 (מלאה

ֹּאֶמר ב ַוּי ַבְדיָּהּו ֶאל ַאְחאָּ ֶרץ ֵלְך עֹּ אָּ ל ֶאל בָּ  כָּ
ם ַמְעְיֵני ל ְוֶאל ַהַמיִּ ים כָּ לִּ א אּוַלי ַהְנחָּ ְמצָּ  נִּ
יר צִּ ית ְולֹוא וֶָּפֶרד סּוס ּוְנַחֶּיה חָּ  ַנְכרִּ

ה ֶהם ֶאת ַוְיַחְלקּו : ֵמַהְבֵהמָּ ר לָּ ֶרץ ַלֲעבָּ אָּ  הָּ
ד ְלַבּדֹו ַלְך ְבֶדֶרְך ֶאחָּ ב הָּ ּה ַאְחאָּ ַבְדיָּהּו  בָּ ְועֹּ

ַלְך ְבֶדֶרְך ד ְלַבּדֹו הָּ  (ו-ה ,)מלכים א יח :ֶאחָּ

שיחרר אדם מאזיקים  2
ל]...[ : "ואמר ֶרץ כָּ אָּ  הָּ

ֶניָך ֶאל ר  טֹוב ְוֶאל ְלפָּ ַהּיָּשָּ
ה ֵלְך מָּ ֶלֶכת שָּ  ."ְבֵעיֶניָך לָּ

נבוזראדן 
  יתקבל גם:)

 (רב טבחים

ְרְמיָּהּו ֵמֵאת  יָּה ֶאל יִּ ר ֲאֶשר הָּ בָּ ַאַחר  ה'ַהּדָּ
ה  מָּ רָּ ן הָּ ים מִּ חִּ ן ַרב ַטבָּ תֹו ְנבּוַזְרֲאדָּ ַשַלח אֹּ
ים ְבתֹוְך כָּל  קִּ אזִּ סּור בָּ תֹו ְוהּוא אָּ ְבַקְחתֹו אֹּ

 ִּ ַל לּות ְירּושָּ הגָּ ֶבלָּ ים בָּ ְגלִּ ה ַהמֻׁ יהּודָּ  :ם וִּ
יו  ֹּאֶמר ֵאלָּ ְרְמיָּהּו ַוּי ים ְליִּ חִּ ַקח ַרב ַטבָּ  [:...]ַוּיִּ

תַ  ֵנה פִּ ה הִּ ים ְוַעתָּ קִּ אזִּ ן הָּ יָך ַהּיֹום מִּ ְחתִּ
י  תִּ בֹוא אִּ ם טֹוב ְבֵעיֶניָך לָּ ֲאֶשר ַעל יֶָּדָך אִּ
ם ַרע  ֶליָך ְואִּ י עָּ ים ֶאת ֵעינִּ שִּ ֶבל בֹּא ְואָּ בָּ

ל ְרֵאה כָּל  ֶבל ֲחדָּ י בָּ תִּ בֹוא אִּ ְבֵעיֶניָך לָּ
ר ְבֵעיֶניָך  ֶניָך ֶאל טֹוב ְוֶאל ַהּיָּשָּ ֶרץ ְלפָּ אָּ הָּ

ה  מָּ ֶלֶכת שָּ  ד(-א ,)ירמיהו מ :ֵלְךלָּ

3 

 

טּו" נאמר עליהם ל ַוּיָּשֻׁ  ְבכָּ
ֶרץ אָּ אּו הָּ  [...] ַוּיָּבֹּ
 ִּ לָּ   "םְירּושָּ

 החיל ושרי יואב
 גם יתקבלו)

 יואב :התשובות

 יואב ,ואנשיו
 (דוד ועבדי

ב ֶאל ַהֶמֶלְך ְּדַבר ַוֶּיֱחַזק ֵרי ְוַעל יֹואָּ ל שָּ יִּ  ֶהחָּ
ב ַוֵּיֵצא ֵרי יֹואָּ ל ְושָּ ְפֵני ַהַחיִּ ד ַהֶמֶלְך לִּ ְפקֹּ  לִּ
ם ֶאת עָּ ֵאל ֶאת הָּ ְשרָּ  ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַוַּיַעְברּו : יִּ

ין ַבֲערֹוֵער ַוַּיֲחנּו יר ְימִּ עִּ  ַהַנַחל ְבתֹוְך ֲאֶשר הָּ
ד אּו  :ַיְעֵזר ְוֶאל ַהגָּ ה ַוּיָּבֹּ דָּ ְלעָּ  ֶאֶרץ ְוֶאל ַהגִּ

ים י ַתְחתִּ ְדשִּ אּו חָּ נָּה ַוּיָּבֹּ יב ַּיַען ּדָּ בִּ  ֶאל ְוסָּ
ידֹון אּו : צִּ ְבַצר ַוּיָּבֹּ ֵרי ְוכָּל צֹּר מִּ י עָּ ּוִּ  ַהחִּ

י ה ֶנֶגב ֶאל ַוֵּיְצאּו ְוַהְכַנֲענִּ ַבע ְבֵאר ְיהּודָּ  :שָּ
טּו ל ַוּיָּשֻׁ ֶרץ ְבכָּ אָּ אּו הָּ ְקֵצה ַוּיָּבֹּ ה מִּ ְשעָּ  תִּ

ים שִּ ים ֳחדָּ ִּ  יֹום ְוֶעְשרִּ לָּ  ב שמואל) :םְירּושָּ
 (ח-ד ,כד

 נאמר האלה האנשיםעל  4
ְתַהְלכּו ַבֲאֶשר  "ַוּיִּ

כּו ְתַהלָּ  ."יִּ

יש ַוֵּיְצאּו  דוד ואנשיו יו ְכֵשש ֵמאֹות אִּ ד ַוֲאנָּשָּ וִּ ם ּדָּ קָּ ַוּיָּ
אּול  כּו ּוְלשָּ ְתַהלָּ ְתַהְלכּו ַבֲאֶשר יִּ ה ַוּיִּ לָּ ְקעִּ מִּ
ֵצאת ה ַוֶּיְחַּדל לָּ ילָּ ְקעִּ ד מִּ וִּ ְמַלט ּדָּ י נִּ ַגד כִּ  :הֻׁ

 (יג ,כג א שמואל)
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 : עבודה חקלאית10נושא 

מספר 
 שאלהה

 פסוקה תשובהה שאלהה

ַבְדתָּ לֹו ֶאת :נצטווה 1  "ְועָּ
ֶניָך  ה ּובָּ ה ַאתָּ מָּ ֲאדָּ הָּ

ֶדיָך יָּה ְלֶבן  ]...[ ַוֲעבָּ ְוהָּ
ֶניָך ֶלֶחם  ."ֲאדֹּ

ֹּאֶמר  ציבא אּול ַוּי א ַנַער שָּ יבָּ א ַהֶמֶלְך ֶאל צִּ ְקרָּ ַוּיִּ
ל ֲאֶשר  יו כֹּ ל בֵ ֵאלָּ אּול ּוְלכָּ יָּה ְלשָּ י הָּ יתֹו נַָּתתִּ

ֶניָך ה  : ְלֶבן ֲאדֹּ ה ַאתָּ מָּ ֲאדָּ ַבְדתָּ לֹו ֶאת הָּ ְועָּ
ֶניָך  יָּה ְלֶבן ֲאדֹּ ֶדיָך ְוֵהֵבאתָּ ְוהָּ ֶניָך ַוֲעבָּ ּובָּ
ֹּאַכל  ֶניָך י ֶשת ֶבן ֲאדֹּ יבֹּ לֹו ּוְמפִּ ֶלֶחם ַוֲאכָּ
ה  שָּ א ֲחמִּ יבָּ י ּוְלצִּ נִּ ְלחָּ יד ֶלֶחם ַעל שֻׁ מִּ תָּ

ים דִּ ים ֲעבָּ ים ְוֶעְשרִּ נִּ ר בָּ שָּ  ,)שמואל ב ט :עָּ
 י(-ט

יש יש זה תואר כא 2 "אִּ
ה" מָּ ֲאדָּ   .הָּ

 חנֹּ 
 לא יתקבל:)

 קין(

ֶרם ַטע כָּ ה ַוּיִּ מָּ ֲאדָּ יש הָּ ַח אִּ ֶחל נֹּ  :ַוּיָּ
 כ( ,)בראשית ט

 להרוג לא החליט מי 3
 להם שהיו משום אנשים

ֶדה" ים ַבשָּ נִּ  "?ַמְטמֹּ

ישמעאל בן 
 נתניה

ֹּאְמרּו ֶאל  ם ַוּי ְמְצאּו בָּ ים נִּ ה ֲאנָּשִּ רָּ ַוֲעשָּ
ים  נִּ נּו ַמְטמֹּ י ֶיש לָּ ֵתנּו כִּ ֵעאל ַאל ְתמִּ ְשמָּ יִּ

ש ַוֶּיְחַּדל  ים ְוֶשֶמן ּוְדבָּ רִּ ים ּוְשעֹּ טִּ ֶדה חִּ ַבשָּ
ם ְבתֹוְך ֲאֵחיֶהם יתָּ ֹּא ֱהמִּ  ,)ירמיהו מא :ְול

 ח(

 ֶלֶחם ֶאֶרץ: "על דיבר מי 4
ים מִּ ר ֵזית ֶאֶרץ ּוְכרָּ ְצהָּ  יִּ

 "?ּוְדַבש

א ְבקֹול רבשקה ְקרָּ ֵקה ַוּיִּ ד ַרְבשָּ ית -ַוַּיֲעמֹּ דֹול ְיהּודִּ גָּ
ְמעּו ְּדַבר ֹּאֶמר שִּ דֹול -ַוְיַדֵבר ַוּי ַהֶמֶלְך ַהגָּ

ּיָּהּו   ]...[: ַאשּורֶמֶלְך  ְזקִּ ְשְמעּו ֶאל חִּ ַאל תִּ

כָּה  י ְברָּ תִּ ַמר ֶמֶלְך ַאשּור ֲעשּו אִּ ה אָּ י כֹּ כִּ
יש גַ  ְכלּו אִּ יש ְתֵאנָּתֹו ּוְצאּו ֵאַלי ְואִּ ְפנֹו ְואִּ

יש ֵמי בֹורֹו י : ּוְשתּו אִּ ַקְחתִּ י ְולָּ אִּ ַעד בֹּ
ירֹוש  ן ְותִּ גָּ ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ּדָּ

ר ּוְדַבש  ְצהָּ ים ֶאֶרץ ֵזית יִּ מִּ ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכרָּ
י  ּיָּהּו כִּ ְזקִּ ְשְמעּו ֶאל חִּ תּו ְוַאל תִּ מֻׁ ֹּא תָּ ְחיּו ְול וִּ

ית אֶ  ר ַיסִּ יֵלנּו ה'ְתֶכם ֵלאמֹּ )מלכים ב  :ַיצִּ
 לב(-לאכח,  ,יח
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 דתיים-חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 

 

 השלב השלישי

 שלב השאלה הזהה

 3מתוך  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

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 בתמונה שלפניכם נשקפת ירושלים העתיקה ולצידה ירושלים החדשה.  .1

 

 
 

 

  השאלה:

ירירושלים " מי כינה את ֶדש עִּ  "?ַהקֹּ

 שלמה .1

 ישעיהו   .2

 ירמיהו .3

 

 ישעיהו .2: התשובה

י י עּורִּ י עּורִּ ְבשִּ ֵזְך לִּ ּיֹון עֻׁ י צִּ ְבשִּ ְגֵדי לִּ ְפַאְרֵתְך בִּ ִּם תִּ ַל יר ְירּושָּ ֶדש עִּ י ַהקֹּ ֹּא כִּ יף ל ְך יָּבֹּא יֹוסִּ ֵרל עֹוד בָּ ֵמא עָּ : ְוטָּ

 )ישעיה נב, א(
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יקהלת החכם אמר: " .2 יתִּ אִּ י ְורָּ נִּ ְתרֹון ֶשֵּיש אָּ ה יִּ ְכמָּ יְתרֹון ַלחָּ ְכלּות כִּ ן ַהסִּ אֹור מִּ ֶשְך הָּ ן ַהחֹּ  ".מִּ
 

 

 

 
 

 

  השאלה:

ה"מי ננזף  ְסַכְלתָּ  ַעתָּ  "?ֲעשֹו הִּ

 יעקב   .1

 שאול   .2

 דוד .3

 

 . יעקב1התשובה: 

 

ֹּאֶמר ן ַוּי בָּ ב לָּ יתָּ  ֶמה ְלַיֲעקֹּ שִּ ב עָּ ְגנֹּ י ֶאת ַותִּ בִּ ַתי ֶאת ַוְתַנֵהג ְלבָּ יֹות ְבנֹּ ְשבֻׁ ֶרב כִּ ה:  חָּ מָּ חַ  ַנְחֵבאתָּ  לָּ ְברֹּ  לִּ

ב ְגנֹּ י ַותִּ תִּ ֹּא אֹּ ַגְדתָּ  ְול י הִּ ה וֲָּאַשֵלֲחָך לִּ ְמחָּ ים ְבשִּ רִּ ף ּוְבשִּ נֹור ְבתֹּ ֹּא  :ּוְבכִּ י ְול ַני ְלַנֵשק ְנַטְשַתנִּ י ְלבָּ תָּ ְבנֹּ  ְולִּ

ה ְסַכְלתָּ  ַעתָּ  כח(-: )בראשית לא, כוֲעשֹו הִּ
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 בתמונה שלפניכם רועה צאן ועדר כבשיו.   .3

 

 
 

 

  השאלה:

רֹו ְכרֶֹּעה" -אמר שה' ישמור על עם ישראל כמו רועה מי   "?ֶעְדרֹו ּוְשמָּ

 נתן .1

 ישעיהו .2

 ירמיהו .3

 

 ירמיהו .3 תשובה:ה

ְמעּו ם' ה ְדַבר שִּ ידּו גֹויִּ ים ְוַהגִּ ּיִּ אִּ ק בָּ ֶמְרחָּ ְמרּו מִּ ֵרה ְואִּ ֵאל ְמזָּ ְשרָּ רֹו ְיַקְבֶצנּו יִּ ֶעה ּוְשמָּ  :ֶעְדרֹו ְכרֹּ

 (ט ,לא ירמיהו)
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ֶלה ְוהּוא...[ "] .4 ים ַבֶּדֶרְך עֹּ רִּ ים ּוְנעָּ ן יְָּצאּו ְקַטנִּ יר מִּ עִּ ְתַקְלסּו הָּ ם ֵתֶצאנָּה]...[ וַ  בֹו ַוּיִּ  ְשַתיִּ

ים בִּ ן ּדֻׁ ים ֵמֶהם ַוְתַבַקְענָּה ַהַּיַער מִּ עִּ ים ּוְשֵני ַאְרבָּ דִּ  " .ְילָּ

 

 
 

  השאלה:

 ?הזההאירוע לאחר מיד להיכן הלך אלישע 

 לבית אל .1

 שומרוןל .2

 הר הכרמל  ל .3

 

 

 . להר הכרמל3התשובה: 

 

ְרֵאם ַוְיַקְלֵלם ְבֵשם ה יו ַוּיִּ ֶפן ַאֲחרָּ ן 'ַוּיִּ ים מִּ בִּ ם ּדֻׁ ים ּוְשֵני  ַוֵתֶצאנָּה ְשַתיִּ עִּ ַהַּיַער ַוְתַבַקְענָּה ֵמֶהם ַאְרבָּ

ים דִּ ם ַוֵּיֶלְך:  ְילָּ שָּ ם ַהַכְרֶמל ַהר ֶאל מִּ שָּ ב ּומִּ ְמרֹון שָּ  כה(-: )מלכים ב ב, כדשֹּ
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 התנ"ך מתאר מלחמות רבות שאירעו בין עם ישראל לבין שכניו. .5

  

 
 

 

  השאלה:

 ?אויב חיילי יותר נהרגו אירוע באיזה

 במלחמה השנייה מול העי .1

   דמשק ארם על דוד ניצחוןב .2

   אפק העיר חומת נפילתב .3

 

 . בנפילת חומת העיר אפק3התשובה: 

 

יבמלחמה השנייה על העי:  ל ַוְיהִּ ים כָּ ְפלִּ יש ַההּוא ַבּיֹום ַהנֹּ ה ְוַעד ֵמאִּ שָּ ר ְשֵנים אִּ שָּ ֶלף עָּ ל אָּ  כֹּ
י ַאְנֵשי עָּ  : )יהושע ח, כה(הָּ

יםבניצחון דוד על ארם:  ם ֶעְשרִּ ד ַבֲארָּ וִּ ה ַוַּיְך ּדָּ ר ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹובָּ בֹּא ֲאַרם ַּדֶמֶשק ַלְעזֹּ ם  ַותָּ ּוְשַניִּ
יש  ה( ,)שמואל ב ח :ֶאֶלף אִּ

ה ֶאלבנפילת חומת העיר אפק:  ים ֲאֵפקָּ רִּ ה ַעל ַוּיָּנֻׁסּו ַהנֹותָּ ל ַהחֹומָּ פֹּ יר ַותִּ עִּ יש  הָּ ה ֶאֶלף אִּ ְבעָּ ים ְושִּ ֶעְשרִּ

ים ּוֶבן רִּ ֹּא ֶאל ַהנֹותָּ ֶדר ֲהַדד נָּס ַוּיָּב יר ֶחֶדר ְבחָּ עִּ  ל( ,)מלכים א כ :הָּ
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 פתגם ישן אומר: "העט חזקה מן החרב".  .6

 

 

 
 

 

 

  השאלה:

ה ְכֶחֶרבמי אמר שה' שם את פיו "    "?ַחּדָּ

 דוד .1

 ישעיהו   .2

 ירמיהו .3

 

 . ישעיהו2התשובה: 

 

י ַוּיֶָּשם ה ְכֶחֶרב פִּ י יָּדֹו ְבֵצל ַחּדָּ נִּ יאָּ י ֶהְחבִּ יֵמנִּ רּור ְלֵחץ ַוְישִּ תֹו בָּ י ְבַאְשפָּ נִּ ירָּ ְסתִּ  : )ישעיהו מט, ב(הִּ

 

 

 

 

 

 


