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 חהחידון המחוזי תשע"

 תקנון החידון וסדריו

 א.  מבחן המיון בכתב

 לפני החידון הפומבי.כשבועיים , חהתשע" בשבט' ז, 23.1.2018-מבחן מקדים שיתקיים ב .1

. בשלב זה ניתן לצבור נקודה אחתשאלות. כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד/ת ב 50במבחן  .2

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

שאלות נוספות, שאלות המילואים להכרעה.  10לאחר המבחן המקדים, יענו המתמודדים על  .3

יועברו לשופטים לשימוש במקרה הצורך. אין תוצאות אלה נכללות תוצאות שאלות המילואים 

בשקלול הנקודות של כל נבחן, וייעשה בהן שימוש רק במקרים שבהם יש להכריע בין 

 מתמודדים. חבר השופטים רשאי להשתמש בשאלות המילואים בכל אחד משלבי החידון.

 דקות. 75המילואים, הינו  המבחן המקדים ושאלות –הזמן המוקצב למענה על שני המבחנים  .4

 

 ב.  החידון הפומבי

 בוהמתמודדים ומתמודדות, אלה שצברו את מספר הנקודות הג 16עד בחידון הפומבי משתתפים  .1

 ביותר במבחן המיון המקדים בכתב. 

. כאמור, הנקודות שצברו הנבחנים במבחן המיון נקודות 50עד אפשר לצבור  הפומביבחידון  .2

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

 שנה למדינת ישראל.  70החידון הפומבי בשנת תשע"ח יעמוד בסימן:  .3

 שלבים: 3בחידון הפומבי  .4

 ערכי מגילת העצמאות לאור התנ"ך –רמזים ושאלות  –שלב א 

  יוצגו רמזים ושאלות בנושא: ערכי מגילת העצמאות לאור התנ"ך.בשלב הזה  .א

שאלה בת שני חלקים: בחלק הראשון יתבקשו לכל מתמודד ומתמודדת תוצג  .ב

 60המתמודדים לזהות דמות מקראית או מקום מקראי לפי רמזים בזמן מוקצב של 

מתמודד ומתמודדת שאלת המשך הקשורה לדמות  , ובחלק השני תוצג לכלשניות

 המקראית או למקום המקראי שהופיעו ברמזים.

בחלק הראשון: לכל מתמודד ומתמודדת יוצג רמז ראשון. אם זיהה המתמודד את הדמות  .ג

נקודות. באפשרותו של המתמודד  6-או את המקום לפי הרמז הראשון בלבד, יזכה ב

נקודות. באפשרותו של המתמודד  4-מזים, יזכה בלבקש רמז שני. אם זיהה לפי שני ר

 נקודות.  2-לבקש רמז שלישי. אם זיהה לפי שלושה רמזים, יזכה ב

זכה את המתמודד/ת ב שאלת ההמשךתשובה נכונה על  .ד  נקודות.  6-תְּ

 . נקודות 12 עדבסך הכול ניתן לצבור בשלב הראשון  .ה

 8עד במה. לשלב הבא יעלו עם סיום מחזור השאלות הזה יֵּרדו כל המתמודדים מן ה .ו

 אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר. –מתמודדים 



4 
 

 משחק מחשב –שלב ב 

 ביותר.  בוהאלה שצברו את מספר הנקודות הג –מתמודדים  8עד בשלב הזה ישתתפו  .א

משבצות לבחירה. כל משבצת מסמלת נושא מסוים,  10יוצג לפניהם משחק מחשב ובו  .ב

 שייחשף רק לאחר שנבחרה המשבצת. 

בזמן מוקצב שאלות  4יבחרו באקראי משבצת וישיבו על  כל מתמודד ומתמודדת, בתורם, .ג

 . שניות 60 של

 נקודות.  5-כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד/ת ב .ד

 נקודות.  20-השאלות יזכו את המתמודד/ת ב 4 תשובות נכונות על כל .ה

אלה  –מתמודדים  4עד בתום השלב הזה יֵּרדו המתמודדים מן הבמה. לשלב הבא יעלו  .ו

 שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר.

 

 שלב השאלה הזהה –שלב ג 

 זהות.  שאלות 6ייָשאלו ומתמודדים  4עד בשלב הזה ישתתפו  .א

 . לוח מחיק וכלי כתיבהלכל מתמודד ומתמודדת ייָנתנו לפני המשחק  .ב

לכתוב את שניות  30-כלאחר שהמנחה יציג או תציג את השאלה, יינתנו למתמודדים  .ג

הלוח . כשהמנחה ייתן את האות, ירימו כל מתמודד ומתמודדת את תשובתם על הלוח

 . השופטים יסמנו מי ענה נכונה. שלהם

 נקודות.  3-את המתמודד/ת בתשובה נכונה תזכה  .ד

 . נקודות 18עד סך הכול ניתן לצבור בשלב הזה ב .ה

 

 ייָשאלו –יוכרע מי הזוכה בחידון. אם אין הכרעה  השלישי בחידון הפומבי בתום השלב

שאלות נוספות עד להכרעה. המתמודד או המתמודדת שיזכה או תזכה בניקוד הגבוה  המתמודדים

תעלה לשלב הארצי. יודגש כי או  או ככלת החידון המחוזי, ויעלהר כחתן תתוכאו  רתביותר, יוכ

של  כנציג/ה היחיד/היעלה או תעלה לחידון הארצי  אחת בלבדאו  אחדמתמודד או מתמודדת 

  דתי.-הזרם הממלכתי והזרם הממלכתי –מכל זרם חינוכי המחוז 
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 סדר הצגת השאלות למתמודדים בחידון הפומבי

ם. על השולחן, ליד כל מתמודד תא"ב של שמות משפח-ההמתמודדים יֵּשבו על הבמה לפי סדר  .1

 שמות בתי הספרו שמותיהם )השם הפרטי ואחריו שם המשפחה( ועליוומתמודדת, יוצב שלט 

 . שלהם

 סדר הצגת השאלות למתמודדים יהיה לפי סדר ישיבתם. .2

יז או תכריז יושב/ת ראש חבר השופטים ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה מלאה על השאלה, יכר .3

 את מספר הנקודות שצבר/ה המתמודד/ת, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו/ה.

ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה חלקית, ייָוועץ/תיוועץ היושב/ת ראש בחבריו/ה השופטים  .4

פוט, ליד ויכריז או תכריז על מספר הנקודות שצבר/ה המתמודד/ת, ואלה יירשמו בטופס השי

 שמו/ה.

לא ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה, יכריז/תכריז היושב/ת ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט  .5

 ליד שם המתמודד/ת. 0יירשם 

ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה באופן לא נכון, יכריז/תכריז היושב/ת ראש "תשובה לא  .6

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

 לישי יֵּשבו המתמודדים ברווחים ביניהם. בשלב הש .7

 

 

 לקויות למידה וצרכים מיוחדים בעלימתמודדים 

מבית הספר, לפני תחילת לכך על המתמודדים בעלי לקויות למידה להגיש לרכז/ת החידון אישור  .1

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

 לקויות הלמידה ובעלי הצרכים המיוחדים.  

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

 דקות.  20יקבלו הקראה ו/או הכתבה בהתאם ותוספת זמן של  חושיות ופיזיות,

 קראת השאלות על ידי מנחה החידון. כל המתמודדים זכאים לה –בחידון הפומבי  .3

, בחלק שהמתמודדים מתבקשים לזהות בו דמות או מקום לפי בחידון הפומבי, בשלב הראשון .4

בחלק . לקויות חושיות ופיזיותלמתמודדים בעלי  רקשניות  15תינתן הארכת זמן של  – רמזים

זמן קצר לגיבוש יהיו שופטי החידון ומנחה/ת החידון רשאים לתת עוד  –של שאלת ההמשך 

 התשובה למתמודדים בעלי לקויות שיבקשו זאת.

לקויות למתמודדים בעלי  רקשניות  15תינתן הארכת זמן של  –בחידון הפומבי, בשלב השני  .5

 . חושיות ופיזיות

את  לכתובשניות  30-כ יינתנולכל מתמודד ומתמודדת  –בחידון הפומבי, בשלב השלישי  .6

רשאים לתת עוד זמן קצר לגיבוש התשובה יהיו חה/ת החידון תשובותיהם. שופטי החידון ומנ

 למתמודדים בעלי לקויות שיבקשו זאת. 

מתמודדים שאינם מסוגלים לכתוב בשל לקויות למידה או בשל  –בחידון הפומבי, בשלב השלישי  .7

 לקויות חושיות ופיזיות, יקבלו הכתבה בהתאם על ידי בוחן ניטרלי מטעם מטה החידון.
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 השופטים והשופטותחבר 

 דה שני שופטים או ארבעה שופטים.ידו או לציחבר השופטים מורכב מהיושב/ת ראש, ולצ .1

היושב/ת ראש אחראי/ת לשיפוט, והוא או היא מכריז/ה את מספר הנקודות שכל נבחן/ת  .2

 זכה/זכתה בהן. היושב/ת ראש מפקח/ת על רישום הניקוד ועל סיכומו.

 יז את שמות העולים משלב לשלב.היושב/ת ראש מורה למנחה להכר .3

בעת הצורך, אם לא השיב/ה המתמודד/ת תשובה מלאה, יקרא או תקרא היושב/ת ראש את  .4

 התשובה המלאה. הוא או היא רשאי/ת לכבד את חבריהם השופטים בקריאת חלק מהתשובות.

 בסוף החידון יורה או תורה היושב/ת ראש למנחה להכריז את שם חתן או כלת החידון המחוזי.  .5

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

 לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים. 

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

 לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

 

 

 תפקיד המנחה

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

 מזמין/נה את המתמודדים והמתמודדות ואת חבר השופטים והשופטות לבמה. .2

 מנותיות.ומזמין/נה את המברכים ודואג/ת לסדר ההופעות הא .3

 בקול.בחידון השאלות כל קורא/ת את  .4

 מכריז/ה את שמותיהם של כל מתמודד ומתמודדת לפני שמוצגת להם השאלה. .5

 מכריז/ה את שמות העולים והעולות משלב לשלב, על פי הוראות יושב/ת ראש חבר השופטים. .6

 מכריז/ה את שמות החתן או הכלה על פי הוראות יושב/ת ראש חבר השופטים. .7

 

 טתשע"התמודדות בחידון בשנת 

 .טלא יוכלו להתמודד שוב בחידון בשנת תשע" חהזוכים במקום הראשון בחידון המחוזי תשע"

יוכלו להתמודד שוב בחידון המחוזי רק כעבור  חהזוכים במקום הראשון בחידון המחוזי תשע"

 . "פשנתיים, בשנת תש
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 זוכים, תעודות ופרסים

במקומותיהם על הבמה, ויוענקו להם תעודות בתום החידון יוזמנו כל המתמודדים לשבת  .1

 השתתפות בחידון וספר תנ"ך.

 בעל/ת הניקוד הגבוה ביותר יוכתר או תוכתר כחתן או ככלת התנ"ך המחוזי/ת.  .2

בתי הספר הממלכתיים במחוז, והחתן או ללחידון התנ"ך הארצי יעלו החתן או הכלה של החידון  .3

מקום הראשון, בבמקרה של ניקוד זהה  דתיים במחוז.-הממלכתייםבתי הספר להכלה של החידון 

 עד להכרעה ביניהם.ִייָשֲאלּו שני הנבחנים שאלות נוספות 

בתי הספר לבסופו של החידון המחוזי יוכרז או תוכרז זוכה אחד/ת בלבד במחוז מהחידון  .4

ַיצגו את  דתיים,-בתי הספר הממלכתייםלהממלכתיים, וזוכה אחד/ת בלבד במחוז מהחידון  והם יְּ

-מעלות, בעיר חהתשע" באדר כז', 314..2018-המחוז בחידון הארצי. חידון התנ"ך הארצי יתקיים ב

 . תרשיחא

 לכל זוֶכה וזוָכה בחידון המחוזי יוענקו תעודה מתאימה ופרסים. .5
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 ח"חידון מחוזי בכתב לבתי הספר הממלכתיים, התשע

 

 _____________________________שם התלמיד/ה: 

 שם בית הספר: _____________________________

 הכיתה: _________________

 )שעה ורבע( דקות 75זמן הבחינה: 

 

 הניקוד )לשימוש הבודקים(:  ________

 

 . נקודה אחתכה את המתמודד/ת בשאלות. כל תשובה נכונה תזַ  50בחידון 

 .נקודות 50בשלב זה ניתן לצבור עד 

 

 חומר הלימוד לחידון:

 כל הספר בראשית:

 לד-כ, לא-ה, יא-פרקים א שמות:

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י במדבר:

 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:

 כל הספר יונה:

 כל הספר רות:

 

 ארבע תשובות אפשריות. יש שאלות. לכל שאלה  50לפניכם 

 התשובה הנכונה ביותר.את  סמנו בדף התשובות

 

 

 בהצלחה!
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שנים לפעילותה של רשת הריגול ניל"י. שמה של רשת  100השנה אנו מציינים  .1

ָרֵאל ֵנַצחהריגול הוא ראשי התיבות של הפסוק: " ַשֵקר לֹא ִישְׂ  ". מי אמר מילים אלה?יְׂ

 א. משה

 יהושעב. 

 ג. שמואל

 ד. שלמה

 

ָדֵיי ֹעֹרתאדם לבש את " .2 ַעל ַעל ָיָדיו ]...[ ָהִעִזים גְׂ ַקת וְׂ ִהָדמֹות", כדי ַצָואָריו ֶחלְׂ  ל... לְׂ

 א. אחיו

 ב. אביו

 ג. סבו

 ד. דודו

 

", עושר או ניצחון על אויביו. ַרִבים ָיִמיםה' שיבח מלך מסוים על שלא ביקש לעצמו " .3

 מה ביקש אותו מלך?

 א. יכולת להבין את שפת בעלי החיים

 ב. יכולת לשפוט את העם

 ג. יכולת להשכין שלום בין אנשים

 ד. יכולת לחזות את העתיד

 

תָ  ה' ָאַמר ֹכה" .4 תָ  ֲהָרַצחְׂ ַגם ָיָרשְׂ  מה ירש האיש שכלפיו הופנו דברים אלה? –?!" וְׂ

 א. כסף

 ב. כבשה

 ג. בית

 ד. כרם

 

ֵסס ִפֹתם .5  הם השמות של ... וַרַעמְׂ

 א. בניו של פרעה

 ב. חלקות האדמה במצרים שהיו שייכות לכוהנים המצריים

 ג. ערי המסכנות שבנו בני ישראל העבדים במצרים

 ד. חלקות האדמה במצרים שפרעה נתן ליעקב ולבניו

 

ָעִמיםמקום שטבילה בו  .6  ריפאה אדם מצרעתו. ֶשַבע פְׂ

 א. נהר פרת

 ב. נהר הירדן

 ג. מרה

 אילים ד.

 

ֹלִני" כוָנהמי האיש ש .7 ֹמִני פְׂ  "?ַאלְׂ

 א. האיש הלוי מהר אפרים שפילגשו נהרגה

 ב. איש האלוהים מיהודה שהלך לבית אל

 ג. הנביא שהתחפש באפר וניבא על אחאב

 ד. הגואל שהעביר לבועז את זכות הגאולה

 

 



12 
 

ַפת ַגּלֹוִתי ַהּיֹום" .8 ַרִים ֶאת ֶחרְׂ איזה מקום בארץ נקרא על שם מאורע  –" ֵמֲעֵליֶכם ִמצְׂ

 זה?

 ִגֹלהא. 

 ַגִּליםב. 

ָגלג.   ִגלְׂ

 ִעִּלית גֹֻּּלתד. 

 

בימינו, הוצאת דיבה היא פרסום דבר שקרי, ונחשבת מעשה אסור ביהדות ובחוק  .9

 הישראלי והבינלאומי. על איזו קבוצת אנשים מספר הכתוב שהוציאו דיבה?

 א. אחי יוסף

 משהב. המרגלים ששלח 

 ג. עבדי שאול

 ד. נביאי הבעל והאשרה

 

ָהָיההתורה מצווה על בני ישראל: " .10 ָהִניחַ  וְׂ ָך ֱאֹלֶהיָך ה' בְׂ ֶביָך לְׂ ]...[  ִמָסִביב ִמָכל ֹאיְׂ

ֶחה ָכח: ַהָשָמִים לֹא ִמַתַחת ֲעָמֵלק ֶאת ֵזֶכר ִתמְׂ  (.19" )דברים כה, ִתשְׂ

 מי המלך שהוטל עליו לקיים צו זה?

 א. שאול

 ב. דוד

 ג. שלמה

 ד. חזקיהו

 

באיזה כלי השתמש משה במדבר כדי להקהיל את העם, לכוון את מסע המחנות,  .11

 ולשימוש בימי שמחה ומועדים?

 א. שופרות

 ב. חצוצרות

 ג. תופים

 ד. נבלים

 

 ההפסד שנחלו בני ישראל במלחמתם הראשונה בעי היה תוצאה של... .12

 א. לקיחת ארון האלוהים

 בר הירדןב. בניית מזבח בע

 ג. הפרת הברית עם הגבעונים

 ד. מעילה בחרם

 

 מלך ארם? לא היהמי מהבאים  .13

  א. נעמן

 ב. חזאל

 ג. בן הדד

 ד. רצין

 

א" .14 ַלֲחִשים ֲעָבָדיו ִכי ָדִוד ַוַּירְׂ  מה הבין דוד לאחר שראה את עבדיו מתלחשים? –" ִמתְׂ

 א. שהילד שילדה לו בת שבע מת

 ב. שעבדיו הפסידו במלחמה

 שאבשלום הכריז על מרד נגדוג. 

 ד. שאבשלום מת במלחמה ביער
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ָדר ה' ִמי ָכֹמָכה ָבֵאִלם ִמי ָכֹמָכה" .15 ִהֹּלת ַבֹקֶדש נֹוָרא ֶנאְׂ דברי שירה אלו  –" ֶפֶלא ֹעֵשה תְׂ

 נאמרו בעקבות...

 א. קריעת ים סוף

 ב. הניצחון על יבין וסיסרא

 ג. הצלת דוד מיד שאול

 דג גדולד. בליעת יונה על ידי 

 

 בחטא העגל ביקש אהרון מהעם את נזמי הזהב שלהם ועשה ממנו עגל זהב. .16

 , ביקש מנהיג אחר מן העם בקשה דומה. מה הוא יצר מהזהב שקיבל?בסיפור אחר

 א. לשון זהב

 ב. שלטי זהב

 ג. אפוד זהב

 ד. מגיני זהב

 

 פרעה כשמינה את יוסף לתפקיד הבכיר במצרים? לא ביצעאיזו פעולה  .17

 נתן לו את טבעתוא. 

ֵדי ֵששב. הלביש אותו   ִבגְׂ

ָזה לו נתן. ג ֶאֶרץ ֲאחֻּ ַרִים בְׂ  ִמצְׂ

ֶכֶבתד. הרכיב אותו  ִמרְׂ ֶנה בְׂ  ַהִמשְׂ

 

ָפִנים ִיָקֵרא ַהּיֹום ַלָנִביא "ִכי .18  הנביא 'ָהֹרֶאה'? כוָנהבימיו של איזה נביא  –ָהֹרֶאה"  לְׂ

 א. משה

 ב. שמואל

 ג. אחיה השילוני

 מיכיהו בן ימלה ד.

 

ָכל  גֹוֶלה ֲאָלִפים ֲעֶשֶרת ַהַחִיל ָכל ִגבֹוֵריבימיו של איזה מלך מיהודה נלקחו לגלות " .19 וְׂ

ֵגר ֶהָחָרש ַהַמסְׂ  "?וְׂ

 א. יהואחז

 ב. יהויקים

 ג. יהויכין

 ד. צדקיהו

 

ַאֲהָבהמי הטיח בפני אדם דברים קשים על חוסר ההיגיון שבהתנהגותו, במילים: " .20  לְׂ

ֶאיָךאֶ  נֹא ת שֹנְׂ ִלשְׂ  "?ֶאת ֹאֲהֶביָך וְׂ

 א. בלק מלך מואב

 ב. בת יפתח

 ג. יהונתן בן שאול

 ד. יואב בן צרויה
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ָצה וֵמֵאֶּלהעל מי נאמר: " .21  ָכל ָהָאֶרץ"? ָנפְׂ

 א. קין ושת

 ב. שם, חם ויפת

 ג. פלג ויקטן

 ד. אנשי מגדל בבל

 

 מוזכרת בשירת דבורה? אינהאיזו תופעת טבע מהבאות  .22

ִסּלֹוָתם ַהכֹוָכִביםא.  ֲחמו ִממְׂ  ִנלְׂ

לו ָהִריםב.  ֵני ָנזְׂ  ה' ִמפְׂ

אוג.  ֹהֹמת ָקפְׂ ֶלב ָים תְׂ  בְׂ

 ָנָטפו ַגם ָשַמִים ָרָעָשה ֶאֶרץד. 

 

על שני אנשים מסיפורים שונים מסופר שקנו מקום מסוים, ובסופו של דבר גם נקברו  .23

 במקום שאותו קנו. מיהם?

 א. יעקב וגדעון

 יעקב וחירם ב.

 ג. אברהם ודוד

 ד. אברהם ועמרי

 

 להיות היה לא חלומיבנאום השבעתו של שמעון פרס ז"ל לנשיא המדינה אמר: " .24

 ". כוכבים של משורר או צאן רועה להיות היה חלומי, נשיא

 מי המלך שהיה רועה צאן בנערותו?

 א. שאול

 ב. דוד

 ג. ירבעם בן נבט

 ד. יהוא

 

 ?ָקִדים רוחַ מוזכרת באיזה מהסיפורים הבאים  .25

 א. סיפור המבול

 ב. קריעת ים סוף

 ג. אליהו בהר האלוהים

 ד. הסערה בים בימי יונה

 

ָשרֹו "ַוָּיֶשם ַשק מלך ישראל שקרע בגדיו, .26 ַכב ַוָּיצֹום ַעל בְׂ ַהֵּלְך ַבָשק ַוִּישְׂ ", ולכן ה' ַאט ַויְׂ

ַנע ַיַעןאמר עליו: " ָיָמיו ָהָרָעה לֹא ָאִביא ִמָפַני ִכי ִנכְׂ נֹו ִביֵמי בְׂ  ".ַעל ֵביתֹו ָהָרָעה ָאִביא בְׂ

 א. שלמה

 ב. ירבעם

 ג. אחאב

 ד. יאשיהו

 

ָלּה כיצד תואר האיש ש"ֶחֶרב .27 ֵני וְׂ  ֵפיֹות" נתקעה בבטנו? שְׂ

ֹאד ָבִריא א. ִאיש  מְׂ

ֹצָרע ב. ִגבֹור  ַחִיל מְׂ

ָחָמה ג. ִאיש  ִמלְׂ

הֹו  ָוָזֶרת ַאמֹות ֵשש ד. ָגבְׂ
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אישה לבשה בגדי אבל ובאה אל המלך דוד. המטרה שלשמה נשלחה האישה הייתה  .28

 להעביר למלך מסר כלשהו. מה המסר?

 א. שעליו להעניש את אמנון על אונס תמר

 ב. שעליו להעניש את אבשלום על רצח אמנון

 ג. שעליו להשיב את אבשלום לירושלים

 ד. שעליו להמליך את שלמה בנו

 

 ָהָאָדםר מסוימת הטיל צו על כל תושבי העיר ועל בעלי החיים שבה: "מלך של עי .29

ֵהָמה ַהבְׂ ַהצֹאן ַהָבָקר וְׂ ֲעמו וְׂ אוָמה ַאל ִיטְׂ עו מְׂ תו וַמִים ַאל ִירְׂ ". בעקבות איזו ַאל ִישְׂ

 בשורה הטיל המלך צו זה?

 א. בשורה על מצור שהוטל על העיר

 ב. בשורה על התקרבות אויב אל העיר

 בשורה על רעב שעתיד לפקוד את העירג. 

 ד. בשורה על החרבת העיר

 

ָעָדה ַהֵנֶזרנער שהביא איתו את  .30   של מלך מסוים, הביא אותם כראייה ל... והֶאצְׂ

 א. העברת המלוכה לאדם אחר

 ב. מותו של המלך

 ג. כניעתו של המלך למלך זר

 ד. בריחת המלך מארצו

 

ָרֵאל ֶדֶברנענש ב"איזה מעשה עשה מלך, שבעקבותיו הוא  .31 ִישְׂ ַעד ֵמַהֹבֶקר בְׂ  ֵעת וְׂ

 "?מֹוֵעד

 א. חמל על מלך עמלק

 נות את העםִלמְׂ ב. ציווה 

 ג. מינה כוהנים שלא מבני לוי

 ד. בנה את בית הבעל

 

 שני נביאים בשני סיפורים שונים השליכו עץ למים במטרה לחולל נס. :32-33שאלות 

 ה?למה גרמה השלכת העץ למים על ידי מש .32

 א. לעליית המים ולהצפת פני הארץ

 ב. להמתקת המים

 ג. להצפת ברזל שנפל למים

 ד. להפיכת המים לאדומים כדם

 

 למה גרמה השלכת העץ למים על ידי אלישע? .33

 א. לעליית המים ולהצפת פני הארץ

 ב. להמתקת המים

 ג. להצפת ברזל שנפל למים

 ד. להפיכת המים לאדומים כדם
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 ". ֵעָשו ַבֲעֵקב ֹאֶחֶזתמשום שבלידתו הייתה ידו "יעקב נקרא בשמו  .34

, במהלך לידת תאומים, הצליח הצעיר לפרוץ את דרכו קדימה ועקף את בסיפור אחר

 אחיו בלידה. מי האחים?

 א. בניו של יהודה

 ב. בניו של יוסף

 ג. בניו של משה

 ד. בניו של בועז

 

 הודה על ידי כל העם?מי הוסתר שש שנים בבית ה', ולאחר מכן נמשח למלך י .35

 א. יואש

 ב. אמציה

 ג. יותם

 ד. יהואחז

 

 ?עֹוֵבד –מי נתן לבנם של רות ובועז את שמו  .36

 א. רות

 ב. נעמי

 ג. השכנות

 ד. זקני העיר

 

כוהני הפלישתים הציעו לבני עמם להשיב את ארון האלוהים לבני ישראל ואיתו  .37

 חמישה טחורי זהב וחמישה עכברי זהב. 

 הכתוב, הם השתמשו דווקא במספר חמש?מדוע, לפי 

 א. כמספר החודשים שהיה ארון ה' אצל הפלישתים

 ב. כמספר הפעמים שפסל דגון נפל מפני ארון ה'

 ג. כמספר האנשים שנהרגו

 ד. כמספר סרני פלישתים

 

 הייתה משפחה משבט... ֲאִביֶעֶזרמשפחת  .38

 א. בנימין

 ב. נפתלי

 ג. מנשה

 ד. יששכר

 

ֵנית מעשיו הטובים למי הובטח שבעקבו .39 ִבִעים בְׂ  ישבו לו על כיסא ישראל? רְׂ

 א. לדוד

 ב. לירבעם בן נבט

 ג. ליהוא בן נמשי

 ד. למנחם בן גדי

 

ָשאמיהו הנביא שבפיו היה דבר ה' "  .40 ֶאל ֵביתֹו ֶאל ַבעְׂ ַעל וְׂ ֵעיֵני ֲאֶשר ָעָשה ָכל ָהָרָעה וְׂ  בְׂ

ִעיסֹו ה' ַהכְׂ  "?לְׂ

 ַהִשיֹלִני ֲאִחָּיהא. 

 ֶבן ֲחָנִני ֵיהואב. 

הוג.  ָלה ִמיָכיְׂ  ֶבן ִימְׂ

ִקָּיהד.  ַנֲעָנה ִצדְׂ  ֶבן כְׂ
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 גאווה ישראלית –המצאות ישראליות 

 טנק המרכבה הוא טנק שפותח בישראל, ונחשב לאחד הטנקים הטובים בעולם.  .41

ַאֵמץמיהו מלך יהודה ש" ָכָבה ַלֲעלֹות ִהתְׂ רוָשָלִם ָלנוס ַבֶמרְׂ  "?יְׂ

 רחבעםא. 

 ב. אחזיה

 ג. אמציה

 ד. יאשיהו

 

"טפטפות" הן המצאה ישראלית בדמות מערכת השקיה מתוחכמת, המטפטפת מים  .42

 בכמויות מדודות כדי לחסוך במים. 

ָקהמה " ֵני ִהשְׂ  " לפני בריאת האדם?ָהֲאָדָמה ֶאת ָכל פְׂ

ַהֶפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהטא.   ַהִמתְׂ

ֹדַלחב.   בְׂ

 ֵאדג. 

 ָלָרִקיעַ  ֵמַעל ֲאֶשר ַהַמִיםד. 

 

הוא פיתוח ישראלי המאפשר לנהגים למצוא את הדרך  "Waze"יישומון )אפליקציית(  .43

 המהירה ביותר להגיע ליעדם.

הֹוֵריִתימיהו הנביא שאמר לעם: " ֶכם וְׂ ֶדֶרְך ֶאתְׂ ָשָרה ַהּטֹוָבה בְׂ ַהיְׂ  "?וְׂ

 א. משה

 ב. שמואל

 ג. אליהו

 ד. יונה

 

 הגנה ליירוט טילים באוויר שפותחה ומיוצרת בישראל.כיפת ברזל היא מערכת  .44

ִליְך ַוה'באחת ממלחמות ישראל באה תשועה מן השמיים: " ֹדלֹות ֲאָבִנים ֲעֵליֶהם ִהשְׂ  גְׂ

תו ִמן ַהָשַמִים ֵני ֲאֶשר ֵמתו ַרִבים ]...[ ַוָּימֻּ ַאבְׂ גו ֵמֲאֶשר ַהָבָרד בְׂ ֵני ָהרְׂ ָרֵאל בְׂ ". ֶבָחֶרב ִישְׂ

 מי הייתה המלחמה? נגד

 א. נגד אנשי העי

 ב. נגד חמשת מלכי האמורי

 ג. נגד מלכי הצפון

 ד. נגד המדיינים

 

דוד שמש הוא מתקן ביתי שמשתמש באנרגיית השמש כדי לחמם מים, והוא פיתוח  .45

 ישראלי.

ִהָכהעל מי נאמר: " ֵלג ַיֲעֶלה ֲאֶשר ֹכל ַבָפרור אֹו ַבַקַּלַחת אֹו ַבדוד אֹו ַבִכּיֹור וְׂ  ִיַקח ַהַמזְׂ

 "?בֹו ַהֹכֵהן

 א. על בניו של אהרון

 ב. על בניו של עלי

 ג. על בניו של שמואל

 ד. על בניהם של צדוק ואביתר
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  לכבוד נשיאי מדינת ישראל לדורותיהם –שאלות בנושא "נשיאים" 
 

ֵנים ָעָשרעל מי נאמר: " .46 ִשיִאם שְׂ ַתִתיו יֹוִליד נְׂ גֹוי ונְׂ  "?ָגדֹול לְׂ

 א. נחור

 ב. לוט

 ג. ישמעאל

 ד. עשיו

 

ִשיאאדם שהיה " .47 ֹעִני ֵבית ָאב נְׂ ִשיא" ו"ַלִשמְׂ ָין ַבת נְׂ " הוכו יחדיו, ולאחר שהוכו, ִמדְׂ

 נעצרה המגפה שפשטה בעם. מי הכה אותם? 

 א. אהרון

 ב. אלעזר

 ג. פינחס

 ד. יהושע

 

לֹא" .48 ֵני ִהכום וְׂ ָרֵאל בְׂ עו ִכי ִישְׂ בְׂ ִשיֵאי ָלֶהם ִנשְׂ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ַבה' ָהֵעָדה נְׂ למי נשבעו  –" ִישְׂ

 נשיאי העדה שלא יהרגו אותם?

 א. לגבעונים

 ב. לשנים וחצי השבטים

 ג. לבני בנימין

 ד. לשבט הקיני

 

נשיא מכל שבט. מי  –נשיאי השבטים  12מטות של  12משה הביא לאוהל העדות  .49

ֹמל ִציץ ַוָּיֵצץ ֶפַרח ַוֹּיֵצאהשבט שמטהו פרח בסופו של דבר, " ֵקִדים ַוִּיגְׂ  "?שְׂ

 א. שבט ראובן

 ב. שבט לוי

 ג. שבט יהודה

 ד. שבט אפרים

 

ִשיאמי נחשב לאדם מכובד בעיני אנשים שלא מעם ישראל, ונאמר לו: " .50  ַאָתה ֱאֹלִהים נְׂ

תֹוֵכנו  "?בְׂ

 א. אברהם

 . יצחקב

 ג. יעקב

 ד. יוסף
 

 

 

 בהצלחה!
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 ח"תשעה, הממלכתיים בכתב לבתי הספרהמחוזי חידון ה
 תשובון

 המקור הפסוק התשובה האות השאלה

מוֵאל ֵאָליו ַוּיֹאֶמר שמואל ג 1 כות ֶאת ה' ָקַרע שְׂ לְׂ ָרֵאל ַממְׂ  ִישְׂ
ָתָנּה ַהּיֹום ֵמָעֶליָך ֵרֲעָך ונְׂ ַגם :ִמֶמךָ  ַהּטֹוב לְׂ  ֵנַצח וְׂ
ָרֵאל ַשֵקר לֹא ִישְׂ לֹא יְׂ  הוא ָאָדם לֹא ִכי ִיָנֵחם וְׂ
ִהָנֵחם  :לְׂ

שמואל א טו, 
29-28 

ָקה ַוִתַקח אחיו א 2 ֵדי ֶאת ִרבְׂ ָנּה ֵעָשו ִבגְׂ ֹדת ַהָגֹדל בְׂ  ַהֲחמֻּ
ֵבש ַבָבִית ִאָתּה ֲאֶשר ָנּה ַיֲעֹקב ֶאת ַוַתלְׂ  :ַהָקָטן בְׂ
ֵאת ָדֵיי ֹעֹרת וְׂ ִביָשה ָהִעִזים גְׂ ַעל ָיָדיו ַעל ִהלְׂ  וְׂ

ַקת  :ַצָואָריו ֶחלְׂ

בראשית כז, 
16-15 

יכולת לשפוט את  ב 3
 העם

ָנַתתָ  ָך וְׂ דְׂ ַעבְׂ ֹפט ֹשֵמעַ  ֵלב לְׂ ָך ֶאת ִלשְׂ ָהִבין ַעמְׂ  לְׂ
ָרע טֹוב ֵבין ֹפט יוַכל ִמי ִכי לְׂ ָך ֶאת ִלשְׂ  ַהָכֵבד ַעמְׂ

ֵעיֵני ַהָדָבר ַוִּייַטב :ַהֶזה ֹלֹמה ָשַאל ִכי ֲאֹדָני בְׂ  שְׂ
 :ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת

מלכים א ג, 
10-9 

ַראת ֵרד קום כרם ד 4 ָאב ִלקְׂ ָרֵאל ֶמֶלְך ַאחְׂ  ֲאֶשר ִישְׂ
רֹון ֹשמְׂ ֶכֶרם ִהֵנה בְׂ תֹו ָשם ָיַרד ֲאֶשר ָנבֹות בְׂ ִרשְׂ  :לְׂ
תָ  ִדַברְׂ תָ  ה' ָאַמר ֹכה ֵלאֹמר ֵאָליו וְׂ ַגם ֲהָרַצחְׂ  וְׂ
תָ  תָ  ָיָרשְׂ ִדַברְׂ קֹום ה' ָאַמר ֹכה ֵלאֹמר ֵאָליו וְׂ  ִבמְׂ
קו ֲאֶשר ָלִבים ָלקְׂ ָלִבים ָיֹלקו ָנבֹות ַדם ֶאת ַהכְׂ  ַהכְׂ

ָך ֶאת  :ָאָתה ַגם ָדמְׂ

מלכים א כא, 
19-18 

ערי המסכנות שבנו  ג 5
בני ישראל העבדים 

 במצרים

ַמַען ִמִסים ָשֵרי ָעָליו ַוָּיִשימו ֹלָתם ַעֹנתֹו לְׂ ִסבְׂ  בְׂ
נֹות ָעֵרי ַוִּיֶבן כְׂ ֹעה ִמסְׂ ַפרְׂ ֶאת ִפֹתם ֶאת לְׂ  וְׂ

ֵסס  :ַרַעמְׂ

 11שמות א, 

ֹבל ַוֵּיֶרד נהר הירדן ב 6 ֵדן ַוִּיטְׂ ָעִמים ֶשַבע ַבַּירְׂ ַבר פְׂ  ִאיש ִכדְׂ
ָשרֹו ַוָּיָשב ָהֱאֹלִהים ַשר בְׂ ָהר ָקֹטן ַנַער ִכבְׂ  :ַוִּיטְׂ

מלכים ב ה, 
14 

הגואל שהעביר  ד 7
לבועז את זכות 

 הגאולה

ִהֵנה ָשם ַוֵּיֶשב ַהַשַער ָעָלה וֹבַעז  ֹעֵבר ַהֹגֵאל וְׂ
ָבה סוָרה ַוּיֹאֶמר ֹבַעז ִדֶבר ֲאֶשר ֹלִני ֹפה שְׂ  פְׂ

ֹמִני  :ַוֵּיֵשב ַוָּיַסר ַאלְׂ

 1רות ד, 

ָגל ג 8 עַ  ֶאל ה' ַוּיֹאֶמר ִגלְׂ הֹושֻּ ַפת ֶאת ַגּלֹוִתי ַהּיֹום יְׂ  ֶחרְׂ
ַרִים ָרא ֵמֲעֵליֶכם ִמצְׂ ָגל ַההוא ַהָמקֹום ֵשם ַוִּיקְׂ  ִגלְׂ

 :ַהֶזה ַהּיֹום ַעד

 9יהושע ה, 

המרגלים ששלח  ב 9
 משה

ֵני ֶאל ֹאָתּה ָתרו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ִדַבת ַוֹּיִציאו  בְׂ
ָרֵאל נו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ִישְׂ  ָלתור ָבּה ָעַברְׂ

ֶביהָ  ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ ֹאָתּה ָכל ִהוא יֹושְׂ  ֲאֶשר ָהָעם וְׂ
תֹוָכּה ָרִאינו ֵשי בְׂ  :ִמדֹות ַאנְׂ

במדבר יג, 
32 

ָבאֹות ה' ָאַמר ֹכה שאול א 10 ִתי צְׂ  ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ָפַקדְׂ
ָרֵאל ֲעָמֵלק ִישְׂ  ַבֲעֹלתֹו ַבֶדֶרְך לֹו ָשם ֲאֶשר לְׂ

ָרִים ִהִכיָתה ֵלְך ַעָתה :ִמִמצְׂ  ֲעָמֵלק ֶאת וְׂ
ֶתם ַהֲחַרמְׂ לֹא לֹו ֲאֶשר ָכל ֶאת וְׂ ֹמל וְׂ  ָעָליו ַתחְׂ

ֵהַמָתה ַעד ֵמֹעֵלל ִאָשה ַעד ֵמִאיש וְׂ  ִמשֹור יֹוֵנק וְׂ
ַעד ַעד ִמָגָמל ֶשה וְׂ  :ֲחמֹור וְׂ

שמואל א טו, 
3-2 
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ָך ֲעֵשה חצוצרות ב 11 ֵתי לְׂ ֹרת שְׂ ָשה ֶכֶסף ֲחצֹוצְׂ  ַתֲעֶשה ִמקְׂ
ָהיו ֹאָתם ָך וְׂ ָרא לְׂ ִמקְׂ ַמַסע ָהֵעָדה לְׂ  ֶאת ולְׂ

יֹום: ]...[: ַהַמֲחנֹות ֶכם ובְׂ ַחתְׂ מֹוֲעֵדיֶכם ִשמְׂ  ובְׂ
ָראֵשי ֵשיֶכם ובְׂ ֶתם ָחדְׂ ַקעְׂ ֹרת ותְׂ  ַעל ַבֲחֹצצְׂ
ַעל ֹעֹלֵתיֶכם ֵחי וְׂ ֵמיֶכם ִזבְׂ ָהיו ַשלְׂ ִזָכרֹון ָלֶכם וְׂ  לְׂ

ֵני  :ֱאֹלֵהיֶכם ה' ֲאִני ֱאֹלֵהיֶכם ִלפְׂ

במדבר י, 
10-2 

לֹא מעילה בחרם ד 12 לו וְׂ ֵני יֻּכְׂ ָרֵאל בְׂ ֵני ָלקום ִישְׂ ֵביֶהם ִלפְׂ  ֹעֶרף ֹאיְׂ
נו ֵני ִיפְׂ ֵביֶהם ִלפְׂ ֵחֶרם ָהיו ִכי ֹאיְׂ  אֹוִסיף לֹא לְׂ

יֹות ִמידו לֹא ִאם ִעָמֶכם ִלהְׂ ֶכם ַהֵחֶרם ַתשְׂ בְׂ  :ִמִקרְׂ

 12יהושע ז, 

ַקֵשר נעמן א 13 הֹוָשָפט ֶבן ֵיהוא ַוִּיתְׂ ִשי ֶבן יְׂ  יֹוָרם ֶאל ִנמְׂ
יֹוָרם ָרֹמת ֹשֵמר ָהָיה וְׂ ָעד בְׂ ָכל הוא ִגלְׂ ָרֵאל וְׂ  ִישְׂ
ֵני  :ֲאָרם ֶמֶלְך ֲחָזֵאל ִמפְׂ

ֹלִשים ֵחילֹו ָכל ֶאת ָקַבץ ֲאָרם ֶמֶלְך ֲהַדד וֶבן  ושְׂ
ַנִים סוס ִאתֹו ֶמֶלְך ושְׂ רֹון ַעל ַוָּיַצר ַוַּיַעל ָוָרֶכב וְׂ  ֹשמְׂ
 :ָבּה ַוִּיָּלֶחם

ִליחַ  ה' ֵהֵחל ָהֵהם ַבָּיִמים ַהשְׂ ִצין ִביהוָדה לְׂ  ֶמֶלְך רְׂ
ֵאת ֲאָרם ָיהו ֶבן ֶפַקח וְׂ ַמלְׂ  :רְׂ

מלכים ב ט, 
14 

 

מלכים א כ, 
1 

 

מלכים ב טו, 
37 

 שהילד שילדה לו א 14
 בת שבע מת

א ַלֲחִשים ֲעָבָדיו ִכי ָדִוד ַוַּירְׂ  ֵמת ִכי ָדִוד ַוָּיֶבן ִמתְׂ
רו ַהֶּיֶלד ֲהֵמת ֲעָבָדיו ֶאל ָדִוד ַוּיֹאֶמר ַהָּיֶלד  ַוּיֹאמְׂ

 :ֵמת

שמואל ב יב, 
19 

ֵני ֹמֶשה ָיִשיר ָאז קריעת ים סוף א 15 ָרֵאל ובְׂ  ַהזֹאת ַהִשיָרה ֶאת ִישְׂ
רו ַלה'  סוס ָגָאה ָגֹאה ִכי ַלה' ָאִשיָרה ֵלאֹמר ַוּיֹאמְׂ

בֹו ֹרכְׂ  ִמי ה' ָבֵאִלם ָכֹמָכה ִמי: ]...[: ַבָּים ָרָמה וְׂ
ָדר ָכֹמָכה ִהֹּלת נֹוָרא ַבֹקֶדש ֶנאְׂ  :ֶפֶלא ֹעֵשה תְׂ

שמות טו, 
11-1 

עֹון ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר אפוד זהב ג 16 ֲאָלה ִגדְׂ ֵאָלה ִמֶכם ֶאשְׂ נו שְׂ  ותְׂ
ָללֹו ֶנֶזם ִאיש ִלי ֵמי ִכי שְׂ  ִכי ָלֶהם ָזָהב ִנזְׂ

ֵעאִלים מְׂ עֹון אֹותֹו ַוַּיַעש: ]...[: ֵהם ִישְׂ ֵאפֹוד ִגדְׂ  לְׂ
ִעירֹו אֹותֹו ַוַּיֵצג ָרה בְׂ ָעפְׂ נו בְׂ ָרֵאל ָכל ַוִּיזְׂ  ַאֲחָריו ִישְׂ
ִהי ָשם עֹון ַויְׂ ִגדְׂ ֵביתֹו לְׂ מֹוֵקש ולְׂ  :לְׂ

שופטים ח, 
27-24 

ָזה לו נתן ג 17 ֶאֶרץ ֲאחֻּ  בְׂ
ַרִים  ִמצְׂ

ֹעה ַוָּיַסר תֹו ֶאת ַפרְׂ  ַעל ֹאָתּה ַוִּיֵתן ָידֹו ֵמַעל ַטַבעְׂ
ֵבש יֹוֵסף ַיד ֵדי ֹאתֹו ַוַּילְׂ ִבד ַוָּיֶשם ֵשש ִבגְׂ  ַהָזָהב רְׂ
ֵכב :ַצָוארֹו ַעל ֶכֶבת ֹאתֹו ַוַּירְׂ ִמרְׂ ֶנה בְׂ  ֲאֶשר ַהִמשְׂ
או לֹו רְׂ ָפָניו ַוִּיקְׂ ֵרְך לְׂ ָנתֹון ַאבְׂ  ֶאֶרץ ָכל ַעל ֹאתֹו וְׂ

ָרִים  :ִמצְׂ

בראשית מא, 
43-42 

ָפִנים שמואל ב 18 ָרֵאל לְׂ ִישְׂ תֹו ָהִאיש ָאַמר ֹכה בְׂ ֶלכְׂ רֹוש בְׂ  ִלדְׂ
כו ֱאֹלִהים ָכה לְׂ ֵנלְׂ  ַהּיֹום ַלָנִביא ִכי ָהֹרֶאה ַעד וְׂ

ָפִנים ִיָקֵרא מוֵאל ַוַּיַען]...[:  :ָהֹרֶאה לְׂ  ָשאול ֶאת שְׂ
 ]...[: ָהֹרֶאה ָאֹנִכי ַוּיֹאֶמר

שמואל א ט, 
9 ,19 

ָלה יהויכין ג 19 ִהגְׂ רוָשַלִם ָכל ֶאת וְׂ ֶאת יְׂ ֵאת ַהָשִרים ָכל וְׂ  ָכל וְׂ
ָכל גֹוֶלה ֲאָלִפים ֲעֶשֶרת ַהַחִיל ִגבֹוֵרי  ֶהָחָרש וְׂ

ֵגר ַהַמסְׂ ַאר לֹא וְׂ  ַוֶּיֶגל :ָהָאֶרץ ַעם ַדַּלת זוַלת ִנשְׂ
הֹוָיִכין ֶאת ֶאת ָבֶבָלה יְׂ ֶאת ַהֶמֶלְך ֵאם וְׂ ֵשי וְׂ  נְׂ

ֶאת ַהֶמֶלְך ֵאת ָסִריָסיו וְׂ  גֹוָלה הֹוִליְך ָהָאֶרץ ֵאיֵלי וְׂ
 :ָבֶבָלה ִמירוָשַלִם

 

מלכים ב כד, 
15-14 
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תָ  ַוּיֹאֶמר ַהָבִית ַהֶמֶלְך ֶאל יֹוָאב ַוָּיבֹא יואב בן צרויה ד 20  ַהּיֹום ֹהַבשְׂ
ֵני ֶאת ִטים ֲעָבֶדיָך ָכל פְׂ ַמּלְׂ ָך ֶאת ַהמְׂ שְׂ  ַהּיֹום ַנפְׂ
ֵאת ֹנֶתיָך ָבֶניָך ֶנֶפש וְׂ ֶנֶפש ובְׂ ֶנֶפש ָנֶשיָך וְׂ  וְׂ

ֶשיָך ַאֲהָבה :ִפַלגְׂ ֶאיָך ֶאת לְׂ נֹא שֹנְׂ ִלשְׂ   ֹאֲהֶביָך ֶאת וְׂ
תָ  ִכי ָך ֵאין ִכי ֹוםַהּי ִהַגדְׂ  ִכי ַוֲעָבִדים ָשִרים לְׂ

ִתי ָשלֹום לוא ִכי ַהּיֹום ָיַדעְׂ כָֻּּלנו ַחי ַאבְׂ  ַהּיֹום וְׂ
ֵעיֶניָך ָיָשר ָאז ִכי ֵמִתים  :בְׂ

שמואל ב יט, 
7-6 

יו שם, חם ויפת ב 21 ֵני ַוִּיהְׂ ִאים ֹנחַ  בְׂ ָחם ֵשם ַהֵתָבה ִמן ַהֹּיצְׂ  ָוָיֶפת וְׂ
ָחם ָנַען ֲאִבי הוא וְׂ ֹלָשה :כְׂ ֵני ֵאֶּלה שְׂ  וֵמֵאֶּלה ֹנחַ  בְׂ

ָצה  :ָהָאֶרץ ָכל ָנפְׂ

בראשית ט, 
19-18 

או ג 22 ֹהֹמת ָקפְׂ ֶלב תְׂ  בְׂ
 ָים

ָך ה' ֵצאתְׂ ָך ִמֵשִעיר בְׂ דְׂ ַצעְׂ ֵדה בְׂ  ֶאֶרץ ֱאדֹום ִמשְׂ
פו ָעִבים ַגם ָנָטפו ָשַמִים ַגם ָרָעָשה : ָמִים ָנטְׂ
לו ָהִרים ֵני ָנזְׂ ֵני ִסיַני ֶזה ה' ִמפְׂ  ֱאֹלֵהי ה' ִמפְׂ

ָרֵאל ָחמו ָשַמִים ִמן]...[:  :ִישְׂ  ַהכֹוָכִבים ִנלְׂ
ִסּלֹוָתם ֲחמו ִממְׂ ָרא ִעם ִנלְׂ  :ִסיסְׂ

שופטים ה, 
5-4 ,20 

ָרָהם ָקָנה ֲאֶשר ַהָשֶדה אברהם ועמרי ד 23 ֵני ֵמֵאת ַאבְׂ  ָשָמה ֵחת בְׂ
ַבר ָרָהם קֻּ ָשָרה ַאבְׂ תֹו וְׂ  :ִאשְׂ

רֹון ָהָהר ֶאת ַוִּיֶקן ַרִים ֶשֶמר ֵמֶאת ֹשמְׂ ִככְׂ  ָכֶסף בְׂ
ָרא ָהָהר ֶאת ַוִּיֶבן  ָבָנה ֲאֶשר ָהִעיר ֵשם ֶאת ַוִּיקְׂ
רֹון ָהָהר ֲאֹדֵני ֶשֶמר ֶשם ַעל ַכב]...[:  :ֹשמְׂ  ַוִּישְׂ

ִרי רֹון ַוִּיָקֵבר ֲאֹבָתיו ִעם ָעמְׂ ֹשמְׂ ֹלְך בְׂ ָאב ַוִּימְׂ  ַאחְׂ
נֹו ָתיו בְׂ  :ַתחְׂ

בראשית כה, 
10 

 

מלכים א טז, 
28-24 

מוֵאל ַוּיֹאֶמר דוד ב 24 ָעִרים ֲהַתמו ִיַשי ֶאל שְׂ  ַוּיֹאֶמר ַהנְׂ
ִהֵנה ַהָקָטן ָשַאר עֹוד מוֵאל ַוּיֹאֶמר ַבצֹאן ֹרֶעה וְׂ  שְׂ
ָחה ִיַשי ֶאל ָקֶחנו ִשלְׂ : ֹפה ֹבאֹו ַעד ָנֹסב לֹא ִכי וְׂ

ַלח ִביֵאהו ַוִּישְׂ הוא ַויְׂ מֹוִני וְׂ ֵפה ִעם ַאדְׂ טֹוב ֵעיַנִים יְׂ  וְׂ
ָשֵחהו קום ה' ַוּיֹאֶמר ֹרִאי  :הוא ֶזה ִכי מְׂ

שמואל א טז, 
12-11 

 ַהָּים ֶאת ה' ַוּיֹוֶלְך ַהָּים ַעל ָידֹו ֶאת ֹמֶשה ַוֵּיט קריעת ים סוף ב 25
רוחַ  ָלה ָכל ַעָזה ָקִדים בְׂ  ַהָּים ֶאת ַוָּיֶשם ַהַּליְׂ

עו ֶלָחָרָבה  :ַהָמִים ַוִּיָבקְׂ

 21שמות יד, 

ִהי אחאב ג 26 ֹמעַ  ַויְׂ ָאב ִכשְׂ ָבִרים ֶאת ַאחְׂ ַרע ָהֵאֶּלה ַהדְׂ  ַוִּיקְׂ
ָגָדיו ָשרֹו ַעל ַשק ַוָּיֶשם בְׂ ַכב ַוָּיצֹום בְׂ  ַבָשק ַוִּישְׂ
ַהֵּלְך ִהי: ַאט ַויְׂ ַבר ַויְׂ ִבי ֵאִלָּיהו ֶאל ה' דְׂ  ַהִתשְׂ
ַנע ִכי ֲהָרִאיתָ  :ֵלאֹמר ָאב ִנכְׂ ָפָני ַאחְׂ  ִכי ַיַען ִמּלְׂ
ַנע ָיָמיו ָהָרָעה ָאִבי לֹא ִמָפַני ִנכְׂ נֹו ִביֵמי בְׂ  ָאִביא בְׂ

 :ֵביתֹו ַעל ָהָרָעה

מלכים א כא, 
29-27 

ֹאד ָבִריא ִאיש א 27 ָלּה ֶחֶרב ֵאהוד לֹו ַוַּיַעש מְׂ ֵני וְׂ ָכּה ֹגֶמד ֵפיֹות שְׂ  ָארְׂ
ֹגר ַמָדיו ִמַתַחת אֹוָתּה ַוַּיחְׂ ִמינֹו ֶיֶרְך ַעל לְׂ ֵרב :יְׂ  ַוַּיקְׂ

ָחה ֶאת לֹון ַהִמנְׂ ֶעגְׂ לֹון מֹוָאב ֶמֶלְך לְׂ ֶעגְׂ  ָבִריא ִאיש וְׂ
ֹאד  :מְׂ

שופטים ג, 
17-16 

שעליו להשיב את  ג 28
 אבשלום לירושלים

ַלח קֹוָעה יֹוָאב ַוִּישְׂ  ֲחָכָמה ִאָשה ִמָשם ַוִּיַקח תְׂ
ִלי ֵאֶליהָ  ַוּיֹאֶמר ַאבְׂ ִשי ָנא ִהתְׂ ִלבְׂ ֵדי ָנא וְׂ  ֵאֶבל ִבגְׂ

ַאל ָהִיית ֶשֶמן ָתסוִכי וְׂ ִאָשה וְׂ  ַרִבים ָיִמים ֶזה כְׂ
ַאֶבֶלת  יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר: ]...[: ֵמת ַעל ִמתְׂ

ֵלְך ַהֶזה ָדָברהַ  ֶאת ָעִשיִתי ָנא ִהֵנה  ֶאת ָהֵשב וְׂ
ָשלֹום ֶאת ַהַנַער  :ַאבְׂ

שמואל ב יד, 
2 ,21 
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בשורה על החרבת  ד 29
 העיר

ָרא ֶאָחד יֹום ַמֲהַלְך ָבִעיר ָלבֹוא יֹוָנה ַוָּיֶחל  ַוִּיקְׂ
ָבִעים עֹוד ַוּיֹאַמר ֵוה יֹום ַארְׂ ִנינְׂ ָפֶכת וְׂ : ]...[: ֶנהְׂ

ֵוה ֶמֶלְך ֶאל ַהָדָבר ַוִּיַגע אֹו ַוָּיָקם ִנינְׂ  ַוַּיֲעֵבר ִמִכסְׂ
תֹו ַכס ֵמָעָליו ַאַדרְׂ ֵעק :ָהֵאֶפר ַעל ַוֵּיֶשב ַשק ַויְׂ  ַוַּיזְׂ
ֵוה ַוּיֹאֶמר ִנינְׂ ֹדָליו ַהֶמֶלְך ִמַּטַעם בְׂ   ֵלאֹמר וגְׂ
ֵהָמה ָהָאָדם ַהבְׂ ַהצֹאן ַהָבָקר וְׂ ֲעמו ַאל וְׂ  ִיטְׂ

אוָמה עו ַאל מְׂ תויִ  ַאל וַמִים ִירְׂ  :שְׂ

 7-4יונה ג, 

ֵתהו ָעָליו ָוֶאֱעֹמד מותו של המלך ב 30 ִתי ִכי ַוֲאֹמתְׂ ֶיה לֹא ִכי ָיַדעְׂ  ִיחְׂ
לֹו ַאֲחֵרי ָעָדה רֹאשֹו ַעל ֲאֶשר ַהֵנֶזר ָוֶאַקח ִנפְׂ ֶאצְׂ  וְׂ
ֹרעֹו ַעל ֲאֶשר  :ֵהָנה ֲאֹדִני ֶאל ָוֲאִביֵאם זְׂ

שמואל ב א, 
10 

נות ציווה ב 31  את ִלמְׂ
 העם

 ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאת ָסַפר ֵכן ַאֲחֵרי ֹאתֹו ָדִוד ֵלב ַוַּיְך
ֹאד ָחָטאִתי ה' ֶאל ָדִוד ַעָתה ָעִשיִתי ֲאֶשר מְׂ  ה' וְׂ

ָך ןֲעֹו ֶאת ָנא ַהֲעֶבר דְׂ ִתי ִכי ַעבְׂ ַכלְׂ ֹאד ִנסְׂ : ]...[: מְׂ
ֹאד ִלי ַצר ָגד ֶאל ָדִוד ַוּיֹאֶמר ָלה מְׂ ַיד ָנא ִנפְׂ  ה' בְׂ

ַיד ַרֲחָמו ַרִבים ִכי  ה' ַוִּיֵתן :ֶאֹפָלה ַאל ָאָדם ובְׂ
ָרֵאל ֶדֶבר ִישְׂ ַעד ֵמַהֹבֶקר בְׂ  ִמן ַוָּיָמת מֹוֵעד ֵעת וְׂ
ַעד ִמָדן ָהָעם ֵאר וְׂ ִעים ֶשַבע בְׂ  :ִאיש ֶאֶלף ִשבְׂ

שמואל ב כד, 
15-10 

ַעק להמתקת המים ב 32 ֵלְך ֵעץ ה' ַוּיֹוֵרהו ה' ֶאל ַוִּיצְׂ  ַהַמִים ֶאל ַוַּישְׂ
קו תְׂ ָפט ֹחק לֹו ָשם ָשם ַהָמִים ַוִּימְׂ ָשם וִמשְׂ  וְׂ

 :ִנָסהו

 25שמות טו, 

להצפת ברזל שנפל  ג 33
 למים

ֵאהו ָנָפל ָאָנה ָהֱאֹלִהים ִאיש ַוּיֹאֶמר  ֶאת ַוַּירְׂ
ָצב ַהָמקֹום ֶלְך ֵעץ ַוִּיקְׂ ֶזל ַוָּיֶצף ָשָמה ַוַּישְׂ  :ַהַברְׂ

 6מלכים ב ו, 

ִהי בניו של יהודה א 34 ָתּה ַויְׂ ִלדְׂ ַיֶּלֶדת ַוִתַקח ָיד ַוִּיֶתן בְׂ ֹשר ַהמְׂ  ַעל ַוִתקְׂ
ִהי :ִראֹשָנה ָיָצא ֶזה ֵלאֹמר ָשִני ָידֹו ֵמִשיב ַויְׂ  ָידֹו כְׂ

ִהֵנה תָ  ַמה ַותֹאֶמר ָאִחיו ָיָצא וְׂ  ָפֶרץ ָעֶליָך ָפַרצְׂ
ָרא מֹו ַוִּיקְׂ  :ָפֶרץ שְׂ

בראשית לח, 
29-28 

הֹוֶשַבע ַוִתַקח יואש א 35 ָיהו ֲאחֹות יֹוָרם ַהֶמֶלְך ַבת יְׂ  ֲאַחזְׂ
ָיה ֶבן יֹוָאש ֶאת ֹנב ֲאַחזְׂ ֵני ִמתֹוְך ֹאתֹו ַוִתגְׂ  ַהֶמֶלְך בְׂ

ֶאת ֹאתֹו ַהמוָמִתים תֹו וְׂ  ַהִמּטֹות ַבֲחַדר ֵמיִנקְׂ
ִתרו ֵני ֹאתֹו ַוַּיסְׂ ָיהו ִמפְׂ לֹא ֲעַתלְׂ : ]...[: הוָמת וְׂ

ֶאת ַהֵנֶזר ֶאת ָעָליו ַוִּיֵתן ַהֶמֶלְך ֶבן ֶאת ַוּיֹוִצא  וְׂ
ִלכו ָהֵעדות הו ֹאתֹו ַוַּימְׂ ָשחֻּ רו ָכף ַוַּיכו ַוִּימְׂ  ַוּיֹאמְׂ

ִחי  :ַהֶמֶלְך יְׂ

מלכים ב י, 
2 ,12  

ֶראָנה השכנות ג 36 ֵכנֹות לֹו ַוִתקְׂ ָנֳעִמי ֵבן יַֻּּלד ֵלאֹמר ֵשם ַהשְׂ  לְׂ
ֶראָנה מֹו ַוִתקְׂ  :ָדִוד ֲאִבי ִיַשי ֲאִבי הוא עֹוֵבד שְׂ

 17רות ד, 

כמספר סרני  ד 37
 פלישתים

רו רו לֹו ָנִשיב ֲאֶשר ָהָאָשם ָמה ַוּיֹאמְׂ ַפר ַוּיֹאמְׂ  ִמסְׂ
ֵני ִתים ַסרְׂ ִלשְׂ ֹחֵרי ֲחִמָשה פְׂ  ַוֲחִמָשה ָזָהב טְׂ

ֵרי בְׂ כָֻּּלם ַאַחת ַמֵגָפה ִכי ָזָהב ַעכְׂ ֵניֶכם לְׂ ַסרְׂ  :ולְׂ

שמואל א ו, 
4 

ַאְך ַוָּיבֹא מנשה ג 38 ָרה ֲאֶשר ָהֵאָלה ַתַחת ַוֵּיֶשב ה' ַמלְׂ ָעפְׂ  בְׂ
יֹוָאש ֲאֶשר ִרי ֲאִבי לְׂ עֹון ָהֶעזְׂ ִגדְׂ נֹו וְׂ  ִחִּטים ֹחֵבט בְׂ
ָהִניס ַבַגת ֵני לְׂ ָין ִמפְׂ  ִבי ֵאָליו ַוּיֹאֶמר: ]...[: ִמדְׂ
ָרֵאל ֶאת אֹוִשיעַ  ַבָמה ֲאֹדָני ִפי ִהֵנה ִישְׂ  ַהַדל ַאלְׂ

ַנֶשה ָאֹנִכי ִבמְׂ ֵבית ַהָצִעיר וְׂ  :ָאִבי בְׂ

שופטים ו, 
15-11 

 ַלֲעשֹות ֱהִטיֹבתָ  ֲאֶשר ַיַען ֵיהוא ֶאל ה' ַוּיֹאֶמר ליהוא בן נמשי ג 39
ֵעיַני ַהָּיָשר ֹכל בְׂ ָבִבי ֲאֶשר כְׂ ֵבית ָעִשיתָ  ִבלְׂ  לְׂ
ָאב ֵני ַאחְׂ ִבִעים בְׂ בו רְׂ ָך ֵישְׂ ָרֵאל ִכֵסא ַעל לְׂ  :ִישְׂ

מלכים ב י, 
30 
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ַגם ֲחָנִני ֶבן ֵיהוא ב 40 ַיד וְׂ ַבר ַהָנִביא ֲחָנִני ֶבן ֵיהוא בְׂ  ֶאל ָהָיה ה' דְׂ
ָשא ֶאל ַבעְׂ ַעל ֵביתֹו וְׂ  ָעָשה ֲאֶשר ָהָרָעה ָכל וְׂ
ֵעיֵני ִעיסֹו ה' בְׂ ַהכְׂ ַמֲעֵשה לְׂ יֹות ָיָדיו בְׂ ֵבית ִלהְׂ  כְׂ

ָעם ַעל ָיָרבְׂ  :ֹאתֹו ִהָכה ֲאֶשר וְׂ

מלכים א טז, 
7 

ַלח רחבעם א 41 ָעם ַהֶמֶלְך ַוִּישְׂ ַחבְׂ  ַהַמס ַעל ֲאֶשר ֲאֹדָרם ֶאת רְׂ
מו גְׂ ָרֵאל ָכל ַוִּירְׂ ַהֶמֶלְך ַוָּיֹמת ֶאֶבן בֹו ִישְׂ ָעם וְׂ ַחבְׂ  רְׂ

ַאֵמץ ָכָבה ַלֲעלֹות ִהתְׂ רוָשָלִם ָלנוס ַבֶמרְׂ  :יְׂ

מלכים א יב, 
18 

ֵאד ֵאד ג 42 ָקה ָהָאֶרץ ִמן ַיֲעֶלה וְׂ ִהשְׂ ֵני ָכל ֶאת וְׂ  פְׂ
 :ָהֲאָדָמה

בראשית ב, 
6 

ַפֵּלל ֵמֲחֹדל ַלה' ֵמֲחטֹא ִּלי ָחִליָלה ָאֹנִכי ַגם שמואל ב 43 ִהתְׂ  לְׂ
ֶכם הֹוֵריִתי ַבַעדְׂ ֶכם וְׂ ֶדֶרְך ֶאתְׂ ָשָרה ַהּטֹוָבה בְׂ ַהיְׂ  :וְׂ

שמואל א יב, 
23 

נגד חמשת מלכי  ב 44
 האמורי

ִהי נָֻּסם ַויְׂ ֵני בְׂ ָרֵאל ִמפְׂ מֹוַרד ֵהם ִישְׂ  חֹוֹרן ֵבית בְׂ
ִליְך ַוה' ֹדלֹות ֲאָבִנים ֲעֵליֶהם ִהשְׂ  ַעד ַהָשַמִים ִמן גְׂ

תו ֲעֵזָקה ֵני ֵמתו ֲאֶשר ַרִבים ַוָּימֻּ ַאבְׂ  ַהָבָרד בְׂ
גו ֵמֲאֶשר ֵני ָהרְׂ ָרֵאל בְׂ  :ֶבָחֶרב ִישְׂ

 11יהושע י, 

ֵני על בניו של עלי ב 45 ֵני ֵעִלי ובְׂ ִלָּיַעל בְׂ עו לֹא בְׂ ַפט ה': ֶאת ָידְׂ  וִמשְׂ
 ַנַער וָבא ֶזַבח ֹזֵבחַ  ִאיש ָכל ָהָעם ֶאת ַהֹכֲהִנים

ַבֵשל ַהֹכֵהן ֵלג ַהָבָשר כְׂ ַהַמזְׂ ֹלש וְׂ ָידֹו ַהִשַנִים שְׂ  :בְׂ
ִהָכה  ֹכל ַבָפרור אֹו ַבַקַּלַחת אֹו ַבדוד אֹו ַבִכּיֹור וְׂ
ֵלג ַיֲעֶלה ֲאֶשר ָכל ַיֲעשו ָכָכה בֹו ַהֹכֵהן ִיַקח ַהַמזְׂ  לְׂ

ָרֵאל ִשֹלה ָשם ַהָבִאים ִישְׂ  :בְׂ

שמואל א ב, 
14-12 

ָמֵעאל ישמעאל ג 46 ִישְׂ ִתיָך ולְׂ ַמעְׂ ִתי ִהֵנה שְׂ ֵריִתי ֹאתֹו ֵבַרכְׂ ִהפְׂ  וְׂ
ֵביִתי ֹאתֹו ִהרְׂ ֹאד ֹאתֹו וְׂ ֹאד ִבמְׂ ֵנים מְׂ  ָעָשר שְׂ

ִשיִאם ַתִתיו יֹוִליד נְׂ גֹוי ונְׂ  :ָגדֹול לְׂ

בראשית יז, 
20 

א פינחס ג 47 ָחס ַוַּירְׂ ָעָזר ֶבן ִפינְׂ  ַוָּיָקם ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ֶבן ֶאלְׂ
ָידֹו ֹרַמח ַוִּיַקח ָהֵעָדה ִמתֹוְך  ִאיש ַאַחר ַוָּיבֹא :בְׂ

ָרֵאל ָבה ֶאל ִישְׂ ֹקר ַהקֻּ ֵניֶהם ֶאת ַוִּידְׂ  ִאיש ֵאת שְׂ
ָרֵאל ֶאת ִישְׂ  ַהַמֵגָפה ַוֵתָעַצר ֳקָבָתּה ֶאל ָהִאָשה וְׂ

ֵני ֵמַעל ָרֵאל בְׂ ֵשם: ]...[: ִישְׂ ָרֵאל ִאיש וְׂ ֶכה ִישְׂ  ַהמֻּ
ָכה ֲאֶשר ָיִנית ֶאת הֻּ ִרי ַהִמדְׂ ִשיא ָסלוא ֶבן ִזמְׂ  נְׂ
ֹעִני ָאב ֵבית ֵשם :ַלִשמְׂ ָכה ָהִאָשה וְׂ ָיִנית ַהמֻּ  ַהִמדְׂ
ִבי מֹות רֹאש צור ַבת ָכזְׂ ָין ָאב ֵבית אֻּ ִמדְׂ  :הוא בְׂ

במדבר כה, 
15-7 

לֹא לגבעונים א 48 ֵני ִהכום וְׂ ָרֵאל בְׂ עו ִכי ִישְׂ בְׂ ִשיֵאי ָלֶהם ִנשְׂ  נְׂ
ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה'בַ  ָהֵעָדה  ַעל ָהֵעָדה ָכל ַוִּיֹּלנו ִישְׂ

ִשיִאים  :ַהנְׂ

 18יהושע ט, 

ִהי שבט לוי ב 49 ִהֵנה ָהֵעדות ֹאֶהל ֶאל ֹמֶשה ַוָּיבֹא ִמָמֳחָרת ַויְׂ  וְׂ
ֵבית ַאֲהֹרן ַמֵּטה ָפַרח  ִציץ ַוָּיֵצץ ֶפַרח ַוֹּיֵצא ֵלִוי לְׂ

ֹמל ֵקִדים ַוִּיגְׂ  :שְׂ

במדבר יז, 
23 

ֵני ַוַּיֲענו אברהם א 50 ָרָהם ֶאת ֵחת בְׂ ָמֵענו :לֹו ֵלאֹמר ַאבְׂ  שְׂ
ִשיא ֲאֹדִני תֹוֵכנו ַאָתה ֱאֹלִהים נְׂ ַחר בְׂ ִמבְׂ ָבֵרינו בְׂ  קְׂ
ֹבר רֹו ֶאת ִמֶמנו ִאיש ֵמֶתָך ֶאת קְׂ ֶלה לֹא ִקבְׂ  ִיכְׂ
ָך ֹבר ִממְׂ  :ֵמֶתָך ִמקְׂ

בראשית כג, 
6-5 
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חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים 
 ח"התשע

 

 השלב הראשון 
 רמזים ושאלות

 
 ערכי מגילת העצמאות לאור התנ"ך

 

 

בחלק הזה יוצגו רמזים ושאלות העוסקים 
 בין התנ"ך. ובין מגילת העצמאות שבקשר 

לכל מתמודד ומתמודדת תוצג חידת רמזים 
או ובה יידרש המתמודד לזהות דמות מקראית 

 מקום מקראי לפי רמזים.

כה את ְיז  זיהוי לפי הרמז הראשון בלבד 
נקודות. זיהוי לפי שני רמזים  6-המתמודד/ת ב

נקודות. זיהוי לפי שלושה רמזים  4-כה בְיז  
 נקודות. 2-כה בְיז  

שניות  60מזים: הזמן המוקצב לחידת הר
 בלבד.

לאחר חידת הרמזים, תוצג בפני כל מתמודד 
ומתמודדת שאלת המשך. תשובה נכונה על 

 6-כה את המתמודד/ת בז  שאלת ההמשך ת
 נקודות.

 נקודות. 12בסך הכול ניתן לצבור בשלב זה עד 
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 זיהוי דמות – 1שאלה מס' 

 

 ְוַהִפְסִחים ַהִעְוִרים: 1רמז מס' 

רוָשַלִם ַוֲאָנָשיו ַהֶמֶלְך ַוֵּיֶלְך ִסי יְׂ בֻּ ָדִוד ַוּיֹאֶמר ָהָאֶרץ יֹוֵשב ֶאל ַהיְׂ ָך ִכי ֵהָנה לֹא ָתבֹוא ֵלאֹמר לְׂ  ִאם ֱהִסירְׂ

ִרים ִחים ַהִעוְׂ ַהִפסְׂ  (6: )שמואל ב ה, ֵהָנה ָדִוד לֹא ָיבֹוא ֵלאֹמר וְׂ

 

 ֵעיַנִים ִעם ְיֵפה ַאְדמֹוִני: 2רמז מס' 

ַלח ִביֵאהו ַוִּישְׂ הוא ַויְׂ מֹוִני וְׂ ֵפה ַאדְׂ טֹוב ֵעיַנִים ִעם יְׂ ָשֵחהו קום ה' ַוּיֹאֶמר ֹרִאי וְׂ  ַוִּיַקח הוא: ִכי ֶזה מְׂ

מוֵאל ַשח ַהֶשֶמן ֶאת ֶקֶרן שְׂ ֶקֶרב ֹאתֹו ַוִּימְׂ ַלח ֶאָחיו בְׂ ָלה ַההוא ֵמַהּיֹום ֶאל ָדִוד רוַח ה' ַוִתצְׂ  ַוָּיָקם ָוָמעְׂ

מוֵאל  (13-12ָהָרָמָתה: )שמואל א טז,  ַוֵּיֶלְך שְׂ

 

 קונן על שאול ועל יהונתן : 3רמז מס' 

ֹקֵנן הֹוָנָתן ַעל ָשאול ַהזֹאת ֶאת ַהִקיָנה ָדִוד ַויְׂ ַעל יְׂ נֹו: וְׂ ַלֵמד ַוּיֹאֶמר בְׂ הוָדה לְׂ ֵני יְׂ תוָבה ִהֵנה ָקֶשת בְׂ  כְׂ

ִבי ַהָּיָשר: ַעל ֵסֶפר ָרֵאל ַהצְׂ לו ֵאיְך ָחָלל ַעל ָבמֹוֶתיָך ִישְׂ  (19-17: )שמואל ב א, ִגבֹוִרים ָנפְׂ

 

 

 דודהדמות: 
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 שאלת המשך

 צדק: הערך

 

נתן הנביא סיפר לדוד המלך את משל כבשת הרש כדי להוכיח אותו על חטאו: איש  השאלה:

 היה מהעשיר גזל את כבשתו היחידה של שכנו העני, והכין ממנה ארוחה לאורח שבא אליו. 

 מה היתה תגובתו של דוד לסיפור ששמע?המשל, ו את נתן לו סיפר שבעקבותיו דוד של חטאו

 

 התשובה: 

גרם למותו של אוריה החיתי בקרב, ולקח את בת שבע אשתו )גם תשובה חטאו של דוד: דוד 

 חלקית תתקבל כנכונה(.

תגובתו של דוד: דוד כעס על האיש העשיר / דוד קבע שיש להרוג את האיש העשיר / דוד קבע 

שהאיש העשיר צריך לפצות את העני על שגזל את כבשתו )כל אחת מהתשובות תתקבל 

 כנכונה(.

 

 

 

לַ  ֵני לֹו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַוָּיבֹא ֶאל ָדִוד ֶאת ָנָתן ה' חַוִּישְׂ ִעיר ָהיו ֲאָנִשים שְׂ ֶאָחד ָעִשיר ֶאָחד ֶאָחת בְׂ ָראש:  וְׂ

ָעִשיר ֵבה וָבָקר צֹאן ָהָיה לְׂ ֹאד: ַהרְׂ ָלָרש מְׂ ָשה ִכי ֵאין ֹכל וְׂ ַטָנה ַאַחת ִאם ִכבְׂ ַחֶּיהָ  ָקָנה ֲאֶשר קְׂ ַדל ַויְׂ  ַוִתגְׂ

ִעם ָבָניו ִעמֹו ָדו וְׂ ֶתה וִמֹכסֹו תֹאַכל ִמִפתֹו ַיחְׂ ֵחיקֹו ִתשְׂ ָכב ובְׂ ִהי לֹו ִתשְׂ ַבת: ַותְׂ ִאיש ֵהֶלְך ַוָּיבֹא כְׂ  לְׂ

ֹמל ֶהָעִשיר ָקרֹו ִמצֹאנֹו ָלַקַחת ַוַּיחְׂ ַשת ַוִּיַקח ַהָבא לֹו ָלֹאֵרחַ  ַלֲעשֹות וִמבְׂ  ַוַּיֲעֶשהָ  ָהָראש ָהִאיש ֶאת ִכבְׂ

ֹאד ָבִאיש ָדִוד ַוִּיַחר ַאף ֵאָליו: ַהָבא ָלִאיש  זֹאת: ָהֹעֶשה ָהִאיש ֶבן ָמֶות ִכי ַחי ה' ֶאל ָנָתן ַוּיֹאֶמר מְׂ

ָשה ֶאת ַהִכבְׂ ַשֵּלם וְׂ ָתִים יְׂ ַבעְׂ ַעל ַהֶזה ֶאת ַהָדָבר ָעָשה ֲאֶשר ֵעֶקב ַארְׂ  ָנָתן ַוּיֹאֶמר לֹא ָחָמל: ֲאֶשר וְׂ

ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָהִאיש ֹכה ָאַמר ַאָתה ֶאל ָדִוד ִתיָך ָאֹנִכי ִישְׂ ַשחְׂ ֶמֶלְך מְׂ ָרֵאל לְׂ ָאֹנִכי ַעל ִישְׂ ִתיָך וְׂ  ִמַּיד ִהַצלְׂ

ָנה ָשאול: ָך ָוֶאתְׂ ֵשי ֲאֹדֶניָך ֶאת ֵבית לְׂ ֶאת נְׂ ֵחיֶקָך ֲאֹדֶניָך וְׂ ָנה בְׂ ָך ָוֶאתְׂ ָרֵאל ֶאת ֵבית לְׂ ִאם  ִויהוָדה ִישְׂ וְׂ

ָעט ֹאִסָפה מְׂ ָך וְׂ ָכֵהָנה: ָכֵהָנה ּלְׂ ַבר ָבִזיתָ  ַמדועַ  וְׂ ֵעיַני ָהַרע ַלֲעשֹות ה' ֶאת דְׂ  ִהִכיתָ  ַהִחִתי אוִרָּיה ֵאת בְׂ

תֹו ַבֶחֶרב ֶאת ִאשְׂ תָ  וְׂ ָך ָלַקחְׂ ִאָשה ּלְׂ ֹאתֹו לְׂ תָ  וְׂ ֶחֶרב ָהַרגְׂ ֵני בְׂ ָך ֶחֶרב לֹא ָתסור ַעָתהוְׂ  ַעמֹון: בְׂ  ִמֵביתְׂ

ִזָתִני ִכי ֵעֶקב ַעד עֹוָלם יֹות ַהִחִתי אוִרָּיה ֶאת ֵאֶשת ַוִתַקח בְׂ ָך ִלהְׂ ִאָשה לְׂ  (10-1: )שמואל ב יב, לְׂ
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 זיהוי דמות – 2שאלה מס' 

 

 ָמתֹוק ָיָצא ֵמַעז: 1רמז מס' 

שֹון ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ַעת ִלי אֹוָתּה ַתִגידו ִאם ַהֵגד ִחיָדה ָלֶכם ָאחוָדה ָנא ִשמְׂ ֵמי ִשבְׂ ֶתה יְׂ ָצאֶתם ַהִמשְׂ  ומְׂ

ָנַתִתי ֹלִשים ָלֶכם וְׂ ִדיִנים שְׂ ֹלִשים סְׂ ָגִדים: ֲחִלֹפת ושְׂ ִאם לֹא בְׂ לו וְׂ ַהִגיד תוכְׂ ַתֶתם ִלי לְׂ  ִלי ַאֶתם ונְׂ

ֹלִשים ִדיִנים שְׂ ֹלִשים סְׂ ָגִדים ֲחִליפֹות ושְׂ רו בְׂ ָך חוָדה לֹו ַוּיֹאמְׂ ָמֶעָנה: ִחיָדתְׂ ִנשְׂ  ֵמָהֹאֵכל ָלֶהם ַוּיֹאֶמר וְׂ

לֹא ָמתֹוק ָיָצא וֵמַעז ַמֲאָכל ָיָצא לו וְׂ ַהִגיד ָיכְׂ ֹלֶשת ַהִחיָדה לְׂ  (14-12: )שופטים יד, ָיִמים שְׂ

 

 ְלִחי ֲחמֹור: 2רמז מס' 

ָצא ִחי ֲחמֹור ַוִּימְׂ ִרָּיה לְׂ ַלח טְׂ שֹון ַוּיֹאֶמר ִאיש: ֶאֶלף ַוַּיְך ָבּה ַוִּיָקֶחהָ  ָידֹו ַוִּישְׂ ִחי ִשמְׂ  ֲחמֹור ַהֲחמֹור ִבלְׂ

ִחי ֲחֹמָרָתִים  (16-15ִאיש: )שופטים טו,  ֶאֶלף ִהֵכיִתי ַהֲחמֹור ִבלְׂ

 

 ֱאֹלִהים ְנִזיר: 3רמז מס' 

תְׂ  ָהָרה ִהָנְך ִכי ֹיַלדְׂ ִזיר ַעל רֹאשֹו ַיֲעֶלהלֹא  ומֹוָרה ֵבן וְׂ ֶיה ֱאֹלִהים ִכי נְׂ הוא ִמן ַהָבֶטן ַהַנַער ִיהְׂ  ָיֵחל וְׂ

הֹוִשיעַ  ָרֵאל לְׂ ִתים ִמַּיד ֶאת ִישְׂ ִלשְׂ  (5: )שופטים יג, פְׂ

 

 

 שמשוןהדמות: 
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 שאלת המשך

 חירות: הערך

 

הפלישתים להערים עליו לאחר מאבק ממושך בין שמשון ובין הפלישתים, הצליחו  השאלה:

ִתים ַוּיֹאֲחזוהוולאסור אותו: " ִלשְׂ רוהו ַעָזָתה אֹותֹו ַוּיֹוִרידו ]...[ פְׂ ַתִים ַוַּיַאסְׂ שְׂ חֻּ ִהי ַבנְׂ ֵבית טֹוֵחן ַויְׂ  בְׂ

 ". מי סייעה לפלישתים לאסור את שמשון, וכיצד היא עשתה זאת? ָהֲאסוִרים

 

 

 התשובה: 

דלילה סייעה לפלישתים לאסור את שמשון. היא פיתתה את שמשון עד שגילה לה את סוד 

שיער ראשו. דלילה גילחה את שיערו של שמשון כאשר ישן, וכך סר כוחו מעליו  –כוחו 

 והפלישתים הצליחו לאסור אותו ולכלוא אותו.

 

 

 

ִהי ַנַחל ִאָשה ַוֶּיֱאַהב ַאֲחֵרי ֵכן ַויְׂ ָמּה שֵֹרק בְׂ ִליָלה: ושְׂ ֵני ֵאֶליהָ  ַוַּיֲעלו דְׂ ִתים ַסרְׂ ִלשְׂ רו פְׂ  ַפִתי ָלּה ַוּיֹאמְׂ

ִאי אֹותֹו נוהו לֹו נוַכל וַבֶמה ָגדֹול ֹכחֹו ַבֶמה ורְׂ ַענֹותֹו ַוֲאַסרְׂ נו לְׂ  ָכֶסף: וֵמָאה ֶאֶלף ִאיש ִנַתן ָלְך ַוֲאַנחְׂ

ִליָלה ַותֹאֶמר שֹון דְׂ ִהי ֵתָאֵסר וַבֶמה ָגדֹול ֹכֲחָך ַבֶמה ִלי ַהִגיָדה ָנא ֶאל ִשמְׂ ַענֹוֶתָך: ]...[: ַויְׂ  ִכי ֵהִציָקה לְׂ

ָבֶריהָ  ּלֹו ֵצהו ָכל ַהָּיִמים ִבדְׂ ַאלְׂ ַצר ַותְׂ שֹו ַוִתקְׂ  לֹא ָעָלה מֹוָרה ָלּה ַוּיֹאֶמר ֶאת ָכל ִלבֹו ַוַּיֶגד ָלּה ָלמות: ַנפְׂ

ִזיר ַעל רֹאִשי ִתי ִאִמי ִמֶבֶטן ֲאִני ֱאֹלִהים ִכי נְׂ ָסר ִאם גַֻּּלחְׂ ָחִליִתי ֹכִחי ִמֶמִני וְׂ ָהִייִתי וְׂ ָכל ָהָאָדם: וְׂ  כְׂ

ִליָלה ַוֵתֶרא ַלח ֶאת ָכל ִלבֹו ָלּה ִכי ִהִגיד דְׂ ָרא ַוִתשְׂ ֵני ַוִתקְׂ ַסרְׂ ִתים לְׂ ִלשְׂ  ִכי ִהִגיד ַהַפַעם ֲעלו ֵלאֹמר פְׂ

ָעלו ֶאת ָכל ִלבֹו ילִ  ֵני ֵאֶליהָ  וְׂ ִתים ַסרְׂ ִלשְׂ ָיָדם: ַהֶכֶסף ַוַּיֲעלו פְׂ ֶכיהָ  בְׂ ֵנהו ַעל ִברְׂ ַישְׂ ָרא ַותְׂ  ָלִאיש ַוִתקְׂ

ַגַּלח פֹות ֶאת ֶשַבע ַותְׂ לְׂ ַענֹותֹו ַוָתֶחל רֹאשֹו ַמחְׂ ִתים ַותֹאֶמר ֵמָעָליו: ֹכחֹו ַוָּיַסר לְׂ ִלשְׂ שֹון ָעֶליָך פְׂ  ִשמְׂ

ָנתֹו ַוִּיַקץ ַפַעם ֵאֵצא ַוּיֹאֶמר ִמשְׂ ַפַעם כְׂ ִאָנֵער בְׂ הוא וְׂ ִתים ַוּיֹאֲחזוהו ֵמָעָליו: ָסר ה' ִכי ָיַדע לֹא וְׂ ִלשְׂ  פְׂ

רו ַנקְׂ רוהו ַעָזָתה אֹותֹו ַוּיֹוִרידו ֶאת ֵעיָניו ַויְׂ ַתִים ַוַּיַאסְׂ שְׂ חֻּ ִהי ַבנְׂ ֵבית טֹוֵחן ַויְׂ ַער  ַוָּיֶחל ָהֲאסוִרים: בְׂ שְׂ

ַצֵמחַ  רֹאשֹו  (22-4גָֻּּלח: )שופטים טז,  ַכֲאֶשר לְׂ
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 זיהוי דמות – 3שאלה מס' 

 

 ָזָהב ֶעְגֵלי ְשֵני: 1רמז מס' 

ֵני ַוַּיַעש ַהֶמֶלְך ַוִּיָוַעץ ֵלי שְׂ רוָשַלִם ֵמֲעלֹות ַרב ָלֶכם ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ָזָהב ֶעגְׂ ָרֵאל ֱאֹלֶהיָך ִהֵנה יְׂ  ֲאֶשר ִישְׂ

ָרִים: ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלוָך ֵבית ֵאל ֶאת ָהֶאָחד ַוָּיֶשם ִמצְׂ ֶאת ָהֶאָחד בְׂ ָדן ָנַתן וְׂ  (29-28: )מלכים א יב, בְׂ

 

 ַהְשִמיִני ִמִלבֹו חג ַבֹחֶדש ָבָדא: 2רמז מס' 

ָעם ַוַּיַעש ִמיִני ַבֹחֶדש ָחג ָיָרבְׂ ֵבחַ  ַוַּיַעל ִביהוָדה ֲאֶשר ֶכָחג ַלֹחֶדש יֹום ַבֲחִמָשה ָעָשר ַהשְׂ  ֵכן ַעל ַהִמזְׂ

ֵבית ֵאל ָעָשה ַזֵבחַ  בְׂ ֶהֱעִמיד ֲאֶשר ָעָשה ָלֲעָגִלים לְׂ ֵבית וְׂ  ַוַּיַעל ָעָשה: ֲאֶשר ַהָבמֹות ֶאת ֹכֲהֵני ֵאל בְׂ

ֵבחַ  ֵבית ֵאל ֲאֶשר ָעָשה ַעל ַהִמזְׂ ִמיִני ַבֹחֶדש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשה בְׂ  ַוַּיַעש ִמִּלבֹו ֲאֶשר ָבָדא ַבֹחֶדש ַהשְׂ

ֵני ָחג ָרֵאל ִלבְׂ ֵבחַ  ַוַּיַעל ִישְׂ ִטיר ַעל ַהִמזְׂ ַהקְׂ  (33-32: )מלכים א יב, לְׂ

 

 קיבל נבואה מאחיה השילוני : 3רמז מס' 

ִהי ָעם ַהִהיא ָבֵעת ַויְׂ ָיָרבְׂ ָצא ִמירוָשָלִם ָיָצא וְׂ הוא ַבֶדֶרְך ַהָנִביא ַהִשיֹלִני ֲאִחָּיה ֹאתֹו ַוִּימְׂ ַכֶסה וְׂ  ִמתְׂ

ָמה ַשלְׂ ֵניֶהם ֲחָדָשה בְׂ ַבָדם ושְׂ ֹפש ַבָשֶדה: לְׂ ָמה ֲאִחָּיה ַוִּיתְׂ ָרֶעהָ  ָעָליו ֲאֶשר ַהֲחָדָשה ַבַשלְׂ ֵנים ַוִּיקְׂ  שְׂ

ָרִעים: ָעָשר ָעם ַוּיֹאֶמר קְׂ ָיָרבְׂ ָך לְׂ ָרִעים ֲעָשָרה ַקח לְׂ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָאַמר ֹכה ִכי קְׂ ִני ִישְׂ ֶאת  ֹקֵרעַ  ִהנְׂ

ָלָכה ֹלֹמה ִמַּיד ַהַממְׂ ָנַתִתי שְׂ ָך וְׂ ָבִטים ֲעָשָרה ֵאת לְׂ  (31-29: )מלכים א יא, ַהשְׂ

 

 

 ירבעם בן נבטהדמות: 
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 שאלת המשך

 מניעת מלחמת אחים – שלום: הערך

 

לוחמים כדי להילחם בשבטי ישראל,  180,000רחבעם מלך יהודה אסף אליו  השאלה:

שעליהם מלך ירבעם בן נבט. מה היתה מטרתו של רחבעם כשיצא למלחמה זו, וכיצד נמנעה 

 בסופו של דבר מלחמת האחים? 

 

 התשובה: 

 כל ישראל.רחבעם יצא למלחמה כדי להשיב אליו את המלוכה על 

מלחמת האחים נמנעה לאחר שה' שלח את איש האלוהים אל רחבעם וציווה עליו לא לעלות 

 ולא להילחם נגד ישראל )יתקבל גם: לאחר שה' ציווה על אנשי יהודה לשוב איש לביתו(.

 

 

 

ִהי ֹמעַ  ַויְׂ ָרֵאל ִכשְׂ ָעם ִכי ָשב ָכל ִישְׂ חו ָיָרבְׂ לְׂ או ַוִּישְׂ רְׂ ִליכו ל ָהֵעָדהאֶ  ֹאתֹו ַוִּיקְׂ ָרֵאל ֹאתֹו ַוַּימְׂ   ַעל ָכל ִישְׂ

הוָדה זוָלִתי ֵבית ָדִוד ַאֲחֵרי ָהָיה לֹא ַבדֹו: ֵשֶבט יְׂ ָעם ַוָּיבֹא לְׂ ַחבְׂ רוָשַלִם רְׂ ֵהל יְׂ הוָדה ֶאת ָכל ֵבית ַוַּיקְׂ  יְׂ

ֶאת ֵשֶבט ָיִמן וְׂ ֹמִנים ֵמָאה ִבנְׂ ָחָמה ֹעֵשה ָבחור ֶאֶלף ושְׂ ִהָּלֵחם ִמלְׂ ָרֵאל ִעם ֵבית לְׂ ָהִשיב ִישְׂ ֶאת  לְׂ

לוָכה ָעם ַהמְׂ ַחבְׂ ֹלֹמה: ִלרְׂ ִהי ֶבן שְׂ ַבר ַויְׂ ָיה ָהֱאֹלִהים דְׂ ַמעְׂ ֶאל  ֱאֹמר ֵלאֹמר: ִאיש ָהֱאֹלִהים ֶאל שְׂ

ָעם ַחבְׂ ֹלֹמה רְׂ הוָדה ֶמֶלְך ֶבן שְׂ ֶאל ָכל ֵבית יְׂ הוָדה וְׂ ָיִמין יְׂ ֶיֶתר וִבנְׂ  לֹא ַתֲעלו ה' ָאַמר ֹכה אֹמר:לֵ  ָהָעם וְׂ

לֹא ִתָּלֲחמון ָרֵאל ִעם ֲאֵחיֶכם וְׂ ֵני ִישְׂ ֵביתֹו ִאיש שובו בְׂ ָיה ֵמִאִתי ִכי לְׂ עו ַהֶזה ַהָדָבר ִנהְׂ מְׂ ַבר ַוִּישְׂ  ֶאת דְׂ

בו ה' ַבר ָלֶלֶכת ַוָּישֻּ  (24-20ה': )מלכים א יב,  ִכדְׂ
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 זיהוי דמות – 4שאלה מס' 

 

 ִגְלָעד ֹיְשֵבי ְלֹכל רֹאש: 1רמז מס' 

רו ֵני ַוּיֹאמְׂ ָעד ִזקְׂ ָתח ִגלְׂ נו ַעָתה ָלֵכן ֶאל ִיפְׂ תָ  ֵאֶליָך ַשבְׂ ָהַלכְׂ תָ  ִעָמנו וְׂ ַחמְׂ ִנלְׂ ֵני וְׂ ָהִייתָ  ַעמֹון ִבבְׂ  ָּלנו וְׂ

רֹאש ֹכל לְׂ ֵבי לְׂ ָעד: ֹישְׂ ָתח ַוּיֹאֶמר ִגלְׂ ֵני ִיפְׂ ָעד ֶאל ִזקְׂ ִשיִבים ִגלְׂ ִהָּלֵחם אֹוִתי ַאֶתם ִאם מְׂ ֵני לְׂ  ַעמֹון ִבבְׂ

ָנַתן ָפָני אֹוָתם ה' וְׂ ֶיה ָאֹנִכי לְׂ רֹאש ָלֶכם ֶאהְׂ  (9-8: )שופטים יא, לְׂ

 

 ּוִבְמֹחלֹות ְבֻתִפים ִלְקָראתֹו ֹיֵצאת ִבּתֹו: 2רמז מס' 

ָתח ַוָּיבֹא ָפה ִיפְׂ ִהֵנה ֶאל ֵביתֹו ַהִמצְׂ ָראתֹו ֹיֵצאת ִבתֹו וְׂ ִפים ִלקְׂ תֻּ ֹחלֹות בְׂ ַרק וִבמְׂ ִחיָדה ִהיא וְׂ  ֵאין לֹו יְׂ

 (34: )שופטים יא, אֹו ַבת ֵבן ִמֶמנו

 

 השופט שנלחם בבני עמון : 3רמז מס' 

ָתח ַוַּיֲעֹבר ֵני ִיפְׂ ִהָּלֶחם ַעמֹון ֶאל בְׂ ֵנם ָבם לְׂ ָידֹו: ה' ַוִּיתְׂ ַעד ֹבֲאָך ֵמֲערֹוֵער ַוַּיֵכם בְׂ ִרים ִמִנית וְׂ  ִעיר ֶעשְׂ

ַעד ָרִמים ָאֵבל וְׂ דֹוָלה ַמָכה כְׂ ֹאד גְׂ עו מְׂ ֵני ַוִּיָכנְׂ ֵני ַעמֹון בְׂ ֵני ִמפְׂ ָרֵאל בְׂ  (33-32: )שופטים יא, ִישְׂ

 

 

 יפתח הגלעדיהדמות: 
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 שאלת המשך

 זכות היסטורית על הארץ: הערך

 

יפתח פונה אל מלך בני עמון ושואל אותו מדוע הוא נלחם בו. מלך בני עמון משיב  השאלה:

בתגובה שבני ישראל לקחו ממנו את ארצו שבעבר הירדן המזרחי כאשר עלו ממצרים. מידי 

איזה מלך כבשו בני ישראל את עבר הירדן המזרחי כשעלו ממצרים, ואילו שבטים התיישבו 

 באזור זה? 

 

ל כבשו את עבר הירדן המזרחי מידי סיחון מלך האמורי )יתקבל גם: עוג בני ישראהתשובה: 

 מלך הבשן, לא יתקבל: בלק מלך מואב(.

 השבטים שהתיישבו באזור זה: ראובן, גד וחצי שבט המנשה )מספיק לציין שני שבטים(.

 

 

ַלח ָתח ַוִּישְׂ ָאִכים ִיפְׂ ֵני ַעמֹון ֶאל ֶמֶלְך ַמלְׂ ִהָּלֵחם ֵאַלי ִכי ָבאתָ  ָוָלְך ַמה ִּלי ֵלאֹמר בְׂ ִצי: לְׂ ַארְׂ  ַוּיֹאֶמר בְׂ

ֵני ַעמֹון ֶמֶלְך ֲאֵכי בְׂ ָתח ֶאל ַמלְׂ ָרֵאל ִכי ָלַקח ִיפְׂ ִצי ִישְׂ ַרִים ַבֲעלֹותֹו ֶאת ַארְׂ נֹון ִמִמצְׂ ַעד ַהַּיֹבק ֵמַארְׂ ַעד  וְׂ וְׂ

ֵדן ַעָתה ַהַּירְׂ ֶהן ָהִשיָבה וְׂ ָשלֹום: ֶאתְׂ ָתח עֹוד ַוּיֹוֶסף בְׂ ַלח ִיפְׂ ָאִכים ַוִּישְׂ ֵני ֶאל ֶמֶלְך ַמלְׂ  לֹו ַוּיֹאֶמר ַעמֹון: בְׂ

ָתח ָאַמר ֹכה ָרֵאל לֹא ָלַקח ִיפְׂ ֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב ֶאת ֶאֶרץ ִישְׂ ֵני וְׂ ָרִים ַבֲעלֹוָתם ִכי ַעמֹון: בְׂ  ַוֵּיֶלְך ִמִמצְׂ

ָרֵאל ָבר ִישְׂ ַלח ָקֵדָשה: ַוָּיבֹא ַעד ַים סוף ַבִמדְׂ ָרֵאל ַוִּישְׂ ָאִכים ִישְׂ ָרה ָנא ֵלאֹמר ֱאדֹום ֶאל ֶמֶלְך ַמלְׂ בְׂ  ֶאעְׂ

ֶצָך ַארְׂ לֹא בְׂ ַגם ֱאדֹום ֶמֶלְך ָשַמע וְׂ לֹא ָשַלח מֹוָאב ֶאל ֶמֶלְך וְׂ ָרֵאל ַוֵּיֶשב ָאָבה וְׂ ָקֵדש: ִישְׂ ָבר ַוֵּיֶלְך בְׂ  ַבִמדְׂ

ֶאת ֶאֶר  ֱאדֹום ֶאת ֶאֶרץ ַוָּיָסב ַרח ֶשֶמש ַוָּיבֹא מֹוָאב ץוְׂ ֶאֶרץ ִמִמזְׂ ֵעֶבר ַוַּיֲחנון מֹוָאב לְׂ נֹון בְׂ לֹא ָבאו ַארְׂ  וְׂ

בול נֹון ִכי מֹוָאב ִבגְׂ בול ַארְׂ ַלח מֹוָאב: גְׂ ָרֵאל ַוִּישְׂ ָאִכים ִישְׂ בֹון ֶמֶלְך ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ֶאל ִסיחֹון ַמלְׂ  ֶחשְׂ

ָרֵאל לֹו ַוּיֹאֶמר ָרה ָנא ִישְׂ בְׂ ָך ַנעְׂ צְׂ ַארְׂ קֹוִמי: בְׂ לֹא ֶהֱאִמין ַעד מְׂ ָרֵאל ִסיחֹון וְׂ לֹו ֲעֹבר ֶאת ִישְׂ בֻּ  ַוֶּיֱאֹסף ִבגְׂ

ָצה ַוַּיֲחנו ֶאת ָכל ַעמֹו ִסיחֹון ָיהְׂ ָרֵאל: ַוִּיָּלֶחם בְׂ ָרֵאל ה' ַוִּיֵתן ִעם ִישְׂ ֶאת ָכל ַעמֹו ֶאת ִסיחֹון ֱאֹלֵהי ִישְׂ  וְׂ

ַיד רָ  בְׂ ָרֵאל ַוִּייַרש ַוַּיכום ֵאלִישְׂ שו ַהִהיא: ָהָאֶרץ יֹוֵשב ָהֱאֹמִרי ָכל ֶאֶרץ ֵאת ִישְׂ בול ֵאת ַוִּיירְׂ  ָהֱאֹמִרי ָכל גְׂ

נֹון ַעד ַהַּיֹבק ֵמַארְׂ ָבר וְׂ ֵדן וִמן ַהִמדְׂ ַעד ַהַּירְׂ  (22-12: )שופטים יא, וְׂ

 

ָרא ָאז עַ  ִיקְׂ הֹושֻּ ַלָגִדי ָלראוֵבִני יְׂ ַלֲחִצי וְׂ ַנֶשה: ַמֵּטה וְׂ ֶתם ַאֶתם ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר מְׂ ַמרְׂ  ָכל ֲאֶשר ֵאת שְׂ

ֶכם ִצָוה עו ה' ֶעֶבד ֹמֶשה ֶאתְׂ מְׂ קֹוִלי ַוִתשְׂ ֹכל בְׂ ֶכם: ֲאֶשר ִצִויִתי לְׂ ֶתם ֶאתְׂ  ָיִמים ֶזה ֶאת ֲאֵחיֶכם לֹא ֲעַזבְׂ

ֶתם ַהֶזה ַהּיֹום ַעד ַרִבים ַמרְׂ ֶמֶרתֶאת  ושְׂ ַות ִמשְׂ ַעָתה ֱאֹלֵהיֶכם: ה' ִמצְׂ  ַלֲאֵחיֶכם ֱאֹלֵהיֶכם ה' ֵהִניחַ  וְׂ

ַעָתה ָלֶהם ִדֶבר ַכֲאֶשר נו וְׂ כו פְׂ ָאֳהֵליֶכם ָלֶכם ולְׂ ֶכם ֶאל ֶאֶרץ לְׂ ַזתְׂ  ה' ֶעֶבד ֹמֶשה ָלֶכם ָנַתן ֲאֶשר ֲאחֻּ

ֵעֶבר בו בְׂ ֵדן: ]...[: ַוָּישֻּ כו ַהַּירְׂ אוֵבןבְׂ  ַוֵּילְׂ ֵני ָגד ֵני רְׂ ַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי ובְׂ ֵני ֵמֵאת ַהמְׂ ָרֵאל בְׂ  ִמִשֹלה ִישְׂ

ָנַען ֲאֶשר ֶאֶרץ כְׂ ָעד ֶאל ֶאֶרץ ָלֶלֶכת בְׂ ָזָתם ֶאל ֶאֶרץ ַהִגלְׂ ַיד ֹמֶשה ה' ַעל ִפי נֹאֲחזו ָבּה ֲאֶשר ֲאחֻּ : בְׂ

 (9-1)יהושע כב, 
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 זיהוי דמות – 5שאלה מס' 

 

 ַהְסִפיָנה ַיְרְכֵתי: 1רמז מס' 

או ֲעקו ַהַמָּלִחים ַוִּיירְׂ ָהֵקל ֶאל ַהָּים ָבֳאִנָּיה ֲאֶשר ֶאת ַהֵכִלים ַוָּיִטלו ֶאל ֱאֹלָהיו ִאיש ַוִּיזְׂ יֹוָנה ֵמֲעֵליֶהם לְׂ  וְׂ

ֵתי ָיַרד כְׂ ִפיָנה ֶאל ַירְׂ ַכב ַהסְׂ ַרב ַוֵּיָרַדם: ַוִּישְׂ ָך לֹו ַוּיֹאֶמר ַהֹחֵבל ַרב ֵאָליו ַוִּיקְׂ ָדם ַמה ּלְׂ ָרא קום ִנרְׂ ֶאל  קְׂ

ַעֵשת אוַלי ֱאֹלֶהיָך לֹא ָלנו ָהֱאֹלִהים ִיתְׂ  (6-5: )יונה א, נֹאֵבד וְׂ

 

 ַבָים ַסַער ָגדֹול: 2רמז מס' 

דֹוָלה ֵהִטיל ַוה' ִהי ֶאל ַהָּים רוַח גְׂ ָהֳאִנָּיה ַבָּים ַסַער ָגדֹול ַויְׂ ָבה וְׂ ִהָשֵבר: )יונה א,  ִחשְׂ  (4לְׂ

 

 ַהָדג  ְמֵעי: 3רמז מס' 

ַמן ֹלעַ  ָגדֹול ָדג ה' ַויְׂ ִהי ֶאת יֹוָנה ִלבְׂ ֵעי יֹוָנה ַויְׂ ֹלָשה ַהָדג ִבמְׂ ֹלָשה ָיִמים שְׂ  (1: )יונה ב, ֵלילֹות ושְׂ

 

 

 יונההדמות: 
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 שאלת המשך

 הצדק האלוהי –צדק : הערך

 

על עקרונות הצדק האלוהי, והצטער על כך שה' החליט לסלוח לאנשי  ָקַבלהנביא יונה  השאלה:

ִתי ִכינינווה: " ַרחום ֵאל ַחנון ַאָתה ִכי ָיַדעְׂ ַרב ֶחֶסד ַאַפִים ֶאֶרְך וְׂ ִנָחם וְׂ ". מדוע החליט ה' ַעל ָהָרָעה וְׂ

 צדק האלוהי?לסלוח לאנשי נינווה, ובאמצעות איזה צמח בחר ה' להעביר ליונה מסר אודות ה

 

 

 התשובה: 

ה' סלח לאנשי נינווה משום שהם חזרו בתשובה, שבו מדרכיהם הרעות וממעשיהם הרעים. 

 אנשי נינווה צמו, לבשו שקים והתפללו אל ה' שיסלח להם )גם תשובה חלקית תתקבל כנכונה(.

והקיקיון יבש ה' העביר ליונה מסר אודות הצדק האלוהי באמצעות הצמחת קיקיון מעל לראשו, 

 לאחר יום אחד.

 

 

 

ָרא ֶאָחד יֹום ַמֲהַלְך ָבִעיר ָלבֹוא יֹוָנה ַוָּיֶחל ָבִעים עֹוד ַוּיֹאַמר ַוִּיקְׂ ֵוה יֹום ַארְׂ ִנינְׂ ָפֶכת: וְׂ ֵשי ַוַּיֲאִמינו ֶנהְׂ  ַאנְׂ

ֵוה או צֹום ֵבאֹלִהים ִנינְׂ רְׂ שו ַוִּיקְׂ בְׂ דֹוָלם ַשִקים ַוִּילְׂ ַעד  ִמגְׂ ַטָנם:וְׂ ֵוה ֶאל ֶמֶלְך ַהָדָבר ַוִּיַגע קְׂ  ַוָּיָקם ִנינְׂ

אֹו תֹו ַוַּיֲעֵבר ִמִכסְׂ ַכס ֵמָעָליו ַאַדרְׂ ֵעק ַעל ָהֵאֶפר: ַוֵּיֶשב ַשק ַויְׂ ֵוה ַוּיֹאֶמר ַוַּיזְׂ ִנינְׂ ֹדָליו ַהֶמֶלְך ִמַּטַעם בְׂ  וגְׂ

ֵהָמה ָהָאָדם ֵלאֹמר ַהבְׂ ַהצֹאן ַהָבָקר וְׂ עֲ  וְׂ אוָמה מוַאל ִיטְׂ עו מְׂ תו: וַמִים ַאל ִירְׂ ַכסו ַאל ִישְׂ ִיתְׂ  ַשִקים וְׂ

ֵהָמה ָהָאָדם ַהבְׂ או וְׂ רְׂ ִיקְׂ ָקה ֶאל ֱאֹלִהים וְׂ ָחזְׂ בו בְׂ ָישֻּ כֹו ִאיש וְׂ ַכֵפיֶהם: ֲאֶשר וִמן ֶהָחָמס ָהָרָעה ִמַדרְׂ  בְׂ

ִנַחם ָישוב ִמי יֹוֵדעַ  ָשב ָהֱאֹלִהים וְׂ לֹא ַאפֹו ֵמֲחרֹון וְׂ א נֹאֵבד: וְׂ  ִכי ָשבו ֶאת ַמֲעֵשיֶהם ָהֱאֹלִהים ַוַּירְׂ

ָכם לֹא ַלֲעשֹות ָלֶהם ֲאֶשר ִדֶבר ַעל ָהָרָעה ָהֱאֹלִהים ַוִּיָנֶחם ָהָרָעה ִמַדרְׂ  ָרָעה ֶאל יֹוָנה ָעָשה: ַוֵּיַרע וְׂ

דֹוָלה ַפֵּלל לֹו: ַוִּיַחר גְׂ ָבִרי ֲהלֹוא ֶזה ה' ָאָנה ַוּיֹאַמר ֶאל ה' ַוִּיתְׂ ָמִתי ַעד ֱהיֹוִתי דְׂ ִתי ַעל ֵכן ַעל ַאדְׂ  ִקַדמְׂ

ֹרחַ  ִשיָשה ִלבְׂ ִתי ִכי ַתרְׂ ַרחום ֵאל ַחנון ַאָתה ִכי ָיַדעְׂ ַרב ֶחֶסד ַאַפִים ֶאֶרְך וְׂ ִנָחם וְׂ ַעָתה ַעל ָהָרָעה: וְׂ  וְׂ

ִשי ַקח ָנא ה'  ַוֵּיֶשב ִמן ָהִעיר יֹוָנה ַוֵּיֵצא ָלְך: ָחָרה ַהֵהיֵטב ה' ַוּיֹאֶמר ָּיי:ֵמחַ  מֹוִתי טֹוב ִכי ִמֶמִני ֶאת ַנפְׂ

ָכה ָשם לֹו ַוַּיַעש ָלִעיר ִמֶקֶדם ֶתיהָ  ַוֵּיֶשב סֻּ ֶאה ֲאֶשר ַעד ַבֵצל ַתחְׂ ֶיה ִירְׂ ַמן ָבִעיר: ַמה ִּיהְׂ  ה' ֱאֹלִהים ַויְׂ

יֹוָנה ֵמַעל ַוַּיַעל ִקיָקיֹון יֹות לְׂ ַהִציל ַעל רֹאשֹו ֵצל ִלהְׂ ַמח ֵמָרָעתֹו לֹו לְׂ ָחה ַעל ַהִקיָקיֹון יֹוָנה ַוִּישְׂ  ִשמְׂ

דֹוָלה: ַמן גְׂ ִהי ַוִּייָבש: ֶאת ַהִקיָקיֹון ַוַתְך ַלָמֳחָרת ַהַשַחר ַבֲעלֹות תֹוַלַעת ָהֱאֹלִהים ַויְׂ ֹרחַ  ַויְׂ  ַהֶשֶמש ִכזְׂ

ַמן ַעָּלף יֹוָנה ַעל רֹאש ַהֶשֶמש ַוַתְך ֲחִריִשית ָקִדים רוחַ  ֱאֹלִהים ַויְׂ ַאל ַוִּיתְׂ שֹו ַוִּישְׂ  ַוּיֹאֶמר ָלמות ֶאת ַנפְׂ

ָך ַהֵהיֵטב ֶאל יֹוָנה ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר ֵמַחָּיי: מֹוִתי טֹוב ַעד  ָחָרה ִלי ֵהיֵטב ַוּיֹאֶמר ַעל ַהִקיָקיֹון ָחָרה לְׂ

תָ  ַאָתה ה' ַוּיֹאֶמר ָמֶות: תָ  ֲאֶשר ַעל ַהִקיָקיֹון ַחסְׂ לֹא בֹו לֹא ָעַמלְׂ תֹו וְׂ ָלה ִגַדלְׂ ָלה ָהָיה ֶשִבן ַליְׂ  וִבן ַליְׂ

ֵוה ָאחוס לֹא ַוֲאִני ָאָבד: דֹוָלה ָהִעיר ַעל ִנינְׂ ֵבה ֶיש ָבּה ֲאֶשר ַהגְׂ ֵרה ַהרְׂ ֵתים ֶעשְׂ  ֲאֶשר ָאָדם ִרבֹו ִמשְׂ

ִמינֹו לֹא ָיַדע מֹאלֹו ֵבין יְׂ ֵהָמה ִלשְׂ  (11-1; יונה ד, 10-4ַרָבה: )יונה ג,  ובְׂ
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 זיהוי מקום – 6שאלה מס' 

 

 בדרך לשם נקברה רחל: 1רמז מס' 

ֶדֶרְך ַוִתָקֵבר ָרֵחל ַוָתָמת ָרָתה בְׂ  (19: )בראשית לה, ָלֶחם ֵבית ִהוא ֶאפְׂ

 תתקבל כנכונה. אפרת / אפרתה: גם התשובה הערה

 

 גרה משפחת דודשם : 2רמז מס' 

ָדִוד ָרִתי ֶבן ִאיש וְׂ הוָדה ֶלֶחם ִמֵבית ַהֶזה ֶאפְׂ מֹו יְׂ לֹו ִיַשי ושְׂ ֹמָנה וְׂ ָהִאיש ָבִנים שְׂ  ָבא ָזֵקן ָשאול ִביֵמי וְׂ

 (12: )שמואל א יז, ַבֲאָנִשים

 

 העיר של משפחת אלימלך: 3רמז מס' 

ֵשם ֵשם ֱאִליֶמֶלְך ָהִאיש וְׂ תֹו וְׂ ֵשם ָנֳעִמי ִאשְׂ ֵני ָבָניו וְׂ לֹון שְׂ יֹון ַמחְׂ ִכלְׂ ָרִתים וְׂ הוָדה ֶלֶחם ִמֵבית ֶאפְׂ  ַוָּיֹבאו יְׂ

ֵדי מֹוָאב יו ָשם שְׂ  (2: )רות א, ַוִּיהְׂ

 

 

 בית לחםהמקום: 
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 שאלת המשך

 גלות ושיבה לארץ: הערך

 

אלימלך ושני בניו מתו במואב, אלימלך ומשפחתו עזבו את בית לחם וגלו לשדי מואב.  השאלה:

 ורק נעמי חזרה לבית לחם. מדוע עזבה המשפחה את הארץ, ועם מי חזרה נעמי לבית לחם?

 

 התשובה: 

בני המשפחה עזבו את הארץ בעקבות רעב שהיה בארץ. אם המשפחה, נעמי, שבה לבית 

 לחם לאחר הרעב יחד עם כלתה, רות המואביה.

 

 

 

ִהי ֹפט ִביֵמי ַויְׂ ִטים שְׂ ִהי ַהֹשפְׂ הוָדה ֶלֶחם ִמֵבית ִאיש ַוֵּיֶלְך ָבָאֶרץ ָרָעב ַויְׂ ֵדי ָלגור יְׂ  הוא מֹוָאב ִבשְׂ

תֹו ִאשְׂ ֵני וְׂ ֵשם ָבָניו: ושְׂ ֵשם ֱאִליֶמֶלְך ָהִאיש וְׂ תֹו וְׂ ֵשם ָנֳעִמי ִאשְׂ ֵני ָבָניו וְׂ לֹון שְׂ יֹון ַמחְׂ ִכלְׂ ָרִתים וְׂ  ִמֵבית ֶאפְׂ

הוָדה ֶלֶחם ֵדי מֹוָאב ַוָּיֹבאו יְׂ יו ָשם: שְׂ ֵני ִהיא ַוִתָשֵאר ָנֳעִמי ִאיש ֱאִליֶמֶלְך ַוָּיָמת ַוִּיהְׂ או ָבֶניָה: ושְׂ  ַוִּישְׂ

ָפה ָהַאַחת ֵשם ֹמֲאִבּיֹות ָנִשים ָלֶהם ֵשם ָערְׂ בו רות ַהֵשִנית וְׂ ֶעֶשר ָשם ַוֵּישְׂ תו ָשִנים: כְׂ ֵניֶהםַגם  ַוָּימֻּ  שְׂ

לֹון יֹון ַמחְׂ ִכלְׂ ֵני ָהִאָשה ַוִתָשֵאר וְׂ ָלֶדיהָ  ִמשְׂ ַכֹּלֶתיהָ  ִהיא ַוָתָקם וֵמִאיָשּה: יְׂ ֵדי ַוָתָשב וְׂ  ִכי מֹוָאב ִמשְׂ

ָעה ֵדה ָשמְׂ ָתה  ֲאֶשר ִמן ַהָמקֹום ַוֵתֵצא ָלֶחם: ָלֶהם ָלֵתת ֶאת ַעמֹו ה' ִכי ָפַקד מֹוָאב ִבשְׂ  ָשָמהָהיְׂ

ֵתי ָנה ִעָמּה ַכּלֹוֶתיהָ  ושְׂ הוָדה: ]...[: ַוָתָשב ֶאל ֶאֶרץ ָלשוב ַבֶדֶרְך ַוֵתַלכְׂ רות ָנֳעִמי יְׂ  ַכָּלָתּה ַהמֹוֲאִבָּיה וְׂ

ֵדי ַהָשָבה ִעָמּה ֵהָמה מֹוָאב ִמשְׂ ִחַּלת ֶלֶחם ֵבית ָבאו וְׂ ִציר ִבתְׂ ֹעִרים קְׂ  (22-1: )רות א, שְׂ
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 זיהוי דמות – 7שאלה מס' 

 

 ִנָצִבים ְשֵנים ָעָשר: 1רמז מס' 

ֹלֹמה ִלשְׂ ֵנים ָעָשר וְׂ ָרֵאל ִנָצִבים שְׂ לו ַעל ָכל ִישְׂ כְׂ ִכלְׂ ֶאת ֵביתֹו ֶאת ַהֶמֶלְך וְׂ ֶיה ַבָשָנה ֹחֶדש וְׂ ַעל  ִיהְׂ

ֵכל ָהֶאָחד ַכלְׂ  (7: )מלכים א ד, לְׂ

 

 ַרבֹות ָנְכִריֹות ָנִשים ָאַהב: 2רמז מס' 

ַהֶמֶלְך ֹלֹמה וְׂ ִרּיֹות ָנִשים ָאַהב שְׂ ֹעה ַרבֹות ָנכְׂ ֶאת ַבת ַפרְׂ ִנֹּית ֲאֹדִמֹּית ַעֳמִנּיֹות מֹוֲאִבּיֹות וְׂ ִחִתֹּית:  ֵצדְׂ

ֵני ָאַמר ה' ֲאֶשר ִמן ַהגֹוִים ָרֵאל ֶאל בְׂ ֵהם ָבֶהם לֹא ָתֹבאו ִישְׂ ֶכם ַיּטו ָאֵכן ָבֶכם לֹא ָיֹבאו וְׂ ַבבְׂ  ֶאת לְׂ

ֹלֹמה ָדַבק ָבֶהם ֱאֹלֵהיֶהם ַאֲחֵרי ַאֲהָבה שְׂ  (2-1: )מלכים א יא, לְׂ

 

 ִמְשָפט ַלֲעשֹות ְבִקְרבֹו ֱאֹלִהים ָחְכַמת: 3רמז מס' 

עו מְׂ ָרֵאל ַוִּישְׂ ָפט ָכל ִישְׂ או ַהֶמֶלְך ָשַפט ֲאֶשר ֶאת ַהִמשְׂ ֵני ַוִּירְׂ ַמת ָראו ִכי ַהֶמֶלְך ִמפְׂ  ֱאֹלִהים ִכי ָחכְׂ

בֹו ִקרְׂ ָפט ַלֲעשֹות בְׂ  (28: )מלכים א ג, ִמשְׂ

 

 

 שלמה המלךהדמות: 
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 שאלת המשך

 בין ישראל לעמים –שלום : הערך

 

התנ"ך מתאר את יחסי השלום והידידות שקשר שלמה המלך עם מלכי העולם. בחר  השאלה:

ששלמה קשר איתם קשרים: מי המלך, וכיצד באו לידי ביטוי קשרי הידידות את אחד המלכים 

 שלו עם שלמה המלך?

 

שלוש אפשרויות לתשובה )גם תשובות חלקיות יתקבלו כנכונות. אין צורך לציין את התשובה: 

 כל העניינים המפורטים בכל סעיף(:

שלמה התחתן עם בתו של פרעה; פרעה כבש את העיר גזר ונתן  – פרעה מלך מצרים .א

 אותה לבתו, אשת שלמה.

חירם בירך את שלמה על משיחתו למלוכה, שלח אליו עצי ארזים  –חירם מלך צור  .ב

ועצי ברושים לבניית בית המקדש, שלמה נתן לחירם חיטים ושמן, שלמה נתן לחירם 

כיכר זהב ושניהם שלחו את עבדיהם  120עשרים עיר בארץ הגליל, חירם שלח לשלמה 

 באוניות להביא זהב מאופיר ולהביא זהב, כסף, שנהבים, קופים ותוכיים מתרשיש.
מלכת שבא באה לביקור בירושלים, היא ניסתה את שלמה בחידות,  –מלכת שבא  .ג

 הביאה לו בשמים, זהב ואבן יקרה ושלמה נתן לה כל מה שביקשה. 

 

ַחֵתן ֹלֹמה ַוִּיתְׂ ֹעה שְׂ ָרִים ֶמֶלְך ֶאת ַפרְׂ ֹעה ַוִּיַקח ִמצְׂ ִביֶאהָ  ֶאת ַבת ַפרְׂ נֹות ַכֹּלתֹו ַעד ָדִוד ֶאל ִעיר ַויְׂ  ִלבְׂ

ֶאת ֵבית ֶאת ֵביתֹו ֶאת חֹוַמת ה' וְׂ רוָשַלִם וְׂ  (1: )מלכים א ג, ָסִביב יְׂ

ֹעה ַרִים ַפרְׂ ֹכד ָעָלה ֶמֶלְך ִמצְׂ ָפּה ֶאת ֶגֶזר ַוִּילְׂ רְׂ ַנֲעִני ָבֵאש ַוִּישְׂ ֶאת ַהכְׂ ָנּה ָהָרג ָבִעיר ַהֹּיֵשב וְׂ ִחים ַוִּיתְׂ  ִשּלֻּ

ִבתֹו ֹלֹמה ֵאֶשת לְׂ  (16: )מלכים א ט, שְׂ

ַלח ֹלֹמה ֶאת ֲעָבָדיו ֶמֶלְך צֹור ִחיָרם ַוִּישְׂ חו ֹאתֹו ִכי ָשַמע ִכי ֶאל שְׂ ֶמֶלְך ָמשְׂ  ֹאֵהב ִכי ָאִביהו ַתַחת לְׂ

ָדִוד ִחיָרם ָהָיה ִהי לְׂ ֹלֹמה ֹנֵתן ִחירֹום ָכל ַהָּיִמים: ]...[: ַויְׂ רֹוִשים ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ֲעֵצי ִלשְׂ צֹו: בְׂ  ָכל ֶחפְׂ

ֹלֹמה ִחיָרם ָנַתן ושְׂ ִרים לְׂ ֵביתֹו ַמֹכֶלת ִחִּטים ֹכר ֶאֶלף ֶעשְׂ ִרים לְׂ ֶעשְׂ ֹלֹמה ֹכה ִיֵתן ָכִתית ֶשֶמן ֹכר וְׂ  שְׂ

ִחיָרם ָמה ָנַתן ָשָנה: ַוה'בְׂ  ָשָנה לְׂ ֹלֹמה ָחכְׂ ִהי ִדֶבר לֹו ַכֲאֶשר ִלשְׂ ֹלֹמה וֵבין ִחיָרם ֵבין ָשֹלם ַויְׂ תו שְׂ רְׂ  ַוִּיכְׂ

ִרית ֵניֶהם בְׂ  (26-15: )מלכים א ה, שְׂ

ֹלֹמה ִנָשא ֶמֶלְך ֹצר ִחיָרם רֹוִשים וַבֲעֵצי ֲאָרִזים ַבֲעֵצי ֶאת שְׂ צֹו וַבָזָהב בְׂ ָכל ֶחפְׂ ֹלֹמה ַהֶמֶלְך ִיֵתן ָאז לְׂ  שְׂ

ִחיָרם ִרים לְׂ ֶאֶרץ ִעיר ֶעשְׂ אֹות ִמֹצר ִחיָרם ַוֵּיֵצא ַהָגִליל: בְׂ ֹלֹמה ָנַתן לֹו ֲאֶשר ֶאת ֶהָעִרים ִלרְׂ לֹא שְׂ  וְׂ

רו ֵעיָניו: ָישְׂ ָרא ָאִחי ִּלי ֲאֶשר ָנַתָתה ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ָמה ַוּיֹאֶמר בְׂ  ַהֶזה: ַהּיֹום ַעד ָכבול ֶאֶרץ ָלֶהם ַוִּיקְׂ

ַלח ִרים ֵמָאה ַלֶמֶלְך ִחיָרם ַוִּישְׂ ֶעשְׂ ַלח : ]...[:ָזָהב ִכַכר וְׂ ֵשי ֶאת ֲעָבָדיו ָבֳאִני ִחיָרם ַוִּישְׂ ֵעי ֳאִנּיֹות ַאנְׂ  ֹידְׂ

ֵדי ִעם ַהָּים ֹלֹמה: ַעבְׂ חו אֹוִפיָרה ַוָּיֹבאו שְׂ ַבע ֵמאֹות ָזָהב ִמָשם ַוִּיקְׂ ִרים ַארְׂ ֶעשְׂ  ֶאל ַהֶמֶלְך ַוָּיִבאו ִכָכר וְׂ

ֹלֹמה:  ִשיש ֳאִני ִכי]...[: שְׂ ָשֹלש ַאַחת ִחיָרם ֳאִני ִעם ַבָּים ַלֶמֶלְך ַתרְׂ ִשיש ֳאִני ָתבֹוא ָשִנים לְׂ ֵאת ַתרְׂ  ֹנשְׂ

ַהִבים ָוֶכֶסף ָזָהב ֹקִפים ֶשנְׂ ִכִּיים וְׂ תֻּ  (22 ; מלכים א י,28-11: )מלכים א ט, וְׂ

ָבא ַכת שְׂ ֹלֹמה ֶאת ֵשַמע ֹשַמַעת וַמלְׂ ֵשם שְׂ ַנֹסתֹו ַוָתבֹא ה' לְׂ ִחידֹות: לְׂ רוָשַלְָׂמה ַוָתבֹא בְׂ ַחִיל יְׂ  ָכֵבד בְׂ

ֹאד ַמִּלים מְׂ ִאים גְׂ ָשִמים ֹנשְׂ ָזָהב בְׂ ֹאד וְׂ ֶאֶבן ַרב מְׂ ָקָרה וְׂ ֹלֹמה ַוָתבֹא יְׂ ַדֵבר ֶאל שְׂ  ֲאֶשרָכל  ֵאת ֵאָליו ַותְׂ

ָבָבּה: ]...[: ַוִתֵתן ָהָיה ִרים ֵמָאה ַלֶמֶלְך ִעם לְׂ ֶעשְׂ ָשִמים ָזָהב ִכַכר וְׂ ֵבה ובְׂ ֹאד ַהרְׂ ֶאֶבן מְׂ ָקָרה וְׂ  ָבא לֹא יְׂ

ָנה ָלֹרב עֹוד ַההוא ַכֹבֶשם ָבא ֲאֶשר ָנתְׂ ַכת שְׂ ֹלֹמה ַלֶמֶלְך ַמלְׂ  (10-1: )מלכים א י, שְׂ
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 זיהוי דמות – 8שאלה מס' 

 

 ְמֻשֶלֶשת ֶעְגָלה: 1רמז מס' 

ָחה ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ָלה ִלי קְׂ ֶּלֶשת ֶעגְׂ שֻּ ֵעז מְׂ ֶּלֶשת וְׂ שֻּ ַאִיל מְׂ ָּלש וְׂ שֻּ ֹתר מְׂ גֹוָזל: וְׂ  ֶאת ָכל ֵאֶּלה ַוִּיַקח לֹו וְׂ

ַבֵתר רֹו ַוִּיֵתן ַבָתֶוְך ֹאָתם ַויְׂ ַראת ִאיש ִבתְׂ ֶאת  ֵרֵעהו ִלקְׂ  (10-9: )בראשית טו, ָבָתר לֹא ַהִצֹפרוְׂ

 

 גֹוִים ַאב ֲהמֹון: 2רמז מס' 

ָרם ַוִּיֹפל ַדֵבר ַעל ָפָניו ַאבְׂ ִריִתי ִהֵנה ֲאִני ֵלאֹמר: ֱאֹלִהים ִאתֹו ַויְׂ ָהִייתָ  ִאָתְך בְׂ ַאב וְׂ לֹא  גֹוִים: ֲהמֹון לְׂ וְׂ

ָך עֹוד ִיָקֵרא ָרם ֶאת ִשמְׂ ָהָיה ַאבְׂ ָך וְׂ ָרָהם ִשמְׂ ַתִתיָך: )בראשית יז,  גֹוִים ַאב ֲהמֹון ִכי ַאבְׂ  (5-3נְׂ

 

 ֶאָחיו: ָנחֹור וָהָרן: 3רמז מס' 

ִחי ֶתַרח ִעים ַויְׂ ָרם ַוּיֹוֶלד ָשָנה ִשבְׂ ֶאת ָהָרן: ֶאת ָנחֹור ֶאת ַאבְׂ ֵאֶּלה וְׂ ֹדת וְׂ ֶאת  הֹוִליד ֶתַרח ֶתַרח תֹולְׂ

ָרם ֶאת ָהָרן ֶאת ָנחֹור ַאבְׂ ָהָרן וְׂ  (27-26: )בראשית יא, ֶאת לֹוט הֹוִליד וְׂ

 

 

 אברהםהדמות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 שאלת המשך

 הצדק האלוהי –צדק : הערך

 

ה' גילה לאברהם שהוא מתכוון להשמיד את סדום ועמורה על החטאים הרבים של  השאלה:

 אנשי העיר. 

ָך ָחִלָלהל אברהם על הצדק האלוהי: "בַ בתגובה, קָ   ָכל ָהָאֶרץ ֲהֹשֵפט ַהֶזה ]...[ ַכָדָבר ֵמֲעשֹת ּלְׂ

ָפט ַיֲעֶשה לֹא  "?!ִמשְׂ

 מדוע ביקש אברהם מה' לשקול מחדש את החלטתו, ולאיזו הסכמה הם הגיעו בסופו של דבר?

 

 

 התשובה: 

אברהם ביקש מה' לשקול מחדש את החלטתו כי אולי יש בסדום ועמורה צדיקים, שלא מגיע 

 העיר.להם להיענש על חטאי 

 סדום ועמורה לא יושמדו. –בסופו של דבר, הוסכם שאם יימצאו בעיר עשרה צדיקים 

 

 

 

ֹדם ַזֲעַקת ה' ַוּיֹאֶמר ַחָּטאָתם ִכי ָרָבה ַוֲעֹמָרה סְׂ ָדה ִכי וְׂ ֹאד: ָכבְׂ ָדה ָנא מְׂ ֶאה ֵארְׂ ֶארְׂ ַצֲעָקָתּה וְׂ  ַהכְׂ

ִאם לֹא ָכָלה ָעשו ֵאַלי ַהָבָאה נו ֵאָדָעה: וְׂ כו ָהֲאָנִשים ִמָשם ַוִּיפְׂ ֹדָמה ַוֵּילְׂ ָרָהם סְׂ ַאבְׂ ֵני ֹעֵמד עֹוֶדנו וְׂ  ִלפְׂ

ָרָהם ַוִּיַגש ה': ֶפה ַהַאף ַוּיֹאַמר ַאבְׂ תֹוְך ַצִדיִקם ֲחִמִשים ֵיש אוַלי ִעם ָרָשע: ַצִדיק ִתסְׂ  ַהַאף ָהִעיר בְׂ

ֶפה לֹא ִתָשא ִתסְׂ ַמַען ַלָמקֹום וְׂ ָבּה: ֲאֶשר ַהַצִדיִקם ִמִשיםחֲ  לְׂ ִקרְׂ ָך ָחִלָלה בְׂ  ַהֶזה ַכָדָבר ֵמֲעשֹת ּלְׂ

ָהִמית ָהָיה ִעם ָרָשע ַצִדיק לְׂ ָפט: ַיֲעֶשה לֹא ָכל ָהָאֶרץ ֲהֹשֵפט ָּלְך ָחִלָלה ָכָרָשע ַכַצִדיק וְׂ  ַוּיֹאֶמר ִמשְׂ

ָצא ה' ֹדם ִאם ֶאמְׂ תֹוְך ַצִדיִקם ֲחִמִשים ִבסְׂ ָנָשאִתי ָהִעיר בְׂ ָכל ַהָמקֹום וְׂ ָרָהם ַוַּיַען ַבֲעבוָרם: לְׂ  ַאבְׂ

ִתי ִהֵנה ָנא ַוּיֹאַמר ַדֵבר הֹוַאלְׂ ָאֹנִכי ֶאל ֲאֹדָני לְׂ רון אוַלי ָוֵאֶפר: ָעָפר וְׂ סְׂ  ֲחִמָשה ַהַצִדיִקם ֲחִמִשים ַיחְׂ

ִחית ִחית לֹא ַוּיֹאֶמר ֶאת ָכל ָהִעיר ַבֲחִמָשה ֲהַתשְׂ ָצא ַאשְׂ ָבִעים ָשם ִאם ֶאמְׂ  עֹוד ַוֹּיֶסף ַוֲחִמָשה: ַארְׂ

ַדֵבר און אוַלי ַוּיֹאַמר ֵאָליו לְׂ ָבִעים ָשם ִיָמצְׂ ָבִעים: ַבֲעבור ֶאֱעֶשה לֹא ַוּיֹאֶמר ַארְׂ  ַאל ָנא ַוּיֹאֶמר ָהַארְׂ

און אוַלי ַוֲאַדֵבָרה ַלאֹדָני ִיַחר ֹלִשים םשָ  ִיָמצְׂ ָצא ֶאֱעֶשה לֹא ַוּיֹאֶמר שְׂ ֹלִשים: ָשם ִאם ֶאמְׂ  ַוּיֹאֶמר שְׂ

ִתי ִהֵנה ָנא ַדֵבר הֹוַאלְׂ און אוַלי ֶאל ֲאֹדָני לְׂ ִרים ָשם ִיָמצְׂ ִחית לֹא ַוּיֹאֶמר ֶעשְׂ ִרים: ַבֲעבור ַאשְׂ  ָהֶעשְׂ

ָרה ַלאֹדָני ִיַחר ַאל ָנא ַוּיֹאֶמר און אוַלי ַהַפַעםַאְך  ַוֲאַדבְׂ ִחית לֹא ַוּיֹאֶמר ֲעָשָרה ָשם ִיָמצְׂ  ַבֲעבור ַאשְׂ

ַדֵבר ִכָּלה ַכֲאֶשר ה' ַוֵּיֶלְך ָהֲעָשָרה: ָרָהם לְׂ ָרָהם ֶאל ַאבְׂ ַאבְׂ ֹקמֹו: )בראשית יח,  ָשב וְׂ  (33-20ִלמְׂ
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 זיהוי דמות – 9שאלה מס' 

 

 ַהְמִדינֹות ָשֵרי ַנֲעֵרי 232: 1רמז מס' 

ִהֵנה ָאב ִנַגש ֶאָחד ָנִביא וְׂ ָרֵאל ֶאל ַאחְׂ  ַהֶזה ַהָגדֹול ָכל ֶהָהמֹון ֵאת ֲהָרִאיתָ  ה' ָאַמר ֹכה ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִישְׂ

ִני נֹו ִהנְׂ ָך ֹנתְׂ ָידְׂ תָ  ַהּיֹום בְׂ ָיַדעְׂ ָאב ַוּיֹאֶמר ה': ִכי ֲאִני וְׂ ִמי ַאחְׂ ַנֲעֵרי ה' ֹכה ָאַמר ַוּיֹאֶמר בְׂ ִדינֹות ָשֵרי בְׂ  ַהמְׂ

ֹסר ַוּיֹאֶמר ָחָמה ִמי ֶיאְׂ ֹקד ָאָתה: ַוּיֹאֶמר ַהִמלְׂ ִדינֹות ָשֵרי ֶאת ַנֲעֵרי ַוִּיפְׂ יו ַהמְׂ ַנִים ָמאַתִים ַוִּיהְׂ ֹלִשים שְׂ  ושְׂ

ַאֲחֵריֶהם ֵני ֶאת ָכל ָהָעם ָפַקד וְׂ ָרֵאל ָכל בְׂ ַעת ִישְׂ  (15-13כ, : )מלכים א ֲאָלִפים ִשבְׂ

 אם יענה המתמודד "בן הדד", יכוונו אותו השופטים למלך ישראל שהרמז מתייחס אליו.הערה: 

 

 ִכְמַפֵּתחַ  ֹחֵגר אמר: ַאל ִיְתַהֵלל: 2רמז מס' 

ַלח ֹכה ֱאֹלִהים ִלי ֹכה ַיֲעשון ַוּיֹאֶמר ֶבן ֲהַדד ֵאָליו ַוִּישְׂ ֹפק יֹוִספו וְׂ רֹון ֲעַפר ִאם ִישְׂ ָעִלים ֹשמְׂ ָכל  ִלשְׂ לְׂ

ָלי: ֲאֶשר ָהָעם ַרגְׂ ָרֵאל ַוַּיַען בְׂ רו ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִישְׂ ַהֵּלל ַדבְׂ ַפֵתַח: )מלכים א כ,  ֹחֵגר ַאל ִיתְׂ  (11-10ִכמְׂ

 

 ַבת ֶאְתַבַעל אשתו: ִאיֶזֶבל: 3רמז מס' 

ָאב ַוַּיַעש ִרי ַאחְׂ ֵעיֵני ָהַרע ֶבן ָעמְׂ ָפָניו: ֲאֶשר ִמֹכל ה' בְׂ ִהי לְׂ תֹו ֲהָנֵקל ַויְׂ ַחּטֹאות ֶלכְׂ ָעם בְׂ ָבט ָיָרבְׂ  ֶבן נְׂ

ַבַעל ֶאת ִאיֶזֶבל ִאָשה ַוִּיַקח ַתחו ֶאת ַהַבַעל ַוַּיֲעֹבד ַוֵּיֶלְך ִציֹדִנים ֶמֶלְך ַבת ֶאתְׂ : )מלכים א טז, לֹו ַוִּישְׂ

31-30) 

 

 

 אחאב מלך ישראלהדמות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 שאלת המשך

 שיתוף פעולה ועזרה הדדית: הערך

 

אחאב פנה אל מלך יהודה וביקש ממנו להצטרף אליו למלחמה ברמות גלעד. מלך  השאלה:

ַעִמי ָכמֹוָך ָכמֹוִנייהודה השיב לו: " ַעֶמָך כְׂ סוַסי כְׂ סוֶסיָך כְׂ ", והסכים לבקשתו, אך לפני היציאה כְׂ

ביקש מלך יהודה מאחאב בקשה אחת כדי לוודא שהיציאה למלחמה היא מעשה  –למלחמה 

 נכון. מיהו מלך יהודה, ומה הבקשה שביקש?

 

 

 התשובה: 

 יהושפט מלך יהודה.

יהושפט ביקש מאחאב לדרוש את דבר ה' לפני היציאה למלחמה )יתקבל גם: לשאול את ה' / 

 ימלה(.לשאול את הנביא / לשאול לדעתו של מיכיהו בן 

 

 

 

בו ָחָמה ֵאין ָשִנים ָשֹלש ַוֵּישְׂ ָרֵאל: וֵבין ֲאָרם ֵבין ִמלְׂ ִהי ִישְׂ ִליִשית ַבָשָנה ַויְׂ הֹוָשָפט ַוֵּיֶרד ַהשְׂ ֶמֶלְך  יְׂ

הוָדה ָרֵאל: ֶאל ֶמֶלְך יְׂ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ִישְׂ ֶתם ֶאל ֲעָבָדיו ֶמֶלְך ִישְׂ ַדעְׂ ָעד ָרֹמת ִכי ָלנו ַהיְׂ נו ִגלְׂ ִשים ַוֲאַנחְׂ  ַמחְׂ

הֹוָשָפט ַוּיֹאֶמר ֲאָרם: ֶמֶלְך ִמַּיד ֹאָתּה ִמַקַחת ָחָמה ִאִתי ֲהֵתֵלְך ֶאל יְׂ ָעד ָרֹמת ַלִמלְׂ הֹוָשָפט ַוּיֹאֶמר ִגלְׂ  יְׂ

ָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך ַעִמי ָכמֹוָך ָכמֹוִני ִישְׂ ַעֶמָך כְׂ סוַסי כְׂ סוֶסיָך: כְׂ הֹוָשָפט ַוּיֹאֶמר כְׂ ָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך יְׂ ָרש ָנא ִישְׂ  דְׂ

ַבר ַכּיֹום הָוה: ֶאת דְׂ ֹבץ יְׂ ָרֵאל ַוִּיקְׂ ִביִאים ֶמֶלְך ִישְׂ ַבע ֶאת ַהנְׂ ַארְׂ ַעל  ַהֵאֵלְך ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ִאיש ֵמאֹות כְׂ

ָעד ָרֹמת ָחָמה ִגלְׂ ָדל ַלִמלְׂ רו ִאם ֶאחְׂ ִיֵתן ֲעֵלה ַוּיֹאמְׂ יַ  ֲאֹדָני וְׂ הֹוָשָפט ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך: דבְׂ  ָנִביא ֹפה ַהֵאין יְׂ

ָשה עֹוד ַלה' רְׂ ִנדְׂ ָרֵאל ֵמֹאתֹו: ַוּיֹאֶמר וְׂ הֹוָשָפט ֶמֶלְך ִישְׂ ֹרש ִאיש ֶאָחד עֹוד ֶאל יְׂ  ַוֲאִני ֵמֹאתֹו ֶאת ה' ִלדְׂ

ֵנאִתיו ַנֵבא ִכי שְׂ הו ִאם ָרע ִכי טֹוב ָעַלי לֹא ִיתְׂ ָלהֶבן  ִמיָכיְׂ הֹוָשָפט ַוּיֹאֶמר ִימְׂ  ֵכן: ַהֶמֶלְך ַאל יֹאַמר יְׂ

ָרא ָרֵאל ֶמֶלְך ַוִּיקְׂ הו ַמֲהָרה ַוּיֹאֶמר ֶאָחד ֶאל ָסִריס ִישְׂ ָלה: ִמיָכיְׂ ָרֵאל וֶמֶלְך ֶבן ִימְׂ ֶמֶלְך  ִויהֹוָשָפט ִישְׂ

הוָדה ִבים יְׂ אֹו ִאיש ֹישְׂ ָבִשים ַעל ִכסְׂ לֻּ ָגִדים מְׂ ֹגֶרן בְׂ רֹון ַשַער ַתחפֶ  בְׂ ִביִאים ֹשמְׂ ָכל ַהנְׂ ִאים וְׂ ַנבְׂ  ִמתְׂ

ֵניֶהם  (10-1: )מלכים א כב, ִלפְׂ
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 זיהוי דמות – 10שאלה מס' 

 

 ַהָנֶשה ִגיד: 1רמז מס' 

ַרח לֹו נוֵאל ָעַבר ַכֲאֶשר ַהֶשֶמש ַוִּיזְׂ הוא ֶאת פְׂ ֵרכֹו: ֹצֵלעַ  וְׂ לו ַעל ֵכן ַעל יְׂ ָרֵאל לֹא יֹאכְׂ ֵני ִישְׂ  ֶאת ִגיד בְׂ

ַכף ֶיֶרְך ָנַגע ִכי ַהֶזה ַהּיֹום ַעד ַהָּיֵרְך ַעל ַכף ֲאֶשר ַהָנֶשה ִגיד ַיֲעֹקב בְׂ  : ַהָנֶשה בְׂ

 (33-32)בראשית לב, 

 

 ֹאָהִלים ֹיֵשב ָּתם ִאיש: 2רמז מס' 

לו דְׂ ָעִרים ַוִּיגְׂ ִהי ַהנְׂ ַיֲעֹקב ָשֶדה ִאיש ַצִיד ֹיֵדעַ  ִאיש ֵעָשו ַויְׂ  (27: )בראשית כה, ֹאָהִלים ֹיֵשב ָתם ִאיש וְׂ

 

 ַהְבֵאר ִפי ֵמַעל גלל ֶאת ָהֶאֶבן: 3רמז מס' 

ִהי ֶאת צֹאן ִאמֹו ֲאִחי ַבת ָלָבן ֶאת ָרֵחל ַיֲעֹקב ָרָאה ַכֲאֶשר ַויְׂ  ֶאת ָהֶאֶבן ַוָּיֶגל ַיֲעֹקב ַוִּיַגש ִאמֹו ֲאִחי ָלָבן וְׂ

ֵאר ִפי ֵמַעל קְׂ  ַהבְׂ  (10: )בראשית כט, ִאמֹו ֲאִחי ָלָבן ֶאת צֹאן ַוַּישְׂ

 

 

 יעקבהדמות: 
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 שאלת המשך

 גלות ושיבה לארץ: הערך

 

פעם בחרן ופעם  –פעמיים בחייו עזב יעקב את ארץ ישראל ועבר לגור בארץ אחרת  השאלה:

 במצרים. מה הביא את יעקב לעזוב את ארץ ישראל בכל אחת מהפעמים?

 

 התשובה: 

עזב יעקב לחרן לאחר שגנב מעשיו את הבכורה ועשיו איים להורגו / כדי  בפעם הראשונה,

 לחפש בחרן אישה )שתי התשובות יתקבלו כנכונות(.

משום שיוסף הזמין אותו לגור איתו בפעם השנייה, עזב יעקב למצרים בעקבות הרעב בארץ / 

 במצרים / משום שרצה לפגוש את יוסף לפני מותו )כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה(.

 

 

 

ֹטם ָרָכה ֶאת ַיֲעֹקב ֵעָשו ַוִּישְׂ כֹו ֲאֶשר ַעל ַהבְׂ ִלבֹו ֵעָשו ַוּיֹאֶמר ָאִביו ֵברְׂ בו בְׂ רְׂ ֵמי ִיקְׂ ָגה ָאִבי ֵאֶבל יְׂ ַאַהרְׂ  וְׂ

ָקה ַוּיַֻּגד ָאִחי: ַיֲעֹקבֶאת  ִרבְׂ ֵרי לְׂ ָנּה ֵעָשו ֶאת ִדבְׂ ַלח ַהָגֹדל בְׂ ָרא ַוִתשְׂ ַיֲעֹקב ַוִתקְׂ ָנּה לְׂ  ַותֹאֶמר ַהָקָטן בְׂ

ַנֵחם ָאִחיָך ֵעָשו ִהֵנה ֵאָליו ָך ִמתְׂ ֶגָך: לְׂ ָהרְׂ ַעָתה לְׂ ִני וְׂ ַמע בְׂ ֹקִלי שְׂ קום בְׂ ָך וְׂ ַרח לְׂ  ָחָרָנה: ָאִחי ֶאל ָלָבן בְׂ

תָ  ָיַשבְׂ ָך ַאף ָאִחיָך ַעד שוב ָאִחיָך: ֲחַמת ֲאֶשר ָתשוב ַעד ֲאָחִדים ָיִמים ִעמֹו וְׂ ָשַכח ִממְׂ ֲאֶשר  ֵאת וְׂ

ִתי ּלֹו ָעִשיתָ  ָשַלחְׂ ִתיָך וְׂ ַקחְׂ ַכל ָלָמה ִמָשם ולְׂ ֵניֶכם ֶאשְׂ ָקה ַותֹאֶמר: ֶאָחד יֹום ַגם שְׂ ָחק ִרבְׂ ִתיקַ  ֶאל ִיצְׂ  צְׂ

ַחַּיי ֵני בְׂ נֹות ִמפְׂ נֹות ֵחת ִאָשה ַיֲעֹקב ִאם ֹלֵקחַ  ֵחת בְׂ נֹות ָכֵאֶּלה ִמבְׂ ָרא ִּלי ָלָמה ָהָאֶרץ ִמבְׂ  ַחִּיים: ַוִּיקְׂ

ָחק ָבֶרְך ֶאל ַיֲעֹקב ִיצְׂ ַצֵוהו ֹאתֹו ַויְׂ נֹות ִאָשה לֹא ִתַקח לֹו ַוּיֹאֶמר ַויְׂ ָנַען: ִמבְׂ  ֵביָתה ֲאָרם ַפֶדָנה ֵלְך קום כְׂ

תוֵאל ָך ִאֶמָך ֲאִבי בְׂ ַקח לְׂ נֹות ִאָשה ִמָשם וְׂ ; בראשית כח, 46-41)בראשית כז, ִאֶמָך:  ֲאִחי ָלָבן ִמבְׂ

2-1) 

ָאִביו זֹאת ָשַלח ולְׂ ִאים ֲחֹמִרים ֲעָשָרה כְׂ ָרִים ִמּטוב ֹנשְׂ ֶעֶשר ִמצְׂ ֹאת ֲאֹתֹנת וְׂ ָאִביו וָמזֹון ָוֶלֶחם ָבר ֹנשְׂ  לְׂ

ַשַּלח ַלָדֶרְך: זו ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ַוֵּיֵלכו ֶאת ֶאָחיו ַויְׂ גְׂ ָרִים ַוַּיֲעלו ַבָדֶרְך: ַאל ִתרְׂ ַנַען ֶאֶרץ ַוָּיֹבאו ִמִמצְׂ ֶאל  כְׂ

ִכי הוא ַחי יֹוֵסף עֹוד ֵלאֹמר לֹו ַוַּיִגדו ֲאִביֶהם: ַיֲעֹקב ָכל ֶאֶרץ ֹמֵשל וְׂ ָרִים בְׂ  לֹא ֶהֱאִמין ִכי ִלבֹו ַוָּיָפג ִמצְׂ

רו ָלֶהם: ַדבְׂ ֵרי ֵאת ֵאָליו ַויְׂ א ֲאֵלֶהם ִדֶבר ֲאֶשר יֹוֵסף ָכל ִדבְׂ  ָלֵשאת יֹוֵסף ֲאֶשר ָשַלח ֶאת ָהֲעָגלֹות ַוַּירְׂ

ִחי ֹאתֹו ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶהם: ַיֲעֹקב רוחַ  ַותְׂ ִני עֹוד יֹוֵסף ַרב ִישְׂ ָכה יחָ  בְׂ ֶאנו ֵאלְׂ ֶארְׂ ֶטֶרם וְׂ : ָאמות בְׂ

 (28-23)בראשית מה, 
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 זיהוי דמות – 11שאלה מס' 

 

 ָוַמְעָלה ִמִשְכמֹו: 1רמז מס' 

לֹו ָהָיה מֹו ֵבן וְׂ ֵאין ָוטֹוב ָבחור ָשאול ושְׂ ֵני ִאיש וְׂ ָרֵאל ִמבְׂ מֹו ִמֶמנו טֹוב ִישְׂ ָלה ִמִשכְׂ ִמָכל  ָגֹבּהַ  ָוַמעְׂ

 (2ָהָעם: )שמואל א ט, 

 

 ְוַהָבָקר ַהצֹאן ֵמיַטב חמל על: 2רמז מס' 

ֹמל ָהָעם ָשאול ַוַּיחְׂ ַעל ֵמיַטב ַעל ֲאָגג וְׂ ַהָבָקר ַהצֹאן וְׂ ִנים וְׂ ַהִמשְׂ ַעל ַהָכִרים וְׂ ַעל ָכל ַהּטֹוב וְׂ לֹא וְׂ  ָאבו וְׂ

ָלאָכה ַהֲחִריָמם ָכל ַהמְׂ ָזה וְׂ ִמבְׂ ָנֵמס נְׂ  (9: )שמואל א טו, ֶהֱחִרימו ֹאָתּה וְׂ

 

 חיפש אתונות שאבדו לאביו : 3רמז מס' 

ָנה ִקיש ָהֲאֹתנֹות ַותֹאַבדְׂ נֹו ֶאל ָשאול ִקיש ַוּיֹאֶמר ָשאול ֲאִבי לְׂ ָך ַקח ָנא בְׂ ָעִרים ֶאת ַאַחד ִאתְׂ  ֵמַהנְׂ

קום  (3: )שמואל א ט, ֶאת ָהֲאֹתֹנת ַבֵקש ֵלְך וְׂ

 

 

 שאולהדמות: 
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 שאלת המשך

 צדק: הערך

 

דוד הוכיח את שאול המלך על כך שהוא רודף אותו, והציג לו הוכחה שהוא היה יכול  השאלה:

 ַאָתה ִכי ִמֶמִני ַאָתה ַצִדיקלהרוג אותו, אך בחר שלא לעשות זאת. שאול בתגובה התנצל ואמר: "

ַתִני ַמלְׂ ִתיָך ַוֲאִני ַהּטֹוָבה גְׂ ַמלְׂ ". כיצד הוכיח דוד לשאול שהוא היה יכול להרוג אותו, וכיצד ָהָרָעה גְׂ

 הסביר דוד את החלטתו שלא להרוג את שאול?

 

 התשובה: 

דוד הראה לשאול חתיכה שחתך מכנף מעילו )יתקבל גם: את חניתו וצפחת המים שלו(, 

 שהוכיחה לשאול שדוד היה קרוב אליו והיה יכול להרוג אותו.

הוא האיש שה' בחר בו  –דוד הסביר שאינו מעוניין להרוג את שאול, כי שאול הוא משיח ה' 

 להיות מלך ישראל, ואסור לו לפגוע בו.

 

 

 

ָעָרה ַוֵּיֵצא ַאֲחֵרי ֵכן ָדִוד ַוָּיָקם ָרא ֵמַהמְׂ  ַוִּיֹקד ַאֲחָריו ָשאול ַוַּיֵבט ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ָשאול ַוִּיקְׂ

ָצה ַאַפִים ָדִוד ָתחו: ַארְׂ ָשאול ָדִוד ַוּיֹאֶמר ַוִּישְׂ ַמע ָלָמה לְׂ ֵרי ִתשְׂ ַבֵקש ָדִוד ִהֵנה ֵלאֹמר ָאָדם ֶאת ִדבְׂ  מְׂ

ָך ֵאת ֵעיֶניָך ָראו ַהֶזה ַהּיֹום ִהֵנה ָרָעֶתָך: ָתנְׂ ָיִדי ַהּיֹום ה' ֲאֶשר נְׂ ָעָרה בְׂ ָאַמר ַבמְׂ  ָעֶליָך ַוָתָחס ָךַלֲהָרגְׂ  וְׂ

ַלח ָוֹאַמר ִשיחַ  ַבאֹדִני ָיִדי לֹא ֶאשְׂ ָאִבי הוא: ה' ִכי מְׂ ֵאה וְׂ ֵאה ַגם רְׂ ַנף רְׂ ָך ֶאת כְׂ ִעילְׂ ָיִדי מְׂ ִתי ִכי בְׂ ָכרְׂ  בְׂ

ַנף ָך ֶאת כְׂ ִעילְׂ לֹא מְׂ ִתיָך וְׂ ֵאה ַדע ֲהַרגְׂ ָיִדי ֵאין ִכי ורְׂ לֹא ָחָטאִתי ָוֶפַשע ָרָעה בְׂ ַאָתה ָלְך וְׂ ֶאת  ֹצֶדה וְׂ

ִשי ָתּה: ַנפְׂ ַקחְׂ ֹפט לְׂ ָקַמִני וֵביֶנָך ֵביִני ה' ִישְׂ ָיִדי ִמֶמךָ  ה' ונְׂ ֶיה ָבְך: לֹא וְׂ ַשל יֹאַמר ַכֲאֶשר ִתהְׂ ֹמִני מְׂ  ַהַקדְׂ

ָשִעים ָיִדי ֶרַשע ֵיֵצא ֵמרְׂ ֶיה ָבְך: לֹא וְׂ ָרֵאל ֶמֶלְך ָיָצא ִמי ַאֲחֵרי ִתהְׂ  ֶכֶלב ַאֲחֵרי ֹרֵדף ַאָתה ִמי ַאֲחֵרי ִישְׂ

ֹעש ַאֲחֵרי ֵמת ָהָיה ֶאָחד: ַפרְׂ ַדָּין ה' וְׂ ָשַפט לְׂ ֵיֶרא וֵביֶנָך ֵביִני וְׂ ָיֵרב וְׂ ֵטִני ֶאת ִריִבי וְׂ פְׂ ִישְׂ ִהי ִמָּיֶדָך: וְׂ  ַויְׂ

ַכּלֹות ַדֵבר ָדִוד כְׂ ָבִרים לְׂ ָך ולָשא ַוּיֹאֶמר ֶאל ָשאול ָהֵאֶּלה ֶאת ַהדְׂ ִני ֶזה ֲהֹקלְׂ  ֹקלֹו ָשאול ַוִּיָשא ָדִוד בְׂ

: ךְׂ ַתִני ַאָתה ִכי ִמֶמִני ַאָתה ַצִדיק ֶאל ָדִוד ַוּיֹאֶמר ַוֵּיבְׂ ַמלְׂ ִתיָך ַוֲאִני ַהּטֹוָבה גְׂ ַמלְׂ ַאָתה ָהָרָעה: גְׂ תָ  וְׂ  ִהַגדְׂ

ַרִני ֲאֶשר ֵאת טֹוָבה ִאִתי ֲאֶשר ָעִשיָתה ֵאת ַהּיֹום ָך ה' ִסגְׂ ָידְׂ לֹא בְׂ ָתִני: וְׂ ָצא ֲהַרגְׂ ִכי ִימְׂ בֹו ִאיש וְׂ  ֶאת ֹאיְׂ

חֹו ִשּלְׂ ֶדֶרְך וְׂ ָך ַוה' טֹוָבה בְׂ ַשֶּלמְׂ ַעָתה ִלי: ָעִשיָתה ֲאֶשר ַהֶזה ַהּיֹום ַתַחת טֹוָבה יְׂ ִתי ִהֵנה וְׂ  ָמֹלְך ִכי ָיַדעְׂ

לֹוְך ָקָמה ִתמְׂ ָך וְׂ ָידְׂ ֶלֶכת בְׂ ָרֵאל: )שמואל א כד,  ַממְׂ  (20-8ִישְׂ
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 זיהוי מקום – 12שאלה מס' 

 

 ְמַשָכֶלת ְוָהָאֶרץ ָרִעים ַהַמִים: 1רמז מס' 

בו הוא ֵאָליו ַוָּישֻּ ִתי ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ִביִריחֹו ֹיֵשב וְׂ רו ַאל ֵתֵלכו: ֲאֵליֶכם ֲהלֹא ָאַמרְׂ ֵשי ַוּיֹאמְׂ ֶאל  ָהִעיר ַאנְׂ

ַהַמִים ֹרֶאה ֲאֹדִני ַכֲאֶשר טֹוב ָהִעיר מֹוַשב ִהֵנה ָנא ֱאִליָשע ָהָאֶרץ ָרִעים וְׂ ַשָכֶלת: וְׂ חו ִלי ַוּיֹאֶמר מְׂ  קְׂ

ֹלִחית ִשימו ֲחָדָשה צְׂ חו ֶמַלח ָשם וְׂ ֶלְך ָשם ַהַמִים ֶאל מֹוָצא ַוֵּיֵצא ֵאָליו: ַוִּיקְׂ  ֹכה ָאַמר ַוּיֹאֶמר ֶמַלח ַוַּישְׂ

ֶיה ָהֵאֶּלה ַלַמִים ִרִפאִתי ה' ַשָכֶלת: ָמֶות עֹוד ִמָשם לֹא ִיהְׂ ַבר ַהֶזה ַהּיֹום ַעד ַהַמִים ַוֵּיָרפו ומְׂ  ֱאִליָשע ִכדְׂ

 (22-18ִדֵבר: )מלכים ב ב,  ֲאֶשר

 

 ִיְשָרֵאל ְבֵני ִמְפֵני ּוְמֻסֶגֶרת ֹסֶגֶרת: 2רמז מס' 

ֶגֶרת ֹסֶגֶרת ִויִריחֹו סֻּ ֵני ומְׂ ֵני ִמפְׂ ָרֵאל בְׂ ֵאין יֹוֵצא ֵאין ִישְׂ  (1: )יהושע ו, ָבא וְׂ

 

 לשם שלח יהושע שני מרגלים : 3רמז מס' 

ַלח ַע ִבן נון ַוִּישְׂ הֹושֻּ ַנִים ֲאָנִשים ִמן ַהִשִּטים יְׂ ִלים שְׂ ַרגְׂ כו ֵלאֹמר ֶחֶרש מְׂ או לְׂ ִריחֹו ֶאת ָהָאֶרץ רְׂ ֶאת יְׂ  וְׂ

כו ָמּה זֹוָנה ֵבית ִאָשה ַוָּיֹבאו ַוֵּילְׂ בו ָשָמה ָרָחב ושְׂ כְׂ  (1: )יהושע ב, ַוִּישְׂ

 

 

 יריחוהמקום: 
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 שאלת המשך

 בריתות סודיות –שלום : הערך

 

יהושע שלח שני מרגלים כדי לרגל את העיר יריחו. המרגלים התחבאו בביתה של  השאלה:

להסתתר מפני מלך יריחו. כיצד החזירו לה בני ישראל טובה כאשר  רחב, והיא סייעה להם

 כבשו את העיר יריחו, ומה היה התנאי לקיום ההסכם?

 

 התשובה: 

 בני ישראל החיו את רחב ואת משפחתה כאשר כבשו את יריחו ולא הרגו אותם.

 שתי תשובות אפשריות )כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה(: –התנאי לקיום ההסכם 

 רחב ובני משפחתה להישאר בתוך הבית ולא לצאת ממנו בזמן כיבוש העיר. על .א

 אם היא תגלה אותו לאחרים, ההסכם יתבטל. –על רחב לשמור על סודיות ההסכם  .ב
 )יתקבל גם: על רחב לקשור חוט שני אדום בחלון ביתה(.

 

 

 

ַלח ַע ִבן נון ַוִּישְׂ הֹושֻּ ַנִים ֲאָנִשים ִמן ַהִשִּטים יְׂ ִליםמְׂ  שְׂ כו ֵלאֹמר ֶחֶרש ַרגְׂ או לְׂ ִריחֹו ֶאת ָהָאֶרץ רְׂ ֶאת יְׂ  וְׂ

כו ָמּה זֹוָנה ֵבית ִאָשה ַוָּיֹבאו ַוֵּילְׂ בו ָשָמה: ָרָחב ושְׂ כְׂ ֶמֶלְך ַוֵּיָאַמר ַוִּישְׂ ִריחֹו לְׂ  ָבאו ֲאָנִשים ִהֵנה ֵלאֹמר יְׂ

ָלה ֵהָנה ֵני ַהַּליְׂ ָרֵאל ִמבְׂ ֹפר ִישְׂ ַלח ֶאת ָהָאֶרץ: ַלחְׂ ִריחֹו ֶמֶלְך ַוִּישְׂ  ָהֲאָנִשים הֹוִציִאי ֵלאֹמר ֶאל ָרָחב יְׂ

ֵביֵתְך ֲאֶשר ָבאו ֵאַלִיְך ַהָבִאים ֹפר ִכי לְׂ ֵני ָהִאָשה ַוִתַקח ָבאו: ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ַלחְׂ  ָהֲאָנִשים ֶאת שְׂ

נֹו פְׂ לֹא ָהֲאָנִשים ֵאַלי ָבאו ֵכן ַותֹאֶמר ַוִתצְׂ ִתי וְׂ ִתי ֶאל ָהֲאָנִשים ֵהָמה: ]...[: ַותֹאֶמר ֵמַאִין ָיַדעְׂ ִכי  ָיַדעְׂ

ָלה ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶכם ה' ָנַתן ִכי ָנפְׂ ֶכם וְׂ ִכי ָעֵלינו ֵאיַמתְׂ ֵבי ָנֹמגו וְׂ ֵניֶכם: ]...[: ָהָאֶרץ ָכל ֹישְׂ ַעָתה ִמפְׂ  וְׂ

עו ָנא ַתֶתם ֶחֶסד ָאִבי ִעם ֵבית ַגם ַאֶתם ַוֲעִשיֶתם ָחֶסד ִעָמֶכם יִתיִכי ָעִש  ַבה' ִלי ִהָשבְׂ  אֹות ִלי ונְׂ

ַהֲחִיֶתם ֱאֶמת: ֶאת ִאִמי ֶאת ָאִבי וְׂ ֶאת ַאַחי וְׂ יֹוַתי וְׂ ֶאת ַאחְׂ ֵאת וְׂ ֶתם ָלֶהם ָכל ֲאֶשר וְׂ ִהַצלְׂ ֹשֵתינו וְׂ  ֶאת ַנפְׂ

רו ִמָמֶות: ֵשנו ָהֲאָנִשים ָלּה ַוּיֹאמְׂ ֵתיֶכם ַנפְׂ ָבֵרנו ַתִגידו לֹא ִאם ָלמות ַתחְׂ ָהָיה ֶזה ֶאת דְׂ ֵתת ה' וְׂ  ָלנו בְׂ

ָעִשינו ֶאת ָהָאֶרץ ַעד ַבֶחֶבל ַותֹוִרֵדם ֶוֱאֶמת: ֶחֶסד ִעָמְך וְׂ ִקיר ֵביָתּה ִכי ַהַחּלֹון בְׂ  וַבחֹוָמה ַהחֹוָמה בְׂ

עו ֵּלכו ָהָהָרה ָלֶהם ַותֹאֶמר יֹוָשֶבת: ִהיא גְׂ ִפים ָבֶכם ֶפן ִיפְׂ ֵבֶתם ָהֹרדְׂ ַנחְׂ ֹלֶשת ָשָמה וְׂ  שֹוב ַעד ָיִמים שְׂ

ִפים ַאַחר ָהֹרדְׂ כו וְׂ ֶכם: ֵתלְׂ כְׂ ַדרְׂ רו לְׂ ִקִּים ָהֲאָנִשים ֵאֶליהָ  ַוּיֹאמְׂ נו נְׂ ָעֵתְך ֲאַנחְׂ בֻּ  ֲאֶשר ַהֶזה ִמשְׂ

ָתנו: ַבעְׂ נו ִהֵנה ִהשְׂ ַות ָאֶרץבָ  ָבִאים ֲאַנחְׂ ִרי ַהֶזה ַהָשִני חוט ֶאת ִתקְׂ שְׂ ֵתנו ֲאֶשר ַבַחּלֹון ִתקְׂ  בֹו הֹוַרדְׂ

ֶאת ָאִביְך ֶאת ִאֵמְך וְׂ ֶאת ַאַחִיְך וְׂ ֵאת וְׂ ִפי ָאִביְך ָכל ֵבית וְׂ ָתה: ֵאַלִיְך ַתַאסְׂ ָהָיה ַהָביְׂ  ֲאֶשר ֵיֵצא ֹכל וְׂ

ֵתי רֹאשֹו ָדמֹו ַהחוָצה ֵביֵתְך ִמַדלְׂ נו בְׂ ִקִּים ַוֲאַנחְׂ ֹכל נְׂ ֶיה ֲאֶשר וְׂ רֹאֵשנו ָדמֹו ַבַבִית ִאָתְך ִיהְׂ  ִאם ָיד בְׂ

ֶיה בֹו: ִאם ַתִגיִדי ִתהְׂ ָבֵרנו וְׂ ָהִיינו ֶזה ֶאת דְׂ ִקִּים וְׂ ָעֵתְך נְׂ בֻּ ָתנו: ֲאֶשר ִמשְׂ ַבעְׂ ֵריֶכם ַותֹאֶמר ִהשְׂ ִדבְׂ ֶכן  כְׂ

ֵחם הוא ַשּלְׂ ֹשר ַוֵּיֵלכו ַותְׂ ַות ַוִתקְׂ  (21-1ַבַחּלֹון: )יהושע ב,  ַהָשִני ֶאת ִתקְׂ
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 זיהוי דמות – 13שאלה מס' 

 

 ָמִים ְוַצַפַחת ְרָצִפים ֻעַגת: 1רמז מס' 

ַכב ִהֵנה ֶזה ֶאָחד ֹרֶתם ַתַחת ַוִּייַשן ַוִּישְׂ ָאְך וְׂ ִהֵנה ַוַּיֵבט ֱאכֹול: קום לֹו ַוּיֹאֶמר בֹו ֹנֵגעַ  ַמלְׂ ַרֲאֹשָתיו וְׂ  מְׂ

ַגת ָצִפים עֻּ ַצַפַחת רְׂ תְׂ  ַוּיֹאַכל ָמִים וְׂ ָכב ַוָּיָשב ַוֵּישְׂ  (6-5: )מלכים א יט, ַוִּישְׂ

 

 ּוָבָשר ֶלֶחם לֹו ְמִבִאים ָהֹעְרִבים: 2רמז מס' 

ַבר ַוַּיַעש ַוֵּיֶלְך ַנַחל ַוֵּיֶשב ַוֵּיֶלְך ה' ִכדְׂ ִרית בְׂ ֵני ֲאֶשר כְׂ ֵדן: ַעל פְׂ ִבים ַהַּירְׂ ָהֹערְׂ ִבִאים וְׂ  וָבָשר ֶלֶחם לֹו מְׂ

ֶלֶחם ַבֹבֶקר ֶתה וִמן ַהַנַחל ָבָעֶרב וָבָשר וְׂ  (6-5: )מלכים א יז, ִישְׂ

 

 ַהָשָמִים  עלה ַבְסָעָרה: 3רמז מס' 

ִהי ִכים ֵהָמה ַויְׂ ַדֵבר ָהלֹוְך ֹהלְׂ ִהֵנה וְׂ סוֵסי ֶרֶכב ֵאש וְׂ ִרדו ֵאש וְׂ ֵניֶהם ֵבין ַוַּיפְׂ ָעָרה ֵאִלָּיהו ַוַּיַעל שְׂ  ַבסְׂ

 (11: )מלכים ב ב, ַהָשָמִים

 

 

 אליהו הנביאהדמות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 שאלת המשך

 צדק: הערך

 

אליהו הוכיח פעמים רבות את אחאב המלך על חוסר הצדק שהוא נוקט. לאחר שאדם  השאלה:

כרמו, איזבל אשת אחאב הביאה למותו של האיש, ואחאב מסוים לא הסכים לתת לאחאב את 

 ירש את כרמו לאחר מותו. מה שם האיש שאחאב ירש את כרמו, וכיצד הביאה איזבל למותו?

 

 התשובה: 

 האיש שאחאב ירש את כרמו: נבות היזרעאלי.

איזבל כתבה ספרים בשמו של אחאב וציוותה על זקני העיר ועל נכבדיה להביא את נבות 

על שקילל את ה' ואת המלך. זקני העיר הביאו שני אנשים ואלו העידו נגד נבות עדות  למשפט

 שקר, וכך הואשם נבות ונסקל באבנים )גם תשובה חלקית תתקבל כנכונה(.

 

 

 

תֹו ִאיֶזֶבל ֵאָליו ַותֹאֶמר לוָכה ַתֲעֶשה ַעָתה ַאָתה ִאשְׂ ָרֵאל מְׂ ִיַטב ֱאָכל ֶלֶחם קום ַעל ִישְׂ  ֶאֵתן ֲאִני ִלֶבָך וְׂ

ָך ֵעאִלי: ָנבֹות ֶאת ֶכֶרם לְׂ רְׂ ֹתב ַהִּיזְׂ ָפִרים ַוִתכְׂ ֵשם סְׂ ָאב בְׂ ֹתם ַאחְׂ ֹחָתמֹו ַוַתחְׂ ַלח בְׂ ָפִרים ַוִתשְׂ ֶאל  סְׂ

ֵקִנים ֶאל ַהֹחִרים ַהזְׂ ִעירֹו ֲאֶשר וְׂ ִבים בְׂ ֹתב ֶאת ָנבֹות: ַהֹּישְׂ ָפִרים ַוִתכְׂ או צ ֵלאֹמר ַבסְׂ ֹהִשיבו ֹוםִקרְׂ  וְׂ

רֹאש ֶאת ָנבֹות הֹוִשיבו ָהָעם: בְׂ ַנִים וְׂ ִלַּיַעל ֲאָנִשים שְׂ ֵני בְׂ דֹו בְׂ הו ֶנגְׂ תָ  ֵלאֹמר ִויִעדֻּ  ָוֶמֶלְך ֱאֹלִהים ֵבַרכְׂ

הו הֹוִציאֻּ לֻּהו וְׂ ִסקְׂ ָיֹמת: וְׂ ֵשי ַוַּיֲעשו וְׂ ֵקִנים ִעירֹו ַאנְׂ ַהֹחִרים ַהזְׂ ִבים ֲאֶשר וְׂ ִעירֹו ַהֹּישְׂ ָחה ַכֲאֶשר בְׂ  ָשלְׂ

ָפִרים ָכתוב ַכֲאֶשר ִאיָזֶבל ֲאֵליֶהם ָחה ֲאֶשר ַבסְׂ או ֲאֵליֶהם: ָשלְׂ ֹהִשיבו צֹום ָקרְׂ רֹאש ֶאת ָנבֹות וְׂ  בְׂ

ֵני ַוָּיֹבאו ָהָעם: ִלַּיַעל ָהֲאָנִשים שְׂ ֵני בְׂ בו בְׂ דֹו ַוֵּישְׂ הו ֶנגְׂ ִעדֻּ ֵשי ַויְׂ ִלַּיַעל ַאנְׂ  ֵלאֹמר ָהָעם ֶנֶגד ֶאת ָנבֹות ַהבְׂ

הו ָוֶמֶלְך ֱאֹלִהים ָנבֹות ֵבַרְך לֻּהו ָלִעיר ִמחוץ ַוֹּיִצאֻּ קְׂ חו ַוָּיֹמת: ָבֲאָבִנים ַוִּיסְׂ לְׂ   ֵלאֹמר ֶאל ִאיֶזֶבל ַוִּישְׂ

ַקל ִהי ַוָּיֹמת: ָנבֹות סֻּ ֹמעַ  ַויְׂ ַקל ִאיֶזֶבל ִכשְׂ ָאב ִאיֶזֶבל תֹאֶמרוַ  ַוָּיֹמת ָנבֹות ִכי סֻּ ֶאת  ֵרש קום ֶאל ַאחְׂ

ֵעאִלי ָנבֹות ֶכֶרם רְׂ ָך ֵמֵאן ֲאֶשר ַהִּיזְׂ ֶכֶסף ָלֶתת לְׂ ִהי ִכי ֵמת: ַחי ָנבֹות ֵאין ִכי בְׂ ֹמעַ  ַויְׂ ָאב ִכשְׂ  ֵמת ִכי ַאחְׂ

ָאב ַוָּיָקם ָנבֹות ֵעאִלי ָנבֹות ֶאל ֶכֶרם ָלֶרֶדת ַאחְׂ רְׂ תֹו ַהִּיזְׂ ִרשְׂ  (16-7)מלכים א כא, : לְׂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 זיהוי דמות – 14שאלה מס' 

 

 ֹסֲחִרים ִמְדָיִנים ֲאָנִשים: 1רמז מס' 

רו ָיִנים ֲאָנִשים ַוַּיַעבְׂ כו ֹסֲחִרים ִמדְׂ שְׂ רו ִמן ַהבֹור ֶאת יֹוֵסף ַוַּיֲעלו ַוִּימְׂ כְׂ ֵעאִלים ֶאת יֹוֵסף ַוִּימְׂ מְׂ  ַלִּישְׂ

ִרים ֶעשְׂ ָמה ֶאת יֹוֵסף ַוָּיִביאו ָכֶסף בְׂ ָריְׂ  (28: )בראשית לז, ִמצְׂ

 

 ַהֶכֶסף ְגִביעַ  :2רמז מס' 

ַצו ֹחת ַמֵּלא ֵלאֹמר ַעל ֵביתֹו ֶאת ֲאֶשר ַויְׂ תְׂ לון ַכֲאֶשר ֹאֶכל ָהֲאָנִשים ֶאת ַאמְׂ ֵאת יוכְׂ ִשים שְׂ  ֶכֶסף ִאיש וְׂ

ִפי תֹו: בְׂ ַתחְׂ ִביִעי ַאמְׂ ֶאת גְׂ ִביעַ  וְׂ ִפי ָתִשים ַהֶכֶסף גְׂ ַתַחת בְׂ ֵאת ַהָקֹטן ַאמְׂ רֹו ֶכֶסף וְׂ ַבר ַוַּיַעש ִשבְׂ  ִכדְׂ

 (2-1: )בראשית מד, ִדֵבר ֲאֶשר יֹוֵסף

 

 בניו: אפרים ומנשה: 3רמז מס' 

יֹוֵסף ֵני יַֻּּלד ולְׂ ֶטֶרם ָבִנים שְׂ ַנת ָתבֹוא בְׂ ָדה ּלֹו ֲאֶשר ָהָרָעב שְׂ ַנת ָילְׂ ָרא אֹון: ֹכֵהן ֶפַרע פֹוִטיַבת  ָאסְׂ  ַוִּיקְׂ

כֹור ֶאת ֵשם יֹוֵסף ַנֶשה ַהבְׂ ֵאת ֶאת ָכל ֲעָמִלי ֱאֹלִהים ִכי ַנַשִני מְׂ ֵאת ָאִבי: ָכל ֵבית וְׂ  ָקָרא ַהֵשִני ֵשם וְׂ

ָרִים ַרִני ֶאפְׂ ֶאֶרץ ֱאֹלִהים ִכי ִהפְׂ ִיי בְׂ  (52-50: )בראשית מא, ָענְׂ

 

 

 יוסףהדמות: 
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 שאלת המשך

 חירות: הערך

 

במשך שנים רבות בחייו לא היה יוסף אדם חופשי, אלא אסיר או עבד. כיצד הפך  השאלה:

 יוסף לאדם חופשי בחזרה, ולאיזה תפקיד הוא התמנה לאחר שהשתחרר מהכלא?

 

יוסף פתר את חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים שהיו איתו בבית הסוהר. התשובה: 

שר המשקים  –כשפרעה בעצמו חלם חלומות, ואף אחד מעבדיו לא הצליח לפתור אותם עבורו 

הציע לו לפנות אל יוסף. יוסף פתר את חלומותיו של פרעה, וכך התמנה לתפקיד בכיר במצרים 

 (.)גם תשובה חלקית תתקבל כנכונה

התפקיד שיוסף התמנה אליו במצרים: משנה למלך / אשר על ביתו של פרעה / אחראי על 

 איסוף המזון / אחראי על התבואה )כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה(.

 

 

 

ַדֵבר ִקים ַשר ַויְׂ ֹעה ַהַמשְׂ ִכיר ֲאִני ֶאת ֲחָטַאי ֵלאֹמר ֶאת ַפרְׂ ֹעה ַהּיֹום: ַמזְׂ  ֹאִתי ַוִּיֵתן ַעל ֲעָבָדיו ָקַצף ַפרְׂ

ַמר ִמשְׂ ֵאת ֹאִתי ַהַּטָבִחים ַשר ֵבית בְׂ ָמה ָהֹאִפים: ַשר וְׂ ָלה ֲחלֹום ַוַנַחלְׂ ַליְׂ  ִאיש ָוהוא ֲאִני ֶאָחד בְׂ

רֹון ִפתְׂ נו: ֲחֹלמֹו כְׂ ָשם ָחָלמְׂ ִרי ַנַער ִאָתנו וְׂ ַשר ֶעֶבד ִעבְׂ ַסֶפר לֹו ַהַּטָבִחים לְׂ ָתר ָלנו ַונְׂ   ֶאת ֲחֹלֹמֵתינו ַוִּיפְׂ

ִהי ָפָתר: ַכֲחֹלמֹו ִאיש ֹאתֹו ַעל ַכִני ֵהִשיב ֹאִתי ָהָיה ֵכן ָפַתר ָלנו ַכֲאֶשר ַויְׂ ַלח ָתָלה: וְׂ ֹעה ַוִּישְׂ ָרא ַפרְׂ  ַוִּיקְׂ

ִריצֻּהו ֶאת יֹוֵסף ַגַּלח ִמן ַהבֹור ַויְׂ ַחֵּלף ַויְׂ ֹלָתיו ַויְׂ ֹעה: ַוָּיבֹא ִשמְׂ ֹעה ַוּיֹאֶמר ֶאל ַפרְׂ  ֲחלֹום ֶאל יֹוֵסף ַפרְׂ

ִתי ִתי ַוֲאִני ֹאתֹו ֵאין וֹפֵתר ָחַלמְׂ ַמע ֵלאֹמר ָעֶליָך ָשַמעְׂ ֹתר ֲחלֹום ִתשְׂ ֹעה יֹוֵסף ַוַּיַען ֹאתֹו: ִלפְׂ  ֶאת ַפרְׂ

ָעָדי ֵלאֹמר לֹום ַיֲעֶנה ֱאֹלִהים ִבלְׂ ֹעה: ֶאת שְׂ ַדֵבר ַפרְׂ ֹעה ַויְׂ ִני ַבֲחֹלִמי ֶאל יֹוֵסף ַפרְׂ ַפת ֹעֵמד ִהנְׂ  ַעל שְׂ

ֹאר: ]...[: ַוּיֹאֶמר ֹעה יֹוֵסף ַהיְׂ ֹעה ֲחלֹום ֶאל ַפרְׂ ֹעה:  ִהִגיד ֹעֶשה ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ֵאת הוא ֶאָחד ַפרְׂ ַפרְׂ לְׂ

ָכל ֶאֶרץ ָגדֹול ָשָבע ָבאֹות ָשִנים ֶשַבע ]...[: ִהֵנה ָרִים: בְׂ ָקמו ִמצְׂ ֵני ֶשַבע וְׂ ַכח ַאֲחֵריֶהן ָעברָ  שְׂ ִנשְׂ ָכל  וְׂ

ֶאֶרץ ַהָשָבע ָרִים בְׂ ִכָּלה ִמצְׂ לֹא ִיָוַדע ֶאת ָהָאֶרץ: ָהָרָעב וְׂ ֵני ָבָאֶרץ ַהָשָבע וְׂ   ַאֲחֵרי ֵכן ַההוא ָהָרָעב ִמפְׂ

ֹאד: הוא ִכי ָכֵבד ַעל מְׂ ֹעה ַהֲחלֹום ִהָשנֹות וְׂ ַמֵהר ָהֱאֹלִהים ֵמִעם ַהָדָבר ִכי ָנכֹון ַפֲעָמִים ֶאל ַפרְׂ  ומְׂ

ַעָתה ַלֲעשֹתֹו: ָהֱאֹלִהים ֹעה ֵיֶרא וְׂ ָחָכם ָנבֹון ִאיש ַפרְׂ ָרִים: ַעל ֶאֶרץ ִויִשיֵתהו וְׂ ֹעה ַיֲעֶשה ִמצְׂ ֵקד ַפרְׂ ַיפְׂ  וְׂ

ִקִדים ִחֵמש ַעל ָהָאֶרץ פְׂ ַרִים ֶאת ֶאֶרץ וְׂ ֶשַבע ִמצְׂ ֵני בְׂ צו ַהָשָבע: שְׂ בְׂ ִיקְׂ  ַהֹּטבֹות ַהָשִנים ל ֹאֶכלֶאת כָ  וְׂ

רו ָבר ָהֵאֶּלה ַהָבֹאת בְׂ ִיצְׂ ֹעה ַתַחת וְׂ ָשָמרו: ֶבָעִרים ֹאֶכל ַיד ַפרְׂ ָהָיה וְׂ ִפָקדֹון ָהֹאֶכל וְׂ ֶשַבע ָלָאֶרץ לְׂ  לְׂ

ֵני ָ  ֲאֶשר ָהָרָעב שְׂ ֶיין ֶאֶרץ ִתהְׂ ָרִים בְׂ לֹא ִתָכֵרת ִמצְׂ ֵעיֵני ַהָדָבר ַוִּייַטב ָבָרָעב: ָהָאֶרץ וְׂ ֹעה בְׂ ֵעיֵני ַפרְׂ  ובְׂ

ֹעה ַוּיֹאֶמר ָכל ֲעָבָדיו: ָצא ֶאל ֲעָבָדיו ַפרְׂ ֹעה ַוּיֹאֶמר בֹו: ֱאֹלִהים רוחַ  ֲאֶשר ִאיש ָכֶזה ֲהִנמְׂ  ֶאל יֹוֵסף ַפרְׂ

ָך ֱאֹלִהים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי ָחָכם ֵאין ָנבֹון ֶאת ָכל זֹאת אֹותְׂ ֶיה ַאָתה ָכמֹוָך: וְׂ ַעל ִפיָך ַעל ֵביִתי ִתהְׂ  ִיַשק וְׂ

ַדל ַהִכֵסא ַרק ָכל ַעִמי ֹעה ַוּיֹאֶמר ִמֶמָך: ֶאגְׂ ֵאה ֶאל יֹוֵסף ַפרְׂ ָך ָנַתִתי רְׂ ָרִים ָכל ֶאֶרץ ַעל ֹאתְׂ : ִמצְׂ

 (41-9)בראשית מא, 
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 זיהוי מקום – 15שאלה מס' 

 

 ָהֲעָנק ְבֵני ְשֹלָשה: 1רמז מס' 

נו ָכֵלב ַוִּיתְׂ רֹון לְׂ ֹלָשה ִמָשם ַוּיֹוֶרש ֹמֶשה ִדֶבר ַכֲאֶשר ֶאת ֶחבְׂ ֵני ֶאת שְׂ  (20: )שופטים א, ָהֲעָנק בְׂ

 

 ְלַנֲחָלה ֶבן ְיֻפֶנה ניתנה ְלָכֵלב: 2רמז מס' 

ֵכהו ָברְׂ עַ  ַויְׂ הֹושֻּ רֹון ַוִּיֵתן יְׂ ָכֵלב ֶאת ֶחבְׂ ֶנה לְׂ פֻּ ַנֲחָלה: ֶבן יְׂ רֹון ֵכן ַעל לְׂ ָתה ֶחבְׂ ָכֵלב ָהיְׂ ֶנה לְׂ פֻּ ִנִזי ֶבן יְׂ  ַהקְׂ

ַנֲחָלה ָרֵאל: )יהושע יד,  ֱאֹלֵהי ה' ַאֲחֵרי ִמֵּלא ֲאֶשר ַיַען ַהֶזה ַהּיֹום ַעד לְׂ  (14-13ִישְׂ

 

 ֳחָדִשים ְוִשָשה ָשִנים ֶשַבע ַעל ְיהּוָדה שם דוד ָמַלְך: 3רמז מס' 

ֹלִשים כֹו ָדִוד ָשָנה ֶבן שְׂ ָמלְׂ ָבִעים בְׂ רֹון ָמָלְך: ָשָנה ַארְׂ ֶחבְׂ הוָדה ָמַלְך בְׂ ִשָשה ָשִנים ֶשַבע ַעל יְׂ  ֳחָדִשים וְׂ

ֹלִשים ָמַלְך וִבירוָשַלִם ָשֹלש שְׂ ָרֵאל ַעל ָשָנה וְׂ  (5-4: )שמואל ב ה, ִויהוָדה ָכל ִישְׂ

 

 

 חברוןהמקום: 

 

 תתקבל כנכונה. קרית ארבעהערה: גם התשובה 

הוָדה ַוֵּיֶלְך ַנֲעִני יְׂ רֹון ַהּיֹוֵשב ֶאל ַהכְׂ ֶחבְׂ רֹון בְׂ ֵשם ֶחבְׂ ָפִנים וְׂ ַית לְׂ ַבע ִקרְׂ ֶאת ֲאִחיַמן ֶאת ֵשַשי ַוַּיכו ַארְׂ  וְׂ

ָמי ֶאת ַתלְׂ  (10: )שופטים א, וְׂ
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 שאלת המשך

 בין חלקי העם – שלום: הערך

 

בחברון במשך שבע שנים וחצי, הגיעו לחברון זקני ישראל. לשם לאחר שדוד מלך  השאלה:

 מה הגיעו זקני ישראל לחברון, ולאיזו עיר העביר דוד את ממלכתו לאחר פגישה זו?

 

 התשובה: 

 זקני ישראל הגיעו לחברון כדי לכרות ברית עם דוד ולהמליך אותו למלך על כל ישראל.

 ירושלים )יתקבל גם: יבוס( והעביר לשם את ממלכתו.לאחר כריתת הברית, דוד כבש את העיר 

 

 

 

ֵטי ַוָּיֹבאו ָרֵאל ָכל ִשבְׂ רֹוָנה ֶאל ָדִוד ִישְׂ רו ֶחבְׂ נו ֵלאֹמר ַוּיֹאמְׂ ָך ִהנְׂ מְׂ ָך ַעצְׂ ָשרְׂ נו: ובְׂ מֹול ֲאָנחְׂ ַגם  ַגם ֶאתְׂ

שֹום יֹות ִשלְׂ ַהֵמִבי אַהמֹוִצי ָהִייָתה ַאָתה ָעֵלינו ֶמֶלְך ָשאול ִבהְׂ ָרֵאל וְׂ ָך ה' ַוּיֹאֶמר ֶאת ִישְׂ ֶעה ַאָתה לְׂ  ִתרְׂ

ָרֵאל ֶאת ַעִמי ַאָתה ֶאת ִישְׂ ֶיה וְׂ ָנִגיד ִתהְׂ ָרֵאל: לְׂ ֵני ַוָּיֹבאו ַעל ִישְׂ ָרֵאל ָכל ִזקְׂ רֹוָנה ֶאל ַהֶמֶלְך ִישְׂ  ֶחבְׂ

ֹרת ִרית ָדִוד ַהֶמֶלְך ָלֶהם ַוִּיכְׂ רֹון בְׂ ֶחבְׂ ֵני בְׂ חו ה' ִלפְׂ שְׂ ֶמֶלְך ֶאת ָדִוד ַוִּימְׂ ָרֵאל: לְׂ ֹלִשים ַעל ִישְׂ  ָשָנה ֶבן שְׂ

כֹו ָדִוד ָמלְׂ ָבִעים בְׂ רֹון ָמָלְך: ָשָנה ַארְׂ ֶחבְׂ הוָדה ָמַלְך בְׂ ִשָשה ָשִנים ֶשַבע ַעל יְׂ  ָמַלְך וִבירוָשַלִם ֳחָדִשים וְׂ

ֹלִשים ָשֹלש שְׂ ָרֵאל ַעל ָשָנה וְׂ רוָשַלִם ַוֲאָנָשיו ַהֶמֶלְך ַוֵּיֶלְך ִויהוָדה: ָכל ִישְׂ ִסי יְׂ בֻּ  ָהָאֶרץ יֹוֵשב ֶאל ַהיְׂ

ָדִוד ַוּיֹאֶמר ָך ִכי ֵהָנה לֹא ָתבֹוא ֵלאֹמר לְׂ ִרים ִאם ֱהִסירְׂ ִחים ַהִעוְׂ ַהִפסְׂ ֹכד ֵהָנה: ָדִוד לֹא ָיבֹוא ֵלאֹמר וְׂ  ַוִּילְׂ

ַדת ֵאת ָדִוד צֻּ ִסי ָכל ַמֵכה ַההוא ַבּיֹום ָדִוד ַוּיֹאֶמר ִוד:דָ  ִעיר ִהיא ִצּיֹון מְׂ בֻּ ִיַגע יְׂ ִחים ַבִצנֹור וְׂ ֶאת ַהִפסְׂ  וְׂ

ִרים ֶאת ַהִעוְׂ נוֵאי וְׂ רו ַעל ֵכן ָדִוד ֶנֶפש שְׂ ָדה ָדִוד ַוֵּיֶשב ֶאל ַהָבִית: ָיבֹוא לֹא וִפֵסחַ  ִעֵור יֹאמְׂ צֻּ ָרא  ַבמְׂ ַוִּיקְׂ

ָתה: )שמואל ב ה,  ִמן ַהִמּלֹוא ָסִביב ָדִוד ַוִּיֶבן ָדִוד ִעיר ָלּה  (9-1ָוָביְׂ
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 זיהוי דמות – 16שאלה מס' 

 

 ָהָאָדם ִמֹכל ְמֹאד ָעָנו: 1רמז מס' 

ָהִאיש ֹאד ָעָנו ֹמֶשה וְׂ ֵני ֲאֶשר ָהָאָדם ִמֹכל מְׂ  (3: )במדבר יב, ָהֲאָדָמה ַעל פְׂ

 

 ַכָשֶלג ְמֹצַרַעת ָידֹו: 2רמז מס' 

ָך ָהֵבא ָנא עֹוד לֹו ה' ַוּיֹאֶמר ֵחיֶקָך ָידְׂ ֵחיקֹו ָידֹו ַוָּיֵבא בְׂ ִהֵנה ַוּיֹוִצָאּה בְׂ ֹצַרַעת ָידֹו וְׂ  ָהֵשב ַוּיֹאֶמר ַכָשֶלג: מְׂ

ָך ִהֵנה ָשָבה ֵמֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ֶאל ֵחיקֹו ָידֹו ַוָּיֶשב ֶאל ֵחיֶקָך ָידְׂ ָשרֹו וְׂ  (7-6ד, : )שמות ִכבְׂ

 

 ָלשֹון ּוְכַבד ְכַבד ֶפה: 3רמז מס' 

ָבִרים ִאיש לֹא ֲאֹדָני ִבי ֶאל ה' ֹמֶשה ַוּיֹאֶמר מֹול ַגם ָאֹנִכי דְׂ ֹשם ַגם ִמתְׂ ָך ֵמָאז ַגם ִמִשלְׂ ֶדָך ַדֶברְׂ  ֶאל ַעבְׂ

ַבד ֶפה ִכי ַבד כְׂ  ִפֵקחַ  אֹו ֵחֵרש אֹו ִאֵּלם ִמי ָישום אֹו ָלָאָדם ֶפה ָשם ִמי ֵאָליו ה' ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי: ָלשֹון וכְׂ

 (11-10ה': )שמות ד,  ָאֹנִכי ֲהלֹא ִעֵור אֹו

 

 

 

 משההדמות: 
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 שאלת המשך

 סיוע לחלשים –צדק : הערך

 

משה נקלע בצעירותו כמה פעמים למריבה או לסכסוך וראה בהם חוסר צדק ופגיעה  השאלה:

 בחלשים. בחר אחד מהמקרים: מה ראה משה, וכיצד הוא פעל באותו מקרה? 

 

 שלוש אפשרויות לתשובה:התשובה: 

 משה ראה מצרי מכה עברי, ובתגובה הרג את המצרי המכה וטמן אותו בחול. .א
)רבים(, ובתגובה הוכיח את העברי הרשע על מעשיו ושאל  ִנִציםמשה ראה שני עברים  .ב

 "?ֵרֶעָך ַתֶכה "ָלָמהאותו: 

משה ראה את רועי מדיין שגירשו את בנות יתרו מהבאר, ובתגובה הוא הציל את בנות  .ג

 יתרו מפני הרועים והשקה את צאנן.
 

 

ִהי ַדל ָהֵהם ַבָּיִמים ַויְׂ א ֶאל ֶאָחיו ַוֵּיֵצא ֹמֶשה ַוִּיגְׂ ֹלָתם ַוַּירְׂ ִסבְׂ א בְׂ ִרי ִאיש ַוַּירְׂ ִרי ַמֶכה ִמצְׂ ֵמֶאָחיו:  ִאיש ִעבְׂ

א ָוֹכה ֹכה ַוִּיֶפן ִרי ַוַּיְך ִאיש ֵאין ִכי ַוַּירְׂ ֵנהו ֶאת ַהִמצְׂ מְׂ ִהֵנה ַהֵשִני ַבּיֹום ַוֵּיֵצא ַבחֹול: ַוִּיטְׂ ֵני ֲאָנִשים וְׂ  שְׂ

ִרים ָך ִמי ֵרֶעָך: ַוּיֹאֶמר ַתֶכה ָלָמה ָלָרָשע ַוּיֹאֶמר ִנִצים ִעבְׂ ִאיש ָשמְׂ ֹשֵפט ַשר לְׂ ֵגִני ָעֵלינו וְׂ ָהרְׂ  ַאָתה ַהלְׂ

תָ  ַכֲאֶשר ֹאֵמר ִרי ָהַרגְׂ ַמע ַהָדָבר: נֹוַדע ָאֵכן ַוּיֹאַמר ֹמֶשה ַוִּייָרא ֶאת ַהִמצְׂ ֹעה ַוִּישְׂ  ַהֶזה ֶאת ַהָדָבר ַפרְׂ

ַבֵקש ַרח ֶאת ֹמֶשה ַלֲהֹרג ַויְׂ ֵני ֹמֶשה ַוִּיבְׂ ֹעה ִמפְׂ ָין ַוֵּיֶשב ַפרְׂ ֶאֶרץ ִמדְׂ ֵאר: ַוֵּיֶשב בְׂ ֹכֵהן ַעל ַהבְׂ ָין ולְׂ  ִמדְׂ

ֶלָנה ַוָתבֹאָנה ָבנֹות ֶשַבע ַמֶּלאָנה ַוִתדְׂ ָהִטים ַותְׂ קֹות ֶאת ָהרְׂ ַהשְׂ שום ָהֹרִעים ַוָּיֹבאו ֲאִביֶהן: צֹאן לְׂ ָגרְׂ  ַויְׂ

קְׂ  ַוּיֹוִשָען ֹמֶשה ַוָּיָקם  (17-11: )שמות ב, ֶאת צֹאָנם ַוַּישְׂ
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 המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים חידון התנ"ך

 התשע"ח

 

 

 

 השלב השני

 משחק מחשב 

 

 מוסדות המדינה

 

 

 

 

מקבצי שאלות  10אחד מתוך כל מתמודד/ת יבחר או תבחר מקבץ 

 לבחירה.

על כל השאלות בתוך  כל מתמודד/ת יענה או תענהשאלות.  4מקבץ בכל 

 שניות. 60

ּכ  נקודות. 5-ב המתמודד/תה את כל תשובה נכונה תז 

ּכ 4תשובות נכונות על כל   נקודות. 20-ב המתמודד/תו את השאלות יז 
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 צבא וביטחון: 1נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
מידי איזה עם כבש דוד 

 המלך את ירושלים?
רוָשַלִם ַוֲאָנָשיו ַהֶמֶלְך ַוֵּיֶלְך מידי היבוסים ִסי יְׂ בֻּ  יֹוֵשב ֶאל ַהיְׂ

ָדִוד ַוּיֹאֶמר ָהָאֶרץ  ִכי ֵהָנה לֹא ָתבֹוא ֵלאֹמר לְׂ
ָך ִרים ִאם ֱהִסירְׂ ִחים ַהִעוְׂ ַהִפסְׂ לֹא  ֵלאֹמר וְׂ

ֹכד ֵהָנה: ָדִוד ָיבֹוא ַדת ֵאת ָדִוד ַוִּילְׂ צֻּ  ִצּיֹון מְׂ
 (7-6)שמואל ב ה,  ָדִוד: ִעיר ִהיא

2 
מי התחייבו בפני משה, 

לפני הכניסה לארץ, 
 ָצָבא לצאת "ָכל ֲחלוץ

ֵני ָחָמה"? ה' ִלפְׂ  ַלִמלְׂ

שניים וחצי 
 השבטים

 
)יתקבל גם: בני  

 גד ובני ראובן(

ֵני ָגד ַוּיֹאֶמר ֵני בְׂ אוֵבן ובְׂ   ֵלאֹמר ֶאל ֹמֶשה רְׂ
ַצֶוה: ֲאֹדִני ַכֲאֶשר ַיֲעשו ֲעָבֶדיָך  ַטֵפנו מְׂ
ֵננו ָנֵשינו ֵתנו ִמקְׂ ֶהמְׂ ָכל בְׂ יו ָשם וְׂ ָעֵרי ִיהְׂ  בְׂ

ָעד: רו ַוֲעָבֶדיָך ַהִגלְׂ ֵני ָצָבא ָכל ֲחלוץ ַיַעבְׂ  ִלפְׂ
ָחָמה ה'  ֹדֵבר:  ֲאֹדִני ַכֲאֶשר ַלִמלְׂ

 (27-25לב, )במדבר 

3 
 עיר שתושביה כונו "ַעם

וֹבֵטַח", אך בסופו  ֹשֵקט
של דבר נכבשה בידי 
 אחד משבטי ישראל.

כו ַלִיש ָשה ַוָּיֹבאו ָהֲאָנִשים ֲחֵמֶשת ַוֵּילְׂ או ָליְׂ  ַוִּירְׂ
ָבּה ֶאת ָהָעם ִקרְׂ  יֹוֶשֶבת ָלֶבַטח ֲאֶשר בְׂ
ַפט ִמשְׂ ִלים וֹבֵטחַ  ֹשֵקט ִצֹדִנים כְׂ ֵאין ַמכְׂ  וְׂ

חֹוִקים ֶעֶצר יֹוֵרש ָבָאֶרץ ָדָבר  ֵהָמה ורְׂ
ָדָבר ִמִציֹדִנים ]...[:  ִעם ָאָדם: ֵאין ָלֶהם וְׂ

ֵהָמה חו וְׂ ֶאת  ִמיָכה ֲאֶשר ָעָשה ֵאת ָלקְׂ וְׂ
 ַעל ַעם ַעל ַלִיש ַוָּיֹבאו ָהָיה לֹו ֲאֶשר ַהֹכֵהן
פִ  אֹוָתם ַוַּיכו וֹבֵטחַ  ֹשֵקט ֶאת ָהִעיר י ָחֶרבלְׂ  וְׂ
פו ֵאין ָבֵאש: ָשרְׂ חֹוָקה ִהיא ִכי ַמִציל וְׂ  רְׂ

ָדָבר ִמִצידֹון ִהיא ִעם ָאָדם ֵאין ָלֶהם וְׂ  וְׂ
חֹוב ֲאֶשר ָבֵעֶמק ֵבית רְׂ נו לְׂ  ֶאת ָהִעיר ַוִּיבְׂ
בו  (28-7ָבּה: )שופטים יח,  ַוֵּישְׂ

4 
מֹו"  ַבֶקֶשת איש "ָמַשְך תֻּ לְׂ
למותו של וגרם בכך 

מלך. מה שמו של 
 המלך?

 אחאב 
 

)לא יתקבל: 
 מלך ישראל(

ִאיש מֹו ַבֶקֶשת ָמַשְך וְׂ תֻּ  ֶאת ֶמֶלְך ַוַּיֶכה לְׂ
ָרֵאל ָבִקים ֵבין ִישְׂ ָין וֵבין ַהדְׂ  ַוּיֹאֶמר ַהִשרְׂ
ַרָכבֹו ָך ֲהֹפְך לְׂ הֹוִציֵאִני ָידְׂ  ִכי ִמן ַהַמֲחֶנה וְׂ

ָחָמה ַוַתֲעֶלה ָהֳחֵליִתי:  ַההוא ַבּיֹום ַהִמלְׂ
ַהֶמֶלְך ָכָבה ָמֳעָמד ָהָיה וְׂ  ֲאָרם ֹנַכח ַבֶמרְׂ

 ֶאל ֵחיק ַדם ַהַמָכה ַוִּיֶצק ָבֶעֶרב ַוָּיָמת
 (35-34ָהָרֶכב: )מלכים א כב, 
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 אוצר וכלכלה: 2נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
אדם קנה אחוזת קבר 

ַבע  ֶשֶקל ֵמאֹות ב"ַארְׂ
ֵני ֵחת. למי  ֶכֶסף" ֵמֵאת בְׂ

היתה מיועדת אחוזת 
 הקבר?

לאשתו / 
 לשרה

ַמע ָרָהם ַוִּישְׂ רֹון ַאבְׂ ֹקל ֶאל ֶעפְׂ ָרָהם ַוִּישְׂ  ַאבְׂ
ֹרן ֶעפְׂ ֵני ִדֶבר ֲאֶשר ֶאת ַהֶכֶסף לְׂ ָאזְׂ ֵני ֵחת בְׂ  בְׂ
ַבע  ]...[: ַלֹסֵחר: ֹעֵבר ֶכֶסף ֶשֶקל ֵמאֹות ַארְׂ

ָעָרה ַהָשֶדה םַוָּיקָ  ַהמְׂ ָרָהם ֲאֶשר בֹו וְׂ ַאבְׂ  לְׂ
ַזת ָקֶבר ֵני ֵחת:  ֵמֵאת ַלֲאחֻּ  בְׂ

 (20-16)בראשית כג, 

2 
 ֶאת ַהֶכֶסף ַהֶמֶלְך "ַוִּיֵתן

ֵאת ָכֲאָבִנים ִבירוָשַלִם  וְׂ
ִמים ָנַתן ָהֲאָרִזים  ַכִשקְׂ

ֵפָלה ָלֹרב". מי  ֲאֶשר ַבשְׂ
 המלך?

ֹלֹמה ַוֶּיֱאֹסף שלמה המלך ִהי לֹו וָפָרִשים ֶרֶכב שְׂ  ֶאֶלף ַויְׂ
ַבע ֵמאֹות ַארְׂ ֵנים ָעָשר ֶרֶכב וְׂ  ֶאֶלף ושְׂ

ֵחם ָפָרִשים ָעֵרי ַוַּינְׂ ִעם ַהֶמֶלְך ָהֶרֶכב בְׂ  וְׂ
 ִבירוָשַלִם ֶאת ַהֶכֶסף ַהֶמֶלְך ַוִּיֵתן ִבירוָשָלִם:

ֵאת ָכֲאָבִנים ִמים ָנַתן ָהֲאָרִזים וְׂ ֲאֶשר  ַכִשקְׂ
ֵפָלה  (27-26ָלֹרב: )מלכים א י,  ַבשְׂ

3 
העיר שהייתה לחרם, 

ָזָהב ֶכֶסף וש"ֹכל ֵלי וְׂ  וכְׂ
ֹחֶשת" שהיו בה, היו  נְׂ

 ה'". מיועדים ל"אֹוַצר

ָתה יריחו ָהיְׂ ָכל ֲאֶשר ָבּה ִהיא ֵחֶרם ָהִעיר וְׂ  ַלה' וְׂ
ֶיה ַהזֹוָנה ָרָחב ַרק ָכל  ִהיא ִתחְׂ  ִאָתּה ֲאֶשרוְׂ

ַאָתה ִכי ַבַבִית בְׂ ָאִכים ֶהחְׂ  ֲאֶשר ֶאת ַהַמלְׂ
נו: ַרק ַאֶתם ָשָלחְׂ רו וְׂ ֶפן  ִמן ַהֵחֶרם ִשמְׂ
ֶתם ַתֲחִרימו ַקחְׂ ֶתם ִמן ַהֵחֶרם ולְׂ ַשמְׂ ֶאת  וְׂ

ָרֵאל ַמֲחֵנה ֵחֶרם ִישְׂ ֶתם לְׂ ֹכל אֹותֹו: ַוֲעַכרְׂ  וְׂ
ָזָהב ֶכֶסף ֵלי וְׂ ֹחֶשת וכְׂ ֶזל נְׂ  הוא ֹקֶדש וַברְׂ
 (19-17ָיבֹוא: )יהושע ו,  ה' אֹוַצר ַלה'

4 
 ַנֲעָשהבאמצעות ארון ש

תֹו" נאסף כסף  "ֹחר ַדלְׂ בְׂ
לחיזוק בדק בית ה'. מי 

הכוהן שהופקד על 
 המלאכה?

הֹוָיָדע ַוִּיַקח ַהֹכֵהן ְיהֹוָיָדע  ֹחר ַוִּיֹקב ֶאָחד ֲארֹון ַהֹכֵהן יְׂ
תֹו ַדלְׂ ֵבחַ  ֵאֶצל ֹאתֹו ַוִּיֵתן בְׂ בֹוא  ִמָּיִמין ַהִמזְׂ בְׂ

נו ָשָמה ה' ֵבית ִאיש ָנתְׂ ֵרי ַהֹכֲהִנים וְׂ  ֹשמְׂ
ִהי ַהמוָבא ֶאת ָכל ַהֶכֶסף ַהַסף  ֵבית ה': ַויְׂ

אֹוָתם  ֹסֵפר ַוַּיַעל ָבָארֹון ַהֶכֶסף ִכי ַרב ִכרְׂ
ַהֹכֵהן ַהֶמֶלְך רו ַהָגדֹול וְׂ נו ַוָּיצֻּ  ֶאת ַהֶכֶסף ַוִּימְׂ

ָצא נו ֵבית ה': ַהִנמְׂ ָנתְׂ ָכן ֶאת ַהֶכֶסף וְׂ תֻּ  ַהמְׂ
ֵדי ָלאָכה ֹעֵשי ַעל יְׂ ָקִדים ַהמְׂ פְׂ  ה' ֵבית ַהמֻּ

הו ָחָרֵשי ַוּיֹוִציאֻּ ַלֹבִנים ָהֵעץ לְׂ  ֵבית ָהֹעִשים וְׂ
ִרים ה': ַלֹגדְׂ ֵבי וְׂ ֹחצְׂ נֹות ָהֶאֶבן ולְׂ ִלקְׂ  ֵעִצים וְׂ

ֵני ַאבְׂ ֵצב וְׂ ַחֵזק ַמחְׂ ֹכל ֵבית ה' ֶאת ֶבֶדק לְׂ  ולְׂ
ָקה:  ַעל ַהַבִית ֲאֶשר ֵיֵצא ָחזְׂ  לְׂ

 (13-10)מלכים ב יב, 
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 בינוי ושיכון: 3נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
המנהיג שהטיל קללה על 

 מי שיבנה את יריחו.
ַבע יהושע עַ  ַוַּישְׂ הֹושֻּ  ָארור ֵלאֹמר ַהִהיא ָבֵעת יְׂ

ֵני ָהִאיש  ֶאת ָהִעיר וָבָנה ָיקום ֲאֶשר ה' ִלפְׂ
ִריחֹו ַהזֹאת ֹכרֹו ֶאת יְׂ ֶדָנה ִבבְׂ ַיסְׂ ִעירֹו יְׂ  וִבצְׂ

ָלֶתיָה: )יהושע ו,  ַיִציב  (26דְׂ

2 
מי הרגיש חוסר נוחות 
ֵבית  מכך שהוא יושב "בְׂ

 ָהֱאֹלִהים ַוֲארֹון ֲאָרִזים
תֹוְך ֹיֵשב ִריָעה"? בְׂ  ַהיְׂ

ִהי דוד המלך ֵביתֹו ַהֶמֶלְך ִכי ָיַשב ַויְׂ  ֵהִניַח לֹו ַוה' בְׂ
ָביו: ַוּיֹאֶמר ִמָסִביב  ֶאל ָנָתן ַהֶמֶלְך ִמָכל ֹאיְׂ
ֵאה ַהָנִביא ֵבית יֹוֵשב ָאֹנִכי ָנא רְׂ  ֲאָרִזים בְׂ
תֹוְך ֹיֵשב ָהֱאֹלִהים ַוֲארֹון ִריָעה: בְׂ  ַוּיֹאֶמר ַהיְׂ

ָך ֲאֶשר ֹכל ֶאל ַהֶמֶלְך ָנָתן ָבבְׂ   ֲעֵשה ֵלְך ִבלְׂ
 (3-1ִעָמְך )שמואל ב ז,  ה' ִכי

3 
מי הצטווה לבנות את 

והושבע  ,ביתו בירושלים
 ?לא לעזוב את העירש

ַלח ֶבן ֵגָרא ִשְמִעי ָרא ַהֶמֶלְך ַוִּישְׂ ִעי ַוִּיקְׂ ִשמְׂ ֵנה  לֹו ַוּיֹאֶמר לְׂ בְׂ
ָך תָ  ִבירוָשַלִם ַבִית לְׂ ָיַשבְׂ לֹא ֵתֵצא ָשם וְׂ  וְׂ

ָהָיה ָוָאָנה: ָאֶנה ִמָשם יֹום וְׂ ָך בְׂ תָ  ֵצאתְׂ ָעַברְׂ  וְׂ
רֹון ֶאת ַנַחל   ָתמות מֹות ִכי ֵתַדע ָיֹדעַ  ִקדְׂ

ָך ֶיה ָדמְׂ רֹאֶשָך: ִיהְׂ ִעי ַוּיֹאֶמר בְׂ  ַלֶמֶלְך ִשמְׂ
 ֵכן ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני ִדֶבר ַכֲאֶשר ַהָדָבר טֹוב

ֶדָך ַיֲעֶשה ִעי ַוֵּיֶשב ַעבְׂ  ָיִמים ִבירוָשַלִם ִשמְׂ
 (38-36ַרִבים: )מלכים א ב, 

4 
 ָבִית לֹו על מי נאמר: "ַוִּיֶבן

ֵנהו ִמקְׂ ֹכת"? ָעָשה ולְׂ  סֻּ
ַיֲעֹקב יעקב ֹכָתה ָנַסע וְׂ ֵנהו ָבִית לֹו ַוִּיֶבן סֻּ ִמקְׂ  ולְׂ

ֹכת ָעָשה כֹות:  ֵשם ַהָמקֹום ָקָרא ַעל ֵכן סֻּ סֻּ
 (17)בראשית לג, 
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 בריאות: 4נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
מי התפלל לה' שירפא 
את אחותו המצורעת: 

ָפא ָנא "ֵאל  ָלּה"? ָנא רְׂ

ֶהָעָנן משה ִהֵנה ָהֹאֶהל ֵמַעל ָסר וְׂ ָים וְׂ ֹצַרַעת ִמרְׂ  מְׂ
ָים ַאֲהֹרן ַוִּיֶפן ַכָשֶלג ִהֵנה ֶאל ִמרְׂ ֹצָרַעת:  וְׂ מְׂ
 ַאל ָנא ֲאֹדִני ִבי ֶאל ֹמֶשה ַאֲהֹרן ַוּיֹאֶמר
נו ֲאֶשר ַחָּטאת ָעֵלינו ָתֵשת  ַוֲאֶשר נֹוַאלְׂ

ִהי ַאל ָנא ָחָטאנו: ֵצאתֹו ֲאֶשר ַכֵמת תְׂ  בְׂ
ָשרֹו: ֲחִצי ַוֵּיָאֵכל ִאמֹו ֵמֶרֶחם ַעק בְׂ  ֹמֶשה ַוִּיצְׂ
ָפא ָנא ֵאל ֵלאֹמר ֶאל ה'  ָלּה:  ָנא רְׂ

 (13-10)במדבר יב, 

2 
 בישר ישעיהו הנביא
' שה יהודה החולה למלך
שנים.  15 לחייו עוד יוסיף

 ?המלך של שמו מה

ִהי חזקיהו ָיהו ַויְׂ ַשעְׂ ַבר ה' ַהִתיֹכָנה ָחֵצר ָיָצא לֹא יְׂ  ודְׂ
תָ  שוב ֵלאֹמר: ֵאָליו ָהָיה ָאַמרְׂ ִקָּיהו וְׂ  ֶאל ִחזְׂ

ִגיד ַעִמי  ָאִביָך ָדִוד ֱאֹלֵהי ה' ֹכה ָאַמר נְׂ
ִתי ִפָּלֶתָך ָשַמעְׂ ָעֶתָך ָרִאיִתי ֶאת תְׂ  ֶאת ִדמְׂ

ִני ִליִשי ַבּיֹום ָלְך ֹרֶפא ִהנְׂ ה':  ֵבית ַתֲעֶלה ַהשְׂ
ִתי ֹהַספְׂ ֵרה ֲחֵמש ַעל ָיֶמיָך וְׂ  וִמַכף ָשָנה ֶעשְׂ

ָך ֶמֶלְך ַאשור ֵאת ַאִצילְׂ ַגנֹוִתי ַהזֹאת ָהִעיר וְׂ  וְׂ
ַמֲעִני ַהזֹאת ַעל ָהִעיר ַמַען לְׂ ִדי:  ָדִוד ולְׂ ַעבְׂ

 (6-4)מלכים ב כ, 

3 
נביא ציווה את נערו לשים 

את משענתו על פניו של 
ילד כדי להחיות אותו. מי 

 הנביא?

ֵגיֲחִזי ַוּיֹאֶמר אלישע ֶניָך ֲחֹגר לְׂ ַקח ָמתְׂ ִתי וְׂ ַענְׂ  ִמשְׂ
ָך ָידְׂ ָצא ָוֵלְך בְׂ ֶכנו לֹא ִאיש ִכי ִתמְׂ ָברְׂ ִכי  תְׂ וְׂ

ָך ָבֶרכְׂ תָ  ַתֲעֶננו לֹא ִאיש יְׂ ַשמְׂ ִתי וְׂ ַענְׂ ַעל  ִמשְׂ
ֵני  (29ַהָנַער: )מלכים ב ד,  פְׂ

4 
ֹאד" שהציע  ָחָכם "ִאיש מְׂ

לחברו הבריא להעמיד 
 פני חולה.

נֹון יֹוָנָדב / ְיהֹוָנָדב ַאמְׂ מֹו ֵרעַ  ולְׂ ָעה ביֹוָנדָ  ושְׂ  ָדִוד ֲאִחי ֶבן ִשמְׂ
יֹוָנָדב ֹאד: ָחָכם ִאיש וְׂ  ַמדועַ  לֹו ַוּיֹאֶמר מְׂ
 ֲהלֹוא ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר ֶבן ַהֶמֶלְך ַדל ָכָכה ַאָתה
נֹון לֹו ַוּיֹאֶמר ִלי ַתִגיד  ֲאחֹות ֶאת ָתָמר ַאמְׂ

ָשֹלם הֹוָנָדב לֹו ַוּיֹאֶמר ֹאֵהב: ֲאִני ָאִחי ַאבְׂ  יְׂ
ַכב ָך שְׂ ָכבְׂ ָחל ַעל ִמשְׂ ִהתְׂ  ָאִביָך וָבא וְׂ

אֹוֶתָך תָ  ִלרְׂ ָאַמרְׂ  ֲאחֹוִתי ָתָמר ָנא ָתבֹא ֵאָליו וְׂ
ֵרִני ַתבְׂ ָתה ֶלֶחם וְׂ ָעשְׂ ֵעיַני וְׂ ָיה לְׂ  ֶאת ַהִברְׂ

ַמַען ֶאה ֲאֶשר לְׂ ִתי ֶארְׂ ָאַכלְׂ  ִמָּיָדּה:  וְׂ
 (5-3)שמואל ב יג, 
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 חינוך: 5נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
מי הכוהן שהוענש על 
החינוך הלקוי שקיבלו 

ִכי  ֲאֶשר ָיַדע ןבניו: "ַבֲעֹו
ִלים ַקלְׂ לֹא ָבָניו ָלֶהם מְׂ  וְׂ

 ָבם"? ִכָהה

 ָכל ֲאֶשר ֵאת ֶאל ֵעִלי ָאִקים ַההוא ַבּיֹום עלי הכוהן
ִתי ַכֵּלה: ָהֵחל ֶאל ֵביתֹו ִדַברְׂ ִתי וְׂ ִהַגדְׂ ִכי  לֹו וְׂ

ֲאֶשר  ןַבֲעֹו ַעד עֹוָלם ֶאת ֵביתֹו ֲאִני ֹשֵפט
ִלים ָיַדע ַקלְׂ לֹא ָבָניו ָלֶהם ִכי מְׂ ָבם:  ִכָהה וְׂ
ָלֵכן ִתי וְׂ ַבעְׂ ֵבית ִנשְׂ ַכֵפר ֵעִלי לְׂ  ןֲעֹו ִאם ִיתְׂ

ֶזַבח ֵבית ֵעִלי ָחה בְׂ ִמנְׂ  ַעד עֹוָלם:  ובְׂ
 (14-12)שמואל א ג, 

2 
 למי נאמר: "לֹא ָימוש

 ִמִפיָך ַהֶזה ַהתֹוָרה ֵסֶפר
ָהִגיתָ  ָלה"? יֹוָמם בֹו וְׂ  ָוַליְׂ

ָהִגיתָ  ִמִפיָך ַהֶזה ַהתֹוָרה ֵסֶפר לֹא ָימוש ליהושע  וְׂ
ָלה יֹוָמם בֹו ַמַען ָוַליְׂ ֹמר לְׂ ָכל  ַלֲעשֹות ִתשְׂ כְׂ

ִליחַ  ִכי ָאז בֹו ַהָכתוב ָרֶכָך ַתצְׂ ָאז ֶאת דְׂ  וְׂ
ִכיל:  ַאל ַתֲעֹרץ ֶוֱאָמץ ֲחַזק ִצִויִתיָך ֲהלֹוא ַתשְׂ

ַאל ֵתָחת ָך ִכי וְׂ ֹכל ֱאֹלֶהיָך ה' ִעמְׂ  ֲאֶשר בְׂ
 (9-8ֵתֵלְך: )יהושע א, 

3 
 ַאָתה לנביא נאמר: "ִהֵנה

תָ  כו לֹא וָבֶניָך ָזַקנְׂ  ָהלְׂ
ָרֶכיָך"  מה ביקש  –ִבדְׂ

העם מהנביא שאליו 
 הופנו הדברים?

העם ביקש 
 מלך

צו ַקבְׂ ֵני ֹכל ַוִּיתְׂ ָרֵאל ִזקְׂ מוֵאל ַוָּיֹבאו ִישְׂ  ֶאל שְׂ
רו ָהָרָמָתה: תָ  ַאָתה ִהֵנה ֵאָליו ַוּיֹאמְׂ  ָזַקנְׂ

כו לֹא וָבֶניָך ָרֶכיָך ָהלְׂ  ִשיָמה ָּלנו ַעָתה ִבדְׂ
ֵטנו ֶמֶלְך ָשפְׂ ָכל  לְׂ  ַהָדָבר ַוֵּיַרע ַהגֹוִים:כְׂ

ֵעיֵני מוֵאל בְׂ רו ַכֲאֶשר שְׂ ָנה ָּלנו ָאמְׂ  ֶמֶלְך תְׂ
ֵטנו ָשפְׂ ַפֵּלל לְׂ מוֵאל ַוִּיתְׂ  ֶאל ה':  שְׂ

 (6-4)שמואל א ח, 

4 
ֹקֵנן  ַהִקיָנה ֶאת ָדִוד "ַויְׂ
ַעל ָשאול ַעל ַהזֹאת  וְׂ
הֹוָנָתן נֹו". על איזה  יְׂ בְׂ

 דוד?ספר כתובה קינת 

ֹקֵנן ַהָיָשר ֵסֶפר ַעל  ַעל ָשאול ַהזֹאת ֶאת ַהִקיָנה ָדִוד ַויְׂ וְׂ
הֹוָנָתן נֹו: ַוּיֹאֶמר יְׂ ַלֵמד בְׂ הוָדה לְׂ ֵני יְׂ ָקֶשת  בְׂ

תוָבה ִהֵנה  ַהָּיָשר:  ַעל ֵסֶפר כְׂ
 (18-17)שמואל ב א, 
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 חקלאות ופיתוח הכפר: 6נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
מי ליקטה שעורים בשדה 

לֹות ֹעִרים "ַעד כְׂ ִציר ַהשְׂ  קְׂ
ִציר  ַהִחִּטים"? וקְׂ

 ִכי ִבִתי טֹוב ַכָּלָתּה ֶאל רות ָנֳעִמי ַותֹאֶמר רות
ִאי לֹא ִעם ַנֲערֹוָתיו ֵתצְׂ עו ָבְך וְׂ גְׂ ָשֶדה ִיפְׂ  בְׂ
ַבק ַאֵחר: ַנֲערֹות ַוִתדְׂ ַלֵקט ֹבַעז בְׂ לֹות לְׂ  ַעד כְׂ

ֹעִרים ִציר ַהשְׂ ִציר קְׂ ֶאת  ַוֵתֶשב ַהִחִּטים וקְׂ
 (23-22ֲחמֹוָתּה: )רות ב, 

2 
הכתוב מספר על אדם 

ָהֲאָדָמה"  שהיה "ִאיש
 ונטע כרם. מי האיש?

תְׂ  ָכֶרם: ַוִּיַּטע ָהֲאָדָמה ִאיש ֹנחַ  ַוָּיֶחל ֹנחַ  ִמן  ַוֵּישְׂ
ָכר ַהַּיִין ַגל ַוִּישְׂ תֹוְך ַוִּיתְׂ  ָאֳהֹלה:  בְׂ

 (21-20)בראשית ט, 

3 
איש חשוב שהגיע מארם 

ֶצֶמד  ביקש מנביא "ַמָשא
ָרִדים ֲאָדָמה" מאדמת  פְׂ

 ארץ ישראל. מי האיש?

 נעמן 
 

 )יתקבל גם: 
שר צבא מלך 

 ארם(

ָך יַֻּתן ָנא ָולֹא ַנֲעָמן ַוּיֹאֶמר דְׂ ַעבְׂ ֶצֶמד  ַמָשא לְׂ
ָרִדים ָך עֹוד ַיֲעֶשהלֹוא  ִכי ֲאָדָמה פְׂ דְׂ  ַעבְׂ

ִאם ַלה':  ִכי ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ָוֶזַבח ֹעָלה
ַלח ַהֶזה ַלָדָבר ֶדָך ה' ִיסְׂ ַעבְׂ בֹוא לְׂ  ֲאֹדִני בְׂ

ַתֲחֹו ֵבית ִרמֹון ִהשְׂ הוא ָשָמה תלְׂ ָען וְׂ ַעל  ִנשְׂ
ַתֲחֵויִתי ָיִדי ִהשְׂ ַתֲחָוָיִתי ִרֹמן ֵבית וְׂ ִהשְׂ  ֵבית בְׂ

ַלח ִרֹמן ָך ה' ִיסְׂ דְׂ ַעבְׂ  ַהֶזה:  ַבָדָבר לְׂ
 (18-17)מלכים ב ה, 

4 
או רו ַהָשֶדה "ַוֵּיצְׂ צְׂ ֶאת  ַוִּיבְׂ

ֵמיֶהם כו ַכרְׂ רְׂ  ַוַּיֲעשו ַוִּידְׂ
ִהּלוִלים". מי עמד בראש 

קבוצת האנשים 
 המתוארת?

ֶאָחיו ֶבן ֶעֶבד ַגַעל ַוָּיבֹא ֶבן ֶעֶבד ַגַעל רו וְׂ ֶכם ַוַּיַעבְׂ  ִבשְׂ
חו בֹו טְׂ ֶכם: ַבֲעֵלי ַוִּיבְׂ או שְׂ רו ַהָשֶדה ַוֵּיצְׂ צְׂ  ַוִּיבְׂ

ֵמיֶהם כו ֶאת ַכרְׂ רְׂ  ַוָּיֹבאו ִהּלוִלים ַוַּיֲעשו ַוִּידְׂ
לו ֱאֹלֵהיֶהם ֵבית תו ַוּיֹאכְׂ לו ַוִּישְׂ ַקלְׂ ֶאת  ַויְׂ

 ִמי ֲאִביֶמֶלְך ֶבן ֶעֶבד ַגַעל ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך:
ֶכם ֶדנו ִכי וִמי שְׂ ַבַעל ֲהלֹא ַנַעבְׂ רֻּ ל ֶבן יְׂ בֻּ  וזְׂ

ִקידֹו דו פְׂ ֵשי ִעבְׂ ֶכם ֲאִבי ֲחמֹור ֶאת ַאנְׂ  שְׂ
ֶדנו וַמדועַ  נו:  ַנַעבְׂ  ֲאָנחְׂ

 (28-26)שופטים ט, 
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 משפטים וחקיקה: 7נושא 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
מי הציע למנהיג לַמנות 

 ֵמאֹות ָשֵרי ֲאָלִפים "ָשֵרי
ָשֵרי ֲחִמִשים ָשֵרי ֲעָשֹרת"  וְׂ

 כדי שישפטו את העם?

 יתרו
 

)יתקבל גם: 
רעואל / כוהן 
מדיין / חותן 

 משה(

 ֲאֶשר ַהָדָבר לֹא טֹוב ֵאָליו ֹמֶשה ֹחֵתן ַוּיֹאֶמר
ַאָתה ֹעֶשה: ]...[: ַאָתה  ִמָכל ָהָעם ֶתֱחֶזה וְׂ

ֵשי ַחִיל ֵאי ַאנְׂ ֵשי ֱאֹלִהים ִירְׂ ֵאי ֱאֶמת ַאנְׂ  שֹנְׂ
תָ  ָבַצע ַשמְׂ  ֵמאֹות ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי ֲעֵלֶהם וְׂ
ָשֵרי ֲחִמִשים ָשֵרי טו ֲעָשֹרת: וְׂ ָשפְׂ ֶאת  וְׂ

ָכל ֵעת ָהָעם ָהָיה בְׂ  ָיִביאו ַהָגֹדל ָכל ַהָדָבר וְׂ
ָכל ַהָדָבר ֵאֶליָך טו ֵהם ַהָקֹטן וְׂ פְׂ ָהֵקל ִישְׂ  וְׂ

או ֵמָעֶליָך ָנשְׂ  (22-17ִאָתְך: )שמות יח,  וְׂ

2 
 ֲאָנִשים מי לקח "ֲעָשָרה

ֵני ָהִעיר" כדי שיהיו  ִמִזקְׂ
עדים למעמד שהתקיים 

 בשער העיר?

ִהֵנה ָשם ַוֵּיֶשב ַהַשַער ָעָלה וֹבַעז בועז  ַהֹגֵאל וְׂ
ָבה  סוָרה ַוּיֹאֶמר ִדֶבר ֹבַעז ֲאֶשר ֹעֵבר שְׂ
ֹלִני ֹפה ֹמִני פְׂ  ֲעָשָרה ַוִּיַקח ַוֵּיֵשב: ַוָּיַסר ַאלְׂ

ֵני ֲאָנִשים בו ֹפה ַוּיֹאֶמר ָהִעיר ִמִזקְׂ ַוֵּיֵשבו:  שְׂ
ֵקִנים ֹבַעז ]...[: ַוּיֹאֶמר ָכל ָהָעם ַלזְׂ  ֵעִדים וְׂ

 ֶלֱאִליֶמֶלְך ֶאת ָכל ֲאֶשר ָקִניִתי ִכי ַהּיֹום ַאֶתם
ֵאת יֹון ֲאֶשר ָכל וְׂ ִכלְׂ לֹון לְׂ ָנֳעִמי:  ִמַּיד וַמחְׂ

 (9-1)רות ד, 

3 
 המנהיג שכרת ברית לעם

ָפט "ֹחק ושם לו  וִמשְׂ
ֶכם", וסימל את  ִבשְׂ

הברית באבן שהקים 
 תחת האלה.

רו יהושע עַ  ָהָעם ַוּיֹאמְׂ הֹושֻּ  ֱאֹלֵהינו ֶאת ה' ֶאל יְׂ
קֹולֹו ַנֲעֹבד ָמע: ובְׂ ֹרת ִנשְׂ עַ  ַוִּיכְׂ הֹושֻּ ִרית יְׂ  בְׂ
ָפט ֹחק לֹו ַוָּיֶשם ַההוא ַבּיֹום ָלָעם  וִמשְׂ

ֶכם: ֹתב ִבשְׂ עַ  ַוִּיכְׂ הֹושֻּ ָבִרים יְׂ  ָהֵאֶּלה ֶאת ַהדְׂ
ֵסֶפר דֹוָלה ֶאֶבן ַוִּיַקח ֱאֹלִהים תֹוַרת בְׂ  גְׂ

ִקיֶמהָ  ַדש ֲאֶשר ָהַאָּלה ַתַחת ָשם ַויְׂ ִמקְׂ ה':  בְׂ
 (26-24)יהושע כד, 

4 
מי הביע את רצונו לשפוט 

את העם במילים: "ִמי 
ִשֵמִני  ָבָאֶרץ"? ֹשֵפט יְׂ

ִכים אבשלום ִהשְׂ ָשלֹום וְׂ ָעַמד ַאבְׂ  ַהָשַער ֶדֶרְך ַעל ַיד וְׂ
ִהי ֶיה ּלֹו ִריב ָכל ָהִאיש ַויְׂ ֶאל  ָלבֹוא ֲאֶשר ִיהְׂ

ָפט ַהֶמֶלְך ָרא ַלִמשְׂ ָשלֹום ַוִּיקְׂ  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאבְׂ
ֵטי  ֵמַאַחד ַוּיֹאֶמר ַאָתה ִעיר ֵאי ִמֶזה ִשבְׂ
ָרֵאל ֶדָך: ִישְׂ ָשלֹום ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ַעבְׂ ֵאה ַאבְׂ  רְׂ
ָבֶריָך ֹכִחים טֹוִבים דְׂ ֹשֵמעַ  ונְׂ ָך וְׂ  ֵמֵאת ֵאין לְׂ
ָשלֹום ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך: ִשֵמִני ַאבְׂ  ֹשֵפט ִמי יְׂ
ָעַלי ָבָאֶרץ ֶיה ּלֹו ִריב ָכל ִאיש ָיבֹוא וְׂ  ֲאֶשר ִיהְׂ

ָפט ִתיו: וִמשְׂ ַדקְׂ ִהצְׂ ָהָיה וְׂ ָרב ִאיש וְׂ  ִבקְׂ
ַתֲחֹו ִהשְׂ ָשַלח לֹו תלְׂ ֶהֱחִזיק ֶאת ָידֹו וְׂ  לֹו וְׂ

ָנַשק ָשלֹום ַוַּיַעש לֹו: וְׂ ָכל  ַהֶזה ַכָדָבר ַאבְׂ לְׂ
ָרֵאל ָפט ֲאֶשר ָיֹבאו ִישְׂ ַגֵנב ֶלְךֶאל ַהמֶ  ַלִמשְׂ  ַויְׂ

ָשלֹום ֵשי ֶאת ֵלב ַאבְׂ ָרֵאל:  ַאנְׂ  ִישְׂ
 (6-2)שמואל ב טו, 
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 תחבורה ובטיחות בדרכים: 8נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
ַשע  שר הצבא שהיו לו תְׂ

ֶזל. ֵמאֹות  ֶרֶכב ַברְׂ
ֵני ַוֹּיִספו סיסרא ָרֵאל בְׂ ֵעיֵני ָהַרע ַלֲעשֹות ִישְׂ  ה' בְׂ

ֵאהוד ֵרם וְׂ כְׂ ַיד ה' ֵמת: ַוִּימְׂ ַנַען ָיִבין בְׂ  ֶמֶלְך כְׂ
ָחצֹור ָמַלְך ֲאֶשר ָבאֹו בְׂ ַשר צְׂ ָרא וְׂ הוא ִסיסְׂ  וְׂ
ֲעקו ַהגֹוִים: ַבֲחֹרֶשת יֹוֵשב ָרֵאל ַוִּיצְׂ ֵני ִישְׂ  בְׂ

ַשע ִכי ֶאל ה' ֶזל ֵמאֹות תְׂ הוא לֹו ֶרֶכב ַברְׂ  וְׂ
ֵני ָלַחץ ָר  ֶאת בְׂ ָקה ֵאלִישְׂ ָחזְׂ ִרים בְׂ ָשָנה:  ֶעשְׂ

 (3-1)שופטים ד, 

2 
בדברי מי תוארו דרכים 

לו  שאינן בטוחות: "ָחדְׂ
ִתיבֹות  ֵכי נְׂ ֹהלְׂ ֳאָרחֹות וְׂ

כו ַקּלֹות"? ֳאָרחֹות ֵילְׂ  ֲעַקלְׂ

בדברי דבורה 
 )שירת דבורה(

ַגר ִביֵמי לו ָיֵעל ִביֵמי ֲעָנת ֶבן ַשמְׂ ֳאָרחֹות  ָחדְׂ
ֵכי ֹהלְׂ ִתיבֹות וְׂ כו נְׂ ַקּלֹות:  ֳאָרחֹות ֵילְׂ ֲעַקלְׂ

 (6)שופטים ה, 

3 
ַנֵשא  ֵלאֹמר מי היה "ִמתְׂ

ֹלְך ֲאִני  ֶרֶכב לֹו ַוַּיַעש ֶאמְׂ
 ִאיש ַוֲחִמִשים וָפָרִשים

ָפָניו"? ָרִצים  לְׂ

ֲאֹדִנָיה / 
 אדוניהו

ַנֵשא ֶבן ַחִגית ַוֲאֹדִנָּיה ֹלְך ֲאִני ֵלאֹמר ִמתְׂ  ֶאמְׂ
 ָרִצים ִאיש ַוֲחִמִשים וָפָרִשים ֶרֶכב לֹו ַוַּיַעש

ָפָניו: )מלכים א א,   (5לְׂ

4 
מי האדם שנהג 

ִשָגעֹון"?  "בְׂ
ַהֹצֶפה יהוא ָדל ֹעֵמד וְׂ ֶעאל ַעל ַהִמגְׂ רְׂ ִיזְׂ א בְׂ ֶאת  ַוַּירְׂ

ַעת ֹבאֹו ֵיהוא ִשפְׂ ַעת ַוּיֹאֶמר בְׂ  ֹרֶאה ֲאִני ִשפְׂ
הֹוָרם ַוּיֹאֶמר ַלח ַרָכב ַקח יְׂ ָראָתם ושְׂ  ִלקְׂ
יֹאַמר  ָבא ֵלאֹמר ַהֹצֶפה ]...[: ַוַיֵגד ֲהָשלֹום: וְׂ

לֹא ָשב ַעד ֲאֵליֶהם ָהג וְׂ ַהִמנְׂ ַהג וְׂ ִמנְׂ  ֵיהוא כְׂ
ִשי ִשָגעֹון ִכי ֶבן ִנמְׂ ָהג:  בְׂ  ִינְׂ

 (20-17)מלכים ב ט, 
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 תיירות: 9נושא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
עבד שהגיע מארץ 

 רחוקה שאל נערה: "ֲהֵיש
 ָלנו ָמקֹום ֵבית ָאִביְך

ָלִלין?". מי הנערה 
 המדוברת?

ִהי רבקה ַמִּלים ִכּלו ַכֲאֶשר ַויְׂ תֹות ַהגְׂ  ַוִּיַקח ִלשְׂ
ָקלֹו ֶבַקע ָזָהב ֶנֶזם ָהִאיש ֵני ִמשְׂ ִמיִדים ושְׂ  צְׂ

ָקָלם: ָזָהב ֲעָשָרה ַעל ָיֶדיהָ  ַבת  ַוּיֹאֶמר ִמשְׂ
 ָמקֹום ֵבית ָאִביְך ֲהֵיש ִלי ָנא ַהִגיִדי ַאתְׂ  ִמי
תוֵאל ֵאָליו ַותֹאֶמר ָלִלין: ָלנו ֶבן  ָאֹנִכי ַבת בְׂ

ָכה ָדה ֲאֶשר ִמלְׂ ָנחֹור: ָילְׂ ַגם  ֵאָליו ַותֹאֶמר לְׂ
פֹוא ֶתֶבן ן: ָללו ַגם ָמקֹום ִעָמנו ַרב ַגם ִמסְׂ

 (25-22)בראשית כד, 

2 
נביא הפליג על אונייה 

ִשיש. מדוע הוא עלה  לַתרְׂ
 על האונייה?

כדי לברוח 
מה' / כדי שלא 

להתנבא על 
 נינווה

ֹרחַ  יֹוָנה ַוָּיָקם ִשיָשה ִלבְׂ ֵני ַתרְׂ  ַוֵּיֶרד ה' ִמִּלפְׂ
ָצא ָיפֹו ִשיש ָבָאה ֳאִנָּיה ַוִּימְׂ ָכָרּה ַוִּיֵתן ַתרְׂ  שְׂ

ִשיָשה ִעָמֶהם ָלבֹוא ָבּה ַוֵּיֶרד ֵני ַתרְׂ ה':  ִמִּלפְׂ
 (3)יונה א, 

3 
מה הונח ב"ָמלֹון" לאחר 

מעבר הירדן בימי 
 יהושע?

אבנים מן  12
 הירדן

ָרֵאל ַוַּיֲעשו ֵכן ֵני ִישְׂ עַ  ִצָוה ַכֲאֶשר בְׂ הֹושֻּ  יְׂ
או ֵרה ַוִּישְׂ ֵתי ֶעשְׂ ֵדן ִמתֹוְך ֲאָבִנים שְׂ  ַהַּירְׂ
עַ  ה' ִדֶבר ַכֲאֶשר הֹושֻּ ַפר ֶאל יְׂ ִמסְׂ ֵטי לְׂ  ִשבְׂ

ָרֵאל ֵני ִישְׂ  ֶאל ַהָמלֹון ִעָמם ַוַּיֲעִברום בְׂ
 (8ָשם: )יהושע ד,  ַוַּיִנחום

4 
מי נצטווה לא לאכול לחם 

ולא לשתות מים במקום 
 שהוא הולך לבקר בו?

איש האלוהים 
 מיהודה

 
)יתקבל גם: 

מיהודה הנביא 
/ הנביא שביקר 

 בבית אל(

ַדֵבר  ֹבָאה ִאִתי ָהֱאֹלִהים ֶאל ִאיש ַהֶמֶלְך ַויְׂ
ָתה ָעָדה ַהַביְׂ ָנה וסְׂ ֶאתְׂ ָך וְׂ  ַוּיֹאֶמר ַמָתת: לְׂ

ֶאת  ִאם ִתֶתן ִלי ֶאל ַהֶמֶלְך ִאיש ָהֱאֹלִהים
לֹא ֹאַכל ִעָמְך ָאבֹא לֹא ֵביֶתָך ֲחִצי  ֶלֶחם וְׂ
לֹא ֶתה ַמִים וְׂ  ִצָוה ִכי ֵכן ַהֶזה: ַבָמקֹום ֶאשְׂ
ַבר ֹאִתי לֹא ֶלֶחם לֹא תֹאַכל ֵלאֹמר ה' ִבדְׂ  וְׂ

ֶתה ָמִים לֹא ִתשְׂ ָת:  ֲאֶשר ַבֶדֶרְך ָתשוב וְׂ ָהָלכְׂ
 (9-7)מלכים א יג, 
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 רווחה וסעד: 10נושא 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

1 
ביקש מנהיג בעת מרדף, 

מאנשי סוכות ומאנשי 
נו ָנא רֹות פנואל: "תְׂ  ִככְׂ

ָלי",  ֲאֶשר ָלָעם ֶלֶחם ַרגְׂ בְׂ
אך הם סירבו לבקשתו. 

 מי המנהיג?

עֹון ַוָּיבֹא גדעון ֵדָנה ִגדְׂ ֹלש ֵמאֹות הוא ֹעֵבר ַהַּירְׂ  ושְׂ
ִפים: ֲעֵיִפים ִאתֹו ֲאֶשר ָהִאיש ֹרדְׂ  ַוּיֹאֶמר וְׂ
ֵשי ַאנְׂ כֹות לְׂ נו ָנא סֻּ רֹות תְׂ  ָלָעם ֶלֶחם ִככְׂ
ָלי ֲאֶשר ַרגְׂ ָאֹנִכי ֵהם ִכי ֲעֵיִפים בְׂ  ַאֲחֵרי ֹרֵדף וְׂ
ָנע ֶזַבח מֻּ ַצלְׂ ֵכי וְׂ ָין: ַמלְׂ כֹות ָשֵרי ַוּיֹאֶמר ִמדְׂ  סֻּ
ָנע ֶזַבח ֲהַכף מֻּ ַצלְׂ ָיֶדָך ַעָתה וְׂ  ִכי ִנֵתן בְׂ

ָבֲאָך עֹון ַוּיֹאֶמר ָלֶחם: ִלצְׂ ֵתת ֵכןלָ  ִגדְׂ  ה' בְׂ
ָנע ֶאת ֶזַבח מֻּ ֶאת ַצלְׂ ָיִדי וְׂ ִתי בְׂ ַדשְׂ ֶאת  וְׂ
ֶכם ַשרְׂ ָבר ֶאת קֹוֵצי בְׂ ֳקִנים:  ַהִמדְׂ ֶאת ַהַברְׂ וְׂ

נוֵאל ִמָשם ַוַּיַעל ַדֵבר פְׂ  ָכזֹאת ֲאֵליֶהם ַויְׂ
ֵשי אֹותֹו ַוַּיֲענו נוֵאל ַאנְׂ ֵשי ָענו ַכֲאֶשר פְׂ  ַאנְׂ

כֹות: ֵשי ַוּיֹאֶמר סֻּ ַאנְׂ נוֵאל ַגם לְׂ   ֵלאֹמר פְׂ
שוִבי ָשלֹום בְׂ ָדל ֶאֹתץ בְׂ ַהֶזה:  ֶאת ַהִמגְׂ

 (9-4)שופטים ח, 

2 
ִביר ָכל ַעם מי היה "ַהַמשְׂ  לְׂ

ָהָאֶרץ" בזמן של רעב 
 כבד?

ֵני ַוָּיֹבאו יוסף ָרֵאל בְׂ ֹבר ִישְׂ תֹוְך ִלשְׂ ִכי  ַהָבִאים בְׂ
ֶאֶרץ ָהָרָעב ָהָיה ָנַען: בְׂ יֹוֵסף כְׂ  ַהַשִּליט הוא וְׂ

ִביר הוא ַעל ָהָאֶרץ ָכל ַעם ַהַמשְׂ  ָהָאֶרץ לְׂ
ַתֲחוו לֹו יֹוֵסף ֲאֵחי ַוָּיֹבאו ָצה:  ַאַפִים ַוִּישְׂ ָארְׂ

 (6-5)בראשית מב, 

3 
 בדברי מי נאמר: "ֵמִקים

ֹפת ָדל ֵמָעָפר  ָיִרים ֵמַאשְׂ
יֹון"?  ֶאבְׂ

ַפֵּלל חנה  ָרָמה ַבה' ִלִבי ָעַלץ ַותֹאַמר ַחָנה ַוִתתְׂ
ִני ַבי ִפי ָרַחב ַבה' ַקרְׂ ִתי ִכי ַעל אֹויְׂ  ָשַמחְׂ

ִפיל וַמֲעִשיר מֹוִריש ה' ]...[: ִבישוָעֶתָך:  ַמשְׂ
רֹוֵמם: ֹפת ָדל ֵמָעָפר ֵמִקים ַאף מְׂ  ָיִרים ֵמַאשְׂ

יֹון הֹוִשיב ֶאבְׂ ִדיִבים לְׂ ִכֵסא ִעם נְׂ  ָכבֹוד וְׂ
ִחֵלם ֵקי ַלה' ִכי ַינְׂ צֻּ  ֲעֵליֶהם ַוָּיֶשת ֶאֶרץ מְׂ

 (8-1ֵתֵבל: )שמואל א ב, 

4 
 באיזה אירוע חילק מלך

ָכל ֲהמֹון ָרֵאל לְׂ  ַחַּלת ִישְׂ
ָפר ַאַחת ֶלֶחם ֶאשְׂ  ֶאָחד וְׂ

 ֶאָחת? ַוֲאִשיָשה

העלאת ארון 
 ה' לירושלים

ַכל ָלִמים ָהעֹוָלה ֵמַהֲעלֹות ָדִוד ַויְׂ ַהשְׂ ָבֶרְך וְׂ  ַויְׂ
ֵשם ֶאת ָהָעם ָבאֹות: ה' בְׂ ַחֵּלק צְׂ ָכל  ַויְׂ לְׂ

ָכל ֲהמֹון ָהָעם ָרֵאל לְׂ ֵמִאיש ִישְׂ ַעד ִאָשה לְׂ  וְׂ
ִאיש ָפר ַאַחת ֶלֶחם ַחַּלת לְׂ ֶאשְׂ  ֶאָחד וְׂ

ֵביתֹו:  ִאיש ָכל ָהָעם ַוֵּיֶלְך ֶאָחת ַוֲאִשיָשה לְׂ
 (19-18)שמואל ב ו, 
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  חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 חהתשע"

 

 

 שלב שלישי

 שלב השאלה הזהה

 מכוננים בחיי המדינה שאלות על אירועים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלו המתמודדים שש שאלות זהות. יבחלק הזה י  ש 

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

 נקודות. 18-תשובות נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד/ת ב

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

שנותיה הראשונות של המדינה מכונות "תקופת הצנע", כי אורח החיים במדינה  .1

 אלה התאפיין בצמצום במזון ובהימנעות ממוצרי מותרות.בשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )צילום: הנס פין, לע"מ( 1954תור לחלוקת מזון בתקופת הצנע, 

 

 

ָלה לֹא ַהֶקַמח נביא הבטיח לאישה אלמנה: "ַכד השאלה: ַצַפַחת ִתכְׂ ָסר לֹא ַהֶשֶמן וְׂ  ַעד ֶתחְׂ

ֵני ה' ֵתת יֹום  ָהֲאָדָמה". היכן גרה האישה האלמנה? ֶגֶשם ַעל פְׂ

 

 )שתי התשובות יתקבלו כנכונות.(בצרפת / בצידון התשובה: 

 

 

 

ִבי ֵאִלָּיהו ַוּיֹאֶמר ָעד ִמֹתָשֵבי ַהִתשְׂ ָאב ִגלְׂ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ַחי ה' ֶאל ַאחְׂ ִתי ֲאֶשר ִישְׂ ָפָניו ָעַמדְׂ ִאם  לְׂ

ֶיה ִפי ִכי וָמָטר ַטל ָהֵאֶּלה ַהָשִנים ִיהְׂ ָבִרי: ִאם לְׂ ִהי דְׂ ַבר ה' ]...[: ַויְׂ ַפָתה ֵלְך קום ֵלאֹמר: ֵאָליו דְׂ  ָצרְׂ

ִצידֹון ֲאֶשר תָ  לְׂ ָיַשבְׂ ָמָנה ִאָשה ָשם ִצִויִתי ִהֵנה ָשם וְׂ ֶלָך: ַאלְׂ כְׂ ַכלְׂ ַפָתה ַוֵּיֶלְך ַוָּיָקם לְׂ ֶאל  ַוָּיבֹא ָצרְׂ

ִהֵנה ָשם ָהִעיר ֶפַתח מָ  ִאָשה וְׂ ֹקֶשֶשת ָנהַאלְׂ ָרא ֵעִצים מְׂ ִחי ָנא ַוּיֹאַמר ֵאֶליהָ  ַוִּיקְׂ ַעט ַמִים ִלי קְׂ  מְׂ

ִלי ֶתה: ַבכְׂ ֶאשְׂ ָרא ָלַקַחת ַוֵתֶלְך וְׂ ִחי ָנא ַוּיֹאַמר ֵאֶליהָ  ַוִּיקְׂ ָיֵדְך: ַפת ֶלֶחם ִלי ִלקְׂ  ַחי ה' ַותֹאֶמר בְׂ

לֹא ִכי ָמעֹוג ִאם ֶיש ִלי ֱאֹלֶהיָך ַעט ֶשֶמן ַבַכד ֶקַמחַכף  ִאם מְׂ ִני ַבַצָפַחת ומְׂ ִהנְׂ ֹקֶשֶשת וְׂ ַנִים מְׂ  שְׂ

ִני ִלי ַוֲעִשיִתיהו וָבאִתי ֵעִצים ִלבְׂ נֻּהו וְׂ נו: ַוֲאַכלְׂ ִאי ֵאִלָּיהו ֵאֶליהָ  ַוּיֹאֶמר ָוָמתְׂ  ֲעִשי ֹבִאי ַאל ִתירְׂ

ָבֵרְך ָגה ִמָשם ֲעִשי ִלי ַאְך ִכדְׂ ַטָנה עֻּ הֹוֵצאת ָנהָבִראשֹ  קְׂ ָלְך ִלי וְׂ ֵנְך וְׂ ִלבְׂ  ֹכה ָבַאֲחֹרָנה: ִכי ַתֲעִשי וְׂ

ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָאַמר ָלה לֹא ַהֶקַמח ַכד ִישְׂ ַצַפַחת ִתכְׂ ָסר לֹא ַהֶשֶמן וְׂ ַעל  ֶגֶשם ה' ֵתת יֹום ַעד ֶתחְׂ

ֵני ַבר ַוַתֲעֶשה ַוֵתֶלְך ָהֲאָדָמה: פְׂ  ָכָלָתה לֹא ַהֶקַמח ַכד ָיִמים: וֵביָתּה ִהיא ָוהוא ַותֹאַכל ֵאִלָּיהו ִכדְׂ

ַצַפַחת ַבר ָחֵסר לֹא ַהֶשֶמן וְׂ ַיד ִדֶבר ֲאֶשר ה' ִכדְׂ  (16-1: )מלכים א יז, ֵאִלָּיהו בְׂ
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זהו הכינוי שניתן למרגל הישראלי אלי כהן, שפעל בסוריה  - "האיש שלנו בדמשק" .2

 . 1965מטעם שירותי הביטחון הישראליים, נתפס והוצא להורג בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלי כהן

 

 

 ַבֲעבור ֲהלֹואעבדיו של מלך בני עמון חשדו בעבדי דוד המלך שהם מרגלים: " השאלה:

ָלּה ֶאת ָהִעיר ֲחֹקר ַרגְׂ ָכּה ולְׂ ָהפְׂ ". מי היה מלך בני עמון באותו ֵאֶליָך ֶאת ֲעָבָדיו ָדִוד ָשַלח ולְׂ

 זמן?

 

 ָחנּוןהתשובה: 

 

 

 

ִהי ֵני ֶמֶלְך ַוָּיָמת ַאֲחֵרי ֵכן ַויְׂ ֹלְך ַעמֹון בְׂ נֹו ָחנון ַוִּימְׂ ָתיו: בְׂ ֶבן  ִעם ָחנון ֶאֱעֶשה ֶחֶסד ָדִוד ַוּיֹאֶמר ַתחְׂ

ַלח ֶחֶסד ִעָמִדי ָאִביו ָעָשה ַכֲאֶשר ָנָחש ַנֲחמֹו ָדִוד ַוִּישְׂ ַיד ֲעָבָדיו לְׂ ֵדי ַוָּיֹבאו ֶאל ָאִביו בְׂ  ֶאֶרץ ָדִוד ַעבְׂ

ֵני רו ַעמֹון: בְׂ ֵני ַעמֹון ָשֵרי ַוּיֹאמְׂ ַכֵבד ֲאֹדֵניֶהם ֶאל ָחנון בְׂ ֵעיֶניָך ֶאת ָאִביָך ָדִוד ַהמְׂ ָך ִכי ָשַלח בְׂ  לְׂ

ַנֲחִמים ָלּה ֶאת ָהִעיר ֲחֹקר ַבֲעבור ֲהלֹוא מְׂ ַרגְׂ ָכּה ולְׂ ָהפְׂ  ָחנון ַוִּיַקח ֵאֶליָך: ֶאת ֲעָבָדיו ָדִוד ָשַלח ולְׂ

ֵדי ַגַּלח ָדִוד ֶאת ַעבְׂ ָקָנם ֶאת ֲחִצי ַויְׂ ֹרת זְׂ ֵויֶהם ַוִּיכְׂ תֹוֵתיֶהם ַעד ַבֵחִצי ֶאת ַמדְׂ ֵחם: שְׂ ַשּלְׂ  ַוַּיִגדו ַויְׂ

ָדִוד ַלח לְׂ ָראָתם ַוִּישְׂ ָלִמים ָהֲאָנִשים ִכי ָהיו ִלקְׂ ֹאד ִנכְׂ בו ַהֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר מְׂ ַצַמח ִביֵרחֹו שְׂ ֶכם ַעד יְׂ ַקנְׂ  זְׂ

ֶתם ַשבְׂ  (5-1: )שמואל ב י, וְׂ
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 ".העתיקה בעיר הבית, בהר קורא שופר, ולכיכר לשוק המים, בורות אל חזרנו" .3

 )נעמי שמר, "ירושלים של זהב"(

ונמשכה שישה ימים בלבד. במהלכה שחררה  1967מלחמת ששת הימים התרחשה בשנת 

ישראל שטחים נרחבים בסיני, ברצועת עזה, ברמת הגולן, ביהודה ושומרון ובמזרח 

 ירושלים. למעשה, הכפילה מדינת ישראל לאחר המלחמה את שטחה פי ארבעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לצה"ל, תוקע בשופר ברחבת הכותל המערבי לאחר שחרורו הרב שלמה גורן, הרב הראשי 

 (. )צילום: דוד רובינגר, לע"מ(1967)

 

 

בול ֵהִשיבמסופר על מלך ישראל ש"השאלה:  ָרֵאל ֶאת גְׂ בֹוא ִישְׂ  ָהֲעָרָבה ַעד ָים ֲחָמת ִמּלְׂ

ַבר ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ִכדְׂ דֹו ִדֶבר ֲאֶשר ִישְׂ ַיד ַעבְׂ שחזה את הרחבת  נביאה]...[:". מיהו  בְׂ

 הגבולות בממלכת ישראל?

 

)ניתן להסתפק בשמו של הנביא  ַהֵחֶפר ִמַגת ֲאֶשר ַהָנִביא ֶבן ֲאִמַּתי יֹוָנההתשובה: 

 בלבד(

 

 

ַנת ֵרה ִבשְׂ ָיהו ָשָנה ֲחֵמש ֶעשְׂ הוָדה ֶמֶלְך ֶבן יֹוָאש ַלֲאַמצְׂ ָעם ָמַלְך יְׂ ָרֵאלֶמֶלְך  ֶבן יֹוָאש ָיָרבְׂ  ִישְׂ

רֹון ֹשמְׂ ָבִעים בְׂ ַאַחת ַארְׂ ֵעיֵני ָהַרע ַוַּיַעש ָשָנה: וְׂ ָעם ִמָכל ַחּטֹאות ָסר לֹא ה' בְׂ ָבט ָיָרבְׂ  ֲאֶשר ֶבן נְׂ

ָרֵאל: ֶהֱחִטיא בול ֵהִשיב הוא ֶאת ִישְׂ ָרֵאל ֶאת גְׂ בֹוא ִישְׂ ַבר ָהֲעָרָבה ַעד ָים ֲחָמת ִמּלְׂ  ֱאֹלֵהי ה' ִכדְׂ

ָראֵ  דֹו ִדֶבר ֲאֶשר לִישְׂ ַיד ַעבְׂ  ֶאת ֳעִני ה' ִכי ָרָאה ַהֵחֶפר: ִמַגת ֲאֶשר ַהָנִביא ֶבן ֲאִמַתי יֹוָנה בְׂ

ָרֵאל ֹאד ֹמֶרה ִישְׂ ֶאֶפס מְׂ ֶאֶפס ָעצור וְׂ ֵאין ָעזוב וְׂ לֹא ִדֶבר ֹעֵזר וְׂ ָרֵאל: וְׂ ִישְׂ חֹות ה' לְׂ  ֶאת ֵשם ִלמְׂ

ָרֵאל ַיד ַוּיֹוִשיֵעם ַהָשָמִים ִמַתַחת ִישְׂ ָעם בְׂ  (27-23ֶבן יֹוָאש: )מלכים ב יד,  ָיָרבְׂ
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 )מנחם בגין( "נמנע בלתי הוא השלום, נמנעת היא המלחמה" .4

הראשון עם מצרים, בימי ראש  –מדינת ישראל חתמה על שני הסכמי שלום עם שכנותיה 

 הממשלה מנחם בגין ז"ל, והשני עם ממלכת ירדן, בימי ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המנהיגים שחתמו על הסכמי

 1994; 1979השלום, 

 )צילום: סער יעקב, לע"מ(

 

 

 

 

 

 גם מנהיגי ישראל בימי התנ"ך כרתו בריתות שלום עם מנהיגים זרים. השאלה: 

לאחר מלחמה בין מלך ישראל למלך זר, הציע המלך הזר למלך ישראל לכרות ברית: 

ִרית ַוֲאִני ]...[ ָאִשיב ָאִביָך ֵמֵאת ֲאֶשר ָלַקח ָאִבי ֶהָעִרים" ֶחךָ  ַבבְׂ ". מה שמו של המלך ֲאַשּלְׂ

 הזר?

 

 )מלך ארם( ֲהַדד ֶבןהתשובה: 

 

 

ִהי שוַבת ַויְׂ ֹקד ַהָשָנה ִלתְׂ ָחָמה ֲאֵפָקה ַוַּיַעל ֶאת ֲאָרם ֶבן ֲהַדד ַוִּיפְׂ ָרֵאל: ַלִמלְׂ  ]...[: ַוָּינֻּסו ִעם ִישְׂ

ִרים ַהחֹוָמה ַוִתֹפל ֶאל ָהִעיר ֲאֵפָקה ַהנֹוָתִרים ָעה ַעל ֶעשְׂ ִשבְׂ  ָנס וֶבן ֲהַדד ַהנֹוָתִרים ִאיש ֶאֶלף וְׂ

ָחֶדר: ֶחֶדר ֶאל ָהִעיר ַוָּיבֹא רו ]...[: בְׂ גְׂ ֵניֶהם ַשִקים ַוַּיחְׂ ָמתְׂ ָראֵשיֶהם ַוֲחָבִלים בְׂ  ֶאל ֶמֶלְך ַוָּיֹבאו בְׂ

ָרֵאל רו ִישְׂ ָך ַוּיֹאמְׂ דְׂ ִחי ָנא ָאַמר ֶבן ֲהַדד ַעבְׂ ִשי תְׂ ָהֲאָנִשים הוא: ָאִחי ַחי ַהעֹוֶדנו ַוּיֹאֶמר ַנפְׂ ַנֲחשו וְׂ  יְׂ

ַמֲהרו טו ַויְׂ לְׂ ֹ  ֲהִמֶמנו ַוַּיחְׂ רוַוּי הו ֹבאו ַוּיֹאֶמר ֶבן ֲהַדד ָאִחיָך אמְׂ ַעל  ַוַּיֲעֵלהו ֶבן ֲהַדד ֵאָליו ַוֵּיֵצא ָקחֻּ

ָכָבה: צֹות ָאִשיב ָאִביָך ֵמֵאת ֲאֶשר ָלַקח ָאִבי ֶהָעִרים ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ַהֶמרְׂ חֻּ ָך ָתִשים וְׂ ַדֶמֶשק לְׂ  בְׂ

רֹון ָאִבי ַכֲאֶשר ָשם ֹשמְׂ ִרית ַוֲאִני בְׂ ֶחךָ  ַבבְׂ ָרת לֹו ֲאַשּלְׂ ִרית ַוִּיכְׂ ֵחהו בְׂ ַשּלְׂ  (34-26: )מלכים א כ, ַויְׂ
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 להוקיע, אותה לגנות יש. הישראלית הדמוקרטיה יסוד כרסום היא אלימות" .5

 .)מתוך נאומו האחרון של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל(" .אותה לבודד, אותה

האירועים שטלטלו את מדינת ישראל בעשורים רצח ראש הממשלה יצחק רבין היה אחד 

 האחרונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחד ממעשי הרצח הפוליטי הידועים ביותר בתנ"ך הוא רצח גדליה, שליט השאלה: 

 יהודה לאחר החורבן והגלות לבבל. מה שם סבו של גדליה?

 

 ָשָפןהתשובה: 

 

 

 

ָהָעם ָאר וְׂ ֶאֶרץ ַהִנשְׂ הוָדה בְׂ ִאיר ֲאֶשר יְׂ ֶנאַצר ִהשְׂ בוַכדְׂ ֵקד ָבֶבל ֶמֶלְך נְׂ ָיהו ֲעֵליֶהם ַוַּיפְׂ ַדלְׂ ֶבן  ֶאת גְׂ

עו ֶבן ָשָפן: ֲאִחיָקם מְׂ ָהֲאָנִשים ֵהָמה ַהֲחָיִלים ָכל ָשֵרי ַוִּישְׂ ִקיד וְׂ ָיהו ֶמֶלְך ָבֶבל ִכי ִהפְׂ ַדלְׂ  ֶאת גְׂ

ָיהו ַוָּיֹבאו ַדלְׂ ָפה ֶאל גְׂ ָמֵעאל ַהִמצְׂ ִישְׂ ָיה וְׂ ַתנְׂ יֹוָחָנן ֶבן נְׂ ָרָיה ֶבן ָקֵרחַ  וְׂ ֶמת ושְׂ חֻּ ֹטָפִתי ֶבן ַתנְׂ  ַהנְׂ

ָיהו ַיֲאַזנְׂ ֵשיֶהם: ֵהָמה ֶבן ַהַמֲעָכִתי וְׂ ַאנְׂ ָיהו ָלֶהם ַוִּיָשַבע וְׂ ַדלְׂ ֵשיֶהם גְׂ ַאנְׂ או ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ולְׂ  ַאל ִתירְׂ

ֵדי ִדים ֵמַעבְׂ בו ַהַכשְׂ דו ָבָאֶרץ שְׂ ִעבְׂ ִיַטב ָבֶבל ֶאת ֶמֶלְך וְׂ ִהי ָלֶכם: וְׂ ִביִעי ַבֹחֶדש ַויְׂ ָמֵעאל ָבא ַהשְׂ  ִישְׂ

ָיה ַתנְׂ לוָכה ִמֶזַרע ֶבן ֱאִליָשָמע ֶבן נְׂ ָיהו ַוַּיכו ִאתֹו ֲאָנִשים ַוֲעָשָרה ַהמְׂ ַדלְׂ הוִדים ַוָּיֹמת ֶאת גְׂ ֶאת ַהּיְׂ  וְׂ

ִדים ֶאת ַהַכשְׂ ָפה: ִאתֹו ֲאֶשר ָהיו וְׂ מו ַבִמצְׂ ַעד ָגדֹול ִמָקֹטן ָכל ָהָעם ַוָּיקֻּ ָשֵרי וְׂ  ַוָּיֹבאו ַהֲחָיִלים וְׂ

ָרִים או ִכי ִמצְׂ ֵני ָירְׂ ִדים ִמפְׂ  (26-22: )מלכים ב כה, ַכשְׂ
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 מצוות פדיון שבויים היא מצווה חשובה ביהדות. .6

שוחרר החייל החטוף גלעד שליט בחג הסוכות ימים בשבי ברצועת עזה,  1,941לאחר 

 בשנת תשע"ב, וחזר לחיק משפחתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המפגש בין ראש הממשלה לגלעד שליט לאחר שחרורו

 

 

אברהם יצא למלחמה נגד ארבעת המלכים כדי להציל את לוט בן אחיו מהשבי. השאלה: 

 )מספיק לציין אחד מהם(מי הם בעלי ברית אברהם, שיצאו איתו למלחמה החשובה? 

 

 )מספיק לציין שם אחד( ּוַמְמֵרא ֶאְשֹכל ָעֵנר,התשובה: 

 

 

 

ֵעֶמק ֹדם ַוָּינֻּסו ֵחָמר ֶבֱאֹרת ֶבֱאֹרת ַהִשִדים וְׂ לו ָשָמה ַוֲעֹמָרה ֶמֶלְך סְׂ ָאִרים ַוִּיפְׂ ַהִנשְׂ  ָנסו: ֶהָרה וְׂ

חו כֻּש ַוִּיקְׂ ֹדם ֶאת ָכל רְׂ ָלם ַוֲעֹמָרה סְׂ ֶאת ָכל ָאכְׂ חו ַוֵּיֵלכו: וְׂ כֻּשֹו ֶאת לֹוט ַוִּיקְׂ ֶאת רְׂ ָרם ֶבן ֲאִחי וְׂ  ַאבְׂ

הוא ַוֵּיֵלכו ֹדם: ֹיֵשב וְׂ ָרם ַוַּיֵגד ַהָפִליט ַוָּיבֹא ִבסְׂ ַאבְׂ ִרי לְׂ הוא ָהִעבְׂ ֵאֹלֵני ֹשֵכן וְׂ ֵרא בְׂ  ֲאִחי ָהֱאֹמִרי ַממְׂ

ֹכל ֵהם ָעֵנר ַוֲאִחי ֶאשְׂ ָרם: ַבֲעֵלי וְׂ ִרית ַאבְׂ ַמע בְׂ ָרם ַוִּישְׂ ָבה ִכי ַאבְׂ ִליֵדי ֶאת ֲחִניָכיו ַוָּיֶרק ָאִחיו ִנשְׂ  יְׂ

ֹמָנה ֵביתֹו ֹלש ָעָשר שְׂ ֹדף ֵמאֹות ושְׂ ָלה ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק ַעד ָדן: ַוִּירְׂ ֵפם ַוַּיֵכם ַוֲעָבָדיו הוא ַליְׂ דְׂ  ַוִּירְׂ

מֹאל ֲאֶשר ַעד חֹוָבה ַדמָ  ִמשְׂ כֻּש ֵאת ַוָּיֶשב ֶשק:לְׂ ַגם ָכל ָהרְׂ כֻּשֹו ָאִחיו ֶאת לֹוט וְׂ ַגם ֵהִשיב ורְׂ ֶאת  וְׂ

ֶאת ָהָעם: ַהָנִשים ֹדם ]...[: ַוּיֹאֶמר וְׂ ָרם ֶמֶלְך סְׂ כֻּש ַהֶנֶפש ֶתן ִלי ֶאל ַאבְׂ ָהרְׂ ָרם ַוּיֹאֶמר ַקח ָלְך: וְׂ  ַאבְׂ

ֹדם ֶאל ֶמֶלְך יֹון ֵאל ֶאל ה' ָיִדי ֲהִרֹמִתי סְׂ ַעד ִאם ִמחוט ָוָאֶרץ: ָשַמִים ֹקֵנה ֶעלְׂ רֹוְך ַנַעל וְׂ ִאם  שְׂ וְׂ

לֹא ִמָכל ֲאֶשר ָלְך ֶאַקח ִתי ֲאִני תֹאַמר וְׂ ָרם: ֶהֱעַשרְׂ ָעַדי ֶאת ַאבְׂ לו ֲאֶשר ַרק ִבלְׂ ָעִרים ָאכְׂ ֵחֶלק ַהנְׂ  וְׂ

כו ֲאֶשר ָהֲאָנִשים ֹכל ָעֵנר ִאִתי ָהלְׂ ֵרא ֶאשְׂ חו ֵהם וַממְׂ ָקם ִיקְׂ  (24-10: )בראשית יד, ֶחלְׂ


