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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 קודה אחתנשאלות. 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

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

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

 

 ב.  החידון הפומבי

 בוהמתמודדים ומתמודדות, אלה שצברו את מספר הנקודות הג 16עד ידון הפומבי משתתפים בח .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

ים: בחלק הראשון יתבקשו שאלה בת שני חלקלכל מתמודד ומתמודדת תוצג  .ב

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

, ובחלק השני תוצג לכל מתמודד ומתמודדת שאלת המשך הקשורה לדמות שניות

 המקראית או למקום המקראי שהופיעו ברמזים.

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

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

נקודות. באפשרותו של המתמודד  4-לבקש רמז שני. אם זיהה לפי שני רמזים, יזכה ב

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

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

 . נקודות 12 עדבסך הכול ניתן לצבור בשלב הראשון  .ה

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

 אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר. –מתמודדים 
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 משחק מחשב –שלב ב 

 ביותר.  בוהספר הנקודות הגאלה שצברו את מ –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

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

 נקודות.  20-השאלות יזכו את המתמודד/ת ב 4תשובות 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 כתיבהל מתמודד ומתמודדת ייָנתנו לפני המשחק לכ .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-המתמודד/ת ב תשובה נכונה תזכה את .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  ככלת החידון המחוזי, ויעלה ר כחתן אותתוכאו  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-העל הבמה לפי סדר  המתמודדים יֵּשבו .1

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

 . שלהם

 סדר הצגת השאלות למתמודדים יהיה לפי סדר ישיבתם. .2

ב/ת ראש חבר השופטים ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה מלאה על השאלה, יכריז או תכריז יוש .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

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

 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 

 ודדים ברווחים ביניהם. בשלב השלישי יֵּשבו המתמ .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

 רכים המיוחדים.  לקויות הלמידה ובעלי הצ

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,

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

, בחלק שהמתמודדים מתבקשים לזהות בו דמות או מקום לפי לב הראשוןבחידון הפומבי, בש .4

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

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

 זאת. התשובה למתמודדים בעלי לקויות שיבקשו

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

בה רשאים לתת עוד זמן קצר לגיבוש התשויהיו תשובותיהם. שופטי החידון ומנחה/ת החידון 

 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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 חבר השופטים והשופטות

 דה שני שופטים או ארבעה שופטים.יו או לצדיחבר 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.

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

מתמודד/ת תשובה מלאה, יקרא או תקרא היושב/ת ראש את בעת הצורך, אם לא השיב/ה ה .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., חידון בלבדחבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך ה .6

 לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים. 

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

 לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

 

 

 תפקיד המנחה

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

 מין/נה את המתמודדים והמתמודדות ואת חבר השופטים והשופטות לבמה.מז .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

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

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

 

 טהתמודדות בחידון בשנת תשע"

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

התמודד שוב בחידון המחוזי רק כעבור יוכלו ל חהזוכים במקום הראשון בחידון המחוזי תשע"

 . "פשנתיים, בשנת תש
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 זוכים, תעודות ופרסים

בתום החידון יוזמנו כל המתמודדים לשבת במקומותיהם על הבמה, ויוענקו להם תעודות  .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 לידון התנ"ך הארצי יעלו החתן או הכלה של החידון לח .3

מקום הראשון, בבמקרה של ניקוד זהה  דתיים במחוז.-בתי הספר הממלכתייםלהכלה של החידון 

 עד להכרעה ביניהם.ִייָשֲאלּו שני הנבחנים שאלות נוספות 

בתי הספר לכה אחד/ת בלבד במחוז מהחידון בסופו של החידון המחוזי יוכרז או תוכרז זו .4

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

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

 . תרשיחא

 עודה מתאימה ופרסים.לכל זוֶכה וזוָכה בחידון המחוזי יוענקו ת .5
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 ח", התשעדתיים-חידון מחוזי בכתב לבתי הספר הממלכתיים

 

 שם התלמיד/ה: _____________________________

 שם בית הספר: _____________________________

 הכיתה: _________________

 )שעה ורבע( דקות 75זמן הבחינה: 

 

 ים(:  ________הניקוד )לשימוש הבודק

 

 . 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-פרקים יט, כדויקרא: 

 כה, כז, לב-יז, כ-פרקים י במדבר:

 לד-פרקים כודברים: 

 כד-יא, יד, כב-פרקים א שע:יהו

 כל הספר שופטים:

 כל הספר שמואל א:

 כל הספר שמואל ב:

 כל הספר מלכים א:

 כל הספר מלכים ב:

 נח-מה, מט-יב, מ-ב, יא-פרקים א ישעיה:

 מה-ב, כו-פרקים אירמיה: 

 כל הספר יונה:

 כל הספר רות:

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 ברירה-שאלות רב - חלק א

 בדף התשובות. X-ב הנכונה ביותרסמנו את התשובה 

 

 

 על מי מעיד המקרא שאהב את יעקב? .1

 א. רחל

 ב. לאה

 ג. רבקה

 ד. יוסף

בֹוא ֲחָמת ַעד .2  ָים ָהֲעָרָבה"? בימי מי מתואר גבול ישראל "ִמלְּ

 יהואבימי א. 

 אחאבבימי ב. 

 שלמהבימי ג. 

 ירבעם בן יואשבימי ד. 

 ?'ֱאִליָשָמע' לא היהשמו של מי מהבאים  .3

 במדברא. נשיא שבט אפרים 

 ב. ניצב שלמה ָבֲאֻרבֹות

 ג. סופר בממשלת יהויקים

 ד. סבו של ישמעאל בן נתניה

 לא שתים הציקו לישראל זמן רב, ורבים עמדו להתמודד מולם. על מי מהבאיםיהפל .4

 שתים?יפלהשהוא יועד על ידי ה' להושיע את ישראל מיד  נאמר

 א. שמשון

 ב. שמואל

 ג. שאול

 ד. דוד

 היה 'ִחִוי'? מי מהאנשים הבאים .5

רֹוןא.   ֶעפְּ

 ֵאילֹוןב. 

 ִחיָרהג. 

עֹוןד.   ִצבְּ

 ?ַהֵשִני ַלֹחֶדש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשהמה קרה  .6

 א. יבשה הארץ במבול

 חנו במדבר סין י ישראלב. בנ

 ית מקדש שלמהילת בניג. תח

 הים מיהודה בא לירבעםוד. איש האל
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ֻצֶמֶדת'למי היתה  .7  ?'ֶחֶרב מְּ

 בן גראאהוד לא. 

 ישבי בן הרפהלב. 

 שר צבא ה'לג. 

 יואב בן צרויהלד. 

 לוקח מרכוש ערי סדום? מדוע, לדברי אברהם, אין הוא .8

 א. כי הוא רוצה את הנפש 

 לה' והקדיש אותו שוהחרים את הרכהוא ב. כי 

 שרו הגיע מסדוםוג. כדי שלא יאמרו שע

 אותו הצילשד. כי כל הרכוש מגיע ללוט בן אחיו 

 רים הבאות בנה אסא מאבני הרמה?איזו מהע .9

 מצפה א.

 ב. לכיש

 ג. תרצה

 שֹוֹכהד. 

 ֹנַח"? באיזה הקשר מזכיר הנביא את "ֵמי .10

 א. שבועת ה' לישראל

ֵלָטה ב. השארת   לאחר החורבןפְּ

 ָקֵרבג. גודל החורבן ה

 הארץ ֶקֶרבד. התגלות ה' ב

 ?שותעל עתידלו "ָדם ָנִקיא" במעשה שהוא ֵיָחֵשב מי התפלל שלא  .11

 א. דוד

 ב. שלמה

 ג. המלחים

 ד. ישראל במלחמתם בגבעה

 היכן היה 'ַהַפַחת ַהָגדֹול'? .12

 א. ביער אפרים

 ב. ַבֶשכו

 ג. בחברון

 ד. בחצר המטרה

 שנים? 9ך ָמלַ מי  .13

 א. יהואחז בן יהוא

 ב. זכריה בן ירבעם

 ג. מנחם בן גדי

 ד. הושע בן אלה

 

 



13 
 

עצמו לשרי מלך בבל. מה החשש את ר צדקיהו אומר לירמיהו שהוא פוחד להסגי .14

 שהוא מתאר?

 א. ששרי יהודה יתפשו אותו ויפגעו בו אם ינסה

 ב. שאנשי יהודה שכבר נכנעו לבבלים יתעללו בו בשבי

 סוריםיג. שמלך בבל יטיל עליו עונש נורא וי

 ד. שהבבלים ינצלו את כניעתו ויחריבו את העיר ללא קרב

לשכנעו לתת להם את כדי ה בפני יעקב אביו טען יהוד לאאיזו מהטענות הבאות  .15

 בנימין?

 כולם ימותו ברעב ,א. שאם יעקב לא ישלח את בנימין

 לחזור פעמיים היו יכולים ב. שבזמן שהתעכבו כבר

 יהיה אחראי לחזרתו של בנימין בשלוםיהודה ג. ש

 במצרים שמעון סובל בכלא ,ד. שבזמן שהם מתעכבים

 ירוט הנוף שראה משה מהר נבו?איזה מהמקומות הבאים מוזכר בפ .16

רֹון  א. ֶחבְּ

 ב. ֹצַער

 ג. ַעָזה

עֹון  ד. ִגבְּ

ֶצֶנת? .17  מה היה בתוך ִצנְּ

 א. דבש, למנחה לנביא

 כרון לדורותיב. מן, למשמרת ז

 שדה, לשים בנזיד לבני הנביאים ַפֻקֹעתג. 

 ד. מלח, לרפא מים רעים

 באיזה הקשר מוזכר חטאו של עכן בסיפור אחר? .18

 ה לחטא שלא רק החוטא נענש עליוא. כדוגמ

 המועל ברכוש ה' ו שלב. כדוגמה לעונש

ִהָטֵהר ג. כדוגמה לחטא שקשה   ממנולְּ

 ד. כדוגמה לחוטא שהודה בחטאו

ֹמָרט? .19 ֹחֶשת מְּ  מה מהדברים הבאים היה עשוי נְּ

 א. ַהָים

ֵלי ֵבית ָבנֹון ב. כְּ  ַיַער ַהלְּ

ֹלֹמה ֵקה ַהֶמֶלְך שְּ ֵלי ַמשְּ  ג. כְּ

ִניִמיד תֹות ַהַבִית ַהפְּ ַדלְּ  . ַהֹפתֹות לְּ

 לחם בירושלים?ישלא י כדיהבאים קיבל שוחד  מי מהמלכים .20

 א. חזאל

 ב. שישק

 ג. תגלת פלאסר

 ד. בן הדד בן טברימן בן חזיון

 



14 
 

ֵהָרֵפא'? על איזו מחלה מעידים לחולה בה: 'לֹא .21  תוַכל לְּ

 א. שחין 

 ב. שחפת

 ג. דבר

 געוןיד. ש

ִקִדים ַעל בלימי המלך שק .22  ָהָאֶרץ"? המלצה להפקיד "פְּ

 א. צדקיהו

 ב. פרעה

 ג. בן הדד

 ד. דוד

 מה מהדברים הבאים חולק לשנים עשר חלקים? .23

 א. הפר של אליהו בהר כרמל

 ב. המגילה שהקריא יהודי בפני יהויקים

 ג. השמלה של אחיה בהקדשת ירבעם

 ד. הבהמות בברית בין הבתרים

ֵקִדים? / מופיעים ָשֵקדבאיזה מהסיפורים הבאים לא  .24  שְּ

 א. התנהלות יוסף עם אחיו כשליט מצרים

 ןוב. ערעורי העם על מנהיגות משה ואהר

 ג. מרד אבשלום בדוד

 ד. נבואת ירמיהו על חורבן ירושלים

 ישעיהו מתאר את אפרים ויהודה מתאחדים ונלחמים בעמי הסביבה יחד.  .25

 ממטרותיהם?מופיע כאחת  לאאיזה מהעמים הבאים 

 א. בני עמון

 ב. אדום

 ג. צידון

 ד. בני קדם

מקרים  כמהנפשו וצם בתפילה לה', ובאת מענה שפעמים רבות במקרא מוזכר אדם  .26

 צמו הרבים? לא. באיזה מהסיפורים הבאים של ציבורמוזכר אף צום 

 א. תוכחת מלאך ה' בבוכים

 ב. מלחמת ישראל בבנימין

 ג. תשובת ישראל בימי שמואל במצפה

 ספר דברי ה' מפי ירמיהו במקדש ד. קריאת

 .תפקיד הצופה היה לזהות איומים או אנשים המתקרבים לעיר ולהכין לכך את העם .27

 תנועתו הייחודית?צורת זוהה מרחוק על ידי צופה בשל  מהבאיםמי 

 יונתן בן אביתרא. 

 הכושיב. 

 חושי הארכיג. 

 אחימעץ בן צדוק ד.
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מי עוד דאג שלא  ת לשליחי המלך.רחב מסתירה את מרגלי יהושע בביתה ומשקר .28

 ?ִיָוַדע בואו של מבקר אליו

 עזוא. ב

 גבעהמהב. האיש הזקן 

 ג. לוט

 ד. בלעם

  .מידכך בכמה מקומות ניתן לראות שהתגלות נבואית ראשונה לא תמיד זוהתה  .29

 ?מי מהבאים מבקש אות כדי לדעת שהמדבר עמו הוא ה'

 א. משה

 ב. גדעון

 ג. מנוח

 ד. ירמיהו

ָדף "ִאיש :אים אמר לישראלמי מהב .30  ָאֶלף"? ֶאָחד ִמֶכם ִירְּ

 א. משה

 ב. יהושע

 ג. שמואל

 ד. דוד

 מקומות - חלק ב

 .להגדרה המתאים ביותראת שם המקום  כתבו בדף התשובות אחת מהשאלות הבאות,בכל 

 

  .זיםידבריו על הר גראת שם ישב יותם לאחר שנשא   .31

 

 .משם היה מלכה הראשון של אדום  .32

 

 .בבואו לעזרת עיר אחרת ר כנענית שמלכה הוכהעי  .33

 

 .משם נשלחו מלאכים למלך אדום  .34

 

ֹרַח   .35 ֵני ה']...[ לעיר זו הגיע נביא בדרכו 'ִלבְּ  '.ִמִלפְּ

 

מֹו ֶכן  .36  .הוא' שם גר אדם ש'ִכשְּ

 

 .שם נאספו חיילי מנהיג לקרב, ושם נהרגו אחים של מנהיג אחר  .37

 

בָ 'מקום זה היה   .38 ֵצה ַהִמדְּ  '.רִבקְּ
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 שאלות בנושא 'ארץ' - חלק ג

 השאלות הבאות קשורות למילה 'ארץ'. ענו עליהן בדף התשובות.

 

 

 .שניים שקראו לשמים ולארץ להקשיב לדבריהם .40-39

 

 .ָהָאֶרץ" לתאר את מותם הקרב שניים שהשתמשו בביטוי "ֶדֶרְך ָכל .42-41

 

 ".בו היו הערים שכונו "ֶאֶרץ ָכבולשחבל הארץ  .43

 

ִשי" על מי נאמר שבאו "ֶאל .44 ִתים ָחדְּ  ?ֶאֶרץ ַתחְּ

 

 .שאול ונערו בחיפוש אחר האתונות בהן עברוש ארצותשלוש מה .45-47

 

ֵסי :מי אמר. 49-48 ֵעם ה' ָיִדין ַאפְּ ִריָבו ָעָלו ַבָשַמִים ַירְּ  ָאֶרץ"? "ה' ֵיַחתו מְּ

ָניו ָבֶהם [ ...]" :ומי אמר ֵאם ַקרְּ ֵני רְּ ַקרְּ ֵסיוְּ ָדו ַאפְּ ַנַגח ַיחְּ  ָאֶרץ"? ַעִמים יְּ

 

ֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחֵשב'? על מה נאמר לעניין מקח וממכר ש'ַעל .50  שְּ

 

 

 

 

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

 המקור הפסוק התשובה האות השאלה

ָחק ַוֶיֱאַהב רבקה ג 1 ִפיו ַצִיד ִכי ֵעָשו ֶאת ִיצְּ ָקה בְּ ִרבְּ  ֹאֶהֶבת וְּ
 :ַיֲעֹקב ֶאת

בראשית כה, 
 כח

בימי ירבעם בן  ד 2
 יואש

בול ֶאת ֵהִשיב הוא ָרֵאל גְּ בֹוא ִישְּ  ָים ַעד ֲחָמת ִמלְּ
ַבר ָהֲעָרָבה ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ִכדְּ ַיד ִדֶבר ֲאֶשר ִישְּ  בְּ

דֹו  :ַהֵחֶפר תִמגַ  ֲאֶשר ַהָנִביא ֲאִמַתי ֶבן יֹוָנה ַעבְּ

מלכים ב יד, 
 כה

ניצב שלמה  ב 3
 ָבֲאֻרבֹות

ָכל שֹֹכה לֹו ָבֲאֻרבֹות ֶחֶסד ֶבן  מלכים א ד, י :ֵחֶפר ֶאֶרץ וְּ

תְּ  ָהָרה ִהָנְך ִכי שמואל ב 4 ֹיַלדְּ  רֹאשֹו ַעל ַיֲעֶלה לֹא ומֹוָרה ֵבן וְּ
ִזיר ִכי ֶיה ֱאֹלִהים נְּ  ָיֵחל הואוְּ  ַהָבֶטן ִמן ַהַנַער ִיהְּ

הֹוִשיעַ  ָרֵאל ֶאת לְּ ִתים ִמַיד ִישְּ ִלשְּ  :פְּ

ַלח ָמָחר ָכֵעת ָיִמן ֵמֶאֶרץ ִאיש ֵאֶליָך ֶאשְּ  ִבנְּ
תֹו ַשחְּ ָנִגיד ומְּ ָרֵאל ַעִמי ַעל לְּ הֹוִשיעַ  ִישְּ  ַעִמי ֶאת וְּ

ִתים ִמַיד ִלשְּ  ַצֲעָקתֹו ָבָאה ִכי ַעִמי ֶאת ָרִאיִתי ִכי פְּ
 :ֵאָלי

ַעָתה ַיד ֵלאֹמר ָדִוד ֶאל ָאַמר ה' ִכי ֲעשו וְּ  ָדִוד בְּ
ִדי ָרֵאל ַעִמי ֶאת הֹוִשיעַ  ַעבְּ ִתים ִמַיד ִישְּ ִלשְּ  פְּ
ֵביֶהם ָכל וִמַיד  :ֹאיְּ

 שופטים יג, ה

 

 

שמואל א ט, 
 טז

 

 

שמואל ב ג, 
 יח

עֹון ד 5 נֹות ָנָשיו ֶאת ָלַקח ֵעָשו ִצבְּ ָנַען ִמבְּ  ַבת ָעָדה תאֶ  כְּ
ֶאת ַהִחִתי ֵאילֹון עֹון ַבת ֲעָנה ַבת ָאֳהִליָבָמה וְּ  ִצבְּ
 :ַהִחִוי

בראשית לו, 
 ב

בני ישראל חנו  ב 6
 במדבר סין

עו ֵני ֲעַדת ָכל ַוָיֹבאו ֵמֵאיִלם ַוִיסְּ ָרֵאל בְּ  ֶאל ִישְּ
ַבר  ַבֲחִמָשה ִסיָני וֵבין ֵאיִלם ֵבין ֲאֶשר ִסין ִמדְּ

ֵצאָתם ַהֵשִני ַלֹחֶדש יֹום רָעשָ  ָרִים ֵמֶאֶרץ לְּ  :ִמצְּ

 שמות טז, א

דֹוָלה ָהֶאֶבן ִעם ֵהם ליואב בן צרויה ד 7 עֹון ֲאֶשר ַהגְּ ִגבְּ  ָבא ַוֲעָמָשא בְּ
ֵניֶהם יֹוָאב ִלפְּ ֻבשֹו ִמדֹו ָחגור וְּ ָעָלו לְּ  ֶחֶרב ֲחגֹור וְּ
ֻצֶמֶדת ָניו ַעל מְּ ָרּה ָמתְּ ַתעְּ הוא בְּ  :ַוִתֹפל ָיָצא וְּ

שמואל ב כ, 
 ח

כדי שלא יאמרו  ג 8
שעושרו הגיע 

 מסדום

ָרם ַויֹאֶמר ֹדם ֶמֶלְך ֶאל ַאבְּ  ה' ֶאל ָיִדי ֲהִרֹמִתי סְּ
יֹון ֵאל ַעד ִמחוט ִאם :ָוָאֶרץ ָשַמִים ֹקֵנה ֶעלְּ רֹוְך וְּ  שְּ

ִאם ַנַעל לֹא ָלְך ֲאֶשר ִמָכל ֶאַקח וְּ  ֲאִני תֹאַמר וְּ
ִת  ָרם ֶאת יֶהֱעַשרְּ  :ַאבְּ

בראשית יד, 
 כג-כב

ַהֶמֶלְך מצפה א 9 ִמיעַ  ָאָסא וְּ הוָדה ָכל ֶאת ִהשְּ  ָנִקי ֵאין יְּ
או ֵני ֶאת ַוִישְּ ֶאת ָהָרָמה ַאבְּ  ָבָנה ֲאֶשר ֵעֶציהָ  וְּ
ָשא ָיִמן ֶגַבע ֶאת ָאָסא ַהֶמֶלְך ָבם ַוִיֶבן ַבעְּ ֶאת ִבנְּ  וְּ

ָפה  :ַהִמצְּ

מלכים א טו, 
 כב

ִתי ֲאֶשר ִלי זֹאת ֹנחַ  ֵמי ִכי שבועת ה' לישראל א 10 ַבעְּ  ֹנחַ  ֵמי ֵמֲעֹבר ִנשְּ
ִתי ֵכן ָהָאֶרץ ַעל עֹוד ַבעְּ ֹצף ִנשְּ ָער ָעַלִיְך ִמקְּ  וִמגְּ
 :ָבְך

 ישעיה נד, ט
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או המלחים ג 11 רְּ רו ה' ֶאל ַוִיקְּ ָדה ָנא ַאל ה' ָאָנה ַויֹאמְּ  נֹאבְּ
ֶנֶפש ַאל ַהֶזה ישָהאִ  בְּ  ִכי ָנִקיא ָדם ָעֵלינו ִתֵתן וְּ
תָ  ַכֲאֶשר ה' ַאָתה  :ָעִשיתָ  ָחַפצְּ

 יונה א, יד

ַראת ַהָשֶדה ָהָעם ַוֵיֵצא ביער אפרים א 12 ָרֵאל ִלקְּ ִהי ִישְּ  ַותְּ
ָחָמה ַיַער ַהִמלְּ ָרִים בְּ חו: ]...[: ֶאפְּ  ֶאת ַוִיקְּ
ָשלֹום ִלכו ַאבְּ  ַהָגדֹול ַהַפַחת ֶאל ַבַיַער תֹואֹ  ַוַישְּ

ֹאד ָגדֹול ֲאָבִנים ַגל ָעָליו ַוַיִצבו ָכל מְּ ָרֵאל וְּ  ָנסו ִישְּ
ֹאָהָלו ִאיש  :לְּ

שמואל ב יח, 
 ו, יז

ַנת הושע בן אלה ד 13 ֵתים ִבשְּ ֵרה שְּ ָאָחז ֶעשְּ הוָדה ֶמֶלְך לְּ  ָמַלְך יְּ
רֹון ֵאָלה ֶבן הֹוֵשעַ  ֹשמְּ ָרֵאליִ  ַעל בְּ  :ָשִנים ֵתַשע שְּ

מלכים ב יז, 
 א

שאנשי יהודה  ב 14
שכבר נכנעו 

לבבלים יתעללו בו 
 בשבי

ִקָיהו ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר ָיהו ֶאל ִצדְּ מְּ  ֶאת ֹדֵאג ֲאִני ִירְּ
הוִדים לו ֲאֶשר ַהיְּ ִדים ֶאל ָנפְּ נו ֶפן ַהַכשְּ  ֹאִתי ִיתְּ

ָיָדם לו בְּ ַעלְּ ִהתְּ  :ִבי וְּ

 לח, יט ירמיה

שבזמן שהם  ד 15
מתעכבים, שמעון 

סובל בכלא 
 במצרים

הוָדה ַויֹאֶמר ָרֵאל ֶאל יְּ ָחה ָאִביו ִישְּ  ִאִתי ַהַנַער ִשלְּ
ָנקוָמה ֵנֵלָכה וְּ ֶיה וְּ ִנחְּ לֹא וְּ נו ַגם ָנמות וְּ  ַגם ֲאַנחְּ

ֶבנו ָאֹנִכי :ַטֵפנו ַגם ַאָתה ֶשנו ִמָיִדי ֶאֶערְּ ַבקְּ  ִאם  תְּ
ִתיו ֵאֶליָך ֲהִביֹאִתיו לֹא ִהַצגְּ ָפֶניָך וְּ ָחָטאִתי לְּ ָך וְּ  לְּ
נו לוֵלא ִכי :ַהָיִמים ָכל ָמהְּ ַמהְּ נו ַעָתה ִכי ִהתְּ  ַשבְּ
 :ַפֲעָמִים ֶזה

בראשית מג, 
 י-ח

ֹבת ֹמֶשה ַוַיַעל ֹצַער ב 16 בֹו ַהר ֶאל מֹוָאב ֵמַערְּ  רֹאש נְּ
ָגה ֵני ַעל ֲאֶשר ַהִפסְּ ֵרחֹו פְּ ֵאהו יְּ  ָכל ֶאת ה' ַוַירְּ

ָעד ֶאת ָהָאֶרץ ֶאת: ]...[: ָדן ַעד ַהִגלְּ ֶאת ַהֶנֶגב וְּ  וְּ
ַעת ַהִכָכר ֵרחֹו ִבקְּ ָמִרים ִעיר יְּ  :ֹצַער ַעד ַהתְּ

דברים לד, 
 ג-א

מן, למשמרת זיכרון  ב 17
 לדורות

ֶצֶנת ַקח ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶשה ַויֹאֶמר ֶתן ַאַחת ִצנְּ  וְּ
לֹא ָשָמה ַהַנח ָמן ָהֹעֶמר מְּ ֵני ֹאתֹו וְּ  ה' ִלפְּ

ֶמֶרת ִמשְּ ֹדֹרֵתיֶכם לְּ  :לְּ

 שמות טז, לג

כדוגמה לחטא שלא  א 18
רק החוטא נענש 

 עליו

ַעל ַבֵחֶרם ַמַעל ָמַעל ֶזַרח ֶבן ָעָכן ֲהלֹוא  ֲעַדת ָכל וְּ
ָרֵאל הוא ָקֶצף ָהָיה ִישְּ  :נֹוַבֲעֹו ָגַוע לֹא ֶאָחד ִאיש וְּ

 ע כב, כיהוש

ֶאת ַהָים א 19 ֶאת ָהֶאָחד ַהָים וְּ ֵנים ַהָבָקר וְּ  ַתַחת ָעָשר שְּ
ֶאת :ַהָים ֶאת ַהִסירֹות וְּ ֶאת ַהָיִעים וְּ ָרקֹות וְּ  ַהִמזְּ
ֵאת  ַלֶמֶלְך ִחיָרם ָעָשה ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהֵכִלים ָכל וְּ

ֹלֹמה ֹחֶשת ה' ֵבית שְּ ֹמָרט נְּ  :מְּ

מלכים א ז, 
 מה-מד

הֹוָאש ַוִיַקח חזאל א 20 הוָדה ֶמֶלְך יְּ  ֲאֶשר ַהֳקָדִשים ָכל ֵאת יְּ
ִדישו הֹוָשָפט ִהקְּ ָיהו ִויהֹוָרם יְּ ֵכי ֲאֹבָתיו ַוֲאַחזְּ  ַמלְּ

הוָדה ֶאת יְּ ֵאת ֳקָדָשיו וְּ ָצא ַהָזָהב ָכל וְּ  ַהִנמְּ
רֹות ֹאצְּ ַלח ַהֶמֶלְך וֵבית ה' ֵבית בְּ  ֶמֶלְך ַלֲחָזֵאל ַוִישְּ

רוָשָלִם ֵמַעל ַוַיַעל ֲאָרם  :יְּ

מלכים ב יב, 
 יט

ָכה שחין א 21 ִחין ה' ַיכְּ ַכִים ַעל ָרע ִבשְּ ַעל ַהִברְּ  ַהֹשַקִים וְּ
ֵהָרֵפא תוַכל לֹא ֲאֶשר ָך ִמַכף לְּ לְּ ַעד ַרגְּ ֳקֶדָך וְּ  :ָקדְּ

דברים כח, 
 לה

ֹעה ַיֲעֶשה פרעה ב 22 ֵקד ַפרְּ ַיפְּ ִקִדים וְּ ִחֵמש ָהָאֶרץ לעַ  פְּ  ֶאת וְּ
ַרִים ֶאֶרץ ֶשַבע ִמצְּ ֵני בְּ  :ַהָשָבע שְּ

בראשית מא, 
 לד

השמלה של אחיה  ג 23
 בהקדשת ירבעם

ֹפש ָמה ֲאִחָיה ַוִיתְּ  ָעָליו ֲאֶשר ַהֲחָדָשה ַבַשלְּ
ָרֶעהָ  ֵנים ַוִיקְּ ָרִעים ָעָשר שְּ  :קְּ

מלכים א יא, 
 ל
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ָרֵאל ֲאֵלֶהם ֶמרַויֹא מרד אבשלום בדוד ג 24  זֹאת ֵאפֹוא ֵכן ִאם ֲאִביֶהם ִישְּ
חו ֲעשו ַרת קְּ ֵליֶכם ָהָאֶרץ ִמִזמְּ הֹוִרידו ִבכְּ  ָלִאיש וְּ

ָחה ַעט ִמנְּ ַעט ֳצִרי מְּ ַבש ומְּ כֹאת דְּ ִנים ָוֹלט נְּ  ָבטְּ
ֵקִדים  :ושְּ

ִהי ִהֵנה ָהֵעדות ֹאֶהל ֶאל ֹמֶשה ַוָיבֹא ִמָמֳחָרת ַויְּ  וְּ
ֵבית ַאֲהֹרן ַמֵטה חָפרַ   ִציץ ַוָיֵצץ ֶפַרח ַוֹיֵצא ֵלִוי לְּ

ֹמל ֵקִדים ַוִיגְּ  :שְּ

ִהי ַבר ַויְּ ָיהו ֹרֶאה ַאָתה ָמה ֵלאֹמר ֵאַלי ה' דְּ מְּ  ִירְּ
 :ֹרֶאה ֲאִני ָשֵקד ַמֵקל ָוֹאַמר

בראשית מג, 
 יא

 

 

במדבר יז, 
 כג

 

 ירמיה א, יא

ָעפו צידון ג 25 ָכֵתף וְּ ִת  בְּ ִלשְּ ָדו ָיָמה יםפְּ ֵני ֶאת ָיֹבזו ַיחְּ  בְּ
לֹוחַ  ומֹוָאב ֱאדֹום ֶקֶדם ֵני ָיָדם ִמשְּ  ַעמֹון ובְּ

ָתם ַמעְּ  :ִמשְּ

 ישעיה יא, יד

תוכחת מלאך ה'  א 26
 בבוכים

ֵני ָכל ַוַיֲעלו ָרֵאל בְּ ָכל ִישְּ  ֵאל ֵבית ַוָיֹבאו ָהָעם וְּ
כו בו ַוִיבְּ ֵני ָשם ַוֵישְּ  ַעד ַההוא ַביֹום ָיצומווַ  ה' ִלפְּ

ָלִמים ֹעלֹות ַוַיֲעלו ָהָעֶרב ֵני ושְּ  ה': ִלפְּ

צו ָפָתה ַוִיָקבְּ ֲאבו ַהִמצְּ כו ַמִים ַוִישְּ פְּ ֵני ַוִישְּ  ה' ִלפְּ
רו ַההוא ַביֹום ַוָיצומו  ה'לַ  ָחָטאנו ָשם ַויֹאמְּ
ֹפט מוֵאל ַוִישְּ ֵני ֶאת שְּ ָראֵ  בְּ ָפה לִישְּ  :ַבִמצְּ

ִהי  ֶמֶלְך יֹאִשָיהו ֶבן ִליהֹוָיִקים ַהֲחִמִשית ַבָשָנה ַויְּ
הוָדה ִשִעי ַבֹחֶדש יְּ או ַהתְּ ֵני צֹום ָקרְּ  ָכל ה' ִלפְּ
ָכל ִבירוָשָלִם ָהָעם הוָדה ֵמָעֵרי ַהָבִאים ָהָעם וְּ  יְּ

 :ִבירוָשָלִם

 שופטים כ, כו

 

 

 שמואל א ז, ו

 

 

 לו, טירמיה 

רוַצת ֶאת ֹרֶאה ֲאִני ַהֹצֶפה ַויֹאֶמר אחימעץ בן צדוק ד 27  ָהִראשֹון מְּ
ֻרַצת  ִאיש ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר ָצדֹוק ֶבן ֲאִחיַמַעץ ִכמְּ

ֶאל ֶזה טֹוב שֹוָרה וְּ  :ָיבֹוא טֹוָבה בְּ

שמואל ב יח, 
 כז

ַכב בועז א 28 לֹוָתו ַוִתשְּ גְּ ֶטֶרם םַוָתקָ  ַהֹבֶקר ַעד ַמרְּ  ַיִכיר בְּ
 ָהִאָשה ָבָאה ִכי ִיָוַדע ַאל ַויֹאֶמר ֵרֵעהו ֶאת ִאיש
 :ַהֹגֶרן

 ג, ידרות 

ֶיה ִכי ה' ֵאָליו ַויֹאֶמר גדעון ב 29 ִהִכיתָ  ִעָמְך ֶאהְּ ָין ֶאת וְּ  ִמדְּ
ִאיש  ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ֵאָליו ַויֹאֶמר :ֶאָחד כְּ

ֵעיֶניָך ָעִשיתָ  בְּ ַדֵבר ָשַאָתה אֹות ילִ  וְּ  :ִעִמי מְּ

שופטים ו, 
 יז-טז

ָדף ִמֶכם ֶאָחד ִאיש יהושע ב 30  הוא ֱאֹלֵהיֶכם ה' ִכי ָאֶלף ִירְּ
ָחם  :ָלֶכם ִדֶבר ַכֲאֶשר ָלֶכם ַהִנלְּ

 יהושע כג, י

ֵאָרה באר /   31 ַרח יֹוָתם ַוָיָנס בְּ ֵאָרה ַוֵיֶלְך ַוִיבְּ ֵני ָשם ַוֵיֶשב בְּ  ִמפְּ
 :ָאִחיו ֲאִביֶמֶלְך

שופטים ט, 
 כא

ָהָבה  32 ֹלְך ִדנְּ עֹור ֶבן ֶבַלע ֶבֱאדֹום ַוִימְּ ֵשם בְּ ָהָבה ִעירֹו וְּ בראשית לו,  :ִדנְּ
 לב

 ֶגֶזר  33

 )יתקבל גם: בית אל(

ֹזר ֶגֶזר ֶמֶלְך ֹהָרם ָעָלה ָאז  ַוַיֵכהו ָלִכיש ֶאת ַלעְּ
הֹוֻשעַ  ֶאת יְּ ִתי ַעד ַעמֹו וְּ ִאיר ִבלְּ  :ָשִריד לֹו ִהשְּ

 יהושע י, לג

ַלח ֵדשקָ   34 ָאִכים ֹמֶשה ַוִישְּ  ֹכה ֱאדֹום ֶמֶלְך ֶאל ִמָקֵדש ַמלְּ
ָרֵאל ָאִחיָך ָאַמר תָ  ַאָתה ִישְּ ָלָאה ָכל ֵאת ָיַדעְּ  ַהתְּ
נו ֲאֶשר ָצָאתְּ  :מְּ

 במדבר כ, יד
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ֹרחַ  יֹוָנה ַוָיָקם ָיפֹו  35 ִשיָשה ִלבְּ ֵני ַתרְּ  ָיפֹו ַוֵיֶרד ה' ִמִלפְּ
ָצא ִשיש ָבָאה ֳאִנָיה ַוִימְּ ָכָרּה ַוִיֵתן ַתרְּ  ָבּה ַוֵיֶרד שְּ
ִשיָשה ִעָמֶהם ָלבֹוא ֵני ַתרְּ  ה': ִמִלפְּ

 יונה א, ג

 ָמעֹון  36

ֶמל)יתקבל גם:   (ַכרְּ

ִאיש ָמעֹון וְּ ֶמל וַמֲעֵשהו בְּ ָהִאיש ַבַכרְּ ֹאד ָגדֹול וְּ  מְּ
לֹו ֹלֶשת צֹאן וְּ ֶאֶלף ֲאָלִפים שְּ ִהי ִעִזים וְּ ֹזז ַויְּ  ֶאת ִבגְּ

ֶמל צֹאנֹו  ִלבֹו ֶאת ֲאֹדִני ָיִשים ָנא ַאל: ]...[: ַבַכרְּ
ִלַיַעל ִאיש ֶאל מֹו ִכי ָנָבל ַעל ַהֶזה ַהבְּ  הוא ֶכן ִכשְּ

מֹו ָנָבל ָבָלה שְּ  ]...[: ִעמֹו ונְּ

שמואל א 
 כה-ב כה,

 ִאיש ֲאָלִפים ַוֲעֶשֶרת ָתבֹור ֵמַהר ָבָרק ַוֵיֶרד [..]. ָתבֹור  37
 :ַאֲחָריו

ֶאל ֶזַבח ֶאל ַויֹאֶמר ֻמָנע וְּ  ֲאֶשר ָהֲאָנִשים ֵאיֹפה ַצלְּ
ֶתם ָתבֹור ֲהַרגְּ רו בְּ מֹוֶהם ָכמֹוָך ַויֹאמְּ  ֶאָחד כְּ

ֹתַאר ֵני כְּ ֵני ַאַחי ַויֹאַמר :ַהֶמֶלְך בְּ  ה' ַחי ֵהם ִאִמי בְּ
ִתי לֹא אֹוָתם ַהֲחִיֶתם לו ֶכם ָהַרגְּ  :ֶאתְּ

שופטים ד, 
 יד

 
שופטים ח, 

 יט-יח

עו ֵאָתם  38 ֵאתָ  ַוַיֲחנו ִמֻסֹכת ַוִיסְּ ֵצה םבְּ ָבר ִבקְּ  שמות יג, כ :ַהִמדְּ

 משה  40-39

 

 ישעיהו

ַמע ַוֲאַדֵבָרה ַהָשַמִים ַהֲאִזינו ִתשְּ ֵרי ָהָאֶרץ וְּ  ִאמְּ
 :ִפי

עו ַהֲאִזיִני ָשַמִים ִשמְּ  ָבִנים ִדֵבר ה' ִכי ֶאֶרץ וְּ
ִתי ִתי ִגַדלְּ רֹוַממְּ ֵהם וְּ עו וְּ  :ִבי ָפשְּ

 דברים לב, א

 

 ישעיה א, ב

 יהושע  42-41
 
 

 דוד

ִהֵנה ֶדֶרְך ַהיֹום הֹוֵלְך ָאֹנִכי וְּ ֶתם ָהָאֶרץ ָכל בְּ  ִויַדעְּ
ָכל ֶכם בְּ ַבבְּ ָכל לְּ ֶכם ובְּ שְּ  ֶאָחד ָדָבר ָנַפל לֹא ִכי ַנפְּ
ָבִרים ִמֹכל  :]...[ ה' ִדֶבר ֲאֶשר טֹוִביםהַ  ַהדְּ

בו רְּ ֵמי ַוִיקְּ ַצו ָלמות ָדִוד יְּ ֹלֹמה ֶאת ַויְּ נֹו שְּ  :ֵלאֹמר בְּ
ֶדֶרְך ֹהֵלְך ָאֹנִכי תָ  ָהָאֶרץ ָכל בְּ ָחַזקְּ ָהִייתָ  וְּ ִאיש וְּ  :לְּ

 ידכג, הושע י

 

 

א ב, מלכים 
 ב-א

ֹלֹמה ַהֶמֶלְך ִיֵתן ָאז [..]. ִלילגָ   43 ִחיָרם שְּ ִרים לְּ  ִעיר ֶעשְּ
ֶאֶרץ  ָהֵאֶלה ֶהָעִרים ָמה ַויֹאֶמר :[.].. :ַהָגִליל בְּ
ָרא ָאִחי ִלי ָנַתָתה ֲאֶשר  ַעד ָכבול ֶאֶרץ ָלֶהם ַוִיקְּ
 :ַהֶזה ַהיֹום

א ט, מלכים 
 יג-יא

ַבר ַוֶיֱחַזק יואב ואנשיועל   44 ַעל יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך דְּ  ַוֵיֵצא ֶהָחִיל ָשֵרי וְּ
ָשֵרי יֹוָאב ֵני ַהַחִיל וְּ ֹקד ַהֶמֶלְך ִלפְּ  ָהָעם ֶאת ִלפְּ
ָרֵאל ֶאת ָעָדה ַוָיֹבאו :[..]. :ִישְּ ֶאל ַהִגלְּ  ֶאֶרץ וְּ

ִתים ִשי ַתחְּ ָסִביב ַיַען ָדָנה ַוָיֹבאו ָחדְּ  :ִצידֹון ֶאל וְּ

ב כד, שמואל 
 ו-ד

 ָשִלָשה ֶאֶרץ  47-45

 ַשֲעִלים ֶאֶרץ

ִמיִני ֶאֶרץ  יְּ

 צוף ֶאֶרץ

 (ארץ שועל :יתקבל גם)

ַהר ַוַיֲעֹבר ַרִים בְּ ֶאֶרץ ַוַיֲעֹבר ֶאפְּ לֹא ָשִלָשה בְּ  וְּ
רו ָמָצאו ֶאֶרץ ַוַיַעבְּ ֶאֶרץ ַוַיֲעֹבר ָוַאִין ַשֲעִלים בְּ  בְּ
ִמיִני לֹא יְּ ֶאֶרץ ָבאו ֵהָמה :ָמָצאו וְּ ָשאול צוף בְּ  וְּ
ַנֲערֹו ָאַמר ָכה ִעמֹו ֲאֶשר לְּ ָנשוָבה לְּ ַדל ֶפן וְּ  ָאִבי ֶיחְּ

ָדַאג ָהֲאֹתנֹות ִמן  :ָלנו וְּ

א ט, שמואל 
 ה-ג

 חנה  49-48

 

 משה

ִריָבו ֵיַחתו ה' ֵעם ַבָשַמִים ָעָלו מְּ ֵסי ָיִדין ה' ַירְּ  ַאפְּ
ִיֶתן ָאֶרץ כֹו ֹעז וְּ ַמלְּ ָיֵרם לְּ ִשיחֹו ֶקֶרן וְּ  :מְּ

כֹור ֵני לֹו ָהָדר שֹורֹו בְּ ַקרְּ ֵאם וְּ ָניו רְּ  ַעִמים ָבֶהם ַקרְּ
ַנַגח ָדו יְּ ֵסי ַיחְּ ֵהם ָאֶרץ ַאפְּ בֹות וְּ ַרִים ִרבְּ ֵהם ֶאפְּ  וְּ
ֵפי ַנֶשה ַאלְּ  :מְּ

א ב, ל מואש
 י

 יזלג, דברים 

 החצרים / בתי   50
 בית ללא חומה

 ַעל ָסִביב ֹחָמה ָלֶהם ֵאין ֲאֶשר ַהֲחֵצִרים וָבֵתי
ֵדה ֻאָלה ֵיָחֵשב ָהָאֶרץ שְּ ֶיה גְּ  :ֵיֵצא ֵבלוַביֹ  לֹו ִתהְּ

כה, ויקרא 
 לא
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 דתיים-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 ודד לזהות דמות מקראית ובה יידרש המתמ

 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  60הזמן המוקצב לחידת הרמזים: 
 בלבד.

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

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

 נקודות. 12בסך הכול ניתן לצבור בשלב זה עד 

 

 

 

 

 



22 
 

 זיהוי דמות – 1שאלה מס' 

 

 ַבְרֶזל ַעּמּוד: 1רמז מס' 

ַתִתיָך ִהֵנה ַוֲאִני ִעיר ַהיֹום נְּ ָצר לְּ ַעמוד ִמבְּ ֶזל ולְּ ֹחמֹות ַברְּ ֹחֶשת ולְּ ֵכי ָהָאֶרץ ָכל ַעל נְּ ַמלְּ הוָדה לְּ  יְּ

ָשֶריהָ  ֹכֲהֶניהָ  לְּ ַעם לְּ ֲחמו :ָהָאֶרץ ולְּ ִנלְּ לֹא ֵאֶליָך וְּ לו וְּ ָך ִכי ָלְך יוכְּ ֻאם ֲאִני ִאתְּ ַהִציֶלָך ה' נְּ : )ירמיה א, לְּ

 יט(-יח

 

 ִטיט בור: 2רמז מס' 

חו ָיהו ֶאת ַוִיקְּ מְּ ִלכו ִירְּ ִכָיהו ַהבֹור ֶאל ֹאתֹו ַוַישְּ חו ַהַמָטָרה ַבֲחַצר ֲאֶשר ַהֶמֶלְך ֶבן ַמלְּ ַשלְּ ָיהו ֶאת ַויְּ מְּ  ִירְּ

ַבע ִטיט ִאם ִכי ַמִים ֵאין וַבבֹור ַבֲחָבִלים ָיהו ַוִיטְּ מְּ  : )ירמיה לח, ו(ַבִטיט ִירְּ

 

ל: 3רמז מס'  ד ַמקֵּ קֵּ  שָׁ

ִהי ַבר ַויְּ ָיהו ֹרֶאה ַאָתה ָמה ֵלאֹמר ֵאַלי ה' דְּ מְּ תָ  ֵאַלי ה' ַויֹאֶמר :ֹרֶאה ֲאִני ָשֵקד ַמֵקל ָוֹאַמר ִירְּ  ֵהיַטבְּ

אֹות ָבִרי ַעל ֲאִני ֹשֵקד ִכי ִלרְּ  יב(-: )ירמיה א, יאַלֲעשֹתֹו דְּ

 

 

 ירמיהו הנביאהדמות: 
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 שאלת המשך

 גלות: בנושא

 

ם ביותר עם הגלות. מלבד נבואותיו על גלות העם, ירמיהו הוא אחד הנביאים המזוהי השאלה:

ָשָמה יוָבאו ָבֶבָלההוא ניבא גם על הגליית כלי המקדש הנותרים לבבל: " יו וְּ ִדי יֹום ַעד ִיהְּ  ָפקְּ

ֻאם ֹאָתם  ה'". מי נביא השקר שקרא תיגר על ירמיהו בנבואה זו, ומה הוא טען כנגד? נְּ

 

 התשובה: 

 ן עזור.נביא השקר הוא חנניה ב

חנניה טען שבעוד שנתיים יושבו ליהודה כל כלי בית ה' שלקח נבוכדנאצר מלך בבל )יתקבל 

 גם: חנניה טען שכל הגולים בגלות יהויכין ישובו ליהודה / שה' ישבור את עול מלך בבל(.

 

 

 

ָבאֹות ה' ָאַמר ֹכה ִכי ַעל ָהַעֻמִדים ֶאל צְּ ַעל ַהָים וְּ ֹכנֹות וְּ ַעל ַהמְּ : ַהזֹאת ָבִעיר ַהנֹוָתִרים ַהֵכִלים רֶיתֶ  וְּ

ָקָחם לֹא ֲאֶשר ֶנאַצר לְּ בוַכדְּ לֹותֹו ָבֶבל ֶמֶלְך נְּ ָיה ֶאת ַבגְּ ָכנְּ הֹוָיִקים ֶבן יְּ הוָדה ֶמֶלְך יְּ  ָבֶבָלה ִמירוָשַלִם יְּ

ֵאת הוָדה ֹחֵרי ָכל וְּ ָבאֹות ה' ָאַמר ֹכה ִכי :ִוירוָשָלִם יְּ ָר  ֱאֹלֵהי צְּ  ה' ֵבית ַהנֹוָתִרים ַהֵכִלים ַעל ֵאלִישְּ

הוָדה ֶמֶלְך וֵבית ָשָמה יוָבאו ָבֶבָלה :ִוירוָשָלִם יְּ יו וְּ ִדי יֹום ַעד ִיהְּ ֻאם ֹאָתם ָפקְּ ַהֲעִליִתים ה' נְּ  וְּ

ִהי: ַהֶזה ַהָמקֹום ֶאל ַוֲהִשיֹבִתים ֵראִשית ַהִהיא ַבָשָנה ַויְּ ֶלֶכת בְּ ִקָיה ַממְּ הוָדה ֶמֶלְך ִצדְּ  ַבָשָנה יְּ

ִבִעית ָיה ֵאַלי ָאַמר ַהֲחִמיִשי ַבֹחֶדש ָהרְּ עֹון ֲאֶשר ַהָנִביא ַעזור ֶבן ֲחַננְּ ֵבית ִמִגבְּ ֵעיֵני ה' בְּ  ַהֹכֲהִנים לְּ

ָכל ָבאֹות ה' ָאַמר ֹכה :ֵלאֹמר ָהָעם וְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי צְּ ִתי ֵלאֹמר ִישְּ עֹוד :לָבבֶ  ֶמֶלְך ֹעל ֶאת ָשַברְּ ָנַתִים בְּ  שְּ

ֵלי ָכל ֶאת ַהֶזה ַהָמקֹום ֶאל ֵמִשיב ֲאִני ָיִמים ֶנאַצר ָלַקח ֲאֶשר ה' ֵבית כְּ בוַכדְּ  ַהָמקֹום ִמן ָבֶבל ֶמֶלְך נְּ

ִביֵאם ַהֶזה ֶאת :ָבֶבל ַויְּ ָיה וְּ ָכנְּ הֹוָיִקים ֶבן יְּ הוָדה ֶמֶלְך יְּ ֶאת יְּ הוָדה ָגלות ָכל וְּ  ֵמִשיב ֲאִני ָבֶבָלה יםַהָבאִ  יְּ

ֻאם ַהֶזה ַהָמקֹום ֶאל ֹבר ִכי ה' נְּ  ד(-כב; כח, א-יט: )ירמיה כז, ָבֶבל ֶמֶלְך ֹעל ֶאת ֶאשְּ
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 זיהוי דמות – 2שאלה מס' 

 

ן: 1רמז מס'   ַהֶסַלע שֵּ

רֹות וֵבין בְּ ִלשְּ  ַמַצב ַעל ַלֲעֹבר יֹוָנָתן ִבֵקש ֲאֶשר ַהַמעְּ ֵשן ִמֶזה ֵמָהֵעֶבר ַהֶסַלע ֵשן ִתיםפְּ  ַהֶסַלע וְּ

ֵשם ִמֶזה ֵמָהֵעֶבר ֵשם בֹוֵצץ ָהֶאָחד וְּ  : )שמואל א יד, ד(ֶסֶנה ָהֶאָחד וְּ

 

 ַהִחִצים ְשֹלֶשת: 2רמז מס' 

ֹלֶשת ַוֲאִני ַשַלח אֹוֶרה ִצָדה ַהִחִצים שְּ ַמָטָרה ִלי לְּ ִהֵנה :לְּ ַלח וְּ ָצא ֵלְך ַנַערהַ  ֶאת ֶאשְּ   ַהִחִצים ֶאת מְּ

ָך ַהִחִצים ִהֵנה ַלַנַער ֹאַמר ָאֹמר ִאם ָך ָשלֹום ִכי ָוֹבָאה ָקֶחנו ָוֵהָנה ִממְּ ֵאין לְּ ה': )שמואל א  ַחי ָדָבר וְּ

 כא(-כ, כ

 

ַרבשמות אחיותיו: : 3רמז מס'   ִמיַכלו מֵּ

יו ֵני ַוִיהְּ ִוי יֹוָנָתן ָשאול בְּ ִישְּ ִכישועַ ומַ  וְּ ֵשם לְּ ֵתי וְּ ֹנָתיו שְּ ִכיָרה ֵשם בְּ ֵשם ֵמַרב ַהבְּ ַטָנה וְּ : ִמיַכל ַהקְּ

 )שמואל א יד, מט(

 

 

 יונתן בן שאולהדמות: 
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 שאלת המשך

 שמירת אמונים: בנושא

 

היא בין העם ובין ארצו, אך שמירת במגילת העצמאות  שמירת האמונים המוזכרת השאלה:

עים. על דוד ויונתן מסופר שקשרו קשר ידידות אמיץ והוא התבטא בברית רֵ ונה גם בין אמונים נכ

ֶיה לדורות: "ה' ִעי וֵבין וֵביֶנָך ֵביִני ִיהְּ ֲעָך וֵבין ַזרְּ ". פעמיים מסופר שדוד שמר על ברית עֹוָלם ַעד ַזרְּ

ִפיֹבֶשתזו מול  הֹוָנָתן ֶבן מְּ אף מנעה את מותו. מדוע  . באחת ההזדמנויות התערבותו של דודיְּ

 היה מפיבושת בסכנת מוות, וכיצד מנע דוד את מותו?

 

 התשובה: 

דוד היה צריך לתת לגבעונים שבעה מצאצאי שאול המלך, כדי שיהרגו אותם כנקמה על 

מעשי שאול נגדם. מפיבושת היה בסכנת מוות בשל כך, אך דוד החליט למנוע את מותו, 

 צאים אחרים של שאול. לחמול עליו ולתת לגבעונים צא

 

 

 

ִהי ַבֵקש ָשָנה ַאֲחֵרי ָשָנה ָשִנים ָשֹלש ָדִוד ִביֵמי ָרָעב ַויְּ ֵני ֶאת ָדִוד ַויְּ ֶאל ָשאול ֶאל ה' ַויֹאֶמר ה' פְּ  וְּ

ֹעִנים ֶאת ֵהִמית ֲאֶשר ַעל ַהָדִמים ֵבית ָרא :ַהִגבְּ ֹעִנים ַהֶמֶלְך ַוִיקְּ ֹעִנים יֶהםֲאלֵ  ַויֹאֶמר ַלִגבְּ ַהִגבְּ  לֹא וְּ

ֵני ָרֵאל ִמבְּ ֵני ָהֱאֹמִרי ִמֶיֶתר ִאם ִכי ֵהָמה ִישְּ ָרֵאל ובְּ עו ִישְּ בְּ ַבֵקש ָלֶהם ִנשְּ ַהֹכָתם ָשאול ַויְּ ַקנֹאתֹו לְּ  בְּ

ֵני ָרֵאל ִלבְּ ֹעִנים ֶאל ָדִוד ַויֹאֶמר: ִויהוָדה ִישְּ כו ַכֵפראֲ  וַבָמה ָלֶכם ֶאֱעֶשה ָמה ַהִגבְּ ה':  ַנֲחַלת ֶאת וָברְּ

רו ֹעִנים לֹו ַויֹאמְּ ָזָהב ֶכֶסף ָלנו ֵאין ַהִגבְּ ִעם ָשאול ִעם וְּ ֵאין ֵביתֹו וְּ ָהִמית ִאיש ָלנו וְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ  ַויֹאֶמר בְּ

ִרים ַאֶתם ָמה רו :ָלֶכם ֶאֱעֶשה ֹאמְּ נו ָלנו ִדָמה ֲאֶשרוַ  ִכָלנו ֲאֶשר ָהִאיש ַהֶמֶלְך ֶאל ַויֹאמְּ ַמדְּ  ִנשְּ

ַיֵצב ָכל ֵמִהתְּ ֻבל בְּ ָרֵאל גְּ ָעה ָלנו יַֻתן: ִישְּ הֹוַקֲענום ִמָבָניו ֲאָנִשים ִשבְּ ַעת ה'לַ  וְּ ִגבְּ ִחיר ָשאול בְּ  ה' בְּ

ֹמל :ֶאֵתן ֲאִני ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר ִפיֹבֶשת ַעל ַהֶמֶלְך ַוַיחְּ הֹוָנָתן ֶבן מְּ ֻבַעת ַעל ָשאול ֶבן יְּ  ֵביֹנָתם ֲאֶשר ה' שְּ

הֹוָנָתן וֵבין ָדִוד ֵבין ֵני ֶאת ַהֶמֶלְך ַוִיַקח: ָשאול ֶבן יְּ ֵני שְּ ָפה בְּ ָדה ֲאֶשר ַאָיה ַבת ִרצְּ ָשאול ָילְּ  ֶאת לְּ

ֹמִני ֶאת ַארְּ ִפֹבֶשת וְּ ֶאת מְּ ֵני ֲחֵמֶשת וְּ ָדה ֲאֶשר ָשאול ַבת ִמיַכל בְּ ִריֵאל ָילְּ ַעדְּ ִזַלי ֶבן לְּ ֹחָלִתי ַברְּ  :ַהמְּ

ֵנם ַיד ַוִיתְּ ֹעִנים בְּ ֵני ָבָהר ַוֹיִקיֻעם ַהִגבְּ לו ה' ִלפְּ ָתם ַוִיפְּ ַבעְּ ֵהָמה ָיַחד שְּ תו וְּ  ָבִראֹשִנים ָקִציר ִביֵמי ֻהמְּ

ִחַלת ִציר ִבתְּ ֹעִרים קְּ  ט(-: )שמואל ב כא, אשְּ
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 מקוםוי זיה – 3שאלה מס' 

 

כּות ַאּלֹון: 1רמז מס'   בָׁ

ֶאֶרץ ֲאֶשר לוָזה ַיֲעֹקב ַוָיבֹא ַנַען בְּ ָכל הוא ֵאל ֵבית ִהוא כְּ ֵבחַ  ָשם ַוִיֶבן :ִעמֹו ֲאֶשר ָהָעם וְּ ָרא ִמזְּ  ַוִיקְּ

לו ָשם ִכי ֵאל ֵבית ֵאל ַלָמקֹום חֹו ָהֱאֹלִהים ֵאָליו ִנגְּ ָברְּ ֵני בְּ ֹבָרה ָתָמתוַ  :ָאִחיו ִמפְּ ָקה ֵמיֶנֶקת דְּ  ִרבְּ

ֵבית ִמַתַחת ַוִתָקֵבר ָרא ָהַאלֹון ַתַחת ֵאל לְּ מֹו ַוִיקְּ  ח(-: )בראשית לה, וָבכות ַאלֹון שְּ

 

 עגל זהב: 2רמז מס' 

ֵני ַוַיַעש ַהֶמֶלְך ַוִיָוַעץ ֵלי שְּ ִ  ֵמֲעלֹות ָלֶכם ַרב ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר ָזָהב ֶעגְּ רוָשַל ָרֵאל ֱאֹלֶהיָך ִהֵנה םיְּ  ֲאֶשר ִישְּ

ָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלוָך ֵבית ָהֶאָחד ֶאת ַוָיֶשם :ִמצְּ ֶאת ֵאל בְּ ָדן ָנַתן ָהֶאָחד וְּ  כט(-: )מלכים א יב, כחבְּ

 

 ִלְלֹבש ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחם: 3רמז מס' 

ָרא אוָלם ֵאל ֵבית ַההוא ַהָמקֹום ֵשם ֶאת ַוִיקְּ  ִאם ֵלאֹמר ֶנֶדר ַיֲעֹקב ַוִיַדר :ָלִראֹשָנה ָהִעיר םשֵ  לוז וְּ

ֶיה ָמַרִני ִעָמִדי ֱאֹלִהים ִיהְּ ָנַתן הֹוֵלְך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך ושְּ ֹבש וֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ִלי וְּ ִתי :ִללְּ ַשבְּ  וְּ

ָשלֹום ָהָיה ָאִבי ֵבית ֶאל בְּ  כא(-, יט: )בראשית כחֵלאֹלִהים ִלי ה' וְּ

 

 

 בית אל: המקום
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 שאלת המשך

 תפילה ותקוה: בנושא

 

העיר בית אל מוזכרת כמה פעמים בתנ"ך כמקום תפילה. באחת הפעמים בכו ישראל  השאלה:

בו ֵאל ֵבית ָהָעם ַוָיבֹאבבית אל לאחר קרב ממושך: " ֵני ָהֶעֶרב ַעד ָשם ַוֵישְּ או ָהֱאֹלִהים ִלפְּ  ַוִישְּ

כו ָלםקֹו ִכי ַוִיבְּ  ". נגד מי התנהל הקרב, ומדוע בכה העם באותה עת?ָגדֹול בְּ

 

 התשובה: 

 הקרב התנהל נגד בני בנימין / אנשי הגבעה )שתי התשובות יתקבלו כנכונות(.

העם בכה מאחר שחשש לגורלו של שבט בנימין: בעקבות מלחמת האחים נותרו רק שש מאות 

על כך שהשבט יימחה כולו אם לא ימצאו פתרון לבעיה. בני  איש משבט בנימין, והעם בכה

השבט  –ישראל נשבעו לא לתת את בנותיהם לבני בנימין, ואם לא יימצאו נשים שיינשאו להם 

 יושמד כולו )כל תשובה המעידה על הבנת רוח הדברים תתקבל כנכונה, גם אם היא חלקית(.

 

 

 

ִהי ִלים ָכל ַויְּ ָיִמן ַהֹנפְּ ֵשי ֵאֶלה ָכל ֶאת ַההוא ַביֹום ֶחֶרב ֹשֵלף ִאיש ֶאֶלף ַוֲחִמָשה ִריםֶעשְּ  ִמִבנְּ  :ָחִיל ַאנְּ

נו ָבָרה ַוָינֻסו ַוִיפְּ בו ִאיש ֵמאֹות ֵשש ָהִרמֹון ֶסַלע ֶאל ַהִמדְּ ֶסַלע ַוֵישְּ ָבָעה ִרמֹון בְּ ִאיש :ֳחָדִשים ַארְּ  וְּ

ָרֵאל ֵני ֶאל ָשבו ִישְּ ָיִמןבִ  בְּ ִפי ַוַיכום נְּ ֹתם ֵמִעיר ֶחֶרב לְּ ֵהָמה ַעד מְּ ָצא ָכל ַעד בְּ  ֶהָעִרים ָכל ַגם ַהִנמְּ

ָצאֹות חו ַהִנמְּ ִאיש: ָבֵאש ִשלְּ ָרֵאל וְּ ַבע ִישְּ ָפה ִנשְּ ָיִמן ִבתֹו ִיֵתן לֹא ִמֶמנו ִאיש ֵלאֹמר ַבִמצְּ ִבנְּ ִאָשה לְּ : לְּ

בו ֵאל ֵבית ָהָעם ַוָיבֹא ֵני ָהֶעֶרב ַעד ָשם ַוֵישְּ או ָהֱאֹלִהים ִלפְּ כו קֹוָלם ַוִישְּ ִכי ַוִיבְּ רו :ָגדֹול בְּ  ָלָמה ַויֹאמְּ

ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָתה ִישְּ ָרֵאל זֹאת ָהיְּ ִישְּ ִהָפֵקד בְּ ָרֵאל ַהיֹום לְּ ִהי :ֶאָחד ֵשֶבט ִמִישְּ ִכימו ִמָמֳחָרת ַויְּ  ַוַישְּ

נווַ  ָהָעם ֵבחַ  ָשם ִיבְּ ָלִמים ֹעלֹות ַוַיֲעלו ִמזְּ  ד(-מח; כא, א-: )שופטים כ, מוושְּ
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 דמותזיהוי  – 4שאלה מס' 

 

ֶסף ֶעְשִרים: 1רמז מס'   כָׁ

רו ָיִנים ֲאָנִשים ַוַיַעבְּ כו ֹסֲחִרים ִמדְּ שְּ רו ַהבֹור ִמן יֹוֵסף ֶאת ַוַיֲעלו ַוִימְּ כְּ ֵעאִלים ֹוֵסףי ֶאת ַוִימְּ מְּ  ַלִישְּ

ִרים ֶעשְּ ָמה יֹוֵסף ֶאת ַוָיִביאו ָכֶסף בְּ ָריְּ  : )בראשית לז, כח(ִמצְּ

 

י: 2רמז מס'  ש ִבְגדֵּ ב ְרִבדו שֵּ הָׁ  ַהזָׁ

ֹעה ַוָיַסר תֹו ֶאת ַפרְּ ֵבש יֹוֵסף ַיד ַעל ֹאָתּה ַוִיֵתן ָידֹו ֵמַעל ַטַבעְּ ֵדי ֹאתֹו ַוַילְּ ִבד ֶשםַויָ  ֵשש ִבגְּ  ַהָזָהב רְּ

 : )בראשית מא, מב(ַצָוארֹו ַעל

 

ְפַנת: 3רמז מס'  חַ  צָׁ  ַפְענֵּ

ָרא ֹעה ַוִיקְּ ַנת יֹוֵסף ֵשם ַפרְּ ֵנחַ  ָצפְּ ַנת ֶאת לֹו ַוִיֶתן ַפעְּ ִאָשה ֹאן ֹכֵהן ֶפַרע פֹוִטי ַבת ָאסְּ  ַעל יֹוֵסף ַוֵיֵצא לְּ

ָרִים ֶאֶרץ  : )בראשית מא, מה(ִמצְּ

 

 

 יוסף: הדמות
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 שאלת המשך

 שיבה לארץ: בנושא

 

יעקב, שחי בגלות שנים רבות, ביטא באוזני בנו יוסף את צוואתו האחרונה להיקבר  השאלה:

ֹקד ָפֹקדבקבורת אבותיו לאחר מותו. יוסף הביע בפני אחיו בקשה דומה: " ֶכם ֱאֹלִהים ִיפְּ  ֶאתְּ

ַהֲעִלֶתם ֹמַתי ֶאת וְּ  ילא את צוואתו של יוסף, והיכן נקבר יוסף?". מי מִמֶזה ַעצְּ

 

 התשובה: 

משה מילא את צוואתו של יוסף, ולקח את עצמותיו של יוסף כשבני ישראל יצאו ממצרים )יתקבל 

 גם: יהושע מילא את צוואתו של יוסף(.

 יוסף נקבר בשכם, בחלקת השדה שקנה יעקב אביו.

 

 

 

ֹקד ָפֹקד אֹלִהיםוֵ  ֵמת ָאֹנִכי ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַויֹאֶמר ֶכם ִיפְּ ֶהֱעָלה ֶאתְּ ֶכם וְּ  ָהָאֶרץ ֶאל ַהזֹאת ָהָאֶרץ ִמן ֶאתְּ

ַבע ֲאֶשר ָרָהם ִנשְּ ַאבְּ ָחק לְּ ִיצְּ ַיֲעֹקב לְּ ַבע :ולְּ ֵני ֶאת יֹוֵסף ַוַישְּ ָרֵאל בְּ ֹקד ָפֹקד ֵלאֹמר ִישְּ ֶכם ֱאֹלִהים ִיפְּ  ֶאתְּ

ַהֲעִלֶתם ֹמַתי ֶאת וְּ טו ָשִנים ָוֶעֶשר ֵמָאה ֶבן יֹוֵסף ַוָיָמת :ִמֶזה ַעצְּ ָרִים ָבָארֹון ַוִייֶשם ֹאתֹו ַוַיַחנְּ ִמצְּ : בְּ

 כו(-)בראשית נ, כד

 

ָבר ֶדֶרְך ָהָעם ֶאת ֱאֹלִהים ַוַיֵסב ֵני ָעלו ַוֲחֻמִשים סוף ַים ַהִמדְּ ָרֵאל בְּ ָרִים ֵמֶאֶרץ ִישְּ  ֹמֶשה ַוִיַקח :ִמצְּ

מֹות ֶאת ֵבעַ  ִכי ִעמֹו ףיֹוסֵ  ַעצְּ ִביעַ  ַהשְּ ֵני ֶאת ִהשְּ ָרֵאל בְּ ֹקד ָפֹקד ֵלאֹמר ִישְּ ֶכם ֱאֹלִהים ִיפְּ ַהֲעִליֶתם ֶאתְּ  וְּ

ֹמַתי ֶאת ֶכם ִמֶזה ַעצְּ עו :ִאתְּ ֵאָתם ַוַיֲחנו ִמֻסֹכת ַוִיסְּ ֵצה בְּ ָבר ִבקְּ  כ(-: )שמות יג, יחַהִמדְּ

 

ָרֵאל ַוַיֲעֹבד הֹוֻשעַ  ֵמייְּ  ֹכל ה' ֶאת ִישְּ ֹכל יְּ ֵמי וְּ ֵקִנים יְּ הֹוֻשעַ  ַאֲחֵרי ָיִמים ֶהֱאִריכו ֲאֶשר ַהזְּ עו ַוֲאֶשר יְּ  ָידְּ

ָרֵאל ָעָשה ֲאֶשר ה' ַמֲעֵשה ָכל ֵאת ִישְּ ֶאת :לְּ מֹות וְּ ֵני ֶהֱעלו ֲאֶשר יֹוֵסף ַעצְּ ָרֵאל בְּ ַרִים ִישְּ רו ִמִמצְּ  ָקבְּ

ֶכם ַקת ִבשְּ ֶחלְּ ֵני ֵמֵאת ַיֲעֹקב ָקָנה ֶשראֲ  ַהָשֶדה בְּ ֶכם ֲאִבי ֲחמֹור בְּ ֵמָאה שְּ ִשיָטה בְּ יו קְּ ֵני ַוִיהְּ  יֹוֵסף ִלבְּ

ַנֲחָלה  לב(-: )יהושע כד, לאלְּ
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 מקוםזיהוי  – 5שאלה מס' 

 

ל: 1רמז מס'  הו יֹואֵּ  ֲאִביָׁ

ִהי מוֵאל ָזֵקן ַכֲאֶשר ַויְּ ִטים ָבָניו ֶאת ַוָיֶשם שְּ יִ  ֹשפְּ ָרֵאללְּ ִהי :שְּ נֹו ֶשם ַויְּ כֹור בְּ ֵשם יֹוֵאל ַהבְּ ֵנהו וְּ  ִמשְּ

ִטים ֲאִבָיה ֵאר ֹשפְּ  ב(-: )שמואל א ח, אָשַבע ִבבְּ

 

 ֶאֶשל: 2רמז מס' 

תו רְּ ִרית ַוִיכְּ ֵאר בְּ ָבאֹו ַשר וִפיֹכל ֲאִביֶמֶלְך ַוָיָקם ָשַבע ִבבְּ ִתים ֶאֶרץ ֶאל ַוָיֻשבו צְּ ִלשְּ  ֶאֶשל ִיַטעוַ  :פְּ

ֵאר ָרא ָשַבע ִבבְּ ֵשם ָשם ַוִיקְּ  לג(-: )בראשית כא, לבעֹוָלם ֵאל ה' בְּ

 

 ַהצֹאן ִכְבשֹת ֶשַבע: 3רמז מס' 

ָרָהם ַוַיֵצב שֹת ֶשַבע ֶאת ַאבְּ ֶהן ַהצֹאן ִכבְּ ַבדְּ ָרָהם ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַויֹאֶמר :לְּ ָבשֹת ֶשַבע ֵהָנה ָמה ַאבְּ  כְּ

תָ  ֲאֶשר הָהֵאלֶ  ַבָדָנה ִהַצבְּ ָבשֹת ֶשַבע ֶאת ִכי ַויֹאֶמר :לְּ ֶיה ַבֲעבור ִמָיִדי ִתַקח כְּ ֵעָדה ִלי ִתהְּ  ִכי לְּ

ִתי ֵאר ֶאת ָחַפרְּ ֵאר ַההוא ַלָמקֹום ָקָרא ֵכן ַעל :ַהזֹאת ַהבְּ עו ָשם ִכי ָשַבע בְּ בְּ ֵניֶהם ִנשְּ : )בראשית שְּ

 לא(-כא, כח

 

 

 באר שבע: המקום
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 שאלת המשך

 הפרחת השממה ויישוב הארץ: בנושא

 

באר שבע מוזכרת בתנ"ך בהקשרים שונים כמקום מדבר. אנו מוצאים גם שבבאר  השאלה:

, בסיפור אחרפעולות המסמלות את הפרחת השממה.  –שבע ניטע אשל ונחפרה באר מים 

ַצר ַוָיֹבאודת מלך: "מספר הכתוב על משלחת שעברה בכל הארץ בפקו ָכל ֹצר ִמבְּ  ַהִחִוי ָעֵרי וְּ

ַנֲעִני ַהכְּ או וְּ הוָדה ֶנֶגב ֶאל ַוֵיצְּ ֵאר יְּ  ". מי עמד בראש המשלחת, ומה היתה מטרתה?ָשַבע בְּ

 

 התשובה: 

 יואב בן צרויה, שר צבא דוד, עמד בראש המשלחת.

מהתשובות תתקבל  מטרת המשלחת היתה למנות את העם / לפקוד את העם )כל אחת

 כנכונה(.

 

 

 

ָרֵאל ַלֲחרֹות ה' ַאף ַוֹיֶסף ִישְּ ֵנה ֵלְך ֵלאֹמר ָבֶהם ָדִוד ֶאת ַוָיֶסת בְּ ָרֵאל ֶאת מְּ ֶאת ִישְּ הוָדה וְּ  ַויֹאֶמר :יְּ

ָכל ָנא שוט ִאתֹו ֲאֶשר ַהַחִיל ַשר יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך ֵטי בְּ ָרֵאל ִשבְּ ַעד ִמָדן ִישְּ אֵ  וְּ דו ֶשַבע רבְּ  ֶאת וִפקְּ

ִתי ָהָעם ָיַדעְּ ַפר ֵאת וְּ יֹוֵסף ַהֶמֶלְך ֶאל יֹוָאב ַויֹאֶמר :ָהָעם ִמסְּ ָכֵהם ָכֵהם ָהָעם ֶאל ֱאֹלֶהיָך ה' וְּ  ֵמָאה וְּ

ָעִמים ֵעיֵני פְּ ַבר ַוֶיֱחַזק :ַהֶזה ַבָדָבר ָחֵפץ ָלָמה ַהֶמֶלְך ַואֹדִני ֹראֹות ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני וְּ  יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך דְּ

ַעל ָשֵרי יֹוָאב ַוֵיֵצא ֶהָחִיל ָשֵרי וְּ ֵני ַהַחִיל וְּ ֹקד ַהֶמֶלְך ִלפְּ ָרֵאל ֶאת ָהָעם ֶאת ִלפְּ רו :ִישְּ ֵדן ֶאת ַוַיַעבְּ  ַהַירְּ

ִמין ַבֲערֹוֵער ַוַיֲחנו תֹוְך ֲאֶשר ָהִעיר יְּ ֶאל ַהָגד ַהַנַחל בְּ ֵזר וְּ ָעָדהַהגִ  ַוָיֹבאו :ַיעְּ ֶאל לְּ ִתים ֶאֶרץ וְּ ִשי ַתחְּ  ָחדְּ

ָסִביב ַיַען ָדָנה ַוָיֹבאו ַצר ַוָיֹבאו :ִצידֹון ֶאל וְּ ָכל ֹצר ִמבְּ ַנֲעִני ַהִחִוי ָעֵרי וְּ ַהכְּ או וְּ הוָדה ֶנֶגב ֶאל ַוֵיצְּ ֵאר יְּ  בְּ

ָכל ַוָיֻשטו :ָשַבע ֵצה ַוָיֹבאו ָהָאֶרץ בְּ ָעה ִמקְּ ִרים ֳחָדִשים ִתשְּ ֶעשְּ רוָשָלִם יֹום וְּ ַפר ֶאת יֹוָאב ַוִיֵתן :יְּ  ִמסְּ

ַקד ִהי ַהֶמֶלְך ֶאל ָהָעם ִמפְּ ָרֵאל ַותְּ ֹמֶנה ִישְּ ִאיש ֶחֶרב ֹשֵלף ַחִיל ִאיש ֶאֶלף ֵמאֹות שְּ הוָדה וְּ  ֲחֵמש יְּ

 ט(-: )שמואל ב כד, אִאיש ֶאֶלף ֵמאֹות
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 דמותזיהוי  – 6שאלה מס' 

 

ית: 1מס'  רמז  ְנֹכֹתה בֵּ

ַמע ִקָיהו ֲעֵליֶהם ַוִישְּ ֵאם ִחזְּ ֹכֹתה ֵבית ָכל ֶאת ַוַירְּ ֶאת ַהֶכֶסף ֶאת נְּ ֶאת ַהָזָהב וְּ ָשִמים וְּ ֵאת ַהבְּ  ֶשֶמן וְּ

ֵאת ַהטֹוב ֵאת ֵכָליו ֵבית וְּ ָצא ֲאֶשר ָכל וְּ ֹרָתיו ִנמְּ אֹוצְּ ָאם לֹא ֲאֶשר ָדָבר ָהָיה לֹא בְּ ִקָיהוחִ  ֶהרְּ ֵביתֹו זְּ  בְּ

ָכל תֹו ובְּ ַשלְּ  : )מלכים ב כ, יג(ֶממְּ

 

ל: 2רמז מס'   ַבַּמֲעלֹות ַהצֵּ

ִקָיהו ַויֹאֶמר ָיהו ֶאל ִחזְּ ַשעְּ ָפא ִכי אֹות ָמה יְּ ָעִליִתי ִלי ה' ִירְּ ִליִשי ַביֹום וְּ ָיהו ַויֹאֶמר ה': ֵבית ַהשְּ ַשעְּ  יְּ

ָך ֶזה  ֶעֶשר ָישוב ִאם ַמֲעלֹות ֶעֶשר ַהֵצל ָהַלְך ִדֵבר ֲאֶשר ַהָדָבר ֶאת ה' ַיֲעֶשה יכִ  ה' ֵמֵאת ָהאֹות לְּ

ִקָיהו ַויֹאֶמר :ַמֲעלֹות ִחזְּ טֹות ַלֵצל ָנֵקל יְּ  :ַמֲעלֹות ֶעֶשר ֲאֹחַרִנית ַהֵצל ָישוב ִכי לֹא ַמֲעלֹות ֶעֶשר ִלנְּ

ָרא ָיהו ַוִיקְּ ַשעְּ ָדה ֲאֶשר ַבַמֲעלֹות ַהֵצל ֶאת ַוָיֶשב ה' ֶאל ַהָנִביא יְּ ַמֲעלֹות ָירְּ  ֶעֶשר ֲאֹחַרִנית ָאָחז בְּ

 יא(-: )מלכים ב כ, חַמֲעלֹות

 

 : מנשה מלך יהודהְבנֹו: 3רמז מס' 

ֶיֶתר ֵרי וְּ ִקָיהו ִדבְּ ָכל ִחזְּ בוָרתֹו וְּ ֵרָכה ֶאת ָעָשה ַוֲאֶשר גְּ ֶאת ַהבְּ ָעָלה וְּ   ָהִעיָרה ַהַמִים ֶאת ַוָיֵבא ַהתְּ

תוִבים ֵהם ֲהלֹא ֵרי ֵסֶפר ַעל כְּ ֵכי ַהָיִמים ִדבְּ ַמלְּ הוָדה לְּ ַכב :יְּ ִקָיהו ַוִישְּ ֹלְך ֲאֹבָתיו ִעם ִחזְּ ַנֶשה ַוִימְּ  מְּ

נֹו ָתיו בְּ  כא(-: )מלכים ב כ, כַתחְּ

 

 

 חזקיהו מלך יהודה: הדמות
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 שאלת המשך

 העבריתהחייאת השפה : בנושא

 

בניגוד למתואר בהכרזת העצמאות על החייאת השפה העברית, בתנ"ך מסופר  השאלה:

ָשֵקהשבמהלך מצור על ירושלים ביקשו שליחי המלך חזקיהו מ , שליחו של מלך אשור, לדבר ַרבְּ

ַאלר: "ודווקא בשפה שאינה יהודית בפני העם הנצ ַדֵבר וְּ הוִדית ִעָמנו תְּ ֵני יְּ ָאזְּ  ַעל ֲאֶשר ָהָעם בְּ

". הם ביקשו זאת כדי שהעם לא יבין את דבריו, מתוך רצון לשמור על מורל בקרב העם. ַהֹחָמה

ָשֵקהמהי השפה שביקשו שליחי חזקיהו לדבר בה, ומה היתה תגובת   לבקשתם? ַרבְּ

 

 התשובה: 

ִעים ִכי יתֲאָרמִ  ֲעָבֶדיָך ֶאל ָנא ַדֶבר" –שליחי חזקיהו ביקשו מרבשקה לדבר בשפה הארמית   ֹשמְּ

נו  ".ֲאָנחְּ

תגובתו של רבקשה: רבשקה לא שמע לדבריהם, ואמר שהוא לא מדבר כדי ששליחי חזקיהו 

בלבד יבינו אותו. הוא רצה שכל העם ישמע ויבין את דבריו, ולכן דיבר בקול גדול יהודית )גם 

 תשובה חלקית תתקבל כנכונה(.

 

 

 

ָיִקים ַויֹאֶמר ִקָיה ֶבן ֶאלְּ ָנה וִחלְּ ֶשבְּ יֹוָאח וְּ ָשֵקה ֶאל וְּ ִעים ִכי ֲאָרִמית ֲעָבֶדיָך ֶאל ָנא ַדֶבר ַרבְּ נו ֹשמְּ  ֲאָנחְּ

ַאל ַדֵבר וְּ הוִדית ִעָמנו תְּ ֵני יְּ ָאזְּ ָשֵקה ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר :ַהֹחָמה ַעל ֲאֶשר ָהָעם בְּ ֵאֶליָך ֲאֹדֶניָך ַהַעל ַרבְּ  וְּ

ָלַחִני ַדֵבר ֲאֹדִני שְּ ָבִרים תאֶ  לְּ ִבים ָהֲאָנִשים ַעל ֲהלֹא ָהֵאֶלה ַהדְּ  צֹוָאָתם ֶאת ֶלֱאֹכל ַהֹחָמה ַעל ַהֹישְּ

תֹות ִלשְּ ֵליֶהם ֵמיֵמי ֶאת וְּ ָשֵקה ַוַיֲעֹמד :ִעָמֶכם ַרגְּ ָרא ַרבְּ קֹול ַוִיקְּ הוִדית ָגדֹול בְּ ַדֵבר יְּ עו ַויֹאֶמר ַויְּ  ִשמְּ

ַבר ִקָיהו ָלֶכם ַיִשא ַאל ַהֶמֶלְך ָאַמר ֹכה :ַאשור ֶמֶלְך ַהָגדֹול ַהֶמֶלְך דְּ ַהִציל יוַכל לֹא ִכי ִחזְּ ֶכם לְּ  ֶאתְּ

ַאל :ִמָידֹו ַטח וְּ ֶכם ַיבְּ ִקָיהו ֶאתְּ לֹא ה' ַיִציֵלנו ַהֵצל ֵלאֹמר ה' ֶאל ִחזְּ ַיד ַהזֹאת ָהִעיר ֶאת ִתָנֵתן וְּ  ֶמֶלְך בְּ

 ל(-: )מלכים ב יח, כוַאשור
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 דמותזיהוי  – 7שאלה מס' 

 

 ְלקּוטיַ : 1רמז מס' 

לֹו ַוִיַקח ָידֹו ַמקְּ ַחר בְּ ִלי ֹאָתם ַוָיֶשם ַהַנַחל ִמן ֲאָבִנים ַחֻלֵקי ֲחִמָשה לֹו ַוִיבְּ קוט לֹו ֲאֶשר ָהֹרִעים ִבכְּ  וַבַילְּ

עֹו ַקלְּ ָידֹו וְּ ִתי ֶאל ַוִיַגש בְּ ִלשְּ  ז, מ(: )שמואל א יַהפְּ

 

ר: 2רמז מס'  ה ֶאְשפָׁ  ַוֲאִשישָׁ

ַחֵלק ָכל ַויְּ ָכל ָהָעם לְּ ָרֵאל ֲהמֹון לְּ ֵמִאיש ִישְּ ַעד לְּ ִאיש ִאָשה וְּ ָפר ַאַחת ֶלֶחם ַחַלת לְּ ֶאשְּ  ַוֲאִשיָשה ֶאָחד וְּ

ֵביתֹו ִאיש ָהָעם ָכל ַוֵיֶלְך ֶאָחת  : )שמואל ב ו, יט(לְּ

 

ֲאִריהכה את : 3רמז מס'   ַהּדֹוב ְוֶאת הָׁ

ָך ָהָיה ֹרֶעה ָשאול ֶאל ָדִוד ַויֹאֶמר דְּ ָאִביו ַעבְּ ֶאת ָהֲאִרי וָבא ַבצֹאן לְּ ָנָשא ַהדֹוב וְּ ָיָצאִתי :ֵמָהֵעֶדר ֶשה וְּ  וְּ

ִהִכִתיו ַאֲחָריו ִתי וְּ ִהַצלְּ ִתי ָעַלי ַוָיָקם ִמִפיו וְּ ֶהֱחַזקְּ ָקנֹו וְּ ִהִכִתיו ִבזְּ  ַהֹדב ַגם ָהֲאִרי ֶאת ַגם :ַוֲהִמיִתיו וְּ

ֶדָך ִהָכה ָהָיה ַעבְּ ִתי וְּ ִלשְּ ַאַחד ַהֶזה ֶהָעֵרל ַהפְּ ֹכת ֵחֵרף ִכי ֵמֶהם כְּ : )שמואל א יז, ַחִיים ֱאֹלִהים ַמַערְּ

 לו(-לד

 

 

 דוד: הדמות
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 שאלת המשך

 שוויון זכויות: בנושא

 

שוויוני המחלק את השלל באופן שווה בין במהלך אחת ממלחמותיו, תבע דוד חוק  השאלה:

ֵחֶלק ִכיהלוחמים ובין היושבים על הכלים: " ָחָמה ַהֹיֵרד כְּ ֵחֶלק ַבִמלְּ ָדו ַהֵכִלים ַעל ַהֹיֵשב וכְּ  ַיחְּ

 ". נגד מי נלחמו דוד ואנשיו באותה עת, ומה עשה דוד בחלקו מן השלל מאותו קרב?ַיֲחֹלקו

 

 התשובה: 

 מו נגד הגדוד העמלקי שפשט על צקלג ושבה את נשיהם ואת ילדיהם.דוד ואנשיו נלח

 דוד שלח משלל המלחמה לזקני יהודה שבכל המקומות שהתהלכו בהם דוד ואנשיו, כברכה. 

 

 

 

ִהי בֹא ַויְּ ַלג ַוֲאָנָשיו ָדִוד בְּ ִליִשי ַביֹום ִצקְּ טו ַוֲעָמֵלִקי ַהשְּ ֶאל ֶנֶגב ֶאל ָפשְּ ַלג וְּ ַלג ֶאת ַוַיכו ִצקְּ פו ִצקְּ רְּ  ַוִישְּ

בו :ָבֵאש ֹאָתּה ַעד ִמָקֹטן ָבּה ֲאֶשר ַהָנִשים ֶאת ַוִישְּ ֲהגו ִאיש ֵהִמיתו לֹא ָגדֹול וְּ כו ַוִינְּ ָכם ַוֵילְּ ַדרְּ  ַוָיבֹא :לְּ

ִהֵנה ָהִעיר ֶאל ַוֲאָנָשיו ָדִוד רוָפה וְּ ֵשיֶהם ָבֵאש שְּ ֵניֶהם ונְּ נֹ  ובְּ בו ֵתיֶהםובְּ ָהָעם ָדִוד ַוִיָשא :ִנשְּ  ֲאֶשר וְּ

כו קֹוָלם ֶאת ִאתֹו כֹות ֹכחַ  ָבֶהם ֵאין ֲאֶשר ַעד ַוִיבְּ ִהֵנה ַוֹיִרֵדהו: ]...[: ִלבְּ ֻטִשים וְּ ֵני ַעל נְּ  ָהָאֶרץ ָכל פְּ

ִלים ֹשִתים ֹאכְּ ִגים וְּ ֹחגְּ ֹכל וְּ חו ֲאֶשר ַהָגדֹול ַהָשָלל בְּ ִתים ֶאֶרץמֵ  ָלקְּ ִלשְּ הוָדה וֵמֶאֶרץ פְּ  ָדִוד ַוַיֵכם :יְּ

ַעד ֵמַהֶנֶשף ָמֳחָרָתם ָהֶעֶרב וְּ לֹא לְּ ַלט וְּ ַבע ִאם ִכי ִאיש ֵמֶהם ִנמְּ בו ֲאֶשר ַנַער ִאיש ֵמאֹות ַארְּ  ַעל ָרכְּ

ַמִלים חו ֲאֶשר ָכל ֵאת ָדִוד ַוַיֵצל :ַוָיֻנסו ַהגְּ אֶ  ֲעָמֵלק ָלקְּ ֵתי תוְּ לֹא :ָדִוד ִהִציל ָנָשיו שְּ ַדר וְּ  ִמן ָלֶהם ֶנעְּ

ַעד ַהָקֹטן ַעד ַהָגדֹול וְּ ַעד וִמָשָלל וָבנֹות ָבִנים וְּ חו ֲאֶשר ָכל וְּ  ֶאת ָדִוד ַוִיַקח :ָדִוד ֵהִשיב ַהֹכל ָלֶהם ָלקְּ

ַהָבָקר ַהצֹאן ָכל ֵני ָנֲהגו וְּ ֶנה ִלפְּ ֹ  ַההוא ַהִמקְּ רוַוי ַלל ֶזה אמְּ  ָהֲאָנִשים ָמאַתִים ֶאל ָדִוד ַוָיבֹא :ָדִוד שְּ

רו ֲאֶשר ַנַחל ַוֹיִשיֻבם ָדִוד ַאֲחֵרי ִמֶלֶכת ִפגְּ שֹור בְּ או ַהבְּ ַראת ַוֵיצְּ ַראת ָדִוד ִלקְּ ִלקְּ  ִאתֹו ֲאֶשר ָהָעם וְּ

ַאל ָהָעם ֶאת ָדִוד ַוִיַגש ָשלֹום ָלֶהם ַוִישְּ ִלַיַעל ָרע ִאיש ָכל ַוַיַען :לְּ כו ֲאֶשר ֵמָהֲאָנִשים ובְּ  ָדִוד ִעם ָהלְּ

רו כו לֹא ֲאֶשר ַיַען ַויֹאמְּ נו ֲאֶשר ֵמַהָשָלל ָלֶהם ִנֵתן לֹא ִעִמי ָהלְּ תֹו ֶאת ִאיש ִאם ִכי ִהַצלְּ ֶאת ִאשְּ  ָבָניו וְּ

ֲהגו ִינְּ ֵיֵלכו וְּ ֹמר ָלנו ה' ָנַתן ֲאֶשר ֵאת ֶאָחי ֵכן ֲעשותַ  לֹא ָדִוד ַויֹאֶמר :וְּ דוד ֶאת ַוִיֵתן ֹאָתנו ַוִישְּ  ַהָבא ַהגְּ

ָיֵדנו ָעֵלינו ַמע וִמי :בְּ ֵחֶלק ִכי ַהֶזה ַלָדָבר ָלֶכם ִישְּ ָחָמה ַהֹיֵרד כְּ ֵחֶלק ַבִמלְּ ָדו ַהֵכִלים ַעל ַהֹיֵשב וכְּ  ַיחְּ

ִהי :ַיֲחֹלקו ָלה ַההוא יֹוםֵמהַ  ַויְּ ִשֶמהָ  ָוָמעְּ ֹחק ַויְּ ָפט לְּ ִמשְּ ָרֵאל ולְּ ִישְּ  ֶאל ָדִוד ַוָיבֹא :ַהֶזה ַהיֹום ַעד לְּ

ַלג ַשַלח ִצקְּ ֵני ֵמַהָשָלל ַויְּ ִזקְּ הוָדה לְּ ֵרֵעהו יְּ ָרָכה ָלֶכם ִהֵנה ֵלאֹמר לְּ ַלל בְּ ֵבי ִמשְּ ֵבית ַלֲאֶשר ה': ֹאיְּ  בְּ

ַלֲאֶשר ֵאל רָ  וְּ ַלֲאֶשר ֶנֶגב מֹותבְּ ַיִתר וְּ ַלֲאֶשר: בְּ ַלֲאֶשר ַבֲעֹרֵער וְּ מֹות וְּ ִשפְּ ַלֲאֶשר בְּ ֹמעַ  וְּ תְּ ֶאשְּ ַלֲאֶשר :בְּ  וְּ

ָרָכל ַלֲאֶשר בְּ ָעֵרי וְּ ֵאִלי בְּ מְּ ַרחְּ ַלֲאֶשר ַהיְּ ָעֵרי וְּ ַלֲאֶשר :ַהֵקיִני בְּ ָמה וְּ ָחרְּ ַלֲאֶשר בְּ בֹור וְּ ַלֲאֶשר ָעָשן בְּ  וְּ

ַלֲאֶשר :ֲעָתְךבַ  רֹון וְּ ֶחבְּ ָכל בְּ ֹקמֹות ולְּ ַהֶלְך ֲאֶשר ַהמְּ  לא(-)שמואל א ל, א :ַוֲאָנָשיו הוא ָדִוד ָשם ִהתְּ
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 דמותזיהוי  – 8שאלה מס' 

 

 ַהֶשֶמש ַמְרְכבֹות: 1רמז מס' 

ֵבת נו ֲאֶשר ַהסוִסים ֶאת ַוַישְּ ֵכי ָנתְּ הוָדה ַמלְּ ַכת ֶאל ה' ֵבית אִמבֹ  ַלֶשֶמש יְּ ַתן ִלשְּ  ֲאֶשר ַהָסִריס ֶמֶלְך נְּ

ָוִרים ֶאת ַבַפרְּ בֹות וְּ כְּ  : )מלכים ב כג, יא(ָבֵאש ָשַרף ַהֶשֶמש ַמרְּ

 

הּו: 2רמז מס'  ן ִחְלִקיָׁ דֹול ַהֹכהֵּ  ַהגָׁ

ִהי ֹמֶנה ַויְּ ֵרה ִבשְּ ָיהו ֶבן ָשָפן ֶאת ַהֶמֶלְך ָשַלח יֹאִשָיהו ַלֶמֶלְך ָשָנה ֶעשְּ ֻשָלם ֶבן ֲאַצלְּ  ה' ֵבית ַהֹסֵפר מְּ

ִקָיהו ֶאל ֲעֵלה :ֵלאֹמר ַיֵתם ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִחלְּ פו ֲאֶשר ה' ֵבית ַהמוָבא ַהֶכֶסף ֶאת וְּ ֵרי ָאסְּ  ַהַסף ֹשמְּ

נוהו :ָהָעם ֵמֵאת ִיתְּ ָלאָכה ֹעֵשי ַיד ַעל וְּ ָקִדים ַהמְּ נו ה' ֵבית ַהֻמפְּ ִיתְּ ֹעֵשי ֹאתֹו וְּ ָלאָכה לְּ ֵבית ֲאֶשר ַהמְּ  בְּ

ַחֵזק ה'  ה(-: )מלכים ב כב, גַהָבִית ֶבֶדק לְּ

 

מֹון מלך יהודה: 3רמז מס'  ִביו: אָׁ  אָׁ

ֶיֶתר ֵרי וְּ תוִבים ֵהם ֲהלֹא ָעָשה ֲאֶשר ָאמֹון ִדבְּ ֵרי ֵסֶפר ַעל כְּ ֵכי ַהָיִמים ִדבְּ ַמלְּ הוָדה לְּ ֹבר :יְּ  ֹאתֹו ַוִיקְּ

ֻבָרתֹו ַגן ִבקְּ ֹלְך ֻעָזא בְּ נֹו יֹאִשָיהו ַוִימְּ ָתיו בְּ  כו(-: )מלכים ב כא, כהַתחְּ

 

 

הּו: הדמות  מלך יהודה יֹאִשיָׁ
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 שאלת המשך

 שלום: בנושא

 

שלום הוא מצב מדיני של רגיעה ושלווה ביחסים בין עמים, אך הוא גם מצב אישי.  השאלה:

ִני ָלֵכןנ"ך הובטח שלום מאת ה'. ליאשיהו מלך יהודה הובטח: "לכמה אנשים בת ָך ִהנְּ  ַעל ֹאִספְּ

תָ  ֲאֹבֶתיָך ֶנֱאַספְּ ֹרֶתיָך ֶאל וְּ ָשלֹום ִקבְּ ". בפי מי היה דבר ה' והבטחתו לשלום, ומדוע, לפי דברי בְּ

 ה' בפסוקים אלה, הובטח ליאשיהו שלום?

 

 התשובה: 

לדה הנביאה )אם יאמר/תאמר המתמודד/ת "שליחי דבר ה' ליאשיהו הובא בדבריה של חו

 שאמר את הדברים(. נביאיכוונו אותו/ה השופטים ל –יאשיהו" או "עבדי יאשיהו" 

לפי דברי ה' בפסוקים אלה, הובטח ליאשיהו שלום מאחר שהוא נכנע מפני ה' / מאחר שקרע 

 בגדיו ובכה )שתי התשובות יתקבלו כנכונות(.

 

 

 

ִקיָ  ַוֵיֶלְך בֹור ַוֲאִחיָקם ַהֹכֵהן הוִחלְּ ַעכְּ ָשָפן וְּ ָדה ֶאל ַוֲעָשָיה וְּ ִביָאה ֻחלְּ ָוה ֶבן ַשֻלם ֵאֶשת ַהנְּ ַחס ֶבן ִתקְּ  ַחרְּ

ָגִדים ֹשֵמר ִהיא ַהבְּ ֶנה ִבירוָשַלִם ֹיֶשֶבת וְּ רו ַבִמשְּ ַדבְּ  ֱאֹלֵהי ה' ָאַמר ֹכה ֲאֵליֶהם ַותֹאֶמר :ֵאֶליהָ  ַויְּ

רָ  רו ֵאלִישְּ ֶכם ָשַלח ֲאֶשר ָלִאיש ִאמְּ ִני ה' ָאַמר ֹכה :ֵאָלי ֶאתְּ ַעל ַהֶזה ַהָמקֹום ֶאל ָרָעה ֵמִביא ִהנְּ  וְּ

ָביו ֵרי ָכל ֵאת ֹישְּ הוָדה ֶמֶלְך ָקָרא ֲאֶשר ַהֵסֶפר ִדבְּ רו ֲעָזבוִני ֲאֶשר ַתַחת :יְּ ַקטְּ  ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ַויְּ

ַמַען ִעיֵסִני לְּ ֹכל ַהכְּ ֵדיֶהם ַמֲעֵשה בְּ ָתה יְּ ִנצְּ לֹא ַהֶזה ַבָמקֹום ֲחָמִתי וְּ ֶבה וְּ ֶאל :ִתכְּ הוָדה ֶמֶלְך וְּ  ַהֹשֵלחַ  יְּ

ֶכם ֹרש ֶאתְּ רו ֹכה ה' ֶאת ִלדְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָאַמר ֹכה ֵאָליו תֹאמְּ ָבִרים ִישְּ תָ  ֲאֶשר ַהדְּ  ַרְך ַיַען :ָשָמעְּ

ָך ָבבְּ ֲעָך ה' ֵניִמפְּ  ַוִתָכַנע לְּ ָשמְּ ִתי ֲאֶשר בְּ ַעל ַהֶזה ַהָמקֹום ַעל ִדַברְּ ָביו וְּ יֹות ֹישְּ ַשָמה ִלהְּ ָלָלה לְּ ִלקְּ  וְּ

ַרע ָגֶדיָך ֶאת ַוִתקְּ ֶכה בְּ ָפָני ַוִתבְּ ַגם לְּ ִתי ָאֹנִכי וְּ ֻאם ָשַמעְּ ִני ָלֵכן ה': נְּ ָך ִהנְּ תָ  ֲאֹבֶתיָך ַעל ֹאִספְּ ֶנֱאַספְּ  ֶאל וְּ

ֹרֶתיָך ָשלֹום ִקבְּ לֹא בְּ ֶאיָנה וְּ ֹכל ֵעיֶניָך ִתרְּ  ַהֶמֶלְך ֶאת ַוָיִשבו ַהֶזה ַהָמקֹום ַעל ֵמִביא ֲאִני ֲאֶשר ָהָרָעה בְּ

 כ(-: )מלכים ב כב, ידָדָבר
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 דמותזיהוי  – 9שאלה מס' 

 

ה ְצֹלִחית: 1רמז מס'  שָׁ  ֲחדָׁ

רו ֵשי ַויֹאמְּ ַהַמִים ֹרֶאה ֲאֹדִני ַכֲאֶשר טֹוב ָהִעיר מֹוַשב ָנא הִהנֵ  ֱאִליָשע ֶאל ָהִעיר ַאנְּ ָהָאֶרץ ָרִעים וְּ  וְּ

ַשָכֶלת חו ַויֹאֶמר :מְּ ֹלִחית ִלי קְּ ִשימו ֲחָדָשה צְּ חו ֶמַלח ָשם וְּ ֶלְך ַהַמִים מֹוָצא ֶאל ַוֵיֵצא :ֵאָליו ַוִיקְּ  ַוַישְּ

ֶיה לֹא ָהֵאֶלה ַלַמִים יִרִפאִת  ה' ָאַמר ֹכה ַויֹאֶמר ֶמַלח ָשם ַשָכֶלת ָמֶות עֹוד ִמָשם ִיהְּ  ַהַמִים ַוֵיָרפו :ומְּ

ַבר ַהֶזה ַהיֹום ַעד  כב(-: )מלכים ב ב, יטִדֵבר ֲאֶשר ֱאִליָשע ִכדְּ

 

ה: 2רמז מס'  ן ִמטָׁ ְלחָׁ א ְושֻׁ ה ְוִכסֵּ  ּוְמנֹורָׁ

ִתי ָנא ִהֵנה ִאיָשּה ֶאל ַותֹאֶמר  ֲעִלַית ָנא ַנֲעֶשה :ָתִמיד ָעֵלינו ֹעֵבר הוא ָקדֹוש ֱאֹלִהים ִאיש יכִ  ָיַדעְּ

ַטָנה ִקיר ָנִשים קְּ ָחן ִמָטה ָשם לֹו וְּ ֻשלְּ ִכֵסא וְּ נֹוָרה וְּ ָהָיה ומְּ ֹבאֹו וְּ ִהי :ָשָמה ָיסור ֵאֵלינו בְּ  ַוָיבֹא ַהיֹום ַויְּ

ַכב ָהֲעִלָיה ֶאל ַוָיַסר ָשָמה  יא(-: )מלכים ב ד, טָשָמה ַוִישְּ

 

ִבים ְשַתִים: 3רמז מס'   ַהַיַער ִמן ּדֻׁ

הוא ֵאל ֵבית ִמָשם ַוַיַעל ָעִרים ַבֶדֶרְך ֹעֶלה וְּ ַטִנים ונְּ או קְּ סו ָהִעיר ִמן ָיצְּ ַקלְּ רו בֹו ַוִיתְּ  ֲעֵלה לֹו ַויֹאמְּ

ֵאםוַ  ַאֲחָריו ַוִיֶפן :ֵקֵרחַ  ֲעֵלה ֵקֵרחַ  ֵלם ִירְּ ַקלְּ ֵשם ַויְּ ַתִים ַוֵתֶצאָנה ה' בְּ ָנה ַהַיַער ִמן ֻדִבים שְּ ַבַקעְּ  ֵמֶהם ַותְּ

ָבִעים ֵני ַארְּ ָלִדים ושְּ  כד(-: )מלכים ב ב, כגיְּ

 

 

 אלישע הנביא: הדמות
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 שאלת המשך

 חירות: בנושא

 

שבניה היו בסכנת עבדות  התנ"ך מספר על אישה אלמנה של אחד מבני הנביאים, השאלה:

ַהֹנֶשהוהיא צעקה אל אלישע הנביא: " ֵני ֶאת ָלַקַחת ָבא וְּ ָלַדי שְּ ". בעזרת אלישע ַלֲעָבִדים לֹו יְּ

הנביא, נעשה נס לאישה והיא הצליחה להציל את ילדיה משעבוד. באמצעות איזה כלי נעשה 

 נס לאישה, וכיצד הצליחה להשיג את הכסף כדי לשלם את חובה?

 

 התשובה: 

 )יתקבל גם: כלים ריקים ששאלה משכניה(. ָשֶמן ָאסוְךהנס נעשה לאישה באמצעות 

אלישע הורה לאישה לשאול כלים משכניה, למלא אותם בשמן שהיה בביתה, למכור את השמן 

 ולשלם את החוב בכסף שתקבל )גם תשובה חלקית תתקבל כנכונה(.

 

 

 

ִאָשה ֵשי ַאַחת וְּ ֵני ִמנְּ ָך ֵלאֹמר ֱאִליָשע ֶאל ָצֲעָקה ִביִאיםַהנְּ  בְּ דְּ ַאָתה ֵמת ִאיִשי ַעבְּ תָ  וְּ ָך ִכי ָיַדעְּ דְּ  ַעבְּ

ַהֹנֶשה ה' ֶאת ָיֵרא ָהָיה ֵני ֶאת ָלַקַחת ָבא וְּ ָלַדי שְּ  ָלְך ֶאֱעֶשה ָמה ֱאִליָשע ֵאֶליהָ  ַויֹאֶמר :ַלֲעָבִדים לֹו יְּ

ָך ֵאין ַותֹאֶמר ִיתַבבָ  ָלְך ֶיש ַמה ִלי ַהִגיִדי ָחתְּ ִשפְּ ִכי ַויֹאֶמר :ָשֶמן ָאסוְך ִאם ִכי ַבַבִית ֹכל לְּ  ָלְך ַשֲאִלי לְּ

ֵכָנִיְך ָכל ֵמֵאת ַהחוץ ִמן ֵכִלים ִעיִטי ַאל ֵרִקים ֵכִלים שְּ תְּ  וָבאת :ַתמְּ ָסַגרְּ ַעד ַבֲעֵדְך ַהֶדֶלת וְּ  ָבַנִיְך ובְּ

תְּ  ָיַצקְּ ַהָמֵלא ָהֵאֶלה ִליםַהכֵ  ָכל ַעל וְּ ֹגר ֵמִאתֹו ַוֵתֶלְך :ַתִסיִעי וְּ ַעד ַבֲעָדּה ַהֶדֶלת ַוִתסְּ  ֵהם ָבֶניהָ  ובְּ

ִהיא ֵאֶליהָ  ַמִגיִשים ִהי :מֹוָצֶקת וְּ לֹאת ַויְּ ָנּה ֶאל ַותֹאֶמר ַהֵכִלים ִכמְּ  ֵאֶליהָ  ַויֹאֶמר ֶכִלי עֹוד ֵאַלי ַהִגיָשה בְּ

ִאיש ַוַתֵגד ַוָתבֹא :ַהָשֶמן ַוַיֲעֹמד ִליכֶ  עֹוד ֵאין ִכי ַויֹאֶמר ָהֱאֹלִהים לְּ ִרי לְּ ִמי ַהֶשֶמן ֶאת ִמכְּ ַשלְּ ֵיְך ֶאת וְּ  ִנשְּ

ַאתְּ  ִיי וָבַנִיְך וְּ  ז(-: )מלכים ב ד, אַבנֹוָתר ִתחְּ
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 דמותזיהוי  – 10שאלה מס' 

 

ַעש ַהר: 1רמז מס'   גָׁ

ִהי ָבִרים ֲחֵריאַ  ַויְּ הֹוֻשעַ  ַוָיָמת ָהֵאֶלה ַהדְּ רו :ָשִנים ָוֶעֶשר ֵמָאה ֶבן ה' ֶעֶבד נון ִבן יְּ בְּ בול ֹאתֹו ַוִיקְּ  ִבגְּ

ַנת ַנֲחָלתֹו ִתמְּ ַהר ֲאֶשר ֶסַרח בְּ ָרִים בְּ פֹון ֶאפְּ ַהר ִמצְּ  ל(-: )יהושע כד, כטָגַעש לְּ

 

ל ְבַהרמזבח : 2רמז מס'  יבָׁ  עֵּ

ֶנהיִ  ָאז הֹוֻשעַ  בְּ ֵבחַ  יְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה'לַ  ִמזְּ ַהר ִישְּ ֵני ֶאת ה' ֶעֶבד ֹמֶשה ִצָוה ַכֲאֶשר :ֵעיָבל בְּ ָרֵאל בְּ  ִישְּ

ֵסֶפר ַכָכתוב ַבח ֹמֶשה תֹוַרת בְּ ֵלמֹות ֲאָבִנים ִמזְּ ֶזל ֲעֵליֶהן ֵהִניף לֹא ֲאֶשר שְּ  ה'לַ  ֹעלֹות ָעָליו ַוַיֲעלו ַברְּ

חוַוִיזְּ  ָלִמים בְּ  לא(-: )יהושע ח, לשְּ

 

ֹאֶהל ִמתֹוְך יִָׁמיש לֹא ַנַער: 3רמז מס'   הָׁ

ִדֶבר ַדֵבר ַכֲאֶשר ָפִנים ֶאל ָפִנים ֹמֶשה ֶאל ה' וְּ ָשב ֵרֵעהו ֶאל ִאיש יְּ תֹו ַהַמֲחֶנה ֶאל וְּ ָשרְּ הֹוֻשעַ  ומְּ  ִבן יְּ

 מות לג, יא(: )שָהֹאֶהל ִמתֹוְך ָיִמיש לֹא ַנַער נון

 

 

 יהושע בן נון: הדמות
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 שאלת המשך

 הושטת יד לשלום: בנושא

 

בימיו של יהושע בן נון נשלחה משלחת צבאית של בני ישראל לשחת את ארצם של  השאלה:

שניים וחצי השבטים בגלל חשד, אך מאוחר יותר הפכה המשלחת הצבאית למשלחת שלום: 

כו" ָברְּ נֵ  ֱאֹלִהים ַויְּ ָרֵאל יבְּ לֹא ִישְּ רו וְּ ַשֵחת ַלָצָבא ֲעֵליֶהם ַלֲעלֹות ָאמְּ ]...[". מי עמד  ָהָאֶרץ ֶאת לְּ

 בראש המשלחת, ומה היה החשד שנחשדו בו שניים וחצי השבטים?

 

 התשובה: 

 בראש המשלחת עמד פינחס בן אלעזר הכוהן.

בר הירדן המזרחי הם בנו מזבח בע –החשד שנחשדו בו שניים וחצי השבטים הוא בגידה בה' 

לזיכרון ולעדות שהם חלק מעם ישראל, אך בני ישראל חשבו שהמזבח נועד לעבודת אלילים 

 ושהוא מבטא את עזיבתם את ה' )כל תשובה ברוח הדברים תתקבל כנכונה(.

 )יתקבל גם: החשד היה שהם בנו את המזבח כדי להעלות עליו עולה וזבחים(.

 

 

 

כו ַוָיֻשבו נֵ  ַוֵילְּ אוֵבן יבְּ ֵני רְּ ַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי ָגד ובְּ ֵני ֵמֵאת ַהמְּ ָרֵאל בְּ ֶאֶרץ ֲאֶשר ִמִשֹלה ִישְּ ָנַען בְּ  ָלֶלֶכת כְּ

ָעד ֶאֶרץ ֶאל ַיד ה' ִפי ַעל ָבּה נֹאֲחזו ֲאֶשר ֲאֻחָזָתם ֶאֶרץ ֶאל ַהִגלְּ ִלילֹות ֶאל ַוָיֹבאו :ֹמֶשה בְּ ֵדן גְּ  ַהַירְּ

אֶ  ֲאֶשר ָנַען ֶרץבְּ נו כְּ ֵני ַוִיבְּ אוֵבן בְּ ֵני רְּ ַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי ָגד ובְּ ֵבחַ  ָשם ַהמְּ ֵדן ַעל ִמזְּ ֵבחַ  ַהַירְּ  ָגדֹול ִמזְּ

ֶאה ַמרְּ עו :לְּ מְּ ֵני ַוִישְּ ָרֵאל בְּ ֵני ָבנו ִהֵנה ֵלאֹמר ִישְּ אוֵבן בְּ ֵני רְּ ַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי ָגד ובְּ בֵ  ֶאת ַהמְּ  חַ ַהִמזְּ

ַנַען ֶאֶרץ מול ֶאל ִלילֹות ֶאל כְּ ֵדן גְּ ֵני ֵעֶבר ֶאל ַהַירְּ ָרֵאל בְּ עו :ִישְּ מְּ ֵני ַוִישְּ ָרֵאל בְּ ֵני ֲעַדת ָכל ַוִיָקֲהלו ִישְּ  בְּ

ָרֵאל חו: ַלָצָבא ֲעֵליֶהם ַלֲעלֹות ִשֹלה ִישְּ לְּ ֵני ַוִישְּ ָרֵאל בְּ ֵני ֶאל ִישְּ אוֵבן בְּ ֶאל רְּ נֵ  וְּ ֶאל ָגד יבְּ  ֵשֶבט ֲחִצי וְּ

ַנֶשה ָעד ֶאֶרץ ֶאל מְּ ָחס ֶאת ַהִגלְּ ָעָזר ֶבן ִפינְּ ִשִאים ַוֲעָשָרה :ַהֹכֵהן ֶאלְּ  ֶאָחד ָנִשיא ֶאָחד ָנִשיא ִעמֹו נְּ

ֵבית ֹכל ָאב לְּ ָרֵאל ַמטֹות לְּ ִאיש ִישְּ ֵפי ֵהָמה ֲאבֹוָתם ֵבית רֹאש וְּ ַאלְּ ָרֵאל לְּ ֵני ֶאל ַוָיֹבאו :ִישְּ אוֵבן בְּ  רְּ

ֶאל ֵני וְּ ֶאל ָגד בְּ ַנֶשה ֵשֶבט ֲחִצי וְּ ָעד ֶאֶרץ ֶאל מְּ רו ַהִגלְּ ַדבְּ רו ֹכה :ֵלאֹמר ִאָתם ַויְּ  ָמה ה' ֲעַדת ֹכל ָאמְּ

ֶתם ֲאֶשר ַהֶזה ַהַמַעל ַעלְּ ָרֵאל ֵבאֹלֵהי מְּ ֶכם ה' ֵמַאֲחֵרי ַהיֹום ָלשוב ִישְּ נֹותְּ בֵ  ָלֶכם ִבבְּ ֶכם חַ ִמזְּ ָרדְּ  ִלמְּ

ֵני ַוַיֲענוה': ]...[: בַ  ַהיֹום אוֵבן בְּ ֵני רְּ ַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחִצי ָגד ובְּ רו ַהמְּ ַדבְּ ֵפי ָראֵשי ֶאת ַויְּ ָרֵאל ַאלְּ : ]...[: ִישְּ

נֹות ָלנו ָנא ַנֲעֶשה ַונֹאֶמר ֵבחַ  ֶאת ִלבְּ עֹוָלה לֹא ַהִמזְּ לֹא לְּ ָזַבח וְּ  וֵבין וֵביֵניֶכם יֵנינובֵ  הוא ֵעד ִכי :לְּ

ָפָניו ה' ֲעֹבַדת ֶאת ַלֲעֹבד ַאֲחֵרינו ֹדרֹוֵתינו ֹעלֹוֵתינו לְּ ָבֵחינו בְּ ָלֵמינו וִבזְּ לֹא וִבשְּ רו וְּ ֵניֶכם יֹאמְּ  ָמָחר בְּ

ָבֵנינו ָחס ַויֹאֶמרה': ]...[: בַ  ֵחֶלק ָלֶכם ֵאין לְּ ָעָזר ֶבן ִפינְּ נֵ  ֶאל ַהֹכֵהן ֶאלְּ אוֵבן יבְּ ֶאל רְּ ֵני וְּ ֶאל ָגד בְּ ֵני וְּ  בְּ

ַנֶשה נו ַהיֹום מְּ תֹוֵכנו ִכי ָיַדעְּ ֶתם לֹא ֲאֶשר ה' בְּ ַעלְּ ֶתם ָאז ַהֶזה ַהַמַעל ה'בַ  מְּ ֵני ֶאת ִהַצלְּ ָרֵאל בְּ  ִישְּ

ָחס ַוָיָשב ה': ִמַיד ָעָזר ֶבן ִפינְּ ִשיִאים ַהֹכֵהן ֶאלְּ ַהנְּ ֵני ֵמֵאת וְּ ֵני וֵמֵאת אוֵבןרְּ  בְּ ָעד ֵמֶאֶרץ ָגד בְּ  ֶאל ַהִגלְּ

ַנַען ֶאֶרץ ֵני ֶאל כְּ ָרֵאל בְּ ֵעיֵני ַהָדָבר ַוִייַטב :ָדָבר אֹוָתם ַוָיִשבו ִישְּ ֵני בְּ ָרֵאל בְּ כו ִישְּ ָברְּ ֵני ֱאֹלִהים ַויְּ  בְּ

ָרֵאל לֹא ִישְּ רו וְּ ַשֵחת ַלָצָבא ֲעֵליֶהם ַלֲעלֹות ָאמְּ ֵני ֲאֶשר ֶרץָהאָ  ֶאת לְּ אוֵבן בְּ ֵני רְּ ִבים ָגד ובְּ  :ָבּה ֹישְּ

או רְּ ֵני ַוִיקְּ אוֵבן בְּ ֵני רְּ ֵבחַ  ָגד ובְּ  לד(-ט: )יהושע כב, ָהֱאֹלִהים ה' ִכי ֵביֹנֵתינו הוא ֵעד ִכי ַלִמזְּ
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 דמותזיהוי  – 11שאלה מס' 

 

ה: 1רמז מס'  ה ַמֲעבֵּ מָׁ ֲאדָׁ  הָׁ

ֶאת ֶאת ַהִסירֹות וְּ ֶאת ָיִעיםהַ  וְּ ָרקֹות וְּ ֵאת ַהִמזְּ ֹלֹמה ַלֶמֶלְך ִחיָרם ָעָשה ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהֵכִלים ָכל וְּ  שְּ

ֹחֶשת ה' ֵבית ֹמָרט נְּ ִכַכר :מְּ ֵדן בְּ ָצָקם ַהַירְּ ַמֲעֵבה ַהֶמֶלְך יְּ ָתן וֵבין ֻסכֹות ֵבין ָהֲאָדָמה בְּ ֹלֹמה ַוַיַנח :ָצרְּ  שְּ

ֹאד ֹרבמֵ  ַהֵכִלים ָכל ֶאת ֹאד מְּ ַקר לֹא מְּ ַקל ֶנחְּ ֹחֶשת ִמשְּ  מז(-: )מלכים א ז, מהַהנְּ

 

 ִזו ֶיַרח: 2רמז מס' 

ִביִעית ַבָשָנה ֶיַרח ה' ֵבית יַֻסד ָהרְּ ֵרה ָהַאַחת וַבָשָנה :ִזו בְּ ֶיַרח ֶעשְּ ִמיִני ַהֹחֶדש הוא בול בְּ  ָכָלה ַהשְּ

ָכל ַהַבִית ָבָריו לְּ ָכל דְּ ָפָטו ולְּ ֵנהו ִמשְּ  לח(-: )מלכים א ו, לזָשִנים ֶשַבע ַוִיבְּ

 

א ַמְלַכת: 3רמז מס'   ְשבָׁ

ַכת ָבא וַמלְּ ֹלֹמה ֵשַמע ֶאת ֹשַמַעת שְּ ֵשם שְּ  : )מלכים א י, א(]...[ ה' לְּ

 

 

 שלמה המלך: הדמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 שאלת המשך

 שיתוף פעולה בין עמים: בנושא

 

שרי חוץ עם כמה מלכים ועמים, וביניהם גם עם מלכת שבא, שעליה שלמה ניהל ק השאלה:

רוָשַלְָּמה ַוָתבֹאנאמר: " ַחִיל יְּ ֹאד ָכֵבד בְּ ". מה היתה מטרת בואה של מלכת שבא לשלמה? ציין מְּ

 מנחה אחת שהביאה מלכת שבא לשלמה, מלבד זהב.

 

 התשובה: 

 מלכת שבא באה אל שלמה כדי לנסותו בחידות. 

הביאה מלכת שבא לשלמה, מלבד זהב: בשמים ואבן יקרה )מספיק לציין פריט המנחות ש

 אחד(.

 

 

 

ַכת ָבא וַמלְּ ֹלֹמה ֵשַמע ֶאת ֹשַמַעת שְּ ֵשם שְּ ַנֹסתֹו ַוָתבֹא ה' לְּ ִחידֹות לְּ רוָשַלְָּמה ַוָתבֹא :בְּ ַחִיל יְּ  ָכֵבד בְּ

ֹאד ַמִלים מְּ ִאים גְּ ָשִמים ֹנשְּ ָזָהב בְּ ֶאֶבן ֹאדמְּ  ַרב וְּ ָקָרה וְּ ֹלֹמה ֶאל ַוָתבֹא יְּ ַדֵבר שְּ  ֲאֶשר ָכל ֵאת ֵאָליו ַותְּ

ָבָבּה ִעם ָהָיה ֹלֹמה ָלּה ַוַיֶגד :לְּ ָבֶריהָ  ָכל ֶאת שְּ ָלם ָדָבר ָהָיה לֹא דְּ : ָלּה ִהִגיד לֹא ֲאֶשר ַהֶמֶלְך ִמן ֶנעְּ

ַכת ַוֵתֶרא ָבא ַמלְּ ַמת ָכל ֵאת שְּ ֹלֹמה ָחכְּ ַהַבִית שְּ ָחנֹו וַמֲאַכל :ָבָנה ֲאֶשר וְּ  וַמֲעַמד ֲעָבָדיו ומֹוַשב ֻשלְּ

ָתו ָשרְּ ֻבֵשיֶהם מְּ ָקיו וַמלְּ ֹעָלתֹו וַמשְּ לֹא ה' ֵבית ַיֲעֶלה ֲאֶשר וְּ  ַהֶמֶלְך ֶאל ַותֹאֶמר :רוחַ  עֹוד ָבּה ָהָיה וְּ

ִתי ֲאֶשר ַהָדָבר ָהָיה ֱאֶמת ִצי ָשַמעְּ ַארְּ ָבֶריָך לעַ  בְּ ַעל דְּ ָמֶתָך וְּ לֹא :ָחכְּ ִתי וְּ ָבִרים ֶהֱאַמנְּ  ֲאֶשר ַעד ַלדְּ

ֶאיָנה ָבאִתי ִהֵנה ֵעיַני ַוִתרְּ תָ  ַהֵחִצי ִלי ֻהַגד לֹא וְּ ָמה הֹוַספְּ מוָעה ֶאל ָוטֹוב ָחכְּ ִתי ֲאֶשר ַהשְּ ֵרי :ָשָמעְּ  ַאשְּ

ֵרי ֲאָנֶשיָך ִדים ֵאֶלה ֲעָבֶדיָך ַאשְּ ִעים ָתִמיד ָפֶניָךלְּ  ָהֹעמְּ ָמֶתָך ֶאת ַהֹשמְּ ִהי :ָחכְּ  ֲאֶשר ָברוְך ֱאֹלֶהיָך ה' יְּ

ָך ָחֵפץ ָך בְּ ִתתְּ ָרֵאל ִכֵסא ַעל לְּ ַאֲהַבת ִישְּ ָרֵאל ֶאת ה' בְּ ֹעָלם ִישְּ ָך לְּ ִשימְּ ֶמֶלְך ַויְּ ָפט ַלֲעשֹות לְּ  ִמשְּ

ָדָקה ִרים ֵמָאה ַלֶמֶלְך ַוִתֵתן :וצְּ ֶעשְּ ָשִמים ָזָהב ַכרכִ  וְּ ֵבה ובְּ ֹאד ַהרְּ ֶאֶבן מְּ ָקָרה וְּ  ַההוא ַכֹבֶשם ָבא לֹא יְּ

ָנה ֲאֶשר ָלֹרב עֹוד ַכת ָנתְּ ָבא ַמלְּ ֹלֹמה ַלֶמֶלְך שְּ  י(-: )מלכים א י, אשְּ
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 דמותזיהוי  – 12שאלה מס' 

 

ה: 1רמז מס'  ִלים ִשְבעָׁ  ְנחָׁ

ֶהֱחִרים שֹון ֵאת ה' וְּ ֵהִניף ַרִיםִמצְּ  ָים לְּ ָים ַהָנָהר ַעל ָידֹו וְּ ִהָכהו רוחֹו ַבעְּ ָעה וְּ ִשבְּ ָחִלים לְּ ִריְך נְּ ִהדְּ  וְּ

ָעִלים  : )ישעיה יא, טו(ַבנְּ

 

ל ְקדֹוש: 2רמז מס'  אֵּ  ִיְשרָׁ

ֵרִעים ֶזַרע ןָעֹו ֶכֶבד ַעם ֹחֵטא גֹוי הֹוי ִחיִתים ָבִנים מְּ בו ַמשְּ דֹו ֶאת ִנֲאצו ה' ֶאת ָעזְּ ָרֵאל שקְּ  ָנֹזרו ִישְּ

 : )ישעיה א, ד(ָאחֹור

 

 ריפא את חזקיהו מחוליו: 3רמז מס' 

ִהי ָיהו ַויְּ ַשעְּ ַבר ַהִתיֹכָנה ָחֵצר ָיָצא לֹא יְּ תָ  שוב :ֵלאֹמר ֵאָליו ָהָיה ה' ודְּ ָאַמרְּ ִקָיהו ֶאל וְּ ִגיד ִחזְּ  ַעִמי נְּ

ִתי ָאִביָך ָדִוד ֱאֹלֵהי ה' ָאַמר ֹכה ִפָלֶתָך ֶאת ָשַמעְּ ָעֶתָך ֶאת ָרִאיִתי תְּ ִני ִדמְּ ִליִשי ַביֹום ָלְך ֹרֶפא ִהנְּ  ַהשְּ

ִתי ה': ֵבית ַתֲעֶלה ֹהַספְּ ֵרה ֲחֵמש ָיֶמיָך ַעל וְּ ָך ַאשור ֶמֶלְך וִמַכף ָשָנה ֶעשְּ ֵאת ַאִצילְּ  ַהזֹאת ָהִעיר וְּ

ַגנֹוִתי ַמֲעִני ַהזֹאת ָהִעיר ַעל וְּ מַ  לְּ ִדי ָדִוד ַעןולְּ ָיהו ַויֹאֶמר: ַעבְּ ַשעְּ חו יְּ ֶבֶלת קְּ ֵאִנים דְּ חו תְּ  ַוָיִשימו ַוִיקְּ

ִחין ַעל  ז(-: )מלכים ב כ, דַוֶיִחי ַהשְּ

 

 

 ישעיהו הנביא: הדמות
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 שאלת המשך

 שארית ופליטה: בנושא

 

לחזקיהו מלך יהודה על במהלך מצור קשה של האשורים על ירושלים, מנבא ישעיהו  השאלה:

ֵאִרית ֵתֵצא ִמירוָשַלִם ִכישארית ופליטה שתהיה ליהודה: " ֵליָטה שְּ ]...[". מי היה  ִציֹון ֵמַהר ופְּ

 מלך אשור באותה עת, ומה היה הנס שבזכותו ניצלה ירושלים?

 

 התשובה: 

 סנחריב מלך אשור הוא המלך שצר על ירושלים באותה עת.

לוחמים  185,000ירושלים: מלאך ה' הכה בלילה את כל מחנה אשור והרג  הנס שבזכותו ניצלה

 מאשור. 

 

 

 

ַלח ָיהו ַוִישְּ ַשעְּ ִקָיהו ֶאל ָאמֹוץ ֶבן יְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָאַמר ֹכה ֵלאֹמר ִחזְּ תָ  ֲאֶשר ִישְּ ַפַללְּ  ֶאל ֵאַלי ִהתְּ

ֵחִרב ִתי ַאשור ֶמֶלְך ַסנְּ ָך ָבָזה ָעָליו ה' ִדֶבר רֲאשֶ  ַהָדָבר ֶזה :ָשָמעְּ ָך ָלֲעָגה לְּ תוַלת לְּ  ִציֹון ַבת בְּ

רוָשָלִם ַבת ֵהִניָעה רֹאש ַאֲחֶריָך ָפה ]...[: :יְּ ָיסְּ ֵליַטת וְּ הוָדה ֵבית פְּ ָאָרה יְּ ָמָטה ֹשֶרש ַהִנשְּ ָעָשה לְּ  וְּ

ִרי ָלה פְּ ָמעְּ ֵאִרית ֵתֵצא ִמירוָשַלִם ִכי :לְּ ֵלי שְּ ַאת ִציֹון ֵמַהר ָטהופְּ ָבאֹות ה' ִקנְּ  ֹכה ָלֵכן :זֹאת ַתֲעֶשה צְּ

לֹא ַהזֹאת ָהִעיר ֶאל ָיבֹא לֹא ַאשור ֶמֶלְך ֶאל ה' ָאַמר לֹא ֵחץ ָשם יֹוֶרה וְּ ֶמָנה וְּ ַקדְּ לֹא ָמֵגן יְּ ֹפְך וְּ  ִישְּ

ָלה ָעֶליהָ  ֶאל ָישוב ָבּה ָיבֹא ֲאֶשר ַבֶדֶרְך :ֹסלְּ ֻאם ָיבֹא לֹא ַהזֹאת ָהִעיר וְּ ַגנֹוִתי ה': נְּ  ַהזֹאת ָהִעיר ֶאל וְּ

הֹוִשיָעּה ַמֲעִני לְּ ַמַען לְּ ִדי ָדִוד ולְּ ִהי: ַעבְּ ָלה ַויְּ ַאְך ַוֵיֵצא ַההוא ַבַליְּ ַמֲחֵנה ַוַיְך ה' ַמלְּ  ֵמָאה ַאשור בְּ

מֹוִנים ִכימו ָאֶלף ַוֲחִמָשה שְּ ִהֵנה ַבֹבֶקר ַוַישְּ ָגִרים ֻכָלם וְּ ֵחִריב ַוָיָשב ַוֵיֶלְך ַוִיַסע :ֵמִתים פְּ  ַאשור ֶמֶלְך ַסנְּ

ֵוה ַוֵיֶשב ִנינְּ  לו(-: )מלכים ב יט, כבְּ
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 דמותזיהוי  – 13שאלה מס' 

 

ה: 1רמז מס'  חָׁ  ֶמְלתָׁ

ַלח ָכל ֵיהוא ַוִישְּ ָרֵאל בְּ ֵדי ָכל ַוָיֹבאו ִישְּ ֹ  ַהַבַעל ֹעבְּ ל ַאר אוְּ  ַהַבַעל ֵבית ַוָיֹבאו ָבא לֹא ֲאֶשר ִאיש ִנשְּ

ָתָחה ַעל ַלֲאֶשר ַויֹאֶמר :ָלֶפה ֶפה ַהַבַעל ֵבית ַוִיָמֵלא בוש הֹוֵצא ַהֶמלְּ ֹכל לְּ ֵדי לְּ  ָלֶהם ַוֹיֵצא ַהָבַעל ֹעבְּ

בוש  כב(-: )מלכים ב י, כאַהַמלְּ

 

י: 2רמז מס'   ְרִבִעים ְבנֵּ

ֵעיַני ַהָיָשר ַלֲעשֹות ֱהִטיֹבתָ  ֲאֶשר ַיַען ֵיהוא ֶאל ה' רַויֹאמֶ  ֹכל בְּ ָבִבי ֲאֶשר כְּ ֵבית ָעִשיתָ  ִבלְּ ָאב לְּ   ַאחְּ

ֵני ִבִעים בְּ בו רְּ ָך ֵישְּ ָרֵאל ִכֵסא ַעל לְּ  : )מלכים ב י, ל(ִישְּ

 

עֹון: 3רמז מס'  ג ְבִשגָׁ  ִיְנהָׁ

לֹא ֲאֵליֶהם ַעד ָבא ֵלאֹמר ַהֹצֶפה ַוַיֵגד ָהג ָשב וְּ ַהִמנְּ ַהג וְּ ִמנְּ ִשי ֶבן ֵיהוא כְּ ִשָגעֹון ִכי ִנמְּ ָהג בְּ : )מלכים ִינְּ

 ב ט, כ(

 

 

 יהוא מלך ישראל: הדמות
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 שאלת המשך

 שיתוף פעולה: בנושא

 

הֹוָנָדבהכתוב מספר על שיתוף פעולה בין יהוא ובין  השאלה: כָ  ַויֹאֶמר: "ֵרָכב ֶבן יְּ ֵאה ִאִתי הלְּ  ורְּ

ָאִתי ִקנְּ ה'". מה המשימה שעמדה בפני יהוא באותה עת, ומי מזכיר מאוחר יותר את צאצאי לַ  בְּ

הֹוָנָדב  לטובה? ֵרָכב ֶבן יְּ

 

 התשובה: 

המשימה שעמדה בפני יהוא באותה עת היתה להשמיד את הבעל מישראל / להרוג את כל 

קבל גם: להכרית את העבודה הזרה מישראל בית אחאב )שתי התשובות יתקבלו כנכונות. ית

 / להרוג את עובדי הבעל(.

 מאוחר יותר ירמיהו הנביא מזכיר את צאצאי יונדב בן רכב לטובה.

 

 

 

ָצא ִמָשם ַוֵיֶלְך הֹוָנָדב ֶאת ַוִימְּ ָראתֹו ֵרָכב ֶבן יְּ ֵכהו ִלקְּ ָברְּ ָך ֶאת ֲהֵיש ֵאָליו ַויֹאֶמר ַויְּ ָבבְּ  ַכֲאֶשר ָיָשר לְּ

ָבִבי ָבֶבָך ִעם לְּ הֹוָנָדב ַויֹאֶמר לְּ ָנה ָוֵיש ֵיש יְּ ָכָבה ֶאל ֵאָליו ַוַיֲעֵלהו ָידֹו ַוִיֵתן ָיֶדָך ֶאת תְּ  ַויֹאֶמר :ַהֶמרְּ

ָכה ֵאה ִאִתי לְּ ָאִתי ורְּ ִקנְּ ִכבו ה'לַ  בְּ בֹו ֹאתֹו ַוַירְּ ִרכְּ רֹון ַוָיבֹא :בְּ אָ  ָכל ֶאת ַוַיְך ֹשמְּ ָאב ִריםַהִנשְּ ַאחְּ  לְּ

רֹון ֹשמְּ ִמדֹו ַעד בְּ ַבר ִהשְּ ֹבץ: ֵאִלָיהו ֶאל ִדֶבר ֲאֶשר ה' ִכדְּ ָאב ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר ָהָעם ָכל ֶאת ֵיהוא ַוִיקְּ  ַאחְּ

ָעט ַהַבַעל ֶאת ָעַבד ֶדנו ֵיהוא מְּ ֵבה ַיַעבְּ ַעָתה :ַהרְּ ִביֵאי ָכל וְּ ָדיו ָכל ַהַבַעל נְּ ָכל ֹעבְּ או ָניוֹכהֲ  וְּ  ֵאַלי ִקרְּ

ֶיה לֹא ִיָפֵקד ֲאֶשר ֹכל ַלַבַעל ִלי ָגדֹול ֶזַבח ִכי ִיָפֵקד ַאל ִאיש ֵיהוא ִיחְּ ָבה ָעָשה וְּ ָעקְּ ַמַען בְּ  ַהֲאִביד לְּ

ֵדי ֶאת  יט(-: )מלכים ב י, טוַהָבַעל ֹעבְּ

 

ֵבית ָיהו ָאַמר ָהֵרָכִבים ולְּ מְּ ָבאֹות ה' ָאַמר ֹכה ִירְּ ָרֵאל יֱאֹלהֵ  צְּ ֶתם ֲאֶשר ַיַען ִישְּ ַמעְּ ַות ַעל שְּ הֹוָנָדב ִמצְּ  יְּ

רו ֲאִביֶכם מְּ ֹו ָכל ֶאת ַוִתשְּ ֹכל ַוַתֲעשו ָתיוִמצְּ ֶכם ִצָוה ֲאֶשר כְּ ָבאֹות ה' ָאַמר ֹכה ָלֵכן :ֶאתְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי צְּ   ִישְּ

יֹוָנָדב ִאיש ִיָכֵרת לֹא ָפַני ֹעֵמד ֵרָכב ֶבן לְּ  יט(-: )ירמיה לה, יחַהָיִמים ָכל לְּ
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 דמותזיהוי  – 14שאלה מס' 

 

ִרים ַהר: 1רמז מס'  ֲעבָׁ  הָׁ

ֵאה ַהֶזה ָהֲעָבִרים ַהר ֶאל ֲעֵלה ֹמֶשה ֶאל ה' ַויֹאֶמר ֵני ָנַתִתי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ורְּ ָרֵאל ִלבְּ ָרִאיָתה :ִישְּ  וְּ

תָ  ֹאָתּה ֶנֱאַספְּ  יג(-: )במדבר כז, יבָאִחיָך ַאֲהֹרן ֶנֱאַסף ַכֲאֶשר הָאתָ  ַגם ַעֶמיָך ֶאל וְּ

 

 'ה ֶעֶבד: 2רמז מס' 

ִהי הֹוֻשעַ  ֶאל ה' ַויֹאֶמר ה' ֶעֶבד ֹמֶשה מֹות ַאֲחֵרי ַויְּ ָשֵרת נון ִבן יְּ  : )יהושע א, א(ֵלאֹמר ֹמֶשה מְּ

 

ַבת: 3רמז מס'   ֹגֶמא תֵּ

ֵנהו הוא טֹוב ִכי ֹאתֹו ַוֵתֶרא ֵבן ַוֵתֶלד ָהִאָשה ַוַתַהר פְּ ֹלָשה ַוִתצְּ ָרִחים שְּ לֹא :יְּ ָלה וְּ ִפינֹו עֹוד ָיכְּ  ַהצְּ

ָרה ֹגֶמא ֵתַבת לֹו ַוִתַקח מְּ ַפת ַעל ַבסוף ַוָתֶשם ַהֶיֶלד ֶאת ָבּה ַוָתֶשם וַבָזֶפת ַבֵחָמר ַוַתחְּ ֹאר שְּ : ַהיְּ

 ג(-)שמות ב, ב

 

 

 משה: הדמות
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 שאלת המשך

 זהות יהודית: בנושא

 

מגילת העצמאות לא מרבה להשתמש בזהות 'ישראלי', אך מרבה להשתמש בלשון  השאלה:

ִרי ִאיש'עברי' ו'יהודי'. את משה זיהו בטעות כאיש מצרי: " ]...[". יונה, לעומת זאת,  ִהִציָלנו ִמצְּ

ִריהציג את עצמו כאיש עברי: " ֶאת ָאֹנִכי ִעבְּ ]...[". מיהם שזיהו את  ָיֵרא ֲאִני ַהָשַמִים ֵהיֱאֹל ה' וְּ

 משה בטעות כמצרי, ומדוע נשאל יונה על זהותו?

 

 התשובה: 

 בנות יתרו זיהו את משה בטעות כאיש מצרי.

יונה נשאל על זהותו לאחר שהתברר לאנשי הספינה שהסערה שמתחוללת בים היא בגללו. 

 ונה ציין בפניהם שהוא עברי.האנשים שאלו את יונה לזהותו ולמלאכתו, וי

 

 

 

ֹכֵהן ָין ולְּ ֶלָנה ַוָתבֹאָנה ָבנֹות ֶשַבע ִמדְּ ַמֶלאָנה ַוִתדְּ ָהִטים ֶאת ַותְּ קֹות ָהרְּ ַהשְּ  ַוָיֹבאו :ֲאִביֶהן צֹאן לְּ

שום ָהֹרִעים ָגרְּ קְּ  ַויֹוִשָען ֹמֶשה ַוָיָקם ַויְּ עוֵאל ֶאל ַוָתבֹאָנה :צֹאָנם ֶאת ַוַישְּ  ַמדועַ  ַויֹאֶמר ֲאִביֶהן רְּ

ֶתן ָ  :ַהיֹום בֹא ִמַהרְּ ן ִרי ִאיש ַותֹאַמרְּ ַגם ָהֹרִעים ִמַיד ִהִציָלנו ִמצְּ קְּ  ָלנו ָדָלה ָדֹלה וְּ  :ַהצֹאן ֶאת ַוַישְּ

ֹנָתיו ֶאל ַויֹאֶמר ַאיֹו בְּ ֶתן ֶזה ָלָמה וְּ ֶאן ָהִאיש ֶאת ֲעַזבְּ יֹאַכל לֹו ִקרְּ  ֶאת ָלֶשֶבת ֹמֶשה ֹוֶאלַוי :ָלֶחם וְּ

ֹמֶשה ִבתֹו ִצֹפָרה ֶאת ַוִיֵתן ָהִאיש  כא(-: )שמות ב, טזלְּ

 

רו כו ֵרֵעהו ֶאל ִאיש ַויֹאמְּ ַנִפיָלה לְּ ָעה גֹוָרלֹות וְּ ֵנדְּ ִמי וְּ ֶשלְּ  ַוִיֹפל גֹוָרלֹות ַוַיִפלו ָלנו ַהזֹאת ָהָרָעה בְּ

רוַויֹא :יֹוָנה ַעל ַהגֹוָרל ִמי ַבֲאֶשר ָלנו ָנא ַהִגיָדה ֵאָליו מְּ ָך ַמה ָלנו ַהזֹאת ָהָרָעה לְּ תְּ ַלאכְּ  ָתבֹוא וֵמַאִין מְּ

ֶצָך ָמה ֵאי ַארְּ ִרי ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר :ָאָתה ַעם ִמֶזה וְּ ֶאת ָאֹנִכי ִעבְּ  ָעָשה ֲאֶשר ָיֵרא ֲאִני ַהָשַמִים ֱאֹלֵהי ה' וְּ

ֶאת ַהָים ֶאת או :ָבָשהַהיַ  וְּ ָאה ָהֲאָנִשים ַוִיירְּ דֹוָלה ִירְּ רו גְּ עו ִכי ָעִשיתָ  זֹאת ַמה ֵאָליו ַויֹאמְּ  ָהֲאָנִשים ָידְּ

ֵני ִכי  י(-: )יונה א, זָלֶהם ִהִגיד ִכי ֹבֵרחַ  הוא ה' ִמִלפְּ
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 מקוםזיהוי  – 15שאלה מס' 

 

ִים ִעיר: 1רמז מס'   ַהּמָׁ

ַרַבת ביֹואָ  ַוִיָלֶחם ֵני בְּ ֹכד ַעמֹון בְּ לוָכה ִעיר ֶאת ַוִילְּ ַלח :ַהמְּ ָאִכים יֹוָאב ַוִישְּ ִתי ַויֹאֶמר ָדִוד ֶאל ַמלְּ ַחמְּ  ִנלְּ

ַרָבה ִתי ַגם בְּ  כז(-: )שמואל ב יב, כוַהָמִים ִעיר ֶאת ָלַכדְּ

 

ם ֲעֶטֶרת: 2רמז מס'   ַמְלכָׁ

ָכם ֲעֶטֶרת ֶאת ַוִיַקח ֹ  ֵמַעל ַמלְּ ָקָלּה אשֹור ֶאֶבן ָזָהב ִכַכר וִמשְּ ָקָרה וְּ ִהי יְּ ַלל ָדִוד רֹאש ַעל ַותְּ  ָהִעיר ושְּ

ֵבה הֹוִציא ֹאד ַהרְּ  : )שמואל ב יב, ל(מְּ

 

יבני העיר עונו ב: 3רמז מס'   ַהַבְרֶזל ֲחִרצֵּ

ֶאת ֵגָרה ַוָיֶשם הֹוִציא ָבּה ֲאֶשר ָהָעם וְּ ֶזל וַבֲחִרֵצי ַבמְּ ֹרת ַהַברְּ זְּ ַמגְּ ֶזל ובְּ ֶהֱעִביר ַהַברְּ ֵבן אֹוָתם וְּ  ַבַמלְּ

ֵכן ֹכל ַיֲעֶשה וְּ ֵני ָעֵרי לְּ ָכל ָדִוד ַוָיָשב ַעמֹון בְּ רוָשָלִם ָהָעם וְּ  : )שמואל ב יב, לא(יְּ

 

 

 רבת בני עמון: המקום

 

 רבה / רבת עמון.: יתקבל גם: הערה
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 שאלת המשך

 זכות היסטורית: בנושא

 

יפתח התווכח עם מלך בני עמון על הבעלות על הארץ והביא טיעונים היסטוריים  השאלה:

להוכחת טענותיו. גם שאול נלחם נגד בני עמון, לאחר שאיימו על עיר בישראל. לעזרת איזו עיר 

 יצא שאול, וכיצד גייס את העם שיצא עימו למלחמה?

 

 התשובה: 

 שאול יצא לעזרת אנשי העיר יבש גלעד.

ל גייס את העם באמצעות איום: הוא ניתח צמד בקר לשנים עשר חלקים, שלח את חתיכות שאו

 כך ייעשה לבקרו. –הבקר בכל שבטי ישראל ואמר שמי שלא יצא איתו למלחמה 

 

 

 

ִהֵנה כו ִכי ָלָעם ַמה ָשאול ַויֹאֶמר ַהָשֶדה ִמן ַהָבָקר ַאֲחֵרי ָבא ָשאול וְּ רו ִיבְּ ַספְּ ֵרי ֶאת ֹול ַויְּ ֵשי ִדבְּ  ַאנְּ

ַלח :ָיֵביש עֹו ָשאול ַעל ֱאֹלִהים רוחַ  ַוִתצְּ ָשמְּ ָבִרים ֶאת כְּ ֹאד ַאפֹו ַוִיַחר ָהֵאֶלה ַהדְּ  ָבָקר ֶצֶמד ַוִיַקח :מְּ

ֵחהו ַנתְּ ַשַלח ַויְּ ָכל ַויְּ בול בְּ ָרֵאל גְּ ַיד ִישְּ ָאִכים בְּ ַאַחר ָשאול ַאֲחֵרי אֹיצֵ  ֵאיֶננו ֲאֶשר ֵלאֹמר ַהַמלְּ מוֵאל וְּ  שְּ

ָקרֹו ֵיָעֶשה ֹכה או ָהָעם ַעל ה' ַפַחד ַוִיֹפל ִלבְּ ִאיש ַוֵיצְּ ֵדם :ֶאָחד כְּ קְּ ָבֶזק ַוִיפְּ יו בְּ ֵני ַוִיהְּ ָרֵאל בְּ ֹלש ִישְּ  שְּ

ִאיש ֶאֶלף ֵמאֹות הוָדה וְּ ֹלִשים יְּ רו :ָאֶלף שְּ ָאִכים ַויֹאמְּ רון ֹכה יםַהָבאִ  ַלַמלְּ ִאיש תֹאמְּ ָעד ָיֵביש לְּ  ִגלְּ

ֶיה ָמָחר שוָעה ָלֶכם ִתהְּ ֹחם תְּ ָאִכים ַוָיֹבאו ַהָשֶמש כְּ ֵשי ַוַיִגידו ַהַמלְּ ַאנְּ ָמחו ָיֵביש לְּ רו: ַוִישְּ ֵשי ַויֹאמְּ  ַאנְּ

ָכל ָלנו ַוֲעִשיֶתם ֲאֵליֶכם ֵנֵצא ָמָחר ָיֵביש ֵעינֵ  ַהטֹוב כְּ ִהי :יֶכםבְּ ֹלָשה ָהָעם ֶאת ָשאול ַוָיֶשם ִמָמֳחָרת ַויְּ  שְּ

תֹוְך ַוָיֹבאו ָראִשים ֹמֶרת ַהַמֲחֶנה בְּ ַאשְּ ִהי ַהיֹום ֹחם ַעד ַעמֹון ֶאת ַוַיכו ַהֹבֶקר בְּ ָאִרים ַויְּ  ַוָיֻפצו ַהִנשְּ

לֹא ֲארו וְּ ַנִים ָבם ִנשְּ  יא(-)שמואל א יא, ה :ָיַחד שְּ
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 דמותזיהוי  – 16שאלה מס' 

 

ש: 1רמז מס'  מֵּ  ַנֲעֹרֶתיהָׁ  חָׁ

ַמֵהר ַכב ֲאִביַגִיל ַוָתָקם ַותְּ ָחֵמש ַהֲחמֹור ַעל ַוִתרְּ כֹות ַנֲעֹרֶתיהָ  וְּ ָלּה ַהֹהלְּ ַרגְּ ֲאֵכי ַאֲחֵרי ַוֵתֶלְך לְּ  ָדִוד ַמלְּ

ִהי ִאָשה לֹו ַותְּ  : )שמואל א כה, מב(לְּ

 

 ַהַחִיים רְצרֹו: 2רמז מס' 

ֶפַשע ָנא ָשא ֲחמֹות ִכי ֶנֱאָמן ַבִית ַלאֹדִני ה' ַיֲעֶשה ָעשֹה ִכי ֲאָמֶתָך לְּ ָחם ֲאֹדִני ה' ִמלְּ ָרָעה ִנלְּ  לֹא וְּ

ָך ִתָמֵצא ָך ָאָדם ַוָיָקם :ִמָיֶמיָך בְּ ָדפְּ ַבֵקש ִלרְּ ֶשָך ֶאת ולְּ ָתה ַנפְּ ָהיְּ רוָרה ֲאֹדִני ֶנֶפש וְּ רֹור צְּ  ַהַחִיים ִבצְּ

ֵאת ֱאֹלֶהיָך ה' ֵאת ֶביָך ֶנֶפש וְּ ֶעָנה ֹאיְּ ַקלְּ תֹוְך יְּ  כט(-: )שמואל א כה, כחַהָקַלע ַכף בְּ

 

 דוד נשא אותה לאישה לאחר מות בעלה: 3רמז מס' 

ַמע ָפִתי ִריב ֶאת ָרב ֲאֶשר ה' ָברוְך ַויֹאֶמר ָנָבל ֵמת ִכי ָדִוד ַוִישְּ אֶ  ָנָבל ִמַיד ֶחרְּ דֹו תוְּ  ֵמָרָעה ָחַשְך ַעבְּ

ֵאת רֹאשֹו ה' ֵהִשיב ָנָבל ָרַעת וְּ ַלח בְּ ַדֵבר ָדִוד ַוִישְּ ָתּה ַבֲאִביַגִיל ַויְּ ַקחְּ ִאָשה לֹו לְּ ֵדי ַוָיֹבאו :לְּ  ָדִוד ַעבְּ

ֶמָלה ֲאִביַגִיל ֶאל רו ַהַכרְּ ַדבְּ ָלָחנו ָדִוד ֵלאֹמר ֵאֶליהָ  ַויְּ תֵ  ֵאַלִיְך שְּ ַקחְּ ִאָשה לֹו ְךלְּ ַתחו ַוָתָקם :לְּ  ַוִתשְּ

ָצה ַאַפִים ָך ִהֵנה ַותֹאֶמר ָארְּ ָחה ֲאָמתְּ ִשפְּ ֹחץ לְּ ֵלי ִלרְּ ֵדי ַרגְּ ַמֵהר :ֲאֹדִני ַעבְּ ַכב ֲאִביַגִיל ַוָתָקם ַותְּ  ַוִתרְּ

ָחֵמש ַהֲחמֹור ַעל כֹות ַנֲעֹרֶתיהָ  וְּ ָלּה ַהֹהלְּ ַרגְּ ֲאֵכי ַאֲחֵרי ַוֵתֶלְך לְּ ִהי ָדִוד ַמלְּ ִאָשה לֹו ַותְּ : )שמואל א לְּ

 מב(-כה, לט

 

 

 אביגיל: הדמות
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 שאלת המשך

 שמירה והגנה: בנושא

 

במהלך נדודי דוד במדבר, הוא שלח שליחים אל נבל הכרמלי, אך נבל סירב לגמול  השאלה:

ָלה ַגם ָעֵלינו ָהיו חֹוָמהחסד איתו ועם אנשיו אף על פי ששמרו את צאנו במדבר: "  יֹוָמם ַגם ַליְּ

ֵמי ָכל ". דוד ביקש לנקום בנבל, אך אביגיל מנעה זאת. מה עשתה ַהצֹאן ֹרִעים ִעָמם ֱהיֹוֵתנו יְּ

 אביגיל כדי למנוע את נקמת דוד, וכיצד הגיב דוד לדבריה?

 

 התשובה: 

ה לשכנע אביגיל הלכה אל דוד יחד עם נעריה, הביאה לו משלוח גדול של מזון ושתייה וניסת

אותו בדבריה שיימנע מנקמה. אביגיל אמרה לדוד שה' ינקום בנבל, ושדוד עצמו לא צריך  

 לשפוך דם )גם תשובה חלקית תתקבל כנכונה(.

דוד בתגובה בירך את אביגיל על דבריה החכמים ועל כך שמנעה ממנו את המלחמה, הסכים 

 ונה(. לדבריה ואמר שלא יילחם בנבל )גם תשובה חלקית תתקבל כנכ

 

 

 

ַלֲאִביַגִיל ָעִרים ֶאָחד ַנַער ִהִגיד ָנָבל ֵאֶשת וְּ ָאִכים ָדִוד ָשַלח ִהֵנה ֵלאֹמר ֵמַהנְּ ָבר ַמלְּ ָבֵרְך ֵמַהִמדְּ  ֶאת לְּ

ָהֲאָנִשים :ָבֶהם ַוָיַעט ֲאֹדֵנינו ֹאד ָלנו ֹטִבים וְּ לֹא מְּ נו וְּ ַלמְּ לֹא ָהכְּ נו וְּ אוָמה ָפַקדְּ ֵמי ָכל מְּ נוִהתְּ  יְּ  ַהַלכְּ

יֹוֵתנו ִאָתם ָלה ַגם ָעֵלינו ָהיו חֹוָמה :ַבָשֶדה ִבהְּ ֵמי ָכל יֹוָמם ַגם ַליְּ ַעָתה :ַהצֹאן ֹרִעים ִעָמם ֱהיֹוֵתנו יְּ  וְּ

ִעי ִאי דְּ ָתה ִכי ַתֲעִשי ַמה ורְּ ַעל ֲאֹדֵנינו ֶאל ָהָרָעה ָכלְּ הוא ֵביתֹו ָכל וְּ ִלַיַעל ֶבן וְּ ַמֵהר :ֵאָליו ַדֵברמִ  בְּ  ַותְּ

ַנִים ֶלֶחם ָמאַתִים ַוִתַקח ֲאִביַגִיל ֵלי ושְּ ָחֵמש ַיִין ִנבְּ ָחֵמש ֲעשויֹות צֹאן וְּ ִאים וְּ  ִצֻמִקים וֵמָאה ָקִלי סְּ

ֵבִלים וָמאַתִים ָעֶריהָ  ַותֹאֶמר: ַהֲחֹמִרים ַעל ַוָתֶשם דְּ רו ִלנְּ ָפַני ִעבְּ ִני לְּ ִאיָשּה ָבָאה ַאֲחֵריֶכם ִהנְּ  ָנָבל ולְּ

ָהָיה :ִהִגיָדה לֹא ֹיֶרֶדת ַהֲחמֹור ַעל ֹרֶכֶבת ִהיא וְּ ֵסֶתר וְּ ִהֵנה ָהָהר בְּ ִדים ַוֲאָנָשיו ָדִוד וְּ ָראָתּה ֹירְּ  ִלקְּ

ֹגש ַמֵהר ָדִוד ֶאת ֲאִביַגִיל ַוֵתֶרא : ]...[:ֹאָתם ַוִתפְּ ַאפֵ  ַוִתֹפל ַהֲחמֹור ֵמַעל ַוֵתֶרד ַותְּ  ָפֶניהָ  ַעל ָדִוד ילְּ

ַתחו ָליו ַעל ַוִתֹפל :ָאֶרץ ַוִתשְּ ַדֶבר ןֶהָעֹו ֲאֹדִני ֲאִני ִבי ַותֹאֶמר ַרגְּ ָך ָנא ותְּ ֶניָך ֲאָמתְּ ָאזְּ ַמע בְּ  ֵאת ושְּ

ֵרי ִלַיַעל ִאיש ֶאל ִלבֹו ֶאת ֲאֹדִני ָיִשים ָנא ַאל :ֲאָמֶתָך ִדבְּ מֹו ִכי ָנָבל ַעל ַהֶזה ַהבְּ מֹו ָנָבל הוא ֶכן ִכשְּ  שְּ

ָבָלה ָך ַוֲאִני ִעמֹו ונְּ תָ  ֲאֶשר ֲאֹדִני ַנֲעֵרי ֶאת ָרִאיִתי לֹא ֲאָמתְּ ַעָתה :ָשָלחְּ ֵחי ה' ַחי ֲאֹדִני וְּ ָך וְּ שְּ  ֲאֶשר ַנפְּ

ָנֲעָך ָדִמים ִמבֹוא ה' מְּ הֹוֵשעַ  בְּ ָך וְּ ַעָתה ָלְך ָידְּ יו וְּ ָנָבל ִיהְּ ֶביָך כְּ הַ  ֹאיְּ ִשיםוְּ ַבקְּ ַעָתה :ָרָעה ֲאֹדִני ֶאל מְּ  וְּ

ָרָכה ָך ֵהִביא ֲאֶשר ַהזֹאת ַהבְּ ָחתְּ ָנה ַלאֹדִני ִשפְּ ִנתְּ ָעִרים וְּ ִכים ַלנְּ ַהלְּ ֵלי ַהִמתְּ ַרגְּ ֶפַשע ָנא ָשא :ֲאֹדִני בְּ  לְּ

ֲחמֹות ִכי ֶנֱאָמן ַבִית ַלאֹדִני ה' ַיֲעֶשה ָעשֹה ִכי ֲאָמֶתָך ָחם ֲאֹדִני ה' ִמלְּ ָרָעה ִנלְּ ָך ִתָמֵצא לֹא וְּ : ִמָיֶמיָך בְּ

ָך ָאָדם ַוָיָקם ָדפְּ ַבֵקש ִלרְּ ֶשָך ֶאת ולְּ ָתה ַנפְּ ָהיְּ רוָרה ֲאֹדִני ֶנֶפש וְּ רֹור צְּ ֵאת ֱאֹלֶהיָך ה' ֵאת ַהַחִיים ִבצְּ  וְּ

ֶביָך ֶנֶפש ֶעָנה ֹאיְּ ַקלְּ תֹוְך יְּ ָהָיה :ַהָקַלע ַכף בְּ ֹכל אֹדִנילַ  ה' ַיֲעֶשה ִכי וְּ  ָעֶליָך ַהטֹוָבה ֶאת ִדֶבר ֲאֶשר כְּ

ָך ִצוְּ ָנִגיד וְּ ָרֵאל ַעל לְּ לֹא :ִישְּ ֶיה וְּ ָך זֹאת ִתהְּ פוָקה לְּ שֹול לְּ ִמכְּ ָפְך ַלאֹדִני ֵלב ולְּ ִלשְּ הֹוִשיעַ  ִחָנם ָדם וְּ  ולְּ

ֵהיִטב לֹו ֲאֹדִני תָ  ַלאֹדִני ה' וְּ ָזַכרְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ָברוְך ַלֲאִביַגל ִודדָ  ַויֹאֶמר :ֲאָמֶתָך ֶאת וְּ ָלֵחְך ֲאֶשר ִישְּ  שְּ

ָראִתי ַהֶזה ַהיֹום ֵמְך וָברוְך :ִלקְּ רוָכה ַטעְּ ִלִתִני ֲאֶשר ָאתְּ  ובְּ ָדִמים ִמבֹוא ַהֶזה ַהיֹום כְּ ֹהֵשעַ  בְּ : ִלי ָיִדי וְּ

אוָלם ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה' ַחי וְּ ָנַעִני ֲאֶשר ִישְּ תְּ  לוֵלי ִכי ֹאָתְך עֵמָהרַ  מְּ ָראִתי ַוָתבֹאת ִמַהרְּ  נֹוַתר ִאם ִכי ִלקְּ

ָנָבל ִתין ַהֹבֶקר אֹור ַעד לְּ ִקיר ַמשְּ ָלּה לֹו ֵהִביָאה ֲאֶשר ֵאת ִמָיָדּה ָדִוד ַוִיַקח :בְּ ָשלֹום ֲעִלי ָאַמר וְּ  לְּ

ֵביֵתְך ִאי לְּ ִתי רְּ קֹוֵלְך ָשַמעְּ  לה(-מואל א כה, יד)ש :ָפָנִיְך ָוֶאָשא בְּ
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 דתיים-המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים חידון התנ"ך

 התשע"ח

 

 

 

 השלב השני

 משחק מחשב 

 

 מוסדות המדינה

 

 

 

 

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

 לבחירה.

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

 שניות. 60

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

ּכ 4תשובות נכונות על כל   נקודות. 20-ב המתמודד/תו את השאלות יז 
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 : צבא וביטחון1נושא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

ָכל" מלך זה היה 1  מֹוֵשל בְּ

ָלכֹות ִמן ַהָנָהר  ֶאֶרץ ַהַממְּ

ִתים ִלשְּ ַעד פְּ בול וְּ  גְּ

 ."ָרִיםִמצְּ 

ֹלֹמה שלמה ָכל מֹוֵשל ָהָיה ושְּ ָלכֹות בְּ  ִמן ַהַממְּ

ִתים ֶאֶרץ ַהָנָהר ִלשְּ ַעד פְּ בול וְּ ָרִים גְּ  ִמצְּ

ָחה ַמִגִשים ִדים ִמנְּ ֹעבְּ ֹלֹמה ֶאת וְּ ֵמי ָכל שְּ  יְּ

 : ַחָייו

 א(, ה א )מלכים

מרגלים יעצו למנהיג  2

ַיַגע ָשָמה  :ששלחם "ַאל תְּ

איזו את ָהָעם". ֶאת ָכל 

 עיר הם ריגלו?

הֹוֻשַע ֲאָנִשים ִמיִריחֹו ָהַעי ֲאֶשר ִעם  העי ַלח יְּ ַוִישְּ

ֵבית ֵאל ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ֵבית ָאֶון ִמֶקֶדם לְּ

לו ֶאת ָהָאֶרץ ַוַיֲעלו ָהֲאָנִשים  ַרגְּ ֵלאֹמר ֲעלו וְּ

לו ֶאת ָהָעי ַרגְּ הֹוֻשַע וַ  :ַויְּ רו ַוָיֻשבו ֶאל יְּ יֹאמְּ

ַפִים ִאיש אֹו  ַאלְּ ֵאָליו ַאל ַיַעל ָכל ָהָעם כְּ

ַיכו ֶאת ָהָעי ַאל  ֹלֶשת ֲאָלִפים ִאיש ַיֲעלו וְּ ִכשְּ

ַעט ֵהָמה ַיַגע ָשָמה ֶאת ָכל ָהָעם ִכי מְּ  :תְּ

 ג(-)יהושע ז, ב

: על בני ַעם זה נאמר 3

"ַוִיָצֲעקו ִמֹכל ֹחֵגר ֲחֹגָרה 

לָ  דו ַעלָוַמעְּ  ה ַוַיַעמְּ

בול"  .ַהגְּ

ָכל מואב עו ִכי וְּ ִהָלֶחם  מֹוָאב ָשמְּ ָלִכים לְּ ָעלו ַהמְּ

דו  ָלה ַוַיַעמְּ ָבם ַוִיָצֲעקו ִמֹכל ֹחֵגר ֲחֹגָרה ָוַמעְּ

בול ַעל  )מלכים ב ג, כא( :ַהגְּ

מלך זה הוכה בלכתו  4

ָהִשיב ָידֹו" בנהר פרת  ."לְּ

 ֲהַדְדֶעֶזר 

ה/תה ענ)אם 

 /תהמתמודד

רק "מלך 

ישאלו  ,צובה"

אותו/ה 

מה  השופטים

 .שם המלך(

ֹחב ֶמֶלְך צֹוָבה  ֶעֶזר ֶבן רְּ ַוַיְך ָדִוד ֶאת ֲהַדדְּ

ָרת ַהר פְּ ָהִשיב ָידֹו ִבנְּ תֹו לְּ ֶלכְּ   :בְּ

 )שמואל ב ח, ג(
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

מרכבות  צאהיארץ אחת יִ  1
 –לארצות השכנות 

ָכָבה ַוֵתֵצא "ַוַתֲעֶלה  ֶמרְּ
ֵשש [...]  ."ֶכֶסף ֵמאֹות בְּ

 צאהיִ שימה שם הארץ 
 את המרכבות?

ָכָבה ַוֵתֵצא ַוַתֲעֶלה מצרים ַרִים ֶמרְּ ֵשש ִמִמצְּ  בְּ

סוס ֶכֶסף ֵמאֹות ֵכן וֵמָאה ַבֲחִמִשים וְּ ָכל וְּ  לְּ

ֵכי ֵכיולְּ  ַהִחִתים ַמלְּ ָיָדם ֲאָרם ַמלְּ : ֹיִצאו בְּ

 (כט י, א מלכים)

ִעים  2 נו "ִשבְּ לאדם זה ַנתְּ

ִרית"   .ֶכֶסף ִמֵבית ַבַעל בְּ

רו ֲאֵחי אבימלך ַדבְּ ֵני ָכל ַויְּ ָאזְּ ֶכם  ִאמֹו ָעָליו בְּ ַבֲעֵלי שְּ

ָבִרים ָהֵאֶלה ַוֵיט ִלָבם ַאֲחֵרי  ֵאת ָכל ַהדְּ

נו :רו ָאִחינו הואֲאִביֶמֶלְך ִכי ָאמְּ  לֹו  ַוִיתְּ

ֹכר ָבֶהם  ִרית ַוִישְּ ִעים ֶכֶסף ִמֵבית ַבַעל בְּ ִשבְּ

כו  ֲאִביֶמֶלְך ֲאָנִשים ֵריִקים וֹפֲחִזים ַוֵילְּ

 ד(-)שופטים ט, ג :ַאֲחָריו

ֹאד  3 אדם זה היה "ָכֵבד מְּ

ֶנה ַבֶכֶסף וַבָזָהב  ."ַבִמקְּ

אברם 

 )אברהם(

ַאבְּ  ֶנה ַבֶכֶסף וַבָזָהבוְּ ֹאד ַבִמקְּ : ָרם ָכֵבד מְּ

 בראשית יג, ב()

"ִהִתיכו : הודיע למלך 4

ָצא  ֲעָבֶדיָך ֶאת ַהֶכֶסף ַהִנמְּ

  .ַבַבִית"

ן  פָׁ  שָׁ

)לא יתקבלו 

התשובות 

או  "חלקיהו"

 הן הגדול"(והכ"

ַוָיבֹא ָשָפן ַהֹסֵפר ֶאל ַהֶמֶלְך ַוָיֶשב ֶאת 

ָבר ַויֹאֶמר ִהִתיכו ֲעָבֶדיָך ֶאת ַהֶמֶלְך דָ 

נֻהו ַעל ַיד ֹעֵשי  ָצא ַבַבִית ַוִיתְּ ַהֶכֶסף ַהִנמְּ

ָקִדים ֵבית ה' ָלאָכה ַהֻמפְּ   :ַהמְּ

 )מלכים ב כב, ט(
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

 לדרוש מלך זה שלח 1

 עקרון אלוהי זבוב בבעל

 יבריא אםהשאול ול

 .מחוליו

ָיה ַוִיֹפל אחזיה ַעד ֲאַחזְּ ָבָכה בְּ  ֲאֶשר ַבֲעִלָיתֹו ַהשְּ

רֹון ֹשמְּ ַלח ַוָיַחל בְּ ָאִכים ַוִישְּ  ַויֹאֶמר ַמלְּ

כו ֲאֵלֶהם שו לְּ ַבַעל ִדרְּ בוב בְּ רֹון ֱאֹלֵהי זְּ  ֶעקְּ

ֶיה ִאם  (ב א, ב )מלכים :ֶזה ֵמֳחִלי ֶאחְּ

ָנתֹו לְּ "מלך יהודה ש 2 ֵעת ִזקְּ

ָליו  ."ָחָלה ֶאת ַרגְּ

ֶיֶתר ָכל אסא ֵרי וְּ ָכל ִדבְּ ָכל ָאָסא וְּ בוָרתֹו וְּ ֲאֶשר  גְּ

ֶהָעִרים ֲאֶשר ָבָנה ֲהלֹא ֵהָמה  ָעָשה וְּ

תוִבים ַעל ֵכי  כְּ ַמלְּ ֵרי ַהָיִמים לְּ ֵסֶפר ִדבְּ

ָנתֹו ָחָלה ֶאת ֵעת ִזקְּ הוָדה ַרק לְּ ָליו יְּ  :ַרגְּ

 ג()מלכים א טו, כ

 :על אדם אחד מסופר 3

"ַגם ֹכַח לֹא ָהָיה בֹו ִכי לֹא 

ָכל  ָאַכל ֶלֶחם ָכל ַהיֹום וְּ

ָלה". מי האדם?  ַהָליְּ

ָצה ַוִיָרא  שאול לֹא קֹוָמתֹו ַארְּ ַמֵהר ָשאול ַוִיֹפל מְּ ַויְּ

מוֵאל ַגם ֹכַח לֹא ָהָיה בֹו ִכי  ֵרי שְּ ֹאד ִמִדבְּ מְּ

ָלהלֹא ָאַכל ֶלֶחם ָכל הַ  ָכל ַהָליְּ  :יֹום וְּ

 )שמואל א כח, כ(

לא אכל לחם ולא שתה  4

העיד על עצמו מים, ו

ִכי ָחִליִתי " :שהוא חולה

ֹלָשה   ."ַהיֹום שְּ

 האיש המצרי 

)יתקבל גם: 

העבד המצרי, 

העבד שדוד 

מצא בשדה, 

העבד של 

 העמלקי(

חו ֹאתֹו אֶ  ִרי ַבָשֶדה ַוִיקְּ או ִאיש ִמצְּ צְּ ל ַוִימְּ

ֻקהו ָמִים נו לֹו ֶלֶחם ַויֹאַכל ַוַישְּ  :ָדִוד ַוִיתְּ

ֵני ִצֻמִקים ַויֹאַכל  ֵבָלה ושְּ נו לֹו ֶפַלח דְּ ַוִיתְּ

לֹא  ַוָתָשב רוחֹו ֵאָליו ִכי לֹא ָאַכל ֶלֶחם וְּ

ֹלָשה ֵלילֹות ֹלָשה ָיִמים ושְּ  :ָשָתה ַמִים שְּ

ִמי ַאתָ  ֵאי ִמֶזה ָאָתה ַויֹאֶמר לֹו ָדִוד לְּ ה וְּ

ִאיש ֲעָמֵלִקי  ִרי ָאֹנִכי ֶעֶבד לְּ ַויֹאֶמר ַנַער ִמצְּ

ֹלָשה ֵבִני ֲאֹדִני ִכי ָחִליִתי ַהיֹום שְּ  :ַוַיַעזְּ

 יג(-)שמואל א ל, יא
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

 :מי אמר לרודפו 1

ֹפט יֶנָך ה' ֵביִני ובֵ  "ִישְּ

ָקַמִני ה' ִמֶמָך"?  ונְּ

 דוד 

 )אם

המתמודד/ת 

 ,"שאול"עונה 

יש לדייקו/ה 

ולומר לו/ה 

שהשאלה היא 

"מי אמר" ולא 

 "מי הרודף"(

ֹפט ָיִדי  ִישְּ ָקַמִני ה' ִמֶמָך וְּ ה' ֵביִני וֵביֶנָך ונְּ

ֶיה ָבְך  )שמואל א כד, יג( :לֹא ִתהְּ

ִאשָ  2 בו וְּ ַיצְּ תְּ ַעָתה ִהִֽ ָטה "וְּ פְּ

ֵני ה' ֵאת ָכל  ֶכם ִלפְּ ִאתְּ

קֹות ה' ֲאֶשר ָעָשה  ִצדְּ

ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם" ֶכם וְּ , ִאתְּ

 הם דברי...

ֵני ה'  שמואל ֶכם ִלפְּ ָטה ִאתְּ ִאָשפְּ בו וְּ ַיצְּ תְּ ַעָתה ִהִֽ וְּ

ֶאת  ֶכם וְּ קֹות ה' ֲאֶשר ָעָשה ִאתְּ ֵאת ָכל ִצדְּ

 )שמואל א יב, ז( :ֲאבֹוֵתיֶכם

ָרֵאל ֵאָליו רַויֹאמֶ " 3 : ֶמֶלְך ִישְּ

ָפֶטָך ֵכן תָ  ַאָתה ִמשְּ  "ָחָרצְּ

 מי המלך? –

ִהי  אחאב ָך ַויְּ דְּ הוא ָוֵהָנה ֵהָנה ֹעֵשה ַעבְּ  ֵאיֶננו וְּ

ָרֵאל ֶמֶלְך ֵאָליו ַויֹאֶמר ָפֶטָך ֵכן ִישְּ  ַאָתה ִמשְּ

תָ   (מ כ, א )מלכים :ָחָרצְּ

ֵשש הוא שפט את ישראל  4

 .יםָשנִ 

ָתח ֶאת יפתח הגלעדי ֹפט ִיפְּ ָרֵאל ֵשש ָשִנים ַוָיָמת  ַוִישְּ ִישְּ

ָעד ָעֵרי ִגלְּ ָעִדי ַוִיָקֵבר בְּ ָתח ַהִגלְּ  : ִיפְּ

 )שופטים יב, ז(
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

איזה עם מכרו את בני  1

עצמם ואת אדמתם 

ִכי ָחַזק בעבור מזון "

 ?ֲעֵלֶהם ָהָרָעב"

 

 ַבָשָנה ֵאָליו ַוָיֹבאו ַהִהוא ַהָשָנה ַוִתֹתם מצרים

רו ַהֵשִנית ַכֵחד לֹא לֹו ַויֹאמְּ  ִאם ִכי ֵמֲאֹדִני נְּ

ֵנה ַהֶכֶסף ַתם ֵהָמה וִמקְּ  לֹא ֲאֹדִני ֶאל ַהבְּ

ַאר ֵני ִנשְּ ִתי ֲאֹדִני ִלפְּ ִוָיֵתנו ִאם ִבלְּ  גְּ

ָמֵתנווְּ  ֵעיֶניָך ָנמות ָלָמה :ַאדְּ נו ַגם לְּ  ַגם ֲאַנחְּ

ָמֵתנו ֵנה ַאדְּ ֶאת ֹאָתנו קְּ ָמֵתנו וְּ  ַבָלֶחם ַאדְּ

ֶיה ִנהְּ נו וְּ ָמֵתנו ֲאַנחְּ ַאדְּ ֹעה ֲעָבִדים וְּ ַפרְּ ֶתן לְּ  וְּ

ֶיה ֶזַרע ִנחְּ לֹא וְּ ָהֲאָדָמה ָנמות וְּ  :ֵתָשם לֹא וְּ

ַמת ָכל ֶאת יֹוֵסף ַוִיֶקן ַרִים ַאדְּ ֹעה ִמצְּ ַפרְּ  ִכי לְּ

רו ַרִים ָמכְּ  ֲעֵלֶהם ָחַזק ִכי ָשֵדהו ִאיש ִמצְּ

ִהי ָהָרָעב ֹעה ָהָאֶרץ ַותְּ ַפרְּ , מז בראשית) :לְּ

 (כ-יח

 ָדָגן לשומעיו "ֶאֶרץ הבטיח 2

ִתירֹוש ָרִמים ֶלֶחם ֶאֶרץ וְּ  וכְּ

ָהר ֵזית ֶאֶרץ ַבש ִיצְּ  ."ודְּ

 

מלך אשור / 

סנחריב / 

 רבשקה

ל אחת )כ

מהתשובות 

תתקבל 

 כנכונה(.

עו ַאל מְּ ִקָיהו ֶאל ִתשְּ  ֶמֶלְך ָאַמר ֹכה ִכי ִחזְּ

ָרָכה ִאִתי ֲעשו ַאשור או בְּ לו ֵאַלי וצְּ ִאכְּ  וְּ

נֹו ִאיש ִאיש ַגפְּ ֵאָנתֹו וְּ תו תְּ  :ֹברֹו ֵמי ִאיש ושְּ

ִתי ֹבִאי ַעד ָלַקחְּ ֶכם וְּ ֶכם ֶאֶרץ ֶאל ֶאתְּ צְּ ַארְּ  כְּ

ִתירֹוש ָדָגן ֶרץאֶ  ָרִמים ֶלֶחם ֶאֶרץ וְּ  ֶאֶרץ וכְּ

ָהר ֵזית ַבש ִיצְּ יו ודְּ לֹא ִוחְּ   :ָתֻמתו וְּ

 (לב-לא, יח ב )מלכים

זני שומעיו את ותיאר בא 3

 –החסד שעשה איתם ה' 

ֵזיִתים ֲאֶשר לֹא  ָרִמים וְּ "כְּ

ים" לִֽ ֶתם ַאֶתם ֹאכְּ ַטעְּ   .נְּ

ָעִרים ָוֶאֵתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאשֶ  יהושע ָת ָבּה וְּ ר לֹא ָיַגעְּ

ָרִמים  בו ָבֶהם כְּ ִניֶתם ַוֵתשְּ ֲאֶשר לֹא בְּ

ִלים ֶתם ַאֶתם ֹאכְּ ַטעְּ ֵזיִתים ֲאֶשר לֹא נְּ  :וְּ

 )יהושע כד, יד(

 מסופר שהוא זה אדם על 4

ִמן  ַהָבָקר ַאֲחֵרי ָבא"

  .ַהָשֶדה"

ִהֵנה שאול  ַהָשֶדה ִמן ַהָבָקר ַאֲחֵרי ָבא ָשאול וְּ

כו ִכי ָלָעם ַמה ָשאול ַויֹאֶמר רו ִיבְּ ַספְּ  לֹו ַויְּ

ֵרי ֶאת ֵשי ִדבְּ  (ה, יא א שמואל) :ָיֵביש ַאנְּ
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

ה ייכרואדם חשוב מארץ נ 1

 –הגיע לביתו של נביא 

סוָסיו ובְּ  [...]"ַוָיבֹא  בֹו בְּ ִרכְּ

ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ַהַבִית". מי 

 האדם?

נעמן )שר צבא 

 ארם(

בֹו ַוַיֲעֹמד ֶפַתח  ִרכְּ סוָסיו ובְּ ַוָיבֹא ַנֲעָמן בְּ

 )מלכים ב ה, ט( :ַהַבִית ֶלֱאִליָשע

תום  2 מיהו מלך ישראל ֶשבְּ

קרב העלה מלך זר 

  למרכבתו?

)העלה  אחאב

למרכבתו את 

בן הדד מלך 

 ארם(

 )אם

המתמודד/ת 

 ,"בן הדד"עונה 

יש לדייקו/ה 

ולשאול מיהו 

 (ישראלמלך 

ֵניֶהם ַוֲחָבִלים  ָמתְּ רו ַשִקים בְּ גְּ ַוַיחְּ

רו  ָרֵאל ַויֹאמְּ ָראֵשיֶהם ַוָיֹבאו ֶאל ֶמֶלְך ִישְּ בְּ

ִשי ַויֹאֶמר  ִחי ָנא ַנפְּ ָך ֶבן ֲהַדד ָאַמר תְּ דְּ ַעבְּ

הָ  :ַהעֹוֶדנו ַחי ָאִחי הוא ַנֲחשו וְּ ֲאָנִשים יְּ

רו ָאִחיָך ֶבן  טו ֲהִמֶמנו ַויֹאמְּ לְּ ַמֲהרו ַוַיחְּ ַויְּ

ֲהַדד ַויֹאֶמר ֹבאו ָקֻחהו ַוֵיֵצא ֵאָליו ֶבן ֲהַדד 

ָכָבה  לג(-מלכים א כ, לב) :ַוַיֲעֵלהו ַעל ַהֶמרְּ

דֹו  זמרי ."ַשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב"הוא  3 ֹשר ָעָליו ַעבְּ ִרי ַשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב ַוִיקְּ ִזמְּ

ָצא ֲאֶשר  ָצה ֹשֶתה ִשכֹור ֵבית ַארְּ ִתרְּ הוא בְּ וְּ

ָצה ִתרְּ  )מלכים א טז, ט( :ַעל ַהַבִית בְּ

ִאיש " 4 ַוִתָקֵהל ָהֵעָדה כְּ

ֵאר ֶשַבע  ַעד בְּ ִמָדן וְּ ֶאָחד לְּ

ָעד"  ֶאֶרץ ַהִגלְּ לאיזה  –וְּ

 ?מקום התקבצו

ה או  לִּמְצפָׁ ִאיש  ָכלַוֵיצְּ ָרֵאל ַוִתָקֵהל ָהֵעָדה כְּ ֵני ִישְּ בְּ

ָעד ֶאל  ֶאֶרץ ַהִגלְּ ֵאר ֶשַבע וְּ ַעד בְּ ִמָדן וְּ ֶאָחד לְּ

ָפה 'ה  שופטים כ, א() :ַהִמצְּ
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

מלך זר סיפק חומרי גלם  1

למלך ישראל, ובתמורה 

ַאתָ  :הוא ביקש ה ַתֲעֶשה "וְּ

ִצי ָלֵתת ֶלֶחם  ֶאת ֶחפְּ

המלך  מה שמו שלֵביִתי". 

 הזר? 

חירם )מלך 

 צֹור(

ִתי ֵאת  ֹלֹמה ֵלאֹמר ָשַמעְּ ַלח ִחיָרם ֶאל שְּ ַוִישְּ

ָך  צְּ ָת ֵאָלי ֲאִני ֶאֱעֶשה ֶאת ָכל ֶחפְּ ֲאֶשר ָשַלחְּ

רֹוִשים ֲעָבַדי ֹיִרדו ִמן  :ַבֲעֵצי ֲאָרִזים וַבֲעֵצי בְּ

רֹות ַבָים ַעד הַ  ָבנֹון ָיָמה ַוֲאִני ֲאִשיֵמם ֹדבְּ לְּ

ִתים ָשם  ִנַפצְּ ַלח ֵאַלי וְּ ַהָמקֹום ֲאֶשר ִתשְּ

ִצי ָלֵתת  ַאָתה ַתֲעֶשה ֶאת ֶחפְּ ַאָתה ִתָשא וְּ וְּ

ֹלֹמה ֲעֵצי  :ֶלֶחם ֵביִתי ִהי ִחירֹום ֹנֵתן ִלשְּ ַויְּ

רֹוִשים ָכל ֶחפְּ  ֹלֹמה ָנַתן  :צֹוֲאָרִזים ַוֲעֵצי בְּ ושְּ

ִרים ֶאֶלף ֹכר ִחִטים ַמֹכֶלת  ִחיָרם ֶעשְּ לְּ

ִרים ֹכר ֶשֶמן ָכִתית ֹכה ִיֵתן  ֶעשְּ ֵביתֹו וְּ לְּ

ָשָנה ִחיָרם ָשָנה בְּ ֹלֹמה לְּ   :שְּ

 כה( -)מלכים א ה, כב

 אל שליחים שלח זה מלך 2

לֹא " מצרים מלך סֹוא וְּ

ֶמֶלְך ַאשו ָחה לְּ ר ֶהֱעָלה ִמנְּ

ָשָנה ָשָנה בְּ   ".כְּ

 בן( הושע

 מלך ,אלה

 (ישראל

)לא יתקבל: 

 מלך ישראל(

ָצא הֹוֵשעַ  ַאשור ֶמֶלְך ַוִימְּ  ָשַלח ֲאֶשר ֶקֶשר בְּ

ָאִכים ַרִים ֶמֶלְך ֶאל סֹוא ַמלְּ לֹא ֶהֱעָלה ִמצְּ  וְּ

ָחה ֶמֶלְך ִמנְּ ָשָנה ַאשור לְּ ָשָנה כְּ ֵרהו בְּ  ַוַיַעצְּ

ֵרהו רַאשו ֶמֶלְך   :ֶכֶלא ֵבית ַוַיַאסְּ

 (ד, יז ב )מלכים

מלך פנה בבקשת עזרה  3

ִרית ֵביִני  :למלך ארם "בְּ

וֵביֶנָך ֵבין ָאִבי וֵבין ָאִביָך". 

 מי המלך שביקש עזרה?

 אסא

)לא יתקבל: 

 מלך יהודה(

ַהָזָהב ַהנֹוָתִרים  ַוִיַקח ָאָסא ֶאת ָכל ַהֶכֶסף וְּ

רֹות בֵ  אֹוצְּ רֹות ֵבית ַהֶמֶלְך בְּ ֶאת אֹוצְּ ית ה' וְּ

ָלֵחם ַהֶמֶלְך ָאָסא ֶאל  ַיד ֲעָבָדיו ַוִישְּ ֵנם בְּ ַוִיתְּ

יֹון ֶמֶלְך ֲאָרם  ִרֹמן ֶבן ֶחזְּ ֶבן ֲהַדד ֶבן ַטבְּ

ַדֶמֶשק ֵלאֹמר ִרית ֵביִני וֵביֶנָך ֵבין  :ַהֹיֵשב בְּ בְּ

ִתי ָך ֹשַחד ֶכֶסף  ָאִבי וֵבין ָאִביָך ִהֵנה ָשַלחְּ לְּ

ָשא  ָך ֶאת ַבעְּ ִריתְּ ָזָהב ֵלְך ָהֵפָרה ֶאת בְּ וְּ

ַיֲעֶלה ֵמָעָלי ָרֵאל וְּ   :ֶמֶלְך ִישְּ

 )מלכים א טו, יח(

ָנה ָבֵעת  4 ַשע ִלבְּ "ָאז ִתפְּ

בימי איזה  –ַהִהיא" 

 מלך?

יהורם / יורם 

 )מלך יהודה(

)לא יתקבל: 

 מלך יהודה(

ָיָמיו ָפַשע ֱאדֹום מִ  ִלכו בְּ הוָדה ַוַימְּ ַתַחת ַיד יְּ

ָכל ָהֶרֶכב  :ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַוַיֲעֹבר יֹוָרם ָצִעיָרה וְּ

ָלה ַוַיֶכה ֶאת ֱאדֹום  ִהי הוא ָקם ַליְּ ִעמֹו ַויְּ

ֵאת ָשֵרי ָהֶרֶכב ַוָיָנס ָהָעם  ַהֹסֵביב ֵאָליו וְּ

ֹאָהָליו הוָדה ַעד  :לְּ ַשע ֱאדֹום ִמַתַחת ַיד יְּ ַוִיפְּ

ָנה ָבֵעת ַהִהיאהַ  ַשע ִלבְּ  :יֹום ַהֶזה ָאז ִתפְּ

 כב(-)מלכים ב ח, כ
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

מלך ישראל שבנה את  1

נוֵאל ֶכם ואת פְּ  .שְּ

ַרִים ַוֵיֶשב  ַוִיֶבן ירבעם ַהר ֶאפְּ ֶכם בְּ ָעם ֶאת שְּ ָיָרבְּ

נוֵאל ַוִיֶבן ָבּה ַוֵיֵצא ִמָשם   :ֶאת פְּ

 )מלכים א יב, כה(

על מי מסופר שבנו  2

מחדש את עריהם לאחר 

"ַוָישובו ֶאל  –שנהרסו 

נו ֶאת ֶהָעִרים  ַנֲחָלָתם ַוִיבְּ

בו ָבֶהם"?  ַוֵישְּ

ָפָרם  בני בנימין ִמסְּ או ָנִשים לְּ ָיִמן ַוִישְּ ֵני ִבנְּ ַוַיֲעשו ֵכן בְּ

לֹו ֹחלְּ כו ַוָישובו ֶאל ִמן ַהמְּ ת ֲאֶשר ָגָזלו ַוֵילְּ

בו ָבֶהם׃ נו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵישְּ  ַנֲחָלָתם ַוִיבְּ

 )שופטים כא, כג(

 'ה ֵבית ַשַער" את בנה 3

יֹון  ."ָהֶעלְּ

ַנת יותם ַתִים ִבשְּ ֶפַקח שְּ ָיהו ֶבן לְּ ַמלְּ  ֶמֶלְך רְּ

ָרֵאל הוָדה ֶלְךמֶ  ֻעִזָיהו ֶבן יֹוָתם ָמַלְך ִישְּ  :יְּ

 ָהָעם עֹוד ָסרו לֹא ַהָבמֹות ַרק ]...[:

ִחים ַזבְּ ִרים מְּ ַקטְּ  ֶאת ָבָנה הוא ַבָבמֹות ומְּ

יֹון 'ה ֵבית ַשַער   :ָהֶעלְּ

 (לה-לב, טו ב מלכים)

בנה במות לעבודה זרה  4

רוָשַלִם  ֵני יְּ  [...]"ַעל פְּ

ִחית" ַהר ַהַמשְּ  .ִמיִמין לְּ

ֶאת שלמה רוָשַלִם ֲאֶשר  ָבמֹות ֲאֶשר ַעלהַ  וְּ ֵני יְּ פְּ

ַהר ִחית ֲאֶשר ִמיִמין לְּ ֹלֹמה  ָבָנה ַהַמשְּ שְּ

ֹתֶרת ִשֻקץ ִציֹדִנים  ֶמֶלְך ַעשְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ

ֵני ֹכם תֹוֲעַבת בְּ ִמלְּ מֹוש ִשֻקץ מֹוָאב ולְּ ִלכְּ  וְּ

 )מלכים ב כג, יג( :ַעמֹון ִטֵמא ַהֶמֶלְך
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מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

על אדם אחד מסופר  1

שאביו מעולם לא העיר לו 

לֹא  –הערות חינוכיות  "וְּ

ֲעָצבֹו ָאִביו ִמָיָמיו ֵלאֹמר 

ַמדוַע ָכָכה ָעִשיָת". מי 

 האדם?

הּו   ֲאֹדִניָׁ

)אם 

המתמודד/ת 

עונה "דוד" יש 

לדייקו/ה 

 הבןולשאול מי 

 .(שלא ננזף

ֹלְך  ַנֵשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאמְּ ַוֲאֹדִנָיה ֶבן ַחִגית ִמתְּ

ַוַיַעש לֹו ֶרֶכב וָפָרִשים ַוֲחִמִשים ִאיש ָרִצים 

ָפָניו לֹא ֲעָצבֹו ָאִביו ִמָיָמיו ֵלאֹמר ַמדוַע  :לְּ וְּ

ֹאתֹו  ֹאד וְּ ַגם הוא טֹוב ֹתַאר מְּ ָכָכה ָעִשיָת וְּ

ָשלֹו ָדה ַאֲחֵרי ַאבְּ  ו(-)מלכים א א, ה :םָילְּ

מי ספג את דברי  2

ֲהלֹוא ִאיש "הביקורת: 

ָרֵאל  ִישְּ ַאָתה וִמי ָכמֹוָך בְּ

לֹא טֹוב ַהָדָבר ַהֶזה  [...]

 ?"ֲאֶשר ָעִשיתָ 

 אבנר

)אם 

המתמודד/ת 

עונה "דוד" יש 

לשאול אותו/ה 

נאמרו  למי

 הדברים(

ֵנר ֲהלֹוא ִאיש ַאתָ  ה וִמי ַויֹאֶמר ָדִוד ֶאל ַאבְּ

ָת ֶאל ֲאֹדֶניָך  ָלָמה לֹא ָשַמרְּ ָרֵאל וְּ ִישְּ ָכמֹוָך בְּ

ִחית ֶאת  ַהשְּ ַהֶמֶלְך ִכי ָבא ַאַחד ָהָעם לְּ

לֹא טֹוב ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶשר  :ַהֶמֶלְך ֲאֹדֶניָך

ֵני ָמֶות ַאֶתם ֲאֶשר לֹא  'ָעִשיָת ַחי ה ִכי בְּ

ִשי ֶתם ַעל ֲאֹדֵניֶכם ַעל מְּ ַמרְּ ַעָתה  'ַח השְּ וְּ

ֶאת ַצַפַחת ַהַמִים  ֵאה ֵאי ֲחִנית ַהֶמֶלְך וְּ רְּ

ַרֲאֹשָתיו  טז(-שמואל א כו, טו) :ֲאֶשר מְּ

 :אדם אחד אמר למנהיג 3

"לֹא טֹוב ַהָדָבר ֲאֶשר 

ַאָתה ֹעֶשה". מי האדם 

 שאמר זאת?

חותן משה / 

 יתרו 

)יתקבל גם: 

 חובב, רעואל(

טֹוב ַהָדָבר ֲאֶשר  ָליו לֹאַויֹאֶמר ֹחֵתן ֹמֶשה אֵ 

 )שמות יח, יז( :ַאָתה ֹעֶשה

ַיַען " :מנהיג אחד ננזף 4

ֲאֶשר ֲהִריֹמִתיָך ִמן ֶהָעָפר 

ַוַתֲחִטא ֶאת ַעִמי  [...]

ִעיֵסִני  ַהכְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ

ַחטֹאָתם". מי המנהיג?  בְּ

בעשא )מלך 

 ישראל(

ַבר ה ִהי דְּ ָשא ֶאל ֵיהוא ֶבן ֲחָנִני עַ  'ַויְּ ל ַבעְּ

ַיַען ֲאֶשר ֲהִריֹמִתיָך ִמן ֶהָעָפר  :ֵלאֹמר

ֶדֶרְך  ָרֵאל ַוֵתֶלְך בְּ ָך ָנִגיד ַעל ַעִמי ִישְּ ָוֶאֶתנְּ

ִעיֵסִני  ַהכְּ ָרֵאל לְּ ָעם ַוַתֲחִטא ֶאת ַעִמי ִישְּ ָיָרבְּ

ַחטֹאָתם ָשא : בְּ ִעיר ַאֲחֵרי ַבעְּ ִני ַמבְּ ִהנְּ

ָנַתִתי אֶ  ַאֲחֵרי ֵביתֹו וְּ ָעם וְּ ֵבית ָיָרבְּ ָך כְּ ת ֵביתְּ

ָבט  ג(-מלכים א טז, א( :ֶבן נְּ
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 : רווחה וכלכלה 10נושא 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 השאלה

 הפסוק התשובה השאלה

לילה -עיר אחת עברה ִבן 1

ממצב של רעב למצב של 

 –שפע ומחירים זולים 

ֶשֶקל " ָאה ֹסֶלת בְּ סְּ

ֶשֶקל ֹעִרים בְּ ָסאַתִים שְּ . "וְּ

 ?באיזו עיר מדובר

ַבר ה שומרון עו דְּ  'ֹכה ָאַמר ה 'ַויֹאֶמר ֱאִליָשע ִשמְּ

ָסאַתִים  ֶשֶקל וְּ ָאה ֹסֶלת בְּ ָכֵעת ָמָחר סְּ

רֹון ַשַער ֹשמְּ ֶשֶקל בְּ ֹעִרים בְּ   :שְּ

 מלכים ב ז, א()

ָאה  ִהי סְּ ַוֵיֵצא ָהָעם ַוָיֹבזו ֵאת ַמֲחֵנה ֲאָרם ַויְּ

עֹ  ָסאַתִים שְּ ֶשֶקל וְּ ַברֹסֶלת בְּ ֶשֶקל ִכדְּ  ִרים בְּ

 מלכים ב ז, טז() ה':

 :אדם זה אמר לאדונו 2

ָיִדי ֶרַבע " ָצא בְּ ִהֵנה ִנמְּ

 ."ֶשֶקל ָכֶסף

ָשאול ַויֹאֶמר ִהֵנה  ַוֹיֶסף ַהַנַער ַלֲענֹות ֶאת נערו של שאול

ִאיש  ָנַתִתי לְּ ָיִדי ֶרַבע ֶשֶקל ָכֶסף וְּ ָצא בְּ ִנמְּ

ִהִגיד ֵכנו ָלנו ֶאת ָהֱאֹלִהים וְּ   :ַדרְּ

 )שמואל א ט, ח(

שליח אחד לקח בידו  3

מנחה שכללה "ַמָשא 

ָבִעים ָגָמל". מיהו  ַארְּ

 השליח?

ל אֵּ ַוָיבֹא ֱאִליָשע ַדֶמֶשק וֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם  ֲחזָׁ

ֹחֶלה ַוֻיַגד לֹו ֵלאֹמר ָבא ִאיש ָהֱאֹלִהים ַעד 

ָך  ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך :ֵהָנה ָידְּ ֶאל ֲחָזהֵאל ַקח בְּ

ָת  ָדַרשְּ ַראת ִאיש ָהֱאֹלִהים וְּ ֵלְך ִלקְּ ָחה וְּ ִמנְּ

ֶיה ֵמֳחִלי ֶזה  :ֶאת ה' ֵמאֹותֹו ֵלאֹמר ַהֶאחְּ

ָכל  ָידֹו וְּ ָחה בְּ ָראתֹו ַוִיַקח ִמנְּ ַוֵיֶלְך ֲחָזֵאל ִלקְּ

ָבִעים ָגָמל ַוָיבֹא  טוב ַדֶמֶשק ַמָשא ַארְּ

פָ  ָך ֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ַוַיֲעֹמד לְּ ָניו ַויֹאֶמר ִבנְּ

ֶיה ֵמֳחִלי ֶזה ָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַהֶאחְּ  :שְּ

 ט(-)מלכים ב ח, ז

אדם זקן אחד תואר  4

ִכי ִאיש [ ...]" :כעשיר גדול

ֹאד". מי  ָגדֹול הוא מְּ

 האדם?

ֹמִנים ָשנָ  ַבְרִזַּלי הגלעדי ֹאד ֶבן שְּ ִזַלי ָזֵקן מְּ הוא וַברְּ ה וְּ

ַמֲחַנִים ִכי ִאיש  ִשיָבתֹו בְּ ַכל ֶאת ַהֶמֶלְך בְּ ִכלְּ

ֹאד  לג( ,שמואל ב יט) :ָגדֹול הוא מְּ
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דתיים -חידון התנ"ך המחוזי הפומבי לבתי הספר הממלכתיים

 חהתשע"

 

 שלב שלישי

 שלב השאלה הזהה

 גאולת עם ישראל בארצו במדינת ישראל

 

 

אלויבחלק הזה י  המתמודדים שש שאלות זהות.  ש 

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

 נקודות. 18-תשובות נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד/ת ב
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חזונו של בנימין זאב הרצל, 'חוזה המדינה', ליווה את דוד בן גוריון, ראש הממשלה  .1

 הראשון של מדינת ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 המדינה, בנימין זאב הרצל, במרפסת בבאזל, שוויץ חוזה

 

 

 

גם את דוד בן ישי, מקים ממלכת ישראל הראשונה, ליווה חוזה. מי הנביא שהיה  השאלה:

 ָדִוד"? "ֹחֵזה

 

דהתשובה:  ִביא גָׁ  ַהנָׁ

 

 

 

 

ַבר ה' ַבֹבֶקר ָדִוד ַוָיָקם תָ  ְךָהלֹו ֵלאֹמר: ָדִוד ֹחֵזה ַהָנִביא ֶאל ָגד ָהָיה ודְּ ִדַברְּ  ָאַמר ֹכה ֶאל ָדִוד וְּ

ָך ָעֶליָך נֹוֵטל ָאֹנִכי ָשֹלש ה' ַחר לְּ ֶאֱעֶשה ָלְך: ַאַחת ֵמֶהם בְּ  לֹו ַויֹאֶמר ַוַיֶגד לֹו ֶאל ָדִוד ַוָיבֹא ָגד וְּ

ָך ֲהָתבֹוא ֶצָך ָרָעב ָשִנים ֶשַבע לְּ ַארְּ ֹלָשה בְּ ָך ֳחָדִשים ִאם שְּ ֵני ָצרֶ  נֻסְּ הוא יָךִלפְּ ֶפָך וְּ ִאם  ֹרדְּ וְּ

ֹלֶשת ֱהיֹות ֶצָך ֶדֶבר ָיִמים שְּ ַארְּ ֵאה ַדע ַעָתה בְּ ִחי ָמה ָאִשיב ורְּ  : ָדָבר ֹשלְּ

 יג(-)שמואל ב כד, יא
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 בארץ למלחמה השכנות ערב מדינות יצאו, ישראל מדינת הקמת על ההכרזה לאחר .2

לחמת העצמאות של מדינת זו הייתה מ כבר בתחילתה. המדינה את לגדוע במטרה

 ישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כניסת שיירה לירושלים במהלך מלחמת העצמאות

 

 

עו במלך להילחם עלו הפלישתים כי מסופר, דוד הומלך כאשר גם השאלה: מְּ  החדש: "ַוִישְּ

ִתים ִלשְּ חו פְּ ֶמֶלְך ֶאת ָדִוד ִכי ָמשְּ ָרֵאל לְּ ִלשְּ  ַוַיֲעלו ַעל ִישְּ ַבֵקש ִתיםָכל פְּ היכן . ֶאת ָדִוד ]...[" לְּ

 הם נאספו לקרב?

 

ֶמקהתשובה:  ִאים עֵּ ִצים ַבַעל/  ְרפָׁ  )שתי התשובות יתקבלו כנכונות(. ְפרָׁ

 

 

 

עו מְּ ִתים ַוִישְּ ִלשְּ חו פְּ ֶמֶלְך ֶאת ָדִוד ִכי ָמשְּ ָרֵאל לְּ ִתים ַוַיֲעלו ַעל ִישְּ ִלשְּ ַבֵקש ָכל פְּ  דֶאת ָדוִ  לְּ

ַמע צוָדה: ַוֵיֶרד ָדִוד ַוִישְּ ִתים ֶאל ַהמְּ ִלשְּ שו ָבאו ופְּ ֵעֶמק ַוִיָנטְּ ָפִאים: בְּ ַאל רְּ  ֵלאֹמר ַבה' ָדִוד ַוִישְּ

ִתים ַהֶאֱעֶלה ִלשְּ ֵנם ֶאל פְּ ָיִדי ֲהִתתְּ ִתים ֶאֵתן ִכי ָנֹתן ֲעֵלה ֶאל ָדִוד ה' ַויֹאֶמר בְּ ִלשְּ יָ  ֶאת ַהפְּ  ֶדָך:בְּ

ָרִצים ָדִוד ַוָיבֹא ַבַעל פְּ ַבי ה' ָפַרץ ַויֹאֶמר ָדִוד ָשם ַוַיֵכם בְּ ָפַני ֶאת ֹאיְּ ֶפֶרץ לְּ  ָקָרא ַעל ֵכן ָמִים כְּ

ָרִצים: ַבַעל ַההוא ֵשם ַהָמקֹום בו ָשם פְּ  עֹוד ַוֲאָנָשיו: ַוֹיִספו ָדִוד ַוִיָשֵאם ֶאת ֲעַצֵביֶהם ַוַיַעזְּ

ִתיםפְּ  שו ַלֲעלֹות ִלשְּ ֵעֶמק ַוִיָנטְּ ָפִאים: בְּ ַאל רְּ  ֶאל ַאֲחֵריֶהם ָהֵסב ַתֲעֶלה לֹא ַויֹאֶמר ַבה' ָדִוד ַוִישְּ

ָכִאים: ִממול ָלֶהם וָבאתָ  ֲעָך ִויִהי בְּ ָשמְּ ָעָדה ֶאת קֹול כְּ ָראֵשי צְּ ָכִאים בְּ  ָיָצא ָאז ִכי ֶתֱחָרץ ָאז ַהבְּ

ָפֶניָך ה' ַהכֹות לְּ ַמֲחֵנה לְּ ִתים: ַוַיַעש בְּ ִלשְּ ִתים ַוַיְך ה' ִצָוהו ַכֲאֶשר ֵכן ָדִוד פְּ ִלשְּ ַעד  ִמֶגַבע ֶאת פְּ

 כה(-ָגֶזר: )שמואל ב ה, יז ֹבֲאָך
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יהודים מכל רחבי התפוצות עלו לארץ ישראל מארבע קצוות תבל כדי לשוב ולכונן  .3

 בית לעם ישראל בארץ ישראל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )צילום: ציון עוזרי( 1992יהודי ברית המועצות עולים לישראל, 

 

 

ִהֵנה  ָיֹבאו ֵמָרחֹוק ִהֵנה ֵאֶלההנביא ישעיהו ניבא על תופעת קיבוץ הגלויות: "השאלה:  וְּ

ֵאֶלה וִמָים ִמָצפֹון ֵאֶלה יעלה ]...[". איזו ארץ מוזכרת בהמשך הפסוק, שממנה  ֵמֶאֶרץ וְּ

 עם ישראל לארצו?

 

 ִסיִנים ֶאֶרץהתשובה: 

 

 

 

ֵעת ה' ָאַמר ֹכה יֹום ֲעִניִתיָך ָרצֹון בְּ שוָעה ובְּ ִתיָך יְּ ָך ֲעַזרְּ ֶאָצרְּ ָך וְּ ֶאֶתנְּ ִרית וְּ ָהִקים ָעם ִלבְּ  ֶאֶרץ לְּ

ִחיל ַהנְּ ָחלֹות לְּ ָרִכיםעַ  ִהָגלו ַבֹחֶשְך ַלֲאֶשר ֵצאו ַלֲאסוִרים ֵלאֹמר ֹשֵממֹות: נְּ עו ל דְּ ָכל  ִירְּ ובְּ

ָפִיים ִעיָתם: שְּ ָעבו לֹא ַמרְּ לֹא ִירְּ ָמאו וְּ לֹא ַיֵכם ִיצְּ ַרֲחָמם ָוָשֶמש ָשָרב וְּ ַנֲהֵגם ִכי מְּ ַעל ַמבוֵעי יְּ  וְּ

ַנֲהֵלם: ַמִים ִתי יְּ ַשמְּ ִסֹּלַתי ַלָדֶרְך ָכל ָהַרי וְּ ֻרמון: ומְּ  ִמָצפֹון ִהֵנה ֵאֶלהוְּ  ָיֹבאו ֵמָרחֹוק ִהֵנה ֵאֶלה יְּ

ֵאֶלה וִמָים ִגיִלי ָשַמִים ָרנו ִסיִנים: ֵמֶאֶרץ וְּ חו ָאֶרץ וְּ ַרֵחם ַוֲעִנָייו ַעמֹו ה' ִכי ִנַחם ִרָנה ָהִרים וִפצְּ : יְּ

 יג(-)ישעיה מט, ח
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, פזוריו ארצות בכל אמונים לה שמר הזרוע בכוח מארצו העם שהוגלה לאחר" .4

)מתוך  המדינית" חירותו את בתוכה ולחדש לארצו לשוב ומתקוה ילהמתפ חדל ולא

 .מגילת העצמאות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תבליט בשער טיטוס ברומא המציג את לקיחת כלי בית המקדש

 

 

ִתימי התפלל לה' שיציל אותו והזכיר את הבטחת ה' מהעבר אליו: "השאלה:  ַשמְּ ֶאת  וְּ

ֲעָך חֹול ַזרְּ  "?ַהָים כְּ

 

 יעקבשובה: הת

 

 

 

ָאִכים ַוָיֻשבו ַגם ֶאל ֵעָשו ֶאל ָאִחיָך ָבאנו ֵלאֹמר ֶאל ַיֲעֹקב ַהַמלְּ ָך ֹהֵלְך וְּ ָראתְּ ַבע ֵמאֹות ִלקְּ ַארְּ  וְּ

ֹאד ַיֲעֹקב ַוִייָרא ִעמֹו: ִאיש ֶאת ַהצֹאן ֲאֶשר ִאתֹו ֶאת ָהָעם ַוַיַחץ לֹו ַוֵיֶצר מְּ ֶאת ַהָבָקר וְּ ַמלִ  וְּ ַהגְּ  יםוְּ

ֵני ִהָכהו ָהַאַחת ֶאל ַהַמֲחֶנה ֵעָשו ִאם ָיבֹוא ַויֹאֶמר ַמֲחנֹות: ִלשְּ ָהָיה וְּ ָאר ַהַמֲחֶנה וְּ ֵליָטה: ַהִנשְּ  ִלפְּ

ָרָהם ָאִבי ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר ָחק ָאִבי ֵואֹלֵהי ַאבְּ ָך שוב ֵאַלי ָהֹאֵמר ה' ִיצְּ צְּ ַארְּ ָך לְּ תְּ מֹוַלדְּ  ולְּ

ֵאיִטיָבה ִתי ִעָמְך: וְּ ֶדָך ָעִשיתָ  ֲאֶשר וִמָכל ָהֱאֶמת ַהֲחָסִדים ִמֹכל ָקֹטנְּ ִלי ִכי ֶאת ַעבְּ ַמקְּ ִתי בְּ  ָעַברְּ

ֵדן ַעָתה ַהֶזה ֶאת ַהַירְּ ֵני ָהִייִתי וְּ  ֹאתֹו ָאֹנִכי ִכי ָיֵרא ֵעָשו ִמַיד ָאִחי ִמַיד ָנא ַהִציֵלִני ַמֲחנֹות: ִלשְּ

הִ  ֶפן ָיבֹוא ַאָתה ַעל ָבִנים: ֵאם ַכִניוְּ תָ  וְּ ִתי ִעָמְך ֵאיִטיב ֵהיֵטב ָאַמרְּ ַשמְּ ֲעָך וְּ חֹול ֶאת ַזרְּ  ַהָים כְּ

ָלה ָשם ַוָיֶלן ֵמֹרב: לֹא ִיָסֵפר ֲאֶשר ָידֹו ִמן ַהָבא ַוִיַקח ַההוא ַבַליְּ ָחה בְּ ֵעָשו ִמנְּ  : ָאִחיו לְּ

 יד(-)בראשית לב, ז
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רץ ישראל היא אחת המצוות החשובות בתורה, והיא מוזכרת בספר מצוות יישוב א .5

ֶתםבמדבר: " הֹוַרשְּ ֶתם ָבּה ֶאת ָהָאֶרץ וְּ ֹאָתּה" )במדבר  ָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ָנַתִתי ָלֶכם ִכי ִויַשבְּ

 התנ"ך משבח את בוני הערים בארץ ישראל. לג, נג(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )צילום: זולטן קלוגר, לע"מ(מיישובי "חומה ומגדל"  –ים קיבוץ עין השופט בהרי אפר

 

 

ֶיֶתרהכתוב משבח את אחאב במותו: "השאלה:  ֵרי וְּ ָאב ִדבְּ ָכל ֲאֶשר ַאחְּ  ַהֵשן וֵבית ָעָשה וְּ

ָכל ֶהָעִרים ָבָנה ֲאֶשר תוִבים ֲהלֹוא ֵהם ָבָנה ֲאֶשר וְּ ֵרי ַעל ֵסֶפר כְּ ֵכי ַהָיִמים ִדבְּ ַמלְּ ". ָרֵאלִישְּ  לְּ

ֶיֶתרמי עוד זכה לשבחים במילים: " ֵרי ]...[ וְּ בוָרתֹו ָכל ִדבְּ ָכל גְּ ָכל ֲאֶשר וְּ ֶהָעִרים ָעָשה וְּ  ֲאֶשר וְּ

 ]...["? ָבָנה

 

אהתשובה:  סָׁ ה ֶמֶלְך אָׁ  ְיהּודָׁ

 

 

 

ַנת ִרים וִבשְּ ָעם ֶעשְּ ָיָרבְּ ָרֵאל ֶמֶלְך לְּ הוָדה: ֶמֶלְך ָאָסא ָמַלְך ִישְּ ַארְּ  יְּ ַאַחת ָבִעיםוְּ  ָמַלְך ָשָנה וְּ

ֵשם ִבירוָשָלִם ֵעיֵני ַהָיָשר ָאָסא ַוַיַעש ַבת ֲאִביָשלֹום: ַמֲעָכה ִאמֹו וְּ ָדִוד ה' בְּ  ַוַיֲעֵבר ָאִביו: כְּ

ֵדִשים ֶיֶתר ָעשו ֲאֶשר ֶאת ָכל ַהִגֻלִלים ַוָיַסר ִמן ָהָאֶרץ ַהקְּ ֵרי ָאָסאָכל ִד  ֲאֹבָתיו: ]...[: וְּ ָכל  בְּ וְּ

בוָרתֹו ָכל ֲאֶשר גְּ ֶהָעִרים ָעָשה וְּ תוִבים ֲהלֹא ֵהָמה ָבָנה ֲאֶשר וְּ ֵרי ַעל ֵסֶפר כְּ ֵכי ַהָיִמים ִדבְּ ַמלְּ  לְּ

הוָדה ֵעת ַרק יְּ ָנתֹו לְּ ָליו: ָחָלה ִזקְּ ַכב ֶאת ַרגְּ ִעיר ִעם ֲאֹבָתיו ַוִיָקֵבר ִעם ֲאֹבָתיו ָאָסא ַוִישְּ  דָדוִ  בְּ

ֹלְך ָאִביו הֹוָשָפט ַוִימְּ נֹו יְּ ָתיו בְּ  כד(-: )מלכים א טו, טַתחְּ
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 ך"התנ בתקופת גם. לארצו השב ישראל עם על ידי ונבנו חזרו שנחרבו רבות ערים .6

 .במלחמה לישראל והוחזרו אויבים על ידי ערים נלקחו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )צילום: זולטן קלוגר, לע"מ( גב בגליל-מתנדבים מסייעים בהקמת קיבוץ עין

 

 

ָנהבימי איזה מנהיג נאמר: "השאלה:  חו ]...[ ֲאֶשר ֶהָעִרים ַוָתֹשבְּ ָרֵאל ֵמֵאת ָלקְּ  ִישְּ

ָרֵאל ִישְּ  "?לְּ

 

 בימי שמואל הנביאהתשובה: 

 

 

 

ִהי מוֵאל ַויְּ ִתים ָהעֹוָלה ַמֲעֶלה שְּ ִלשְּ שו ופְּ ָחָמה ִנגְּ ָרֵאל ַלִמלְּ ִישְּ ֵעםַויַ  בְּ קֹול ָגדֹול ה' רְּ  ַביֹום בְּ

ִתים ַההוא ִלשְּ ֻהֵמם ַעל פְּ פו ַויְּ ֵני ַוִיָנגְּ ָרֵאל: ִלפְּ או ִישְּ ֵשי ַוֵיצְּ ָרֵאל ַאנְּ ָפה ִישְּ פו ִמן ַהִמצְּ דְּ ֶאת  ַוִירְּ

ִתים ִלשְּ ֵבית ַעד ִמַתַחת ַוַיכום פְּ מוֵאל ַוִיַקח ָכר: לְּ ָפה ֶשםַויָ  ַאַחת ֶאֶבן שְּ  ַהֵשן וֵבין ֵבין ַהִמצְּ

ָרא ָמּה ַוִיקְּ עו ה': ֲעָזָרנו ַעד ֵהָנה ַויֹאַמר ָהָעֶזר ֶאֶבן ֶאת שְּ ִתים ַוִיָכנְּ ִלשְּ פו ַהפְּ לֹא ָיסְּ  ָלבֹוא עֹוד וְּ

בול ָרֵאל ִבגְּ ִהי ִישְּ ִתים ַיד ה' ַותְּ ִלשְּ ֵמי ֹכל ַבפְּ מוֵאל: יְּ נָ  שְּ ִתים ֲאֶשר ֶהָעִרים הַוָתֹשבְּ ִלשְּ חו פְּ  ָלקְּ

ָרֵאל ֵמֵאת ָרֵאל ִישְּ ִישְּ רֹון לְּ ַעד ַגת ֵמֶעקְּ בוָלן וְּ ֶאת גְּ ָרֵאל ִהִציל וְּ ִתים ִמַיד ִישְּ ִלשְּ ִהי פְּ  ֵבין ָשלֹום ַויְּ

ָרֵאל ֹפט ָהֱאֹמִרי: וֵבין ִישְּ מוֵאל ַוִישְּ ָרֵאל שְּ ֵמי ֹכל ֶאת ִישְּ ָהַלְך ַחָייו: יְּ ָשָנה ָשָנה ִמֵדי וְּ ָסַבב בְּ  וְּ

ָגל ֵבית ֵאל ַהִגלְּ ָפה וְּ ַהִמצְּ ָשַפט וְּ ָרֵאל וְּ קֹומֹות ֵאת ֶאת ִישְּ ֻשָבתֹו ָכל ַהמְּ ִכי  ָהָרָמָתה ָהֵאֶלה: ותְּ

ָשם ֵביתֹו ָשם ָרֵאל ָשָפט וְּ ֵבחַ  ַוִיֶבן ָשם ֶאת ִישְּ  יז(-: )שמואל א ז, יַלה' ִמזְּ

 


