
 ח"תשעה, הממלכתיים בכתב לבתי הספר בית ספריהחידון ה
 תשובון

 המקור הפסוק התשובה האות השאלה

קלו המים מעל  ב 1
 הארץ

בֹא יו ַותָּ ף ַזִית ֲעֵלה ְוִהֵנה ֶעֶרב ְלֵעת ַהּיֹונָּה ֵאלָּ רָּ  טָּ
ֶרץ ֵמַעל ַהַמִים ַקּלּו ִכי ֹנחַ  ַוֵּיַדע ְבִפיהָּ  אָּ  :הָּ

 11בראשית ח, 

ה רחב ובני ביתה ד 2 ְיתָּ ִעיר ְוהָּ ל ִהיא ֵחֶרם הָּ ּה ֲאֶשר ְוכָּ  ַרק ה'לַ  בָּ
ב חָּ ל ִהיא ִתְחֶיה ַהּזֹונָּה רָּ ּה ֲאֶשר ְוכָּ  ִכי ַבַבִית ִאתָּ

ה ִכים ֶאת ֶהְחְבַאתָּ ְחנּו ֲאֶשר ַהַמְלאָּ לָּ  :שָּ

 17הושע ו, י

ה ֹמֶשה ַוּיֹאֶמר הסנה הבוער א 3 ֻסרָּ  ַהַמְרֶאה ֶאת ְוֶאְרֶאה נָּא אָּ
ֹדל  :ַהְסֶנה ִיְבַער לֹא ַמּדּועַ  ַהֶּזה ַהגָּ

 3שמות ג, 

ר ִאיש ד 4 יו ַהּיָּשָּ  ְבֵעינָּ
 ַיֲעֶשה

ִמים ֵהם ַבּיָּ ֵאל ֶמֶלְך ֵאין הָּ ר ישאִ  ְבִיְשרָּ  ַהּיָּשָּ
יו  :ַיֲעֶשה ְבֵעינָּ

 25שופטים כא, 

 ְגִביִעי ְוֶאת :]...[ ֵלאֹמר ֵביתֹו ַעל ֲאֶשר ֶאת ַוְיַצו בנימין ד 5
ִשים ַהֶכֶסף ְגִביעַ  ֹטן ַאְמַתַחת ְבִפי תָּ  ְוֵאת ַהקָּ
 :ִּדֵבר ֲאֶשר יֹוֵסף ִכְדַבר ַוַּיַעש ִשְברֹו ֶכֶסף

 ראשית מד,ב
2-1 

ם ַוֵּיַדע חווה א 6 דָּ א ֵבן ַוֵתֶלד ִאְשתֹו ֶאת עֹוד אָּ  ֶאת ַוִתְקרָּ
ת ִכי ֵשת ְשמֹו  ֶהֶבל ַתַחת ַאֵחר ֶזַרע ֱאֹלִהים ִלי שָּ

גֹו ִכי ִין ֲהרָּ  :קָּ

 25ראשית ד, ב

ל ֹמֶשה ַעְבִּדי ֵכן לֹא משה א 7 ן ֵביִתי ְבכָּ  ֶאל ֶפה :הּוא ֶנֱאמָּ
 ה' ּוְתֻמַנת ְבִחיֹדת ְולֹא ּוַמְרֶאה בֹו ֲאַדֶבר ֶפה

 :ְבֹמֶשה ְבַעְבִּדי ְלַדֵבר ְיֵראֶתם לֹא ּוַמּדּועַ  ַיִביט

 8-7במדבר יב, 

ב ַוְיִהי יפתח ג 8 עָּ ֶרץ רָּ אָּ ם ַוֵּיֶרד בָּ ה ַאְברָּ גּור ִמְצַרְימָּ ם לָּ  שָּ
ֵבד ִכי ב כָּ עָּ רָּ ֶרץ הָּ אָּ  :בָּ

ב ְשֵני ֶשַבע ַוְתִחֶּלינָּה עָּ רָּ בֹוא הָּ ַמר ַכֲאֶשר לָּ  אָּ
ב ַוְיִהי יֹוֵסף עָּ ל רָּ צֹות ְבכָּ ֲארָּ ל הָּ  ִמְצַרִים ֶאֶרץ ּוְבכָּ
יָּה ֶחם הָּ  :לָּ

ב ַוְיִהי ַהֹשְפִטים ְשֹפט ִביֵמי ַוְיִהי עָּ ֶרץ רָּ אָּ  ַוֵּיֶלְך בָּ
ה ֶלֶחם ִמֵבית ִאיש גּור ְיהּודָּ ב ִבְשֵדי לָּ  הּוא מֹואָּ

נָּ  ּוְשֵני ְוִאְשתֹו ִאיש ְוֵשם :יובָּ  ]...[: ֱאִליֶמֶלְך הָּ

 10ראשית יב, ב

 

בראשית מא, 
54 

 

 2-1רות א, 

תֹון ַוֵתֶרא בלעם ב 9 אָּ ב ה' ַמְלַאְך ֶאת הָּ  ְוַחְרבֹו ַבֶּדֶרְך ִנצָּ
ה תֹון ַוֵתט ְביָּדֹו ְשלּופָּ אָּ ֶדה ַוֵתֶלְך ַהֶּדֶרְך ִמן הָּ  ַבשָּ

ם ַוַּיְך תֹון ֶאת ִבְלעָּ אָּ ּה הָּ ֶרְך ְלַהֹטתָּ  :ַהּדָּ

 23במדבר כב, 

ק ַוֶּיְעַתר רבקה היתה עקרה ב 10 ה ִכי ִאְשתֹו ְלֹנַכח ה'לַ  ִיְצחָּ רָּ  ִהוא ֲעקָּ
ֶתר ה ַוַתַהר ה' לֹו ַוֵּיעָּ  :ִאְשתֹו ִרְבקָּ

בראשית כה, 
21 

מֹות ִשְמשֹון ַוּיֹאֶמר שמשון ד 11  ַוֵּיט ְפִלְשִתים ִעם ַנְפִשי תָּ
ִנים ַעל ַהַבִית ַוִּיֹפל ְבֹכחַ  ל ְוַעל ַהְסרָּ ם כָּ עָּ  ֲאֶשר הָּ

 ַרִבים ְבמֹותֹו ֵהִמית ֲאֶשר ַהֵמִתים ַוִּיְהיּו בֹו
יו ֵהִמית ֵמֲאֶשר  :ְבַחּיָּ

 30שופטים טז, 

לאדם שסירב לבצע  ג 12
 שליחות

יו ה' ַוּיֹאֶמר ם ִמי ֵאלָּ ם ֶפה שָּ דָּ אָּ  יָּשּום ִמי אֹו לָּ
ֹנִכי ֲהלֹא ִעֵּור אֹו ִפֵקחַ  אֹו ֵחֵרש אֹו ִאֵּלם  ה': אָּ
י ִבי ַוּיֹאֶמר ]...[: ח ְבַיד נָּא ְשַלח ֲאֹדנָּ  :ִתְשלָּ

 11שמות ד, 



 

ָּ  בתו של לוט א 13 ה ַוֵתֶלד :ֵמֲאִביֶהן לֹוט ְבנֹות ְשֵתי ַוַתֲהֶרין  ַהְבִכירָּ
אוַ  ֵבן ב ְשמֹו ִתְקרָּ ב ֲאִבי הּוא מֹואָּ  :ַהּיֹום ַעד מֹואָּ

ֵאל ְבֵני ַוַּיַעְבדּו ב ֶמֶלְך ֶעְגלֹון ֶאת ִיְשרָּ  ְשמֹוֶנה מֹואָּ
נָּה ֶעְשֵרה  :שָּ

ראשית יט, ב
37-36 

 14שופטים ג, 

סופו של השבט  ד 14
 המוחרם

ֵאל ְוִאיש ה ִנְשַבע ִיְשרָּ  ִמֶמנּו ִאיש ֵלאֹמר ַבִמְצפָּ
ה ְלִבְניִָּמן ִבתֹו ִיֵתן לֹא ה ַוּיֹאְמרּו :]...[ :ְלִאשָּ מָּ  לָּ
ֵאל ֱאֹלֵהי ה' ה ִיְשרָּ ְיתָּ ֵאל זֹאת הָּ ֵקד ְבִיְשרָּ  ְלִהפָּ

ֵאל ַהּיֹום ד ֵשֶבט ִמִּיְשרָּ  :ֶאחָּ

 ופטים כא,ש
3-1 

ם בסיפור רות ובועז ב 15 קָּ יו ֶאת ֹבַעז ַוְיַצו ְלַלֵקט ַותָּ רָּ  ֵבין ַגם ֵלאֹמר ְנעָּ
ִרים ֳעמָּ ֹשּלּו ֹשל ְוַגם :ַתְכִלימּוהָּ  ְולֹא ְתַלֵקט הָּ  תָּ

ּה ִתים ִמן לָּ ה ַוֲעַזְבֶתם ַהְצבָּ  :]...[ ְוִלְקטָּ

 16-15ות ב, ר

 12שליחת  ב 16
המרגלים לתור את 

 הארץ

ה ֶרץ ּומָּ אָּ זָּה ִאם ִהוא ַהְשֵמנָּה הָּ ּה ֲהֵיש רָּ  ֵעץ בָּ
ֶרץ ִמְפִרי ּוְלַקְחֶתם ְוִהְתַחַּזְקֶתם ַאִין ִאם אָּ  הָּ

ִמים  :ֲענִָּבים ִבכּוֵרי ְיֵמי ְוַהּיָּ

 20במדבר יג, 

מלחמת ישראל  א 17
 בעמלק בימי משה

יָּה ַבר יָּדֹו ֹמֶשה יִָּרים ַכֲאֶשר ְוהָּ ֵאל ְוגָּ  ְוַכֲאֶשר ִיְשרָּ
ַבר יָּדֹו יִָּניחַ  ֵלק ְוגָּ  :ֲעמָּ

 11שמות יז, 

ֶדה ְבתֹוְך ֲאֻלִמים ְמַאְּלִמים ֲאַנְחנּו ְוִהֵנה גפן ב 18  ְוִהֵנה ַהשָּ
ה מָּ ִתי קָּ ה ְוַגם ֲאֻלמָּ בָּ  ְתֻסֶבינָּה ְוִהֵנה ִנצָּ

ָּ  ֲאֻלֹמֵתיֶכם ִתי ַוִתְשַתֲחֶוין  עֹוד ַוַּיֲחֹלם: ]...[: ַלֲאֻלמָּ
יו ֹאתֹו ַוְיַסֵפר ַאֵחר ֲחלֹום  ִהֵנה ַוּיֹאֶמר ְלֶאחָּ

ַלְמִתי ֵרחַ  ַהֶשֶמש ְוִהֵנה עֹוד ֲחלֹום חָּ  ְוַאַחד ְוַהּיָּ
ר שָּ ִבים עָּ  :ִלי ִמְשַתֲחִוים כֹוכָּ

 ראשית לז,ב
9-7 

משום שבני ישראל  ד 19
היו מחויבים 

 להחרים את יושבי
 הארץ

ֶדיָך ֻהַגד ֻהֵגד ִכי ַוּיֹאְמרּו ְיהֹוֻשעַ  ֶאת ַוַּיֲענּו  ַלֲעבָּ
ֵתת ַעְבּדֹו ֹמֶשה ֶאת ֱאֹלֶהיָך ה' ִצּוָּה ֲאֶשר ֵאת  לָּ

ֶכם ל ֶאת לָּ ֶרץ כָּ אָּ ל ֶאת ּוְלַהְשִמיד הָּ ֶרץ ֹיְשֵבי כָּ אָּ  הָּ
א ִמְפֵניֶכם  ַוַנֲעֵשה ִמְפֵניֶכם ְלַנְפֹשֵתינּו ְמֹאד ַוִנירָּ

ר ֶאת בָּ  :ַהֶּזה ַהּדָּ

 24יהושע ט, 

מהו טבעם של  ג 20
המלכים העומדים 

 בראש העם?

ִמים ֶבֱאֶמת ְוִאם  ְוִעם ְיֻרַבַעל ִעם ֲעִשיֶתם ּוְבתָּ
 ַגם ְוִיְשַמח ֲאִביֶמֶלְךבַ  ִשְמחּו ַהֶּזה ַהּיֹום ֵביתֹו
ֶכם הּוא  :בָּ

 19 שופטים ט,

ֵמר ַיֲעֹקב לֹא ַוּיֹאֶמר יעקב א 21 ֵאל ִאם ִכי ִשְמָך עֹוד ֵיאָּ   ִיְשרָּ
ִריתָּ  ִכי ל ֲאנִָּשים ְוִעם ֱאֹלִהים ִעם שָּ  :ַותּוכָּ

 29ראשית לב, ב

א גדעון ד 22  בֹו יֶָּרב ֵלאֹמר ְיֻרַבַעל ַההּוא ַבּיֹום לֹו ַוִּיְקרָּ
 :ִמְזְבחֹו ֶאת נַָּתץ ִכי ַהַבַעל

 32שופטים ו, 

לרדוף אחרי בני  ג 23
 ישראל במדבר

 ַוִּיְרֹּדף ִמְצַרִים ֶמֶלְך ַפְרֹעה ֵלב ֶאת ה' ַוְיַחֵּזק
ֵאל ְבֵני ַאֲחֵרי ֵאל ּוְבֵני ִיְשרָּ ה ְביָּד ֹיְצִאים ִיְשרָּ מָּ  :רָּ

 8שמות יד, 

ֵאֶּלה ַהְשֹעִרים ֵשש ַותֹאֶמר שעורים א 24 ַמר ִכי ִלי נַָּתן הָּ      אָּ
בֹוִאי ַאל ֵאַלי ם תָּ  :ֲחמֹוֵתְך ֶאל ֵריקָּ

 17רות ג, 

בימים אלה לא  ב 25
ילחמו בבני ישראל, 

על מנת שיוכלו 
 המצווה. לקיים את

ֹלש ִמים שָּ נָּה ְפעָּ ֶאה ַבשָּ ל ֵירָּ  ְפֵני ֶאת ְזכּוְרָך כָּ
ֹדן אָּ ֵאל ֱאֹלֵהי ה' הָּ ֶניָך גֹוִים אֹוִריש ִכי :ִיְשרָּ  ִמפָּ

 ַאְרְצָך ֶאת ִאיש ַיְחֹמד ְולֹא ְגֻבֶלָך ֶאת ְוִהְרַחְבִתי
אֹות ַבֲעֹלְתָך ֹלש ֱאֹלֶהיָך ה' ְפֵני ֶאת ֵלרָּ ִמים שָּ  ְפעָּ
נָּה  :ַבשָּ

 שמות לד,
24-23 


