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

 המקור הפסוק התשובה האות השאלה

ֹּאֶמר שמשון ג 1  ּוְבָכל ַאֶחיָך ִבְבנֹות ַהֵאין ְוִאּמֹו ָאִביו לֹו ַוי
 ִאָשה ָלַקַחת הֹוֵלְך ַאָתה ִכי ִאָשה ַעִּמי

ֹּאֶמר ָהֲעֵרִלים ִמְפִלְשִתים  ָאִביו ֶאל ִשְמשֹון ַוי
 :ְבֵעיָני ָיְשָרה ִהיא ִכי ִלי ַקח אֹוָתּה

 גשופטים יד, 

ֹּא ַהֲחֵרם ֶחֶרב ְלִפי ָבּה ֲאֶשר ַהֶנֶפש ָכל ֶאת ַוַיכּו לוז ב 2  ל
 :ָבֵאש ָשַרף ָחצֹור ְוֶאת ְנָשָמה ָכל נֹוַתר

ַרק ַהֶכֶסף  ָבּה ֲאֶשר ְוָהִעיר ָשְרפּו ָבֵאש ְוָכל
ֶשת ְוַהַבְרֶזל ָנְתנּו אֹוַצר ֵבית  :ה' ְוַהָזָהב ּוְכֵלי ַהְנחֹּ

 ַוִיֶפן ָעָשן ַעּמּוד ָהִעיר ִמן ַלֲעלֹות ֵהֵחָלה ְוַהַּמְשֵאת
 :ַהָשָמְיָמה ָהִעיר ְכִליל ָעָלה ְוִהֵנה ַאֲחָריו ִבְנָיִמן

 יאהושע יא, י

 

 כדיהושע ו, 

 

 שופטים כ, מ

 ַוִיֵתן ָעָשה ֲאֶשר ַהָבָקר ּוֶבן ְוָחָלב ֶחְמָאה ַוִיַקח אברהם א 3
ֵמד ְוהּוא ִלְפֵניֶהם ֹּאֵכלּו ָהֵעץ ַתַחת ֲעֵליֶהם עֹּ  :ַוי

 ראשית יח, חב

 ַוְיִהי ֲחנֹוְך ֶאת ַוֵתֶלד ַוַתַהר ִאְשתֹו ֶאת ַקִין ַדעַויֵ  חנוך ג 4
ֶנה  :ֲחנֹוְך ְבנֹו ְכֵשם ָהִעיר ֵשם ַוִיְקָרא ִעיר בֹּ

 ראשית ד, יזב

עבדון בן הלל  א 5
 הפרעתוני

ט  ִהֵלל ֶבן ַעְבּדֹון ִיְשָרֵאל ֶאת ַאֲחָריו ַוִיְשפֹּ
 ְבֵני ּוְשֹלִשים ָבִנים ַאְרָבִעים לֹו ַוְיִהי :ַהִפְרָעתֹוִני

ְכִבים ָבִנים ט ֲעָיִרם ִשְבִעים ַעל רֹּ  ֶאת ַוִיְשפֹּ
ֶנה ִיְשָרֵאל  :ָשִנים ְשמֹּ

 ופטים יב, ש
 יד-יג

 בראשית לח, טו :ָפֶניהָ  ִכְסָתה ִכי ְלזֹוָנה ַוַיְחְשֶבהָ  ְיהּוָדה ַוִיְרֶאהָ  תמר ב 6

 ָשם ָלגּור ִמְצַרְיָמה ַאְבָרם ַוֵיֶרד ָבָאֶרץ ָרָעב ַוְיִהי תרח א 7
 :ָבָאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד ִכי

 ָהָיה ֲאֶשר ָהִראשֹון ָהָרָעב ִמְלַבד ָבָאֶרץ ָרָעב ַוְיִהי
 ֶמֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ַוֵיֶלְך ַאְבָרָהם ִביֵמי

 :ָרהְגרָ  ְפִלְשִתים

 ָאַמר ַכֲאֶשר ָלבֹוא ָהָרָעב ְשֵני ֶשַבע ַוְתִחֶליָנה
 ִמְצַרִים ֶאֶרץ ּוְבָכל ָהֲאָרצֹות ְבָכל ָרָעב ַוְיִהי יֹוֵסף
 :ָלֶחם ָהָיה

 בראשית יב, י

 

 בראשית כו, א

 

 

 בראשית מא, נד

 ְשֶכם ַעל ַוָיִשימּו ַהִשְמָלה ֶאת ָוֶיֶפת ֵשם ַוִיַקח ִשְמָלה ב 8
ַרִנית ַוֵיְלכּו ְשֵניֶהם  ֲאִביֶהם ֶעְרַות ֵאת ַוְיַכסּו ֲאחֹּ
ַרִנית ּוְפֵניֶהם ֹּא ֲאִביֶהם ְוֶעְרַות ֲאחֹּ  :ָראּו ל

 בראשית ט, כג

 ֶאת ָפְצָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ִמן ָאָתה ָארּור ְוַעָתה בהריגת הבל ג 9
 :ִמָיֶדָך ָאִחיָך ְּדֵמי ֶאת ָלַקַחת ִפיהָ 

 ראשית ד, יאב

ב ֱאֹלִהים תֹוַרת בֵסֶפר ג 10 עַ  ַוִיְכתֹּ  תֹוַרת ְבֵסֶפר ָהֵאֶלה ַהְּדָבִרים ֶאת ְיהֹושֻׁ
 ַתַחת ָשם ַוְיִקיֶמהָ  ְגדֹוָלה ֶאֶבן ַוִיַקח ֱאֹלִהים
 :ה' ְבִמְקַּדש ֲאֶשר ָהַאָלה

 ד, כוהושע כי

ִני ִיְשֶתה ֲאֶשר ֶזה ֲהלֹוא גביע כסף א 11  ְיַנֵחש ַנֵחש ְוהּוא בֹו ֲאדֹּ
ֶתם בֹו  :ֲעִשיֶתם ֲאֶשר ֲהֵרעֹּ

 בראשית מד, ה



 ַהִּמְצִרית ָהָגר ֶאת ַאְבָרם ֵאֶשת ָשַרי ַוִתַקח נתינת הגר לאברם ב 12
 ְבֶאֶרץ ַאְבָרם ְלֶשֶבת ָשִנים ֶעֶשר ִמֵקץ ִשְפָחָתּה

ָתּה ַוִתֵתן ְכָנַען  :ְלִאָשה לֹו ִאיָשּה ְלַאְבָרם אֹּ

 ראשית טז, גב

מחשש שיבהלו  ב 13
 ממלחמה

ֹּא ָהָעם ֶאת הַפְרעֹּ  ְבַשַלח ַוְיִהי  ֱאֹלִהים ָנָחם ְול
 ֱאֹלִהים ָאַמר ִכי הּוא ָקרֹוב ִכי ְפִלְשִתים ֶאֶרץ ֶּדֶרְך

ָתם ָהָעם ִיָנֵחם ֶפן  :ִמְצָרְיָמה ְוָשבּו ִמְלָחָמה ִבְראֹּ

 מות יג, יזש

ֲהִנים ָתְקעּו ַהְשִביִעית ַבַפַעם ַוְיִהי בכיבוש העי ב 14  ַבשֹוָפרֹות ַהכֹּ
ֹּאֶמר עַ  ַוי  ָלֶכם ה' ָנַתן ִכי ָהִריעּו ָהָעם ֶאל ְיהֹושֻׁ

 :ָהִעיר ֶאת

 ַוֵיְרדּו ֶאְפָרִים ְבַהר ַבשֹוָפר ַוִיְתַקע ְבבֹואֹו ַוְיִהי
 :ִלְפֵניֶהם ְוהּוא ָהָהר ִמן ִיְשָרֵאל ְבֵני ִעּמֹו

 ַהַּמֲחֶנה ִבְקֵצה ִאתֹו ֲאֶשר ִאיש ּוֵמָאה ִגְדעֹון ַוָיבֹּא
ֶרת רֹּאש  ֶאת ֵהִקימּו ָהֵקם ַאְך ַהִתיכֹוָנה ָהַאְשמֹּ

ְמִרים  ֲאֶשר ַהַכִּדים ְוָנפֹוץ ַבשֹוָפרֹות ַוִיְתְקעּו ַהשֹּ
 :ְבָיָדם

 הושע ו, טזי

 

 

 שופטים ג, כז

 

 שופטים ז, יט

בקשת בני גד  א 15
 וראובן

ֵתיֶכם ַתַחת ַקְמֶתם ְוִהֵנה  ֲאָנִשים ַתְרבּות ֲאבֹּ
 :ִיְשָרֵאל ֶאל ה' ַאף ֲחרֹון ַעל עֹוד ִלְספֹות ַחָטִאים

 מדבר לב, ידב

עצירת השמש בימי  ג 16
 יהושע

ם ַעד ָעָמד ְוָיֵרחַ  ַהֶשֶמש ַוִיּדֹּם ְיָביו גֹוי ִיקֹּ  ֲהלֹּא אֹּ
ד ַהָיָשר ֵסֶפר ַעל ְכתּוָבה ִהיא  ַבֲחִצי ַהֶשֶמש ַוַיֲעמֹּ

ֹּא ַהָשַמִים  ַכיֹום ָהָיה ְולֹּא: ָתִמים יֹוםכְ  ָלבֹוא ָאץ ְול
עַ  ְוַאֲחָריו ְלָפָניו ַההּוא  ה' ִכי ִאיש ְבקֹול ה' ִלְשמֹּ
 :ְלִיְשָרֵאל ִנְלָחם

 יד-יהושע י, יג

 ָהַעִין ַעל ַבִּמְדָבר ַהַּמִים ֵעין ַעל ה' ַמְלַאְך ַוִיְמָצָאּה הגר א 17
 :שּור ְבֶדֶרְך

 ַמְלַאְך ַוִיְקָרא ַהַנַער קֹול ֶאת ֱאֹלִהים ַוִיְשַמע
ֹּאֶמר ַהָשַמִים ִמן ָהָגר ֶאל ֱאֹלִהים  ָלְך ַמה ָלּה ַוי

 ַהַנַער קֹול ֶאל ֱאֹלִהים ָשַמע ִכי ִתיְרִאי ַאל ָהָגר
 :ָשם הּוא ַבֲאֶשר

 ראשית טז, זב

 

 בראשית כא, יז

שיקרא שם בבית  ב 18
 לחם

ֹּאְמרּו  ִיֵתן ֵעִדים ְוַהְזֵקִנים ַבַשַער ֲאֶשר ָהָעם ָכל ַוי
 ּוְכֵלָאה ְכָרֵחל ֵביֶתָך ֶאל ַהָבָאה ָהִאָשה ֶאת ה'

 ַחִיל ַוֲעֵשה ִיְשָרֵאל ֵבית ֶאת ְשֵתיֶהם ָבנּו ֲאֶשר
 :ָלֶחם ְבֵבית ֵשם ּוְקָרא ְבֶאְפָרָתה

 ות ד, יאר

אּו ַוֵיְלכּו מדבר פארן ד 19 ֶשה ֶאל ַוָיבֹּ ן ְוֶאל מֹּ  ְבֵני ֲעַדת ָכל ְוֶאל ַאֲהרֹּ
ָתם ַוָיִשיבּו ָקֵדָשה ָפאָרן ִמְדַבר ֶאל ִיְשָרֵאל  אֹּ

 :ָהָאֶרץ ְפִרי ֶאת ַוַיְראּום ָהֵעָדה ָכל ְוֶאת ָּדָבר

 מדבר יג, כוב

ָתיו ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ָנָשיו ֶאת ֵעָשו ַוִיַקח עשו ויעקב ג 20  ָכל ְוֶאת ְבנֹּ
 ְוֵאת ְבֶהְמתֹו ָכל ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ֵביתֹו ַנְפשֹות

 ֶאֶרץ ֶאל ַוֵיֶלְך ְכָנַען ְבֶאֶרץ ָרַכש ֲאֶשר ִקְנָינֹו ָכל
ב ִמְפֵני  ִמֶשֶבת ָרב ְרכּוָשם ָהָיה ִכי :ָאִחיו ַיֲעקֹּ
ֹּא ַיְחָּדו ָתם ָלֵשאת יֶהםְמגּורֵ  ֶאֶרץ ָיְכָלה ְול  ִמְפֵני אֹּ

 :ִמְקֵניֶהם

 ז-ראשית לו, וב

 ָחֶרב ְלִפי ָהִעיר ֶאת ַוַיכּו ָהִעיר ְמבֹוא ֶאת ַוַיְרֵאם לוז א 21
 ָהִאיש ַוֵיֶלְך :ִשֵלחּו ִמְשַפְחתֹו ָכל ְוֶאת ָהִאיש ְוֶאת
 הּוא לּוז ְשָמּה ַוִיְקָרא ִעיר ַוִיֶבן ַהִחִתים ֶאֶרץ

 :ַהֶזה ַהיֹום ַעד ְשָמּה

 ופטים א, ש
 כו-כה



 

ֶדל ַהֶזה ָהָעם ןַלֲעֹו ָנא ְסַלח חטא המרגלים ב 22  ְוַכֲאֶשר ַחְסֶּדָך ְכגֹּ
ֹּאֶמר :ֵהָנה ְוַעד ִמִּמְצַרִים ַהֶזה ָלָעם ָנָשאָתה  ה' ַוי
 :ִכְדָבֶרָך ָסַלְחִתי

 כ-מדבר יד, יטב

ַבח קנת א 23 ד ָהַלְך ְונֹּ ֶתיהָ  ְוֶאת ְקָנת ֶאת ַוִיְלכֹּ  ָלה ַוִיְקָרא ְבנֹּ
ַבח  :ִבְשמֹו נֹּ

 במדבר לב, מב

ֶּמיָך ָאַמר ּוְלֵלִוי לוי ב 24  ֲאֶשר ֲחִסיֶדָך ְלִאיש ְואּוֶריָך תֻׁ
 ָבֵרְך: ]...[: ְמִריָבה ֵמי ַעל ְתִריֵבהּו ְבַמָסה ִנִסיתֹו

ַעל ֵחילֹו ה'  ָקָמיו ָמְתַנִים ְמַחץ ִתְרֶצה ָיָדיו ּופֹּ
 :ְיקּומּון ִמן ּוְמַשְנָאיו

 יא-דברים לג, ח

ֹּא בעזה א 25  ְבַעָזה ַרק ִיְשָרֵאל ְבֵני ְבֶאֶרץ ֲעָנִקים נֹוַתר ל
 :ִנְשָארּו ּוְבַאְשּדֹוד ְבַגת

 הושע יא, כבי


