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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי 

תקנון החידון וסדריו

שלבי החידון 

מבחן קדם פומבי בכתב .. א

חידון פומבי: שלב א' , שלב ב' , שלב ג'- שאלה זהה בכתב .. ב

א.  מבחן קדם פומבי בכתב 

לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי  בכתב .. א

בחידון  ישתתפו 16-18 מתמודדים שעלו  משלב חידון התנ"ך המחוזי בכתב .. ב

בחידון מוקדם זה יוכלו המתמודדים לצבור עד סך של 50 נקודות שייזקפו לזכותם בהמשך החידון . ג
הפומבי .

ב.  החידון המחוזי הפומבי 

בחידון הפומבי ישתתפו 16-18 המתמודדים שעלו משלב החידונים המחוזיים בכתב.. א

לרשות המתמודדים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן  הקדם פומבי בכתב.. ב

שלב ראשון 

בשלב זה יוצגו סרטונים. לאחר כל סרטון יוצגו שאלות למתמודדים.. א

בשלב הראשון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים .. ב

תשובה נכונה על כל חלק של שאלה  יזכו את הנבחן ב-6 נקודות . ג

תשובות נכונות על שני חלקי השאלה יזכו  את הנבחן ב-12 נקודות .. ד

עם סיום מחזור שאלות זה ירדו כל הנבחנים מהבמה.. ה

שלב שני 

בשלב השני ישתתפו 8-10 מתמודדים .א. 

השופטים ימסרו למנחה את שמות 8-10 המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר ב. 
והעולים לשלב השני והמנחה יזמין אותם לבמה .

בשלב זה יוצגו לכל נבחן  ארבע שאלות קצרות . תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-6 ג. 
נקודות .תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב-24 נקודות 

השאלות תוצגנה למתמודדים באמצעות משחק מחשב . ד. 

בתום השלב השני ירדו כל המתמודדים מהבמה . השופטים יסכמו את מספר הנקודות שצבר כל ה. 
מתמודד  ויקבעו את 4-5 העולים לשלב השלישי.
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שלב שלישי

בשלב זה  תוצג לכל המתמודדים  שאלה זהה בכתב.א. 

המנחה יזמין לבמה את  4-5 העולים  לשלב הזה וימסור לכל  אחד מהם את השאלון כשהוא הפוך על פניו.ב. 

המנחה יכריז  על הזמן העומד לרשות הנבחנים  לענות על השאלה ויורה על התחלת מתן התשובות.ג. 

בשאלה הזהה ניתן לצבור  עד 14 נקודות.ד. 

בתום  הזמן הקצוב  יאסוף המנחה את טופסי התשובות  וימסרם לשופטים.ה. 

המנחה יקרא בקול את השאלות ואת התשובות הנכונות.ו. 

סדר הצגת השאלות לנבחנים

הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר ה-א"ב של שמות משפחותיהם. על השולחן, ליד כל נבחן, יוצב שלט א.   

עם שמו )שם פרטי ואחריו שם משפחה( ומקום מגוריו.

סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם.ב.   

כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב לפני הצגתה הפומבית בקול ויענה מיד עם הצגתה. השאלות תימסרנה ג.   

לנבחנים על ידי מזכירות החידון.

ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו, יכריז יושב ראש חבר השופטים את מספר הנקודות שהנבחן זכה ד. 

בהן, ואלו תירשמנה בטופס השיפוט, ליד שמו.

ענה הנבחן תשובה חלקית, ייוועץ היושב ראש בחבריו השופטים, ויכריז את מספר הנקודות שהנבחן ה. 

זכה בהן, ואלו תירשמנה בטופס השיפוט, ליד שמו.

לא ענה הנבחן על השאלה, יכריז היושב ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט יירשם 0 ליד שם הנבחן.ו. 

חבר השופטים

חבר השופטים מורכב מהיושב ראש, ולצדו שני שופטים או ארבעה שופטים.א. 

היושב ראש אחראי לשיפוט, והוא מכריז את מספר הנקודות שכל נבחן זכה בהן.ב. 

היושב ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.ג. 

היושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.ד. 

בעת הצורך, אם הנבחן לא השיב תשובה מלאה, יקרא היושב ראש את התשובה המלאה. הוא רשאי ה. 

לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.

היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת המחוז והסגנים.ו. 

חבר השופטים דן בין שלב לשלב בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד.ז. 
לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.ח. 

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

ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

תפקיד המנחה

מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.א. 

מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה.ב. 

מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות.ג. 

קורא את השאלות.ד. 

מכריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה.ה. 

מכריז את שמות העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.ו. 
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מכריז את שמות החתן/הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.ז. 

   תעודות ופרסים לזוכים 

בתום שלושת המחזורים  יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה, ויוענקו להם פרסים  א. 

ותעודת השתתפות . 

שני הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך המחוזי וסגנו/יתו. סדר ההכתרה ב. 

יהיה מן הסגן  לחתן/לכלה. 

והשלישי ג.  השני  למקום  זהה  ניקוד  של  במקרה  זוכים.  מ-2  יותר  הארצי  לחידון  יעלו  לא  מקרה  בכל 

יישאלו שני הנבחנים שאלות נוספות עד להכרעה ביניהם.

לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.ד. 

שני הנבחרים ייצגו את המחוז בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים.ה. 

חומר הבחינה 

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי יתבסס על הספרים  הבאים :

תורה

ספר  בראשית ,ספר  שמות פרקים א'- כד', לא'- לד' , ספר ויקרא  פרקים יט', כג'- כה'.
ספר במדבר פרקים י'- לו'. ספר דברים פרקים כ'- לד'.

נביאים ראשונים
יהושע  פרקים  א'- יא' , יד', יז'-יח', כב'- כד' .שופטים, שמואל א'-ב', מלכים א'-ב'. 

נביאים אחרונים:
ישעיהו   פרקים א'- יב', מ'- סו' .ירמיהו פרקים   א'- כג' , ל'- לג'.יחזקאל פרקים  א'- יד'  , לג'- לט' 

.יואל,עמוס,עובדיה,יונה, מיכה

כתובים:
משלי  פרקים א'- י', כב' – לא',רות, אסתר .ספר עזרא   פרקים  א, ג', פרק ד'  פסוקים 1-6.פרק ז'   

פסוקים 1-11, 27-28פרק ח'   פסוקים  15-36 פרק ט'  ,פרק   י'  פסוקים 1-17. ספר נחמיה פרקים א- ו' , 

פרק ז'  פסוקים 1-5.פרקים  ח, ט, י', יא', יב', יג'
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים
תשע"ד

 החידון הפומבי 
שלב ראשון 

בשלב זה יוקרנו סרטונים 
לאחר כל סרטון יוצגו שאלות הקשורות בנושא הסרטון 

בשלב הזה תוצג  לכל  מתמודד שאלה אחת  בת שני חלקים.

תשובה נכונה על כל חלק יזכו את הנבחן ב-6 נקודות

תשובות נכונות  על שני החלקים  יזכו את הנבחן ב-12 נקודות .
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שאלה מס' 1

דוד המלך בירך קבוצת אנשים מישראל על מעשה חסד שעשו: 

ֶּתֱחַזְקָנה  ֶחֶסד..ְוַעָּתה  ִעָּמֶכם  ַיַעׂש ה'  ַהֶּזה...ְוַעָּתה  ַהֶחֶסד  ֲעִׂשיֶתם  ֲאֶׁשר  ַלה'  "ְּבֻרִכים ַאֶּתם 
ְיֵדיֶכם"

א. מי היא קבוצת האנשים?

ב. מה היה מעשה החסד שעשו?

תשובה
א. אנשי יבש גלעד.

ב. הביאו את גופות שאול ובניו לקבורה מחומת בית שאן ליבש גלעד.

"ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו יְֹׁשֵבי ָיֵביׁש ִּגְלָעד ֵאת ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְפִלְׁשִּתים ְלָׁשאּול:ַוָּיקּומּו ָּכל ִאיׁש ַחִיל ַוֵּיְלכּו ָכל ַהַּלְיָלה ַוִּיְקחּו ֶאת 

ְּגִוַּית ָׁשאּול ְוֵאת ְּגִוּיֹת ָּבָניו ֵמחֹוַמת ֵּבית ָׁשן ַוָּיבֹאּו ָיֵבָׁשה ַוִּיְׂשְרפּו אָֹתם ָׁשם:ַוִּיְקחּו ֶאת ַעְצמֵֹתיֶהם ַוִּיְקְּברּו ַתַחת 

ָהֵאֶׁשל ְּבָיֵבָׁשה ַוָּיֻצמּו ִׁשְבַעת ָיִמים...ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְּבֻרִכים ַאֶּתם ַלה' 

ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶּזה ִעם ֲאדֵֹניֶכם ִעם ָׁשאּול ַוִּתְקְּברּו אֹתֹו:ְוַעָּתה ַיַעׂש ה' ִעָּמֶכם ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְוַגם ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה 

ִאְּתֶכם ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהָּדָבר ַהֶּזה:ְוַעָּתה ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ִּכי ֵמת ֲאדֵֹניֶכם ָׁשאּול ְוַגם 

אִֹתי ָמְׁשחּו ֵבית ְיהּוָדה ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶהם"

שמואל א' לא' 11-13, שמואל ב' ב' 5-7

שאלה מס' 2

על איש אחד נאמר כי עשה מעשה חסד כדי :

"ְלָהִקם ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו,  ְוֹלא ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת, ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו"
א. מי האיש ?

ב. מה המעשה שעשה ?

תשובה 
א. בועז 

ב. נשא לאשה את רות המואביה.

"ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ַלְּזֵקִנים ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום ִּכי ָקִניִתי ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֶלֱאִליֶמֶלְך ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון 
ִמַּיד ָנֳעִמי: ְוַגם ֶאת רּות ַהּמֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה ְלָהִקם ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו ְוֹלא ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת 
ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום: ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער ְוַהְּזֵקִנים ֵעִדים ִיֵּתן ה' ֶאת ָהִאָּׁשה 
ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַוֲעֵׂשה ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם:"

 

רות ד'  11-9
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שאלה מס' 3
בעיצומו של מפעל בניה שקד המנהיג על הגנתה של העיר

" ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים ַהָּמִגִּנים ְוַהְּקָׁשתֹות ְוַהִּׁשְריִֹנים "
א. מה היה מפעל הבניה ?

ב. מי  האוייב שממנו חששו  הבונים ?

תשובה 
א. בניית חומת ירושלים,בימי נחמיה

ב. צרי יהודה – סנבלט החורוני,גשם הערבי,טוביה העבד העמוני. 
הערה: די לציין שם אחד בלבד.

" ָוַאֲעִמיד ִמַּתְחִּתּיֹות ַלָּמקֹום ֵמַאֲחֵרי ַלחֹוָמה ַּבְּצִחיִחים ָוַאֲעִמיד ֶאת ָהָעם ְלִמְׁשָּפחֹות ִעם ַחְרבֵֹתיֶהם ָרְמֵחיֶהם 
ְוַקְּׁשתֵֹתיֶהם: ָוֵאֶרא ָוָאקּום ָואַֹמר ֶאל ַהחִֹרים ְוֶאל ַהְּסָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַאל ִּתיְראּו ִמְּפֵניֶהם ֶאת ה' ַהָּגדֹול 
ְוַהּנֹוָרא ְזכֹרּו ְוִהָּלֲחמּו ַעל ֲאֵחיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְנֵׁשיֶכם ּוָבֵּתיֶכם: ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו אֹוְיֵבינּו ִּכי נֹוַדע ָלנּו ַוָּיֶפר 
ָהֱאֹלִהים ֶאת ֲעָצָתם ַוָּנָׁשב ֻּכָּלנּו ֶאל ַהחֹוָמה ִאיׁש ֶאל ְמַלאְכּתֹו:ַוְיִהי ִמן ַהּיֹום ַההּוא ֲחִצי ְנָעַרי עִֹׂשים ַּבְּמָלאָכה 
ַּבחֹוָמה  ַהּבֹוִנים  ְיהּוָדה:  ֵּבית  ָּכל  ַאֲחֵרי  ְוַהָּׂשִרים  ְוַהִּׁשְריִֹנים  ְוַהְּקָׁשתֹות  ַהָּמִגִּנים  ְוָהְרָמִחים  ַמֲחִזיִקים  ְוֶחְצָים 
ַעל  ֲאסּוִרים  ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ַהָּׁשַלח:ְוַהּבֹוִנים  ַמֲחֶזֶקת  ְוַאַחת  ַבְּמָלאָכה  עֶֹׂשה  ָידֹו  ְּבַאַחת  עְֹמִׂשים  ַּבֵּסֶבל  ְוַהּנְֹׂשִאים 
ָמְתָניו ּובֹוִנים ְוַהּתֹוֵקַע ַּבּׁשֹוָפר ֶאְצִלי: ָואַֹמר ֶאל ַהחִֹרים ְוֶאל ַהְּסָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַהְּמָלאָכה ַהְרֵּבה ּוְרָחָבה 
ַוֲאַנְחנּו ִנְפָרִדים ַעל ַהחֹוָמה ְרחֹוִקים ִאיׁש ֵמָאִחיו: ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ָׁשָּמה ִּתָּקְבצּו ֵאֵלינּו 

ֱאֹלֵהינּו ִיָּלֶחם ָלנּו:"
 נחמיה ד' 7-14

שאלה מס' 4
על מידת כשירותם המבצעית של קבוצת לוחמים מספר הכתוב:

"ָּכל ֶזה , קֵֹלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהַּׂשֲעָרה, ְוֹלא ַיֲחִטא "
א. מיהי קבוצת הלוחמים  שהצטיינו בקליעה ?

ב.  באיזו מלחמה השתתפו הלוחמים האלו ?

תשובה
א. בני בנימין.

ב. במלחמה נגד שבטי ישראל )בשל מעשה פילגש בגבעה(.

"ַוֵּיָאֵסף ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהִעיר ְּכִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים:ַוִּיְׁשְלחּו ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִבְנָיִמן ֵלאמֹר 
ָרָעה  ּוְנַבֲעָרה  ּוְנִמיֵתם  ַּבִּגְבָעה  ֲאֶׁשר  ְבִלַּיַעל  ְּבֵני  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ְּתנּו  ָבֶכם:ְוַעָּתה  ִנְהְיָתה  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ָמה 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְוֹלא ָאבּו ְּבֵני ִבְנָיִמן ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ֲאֵחיֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:ַוֵּיָאְספּו ְבֵני ִבְנָיִמן ִמן ֶהָעִרים ַהִּגְבָעָתה ָלֵצאת 
ְלַבד  ְוִׁשָּׁשה ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֵֹלף ָחֶרב  ֶעְׂשִרים  ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַההּוא ֵמֶהָעִרים  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל:ַוִּיְתָּפְקדּו  ְּבֵני  ַלִּמְלָחָמה ִעם 
ִמּיְׁשֵבי ַהִּגְבָעה ִהְתָּפְקדּו ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור: ִמּכֹל ָהָעם ַהֶּזה ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ִאֵּטר ַיד ְיִמינֹו ָּכל ֶזה 
קֵֹלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהַּׂשֲעָרה ְוֹלא ַיֲחִטא:ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתָּפְקדּו ְלַבד ִמִּבְנָיִמן ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֵֹלף ָחֶרב ָּכל ֶזה 

ִאיׁש ִמְלָחָמה:ַוֵּיֵצא ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ִעם ִּבְנָיִמן ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִמְלָחָמה ֶאל ַהִּגְבָעה:"

שופטים כ'  11-20
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שאלה מס' 5
אשה שאירחה מלך בביתה הגישה לו  ֵעֶגל ַמְרֵּבק וַמּצֹות 

"ְוָלִאָּׁשה ֵעֶגל ַמְרֵּבק ַּבַּבִית ַוְּתַמֵהר ַוִּתְזָּבֵחהּו ַוִּתַּקח ֶקַמח ַוָּתָלׁש ַוּתֵֹפהּו ַמּצֹות"
א.מי האשה ?

ב.לשם מה ביקר המלך בביתה?

תשובה
א. בעלת האוב.

ב. שאול המלך ביקש שתעלה לו באוב את שמואל הנביא. 
)הוא ביקש לשאול את שמואל כיצד להיערך  לקראת  המלחמה  נגד פלישתים (

" ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַלֲעָבָדיו ַּבְּקׁשּו ִלי ֵאֶׁשת ַּבֲעַלת אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָׁשה ָּבּה ַוּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו ִהֵּנה ֵאֶׁשת 
ָהִאָּׁשה  ֶאל  ַוָּיבֹאּו  ִעּמֹו  ֲאָנׁשים  ּוְׁשֵני  הּוא  ַוֵּיֶלְך  ֲאֵחִרים  ְּבָגִדים  ַוִּיְלַּבׁש  ָׁשאּול  ּדֹור:ַוִּיְתַחֵּפׂש  ְּבֵעין  אֹוב  ַּבֲעַלת 
ָלְיָלה ַוּיֹאֶמר ָקֳסִמי ָנא ִלי ָּבאֹוב ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאָלִיָך:ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאת ִמי ַאֲעֶלה ָּלְך ַוּיֹאֶמר ֶאת 
ְׁשמּוֵאל ַהֲעִלי ִלי: ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָמה ָרִאית ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ֱאֹלִהים ָרִאיִתי עִֹלים ִמן 
ָהָאֶרץ:ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּתֳארֹו ַוּתֹאֶמר ִאיׁש ָזֵקן עֶֹלה ְוהּוא עֶֹטה ְמִעיל ַוֵּיַדע ָׁשאּול ִּכי ְׁשמּוֵאל הּוא ַוִּיּקֹד ַאַּפִים 
ּוְפִלְׁשִּתים  ְמאֹד  ִלי  ַצר  ָׁשאּול  ַוּיֹאֶמר  אִֹתי  ְלַהֲעלֹות  ִהְרַּגְזַּתִני  ָלָּמה  ָׁשאּול  ֶאל  ְׁשמּוֵאל  ַוִּיְׁשָּתחּו:ַוּיֹאֶמר  ַאְרָצה 
ִנְלָחִמים ִּבי ֵואֹלִהים ָסר ֵמָעַלי ְוֹלא ָעָנִני עֹוד ַּגם ְּבַיד ַהּנִביִאם ַּגם ַּבֲחֹלמֹות ָוֶאְקָרֶאה ְלָך ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעֶׂשה: 
...ַוְיַמֵהר ָׁשאּול ַוִּיּפֹל ְמֹלא קֹוָמתֹו ַאְרָצה ַוִּיָרא ְמאֹד ִמִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל ַּגם ּכַֹח ֹלא ָהָיה בֹו ִּכי ֹלא ָאַכל ֶלֶחם ָּכל ַהּיֹום 
ְוָכל ַהָּלְיָלה:ַוָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ַוֵּתֶרא ִּכי ִנְבַהל ְמאֹד ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָׁשְמָעה ִׁשְפָחְתָך ְּבקֹוֶלָך ָוָאִׂשים ַנְפִׁשי 
ְּבַכִּפי ָוֶאְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריָך ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי: ְוַעָּתה ְׁשַמע ָנא ַגם ַאָּתה ְּבקֹול ִׁשְפָחֶתָך ְוָאִׂשָמה ְלָפֶניָך ַּפת ֶלֶחם ֶוֱאכֹול 
ִויִהי ְבָך ּכַֹח ִּכי ֵתֵלְך ַּבָּדֶרְך: ַוְּיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֹלא אַֹכל ַוִּיְפְרצּו בֹו ֲעָבָדיו ְוַגם ָהִאָּׁשה ַוִּיְׁשַמע ְלקָֹלם ַוָּיָקם ֵמָהָאֶרץ 
ַוֵּיֶׁשב ֶאל ַהִּמָּטה: ְוָלִאָּׁשה ֵעֶגל ַמְרֵּבק ַּבַּבִית ַוְּתַמֵהר ַוִּתְזָּבֵחהּו ַוִּתַּקח ֶקַמח ַוָּתָלׁש ַוּתֵֹפהּו ַמּצֹות: ַוַּתֵּגׁש ִלְפֵני ָׁשאּול 

ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוּיֹאֵכלּו ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַּבַּלְיָלה ַההּוא:"
שמואל א' כח' 7-25

שאלה מס' 6
איש שביקש לקיים  מצוות הכנסת אורחים פנה לאיש  שפגש ברחוב והזמינו לביתו :

" ָׁשלֹום ָלְך ַרק ָּכל ַמְחסֹוְרָך ָעָלי ַרק ָּבְרחֹוב ַאל ָּתַלן"
א.  היכן גר האיש שביקש לארח ?

ב. את מי הזמין  לביתו   ?

תשובה 
א. ַבִּגְבָעה ,בגבעת בנימין-ַהִּגְבָעה ֲאֶׁשר ְלִבְנָיִמן.

ב. האיש הלוי ופילגשו.  או : האיש מהר אפרים .

" ַוְיִהי ִאיׁש ֵלִוי ָּגר ְּבַיְרְּכֵתי ַהר ֶאְפַרִים ַוִּיַּקח לֹו ִאָּׁשה ִפיֶלֶגׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה: ַוִּתְזֶנה ָעָליו ִּפיַלְגׁשֹו ַוֵּתֶלְך ֵמִאּתֹו 
ֶאל ֵּבית ָאִביָה ֶאל ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ַוְּתִהי ָׁשם ָיִמים ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים:...ַוָּיָקם ָהִאיׁש ָלֶלֶכת הּוא ּוִפיַלְגׁשֹו ְוַנֲערֹו 
ַוּיֹאֶמר לֹו חְֹתנֹו ֲאִבי ַהַּנֲעָרה ִהֵּנה ָנא ָרָפה ַהּיֹום ַלֲערֹוב ִלינּו ָנא ִהֵּנה ֲחנֹות ַהּיֹום ִלין ּפֹה ְוִייַטב ְלָבֶבָך ְוִהְׁשַּכְמֶּתם 
ַוָּיבֹא ַעד נַֹכח ְיבּוס ִהיא ְירּוָׁשָלם ְוִעּמֹו ֶצֶמד  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם  ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶלָך:ְוֹלא ָאָבה ָהִאיׁש ָללּון  ָמָחר ְלַדְרְּכֶכם 
ֲחמֹוִרים ֲחבּוִׁשים ּוִפיַלְגׁשֹו ִעּמֹו: ֵהם ִעם ְיבּוס ְוַהּיֹום ַרד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ַהַּנַער ֶאל ֲאדָֹניו ְלָכה ָּנא ְוָנסּוָרה ֶאל ִעיר 
ַהְיבּוִסי ַהּזֹאת ְוָנִלין ָּבּה  ַוּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ְלָך ְוִנְקְרָבה ְּבַאַחד ַהְּמקֹמֹות ְוַלּנּו ַבִּגְבָעה אֹו ָבָרָמה: ַוַּיַעְברּו ַוֵּיֵלכּו ַוָּתבֹא 
ָלֶהם ַהֶּׁשֶמׁש ֵאֶצל ַהִּגְבָעה ֲאֶׁשר ְלִבְנָיִמן: ַוָּיֻסרּו ָׁשם ָלבֹוא ָללּון ַּבִּגְבָעה ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוֵאין ִאיׁש ְמַאֵּסף 
אֹוָתם ַהַּבְיָתה ָללּון: ְוִהֵּנה ִאיׁש ָזֵקן ָּבא ִמן ַמֲעֵׂשהּו ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ְוָהִאיׁש ֵמַהר ֶאְפַרִים ְוהּוא ָגר ַּבִּגְבָעה ְוַאְנֵׁשי 
ַהָּמקֹום ְּבֵני ְיִמיִני:ְוִהֵּנה ִאיׁש ָזֵקן ָּבא ִמן ַמֲעֵׂשהּו ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ְוָהִאיׁש ֵמַהר ֶאְפַרִים ְוהּוא ָגר ַּבִּגְבָעה ְוַאְנֵׁשי 
ַהָּמקֹום ְּבֵני ְיִמיִני:ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ָהִאיׁש ָהאֶֹרַח ִּבְרחֹוב ָהִעיר ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ָאָנה ֵתֵלְך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא: 
ְיהּוָדה  ֶלֶחם  ֵּבית  ַעד  ָוֵאֵלְך  ִמָּׁשם ָאנִֹכי  ֶאְפַרִים  ַהר  ַיְרְּכֵתי  ַעד  ְיהּוָדה  ֶלֶחם  ִמֵּבית  ֲאַנְחנּו  עְֹבִרים  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
ְוֶאת ֵּבית ה' ֲאִני הֵֹלְך ְוֵאין ִאיׁש ְמַאֵּסף אֹוִתי ַהָּבְיָתה:ְוַגם ֶּתֶבן ַּגם ִמְסּפֹוא ֵיׁש ַלֲחמֹוֵרינּו ְוַגם ֶלֶחם ָוַיִין ֶיׁש ִלי 
ְוַלֲאָמֶתָך ְוַלַּנַער ִעם ֲעָבֶדיָך ֵאין ַמְחסֹור ָּכל ָּדָבר:ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ָׁשלֹום ָלְך ַרק ָּכל ַמְחסֹוְרָך ָעָלי ַרק ָּבְרחֹוב 

ַאל ָּתַלן:ַוְיִביֵאהּו ְלֵביתֹו ַוָּיָבל ַלֲחמֹוִרים ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו:"
שופטים יט'  1-21
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שאלה מס' 7
התפילה להישמר מכף כל אוייב ואורב בדרך, נזכרה בדברי קבוצת עולים שעלו לירושלים:

ַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכף אֹוֵיב ְואֹוֵרב ַעל ַהָּדֶרְך ַוָּנבֹוא  ְוַיד ֱאֹלֵהינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו  ם  "ַוִּנְּסָעה...ָלֶלֶכת ְירּוָׁשלִָ
ם" ְירּוָׁשלִָ

א. מי עמד בראש קבוצת העולים?
ב. באחת מחניות הביניים, הכריז המנהיג על צום, "ְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה"

- היכן נערך הצום?

תשובה
א. עזרא.

ב. נהר אהוא-"ָוֶאְקָרא ָׁשם צֹום ַעל ַהָּנָהר ַאֲהָוא"

"ָוֶאְקָרא ָׁשם צֹום ַעל ַהָּנָהר ַאֲהָוא ְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ָלנּו ּוְלַטֵּפנּו ּוְלָכל ְרכּוֵׁשנּו:ִּכי 
בְֹׁשִּתי ִלְׁשאֹול ִמן ַהֶּמֶלְך ַחִיל ּוָפָרִׁשים ְלָעְזֵרנּו ֵמאֹוֵיב ַּבָּדֶרְך ִּכי ָאַמְרנּו ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר ַיד ֱאֹלֵהינּו ַעל ָּכל ְמַבְקָׁשיו 
ְלטֹוָבה ְוֻעּזֹו ְוַאּפֹו ַעל ָּכל עְֹזָביו:ַוָּנצּוָמה ַוְּנַבְקָׁשה ֵמֱאֹלֵהינּו ַעל זֹאת ַוֵּיָעֵתר ָלנּו....ַוִּנְּסָעה ִמְּנַהר ַאֲהָוא ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר 
ם ַוֵּנֶׁשב  ם ְוַיד ֱאֹלֵהינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו ַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכף אֹוֵיב ְואֹוֵרב ַעל ַהָּדֶרְך:ַוָּנבֹוא ְירּוָׁשלִָ ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ָלֶלֶכת ְירּוָׁשלִָ

ָׁשם ָיִמים ְׁשלָׁשה"
עזרא פרק ח' 21-32

שאלה מס' 8
עובדיה שכיהן בעמדה רמה בחצר המלוכה, הציל מאה נביאים בזמנים קשים של רעב ובצורת:

"ַוְיִהי ְּבַהְכִרית ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי ה' ַוִּיַּקח עַֹבְדָיהּו ֵמָאה ְנִביִאים ַוַּיְחִּביֵאם..."
א. מה היה תפקידו של עובדיה בבית המלוכה?

ב. היכן החביא עובדיה את הנביאים מפני רודפיהם?

תשובה
א. האיש אשר על הבית.

ב. החביא אותם במערה וכלכלם בלחם ומים.

ַעל  ָמָטר  ְוֶאְּתָנה  ַאְחָאב  ֶאל  ֵהָרֵאה  ֵלְך  ֵלאמֹר  ַהְּׁשִליִׁשית  ַּבָּׁשָנה  ֵאִלָּיהּו  ֶאל  ָהָיה  ה'  ּוְדַבר  ַרִּבים  ָיִמים  "ַוְיִהי 
ְּפֵני ָהֲאָדָמה:ַוֵּיֶלְך ֵאִלָּיהּו ְלֵהָראֹות ֶאל ַאְחָאב ְוָהָרָעב ָחָזק ְּבׁשְֹמרֹון:ַוִּיְקָרא ַאְחָאב ֶאל עַֹבְדָיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית 
ְועַֹבְדָיהּו ָהָיה ָיֵרא ֶאת ה' ְמאֹד:ַוְיִהי ְּבַהְכִרית ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי ה' ַוִּיַּקח עַֹבְדָיהּו ֵמָאה ְנִביִאים ַוַּיְחִּביֵאם ֲחִמִּׁשים 

ִאיׁש ַּבְּמָעָרה ְוִכְלְּכָלם ֶלֶחם ָוָמִים"
מלכים א' יח' 1-4
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שאלה מס' 9

 שמחה גדולה שאירעה בעת הכתרת אחד ממלכי ישראל, מתוארת במילים אלו :

 "ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְּבקֹוָלם"
 א. מי המלך ?

 ב. היכן נמשח למלך ? 

 תשובה 
 א. שלמה המלך 

ב. מעיין הגיחון שבירושלים . )ניתן לקבל גם : השילוח(. 

"ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעָּמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֵֹניֶכם ְוִהְרַּכְבֶּתם ֶאת ְׁשֹלמֹה ְבִני ַעל ַהִּפְרָּדה ֲאֶׁשר ִלי ְוהֹוַרְדֶּתם 
אֹתֹו ֶאל ִּגחֹון ּוָמַׁשח אֹתֹו ָׁשם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפר ַוֲאַמְרֶּתם ְיִחי ַהֶּמֶלְך 

ְׁשֹלמֹה … ַוֵּיֶרד ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ְׁשֹלמֹה ַעל ִּפְרַּדת 
ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוּיִֹלכּו אֹתֹו ַעל ִּגחֹון ַוִּיַּקח ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ֶאת ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ִמן ָהאֶֹהל ַוִּיְמַׁשח ֶאת ְׁשֹלמֹה ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר 

ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ַוַּיֲעלּו ָכל ָהָעם ַאֲחָריו ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה 
ַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְּבקֹוָלם" 

 מלכים א' א' 33-40

שאלה  מס' 10
מנהיגים קראו לבני עמם לעשות סעודת יום טוב ולדאוג גם לאלה שלא הכינו סעודה.

 "ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַּתִּקים ,ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו ,ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו "
 א. מי המנהיג ? 

ב. באיזה תאריך חל יום טוב זה?    

תשובה 
 א .נחמיה, עזרא. )מספיק לציין שם אחד בלבד(

ב .בחודש השביעי.- ניתן לקבל גם יום אחד לחודש השביעי וגם חג הסוכות .

" ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים ַוּיֹאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ּתֹוַרת 
מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל: ַוָּיִביא ֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ְוכֹל ֵמִבין ִלְׁשמַֹע 
ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי:ַוִּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים ְמפָֹרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל ַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא: ַוּיֹאֶמר ְנֶחְמָיה 
ְלָכל ָהָעם ַהּיֹום ָקדֹׁש הּוא ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם ַאל  ַהְּמִביִנים ֶאת ָהָעם  ְוַהְלִוִּים  ְוֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ַהּסֵֹפר  הּוא ַהִּתְרָׁשָתא 
ּוְׁשתּו  ַמְׁשַמִּנים  ִאְכלּו  ְלכּו  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַהּתֹוָרה:  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּכָׁשְמָעם  ָהָעם  ָּכל  בֹוִכים  ִּכי  ִּתְבּכּו  ְוַאל  ִּתְתַאְּבלּו 
ַמְמַּתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם: … ּוַבּיֹום 
ַהֵּׁשִני ֶנֶאְספּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלָכל ָהָעם ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ֶאל ֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ּוְלַהְׂשִּכיל ֶאל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה: ַוִּיְמְצאּו 

ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ְּבַיד מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ֵיְׁשבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֻּסּכֹות ֶּבָחג ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי"
נחמיה ח' 1-14
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שאלה מס' 11
שש מאות איש מישראל שנשארו לפליטה לאחר המלחמה חזרו לעריהם ויישבו אותן מחדש:

 "ַוֵּיְלכּו ַוָּיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִּיְבנּו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵּיְׁשבּו ָּבֶהם"
 א. מי הם האנשים?

ב. באיזו מלחמה מדובר?

תשובה
א. שש מאות איש משבט בנימין-"ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוִּיְׂשאּו ָנִׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן ַהְּמחְֹללֹות ֲאֶׁשר ָּגָזלּו ַוֵּיְלכּו 

 ַוָּיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִּיְבנּו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵּיְׁשבּו ָּבֶהם"

ב. מלחמת שבטי ישראל בשבט בנימין בגלל מעשה פילגש בגבעה.

ַוַּיּכּו  ַוַּיְדִּביקּו ַאֲחָריו ַעד ִּגְדעֹם  ַוְיעְֹלֻלהּו ַּבְמִסּלֹות ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש  ַוָּיֻנסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל ֶסַלע ָהִרּמֹון  "ַוִּיְפנּו 
ִמֶּמּנּו ַאְלַּפִים ִאיׁש:ַוְיִהי ָכל ַהּנְֹפִלים ִמִּבְנָיִמן ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֵֹלף ֶחֶרב ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶסַלע ִרּמֹון ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים:ְוִאיׁש  ַוֵּיְׁשבּו  ַוָּיֻנסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל ֶסַלע ָהִרּמֹון ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש  ָחִיל:ַוִּיְפנּו 
ָׁשבּו ֶאל ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוַּיּכּום ְלִפי ֶחֶרב ֵמִעיר ְמתֹם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ָּכל ַהִּנְמָצא ַּגם ָּכל ֶהָעִרים ַהִּנְמָצאֹות ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש... 
ִמְּבנֹות  ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו  ַוֲחַטְפֶּתם  ַהְּכָרִמים  ִמן  ִויָצאֶתם  ַּבְּמחֹלֹות  ְבנֹות ִׁשילֹו ָלחּול  ֵיְצאּו  ְוִהֵּנה ִאם  ּוְרִאיֶתם 
ִׁשילֹו ַוֲהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן:ְוָהָיה ִּכי ָיבֹאּו ֲאבֹוָתם אֹו ֲאֵחיֶהם ָלִריב ֵאֵלינּו ְוָאַמְרנּו ֲאֵליֶהם ָחּנּונּו אֹוָתם ִּכי ֹלא 
ָלַקְחנּו ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ַּבִּמְלָחָמה ִּכי ֹלא ַאֶּתם ְנַתֶּתם ָלֶהם ָּכֵעת ֶּתְאָׁשמּו:ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוִּיְׂשאּו ָנִׁשים ְלִמְסָּפָרם 
ִמן ַהְּמחְֹללֹות ֲאֶׁשר ָּגָזלּו ַוֵּיְלכּו ַוָּיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִּיְבנּו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵּיְׁשבּו ָּבֶהם:ַוִּיְתַהְּלכּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת 

ַהִהיא ִאיׁש ְלִׁשְבטֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַוֵּיְצאּו ִמָּׁשם ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו"
שופטים כ' 48-45, כא' 24-19

 שאלה מס' 12
קבוצת אנשים פנתה לנביא בבקשה:

 " ֵנְלָכה ָּנא ַעד ַהַּיְרֵּדן ... ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָׁשם, ָמקֹום ָלֶׁשֶבת "
 א. מי הנביא ?

ב. מה היתה הסיבה לבקשתם ?

תשובה 
 א. אלישע.

ב. מקום המגורים הקודם היה צר- "ִהֵּנה ָנא ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ָׁשם ְלָפֶניָך ַצר ִמֶּמּנּו".

"ַוּיֹאְמרּו ְבֵני ַהְּנִביִאים ֶאל ֱאִליָׁשע ִהֵּנה ָנא ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ָׁשם ְלָפֶניָך ַצר ִמֶּמּנּו: ֵנְלָכה ָּנא ַעד ַהַּיְרֵּדן 
ְוִנְקָחה ִמָּׁשם ִאיׁש קֹוָרה ֶאָחת ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָׁשם ָמקֹום ָלֶׁשֶבת ָׁשם ַוּיֹאֶמר ֵלכּו:ַוּיֹאֶמר ָהֶאָחד הֹוֶאל ָנא ְוֵלְך ֶאת 
ֲעָבֶדיָך ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֵאֵלְך: ַוֵּיֶלְך ִאָּתם ַוָּיבֹאּו ַהַּיְרֵּדָנה ַוִּיְגְזרּו ָהֵעִצים:ַוְיִהי ָהֶאָחד ַמִּפיל ַהּקֹוָרה ְוֶאת ַהַּבְרֶזל ָנַפל 
ֶאל ַהָּמִים ַוִּיְצַעק ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה ֲאדִֹני ְוהּוא ָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָאָנה ָנָפל ַוַּיְרֵאהּו ֶאת ַהָּמקֹום ַוִּיְקָצב ֵעץ 

ַוַּיְׁשֶלְך ָׁשָּמה ַוָּיֶצף ַהַּבְרֶזל:ַוּיֹאֶמר ָהֶרם ָלְך ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֵחהּו:"
מלכים ב' ו'  1-7
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שאלה מס' 13
הכתוב מספר על שני שבטים שסייעו זה לזה במלחמה.שבט אחד הציע לשני:

 "ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה...ְוָהַלְכִּתי ַגם ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו..."
 א. מי הם שני השבטים?

ב. נגד מי נלחמו?

תשובה
 א. יהודה ושמעון.

ב. הכנעני, הפריזי, אדוני בזק. הערה: נדרש לציין רק שם אחד.

"ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבה' ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחָּלה ְלִהָּלֶחם ּבֹו:ַוּיֹאֶמר ה' 
ְיהּוָדה ַיֲעֶלה ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְּבָידֹו:ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני ְוָהַלְכִּתי 
ֲעֶׂשֶרת  ְּבֶבֶזק  ַוַּיּכּום  ְּבָיָדם  ְוַהְּפִרִּזי  ַהְּכַנֲעִני  ֶאת  ה'  ַוִּיֵּתן  ְיהּוָדה  ִׁשְמעֹון:ַוַּיַעל  ִאּתֹו  ַוֵּיֶלְך  ְּבגֹוָרֶלָך  ִאְּתָך  ֲאִני  ַגם 
ֲאָלִפים ִאיׁש:ַוִּיְמְצאּו ֶאת ֲאדִֹני ֶבֶזק ְּבֶבֶזק ַוִּיָּלֲחמּו ּבֹו ַוַּיּכּו ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהְּפִרִּזי:ַוָּיָנס ֲאדִֹני ֶבֶזק ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחָריו 
ַוּיֹאֲחזּו אֹתֹו ַוְיַקְּצצּו ֶאת ְּבהֹנֹות ָיָדיו ְוַרְגָליו:ַוּיֹאֶמר ֲאדִֹני ֶבֶזק ִׁשְבִעים ְמָלִכים ְּבהֹנֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְמֻקָּצִצים 
ָהיּו ְמַלְּקִטים ַּתַחת ֻׁשְלָחִני ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן ִׁשַּלם ִלי ֱאֹלִהים ַוְיִביֻאהּו ְירּוָׁשַלִם ַוָּיָמת ָׁשם:ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ְיהּוָדה 

ִּבירּוָׁשַלם ַוִּיְלְּכדּו אֹוָתּה ַוַּיּכּוָה ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ָהִעיר ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש:"
שופטים א' 1-8

שאלה מס' 14
בנחל הבשור, קבע דוד המלך  את חוק חלוקת השלל בקרב הלוחמים  .

 " ִּכי ְּכֵחֶלק ַהּיֵֹרד ַּבִּמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ַהּיֵֹׁשב ַעל ַהֵּכִלים ַיְחָּדו ַיֲחֹלקּו"
 א. נגד מי נלחם דוד, באותה מלחמה ?

ב. מי הלוחמים שישבו על הכלים בנחל הבשור?

תשובה 
א. דוד נלחם נגד העמלקי שכבש את צקלג. -ַוֲעָמֵלִקי ָפְׁשטּו ֶאל ֶנֶגב ְוֶאל ִצְקַלג ַוַּיּכּו ֶאת ִצְקַלג ַוִּיְׂשְרפּו אָֹתּה 

 ָּבֵאׁש:

ב. מאתיים הלוחמים שפיגרו ללכת - ַוַּיַעְמדּו ָמאַתִים ִאיׁש ֲאֶׁשר ִּפְּגרּו ֵמֲעבֹר ֶאת ַנַחל ַהְּבׂשֹור

ַוִּיְׂשְרפּו אָֹתּה  ַוַּיּכּו ֶאת ִצְקַלג  ֶנֶגב ְוֶאל ִצְקַלג  ַוֲעָמֵלִקי ָפְׁשטּו ֶאל  ַוֲאָנָׁשיו ִצְקַלג ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  ַוְיִהי ְּבבֹא ָדִוד   "
ָּבֵאׁש:ַוִּיְׁשּבּו ֶאת ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבּה ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ֹלא ֵהִמיתּו ִאיׁש ַוִּיְנֲהגּו ַוֵּיְלכּו ְלַדְרָּכם...ַוֵּיֶלְך ָּדִוד הּוא ְוֵׁשׁש 
ַוַּיַעְמדּו  ִאיׁש  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  הּוא  ָּדִוד  ַוִּיְרּדֹף  ָעָמדּו:  ְוַהּנֹוָתִרים  ַהְּבׂשֹור  ַנַחל  ַעד  ַוָּיבֹאּו  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ֵמאֹות 
ָמאַתִים ִאיׁש ֲאֶׁשר ִּפְּגרּו ֵמֲעבֹר ֶאת ַנַחל ַהְּבׂשֹור ...ַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם ְוֹלא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש  
ַוַּיֵּצל ָּדִוד ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֲעָמֵלק ְוֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ִהִּציל ָּדִוד: ְוֹלא ֶנְעַּדר ָלֶהם ִמן ַהָּקטֹן ְוַעד ַהָּגדֹול ְוַעד ָּבִנים 
ַוָּיבֹא ָדִוד ֶאל ָמאַתִים ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִּפְּגרּו ִמֶּלֶכת  ּוָבנֹות ּוִמָּׁשָלל ְוַעד ָּכל ֲאֶׁשר ָלְקחּו ָלֶהם ַהּכֹל ֵהִׁשיב ָּדִוד:... 
ַאֲחֵרי ָדִוד ַוּיִֹׁשיֻבם ְּבַנַחל ַהְּבׂשֹור ַוֵּיְצאּו ִלְקַראת ָּדִוד ְוִלְקַראת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוִּיַּגׁש ָּדִוד ֶאת ָהָעם ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם 
ְלָׁשלֹום ַוַּיַען ָּכל ִאיׁש ָרע ּוְבִלַּיַעל ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעם ָּדִוד ַוּיֹאְמרּו ַיַען ֲאֶׁשר ֹלא ָהְלכּו ִעִּמי ֹלא ִנֵּתן ָלֶהם 
ֵמַהָּׁשָלל ֲאֶׁשר ִהַּצְלנּו ִּכי ִאם ִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוִיְנֲהגּו ְוֵיֵלכּו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֹלא ַתֲעׂשּו ֵכן ֶאָחי ֵאת ֲאֶׁשר ָנַתן 
ַּבִּמְלָחָמה  ַהּיֵֹרד  ְּכֵחֶלק  ִּכי  ַהֶּזה  ַלָּדָבר  ָלֶכם  ִיְׁשַמע  ּוִמי  ְּבָיֵדנּו  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהְּגדּוד  ַוִּיֵּתן ֶאת  ַוִּיְׁשמֹר אָֹתנּו  ָלנּו  ה' 
ּוְכֵחֶלק ַהּיֵֹׁשב ַעל ַהֵּכִלים ַיְחָּדו ַיֲחֹלקּו ַוְיִהי ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה ַוְיִׂשֶמָה ְלחֹק ּוְלִמְׁשָּפט ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה"

שמואל א' ל'  1-26
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שאלה מס' 15
קניית בתים שדות וכרמים בארץ ישראל היא סימן  לשיבת העם היהודי לארצו .

נביא שקנה שדה  ניבא: 

 "עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת:"
 א. מי הנביא ? 

ב. היכן היה השדה שנקנה?

תשובה 
 א. ירמיהו 

ב. ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמין.

" ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְּדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: ִהֵּנה ֲחַנְמֵאל ֶּבן ַׁשֻּלם ּדְֹדָך ָּבא ֵאֶליָך ֵלאמֹר ְקֵנה ְלָך ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁשר 
ֵאַלי ְקֵנה  ַוּיֹאֶמר  ִּכְדַבר ה' ֶאל ֲחַצר ַהַּמָּטָרה  ֶּבן ּדִֹדי  ֲחַנְמֵאל  ֵאַלי  ִלְקנֹות:ַוָּיבֹא  ַהְּגֻאָּלה  ִּכי ְלָך ִמְׁשַּפט  ָּבֲעָנתֹות 
ְדַבר  ה'   ִּכי  ָוֵאַדע  ָלְך  ְקֵנה  ַהְּגֻאָּלה  ּוְלָך  ַהְיֻרָּׁשה  ִמְׁשַּפט  ְלָך  ִּכי  ִּבְנָיִמין  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ַּבֲעָנתֹות  ֲאֶׁשר  ָׂשִדי  ֶאת  ָנא 
ַוֲעָׂשָרה  ְׁשָקִלים  ִׁשְבָעה  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ּלֹו  ָוֶאְׁשֲקָלה  ַּבֲעָנתֹות  ֲאֶׁשר  ּדִֹדי  ֶּבן  ֲחַנְמֵאל  ֵמֵאת  ַהָּׂשֶדה  ֶאת  הּוא:ָוֶאְקֶנה 
ֶהָחתּום  ֶאת  ַהִּמְקָנה  ֵסֶפר  ֶאת  ָוֶאַּקח  ְּבמֹאְזָנִים:  ַהֶּכֶסף  ָוֶאְׁשקֹל  ֵעִדים  ָוָאֵעד  ָוֶאְחּתֹם  ַּבֵּסֶפר  ַהָּכֶסף:ָוֶאְכּתֹב 
ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוֶאת ַהָּגלּוי: ָוֶאֵּתן ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ּדִֹדי ּוְלֵעיֵני 
ָהֵעִדים ַהּכְֹתִבים ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהּיְֹׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה: ָוֲאַצֶּוה ֶאת ָּברּוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹר: 
ֵסֶפר  ְוֵאת  ְוֵאת ֶהָחתּום  ַהֶּזה  ַהִּמְקָנה  ֵסֶפר  ָהֵאֶּלה ֵאת  ַהְּסָפִרים  ִיְׂשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת  ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי 
ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּבים: ִּכי כֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים 

ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת:"
ירמיהו לב' 6-15

שאלה מס' 16
על איש  מישראל  מסופר שהתיישב  גם  בחבלי הנגב 

 "ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ...ַאְרָצה ַהֶּנֶגב , ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור "
 א. מי האיש ? 

ב. באיזו עיר גר בתום מסע זה ?

תשובה 
 א. אברהם.

ב.  גרר. 

הערה : ניתן לקבל גם באר שבע.
ְבָחָרן  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ְוֶאת  ָרָכׁשּו  ֲאֶׁשר  ְרכּוָׁשם  ָּכל  ְוֶאת  ָאִחיו  ֶּבן  לֹוט  ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ָׂשַרי  ֶאת  ַאְבָרם  ַוִּיַּקח   "
ְוַהְּכַנֲעִני ָאז  ְּכָנַען:ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה  ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה  ְּכַנַען  ָלֶלֶכת ַאְרָצה  ַוֵּיְצאּו 
ָּבָאֶרץ:ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַהִּנְרֶאה ֵאָליו:ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם 
ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהֹלה ֵּבית ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה':ַוִּיַּסע ַאְבָרם 
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם  ִּבְגָרר:  ַוָּיָגר  ּוֵבין ׁשּור  ֵּבין ָקֵדׁש  ַוֵּיֶׁשב  ַהֶּנֶגב  ַהֶּנְגָּבה:...ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה  ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך 
ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאחִֹתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה:...ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשַבע ִּכְבׂשת ַהּצֹאן 
ְלַבְּדֶהן: ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה:ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ֶׁשַבע ְּכָבׂשת 
ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהּזֹאת:ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם  ִּלי  ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה 
ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם: ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים:ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל 

ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה' ֵאל עֹוָלם:ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים:"
 
בראשית יב 5-9,  כ' 1-2  כא' 28-34
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שאלה מס' 17
אנשיו של מלך נכרי שהיו אנשי אניות יודעי הים חברו לפעילות משותפת עם עבדי מלך ישראל:

 "ַוִּיְׁשַלח...ָּבֳאִני ֶאת ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות יְֹדֵעי ַהָּים ִעם ַעְבֵדי..."
 א. מי המלך הנכרי?

ב. מה הביאו אנשי האניות בפעילותם המשותפת?

תשובה
 א. חירם מלך צור-"ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ָּבֳאִני ֶאת ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות יְֹדֵעי ַהָּים ִעם ַעְבֵדי ְׁשֹלמֹה"

ב. זהב-"ַוָּיבֹאּו אֹוִפיָרה ַוִּיְקחּו ִמָּׁשם ָזָהב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ַוָּיִבאּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה"

"ָוֳאִני ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ְּבֶעְציֹון ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְׂשַפת ַים סּוף ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום:ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ָּבֳאִני ֶאת 
ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות יְֹדֵעי ַהָּים ִעם ַעְבֵדי ְׁשֹלמֹה:ַוָּיבֹאּו אֹוִפיָרה ַוִּיְקחּו ִמָּׁשם ָזָהב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ַוָּיִבאּו 

ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה"
מלכים א' ט' 26-28

שאלה מס' 18
בתפילתו אל ה' אמר הנביא:

 "ַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים, ְוָנָהר ְיסְֹבֵבִני ,ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו"
 א. מי הנביא ?

ב. מהיכן נשא את תפילתו לה' ?

תשובה 
 א.יונה 

ב.ממעי הדג/ הדגה 

"ַוְיַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשלָׁשה ָיִמים ּוְׁשלָׁשה ֵלילֹות: ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל ה' ֱאֹלָהיו 
ִמְּמֵעי ַהָּדָגה:ַוּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל ה' ַוַּיֲעֵנִני ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי ָׁשַמְעָּת קֹוִלי: ַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב 
ַיִּמים ְוָנָהר ְיסְֹבֵבִני ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו:ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ִנְגַרְׁשִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל ֵהיַכל 
ָקְדֶׁשָך:ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ְּתהֹום ְיסְֹבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי: ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם 

ַוַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחַּיי ה' ֱאֹלָהי:"
יונה ב' 1-7
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שאלה מס' 19
גורם ההפתעה בעת קרב הביא לנצחון יהושע על אויביו:

 "ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִּפְתאֹם ָּכל ַהַּלְיָלה ָעָלה ִמן ַהִּגְלָּגל.... ַוַּיֵּכם ַמָּכה ְגדֹוָלה"
 א. נגד מי נלחם יהושע במלחמה זו?

ב. במלחמה זו ארעו שני ניסים חשובים-נא לציין אחד מהם.

תשובה
א. יהושע נלחם נגד חמשת המלכים - "ַוֵּיָאְספּו ַוַּיֲעלּו ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ְירּוָׁשַלִם ֶמֶלְך ֶחְברֹון ֶמֶלְך 

 ַיְרמּות ֶמֶלְך ָלִכיׁש ֶמֶלְך ֶעְגלֹון"

ב. ה' השליך עליהם אבנים גדולות מהשמים, שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון.

ְוָכל  ֵהם  ֶעְגלֹון  ֶמֶלְך  ָלִכיׁש  ֶמֶלְך  ַיְרמּות  ֶמֶלְך  ֶחְברֹון  ֶמֶלְך  ְירּוָׁשַלִם  ֶמֶלְך  ָהֱאמִֹרי  ַמְלֵכי  ֲחֵמֶׁשת  ַוַּיֲעלּו  "ַוֵּיָאְספּו 
ַמֲחֵניֶהם ַוַּיֲחנּו ַעל ִּגְבעֹון ַוִּיָּלֲחמּו ָעֶליָה:ַוִּיְׁשְלחּו ַאְנֵׁשי ִגְבעֹון ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה ֵלאמֹר ַאל ֶּתֶרף ָיֶדיָך 
ֵמֲעָבֶדיָך ֲעֵלה ֵאֵלינּו ְמֵהָרה ְוהֹוִׁשיָעה ָּלנּו ְוָעְזֵרנּו ִּכי ִנְקְּבצּו ֵאֵלינּו ָּכל ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי יְׁשֵבי ָהָהר:ַוַּיַעל ְיהֹוֻׁשַע ִמן 
ַהִּגְלָּגל הּוא ְוָכל ַעם ַהִּמְלָחָמה ִעּמֹו ְוכֹל ִּגּבֹוֵרי ֶהָחִיל:ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַאל ִּתיָרא ֵמֶהם ִּכי ְבָיְדָך ְנַתִּתים ֹלא 
ַוַּיֵּכם  ִיְׂשָרֵאל  ִלְפֵני  ְּבָפֶניָך:ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם ְיהֹוֻׁשַע ִּפְתאֹם ָּכל ַהַּלְיָלה ָעָלה ִמן ַהִּגְלָּגל:ַוְיֻהֵּמם ה'  ַיֲעמֹד ִאיׁש ֵמֶהם 
ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּפֵני  ְּבֻנָסם  ַמֵּקָדה:ַוְיִהי  ְוַעד  ֲעֵזָקה  ַעד  ַוַּיֵּכם  ֵבית חֹורֹן  ַמֲעֵלה  ֶּדֶרְך  ַוִּיְרְּדֵפם  ְּבִגְבעֹון  ְגדֹוָלה  ַמָּכה 
ְּבמֹוַרד ֵּבית חֹורֹן ַוה' ִהְׁשִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ִמן ַהָּׁשַמִים ַעד ֲעֵזָקה ַוָּיֻמתּו ַרִּבים ֲאֶׁשר ֵמתּו ְּבַאְבֵני ַהָּבָרד 
ְלֵעיֵני  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלְפֵני  ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַלה' ְּבּיֹום ֵּתת ה' ֶאת ָהֱאמִֹרי  ִיְׂשָרֵאל ֶּבָחֶרב:ָאז  ְּבֵני  ֵמֲאֶׁשר ָהְרגּו 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ְּבִגבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון:ַוִּיּדֹם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגֹוי אְֹיָביו ֲהֹלא ִהיא ְכתּוָבה ַעל 
ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַוַּיֲעמֹד ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים ְוֹלא ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים:ְוֹלא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְׁשמַֹע 

ה' ְּבקֹול ִאיׁש ִּכי ה' ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל"
יהושע י' 5-14

שאלה מס' 20
בתיאור אחת  ממלחמות עם ישראל על אויביו נאמר :

 "ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו, ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ..."
 א. מי תיאר זאת בדבריו ?

ב.  באיזו מלחמה מדובר ?

תשובה 
 א. דבורה הנביאה וברק בן אבינועם.

ב.  מלחמת דבורה וברק נגד יבין מלך כנען ושר צבאו סיסרא .

"ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן ֲאִבינַֹעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר:ִּבְפרַֹע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבְרכּו ה': ִׁשְמעּו ְמָלִכים 
ַהֲאִזינּו רְֹזִנים ָאנִֹכי ַלה' ָאנִֹכי ָאִׁשיָרה ֲאַזֵּמר ַלה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:ה' ְּבֵצאְתָך ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּדָך ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ 
ְמָלִכים  ִיְׂשָרֵאל:ָּבאּו  ִמְּפֵני ה' ֱאֹלֵהי  ִסיַני  ִמְּפֵני ה' ֶזה  ָנְזלּו  ָנְטפּו ָמִים:ָהִרים  ָעִבים  ָנָטפּו ַּגם  ָרָעָׁשה ַּגם ָׁשַמִים 
ִנְלָחמּו ָאז ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי ְכַנַען ְּבַתְעַנְך ַעל ֵמי ְמִגּדֹו ֶּבַצע ֶּכֶסף ֹלא ָלָקחּו: ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם 
ִנְלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא:ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם ַנַחל ְקדּוִמים ַנַחל ִקיׁשֹון ִּתְדְרִכי ַנְפִׁשי עֹז: ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי סּוס ִמַּדֲהרֹות 

ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו:"
 שופטים ה'  1-22



17

חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד 

 החידון הפומבי- שלב שני 

שאלות באמצעות המחשב 

בשלב זה יוצגו לכל נבחן 4 שאלות קצרות

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-6 נקודות

תשובות נכונות על כל ארבע  השאלות יזכו את הנבחן ב-24 נקודות

סדר בחירת השאלות

המחשב יציג לנבחן את השאלה על פי הסדר שנקבע במחשב.

רמזים

למתמודד תינתן האפשרות  לקבל רמז על כל שאלה

תשובה נכונה על השאלה, לאחר קבלת הרמז,

תזכה את הנבחן ב-3 נקודות בלבד .
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים  תשע"ד
החידון הפומבי- שלב שני

נבחן מס'  1

1. מי אמר  : " עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ... ְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא:"?

תשובה : כלב בן יפונה                                                                                                             יהושע יד'  11

" ְוַעָּתה ִהֵּנה ֶהֱחָיה  ה' אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶזה ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ֵמָאז ִּדֶּבר  ה' ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל מֶֹׁשה ֲאֶׁשר 
ָהַלְך ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְוַעָּתה ִהֵּנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה: עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁשֹלַח אֹוִתי 
מֶֹׁשה ְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא: ְוַעָּתה ְּתָנה ִּלי ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְידָֹוד ַּבּיֹום ַההּוא 
ְוָעִרים ְּגדֹלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי ה' אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ה':  ֲעָנִקים ָׁשם  ִּכי  ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַּבּיֹום ַההּוא 

ַוְיָבְרֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיֵּתן ֶאת ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלה:"
יהושע יד' 10-14

2. מי אמר : " ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיעֹו ְּבֵעת ָצָרה ָלָּמה ִתְהֶיה ְּכֵגר ָּבָאֶרץ ּוְכאֵֹרַח ָנָטה ָללּון:"?

 תשובה : ירמיהו                                                                                                                          ירמיה יד' 8

" ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר  ה' ֶאל ִיְרְמָיהּו ַעל ִּדְבֵרי ַהַּבָּצרֹות: ָאְבָלה ְיהּוָדה ּוְׁשָעֶריָה ֻאְמְללּו ָקְדרּו ָלָאֶרץ ְוִצְוַחת ְירּוָׁשַלם 
ָעָלָתה: ְוַאִּדֵריֶהם ָׁשְלחּו ְצִעיֵריֶהם ַלָּמִים ָּבאּו ַעל ֵּגִבים ֹלא ָמְצאּו ַמִים ָׁשבּו ְכֵליֶהם ֵריָקם ּבׁשּו ְוָהְכְלמּו ְוָחפּו 
ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיעֹו ְּבֵעת  רֹאָׁשם:ַּבֲעבּור ָהֲאָדָמה ַחָּתה ִּכי ֹלא ָהָיה ֶגֶׁשם ָּבָאֶרץ ּבׁשּו ִאָּכִרים ָחפּו רֹאָׁשם:.. ִמְקֵוה 
ָצָרה ָלָּמה ִתְהֶיה ְּכֵגר ָּבָאֶרץ ּוְכאֵֹרַח ָנָטה ָללּון:ָלָּמה ִתְהֶיה ְּכִאיׁש ִנְדָהם ְּכִגּבֹור ֹלא יּוַכל ְלהֹוִׁשיַע ְוַאָּתה ְבִקְרֵּבנּו 

ה' ְוִׁשְמָך ָעֵלינּו ִנְקָרא ַאל ַּתִּנֵחנּו:"
ירמיה יד' 1-9

3. מי נתן ְלָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ֶאת ַהֲחִנית ְוֶאת ַהְּׁשָלִטים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ָּדִוד "?

תשובה: יהוידע הכהן                                                                                                          מלכים ב' יא' 10

" ַוַּיֲעׂשּו ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ַוִּיְקחּו ִאיׁש ֶאת ֲאָנָׁשיו ָּבֵאי ַהַּׁשָּבת ִעם יְֹצֵאי ַהַּׁשָּבת ַוָּיבֹאּו ֶאל 
ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן: ַוִּיֵּתן ַהּכֵֹהן ְלָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ֶאת ַהֲחִנית ְוֶאת ַהְּׁשָלִטים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ָּדִוד ֲאֶׁשר ְּבֵבית ה'... ַוּיֹוִצא ֶאת 

ֶּבן ַהֶּמֶלְך ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ַהֵּנֶזר ְוֶאת ָהֵעדּות ַוַּיְמִלכּו אֹתֹו ַוִּיְמָׁשֻחהּו ַוַּיּכּו ָכף ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך:"

 מלכים ב' יא'  9-12

4. השלם את הפסוק :" ֶמֶלְך ׁשֹוֵפט ֶּבֱאֶמת ַּדִּלים ...?

תשובה :    ִּכְסאֹו ָלַעד ִיּכֹון:                                                                                                       משלי כט' 14
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נבחן מס' 2

1. על מי נאמר :" הּוא ...ָעָלה ִמָּבֶבל ְוהּוא סֵֹפר ָמִהיר ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָנַתן  ה' ֱאֹלֵהי 
ִיְׂשָרֵאל "?

תשובה : עזרא                                                                                                                                עזרא ז'  6

" הּוא ֶעְזָרא ָעָלה ִמָּבֶבל ְוהּוא סֵֹפר ָמִהיר ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶּתן לֹו ַהֶּמֶלְך ְּכַיד ה' ֱאֹלָהיו 
ָעָליו ּכֹל ַּבָּקָׁשתֹו:... ַוָּיבֹא ְירּוָׁשַל ם ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ִהיא ְׁשַנת ַהְּׁשִביִעית ַלֶּמֶלְך: ִּכי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון הּוא 

ם ְּכַיד ֱאֹלָהיו ַהּטֹוָבה ָעָליו:" ְיֻסד ַהַּמֲעָלה ִמָּבֶבל ּוְבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ָּבא ֶאל ְירּוָׁשלִַ
 עזרא ז' 6-9

2. מי אמר :" ִּכי ַתֲעבֹר ַּבַּמִים ִאְּתָך ָאִני ּוַבְּנָהרֹות ֹלא ִיְׁשְטפּוָך ִּכי ֵתֵלְך ְּבמֹו ֵאׁש ֹלא ִתָּכֶוה 

ְוֶלָהָבה ֹלא ִתְבַער ָּבְך:"?

תשובה : ישעיהו                                                                                                                       ישעיה מג'   2

" ְוַעָּתה ּכֹה ָאַמר  ה' ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך ִיְׂשָרֵאל ַאל ִּתיָרא ִּכי ְגַאְלִּתיָך ָקָראִתי ְבִׁשְמָך ִלי ָאָּתה: ִּכי ַתֲעבֹר ַּבַּמִים 
ֱאֹלֶהיָך ְקדֹוׁש  ֲאִני  ה'  ִּכי  ָּבְך:  ִתְבַער  ְוֶלָהָבה ֹלא  ִתָּכֶוה  ְּבמֹו ֵאׁש ֹלא  ֵתֵלְך  ִּכי  ִיְׁשְטפּוָך  ּוַבְּנָהרֹות ֹלא  ִאְּתָך ָאִני 

ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיֶעָך ָנַתִּתי ָכְפְרָך ִמְצַרִים ּכּוׁש ּוְסָבא ַּתְחֶּתיָך:"
ישעיה מג' 1-3

3. ממי לכד דוד ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָּפָרִׁשים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי?

 תשובה: מלך צובה )הדדעזר  בן רחוב(                                                                                  שמואל ב' ח' 4

" ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוַּיְך ָּדִוד ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַוַּיְכִניֵעם ַוִּיַּקח ָּדִוד ֶאת ֶמֶתג ָהַאָּמה ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים:... ַוַּיְך ָּדִוד ֶאת ֲהַדְדֶעֶזר 
ֶּבן ְרחֹב ֶמֶלְך צֹוָבה ְּבֶלְכּתֹו ְלָהִׁשיב ָידֹו ִּבְנַהר ְּפָרת: ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָּפָרִׁשים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש 
ַרְגִלי ַוְיַעֵּקר ָּדִוד ֶאת ָּכל ָהֶרֶכב ַוּיֹוֵתר ִמֶּמּנּו ֵמָאה ָרֶכב:ַוָּתבֹא ֲאַרם ַּדֶּמֶׂשק ַלְעזֹר ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה ַוַּיְך ָּדִוד 

ַּבֲאָרם ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ִאיׁש:"
 שמואל ב' ח' 1-5

4. השלם את הפסוק : "ָאכֹל ְּדַבׁש ַהְרּבֹות ֹלא טֹוב ..."?

תשובה:  ְוֵחֶקר ְּכבָֹדם ָּכבֹוד:                                                                                                     משלי כה' 27
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נבחן מס' 3

1. מה שם העיר שנבנתה שבע שנים לפני צוען מצרים ?

 תשובה : חברון                                                                                                                         במדבר יג' 22

" ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת:ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיָמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי 
ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים: ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול 

ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים:"
 במדבר יג'  21-23

2.מי אמר:"ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים ַהַאף ֵאין זֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם  
ה':"?

תשובה:עמוס                                                                                                                               עמוס ב' 11

" ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָלֶרֶׁשת ֶאת ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי: ָוָאִקים 
ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים ַהַאף ֵאין זֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ה': ַוַּתְׁשקּו ֶאת ַהְּנִזִרים ָיִין ְוַעל ַהְּנִביִאים 

ִצִּויֶתם ֵלאמֹר ֹלא ִּתָּנְבאּו:".
עמוס ב' 10-12

3. על מי נאמר  : " ַוַּיֵּכם ..ַ. ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְוַעד ַעָּזה ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוַעד ִּגְבעֹון:"?

תשובה : יהושע                                                                                                                           יהושע י' 41

ָּכל  ְוֵאת  ָׂשִריד  ִהְׁשִאיר  ֹלא  ַמְלֵכיֶהם  ָּכל  ְוֵאת  ְוָהֲאֵׁשדֹות  ְוַהְּׁשֵפָלה  ְוַהֶּנֶגב  ָהָהר  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  ַוַּיֶּכה   "
ַהְּנָׁשָמה ֶהֱחִרים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: ַוַּיֵּכם ְיהֹוֻׁשַע ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְוַעד ַעָּזה ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוַעד ִּגְבעֹון: 
ְוֵאת ָּכל ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַאְרָצם ָלַכד ְיהֹוֻׁשַע ַּפַעם ֶאָחת ִּכי  ה'  ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל: ַוָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע 

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה:"
 יהושע י' 40-43

4. השלם את הפסוק  :" ֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ָׁשנּון ..."

התשובה :    ִאיׁש עֶֹנה ְבֵרֵעהּו ֵעד ָׁשֶקר                                                                                      משלי כה' 18
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נבחן מס' 4

1. למי נאמר : " ְוָהָיה ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד ָעְבִרי:"?

 תשובה : משה                                                                                                                          שמות לג' 22

" ַוּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכבֶֹדָך:ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה' ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן 
ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:ַוּיֹאֶמר ֹלא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָּפָני ִּכי ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי: ַוּיֹאֶמר ה' ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי 
ְוִנַּצְבָּת ַעל ַהּצּור: ְוָהָיה ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד ָעְבִרי: ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת 

ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו:"
שמות לג'  18-23

2. מי אמר: "ְוַאָּתה ֵּבית ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה ִמְּמָך ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵׁשל 
ְּבִיְׂשָרֵאל "?

 תשובה: מיכה                                                                                                                            מיכה ה' 1

" ְוַאָּתה ֵּבית ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה ִמְּמָך ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל ּומֹוָצאָֹתיו ִמֶּקֶדם 
ִמיֵמי עֹוָלם: ָלֵכן ִיְּתֵנם ַעד ֵעת יֹוֵלָדה ָיָלָדה ְוֶיֶתר ֶאָחיו ְיׁשּובּון ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוָעַמד ְוָרָעה ְּבעֹז  ה' ִּבְגאֹון ֵׁשם ה'  

ֱאֹלָהיו ְוָיָׁשבּו ִּכי ַעָּתה ִיְגַּדל ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ:"
 מיכה 1-3

3. מי הכה את ִאיׁש ָמדֹון שֶאְצְּבעֹות ָיָדיו ְוֶאְצְּבעֹת ַרְגָליו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְסָּפר "?

תשובה : יהונתן בן  שמעא                                                                                                שמואל ב' כא'  20

ָהָרָפה:  ִּביִלֵדי  ֲאֶׁשר  ַהֻחָׁשִתי ֶאת ַסף  ִסְּבַכי  ִהָּכה  ְּפִלְׁשִּתים ָאז  ְּבגֹוב ִעם  ַהִּמְלָחָמה  ַוְּתִהי עֹוד  ֵכן  ַוְיִהי ַאֲחֵרי   "
ַוְּתִהי עֹוד ַהִּמְלָחָמה ְּבגֹוב ִעם ְּפִלְׁשִּתים ַוַּיְך ֶאְלָחָנן ֶּבן ַיְעֵרי אְֹרִגים ֵּבית ַהַּלְחִמי ֵאת ָּגְלָית ַהִּגִּתי ְוֵעץ ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור 
אְֹרִגים: ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ְּבַגת ַוְיִהי ִאיׁש ָמדֹון  ְוֶאְצְּבעֹות ָיָדיו ְוֶאְצְּבעֹת ַרְגָליו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְסָּפר 

ְוַגם הּוא ֻיַּלד ְלָהָרָפה:ַוְיָחֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּכהּו ְיהֹוָנָתן ֶּבן ִׁשְמָעה ֲאִחי ָדִוד:"
שמואל ב' כא'  18-21

4. השלם את הפסוק  :  ְּבֵאין ָחזֹון ִיָּפַרע ָעם ..."?

תשובה : ְוׁשֵֹמר ּתֹוָרה ַאְׁשֵרהּו:                                                                                              משלי כט'   186
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נבחן מס'  5 

1. מי שאל : "ָמה אֹות ִּכי ִיְרָּפא ה' ִלי ְוָעִליִתי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵּבית ה' ":?

תשובה: חזקיהו                                                                                                                        מלכים ב' כ 8

" ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ְקחּו ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים ַוִּיְקחּו ַוָּיִׂשימּו ַעל ַהְּׁשִחין ַוֶּיִחי: ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ָמה אֹות ִּכי 
ִיְרָּפא  ה' ִלי ְוָעִליִתי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵּבית ְידָֹוד:ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵאת  ה'  ִּכי ַיֲעֶׂשה ה' ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ִּדֵּבר ָהַלְך ַהֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ִאם ָיׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות: ַוּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ָנֵקל ַלֵּצל ִלְנטֹות ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ֹלא ִכי ָיׁשּוב 

ַהֵּצל ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות:"?
 מלכים ב' כ'  7-10

ם ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתן:"?  2.מי אמר : "ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוִלירּוָׁשלִַ

תשובה : ישעיהו                                                                                                                  ישעיה   מא'  27

"ִמי ִהִּגיד ֵמרֹאׁש ְוֵנָדָעה ּוִמְּלָפִנים ְונֹאַמר ַצִּדיק ַאף ֵאין ַמִּגיד ַאף ֵאין ַמְׁשִמיַע ַאף ֵאין ׁשֵֹמַע ִאְמֵריֶכם: ִראׁשֹון 
ם ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתן:" ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוִלירּוָׁשלִַ

 ישעיה מא' 26-27

3. מי הציע  לנחמיה :"ִנָּוֵעד ֶאל ֵּבית ָהֱאֹלִהים ֶאל ּתֹוְך ַהֵהיָכל ְוִנְסְּגָרה ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ִּכי 
ָּבִאים ְלָהְרֶגָך"?

תשובה : שמעיה בן דליה                                                                                                          נחמיה ו'  10

ַהֵהיָכל  ָהֱאֹלִהים ֶאל ּתֹוְך  ֵּבית  ֶאל  ִנָּוֵעד  ַוּיֹאֶמר  ָעצּור  ְוהּוא  ְמֵהיַטְבֵאל  ֶּבן  ְּדָלָיה  ֶבן  ְׁשַמְעָיה  ֵּבית  ָבאִתי  "ַוֲאִני 
ְוִנְסְּגָרה ַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ִּכי ָּבִאים ְלָהְרֶגָך ְוַלְיָלה ָּבִאים ְלָהְרֶגָך: ָואְֹמָרה ַהִאיׁש ָּכמֹוִני ִיְבָרח ּוִמי ָכמֹוִני ֲאֶׁשר ָיבֹוא 
ֶאל ַהֵהיָכל ָוָחי ֹלא ָאבֹוא: ָוַאִּכיָרה ְוִהֵּנה ֹלא ֱאֹלִהים ְׁשָלחֹו ִּכי ַהְּנבּוָאה ִּדֶּבר ָעַלי ְוטֹוִבָּיה ְוַסְנַבַּלט ְׂשָכרֹו: ְלַמַען 

ָׂשכּור הּוא ְלַמַען ִאיָרא ְוֶאֱעֶׂשה ֵּכן ְוָחָטאִתי ְוָהָיה ָלֶהם ְלֵׁשם ָרע ְלַמַען ְיָחְרפּוִני:"
 נחמיה ו'  10-13

4. השלם את הפסוק  :" ָחִזיָת ִאיׁש ָאץ ִּבְדָבָריו ..."

תשובה : ִּתְקָוה ִלְכִסיל ִמֶּמּנּו                                                                                                    משלי כט'   20
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נבחן מס' 6

1. על איזו עיר נאמר : "ִהֵּנה ָנא מֹוַׁשב ָהִעיר טֹוב ... ְוַהַּמִים ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמַׁשָּכֶלת:"?

תשובה : יריחו                                                                                                                       מלכים ב' ב' 19

" ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ְוהּוא יֵֹׁשב ִּביִריחֹו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַאל ֵּתֵלכּו: ַוּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶאל ֱאִליָׁשע 
ִהֵּנה ָנא מֹוַׁשב ָהִעיר טֹוב ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני רֶֹאה ְוַהַּמִים ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמַׁשָּכֶלת:ַוּיֹאֶמר ְקחּו ִלי ְצֹלִחית ֲחָדָׁשה ְוִׂשימּו 
ָׁשם ֶמַלח ַוִּיְקחּו ֵאָליו: ַוֵּיֵצא ֶאל מֹוָצא ַהַּמִים ַוַּיְׁשֶלְך ָׁשם ֶמַלח ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ה' ִרִּפאִתי ַלַּמִים ָהֵאֶּלה ֹלא ִיְהֶיה 

ִמָּׁשם עֹוד ָמֶות ּוְמַׁשָּכֶלת: ַוֵּיָרפּו ַהַּמִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע ֲאֶׁשר ִּדֵּבר:"

 מלכים ב' ב'  18-22

2. מי אמר :  " ִאְספּו ָעם ַקְּדׁשּו ָקָהל ִקְבצּו ְזֵקִנים  ... ֵיֵצא ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה:"?

תשובה : יואל                                                                                                                                יואל ב' 16

" ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון ַקְּדׁשּו צֹום ִקְראּו ֲעָצָרה: ִאְספּו ָעם ַקְּדׁשּו ָקָהל ִקְבצּו ְזֵקִנים ִאְספּו עֹוָלִלים ְויֹוְנֵקי ָׁשָדִים 
ֵיֵצא ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה: ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ִיְבּכּו ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי ה' ְויֹאְמרּו חּוָסה  ה' ַעל ַעֶּמָך ְוַאל 

ִּתֵּתן ַנֲחָלְתָך ְלֶחְרָּפה ִלְמָׁשל ָּבם ּגֹוִים ָלָּמה יֹאְמרּו ָבַעִּמים ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם: ַוְיַקֵּנא  ה'  ְלַאְרצֹו ַוַּיְחמֹל ַעל ַעּמֹו:"

 יואל ב'  15-18

3. על מי נאמר : "ִּכְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲעִריִרי ... ִּכי ֹלא ִיְצַלח ִמַּזְרעֹו ִאיׁש יֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָדִוד 
ּומֵׁשל עֹוד ִּביהּוָדה" ?

תשובה : כניהו ) יהיוכין ( בן יהויקים                                                                                    ירמיה כב'  30

"ַחי ָאִני ְנֻאם  ה' ִּכי ִאם ִיְהֶיה ָּכְנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה חֹוָתם ַעל ַיד ְיִמיִני ִּכי ִמָּׁשם ֶאְּתֶקְנָּך: ַהֶעֶצב ִנְבֶזה 
ָנפּוץ ָהִאיׁש ַהֶּזה ָּכְנָיהּו ִאם ְּכִלי ֵאין ֵחֶפץ ּבֹו ַמּדּוַע הּוְטלּו הּוא ְוַזְרעֹו ְוֻהְׁשְלכּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ָיָדעּו: ּכֹה ָאַמר 
ָדִוד ּומֵׁשל עֹוד  ִמַּזְרעֹו ִאיׁש יֵׁשב ַעל ִּכֵּסא  ִיְצַלח  ִּכי ֹלא  ְּבָיָמיו  ִיְצַלח  ֶּגֶבר ֹלא  ֲעִריִרי  ה'  ִּכְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה 

ִּביהּוָדה"
 ירמיה כב' 24-30

4. השלם את הפסוק : " ֵׁשן רָֹעה ְוֶרֶגל מּוָעֶדת..."?

תשובה :  ִמְבָטח ּבֹוֵגד ְּביֹום ָצָרה:                                                                                              משלי כה' 19
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נבחן מס' 7

1.על מי נאמר :" ַוִּיַּקח ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ַוְיִקיֶמָה ָּׁשם ַּתַחת ָהַאָּלה ֲאֶׁשר ְּבִמְקַּדׁש  ה' :"?

תשובה : יהושע                                                                                                                       יהושע  כד' 26

" ַוִּיְכרֹת ְיהֹוֻׁשַע ְּבִרית ָלָעם ַּבּיֹום ַההּוא ַוָּיֶׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכם: ַוִּיְכּתֹב ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵסֶפר 
ַוְיִקיֶמָה ָּׁשם ַּתַחת ָהַאָּלה ֲאֶׁשר ְּבִמְקַּדׁש ה': ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ִהֵּנה  ּתֹוַרת ֱאֹלִהים ַוִּיַּקח ֶאֶבן ְּגדֹוָלה 
ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ִּתְהֶיה ָּבנּו ְלֵעָדה ִּכי ִהיא ָׁשְמָעה ֵאת ָּכל ִאְמֵרי  ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִעָּמנּו ְוָהְיָתה ָבֶכם ְלֵעָדה ֶּפן ְּתַכֲחׁשּון 

ֵּבאֹלֵהיֶכם: ַוְיַׁשַּלח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָעם ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו:"
 יהושע כד' 25-28  

2. מי אמר :"ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהָּצפֹון ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְונַֹגּה לֹו 
ָסִביב"?

תשובה : יחזקאל                                                                                                                       יחזקאל א' 4

" ָהיֹה ָהָיה ְדַבר  ה'  ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶּבן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ְּבֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ַעל ְנַהר ְּכָבר ַוְּתִהי ָעָליו ָׁשם ַיד  ה' : ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה 
רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן ַהָּצפֹון ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְונַֹגּה לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין ַהַחְׁשַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש: ּוִמּתֹוָכּה 

ְּדמּות ַאְרַּבע ַחּיֹות ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ְּדמּות ָאָדם ָלֵהָּנה: ְוַאְרָּבָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם:"

 יחזקאל א'   3-6

3. על מי נאמר:"ְוהּוא ְבִתְרָצה ׁשֶֹתה ִׁשּכֹור ֵּבית ַאְרָצא ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְּבִתְרָצה:"?

תשובה : אלה בן בעשא                                                                                                         מלכים א' טז' 9

ָעָליו  ַוִּיְקׁשֹר  ְׁשָנָתִים:  ְּבִתְרָצה  ִיְׂשָרֵאל  ַּבְעָׁשא ַעל  ֶבן  ָוֵׁשׁש ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ֵאָלה  ֶעְׂשִרים  ִּבְׁשַנת   "
ַעְבּדֹו ִזְמִרי ַׂשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב ְוהּוא ְבִתְרָצה ׁשֶֹתה ִׁשּכֹור ֵּבית ַאְרָצא ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְּבִתְרָצה: ַוָּיבֹא ִזְמִרי ַוַּיֵּכהּו 
ַוְיִהי ְבָמְלכֹו ְּכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכְסאֹו ִהָּכה ֶאת ָּכל  ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו:  ַוְיִמיֵתהּו ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
ֵּבית ַּבְעָׁשא ֹלא ִהְׁשִאיר לֹו ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ְוגֲֹאָליו ְוֵרֵעהּו: ַוַּיְׁשֵמד ִזְמִרי ֵאת ָּכל ֵּבית ַּבְעָׁשא ִּכְדַבר  ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל 

ַּבְעָׁשא ְּבַיד ֵיהּוא ַהָּנִביא:"
 מלכים א' טז' 8-12

4. השלם את הפסוק :" ֲאִרי נֵֹהם ְודֹב ׁשֹוֵקק ..."

תשובה :  מֹוֵׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם ָּדל:                                                                                               משלי כח' 15
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נבחן מס' 8

1.על מי נאמר :"ַוֶּיֱחַזק רֹאׁשֹו ָבֵאָלה ַוֻּיַּתן ֵּבין ַהָּׁשַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ְוַהֶּפֶרד ֲאֶׁשר ַּתְחָּתיו 
ָעָבר:"?

תשובה : אבשלום                                                                                                                 שמואל ב' יח'  9

" ַוִּיָּנְגפּו ָׁשם ַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד ַוְּתִהי ָׁשם ַהַּמֵּגָפה ְגדֹוָלה ַּבּיֹום ַההּוא ֶעְׂשִרים ָאֶלף: ַוְּתִהי ָׁשם ַהִּמְלָחָמה 
ָנפֹוֶצת ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוֶּיֶרב ַהַּיַער ֶלֱאכֹל ָּבָעם ֵמֲאֶׁשר ָאְכָלה ַהֶחֶרב ַּבּיֹום ַההּוא: ַוִּיָּקֵרא ַאְבָׁשלֹום ִלְפֵני ַעְבֵדי 
ָדִוד ְוַאְבָׁשלֹום רֵֹכב ַעל ַהֶּפֶרד ַוָּיבֹא ַהֶּפֶרד ַּתַחת ׂשֹוֶבְך ָהֵאָלה ַהְּגדֹוָלה ַוֶּיֱחַזק רֹאׁשֹו ָבֵאָלה ַוֻּיַּתן ֵּבין ַהָּׁשַמִים ּוֵבין 

ָהָאֶרץ ְוַהֶּפֶרד ֲאֶׁשר ַּתְחָּתיו ָעָבר: ַוַּיְרא ִאיׁש ֶאָחד ַוַּיֵּגד ְליֹוָאב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָרִאיִתי ֶאת ַאְבָׁשֹלם ָּתלּוי ָּבֵאָלה:"

שמואל ב' יח'  7-10

2. מי אמר: "ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת ה' ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך:"?

תשובה : יונה                                                                                                                                   יונה ב' 8

" ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ְּתהֹום ְיסְֹבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי: ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם ַוַּתַעל 
ִמַּׁשַחת ַחַּיי  ה'  ֱאֹלָהי: ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת  ה' ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך: ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי 

ָׁשְוא ַחְסָּדם ַיֲעזֹבּו:"
יונה ב'   6-9

3. מי היה הנציב על כל נפת דאר שהתחתן  עם טפת בת שלמה?

תשובה : בן אבינדב                                                                                                               מלכים א' ד' 11

" ְוִלְׁשֹלמֹה ְׁשֵנים ָעָׂשר ִנָּצִבים ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִכְלְּכלּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֵּביתֹו חֶֹדׁש ַּבָּׁשָנה ִיְהֶיה ַעלָ ָהֶאָחד ְלַכְלֵּכל: 
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ֶּבן חּור ְּבַהר ֶאְפָרִים:ֶּבן ֶּדֶקר ְּבָמַקץ ּוְבַׁשַעְלִבים ּוֵבית ָׁשֶמׁש ְוֵאילֹון ֵּבית ָחָנן: ֶּבן ֶחֶסד ָּבֲאֻרּבֹות לֹו 

ׂשכֹה ְוָכל ֶאֶרץ ֵחֶפר: ֶּבן ֲאִביָנָדב ָּכל ָנַפת ּדֹאר ָטַפת ַּבת ְׁשֹלמֹה ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה:"
מלכים א' ד' 7-11

 4. השלם את הפסוק: "ָראׁש עֶֹׂשה ַכף ְרִמָּיה ..."

תשובה : ְוַיד ָחרּוִצים ַּתֲעִׁשיר:                                                                                                        משלי י' 4
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נבחן מס' 9

1. מי נפגע מחץ שנורה ופגע בו ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְרָין?

תשובה : אחאב                                                                                                                   מלכים א' כב' 34

 ַוַּיַעל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְויהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָרמֹת ִּגְלָעד:... ּוֶמֶלְך ֲאָרם ִצָּוה ֶאת ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ֲאֶׁשר לֹו ְׁשִֹלִׁשים ּוְׁשַנִים 
ֵלאמֹר ֹלא ִּתָּלֲחמּו ֶאת ָקטֹן ְוֶאת ָּגדֹול ִּכי ִאם ֶאת ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו:... ְוִאיׁש ָמַׁשְך ַּבֶּקֶׁשת ְלֻתּמֹו ַוַּיֶּכה ֶאת ֶמֶלְך 
ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְרָין ַוּיֹאֶמר ְלַרָּכבֹו ֲהפְֹך ָיְדָך ְוהֹוִציֵאִני ִמן ַהַּמֲחֶנה ִּכי ָהֳחֵליִתי: ַוַּתֲעֶלה ַהִּמְלָחָמה 

ַּבּיֹום ַההּוא ְוַהֶּמֶלְך ָהָיה ָמֳעָמד ַּבֶּמְרָּכָבה נַֹכח ֲאָרם ַוָּיָמת ָּבֶעֶרב ַוִּיֶצק ַּדם ַהַּמָּכה ֶאל ֵחיק ָהָרֶכב:"

 מלכים א' 29-35

ם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגב:"? 2. מי ניבא : "ְוָגֻלת ְירּוָׁשלִַ

תשובה: עובדיה                                                                                                                        עובדיה א' 20

" ְוָיְרׁשּו ַהֶּנֶגב ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוַהְּׁשֵפָלה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ְוָיְרׁשּו ֶאת ְׂשֵדה ֶאְפַרִים ְוֵאת ְׂשֵדה ׁשְֹמרֹון ּוִבְנָיִמן ֶאת ַהִּגְלָעד: 
ְוָעלּו  ַהֶּנֶגב:  ָעֵרי  ֵאת  ִיְרׁשּו  ִּבְסָפַרד  ֲאֶׁשר  ם  ְירּוָׁשלִַ ְוָגֻלת  ָצְרַפת  ַעד  ְּכַנֲעִנים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַהֶּזה  ַהֵחל  ְוָגֻלת 

מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה:"
 עובדיה א' 19-21

3. מי השופט איש יששכר, שישב  בשמיר בהר  אפרים?

תשובה: תולע בן פואה                                                                                                             שופטים  י'  1

" ַוָּיָקם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאה ֶּבן ּדֹודֹו ִאיׁש ִיָּׂשׂשָכר ְוהּוא יֵׁשב ְּבָׁשִמיר ְּבַהר ֶאְפָרִים: 
ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ְוָׁשֹלׁש ָׁשָנה ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבָׁשִמיר:"

שופטים י' 1-2

 4. השלם את הפסוק: "ֶמֶלְך ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ ..."
תשובה : ְוִאיׁש ְּתרּומֹות ֶיֶהְרֶסָּנה:                                                                                               משלי כט' 4
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נבחן מס' 10

1. מי אמר: "ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו ַוה' ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו:"?

תשובה : יואב בן צרויה                                                                                                        שמואל ב' י'  12

" ַוֵּיְצאּו ְּבֵני ַעּמֹון ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ֶּפַתח ַהָּׁשַער ַוֲאַרם צֹוָבא ּוְרחֹוב ְוִאיׁש טֹוב ּוַמֲעָכה ְלַבָּדם ַּבָּׂשֶדה: ַוַּיְרא יֹוָאב ִּכי 
ָהְיָתה ֵאָליו ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור ַוִּיְבַחר ִמּכֹל ְּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲערְֹך ִלְקַראת ֲאָרם: ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ָנַתן 
ְּבַיד ַאְבַׁשי ָאִחיו ַוַּיֲערְֹך ִלְקַראת ְּבֵני ַעּמֹון:ַוּיֹאֶמר ִאם ֶּתֱחַזק ֲאָרם ִמֶּמִּני ְוָהִיָתה ִּלי ִליׁשּוָעה ְוִאם ְּבֵני ַעּמֹון ֶיֱחְזקּו 

ִמְּמָך ְוָהַלְכִּתי ְלהֹוִׁשיַע ָלְך: ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו ַוה' ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו:"

שמואל ב' י' 8-12

2.מי אמר: "ִּכי ִהְרַחְקִּתים ַּבּגֹוִים ... ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם:"?

תשובה: יחזקאל                                                                                                                    יחזקאל יא' 16

ם ַרֲחקּו ֵמַעל ה' ָלנּו ִהיא  "ֶּבן ָאָדם ַאֶחיָך ַאֶחיָך ַאְנֵׁשי ְגֻאָּלֶתָך ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכֹּלה ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלֶהם יְׁשֵבי ְירּוָׁשלִַ
ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁשה: ָלֵכן ֱאמֹר ּכֹה ָאַמר ה'  ִּכי ִהְרַחְקִּתים ַּבּגֹוִים ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים ָּבֲאָרצֹות ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש 
ְמַעט ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם: ָלֵכן ֱאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ְוָאַסְפִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות 

ֲאֶׁשר ְנפֹצֹוֶתם ָּבֶהם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל:"
 יחזקאל יא' 15-17

 3.על איזה שבט נאמר :  " ֹלא הֹוִריׁש ֶאת יְֹׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ִצידֹון ..ְ.ֶאת ֲאִפיק ְוֶאת 
ְרחֹב:"?

תשובה : אשר                                                                                                                        שופטים  א'  31

" ְוֹלא הֹוִריׁש ְמַנֶּׁשה ֶאת ֵּבית ְׁשָאן ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת ַּתְעַנְך ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת יְֹׁשֵבידֹור ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת יֹוְׁשֵבי 
ִיְבְלָעם ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ְמִגּדֹו ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ַוּיֹוֶאל ַהְּכַנֲעִני ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת:... ְוֶאְפַרִים ֹלא הֹוִריׁש ֶאת 
ַוֵּיֶׁשב  ַנֲהֹלל  ְוֶאת יֹוְׁשֵבי  ְּבָגֶזר: ְזבּוֻלון ֹלא הֹוִריׁש ֶאת יֹוְׁשֵבי ִקְטרֹון  ְּבִקְרּבֹו  ַהְּכַנֲעִני  ַוֵּיֶׁשב  ְּבָגֶזר  ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב 
ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו ַוִּיְהיּו ָלַמס:ָאֵׁשר ֹלא הֹוִריׁש ֶאת יְֹׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ִצידֹון ְוֶאת ַאְחָלב ְוֶאת ַאְכִזיב ְוֶאת ֶחְלָּבה 
ְוֶאת ֲאִפיק ְוֶאת ְרחֹב:... ַנְפָּתִלי ֹלא הֹוִריׁש ֶאת יְֹׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת יְֹׁשֵבי ֵבית ֲעָנת ַוֵּיֶׁשב ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני יְֹׁשֵבי 

ָהָאֶרץ ְויְֹׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ּוֵבית ֲעָנת ָהיּו ָלֶהם ָלַמס:"
שופטים א' 27-33

4. השלם את הפסוק: " ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור ַלָּזָהב ..."?

תשובה : ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו:                                                                                                        משלי כז' 31
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נבחן מס' -11 שאלת מילואים 

1. מי בקש: "ְּתנּו ָנא ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ָלָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגָלי ִּכי ֲעֵיִפים ֵהם"?

תשובה : גדעון                                                                                                                           שופטים ח' 5

ַוּיֹאֶמר ְלַאְנֵׁשי ֻסּכֹות ְּתנּו ָנא  ַוָּיבֹא ִגְדעֹון ַהַּיְרֵּדָנה עֵֹבר הּוא ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֲעֵיִפים ְורְֹדִפים:   "
ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ָלָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגָלי ִּכי ֲעֵיִפים ֵהם ְוָאנִֹכי רֵֹדף ַאֲחֵרי ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַמְלֵכי ִמְדָין: ַוּיֹאֶמר ָׂשֵרי ֻסּכֹות ֲהַכף 
ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע ַעָּתה ְּבָיֶדָך ִּכי ִנֵּתן ִלְצָבֲאָך ָלֶחם: ַוּיֹאֶמר ִּגְדעֹון ָלֵכן ְּבֵתת  ה'  ֶאת ֶזַבח ְוֶאת ַצְלֻמָּנע ְּבָיִדי ְוַדְׁשִּתי 
ֶאת ְּבַׂשְרֶכם ֶאת קֹוֵצי ַהִּמְדָּבר ְוֶאת ַהַּבְרֳקִנים:ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּפנּוֵאל ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָּכזֹאת ַוַּיֲענּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ְפנּוֵאל 

ַּכֲאֶׁשר ָענּו ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות:"
 שופטים ח' 4-8

2. מי אמר: ִׁשְמעּו זֹאת ַהְּזֵקִנים ...ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַסֵּפרּו ּוְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶהם ְלדֹור 
ַאֵחר:"?

תשובה : יואל                                                                                                                              יואל א' 2-3

" ְּדַבר ה'  ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל ֶּבן ְּפתּוֵאל: ִׁשְמעּו זֹאת ַהְּזֵקִנים ְוַהֲאִזינּו ּכֹל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ֶהָהְיָתה ּזֹאת ִּביֵמיֶכם 
ְוֶיֶתר  ָהַאְרֶּבה  ַהָּגָזם ָאַכל  ְלדֹור ַאֵחר:ֶיֶתר  ּוְבֵניֶהם  ִלְבֵניֶהם  ּוְבֵניֶכם  ַסֵּפרּו  ִלְבֵניֶכם  ֲאבֵֹתיֶכם:ָעֶליָה  ִּביֵמי  ְוִאם 

ָהַאְרֶּבה ָאַכל ַהָּיֶלק ְוֶיֶתר ַהֶּיֶלק ָאַכל ֶהָחִסיל:"
 יואל א' 1-4

3. " ַוָּיָקם ֶעְזָרא ִמִּלְפֵני ֵּבית ָהֱאֹלִהים ַוֵּיֶלְך ֶאל ִלְׁשַּכת ...ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ּוַמִים ֹלא ָׁשָתה ִּכי 
ִמְתַאֵּבל ַעל ַמַעל ַהּגֹוָלה:"- ללשכתו של מי הלך עזרא ?

תשובה : ְיהֹוָחָנן ֶּבן ֶאְלָיִׁשיב                                                                                                          עזרא י' 6

" ַוָּיָקם ֶעְזָרא ִמִּלְפֵני ֵּבית ָהֱאֹלִהים ַוֵּיֶלְך ֶאל ִלְׁשַּכת ְיהֹוָחָנן ֶּבן ֶאְלָיִׁשיב ַוֵּיֶלְך ָׁשם ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ּוַמִים ֹלא ָׁשָתה 
ֲאֶׁשר ֹלא  ְוכֹל  ם:  ְירּוָׁשלִָ ְלִהָּקֵבץ  ַהּגֹוָלה  ְּבֵני  ְלכֹל  ם  ִוירּוָׁשלִַ ִּביהּוָדה  ַוַּיֲעִבירּו קֹול  ַהּגֹוָלה:  ַמַעל  ַעל  ִמְתַאֵּבל  ִּכי 
ַאְנֵׁשי  ָכל  ַהּגֹוָלה:ַוִּיָּקְבצּו  ִמְּקַהל  ִיָּבֵדל  ְוהּוא  ְרכּוׁשֹו  ָּכל  ָיֳחַרם  ְוַהְּזֵקִנים  ַהָּׂשִרים  ַּכֲעַצת  ַהָּיִמים  ִלְׁשלֶׁשת  ָיבֹוא 
ם ִלְׁשלֶׁשת ַהָּיִמים הּוא חֶֹדׁש ַהְּתִׁשיִעי ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַוֵּיְׁשבּו ָכל ָהָעם ִּבְרחֹוב ֵּבית ָהֱאֹלִהים  ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ְירּוָׁשלִַ

ַמְרִעיִדים ַעל ַהָּדָבר ּוֵמַהְּגָׁשִמים:"
 עזרא י' 6-9

4. השלם את הפסוק:" ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות ..."?

תשובה :  ְוָאץ ְלַהֲעִׁשיר ֹלא ִיָּנֶקה:                                                                                             משלי כח' 20
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נבחן מס' -12 שאלת מילואים 

1. על מי נאמר : "ַוִּיְׁשַּכב ַוִּייַׁשן ַּתַחת רֶֹתם ֶאָחד ְוִהֵּנה ֶזה ַמְלָאְך נֵֹגַע ּבֹו ַוּיֹאֶמר לֹו קּום 
ֱאכֹול:"?

תשובה : אליהו הנביא                                                                                                         מלכים א' יט'  5

" ְוהּוא ָהַלְך ַּבִּמְדָּבר ֶּדֶרְך יֹום ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת רֶֹתם ֶאָחד ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר ַרב ַעָּתה ה' ַקח ַנְפִׁשי 
ִּכי ֹלא טֹוב ָאנִֹכי ֵמֲאבָֹתי:ַוִּיְׁשַּכב ַוִּייַׁשן ַּתַחת רֶֹתם ֶאָחד ְוִהֵּנה ֶזה ַמְלָאְך נֵֹגַע ּבֹו ַוּיֹאֶמר לֹו קּום ֱאכֹול:ַוַּיֵּבט ְוִהֵּנה 
ְמַרֲאׁשָֹתיו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַּפַחת ָמִים ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשָּכב: ַוָּיָׁשב ַמְלַאְך  ה'  ֵׁשִנית ַוִּיַּגע ּבֹו ַוּיֹאֶמר קּום ֱאכֹל 
ִּכי ַרב ִמְּמָך ַהָּדֶרְך: ַוָּיָקם ַוּיֹאַכל ַוִּיְׁשֶּתה ַוֵּיֶלְך ְּבכַֹח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהֱאֹלִהים 

חֵֹרב:"
מלכים א' יט' 4-8

2. מי אמר : " ְוָהָיה ֶזה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדרְֹך ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו ַוֲהֵקמֹנּו ָעָליו 
ִׁשְבָעה רִֹעים ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדם:"?

תשובה : מיכה                                                                                                                               מיכה ה' 4

" ְוָעַמד ְוָרָעה ְּבעֹז ה' ִּבְגאֹון ֵׁשם  ה' ֱאֹלָהיו ְוָיָׁשבּו ִּכי ַעָּתה ִיְגַּדל ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ְוָהָיה ֶזה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא 
ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדרְֹך ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו ַוֲהֵקמֹנּו ָעָליו ִׁשְבָעה רִֹעים ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדם: ְוָרעּו ֶאת ֶאֶרץ ַאּׁשּור ַּבֶחֶרב ְוֶאת 

ֶאֶרץ ִנְמרֹד ִּבְפָתֶחיָה ְוִהִּציל ֵמַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי ִיְדרְֹך ִּבְגבּוֵלנּו:"
מיכה ה' 5-3

3. מי האיש שהיה אחראי על הניצבים במימשל שלמה ?

תשובה  : עזריהו בן נתן                                                                                                          מלכים א' ד' 5

" ַוְיִהי ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ֶמֶלְך ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל: ְוֵאֶּלה ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר לֹו ֲעַזְרָיהּו ֶבן ָצדֹוק ַהּכֵֹהן: ֱאִליחֶֹרף ַוֲאִחָּיה ְּבֵני 
ִׁשיָׁשא סְֹפִרים ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ֲאִחילּוד ַהַּמְזִּכיר: ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ַעל ַהָּצָבא ְוָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ּכֲֹהִנים:ַוֲעַזְרָיהּו ֶבן 

ָנָתן ַעל ַהִּנָּצִבים ְוָזבּוד ֶּבן ָנָתן ּכֵֹהן ֵרֶעה ַהֶּמֶלְך: ַוֲאִחיָׁשר ַעל ַהָּבִית ַוֲאדִֹניָרם ֶּבן ַעְבָּדא ַעל ַהַּמס"

 מלכים א' ד' 1-6

4. השלם את הפסוק  :" ַרִּבים ְמַבְקִׁשים ְּפֵני מֹוֵׁשל ..."

תשובה :   ּומה'  ִמְׁשַּפט ִאיׁש:                                                                                                   משלי כט' 26
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי 

שלב שלישי- שלב השאלה הזהה

חכמה ודעת 

" ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת 
ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה: ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר 

לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּככֹל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:"
דברים ד'  6-8

התורה מגדירה בפסוקים אלו את עם ישראל כעם חכם ונבון
 עם הספר שיונק את חכמתו מהתורה ומספר הספרים.

לפניכם 14 פסוקים הקשורים בסימן: החכמה והדעת
נא ענו על  השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

הניקוד
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב-1 נקודה

סה"כ ניתן לצבור בשאלה זו 14 נקודות

הזמן המוקצב
5 דקות בלבד

בהצלחה
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי 

שלב שלישי- שלב השאלה הזהה

השאלות

1. מי אמר :" ֶאת ִמי נֹוַעץ ַוְיִביֵנהּו ַוְיַלְּמֵדהּו ְּבאַֹרח ִמְׁשָּפט ַוְיַלְּמֵדהּו ַדַעת ְוֶדֶרְך ְּתבּונֹות 
יֹוִדיֶעּנּו:"?

   תשובה : ישעיה                                                                                   ישעיה מ'   14

2. על מי נאמר: "ַוִּיָּמֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהְּתבּוָנה ְוֶאת ַהַּדַעת ַלֲעׂשֹות ָּכל ְמָלאָכה ַּבְּנחֶֹׁשת "?

   תשובה :   חירם מצור                                                                     מלכים א' ז'  14

3. למי נאמר :" ַואדִֹני ָחָכם ְּכָחְכַמת ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ָלַדַעת ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ:"?

   תשובה : דוד                                                                                  שמואל ב' יד'  20

4. השלם את הפסוק :" ֲחָכִמים ִיְצְּפנּו ָדַעת ..."?

   תשובה : ּוִפי ֱאִויל ְמִחָּתה ְקרָֹבה                                                            משלי  י'   14

5. למי נאמר : "ֵלְך ִהְתַחַּזק ְוַדע ּוְרֵאה ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה "?

   תשובה :   אחאב מלך ישראל                                                        מלכים א' כ'   22

6. מי אמר : " ְוָנַתִּתי ָלֶכם רִֹעים ְּכִלִּבי ְוָרעּו ֶאְתֶכם ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכיל:"?

   תשובה : ירמיה                                                                                      ירמיה ג' 15

7. "ַוֲאַצֶּוה אֹוָתם ... ְלָהִביא ָלנּו ְמָׁשְרִתים ְלֵבית ֱאֹלֵהינּו  ַוָּיִביאּו ָלנּו ...ִאיׁש ֶׂשֶכל ִמְּבֵני ... ֶּבן 
ֵלִוי ֶּבן ִיְׂשָרֵאל " -מבניו של מי היה האיש הלוי   ?

    תשובה : מבני מחלי                                                                              עזרא ח'  18

8. מי אמר :" ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ַיד ה' ִּכי ֲחָזָקה ִהיא ְלַמַען ְיָראֶתם ֶאת ה' 
ֱאֹלֵהיֶכם ָּכל ַהָּיִמים"?

   תשובה : יהושע                                                                                    יהושע ד'  24
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9. מי אמר :" ְלַמַען ִיְראּו ְוֵיְדעּו ְוָיִׂשימּו ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו ִּכי ַיד ה' ָעְׂשָתה ּזֹאת "?

   תשובה : ישעיהו                                                                                ישעיה מא'  20

10. מי אמר :" ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת  ה' ֱאֹלֵהיֶכם ָּכל ַהָּיִמים 
ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה "?

   תשובה :  משה                                                                                  דברים  לא'  13

11. מי אמר :" ְוֹלא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת  ה' ִּכי כּוָּלם 
ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם "?

   תשובה : ירמיהו                                                                                 ירמיה לא'  33

12. על מי נאמר : " ַוִּיְדַּבק ַּבה' ֹלא ָסר ֵמַאֲחָריו ַוִּיְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ... ְוָהָיה ה' ִעּמֹו ְּבכֹל ֲאֶׁשר 
ֵיֵצא ַיְׂשִּכיל ..."?

   תשובה : חזקיהו                                                                           מלכים ב' יח' 6-7

13. השלם את הפסוק  : "ַאל ְּתִהי ָחָכם ְּבֵעיֶניָך... "?

    תשובה :    ְיָרא ֶאת  ה'  ְוסּור ֵמָרע                                                            משלי ג' 7

14. מי אמר :" ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת  ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים:"?

   תשובה : ישעיהו                                                                                   ישעיה יא'  9

   

בהצלחה


