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 תשובון  –, התש"ף (מ"ד)מ לנוער  המחוזיחידון התנ"ך 

 המקור התשובה במילים התשובה באות השאלה

ח ב 1  7שופטים י"ב,  ִיְפתָּ

 14שמ"א ח,  עבדי המלך ב 2

3 
 31מל"ב כ"ג,  אחים  ד

 18מל"ב כ"ד, 

 3שמ"א ה,  דגון ב 4

 13קהלת י"ב,  שלמה בקהלת ד 5

 18-23ישעיהו ג,  ְצִמִדים ד 6

 9-10אסתר ט,  פרמשתא א 7

8 
כיוון שגת הייתה "עיר מלוכה" וככזו לא  ג

 רצה להתגורר בה
 5שמ"א כ"ז, 

 10יהושע כ"ב,  מזבח ג 9

 21שמ"א י,  שאול ד 10

11 
 31בראשית ל"ב,  מנוח ד

 22שופטים ו, 
 11שמות ל"ג, 

 3ירמיהו י"ט,  נבואת ירמיה בגיא בן הינום ג 12

 19מל"א י"ט,  להיפרד מהוריו לשלום ד 13

 41שמות י"ב,  430 א 14

 34ויקרא י"ט,  גֵּר ג 15

 5שמ"ב כ"ג,  דוד ב 16

 20שמ"ב כ"ג,  בניהו בן יהוידע  ד 17

 3ירמיהו כ"ח,  שנתיים ב 18

 15רות ב,  לתת לה ללקט גם בין העומרים א 19

 7ישעיהו ס"ג,  ישעיה ב 20

 9מל"ב ח,  נביאקבלת פני  ב 21

 2שופטים ד,  חצור ד 22

 20דברים ל"ג,  גד ב 23

 14במדבר ל"ב,  משה ד 24

 14שמות כ"ד,  אהרון וחור  ב 25

 40שמ"א י"ז,  מלחמה ב 26

 20שמ"ב י"ד,  האישה החכמה מתקוע ב 27

 37מל"א א,  מעין הגיחון א 28

 2יהושע ה,  צור א 29

 1ישעיהו ה,  קרן בן שמן ג 30
 11יונה ד,  נינווה ב 31
 13מל"א י"ד,  אביה בן ירבעם  א 32
 11במדבר כ"ד,  בלעם ג 33



 

 

 

 26שמ"א ב,  שמואל ג 34
 1-8ויקרא כ"ג,  פסח ד 35
 3שמ"ב ג,  אבשלום ג 36
 7שמ"ב ט,  מפיבושת א 37
 8יהושע כ,  מנשה ב 38
 1יהושע ח,  כל הלוחמים בעם ד 39
 9שופטים ט"ז,  השתחררות שמשון מכבליותיאור  ג 40

 המקור התשובה במילים השאלה
 1בראשית מ"ו,  באר שבע 41
 18שמ"א ט"ז,  דוד 42
 13-18דברים י"ג,   לקיחה מן החרם של שלל עיר הנידחת /איסור עיר הנידחת 43
 10בראשית י"ג,  ככר הירדן )יתקבל גם: סדום ועמורה( 44
 1יהושע י,   אדני צדק 45
 5-6בראשית כ"ג,  חת בני 46
 7אסתר ג,  המן הפיל את הפור 47
 51מל"א ח,  שלמה 48
 17יהושע כ"ד,  יהושע 49
 16ירמיהו ל"ג,  ירמיהו 50

 המקור התשובה במילים השאלה
 9ירמיהו כ"ג,  ירמיהו 51

י 53-52 ף ְמַאֲחרֵּ  11ישעיהו ה,  ַבנֶּשֶּ
 12-13ויקרא כ"ג,  קורבן העומר 54
 7אסתר א,  משתה אחשוורוש )יתקבל גם: מגילת אסתר( 55
 15ירמיהו כ"ה,  ירמיהו 56
 1שמ"ב ט"ז,  ציבא  57
 19שופטים י"ט,  האיש הלוי 58
 3שמ"א י,  אלון תבור 59

 28שמ"ב י"ג,  אחשוורוש אמנון 61-60
 10אסתר א, 


