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 מינהל חברה ונוער
 
 

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

 המקור יםבמילהתשובה  באותהתשובה  השאלה

 19-14בראשית א,  ְרִביִעי יֹום ד 1

 4-1שופטים י"ז,  אפרים ג 2

 26מל"א י"א,  ירבעם א 3

 33מל"ב ט,  הוא פקד להרוג את איזבל ב 4

 3יונה ד,  יונה ב 5

 9אסתר ב,  אסתר א 6

 11רות א,  נעמי ד 7

 26שמות י"ח,  יתרו ב 8

 37בראשית ל,  יעקב א 9

 17במדבר י"ג,  ההרהנגב,  ג 10

 ג 11
 4שמ"ב ד,  שהאומנת שלו הפילה אותו מידיה בעת מנוסתהאדם 

 7שמ"ב ט, 

 11אסתר ו,  מרדכי הורכב בלבוש מלכות על סוסו של המלך ד 12

 4-7שמ"א י"ז,  גוליית א 13

 27בראשית כ"ה,  יעקב ב 14

 20מל"ב כ,  חזקיה ג 15

 31שמ"ב י"ב,  עמון ג 16

 2-6מל"ב ו,  נהר הירדן א 17

 14-15שמות י"ז,  ה' נסי ג 18

 ג 19
 24בראשית י"ט,  חורבן ערי הכיכר

 31בראשית י"ט, 

 5מל"ב כ"ב,  יאשיהו א 20

 17שמ"ב ט"ו,  מרד אבשלום ד 21

 ג-ו ב 22

 
 בני גדעון על אבן אחתרצח שבעים 

 נשיאת משל יותם

 3מל"א י"ב, 
 5שופטים ט, 
 6-7שופטים ט, 
 32יהושע כ"ד, 

 3שמ"א ג,  שמואל ב 23

 10-15שמ"ב כ"ד,  מפקד העם ד 24

 6אסתר א,  שמות בדים שעיטרו את ארמון המלך אחשוורוש ד 25

 18בראשית י"ד,  לחם ויין ג 26

 28בראשית ל"ח,  חוט שני א 27



 

  18יהושע ב, 

 39מל"א כ"ב,  אחאב ד 28

 8שמ"א כ"א,  האדומי ד 29

 ב 30
 38מל"א א,  חנוכת המקדש

 5יהושע ו, 
 15שמ"ב ו, 

 2אסתר ט,  מרדכי ד 31

 11יונה ד,  נינווה א 32

 1-10במדבר י"ב,  מרים א 33

 10בראשית ב,   נהר ג 34

 8בראשית מ"ט,  יעקב ד 35

 19שמ"ב י"ח,  אחימעץ ב 36

 18יהושע ח,  העי א 37

 13-14שמ"ב ב,  בריכת גבעון ג 38

 ד 39
ַמע-ִכי: "שמו שמדרש אדם ְנֵיְך-ֶאל' ה שָׁ  11בראשית ט"ז,  "עָׁ

 20בראשית כ"א, 

 20מל"ב ט,  יהוא ד 40

 המקור התשובה השאלה

 3-6יהושע ט,  הגבעונים 41

 37שופטים ט,  געל 42

 15בראשית ב,  ולשמורלעבוד  43

 38מל"ב ד,  אלישע 44

 30שמ"א כ,  יהונתן 45

 9-12מל"א ה,  שלמה 46

 1-3בראשית י"א  גם רק אחת התשובות( נה)תתקבל עיר )ו( מגדל 47

 18יהושע י"א,  יהושע 48

 16שופטים ז,  גדעון 49

 32מל"ב י"ח,  רבשקה 50

 
 השאלה

 
 המקור התשובה

51 

ֶפל ֶמֶלְך בנפרד: )יתקבל גם כ"א מהשמותמלכי כנען  ר, ַאְריֹוְך ֶמֶלְך -ַאְמרָׁ ִשְנעָׁ
ר,  סָׁ םֶאלָׁ ֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעילָׁ ְרלָׁ ל ֶמֶלְך ּגֹוִים, ְכדָׁ ִבְרַשע ֶמֶלְך , ֶבַרע ֶמֶלְך ְסֹדם, ִתְדעָׁ

ה ה ,ֲעֹמרָׁ ב ֶמֶלְך ַאְדמָׁ  (ֶשְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצֹבִיים, ִשְנאָׁ

 1-3בראשית י"ד, 

 16מל"ב ב,  50 52

 28מל"א כ,  אחאב 53

 14בראשית ל"ז,  עמק חברון 54



 

 

 34שופטים א,  האמורי 55

 18שמ"ב י"ח,  עמק המלך 56

 24-25יהושע ז,  עכן נסקל בידי העם 57

 15שופטים ה,  )תתקבלנה גם רק אחת מהתשובות( דבורה )ו( ברק 58

 18-19שמ"ב ה,  דוד 59

 1מל"א כ"א,  אחאב 60


