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יוצא לאור על ידי משרד החינוך – מנהל חברה ונוער

בראשות:

שר החינוך, ח״כ נפתלי בנט

מנכ״ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב

מנהל מינהל חברה ונוער, מר חגי גרוס

ממונה חידוני התנ״ך: איציק בן-אבי

מרכז ועורך החידון: חננאל מלכה

מחבר השאלות: נריה פנחס

עיצוב גרפי: סקורפיו 88

הפקה: אינוויז'ן
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ברכת שר החינוך לחידון התנ״ך הארצי למבוגרים 

 "חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם לתנ"ך שהיא מקור נשמת האומה" 
)ד. בן גוריון(

חלק   - העברי  הספר  בית  של  הלימודים  תכנית  במרכז  התנ"ך  לימוד  בהעמדת  ראה  הציוני  המפעל 

אינטגרלי של תחיית העם, תחיית ארצו ותחיית לשונו. השיבה לארץ ציון וירושלים, מקנה תוקף לציונות, 

לקוממיות ישראל, לבניין הארץ, ולקיבוץ הגלויות. 

התנ"ך הוא סוד נצח ישראל. הוא נטוע בעברנו כאומה, מחובר בהווה וצופה על העתיד. הוא ההיסטוריה 

שלנו, הזהות שלנו, המקור לעושר לשוננו בשפה העברית, לשורשי תולדותינו כעם, לתשתית ערכי המוסר 

שהנחלנו לעולם ולהפנמת זכותנו הנצחית על מולדתנו. 

לימוד התנ"ך ואהבת התנ"ך מאחדים אותנו כעם. בתנ"ך כל אחד מוצא את הדברים המדברים אל ליבו: 

סיפורי עלילה וגבורה, שירה, חכמה ומוסר, צדק ומשפט, נבואות, ישועות ונחמות ועל מהות האדם שנברא 

בצלם. התנ"ך מעלה את דמותם של אבות ואימהות האומה: אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל. 

דמויותיהם ניצבות לנגד עיניו ומבטלות את מרחק הזמן.

כל  על  להתגבר  נפש  תעצומות  ישראל  לעם  שנתן  הוא  חיותם.  כח  את  מהתנ"ך  שאבו  הדורות  כל 

המכשולים. הפך אותנו לעם אחד ומאוחד הקושר אותנו לארצנו – מולדתנו. הקושר אותנו למורשתנו – 

עבר הווה ועתיד חוברים בו יחדיו. שבעים פנים לתורה והפוך בה והפוך בה וכולה בה. 

בנימה אישית, עוד בהיותי ילד אהבתי את התנ"ך ואהבתי הגדולה לתנ"ך שמורה לה עד עצם היום זה. על 

המדף ובכל מקום מונחים תמיד שנים ספרים: התנ"ך ומילון עברי.

השפה היא האדם והתנ"ך הוא שפתי.

וזוהי הזדמנות נהדרת להעלות על נס את לימוד התנ"ך.  60 שנה להיווסדו,  מפעל חידוני התנ"ך חוגג 

השנה יקיים משרד החינוך לראשונה את חידון 'אלוף האלופים', בו ישתתפו 16 זוכי חידוני תנ"ך משנים 

עברו, בני נוער ומבוגרים. זוהי הזדמנות פז להעלות את המפעל החשוב הזה על ראש שמחתנו ולהוקיר 

את האנשים שאהבת התנ"ך יוקדת בהם וששואפים להעביר הידע הרב שלהם לדורות הבאים. 

ואת  הישראלי  הציבור  בקרב  יוקרתו  והעלאת  בו  בקיאות  רכישת  התנ"ך,  לימוד  אהבת  על  מברך  אני 

האלופים והאלופות שיגדילו תורה ולהאדירה.

חג חנוכה שמח!
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ברכת מנכ״ל משרד החינוך לחידון 'אלוף האלופים בתנ"ך'

התנ"ך - ספר הספרים, מהווה את יסוד היסודות של מורשתנו וערכינו כעם, כאומה וכחברה. יש 

בו תרבות, ויש בו היסטוריה. יש בו מליצה ויש בו חוכמה. יש בו חוק וגם מוסר. ויש בו גם בשורה. 

ספר הספרים פרץ את גבולות האומה שלנו, ומייסד בתרבויות העולם את הערכים של אהבת 

האדם, השמירה על כבוד האדם, חירות ושוויון. 

לאורך כל שנותיה היהדות קידשה את ערכיה ואת החינוך. היא קידשה את הלימוד ואת הנחלת 

הערכים האנושיים. 

של  מסורת  אבותיה.  ושל  האומה  של  המקודשת  המסורת  את  ממשיכה  שלנו  החינוך  מערכת 

למידה, חקר, העמקה ובניית ידע. מסורת של הנחלת ערכים כחלק מעיצוב זהותו של התלמיד, 

אך גם כחלק מתרומתה לעיצוב פניה של החברה. 

לאחר כמעט אלפיים שנות גלות, וכשבעים שנות ציונות ופיתוח הארץ, זכינו להקים את מדינתנו 

ולהיות עם חופשי בארצנו. ממלכתם העתיקה של דוד ושלמה בירושלים, ממלכת החשמונאים, 

וכל הממלכות העצמאיות בארץ ישראל בעת העתיקה קמו לתחייה ברגע ההכרזה ההיסטורית 

ומאוחד לאורך אלפיים שנות  בתל-אביב. התנ"ך הוא הבסיס שהחזיק את העם היהודי מלוכד 

הוא  הספרים  ספר  העתיקה.  למולדת  שערגו  היהודים  מיליוני  של  בלבבם  שפיעם  והוא  גלות, 

שממשיך ומפעם בלבנו גם לאחר שזכינו לתקומה, וממנו אנו שואבים בינה, מוסר וערכים.

ספר הספרים הוא אוקיינוס של חוכמה. לאורך כל הדורות הוא היווה מושא לחקר וללמידה. אני 

בטוח שהוא יהווה השראה לעוד אנשים רבים שיבחרו להתעמק בתוך מקורותיו.

אני מברך את האלופים לדורותיהם, ואת צוותי החידון העוסקים במלאכה, ומאחל הצלחה לכולם. 
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השופטים
הרב יצחק יוסף 

הראשי לישראל ויו"ר חבר השופטים

ד"ר נח חכם 
ד"ר להיסטוריה של עם וישראל ויהדות זמננו 

פרופ' שמעון שטרית 
ראש מכון סאקר למחקרי משפט 

גב' דסי בארי 
מנהלת אגף א' של החינוך העל יסודי במשרד החינוך

מר נריה פנחס 
מחבר השאלות

הנשיאות
מר אברהם דובדבני
יו"ר ההסתדרות הציונית

מר יצחק הרצוג
יו"ר הסוכנות היהודית 

מר אביעזר בן משיח
נציג ותיקי חידון התנ"ך 

מר ישראל חסון
מנכ"ל רשות העתיקות 

הגב' דלית אטרקצ'
מזכ"לית הוועד הישראלי לאונ"סקו

מנחה 
ד"ר אבשלום קור
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תקנון חידון התנ"ך 'אלוף האלופים' תשע"ט 

60 שנה למפעל חידוני התנ"ך 

ְבֵטי ִיְשָׂרֵאל" )דברים לג' 5( "ַיַחד שִׁ

"שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות" 

שלבי החידון:

חידון קדם פומבי בכתב. 1

חידון פומבי: שלב א', שלב ב', שלב ג' – שאלה זהה בכתב, שלב ד'.. 2

חידון קדם פומבי בכתב

לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב. א. 

והכלות של חידוני התנ"ך  16 מתמודדים, החתנים  בחידון הקדם פומבי בכתב ישתתפו  ב. 

לדורותיהם שהעפילו לשלב זה.

בחידון מוקדם זה יוכלו המתמודדים לצבור עד סך של 60 נקודות שייזקפו לזכותם בחידון  ג. 

התנ"ך הפומבי.

ציוני המתמודדים בחידון המוקדם בכתב יובאו בחשבון במהלך שלבי חידון התנ"ך הפומבי. ד. 

שאלת  גם  תינתן  פומבי  הקדם  בחידון  שהשתתפו  המתמודדים  לכל   – מילואים  שאלת  ה. 

מילואים. הניקוד של שאלת המילואים יילקח בחשבון במקרים בהם במעבר בין כל אחד 

ואחד משלבי החידון יש יותר ממתמודד אחד באותו ניקוד ויש צורך בהכרעה ביניהם – 

במקרים אלו שאלת המילואים תכריע.
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החידון הפומבי 

בחידון התנ"ך הארצי הפומבי ישתתפו 16 המתמודדים שהשתתפו בחידון המקדים בכתב.  א. 

המתמודדים יתחילו את החידון הפומבי עם סך הנקודות שצבר כל אחד מהם בחידון המוקדם  ב. 

בכתב.

מבנה החידון הפומבי:

בחידון הפומבי יהיו ארבעה מחזורי שאלות:

שלב ראשון – מחזור שאלות לכל 16 המשתתפים.   

שלב שני – מחזור שאלות ל-8 מתמודדים. שאלות מלוות במשחק מחשב.  

שלב שלישי – שאלה זהה בכתב ל-4 מתמודדים – שאלת ראש הממשלה.  

שלב רביעי – שאלות ראש בראש. התמודדות בין שני המתמודדים הטובים ביותר.  

תעודות ופרסים לזוכים

למתמודדים שלא זכו בארבעת המקומות הראשונים יוענקו ספרים ותעודות השתתפות. א. 

ארבעת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו בתום החידון כחתן/כלת 'אלוף האלופים'.   ב. 

סדר ההכתרה יהיה מן הסגן השלישי לחתן/לכלה.

לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים כספיים: ג. 

יוענק סכום של 30,000 ש"ח למקום הראשון    

יוענק סכום של 20,000 ש"ח למקום השני    

יוענק סכום של 10,000 ש"ח למקום השלישי    

יוענק סכום של 5,000 ש"ח למקום הרביעי    



מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

חידון התנ״ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

בחידון התנ"ך למבוגרים
האלופים

״ַיַחד ִשְׁבֵטי ִיְשָׂרֵאל״  
)דברים ל"ג, ה( 

חידון התנ״ך 'אלוף האלופים' תשע"ט

בסימן: 60 שנה למפעל חידוני התנ"ך

השלב הראשון

שאלות בעקבות סרטונים
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בשלב הראשון יוצגו למתמודדים ארבעה סרטונים הקשורים בתולדות חידון התנ"ך העולמי לנוער  א. 

ולמבוגרים.לכל ארבעה מתמודדים יוצג סרטון.

לאחר הקרנת הסרט תוצג שאלה לכל מתמודד- שאלה אחת בת שני חלקים.תשובה נכונה על כל  ב. 

חלק תזכה את הנבחן ב-6 נקודות. תשובות נכונות על שני חלקי השאלה יזכו את הנבחן ב-12 נקודות.

הנבחן יקבל את השאלה בכתב בעברית ובתרגום לשפתו מס' דקות קודם שנשאל על ידי המנחה.  ג. 

המנחה ישאל את השאלה על שני חלקיה והנבחן ישיב את תשובתו. ד. 

כל שאלות השלב הראשון יוצגו על המסך המרכזי באולם. ה. 

את  מכריז  השופטים  חבר  בהתאם.יו"ר  ניקוד  ויתנו  המתמודד  של  תשובותיו  את  יבחנו  השופטים  ו. 

הניקוד שהשופטים נתנו לנבחן.

את  ישלימו  והשופטים  בהתאם  ניקוד  יתנו  -השופטים  נכונה  לא   / מלאה  לא  והתשובה  במקרה  ז. 

התשובה הנכונה.

הניקוד שצבר הנבחן בשלב הראשון יתווסף לניקוד שצבר בחידון המוקדם. ח. 

בתום השלב הראשון יגישו השופטים למנחה את רשימת שמונת המתמודדים שעלו לשלב השני. ט. 

המנחה מכריז את שמות שמונת העולים לשלב השני בפתח השלב השני. י. 

במקרה ויש מס' מתמודדים במקום השמיני / שביעי ייבחר הטוב ביותר מהם על בסיס מידרג הניקוד  יא. 

בשאלת ההכרעה שבוצעה לפני החידון הפומבי.

במקרה ובשמונת המתמודדים שעלו לשלב השני אין אף אחד מנציגי התפוצות. רשאים השופטים  יב. 

להעלות נציג אחד נוסף מיהדות התפוצות.
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סרטון מס' 1: מורשת

שאלה מס' 1

מלך יהודה שלח את שריו והכהנים והלויים ללמד תורה בערי יהודה : "ַוְיַלְּמדּו ִּביהּוָדה ְוִעָּמֶהם ֵסֶפר  א.  

ּתֹוַרת ה' ַוָּיסֹּבּו ְּבָכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַוְיַלְּמדּו ָּבָעם:" מי המלך ?

תשובה יהושפט | דברי הימים ב' יז' 1-11  

מי דיבר על לימוד צדק ליושבי תבל "ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדּו יְֹׁשֵבי ֵתֵבל:"? ב.  

תשובה  ישעיהו | ישעיה כו' 9-10  

שאלה מס' 2

בימי אחד ממנהיגי ישראל מסופר על אמנה שנחתמה ע"י בכירי העם : א.  

"ּוְבָכל זֹאת ֲאַנְחנּו ּכְֹרִתים ֲאָמָנה ְוכְֹתִבים ְוַעל ֶהָחתּום ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו ּכֲֹהֵנינּו...ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים   

ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְּבַיד מֶֹׁשה ֶעֶבד ָהֱאֹלִהים ". מי המנהיג ?

תשובה  נחמיה / עזרא | נחמיה י' 1-40  

מי אמר: "ְּבַיד ָּכל ָאָדם ַיְחּתֹום ָלַדַעת ָּכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו:"? ב.  

תשובה  אליהוא בן ברכאל הבוזי | איוב לז' 8  
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שאלה מס' 3

על שתי קבוצות זהות של בעלי מלאכה שפעלו בירושלים בתקופות שונות נאמר "ִּכי ֶבֱאמּוָנה ֵהם  א.  

עִֹׂשים". במה הם עסקו באמונה ? 

תשובה  חיזוק בדק בית המקדש. )בימי המלך יואש ובימי המלך יאשיהו.( | מלכים ב' כב' 5-7, מלכים   

ב' יב' 11-16

מי קרא לקבוצת אנשים בעם לעשות "ְּבִיְרַאת ה' ֶּבֱאמּוָנה ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם" ?  ב. 

תשובה  יהושפט | דברי הימים ב' יט' 9  

שאלה מס' 4

הנביא ישעיה דיבר על אריכות ימים בקרב העם בבא הגאולה: "ִּכי ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִּמי ּוַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם  א.  

ְיַבּלּו ְבִחיָרי" באיזה גיל ימות נער לדברי הנביא באותה תקופה? 

תשובה  מאה שנה | ישעיה סה' 19-22  

מי דימה את פריחת הצדיקים לפריחת העלה "ְוֶכָעֶלה ַצִּדיִקים ִיְפָרחּו:"? ב.  

תשובה  שלמה במשלי | משלי יא' 28  
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)דברים לא', יט'(   " . . את. זֹּ ַה יָרה  ׁ ִשּ ַה ֶאת  ֶכם  ָל ְתבּו  ִכּ ה  ָתּ ַע ְו "

סרטון מס' 2: נוסטלגיה

שאלה מס' 5

א. הכתוב מספר על קריאת ספר התורה בקרב העם שהתכנס בירושלים. 

ַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא" מי הם שקראו בספר התורה  "ַוִּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים ְמפָֹרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל   
בפני העם ? 

תשובה  עזרא/ הלויים | נחמיה ח' 1-9  

מי ניבא על מנהיגים חכמים: "ְוָנַתִּתי ָלֶכם רִֹעים ְּכִלִּבי ְוָרעּו ֶאְתֶכם ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכיל:"? ב.  

תשובה  ירמיהו | ירמיה ג' 15  

שאלה מס' 6

נביא נצטוה לעשות עטרות ולשימן בראש הכהן הגדול  א.  

"ְוָלַקְחָּת ֶכֶסף ְוָזָהב ְוָעִׂשיָת ֲעָטרֹות ְוַׂשְמָּת ְּברֹאׁש...ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול" מי הכהן ?  

תשובה  יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול | זכריה ו ' 9-1  

ֶאּנּו ֶאֶעְנֶדּנּו ֲעָטרֹות ִלי:"? מי אמר: "ִאם ֹלא ַעל ִׁשְכִמי ֶאּׂשָ ב.  

תשובה  איוב | איוב לא' 3  
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שאלה מס' 7

על אחד מחכמי ישראל נאמר: "ְויֵֹתר ֶׁשָהָיה... ָחָכם עֹוד ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר ִּתֵּקן ְמָׁשִלים  א.  

ַהְרֵּבה". מה היה מספר המשלים שכתב?

תשובה  שלושת אלפים משל | קהלת יב' 9-12, מלכים א' ה' 9-14  

ל ְמָׁשִלים הּוא"? מי אמר :"ֵהָּמה אְֹמִרים ִלי ֲהֹלא ְמַמּׁשֵ ב. 

תשובה  יחזקאל | יחזקאל כא' 5  

שאלה מס' 8

נביא מנבא על נושא משרה בכירה בישראל שישא את מפתח בית דוד על שכמו "ְוָנַתִּתי ַמְפֵּתַח ֵּבית  א.  

ָּדִוד ַעל ִׁשְכמֹו ּוָפַתח ְוֵאין סֵֹגר ְוָסַגר ְוֵאין ּפֵֹתַח" מי יהיה נושא המשרה לדברי הנביא ?

תשובה  אליקים בן חלקיהו | ישעיה כב' 20-25  

מי אמר: "ִאם ַיֲחֹלף ְוַיְסִּגיר ְוַיְקִהיל ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו:" ב.  

תשובה  צופר הנעמתי | איוב יא' 10  
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)דברים לא', יט'(   " . . את. זֹּ ַה יָרה  ׁ ִשּ ַה ֶאת  ֶכם  ָל ְתבּו  ִכּ ה  ָתּ ַע ְו "

סרטון מס' 3 : כלות התנ"ך

שאלה מס' 9

יש מצוה לשתף גם את הנשים והטף בקריאת תורה ברבים במועד מסויים : א. 

"ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו". מה הוא   
מועדה של מצוה זו לפי הכתוב? 

תשובה  ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות: | דברים לא' 10-15  

מי אמר : "ַקּוֵה ֶאל ה' ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ"?  ב.  

תשובה  דוד / משורר תהילים | תהילים לז' 34  

שאלה מס' 10

בעקבות מציאת ספר התורה שלח יאשיהו מלך יהודה את עבדיו לשאול בעצת חולדה הנביאה שישבה 

בירושלים: "ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאת ה' ַּבֲעִדי ּוְבַעד ָהָעם ּוְבַעד ָּכל ְיהּוָדה ַעל ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהִּנְמָצא ַהֶּזה"

מה היה מקום מושבה של חולדה הנביאה בירושלים ? א. 

תשובה  ַּבִּמְׁשֶנה | מלכים ב' כב' 11-20  

מי פנה לנשים :"קְֹמָנה ְׁשַמְעָנה קֹוִלי ָּבנֹות ּבְֹטחֹות ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי:"? ב.  

תשובה  ישעיהו | ישעיה לב' 9  
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שאלה מס' 11

על מעמד חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה נאמר: "ַוִּיְׂשָמחּו ִּכי ָהֱאֹלִהים ִׂשְּמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם  א.  

ַהָּנִׁשים ְוַהְיָלִדים ָׂשֵמחּו " אילו אנשים נתבקשו לבוא לירושלים כדי ַלֲעׂשת ֲחֻנָּכה ְוִׂשְמָחה ? 

תשובה  הלויים /המשוררים | נחמיה יב' 27-43  

מי אמר:" ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ְּבִׂשְמָחה ַיֲחִריׁש ְּבַאֲהָבתֹו ָיִגיל ָעַלִיְך ְּבִרָּנה"? ב.  

תשובה  צפניה | צפניה ג' 17  

שאלה מס' 12

ּוְבֵניֶכם  ַסֵּפרּו  ִלְבֵניֶכם  "ָעֶליָה  הבאים:  לדורות  בתקופתו  אירע  אשר  את  לספר  לעמו  מורה  נביא  א. 

ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶהם ְלדֹור ַאֵחר". מה המאורע הקשה שאירע בתקופתו?

תשובה  מכת הארבה הגדולה שהיתה בתקופתו של הנביא יואל. | יואל א', 1-7  

מי אמר : "ִׁשְמרּו ְוִדְרׁשּו ָּכל ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵהיֶכם... ְוִהְנַחְלֶּתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ַעד עֹוָלם:"? ב.  

תשובה  דוד | דברי הימים א' כח' 8  
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)דברים לא', יט'(   " . . את. זֹּ ַה יָרה  ׁ ִשּ ַה ֶאת  ֶכם  ָל ְתבּו  ִכּ ה  ָתּ ַע ְו "

סרטון מס' 4 : השראה

שאלה מס' 13

"ַוָּיבֹא ֶאָחד ֵמַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ִהְגלּו ִמּשְֹׁמרֹון...ַוְיִהי מֹוֶרה אָֹתם ֵאיְך ִייְראּו ֶאת ה'". כך תוארה פעילותו  א. 

של מורה ההוראה מיוחד, שנשלח מחוץ לארץ לארץ ישראל.היכן ישב הכהן המורה ?

תשובה  בית אל | מלכים ב' יז' 24-28  

מי דיבר "ַעל ֵלב ָּכל ַהְלִוִּים ַהַּמְׂשִּכיִלים ֵׂשֶכל טֹוב ַלה'"? ב.  

תשובה  חזקיהו מלך יהודה | דברי הימים ב', ל' 22  

שאלה מס' 14

במעמד כריתת ברית של המנהיג ועמו העיד העם: "ָחִליָלה ָּלנּו ֵמֲעזֹב ֶאת ה'... ַּגם ֲאַנְחנּו ַנֲעבֹד ֶאת ה'  א.  

ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו"- היכן נערך מעמד זה ? 

תשובה  בשכם | יהושע כד' 16-18  

מי אמר : "ֵאין ָּכמֹוָך ֱאֹלִהים... ׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַההְֹלִכים ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבם:"? ב.  

תשובה  שלמה | מלכים א' ח' 23  
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שאלה מס' 15

נביא מבשר כי בארץ זרה יהיו ערים שידברו בהן שפת כנען. "ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיּו ָחֵמׁש ָעִרים... ְמַדְּברֹות  א. 

ְׂשַפת ְּכַנַען ְוִנְׁשָּבעֹות ַלה' ְצָבאֹות...". באיזו ארץ מדובר ? 

תשובה  מצרים | ישעיה יט' 18  

מי אמר: "ִלְהיֹוְתֶכם מֹוָרָׁשה ִלְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ַוֵּתֲעלּו ַעל ְׂשַפת ָלׁשֹון ְוִדַּבת ָעם:"? ב.  

תשובה  יחזקאל | יחזקאל לו' 3  

שאלה מס' 16

מלך ישראל האמין ביכולותיו של איש מישראל להצליח במעשי ידיו, וברכו על כך: "ָּברּוְך ַאָּתה ְּבִני...  א.  

ַּגם ָעׂשה ַתֲעֶׂשה ְוַגם ָיכֹל ּתּוָכל". מי המלך?

תשובה  שאול | שמואל א' כו' 7-25  

מי אמר: "ּכֹל ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ְּבכֲֹחָך ֲעֵׂשה... ֲאֶׁשר ַאָּתה הֵֹלְך ָׁשָּמה " ב.  

תשובה  שלמה/ קהלת | קהלת ט' 10  
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לשלב השני יעלו 8 מתמודדים. א. 

הניקוד של כל שמונת המתמודדים מתאפס וכולם מתחילים מ-0. ב. 

לכל נבחן יוצגו 10 שאלות זהות קצרות בזמן קצוב של 60 שניות. ג. 

כל מתמודד יידרש לענות נכונה על מס' רב יותר של שאלות שיוצגו בפניו במסגרת הזמן הקצוב. ד. 

על הדוכן, מול המתמודד, יהיה מחשב. השאלות שיוצגו לכל מתמודד ע"י המנחה יופיעו גם על המחשב  ה. 

שממולו. כל שאלה שהמנחה שואל אותו תופיע במחשב ,בעברית ובשפה זרה נוספת, בהתאם לצרכי 

המתמודד.

המנחה ישאל את השאלה בעל פה - בעברית. והמתמודד ישיב בעל פה בשפתו. ו. 

התשובה שהשיב המתמודד -לעברית. השיב המתמודד  במקרים שנדרש - המתורגמן יתרגם את  ז. 

תשובה נכונה. המנחה יאמר: נכון והניקוד יינתן - בהתאם. 

השיב המתמודד תשובה לא נכונה. המנחה יאמר:לא נכון ולא יינתן ניקוד על השאלה הזו. השאלות   

יוצגו על המסך המרכזי באולם.

הניקוד : ח. 

תשובה נכונה על כל שאלה - תזכה את המתמודד ב-4 נקודות לכל תשובה נכונה.  

תשובות נכונות על כל עשר השאלות יזכו את המתמודד ב 40 נקודות.  

מי שטעה במתן התשובה לשאלה יקבל עליה 0 נקודות.  

מתמודד שענה תשובה- אינו יכול לחזור בו. אין אפשרות לתקן תשובה שניתנה.  

מתמודד שביקש לעבור לשאלה הבאה ללא מתן תשובה - אין אפשרות לחזור אחורה.  

הזמן הקצוב  ט. 

בתום ה-60 שניות ייעצר המשחק.   

אם המנחה טרם הספיק לשאול את השאלה בשלימותה והמתמודד הספיק להשיב נכונה לפני תום   

60 השניות - יינתן לו הניקוד.

לו  תינתן   - השניות   60 תום  לפני  השיב  טרם  והמתמודד  השאלה  את  להקריא  סיים  המנחה  אם    

ההזדמנות להשלים את תשובתו.

השופטים יכריזו על סך הנקודות שצבר המתמודד הראשון.והמנחה יזמין את המתמודד השני אל הדוכן.  
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מתמודד מס' 1: 

המקור התשובה השאלה

איכה ג׳ 22 מגילת איכה מי אמר: ״ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך״? 1

נחום ב׳ 7 נחום מי אמר: "ַׁשֲעֵרי ַהְּנָהרֹות ִנְפָּתחּו ְוַהֵהיָכל 
ָנמֹוג"?

2

דברי הימים ב׳ יח׳ 4 יהושפט מי ביקש ממלך ישראל ״ְּדָרׁש ָנא ַכּיֹום ֶאת 
ְּדַבר ה׳״?

3

ישעיה יח׳ 1 ישעיהו מי הזכיר בדבריו את "ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים"? 4

דברי הימים ב׳ יג׳ 23 אסא על מי נאמר: ״ְּבָיָמיו ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ ֶעֶׂשר 
ָׁשִנים״?

5

משלי י׳ 19 ְוחֹוֵׂשְך ְׂשָפָתיו ַמְׂשִּכיל השלם את הפסוק: ְּברֹב ְּדָבִרים ֹלא ֶיְחַּדל 
ָּפַׁשע...

6

עזרא ח׳ 31 עזרא והעם נוסעים מנהר 
אהוה לירושלים

מה אירע ״ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון״?  7

דברי הימים ב׳ יד׳ 8 300 מרכבות עם כמה מרכבות נלחם זרח הכושי מול אסא 
מלך יהודה?

8

איוב ה׳ 2 ּופֶֹתה ָּתִמית ִקְנָאה השלם את הפסוק: ִּכי ֶלֱאִויל ַיֲהָרג ָּכַעׂש...  9

דברי הימים ב׳ יא׳ 7 רחבעם מי בנה את העיר ֵּבית-צּור? 10



חידון אלוף האלופים26
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האלופים

מתמודד מס' 2

המקור התשובה השאלה

קהלת יב׳ 4 קהלת  מי אמר: ״ְוֻסְּגרּו ְדָלַתִים ַּבּשּׁוק... ְוָיקּום 
יר:״? חּו ָּכל-ְּבנֹות ַהּׁשִ ְלקֹול ַהִּצּפֹור, ְוִיּׁשַ

1

הושע ג׳ 3 הושע  מי אמר: "ִּכי ֹלא ָיֵראנּו ֶאת ה' ְוַהֶּמֶלְך ַמה 
ַּיֲעֶׂשה ָּלנּו"? 

2

דברי הימים ב׳ כד׳ 5 יואש מי אמר: ״ְצאּו ְלָעֵרי ְיהּוָדה ְוִקְבצּו ִמָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ֶּכֶסף״?

3

ירמיה ה׳ 27 ירמיהו מי הזכיר בדבריו: ״ְכלּוב ָמֵלא עֹוף״? 4

דברי הימים ב׳ כג׳ 19 יהוידע הכהן על מי נאמר: "ַוַּיֲעֵמד ַהּשֹׁוֲעִרים ַעל ַׁשֲעֵרי 
ֵּבית ה' ְוֹלא ָיבֹא ָטֵמא ְלָכל ָּדָבר:״?

5

משלי יד׳ 17 ְוִאיׁש ְמִזּמות ִיָּׂשֵנא השלם את הפסוק: ְקַצר-ַאַּפִים ַיֲעֶׂשה 
ִאּוֶֶלת...

6

דברים א׳ 3 דבר משה אל כל 
ישראל

מה אירע ״ְּבַעְׁשֵּתי-ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד 
ַלחֶֹדׁש״?

7

עזרא ח׳ 9 ָמאַתִים ּוְׁשֹמָנה ָעָׂשר כמה אנשים עלו לארץ ישראל בימי 
עזרא עם עַֹבְדָיה ֶּבן-ְיִחיֵאל ִמְּבֵני יֹוָאב?

8

איוב יח׳ 14 ְוַתְצִעֵדהּו ְלֶמֶלְך ַּבָּלהֹות השלם את הפסוק: ִיָּנֵתק ֵמָאֳהלֹו ִמְבַטחֹו... 9

דברי הימים ב׳ יג׳ 19 אביה מלך יהודה מי לכד את העיר ְיָׁשָנה ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה? 10



27חוזרים לספר הספרים

)דברים לא', יט'(   " . . את. זֹּ ַה יָרה  ׁ ִשּ ַה ֶאת  ֶכם  ָל ְתבּו  ִכּ ה  ָתּ ַע ְו "

מתמודד מס' 3

המקור התשובה השאלה

רות ד' 10 בועז מי אמר: "ְלָהִקים ֵׁשם-ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו, 
ַער  ְולא-ִיָּכֵרת ֵׁשם-ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו, ּוִמּׁשַ

ְמקֹומֹו"?

1

ישעיה כו׳ 7 ישעיהו  מי אמר: "אַֹרח ַלַּצִּדיק ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר 
ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס:"?

2

שמואל ב׳ יח׳ 3 דוד מי אמר: ״ָיצֹא ֵאֵצא ַּגם-ֲאִני ִעָּמֶכם״? 3

חבקוק ב׳ 18 חבקוק מי הזכיר בדבריו :״ ֱאִליִלים ִאְּלִמים״? 4

קהלת ח׳ 3 שלמה מי אמר: ַאל ִּתָּבֵהל ִמָּפָניו ֵּתֵלְך, ַאל-ַּתֲעמֹד 
ְּבָדָבר ָרע: ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ֲַעֶׂשה:״?

5

משלי יא׳ 24 ְוחֵֹׂשְך ִמּיֶֹׁשר ַאְך 
ְלַמְחסֹור

השלם את הפסוק: ֵיׁש ְמַפֵּזר ְונֹוָסף עֹוד...  6

במדבר י׳ 11 נעלה הענן מעל משכן 
העדות

ִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש״? מה אירע ״ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשֵ 7

דברי הימים ב׳ יב׳ 3 ֶאֶלף ּוָמאַתִים  עם כמה רכב עלה ִׁשיַׁשק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל 
ם? ְירּוָׁשלִָ

8

איוב יא׳ 17 ָּתֻעָפה ַּכּבֶֹקר ִּתְהֶיה השלם את הפסוק: ּוִמָּצֳהַרִים ָיקּום ָחֶלד... 9

במדבר לב׳ 38 בני ראובן מי בנו את העיר ְנבֹו? 10
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מתמודד מס' 4

המקור התשובה השאלה

ירמיה ט׳ 21 ירמיהו מי אמר: "ַאל ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוַאל 
ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר 

ְּבָעְׁשרֹו:״?

1

מיכה ה׳ 3 מיכה  מי אמר: " ְוָעַמד ְוָרָעה ְּבעֹז ה' ִּבְגאֹון ֵׁשם 
ה' ֱאֹלָהיו ְוָיָׁשבו.."

2

דברי הימים א׳ כב׳ 16 דוד מי אמר: ״קּום ַוֲעֵׂשה ִויִהי ה׳ ִעָּמְך:״? 3

נחום ב׳ 8 נחום מי הזכיר בדבריו: ״ְּכקֹול יֹוִנים ְמתְֹפפֹת 
ַעל-ִלְבֵבֶהן״?

4

שמואל ב׳ יב׳ 20 דוד על מי נאמר: ״ַוָּיָקם... ֵמָהָאֶרץ ַוִּיְרַחץ ַוָּיֶסְך 
ַוְיַחֵּלף ִׂשְמֹלָתו, ַוָּיבֹא ֵבית ה׳״?

5

משלי יג׳ 10 ְוֶאת-נֹוָעִצים ָחְכָמה השלם את הפסוק: ״ַרק-ְּבָזדֹון, ִיֵּתן ַמָּצה... 6

בראשית ח׳ 4 תיבת נח נחה על הרי 
אררט

ִביִעי ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר  מה אירע ״ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשְ
יֹום ַלחֶֹדׁש״?

7

נחמיה יא' 6 468 כמה אנשים מְּבֵני ֶפֶרץ גרו בירושלים ִעיר 
ַהּקֶֹדׁש בימי נחמיה? 

8

איוב כ׳ 8 ְוֻיַּדד ְּכֶחְזיֹון ָלְיָלה השלם את הפסוק ״ַּכֲחלֹום ָיעּוף ְוֹלא 
ִיְמָצאּוהּו...

9

דברי הימים ב׳ טז׳ 4 בן הדד מלך ארם מי הכה את העיר ָאֵבל ָמִים?  10
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מתמודד מס' 5

המקור התשובה השאלה

דברים ח׳ 18 משה מי אמר: ״ְוָזַכְרָּת ֶאת ה׳ ֱאֹלֶהיָך ִּכי הּוא 
ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל״? 

1

יואל ב׳ 11 יואל מי אמר: "ִּכי-ָגדֹול יֹום ה' ְונֹוָרא ְמאֹד, ּוִמי 
ְיִכיֶלּנּו:״?

2

שמואל ב׳ כד׳ 21 ארוונה היבוסי מי אמר: ״ַמּדּוַע ָּבא ֲאדִֹני-ַהֶּמֶלְך ֶאל-
ַעְבּדֹו״?

3

יחזקאל ה׳ 1 יחזקאל מי הזכיר בדבריו: ״ַּתַער ַהַּגָּלִבים״?  4

שמואל ב׳ יא׳ 11 אוריה החיתי מי אמר למלך: ״ַחֶּיָך ְוֵחי ַנְפֶׁשָך, ִאם ֶאֱעֶׂשה 
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:״?

5

משלי יד׳ 26 ּוְלָבָניו, ִיְהֶיה ַמְחֶסה השלם את הפסוק: "ְּבִיְרַאת ה׳ ִמְבַטח עֹז... 6

חגי א׳ 1 היה דבר ה׳ אל חגי 
הנביא

י ְּביֹום ֶאָחד  ּׁשִ מה אירע ״ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשִ
ַלחֶֹדׁש״?

7

דברי הימים ב׳ ל׳ 24 1000 פרים כמה ָּפִרים התנדב / ֵהִרים ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך 
ְיהּוָדה ַלָּקָהל?

8

איוב ח׳ 20 ְוֹלא ַיֲחִזיק ְּבַיד ְמֵרִעים השלם את הפסוק: ״ֶהן ֵאל ֹלא ִיְמַאס ָּתם... 9

דברים ב׳ 26 ִּמְדַּבר ְקֵדמֹות מהיכן שלח משה ַמְלָאִכים ֶאל-ִסיחֹון 
ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֵלאמֹר?

10
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מתמודד מס' 6

המקור התשובה השאלה

תהילים ד׳ 7 משורר תהילים מי אמר: ״ַרִּבים אְֹמִרים ִמי ַיְרֵאנּו טֹוב ְנָסה 
ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ה׳ ״?

1

חבקוק א׳ 8 חבקוק מי אמר: "ְַקּלּו ִמְּנֵמִרים סּוָסיו ְוַחּדּו ִמְּזֵאֵבי 
ֶעֶרב... ּוָפָרָׁשיו ָיֻעפּו ְּכֶנֶׁשר ָחׁש ֶלֱאכֹול״?

2

שמואל ב׳ יח׳ 21 הכושי למי נאמר: ״ֵלְך ַהֵּגד ַלֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָרִאיָתה״? 3

הושע י׳ 1 הושע מי הזכיר בדבריו: "ֶּגֶפן ּבֹוֵקק״? 4

דברי הימים ב׳ לג׳ 16 מנשה מלך יהודה על מי נאמר: ״ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ַלֲעבֹוד ֶאת 
ה׳ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:״?

5

משלי יג׳ 11 ְוקֵֹבץ ַעל-ָיד ַיְרֶּבה השלם את הפסוק: ״הֹון ֵמֶהֶבל ִיְמָעט... 6

זכריה א׳ 7 דבר ה׳ אל זכריה 
הנביא

מה אירע ״ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְלַעְׁשֵּתי-
ָעָׂשר חֶֹדׁש, הּוא-חֶֹדׁש ְׁשָבט״?

7

נחמיה יא׳ 19 172 מה היה מספר ַהּשֹׁוֲעִרים ַוֲאֵחיֶהם 
ָעִרים שגרו בירושלים בימי  ַהּשְֹׁמִרים ַּבּׁשְ

נחמיה?

8

איוב יז׳ 9 ּוֳטָהר ָיַדִים יִֹסיף אֶֹמץ השלם את הפסוק: ״ְויֹאֵחז ַצִּדיק ַּדְרּכֹו... 9

דברי הימים ב׳ כה׳ 13 הגדוד ששכר אמציה 
המלך מישראל

על מי נאמר: ַוִּיְפְׁשטּו ְּבָעֵרי ְיהּוָדה 
ִמּשְֹׁמרֹון ְוַעד ֵּבית חֹורֹון "?

10
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מתמודד מס' 7

המקור התשובה השאלה

שיר השירים ז׳ 14 שלמה/ שיר השירים מי אמר: ״ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו-ֵריַח, ְוַעל-
ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִׁשים, ַּגם ְיָׁשִנים״?

1

מלאכי א׳ 11 מלאכי מי אמר: ״ִּכי ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש ְוַעד-ְמבֹואֹו, 
ָּגדֹול ְׁשִמי ַּבּגֹוִים, ּוְבָכל-ָמקֹום ֻמְקָטר 

ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי, ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה:״?

2

עזרא י׳ 12 עזרא "ַוּיֹאְמרּו קֹול ָּגדֹול ֵּכן ִּכְדָבְרָך ָעֵלינּו 
ַלֲעׂשֹות:"-למי נאמרו הדברים?

3

תהילים נח׳ 5 דוד / משורר תהילים מי הזכיר בדבריו: ״ֶפֶתן ֵחֵרׁש״? 4

דברי הימים ב׳ כה׳ 9 אמציה מלך יהודה למי נאמר: ״ֵיׁש ַלה׳ ָלֶתת ְלָך ַהְרֵּבה ִמֶּזה״? 5

משלי יד׳ 30 וְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה: השלם את הפסוק: ״ַחֵּיי ְבָׂשִרים ֵלב 
ַמְרֵּפא...

6

שמות טז׳ 1 בני ישראל הגיעו אל 
מדבר סין

ה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש  מה אירע ״ַּבֲחִמּׁשָ
ִני״? ַהּׁשֵ

7

דברי הימים ב׳ כז׳ 5 100 ככר כסף כמה ככרות כסף הביאו בני עמון ליותם 
מלך יהודה?

8

איוב טו׳ 4 ְוִתְגַרע ִׂשיָחה ִלְפֵני ֵאל השלם את הפסוק: ״ַאף ַאָּתה ָּתֵפר 
ִיְרָאה..."

9

יהושע יח׳ 27 בנימין בנחלת איזה שבט היו הערים ֶרֶקם 
ְוִיְרְּפֵאל? 

10
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מתמודד מס' 8

המקור התשובה השאלה
יונה ב׳ 4 יונה מי אמר: "ַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים, 

ְוָנָהר ְיסְֹבֵבִני; ָּכל-ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי 
ָעָברּו:"?

1

זכריה יב׳ 1 זכריה מי אמר: "ְנֻאם ה׳ נֶֹטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ, 
ְויֵֹצר רּוַח-ָאָדם ְּבִקְרּבֹו:״?

2

דניאל ח׳ 4 האיל בנבואת דניאל על מי נאמר: ״ְוֵאין ַמִּציל ִמָּידֹו, ְוָעָׂשה 
ִכְרצֹנֹו ְוִהְגִּדיל:״

3

הושע י׳ 7 הושע מי הזכיר בדבריו את הדימוי: ״ְּכֶקֶצף ַעל 
ְּפֵני ָמִים״? 

4

דברי הימים ב׳ כד׳ 16 יהוידע על מי נאמר: "ַוִּיְקְּבֻרהּו ְבִעיר ָּדִויד ִעם 
ַהְּמָלִכים ִּכי ָעָׂשה טֹוָבה ְּבִיְׂשָרֵאל ְוִעם 

ָהֱאֹלִהים ּוֵביתֹו:״?

5

משלי יז׳ 9 ְוׁשֶֹנה ְבָדָבר ַמְפִריד 
ַאּלּוף

השלם את הפסוק: ״ְמַכֶּסה ֶּפַׁשע ְמַבֵּקׁש 
ַאֲהָבה... 

6

יחזקאל א׳ 1 דבר ה׳ אל יחזקאל ה ַלחֶֹדׁש ״? מה אירע: ״ָּבְרִביִעי ַּבֲחִמּׁשָ 7

עזרא ח׳ 35 96 כמה אילים הקריבו השבים מהגולה 
בהגיעם לירושלים בימי עזרא?

8

איוב לא׳ 6 ְוֵיַדע ֱאלֹוַּה ֻּתָּמִתי השלם את הפסוק: ״ִיְׁשְקֵלִני ְבמֹאְזֵני ֶצֶדק... 9

במדבר לב׳ 36 בני גד מי בנו את העיר ֵּבית ָהָרן?  10
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מתמודד מס' 9

המקור התשובה השאלה
דניאל יב׳ 3 דניאל מי אמר: ״ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו, ְּכזַֹהר 

ָהָרִקיַע; ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם 
ָוֶעד:״

1

עמוס ט׳ 6 עמוס ַמִים ַמֲעלֹוָתו, ַוֲאֻגָּדתֹו  מי אמר: ״ַהּבֹוֶנה ַבּׁשָ
ַעל-ֶאֶרץ ְיָסָדּה״?

2

שמואל ב׳ ט׳ 11 ציבא מי אמר: ״ְּככֹל ֲאֶׁשר ְיַצּוֶה ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאת 
ַעְבּדֹו, ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַעְבֶּדָך״?

3

יחזקאל ט׳ 3 יחזקאל מי הזכיר בדבריו את ״ֶקֶסת ַהּסֵֹפר״? 4

זכריה ד׳ 1 זכריה מי אמר: ״ַוְיִעיֵרִני ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ֵיעֹור 
ָנתֹו:״? ִמּׁשְ

5

משלי יט׳ 11 ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹר ַעל-ָּפַׁשע השלם את הפסוק: ״ֵׂשֶכל ָאָדם, ֶהֱאִריְך 
ַאּפֹו..."

6

בראשית ח׳ 14 יבשה הארץ ִני ְּבִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים  מה אירע ״ַבחֶֹדׁש ַהּׁשֵ
יֹום״?

7

דברי הימים ב׳ יד׳ 7 ָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ָאֶלף כמה חיילים נְֹׂשֵאי ָמֵגן ְודְֹרֵכי ֶקֶׁשת 
מבנימין היו לאסא מלך יהודה?

8

איוב י׳ 12 ּוְפֻקָּדְתָך ָׁשְמָרה רּוִחי השלם את הפסוק: ַחִּיים ָוֶחֶסד ָעִׂשיָת 
ִעָּמִדי...

9

שמואל ב׳ ב׳ ח׳ איש בושת את מי המליכו ֶאל ַהִּגְלָעד ְוֶאל ָהֲאׁשּוִרי 
ְוֶאל ִיְזְרֶעאל ְוַעל ֶאְפַרִים ְוַעל ִּבְנָיִמן?

10
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

חידון התנ״ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

בחידון התנ"ך למבוגרים
האלופים

״ַיַחד ִשְׁבֵטי ִיְשָׂרֵאל״  
)דברים ל"ג, ה( 

חידון התנ״ך 'אלוף האלופים' 

בסימן: 60 שנה למפעל חידוני התנ"ך

השלב השלישי

שאלת ראש הממשלה 
בנושא: עם הספר- חכמת התורה ושימורה על ספר

תשובה נכונה על כל שאלה מזכה ב-2 נקודות
 הזמן המוקצב: 5 דקות 
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לשלב השלישי יעלו 4 מתמודדים. בשיקול דעת השפטים ניתן יהיה להעלות עד 6 מתמודדים, במקרה  א. 

של שוויון שהושג עד השב השני. 

ארבעת המתמודדים ייקבעו על פי תוצאות הישגיהם בשלב השני. במקרה ויהיו מספר מתמודדים  ב. 

במקום הרביעי יעלו לשלב השאלה הזהה עד 6 מתמודדים 

הניקוד שצבר כל מתמודד בשלב השני ייזקף לזכותו בהמשך השלב השלישי. ג. 

למתמודדים תוצג שאלה זהה – שאלת ראש הממשלה , בכתב ובעל פה. ד. 

בשאלת ראש הממשלה ניתן לצבור עד 30 נקודות. ה. 

השאלות יוצגו על המסך המרכזי באולם, חבר השופטים יבדוק את דפי התשובות של המתמודדים  ו. 

שעלו לשלב שאלת ראש הממשלה.

שני המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר )בשלב השני ובשלב השלישי ( יעלו לשלב  ז. 

הרביעי – שלב ראש בראש.
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חלק ראשון: ענו על השאלות הבאות

מי אמר: "ִמי ִיֵּתן ֵאפֹו, ְוִיָּכְתבּון ִמָּלי: ִמי ִיֵּתן ַּבֵּסֶפר ְוֻיָחקּו:"?  .1

תשובה: איוב | איוב יט' 23  

למי נאמר : "ַקח ְלָך ִּגָּליֹון ָּגדֹול ּוְכתֹב ָעָליו ְּבֶחֶרט ֱאנֹוׁש "?   .2

תשובה: ישעיהו | ישעיה ח' 1  

בנבואת מי נאמר:"ְּכתֹב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל-ַהֻּלחֹות, ְלַמַען ָירּוץ קֹוֵרא בֹו" ?  .3

תשובה: חבקוק | חבקוק ב' 2  

למי נאמר :ְסתֹם ַהְּדָבִרים ַוֲחתֹם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ; ְיׁשְֹטטּו ַרִּבים, ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת:"?  .4

תשובה: דניאל | דניאל יב' 4  

למי נאמר:"ְּכָתב ְלָך ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֶאל ֵסֶפר:"?  .5

תשובה: ירמיהו | ירמיהו ל' 2  

על מי נאמר : "ַוִּיְכּתֹב...ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים... ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים"?  .6

תשובה: מרדכי  | אסתר ט' 20  

על מי נאמר: "ַוִּיְקָרא ְבָאְזֵניֶהם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ְּבֵבית ה'"?   .7

תשובה : יאשיהו | מלכים ב' כג' 2  

מי אמר: "ַעָּתה ּבֹוא ָכְתָבּה ַעל-לּוַח ִאָּתם ְוַעל-ֵסֶפר ֻחָּקּה; ּוְתִהי ְליֹום ַאֲחרֹון, ָלַעד ַעד-עֹוָלם:"  .8

תשובה: ישעיהו | ישעיה ל' 8  

למי נאמר : "ַאְך ִיֶּתן ְּלָך ה' ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִויַצּוְָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִלְׁשמֹור ֶאת ּתֹוַרת ה' ֱאֹלֶהיָך:"?  .9

תשובה : שלמה | דברי הימים א' כב' 12  
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על מי נאמר: "ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ִלְדרֹוׁש ֶאת ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם ְוַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה:"?  .10

תשובה : אסא מלך יהודה | דברי הימים ב' יד' 3  

על מי נאמר: "ּוְבָכל ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ֵהֵחל... ּוַבּתֹוָרה ּוַבִּמְצָוה ִלְדרֹׁש ֵלאֹלָהיו ְּבָכל ְלָבבֹו ָעָׂשה ְוִהְצִליַח:"?  .11

תשובה : חזקיהו | דברי הימים ב' לא' 21  

מי אמר : "ַוָּיֶקם ֵעדּות ְּבַיֲעקֹב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל "?  .12

תשובה : דוד / משורר תהילים | תהילים עח' 5  

חלק שני : השלימו את הפסוקים הבאים 

"ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתֹוָרִתי..."  .13

תשובה : ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: | תהילים עח' 1  

"ֶאְכָּתב לֹו ֻרֵּבי ּתֹוָרִתי..."  .14

תשובה : ְּכמֹו ָזר ֶנְחָׁשבּו: | הושע ח' 12  

"ַקח ָנא ִמִּפיו ּתֹוָרה..."  .15

תשובה : ְוִׂשים ֲאָמָריו ִּבְלָבֶבָך: | איוב כב' 22  
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על פי תוצאות השלב השלישי, בתוספת הניקוד שנצבר בשלב השני, ייקבעו 2 המתמודדים הטובים  א. 

ביותר.

בשלב הרביעי הניקוד של שני המתמודדים מתאפס – מתחילים מ-0. ב. 

בשלב הזה יישאל כל אחד מהמתמודדים 10 שאלות מהירות וקצרות. ג. 

המתמודד יידרש לענות על כל שאלה תוך: 5 שניות. ד. 

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה אותו ב-2 נקודות. ה. 

המתמודד שיצבור יותר נקודות בשלב הזה הוא החתן / הכלה. ו. 

בתום סבב של 10 שאלות לכל מתמודד, עוצרים את סבב השאלות ורואים מי מוביל. אם יש הכרעה  ז. 

– מכריזים על החתן / הכלה.

אם אין הכרעה בתום 10 שאלות לכל נבחן, מוסיפים עד שלוש שאלות לכל אחד משני המתמודדים. ח. 

אם יש הכרעה באחת משלוש השאלות הנוספות – מפסיקים את סבב השאלות ומכתירים את החתן  ט. 

/ הכלה.

במקרה ולאחר 13 שאלות לכל נבחן – אין הכרעה, מכריזים על שני המתמודדים כחתנים / כלות. י. 

במקרה זה, כל אחד משני המתמודדים יקבל סך של 25,000 ש"ח.  יא. 
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1-2

השלם את הפסוק:
ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים... ְוַאָּתה ַמֲחִסי עֹז:

תהילים עא׳ 7

השלם את הפסוק:
ְׁשָמר ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר... ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום:

תהילים לז׳ 37

3-4

מי היה ַהֹּכֵהן ָהֹראׁש בימי חזקיהו מלך 
יהודה?

עזריהו 
דברי הימים ב׳ לא׳ 10

מי היה כהן ָהֹראׁש בימי יהושפט מלך 
יהודה?

ֲאַמְרָיהּו
דברי הימים ב׳ יט׳ 1

5-6

מי הזכיר בדבריו את:
ׁשֹד ַׁשְלַמן ֵּבית ַאְרֵבאל 

הושע 
הושע י׳ 14

מי הזכיר בדבריו את:
ִמְסַּפד ֲהַדְדִרּמֹון ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹון

זכריה
זכריה יב׳ 11

7-8

באיזה גיל ילד שלח את עבר?

שלושים שנה
בראשית יא' 14 

באיזה גיל ילד נחור את תרח?

עשרים ותשע שנה 
בראשית יא׳ 24
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9-10

השלם את הפסוק :
ִּכי ִמָּכל ָצָרה ִהִּציָלִני...

ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה עיני
תהילים נד׳ 9

השלם את הפסוק :
ִלִּבי ָיִחיל ְּבִקְרִּבי...

ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו ָעָלי
תהילים נה׳ 5

11-12

על ידי מי נכתבו ִדְבֵרי ְרַחְבָעם ָהִראֹׁשִנים 
ְוָהַאֲחרֹוִנים 

ְׁשַמְעָיה ַהָּנִביא ְוִעּדֹו ַהֹחֶזה 
דברי הימים ב' יב' 15
 הערה: יש לציין שני שמות

על ידי מי נכתבו ִדְבֵרי ָּדִויד ַהֶּמֶלְך 
ָהִראֹׁשִנים ְוָהֲאחֹרִנים 

ְׁשמּוֵאל ָהֹרֶאה ,ָנָתן ַהָּנִביא , ָּגד ַהֹחֶזה:
דברי הימים א' כט' 29

הערה: יש לקבל שניים מקרב השלושה

13-14

מי היה אביהם של האחים :
ֹאַהד ְוָיִכין 

שמעון 
בראשית מו׳ 10

מי היה אביהם של האחים :
אֹוִפר ויֹוָבב 

ָיְקָטן
בראשית י׳ 29
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15-16

מי שמו של ַהּׁשֹוֵער ַלִּמְזָרָחה שהופקד ַעל 
ִנְדבֹות ָהֱאֹלִהים בימי חזקיהו המלך?

קֹוֵרא ֶבן ִיְמָנה ַהֵּלִוי:
דברי הימים ב לא 14

בימי דוד המלך התנדבו העם והשרים 
לאוצר בית ה'. לידי מי ניתנו האבנים 

המיוחדות ?

 ְיִחיֵאל ַהֵּגְרֻׁשִּני:
דברי הימים א׳ כט׳ 8

17-18

השלם את הפסוק:
ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעֹזב ֵחָמה...

ַאל ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע:
תהילים לז׳ 8

השלם את הפסוק :
ֹלא ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי...

 ּומֹוָצא ְׂשָפַתי ֹלא ֲאַׁשֶּנה:
תהילים פט 35

 19-20

מי האיש ִמְּבֵני ִאיָתָמר שעלה עם עזרא 
הסופר לארץ ישראל? 

 ָּדִנֵּיאל 
עזרא ח' 2

מי הכהנים ִמְּבֵני ִאֵּמר שהושיבו נשים 
נכריות בימי עזרא?ציין שם אחד 

ֲחָנִני /ְזַבְדָיה:
עזרא י' 20
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21-22

מי מלך בהיותו בן 20 שנה

אחז מלך יהודה
מלכים ב׳ טז׳ 2

מי מלך בהיותו בן 40 שנה?

איש בושת בן שאול
שמואל ב׳ ב׳ 10

23-24

למי היו ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָּבנֹות?

אביה/ אביהו 
דברי הימים ב׳ כג׳ 21

ים ָּבנֹות? למי היו ִׁשּׁשִ

רחבעם 
דברי הימים ב׳ יא׳ 21

25-26

מי חי ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה?

אנוש
בראשית ה׳ 11

ים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה? מי חי ְׁשַּתִים ְוִׁשּׁשִ

ירד
בראשית ה׳ 20


