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  ף"התש, הפומבי לנוער ך המחוזי"התנ חידון
  וסדריו החידון תקנון

אלה , ומתמודדות מתמודדים 16 עד משתתפים הפומבי בחידון. 1
 המקדים המיון במבחן ביותר הגבוה הנקודות את מספר שצברו
  .בכתב

 הנקודות, כאמור. נקודות 50עד  לצבור אפשר הפומבי בחידון. 2
 אפשר לכן. זה בשלב לזכותם ייזקפו המיון הנבחנים במבחן שצברו
  .נקודות 100עד , בסך הכול, המחוזי בחידון לצבור

 האדם"בנושא  יעמוד ף"התש לשנת המחוזי הפומבי החידון. 3
י: "והפסוק" והבריאה ֶדה ֵעץ ָהָאָדם ּכִ ָ ש "ע, )19, כ דברים" (ַהׂשּ

  .ל"יצחק נבון ז, המדינה החמישינשיא 

  .שלבים שלושה הפומבי בחידון. 4

  

  סרטונים בעקבות שאלות – 'א שלב

  . חלקים שני בת שאלה תוצג ומתמודדת מתמודד לכל. א
  .נקודות 6 -ב המתמודד את חלק יזכה כל על נכון מענה

  .נקודות 12 עד הראשון בשלב לצבור ניתן הכול בסך. ב

 את שצברו אלה –מתמודדים  8עד  הזה השאלות מחזור סיום עם. ג
  .ביותר הגבוה הנקודות מספר

  
  

  מחשב משחק – 'ב שלב

 מספר את שצברו אלה –מתמודדים  8עד  ישתתפו הזה בשלב. א
  .הגבוה ביותר הנקודות

  



 

כל משבצת . משבצות 8משחק מחשב ובו  יוצג המתמודדים לפני. ב
לאחר שנבחרה שייחשף למתמודד רק , מסמלת נושא מסוים

  .המשבצת

אלא כל , למתמודדים לא תהיה זכות בחירה בבחירת המשבצת. ג
לאחר מכן . אחד יענה בתורו על פי סדר המשבצות שעל המסך

  .שניות 60שאלות במשך  4ישיבו על 

  .נקודות 2 - ב הנבחן את תזכה 1' מס שאלה על נכונה תשובה. ד

  .נקודות 3 - ב הנבחן את תזכה 2' מס שאלה על נכונה תשובה

  .נקודות 4 - ב הנבחן את תזכה 3' מס שאלה על נכונה תשובה

  .נקודות 5- ב הנבחן את תזכה 4' מס שאלה על נכונה תשובה

  .נקודות 14-השאלות יזכו את הנבחן ב 4תשובות נכונות על כל . ה

  

  השאלה הזהה שלב – 'ג שלב

  .זהות שאלות 6ישאלו וי מתמודדים 4עד  ישתתפו הזה בשלב. א

  .שש השאלות יינתנו ומתמודדת מתמודד לכל. ב

שתי  למתמודדים יינתנו, בזמן שהמנחה יציג את השאלות לקהל. ג
  .תשובותיהם את לכתוב) שניות 120(דקות 

  .נקודות 4-ב ת/המתמודד את תזכה נכונה תשובה. ד

 ניתן הכל ובסך, נקודות 24עד  הזה בשלבלצבור  ניתן הכול בסך. ה
  .נקודות 100בחידון  לצבור

  
  .בחידון הזוכה מי יוכרע הפומבי בחידון השלישי השלב בתום

  
  



 

 או המתמודד. המילואים בשאלות שימוש ייעשה –הכרעה  אין אם
 או יוכתר, ביותר הגבוה בניקוד תזכה או המתמודדת שיזכה

 לשלב תעלה או ויעלה, החידון המחוזי ככלת או כחתן תוכתר
 יעלה בלבד אחתאחד או  מתמודדת או מתמודד כי יודגש. הארצי

זרם  מכל המחוז של ה/היחיד ה/כנציג הארצי לחידון תעלה או
  .דתי-הממלכתי והזרם הממלכתי הזרם –חינוכי 

  

  הפומבי בחידון למתמודדים השאלות הצגת סדר

ֵּשבו המתמודדים. 1  שמות של ב"א- ה סדר לפי הבמה על י
 שלט יוצב, ת/ומתמודד ת/מתמודד כל ליד, השולחן על. משפחתם

) המשפחה שם ואחריו תחילה הפרטי השם(שמותיהם  ועליו
  .שלהם הספר בתי ושמות

  .ישיבתם סדר לפי יהיה למתמודדים השאלות הצגת סדר. 2

 או יכריז, השאלה על מלאה תשובה ת/המתמודד ענתה או ענה. 3
 ה/שצבר הנקודות מספר את השופטים חבר ראש יושב תכריז

  .ה/שמו ליד, השיפוט בטופס יירשמו ואלה, ת/המתמודד

 ראש היושב ייָוועץ, חלקית תשובה ת/המתמודד ענתה או ענה. 4
, ת/המתמודד ה/שצבר הנקודות מספר על ויכריז השופטים בחבריו

  .ה/שמו ליד, השיפוט בטופס יירשמו ואלה

 שאין ראש היושב יכריז, השאלה על ת/המתמודד ענתה/ענה לא. 5
  .ת/המתמודד שם ליד 0יירשם  השיפוט ובטופס, מענה

 היושב יכריז, נכון לא באופן השאלה על ת/המתמודד ענתה/ענה. 6
 שם ליד 0יירשם  השיפוט ובטופס, "נכונה לא תשובה"ראש 

  .ת/המתמודד

  

  



 

  מיוחדים וצרכים למידה לקויות בעלי מתמודדים

 על השאלות להקראת זכאים המתמודדים כל –הפומבי  בחידון. 1
  .החידון מנחה ידי

 ת/ומנחה החידון שופטי יהיו, הראשון בשלב, הפומבי בחידון. 2
 למתמודדים התשובה לגיבוש קצר זמן עוד לתת רשאים החידון

  .זאת שיבקשו לקויות בעלי

 שניות 15של  זמן הארכת תינתן –השני  בשלב, הפומבי בחידון. 3
  .ופיזיות חושיות לקויות בעלי למתמודדים רק

  

  

  והשופטות השופטים חבר

  .שופטים חמישה ולצדו, ראש מהיושב מורכב השופטים חבר. 1

 הנקודות מספר את מכריז והוא, לשיפוט אחראי ראש היושב. 2
  .הניקוד רישום על מפקח ראש היושב. בהן זכתה/זכה ת/נבחן שכל

 משלב העולים שמות את להכריז למנחה מורה ראש היושב. 3
  .לשלב

 יקרא, מלאה תשובה ת/המתמודד ה/השיב לא אם, הצורך בעת. 4
 חבריו את לכבד רשאי הוא. המלאה התשובה את ראש היושב

  .מהתשובות חלק בקריאת השופטים

 או חתן שם את להכריז למנחה ראש היושב יורה החידון בסוף. 5
  .מחוזיה החידון כלת

 החידון במהלך, כאלה יהיו אם, בערעורים ידון השופטים חבר. 6
 כל השופטים יקבלו לא החידון לאחר. לשלב שלב בין, בלבד

  .ערעורים



 

 ונוער חברה במינהל ך"התנ לחידון הארצית ההיגוי ועדת. 7
 החלטות על ערעורים לגבי סופיות לפסיקות עליונה סמכות תשמש

  .כאלה יהיו אם, השופטים

  

  המנחה תפקיד

  .מראש שנקבעו הסדרים פי על החידון את מנהל. 1

 השופטים חבר ואת והמתמודדות המתמודדים את מזמין. 2
  .לבמה והשופטות

  .האומנותיות ההופעות לסדר ודואג המברכים את מזמין. 3

  .בקול בחידון השאלות כל את קורא. 4

 לפני ת/ומתמודד ת/מתמודד כל של שמותיהם את מכריז. 5
  .השאלה להם שמוצגת

 הוראות פי על, לשלב משלב והעולות עוליםה שמות את מכריז. 6
  .השופטים חבר ראש יושב

 חבר ראש יושב הוראות פי על הזוכים שמות את מכריז. 7
  .השופטים

  א"ההתמודדות בחידון בשנת התשפ

ף לא יוכלו "הזוכים במקום הראשון בחידון המחוזי התש
אלא אם כן הם השתתפו , א"להתמודד שוב בחידון בשנת התשפ

הזוכים במקום  .א"לראשונה בחידון הפומבי כשהיו בכיתה י
ף יוכלו להתמודד שוב בחידון "הראשון בחידון המחוזי התש

  .ב"בשנת התשפ, המחוזי רק כעבור שנתיים
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  מדינת ישראלנשיאה החמישי של , ש יצחק נבון"ע

  
  השאלה האישית –השלב הראשון 

  
לכל ארבעה מתמודדים . סרטונים 4בשלב הראשון יוצגו 

  .יוצג סרטון

לאחר הקרנת הסרטון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת 
  .שני חלקים

  .נקודות 6-תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב

 12-תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב
  .נקודות

  



 

  אדמה: הסרטון הראשון

  1מספר  שאלה

כלי החרס שיוצרו מהאדמה שימשו לאחסנה של ָעָברוּ בימים 
הכתוב מספר שיעקב אבינו ביקש מבניו למלא . תבואה ובשמים

ּכֵן ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשוּ ִאם : "את כליהם במטרה להביאם לאדם אחר
ְכֵליֶכם ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ ִּ ְמַעט ֳצִרי וְּמַעט  ְוהֹוִרידוּ ָלִאיׁש ִמנְָחה ְקחוּ ִמז

ַבשׁ  ֵקִדים נְֹכאת ָולֹט דְּ ְטִנים וּׁשְ   ".ּבָ

  ?למי היו צריכים להביא בני יעקב את המשלוח. א

  ?מה הייתה מטרת השליחות. ב

    התשובה

המשביר / גם תשובה בסגנון לאשר על בית פרעה ( ליוסף. א
  )תתקבל כנכונה

/  להם אוכל שימכור /  שהם אינם מרגליםלשכנע את יוסף . ב
  להחזיר את הכסף הכפול שהושם בשקיהם

  .כל אחת מהתשובות תתקבל כתשובה נכונה ומלאה

  

ֹּא" ָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ַוי ְמַרת  ּכֵן ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשוּ ֶמר ֲאֵלֶהם ִיׂשְ ִּ ְקחוּ ִמז
ְכֵליֶכם ְוהֹוִרידוּ ָלִאיׁש ִמנְָחה ְמַעט  ַבשׁ  ֳצִריָהָאֶרץ ּבִ  נְֹכאת ָולֹט וְּמַעט ּדְ

ֵקִדים ְטִנים וּׁשְ נֶה: ּבָ בְוֶאת ְקחוּ ְבֶיְדֶכם  ְוֶכֶסף ִמׁשְ ִפי  ַהּכֶֶסף ַהּמוּׁשָ ּבְ
ֹחֵתיֶכם יבוּ ְבֶיְדֶכם ַאְמּתְ ׁשִ ֶּה ּתָ ג  ָקחוּ  ֲאִחיֶכםְוֶאת : הוּא אוַּלי ִמׁשְ

י: ָהִאיש-קוּמוּ ׁשוּבוּ ֶאלוְ  דַּ ן לָ  ְוֵאל ׁשַ ּלַח ְוׁשִ  ֶכם ַרֲחִמים ִלְפנֵי ָהִאישׁ ִיּתֵ
נְָיִמיןְוֶאת  ֲאִחיֶכם ַאֵחרָלֶכם ֶאת  י ַוֲאִני ּבִ ָכְלּתִ י ׁשָ ֹכְלּתִ ר ׁשָ   ."ּכֲַאׁשֶ

  14-8, ג"בראשית מ  

   



 

  2מספר  שאלה

יצירת החימר מהאדמה היא מלאכה קשה שדורשת מאמצים 
ַויְָמְררוּ ": מלך גוי העביד את בני ישראל בעבודה קשה זו. פיזיים

ה ּבְֹחֶמר וִּבְלבֵ ֶאת  ֲעֹבָדה ָקׁשָ ֵּיֶהם ּבַ ֶדהִנים וְּבָכל ַחי ָ ׂשּ   ".ֲעֹבָדה ּבַ

  ?מי המלך. א

  ?מדוע החליט המלך להעביד בצורה זו את בני ישראל. ב

  התשובה

  פרעה. א

  כדי שלא יוכלו למרוד ולהלחם בו. ב

  

  

ר לֹא " ָָּקם ֶמֶלךְ ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאׁשֶ ֹּאֶמר ֶאל : יֹוֵסףָיַדע ֶאת ַוי ַוי
ּ  ַעּמֹו  נּו ָרֵאל ַרב ְוָעצוּם ִמּמֶ נֵי ִיׂשְ ן  ָהָבה ִנְתַחּכְָמה לֹו : ִהנֵּה ַעם ּבְ ה  ּפֶ ִיְרּבֶ

י  נוּ ִתקְ ְוָהָיה ּכִ ֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף גַּם הוּא ַעל ׂשֹנְֵאינוּ ְוִנְלַחם ּבָ
ימוּ ָעָליו: ָהָאֶרץְוָעָלה ִמן  ָּׂשִ ים ְלַמַען ַענֹּתֹו ּבְִסְבלָֹתם ַוי ֵרי ִמּסִ ֶבן  ׂשָ ִּ ַוי

ֹתם ְוֶאת  ּ ֹאתֹו ּכֵן : ַרַעְמֵססָעֵרי ִמְסּכְנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ּפִ ר יְַענּו ְוַכֲאׁשֶ
ָרֵאל נֵי ִיׂשְ נֵי ּבְ ָֻּקצוּ ִמּפְ ה ְוֵכן ִיְפֹרץ ַוי נֵי ַויֲַּעִבדוּ ִמְצַרִים ֶאת : ִיְרּבֶ ּבְ

ָפֶר  ָרֵאל ּבְ ֲעֹבָדה ָקשָׁ ַויְָמְררוּ ֶאת : ךְ ִיׂשְ ֵּיֶהם ּבַ ה ּבְֹחֶמר וִּבְלֵבִנים וְּבָכל ַחי
ר  ֶדה ֵאת ּכָל ֲעֹבָדָתם ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ָפֶרךְ ֲעֹבָדה ּבַ   ."ָעְבדוּ ָבֶהם ּבְ

  14-8, שמות א

   



 

  3מספר  שאלה

הוא אדם מוערך  ,עובד האדמה, החקלאי, ועד היום, מידמאז ומת
הכתוב מספר על החקלאי הראשון . שעובד קשה ונהנה מיגיע כפיו

  ". ֶהֶבל ֹרֵעה ֹצאן ְוַקִין ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמהַויְִהי : "קין, בעולם

  '?איזו מנחה הביא קין לה. א

  ?מה העונש שקיבל קין בעקבות רצח אחיו. ב

  התשובה

  מפרי האדמה. א

  והוא לא יצליח בעבודת האדמה , ץנגזר עליו להיות נע ונד באר. ב
  

  .כל אחת מהתשובות תתקבל כתשובה נכונה ומלאה

  

ה ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת " ֶלד ֶאת ַחוָּ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ן ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ַקיִ ִאׁשְ
ֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ַויְִהי : 'הֶאת  ֶהֶבל ֹרֵעה ֹצאן ְוַקִין ָהָיה ַוּתֹ
ִרי ָהֲאָדָמה ִמנְָחה : ֲאָדָמה ֹעֵבד ֵָּבא ַקִין ִמּפְ ץ ָיִמים ַוי : 'להַויְִהי ִמּקֵ

ע הְוֶהֶבל ֵהִביא גַם  ׁשַ ִּ ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ' הוּא ִמּבְֹכרֹות ֹצאנֹו וֵּמֶחְלֵבֶהן ַוי
ָניְוֶאל ַקִין ְוֶאל : ִמנְָחתֹו  ּפְלוּ ּפָ ִּ ַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוי ִּ ָעה ַוי   ".:וִמנְָחתֹו לֹא ׁשָ

יָה ָלַקַחת ֶאת " ְצָתה ֶאת ּפִ ר ּפָ ה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ה ָארוּר ָאּתָ ֵמי ְוַעּתָ ּדְ
ֶָּדךׇ  ת : ָאִחיׇך ִמי י ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא ֹתֵסף ּתֵ ָחּה ָלךְ ָנע ָוָנד ּכִ ּכֹ
ְהֶיה ָבָאֶרץ   "ּתִ

  12-11, 5-1, בראשית ד

   



 

  4מספר  שאלה

מייחס הכתוב לאדמה גם , האדמהבנוסף לתכונות החומריות של 
ל : "'לאיש אחד נאמר מפי ה. רובד של קדושה נְָעֶליׇך ֵמַעל ַרגְֶליׇך ׁשַ

קֹום ֲאשֶׁ  י ַהּמָ ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ּכִ   ".ֹקֶדׁש הוּאר ַאּתָ

  ?מי האיש. א

  ? איזו שליחות קיבל האיש במעמד זה. ב

  התשובה

  משה. א

  להוציא את ישראל ממצרים. ב

  

ה ' ַויְַּרא ה ֹּאֶמר ֹמׁשֶ נֶה ַוי ְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוךְ ַהּסְ ִּ י ָסר ִלְראֹות ַוי ּכִ
ֹּאֶמר ִהנִֵּני ה ַוי ל : ֹמׁשֶ ְקַרב ֲהלֹם ׁשַ ֹּאֶמר ַאל ּתִ י ַוי נְָעֶליׇך ֵמַעל ַרגְֶליׇך ּכִ

קֹום ֲאשֶׁ  ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ַהּמָ ֹּאֶמר ָאנֹ : ֹקֶדׁש הוּאר ַאּתָ ִכי ֱאלֵֹהי ַוי
י  ָניו ּכִ ה ּפָ ר ֹמׁשֶ ָאִביׇך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי יֲַעֹקב ַויְַּסּתֵ

יט ֶאל ֹּאֶמר ה: ָהֱאלִֹהים- ָיֵרא ֵמַהּבִ ר ֳעִני עַ ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ' ַוי י ֲאׁשֶ ּמִ
ִמְצָרִים ְוֶאת  נֵּבְ י ִמּפְ ַמְעּתִ י ָידַ ַצֲעָקָתם ׁשָ יו ּכִ י ֶאת י ֹנגְׂשָ : ַמְכֹאָביוְעּתִ

 ַּ ילֹו ִמי ד ִמְצַרִים וְּלַהֲעלֹתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ָוֵאֵרד ְלַהצִּ
יוְּרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדָבׁש ֶאל   ְוָהֱאֹמִרי ְמקֹום ַהּכְנֲַעִני ְוַהִחּתִ

י ִּ ִרז י ְוַהיְבוִּסי ְוַהּפְ ִּ ה ִהנֵּה צַ : ְוַהִחו ָאה ֵאָלי ְוגַם ְוַעּתָ ָרֵאל ּבָ נֵי ִיׂשְ ֲעַקת ּבְ
ר ִמְצַרִים לֲֹחִצים ֹאָתםָרִאיִתי ֶאת  ָלֲחׇך ֶאל וְ : ַהּלַַחץ ֲאׁשֶ ה ְלָכה ְוֶאׁשְ ַעּתָ

י ְבנֵי  ְרֹעה ְוהֹוֵצא ֶאת ַעּמִ ְצָרִיםּפַ ָרֵאל ִמּמִ   ".ִיׂשְ

  10-4, שמות ג

  

  



 

  אש: הסרטון השני

  5שאלה מספר 
מבטאת חיבור וקשר ישיר בין הבורא אש היורדת מהשמיים 

ו נכח נביא מישראל הוריד אש מן השמים במעמד גדול ב. לברואיו
ל ֵאשׁ : "העם כולו ּפֹ  ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַוּתֹאַכל ֶאת' ה ַוּתִ

 ".ָהֲאָבִנים

   ?מי הנביא. א

    ?כיצד הגיב העם לנס. ב

  התשובה

    אליהו. א

  'עצמם את אמונת הקיבלו על / נפלו על פניהם . ב

  .כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה

  

נְָחה ּבֲַעלֹות ַויְִהי" גַּשׁ  ַהּמִ ִּ ָּהוּ  ַוי ֹּאַמר ַהנִָּביא ֵאִלי  ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי' ה ַוי
ָרֵאל ִיְצָחק ַדע ַהיֹּום ְוִיׂשְ ָּ י ִיו ה ּכִ ָרֵאל ֱאלִֹהים ַאּתָ ִיׂשְ ךׇ  ַוֲאִני ּבְ  ַעְבדֶּ

יִתי וִּבְדָבְרךׇ  ָבִרים ּכָל ֵאת ָעׂשִ ה ָהָעם ְוֵיְדעוּ  ֲענִֵני' ה ֲענִֵני: ָהֵאּלֶה ַהדְּ ֶּ  ַהז
י ה ּכִ ה ָהֱאלִֹהים' ה ַאּתָ ם ֶאת ֲהִסּבֹתָ  ְוַאּתָ ית ִלּבָ ל: ֲאֹחַרנִּ ּפֹ ' ה ֵאשׁ  ַוּתִ

ִים ְוֶאת ֶהָעָפר ְוֶאת ָהֲאָבִנים ְוֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֹעָלה ֶאת ַוּתֹאַכל  ַהּמַ
ר ָעָלה ֲאׁשֶ ּתְ ּפְלוּ  ָהָעם ּכָל ַויְַּרא: ִלֵחָכה ּבַ ִּ נֵיֶהם ַעל ַוי ֹּאְמרוּ  ּפְ  הוּא' ה ַוי

  ."ָהֱאלִֹהים הוּא' ה ָהֱאלִֹהים

  39-36, ח"א י"מל

   



 

  6שאלה מספר 

. תפקידה של האש השורפת היא להעניש, ך"בסיפורים רבים בתנ
, הכתוב מספר שבמהלך מרד של קבוצה במנהיגות של משה ואהרון
: חלק מהמורדים נענשו בשריפה לאחר שהאדמה פצתה את פיה

  ".}...{ֵאת  ַוּתֹאַכל 'ה ֵמֵאת ָיְצָאה ְוֵאשׁ "

  ?מי היה מנהיג המרד. א

  . עונש זה נעשה על מנת לשמש כאות וכסימן לבני ישראל. ב
  ?מה נעשה כדי להנציחו

  התשובה

  )דתן ואבירם :ניתן לקבל גם( קורח. א

 כציפוי פחים ריקועי מהן המחתות ועשו את הכוהנים לקחו. ב
  למזבח

  

ן " ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ח ֹקַרח ּבֶ ּקַ ִּ נֵי ֱאִליָאב ְואֹון ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביַוי ָרם ּבְ
ן  נֵי ְראוֵּבןּבֶ ֶלת ּבְ ָֻּקמוּ ִלְפנֵי: ּפֶ נֵי  ַוי ים ִמּבְ ה ַוֲאָנׁשִ ים ֹמׁשֶ ָרֵאל ֲחִמׁשִּ ִיׂשְ

יאֵ  י וָּמאָתִים נְׂשִ םי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאנְׁשֵ ה ְוַעל : ׁשֵ ֲהלוּ ַעל ֹמׁשֶ ּקָ ִּ ַוי
י ָכל  ֹּאְמרוּ ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ּכִ ים וְּבתֹוָכם הַאֲהֹרן ַוי ם ְקֹדׁשִ ' ָהֵעָדה ּכֻּלָ

אוּ ַעל  ְ ְתנַׂשּ   ".'ְקַהל הוַּמדּוַּע ּתִ

  3-1, ז"במדבר ט

ח ּקַ ִּ תהַ  ַמְחּתֹות ֵאת ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ַוי ר נְֹּחׁשֶ ֻרִפים ִהְקִריבוּ  ֲאׁשֶ ְ  ַהׂשּ
עוּם חַ  ִצּפוּי ַויְַרּקְ ְזּבֵ ָרֵאל ִלְבנֵי ִזּכָרֹון: ַלּמִ ר ְלַמַען ִיׂשְ  ִאישׁ  ִיְקַרב לֹא ֲאׁשֶ

ר ָזר ַרע לֹא ֲאׁשֶ ֶּ  ִיְהֶיה ְולֹא' ה ִלְפנֵי ְקֹטֶרת ְלַהְקִטיר הוּא ַאֲהֹרן ִמז
ר ְוַכֲעָדתֹו  ְכֹקַרח ר ּכֲַאׁשֶ ּבֶ יַד' ה ּדִ ה ּבְ   "לֹו  ֹמׁשֶ

 5-1, ז"במדבר י 

  



 

  7שאלה מספר 

על אדם . האש השורפת שימשה כלי מלחמה לגיטימי, לעתים
מישראל מספר הכתוב שהעניש את אויביו והצית אש בשדותיהם 

ִָּדישׁ  ַויְַּבֵער: "ובכרמיהם   ".ָזִית ּכֶֶרם ְוַעד ָקָמה ְוַעד ִמג

  ? מי האיש. א

  ?האש בשדותכיצד הוצתה . ב

  התשובה

  שמשון. א

  על ידי שועלים שנקשרו בזנבותיהם לפידים. ב

  

ֵֶּלךְ " ְמׁשֹון ַוי ְלּכֹד ׁשִ ִּ לֹשׁ  ַוי ח ׁשוָּעִלים ֵמאֹות ׁשְ ּקַ ִּ ִדים ַוי ֶֶּפן ַלּפִ  ֶאל ָזָנב ַוי
ם ָזָנב ָּׂשֶ יד ַוי ין ֶאָחד ַלּפִ נֵי ּבֵ ָנבֹות ׁשְ ְּ ֶוךְ  ַהז ּתָ יִדים ֵאשׁ  ַויְַּבֶער: ּבַ ּפִ ּלַ  ּבַ

ּלַח ים ּבְָקמֹות ַויְׁשַ ּתִ ִלׁשְ ִָּדישׁ  ַויְַּבֵער ּפְ   "ָזִית ּכֶֶרם ְוַעד ָקָמה ְוַעד ִמג

  5-4, ו"שופטים ט

   



 

  8שאלה מספר 

השריפה הכואבת ביותר שיצרה האש היא שריפת המקדש 
 את ושרף שצר על ירושלים וכך מתאר הכתוב את האויב. בירושלים

ֹרף: "ךהמל בית ואת' ה בית ׂשְ ִּ ית ֶאת ַוי ית ְוֶאת' ה ּבֵ ֶלךְ  ּבֵ  ּכָל ְוֵאת ַהּמֶ
י ּתֵ לַ ִ  ּבָ   ".םיְרוּׁשָ

  ? העם שהחריב את ירושלים מה שם. א

  ?צדקיהו שמלך באותה עת המלך של בגורלו עלה מה. ב

  התשובה

  הבבלים. א

  לבבל אותו והגלו עיניו את עיוורו, בניו את שחטו. ב

   .כתשובה נכונה ומלאהכל אחת מהתשובות תתקבל 
  ".נהרג" התשובה אין לקבל את

  

נַת ַויְִהי" יִעית ִבׁשְ ׁשִ יִרי ּבַֹחֶדשׁ  ְלָמְלכֹו  ַהּתְ ָעׂשֹור ָהֲעׂשִ א ַלֹחֶדשׁ  ּבֶ  ּבָ
ֶבל ֶמֶלךְ  נְֻבַכְדנֶאצַּר ם ַעל ֵחילֹו  ְוָכל הוּא ּבָ ַלִ ַחן יְרוּׁשָ ִּ ּ  ָעֶליהָ  ַוי ְבנו ִּ  ַוי

ֵיק ָעֶליהָ  ֹבא: ָסִביב דָּ צֹור ָהִעיר ַוּתָ ּמָ י ַעד ּבַ ּתֵ ֵרה ַעׁשְ ָנה ֶעׂשְ ֶלךְ  ׁשָ  ַלּמֶ
ָּהוּ  ָעה: ִצְדִקי ִתׁשְ ֱֶּחַזק ַלֹחֶדשׁ  ּבְ ִעיר ָהָרָעב ַוי  ְלַעם ֶלֶחם ָהָיה ְולֹא ּבָ

ַקע: ָהָאֶרץ ּבָ י ְוָכל ָהִעיר ַוּתִ ְלָחָמה ַאנְׁשֵ ֶרךְ  ַהּלַיְָלה ַהּמִ ַער דֶּ ין ׁשַ  ּבֵ
ר ַהֹחֹמַתִים ַּן ַעל ֲאׁשֶ ֶלךְ  ג ים ַהּמֶ דִּ ֵֶּלךְ  ָסִביב ָהִעיר ַעל ְוַכׂשְ ֶרךְ  ַוי  ּדֶ

פוּ : ָהֲעָרָבה ְרדְּ ִּ ים ֵחיל ַוי דִּ ֶלךְ  ַאַחר ּכַׂשְ גוּ  ַהּמֶ ַעְרבֹות ֹאתֹו  ַויַּׂשִּ  יְֵרחֹו  ּבְ
ׂשוּ : ֵמָעָליו ָנֹפצוּ  ֵחילֹו  ְוָכל ְתּפְ ִּ ֶלךְ  ֶאת ַוי ֶבל ֶמֶלךְ  ֶאל ֹאתֹו  ַויֲַּעלוּ  ַהּמֶ  ּבָ

ט ִאּתֹו  ַויְַדּבְרוּ  ִרְבָלָתה ּפָ נֵי ְוֶאת: ִמׁשְ ּ  ּבְ ָּהו ֲחטוּ  ִצְדִקי  ֵעינֵי ְוֶאת ְלֵעיָניו ׁשָ
ָּהוּ  ר ִצְדִקי ִים ַויַַּאְסֵרהוּ  ִעוֵּ ּתַ ֶבל ַויְִבֵאהוּ  ַבנְֻחׁשְ   ."ּבָ

  7-1, ה"ב כ"מל

   



 

  מים: הסרטון השלישי
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לא היו זמינים בכל מקום ובכל מצב בימים עברו מים לשתייה 
הכתוב מספר על מלך . והשגתם הייתה כרוכה לעתים במאמץ רב

ישראל שנזקק למים במהלך מלחמה ושלח לשם כך את אנשיו 
ה : "לשטח האויב ְתַאוֶּ ִּ ית ֶלֶחם } ...{ַוי ֵקִני ַמִים ִמּבֹאר ּבֵ ֹּאַמר ִמי יַׁשְ ַוי

ַער ָ ׁשּ ר ּבַ   ".ֲאׁשֶ

  ?מי המלך. א

  ?עשה במים בסופו של דבר מה. ב

  התשובה

 דוד  .א
  ' ה- הוא ניסך אותם ל  .ב

  
ֹּאַמר" ה ָדִוד ַוי ְתַאוֶּ ִּ ַער ִמי  ַוי ָ ׁשּ ר ּבַ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ ֵקִני ַמִים ִמּבֹאר ּבֵ : יַׁשְ

ּבִֹרים ּבְַמחֲ  ִּ ת ַהג לֹׁשֶ ְבְקעוּ ׁשְ ִּ ית ַוי ֲאבוּ ַמִים ִמּבֹאר ּבֵ ׁשְ ִּ ים ַוי ּתִ נֵה ְפִלׁשְ
ר  ׁשַּ ֶלֶחם ֲאׁשֶ ִָּבאוּ ֶאל ּבַ אוּ ַוי ׂשְ ִּ ִוד ְולֹא ָאָבה ִלשְׁ ַער ַוי ךְ ֹאָתם דָּ ּתֹוָתם ַויַּּסֵ

י ה: 'ַלה ֹּאֶמר ָחִליָלה ּלִ ים ַהֹהְלִכים ' ַוי ֵמֲעׂשִֹתי ֹזאת ֲהַדם ָהֲאָנׁשִ
ּבִֹרים ִּ ת ַהג לֹׁשֶ ה ָעׂשוּ ׁשְ ּתֹוָתם ֵאּלֶ נְַפׁשֹוָתם ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ   ."ּבְ

  17-15, ג"ב כ"שמ
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שאיבת מים מהבאר בזמן הקדום הייתה מלאכה יומיומית 
ביקש ממנה , בכדי לערוך ניסיון לנדיבותה של נערה. שדרשה כוח

ָָּרץ ָהֶעֶבד: "אדם לשאוב עבורו מים להשקות אותו ואת גמליו  ַוי
ֹּאֶמר ִלְקָראָתהּ  ךְ  ַוי ֵתה ֲאֹדִני רַוּתֹאמֶ ַהגְִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַּדֵ   ".ׁשְ

  ?מי האיש  .א
 

  ?לשם מה רצה לבדוק האיש את מידת נדיבותה של הנערה  .ב

  התשובה

למרות שלא כתובה במפורש , גם התשובה אליעזר(עבד אברהם . א
  )תתקבל כנכונה, בכתוב

  אישה ליצחקרצה לבדוק האם היא ראויה להיות  הוא. ב

  
ים " ָרה גְַמּלִ ח ָהֶעֶבד ֲעׂשָ ּקַ ִּ י ֲאֹדָניוַוי ְַּמּלֵ ֵֶּלךְ  ִמג ָידֹו  טוּב ֲאֹדָניוָכל וְ  ַוי ּבְ

ָָּקם ֵֶּלךְ ֶאל  ַוי ים ִמחוּץ ָלִעיר: ִעיר ָנחֹור ֶאל ֲאַרם נֲַהַרִיםַוי  ַויְַּבֵרךְ ַהגְַּמּלִ
ִיםֶאל  ֲֹאֹבתלְ  ְלֵעת ֶעֶרב ּבְֵאר ַהּמָ ֹּאַמר ה: ֵעת ֵצאת ַהׁשּ ֱאלֵֹהי ֲאֹדִני ' ַוי

ה  ָנא ְלָפנַי ַהיֹּוםַהְקֵרה  ַאְבָרָהם ִהנֵּה : ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֶחֶסדַוֲעׂשֵ
ב ִים  ָאֹנִכי ִנצָּ י ָהִעירַעל ֵעין ַהּמָ ֹאב ָמִים וְּבנֹות ַאנְׁשֵ ְוָהָיה : ֹיְצֹאת ִלׁשְ

ה ַהנֲַּעָר  ּתֶ ךְ ְוֶאׁשְ י ָנא ַכדֵּ ר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהּטִ ֵתה ֲאׁשֶ יׇך ְוגַם גְַּמלֶּ  ְוָאְמָרה ׁשְ
ֶקה ׇך ְלִיְצָחק ַאׁשְ י  וָּבּה ֵאַדע ֹאָתּה ֹהַכְחּתָ ְלַעְבדְּ יָת ֶחֶסד ִעםּכִ : ֲאֹדִני ָעׂשִ

ר הוּאַויְִהי  ה ְלַדּבֵ ּלָ ן ְוִהנֵּה ִרְבָקה ֹיֵצאת  ֶטֶרם ּכִ ר ֻיּלְָדה ִלְבתוֵּאל ּבֶ ֲאׁשֶ
ת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם ִמְלּכָה הּ  ֵאׁשֶ ְכָמהּ  ְוַכדָּ ֹטַבת ַמְרֶאה  ַהנֲַּעָר וְ : ַעל ׁשִ

ֶרד ָהַעיְָנה ְוִאיׁש לֹא יְָדָעהּ  ּבְתוָּלה ְמֹאד ַעל ַוּתֵ ּה ַוּתָ א ַכּדָ ַמּלֵ ָָּרץ : ַוּתְ ַוי
ֹּאֶמר ִלְקָראָתהּ  ָהֶעֶבד ךְ ַהגְִמיִאיִני ָנא ְמַעט  ַוי ֵתה  ַוּתֹאֶמר: ַמִים ִמּכַּדֵ ׁשְ
ַמֵהר ֲאֹדִני ּה ַעל  ַוּתְ ֶרד ּכַּדָ ֵקהוּ  ָיָדהּ ַוּתֹ ׁשְ ַכל: ַוּתַ ֹקתֹו  ַוּתְ גַּם  ַוּתֹאֶמר ְלַהׁשְ

ָאב ַעד ִאם  יׇך ֶאׁשְ ּלוּ ִלגְַמּלֶ ת ּכִ ּתֹ ַמֵהר: ִלׁשְ ֶֹקת ַוּתְ ּה ֶאל ַהׁשּ ַער ּכַּדָ  ַוּתְ
ָרץ עֹוד ֶאל  ֹאב ַהּבְֵארַוּתָ ַאב ִלׁשְ ׁשְ יוְלָכל  ַוּתִ   ."גְַּמּלָ

  20-10, ד"בראשית כ
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שאיבת המים הייתה פעולה פיזית שדורשת מלאכת , כאמור
ועל , הכתוב מספר על קבוצה נוכרית בימי יהושע שנענשה. מאמץ

ה ֲארוִּרים : "אנשיה הוטל להיות שואבי מים עבור בני ישראל ְוַעּתָ
ם ְולֹא    ".ַמִים ְלֵבית ֱאלָֹהיְוׁשֲֹאֵבי } ...{ּכֵָרת ִמּכֶם יִ ַאּתֶ

  ?מדוע נענשו האנשים. א

  ?התפקיד הנוסף שיועד להםמה היה . ב

  התשובה

  באמרם שהם הגיעו מארץ רחוקה  כי הם רימו את בני ישראל. א

  חוטבי עצים. ב

  

ר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר" ַע ַויְַדּבֵ ְקָרא ָלֶהם יְהֹוׁשֻ ִּ יֶתם ֹאָתנוּ ֵלאֹמר  ַוי ה ִרּמִ ָלּמָ
ִבים נוּ ֹיׁשְ ִקְרּבֵ ם ּבְ ה ֲארוִּרים : ְרחֹוִקים ֲאנְַחנוּ ִמּכֶם ְמֹאד ְוַאּתֶ ְוַעּתָ

ם ְולֹא   :ַמִים ְלֵבית ֱאלָֹהיֶבד ְוֹחְטֵבי ֵעִצים ְוׁשֲֹאֵבי ִיּכֵָרת ִמּכֶם עֶ ַאּתֶ
הַויֲַּענוּ ֶאת  ר ִצוָּ ֵּד ֻהגַּד ַלֲעָבֶדיׇך ֵאת ֲאׁשֶ י ֻהג ֹּאְמרוּ ּכִ ַע ַוי ' ה יְהֹוׁשֻ

הֱאלֶֹהיׇך ֶאת  ִמיד ֶאת ּכָל ַעְבּדֹו ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ּכָל ָהָאֶרץ וּלְ  ֹמׁשֶ ַהׁשְ
יָרא ְמֹאד ְלנְַפׁשֵֹתי נֵיֶכם ַונִּ ֵבי ָהָאֶרץ ִמּפְ ה ֶאת ֹיׁשְ נֵיֶכם ַונֲַּעׂשֵ ָבר נוּ ִמּפְ ַהדָּ

ה ֶּ ה: ַהז ֵעינֶיׇך ַלֲעׂשֹות ָלנוּ ֲעׂשֵ ר ּבְ ָּׁשָ ה ִהנְנוּ ְבָיֶדׇך ּכַּטֹוב ְוַכי ַויַַּעׂש : ְוַעּתָ
ֵּל אֹוָתם ִמיַּד בְּ  ָלֶהם ּכֵן ָרֵאל ְולֹא ֲהָרגוּםנֵי ַויַּצ יֹּום : ִיׂשְ ַע ּבַ נֵם יְהֹוׁשֻ ּתְ ִּ ַוי

ה ֶאל ' ִים ָלֵעָדה וְּלִמְזּבַח הַההוּא ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוׁשֲֹאֵבי מַ  ֶּ ַעד ַהיֹּום ַהז
ר ִיְבָחר קֹום ֲאׁשֶ   ."ַהּמָ

  27-22, יהושע ט
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אותם ך מסופר לא פעם על גברים שביקשו מנשים שתשקנה "בתנ
ֹּאֶמר ֵאֶליָה " :על אחד מהם מסופר שקיבל מים במקום חלב. מים ַוי

ִקיִני ָנא ְמַעט  ח ֶאת ַמיִ ַהׁשְ ְפּתַ י ָצֵמאִתי ַוּתִ ֵקהוּ ם ּכִ ׁשְ ֹנאוד ֶהָחָלב ַוּתַ
הוּ  ַכּסֵ   ".ַוּתְ

  ?מי האיש. א

  ?מדוע הגיע אותו האיש אל האישה. ב

  התשובה

  סיסרא . א

  לחמהכדי להסתתר מפני ברק במ. ב

  

ָָּהם" ֲחנֶה ְלִפי ' ה ַוי ֶחֶרב ִלְפנֵי ֶאת ִסיְסָרא ְוֶאת ּכָל ָהֶרֶכב ְוֶאת ּכָל ַהּמַ
ַרגְָליו ָָּנס ּבְ ְרּכָָבה ַוי ֵֶּרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהּמֶ וָּבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב : ָבָרק ַוי

ת ַהגֹּוִים ֲחנֶה ַעד ֲחֹרׁשֶ ל ּכָל ַמֲחנֵה  ְוַאֲחֵרי ַהּמַ ּפֹ ִּ ִסיְסָרא ְלִפי ֶחֶרב לֹא ַוי
ַאר ַעד  ַרגְָליו ֶאל  :ֶאָחדִנׁשְ יִני כִּ ְוִסיְסָרא ָנס ּבְ ת ֶחֶבר ַהּקֵ י ֹאֶהל ָיֵעל ֵאׁשֶ

ין ָיִבין ֶמֶלךְ  לֹום ּבֵ יִניׁשָ ית ֶחֶבר ַהּקֵ ֵצא ָיֵעל ִלְקַראת  :ָחצֹור וֵּבין ּבֵ ַוּתֵ
ַָּסר ֵאֶליָה י ַאל סוָּרה ֲאֹדִני סוָּרה ֵאלַ ִסיְסָרא ַוּתֹאֶמר ֵאָליו  יָרא ַוי ּתִ

ִמיָכה ְ ׂשּ ּ ּבַ הו ַכּסֵ ִקיִני ָנא ְמַעט : ָהֹאֱהָלה ַוּתְ ֹּאֶמר ֵאֶליָה ַהׁשְ י ַמיִ ַוי ם ּכִ
ח ֶאת  ְפּתַ הוּ ָצֵמאִתי ַוּתִ ַכּסֵ ֵקהוּ ַוּתְ ׁשְ ֹּאֶמר ֵאֶליָה : ֹנאוד ֶהָחָלב ַוּתַ ַוי

ה ִאיׁש ֵאֵלךְ ְוָאַמר ֲהֵיׁש ֹבא וּשְׁ ִאיׁש יָ ַתח ָהֹאֶהל ְוָהָיה ִאם ֲעֹמד פֶּ  ּפֹ
ם ֶאת : ָאִין ְוָאַמְרתְּ  ׂשֶ ת ֶחֶבר ֶאת יְַתד ָהֹאֶהל ַוּתָ ח ָיֵעל ֵאׁשֶ ּקַ ֶבת ַוּתִ ּקֶ ַהּמַ

בֹוא ָיָדּה ַוּתָ ְתַקע ֶאת  ּבְ ּלָאט ַוּתִ ָאֶר ֵאָליו ּבַ ְצנַח ּבָ תֹו ַוּתִ ַרּקָ ֵָּתד ּבְ ץ ַהי
ָֹּמתְוהוּא  ַָּעף ַוי ם ַוי   ."ִנְרדָּ

  21-15, שופטים ד

  



 

  רוח: הסרטון הרביעי

 שאלה מספר 13

ך מתאר את התפעלותה של אישה מארץ רחוקה שביקרה "התנ
ְולֹא ָהָיה ָבּה עֹוד רוַּח ַוּתֹאֶמר ֶאל : "אצל מלך מישראל במילים

ָבֶריׇך ְוַעל ָחְכָמֶתךׇ  ַאְרִצי ַעל דְּ י ּבְ ַמְעּתִ ר ׁשָ ָבר ֲאׁשֶ ֶלךְ ֱאֶמת ָהָיה ַהדָּ   ". ַהּמֶ

  ? מדוע באה האישה אל המלך. א

  .ציין דבר אחד? מה נתנה האישה למלך. ב

  התשובה

  רצתה לנסות אותו בחידות היא כי. א

  אבן יקרה/ זהב / בשמים . ב

  

ם ה" לֹֹמה ְלׁשֵ ַמע ׁשְ ָבא ׁשַֹמַעת ֶאת ׁשֵ תֹו ּבְִחידֹות' וַּמְלּכַת ׁשְ ֹבא ְלנַּסֹ : ַוּתָ
ַלְָמה  ֹבא יְרוּׁשָ ִמים ְוָזָהב ַרב ְמֹאד ַוּתָ ׂשָ ִאים ּבְ ים ֹנׂשְ ַחִיל ּכֵָבד ְמֹאד גְַּמּלִ ּבְ

ר ָהָיה ִעם  ר ֵאָליו ֵאת ּכָל ֲאׁשֶ ַדּבֵ לֹֹמה ַוּתְ ֹבא ֶאל ׁשְ ְוֶאֶבן יְָקָרה ַוּתָ
ֶלךְ : ְלָבָבהּ  ָבר נְֶעָלם ִמן ַהּמֶ ָבֶריָה לֹא ָהָיה דָּ לֹֹמה ֶאת ּכָל דְּ ֶּד ָלּה ׁשְ ַויַּג

ר לֹ  יד ָלהּ ֲאׁשֶ ִּ ִית : א ִהג לֹֹמה ְוַהּבַ ָבא ֵאת ּכָל ָחְכַמת ׁשְ ֶרא ַמְלּכַת ׁשְ ַוּתֵ
ָנה ר ּבָ יֶהם : ֲאׁשֶ ׁשֵ ְרָתו וַּמְלּבֻ ב ֲעָבָדיו וַּמֲעַמד ְמׁשָ ְלָחנֹו וּמֹוׁשַ וַּמֲאַכל ׁשֻ

ית ה ר יֲַעֶלה ּבֵ ָקיו ְוֹעָלתֹו ֲאׁשֶ ֶאל  ַוּתֹאֶמר: ְולֹא ָהָיה ָבּה עֹוד רוּחַ ' וַּמׁשְ
ָבֶריׇך ְוַעל ָחְכָמֶתךׇ  ַאְרִצי ַעל דְּ י ּבְ ַמְעּתִ ר ׁשָ ָבר ֲאׁשֶ ֶלךְ ֱאֶמת ָהָיה ַהדָּ : ַהּמֶ

ְרֶאיָנה ֵעינַי ְוִהנֵּה לֹא ֻהגַּד ִלי  אִתי ַוּתִ ר ּבָ ָבִרים ַעד ֲאׁשֶ י ַלדְּ ְולֹא ֶהֱאַמנְּתִ
מָ  ר ׁשָ מוָּעה ֲאׁשֶ ְ יַהֵחִצי הֹוַסְפּתָ ָחְכָמה ָוטֹוב ֶאל ַהׁשּ   ."ְעּתִ

  7-1, א י"מל

   



 

  14שאלה מספר 

אונייתו נקלעה לסערה ', במהלך ניסיונו של נביא לברוח מאת ה
ָּה ' ַוה: "בים ָּם ְוָהֳאִני י ָּדֹול ּבַ ָּם ַויְִהי ַסַער ג ֵהִטיל רוַּח גְּדֹוָלה ֶאל ַהי

ֵבר ָ ָבה ְלִהׁשּ ְ   ".ִחׁשּ

  ?מי הנביא. א

  . ציינו דבר אחד ?מה עשו המלחים כדי להתמודד עם הסערה. ב

  התשובה

  יונה. א

/ הפילו גורלות / התפללו / אל הים  הטילו את הכלים שבאונייה. ב
  לים את יונה הטילו

  

ַבר " י ֵלאֹמרֶאל יֹוָנה ֶבן ' הַויְִהי דְּ ִנינְֵוה ָהִעיר קוּם ֵלךְ ֶאל : ֲאִמּתַ
י  ַהגְּדֹוָלה וְּקָרא ָעֶליהָ  ָָּקם יֹוָנה ִלְבֹרַח : ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָניּכִ ַוי

ְפנֵי ה ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ָכָרּה ' ּתַ ן ׂשְ ּתֵ ִּ יׁש ַוי ָאה ַתְרׁשִ ָּה ּבָ ְמָצא ֳאִני ִּ ֵֶּרד ָיפֹו ַוי ַוי
ְפנֵי  ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ֶהם ּתַ ּה ָלבֹוא ִעּמָ ֵֶּרד ּבָ ֵהִטיל רוַּח גְּדֹוָלה ֶאל ' ַוה :'הַוי

ָּם ַויְִה  ֵברי ַסַער ַהי ָ ָבה ְלִהׁשּ ְ ָּה ִחׁשּ ָּם ְוָהֳאִני י ָּדֹול ּבַ יְראוּ ַהמַּ : ג ִּ ִחים ַוי ּלָ
ְזֲעקוּ ִאיׁש ֶאל  ִּ ִָּטלוּ ֶאת וַ  ֱאלָֹהיוַוי ָּה ֶאל הַ י ֳאִני ר ּבָ ָּם ְלָהֵק ּכִֵלים ֲאׁשֶ ל ַהי

ֵָּרַדםֵמֲעֵליֶהם ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל  ּכַב ַוי ׁשְ ִּ ִפיָנה ַוי   ."יְַרּכְֵתי ַהּסְ

  5-1, יונה א

   



 

  15שאלה מספר 

 רוַּח ַעל ַויֲַּעֵבר ֱאלִֹהים: "השתמש ברוח לעצירת המבול בימי נוח' ה
ִים ָּׁשֹּכוּ ַהּמָ   ".ָהָאֶרץ ַוי

  

  ?כיצד ידע נוח אם קלו המים מעל הארץ. א

  ? שלא יהיה עוד מבול' מה היה הסימן מאת ה. ב

  התשובה

  הוא שלח את היונה שהביאה עמה ענף זית . א

  קשת בענן. ב

  

נֵי " ִים ֵמַעל ּפְ ּלַח ֶאת ַהיֹּוָנה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות ֲהַקּלוּ ַהּמַ ַויְׁשַ
ָבה  :ָהֲאָדָמה ב ֵאָליו ֶאל ַהּתֵ ׁשָ ְולֹא ָמְצָאה ַהיֹּוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרגְָלּה ַוּתָ

שְׁ  ִּ נֵי ָכל ָהָאֶרץ ַוי י ַמִים ַעל ּפְ ֵָּבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל ּכִ ֶחָה ַוי ּקָ ִּ ַלח ָידֹו ַוי
ָבה ּלַח ֶאת ַהיֹּוָנה ִמן  :ַהּתֵ ֶֹּסף ׁשַ ְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוי ֶָּחל עֹוד ׁשִ ַוי
ָבה ֵַּדע  : ַהּתֵ ִפיָה ַוי ֹבא ֵאָליו ַהיֹּוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהנֵּה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ַוּתָ

ִים מֵ  י ַקּלוּ ַהּמַ   ."ַעל ָהָאֶרץֹנַח ּכִ

  11-8, בראשית ח

יֶאת " ּתִ ָעָנן ְוָהיְָתה ְלאֹות ּבְִרית ַקׁשְ י ּבֶ יִני וֵּבין ָהָאֶרץ ָנַתּתִ  ְוָהָיה :ּבֵ
ַענְִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ ת ּבְ ׁשֶ ָעָנן ְוִנְרֲאָתה ַהּקֶ י ֶאת : ּבֶ ִריִתיְוָזַכְרּתִ ר  ּבְ ֲאׁשֶ

יִני וֵּבינֵיֶכם ָּ וֵּבין ּכָל  ּבֵ ָכל  הנֶֶפׁש ַחי ר ּבְ ׂשָ ִים ְלַמּבוּלְולֹא ּבָ  ִיְהֶיה עֹוד ַהּמַ
ֵחת ּכָל  רְלׁשַ ׂשָ ת: ּבָ ׁשֶ ָעָנן וְּרִאיִתיהָ  ְוָהיְָתה ַהּקֶ ין  ִלְזּכֹר ּבְִרית עֹוָלם ּבֶ ּבֵ

ר ַעל  ֱאלִֹהים ר ֲאׁשֶ ׂשָ ָכל ּבָ ָּה ּבְ   ".ָהָאֶרץוֵּבין ּכָל נֶֶפׁש ַחי

  16-8, בראשית ט

  



 

  16שאלה מספר 

מתאר הכתוב ששורה , על המנהיג בישראל' לתאר את ברכת הכדי 
: ידי הנביא שמואללאחד ממלכי ישראל נאמר על . 'וח העליו ר

ם' ְוָצְלָחה ָעֶליׇך רוַּח ה" יָת ִעּמָ ְכתָּ  ְוִהְתנַּבִ   ".ְלִאיׁש ַאֵחר ְונְֶהּפַ

  ?מי המלך  .א
 

 המקורית שלשמה הלך המלך לפגוש אתמה הייתה המטרה   .ב
  ?שמואל

 התשובה

  שאול  .א
 

 שאול רצה לברר היכן נאבדו האתונות של אביו  .ב

  

ֹּאֶמר לֹו " ֹּאתִאיׁש ָנא ִהנֵּה  ַוי ִעיר ַהז ד כֹּ  ֱאלִֹהים ּבָ ר ְוָהִאיׁש ִנְכּבָ ל ֲאׁשֶ
ה ר ּבֹוא ָיבֹוא  ַעּתָ ם יְַדּבֵ ָ יד ָלנוּ  נְֵלָכה ׁשּ ִּ ר  אוַּלי יַג ְרּכֵנוּ ֲאׁשֶ ָהַלְכנוּ ֶאת דַּ

  ."ָעֶליהָ 

ׇך ָלֶהם ְולָ " ם ֶאת ִלּבְ ׂשֶ ִָּמים ַאל ּתָ ת ַהי לֹׁשֶ ֲאֹתנֹות ָהֹאְבדֹות ְלׇך ַהיֹּום ׁשְ
ית ָאִביךׇ  ָרֵאל ֲהלֹוא ְלׇך וְּלֹכל ּבֵ ת ִיׂשְ י ִנְמָצאוּ וְּלִמי ּכָל ֶחְמדַּ   ".ּכִ

  20, 6, א ט"שמ

ְראוּ ְוִהנֵּה ִעם נְִבִא " ִּ ְלׁשֹם ַוי מֹול ׁשִ אַויְִהי ּכָל יֹוְדעֹו ֵמִאּתְ ֹּאֶמר  ים ִנּבָ  ַוי
נְִּביִאים אוּל ּבַ ה ָהָיה ְלֶבן ִקיׁש ֲהגַם ׁשָ ֶּ   ".ָהָעם ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהוּ ַמה ז

 11, א י"שמ

  



 

, ך המחוזי לנוער"חידון התנ
  ף"התש

  שנים למדינת ישראל 72
  "האדם והבריאה: "בסימן

ֶדה" ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ   "ּכִ

  )19, דברים כ( 

  החמישי של מדינת ישראלנשיאה , ש יצחק נבון"ע

  
שאלות בזק בנושא הבריאה  –השלב השני 

  באמצעות מחשב
על הנבחן להשיב על ארבע שאלות שתוצגנה לו באמצעות משחק 

  .מחשב

  .שניות 60הזמן המוקצב לפתרון כל ארבע השאלות הוא 

  :הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן

  נקודות 2- הנבחן ב תזכה את 1' תשובה נכונה על שאלה מס

  נקודות 3- תזכה את הנבחן ב 2' תשובה נכונה על שאלה מס

  נקודות 4- תזכה את הנבחן ב 3' תשובה נכונה על שאלה מס

  נקודות 5- תזכה את הנבחן ב 4' תשובה נכונה על שאלה מס

  .נקודות 14-תשובות נכונות על כל השאלות יזכו את הנבחן ב



 

  עופות ודגים: 1מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  דהניקו

2  
מי חלם על עוף שאוכל 
  ?דברי מאפה מעל ראשו

  17, בראשית מ  שר האופים

3  
מיהו הנביא ששהה 

  ?במעי הדג
  1, יונה ב  יונה

4  

ַעל "מי המלך שדיבר 
ַהּבְֵהָמה ְוַעל ָהעֹוף ְוַעל 

ִגים   ?"ָהֶרֶמׂש ְוַעל ַהדָּ
  13, א ה"מל  שלמה

5  

מהו העוף שירד לבני 
באופן ניסי ישראל 

  ?במדבר
  31, א"במדבר י  שליו



 

  אור וחושך: 2מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  

ַער : "מי אמרה ַ ַויְִהי ַהׁשּ
ים  ךְ ְוָהֲאָנׁשִ ֹחׁשֶ ִלְסגֹּור ּבַ

י ָאָנה  ָיָצאוּ לֹא ָיַדְעּתִ
ים   ?"ָהְלכוּ ָהֲאָנׁשִ

  5, יהושע ב  רחב

3  

האיר לבני ישראל מה 
את הדרך בלילה במסעם 

  ?במדבר
  21, ג"שמות י  עמוד האש

4  

בזכות מה אורו עיני 
ְראוּ ָנא "יהונתן כשאמר 

י ֹארוּ ֵעינַי   ?"ּכִ
  29, ד"א י"שמ  דבש

5  

ת : "מי אמר בשירתו ָּׁשֶ ַוי
ךְ ְסִביֹבָתיו ֻסּכֹות  ֹחׁשֶ

ַרת ַמִים ָעֵבי  ַחׁשְ
ָחִקים   ?"ׁשְ

  12, ב"א כ"שמ  דוד



 

  המאורות: 3מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
ִגְבעֹון : "מי אמר ֶמׁש ּבְ ׁשֶ

ָּלֹון ֵעֶמק ַאי   ?"דֹּום ְוָיֵרַח ּבְ
  12, יהושע י  יהושע

3  

מי התעלף מרוח קדים 
חרישית ומשמש חזקה 

  ?שהכתה על ראשו
  8, יונה ד  יונה

4  

מי העם שדימה את 
בנחל לדם בגלל  המים

  ?השתקפות השמש מהם
  22, ב ג"מל  מואב

5  

מי קיבל אות לבחירתו 
ר : "ונשאל ל ֶעׂשֶ ָהַלךְ ַהצֵּ

ר  ַמֲעלֹות ִאם ָיׁשוּב ֶעׂשֶ
  ?"ַמֲעלֹות

  9, ב כ"מל  חזקיהו



 

  מים ושמים: 4מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  

מעיינות בימי מי נבקעו 
ַוֲאֻרּבֹת : "תהום רבה

חוּ  ַמִים ִנְפּתָ ָ   ?"ַהׁשּ
  11, בראשית ז  נח

3  

מי קיבלה רשות לשתות 
ֲאבוּן "מים  ר ִיׁשְ ֵמֲאׁשֶ

  ?"ַהנְָּעִרים
  9, רות ב  רות

4  

: מי הנביא ששאלו אותו
ה ֲאֻרּבֹות ' ְוִהנֵּה ה" ֹעׂשֶ

ָבר  ַמִים ֲהִיְהֶיה ּכַדָּ ָ ׁשּ ּבַ
ה ֶּ   ?"ַהז

  2 ,ב ז"מל  אלישע

5  

ְלָכה ֵאַלי  : "מי אמרל
ָנה ֶאת  ְרׇך ְלעֹוף ְוֶאּתְ ׂשָ ּבְ

ַמִים וְּלֶבֱהַמת  ָ ַהׁשּ
ֶדה ָ   ?"ַהׂשּ

  44, ז"י א"שמ  לדוד



 

  היום השביעי/ שבת : 5מקבץ מספר 
  

  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
איזו עיר נכבשה על ידי 

  ?יהושע ביום השביעי
  15, יהושע ו  יריחו

3  

ר : "מי אמר ּבֶ ר ּדִ הוּא ֲאׁשֶ
ּבַת שַׁ ' ה תֹון ׁשַ ' ֹקֶדׁש ַלהּבָ

  ?"ָמָחר
  23, ז"שמות ט  משה

4  

 ַמדּוַּע ַאתְּ : "למי נאמר
 ֵאָליו ַהיֹּום לֹא ֹהֶלֶכת

ת ַוּתֹאֶמר ּבָ   ?"ֹחֶדׁש ְולֹא ׁשַ
  23, ב ד"מל  האישה השונמית

5  

רוּךְ ה: "מי אמר ר ' ּבָ ֲאׁשֶ
ָרֵאל ָנַתן  ְמנוָּחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ר ּבֵ ר ּדִ   ?"ּכְֹכל ֲאׁשֶ
  56, א ח"מל  שלמה



 

  בעלי חיים: 6מקבץ מספר 

  
  .הבאותענה על ארבע השאלות 

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  

ים "מי שלח לאחיו  ִּ ִעז
ים  ָמאַתִים וְּתָיׁשִ

ִרים   ?"ֶעׂשְ
  15, ב"בראשית ל  יעקב

3  
איזו חיה פגעה בילדים 

  ?שלעגו לאלישע
  24, ב ב"מל  דובים

4  
את מי הרכיבו על פרדה 

  ?בהכתרתו
  38, א א"מל  שלמה

5  

ים :"על מי נאמר ְוָהֲאָנׁשִ
י ִמְקֶנה  י ַאנְׁשֵ ֹרֵעי ֹצאן ּכִ
ָהיוּ ְוֹצאָנם וְּבָקָרם ְוָכל 

ר ָלֶהם ֵהִביאוּ    ?"ֲאׁשֶ

  אחי יוסף

  )בני יעקב(
  32, ו"בראשית מ



 

  צמחים: 7מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  

מיהם השניים שנתלו על 
עץ כי ביקשו לשלוח יד 

  ?במלך
  23, אסתר ב  בגתן ותרש

3  
איזה פרי הצמיח מטה 

  ?אהרון לבית לוי
  23, ז"במדבר י  שקדים

4  
ְוִהיא : "על מי נאמר

ֶמר ַחת ּתֹ ֶבת ּתַ   ?"יֹוׁשֶ
  5, שופטים ד  דבורה

5  

באמצעות איזה צמח 
נרפא חזקיהו מלך 

  ?יהודה מהשחין
  7, ב כ"מל  תאנה



 

  יצירה: 8מקבץ מספר 

  
  .ארבע השאלות הבאותענה על 

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
נֵי "מי עשה  ֶחֶרב ְוָלּה ׁשְ

ֶֹּמד ָאְרּכָהּ    ?"ֵפיֹות ג
  16, שופטים ג  אהוד בן גרא

3  

מי  המלך הזר שסייע 
כלי  לשלמה בעשיית

  ?המקדש
  13, א ז"מל  )חירום(חירם 

4  

} ...{ָיְראוּ : "על מי נאמר
ֶאת ָהֱאלִֹהים ַויַַּעׂש ָלֶהם 

ים ּתִ   ?"ּבָ

  המיילדות

  )שפרה ופועה(
  21, שמות א

5  

ַויַַּעׂש : "על מי נאמר
ג } ...{אֹותֹו  ֵּ ְלֵאפֹוד ַויַּצ

ָעְפָרה   ?"אֹותֹו ְבִעירֹו ּבְ
  27, שופטים ח גדעון



 

, ך המחוזי לנוער"חידון התנ
  ף"התש

  שנים למדינת ישראל 72
  "האדם והבריאה: "בסימן

ֶדה" ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ   "ּכִ

  )19, דברים כ( 

  נשיאה החמישי של מדינת ישראל, ש יצחק נבון"ע

  
  השאלה הזהה –השלב השלישי 

  
  : ך המחוזי לנוער עומד בסימן"חידון התנ, השנה

  ".האדם והבריאה"

העוסקות בבריאת העולם , לפניכם שש שאלות זהות
  . כהתגשמות הכוח האלוהי

  .לרשותכם שתי דקות להשיב לכל השאלות

  .נקודות 4-תשובה נכונה לכל שאלה תזכה את הנבחן ב

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



 

  השאלות
  

  1שאלה מספר 

ך כסמל לכוחו "והארץ מוזכרת לא פעם בתנבריאת השמיים 
ָּם ְוֶאת "כמי ש' מי תיאר את ה. ולגבורתו של האל ה ֶאת ַהי ָעׂשָ

ה ׁשָ   ?"ַהיַּּבָ

  יונה: תשובה
  

  9, יונה א :מקור
  
  

  2שאלה מספר 

ה הוּא :"בהזכירו את בריאת השמיים והארץ' מי שיבח את ה ַאּתָ
ׇך ְלֹכל ַמְמְלכֹות  ַמִים ְוֶאת ָהֱאלִֹהים ְלַבדְּ ָ יָת ֶאת ַהׁשּ ה ָעׂשִ ָהָאֶרץ ַאּתָ

  ?"ָהָאֶרץ

  חזקיהו: תשובה
  

  15, ט"ב י"מל: מקור
  
  

  3שאלה מספר 

  . מתבטא גם ביכולתו לחולל שינוי קיצוני' כוחו של ה
יל ַאף ' ה:"בדברי מי נזכרת יכולת זו במילים ּפִ יר ַמׁשְ מֹוִריׁש וַּמֲעׁשִ

  ?"ְמרֹוֵמם

  
  חנה: תשובה

  
  7, א ב"שמ :מקור

  



 

  4שאלה מספר 

ביציאת מצרים תפסו מקום מרכזי ' הניסים והנפלאות שחולל ה
ֵּה : "בהזכירו אותם' מי שאל על ה. ך בפרט"ביהדות בכלל ובתנ ְוַאי

ְצַרִים ֶהֱעָלנוּ ה ר ִסּפְרוּ ָלנוּ ֲאבֹוֵתינוּ ֵלאֹמר ֲהלֹא ִמּמִ ' ָכל ִנְפְלֹאָתיו ֲאׁשֶ
נוּ ה ה נְָטׁשָ   ?"'ְוַעּתָ

  גדעון: תשובה
  

  13, שופטים ו :מקור
  
  

  5שאלה מספר 

  . אף למנהיגי ישראל, נדרש לעיתים להזכיר את כוחו' ה
ה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרׇך ְדָבִרי ' ֲהיַד ה: "אמר לו' מי המנהיג שה ְקָצר ַעּתָ ּתִ

  ?"ִאם לֹא

  משה: תשובה
  

  23, א"במדבר י :מקור
  
  

  6שאלה מספר 

כדי שיוכל להפגין , ולהתקיים לרשעים להמשיך' לפעמים מניח ה
ְואוָּלם ּבֲַעבוּר ֹזאת : "למי נאמר. בהמשך את כוחו ולהענישם

ָכל ָהָאֶרץ ִמי ּבְ ר ׁשְ יׇך ּבֲַעבוּר ַהְרֹאְתׇך ֶאת ּכִֹחי וְּלַמַען ַסּפֵ   ?"ֶהֱעַמְדּתִ

  פרעה: תשובה
  

 16, שמות ט :מקור
 


