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 דתיים, התש"ף-הממלכתיים הספר לבתי התנ"ך המחוזיחידון 

 החמישי הנשיא, ל"ז נבון יצחק ש"ע

 ישראל למדינת שנים 72

 למתמודדים:הוראות 

  50תוכל לצבור בו עד  נקודה אחת. –ת. הניקוד לכל שאלה שאלו 50בשלב זה של החידון  •

 בשלבי החידון הפומבי. ךנקודות שתיזקפנה לזכות 

  לא הגיליון אל תועתקנה  שלא תשובות. המצורף הגיליון אל התשובות כל את להעתיק יש •

 .תיבדקנה 

 מבנה החידון:

 ברירה -כלליות רבות שאלות  40 - בחלק א' •

 שאלות פתוחות 10 - בחלק ב' •

זו  )"שובר שוויון"(; הניקוד שתצבור בחלק זה ישמש אך ורק להכרעה, אם  שאלות מילואים  10 •

 תידרש.

 דקות( 75)וחמש עשרה דקות שעה  – זמן הבחינה

 חומר הלימוד לחידון:

 תורה:
 

 הספר  כל בראשית:
 ל"ד-ל"א  כ"ד, כ, -א פרקים  שמות:
 ד "כ-ג "כ, ט"י פרקים : ויקרא

 ב"ל, ז"כ,  ה"כ-כ, ז"י-י פרקים : במדבר
 ד "ל-ל, ח"י-ז"י, ד "י-ב"י פרקים : דברים 

 
 נביאים ראשונים: 

 

 כ"ד -כ"ב כ, , י"ד  י"א,-א פרקים  יהושע:
 הספר  כל שופטים:

 הספר  כל א': שמואל
 הספר  כל ב': שמואל
 הספר  כל א': מלכים 
 הספר  כל ב': מלכים 

 
 

 נביאים אחרונים:
 

 ו "ס-ס, ב"י-א פרקים : ישעיה
 ג "ל-ח"י, ב-א  פרקים : ירמיה

 
 תרי עשר: 

 
 הספר  כל: יונה

 

 כתובים: 
 

 הספר  כל רות:
 ב"י-א "י, ד -א פרקים : קהלת 

 הספר  כל אסתר:

 ספרות הקודש.נוסח הפסוקים מהתנ"ך המובאים בשאלון זה הוא נוסח מאגר  

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 לב, לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך עשויות לרֵמז לזכר או לנקבה. ם שי

 בהצלחה!
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 רבות ברירהחלק א': שאלות 

 אותן וסמן, ביותר הנכונות התשובות את במעגל ברירה. הקף-רבות שאלות 30 לפניך

 .המצורף התשובות בגיליון המתאים במקום

ָרֵאל-ֶאת טמי שפ. 1  ?ָשִנים ֵשש ִישְׂ

ָצן א.   ִאבְׂ

ָתח ב.   ִיפְׂ

 ֵאילֹון ג. 

ּדֹון ד.   ַעבְׂ

  

ֶאת"הזיתים: הכרמים וַמֲעֵשר  יוענק, עפ"י משפט המלך, מיל. 2 ֶאת-וְׂ דֹוֵתיֶכם וְׂ ֵמיֶכם -שְׂ ַכרְׂ

ָנַתן לַ  ֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים ִיָקח וְׂ  }...{"?וְׂ

 הרוקחות, הטבחות והאופות א. 

 עבדי המלך  ב. 

 בני המלך ובנותיו ג. 

 חיילי המלך ד. 

 

הֹוָאָחז הקשרמהו . 3 ִקָיהּו? המשפחתי בין שני מלכי יהודה, יְׂ  וִצדְׂ

 אב ובן א. 

 ונכדסב  ב. 

 בני דודים ג. 

 אחים ד. 

 

ָפָניו ֹנֵפלנאמר: " מי. על 4 ָצה לְׂ ֵני ַארְׂ  "?ה' ֲארֹון ִלפְׂ

 דוד א. 

 דגון ב. 

 לּבע ג. 

 שלמה ד. 
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ָרא ָהֱאֹלִהים-ֶאת: "אמר. מי 5 ֶאת יְׂ ֹו-וְׂ מֹור ָתיוִמצְׂ  "?שְׂ

 משה א. 

 יהושע ב. 

 דוד ג. 

 שלמה בקהלת ד. 

בנות ציון, הוא מזכיר רשימה של תכשיטים ואביזרי נוי בנבואת ישעיהו על גאותן של . 6

 ?שיוסרו מן העולם על ידי הקב"ה. אילו מהבאים אינו מוזכר בנבואתו

ִטפֹות א.   נְׂ

 ַמֲחָלצֹות ב. 

ָפחֹות ג.   ִמטְׂ

ִמִדים ד.   צְׂ

 

 בנו של המן? היהמהבאים מי . 7

 פרמשתא א. 

 אבגתא ב. 

 מרסנא ג. 

 חרבונה ד. 

 

 ?, מאת אכיש מלך גתכמקום מגורים לו ולאנשיומדוע ביקש דוד את העיר צקלג . 8

 כיוון שהיו בה שדות טובים א. 

 כיוון שהייתה רחוקה מגבול ממלכת ישראל ב. 

 כיוון שגת הייתה "עיר מלוכה" וככזו לא רצה להתגורר בה ג. 

 כיוון ששוכנע ע"י אנשיו שלא לגור בגת ד. 
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ֶאהמהדברים הבאים נאמר שהיה "על מה . 9 ַמרְׂ  ?"ָגדֹול לְׂ

 איש א. 

 עץ ב. 

 מזבח ג. 

 ארמון ד. 

 

ִרי?מי מהבאים היה בן למשפחת . 10  הַמטְׂ

  מרדכי א. 

 שמעי ב. 

 עכן ג. 

 שאול ד. 

 

 

 

 לא" מוזכר בתנך בהקשר למספר דמויות. בהקשר למי מהבאים ָפִנים-ֶאל ָפִנים"הביטוי . 11

 ?מוזכר ביטוי זה

 יעקב א. 

 גדעון ב. 

 משה ג. 

 מנוח ד. 

 

ִני ֵמִביא ָרָעה ַעל איזו נבואהעל . 12 ָניו-ֲאֶשר ָכל }...{-נאמר: "ִהנְׂ ָנה ָאזְׂ ָעּה ִתַצלְׂ  "?ֹשמְׂ

 בית עלי נבואת שמואל על א. 

  שיבוא לאחר ימיו של מנשההחורבן נבואת  ב. 

 םהינו בגיא בן נבואת ירמיה ג. 

 חזקיהנבואת ישעיה על החורבן שיבוא לאחר ימיו של  ד. 
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 לאחר שזה מינה אותו ליורשו?אלישע מאליהו  ביקשה הראשונה שבקשה ימה. 13

 עמולרוץ ולבשל ארוחה לעם ש א. 

 מרוחו של אליהו לקבל פי שניים ב. 

 לקבל את אדרת אליהו ג. 

 להיפרד מהוריו לשלום ד. 

 

 כמה שנים ישבו בני ישראל במצרים?. 14

 430 א. 

 110 ב. 

 210 ג. 

 400 ד. 

 

תָ על מי נאמר: ". 15 ָאַהבְׂ  "?ָכמֹוָך לֹו וְׂ

 יתום א. 

 כל אדם ב. 

 ֵגר ג. 

 זקן ד. 

 

ִרית ֵאל-ִעם ֵּביִתי ֵכן-לֹא-מי אמר: "ִכי. 16 ֻמָרה"? ַבֹכל ֲערּוָכה ִלי ָשם עֹוָלם ִכי בְׂ  ּושְׂ

 משה א. 

 דוד ב. 

 שלמה ג. 

 סנחריב ד. 
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ֵאלעיר מגוריו של מי הייתה ". 17 צְׂ  ?"ַקבְׂ

 יואב בן צרויה א. 

 עמשא בן יתר ב. 

 אבנר בן נר ג. 

 בניהו בן יהוידע ד. 

 

 תוך כמה שנים יושבו כלי המקדש לירושלים?עפ"י נבואת חנניה בן עזור, . 18

 שנה אחת א. 

 שנתיים ב. 

 שלוש שנים ג. 

 ארבע שנים ד. 

 

 מה ביקש בועז מנעריו לאחר שרות הגיעה ללקט בשדהו?. 19

 גם בין העומרים לה ללקטלתת  א. 

 לא לדבר איתה ב. 

 לא לתת לה ללקט במהלך הלילה  ג. 

 מהאוכל שלהםלתת לה לאכול  ד. 

 

ֵדי . 20 ִהֹּלת  ה'מי אמר: "ַחסְׂ ִכיר תְׂ  ה'"?ַאזְׂ

 שמואל א. 

 ישעיה ב. 

 יונה ג. 

 חנה ד. 
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ָכלאדם "לקראת איזה מאורע לקח . 21 ָידֹו וְׂ ָחה בְׂ ָּבִעים ָגָמלטּוב ַּדמֶ -ִמנְׂ  "?ֶשק ַמָשא ַארְׂ

 מציאת אישה א. 

 קבלת פני נביא ב. 

 עם אויבפיוס  ג. 

 מכירת שדה ד. 

 

 ַהגֹוִים? ַּבֲחֹרֶשתישב  איזו ממלכהמ שר צבא. 22

 ארם א. 

 צובה ב. 

 ישראל ג. 

 חצור ד. 

 

. מי מהשבטים נתברך: מטוס הקרב הטוב ביותר מתוצרת ישראלמטוס הלביא היה . 23

ָלִביא" ָטַרף ָשֵכן כְׂ רֹועַ  וְׂ ֹקד-ַאף זְׂ  "?ָקדְׂ

 נפתלי א. 

 גד ב. 

 יהודה ג. 

 דן ד. 

 

המחוזיים מתקיימים בהיכלי התרבות ברחבי הארץ. מיהו כבכל שנה, חידוני התנ"ך . 24

 הנביא שהזכיר את המילה "תרבות"?

 יהושע א. 

 שמואל ב. 

 ירמיה ג. 

 משה ד. 
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 עליועפ"י הכתוב, , למי, כאשר משה נמצא על ההר לעזרה יזדקק הזקנים אחד אם. 25

 ?לפנות

 אהרון א. 

 אהרון וחור ב. 

 יהושע ג. 

 יהושע וכלב ד. 

 

 ?"ֲאָבִנים ַחֻלֵקילשם מה נעשה שימוש ב" .26

 לינה א. 

 מלחמה ב. 

 ברית ג. 

 שבועה ד. 

  

ַאְך ָהֱאֹלִהים ָלַדַעת ֶאת"מי אמרה: . 27 ַמת ַמלְׂ ָחכְׂ  ?"ֲאֶשר ָּבָאֶרץ-ָכל-ַואֹדִני ָחָכם כְׂ

 מלכת שבא א. 

 מתקועהאישה החכמה  ב. 

 האישה השונמית ג. 

 אביגיל אשת נבל הכרמלי ד. 

 

 ?ישראל על למלך שלמה את למשוח הןוהכ צדוק נצטווה היכן. 28

 מעין הגיחון א. 

 נחל קדרון ב. 

 ארמון המלך ג. 

 חברון ד. 
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 ?לארץ םכניסת לאחר ישראל בני את יהושע מל בעזרתן החרבות עשויות היו ממה. 29

 צור א. 

 נחושת ב. 

 ברזל ג. 

 עץ ד. 

 

 הנביא ישעיה את משל הכרם? שוררהיכן שכן הכרם עליו . 30

 ירושלים א. 

 שומרון ב. 

 קרן בן שמן ג. 

 גת ד. 

 

ֵתים היכן היו. 31 ֵּבה ִמשְׂ ֵרה ִרּבֹו ָאָדם"?-"ַהרְׂ  ֶעשְׂ

 דמשק  א. 

 נינווה ב. 

 ירושלים ג. 

 צען מצרים ד. 

 

ָצא ַיַען" על מי נאמר:. 32 ָרֵאל ֱאֹלֵהי ה'-ֶאל טֹוב ָּדָבר בֹו-ִנמְׂ  "?ִישְׂ

 בן ירבעם האבי א. 

 בן אמון יאשיהו ב. 

 בן נמשי יהוא ג. 

 שלה בן יהודה ד. 
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ַעָתהמי נאמר: ". ל33 ַרח וְׂ ָך-ּבְׂ קֹוֶמָך-ֶאל לְׂ ִתי מְׂ ָך ַכֵּבד ָאַמרְׂ ִהֵנה ֲאַכֶּבדְׂ ָנֲעָך וְׂ  "?ִמָכבֹוד ה' מְׂ

 יעקב א. 

 ירבעם ב. 

 בלעם ג. 

 דוד ד. 

 

ָגֵדל ֹהֵלְך" על מי נאמר:. 34 ַגםה' -ִעם ַגם ָוטֹוב וְׂ   "?ֲאָנִשים-ִעם וְׂ

 שאול א. 

 דוד ב. 

 שמואל ג. 

 שלמה ד. 

 

 ?השבת מצוות השמירה על , לאחרויקרא בספר במניין מצוות החגים הראשון החג מהו .35

 סוכות א. 

 ראש השנה ב. 

 הכיפוריםיום  ג. 

 פסח ד. 

 

ַמי ַּבת ַמֲעָכהמי היה בנה של . 36 שּור? ֶמֶלְך ַתלְׂ  גְׂ

 אמנון א. 

 דניאל )כלאב( ב. 

 אבשלום ג. 

 אדוניה ד. 
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ַאָתה תֹאַכל ֶלֶחם ַעל. 37 ָחִני ָתִמיד-למי הבטיח דוד: "וְׂ  "?ֻשלְׂ

 מפיבושת א. 

 ברזילי הגלעדי ב. 

 יהונתן ג. 

 חנון בן נחש ד. 

 

 ?גֹוָלן המקלט עיר שכנה שבט איזה בנחלת. 38

  נפתלי א. 

 מנשה ב. 

 דן ג. 

 אשר ד. 

 

 ?לניסיון הכיבוש השני של העי לשלוח יהושע נצטווה כמה לוחמים. 39

 10,000 א. 

 36,000 ב. 

 42,000 ג. 

 כל הלוחמים בעם ד. 

 

ִתילבאיזה הקשר מוזכר ". 40 ֹעֶרת פְׂ  "?ַהנְׂ

 העירבון שנתן יהודה לתמרפירוט  א. 

 דימוי כיליון הרשע בנבואת ישעיהו ב. 

 תיאור השתחררות שמשון מכבליו ג. 

 פשיטת העמלקים על העיר צקלג ד. 
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 יצחק נבוןב': שאלות בנושא חלק 

 נשיא, מחנך, רודף שלום 

, נבון יצחק  שחיבר מהאוטוביוגרפיה  קטעים על המבוססות פתוחות שאלות 10 לפניך

 את והעתק , בקצרה השאלות על ענה . מנאומיו נבחרים ציטוטים על וכן", הדרך  כל"

 .המצורף התשובות בגיליון המתאים למקום התשובות
 

ַּבח: "עליו נאמר כאשר יעקב היה . היכן41 ָבִחים ַוִיזְׂ  ____________ "?ִיְצָחק ָאִביו ֵלאֹלֵהי זְׂ

 

 _____________ "?ָּדָבר ְנבֹון" שכונה האיש מי. 42

 

 ".רחמים" היה נבון יצחק של האמצעי שמו. 43

ַמַען" אמר משה: דאורייתאבהקשר לאיזה איסור  ָנַתן ַאפֹו ֵמֲחרֹון' ה ָישּוב לְׂ ָך וְׂ  ַרֲחִמים לְׂ

ָך ִרַחמְׂ ֶּבָך וְׂ ִהרְׂ ַּבע ַכֲאֶשר וְׂ  _____________? "ַלֲאֹבֶתיָך ִנשְׂ

 

 בוסתןהמילה ". ספרדי בוסתן" ,שכתב המחזה היא נבון הנשיא של המפורסמת יצירתו. 44

ֶאֶרץ ה' ַגןכְׂ " היה שהוא נאמר אזור איזה על". גן" פירושה ַרִים כְׂ  _____________ "?ִמצְׂ

 

 _____________ "?ְירּוָשַלִם "ֶמֶלְך היה מי. בירושלים נולד נבון יצחק. 45

 

 ְנִשיא" בתואר השתמשו מי. ישראל מדינת של החמישי כנשיאה שימש נבון יצחק. 46

 _____________ ?מסוים אדם לשבח מנת על" ֱאֹלִהים

 

ַנת ִניָסן ֹחֶדש הּוא ָהִראשֹון ַּבֹחֶדש" מה אירע. בניסן' בא נולד נבון יצחק. 47 ֵתים ִּבשְׂ  שְׂ

ֵרה ֵורֹוש ַלֶמֶלְך ֶעשְׂ  _____________  "?ֲאַחשְׂ

 

 השלטון מפלגת חברי מול בערבית נאומו היה יצחק של בחייו השיא מאירועי . אחד48

ָך ִכי" באומרו: ה' לפני ישראל עם את תיאר מי. בקהיר שנערך במצרים ָך ַעמְׂ ַנֲחָלתְׂ  ֲאֶשר ֵהם וְׂ

ַרִים הֹוֵצאתָ  ֶזל כּור ִמתֹוְך ִמִמצְׂ  _____________ "?ַהַּברְׂ
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 ."הדרך כל" נקרא נבון יצחק של האוטוביוגרפי ספרו

 

ֵרנּו : "באומרו' ה את שיבח מי. 49 מְׂ ְך ְבָכל ַוִישְׂ רֶּ נּו ֲאֶשר ַהדֶּ ֹכל ָבּה ָהַלכְׂ נּו  ֲאֶשר ָהַעִמים ּובְׂ  ָעַברְׂ

ָּבם ִקרְׂ  _____________ "?ּבְׂ

 

 שאליהו לאחר לירושלים לעלות החליט, עטר בן יעקב ביר, כתב בספרו שסבו נבון יצחק. 50

 ?בצער" וירושלים בנחת כאן תשב מתי עד", ואמר לו: בחלומואליו  נגלה הנביא

הּודָ  עִתָּושַ  ָהֵהם יםַּבָיִמ ": הנשיא סב של לחלומו בניגוד, ניבא מי ִ  היְׂ כ םִוירּוָשַל  "?ַטחָלבֶ  ֹוןִתשְׂ

 _____________ 
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 יין מילואים )"שובר שוויון"( בנושא שאלות  

  .תידרש זו אם, להכרעה ורק אך ישמש  61-51 בשאלות שתצבור הניקוד! לב שים

 . העתק את תשובותיך אל גיליון התשובות המצורף

ֶגֶבר ֲעָברֹו ָיִיןמי העיד על עצמו שהוא ". 51  ________________ "?כְׂ

ִליֵקםהשלם: _______________  _______________ . 53-52  "ַיִין ַידְׂ

לּוָלה ַבֶשֶמןמהו הקורבן שבנוסף אליו צריך להביא: ". 54 ֹרִנים ֹסֶלת ּבְׂ ֵני ֶעשְׂ ֹכה ַיִין  ...שְׂ ִנסְׂ וְׂ

ִביִעת ַהִהין  ______________ "?רְׂ

כּותבאיזה הקשר הוזכר ". 55  _______________ "?ֵיין ַמלְׂ

ִקיָתה }...{ ַהַיִין כֹוס ֶאת ַקחמי נצטווה: ". 56 ִהשְׂ  _______________ "?ַהגֹוִים ָכל ֶאת ֹאתֹו וְׂ

ֵנֶבל ָיִיןבמנחתו של מי היה ". 57  _______________ "?ֵמָאה ַקִיץ וְׂ

 _______________ "?...ִלי ֶלֶחם ָוַיִין ֶיש: "אמר מי. 58

 _______________ "?ָיִין ֹנֵשא ֵנֶבלהיכן מצא שאול שלושה אנשים שאחד מהם ". 59

שהיה טוב לבם ביין.  מספר הכתובעליהם  אנשים שני ציין את שמותיהם של. 61-60

_______________  _______________ , 

 

 בהצלחה!

 


