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

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

  .בכתב

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

  .נקודות 100עד , בסך הכול, לצבור בחידון המחוזי

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

  .ל"יצחק נבון ז, נשיא המדינה החמישי

  .בחידון הפומבי שלושה שלבים. 4

  

  שאלות בעקבות סרטונים –' שלב א

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

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

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

  
  

  משחק מחשב –' שלב ב

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



 

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

  .המשבצת

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

  .שניות 60שאלות במשך  4 על כל מתמודד

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

  .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-השאלות יזכו את הנבחן ב 4ל כל תשובות נכונות ע. ה

  

  שלב השאלה הזהה –' שלב ג

  .שאלות זהות 6מתמודדים ויישאלו  4בשלב הזה ישתתפו עד . א

  .לכל מתמודד ומתמודדת יינתנו שש השאלות. ב

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

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

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

  
  .בתום השלב השלישי בחידון הפומבי יוכרע מי הזוכה בחידון

  
  



 

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

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

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

  

  ת למתמודדים בחידון הפומביסדר הצגת השאלו

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

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

  .סדר הצגת השאלות למתמודדים יהיה לפי סדר ישיבתם. 2

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

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

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

  .ה/ליד שמו, ואלה יירשמו בטופס השיפוט

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

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

  .ת/המתמודד

  

  



 

  מתמודדים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים

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

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

  .שו זאתבעלי לקויות שיבק

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

  

  

  חבר השופטים והשופטות

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

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

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

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

  .השופטים בקריאת חלק מהתשובות

ש למנחה להכריז את שם חתן או בסוף החידון יורה היושב רא. 5
  .כלת החידון המחוזי

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

  .ערעורים



 

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

  .אם יהיו כאלה, השופטים

  

  תפקיד המנחה

  .מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש. 1

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

  .מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האומנותיות. 3

  .קורא את כל השאלות בחידון בקול. 4

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

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

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

  א"ההתמודדות בחידון בשנת התשפ

ף לא יוכלו "בחידון המחוזי התש מעפילים לחידון הארציה
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

  

  



 

, 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 האישית –השלב הראשון 

  
לכל ארבעה מתמודדים . סרטונים 4בשלב הראשון יוצגו 

  .יוצג סרטון

שאלה אחת בת לאחר הקרנת הסרטון תוצג לכל מתמודד 
  .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

  1שאלה מספר 

כנראה על שם , "שער החרסית"בירושלים היה מקום שנקרא 
ללכת לשער אחד הנביאים נצטווה . חרסים רבים שהיו באזור

ֵּ ְוָיָצאָת ֶאל " :החרסית ַעריא ֶבן ג ַתח ׁשַ ר ּפֶ ַהַחְרִסית ְוָקָראָת  ִהנֹּם ֲאׁשֶ
ר  ָבִרים ֲאׁשֶ ם ֶאת ַהּדְ ָ ר ֵאֶליךׇ ׁשּ   ".ֲאַדּבֵ

  ?מי הנביא. א

הנביא נצטווה לבצע פעולה מסוימת באותו , מלבד עצם הנבואה. ב
  ?מהי הפעולה. מעמד

  התשובה

  ירמיהו   .א
 

  לעיני העםלשבור בקבוק   .ב

  

ְקנֵי ' ּכֹה ָאַמר ה" ִּ ְקנֵי ָהָעם וִּמז ִּ ָהלֹךְ ְוָקִניָת ַבְקּבֻק יֹוֵצר ָחֶרׂש וִּמז
ֵּיא ֶבן : ַהּכֲֹהִנים ַער ַהַחְרִסיתְוָיָצאָת ֶאל ג ַתח ׁשַ ר ּפֶ ְוָקָראָת  ִהנֹּם ֲאׁשֶ

ר  ָבִרים ֲאׁשֶ ם ֶאת ַהדְּ ָ ר ֵאֶליךׇ ׁשּ ְמעוּ ְדבַ : ֲאַדּבֵ ַמְלֵכי ' הר ְוָאַמְרּתָ ׁשִ
ם ּכֹה יְהוּדָ  ָלִ ֵבי יְרוּׁשָ ָרֵאל ִהנְִני ֵמִביא ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִישְׂ ' ָאַמר הה ְוֹיׁשְ

ר ּכָל  ה ֲאׁשֶ ֶּ קֹום ַהז צְַּלָנה ָאְזָניוָרָעה ַעל ַהּמָ   ".ׁשְֹמָעּה ּתִ

ים ַהֹהְלִכים אֹו " ְקּבֻק ְלֵעיֵני ָהֲאָנׁשִ ַבְרּתָ ַהּבַ ֵליֶהם ּכֹה ְוָאַמְרּתָ אֲ : ָתךְ ְוׁשָ
ה ְוֶאת ' ָאַמר ה ֶּ ּבֹר ֶאת ָהָעם ַהז ר ָהִעיר ְצָבאֹות ּכָָכה ֶאׁשְ ֹּאת ּכֲַאׁשֶ ַהז

ר לֹא ּבֹר ֶאת ּכְִלי ַהיֹּוֵצר ֲאׁשֶ יוַּכל ְלֵהָרֵפה עֹוד וְּבֹתֶפת ִיְקּבְרוּ ֵמֵאין ִיׁשְ
  ".ָמקֹום ִלְקּבֹור

  11-10, 3-1, ט"ירמיהו י

  



 

  2שאלה מספר 

ן ָנא : "מנביא  רשות לקחת עמו מאדמת ישראלאדם נוכרי ביקש  ֻיּתַ
א ֶצֶמד ּפְָרִדים ֲאָדָמה ָ ׇך ַמׂשּ ׇך ֹעָלה ָוֶזַבח  ְלַעְבדְּ ה עֹוד ַעְבדְּ י לֹוא יֲַעׂשֶ ּכִ

  ...". ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים

    ?מי הנביא. א

  ?לשם מה הגיע אליו האיש הנוכרי. ב

  התשובה

  אלישע . א

  כדי שירפא אותו מצרעתו. ב

  

ר ְצָבא ֶמֶלךְ " ָּדֹול ִלְפנְֵונֲַעָמן ׂשַ י ֲאָרם ָהָיה ִאיׁש ג א ָפִנים ּכִ י ֲאֹדָניו וּנְׂשֻ
ּבֹור ַחִיל ְמֹצָרע' הבֹו ָנַתן  ִּ ׁשוָּעה ַלֲאָרם ְוָהִאיׁש ָהָיה ג ַוֲאָרם ָיְצאוּ : ּתְ

ת נֲַעָמן ִהי ִלְפנֵי ֵאׁשֶ ָרֵאל נֲַעָרה ְקַטנָּה ַוּתְ ּבוּ ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ִּ : גְדוִּדים ַוי
ׁשְֹמרֹון ָאז יֶ ַוּתֹאֶמר ֶאל  ר ּבְ ּה ַאֲחֵלי ֲאֹדִני ִלְפנֵי ַהנִָּביא ֲאׁשֶ ֱאֹסף גְִּבְרּתָ

ַרְעּתֹו    ".ֹאתֹו ִמצָּ

ע ַמְלָאךְ ֵלאֹמר" ַלח ֵאָליו ֱאִליׁשָ ׁשְ ִּ ַבע  ַוי ן ָהלֹוךְ ְוָרַחְצּתָ ׁשֶ יְַּרדֵּ ָעִמים ּבַ ּפְ
ְרׇך ְלׇך וְּטָהר ׂשָ   ".ְוָיׁשֹב ּבְ

ֹּאֶמר ַחי " ְפַצר ' הַוי ִּ ח ַוי י ְלָפָניו ִאם ֶאּקָ ר ָעַמְדּתִ : ּבֹו ָלַקַחת ַויְָמֵאןֲאׁשֶ
 ֹּ א ֶצֶמד ַוי ָ ׇך ַמׂשּ ן ָנא ְלַעְבדְּ ָרִדים ֲאָדָמהאֶמר נֲַעָמן ָולֹא ֻיּתַ י לֹוא  ּפְ ּכִ

ׇך ֹעָלה ָוזֶ  ה עֹוד ַעְבדְּ י ִאם יֲַעׂשֶ ה : 'ַלהַבח ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ּכִ ֶּ ָבר ַהז ַלדָּ
ׇך ּבְבֹוא ֲאֹדִני ֵבית לְ ' ִיְסַלח ה ֲחו ַֹעְבדֶּ ּתַ ה ְוהוּא ִרּמֹון ְלִהׁשְ ּמָ ָען ת ׁשָ ִנׁשְ

ןַעל  ית ִרּמֹ ֲחֵויִתי ּבֵ ּתַ תַּ  ָיִדי ְוִהׁשְ ִהׁשְ ן ִיְסַלח ּבְ ית ִרּמֹ ' נא הֲחָוָיִתי ּבֵ
ה ֶּ ָבר ַהז דָּ ׇך ּבַ   ".ְלַעְבדְּ

  18-16, 10, 3-1, ב ה"מל

  



 

  3שאלה מספר 

', מעשיהם של בני האדם משפיעים על גזרותיו של ה, כידוע
' במקרה מסוים מסופר על ה. לפעמים לטוב ולפעמים לרע

ל עֹוד ֶאת : "שהבטיח בגלל מעשה של אדם , "ָהֲאָדָמהלֹא ֹאִסף ְלַקּלֵ
  .מסוים

  ?האדםמי . א

  ?מה היה המעשה שבזכותו ניתנה הבטחה זו. ב

  התשובה

  נח  .א
 

   הריח את ריח הניחוח' וה', לה הקריב קורבנות  .ב
  

י ָבָניו" ּתֹו וּנְׁשֵ ֵֵּצא ֹנַח וָּבָניו ְוִאׁשְ ָּה ּכָל ּכָל:ִאּתֹו  ַוי   ָהעֹוף ָהֶרֶמׂש ְוָכל ַהַחי
ּפְֹחֵתיֶהם ָיְצאוּ ִמן ָהָאֶרץ רֹוֵמׂש ַעל  ּכֹל ָבה ְלִמׁשְ ַח  :ַהּתֵ ֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ ִּ ַוי

ֵהָמה  ַליהָוה ח ִמּכֹל ַהּבְ ּקַ ִּ הֹורַוי ֹהָרה וִּמּכֹל ָהעֹוף ַהּטָ ֹעלֹת  ַויַַּעל  ַהּטְ
חַ  ְזּבֵ ּמִ ַָּרח יְהָוה ֶאת :ּבַ ֹּאֶמר יְהָוה ֶאל ַוי יֹחַח ַוי ֹאִסף  ִלּבֹו לֹא ֵריַח ַהנִּ

ל עֹוד ֶאת י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמנְֻּעָריו  ְלַקּלֵ ָהֲאָדָמה ּבֲַעבוּר ָהָאָדם ּכִ
יִתי ּכָל תֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות אֶ  ְולֹא ר ָעׂשִ   ".ַחי ּכֲַאׁשֶ

  21-18, בראשית ח

   



 

  4שאלה מספר 

ואף , חלקת האדמה שעיבד האדם הייתה עבורו מקור הפרנסה
מלך ישראל הציע לאדם לקנות ממנו את . חלק מזהותו האישית

י ֵמהחָ : "וכתגובה השיב האיש בשלילה, כרמו י ֶאת' ִליָלה ּלִ ּתִ  ִמּתִ
  ".נֲַחַלת ֲאֹבַתי ָלךְ 

  ?מי האיש. א

  ?כיצד בסופו של דבר הצליח המלך לקחת מהאיש את כרמו.ב

  תשובהה

 נבות היזרעאלי  .א
 נערך לו משפט שקר בו הוא נאשם ונהרג  .ב

ה ַויְִהי" ָבִרים ָהֵאּלֶ ְזְרֵעאִלי ַאַחר ַהדְּ ִּ ר  ּכֶֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהי ֲאׁשֶ
ִיְזְרֶעאל ר ַאְחָאב ֶאל: ֶמֶלךְ ׁשְֹמרֹון ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב ּבְ ָנבֹות  ַויְַדּבֵ

ָנה י ֶאת ֵלאֹמר ּתְ יִתי  ִלי ְלגַן ּכְַרְמׇך ִויִהי ּלִ י הוּא ָקרֹוב ֵאֶצל ּבֵ ָיָרק ּכִ
יו ְחּתָ ָנה ְלׇך ּתַ ֵעינֶיךׇ  ְוֶאּתְ ּ ִאם טֹוב ּבְ נּו ָנה ּכֶֶרם טֹוב ִמּמֶ ְלׇך ֶכֶסף  ֶאּתְ

ֹּאֶמר ָנבֹות: ְמִחיר ֶזה י ֵמה ָחִליָלה ַאְחָאב ֶאל ַוי י ֶאת' ּלִ ּתִ נֲַחַלת  ִמּתִ
  ".ֲאֹבַתי ָלךְ 

יבוּ ֶאת צֹום ָקְראוּ  נֵי: ּבְֹראׁש ָהָעם ָנבֹות ְוֹהׁשִ ָֹּבאוּ ׁשְ נֵי ַוי ים ּבְ  ָהֲאָנׁשִ
ִליַַּעל ֶאת ְבִליַַּעל י ַהּבְ בוּ נֶגְדֹּו ַויְִעֻדהוּ ַאנְׁשֵ ֵּׁשְ  ָנבֹות נֶֶגד ָהָעם ֵלאֹמר ַוי

ַרךְ ָנבֹות  ִֹּצֻאהוּ ִמחוּץ ָלִעיר ֱאלִֹהים ָוֶמֶלךְ ּבֵ ָֹּמת ַוי ְסְקֻלהוּ ָבֲאָבִנים ַוי ִּ : ַוי
ְלחוּ ֶאל ׁשְ ִּ ל ָנבֹות ִאיֶזֶבל ֵלאֹמר ַוי ָֹּמת ֻסּקַ ֹמַע ִאיֶזֶבל: ַוי ׁשְ י ַויְִהי ּכִ  ּכִ

ָֹּמת ַוּתֹאֶמר ִאיֶזֶבל ֶאל ל ָנבֹות ַוי ּכֶֶרם ָנבֹות  קוּם ֵרׁש ֶאת ַאְחָאב ֻסּקַ
ר ֵמֵאן ָלֶתתהַ  ְזְרֵעאִלי ֲאׁשֶ ִּ י ֵאין ָנבֹות ַחי ְלׇך ְבֶכֶסף י י ּכִ ַויְִהי : ֵמת ּכִ

ֹמַע ַאְחָאב ׁשְ ָָּקם ַאְחָאב ּכִ י ֵמת ָנבֹות ַוי  ּכֶֶרם ָנבֹות ָלֶרֶדת ֶאל ּכִ
ְזְרֵעאִלי ִּ ּתֹו  ַהי   ."ְלִרׁשְ

 16-12, 3-1, א"א כ"מל

  



 

  אש: הסרטון השני

  5שאלה מספר 

מנהיג . האש השורפת שימשה כלי מלחמה לגיטימי ,במקרים רבים
ֶאת סוֵּסיֶהם : "נצטווה להשמיד את צבא האויב בדרך מסוימת

ר ְוֶאת  ַעּקֵ ֵאשׁ  ַמְרּכְֹבֵתיֶהםּתְ ֹרף ּבָ ׂשְ  ".ּתִ

  ?מי המנהיג. א

  .ציין שתיים מהערים שנלחמו בצד האויב במלחמה זו. ב

 התשובה

 
  יהושע  .א

   
 מדון , אכשף, שמרון, חצור  .ב

   

ַלח ֶאל יֹוָבב ֶמֶלךְ ָמדֹון ְוֶאל ֶמֶלךְ " ׁשְ ִּ ֹמַע ָיִבין ֶמֶלךְ ָחצֹור ַוי ׁשְ ַויְִהי ּכִ
ף ְמרֹון ְוֶאל ֶמֶלךְ ַאְכׁשָ ָהר וָּבֲעָרָבה נֶֶגב : ׁשִ ר ִמצְּפֹון ּבָ ָלִכים ֲאׁשֶ ְוֶאל ַהּמְ

ָּם ֵפָלה וְּבָנפֹות דֹּור ִמי ְ נְרֹות וַּבׁשּ ְזָרח :ּכִ ָּם ְוָהֱאֹמִרי  ַהּכְנֲַעִני ִמּמִ וִּמי
ה ְצּפָ ֶאֶרץ ַהּמִ ַחת ֶחְרמֹון ּבְ י ּתַ ִּ ָהר ְוַהִחו י ְוַהיְבוִּסי ּבָ ִּ ִרז י ְוַהּפְ : ְוַהִחּתִ

ָּם ָלֹרב  ַפת ַהי ר ַעל ׂשְ ם ַעם ָרב ּכַחֹול ֲאׁשֶ ְֵּצאוּ ֵהם ְוָכל ַמֲחנֵיֶהם ִעּמָ ַוי
ָלכִ  :ְוסוּס ָוֶרֶכב ַרב ְמֹאד ֲעדוּ ּכֹל ַהּמְ ָּ ו ִּ ו ֶאל ַוי ָֹּבאוּ ַויֲַּחנוּ יְַחדָּ ה ַוי ים ָהֵאּלֶ

ָרֵאל ֵחם ִעם ִיׂשְ יָרא  :ֵמי ֵמרֹום ְלִהּלָ ַע ַאל ּתִ ֹּאֶמר יְהָוה ֶאל יְהֹוׁשֻ ַוי
ָרֵאל  ם ֲחָלִלים ִלְפנֵי ִיׂשְ ֹּאת ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת ּכֻּלָ י ָמָחר ּכֵָעת ַהז נֵיֶהם ּכִ ִמּפְ

ר ְוֶאת ַמְרכְּ  ַעּקֵ ֵאשׁ ֶאת סוֵּסיֶהם ּתְ ֹרף ּבָ ׂשְ ַע ְוָכל  :ֹבֵתיֶהם ּתִ ָֹּבא יְהֹוׁשֻ ַוי
ֶהם ּפְלוּ ּבָ ִּ ְתֹאם ַוי ְלָחָמה ִעּמֹו ֲעֵליֶהם ַעל ֵמי ֵמרֹום ּפִ נֵם  :ַעם ַהּמִ ּתְ ִּ ַוי

ְרפֹות ַמִים  ה ְוַעד ִמׂשְ פוּם ַעד ִצידֹון ַרּבָ ְרדְּ ִּ ָרֵאל ַויַּּכוּם ַוי יַד ִיׂשְ יְהָוה ּבְ
ְקַעת ִמ  ִרידְוַעד ּבִ ִאיר ָלֶהם ׂשָ י ִהׁשְ ְלּתִ ה ִמְזָרָחה ַויַּּכֻם ַעד ּבִ ַויַַּעׂש  :ְצּפֶ

ר ָאַמר  ַע ּכֲַאׁשֶ ר ְוֶאת ַמְרּכְֹבֵתיֶהם  לֹו יְהָוהָלֶהם יְהֹוׁשֻ ֶאת סוֵּסיֶהם ִעּקֵ
ֵאש ַרף ּבָ   ".ׂשָ

  
    12-6, א"יהושע י 

   



 

  6שאלה מספר 

. גם עמים אחרים השתמשו באש כדי לשרוף את ערי אויביהם
טוּ ֶאל : "עמלקי "הכתוב מספר על עיר שנשרפה ע נֶֶגב ַוֲעָמֵלִקי ָפׁשְ

ֵאשׁ } ...{ַויַּּכוּ ֶאת  }...{ְוֶאל  ְרפוּ ֹאָתּה ּבָ ׂשְ ִּ   ".ַוי

  ?על איזו עיר מדובר. א

. מסופר בהמשך שאותם עמלקים נמצאו והובסו בסופו של דבר. ב
  ?כיצד עלו על עקבותיהם

  התשובה

  צקלג  .א
 

את דוד  הוביל) שהיה עבד של אחד מהם ונעזב על ידו(נער מצרי   .ב
 ואנשיו אל הגדוד העמלקי

  

טוּ " י ַוֲעָמֵלִקי ָפׁשְ ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ יו ִצְקַלג ּבַ ֶאל נֶֶגב  ַויְִהי ּבְֹבא ָדִוד ַוֲאָנׁשָ
ֵאשׁ ִצְקַלג ְוֶאל ִצְקַלג ַויַּּכוּ ֶאת  ְרפוּ ֹאָתּה ּבָ ׂשְ ִּ   ".ַוי

  1, א ל"שמ

ׁש " ִוד הוּא ְוׁשֵ ֵֶּלךְ דָּ ָֹּבאוּ ַעד ֵמאֹות ִאיַוי ר ִאּתֹו ַוי ׂשֹור ׁש ֲאׁשֶ נַַחל ַהּבְ
ְרּדֹף: ְוַהנֹּוָתִרים ָעָמדוּ  ִּ ִוד הוּא ְוַאְרּבַע  ַוי ֵמאֹות ִאיׁש ַויַַּעְמדוּ ָמאַתִים דָּ

גְּרוּ ֵמֲעֹבר ִאי ר ּפִ ְמְצאוּ ִאיׁש : נַַחל ַהּבְׂשֹורֶאת ׁש ֲאׁשֶ ִּ ֶדה ִמְצִרי ַוי ָ ׂשּ ּבַ
נוּ  ּתְ ִּ ִוד ַוי ְקחוּ ֹאתֹו ֶאל דָּ ִּ ֻקהוּ ָמִיםַוי ֹּאַכל ַויַּׁשְ   ".לֹו ֶלֶחם ַוי

  11-9, א ל"שמ

ֹּאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי " ֹּאֶמר נַַער ִמְצִרי ָאֹנִכי ֶעֶבד ַוי ה ַוי ה ָאּתָ ֶּ ה ְוֵאי ִמז ַאּתָ
הְלִאיׁש עֲ  לֹׁשָ י ָחִליִתי ַהיֹּום ׁשְ ְטנוּ נֶֶגב ֲאנְַחנוּ פָּ : ָמֵלִקי ַויַַּעְזֵבִני ֲאֹדִני ּכִ ׁשַ

ר ִליהוָּדה ְוַעל נֶֶגב ּכֵָלב ְוֶאת  ַרְפנוּ ָבֵאשׁ ַהּכְֵרִתי ְוַעל ֲאׁשֶ ֹּאֶמר: ִצְקַלג ׂשָ  ַוי
ִוד ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל  ְבעָ ֵאָליו דָּ ָ ֹּאֶמר ִהׁשּ ה ַוי ֶּ י ֵבאלֹ ַהגְּדוּד ַהז ִהים ִאם ה ּלִ

יַד ֲאֹדִני ְואֹוִרְדׇך ֶאל  ֵרִני ּבְ ִּ ְסג ִמיֵתִני ְוִאם ּתַ הּתְ ֶּ   ".ַהגְּדוּד ַהז

  15-13, א ל"שמ
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, הכתוב מתאר מקרה שבו אדם אדם רצה להעביר מסר לאיש אחר
ֹּאֶמר ֶאל: "וניצל לשם כך את כוחה של האש ֲעָבָדיו ְראוּ ֶחְלַקת  ַוי

יתוָּה ָבֵאשׁ  ָיִדי ְולֹו  ֶאל} ...{ ֹעִרים ְלכוּ ְוַהצִּ ם ׂשְ  ".ׁשָ

  ?מי האדם ששלח את עבדיו לשרוף את התבואה. א

  ? מדוע הורה לעבדיו לשרוף את התבואה. ב

 תשובהה

  אבשלום  .א
  

שיאפשר לו להיפגש עם , את תשומת לבו של יואב כדי למשוך  .ב
  דוד אביו

  

ם " ַלִ ירוּׁשָ לֹום ּבִ ב ַאְבׁשָ ֵּׁשֶ ָנַתִים ָיִמ ַוי ֶלךְ לֹא ָרָאהׁשְ ַלח : ים וְּפנֵי ַהּמֶ ׁשְ ִּ ַוי
לֹום ֶאל לַֹח ֹאתֹו ֶאל ַאְבׁשָ ַלח  יֹוָאב ִלׁשְ ׁשְ ִּ ֶלךְ ְולֹא ָאָבה ָלבֹוא ֵאָליו ַוי ַהּמֶ

ִנית ְולֹא ָאָבה ָלב ֹּאֶמר ֶאל: ֹואעֹוד ׁשֵ ָיִדי  ֲעָבָדיו ְראוּ ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל ַוי
ֹעִרי ְולֹו  ם ׂשְ לֹום ֶאתׁשָ תוּ ַעְבֵדי ַאְבׁשָ ִּ יתוָּה ָבֵאׁש ַויַּצ ַהֶחְלָקה  ם ְלכוּ ְוַהצִּ

ֵאשׁ  ָֹּבא ֶאל: ּבָ ָָּקם יֹוָאב ַוי יתוּ  ַוי ה ִהצִּ ֹּאֶמר ֵאָליו ָלּמָ יְָתה ַוי לֹום ַהּבָ ַאְבׁשָ
ר ֲעָבֶדיׇך ֶאת ֵאשׁ  ַהֶחְלָקה ֲאׁשֶ לֹום ֶאל: ִלי ּבָ ֹּאֶמר ַאְבׁשָ יֹוָאב ִהנֵּה  ַוי

ְלָחה ֹאְתׇך ֶאלשָׁ  י ֵאֶליׇך ֵלאֹמר ּבֹא ֵהנָּה ְוֶאׁשְ ה  ַלְחּתִ ֶלךְ ֵלאֹמר ָלּמָ ַהּמֶ
אִתי ִמגְּׁשוּר טֹוב ִלי ֹעד ֲאִני ֶלךְ ְוִאם ּבָ נֵי ַהּמֶ ה ֶאְרֶאה ּפְ ם ְוַעּתָ י  ֶישׁ  ׁשָ ּבִ

  ".ן ֶוֱהִמָתִניָעו ֹ

  32-28, ד"ב י"שמ
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מנהיג מסוים . רבים בתוך עם ישראלך ניתן למצוא סכסוכים "בתנ
ֹרף ָעֶליׇך : "קיבל איום על חייו מאחד משבטי ישראל יְתׇך ִנׂשְ ּבֵ

ֵאשׁ    ".ּבָ

  ?מנהיגמי ה. א

  ? מה הייתה הסיבה לאיום על חייו. ב

  התשובה

  יפתח  .א
 

 שבט אפרים כעס שיפתח לא קרא להם להילחם בבני עמון  .ב
  
 

ֵעק ִאיׁש ֶאְפַרִים ַויֲַּעֹבר " צָּ ִּ ח ַמדּוַּע ָעַבְרּתָ ַוי ֹּאְמרוּ ְלִיְפּתָ ָצפֹוָנה ַוי
ְבנֵי ֵחם ּבִ ֵאשׁ  ְלִהּלָ ֹרף ָעֶליׇך ּבָ יְתׇך ִנׂשְ ךְ ּבֵ  :ַעּמֹון ְוָלנוּ לֹא ָקָראָת ָלֶלֶכת ִעּמָ

י וְּבנֵי ח ֲאֵליֶהם ִאיׁש ִריב ָהִייִתי ֲאִני ְוַעּמִ ֹּאֶמר ִיְפּתָ ַעּמֹון ְמֹאד  ַוי
ָָּדם אָוֶאְזַעק ֶאְתֶכם ְולֹ  ם אֹוִתי ִמי ְעּתֶ י :הֹוׁשַ יַע  ָוֶאְרֶאה ּכִ ֵאינְׇך מֹוׁשִ

י ָוֶאְעּבְָרה ֶאל י ְבַכּפִ יָמה נְַפׁשִ ָיִדי ְוָלָמה  ָוָאׂשִ נֵם יְהָוה ּבְ ּתְ ִּ נֵי ַעּמֹון ַוי ּבְ
י ֶחם ּבִ ה ְלִהּלָ ֶּ   ".ֲעִליֶתם ֵאַלי ַהיֹּום ַהז

  3-1, ב"שופטים י
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שליטה על מאגרי מים הייתה מאז ועד היום עילה למריבות 
ִָּריבוּ : "הכתוב מתאר מריבה בין קבוצות של רועים. ולמלחמות ַוי

ִים} ...{ִעם ֹרֵעי } ...{ֹרֵעי    ".ֵלאֹמר ָלנוּ ַהּמָ

  ?מי היו קבוצות הרועים. א

  ?כיצד נקראה הבאר שהריב עליה מתואר בפסוק. ב

  התשובה

  רועי גרר ורועי יצחק   .א
 

 עשק   .ב

  

ם" ב ׁשָ ֵּׁשֶ ְָּרר ַוי נַַחל ג ַחן ּבְ ִּ ם ִיְצָחק ַוי ָ ֵֶּלךְ ִמׁשּ ר ֶאת : ַוי ב ִיְצָחק ַויְַּחּפֹ ָּׁשָ ַוי
ים  ּתִ ִלׁשְ מוּם ּפְ יֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַויְַסּתְ ר ָחְפרוּ ּבִ ִים ֲאׁשֶ ּבְֵאֹרת ַהּמַ

ְקָרא ָלֶהן  ִּ ר ָקָרא ָלֶהן ָאִביוַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוי ֹמת ֲאׁשֶ ֵ מֹות ּכַׁשּ : ׁשֵ
ים ִּ ם ּבְֵאר ַמִים ַחי ְמְצאוּ ׁשָ ִּ נַָּחל ַוי ִָּריבוּ ֹרֵעי : ַויְַּחּפְרוּ ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבַ ַוי

י  ק ּכִ ם ַהּבְֵאר ֵעׂשֶ ְקָרא ׁשֵ ִּ ִים ַוי גְָרר ִעם ֹרֵעי ִיְצָחק ֵלאֹמר ָלנוּ ַהּמָ
קוּ ִעּמו ְ   ."ִהְתַעׂשּ

  20-17, ו"כבראשית 
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' ה .בנדודי ישראל במדבר התלונן העם לא פעם על מחסור במים
, באחת הפעמים. והוציא מים מן הסלע, נעתר להם כמה פעמים

ה ְוַהְקֵהל ֶאת : "בציוויו למשה' הדגיש ה, במדבר צין ּטֶ ַקח ֶאת ַהּמַ
ם ֶאל ַהסֶּ  ְרּתֶ ה ְוַאֲהֹרן ָאִחיׇך ְוִדּבַ   ".ַלע ְלֵעינֵיֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיוָהֵעָדה ַאּתָ

  '?מה עשה משה בעקבות ציווי ה. א

  ? למעשהו של משה' מה הייתה תגובת ה. ב

  התשובה

  היכה את הסלע במטהו. א

ן שלא יביאו את עם ישראל אל העניש את משה ואת אהר' ה. ב
  הארץ

  

ר ה" ה ּלֵאֹמרֶאל ' ַויְַדּבֵ ה ְוַהְקֵהל ֶאת : ֹמׁשֶ ּטֶ ה ַקח ֶאת ַהּמַ ָהֵעָדה ַאּתָ
ם ֶאל ְואַ  ְרּתֶ ַלע ְלֵעינֵיֶהם ְוָנַתן ֵמיֲהֹרן ָאִחיׇך ְוִדּבַ ָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַהּסֶ

ִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ַהסֶּ ַמִים ִמן  ִעיָרםַלע ְוִהׁשְ ה ֶאת : ּבְ ח ֹמׁשֶ ּקַ ִּ ַוי
ְפנֵי ה ה ִמּלִ ּטֶ ָּ ' ַהּמַ ר ִצו ּ ּכֲַאׁשֶ ָהל ֶאל וַ : הו ה ְוַאֲהֹרן ֶאת ַהּקָ יְַּקִהלוּ ֹמׁשֶ

נֵי הַ  ִרים ֲהִמן ּפְ ְמעוּ ָנא ַהּמֹ ֹּאֶמר ָלֶהם ׁשִ ַלע ַוי ה נֹוִציא ָלֶכם ּסָ ֶּ ַלע ַהז ַהּסֶ
ה ֶאת ָידֹו ַויַּךְ ֶאת : ָמִים ֶָּרם ֹמׁשֶ ְֵּצאוּ ַמִים ַוי ֲעָמִים ַוי ּ ּפַ הו ַמּטֵ ַלע ּבְ ַהּסֶ

תְּ  ׁשְ ים ַוּתֵ ֹּאֶמר ה: ָהֵעָדה וְּבִעיָרם ַרּבִ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן יַַען לֹא ' ַוי ֶאל ֹמׁשֶ
ָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאוּ  נֵי ִיׂשְ ִני ְלֵעינֵי ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקדִּ ם ּבִ ָהל  ֶהֱאַמנְּתֶ ֶאת ַהּקָ

ר  ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֶּ י ָלֶהםַהז ר ָרבוּ ְבֵני : ָנַתּתִ ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ ֵהּמָ
ָרֵאל ם' הֶאת  ִיׂשְ ֵדׁש ּבָ ּקָ ִּ   ."ַוי

  13-7, במדבר כ
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ולא היה אפשר , מקורות המים היו חשובים כל כך לקיום האדם
הכתוב מעיד על . לשרוד במקום שהייתה בו בעיה במקורות המים

י ָהִעיר ֶאל : "תושבי עיר שהתלוננו בפני אלישע הנביא ֹּאְמרוּ ַאנְׁשֵ ַוי
ע ִהנֵּה ָנא ִים ָרִעים ֱאִליׁשָ ר ֲאֹדִני ֹרֶאה ְוַהּמַ ב ָהִעיר טֹוב ּכֲַאׁשֶ  מֹוׁשַ
ּכֶָלת   ".ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ

  ?באיזו עיר מדובר  .א
 

  ?כיצד פתר אלישע את הבעיה  .ב

  התשובה

  יריחו  .א
 

ך חזרו המים וכ, הורה להם להשליך מלח למקורות המים  .ב
 להיות ראויים לשתייה

  

י ָהִעיר" ֹּאְמרוּ ַאנְׁשֵ ע  ַוי ב ָהִעיר טֹובִהנֵּה ֶאל ֱאִליׁשָ ר  ָנא מֹוׁשַ ּכֲַאׁשֶ
ִים ָרִעים ֲאֹדִני ֹרֶאה ּכֶָלת ְוַהּמַ ֹּאֶמר: ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ ִלי ְצלִֹחית ְקחוּ  ַוי

ה ם ֲחָדׁשָ ימוּ ׁשָ ְקח ֶמַלח ְוׂשִ ִּ ֵֵּצא ֶאל : וֵּאָליו ַוי ִיםַוי ֶלךְ  מֹוָצא ַהּמַ ם ַויַּׁשְ ׁשָ
ֹּאֶמר ּכֹה ִים ָהֵאּלֶה' ָאַמר ה ֶמַלח ַוי אִתי ַלּמַ ם עֹודלֹא  ִרּפִ ָ  ִיְהֶיה ִמׁשּ

ֶלת ּכָ ִים: ָמֶות וְּמׁשַ ֵָּרפוּ ַהּמַ ה ַוי ֶּ ע ַעד ַהיֹּום ַהז ְדַבר ֱאִליׁשָ ר ּכִ ּבֵ ר דִּ   ".ֲאׁשֶ

 22-19, ב ב"מל
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בסיפור אחד מסופר על אדם . ך מוזכרים בשפע"ניסי המים בתנ
ְבַקע ֱאלִֹהים : "מים בכדי שצמאונו לא יגרום למותו' שביקש מה ִּ ַוי

ׁש ֶאת  ְכּתֵ תְּ } ...{ַהּמַ ֵּׁשְ נּוּ ַמִים ַוי ְֵּצאוּ ִמּמֶ  ".ַוי

  ?האדםמי . א

  ?הייתה הפעולה שעשה שגרמה לצמאונומה . ב

  התשובה

  שמשון  .א
  

 נלחם בפלישתים/ פלישתים בלחי החמור היכה אלף   .ב

  

ְמָצא ְלִחי " ִּ שְׁ ַוי ִּ ָּה ַוי ֶחָה ַויַּךְ ֲחמֹור ְטִרי ּקָ ִּ ּה ֶאֶלף ַלח ָידֹו ַוי ּבָ
ְלִחי ַהֲחמֹור  :ִאישׁ  ְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים ּבִ ְמׁשֹון ּבִ ֹּאֶמר ׁשִ ַוי

ר  :ִהּכֵיִתי ֶאֶלף ִאישׁ  ְקָרא ַויְִהי ּכְַכּלֹתֹו ְלַדּבֵ ִּ ָּדֹו ַוי ֵלךְ ַהּלְִחי ִמי ַויַּׁשְ
קֹום ַההוּא ָרַמת ֶלִחי ְקָרא ֶאל :ַלּמָ ִּ ְצָמא ְמֹאד ַוי ִּ ה  'ה ַוי ֹּאַמר ַאּתָ ַוי

ׇך ֶאת ָנַתּתָ ְביַד ָמא  ַעְבדְּ צָּ ה ָאמוּת ּבַ ֹּאת ְוַעּתָ ׁשוָּעה ַהגְֹּדָלה ַהז ַהּתְ
יַד ָהֲעֵרִלים י ּבְ ְבַקע ֱאלֹ  :ְוָנַפְלּתִ ִּ ר ִהים ֶאתַוי ׁש ֲאׁשֶ ְכּתֵ ְֵּצאוּ  ַהּמַ ִחי ַוי ּלֶ ּבַ

ִֶּחי ַעל ב רוּחֹו ַוי ׁשָ ּתְ ַוּתָ ֵּׁשְ נּוּ ַמִים ַוי ר  ִמּמֶ ָמּה ֵעין ַהּקֹוֵרא ֲאׁשֶ ּכֵן ָקָרא ׁשְ
ה ֶּ ִחי ַעד ַהיֹּום ַהז ּלֶ ט ֶאת :ּבַ ּפֹ ׁשְ ִּ ָנה ַוי ִרים ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתִ יֵמי ְפִלׁשְ ָרֵאל ּבִ   ."ִיׂשְ

  20-15, ו"ט שופטים

  

  

  

  



 

  רוח: הסרטון הרביעי

  13שאלה מספר 

בסיפור אחד . ך מסופר על נפלאות הנביאים"פעמים רבות בתנ
ֹּאמְ : "מסופר על אלישע שנעשה לו נס לעיני קבוצת אנשים רוּ ָנָחה ַוי

ָּהוּ ַעל  ערוַּח ֵאִלי ָּבֹ  ֱאִליׁשָ ֲחווּ ַוי ּתַ ׁשְ ִּ   ".לֹו ָאְרָצהאוּ ִלְקָראתֹו ַוי

  ?היא קבוצת האנשיםמי . א

  ?מה היה הנס שראו שגרם להם לומר זאת. ב

  התשובה

  )אנשי יריחו: יתקבל גם(בני הנביאים שביריחו   .א
 

  חציית הירדן על ידי הכאה על המים בעזרת אדרת אליהו  .ב
 

ֶָּרם ֶאת" ב ַויֲַּעֹמד ַעל ַוי ָּׁשָ ר ָנְפָלה ֵמָעָליו ַוי ָּהוּ ֲאׁשֶ ֶרת ֵאִלי ַפת  ַאדֶּ ׂשְ
ן ח ֶאת :ַהיְַּרדֵּ ּקַ ִּ ר ַוי ָּהוּ ֲאׁשֶ ֶרת ֵאִלי ִים  ָנְפָלה ֵמָעָליו ַויַּּכֶה ֶאת ַאּדֶ ַהּמַ

ָּהוּ ַאף ֵּה יְהָוה ֱאלֵֹהי ֵאִלי ֹּאַמר ַאי ֵָּחצוּ ֵהנָּה  הוּא ַויַּּכֶה ֶאת ַוי ִים ַוי ַהּמַ
ע ְרֻאהוּ ְבנֵי :ָוֵהנָּה ַויֲַּעֹבר ֱאִליׁשָ ִּ ר ַוי יִריחֹו ִמנֶֶּגד  ַהנְִּביִאים ֲאׁשֶ ּבִ

ָּהוּ ַעל ֹּאְמרוּ ָנָחה רוַּח ֵאִלי ֲחווּ  ַוי ּתַ ׁשְ ִּ ָֹּבאוּ ִלְקָראתֹו ַוי ע ַוי לֹו  ֱאִליׁשָ
  ."ָאְרָצה

  15-13, ב ב"מל

  

  

  

  



 

  14שאלה מספר 

הכתוב מספר על . במקומות רבים מוזכרת הרוח השורה על הנביא
נַח ֲעֵלֶהם ָהרוַּח : "שני אנשים שהתנבאו ּכְֻתִבים ְולֹא ָיְצאוּ ַוּתָ ה ּבַ ְוֵהּמָ

ֲחנֶה ּמַ ּ ּבַ ְתנַּבְאו ִּ דיברו ביניהם  -בתגובה למעשה זה ". ָהֹאֱהָלה ַוי
 .המנהיג ומשרתו כיצד ראוי להגיב

  ?מיהם שני האנשים שהתנבאו. א

  ?כיצד בסופו של דבר בחר המנהיג להגיב. ב

 התשובה

   אלדד ומידד  .א
  

והתנגד לעצתו של (נביאים שמח על כך שיש עוד ) משה(המנהיג   .ב
  ).יהושע משרתו לכלוא אותם

  

נַח " ִני ֵמיָדד ַוּתָ ֵ ם ַהׁשּ ד ְוׁשֵ ם ָהֶאָחד ֶאְלּדָ ֲחנֶה ׁשֵ ּמַ ים ּבַ נֵי ֲאָנׁשִ ֲארוּ ׁשְ ָ ׁשּ ִּ ַוי
ֲחנֶה ּמַ ּ ּבַ ְתנַּבְאו ִּ ּכְֻתִבים ְולֹא ָיְצאוּ ָהֹאֱהָלה ַוי ה ּבַ : ֲעֵלֶהם ָהרוַּח ְוֵהּמָ

ָָּרץ ַהנַּעַ  ֹּאַמרַוי ה ַוי ֵּד ְלֹמׁשֶ ֲחנֶה  ר ַויַּג ּמַ ד וֵּמיָדד ִמְתנַּבְִאים ּבַ ַויַַּען : ֶאְלדָּ
ֹּאַמר ֻחָריו ַוי ה ִמּבְ ֵרת ֹמׁשֶ ן נוּן ְמׁשָ ַע ּבִ ה ּכְָלֵאם יְהֹוׁשֻ ֹּאֶמר : ֲאֹדִני ֹמׁשֶ ַוי

ן ּכָל ַעם ה ה ִלי וִּמי ִיּתֵ ה ַהְמַקנֵּא ַאּתָ י יִ ' לֹו ֹמׁשֶ ן הנְִביִאים ּכִ ֶאת ' ּתֵ
ָרֵאל: רוּחֹו ֲעֵליֶהם ֲחנֶה הוּא ְוִזְקנֵי ִיׂשְ ה ֶאל ַהּמַ ֵָּאֵסף ֹמׁשֶ   ".ַוי

  30-26, א"במדבר י

   



 

  15 מספר שאלה

ך שלעיתים  מלווים "תיאורי גבורה רבים ניתנים לאנשים בתנ
" ָהיְָתה רוַּח ַאֶחֶרת ִעּמֹו "על אדם מסוים נאמר ש". רוח"במילה 

  .בעקבות מעשה שעשה

  ?מי האדם. א

 ? מה המעשה שעשה שגרם לקבלת תיאור זה. ב

  התשובה

  כלב בן יפנה  .א
 

דיבר בשבחה של ארץ כנען / לא הוציא את דיבת ארץ כנען   .ב
 לעומת שאר חבריו המרגלים

 

אנוּ ֶאלַויְַסּפְרוּ " ֹּאְמרוּ ּבָ נוּ ְוגַם ָזַבת ָחָלב  לֹו ַוי ַלְחּתָ ר ׁשְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ְרָיהּ  ְוֶזה וְּדַבׁש ִהוא י :ּפִ ֻצרֹות  ֶאֶפס ּכִ ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ּבְ ב ּבָ ֹּׁשֵ ַעז ָהָעם ַהי

ם גְֹּדלֹת ְמֹאד ְוגַם ֶאֶרץ ַהנֶֶּגב  :יְִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינוּ ׁשָ ב ּבְ ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ
י ְוַהיְבוִּסי ְוָהֱאֹמִרי ָהר ְוַהִחּתִ ב ּבָ ב ַעל יֹוׁשֵ ָּם ְוַעל יַד  ְוַהּכְנֲַעִני יֹוׁשֵ ַהי

ן נוּ ֹאָתהּ  ָהָעם ֶאל ַויַַּהס ּכֵָלב ֶאת :ַהיְַּרדֵּ ֹּאֶמר ָעלֹה נֲַעֶלה ְוָיַרׁשְ ה ַוי  ֹמׁשֶ
י ר :ָיכֹול נוַּכל ָלהּ  ּכִ ים ֲאׁשֶ  ַלֲעלֹות ֶאל לֹא נוַּכל ָעלוּ ִעּמֹו ָאְמרוּ  ְוָהֲאָנׁשִ

י ּ  ָהָעם ּכִ נּו ר תָּ  :ָחָזק הוּא ִמּמֶ ּבַת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ִֹּציאוּ דִּ נֵי  רוּ ֹאָתּה ֶאלַוי ּבְ
ָרֵאל ֵלאֹמר ֶביָה  ִיׂשְ ר ָעַבְרנוּ ָבּה ָלתוּר ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ר ִהוא ְוָכל י ִמדֹּות ָהָעם ֲאׁשֶ   ."ָרִאינוּ ְבתֹוָכּה ַאנְׁשֵ

  32-27, ג"במדבר י

  
י ָכֵלב " ֶאל  ַוֲהִביֹאִתיו ֲחָריַויְַמּלֵא אַ  ב ָהיְָתה רוַּח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ֵעֶק ְוַעְבדִּ

ר נָּה ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ְוַזְרעֹו יֹוִרׁשֶ ּמָ א ׁשָ   ."ּבָ

  24, ד"במדבר י



 

  16 מספר שאלה

. במקרא מצאנו לא פעם סיפורים על נביאי שקר שפעלו בקרב העם
: שניסתה לפתות מלך ישראל" רוח שקר"בפעם אחת הכתוב מתאר 

ֵֵּצא ָהרוַּח ַויֲַּעֹמד ִלְפנֵי ה" ּ ' ַוי נּו ֹּאֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ   ". ַוי

  ?מי המלך  .א
  

  ?מה ניסתה הרוח לעשות  .ב

  התשובה

  אחאב  .א
 

לאחאב שכדאי לו ללכת לשכנע את נביאי המלך שינבאו   .ב
 .להילחם ברמות גלעד

  

ֹּאֶמר ה" ה ֶאת ' ַוי ֹּאֶמר ֶזה ִמי יְַפּתֶ ְלָעד ַוי ִּ ָרֹמת ג ל ּבְ ַאְחָאב ְויַַעל ְוִיּפֹ
ֵֵּצא ָהרוַּח ַויֲַּעֹמד ִלְפֵני ה: ּבְֹכה ְוֶזה ֹאֵמר ּבְֹכה נּוּ ' ַוי ֹּאֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ ַוי

ֹּאֶמר ה ה' ַוי ּמָ ֹּ : ֵאָליו ּבַ ִפי ּכָל אֶמר ֵאֵצא ְוהָ ַוי ֶקר ּבְ יָאיו נְבִ ִייִתי רוַּח ׁשֶ
ה  ה ְוגַם ּתוָּכל ֵצא ַוֲעׂשֵ ַפּתֶ ֹּאֶמר ּתְ   ."ֵכןַוי

  22-20, ב"א כ"מל

 

 

 

 

 

 



 

, 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, יצחק נבוןש "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- תזכה את הנבחן ב 1' שאלה מסתשובה נכונה על 

  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

  



 

  1מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
ַמדּוַּע ָמָצאִתי : "מי אמר

יֵרִני  ֵעינֶיׇך ְלַהּכִ ֵחן ּבְ
ָּה  ?"ְוָאֹנִכי ָנְכִרי

 10, רות ב רות

3  
גַּם ָעׂשֹה : "מי אמר

ה ְוגַם ָיֹכל ּתוַּכל  ?"ַתֲעׂשֶ
 25, ו"א כ"שמ שאול

4  
בכמה כסף נמכר יוסף 

 ?לישמעאלים
 28, ז"לבראשית  כסף 20

5  
ִרים : "מי אמר ּמְ ְמׁשַ

ם  ְוא ַחְסדָּ ַהְבֵלי ׁשָ
 ?"יֲַעֹזבוּ 

 9, יונה ב יונה



 

  2מקבץ מספר 

  
  .השאלות הבאותענה על ארבע 

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
ל : "על מי נאמר גְדַּ ִּ ַוי

ֵֶּלךְ ָהלֹוךְ ְוָגֵדל  ָהִאיׁש ַוי
י ָגַדל ְמֹאד  ?"ַעד ּכִ

 13, ו"בראשית כ יצחק

3  
ָאֵמן ּכֵן ֹיאַמר : "אמרמי 
ֶלךְ ' ה  ?"ֱאלֵֹקי ֲאֹדִני ַהּמֶ

 36, א א"מל בניהו בן יהוידע

4  
כמה שילם יעקב על 
 ?חלקת השדה בשכם

 19, ג"בראשית ל קשיטה 100

5  
' ּכֹה ָאַמר ה: "מי אמר
ּה ה יֹוֵצר אֹוָתּה ' ֹעׂשָ

מֹו ' ַלֲהִכיָנּה ה  ?"ׁשְ
 2, ג"ירמיהו ל ירמיהו



 

  3מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
ֲהִנְמָצא ָכֶזה : "מי אמר

ר רוַּח ֱאלִֹקים  ִאיׁש ֲאׁשֶ
 ?"ּבֹו 

 פרעה
, א"בראשית מ

38 

3  
ָמָחר נֵֵצא : "מי אמר

יֶתם ָלנוּ ּכְָכל  ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשִ
ֵעינֵיֶכם  ?"ַהּטֹוב ּבְ

 10, א"א י"שמ אנשי יביש גלעד

 10, ב ט"שמ 15 ?בנים היו לציבאכמה   4

5  
י ִמי ֹיאַכל : "מי אמר ּכִ

י נִּ  ?"וִּמי ָיחוּׁש חוּץ ִמּמֶ
 25, קהלת ב שלמה/קהלת



 

  4מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  

ר : "על מי נאמר ֲאׁשֶ
ַלִים ִעם  ָהגְָלה ִמירוּׁשָ

ר ָהגְְלָתה ָֹּלה ֲאׁשֶ ִעם  ַהג
 ?"יְָכנְָיה ֶמֶלךְ יְהוָּדה

 5, אסתר ב מרדכי

3  
י : "מי אמר ֶמׇך ּכִ ִמי ׁשְ

ְדנוּךׇ   ?"ָיֹבא ְדָבְרׇך ְוִכּבַ
 17, ג"שופטים י מנוח

4  
כמה ימים בכו בני 

 ?ישראל על משה
 8, ד"דברים ל יום 30

5  
ְוגַם ֵמֶהם : "מי אמר

ם  ִּ ח ַלּכֲֹהִנים ַלְלִוי ֶאּקַ
 ?"'ָאַמר ה

 21, ו"ישעיהו ס ישעיהו



 

  5מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
ְוגַם ִהנֵּה : "על מי נאמר

הוּא ֹיֵצא ִלְקָראֶתׇך ְוָרֲאׇך 
ִלּבֹו  ַמח ּבְ  ?"ְוׂשָ

 14, שמות ד אהרון

3  
טו : "על מי נאמר ְפׁשְ ִּ ַוי

ְזִרי  ִּ ֶאל הגְּׁשוִּרי ְוַהג
 ?"ְוָהֲעָמֵלִקי

 8, ז"א כ"שמ דוד ואנשיו

4  
כמה פלישתים היכה 
שמגר בן ענת במלמד 

 ?הבקר
 31, שופטים ג 600

5  
' ִאְמַרת ה: "מי אמר

ְצרוָּפה ָמֵגן הוּא ְלֹכל 
 ?"ַהֹחִסים ּבֹו 

 31, ב"ב כ"שמ דוד



 

  6מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
י : "מי אמר ְרּתִ ּבַ ֲהלֹא דִּ

ר  ֵאֶליׇך ֵלאֹמר ּכֹל ֲאׁשֶ
ר ה ה' יְַדּבֵ  ?"ֹאתֹו ֶאֱעׂשֶ

 26, ג"במדבר כ בלעם

3  
ה ִהנְנוּ : "מי אמר ְוַעּתָ

ֵעיֶניׇך  ר ּבְ ָּׁשָ ְבָיֶדׇך ּכַּטֹוב ְוַכי
ה  ?"ַלֲעׂשֹות ָלנוּ ֲעׂשֵ

 25, יהושע ט הגבעונים

4  
כמה שנים ארכה בניית 

 ?ביתו של שלמה
 1, א ז"מל 13

5  

ְלַהּטֹות ְלָבֵבנוּ ": מי אמר
ָכל ֵאָליו ָרָכיו  ָלֶלֶכת ּבְ דְּ

ֹמר ִמְצו ֹ  יו ְוִלׁשְ ָתיו ְוֻחּקָ
ָטיו ּפָ  ?"וִּמׁשְ

 58, ח א"מל שלמה



 

  7מקבץ מספר 

  
  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
ֵָּחֵלק : "על מי נאמר ַוי

ַליְָלה הוּא ַוֲעָבָדיו ֲעֵליֶהם 
 ?"ַויַּּכֵם

 15, ד"בראשית י אברהם/אברם

3  
ָמה ֲאֹדִני : "מי אמר

ר ֶאל ַעְבדֹּו   ?"ְמַדּבֵ
 14, יהושע ה יהושע

4  
תוך , על פי נבואת יונה

כמה ימים נינוה תחרב 
  ?אם לא יחזרו בתשובה

 4, יונה ג יום 40

5  
ְוֹזאת ּתֹוַרת : "מי אמר

 ?"ֱאלִֹקים' ָהָאָדם ה
 19, ב ז"שמ דוד



 

  8מקבץ מספר 

  

  .ענה על ארבע השאלות הבאות

  

  

  

  

  המקור  התשובה  השאלה  הניקוד

2  
ַמע : "מי אמר ה ׁשְ ַעּתָ

ֹקִלי ִאיָעְצׇך ִויִהי  ּבְ
ךְ   ?"ֱאלִֹקים ִעּמָ

 19, ח"שמות י יתרו

3  
ה ה: "מי אמר י ַאּתָ ' ּכִ

יתָ  ר ָחַפְצּתָ ָעׂשִ  ?" ּכֲַאׁשֶ
 אנשי/המלחים

 האנייה
 14, יונה א

4  
כמה גיבורים היו לדוד 

 ?המלך
 39 ,ג"ב כ"שמ 37

5  
ם ַמִים : "מי אמר ַאְבּתֶ וּׁשְ

ַעיְנֵי  ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ּבְ
 ?"ַהיְׁשוָּעה

 3, ב"ישעיהו י ישעיהו



 

, ך המחוזי לנוער"חידון התנ
  ף"התש

  שנים למדינת ישראל 72
  "והבריאההאדם : "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

  
  השאלות מבוססות על קטעי מדרשים בנושא בריאת העולם

  1שאלה מספר 
שאתה  שכל גזרה וגזרה,"ולעולם כל משפט צדקך": אמר רבי יצחק"

גוזר על בריותיך הן מצדיקין עליהם את הדין ומקבלין אותו 
  ".באמונה

ּלַם כַּ : "מי הצדיק עליו את הדין באומרו יִתי ּכֵן ׁשִ ר ָעׂשִ   ?"ִלי ֱאלִֹקיםֲאׁשֶ
  אדוני בזק :תשובה

  7, שופטים א :מקור

  2שאלה מספר 
ָרָתא": רבי יהודה בר סימון פתח" : שנאמר, זו גן עדן "וְּמַסּתְ
ָטר" ֶרם וִּמּמָ ֶּ  ".'ְלַמְחֶסה וְּלִמְסּתֹור ִמז

ָטר"בדברי מי נזכר הביטוי  ֶרם וִּמּמָ ֶּ   ?"וְּלַמְחֶסה וְּלִמְסּתֹור ִמז

  
  ישעיהו: תשובה

  6, ישעיהו ד: מקור

  3שאלה מספר 
 "?כמה אלוהות בראו את העולם": שאלו המינים את רבי שמלאי"

ים "מה הוא דין דכתיב ": אמרו לו. חזרו ושאלו לו י ֱאלִֹקים ְקֹדׁשִ ּכִ
  .""קדושים הוא"אלא , אין כתיב "קדושים המה": אמר להן "?"הוּא

ים הוּא: "מי אמר י ֱאלִֹקים ְקֹדׁשִ   ?"ּכִ
  

  יהושע  :תשובה
  19, ד"יהושע כ :מקור

  



 

  4שאלה מספר 
ִני" :שמעון בן עזאי אומר" ְרּבֵ בשר ודם מזכיר שמו ואחר  –" ַוֲעֹנְתׇך ּתַ

  ה אינו כן אלא משברא צורכי עולמו אחר "אבל הקב, כך שבחו
ָרא" –כך מזכיר שמו ית ּבָ    "."ֱאלִֹקים"ואחר כך  "ּבְֵראׁשִ

ֶעךׇ ": מי אמר ן ִלי ָמֵגן ִיׁשְ ּתֶ ִני ַוּתִ ְרּבֵ   ?"ַוֲעֹנְתׇך ּתַ
  דוד :תשובה

  36, ב"ב כ"שמ :מקור

  5שאלה מספר 
ה לברוא את האדם הראשון ראה "בשעה שבא הקב: ברכיהאמר רבי "

רשעים  -אמר אם אני בורא אותו  ,צדיקים ורשעים יוצאים ממנו
  ".?היאך צדיקים יוצאים ממנו - ואם לא אברא אותו , יוצאים ממנו

יק"נח תואר כ , כידוע יק"תואר כ , מלבד נח, מי". ִאיׁש ַצּדִ   ?"ִאיׁש ַצּדִ
  

  איש בושת :תשובה
  11, ב ד"שמ :מקור

  6שאלה מספר 

  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ': רבי הושעיה רבה פתח"
ִעים יֹום יֹום ֲעׁשֻ   ".מכוסה–' אמון'. פדגוג -' אמון'. 'ׁשַ

  ?מה היה תפקידו של ָאֹמן בימי אחאב מלך ישראל
  

  שר העיר  :תשובה
  26, ב"א כ"מל :המקור

    

  

 


