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 ח"בכתב לבתי הספר הממלכתיים, התשעחידון מחוזי 
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שנים לפעילותה של רשת הריגול ניל"י. שמה של רשת  100השנה אנו מציינים  .1

ָרֵאל ֵנַצח: "הוא ראשי התיבות של הפסוקהריגול  ַשֵקר לֹא ִישְׂ  ?. מי אמר מילים אלה"יְׂ

 א. משה

 יהושעב. 

 שמואלג. 

 שלמהד. 

 

ָדֵיי ֹעֹרת" את אדם לבש .2 ַעל ַעל ָיָדיו ]...[ ָהִעִזים גְׂ ַקת וְׂ ִהָדמֹות", כדי ַצָואָריו ֶחלְׂ  ל... לְׂ

 א. אחיו

 ב. אביו

 ג. סבו

 ד. דודו

 

. על אויביו", עושר או ניצחון ַרִבים ָיִמיםמסוים על שלא ביקש לעצמו " מלךה' שיבח  .3

 ?מלךמה ביקש אותו 

 שפת בעלי החייםא. יכולת להבין את 

 ב. יכולת לשפוט את העם

 ג. יכולת להשכין שלום בין אנשים

 יכולת לחזות את העתידד. 

 

תָ  ה' ָאַמר ֹכה" .4 תָ  ֲהָרַצחְׂ ַגם ָיָרשְׂ  ירש האיש שכלפיו הופנו דברים אלה?מה  – "?!וְׂ

 א. כסף

 כבשהב. 

 ביתג. 

 ד. כרם

 

ֵסס ִפֹתם .5  הם השמות של ... וַרַעמְׂ

 א. בניו של פרעה

 חלקות האדמה במצרים שהיו שייכות לכוהנים המצרייםב. 

 שבנו בני ישראל העבדים במצרים ג. ערי המסכנות

 חלקות האדמה במצרים שפרעה נתן ליעקב ולבניוד. 

 

ָעִמיםמקום שטבילה בו  .6  ריפאה אדם מצרעתו. ֶשַבע פְׂ

 א. נהר פרת

 ב. נהר הירדן

 ג. מרה

 ד. אילים

 

ֹלִני" ָנהוכשמי האיש  .7 ֹמִני פְׂ  "?ַאלְׂ

 א. האיש הלוי מהר אפרים שפילגשו נהרגה

 ב. איש האלוהים מיהודה שהלך לבית אל

 הנביא שהתחפש באפר וניבא על אחאבג. 

 ד. הגואל שהעביר לבועז את זכות הגאולה
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ַפת ַגּלֹוִתי ַהּיֹום" .8 ַרִים ֶאת ֶחרְׂ על שם מאורע איזה מקום בארץ נקרא  –" ֵמֲעֵליֶכם ִמצְׂ

 ?זה

 ִגֹלהא. 

 ַגִּליםב. 

ָגלג.   ִגלְׂ

 ִעִּלית גֹֻּּלתד. 

 

הוצאת דיבה היא פרסום דבר שקרי, ונחשבת מעשה אסור ביהדות ובחוק בימינו,  .9

 שהוציאו דיבה? הכתובמספר הישראלי והבינלאומי. על איזו קבוצת אנשים 

 א. אחי יוסף

 . המרגלים ששלח משהב

 ג. עבדי שאול

 ד. נביאי הבעל והאשרה

 

ָהָיה: "התורה מצווה על בני ישראל .10 ָהִניחַ  וְׂ ָך ֱאֹלֶהיָך ה' בְׂ ֶביָך לְׂ ]...[  ִמָסִביב ִמָכל ֹאיְׂ

ֶחה ָכח: לֹא ַהָשָמִים ִמַתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ִתמְׂ  (.19כה, " )דברים ִתשְׂ

 מי המלך שהוטל עליו לקיים צו זה?

 א. שאול

 ב. דוד

 ג. שלמה

 ד. חזקיהו

 

באיזה כלי השתמש משה במדבר כדי להקהיל את העם, לכוון את מסע המחנות,  .11

 בימי שמחה ומועדים?לשימוש ו

 א. שופרות

 ב. חצוצרות

 ג. תופים

 ד. נבלים

 

 תוצאה של...ההפסד שנחלו בני ישראל במלחמתם הראשונה בעי היה  .12

 א. לקיחת ארון האלוהים

 ב. בניית מזבח בעבר הירדן

 ג. הפרת הברית עם הגבעונים

 ד. מעילה בחרם

 

 מי מהבאים לא היה מלך ארם? .13

  א. נעמן

 ב. חזאל

 ג. בן הדד

 ד. רצין

 

א" .14 ַלֲחִשים ֲעָבָדיו ִכי ָדִוד ַוַּירְׂ  מה הבין דוד לאחר שראה את עבדיו מתלחשים? –" ִמתְׂ

 שהילד שילדה לו בת שבע מתא. 

 ב. שעבדיו הפסידו במלחמה

 ג. שאבשלום הכריז על מרד נגדו

 ביער ד. שאבשלום מת במלחמה
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ָדר ה' ִמי ָכֹמָכה ָבֵאִלם ִמי ָכֹמָכה" .15 ִהֹּלת ַבֹקֶדש נֹוָרא ֶנאְׂ דברי שירה אלו  –" ֶפֶלא ֹעֵשה תְׂ

 נאמרו בעקבות...

 א. קריעת ים סוף

 ין וסיסראב. הניצחון על יב

 שאול ידג. הצלת דוד מ

 ידי דג גדול ד. בליעת יונה על

 

 בחטא העגל ביקש אהרון מהעם את נזמי הזהב שלהם ועשה ממנו עגל זהב. .16

 מה הוא יצר מהזהב שקיבל? .העם בקשה דומהן מאחר , ביקש מנהיג בסיפור אחר

 א. לשון זהב

 שלטי זהבב. 

 ג. אפוד זהב

 ד. מגיני זהב

 

 פרעה כשמינה את יוסף לתפקיד הבכיר במצרים? ביצע לאאיזו פעולה  .17

 א. נתן לו את טבעתו

ֵדי ֵששב. הלביש אותו   ִבגְׂ

ָזה לו נתן. ג ֶאֶרץ ֲאחֻּ ַרִים בְׂ  ִמצְׂ

ֶכֶבתד. הרכיב אותו  ִמרְׂ ֶנה בְׂ  ַהִמשְׂ

 

ָפִנים ִיָקֵרא ַהּיֹום ַלָנִביא "ִכי .18  'ָהֹרֶאה'? הנביא כוָנה בימיו של איזה נביא –ָהֹרֶאה"  לְׂ

 א. משה

 ב. שמואל

 ג. אחיה השילוני

 ד. מיכיהו בן ימלה

 

ָכל  גֹוֶלה ֲאָלִפים ֲעֶשֶרת ַהַחִיל ָכל ִגבֹוֵריבימיו של איזה מלך מיהודה נלקחו לגלות " .19 וְׂ

ֵגר ֶהָחָרש ַהַמסְׂ  "?וְׂ

 א. יהואחז

 ב. יהויקים

 ג. יהויכין

 ד. צדקיהו

 

ַאֲהָבהקשים על חוסר ההיגיון שבהתנהגותו, במילים: "מי הטיח בפני אדם דברים  .20  לְׂ

ֶאיָך נֹא ֶאת שֹנְׂ ִלשְׂ  "?ֶאת ֹאֲהֶביָך וְׂ

 מלך מואב בלקא. 

 בת יפתחב. 

 בן שאול יהונתןג. 

 בן צרויה יואבד. 
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ָצה וֵמֵאֶּלהעל מי נאמר: " .21  ָכל ָהָאֶרץ"? ָנפְׂ

 א. קין ושת

 ב. שם, חם ויפת

 ג. פלג ויקטן

 בבל ד. אנשי מגדל

 

 מוזכרת בשירת דבורה? אינה מהבאות תופעת טבעאיזו  .22

ִסּלֹוָתם ַהכֹוָכִביםא.  ֲחמו ִממְׂ  ִנלְׂ

לו ָהִריםב.  ֵני ָנזְׂ  ה' ִמפְׂ

אוג.  ֹהֹמת ָקפְׂ ֶלב ָים תְׂ  בְׂ

 ָנָטפו ַגם ָשַמִים ָרָעָשה ֶאֶרץד. 

 

, ובסופו של דבר גם נקברו קנו מקום מסויםש מסיפורים שונים מסופר שני אנשיםעל  .23

 . מיהם?שאותו קנובמקום 

 א. יעקב וגדעון

 חירםב. יעקב ו

 ג. אברהם ודוד

 ד. אברהם ועמרי

 

 להיות היה לא חלומיבנאום השבעתו של שמעון פרס ז"ל לנשיא המדינה אמר: " .24

 ". כוכבים של משורר או צאן רועה להיות היה חלומי, נשיא

 שהיה רועה צאן בנערותו? המלךמי 

 שאולא. 

 דודב. 

 ירבעם בן נבטג. 

 יהואד. 

 

 ?ָקִדים רוחַ באיזה מהסיפורים הבאים מוזכרת  .25

 א. סיפור המבול

 ב. קריעת ים סוף

 אליהו בהר האלוהיםג. 

 הסערה בים בימי יונהד. 

 

ָשרֹו "ַוָּיֶשם ַשק מלך ישראל שקרע בגדיו, .26 ַכב ַוָּיצֹום ַעל בְׂ ַהֵּלְך ַבָשק ַוִּישְׂ ", ולכן ה' ַאט ַויְׂ

ַנע ַיַען" אמר עליו: ָיָמיו ָהָרָעה לֹא ָאִביא ִמָפַני ִכי ִנכְׂ נֹו ִביֵמי בְׂ  ".ַעל ֵביתֹו ָהָרָעה ָאִביא בְׂ

 א. שלמה

 ב. ירבעם

 ג. אחאב

 ד. יאשיהו

 

ָלּה כיצד תואר האיש ש"ֶחֶרב .27 ֵני וְׂ  ֵפיֹות" נתקעה בבטנו? שְׂ

ֹאד ָבִריא ִאישא.   מְׂ

ֹצָרע ב. ִגבֹור  ַחִיל מְׂ

ָחָמה ג. ִאיש  ִמלְׂ

הֹו  ָוָזֶרת ַאמֹות ֵשש ד. ָגבְׂ
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תה יאישה לבשה בגדי אבל ובאה אל המלך דוד. המטרה שלשמה נשלחה האישה הי .28

 להעביר למלך מסר כלשהו. מה המסר?

 עליו להעניש את אמנון על אונס תמרשא. 

 בשלום על רצח אמנוןעליו להעניש את אשב. 

 ליםעליו להשיב את אבשלום לירוששג. 

 להמליך את שלמה בנועליו שד. 

 

 ָהָאָדםבעלי החיים שבה: "על מלך של עיר מסוימת הטיל צו על כל תושבי העיר ו .29

ֵהָמה ַהבְׂ ַהצֹאן ַהָבָקר וְׂ ֲעמו וְׂ אוָמה ַאל ִיטְׂ עו מְׂ תו וַמִים ַאל ִירְׂ  ". בעקבות איזוַאל ִישְׂ

 בשורה הטיל המלך צו זה?

 א. בשורה על מצור שהוטל על העיר

 ב. בשורה על התקרבות אויב אל העיר

 ג. בשורה על רעב שעתיד לפקוד את העיר

 ד. בשורה על החרבת העיר

 

ָעָדה ַהֵנֶזראת איתו נער שהביא  .30   של מלך מסוים, הביא אותם כראייה ל... והֶאצְׂ

 א. העברת המלוכה לאדם אחר

 של המלך ב. מותו

 ג. כניעתו של המלך למלך זר

 ד. בריחת המלך מארצו

 

ָרֵאל ֶדֶבראיזה מעשה עשה מלך, שבעקבותיו הוא נענש ב" .31 ִישְׂ ַעד ֵמַהֹבֶקר בְׂ  ֵעת וְׂ

 "?מֹוֵעד

 א. חמל על מלך עמלק

 עםנות את הִלמְׂ ב. ציווה 

 ג. מינה כוהנים שלא מבני לוי

 ד. בנה את בית הבעל

 

 שני נביאים בשני סיפורים שונים השליכו עץ למים במטרה לחולל נס. :32-33שאלות 

 ידי משה? למה גרמה השלכת העץ למים על .32

 הצפת פני הארץלא. לעליית המים ו

 ב. להמתקת המים

 ג. להצפת ברזל שנפל למים

 ד. להפיכת המים לאדומים כדם

 

 ידי אלישע? למה גרמה השלכת העץ למים על .33

 פני הארץהצפת לא. לעליית המים ו

 ב. להמתקת המים

 ג. להצפת ברזל שנפל למים

 ד. להפיכת המים לאדומים כדם
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 ". ֵעָשו ַבֲעֵקב ֹאֶחֶזתידו "תה יהייעקב נקרא בשמו משום שבלידתו  .34

, במהלך לידת תאומים, הצליח הצעיר לפרוץ את דרכו קדימה ועקף את בסיפור אחר

 אחים?ה אחיו בלידה. מי

 הודהא. בניו של י

 בניו של יוסף ב.

 ג. בניו של משה

 ד. בניו של בועז

 

 ידי כל העם? מי הוסתר שש שנים בבית ה', ולאחר מכן נמשח למלך יהודה על .35

 א. יואש

 ב. אמציה

 ג. יותם

 ד. יהואחז

 

 ?עֹוֵבד –מי נתן לבנם של רות ובועז את שמו  .36

 א. רות

 ב. נעמי

 ג. השכנות

 ד. זקני העיר

 

 ואיתולהשיב את ארון האלוהים לבני ישראל  עמםלבני כוהני הפלישתים הציעו  .37

 . וחמישה עכברי זהב חמישה טחורי זהב

 ?חמשהם השתמשו דווקא במספר  , לפי הכתוב,מדוע

 א. כמספר החודשים שהיה ארון ה' אצל הפלישתים

 ב. כמספר הפעמים שפסל דגון נפל מפני ארון ה'

 האנשים שנהרגוג. כמספר 

 ד. כמספר סרני פלישתים

 

 תה משפחה משבט...יהי ֲאִביֶעֶזרמשפחת  .38

 א. בנימין

 ב. נפתלי

 ג. מנשה

 ד. יששכר

 

ֵנילמי הובטח שבעקבות מעשיו הטובים  .39 ִבִעים בְׂ  ישבו לו על כיסא ישראל? רְׂ

 א. לדוד

 ב. לירבעם בן נבט

 ג. ליהוא בן נמשי

 ד. למנחם בן גדי

 

ָשאמיהו הנביא שבפיו היה דבר ה' "  .40 ֶאל  ֶאל ַבעְׂ ַעל ֵביתֹווְׂ ֵעיֵני ֲאֶשר ָעָשה ָכל ָהָרָעה וְׂ  בְׂ

ִעיסֹו ה' ַהכְׂ  "?לְׂ

 ַהִשיֹלִני ֲאִחָּיהא. 

 ֶבן ֲחָנִני ֵיהואב. 

הוג.  ָלה ִמיָכיְׂ  ֶבן ִימְׂ

ִקָּיהד.  ַנֲעָנה ִצדְׂ  ֶבן כְׂ
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 גאווה ישראלית –המצאות ישראליות 

 טנק המרכבה הוא טנק שפותח בישראל, ונחשב לאחד הטנקים הטובים בעולם.  .41

ַאֵמץמיהו מלך יהודה ש" ָכָבה ַלֲעלֹות ִהתְׂ רוָשָלִם ָלנוס ַבֶמרְׂ  "?יְׂ

 א. רחבעם

 ב. אחזיה

 ג. אמציה

 ד. יאשיהו

 

ת מים מערכת השקיה מתוחכמת, המטפטפבדמות  " הן המצאה ישראליתטפטפות" .42

 ת כדי לחסוך במים. בכמויות מדודו

ָקהמה " ֵני ִהשְׂ  " לפני בריאת האדם?ָהֲאָדָמה ֶאת ָכל פְׂ

ַהֶפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהטא.   ַהִמתְׂ

ֹדַלחב.   בְׂ

 ֵאדג. 

 ָלָרִקיעַ  ֵמַעל ֲאֶשר ַהַמִיםד. 

 

הוא פיתוח ישראלי המאפשר לנהגים למצוא את הדרך  "Waze"יישומון )אפליקציית(  .43

 המהירה ביותר להגיע ליעדם.

הֹוֵריִתימיהו הנביא שאמר לעם: " ֶכם וְׂ ֶדֶרְך ֶאתְׂ ָשָרה ַהּטֹוָבה בְׂ ַהיְׂ  "?וְׂ

 משהא. 

 שמואלב. 

 אליהוג. 

 יונהד. 

 

 כיפת ברזל היא מערכת הגנה ליירוט טילים באוויר שפותחה ומיוצרת בישראל. .44

ִליְך ַוה'תשועה מן השמיים: " באהבאחת ממלחמות ישראל  ֹדלֹות ֲאָבִנים ֲעֵליֶהם ִהשְׂ  גְׂ

תו ִמן ַהָשַמִים ֵני ֲאֶשר ֵמתו ַרִבים ]...[ ַוָּימֻּ ַאבְׂ גו ֵמֲאֶשר ַהָבָרד בְׂ ֵני ָהרְׂ ָרֵאל בְׂ ". ֶבָחֶרב ִישְׂ

 תה המלחמה?ינגד מי הי

 א. נגד אנשי העי

 מלכי האמוריחמשת ב. נגד 

 נגד מלכי הצפוןג. 

 נגד המדייניםד. 

 

, והוא פיתוח דוד שמש הוא מתקן ביתי שמשתמש באנרגיית השמש כדי לחמם מים .45

 .ישראלי

ִהָכהעל מי נאמר: " ֵלג ַיֲעֶלה ֲאֶשר ֹכל ַבָפרור אֹו ַבַקַּלַחת אֹו ַבדוד אֹו ַבִכּיֹור וְׂ  ִיַקח ַהַמזְׂ

 "?בֹו ַהֹכֵהן

 אהרון ו שלבניעל א. 

 עלי ו שלבניעל ב. 

 שמואל ו שלבניעל ג. 

 על בניהם של צדוק ואביתרד. 
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  לכבוד נשיאי מדינת ישראל לדורותיהם –שאלות בנושא "נשיאים" 
 

ֵנים ָעָשרעל מי נאמר: " .46 ִשיִאם שְׂ ַתִתיו יֹוִליד נְׂ גֹוי ונְׂ  "?ָגדֹול לְׂ

 א. נחור

 ב. לוט

 ג. ישמעאל

 ד. עשיו

 

ִשיאשהיה "אדם  .47 ֹעִני ֵבית ָאב נְׂ ִשיא" ו"ַלִשמְׂ ָין ַבת נְׂ " הוכו יחדיו, ולאחר שהוכו, ִמדְׂ

 נעצרה המגפה שפשטה בעם. מי הכה אותם? 

 א. אהרון

 ב. אלעזר

 נחסיג. פ

 ד. יהושע

 

לֹא" .48 ֵני ִהכום וְׂ ָרֵאל בְׂ עו ִכי ִישְׂ בְׂ ִשיֵאי ָלֶהם ִנשְׂ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ַבה' ָהֵעָדה נְׂ למי נשבעו  –" ִישְׂ

 ?שלא יהרגו אותם נשיאי העדה

 א. לגבעונים

 . לשנים וחצי השבטיםב

 . לבני בנימיןג

 ד. לשבט הקיני

 

י נשיא מכל שבט. מ –נשיאי השבטים  12מטות של  12משה הביא לאוהל העדות  .49

ֹמל ִציץ ַוָּיֵצץ ֶפַרח ַוֹּיֵצאבסופו של דבר, "פרח  השבט שמטהו ֵקִדים ַוִּיגְׂ  "?שְׂ

 ראובןשבט א. 

 לוישבט ב. 

 יהודהשבט ג. 

 אפריםשבט ד. 

 

ִשיאמי נחשב לאדם מכובד בעיני אנשים שלא מעם ישראל, ונאמר לו: " .50  ַאָתה ֱאֹלִהים נְׂ

תֹוֵכנו  "?בְׂ

 אברהםא. 

 יצחקב. 

 יעקבג. 

 יוסףד. 

 

 

 

 בהצלחה!


