
חוברת השאלות
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

יוצא לאור על-ידי

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

בראשות:

שר החינוך, מר רפי פרץ

מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב

מנהל מינהל חברה ונוער, מר חגי גרוס

הממונה על חידוני התנ"ך: איציק בן-אבי

מַרֵּכז החידון: חננאל מלכה

מחבר השאלות: יואב שלוסברג

עריכה: דוד רוזנברג

עיצוב גרפי: סקורפיו 88

הנשיאות

הגב' גילה נגר | משנה למנכ"ל משרד החינוך 

גיורא איילנד | ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון לשעבר

אביגדור קהלני | בעל עיטור הגבורה ממלחמת יום הכיפורים, 

ועיטור המופת ממלחמת ששת הימים 

עדי יהלומי משה | מנהלת אגף חינוך יהודי בתפוצות

יוחנן בן יעקב  | איש חינוך והגות, חוקר ארץ ישראל

השופטים

מר אברהם דובדבני | יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

הרב ד"ר שרון שלום | ראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה

שירלי פינטו | פעילה חברתית-פוליטית

מר יואב שלוסברג | מחבר השאלות וחתן התנ"ך העולמי 

שגיא מוקי | אלוף העולם בג'ודו

מנחה | ד"ר אבשלום קור

אמן אורח | יונתו רזאל 
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

ברכת ראש הממשלה

מתמודדים יקרים,  

אני זוכר, כילד, את ההתרגשות העצומה שאחזה באזרחי ישראל עם הכתרת עמוס חכם כחתן 

בכותרות  השתקפו  הבינלאומי  ובחידון  הארצי  בחידון  המרשימים  ניצחונותיו  הראשון.  התנ"ך 

הראשיות: 'חכם- אלוף התנ"ך'. לכך נלווה ההסבר, שהתואר 'אלוף' עצמו מקורו בתנ"ך- למשל, 

כראש שבט או משפחה.

התנ"ך הא מעיין הנצח שמרווה את צימאונו הרוחני של כל דור. העבר הרחוק נקשר במישרין 

בנתיבי  בעקבותיהם  צועדים  אנו  השראה.  מקור  בעבורנו  משמשים  המקרא  וגיבורי  ההווה,  אל 

מולדתנו, ופועלים להגשים את החזון שהנחה אותם כמי שמשתייכים בגאון לעם סגולה. 

אני נוהג לקרוא בתנ"ך בכל שבוע, ובעשותי כן אני חש בגודל האחרית להמשכיות שרשרת הדורות 

היהודית. חוג ראש הממשלה לתנ"ך שאותו חידשתי לפני שש שנים נועד להעצים את מקומו של 

ספר מופלא זה בציבוריות הישראלית. חמי האהוב-שמואל בן-ארצי ז"ל- שהחוג נושא את שמו, 

נהג לצטט בהזדמנויות רבות את הפסוק בתהילים: "לּוֵלי תֹוָרְתָך ַשֲׁעֻשָׁעי ָאז ָאַבְדִתּי ְבָעְנִיי". 

אני מאחל לכולכם הצלחה, ואני מודה לכם על העלאת קרנו של התנ"ך. 

 

ברכת שר החינוך

יש שלושה דברים שהם אחד....

ארצנו – המולדת של העם היהודי. 

ספר הספרים התנ"ך, ספר המורשת, החזון והמוסר שלנו כעם.

הדבר השלישי והוא העיקר: 

העם היהודי עצמו – עם המחובר באורח ניסי לארצו, וחי באורחות חייו את ערכי המוסר של התנ"ך.

הקשר  אותו  ישראל....עם  ארץ  עם  בגולה  המפוזר  היהודי  העולם  את  לקשר  נצליח  "אם 

ועד..."  לעולם  משולש  חוט  אותו  יינתק  לא   – התנ"ך   – והמעשיר  העשיר  העמוק   הרוחני 

]דוד בן גוריון, עשור למדינת ישראל 4.8.1958[

חידון התנ"ך למבוגרים עומד השנה בסימן: "ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִכּי ִאם ְבּרּוִחי ָאַמר ְיֹהָוה" ....

חג החנוכה מסמל את ניצחון הרוח של עם ישראל. נס פך השמן הוא לא ניצחון צבאי. הוא מסמל 

את ניצחון הרוח על הצל המאיים של שלילת חופש הדת: 

נצחון הטהרה על ההלניזם היווני המקדש את הנאות החיים ויופיים.

"כשעמדה מלכות יוון...להשכיחם תורתך...".  תפילה זו היא ניצחון מוחלט של חופש הדת והרוח.

התנ"ך נטוע בעברנו כאומה, מחובר בהווה וצופה אל העתיד. התנ"ך הוא ההיסטוריה שלנו, הזהות 

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

שהנחלנו לעולם ולהפנמת זכותנו הנצחית על מולדתנו. התנ"ך הוא סוד נצח ישראל. 

שר החינוך
Minister of Education  

مكتب  وزيرا لتربية والتعليم
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

ברכת מנכ"ל משרד החינוך

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 המשתתפים, ואת צוותי החידון העוסקים במלאכה, ומאחל הצלחה לכולם. 

בכבוד רב

שמואל אבואב

"חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם לתנ"ך שהיא מקור נשמת 

האומה" )שם, ד.בן גוריון(.

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 משה, יוסף, דוד ושלמה, דמותם של אבות ואימהות 

ניצבות לנגד עינינו ומבטלות את  ורחל. דמויותיהם  יעקב  ורבקה,  יצחק  האומה: אברהם ושרה, 

מרחק הזמן.

חיבת התנ"ך ותודעת התנ"ך ממחישים את הקשר שלנו לאדמתנו. קניית מערת המכפלה, המקדש 

האמונה.  ניצחון  הכוח.  על  הרוח  ניצחון   גוליית,  על  דוד  ניצחון  את  כמעלה  האלה  עמק  בשילה, 

ניצחון הצדק מול הרשע. לאורך הדורות כח הרוח היא שעמדה לאבותינו:"וכי ידיו של משה עושות 

מלחמה?" "שמש בגבעון דום".  תקומת ישראל ושיבת ציון היא ניצחון הרוח. מלחמות ישראל: תש"ח, 

סיני, ששת הימים, יום הכיפורים, הם ניצחון הרוח המפעם בעם ישראל מדורי דורות.

התנ"ך מחזיר אותנו לימי הבית הראשון והשני. כל דור ראה את עצמו כיורשם של יואב בן צרויה, 

שבנה  עוזיהו  ונחמיה,  עזרא  הנביאה,  דבורה  משה,  אחות  מרים  וישעיהו,  ירמיהו  נר,  בן  אבנר 

את ירושלים וסנהדרין שישבו בירושלים ספר הספרים נוסך בנו את תחושת השייכות הטבעית 

והחיבור שלנו לאדמת הארץ ומורשתה.

  

 הרב רפי פרץ
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

חומר הלימוד לחידון

תורה:
בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א-כ"ד, ל"א-ל"ד

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ג-כ"ה

במדבר: פרקים י-כ"ה, כ"ז, ל"א-ל"ו

דברים: פרקים כ-ל"ד

נביאים ראשונים:

יהושע: פרקים א-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

נביאים אחרונים:

ישעיה: פרקים א-ב, מ-ס"ו

ירמיה: פרקים א-ב, ל-מ"ט

יחזקאל: פרקים א-ד, ט"ו-כ, ל"ג-ל"ט, מ"ז )12-1(

תרי עשר:

יואל: כל הספר

עמוס: כל הספר

עובדיה: כל הספר

יונה: כל הספר

חבקוק: כל הספר

צפניה: כל הספר

חגי: כל הספר

זכריה: כל הספר

מלאכי: כל הספר

כתובים:

תהילים: פרקים צ-ק"מ

משלי: פרקים כ"ב-ל"א

איוב: פרקים א-ב, כ"ז-ל"ב, ל"ח-מ"ב

שיר השירים: כל הספר

רות: כל הספר

איכה: כל הספר

קהלת: כל הספר

אסתר: כל הספר

דניאל: פרקים א, ח, י, י"ב

עזרא: פרקים א, ג, ז-י

נחמיה: כל הספר

דברי הימים ב': פרקים י"ג-כ"א

שמות המשתתפים במחנה הבינלאומי 

יונתן רייארה"ב

הרב שניאור בורטוןארה"ב

יאיר שטיינהאויזארגנטינה

שרה סתהוןארגנטינה

חנה רוימיצרפת

הרב ראובן קוניקבלגיה

דניאל פרסמןברזיל

הרב יונתן סזוויקצ'ילה

חנה מורנוקולומביה 

ראובן נחמנוביץקוסטה ריקה

ינינה גרינברגאקוודור

מלכה דיין  מקסיקו

סלין קופרשמיטפנמה 

דינורה גנדלמןאורוגוואי

רבקה פרידמןקנדה

ג'ארד אבלסוןדרום אפריקה

ידידיה מיוחסישראל

בנימין רוזנצווייגישראל
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים תש"ף 
תקנון החידון וסדריו

שלב החידון בכתב 

כל המתמודדים הבאים למחנה התנ"ך יענו על חידון מקדים בכתב בו ניתן יהיה לצבור עד א. 

50 נקודות. 

בנוסף יענו המתמודדים על שאלת מילואים המורכבת מעשר שאלות. ב. 

ייעשה שימוש במקרה של צורך בהכרעה בכל אחד משלבי החידון, ג.  בשאלת המילואים 

מלבד בשלב הרביעי, שם במקרה של שוויון יוכרזו שני חתנים/כלות, חתן/כלה. 

 החידון הפומבי

בחידון הפומבי משתתפים עד 12 מתמודדים ומתמודדות, אלה שצברו את מספר הנקודות א. 

הגבוה ביותר במבחן המקדים בכתב.

החידון הפומבי יעמוד בסימן: גבורות ישראל. ב. 

בחידון הפומבי 4 שלבים:

שלב א – שאלות בעקבות סרטונים

לכל מתמודד ומתמודדת תוצג שאלה בת שני חלקים. מענה נכון על כל חלק יזכה את א. 

המתמודד ב- 6 נקודות. 

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

8 ג.  עד  יעלו  הבא  לשלב  הבמה.  מן  המתמודדים  כל  ֵיּרדו  הזה  השאלות  מחזור  סיום  עם 

מתמודדים – אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר.

שלב ב – משחק מחשב

בשלב הזה  הניקוד של כל המתמודדים מתאפס. א. 

בשלב זה יישאלו הנבחנים לפי סדר ישיבתם. ב. 

לכל מתמודד תוצגנה שמונה שאלות בדקה, בפורמט של משחק מחשב. ג. 

על כל תשובה נכונה יקבל המתמודד 4 נקודות. סך הכל יוכל לצבור כל מתמודד בשלב ד. 

זה 32 נקודות.  

מתמודד שענה תשובה לא נכונה, אין באפשרותו לחזור אחורה ולתקן את התשובה. ה. 

בתום השלב הזה ֵיּרדו המתמודדים מן הבמה. לשלב הבא יעלו עד 4 מתמודדים – אלה ו. 

שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עד תום שלב זה. 

שלב ג – השאלה הזהה- שאלת ראש הממשלה

בשלב הזה ישתתפו עד 4 מתמודדים וייָשאלו 16 שאלות זהות ב-5 דקות. א. 

תשובה נכונה לכל שאלה תזכה את המתמודד ב-2 נקודות. ב. 

בסך הכול ניתן לצבור בשלב הזה עד 32 נקודות.  ג. 

בתום השלב יישארו הארבעה על הבמה והשניים שצברו את הציון הגבוה ביותר, יעפילו ד. 

לשלב הראש בראש. 

שלב ד- שלב הראש בראש

בשלב זה הניקוד של שני המתמודדים מתאפס. א. 

לכל מתמודד תוצג בתורו שאלה, עליה יצטרך להשיב כעבוד מספר שניות. ב. 

לכל מתמודד תוצגנה עשר שאלות לסירוגין. במידה ולא תושג הכרעה לאחר עשר שאלות, ג. 

יישאלו המתמודדים שלוש שאלות נוספות. 

יישאל ראשון מי ששם משפחתו מתחיל באות המוקדמת לפי סדר הא'-ב'. הנשאל ראשון ד. 

יעמוד בצד ימין של המנחה. 
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

על כל תשובה נכונה יקבל המתמודד 2 נקודות. ה. 

המתמודד או המתמודדת שיזכה או תזכה בניקוד הגבוה ביותר, יוכתר או תוכתר כחתן או ו. 

ככלת החידון הבינלאומי למבוגרים תש"ף. 

סדר הצגת השאלות למתמודדים בחידון הפומבי

סדר הצגת השאלות למתמודדים יהיה לפי סדר ישיבתם.א. 

ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה מלאה על השאלה, יכריז יושב ראש חבר השופטים את ב. 

מספר הנקודות שצבר המתמודד, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו.

ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה חלקית, ייָוועץ היושב ראש בחבריו השופטים ויכריז  על ג. 

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

לא ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה, יכריז היושב ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט ד. 

יירשם 0 ליד שם המתמודד/ת.

ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה באופן לא נכון, יכריז היושב ראש "תשובה לא נכונה", ה. 

ובטופס השיפוט יירשם 0 ליד שם המתמודד/ת.

חבר השופטים והשופטות

חבר השופטים מורכב מהיושב ראש, ולצידו עד חמישה  שופטים. א. 

היושב ראש אחראי לשיפוט, והוא מכריז את מספר הנקודות שכל נבחן זכה בהן. היושב ב. 

ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.

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

את ד.  ראש  היושב  תקרא  או  יקרא  מלאה,  תשובה  המתמודד  השיב  לא  אם  הצורך,  בעת 

התשובה המלאה. הוא רשאי לכבד את חבריהם השופטים בקריאת חלק מהתשובות.

חבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד, בין שלב לשלב. לאחר ה. 

החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.

ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער תשמש סמכות עליונה לפסיקות ו. 

סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

תפקיד המנחה

מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.א. 

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

מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האומנותיות.ג. 

קורא את כל השאלות בחידון בקול.ד. 

מכריז את שמותיהם של כל מתמודד ומתמודדת לפני שמוצגת להם השאלה.ה. 

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

מכריז את שמות החתן או הכלה על פי הוראות יושב/ת ראש חבר השופטים.ז. 

זוכים, תעודות ופרסים

בתום החידון יוזמנו ארבעת הזוכים במקומות הראשונים, ויוענקו להם תעודות ושי. הזוכים יזכו 

בפרסים כספיים על פי הסדר הבא: 

מקום ראשון: 30,000 ₪א. 

מקום שני: 20,000 ₪ב. 

מקום שלישי: 10,000 ₪ ג. 

מקום רביעי: 5,000 ₪ ד. 
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השלב הראשון: שאלות בעקבות סרטונים
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

סרטון 1 - גבורות ישראל בימי בית שני

שאלה 1

בימי בית שני נאלצו המורדים להסתתר במערות ובמצדות.

ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ַיד...  "ַוָּתָעז  באחת מתקופות המקרא נאלץ עם ישראל להסתתר מפני האויב:   

ִמְּפֵני... ָעׂשּו ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְנָהרֹות ֲאֶׁשר ֶּבָהִרים ְוֶאת ַהְּמָערֹות ְוֶאת ַהְּמָצדֹות".

מי האויב ממנו הסתתרו בני ישראל?א. 

מי השופט שנשלח להושיע את ישראל מידי אותו אויב?ב. 

תשובה:

מדין א. 

ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ַוִּיְּתֵנם ה' ְּבַיד ִמְדָין ֶׁשַבע ָׁשִנים :ַוָּתָעז ַיד ִמְדָין ַעל ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ִמְדָין   

ָעׂשּו ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְנָהרֹות ֲאֶׁשר ֶּבָהִרים ְוֶאת ַהְּמָערֹות ְוֶאת ַהְּמָצדֹות. )שופטים ו, 1-2(

גדעוןב. 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון ִּבי ֲאדִֹני ְוֵיׁש ה' ִעָּמנּו ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל זֹאת ְוַאֵּיה ָכל ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ִסְּפרּו   

ֵאָליו ה'  ַוִּיֶפן  ִמְדָין:  ְּבַכף  ַוִּיְּתֵננּו  ְנָטָׁשנּו ה'  ְוַעָּתה  ֶהֱעָלנּו ה'  ִמִּמְצַרִים  ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ֲהֹלא 

ַוּיֹאֶמר ֵלְך ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדָין ֲהֹלא ְׁשַלְחִּתיָך: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּבי ֲאדָֹני ַּבָּמה 

ה ְוָאנִֹכי ַהָּצִעיר ְּבֵבית ָאִבי: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה' ִּכי ֶאְהֶיה  אֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִהֵּנה ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנּׁשֶ

ִעָּמְך ְוִהִּכיָת ֶאת ִמְדָין ְּכִאיׁש ֶאָחד. )שופטים ו, 13-16(

שאלה 2

אדם אחד שהסתתר במערה גילה גבורה וסירב לשלוח ידו באויבו שהגיע לחפש אחריו:   

"ַוְיַׁשַּסע ... ֶאת ֲאָנָׁשיו ַּבְּדָבִרים ְוֹלא ְנָתָנם ָלקּום ֶאל...".

מי האדם שהסתתר במערה?א. 

מדוע סירב האיש לשלוח ידו באויבו על פי הכתוב?ב. 

תשובה:

דודא. 

ַוָּיבֹא ֶאל ִּגְדרֹות ַהּצֹאן ַעל ַהֶּדֶרְך ְוָׁשם ְמָעָרה ַוָּיבֹא ָׁשאּול ְלָהֵסְך ֶאת ַרְגָליו ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ְּבַיְרְּכֵתי   

ַהְּמָעָרה יְֹׁשִבים. )שמ"א כ"ד, 4(.

כיוון שדוד ראה 	שאול את משיח ה'	. 

ַוּיֹאֶמר ַלֲאָנָׁשיו ָחִליָלה ִּלי ֵמה' ִאם ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַלאדִֹני ִלְמִׁשיַח ה' ִלְׁשֹלַח ָיִדי ּבֹו ִּכי   

ְמִׁשיַח ה' הּוא. )שמ"א כ"ד, 6(. 
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

שאלה 3

באחת ממלחמות ישראל מספר הכתוב על חמישה מלכים שהסתתרו במערה: "ַוָּיֻנסּו ֲחֵמֶׁשת 

ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ַוֵּיָחְבאּו ַבְּמָעָרה...".

מי היה מנהיג ישראל שניהל את המלחמה? ג. 

מה ציווה המנהיג לעשות כשנודע לו שהמלכים מתחבאים במערה?ד. 

תשובה:

יהושעא. 

ַוֵּיָחְבאּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּמָלִכים  ֲחֵמֶׁשת  ַהִּגְלָּגָלה: ַוָּיֻנסּו  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ִעּמֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ְיהֹוֻׁשַע  ַוָּיָׁשב    

ַבְּמָעָרה ְּבַמֵּקָדה )יהושע י, 15-16(.

על המלכים ב.  עליה אנשים לשמור  ולהפקיד  פי המערה  על  ולשים  גדולות  לגלגל אבנים 

שבמערה

ּגֹּלּו  ְיהֹוֻׁשַע  ַוּיֹאֶמר  ְּבַמֵּקָדה:  ַּבְּמָעָרה  ֶנְחְּבִאים  ַהְּמָלִכים  ֲחֵמֶׁשת  ִנְמְצאּו  ֵלאמֹר  ִליהֹוֻׁשַע  ַוֻּיַּגד   

ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ֶאל ִּפי ַהְּמָעָרה ְוַהְפִקידּו ָעֶליָה ֲאָנִׁשים ְלָׁשְמָרם )יהושע י, 17-18(. 

סרטון 2 -  מבצע אנטבה

שאלה 4

במבצע צבאי עודד אדם אחד את נערו לצאת לקרב: "ְלָכה ְוַנְעְּבָרה... אּוַלי ַיֲעֶׂשה ה' ָלנּו ִּכי ֵאין 

ַלה' ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט".

מה שם המנהיג?א. 

מה שמות שני שיני הסלעים בהם ביקש לעבור אותו אדם בדרכו לאויב? הבא לפחות אחד ב. 

מהם.

תשובה:

 יהונתן בן שאולא. 

ַוֹּיאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ַהַּנַער ֹנֵׂשא ֵכָליו ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל ַמַּצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה אּוַלי ַיֲעֶׂשה 

ה' ָלנּו ִּכי ֵאין ַלה' ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט )שמ"א י"ד, 6(.

 בוצץ וסנהב. 

ּוֵבין ַהַּמְעְּברֹות ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש יֹוָנָתן ַלֲעֹבר ַעל ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ֵׁשן ַהֶּסַלע ֵמָהֵעֶבר ִמֶּזה ְוֵׁשן 

ַהֶּסַלע ֵמָהֵעֶבר ִמֶּזה ְוֵׁשם ָהֶאָחד ּבֹוֵצץ ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֶסֶּנה )שמ"א י"ד, 4(. 
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

שאלה  5

שני אחים עמדו בראש צבאות עם ישראל במלחמה נגד האויב. האחד חיזק את השני באומרו לו: 

"ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו ַוה' ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו".

מה שמות האחים?א. 

מי היו האויבים?ב. 

תשובה:

יואב ואבישי א. 

בישראל ב.  ְּבחּוֵרי  ִמּכֹל  ַוִּיְבַחר  ּוֵמָאחֹור  ִמָּפִנים  ַהִּמְלָחָמה  ְּפֵני  ֵאָליו  ָהְיָתה  ִּכי  יֹוָאב  ַוַּיְרא 

ַוַּיֲעֹרְך ִלְקַראת ְּבֵני  ַוַּיֲעֹרְך ִלְקַראת ֲאָרם: ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ָנַתן ְּבַיד ַאְבַׁשי ָאִחיו  )ִיְׂשָרֵאל( 

ַעּמֹון :ַוֹּיאֶמר ִאם ֶּתֱחַזק ֲאָרם ִמֶּמִּני ְוָהִיָתה ִּלי ִליׁשּוָעה ְוִאם ְּבֵני ַעּמֹון ֶיֶחְזקּו ִמְּמָך ְוָהַלְכִּתי 

ְּבֵעיָניו   ַהּטֹוב  ַיֲעֶׂשה  ַויהָוה  ֱאֹלֵהינּו  ָעֵרי  ּוְבַעד  ַעֵּמנּו  ְּבַעד  ְוִנְתַחַּזק  ָלְך: ֲחַזק  ְלהֹוִׁשיַע 

)שמ"ב י, 9-12(. 

ארם ועמוןג. 

ַוַּיֲערְֹך  ִיְׂשָרֵאל  ְּבחּוֵרי   ִמּכֹל  ַוִּיְבַחר  ּוֵמָאחֹור  ִמָּפִנים  ַהִּמְלָחָמה  ְּפֵני  ֵאָליו  ָהְיָתה  ִּכי  יֹוָאב  ַוַּיְרא   

ִלְקַראת ֲאָרם: ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ָנַתן ְּבַיד ַאְבַׁשי ָאִחיו ַוַּיֲערְֹך ִלְקַראת ְּבֵני ַעּמֹון )שמ"ב י, 9-10(.

שאלה  6

באחד מספרי המקרא נזכר "ספר מלחמת ה'": "ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה' ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה 

ְוֶאת ַהְּנָחִלים...".

באיזה ספר מספרי המקרא נזכר "ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה'?א. 

מה שמו של הנחל שנזכר בספר מלחמות ה'?ב. 

תשובה:

ספר במדברא. 

ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ה' ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון" )במדבר כ"א, 14(.  

נחל ארנוןב. 

ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ה' ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון" )במדבר כ"א, 14(.  
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

סרטון 3 – גבורות הרוח בספורט

שאלה  7

הכתוב מספר על איש שנס מהמערכה ובשורה בפיו: "ַוָּיָרץ ִאיׁש ִּבְנָיִמן ֵמַהַּמֲעָרָכה ַוָּיֹבא ִׁשֹלה 

ַּבּיֹום ַההּוא ּוַמָּדיו ְקֻרִעים ַוֲאָדָמה ַעל ֹראׁשֹו".

מי האיש שקיבל את הבשורה?א. 

מה אירע לאיש שקיבל את הבשורה?ב. 

תשובה:

עליא. 

ַוָּיבֹוא ְוִהֵּנה ֵעִלי יֵֹׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ַיד ֶּדֶרְך ְמַצֶּפה ִּכי ָהָיה ִלּבֹו ָחֵרד ַעל ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ְוָהִאיׁש ָּבא   

ְלַהִּגיד ָּבִעיר ַוִּתְזַעק ָּכל ָהִעיר. )שמ"א ד, 13(.

נפל מעל הכיסא ומתב. 

ֵבר ַמְפַרְקּתֹו  ַוִּתּׁשָ ַער  ַהּׁשַ ַיד  ַוִּיּפֹל ֵמַעל ַהִּכֵּסא ֲאחַֹרִּנית ְּבַעד  ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים  ַוְיִהי   

ַוָּימֹת ִּכי ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. )שמ"א ד, 18(.

שאלה  8

נביא הצליח לעורר את העם לבניין בית המקדש: "ַוָּיַער ה' ֶאת רּוַח ... ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם 

ַוָּיֹבאּו ַוַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם".

 מי הנביא?א. 

 מי עמדו בראש העם בעשיית מלאכת המקדש?ב. 

תשובה:

חגיא. 

ַוָּיַער ְיהָוה ֶאת רּוַח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאת רּוַח ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול   

ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ַוָּיבֹאּו ַוַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם )חגי א, 14(. 

זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק ב. 

ַוָּיַער ְיהָוה ֶאת רּוַח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאת רּוַח ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול   

ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ַוָּיבֹאּו ַוַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהיֶהם )חגי א, 14(. 
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

שאלה  9

הר הצופים צופה על מרבית שטח ירושלים, ועל שטח נרחב ממדבר יהודה כולל ים המלח.

נביא חוזה כי לעתיד לבוא יצאו מים חיים מן המקדש וירפאו את ים המלח: "ַהַּמִים ָהֵאֶּלה יֹוְצִאים ֶאל 

ַהְּגִליָלה ַהַּקְדמֹוָנה ְוָיְרדּו ַעל ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהָּיָּמה ֶאל ַהָּיָּמה ַהּמּוָצִאים ְוִנְרּפּו ַהָּמִים".

 מי הנביא?א. 

 מה השינוי שיחול בים המלח בעקבות ריפוי?ב. 

תשובה:

יחזקאלא. 

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמִים ָהֵאֶּלה יֹוְצִאים ֶאל ַהְּגִליָלה ַהַּקְדמֹוָנה ְוָיְרדּו ַעל ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהָּיָּמה ֶאל ַהָּיָּמה   

ַהּמּוָצִאים ְוִנְרּפּו ַהָּמִים" )יחזקאל מ"ז, 8(.

תתקבלנה אחת מהתשובות הבאות: יהיו שם דגים, המים יהיו למרפאב. 

ְוָהָיה ָכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִיְׁשרֹץ ֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָׁשם ַנֲחַלִים ִיְחֶיה ְוָהָיה ַהָּדָגה ַרָּבה ְמאֹד ִּכי ָבאּו   

ָׁשָּמה ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ְוֵיָרְפאּו ָוָחי ּכֹל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָׁשָּמה ַהָּנַחל: ְוָהָיה ָעְמדּו ָעָליו ַּדּוִָגים ֵמֵעין ֶּגִדי ְוַעד 

ֵעין ֶעְגַלִים ִמְׁשטֹוַח ַלֲחָרִמים ִיְהיּו ְלִמיָנה ִּתְהֶיה ְדָגָתם ִּכְדַגת ַהָּים ַהָּגדֹול ַרָּבה ְמאֹד" )יחזקאל 

מ"ז, 9-10(. 

סרטון 4 -  גבורת יהודי אתיופיה

שאלה  10

ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ...  "ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון  נביא מנבא על חזרת הגולים ארצה: 

ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהָּנה...".

מי הנביא?א. 

אילו עולים המתקשים בהליכה מונה הנביא בנבואתו על קיבוץ גלויות? הבא לפחות אחד ב. 

מהם.

תשובה:

ירמיהוא. 

ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ָּבם ִעּוֵר ּוִפֵּסַח ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו ָקָהל ָּגדֹול   

ָיׁשּובּו ֵהָּנה )ירמיהו ל"א, 7(.

עיוור, פיסח, הרה ויולדת ב. 

ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ָּבם ִעּוֵר ּוִפֵּסַח ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו ָקָהל ָּגדֹול   

ָיׁשּובּו ֵהָּנה. )ירמיהו ל"א, 7(.
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

שאלה 11

יֹוָמם  ָּתִמיד  ְׁשָעַרִיְך  "ּוִפְּתחּו  אחד הנביאים מתאר את פתיחת השערים והגעת העולים ארצה: 

ָוַלְיָלה ֹלא ִיָּסֵגרּו..".

מי הנביא?א. 

ֵאַלִיְך ב.  ַהְּלָבנֹון  "ְּכבֹוד  המקדש:  מקום  את  לפאר  שיובאו  סרק  עצי  מתאר  הנביא 

ָיבֹוא... ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקָּדִׁשי ּוְמקֹום ַרְגַלי ֲאַכֵּבד". נקוב בשמו של עץ אחד שנזכר 
בדברי הנביא.

תשובה:

ישעיהוא. 

ְנהּוִגים.  ּוַמְלֵכיֶהם  ּגֹוִים  ֵחיל  ֵאַלִיְך  ְלָהִביא  ִיָּסֵגרּו  ֹלא  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּתִמיד  ְׁשָעַרִיְך  ּוִפְּתחּו   

)ישעיהו ס, 11(.

ברוש, תדהר ותאשורב. 

ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ֵאַלִיְך ָיבֹוא ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאׁשּּור ַיְחָּדו ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקָּדִׁשי ּוְמקֹום ַרְגַלי ֲאַכֵּבד.   

)ישעיהו ס, 13(.

שאלה  12

ְיִהי  ַעּמֹו  ִמָּכל  ָבֶכם  "ִמי  בירושלים:  אשר  ה'  בית  את  ולבנות  לחזור לארצם  לגולים  אישר  מלך 

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל...". ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשלִַ

 מי המלך?א. 

את מי ציווה המלך לסייע בידי העולים?ב. 

תשובה:

כורש מלך פרסא. 

ָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו  ּכֹה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה' ֱאֹלֵהי ַהּׁשָ  

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה  ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה: ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשלִַ ַבִית ִּבירּוָׁשלִַ

ם )עזרא א, 2-3(. ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ

את מי שנשאר בגולה ולא עלה לארץב. 

ּוִבְרכּוׁש  ּוְבָזָהב  ְּבֶכֶסף  ְמקֹמֹו  ַאְנֵׁשי  אּוהּו  ְיַנּׂשְ ָׁשם  ָגר  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהְּמקֹמֹות  ִמָּכל  ַהִּנְׁשָאר  ְוָכל   

ם.  )עזרא א, 4(. ּוִבְבֵהָמה ִעם ַהְּנָדָבה ְלֵבית ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

שאלות מילואים

שאלה 13

אישה יצאה לקראת לוחם וסיפרה לו שהכניעה את אויבו: "ַוּתאֶמר לֹו ֵלְך ְוַאְרֶאָּך ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 

ַאָּתה ְמַבֵּקׁש".

מי האישה?א. 

מה היה כלי הנשק שבאמצעותו הכניעה את האויב?ב. 

תשובה:

יעל א. 

ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת ִסיְסָרא ַוּתֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאדִֹני סּוָרה ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ַוָּיַסר ֵאֶליָה ָהאֱֹהָלה   

ִמיָכה. )שופטים ד, 18(  ַוְּתַכֵּסהּו ַּבּׂשְ

יתד האוהלב. 

ַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ֶאת ְיַתד ָהאֶֹהל ַוָּתֶׂשם ֶאת ַהַּמֶּקֶבת ְּבָיָדּה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט ַוִּתְתַקע ֶאת   

ְּבַרָּקתֹו.  ְוַהָּיֵתד  ֵמת  נוֵפל  ִסיְסָרא  ְוִהֵּנה  ַוָּימֹת...  ַוָּיַעף  ִנְרָּדם  ְוהּוא  ָּבָאֶרץ  ַוִּתְצַנח  ְּבַרָּקתֹו  ַהָּיֵתד 

)שופטים ד, 21-22(.

שאלה 14

ה  אשה שיצאה מארצה חזרה אל ביתה לאחר שבע שנים: "ַוְיִהי ִמְקֵצה ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוָּתָׁשב ָהִאּׁשָ

ֵמֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים".

מי האשה?א. 

מדוע נאלצה האשה לעזוב הארץ?ב. 

תשובה:

האשה השונמיתא. 

ה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֵלאמֹר קּוִמי ּוְלִכי ַאְּת ּוֵביֵתְך ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי  ֶוֱאִליָׁשע ִּדֶּבר ֶאל ָהִאּׁשָ  

ה ַוַּתַעׂש ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַוֵּתֶלְך  ִּכי ָקָרא ה' ָלָרָעב ְוַגם ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים: ַוָּתָקם ָהִאּׁשָ

ֵמֶאֶרץ  ה  ָהִאּׁשָ ַוָּתָׁשב  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמְקֵצה  ָׁשִנים: ַוְיִהי  ֶׁשַבע  ְּפִלְׁשִּתים  ְּבֶאֶרץ  ַוָּתָגר  ּוֵביָתּה  ִהיא 

ְּפִלְׁשִּתים ַוֵּתֵצא ִלְצעֹק ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶאל ֵּביָתּה ְוֶאל ָׂשָדּה. )מל"ב ח, 1-3(.

בעקבות הרעב ב. 

ה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֵלאמֹר קּוִמי ּוְלִכי ַאְּת ּוֵביֵתְך ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי  ֶוֱאִליָׁשע ִּדֶּבר ֶאל ָהִאּׁשָ  

ִּכי ָקָרא ה' ָלָרָעב ְוַגם ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים. )מל"ב ח, 1(
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השלב השני: שאלות בזק במשחק מחשב



33בסימן גבורות ישראלחידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים32

ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

מתמודד 1

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר: “ּכֹה ָאַמר ה’ ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר ַעם 

ְׂשִריֵדי ָחֶרב ָהלֹוְך ְלַהְרִּגיעֹו ִיְׂשָרֵאל”?
ירמיהו ל”א, 1ירמיהו

2
מי אמר: “ָּברּוְך הּוא ַלה’ ֲאֶׁשר ֹלא ָעַזב 

ַחְסּדֹו ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהֵּמִתים”?
רות ב, 20נעמי

שופטים י”ב, 8בית לחםמה שם עירו של השופט אבצן?3

שופטים ט”ו, 3004כמה שועלים לכד שמשון?4

5
מי אמר: “ַוֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה ָּלְך 

ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה ְיׁשּוָעָתה ַלה’”?
יונה ב, 10יונה

6
מי אמר: “ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאִני ִמִּמְזָרח 

ָאִביא ַזְרֶעָך ּוִמַּמֲעָרב ֲאַקְּבֶצָּך”?
ישעיהו מ”ג, 5ישעיהו

7
מי אמר: “ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי 

ַהּיֹוֵׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן”?
יהושע כ”ד, 8יהושע

8
מי אמר: “ָאז ָחַלף רּוַח ַוַּיֲעֹבר ְוָאֵׁשם זּו 

ֹכחֹו ֵלאֹלהֹו”?
חבקוק א, 11חבקוק

מתמודד 2

המקורהתשובההשאלה

1
ם ִהְפַקְדִּתי  מי אמר: “ַעל חֹוֹמַתִיְך ְירּוָׁשלִַ

ֹׁשְמִרים ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה”?
ישעיהו ס”ב, 6ישעיהו

2
על מי נאמר: “ָּבחּור ָוטֹוב ְוֵאין ִאיׁש ִמְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל טֹוב ִמֶּמּנּו”?
שמ”א ט, 2שאול

מל”א י”ט, 16אבל מחולהמה שם עירו של הנ	יא אלישע?3

4
כמה ככר כסף הציע המן לשקול על ידי 

עושי המלאכה?
אסתר ג, 10,0009

5
מי אמר: “ָיַדְעִּתי ִּכי ַיֲעֶׂשה ה’ ִּדין ָעִני 

ִמְׁשַּפט ֶאְבֹיִנים”?
תהילים ק”מ, 13משורר תהילים

6
א ְלָבֵבנּו ֶאל ַּכָּפִים ֶאל ֵאל  מי אמר: “ִנּׂשָ

ָמִים”? ַּבּׁשָ
איכה ג, 41איכה

7
מי אמר: “ַוְּתכֹוֵנן ְלָך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלָך 

ְלָעם ַעד עֹוָלם”?
שמ”ב ז, 24דוד

8
מי אמר: “ִּכי ִהֵּנה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא 

ם”? ֲאֶׁשר ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ
יואל ד, 1יואל
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

מתמודד 3

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר: “ָרִּני ְוִׂשְמִחי ַּבת ִצּיֹון ִּכי ִהְנִני ָבא 

ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך ְנֻאם ה’”?
זכריה ב, 14זכריה

2
מי אמר: “ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה’ 

ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך”?
דברים כ”ח, 10משה

שמ”ב ט”ז, 5בחוריםמה שם עירו של שמעי בן גרא?3

מל”ב י, 701כמה בנים היו לאחאב?4

5
מי אמר: “ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה 

ֹקֶדׁש ְוָיְרׁשּו ֵּבית ַיֲעֹקב ֵאת מֹוָרֵׁשיֶהם”?
עובדיה א, 17עובדיה

6
מי אמר: “ִּכי ִהְרֵויִתי ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ְוָכל ֶנֶפׁש 

ָּדֲאָבה ִמֵּלאִתי”?
ירמיהו ל”א, 24ירמיהו

7
מי אמר: “ִהְׁשַּתֲחֵויִתי ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך 

ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך”?
שמ”ב ט”ז, 4ציבא

8

מי אמר: “ְלַמַען ִיְראּו ְוֵיְדעּו ְוָיִׂשימּו 

ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו ִּכי ַיד ה’ ָעְׂשָתה ֹּזאת ּוְקדֹוׁש 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָאּה”?

ישעיהו מ”א, 20ישעיהו

 מתמודד 4

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר: “ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה’ ֻּכָּלם 

ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך”?
תהילים ק”ד, 24משורר תהילים

2
מי אמר: “ִׂשים ָנא ָכבֹוד ַלה’ ֱאֹלֵהי 

ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה”?
יהושע ז, 19יהושע

שמ”א י”ז, 4גתמה שם עירו של גלית הפלשתי?3

4
מה מספר הגבורים סביב מיטתו של 

שלמה בשיר השירים?
שה”ש ג, 607

5
מי אמר: “ְּבִמְרֶעה ּטֹוב ֶאְרֶעה ֹאָתם 

ּוְבָהֵרי ְמרֹום ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְנֵוֶהם”?
יחזקאל ל”ד, 14יחזקאל

6
מי אמר: “ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם ִּכי 

ְפִדיִתים ְוָרבּו ְּכמֹו ָרבּו”?
זכריה י, 8זכריה

7

מי אמר: “ְלַמַען ִיָראּוָך ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר 

ֵהם ַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה 

ַלֲאֹבֵתינּו”?

מל”א ח, 40שלמה

8
מי אמר: “ַוֲהִקימֹוִתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתְך 

ְוָיַדַעְּת ִּכי ֲאִני ה’”?
יחזקאל ט”ז, 62יחזקאל
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מתמודד 5

המקורהתשובההשאלה

1
למי נאמר: “ֵאיפֹה ָהִייָת ְּבָיְסִדי ָאֶרץ ַהֵּגד 

ִאם ָיַדְעָּת ִביָנה”?
איוב ל”ח, 4איוב

2
מי אמר: “ַאָּתה ַעָּתה ַּתֲעֶׂשה ְמלּוָכה ַעל 

ִיְׂשָרֵאל”?
מל”א כ”א, 7איזבל

מל”ב י”ד, 25גת החפרמה שם עירו של יונה הנביא?3

שמ”א ד, 4018כמה שנים שפט עלי את ישראל?4

5

מי אמר: “ְוָגַעְרִּתי ָלֶכם ָּבֹאֵכל ְוֹלא 

ַיְׁשִחת ָלֶכם ֶאת ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְוֹלא ְתַׁשֵּכל 

ֶדה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות”? ָלֶכם ַהֶּגֶפן ַּבּׂשָ

מלאכי ג, 11מלאכי

6
מי אמר: “ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ְוָכל 

ַעְוָלה ָקְפָצה ִּפיָה”?
תהילים ק”ז, 42משורר תהילים

7
מי אמר: “ִּכי ֹלא ִיּטֹׁש ה’ ֶאת ַעּמֹו ַּבֲעבּור 

ְׁשמֹו ַהָּגדֹול”?
שמ”א י”ב, 22שמואל

8
מי אמר: “ַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב 

ְנֻאם ה’ ִּכי ִאְּתָך ָאִני”?
ירמיהו מ”ו, 28ירמיהו

מתמודד 6

המקורהתשובההשאלה

1
“ְוָעְרָבה ַלה’ ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוּ  מי אמר:

ם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות? ָׁשלִָ
מלאכי ג, 4מלאכי

2
מי אמר: “ָהָבה ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב 

ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה ִלי ֻּגֹּלת ָמִים”?
שופטים א, 15עכסה

שמ”	 י”ז, 27רוגליםמה שם עירו של 	רזילי הגלעדי?3

שמות ט”ו, 1227מה מספר עינות המים שהיו 	אילים?4

5
מי אמר: “ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי ִמֹּכל ִמְׁשְּפחֹות 

ָהֲאָדָמה”?
עמוס ג, 2עמוס

6
מי אמר: “ַּבה’ ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְללּו ָּכל ֶזַרע 

ִיְׂשָרֵאל”?
ישעיהו מ”ה, 25ישעיהו

7

ָמִים  מי אמר: “ּוְבֵניֶהם ִהְרִּביָת ְּכֹכְכֵבי ַהּׁשָ

ַוְּתִביֵאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ַלֲאֹבֵתיֶהם 

ָלבֹוא ָלָרֶׁשת”?

הלויים 	ימי 

נחמיה
נחמיה ט, 23

8
מי אמר: “ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ 

ִצָּיה ְלֹמָצֵאי ָמִים”?
תהילים ק”ז, 35משורר תהילים
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

מתמודד 7

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר: “ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 

ֱאֶמת”?
תהילים קי”ט, 142משורר תהילים

2
על מי נאמר: “ְוָהָיה ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן ַוְּתִהי 

ָעָליו ַיד ה’”?
מל”ב ג, 15אלישע

שופטים ד, 6ֶּקֶדׁש ַנְפָּתִלימה שם עירו של ברק בן אבינועם?3

בראשית ל”א, 2041כמה שנים עבד יעקב בבית לבן?4

5

מי אמר: “ָרּנּו ָׁשַמִים ִּכי ָעָׂשה ה’ ָהִריעּו 

ַּתְחִּתּיֹות ָאֶרץ ִּפְצחּו ָהִרים ִרָּנה ַיַער ְוָכל 

ֵעץ ּבֹו”?

ישעיהו מ”ד, 23ישעיהו

6
ֵרִני ְוַעִין  מי אמר: “ִּכי ֹאֶזן ָׁשְמָעה ַוְּתַאּׁשְ

ָרֲאָתה ַוְּתִעיֵדִני”?
איוב כ”ט, 11איוב

7
מי אמר: “ַוַּתְגֵּדל ַחְסְּדָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת 

ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִׁשי”?
בראשית י”ט, 19לוט

8
מי אמר: “ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ְּבֻחּקֹוַתי ֵלכּו 

ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ִׁשְמרּו ַוֲעׂשּו אֹוָתם”?
יחזקאל כ, 19יחזקאל

מתמודד 8

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר: “ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי 

ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו”?
קהלת י”א, 1שלמה בקהלת

2

מי אמר: “ְוַאֶּתם ִאְספּו ַיִין ְוַקִיץ ְוֶׁשֶמן 

ְוִׂשמּו ִּבְכֵליֶכם ּוְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר 

ְּתַפְׂשֶּתם”?

ירמיהו מ, 10גדליה בן אחיקם

שמ”א כ”ה, 44גליםמה שם עירו של פלטי בן ליש?3

במדבר ל”ה, 487מה היה מספר הערים שניתנו ללויים?4

5
מי אמר: “קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנָך 

ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי”?
איכה ג, 56איכה

6
מי אמר: “ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִקְרֵּבְך ַעם ָעִני ָוָדל 

ְוָחסּו ְּבֵׁשם ה’”?
צפניה ג, 12צפניה

7
מי אמר: “ה’ ִיְהֶיה ֹׁשֵמַע ֵּבינֹוֵתינּו ִאם ֹלא 

ִכְדָבְרָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה”?
שופטים י”א, 10זקני גלעד

8

מי אמר: “ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה’ ְצָבאֹות 

ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל 

ַּתַחת ְּתֵאָנה”?

זכריה ג, 10זכריה
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השלב השלישי: שלב השאלה הזהה-שאלת ראש הממשלה 
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

ספר הספרים מעלה על נס את מנהיגי העם היהודי, שהצליחו באומץ ובעוז רוח להנהיג את 
העם. גם בהיותנו מעטים מול רבים, הם היו נכונים לעמוד על נפשם ולהילחם בעד עמם 
ושובנו לארצנו  ובעד ארצם.  רוח הגבורה מלווה אותנו גם היום, עם תקומת העם היהודי 

לאחר כמעט 2000 שנה. הפסוקים שלפניכם עוסקים בגבורה ועוז רוח.

הפסוקים שלפניכם עוסקים בגבורה ועוז רוח.

מי אמר: "ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיֹבָרְך"? . 1

תשובה: משורר תהלים )תהלים קי"ב, 2(  

מי אמר: "ה' ֱאֹלַהִיְך ְּבִקְרֵּבך ִּגּבֹור יֹוִׁשיַע ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ְּבִׂשְמָחה ַיֲחִריׁש ְּבַאֲהָבתֹו ָיִגיל ָעַלִיְך ְּבִרָּנה"? . 2

תשובה: צפניה )צפניה ג, 17(  

על מי נאמר: "ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה ַוְּתַאֵּמץ ְזֹרעֹוֶתיָה"? . 3

תשובה: על אשת החיל )משלי ל"א, 17( 	

על מי נאמר: "ְּבַצָּוארֹו ָיִלין ֹעז ּוְלָפָניו ָּתדּוץ ְּדָאָבה"? . 4

תשובה: על הלויתן )איוב מ"א, 14(  

בדברי מי נאמר: "ְוִיֶּתן עֹז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו"? . 5

תשובה: חנה )שמ"א ב, 10(  

ם ִעיר ַהֹּקֶדׁש"? . 6 מי אמר: "עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי ֻעֵּזְך ִצּיֹון ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ְירּוָׁשלִַ

תשובה: ישעיהו )ישעיהו נ"	, 1(  

על מי נאמר: "ְוִגּבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה... ַוה' ִעּמֹו". 7

תשובה: דוד )שמ"א ט"ז, 18(  

על מי נאמר: "ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח ה' ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל..."? . 8

תשובה: עתניאל בן קנז )שופטים ג, 10(  

על מי נאמר: "ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים"? . 9

תשובה: עזריהו בן עודד )דהי"ב ט"ו, 1(  

איזה גבור היה: "ֶּבן ִאיׁש ַחִיל ַרב ְּפָעִלים ִמַּקְבְצֵאל"?. 10

תשובה: בניהו בן יהוידע )שמ"ב כ"ג, 20(  

על מי נאמר: "...ַעם ֹלא ָעז ַוָּיִכינּו ַבַּקִיץ ַלְחָמם"? . 11

תשובה: על הנמלים )משלי ל, 25(  

למי נאמר: "...ְוַאַחר ֶּתֱחַזְקָנה ָיֶדיָך ְוָיַרְדָּת ַּבַּמֲחֶנה"? . 12

תשובה: גדעון )שופטים ז, 11(  

מי העיד על עצמו: "ַוֹּיֶסף ַוִּיַּגע ִּבי ְּכַמְרֵאה ָאָדם ַוְיַחְּזֵקִני"?. 13

תשובה: דניאל )דניאל י, 18(  

על מי נאמר: "ַוִּיְתַחֵּזק ...ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה"? . 14

תשובה: יעקב/ישראל )בראשית מ"ח, 2(  

על מי נאמר: "ַוִּיְמֹלְך ...ַוִּיְתַחֵּזק ַעל ִיְׂשָרֵאל"? . 15

תשובה: יהושפט )דהי"ב י"ז, 1(  

מי אמר: "ַוֲאִני ִהְתַחַּזְקִּתי ְּכַיד ה' ֱאֹלַהי ָעַלי"?. 16

תשובה: עזרא )עזרא ז, כח(  
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השלב הרביעי: ראש בראש



47בסימן גבורות ישראלחידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים46

ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

שאלות 2-1: נביאים

מי אמר: "ֹלא ָנִביא ָאֹנִכי ְוֹלא ֶבן ָנִביא ָאֹנִכי"?

 תשובה: עמוס 

)עמוס ז, 14(

באיזה ספר יאמר הנביא: "ֹלא ָנִביא ָאֹנִכי 

ִאיׁש ֹעֵבד ֲאָדָמה ָאֹנִכי"?

 תשובה: זכריה

)זכריה יג, ה( 

שאלות 4-3: אבותיהם של נביאים

מה שם אביו של צפניה?

 תשובה: כושי

)צפניה א, 1(

מה שם אביו של יואל?

 תשובה: פתואל

)יואל א, 1( 

שאלות 6-5: מילים יחידאיות

באיזה ספר מופיעה המלה: "ֲאַבִּטִחים"?

 תשובה: במדבר

)במדבר י”א, 5(

באיזה ספר מופיעה המלה: "ָּבְטִנים"?

 תשובה: בראשית

)בראשית מ”ג, 11(

שאלות 8-7: יראת אלוקים

מי אמר: "ֲהלֹוא ְּבִיְרַאת ֱאֹלֵהינּו ֵּתֵלכּו 

ֵמֶחְרַּפת ַהּגֹוִים אֹוְיֵבינּו"?

 תשובה: נחמיה

)נחמיה ה, 9(

מי אמר: "ּכֹה ַתֲעׂשּון ְּבִיְרַאת ה' ֶּבֱאמּוָנה 

ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם"?

 תשובה: יהושפט

)דהי”ב י”ט, 9( 

שאלות 10-9: יושר ואמת

באיזה ספר נזכרו: "ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים 

ְותֹורֹות ֱאֶמת"?

 תשובה: נחמיה

)נחמיה ט, 13(

 באיזה ספר נזכר: "ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי 

ֱאֶמת"?

 תשובה: קהלת

)קהלת י”ב, 10( 

שאלות 12-11: ברכת שמיים

“ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה’” נאמר לתושבי שתי ערים בתנ”ך 

לתושבי איזו עיר נאמר: "ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה'? 

 תשובה: הזיפים/אנשי יביש גלעד

)שמ"א כ"ג, 21 / שמ"ב ב, 5(

לתושבי איזו עיר נאמר: "ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה'?

 תשובה: הזיפים/אנשי יביש גלעד

)שמ"א כ"ג, 21 / שמ"ב ב, 5(
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ֹל֤א ְבַחִ֙יל֙ ְוֹל֣א ְבכַֹ֔ח ִכּ֣י ִאם־ְבּרּוִח֔י ָאַמר ה' ְצָבאֹות  )זכריה ד, ו( 

שאלות 14-13: מלכים

שני מלכים התחילו למלוך בגיל 25 ומלכו סך הכל 29 שנים

 תשובה: אמציה/חזקיהו

)מל"ב י"ד, 2 / מל"ב י"ח, 2(

 תשובה: אמציה/חזקיהו

)מל”ב י”ד, 2 / מל”ב י”ח, 2( 

שאלות 16-15: נשים בתנ”ך

ה ְיַפת   על מי נאמר: "ִהיא ָהְיָתה ִאּׁשָ

ַמְרֶאה"?

 תשובה: תמר

)שמ"ב י"ד, 27(

ה טֹוַבת ַמְרֶאה   על מי נאמר: "ְוָהִאּׁשָ

ְמֹאד"? 

 תשובה: בת שבע

)שמ”ב י”א, 2( 

שאלות 18-17: עם ישראל

 מי אמר: "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי 

ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר 

ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה"?

 תשובה: ישעיהו

)ישעיהו נ"א, 16(

 מי אמר: "ְוִרֵּויִתי ֶנֶפׁש ַהֹּכֲהִנים ָּדֶׁשן ְוַעִּמי 

ֶאת טּוִבי ִיְׂשָּבעּו ְנֻאם ה'"?

 תשובה: ירמיהו

)ירמיהו ל”א, 13( 

שאלות 20-19: זיהוי דמויות

 באיזו דמות קשורים שני הרמזים הבאים: 

מטה וגדי עיזים

 תשובה: יהודה

)בראשית ל"ח, 25,17(

 באיזו דמות קשורים שני הרמזים הבאים: 

"ַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי" והביטוי: "ַּכחֹול ֲאֶׁשר 

ַעל ְׂשַפת ַהָּים"?

 תשובה: שלמה

)מל”א א, 38. מל”א ה, 9( 

שאלות מילואים
שאלות 22-21: החשכת אור היום

ֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלֹחֶׁשְך ְוַהָּיֵרַח   מי אמר: "ַהּׁשֶ

ְלָדם"?

 תשובה: יואל

)יואל ג, 4(

ֶמׁש ַּבָּצֳהָרִים   מי אמר: "ְוֵהֵבאִתי ַהּׁשֶ

ְוַהֲחַׁשְכִּתי ָלָאֶרץ ְּביֹום אֹור"?

 תשובה: עמוס

)עמוס ח, 9( 

שאלות 24-23: חמלה על האביון

 אמר: "ָעְגָמה ַנְפִׁשי ָלֶאְביֹון"?

 תשובה: איוב

)איוב ל, 25(

מי אמר: "ִּכי ַיֲעֹמד ִליִמין ֶאְביֹון"?

 תשובה: משורר תהילים

)תהילים ק”ט, 31( 



חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים50

שאלות 26-25: בית נאמן

למי נאמר: "ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן"?

 תשובה: לעלי

)שמ"א ב, 35(

למי נאמר: "ּוָבִניִתי ְלָך ַבִית ֶנֱאָמן"?

 תשובה: לירבעם

)מל”א י”א, 38(


