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חשון  תשע"ו
נובמבר 2015

לכל שוחרי לימוד התנ"ך, ברכת חזק חזק ונתחזק,

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מופקד מטעם המשרד על עריכת חידוני התנ"ך לנוער לאורך שנים רבות.

לפני חמש שנים התקבלה החלטה משותפת לראש הממשלה ולשר החינוך לחדש ימינו כקדם ולערוך את 

חידון התנ"ך למבוגרים. לאחר הפסקה של 30 שנה  חידש משרד החינוך בשנת 2010 את עריכתו של חידון  

התנ"ך הארצי למבוגרים.

ההצלחה בחידוש החידון היתה מרשימה. אלפי אנשים השתתפו בתהליך החידון, והתנ"ך מצא את מקומו 

הראוי בקרב אנשים רבים. סיסמת החידון "חוזרים לספר הספרים" התבררה כמוצלחת ונכונה והחידון 

החזיר קהלים רבים ומגוונים אל ספר התנ"ך.

בזכות מסירותם והתלהבותם של אנשי מינהל חברה ונוער  במשרד הראשי  ובמשרדים המחוזיים, הצלחנו 

לשתף בחידון אלפי שוחרי תנ"ך מכל שכבות הציבור  בארץ .

נוכחנו לדעת כי חידון התנ"ך הארצי למבוגרים על כל שלביו הוא כלי מחזיק ברכה לעידוד ההתעניינות, 

הלימוד והעיון של הציבור בארץ בספר התנ"ך, כבסיס התרבותי של עם ישראל  .

מינהל חברה ונוער רואה לו לכבוד למלא שליחות חינוכית נעלה זו, שעיקרה יצירת יחס של אהבה לספר  

הספרים בלבבות כל שכבות הציבור בארץ. אנחנו בעיצומו של תהליך החזרת עטרה ליושנה בכל מה שנוגע  

להתעניינות בספר התנ"ך ושקידה על לימודו. 

אני מאחל הצלחה רבה לכל הלוקחים חלק בחידון בשלביו השונים .

בברכה

מר דני רוזנר

מנהל מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך למבוגרים
ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו ח

מדינת ישראל
משרד החינוך
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים  תשע"ו
החידון הפומבי 

תקנון החידון וסדריו

שלבי החידון 
מבחן קדם פומבי בכתב . א. 

חידון פומבי : שלב א' , שלב ב' , שלב ג'- שאלה זהה בכתב . ב. 

א.   מבחן קדם פומבי בכתב 

לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי  בכתב . א. 

בחידון  ישתתפו 16-18 מתמודדים שעלו  משלב חידון התנ"ך המחוזי בכתב . ב. 

בחידון מוקדם זה יוכלו המתמודדים לצבור עד סך של 50 נקודות שייזקפו לזכותם בהמשך  ג. 

החידון הפומבי .

החידון המחוזי הפומבי  ב. 

בחידון הפומבי ישתתפו 16-18 המתמודדים שעלו משלב החידונים המחוזיים בכתב. א. 

לרשות המתמודדים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן  הקדם פומבי בכתב. ב. 

שלב ראשון 

בשלב זה יוצגו סרטונים. לאחר כל סרטון יוצגו שאלות למתמודדים. א. 

בשלב הראשון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים . ב. 

תשובה נכונה על כל חלק של שאלה  יזכו את הנבחן ב-6 נקודות  ג. 

תשובות נכונות על שני חלקי השאלה יזכו  את הנבחן ב-12 נקודות . ד. 

עם סיום מחזור שאלות זה ירדו כל הנבחנים מהבמה. ה. 

שלב שני 

בשלב השני ישתתפו 8-10 מתמודדים . א. 

השופטים ימסרו למנחה את שמות 8-10 המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר  ב. 

והעולים לשלב השני והמנחה יזמין אותם לבמה .

בשלב זה יוצגו לכל נבחן  ארבע שאלות קצרות . תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן  ג. 

ב-6 נקודות .תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב-24 נקודות 

השאלות תוצגנה למתמודדים באמצעות משחק מחשב .  ד. 

בתום השלב השני ירדו כל המתמודדים מהבמה . השופטים יסכמו את מספר הנקודות שצבר  ה. 

כל מתמודד  ויקבעו את 4-5 העולים לשלב השלישי.
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שלב שלישי

בשלב זה  תוצג לכל המתמודדים  שאלה זהה בכתב. א. 

המנחה יזמין לבמה את  4-5 העולים  לשלב הזה וימסור לכל  אחד מהם את השאלון כשהוא הפוך על פניו. ב. 

המנחה יכריז  על הזמן העומד לרשות הנבחנים  לענות על השאלה ויורה על התחלת מתן התשובות . ג. 

בשאלה הזהה ניתן לצבור  עד 14  נקודות . ד. 

בתום  הזמן הקצוב  יאסוף המנחה את טופסי התשובות  וימסרם לשופטים . ה. 

המנחה יקרא בקול את השאלות ואת התשובות הנכונות . ו. 

סדר הצגת השאלות לנבחנים

הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר ה-א"ב של שמות משפחותיהם. על השולחן, ליד כל נבחן,  א. 

יוצב שלט עם שמו )שם פרטי ואחריו שם משפחה( ומקום מגוריו .

סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם. ב. 

כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב לפני הצגתה הפומבית בקול ויענה מיד עם הצגתה. השאלות  ג. 

תימסרנה לנבחנים על ידי מזכירות החידון.

ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו, יכריז יושב ראש חבר השופטים את מספר הנקודות  ד. 

שהנבחן זכה בהן, ואלו תירשמנה בטופס השיפוט, ליד שמו.

ענה הנבחן תשובה חלקית, ייוועץ היושב ראש בחבריו השופטים, ויכריז את מספר הנקודות  ה. 

שהנבחן זכה בהן, ואלו תירשמנה בטופס השיפוט, ליד שמו.

לא ענה הנבחן על השאלה, יכריז היושב ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט יירשם 0 ליד שם הנבחן. ו. 

חבר השופטים

חבר השופטים מורכב מהיושב ראש, ולצדו שני שופטים או ארבעה שופטים. א. 

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

היושב ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו. ג. 

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

בעת הצורך, אם הנבחן לא השיב תשובה מלאה, יקרא היושב ראש את התשובה המלאה. הוא  ה. 

רשאי לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.

היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת המחוז והסגנים. ו. 

חבר השופטים דן בין שלב לשלב בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד. ז. 

לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים. ח. 

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

סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.
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תפקיד המנחה

מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש. א. 

מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה. ב. 

מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות. ג. 

קורא את השאלות. ד. 

מכריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה. ה. 

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

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

תעודות ופרסים לזוכים 

בתום שלושת המחזורים  יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה, ויוענקו להם  א. 

פרסים  ותעודת השתתפות . 

שני הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך המחוזי וסגנו/יתו. סדר  ב. 

ההכתרה יהיה מן הסגן  לחתן/לכלה. 

בכל מקרה לא יעלו לחידון הארצי יותר מ-2 זוכים. במקרה של ניקוד זהה למקום השני  ג. 

והשלישי יישאלו שני הנבחנים שאלות נוספות עד להכרעה ביניהם.

לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים. ד. 

שני הנבחרים ייצגו את המחוז בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים . ה. 

חומר הבחינה 

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי תשע"ו יתבסס על הספרים  הבאים :

תורה

ספר בראשית, ספר שמות פרקים א'- כד', לא'- לד', ספר ויקרא פרקים יט', כג'- כה'. ספר במדבר 

פרקים י'- לו'. ספר דברים פרקים כ'- לד'.

נביאים ראשונים

יהושע פרקים א'- יא', יד', יז'-יח', כב'- כד'. שופטים, שמואל א'-ב', מלכים א'-ב'. 

נביאים אחרונים:

ישעיהו  פרקים א'- יב', כב'- לה', ס'-סו', ירמיהו פרקים א'-ב, כו'- מה' יחזקאל פרקים א'- ד', ח'- 

יב', יז'-כ', לג'- לט' הושע, יואל, עובדיה, יונה, חגי, זכריה, מלאכי.

כתובים:

תהילים פרקים ק'- קנ', משלי פרקים י'- כא', כה'- לא'. איוב פרקים א'- יד', לח'- מב'. שיר השירים, 

רות ,קהלת, אסתר.
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים 
תשע"ו

החידון הפומבי- שלב ראשון 

 

בשלב זה יוקרנו סרטונים 

לאחר כל סרטון יוצגו שאלות הקשורות בנושא הסרטון 

בשלב הזה תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

תשובה נכונה על כל חלק יזכו את הנבחן ב-6 נקודות

תשובות נכונות  על שני החלקים  יזכו את הנבחן ב-12 נקודות .
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שאלה מס' 1

איש מישראל לא הוכרע  בקרב שנמשך כל הלילה   

"ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר... ַוַּיְרא ִּכי ֹלא ָיכֹל לֹו "  

א. מי האיש ?
ב. כיצד קרא האיש למקום, בתום הקרב?

תשובה: 
א. יעקב 

ב. פנואל, פניאל

ַיּבֹק:  ַמֲעַבר  ַוַּיֲעבֹר ֵאת  ְיָלָדיו  ָעָׂשר  ְוֶאת ַאַחד  ְוֶאת ְׁשֵּתי ִׁשְפחָֹתיו  ָנָׁשיו  ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי  ַּבַּלְיָלה הּוא  "ַוָּיָקם 
ַהָּׁשַחר:ַוַּיְרא  ֲעלֹות  ַעד  ִעּמֹו  ִאיׁש  ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו  ַיֲעקֹב  ֲאֶׁשר לֹו:ַוִּיָּוֵתר  ַוַּיֲעֵבר ֶאת  ַהָּנַחל  ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת  ַוִּיָּקֵחם 
ִּכי ֹלא ָיכֹל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו: ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר ֹלא 
ִאם  ִּכי  ִׁשְמָך  עֹוד  ֵיָאֵמר  ַיֲעקֹב  ֹלא  ַוּיֹאֶמר  ַיֲעקֹב:  ַוּיֹאֶמר  ְּׁשֶמָך  ַמה  ֵאָליו  ֵּבַרְכָּתִני:ַוּיֹאֶמר  ִאם  ִּכי  ֲאַׁשֵּלֲחָך 
ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל:ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל 
ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשם:ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ִּכי ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי: ַוִּיְזַרח 
לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת ְּפנּוֵאל ְוהּוא צֵֹלַע ַעל ְיֵרכֹו: ַעל ֵּכן ֹלא יֹאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל 

ַּכף ַהָּיֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:"
בראשית  לב'  33-32

שאלה מס' 2

שוטרי ישראל עמדו בחזית המאבק נגד האוייב וספגו ראשונים את המכות.   

על אחת מתקופות אלו מספר הכתוב: "ַוֻּיּכּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֲעֵלֶהם"  

א. באיזו תקופה מדובר ? 
ב. מדוע הוכו השוטרים ?

תשובה
א. שעבוד בני ישראל במצרים.

ב. כי לא מילאו את מכסת הלבנים שהוטלה עליהם. 

"ְוַהּנְֹגִׂשים ָאִצים ֵלאמֹר ַּכּלּו ַמֲעֵׂשיֶכם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ַּכֲאֶׁשר ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן ַוֻּיּכּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשמּו 
ֲעֵלֶהם נְֹגֵׂשי ַפְרעֹה ֵלאמֹר ַמּדּוַע ֹלא ִכִּליֶתם ָחְקֶכם ִלְלּבֹן ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם ַּגם ְּתמֹול ַּגם ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ָלָּמה ַתֲעֶׂשה כֹה ַלֲעָבֶדיָך ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ֲעׂשּו ְוִהֵּנה 

ֲעָבֶדיָך ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמָך ַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ַעל ֵּכן ַאֶּתם אְֹמִרים ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ַלה'" 
שמות ה' 13-17
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שאלה מס' 3

המטען הרוחני של המנהיג  הוא אבן היסוד במנהיגות ציבורית.  

איש אחד נצטוה למנות למנהיג "ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו"  

א. מי המנהיג שנבחר על פי תכונה זו ?
ב. בפני מי  נצטוה המנהיג לעמוד  ?

תשובה 
א. יהושע בן נון – משה נצטוה  לבחור ביהושע בן נון למנהיג אחריו .

ב. בפני אלעזר הכהן – כדי שישאל לו במשפט האורים לפני ה' .
    הערה : ניתן לקבל גם לפני כל העדה  

" ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ה' ֵלאמֹר: ִיְפקֹד ה' ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה: ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא 
ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם ְוֹלא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה: ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ַקח 
ְלָך ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו: ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ָּכל 
ָהֵעָדה ְוִצִּויָתה אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם: ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן 
ַיֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני ה' ַעל ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל ִּפיו ָיבֹאּו הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל ָהֵעָדה: 
ַוַּיַעׂש מֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' אֹתֹו ַוִּיַּקח ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ָּכל ָהֵעָדה: ַוִּיְסמְֹך ֶאת 

ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵּוהּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ְּבַיד מֶׁשה:" 
 במדבר כז' 32-51

שאלה מס' 4

לנביא שהתפעל ממראהו החיצוני של אחד מבני המשפחה  הגרים בבית לחם  נאמר:  

"ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגבַֹּה קֹוָמתֹו ... ִּכי ֹלא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה   
ַלֵעיַנִים ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב:"

א. מי  הנביא שהתפעל מהמראה  החיצוני של האיש ? 
ב. לשם מה הגיע הנביא  לבית לחם? 

תשובה 
הנביא  שמואל . א. 

הוא הלך למשוח את אחד ממשפחת ישי למלך . ב. 

ַוּיֹאֶמר ָׁשֹלם ּבֹוֶאָך:ַוּיֹאֶמר  ִזְקֵני ָהִעיר ִלְקָראתֹו  ַוֶּיֶחְרדּו  ַוָּיבֹא ֵּבית ָלֶחם  ַוַּיַעׂש ְׁשמּוֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'   "
ָׁשלֹום ִלְזּבַֹח ַלה' ָּבאִתי ִהְתַקְּדׁשּו ּוָבאֶתם ִאִּתי ַּבָּזַבח ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ִיַׁשי ְוֶאת ָּבָניו ַוִּיְקָרא ָלֶהם ַלָּזַבח:ַוְיִהי ְּבבֹוָאם 
ַוַּיְרא ֶאת ֱאִליָאב ַוּיֹאֶמר ַאְך ֶנֶגד ה' ְמִׁשיחֹו:ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ְּגבַֹּה קֹוָמתֹו ִּכי 
ֲאִביָנָדב  ֶאל  ִיַׁשי  ַלֵּלָבב:ַוִּיְקָרא  ִיְרֶאה  ַוה'  ַלֵעיַנִים  ִיְרֶאה  ָהָאָדם  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְרֶאה  ֲאֶׁשר  ֹלא  ִּכי  ְמַאְסִּתיהּו 
ַוַּיֲעִבֵרהּו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ַּגם ָּבֶזה ֹלא ָבַחר ה':ַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי ַׁשָּמה ַוּיֹאֶמר ַּגם ָּבֶזה ֹלא ָבַחר ה':ַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי 
ִׁשְבַעת ָּבָניו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי ֹלא ָבַחר ה' ָּבֵאֶּלה: ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי ֲהַתּמּו ַהְּנָעִרים 
ַוּיֹאֶמר עֹוד ָׁשַאר ַהָּקָטן ְוִהֵּנה רֶֹעה ַּבּצֹאן ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי ִׁשְלָחה ְוָקֶחּנּו ִּכי ֹלא ָנסֹב ַעד ּבֹאֹו פֹה: ַוִּיְׁשַלח 
ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי ַוּיֹאֶמר ה' קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי ֶזה הּוא:ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת ֶקֶרן 
ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח רּוַח ה' ֶאל ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה ַוָּיָקם ְׁשמּוֵאל ַוֵּיֶלְך ָהָרָמָתה:"
 שמואל א' טז'   4-13
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שאלה מס' 5

משל החוח והארז נזכר בדברי תשובה של מלך ישראל להצעת עמיתו מלך יהודה   
"ַהחֹוַח ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ָׁשַלח ֶאל ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ֵלאמֹר ְּתָנה ֶאת ִּבְּתָך ְלְבִני ְלִאָּׁשה" 

א. מה הייתה הצעת מלך יהודה ?
ב. מה עלה בגורלו של המלך מיהודה ?

תשובה
א. ביקש להילחם  נגד מלך ישראל

ב. הובס  במלחמה שאותה הוא יזם .

 "ָאז ָׁשַלח ֲאַמְצָיה ַמְלָאִכים ֶאל ְיהֹוָאׁש ֶּבן ְיהֹוָאָחז ֶּבן ֵיהּוא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְלָכה ִנְתָרֶאה ָפִנים: ַוִּיְׁשַלח 
ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ַהחֹוַח ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ָׁשַלח ֶאל ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ֵלאמֹר 
ְּתָנה ֶאת ִּבְּתָך ְלְבִני ְלִאָּׁשה ַוַּתֲעבֹר ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ַוִּתְרמֹס ֶאת ַהחֹוַח: ַהֵּכה ִהִּכיָת ֶאת ֱאדֹום ּוְנָׂשֲאָך 
ִלֶּבָך ִהָּכֵבד ְוֵׁשב ְּבֵביֶתָך ְוָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְוָנַפְלָּתה ַאָּתה ִויהּוָדה ִעָּמְך: ְוֹלא ָׁשַמע ֲאַמְצָיהּו ַוַּיַעל ְיהֹוָאׁש 
ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתָראּו ָפִנים הּוא ַוֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש ֲאֶׁשר ִליהּוָדה: ַוִּיָּנֶגף ְיהּוָדה ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוָּיֻנסּו ִאיׁש ְלאָֹהָליו"
 מלכים  ב' יד'  21-8 

שאלה מס' 6

על מלך ישראל שהעביר על מידותיו ולא פגע במבזיו נאמר:   

"ּוְבֵני ְבִלַּיַעל ָאְמרּו ַמה ּיִֹׁשֵענּו ֶזה ַוִּיְבֻזהּו ְוֹלא ֵהִביאּו לֹו ִמְנָחה ַוְיִהי ְּכַמֲחִריׁש"  

א.מי המלך ?
 ב.כיצד נימק המלך את סירובו לבקשת העם להרוג את מבזיו ?

 תשובה 
א.שאול המלך 

ב. לא יומת איש כי היום עשה ה' תשועה לישראל – נצחון על נחש העמוני 

" ַוְיַדֵּבר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ֵאת ִמְׁשַּפט ַהְּמֻלָכה ַוִּיְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ַוַּיַּנח ִלְפֵני ה'  ַוְיַׁשַּלח ְׁשמּוֵאל ֶאת ָּכל ָהָעם ִאיׁש 
ַמה  ְבִלַּיַעל ָאְמרּו  ּוְבֵני  ְּבִלָּבם:  ֱאֹלִהים  ָנַגע  ֲאֶׁשר  ַהַחִיל  ִעּמֹו  ַוֵּיְלכּו  ִּגְבָעָתה  ְלֵביתֹו  ָהַלְך  ָׁשאּול  ְוַגם  ְלֵביתֹו: 
ּיִֹׁשֵענּו ֶזה ַוִּיְבֻזהּו ְוֹלא ֵהִביאּו לֹו ִמְנָחה ַוְיִהי ְּכַמֲחִריׁש... ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ְׁשמּוֵאל ִמי ָהאֵֹמר ָׁשאּול ִיְמֹלְך ָעֵלינּו 
ְּתנּו ָהֲאָנִׁשים ּוְנִמיֵתם: ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֹלא יּוַמת ִאיׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִּכי ַהּיֹום ָעָׂשה ה'  ְּתׁשּוָעה ְּבִיְׂשָרֵאל: ַוּיֹאֶמר 
ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהִּגְלָּגל ּוְנַחֵּדׁש ָׁשם ַהְּמלּוָכה: ַוֵּיְלכּו ָכל ָהָעם ַהִּגְלָּגל ַוַּיְמִלכּו ָׁשם ֶאת ָׁשאּול ִלְפֵני 

ה'  ַּבִּגְלָּגל ַוִּיְזְּבחּו ָׁשם ְזָבִחים ְׁשָלִמים ִלְפֵני ה'  ַוִּיְׂשַמח ָׁשם ָׁשאּול ְוָכל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַעד ְמאֹד:"
 שמואל א' יא'   12-15
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שאלה מס' 7

שמועה שמלך בבל התיר לשארית הפליטה להתיישב ביהודה עוררה גלי עלייה:   

" ַוָּיֻׁשבּו ָכל ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ִנְּדחּו ָׁשם ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ְיהּוָדה "  

א. מי הופקד על שארית הפליטה?
ב. מאילו ארצות עלו היהודים?

תשובה 
א. גדליהו בן אחיקם.

ב. מואב, בני עמון, אדום.  )די לציין מקום אחד(.

" ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם ִּכי ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ָּבָאֶרץ 
ַהִּמְצָּפָתה  ְּגַדְלָיה  ֶאל  ַוָּיבֹאּו  ָּבֶבָלה:  ָהְגלּו  ֹלא  ֵמֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ּוִמַּדַּלת  ָוָטף  ְוָנִׁשים  ֲאָנִׁשים  ִאּתֹו  ִהְפִקיד  ְוִכי 
ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיהּו ְויֹוָחָנן ְויֹוָנָתן ְּבֵני ָקֵרַח ּוְׂשָרָיה ֶבן ַּתְנֻחֶמת ּוְבֵני ֵעיַפי ַהְּנטָֹפִתי ִויַזְנָיהּו ֶּבן ַהַּמֲעָכִתי ֵהָּמה 
ְוַאְנֵׁשיֶהם: ַוִּיָּׁשַבע ָלֶהם ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ּוְלַאְנֵׁשיֶהם ֵלאמֹר ַאל ִּתיְראּו ֵמֲעבֹוד ַהַּכְׂשִּדים ְׁשבּו ָבָאֶרץ 
ְוִעְבדּו ֶאת ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוִייַטב ָלֶכם: ַוֲאִני ִהְנִני יֵׁשב ַּבִּמְצָּפה ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ֵאֵלינּו ְוַאֶּתם ִאְספּו 
ַעּמֹון  ּוִבְבֵני  ְּבמֹוָאב  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ְוַגם  ְּתַפְׂשֶּתם:  ֲאֶׁשר  ְּבָעֵריֶכם  ּוְׁשבּו  ִּבְכֵליֶכם  ְוִׂשמּו  ְוֶׁשֶמן  ְוַקִיץ  ַיִין 
ֶּבן  ְּגַדְלָיהּו  ֲעֵליֶהם ֶאת  ִהְפִקיד  ְוִכי  ָּבֶבל ְׁשֵאִרית ִליהּוָדה  ָנַתן ֶמֶלְך  ִּכי  ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ָׁשְמעּו  ַוֲאֶׁשר  ּוֶבֱאדֹום 
ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן: ַוָּיֻׁשבּו ָכל ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ִנְּדחּו ָׁשם ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶאל ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפָתה 

ַוַּיַאְספּו ַיִין ָוַקִיץ ַהְרֵּבה ְמאֹד:"
ירמיהו מ'  7-12

שאלה מס' 8

ה' מקל על ישראל את חבלי הקליטה הראשונים בכך שהם מגיעים אל תשתית   
כלכלית מוכנה. 

בנאומו האחרון לפני העם אמר יהושע: "ָוֶאֵּתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ָיַגְעָּת ָּבּה ְוָעִרים ֲאֶׁשר   
ֹלא ְבִניֶתם ַוֵּתְׁשבּו ָּבֶהם"

א. מהי הברית שחודשה במעמד זה?
ב. מה הקים יהושע לעדות לברית שנכרתה?

תשובה
א. ברית בין העם לבין ה'- "ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו ַנֲעבֹד ּוְבקֹולֹו ִנְׁשָמע"

ב. לקח אבן גדולה ושם אותה תחת האלה אשר במקדש ה'.

ַהָּנָהר  ְּבֵעֶבר  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָעְבדּו  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ֶאת  ְוָהִסירּו  ּוֶבֱאֶמת  ְּבָתִמים  אֹתֹו  ְוִעְבדּו  ה'  ֶאת  ְיראּו  "ְוַעָּתה 
ּוְבִמְצַרִים ְוִעְבדּו ֶאת ה'...ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ָּבֶכם ִּכי ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם ֶאת ה' ַלֲעבֹד אֹותֹו 
ַוּיֹאְמרּו ֵעִדים:ְוַעָּתה ָהִסירּו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ְוַהּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ֶאל ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:ַוּיֹאְמרּו 
חֹק  לֹו  ַוָּיֶׂשם  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָלָעם  ְּבִרית  ְיהֹוֻׁשַע  ִנְׁשָמע:ַוִּיְכרֹת  ּוְבקֹולֹו  ַנֲעבֹד  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  ָהָעם 
ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכם:ַוִּיְכּתֹב ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאֹלִהים ַוִּיַּקח ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ַוְיִקיֶמָה ָּׁשם ַּתַחת 
ָהַאָּלה ֲאֶׁשר ְּבִמְקַּדׁש ה':ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ִהֵּנה ָהֶאֶבן ַהּזֹאת ִּתְהֶיה ָּבנּו ְלֵעָדה ִּכי ִהיא ָׁשְמָעה ֵאת ָּכל 

ִאְמֵרי ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִעָּמנּו ְוָהְיָתה ָבֶכם ְלֵעָדה ֶּפן ְּתַכֲחׁשּון ֵּבאֹלֵהיֶכם:ַוְיַׁשַּלח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָהָעם ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו"
יהושע כד' 14-28
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שאלה מס' 9

נביא תיאר קשר מיוחד שהיה בין איש לכבשתו   

"ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ... ִמִּפּתֹו תֹאַכל ּוִמּכֹסֹו ִתְׁשֶּתה... ַוְּתִהי לֹו ְּכַבת"  

א. מי הנביא ?
ב. על ידי נלקחה הכבשה  ? 

תשובה 
א. נתן הנביא.

ב. האיש העשיר.

 "ַוִּיְׁשַלח ה' ֶאת ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַוָּיבֹא ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעִׁשיר ְוֶאָחד ָראׁש: ְלָעִׁשיר 
ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ַהְרֵּבה ְמאֹד:ְוָלָרׁש ֵאין ּכֹל ִּכי ִאם ִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטָּנה ֲאֶׁשר ָקָנה ַוְיַחֶּיָה ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם ָּבָניו 
ָלַקַחת  ַוַּיְחמֹל  ֶהָעִׁשיר  ְלִאיׁש  ֵהֶלְך  ַוָּיבֹא  ְּכַבת:  לֹו  ַוְּתִהי  ִתְׁשָּכב  ּוְבֵחיקֹו  ִתְׁשֶּתה  ּוִמּכֹסֹו  תֹאַכל  ִמִּפּתֹו  ַיְחָּדו 
ִמּצֹאנֹו ּוִמְּבָקרֹו ַלֲעׂשֹות ָלאֵֹרַח ַהָּבא לֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַוַּיֲעֶׂשָה ָלִאיׁש ַהָּבא ֵאָליו:ַוִּיַחר ַאף ָּדִוד 
ָּבִאיׁש ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל ָנָתן ַחי ה' ִּכי ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהעֶֹׂשה זֹאת:ְוֶאת ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים ֵעֶקב ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַעל ֲאֶׁשר ֹלא ָחָמל:ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַאָּתה ָהִאיׁש ּכֹה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאנִֹכי 
ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָאנִֹכי ִהַּצְלִּתיָך ִמַּיד ָׁשאּול:ָוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֵּבית ֲאדֶֹניָך ְוֶאת ְנֵׁשי ֲאדֶֹניָך ְּבֵחיֶקָך 
ָוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוִאם ְמָעט ְואִֹסָפה ְּלָך ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה:ַמּדּוַע ָּבִזיָת ֶאת ְּדַבר ה' ַלֲעׂשֹות ָהַרע 
ְּבֵעיַני ֵאת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִהִּכיָת ַבֶחֶרב ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ָלַקְחָּת ְּלָך ְלִאָּׁשה ְואֹתֹו ָהַרְגָּת ְּבֶחֶרב ְּבֵני ַעּמֹון:ְוַעָּתה ֹלא 

ָתסּור ֶחֶרב ִמֵּביְתָך ַעד עֹוָלם ֵעֶקב ִּכי ְבִזָתִני ַוִּתַּקח ֶאת ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ִלְהיֹות ְלָך ְלִאָּׁשה:"
 שמואל ב' יב' 1-10

שאלה מס' 10

שלמה המלך קורא ללמוד מארבעה בעלי חיים: נמלים, שפנים, ארבה ושממית    
"ַאְרָּבָעה ֵהם ְקַטֵּני ָאֶרץ ְוֵהָּמה ֲחָכִמים ְמֻחָּכִמים"

א. במה מתבטאת חכמת הנמלים ?
ב. במה מתבטאת חכמת השפנים ? 

תשובה 
א. הנמלים – מכינים בקיץ לחמם. 

ב. השפנים – שמים  בסלע את ביתם.

"ַאְרָּבָעה ֵהם ְקַטֵּני ָאֶרץ ְוֵהָּמה ֲחָכִמים ְמֻחָּכִמים: ַהְּנָמִלים ַעם ֹלא ָעז ַוָּיִכינּו ַבַּקִיץ ַלְחָמם: ְׁשַפִּנים ַעם ֹלא 
ָעצּום ַוָּיִׂשימּו ַבֶּסַלע ֵּביָתם: ֶמֶלְך ֵאין ָלַאְרֶּבה ַוֵּיֵצא חֵֹצץ ֻּכּלֹו: ְׂשָמִמית ְּבָיַדִים ְּתַתֵּפׂש ְוִהיא ְּבֵהיְכֵלי ֶמֶלְך"

משלי ל' 24-28
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ברוך בן נריה  תיאר בפני שרי יהודה את  אופן  כתיבתה של מגילת ספר שכתב מפי   
ירמיה  הנביא: 

"ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָּברּוְך, ִמִּפיו ִיְקָרא ֵאַלי ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה , ַוֲאִני ּכֵֹתב ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו:"  

מה נכתב במגילה זו ?  א. 
מה עלה בגורלה של המגילה?  ב. 

תשובה 
הדברים שה' דבר אל ירמיהו - ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה  א. 

ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ִמּיֹום ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ִמיֵמי יֹאִׁשָּיהּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 
ב.ִ  יהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה שרף אותה.

" ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִליהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה'  ֵלאמֹר: ַקח ְלָך 
ְמִגַּלת ֵסֶפר ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ִמּיֹום ִּדַּבְרִּתי 
ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חֵׁשב  ָּכל  ְיהּוָדה ֵאת  ֵּבית  ִיְׁשְמעּו  ַהֶּזה: אּוַלי  ַהּיֹום  ְוַעד  יֹאִׁשָּיהּו  ִמיֵמי  ֵאֶליָך 
ַוִּיְכּתֹב ָּברּוְך  ֵנִרָּיה  ַוִּיְקָרא ִיְרְמָיהּו ֶאת ָּברּוְך ֶּבן  ְלַמַען ָיׁשּובּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוָסַלְחִּתי ַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתם: 
ִמִּפי ִיְרְמָיהּו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה'  ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ַעל ְמִגַּלת ֵסֶפר: ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֵׁשב ָנא ּוְקָרֶאָּנה ְּבָאְזֵנינּו ַוִּיְקָרא 
ָברּוְך ְּבָאְזֵניֶהם: ַוְיִהי ְּכָׁשְמָעם ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָּפֲחדּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּברּוְך ַהֵּגיד ַנִּגיד ַלֶּמֶלְך ֵאת ָּכל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: ְוֶאת ָּברּוְך ָׁשֲאלּו ֵלאמֹר ַהֶּגד ָנא ָלנּו ֵאיְך ָּכַתְבָּת ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמִּפיו: ַוּיֹאֶמר ָלֶהם 
ָּברּוְך ִמִּפיו ִיְקָרא ֵאַלי ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ּכֵֹתב ַעל ַהֵּסֶפר ַּבְּדיֹו: ... ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶאת ְיהּוִדי ָלַקַחת ֶאת 
ַהְּמִגָּלה ַוִּיָּקֶחָה ִמִּלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהּסֵֹפר ַוִּיְקָרֶאָה ְיהּוִדי ְּבָאְזֵני ַהֶּמֶלְך ּוְבָאְזֵני ָּכל ַהָּׂשִרים ָהעְֹמִדים ֵמַעל ַהֶּמֶלְך: 
ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ֵּבית ַהחֶֹרף ַּבחֶֹדׁש ַהְּתִׁשיִעי ְוֶאת ָהָאח ְלָפָניו ְמבָֹעֶרת: ַוְיִהי ִּכְקרֹוא ְיהּוִדי ָׁשלׁש ְּדָלתֹות ְוַאְרָּבָעה 

ִיְקָרֶעָה ְּבַתַער ַהּסֵֹפר ְוַהְׁשֵלְך ֶאל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ֶאל ָהָאח ַעד ּתֹם ָּכל ַהְּמִגָּלה ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ָהָאח:"
ירמיה לו'  1-25

שאלה מס' 12

סיפורי המקרא שימשו מקור משיכה והתעניינות  בעם ישראל .

מלך ישראל ביקש לשמוע ממקור ראשון על מעשי נפלאותיו של אחד מנביאי ישראל .

" ְוַהֶּמֶלְך ְמַדֵּבר ֶאל ... ַנַער ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֵלאמֹר ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה "

א. מי הנביא שהמלך התעניין בתיאור סיפורי נפלאותיו ?
ב. מהו הסיפור שסיפר נער איש האלוהים למלך ? 

תשובה 
א. אלישע - "ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִליָׁשע".

ב. הסיפור על האשה השונמית,שאלישע הנביא החיה את בנה.

"ֶוֱאִליָׁשע ִּדֶּבר ֶאל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֵלאמֹר קּוִמי ּוְלִכי ַאְּת ּוֵביֵתְך ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי ִּכי ָקָרא ה' ָלָרָעב ְוַגם 
ְּפִלְׁשִּתים ֶׁשַבע  ַוָּתָגר ְּבֶאֶרץ  ַוֵּתֶלְך ִהיא ּוֵביָתּה  ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים  ַוַּתַעׂש  ַוָּתָקם ָהִאָּׁשה  ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים: 
ְוַהֶּמֶלְך  ָׂשָדּה:  ְוֶאל  ֵּביָתּה  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִלְצעֹק  ַוֵּתֵצא  ְּפִלְׁשִּתים  ֵמֶאֶרץ  ָהִאָּׁשה  ַוָּתָׁשב  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמְקֵצה  ָׁשִנים:ַוְיִהי 
ְמַדֵּבר ֶאל ֵגֲחִזי ַנַער ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֵלאמֹר ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִליָׁשע: ַוְיִהי הּוא ְמַסֵּפר ַלֶּמֶלְך ֵאת 
ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ַהֵּמת ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה צֶֹעֶקת ֶאל ַהֶּמֶלְך ַעל ֵּביָתּה ְוַעל ָׂשָדּה ַוּיֹאֶמר ֵּגֲחִזי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך 
זֹאת ָהִאָּׁשה ְוֶזה ְּבָנּה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֱאִליָׁשע:ַוִּיְׁשַאל ַהֶּמֶלְך ָלִאָּׁשה ַוְּתַסֶּפר לֹו ַוִּיֶּתן ָלּה ַהֶּמֶלְך ָסִריס ֶאָחד ֵלאמֹר ָהֵׁשיב ֶאת 

ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ְוֵאת ָּכל ְּתבּואֹת ַהָּׂשֶדה ִמּיֹום ָעְזָבה ֶאת ָהָאֶרץ ְוַעד ָעָּתה"

מלכים ב' ח'  1-6
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שאלה מס' 13

הכתוב מספר על שני שבטים שסייעו זה לזה במלחמה.  

שבט אחד הציע לשני:  

"ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה...ְוָהַלְכִּתי ַגם ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו..."  

א. מי הם שני השבטים?
ב. נגד מי נלחמו?

תשובה
א. יהודה ושמעון.

ב. הכנעני, הפריזי )אדוני בזק(.

הערה: נדרש לציין רק שם אחד.

"ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבה' ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחָּלה ְלִהָּלֶחם ּבֹו:ַוּיֹאֶמר ה' ְיהּוָדה 
ַיֲעֶלה ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְּבָידֹו:ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני ְוָהַלְכִּתי ַגם ֲאִני ִאְּתָך 
ֲאָלִפים ִאיׁש:ַוִּיְמְצאּו  ֲעֶׂשֶרת  ְּבֶבֶזק  ַוַּיּכּום  ְּבָיָדם  ְוַהְּפִרִּזי  ַהְּכַנֲעִני  ַוִּיֵּתן ה' ֶאת  ְיהּוָדה  ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו ִׁשְמעֹון:ַוַּיַעל  ְּבגֹוָרֶלָך 
ֶאת ֲאדִֹני ֶבֶזק ְּבֶבֶזק ַוִּיָּלֲחמּו ּבֹו ַוַּיּכּו ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהְּפִרִּזי:ַוָּיָנס ֲאדִֹני ֶבֶזק ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחָריו ַוּיֹאֲחזּו אֹתֹו ַוְיַקְּצצּו ֶאת 
ֻׁשְלָחִני  ְמַלְּקִטים ַּתַחת  ְוַרְגֵליֶהם ְמֻקָּצִצים ָהיּו  ְיֵדיֶהם  ְמָלִכים ְּבהֹנֹות  ֶבֶזק ִׁשְבִעים  ְוַרְגָליו:ַוּיֹאֶמר ֲאדִֹני  ָיָדיו  ְּבהֹנֹות 
ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן ִׁשַּלם ִלי ֱאֹלִהים ַוְיִביֻאהּו ְירּוָׁשַלִם ַוָּיָמת ָׁשם:ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשַלם ַוִּיְלְּכדּו אֹוָתּה ַוַּיּכּוָה ְלִפי 

ָחֶרב ְוֶאת ָהִעיר ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש:"

שופטים א' 1-8

שאלה מס' 14

חוזקה של  הערבות ההדדית הובע בדברי יהודה ליעקב אביו.   

"ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה... ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו "  

א. לשלומו של מי ערב יהודה ?
ב. מדוע נדרש לערוב לו ?

תשובה 
א. לשלומו של בנימין .

ב. יעקב חשש שבנימין ייפגע  במצרים  )שיקרה לו מה שקרה ליוסף ושמעון(.

" ַוָּיבֹאּו ֶאל ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַען ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּקֹרֹת אָֹתם ֵלאמֹר: ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו 
ַאֶּתם  ֵכִנים  ִּכי  ֵאַדע  ְּבזֹאת  ָהָאֶרץ  ֲאדֵֹני  ָהִאיׁש  ֵאֵלינּו  ַוּיֹאֶמר   ... ָהָאֶרץ:  ֶאת  ִּכְמַרְּגִלים  אָֹתנּו  ַוִּיֵּתן  ָקׁשֹות 
ִּכי ֹלא  ְוֵאְדָעה  ֵאַלי  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם  ְוָהִביאּו ֶאת  ָוֵלכּו:  ָּבֵּתיֶכם ְקחּו  ַרֲעבֹון  ְוֶאת  ִאִּתי  ַהִּניחּו  ָהֶאָחד  ֲאִחיֶכם 
ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו:ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם אִֹתי 
ִׁשַּכְלֶּתם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה: ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאמֹר ֶאת ְׁשֵני 
ָבַני ָּתִמית ִאם ֹלא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְּתָנה אֹתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶליָך: ַוּיֹאֶמר ֹלא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי ָאִחיו ֵמת 
ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה: ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה 
ַטֵּפנּו: ָאנִֹכי  ַּגם  ַגם ַאָּתה  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ָנמּות  ְוֹלא  ְוִנְחֶיה  ְוֵנֵלָכה  ְוָנקּוָמה  ִאִּתי  ַהַּנַער  ִׁשְלָחה  ִיְׂשָרֵאל ָאִביו  ֶאל 
ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם ֹלא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים: ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו 
ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים: ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם 
ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת ָוֹלט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים: ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם ְוֶאת ַהֶּכֶסף 

ַהּמּוַׁשב ְּבִפי ַאְמְּתחֵֹתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא: ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש:" 
 בראשית מב'  83-92  , בראשית מג'  31-9
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שאלה מס' 15

דוד המלך  כבש את ירושלים מידי תושביה הנכרים   

"ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלם ... ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון "  

א. מידי מי  כבש את העיר ?
ב. כיצד קרא דוד לעיר לאחר כיבושה ?

תשובה 
א. מידי היבוסי 

ב. עיר דוד- "ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד"

ֳחָדִׁשים  ְוִׁשָּׁשה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ְיהּוָדה  ַעל  ָמַלְך  ְּבֶחְברֹון  ָמָלְך:  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְּבָמְלכֹו  ָּדִוד  ָׁשָנה  ְׁשלִׁשים  "ֶּבן 
ּוִבירּוָׁשַלם ָמַלְך ְׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה: ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב 
ָהָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר ֹלא ָתבֹוא ֵהָּנה ִּכי ִאם ֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר ֹלא ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה:ַוִּיְלּכֹד 
ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת  ְיֻבִסי  ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד:ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה 
ַהִעְוִרים ְׂשֻנֵאי ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח ֹלא ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית:ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד 

ַוִּיֶבן ָּדִוד ָסִביב ִמן ַהִּמּלֹוא ָוָבְיָתה:ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ָהלֹוְך ְוָגדֹול ַוה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִעּמֹו"
שמואל ב' ה' 01-4 

שאלה מס' 16

כהני פלישתים  הורו לבני עמם  לנהוג כבוד  כלפי ארון  אלוהי ישראל שהגיע  לעירם   
"ּוְנַתֶּתם ֵלאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּכבֹוד אּוַלי ָיֵקל ֶאת ָידֹו ֵמֲעֵליֶכם ּוֵמַעל ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵמַעל ַאְרְצֶכם:"

א. כיצד הגיע  ארון ה' לידי פלישתים? 
ב. מהו הכבוד שנהגו הפלישתים בארון ה'? 

 

תשובה 
א. פלישתים שבו את ארון ה'  במהלך המלחמה נגד   ישראל באפק.

ב. הם שילחו את ארון ה'  חזרה לגבול ישראל בעגלה חדשה )בצרוף אשם  - כפורי זהב כמספר סרני פלישתים(.

"ַוְיִהי ֲארֹון  ה' ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים:ַוִּיְקְראּו ְפִלְׁשִּתים ַלּכֲֹהִנים ְוַלּקְֹסִמים ֵלאמֹר ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלֲארֹון  
ה' הֹוִדֻענּו ַּבֶּמה ְנַׁשְּלֶחּנּו ִלְמקֹומֹו:ַוּיֹאְמרּו ִאם ְמַׁשְּלִחים ֶאת ֲארֹון ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַאל ְּתַׁשְּלחּו אֹתֹו ֵריָקם ִּכי ָהֵׁשב 
ָּתִׁשיבּו לֹו ָאָׁשם ָאז ֵּתָרְפאּו ְונֹוַדע ָלֶכם ָלָּמה ֹלא ָתסּור ָידֹו ִמֶּכם: ַוּיֹאְמרּו ָמה ָהָאָׁשם ֲאֶׁשר ָנִׁשיב לֹו ַוּיֹאְמרּו 
ִמְסַּפר ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ֲחִמָּׁשה ְטחֵֹרי ָזָהב ַוֲחִמָּׁשה ַעְכְּבֵרי ָזָהב ִּכי ַמֵּגָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ּוְלַסְרֵניֶכם:ַוֲעִׂשיֶתם ַצְלֵמי 
ְטחֵֹריֶכם ְוַצְלֵמי ַעְכְּבֵריֶכם ַהַּמְׁשִחיִתם ֶאת ָהָאֶרץ ּוְנַתֶּתם ֵלאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָּכבֹוד אּוַלי ָיֵקל ֶאת ָידֹו ֵמֲעֵליֶכם ּוֵמַעל 
ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵמַעל ַאְרְצֶכם:ְוָלָּמה ְתַכְּבדּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּכְּבדּו ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה ֶאת ִלָּבם ֲהלֹוא ַּכֲאֶׁשר ִהְתַעֵּלל 
ָּבֶהם ַוְיַׁשְּלחּום ַוֵּיֵלכּו:ְוַעָּתה ְקחּו ַוֲעׂשּו ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ֶאָחת ּוְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלֹות ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה ֲעֵליֶהם עֹל ַוֲאַסְרֶּתם 
ֶאת ַהָּפרֹות ָּבֲעָגָלה ַוֲהֵׁשיבֶֹתם ְּבֵניֶהם ֵמַאֲחֵריֶהם ַהָּבְיָתה:ּוְלַקְחֶּתם ֶאת ֲארֹון ה' ּוְנַתֶּתם אֹתֹו ֶאל ָהֲעָגָלה ְוֵאת 
ֹימּו ָבַאְרַּגז ִמִּצּדֹו ְוִׁשַּלְחֶּתם אֹתֹו ְוָהָלְך:ּוְרִאיֶתם ִאם ֶּדֶרְך ְּגבּולֹו ַיֲעֶלה ֵּבית  ְּכֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֲהֵׁשבֶֹתם לֹו ָאָׁשם ָּתׂשִִ
ֶׁשֶמׁש הּוא ָעָׂשה ָלנּו ֶאת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְוִאם ֹלא ְוָיַדְענּו ִּכי ֹלא ָידֹו ָנְגָעה ָּבנּו ִמְקֶרה הּוא ָהָיה ָלנּו:ַוַּיֲעׂשּו 
ָהֲאָנִׁשים ֵּכן ַוִּיְקחּו ְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלֹות ַוַּיַאְסרּום ָּבֲעָגָלה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ָּכלּו ַבָּבִית: ַוָּיִׂשמּו ֶאת ֲארֹון ה' ֶאל ָהֲעָגָלה 
ְוֵאת ָהַאְרַּגז ְוֵאת ַעְכְּבֵרי ַהָּזָהב ְוֵאת ַצְלֵמי ְטחֵֹריֶהם: ַוִּיַּׁשְרָנה ַהָּפרֹות ַּבֶּדֶרְך ַעל ֶּדֶרְך ֵּבית ֶׁשֶמׁש ִּבְמִסָּלה ַאַחת 

ָהְלכּו ָהֹלְך ְוָגעֹו ְוֹלא ָסרּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְוַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים הְֹלִכים ַאֲחֵריֶהם ַעד ְּגבּול ֵּבית ָׁשֶמׁש:"
שמואל א' ו' 1-12
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שאלה מס' 17

אשה שקוששה עצים להכנת אוכל לה ולבנה  פנתה לנביא שביקש אף הוא להצטרף   
 לסעודה ואמרה:"ְוִהְנִני ְמקֶֹׁשֶׁשת ְׁשַנִים ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלֻנהּו ָוָמְתנּו"

א. מי הנביא שביקש להצטרף לארוחה זו?   
ב. הנביא גמל לאשה בברכה מיוחדת - מהי הברכה?

תשובה
א. אליהו הנביא - ביקש להצטרף  לארוחה שעשתה האשה האלמנה מצרפת.

ב. כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר.

"קּום ֵלְך ָצְרָפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון ְוָיַׁשְבָּת ָׁשם ִהֵּנה ִצִּויִתי ָׁשם ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ְלַכְלְּכֶלָך ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָצְרָפָתה ַוָּיבֹא 
ַּבְּכִלי  ַמִים  ְמַעט  ִלי  ָנא  ְקִחי  ַוּיֹאַמר  ֵאֶליָה  ַוִּיְקָרא  ֵעִצים  ְמקֶֹׁשֶׁשת  ִאָּׁשה ַאְלָמָנה  ָׁשם  ְוִהֵּנה  ָהִעיר  ֶּפַתח  ֶאל 
ִלי  ֶיׁש  ִאם  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַחי  ַוּתֹאֶמר  ְּבָיֵדְך  ֶלֶחם  ַּפת  ִלי  ָנא  ִלְקִחי  ַוּיֹאַמר  ֵאֶליָה  ַוִּיְקָרא  ָלַקַחת  ַוֵּתֶלְך  ְוֶאְׁשֶּתה 
ָמעֹוג ִּכי ִאם ְמֹלא ַכף ֶקַמח ַּבַּכד ּוְמַעט ֶׁשֶמן ַּבַּצָּפַחת ְוִהְנִני ְמקֶֹׁשֶׁשת ְׁשַנִים ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני 
ָבִראׁשָֹנה  ְקַטָּנה  ֻעָגה  ִמָּׁשם  ִלי  ֲעִׂשי  ִכְדָבֵרְך ַאְך  ֲעִשֹי  ּבִֹאי  ִּתיְרִאי  ֵאִלָּיהּו ַאל  ֵאֶליָה  ַוּיֹאֶמר  ָוָמְתנּו  ַוֲאַכְלֻנהּו 
ְוהֹוֵצאת ִלי ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַּתֲעִשֹי ָּבַאֲחרָֹנה ִּכי כֹה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַּכד ַהֶּקַמח ֹלא ִתְכָלה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן ֹלא 

ֶתְחָסר ַעד יֹום ֵּתת ה'  ֶּגֶׁשם ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"
מלכים א' יז' 9-14

שאלה מס' 18

לחם בכורים ועשרים לחם שעורים  הובאו כמנחה לאיש האלוהים :  

"ְוִאיׁש ָּבא ִמַּבַעל ָׁשִלָׁשה ַוָּיֵבא ְלִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֶלֶחם ִּבּכּוִרים ֶעְׂשִרים ֶלֶחם ְׂשעִֹרים"  

א. מי איש  האלוהים?
ב. מה היה הנס שנעשה עם לחם זה?

תשובה
א. איש מבעל שלישה נתן זאת לנביא אלישע.

ב. המזון הזה ניתן למאה איש והספיק.

ְוַכְרֶמל ְּבִצְקֹלנֹו ַוּיֹאֶמר  ַוָּיֵבא ְלִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֶלֶחם ִּבּכּוִרים ֶעְׂשִרים ֶלֶחם ְׂשעִֹרים  "ְוִאיׁש ָּבא ִמַּבַעל ָׁשִלָׁשה 
ֵּתן ָלָעם ְויֹאֵכלּו: ַוּיֹאֶמר ְמָׁשְרתֹו ָמה ֶאֵּתן ֶזה ִלְפֵני ֵמָאה ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֵּתן ָלָעם ְויֹאֵכלּו ִּכי כֹה ָאַמר ה'  ָאכֹול 

ְוהֹוֵתר: ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ִּכְדַבר ה' " 
 מלכים ב' ד' 42-44
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שאלה מס' 19 - שאלת מילואים

המלך חזקיהו ביקש מעמו לא להשיב לדברי נאצה שהשמיע רבשקה שליח מלך אשור   

"ְוֶהֱחִריׁשּו ָהָעם ְוֹלא ָענּו אֹתֹו ָּדָבר ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ֵלאמֹר ֹלא ַתֲעֻנהּו:"  

א. מה הבטיח רבשקה לנצורים בשם מלכו, אם ייכנעו?
ב. באיזו שפה דיבר רבשקה אל העם?

 תשובה
 א. יתן להם תנאים דומים  לארץ ישראל - ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ 

ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש ִוְחיּו ְוֹלא ָתֻמתּו
ב.  יהודית , עברית .

ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהִּבָּטחֹון  ָמה  ַאּׁשּור  ֶמֶלְך  ַהָּגדֹול  ַהֶּמֶלְך  ָאַמר  ּכֹה  ִחְזִקָּיהּו  ֶאל  ָנא  ִאְמרּו  ַרְבָׁשֵקה  ֲאֵלֶהם  "ַוּיֹאֶמר   
ָּבָטְחָּת:...ַוּיֹאֶמר ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנה ְויֹוָאח ֶאל ַרְבָׁשֵקה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך ֲאָרִמית ִּכי ׁשְֹמִעים ֲאָנְחנּו 
ְוַאל ְּתַדֵּבר ִעָּמנּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ַהחָֹמה: ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ַהַעל ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ְׁשָלַחִני ֲאדִֹני 
ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהֹלא ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹׁשִבים ַעל ַהחָֹמה ֶלֱאכֹל ֶאת צֹוָאָתם ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם 
ִעָּמֶכם:ַוַּיֲעמֹד ַרְבָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית ַוְיַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור: ַאל ִּתְׁשְמעּו 
ֵמי  ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו ִאיׁש  ְוִאיׁש  ַּגְפנֹו  ְוִאְכלּו ִאיׁש  ֵאַלי  ְבָרָכה ּוְצאּו  ִאִּתי  ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲעׂשּו  ִּכי כֹה ָאַמר  ִחְזִקָּיהּו  ֶאל 
בֹורֹו:ַעד ּבִֹאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש ִוְחיּו 
ְוֹלא ָתֻמתּו ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי ַיִּסית ֶאְתֶכם ֵלאמֹר ְידָֹוד ַיִּציֵלנּו:ִמי ְּבָכל ֱאֹלֵהי ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּצילּו ֶאת 
ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי ַיִּציל ְידָֹוד ֶאת ְירּוָׁשַלם ִמָּיִדי: ְוֶהֱחִריׁשּו ָהָעם ְוֹלא ָענּו אֹתֹו ָּדָבר ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ֵלאמֹר ֹלא 

ַתֲעֻנהּו:"
מלכים ב' יח' 17-37

שאלה מס' 20 - שאלת מילואים

איש אחד תיאר קבוצת לוחמים גיבורים ומנהיגם, במילים אלו :  

"ִּכי ִגּבִֹרים ֵהָּמה, ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָּמה, ְּכדֹב ַׁשּכּול ַּבָּׂשֶדה ... ְוהּוא ַגם ֶּבן ַחִיל, ֲאֶׁשר ִלּבֹו ְּכֵלב ָהַאְרֵיה"  

א. מי האיש ?
ב. מי היא קבוצת הלוחמים המתוארת בפסוק ?

תשובה 
א. חושי הארכי- בדברי עצתו לאבשלום .

ב. דוד המלך ואנשיו.

"ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל ֲאִחיתֶֹפל ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה ַמה ַּנֲעֶׂשה...ַוּיֹאֶמר ֲאִחיתֶֹפל ֶאל ַאְבָׁשֹלם ֶאְבֲחָרה ָּנא ְׁשֵנים 
ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ְוָאקּוָמה ְוֶאְרְּדָפה ַאֲחֵרי ָדִוד ַהָּלְיָלה:ְוָאבֹוא ָעָליו ְוהּוא ָיֵגַע ּוְרֵפה ָיַדִים ְוַהֲחַרְדִּתי אֹתֹו ְוָנס 
ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוִהֵּכיִתי ֶאת ַהֶּמֶלְך ְלַבּדֹו:ְוָאִׁשיָבה ָכל ָהָעם ֵאֶליָך ְּכׁשּוב ַהּכֹל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ָּכל 
ָהָעם ִיְהֶיה ָׁשלֹום:ַוִּייַׁשר ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַאְבָׁשֹלם ּוְבֵעיֵני ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ְקָרא ָנא ַּגם ְלחּוַׁשי 
ָהַאְרִּכי ְוִנְׁשְמָעה ַמה ְּבִפיו ַּגם הּוא:ַוָּיבֹא חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֵאָליו ֵלאמֹר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ִּדֶּבר 
ֲאִחיתֶֹפל ֲהַנֲעֶׂשה ֶאת ְּדָברֹו ִאם ַאִין ַאָּתה ַדֵּבר:ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹום ֹלא טֹוָבה ָהֵעָצה ֲאֶׁשר ָיַעץ ֲאִחיתֶֹפל 
ְּכדֹב ַׁשּכּול  ֵהָּמה  ֶנֶפׁש  ּוָמֵרי  ֵהָּמה  ִגּבִֹרים  ִּכי  ֲאָנָׁשיו  ְוֶאת  ָיַדְעָּת ֶאת ָאִביָך  ַהּזֹאת:ַוּיֹאֶמר חּוַׁשי ַאָּתה  ַּבַּפַעם 
ַּבָּׂשֶדה ְוָאִביָך ִאיׁש ִמְלָחָמה ְוֹלא ָיִלין ֶאת ָהָעם:ִהֵּנה ַעָּתה הּוא ֶנְחָּבא ְּבַאַחת ַהְּפָחִתים אֹו ְּבַאַחד ַהְּמקֹומֹת 
ְוָהָיה ִּכְנפֹל ָּבֶהם ַּבְּתִחָּלה ְוָׁשַמע ַהּׁשֵֹמַע ְוָאַמר ָהְיָתה ַמֵּגָפה ָּבָעם ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ַאְבָׁשֹלם:ְוהּוא ַגם ֶּבן ַחִיל ֲאֶׁשר 
ִלּבֹו ְּכֵלב ָהַאְרֵיה ִהֵּמס ִיָּמס ִּכי יֵֹדַע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִגּבֹור ָאִביָך ּוְבֵני ַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו:ִּכי ָיַעְצִּתי ֵהָאסֹף ֵיָאֵסף 

ָעֶליָך ָכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים ָלרֹב ּוָפֶניָך הְֹלִכים ַּבְקָרב:"
שמואל ב' טז' 20-23, יז'  1-14
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים 
תשע"ו 

החידון הפומבי - שלב שני 

שאלות באמצעות המחשב 

בשלב זה יוצגו לכל נבחן 4 שאלות קצרות

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-6 נקודות

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

סדר בחירת השאלות

המחשב יציג לנבחן את השאלה על פי הסדר שנקבע במחשב.

רמזים

למתמודד תינתן האפשרות  לקבל רמז על כל שאלה

תשובה נכונה על השאלה, לאחר קבלת הרמז,

תזכה את הנבחן ב-3 נקודות בלבד .

הזמן המוקצב

הזמן המוקצב למענה על כל ארבע השאלות הוא 90 שניות
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נבחן מס' 1

מי אמר: " ִּכי יֹוֵדַע ָאִני ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכם:"?  .1

תשובה: יונה

ַהַּיָּבָׁשה:ַוִּייְראּו  ְוֶאת  ַהָּים  ֶאת  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָיֵרא  ֲאִני  ַהָּׁשַמִים  ֱאֹלֵהי  ה'  ְוֶאת   ָאנִֹכי  ִעְבִרי  ֲאֵליֶהם  "ַוּיֹאֶמר 
ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּכי ָיְדעּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי ִמִּלְפֵני  ה' הּוא בֵֹרַח ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם: 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַּנֲעֶׂשה ָּלְך ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמָעֵלינּו ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוסֵֹער: ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָּים 
ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמֲעֵליֶכם ִּכי יֹוֵדַע ָאִני ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכם: ַוַּיְחְּתרּו ָהֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל ַהַּיָּבָׁשה 

ְוֹלא ָיכֹלּו ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוסֵֹער ֲעֵליֶהם:"
 יונה א'   9-13

מי אמר: " ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים:"?  .2

תשובה: ישעיהו 

"ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהִּׁשיר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל: ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי 
ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים: ֵיֶצר ָסמּוְך ִּתּצֹר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְבָך ָּבטּוַח: ִּבְטחּו ַבה'  ֲעֵדי ַעד ִּכי ְּבָיּה  ה' צּור עֹוָלִמים:"

 ישעיה   כו' 1-4 

היכן הפקידו  השרים את המגילה שכתב ברוך בן נריה  מפי ירמיהו?  .3

תשובה:  בלשכת אלישמע  הסופר

" ַוִּיְׁשְלחּו ָכל ַהָּׂשִרים ֶאל ָּברּוְך ֶאת ְיהּוִדי ֶּבן ְנַתְנָיהּו ֶּבן ֶׁשֶלְמָיהּו ֶבן ּכּוִׁשי ֵלאמֹר ַהְּמִגָּלה ֲאֶׁשר ָקָראָת ָּבּה 
ָנא  ֵׁשב  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ֲאֵליֶהם:  ַוָּיבֹא  ְּבָידֹו  ַהְּמִגָּלה  ֶאת  ֵנִרָּיהּו  ֶּבן  ָּברּוְך  ַוִּיַּקח  ָוֵלְך  ְבָיְדָך  ָקֶחָּנה  ָהָעם  ְּבָאְזֵני 
ּוְקָרֶאָּנה ְּבָאְזֵנינּו ַוִּיְקָרא ָברּוְך ְּבָאְזֵניֶהם: ַוְיִהי ְּכָׁשְמָעם ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָּפֲחדּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיֹאְמרּו ֶאל 
ָּברּוְך ַהֵּגיד ַנִּגיד ַלֶּמֶלְך ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:...ַוּיֹאְמרּו ַהָּׂשִרים ֶאל ָּברּוְך ֵלְך ִהָּסֵתר ַאָּתה ְוִיְרְמָיהּו ְוִאיׁש ַאל 
ֵיַדע ֵאיפֹה ַאֶּתם: ַוָּיבֹאּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ָחֵצָרה ְוֶאת ַהְּמִגָּלה ִהְפִקדּו ְּבִלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהּסֵֹפר ַוַּיִּגידּו ְּבָאְזֵני ַהֶּמֶלְך 
ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים: ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶאת ְיהּוִדי ָלַקַחת ֶאת ַהְּמִגָּלה ַוִּיָּקֶחָה ִמִּלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהּסֵֹפר ַוִּיְקָרֶאָה ְיהּוִדי 

ְּבָאְזֵני ַהֶּמֶלְך ּוְבָאְזֵני ָּכל ַהָּׂשִרים ָהעְֹמִדים ֵמַעל ַהֶּמֶלְך:"
 ירמיה לו' 14-21 

מי המלך שהיו  לו  ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ֶרֶכב ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים?  .4

 תשובה: שלמה

" ְוָכל ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת ְּפֵני ְׁשֹלמֹה ִלְׁשמַֹע ֶאת ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאֹלִהים ְּבִלּבֹו: ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו 
ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּוְפָרִדים ְּדַבר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה: ַוֶּיֱאסֹף ְׁשֹלמֹה ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים 
ַוְיִהי לֹו ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ֶרֶכב ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ָּפָרִׁשים ַוַּיְנֵחם ְּבָעֵרי ָהֶרֶכב ְוִעם ַהֶּמֶלְך ִּבירּוָׁשָלם: ...ּומֹוָצא 
ַהּסּוִסים ֲאֶׁשר ִלְׁשֹלמֹה ִמִּמְצָרִים ּוִמְקֵוה סֲֹחֵרי ַהֶּמֶלְך ִיְקחּו ִמְקֵוה ִּבְמִחיר:ַוַּתֲעֶלה ַוֵּתֵצא ֶמְרָּכָבה ִמִּמְצַרִים 

ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוסּוס ַּבֲחִמִּׁשים ּוֵמָאה ְוֵכן ְלָכל ַמְלֵכי ַהִחִּתים ּוְלַמְלֵכי ֲאָרם ְּבָיָדם יִֹצאּו:"
מלכים א' י' 24-29
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נבחן מס' 2

1. מי אמר:" ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ... ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה' ָלנּו:"?

תשובה: משה

" ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ַׁשַּלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת  ה' ֱאֹלֵהיֶהם ֲהֶטֶרם 
ֵּתַדע ִּכי ָאְבָדה ִמְצָרִים:ַוּיּוַׁשב ֶאת מֶׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִמי ָוִמי 
ַההְֹלִכים:ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג  ה' ָלנּו: ַוּיֹאֶמר 
ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן  ה'  ִעָּמֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם: ֹלא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים 

ְוִעְבדּו ֶאת ה'  ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ַוְיָגֶרׁש אָֹתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרעֹה:"
שמות י' 7-11 

ם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות:"? 2. מי אמר : ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ

תשובה: מלאכי

" ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ּוַמְלַאְך ַהְּבִרית ֲאֶׁשר 
ַאֶּתם ֲחֵפִצים ִהֵּנה ָבא ָאַמר  ה'  ְצָבאֹות: ּוִמי ְמַכְלֵּכל ֶאת יֹום ּבֹואֹו ּוִמי ָהעֵֹמד ְּבֵהָראֹותֹו ִּכי הּוא ְּכֵאׁש ְמָצֵרף 
ַמִּגיֵׁשי  ְוָהיּו ַלה'  ְוַכָּכֶסף  ַּכָּזָהב  ְוִזַּקק אָֹתם  ֵלִוי  ְּבֵני  ְוִטַהר ֶאת  ּוְכבִֹרית ְמַכְּבִסים:ְוָיַׁשב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר ֶּכֶסף 

ם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות:" ִמְנָחה ִּבְצָדָקה:ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ
מלאכי ג' 1-4

3. באיזה מקום הכה בעשא בן אחיה את נדב  בן ירבעם?

תשובה: גבתון 

ְוָנָדב ֶּבן ָיָרְבָעם ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיְמֹלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְׁשָנָתִים: ַוַּיַעׂש ָהַרע   "
ְּבֵעיֵני ה'  ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ָאִביו ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל: ַוִּיְקׁשֹר ָעָליו ַּבְעָׁשא ֶבן ֲאִחָּיה ְלֵבית ִיָּׂשׂשָכר 
ַוַּיֵּכהּו ַבְעָׁשא ְּבִגְּבתֹון ֲאֶׁשר ַלְּפִלְׁשִּתים ְוָנָדב ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ָצִרים ַעל ִּגְּבתֹון: ַוְיִמֵתהּו ַבְעָׁשא ִּבְׁשַנת ָׁשֹלׁש ְלָאָסא 

ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו:"
מלכים א' טו'  25-2836-41

4. מי הכה  באוייב ְׁשַבע ֵמאֹות ֶרֶכב ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ָּפָרִׁשים?

תשובה: דוד 

" ַוֻּיַּגד ְלָדִוד ַוֶּיֱאסֹף ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוָּיבֹא ֵחָלאָמה ַוַּיַעְרכּו ֲאָרם ִלְקַראת ָּדִוד ַוִּיָּלֲחמּו ִעּמֹו: 
ַוָּיָנס ֲאָרם ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲהרֹג ָּדִוד ֵמֲאָרם ְׁשַבע ֵמאֹות ֶרֶכב ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ָּפָרִׁשים ְוֵאת ׁשֹוַבְך ַׂשר ְצָבאֹו ִהָּכה 
ַוָּיָמת ָׁשם:ַוִּיְראּו ָכל ַהְּמָלִכים ַעְבֵדי ֲהַדְדֶעֶזר ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְׁשִלמּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַעְבדּום ַוִּיְראּו ֲאָרם 

ְלהֹוִׁשיַע עֹוד ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון:"
שמואל ב' י' 17-19
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נבחן מס' 3

1. על מי נאמר: "ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו"?

תשובה: אליהו  

 "ַוָּיׁשּובּו ַהַּמְלָאִכים ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה ֶּזה ַׁשְבֶּתם:ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ָעָלה ִלְקָראֵתנּו ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו 
ְלכּו ׁשּובּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֶאְתֶכם ְוִדַּבְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר  ה'  ֲהִמְּבִלי ֵאין ֱאֹלִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ׁשֵֹלַח 
ִלְדרׁש ְּבַבַעל ְזבּוב ֱאֹלֵהי ֶעְקרֹון ָלֵכן ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ָעִליָת ָּׁשם ֹלא ֵתֵרד ִמֶּמָּנה ִּכי מֹות ָּתמּות: ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֶמה 
ִמְׁשַּפט ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעָלה ִלְקַראְתֶכם ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶכם ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ְוֵאזֹור 

עֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו ַוּיֹאַמר ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי הּוא:"
מלכים ב' א' 5-8 

2. מי אמר:  " ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר  ה'  ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום 
ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום "?

  תשובה: חגי 

" ִּכי כֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּים ְוֶאת ֶהָחָרָבה: 
ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ּוָבאּו ֶחְמַּדת ָּכל ַהּגֹוִים ּוִמֵּלאִתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹוד ָאַמר ה' ְצָבאֹות: ִלי ַהֶּכֶסף 
ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה' ְצָבאֹות: ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר ה'  ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה 
ֶאֵּתן ָׁשלֹום ְנֻאם ה' ְצָבאֹות: ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ָהָיה ְּדַבר  ה'  ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא 

ֵלאמֹר:"
חגי ב' 6-10  

3. מי השבט  שלא הוריש את יושבי בית שמש?

תשובה: נפתלי

"ַנְפָּתִלי ֹלא הֹוִריׁש ֶאת יְֹׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת יְֹׁשֵבי ֵבית ֲעָנת ַוֵּיֶׁשב ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ְויְֹׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש 
ּוֵבית ֲעָנת ָהיּו ָלֶהם ָלַמס: ַוִּיְלֲחצּו ָהֱאמִֹרי ֶאת ְּבֵני ָדן ָהָהָרה ִּכי ֹלא ְנָתנֹו ָלֶרֶדת ָלֵעֶמק: ַוּיֹוֶאל ָהֱאמִֹרי ָלֶׁשֶבת 
ֵמַהֶּסַלע  ַעְקַרִּבים  ִמַּמֲעֵלה  ָהֱאמִֹרי  ּוְגבּול  ָלַמס:  ַוִּיְהיּו  יֹוֵסף  ֵּבית  ַיד  ַוִּתְכַּבד  ּוְבַׁשַעְלִבים  ְּבַאָּילֹון  ֶחֶרס  ְּבַהר 

ָוָמְעָלה:"
שופטים א' 33-36 

4. מי מלך  ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים?

תשובה : זכריהו בן ירבעם 

"ִּבְׁשַנת ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה ַלֲעַזְרָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ְזַכְרָיהּו ֶבן ָיָרְבָעם ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים: 
ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה'  ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבָֹתיו ֹלא ָסר ֵמַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל:ַוִּיְקׁשֹר 
ָעָליו ַׁשֻּלם ֶּבן ָיֵבׁש ַוַּיֵּכהּו ָקָבְל ָעם ַוְיִמיֵתהּו ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו: ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְזַכְרָיה ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי 

ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל:"
 מלכים ב' טו' 8-11 
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נבחן מס' 4

1. למי נאמר:ַוּיֹאֶמר ֵלְך ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל "?

תשובה: גדעון

" ַוָּיבֹא ַמְלַאְך ה' ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבָעְפָרה ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש ֲאִבי ָהֶעְזִרי ְוִגְדעֹון ְּבנֹו חֵֹבט ִחִּטים ַּבַּגת ְלָהִניס 
ִמְּפֵני ִמְדָין:ַוֵּיָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה' ִעְּמָך ִּגּבֹור ֶהָחִיל: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון ִּבי ֲאדִֹני ְוֵיׁש ה' ִעָּמנּו 
ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל זֹאת ְוַאֵּיה ָכל ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ִסְּפרּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ֲהֹלא ִמִּמְצַרִים ה'  ְוַעָּתה ְנָטָׁשנּו ה' 

ַוִּיְּתֵננּו ְּבַכף ִמְדָין:ַוִּיֶפן ֵאָליו ה' ַוּיֹאֶמר ֵלְך ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדָין ֲהֹלא ְׁשַלְחִּתיָך:"
שופטים ו' 11-14  

2.מי אמר :  " עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים:"?

תשובה: ירמיהו 

" ּכֹה ָאַמר  ה'  ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר ַעם ְׂשִריֵדי ָחֶרב ָהלֹוְך ְלַהְרִּגיעֹו ִיְׂשָרֵאל: ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם 
ֲאַהְבִּתיְך ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך ָחֶסד: עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים: 

עֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים ְּבָהֵרי ׁשְֹמרֹון ָנְטעּו נְֹטִעים ְוִחֵּללּו:"
ירמיה לא' 4-1

3.מי  ֶנֶאְספּו ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ְׁשלִׁשים ֶאֶלף ֶרֶכב ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים ְוָעם ַּכחֹול ֲאֶׁשר 
ַעל ְׂשַפת ַהָּים ָלרֹב?

תשובה: פלשתים

"ַוִּיְבַחר לֹו ָׁשאּול ְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ִמִּיְׂשָרֵאל ַוִּיְהיּו ִעם ָׁשאּול ַאְלַּפִים ְּבִמְכָמׂש ּוְבַהר ֵּבית ֵאל ְוֶאֶלף ָהיּו ִעם יֹוָנָתן 
ְּפִלְׁשִּתים  ַוִּיְׁשְמעּו  ְּבֶגַבע  ְּפִלְׁשִּתים ֲאֶׁשר  ְנִציב  יֹוָנָתן ֵאת  ַוַּיְך  ְוֶיֶתר ָהָעם ִׁשַּלח ִאיׁש ְלאָֹהָליו:  ִּבְנָיִמין  ְּבִגְבַעת 
ְנִציב  ֶאת  ָׁשאּול  ִהָּכה  ֵלאמֹר  ָׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ָהִעְבִרים:  ִיְׁשְמעּו  ֵלאמֹר  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ַּבּׁשֹוָפר  ָּתַקע  ְוָׁשאּול 
ִעם  ְלִהָּלֵחם  ֶנֶאְספּו  ּוְפִלְׁשִּתים  ַהִּגְלָּגל:  ָׁשאּול  ַאֲחֵרי  ָהָעם  ַוִּיָּצֲעקּו  ַּבְּפִלְׁשִּתים  ִיְׂשָרֵאל  ִנְבַאׁש  ְוַגם  ְּפִלְׁשִּתים 
ַוַּיֲחנּו ְבִמְכָמׂש  ַוַּיֲעלּו  ְוָעם ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים ָלרֹב  ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים  ִיְׂשָרֵאל ְׁשלִׁשים ֶאֶלף ֶרֶכב 

ִקְדַמת ֵּבית ָאֶון:"
שמואל א' יג' 2-5 

4. מה שם הסלע שאליו נמלטו שש מאות איש מבני בנימין  ?

 תשובה: סלע רמון

" ִּכְּתרּו ֶאת ִּבְנָיִמן ִהְרִדיֻפהּו ְמנּוָחה ִהְדִריֻכהּו ַעד נַֹכח ַהִּגְבָעה ִמִּמְזַרח ָׁשֶמׁש: ַוִּיְּפלּו ִמִּבְנָיִמן ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ֶאֶלף 
ִאיׁש ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ָחִיל: ַוִּיְפנּו ַוָּיֻנסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל ֶסַלע ָהִרּמֹון ַוְיעְֹלֻלהּו ַּבְמִסּלֹות ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש 
ַוַּיְדִּביקּו ַאֲחָריו ַעד ִּגְדעֹם ַוַּיּכּו ִמֶּמּנּו ַאְלַּפִים ִאיׁש: ַוְיִהי ָכל ַהּנְֹפִלים ִמִּבְנָיִמן ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ִאיׁש ׁשֵֹלף 
ֶחֶרב ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ָחִיל: ַוִּיְפנּו ַוָּיֻנסּו ַהִּמְדָּבָרה ֶאל ֶסַלע ָהִרּמֹון ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ַוֵּיְׁשבּו ְּבֶסַלע 

ִרּמֹון ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים:"
שופטים כ' 43-47
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נבחן מס' 5

1.על מי נאמר: "ַוְּתִהי ... נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֶֹאיָה:"?

תשובה: אסתר

"ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֹלא ִבְקָׁשה ָּדָבר ִּכי ִאם ֶאת 
ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֶֹאיָה: ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶלְך 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו:ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר 

ִמָּכל ַהָּנִׁשים ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּוֹלת ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאָׁשּה ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי:"?
אסתר ב' 15-17 

2. מי אמר: "ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו:"?

תשובה: משורר תהילים

"ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלחֹק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם: ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת 
ֶאֶרץ ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה: ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם 

ַאֵחר: ֹלא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו:"
תהילים קה' 9-15 

3. בנחלתו של איזה שבט היתה העירּ: ְבֵארֹות?

תשובה: שבט בנימין

ּוְצָמַרִים  ָהֲעָרָבה  ּוֵבית  ְקִציץ:  ְוֵעֶמק  ָחְגָלה  ּוֵבית  ְיִריחֹו  ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם  ִבְנָיִמן  ְּבֵני  ְלַמֵּטה  ֶהָעִרים  "ְוָהיּו   
ָוָגַבע ָעִרים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן: ִּגְבעֹון ְוָהָרָמה  ּוֵבית ֵאל: ְוָהַעִּוים ְוַהָּפָרה ְוָעְפָרה:ּוְכַפר ָהַעּמָֹנה ְוָהָעְפִני 
ִּגְבַעת  ְוַהְיבּוִסי ִהיא ְירּוָׁשַלם  ְוֵצַלע ָהֶאֶלף  ְוַתְרֲאָלה:  ְוִיְרְּפֵאל  ְוֶרֶקם  ְוַהּמָֹצה:  ְוַהְּכִפיָרה  ְוַהִּמְצֶּפה  ּוְבֵארֹות: 

ִקְרַית ָעִרים ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתם:"
 יהושע יח' 21-28

4. מי המלך שאמו היתה ְירּוָׁשא ַּבת ָצדֹוק?

תשובה: יותם בן עוזיהו

" ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך יֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה: ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהָיה 
ְבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְירּוָׁשא ַּבת ָצדֹוק: ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה' ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ֵּבית ה'  ַׁשַער  ֶאת  ָּבָנה  ַּבָּבמֹות הּוא  ּוְמַקְּטִרים  ְמַזְּבִחים  ָהָעם  ָסרּו עֹוד  ַהָּבמֹות ֹלא  ַרק  ָעָׂשה:  ֻעִזָּיהּו ָאִביו 

ָהֶעְליֹון: ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי יֹוָתם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהֹלא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה:"
מלכים ב' טו' 32-36
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נבחן מס' 6

מי אמר:" עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ... ְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא:"?  .1

תשובה: כלב בן יפונה   

" ְוַעָּתה ִהֵּנה ֶהֱחָיה  ה'  אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶזה ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ֵמָאז ִּדֶּבר ה'  ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל מֶֹׁשה ֲאֶׁשר 
ָהַלְך ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ְוַעָּתה ִהֵּנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה: עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁשֹלַח אֹוִתי 
מֶֹׁשה ְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה ַלִּמְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא: ְוַעָּתה ְּתָנה ִּלי ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'  ַּבּיֹום ַההּוא 
ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲעָנִקים ָׁשם ְוָעִרים ְּגדֹלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי ה'  אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ה' : 
ַוְיָבְרֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיֵּתן ֶאת ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלה: ַעל ֵּכן ָהְיָתה ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ְלַנֲחָלה ַעד 

ַהּיֹום ַהֶּזה ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:"
יהושע  יד' 10-14 

2. מי אמר: " ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן 
ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר:"?

  תשובה: יחזקאל 

" ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם: ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם 
ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה 
ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר: ְוֶאת רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת 

ֲאֶׁשר ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם:"
יחזקאל לו' 24-27 

3. מי לחץ את בני ישראל ְּבָחְזָקה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה?

תשובה: יבין מלך חצור

 "ַוּיִֹספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני  ה'  ְוֵאהּוד ֵמת: ַוִּיְמְּכֵרם ה' ְּבַיד ָיִבין ֶמֶלְך ְּכַנַען ֲאֶׁשר ָמַלְך ְּבָחצֹור 
ְוַׂשר ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהּוא יֹוֵׁשב ַּבֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים: ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'  ִּכי ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל לֹו ְוהּוא 

ָלַחץ ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָחְזָקה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה:"
שופטים ד'  1-3

4. לאיזו ארץ  נמלטו המכים בחרב את סנחריב    ?

תשובה: אררט

" ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה'  ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה 
ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים: ַוִּיַּסע ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוֵּיֶׁשב ְּבִניְנֵוה: ַוְיִהי הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵּבית ִנְסרְֹך ֱאֹלָהיו 

ְוַאְדַרֶּמֶלְך ְוַׂשְרֶאֶצר ָָ ָּבָניו ִהֻּכהּו ַבֶחֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט ַוִּיְמֹלְך ֵאַסר ַחּדֹן ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:"
מלכים ב' יט' 35-37 
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נבחן מס' 7

1. מי בקשה : " ָהָבה ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה ִלי ֻּגֹּלת ָמִים "?

תשובה: עכסה בת כלב

 "ַוּיֹאֶמר ָּכֵלב ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ִקְרַית ֵסֶפר ּוְלָכָדּה ְוָנַתִּתי לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבִּתי ְלִאָּׁשה: ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז ֲאִחי 
ָכֵלב ַהָּקטֹן ִמֶּמּנּו ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאָּׁשה: ַוְיִהי ְבבֹוָאּה ַוְּתִסיֵתהּו ִלְׁשאֹול ֵמֵאת ָאִביָה ַהָּׂשֶדה ַוִּתְצַנח 
ֵמַעל ַהֲחמֹור ַוּיֹאֶמר ָלּה ָּכֵלב ַמה ָּלְך: ַוּתֹאֶמר לֹו ָהָבה ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה ִלי ֻּגֹּלת ָמִים ַוִּיֶּתן 

ָלּה ָּכֵלב ֵאת ֻּגֹּלת ִעִּלית ְוֵאת ֻּגֹּלת ַּתְחִּתית:".
שופטים א'  12-15 

2. מי אמר:  " ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְברֹב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו:"?

תשובה: שלמה בקהלת 

"ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְברֹב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו:ֶּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה ִּכי ֹלא ֵתַדע ַמה ִּיְהֶיה ָרָעה 
ַעל ָהָאֶרץ: ִאם ִיָּמְלאּו ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ָיִריקּו ְוִאם ִיּפֹול ֵעץ ַּבָּדרֹום ְוִאם ַּבָּצפֹון ְמקֹום ֶׁשִּיּפֹול ָהֵעץ ָׁשם 

ְיהּוא: ׁשֵֹמר רּוַח ֹלא ִיְזָרע ְורֶֹאה ֶבָעִבים ֹלא ִיְקצֹור:"
קהלת יא'   1-4

3. על מי נאמר:" ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָהָיה ְבָמְלכֹו ּוְׁשמֶֹנה ָׁשִנה ָׁשִנים ָמַלְך 
ִּבירּוָׁשָלם:"?

תשובה: יהורם בן יהושפט מלך יהודה

" ּוִבְׁשַנת ָחֵמׁש ְליֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ְיהֹוָרם ֶּבן ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה: 
ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָהָיה ְבָמְלכֹו ּוְׁשמֶֹנה ָׁשִניםָמַלְך ִּבירּוָׁשָלם: ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ֵּבית 
ַאְחָאב ִּכי ַּבת ַאְחָאב ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' : ְוֹלא ָאָבה ה' ְלַהְׁשִחית ֶאת ְיהּוָדה ְלַמַען ָּדִוד ַעְבּדֹו 

ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָלֵתת לֹו ִניר וְלָבָניו ָּכל ַהָּיִמים:"
מלכים ב' ח' 16-19 

4. על מי נאמר:" ַיְחְלמּו ְבֵניֶהם ִיְרּבּו ַבָּבר ָיְצאּו ְוֹלא ָׁשבּו ָלמֹו:"?

תשובה : יעלי סלע / איילות

"ֲהָיַדְעָּת ֵעת ֶלֶדת ַיֲעֵלי ָסַלע חֵֹלל ַאָּילֹות ִּתְׁשמֹר: ִּתְסּפֹר ְיָרִחים ְּתַמֶּלאָנה ְוָיַדְעָּת ֵעת ִלְדָּתָנה: ִּתְכַרְעָנה ַיְלֵדיֶהן 
ְּתַפַּלְחָנה ֶחְבֵליֶהם ְּתַׁשַּלְחָנה:ַיְחְלמּו ְבֵניֶהם ִיְרּבּו ַבָּבר ָיְצאּו ְוֹלא ָׁשבּו ָלמֹו: ִמי ִׁשַּלח ֶּפֶרא ָחְפִׁשי ּומְֹסרֹות ָערֹוד 
ִמי ִפֵּתַח: ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ֲעָרָבה ֵביתֹו ּוִמְׁשְּכנֹוָתיו ְמֵלָחה: ִיְׂשַחק ַלֲהמֹון ִקְרָיה ְּתֻׁשאֹות נֹוֵגׂש ֹלא ִיְׁשָמע: ְיתּור 

ָהִרים ִמְרֵעהּו ְוַאַחר ָּכל ָירֹוק ִיְדרֹוׁש:"
איוב לט' 1-8 
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נבחן מס' 8

1. מי אמר: "ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:"?

    תשובה: יעקב

"ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים: ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו 
ְּבֵני ַיֲעקֹב ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם: ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז: ַּפַחז ַּכַּמִים 

ַאל ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה:"
בראשית מט' 1-4 

ם ֵמרֹב ָאָדם ּוְבֵהָמה ְּבתֹוָכּה:  ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּלּה ... חֹוַמת ֵאׁש  2. מי ניבא: " ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשלִַ
ָסִביב "?

תשובה: זכריה

"ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ּוְבָידֹו ֶחֶבל ִמָּדה: ָואַֹמר ָאָנה ַאָּתה הֵֹלְך ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָלמֹד ֶאת ְירּוָׁשַלם ִלְראֹות 
ַּכָּמה ָרְחָּבּה ְוַכָּמה ָאְרָּכּה:ְוִהֵּנה ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי יֵֹצא ּוַמְלָאְך ַאֵחר יֵֹצא ִלְקָראתֹו: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֻרץ ַּדֵּבר ֶאל 
ם ֵמרֹב ָאָדם ּוְבֵהָמה ְּבתֹוָכּה:ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם ה' חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב  ַהַּנַער ַהָּלז ֵלאמֹר ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשלִַ

ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה: 
זכריה   ב' 5-10 

3. בקשר לאיזו מכה נאמר :" ַוִּיֶפן ַּפְרעֹה ַוָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו ְוֹלא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלזֹאת:"?

תשובה: דם

"ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה'  ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ַוַּיְך ֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו 
ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלָדם: ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ֵמָתה ַוִּיְבַאׁש ַהְיאֹר ְוֹלא ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים 
ִמן ַהְיאֹר ַוְיִהי ַהָּדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה': ַוִּיֶפן ַּפְרעֹה ַוָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו ְוֹלא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלזֹאת: ַוַּיְחְּפרּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביבֹת ַהְיאֹר ַמִים 

ִלְׁשּתֹות ִּכי ֹלא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר:"
שמות ז' 20-24

4. על איזו עיר נאמר: "ְלָפִנים ִהיא רֹאׁש ָּכל ַהַּמְמָלכֹות ָהֵאֶּלה:"?

תשובה: חצור 

"ַוָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ָּבֵעת ַהִהיא ַוִּיְלּכֹד ֶאת ָחצֹור ְוֶאת ַמְלָּכּה ִהָּכה ֶבָחֶרב ִּכי ָחצֹור ְלָפִנים ִהיא רֹאׁש ָּכל ַהַּמְמָלכֹות 
ָהֵאֶּלה: ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה ְלִפי ֶחֶרב ַהֲחֵרם ֹלא נֹוַתר ָּכל ְנָׁשָמה ְוֶאת ָחצֹור ָׂשַרף ָּבֵאׁש: ְוֶאת ָּכל ָעֵרי 

ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ָּכל ַמְלֵכיֶהם ָלַכד ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֵּכם ְלִפי ֶחֶרב ֶהֱחִרים אֹוָתם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶעֶבד  ה':"
 יהושע יא' 10-12 
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נבחן מס' 9 - שאלת מילואים

1. מי אמר:  "ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה רֶֹאה ַּכֲאָנִׁשים:"?

תשובה: זבול 

"ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָלְיָלה ַוֶּיֶאְרבּו ַעל ְׁשֶכם ַאְרָּבָעה ָראִׁשים: ַוֵּיֵצא ַּגַעל ֶּבן ֶעֶבד ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח 
ַׁשַער ָהִעיר ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמן ַהַּמֲאָרב: ַוַּיְרא ַּגַעל ֶאת ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ְזֻבל ִהֵּנה ָעם יֹוֵרד 
ֵמָראֵׁשי ֶהָהִרים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה רֶֹאה ַּכֲאָנִׁשים: ַוּיֶֹסף עֹוד ַּגַעל ְלַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָעם 
יֹוְרִדים ֵמִעם ַטּבּור ָהָאֶרץ ְורֹאׁש ֶאָחד ָּבא ִמֶּדֶרְך ֵאלֹון ְמעֹוְנִנים:ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ַאֵּיה ֵאפֹוא ִפיָך ֲאֶׁשר ּתֹאַמר 
ִמי ֲאִביֶמֶלְך ִּכי ַנַעְבֶדּנּו ֲהֹלא ֶזה ָהָעם ֲאֶׁשר ָמַאְסָּתה ּבֹו ֵצא ָנא ַעָּתה ְוִהָּלֶחם ּבֹו: ַוֵיֵצא ַגַעל ִלְפֵני ַּבֲעֵלי ְׁשֶכם 

ַוִּיָּלֶחם ַּבֲאִביֶמֶלְך:"
שופטים ט'  34-39

2. למי נאמר:" ֵאיפֹה ָהִייָת ְּבָיְסִדי ָאֶרץ ַהֵּגד ִאם ָיַדְעָּת ִביָנה:"?

תשובה: איוב

 "ַוַּיַען  ה'  ֶאת ִאּיֹוב ִמן ַהְּסָעָרה ַוּיֹאַמר: ִמי ֶזה ַמְחִׁשיְך ֵעָצה ְבִמִּלין ְּבִלי ָדַעת: ֱאָזר ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך ְוֶאְׁשָאְלָך 
ְוהֹוִדיֵעִני:ֵאיפֹה ָהִייָת ְּבָיְסִדי ָאֶרץ ַהֵּגד ִאם ָיַדְעָּת ִביָנה:ִמי ָׂשם ְמַמֶּדיָה ִּכי ֵתָדע אֹו ִמי ָנָטה ָעֶליָה ָּקו:ַעל ָמה 

ֲאָדֶניָה ָהְטָּבעּו אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִּפָּנָתּה:ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר ַוָּיִריעּו ָּכל ְּבֵני ֱאֹלִהים:"
איוב לח' 1-7 

3. מה שם הבן של דוד המלך ואשתו אביטל?

תשובה: שפטיה

ָנָבל  ֵאֶׁשת  ַלֲאִביַגִיל  ִּכְלָאב  ַהִּיְזְרֵעאִלת:ּוִמְׁשֵנהּו  ַלֲאִחינַֹעם  ְבכֹורֹו ַאְמנֹון  ַוְיִהי  ְּבֶחְברֹון  ָּבִנים  ְלָדִוד  ַוִּיָּוְלדּו   "
ַהַּכְרְמִלי ְוַהְּׁשִלִׁשי ַאְבָׁשלֹום ֶּבן ַמֲעָכה ַּבת ַּתְלַמי ֶמֶלְך ְּגׁשּור: ְוָהְרִביִעי ֲאדִֹנָּיה ֶבן ַחִּגית ְוַהֲחִמיִׁשי ְׁשַפְטָיה ֶבן 

ֲאִביָטל:ְוַהִּׁשִּׁשי ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה ֵאֶׁשת ָּדִוד ֵאֶּלה ֻיְּלדּו ְלָדִוד ְּבֶחְברֹון"
שמואל ב' ג' 2-5 

4. מה שם הנהר  ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּכּוׁש?

תשובה: גיחון 

" ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים: ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון הּוא ַהּסֵֹבב ֵאת 
ָּכל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּזָהב: ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ָׁשם ַהְּבדַֹלח ְוֶאֶבן ַהּׁשַֹהם: ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני ִּגיחֹון 
ְוַהָּנָהר ָהְרִביִעי הּוא  הּוא ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּכּוׁש: ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל הּוא ַההֵֹלְך ִקְדַמת ַאּׁשּור 

ְפָרת: ַוִּיַּקח ְידָֹוד ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה:"
 בראשית ב' 10-15 
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נבחן מס' 10 - שאלת מילואים

1. מי אמרה:  ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית ִקיר ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה "

תשובה: האשה השונמית 

" ַוְיִהי ַהּיֹום ַוַּיֲעבֹר ֱאִליָׁשע ֶאל ׁשּוֵנם ְוָׁשם ִאָּׁשה ְגדֹוָלה ַוַּתֲחֶזק ּבֹו ֶלֱאָכל ָלֶחם ַוְיִהי ִמֵּדי ָעְברֹו ָיֻסר ָׁשָּמה ֶלֱאָכל 
ָלֶחם: ַוּתֹאֶמר ֶאל ִאיָׁשּה ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱאֹלִהים ָקדֹוׁש הּוא עֵֹבר ָעֵלינּו ָּתִמיד: ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית ִקיר 
ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה ְוָהָיה ְּבבֹאֹו ֵאֵלינּו ָיסּור ָׁשָּמה: ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹא ָׁשָּמה ַוָּיַסר 

ֶאל ָהֲעִלָּיה ַוִּיְׁשַּכב ָׁשָּמה:"
מלכים ב' ד' 8-11 

 2. מי אמר: "ַוָּיֻנעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהַּבִית ִיָּמֵלא ָעָׁשן:"?

תשובה: ישעיהו 

"ִּבְׁשַנת מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו ָוֶאְרֶאה ֶאת ה' יֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל: ְׂשָרִפים עְֹמִדים 
ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף: ְוָקָרא ֶזה 
ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו: ַוָּיֻנעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהַּבִית 

ִיָּמֵלא ָעָׁשן:"
ישעיה ו' 1-4 

3. על מי נאמר:" ִּכי ָיׁשֹחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב:"?

   תשובה: כפירים / לביא

"ִמי ָׁשת ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה אֹו ִמי ָנַתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה: ִמי ְיַסֵּפר ְׁשָחִקים ְּבָחְכָמה ְוִנְבֵלי ָׁשַמִים ִמי ַיְׁשִּכיב: ְּבֶצֶקת 
ָעָפר ַלּמּוָצק ּוְרָגִבים ְיֻדָּבקּו:ֲהָתצּוד ְלָלִביא ָטֶרף ְוַחַּית ְּכִפיִרים ְּתַמֵּלא: ִּכי ָיׁשֹחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו 

ָאֶרב: ִמי ָיִכין ָלעֵֹרב ֵצידֹו ִּכי ְיָלָדיו ֶאל ֵאל ְיַׁשֵּועּו ִיְתעּו ִלְבִלי אֶֹכל:"
איוב  לח' 36-41 

4. על מי נאמר: " ַוַּיּכּו אֹתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד ַוִּייְרׁשּו ֶאת 
ַאְרצו"?

תשובה: עוג  מלך הבשן

"ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ְלַרֵּגל ֶאת ַיְעֵזר ַוִּיְלְּכדּו ְּבנֶֹתיָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָׁשם: ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא עֹוג 
ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראָתם הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי: ַוּיֹאֶמר  ה'  ֶאל מֶׁשה ַאל ִּתיָרא אֹתֹו ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי 
אֹתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון: ַוַּיּכּו אֹתֹו ְוֶאת 

ָּבָניו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד ַוִּייְרׁשּו ֶאת ַאְרצו"
במדבר כא' 32-35 
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים 
תשע"ו

החידון הפומבי - שלב שלישי - שלב השאלה הזהה

ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק

ואתם אחינו , חזקו ואימצו והשענו על הפסוקים האלה האמיתיים .

ואל יבהילו אתכם השמדות אם תכפו אתכם , 

ואל יפחיד אתכם תוקף יד האוייב עליכם וחולשת אומתינו .

 שכל הענין הזה אינו רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם.

לפיכך , אחינו כל ישראל , הנפוצים בקצוות הארץ 

חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם ,

 ניטעו אמנה , והאמינו בלבות הכל ,

ביאת הגואל מהרה יגלה

 "ַחְּזקּו ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרַּכִים ּכְׁשלֹות ַאֵּמצּו"

מתוך " אגרת תימן " לר' משה בן מימון 

לפניכם 14 פסוקים הקשורים  בסימן: חזק ונתחזק

נא ענו על  השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

הניקוד

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב-1 נקודה

סה"כ ניתן לצבור בשאלה זו 14 נקודות

הזמן המוקצב

5 דקות בלבד

בהצלחה
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים 
תשע"ו

החידון הפומבי - שלב שלישי - שלב השאלה הזהה

השאלות:

1. מי אמר :" ַחְּזקּו ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרַּכִים ּכְׁשלֹות ַאֵּמצּו:"?

ישעיה לה'  3 תשובה: ישעיהו  

2. מי אמר:" ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵהינּו ַוה' ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו:"?

שמואל ב' י' 12 תשובה: יואב   

3. מי אמר:"ִהֵּנה ִיַּסְרָּת ַרִּבים ְוָיַדִים ָרפֹות ְּתַחֵּזק: ּכֹוֵׁשל ְיִקימּון ִמֶּליָך ּוִבְרַּכִים ּכְֹרעֹות 
ְּתַאֵּמץ:"?

איוב ד'  4 תשובה: אליפז התימני  

4. מי אמר: " ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתָחּתּו ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִּכי ָכָכה ַיֲעֶׂשה  ה'  ְלָכל אְֹיֵביֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם 
ִנְלָחִמים אֹוָתם: "?

יהושע י' 25 תשובה: יהושע  

5. מי אמר:" ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך:"?

תהילים  קמז'  13 תשובה: משורר תהילים  

6.מי אמר:" ְוַעָּתה ֲחַזק ְזֻרָּבֶבל ְנֻאם  ה'  ַוֲחַזק ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַוֲחַזק ָּכל ַעם 
ָהָאֶרץ ְנֻאם  ה'  ַוֲעׂשּו ִּכי ֲאִני ִאְּתֶכם"?

חגי ב'  4 תשובה: חגי   

7. מי אמרו:" ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיְמֶרה ֶאת ִּפיָך ְוֹלא ִיְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריָך ְלכֹל ֲאֶׁשר ְּתַצֶּוּנּו יּוָמת ַרק 
ֲחַזק ֶוֱאָמץ"?

יהושע א' 18 תשובה: שניים וחצי השבטים   
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8. מי אמר:" הֹוי ִּכי ָגדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאִין ָּכמֹהּו ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע: "?

ירמיה ל' 7 תשובה: ירמיהו  

9. מי אמר: " ַאל ִּתיָראּו ֲהלֹוא ִּכי ָאנִֹכי ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ִחְזקּו ִוְהיּו ִלְבֵני ָחִיל:"?

שמואל ב' יג'  28 תשובה: אבשלום  

10. מי אמר:"ְלכּו ְוָנׁשּוָבה ֶאל  ה'  ִּכי הּוא ָטָרף ְוִיְרָּפֵאנּו ַיְך ְוַיְחְּבֵׁשנּו: "?

הושע ו' 1 תשובה: הושע  

11. למי נאמר: " ִּתָּפל ָנא ְתִחָּנֵתנּו ְלָפֶניָך ְוִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו ֶאל ה'  ֱאֹלֶהיָך ְּבַעד ָּכל ַהְּׁשֵאִרית 
ַהּזֹאת ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט ֵמַהְרֵּבה ַּכֲאֶׁשר ֵעיֶניָך רֹאֹות אָֹתנּו:"?

תשובה: ירמיהו   ירמיה מב' 2

12. מי אמר:" ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי  ה'  ֱאֹלֶהיָך הּוא ַההֵֹלְך ִעָּמְך 
ֹלא ַיְרְּפָך ְוֹלא ַיַעְזֶבָּך:"?

תשובה: משה   דברים לא'   6

13. מי אמר:" ְוֶחֶסד ה' ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים:"?

תהילים קג'  17 תשובה: משורר תהילים  

14. מי אמר:" ְוִגַּבְרִּתי ֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ְוֶאת ֵּבית יֹוֵסף אֹוִׁשיַע ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים..."? 

זכריה י' 6 תשובה: זכריה  

בהצלחה 


