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חשוון התשע”ח

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. 

כקדם  ימינו  לחדש  החינוך  ולשר  הממשלה  לראש  משותפת  החלטה  התקבלה  שנים  שבע  לפני 
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 במטה ובמחוזות, 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 מאחלת הצלחה רבה לכל הלוקחים חלק בחידון בשלביו השונים.

בברכה, 	

טליה נאמן,  

מנהלת בפועל,  

מינהל חברה ונוער  
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חידון התנ״ך המחוזי למבוגרים 
תשע״ח

מבחן קדם פומבי בכתב

החידון הפומבי
תקנון החידון וסדריו

שלבי החידון

מבחן קדם פומבי בכתב. א. 

חידון פומבי: שלב א’ – שאלות בעקבות סרטונים.  ב. 
                       שלב ב’ – משחק מחשב.

                      שלב ג’ – שאלה זהה בכתב.

מבחן קדם פומבי בכתב א. 

לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב. א. 

בחידון ישתתפו עד 16 מתמודדים שעלו משלב חידון התנ״ך המחוזי בכתב. במקרים  ב. 
חריגים ולשיקול דעת מטה החידון יועלו 17 מתמודדים לחידון. בכל מקרה לא יעלו יותר 

מ-17 מתמודדים.

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

שאלות המילואים להכרעה

לאחר המבחן הקדם פומבי בכתב, יענו המתמודדים על מספר שאלות נוספות, שאלות  א. 
המילואים להכרעה. תוצאות שאלות המילואים יועברו לשופטים לשימוש במקרה הצורך.

שאלות המילואים לא נחשבות בשקלול הכללי של נקודות הנבחנים במבחן המקדים. ב. 

חבר השופטים יעשה שימוש בתוצאות שאלות המילואים להכרעה בכל אחד משלבי  ג. 
החידון הפומבי, ובכל מצב בו יש שוויון בין מתמודדים ויש להכריע ביניהם.

שאלות המילואים יכולות לשמש להכרעה בדבר זהות העולים לשלב הבא או בדבר  ד. 
העולים לשלב חידון התנ״ך הארצי למבוגרים.
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החידון הפומבי ב. 

בחידון הפומבי ישתתפו המתמודדים שעלו משלב החידונים המחוזיים בכתב. א. 

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

שלב ראשון

בשלב זה יוצגו חמישה סרטונים בנושא החידון – מגילת העצמאות.  א. 

לאחר כל סרטון יוצגו שאלות למתמודדים. ב. 

בשלב הראשון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שלושה חלקים. ג. 

תשובה נכונה על כל חלק של שאלה תזכה את הנבחן ב-4 נקודות. ד. 

תשובות נכונות על שלושת חלקי השאלה יזכו את הנבחן ב-12 נקודות. ה. 

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

שלב שני

בשלב השני ישתתפו עד 8 מתמודדים. א. 

השופטים ימסרו למנחה את שמות 8 המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגדול  ב. 
ביותר, שהם העולים לשלב השני והמנחה יזמין אותם לבמה.

בשלב זה יוצגו לכל נבחן ארבע שאלות קצרות. תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את  ג. 
הנבחן ב-5 נקודות. תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד במענק 

)בונוס( של 4 נקודות נוספות. סך הכל ניתן לצבור בשלב זה עד 24 נקודות.

הזמן המוקצב למענה על כל ארבע השאלות הוא 60 שניות בלבד. ד. 

השאלות תוצגנה למתמודדים באמצעות משחק מחשב. המחשב יציג לנבחן את השאלה  ה. 
על פי הסדר שנקבע במחשב.

בתום השלב השני ירדו כל המתמודדים מהבמה. השופטים יסכמו את מספר הנקודות  ו. 
שצבר כל מתמודד ויקבעו את 4-5 העולים לשלב השלישי.

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  ב. 
כשהוא הפוך על פניו.

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

השאלון בשלב השלישי כולל 17 שאלות זהות בכתב. תשובה נכונה על כל שאלה תזכה  ד. 
את הנבחן ב-2 נקודות. סך הכל בשאלה הזהה ניתן לצבור עד 34 נקודות.
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הזמן המוקצב למענה על השאלות הוא 6 דקות בלבד. ה. 

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

המנחה יקרא בקול את השאלות ואת התשובות הנכונות. ז. 

סדר הצגת השאלות לנבחנים
הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר הא״ב של שמות משפחותיהם. על השולחן, ליד כל  א. 

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

סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם. ב. 

בשלב הראשון, הנבחן יראה את השאלה לראשונה על המצגת תוך כדי שהמנחה יקריא  ג. 
אותה. הנשאל לא יקבל את השאלה בדף לפני הצגתה

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, יוועץ 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  ו. 
שם הנבחן.

חבר השופטים
חבר השופטים מורכב מהיושב ראש, ולצדו 2-3 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.  ה. 
הוא רשאי לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.

היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת התנ״ך במחוז 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  א. 
להם פרסים ותעודות 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 ייעשה שימוש בתוצאות שאלות המילואים להכרעה.

לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים. ד. 

שני הנבחרים ייצגו את המחוז בחידון התנ״ך הארצי למבוגרים, שיתקיים בחנוכה תשע״ח. ה. 
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חומר הבחינה

חידון התנ״ך המחוזי הפומבי למבוגרים תשע״ח יתבסס על הספרים הבאים:

תורה:
 בראשית

 שמות: פרקים א’-כד’, לא’-לד’
 ויקרא: פרקים יט’, כג’-כה’

 במדבר: פרקים י’-לו’
דברים: פרקים כ’-לד’.

נביאים ראשונים:  
 יהושע: פרקים א’-יא’, יד’, יז’-יח’, כב’-כד’

 שופטים
 שמואל א’
 שמואל ב’
 מלכים א’
מלכים ב’

נביאים אחרונים:  
 ישעיה: פרקים א’-יד’, כ’-לה’, לח’

 ירמיה: פרקים א’-לח’
 יחזקאל: פרקים א’-כ’, כו’-כח’

 יואל
 עמוס

 עובדיה
 יונה

 מיכה
 חגי

מלאכי

כתובים:  
 תהילים: פרקים א’-נ’

 משלי: פרקים כב’-לא’
 איוב: פרקים א’-יד’, מב’

 שיר השירים
 רות

 קהלת
אסתר



“אנו מכריזים “
בזאת על 

הקמת מדינה 
יהודית בארץ 

ישראל, 
היא מדינת 

ישראל.״
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השלב הראשון
שאלות בעקבות סרטונים
בנושא: מגילת העצמאות

בשלב זה יוקרנו חמישה סרטונים.

לאחר כל סרטון יוצגו שאלות הקשורות בנושא הסרטון.

לכל מתמודד תוצג שאלה אחת בת שלושה חלקים.

תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב-4 נקודות.

תשובות נכונות על שלושת החלקים יזכו את הנבחן ב-12 נקודות.



שאלות 3-1“

לאחר שהוגלה 

העם מארצו 

בכוח הזרוע שמר 

לה אמונים בכל 

ארצות פזוריו, 

ולא חדל מתפילה 

ומתקוה לשוב 

לארצו ולחדש 

בתוכה את חירותו 

המדינית.
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שאלה מס' 1
גלות

הנביא יחזקאל הצטווה לעשות מעשה סמלי כאות לבני ישראל: 

“ֲעֵׂשה ְלָך ְּכֵלי גֹוָלה ]...[ ְוָגִליָת ִמְּמקֹוְמָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ְלֵעיֵניֶהם״

ציין מעשה סמלי נוסף שהצטווה לעשות בנבואה זו. א. 

מה הייתה מטרת מעשיו של הנביא יחזקאל?  ב. 

ם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד״? מי הנביא שדיבר על שיבת “ָגֻלת ְירּוָׁשלִַ ג. 

תשובה

הוצאת הכלים, חתירה בקיר, כיסוי הפנים, נשיאת הכלים על הכתף. )מספיק לציין מעשה  א. 
אחד(.

מטרת מעשיו של יחזקאל היתה לגרום לעם לשאול לפשר מעשיו, ובכך להודיע להם על  ב. 
גלות שארית העם ביהודה: “ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ַּבּגֹוָלה ַבְּׁשִבי ֵיֵלכּו״ )גם תשובה 

חלקית תתקבל כנכונה(.

הנביא עובדיה. ג. 

“ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֲעֵׂשה ְלָך ְּכֵלי גֹוָלה ּוְגֵלה יֹוָמם ְלֵעיֵניֶהם ְוָגִליָת ִמְּמקֹוְמָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ְלֵעיֵניֶהם 
אּוַלי ִיְראּו ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה: ְוהֹוֵצאָת ֵכֶליָך ִּכְכֵלי גֹוָלה יֹוָמם ְלֵעיֵניֶהם ְוַאָּתה ֵּתֵצא ָבֶעֶרב ְלֵעיֵניֶהם 
א ָּבֲעָלָטה תֹוִציא ָּפֶניָך  ְּכמֹוָצֵאי ּגֹוָלה: ְלֵעיֵניֶהם ֲחָתר ְלָך ַבִּקיר ְוהֹוֵצאָת ּבֹו: ְלֵעיֵניֶהם ַעל ָּכֵתף ִּתּׂשָ
ְתַכֶּסה ְוֹלא ִתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ִּכי מֹוֵפת ְנַתִּתיָך ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָוַאַעׂש ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ֵּכַלי הֹוֵצאִתי 
ִּכְכֵלי גֹוָלה יֹוָמם ּוָבֶעֶרב ָחַתְרִּתי ִלי ַבִּקיר ְּבָיד ָּבֲעָלָטה הֹוֵצאִתי ַעל ָּכֵתף ָנָׂשאִתי ְלֵעיֵניֶהם: ַוְיִהי 
ְדַבר ה’ ֵאַלי ַּבֹּבֶקר ֵלאֹמר: ֶּבן ָאָדם ֲהֹלא ָאְמרּו ֵאֶליָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַהֶּמִרי ָמה ַאָּתה ֹעֶׂשה: ֱאֹמר 
ם ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְבתֹוָכם: ֱאֹמר  א ַהֶּזה ִּבירּוָׁשלִַ ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה’ ַהָּנִׂשיא ַהַּמּׂשָ
א  ִבי ֵיֵלכּו: ְוַהָּנִׂשיא ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם ֶאל ָּכֵתף ִיּׂשָ ֲאִני מֹוֶפְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵּכן ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ַּבּגֹוָלה ַבּׁשְ
ָּבֲעָלָטה ְוֵיֵצא ַּבִּקיר ַיְחְּתרּו ְלהֹוִציא בֹו ָּפָניו ְיַכֶּסה ַיַען ֲאֶׁשר ֹלא ִיְרֶאה ַלַעִין הּוא ֶאת ָהָאֶרץ: ּוָפַרְׂשִּתי 
ֶאת ִרְׁשִּתי ָעָליו ְוִנְתַּפׂש ִּבְמצּוָדִתי ְוֵהֵבאִתי ֹאתֹו ָבֶבָלה ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְואֹוָתּה ֹלא ִיְרֶאה ְוָׁשם ָימּות:״
יחזקאל יב’ 16-3

ם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגב:” “ְוָגֻלת ַהֵחל ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּכַנֲעִנים ַעד ָצְרַפת ְוָגֻלת ְירּוָׁשלִַ
עובדיה א’ 20
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שאלה מס’ 2 
שמירת אמונים

הכתוב מספר על אדם ששמר אמונים לארצו, שעה שבישר לבנו שהוא עתיד לחזור אליה יחד עם 
אחיו לאחר תקופה ארוכה בה שהו בנכר: 

“ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְוָהָיה ֱאֹלִהים ִעָּמֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם״ 

מי האיש שאמר את הדברים? א. 

כיצד הבטיח האיש את שיבתו שלו לארץ?   ב. 

מי הנביא שכינה את ישראל בדבריו “גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים״?  ג. 

תשובה

יעקב א. 

יעקב השביע את יוסף שלא יקבור אותו במצרים, אלא יקבור אותו עם אבותיו. ב. 

הנביא ישעיה ג. 

ָנא  ְּבֵעיֶניָך ִׂשים  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ַוֹּיאֶמר לֹו ִאם  ְליֹוֵסף  ִלְבנֹו  ַוִּיְקָרא  ִיְׂשָרֵאל ָלמּות  ְיֵמי  “ַוִּיְקְרבּו 
ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים: ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאֹבַתי ּוְנָׂשאַתִני 
ַבע לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו  ְבָעה ִלי ַוִּיּׁשָ ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם ַוֹּיאַמר ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶרָך: ַוֹּיאֶמר ִהּׁשָ
ִעָּמֶכם  ֱאֹלִהים  ְוָהָיה  ֵמת  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַוֹּיאֶמר   :]...[ ַהִּמָּטה  ֹראׁש  ַעל  ִיְׂשָרֵאל 
ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם: ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיָך  ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאֹמִרי 

ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי״
בראשית מז’ 31-29, מח’ 22-21

יר ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ִעיר ָעז ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל: ִּפְתחּו ְׁשָעִרים  “ַּבּיֹום ַההּוא יּוַׁשר ַהּׁשִ
ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים: ֵיֶצר ָסמּוְך ִּתֹּצר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְבָך ָּבטּוַח״ 

ישעיה כו’ 3-1
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שאלה מס’ 3
תפילה ותקווה

על מלך בישראל מסופר שביקש שתפילת עמו ִּתָּׁשַמע גם בהיותם בגלות: 

ַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם״.  “ְוָׁשַמְעָּת ַהׁשָּ

מי המלך? א. 

באיזה מעמד הוא השמיע את הדברים? ב. 

מי הנביא שניחם את ישראל כשאמר שמחשבות ה’ עליהם “ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה  ג. 
ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה״? 

תשובה

שלמה המלך א. 

חנוכת בית המקדש / מעמד הכנסת הארון לבית המקדש. ב. 

הנביא ירמיה ג. 

ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהָאבֹות  ְנִׂשיֵאי  ַהַּמּטֹות  ָראֵׁשי  ָּכל  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ֶאת  ְׁשֹלמֹה  ַיְקֵהל  “ָאז 
ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִצּיֹון: ַוִּיָּקֲהלּו  ִהיא  ָּדִוד  ֵמִעיר  ה’  ְּבִרית  ֲארֹון  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ם  ְירּוָׁשלִָ ְׁשֹלֹמה  ַהֶּמֶלְך 
ִביִעי: ַוָּיֹבאּו ֹּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׂשאּו  ְׁשֹלֹמה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֶיַרח ָהֵאָתִנים ֶּבָחג הּוא ַהֹחֶדׁש ַהּׁשְ
ַהֹּכֲהִנים ֶאת ָהָארֹון: ַוַּיֲעלּו ֶאת ֲארֹון ה’ ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ַוַּיֲעלּו 
ָׁשבּו  ֲאֶׁשר  ֹאְיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ַנְפָׁשם  ּוְבָכל  ְלָבָבם  ְּבָכל  ֵאֶליָך  ]...[: ְוָׁשבּו  ְוַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ֹאָתם 
ֹאָתם ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִניִתי 

ַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם:״ ִלְׁשֶמָך: ְוָׁשַמְעָּת ַהּׁשָ
מלכים א’ ח’ 50-1

“ִּכי ֹכה ָאַמר ה’ ִּכי ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶכם ֶאת ְּדָבִרי ַהּטֹוב 
ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה: ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשֹבת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב ֲעֵליֶכם ְנֻאם ה’ 
ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ּוְקָראֶתם ֹאִתי ַוֲהַלְכֶּתם ְוִהְתַּפַּלְלֶּתם ֵאָלי 

ְוָׁשַמְעִּתי ֲאֵליֶכם״
ירמיה כט’ 12-10



שאלות 6-4“

מתוך קשר היסטורי 

ומסורתי זה חתרו היהודים 

בכל דור לשוב ולהאחז 

במולדתם העתיקה; 

ובדורות האחרונים שבו 
לארצם בהמונים, וחלוצים, 

מעפילים ומגינים הפריחו 

נשמות, החיו שפתם 
העברית, בנו כפרים וערים, 

והקימו ישוב גדל והולך 

השליט על משקו ותרבותו, 

שוחר שלום ומגן על עצמו, 

מביא ברכת הקידמה לכל 

תושבי הארץ ונושא נפשו 

לעצמאות ממלכתית.



החידון המחוזי הפומבי תשע”ח  |   17

שאלה מס' 4
שיבה לארץ

בשורה  לאחר  בנכר,  משפחתה  עם  שהתה  בה  תקופה  לאחר  לארצה  ששבה  מסופר  אישה  על 
ששמעה:  

“ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה ָׁשָּמה ... ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה״ 

מי האשה? א. 

מה הייתה הבשורה ששמעה, שבעקבותיה היא חזרה אל ארץ יהודה? ב. 

מי האשה שמנחם נביא בשיבת בניה ִלְגבּוָלם? ג. 

תשובה

נעמי א. 

נעמי שמעה שנפסק הרעב בבית לחם – “ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכי ָפַקד ה’ ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת  ב. 
ָלֶהם ָלֶחם״.

רחל ג. 

ֵדי מֹוָאב ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכי ָפַקד ה’ ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם  “ַוָּתָקם ִהיא ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּתָׁשב ִמּשְׂ
ָּמה ּוְׁשֵּתי ַכּלֹוֶתיָה ִעָּמּה ַוֵּתַלְכָנה ַבֶּדֶרְך ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ  ָלֶחם: ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה ּׁשָ

ְיהּוָדה״
רות א’ 7-6

“ֹּכה ָאַמר ה’ קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה 
ְוָׁשבּו  ה’  ְנֻאם  ִלְפֻעָּלֵתְך  ָׂשָכר  ֵיׁש  ִּכי  ִמִּדְמָעה  ְוֵעיַנִיְך  ִמֶּבִכי  קֹוֵלְך  ִמְנִעי  ה’  ָאַמר  ֹּכה  ֵאיֶנּנּו:  ִּכי 

ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה’ ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם:״
ירמיה לא’ 16-14
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שאלה מס’ 5 
הפרחת השממה ויישוב הארץ

נביא התבקש לקנות שדה בארץ בעת מצור, כאות להפרחת השממה העתידית:

ֶדה ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרים ְׁשָמָמה ִהיא ֵמֵאין ָאָדם ּוְבֵהָמה ]...[״ “ְוִנְקָנה ַהׂשָּ

מי הנביא? א. 

אילו פעולות נוספות עשה הנביא במעמד זה? )ציין לפחות פעולה אחת( ב. 

מי הנביא שניחם את העם כשאמר “ּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת ֵייָנם״?  ג. 

תשובה

הנביא ירמיה א. 

ירמיה כתב בספר, חתם, העיד עדים, שקל את הכסף במאזניים, ציווה על ברוך לשמור את  ב. 
ספר המקנה ואת ספר הגלוי בכלי חרש. )כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה(.

הנביא עמוס ג. 

“ַוֹּיאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְּדַבר ה’ ֵאַלי ֵלאֹמר: ִהֵּנה ֲחַנְמֵאל ֶּבן ַׁשֻּלם ֹּדְדָך ָּבא ֵאֶליָך ֵלאֹמר  ְקֵנה ְלָך 
ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ִּכי ְלָך ִמְׁשַּפט ַהְּגֻאָּלה ִלְקנֹות: ַוָּיֹבא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶּבן ֹּדִדי ִּכְדַבר ה’ ֶאל 
ִמְׁשַּפט  ְלָך  ִּכי  ִּבְנָיִמין  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ַּבֲעָנתֹות  ֲאֶׁשר  ָׂשִדי  ָנא ֶאת  ְקֵנה  ֵאַלי  ַוֹּיאֶמר  ַהַּמָּטָרה  ֲחַצר 
ֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן ֹּדִדי  ה ּוְלָך ַהְּגֻאָּלה ְקֵנה ָלְך ָוֵאַדע ִּכי ְדַבר ה’ הּוא: ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהּשָׂ ַהְיֻרּׁשָ
ָוֶאְחֹּתם  ַּבֵּסֶפר  ָוֶאְכֹּתב  ַהָּכֶסף:  ַוֲעָׂשָרה  ְׁשָקִלים  ִׁשְבָעה  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ָוֶאְׁשְקָלה ּלֹו  ַּבֲעָנתֹות  ֲאֶׁשר 
ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאְׁשֹקל ַהֶּכֶסף ְּבֹמאְזָנִים: ָוֶאַּקח ֶאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאת ֶהָחתּום ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוֶאת 
ַהָּגלּוי: ָוֶאֵּתן ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ֹּדִדי ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים 
ַהֹּכְתִבים ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהֹּיְׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה: ָוֲאַצֶּוה ֶאת ָּברּוְך ְלֵעיֵניֶהם 
ֵלאֹמר: ֹּכה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ַהֶּזה ְוֵאת 

ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּבים״
ירמיה לב’ 14-6

“ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת ֵייָנם ְוָעׂשּו 
ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת ְּפִריֶהם: ּוְנַטְעִּתים ַעל ַאְדָמָתם ְוֹלא ִיָּנְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם 

ָאַמר ה’ ֱאֹלֶהיָך:״ 
עמוס ט’ 15-14
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שאלה מס’ 6
שפה

הכתוב מספר על קבוצת אנשים מיהודה שביקשה מאדם נוכרי לדבר אליהם בשפה זרה: 

“ַּדֶּבר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך ֲאָרִמית ]...[ ְוַאל ְּתַדֵּבר ִעָּמנּו ְיהּוִדית״ 

מי האיש הנוכרי? א. 

מדוע הוא התבקש לא לדבר ביהודית? ב. 

מי הנביא שניבא על לשון מתוקנת בעתיד העם: “ּוְלׁשֹון ִעְּלִגים ְּתַמֵהר ְלַדֵּבר ָצחֹות״?  ג. 

תשובה

רבשקה, שליח מלך אשור א. 

הוא התבקש לא לדבר ביהודית כדי שהעם אשר על החומה לא יבין את דבריו, מתוך רצון  ב. 
לשמור על מורל בקרב העם.

הנביא ישעיה ג. 

“ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ַּתְרָּתן ְוֶאת ַרב ָסִריס ְוֶאת ַרְבָׁשֵקה ִמן ָלִכיׁש ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל 
ם ַוַּיֲעלּו ַוָּיֹבאּו ַוַּיַעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת  ם ַוַּיֲעלּו ַוָּיֹבאּו ְירּוָׁשלִַ ָּכֵבד ְירּוָׁשלִָ
ְׂשֵדה ֹכוֵבס: ַוִּיְקְראּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית ְוֶׁשְבָנה ַהֹּסֵפר 
ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכיר: ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו  ֹּכה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול 
ַלִּמְלָחָמה  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  ְׂשָפַתִים  ְּדַבר  ַאְך  ָּבָטְחָּת: ָאַמְרָּת  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהִּבָּטחֹון  ָמה  ַאּׁשּור  ֶמֶלְך 
ַעָּתה ַעל ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ִּבי: ]...[: ַוֹּיאֶמר ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנה ְויֹוָאח ֶאל ַרְבָׁשֵקה 
ַּדֶּבר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך ֲאָרִמית ִּכי ֹׁשְמִעים ֲאָנְחנּו ְוַאל ְּתַדֵּבר ִעָּמנּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל 
ַהֹחָמה: ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ַהַעל ֲאֹדֶניָך ְוֵאֶליָך ְׁשָלַחִני ֲאֹדִני ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהֹלא 
ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהֹּיְׁשִבים ַעל ַהֹחָמה ֶלֱאֹכל ֶאת צֹוָאָתם ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם ִעָּמֶכם: ַוַּיֲעֹמד 

ַרְבָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית ַוְיַדֵּבר ַוֹּיאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור:״
מלכים ב’ יח’ 28-17

ִעְּלִגים  ּוְלׁשֹון  ָלָדַעת  ָיִבין  ִנְמָהִרים  ּוְלַבב  ִּתְקַׁשְבָנה:  ֹׁשְמִעים  ְוָאְזֵני  ֹרִאים  ֵעיֵני  ִתְׁשֶעיָנה  “ְוֹלא 
ְּתַמֵהר ְלַדֵּבר ָצחֹות: ֹלא ִיָּקֵרא עֹוד ְלָנָבל ָנִדיב ּוְלִכיַלי ֹלא ֵיָאֵמר ׁשֹוַע״

ישעיה לב’ 5-3



שאלות 9-7“

שארית הפליטה שניצלה 
מהטבח הנאצי האיום 

באירופה ויהודי ארצות 

אחרות לא חדלו להעפיל 

לארץ-ישראל, על אף כל 
קושי, מניעה וסכנה, ולא 

פסקו לתבוע את זכותם 

לחיי כבוד, חירות ועמל-

ישרים במולדת עמם.
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שאלה מס' 7
שארית ופליטה

הכתוב מספר על אדם שדיבר דברי נחמה לקבוצת אנשים כדי להרגיעם: 

“ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה״ 

מי האיש? א. 

מדוע היה צורך להרגיע את האנשים? ב. 

מי ניחם שבהר ציון ובירושלים תהיה פליטה “ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה’ קֵֹרא״?  ג. 

תשובה

יוסף א. 

יוסף הרגיע את אחיו כי הם נבהלו מפניו. האחים חששו שיוסף ינקום בהם על כל מה  ב. 
שעשו לו.

הנביא יואל ג. 

ִמָּפָניו:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו  ָאִבי ָחי ְוֹלא  ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד  “ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו 
ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו ַוֹּיאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה: 
ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם: 
ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר: ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאֹלִהים 
ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה: ְוַעָּתה ֹלא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי 

ֵהָּנה ִּכי ָהֱאֹלִהים ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו ּוֹמֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:״
בראשית מה’ 8-1

ה’  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ְפֵליָטה  ִּתְהֶיה  ם  ּוִבירּוָׁשלִַ ִצּיֹון  ְּבַהר  ִּכי  ִיָּמֵלט  ה’  ְּבֵׁשם  ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ֹּכל  “ְוָהָיה 
ִריִדים ֲאֶׁשר ה’ ֹקֵרא״ ּוַבּשְׂ

יואל ג’ 5
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שאלה מס’ 8 
העפלה לארץ

על קבוצת אנשים מסופר שעלו לארץ בחוזקה למרות איסור שהוטל עליהם: 

“ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר״ 

כיצד הסבירו האנשים את רצונם לעלות לארץ? א. 

מה אירע לאנשים שעלו?  ב. 

השורש ע.פ.ל בא לציין בין היתר מקום גבוה וחזק. מי הנביא שאמר: “ְוַאָּתה ִמְגַּדל ֵעֶדר עֶֹפל  ג. 
ַּבת ִצּיֹון״? 

תשובה

האנשים רצו לעלות לארץ בעקבות חטא המרגלים, בו הוציאו המרגלים את דיבת הארץ  א. 
רעה. לאחר החטא, הם רצו להוכיח את רצונם לעלות לארץ.

האנשים שעלו הוכו על ידי העמלקים והכנענים היושבים בהר. ב. 

הנביא מיכה ג. 

“ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד: ַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר ַוַּיֲעלּו 
ֶאל ֹראׁש ָהָהר ֵלאֹמר ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה’ ִּכי ָחָטאנּו: ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ָלָּמה ֶּזה 
ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ִּפי ה’ ְוִהוא ֹלא ִתְצָלח: ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה’ ְּבִקְרְּבֶכם ְוֹלא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם: 
ה’  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ה’  ֵמַאֲחֵרי  ַׁשְבֶּתם  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ֶּבָחֶרב  ּוְנַפְלֶּתם  ִלְפֵניֶכם  ָׁשם  ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  ִּכי 
ַוֵּיֶרד  ַהַּמֲחֶנה:  ִמֶּקֶרב  ָמׁשּו  ֹלא  ּוֹמֶׁשה  ה’  ְּבִרית  ַוֲארֹון  ָהָהר  ֹראׁש  ֶאל  ַלֲעלֹות  ַוַּיְעִּפלּו  ִעָּמֶכם: 

ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד ַהָחְרָמה:״
במדבר יד’ 45-39

ם:  “ְוַאָּתה ִמְגַּדל ֵעֶדר עֶֹפל ַּבת ִצּיֹון ָעֶדיָך ֵּתאֶתה ּוָבָאה ַהֶּמְמָׁשָלה ָהִראֹׁשָנה ַמְמֶלֶכת ְלַבת ְירּוָׁשלִָ
ַעָּתה ָלָּמה ָתִריִעי ֵרַע ֲהֶמֶלְך ֵאין ָּבְך ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד ִּכי ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה:״

מיכה ד’ 9-8
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שאלה מס’ 9 
‘עמל ישרים’

המילה ‘עמל’ הוזכרה בפי איש נכרי שביקש לקלל את ישראל, ונמצא מברך: 

“ֹלא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל״, 

וכן המילה ‘ישרים’, כשביקש: “ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים״.  

מי האיש? א. 

על-ידי מי נשכר האיש לקלל את ישראל? ב. 

באיזה ספר בוטא הרעיון: “ִּכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד״?  ג. 

תשובה

בלעם בן בעור א. 

בלעם נשכר על-ידי בלק מלך מואב לקלל את ישראל. ב. 

בספר איוב ג. 

“ַוָּיֶׂשם ה’ ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ַוֹּיאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר: ַוָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל ֹעָלתֹו הּוא 
ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי  א ְמָׁשלֹו ַוֹּיאַמר ִמן ֲאָרם  ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב: ַוִּיּשָׂ
ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹזֲעָמה ִיְׂשָרֵאל: ָמה ֶאֹּקב ֹלא ַקּבֹה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם ֹלא ָזַעם  ה’: ִּכי ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו 
ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע  ב: ִמי ָמָנה ֲעַפר  ִיְתַחּׁשָ ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים ֹלא 
ִיְׂשָרֵאל ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכֹמהּו: ַוֹּיאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ָלֹקב 
א ְמָׁשלֹו ַוֹּיאַמר קּום ָּבָלק ּוְׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר:  ֹאְיַבי ְלַקְחִּתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך: ]...[: ַוִּיּשָׂ
ֹלא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוֹלא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוֹלא ְיִקיֶמָּנה: ִהֵּנה ָבֵרְך ָלָקְחִּתי 
ּוֵבֵרְך ְוֹלא ֲאִׁשיֶבָּנה: ֹלא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה’ ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך 
ּבֹו: ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו: ִּכי ֹלא ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל ָּכֵעת ֵיָאֵמר 
א ֹלא ִיְׁשַּכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף ְוַדם  ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל: ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּשָׂ

ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה: ַוֹּיאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַּגם ֹקב ֹלא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך ֹלא ְתָבְרֶכּנּו:״
במדבר כג’ 26-5

“ִּכי ֹלא ֵיֵצא ֵמָעָפר ָאֶון ּוֵמֲאָדָמה ֹלא ִיְצַמח ָעָמל: ִּכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד ּוְבֵני ֶרֶׁשף ַיְגִּביהּו עּוף: 
אּוָלם ֲאִני ֶאְדֹרׁש ֶאל ֵאל ְוֶאל ֱאֹלִהים ָאִׂשים ִּדְבָרִתי:״

איוב ה’ 8-6



שאלות 10-12“

מדינת ישראל תהא פתוחה 

לעליה יהודית ולקיבוץ 

גלויות; תשקוד על פיתוח 

הארץ לטובת כל תושביה; 

תהא מושתתה על יסודות 

החירות, הצדק והשלום 
לאור חזונם של נביאי 

ישראל.
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שאלה מס' 10 
השלום לאור חזון הנביאים

הנביא ישעיהו תיאר מציאות של שלום עתידי באחרית הימים כשאמר: 

א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה״ “לא ִיׂשָּ

הנביא מתאר שני כלי מלחמה שיהפכו לכלי עבודה באחרית הימים. מהם כלי המלחמה?  א. 

לאילו כלי עבודה יהפכו כלי המלחמה?  ב. 

מי הנביא שתיאר את המציאות של שלום עתידי בישיבה ללא פחד כשאמר: “ְוָיְׁשבּו ִאיׁש  ג. 
ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד״? 

תשובה

כלי המלחמה: חרבות, חניתות. א. 

כלי המלחמה יהפכו לאתים ולמזמרות: “ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות״. ב. 

הנביא מיכה. ג. 

ָּכל  ֵאָליו  ְוָנֲהרּו  ִמְּגָבעֹות  א  ְוִנּשָׂ ֶהָהִרים  ְּבֹראׁש  ה’  ֵּבית  ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  “ְוָהָיה 
ִמְּדָרָכיו  ְוֹיֵרנּו  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ֵּבית  ֶאל  ה’  ַהר  ֶאל  ְוַנֲעֶלה  ְלכּו  ְוָאְמרּו  ַרִּבים  ַעִּמים  ְוָהְלכּו  ַהּגֹוִים: 
ם: ְוָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים  ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה’ ִמירּוָׁשלִָ
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד  ַרִּבים ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא ִיּשָׂ

ִמְלָחָמה:״
ישעיה ב’ 4-1

“ְוָיְׁשבּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד ִּכי ִפי ה’ ְצָבאֹות ִּדֵּבר: ִּכי ָּכל ָהַעִּמים ֵיְלכּו 
ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱאֹלָהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְּבֵׁשם ה’ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:״

מיכה ד’ 5-4
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שאלה מס’ 11
הצדק לאור חזון הנביאים

הנביא ירמיה הוכיח בחריפות מלך ממלכי יהודה שנהג בחוסר צדק: 

“הֹוי ֹּבֶנה ֵביתֹו ְּבֹלא ֶצֶדק ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבֹלא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעֹבד ִחָּנם ּוֹפֲעלֹו ֹלא ִיֶּתן לֹו״

מיהו המלך אותו מוכיח הנביא? א. 

מה העונש שמנבא הנביא למלך יהודה?  ב. 

מי ביטא את חשיבות הצדק בפסוק: “ְּפַתח ִּפיָך ְׁשָפט ֶצֶדק ְוִדין ָעִני ְוֶאְביֹון״? ג. 

תשובה

יהויקים מלך יהודה א. 

העונש שמנבא ירמיהו ליהויקים: לא יספדו לו, ייקבר ב״קבורת חמור״ – קבורה משפילה  ב. 
 ומבזה, גופתו תושלך בשערי ירושלים. )גם תשובה חלקית תתקבל כנכונה(.

“ֹלא ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאִחי ְוהֹוי ָאחֹות ֹלא ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון ְוהֹוי הֹדֹה: ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיָּקֵבר ָסחֹוב 
ם״.)המתמודד לא נדרש לצטט במדויק מהכתוב(. ְוַהְׁשֵלְך ֵמָהְלָאה ְלַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשלִָ

שלמה בספר משלי. )יתקבל גם: ְלמּוֵאל(. ג. 

ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבֹלא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעֹבד ִחָּנם ּוֹפֲעלֹו ֹלא ִיֶּתן לֹו: ָהֹאֵמר  “הֹוי ֹּבֶנה ֵביתֹו ְּבֹלא ֶצֶדק 
ַׁשר: ֲהִתְמֹלְך ִּכי  ֶאְבֶנה ִּלי ֵּבית ִמּדֹות ַוֲעִלּיֹות ְמֻרָּוִחים ְוָקַרע לֹו ַחּלֹוָני ְוָספּון ָּבָאֶרז ּוָמׁשֹוַח ַּבּׁשָ
ָעִני  ִּדין  ָּדן  לֹו:  טֹוב  ָאז  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  ְוָעָׂשה  ְוָׁשָתה  ָאַכל  ֲהלֹוא  ָאִביָך  ָבָאֶרז  ְמַתֲחֶרה  ַאָּתה 
ְוֶאְביֹון ָאז טֹוב ֲהלֹוא ִהיא ַהַּדַעת ֹאִתי ְנֻאם ה’: ִּכי ֵאין ֵעיֶניָך ְוִלְּבָך ִּכי ִאם ַעל ִּבְצֶעָך ְוַעל ַּדם ַהָּנִקי 
ִלְׁשּפֹוְך ְוַעל ָהֹעֶׁשק ְוַעל ַהְּמרּוָצה ַלֲעׂשֹות: ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ה’ ֶאל ְיהֹוָיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
ֹלא ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאִחי ְוהֹוי ָאחֹות ֹלא ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון ְוהֹוי ֹהֹדה: ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיָּקֵבר ָסחֹוב 

ם:״ ְוַהְׁשֵלְך ֵמָהְלָאה ְלַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשלִָ
ירמיה כב’ 19-13

א ֲאֶׁשר ִיְּסַרּתּו ִאּמֹו: ]...[: ְּפַתח ִּפיָך ְלִאֵּלם ֶאל ִּדין ָּכל ְּבֵני ֲחלֹוף:  ְּפַתח  “ִּדְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלְך ַמּשָׂ
ִּפיָך ְׁשָפט ֶצֶדק ְוִדין ָעִני ְוֶאְביֹון:״

משלי לא’ 9-1
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שאלה מס’ 12 
החירות לאור חזון הנביאים

בתנ״ך אנו לא מוצאים את המילה חירות, אך מופיעה מילה עם משמעות דומה - ‘דרור’. 

הכתוב מספר על מעשה ברית של העם לשחרר את עבדיהם ולקיים צו התורה:

“ַוָּתֻׁשבּו ַאֶּתם ַהּיֹום ַוַּתֲעׂשּו ֶאת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ִלְקֹרא ְדרֹור ִאיׁש ְלֵרֵעהו״

מיהו מלך יהודה בתקופה זו? א. 

מהו המעשה הסמלי שנעשה לקיום הברית?  ב. 

מי ביטא את הרעיון שלאחר המיתה לא יהיו הבדלי מעמדות כשאמר: “ָקטֹן ְוָגדֹול ָׁשם הּוא  ג. 
ְוֶעֶבד ָחְפִׁשי ֵמֲאדָֹניו״?

תשובה

צדקיהו מלך יהודה א. 

המעשה הסמלי שנעשה הוא כריתת עגל לשניים ומעבר בין בתריו. ב. 

איוב ג. 

“ַוָּתֻׁשבּו ַאֶּתם ַהּיֹום ַוַּתֲעׂשּו ֶאת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ִלְקֹרא ְדרֹור ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ַוִּתְכְרתּו ְבִרית ְלָפַני ַּבַּבִית 
ִׁשְפָחתֹו  ֶאת  ְוִאיׁש  ַעְבּדֹו  ֶאת  ִאיׁש  ַוָּתִׁשבּו  ְׁשִמי  ֶאת  ַוְּתַחְּללּו  ַוָּתֻׁשבּו  ָעָליו:  ְׁשִמי  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחֶּתם ָחְפִׁשים ְלַנְפָׁשם ַוִּתְכְּבׁשּו ֹאָתם ִלְהיֹות ָלֶכם ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות: ]...[: ְוָנַתִּתי ֶאת 
ָהֲאָנִׁשים ָהֹעְבִרים ֶאת ְּבִרִתי ֲאֶׁשר ֹלא ֵהִקימּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ְלָפָני ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר 
ם ַהָּסִרִסים ְוַהֹּכֲהִנים ְוֹכל ַעם ָהָאֶרץ  ָּכְרתּו ִלְׁשַנִים ַוַּיַעְברּו ֵּבין ְּבָתָריו: ָׂשֵרי ְיהּוָדה ְוָׂשֵרי ְירּוָׁשלִַ
ָהֹעְבִרים ֵּבין ִּבְתֵרי ָהֵעֶגל: ]...[: ְוֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאת ָׂשָריו ֶאֵּתן ְּבַיד ֹאְיֵביֶהם ּוְבַיד 

ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם ּוְבַיד ֵחיל ֶמֶלְך ָּבֶבל ָהֹעִלים ֵמֲעֵליֶכם:״
ירמיה לד’ 21-15

ָקֹטן  ֹנֵגׂש:  ָׁשְמעּו קֹול  ַׁשֲאָננּו ֹלא  ֲאִסיִרים  ַיַחד  ֹכַח:  ְיִגיֵעי  ָינּוחּו  ְוָׁשם  ֹרֶגז  ָחְדלּו  ְרָׁשִעים  “ָׁשם 
ְוָגדֹול ָׁשם הּוא ְוֶעֶבד ָחְפִׁשי ֵמֲאֹדָניו: ָלָּמה ִיֵּתן ְלָעֵמל אֹור ְוַחִּיים ְלָמֵרי ָנֶפׁש:״

איוב ג’ 20-17



שאלות 15-13“

אנו מושיטים יד שלום 
ושכנות טובה לכל המדינות 

השכנות ועמיהן, וקוראים 

להם לשיתוף פעולה 

ועזרה הדדית עם העם 
העברי העצמאי בארצו. 
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שאלה מס' 13
הושטת יד לשלום

מנהיג מישראל הושיט יד לשלום לקבוצת שכנים נכרים שפעלו בעורמה: 

“ַוַּיַעׂש ָלֶהם ]...[ ָׁשלֹום ַוִּיְכֹרת ָלֶהם ְּבִרית ְלַחּיֹוָתם״

מי האנשים הנוכרים? א. 

מה עלה בגורלם לאחר שהתגלתה התרמית? ב. 

לאיזה שבט בישראל הוגשה יד לשלום כדברי הכתוב: “ַוִּיְׁשְלחּו ָּכל ָהֵעָדה ַוְיַדְּברּו ֶאל ]...[  ג. 
ַוִּיְקְראּו ָלֶהם ָׁשלֹום״? 

תשובה

האנשים הנוכרים הם הגבעונים. )יתקבל גם: ַהִחִּוים( א. 

הגבעונים הפכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים. )יתקבל גם: הגבעונים הפכו לעבדים /  ב. 
הגבעונים הפכו להיות עובדים בבית האלוהים(.

לשבט בנימין. ג. 

“ְוֹיְׁשֵבי ִגְבעֹון ָׁשְמעּו ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ִליִריחֹו ְוָלָעי: ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהָּמה ְּבָעְרָמה ַוֵּיְלכּו ַוִּיְצַטָּירּו 
ַוִּיְקחּו ַׂשִּקים ָּבִלים ַלֲחמֹוֵריֶהם ְוֹנאדֹות ַיִין ָּבִלים ּוְמֻבָּקִעים ּוְמֹצָרִרים: ]...[: ַוֵּיְלכּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע 
ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגל ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ְוֶאל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאנּו ְוַעָּתה ִּכְרתּו ָלנּו ְבִרית: 
ָהֵעָדה: ]...[:  ְנִׂשיֵאי  ָלֶהם  ְבעּו  ַוִּיּׁשָ ְלַחּיֹוָתם  ְּבִרית  ָלֶהם  ַוִּיְכֹרת  ְיהֹוֻׁשַע ָׁשלֹום  ָלֶהם  ַוַּיַעׂש   :]...[
ַוִּיְקָרא ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ָלָּמה ִרִּמיֶתם ֹאָתנּו ֵלאֹמר ְרחֹוִקים ֲאַנְחנּו ִמֶּכם ְמֹאד 
ְוַאֶּתם ְּבִקְרֵּבנּו ֹיְׁשִבים: ְוַעָּתה ֲארּוִרים ַאֶּתם ְוֹלא ִיָּכֵרת ִמֶּכם ֶעֶבד ְוֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי ַמִים ְלֵבית 
ֱאֹלָהי: ]...[: ַוִּיְּתֵנם ְיהֹוֻׁשַע ַּבּיֹום ַההּוא ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי ַמִים ָלֵעָדה ּוְלִמְזַּבח ה’ ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר:״
יהושע ט’ 27-3

“ַוִּיְׁשְלחּו ָּכל ָהֵעָדה ַוְיַדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִבְנָיִמן ֲאֶׁשר ְּבֶסַלע ִרּמֹון ַוִּיְקְראּו ָלֶהם ָׁשלֹום:״
שופטים כא’ 13
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שאלה מס’ 14 
שיתוף פעולה בין עמים

הכתוב מספר על ברית בין מלך ישראל ומלך נוכרי, שכרתו ברית שלום במסגרת הסכם סחר חליפין: 

א ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶחְפִצי ָלֵתת ֶלֶחם ֵּביִתי״ “ְוַאָּתה ִתּשָׂ

מיהו המלך הנוכרי? א. 

מה נתן למלך ישראל במסגרת ההסכם ביניהם? ב. 

בימי איזה מנהיג בישראל מציין הכתוב: “ַוְיִהי ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ָהֱאמִֹרי״?  ג. 

תשובה

חירם מלך צור א. 

חירם נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים לבניית בית המקדש.  ב. 

בימי הנביא שמואל. ג. 

“ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ֶאל ְׁשֹלֹמה ֵלאֹמר ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאָלי ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת ָּכל ֶחְפְצָך ַּבֲעֵצי 
ֲאָרִזים ּוַבֲעֵצי ְברֹוִׁשים: ֲעָבַדי ֹיִרדּו ִמן ַהְּלָבנֹון ָיָּמה ַוֲאִני ֲאִׂשיֵמם ֹּדְברֹות ַּבָּים ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
א ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶחְפִצי ָלֵתת ֶלֶחם ֵּביִתי: ַוְיִהי ִחירֹום ֹנֵתן  ִּתְׁשַלח ֵאַלי ְוִנַּפְצִּתים ָׁשם ְוַאָּתה ִתּשָׂ
ִלְׁשֹלֹמה ֲעֵצי ֲאָרִזים ַוֲעֵצי ְברֹוִׁשים ָּכל ֶחְפצֹו: ּוְׁשֹלֹמה ָנַתן ְלִחיָרם ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ֹּכר ִחִּטים ַמֹּכֶלת 
ִלְׁשֹלֹמה  ָחְכָמה  ָנַתן  ַוה’  ְבָׁשָנה:  ָׁשָנה  ְלִחיָרם  ְׁשֹלֹמה  ִיֵּתן  ּכֹה  ָּכִתית  ֶׁשֶמן  ֹּכר  ְוֶעְׂשִרים  ְלֵביתֹו 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו ַוְיִהי ָׁשֹלם ֵּבין ִחיָרם ּוֵבין ְׁשֹלֹמה ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ְׁשֵניֶהם:״
מלכים א’ ה’ 26-22

“ַוִּיָּכְנעּו ַהְּפִלְׁשִּתים ְוֹלא ָיְספּו עֹוד ָלבֹוא ִּבְגבּול ִיְׂשָרֵאל ַוְּתִהי ַיד ה’ ַּבְּפִלְׁשִּתים ֹּכל ְיֵמי ְׁשמּוֵאל: 
ַוָּתֹׁשְבָנה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלְקחּו ְפִלְׁשִּתים ֵמֵאת ִיְׂשָרֵאל ְלִיְׂשָרֵאל ֵמֶעְקרֹון ְוַעד ַּגת ְוֶאת ְּגבּוָלן ִהִּציל 
ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים ַוְיִהי ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ָהֱאֹמִרי: ַוִּיְׁשֹּפט ְׁשמּוֵאל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹּכל ְיֵמי 

ַחָּייו:״
שמואל א’ ז’ 15-13
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שאלה מס’ 15
עזרה הדדית

הכתוב מספר על איש נוכרי שהתעקש להגיש סיוע למלך מישראל בשעת מצוקה חרף הפצרותיו: 

ם ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִאם ְלָמֶות ִאם ְלַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּדָך״ “ִּכי ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּׁשָ

א.  מי האיש הנוכרי?

על איזה חלק מצבא המלך הופקד האיש בהמשך?  ב. 

קהלת משבח את משתפי הפעולה: “טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב  ג. 
ַּבֲעָמָלם״. תן דוגמא אחת שמביא קהלת לדבריו. 

תשובה

איתי הגתי א. 

איתי הופקד על שליש מצבאו של המלך דוד במלחמה מול אבשלום. ב. 

הדוגמאות שמביא קהלת לדבריו )כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה(:  ג. 
 ִּכי ִאם ִיּפֹלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו, ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו: 

 ַּגם ִאם ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם ָלֶהם, ּוְלֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם: 
 ְוִאם ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו:

)אין צורך בציטוט מדויק. ניתן להסתפק ברוח הדברים(.

“ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ִאַּתי ַהִּגִּתי ָלָּמה ֵתֵלְך ַּגם ַאָּתה ִאָּתנּו ׁשּוב ְוֵׁשב ִעם ַהֶּמֶלְך ִּכי ָנְכִרי ַאָּתה ְוַגם 
ֹּגֶלה ַאָּתה ִלְמקֹוֶמָך: ְּתמֹול ּבֹוֶאָך ְוַהּיֹום ֲאִניֲעָך ִעָּמנּו ָלֶלֶכת ַוֲאִני הֹוֵלְך ַעל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵלְך ׁשּוב 
ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחיָך ִעָּמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ַוַּיַען ִאַּתי ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוֹּיאַמר ַחי ה’ ְוֵחי ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִּכי ִּבְמקֹום 
ם ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִאם ְלָמֶות ִאם ְלַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּדָך: ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ִאַּתי ֵלְך  ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּׁשָ

ַוֲעֹבר ַוַּיֲעֹבר ִאַּתי ַהִּגִּתי ְוָכל ֲאָנָׁשיו ְוָכל ַהַּטף ֲאֶׁשר ִאּתֹו:״
שמואל ב’ טו’ 22-19

ַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם: ִּכי ִאם ִיֹּפלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו  “טֹוִבים ַהּׁשְ
ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו: ַּגם ִאם ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם: ְוִאם 

ַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש ֹלא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק:״ ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהּׁשְ
קהלת ד’ 12-9



מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב 

מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל-אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' 

אייר תש"ח, 14 במאי 1948.

 

שאלה מספר 16“

מתוך בטחון בצור ישראל 

הננו חותמים בחתימת ידינו 

לעדות על הכרזה זו, במושב 

מועצת המדינה הזמנית, על 

אדמת המולדת, 

בעיר תל-אביב, 

היום הזה, 

ערב שבת, ה’ אייר תש״ח, 

14 במאי 1948.
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שאלה מס’ 16 
זהות יהודית

מנסחי המגילה מרבים להשתמש בתיאור 'יהודי' ו'עברי', אך נמנעים מהשימוש בתיאור 'ישראלי'.

על אדם מסופר שחשף את זהותו העברית לפני קבוצת אנשים כשאמר: 

ַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּים ְוֶאת ַהַּיָּבָׁשה״ “ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת ה’ ֱאֹלֵהי ַהׁשָּ

מי האיש? א. 

מה עלה בגורלו?  ב. 

שם אלוהים אמנם לא מופיע במגילה, אבל חלף זאת מופיע ביטוי מקראי – “צּור ִיְׂשָרֵאל״.  ג. 
בפי מי מובא בתנ״ך הביטוי בפסוק: “ַהִּׁשיר ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחג ]...[ ָלבֹוא ְבַהר ה’ ֶאל 

צּור ִיְׂשָרֵאל״? 

תשובה

יונה הנביא א. 

יונה הושלך אל המים, נבלע על-ידי דג גדול, ובסופו של דבר הובא אל היבשה. ב. 

בפסוק זה, הנביא ישעיה מביא את הביטוי “צּור ִיְׂשָרֵאל״. ג. 

“ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ַהִּגיָדה ָּנא ָלנּו ַּבֲאֶׁשר ְלִמי ָהָרָעה ַהֹּזאת ָלנּו ַמה ְּמַלאְכְּתָך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך 
ַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת  ְוֵאי ִמֶּזה ַעם ָאָּתה: ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת ה’ ֱאֹלֵהי ַהּׁשָ
ַהָּים ְוֶאת ַהַּיָּבָׁשה: ]...[: ַוִּיְׂשאּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהָּים ַוַּיֲעֹמד ַהָּים ִמַּזְעּפֹו: ]...[: ַוְיַמן ה’ ָּדג 
ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות: ]...[: ַוֹּיאֶמר ה’ ַלָּדג  ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת יֹוָנה 

ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַּיָּבָׁשה:״
יונה א’ 15-8, ב’ 1, 11

יר ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחג ְוִׂשְמַחת ֵלָבב ַּכהֹוֵלְך ֶּבָחִליל ָלבֹוא ְבַהר ה’ ֶאל צּור ִיְׂשָרֵאל:״ “ַהּׁשִ

ישעיה ל’ 29



שאלה מספר 17“

לפיכך נתכנסנו, אנו 

חברי מועצת העם, נציגי 

הישוב העברי והתנועה 

הציונית, ביום סיום המנדט 

הבריטי על ארץ-ישראל, 

ובתוקף זכותנו הטבעית 

וההיסטורית 
ועל יסוד החלטת עצרת 

האומות המאוחדות 

אנו מכריזים בזאת על 

הקמת מדינה יהודית 

בארץ ישראל, 

היא מדינת ישראל.
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שאלה מס’ 17 
שאלת מילואים – זכות היסטורית

הכתוב מספר על מנהיג מישראל שהתווכח עם מלך נוכרי על הבעלות ההיסטורית של חלקי עבר 
הירדן: 

“ְּבֶׁשֶבת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְׁשּבֹון ּוִבְבנֹוֶתיָה ]...[ ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ּוַמּדּוַע ֹלא ִהַּצְלֶּתם ָּבֵעת ַהִהיא״

מי המנהיג? א. 

מה הייתה תגובתו של המלך הנוכרי לדברים? ב. 

מי הוא שנתן חשיבות לידיעת העבר כשאמר: “ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור״?  ג. 

תשובה

יפתח הגלעדי א. 

המלך הנוכרי )מלך בני עמון( לא שמע לדבריו של יפתח, ויצא למלחמה נגדו. ב. 

משה )בשירת האזינו(. ג. 

“ַוּיֹוֶסף עֹוד ִיְפָּתח ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון: ַוֹּיאֶמר לֹו ֹּכה ָאַמר ִיְפָּתח ֹלא ָלַקח ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב ְוֶאת ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון: ]...[: ְּבֶׁשֶבת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְׁשּבֹון ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבַעְרעֹור ּוִבְבנֹוֶתיָה 
ּוְבָכל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ַאְרנֹון ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ּוַמּדּוַע ֹלא ִהַּצְלֶּתם ָּבֵעת ַהִהיא: ְוָאֹנִכי ֹלא 
ָחָטאִתי ָלְך ְוַאָּתה ֹעֶׂשה ִאִּתי ָרָעה ְלִהָּלֶחם ִּבי ִיְׁשֹּפט ה’ ַהּׁשֵֹפט ַהּיֹום ֵּבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ְּבֵני 
ְּבֵני  ֶאל  ִיְפָּתח  ֵאָליו: ]...[: ַוַּיֲעֹבר  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ִיְפָּתח  ִּדְבֵרי  ֶאל  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֶמֶלְך  ָׁשַמע  ַעּמֹון: ְוֹלא 

ַעּמֹון ְלִהָּלֶחם ָּבם ַוִּיְּתֵנם ה’ ְּבָידֹו:״
שופטים יא’ 32-14

“ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ֹּדר ָוֹדר ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך ְוֹיאְמרּו ָלְך:״
דברים לב’ 7
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השלב השני
שאלות באמצעות המחשב
בנושא: מגילת העצמאות

בשלב זה יוצגו לכל נבחן 4 שאלות קצרות.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-5 נקודות.

נבחן שישיב נכונה על כל ארבע השאלות יזכה במענק )בונוס( של 4 נקודות.

סך הכל ניתן לצבור בשלב זה עד 24 נקודות.

סדר בחירת השאלות
המחשב יציג לנבחן את השאלה על פי הסדר שנקבע במחשב.

הזמן המוקצב
הזמן המוקצב למענה על כל ארבע השאלות הוא 60 שניות.
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נבחן מס’ 1
גלות

הּוא ּוָבָניו ָהיּו כֲֹהִנים ְלֵׁשֶבט ַהָּדִני ַעד יֹום ְּגלֹות ָהָאֶרץ.  .1

תשובה: יהֹוָנָתן ֶּבן ֵּגְרׁשֹם

ה הּוא ּוָבָניו ָהיּו ֹכֲהִנים ְלֵׁשֶבט  “ַוָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני ָדן ֶאת ַהָּפֶסל ִויהֹוָנָתן ֶּבן ֵּגְרֹׁשם ֶּבן ְמַנּׁשֶ
ֵּבית  ֱהיֹות  ְיֵמי  ָּכל  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִמיָכה  ֶּפֶסל  ֶאת  ָלֶהם  ַוָּיִׂשימּו  ָהָאֶרץ:  ְּגלֹות  יֹום  ַעד  ַהָּדִני 

ָהֱאֹלִהים ְּבִׁשֹלה:״
שופטים יח’ 31-29

מי אמר: “ַּכְּתֵאִנים ַהּטֹבֹות ָהֵאֶּלה ֵּכן ַאִּכיר ֶאת ָּגלּות ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתי ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה״?  .2

תשובה: ירמיהו

“ַוֹּיאֶמר ה’ ֵאַלי ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ִיְרְמָיהּו ָוֹאַמר ְּתֵאִנים ַהְּתֵאִנים ַהֹּטבֹות טֹבֹות ְמֹאד ְוָהָרעֹות 
ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ֵלאֹמר: ֹּכה ָאַמר ה’ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  ָרעֹות ְמֹאד ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָאַכְלָנה ֵמֹרַע: 
ֶאֶרץ  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ִמן  ִׁשַּלְחִּתי  ֲאֶׁשר  ְיהּוָדה  ָּגלּות  ֶאת  ַאִּכיר  ֵּכן  ָהֵאֶּלה  ַהֹּטבֹות  ַּכְּתֵאִנים 

ַּכְׂשִּדים ְלטֹוָבה:״
ירמיה כד’ 5-3

על מי נאמר: “ַעל ַהְסִּגיָרם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ֶלֱאדֹום״?  .3

תשובה: צור

“ֹּכה ָאַמר ה’ ַעל ְׁשֹלָׁשה ִּפְׁשֵעי ֹצר ְוַעל ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל ַהְסִּגיָרם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ֶלֱאדֹום 
ְוֹלא ָזְכרּו ְּבִרית ַאִחים: ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבחֹוַמת ֹצר ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹוֶתיָה:״

עמוס א’ 10-9

על מי נאמר: “ִהֵּנה ה’ ְמַטְלֶטְלָך ַטְלֵטָלה ָּגֶבר ְועְֹטָך ָעטֹה:״?  .4

תשובה: ֶׁשְבָנא ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית  )יתקבל גם: ַהּסֵֹכן(

“ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה’ ְצָבאֹות ֶלְך ֹּבא ֶאל ַהֹּסֵכן ַהֶּזה ַעל ֶׁשְבָנא ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית: ַמה ְּלָך פֹה ּוִמי 
ְלָך ֹפה ִּכי ָחַצְבָּת ְּלָך ֹּפה ָקֶבר ֹחְצִבי ָמרֹום ִקְברֹו ֹחְקִקי ַבֶּסַלע ִמְׁשָּכן לֹו: ִהֵּנה ה’ ְמַטְלֶטְלָך 

ַטְלֵטָלה ָּגֶבר ְוֹעְטָך ָעטֹה:״
ישעיה כב’ 18-15
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נבחן מס’ 2 
תפילה ותקווה

לאיזה מלך נאמר: “ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך, ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך״?  .1

תשובה: חזקיהו

“ַוְיִהי ְיַׁשְעָיהּו ֹלא ָיָצא ָחֵצר ַהִּתיֹכָנה ּוְדַבר ה’ ָהָיה ֵאָליו ֵלאֹמר: ׁשּוב ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו 
ְנִגיד ַעִּמי ּכֹה ָאַמר ה’ ֱאֹלֵהי ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני ֹרֶפא 

ִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית ה’:״ ָלְך ַּבּיֹום ַהּׁשְ
מלכים ב’ כ’ 5-4

מי אמר: “ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה’:״?  .2

תשובה: יעקב

“ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיֹפן ֲעֵלי ֹאַרח ַהֹּנֵׁשְך ִעְּקֵבי 
סּוס ַוִּיֹּפל ֹרְכבֹו ָאחֹור: ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה’: ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב:״

בראשית מט’ 19-16

מי השווה את האדם לעץ ופסק: “ִּכי ֵיׁש ָלֵעץ ִּתְקָוה״?  .3

תשובה: איוב

“ִּכי ֵיׁש ָלֵעץ ִּתְקָוה ִאם ִיָּכֵרת ְועֹוד ַיֲחִליף ְוֹיַנְקּתֹו ֹלא ֶתְחָּדל: ִאם ַיְזִקין ָּבָאֶרץ ָׁשְרׁשֹו    ּוֶבָעָפר 
ָימּות ִּגְזעֹו: ֵמֵריַח ַמִים ַיְפִרַח ְוָעָׂשה ָקִציר ְּכמֹו ָנַטע:״

איוב יד’ 9-7

מי אמר: “ְוִחִּכיִתי ַלה’ ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעקֹב ְוִקֵּויִתי לֹו:״?  .4

תשובה: ישעיהו

“צֹור ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי: ְוִחִּכיִתי ַלה’ ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעֹקב ְוִקֵּויִתי לֹו: ִהֵּנה 
ְּבַהר  ַהּׁשֵֹכן  ְצָבאֹות  ֵמִעם ה’  ְּבִיְׂשָרֵאל  ּוְלמֹוְפִתים  ְלֹאתֹות  ִלי ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ְוַהְיָלִדים  ָאֹנִכי 

ִצּיֹון:״
ישעיה ח’ 18-16
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נבחן מס’ 3 
השיבה לארץ

למי נאמר: “ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי ֹלא ָׁשֵלם ֲעו ֹן ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהָּנה״?  .1

תשובה: לאברהם

“ַוֹּיאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות 
ְרִביִעי  ְודֹור   :]...[ ָּגדֹול:  ִּבְרֻכׁש  ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָאֹנִכי  ָּדן  ַיֲעֹבדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ְוַגם ֶאת  ָׁשָנה: 

ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי ֹלא ָׁשֵלם ֲעוֹ ן ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָּנה:״
בראשית טו’ 16-13

מי אמר: “ַוֲהִׁשבִֹתים ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְבִניִתים ְוֹלא ֶאֱהרֹס ּוְנַטְעִּתים ְוֹלא ֶאּתֹוׁש:״?  .2

תשובה: ירמיהו

ּוְנַטְעִּתים  ֶאֱהֹרס  ְוֹלא  ּוְבִניִתים  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ַעל  ַוֲהִׁשֹבִתים  ְלטֹוָבה  ֲעֵליֶהם  ֵעיִני  “ְוַׂשְמִּתי 
ְוֹלא ֶאּתֹוׁש: ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ָלַדַעת ֹאִתי ִּכי ֲאִני ה’ ְוָהיּו ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים 

ִּכי ָיֻׁשבּו ֵאַלי ְּבָכל ִלָּבם:״
ירמיה כד’ 7-6

מי אמר: “ָאסֹף ֶאֱאסֹף ַיֲעקֹב ֻּכָּלְך ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל״?  .3

תשובה: מיכה

ֶאֱאֹסף  ָאֹסף  ַהֶּזה:  ָהָעם  ַמִּטיף  ְוָהָיה  ָכר  ְוַלּׁשֵ ַלַּיִין  ְלָך  ַאִּטף  ִּכֵּזב  ָוֶׁשֶקר  ֹהֵלְך רּוַח  ִאיׁש  “לּו 
ַהָּדְברֹו  ְּבתֹוְך  ְּכֵעֶדר  ָּבְצָרה  ְּכֹצאן  ֲאִׂשיֶמּנּו  ַיַחד  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשֵאִרית  ֲאַקֵּבץ  ַקֵּבץ  ֻּכָּלְך  ַיֲעֹקב 
ַוַּיֲעֹבר ַמְלָּכם ִלְפֵניֶהם  ַוֵּיְצאּו בֹו  ַוַּיֲעֹברּו ַׁשַער  ְּתִהיֶמָנה ֵמָאָדם: ָעָלה ַהֹּפֵרץ ִלְפֵניֶהם ָּפְרצּו 

ַוה’ ְּברֹאָׁשם:״
מיכה ב’ 13-11

ם:״? מי אמר: “ִּכי ִהֵּנה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ֲאֶׁשר ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ  .4

תשובה: יואל

ם: ְוִקַּבְצִּתי ֶאת  “ִּכי ִהֵּנה ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ּוָבֵעת ַהִהיא ֲאֶׁשר ָאִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ
ָּכל ַהּגֹוִים ְוהֹוַרְדִּתים ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִעָּמם ָׁשם ַעל ַעִּמי ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 

ִּפְּזרּו ַבּגֹוִים ְוֶאת ַאְרִצי ִחֵּלקּו:״
יואל ד’ 2-1
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נבחן מס’ 4 
הפרחת השממה

מי המלך שבנה ֶאת ַּבֲעָלת ְוֶאת ַּתְדמֹר ַּבִּמְדָּבר ָּבָאֶרץ?  .1

תשובה: שלמה

ְוֵאת  ְוֶאת ַּתְדֹמר ַּבִּמְדָּבר ָּבָאֶרץ:  ְוֶאת ַּבֲעָלת  ְוֶאת ֵּבית ֹחֹרן ַּתְחּתֹון:  ָּגֶזר  “ַוִּיֶבן ְׁשֹלֹמה ֶאת 
ָּכל ָעֵרי ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְׁשֹלמֹה ְוֵאת ָעֵרי ָהֶרֶכב ְוֵאת ָעֵרי ַהָּפָרִׁשים ְוֵאת ֵחֶׁשק ְׁשֹלֹמה 

ם ּוַבְּלָבנֹון ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְלּתֹו:״ ֲאֶׁשר ָחַׁשק ִלְבנֹות ִּבירּוָׁשלִַ
מלכים א’ ט’ 19-17

מי אמר: “ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת:״?  .2

תשובה: ישעיהו

“ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת: ָּפֹרַח ִּתְפַרח ְוָתֵגל ַאף ִּגיַלת ְוַרֵּנן ְּכבֹוד 
רֹון ֵהָּמה ִיְראּו ְכבֹוד ה’ ֲהַדר ֱאֹלֵהינּו:״ ַהְּלָבנֹון ִנַּתן ָלּה ֲהַדר ַהַּכְרֶמל ְוַהּׁשָ

ישעיה לה’ 2-1

מי אמר: “ְוָיְדעּו ָּכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִּכי ֲאִני ה’ ]...[ הֹוַבְׁשִּתי ֵעץ ָלח ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש״?  .3

תשובה: יחזקאל

ֹּכל  ַתְחָּתיו  ְוָׁשְכנּו  ַאִּדיר  ְלֶאֶרז  ְוָהָיה  ֶפִרי  ְוָעָׂשה  ָעָנף  ְוָנָׂשא  ֶאְׁשֳּתֶלּנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְמרֹום  “ְּבַהר 
ָּגֹבַּה  ֵעץ  ִהְׁשַּפְלִּתי  ֲאִני ה’  ִּכי  ֶדה  ַהּשָׂ ֲעֵצי  ָּכל  ְוָיְדעּו  ִּתְׁשֹּכָּנה:  ָּדִלּיֹוָתיו  ְּבֵצל  ָּכָנף  ָּכל  ִצּפֹור 

ִהְגַּבְהִּתי ֵעץ ָׁשָפל הֹוַבְׁשִּתי ֵעץ ָלח ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש ֲאִני ה’ ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי:״
יחזקאל יז’ 24-22

מי אמר: “ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ִלְׁשָמָמה ַעל יְֹׁשֶביָה ִמְּפִרי ַמַעְלֵליֶהם:״?  .4

תשובה: מיכה

“יֹום ִלְבנֹות ְּגֵדָרִיְך יֹום ַההּוא ִיְרַחק ֹחק: יֹום הּוא ְוָעֶדיָך ָיבֹוא ְלִמִּני ַאּׁשּור ְוָעֵרי ָמצֹור ּוְלִמִּני 
ָמצֹור ְוַעד ָנָהר ְוָים ִמָּים ְוַהר ָהָהר: ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ִלְׁשָמָמה ַעל ֹיְׁשֶביָה ִמְּפִרי ַמַעְלֵליֶהם:״

מיכה ז’ 13-11
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נבחן מס’ 5 
שלום

מי בירך: “ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום:״?  .1

תשובה: דוד

“ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ֲעָׂשָרה ְנָעִרים ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַלְּנָעִרים ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם ֶאל ָנָבל ּוְׁשֶאְלֶּתם לֹו 
ְוַעָּתה  ָׁשלֹום:  ְלָך  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ָׁשלֹום  ּוֵביְתָך  ָׁשלֹום  ְוַאָּתה  ֶלָחי  ֹּכה  ַוֲאַמְרֶּתם  ְלָׁשלֹום:  ִבְׁשִמי 
ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֹגְזִזים ָלְך ַעָּתה ָהֹרִעים ֲאֶׁשר ְלָך ָהיּו ִעָּמנּו ֹלא ֶהְכַלְמנּום ְוֹלא ִנְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה 

ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוָתם ַּבַּכְרֶמל:״
שמואל א’ כה’ 7-5

מי שלח אל אחיו היהודים “ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת״? 	.2

תשובה: מרדכי

“ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת ָּכל ֹּתֶקף ְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהֻּפִרים 
ַמְלכּות  ְמִדיָנה  ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ֶאל  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאל  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  ִנית:  ַהּׁשֵ ַהֹּזאת 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת:״
אסתר ט’ 30-29

על מי נאמר: “ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעוֹ ן:״? 	.3

תשובה: לוי  )יתקבל גם: כהן(.

ְצָבאֹות:  ה’  ָאַמר  ֵלִוי  ֶאת  ְּבִריִתי  ִלְהיֹות  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ֵאת  ֲאֵליֶכם  ִׁשַּלְחִּתי  ִּכי  “ִויַדְעֶּתם 
ַוִּייָרֵאִני ּוִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת הּוא: ּתֹוַרת  לֹום ָוֶאְּתֵנם לֹו מֹוָרא  ְוַהּׁשָ ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים 
ֵהִׁשיב  ְוַרִּבים  ִאִּתי  ָהַלְך  ּוְבִמיׁשֹור  ְּבָׁשלֹום  ִבְׂשָפָתיו  ִנְמָצא  ֹלא  ְוַעְוָלה  ְּבִפיהּו  ָהְיָתה  ֱאֶמת 

ֵמָעו ֹן: ִּכי ִׂשְפֵתי ֹכֵהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי ַמְלַאְך ה’ ְצָבאֹות הּוא:״
מלאכי ב’ 7-4

מי אמר: “ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום ְנֻאם ה’ ְצָבאֹות:״? 	.4

תשובה: חגי

“ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום 
ְנֻאם ה’ ְצָבאֹות:״

חגי ב’ 9
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נבחן מס’ 6 
צדק

איזה שבט בורך במילים: “ִצְדַקת ה’ ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל:״?  .1

תשובה: גד

“ּוְלָגד ָאַמר ָּברּוְך ַמְרִחיב ָּגד ְּכָלִביא ָׁשֵכן ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף ָקְדֹקד: ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו ִּכי ָׁשם 
ֶחְלַקת ְמֹחֵקק ָספּון ַוֵּיֵתא ָראֵׁשי ָעם ִצְדַקת ה’ ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל:״

דברים לג’ 21-20

מי אמר: “ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי ֹלא ֶאְכָלא״?  .2

תשובה: משורר תהילים / דוד

ְרִּתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי ֹלא  “ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי: ִּבּשַׂ
ֶאְכָלא ה’ ַאָּתה ָיָדְעָּת: ִצְדָקְתָך ֹלא ִכִּסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרִּתי ֹלא ִכַחְדִּתי 

ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב:״
תהילים מ’ 11-9

מי אמר: “ַהֵאל ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט ְוִאם ַׁשַּדי ְיַעֵּות ֶצֶדק:״? 	.3

תשובה: ִּבְלַּדד ַהּׁשּוִחי

“ַוַּיַען ִּבְלַּדד ַהּׁשּוִחי ַוֹּיאַמר: ַעד ָאן ְּתַמֶּלל ֵאֶּלה ְורּוַח ַּכִּביר ִאְמֵרי ִפיָך: ַהֵאל ְיַעֵּות ִמְׁשָּפט    
ְוִאם ַׁשַּדי ְיַעֵּות ֶצֶדק: ִאם ָּבֶניָך ָחְטאּו לֹו ַוְיַׁשְּלֵחם ְּבַיד ִּפְׁשָעם:״

איוב ח’ 4-1

מי אמר: “ַוה’ ְצָבאֹות ׁשֵֹפט ֶצֶדק ּבֵֹחן ְּכָליֹות ָוֵלב״?  .4

תשובה: ירמיהו

“ַוה’ הֹוִדיַעִני ָוֵאָדָעה ָאז ִהְרִאיַתִני ַמַעְלֵליֶהם: ַוֲאִני ְּכֶכֶבׂש ַאּלּוף יּוַבל ִלְטבֹוַח ְוֹלא ָיַדְעִּתי 
ִּכי ָעַלי ָחְׁשבּו ַמֲחָׁשבֹות ַנְׁשִחיָתה ֵעץ ְּבַלְחמֹו ְוִנְכְרֶתּנּו ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ּוְׁשמֹו ֹלא ִיָּזֵכר עֹוד: ַוה’ 

ְצָבאֹות ֹׁשֵפט ֶצֶדק ֹּבֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב ֶאְרֶאה ִנְקָמְתָך ֵמֶהם ִּכי ֵאֶליָך ִּגִּליִתי ֶאת ִריִבי:״
ירמיה יא’ 20-18



44  |   החידון המחוזי הפומבי תשע”ח

נבחן מס’ 7 
עזרה ושיתוף פעולה

שבט שביקש: “ֲעֵלה ִאִּתי ְבגָֹרִלי״.  .1

תשובה: שבט יהודה

“ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבה’ ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחָּלה 
ְלִׁשְמעֹון  ְיהּוָדה  ַוֹּיאֶמר  ְּבָידֹו:  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ַיֲעֶלה  ְיהּוָדה  ה’  ַוֹּיאֶמר  ּבֹו:  ְלִהָּלֶחם 

ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבֹגָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני ְוָהַלְכִּתי ַגם ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו ִׁשְמעֹון:״
שופטים א’ 3-1

מי קוללו כי לא באו ְלֶעְזַרת ה’ ַּבִּגּבֹוִרים?  .2

תשובה: יושבי ֵמרֹוז 

“אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה’ ֹארּו ָארֹור ֹיְׁשֶביָה ִּכי ֹלא ָבאּו ְלֶעְזַרת ה’ ְלֶעְזַרת ה’ ַּבִּגּבֹוִרים:״
שופטים ה’ 23

מי אמר: “ַּבְרֶזל ְּבַבְרֶזל ָיַחד ְוִאיׁש ַיַחד ְּפֵני ֵרֵעהּו:״?  .3

תשובה: שלמה בספר משלי

“ֶּדֶלף טֹוֵרד ְּביֹום ַסְגִריר ְוֵאֶׁשת ִמְדָיִנים ִנְׁשָּתָוה: צְֹפֶניָה ָצַפן רּוַח ְוֶׁשֶמן ְיִמינֹו ִיְקָרא:   ַּבְרֶזל 
ְּבַבְרֶזל ָיַחד ְוִאיׁש ַיַחד ְּפֵני ֵרֵעהּו: ֹנֵצר ְּתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה ְוֹׁשֵמר ֲאֹדָניו ְיֻכָּבד:״

משלי כז’ 18-15

את מי יבוזו ישראל ויהודה יחד באחרית הימים, לפי הכתוב: “ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה,   .4
ַיְחָּדו ָיבֹּזּו ֶאת ]...[״?

תשובה: ְּבֵני ֶקֶדם )אם יענה המתמודד אדום / מואב / בני עמון / מצרים – יתנו לו 
השופטים אפשרות לדייק ולתקן לפי הכתוב בפסוק המצוטט.(

“ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוֹצְרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים ֹלא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה ֹלא ָיֹצר ֶאת 
ֶאְפָרִים: ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה ַיְחָּדו ָיֹבּזּו ֶאת ְּבֵני ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוַח ָיָדם ּוְבֵני 
ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָּתם: ְוֶהֱחִרים ה’ ֵאת ְלׁשֹון ָים ִמְצַרִים ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהָּנָהר ַּבְעָים רּוחֹו ְוִהָּכהּו 
ֵאר ֵמַאּׁשּור  ַּכֲאֶׁשר  ִיּׁשָ ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִריְך ַּבְּנָעִלים: ְוָהְיָתה ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר 

ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:״
ישעיה יא’ 16-13
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נבחן מס’ 8
שארית ופליטה

על מי נאמר: “ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן ַהָּבָרד״?  .1

תשובה: ארבה

“ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלָך: ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוֹלא 
יּוַכל ִלְרֹאת ֶאת ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן ַהָּבָרד ְוָאַכל ֶאת ָּכל ָהֵעץ 

ֶדה:״ ַהֹּצֵמַח ָלֶכם ִמן ַהּשָׂ
שמות י’ 5-4

מי אמר: “ִמי ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעו ֹן ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו״?  .2

תשובה: מיכה

“ִמי ֵאל ָּכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעוֹ ן ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד 
ְלַיֲעֹקב  ָים ָּכל ַחּטֹאוָתם: ִּתֵּתן ֱאֶמת  ִּבְמֻצלֹות  ְוַתְׁשִליְך  ֲעו ֹֹנֵתינּו  ִיְכֹּבׁש  ְיַרֲחֵמנּו  הּוא: ָיׁשּוב 

ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:״
מיכה ז’ 20-18

מי הנביא שאמר: “אּוַלי ֶיֱחַנן ה’ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְׁשֵאִרית יֹוֵסף:״?  .3

תשובה: עמוס

“ִּדְרׁשּו טֹוב ְוַאל ָרע ְלַמַען ִּתְחיּו ִויִהי ֵכן ה’ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִאְּתֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם: ִׂשְנאּו ָרע 
ַער ִמְׁשָּפט אּוַלי ֶיֱחַנן ה’ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְׁשֵאִרית יֹוֵסף:״ ְוֶאֱהבּו טֹוב ְוַהִּציגּו ַבּׁשַ

עמוס ה’ 15-14

מי אמר: “ַּבּיֹום ַההּוא ֹלא יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵליַטת ֵּבית ַיֲעקֹב ְלִהָּׁשֵען ַעל ַמֵּכהּו״?  .4

תשובה: ישעיהו

ֵען ַעל ַמֵּכהּו ְוִנְׁשַען  “ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹלא יֹוִסיף עֹוד ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵליַטת ֵּבית ַיֲעֹקב ְלִהּׁשָ
ַעל ה’ ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת: ְׁשָאר ָיׁשּוב ְׁשָאר ַיֲעֹקב ֶאל ֵאל ִּגּבֹור: ִּכי ִאם ִיְהֶיה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 

ְּכחֹול ַהָּים ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו ִּכָּליֹון ָחרּוץ ׁשֹוֵטף ְצָדָקה:״
ישעיה י’ 22-20
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נבחן מס’ 9 
שאלת מילואים – ספר 

מי ראה ָיד ְׁשלּוָחה ]...[ ְוִהֵּנה בֹו ְמִגַּלת ֵסֶפר?  .1

תשובה: יחזקאל

“ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ְׁשַמע ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַדֵּבר ֵאֶליָך ַאל ְּתִהי ֶמִרי ְּכֵבית ַהֶּמִרי ְּפֵצה ִפיָך ֶוֱאֹכל 
ֵאת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ֵאֶליָך: ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ָיד ְׁשלּוָחה ֵאָלי ְוִהֵּנה בֹו ְמִגַּלת ֵסֶפר: ַוִּיְפֹרׂש אֹוָתּה 

ְלָפַני ְוִהיא ְכתּוָבה ָּפִנים ְוָאחֹור ְוָכתּוב ֵאֶליָה ִקִנים ָוֶהֶגה ָוִהי:״
יחזקאל ב’ 10-8

מי הזהיר מלעשות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ?  .2

תשובה: שלמה / קהלת

“ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת ִלְמֹצא ִּדְבֵרי ֵחֶפץ ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת: ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות 
ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד: ְוֹיֵתר ֵמֵהָּמה ְּבִני ִהָּזֵהר  ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין 

ֵקץ ְוַלַהג ַהְרֵּבה ְיִגַעת ָּבָׂשר:״
קהלת יב’ 12-10

“ַוִּיְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ַוַּיַּנח ִלְפֵני ה’ ַוְיַׁשַּלח ]...[ ֶאת ָּכל ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו:״ – מה נכתב בספר זה?  .3

תשובה: משפט המלוכה

ַוְיַׁשַּלח ְׁשמּוֵאל  ִלְפֵני ה’  ַוַּיַּנח  ַוִּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר  “ַוְיַדֵּבר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ֵאת ִמְׁשַּפט ַהְּמֻלָכה 
ֶאת ָּכל ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו: ְוַגם ָׁשאּול ָהַלְך ְלֵביתֹו ִּגְבָעָתה ַוֵּיְלכּו ִעּמֹו ַהַחִיל ֲאֶׁשר ָנַגע ֱאֹלִהים 

ְּבִלָּבם:״
שמואל א’ י’ 26-25

מי אמר: “ְוָׁשְמעּו ַבּיֹום ַההּוא ַהֵחְרִׁשים ִּדְבֵרי ֵסֶפר״?  .4

תשובה: ישעיהו

ַההּוא  ַבּיֹום  ְוָׁשְמעּו  ֵיָחֵׁשב:  ַלַּיַער  ְוַהַּכְרֶמל  ַלַּכְרֶמל  ְלָבנֹון  ְוָׁשב  ִמְזָער  ְמַעט  עֹוד  “ֲהלֹוא 
ַהֵחְרִׁשים ִּדְבֵרי ֵסֶפר ּוֵמאֶֹפל ּוֵמֹחֶׁשְך ֵעיֵני ִעְוִרים ִּתְרֶאיָנה: ְוָיְספּו ֲעָנִוים ַּבה’ ִׂשְמָחה ְוֶאְביֹוֵני 

ָאָדם ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָיִגילּו:״
ישעיה כט’ 19-17
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השלב השלישי
שלב השאלה הזהה

“אהבת ציון״ / אברהם מאפו

באופן מפתיע, המילה ירושלים או ציון נעדרת מהמגילה. מי שהעלה את קרנה של ירושלים, 
ותרם תרומה חשובה לתנועה הציונית בכללה הוא הסופר אברהם מאפו, שהשנה נציין 
התנ״ך  שמילות  ציון’,  ‘אהבת  הראשון,  התנ״כי  הרומן  את  חיבר  מאפו  למותו.  שנה   150
בלולות בו כל כך עד שנראה שהפרקים נלקחו מהתנ״ך ממש. בספריו תרם להחייאת 

השפה העברית התנ״כית ועורר געגועים ישנים לשיבה לארץ התנ״ך. 

הוא מעולם לא ביקר בישראל, אבל הארץ הזאת, עליה ידע רק מהתנ״ך, הספיקה כדי 
למלא את דמיונו היוצר, ולכתוב כאילו הייתה הארץ כולה פרושה לפניו.

בשלב זה נציג לפניכם קטע שכתב אברהם מאפו על ירושלים.

המתמודדים יידרשו לזהות את הקשרם המקראי של 17 ביטויים מתוך הקטע.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-2 נקודות.

סה״כ ניתן לצבור בשאלה זו 34 נקודות.

 הזמן המוקצב
6 דקות בלבד

בהצלחה
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אהבת ציון     
אברהם מאפו

1ִעיר ָוֵאם ַאְּת, 2ְּכִליַלת יִֹפי,

ִעיר ָוֵאם 3ְנכֹוָנה ַעל ִּתָּלּה,
ָּבְך ְּתרּוַעת ֶמֶלְך 4ְוקֹול ֲהמּוָלה!

ַרָּבִתי ָעם, ֵאין ָּבְך ּדִֹפי,
ָלַעד ֵּכן ְׁשִבי ְּבָנֵוְך ְׁשתּוָלה.

ִהֵּנה 5ַׁשֲחֵרְך ָּפרּוׂש ַעל ֶהָהִרים,
ְוחֶׁשְך ַוֲעָרֶפל ִּכָּסה ׂשְטָנִיְך;

ִּפְתִחי ְׁשָעַרִיְך 6ַלֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים,
ְוָיבֹא ָלְך ּגֹוי ַצִּדיק ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים.

ְׁשָחִקים ַעל רֹאֵׁשְך ִיְּזלּו 7ַטל אֹורֹות,
ִמָׁשַמִים ִנְׁשָקפּו 8ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות,

ִאְמרֹות ֱאלֹוַּה, ִּדֵּבר ֶאל ְנִבַאִיְך;
ִיְראּו ִאִּיים צּוֵרְך 9ֵמרֹאׁש צּוִרים,

ִייְראּוהּו 10ִויַכְּבדּוהּו ָבאּוִרים,
ּוֵמָרחֹוק ָיִביאּו ָלְך ָּבָנִיְך.

ַהְרִנינּו מֹוָצֵאי בֶֹקר ָוָעֶרב,
ַיַחד ָהִריעּו, ְלֻאִּמים 11ְׂשִריֵדי ֶחֶרב,
ִאְמרּו ְלַבת ִציֹון: ִהֵּנה ֶזה ֱאֹלָהִיְך!
ִהָּכה גֹוִים ָעִריִצים, ֲחֵפֵצי ְקָרבֹות,

ַוְיַׂשַּמח ַּבְך 12ָּבִנים ַעל ָאבֹות.
ָחָתן, ַּכֵהן ְּפֵאר, ְוַכָּלה, ֲעִדי ֵכָלִיְך!

13ׁשפֹות ָלנּו ׁשלֹום 14ָמָנה ַאָחת ַאָּפִים

ָאז ִּתְׂשַמח ִציֹון, חֹומֹות ָוֵחל
ִיְפְצחּו ִרָּנה;15

ָׁשלֹום ֵּכס ְמִׁשחֹו, 16ַעל ֶאֶרץ ְיסֹודֹו,
ָׁשלֹום ֲעֵדי ַעד 17ָיְעְטֶרנּו ַּכִּצָּנה
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