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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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24

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

יום העצמאות ה-68 למדינת ישראל, תשע"ו

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-53

בסימן: אחדות ישראל

"ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ...  ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך"  )יחזקאל לז' 17(
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יוצא לאור על ידי

משרד החינוך – מנהל חברה ונוער

בראשות:

שר החינוך, מר נפתלי בנט

מנכ"לית משרד החינוך, גב' מיכל כהן

מנהל מינהל חברה ונוער, מר דני רוזנר

ממונה חידוני התנ"ך: איציק בן אבי

מרכז החידון: חננאל מלכה

מחברי השאלות: 

נריה פנחס, שמואל עמרוסי, חננאל מלכה, דורון קדוש, ליאורה ברוורמן

הנשיאות

מר נתן שרנסקי  |  יו"ר הסוכנות היהודית ויו"ר הנשיאות

מר אברהם דובדבני  |  יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

תא"ל הרב רפי פרץ  |  הרב הראשי לצה"ל

מר דני עטר  |  יו"ר הקרן הקיימת לישראל

מר אביעזר בן משיח  |  נציג ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך

מר אלן הופמן  |  מנכ"ל הסוכנות היהודית

מר משה שגיא  |  סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך

השופטים

חה"כ יולי יואל אדלשטיין  |  יושב-ראש הכנסת ויו"ר חבר השופטים

הרב בני לאו  |  ראש מיזם 929 לקריאת פרק יומי בתנ"ך

אלוף )במיל'( עוזי דיין  |  יו"ר מפעל הפיס

גב' מרים פרץ  |  נציגת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

גב' חיה שיטאי  |  מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך

גב' סימה חדד  |  מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך

מר נריה פנחס  |  יועץ החידון, ממחברי השאלות

מר שמואל עמרוסי  |  נציג צוות כותבי השאלות

מנחה  |  גיא זו-ארץ
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דבר שר החינוך

מר נפתלי בנט

יש שלושה דברים שהם אחד....

ארצנו – המולדת של העם היהודי. 

ספר הספרים שממנו בא לנו הייחוד והסגולה...

הדבר השלישי והוא העיקר: 

העם היהודי עצמו

אם נצליח לקשר את העולם היהודי המפוזר בגולה עם ארץ ישראל....עם אותו הקשר הרוחני העמוק 
העשיר והמעשיר – התנ"ך – לא יינתק אותו חוט משולש לעולם ועד..." 

]דוד בן גוריון, עשור למדינת ישראל 4.8.1958[

כל אחד מאתנו הוא חלק מאותו חוט משולש, חלק מחוליה בשרשרת הדורות. במשך דורות חלמו היהודים 

זכינו להגשים את  ]תפילת שמונה עשרה[.  ְבַּרֲחִמים..."  ְלִצּיֹון  ְבּׁשּוְבָך  ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה   ..." לשוב לארץ אבותם: 

החלום. כל חוליה בשרשרת הדורות העבירה את הלפיד לדור הבא – לילדים, למוסדות לימוד, לחברים בצבא 

ובעבודה ובכך נתחבר לחוט המשולש שנמשך זה כ-3,500 שנה. קירוב הציבור הישראלי לתנ"ך, פסוקיו, רזיו 
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חג עצמאות שמח!
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ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?
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מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4
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על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40
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"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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דבר מנכ"לית משרד החינוך

יו"ר ההנהלה העולמית

גב' מיכל כהן

התנ"ך - ספר הספרים, מהווה את יסוד היסודות של מורשתנו וערכינו כעם, כאומה וכחברה. יש בו תרבות, ויש 

בו היסטוריה. יש בו מליצה ויש בו חוכמה. יש בו חוק וגם מוסר. יש בו מהכל, אבל הוא נשאר שונה מהכל ומעל 

הכל. הודות לייחודיות שלו הוא הצליח להשפיע על האנושות כולה, וזכה לשמש כטקסט על זמני. 

לאורך כל ההיסטוריה הוא העניק לנו, העם היהודי, משמעות. משמעות, אשר קיבלה מעמד על בתקופות בהן 

עמי העולם תרו אחר מאפיינים שונים, שיגדירו אותם כעם, שיגדירו אותם כאומה. לנו, ברור היה, כי אין צורך 

"מפת  שהיה  התנ"ך,  לנו  יצק  היחד  את  עם.  אנחנו  ומתמיד  מאז  אומה,  אנחנו  ומתמיד  מאז  שהרי  בהגדרה, 

הדרך" בכל רגע, בכל שעה, בכל  2,000 שנות הגלות. 

שמרנו לספר הספרים אמונים, והוא זיכה אותנו בעצמאות מחודשת ובריבונות מדינית. הוא זיכה, אך, הוא גם 

מזכיר ומתרה בנו, לא לשכוח את יסוד קיומה וחוסנה של החברה – שמירה על מוסר, אהבת האדם ודאגה 

לחלש. מערכת החינוך, המחנכת תלמידיה לאורם של ערכי ספר הספרים, לא הסתפקה רק בשזירתם של 

ומחוץ  הכיתה  לכותלי  שמחוץ  לפעילויות  אותם  הרחיבה  היא  הכיתה  שיעורי  במסגרת  האנושיים  הערכים 

ועם תלמידים  הן מתקיימות עם קשישים  ואחר הצהריים.  בית הספר. הפעילויות מתקיימות בבקר  לגדרות 

בעלי צרכים מיוחדים. עם ניצולי שואה ועם עוד ילדים ואנשים רבים ויקרים. 

השנה, חידון התנ"ך העולמי לנוער יתקיים בסימן של "אחדות ישראל". אחדות שהייתה למקור הדבק של עם 

שרבים  לנכס  הפכה  הזו,  והאחדות  שנים.  אלפי  ולאורך  ריבונות  ללא  מדינה,  ללא  העולם,  בתפוצות  הנודד 

ניסו להבין אותו, לחקור אותו ולחקות אותו. בשל ערכה העליון, עלינו לשמור עליה מכל משמר. קיבלנו אותה 

בירושה מאמותינו ומאבותינו, ואנו רואים עצמנו מחויבים להעביר אותה גם אל בנותינו ובנינו. 

אני מבקשת להודות ולברך את צוות המטה הארצי של חידון התנ"ך במשרד החינוך ואת כל שותפינו במפעל 

חשוב זה, ולאחל הצלחה רבה למתמודדים.

בברכת

חג עצמאות שמח!
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חומר החידון

תורה

בראשית: כל הספר.   

 שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד.

 ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה.

 במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב.

דברים: פרקים כ"ו-ל"ד.

נביאים ראשונים

יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד.   

 שופטים: כל הספר.

 שמואל א': כל הספר.

 שמואל ב': כל הספר.

 מלכים א': כל הספר.

מלכים ב': כל הספר.

נביאים אחרונים

ישעיהו: פרקים א'-ב', י"א-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ח.   

 ירמיהו: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה.

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"א, כ', ל"ג-ל"ט.

תרי-עשר

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד.   

 יואל: כל הספר.

 עמוס: כל הספר.

 עובדיה: כל הספר.

יונה: כל הספר.

מיכה: כל הספר.   

 חגי: כל הספר.

 זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י', י"ד.

מלאכי: כל הספר.

כתובים

תהלים: פרקים ק"כ-קל"ד.   

 משלי: פרקים א'-ד', ח'-ט"ז.

 איוב: פרקים א'-ב', ל"ח-מ"ב.

 רות: כל הספר.

 דניאל: פרקים א', ט', י', י"ב.

 עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'.

 נחמיה: כל הספר

 דברי הימים א': פרקים כ"ב, כ"ח, כ"ט.

 דברי הימים ב': פרקים י"א-כ'.
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צוות הפקת חידון התנ"ך התשע"ו

דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער ניהול 

איציק בן אבי ממונה חידוני התנ"ך 

חננאל מלכה מרכז החידון 

שמואל עמרוסי מחברי השאלות 

נריה פנחס  

חננאל מלכה  

דורון קדוש  

ליאורה ברוורמן  

גיא זו-ארץ מנחה 

דורון קדוש עורך החידון 

אינוויז'ן שיווק חוויתי הפקה 

הדר יזדי ונחמה טריגר מזכירות החידון 

תומר סגמן      מפיק ראשי 

בני כרמלי במאי 

פלג רפפורט מנהל טכני 

שירה בראשי מפיקה אומנותית 

נריה פנחס ייעוץ מקצועי להפקה 

דנה בדוח כספים ומינהל 

אלינור צור      עוזרת מפיק 

שרית סאבו    בימוי סרטונים 

ניברן שרותי ברודקאסט    הפקת פוסט 

במבי פרידמן עיצוב תפאורה 

כוכבי וקליין עיצוב תאורה 

studio insight עיצוב ואנימציה 

 SR MEDIA משחקי מחשב 

סקורפיו 88 דפוס ועיצוב גרפי 

ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך

גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך יו"ר ההנהלה העולמית 

מנהל מנהל חברה ונוער במשרד החינוך מר דני רוזנר 

המשנה למנכ"לית משרד החינוך גב' גילה נגר 

מנהל מינהל תקציב במינהל חברה ונוער מר יובל בנימין 

ממונה חידוני התנ"ך במנהל חברה ונוער מר איציק בן אבי 

יו"ר ההסתדרות הציונית מר אברהם דובדבני 

יו"ר הסוכנות היהודית מר נתן שרנסקי 

אחראי חידוני התנ"ך בסוכנות היהודית מר עמיחי בנעט 

מנהל מחלקת קהילות יהודיות במשרד החוץ מר יעקב פינקלשטיין 

רב אגף כוח אדם וחיל החינוך והנוער רס"ן הרב אשר מולד 

ראש מחלקת חו"ל באגף לחינוך ונוער בקק"ל מר דוב פריצקי 

מנהל משרד התפוצות מטעם משרד החינוך מר יעקב כץ 

מרכז תחום שנת השירות במשרד הביטחון מר חגי הרצל 

יו"ר ארגון נח"ת גב' אמונה בבקוף 

העמותה היהודית להפצת התנ"ך ד"ר יהושע אדלר 

ממייסדי חידוני התנ"ך מר אביעזר בן משיח 

משקיפים

רכז החידונים הארצי וממחברי השאלות מר חננאל מלכה 

ממחברי השאלות מר שמואל עמרוסי 

יועץ החידון וממחברי השאלות מר נריה פנחס 

עורך החידון וממחברי השאלות מר דורון קדוש 

ממחברי השאלות גב' ליאורה ברוורמן 
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מתורגמנים

מר אריאל קרייטמן ספרדית 

גב' אילנה גודמן אנגלית 

גב' אוולינה לויטרסטיין הולנדית וגרמנית 

גב' דבורה שוורץ צרפתית 

מר משה פרסי טורקית 

גב' אנה פרפשטיין רוסית 

גב' בוגנה סקוצ'ילס פולנית 

מר אליהו הומבורגר פורטוגלית 

מר ראובן יתיב הונגרית 

גב' דורה דאבש בולגרית 

מר ג'רי צוויג פינית 

גב' לאה חזיזה יוונית 

גב' רליה אקרפ סרבית וקרואטית 

מר אהרון וילצ'יק צ'כית 

גב' ביאנקה שטוביה רומנית 

מר הלל סרמוניטה איטלקית 

גב' יונה דרור נורווגית 

צוות מחנה התנ"ך

זיוה בן ברוך מנהלת המחנה  

יצחקי פלהיימר סגן מנהלת המחנה  

חננאל מלכה ראש צוות  

הרב קובי קליין רב המחנה  

שירה סמואל רכזת לוגיסטיקה  

שירה הדר מדריכי צוות 1  

הדס קורצברג   

מיכל טורצקי מדריכי צוות 2  

דורון קדוש   

דניאלה ווייס מדריכי צוות 3  

יעל אייזנברג   

יעל גרינברג מדריכי צוות 4  

מרדכי בלאו   
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נציגי הנוער - חתני הארץ והתפוצות

רבקה הערשאוויץ אוסטרליה 

עקיבא קלטמן אוסטרליה 

שיינה זוייבה אוקראינה 

שלום ברונפמן אוקראינה 

חיים בייטלר אורוגוואי 

שמואל קפלוטו איטליה 

מרק דורפמן אסטוניה 

רחל מלני כפיף ארגנטינה 

יעקב מילר ארה"ב 

נח נוטיס ארה"ב 

אבי ריבק ארה"ב 

ספנסר קאולאק ארה"ב 

יצחק קנטר בולגריה 

טטיאנה פלטוננקה בלרוס 

מיכאל שפילאביץ' בלרוס 

דניאל גרינשפן ברזיל 

דניאל רוטשטיין ברזיל 

סמי דיין ברזיל 

אלי פרייס בריטניה 

אלה פרייס בריטניה 

אביגיל אליאס בריטניה 

עמית שי גיברלטר 

קרן ויינברג גרמניה 

ציפורה הוס גרמניה 

בנימין מרקס דרא"פ 

אהרון גרינשטיין דרא"פ 

גדעון פוקס דרא"פ 

אדן ישראלי הולנד 

ערבה דדון הולנד  

אמילי באומן הונגריה 

דוד שמידט הונגריה 

אהרון קסלר הונגריה 

לאון מגריזוס יוון 

בוריס דיומאייב לטביה 

ולריה בודי מולדובה 

אלכסנדר ירושביץ מולדובה 

רחל ווינטראוב מקסיקו 

נטלי קלדרון מקסיקו 

אליהו כבאסו מקסיקו 

מיכאלה בוטל נורבגיה 

נועה פישר סרביה 

נטליה רדזיולוביץ פולין 

גפן מנשה פינלנד 

אלברטו עבאדי פנמה 

הילה כהן פנמה 

רון שטרן צ'כיה 
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פומבי

שלב ראשון

10שאלות מלוות בקטעי סרטים16

איפוס ניקוד
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זיהוי באמצעות רמזים7-8
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שלב "ראש בראש"

12

השלב הראשון

בשלב הראשון יוצגו 8 סרטונים.

לכל שני מתמודדים יוצג סרטון.

לאחר הקרנת הסרטון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

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

תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב-10 נקודות.

 בסימן ״אחדות ישראל״
 ״ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד... ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך״ )יחזקאל לז׳, יז׳(

א
העולמי

נוער יהודי

מדינת ישראל
משרד החינוך
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24
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שאלות מס' 1-2

הנושא: מתחברים

שאלה מס' 1

בימי נחמיה מספר הכתוב על התכנסות כל העם אל ירושלים:

"ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים"

מה היתה מטרת הכינוס? א. 

על חג שנחוג באותה עת נאמר: "ִּכי ֹלא ָעׂשּו ִמיֵמי ֵיׁשּוַע ִּבן נּון ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַההּוא ַוְּתִהי ִׂשְמָחה  ב.  

ְּגדֹוָלה ְמֹאד". באיזה חג מדובר?

 תשובה 
קריאה בתורה – הקראת ספר תורת משה לעם. א. 

חג הסוכות ב. 

"ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים ַוֹּיאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ּתֹוַרת 
ה ְוֹכל ֵמִבין ִלְׁשֹמַע  ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ַוָּיִביא ֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאּׁשָ
ֶנֶגד  ִלְפֵני ַׁשַער ַהַּמִים ִמן ָהאֹור ַעד ַמֲחִצית ַהּיֹום  ִלְפֵני ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר  ַוִּיְקָרא בֹו  ִביִעי.  ַהּׁשְ ְּביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש 
ִני ֶנֶאְספּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלָכל ָהָעם  ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהְּמִביִנים ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ]...[ ּוַבּיֹום ַהּׁשֵ
ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ֶאל ֶעְזָרא ַהֹּסֵפר ּוְלַהְׂשִּכיל ֶאל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. ַוִּיְמְצאּו ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ְּבַיד ֹמֶׁשה 
ם  ּוִבירּוָׁשלִַ ָעֵריֶהם  ְּבָכל  ְוַיֲעִבירּו קֹול  ַיְׁשִמיעּו  ַוֲאֶׁשר  ִביִעי.  ַהּׁשְ ַּבֹחֶדׁש  ֶּבָחג  ַּבֻּסּכֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ֵיְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
ֵלאֹמר ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי ַזִית ַוֲעֵלי ֵעץ ֶׁשֶמן ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֵעץ ָעֹבת ַלֲעֹׂשת ֻסֹּכת ַּכָּכתּוב. 
ַוֵּיְצאּו ָהָעם ַוָּיִביאּו ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֻסּכֹות ִאיׁש ַעל ַּגּגֹו ּוְבַחְצֹרֵתיֶהם ּוְבַחְצרֹות ֵּבית ָהֱאֹלִהים ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ַהַּמִים 
ִבי ֻסּכֹות ַוֵּיְׁשבּו ַבֻּסּכֹות ִּכי ֹלא ָעׂשּו ִמיֵמי ֵיׁשּוַע ִּבן נּון  ִבים ִמן ַהּׁשְ ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ֶאְפָרִים. ַוַּיֲעׂשּו ָכל ַהָּקָהל ַהּׁשָ

ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַההּוא ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמֹאד"

נחמיה ח' 3-1, 13-17

שאלה מס' 2

הכתוב מספר על מסע שעשו שר צבא ואנשיו במצוות מלך:

"ַוַּיַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ... ַוָּיֹבאּו ַהִּגְלָעָדה ְוֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתים ָחְדִׁשי ... ַוָּיֹבאּו ִמְבַצר ֹצר ... ַוָּיֻׁשטּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ַוָּיֹבאּו 
ם" ... ְירּוָׁשלִָ

מי שר הצבא? א. 

מה היתה מטרת המסע? ב. 

 תשובה
יואב בן צרויה א. 

יואב נצטוה על ידי דוד לפקוד את העם. ב. 

"ַוֹּיֶסף ַאף ה' ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִוד ָּבֶהם ֵלאֹמר ֵלְך ְמֵנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְיהּוָדה. ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל 
יֹוָאב ַׂשר ַהַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו ׁשּוט ָנא ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ּוִפְקדּו ֶאת ָהָעם ְוָיַדְעִּתי ֵאת ִמְסַּפר 
ֹראֹות  ַהֶּמֶלְך  ֲאֹדִני  ְוֵעיֵני  ְפָעִמים  ֵמָאה  ְוָכֵהם  ָּכֵהם  ָהָעם  ֶאל  ֱאֹלֶהיָך  ְויֹוֵסף ה'  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  יֹוָאב  ַוֹּיאֶמר  ָהָעם. 
ַואֹדִני ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ָחֵפץ ַּבָּדָבר ַהֶּזה. ַוֶּיֱחַזק ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ֶאל יֹוָאב ְוַעל ָׂשֵרי ֶהָחִיל ַוֵּיֵצא יֹוָאב ְוָׂשֵרי ַהַחִיל ִלְפֵני 
ַהֶּמֶלְך ִלְפֹקד ֶאת ָהָעם ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ַוַּיַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוַּיֲחנּו ַבֲערֹוֵער ְיִמין ָהִעיר ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ַהַּנַחל ַהָּגד ְוֶאל 
ָעֵרי  ְוָכל  ִמְבַצר צֹר  ַוָּיֹבאּו  ִצידֹון.  ֶאל  ְוָסִביב  ַּיַען  ָּדָנה  ַוָּיֹבאּו  ָחְדִׁשי  ַּתְחִּתים  ֶאֶרץ  ְוֶאל  ַהִּגְלָעָדה  ַוָּיֹבאּו  ַיְעֵזר. 
ַהִחִּוי ְוַהְּכַנֲעִני ַוֵּיְצאּו ֶאל ֶנֶגב ְיהּוָדה ְּבֵאר ָׁשַבע. ַוָּיֻׁשטּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ַוָּיֹבאּו ִמְקֵצה ִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ְוֶעְׂשִרים יֹום 
ם. ַוִּיֵּתן יֹוָאב ֶאת ִמְסַּפר ִמְפַקד ָהָעם ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוְּתִהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ַחִיל ֹׁשֵלף ֶחֶרב  ְירּוָׁשלִָ

ְוִאיׁש ְיהּוָדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש"

שמואל ב' כד' 1-9
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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שאלות מס' 3-4

הנושא: נועה ליטמן

שאלה מס' 3

בספר עזרא מסופר על מעמד חגיגי ומרגש של ייסוד היכל בית ה':

"ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהֵּלל ַלה' ַעל הּוַסד ֵּבית ה' "

מי הם שעמדו בראש העם באותה עת? א. 

בכי ושמחה שימשו בערבוביה במעמד הזה – מי הם שבכו במעמד הזה? ב. 

 תשובה 
זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק  )די לציין שם אחד( א. 

ראשי האבות הזקנים שראו את הבית הראשון בתפארתו – בכו בקול גדול. ב. 

ם.  ַוָּיָקם ֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ְוֶאָחיו  ִביִעי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבָעִרים ַוֵּיָאְספּו ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ְירּוָׁשלִָ "ַוִּיַּגע ַהֹחֶדׁש ַהּׁשְ
ְּבתֹוַרת  ַּכָּכתּוב  ֹעלֹות  ָעָליו  ְלַהֲעלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ִמְזַּבח  ֶאת  ַוִּיְבנּו  ְוֶאָחיו  ְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן  ּוְזֻרָּבֶבל  ַהֹּכֲהִנים 
ָעָליו ֹעלֹות ַלה'  ַוַּיֲעלּו  ָהֲאָרצֹות  ֵמַעֵּמי  ֲעֵליֶהם  ְּבֵאיָמה  ִּכי  ַהִּמְזֵּבַח ַעל ְמכֹוֹנָתיו  ַוָּיִכינּו  ָהֱאֹלִהים.  ֹמֶׁשה ִאיׁש 
ִני ֵהֵחּלּו ְזֻרָּבֶבל ֶּבן  ם ַּבֹחֶדׁש ַהּׁשֵ ִנית ְלבֹוָאם ֶאל ֵּבית ָהֱאֹלִהים ִלירּוָׁשלִַ ָנה ַהּׁשֵ ֹעלֹות ַלֹּבֶקר ְוָלָעֶרב. ]...[ ּוַבּׁשָ
ם ַוַּיֲעִמידּו ֶאת ַהְלִוִּים  ִבי ְירּוָׁשלִַ ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ּוְׁשָאר ֲאֵחיֶהם ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל ַהָּבִאים ֵמַהּׁשְ
ְיהּוָדה  ְּבֵני  ּוָבָניו  ַקְדִמיֵאל  ְוֶאָחיו  ָּבָניו  ֵיׁשּוַע  ַוַּיֲעֹמד  ה'.  ֵּבית  ְמֶלאֶכת  ַעל  ְלַנֵּצַח  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן 
ְּכֶאָחד ְלַנֵּצַח ַעל ֹעֵׂשה ַהְּמָלאָכה ְּבֵבית ָהֱאֹלִהים ְּבֵני ֵחָנָדד ְּבֵניֶהם ַוֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּים. ְוִיְּסדּו ַהֹּבִנים ֶאת ֵהיַכל ה' 
ַוַּיֲעִמידּו ַהֹּכֲהִנים ְמֻלָּבִׁשים ַּבֲחֹצְצרֹות ְוַהְלִוִּים ְּבֵני ָאָסף ַּבְמִצְלַּתִים ְלַהֵּלל ֶאת ה' ַעל ְיֵדי ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל. 
ַוַּיֲענּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוֹדת ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהֵּלל ַלה' ַעל 
הּוַסד ֵּבית ה'. ְוַרִּבים ֵמַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ָראּו ֶאת ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ְּבָיְסדֹו ֶזה ַהַּבִית 
ְמָחה  ְוֵאין ָהָעם ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהּׂשִ ְוַרִּבים ִּבְתרּוָעה ְבִׂשְמָחה ְלָהִרים קֹול.  ְּבֵעיֵניֶהם ֹּבִכים ְּבקֹול ָּגדֹול 

ְלקֹול ְּבִכי ָהָעם ִּכי ָהָעם ְמִריִעים ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע ַעד ְלֵמָרחֹוק"

עזרא ג' 1-3, 8-13

שאלה מס' 4

הנביא ירמיה מנבא על בניית ירושלים החרבה והשבת השמחה לתוכה:

ם ... קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול  ַמע ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרים ָחֵרב הּוא ... ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשלִַ "עֹוד ִיּׁשָ
ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה"

מה השם הנוסף שיינתן לירושלים באותה עת? א. 

מי ישבו ַעל ִּכֵּסא ֵבית ִיְׂשָרֵאל בימים ההם? ב. 

 תשובה
ם ִּתְׁשּכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶׁשר ִיְקָרא ָלּה ה' ִצְדֵקנּו" ה' צדקנו – "ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִַ א. 

אנשי בית דוד, מזרע דוד – "ִּכי ֹכה ָאַמר ה' ֹלא ִיָּכֵרת ְלָדִוד ִאיׁש ֹיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֵבית ִיְׂשָרֵאל" ב. 

ִלי  ָחְטאּו  ֲאֶׁשר  ֲעו ָֹנם  ִמָּכל  ְוִטַהְרִּתים  ְּכָבִראֹׁשָנה.  ּוְבִנִתים  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשבּות  ְוֵאת  ְיהּוָדה  ְׁשבּות  ֶאת  "ַוֲהִׁשֹבִתי 
ְוָסַלְחִּתי ְלָכל ֲעו ֹנֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ִלי ַוֲאֶׁשר ָּפְׁשעּו ִבי. ְוָהְיָתה ִּלי ְלֵׁשם ָׂשׂשֹון ִלְתִהָּלה ּוְלִתְפֶאֶרת ְלֹכל ּגֹוֵיי 
לֹום ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹעֶׂשה אֹוָתם ּוָפֲחדּו ְוָרְגזּו ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה ְוַעל ָּכל ַהּׁשָ
ַמע ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹאְמִרים ָחֵרב הּוא ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין ְּבֵהָמה  ָאֹנִכי ֹעֶׂשה ָּלּה.  ֹּכה ָאַמר ה' עֹוד ִיּׁשָ
ם ַהְנַׁשּמֹות ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין יֹוֵׁשב ּוֵמֵאין ְּבֵהָמה.  קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול  ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשלִַ
ָחָתן ְוקֹול ַּכָּלה קֹול ֹאְמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות ִּכי טֹוב ה' ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְמִבִאים ּתֹוָדה ֵּבית ה' ִּכי ָאִׁשיב 
ֶאת ְׁשבּות ָהָאֶרץ ְּכָבִראֹׁשָנה ָאַמר ה'. ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות עֹוד ִיְהֶיה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֶהָחֵרב ֵמֵאין ָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה 
ם  ֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהֶּנֶגב ּוְבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוָׁשלִַ ּוְבָכל ָעָריו ְנֵוה ֹרִעים ַמְרִּבִצים ֹצאן. ְּבָעֵרי ָהָהר ְּבָעֵרי ַהּׁשְ
ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ֹעד ַּתֲעֹבְרָנה ַהֹּצאן ַעל ְיֵדי מֹוֶנה ָאַמר ה'. ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ַהָּדָבר ַהּטֹוב 
ְוָעָׂשה  ְצָדָקה  ְלָדִוד ֶצַמח  ַאְצִמיַח  ַהִהיא  ּוָבֵעת  ַּבָּיִמים ָהֵהם  ְיהּוָדה.  ְוַעל ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִּדַּבְרִּתי ֶאל  ֲאֶׁשר 
ם ִּתְׁשּכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶׁשר ִיְקָרא ָלּה ה' ִצְדֵקנּו. ִּכי ֹכה  ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ. ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִַ
ָאַמר ה' ֹלא ִיָּכֵרת ְלָדִוד ִאיׁש ֹיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ֵבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַלֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֹלא ִיָּכֵרת ִאיׁש ִמְּלָפָני ַמֲעֶלה עֹוָלה 

ּוַמְקִטיר ִמְנָחה ְוֹעֶׂשה ֶּזַבח ָּכל ַהָּיִמים"

ירמיה לג' 7-18
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?
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מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?
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על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ
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על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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שאלות מס' 5-6

הנושא: תום - עזרה לבעלי צרכים מיוחדים

שאלה מס' 5

דוד המלך ביקש לגמול חסד עם בנו הנכה של יהונתן אוהבו:

"ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֲהִכי ֶיׁש עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול ְוֶאֱעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן"

עם מי מבניו של יהונתן גמל דוד חסד? א. 

מה היה החסד? ב. 

 תשובה 
מפיבושת, בנו הנכה של יהונתן א. 

ָאִביָך  ְיהֹוָנָתן  ַּבֲעבּור  ֶחֶסד  ִעְּמָך  ֶאֱעֶׂשה  ָעֹׂשה  ִּכי  ִּתיָרא  ַאל  ָדִוד  לֹו  "ַוֹּיאֶמר   – דוד  המלך  על שולחן  אכל  ב. 

ַוֲהִׁשֹבִתי ְלָך ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָׁשאּול ָאִביָך ְוַאָּתה ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעל ֻׁשְלָחִני ָּתִמיד"

הערה: ניתן לקבל גם: השיב לו את כל שדה שאול.

"ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֲהִכי ֶיׁש עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול ְוֶאֱעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן.  ּוְלֵבית ָׁשאּול ֶעֶבד ּוְׁשמֹו 
ִציָבא ַוִּיְקְראּו לֹו ֶאל ָּדִוד ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֵאָליו ַהַאָּתה ִציָבא ַוֹּיאֶמר ַעְבֶּדָך. ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ַהֶאֶפס עֹוד ִאיׁש ְלֵבית 
ָׁשאּול ְוֶאֱעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד ֱאֹלִהים ַוֹּיאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך עֹוד ֵּבן ִליהֹוָנָתן ְנֵכה ַרְגָלִים. ַוֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ֵאיֹפה 
הּוא ַוֹּיאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה הּוא ֵּבית ָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל ְּבלֹו ְדָבר. ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוִּיָּקֵחהּו ִמֵּבית ָמִכיר 
ֶּבן ַעִּמיֵאל ִמּלֹו ְדָבר. ַוָּיֹבא ְמִפיֹבֶׁשת ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ַוִּיֹּפל ַעל ָּפָניו ַוִּיְׁשָּתחּו ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ְמִפיֹבֶׁשת 
ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ַעְבֶּדָך. ַוֹּיאֶמר לֹו ָדִוד ַאל ִּתיָרא ִּכי ָעֹׂשה ֶאֱעֶׂשה ִעְּמָך ֶחֶסד ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן ָאִביָך ַוֲהִׁשֹבִתי ְלָך ֶאת 
ם ִּכי ַעל ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך  ָּכל ְׂשֵדה ָׁשאּול ָאִביָך ְוַאָּתה ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעל ֻׁשְלָחִני ָּתִמיד ]...[ ּוְמִפיֹבֶׁשת ֹיֵׁשב ִּבירּוָׁשלִַ

ָּתִמיד הּוא ֹאֵכל ְוהּוא ִפֵּסַח ְׁשֵּתי ַרְגָליו"

שמואל ב' ט' 1-7, 13

שאלה מס' 6

דוד המלך בירך קבוצת אנשים מישראל על מעשה חסד שעשו:

"ְּבֻרִכים ַאֶּתם ַלה' ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶּזה ... ְוַעָּתה ַיַעׂש ה' ִעָּמֶכם ֶחֶסד ... ְוַעָּתה ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם"

מי היא קבוצת האנשים? א. 

מה היה מעשה החסד שעשו? ב. 

 תשובה 
אנשי יבש גלעד א. 

הביאו את גופות שאול ובניו לקבורה מחומת בית שאן ליבש גלעד. ב. 

ַהַּלְיָלה  ָכל  ַוֵּיְלכּו  ַחִיל  ִאיׁש  ָּכל  ְלָׁשאּול. ַוָּיקּומּו  ְפִלְׁשִּתים  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּגְלָעד  ָיֵביׁש  ֹיְׁשֵבי  ֵאָליו  "ַוִּיְׁשְמעּו 
ַוִּיְקחּו ֶאת ְּגִוַּית ָׁשאּול ְוֵאת ְּגִוֹּית ָּבָניו ֵמחֹוַמת ֵּבית ָׁשן ַוָּיֹבאּו ָיֵבָׁשה ַוִּיְׂשְרפּו ֹאָתם ָׁשם. ַוִּיְקחּו ֶאת ַעְצֹמֵתיֶהם 

ַוִּיְקְּברּו ַתַחת ָהֶאֶׁשל ְּבָיֵבָׁשה ַוָּיֻצמּו ִׁשְבַעת ָיִמים"

שמואל א' לא' 11-13

"ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְּבֻרִכים ַאֶּתם ַלה' ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהֶחֶסד ַהֶּזה ִעם 
ַהֹּזאת  ִאְּתֶכם ַהּטֹוָבה  ֶאֱעֶׂשה  ָאֹנִכי  ְוַגם  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִעָּמֶכם  ַיַעׂש ה'  ַוִּתְקְּברּו ֹאתֹו. ְוַעָּתה  ֲאֹדֵניֶכם ִעם ָׁשאּול 
ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהָּדָבר ַהֶּזה. ְוַעָּתה ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ִּכי ֵמת ֲאֹדֵניֶכם ָׁשאּול ְוַגם ֹאִתי ָמְׁשחּו ֵבית 

ְיהּוָדה ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶהם"

שמואל ב' ב' 5-7
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:
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ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4
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על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:
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מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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שאלות מס' 7-8

הנושא: זוכרים

שאלה מס' 7

הפעילות החינוכית למען זכרון החיילים שנפלו היא מעשה חסד.

על איש אחד נאמר כי עשה מעשה חסד כדי: "ְלָהִקים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו ְוֹלא ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו 

ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו".

מי האיש? א. 

מה המעשה שעשה? ב. 

 תשובה 
בועז א. 

נשא לאישה את רות המואביה. ב. 

ְלִכְליֹון  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאת  ֶלֱאִליֶמֶלְך  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ָקִניִתי  ִּכי  ַהּיֹום  ַאֶּתם  ֵעִדים  ָהָעם  ְוָכל  ַלְּזֵקִנים  ֹּבַעז  "ַוֹּיאֶמר 
ַנֲחָלתֹו ְוֹלא  ה ְלָהִקים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל  ָקִניִתי ִלי ְלִאּׁשָ ְוַגם ֶאת רּות ַהֹּמֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון  ָנֳעִמי.  ּוַמְחלֹון ִמַּיד 
ַער ְוַהְּזֵקִנים ֵעִדים  ַער ְמקֹומֹו  ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום. ַוֹּיאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבּׁשַ ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמּׁשַ
ה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַוֲעֵׂשה ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה  ִיֵּתן ה' ֶאת ָהִאּׁשָ

ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם"

רות ד' 9-11

שאלה מס' 8

נביא מבטיח לקבוצת אנשים:

"ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי ָיד ָוֵׁשם טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות ֵׁשם עֹוָלם ֶאֶּתן לֹו ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּכֵרת"

מי הנביא? א. 

מי היא קבוצת האנשים? ב. 

 תשובה 
ישעיהו א. 

הסריסים שישמרו את השבת, ומחזיקים בבריתו של ה' ב. 

"ֹּכה ָאַמר ה' ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה ִּכי ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהָּגלֹות.  ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשה ֹּזאת 
ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבּה ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ְוֹׁשֵמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל ָרע. ְוַאל ֹיאַמר ֶּבן ַהֵּנָכר ַהִּנְלָוה ֶאל ה' ֵלאֹמר 
ַהְבֵּדל ַיְבִּדיַלִני ה' ֵמַעל ַעּמֹו ְוַאל ֹיאַמר ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש. ִּכי ֹכה ָאַמר ה' ַלָּסִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו ֶאת 
ַׁשְּבתֹוַתי ּוָבֲחרּו ַּבֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי. ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי ָיד ָוֵׁשם טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות 
ֵׁשם עֹוָלם ֶאֶּתן לֹו ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּכֵרת. ּוְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלִוים ַעל ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת ֵׁשם ה' ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים 
ְּתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם  ְּבֵבית  ְוִׂשַּמְחִּתים  ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים  ִּבְבִריִתי.   ּוַמֲחִזיִקים  ֵמַחְּללֹו  ַׁשָּבת  ֹׁשֵמר  ָּכל 
ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים. ְנֻאם ה' ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל עֹוד ֲאַקֵּבץ 

ָעָליו ְלִנְקָּבָציו"

ישעיה נו' 1-8
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:
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שאלות מס' 9-10

הנושא: מכללת הרצוג - ימי עיון ואתר התנ"ך

שאלה מס' 9

שליחות חינוכית של לימוד תורה בקרב העם התבצעה ביוזמת אחד ממלכי יהודה:

"ַוְיַלְּמדּו ִּביהּוָדה ְוִעָּמֶהם ֵסֶפר ּתֹוַרת ה' ַוָּיֹסּבּו ְּבָכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַוְיַלְּמדּו ָּבָעם"

מי המלך? א. 

מי האנשים שביצעו שליחות זו? ב. 

 תשובה 
יהושפט מלך יהודה א. 

השרים, הלויים, הכוהנים. שרים בכירים מלווים בלויים וכוהנים מבקרים, בהוראת המלך, בכל ערי יהודה  ב. 

ומלמדים תורה.

הערה: די לציין שם אחד.

ְּבֶאֶרץ  ְנִציִבים  ַוִּיֵּתן  ַהְּבֻצרֹות  ְיהּוָדה  ָעֵרי  ְּבָכל  ַחִיל  ַוִּיֶּתן  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ַוִּיְתַחֵּזק  ַּתְחָּתיו  ְּבנֹו  ְיהֹוָׁשָפט  "ַוִּיְמֹלְך 
ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ֶאְפַרִים ֲאֶׁשר ָלַכד ָאָסא ָאִביו. ַוְיִהי ה' ִעם ְיהֹוָׁשָפט  ִּכי ָהַלְך ְּבַדְרֵכי ָּדִויד ָאִביו ָהִראֹׁשִנים ְוֹלא 
ָדַרׁש ַלְּבָעִלים. ִּכי ֵלאֹלֵהי ָאִביו ָּדָרׁש ּוְבִמְצו ָֹתיו ָהָלְך ְוֹלא ְּכַמֲעֵׂשה ִיְׂשָרֵאל. ַוָּיֶכן ה' ֶאת ַהַּמְמָלָכה ְּבָידֹו ַוִּיְּתנּו 
ְוֶאת  ַהָּבמֹות  ֶאת  ֵהִסיר  ְועֹוד  ה'  ְּבַדְרֵכי  ִלּבֹו  ַוִּיְגַּבּה  ָלֹרב.  ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר  לֹו  ַוְיִהי  ִליהֹוָׁשָפט  ִמְנָחה  ְיהּוָדה  ָכל 
ָהֲאֵׁשִרים ִמיהּוָדה. ּוִבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָׁשַלח ְלָׂשָריו ְלֶבן ַחִיל ּוְלֹעַבְדָיה ְוִלְזַכְרָיה ְוִלְנַתְנֵאל ּוְלִמיָכָיהּו ְלַלֵּמד 
ְּבָעֵרי ְיהּוָדה. ְוִעָּמֶהם ַהְלִוִּים ְׁשַמְעָיהּו ּוְנַתְנָיהּו ּוְזַבְדָיהּו ַוֲעָׂשהֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויהֹוָנָתן ַוֲאֹדִנָּיהּו ְוטֹוִבָּיהּו ְוטֹוב 
ָעֵרי  ְּבָכל  ַוָּיֹסּבּו  ה'  ֵסֶפר ּתֹוַרת  ְוִעָּמֶהם  ִּביהּוָדה  ַוְיַלְּמדּו  ַהֹּכֲהִנים.  ִויהֹוָרם  ֱאִליָׁשָמע  ְוִעָּמֶהם  ַהְלִוִּים  ֲאדֹוִנָּיה 
ְיהּוָדה ַוְיַלְּמדּו ָּבָעם. ַוְיִהי ַּפַחד ה' ַעל ָּכל ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְסִביבֹות ְיהּוָדה ְוֹלא ִנְלֲחמּו ִעם ְיהֹוָׁשָפט. 
ֲאָלִפים  ִׁשְבַעת  ֵאיִלים  ְמִביִאים לֹו ֹצאן  ָהַעְרִביִאים  ַּגם  א  ַמּׂשָ ְוֶכֶסף  ִמְנָחה  ִליהֹוָׁשָפט  ְמִביִאים  ְּפִלְׁשִּתים  ּוִמן 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְתָיִׁשים ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ּוְׁשַבע ֵמאֹות"

דברי הימים ב' יז' 1-11

שאלה מס' 10

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 ֵלאֹמר ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגֹדלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה"

מי הנביא שהמלך התעניין בתיאור סיפורי נפלאותיו? א. 

מהו הסיפור שסיפר נער איש האלוהים למלך? ב. 

 תשובה
אלישע – "ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגֹדלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִליָׁשע". א. 

הסיפור על האישה השונמית, שאלישע הנביא החיה את בנה – "ַוְיִהי הּוא ְמַסֵּפר ַלֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה  ב. 

ֶאת ַהֵּמת ְוִהֵּנה ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֹצֶעֶקת ֶאל ַהֶּמֶלְך ַעל ֵּביָתּה ְוַעל ָׂשָדּה".

ה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֵלאֹמר קּוִמי ּוְלִכי ַאְּת ּוֵביֵתְך ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי ִּכי ָקָרא ה'  "ֶוֱאִליָׁשע ִּדֶּבר ֶאל ָהִאּׁשָ
ה ַוַּתַעׂש ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַוֵּתֶלְך ִהיא ּוֵביָתּה ַוָּתָגר ְּבֶאֶרץ  ָלָרָעב ְוַגם ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים. ַוָּתָקם ָהִאּׁשָ
ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִלְצֹעק  ַוֵּתֵצא  ְּפִלְׁשִּתים  ֵמֶאֶרץ  ה  ָהִאּׁשָ ַוָּתָׁשב  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמְקֵצה  ַוְיִהי  ָׁשִנים.  ֶׁשַבע  ְּפִלְׁשִּתים 
ֵּביָתּה ְוֶאל ָׂשָדּה. ְוַהֶּמֶלְך ְמַדֵּבר ֶאל ֵּגֲחִזי ַנַער ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֵלאֹמר ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגֹדלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֹצֶעֶקת ֶאל ַהֶּמֶלְך  ֱאִליָׁשע. ַוְיִהי הּוא ְמַסֵּפר ַלֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ַהֵּמת ְוִהֵּנה ָהִאּׁשָ
ה  ה ְוֶזה ְּבָנּה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֱאִליָׁשע. ַוִּיְׁשַאל ַהֶּמֶלְך ָלִאּׁשָ ַעל ֵּביָתּה ְוַעל ָׂשָדּה ַוֹּיאֶמר ֵּגֲחִזי ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ֹזאת ָהִאּׁשָ
ֶדה ִמּיֹום ָעְזָבה ֶאת  ַוְּתַסֶּפר לֹו ַוִּיֶּתן ָלּה ַהֶּמֶלְך ָסִריס ֶאָחד ֵלאֹמר ָהֵׁשיב ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ְוֵאת ָּכל ְּתבּוֹאת ַהּׂשָ

ָהָאֶרץ ְוַעד ָעָּתה"

מלכים ב' ח' 1-6



3637         חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי                   חוזרים לספר הספרים        חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי                   חוזרים לספר הספרים

19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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שאלות מס' 11-12

הנושא: לב אחד

שאלה מס' 11

הכתוב מספר על שני שבטים שסייעו זה לזה במלחמה נגד האויב. שבט אחד הציע לשני:

"ֲעֵלה ִאִּתי ְבֹגָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ... ְוָהַלְכִּתי ַגם ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך"

מי הם שני השבטים? א. 

מי האויב שנגדו נלחמו? ב. 

 תשובה 
יהודה ושמעון א. 

הכנעני, הפריזי, אדוני בזק ב. 

"ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבה' ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחָּלה ְלִהָּלֶחם ּבֹו. ַוֹּיאֶמר 
ה' ְיהּוָדה ַיֲעֶלה ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְּבָידֹו. ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגָֹרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני 
ְוָהַלְכִּתי ַגם ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו ִׁשְמעֹון. ַוַּיַעל ְיהּוָדה ַוִּיֵּתן ה' ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְּבָיָדם ַוַּיּכּום ְּבֶבֶזק 

ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש"                                        

שופטים א' 1-4

שאלה מס' 12

נער זכר טובה לאנשים טובים שסייעו לו ולחבריו וסיפר:

"ְוָהֲאָנִׁשים ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד ... חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו ַּגם ַלְיָלה ַּגם יֹוָמם ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָּמם ֹרִעים ַהֹּצאן"

מי האנשים שהנער מעיד עליהם עדות זו? א. 

מה ביקשו האנשים הטובים מאדונו של הנער? ב. 

 תשובה 
דוד ואנשיו – שמרו על נערי נבל. א. 

דוד ביקש מנבל לתת לו ולאנשיו אוכל. ב. 

ִבְׁשִמי  לֹו  ּוְׁשֶאְלֶּתם  ָנָבל  ֶאל  ּוָבאֶתם  ַכְרֶמָלה  ֲעלּו  ַלְּנָעִרים  ָּדִוד  ַוֹּיאֶמר  ְנָעִרים  ֲעָׂשָרה  ָּדִוד  "ַוִּיְׁשַלח 
ְלָׁשלֹום. ַוֲאַמְרֶּתם ֹּכה ֶלָחי ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום. ְוַעָּתה ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֹגְזִזים ָלְך ַעָּתה 
ְנָעֶריָך  ַּבַּכְרֶמל. ְׁשַאל ֶאת  ְיֵמי ֱהיֹוָתם  ִנְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה ָּכל  ֶהְכַלְמנּום ְוֹלא  ָהֹרִעים ֲאֶׁשר ְלָך ָהיּו ִעָּמנּו ֹלא 
ְוַיִּגידּו ָלְך ְוִיְמְצאּו ַהְּנָעִרים ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִּכי ַעל יֹום טֹוב ָּבנּו ְּתָנה ָּנא ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך ּוְלִבְנָך ְלָדִוד. 
ַוָּיֹבאּו ַנֲעֵרי ָדִוד ַוְיַדְּברּו ֶאל ָנָבל ְּכָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵׁשם ָּדִוד ַוָּינּוחּו. ַוַּיַען ָנָבל ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוֹּיאֶמר ִמי ָדִוד 
ּוִמי ֶבן ִיָׁשי ַהּיֹום ַרּבּו ֲעָבִדים ַהִּמְתָּפְרִצים ִאיׁש ִמְּפֵני ֲאֹדָניו. ְוָלַקְחִּתי ֶאת ַלְחִמי ְוֶאת ֵמיַמי ְוֵאת ִטְבָחִתי ֲאֶׁשר 
ַוַּיִּגדּו  ַוָּיֹבאּו  ַוָּיֻׁשבּו  ְלַדְרָּכם  ָדִוד  ַנֲעֵרי  ָיַדְעִּתי ֵאי ִמֶּזה ֵהָּמה. ַוַּיַהְפכּו  ַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֹלא  ְוָנַתִּתי  ְלֹגְזָזי  ָטַבְחִּתי 
לֹו ְּכֹכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַלֲאָנָׁשיו ִחְגרּו ִאיׁש ֶאת ַחְרּבֹו ַוַּיְחְּגרּו ִאיׁש ֶאת ַחְרּבֹו ַוַּיְחֹּגר ַּגם ָּדִוד ֶאת 
ַחְרּבֹו ַוַּיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ּוָמאַתִים ָיְׁשבּו ַעל ַהֵּכִלים. ְוַלֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל ִהִּגיד ַנַער ֶאָחד 
ֵמַהְּנָעִרים ֵלאֹמר ִהֵּנה ָׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֵמַהִּמְדָּבר ְלָבֵרְך ֶאת ֲאֹדֵנינּו ַוָּיַעט ָּבֶהם. ְוָהֲאָנִׁשים ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד 
ֶדה. חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו ַּגם ַלְיָלה ַּגם יֹוָמם  ְוֹלא ָהְכַלְמנּו ְוֹלא ָפַקְדנּו ְמאּוָמה ָּכל ְיֵמי ִהְתַהַּלְכנּו ִאָּתם ִּבְהיֹוֵתנּו ַּבּׂשָ

ָּכל ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָּמם ֹרִעים ַהֹּצאן"

שמואל א' כה' 5-16
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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שאלות מס' 13-14

הנושא: ירושלים – ימי הבית הראשון

שאלה מס' 13

לסימן ברכה נהגו למשוח את מלכי ישראל ליד מקור מים חיים.

הכתוב מתאר את השמחה הגדולה שהיתה בהמלכת שלמה המלך במעיין הגיחון:

"ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְּבקֹוָלם"

מי הנביא שהשתתף בהמלכת שלמה על מי הגיחון? א. 

עין רוגל היה מעיין לא רחוק מהגיחון. מי ערך באותה שעה משתה גדול בעין רוגל כהכנה להכתרתו  ב. 

למלך?

 תשובה 
נתן הנביא א. 

אדוניהו בן חגית ואנשיו ב. 

ים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו. ְוֹלא ֲעָצבֹו  ַוֲחִמּׁשִ ַוַּיַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים  א ֵלאֹמר ֲאִני ֶאְמֹלְך  "ַוֲאֹדִנָּיה ֶבן ַחִּגית ִמְתַנּׂשֵ
ָאִביו ִמָּיָמיו ֵלאֹמר ַמּדּוַע ָּכָכה ָעִׂשיָת ְוַגם הּוא טֹוב ֹּתַאר ְמֹאד ְוֹאתֹו ָיְלָדה ַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום. ַוִּיְהיּו ְדָבָריו ִעם 
יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ְוִעם ֶאְבָיָתר ַהֹּכֵהן ַוַּיְעְזרּו ַאֲחֵרי ֲאֹדִנָּיה. ְוָצדֹוק ַהֹּכֵהן ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוָנָתן ַהָּנִביא ְוִׁשְמִעי 
ְוֵרִעי ְוַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד ֹלא ָהיּו ִעם ֲאֹדִנָּיהּו. ַוִּיְזַּבח ֲאֹדִנָּיהּו ֹצאן ּוָבָקר ּוְמִריא ִעם ֶאֶבן ַהֹּזֶחֶלת ֲאֶׁשר ֵאֶצל 
ִלי  ִקְראּו  ָּדִוד  ַהֶּמֶלְך  ַוֹּיאֶמר   ]...[ ַהֶּמֶלְך.  ַעְבֵדי  ְיהּוָדה  ַאְנֵׁשי  ּוְלָכל  ַהֶּמֶלְך  ְּבֵני  ֶאָחיו  ָּכל  ַוִּיְקָרא ֶאת  ֹרֵגל  ֵעין 
ְלָצדֹוק ַהֹּכֵהן ּוְלָנָתן ַהָּנִביא ְוִלְבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַוָּיֹבאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך. ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעָּמֶכם ֶאת ַעְבֵדי 
ֲאֹדֵניֶכם ְוִהְרַּכְבֶּתם ֶאת ְׁשֹלֹמה ְבִני ַעל ַהִּפְרָּדה ֲאֶׁשר ִלי ְוהֹוַרְדֶּתם ֹאתֹו ֶאל ִּגחֹון. ּוָמַׁשח ֹאתֹו ָׁשם ָצדֹוק ַהֹּכֵהן 
ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפר ַוֲאַמְרֶּתם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה. ַוֲעִליֶתם ַאֲחָריו ּוָבא ְוָיַׁשב ַעל 
ִּכְסִאי ְוהּוא ִיְמֹלְך ַּתְחָּתי ְוֹאתֹו ִצִּויִתי ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה.  ]...[ ַוֵּיֶרד ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוָנָתן ַהָּנִביא 
ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ְׁשֹלֹמה ַעל ִּפְרַּדת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוֹּיִלכּו ֹאתֹו ַעל ִּגחֹון. ַוִּיַּקח ָצדֹוק 
ֶמן ִמן ָהֹאֶהל ַוִּיְמַׁשח ֶאת ְׁשֹלֹמה ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ַוֹּיאְמרּו ָּכל ָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה. ַוַּיֲעלּו  ַהֹּכֵהן ֶאת ֶקֶרן ַהּׁשֶ
ָכל ָהָעם ַאֲחָריו ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְּבקֹוָלם. ַוִּיְׁשַמע ֲאֹדִנָּיהּו ְוָכל 

ַהְּקֻרִאים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֵהם ִּכּלּו ֶלֱאֹכל ַוִּיְׁשַמע יֹוָאב ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַוֹּיאֶמר ַמּדּוַע קֹול ַהִּקְרָיה הֹוָמה"

מלכים א' א' 5-9, 32-35, 38-41

שאלה מס' 14

בימי מלכות דוד התרכזה הפקידות הבכירה של הממלכה בירושלים:

"ַוִּיְמֹלְך ָּדִוד ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ָדִוד ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו. ְויֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ַעל ַהָּצָבא ..."

ברשימת שרי הממלכה נזכרים גם הכוהנים.

מי הם שכיהנו ככהנים בבית המלוכה בירושלים, בימי דוד? א. 

ציין תפקיד נוסף הנכלל בפקידות הבכירה של הממלכה. ב. 

 תשובה 
צדוק בן אחיטוב, אחימלך בן אביתר. )די להזכיר שם אחד( א. 

סופר, מזכיר, האיש אשר על המס. )די לציין פרט אחד( ב. 

ְויֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ַעל ַהָּצָבא ִויהֹוָׁשָפט  ַוְיִהי ָדִוד ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו.  ִיְׂשָרֵאל  "ַוִּיְמֹלְך ָּדִוד ַעל ָּכל 
ֶּבן ֲאִחילּוד ַמְזִּכיר. ְוָצדֹוק ֶּבן ֲאִחיטּוב ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶּבן ֶאְבָיָתר ֹּכֲהִנים ּוְׂשָרָיה סֹוֵפר. ּוְבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי 

ְוַהְּפֵלִתי ּוְבֵני ָדִוד ֹּכֲהִנים ָהיּו"

שמואל ב' ח' 15-18

"ְויֹוָאב ֶאל ָּכל ַהָּצָבא ִיְׂשָרֵאל ּוְבָנָיה ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַעל ַהְּכֵרִתי ְוַעל ַהְּפֵלִתי. ַוֲאֹדָרם ַעל ַהַּמס ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן ֲאִחילּוד 
ַהַּמְזִּכיר. ּוְׁשָוא ֹסֵפר ְוָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ֹּכֲהִנים. ְוַגם ִעיָרא ַהָּיִאִרי ָהָיה ֹכֵהן ְלָדִוד"

שמואל ב' כ' 23-26
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20
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24
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שאלות מס' 15-16

הנושא: תפילה לשלום המדינה

שאלה מס' 15

בתפילה אחת מבקש המתפלל שכל תפילות ישראל בכל מקום שהן יעלו לשמים דרך בית המקדש 

בירושלים:

"ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִניִתי ִלְׁשֶמָך"

מי המתפלל? א. 

באיזה מעמד נאמרה תפילתו? ב. 

 תשובה 
שלמה המלך א. 

התפילה נאמרה בחנוכת בית המקדש ב. 

"ִּכי ֵיֵצא ַעְּמָך ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיבֹו ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחם ְוִהְתַּפְללּו ֶאל ה' ֶּדֶרְך ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ָּבּה ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר 
ַמִים ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם. ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר ֹלא  ָּבִנִתי ִלְׁשֶמָך. ְוָׁשַמְעָּת ַהּׁשָ
ֶיֱחָטא ְוָאַנְפָּת ָבם ּוְנַתָּתם ִלְפֵני אֹוֵיב ְוָׁשבּום ֹׁשֵביֶהם ֶאל ֶאֶרץ ָהאֹוֵיב ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה. ְוֵהִׁשיבּו ֶאל ִלָּבם ָּבָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ְּבֶאֶרץ ֹׁשֵביֶהם ֵלאֹמר ָחָטאנּו ְוֶהֱעִוינּו ָרָׁשְענּו. ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל ְלָבָבם 
ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר  ּוְבָכל ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֲאֶׁשר ָׁשבּו ֹאָתם 
ַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם.  ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִניִתי ִלְׁשֶמָך. ְוָׁשַמְעָּת ַהּׁשָ
ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָלְך ּוְלָכל ִּפְׁשֵעיֶהם ֲאֶׁשר ָּפְׁשעּו ָבְך ּוְנַתָּתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ֹׁשֵביֶהם ְוִרֲחמּום. ִּכי ַעְּמָך 
ְוַנֲחָלְתָך ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ִמּתֹוְך ּכּור ַהַּבְרֶזל. ִלְהיֹות ֵעיֶניָך ְפֻתֹחת ֶאל ְּתִחַּנת ַעְבְּדָך ְוֶאל ְּתִחַּנת ַעְּמָך 
ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹמַע ֲאֵליֶהם ְּבֹכל ָקְרָאם ֵאֶליָך. ִּכי ַאָּתה ִהְבַּדְלָּתם ְלָך ְלַנֲחָלה ִמֹּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבַיד 

ֹמֶׁשה ַעְבֶּדָך ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ֲאֹבֵתינּו ִמִּמְצַרִים ה' "

מלכים א' ח' 44-53

שאלה מס' 16    

לאנשים שבנו מזבח לה' בארץ אחוזתם נאמר:

"ְוַאְך ִאם ְטֵמָאה ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ִעְברּו ָלֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזת ה' ֲאֶׁשר ָׁשַכן ָׁשם ִמְׁשַּכן ה' ְוֵהָאֲחזּו ְּבתֹוֵכנּו"

מי הם שבנו את המזבח? א. 

מה היתה מטרת בניית המזבח לדבריהם? ב. 

 תשובה 
שניים וחצי השבטים – ראובן, גד וחצי שבט המנשה א. 

לעדות, אף שהם גרים בחוץ לארץ, יש להם חלק בה'. ב. 

ה ֶאל ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד  ֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר  "ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל ֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנּׁשֶ
ַהֹּכֵהן. ַוֲעָׂשָרה ְנִׂשִאים ִעּמֹו ָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ָאב ְלֹכל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש ֹראׁש ֵּבית ֲאבֹוָתם ֵהָּמה 
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ֲעֹבַדת ה' ְלָפָניו ְּבֹעלֹוֵתינּו ּוִבְזָבֵחינּו ּוִבְׁשָלֵמינּו ְוֹלא ֹיאְמרּו ְבֵניֶכם ָמָחר ְלָבֵנינּו ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ַּבה'. ַוֹּנאֶמר ְוָהָיה 
ִּכי ֹיאְמרּו ֵאֵלינּו ְוֶאל ֹּדֹרֵתינּו ָמָחר ְוָאַמְרנּו ְראּו ֶאת ַּתְבִנית ִמְזַּבח ה' ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו ֹלא ְלעֹוָלה ְוֹלא ְלֶזַבח 

ִּכי ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם"

יהושע כב' 13-16, 19-28
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24
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מדינת ישראל
משרד החינוך

השלב השני
בחלק הראשון

זיהוי על פי רמזים

לכל אחד מהנבחנים יוצגו 3 רמזים הרומזים לאישיות / ספר / מקום 

זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון בלבד – יזכה ב-8 נקודות

זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון והשני – יזכה ב-5 נקודות

זיהה הנבחן על פי שלושה רמזים – יזכה ב-3 נקודות

הזמן המוקצב לזיהוי: 25 שניות בלבד

 בסימן ״אחדות ישראל״
 ״ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד... ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך״ )יחזקאל לז׳, יז׳(

ב
העולמי

נוער יהודי
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בחלק השני

על הנבחן להשיב על חמש שאלות

השאלות יוצגו לפני כל נבחן באמצעות משחק מחשב

הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן:

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

תשובה נכונה על שאלה מס' 2 תזכה את הנבחן ב-3 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס' 3 תזכה את הנבחן ב-4 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס' 4 תזכה את הנבחן ב-5 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס' 5 תזכה את הנבחן ב-6 נקודות

במענה על חמש השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך של: 20 נקודות

הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא: 60 שניות

אם זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

וענה תשובות נכונות על כל חמש השאלות בשלב השני

יזכה בבונוס של 2 נקודות נוספות

בשלב השני בשני חלקיו ניתן לצבור: 30 נקודות

שאלה מס' 1

חלק ראשון: זהה את האישיות על פי הרמזים

רמז מס' 1: בנה ֶאת ֵעיָטם ְוֶאת ְּתקֹוַע

ם ַוִּיֶבן ָעִרים ְלָמצֹור ִּביהּוָדה. ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ֶלֶחם ְוֶאת ֵעיָטם ְוֶאת ְּתקֹוַע. ְוֶאת ֵּבית צּור  "ַוֵּיֶׁשב ְרַחְבָעם ִּבירּוָׁשלִָ
ְוֶאת ׂשֹוכֹו ְוֶאת ֲעֻדָּלם. ְוֶאת ַּגת ְוֶאת ָמֵרָׁשה ְוֶאת ִזיף. ְוֶאת ֲאדֹוַרִים ְוֶאת ָלִכיׁש ְוֶאת ֲעֵזָקה. ְוֶאת ָצְרָעה ְוֶאת 
ַאָּילֹון ְוֶאת ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ּוְבִבְנָיִמן ָעֵרי ְמֻצרֹות. ַוְיַחֵּזק ֶאת ַהְּמצּורֹות ַוִּיֵּתן ָּבֶהם ְנִגיִדים ְוֹאְצרֹות ַמֲאָכל 

ְוֶׁשֶמן ָוָיִין. ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ִצּנֹות ּוְרָמִחים ַוְיַחְּזֵקם ְלַהְרֵּבה ְמֹאד ַוְיִהי לֹו ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן"

דברי הימים ב' יא' 5-12

רמז מס' 2: עשה ָמִגֵּני ְנֹחֶׁשת במקום ָמִגֵּני ַהָּזָהב

ם. ַוִּיַּקח ֶאת ֹאְצרֹות ֵּבית ה' ְוֶאת  ָנה ַהֲחִמיִׁשית ַלֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ָעָלה ִׁשיַׁשק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ְירּוָׁשלִָ "ַוְיִהי ַּבּׁשָ
אֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ַהֹּכל ָלָקח ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל-ָמִגֵּני ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁשֹלֹמה. ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ַּתְחָּתם 
אּום ָהָרִצים  ָמִגֵּני ְנֹחֶׁשת ְוִהְפִקיד ַעל ַיד ָׂשֵרי ָהָרִצים ַהּשְֹׁמִרים ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶלְך. ַוְיִהי ִמֵּדי ֹבא ַהֶּמֶלְך ֵּבית ה' ִיּׂשָ
ֶוֱהִׁשיבּום ֶאל ָּתא ָהָרִצים. ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְרַחְבָעם ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהֹלא ֵהָּמה ְכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי 

ְיהּוָדה. ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵבין ְרַחְבָעם ּוֵבין ָיָרְבָעם ָּכל ַהָּיִמים"

מלכים א' יד' 25-30

רמז מס' 3: אמר: ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים

ִליִׁשי. ַוַּיַען  ִליִׁשי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר ׁשּובּו ֵאַלי ַּבּיֹום ַהּׁשְ "ַוָּיבֹו ָיָרְבָעם ְוָכל ָהָעם ֶאל ְרַחְבָעם ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ַהֶּמֶלְך ֶאת ָהָעם ָקָׁשה ַוַּיֲעֹזב ֶאת ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו. ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכֲעַצת ַהְיָלִדים ֵלאמֹר ָאִבי ִהְכִּביד 
ֶאת ֻעְּלֶכם ַוֲאִני ֹאִסיף ַעל ֻעְּלֶכם ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים. ְוֹלא ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֶאל 

יֹלִני ֶאל ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט" ָהָעם ִּכי ָהְיָתה ִסָּבה ֵמִעם ה' ְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ְּבַיד ֲאִחָּיה ַהּׁשִ

מלכים א' יב' 12-15

שם האישיות: רחבעם מלך יהודה
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20
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על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלה מס' 1 - חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
על מי נאמר: 

"הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון"?
בראשית יד' 18מלכיצדק

3

מי אמר:

"ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות 

ְמַׂשֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיָה"?
זכריה ח' 5זכריה

4
מי נשלח על ידי מלך ארם לקדם פני נביא 

מלכים ב' ח' 7חזהאלמישראל שהגיע לדמשק?

5

מי אמר:

"ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ְוֹלא ָאִבין ָוֹאְמָרה ֲאֹדִני ָמה 

ַאֲחִרית ֵאֶּלה"?
דניאל יב' 8דניאל

6

מי אמר:

"ִהְנִני מֹוִׁשיֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ 

ִׁשְבָים ְוָׁשב ַיֲעֹקב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד"?
ירמיה ל' 10ירמיה

שאלה מס' 2

חלק ראשון: זהה את המקום על פי הרמזים

רמז מס' 1: שם גר האיש שהיו לו ְׁשֹלִׁשים ָּבִנים ּוְׁשֹלִׁשים ָּבנֹות

"ַוִּיְׁשֹּפט ַאֲחָריו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִאְבָצן ִמֵּבית ָלֶחם. ַוְיִהי לֹו ְׁשֹלִׁשים ָּבִנים ּוְׁשֹלִׁשים ָּבנֹות ִׁשַּלח ַהחּוָצה ּוְׁשֹלִׁשים 
ָּבנֹות ֵהִביא ְלָבָניו ִמן ַהחּוץ ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַבע ָׁשִנים. ַוָּיָמת ִאְבָצן ַוִּיָּקֵבר ְּבֵבית ָלֶחם"

שופטים יב' 8-10

רמז מס' 2: דוד התאווה למים, מֹּבאר המים שהיה שם

ְּבֵעֶמק  ֹחָנה  ְּפִלְׁשִּתים  ְוַחַּית  ֲעֻדָּלם  ְמָעַרת  ֶאל  ָּדִוד  ֶאל  ָקִציר  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  ֹראׁש  ֹלִׁשים  ֵמַהּׁשְ ְׁשֹלָׁשה  "ַוֵּיְרדּו 
ְרָפִאים. ְוָדִוד ָאז ַּבְּמצּוָדה ּוַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ָאז ֵּבית ָלֶחם. ַוִּיְתַאֶּוה ָדִוד ַוֹּיאַמר  ִמי ַיְׁשֵקִני ַמִים ִמֹּבאר ֵּבית ֶלֶחם 
ַוִּיְׂשאּו  ַער  ַּבּׁשַ ֲאֶׁשר  ֶלֶחם  ֵּבית  ִמֹּבאר  ַמִים  ַוִּיְׁשֲאבּו  ְפִלְׁשִּתים  ְּבַמֲחֵנה  ַהִּגּבִֹרים  ַער. ַוִּיְבְקעּו ְׁשֹלֶׁשת  ַּבּׁשָ ֲאֶׁשר 
ַוָּיִבאּו ֶאל ָּדִוד ְוֹלא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם ַוַּיֵּסְך ֹאָתם ַלה'. ַוֹּיאֶמר ָחִליָלה ִּלי ה' ֵמֲעֹׂשִתי ֹזאת ֲהַדם ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים 

ְּבַנְפׁשֹוָתם ְוֹלא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם ֵאֶּלה ָעׂשּו ְׁשֹלֶׁשת ַהִּגֹּבִרים"

שמואל ב' כג' 13-17

רמז מס' 3: שם גרה משפחת נעמי

ְוִאְׁשּתֹו  הּוא  מֹוָאב  ִּבְׂשֵדי  ָלגּור  ְיהּוָדה  ֶלֶחם  ִמֵּבית  ִאיׁש  ַוֵּיֶלְך  ָּבָאֶרץ  ָרָעב  ַוְיִהי  ַהּׁשְֹפִטים  ְׁשֹפט  ִּביֵמי  "ַוְיִהי 
ּוְׁשֵני ָבָניו. ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵׁשם ְׁשֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה 
ֵאר ִהיא ּוְׁשֵני ָבֶניָה. ַוִּיְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים ֹמֲאִבּיֹות  ַוִּתּׁשָ ַוִּיְהיּו ָׁשם. ַוָּיָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעִמי  ַוָּיֹבאּו ְׂשֵדי מֹוָאב 
ה  ֵאר ָהִאּׁשָ ִנית רּות ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים. ַוָּיֻמתּו ַגם ְׁשֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ַוִּתּׁשָ ֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפה ְוֵׁשם ַהּׁשֵ
ֵדי מֹוָאב  ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכי ָפַקד ה' ֶאת ַעּמֹו  ֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָׁשּה. ַוָּתָקם ִהיא ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּתָׁשב ִמּׂשְ ִמּׁשְ
ֶאֶרץ  ֶאל  ָלׁשּוב  ַבֶּדֶרְך  ַוֵּתַלְכָנה  ִעָּמּה  ַכּלֹוֶתיָה  ּוְׁשֵּתי  ָּמה  ּׁשָ ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ִמן  ָלֶחם. ַוֵּתֵצא  ָלֶהם  ָלֵתת 

ְיהּוָדה"

רות א' 1-7

שם המקום: בית לחם
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
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זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ
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שאלה מס' 2 - חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמר:

"ֹּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה' ֱאֹלֵהי ַהָּׁשָמִים 

ם"? ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשלִַ

עזרא א' 2כורש

3

מי אמר:

"ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת ה' ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא 

ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך"?

יונה ב' 8יונה

4
מי נלחם נגד זרח הכושי ְּבֵגיא ְצַפָתה 

ְלָמֵרָׁשה – וניצח?
דברי הימים ב' יד' 9אסא

5

למי נאמר:

"ִּתָּפל ָנא ְתִחָּנֵתנּו ְלָפֶניָך ְוִהְתַּפֵּלל ַּבֲעֵדנּו 

]...[ ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט ֵמַהְרֵּבה ַּכֲאֶׁשר ֵעיֶניָך 

ֹראֹות ֹאָתנּו"?

ירמיה מב' 2ירמיה

6

מי אמר:

"ְּבַזֲעֵקְך ַיִּציֻלְך ִקּבּוַצִיְך ְוֶאת ֻּכָּלם ִיָּׂשא רּוַח 

ִיַּקח ָהֶבל ְוַהחֹוֶסה ִבי ִיְנַחל ֶאֶרץ ְוִייַרׁש ַהר 

ָקְדִׁשי"?

ישעיה נז' 13ישעיה

שאלה מס' 3

חלק ראשון: זהה את הספר על פי הרמזים

רמז מס' 1: שם מקום: ָמַקץ

ָהֶאָחד  ַעל  ִיְהֶיה  ָנה  ַּבּׁשָ ֵּביתֹו ֹחֶדׁש  ְוֶאת  ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ְוִכְלְּכלּו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַעל  ִנָּצִבים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  "ְוִלְׁשֹלֹמה 
ְלַכְלֵּכל. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ֶּבן חּור ְּבַהר ֶאְפָרִים. ֶּבן ֶּדֶקר ְּבָמַקץ ּוְבַׁשַעְלִבים ּוֵבית ָׁשֶמׁש ְוֵאילֹון ֵּבית ָחָנן. ֶּבן ֶחֶסד 

ָּבֲאֻרּבֹות לֹו ֹׂשֹכה ְוָכל ֶאֶרץ ֵחֶפר"

מלכים א' ד' 7-10

רמז מס' 2: ִחיֵאל ֵּבית ָהֱאִלי

ַוִּיַּקח  ְנָבט  ֶּבן  ָיָרְבָעם  ְּבַחֹּטאות  ֶלְכּתֹו  ֲהָנֵקל  ְלָפָניו. ַוְיִהי  ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ה'  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ָעְמִרי  ֶּבן  ַאְחָאב  "ַוַּיַעׂש 
ה ֶאת ִאיֶזֶבל ַּבת ֶאְתַּבַעל ֶמֶלְך ִציֹדִנים ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעֹבד ֶאת ַהַּבַעל ַוִּיְׁשַּתחּו לֹו. ַוָּיֶקם ִמְזֵּבַח ַלָּבַעל ֵּבית ַהַּבַעל  ִאּׁשָ
ֲאֶׁשר ָּבָנה ְּבֹׁשְמרֹון. ַוַּיַעׂש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאֵׁשָרה ַוּיֹוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ְלַהְכִעיס ֶאת ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ַמְלֵכי 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו. ְּבָיָמיו ָּבָנה ִחיֵאל ֵּבית ָהֱאִלי ֶאת ְיִריֹחה ַּבֲאִביָרם ְּבֹכרֹו ִיְּסָדּה ּוִבְׂשגּוב ְצִעירֹו ִהִּציב 

ְּדָלֶתיָה ִּכְדַבר ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון"

מלכים א' טז' 30-34

רמז מס' 3: ַּכד ַהֶּקַמח ֹלא ִתְכָלה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן ֹלא ֶתְחָסר

"ַוֹּתאֶמר ַחי ה' ֱאֹלֶהיָך ִאם ֶיׁש ִלי ָמעֹוג ִּכי ִאם ְמֹלא ַכף ֶקַמח ַּבַּכד ּוְמַעט ֶׁשֶמן ַּבַּצָּפַחת ְוִהְנִני ְמֹקֶׁשֶׁשת ְׁשַנִים 
ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלֻנהּו ָוָמְתנּו. ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֵאִלָּיהּו ַאל ִּתיְרִאי ֹּבִאי ֲעִׂשי ִכְדָבֵרְך ַאְך ֲעִׂשי 
ם ֻעָגה ְקַטָּנה ָבִראֹׁשָנה ְוהֹוֵצאת ִלי ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַּתֲעִׂשי ָּבַאֲחֹרָנה. ִּכי ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַּכד ַהֶּקַמח  ִלי ִמּׁשָ
ֶמן ֹלא ֶתְחָסר ַעד יֹום ֵּתת ה' ֶּגֶׁשם ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. ַוֵּתֶלְך ַוַּתֲעֶׂשה ִּכְדַבר ֵאִלָּיהּו ַוֹּתאַכל  ֹלא ִתְכָלה ְוַצַּפַחת ַהּׁשֶ

ֶמן ֹלא ָחֵסר ִּכְדַבר ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ֵאִלָּיהּו" ִהיא ָוהּוא ּוֵביָתּה ָיִמים. ַּכד ַהֶּקַמח ֹלא ָכָלָתה ְוַצַּפַחת ַהּׁשֶ

מלכים א' יז' 12-16

שם הספר: מלכים א'
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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שאלה מס' 3 - חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי ביקשה:

"ָהָבה ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה 

ִלי ֻּגֹּלת ָמִים"?

שופטים א' 15עכסה בת כלב

3

מי אמר:

"ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר 

ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם"?

מיכה ז' 20מיכה

4

על מי נאמר:

"ַוַּיֲעֹבר ... ָצִעיָרה ְוָכל ָהֶרֶכב ִעּמֹו ַוְיִהי הּוא 

ָקם ַלְיָלה ַוַּיֶּכה ֶאת ֱאדֹום ַהֹּסֵביב ֵאָליו ְוֵאת 

ָׂשֵרי ָהֶרֶכב ַוָּיָנס ָהָעם ְלֹאָהָליו"?

מלכים ב' ח' 21יורם מלך יהודה

5

מי אמר:

"ְורּוַח ְנָׂשַאְתִני ַוְּתִבֵאִני ַכְׂשִּדיָמה ֶאל ַהּגֹוָלה 

ַּבַּמְרֶאה ְּברּוַח ֱאֹלִהים"?

יחזקאל יא' 24יחזקאל

6

מי אמר:

"ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ַלּגֹוִים ּוָמְׁשלֹו ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר 

ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ"?

זכריה ט' 10זכריה

שאלה מס' 4

חלק ראשון: זהה את המקום על פי הרמזים

רמז מס' 1: עבדיו של מלך חיכו שם עד שיצמח זקנם

"ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוָּיָמת ֶמֶלְך ְּבֵני ַעּמֹון ַוִּיְמֹלְך ָחנּון ְּבנֹו ַּתְחָּתיו. ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאֱעֶׂשה ֶחֶסד ִעם ָחנּון ֶּבן ָנָחׁש ַּכֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ָאִביו ִעָּמִדי ֶחֶסד ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ְלַנֲחמֹו ְּבַיד ֲעָבָדיו ֶאל ָאִביו ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי ָדִוד ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון. ַוֹּיאְמרּו ָׂשֵרי 
ְבֵני ַעּמֹון ֶאל ָחנּון ֲאֹדֵניֶהם ַהְמַכֵּבד ָּדִוד ֶאת ָאִביָך ְּבֵעיֶניָך ִּכי ָׁשַלח ְלָך ְמַנֲחִמים ֲהלֹוא ַּבֲעבּור ֲחֹקר ֶאת ָהִעיר 
ּוְלַרְּגָלּה ּוְלָהְפָכּה ָׁשַלח ָּדִוד ֶאת ֲעָבָדיו ֵאֶליָך. ַוִּיַּקח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוְיַגַּלח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַוִּיְכֹרת ֶאת ַמְדֵויֶהם 
ַּבֵחִצי ַעד ְׁשתֹוֵתיֶהם ַוְיַׁשְּלֵחם. ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ַוִּיְׁשַלח ִלְקָראָתם ִּכי ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ִנְכָלִמים ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ְׁשבּו 

ִביֵרחֹו ַעד ְיַצַּמח ְזַקְנֶכם ְוַׁשְבֶּתם"

שמואל ב' י' 1-5

רמז מס' 2: נביא השליך מלח למוצא המים של העיר הזו

"ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ְוהּוא ֹיֵׁשב ִּביִריחֹו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֲהֹלא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ַאל ֵּתֵלכּו. ַוֹּיאְמרּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶאל ֱאִליָׁשע 
ֲחָדָׁשה  ְצֹלִחית  ִלי  ְקחּו  ְמַׁשָּכֶלת. ַוֹּיאֶמר  ְוָהָאֶרץ  ָרִעים  ְוַהַּמִים  ֹרֶאה  ֲאֹדִני  ַּכֲאֶׁשר  ָהִעיר טֹוב  ָנא מֹוַׁשב  ִהֵּנה 
ְוִׂשימּו ָׁשם ֶמַלח ַוִּיְקחּו ֵאָליו. ַוֵּיֵצא ֶאל מֹוָצא ַהַּמִים ַוַּיְׁשֶלְך ָׁשם ֶמַלח ַוֹּיאֶמר ֹּכה ָאַמר ה' ִרִּפאִתי ַלַּמִים ָהֵאֶּלה 

ם עֹוד ָמֶות ּוְמַׁשָּכֶלת. ַוֵּיָרפּו ַהַּמִים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכְדַבר ֱאִליָׁשע ֲאֶׁשר ִּדֵּבר" ֹלא ִיְהֶיה ִמּׁשָ

מלכים ב' ב' 18-22

רמז מס' 3: חומות העיר נפלו לקול השופר

ַוִּתֹּפל ַהחֹוָמה  ַוָּיִריעּו ָהָעם ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה  ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר  ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשָֹפרֹות  "ַוָּיַרע ָהָעם 
ה ִמַּנַער  ַּתְחֶּתיָה ַוַּיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיׁש ֶנְגּדֹו ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ָהִעיר. ַוַּיֲחִרימּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֵמִאיׁש ְוַעד ִאּׁשָ

ְוַעד ָזֵקן ְוַעד ׁשֹור ָוֶׂשה ַוֲחמֹור ְלִפי ָחֶרב"

יהושע ו' 20-21

שם המקום: יריחו
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

19

מי אמר:

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

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?
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21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?
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23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלה מס' 4 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמר:

"ֹלא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאֹנִכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם 

ִמִּׁשְלֹׁשם"?

שמות ד' 10משה

3

מי אמר:

"ְוָגֻלת ַהֵחל ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּכַנֲעִנים 

ם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד ִיְרׁשּו  ַעד ָצְרַפת ְוָגֻלת ְירּוָׁשלִַ

ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגב"?

עובדיה א' 20עובדיה

4
מי ביער מארץ יהודה וירושלים ֶאת ָהֹאבֹות 

ְוֶאת ַהִּיְּדֹעִנים ְוֶאת ַהְּתָרִפים ְוֶאת ַהִּגֻּלִלים?
מלכים ב' כג' 24יאשיהו

5

מי אמר:

"ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאֹדִני ]...[ ְוֶאְּתָנה ְלָך 

ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלָך ֹרְכִבים 

ֲעֵליֶהם"?

מלכים ב' יח' 23רבשקה

6

מי אמר:

"ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' 

ֱאֹלֵהיֶהם ְוֵאת ָּדִויד ַמְלָּכם"?

הושע ג' 5הושע

שאלה מס' 5

חלק ראשון: זהה את האישיות על פי הרמזים

רמז מס' 1: משמות נכדיו: ֶחְצֹרן ְוָחמּול

ְוֶחְצֹרן  ּוַפּלּוא  ֲחנֹוְך  ְראּוֵבן  ְראּוֵבן. ּוְבֵני  ַיֲעֹקב  ְּבֹכר  ּוָבָניו  ַיֲעֹקב  ִמְצַרְיָמה  ַהָּבִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות 
ּוְמָרִרי. ּוְבֵני  ְקָהת  ֵּגְרׁשֹון  ֵלִוי  ַהְּכַנֲעִנית. ּוְבֵני  ֶּבן  ְוָׁשאּול  ְוֹצַחר  ְוָיִכין  ְוֹאַהד  ְוָיִמין  ְימּוֵאל  ִׁשְמעֹון  ְוַכְרִמי. ּוְבֵני 
שָכר ּתֹוָלע  ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוֵׁשָלה ָוֶפֶרץ ָוָזַרח ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶפֶרץ ֶחְצֹרן ְוָחמּול. ּוְבֵני ִיּׂשָ

ּוֻפָוה ְויֹוב ְוִׁשְמֹרן. ּוְבֵני ְזֻבלּון ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְוַיְחְלֵאל"

בראשית מו' 8-14

רמז מס' 2: מבניו: ֵער ואֹוָנן

"ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה. ַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני 
ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  עֹוד  ֵער. ַוַּתַהר  ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ֵאֶליָה. ַוַּתַהר  ַוָּיֹבא  ַוִּיָּקֶחָה  ׁשּוַע  ּוְׁשמֹו 
ְלֵער ְּבכֹורֹו  ה  ִאּׁשָ ְיהּוָדה  ַוִּיַּקח  ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו.  ִבְכִזיב  ְוָהָיה  ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  אֹוָנן. ַוֹּתֶסף עֹוד 

ּוְׁשָמּה ָּתָמר. ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ה' ַוְיִמֵתהּו ה' "

בראשית לח' 1-7

רמז מס' 3: ברכתו: "ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה"

"ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבֹעֶרף ֹאְיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביָך. ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע 
ִיְּקַהת  ְולֹו  ִׁשיֹלה  ָיֹבא  ִּכי  ַעד  ַרְגָליו  ִמֵּבין  ּוְמֹחֵקק  ִמיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ָיסּור  ְיִקיֶמּנּו. ֹלא  ִמי  ּוְכָלִביא  ְּכַאְרֵיה  ָרַבץ 
ִמָּיִין ּוְלֶבן  ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים סּוֹתה. ַחְכִליִלי ֵעיַנִים  ְּבִני ֲאֹתנֹו ִּכֵּבס  ְוַלּׂשֵֹרָקה  ַלֶּגֶפן ִעיֹרה  ַעִּמים. ֹאְסִרי 

ִׁשַּנִים ֵמָחָלב"

בראשית מט' 8-12

שם האישיות: יהודה
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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24

19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלה מס' 5 - חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

למי נאמר:

"ֵלְך ְּבֹכֲחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף 

ִמְדָין"?

שופטים ו' 14גדעון

3

מי אמר:

"ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת ]...[ ִאם ֹלא ֶאְפַּתח ָלֶכם 

ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד 

ְּבִלי ָדי"?

מלאכי ג' 10מלאכי

4
מי המלך שנצטווה על ידי נביא לירות 

חיצים מן החלון?
מלכים ב' יג' 17יואש מלך ישראל

5
על מי נאמר:

"ִּכי ִהָּׁשּה ֱאלֹוַּה ָחְכָמה ְוֹלא ָחַלק ָלּה ַּבִּביָנה"?
איוב לט' 17חסידה

6

מי אמר:

"ְוָנַתן ֵעץ ַהָּׂשֶדה ֶאת ִּפְריֹו ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ְיבּוָלּה 

ְוָהיּו ַעל ַאְדָמָתם ָלֶבַטח ]...[ ְוִהַּצְלִּתים ִמַּיד 

ָהֹעְבִדים ָּבֶהם"?

יחזקאל לד' 27יחזקאל

שאלה מס' 6

חלק ראשון: זהה את הספר על פי הרמזים

רמז מס' 1: ֹחֶדׁש ְׁשָבט 

"ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְלַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא ֹחֶדׁש ְׁשָבט ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ְזַכְרָיה ֶּבן 
ֶּבֶרְכָיהּו ֶּבן ִעּדֹוא ַהָּנִביא ֵלאֹמר. ָרִאיִתי ַהַּלְיָלה ְוִהֵּנה ִאיׁש ֹרֵכב ַעל סּוס ָאֹדם ְוהּוא ֹעֵמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים ֲאֶׁשר 
ַּבְּמֻצָלה ְוַאֲחָריו סּוִסים ֲאֻדִּמים ְׂשֻרִּקים ּוְלָבִנים. ָוֹאַמר ָמה ֵאֶּלה ֲאֹדִני ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ַהַּמְלָאְך ַהֹּדֵבר ִּבי ֲאִני ַאְרֶאָּך 

ָמה ֵהָּמה ֵאֶּלה. ַוַּיַען ָהִאיׁש ָהֹעֵמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים ַוֹּיאַמר ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׁשַלח ה' ְלִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ"

זכריה א' 7-10

רמז מס' 2: ראה ִאיׁש ּוְבָידֹו ֶחֶבל ִמָּדה

ם ִלְראֹות  א ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ּוְבָידֹו ֶחֶבל ִמָּדה. ָוֹאַמר ָאָנה ַאָּתה ֹהֵלְך ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ָלֹמד ֶאת ְירּוָׁשלִַ "ָוֶאּׂשָ
ְוַכָּמה ָאְרָּכּה. ְוִהֵּנה ַהַּמְלָאְך ַהֹּדֵבר ִּבי ֹיֵצא ּוַמְלָאְך ַאֵחר ֹיֵצא ִלְקָראתֹו. ַוֹּיאֶמר ֵאָלו ֻרץ ַּדֵּבר ֶאל  ַּכָּמה ָרְחָּבּה 
ם ֵמֹרב ָאָדם ּוְבֵהָמה ְּבתֹוָכּה. ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם ה' חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב  ַהַּנַער ַהָּלז ֵלאֹמר ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשלִַ

ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה"

זכריה ב' 5-9

רמז מס' 3: צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי

ִנָחְמִּתי. ֵּכן  ְוֹלא  ְצָבאֹות  ָאַמר ה'  ֹאִתי  ֲאֹבֵתיֶכם  ְּבַהְקִציף  ָלֶכם  ְלָהַרע  ָזַמְמִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְצָבאֹות  ָאַמר ה'  ֹכה  "ִּכי 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו   ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ַאל ִּתיָראּו. ֵאֶּלה  ם  ְירּוָׁשלִַ ְלֵהיִטיב ֶאת  ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה  ָזַמְמִּתי  ַׁשְבִּתי 
ַּדְּברּו ֱאֶמת ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם. ְוִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם 
ֵאַלי ֵלאמֹר. ֹּכה ָאַמר  ְּדַבר ה' ְצָבאֹות  ְנֻאם ה'. ַוְיִהי  ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי  ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר ַאל ֶּתֱאָהבּו 
ּוְלִׂשְמָחה  ְלָׂשׂשֹון  ְיהּוָדה  ְלֵבית  ִיְהֶיה  ָהֲעִׂשיִרי  ְוצֹום  ִביִעי  ַהּׁשְ ְוצֹום  ַהֲחִמיִׁשי  ְוצֹום  ָהְרִביִעי  ְצָבאֹות צֹום  ה' 

לֹום ֱאָהבּו" ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ

זכריה ח' 14-19

שם הספר: זכריה



5657         חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי                   חוזרים לספר הספרים        חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי                   חוזרים לספר הספרים

19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלה מס' 6 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמרה:

"ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעין ֵאיְך ִיֹּפל ָּדָבר ִּכי 

ֹלא ִיְׁשֹקט ָהִאיׁש ִּכי ִאם ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּיֹום"?

רות ג' 18נעמי

3

מי אמר:

"ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע 

ָׁשלֹום ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה"?

ישעיה נב' 7ישעיה

4

מי ציווה את הכהנים:

"ְוַעָּתה ַאל ִּתְקחּו ֶכֶסף ֵמֵאת ַמָּכֵריֶכם ִּכי 

ְלֶבֶדק ַהַּבִית ִּתְּתֻנהּו"?

מלכים ב' יב' 8יהואש

5

מי אמר:

"ֲאִני ְּבֹיֶׁשר ְלָבִבי ִהְתַנַּדְבִּתי ָכל ֵאֶּלה ]...[ 

ָרִאיִתי ְבִׂשְמָחה ְלִהְתַנֶּדב ָלְך"?

דברי הימים א' כט' 17דוד

6

מי אמר:

"ִּדְרׁשּו טֹוב ְוַאל ָרע ְלַמַען ִּתְחיּו ִויִהי ֵכן ה' 

ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִאְּתֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם"?

עמוס ה' 14עמוס

שאלה מס' 7

חלק ראשון: זהה את האישיות על פי הרמזים

רמז מס' 1: השיבו אותו ִמּבֹור ַהִּסָרה אל חברון

"ַוָּיֹבא יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוֹּיאֶמר ֶמה ָעִׂשיָתה ִהֵּנה ָבא ַאְבֵנר ֵאֶליָך ָלָּמה ֶּזה ִׁשַּלְחּתֹו ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך. ָיַדְעָּת ֶאת ַאְבֵנר 
ֶּבן ֵנר ִּכי ְלַפֹּתְתָך ָּבא ְוָלַדַעת ֶאת מֹוָצֲאָך ְוֶאת מֹוָבֶאָך ְוָלַדַעת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה. ַוֵּיֵצא יֹוָאב ֵמִעם ָּדִוד 
ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ַוָּיִׁשבּו ֹאתֹו ִמּבֹור ַהִּסָרה ְוָדִוד ֹלא ָיָדע. ַוָּיָׁשב ַאְבֵנר ֶחְברֹון ַוַּיֵּטהּו יֹוָאב ֶאל ּתֹוְך 

ִלי ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ַהֹחֶמׁש ַוָּיָמת ְּבַדם ֲעָׂשהֵאל ָאִחיו" ַער ְלַּדֵּבר ִאּתֹו ַּבּׁשֶ ַהּׁשַ

שמואל ב' ג' 24-27

רמז מס' 2: אמר: ָיקּומּו ָנא ַהְּנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו

"ַוֵּיֵצא ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ְוַעְבֵדי ִאיׁש ֹּבֶׁשת ֶּבן ָׁשאּול ִמַּמֲחַנִים ִּגְבעֹוָנה. ְויֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ְוַעְבֵדי ָדִוד ָיְצאּו ַוִּיְפְּגׁשּום 
ַעל ְּבֵרַכת ִּגְבעֹון ַיְחָּדו ַוֵּיְׁשבּו ֵאֶּלה ַעל ַהְּבֵרָכה ִמֶּזה ְוֵאֶּלה ַעל ַהְּבֵרָכה ִמֶּזה. ַוֹּיאֶמר ַאְבֵנר ֶאל יֹוָאב ָיקּומּו ָנא 
ַהְּנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו ַוֹּיאֶמר יֹוָאב ָיֻקמּו. ַוָּיֻקמּו ַוַּיַעְברּו ְבִמְסָּפר ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלִבְנָיִמן ּוְלִאיׁש ֹּבֶׁשת ֶּבן ָׁשאּול 
ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֵמַעְבֵדי ָדִוד. ַוַּיֲחִזקּו ִאיׁש ְּבֹראׁש ֵרֵעהּו ְוַחְרּבֹו ְּבַצד ֵרֵעהּו ַוִּיְּפלּו ַיְחָּדו ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ֶחְלַקת 
ַהֻּצִרים ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון. ַוְּתִהי ַהִּמְלָחָמה ָקָׁשה ַעד ְמֹאד ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיָּנֶגף ַאְבֵנר ְוַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד"

שמואל ב' ב' 12-17

רמז מס' 3: ֶּבן ֵנר, שר צבא שאול

"ְוַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ַׂשר ָצָבא ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול ָלַקח ֶאת ִאיׁש ֹּבֶׁשת ֶּבן ָׁשאּול ַוַּיֲעִבֵרהּו ַמֲחָנִים. ַוַּיְמִלֵכהּו ֶאל ַהִּגְלָעד ְוֶאל 
ָהֲאׁשּוִרי ְוֶאל ִיְזְרֶעאל ְוַעל ֶאְפַרִים ְוַעל ִּבְנָיִמן ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ֻּכֹּלה"

שמואל ב' ב' 8-9

שם האישיות: אבנר בן נר
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלה מס' 7 - חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

על מי נאמר:

"ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ]...[ ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא 

ָּתם ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע"?

איוב א' 1איוב

3

מי אמר:

"ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא 

ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת ִּדְבֵרי ה' "?

עמוס ח' 11עמוס

4
מי ִהָּכה ֶאת ֱאדֹום ְּבֵגי ֶמַלח ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים 

ְוָתַפׂש ֶאת ַהֶּסַלע ַּבִּמְלָחָמה?
מלכים ב' יד' 7אמציה

5

על מי נאמר:

"ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז ַהֹּבֶקר ְוַעד ַעָּתה ֶזה 

ִׁשְבָּתּה ַהַּבִית ְמָעט"?

רות ב' 7רות

6

מי אמר:

"ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאְּתֶכם ְּבֵצאְתֶכם 

ִמִּמְצַרִים ְורּוִחי ֹעֶמֶדת ְּבתֹוְכֶכם ַאל ִּתיָראּו"?

חגי ב' 5חגי

שאלה מס' 8

חלק ראשון: זהה את הספר על פי הרמזים

רמז מס' 1: ִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים ְוֶעְׂשִרים יֹום

ֶאת  ָהָעם  ֶאת  ִלְפֹקד  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ַהַחִיל  ְוָׂשֵרי  יֹוָאב  ַוֵּיֵצא  ֶהָחִיל  ָׂשֵרי  ְוַעל  יֹוָאב  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר  "ַוֶּיֱחַזק 
ִיְׂשָרֵאל. ַוַּיַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוַּיֲחנּו ַבֲערֹוֵער ְיִמין ָהִעיר ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ַהַּנַחל ַהָּגד ְוֶאל ַיְעֵזר. ַוָּיֹבאּו ַהִּגְלָעָדה ְוֶאל 
ֶאֶרץ ַּתְחִּתים ָחְדִׁשי ַוָּיֹבאּו ָּדָנה ַּיַען ְוָסִביב ֶאל ִצידֹון. ַוָּיֹבאּו ִמְבַצר ֹצר ְוָכל ָעֵרי ַהִחִּוי ְוַהְּכַנֲעִני ַוֵּיְצאּו ֶאל ֶנֶגב 
ֶאת  יֹוָאב  ַוִּיֵּתן  ם.  ְירּוָׁשלִָ יֹום  ְוֶעְׂשִרים  ֳחָדִׁשים  ִתְׁשָעה  ִמְקֵצה  ַוָּיֹבאּו  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ָׁשַבע. ַוָּיֻׁשטּו  ְּבֵאר  ְיהּוָדה 
ִמְסַּפר ִמְפַקד ָהָעם ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוְּתִהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ַחִיל ֹׁשֵלף ֶחֶרב ְוִאיׁש ְיהּוָדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות 

ֶאֶלף ִאיׁש"

שמואל ב' כד' 4-9

רמז מס' 2: ָמאַתִים ְׁשָקִלים ְּבֶאֶבן ַהֶּמֶלְך

"ּוְכַאְבָׁשלֹום ֹלא ָהָיה ִאיׁש ָיֶפה ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהֵּלל ְמֹאד ִמַּכף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו ֹלא ָהָיה בֹו מּום. ּוְבַגְּלחֹו ֶאת 
ֹראׁשֹו ְוָהָיה ִמֵּקץ ָיִמים ַלָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַגֵּלַח ִּכי ָכֵבד ָעָליו ְוִגְּלחֹו ְוָׁשַקל ֶאת ְׂשַער ֹראׁשֹו ָמאַתִים ְׁשָקִלים ְּבֶאֶבן 

ה ְיַפת ַמְרֶאה" ַהֶּמֶלְך. ַוִּיָּוְלדּו ְלַאְבָׁשלֹום ְׁשלֹוָׁשה ָבִנים ּוַבת ַאַחת ּוְׁשָמּה ָּתָמר ִהיא ָהְיָתה ִאּׁשָ

שמואל ב' יד' 25-27

רמז מס' 3: ֶּפֶרץ ֻעָּזה

ּוִבְמַנַעְנִעים  ּוְבֻתִּפים  ּוִבְנָבִלים  ּוְבִכֹּנרֹות  ְברֹוִׁשים  ֲעֵצי  ְּבֹכל  ה'  ִלְפֵני  ְמַׂשֲחִקים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְוָכל  "ְוָדִוד 
ּוְבֶצְלֱצִלים. ַוָּיֹבאּו ַעד ֹּגֶרן ָנכֹון ַוִּיְׁשַלח ֻעָּזה ֶאל ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַוֹּיאֶחז ּבֹו ִּכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר. ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבֻעָּזה 
ל ַוָּיָמת ָׁשם ִעם ֲארֹון ָהֱאֹלִהים. ַוִּיַחר ְלָדִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ ה' ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזה ַוִּיְקָרא  ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ָהֱאֹלִהים ַעל ַהּׁשַ

ַלָּמקֹום ַההּוא ֶּפֶרץ ֻעָּזה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה"

שמואל ב' ו' 5-8

שם הספר: שמואל ב'
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלה מס' 8 - חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמר:

"ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִנַחְׁשִּתי ַוְיָבְרֵכִני ה' 

ִּבְגָלֶלָך"?
בראשית ל' 27לבן

3

מי אמר:

"ּוָמְלאּו ַהֳּגָרנֹות ָּבר ְוֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים ִּתירֹוׁש 

ְוִיְצָהר"?
יואל ב' 24יואל

4

מי הראה לאנשים מבבל ֶאת ָּכל ֵּבית ְנֹכֹתה 

ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ]...[ ְוֵאת ֵּבית ֵּכָליו 

ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאֹוְצֹרָתיו?
מלכים ב' כ' 13חזקיהו

5

מי אמרה:

"ְוַעָּתה ֲאֶׁשר ָּבאִתי ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאֹדִני 

ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּכי ֵיְרֻאִני ָהָעם"?
שמואל ב' יד' 15האישה החכמה מתקוע

6

מי אמר:

"ְוִאְּׁשרּו ֶאְתֶכם ָּכל ַהּגֹוִים ִּכי ִתְהיּו ַאֶּתם ֶאֶרץ 

ֵחֶפץ"?
מלאכי ג' 12מלאכי

שאלה מס' 9 - שאלת מילואים

חלק ראשון: זהה את החפץ על פי הרמזים

רמז מס' 1: נביא נצטווה לאכלה ולמלא בה את מעיו

"ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֱאכֹול ֱאכֹול ֶאת ַהְּמִגָּלה ַהֹּזאת ְוֵלְך ַּדֵּבר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ָוֶאְפַּתח ֶאת ִּפי 
ַוַּיֲאִכיֵלִני ֵאת ַהְּמִגָּלה ַהֹּזאת. ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ִּבְטְנָך ַתֲאֵכל ּוֵמֶעיָך ְתַמֵּלא ֵאת ַהְּמִגָּלה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן 

ֵאֶליָך ָוֹאְכָלה ַוְּתִהי ְּבִפי ִּכְדַבׁש ְלָמתֹוק"

יחזקאל ג' 1-3

רמז מס' 2: יהויקים קרע אותה בתער הסופר

"ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶאת ְיהּוִדי ָלַקַחת ֶאת ַהְּמִגָּלה ַוִּיָּקֶחָה ִמִּלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהֹּסֵפר ַוִּיְקָרֶאָה ְיהּוִדי ְּבָאְזֵני ַהֶּמֶלְך 
ְלָפָניו  ָהָאח  ְוֶאת  ַהְּתִׁשיִעי  ַּבֹחֶדׁש  ַהֹחֶרף  ֵּבית  יֹוֵׁשב  ַהֶּמֶלְך. ְוַהֶּמֶלְך  ֵמַעל  ָהֹעְמִדים  ִרים  ַהּׂשָ ָּכל  ּוְבָאְזֵני 
ְמֹבָעֶרת. ַוְיִהי ִּכְקרֹוא ְיהּוִדי ָׁשֹלׁש ְּדָלתֹות ְוַאְרָּבָעה ִיְקָרֶעָה ְּבַתַער ַהּסֵֹפר ְוַהְׁשֵלְך ֶאל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ֶאל ָהָאח ַעד 
ֹּתם ָּכל ַהְּמִגָּלה ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ָהָאח. ְוֹלא ָפֲחדּו ְוֹלא ָקְרעּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ַהֶּמֶלְך ְוָכל ֲעָבָדיו ַהּשְֹׁמִעים ֵאת 

ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ְוַגם ֶאְלָנָתן ּוְדָלָיהּו ּוְגַמְרָיהּו ִהְפִּגעּו ַבֶּמֶלְך ְלִבְלִּתי ְׂשֹרף ֶאת ַהְּמִגָּלה ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵליֶהם"

ירמיה לו' 21-25

רמז מס' 3: ברוך בן נריה כתב אותה מפי ירמיה

ָנה ָהְרִבִעית ִליהֹוָיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה' ֵלאֹמר. ַקח ְלָך  "ַוְיִהי ַּבּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ִמּיֹום  ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ַעל  ְמִגַּלת ֵסֶפר 
ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ִמיֵמי ֹיאִׁשָּיהּו ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. אּוַלי ִיְׁשְמעּו ֵּבית ְיהּוָדה ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב ַלֲעׂשֹות 
ַוִּיְכֹּתב  ִיְרְמָיהּו ֶאת ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה  ָלֶהם ְלַמַען ָיׁשּובּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְוָסַלְחִּתי ַלֲעוֹ ָנם ּוְלַחָּטאָתם. ַוִּיְקָרא 

ָּברּוְך ִמִּפי ִיְרְמָיהּו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה' ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ַעל ְמִגַּלת ֵסֶפר"

ירמיה לו' 1-4

שם החפץ: מגילה
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלה מס' 9 – חלק שני – שאלת מילואים

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמר:

"ִּבְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים ִּבְלִחי ַהֲחמֹור 

ִהֵּכיִתי ֶאֶלף ִאיׁש"?

שופטים טו' 16שמשון

3

למי נאמר:

"ֵהיַטְבָּת ִלְראֹות ִּכי ֹׁשֵקד ֲאִני ַעל ְּדָבִרי 

ַלֲעֹׂשתֹו"?

ירמיה א' 12ירמיה

4
מי שלח לכהן ֶאת ְּדמּות ַהִּמְזֵּבַח שראה 

בדמשק?
מלכים ב' טז' 10אחז

5

מי אמר:

"ֹלא ָגַבּה ִלִּבי ְוֹלא ָרמּו ֵעיַני ְוֹלא ִהַּלְכִּתי 

ִּבְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני"?

משורר תהילים

דוד
תהילים קלא' 1

6

מי אמר:

"קּוִמי ָודֹוִׁשי ַבת ִצּיֹון ִּכי ַקְרֵנְך ָאִׂשים ַּבְרֶזל 

ּוַפְרֹסַתִיְך ָאִׂשים ְנחּוָׁשה ַוֲהִדּקֹות ַעִּמים 

ַרִּבים"?

מיכה ד' 13מיכה

מדינת ישראל
משרד החינוך

השלב השלישי
שלב השאלה הזהה

שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

השנה עומד חידון התנ"ך העולמי בסימן: אחדות ישראל

בסימן הפסוק: "ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ...  ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך"

לפניכם 8 פסוקים העוסקים בנושא אחדות ישראל

נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

תשובות נכונות על כל השאלות יזכו ב-32 נקודות

הזמן המוקצב:

5 דקות בלבד

בהצלחה

ג
העולמי

נוער יהודי
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי – תשע"ו

החידון הפומבי – שלב שלישי

שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

הנהגה של אחדות

מיהו המנהיג שהעם התאחד סביבו בפרץ של שמחה: "ַוִּיְזְּבחּו ָׁשם ְזָבִחים ְׁשָלִמים ִלְפֵני ה' ַוִּיְׂשַמח    .1
ָׁשם ... ְוָכל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַעד ְמֹאד"?

תשובה: שאול    |     שמואל א' יא' 15  

אחדות השמחה בציון

מי ניבא שעולי בבל יתאחדו בשירה: "קֹול ֹצַפִיְך ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ה'    .2
ִצּיֹון"?

תשובה: ישעיה    |     ישעיה נב' 8  

אחדות הדרך

ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך  ֵיְלכּו ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱאֹלָהיו  מי ניבא את מיוחדות הדרך של עם ישראל: "ִּכי ָּכל ָהַעִּמים    .3
ְּבֵׁשם ה' ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד"?

תשובה: מיכה    |     מיכה ד' 5  

אחדות הדורות

מי ניבא אחדות דעים בין אבות ובנים: "ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם"?   .4
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ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם. ְוִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם"?
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אחוות אחים

מי ניבא אחווה בין שבטי ישראל: "ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוֹצְרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים ֹלא ְיַקֵּנא ֶאת    .7
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ה' מחסה ומעוז לישראל

ם ִיֵּתן קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ַוה' ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלְבֵני  מי ניבא: "ַוה' ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשלִַ   .8
ִיְׂשָרֵאל"?

תשובה: יואל    |     יואל ד' 16  

בהצלחה!
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אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4
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על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40
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מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5
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ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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מדינת ישראל
משרד החינוך

השלב הרביעי
ראש בראש

שאלות בזק להכרעה

לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 24 שאלות.

לפני תחילת השלב יתבצע איפוס ניקוד לשני הנבחנים.

לכל נבחן יוצגו 12 שאלות.

השאלות יישאלו לסירוגין בשיטת ה"ראש בראש".

אם בתום 24 השאלות לא תהיה הכרעה,

יוצגו לכל נבחן עוד 3 שאלות נוספות.

אם גם אז לא תהיה הכרעה,

יוכרזו שני המתמודדים כשני חתנים / כלות.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה בנקודה אחת.

ד
העולמי

נוער יהודי



6869         חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי                   חוזרים לספר הספרים        חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי                   חוזרים לספר הספרים

19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?
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שלב רביעי

 שלב ראש בראש 

1

מי נצטווה:

ָעֶליָה  ְוַחּקֹוָת  ְלָפֶניָך  ְוָנַתָּתה אֹוָתּה  ְלֵבָנה  ְלָך  "ַקח 
ם"? ִעיר ֶאת ְירּוָׁשלִָ

יחזקאל     |      יחזקאל ד' 1

מי נצטווה:

ֶאְׁשָלֲחָך  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַעל  ָאֹנִכי ִּכי  ַנַער  ֹּתאַמר  "ַאל 
ֵּתֵלְך ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצְּוָך ְּתַדֵּבר"?

ירמיה     |      ירמיה א' 7

3

למי נאמר:

מּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי"? "הֹוַסְפָּת ָחְכָמה ָוטֹוב ֶאל ַהּׁשְ

שלמה     |      מלכים א' י' 7

למי נאמר:

"ַוָּיֶבן ַוְיַדֵּבר ִעִּמי ַוֹּיאַמר ... ַעָּתה ָיָצאִתי ְלַהְׂשִּכיְלָך 
ִביָנה"?

דניאל     |      דניאל ט' 22

5

השלם את הפסוק:

ֲהִמִּביָנְתָך ַיֲאֶבר ֵנץ ...

ִיְפֹרׂש ְּכָנָפו ְלֵתיָמן     |      איוב לט' 26

השלם את הפסוק:

הּוא ֵראִׁשית ַּדְרֵכי ֵאל ...

ָהֹעׂשֹו ַיֵּגׁש ַחְרּבֹו     |      איוב מ' 19

7

מי היה נציב שלמה ְּבָאֵׁשר ּוְבָעלֹות?

ַּבֲעָנא ֶּבן חּוָׁשי     |      מלכים א' ד' 16

מי היה נציב שלמה בָּכל ָנַפת ֹּדאר?

ֶּבן ֲאִביָנָדב     |      מלכים א' ד' 11

2

4

6

8

9

מי אמר:

"ּוָבִעִּתים ָהֵהם ֵאין ָׁשלֹום ַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ִּכי ְמהּוֹמת 
ַרּבֹות ַעל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהֲאָרצֹות"?

עזריהו בן עודד     |      דברי הימים ב' טו' 5

מי אמר:

 ]...[ ִנְהָיה  ָהָאָדם ֹלא  ְׂשַכר  ָהֵהם  ַהָּיִמים  ִלְפֵני  "ִּכי 
ְוַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ֵאין ָׁשלֹום ִמן ַהָּצר"?

זכריה     |      זכריה ח' 10

11

מיהו אביהם של ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי?

גד     |      בראשית מו' 16

מיהו אביהם של ֻפָוה ְויֹוב ְוִׁשְמֹרן?

יששכר     |      בראשית מו' 13

13

מי אמר:

"יֹום ִלְבנֹות ְּגֵדָרִיְך יֹום ַההּוא ִיְרַחק ֹחק"?

מיכה     |      מיכה ז' 11

מי אמר:

א ְוָגַבּה ְמֹאד"? "ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ָירּום ְוִנּׂשָ

ישעיה     |      ישעיה נב' 13

15

מי אמר:

"ִּכי ֹזאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ]...[ 
ָנַתִּתי ֶאת ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה"?

ירמיה     |      ירמיה לא' 32

מי אמר:

"ִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה ְוִצְדָקִתי ֹלא ֵתָחת. ִׁשְמעּו 
ֵאַלי ֹיְדֵעי ֶצֶדק ַעם ּתֹוָרִתי ְבִלָּבם"?

ישעיה     |      ישעיה נא' 6-7

17

השלם את הפסוק:

ִׂשְנָאה ְּתֹעֵרר ְמָדִנים ...

ְוַעל ָּכל ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה     |      משלי י' 12

השלם את הפסוק:

ִּבְרַּכת ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר ...

ְוֹלא יֹוִסף ֶעֶצב ִעָּמּה     |      משלי י' 22

10

12

14

16

18
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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24
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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24

שאלות נוספות – למקרה שאין הכרעה:

25

על מי נאמר:

"ַוִּיְבנּו ֶאת ַׁשַער ַהֹּצאן ֵהָּמה ִקְּדׁשּוהּו"?

ֶאְלָיִׁשיב ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים     |      

נחמיה ג' 1

על מי נאמר:

"ְוֵאת ַׁשַער ַהָּדִגים ָּבנּו"?

ְּבֵני ַהְּסָנָאה     |      נחמיה ג' 3

27

מי החזיק בתפקיד ֹראׁש ַהְּתִחָּלה ְיהֹוֶדה ַלְּתִפָּלה?

ַמַּתְנָיה ֶבן ִמיָכא     |      נחמיה יא' 17

מי החזיק בתפקיד ְלַיד ַהֶּמֶלְך ְלָכל ָּדָבר ָלָעם?

ְפַתְחָיה ֶבן ְמֵׁשיַזְבֵאל     |      נחמיה יא' 24

29

על מי נאמר:

"ֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה"?

ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור     |      בראשית לו' 32

על מי נאמר:

"ֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו"?

ֲהַדר     |      בראשית לו' 39

30

28

26



        חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי                   חוזרים לספר הספרים73

19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4

21

על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40

23

מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7

20

22

24
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מי אמר:
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מי אמר:
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נוהל ותקנון

בסימן: אחדות ישראל

"ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ...  ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך"  )יחזקאל לז' 17( 

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-53  ׀  תשע"ו

1. מבוא
תקנון החידון וסדריו מנחים את המטה הארצי של חידון התנ"ך במנהל חברה ונוער בעריכת חידון התנ"ך 

העולמי לנוער יהודי ה-53, תשע"ו.

גורם אחראי: משרד החינוך

שם היחידה: מנהל חברה ונוער

ממונה על חידון התנ"ך העולמי לנוער: איציק בן-אבי

מספר טלפון: 02-5603112, 02-5604343

מספר פקס': 02-5602953

nechamatr@education.gov.il :כתובת דוא"ל

2.   הנחיות כלליות  
2.1   מטרות החידון

להרחיב את חוגי הלומדים וההוגים בתנ"ך בקרב הנוער היהודי בארץ ובעולם. א. 

לחזק את הנוער באהבת ארץ ישראל, עם ישראל, תרבותו ומורשתו.  ב. 

להוסיף ממד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל. ג. 

לעודד מפגש חינוכי בלתי-פורמלי בין נוער יהודי מהארץ ומהתפוצות. ד. 

2.2   ארגון החידון

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי הוא שיאו של תהליך חינוכי ערכי.

חידון התנ"ך לנוער בארץ ייערך בארבעה שלבים:

שלב א': חידון תנ"ך בכתב בבתי הספר.

שלב ב': חידון תנ"ך מחוזי פומבי – חידון נפרד לחינוך הממלכתי והממ"ד )בשישה מחוזות(.

שלב ג': חידון תנ"ך ארצי פומבי, שאליו יעלו המתמודדים אשר זכו במקום ראשון בחידונים המחוזיים – 

הממלכתיים והממ"ד.
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19

מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?
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        שלב ד': חידון תנ"ך עולמי לנוער יהודי )בהשתתפות ארבעה נציגים מישראל והזוכים

בחידונים המקדימים בתפוצות(. 

משרד החינוך אחראי לארגון חידון התנ"ך לנוער בארץ, על כל שלביו.

מטה חידון התנ"ך במנהל חברה ונוער אחראי לארגון החידון ולהפקתו בארץ.  א. 

הסוכנות היהודית אחראית למיון המתמודדים בתפוצות על-פי מפתח הנציגות המדינתי שנקבע בכל   

מדינה.

הסוכנות היהודית תתאם את הגעת המתמודדים למחנה עולמי לנוער בארץ.   ב. 

משרד החינוך מנהל את מחנה חידון התנ"ך העולמי לנוער מהארץ ומהתפוצות. ג. 

גופים ממלכתיים שונים המיוצגים בהנהלה העולמית של חידון התנ"ך העולמי לנוער 

משרד החינוך – חמישה נציגים  

הסוכנות היהודית לארץ ישראל – שני נציגים   

ההסתדרות הציונית העולמית – נציג אחד  

הקרן הקיימת לישראל, האגף לחינוך ולנוער – נציג אחד  

צה"ל ומשרד הביטחון, האגף הביטחוני-חברתי – שני נציגים  

משרד החוץ – נציג אחד  

משרד התפוצות – נציג אחד  

נציגי ההנהלה הוותיקה – שני נציגים )ד"ר יהושע אדלר, מר אביעזר בן-משיח(   

ארגון נח"ת )נוער חובב תנ"ך( – נציג אחד

משקיפים  

העמותה היהודית להפצת התנ"ך – נציג אחד  

טלוויזיה ישראלית – נציג אחד  

מחברי השאלות – שמואל עמרוסי, נריה פנחס, חננאל מלכה, דורון קדוש וליאורה ברוורמן.   

2.3   המתמודדים בחידון

זכאים להשתתף בחידון בני נוער יהודים מהארץ ומהתפוצות בגילאי 18-14 או הלומדים בכיתות ט'-י"ב. א. 

הקהילה היהודית בכל מדינה רשאית לשגר מתמודדים לייצג את מדינתם בחידון. לאחר מבחנים,  ב. 

מספר הנציגים ייקבע לפי מפתח נציגות, ובשום מקרה לא יעלה על ארבעה נציגים ממדינות שבהן 

מספר גדול של יהודים.

יהודי התפוצות לא יכולים להיות מיוצגים על-ידי ילדי שליחים ועל-ידי ילדי נציגים של גורמים  ג. 

ישראליים הגרים בחו"ל. ילדים של יורדים לגור בחו"ל יוכלו לייצג את מדינתם רק לאחר 7 שנות 

מגורים בחו"ל. 

מועמדים שהשתתפו בעבר  במחנה לא יוכלו להשתתף שוב, אלא במקרים חריגים שיובאו לפני  ד. 

הוועידה. 

בכל מדינה ייקבע גוף מוסמך שיעביר למרכז החידון את שמות המתמודדים לחידון העולמי, באמצעות  ה. 

הסוכנות היהודית ובתיאום עמה. 

המועד האחרון להגשת שמות המתמודדים הוא כחודש וחצי לפני פתיחת מחנה התנ"ך –  שלושה  ו. 

במאי 2016, כ"ה בניסן תשע"ו. 

משרד החינוך והסוכנות היהודית לא יקבלו מתמודד אשר הגיע למחנה התנ"ך אחרי המבחן בכתב,  ז. 

שיתקיים ב-כ"ז בניסן תשע"ו, ה-5.5.2016.

2.4   שלבי החידון

בכל מדינה, יבוצעו החידונים המקדימים בשלבים אחדים, בהתאם לתנאי המקום ולהחלטות המוסדות 

המקומיים ובכפוף לתקנון חידוני התנ"ך.

הגוף המוסמך בתפוצות יערוך מבחן בכתב לכל הנרשמים, בערים או במחוזות, לשם בחירת המתמודדים. 

הזוכים בכל מדינה יוזמנו למחנה העולמי לנוער וייבחנו במבחנים בכתב לקראת השתתפותם בחידון 

התפוצות ובחידון התנ"ך העולמי לנוער המתקיים ביום העצמאות. 

2.5   משתתפים בחידון העולמי לנוער

שישה-עשר המתמודדים מקרב משתתפי מחנה התנ"ך העולמי לנוער אשר יקבלו במבחן המקדים בכתב 

את מרב הנקודות יזכו להשתתף בחידון העולמי לנוער ביום העצמאות. 

2.6   חידון התפוצות

המתמודדים בחידון התנ"ך לנערי התפוצות יבחרו מקרב המתמודדים המשתתפים במחנה התנ"ך העולמי 

לנוער ואשר לא דורגו במבחן המקדים בכתב בין שישה-עשר המקומות הראשונים. לחידון התפוצות ייבחר 

נציג אחד מכל מדינה, לפי ציונו במבחן, סך הכול 16 מתמודדים )בחידון התפוצות לא ישתתפו נציגים 

מישראל(.
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2.7   קביעת פרקי תנ"ך לחידון ונושאו המרכזי

ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך תקבע את פרקי התנ"ך הנדרשים לחידון אחת לשלוש שנים,  א. 

הפרקים יהיו תקפים לחידונים שיהיו בשנים תשע"ו-תשע"ח.

ועדת מחברי השאלות תציע את פרקי התנ"ך לחידון )נקבע בשנת תשע"ו(. ב. 

ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך תקבע את הנושא המרכז לחידון בכל שנה. הנושא הנבחר לשנה  ג. 

זו הוא "אחדות ישראל". 

המתמודדים בחידונים השונים יוכלו לענות את תשובותיהם על שאלות החידון אך ורק מתוך פרקי  ד. 

התנ"ך שנקבעו )החומר לחידון(. לא יתקבלו תשובות שאינן מהחומר.

2.8   הנושא המרכזי

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-53, שיתקיים ביום העצמאות ה-68 למדינת ישראל, בשנת התשע"ו, 

יעמוד בסימן: אחדות ישראל.

הפסוק המרכז: "ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד...  ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶדָך" )יחזקאל לז, יז(.

3.   אירועים נלווים לחידון התנ"ך העולמי

3.1   מחנה התנ"ך

נציגי המדינות המשתתפים בחידון יגיעו למחנה חידון התנ"ך העולמי לנוער, שיתקיים בישראל. א. 

למחנה יגיעו מתמודדים על-פי מפתח הנציגות הבא:  ב. 

 מדינות שבהן למעלה מ-1,000,000 יהודים – יישלחו 4 נציגים.

 מדינות שבהן למעלה מ-100,000 יהודים – יישלחו 3 נציגים.

 מדינות שבהן למעלה מ-25,000 יהודים – יישלחו 2 נציגים.

מדינות שבהן מתחת ל-25,000 יהודים – יישלח נציג אחד.

נציגי משרד החינוך יקבלו את הנציגים בשדה התעופה וידאגו לכל צורכיהם עד סיום מחנה התנ"ך:  ג. 

ביטחון ובטיחות, הסעות, לינה, מזון וסיורים לימודיים בישראל. 

למתמודדים תינתן הדרכה על הסדרי החידון העולמי לנוער וחידון התפוצות.  ד. 

לעולים לחידונים אלה, ייערך תרגול לקראת ההופעה בשידור ישיר.   

עישון ושתיית אלכוהול אסורים במחנה. אחריות השולחים בתפוצות לוודא שהמתמודדים מכירים  ה. 

את נהלי המחנה ואת האיסור לשימוש באלכוהול ושתייה - באחריות צוות מחנה התנ"ך לאכוף את 

הכללים ונהלי המחנה.

3.2   תרגומים

השאלות והתשובות בחידון ייאמרו בעברית. א. 

השאלות בכתב ובעל פה יימסרו למתמודדים בשפת האם שלהם, בסיוע של צוות מתרגמים לשפות  ב. 

השונות שילוו את המתמודדים בחידונים המקדימים בכתב ובחידונים הפומביים. 

3.3   חידון פומבי לנציגי התפוצות

לכל נציגי התפוצות ייערך מבחן פומבי, באחת מערי ישראל.  א. 

בחידון ייבחרו חתן או כלה לנוער התפוצות ושני סגנים.  ב. 

מכל מדינה, ייבחר נציג אחד בלבד מקרב המתמודדים במבחן המקדים אשר לא עלו לחידון העולמי 

הפומבי ביום העצמאות ואשר זכו במספר הנקודות הגבוה ביותר מבין חברי מדינתם )לא כולל נציגי 

ישראל(.

4.   חידון תנ"ך עולמי לנוער יהודי – שלבי החידון ונהלים

4.1   ארגון החידון

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי יערך בתאטרון ירושלים. החידון ישודר בשידור ישיר בטלוויזיה בשעה  א. 

 .11:00

ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך תמנה מנחה, חבר שופטים ונשיאות.  ב. 

השופטים חייבים להיות בקיאים בתנ"ך, אסור שיהיו להם קשרים משפחתיים או אישיים עם המתמודדים.

הממונה על החידון ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני החידון ולעריכתם על-פי כללי התקנון. ג. 

4.2   מבחן מוקדם בכתב

מספר ימים לפני חידון הגמר, ייערך מבחן בכתב לכל נציגי התפוצות וישראל המשתתפים במחנה  א. 

התנ"ך העולמי לנוער יהודי.

המבחן המוקדם בכתב יתקיים במספר כיתות, לפי שפות המתמודדים ועל-פי תנאי המקום. ב. 

ועדת מחברי השאלות והמתרגמים לכל השפות יהיו נוכחים במבחן המוקדם בכתב וישגיחו בזמן  ג. 

הבחינה.

החידון כולל 60 שאלות, הלקוחות מתוך פרקי הלימוד לחידון. ד. 

הזמן המוקצב למענה על שאלות המבחן הוא 60 דקות בלבד. ה. 

בסיום המבחן, ועדת החידון – הכוללת את המתורגמנים לשפות השונות ושבראשה עומדת ועדת  ו. 

מחברי השאלות –  תבדוק את המבחן ותרכז את התוצאות.
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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4
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על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40
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מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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4.2.1   שאלות מילואים להכרעה

יום אחד לפני החידון העולמי הפומבי, שישה עשר הנבחנים שהעפילו לשלב העולמי הפומבי יענו  א. 

על שאלת מילואים להכרעה.

שאלת המילואים מורכבת מ-22 שאלות, וניתן לצבור בה עד 22 נקודות. ב. 

שאלת המילואים לא נחשבת בשקלול הכללי של נקודות הנבחנים במבחן המקדים. ג. 

הזמן המוקצב למענה על המבחן: 7 דקות בלבד. ד. 

וועדת מחברי השאלות תשגיח על הנבחנים בזמן הבחינה, תבדוק את המבחנים ותרכז את הישגי  ה. 

הנבחנים בטבלה נפרדת שתהיה מוכנה מראש.

חבר השופטים יעשה שימוש בתוצאות שאלת המילואים רק במצב של שוויון בין מתמודדים, שבו  ו. 

יש להכריע מי המתמודדים שיעפילו שלב בחידון.

ניתן להשתמש בתוצאות שאלת המילואים להכרעה בכל אחד משלושת השלבים הראשונים  ז. 

בחידון הפומבי.

במצב בו שני מתמודדים קיבלו בשאלת המילואים ניקוד זהה, ויתכן כי לא ניתן יהיה להכריע  ח. 

ביניהם במצב של שוויון, תקבע וועדת מחברי השאלות אם יש צורך לקיים שאלת מילואים שנייה 

)נוספת(. במצב כזה, רק המתמודדים שצברו ניקוד זהה בשאלת המילואים הראשונה ידרשו לבצע 

את שאלת המילואים השנייה.

4.3   חידון תנ"ך עולמי פומבי 

בחידון הגמר ישתתפו עד שישה-עשר נציגים מהתפוצות ומישראל שצברו את מרב הנקודות בחידון בכתב.

5.   החידון הפומבי - הנחיות וכללים

5.1   מנחה החידון

בפתח החידון, המנחה ימסור לנבחנים ולציבור מידע על שלבי החידון ועל סדריו ויציג בפני הציבור את  א. 

המתמודדים, את חבר השופטים וכל איש שייקרא אל הבמה.

המנחה ידאג למסור לכל נבחן את הכרטיס שבו השאלה שיישאל. מזכירות החידון תדאג לחלוקת דפי  ב. 

השאלות הזהות ולאיסופם.

המנחה יקרא את כל שאלות החידון באוזני הנבחנים, המאזינים והצופים. ג. 

השופטים בלבד יקבעו את הציון שיינתן לכל נבחן.  ד. 

על המנחה להיות מקצועי בתחומו )אין להעיר הערות פוליטיות ואין לקיים שיחות ביניים עם גורמים  ה. 

שונים(.

5.2   הרכב חבר השופטים והנשיאות

בחבר השופטים יכהנו יו"ר ועד שישה שופטים שתבחר הנהלת החידון. א. 

היו"ר יכריז על הניקוד ויפקח על רישומו ועל סיכומו. ב. 

היו"ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים ומהערות מיותרות אחרות ויסתפק בהודעה על מספר  ג. 

הנקודות שצבר כל נבחן.

היו"ר לא יחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על טיב תרגומיהן. ד. 

5.3   ניקוד

לפני כל מחזור שאלות, המנחה יכריז מהו מספר הנקודות המרבי שאפשר לצבור בעד כל תשובה  א. 

שלמה ונכונה.

השיב הנבחן תשובה חלקית, היו"ר יקבע, בסיוע חבריו לשיפוט, אם מגיעות לנבחן נקודות וכמה.  ב. 

לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא-נכונה, יו"ר חבר השופטים יכריז – "אין מענה".  ג. 

בגיליון רישום הנקודות יירשם: 0.

יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות שנשאלו במקרה שהנבחנים לא  ד. 

ענו תשובות מלאות או אף חלקיות. תשובות השופטים תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר, אין צורך 

לקרוא את כל התשובה ככתבה וכלשונה ואת הפסוקים הנלווים אליה.

המנחה יודיע על הניקוד ועל הניקוד המצטבר.  ה. 

במהלך החידון, בכל מצב של שוויון בין מתמודדים, שבו יש צורך להכריע מי המתמודדים שיעפילו  ו. 

לשלב הבא, ייעשה שימוש בתוצאות שאלת המילואים. המתמודד שצבר את הניקוד הרב יותר 

בשאלת המילואים יזכה להעפיל לשלב הבא.

5.4   מתמודדים בעלי צרכים מיוחדים

על המתמודדים בעלי לקויות הלמידה להגיש להנהלת החידון אישור על כך מבית הספר, לפני תחילת  א. 

החידון המוקדם בכתב. על הנהלת החידון ליידע את השופטים ואת מנחה החידון לגבי המתמודדים 

בעלי לקויות הלמידה ובעלי הצרכים המיוחדים.  

בחידון בכתב - מתמודדים שאינם מסוגלים לקרוא או לכתוב, בשל לקויות למידה או בשל לקויות  ב. 

חושיות ופיזיות, יקבלו הקראה ו/או הכתבה בהתאם, ותוספת זמן של 15 דקות. 

בשלב שאלת ראש הממשלה ובשאלות המילואים – מתמודדים בעלי לקויות למידה או לקויות חושיות  ג. 

ופיזיות רשאים לקבל תוספת זמן של 30 שניות בלבד.

בחידון הפומבי - כל המתמודדים זכאים להקראת השאלות על ידי מנחה החידון.  ד. 

בחידון הפומבי, בשלב הראשון - לכל המתמודדים ניתנות מראש כמה דקות לגיבוש תשובותיהם.  ה. 
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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4
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על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?
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מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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למתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, יהיו שופטי החידון ומנחה החידון רשאים להעניק עוד זמן 

קצר לגיבוש התשובה. 

בחידון הפומבי, בשלב השני - תינתן הארכת זמן של 20 שניות רק למתמודדים בעלי לקויות חושיות  ו. 

ופיזיות המקשות על הדיבור. 

בחידון הפומבי, בשלב הרביעי - לכל מתמודד ומתמודדת ניתן מראש זמן קצר לגיבוש תשובותיהם.  ז. 

למתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, יהיו שופטי החידון ומנחה החידון רשאים לתת עוד מספר 

שניות לגיבוש התשובה, על פי שיקול דעתם.

5.5   ערעורים

חבר השופטים הוא הגוף הפוסק, בעת ההפסקות, בערעורים שיוגשו בכתב. א. 

כל מתמודד יוכל להגיש ערעור על הניקוד שקיבל במהלך השלב. הערעור יוגש בכתב ובצורה  ב. 

מכובדת למזכירות החידון במהלך ההפסקות.

בתום בדיקת הערעור, פסיקתם של השופטים היא סופית ולא ניתן לערער עליה לאחר החידון.  ג. 

5.6   חתן וכלה של חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ושלושה סגנים

בנוסף לחתן או לכלה של חידון התנ"ך העולמי לנוער, שלושה מן הנבחנים שצברו את מספר הנקודות  א. 

הגדול ביותר יוכרזו כסגנים ויזכו בתעודות מתאימות ובספרים.

בין ארבעת המתמודדים שהגיעו למקומות הראשונים, ייכלל לפחות נציג אחד מהתפוצות, שצבר את  ב. 

מספר הנקודות הגדול ביותר מכל עמיתיו בתפוצות. 

5.7  חלוקת מגן על-ידי מנכ"לית משרד החינוך ומנכ"ל הסוכנות היהודית

מנכ"לית המשרד תעניק, בשידור ישיר, מגן לחתן או לכלה של חידון התנ"ך הארצי לנוער – אחד לחינוך 

הממלכתי ואחד לחינוך הממ"ד.

מנכ"ל הסוכנות היהודית יעניק מגן לחתן או לכלת חידון התנ"ך לתפוצות.

5.8   תעודות ופרסים לזוכים

לאחר שאלת ראש הממשלה ולפני שלב ה"ראש בראש", כל המשתתפים יוזמנו לשבת במקומותיהם על 

הבמה ויוענקו להם פרסים ותעודות השתתפות.

בסיום החידון יוענקו פרסים לארבעת הזוכים במקומות הראשונים.  א. 

את הפרס למקום הרביעי יעניק מר דני עטר, יו"ר הקרן הקיימת לישראל. ב. 

את הפרס למקום השלישי יעניק מר נתן שרנסקי, יו"ר הסוכנות היהודית. ג. 

שני הנבחנים שזכו בניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן או ככלה של חידון התנ"ך העולמי וכסגנו או  ד. 

סגניתו. את הפרסים יעניקו ראש הממשלה ושר החינוך.

לחתן התנ"ך העולמי וסגנו יוענקו מלגות לימודים בכל מוסד להשכלה גבוהה, לפי בחירת המתמודד.  ה. 

המלגות תהיינה קבילות לתקופה של 10 שנים.

6. חריגה מן התקנון

בעת צורך, ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך מוסמכת לאשר חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.

7. מועדי אירועי חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-53, תשע"ו

מועדאירוע

יום שלישי, כ"ה בניסן תשע"ו,פתיחת מחנה חידון התנ"ך העולמי

3.5.2016

יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ו,חידון התנ"ך העולמי – שלב מקדים בכתב

5.5.2016

יום שני, א' באייר תשע"ו,חידון התפוצות הפומבי בעפולה

9.5.2016

חידון תנ"ך עולמי לנוער יהודי

בירושלים ביום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר תשע"ו,

12.5.2016

יום שני, ח' באייר תשע"ו,סיום מחנה חידון התנ"ך העולמי

16.5.2016
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מי אמר:

אֹוִׁשיַע  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֵּבית  ֶאת  "ְוִגַּבְרִּתי 
ְוהֹוְׁשבֹוִתים ִּכי ִרַחְמִּתים"?

זכריה     |      זכריה י' 6

מי אמר:

"ְוָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואֹלִהים זּוָלִתי ֹלא 
ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי"?

הושע     |      הושע יג' 4
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על מי נאמר:

ָבִרים ִיְתַחָּטאּו"? תֹו ָיגּורּו ֵאִלים ִמּׁשְ "ִמּׂשֵ

ִלְוָיָתן     |      איוב מא' 17

על מי נאמר:

"ִּכי ָיֹׁשחּו ַבְּמעֹונֹות ֵיְׁשבּו ַבֻּסָּכה ְלמֹו ָאֶרב"?

ָלִביא / ְּכִפיִרים     |      איוב לח' 40
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מי אמר:

"ַזְּמרּו ה' ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּוַדַעת ֹזאת ְּבָכל ָהָאֶרץ"?

ישעיה     |      ישעיה יב' 5

מי אמר:

ִיְׁשָמֵעִני  ִיְׁשִעי  ֵלאֹלֵהי  אֹוִחיָלה  ֲאַצֶּפה  ַּבה'  "ַוֲאִני 
ֱאֹלָהי"?

מיכה     |      מיכה ז' 7
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