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מוקדש
לחברי ההנהלה העולמית

של חידון התנ"ך

שהלכו לעולמם

ד"ר יוסף בורג

פרופ' פייבל מלצר

אליעזר אלינר

הרב אלחנן סמואל

פרופ' חיים גבריהו

דב שפטיה

אלישע בירנבוים

יהא זכרם ברוך

דבר מרכז חידון התנ”ך העולמי 
רס”ן הרב מלאכי ראבד

“חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואלו הן : תורה קניין אחד, 
בית  אחד,  קניין  ישראל  אחד,  קניין  אבינו  אברהם  אחד,  קניין  וארץ  שמים 

המקדש קניין אחד” )מסכת אבות ו,י(.

חידון התנ”ך מתקיים השנה זו הפעם המ’’ח בסימן אהבת הארץ

י” )ירמיה לב, מא( י ּוְבָכל ַנְפשִׁ ָכל ִלבִּ ֱאֶמת בְּ את בֶּ ָאֶרץ ַהזֹּ ים בָּ הפסוק המרכזי: “ּוְנַטְעתִּ

מובא במדרש: “וכן אתה מוצא בדרכי המקום, שכל מי שהוא חביב- הוא קודם את 
 חברו. תורה, לפי שהיא חביבה מכל – נבראת קודם לכל, שנאמר: 

ְרּכוֹ, ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז” )משלי ח, כב(. ית דַּ “ה’ ָקָנִני ֵראשִׁ

 ארץ ישראל שהיא חביבה מכל נבראת קודם לכל שנאמר: 
ֵבל” )משלי ח, כ( – “ַעד לֹא ָעשָׂה ֶאֶרץ ְוחּוצוֹת ְורֹאׁש ַעְפרוֹת תֵּ

“ֶאֶרץ” - אלו שאר ארצות.

“ְוחּוצוֹת” - אלו מדברות.

ֵבל” - זו ארץ ישראל.  )מדרש ִסְפִרי, פרשת עקב( “ְורֹאׁש ַעְפרוֹת תֵּ

ביום עצמאותה ה-63 של מדינת ישראל,  בחרו חברי ההנהלה של חידון התנ”ך העולמי 
לנוער יהודי להביא טנא ביכורי הנוער היהודי בעולם ולחבר בין תורה וארץ ישראל.

בידם-  וביכוריהם  בירושלים  המקדש  לבית  בבואם  הביכורים  מביאי  תפילת  את  נישא 
ליושב במרומים:

ה  ר ָנַתתָּ ָך ֶאת ִישְָׂרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעמְּ ָך ִמן ַהשָּׁ עוֹן ָקְדשְׁ ִקיָפה ִממְּ “ַהשְׁ

ְעתָּ ַלֲאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש” )דברים כו, טו(. בַּ ר ִנשְׁ ֲאשֶׁ ָלנּו כַּ

חג עצמאות שמח!
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סדר הברכות
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ברכת ראש ממשלת ישראל, 
מר בנימין נתניהו

אדוני יו"ר חבר השופטים והנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון,

 שר החינוך גדעון סער ידידי, וידידי שר המשפטים יעקב נאמן. אגב, 
אלה אנשי תנ"ך כולם. 

כמו גם סגן שר החינוך, הרב מנחם אליעזר מוזס,

סגנית השר גילה גמליאל, חברת הכנסת ציפי חוטובלי,

יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי ושאר חבר השופטים,

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת,

קצין חינוך ראשי תת אלוף אלי שרמייסטר,

הרב הראשי לצה"ל תת-אלוף רפי פרץ,

יו"ר הקרן הקיימת לישראל אפי שטנצלר, 

משתתפי החידון, וכמובן בני המשפחות,

אבל לפני כולם לכם, חתן הפרס וכלת הפרס.

 ואני מבקש לברך את כולכם כאן ואת כל אזרחי ישראל בחג עצמאות שמח.

בשנה שעברה עמדתי כאן על הבמה לא רק כראש ממשלה, אלא כאבא נרגש, אבא גאה. 
בני הצעיר אבנר, שהיה אז בן 15, עמד כאן על הבמה כסגן שני לכלת התנ"ך העולמית וכחתן 
התנ"ך של ישראל. אני חייב להגיד לכם שכבר שנים לא חוויתי התרגשות כזאת, ולכן אני 
כל כך מבין אתכם, את ההורים ובני המשפחות שנמצאים כאן היום. אני מבקש לומר לכם 
מה שאמרתי אז, בשנה שעברה. אמרתי את זה למתמודדים ואני אומר את זה לכולכם. 
 כולכם כאן אלופים, כולכם כאן אלופי התנ"ך. מי שהגיע הנה הוא אלוף בין האלופים.

מכיר  אינני  אני  אמונתנו.  של  הנדבך  הוא  התנ"ך  שלנו,  הקיום  של  היסוד  הוא  התנ"ך 
איזשהו ספר שתרם תרומה כה כבירה לאנושות. כי התנ"ך איננו עוד יצירה ספרותית, 
התנ"ך הוא עולם ומלואו – סיפורת, שירה, דברי מוסר, חזיונות וחזון אחרית הימים. אני 
שמח לשמוע מידידי, שר החינוך גדעון סער, ששינינו את לימוד התנ"ך היום בבתי הספר 

שלנו. קודם כל החזרנו את סיפורי המקרא. זה נשמע לי מוזר שבכלל היה צריך להחזיר 
וגוליית, אלה  דוד  והבל,  קין  ואחיו,  יוסף  סיפורי המקרא,  אותם. אבל הסיפורים האלה, 
הסיפורים הכבירים ביותר בתולדות האנושות ובתולדות עמנו. והם מדליקים את הדמיון, 
מציתים את הדמיון של כל ילד וילדה. ובכן, החזרנו את סיפורי המקרא והחזרנו גם את 
הקריאה בתנ"ך כי המקרא דורש קריאה. ובצד זה גם חיזקנו מאוד את לימודי היהדות 
והציונות. אני מברך אותך גדעון על ההובלה החשובה בתחום הזה. אין דרך טובה יותר 

להבטיח את לכידותנו כעם ואת המסד הרוחני לעתידנו.

אני מבקש לומר משהו לכל הנערים והנערות שהגיעו הנה מארבעה כנפי תבל. כל אחד 
מכם בא מרקע שונה, מתרבות יום-יומית אחרת, אפילו עם שפה משלו או משלה. ובכל 
זאת, התנ"ך הוא המכנה המשותף שמאחד אתכם, והפרס האמיתי שקיבלתם הוא הידע 

והבקיאות שרכשתם בספר הספרים. 

והידע הזה יישאר עמכם עד יומכם האחרון. עכשיו, אני יודע מידיעה אישית שאתם זכיתם 
בו אחר מאמצים גדולים מאוד, אחרי לילות וימים של קריאה ושינון. ואני יודע שאתם 

יכולים להיות גאים שיכולתם למלא את הכתוב בספר יהושע. 

להפיק  שהשכלתם  בטוח  אני  מזה,  פחות  ולא  ולילה".  יומם  בו  "והגיתם  כתוב?  מה 
ֵסֶפר  בְּ ְקְראּו  "ַויִּ נחמיה  בספר  ככתוב  עמנו,  של  והשכל  הלב  תבונת  את  זה  מלימודכם 
ּתוַֹרת ה' ֱאלֵֹקיֶהם" )נחמיה ט, ג(, כל יודע מבין. ובכן, אני אומר לכל משתתפי חידון התנ"ך 
שבאו מארצות הניכר, שאו ברכה, שובו למשפחותיכם, הביאו את הוריכם ועלו ארצה. אני 
אומר לכם, לשנה הבאה בירושלים ובשנים הבאות לחידון התנ"ך למבוגרים שאנחנו נקיים 
השנה בנר חמישי של חנוכה. אנחנו מברכים את כולכם ביום טוב, בלימוד טוב, בחג טוב.

 חג שמח. תודה רבה לכם.
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ברכת שר החינוך,
חה"כ גדעון סער

אדוני יו"ר חבר השופטים, הנשיא החמישי, מר יצחק נבון,

שר המשפטים, ידידי, מר יעקב נאמן,

יו"ר הסוכנות היהודית, ידידנו נתן שרנסקי,

קצין חינוך ראשי – תת אלוף אלי  שרמייסטר,

ידידי היקר, סגן שר החינוך, מנחם אליעזר מוזס,

יו"ר הקרן הקיימת לישראל אפי שטנצלר,

הרב הראשי לצה"ל תא"ל הרב רפי פרץ,

אבשלום קור ידידינו, 

חברי הכנסת,

משתתפי החידון- כאן על הבמה,

קהל נכבד,

מן  הוא  יום העצמאות  יהודי, ששיאו מתרחש בבוקרו של  לנוער  חידון התנ"ך העולמי 
האירועים אשר מציתים תמיד זיק בנפשו של כל יהודי באשר הוא. 

הצופים,  והמוני  למולי  כאן  היושב  הקהל  הבמה,  על  כאן  היושבים  החכמים  התלמידים 
מתלכדים ברגע זה ממש, ברגעים אלו ממש סביב עוצמת חווית היותנו ַעם הספר. ַעם 

ספר הספרים.

ְלרבות מהשאלות שנשאלו  מילדותי.   – מניח  אני  כולם,  כמו   – חידונים אלה  זוכר  אני 
שמעתי קודם את התשובות בבית מאמי, ברוריה, מורה לתנ"ך.

חידון התנ"ך מבטא את הקשר של הדור הצעיר לרובד התשתית של העם היהודי – התנ"ך.

ההסטורית,  במולדתנו  כאן  המדינית  בריבונותנו  בעצמאותנו,  מחדש  לזכות  יכולנו  לא 
אלמלא שמרנו אמונים למורשתנו המפוארת, שהתנ"ך הוא רובד היסוד שלה. 

לא יכולנו לעשות זאת אלא מתוך מימוש הכמיהה לציון ולירושלים, המיוסדת על הזכרון 
הלאומי שמקורו בספר הספרים.

גבירותיי ורבותיי, ישראל, מדינת ישראל, במונחים היסטוריים היא עדיין מדינה צעירה.

אך עמנו, עם הנצח – עם עתיק הוא, ִעם שורשים עמוקים והם יונקים מספר הספרים. 
כבסיס  לרגלינו  משתרע  ובעיקר,  גם,  הוא  אבל  לראשנו.  מעל  ככתר  מתנוסס  התנ"ך 

לקיומנו ולזכותנו כאן. 

מספר עתיק ומקודש זה אנו שואבים לשון ותרבות, חוקים ומוסר, הסטוריה וחוכמה. וגם: 
זכויות לאומיות ומדיניֹות. זהו, אכן "ספר הספרים". ספר שבו כל היסודות כולם.

חידון התנ"ך העולמי נערך השנה בסימן אהבת הארץ. בסימן דברי ה' המופיעים בנבואת 
ּוְבָכל- י  ָכל-ִלבִּ בְּ ֱאֶמת,  בֶּ ַהּזֹאת  ָאֶרץ  בָּ ים  ּוְנַטְעתִּ אוָֹתם  ְלֵהִטיב  ֲעֵליֶהם  י  תִּ שְׂ "ְושַׂ ירמיהו: 

י" )ירמיה לב, מא(. ַנְפשִׁ

הפרק מתרחש בשעה קשה במיוחד לירושלים, שבה מרחפת סכנה קיומית על עתיד עם 
ישראל בארצו.

גאולת  ערך  את  הנביא  מדגיש   – שבשער  הסכנה  למרות   – זאת  קשה  בשעה  דווקא 
ובנוכחות עדים, אלא אף מצווה  ירמיהו לא רק קונה את המגרש בכסף מלא  הקרקע. 

לשמור היטב את הספר בו רשומה הקנייה.

גם בשיבת ציון של ימינו, השלישית במספר, נרכשו אדמות ונבנתה הארץ בהדרגה, אך 
בהתמדה. מתוך דבקות באותו חזון ממש. בין רוכשי האדמות ומחדשי הישוב בארץ היו 
ועשר שנים  בני משפחתי, מצד אמי, משפחת צופיוף, אשר עלו לארץ לפני מאה  גם 

ורכשו אדמות בירושלים.

וכך כתב שלמה צופיוף, דודו של סבי משה ז"ל, אני מצטט:

"רוחי הנעתני לעלות לארצנו הקדושה עוד מלפני כמה שנים בזמן חיותו של מר אבי ז"ל, 
אשר עלה ירושלימה פעם ראשונה בשנת תר"ן...

ופעם שניה בשנת תרס"א עזב את ארץ מולדתו ועסקיו ובא ירושלימה עם משפחתו לדור 
בה דירת קבע ותיכף לבואו בנה בתים ובור מים ועליהם בית-הכנסת גדולה". 

בניית בתים  קניית אדמות,  נראה  עוד  אנו  הוא בעיצומו.   לא הסתיים, אלא  זה  תהליך 
ִים ּוְבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר, ּוְבָעֵרי  לִַ ְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּושָׁ ֶאֶרץ בִּ והתיישבות בארץ, ככתוב: "בְּ

ֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהנֶֶּגב" )ירמיה לב, מד(. ַהשְּׁ

אני מבקש מכאן לחזק את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, איש ירושלים, העומד על 
משמר ירושלים, לקראת נסיעתו החשובה לארצות-הברית ביום חמישי הבא. 

אנחנו יודעים ומשוכנעים שהידע הרב של ראש הממשלה בתנ"ך, בתולדות עמנו וארצנו, 



13 12

יחזקו אותו לעמוד על זכויותינו, על בטחוננו ועל מכלול האינטרסים החיוניים של מדינת 
ישראל

היושבים כאן על הבמה, המצטיינים, כל אחד ואחת, יוכלו לאשר את הקביעה שכל יהודי 
וישראלי צריך שיידע באופן ברור:

ובראשונה כאן בספר  ומדינתנו, מעוגנת בראש  וההסטורית על ארצנו  זכותנו הטבעית 
הספרים הזה. 

את"  י ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּ כל ספר בתורו שב ומאשש את הקביעה הבראשיתית: "ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ
)בראשית טו, יח(.

אהבת התנ"ך ואהבת הארץ כרוכים הּמה יחדיו.

בשעה שאנו מטיילים בין משעולי ארצנו הטובה והיפה מלווים אותנו כצל נעים פסוקי 
התנ"ך וסיפוריו, כמו גם דברי הנביאים. ואילו בשעה שאנו קוראים בתנ"ך, קמים לנגד 

עינינו הנופים והמראות, הדרכים והאתרים של ארצנו.

ארץ ישראל והתנ"ך חד הם.

התנ"ך צריך להיות נחלת כלל ישראל.

התנ"ך אינו שייך לזרם כזה או אחר בעם.

משימת דורנו היא לחזור להעמיק בחינוך לחיזוק התודעה היהודית, הידע על המקורות, 
הכרת ארון הספרים היהודי וההסטוריה של עמנו וארצנו.

בשנתיים האחרונות הובלנו שורה של מהלכים שזאת בדיוק תכליתם:

הלימודים  בשנת  גם  הממלכתי.  בחינוך  ישראל"  ותרבות  "מורשת  מקצוע  של  ביסוסו 
הבאה נוסיף לו שעות-לימוד נוספות בבתי-הספר היסודיים;

חידוש חידון התנ"ך למבוגרים לאחר שלושה עשורים של היעדרות. נחזור ונקיימו בחנוכה;

תוכנית  במסגרת  בבירה  בשנה  תלמידים  מיליון  מחצי  למעלה  של  לימודיים  ביקורים 
"נעלה לירושלים";

"ביקורים בארץ האבות" – שיכללו ביקורים במערכת המכפלה בחברון.

גבירותיי ורבותיי, העובדות מדברות בעד עצמן: אני מבקש לספור שמספר המשתתפים 
לנוער בארץ, על כל שלביו, כמעט הוכפל: מ-6,600  שהתמודדו השנה בחידון התנ"ך 

בשנה שעברה ל-11,800 השנה.

בדרך הזאת נמשיך ללכת וב"ה נוסיף עוד ועוד נדבכים לעשייה.

אנו מבקשים לתת לבנינו ולבנותינו חינוך יהודי וציוני גאה.

נשוב אל ספר הספרים.  נֹשגה באהבתו, נפנים את סיפוריו ואת מסריו. נטמיע בליבותינו 
את מורשת עמנו.

בהצלחה לכם, המתמודדים, בגמר החידון העולמי. עשיתם חיל עד כאן. העפלתם לשלב 
הגבוה ביותר בזכות ידענותכם, בזכות שקדנותכם, חריצותכם, אבל, ללא ספק, גם בזכות 

אהבת התנ"ך שבכם.

יישר כח!

חג עצמאות שמח!



15 14

ברכת מר נתן שרנסקי, 
יו"ר הסוכנות היהודית

כבוד השרים,

הנשיאות, שופטים,

מתמודדים, ידידים,

לכולכם חג שמח.

"ונטעתי...." אני לא יכול לבטא את זה ..

"ונטעתים.."- ואני שואל למה נטעתים? אז אני קורא ומנסה לבטא את זה ואני שואל 
למה נטע הקב"ה אותנו? למה לא שלח? למה לא נתן לנו את ארץ ישראל? למה הוא 
כמו ששורשים  בדיוק  שורשי.  הוא  חיצוני,  לא  הוא  ישראל  ארץ  ִעם  הקשר  כי  נטע? 

מזרימים את המים לגוף של העץ- כך הקשר עם ארץ ישראל מזרים לנו הרבה כוח. 

ואני יודע זה מניסיון אישי, שהיינו לוחמים בתוך בריה"מ על הזכות שלנו לעלות לארץ 
ישראל. היינו עושים מאמץ אדיר שלפחות חלק קטן של משפחה יעלה לארץ ישראל 
כי בכל זאת יהיה קשר, יהיה שורש, ואז יהיה כוח. זה, שבמשך כל השנים שהייתי בבית 

הסוהר ואשתי הייתה בארץ ישראל, זה היה נותן לי המון כוח.

יותר מזה, אפילו ששמעתי שמישהו בארץ ישראל נטע עץ על שם שלי, סך הכול, כולם 
מבינים מה זה נטע עץ, כלומר הוא תרם לקרן היסוד והם נטעו עץ, אבל  פתאום שאתה 
מרגיש שיש לך עוד שורש ועוד שורש ואתה מתחזק בזהות שלך, בגאווה שלך, בכוח 

שלך לארץ.

אז השנה עלו ארצה יותר מ-19,000 יהודים. נוסף לזה, אנחנו הבאנו 11,000 סטודנטים 
במסגרת מסע של שנה בארץ. נוסף לזה, במסגרת של לפיד באו 15,000 תלמידי בית 
צעירים  סטודנטים   30,000 כמעט  באו  לזה,  נוסף  שבועות.  כמה  ללמוד  שבאו  הספר 
ימים לארץ ישראל  ימים. מה שמתברר, שאפילו הגעה קצרה של כמה  לתגלית לכמה 
וכבר אתה מתחיל להצמיח את השורשים, את הזהות, את הגאווה העברית שלך, זה הכוח.

בגלל זה הקב"ה נטע אותנו בארץ ישראל.

ועכשיו, אני חייב להודות שלפני שנה כאשר פעם ראשונה באתי לחידון התנ"ך הייתה לי 
ממש טראומה, כי נתנו לי את התשובות והחלטתי שאני לא אקרא את התשובות אלא 
אני אנסה להתחרות. מהר מאוד התברר שלהתחרות זה כמו להתחרות במרוץ מול מטוס, 
עוד אפילו שהחלטתי כן לקרוא את התשובות, אני קורא רק שורה ראשונה והמתמודדים 

כבר נותנים תשובה. 

אז זה היה קצת דרמטי, הבנתי שאלוף תנ"ך אני לא אהיה, סגן אלוף גם לא אהיה, אבל 
אחרי שהתגברתי על זה חשבתי שבדיוק כמו שאנחנו היינו מתחזקים כשלא היינו בארץ 

ישראל, אבל חלק מאיתנו, חלק היושב בציון וזה היה נותן לי הרבה כוח. 

אז כן, לא הייתה לי פריבילגיה ללמוד שפה עברית עד גיל 25, לא הייתה פירבילגיה להגיע 
לארץ ישראל עד גיל 38, אבל זה שיש אנשים צעירים שלנו שכל כך מצליחים בלימודי 

תנ"ך ומורשת וכתוצאה מזה מצליחים להצמיח שורשים של כולנו ומחזקים את כולנו.

אז תודה רבה על החיזוק ובהצלחה לכולם! 
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ברכת קצין החינוך והנוער 
הראשי ויו"ר ההנהלה העולמית, 

תא"ל אלי שרמייסטר

כבוד שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער,

שר המשפטים מר יעקב נאמן,

אדוני הנשיא החמישי מר יצחק נבון- יו"ר חבר בשופטים ומכובדי השופטים,

יו"ר הסוכנות היהודית ויו"ר נשיאות החידון- מר נתן שרנסקי וחברי הנשיאות,

סגני שרים, חברי כנסת, אלופי צה"ל

יו"ר קק"ל מר אפי שטנצלר,

ראש האגף הבטחוני חברתי במשרד הבטחון, עו"ד חיים בן-עמי,

מנכ"ל הסוכנות היהודית,

הרב הצבאי הראשי תת אלוף הרב רפי פרץ,

המנחה הנצחי של חידון התנ"ך העולמי, ידידי הד"ר אבשלום קור,

חברי הנהלת חידון התנ"ך העולמי,

מרכז החידון רס"ן הרב מלאכי ראבד,

מפקדים, חיילים, משפחות,

מתמודדים יקרים,

אזרחי ישראל, 

מכובדי כולם,

חג עצמאות שמח.

"לי שנולדתי בארץ ישראל, לא הייתה אהבת המולדת אהבה מופשטת )...( לא היה לי די 
בישראל שראיתי בעיניי ּומיששתי בידיי; גם את ישראל העתיקה, את ישראל של השמות 
והפסוקים רציתי לעשות ממש. ראיתי לנגדי לא רק את הקישון העובר בשדות נהלל וכפר 

יהושע, אלא גם את הקישון נחל קדומים הגורף את צבא סיסרא".

כך כתב משה דיין בספרו 'לחיות את התנ"ך'.
וידיעתה נלוות לאהבת התנ"ך. אהבת הארץ היא הּכמיהה לתור בין  ואכן, אהבת הארץ 
שביליה, לחוות את נופיה, לשאוף את ריחותיה, להכיר אותה ולדעת את סודותיה, לאהוב 
את המסתורין שבה ולמצוא דרך לגלותו. כך חשים גם אוהביו של ספר הספרים. הם חשים 
כמיהה להבין את הדבר שאינו מפוענח עד סופו, ושניתן לפרש באופנים שונים. הם חווים 

את עוצמת הכתוב, את שכבות הזמן, את עומקו של הסיפור ואת יופיו.

ומהו הסיפור?

זהו סיפורה של תרבות דתית וחילונית, השזורות זו בחוטיה של זו, ספרות והגות שיש בהן 
ניחוח עתיקּות וגוונים של התחדשות. פיוטים ופזמונים, שמתארים את יופייה של הארץ 

ומתנגנים אל תוך נימי הנפש.

אלו קורותיו של עם שגלה וגאל, חלם ולחם . זהו סיפור של קיבוץ גלויות ושפות שונות.

ולרחבה  לאורכה  בה  להלך  מאשר   – ישראל  ְלארץ  הקשר  את  לחוש  טובה  דרך  אין 
כשהתנ"ך בידיך: להעפיל אל הר התבור ולהשקיף אל זירת הקרב של ברק ודבורה, לנסוע 
לתל יזרעאל בעקבות סיפור כרם ָנבות; לטפס אל מרומי תל עזקה ולהתבונן משם בעמק 
בין  ילדותו של שמשון,  מחוזות  את  להכיר  לגוליית;  דוד  בין  הקרב  התחולל  בו  האלה, 
ֹצרעה לאשתאול; לחזור אל סיפור אברהם ולוט בנסיעה לאורך ים המלח ולצפות מרכס 

הר הזיתים בהר הבית ועל עיר דויד.

התנ"ך מספר על המסע, שעשו בני ישראל וממשיכים לעשותו. התנ"ך מספר את סיפורה 
של הארץ. ההיסטוריה הצרובה בין העמקים, בחמוקי ההרים ובערוצי הנחלים היא ביטוי 
גורם משותף,  זהו סיפור על אהבת הארץ שהיא  ולכיסופים,  ולאהבה, לאמונה  לתקווה 
מאחד, בעולם של מציאות מפלגת. הזיקה לארץ מחברת ומאחדת כמו התנ"ך, שמצוי 
מעל למחלוקות: מפני שכל אחד יכול להתחבר אל אהבת הארץ שלו ואל קריאת התנ"ך 

שלו. אלה מחברים אותנו אל השורשים, אל הערכים.

י" )ירמיה לב, מא(. י ּוְבָכל ַנְפשִׁ ָכל ִלבִּ ֱאֶמת בְּ ָאֶרץ ַהּזֹאת בֶּ ים בָּ כמאמר הפסוק: "ּוְנַטְעתִּ

התנ"ך איננו רק ספר הספרים למאמינים שבינינו. הוא כמעיין הנובע של תרבות, היסטוריה, 
שפה, סגנון ְוהלך רוח הן ָלאדם הדתי והן לזה שבחר להיות חופשי מעול מצוות. לכולם 
משמש התנ"ך "תורת חיים", מורה הדרך בשבילים ובדרכים כמו גם במנהגים ובבחירות.

יכולה גם היא לנוע בין העולמות. בין אהבה הקשורה בעבותות  אהבת הארץ כפשוטה 
העם  של  עברו  בין  הקושרת  אמוני,  חיוב  נטולת  אהבה  לבין  עולם,  בבורא  אמונה  של 

וההיסטוריה שלו, לקיומו הלאומי היום.
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ְּבאהבת האדם והארץ כמו בערגה לתנ"ך יש לנהוג ברגישות ובמתינות. יש לשמרן מחוץ 
לדיון האידיאולוגי והפוליטי.

צה"ל מחנך את מפקדיו ואת חייליו לאור ערכי התנ"ך מתוך תפיסת עולם שהתנ"ך מורכב, 
רב מימדי אך גם אנושי ופשוט.

מפקדי צה"ל וחייליו באשר הם, חילוניים ודתיים, יהודים ושאינם יהודים, עולים ְוותיקים, 
בני העיר ובני הכפר נושאים בתרמילם את ספר הספרים כמקור לתעצומות רוח ונפש 
ונשענים על פסוקיו, בשגרה, באימון ובקרב. התנ"ך אמנם נכתב בשפה שאינה שגורה 
בימינו, אך למרות מרחק הזמן ורצף הדורות, על אף ההבדלים בתפיסת העולם, וגם אם 
קיים לכאורה פער מדעי בהבנת היקום, בני זמננו אף הם קוראים בו, דורשים, מהלכים בין 

פסוקיו ומפרשים אותם. כי חייהם חיי נצח.

החינוכי  המפעל  את  השנה  גם  מוביל  והנוער  החינוך  חיל  לישראל,  ההגנה  צבא  בשם 
החשוב הזה, שכולו הצדעה לספר הספרים – התנ"ך. אני מבקש להודות לכל השותפים, 

למרכז החידון ולכל מי שנטל חלק בהפקת אירוע זה והמפגשים שקדמו לו.

נָּה" )בראשית יג, יז( אמר ה' לאברהם ובכך קבע  נֶֽ י ְלָך ֶאתְּ ּה כִּ ּה ּוְלָרְחבָּ ָאֶרץ ְלָאְרכָּ ְך בָּ "קּום ִהְתַהלֵּ
את הקשר העמוק והאמיץ בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. 

מתמודדים יקרים, ראו בישראל את ביתכם. לימדו עליה ולימדו אותה, כפי שאתם בקיאים 
בפסוקי התנ"ך. התורה היא עץ החיים למחזיקים בה, ששורשיו נטועים עמוק באדמתינו. 
אנו מזמינים אתכם ואת משפחותיכם, לתור בארץ הזו לאורכה ולרוחבה, לתת ביטוי של 

ממש לאהבת הארץ והתנ"ך, כי ישראל שלכם היא.

גם ביום העצמאות תשע"א נאמץ אל ליבנו את המשפחות השכולות נאחל החלמה מלאה 
לפצועים ונייחל לשובם במהרה של השבויים והנעדרים.

אני מאחל לכם ולכל עם ישראל, חג עצמאות שמח.

ברכת מר יצחק נבון,
הנשיא החמישי של מדינת ישראל,

יו"ר חבר השופטים

גבירותיי ורבותי,

מתמודדים נחמדים, נכבדים ומוצלחים,

חבר השופטים וכל המעורבים בחידון זה, 

אני חשבתי מה יותר חזק מה יותר משכנע, האם אלה שעזרו למכבי להתמודד עם ריאל 
מדריד או אתם. אילו היה להם קהל תומך כמו שיש פה אז היו מנצחים שם ודאי.

אני מברך את המשתתפים בחידון הזה. מאוד נרגשתי לשמוע את שרנסקי ידידינו. הוא 
חושב שהם השיגו השראה ממה שקרה פה בארץ, ואני אומר לו שאנחנו האמנו מרחוק 
והתפעלנו מאומץ הלב, מהדבקות של אסירי ציון והמסירות שלהם כדי ללמוד עברית, 
כדי להמשיך את הקשר עם ארץ ישראל  ועם המדינה. ידידי, שמך בעברית נתן- נתת לנו 

השראה, ודע לך שאם אתה תתמודד אני בא לעזור לך אם אפשר.

שר החינוך, אני שמח שאתם החלטתם וכבר ביצעתם לעשות חידון התנ"ך למבוגרים. 
אני מציע לשקול עוד הצעה,  היֹו היּו ימים, לפני הרבה שנים אמנם, שהיה חידון תנ"ך 
בינלאומי, דהיינו באו לא רק מכל מיני ארצות אלא גם מדתות שונות. ואני זוכר שהיתה 
כאן אישה קתולית מברזיל, היא הגיעה להיות סגנית חתן התנ"ך ובא אחד מאפריקה ואני 

חושב שזה יהיה יפה ומעניין. 

בין כך מאמינים בתנ"ך רבים, עשרות או מאות מיליונים, אני חושב שזה היה מקרב אותם 
אלינו. אני חושב שזה היה מראה להם מה עם ישראל תרם לאנושות מבחינה מוסרית, 
מבחינה תודעתית ואני אקרא – אני רוצה אסמכתא למה שאני אומר,  שאני אקרא משהו 

שאמר מיכה,  גם ישעיהו אמר, אבל אני אקרא את מה שאמר מיכה:

ְוָנֲהרּו  ָבעוֹת  ִמגְּ הּוא  א  ְוִנשָּׂ ֶהָהִרים  רֹאׁש  בְּ ָנכוֹן  ית-ְיהָוה  בֵּ ַהר  ִיְהֶיה  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  בְּ "ְוָהָיה 
ית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויוֵֹרנּו  ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר-ְיהָוה ְוֶאל-בֵּ ָעָליו ַעמִּים:  ְוָהְלכּו ּגוִֹים ַרבִּ
ים  ַעמִּ ין  בֵּ ַפט  ִמירּושָׁלִָם: ְושָׁ ּוְדַבר-ְיהָוה  תֹוָרה  תֵֵּצא  ִמצִּּיֹון  כִּי  בְֹּאְרֹחָתיו,   ְוֵנְלָכה  ִמדְָּרָכיו 
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ים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרוֹת, לֹא  תּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאתִּ ים ְוהוִֹכיַח ְלגוִֹים ֲעֻצִמים ַעד-ָרחוֹק, ְוִכתְּ ַרבִּ
ֵאָנתוֹ ְוֵאין  ְפנוֹ ְוַתַחת תְּ ַחת גַּ בּו ִאיׁש תַּ ִישְׂאּו ּגֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא-ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה:  ְוָישְׁ

ר: )מיכה ד, א-ה(. בֵּ י-ִפי ְיהָוה ְצָבאוֹת דִּ ַמֲחִריד כִּ

אם את פסוקים אלו גם האומות לקחו, אני חושב שהוא מסר לאנושות כולה ואין כמו 
התנ"ך אשר מוסר מסרים מוסריים.

חג שמח ובהצלחה לכם!  

תקנון חידון התנ"ך העולמי ה-48

מבוא
התנ"ך הוא יסוד קיומנו כעם. בו מצויה זכותנו על ארץ ישראל. הוא קושר אותנו לעברנו 

ובו תקוותנו לעתיד.

התנ"ך הוא התשתית התרבותית לכלל ישראל כולו על פלגיו, גווניו ועדותיו.

החינוך  סוגי  כל  התנ"ך.  על  ובראשונה  בראש  מבוסס  ובתפוצות  בארץ  היהודי  החינוך 
היהודי רואים בתנ"ך את מקורם העיקרי. מתוך ספר הספרים הם יונקים את עקרונותיהם 

ואת השקפות העולם הדתיות והחברתיות בעם ישראל.

חיזוק ועידוד הלימוד והעיון בתנ”ך הוא חובה ראשונה במעלה של כל מערכות החינוך 
היהודי בכל אתר ואתר.

חידון התנ"ך משמש אמצעי מצוין להעלאת חשיבות התנ"ך וקרנו בעיני הציבור בכלל, 
ובעיני הדור הצעיר בפרט.

חידון התנ"ך מתקיים ביום העצמאות למדינת ישראל.

א. המטרות
להרחיב את חוגי הלומדים וההוגים בתנ"ך בקרב הנוער היהודי בעולם בכלל ובקרב • 

הנוער בישראל בפרט. לקרב אותם לאהבת עם ישראל, ארץ ישראל, ומורשת ישראל.

לסייע בטיפוח ערכים חינוכיים ברוח המורשת הנבואית ולהאיר את מקורות  הלשון • 
העברית.

להוסיף מימד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל, וכלל ישראל.• 

לעודד מפגש חינוכי לימודי בין בני הנוער היהודי מן הארץ והתפוצות.• 
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ב. ההנהלה העולמית

בהנהלה העולמית מיוצגים גופים ממלכתיים לאומיים אלה:
משרד החינוך- מינהל חברה ונוער• 

משרד הביטחון- האגף הביטחוני חברתי• 

מפקדת קצין חינוך ונוער ראשי• 

הרבנות הצבאית הראשית• 

הסוכנות היהודית- המחלקה לחינוך יהודי ציוני• 

הקרן הקיימת לישראל- אגף לחינוך ולנוער• 

מרכז עולמי לתנ"ך, עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך• 

ארגון נח"ת )נוער חובב תנ"ך(• 

ההנהלה העולמית תיוצג ע"י:
משרד הביטחון - 4 נציגים• 

משרד החינוך - 4 נציגים• 

הסוכנות היהודית - 3 נציגים• 

הקרן הקיימת לישראל - 2 נציגים• 

ארגון נח"ת 1 - משקיף• 

עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך - 1 משקיף• 

ההנהלה העולמית תתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

החלטות ההנהלה ייקבעו בהצבעות רוב.

ניהול החידון וריכוזו יהיו באחריות מפקדת קצין חינוך והנוער הראשי.

קצין חינוך והנוער הראשי הוא יו"ר ההנהלה העולמית.

כגון:  החידון  בביצוע  הקשורים  נציגים  הצורך  לפי  יוזמנו,  העולמית  ההנהלה  לישיבות 
תקשורת, מרכז מחנה התנ"ך וכו'.

כמו כן ישתתפו בישיבות ההנהלה ויוסיפו מידיעתם וניסיונם: מר יוסף שער ומר שאול דוד.

ג. המשתתפים
זכאים ליטול חלק בחידון בני נוער יהודים מהתפוצות שיהיו עד יום העצמאות באותה 

שנה בני 18-14, או שלומדים בכיתות ט'-יב'.

לכל ריכוז יהודי בכל מדינה הזכות לשגר מתמודדים שייצגו את מדינתם בחידון.

מספר הנציגים ייקבע עפ"י החלטת ההנהלה.

נציגים של  ילדי  או  ילדי שליחים,  ידי  על  מיוצגים  להיות  יכולים  אינם  התפוצות  יהודי 
גורמים ישראליים.

יכול להשתתף פעם נוספת בחידון.  מועמד שהשתתף בעבר במחנה חידון התנ"ך אינו 
ייקבע הגוף המוסמך להודיע למרכז החידון את שמות המתמודדים לחידון  בכל מדינה 
העולמי, באמצעות הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני. המועד האחרון להגשת שמות 

המתמודדים, כחודש לפני פתיחת מחנה התנ"ך.

ד. חומר החידון ונושאו המרכזי
חומר החידון ייקבע אחת לשלש שנים על ידי ההנהלה העולמית.

החומר יוצע ע"י ועדת מחברי השאלות שיביאו בחשבון גם את הספרים והפרקים בתנ"ך 
הנלמדים עפ"י תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות בביה"ס הכללי והדתי.

הנושא המרכזי בכל שנה יתבסס על הנושא השנתי הלימודי הנקבע על ידי המזכירות 
הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות ומרכז ההסברה, ו/או ההנהלה העולמית.

תשובות לשאלות החידון, יתקבלו אך ורק מחומר הבחינה שנקבע לחידון.

ה. חידונים ארציים
החידונים המקדימים בכל מדינה יבוצעו בשלבים אחדים, בהתאם לתנאי המקום והחלטות 

המוסדות המקומיים ובכפוף לתקנון ההנהלה.

מוצע לערוך בשלב ראשון מבחן ארצי בכתב לכל הנרשמים לשם בחירת המתמודדים, 
נציגיהם  ייבחרו  בו  ארצי  לחידון  יוזמנו  הערים  או  המחוזות  נבחרי  מחוזות.  או  בערים 

לחידון התפוצות ולחידון התנ"ך העולמי.
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ו. מחנה התנ"ך
נציגי המדינות המשתתפים בחידון יגיעו למחנה התנ"ך בראשית השבוע הראשון שלאחר 

חג הפסח. בכל מקרה, לא יגיעו למחנה יותר מ-4 מתמודדים מאותה מדינה. הודעה 
מפורטת תישלח על ידי מרכז החידון העולמי.

ז. אירוח, סיורים, הדרכה ופיזור
הנציגים יתקבלו בשדה התעופה על ידי נציגי מרכז החידון שידאגו לכל צרכיהם כגון: 
הסעות, לינה, מזון, וסיורים לימודיים בימי שהותם בישראל עד לסיום מחנה התנ"ך. תינתן 

הדרכה בכל הנוגע לסדרי החידון וייערך תרגול לקראת ההופעה הציבורית.

ח. תרגומים
העברית  בשפה  שולטים  לנציגים שאינם  בעברית.  ייאמרו  בחידון  והתשובות  השאלות 

יתורגמו השאלות בכתב ובע"פ לשפה המדוברת במדינתם.

למדינות יימסרו אחת לשלש שנים שמות התרגומים )עם חומר החידון( אשר בהם יתורגמו 
השאלות בחידונים.

ט. חידון פומבי לנציגי התפוצות
לכל נציגי התפוצות ייערך מבחן פומבי, באחת מערי ישראל, שבו ייבחרו חתן או כלת 

הנוער בתפוצות ושני סגנים.

הקריטריון להתמודדות בחידון התפוצות הינו:

נציג מכל מדינה שצבר את מספר הנקודות הגבוהות ביותר מבין חברי מדינתו.

בנוסף, מבין המתמודדים שנותרו יעלו בעלי מספר הנקודות הגבוה ביותר כמספר המקומות 
שיוותרו להשלמת המכסה.

י. מבחן בכתב
מספר ימים לפני חידון הגמר ייערך מבחן בכתב. הנקודות שנצברו בחידון בכתב יצורפו 

לנקודות שייצברו בחידון התפוצות והעולמי.

יא. חידון הגמר
וישראל שצברו מירב הנקודות בחידון  16 מנציגי התפוצות  בחידון הגמר ישתתפו עד 

בכתב.

יב. כרטיסי שאלות
לכל נבחן/ת יינתן כרטיס שאלה, שעליו כתובה השאלה בעברית ובלועזית, לפני שהוא 
יישאל בע"פ, ועליו להשיב עליה לאלתר. החל הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש 
לחזור על כל השאלה או על חלקה ולא השיב, שוקל חבר השופטים ומחליט אם להפסיקו 

או להתיר לו להמשיך, הכל לפי מהלך התשובה.

יג. הרכב חבר השופטים והנשיאות
בחבר השופטים יכהנו יו"ר וארבעה שופטים שייבחרו על ידי ההנהלה העולמית.

היו"ר מכריז על הניקוד ומפקח על רישומו ועל סיכומו.

היו"ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים והערות מיותרות אחרות ומסתפק בהודעה על 
מספר הנקודות שצבר כל נבחן. אין היו"ר מחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על 

טיב תרגומיהן.

בחבר הנשיאות ישתתפו נציגי הגופים השותפים במפעל החידון.

יד. המנחה
בפתח החידון מוסר המנחה לנבחנים ולציבור על שלבי החידון וסדריו ומציג בפני הציבור 

את הנבחרים, חבר השופטים, וכל איש שייקרא אל הבמה.

המנחה דואג למסור לכל נבחן את הכרטיס עליו כתובה השאלה שיישאל. דואג לחלוקת 
ולאיסוף דפי השאלות הזהות שבכתב באמצעות מזכירת החידון.

אין המנחה מתערב  ולצופים את כל שאלות החידון.  לנבחנים, למאזינים  המנחה קורא 
במהלך השיפוט.
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טו. נאומים
זמן הנאומים בפתיחת החידון הפומבי לא יעלה על שלש דקות לנאום.

תאריך  לפני  משבוע  יאוחר  לא  החידון  למרכז  תכנם  את  להעביר  הנאומים  נושאי  על 
החידון.

טז. ניקוד
לפני כל מחזור שאלות מכריז המנחה מהו מספר הנקודות המירבי שאפשר לצבור בעד 
כל תשובה שלמה ונכונה. השיב הנבחן תשובה חלקית, יקבע היו"ר בסיוע חבריו לשיפוט, 

אם מגיעות לנבחן נקודות וכמה.

לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא נכונה, מכריז היו"ר חבר השופטים- 
"אין מענה". בגליון רישום הנקודות יירשם: 0.

יז. שאלות שאין עליהן מענה
יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות שנשאלו ולא ניתנו 

עליהן תשובות מלאות או חלקיות על ידי הנבחנים.

תשובות השופטים תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר ואין צורך לקרוא את כל התשובה 
ככתבה וכלשונה ואת הפסוק הנלוה אליה.

יח. ערעורים
חבר השופטים הוא הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב.

על פסקם של השופטים בהענקת נקודות אין לערער אחר תום החידון.

יט. חתן/כלת תנ"ך עולמי/ת לנוער יהודי וארבעה סגנים
נוסף לחתן או לכלת התנ"ך העולמי/ת לנוער, יוכרזו לסגנים ארבעה מן הנבחנים שצברו 
את מספר הנקודות הגדול ביותר ויזכו בתעודות מתאימות ובספרים. בין החמישה שהגיעו 
למקומות הראשונים ייכלל נציג התפוצות שצבר מספר הנקודות הגדול ביותר מכל עמיתיו 

מהתפוצות.

שניהם  יוכתרו  האחרון  בשלב  שווה  מירבי  נקודות  במספר  מהמתמודדים  שניים  צברו 
בתואר חתן/כלת תנ"ך עולמי לנוער.

כ. חריגות מן התקנון
ההנחיות  מן  חריגות  הצורך,  בעת  לאשר,  מוסמכת  התנ"ך  לחידון  העולמית  ההנהלה 

הכלולות בתקנון זה.
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נספח לתקנון 
א. הרכב חבר השופטים והנשיאות

בחבר השופטים יכהנו:
יושב ראש נבחר ע"י ההנהלה העולמית.• 
נציג מחברי השאלות.• 
רב צבאי.• 
אישיות ציבורית אשר תומלץ ע"י שר החינוך.• 
נציג מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.• 

בחבר הנשיאות יכהנו:
יו"ר הסוכנות היהודית }יו"ר{.• 
יו"ר המחלקה לחינוך יהודי ציוני בסוכנות היהודית.• 
יו"ר דירקטוריון קק"ל.• 
הרב הראשי לצה"ל.• 
נציג ההנהלה העולמית.• 
נציג משרד הבטחון.• 

ב. הענקת פרסים
הפרסים בחידונים ייקבעו ע"י ההנהלה העולמית ויוענקו ע"י הגורמים הבאים:

בחידון התפוצות:
האישיות המרכזית•  חתן/כלה 
ראש העיר / המועצה המארחת•  סגן ראשון 
נציג ההסתדרות הציונית העולמית•  סגן שני 
נציג ההנהלה העולמית•  סגן שלישי 

בחידון העולמי:
ראש הממשלה•  חתן/כלה 
ראש הממשלה•  סגן ראשון 
יו"ר דירקטוריון קק"ל•  סגן שני 
ראש האגף הבטחוני - חברתי•  סגן שלישי 
מרכז חידון התנ"ך•  סגן רביעי 

חומר החידון
תורה

בראשית כל הפרקים

שמות א-כד, לא-לד

ויקרא יט, כד-כה

במדבר י-יז, כ-כה, כז, לב

דברים כ-כז, כט-לד

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

שופטים כל הפרקים

שמואל א’ כל הפרקים

שמואל ב’ כל הפרקים

מלכים א’ כל הפרקים

מלכים ב’ כל הפרקים

נביאים אחרונים
ישעיה א-ב, ח-יב, מ-מה, מט-נו

ירמיה א-ב, כו-מג

יחזקאל א-ד, לג-לד, לו-לט

יואל כל הפרקים

עמוס כל הפרקים

עובדיה כל פרק א

יונה כל הפרקים

מיכה כל הפרקים

חגי כל הפרקים

זכריה א-ט, יד

מלאכי כל הפרקים

כתובים
תהלים קכ-קלד

משלי י-כא

איוב א-ב, מב

רות כל הפרקים

קהלת כל הפרקים

דניאל א, ט, י

עזרא א, ג, ז, ט, י

נחמיה א-ה, ח-יג
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ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך

תא"ל אלי שרמייסטר יו"ר ההנהלה העולמית  

מר יוסי לוי  משרד החינוך   

מר שלמה ונטורה      

גב' מיכל דה האן     

מר חגי הרצל משרד הביטחון   

גב' ז'נה ברר הסוכנות ההיהודית  

מר ירמיהו דוד  קרן קיימת לישראל  

ד"ר יהושע אדלר       המרכז העולמי לתנ"ך  

מר אביעזר בן משיח      

מר יוסף שער     

רס''ן הרב מלאכי ראבד  הפקת החידון   

רס"ן )במיל'( שאול דוד     

מר שלומי גולדברג )משקיף( הטלויזיה הישראלית  

מתורגמנים

מר אריאל קרייטמן ספרדית  

גב' אילנה גודמן אנגלית  

גב' אוולינה לוטרסטיין הולנדית וגרמנית  

גב' דבורה שוורץ צרפתית  

מר משה פרסי תורכית  

גב' אנה פרלשטיין רוסית  

גב' בוגנה פבליש פולנית  

מר אלי הומבורגר פורטוגזית  

מר ראובן יתיב הונגרית  
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צוות הפקת חידון התנ"ך ה'תשע"א

רס''ן הרב מלאכי ראבד  מרכז החידון    
רס"ן )מיל'( שאול דוד  מפיק החידון    

מר נריה פנחס   מחבר שאלות חידון התנ"ך העולמי  
מר יוסף שער  מחבר שאלות חידון התפוצות  

ד”ר אבשלום קור  מנחה     
סרן שירן בן חיים  רכז הפקה    

ישעיהו פורסטנברג  במאי סירטונים    
איתי סופרין  תחקירן      

סרן )מיל’( יצחקי פלהיימר  מפקד המחנה    
אלי ויסברט   מפיק חידון התפוצות   

דוד אוזן  ע. מפיק החידון העולמי   
סגן הרב נחום קינן  ע. מפיק חידון התפוצות   

אייל רוטשילד  מנהל הפקה    
אלי שיינפלד  רב מחנה החידון     

יואב ריבק  יחסי ציבור    
סרן )מיל'( שמעון נצר  אחראי תרגומים    

יהונתן קליין  אחראי קליטת מתמודדים   
דודי אורן  מחשוב     

אמנון אוסמן  במאי טלויזיה    
אוסנת מקובקי  ע. במאי     

סמי אמסלם  הפקת טלויזיה      
S.R. Media  עריכה גרפית    

דפוס איילון  דפוס     
MAD שרותי הפקה  צילום     

רנ"ג )מיל'( יעקב נוגוריאן עוזרי מרכז החידון   
יפרח אהרון       

ליאור טלמור      

סגל מחנה חידון התנ"ך

סרן )מיל.( יצחקי פלהיימר - מפקד מחנה החידון

סג"ם גל זינגר - ע.מפקד מחנה החידון

ניצן אבו

חגית אליאב

נוי בר

יונת ברמץ

חן גורין

מעיין גזית

שיר ידגר

מיכל יחיאלי

מיקה לשד

נועה מאיר

עדן מנוף

סרגיי מנטציק

נועה פאול

הודיה שחר

ענבר חטאב

ספיר פחטר
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מדריכי נוער חובב תנ"ך )נח"ת(

איתן מוזס

ראם חלמיש

נדב דורוני

יהודה רייסלר

שני קרפ

אביעד מוריה

תמר אפלבום

שבוע שני

דוד מישקין

עדי הירשקורן

רחל מרציאנו

חן רוזנשטיין

הודיה אקשטיין

 נציגי הנוער
חתני הארץ והתפוצות



37 36

שירה לורנס
אוסטרליה

אליהו קלטמן 
אוסטרליה  

 אפרים קולפק
 אוקראינה

איילת סטולובס
אורוגוואיי

יוסף קמפ
אנגליה

אלישבע ג'פי )יפה(
 אנגליה

רחל מזרחי
ארגנטינה

 נתן וולקוף
 ארה"ב

 יצחק שולמן
ארה"ב

  ישי חמודות
ארה"ב

אלכסנדר כהנא
ארה"ב

אביגיל מיכאלי
בלגיה

 יונתן בלוטנר
 בלגיה

מקסים שפיגא
בלרוס

דבורה סגל
ברזיל

 יונתן דיוואן
ברזיל
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קרן דיין
 ברזיל

אינה פיצ'חדזה
גרוזיה

בלה ילינק
גרמניה 

 ישי אברמס
דרום אפריקה

אריה צ'פקין
דרום אפריקה

דורה בודרוגי
הונגריה

רונן ברילסלייפר
הולנד

נדב ברוך
 הולנד

 גבור קלמן
הונגריה

דוד קרון
הונג קונג

אופיר אבו
 ישראל

אורי טייכמן
 ישראל

שלומי אדלמן                                                                                    
ישראל

נעם חדד
ישראל

אסלין בנהביפ
טורקיה

משה ברבר
ליטא
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 יעקב ראיק
מקסיקו

שרון מוחפרה
פנמה

 אורלי לוקיר
מקסיקו

ג'סיקה חלבי
מקסיקו

סוזנה ברנד
 פולין

 דניאלה דואניאס
צ'ילה

 אברהם דידיו
 פנמה

 ג'ני הלפרין
פרו

 יונה גביסון
צרפת

 דנה שפירו
קולומביה

ניקול פירסטמן
קולומביה

 יהונתן קלימן
 קוסטה ריקה

יונתן אידלמן
קולומביה

  אלעזר ביטון
צרפת

אלישבע סגרון
 צרפת

חיה בחמן
 קולומביה
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צדוק יצחק קליין
קנדה

 יהושע קייפ
 קנדה

בנימין גינזבורג
רוסיה

שיינה  בקולובה
רוסיה

 תמונות
מחידון התנ"ך 

והמחנה 
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-48

חתן התנ"ך העולמי וסגניתו לצד ראש הממשלה, שר החינוך, קח"ר ומרכז החידוןמשתתפי חידון התנ"ך העולמי התשע"א

חברי הנשיאות והשופטים בחידון התנ"ך
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מנכ"ל הסוכנות היהודית מעניק את התעודה לכלת התנ"ך לנוער יהודי בתפוצות לשנת התשע"אראש הממשלה מעניק את התעודה לחתן התנ"ך העולמי לשנת התשע"א

מתמודדי החידון במפגש עם ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהוראש הממשלה מעניק את התעודה לסגנית הראשונה לחתן התנ"ך העולמי לשנת התשע"א
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במהלך 'מסע ישראלי'מתמודדי החידון במפגש עם הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב רפי פרץ

תמונה קבוצתית של משתתפי החידון וסגל חיל החינוך והנוערמתמודדי החידון במפגש עם שר החינוך, מר גדעון סער
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חידון התנ"ך 
העולמי לנוער יהודי  

התשע"א
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הנשיאות
 מר נתן שרנסקי, יו"ר
יו"ר הסוכנות היהודית

 תא"ל הרב רפי פרץ,
הרב הראשי לצה"ל

 מר אפי שטנצלר,
יו"ר דירקטוריון קק"ל

 מר אלן הופמן,
מנכ"ל הסוכנות היהודית

 עו"ד חיים בן עמי,
ראש האגף הביטחוני- חברתי במשרד הביטחון

 ד"ר יהושע אדלר,
נציג ההנהלה העולמית

השופטים
שופטי החידון העולמי

 מר יצחק נבון, יו"ר
הנשיא החמישי של מדינת ישראל

 מר נריה פנחס
מחבר השאלות

גב' חיה פלג

רס"ן הרב אשר כהן

מנחה: הד"ר אבשלום קור

מבנה החידון ושלביו

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

60מבחן מוקדם בכתב52קדם פומבי

 פומבי
שלב ראשון

שאלות מלוות 16
בקטעי סרטים

השאלות מוצגות 
על ידי 16 אישים.

10

איפוס ניקוד

 פומבי
שלב שני

שאלות בזק 7-8
באמצעות מחשב

זיהוי ערים 
באמצעות רמזים 
שאלות בנושאי: 

בטחון, חוץ, חינוך, 
חקלאות, בינוי , 

בטחון פנים, דתות, 
בריאות, אוצר. 

30

 פומבי  
שלב שלישי

שאלת ראש 4-5
הממשלה

 שאלה זהה בכתב

20

איפוס ניקוד

 פומבי 
שלב רביעי

שאלות בזק להכרעה 2
שלב "ראש בראש" 

12
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"א
החידון הפומבי - ירושלים

השלב הראשון
 בשלב זה יישאל כל נבחן שאלה אחת הקשורה באירוע 

מיקראי שיש לו זיקה לנושא החידון.

 בשלב זה השאלות מוגשות על ידי אישים שחוו בעצמם 
אירועים הדומים לנושאים המוצגים בשאלה.

בפתח כל שאלה תינתן סקירה  קצרה מפי האיש על פועלו בתחום המדובר.

כל שאלה היא בת שני חלקים.

תשובה נכונה  על כל חלק תזכה ב-5 נקודות

תשובות נכונות  על שני החלקים יזכו  ב-10 נקודות.
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שאלה מס' 1

חיים טופול 
שחקן

כשרונותיו הברוכים של איש מישראל תוארו  בפני מלך ישראל: 

ָבר ְוִאיׁש ּתַֹאר ַוה' ִעּמוֹ " ן ְוִגּבֹור ַחִיל ... ּוְנבֹון דָּ "ֹיֵדַע ַנגֵּ

מי האיש?א. 

לשם מה  הובא האיש בפני המלך?ב. 

תשובה
דוד.א. 

ֶאת ב.  ִוד  דָּ ְוָלַקח  אּול  ֶאל שָׁ ֱאלִֹהים  רּוַח  ְהיֹות  בִּ “ְוָהָיה  המלך-  שאול  בפני  בכנור  לנגן 
אּול ְוטֹוב לוֹ ְוָסָרה ֵמָעָליו רּוַח ָהָרָעה:". ָידוֹ ְוָרַוח ְלשָׁ ן בְּ ּנֹור ְוִנגֵּ ַהכִּ

רּוַח  ָנא  ִהנֵּה  ֵאָליו  אּול  ַעְבֵדי שָׁ ַוּיֹאְמרּו  ה':  ֵמֵאת  ָרָעה  רּוַח  ּוִבֲעַתּתּו  אּול  ֵמִעם שָׁ ָסָרה  ה'  ְורּוַח   "

ְהיֹות ָעֶליָך  ּנֹור ְוָהָיה בִּ כִּ ן בַּ ָך:ֹיאַמר ָנא ֲאדֵֹננּו ֲעָבֶדיָך ְלָפֶניָך ְיַבְקׁשּו ִאיׁש ֹיֵדַע ְמַנגֵּ ֱאלִֹהים ָרָעה ְמַבִעתֶּ

ן ַוֲהִביאֹוֶתם  אּול ֶאל ֲעָבָדיו ְראּו ָנא ִלי ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנגֵּ ָידוֹ ְוטֹוב ָלְך: ַוּיֹאֶמר שָׁ ן בְּ רּוַח ֱאלִֹהים ָרָעה ְוִנגֵּ

ן ְוִגּבוֹר ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה  ְחִמי יֵֹדַע ַנגֵּ ית ַהלַּ י בֵּ ן ְלִישַׁ ָעִרים ַוּיֹאֶמר ִהנֵּה ָרִאיִתי בֵּ ֵאָלי:ַויַַּען ֶאָחד ֵמַהנְּ

ר  ְנָך ֲאשֶׁ ִוד בִּ ְלָחה ֵאַלי ֶאת דָּ י ַוּיֹאֶמר שִׁ אּול ַמְלָאִכים ֶאל ִישָׁ ַלח שָׁ שְׁ ָבר ְוִאיׁש ּתַֹאר ַוה' ִעּמוֹ:ַויִּ ּוְנבוֹן דָּ

אּול: ַויָּבֹא ָדִוד ֶאל  נוֹ ֶאל שָׁ ִוד בְּ ַיד דָּ ַלח בְּ שְׁ ים ֶאָחד ַויִּ י ֲחמֹור ֶלֶחם ְונֹאד ַיִין ּוְגִדי ִעזִּ ח ִישַׁ קַּ ּצֹאן: ַויִּ בַּ

י ֵלאמֹר ַיֲעָמד ָנא ָדִוד  אּול ֶאל ִישַׁ ַלח שָׁ שְׁ א ֵכִלים:ַויִּ נֹשֵׂ ַוְיִהי לוֹ  ַויֱֶּאָהֵבהּו ְמאֹד  ַויֲַּעמֹד ְלָפָניו  אּול  שָׁ

ְוָרַוח  ָידוֹ  בְּ ן  ְוִנגֵּ ּנֹור  ַהכִּ ֶאת  ִוד  דָּ ְוָלַקח  אּול  ֶאל שָׁ ֱאלִֹהים  רּוַח  ְהיֹות  בִּ ֵעיָני:ְוָהָיה  בְּ ֵחן  ָמָצא  י  כִּ ְלָפַני 

אּול ְוטֹוב לוֹ ְוָסָרה ֵמָעָליו רּוַח ָהָרָעה:" ְלשָׁ

שמואל  א' טז'  14-23

שאלה מס' 2

רות אלמגור
יועצת לשונית של קול ישראל

הביטוי: ְלׁשֹון ִלּמּוִדים 

בדבריו לעם מציין הנביא את ייעודו החינוכי

ּמּוִדים:" לִּ מַֹע כַּ "ה' אלוקים  ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ... ָיִעיר ִלי אֶֹזן ִלשְׁ

מי הנביא?א. 

מה ייעודה של לשון הלימודים לדברי הנביא?ב. 

תשובה 
ישעיהו.א. 

ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָּדָבר – לחזק ולעודד בדברי נבואה את העם העייפים מהגלות.ב. 
ניתן לקבל גם: להעביר את דברי הנבואה לתלמידי הנביאים ולעם.

ֵהן  י ֶאְתֶכם לוֹ  ָמַכְרתִּ ר  י ֲאשֶׁ ִמּנֹושַׁ ִמי  יָה אוֹ  ְחתִּ לַּ ר שִׁ ֶכם ֲאשֶׁ ִריתּות ִאמְּ ֶזה ֵסֶפר כְּ ֵאי  “ּכֹה ָאַמר ה’ 

ֲהָקצֹור  עוֶֹנה  ְוֵאין  ָקָראִתי  ִאיׁש  ְוֵאין  אִתי  בָּ ַמּדּוַע  ֶכם:  ִאמְּ ָחה  לְּ שֻׁ ֵעיֶכם  ּוְבִפשְׁ ם  ְרתֶּ ִנְמכַּ ֲעוֹנֵֹתיֶכם  בַּ

ָגָתם  ְבַאׁש דְּ ר תִּ ים ְנָהרֹות ִמְדבָּ ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים ָאשִׂ יל ֵהן בְּ י כַֹח ְלַהצִּ דּות ְוִאם ֵאין בִּ ָקְצָרה ָיִדי ִמפְּ

סּוָתם: ה' אלוקים ָנַתן ִלי ְלׁשוֹן ִלּמּוִדים  ים כְּ ק ָאשִׂ ַמִים ַקְדרּות ְושַׂ יׁש שָׁ ָמא: ַאְלבִּ צָּ ֵמֵאין ַמִים ְוָתמֹת בַּ

ַתח ִלי אֶֹזן  ּמּוִדים:ה' אלוקים פָּ לִּ מַֹע כַּ ּבֶֹקר ָיִעיר ִלי אֶֹזן ִלשְׁ ּבֶֹקר בַּ ָבר ָיִעיר בַּ ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף דָּ

ִלּמֹות ָורֹק:וה'  י ִמכְּ ְרתִּ ַני לֹא ִהְסתַּ ים ּוְלָחַיי ְלמְֹרִטים פָּ י ְלַמכִּ ִוי ָנַתתִּ ְוָאנִֹכי לֹא ָמִריִתי ָאחֹור לֹא ְנסּוגִֹתי:גֵּ

י לֹא ֵאבֹוׁש:" ִמיׁש ָוֵאַדע כִּ ַחלָּ י ָפַני כַּ ְמתִּ ן שַׂ י ַעל כֵּ ן לֹא ִנְכָלְמתִּ אלוקים  ַיֲעָזר ִלי ַעל כֵּ

ישעיה נ'  7-1
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שאלה מס' 3

בקרי טיסה
סגן שירה לביא, סמל ראשון טל רון 

נביא ונערו עלו אל ראש הכרמל כדי לצפות אל עבר ים 
ֶרְך ָים" ט דֶּ ְרֶמל ...ַוּיֹאֶמר ֶאל ַנֲערוֹ ֲעֵלה ָנא ַהבֵּ "ָעָלה ֶאל רֹאׁש ַהכַּ

מי הנביא?א. 

מה בקשו לראות?א. 

תשובה 
אליהו. א. 

ַכף ִאיׁש עָֹלה ִמיָּם.ב.  לראות את העבים  המבשרים את בא הגשם.- ִהנֵּה ָעב ְקַטנָּה כְּ
יו   ְרכָּ ין בִּ ָניו בֵּ ם פָּ ַויָּשֶׂ ְגַהר ַאְרָצה  ַויִּ ְרֶמל  ְוֵאִליָּהּו ָעָלה ֶאל רֹאׁש ַהכַּ ּתֹות  ַויֲַּעֶלה ַאְחָאב ֶלֱאכֹל ְוִלשְׁ  “

ָעִמים: ַוְיִהי  ַבע פְּ ב שֶׁ ט ַוּיֹאֶמר ֵאין ְמאּוָמה ַוּיֹאֶמר שֻׁ ֶרְך ָים ַויַַּעל ַויַּבֵּ ט דֶּ ַוּיֹאֶמר ֶאל ַנֲערוֹ ֲעֵלה ָנא ַהבֵּ

ְולֹא  ָוֵרד  ֲעֵלה ֱאמֹר ֶאל ַאְחָאב ֱאסֹר  ַוּיֹאֶמר  ִמיָּם  ִאיׁש עָֹלה  ַכף  ְקַטנָּה כְּ ִהנֵּה ָעב  ַוּיֹאֶמר  ִבִעית  שְּׁ בַּ

ב ַאְחָאב ַויֵֶּלְך  ְרכַּ ם גָּדֹול ַויִּ רּו ָעִבים ְורּוַח ַוְיִהי גֶּשֶׁ ַמִים ִהְתַקדְּ ם: ַוְיִהי ַעד ּכֹה ְוַעד ּכֹה ְוַהשָּׁ ַיַעָצְרָכה ַהגָּשֶׁ

נֵּס ָמְתָניו ַויָָּרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד ּבֲֹאָכה ִיְזְרֶעאָלה: " ִיְזְרֶעאָלה: ְוַיד  ה'  ָהְיָתה ֶאל ֵאִליָּהּו ַוְישַׁ

 מלכים א' יח'  42-46

שאלה מס' 4

תרומת מח עצם 
איתי הראל, אלון בן יאיר

נביא מנבא:
י ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם" י ֲעֵליֶכם עֹור ְוָנַתתִּ ר ְוָקַרְמתִּ שָׂ ִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם בָּ י ֲעֵליֶכם גִּ "ְוָנַתתִּ

מי הנביא?א. 

היכן ראה הנביא את המחזה?ב. 

 תשובה 
יחזקאל.א. 

 בתוך הבקעה. ב. 
ניתן לקבל גם: בבבל, בתל אביב על נהר כבר - מקום מגורי הנביא יחזקאל. 

ְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם  תֹוְך ַהבִּ “ָהְיָתה ָעַלי ַיד ה’ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח  ה’ ַוְיִניֵחִני בְּ

ֲהִתְחֶייָנה  ָאָדם  ן  בֶּ ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ְמאֹד:  ְיֵבׁשֹות  ְוִהנֵּה  ְקָעה  ַהבִּ ֵני  פְּ ַעל  ְמאֹד  ַרּבֹות  ְוִהנֵּה  ָסִביב  ָסִביב 

ְוָאַמְרתָּ  ה  ָהֵאלֶּ ָהֲעָצמֹות  ַעל  ִהנֵָּבא  ֵאַלי  :ַוּיֹאֶמר  ָיָדְעתָּ ה  ַאתָּ אלוקים  ה’  ָואַֹמר  ה  ָהֵאלֶּ ָהֲעָצמֹות 

ֵמִביא  ֲאִני  ִהנֵּה  ה  ָהֵאלֶּ ָלֲעָצמוֹת  ה' אלוקים  ָאַמר  ּכֹה  ה’:  ַבר  דְּ ְמעּו  ַהְיֵבׁשֹות שִׁ ָהֲעָצמֹות  ֲאֵליֶהם 

י ָבֶכם רּוַח  י ֲעֵליֶכם עוֹר ְוָנַתתִּ ר ְוָקַרְמתִּ שָׂ ִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם בָּ י ֲעֵליֶכם גִּ ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם:ְוָנַתתִּ

ְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם  ִהנְָּבִאי ְוִהנֵּה ַרַעׁש ַותִּ ר ֻצוֵּיִתי ַוְיִהי קֹול כְּ ֲאשֶׁ אִתי כַּ י ֲאִני ה':ְוִנבֵּ ם כִּ ִוְחִייֶתם ִויַדְעתֶּ

ֶהם:... בָּ ֵאין  ְורּוַח  ִמְלָמְעָלה  עֹור  ֲעֵליֶהם  ְקַרם  ַויִּ ָעָלה  ר  ּוָבשָׂ ִדים  גִּ ֲעֵליֶהם  ְוִהנֵּה  ַעְצמוֹ:ְוָרִאיִתי  ֶאל 

ְחיּו ַויַַּעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהם ַחִיל גָּדֹול ְמאֹד ְמאֹד:ַוּיֹאֶמר ֵאַלי  בֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַויִּ ר ִצוִָּני ַותָּ ֲאשֶׁ אִתי כַּ ְוִהנַּבֵּ

ה ִהנֵּה אְֹמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו  ָרֵאל ֵהמָּ ית ִישְׂ ל בֵּ ה כָּ ן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאלֶּ בֶּ

ָלנּו:ָלֵכן ִהנֵָּבא ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ה' אלוקים ִהנֵּה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם 

ָרֵאל:"  י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִישְׂ ְברֹוֵתיֶכם ַעמִּ ִמקִּ

יחזקאל לז' 1-12

ם ַיד ה':... ָוָאבֹוא ֶאל  ִהי ָעָליו שָׁ ָבר ַותְּ ים ַעל ְנַהר כְּ דִּ שְׂ ֶאֶרץ כַּ ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן בְּ "ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ְיֶחְזֵקאל בֶּ

ִמים  ְבַעת ָיִמים ַמשְׁ ם שִׁ ב שָׁ ם ָוֵאשֵׁ ִבים שָׁ ה יֹושְׁ ב ֵהמָּ ָבר ָוֵאשֵׁ ִבים ֶאל ְנַהר כְּ ל ָאִביב ַהּישְׁ ַהּגֹוָלה תֵּ

ר אֹוָתְך:" ם ֲאַדבֵּ ְקָעה ְושָׁ ם ַיד ה' ַוּיֹאֶמר ֵאַלי קּום ֵצא ֶאל ַהבִּ ִהי ָעַלי שָׁ תֹוָכם:...ַותְּ בְּ

יחזקאל ג' 22,51
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שאלה מס' 5

רועי פורת 
 ארכיאולוג 

לזכרו של פרופ' אהוד נצר ז"ל

מלך יהודה קרא לעמו לבנות שתי ערים 
ם ..." ֶבן בָּ אּו ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת ֵעֶציָה ... ַויִּ שְׂ ל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי ַויִּ ִמיַע ֶאת כָּ ֶלְך... ִהשְׁ "ְוַהמֶּ

מי המלך?א. 

ציין את שם אחת הערים שנבנו ?ב. 

 תשובה 
אסא מלך יהודה. א. 

ֶּגַבע ִּבְנָיִמן, ַהִּמְצָּפה.ב. 

ָרֵאל ַעל ְיהּוָדה  א ֶמֶלְך ִישְׂ ְעשָׁ ל ְיֵמיֶהם: ַויַַּעל בַּ ָרֵאל כָּ א ֶמֶלְך ִישְׂ ְעשָׁ ין ָאָסא ּוֵבין בַּ " ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה בֵּ

ֶסף ְוַהזָָּהב ַהּנֹוָתִרים  ל ַהכֶּ ח ָאָסא ֶאת כָּ קַּ ת ֹיֵצא ָוָבא ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה: ַויִּ י תֵּ ֶבן ֶאת ָהָרָמה ְלִבְלתִּ ַויִּ

ן  ן ֲהַדד בֶּ ֶלְך ָאָסא ֶאל בֶּ ָלֵחם ַהמֶּ שְׁ ַיד ֲעָבָדיו ַויִּ ֵנם בְּ תְּ ֶלְך ַויִּ ית ַהמֶּ ית ה' ְוֶאת אֹוְצרֹות בֵּ אֹוְצרֹות בֵּ בְּ

י  ַלְחתִּ ין ָאִבי ּוֵבין ָאִביָך ִהנֵּה שָׁ יִני ּוֵביֶנָך בֵּ ִרית בֵּ ק ֵלאמֹר:בְּ שֶׂ ַדמֶּ ב בְּ ן ֶחְזיֹון ֶמֶלְך ֲאָרם ַהּיֹשֵׁ ַטְבִרּמֹן בֶּ

ֲהַדד  ן  בֶּ ַמע  שְׁ ֵמָעָלי:ַויִּ ְוַיֲעֶלה  ָרֵאל  ִישְׂ ֶמֶלְך  א  ְעשָׁ ִריְתָך ֶאת בַּ בְּ ָהֵפָרה ֶאת  ֵלְך  ְוָזָהב  ֶסף  ׁשַֹחד כֶּ ְלָך 

ן ְוֵאת ָאֵבל  ָרֵאל ַויְַּך ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת דָּ ר לוֹ ַעל ָעֵרי ִישְׂ ֵרי ַהֲחָיִלים ֲאשֶׁ ַלח ֶאת שָׂ שְׁ ֶלְך ָאָסא ַויִּ ֶאל ַהמֶּ

ב  נֹות ֶאת ָהָרָמה ַויֵּשֶׁ ל ִמבְּ א ַויְֶּחדַּ ְעשָׁ מַֹע בַּ שְׁ ִלי:ַוְיִהי כִּ ל ֶאֶרץ ַנְפתָּ ְנרֹות ַעל כָּ ל כִּ ית ַמֲעָכה ְוֵאת כָּ בֵּ

ָנה  ר בָּ אּו ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת ֵעֶציָה ֲאשֶׁ שְׂ ל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי ַויִּ ִמיַע ֶאת כָּ ֶלְך ָאָסא ִהשְׁ ִתְרָצה: ְוַהמֶּ בְּ

ה:" ְצפָּ ְנָיִמן ְוֶאת ַהמִּ ַבע בִּ ֶלְך ָאָסא ֶאת גֶּ ם ַהמֶּ ֶבן בָּ א ַויִּ ְעשָׁ בַּ

מלכים א' טו'  15-22

שאלה מס' 6

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(
 חוקר ומבאר התלמוד

על  מנהיג מישראל  שהגיע לירושלים נאמר:

ט:" פָּ ָרֵאל חֹק ּוִמשְׁ ִישְׂ ד בְּ "ֵהִכין ְלָבבוֹ ִלְדרֹׁש ֶאת ּתֹוַרת ה' ְוַלֲעׂשת ּוְלַלמֵּ

מי המנהיג?א. 

מה היה תוארו המקצועי של המנהיג?ב. 

תשובה 
עזרא. א. 

ֹסֵפר ָמִהיר ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה.ב. 
ן  ן ִחְלִקיָּה: בֶּ ן ֲעַזְרָיה בֶּ ָרָיה בֶּ ן שְׂ ָרס ֶעְזָרא בֶּ א ֶמֶלְך פָּ ְסתְּ ְחשַׁ ַמְלכּות ַאְרתַּ ה בְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ "ְוַאַחר ַהדְּ

ֲאִביׁשּוַע  ן  י:בֶּ ן בֻּקִּ י בֶּ ֻעזִּ ֶבן  ְזַרְחָיה  ן  ְמָריֹות:בֶּ ן  ֲעַזְרָיה בֶּ ֶבן  ֲאַמְרָיה  ן  ֲאִחיטּוב: בֶּ ן  ן ָצדֹוק בֶּ ּלּום בֶּ שַׁ

ה  תֹוַרת מֹשֶׁ ֶבל ְוהּוא סֵֹפר ָמִהיר בְּ ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָהרֹאׁש:הּוא ֶעְזָרא ָעָלה ִמבָּ ן ֶאְלָעָזר בֶּ יְנָחס בֶּ ן פִּ בֶּ

ָרֵאל ּוִמן  ֵני ִישְׂ תוֹ: ַויֲַּעלּו ִמבְּ שָׁ קָּ ַיד ה' ֱאלָֹהיו ָעָליו ּכֹל בַּ ֶלְך כְּ ן לוֹ ַהמֶּ תֶּ ָרֵאל ַויִּ ר ָנַתן  ה' ֱאלֵֹהי ִישְׂ ֲאשֶׁ

ֶלְך:  א ַהמֶּ ְסתְּ ְחשַׁ ַבע ְלַאְרתַּ ַנת שֶׁ שְׁ ם בִּ לִָ ִתיִנים ֶאל ְירּושָׁ ֲֹעִרים ְוַהנְּ ם ְוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהשּׁ ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִויִּ

ְיֻסד  הּוא  ָהִראׁשֹון  ַלחֶֹדׁש  ֶאָחד  בְּ י  כִּ ֶלְך:  ַלמֶּ ִביִעית  ַהשְּׁ ַנת  ִהיא שְׁ י  ַהֲחִמישִׁ חֶֹדׁש  בַּ ַל ם  ְירּושָׁ ַויָּבֹא 

ֵהִכין  ֶעְזָרא  י  כִּ ָעָליו:  ַהּטֹוָבה  ֱאלָֹהיו  ַיד  כְּ ם  לִַ ְירּושָׁ ֶאל  א  בָּ י  ַהֲחִמישִׁ ַלחֶֹדׁש  ּוְבֶאָחד  ֶבל  ִמבָּ ֲעָלה  ַהמַּ

ָנַתן  ר  ָון ֲאשֶׁ תְּ שְׁ ַהנִּ ֶגן  ְרשֶׁ ְוֶזה פַּ ט:  פָּ ּוִמשְׁ ָרֵאל חֹק  ִישְׂ בְּ ד  ּוְלַלמֵּ ְוַלֲעׂשת  ּתוַֹרת ה'  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ְלָבבוֹ 

ָרֵאל:" יו ַעל ִישְׂ ְבֵרי ִמְצֹות ה' ְוֻחקָּ א ְלֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ַהּסֵֹפר סֵֹפר דִּ ְסתְּ ְחשַׁ ֶלְך ַאְרתַּ ַהמֶּ

עזרא ז' 11-1

הערה: סופר- תתקבל המשמעות גם של : דורש בתורת ה',  איש שחכמת האלוהים בידו.
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שאלה מס' 7

דוד ונטורה 
יינן, יקב עופרה

קניית בתים שדות וכרמים בארץ ישראל היא סימן  לשיבת העם היהודי לארצו.

ָאֶרץ ַהּזֹאת:" דֹות ּוְכָרִמים בָּ ים ְושָׂ נּו ָבתִּ נביא שקנה שדה  ניבא: "עֹוד ִיקָּ

מי הנביא? א. 

היכן היה השדה שנקנה?ב. 

תשובה 
ירמיהו. א. 

ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמין.ב. 
א ֵאֶליָך ֵלאמֹר ְקֵנה ְלָך ֶאת  לֻּם ּדְֹדָך בָּ ן שַׁ ַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: ִהנֵּה ֲחַנְמֵאל בֶּ " ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה דְּ

ֲחַצר  ֶאל  ה'  ְדַבר  כִּ ּדִֹדי  ן  בֶּ ֲחַנְמֵאל  ֵאַלי  ִלְקנֹות:ַויָּבֹא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ט  פַּ ִמשְׁ ְלָך  י  כִּ ֲעָנתֹות  בָּ ר  ֲאשֶׁ ִדי  שָׂ

ה  ַהְיֻרשָּׁ ט  פַּ ִמשְׁ ְלָך  י  כִּ ְנָיִמין  בִּ ֶאֶרץ  בְּ ר  ֲאשֶׁ ֲעָנתֹות  בַּ ר  ֲאשֶׁ ִדי  שָׂ ֶאת  ָנא  ְקֵנה  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ָרה  טָּ ַהמַּ

ֲעָנתֹות  ר בַּ ן ּדִֹדי ֲאשֶׁ ֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל בֶּ י ְדַבר  ה'  הּוא:ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהשָּׂ ה ְקֵנה ָלְך ָוֵאַדע כִּ ֻאלָּ ּוְלָך ַהגְּ

קֹל  ֶפר ָוֶאְחּתֹם ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאשְׁ סֵּ ֶסף:ָוֶאְכּתֹב בַּ ָרה ַהכָּ ָקִלים ַוֲעשָׂ ְבָעה שְׁ ֶסף שִׁ ֲקָלה ּלוֹ ֶאת ַהכֶּ ָוֶאשְׁ

ֶפר  ן ֶאת ַהסֵּ לּוי: ָוֶאתֵּ ים ְוֶאת ַהגָּ ְצָוה ְוַהֻחקִּ ְקָנה ֶאת ֶהָחתּום ַהמִּ ח ֶאת ֵסֶפר ַהמִּ מֹאְזָנִים: ָוֶאקַּ ֶסף בְּ ַהכֶּ

ְקָנה ְלֵעיֵני  ֵסֶפר ַהמִּ ן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ּדִֹדי ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים ַהּכְֹתִבים בְּ ן ֵנִריָּה בֶּ רּוְך בֶּ ְקָנה ֶאל בָּ ַהמִּ

רּוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאמֹר: ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי  ָרה: ָוֲאַצוֶּה ֶאת בָּ טָּ ֲחַצר ַהמַּ ִבים בַּ הּוִדים ַהּיֹשְׁ ל ַהיְּ כָּ

ם  לּוי ַהזֶּה ּוְנַתתָּ ְקָנה ַהזֶּה ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהגָּ ה ֵאת ֵסֶפר ַהמִּ ָפִרים ָהֵאלֶּ ָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהסְּ ִישְׂ

דוֹת  ים ְושָׂ נּו ָבתִּ ָרֵאל עוֹד ִיקָּ י כֹה ָאַמר ה' ְצָבאוֹת ֱאלֵֹהי ִישְׂ ים: כִּ ְכִלי ָחֶרשׂ ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרבִּ בִּ

ָאֶרץ ַהּזֹאת:" ּוְכָרִמים בָּ

ירמיהו לב' 6-15

שאלה מס' 8

מירלה אהרוני
פעילת ציבור

איש אחד שיבח אשה על פועלה המיוחד ואמר לה: 

": ת ַחִיל ָאתְּ י ֵאשֶׁ י,  כִּ ַער ַעמִּ ל שַׁ י יֹוֵדַע כָּ ְך,  כִּ ה לָּ ר ּתֹאְמִרי ֶאֱעשֶׂ יְרִאי,  ּכֹל ֲאשֶׁ " ַאל תִּ

מי האשה?א. 

 מה הבטיח האיש לאשה במעמד זה?ב. 

 תשובה 

רות.א. 

בועז הבטיח לגאול את רות המואביה ולשאתה לאשה.ב. 
ר  נּו ֲאשֶׁ ה ֲהלֹא בַֹעז מַֹדְעתָּ ר ִייַטב ָלְך:ְוַעתָּ ׁש ָלְך ָמנֹוַח ֲאשֶׁ י ֲהלֹא ֲאַבקֶּ תִּ “ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה בִּ

ָעַלִיְך  ְמלַֹתִיְך  שִׂ ְמתְּ  ְושַׂ ָוַסְכתְּ  ְיָלה:ְוָרַחְצתְּ  ַהלָּ עִֹרים  ַהשְּׂ ּגֶֹרן  ֶאת  זֶֹרה  הּוא  ִהנֵּה  ַנֲערֹוָתיו  ֶאת  ָהִיית 

ב  כַּ ר ִישְׁ קֹום ֲאשֶׁ ְכבוֹ ְוָיַדַעתְּ ֶאת ַהמָּ ּתֹות: ִויִהי ְבשָׁ ּלֹתוֹ ֶלֱאכֹל ְוִלשְׁ וְָּדִעי ָלִאיׁש ַעד כַּ ְוָיַרְדתְּ ַהּגֶֹרן ַאל תִּ

ר ּתֹאְמִרי  ין: ַוּתֹאֶמר ֵאֶליָה ּכֹל ֲאשֶׁ ֲעשִׂ ר תַּ יד ָלְך ֵאת ֲאשֶׁ ָכְבתְּ ְוהּוא ַיגִּ לָֹתיו ְושָׁ ית ַמְרגְּ ם ּוָבאת ְוִגלִּ שָׁ

ב  כַּ יַטב ִלּבוֹ ַויָּבֹא ִלשְׁ תְּ ַויִּ ה ֲחמֹוָתּה: ַוּיֹאַכל ּבַֹעז ַויֵּשְׁ ר ִצוַּתָּ כֹל ֲאשֶׁ ַעשׂ כְּ ֶרד ַהּגֶֹרן ַותַּ ה: ַותֵּ ֵאַלי ֶאֱעשֶׂ

ְוִהנֵּה  ֵפת  לָּ ַויִּ ָהִאיׁש  ַויֱֶּחַרד  ְיָלה  ַהלַּ ֲחִצי  בַּ ַוְיִהי  ב:  כָּ שְׁ ַותִּ לָֹתיו  ַמְרגְּ ַגל  ַותְּ ט  ַבלָּ בֹא  ַותָּ ָהֲעֵרָמה  ְקֵצה  בִּ

י גֵֹאל  תָּ ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך כִּ לָֹתיו: ַוּיֹאֶמר ִמי ָאתְּ ַוּתֹאֶמר ָאנִֹכי רּות ֲאָמֶתָך ּוָפַרשְׂ ה ׁשֶֹכֶבת ַמְרגְּ ִאשָּׁ

חּוִרים  י ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהבַּ ְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ְלִבְלתִּ י ֵהיַטְבתְּ ַחְסדֵּ תִּ רּוָכה ַאתְּ ַלה’ בִּ ה: ַוּיֹאֶמר בְּ ָאתָּ

י  י כִּ ַער ַעמִּ ל שַׁ יוֵֹדַע כָּ י  ְך כִּ ה לָּ ר ּתֹאְמִרי ֶאֱעשֶׂ ּכֹל ֲאשֶׁ יְרִאי  י ַאל תִּ תִּ ה בִּ ְוַעתָּ יר:  ְוִאם ָעשִׁ ל  ִאם דַּ

ְיָלה ְוָהָיה ַבּבֶֹקר  י: ִליִני ַהלַּ נִּ י אם גֵֹאל ָאנִֹכי ְוַגם ֵיׁש ּגֵֹאל ָקרֹוב ִממֶּ י ָאְמָנם כִּ ה כִּ :ְוַעתָּ ת ַחִיל ָאתְּ ֵאשֶׁ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר:" יְך ָאנִֹכי ַחי ה'  שִׁ ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַאְלתִּ

רות ג'  1-18

ר  ל ֲאשֶׁ ר ֶלֱאִליֶמֶלְך ְוֵאת כָּ ל ֲאשֶׁ י ָקִניִתי ֶאת כָּ ַהּיֹום כִּ ם  ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאתֶּ ֵקִנים  ַלזְּ ּבַֹעז  "ַוּיֹאֶמר 

ת ַעל  ם ַהמֵּ ה ְלָהִקם שֵׁ ת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאשָּׁ ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמיַּד ָנֳעִמי:ְוַגם ֶאת רּות ַהּמֲֹאִביָּה ֵאשֶׁ

ר  ל ָהָעם ֲאשֶׁ ַהּיֹום:ַוּיֹאְמרּו כָּ ם  ֵעִדים ַאתֶּ ַער ְמקֹומוֹ  ּוִמשַּׁ ֶאָחיו  ת ֵמִעם  ם ַהמֵּ ֵרת שֵׁ ִיכָּ ְולֹא  ַנֲחָלתוֹ 

ית  יֶהם ֶאת בֵּ תֵּ נּו שְׁ ר בָּ ָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאשֶׁ יֶתָך כְּ ָאה ֶאל בֵּ ה ַהבָּ ן ה' ֶאת ָהִאשָּׁ ֵקִנים ֵעִדים ִיתֵּ ַער ְוַהזְּ שַּׁ בַּ

ֵבית ָלֶחם:" ם בְּ ֶאְפָרָתה ּוְקָרא שֵׁ ה ַחִיל בְּ ָרֵאל ַוֲעשֵׂ ִישְׂ

רות ד' 11-9
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שאלה מס' 9

ארגון השומר החדש
יואל זילברמן ואנשי השומר החדש

נער  רועה צאן תיאר את יעילותה של השמירה שהוא וחבריו נהנו ממנה 

ם רִֹעים ַהּצֹאן" ל ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעמָּ "חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו גַּם ַלְיָלה גַּם יֹוָמם כָּ

מי עמד בראש השומרים?א. 

למי סיפר הנער  עובדה זו?ב. 

 תשובה 
דוד ואנשיו - שמרו  על נערי נבל הכרמלי  בעת היותם רועים את הצאן.א. 

לאביגיל אשת נבל.ב. 
ְגזֹז ֶאת  ים ַוְיִהי בִּ ת ֲאָלִפים ְוֶאֶלף ִעזִּ לשֶׁ ְרֶמל ְוָהִאיׁש גָּדֹול ְמאֹד ְולוֹ צֹאן שְׁ הּו ַבכַּ ָמעֹון ּוַמֲעשֵׂ “ְוִאיׁש בְּ

ה ְוַרע  ֶכל ִויַפת ּתַֹאר ְוָהִאיׁש ָקשֶׁ ה טֹוַבת שֶׂ ּתוֹ ֲאִבָגִיל ְוָהִאשָּׁ ם ִאשְׁ ם ָהִאיׁש ָנָבל ְושֵׁ ְרֶמל: ְושֵׁ כַּ צֹאנוֹ בַּ

ַוּיֹאֶמר  ְנָעִרים  ָרה  ֲעשָׂ ִוד  דָּ ַלח  שְׁ ָנָבל ֶאת צֹאנוֹ:ַויִּ גֵֹזז  י  כִּ ר  ְדבָּ מִּ ִוד בַּ דָּ ַמע  שְׁ ַויִּ י:  ָכִלבִּ ְוהּוא  ַמֲעָלִלים 

ה  ְוַאתָּ ֶלָחי  ּכֹה  ם  ַוֲאַמְרתֶּ לֹום:  ְלשָׁ ִמי  ִבשְׁ לוֹ  ם  ֶאְלתֶּ ּושְׁ ָנָבל  ֶאל  ּוָבאֶתם  ַכְרֶמָלה  ֲעלּו  ָעִרים  ַלנְּ ִוד  דָּ

נּו  ר ְלָך ָהיּו ִעמָּ ה ָהרִֹעים ֲאשֶׁ י גְֹזִזים ָלְך ַעתָּ י כִּ ַמְעתִּ ה שָׁ לֹום:ְוַעתָּ ר ְלָך שָׁ לֹום ְוכֹל ֲאשֶׁ לֹום ּוֵביְתָך שָׁ שָׁ

ְוִיְמְצאּו  ָלְך  ידּו  ְוַיגִּ ְנָעֶריָך  ַאל ֶאת  ְרֶמל:שְׁ כַּ ֱהיֹוָתם בַּ ְיֵמי  ל  ָלֶהם ְמאּוָמה כָּ ִנְפַקד  ְולֹא  ֶהְכַלְמנּום  לֹא 

ְלָדִוד:...  ּוְלִבְנָך  ַלֲעָבֶדיָך  ָיְדָך  ְמָצא  תִּ ר  ֲאשֶׁ ֵאת  נָּא  ָנה  תְּ אנּו  בָּ טֹוב  יֹום  ַעל  י  כִּ ֵעיֶניָך  בְּ ֵחן  ָעִרים  ַהנְּ

ר ְלָבֵרְך ֶאת  ְדבָּ ִוד ַמְלָאִכים ֵמַהמִּ ַלח דָּ ָעִרים ֵלאמֹר ִהנֵּה שָׁ יד ַנַער ֶאָחד ֵמַהנְּ ת ָנָבל ִהגִּ ְוַלֲאִביַגִיל ֵאשֶׁ

ְכנּו  ִהְתַהלַּ ְיֵמי  ל  כָּ ְמאּוָמה  ָפַקְדנּו  ְולֹא  ָהְכַלְמנּו  ְולֹא  ְמאֹד  ָלנּו  ים טִֹבים  ְוָהֲאָנשִׁ ֶהם:  בָּ ַויַָּעט  ֲאדֵֹנינּו 

ה  ם רִֹעים ַהּצֹאן: ְוַעתָּ ל ְיֵמי ֱהיוֵֹתנּו ִעמָּ ֶדה: חוָֹמה ָהיּו ָעֵלינּו גַּם ַלְיָלה גַּם יוָֹמם כָּ שָּׂ ְהיֹוֵתנּו בַּ ם בִּ ִאתָּ

ַמֵהר  ר ֵאָליו: ַותְּ בֵּ ִליַַּעל ִמדַּ ן בְּ יתוֹ ְוהּוא בֶּ ל בֵּ י ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל ֲאדֵֹנינּו ְוַעל כָּ י כִּ ֲעשִׂ ִעי ּוְרִאי ַמה תַּ דְּ

ִקים  ַיִין ְוָחֵמׁש צֹאן ֲעשּׂויֹות ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי ּוֵמָאה ִצמֻּ ַנִים ִנְבֵלי  ח ָמאַתִים ֶלֶחם ּושְׁ קַּ ֲאִביַגִיל ַותִּ

ּה ָנָבל  ָאה ּוְלִאישָׁ ם ַעל ַהֲחמִֹרים: ַוּתֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם בָּ שֶׂ ֵבִלים ַותָּ ּוָמאַתִים דְּ

יָדה:" לֹא ִהגִּ

 שמואל א' כה' 1-19

שאלה מס' 10

פרופ' אילון לינדנשטראוס 
 זוכה מדליית פיילדס

נביא מנבא על המחזוריות הקבועה של חוקי הטבע:

יו " ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור ָלְיָלה רַֹגע ַהיָּם ַויֱֶּהמּו ַגלָּ "ּכֹה ָאַמר  ה' נֵֹתן שֶׁ

מי הנביא?א. 

את מה משווה הנביא  לחוקי הטבע?ב. 

תשובה 
ירמיהו.א. 

כשם שחוקי ב.  הטבע.  כחוקי  איתנה  ישראל  עם  בחירתו של   - ישראל  נצחיות  את 
הטבע קיימים לעולם כך עם ישראל יהיה קיים לעולם.

יו ה' ְצָבאוֹת  ֶמׁש ְלאוֹר יוָֹמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכוָֹכִבים ְלאוֹר ָלְיָלה רַֹגע ַהיָּם ַויֱֶּהמּו ַגלָּ  "ּכֹה ָאַמר ה' נֵֹתן שֶׁ

ל ַהיִָּמים:  תּו ִמְהיוֹת ּגוֹי ְלָפַני כָּ בְּ ָרֵאל ִישְׁ ָפַני ְנֻאם ה' גַּם ֶזַרע ִישְׂ ה ִמלְּ ים ָהֵאלֶּ מוֹ: ִאם ָיֻמׁשּו ַהֻחקִּ שְׁ

ָרֵאל  ָכל ֶזַרע ִישְׂ ה גַּם ֲאִני ֶאְמַאס בְּ ַמִים ִמְלַמְעָלה ְוֵיָחְקרּו מֹוְסֵדי ֶאֶרץ ְלָמטָּ ּדּו שָׁ ּכֹה ָאַמר ה' ִאם ִימַּ

ר ָעשּׂו ְנֻאם  ה':" ל ֲאשֶׁ ַעל כָּ

ירמיה לא'  34-36

ניתן לקבל גם: הברית עם בית דוד )ועם בית אהרון( לא תופר.
י  ְיָלה ּוְלִבְלתִּ ִריִתי ַהלָּ ִריִתי ַהּיֹום ְוֶאת בְּ ֵפרּו ֶאת בְּ ַבר ה'  ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹור: ּכֹה ָאַמר ה' ִאם תָּ " ַוְיִהי דְּ

ם  ְוֶאת ַהְלִויִּ ְסאוֹ  ֵבן מֵֹלְך ַעל כִּ י ִמְהיֹות לוֹ  ִוד ַעְבדִּ ִריִתי ֻתַפר ֶאת דָּ ם: גַּם בְּ ִעתָּ ֱהיֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה בְּ

י ְוֶאת  ִוד ַעְבדִּ ה ֶאת ֶזַרע דָּ ן ַאְרבֶּ ד חֹול ַהיָּם כֵּ ַמִים ְולֹא ִימַּ ֵפר ְצָבא ַהשָּׁ ר לֹא ִיסָּ ְרָתי: ֲאשֶׁ ַהּכֲֹהִנים ְמשָׁ

י:גַּם  ְמתִּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא שָׂ ְרֵתי אִֹתי:... ּכֹה ָאַמר  ה'  ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות שָׁ ם ְמשָׁ ַהְלִויִּ

יב ֶאת  י ָאשִׁ ָחק ְוַיֲעקֹב כִּ ִלים ֶאל ֶזַרע ַאְבָרָהם ִישְׂ ַחת ִמזְַּרעוֹ מֹשְׁ י ֶאְמַאס ִמקַּ ֶזַרע ַיֲעקֹוב ְוָדִוד ַעְבדִּ

ים:" בּוָתם ְוִרַחְמתִּ שְׁ

ירמיהו לג' 19-26 
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שאלה מס' 11

טניה כהן עוזיאלי 
 אוצרת במוזיאון ישראל 

בית הכנסת שהובא מסורינם

נביא מנבא על בית תפילה שיהיה בירושלים: 

ִחי " ִתי עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזבְּ ִפלָּ ֵבית תְּ ים בְּ ְחתִּ מַּ י ְושִׂ "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדשִׁ

מי הנביא?א. 

מי יבואו להתפלל בירושלים,  לדברי הנביא?ב. 

תשובה 
ישעיהו.א. 

 בני הנכר הנלוים על ה’. ב. 
ְלחֹמֹות  ֲארּוָכה  ָעְלָתה  י  כִּ ּדֹוִדים  ְוָהַאשְׁ ְוָהַעּמִֹנים  ְוָהַעְרִבים  ְוטֹוִביָּה  ט  ַסְנַבלַּ ַמע  שָׁ ר  ֲאשֶׁ כַּ "ַוְיִהי 

ם  לִָ ירּושָׁ ֵחם בִּ ו ָלבֹוא ְלִהלָּ ַיְחדָּ ם  רּו ֻכלָּ ְקשְׁ ַויִּ ַחר ָלֶהם ְמאֹד:  ַויִּ ֵתם  ֻרִצים ְלִהסָּ י ֵהֵחּלּו ַהפְּ ם כִּ לִַ ְירּושָׁ

ּכֹה ָאַמר ה'  ֵניֶהם:  ָוַלְיָלה ִמפְּ יֹוָמם  ֲעֵליֶהם  ָמר  ַונֲַּעִמיד ִמשְׁ ל ֶאל ֱאלֵֹהינּו  לֵּ ְתפַּ ּתֹוָעה:ַונִּ ְוַלֲעשֹׂות לוֹ 

ּזֹאת  ה  ַיֲעשֶׂ ֱאנֹוׁש  ֵרי  ַאשְׁ ְלִהגָּלֹות:  ְוִצְדָקִתי  ָלבֹוא  ְיׁשּוָעִתי  ְקרֹוָבה  י  כִּ ְצָדָקה  ַוֲעשּׂו  ט  פָּ ִמשְׁ ְמרּו  שִׁ

ְלָוה ֶאל  ן ַהנֵָּכר ַהנִּ ל ָרע: ְוַאל ֹיאַמר בֶּ ְוׁשֵֹמר ָידוֹ ֵמֲעשֹׂות כָּ לוֹ  ת ֵמַחלְּ בָּ ּה ׁשֵֹמר שַׁ ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק בָּ

ִריִסים  י כֹה ָאַמר ה' ַלסָּ ִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש: כִּ יַלִני  ה' ֵמַעל ַעּמוֹ ְוַאל ֹיאַמר ַהסָּ ל ַיְבדִּ ה' ֵלאמֹר ַהְבדֵּ

ֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי  י ָלֶהם בְּ ְבִריִתי: ְוָנַתתִּ י ּוַמֲחִזיִקים בִּ ר ָחָפְצתִּ ֲאשֶׁ תֹוַתי ּוָבֲחרּו בַּ בְּ ְמרּו ֶאת שַׁ ר ִישְׁ ֲאשֶׁ

ְרתוֹ  ְלִוים ַעל ה' ְלשָׁ ּוְבֵני ַהנֵָּכר ַהנִּ ֵרת:  ר לֹא ִיכָּ ן לוֹ ֲאשֶׁ ם עֹוָלם ֶאתֶּ נֹות שֵׁ ִנים ּוִמבָּ ם טֹוב ִמבָּ ָיד ָושֵׁ

ְבִריִתי: ַוֲהִביאוִֹתים ֶאל  לוֹ ּוַמֲחִזיִקים בִּ ת ֵמַחלְּ בָּ ל ׁשֵֹמר שַׁ ם ה' ִלְהיֹות לוֹ ַלֲעָבִדים כָּ ּוְלַאֲהָבה ֶאת שֵׁ

ֵרא  ה ִיקָּ ִפלָּ ית תְּ י ֵביִתי בֵּ ִחי כִּ ִתי עוֹלֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצוֹן ַעל ִמְזבְּ ִפלָּ ֵבית תְּ ים בְּ ְחתִּ מַּ י ְושִׂ ַהר ָקְדשִׁ

ָציו: " ץ ָעָליו ְלִנְקבָּ ָרֵאל עֹוד ֲאַקבֵּ ץ ִנְדֵחי ִישְׂ ים: ְנֻאם ה' אלוקים ְמַקבֵּ ְלָכל ָהַעמִּ

 ישעיה נו' 1-14

שאלה מס' 12

רב סרן ערן שפרמן
רמ"ד המיגון הפעיל כמינהלת טנק המרכבה 

בעיצומו של מפעל בניה שקד המנהיג על הגנתה של העיר

ְרֹיִנים" תֹות ְוַהשִּׁ שָׁ ים ְוַהקְּ ִגנִּ "ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים ַהמָּ

מה היה מפעל הבניה?א. 

מי האוייב שממנו חששו  הבונים?ב. 
 

תשובה 
בניית חומת ירושלים, בימי נחמיה.א. 

 צרי יהודה – ַסְנַבַּלט ַהֹחֹרִני ְוֹטִבָּיה ָהֶעֶבד ָהַעּמֹוִני ְוֶגֶׁשם ָהַעְרִבי ב. 
הערה:  די לציין שם אחד בלבד

ְלחֹמֹות  ֲארּוָכה  ָעְלָתה  י  כִּ ּדֹוִדים  ְוָהַאשְׁ ְוָהַעּמִֹנים  ְוָהַעְרִבים  ְוטֹוִביָּה  ט  ַסְנַבלַּ ַמע  שָׁ ר  ֲאשֶׁ כַּ "ַוְיִהי 

ם  לִָ ירּושָׁ בִּ ֵחם  ְלִהלָּ ָלבֹוא  ו  ַיְחדָּ ם  ֻכלָּ רּו  ְקשְׁ ְמאֹד:ַויִּ ָלֶהם  ַחר  ַויִּ ֵתם  ְלִהסָּ ֻרִצים  ַהפְּ ֵהֵחּלּו  י  כִּ ם  לִַ ְירּושָׁ

ַָאֲעִמיד  ֵניֶהם:  ִמפְּ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ֲעֵליֶהם  ָמר  ִמשְׁ ַונֲַּעִמיד  ֱאלֵֹהינּו  ֶאל  ל  לֵּ ְתפַּ ּתֹוָעה:ַונִּ לוֹ  ְוַלֲעשֹׂות 

חֹות ִעם ַחְרבֵֹתיֶהם ָרְמֵחיֶהם  פָּ ִחיִחים ָוַאֲעִמיד ֶאת ָהָעם ְלִמשְׁ צְּ קֹום ֵמַאֲחֵרי ַלחֹוָמה בַּ ּיֹות ַלמָּ ְחתִּ ִמתַּ

ֵניֶהם ֶאת  יְראּו ִמפְּ ָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַאל תִּ תֵֹתיֶהם: ָוֵאֶרא ָוָאקּום ָואַֹמר ֶאל ַהחִֹרים ְוֶאל ַהסְּ ְוַקשְּׁ

ְמעּו  שָׁ ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוְיִהי  יֶכם:  ּוָבתֵּ יֶכם  ְנשֵׁ ּוְבנֵֹתיֶכם  ֵניֶכם  בְּ ֲאֵחיֶכם  ַעל  ֲחמּו  ְוִהלָּ ְזכֹרּו  ְוַהּנֹוָרא  ַהגָּדֹול  ה' 

ִמן  ְמַלאְכּתוֹ:ַוְיִהי  ִאיׁש ֶאל  נּו ֶאל ַהחֹוָמה  ב כֻּלָּ ַונָּשָׁ ֲעָצָתם  ָהֱאלִֹהים ֶאת  ַויֶָּפר  ָלנּו  נֹוַדע  י  כִּ אוְֹיֵבינּו 

ְריִֹנים  תוֹת ְוַהשִּׁ שָׁ ים ְוַהקְּ ִגנִּ ָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים ַהמָּ מְּ ים בַּ ַהּיוֹם ַההּוא ֲחִצי ְנָעַרי עֹשִׂ

ָלאָכה  ה ַבמְּ ַאַחת ָידוֹ עֹשֶׂ ים בְּ ֶבל עְֹמשִׂ סֵּ ִאים בַּ חֹוָמה ְוַהּנֹשְׂ ית ְיהּוָדה: ַהּבֹוִנים בַּ ל בֵּ ִרים ַאֲחֵרי כָּ ְוַהשָּׂ

ֹוָפר ֶאְצִלי: ָואַֹמר  שּׁ ַלח:ְוַהּבֹוִנים ִאיׁש ַחְרּבוֹ ֲאסּוִרים ַעל ָמְתָניו ּובֹוִנים ְוַהּתֹוֵקַע בַּ ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהשָּׁ

ה ּוְרָחָבה ַוֲאַנְחנּו ִנְפָרִדים ַעל ַהחֹוָמה ְרחֹוִקים  ָלאָכה ַהְרבֵּ ָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַהמְּ ֶאל ַהחִֹרים ְוֶאל ַהסְּ

ֶחם ָלנּו:" ְבצּו ֵאֵלינּו ֱאלֵֹהינּו ִילָּ קָּ ה תִּ מָּ ֹוָפר שָׁ ְמעּו ֶאת קֹול ַהשּׁ שְׁ ר תִּ ְמקֹום ֲאשֶׁ ִאיׁש ֵמָאִחיו: בִּ

 נחמיה ד' 7-14
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שאלה מס' 13

עליזה לנדאו
ניצולת שואה

ילד קטן ניצל  מטבח שבוצע על אבן אחת 
א:" י ֶנְחבָּ טֹן כִּ וֵָּתר ... ַהקָּ ְבִעים ִאיׁש ַעל ֶאֶבן ֶאָחת ַויִּ "ַויֲַּהרֹג .... שִׁ

מי  הילד שניצל?א. 

 מי האנשים שביצעו את הטבח הנורא?ב. 

 תשובה 
יותם. א. 

אבימלך ואנשים ריקים ופוחזים מהעיר שכם.ב. 

ִאּמוֹ  ֲאִבי  ית  בֵּ ַחת  פַּ ִמשְׁ ל  כָּ ְוֶאל  ֲאֵליֶהם  ר  ַוְיַדבֵּ ִאּמוֹ  ֲאֵחי  ֶאל  ֶכָמה  שְׁ ַעל  ְיֻרבַּ ן  בֶּ ֲאִביֶמֶלְך  “ַויֵֶּלְך 

ַעל ִאם  ֵני ְיֻרבַּ ְבִעים ִאיׁש ּכֹל בְּ ֶכם שִׁ ֶכם ַמה ּטֹוב ָלֶכם ַהְמׁשֹל בָּ ֲעֵלי שְׁ ָאְזֵני ָכל בַּ רּו ָנא בְּ בְּ ֵלאמֹר:דַּ

ֶכם  ֲעֵלי שְׁ ל בַּ ָאְזֵני כָּ רּו ֲאֵחי ִאּמוֹ ָעָליו בְּ ְרֶכם ָאִני:ַוְיַדבְּ י ַעְצְמֶכם ּוְבשַׂ ם כִּ ֶכם ִאיׁש ֶאָחד ּוְזַכְרתֶּ ְמׁשֹל בָּ

ית  ֶסף ִמבֵּ ְבִעים כֶּ נּו לוֹ שִׁ תְּ י ָאְמרּו ָאִחינּו הּוא:ַויִּ ם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך כִּ ה ַויֵּט ִלבָּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל ַהדְּ ֵאת כָּ

ים ֵריִקים ּופֲֹחִזים ַויְֵּלכּו ַאֲחָריו:ַויָּבֹא ֵבית ָאִביו ָעְפָרָתה ַויֲַּהרֹג  ֶהם ֲאִביֶמֶלְך ֲאָנשִׁ ּכֹר בָּ שְׂ ִרית ַויִּ ַעל בְּ בַּ

א:ַויֵָּאְספּו  ֶנְחבָּ י  כִּ טֹן  ַהקָּ ַעל  ְיֻרבַּ ן  בֶּ יוָֹתם  וֵָּתר  ַויִּ ֶאָחת  ֶאֶבן  ַעל  ִאיׁש  ְבִעים  ַעל שִׁ ְיֻרבַּ ֵני  בְּ ֶאָחיו  ֶאת 

דּו  ֶכם:ַויַּגִּ שְׁ ר בִּ ב ֲאשֶׁ ית ִמּלֹוא ַויְֵּלכּו ַויְַּמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמֶלְך ִעם ֵאלֹון ֻמצָּ ֶכם ְוָכל בֵּ ֲעֵלי שְׁ ל בַּ כָּ

ַמע  ֶכם ְוִישְׁ ֲעֵלי שְׁ ְמעּו ֵאַלי בַּ ְקָרא ַוּיֹאֶמר ָלֶהם שִׁ א קֹולוֹ ַויִּ שָּׂ ִרִזים ַויִּ רֹאׁש ַהר גְּ ְליֹוָתם ַויֵֶּלְך ַויֲַּעמֹד בְּ

ֲאֵליֶכם ֱאלִֹהים:ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהֵעִצים ִלְמׁשַֹח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַוּיֹאְמרּו ַלזִַּית ָמְלָכה ָעֵלינּו:ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהזִַּית 

ֵאָנה  י ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים:ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלתְּ ים ְוָהַלְכתִּ דּו ֱאלִֹהים ַוֲאָנשִׁ י ְיַכבְּ ר בִּ ִני ֲאשֶׁ שְׁ י ֶאת דִּ ֶהֳחַדְלתִּ

י ָלנּוַע  נּוָבִתי ַהּטֹוָבה ְוָהַלְכתִּ י ֶאת ָמְתִקי ְוֶאת תְּ ֵאָנה ֶהֳחַדְלתִּ ְלִכי ַאתְּ ָמְלִכי ָעֵלינּו: ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהתְּ

ֶפן ְלִכי ַאתְּ ָמְלִכי ָעֵלינּו:" ַעל ָהֵעִצים: ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלגָּ

 שופטים ט'  1-12

שאלה מס' 14

סלמן אבו רוקאן 
רשות הטבע והגנים  הלאומיים 

 נביא מנבא: 
ְרֶמל" תֹוְך כַּ ְבֶטָך צֹאן ַנֲחָלֶתָך ׁשְֹכִני ְלָבָדד ַיַער בְּ ָך ְבשִׁ "ְרֵעה ַעמְּ

מי הנביא?א. 

באילו אזורים נוספים ירעו העם, לדברי הנביא?ב. 

תשובה 
מיכה. א. 

יֵמי עֹוָלם: ב.  ן ְוִגְלָעד כִּ   בשן, גלעד - ִיְרעּו ָבשָׁ
הערה:  די לציין שם אחד בלבד

ָמצֹור  י  ּוְלִמנִּ ָמצֹור  ְוָעֵרי  ּור  ַאשּׁ י  ְלִמנִּ ָיבֹוא  ְוָעֶדיָך  הּוא  חֹק:יֹום  ִיְרַחק  ַההּוא  יֹום  ֵדָרִיְך  גְּ ִלְבנֹות  “יֹום 

ְבֶטָך  ָך ְבשִׁ ִרי ַמַעְלֵליֶהם: ְרֵעה ַעמְּ ֶביָה ִמפְּ ָמָמה ַעל ישְׁ ְוַעד ָנָהר ְוָים ִמיָּם ְוַהר ָהָהר:ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ִלשְׁ

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  יֵמי עוָֹלם: כִּ ן ְוִגְלָעד כִּ ְרֶמל ִיְרעּו ָבשָׁ תוְֹך כַּ צֹאן ַנֲחָלֶתָך ׁשְֹכִני ְלָבָדד ַיַער בְּ

נָָּחׁש  ָנה: ְיַלֲחכּו ָעָפר כַּ ֱחַרשְׁ ה ָאְזֵניֶהם תֶּ ימּו ָיד ַעל פֶּ בּוָרָתם ָישִׂ ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות:ִיְראּו גוִֹים ְוֵיבֹׁשּו ִמּכֹל גְּ

ַעל  ְועֵֹבר  ָעוֹן  א  נֹשֵׂ מֹוָך  כָּ ֵאל  :ִמי  ךָּ ִממֶּ ְוִיְראּו  ִיְפָחדּו  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ֶאל  רֵֹתיֶהם  ְסגְּ ִממִּ זּו  ִיְרגְּ ֶאֶרץ  זֲֹחֵלי  כְּ

ִליְך  י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעוֹנֵֹתינּו ְוַתשְׁ ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ כִּ ע ִלשְׁ שַׁ פֶּ

ְעתָּ ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:" בַּ ר ִנשְׁ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאשֶׁ תֵּ ל ַחּטֹאָתם:תִּ ְמֻצלֹות ָים כָּ בִּ

מיכה ז'11-20
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שאלה מס' 15

שי דורון 
קפטן קבוצת כדורסל  אליצור רמלה

לאחר אחד הנצחונות הגדולים  של עם ישראל מסופר: 

חֹלֹות" יר ְוַהמְּ ָרֵאל ָלשִׁ ל ָעֵרי ִישְׂ ים ִמכָּ ֶצאָנה ַהנָּשִׁ "ַותֵּ

באיזה נצחון מדובר?א. 

מה שרו הנשים באותה עת?ב. 

 תשובה 
נצחון דוד על גליית  שהביא לנצחון ישראל על פלישתים.א. 

הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו.ב. 
חֹלוֹת  יר ְוַהמְּ ָרֵאל ָלשִׁ ל ָעֵרי ִישְׂ ים ִמכָּ ֶצאָנה ַהנָּשִׁ י ַותֵּ תִּ ִלשְׁ ִוד ֵמַהּכוֹת ֶאת ַהפְּ ׁשּוב דָּ בוָֹאם בְּ  "ַוְיִהי בְּ

ה  ִהכָּ ַוּתֹאַמְרָן  ֲחקֹות  ַהְמשַׂ ים  ַהנָּשִׁ ֲעֶניָנה  ַותַּ ים:  ִלשִׁ ּוְבשָׁ ְמָחה  שִׂ בְּ ים  ֻתפִּ בְּ ֶלְך  ַהמֶּ אּול  שָׁ ִלְקַראת 

ָבר ַהזֶּה ַוּיֹאֶמר ָנְתנּו ְלָדִוד ְרָבבֹות  ֵעיָניו ַהדָּ אּול ְמאֹד ַויֵַּרע בְּ ַחר ְלשָׁ ִרְבבָֹתיו: ַויִּ ֲאָלָפיו ְוָדִוד בְּ אּול בַּ שָׁ

ִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה:" אּול עוֵֹין ֶאת דָּ לּוָכה:ַוְיִהי שָׁ ְוִלי ָנְתנּו ָהֲאָלִפים ְועֹוד לוֹ ַאְך ַהמְּ

 שמואל א'  יח' 9-6

שאלה מס' 16

כפר כישורית

קבוצת אנשים מישראל פנתה למנהיג בבקשת עזרה 

ֵנינּו" ְבֵניֶהם בָּ ֵרנּו כִּ שָׂ ר ַאֵחינּו בְּ ְבשַׂ ה כִּ ים... ְוַעתָּ ֵנינּו ּוְבנֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַרבִּ "בָּ

מי המנהיג?א. 

מה העזרה שביקשו  האנשים מהמנהיג?ב. 

תשובה 
נחמיה. א. 

שעשירי העם יוותרו על החוב שהם נושים בהם. ב. 
 

ֲאַנְחנּו  ּוְבנֵֹתינּו  ֵנינּו  בָּ ר אְֹמִרים  הּוִדים:ְוֵיׁש ֲאשֶׁ ַהיְּ ֲאֵחיֶהם  ֶאל  דֹוָלה  גְּ יֶהם  ּוְנשֵׁ ָהָעם  ַצֲעַקת  ִהי  ַותְּ  “

ְוִנְקָחה  ֲאַנְחנּו עְֹרִבים  ינּו  ּוָבתֵּ ּוְכָרֵמינּו  דֵֹתינּו  ר אְֹמִרים שְׂ ְוִנְחֶיה:ְוֵיׁש ֲאשֶׁ ְונֹאְכָלה  ָדָגן  ְוִנְקָחה  ים  ַרבִּ

ֵרנּו  שָׂ ר ַאֵחינּו בְּ ְבשַׂ ה כִּ דֵֹתינּו ּוְכָרֵמינּו:ְוַעתָּ ֶלְך שְׂ ת ַהמֶּ ר אְֹמִרים ָלִוינּו ֶכֶסף ְלִמדַּ ָרָעב: ְוֵיׁש ֲאשֶׁ ָדָגן בָּ

ְוֵאין  ׁשוֹת  ִנְכבָּ נֵֹתינּו  ִמבְּ ְוֵיׁש  ַלֲעָבִדים  נֵֹתינּו  בְּ ְוֶאת  ֵנינּו  בָּ ֶאת  ים  כְֹבשִׁ ֲאַנְחנּו  ְוִהנֵּה  ֵנינּו  בָּ ְבֵניֶהם  כִּ

ָבִרים  ַהדְּ ְוֵאת  ַזֲעָקָתם  ֶאת  י  ַמְעתִּ שָׁ ר  ֲאשֶׁ כַּ ְמאֹד  ִלי  ַחר  ַלֲאֵחִרים:ַויִּ ּוְכָרֵמינּו  דֵֹתינּו  ּושְׂ ָיֵדנּו  ְלֵאל 

ים  ם נשִׁ ָאִחיו ַאתֶּ א ִאיׁש בְּ ָגִנים ָואְֹמָרה ָלֶהם ַמשָּׁ י ָעַלי ָוָאִריָבה ֶאת ַהחִֹרים ְוֶאת ַהסְּ ֵלְך ִלבִּ מָּ ה:ַויִּ ָהֵאלֶּ

ֵדי ָבנּו  ִרים ַלּגוִֹים כְּ ְמכָּ הּוִדים ַהנִּ ה ְגדֹוָלה:ָואְֹמָרה ָלֶהם ֲאַנְחנּו ָקִנינּו ֶאת ַאֵחינּו ַהיְּ ן ֲעֵליֶהם ְקִהלָּ ָוֶאתֵּ

ם  ר ַאתֶּ ָבר ֲאשֶׁ ָבר:ָואַֹמר לֹא טֹוב ַהדָּ רּו ָלנּו ַויֲַּחִריׁשּו ְולֹא ָמְצאּו דָּ רּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ְוִנְמכְּ ְמכְּ ם תִּ ְוַגם ַאתֶּ

ֶסף ְוָדָגן  ֶהם כֶּ ים בָּ ת ַהּגוִֹים אוְֹיֵבינּו:ְוַגם ֲאִני ַאַחי ּוְנָעַרי נשִׁ ֵלכּו ֵמֶחְרפַּ ִיְרַאת ֱאלֵֹהינּו תֵּ ים ֲהלֹוא בְּ עֹשִׂ

ֶסף  יֶהם ּוְמַאת ַהכֶּ ְרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם ּוָבתֵּ דֵֹתיֶהם כַּ ַהּיֹום שְׂ יבּו ָנא ָלֶהם כְּ א ַהזֶּה:ָהשִׁ שָּׁ ַנַעְזָבה נָּא ֶאת ַהמַּ

ר  ֲאשֶׁ כַּ ה  ַנֲעשֶׂ ן  כֵּ ׁש  ְנַבקֵּ לֹא  ּוֵמֶהם  יב  ָנשִׁ ֶהם:ַוּיֹאְמרּו  בָּ ים  נֹשִׁ ם  ַאתֶּ ר  ֲאשֶׁ ְצָהר  ְוַהיִּ ירֹוׁש  ַהתִּ ָגן  ְוַהדָּ

ָכה ְיַנֵער  י ָואְֹמָרה כָּ ָבר ַהזֶּה: גַּם ָחְצִני ָנַעְרתִּ דָּ יֵעם ַלֲעשֹׂות כַּ בִּ ה אֹוֵמר ָוֶאְקָרא ֶאת ַהּכֲֹהִנים ָוַאשְׁ ַאתָּ

יתוֹ ּוִמיִגיעוֹ ְוָכָכה ִיְהֶיה ָנעּור ָוֵרק ַוּיֹאְמרּו  ָבר ַהזֶּה ִמבֵּ ר לֹא ָיִקים ֶאת ַהדָּ ל ָהִאיׁש ֲאשֶׁ ָהֱאלִֹהים ֶאת כָּ

ָבר ַהזֶּה:" דָּ ָהל ָאֵמן ַוְיַהְללּו ֶאת ה' ַויַַּעשׂ ָהָעם כַּ ָכל ַהקָּ

נחמיה  ה' 31-1
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  התשע"א
החידון הפומבי - ירושלים

השלב השני
בחלק הראשון 

 זיהוי אתר מיקראי על פי רמזים
לכל אחד מהנבחנים יוצגו 3 רמזים הרומזים לאתר מיקראי אחד

זיהה הנבחן את האתר על פי הרמז הראשון בלבד – יזכה ב-8 נקודות
זיהה הנבחן את האתר על פי הרמז הראשון והשני – יזכה ב-5 נקודות

זיהה הנבחן את האתר  על פי שלשה רמזים- יזכה ב-3 נקודות

הזמן המוקצב לזיהוי האתר: 25 שניות

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 את האתר על פי הרמז הראשון
וענה  תשובות נכונות על כל חמש השאלות בשלב השני

יזכה בבונוס  של 2 נקודות נוספות 

בשלב השני בשני חלקיו  ניתן לצבור: 30 נקודות
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שאלה מס' 1
זהה את שם העיר על פי הרמזים. 

רמז מס' 1: למחנה שם הובאו 400 נערות.

ר ֶאֶלף ִאיׁש  ֵנים ָעשָׂ ם ָהֵעָדה שְׁ ְלחּו שָׁ שְׁ ְלָעד:ַויִּ גִּ ָיֵבׁש  ֵבי  ִמּיֹושְׁ ם ִאיׁש  ְוִהנֵּה ֵאין שָׁ ֵקד ָהָעם  ְתפָּ "ַויִּ

ָבר  ף: ְוֶזה ַהדָּ ים ְוַהטָּ ְלָעד ְלִפי ֶחֶרב ְוַהנָּשִׁ ֵבי ָיֵבׁש גִּ יֶתם ֶאת יֹושְׁ ֵני ֶהָחִיל ַוְיַצּוּו אֹוָתם ֵלאמֹר ְלכּו ְוִהכִּ ִמבְּ

ע ֵמאֹות  ְלָעד ַאְרבַּ ֵבי ָיֵביׁש גִּ ְמְצאּו ִמּיֹושְׁ ֲחִרימּו: ַויִּ ב ָזָכר תַּ כַּ ה ֹיַדַעת ִמשְׁ ל ָזָכר ְוָכל ִאשָּׁ ֲעשּׂו כָּ ר תַּ ֲאשֶׁ

ָנַען  ֶאֶרץ כְּ ר בְּ לֹה ֲאשֶׁ ֲחֶנה שִׁ ב ָזָכר ַויִָּביאּו אוָֹתם ֶאל ַהמַּ כַּ ר לֹא ָיְדָעה ִאיׁש ְלִמשְׁ ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאשֶׁ

ֵעת  ְנָיִמן בָּ ב בִּ ַויָּשָׁ לֹום:  ְקְראּו ָלֶהם שָׁ ַויִּ ִרּמֹון  ֶסַלע  ר בְּ ִבְנָיִמן ֲאשֶׁ ֵני  רּו ֶאל בְּ ַוְיַדבְּ ל ָהֵעָדה  ְלחּו כָּ שְׁ ַויִּ

ן:" ְלָעד ְולֹא ָמְצאּו ָלֶהם כֵּ י ָיֵבׁש גִּ שֵׁ ר ִחּיּו ִמנְּ ים ֲאשֶׁ נּו ָלֶהם ַהנָּשִׁ תְּ ַהִהיא ַויִּ

שופטים כא' 9-14

רמז מס' 2: לשם שלח ירבעם את אשתו.

י ַאתְּ  כִּ ֵיְדעּו  ְולֹא  ית  נִּ תַּ ְוִהשְׁ ָנא  קּוִמי  ּתוֹ  ְלִאשְׁ ָיָרְבָעם  ָיָרְבָעם:ַוּיֹאֶמר  ֶבן  ֲאִביָּה  ָחָלה  ַהִהיא  ֵעת   "בָּ

ָיֵדְך  ר ָעַלי ְלֶמֶלְך ַעל ָהָעם ַהזֶּה:ְוָלַקַחתְּ בְּ ם ֲאִחיָּה ַהנִָּביא הּוא ִדבֶּ לֹה ִהנֵּה שָׁ ת ָיָרְבָעם ְוָהַלְכתְּ שִׁ ֵאשֶׁ

ת ָיָרְבָעם  ן ֵאשֶׁ ַעשׂ כֵּ ְהֶיה ַלנַָּער:ַותַּ יד ָלְך ַמה יִּ ַבׁש ּוָבאת ֵאָליו הּוא ַיגִּ ִדים ּוַבְקבֻּק דְּ ָרה ֶלֶחם ְוִנקֻּ ֲעשָׂ

יבוֹ: וה' ָאַמר ֶאל ֲאִחיָּהּו  י ָקמּו ֵעיָניו ִמשֵּׂ ית ֲאִחיָּה ַוֲאִחיָּהּו לֹא ָיכֹל ִלְראֹות כִּ בֹא בֵּ לֹה ַותָּ ֶלְך שִׁ ָקם ַותֵּ ַותָּ

ר ֵאֶליָה ִויִהי ְכבָֹאּה  ַדבֵּ זֹה ְוָכֶזה תְּ י חֶֹלה הּוא כָּ ָנּה כִּ ָך ֶאל בְּ ָבר ֵמִעמְּ ָאה ִלְדרֹׁש דָּ ת ָיָרְבָעם בָּ ִהנֵּה ֵאשֶׁ

ָרה: " ְוִהיא ִמְתַנכֵּ

מלכים א' יד'  1-5

רמז מס' 3: לשם עלו אלקנה ומשפחתו. 

ן ּתֹחּו ֶבן צּוף  ן ֱאִליהּוא בֶּ ן ְירָֹחם בֶּ מוֹ ֶאְלָקָנה בֶּ  "ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ּושְׁ

ִננָּה ַוְיִהי ִלְפִננָּה ְיָלִדים ּוְלַחנָּה ֵאין ְיָלִדים: ְוָעָלה  ִנית פְּ ם ַהשֵּׁ ם ַאַחת ַחנָּה ְושֵׁ ים שֵׁ י ָנשִׁ תֵּ ֶאְפָרִתי:ְולוֹ שְׁ

ֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני  ם שְׁ לֹה ְושָׁ שִׁ ֲחוֹת ְוִלְזּבַֹח ַלה' ְצָבאוֹת בְּ תַּ ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירוֹ ִמיִָּמים ָיִמיָמה ְלִהשְׁ

ֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָמנֹות: " ּתוֹ ּוְלָכל בָּ ח ֶאְלָקָנה ְוָנַתן ִלְפִננָּה ִאשְׁ ְזבַּ ּוִפְנָחס ּכֲֹהִנים ַלה': ַוְיִהי ַהּיֹום ַויִּ

שמואל א' א' 1-4

שם המקום: שילה

שאלה מס' 1 – חלק שני 

הנושא: בטחון 
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ת 2 ָקשֶׁ ְיהּוָדה  ֵני  בְּ ד  ”ְלַלמֵּ אמר:  מי 
ר”? שמואל ב' א' 18דודִהנֵּה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהיָּשָׁ

3
 על מי נאמר: 

ֲעָרה ְולֹא  ֶאֶבן ֶאל ַהשַּׂ "קֵֹלַע בָּ
ַיֲחִטא”?

בני 
שופטים כ'  16בנימין 

בימי איזה מלך הובאו לירושלים 4
ק ... סּוִסים ּוְפָרִדים “? מלכים א' י' 25שלמהֵנשֶׁ

5
ה סּוִסים  מָּ ַלח שָׁ שְׁ על מי נאמר :"ַויִּ

פּו  ֵבד ַויָּבֹאּו ַלְיָלה ַויַּקִּ ְוֶרֶכב ְוַחִיל כָּ
ַעל ָהִעיר”?

בן הדד 
מלכים ב' ו' 14מלך ארם

6
בנבואת מי נזכר הפסוק : 

ְכנּו ָבָאֶרץ ְוִהנֵּה ָכל ָהָאֶרץ  “ִהְתַהלַּ
ֶבת ְוׁשָֹקֶטת”? ישֶׁ

זכריה א' 11זכריה



77 76

שאלה מס' 2 
זהה את שם העיר על פי הרמזים. 

רמז מס' 1: מכאן  וִמִּׁשלֹו ּוִמֹּׁשְמרֹון יצאו 80 איש ְמֻגְּלֵחי ָזָקן.
י  ם ֵאת ַאְנשֵׁ ר ִנְמְצאּו שָׁ ים ֲאשֶׁ דִּ שְׂ ה ְוֶאת ַהכַּ ְצפָּ מִּ ַדְלָיהּו בַּ ר ָהיּו ִאּתוֹ ֶאת גְּ הּוִדים ֲאשֶׁ ל ַהיְּ "ְוֵאת כָּ

ֶכם  ים ִמשְּׁ ַדְלָיהּו ְוִאיׁש לֹא ָיָדע: ַויָּבֹאּו ֲאָנשִׁ ִני ְלָהִמית ֶאת גְּ ּיֹום ַהשֵּׁ ָמֵעאל:ַוְיִהי בַּ ה ִישְׁ ְלָחָמה ִהכָּ ַהמִּ

ית  ָיָדם ְלָהִביא בֵּ ֵחי ָזָקן ּוְקֻרֵעי ְבָגִדים ּוִמְתּגְֹדִדים ּוִמְנָחה ּוְלבֹוָנה בְּ מִֹנים ִאיׁש ְמֻגלְּ ְֹמרֹון שְׁ לוֹ ּוִמשּׁ ִמשִּׁ

ְפגֹׁש אָֹתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ה הֵֹלְך ָהלְֹך ּובֶֹכה ַוְיִהי כִּ ְצפָּ ן ְנַתְנָיה ִלְקָראָתם ִמן ַהמִּ ָמֵעאל בֶּ ה': ַויֵֵּצא ִישְׁ

ן ְנַתְנָיה ֶאל ּתֹוְך ַהּבֹור  ָמֵעאל בֶּ ָחֵטם ִישְׁ שְׁ בֹוָאם ֶאל ּתֹוְך ָהִעיר ַויִּ ַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם:ַוְיִהי כְּ ּבֹאּו ֶאל גְּ

ר ִאּתֹו" ים ֲאשֶׁ הּוא ְוָהֲאָנשִׁ

ירמיה מא' 3-7

רמז מס’ 2: יהושע  הקים אבן גדולה תחת האלה.
ָרֵאל: ַוּיֹאְמרּו ָהָעם  ֶכם ְוַהּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ֶאל ה' ֱאלֵֹהי ִישְׂ ִקְרבְּ ר בְּ ה ָהִסירּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהנֵָּכר ֲאשֶׁ "ְוַעתָּ

ם לוֹ חֹק  ּיֹום ַההּוא ַויָּשֶׂ ִרית ָלָעם בַּ ַע בְּ ְכרֹת ְיהֹושֻׁ ָמע: ַויִּ ַע ֶאת ה' ֱאלֵֹהינּו ַנֲעבֹד ּוְבקֹולוֹ ִנשְׁ ֶאל ְיהֹושֻׁ

דֹוָלה ַוְיִקיֶמָה  ח ֶאֶבן גְּ קַּ ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים ַויִּ ה בְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ַע ֶאת ַהדְּ ְכּתֹב ְיהֹושֻׁ ֶכם: ַויִּ שְׁ ט בִּ פָּ ּוִמשְׁ

נּו ְלֵעָדה  ְהֶיה בָּ ל ָהָעם ִהנֵּה ָהֶאֶבן ַהּזֹאת תִּ ַע ֶאל כָּ ׁש ה': ַוּיֹאֶמר ְיהֹושֻׁ ִמְקדַּ ר בְּ ה ֲאשֶׁ ַחת ָהַאלָּ ם תַּ שָּׁ

ח  לַּ אלֵֹהיֶכם: ַוְישַׁ ַכֲחׁשּון בֵּ ן תְּ נּו ְוָהְיָתה ָבֶכם ְלֵעָדה פֶּ ר ִעמָּ בֶּ ר דִּ ל ִאְמֵרי ה' ֲאשֶׁ ְמָעה ֵאת כָּ י ִהיא שָׁ כִּ

ַע ֶאת ָהָעם ִאיׁש ְלַנֲחָלתוֹ:" ְיהֹושֻׁ

יהושע כד' 23-28

רמז מס' 3:  חלקת שדה שם נקנתה במאה קשיטה.
ֶקן ֶאת ֶחְלַקת  ֵני ָהִעיר: ַויִּ ַחן ֶאת פְּ ן ֲאָרם ַויִּ דַּ בֹאוֹ ִמפַּ ַנַען בְּ ֶאֶרץ כְּ ר בְּ ֶכם ֲאשֶׁ ֵלם ִעיר שְׁ "ַויָּבֹא ַיֲעקֹב שָׁ

ְקָרא לוֹ ֵאל  ַח ַויִּ ם ִמְזבֵּ ב שָׁ יָטה:ַויַּצֶּ ֵמָאה ְקשִׂ ֶכם בְּ ֵני ֲחמֹור ֲאִבי שְׁ ם ָאֳהלוֹ ִמיַּד בְּ ר ָנָטה שָׁ ֶדה ֲאשֶׁ ַהשָּׂ

ָרֵאל:" ֱאלֵֹהי ִישְׂ

בראשית לג' 18-20

שם המקום: שכם

שאלה מס' 2 – חלק שני 

הנושא: חוץ 
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
 על מי נאמר: 

ֵבד ְמאֹד  ַחִיל כָּ ָמה בְּ לְַ בֹא ְירּושָׁ “ַותָּ
ִמים “? שָׂ ִאים בְּ ים נֹשְׂ ַמלִּ גְּ

מלכת 
מלכים א' י'  2שבא

 מי הבטיח למלך ישראל 3
ק “? שֶׂ ים ְלָך ְבַדמֶּ שִׂ “ְוחּוצוֹת תָּ

בן הדד 
מלכים א' כ'  34מלך ארם

ֶאֶלף 4 ֵמָאה  ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶמֶלְך  יב  ֵהשִׁ מי 
ִרים ּוֵמָאה ֶאֶלף ֵאיִלים ָצֶמר? כָּ

ֵמיַׁשע 
מלכים ב' ג' 4ֶמֶלְך מֹוָאב

ם 5 ם כֻּלָּ ַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאתָּ מי אמר: “פָּ
ָמֵגן ְוכוָֹבע”?

יחזקאל  לח' 5יחזקאל 

ל ַהּגוִֹים 6 רּו ֶאְתֶכם כָּ “ְוִאשְּׁ  מי אמר: 
ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ “? י ִתְהיּו ַאתֶּ כִּ

 מלאכי ג'  12מלאכי 



79 78

שאלה מס' 3
זהה את שם העיר על פי הרמזים. 

רמז מס' 1: ַׁשּלּון ֶּבן ָּכל ֹחֶזה היה שר פלך זה.
ְלתָֹתיו ַמְנֻעָליו  ֶרם הּוא ִיְבֶנּנּו ְוַיֲעִמיד דַּ ית ַהכָּ ֶלְך בֵּ ר פֶּ יָּה ֶבן ֵרָכב שַׂ ּפֹות ֶהֱחִזיק ַמְלכִּ ַער ָהַאשְׁ " ְוֵאת שַׁ

ְוַיֲעִמיד  ִויַטְלֶלּנּו  ִיְבֶנּנּו  הּוא  ה  ְצפָּ ַהמִּ ֶלְך  פֶּ ר  שַׂ חֶֹזה  ל  כָּ ן  בֶּ ּלּון  שַׁ ֶהֱחִזיק  ָהַעִין  ַער  שַׁ ְוֵאת  ּוְבִריָחיו: 

ִויד:  ֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ֵמִעיר דָּ ֶלְך ְוַעד ַהמַּ ַלח ְלַגן ַהמֶּ ֵרַכת ַהשֶּׁ ְלתָֹתיו ַמְנֻעָליו ּוְבִריָחיו ְוֵאת חֹוַמת בְּ דַּ

ֵרָכה ָהֲעשּׂוָיה ְוַעד  ית צּור ַעד ֶנֶגד ִקְבֵרי ָדִויד ְוַעד ַהבְּ ֶלְך בֵּ ר ֲחִצי פֶּ ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק ְנֶחְמָיה ֶבן ַעְזּבּוק שַׂ

ּבִֹרים: " ית ַהגִּ בֵּ

 נחמיה ג' 14-16

רמז מס' 2: שם נרצח גדליה בן אחיקם.
ָרה  ַוֲעשָׂ ֶלְך  ַהמֶּ י  ְוַרבֵּ לּוָכה  ַהמְּ ִמזֶַּרע  ָמע  ֱאִלישָׁ ֶבן  ְנַתְנָיה  ן  בֶּ ָמֵעאל  ִישְׁ א  בָּ ִביִעי  ַהשְּׁ חֶֹדׁש  בַּ "ַוְיִהי 

ן  ָמֵעאל בֶּ ה: ַויָָּקם ִישְׁ ְצפָּ מִּ ו בַּ ם ֶלֶחם ַיְחדָּ ַוּיֹאְכלּו שָׁ ָתה  ְצפָּ ַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ַהמִּ ים ִאּתוֹ ֶאל גְּ ֲאָנשִׁ

ר  ֶחֶרב ַויֶָּמת אֹתוֹ ֲאשֶׁ ָפן בַּ ן שָׁ ַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם בֶּ ר ָהיּו ִאּתוֹ ַויַּּכּו ֶאת גְּ ים ֲאשֶׁ ֶרת ָהֲאָנשִׁ ְנַתְנָיה ַוֲעשֶׂ

ר  ים ֲאשֶׁ דִּ שְׂ ה ְוֶאת ַהכַּ ְצפָּ מִּ ַדְלָיהּו בַּ ר ָהיּו ִאּתוֹ ֶאת גְּ הּוִדים ֲאשֶׁ ל ַהיְּ ָאֶרץ:ְוֵאת כָּ ֶבל בָּ ִהְפִקיד ֶמֶלְך בָּ

ָמֵעאל: " ה ִישְׁ ְלָחָמה ִהכָּ י ַהמִּ ם ֵאת ַאְנשֵׁ ִנְמְצאּו שָׁ

 ירמיה מא' 1-3

רמז מס' 3: בת יפתח יצאה שם לקראתו.
ִרים ִעיר  ית ֶעשְׂ ם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד ּבֹוֲאָך ִמנִּ ָידוֹ: ַויַּכֵּ ֵנם ה' בְּ תְּ ם ַויִּ ֶחם בָּ ֵני ַעּמֹון ְלִהלָּ ח ֶאל בְּ " ַויֲַּעבֹר ִיְפתָּ

יתוֹ  ה ֶאל בֵּ ְצפָּ ח ַהמִּ ָרֵאל:ַויָּבֹא ִיְפתָּ ֵני ִישְׂ ֵני בְּ ֵני ַעּמֹון ִמפְּ ְנעּו בְּ כָּ דֹוָלה ְמאֹד ַויִּ ה גְּ ָרִמים ַמכָּ ְוַעד ָאֵבל כְּ

ן אוֹ ַבת: ַוְיִהי ִכְראֹותוֹ  ּנּו בֵּ ים ּוִבְמחֹלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין לוֹ ִממֶּ ֻתפִּ ְוִהנֵּה ִבּתוֹ ֹיֵצאת ִלְקָראתוֹ בְּ

ִציִתי ִפי ֶאל ה'  עְֹכָרי ְוָאנִֹכי פָּ ִני ְוַאתְּ ָהִיית בְּ י ַהְכֵרַע ִהְכַרְעתִּ תִּ ָגָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה בִּ אֹוָתּה ַוִיְקַרע ֶאת בְּ

ְולֹא אּוַכל ָלׁשּוב: "

שופטים  יא'  32-35

שם המקום: מצפה

שאלה מס' 3 – חלק שני 

הנושא: חינוך
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר: ”הֵֹלְך ְוָגֵדל ָוטוֹב גַּם 2
ים”? ִעם ה’ ְוַגם ִעם ֲאָנשִׁ

שמואל א' ב' 26שמואל

3
ר  מי בקש: “ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאשֶׁ

ה  ַלְחתָּ ָיבוֹא ...ְויוֵֹרנּו ַמה נֲַּעשֶׂ שָׁ
ד”? ַלנַַּער ַהּיּולָּ

שופטים יג' 8מנוח 

4
ֵלא ֶאת ַהָחְכָמה  מָּ על מי נאמר: “ַויִּ
ַעת ַלֲעשׂוֹת  בּוָנה ְוֶאת ַהדַּ ְוֶאת ַהתְּ

ת “? חֹשֶׁ נְּ ל ְמָלאָכה בַּ כָּ

ִחיָרם 
מלכים א' ז' 14)ִמֹּצר(

ְמרּו ַדַעת 5 ְפֵתי כֵֹהן ִישְׁ י שִׂ מי אמר:" כִּ
יהּו “? ְותוָֹרה ְיַבְקׁשּו ִמפִּ

מלאכי ב'  7מלאכי 

ר 6 ִרית ֲאשֶׁ י זֹאת ַהבְּ מי אמר: "כִּ
י ֶאת  ָרֵאל ... ָנַתתִּ ית ִישְׂ ֶאְכרֹת ֶאת בֵּ
ֶבנָּה”? ם ֶאְכתֲּ ם ְוַעל ִלבָּ ִקְרבָּ ּתוָֹרִתי בְּ

ירמיה  לא' 32ירמיהו
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שאלה מס' 4
זהה את שם העיר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: שם גר  ֶאְלָחָנן ֶּבן ֹּדדֹו, מגיבורי דוד.
ים  לשִׁ שְּׁ הֵאל ֲאִחי יֹוָאב בַּ ַמְעּתוֹ: ֲעשָׂ ֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמשְׁ ה לֹא ָבא ַוְישִׂ לשָׁ ד ְוֶאל ַהשְּׁ ים ִנְכבָּ לשִׁ "ִמן ַהשְּׁ

ה ַהֲחרִֹדי ֱאִליָקא ַהֲחרִֹדי: " מָּ ית ָלֶחם: שַׁ ן ּדֹדוֹ בֵּ ֶאְלָחָנן בֶּ

 שמואל  ב' כג' 23-25

רמז מס' 2: לשם באו רות ונעמי ִּבְתִחַּלת הקציר.
ית ָלֶחם  יֶהם ַעד ּבָֹאָנה בֵּ תֵּ ַלְכָנה שְׁ ר ֵאֶליָה: ַותֵּ ל ְלַדבֵּ ְחדַּ ּה ַותֶּ ֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאתָּ י ִמְתַאמֶּ ֶרא כִּ  "ַותֵּ

ְקֶראָנה ִלי  ל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי:ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל תִּ הֹם כָּ ית ֶלֶחם ַותֵּ בָֹאָנה בֵּ ַוְיִהי כְּ

ה ִתְקֶראָנה ִלי  יַבִני ה' ָלמָּ י ְוֵריָקם ֱהשִׁ י ִלי ְמאֹד: ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכתִּ דַּ י ֵהַמר שַׁ ָנֳעִמי ְקֶראָן ִלי ָמָרא כִּ

ה  ֵדי מֹוָאב ְוֵהמָּ ָבה ִמשְּׂ ּה ַהשָּׁ ָתּה ִעמָּ ב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִביָּה ַכלָּ שָׁ י ֵהַרע ִלי:ַותָּ דַּ ָנֳעִמי ה' ָעָנה ִבי ְושַׁ

עִֹרים: " ת ְקִציר שְׂ ְתִחלַּ ית ֶלֶחם בִּ אּו בֵּ בָּ

רות א' 18-22

רמז מס' 3: שם גרה משפחת דוד.
א  אּול ָזֵקן בָּ יֵמי שָׁ מָֹנה ָבִנים ְוָהִאיׁש בִּ י ְולוֹ שְׁ מוֹ ִישַׁ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ּושְׁ ן ִאיׁש ֶאְפָרִתי ַהזֶּה ִמבֵּ " ְוָדִוד בֶּ

ר ָהְלכּו  ָניו ֲאשֶׁ ת בָּ לשֶׁ ם שְׁ ְלָחָמה ְושֵׁ אּול ַלמִּ דִֹלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי שָׁ י ַהגְּ ֵני ִישַׁ ת בְּ לשֶׁ ים:ַויְֵּלכּו שְׁ ַבֲאָנשִׁ

ה: " מָּ י שַׁ ִלשִׁ ֵנהּו ֲאִביָנָדב ְוַהשְּׁ כֹור ּוִמשְׁ ְלָחָמה ֱאִליָאב ַהבְּ מִּ בַּ

שמואל א'  יז' 12-13

שם המקום: בית לחם

שאלה מס' 4 – חלק שני 

הנושא: חקלאות 
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר: “ַויֶָּחל... ִאיׁש 2
ֶרם”? ע כָּ טַּ ָהֲאָדָמה ַויִּ

בראשית  ט' 20נח

על מי נאמר: ”ְוהּוא חֵֹרׁש 3
ר ְצָמִדים ְלָפָניו” ? ֵנים ָעשָׂ שְׁ

מלכים א'  יט' 19אלישע

ל ַהיֶָּלד ... 4 ְגדַּ על מי נאמר:”ַויִּ
ַויֵֵּצא ֶאל ָאִביו ֶאל ַהּקְֹצִרים”

מלכים ב' ד'  18בן השונמית

5
ית  ִלישִׁ ָנה ַהשְּׁ מי אמר: " ּוַבשָּׁ

ִזְרעּו ְוִקְצרּו ְוִנְטעּו ְכָרִמים 
ְוִאְכלּו ִפְרָים”?

מלכים ב'  יט' 29ישעיהו

6
ֶפן  לוֹם ַהגֶּ י ֶזַרע ַהשָּׁ מי אמר:"כִּ

ן ֶאת  תֵּ ְרָיּה ְוָהָאֶרץ תִּ ן פִּ תֵּ תִּ
ם “? נּו ַטלָּ ַמִים ִיתְּ ְיבּוָלּה ְוַהשָּׁ

זכריה ח' 12זכריה
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שאלה מס' 5
זהה את שם העיר על פי הרמזים. 

רמז מס' 1: הֹוָהם היה מלך עיר זו.
ִליִריחוֹ  ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ כַּ ַויֲַּחִריָמּה  ָהַעי  ֶאת  ַע  ְיהֹושֻׁ ָלַכד  י  כִּ ַלִם  ְירּושָׁ ֶמֶלְך  ֶצֶדק  ֲאדִֹני  מַֹע  ִכשְׁ "ַוְיִהי   

י  יְראּו ְמאֹד כִּ ם:ַויִּ ִקְרבָּ ְהיּו בְּ ָרֵאל ַויִּ ֵבי ִגְבעֹון ֶאת ִישְׂ ִלימּו ישְׁ ּה ְוִכי ִהשְׁ ה ָלַעי ּוְלַמְלכָּ ן ָעשָׂ ּה כֵּ ּוְלַמְלכָּ

ַלח ֲאדִֹני ֶצֶדק  שְׁ ּבִֹרים:ַויִּ יָה גִּ ְמָלָכה ְוִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי ְוָכל ֲאָנשֶׁ ַאַחת ָעֵרי ַהמַּ ְבעֹון כְּ דֹוָלה גִּ ִעיר גְּ

ִביר ֶמֶלְך  ְרָאם ֶמֶלְך ַיְרמּות ְוֶאל ָיִפיַע ֶמֶלְך ָלִכיׁש ְוֶאל דְּ ַלִם ֶאל הֹוָהם ֶמֶלְך ֶחְברֹון ְוֶאל פִּ ֶמֶלְך ְירּושָׁ

ָרֵאל: " ֵני ִישְׂ ַע ְוֶאת בְּ ִליָמה ֶאת ְיהֹושֻׁ י ִהשְׁ ְבעֹון כִּ ה ֶאת גִּ ֶעְגלֹון ֵלאמֹר:ֲעלּו ֵאַלי ְוִעְזֻרִני ְוַנכֶּ

יהושע י' 1-4

רמז מס' 2: לשם הלך אבשלום לשלם נדרו.
י ַלה'  ר ָנַדְרתִּ ם ֶאת ִנְדִרי ֲאשֶׁ לֵּ ֶלְך ֵאְלָכה נָּא ַוֲאשַׁ לֹום ֶאל ַהמֶּ ָנה ַוּיֹאֶמר ַאְבשָׁ ִעים שָׁ ץ ַאְרבָּ "ַוְיִהי ִמקֵּ

י ֶאת  ַלם ְוָעַבְדתִּ יֵבִני ה' ְירּושָׁ ֲאָרם ֵלאמֹר ִאם ָיׁשֹוב ְישִׁ י ִבְגׁשּור בַּ ְבתִּ שִׁ ָך בְּ י ֵנֶדר ָנַדר ַעְבדְּ ֶחְברוֹן:כִּ בְּ

ָרֵאל  ִישְׂ ְבֵטי  ָכל שִׁ בְּ ִלים  ְמַרגְּ לֹום  ַאְבשָׁ ַלח  שְׁ ֶחְברֹוָנה:ַויִּ ַויֵֶּלְך  ַויָָּקם  לֹום  שָׁ בְּ ֵלְך  ֶלְך  ַהמֶּ לוֹ  ה':ַוּיֹאֶמר 

ָמאַתִים  ָהְלכּו  לֹום  ַאְבשָׁ ֶחְברֹון:ְוֶאת  בְּ לֹום  ַאְבשָׁ ָמַלְך  ם  ַוֲאַמְרתֶּ ָֹפר  ַהשּׁ ֶאת קֹול  ְמֲעֶכם  שָׁ כְּ ֵלאמֹר 

ָבר" ל דָּ ם ְולֹא ָיְדעּו כָּ ַלם ְקֻרִאים ְוהְֹלִכים ְלֻתמָּ ִאיׁש ִמירּושָׁ

שמואל ב' טו'  7-11

רמז מס' 3: העיר שקיבל כלב בן יפנה  לנחלה.
ְוָלבֹוא:  ְוָלֵצאת  ְלָחָמה  ַלמִּ ה  ָעתָּ ּוְככִֹחי  ָאז  כִֹחי  כְּ ה  אֹוִתי מֹשֶׁ לַֹח  יֹום שְׁ בְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ָחָזק  ַהּיֹום  י  "עֹוֶדנִּ

ם  י ֲעָנִקים שָׁ ּיֹום ַההּוא כִּ ַמְעתָּ בַּ ה שָׁ י ַאתָּ ּיֹום ַההּוא כִּ ר ה' בַּ בֶּ ר דִּ י ֶאת ָהָהר ַהזֶּה ֲאשֶׁ ָנה לִּ ה תְּ ְוַעתָּ

ֶחְברֹון  ֶאת  ן  תֵּ ַויִּ ַע  ְיהֹושֻׁ ַוְיָבְרֵכהּו  ה':  ר  בֶּ דִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ים  תִּ ְוהֹוַרשְׁ אֹוִתי  ה'  אּוַלי  ֻצרֹות  בְּ דֹלֹות  גְּ ְוָעִרים 

א  ר ִמלֵּ י ְלַנֲחָלה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה ַיַען ֲאשֶׁ ִנזִּ ן ְיֻפנֶּה ַהקְּ ן ָהְיָתה ֶחְברֹון ְלָכֵלב בֶּ ן ְיֻפנֶּה ְלַנֲחָלה:ַעל כֵּ ְלָכֵלב בֶּ

ְקָטה  ֲעָנִקים הּוא ְוָהָאֶרץ שָׁ ע ָהָאָדם ַהגָּדֹול בָּ ם ֶחְברֹון ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרבַּ ָרֵאל:ְושֵׁ ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹהי ִישְׂ

ְלָחָמה: " ִממִּ

יהושע יד' 11-15

שם העיר: חברון

שאלה מס' 5 – חלק שני 

הנושא: בינוי 
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ה 2 ם ֻסכָּ על מי נאמר: "ַויַַּעשׂ לוֹ שָׁ
ל “? צֵּ יָה בַּ ְחתֶּ ב תַּ ַויֵּשֶׁ

יונה ד' 5יונה

ִית ּוְלִמְקֵנהּו 3 ֶבן לוֹ בָּ על מי נאמר: “ַויִּ
ה ֻסּכֹת “? ָעשָׂ

בראשית לג' 17יעקב

ֶכם 4 ֶבן ... ֶאת שְׁ על מי נאמר: ” ַויִּ
ּה “? ב בָּ ַהר ֶאְפַרִים ַויֵּשֶׁ בְּ

ירבעם בן 
מלכים א' יב' 25נבט

ַמִים הּוא ַיְצִליַח 5 מי אמר: “ֱאלֵֹהי ַהשָּׁ
ָלנּו ַוֲאַנְחנּו ֲעָבָדיו ָנקּום ּוָבִנינּו “?

נחמיה  ב' 20נחמיה

בּו ְוִנְטעּו 6 ים ְושֵׁ נּו ָבתִּ מי אמר: "בְּ
ְרָין”? ַגּנוֹת ְוִאְכלּו ֶאת פִּ

ירמיה כט' 5ירמיהו
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שאלה מס' 6
זהה את שם העיר על פי הרמזים. 

רמז מס' 1: לשם הועבר איש בושת במות  אביו.
אּול ַויֲַּעִבֵרהּו ַמֲחָנִים: ַויְַּמִלֵכהּו ֶאל  ן שָׁ ת בֶּ אּול ָלַקח ֶאת ִאיׁש ּבֹשֶׁ ר ְלשָׁ ר ָצָבא ֲאשֶׁ ן ֵנר שַׂ "ְוַאְבֵנר בֶּ

ָנה ִאיׁש  ִעים שָׁ ן ַאְרבָּ ָרֵאל כֻּּלֹה: בֶּ ְנָיִמן ְוַעל ִישְׂ ְלָעד ְוֶאל ָהֲאׁשּוִרי ְוֶאל ִיְזְרֶעאל ְוַעל ֶאְפַרִים ְוַעל בִּ ַהגִּ

ר  ַוְיִהי ִמְספַּ ית ְיהּוָדה ָהיּו ַאֲחֵרי ָדִוד:  ִנים ָמָלְך ַאְך בֵּ ִים שָׁ תַּ ָרֵאל ּושְׁ ַעל ִישְׂ ָמְלכוֹ  אּול בְּ ן שָׁ ת בֶּ ּבֹשֶׁ

ים:" ה ֳחָדשִׁ שָּׁ ִנים ְושִׁ ַבע שָׁ ית ְיהּוָדה שֶׁ ֶחְברֹון ַעל בֵּ ר ָהָיה ָדִוד ֶמֶלְך בְּ ַהיִָּמים ֲאשֶׁ

 שמואל ב' ב' 8-11

רמז מס' 2: שם כלכל ברזילי את דוד.
לֹם  ם ַאְבשָׁ א שָׂ ָרֵאל ִעּמוֹ ְוֶאת ֲעָמשָׂ ן הּוא ְוָכל ִאיׁש ִישְׂ לֹם ָעַבר ֶאת ַהיְַּרדֵּ א ַמֲחָנְיָמה ְוַאְבשָׁ "ְוָדִוד בָּ

ת ָנָחׁש ֲאחֹות  א ֶאל ֲאִביַגל בַּ ר בָּ ְרֵאִלי ֲאשֶׁ שְׂ מוֹ ִיְתָרא ַהיִּ א ֶבן ִאיׁש ּושְׁ ָבא ַוֲעָמשָׂ ַחת יֹוָאב ַעל ַהצָּ תַּ

ת  בֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה ְוׁשִֹבי ֶבן ָנָחׁש ֵמַרבַּ ְלָעד: ַוְיִהי כְּ לֹם ֶאֶרץ ַהגִּ ָרֵאל ְוַאְבשָׁ ַחן ִישְׂ ְצרּוָיה ֵאם יֹוָאב: ַויִּ

ים  ְוִחטִּ יֹוֵצר  ּוְכִלי  ְוַסּפֹות  ב  כָּ ֵמרְֹגִלים:ִמשְׁ ְלָעִדי  ַהגִּ י  ּוַבְרִזלַּ ְדָבר  ִמּלֹא  יֵאל  ַעמִּ ן  בֶּ ּוָמִכיר  ַעּמֹון  ֵני  בְּ

ר  יׁשּו ְלָדִוד ְוָלָעם ֲאשֶׁ ָקר ִהגִּ פֹות בָּ ים ְוָקִלי: ּוְדַבׁש ְוֶחְמָאה ְוצֹאן ּושְׁ עִֹרים ְוֶקַמח ְוָקִלי ּופֹול ַוֲעָדשִׁ ּושְׂ

ר: " ְדבָּ מִּ י ָאְמרּו ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא בַּ אּתוֹ ֶלֱאכֹול כִּ

שמואל ב'  יז'  24-29

רמז מס' 3: יעקב בשובו מחרן ראה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים.
ב ָלָבן ִלְמקֹמוֹ:ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכוֹ  ק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ַוְיָבֶרְך ֶאְתֶהם ַויֵֶּלְך ַויָּשָׁ ּבֶֹקר ַוְיַנשֵּׁ ם ָלָבן בַּ כֵּ "ַויַּשְׁ

ַההּוא  קֹום  ַהמָּ ם  ְקָרא שֵׁ ַויִּ ֶזה  ֱאלִֹהים  ַמֲחֵנה  ָרָאם  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  בוֹ  עּו  ְפגְּ ַויִּ

ַמֲחָנִים"

 בראשית לב'  1-3

שם המקום: מחניים

שאלה מס' 6 – חלק שני 

הנושא: בטחון פנים
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מּו 2 ר שָׂ ָרֵאל ֲאשֶׁ ֵני ִישְׂ "ַויֻּּכּו ׁשְֹטֵרי בְּ
ֲעֵלֶהם“- מי הכה את השוטרים? 

נוגשי 
שמות ה' 14פרעה 

3
 מי המלך שציוה: 

ֶלא ְוַהֲאִכיֻלהּו  ית ַהכֶּ ימּו ֶאת ֶזה בֵּ "שִׂ
ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים ַלַחץ “?

מלכים א'  כב' 27אחאב

4
 למי נאמר: 

בוֹא ָמה  ָך ּוֵמַאִין תָּ ַלאְכתְּ ”ַמה מְּ
ה:”? ַאְרֶצָך ְוֵאי ִמזֶּה ַעם ָאתָּ

יונה א' 8יונה

5
 על מי נאמר: 

ְבְרחּו ַויְֵּצאּו ַלְיָלה ִמן ָהִעיר   ”ַויִּ
ֶלְך “? ן ַהמֶּ ֶרְך גַּ דֶּ

צדקיהו 
ירמיה לט'  4ואנשיו 

6

 למי נאמר: 
”ִהנֵּה ָנְתנּו ָעֶליָך ֲעבוִֹתים ַוֲאָסרּוָך 

תוָֹכם”? ֶהם ְולֹא ֵתֵצא בְּ יחזקאל ג' 25יחזקאל בָּ
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שאלה מס' 7
זהה את שם העיר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: שם הכה ֶּפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו את ְּפַקְחָיה ֶבן ְמַנֵחם.
ָנָתִים: ַויַַּעשׂ  ׁשְֹמרֹון שְׁ ָרֵאל בְּ ַקְחָיה ֶבן ְמַנֵחם ַעל ִישְׂ ָנה ַלֲעַזְרָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך פְּ ים שָׁ ַנת ֲחִמשִּׁ שְׁ "בִּ

ן  ַקח בֶּ ָעָליו פֶּ ְקׁשֹר  ַויִּ ָרֵאל:  ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִישְׂ ְנָבט ֲאשֶׁ ן  ָיָרְבָעם בֶּ ֵעיֵני ה' לֹא ָסר ֵמַחּטֹאות  ָהַרע בְּ

ֵני  ים ִאיׁש ִמבְּ ֶלְך ֶאת ַאְרּגֹב ְוֶאת ָהַאְרֵיה ְוִעּמוֹ ֲחִמשִּׁ ית ַהמֶּ ַאְרמֹון בֵּ הּו ְבׁשְֹמרֹון בְּ ִליׁשוֹ ַויַּכֵּ ְרַמְלָיהּו שָׁ

ְבֵרי  תּוִבים ַעל ֵסֶפר דִּ ה ִהנָּם כְּ ר ָעשָׂ ְוָכל ֲאשֶׁ ְבֵרי ְפַקְחָיה  ְוֶיֶתר דִּ יו:  ְחתָּ ְמלְֹך תַּ ַויִּ ַוְיִמיֵתהּו  ִגְלָעִדים 

ָרֵאל" ַהיִָּמים ְלַמְלֵכי ִישְׂ

מלכים ב' טו' 23-26

רמז מס' 2: ראש חמור עלה שם שמונים כסף.
ׁשְֹמרֹון  ל ַמֲחֵנהּו ַויַַּעל ַויַָּצר ַעל ׁשְֹמרֹון:ַוְיִהי ָרָעב גָּדֹול בְּ ן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ֶאת כָּ ְקּבֹץ בֶּ " ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַויִּ

ה ָכֶסף:ַוְיִהי ֶמֶלְך  ֲחִמשָּׁ ְביֹוִנים בַּ ב דִּ ֶסף ְורַֹבע ַהקַּ מִֹנים כֶּ שְׁ ְוִהנֵּה ָצִרים ָעֶליָה ַעד ֱהיֹות רֹאׁש ֲחמֹור בִּ

ֶלְך" יָעה ֲאדִֹני ַהמֶּ ה ָצֲעָקה ֵאָליו ֵלאמֹר הֹושִׁ ָרֵאל עֵֹבר ַעל ַהחָֹמה ְוִאשָּׁ ִישְׂ

מלכים ב' ו' 24-26

 רמז מס' 3: עומרי קנה עיר זאת בככריים כסף.
ִתְרָצה  ָנה בְּ ֵרה שָׁ ים ֶעשְׂ תֵּ ָרֵאל שְׁ ָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ָעְמִרי ַעל ִישְׂ ים ְוַאַחת שָׁ לֹשִׁ ַנת שְׁ שְׁ "בִּ

ם ָהִעיר  ְקָרא ֶאת שֵׁ ֶבן ֶאת ָהָהר ַויִּ ֶסף ַויִּ ַרִים כָּ ִככְּ ֶמר בְּ ֶקן ֶאת ָהָהר ׁשְֹמרֹון ֵמֶאת שֶׁ ִנים:ַויִּ ׁש שָׁ ָמַלְך שֵׁ

ֶמר ֲאדֵֹני ָהָהר ׁשְֹמרֹון: " ם שֶׁ ָנה ַעל שֶׁ ר בָּ ֲאשֶׁ

 מלכים א' טז' 23-24

שם המקום: שומרון

שאלה מס' 7– חלק שני 

הנושא: ענייני דתות 
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
 למי נאמר: 

י ַיִין  תִּ שְׁ ְמִרי ָנא ְוַאל תִּ ה ִהשָּׁ ”ְוַעתָּ
ל ָטֵמא”? ָכר ְוַאל ּתֹאְכִלי כָּ ְושֵׁ

אם 
שופטים יג'  4שמשון 

 על מי נאמר: 3
א ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל ה’ “? סֵּ ב ַעל ַהכִּ ”ישֵׁ

שמואל א' א' 9עלי

ָלתוֹת ָואְֹמָרה 4 ְגרּו ַהדְּ סָּ  מי אמר: ”ַויִּ
ת “? בָּ חּום ַעד ַאַחר ַהשַּׁ ר לֹא ִיְפתָּ ֲאשֶׁ

נחמיה יג' 19נחמיה

5

 על מי נאמר: 
ל  ָניו ַוְיָבֶרְך ֵאת כָּ ב ... ֶאת פָּ “ַויַּסֵּ
ָרֵאל  ָרֵאל ְוָכל ְקַהל ִישְׂ ְקַהל ִישְׂ

עֵֹמד”?

מלכים א' ח' 14שלמה

6

 מי אמר: 
ֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ִזְקֵניֶכם  אּו בְּ ”ְוִנבְּ

חּוֵריֶכם ֶחְזיֹנוֹת  ֲחלֹמוֹת ַיֲחלֹמּון בַּ
ִיְראּו:”?

יואל ג' 1יואל
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שאלה מס' 8
זהה את שם העיר על פי הרמזים

 רמז מס' 1: משם  נשלח ארון ה' לעקרון.
י  ַאְנשֵׁ ְראּו  ַויִּ בּוֶליָה:  גְּ ְוֶאת  ּדֹוד  ַאשְׁ ֶאת  חִֹרים  טְּ בַּ ַויְַּך אָֹתם  ם  מֵּ ַוְישִׁ ּדֹוִדים  ָהַאשְׁ ֶאל  ה'  ַיד  ד  ְכבַּ "ַותִּ

ְלחּו  שְׁ גֹון ֱאלֵֹהינּו: ַויִּ ָתה ָידוֹ ָעֵלינּו ְוַעל דָּ י ָקשְׁ נּו כִּ ָרֵאל ִעמָּ ב ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִישְׂ י ֵכן ְוָאְמרּו לֹא ֵישֵׁ ּדֹוד כִּ ַאשְׁ

ִיּסֹב  גַּת  ַוּיֹאְמרּו  ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֵֹהי  ַלֲארֹון  ה  נֲַּעשֶׂ ַמה  ַוּיֹאְמרּו  ֲאֵליֶהם  ים  תִּ ְפִלשְׁ ַסְרֵני  ל  כָּ ֶאת  ַויַַּאְספּו 

ִעיר ְמהּוָמה  ִהי ַיד ה' בָּ ָרֵאל:ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵהַסּבּו אֹתוֹ ַותְּ ּבּו ֶאת ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִישְׂ ָרֵאל ַויַּסֵּ ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִישְׂ

חּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים  לְּ ְתרּו ָלֶהם ְטחִֹרים ַוְישַׁ שָּׂ טֹן ְוַעד גָּדֹול ַויִּ י ָהִעיר ִמקָּ דֹוָלה ְמאֹד ַויְַּך ֶאת ַאְנשֵׁ גְּ

ָרֵאל  ְזֲעקּו ָהֶעְקרִֹנים ֵלאמֹר ֵהַסּבּו ֵאַלי ֶאת ֲארֹון ֱאלֵֹהי ִישְׂ בֹוא ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֶעְקרֹון ַויִּ ֶעְקרֹון ַוְיִהי כְּ

י:" ַלֲהִמיֵתִני ְוֶאת ַעמִּ

שמואל א' ה'  6-10

 רמז מס' 2: לשם ברחו עבדי שמעי.
ם ָאֶנה  ם ְולֹא ֵתֵצא ִמשָּׁ ְבתָּ שָׁ ַלם ְוָישַׁ ירּושָׁ ֵנה ְלָך ַבִית בִּ ְמִעי ַוּיֹאֶמר לוֹ בְּ ְקָרא ְלשִׁ ֶלְך ַויִּ ַלח ַהמֶּ שְׁ "ַויִּ

ָך:ַוּיֹאֶמר  ְמָך ִיְהֶיה ְברֹאשֶׁ מּות דָּ י מֹות תָּ ַדע כִּ יֹום ֵצאְתָך ְוָעַבְרתָּ ֶאת ַנַחל ִקְדרֹון ָידַֹע תֵּ ָוָאָנה: ְוָהָיה בְּ

ים:  ַלם ָיִמים ַרבִּ ירּושָׁ ְמִעי בִּ ב שִׁ ָך ַויֵּשֶׁ ה ַעְבדֶּ ן ַיֲעשֶׂ ֶלְך כֵּ ר ֲאדִֹני ַהמֶּ בֶּ ר דִּ ֲאשֶׁ ָבר כַּ ֶלְך טֹוב ַהדָּ ְמִעי ַלמֶּ שִׁ

ְמִעי ֵלאמֹר  ידּו ְלשִׁ ן ַמֲעָכה ֶמֶלְך גַּת ַויַּגִּ ְמִעי ֶאל ָאִכיׁש בֶּ ֵני ֲעָבִדים ְלשִׁ ְבְרחּו שְׁ ִנים ַויִּ לֹׁש שָׁ ץ שָׁ ַוְיִהי ִמקֵּ

ְמִעי  ׁש ֶאת ֲעָבָדיו ַויֵֶּלְך שִׁ ה ֶאל ָאִכיׁש ְלַבקֵּ ְמִעי ַויֲַּחבׁש ֶאת ֲחמֹרוֹ ַויֵֶּלְך גַּתָּ ַגת:ַויָָּקם שִׁ ִהנֵּה ֲעָבֶדיָך בְּ

ַלם גַּת ַויָּׁשֹב:" ְמִעי ִמירּושָׁ י ָהַלְך שִׁ לֹמֹה כִּ ַויֵָּבא ֶאת ֲעָבָדיו ִמגַּת:ַויֻּגַּד ִלשְׁ

מלכים  א' ב'  36-41

רמז מס' 3: שם "השתגע"  דוד.
אּול ַויָּבֹא ֶאל ָאִכיׁש ֶמֶלְך גַּת:ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיׁש ֵאָליו ֲהלֹוא  ֵני שָׁ ּיֹום ַההּוא ִמפְּ ְבַרח בַּ ִוד ַויִּ "ַויָָּקם דָּ

ִוד  ם דָּ ִרְבבָֹתיו:ַויָּשֶׂ ֲאָלָפיו ְוָדִוד בְּ אּול בַּ ה שָׁ חֹלֹות ֵלאמֹר ִהכָּ ֶזה ָדִוד ֶמֶלְך ָהָאֶרץ ֲהלֹוא ָלֶזה ַיֲענּו ַבמְּ

ָיָדם  ְתהֵֹלל בְּ ֵעיֵניֶהם ַויִּ ּנוֹ ֶאת ַטְעמוֹ בְּ ֵני ָאִכיׁש ֶמֶלְך גַּת: ַוְישַׁ ָרא ְמאֹד ִמפְּ ְלָבבוֹ ַויִּ ה בִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ֶאת ַהדְּ

ַע ָלָמה  גֵּ תַּ ַער ַוּיֹוֶרד ִרירוֹ ֶאל ְזָקנוֹ: ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש ֶאל ֲעָבָדיו ִהנֵּה ִתְראּו ִאיׁש ִמשְׁ ְלתֹות ַהשַּׁ ַוְיָתיו ַעל דַּ

יִתי:" ַע ָעָלי ֲהֶזה ָיבֹוא ֶאל בֵּ גֵּ תַּ י ֲהֵבאֶתם ֶאת ֶזה ְלִהשְׁ ִעים ָאִני כִּ גָּ ִביאּו אֹתוֹ ֵאָלי: ֲחַסר ְמשֻׁ תָּ

שמואל א' כא'  11-16

שם המקום: גת 

שאלה מס' 8 – חלק שני 

הנושא: בריאות 
ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

במדבר יב' 13משהמי התפלל  “ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה”?2

ּיוֹם 3 למי נאמר: ”ִהְנִני רֵֹפא ָלְך בַּ
ית ה’”? ֲעֶלה בֵּ י תַּ ִלישִׁ ַהשְּׁ

מלכים ב' כ' 5 חזקיהו 

4
ן ָחֵמׁש  מי אמר: “ָאנִֹכי ַהּיוֹם בֶּ

י ַהּיוֹם ָחָזק ...  ָנה עוֶֹדנִּ מוִֹנים שָׁ ּושְׁ
ה “? כִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעתָּ כְּ

כלב בן 
יהושע יד' 11יפונה

5
ּה ֲאֻרָכה  מי אמר: ”ִהְנִני ַמֲעֶלה לָּ

יִתי ָלֶהם ֲעֶתֶרת  א ּוְרָפאִתים ְוִגלֵּ ּוַמְרפֵּ
לוֹם ֶוֱאֶמת”? שָׁ

ירמיה לג' 6ירמיהו 

ִמי 6 מי אמר: “ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי שְׁ
ְכָנֶפיָה “? א בִּ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרפֵּ שֶׁ

מלאכי ג' 20מלאכי 
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  התשע"א
החידון הפומבי - ירושלים

השלב השלישי
שאלה זהה בכתב

שאלתו של ראש ממשלת ישראל 
מר בנימין נתניהו

השנה עומד חידון התנ"ך בסימן: אהבת הארץ

י" י ּוְבָכל ַנְפשִׁ ָכל ִלבִּ ֱאֶמת בְּ ָאֶרץ ַהּזֹאת בֶּ ים בָּ ובסימן  הפסוק מספר ירמיהו: " ּוְנַטְעתִּ

הקשר המיוחד של עם ישראל לארץ ישראל  מקורו בספרי התנ"ך ובחזון הנביאים 

לפניכם 20 פסוקים המבטאים את הקשר המיוחד הזה.

נא ענו על השאלות המצורפות לכל פסוק.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן בנקודה אחת.

תשובות נכונות על כל חלקי השאלה יזכו  את הנבחן ב-20  נקודות.

הזמן המוקצב: 5 דקות

בהצלחה
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"א

שלב שלישי – שאלה זהה בכתב
שאלתו של ראש ממשלת ישראל  מר בנימין נתניהו

י" י ּוְבָכל ַנְפשִׁ ָכל ִלבִּ ֱאֶמת בְּ ָאֶרץ ַהּזֹאת בֶּ ים בָּ " ּוְנַטְעתִּ

השאלות 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
ָזַבת . 1 ְעתָּ ַלֲאבוָֹתם ָלֵתת ָלֶהם, ֶאֶרץ  בַּ ר ִנשְׁ ַהּזֹאת, ֲאשֶׁ ן ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ  תֵּ "ַותִּ מי אמר: 

ָחָלב ּוְדָבׁש:"?

     תשובה: ירמיה   ירמיהו לב' 22

טּוב הָאֶָרץ
ם ִלְבֵניֶכם ַעד עוָֹלם"?. 2 תֶּ ם ֶאת טּוב ָהָאֶרץ, ְוהוַֹרשְׁ ֶחְזקּו, ַוֲאַכְלתֶּ מי אמר: " ְלַמַען תֶּ

     תשובה: עזרא  עזרא ט' 21

ם". 3 לִָ ירּושָׁ פּוֶציָנה ָעַרי ִמּטוֹב, ְוִנַחם  ה'  עוֹד ֶאת ִצּיוֹן, ּוָבַחר עוֹד בִּ מי  אמר: "עוֹד תְּ

     תשובה: זכריה   זכריה א' 17

ַעד עֹוָלם
בּו . 4 בּו ָבּה ֲאבוֵֹתיֶכם, ְוָישְׁ ר ָישְׁ י ְלַיֲעקֹב, ֲאשֶׁ י ְלַעְבדִּ ר ָנַתתִּ בּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ מי אמר: "ְוָישְׁ

ה ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד עוָֹלם "? ָעֶליָה, ֵהמָּ

     תשובה: יחזקאל   יחזקאל לז' 25

ָמקֹום מבטחים
ז עוֹד, ְולֹא . 5 יו ְולֹא ִיְרגַּ ְחתָּ ַכן תַּ יו ְושָׁ ָרֵאל, ּוְנַטְעתִּ י ְלִישְׂ י ָמקוֹם ְלַעמִּ ְמתִּ למי נאמר: "ְושַׂ

ִראׁשוָֹנה"? ר בָּ ֲאשֶׁ יִֹסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנוֹתוֹ, כַּ

      תשובה: לדוד )על ידי נתן הנביא(    שמואל ב'  ז' 10

 ַרִּבים ּוְׂשֵמִחים
ְוׁשִֹתים . 6 אְֹכִלים  ָלרֹב,  ַהיָּם  ַעל  ר  ֲאשֶׁ חוֹל  כַּ ים,  ַרבִּ ָרֵאל  ְוִישְׂ ”ְיהּוָדה  נאמר:  מי  בימי 

ֵמִחים:”? ּושְׂ

     תשובה: שלמה  מלכים א' ד' 20

ָאֶרץ ּגֹוי ֶאָחד ּבָָּ
ְלָעם . 7 לוֹ  ִלְפּדוֹת  ֱאלִֹהים,  ָהְלכּו  ר  ֲאשֶׁ ָאֶרץ,  בָּ ֶאָחד  ּגוֹי  ָרֵאל  ִישְׂ כְּ ָך  ְכַעמְּ "ּוִמי  אמר:  מי 

ם "  ְוָלשּׂום לוֹ שֵׁ

      תשובה: דוד שמואל ב' ז'  23

ארץ מבורכת 
בּואֹת . 8 ֶגד תְּ ַחת: ּוִממֶּ הוֹם רֶֹבֶצת תָּ ל ּוִמתְּ ַמִים ִמטָּ ֶגד שָׁ למי נאמר: "ְמבֶֹרֶכת ה' ַאְרצוֹ, ִממֶּ

ְבעוֹת עוָֹלם:"? ֶגד גִּ ֶרׁש ְיָרִחים: ּוֵמרֹאׁש ַהֲרֵרי ֶקֶדם, ּוִממֶּ ֶגד גֶּ ֶמׁש, ּוִממֶּ שָׁ

      תשובה: ליוסף דברים לג' 13-15

ָרִמים ְוֵזיִתים ְוֵעץ ַמֲאָכל ָלרֹב  . 9 ל טּוב, ּבֹרוֹת ֲחצּוִבים כְּ ים ְמֵלִאים כָּ תִּ יְרׁשּו בָּ מי אמרו: "ַויִּ
טּוְבָך ַהגָּדוֹל" ? נּו בְּ ְתַעדְּ ִמינּו,  ַויִּ עּו ַויַּשְׁ בְּ שְׂ ַוּיֹאְכלּו ַויִּ

     תשובה: הלויים בימי נחמיה  נחמיה ט' 25
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ָך . 10 ַמִים, ּוָבֵרְך ֶאת ַעמְּ ָך ִמן ַהשָּׁ עוֹן ָקְדשְׁ ִקיָפה ִממְּ בקשר לאיזו מצוה נאמר הפסוק: "ַהשְׁ
ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ַלֲאבֵֹתינּו  ְעתָּ  בַּ ִנשְׁ ר  ֲאשֶׁ כַּ ָלנּו,  ה  ָנַתתָּ ר  ֲאשֶׁ ָהֲאָדָמה  ְוֵאת  ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאת 

ּוְדָבׁש:"?

     תשובה: ביעור המעשרות  דברים כו' 15

בנין הארץ
י ֶאְתֶכם . 11 ְוָנַטְעתִּ ְולֹא ֶאֱהרֹס,  ּוָבִניִתי ֶאְתֶכם  ַהּזֹאת,  ָאֶרץ  בּו בָּ שְׁ "ִאם ׁשוֹב תֵּ למי נאמר: 

יִתי ָלֶכם:" ר ָעשִׂ י ֶאל ָהָרָעה ֲאשֶׁ י ִנַחְמתִּ ְולֹא ֶאּתוֹׁש, כִּ

     תשובה: יוחנן בן קרח ואנשיו ירמיה מב' 10

ַוֲהִרסָֹתיו . 12 ְרֵציֶהן  פִּ ֶאת  י  ְוָגַדְרתִּ ַהּנֶֹפֶלת,  ִויד  דָּ ת  ֻסכַּ ֶאת  ָאִקים  ַההּוא,  ּיוֹם  "בַּ אמר:  מי 
יֵמי עוָֹלם:" ָאִקים, ּוְבִניִתיָה כִּ

      תשובה: עמוס עמוס ט'  11

יושבים לבטח 
ן ְיבּוָלּה, ְוָהיּו ַעל ַאְדָמָתם ָלֶבַטח, ְוָיְדעּו . 13 תֵּ ְריוֹ, ְוָהָאֶרץ תִּ ֶדה ֶאת פִּ מי אמר: "ְוָנַתן ֵעץ ַהשָּׂ

ֶהם:"? ים ִמיַּד ָהעְֹבִדים בָּ ְלתִּ ם, ְוִהצַּ ְבִרי ֶאת מֹטוֹת ֻעלָּ שִׁ י ֲאִני ה', בְּ כִּ

     תשובה: יחזקאל יחזקאל לד' 27

קוֹם . 14 בִֹתים ֶאל ַהמָּ ם .... ַוֲהשִׁ ים שָׁ ְחתִּ ר ִהדַּ ל ָהֲאָרצוֹת ֲאשֶׁ ָצם ִמכָּ מי אמר: ִהְנִני ְמַקבְּ
ים ָלֶבַטח: ְבתִּ  ַהזֶּה ְוהֹשַׁ

תשובה: ירמיהו ירמיהו לב' 37

ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים
ם . 15 ר ֵאין שָׁ ֶיְדֶכם ָמקוֹם ֲאשֶׁ י ְנָתָנּה ֱאלִֹהים בְּ בדברי מי נאמר: "ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים כִּ

ָאֶרץ:" ר בָּ ָבר ֲאשֶׁ ל דָּ ַמְחסוֹר כָּ

     תשובה: אנשי שבט דן  שופטים  יח' 10 

ַחְבֵלי ֶאֶרץ 
ציין באיזה הקשר נזכרו חבלי הארץ הבאים:

ָאן ַעד ָאֵבל ְמחוָֹלה. 16 ית שְׁ ִמבֵּ

ַּתְעַנְך  ֲאִחילּוד  ֶּבן  "ַּבֲעָנא  תשובה: תחום אחריותו של בענא בן אחילוד מנצבי שלמה- 
ּוְמִגּדֹו ְוָכל ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת ְלִיְזְרֶעאל ִמֵּבית ְׁשָאן ַעד ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעד 

ֵמֵעֶבר ְלָיְקֳמָעם". מלכים א'  ד' 12

ית ֵאל.. 17 ִמנֶֶּגב ְוַעד בֵּ

תשובה: מסעות אברהם אבינו בארץ - "ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד ֵּבית ֵאל ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ָהָיה ָׁשם ָאֳהֹלה ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבין ָהָעי":   בראשית יג' 3

ַבע ַעד ּבֲֹאָך ָגֶזר.. 18 ִמגֶּ

תשובה: דוד מכה בפלישתים- "ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו  ה'  ַוַּיְך ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ִמֶּגַבע ַעד 
ֹּבֲאָך ָגֶזר" שמואל ב' ה' 25

יא ִהּנֹם.. 19 ַבע ַעד גֵּ ֵאר שֶׁ ִמבְּ

תשובה: התישבות בני יהודה בימי נחמיה - "ָזֹנַח ֲעֻדָּלם ְוַחְצֵריֶהם ָלִכיׁש ּוְׂשֹדֶתיָה ֲעֵזָקה 
ּוְבֹנֶתיָה ַוַּיֲחנּו ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ֵּגיא ִהֹּנם:" נחמיה יא 30

ָלם.. 20 ן ְוַעד ְירּושָׁ ִמן ַהיְַּרדֵּ

תשובה: תמיכת בני יהודה בדוד בעת מרד ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי - "ַוַּיַעל ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמָאֲחֵרי 
ָדִוד ָאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ְוִאיׁש ְיהּוָדה ָּדְבקּו ְבַמְלָּכם ִמן ַהַּיְרֵּדן ְוַעד ְירּוָׁשָלם" שמואל ב' כ' 2

בהצלחה
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  התשע"א
החידון הפומבי - ירושלים

השלב הרביעי
שאלות בזק להכרעה

לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 24 שאלות 

לכל נבחן יוצגו 12 שאלות

הניקוד
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה בנקודה אחת.
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"א

שלב רביעי – שאלות בזק הכרעה

1-2

 מי ביקש:
ָך ַהּיוֹם ּוְתֵנהּו ְלַרֲחִמים  ְוַהְצִליָחה נָּא ְלַעְבדְּ

ִלְפֵני ָהִאיׁש ַהזֶּה 

נחמיה 
 נחמיה א' 11

 על מי נאמר:
ה ה' ַמְצִליַח  ר הּוא עֹשֶׂ י ה' ִאּתוֹ ְוכֹל ֲאשֶׁ כִּ

ָידוֹ בְּ

יוסף  

בראשית לט' 3

3-4

 מי ראה:
ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֲֹערוֹת  ְדמּות ַחּיוֹת וַמְרֵאיֶהם כְּ

ִדים  פִּ ַמְרֵאה ַהלַּ כְּ

 יחזקאל 
 יחזקאל א' 13

 מי ראה:
ים ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים דִּ  ִאיׁש ֶאָחד ָלבּוׁש בַּ

ֶכֶתם אּוָפז  בְּ

דניאל
דניאל י' 5

5-6

 למי נאמר:

י ְלֵבן ֲאִני ֶאְהֶיה ּלוֹ ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה לִּ

דוד )ע"י נתן( 

שמואל ב' ז'  14

 מי אמר:

נוֹ  ר ַיְחמֹל ִאיׁש ַעל בְּ ֲאשֶׁ י ֲעֵליֶהם כַּ ְוָחַמְלתִּ

ָהעֵֹבד אֹתוֹ

מלאכי

 מלאכי ג' 17

7-8

ת ָחרּוץ ִמן ָיְטָבה  ֶמת בַּ לֶּ  ְמשֻׁ
היתה אמו של המלך 

ָאמֹון

מלכים ב' כא' 19

ָלם   א ַבת ֶאְלָנָתן ִמירּושָׁ תָּ  ְנֻחשְׁ
היתה אמו של המלך :

ְיהֹוָיִכין

 מלכים ב' כד' 8

9-10

 מי אמר:
ִעים  ֲעשֻׁ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד שַׁ ֲהֵבן ַיקִּ

ירמיהו

 ירמיה לא' 19

 מי אמר:
ָרה  שְׂ ִהי ַהמִּ ן ָלנּו ַותְּ ן ִנתַּ ד ָלנּו בֵּ י ֶיֶלד ֻילַּ כִּ

ְכמוֹ  ַעל שִׁ

 ישעיהו 
 ישעיה ט' 5

11-12
 השלם את הפסוק:

ֶכל ָאָדם ֶהֱאִריְך ַאּפוֹ  שֵׂ

ְוִתְפָאְרּתֹו ֲעֹבר ַעל ָּפַׁשע:

 משלי יט' 11  

 השלם את הפסוק
בוֹד ְתמְֹך כָּ ת ֵחן תִּ  ֵאשֶׁ

 ְוָעִריִצים ִיְתְמכּו ֹעֶׁשר:

משלי יא' 16

13-14

מי שפט את ישראל 23 שנה

 ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאה

 שופטים ט' 2

מי מלך על ישראל 28 שנה

ֵיהּוא 

מלכים ב' י' 36
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15-16
 השלם את הפסוק:

ְפֵתי ֶצֶדק  ְרצוֹן ְמָלִכים שִׂ

ְוֹדֵבר ְיָׁשִרים ֶיֱאָהב:

 משלי טז'  13

 השלם את הפסוק:
רּו ֶמֶלְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִיצְּ

 ְוָסַעד ַּבֶחֶסד ִּכְסאֹו:

 משלי כ' 28

17-18
 מי היה אביהם של:
יִני י ָהַעְרִקי ְוַהסִּ ַהִחוִּ

כנען

בראשית י' 17

 מי היה אביהם של: 
ַנז ְוִריַפת ְותַֹגְרָמה כְּ ַאשְׁ

גומר

בראשית י' 3

19-20

ר  ַמְעשַׂ אוצרות  על  שהופקד  הסופר  מי 
ְצָהר בימי  נחמיה  ירוֹׁש ְוַהיִּ ָגן ְוַהתִּ ַהדָּ

ָצדֹוק ַהּסֹוֵפר

נחמיה יג' 13

ַמְעָיהּו  משְׁ ספר  נשלח  שאליו  הכהן  מי 
ַהנֱֶּחָלִמי

ְצַפְנָיה ֶבן ַמֲעֵׂשָיה ַהֹּכֵהן 

 ירמיה כט'  25

21-22

 השלם את הפסוק:
ֵרא ָנבוֹן ַלֲחַכם ֵלב ִיקָּ

 ּוֶמֶתק ְׂשָפַתִים ֹיִסיף ֶלַקח:

 משלי טז' 12

 השלם את הפסוק:
ִניִנים   ֵיׁש ָזָהב ְוָרב פְּ

ּוְכִלי ְיָקר ִׂשְפֵתי ָדַעת:

 משלי כ' 15

23-24
 למי נאמר:

דֹלוֹת  ָך גְּ יָדה לְּ ְקָרא ֵאַלי ְוֶאֱעֶנךָּ ְוַאגִּ
ם: ּוְבֻצרוֹת לֹא ְיַדְעתָּ

ירמיהו

ירמיה לג' 3

 מי אמר:
ה ֵעיִני ָרָאְתָך: יָך ְוַעתָּ ַמְעתִּ ַמע אֶֹזן שְׁ ְלשֵׁ

איוב

איוב מב' 5

25-26

 מי היה נציב שלמה 
ֶמׁש  ַעְלִבים ּוֵבית שָׁ ָמַקץ ּוְבשַׁ בְּ

ֶּבן ֶּדֶקר

מלכים א' ד' 9

 מי היה נציב שלמה
ר ּוְבָעלוֹת ָאשֵׁ בְּ

ַּבֲעָנא ֶּבן חּוָׁשי 

מלכים א' ד' 16

27-28
  מי חי 

ָנה )910( ע ֵמאוֹת שָׁ ִנים ּוְתשַׁ ר שָׁ ֶעשֶׂ

ֵקיָנן 

בראשית  ה' 14

 מי חי 
ָנה  ע ֵמאוֹת שָׁ ָנה ּוְתשַׁ ים שָׁ שִּׁ ִים ְושִׁ תַּ שְׁ

)962(

ֶיֶרד

בראשית ה' 20

29-30

 מי אמר :
ֵבי  ֶלא ישְׁ ית כֶּ יר ִמבֵּ ר ַאסִּ ְסגֵּ ְלהוִֹציא ִממַּ

ְך: חשֶׁ

ישעיהו 

 ישעיה מב' 7

 מי אמר :
ְקָוה גַּם ַהּיוֹם  רוֹן ֲאִסיֵרי ַהתִּ  ׁשּובּו ְלִבצָּ

יב ָלְך: ֶנה ָאשִׁ יד ִמשְׁ ַמגִּ

זכריה 

 זכריה ט' 12
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חידון התנ”ך העולמי 
 לנוער יהודי בתפוצות
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שופטי חידון התפוצות:

אל"ם הרב אייל קרים, יו"ר

מר יוסף שער- מחבר נשאלות

מר חגי הרצל

הגב' חנה גולן

מר ירמי דוד

מר יצחק שטיגליץ

ראם חלמיש - משקיף

נוהל ותקנון שיפוט

לחידון התנ”ך העולמי ה- 48 לנוער התפוצות 
חידון מוקדם בכתב

לפני החידון הפומבי לנציגי התפוצות ייערך מבחן מוקדם בכתב לנציגי ישראל 
והתפוצות המתמודדים בחידון התנ”ך העולמי ה-48 ביום העצמאות.

ניתן לצבור בחידון בכתב עד 60 נקודות. נקודות אלה מצטרפות לנקודות שיצבור כל 
מתמודד בחידונים הפומביים.

מבנהו וניקודו של החידון לנציגי התפוצות
60 נקודות  מבחן מוקדם בכתב      

שלב א
10 נקודות  לכל מתמודד - שאלת בזק בת שני חלקים    

שלב ב
שאלות מבוססות על ממצאים ארכיאולוגיים ל- 6 עד 10 מתמודדים, 

20 נקודות  שצברו מירב הנקודות במבחן בכתב ובשלב א   

שלב ג
שאלה זהה בכתב בת 5 חלקים ל- 5 מתמודדים    20 נקודות 

110 נקודות  סך הכול        
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סדר הושבת הנבחנים
סדר הושבת הנבחנים על הבמה יהיה לפי סדר השפות בהן מתורגמות השאלות. מתרגמי 

השאלות והתשובות יישבו באולם, ובעת הצורך יסייעו למתמודדים.

הרכב חבר השופטים ותפקידיו
בחבר השופטים יושב-ראש ושישה שופטים. היו”ר אחראי לניהול החידון ולשיפוט. בפתח 
יזכו  שאינן מחומר החידון, לא  נכונות,  החידון מודיע היו”ר לנבחנים ומבהיר שתשובות 
בנקודות. היו”ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים ויסתפק בהודעה על מספר הנקודות 
שצבר כל מתמודד. חלוקת התפקידים בין השופטים שבצוות ניתנת לשינוי ולהחלפה לפי 

שיקולו של היו”ר.

ניקוד
לצבור  שאפשר  המרבי  הנקודות  מספר  מהו  היו”ר  מכריז  שאלות  מחזור  כל  בתחילת 
בעד כל תשובה נכונה ושלמה. השיב הנבחן תשובה חלקית, יקבע היו”רא בסיוע חבריו 

לשיפוט, אם מגיעות למתמודד נקודות וכמה.

לא השיב הנבחן על השאלה או שהשיב תשובה לא נכונה מכריז יו”ר חבר השופטים “אין 
מענה”. בגיליון הניקוד יירשם 0 נקודות.

כרטיסי שאלות
לכל מתמודד ניתנת השאלה בכתב, לפני שהוא נשאל, ועליו להשיב על השאלה לאלתר. 
החל הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש לחזור על השאלה או חלקה ולא השיב - 
שוקל חבר השופטים ומחליט אם להפסיקו, או להתיר לנבחן להמשיך, הכל לפי מהלך 

התשובה.

ערעורים
חבר השופטים והמומחים יהיה הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב. על 

פסקי חבר השופטים בהענקת נקודות אין לערער לאחר תום החידון.

חתן התנ”ך לנוער יהודי בתפוצות וסגניו
חתן/כלת  בתואר  יזכה/תזכה  הנקודות,  של  ביותר  הרב  המספר  את  המתמודד, שיצבור 

התנ”ך לנוער היהודי בתפוצות.

המתמודדים שישיגו את המקום השני, השלישי או הרביעי יוכתרו לסגנים לכלת התנ”ך 
או לחתן התנ”ך.

לחתן התנ”ך או לכלת התנ”ך ולסגניהם יוענקו תעודות ותשורות על זכייתם. יתר המתמודדים 
זכאים לתעודות השתתפות.
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השלב הראשון
שאלת בזק: אחדות העם להגברת עצמתו והבטחת קיומו

השנה היא שנת ה-63 למדינת ישראל, שנת ה-48 לחידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי 
ושנת ה-44 לשחרור ירושלים. בשנה זו יהי תוכנו של חידון התפוצות השנה ‘אהבת 
י” )ירמיהו לב, מא(. י ּוְבָכל ַנְפשִׁ ָכל ִלבִּ אֶמת בְּ ָאֶרץ ַהּזֹאת בֶּ ים בָּ הארץ’, בסימן הכתוב “ּוְנַטְעתִּ

נשלב בחידון השנה מערכת שאלות ותשובות, שעניינן:

אהבת הארץ התשתית לעצמתו, ביטחונו וסוד קיומו.

לכל שאלה בשלב זה שני חלקים.

תשובה לכל חלק מזכה ב-5 נקודות.

תשובה מלאה מזכה ב-10 נקודות.
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שלב א – שאלה 1

הקרבה מתוך אהבה ודאגה לעם

השאלות
ה  מנהיג גילה מוכנות להקרבה, מתוך אהבה ודאגה לעם ישראל שחטא, באומרו: “ְוַעתָּ

.” ָתְבתָּ ר כָּ ְפְרָך ֲאשֶׁ אָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמסִּ א ַחטָּ שָּׂ ִאם תִּ

א. מי המנהיג?

ב. מה היה החטא של העם?

התשובות
א. המנהיג הוא משה רבנו:

ָרה  ה ֶאֱעֶלה ֶאל ה’ אּוַלי ֲאַכפְּ ם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה ְוַעתָּ ה ֶאל ָהָעם ַאתֶּ ֳחָרת ַוּיֹאֶמר משֶׁ ַוְיִהי ִממָּ

ַוּיֹאַמר ָאנָּא ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַויֲַּעשּׂו ָלֶהם א-להי  ה ֶאל ה’  ב משֶׁ אְתֶכם. ַויָּשָׁ ַעד ַחטַּ בְּ

ִמי  ה  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל משֶׁ  . ָתְבתָּ ר כָּ ְפְרָך ֲאשֶׁ ָנא ִמסִּ ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  אָתם  א ַחטָּ שָּׂ ה ִאם תִּ ְוַעתָּ ָזָהב. 

י ָלְך ִהנֵּה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך  ְרתִּ בַּ ר דִּ ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל ֲאשֶׁ ְפִרי. ְוַעתָּ ר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמסִּ ֲאשֶׁ

ה ַאֲהרֹן.  ר ָעשָׂ ר ָעשּׂו ֶאת ָהֵעֶגל ֲאשֶׁ ּגֹף ה’ ֶאת ָהָעם ַעל ֲאשֶׁ אָתם. ַויִּ י ֲעֵלֶהם ַחטָּ ְקִדי ּוָפַקְדתִּ ּוְביֹום פָּ

)שמות לב, ל-לה(

ב. חטא העגל:
ר  ֶרְך ֲאשֶׁ ר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהדֶּ ָך ֲאשֶׁ ֵחת ַעמְּ י שִׁ ה ֶלְך ֵרד כִּ ר ה’ ֶאל משֶׁ ַוְיַדבֵּ

ר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל ֲאשֶׁ ה אלהיָך ִישְׂ חּו לוֹ ַוּיֹאְמרּו ֵאלֶּ ְזבְּ ֲחוּו לוֹ ַויִּ תַּ שְׁ ָכה ַויִּ יִתם ָעשּׂו ָלֶהם ֵעֶגל ַמסֵּ ִצוִּ

ֶאת  ִמיָָּדו  ֵלְך  ַויַּשְׁ ה  ַאף משֶׁ ַחר  ַויִּ ּוְמחֹלֹת  ָהֵעֶגל  ֶאת  ַויְַּרא  ֲחֶנה  ַהמַּ ֶאל  ָקַרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוְיִהי  ִמְצָרִים... 

ֶזר  ק ַויִּ ר דָּ ְטַחן ַעד ֲאשֶׁ ֵאׁש ַויִּ רֹף בָּ שְׂ ר ָעשּׂו ַויִּ ח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאשֶׁ קַּ ַחת ָהָהר. ַויִּ ר אָֹתם תַּ בֵּ ַהלֻּחֹת ַוְישַׁ

ה ֶאל ה’ ַוּיֹאַמר ָאנָּא ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹלה  ב משֶׁ ָרֵאל... ַויָּשָׁ ֵני ִישְׂ ק ֶאת בְּ ִים ַויַּשְׁ ֵני ַהמַּ ַעל פְּ

י ָלְך ִהנֵּה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום  ְרתִּ בַּ ר דִּ ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל ֲאשֶׁ ַויֲַּעשּׂו ָלֶהם א-להי ָזָהב... ְוַעתָּ

ַאֲהרֹן.  ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ ָהֵעֶגל  ֶאת  ָעשּׂו  ר  ֲאשֶׁ ַעל  ָהָעם  ֶאת  ּגֹף ה’  ַויִּ אָתם...  ַחטָּ ֲעֵלֶהם  י  ּוָפַקְדתִּ ְקִדי   פָּ

)שמות לב, ז-ח, יט-כ, לא-לה(

שלב א - שאלה 2

גלות, גאולה והבטחה

השאלות
 הכתוב מבשר: לאחר תקופת ארוכה של שיעבוד תבוא הגאולה. בני ישראל 

ְרֻכׁש גָּדֹול” ובעיקר תתקיים הבטחה חשובה. “ֵיְצאּו בִּ

באיזו ברית נאמרה בשורת הגאולה?כא. 

מה היא ההבטחה העיקרית שהובטחה בברית הזאת?כב. 

התשובות
בשורת הגאולה וההבטחה נאמרו לאברהם אבינו ולזרעו בברית בין הבתרים:א. 

ָכה ְגדָֹלה נֶֹפֶלת ָעָליו. ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם  ָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוִהנֵּה ֵאיָמה ֲחשֵׁ ֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרדֵּ ַוְיִהי ַהשֶּׁ

ר  ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגוֹי ֲאשֶׁ ע ֵמאֹות שָׁ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרבַּ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך בְּ ַדע כִּ ָידַֹע תֵּ

ְרֻכׁש גָּדֹול. )בראשית טו, יב-יד( ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו בִּ ַיֲעבֹדּו דָּ

ההבטחה שנאמרה לאברהם אבינו ולזרעו היא הבטחת הארץ:ב. 
ֲעֹון  ֵלם  שָׁ לֹא  י  כִּ ֵהנָּה  ָיׁשּובּו  ְרִביִעי  ְודֹור  טֹוָבה.  יָבה  שֵׂ בְּ ֵבר  קָּ תִּ לֹום  שָׁ בְּ ֲאבֶֹתיָך  ֶאל  בֹוא  תָּ ה  ְוַאתָּ

ָזִרים  ין ַהגְּ ר ָעַבר בֵּ יד ֵאׁש ֲאשֶׁ ן ְוַלפִּ ָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה ְוִהנֵּה ַתּנּור ָעשָׁ ֶמׁש בָּ ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהנָּה. ַוְיִהי ַהשֶּׁ

ַהר ִמְצַרִים  י ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמנְּ ִרית ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ ַרת ה’ ֶאת ַאְבָרם בְּ ּיֹום ַההּוא כָּ ה. בַּ ָהֵאלֶּ

ָרת. )בראשית טו, יז-יח( ַעד ַהנָָּהר ַהגָּדֹל ְנַהר פְּ
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שלב א - שאלה 3

 שמירת המורשת מקרבת 
לבבות ונוסכת ביטחון

השאלות
 ה’ ציווה את יהושע: 

י”.  ה ַעְבדִּ ָך משֶׁ ר ִצוְּ ָכל ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ מֹר ַלֲעשֹׂות כְּ “ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד ִלשְׁ

במה יזכה יהושע, אם יקיים את מצות ה לפי הכתוב האמור?א. 

מה נצטווה יהושע לעשות, לפי הכתוב, כדי שיידע את מצוות ה׳ ויקיים אותן?ב. 

תשובות
ה...” כי אז יצליח א.  ָך משֶׁ ר ִצוְּ ָכל ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ אם יקיים יהושע את מצוות ה’ “ַלֲעשֹׂות כְּ

ה’ את דרכו ואז ישכיל:
ּנּו ָיִמין  סּור ִממֶּ י ַאל תָּ ה ַעְבדִּ ָך משֶׁ ר ִצוְּ ָכל ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ מֹר ַלֲעשֹׂות כְּ ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד ִלשְׁ

ֵלְך. )יהושע א, ז( ר תֵּ כֹל ֲאשֶׁ יל בְּ כִּ שְׂ מֹאול ְלַמַען תַּ ּושְׂ

יהושע נצטווה להגות בספר התורה יומם ולילה כדי שיידע את מצוות התורה ויקיים ב. 
אותן:

י  תּוב ּבוֹ כִּ ָכל ַהכָּ מֹר ַלֲעשֹֹות כְּ שְׁ יָך ְוָהִגיָת ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען תִּ לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּה ִמפִּ

יל. )יהושע א, ח-ט( כִּ שְׂ ָרֶכָך ְוָאז תַּ ְצִליַח ֶאת דְּ ָאז תַּ

שלב א - שאלה 4

 מאבק בהתבוללות הפוגעת 
באחדות העם ובערכיו

השאלות
באחד מספרי כתובים מדובר על משפחות יהודיות בארץ ישראל, שדיברו בלשונות 

זרות ולא הכירו את לשון עמנו.

מי המנהיג, שקבל על התופעה הזאת?א. 

במה ראה את גורמי התופעה ופעל לביטולה?ב. 

התשובות

המנהיג הוא נחמיה - נחמיה יג, כג-כדא. 

נחמיה ראה את הגורם לכך, בנישואי התערובת עם הגויים השכנים ופעל להרחיק ב. 
את הנשים הנכריות מקהל ישראל:

ֲחִצי  ּוְבֵניֶהם  מֹוֲאִבּיֹות.  וִנּיֹות  ַעמֳּ וִדּיֹות  דֳּ ַאשְׁ ים  ָנשִׁ יבּו  הֹשִׁ הּוִדים  ַהיְּ ֶאת  ָרִאיִתי  ָהֵהם  יִָּמים  בַּ גַּם   

ה ֵמֶהם  ם ָוֲאַקְלֵלם ָוַאכֶּ ר ְיהּוִדית ְוִכְלׁשֹון ַעם ָוָעם. ָוָאִריב ִעמָּ יִרים ְלַדבֵּ ּדֹוִדית ְוֵאיָנם ַמכִּ ר ַאשְׁ ְמַדבֵּ

נֵֹתיֶהם ִלְבֵניֶכם  אּו ִמבְּ שְׂ נּו ְבנֵֹתיֶכם ִלְבֵניֶהם ְוִאם תִּ תְּ א-להים ִאם תִּ יֵעם בֵּ בִּ ים ָוֶאְמְרֵטם ָוַאשְׁ ֲאָנשִׁ

מֹהּו ְוָאהּוב ֵלא-להיו  ים לֹא ָהָיה ֶמֶלְך כָּ ָרֵאל ּוַבּגוִֹים ָהַרבִּ לֹמֹה ֶמֶלְך ִישְׂ ה ָחָטא שְׁ ְוָלֶכם. ֲהלֹוא ַעל ֵאלֶּ

ַמע ַלֲעׂשת  ים ַהנְָּכִרּיֹות. ְוָלֶכם ֲהִנשְׁ ָרֵאל גַּם אֹותוֹ ֶהֱחִטיאּו ַהנָּשִׁ ל ִישְׂ ֵנהּו א-להים ֶמֶלְך ַעל כָּ תְּ ָהָיה ַויִּ

ים ָנְכִרּיֹות. )נחמיה יג, כג - כה( יב ָנשִׁ א-להינּו ְלהֹשִׁ דֹוָלה ַהּזֹאת ִלְמעֹל בֵּ ל ָהָרָעה ַהגְּ ֵאת כָּ
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שלב א - שאלה 5

 אהבת עם ישראל ואחדותו 
בנבואה סמלית

השאלות
ָרֵאל  הנביא יחזקאל נצטווה לקחת שני ענפי עצים, לכתוב על אחד “ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִישְׂ

ָרֵאל ֲחֵבָריו”. ית ִישְׂ ֲחֵבָריו”, ועל השני לכתוב “ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל בֵּ

מה נצטווה, הנביא יחזקאל, לעשות עם שני העצים לאחר שכתב עליהם כל מה א. 
שנצטווה לכתוב?

מה מסמל המעשה הסמלי הזה לפי הכתוב?ב. 

התשובות

הנביא יחזקאל נצטווה לקרב את שני העצים ולעשות אותם לאחד:א. 
ה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני  ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ]אל יחזקאל[ ֵלאמֹר. ְוַאתָּ

ָרֵאל ֲחֵבָרו. ְוָקַרב אָֹתם ֶאָחד  ית ִישְׂ ָרֵאל ֲחֵבָר ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל בֵּ ִישְׂ

ָיֶדָך. )יחזקאל לז, טו-יז( ֶאל ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ַלֲאָחִדים בְּ

המעשה הסמלי, שנצטווה הנביא יחזקאל לעשות, מסמל את איחודן, לעתיד לבוא, ב. 
של ממלכת יהודה וממלכת ישראל:

ר ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה’ ִהנֵּה  בֵּ ְך. דַּ ה לָּ יד ָלנּו ָמה ֵאלֶּ ָך ֵלאמֹר ֲהלֹוא ַתגִּ ֵני ַעמְּ ר ֹיאְמרּו ֵאֶליָך בְּ ְוַכֲאשֶׁ

י אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה  ְוָנַתתִּ ָרֵאל ֲחֵבָרו  ְבֵטי ִישְׂ ַיד ֶאְפַרִים ְושִׁ ר בְּ ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאשֶׁ

ר ֲאֵליֶהם  ָיְדָך ְלֵעיֵניֶהם. ְוַדבֵּ ְכּתֹב ֲעֵליֶהם בְּ ר תִּ ָיִדי. ְוָהיּו ָהֵעִצים ֲאשֶׁ יִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד בְּ ַוֲעשִׂ

ִביב  י אָֹתם ִמסָּ ְצתִּ ם ְוִקבַּ ר ָהְלכּו שָׁ ין ַהּגוִֹים ֲאשֶׁ ָרֵאל ִמבֵּ ֵני ִישְׂ ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה’ ִהנֵּה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת בְּ

ם  ָרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכלָּ ָהֵרי ִישְׂ ָאֶרץ בְּ יִתי אָֹתם ְלגוֹי ֶאָחד בָּ ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם. ְוָעשִׂ

י ַמְמָלכֹות עֹוד. )יחזקאל לז, יח-כב( תֵּ ֵני גוִֹים ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלשְׁ ְלֶמֶלְך ְולֹא ִיְהֻיה עֹוד ִלשְׁ

שלב א - שאלה 6

שיקום ירושלים המאחדת שבטי ישראל

השאלות
לפני שנחמיה יצא לארץ יהודה לשקם עיר אבותיו, ביקש מארתחשסתא מלך פרס 

לצייד אותו בשתי איגרות.

ֲחוֹות ֵעֶבר ַהנָָּהר”?א.  מה תוכנה של האיגרת שהייתה מיועדת אל “פַּ

ומה תוכנה של האיגרת, שהייתה מיועדת אל אסף שומר הפרדס?ב. 

 התשובות
ֲחוֹות ֵעֶבר ַהנָָּהר הורה המלך ארתחשסתא מלך פרס להעביר א.  באגרת שיועדה ל פַּ

וללוות את נחמיה עד ארץ יהודה:
ר  ֲאשֶׁ ַעד  ַיֲעִבירּוִני  ר  ֲאשֶׁ ַהנָָּהר  ֵעֶבר  ֲחוֹות  פַּ ַעל  ִלי  נּו  ִיתְּ רֹות  ִאגְּ ֶלְך טֹוב  ַהמֶּ ַעל  ִאם  ֶלְך  ַלמֶּ ָואֹוַמר 

ָאבֹוא ֶאל ְיהּוָדה. )נחמיה ב, ז(

באגרת שיועדה לאסף שומר הפרדס הורה המלך ארתחשסתא באיגרתו לתת ב. 
לנחמיה: 

ֲעֵרי  שַׁ ֶאת  ְלָקרֹות  ֵעִצים  ִלי  ן  ִיתֶּ ר  ֲאשֶׁ ֶלְך  ַלמֶּ ר  ֲאשֶׁ ס  ְרדֵּ ַהפַּ ׁשֵֹמר  ָאָסף  ֶאל  ֶרת  ְוִאגֶּ

ַיד  כְּ ֶלְך  ַהמֶּ ִלי  ן  תֶּ ַויִּ ֵאָליו  ָאבֹוא  ר  ֲאשֶׁ ִית  ְוַלבַּ ָהִעיר  ּוְלחֹוַמת  ִית  ַלבַּ ר  ֲאשֶׁ יָרה   ַהבִּ

א-להי ַהּטֹוָבה ָעָלי. )נחמיה ב, ח(
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שלב א - שאלה 7

השתלמות לשונית לכהונה ממלכתית

השאלות
ע”.  ָכל ָחְכָמה ְוֹיְדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמדָּ יִלים בְּ כִּ המלך נבוכדנאצר ביקש לבחור “ַמשְׂ

מי היו בין הנבחרים?א. 

איזו הכשרה יקבלו הנבחרים והיכן ישרתו?ב. 

התשובות
בין הנבחרים היו ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה:א. 

ִמים.  ְרתְּ ַהפַּ ּוִמן  לּוָכה  ַהמְּ ּוִמזֶַּרע  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  ִמבְּ ְלָהִביא  ָסִריָסיו  ַרב  ַנז  פְּ ְלַאשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ  ַוּיֹאֶמר 

)דניאל א, ג-ד(

ההכשרה שיקבלו הנבחרים דעת “ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים”, כדי להכשירם לשרת ב. 
“בהיכל המלך”.

ר  ע ַוֲאשֶׁ ָכל ָחְכָמה ְוֹיְדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמדָּ יִלים בְּ כִּ ל מאּום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמשְׂ ֶהם כָּ ר ֵאין בָּ ְיָלִדים ֲאשֶׁ

ים. )דניאל א, ד( דִּ שְׂ ָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון כַּ ֶלְך ּוֲלְלמְּ ֵהיַכל ַהמֶּ ֶהם ַלֲעמֹד בְּ ּכַֹח בָּ

שלב א - שאלה 8

מרכז רוחני מאחד שבטי ישראל

השאלות
קֹול גָּדֹול”. בספר עזרא מסופר: “ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ורבים... ּבִֹכים בְּ

איזה אירוע חשוב גרם לחלק מן העם להריע בשמחה ולחלק לבכות?א. 

קֹול גָּדֹול”, ומדוע?ב.  מי מהעם היו “ּבִֹכים בְּ

התשובות
האירוע החשוב שגרם לחלק מהעם להריע בשמחה וחלק לבכות היה ייסוד בית שני:א. 

ל  ָרֵאל ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהלֵּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ַעל ִישְׂ י טֹוב כִּ ל ּוְבהֹודֹת ַלה’ כִּ ַהלֵּ ַויֲַּענּו בְּ

ית ה’. )עזרא ג, יא( ַלה’ ַעל הּוַסד בֵּ

רבים מהכוהנים והלויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ב. 
בתפארתו לעומת הבית השני בראשיתו היו “ֹּבִכים ְּבקֹול ָּגדֹול”.

ָהִראׁשֹון  ִית  ַהבַּ ָראּו ֶאת  ר  גָּדֹול ֲאשֶׁ קֹול  בְּ ּבִֹכים  ֵקִנים  ַהזְּ ָהָאבֹות  י  ְוָראשֵׁ ם  ְוַהְלִויִּ ֵמַהּכֲֹהִנים  ים  ְוַרבִּ

יִרים  ְמָחה ְלָהִרים קֹול. ְוֵאין ָהָעם ַמכִּ ְתרּוָעה ְבשִׂ ים בִּ קֹול גָּדֹול ְוַרבִּ ֵעיֵניֶהם ּבִֹכים בְּ ִית בְּ ָיְסדוֹ ֶזה ַהבַּ בְּ

ַמע ַעד ְלֵמָרחֹוק.  רּוָעה ְגדֹוָלה ְוַהּקֹול ִנשְׁ י ָהָעם ְמִריִעים תְּ ִכי ָהָעם כִּ ְמָחה ְלקֹול בְּ רּוַעת ַהשִּׂ קֹול תְּ

)עזרא ג, יב-יג(
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הצלת מורשת העם גורמת לשמחה

השאלות
אנשי בית שמש, שהיו קוצרים קציר חטים בעמק, ראו עגלה רתומה לשתי פרות 

מתקרבת אליהם.

מי הם ששלחו את העגלה ומה העמיסו עליה?א. 

מה עשו בעצי העגלה ובשתי הפרות?ב. 

התשובות
הפלשתים שלחו את העגלה והעמיסו עליה את ארון הברית, כי עשה בהם שמות א. 

לאחר שלקחו אותו במלחמה מבני ישראל, וכן ארגז ובו כלי זהב שנועדו לכפר על 
אשמתם, כדי שארון הברית לא ימשיך לנגוף בהם:

מּו ֶאת ֲארֹון  ִית. ַויָּשִׂ לּו ַבבָּ ֵניֶהם כָּ ֲעָגָלה ְוֶאת בְּ י ָפרֹות ָעלֹות ַויַַּאְסרּום בָּ תֵּ ְקחּו שְׁ ן ַויִּ ים כֵּ ַויֲַּעשֹּו ָהֲאָנשִׁ

ֶרְך  ֶרְך ַעל דֶּ דֶּ רֹות בַּ ְרָנה ַהפָּ שַּׁ ֵרי ַהזָָּהב ְוֵאת ַצְלֵמי ְטחֵֹריֶהם. ַויִּ ז ְוֵאת ַעְכבְּ ה’ ֶאל ָהֲעָגָלה ְוֵאת ָהַאְרגַּ

ים הְֹלִכים ַאֲחֵריֶהם  תִּ מֹאול ְוַסְרֵני ְפִלשְׁ ה ַאַחת ָהְלכּו ָהלְֹך ְוָגעוֹ ְולֹא ָסרּו ָיִמין ּושְׂ ְמִסלָּ ֶמׁש בִּ ית שֶׁ בֵּ

ְראּו ֶאת ָהָארֹון  אּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ַויִּ שְׂ ֵעֶמק ַויִּ ים בָּ ֶמׁש קְֹצִרים ְקִציר ִחטִּ ֶמׁש. ּוֵבית שֶׁ ית שָׁ בּול בֵּ ַעד גְּ

ְמחּו ִלְראֹות. )שמואל א ו, י-יג( שְׂ ַויִּ

את עצי העגלה פירקו והשתמשו בהם להקרבת קרבן עולה לה’:ב. 
עּו ֶאת ֲעֵצי ָהֲעָגָלה  דֹוָלה ַוְיַבקְּ ם ֶאֶבן גְּ ם ְושָׁ ֲעמֹד שָׁ י ַותַּ ְמשִׁ ית ַהשִּׁ ַע בֵּ ֵדה ְיהֹושֻׁ ָאה ֶאל שְׂ ְוָהֲעָגָלה בָּ

ְכֵלי  ּבוֹ  ר  ֲאשֶׁ ִאּתוֹ  ר  ֲאשֶׁ ז  ָהַאְרגַּ ְוֶאת  ה’  ֲארֹון  ֶאת  הֹוִרידּו  ם  ְוַהְלִויִּ ַלה’.  עָֹלה  ֶהֱעלּו  רֹות  ַהפָּ ְוֶאת 

ַלה’. ַההּוא  ּיֹום  בַּ ְזָבִחים  חּו  ְזבְּ ַויִּ עֹלֹות  ֶהֱעלּו  ֶמׁש  שֶׁ ֵבית  י  ְוַאְנשֵׁ דֹוָלה  ַהגְּ ָהֶאֶבן  ֶאל  מּו  ַויָּשִׂ  ָזָהב 

 )שמואל א ו, יד-טו(

שלב א - שאלה 10

הנאמנות וברכתה

השאלות
יֵרִני ְוָאנִֹכי ָנְכִריָּה”. ֵעיֶניָך ְלַהכִּ רות המואביה שאלה את בועז: “ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן בְּ

מה הייתה תשובתו של בועז?א. 

מה היא הברכה שבירך בועז את רות בסיום תשובתו?ב. 

התשובות
תשובת בועז היתה, לאחר שנודע לו כיצד רות דאגה לנעמי חמותה לאחר מות א. 

בעלה, עזבה את אביה ואת אימה וארץ מולדתה והלכה עם נעמי אל עם שלא 
הכירה:

ּבַֹעז  ַויַַּען  ְוָאנִֹכי.  יֵרִני  ְלַהכִּ ֵעיֶניָך  ֵחן בְּ ַמּדּוַע ָמָצאִתי  ֵאָליו  ַוּתֹאֶמר  ָאְרָצה  חּו  תַּ שְׁ ַותִּ ֶניָה  ַותּפֹל ַעל פָּ

ְוֶאֶרץ  ְך  ְוִאמֵּ ָאִביְך  ַעְזִבי  ַותַּ ְך  ַאֲחֵרי מֹות ִאישֵׁ ית ֶאת ֲחמֹוֵתְך  ר ָעשִׂ ּכֹל ֲאשֶׁ ִלי  ֻהגַּד  ֻהגֵּד  ָלּה  ַוּיֹאֶמר 

ְלׁשֹום. )רות ב, י-יא( מֹול שִׁ ר לֹא ָיַדַעתְּ תְּ ְלִכי ֶאל ַעם ֲאשֶׁ ְך ַותֵּ מֹוַלְדתֵּ

הברכה שבירך בועז את רות: ב. 
ָנָפיו.  ַחת כְּ את ַלֲחסֹות תַּ ר בָּ ָרֵאל ֲאשֶׁ ֵלָמה ֵמִעם ה’ א-להי ִישְׂ ְך שְׁ כְֻּרתֵּ ֳעֵלְך ּוְתִהי ַמשְׂ ם ה’ פָּ לֵּ ְישַׁ

)רות ב, יב(
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שלב א - שאלה 11

ביטחון העם קודם לביטחון האישי

השאלות
ביטויים עבריים רבים השגורים על פינו מקורם בספרי התנ”ך.

ְחְלקֹות” שמשמעותו, נושא המחלוקת, מקורו בשם שניתן למקום  הביטוי “ֶסַלע ַהמַּ
הקשור ביחסים בין המלך שאול ודוד.

מדוע נאלץ דוד לרדת ל”סלע” שבמדבר מעון?א. 

ְחְלקֹות”? ב.  מדוע קראו למקום “ֶסַלע ַהמַּ

התשובות
לדוד נודע שהמלך שאול מחפש אותו במדבר מעון, הודות למידע שקיבל מן הזיפים א. 

תושבי מדבר מעון, על-כן הוא נאלץ להימלט ל”סלע” שבמדבר מעון:
ִגְבַעת ַהֲחִכיָלה  ה בְּ חְֹרשָׁ ָצדֹות בַּ נּו ַבמְּ ר ִעמָּ תֵּ ְבָעָתה ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסתַּ אּול ַהגִּ ַויֲַּעלּו ִזִפים ֶאל שָׁ

אּול  ֶלְך. ַוּיֹאֶמר שָׁ ַיד ַהמֶּ ירוֹ בְּ ֶלְך ָלֶרֶדת ֵרד ְוָלנּו ַהְסגִּ ָך ַהמֶּ ה ְלָכל ַאוַּת ַנְפשְׁ ימֹון. ְוַעתָּ ר ִמיִמין ַהְישִׁ ֲאשֶׁ

ְהֶיה ַרְגלוֹ ִמי  ר תִּ ם ָעָלי. ְלכּו ָנא ָהִכינּו עֹוד ּוְדעּו ּוְראּו ֶאת ְמקֹומוֹ ֲאשֶׁ י ֲחַמְלתֶּ ם ַלה’ כִּ רּוִכים ַאתֶּ בְּ

ם ֵאַלי  ְבתֶּ ם ְושַׁ א שָׁ ר ִיְתַחבֵּ ֲחבִֹאים ֲאשֶׁ י ָאַמר ֵאַלי ָערֹם ַיֲעִרם הּוא. וְראּו ּוְדעּו ִמּכֹל ַהמַּ ם כִּ ָרָאהּו שָׁ

כֹל ַאְלֵפי ְיהּוָדה. ַויָּקּומּו ַויְֵּלכּו ִזיָפה  י אֹתוֹ בְּ תִּ שְׂ נוֹ ָבָאֶרץ ְוִחפַּ ֶכם ְוָהָיה ִאם ֶישְׁ י ִאתְּ ֶאל ָנכֹון ְוָהַלְכתִּ

דּו  ׁש ַוַיגִּ יו ְלַבקֵּ אּול ַוֲאָנשָׁ ימֹון. ַויֵֶּלְך שָׁ ֲעָרָבה ֶאל ְיִמין ַהְישִׁ ר ָמעֹון בָּ ִמְדבַּ יו בְּ אּול ְוָדִוד ַוֲאָנשָׁ ִלְפֵני שָׁ

ד  אּול ִמצַּ ר ָמעֹון. ַויֵֶּלְך שָׁ ְרּדֹף ַאֲחֵרי ָדִוד ִמְדבַּ אּול ַויִּ ַמע שָׁ שְׁ ר ָמעֹון ַויִּ ִמְדבַּ ב בְּ ַלע ַויֵּשֶׁ ְלָדִוד ַויֵֶּרד ַהסֶּ

יו עְֹטִרים ֶאל  אּול ַוֲאָנשָׁ אּול ְושָׁ ֵני שָׁ ז ָלֶלֶכת ִמפְּ ד ָהָהר ִמזֶּה ַוְיִהי ָדִוד ֶנְחפָּ יו ִמצַּ ָהָהר ִמזֶּה ְוָדִוד ַוֲאָנשָׁ

ִוד. )שמואל א כג, יט-כו( דָּ

בעת ששאול ואנשיו מקיפים את ההר, כדי ללכוד את דוד ב”סלע”, בא מלאך והודיע ב. 
למלך שאול, כי הפלשתים פשטו על הארץ. המלך שאול, בעת שהיה בקרבת “סלע”, 
בפלשתים,  ללחום  והעדיף  דוד  אחרי  המרדף  את  להפסיק  והחליט  בדעתו  נחלק 

ְחְלקֹות” שפשטו על הארץ, על- כן קראו למקום “ֶסַלע ַהמַּ
אּול ִמְרדֹף ַאֲחֵרי  ב שָׁ ים ַעל ָהָאֶרץ. ַויָּשָׁ תִּ טּו ְפִלשְׁ י ָפשְׁ אּול ֵלאמֹר ַמֲהָרה ְוֵלָכה כִּ א ֶאל שָׁ ּוַמְלָאְך בָּ

ְחְלקֹות. )שמואל א כג, כז-כ( קֹום ַההּוא “ֶסַלע ַהמַּ ן ָקְראּו ַלמָּ ים ַעל כֵּ תִּ ִלשְׁ ָדִוד ַויֵֶּלְך ִלְקַראת פְּ

שלב א - שאלה 12

מלחמת אחים מסכנת קיום העם

השאלות
בבית שמש אשר ביהודה גבר מלך ישראל על מלך יהודה במלחמת אחים אשר יזם, 

באומרו למלך ישראל “ְלָכה ִנְתָרֶאה ָפִנים”.

מי היה מלך יהודה, שיזם את מלחמת האחים, ומי היה מלך ישראל שגבר עליו.

איזו חומה פרץ מלך ישראל. לאחר שגבר על מלך יהודה, ומה לקח?

התשובות
אמציה מלך יהודה יזם את מלחמת האחים ולחם ביהואש מלך ישראל שגבר על א. 

מלך יהודה:
ָרֵאל ֵלאמֹר ְלָכה ִנְתָרֶאה ָפִנים.  ן ֵיהּוא ֶמֶלְך ִישְׂ ן ְיהֹוָאָחז בֶּ ַלח ֲאַמְצָיה ַמְלָאִכים ֶאל ְיהֹוָאׁש בֶּ ָאז שָׁ

ָהֶאֶרז  ֶאל  ַלח  ָבנֹון שָׁ לְּ בַּ ר  ֲאשֶׁ ַהחֹוַח  ֵלאמֹר  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ֲאַמְצָיהּו  ֶאל  ָרֵאל  ִישְׂ ֶמֶלְך  ְיהֹוָאׁש  ַלח  שְׁ ַויִּ

ְרמֹס ֶאת ַהחֹוַח.  ָבנֹון ַותִּ לְּ ר בַּ ֶדה ֲאשֶׁ ֲעבֹר ַחיַּת ַהשָּׂ ה ַותַּ ָך ְלְבִני ְלִאשָּׁ תְּ ָנה ֶאת בִּ ָבנֹון ֵלאמֹר תְּ לְּ ר בַּ ֲאשֶׁ

ה ִויהּוָדה  ה ַאתָּ ְוָנַפְלתָּ ָרָעה  ֶרה בְּ ה ִתְתגָּ ֵביֶתָך ְוָלמָּ ב בְּ ֵבד ְושֵׁ ָך ִהכָּ ֲאָך ִלבֶּ יָת ֶאת ֱאדֹום ּוְנשָׂ ה ִהכִּ ַהכֵּ

ֵבית  ְתָראּו ָפִנים הּוא ַוֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה בְּ ָרֵאל ַויִּ ַמע ֲאַמְצָיהּו ַויַַּעל ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ִישְׂ ְך. ְולֹא שָׁ ִעמָּ

ָרֵאל ַויָֻּנסּו ִאיׁש ְלאָֹהָלו. )מלכיפ ב יד, ח-יב( נֶָּגף ְיהּוָדה ִלְפֵני ִישְׂ ר ִליהּוָדה. ַויִּ ֶמׁש ֲאשֶׁ שֶׁ

בני ב.  את  וגם  ה’  מבית  כסף  כלי  ולקח  ירושלים  בחומת  פרץ  ישראל  מלך  יהואש 
ַהַּתֲעֻרבֹות:

ַויָּבֹאו  ֶמׁש  שָׁ ֵבית  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶמֶלְך  ְיהֹוָאׁש  ַפשׂ  תָּ ֲאַחְזָיהּו  ן  בֶּ ְיהֹוָאׁש  ן  בֶּ ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ֲאַמְצָיהּו  ְוֵאת 

ל  ה. ְוָלַקח ֶאת כָּ ע ֵמאֹות ַאמָּ נָּה ַאְרבַּ ַער ַהפִּ ַער ֶאְפַרִים ַעד שַׁ שַׁ ַלם בְּ חֹוַמת ְירּושָׁ ְפרֹץ בְּ ַלם ַויִּ ְירּושָׁ

ב  ַויָּשָׁ ֲעֻרבֹות  ֵני ַהתַּ ֶלְך ְוֵאת בְּ ית ַהמֶּ ית ה’ ּוְבאֹוְצרֹות בֵּ ְמְצִאים בֵּ ִלים ַהנִּ ל ַהכֵּ ֶסף ְוֵאת כָּ ַהזָָּהב ְוַהכֶּ

ׁשְֹמרֹוָנה. )מלכים ב יד, יג-יד(
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שלב א - שאלה 13

מקריב עצמו להצלת הכלל

השאלות
י ַהיָּם הֹוֵלְך ְוסֵֹער”?  ּתֹק ַהיָּם ֵמָעֵלינּו כִּ ְך ְוִישְׁ ה לָּ המלחים שאלו את הנביא יונה: “ַמה נֲַּעשֶׂ

מה הייתה תשובתו המנומקת של הנביא יונה? א. 

מה עשו המלחים לאחר שהטילו את יונה הנביא אל הים? ב. 

התשובות
י יֹוֵדַע ָאִני א.  ּתֹק ַהיָּם ֵמֲעֵליֶכם כִּ אּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהיָּם ְוִישְׁ תשובתו המנומקת הייתה: “שָׂ

ַער ַהגָּדֹול ַהזֶּה ֲעֵליֶכם”: י ַהסַּ לִּ י ְבשֶׁ כִּ

אּוִני  שָׂ ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְוסֵֹער.  הֹוֵלְך  ַהיָּם  י  כִּ ֵמָעֵלינּו  ַהיָּם  ּתֹק  ְוִישְׁ ְך  לָּ ה  נֲַּעשֶׂ ַמה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 

ֲעֵליֶכם.  ַהזֶּה  ַהגָּדֹול  ַער  ַהסַּ י  לִּ ְבשֶׁ י  כִּ ָאִני  יֹוֵדַע  י  כִּ ֵמֲעֵליֶכם  ַהיָּם  ּתֹק  ְוִישְׁ ַהיָּם  ֶאל   ַוֲהִטיֻלִני 

)יונה א, יא-יב(

לאחר שהמלחים הטילו את יונה אל הים והים עמד מזעפו יראו המלחים באוניה ב. 
יראה גדולה מה’, זבחו זבח לה’ ונדרו נדרים:

חּו ֶזַבח  ְזבְּ ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ה’ ַויִּ יְראּו ָהֲאָנשִׁ אּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהיָּם ַויֲַּעמֹד ַהיָּם ִמזְַּעּפוֹ. ַויִּ שְׂ ַויִּ

רּו ְנָדִרים. )יונה א, טו-טז( דְּ ַלה’ ַויִּ
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אם אין תורה - ֵאין קמח 

השאלות
הנביא חגי מתאר את חוסר הברכה בעמלם של ראשוני שבי ציון ומצבם הכלכלי הקשה.

כיצד מתאר הנביא חגי את חוסר הברכה בעמלם של ראשוני שבי ציון ואת מצבם א. 
הכלכלי הקשה?

מה הסיבה למצב הכלכלי העגום, לפי נבואת חגי?ב. 

התשובות
הנביא חגי מתאר את חוסר הברכה בעמלם של ראשוני שבי ציון במלים אלה:א. 

ְבָעה  ה ְוָהֵבא ְמָעט ָאכֹול ְוֵאין ְלשָׂ ם ַהְרבֵּ ְרֵכיֶכם. ְזַרְעתֶּ ימּו ְלַבְבֶכם ַעל דַּ ה ּכֹה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות שִׂ ְוַעתָּ

ר ֶאל ְצרֹור ָנקּוב. )חגי א, ה-ו( כֵּ תַּ ר ִמשְׂ כֵּ תַּ שְׂ ְכָרה ָלבֹוׁש ְוֵאין ְלחֹם לוֹ ְוַהמִּ תוֹ ְוֵאין ְלשָׁ שָׁ

הנביא חגי אומר בנבואתו, כי הסיבה למצב הכלכלי הקשה בזמנו היא, שהעם ב. 
נֹות”: ית ה’ ְלִהבָּ מעכב בניית בית ה’ באומרו: “לֹא ֶעת ּבֹא ֶעת בֵּ

ֶאל  ַהנִָּביא  י  ַחגַּ ַיד  בְּ ה’  ְדַבר  ָהָיה  ַלחֶֹדׁש  ֶאָחד  יֹום  בְּ י  שִּׁ ַהשִּׁ חֶֹדׁש  בַּ ֶלְך  ַהמֶּ ְלָדְרָיֶוׁש  ִים  תַּ שְׁ ַנת  שְׁ בִּ

ן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהגָּדֹול ֵלאמֹר. ּכֹה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות  ַע בֶּ ַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹושֻׁ יֵאל פַּ ַאְלתִּ ן שְׁ ֶבל בֶּ ְזֻרבָּ

י ַהנִָּביא ֵלאמֹר. ַהֵעת  ַיד ַחגַּ ַבר ה’ בְּ נֹות. ַוְיִהי דְּ ית ה’ ְלִהבָּ ֵלאמֹר ָהָעם ַהזֶּה ָאְמרּו לֹא ֶעת ּבֹא ֶעת בֵּ

ִית ַהזֶּה ָחֵרב. )חגי א( יֶכם ְספּוִנים ְוַהבַּ ָבתֵּ ֶבת בְּ ם ָלשֶׁ ָלֶכם ַאתֶּ
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דאגה לאבדן שארית הפליטה

השאלות
ה  בספר ירמיהו מסופר על יוחנן בן-קרח, שהציע לגדליהו בן-אחיקם: “ֵאְלָכה נָּא ְוַאכֶּ

ן ְנַתְנָיה”, ונימק את הצעתו. ָמֵעאל בֶּ ֶאת ִישְׁ

כיצד נימק יוחנן בן קרח את הצעתו?א. 

כיצד הגיב גדליהו בן-אחיקם על ההצעה?ב. 

התשובות
ל ְיהּוָדה א.  ה נֶֶּפׁש ְוָנפֹצּו כָּ כָּ ה ַיכֶּ יוחנן בן-קרח נימק את הצעתו בדברים אלה: “ָלמָּ

ֵאִרית ְיהּוָדה”? ִצים ֵאֶליָך ְוָאְבָדה שְׁ ְקבָּ ַהנִּ

ָתה ַויַַּאְספּו  ְצפָּ ַדְלָיהּו ַהמִּ ם ַויָּבֹאּו ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶאל גְּ חּו שָׁ ר ִנדְּ קֹמֹות ֲאשֶׁ ל ַהמְּ הּוִדים ִמכָּ בּו ָכל ַהיְּ ַויָּשֻׁ

ָתה.  ְצפָּ ַהמִּ ַדְלָיהּו  גְּ ֶאל  אּו  בָּ ֶדה  שָּׂ בַּ ר  ֲאשֶׁ ַהֲחָיִלים  ֵרי  שָׂ ְוָכל  ָקֵרַח  ן  בֶּ ְויֹוָחָנן  ְמאֹד.  ה  ַהְרבֵּ ָוַקִיץ  ַיִין 

ן ְנַתְנָיה ְלַהּכְֹתָך ָנֶפׁש ְולֹא  ָמֵעאל בֶּ ַלח ֶאת ִישְׁ ֵני ַעּמֹון שָׁ ֲעִליס ֶמֶלְך בְּ י בַּ ַדע כִּ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהָידַֹע תֵּ

ה ֵלאמֹר ֵאְלָכה נָּא  ְצפָּ מִּ ֶתר בַּ ַדְלָיהּו ַבסֵּ ן ָקֵרַח ָאַמר ֶאל גְּ ן ֲאִחיָקם. ְויֹוָחָנן בֶּ ַדְלָיהּו בֶּ ֶהֱאִמין ָלֶהם גְּ

ִצים ֵאֶליָך ְוָאְבָדה  ְקבָּ ל ְיהּוָדה ַהנִּ ה נֶֶּפׁש ְוָנפֹצּו כָּ כָּ ה ַיכֶּ ן ְנַתְנָיה ְוִאיׁש לֹא ֵיָדע ָלמָּ ָמֵעאל בֶּ ה ֶאת ִישְׁ ְוַאכֶּ

ֵאִרית ְיהּוָדה. )ירמיה מ, טו( שְׁ

גדליהו בן-אחיקם דחה את הצעת יוחנן בן-קרח ואמר לו שהוא משקר:ב. 
ֶאל  דֵֹבר  ה  ַאתָּ ֶקר  שֶׁ י  כִּ ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ ֶאת  ֲעשֵׂ  תַּ ַאל  ָקֵרַח  ן  בֶּ יֹוָחָנן  ֶאל  ֲאִחיָקם  ֶבן  ַדְלָיהּו  גְּ ַוּיֹאֶמר 

ָמֵעאל. )ירמיה מ, טו( ִישְׁ
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עם מאוחד באמונתו

השאלות
בתיאור מעמד חשוב, הנזכר בתורה, נאמר: “ויחן שם ישראל נגד ההר”. על כתוב זה כותב 

רש”י - “כאיש אחד בלב אחד”.

באיזה מעמד חשוב מדובר, שבו כל עם ישראל היה מאוחד ”כאיש אחד בלב א. 
אחד”?

מאיזה מקום הגיעו בני ישראל וחנו “נגד ההר”?ב. 

התשובות
מעמד הר סיני:א. 

יט(,  )שמות  ִסיִני’  ָבר  ִמדָּ אּו  בָּ ַהזֶּה  ּיֹום  בַּ ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ָלֵצאת  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ חֶֹדׁש   ‘בַּ

בני ישראל הגיעו מרפידים וחנו מול הר סיני: ב. 
ָרֵאל, ֶנֶגד ָהָהר )שמות, יט, 2( ם ִישְׂ ַחן-שָׁ ר; ַויִּ ְדבָּ מִּ ר ִסיַני, ַויֲַּחנּו, בַּ ְסעּו ֵמְרִפיִדים, ַויָּבֹאּו ִמְדבַּ ַויִּ
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 גמילות חסד

השאלות
אנשי מקום ישוב אחד גמלו חסד למלך שאול שהצילם מחרפה.

תושבי איזה יישוב היו האנשים, שגמלו חסד למלך שאול ובניו?א. 

מאיזו חרפה הצילם המלך שאול?ב. 

התשובות
תושבי ָיֵביׁש ִּגְלָעדא. 

ָכל  ַויְֵּלכּו  ַחִיל  ִאיׁש  ל  כָּ ַויָּקּומּו  אּול.  ְלשָׁ ים  תִּ ְפִלשְׁ ָעשֹּו  ר  ֲאשֶׁ ֵאת  ְלָעד  גִּ ָיֵביׁש  ֵבי  ֹישְׁ ֵאָליו  ְמעּו  וישְׁ

רּו ַתַחת  ְקבְּ ְקחּו ֶאת ַעְצמֵֹתיֶהם ַויִּ ן ַויִּ ית שָׁ ָניו ֵמחֹוַמת בֵּ ִוּיֹת בָּ אּול ְוֵאת גְּ ִויַּת שָׁ ְקחּו ֶאת גְּ ְיָלה ַויִּ ַהלַּ

ְבַעת ָיִמים. )שמואל א לא, יא – יג( ה ַויָֻּצמּו שִׁ ָיֵבשָׁ ל בְּ ָהֵאשֶׁ

המלך שאול הציל אותם מנחש העמוני שאמר לאנשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד שיכרות עמם ב. 
ברית רק לאחר שינקר להם כל עין ימין, וזאת, כדי לשים חרפה על כל ישראל:

. ַוּיֹאֶמר  ָרת ָלנּו ְבִרית ְוַנַעְבֶדךָּ י ָיֵביׁש ֶאל ָנָחׁש כְּ ל ַאְנשֵׁ ְלָעד ַוּיֹאְמרּו כָּ ַחן ַעל ָיֵביׁש גִּ ַויַַּעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ַויִּ

ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ ַעל  ה  ֶחְרפָּ יָה  ְמתִּ ְושַׂ ָיִמין  ֵעין  ל  כָּ ָלֶכם  ְנקֹור  בִּ ָלֶכם  ֶאְכרֹת  זֹאת  בְּ ָהַעּמֹוִני  ָנָחׁש  ֲאֵליֶהם 

יַע  ָרֵאל ְוִאם ֵאין מֹושִׁ בּול ִישְׂ כֹל גְּ ְלָחה ַמְלָאִכים בְּ ְבַעת ָיִמים ְוִנשְׁ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִזְקֵני ָיֵביׁש ֶהֶרף ָלנּו שִׁ

אּו ָכל ָהָעם ֶאת  שְׂ ָאְזֵני ָהָעם ַויִּ ָבִרים בְּ רּו ַהדְּ אּול ַוְיַדבְּ ְבַעת שָׁ ְלָאִכים גִּ אָֹתנּו ְוָיָצאנּו ֵאֶליָך. ַויָּבֹאּו ַהמַּ

רּו לוֹ ֶאת  י ִיְבּכּו ַוְיַספְּ ָעם כִּ אּול ַמה לָּ ֶדה ַוּיֹאֶמר שָׁ ָקר ִמן ַהשָּׂ א ַאֲחֵרי ַהבָּ אּול בָּ ְבּכּו: ְוִהנֵּה שָׁ קֹוָלם ַויִּ

ח  קַּ ַחר ַאּפוֹ ְמאֹד. ַויִּ ה ַויִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ְמעוֹ ֶאת ַהדְּ שָׁ אּול בְּ ְצַלח רּוַח א-להים ַעל שָׁ י ָיֵביׁש. ַותִּ ְבֵרי ַאְנשֵׁ דִּ

אּול  ַאֲחֵרי שָׁ ֹיֵצא  ֵאיֶנּנּו  ר  ְלָאִכים ֵלאמֹר ֲאשֶׁ ַהמַּ ַיד  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ בּול  גְּ ָכל  בְּ ח  לַּ ַוְישַׁ ֵחהּו  ַוְיַנתְּ ָקר  ֶצֶמד בָּ

ְהיּו ְבֵני  ָבֶזק ַויִּ ְפְקֵדם בְּ ִאיׁש ֶאָחד. ַיִּ ַחד ה’ ַעל ָהָעם ַויְֵּצאּו כְּ ּפֹל פַּ ַויִּ ה ִלְבָקרוֹ  מּוֵאל ּכֹה ֵיָעשֶׂ ְוַאַחר שְׁ

ִאים ּכֹה תֹאְמרּון ְלִאיׁש  ְלָאִכים ַהבָּ ים ָאֶלף. ַוּיֹאְמרּו ַלמַּ לשִׁ לׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה שְׁ ָרֵאל שְׁ ִישְׂ

ָמחּו.  שְׂ ַויִּ ָיֵביׁש  י  ְלַאְנשֵׁ ידּו  ַויַּגִּ ְלָאִכים  ַויָּבֹאּו ַהמַּ ֶמׁש  חֹם ַהשָּׁ ׁשּוָעה בְּ ָלֶכם תְּ ְהֶיה  ְלָעד ָמָחר תִּ גִּ ָיֵביׁש 

אּול  ם שָׁ ֳחָרת ַויָּשֶׂ ַוְיִהי ִממָּ ֵעיֵניֶכם.  ָכל ַהּטֹוב בְּ נּו כְּ יֶתם לָּ י ָיֵביׁש ָמָחר ֵנֵצא ֲאֵליֶכם ַוֲעשִׂ ַּיֹאְמרּו ַאְנשֵׁ

ַוְיִהי  ַהּיֹום  ַעד חֹם  ַעּמוֹן  ֶאת  ַויַּּכּו  ַהּבֶֹקר  מֶֹרת  ַאשְׁ בְּ ֲחֶנה  ַהמַּ ְבתֹוְך  ַויָּבֹאּו  ים  ָראשִׁ ה  לשָׁ ָהָעם שְׁ ֶאת 

אּול ִיְמלְֹך ָעֵלינּו  מּוֵאל ִמי ָהאֵֹמר שָׁ ַּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל שְׁ ַנִים ָיַחד.  ֲארּו ָבם שְׁ ַויָֻּפצּו ְולֹא ִנשְׁ ָאִרים  שְׁ ַהנִּ

ָרֵאל.  ִישְׂ ׁשּוָעה בְּ ה ה’ תְּ י ַהּיֹום ָעשָׂ ּיֹום ַהזֶּה כִּ אּול לֹא יּוַמת ִאיׁש בַּ ים ּוְנִמיֵתם. ַוּיֹאֶמר שָׁ נּו ָהֲאָנשִׁ תְּ

)שמואל א יא, א-יג(

שלב א - שאלה 18

מידת היושר ושכרה 

השאלות
התורה מבטיחה שכר לנוהגים ביושר במקח וממכר.

מה היא מצות התורה בעניין זה?א. 

מה הוא השכר שמבטיח הכתוב למקיימי המצווה האמורה?ב. 

התשובות 
  המצווה היא: א. 

ְך... )דברים כה, טו( ֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה לָּ ְך ֵאיָפה שְׁ ֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה לָּ ֶאֶבן שְׁ

 השכר המובטח הוא אריכות ימים: ב. 
ר ה’ א-להיָך נֵֹתן ָלְך. )דברים כה, טו( ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ
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מוסר עבודה גבוה

השאלות
בתורה מדבר הכתוב על עובד, שהעיד על עצמו, שמילא את תפקידו, בבית דודו, 

בנאמנות בתנאים קשים שנים רבות.

מי הוא העובד וכמה שנים עבד בבית דודו?א. 

מה הם התנאים הקשים שהוא מציין בדבריו?ב. 

התשובות
העובד הוא יעקב אבינו שעבד בבית דודו לבן עשרים שנה:א. 

י. ְטֵרָפה לֹא ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך  לּו ְוֵאיֵלי צֹאְנָך לֹא ָאָכְלתִּ כֵּ ְך ְרֵחֶליָך ְוִעזֶּיָך לֹא שִׁ ָנה ָאנִֹכי ִעמָּ ִרים שָׁ ֶזה ֶעשְׂ

ֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה. )בראשית לא, לח-לט( נָּה גְּ ַבְקשֶׁ נָּה ִמיִָּדי תְּ ָאנִֹכי ֲאַחטֶּ

בדבריו לדודו לבן, מציין יעקב את התנאים הקשים בעבודתוב. 
יָך  ֵביֶתָך ֲעַבְדתִּ ָנה בְּ ִרים שָׁ י ֶעשְׂ ָנִתי ֵמֵעיָני. ֶזה לִּ ד שְׁ דַּ ְיָלה ַותִּ לָּ ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח בַּ

ֶרת מִֹנים.  י ֲעשֶׂ כְֻּרתִּ ֲחֵלף ֶאת ַמשְׂ צֹאֶנָך ַותַּ ִנים בְּ ׁש שָׁ י ְבנֶֹתיָך ְושֵׁ תֵּ שְׁ ָנה בִּ ֵרה שָׁ ע ֶעשְׂ  ַאְרבַּ

)בראשית לא, מ-מא(

שלב א’ - שאלה 20

אחוות לוחמים

השאלות
אחד המלכים, שהיה בשדה הקרב, הביע משאלה: ”מי ישקני מים מבאר בית לחם”, שהיה 

בתחום האויב הפלשתי. 

מיהו המלך שהביע את המשאלה, ומיהם שהגשימו את המשאלה של המלך?א. 

כיצד נימק המלך את סירובו לשתות את המים שהביאו לו מבית לחם?ב. 

התשובות
המלך הוא דוד ושלושה מגיבוריו, שלא בידיעתו, סיכנו את חייהם פרצו למחנה א. 

פלשתים והביאו לו מים מבאר בית לחם.

המלך דוד נימק את סירובו, באומרו, כי לא ישתה מים שהובאו תוך סכנת נפשות: ב. 
ִמּבֹאר  ַמִים,  ֵקִני  ַישְׁ ִמי  ַוּיֹאַמר:  ָדִוד,  ְתַאוֶּה  ַויִּ ָלֶחם.  בֵּית  ָאז  פְִּלשְׁתִּים,  ּוַמצַּב  בַּמְּצּוָדה;  ָאז  ְוָדִוד, 

ית- בֵּ ִמּבֹאר  ֲאבּו-ַמִים  שְׁ ַויִּ ים,  תִּ ְפִלשְׁ ַמֲחֵנה  בְּ ּבִֹרים  ַהגִּ ת  לֹשֶׁ שְׁ ְבְקעּו  ַויִּ ַער.  שָּׁ בַּ ר  ֲאשֶׁ ית-ֶלֶחם  בֵּ

ַוּיֹאֶמר  ַליהָוה.  אָֹתם  ְך  ַויַּסֵּ ִלשְּׁתֹוָתם,  ָאָבה  ְוֹלא  ֶאל-דִָּוד;  ַויִּשְׂאּו, ַויִָּבאּו  ּבַשַַּׁער,  ֲאשֶׁר  ֶלֶחם 

ּתֹוָתם;.  ִלשְׁ ָאָבה,  ְולֹא  ַנְפׁשֹוָתם,  בְּ ַההְֹלִכים  ים  ָהֲאָנשִׁ ֲהַדם  זֹאת,  ֵמֲעשִֹׂתי  ְיהָוה  י  לִּ  ָחִליָלה 

)שמ”ב כ”ג, יד-יז(
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השלב השני
ממצאים ארכיאולוגים מתקופת המקרא

בשלב זה, השלב השני, יוצגו ממצאים ארכיאולוגים ל-8 עד 10 מתמודדים.

לכל שניים מן המתמודדים יוצג ממצא ארכיאולוגי ושתי שאלות הקשורות בו.

תשובה נכונה על כל חלק מזכה ב- 10 נקודות.

שתי תשובות נכונות מזכות ב- 20 נקודות.
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הישרדות בכוח האמונה
הממצא הארכיאולוגי הראשון – העיר גת

השאלות
בין מקומות המסתור שהסתתר בהם דוד מפני שאול הייתה גת הפלשתית.

מה היה שם המלך הפלשתי בגת ומה אמרו עבדיו על דוד, שסיכן את חיי דוד? א. 

מה עשה דוד, כדי להינצל מן הסכנה שנשקפה לחייו?ב. 

התשובות
דוד הסתתר אצל אכיש מלך גת. עבדי אכיש גילו לאכיש כי דוד הוא מלך הארץ א. 

שעליו שרים הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו: 
אּול ַויָּבֹא ֶאל ָאִכיׁש ֶמֶלְך גַּת. ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיׁש ֵאָליו ֲהלֹוא  ֵני שָׁ ּיֹום ַההּוא ִמפְּ ְבַרח בַּ ִוד ַויִּ ַויָָּקם דָּ

ִוד  ם דָּ ִרְבבָֹתו. ַויָּשֶׂ ֲאָלָפו ְוָדִוד בְּ אּול בַּ ה שָׁ חֹלֹות ֵלאמֹר ִהכָּ ֶזה ָדִוד ֶמֶלְך ָהָאֶרץ ֲהלֹוא ָלֶזה ַיֲענּו ַבמְּ

ָרא  ְלָבבוֹ ַויִּ ה בִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ִוד ֶאת ַהדְּ ם דָּ ֵני ָאִכיׁש. ַויָּשֶׂ ָרא ְמאֹד ִמפְּ ְלָבבוֹ ַויִּ ה בִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ֶאת ַהדְּ

ֵני ָאִכיׁש ֶמֶלְך גַּת. )שמואל א כא, יא-יג( ְמאֹד ִמפְּ

כדי להציל חייו שינה דוד את דמותו והתנהגותו ונהג כאדם חסר דעת. אכיש אמר ב. 
שאינו חסר משוגעים בביתו ודוד עזב את גת ללא פגע:

ַער ַוּיֹוֶרד ִרירוֹ ֶאל ְזָקנוֹ. ַוּיֹאֶמר ָאִכיׁש  ְלתֹות ַהשַּׁ ָיָדם ַוְיָתו ַעל דַּ ְתהֵֹלל בְּ ֵעיֵניֶהם ַויִּ ּנוֹ ֶאת ַטְעמוֹ בְּ ַוְישַׁ

י ֲהֵבאֶתם ֶאת ֶזה  ִעים ָאִני כִּ גָּ ִביאּו אֹתוֹ ֵאָלי. הֲחַסר ְמשֻׁ ַע ָלָמה תָּ גֵּ תַּ ֶאל ֲעָבָדיו ִהנֵּה ִתְראּו ִאיׁש ִמשְׁ

יִתי. )שמואל א כא, י( ַע ָעָלי ֲהֶזה ָיבֹוא ֶאל בֵּ גֵּ תַּ ְלִהשְׁ

שלב ב - שאלה 22

תעוזה בעקבות אמונה להגנת העם וארצו
הממצא הארכיאולוגי הראשון - המשך

השאלות
נער רועה מבית לחם יהודה, שהוכיח למלך ישראל את יכולתו בלחימה ואמונתו באלוהי 
ישראל, גבר על איש מלחמה פלשתי נודע מן העיר גת, שחרף מערכות ישראל והטיל 

מורא על לוחמי מלך ישראל. 

מי הוא הנער מבית לחם יהודה, ומי הוא הפלשתי מגת?א. 

כיצד הוכיח הנער למלך ישראל את יכולתו בלחימה ואמונתו באלוהי ישראל?ב. 

התשובות
הנער מבית לחם יהודה הוא דוד בן ישי, והפלשתי מגת הוא גולית:א. 

א  אּול ָזֵקן בָּ יֵמי שָׁ מָֹנה ָבִנים ְוָהִאיׁש בִּ י ְולוֹ שְׁ מוֹ ִישַׁ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ּושְׁ ן ִאיׁש ֶאְפָרִתי ַהזֶּה ִמבֵּ ְוָדִוד בֶּ

ר ָהְלכּו  ָניו ֲאשֶׁ ת בָּ לשֶׁ ם שְׁ ְלָחָמה ְושֵׁ אּול ַלמִּ דִֹלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי שָׁ י ַהגְּ ֵני ִישַׁ ת בְּ לשֶׁ ים. ַויְֵּלכּו שְׁ ַבֲאָנשִׁ

דִֹלים ָהְלכּו  ה ַהגְּ לשָׁ ָטן ּושְׁ ה. ְוָדִוד הּוא ַהקָּ מָּ י שַׁ ִלשִׁ ֵנהּו ֲאִביָנָדב ְוַהשְּׁ כֹור ּוִמשְׁ ְלָחָמה ֱאִליָאב ַהבְּ מִּ בַּ

ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת. )שמואל  ְבהוֹ שֵׁ מוֹ ִמגַּת גָּ ְלָית שְׁ ים גָּ תִּ ִלשְׁ ֲחנֹות פְּ ַנִים ִממַּ אּול. ַויֵֵּצא ִאיׁש ַהבֵּ ַאֲחֵרי שָׁ

א יז, ד,יב-טו(

דוד גילה למלך שאול כי בהיותו רועה את הצאן גבר על דוב וגם על ארי שכמעט ב. 
טרפו שה מן העדר, והביע את אמונתו שסופו של גלית יהיה כסוף הדוב והארי וכמו 

שה’ הצילו מיד הארי והדוב יצילו מיד הפלשתי כי “חירף מערכת אלוהים חיים”:
אּול ֶאל  י ַהזֶּה. ַוּיֹאֶמר שָׁ תִּ ִלשְׁ ָך ֵיֵלְך ְוִנְלַחם ִעם ַהפְּ אּול ַאל ִיּפֹל ֵלב ָאָדם ָעָליו ַעְבדְּ ִוד ֶאל שָׁ ַוּיֹאֶמר דָּ

ֻעָריו. ַוּיֹאֶמר  ה ְוהּוא ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמנְּ י ַנַער ַאתָּ ֵחם ִעּמוֹ כִּ י ַהזֶּה ְלִהלָּ תִּ ִלשְׁ ִוד לֹא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל ַהפְּ דָּ

ה ֵמָהֵעֶדר. ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו  א שֶׂ ּצֹאן ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת ַהּדֹוב ְוָנשָׂ ָך ְלָאִביו בַּ אּול רֶֹעה ָהָיה ַעְבדְּ ִוד ֶאל שָׁ דָּ

ָך  ה ַעְבדֶּ יו. גַּם ֶאת ָהֲאִרי גַּם ַהּדֹוב ִהכָּ ִתיו ַוֲהִמיתִּ ְזָקנוֹ ְוִהכִּ י בִּ יו ַויָָּקם ָעַלי ְוֶהֱחַזְקתִּ י ִמפִּ ְלתִּ ִתיו ְוִהצַּ ְוִהכִּ

ים. )שמואל ב יז, לב-לו( י ֵחֵרף ַמַעְרכֹת א-להים ַחיִּ ַאַחד ֵמֶהם כִּ י ֶהָעֵרל ַהזֶּה כְּ תִּ ִלשְׁ ְוָהָיה ַהפְּ
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בית המקדש מאחד שבטי ישראל
הממצא הארכיאולוגי השני - חומת שלמה

השאלות
בניית “בית-ה” – בית-המקדש, היא גולת הכותרת של מפעל הבנייה של המלך שלמה. 

מקדש שלמה נועד להפגיש את כל שבטי ישראל ולאחד אותם.

למי גילה המלך שלמה מדוע לא נבנה “בית-ה” בימי דוד אביו?א. 

מדוע לא נבנה “בית-ה” בימי דוד?ב. 

התשובות
דוד המלך גילה לִחיָרם מלך צור, מדוע “בית-ה” לא נבנה בימי דוד.א. 

המלך שלמה גילה לִחיָרם מלך צור ש”בית-ה” לא נבנה בימי דוד, מאחר שהמלך ב. 
דוד היה עסוק במלחמות כל ימיו: 

ם ה’ א-להיו  ִית ְלשֵׁ י לֹא ָיכֹל ִלְבנֹות בַּ ִוד ָאִבי כִּ ה ָיַדְעתָּ ֶאת דָּ לֹמֹה ֶאל ִחיָרם ֵלאמֹר. ַאתָּ ַלח שְׁ שְׁ ַויִּ

ִביב  ה ֵהִניַח ה’ א-להי ִלי ִמסָּ ּפֹות ַרְגָלו. ְוַעתָּ ַחת כַּ ת ה’ אָֹתם תַּ ר ְסָבֻבהּו ַעד תֵּ ְלָחָמה ֲאשֶׁ ֵני ַהמִּ ִמפְּ

ִוד ָאִבי ֵלאמֹר  ר ה’ ֶאל דָּ בֶּ ר דִּ ֲאשֶׁ ם ה’ א-להי כַּ ִית ְלשֵׁ ַגע ָרע. ְוִהְנִני אֵֹמר ִלְבנֹות בַּ ָטן ְוֵאין פֶּ ֵאין שָׂ

ִמי. )מלכים א ה, טז-יט( ִית ִלשְׁ ְסֶאָך הּוא ִיְבֶנה ַהבַּ יָך ַעל כִּ ְחתֶּ ן תַּ ר ֶאתֵּ ְנָך ֲאשֶׁ בִּ
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יחסי שלום, מפעלי בנייה ומסחר
הממצא הארכיאולוגי השני– המשך

השאלות
המלך שלמה בנה בירושלים את “בית-ה”, את ביתו, את המילוא, את חומת ירושלים 

ואת הערים חצור, מגידו, גזר וערים נוספות בארץ ישראל. לצורך ביצוע מפעלי הבנייה 
ביקש המלך שלמה מחירם מלך צור חומרי בנייה.

א. אילו חומרי בנייה סיפק ִחיָרם למלכות שלמה?

ב. מה נתן שלמה לִחיָרם בתמורה? 

התשובות
חירם סיפק למלכות שלמה עצים שונים לבנייה:א. 

ֲעֵצי  בַּ ֶחְפְצָך  ל  כָּ ֶאת  ה  ֶאֱעשֶׂ ֲאִני  ֵאָלי  ַלְחתָּ  ר שָׁ ֲאשֶׁ ֵאת  י  ַמְעתִּ ֵלאמֹר שָׁ לֹמֹה  ֶאל שְׁ ִחיָרם  ַלח  שְׁ ַויִּ

ר  ֲאשֶׁ קֹום  ַהמָּ ַעד  יָּם  בַּ ּדְֹברֹות  יֵמם  ֲאשִׂ ַוֲאִני  ָיָמה  ָבנֹון  ַהלְּ ִמן  ֹיִרדּו  ֲעָבַדי  ים.  ְברֹושִׁ ּוַבֲעֵצי  ֲאָרִזים 

יִתי. ַוְיִהי ִחירֹום נֵֹתן  ה ֶאת ֶחְפִצי ָלֵתת ֶלֶחם בֵּ ֲעשֶׂ ה תַּ א ְוַאתָּ ה ִתשָּׂ ם ְוַאתָּ ים שָׁ ְצתִּ ַלח ֵאַלי ְוִנפַּ שְׁ תִּ

ל ֶחְפצוֹ. )מלכים א ה, כב-כד( ים כָּ לֹמֹה ֲעֵצי ֲאָרִזים ַוֲעֵצי ְברֹושִׁ ִלשְׁ

שלמה נתן בתמורה לחירם מצרכי מזון:ב. 
לֹמֹה  ן שְׁ ִתית ּכֹה ִיתֵּ ֶמן כָּ ִרים ּכֹר שֶׁ ים ַמּכֶֹלת ְלֵביתוֹ ְוֶעשְׂ ִרים ֶאֶלף ּכֹר ִחטִּ לֹמֹה ָנַתן ְלִחיָרם ֶעשְׂ ּושְׁ

ָנה. )מלכים א ה, כה( ָנה ְבשָׁ ְלִחיָרם שָׁ
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הנצחת מורשת אבות
הממצא הארכיאולוגי השלישי – הר עיבל

השאלות
משה וזקני ישראל צוו את העם, לאחר מעבר הירדן, לבנות מאבנים גדולות מזבח ְּבַהר 

ֵעיָבל.

אילו קרבנות נצטוו בני ישראל להקריב על המזבח בהר עיבל?א. 

מה נצטוו לעשות על אבני המזבח ְּבַהר ֵעיָבל?ב. 

התשובות
בני ישראל נצטוו להקריב על המזבח בהר עיבל עולות ל-ה’ ולזבוח שלמים: א. 

ֵעיָבל  ַהר  בְּ ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְמַצוֶּה  ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ ה  ָהֵאלֶּ ָהֲאָבִנים  ֶאת  ִקימּו  תָּ ן  ַהיְַּרדֵּ ֶאת  ָעְבְרֶכם  בְּ ְוָהָיה 

ֲאָבִנים  ְרֶזל.  ֲעֵליֶהם בַּ ָתִניף  ֲאָבִנים לֹא  ח  ִמְזבַּ ַח ַלה’ א-להיָך  ִמְזבֵּ ם  ּוָבִניָת שָּׁ יד.  שִּׂ ְדתָּ אֹוָתם בַּ ְושַׂ

ם  ָלִמים ְוָאַכְלתָּ שָּׁ ח ה’ א-להיָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת ַלה’ א-להיָך. ְוָזַבְחתָּ שְׁ ְבֶנה ֶאת ִמְזבַּ ֵלמֹות תִּ שְׁ

ַמְחתָּ ִלְפֵני ה’ א-להיך. )דברים כז, ד-ז( ְושָׂ

בני ישראל נצטוו לסייד את אבני המזבח ולכתוב עליהן את כדברי התורה:ב. 
ָלִמים  ח ה’ א-להיָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת ַלה’ א-להיָך. ְוָזַבְחתָּ שְׁ ְבֶנה ֶאת ִמְזבַּ ֵלמֹות תִּ ֲאָבִנים שְׁ

ֵאר  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת בַּ ל דִּ ַמְחתָּ ִלְפֵני ה’ א-להיָך. ְוָכַתְבתָּ ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת כָּ ם ְושָׂ ְוָאַכְלתָּ שָּׁ

ֵהיֵטב. )דברים כז, ו-ח(
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חיזוק הדבקות במורשת ישראל
הממצא הארכיאולוגי השלישי - המשך

השאלות
לאחר מעבר הירדן והניצחון בקרב על העי קיים יהושע את אשר ציווהו משה ובנה את 

המזבח בהר עיבל.

מה כתב יהושע על אבני המזבח?א. 

איזה טקס ערך יהושע על הר עיבל?ב. 

התשובות
יהושע כתב על אבני המזבח שהקים על הר עיבל את משנה תורת משה:א. 

ָרֵאל. )יהושע ח, ל-לב( ֵני ִישְׂ ַתב ִלְפֵני בְּ ר כָּ ה ֲאשֶׁ ֵנה ּתֹוַרת משֶׁ ם ַעל ָהֲאָבִנים ֵאת ִמשְׁ ב שָׁ ְכתָּ ַויִּ

הטקס שערך יהושע על הר עיבל היה כריתת הברית בין ה’ לעם ישראל, ומכונה ב. 
‘מעמד הברכה והקללה’:

ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶעֶבד ה’ ֶאת  ה  ִצוָּה מֹשֶׁ ר  ֲאשֶׁ ֵעיָבל. כַּ ַהר  ָרֵאל בְּ ִישְׂ ַח ַלה’ ֱאלֵֹהי  ִמְזבֵּ ַע  ְיהֹושֻׁ ִיְבֶנה  ָאז 

ְרֶזל ַויֲַּעלּו ָעָליו עֹלֹות ַלה’  ר לֹא ֵהִניף ֲעֵליֶהן בַּ ֵלמֹות ֲאשֶׁ ח ֲאָבִנים שְׁ ה ִמְזבַּ ֵסֶפר ּתֹוַרת מֹשֶׁ תּוב בְּ כָּ כַּ

ָרֵאל. ְוָכל  ֵני ִישְׂ ַתב ִלְפֵני בְּ ר כָּ ה ֲאשֶׁ ֵנה ּתֹוַרת מֹשֶׁ ם ַעל ָהֲאָבִנים ֵאת ִמשְׁ ב שָׁ ְכתָּ ָלִמים. ַויִּ חּו שְׁ ְזבְּ ַויִּ

ִרית ה’  ֵאי ֲארֹון בְּ ם נֹשְׂ ָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפָטיו עְֹמִדים ִמזֶּה ּוִמזֶּה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים ַהְלִויִּ ִישְׂ

ה ֶעֶבד ה’ ְלָבֵרְך ֶאת  ר ִצוָּה מֹשֶׁ ֲאשֶׁ ִרִזים ְוַהֶחְציוֹ ֶאל מּול ַהר ֵעיָבל כַּ ֶאְזָרח ֶחְציוֹ ֶאל מּול ַהר גְּ גֵּר כָּ כַּ

ֵסֶפר  תּוב בְּ ָכל ַהכָּ ָלָלה כְּ ָרָכה ְוַהקְּ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהבְּ ל דִּ ִראׁשָֹנה. ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקָרא ֶאת כָּ ָרֵאל בָּ ָהָעם ִישְׂ

ים  ְוַהנָּשִׁ ָרֵאל  ִישְׂ ְקַהל  ל  ֶנֶגד כָּ ַע  ְיהֹושֻׁ ָקָרא  ר לֹא  ה ֲאשֶׁ ִצוָּה מֹשֶׁ ר  ִמּכֹל ֲאשֶׁ ָדָבר  ָהָיה  ַהּתֹוָרה. לֹא 

ם. ׁׁׁ)יהושע ח, ל-לה(ׂׂ ִקְרבָּ ף ְוַהגֵּר ַההֵֹלְך בְּ ְוַהטַּ
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משכן שילה מאחד באהבה שבטי ישראל
הממצא הארכיאולוגי הרביעי– תל-שילה

השאלות
בתקופת השופטים פעל מרכז רוחני פולחני ְּבִׁשֹלה שבו נפגשו שבטי ישראל ונקשרו 

זה בזה כבני עם אחד.

על מי מספר הכתוב, שהיה עולה מעירו, יחד עם משפחתו, “ִמיִָּמים ָיִמיָמה א. 
לֹה”? שִׁ ֲחֹות ְוִלְזּבַֹח ַלה’ ְצָבאֹות בְּ תַּ ְלִהשְׁ

מה הוא הנדר שנדרה אחת מנשות האיש בהיותה במשכן ִׁשֹלה?ב. 

התשובות

הכתוב מספר על האיש אלקנה משבט אפרים:א. 
ן ּתֹחּו ֶבן צּוף  ן ֱאִליהּוא בֶּ ן ְירָֹחם בֶּ מוֹ ֶאְלָקָנה בֶּ ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ּושְׁ

ִננָּה ַוְיִהי ִלְפִננָּה ְיָלִדים ּוְלַחנָּה ֵאין ְיָלִדים. ְוָעָלה  ִנית פְּ ם ַהשֵּׁ ם ַאַחת ַחנָּה ְושֵׁ ים שֵׁ י ָנשִׁ תֵּ ֶאְפָרִתי. ְולוֹ שְׁ

ֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני  ם שְׁ לֹה ְושָׁ שִׁ ֲחֹות ְוִלְזּבַֹח ַלה’ ְצָבאֹות בְּ תַּ ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירוֹ ִמיִָּמים ָיִמיָמה ְלִהשְׁ

ּוִפְנָחס ּכֲֹהִנים ַלה’. )שמואל א א, א-ג(

אם ה’ יפקוד אותה ותלד בן תקדיש אותו לה’ כל חייו:ב. 
א ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל ה’. ְוִהיא  סֵּ ב ַעל ַהכִּ תֹה ְוֵעִלי ַהּכֵֹהן ישֵׁ לֹה ְוַאֲחֵרי שָׁ ָקם ַחנָּה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבשִׁ ַותָּ

ֳעִני ֲאָמֶתָך  ּדֹר ֶנֶדר ַוּתֹאַמר ה’ ְצָבאֹות ִאם ָראֹה ִתְרֶאה בָּ ה. ַותִּ ל ַעל ה’ ּוָבכֹה ִתְבכֶּ לֵּ ְתפַּ ָמַרת ָנֶפׁש ַותִּ

ְיֵמי ַחיָּיו ּומֹוָרה לֹא  ל  יו ַלה’ כָּ ּוְנַתתִּ ים  ה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנשִׁ ְוָנַתתָּ ח ֶאת ֲאָמֶתָך  כַּ ִני ְולֹא ִתשְׁ ּוְזַכְרתַּ

ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשוֹ. )שמואל א א, ט-יא(
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הדאגה לקיום שבט מישראל
הממצא הארכיאולוגי הרביעי – המשך

השאלות
חֹלֹות ִויָצאֶתם  מְּ ילוֹ ָלחּול בַּ ָרִמים. ּוְרִאיֶתם ְוִהנֵּה ִאם ֵיְצאּו ְבנֹות שִׁ כְּ ם בַּ הצו: “ְלכּו ַוֲאַרְבתֶּ

ְנָיִמן”. ם ֶאֶרץ בִּ ילוֹ ַוֲהַלְכתֶּ נֹות שִׁ ּתוֹ ִמבְּ ם ָלֶכם ִאיׁש ִאשְׁ ָרִמים ַוֲחַטְפתֶּ ִמן ַהכְּ

מי ציווה את מי?א. 

מדוע נצטוו לחטוף להם נשים?ב. 

התשובות

זקני העדה ציוו את השרידים של שבט בנימין אשר נמלטו אל סלע הרימון:א. 
ָרִמים.  כְּ ם בַּ ֵני ִבְנָיִמן ֵלאמֹר ְלכּו ַוֲאַרְבתֶּ ים... ַוְיַצּוֻ ֶאת בְּ ה ַלּנֹוָתִרים ְלָנשִׁ ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ַמה נֲַּעשֶׂ

ּתוֹ  ם ָלֶכם ִאיׁש ִאשְׁ ָרִמים ַוֲחַטְפתֶּ חֹלֹות ִויָצאֶתם ִמן ַהכְּ מְּ ילוֹ ָלחּול בַּ ּוְרִאיֶתם ְוִהנֵּה ִאם ֵיְצאּו ְבנֹות שִׁ

ְנָיִמן. )שופטים כא, טז-כא( ם ֶאֶרץ בִּ ילוֹ ַוֲהַלְכתֶּ נֹות שִׁ ִמבְּ

בגלל התעללות בני שבט בנימין בפילגש בגבעה, לחמו שבטי ישראל בשבט בנימין, ב. 
שרפו את ערי בנימין, השמידו כל נפש חיה שהייתה בהם, הרגו עשרים אלף מלוחמי 
בנימין, ושרידים משבט בנימיו, שש מאות גברים במספר, נמלטו למדבר אל סלע 
הרימון. ושבטי ישראל נשבעו לא לחתן בנותיהם עם בני שבט בנימין. לאחר ארבעה 
חודשים התחרטו שבטי ישראל על השבועה שנשבעו, וכדי לא להפר את השבועה 
המחוללות.  מן  נשים  להם  לחטוף  נישאו  שטרם  אלה  על  ציוו   בכרמים.שנשבעו 

)שופטים, כ, ל-מח; כא, א-כג(
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שלב ב - שאלה 29

באין אהבה – אבדון וחורבן
הממצא הארכיאולוגי החמישי – עמק האלה

השאלות
אביר הרועים של שאול המלך, היה עד-ראייה, לעזרה שהושיט כוהנה של עיר הכוהנים 
לדוד, יריבו של שאול שהיה במצוקה, וצייד אותו בלחם ובחרב שהכה בה דוד, בעמק 

האלה, את גלית הפלשתי שאיים על ישראל.

מה שמו של הכוהן ומה שמו של אביר הרועים של שאול?א. 

מה עשה שאול לכוהן ולעירו - עיר הכוהנים, שהושיט עזרה ליריבו דוד? ב. 

התשובות
שמו של אביר הרועים של המלך שאול – דואג האדומי:א. 

אּול.  ר ְלשָׁ יר ָהרִֹעים ֲאשֶׁ מוֹ ּדֵֹאג ָהֲאדִֹמי ַאבִּ ּיֹום ַההּוא ֶנְעָצר ִלְפֵני ה’ ּושְׁ אּול בַּ ם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי שָׁ ְושָׁ

י  י ְבָיִדי כִּ ַלי לֹא ָלַקְחתִּ י ְוַגם כֵּ י ַגם ַחְרבִּ ִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך ְוִאין ֶיׁש ּפֹה ַתַחת ָיְדָך ֲחִנית אוֹ ָחֶרב כִּ ַוּיֹאֶמר דָּ

ֵעֶמק ָהֵאָלה ִהנֵּה ִהיא לּוָטה  יָת בְּ ר ִהכִּ י ֲאשֶׁ תִּ ִלשְׁ ְלָית ַהפְּ ֶלְך ָנחּוץ. ַוּיֹאֶמר ַהּכֵֹהן ֶחֶרב גָּ ָהָיה ְדַבר ַהמֶּ

ֶננָּה  מֹוָה תְּ ִוד ֵאין כָּ ֶזה ַוּיֹאֶמר דָּ י ֵאין ַאֶחֶרת זּוָלָתּה בָּ ח ְלָך ָקח כִּ קַּ ְמָלה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד ִאם אָֹתּה תִּ ַבשִּׂ

אּול ַויָּבֹא ֶאל ָאִכיׁש ֶמֶלְך גַּת. ֵני שָׁ ּיֹום ַההּוא ִמפְּ ְבַרח בַּ ִוד ַויִּ י. ַויָָּקם דָּ לִּ

שאול הורה להמית את אחימלך הכוהן ואת 85 אנשי עירו ולשרוף את נוב עיר הכהנים: ב. 
ִבים ָעָליו סֹּבּו  צָּ ָלָרִצים ַהנִּ ֶלְך  ַוּיֹאֶמר ַהמֶּ ית ָאִביָך.  ְוָכל בֵּ ה  מּות ֲאִחיֶמֶלְך ַאתָּ ֶלְך מֹות תָּ ַוּיֹאֶמר ַהמֶּ

ֶלְך  י בֵֹרַח הּוא ְולֹא ָגלּו ֶאת ָאְזִנו ְולֹא ָאבּו ַעְבֵדי ַהמֶּ ִוד ְוִכי ָיְדעּו כִּ י ַגם ָיָדם ִעם דָּ ְוָהִמיתּו ּכֲֹהֵני ה’ כִּ

ָהֲאדִֹמי  ּדוֵֹיג  ּסֹב  ַויִּ ּכֲֹהִנים  בַּ ּוְפַגע  ה  ַאתָּ ְלדוֵֹיג סֹב  ֶלְך  ַהמֶּ ַוּיֹאֶמר  כֲֹהֵני ה’.  בְּ ִלְפגַֹע  ָיָדם  ֶאת  לַֹח  ִלשְׁ

ה  ד. ְוֵאת נֹב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ִהכָּ א ֵאפֹוד בָּ ה ִאיׁש נֹשֵׂ מִֹנים ַוֲחִמשָּׁ ּיֹום ַההּוא שְׁ ּכֲֹהִנים ַויֶָּמת בַּ ְפגַּע הּוא בַּ ַויִּ

ן ֶאָחד ַלֲאִחיֶמֶלְך  ֵלט בֵּ מָּ ה ְלִפי ָחֶרב. ַויִּ ה ֵמעֹוֵלל ְוַעד יֹוֵנק ְוׁשֹור ַוֲחמֹור ָושֶׂ ְלִפי ֶחֶרב ֵמִאיׁש ְוַעד ִאשָּׁ

ַוּיֹאֶמר  ּכֲֹהֵני ה’.  אּול ֵאת  י ָהַרג שָׁ ַויַּגֵּד ֶאְבָיָתר ְלָדִוד כִּ ְבַרח ַאֲחֵרי ָדִוד.  ַויִּ ֶאְבָיָתר  מוֹ  ן ֲאִחטּוב ּושְׁ בֶּ

ית  ָכל ֶנֶפׁש בֵּ אּול ָאנִֹכי ַסּבִֹתי בְּ יד ְלשָׁ י ַהגֵּד ַיגִּ ם ּדוֵֹיג ָהֲאדִֹמי כִּ י שָׁ ּיֹום ַההּוא כִּ י בַּ ִוד ְלֶאְבָיָתר ָיַדְעתִּ דָּ

ִדי. ה ִעמָּ ֶמֶרת ַאתָּ י ִמשְׁ ָך כִּ ַנְפשֶׁ ׁש ֶאת  ְיַבקֵּ י  ַנְפשִׁ ׁש ֶאת  ְיַבקֵּ ר  י ֲאשֶׁ יָרא כִּ י ַאל תִּ ָבה ִאתִּ  ָאִביָך. שְׁ

 )שמואל א כב, טז-כ(

שלב ב - שאלה 30

היחלצות להגנה על כבוד העם 
הממצא הארכיאולוגי החמישי - המשך

השאלות
הנער דוד, נחלץ להציל את כבוד עמו וחיסל, בעמק האלה, את גלית ראש הלוחמים 

הפלשתים, שפגע בכבוד ישראל.

מה אמר גלית כשהתקרב וראה את דוד מתקרב להתמודד נגדו? א. 

מה ענה דוד לגלית לפני שגבר עליו והכריעו? ב. 

התשובות
כשראה גלית את דוד מתקרב להתמודד נגדו ביזה אותו ואמר לו האם בעיניו הוא א. 

כלב שבא אליו במקלות, קילל את דוד באלוהיו ואמר לו בא אלי ותן את בשרך 
לעוף השמים ולבהמת הארץ:

ר לוֹ ּוַביְַּלקּוט  ְכִלי ָהרִֹעים ֲאשֶׁ ם אָֹתם בִּ ה ַחלֵֻּקי ֲאָבִנים ִמן ַהנַַּחל ַויָּשֶׂ ְבַחר לוֹ ֲחִמשָּׁ ָידוֹ ַויִּ ח ַמְקלוֹ בְּ קַּ ַויִּ

ט  נָּה ְלָפָניו. ַויַּבֵּ א ַהצִּ ִוד ְוָהִאיׁש נֹשֵׂ י הֵֹלְך ְוָקֵרב ֶאל דָּ תִּ ִלשְׁ י. ַויֵֶּלְך ַהפְּ תִּ ִלשְׁ ׁש ֶאל ַהפְּ גַּ ַויִּ עוֹ ְבָידוֹ  ְוַקלְּ

ִוד ֲהֶכֶלב  י ֶאל דָּ תִּ ִלשְׁ י ָהָיה ַנַער ְוַאְדמִֹני ִעם ְיֵפה ַמְרֶאה. ַוּיֹאֶמר ַהפְּ ְבֵזהּו כִּ ִוד ַויִּ ְרֶאה ֶאת דָּ י ַויִּ תִּ ִלשְׁ ַהפְּ

ִוד ְלָכה  י ֶאל דָּ תִּ ִלשְׁ א-להיו. ַוּיֹאֶמר ַהפְּ ִוד בֵּ י ֶאת דָּ תִּ ִלשְׁ ל ַהפְּ ְקלֹות ַוְיַקלֵּ מַּ ה ָבא ֵאַלי בַּ י ַאתָּ ָאנִֹכי כִּ

ֵאַלי  א  בָּ ה  ַאתָּ י  תִּ ִלשְׁ ַהפְּ ֶאל  ִוד  דָּ ַוּיֹאֶמר  ֶדה.  ַהשָּׂ ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים  ַהשָּׁ ְלעֹוף  ְרָך  שָׂ בְּ ֶאת  ָנה  ְוֶאתְּ ֵאַלי 

. ַהּיֹום  ר ֵחַרְפתָּ ָרֵאל ֲאשֶׁ ם ה’ ְצָבאֹות א-להי ַמַעְרכֹות ִישְׂ שֵׁ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ְוָאנִֹכי ָבא ֵאֶליָך בְּ בְּ

ים ַהּיֹום ַהזֶּה ְלעֹוף  תִּ ֶגר ַמֲחֵנה ְפִלשְׁ י פֶּ ָך ֵמָעֶליָך ְוָנַתתִּ יִתָך ַוֲהִסרִֹתי ֶאת רֹאשְׁ ָיִדי ְוִהכִּ ְרָך ה’ בְּ ַהזֶּה ְיַסגֶּ

ֶחֶרב  י לֹא בְּ ָהל ַהזֶּה כִּ ל ַהקָּ ָרֵאל. ְוֵיְדעּו כָּ י ֵיׁש א-להים ְלִישְׂ ל ָהָאֶרץ כִּ ַמִים ּוְלַחיַּת ָהָאֶרץ ְוֵיְדעּו כָּ ַהשָּׁ

ָיֵדנּו. )שמואל א יז, מ-מז( ְלָחָמה ְוָנַתן ֶאְתֶכם בְּ י ַלה’ ַהמִּ יַע ה’ כִּ ּוַבֲחִנית ְיהֹושִׁ
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לפני שחיסל דוד את גלית אמר דוד לגלית כי הוא בא בשם ה’ אשר חרף. ה’ יסגירו ב. 
בידיו, יסיר את ראשו מעליו וידעו הכל כי יש א-להים לישראל: 

ְצָבאֹות  ם ה’  שֵׁ ֵאֶליָך בְּ ָבא  ְוָאנִֹכי  ּוְבִכידֹון  ּוַבֲחִנית  ֶחֶרב  בְּ ֵאַלי  א  ה בָּ י ַאתָּ תִּ ִלשְׁ ַהפְּ ֶאל  ִוד  דָּ ַוּיֹאֶמר 

ָך ֵמָעֶליָך  יִתָך ַוֲהִסרִֹתי ֶאת רֹאשְׁ ָיִדי ְוִהכִּ ְרָך ה’ בְּ . ַהּיֹום ַהזֶּה ְיַסגֶּ ר ֵחַרְפתָּ ָרֵאל ֲאשֶׁ א-להי ַמַעְרכֹות ִישְׂ

י ֵיׁש א-להים  ל ָהָאֶרץ כִּ ַמִים ּוְלַחיַּת ָהָאֶרץ ְוֵיְדעּו כָּ ים ַהּיֹום ַהזֶּה ְלעֹוף ַהשָּׁ תִּ ֶגר ַמֲחֵנה ְפִלשְׁ י פֶּ ְוָנַתתִּ

ָיֵדנּו.  ְלָחָמה ְוָנַתן ֶאְתֶכם בְּ י ַלה’ ַהמִּ יַע ה’ כִּ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹושִׁ י לֹא בְּ ָהל ַהזֶּה כִּ ל ַהקָּ ָרֵאל. ְוֵיְדעּו כָּ ְלִישְׂ

ַלח  שְׁ י. ַויִּ תִּ ִלשְׁ ֲעָרָכה ִלְקַראת ַהפְּ ִוד ַויָָּרץ ַהמַּ ִוד ַוְיַמֵהר דָּ ְקַרב ִלְקַראת דָּ י ַויֵֶּלְך ַויִּ תִּ ִלשְׁ י ָקם ַהפְּ ְוָהָיה כִּ

ִמְצחוֹ  בְּ ָהֶאֶבן  ע  ְטבַּ ַותִּ ִמְצחוֹ  ֶאל  י  תִּ ִלשְׁ ַהפְּ ַויְַּך ֶאת  ע  ַוְיַקלַּ ֶאֶבן  ם  ח ִמשָּׁ קַּ ַויִּ ִלי  ַהכֶּ ֶאל  ָידוֹ  ִוד ֶאת  דָּ

ַיד  י ַוְיִמיֵתהּו ְוֶחֶרב ֵאין בְּ תִּ ִלשְׁ ַלע ּוָבֶאֶבן ַויְַּך ֶאת ַהפְּ קֶּ י בַּ תִּ ִלשְׁ ִוד ִמן ַהפְּ ָניו ָאְרָצה. ַויֱֶּחַזק דָּ ּפֹל ַעל פָּ ַויִּ

ּה ֶאת רֹאׁשוֹ  ְכָרת בָּ ְעָרּה ַוְימְֹתֵתהּו ַויִּ ְלָפּה ִמתַּ שְׁ ח ֶאת ַחְרּבוֹ ַויִּ קַּ י ַויִּ תִּ ִלשְׁ ִוד ַויֲַּעמֹד ֶאל ַהפְּ ִוד. ַויָָּרץ דָּ דָּ

ּבֹוָרם ַויָֻּנסּו. )שמואל א מה-נא( י ֵמת גִּ ים כִּ תִּ ִלשְׁ ְראּו ַהפְּ ַויִּ

השלב השלישי
חמש שאלות זהות בכתב

שאלות שר ההסברה והתפוצות חה”כ יולי אדלשטיין 

שאלות 31 - 35

אהבת ארצנו – התנאי לקיומנו
העם  אהבת  נוספים:  מרכיבים  על שני  מיוסדת  קיומנו,  להמשך  החיונית  ארצנו,  אהבת 
ודבקות במורשתו. אחדות עם ישראל לא תתכן, ללא “ואהבת לרעך כמוך”, ללא הקשר 
הנפשי לארץ האבות וללא הכרת מסורת הדורות הכתובה על תולדות עמנו, ארצו, וערכי 

מורשתו.

אהבת הארץ מבטיחה: עוצמה רוחנית, מדינית, צבאית וכלכלית. על רקע אהבת הארץ, 
שלום  לחיי  תשתית  המהוות  הדדית  ועזרה  הדדית  ערבות  על  מושתתת  חברה  נרקמת 

ואחווה, בין איש לרעהו, בין עם לעם ובין מדינה למדינה.

בשלב זה, שלב השאלות הזהות, נשאל חמש שאלות, שעניינן הצלחות בהתמודדות עם 
כוחות אויב כתוצאה מאהבת הארץ, שהניבה עזרה הדדית, בין שרי צבא, בין מלכי-יהודה 

וישראל ובין שבטי-ישראל.

הזמן: 3 דקות 
הניקוד: כל תשובה נכונות 4 נקודות 

עבור 5 תשובות נכונות 20 נקודות
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השלב השלישי
 חמש שאלות זהות בכתב 

שאלות שר ההסברה והתפוצות חה”כ יולי אדלשטיין

שאלה 31: אהבת הארץ כתנאי הכרחי להגנה עליה
דברי העידוד: “חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו” נאמרו, מפי שר צבא לאחיו שר 
הצבא, כאשר תיאמו ושיתפו פעולה בלחימה בצבאות ארם ובני עמון בימי מלכות דוד. 

מה שמות שני שרי הצבא?

תשובה
 שמות שני שרי הצבא: יואב ואבישי בני צרויה: 

י  ָך ְוָהַלְכתִּ ֵני ַעּמֹון ֶיֱחְזקּו ִממְּ י ִליׁשּוָעה ְוִאם בְּ י ְוָהִיָתה לִּ נִּ ֱחַזק ֲאָרם ִממֶּ “ַוּיֹאֶמר ִאם תֶּ
ֵעיָניו”.  ה ַהּטֹוב בְּ נּו ּוְבַעד ָעֵרי א-להינּו ַוה’ ַיֲעשֶׂ ַעד ַעמֵּ יַע ָלְך: ֲחַזק ְוִנְתַחזַּק בְּ  ְלהֹושִׁ

)שמואל ב י יא-יב(

שאלה 32: הצלת העם קודמת להצלת המשפחה
אחד המלכים העדיף, שמגפת הדבר, שפרצה ופגעה בעם תפגע בו ובבני ביתו ולא 

תפגע בעמו. מה שם המלך?

תשובה
המלך הוא דוד. כאשר פרצה מגפה בעם בעקבות המפקד שנערך בהוראת המלך דוד 
י ּוְבֵבית  ִהי ָנא ָיְדָך בִּ ה ַהּצֹאן ֶמה ָעשֹּו תְּ אמר דוד: “ִהנֵּה ָאנִֹכי ָחָטאִתי ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵויִתי ְוֵאלֶּ

ָאִבי”. )שמואל ב כד, יז(

חידון מוקדם בכתב
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שאלה 33: אהבת הארץ מניבה שיתוף פעולה וניצחון
כסוסיך”,  כסוסי  כעמך  כעמי  כמוך  “כמוני  פעולה:  לשיתוף  הסכמה  המביעה  האמירה 
הייתה תשובתו החיובית של מלך יהודה למלך ישראל שביקש עזרתו בכיבוש רמת גלעד. 

מה שמות שני המלכים?

תשובה 
שני המלכים, ששיתפו פעולה בכיבוש רמת גלעד, הם: יהושפט מלך יהודה ואחאב מלך 

ָפט ֶאל ֶמֶלְך  ְלָעד ַוּיֹאֶמר ְיהֹושָׁ ְלָחָמה ָרמֹת גִּ י ַלמִּ ָפט ֲהֵתֵלְך ִאתִּ ישראל: “ַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהֹושָׁ
סּוֶסיָך.” )מלכים א כב, ג-ד( סּוַסי כְּ ָך כְּ י ְכַעמֶּ ַעמִּ מֹוִני ָכמֹוָך כְּ ָרֵאל ]אחאב[ כָּ ִישְׂ

שאלה 34: היחלצות להבסת כוחות אויב והצלת שבויים
הברכה: “וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך”, נאמרה למי ששיתף פעולה בהבסת 

כוחות אויב והצלת שבויים. מי המברך ומי המבורך?

תשובה
 המבורך הוא: אברהם אבינו, המברך הוא מלכי צדק מלך שלם: 

ן ָצֶריָך  ר ִמגֵּ ַמִים ָוָאֶרץ: ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאשֶׁ רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה שָׁ “ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאַמר בָּ
ר ִמּכֹל.” )בראשית יד, יז-כ( ן לוֹ ַמֲעשֵׂ תֶּ ָיֶדָך ַויִּ בְּ

 שאלה 35:  אהבת הארץ מהווה מניע לשיתוף פעולה 
בין שבטי ישראל בכיבוש הארץ

הבקשה: “עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם אני אתך בגורלך”, הייתה בקשתו 
של אחד משבטי ישראל למשנהו. מי הם שני השבטים ששיתפו פעולה במלחמתם 

בכנעני?

תשובה 
 שני השבטים ששיתפו פעולה במלחמה בכנעני הם: יהודה ושמעון: 

ָך  י ַגם ֲאִני ִאתְּ ַנֲעִני ְוָהַלְכתִּ כְּ ֲחָמה בַּ י ְבגֹוָרִלי ְוִנלָּ ְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאתִּ “ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלשִׁ
ְמעֹון.” )שופטים א, ג( גֹוָרֶלָך ַויֵֶּלְך ִאּתוֹ שִׁ בְּ

חידון קדם פומבי בכתב

הניקוד
 בחידון מוקדם זה 60 שאלות. כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת

סה"כ יוכל כל נבחן לצבור 60 נקודות שייזקפו לזכותו בשלבי החידון הפומבי

הזמן
הזמן המוקצב לפתרון מבחן זה הוא 60 דקות

מרכז החידון
רס"ן הרב מלאכי ראבד

עורך ומפיק החידון
שאול דוד

מחבר השאלות
נריה פנחס

ועדת השאלות
רס"ן הרב מלאכי ראבד, שמש דוד, שאול דוד, סרן שירן בן חיים, נריה פנחס
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חלק ראשון: נא להקיף בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה

שאלה מס’ 1
ים  ָגן ְוִתירׁש: ַיַעְבדּוָך ַעמִּ ַמנֵּי ָהָאֶרץ ְורֹב דָּ ַמִים ּוִמשְׁ ל ַהשָּׁ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמטַּ למי נאמר: "ְוִיתֶּ
רּוְך".?  ָך אֲֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך בָּ ֵני ִאמֶּ ֲחוּו ְלָך בְּ תַּ ים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִישְׁ ֲחוֻ ְלָך ְלֻאמִּ תַּ ְוִישְׁ

שאולג. 

יעקב ד. 

משהה. 

יוסףו. 

שאלה מס' 2
בִֹרים  דְּ ֲעַדת  ְוִהנֵּה  ָהַאְרֵיה  ֶלת  ַמפֶּ ֵאת  ִלְראֹות  ַויַָּסר  ּה  ְלַקְחתָּ ִמיִָּמים  ב  "ַויָּשָׁ נאמר:  מי  על 

ְגִויַּת ָהַאְרֵיה ּוְדָבׁש"? בִּ

אבימלךא. 

אלישעב. 

שמשון ג. 

יהונתןד. 

שאלה מס  3
יָך  ַנף ְמִעיְלָך  ְולֹא ֲהַרְגתִּ ָכְרִתי ֶאת כְּ י בְּ ָיִדי כִּ ַנף ְמִעיְלָך בְּ למי נאמר: " ְוָאִבי ְרֵאה גַּם ְרֵאה ֶאת כְּ

ּה "? י ְלַקְחתָּ ה צֶֹדה ֶאת ַנְפשִׁ ע ְולֹא ָחָטאִתי ָלְך ְוַאתָּ ָיִדי ָרָעה ָוֶפשַׁ י ֵאין בְּ ע  ּוְרֵאה כִּ דַּ

אבנר בן נר      א. 

יואב בן צרויה ב. 

אבשלוםג. 

שאול ד. 

שאלה מס' 4
ֶרם  יו כֶּ ְחתָּ ָנה ְלָך תַּ יִתי ְוֶאתְּ י הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל בֵּ ְרְמָך ִויִהי ִלי ְלַגן ָיָרק כִּ י ֶאת כַּ ָנה לִּ מי ביקש: "תְּ

ּנּו ".? טֹוב ִממֶּ

דודא. 

אחאב ב. 

שלמהג. 

 יהושפטד. 

שאלה מס' 5
ִלים ַלֲחמֹוֵריֶהם ְונֹאדֹות  ים בָּ קִּ ְקחּו שַׂ ְצַטיָּרּו ַויִּ ָעְרָמה ַויְֵּלכּו ַויִּ ה בְּ על מי נאמר: "ַויֲַּעשֹּו ַגם ֵהמָּ

ִעים ּוְמצָֹרִרים".? ִלים  ּוְמֻבקָּ ַיִין  בָּ

הגבעונים                      א. 

הפלישתיםב. 

אנשי שכםג. 

חיילי ארםד. 

שאלה מס' 6
ם ה' ֵאל עֹוָלם". אברהם נטע את האשל בעיר: שֵׁ ם בְּ ְקָרא שָׁ ל ... ַויִּ ע ֵאשֶׁ טַּ "ַויִּ

חברוןא. 

בית אל ב. 

באר שבעג. 

אלוני ממראד. 
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שאלה מס’ 7
ן ה' ֶאת רּוחוֹ ֲעֵליֶהם:"? י ִיתֵּ ל ַעם  ה' ְנִביִאים כִּ ן כָּ ה ִלי ּוִמי ִיתֵּ מי אמר למי: "ַהְמַקנֵּא ַאתָּ

משה ליהושע א. 

אליהו לאלישעב. 

עלי לשמואלג. 

דוד לשאולד. 

שאלה מס' 8
מי ציוה: "ָהִאיש ֲאֶשר ִיָמֵלט ִמן ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ֲאִני ֵמִביא ַעל ְיֵדיֶכם ַנְפשוֹ ַתַחת ַנְפשֹו"  ?

אבשלוםא. 

אבימלךב. 

יואבג. 

יהואד. 

שאלה מס' 9
ר אַֹמר ֵאָלִיך "  ? אֹוב ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאשֶׁ מי בקש: " ָקֳסִמי ָנא ִלי בָּ

אליהו   א. 

שאול ב. 

שלמה               ג. 

יואבד. 

שאלה מס’ 10
יב  ַיצִּ ּוִבְצִעירוֹ  ֶדנָּה  ְיַיסְּ ְבכֹרוֹ  בִּ  ... ַהּזֹאת  ָהִעיר  ֶאת  ּוָבָנה  ָיקּום  ר  ֲאשֶׁ ה'   ִלְפֵני  ָהִאיׁש  "ָארּור 

ָלֶתיָה"  דְּ

העיר היא:

תרצהא. 

שכם ב. 

עזהג. 

יריחוד. 

שאלה מס’ 11
ִמי ָעֶליָה" ן ֶאְלּכֹד ֲאִני ֶאת ָהִעיר ְוִנְקָרא שְׁ ה ֱאסֹף ֶאת ֶיֶתר ָהָעם ַוֲחֵנה ַעל ָהִעיר ְוָלְכָדּה פֶּ "ְוַעתָּ

מסופר בקשר לכבוש העיר:

יריחו א. 

רבת עמוןב. 

שומרון ג. 

ירושליםד. 

שאלה מס' 12
ּפֹות  י כַּ תֵּ גֹון ּושְׁ ֳחָרת ְוִהנֵּה ָדגֹון נֵֹפל ְלָפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון ה' ְורֹאׁש דָּ מּו ַבּבֶֹקר ִממָּ כִּ "ַויַּשְׁ

ַאר ָעָליו". באיזו עיר אירע המקרה הזה ? גֹון ִנשְׁ ן ַרק דָּ ְפתָּ ֻרתֹות ֶאל ַהמִּ ָיָדיו כְּ

אשקלון א. 

גתב. 

עזהג. 

אשדוד ד. 
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שאלה מס' 13
ר  ֲאשֶׁ בַּ ֱאלָֹהי:  ֵואלַֹהִיְך  י  ַעמִּ ְך  ַעמֵּ ָאִלין  ִליִני  תָּ ר  ּוַבֲאשֶׁ ֵאֵלְך  ְלִכי  תֵּ ר  ֲאשֶׁ ֶאל  י  "כִּ אמרה:  מי 

יִני ּוֵביֵנְך:"? ֶות ַיְפִריד בֵּ י ַהמָּ ה  ה'  ִלי ְוכֹה ֹיִסיף כִּ ֵבר ּכֹה ַיֲעשֶׂ ם ֶאקָּ מּוִתי ָאמּות ְושָׁ תָּ

רות א. 

רצפה בת איהב. 

מריםג. 

יעל ד. 

שאלה מס' 14
ר:"? ְדבָּ ָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהמִּ מי אמר: "ְנֻבִכים ֵהם בָּ

פרעה א. 

סיחוןב. 

בלעםג. 

אגגד. 

שאלה מס’ 15
ל ָהָעם ַהזֶּה ַעל ְמקֹמוֹ  ָך ֱאלִֹהים ְוָיָכְלתָּ ֲעמֹד ְוַגם כָּ ה ְוִצוְּ ֲעשֶׂ ָבר ַהזֶּה תַּ למי נאמר: "ִאם ֶאת ַהדָּ

לֹום:"? ָיבֹא ְבשָׁ

יהושע א. 

משהב. 

דוד ג. 

שלמה ד. 

שאלה מס' 16
ים  ַעמִּ ַמְלֵכי  ְלגוִֹים  ְוָהְיָתה  יָה  ּוֵבַרְכתִּ ן  בֵּ ְלָך  נָּה  ִממֶּ י  ָנַתתִּ ְוַגם  אָֹתּה  י  "ּוֵבַרְכתִּ נאמר:  מי  על 

נָּה ִיְהיּו"? ִממֶּ

הגרא. 

שרהב. 

רחלג. 

חנהד. 

שאלה מס' 17
ְמִעיִטי":? ִלים ֵרִקים ַאל תַּ ֵכָנִיְך כֵּ ל שְׁ ִלים ִמן ַהחּוץ ֵמֵאת כָּ ֲאִלי ָלְך כֵּ מי אמר: "ְלִכי שַׁ

משה א. 

אליהוב. 

אלישעג. 

אלקנהד. 

שאלה מס’ 18
ֶריָה ֶאֱהרֹוג ִעּמוֹ "? ּה ְוָכל שָׂ ְרבָּ י ׁשֹוֵפט ִמקִּ על מי נאמר: "ְוִהְכַרתִּ

מואבא. 

צורב. 

דמשק ג. 

אדוםד. 
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שאלה מס' 19
ְכמוֹ ִלְסּבֹל ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד:" . י ָנֵעָמה ַויֵּט שִׁ י טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ כִּ " ַויְַּרא ְמֻנָחה כִּ

נזכר בברכת יעקב ל:

ראובן א. 

יששכר ב. 

יהודהג. 

זבולון ד. 

שאלה מס’ 20
ה:"? תֶּ נּו ָלנּו ִמן ַהזֵּרִֹעים ְונֹאְכָלה ּוַמִים ְוִנשְׁ ָרה ְוִיתְּ מי אמר: " ַנס ָנא ֶאת ֲעָבֶדיָך ָיִמים ֲעשָׂ

נחמיהא. 

עובדיהוב. 

גיחזיג. 

דניאלד. 

שאלה מס' 21
ת ָהֱאלִֹהים ָלנּו ְולֹא נֹאֵבד:"? ם קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹהיָך אּוַלי ִיְתַעשֵּׁ ָך ִנְרדָּ למי נאמר: "ַמה לְּ

איובא. 

יונהב. 

עזראג. 

דניאלד. 

שאלה מס' 22
ְמָצא ַהזֶּה "? ֶפר ַהנִּ ְבֵרי ַהסֵּ ל ְיהּוָדה ַעל דִּ ֲעִדי ּוְבַעד ָהָעם ּוְבַעד כָּ מי אמר: "ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאת ה' בַּ

צדקיהוא. 

ירמיהוב. 

יאשיהוג. 

חזקיהוד. 

שאלה מס’ 23
ַֹהם" הארץ היא: דַֹלח ְוֶאֶבן ַהשּׁ ם ַהבְּ "ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב שָׁ

חוילה א. 

צורב. 

אופיר ג. 

אשורד. 

שאלה מס' 24 
מה אירע בֹחֶדׁש ַהְּתִׁשיִעי ְּבֶעְׂשִרים ַּבֹחֶדׁש?

הוטבו תנאי כלאו של המלך יהויכין א. 

עזרא מכנס את  אנשי יהודה  ובנימין לירושלים ב. 

תחילת  דבר ה’ אל הנביא זכריה ג. 

תיבת נח  נחה על הרי אררט  ד. 
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שאלה מס' 25
ָלֲחָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֵאֵלינּו  ר ִישְׁ ָבר ֲאשֶׁ ָכל ַהדָּ נּו ְלֵעד ֱאֶמת ְוֶנֱאָמן ִאם לֹא כְּ למי נאמר: " ְיִהי ה' בָּ

ה"? ן ַנֲעשֶׂ כֵּ

שמואלא. 

ירמיהוב. 

עזראג. 

יהושעד. 

שאלה מס’ 26
ם ... השלם את הפסוק: טֹוב ֲאֻרַחת ָיָרק ְוַאֲהָבה שָׁ

טא.  פָּ לֹא ִמשְׁ בּואֹות בְּ ֵמרֹב תְּ

ת ִמְדָיִנים ּוֵבית ָחֶברב.  ֵמֵאשֶׁ

ְנָאה בֹוג.  ֹור ָאבּוס ְושִׂ ִמשּׁ

ִסיִליםד.  יר כְּ ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַע שִׁ

שאלה מס' 27
ְבָעה  ְבָעה ְושִׁ ְבָעה ֵנרֶֹתיָה ָעֶליָה שִׁ ּה ְושִׁ ּה ַעל רֹאשָׁ ּה ְוֻגלָּ מי אמר: "ָרִאיִתי ְוִהנֵּה ְמנֹוַרת ָזָהב כֻּלָּ

ּה:"? ר ַעל רֹאשָׁ מּוָצקֹות ַלנֵּרֹות ֲאשֶׁ

יחזקאלא. 

נחמיהב. 

זכריהג. 

מלאכיד. 

שאלה מס' 28
ֲעָבִדים ַעל ָהָאֶרץ:"? ִרים הְֹלִכים כַּ מי אמר: "ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל סּוִסים ְושָׂ

איובא. 

דניאלב. 

חזקיהוג. 

קהלת ) שלמה(ד. 

שאלה מס’ 29
ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ... השלם את הפסוק: בְּ

ּוְבָרָכה ְלֹראׁש ַמְׁשִּביר א. 

ּוְבֶאֶפס ְלֹאם ְמִחַּתת ָרזֹוןב. 

ְוָסַעד ַּבֶחֶסד ִּכְסאֹוג. 

ְוִציר ֱאמּוִנים ַמְרֵּפאד. 

שאלה מס’ 30
ֲאבַֹתי  ם  ְושֵׁ ִמי  שְׁ ָבֶהם  ֵרא  ְוִיקָּ ָעִרים  ַהנְּ ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרע  ל  ִמכָּ אִֹתי  ַהּגֵֹאל  ְלָאְך  :"ַהמַּ אמר  מי 

ֶקֶרב ָהָאֶרץ" ? ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב בְּ

משהא. 

יוסףב. 

יהושעג. 

יעקב ד. 
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חלק שני: נא לענות על השאלות הבאות בקצרה

שאלה מס' 31-32

במלחמה אחת שימשה הרמת ידי המנהיג אות להתגברות ישראל על אויביו: 
ְמכּו ְבָיָדיו ִמזֶּה ֶאָחד ּוִמזֶּה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה  ב ָעֶליָה ו... תָּ יו ַויֵּשֶׁ ימּו ַתְחתָּ ְקחּו ֶאֶבן ַויָּשִׂ "ַויִּ

ֶמׁש:" ַעד ּבֹא ַהשָּׁ

31. מי המנהיג ?..............................................................................................................................

32. מי האויב שנגדו נלחמו?.........................................................................................................

שאלה מס' 33-34

פריחת השקד על מטה סימלה  בחירת אנשים מישראל לשרת לפני ה':
ה ... ַוּיֵֹצא ֶפַרח  ַרח ַמטֵּ ֳחָרת .... ְוִהנֵּה פָּ הּו ִיְפָרח ...ַוְיִהי ִממָּ ר ֶאְבַחר ּבוֹ ַמטֵּ " ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאשֶׁ

ֵקִדים:" ְגמֹל שְׁ ַויֵָּצץ ִציץ ַויִּ

33. מי הם שנבחרו?.......................................................................................................................
  

34. מה נעשה במטה שפרח ?......................................................................................................

שאלה מס' 35-36

אדם ששהה בארץ נכר התעניין  בגורל אחיו  אשר בציון  
ֲארּו  ר ִנשְׁ ֵליָטה ֲאשֶׁ הּוִדים ַהפְּ ָאֵלם ַעל ַהיְּ ים ִמיהּוָדה ָוֶאשְׁ " ַויָּבֹא ֲחָנִני ֶאָחד ֵמַאַחי הּוא ַוֲאָנשִׁ

ם:" לִָ ִבי ְוַעל ְירּושָׁ ִמן ַהשֶּׁ

................................................................................................................................ 35. מי האיש? 

36. באיזו עיר שהה  האיש?.........................................................................................................

שאלה מס’ 37-38

מלך נכרי שלח את בנו  לברך את דוד מלך ישראל על נצחונו במלחמה 
הּו" ... ַויַּכֵּ ר ִנְלַחם בַּ לֹום ּוְלָבֲרכוֹ ַעל ֲאשֶׁ ָאל לוֹ ְלשָׁ ִוד ִלשְׁ ֶלְך דָּ נוֹ ֶאל ַהמֶּ ַלח ... ֶאת .... בְּ שְׁ " ַויִּ

37. מי המלך הנכרי? .....................................................................................................................

.................................................................................................................. 38. נגד מי נלחם דוד? 

שאלה מס’ 39-40
מלך נכרי  השפיל אנשים  מישראל  שבאו לנחמו  

ֵחם:" לְּ תֹוֵתיֶהם ַוְישַׁ ֵחִצי ַעד שְׁ ְכרֹת ֶאת ַמְדֵויֶהם בַּ ח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַויִּ "ַוְיַגלַּ

39. מי המלך הנכרי? .....................................................................................................................

................................................................... 40.  באיזו עיר ישבו האנשים  עד שזקנם צמח? 

שאלה מס' 41-42
אנשים שקינאו באדם אחר על הצלחתו  ודרשו ממנו ללכת  מעמם באו אליו  ובקשו 

לכרות  אתו ברית שלום  
ְך:" יֵנינּו ּוֵביֶנָך ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעמָּ ינֹוֵתינּו בֵּ ִהי ָנא ָאָלה בֵּ ְך ַוּנֹאֶמר תְּ י ָהָיה  ה'  ִעמָּ "ָראוֹ ָרִאינּו כִּ

.......................................................................................................................... 41.  מי האנשים? 

..............................................................................................  42.  עם מי בקשו  לכרות ברית? 
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שאלה מס’ 43-44

למשמע קריאתו של נביא העביר מלך  נכרי את אדרתו  מעליו הכריז  צום ולבש שק
ב ַעל ָהֵאֶפר:" ק ַויֵּשֶׁ ְרּתוֹ ֵמָעָליו ַוְיַכס שַׂ ְסאוֹ ַויֲַּעֵבר ַאדַּ ָבר ֶאל ֶמֶלְך .... ַויָָּקם ִמכִּ גַּע ַהדָּ "ַויִּ

43. מי המלך הנכרי? .....................................................................................................................

...................................................................................................................  44. מה ניבא הנביא? 

שאלה מס' 45-46

על חג  שנחוג בירושלים  בימי אחד ממלכי יהודה   אומר הכתוב:
ָרֵאל ּוַמְלֵכי  ָרֵאל ְוכֹל ְיֵמי ַמְלֵכי ִישְׂ ְפטּו ֶאת ִישְׂ ר שָׁ ְֹפִטים ֲאשֶׁ ... ַהזֶּה ִמיֵמי ַהשּׁ ה כַּ י לֹא ַנֲעשָׂ " כִּ

ְיהּוָדה:"

45. בימי  איזה מלך נחוג החג?....................................................................................................

 46. באיזה חג מדובר? .................................................................................................................

שאלה מס' 47-48

 נביא מספר  על הבערת כלי נשק  באש על ידי יושבי ארץ ישראל:
ל ָיד ּוְברַֹמח " ים ּוְבַמקֵּ ת ּוְבִחצִּ ֶקשֶׁ ק ּוָמֵגן ְוִצנָּה בְּ ֶנשֶׁ יקּו בְּ ָרֵאל ּוִבֲערּו ְוִהשִּׂ ֵבי ָעֵרי ִישְׂ  "ְוָיְצאּו ֹישְׁ

47. מי הנביא?.................................................................................................................................

........................................................................  48. כמה זמן  תימשך הבעירה לדברי הנביא? 

שאלה מס '49-50
נתקיימה  באדמתה  אותו  ולקבור  ישראל  לארץ  עצמותיו  להעלות  יוסף  של  שבועתו 

במלואה בימי יהושע  :
ְהיּו ִלְבֵני יֹוֵסף ְלַנֲחָלה:" ְצַרִים ָקְברּו ב ... ַויִּ ָרֵאל ִממִּ ר ֶהֱעלּו ְבֵני ִישְׂ "ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאשֶׁ

49. באיזו עיר קברו את יוסף?.....................................................................................................

 

50. מי רכש חלקת קבר זו )בעבר(?............................................................................................

חלק שלישי : נא ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק.

שאלה מס' 51
ם  ַאתֶּ ר  ֲאשֶׁ ָהָאדֹון  ֵהיָכלוֹ  ֶאל  ָיבֹוא  ּוִפְתאֹם  ְלָפָני  ֶדֶרְך  ּוִפנָּה  ַמְלָאִכי  ׁשֵֹלַח  "ִהְנִני  אמר:  מי 

ם ֲחֵפִצים ִהנֵּה ָבא ָאַמר  ה' ְצָבאֹות:"? ר ַאתֶּ ִרית ֲאשֶׁ ים ּוַמְלַאְך ַהבְּ ְמַבְקשִׁ

אמר : ................................................................................................................................................

שאלה מס' 52
ים  ִטי ְלאֹור ַעמִּ פָּ י ֵתֵצא ּוִמשְׁ י תֹוָרה ֵמִאתִּ י ֵאַלי ַהֲאִזינּו כִּ י ּוְלאּומִּ יבּו ֵאַלי ַעמִּ מי אמר:" ַהְקשִׁ

יַע:"? ַאְרגִּ

................................................................................................................................................. אמר: 

שאלה מס' 53
ְנֻאם   ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ זֹאת  ֵאין  ַהַאף  ִלְנִזִרים  חּוֵריֶכם  ּוִמבַּ ִלְנִביִאים  ֵניֶכם  ִמבְּ ָוָאִקים   " אמר:  מי 

ה':"?

................................................................................................................................................. אמר: 

שאלה מס' 54
מי אמר: "ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיוַָּדע ַלה'  לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור:"

אמר : ................................................................................................................................................
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שאלה מס' 55
ָך"? ִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדשֶׁ ִפלָּ בֹוא ֵאֶליָך תְּ י ַותָּ י ֶאת  ה'  ָזָכְרתִּ ף ָעַלי ַנְפשִׁ ִהְתַעטֵּ מי אמר: "בְּ

................................................................................................................................................. אמר: 

שאלה מס' 56
ם קֶֹדׁש ְוָזִרים לֹא  לִַ י ְוָהְיָתה ְירּושָׁ ִצּיֹון ַהר ָקְדשִׁ י ֲאִני  ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשֵֹכן בְּ ם כִּ מי אמר: " ִויַדְעתֶּ

ַיַעְברּו ָבּה עֹוד:"?

................................................................................................................................................. אמר: 

שאלה מס' 57
יֹום ָצָרה:"? ִריָדיו בְּ ְסגֵּר שְׂ ִליָטיו ְוַאל תַּ ֶרק ְלַהְכִרית ֶאת פְּ ֲעמֹד ַעל ַהפֶּ מי אמר :" ְוַאל תַּ

................................................................................................................................................. אמר: 

שאלה מס' 58
ַאְלתָּ  י לֹא ֵמָחְכָמה שָׁ ה כִּ ַהיִָּמים ָהִראׁשִֹנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאלֶּ מי אמר:" ַאל ּתֹאַמר ֶמה ָהָיה שֶׁ

ַעל ֶזה:"?

................................................................................................................................................. אמר: 

שאלה מס' 59
א  ְך ַהזַָּרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרנָּה נֹשֵׂ א ֶמשֶׁ ִרנָּה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹשֵׂ ִדְמָעה בְּ מי אמר :"ַהּזְֹרִעים בְּ

ֲאֻלּמָֹתיו: "?

................................................................................................................................................. אמר: 

שאלה מס' 60
ם ה' ֱאלֵֹהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:"? שֵׁ ם ֱאלָֹהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך בְּ שֵׁ ים ֵיְלכּו ִאיׁש בְּ ל ָהַעמִּ י כָּ מי אמר: "כִּ

................................................................................................................................................. אמר: 

חידון קדם פומבי בכתב 
דף תשובות

חלק ראשון
המקורהתשובה  אות התשובה השאלה

 בראשית כז' 28יעקב ב 1

 שופטים יד' 8שמשוןג 2

שמואל א' כד' 11 שאול ד3 

מלכים א' כא' 2אחאב ב 4

יהושע ט' 4 הגבעונים א5

 בראשית כא' 33באר שבעג 6 

 במדבר יא' 29משה ליהושעא 7

מלכים ב' י' 24 יהוא  ד8

שמואל א' כח' 8 שאול ב9 

ו' 26 יריחו יהושע  ד10

 שמואל ב' יב' 28 רבת עמון ב11

שמואל א' ה' 4אשדוד  ד 12

רות א' 16-17רות א 13

שמות יד ' 3פרעה א14

 שמות יח' 23משהב15

בראשית יז ' 16שרה ב 16 

 מלכים ב' ד' 3אלישעג 17 

עמוס ב' 3 מואב א18 

 בראשית מט' 15יששכרב 19 

 דניאל א' 12דניאלד 20 
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יונה א' 6יונה ב 21 

מלכים ב' כב' 13יאשיהו ג 22 

בראשית ב' 12חוילה א 23 

ב 24 
את  מכנס  עזרא 
ובנימין  יהודה  אנשי 

לירושלים
 עזרא י' 9

 ירמיה מב' 5ירמיהוב 25 

ְנָאה ג 26  ְושִׂ ָאבּוס  ֹור  ִמשּׁ
בוֹ 

משלי טו' 17

זכריה ד' 2זכריה ג 27 

קהלת י' 7קהלת (שלמה) ד 28 

ת  ב 29 ְמִחתַּ ְלאֹם  ּוְבֶאֶפס 
ָרזֹון 

משלי יד ' 28

בראשית מח' 16 יעקב  ד30

חלק שני
משה31 

שמות יז' 10-13עמלק 32 

אהרון ובניו /שבט לוי33 

ֶמֶרת34   במדבר יז' 20-23ִלְפֵני ָהֵעדּות ְלִמשְׁ

נחמיה35 

יָרה: נחמיה 36  ן ַהבִּ ׁשּושַׁ א' 1-3בְּ

ַמע ּתִֹעי ֶמֶלְך ֲחָמת37 שְׁ  ַויִּ

ֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה 38 
שמואל 

ב' ח' 9-10

ן ָנָחׁש/ מלך בני 39  ָחנּון בֶּ
עמון

 שמואל ב' י' 1-5יריחו40 

אבימלך ואנשיו41 

בראשית כו' 26-30יצחק 42 

ֶמֶלְך ִניְנֵוה43 

ִעים יֹום ְוִניְנֵוה 44  עֹוד ַאְרבָּ
ֶכת ֶנְהפָּ

 יונה ג' 4-8

יאשיהו45 

מלכים ב' כג' 21-23פסח 46 

חזקאל47 י

יחזקאל לט' 9-10שבע שנים 48 

שכם49 

יהושע כד' 32יעקב 50 

חלק שלישי
מלאכי ג' 1מלאכי 51 

 ישעיה נא' 4ישעיה52 

עמוס ב' 11 עמוס 53

זכריה יד' 7 זכריה 54

 יונה ב' 8 יונה55

יואל ד' 17 יואל 56

עובדיה א' 14 עובדיה 57

קהלת ז' 10 קהלת 58

תהילים קכו' 5-6תהילים 59 

מיכה ד' 5מיכה 60 
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הזוכים בחידון התנ"ך העולמי
לנוער יהודי התשע"א

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי:

חתן התנ"ך- שלומי אדלמן, ישראל 

סגנית ראשונה- נעם חדד, ישראל

סגן שני- אופיר אבו, ישראל

סגן שלישי- יהושע קייפ, קנדה

סגנית רביעית- אורלי לוקיר, מקסיקו

חידון התנ"ך לנוער יהודי בתפוצות:

כלת התנ"ך- אורלי לוקיר, מקסיקו

סגן ראשון- יהושע קייפ, קנדה

סגנית שניה- שרון מופרה, פנמה

סגנית שלישית- אביגיל מיכאלי, בלגיה

סגן רביעי- אליהו קלטמן, אוסטרליה


