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דבר מנהל מינהל חברה ונוער | מר חגי גרוס

על הפסוק במגילת ֹקֶהֶלת "ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי", אומרים במדרש: אלף נכנסים למקרא, מהם 

מגיעים מאה לִמְׁשָנה, עשרה לתלמוד, ורק אחד להוראה. במילים פשוטות: מתוך כל קבוצה של 

אלף - יש כאלה שילמדו רק את היסודות; עשירית מהם יעלו קומה; עוד עשירית יעלו עוד קומה; 

ורק אחד יגיע לפסגה, ליכולת להיות מורה לאחרים. הבסיס, התנ"ך, חייב להיות משותף לכולם. זה 

עניינו של חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  שפונה לציבור דתי וחילוני כאחד, שמתקיים מדי שנה 

ביום העצמאות וחוגג השנה 60 להיווסדו. 

חידון התנ"ך מתקיים השנה בסימן שבעים שנה למדינה. לפני שבעים שנה התרחש מאורע היסטורי 

בעוצמתו ובחשיבותו. עם שזה מכבר היה למאכולת אש בכבשנים באירופה קם שוב לתחיה כעוף 

מנושל  היה  ממנה  מולדת  הישנה,  במולדתו  הלאומיים  חייו  את  וחידש  המשרפות,  מאפר  החול 

והייתה  שבה  לתפילה,  בעיקר  ששימשה  העברית,  השפה  העתיקה,  שפתו  גם  בשנים.  מאות  זה 

לשפת היום יום הרשמית. שנה אחת קודם, ב- כ"ט בנובמר 1947 התרחשו שני אירועים שבישרו 

את התחייה הזאת. האחד המוכר יותר היה הכרת האומות המאוחדות בעצרת האו"ם בזכותו של 

נתגלתה  המלח,  ים  בערבות  ממש,  יום  באותו  חשוב,  פחות  לא  אך  מדינה.  להקים  היהודי  העם 

תגלית מרעישה- מגילות ים המלח שהכילו עותקים של כמעט כל ספרי התנ"ך, שמורים בכדי חרס 

מחכים ליום הזה שיחשפו את מחבואם. ואכן, החיבור של התנ"ך ועצמאותנו המדינית הוא מוכרח. 

היו אלה נביאי הנחמה בהם מצאו ישראל בתפוצות הגלות את התקווה לשוב לארצם. התנ"ך קיבל 

מקום של כבוד גם בהגות הציונית ונקבע לו מקום של כבוד במגילה המכוננת את עצמאות ישראל 

בה נאמר שהעם היהודי הוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. 

ברצוני לאחל לכל המתמודדים בהצלחה, שיתקיים בהם דברי הפסוק: "וכל בניך לימודי ה'", שתרבו 

ידע ספר הספרים ויפוצו מעיינותיכם חוצה ללמד בעם.

בברכה, חגי גרוס

מנהל מינהל חברה ונוער
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חידון התנ״ך הארצי המסכם לנוער התשע״ח

תקנון החידון וסדריו
החידון, חלקיו ושלביו

החידון הארצי מורכב משני חידונים מקבילים:  

חידון לנציגי ולנציגות החינוך הממלכתי  .1

חידון לנציגי ולנציגות החינוך הממלכתי-דתי   .2

כל אחד מהחידונים כולל שני חלקים:

מבחן מקדים בכתב  .1

חידון פומבי, הנחלק לשלושה שלבים  .2

מהחינוך  ושניים  הממלכתי,  מהחינוך  שניים   - חידון  בכל  הראשונים  המקומות  ב-2  הזוכים/ות 

הממלכתי-דתי - יעפילו לשלב המקדים בכתב של חידון התנ״ך העולמי לנוער התשע״ח שיתקיים 

ביום העצמאות, וישתתפו במחנה החידון העולמי.

70 שנה למדינת ישראל. הפסוק המרֵּכז הוא:  חידון התנ״ך הארצי לנוער התשע״ח יעמוד בסימן 

“ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר״ )ישעיה מט, ג(. במרכז החידון תעמוד דמותו של הנשיא החמישי של 

מדינת ישראל, יצחק נבון ז״ל, וחלק משאלות החידון יעסקו בדמותו ובפועלו. 

המבחן המקדים - מבחן בכתב 
בשלב הזה ישתתפו 12 המתמודדים והמתמודדות שהעפילו אליו מהחידון המחוזי.   .1

המבחן בכתב יכלול שני סוגי שאלונים: שאלון אחד ל-6 הנציגים/ות של החינוך הממלכתי,   .2

ושאלון אחד ל-6 הנציגים/ות של החינוך הממלכתי-דתי.

המבחן בכתב יכלול 50 שאלות, והזמן המוקצב לביצוע החידון הוא 60 דקות בלבד.  .3

בשלב הזה אפשר לצבור עד 50 נקודות.  .4
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שאלות מילואים להכרעה

צוות  ידי  על  יישמרו  תוצאותיהם  אשר  קצרים,  מבחנים  שני  ייערכו  המוקדם  המבחן  על  נוסף 

השופטים והן ישמשו להכרעה בין המתמודדים/ות במקרה של שוויון בחידון הפומבי. 

השימוש בשאלות ההכרעה ייעשה רק אם יהיה צורך בכך.   .1

על שאלות ההכרעה יענו המתמודדים/ות בתוך זמן קצוב של 2 דקות.   .2

המתמודדים/ות יענו על שאלות ההכרעה ביום המבחן הארצי בכתב.  .3

שאלות ההכרעה יקבעו מיהם המתמודדים והמתמודדות שיעפילו לשלב הבא, בכל מצב   .4

שבו יידרש להכריע בדבר זהות העולים לשלב הבא.   

החידון הפומבי

לתלמידי  והחידון  הממלכתי  החינוך  ולתלמידות  לתלמידי  החידון   - הפומביים  החידונים  שני 

ולתלמידות החינוך הממלכתי-דתי - ייערכו בעת ובעונה אחת. כל חידון מורכב מ-3 שלבים: שלב 

יופנו  שלב  בכל  בראש.  ראש   - ג  שלב  מחשב;  משחק   – ב  שלב  סרטונים;  בעקבות  שאלות   - א 

החינוך  לנציגי/ות  השאלות  יוצגו  מכן  לאחר  ומיד  הממלכתי,  החינוך  לנציגי/ות  השאלות  תחילה 

הממלכתי-דתי.

מהחינוך  נציגים/ות  ו-6  הממלכתי  מהחינוך  נציגים/ות   6 ישתתפו  החידון  של  הראשון  בשלב 

הממלכתי-דתי. החידון של כל אחד ממגזרי החינוך יתנהל כך: בתום השלב הראשון יעלו לשלב 

השני 4 המתמודדים/ות מכל מגזר, אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר. בתום השלב 

השני יעלו לשלב השלישי שני מתמודדים/ות מכל מגזר, אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה 

ביותר; 4 המתמודדים/ות האלה, 2 מהמגזר הממלכתי ו-2 מהמגזר הממלכתי-דתי, יעפילו לשלב 

המקדים בכתב של חידון התנ״ך העולמי לנוער התשע״ח. בתום השלב השלישי יוכרזו לכל מגזר 

חתן או כלת חידון התנ״ך הארצי, וכן הסגנים/ות שלהם. יש להדגיש כי לא יתקבלו תשובות שאינן 

חלק מחומר הלימוד לחידון. 

בחידון הפומבי, עד תום השלב השני, ניתן לצבור עד 30 נקודות. הנקודות האלה יצטרפו לנקודות 

שיצברו כל מתמודד ומתמודדת במבחן המקדים בכתב )עד 50 נקודות(. סך הכול אפשר אם כן 

לצבור בחידון הארצי עד לתום השלב השני 80 נקודות.
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שלב א - שאלות בעקבות סרטונים
בשלב הזה יוצגו 4 סרטונים. בתום כל סרטון יוצגו ל-3 מתמודדים/ות שאלות הקשורות   .1

לנושא הסרטון. לכל מתמודד ומתמודדת יופנו שתי שאלות. 

תשובה נכונה ומלאה לכל שאלה תַזּכה את המתמודד/ת ב-5 נקודות; סך הכול אפשר   .2

לצבור בשלב הזה עד 10 נקודות.

4 המתמודדים/ות מכל מגזר חינוכי, אלה שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, יעפילו לשלב   .3

הבא.

שלב ב – משחק מחשב
בשלב הזה יוצג לכל מתמודד ומתמודדת משחק מחשב ובו 5 שאלות קצרות.   .1

המתמודדים ישיבו על 5 השאלות בתוך זמן קצוב של 60 שניות. 

כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד/ת ב-4 נקודות. סך הכול אפשר לצבור בשלב הזה   .2

עד 20 נקודות. 

אם המתמודד או המתמודדת אינם יודעים את התשובה, הם יוכלו לבקש לעבור לשאלה   .3

הבאה ולחזור אחר כך לשאלה שלא השיבו עליה )במסגרת הזמן הקצוב(. אם התשובה 

שגויה, המתמודד/ת לא יוכלו לחזור ולענות על השאלה.

אם המתמודד או המתמודדת לא ישיבו על שאלה, או ישיבו על שאלה תשובה שגויה - יו״ר   .4

חבר השופטים יאמר או תאמר את התשובה הנכונה בתום הזמן הקצוב. 

2 המתמודדים/ות שיזכו בניקוד המצטבר הגבוה ביותר, יעפילו לשלב הבא.   .5

שלב ג - ראש בראש

לפני תחילת שלב הראש בראש, הניקוד של המתמודדים/ות יתאפס וכולם יתחילו ב-0 נקודות. 

ומתמודדת.  מתמודד  לכל  שאלות   10 לסירוגין,  שייָׁשאלו  שאלות  על  המתמודדים  יענו  הזה  בשלב 

תשובה נכונה לכל שאלה תַזכה את המתמודד/ת ב-2 נקודות. סך הכול אפשר לצבור בשלב הזה עד 

20 נקודות. 
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המנחה יציג/תציג שאלה לכל מתמודד ומתמודדת בתורם.   .1

המתמודדים יענו על השאלה שהוצגה בתוך מספר שניות.   .2

אם המתמודד/ת לא ידע או תדע להשיב על השאלה, הוא או היא לא יקבלו ניקוד והתור   .3

יעבור למתמודד/ת האחר/ת, שיקבל או תקבל שאלה חדשה. 

אם שלב ה״ראש בראש״ לא יביא להכרעה - יימשך סבב השאלות, עד לקבלת הכרעה.   .4

כאשר אחד/ת המתמודדים לא ֵידע/תדע לענות על שאלה או יטעה/תטעה בתשובה – 

המתמודד או המתמודדת האחר/ת, שענה/ענתה נכון על השאלה בתורו, יוכרז כחתן או 

תוכרז ככלת החידון הארצי לנוער. 

אם סבב השאלות הנוספות לא יביא להכרעה, יוכתרו שני המתמודדים כחתן או כלת חידון   .5

התנ״ך.

שאלות הכרעה

ולא תהיה הכרעה בנוגע  ייווצר באחד משלבי החידון הפומבי מצב של שוויון בין מתמודדים  אם 

למעפילים לשלב שאחריו - ייעשה שימוש בשאלות הנוספות שנשאלו המתמודדים בשלב המבחן 

המוקדם )ראו לעיל(. 

סדר הצגת השאלות למתמודדים במהלך החידון 
השאלות יוצגו לנבחנים לפי סדר ישיבתם.  .1

ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה מלאה על השאלה - יכריז או תכריז יו״ר חבר    .2

השופטים על מספר הנקודות שיקבלו המתמודדים. הנקודות ֵיירשמו בטופס השיפוט, ליד 

שם המתמודד/ת.

ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה חלקית - ִייווֵעץ או תיוועץ יו״ר חבר השופטים    .3

בחבריו/ה השופטים ויכריז או תכריז על מספר הנקודות שיקבלו המתמודדים. הנקודות 

יירשמו בטופס השיפוט, ליד שם המתמודד/ת.

לא ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה או שניתנה תשובה שאינה נכונה – יכריז או תכריז    .4

יו״ר חבר השופטים שאין מענה, ובטופס השיפוט יירשם 0 ליד שם המתמודד/ת.
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מתמודדים עם לקויות למידה וצרכים מיוחדים
על המתמודדים בעלי לקויות הלמידה להגיש להנהלת החידון אישור על כך מבית הספר,   .1

לפני תחילת החידון הארצי בכתב. על הנהלת החידון ליידע את השופטים ואת מנחה/ת 

החידון לגבי המתמודדים בעלי לקויות הלמידה ובעלי הצרכים המיוחדים.  

בחידון בכתב - מתמודדים שאינם מסוגלים לקרוא או לכתוב, בשל לקויות למידה או בשל   .2

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

בחידון הפומבי - כל המתמודדים זכאים להקראת השאלות על ידי מנחה/ת החידון.   .3

בחידון הפומבי, בשלב הראשון - למתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, יהיו שופטי/ות   .4

החידון ומנחה/ת החידון רשאים להעניק עוד זמן קצר לגיבוש התשובה. 

בחידון הפומבי, בשלב השני - תינתן הארכת זמן של 15 שניות רק למתמודדים בעלי   .5

לקויות חושיות ופיזיות המקשות על הדיבור. 

בחידון הפומבי, בשלב השלישי - לכל מתמודד ומתמודדת ניתן מראש זמן קצר לגיבוש   .6

תשובותיהם. למתמודדים בעלי הלקויות שיבקשו זאת, יהיו שופטי החידון ומנחה/ת החידון 

רשאים לתת עוד זמן קצר לגיבוש התשובה.

חבר השופטים
חבר השופטים/ות כולל את היו״ר ואת צוות השופטים והשופטות הממונה.   .1

היו״ר אחראי/ת לשיפוט, והוא או היא מכריז/ה על מספר הנקודות שקיבל/ה כל    .2

מתמודד/ת. הוא או היא רשאים לכבד את חבריו/ה השופטים בהכרזה על מספר הנקודות 

שקיבל/ה המתמודד/ת.

היו״ר מפקח/ת על רישום מספר הנקודות ועל סיכומן.   .3

היו״ר מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.   .4

בעת הצורך, אם המתמודד או המתמודדת אינם משיבים תשובה מלאה – יציג/תציג    .5

היו״ר את התשובה המלאה. בהצגתן של חלק מהתשובות הוא או היא רשאים לכבד את 

חבריו/ה השופטים ואת המנחה.
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בסיום החידון יורה/תורה היו״ר למנחה להכריז את שמותיהם של חתן החידון או של כלת    .6

החידון הארצי, ואת שמות הסגנים/ות.

חבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, בין שלב לשלב - במהלך החידון בלבד.    .7

לאחר החידון לא יקבלו השופטים ערעורים.

ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ״ך בִמינהל חברה ונוער תשמש סמכות עליונה לפסיקות    .8

סופיות בנוגע לערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

תפקיד המנחה
מנהל/ת את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.  .1

מזמין/נה את המברכים ודואג/ת לסדר ההופעות האמנותיות.   .2

מקריא/ה את כל השאלות.  .3

מכריז/ה את שמו של כל מתמודד ומתמודדת לפני שמוצגת להם השאלה.  .4

מכריז/ה את שמותיהם של העולים משלב לשלב, על פי הוראות יו״ר חבר השופטים.  .5

מכריז את שמותיהם של חתן או של כלת חידון התנ״ך הארצי ואת שמות הסגנים, על פי   .6

ההוראות של יושב ראש חבר השופטים.

זוכים, תעודות ופרסים
לפני החידון תיערך לכל המתמודדים קבלת פנים רשמית ובה יקבלו תעודות ותשורות.    .1

2 המתמודדים - אחד/ת מכל מגזר חינוכי - אשר צברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר,    .2

יוכתרו כחתן או ככלת חידון התנ״ך הארצי, כל אחד/ת מהמגזר שלו/ה, וישתתפו בחידון 

המקדים בכתב של החידון העולמי. 

מכל מגזר חינוכי - יוכתר או תוכתר סגן או סגנית אחד/ת אשר ישתתפו בחידון המקדים    .3

בכתב של החידון העולמי. 
. 



שלב א | שאלות בעקבות סרטונים

בנושא: מורשתו ופועלו של הנשיא החמישי, יצחק נבון ז״ל

בשלב הזה יוצגו לכל מתמודד ומתמודדת שתי שאלות הקשורות לפועלו של 

יצחק נבון, הנשיא החמישי.

תשובה נכונה לכל שאלה תזכה את המתמודד/ת ב-5 נקודות. 

תשובות מלאות על שתי השאלות יזכו את המתמודד/ת ב-10 נקודות.

בסימן 70 שנה למדינת ישראל 

בהוקרה ליצחק נבון ז"ל הנשיא החמישי

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ

ישעיה מ"ט ג' 

 הארצי
נוער תשע"ח

חידון 
התנ"ך
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ממלכתי | סרטון מס׳ 1: מורשת ישראל וחינוך לדורות הבאים
“דורות רבים משקיפים עלינו ועל מעשינו. עלינו לאמץ כל כוחות נפשנו למען תהא מדינתנו למופת 

ולתפארת, לזכרם ולמען הדורות הבאים. בידינו הדבר לעשותו״.

)מתוך נאום ההשבעה לנשיאות במשכן הכנסת, 1978(

שאלה מס׳ 1

הבאים:  הדורות  למען  מעשה  לעשות  מישראל  אנשים  נצטוו  ישראל,  לבני  שאירע  נס  בעקבות 
ִלְבֵני  ְלִזָּכרֹון   ]...[ ָלֶהם  ַוֲאַמְרֶּתם   :]...[ ָמָחר ֵלאֹמר  ְּבֵניֶכם  ִיְׁשָאלּון  ִּכי  ְּבִקְרְּבֶכם  ִּתְהֶיה ֹזאת אֹות  “ְלַמַען 

ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם״.

מי היו האנשים? א. 

מה היה המעשה שנצטוו לעשותו? ב. 

תשובות:

שנים עשר נציגי שבטי ישראל. א. 

לקחת 12 אבנים מהירדן ולשאת איש על שכמו. ב. 

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי ַלֲעבֹור ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוֹּיאֶמר ה׳ ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר: ְקחּו ָלֶכם ִמן ָהָעם ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ֶבט: ְוַצּוּו אֹוָתם ֵלאֹמר ְׂשאּו ָלֶכם ִמֶּזה ִמּתֹוְך ַהַּיְרֵּדן ִמַּמַּצב ַרְגֵלי ַהֹּכֲהִנים  ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִמּׁשָ
ָהִכין ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ְוַהֲעַבְרֶּתם אֹוָתם ִעָּמֶכם ְוִהַּנְחֶּתם אֹוָתם ַּבָּמלֹון ֲאֶׁשר ָּתִלינּו בֹו ַהָּלְיָלה: ַוִּיְקָרא 
ֶבט: ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע  ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִמּׁשָ
ְבֵני  ְוָהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת ַעל ִׁשְכמֹו ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי  ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון ה׳ ֱאֹלֵהיֶכם ֶאל ּתֹוְך ַהַּיְרֵּדן 
ִיְׂשָרֵאל: ְלַמַען ִּתְהֶיה ֹזאת אֹות ְּבִקְרְּבֶכם ִּכי ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ָלֶכם: ַוֲאַמְרֶּתם 
ָלֶהם ֲאֶׁשר ִנְכְרתּו ֵמיֵמי ַהַּיְרֵּדן ִמְּפֵני ֲארֹון ְּבִרית ה׳ ְּבָעְברֹו ַּבַּיְרֵּדן ִנְכְרתּו ֵמי ַהַּיְרֵּדן ְוָהיּו ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה 
ְלִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד עֹוָלם: ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיְׂשאּו ְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ִמּתֹוְך 

ַהַּיְרֵּדן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה׳ ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְלִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעִברּום ִעָּמם ֶאל ַהָּמלֹון ַוַּיִּנחּום ָׁשם: 

)יהושע ד, 8-1(
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שאלה מס׳ 2

על פי המדרש, אחד מהדברים שבזכותם נגאל עם ישראל ממצרים הוא שלא שינו את שמם. אדם 

אחד פנה בשאלה למלאך ה׳ שנראה אליו ולאשתו: “ִמי ְׁשֶמָך ִּכי ָיֹבא ְדָבְרָך ְוִכַּבְדנּוָך״?

מה היתה תשובתו של מלאך ה׳? א. 

מה היתה הבשורה שבישר המלאך? ב. 

תשובות:

“ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא ֶפִלאי״ – מלאך ה׳ השיב ששמו מסתורי, פלאי, ואין לגלותו. א. 

המלאך בישר על הולדת שמשון והקדשתו לנזיר.  ב. 

)יתקבל גם: המלאך בישר על כך שהילד שיוולד יושיע את ישראל מידי הפלישתים(.

ה ַוֹּיאֶמר  ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְוֹלא ָיָלָדה: ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה׳ ֶאל ָהִאּׁשָ
ְמִרי ָנא ְוַאל ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל ֹּתאְכִלי ָּכל  ֵאֶליָה ִהֵּנה ָנא ַאְּת ֲעָקָרה ְוֹלא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת ֵּבן: ְוַעָּתה ִהּׁשָ
ָטֵמא: ִּכי ִהָּנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ּומֹוָרה ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ֹראׁשֹו ִּכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ַהָּבֶטן ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע 
ה ַוֹּתאֶמר ְלִאיָׁשּה ֵלאמֹר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך  ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים: ַוָּתֹבא ָהִאּׁשָ
ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמֹאד ְוֹלא ְׁשִאְלִּתיהּו ֵאי ִמֶּזה הּוא ְוֶאת ְׁשמֹו ֹלא ִהִּגיד ִלי: ַוֹּיאֶמר ִלי ִהָּנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוַעָּתה ַאל 
ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל ֹּתאְכִלי ָּכל ֻטְמָאה ִּכי ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ַהֶּבֶטן ַעד יֹום מֹותֹו: ַוֶּיְעַּתר ָמנֹוַח ֶאל ה׳ 
ַוֹּיאַמר ִּבי ֲאדֹוָני ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ָיבֹוא ָנא עֹוד ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלַּנַער ַהּיּוָּלד: ַוִּיְׁשַמע ָהֱאֹלִהים 
ה  ֶדה ּוָמנֹוַח ִאיָׁשּה ֵאין ִעָּמּה: ַוְּתַמֵהר ָהִאּׁשָ ה ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּבּׂשָ ְּבקֹול ָמנֹוַח ַוָּיֹבא ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים עֹוד ֶאל ָהִאּׁשָ
ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלִאיָׁשּה ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִנְרָאה ֵאַלי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבא ַבּיֹום ֵאָלי: ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָמנֹוַח ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו ַוָּיֹבא 
ה ַוֹּיאֶמר ָאִני: ַוֹּיאֶמר ָמנֹוַח ַעָּתה ָיֹבא ְדָבֶריָך ַמה ִּיְהֶיה  ֶאל ָהִאיׁש ַוֹּיאֶמר לֹו ַהַאָּתה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאל ָהִאּׁשָ
ֵמר: ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֶּגֶפן  ה ִּתּׁשָ ִמְׁשַּפט ַהַּנַער ּוַמֲעֵׂשהּו: ַוֹּיאֶמר ַמְלַאְך ה׳ ֶאל ָמנֹוַח ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאל ָהִאּׁשָ
ַהַּיִין ֹלא ֹתאַכל ְוַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ְוָכל ֻטְמָאה ַאל ֹּתאַכל ֹּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָה ִּתְׁשֹמר: ַוֹּיאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך ה׳ 
ַנְעְצָרה ָּנא אֹוָתְך ְוַנֲעֶׂשה ְלָפֶניָך ְּגִדי ִעִּזים: ַוֹּיאֶמר ַמְלַאְך ה׳ ֶאל ָמנֹוַח ִאם ַּתְעְצֵרִני ֹלא ֹאַכל ְּבַלְחֶמָך ְוִאם ַּתֲעֶׂשה 
ֹעָלה ַלה׳ ַּתֲעֶלָּנה ִּכי ֹלא ָיַדע ָמנֹוַח ִּכי ַמְלַאְך ה׳ הּוא: ַוֹּיאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך ה׳ ִמי ְׁשֶמָך ִּכי ָיֹבא ְדָבְרָך ְוִכַּבְדנּוָך: 

ַוֹּיאֶמר לֹו ַמְלַאְך ה׳ ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא ֶפִלאי:

 )שופטים יג, 18-2(
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שאלה מס׳ 3
ְּבָכל  ּוַמְׂשִּכִלים  ַמְרֶאה  ְוטֹוֵבי  ָּכל מאּום  ָּבֶהם  ֵאין  ֲאֶׁשר  “ְיָלִדים  נוכרי ציווה להביא מבני ישראל  מלך 

ָחְכָמה ְוֹיְדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע ]...[״.

מה שמו של המלך? א. 

בעקבות בקשתם של הילדים, הוגש לפניהם אוכל מיוחד. מהו? ב. 

תשובות:

ְנבּוַכְדֶנאַּצר )מלך בבל(. א. 

זרעונים ומים. ב. 

ם ַוָּיַצר ָעֶליָה: ַוִּיֵּתן ֲאדָֹני ְּבָידֹו  ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָּבא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשלִַ
ֶאת ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוִמְקָצת ְּכֵלי ֵבית ָהֱאֹלִהים ַוְיִביֵאם ֶאֶרץ ִׁשְנָער ֵּבית ֱאֹלָהיו ְוֶאת ַהֵּכִלים ֵהִביא ֵּבית 
אֹוַצר ֱאֹלָהיו: ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלַאְׁשְּפַנז ַרב ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהַּפְרְּתִמים: ְיָלִדים 
ֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם ָּכל מאּום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכִלים ְּבָכל ָחְכָמה ְויְֹדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע ַוֲאֶׁשר ּכַֹח ָּבֶהם ַלֲעמֹד 
ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶלְך ּוְלַלְּמָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים: ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּיין ִמְׁשָּתיו 
ּוְלַגְּדָלם ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך: ַוְיִהי ָבֶהם ִמְּבֵני ְיהּוָדה ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה: 
ַוָּיֶׂשם ָלֶהם ַׂשר ַהָּסִריִסים ֵׁשמֹות ַוָּיֶׂשם ְלָדִנֵּיאל ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְוַלֲחַנְנָיה ַׁשְדַרְך ּוְלִמיָׁשֵאל ֵמיַׁשְך ְוַלֲעַזְרָיה ֲעֵבד 
ר ַהָּסִריִסים ֲאֶׁשר ֹלא  ַוְיַבֵּקׁש ִמּׂשַ ִיְתָּגַאל ְּבַפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוְבֵיין ִמְׁשָּתיו  ַוָּיֶׂשם ָּדִנֵּיאל ַעל ִלּבֹו ֲאֶׁשר ֹלא  ְנגֹו: 
ִיְתָּגָאל: ַוִּיֵּתן ָהֱאֹלִהים ֶאת ָּדִנֵּיאל ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ִלְפֵני ַׂשר ַהָּסִריִסים: ַוּיֹאֶמר ַׂשר ַהָּסִריִסים ְלָדִנֵּיאל ָיֵרא 
ֲאִני ֶאת ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִמָּנה ֶאת ַמֲאַכְלֶכם ְוֶאת ִמְׁשֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ָלָּמה ִיְרֶאה ֶאת ְּפֵניֶכם זֲֹעִפים ִמן ַהְיָלִדים 
ֲאֶׁשר ְּכִגיְלֶכם ְוִחַּיְבֶּתם ֶאת רֹאִׁשי ַלֶּמֶלְך: ַוּיֹאֶמר ָּדִנֵּיאל ֶאל ַהֶּמְלַצר ֲאֶׁשר ִמָּנה ַׂשר ַהָּסִריִסים ַעל ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה 
ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה: ַנס ָנא ֶאת ֲעָבֶדיָך ָיִמים ֲעָׂשָרה ְוִיְּתנּו ָלנּו ִמן ַהֵּזרִֹעים ְונֹאְכָלה ּוַמִים ְוִנְׁשֶּתה: ְוֵיָראּו ְלָפֶניָך 
ַמְרֵאינּו ּוַמְרֵאה ַהְיָלִדים ָהאְֹכִלים ֵאת ַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ְוַכֲאֶׁשר ִּתְרֵאה ֲעֵׂשה ִעם ֲעָבֶדיָך: ַוִּיְׁשַמע ָלֶהם ַלָּדָבר ַהֶּזה 
ַוְיַנֵּסם ָיִמים ֲעָׂשָרה: ּוִמְקָצת ָיִמים ֲעָׂשָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהם טֹוב ּוְבִריֵאי ָּבָׂשר ִמן ָּכל ַהְיָלִדים ָהאְֹכִלים ֵאת ַּפת 
ַּבג ַהֶּמֶלְך: ַוְיִהי ַהֶּמְלַצר נֵֹׂשא ֶאת ַּפת ָּבָגם ְוֵיין ִמְׁשֵּתיֶהם ְונֵֹתן ָלֶהם ֵזְרעִֹנים: ְוַהְיָלִדים ָהֵאֶּלה ַאְרַּבְעָּתם ָנַתן 

ָלֶהם ָהֱאֹלִהים ַמָּדע ְוַהְׂשֵּכל ְּבָכל ֵסֶפר ְוָחְכָמה ְוָדִנֵּיאל ֵהִבין ְּבָכל ָחזֹון ַוֲחֹלמֹות: 

)דניאל א, 17-1(
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ממלכתי | סרטון מס׳ 2: צמצום פערים ודאגה לחלש
שאלה מס׳ 4 

אביו של יצחק נבון, יוסף נבון, ניהל בית תמחוי שפעל בירושלים, במימונו של הנדבן נתן שטראוס, 

וסיפק ארוחות ליהודים נזקקים בני כל העדות.

אחד ממלכי יהודה זכה לאכול על שולחנו של מלך נוכרי “ֲאֻרַחת ָּתִמיד ]...[ ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ֹּכל 

ְיֵמי ַחָּיו״.

מיהו מלך יהודה? א. 

מהן ההטבות הנוספות להן זכה מאת המלך הנוכרי? הבא לפחות הטבה אחת. ב. 

תשובות:

יהויכין מלך יהודה. א. 

מלך בבל דיבר איתו טובות, נתן את כסאו מעל כסאי המלכים אשר איתו בבבל, בגדי כלאו  ב. 

שונו )כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה(.

ַוְיִהי ִבְׁשֹלִׁשים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְלָגלּות ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש ָנָׂשא 
ֱאִויל ְמֹרַדְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ָמְלכֹו ֶאת ֹראׁש ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִמֵּבית ֶּכֶלא: ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֹטבֹות ַוִּיֵּתן ֶאת 
ִּכְסאֹו ֵמַעל ִּכֵּסא ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְּבָבֶבל: ְוִׁשָּנא ֵאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ָּתִמיד ְלָפָניו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו: 

ַוֲאֻרָחתֹו ֲאֻרַחת ָּתִמיד ִנְּתָנה ּלֹו ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ֹּכל ְיֵמי ַחָּיו: 

)מלכים ב כה, 30-27(
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שאלה מס׳ 5 

אופירה נבון זכרונה לברכה, רעייתו של הנשיא נבון, פעלה רבות למען ילדים.

הכתוב מספר על שתי נשים שסירבו לבקשת מלך נוכרי להמית את ילדי ישראל.

מה שמות הנשים? א. 

כיצד נימקו הנשים את סירובן בפני המלך הנוכרי? ב. 

תשובות:

שפרה ופועה. א. 

המיילדות טענו שהנשים העבריות ילדו לפני שהספיקו להגיע אליהן: “ִּכי ָחיֹות ֵהָּנה ְּבֶטֶרם  ב. 

ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶּלֶדת ְוָיָלדּו״.

ִנית ּפּוָעה: ַוֹּיאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת  ַוֹּיאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלֹדת ָהִעְבִרֹּית ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת ִׁשְפָרה ְוֵׁשם ַהּׁשֵ
ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן ֹאתֹו ְוִאם ַּבת ִהוא ָוָחָיה: ַוִּתיֶראָן ַהְמַיְּלֹדת ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ַוֹּיאֶמר  ַלְמַיְּלֹדת  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַוִּיְקָרא  ַהְיָלִדים:  ֶאת  ַוְּתַחֶּייָן  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ֲאֵליֶהן  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָעׂשּו  ְוֹלא 
ָלֶהן ַמּדּוַע ֲעִׂשיֶתן ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְּתַחֶּייָן ֶאת ַהְיָלִדים: ַוֹּתאַמְרָן ַהְמַיְּלֹדת ֶאל ַּפְרֹעה ִּכי ֹלא ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרֹּית 
ַוַּיַעְצמּו  ָהָעם  ַוִּיֶרב  ַלְמַיְּלֹדת  ֱאֹלִהים  ַוֵּייֶטב  ְוָיָלדּו:  ַהְמַיֶּלֶדת  ֲאֵלֶהן  ָּתבֹוא  ְּבֶטֶרם  ֵהָּנה  ָחיֹות  ִּכי  ָהִעְבִרֹּית 

ְמֹאד: ַוְיִהי ִּכי ָיְראּו ַהְמַיְּלֹדת ֶאת ָהֱאֹלִהים ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים: 

)שמות א, 21-15(
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שאלה מס׳ 6 

הדאגה לחלש ולעני היא אחד ממאפייניה של חברה העוסקת בסיוע ועזרה לזולת.

אישה אחת אמרה לאדם שעשה איתה חסד: “ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְלַהִּכיֵרִני ְוָאֹנִכי ָנְכִרָּיה״.

מי האישה? א. 

מה היתה התשובה שקיבלה )מדוע מצאה האישה חן בעיני מיטיבה(? ב. 

תשובות:

רות א. 

רות מצאה חן בעיני בועז מאחר שעזבה ארץ נכר והלכה אל עם וארץ שלא הכירה  ב. 

 בעקבות נעמי חמותה.

)יתקבל גם: מאחר שבאה לחסות תחת כנפי ה׳(.

ְוִהֵּנה ֹבַעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוֹּיאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה׳ ִעָּמֶכם ַוֹּיאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ה׳: ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ְלַנֲערֹו ַהִּנָּצב ַעל 
ָבה ִעם ָנֳעִמי  ַהּקֹוְצִרים ְלִמי ַהַּנֲעָרה ַהֹּזאת: ַוַּיַען ַהַּנַער ַהִּנָּצב ַעל ַהּקֹוְצִרים ַוֹּיאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהיא ַהּׁשָ
ֵדי מֹוָאב: ַוֹּתאֶמר ֲאַלֳּקָטה ָּנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז ַהֹּבֶקר ְוַעד ַעָּתה  ִמּׂשְ
ֶזה ִׁשְבָּתּה ַהַּבִית ְמָעט: ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ֶאל רּות ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל ֵּתְלִכי ִלְלֹקט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר ְוַגם ֹלא ַתֲעבּוִרי 
ֶדה ֲאֶׁשר ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ַהְּנָעִרים ְלִבְלִּתי  ִמֶּזה ְוֹכה ִתְדָּבִקין ִעם ַנֲעֹרָתי: ֵעיַנִיְך ַּבּׂשָ
ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים: ַוִּתֹּפל ַעל ָּפֶניָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה ַוֹּתאֶמר 
ֵאָליו ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְלַהִּכיֵרִני ְוָאֹנִכי ָנְכִרָּיה: ַוַּיַען ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ֹּכל ֲאֶׁשר ָעִׂשית 
ָיַדַעְּת ְּתמֹול  ַוֵּתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶׁשר ֹלא  ְוִאֵּמְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך  ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך  ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁשְך 
ִׁשְלׁשֹום: ְיַׁשֵּלם ה׳ ָּפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ְׁשֵלָמה ֵמִעם ה׳ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיו: 

ַוֹּתאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאֹדִני ִּכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַּבְרָּת ַעל ֵלב ִׁשְפָחֶתָך ְוָאֹנִכי ֹלא ֶאְהֶיה ְּכַאַחת ִׁשְפֹחֶתיָך:

 )רות ב, 13-4(



19

ממלכתי-דתי | סרטון מס׳ 3: חברת מופת
“מי יתן ונזכה לבנות חברה שיש בה חמלה, שתשים קץ לחרפת העוני, לאלימות, לקיצוניות הפוליטית 

ולקיטוב החברתי״. 

)מתוך דברי נבון באירוע לציון יום הולדתו ה-90, 2011(

שאלה מס׳ 7 

מתוך דברי הנשיא נבון עולה שהחמלה היא ממאפייניה של חברת מופת.

על אדם אחד שניצל מפורענות קשה "ְּבֶחְמַלת ה' ָעָליו" מספר הכתוב: "ַוּיִֹצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר".

מי האדם? א. 

מה היתה הפורענות ממנה ניצל? ב. 

תשובות:

לוט א. 

הוא ניצל מגורלה של העיר סדום שנהפכה מעל פני האדמה: “ַוה׳ ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ְוַעל  ב. 

ֲעֹמָרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה׳ ִמן ַהָּׁשָמִים״.

ַוֹּיאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט ֹעד ִמי ְלָך ֹפה ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום: ִּכי ַמְׁשִחִתים 
ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת ְּפֵני ה׳ ַוְיַׁשְּלֵחנּו ה׳ ְלַׁשֲחָתּה: ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו ֹלְקֵחי 
ַחר  ַהּׁשַ ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו: ּוְכמֹו  ִכְמַצֵחק  ַוְיִהי  ִּכי ַמְׁשִחית ה׳ ֶאת ָהִעיר  ַוֹּיאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה  ְבֹנָתיו 
ָעָלה ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאמֹר קּום ַקח ֶאת ִאְׁשְּתָך ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבֹנֶתיָך ַהִּנְמָצֹאת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעו ֹן ָהִעיר: 
ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ְּבֶחְמַלת ה׳ ָעָליו ַוֹּיִצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר: 
ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁשָך ַאל ַּתִּביט ַאֲחֶריָך ְוַאל ַּתֲעֹמד ְּבָכל ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט 
ֶּפן ִּתָּסֶפה: ַוֹּיאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאֹדָני: ִהֵּנה ָנא ָמָצא ַעְבְּדָך ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַוַּתְגֵּדל ַחְסְּדָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי 
ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִׁשי ְוָאֹנִכי ֹלא אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה ֶּפן ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה ָוַמִּתי: ִהֵּנה ָנא ָהִעיר ַהֹּזאת ְקֹרָבה ָלנּוס 
ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה ָּנא ָׁשָּמה ֲהֹלא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשי: ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶניָך ַּגם ַלָּדָבר 
ַהֶּזה  ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת: ַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי ֹלא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד ֹּבֲאָך ָׁשָּמה ַעל ֵּכן 
ֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא ֹצֲעָרה: ַוה׳ ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ְוַעל ֲעמָֹרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש  ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר צֹוַער: ַהּׁשֶ

ָמִים: ַוַּיֲהפְֹך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָּכל ַהִּכָּכר ְוֵאת ָּכל ֹיְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה:  ֵמֵאת ה׳ ִמן ַהּׁשָ

)בראשית יט, 25-12(
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שאלה מס׳ 8 

אדם אחד הודה לקבוצת אנשים שסייעו בידו: “ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלה׳ ִּכי ֲחַמְלֶּתם ָעָלי״.

מי האדם? א. 

כיצד סייעו האנשים בידו? ב. 

תשובות:

שאול המלך א. 

האנשים עזרו לשאול לאתר את מקומו של דוד הבורח: “ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו  ב. 

ַבְּמָצדֹות ַּבֹחְרָׁשה ְּבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ֲאֶׁשר ִמיִמין ַהְיִׁשימֹון״.

ַוַּיֲעלּו ִזִפים ֶאל ָׁשאּול ַהִּגְבָעָתה ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו ַבְּמָצדֹות ַּבחְֹרָׁשה ְּבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ֲאֶׁשר 
ִמיִמין ַהְיִׁשימֹון: ְוַעָּתה ְלָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ַהֶּמֶלְך ָלֶרֶדת ֵרד ְוָלנּו ַהְסִּגירֹו ְּבַיד ַהֶּמֶלְך: ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ְּברּוִכים 
ַאֶּתם ַלה׳ ִּכי ֲחַמְלֶּתם ָעָלי: ְלכּו ָנא ָהִכינּו עֹוד ּוְדעּו ּוְראּו ֶאת ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ַרְגלֹו ִמי ָרָאהּו ָׁשם ִּכי ָאַמר 
ֵאַלי ָערֹום ַיְעִרם הּוא: ּוְראּו ּוְדעּו ִמֹּכל ַהַּמֲחֹבִאים ֲאֶׁשר ִיְתַחֵּבא ָׁשם ְוַׁשְבֶּתם ֵאַלי ֶאל ָנכֹון ְוָהַלְכִּתי ִאְּתֶכם 
ְוָהָיה ִאם ֶיְׁשנֹו ָבָאֶרץ ְוִחַּפְׂשִּתי ֹאתֹו ְּבֹכל ַאְלֵפי ְיהּוָדה: ַוָּיקּומּו ַוֵּיְלכּו ִזיָפה ִלְפֵני ָׁשאּול ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ְּבִמְדַּבר 
ָמעֹון ָּבֲעָרָבה ֶאל ְיִמין ַהְיִׁשימֹון: ַוֵּיֶלְך ָׁשאּול ַוֲאָנָׁשיו ְלַבֵּקׁש ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ַוֵּיֶרד ַהֶּסַלע ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָמעֹון 
ַוִּיְׁשַמע ָׁשאּול ַוִּיְרֹּדף ַאֲחֵרי ָדִוד ִמְדַּבר ָמעֹון: ַוֵּיֶלְך ָׁשאּול ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה ַוְיִהי 
ָדִוד ֶנְחָּפז ָלֶלֶכת ִמְּפֵני ָׁשאּול ְוָׁשאּול ַוֲאָנָׁשיו ֹעְטִרים ֶאל ָּדִוד ְוֶאל ֲאָנָׁשיו ְלָתְפָׂשם: ּוַמְלָאְך ָּבא ֶאל ָׁשאּול 
ֵלאֹמר ַמֲהָרה ְוֵלָכה ִּכי ָפְׁשטּו ְפִלְׁשִּתים ַעל ָהָאֶרץ: ַוָּיָׁשב ָׁשאּול ִמְרֹדף ַאֲחֵרי ָדִוד ַוֵּיֶלְך ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים 

ם ַוֵּיֶׁשב ִּבְמָצדֹות ֵעין ֶּגִדי:  ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּמקֹום ַההּוא ֶסַלע ַהַּמְחְלקֹות: ַוַּיַעל ָּדִוד ִמּׁשָ

)שמואל א כג, 29-19(
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שאלה מס׳ 9 

חברת מופת היא חברה שמוקיעה שפיכת דם נקיים בלי הבדל דת וגזע.

אישה אחת הצליחה למנוע שפיכות דמים של עיר שלמה באומרה: “ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְלָהִמית ִעיר ְוֵאם 

ְּבִיְׂשָרֵאל״.

באיזו עיר מדובר? א. 

כיצד הצליחה האישה למנוע את הריגת אנשי העיר? ב. 

תשובות:

ָאֵבל ֵּבית ַמֲעָכה  א. 

באמצעות הריגת המורד - ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי. האישה שכנעה את אנשי העיר להרוג את המורד,  ב. 

והם השליכו את ראשו מהחומה אל יואב.

ַּכֲאֶׁשר ֹהָגה ִמן ַהְמִסָּלה ָעַבר ָּכל ִאיׁש ַאֲחֵרי יֹוָאב ִלְרֹּדף ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי: ַוַּיֲעֹבר ְּבָכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 
ָאֵבָלה ּוֵבית ַמֲעָכה ְוָכל ַהֵּבִרים ַוִּיָּקֲהלּו ַוָּיֹבאּו ַאף ַאֲחָריו: ַוָּיֹבאּו ַוָּיֻצרּו ָעָליו ְּבָאֵבָלה ֵּבית ַהַּמֲעָכה ַוִּיְׁשְּפכּו 
ה ֲחָכָמה ִמן  ֹסְלָלה ֶאל ָהִעיר ַוַּתֲעֹמד ַּבֵחל ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ֶאת יֹוָאב ַמְׁשִחיִתם ְלַהִּפיל ַהחֹוָמה: ַוִּתְקָרא ִאּׁשָ
ה ַהַאָּתה  ָהִעיר ִׁשְמעּו ִׁשְמעּו ִאְמרּו ָנא ֶאל יֹוָאב ְקַרב ַעד ֵהָּנה ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך: ַוִּיְקַרב ֵאֶליָה ַוֹּתאֶמר ָהִאּׁשָ
ָבִראֹׁשָנה  ְיַדְּברּו  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ַוֹּתאֶמר  ָאֹנִכי:  ֹׁשֵמַע  ַוֹּיאֶמר  ֲאָמֶתָך  ִּדְבֵרי  ְׁשַמע  לֹו  ַוֹּתאֶמר  ָאִני  ַוֹּיאֶמר  יֹוָאב 
ֵלאֹמר ָׁשאֹול ְיָׁשֲאלּו ְּבָאֵבל ְוֵכן ֵהַתּמּו: ָאֹנִכי ְׁשֻלֵמי ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְלָהִמית ִעיר ְוֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ָלָּמה ְתַבַּלע ַנֲחַלת ה׳: ַוַּיַען יֹוָאב ַוֹּיאַמר ָחִליָלה ָחִליָלה ִלי ִאם ֲאַבַּלע ְוִאם ַאְׁשִחית: ֹלא ֵכן ַהָּדָבר ִּכי ִאיׁש 
ה ֶאל  ֵמַהר ֶאְפַרִים ֶׁשַבע ֶּבן ִּבְכִרי ְׁשמֹו ָנָׂשא ָידֹו ַּבֶּמֶלְך ְּבָדִוד ְּתנּו ֹאתֹו ְלַבּדֹו ְוֵאְלָכה ֵמַעל ָהִעיר ַוֹּתאֶמר ָהִאּׁשָ
ה ֶאל ָּכל ָהָעם ְּבָחְכָמָתּה ַוִּיְכְרתּו ֶאת ֹראׁש ֶׁשַבע  יֹוָאב ִהֵּנה ֹראׁשֹו ֻמְׁשָלְך ֵאֶליָך ְּבַעד ַהחֹוָמה: ַוָּתבֹוא ָהִאּׁשָ

ם ֶאל ַהֶּמֶלְך:  ֶּבן ִּבְכִרי ַוַּיְׁשִלכּו ֶאל יֹוָאב ַוִּיְתַקע ַּבּשָֹׁפר ַוָּיֻפצּו ֵמַעל ָהִעיר ִאיׁש ְלֹאָהָליו ְויֹוָאב ָׁשב ְירּוָׁשלִַ

)שמואל ב כ, 22-13(
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ממלכתי-דתי | סרטון מס׳ 4: לכידות חברתית
בזהותו  וערכים, שכל אחד כמה להכרה  גוני של עדות, תרבויות, מסורות  רב  “ישראל היא פסיפס 

הייחודית ובתרומתו לחברה״. 

)מתוך “כל הדרך״ – האוטוביוגרפיה של יצחק נבון(

שאלה מס׳ 10 

הכתוב מספר על אסיפה שנערכה בימי שיבת ציון: “ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר 

ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים״. 

באיזה תאריך נערכה האסיפה? א. 

מה היתה מטרת האסיפה? ב. 

תשובות:

ְּביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי )א׳ בתשרי(. א. 

קריאת ספר התורה בפני העם.  ב. 

ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים ַוֹּיאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר 
ה ְוֹכל  ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה׳ ֶאת ִיְׂשָרֵאל: ַוָּיִביא ֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאּׁשָ
ַעד  ָהאֹור  ִמן  ַהַּמִים  ַׁשַער  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ָהְרחֹוב  ִלְפֵני  בֹו  ַוִּיְקָרא  ִביִעי:  ַהּׁשְ ַלֹחֶדׁש  ֶאָחד  ְּביֹום  ִלְׁשֹמַע  ֵמִבין 
ַמֲחִצית ַהּיֹום ֶנֶגד ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהְּמִביִנים ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה: ַוַּיֲעֹמד ֶעְזָרא ַהּסֵֹפר ַעל 
ִמְגַּדל ֵעץ ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַלָּדָבר ]...[: ַוִּיְפַּתח ֶעְזָרא ַהֵּסֶפר ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ִּכי ֵמַעל ָּכל ָהָעם ָהָיה ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו 
ָכל ָהָעם: ַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא ֶאת ה׳ ָהֱאֹלִהים ַהָּגדֹול ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן ְּבֹמַעל ְיֵדיֶהם ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַלה׳ 
ְּפָלאָיה  ָחָנן  יֹוָזָבד  ֲעַזְרָיה  ְקִליָטא  ַמֲעֵׂשָיה  הֹוִדָּיה  ַׁשְּבַתי  ַעּקּוב  ָיִמין  ְוֵׁשֵרְבָיה  ּוָבִני  ְוֵיׁשּוַע  ָאְרָצה:  ַאַּפִים 
ֶׂשֶכל  ְוׂשֹום  ָהֱאֹלִהים ְמפָֹרׁש  ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת  ַוִּיְקְראּו  ָעְמָדם:  ַעל  ְוָהָעם  ָהָעם ַלּתֹוָרה  ְמִביִנים ֶאת  ְוַהְלִוִּים 

ַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא: 

)נחמיה ח, 8-1(
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שאלה מס׳ 11 

ַיְעֹזרּו ּוְלָאִחיו ֹיאַמר  אחד הנביאים מנבא כי לעתיד לבוא יעזרו הגויים זה לזה: “ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 

ֲחָזק״.

מי הנביא? א. 

לפי דברי הנביא, מי הם בעלי המלאכה שיעזרו זה לזה? ציין לפחות שניים. ב. 

תשובות:

ישעיה הנביא א. 

ָחָרׁש, ֹצֵרף, ַמֲחִליק ַּפִּטיׁש, הֹוֶלם ָּפַעם )מספיק לציין שני בעלי מלאכה(. ב. 

ֶצֶדק  ִמִּמְזָרח  ֵהִעיר  ִמי  ִנְקָרָבה:  ַלִּמְׁשָּפט  ַיְחָּדו  ְיַדֵּברּו  ָאז  ִיְּגׁשּו  ֹכַח  ַיֲחִליפּו  ּוְלֻאִּמים  ִאִּיים  ֵאַלי  ַהֲחִריׁשּו 
ִיְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו ִיֵּתן ְלָפָניו ּגֹוִים ּוְמָלִכים ַיְרְּד ִיֵּתן ֶּכָעָפר ַחְרּבֹו ְּכַקׁש ִנָּדף ַקְׁשּתֹו: ִיְרְּדֵפם ַיֲעבֹור ָׁשלֹום ֹאַרח 
ִאִּיים  ָראּו  ֲאִני הּוא:  ַאֲחֹרִנים  ְוֶאת  ֲאִני ה׳ ִראׁשֹון  ֵמֹראׁש  ַהֹּדרֹות  ֹקֵרא  ְוָעָׂשה  ָפַעל  ִמי  ָיבֹוא:  ְּבַרְגָליו ֹלא 
ְוִיָראּו ְקצֹות ָהָאֶרץ ֶיֱחָרדּו ָקְרבּו ַוֶּיֱאָתיּון: ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעֹזרּו ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק: ַוְיַחֵּזק ָחָרׁש ֶאת ֹצֵרף 

ַמֲחִליק ַּפִּטיׁש ֶאת הֹוֶלם ָּפַעם ֹאֵמר ַלֶּדֶבק טֹוב הּוא ַוְיַחְּזֵקהּו ְבַמְסְמִרים ֹלא ִיּמֹוט: 

)ישעיה מא, 7-1(
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שאלה מס׳ 12 

הכתוב מספר על מנהיג שאסף את העם: “ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוֹׁשְטִרים ְוֹׁשְפָטיו ֹעְמִדים ִמֶּזה ּוִמֶּזה 

ָלָארֹון ]...[״.

מי המנהיג? א. 

מה כתב המנהיג באותו מעמד? ב. 

תשובות:

יהושע א. 

יהושע כתב את משנה תורת משה - דברי התורה, הברכה והקללה, על האבנים. ב. 

ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוֻׁשַע ִמְזֵּבַח ַלה׳ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ֵעיָבל: ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה׳ ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכָּכתּוב 
ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ִמְזַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ֲאֶׁשר ֹלא ֵהִניף ֲעֵליֶהן ַּבְרֶזל ַוַּיֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַלה׳ ַוִּיְזְּבחּו ְׁשָלִמים: 
ַוִּיְכָּתב ָׁשם ַעל ָהֲאָבִנים ֵאת ִמְׁשֵנה ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָּכַתב ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוֹׁשְטִרים 
ְוֹׁשְפָטיו ֹעְמִדים ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ה׳ ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר 
ְּגִרִזים ְוַהֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ֵעיָבל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה׳ ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ִיְׂשָרֵאל ָּבִראֹׁשָנה: ְוַאֲחֵרי ֵכן 
ָקָרא ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ְּכָכל ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה: ֹלא ָהָיה ָדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה 

ֲאֶׁשר ֹלא ָקָרא ְיהֹוֻׁשַע ֶנֶגד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוַהֵּגר ַהֹהֵלְך ְּבִקְרָּבם:

)יהושע ח, 35-30(



שלב ב | משחק מחשב

בשלב הזה יוצג לכל מתמודד 

ומתמודדת משחק מחשב ובו 5 שאלות קצרות.

בכל שאלה - תשובה נכונה תזכה את 

המתמודד/ת ב-4 נקודות.

בשלב הזה אפשר לצבור עד 20 נקודות.

הזמן המוקצב: 60 שניות.

בסימן 70 שנה למדינת ישראל 

בהוקרה ליצחק נבון ז"ל הנשיא החמישי

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ

ישעיה מ"ט ג' 

 הארצי
נוער תשע"ח

חידון 
התנ"ך
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ממלכתי
מתמודד מס׳ 1

לאיזו ארץ עברו אלימלך ונעמי לגור בעקבות הרעב?  .1

התשובה: מואב  

ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא  ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשֹפט ַהּשְֹׁפִטים 
ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָבָניו: )רות א, 1(

ָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים״? על מי נאמר: “ַוִּיְזַרע ]...[ ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבּׁשָ  .2

התשובה: יצחק  

ָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבְרֵכהּו ה׳: )בראשית כו, 12( ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבּׁשָ

למי נתן ירמיהו את ֵסֶפר ַהִּמְקָנה?  .3

התשובה: לברוך בן נריה  

ָוֶאֵּתן ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ֹּדִדי ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים ַהֹּכְתִבים 
ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהֹּיְׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה: )ירמיה לב, 12(

כמה שנים שפט ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאה?  .4

התשובה: ֶעְׂשִרים ְוָׁשֹלׁש ָׁשָנה  

שָכר ְוהּוא ֹיֵׁשב ְּבָׁשִמיר  ַוָּיָקם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאה ֶּבן ּדֹודֹו ִאיׁש ִיּׂשָ
ְּבַהר ֶאְפָרִים: ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ְוָׁשֹלׁש ָׁשָנה ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבָׁשִמיר: )שופטים י, 2-1(

על מה נאמר: “ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ֵהָּמה״?  .5

התשובה: על הלוחות  

ֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים:  ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו ֻלֹחת ְּכֻתִבים ִמּׁשְ
ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאֹלִהים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻּלֹחת: )שמות לב, 16-15(
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מתמודד מס׳ 2

בתו של מי יצאה לקראתו “ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחלֹות״?  .1

התשובה: יפתח  

ַוָּיֹבא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל ֵּביתֹו ְוִהֵּנה ִבּתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין לֹו 
ִמֶּמּנּו ֵּבן אֹו ַבת: )שופטים יא, 34(

ֶמׁש״? למי נאמר: “ָמָחר ִּתְהֶיה ָלֶכם ְּתׁשּוָעה ְּכֹחם ַהּׁשָ  .2

התשובה: לאנשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד  

ֶמׁש  ַוֹּיאְמרּו ַלַּמְלָאִכים ַהָּבִאים ֹּכה ֹתאְמרּון ְלִאיׁש ָיֵביׁש ִּגְלָעד ָמָחר ִּתְהֶיה ָלֶכם ְּתׁשּוָעה ְּכֹחם ַהּׁשָ
ַוָּיֹבאּו ַהַּמְלָאִכים ַוַּיִּגידּו ְלַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ַוִּיְׂשָמחּו: )שמואל א יא, 9(

מי אמר: “ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֵּבַרְכָּת ּוִמְקֵנהּו ָּפַרץ ָּבָאֶרץ״?  .3

התשובה: השטן  

ָיֵרא ִאּיֹוב ֱאֹלִהים: ֲהֹלא ַאָּתה ַׂשְכָּת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל  ַוֹּיאַמר ַהִחָּנם  ָטן ֶאת ה׳  ַוַּיַען ַהּׂשָ
ֲאֶׁשר לֹו ִמָּסִביב ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֵּבַרְכָּת ּוִמְקֵנהּו ָּפַרץ ָּבָאֶרץ: )איוב א, 10-9(

איזה חלק מהתבואה נצטוו המצרים לתת לפרעה?  .4

התשובה: ֲחִמיִׁשית  

ֶדה ּוְלָאְכְלֶכם ְוַלֲאֶׁשר  ְוָהָיה ַּבְּתבּוֹאת ּוְנַתֶּתם ֲחִמיִׁשית ְלַפְרֹעה ְוַאְרַּבע ַהָּיֹדת ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהּׂשָ
ְּבָבֵּתיֶכם ְוֶלֱאֹכל ְלַטְּפֶכם: )בראשית מז, 24(

על מי נאמר: “ְוָכל ֶחְפִצי ַיְׁשִלם״?  .5

התשובה: על ּכֹוֶרׁש  

ם ִּתָּבֶנה ְוֵהיָכל ִּתָּוֵסד: )ישעיה מד, 28( ָהֹאֵמר ְלכֹוֶרׁש ֹרִעי ְוָכל ֶחְפִצי ַיְׁשִלם ְוֵלאֹמר ִלירּוָׁשלִַ



29

מתמודד מס׳ 3

על מי נאמר שהיא “ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם״?  .1

התשובה: על רחל  

ֹּכה ָאַמר ה׳ קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי 
ֵאיֶנּנּו: )ירמיה לא, 14(

ֶמׁש״? על מי נאמר: “ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ֹּבא ַהּׁשָ  .2

התשובה: על משה  

ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ְוַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה 
ֶמׁש: )שמות יז, 12( ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ֹּבא ַהּׁשָ

מאיזה שבט היה האיש שרץ לבשר לעלי על התבוסה לפלישתים?  .3

התשובה: משבט בנימין  

ַוָּיָרץ ִאיׁש ִּבְנָיִמן ֵמַהַּמֲעָרָכה ַוָּיֹבא ִׁשֹלה ַּבּיֹום ַההּוא ּוַמָּדיו ְקֻרִעים ַוֲאָדָמה ַעל ֹראׁשֹו: ַוָּיבֹוא ְוִהֵּנה 
ֵעִלי ֹיֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ַיד ֶּדֶרְך ְמַצֶּפה ִּכי ָהָיה ִלּבֹו ָחֵרד ַעל ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ְוָהִאיׁש ָּבא ְלַהִּגיד ָּבִעיר 

ַוִּתְזַעק ָּכל ָהִעיר: )שמואל א ד, 13-12(

מה היה תפקידו של ִזְמִרי לפני שנהיה מלך?  .4

התשובה: ַׂשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב )יתקבל גם: שר הרכב(.  

ַוִּיְקׁשֹר ָעָליו ַעְבּדֹו ִזְמִרי ַׂשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב ְוהּוא ְבִתְרָצה ֹׁשֶתה ִׁשּכֹור ֵּבית ַאְרָצא ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית 
ְּבִתְרָצה: ַוָּיֹבא ִזְמִרי ַוַּיֵּכהּו ַוְיִמיֵתהּו ]...[ ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו: )מלכים א טז, 10-9(

מי אמר: “ָּבְרכּו ָנא ֶאת ה׳ ֱאֹלֵהיֶכם״?  .5

התשובה: דוד  

ַוִּיְּקדּו  ֲאֹבֵתיֶהם  ֱאֹלֵהי  ַלה׳  ַהָּקָהל  ָכל  ַוְיָבְרכּו  ֱאֹלֵהיֶכם  ֶאת ה׳  ָנא  ָּבְרכּו  ַהָּקָהל  ְלָכל  ָּדִויד  ַוֹּיאֶמר 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַלה׳ ְוַלֶּמֶלְך: )דברי הימים א כט, 20(
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באיזה הר מצא שאול את מותו?  .1

התשובה: בהר הגלבוע  

ט ֶאת ַהֲחָלִלים ַוִּיְמְצאּו ֶאת ָׁשאּול ְוֶאת ְׁשֹלֶׁשת ָּבָניו ֹנְפִלים ְּבַהר  ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֹבאּו ְפִלְׁשִּתים ְלַפּׁשֵ
ַהִּגְלֹּבַע: )שמואל א לא, 8(

איזה ַעם נלחם עם ישראל ִּבְרִפיִדים?  .2

התשובה: עמלק  

ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם: )שמות יז, 8(

על מי נאמר: “ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה״?  .3

התשובה: על יהושע בן נון  

ַוַּיֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְמעּו  ָעָליו  ָיָדיו  ֶאת  ֹמֶׁשה  ָסַמְך  ִּכי  ָחְכָמה  רּוַח  ָמֵלא  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה׳ ֶאת ֹמֶׁשה: )דברים לד, 9(

לאחר כמה ימים נשלמה מלאכת בניית החומה בימי נחמיה?  .4

התשובה: ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַנִים יֹום  

ים ּוְׁשַנִים יֹום: )נחמיה ו, 15( ה ֶלֱאלּול ַלֲחִמּׁשִ ַוִּתְׁשַלם ַהחֹוָמה ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמּׁשָ

מי אמר: “אְֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך״?  .5

התשובה: יצחק  

ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְּגָׁשה ָּנא ּוְׁשָקה ִּלי ְּבִני: ]...[: ַיַעְבדּוָך ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר 
ְלַאֶחיָך ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ִאֶּמָך ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך: )בראשית כז, 29-26(
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מתמודד מס׳ 5

למי נאמר: “ַאל ִּתיָרא ]...[ ָׁשלֹום ָלְך ֲחַזק ַוֲחָזק״?  .1

התשובה: לדניאל  

ַוֹּיאֶמר ַאל ִּתיָרא ִאיׁש ֲחֻמדֹות ָׁשלֹום ָלְך ֲחַזק ַוֲחָזק ּוְכַדְּברֹו ִעִּמי ִהְתַחַּזְקִּתי ָוֹאְמָרה ְיַדֵּבר ֲאֹדִני ִּכי 
ִחַּזְקָּתִני: )דניאל י, 19(

כמה דורות ראה איוב לבניו ולבני בניו?  .2

התשובה: ארבעה דורות  

ַוְיִחי ִאּיֹוב ַאֲחֵרי ֹזאת ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיְרֶאה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבֵני ָבָניו ַאְרָּבָעה ֹּדרֹות: )איוב מב, 
)16

לפי דברי המרגלים, איזה עם “יֹוֵׁשב ַעל ַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן״?  .3

התשובה: ַהְּכַנֲעִני  

ַיד  ְוַעל  ַהָּים  ַעל  יֹוֵׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני  ָּבָהר  יֹוֵׁשב  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּתי  ַהֶּנֶגב  ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב  ֲעָמֵלק 
ַהַּיְרֵּדן: )במדבר יג, 29(

למי נאמר הביטוי: “ִּכי ָכִאיׁש ְּגבּוָרתֹו״?  .4

התשובה: לגדעון  

ַוֹּיאֶמר ֶזַבח ְוַצְלֻמָּנע קּום ַאָּתה ּוְפַגע ָּבנּו ִּכי ָכִאיׁש ְּגבּוָרתֹו ַוָּיָקם ִּגְדעֹון ַוַּיֲהֹרג ֶאת ֶזַבח ְוֶאת ַצְלֻמָּנע 
ֲהֹרִנים ֲאֶׁשר ְּבַצְּואֵרי ְגַמֵּליֶהם: )שופטים ח, 21( ַוִּיַּקח ֶאת ַהּׂשַ

כמה אמות פרץ ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל בחומות ירושלים?  .5

התשובה: ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאָּמה  

ם  ְוֵאת ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶּבן ְיהֹוָאׁש ֶּבן ֲאַחְזָיהּו ָּתַפׂש ְיהֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָׁשֶמׁש ַוָּיֹבא ְירּוָׁשלִַ
ם ְּבַׁשַער ֶאְפַרִים ַעד ַׁשַער ַהִּפָּנה ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאָּמה: )מלכים ב יד, 13( ַוִּיְפֹרץ ְּבחֹוַמת ְירּוָׁשלִַ



חידון התנ"ך הארצי לנוער התשע"ח

32

מתמודד מס׳ 6

מה היה שמו של ִצְדִקָּיהּו לפני שהוסב שמו לצדקיהו?  .1

התשובה: ַמַּתְנָיה  

ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְנָיה ֹדדֹו ַּתְחָּתיו ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ִצְדִקָּיהּו: )מלכים ב כד, 17(

בדברי מי מופיע הביטוי: “ְׁשֵּתי ְכָרַעִים אֹו ְבַדל ֹאֶזן״?  .2

התשובה: בדברי עמוס  

ֹּכה ָאַמר ה׳ ַּכֲאֶׁשר ַיִּציל ָהֹרֶעה ִמִּפי ָהֲאִרי ְׁשֵּתי ְכָרַעִים אֹו ְבַדל ֹאֶזן ֵּכן ִיָּנְצלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֹּיְׁשִבים 
ְּבֹׁשְמרֹון ִּבְפַאת ִמָּטה ּוִבְדֶמֶׁשק ָעֶרׂש: )עמוס ג, 12(

למי נאמר: “ְוָנַתִּתי ְלָך ֶאת ַנְפְׁשָך ְלָׁשָלל ַעל ָּכל ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ֵּתֶלְך ָׁשם״?  .3

התשובה: לברוך בן נריה  

ְוַאָּתה ְּתַבֶּקׁש ְלָך ְגֹדלֹות ַאל ְּתַבֵּקׁש ִּכי ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְנֻאם ה׳ ְוָנַתִּתי ְלָך ֶאת ַנְפְׁשָך 
ְלָׁשָלל ַעל ָּכל ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ֵּתֶלְך ָׁשם: )ירמיה מה, 5(

באיזה חודש הגיע עזרא לירושלים?  .4

התשובה: ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי )יתקבל גם: בחודש אב(.  

ְיֻסד  ִּכי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא  ִביִעית ַלֶּמֶלְך:  ם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ִהיא ְׁשַנת ַהּׁשְ ַוָּיֹבא ְירּוָׁשלִַ
ם ְּכַיד ֱאֹלָהיו ַהּטֹוָבה ָעָליו: )עזרא ז, 9-8( ַהַּמֲעָלה ִמָּבֶבל ּוְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ָּבא ֶאל ְירּוָׁשלִַ

מה היה מספר “ַהּנֹוָתִרים ִמֹּכל ַמֲחֵנה ְבֵני ֶקֶדם״?  .5

התשובה: ַּכֲחֵמֶׁשת ָעָׂשר ֶאֶלף  

ֶקֶדם  ְבֵני  ַמֲחֵנה  ִמֹּכל  ַהּנֹוָתִרים  ֹּכל  ֶאֶלף  ָעָׂשר  ַּכֲחֵמֶׁשת  ִעָּמם  ּוַמֲחֵניֶהם  ַּבַּקְרקֹר  ְוַצְלֻמָּנע  ְוֶזַבח 
ְוַהֹּנְפִלים ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב: )שופטים ח, 10(
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מתמודד מס׳ 7

איזו עיר “ָהְיָתה ִעיר ְּגדֹוָלה ֵלאֹלִהים״?  .1

התשובה: ִניְנֵוה  

ַוָּיָקם יֹוָנה ַוֵּיֶלְך ֶאל ִניְנֵוה ִּכְדַבר ה׳ ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר ְּגדֹוָלה ֵלאֹלִהים ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים: )יונה 
ג, 3(

מי ניבא: “ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ]...[ ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער״?  .2

התשובה: ִמיָכה )ַהּמֹוַרְׁשִּתי(  

ִמיָכה ַהּמֹוַרְׁשִּתי ָהָיה ִנָּבא ִּביֵמי ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ֶאל ָּכל ַעם ְיהּוָדה ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה׳ 
ְצָבאֹות ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִים ִעִּיים ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער: )ירמיה כו, 18(

על מי נאמר: “ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד״?  .3

התשובה: על יעקב  

ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד ַוְיִהי לֹו ֹצאן ַרּבֹות ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים ַוֲחֹמִרים: )בראשית ל, 43(

בדברי מי מופיע הביטוי: “ֹּגֵדר ֶּפֶרץ״?  .4

התשובה: בדברי ישעיה  

ָלָׁשֶבת:  ְנִתיבֹות  ְמֹׁשֵבב  ֶּפֶרץ  ֹּגֵדר  ְלָך  ְוקָֹרא  ְּתקֹוֵמם  ָודֹור  דֹור  מֹוְסֵדי  עֹוָלם  ָחְרבֹות  ִמְּמָך  ּוָבנּו 
)ישעיה נח, 12(

כמה רכבים הותיר דוד לֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה?  .5

התשובה: ֵמָאה ָרֶכב  

ַוִּיְלֹּכד ָּדִוד ִמֶּמּנּו ֶאֶלף  ַוַּיְך ָּדִוד ֶאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶּבן ְרֹחב ֶמֶלְך צֹוָבה ְּבֶלְכּתֹו ְלָהִׁשיב ָידֹו ִּבְנַהר ְּפָרת: 
ַוְיַעֵּקר ָּדִוד ֶאת ָּכל ָהֶרֶכב ַוּיֹוֵתר ִמֶּמּנּו ֵמָאה ָרֶכב:  ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָּפָרִׁשים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִאיׁש ַרְגִלי 

)שמואל ב ח, 4-3(
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מתמודד מס׳ 8

מי אמר: “ְּכֹכִחי ָאז ּוְכֹכִחי ָעָּתה״?  .1

התשובה: ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה  

ְוָלבֹוא:  ְוָלֵצאת  ַלִּמְלָחָמה  ָעָּתה  ּוְכֹכִחי  ָאז  ְּכֹכִחי  ְּביֹום ְׁשֹלַח אֹוִתי ֹמֶׁשה  ַּכֲאֶׁשר  ָחָזק  ַהּיֹום  עֹוֶדִּני 
)יהושע יד, 11(

מי נחשבו “ְּכַמר ִמְּדִלי ּוְכַׁשַחק ֹמאְזַנִים״?  .2

התשובה: הגויים  

ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי ּוְכַׁשַחק ֹמאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו ֵהן ִאִּיים ַּכַּדק ִיּטֹול: )ישעיה מ, 15(

בדברי מי מופיע הביטוי: “ֹחֶמר ְׂשֹעִרים״?  .3

התשובה: בדברי הושע  

ה ָעָׂשר ָּכֶסף ְוֹחֶמר ְׂשֹעִרים ְוֵלֶתְך ְׂשֹעִרים: )הושע ג, 2( ָוֶאְּכֶרָה ִּלי ַּבֲחִמּׁשָ

מי אמר: “ה׳ ֱאֹלֶהיָך ִיְרֶצָך״?  .4

התשובה: ֲאַרְוָנה )ַהְיֻבִסי(  

ַוֹּיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ָּדִוד ִיַּקח ְוַיַעל ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ְרֵאה ַהָּבָקר ָלֹעָלה ְוַהּמִֹרִּגים ּוְכֵלי ַהָּבָקר 
ָלֵעִצים: ַהֹּכל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהֶּמֶלְך ַלֶּמֶלְך ַוֹּיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶּמֶלְך ה׳ ֱאֹלֶהיָך ִיְרֶצָך: )שמואל ב כד, 

)23-22

ָלִמים ביום חנוכת בית ה'? כמה בקר ָזַבח שלמה בֶזַבח ַהּׁשְ  .5

התשובה: ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף  

ָלִמים ֲאֶׁשר ָזַבח ַלה׳ ָּבָקר ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוֹצאן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף  ַוִּיְזַּבח ְׁשֹלֹמה ֵאת ֶזַבח ַהּׁשְ
ַוַּיְחְנכּו ֶאת ֵּבית ה׳ ַהֶּמֶלְך ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: )מלכים א ח, 63(



שלב ג | ראש בראש

 בשלב הזה יענו המתמודדים על שאלות שייָשאלו לסירוגין.

 10 שאלות לכל מתמודד ומתמודדת.

 לפני תחילת השלב – הניקוד יתאפס.

 בכל שאלה - תשובה נכונה תזכה את המתמודד/ת ב-2 נקודות.

 סך הכול ניתן לצבור בשלב הזה עד 20 נקודות.

 בסיום השלב - אם לא תהיה הכרעה, ייָשאלו שאלות עד להכרעה.

 כל צמד שאלות הוא סיבוב אחד של שאלות לשני מתמודדים/ות.

הזמן למענה: מיידי

בסימן 70 שנה למדינת ישראל 

בהוקרה ליצחק נבון ז"ל הנשיא החמישי

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ

ישעיה מ"ט ג' 

 הארצי
נוער תשע"ח

חידון 
התנ"ך
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ראש בראש | ממלכתי 

צמד 1 | נביאים

איזה נביא היה ֵקֵרַח?  .1

התשובה: אלישע  

ם ֵּבית ֵאל ְוהּוא ֹעֶלה ַבֶּדֶרְך ּוְנָעִרים ְקַטִּנים ָיְצאּו ִמן ָהִעיר ַוִּיְתַקְּלסּו בֹו ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲעֵלה  ַוַּיַעל ִמּׁשָ
ֵקֵרַח ֲעֵלה ֵקֵרַח: )מלכים ב ב, 23(

איזה נביא היה “ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער״?  .2

התשובה: אליהו  

ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו ַוֹּיאַמר ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי הּוא: )מלכים ב א, 8(

צמד 2 | בקשת מים

מי ביקש: “ַהְׁשִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִּכי ָצֵמאִתי״?  .1

התשובה: סיסרא  

ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִּכי ָצֵמאִתי ַוִּתְפַּתח ֶאת ֹנאוד ֶהָחָלב ַוַּתְׁשֵקהּו ַוְּתַכֵּסהּו: )שופטים 
ד, 19(

מי ביקש: “ְקִחי ָנא ִלי ְמַעט ַמִים ַּבְּכִלי ְוֶאְׁשֶּתה״?  .2

התשובה: אליהו  

ֵאֶליָה  ַוִּיְקָרא  ֵעִצים  ְמֹקֶׁשֶׁשת  ַאְלָמָנה  ה  ִאּׁשָ ָׁשם  ְוִהֵּנה  ָהִעיר  ֶּפַתח  ֶאל  ַוָּיֹבא  ָצְרַפָתה  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם 
ַוֹּיאַמר ְקִחי ָנא ִלי ְמַעט ַמִים ַּבְּכִלי ְוֶאְׁשֶּתה: )מלכים א יז, 10(
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צמד 3 | שלום

ר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה״? ר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ְמַבּׂשֵ מי אמר: “ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבּׂשֵ  .1

התשובה: ישעיה  

ָמַלְך  ְלִצּיֹון  ֹאֵמר  ְיׁשּוָעה  ַמְׁשִמיַע  טֹוב  ר  ְמַבּׂשֵ ָׁשלֹום  ַמְׁשִמיַע  ר  ְמַבּׂשֵ ַרְגֵלי  ֶהָהִרים  ַעל  ָּנאוּו  ַמה 
ֱאֹלָהִיְך: )ישעיה נב, 7(

מי אמר: “ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ]...[ ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן   .2

ָׁשלֹום״?

התשובה: חגי  

ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום ְנֻאם ה׳ 
ְצָבאֹות: )חגי ב, 9(

צמד 4 | משפט וצדקה

מי אמר: “ְוִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן״?  .1

התשובה: עמוס  

ְוִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתן: )עמוס ה, 24(

מי אמר: “ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה״?  .2

התשובה: ישעיה  

ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה: )ישעיה א, 27(
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צמד 5 | קניית מקומות

איזה מקום נקנה “ְּבִכְּכַרִים ָּכֶסף״?  .1

התשובה: הר שומרון )יתקבל גם: שומרון(.  

ַוִּיֶקן ֶאת ָהָהר ֹׁשְמרֹון ֵמֶאת ֶׁשֶמר ְּבִכְּכַרִים ָּכֶסף ַוִּיֶבן ֶאת ָהָהר ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָנה ַעל 
ֶׁשם ֶׁשֶמר ֲאֹדֵני ָהָהר ֹׁשְמרֹון: )מלכים א טז, 24(

ים״? איזה מקום נקנה “ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמּׁשִ  .2

התשובה: ֹגֶרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי  

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה ֹלא ִּכי ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר ְוֹלא ַאֲעֶלה ַלה׳ ֱאֹלַהי ֹעלֹות ִחָּנם ַוִּיֶקן 
ים: )שמואל ב כד, 24( ָּדִוד ֶאת ַהֹּגֶרן ְוֶאת ַהָּבָקר ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמּׁשִ

צמד 6 | עמידה לפני מלכים

בן כמה היה יוסף בעומדו לפני פרעה?  .1

התשובה: ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה )30(  

ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה ַוַּיֲעבֹר ְּבָכל ֶאֶרץ 
ִמְצָרִים: )בראשית מא, 46(

בן כמה היה יעקב בעומדו לפני פרעה?  .2

התשובה: ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה )130(  

ְוֹלא  ַחַּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ָהיּו  ְוָרִעים  ְמַעט  ָׁשָנה  ּוְמַאת  ְׁשֹלִׁשים  ְמגּוַרי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוֹּיאֶמר 
יגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם: )בראשית מז, 9( ִהּׂשִ
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צמד 7 | מלאך האלוהים

מי אמר: “ַואֹדִני ַהֶּמֶלְך ְּכַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַוֲעֵׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך״?  .1

התשובה: ְמִפיֹבֶׁשת  

ם ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך ַוֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך ָלָּמה ֹלא ָהַלְכָּת ִעִּמי ְמִפיֹבֶׁשת: ַוֹּיאַמר ֲאֹדִני  ַוְיִהי ִּכי ָבא ְירּוָׁשלִַ
ַהֶּמֶלְך ַעְבִּדי ִרָּמִני ִּכי ָאַמר ַעְבְּדָך ֶאְחְּבָׁשה ִּלי ַהֲחמֹור ְוֶאְרַּכב ָעֶליָה ְוֵאֵלְך ֶאת ַהֶּמֶלְך ִּכי ִפֵּסַח ַעְבֶּדָך: 
ַוְיַרֵּגל ְּבַעְבְּדָך ֶאל ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ַואֹדִני ַהֶּמֶלְך ְּכַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַוֲעֵׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך: )שמואל ב יט, 

)28-26

מי אמר: “ָיַדְעִּתי ִּכי טֹוב ַאָּתה ְּבֵעיַני ְּכַמְלַאְך ֱאֹלִהים״?  .2

התשובה: ָאִכיׁש  

ַוַּיַען ָאִכיׁש ַוֹּיאֶמר ֶאל ָּדִוד ָיַדְעִּתי ִּכי טֹוב ַאָּתה ְּבֵעיַני ְּכַמְלַאְך ֱאֹלִהים ַאְך ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ָאְמרּו ֹלא 
ַיֲעֶלה ִעָּמנּו ַּבִּמְלָחָמה: )שמואל א כט, 9(

צמד 8 | נבון )כשמו של הנשיא יצחק נבון(

על מי נאמר: “ּוְנבֹון ָּדָבר ְוִאיׁש ֹּתַאר״?  .1

התשובה: על דוד  

ַוַּיַען ֶאָחד ֵמַהְּנָעִרים ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָרִאיִתי ֵּבן ְלִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי ֹיֵדַע ַנֵּגן ְוִגּבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה 
ּוְנבֹון ָּדָבר ְוִאיׁש ֹּתַאר ַוה׳ ִעּמֹו: )שמואל א טז, 18(

מי אמר: “ְיֹסְבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו״?  .2

התשובה: משה )בשירת האזינו(  

ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ּוְבֹתהּו ְיֵלל ְיִׁשֹמן ְיֹסְבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו: )דברים לב, 10(
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צמד 9 | נשיאת תפילה

מי אמר: “ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת ה׳ ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך״?  .1

התשובה: יונה  

ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת ה׳ ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך: )יונה ב, 8(

מי אמר: “ָוֶאְּתָנה ֶאת ָּפַני ֶאל ֲאֹדָני ָהֱאֹלִהים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ְּבצֹום ְוַׂשק ָוֵאֶפר״?  .2

התשובה: דניאל  

ָוֶאְּתָנה ֶאת ָּפַני ֶאל ֲאֹדָני ָהֱאֹלִהים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ְּבצֹום ְוַׂשק ָוֵאֶפר: )דניאל ט, 3(

צמד 10 | ברכות לשבטי ישראל

לאיזה בעל חיים נמשל נפתלי בברכת יעקב?  .1

התשובה: לאיילה  

ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר: )בראשית מט, 21(

לאיזה בעל חיים נמשל יששכר בברכת יעקב?  .2

התשובה: לחמור  

שָכר ֲחמֹר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים: ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל  ִיּׂשָ
ַוְיִהי ְלַמס ֹעֵבד: )בראשית מט, 15-14(
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ראש בראש | ממלכתי-דתי 

צמד 1 |  70 שנה לישראל

לאיזה שופט היו ִׁשְבִעים ָּבִנים?  .1

התשובה: גדעון  

ּוְלִגְדעֹון ָהיּו ִׁשְבִעים ָּבִנים ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו ִּכי ָנִׁשים ַרּבֹות ָהיּו לֹו: )שופטים ח, 30(

לאיזה מלך היו ִׁשְבִעים ָּבִנים?  .2

התשובה: אחאב  

ַהְּזֵקִנים  ִיְזְרֶעאל  ֶאל-ָׂשֵרי  ֹׁשְמרֹון  ַוִּיְׁשַלח  ְסָפִרים  ֵיהּוא  ַוִּיְכֹּתב  ְּבֹׁשְמרֹון  ָּבִנים  ִׁשְבִעים  ּוְלַאְחָאב 
ְוֶאל-ָהֹאְמִנים ַאְחָאב ֵלאֹמר: )מלכים ב י, 1(

צמד 2 | מקור שמן של ערים בישראל

ר ֶאֵּתן״? ם ְמַבּׂשֵ מי אמר: “ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוִלירּוָׁשלִַ  .1

התשובה: ישעיה  

ר ֶאֵּתן: )ישעיה מא, 27( ם ְמַבּׂשֵ ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוִלירּוָׁשלִַ

ם ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִּתְקָוה״? מי אמר: “ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאת ְּכָרֶמיָה ִמּׁשָ  .2

התשובה: הושע  

ָּמה ִּכיֵמי ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעלֹוָתּה  ם ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִּתְקָוה ְוָעְנָתה ּׁשָ ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאת ְּכָרֶמיָה ִמּׁשָ
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: )הושע ב, 17(
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צמד 3 | ארץ יהודה

על מי נאמר: “ַוֵּתַלְכָנה ַבֶּדֶרְך ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה״?  .1

התשובה: על נעמי וכלותיה  

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

ְיהּוָדה: )רות א, 7-6(

למי נאמר: “ֹחֶזה ֵלְך ְּבַרח ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה״?  .2

התשובה: לעמוס  

ַוֹּיאֶמר ֲאַמְצָיה ֶאל ָעמֹוס ֹחֶזה ֵלְך ְּבַרח ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶוֱאָכל ָׁשם ֶלֶחם ְוָׁשם ִּתָּנֵבא: )עמוס ז, 12(

צמד 4 | חיזוק

מי אמר: “קּום ִּכי ָעֶליָך ַהָּדָבר ַוֲאַנְחנּו ִעָּמְך ֲחַזק ַוֲעֵׂשה״?  .1

התשובה: ְׁשַכְנָיה ֶבן ְיִחיֵאל  

ַוַּיַען ְׁשַכְנָיה ֶבן ְיִחיֵאל ִמְּבֵני ֵעיָלם ַוֹּיאֶמר ְלֶעְזָרא ֲאַנְחנּו ָמַעְלנּו ֵבאֹלֵהינּו ַוֹּנֶׁשב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ֵמַעֵּמי 
ַוֲעֵׂשה:  ֲחַזק  ִעָּמְך  ַוֲאַנְחנּו  ַהָּדָבר  ָעֶליָך  ִּכי  קּום   :]...[ ֹזאת:  ַעל  ְלִיְׂשָרֵאל  ִמְקֶוה  ֵיׁש  ְוַעָּתה  ָהָאֶרץ 

)עזרא י, 4-2(

מי אמר: “ֲחַזק ֶוֱאַמץ ַוֲעֵׂשה ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת״?  .2

התשובה: דוד  

ַוֹּיאֶמר ָּדִויד ִלְׁשֹלֹמה ְבנֹו ֲחַזק ֶוֱאַמץ ַוֲעֵׂשה ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת ִּכי ה׳ ֱאֹלִהים ֱאֹלַהי ִעָּמְך ֹלא ַיְרְּפָך 
ְוֹלא ַיַעְזֶבָּך ַעד ִלְכלֹות ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ֵּבית ה׳: )דברי הימים א כח, 20(



חידון התנ"ך הארצי לנוער התשע"ח

44

צמד 5 | בנייה

מי קרא לעיר ִּבְׁשמֹו?  .1

התשובה: ֹנַבח  

ְוֹנַבח ָהַלְך ַוִּיְלֹּכד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבֹנֶתיָה ַוִּיְקָרא ָלה ֹנַבח ִּבְׁשמֹו: )במדבר לב, 42(

מי קרא לעיר ְּכֵׁשם ְּבנֹו?  .2

התשובה: ַקִין  

ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ֲחנֹוְך ַוְיִהי ֹּבֶנה ִעיר ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר ְּכֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹוְך: )בראשית 
ד, 17(

צמד 6 | נביאים

איזה נביא היה ִמִּגְבעֹון?  .1

התשובה: ֲחַנְנָיה ֶבן ַעּזּור  

ָאַמר  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבֹחֶדׁש  ָהְרִבִעית  ָנה  ַּבּׁשָ ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ִצְדִקָּיה  ַמְמֶלֶכת  ְּבֵראִׁשית  ַהִהיא  ָנה  ַּבּׁשָ ַוְיִהי 
ֵאַלי ֲחַנְנָיה ֶבן ַעּזּור ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמִּגְבעֹון ְּבֵבית ה׳ ְלֵעיֵני ַהֹּכֲהִנים ְוָכל ָהָעם ֵלאֹמר: )ירמיה כח, 1(

איזה נביא היה ִמִּקְרַית ַהְּיָעִרים?  .2

התשובה: אּוִרָּיהּו ֶּבן ְׁשַמְעָיהּו  

ַוִּיָּנֵבא ַעל ָהִעיר ַהֹּזאת ְוַעל  ְוַגם ִאיׁש ָהָיה ִמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ה׳ אּוִרָּיהּו ֶּבן ְׁשַמְעָיהּו ִמִּקְרַית ַהְּיָעִרים 
ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְּכֹכל ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו: )ירמיה כו, 20(
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צמד 7 | ביטויים יחודיים

מי מזכיר בדבריו את “ֹתֵפׂש ַהֶּקֶׁשת״?  .1

התשובה: עמוס  

ְוֹתֵפׂש ַהֶּקֶׁשת ֹלא ַיֲעֹמד ְוַקל ְּבַרְגָליו ֹלא ְיַמֵּלט ְוֹרֵכב ַהּסּוס ֹלא ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו: )עמוס ב, 15(

מי מזכיר בדבריו את הביטוי: “ַּכֲעַנן ֹּבֶקר״?  .2

התשובה: הושע  

ָלֵכן ִיְהיּו ַּכֲעַנן ֹּבֶקר ְוַכַּטל ַמְׁשִּכים ֹהֵלְך ְּכֹמץ ְיֹסֵער ִמֹּגֶרן ּוְכָעָׁשן ֵמֲאֻרָּבה: )הושע יג, 3(

צמד 8 | מסעות מלכים זרים לארץ ישראל

באיזו שנה למלכות ְרַחְבָעם עלה ִׁשיַׁשק על ירושלים?  .1

התשובה: ַּבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשית  

ם: )מלכים א יד, 25( ָנה ַהֲחִמיִׁשית ַלֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ָעָלה ִׁשיַׁשק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ְירּוָׁשלִָ ַוְיִהי ַּבּׁשָ

באיזו שנה למלכות ְנֻבַכְדֶנאַּצר עלה ְנבּוַזְרֲאָדן על ירושלים?  .2

התשובה: בְׁשַנת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה  

ָּבא  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ְנֻבַכְדֶנאַּצר  ַלֶּמֶלְך  ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע  ַלֹחֶדׁש  ְּבִׁשְבָעה  ַהֲחִמיִׁשי  ּוַבֹחֶדׁש 
ם: )מלכים ב כה, 8( ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשלִָ
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צמד 9 | ְוִיַטב ִלֶּבָך

למי נאמר: “קּום ֱאָכל ֶלֶחם ְוִיַטב ִלֶּבָך״?  .1

התשובה: לאחאב  

ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו ַאָּתה ַעָּתה ַּתֲעֶׂשה ְמלּוָכה ַעל ִיְׂשָרֵאל קּום ֱאָכל ֶלֶחם ְוִיַטב ִלֶּבָך ֲאִני 
ֶאֵּתן ְלָך ֶאת ֶּכֶרם ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי: )מלכים א כא, 7(

למי נאמר: “הֹוֶאל ָנא ְוִלין ְוִייַטב ִלֶּבָך״?  .2

התשובה: לאיש הלוי מהר אפרים  

ִלֶּבָך:  ְוִייַטב  ְוִלין  ָנא  הֹוֶאל  ָהִאיׁש  ֶאל  ַהַּנֲעָרה  ֲאִבי  ַוֹּיאֶמר  ַוִּיְׁשּתּו  ַיְחָּדו  ְׁשֵניֶהם  ַוֹּיאְכלּו  ַוֵּיְׁשבּו 
)שופטים יט, 6(

צמד 10 | מים

מי מזכיר בדבריו את “ֵמי ִׁשחֹור״?  .1

התשובה: ירמיה  

ְוַעָּתה ַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ֵמי ִׁשחֹור ּוַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ַאּׁשּור ִלְׁשּתֹות ֵמי ָנָהר: )ירמיה ב, 18(

מי מזכיר בדבריו את “ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים״?  .2

התשובה: משורר תהילים / דוד  

לּוֵלי ה׳ ֶׁשָהָיה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם: ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו ַנְחָלה 
ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו: ֲאַזי ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )תהילים קכד, 5-2(


