
71 שנים למדינת ישראל
בהפקת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

מנהל מינהל חברה ונוער חגי גרוס

הממונה על חידוני התנ"ך יצחק בן-אבי

ז החידון חננאל מלכה מַרֵכּ

מחברי השאלות חננאל מלכה ואביעד שלמה מוריה

צוות היגוי אליאור בביאן ושמעון מושקאט

עריכה רגב גולן

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.



2



3

ברכת מנכ"ל משרד החינוך

"בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות 
ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי" 

)מתוך מגילת העצמאות(

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי נוסד על ידי ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן-גוריון, בשנת 

1958. השנה עתיד להתקיים החידון ה-61. החידון סחף קהלים רבים וזכה לתהודה גדולה בארץ 

ובעולם. אלפי בני נוער ניגשים לשלבים המקדימים של החידון בארץ ובעולם. מיום החידון הראשון 

ועד היום, מפעל חידוני התנ"ך משגשג ופורח. אנו שמחים בהיענות הגדולה של הנוער ובעובדה 

שהם מקדישים זמן רב ללמידה לחידון ומצליחים להגיע לשלבים מתקדמים.

השנה חגג מפעל חידוני התנ"ך 60 שנה מאז נוסד לראשונה. לכבוד המאורע קיים משרד החינוך 

את חידון "אלוף האלופים" של חידוני התנ"ך, בו לקחו חלק אלופי התנ"ך לדורותיהם. 

חידון התנ"ך השנה יעמוד בסימן הנושא השנתי של משרד החינוך: שומרים על אחדות, שומרים על 

ְבֵטי ִיְשָׂרֵאל" )דברים ל"ג, ה(. ייחודיות, ובסימן הפסוק "ַיַחד ִשׁ

התנ"ך הוא התשתית התרבותית של כלל עם ישראל, על כל פלגיו, גווניו ועדותיו. הוא יסוד קיומנו 

כעם ובו מעוגנת זכותנו על הארץ. התנ"ך קושר אותנו לעברנו וממנו תקוותינו לעתיד. החינוך היהודי 

 – וכל סוגי החינוך היהודי רואים בתנ"ך את מקורם העיקרי  בארץ ובתפוצות מבוסס על התנ"ך, 

מספר הספרים הם יונקים את עקרונותיהם ואת השקפת עולמם הדתית, החברתית והתרבותית.

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

חידון התנ"ך משמש אמצעי חינוכי להעלאת קרנו של התנ"ך וחשיבותו בעיני העם היהודי בתפוצות 

ובעיני הציבור היהודי בארץ.

אנגולה  נוצריות-  אפריקאיות  מדינות  לשתי  והגיע  הארץ,  גבולות  את  התנ"ך  חידון  פרץ  השנה 

י  "כִּ ישעיה:  הנביא  דברי  זה בבחינת התגשמות  והיה  הישנה,  הברית  על  נבחנו  וניגריה. המדינות 

ָל ִם". ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָשׁ ּיֹון תֵּ ִמצִּ

אנו מחזקים את ידי המתמודדים בחידון הארצי לנוער, ומאחלים להם הצלחה רבה. 

יר", יל ּתֹוָרה ְוַיְאדִּ בברכת "ַיְגדִּ

שמואל אבואב



4



5

ברכת מנהל מינהל חברה ונוער

"ְּכָתב ְלָך ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֶאל ֵסֶפר" )ירמיה ל, ב(

לפני שבעים שנה התרחש מאורע היסטורי בעוצמתו ובחשיבותו. עם שזה מכבר היה למאכולת 

אש בכבשנים באירופה קם שוב לתחיה כעוף החול מאפר המשרפות, וחידש את חייו הלאומיים 

במולדתו הישנה, מולדת ממנה היה מנושל זה מאות בשנים. גם שפתו העתיקה, השפה העברית, 

ששימשה בעיקר לתפילה, שבה והייתה לשפת היום יום הרשמית.

התנ"ך היה לספר של העם העברי והעברית הפכה לשפתו הרשמית של העם במדינה הצעירה. 

היהודי.  ותרבותי לעם  לאומי, חברתי  זהו ספר בעל ערך  אינו ספר ככל הספרים,  לפיכך  התנ"ך 

לפיכך, הוראת התנ"ך היא החובה הראשונה במעלה המוטלת על מערכות החינוך היהודי בארץ 

ובתפוצות.

מינהל חברה ונוער הוא הבית הטבעי של חידוני התנ"ך ואלפי בני נוער ומבוגרים בארץ ומחוצה לה 

מדי שנה מעשירים את הידע שלהם בבקיאותם בספר הספרים. אנו במינהל מעמיקים את תחום 

התנ"ך ומבקשים להביא אותו לעוד ועוד קהלים בתפוצה עולמית כך שיתקיימו דברי הנביא ישעיה: 

ָל ִם" )ישעיה ב, ג(. ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָשׁ ּיֹון תֵּ י ִמצִּ "כִּ

יהי רצון שהעיסוק בספר הספרים בכלל וחידון התנ"ך בפרט יצליחו לנטוע בלב בני הנוער ובלבנו 

אהבה, אחווה ומסירות לעם ישראל ולארץ ישראל.

בברכה,  

חגי גרוס  
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חומר הלימוד לחידון הארצי לתלמידי הממלכתי

תורה
בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-כ', כ"ד, ל"א-ל"ד

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ג-כ"ד

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב

דברים: פרקים י"ב-י"ד, י"ז-י"ח, ל'-ל"ד

נביאים ראשונים
יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד-כ', כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

שמואל א': כל הספר

שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר

מלכים ב': כל הספר

נביאים אחרונים
ישעיה: פרקים א'-י"ב, ס'-ס"ו

ירמיה: פרקים א'-ב', י"ח-ל"ג

תרי עשר
יואל: כל הספר

עמוס: כל הספר

יונה: כל הספר

חגי: כל הספר

כתובים
איוב: פרקים א'-ב', מ"ב

רות: כל הספר

קהלת: פרקים א'-ד', י"א-י"ב

אסתר: כל הספר

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'

נחמיה: פרקים א'-ו', ח'-י', י"ב-י"ג

חומר הלימוד לחידון הארצי לתלמידי הממלכתי- דתי 
)בנוסף לאמור לעיל(

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"ז-כ', כ"ז-כ"ח, ל"ז-ל"ט

הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

תהילים: פרקים פ’-צ’
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חידון התנ"ך הארצי התשע"ט

תקנון החידון וסדריו
מתמודדים  ו-8  מהממלכתי  מתמודדים   8 משתתפים,   16 עד  משתתפים  הפומבי  בחידון   .1
12 שזכו במקומות הראשונים בממלכתי ובממ"ד בכל מחוז, ועוד ארבעה שצברו  מהממ"ד, 

את הציונים הגבוהים ביותר מקרב המקומות השניים, שניים בממלכתי ושניים בממ"ד.

הניקוד ההתחלתי של המתמודדים הוא ניקוד המבחן המוקדם בכתב, ניתן היה לצבור עד 50   .2
נקודות.

החידון הארצי לשנת התשע"ט יעמוד בנושא האדם והבריאה, בסימן הפסוק: "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ    .3
ַהָּׂשֶדה" )דברים כ, י"ט(.

בחידון הפומבי שלושה שלבים:   .4

שלב א שאלות בעקבות סרטונים

לכל מתמודד/ת תוצג שאלה בת שני חלקים בעקבות סרטון בנושא האדם והבריאה.  א.  

מענה נכון על כל חלק יזכה את המתמודד/ת ב- 5 נקודות. 

בסך הכול ניתן לצבור בשלב הראשון עד 10 נקודות. ב.  

רדו כל המתמודדים מן הבמה. לשלב הבא יעלו עד 8  עם סיום מחזור השאלות הזה יֵּ ג.  

מתמודדים – 4 מתמודדים מהממלכתי ו-4 מהממ"ד, אלה שצברו את מספר הנקודות 

הגבוה ביותר בתום השלב הראשון.

שלב ב משחק מחשב

בשלב זה הניקוד שנצבר עד כה נמחק והמתמודדים מתחילים מ-0.  א.  

שלב זה מחולק לשניים. ב.  

לפני המתמודדים יוצגו עיגולים ועליהם מספרים, כאשר מאחורי כל מספר יש נושא   

הקשור לנושא הכללי של החידון, האדם והבריאה. תיערך הגרלה בין המתמודדים 

לקביעת המספר של כל אחד בתום השלב הראשון.

בחלק הראשון יהיה על המתמודד/ת לזהות ספר לפי רמזים. למתמודד/ת יוצגו שלושה   

רמזים בזה אחר זה, לפי רמות קושי, מהקשה לקל.
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הצליח/ה המתמודד/ת לזהות את הספר לאחר הרמז הראשון, הוא יקבל 4 נק'.  

הצליח/ה המתמודד/ת לזהות את הספר לאחר הרמז השני, הוא יקבל 3 נק'.  

הצליח/ה המתמודד/ת לזהות את הספר לאחר הרמז השלישי, הוא יקבל 2 נק'.  

לאחר חלק זה תופענה ארבע שאלות בדקה, בנושא הנבחר. ד.  

תשובה נכונה לשאלה הראשונה תזכה את העונה נכונה ב- 2 נק'.  

תשובה נכונה לשאלה השנייה תזכה את העונה נכונה ב- 3 נק'.  

תשובה נכונה לשאלה השלישית תזכה את העונה נכונה ב- 4 נק'.  

תשובה נכונה לשאלה הרביעית תזכה את העונה נכונה ב- 5 נק'.  

ברשות המתמודד/ת דקה אחת לענות על ארבעת השאלות.  ה.  

רדו המתמודדים מן הבמה. לשלב הבא יעלו עד 4 מתמודדים, 2 מתמודדים  בתום השלב הזה יֵּ ו.  

מהממלכתי ו-2 מהממ"ד, אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בתום השלב השני. 

מתמודדים שגילו את הספר לאחר הרמז הראשון וענו נכונה על כל 4 השאלות שיוצגו  ז.  

להם, יקבלו בונוס של 2 נק' נוספות. 

סך הכל ניתן לצבור בשלב זה 20 נקודות, כולל בונוס.  ח.  

שלב ג שלב ראש בראש

בשלב זה יתחרו זה מול זה שני המתמודדים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר בכל זרם.  א.  

הניקוד לא מתאפס בשלב זה. 

תחילה יתחרו זה בזה תלמידי הממלכתי, ואחר כך תלמידי הממ"ד.  ב.  

השאלות יישאלו לסירוגין.  ג.  

על כל תשובה נכונה יקבל המתמודד/ת 2 נק'. סך הכל ניתן לצבור בשלב זה 20 נק'.  ד.  

בתום השלב השלישי בחידון הפומבי יוכרע הזוכה בחידון הארצי בכל זרם. אם אין הכרעה  ה.  

יוכרזו שני הזוכים כחתנים / כלות. המתמודד/ת שיזכה או תזכה בניקוד הגבוה ביותר 

בכל זרם, יוכתר או תוכתר כחתן או ככלת החידון הארצי, והמקום השני יוכתר סגן/סגנית. 

בכל מקרה שני הזוכים במקומות הראשונים מכל זרם, יעפילו לשלב המקדים בכתב של 

החידון העולמי לנוער וישתתפו במחנה העולמי לנוער. 
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סדר הצגת השאלות למתמודדים בחידון הפומבי

כל  ליד  השולחן,  על  משפחתם.  שמות  של  ה-א"ב  סדר  לפי  הבמה  על  שבו  יֵּ המתמודדים    .1
שם  ואחריו  תחילה  הפרטי  )השם  שמותיהם  ועליו  שלט  יוצב  ומתמודד/ת,  מתמודד/ת 

המשפחה(.

סדר הצגת השאלות למתמודדים יהיה לפי סדר ישיבתם.   .2

ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה מלאה על השאלה, יכריז יושב ראש חבר השופטים את    .3
מספר הנקודות שצבר/ה המתמודד/ת, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו/ה.

ויכריז על  ייָוועץ היושב ראש בחבריו השופטים  ענה או ענתה המתמודד/ת תשובה חלקית,    .4
מספר הנקודות שצבר/ה המתמודד/ת, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו/ה.

השיפוט  ובטופס  מענה,  שאין  ראש  היושב  יכריז  השאלה,  על  המתמודד/ת  ענה/ענתה  לא    .5
יירשם 0 ליד שם המתמודד/ת.

ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה באופן לא נכון, יכריז היושב ראש "תשובה לא נכונה",    .6
ובטופס השיפוט יירשם 0 ליד שם המתמודד/ת.

שאלת ההכרעה

לפני החידון הארצי הפומבי יענו המתמודדים על שאלת הכרעה. בכל מקרה של שוויון בכל שלב, יכריע 

הניקוד שנצבר בחידון המקדים בכתב. במידה ויהיה שוויון בשלב זה, יעשה שימוש בשאלת מילואים.

מתמודדים עם צרכים מיוחדים
בחידון הפומבי – כל המתמודדים זכאים להקראת השאלות על ידי מנחה החידון.   .1

בחידון הפומבי, בשלב הראשון, יהיו שופטי החידון ומנחה/ת החידון רשאים לתת עוד זמן קצר    .2
לגיבוש התשובה למתמודדים בעלי לקויות שיבקשו זאת.

בחידון הפומבי, בשלב השני – תינתן הארכת זמן של 15 שניות רק למתמודדים בעלי לקויות    .3
חושיות ופיזיות.

חבר השופטים והשופטות

חבר השופטים מורכב מהיושב ראש, ולצידו חמישה שופטים.  .1

היושב ראש אחראי לשיפוט, והוא מכריז את מספר הנקודות שכל נבחן/ת זכה/זכתה בהן.    .2
היושב ראש מפקח על רישום הניקוד.

3.  היושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.
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בעת הצורך, אם לא השיב/ה המתמודד/ת תשובה מלאה, יקרא היושב ראש את התשובה    .4
המלאה. הוא רשאי לכבד את חבריו השופטים בקריאת חלק מהתשובות.

בסוף החידון יורה היושב ראש למנחה להכריז את זוכי החידון הארצי.   .5

חבר השופטים ידון בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד, בין שלב לשלב. לאחר    .6
החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.

עליונה לפסיקות  ונוער תשמש סמכות  ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה    .7
סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים, אם יהיו כאלה.

תפקיד המנחה

מנהלת את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.   .1

מזמינה את המתמודדים והמתמודדות ואת חבר השופטים והשופטות לבמה.  .2

מזמינה את המברכים ודואגת לסדר ההופעות האומנותיות.   .3

קוראת את כל השאלות בחידון בקול.   .4

מכריזה את שמותיהם של כל מתמודד/ת ומתמודד/ת לפני שמוצגת להם השאלה.   .5

מכריזה את שמות העולים והעולות משלב לשלב, על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.   .6

מכריזה את שמות הזוכים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.   .7

זוכים, תעודות ופרסים

זרם.  בכל  הארצי,  התנ"ך  ככלת  או  כחתן  תוכתר  או  יוכתר  ביותר  הגבוה  הניקוד  בעל/ת    .1
המקומות השניים יוכתרו כסגנים.

מחנה חידון התנ"ך יחול בין התאריכים 30.4.19-12.5.19, כ"ה ניסן - ז' אייר תשע"ט.  

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי יתקיים ביום העצמאות, ה- 9.5.19 ד' אייר תשע"ט בתיאטרון   
ירושלים. 

ארבעת העולים לשלב החידון העולמי לנוער, יזכו בשוברי קניה על סך 2000 ₪, ובציון 100   .2
ב-5 יחידות בתנ"ך.
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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.

השלב הראשון

שאלות בעקבות סרטונים

בשלב זה יישאלו המתמודדים שאלה בת שני חלקים.

כל תשובה נכונה תזכה את המתמודד/ת ב-5 נק’

בסך הכל ניתן יהיה לצבור בשלב זה 10 נק’
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נושא ראשון אדמה

שאלה 1 בית היוצר

על  האמון  המקצוע  בעל  שהיה  האדם  כלים.  ליצירת  הבסיס  שהיה  לחמר,  היו  והאדמה  העפר 

ב  כָּ "ִמְשׁ 'יוצר'. על אדם שנס על נפשו, מסופר שמצא מנוחה במקום בו ניתנו לו:  העשייה נקרא 

ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצר".

מי האיש, ומה הייתה סיבת מנוסתו?

תשובה דוד, ברח מבנו שביקש להרגו.
"ַוְיִהי ְּכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה ְוֹׁשִבי ֶבן-ָנָחׁש ֵמַרַּבת ְּבֵני-ַעּמֹון ּוָמִכיר ֶּבן-ַעִּמיֵאל ִמֹּלא ְדָבר ּוַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי 
ֵמֹרְגִלים: ִמְׁשָּכב ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצר ְוִחִּטים ּוְׂשֹעִרים ְוֶקַמח ְוָקִלי ּופֹול ַוֲעָדִׁשים ְוָקִלי: ּוְדַבׁש ְוֶחְמָאה ְוֹצאן 

ּוְׁשפֹות ָּבָקר ִהִּגיׁשּו ְלָדִוד ְוָלָעם ֲאֶׁשר-ִאּתֹו ֶלֱאכֹול ִּכי ָאְמרּו--ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ַּבִּמְדָּבר" 

)שמ"ב י"ז, כ"ז-כ"ט(

שאלה 2 כלי החרס בדברי הנביאים

על הנביא ירמיה מספר הכתוב שהצטווה לקנות בקבוק יוצר חרס, לצורך נבואה. 

מה הצטווה הנביא לעשות בבקבוק, ומה סימל הדבר?

תשובה ירמיה הצטווה לשבור אותו. הדבר מסמל את הפורענות שתבוא על ירושלים.
" ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָהלֹוְך ְוָקִניָת ַבְקֻּבק יֹוֵצר ָחֶרׂש ּוִמִּזְקֵני ָהָעם ּוִמִּזְקֵני ַהֹּכֲהִנים: ְוָיָצאָת ֶאל ֵּגיא ֶבן ִהּנֹם ֲאֶׁשר 
ם ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך: ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר ְיהָוה ַמְלֵכי ְיהּוָדה  ֶּפַתח ַׁשַער ַהַחְרִסית ְוָקָראָת ׁשָּ
ם ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּכל ׁשְֹמָעּה  ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשלִָ

ִּתַּצְלָנה ָאְזָניו: "

)ירמיה י"ט, א-ג(



שאלה 3 עפר הארץ

איש שהיה בדרכו לנכר התברך מפי האל: 

חֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך".  פְּ ל ִמְשׁ ה ְוִנְבֲרכּו ְבָך כָּ ה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגבָּ ֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצתָּ ָימָּ "ְוָהָיה ַזְרֲעָך כַּ

מי האיש, ולאן היו מועדות פניו?

תשובה יעקב. פניו היו מועדות לחרן.
אַמר ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק  ב ָעָליו ַוֹיּ ה ה' ִנצָּ ֶלְך ָחָרָנה... ְוִהנֵּ ַבע ַויֵּ ֵאר ָשׁ ֵצא ַיֲעֹקב ִמבְּ "ַויֵּ
ה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה  ֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצתָּ ָימָּ ה ּוְלַזְרֶעָך: ְוָהָיה ַזְרֲעָך כַּ ֶננָּ ֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאתְּ ה ֹשׁ ר ַאתָּ ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

ֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך" פְּ ל ִמְשׁ ה ְוִנְבֲרכּו ְבָך כָּ ָוֶנְגבָּ

)בראשית כ"ח, י-י"ד(

שאלה 4 חמר וצירופו

החרס והחמר היו נצרפים לאחר עיבודם בכבשן כדי לקבל את התוצר המוגמר. הכתוב מספר על 

מפעל בניה בו עשו שימוש בשריפת חימר והפיכתו לחומר בנייה: 

ֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר".  ִהי ָלֶהם ַהלְּ "ַותְּ

מה היה המבנה שנבנה, ומה עלה בגורלו?

תשובה עיר. יתקבל גם: מגדל. בניית העיר הופסקה לאחר שנבללו שפות הבונים.
ֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם  ִהי ָלֶהם ַהלְּ ָנה ְלֵבִנים ְוִנְשְׂרָפה ִלְשֵׂרָפה ַותְּ אְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלבְּ "ַוֹיּ
ֵני ָכל ָהָאֶרץ...  ן ָנפּוץ ַעל פְּ ם פֶּ נּו ֵשׁ ַמִים ְוַנֲעֶשׂה לָּ ׁ ל ְוֹראׁשֹו ַבשָּ נּו ִעיר ּוִמְגדָּ אְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה לָּ ַלֹחֶמר: ַוֹיּ
ֵני ָכל ָהָאֶרץ  ם ַעל פְּ ׁ ֶפץ ה' ֹאָתם ִמשָּ ְמעּו ִאיׁש ְשַׂפת ֵרֵעהּו: ַויָּ ר ֹלא ִיְשׁ ם ְשָׂפָתם ֲאֶשׁ ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָשׁ

לּו ִלְבֹנת ָהִעיר"  ְחדְּ ַויַּ

)בראשית י"א, ג-ז(
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נושא שני רוח

שאלה 5 רוח ותפילה

חיי רוח ותפילה )העבודה שבלב( שזורים לאורך התנ"ך כולו. בעת חנוכת מבנה, התפלל אדם: 

ל ְלָפֶניָך ַהּיֹום". לֵּ ָך ִמְתפַּ ר ַעְבדְּ ה ֲאֶשׁ ִפלָּ ה ְוֶאל ַהתְּ ֹמַע ֶאל ָהִרנָּ תֹו... ִלְשׁ ִחנָּ ָך ְוֶאל תְּ ת ַעְבדְּ ִפלַּ "ּוָפִניָת ֶאל תְּ

מי האיש, ומהו המבנה שנחנך?

תשובה שלמה. המבנה שנחנך הוא בית המקדש.
ת  ִפלַּ ָך עֹוָלִמים... ּוָפִניָת ֶאל תְּ ְבתְּ ית ְזֻבל ָלְך ָמכֹון ְלִשׁ ֹנה ָבִניִתי בֵּ ֲעָרֶפל: בָּ ן בָּ כֹּ ֹלֹמה ה' ָאַמר ִלְשׁ "ָאז ָאַמר ְשׁ

ל ְלָפֶניָך ַהּיֹום"  לֵּ ָך ִמְתפַּ ר ַעְבדְּ ה ֲאֶשׁ ִפלָּ ה ְוֶאל ַהתְּ מַֹע ֶאל ָהִרנָּ תֹו ה' ֱאֹלָהי ִלְשׁ ִחנָּ ָך ְוֶאל תְּ ַעְבדְּ

)מל"א ח, י"ב-כ"ח(

ָאֶלף  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ְוֹצאן  ֶאֶלף  ּוְׁשַנִים  ֶעְׂשִרים  ָּבָקר  ַליהָוה  ָזַבח  ֲאֶׁשר  ָלִמים  ַהׁשְּ ֶזַבח  ֵאת  ְׁשֹלֹמה  ַוִּיְזַּבח 
ַוַּיְחְנכּו ֶאת ֵּבית ְיהָוה ַהֶּמֶלְך ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

)שם, סג'(

שאלה 6 הרוח בחגי ישראל

רצפת הפסיפס המרכזי באולם התפילה בית הכנסת העתיק בבית אלפא עוטר בסמלים יהודיים, 

בין היתר בארבעת המינים. התנ"ך מספר על מעמד במהלכו נחגג חג הסוכות: 

תּוב". כָּ ת כַּ ֶמן ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֵעץ ָעֹבת ַלֲעשֹׂת ֻסֹכּ "ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי ַזִית ַוֲעֵלי ֵעץ ֶשׁ

בימי איזה מנהיג אירע הדבר, ומה עורר את העם לחגוג את החג באותו הזמן?

תשובה עזרא/נחמיה. הקריאה בספר התורה על חג הסוכות.
ִביִעי:   " ַוִּיְמְצאּו ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְּבַיד ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ֵיְׁשבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֻּסּכֹות ֶּבָחג ַּבֹחֶדׁש ַהׁשְּ
ם ֵלאֹמר ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי ַזִית ַוֲעֵלי ֵעץ ֶׁשֶמן ַוֲעֵלי  ַוֲאֶׁשר ַיְׁשִמיעּו ְוַיֲעִבירּו קֹול ְּבָכל ָעֵריֶהם ּוִבירּוָׁשלִַ
ֲהַדס ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֵעץ ָעֹבת ַלֲעֹׂשת ֻסֹּכת ַּכָּכתּוב: ַוֵּיְצאּו ָהָעם ַוָּיִביאּו ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֻסּכֹות ִאיׁש ַעל ַּגּגֹו 
ִבים  ּוְבַחְצֹרֵתיֶהם ּוְבַחְצרֹות ֵּבית ָהֱאֹלִהים ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ַהַּמִים ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ֶאְפָרִים: ַוַּיֲעׂשּו ָכל ַהָּקָהל ַהׁשָּ
ִבי ֻסּכֹות ַוֵּיְׁשבּו ַבֻּסּכֹות ִּכי ֹלא ָעׂשּו ִמיֵמי ֵיׁשּוַע ִּבן נּון ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַההּוא ַוְּתִהי ִׂשְמָחה  ִמן ַהׁשְּ

ְּגדֹוָלה ְמֹאד:"

)נחמיה ח', י"ד-י"ז( 
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שאלה 7 הקמת מבנה מהריסותיו 

מבצע מרשים וייחודי הורם בית הכנסת "אום אל קנטיר" מהריסותיו, שוקם והוכשר שוב לבית תפילה.

על מנהיג מסופר שבמעמד בו נכחו רבים מהעם ריפא מזבח מהריסותיו: 

ח ה' ֶהָהרּוס".  א ֶאת ִמְזבַּ ׁשּו ָכל ָהָעם ֵאָליו ַוְיַרפֵּ גְּ "ַויִּ

מי האיש, ומה עשה כדי לרפא את המזבח מהריסותיו?

תשובה אליהו, אסף 12 אבנים כמספר שבטי ישראל ובנה שוב את המזבח.
 ַוִּיַּקח ֵאִלָּיהּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ְּכִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיהָוה ֵאָליו ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה 

ְׁשֶמָך: ַוִּיְבֶנה ֶאת ָהֲאָבִנים ִמְזֵּבַח ְּבֵׁשם ְיהָוה ַוַּיַעׂש ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח:

)מל"א, י"ח, ל"א-ל"ב( 

שאלה 8 רוח ונבואה 

המוזיקה שימשה בתנ"ך כמקור השראה להשגת רוח נבואה מאת ה'.

על איש מישראל מספר הכתוב שנחה עליו רוח ה' לאחר שפגש חבל נביאים מנגנים: 

"ְוִהֵּנה ֶחֶבל- ְנִבִאים ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים ַוִּיְתַנֵּבא ְּבתֹוָכם".

מי האיש, ומה הייתה תגובת מכריו של האיש לנבואותיו?

תשובה שאול. מכריו תמהו 'הגם שאול בנביאים'?
ָּכל- ַוְיִהי  ְּבתֹוָכם:  ַוִּיְתַנֵּבא  ֱאֹלִהים  ָעָליו רּוַח  ַוִּתְצַלח  ִלְקָראתֹו  ֶחֶבל-ְנִבִאים  ְוִהֵּנה  ַהִּגְבָעָתה  ָׁשם  "ַוָּיֹבאּו 
יֹוְדעֹו ֵמִאְּתמֹול ִׁשְלֹׁשם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ִעם-ְנִבִאים ִנָּבא ַוֹּיאֶמר ָהָעם ִאיׁש ֶאל-ֵרֵעהּו ַמה-ֶּזה ָהָיה ְלֶבן-ִקיׁש-

-ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים" 

)שמ"א י, י-י"א(
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נושא שלישי מים

שאלה 9 דרך הים

בשביל  ורחוקים  מופלאים  למקומות  להגיע  שרצו  האדם,  לבני  אתגר  היו  העתיקה  בעת  הימים 

אך  רחוקה,  בארץ  זהב  ולהשיג  ללכת  בשביל  אניות  עשה  יהודה  ממלכי  אחד  והעושר.  התהילה 

האניות נשברו. 

היכן נשברו האניות, ואיזו הצעה קיבל המלך בעקבות זאת?

איתו עבדים  ליהושפט שישלח  ישראל  גבר, בעקבות השבר הציע אחזיה מלך  תשובה בעציון 
באניותיו.

ָאַמר  ָאז  ֶבר:  גָּ ֶעְציֹון  בְּ ֳאִנּיֹות  רּו  בְּ ִנְשׁ י  כִּ ָהָלְך  ְוֹלא  ָהב  ַלזָּ ֹאִפיָרה  ָלֶלֶכת  יׁש  ְרִשׁ תַּ ֳאִנּיֹות  ָעָשׂה  ָפט  "ְיהֹוָשׁ
ָפט"  ָפט ֵיְלכּו ֲעָבַדי ִעם ֲעָבֶדיָך בֳאִנּיֹות ְוֹלא ָאָבה ְיהֹוָשׁ ֲאַחְזָיהּו ֶבן ַאְחָאב ֶאל ְיהֹוָשׁ

)מל"א כ"ב, מט-נ(

שאלה 10 הים כנתיב לעושר

גם שלמה המלך עשה אניות ללכת לאופיר בשביל זהב, ואף הצליח במשימתו: 

ר". כָּ ע ֵמאֹות ְוֶעְשִׂרים כִּ ם ָזָהב ַאְרבַּ ׁ ְקחּו ִמשָּ בֹאּו אֹוִפיָרה ַויִּ "ַויָּ

י הֳאִנּיֹות' שירדו עם עבדי שלמה לאופיר, ואיזו עוד משימה ימית הם עשו עבור שלמה? מי היו 'ַאְנֵשׁ

תשובה עבדי חירם. הם השיטו עצים לבניין מלבנון אל שלמה.
ָוֳאִני ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ְּבֶעְציֹון ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְׂשַפת ַים סּוף ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום: "ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ָּבֳאִני 
ם ָזָהב ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים  ֶאת ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות יְֹדֵעי ַהָּים ִעם ַעְבֵדי ְׁשֹלֹמה: ַוָּיֹבאּו אֹוִפיָרה ַוִּיְקחּו ִמׁשָּ

ִּכָּכר ַוָּיִבאּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה:"

)מל"א, ט', כ"ו-כ"ח(

"ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ֶאל-ְׁשֹלמֹה ֵלאֹמר ָׁשַמְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר-ָׁשַלְחָּת ֵאָלי ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת-ָּכל-ֶחְפְצָך ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים 
ֵאַלי  ֲאֶׁשר-ִּתְׁשַלח  ַעד-ַהָּמקֹום  ַּבָּים  ּדְֹברֹות  ֲאִׂשיֵמם  ַוֲאִני  ָיָּמה  ִמן-ַהְּלָבנֹון  ֹיִרדּו  ֲעָבַדי  ְברֹוִׁשים:  ּוַבֲעֵצי 

א ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת-ֶחְפִצי ָלֵתת ֶלֶחם ֵּביִתי"  ְוִנַּפְצִּתים ָׁשם ְוַאָּתה ִתּשָׂ

)מל"א ה, כ"ב-כ"ג(
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שאלה 11 חילוץ אוצרות מהמצולות

רשות העתיקות עוסקת בין השאר בחילוץ אוצרות טבועים מן המצולות. 

ֶרת  בֶּ הנביא יחזקאל המשיל את צור לאניית מסחר הנשברת בלב הים וטובעת עם כל שללה: "ִנְשׁ
תֹוֵכְך ָנָפלּו". י ָמִים ַמֲעָרֵבְך ְוכל ְקָהֵלְך בְּ ַמֲעַמקֵּ ים בְּ מִּ ִמיַּ

את מי האשים יחזקאל בנפילת צר, ומה היה חטאו של אותו האיש?

תשובה את נגיד צר, שגבה ליבו על הצלחתו וחשב עצמו לאל.
"ֶּבן-ָאָדם ֱאֹמר ִלְנִגיד ֹצר ֹּכה-ָאַמר ֲאֹדָני ה' ַיַען ָּגַבּה ִלְּבָך ַוֹּתאֶמר ֵאל ָאִני מֹוַׁשב ֱאֹלִהים ָיַׁשְבִּתי ְּבֵלב ַיִּמים 
ְוַאָּתה ָאָדם ְוֹלא-ֵאל ַוִּתֵּתן ִלְּבָך ְּכֵלב ֱאֹלִהים... ְּבֹרב ָחְכָמְתָך ִּבְרֻכָּלְתָך ִהְרִּביָת ֵחיֶלָך ַוִּיְגַּבּה ְלָבְבָך ְּבֵחיֶלָך: 
ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ַיַען ִּתְּתָך ֶאת-ְלָבְבָך ְּכֵלב ֱאֹלִהים: ָלֵכן ִהְנִני ֵמִביא ָעֶליָך ָזִרים ָעִריֵצי ּגֹוִים ְוֵהִריקּו 

ַחת יֹוִרדּוָך ָוַמָּתה ְממֹוֵתי ָחָלל ְּבֵלב ַיִּמים"  ַחְרבֹוָתם ַעל-ְיִפי ָחְכָמֶתָך ְוִחְּללּו ִיְפָעֶתָך: ַלּׁשַ

)יחזקאל כ"ח, ב-ח(

שאלה 12 מים עמוקים

חכמה  דברי  בהשגת  לקושי  כדימוי  שימשו  בתוכם  שטמון  את  לדלות  והקושי  המים  של  עומקם 

ה". בּוָנה ִיְדֶלנָּ ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש ְוִאיׁש תְּ ועצה: "ַמִים ֲעֻמקִּ

על אדם אחד מסופר שטעה ובחר בעצת שקר במקום עצה טובה שיעץ לו אדם חכם.

מיהו האדם החכם, ומהי העצה שנתן?

עייפותו  ולנצל את  ייעץ לאבשלום לשלוח קבוצה מרוכזת של לוחמים  תשובה אחיתופל. הוא 
וחולשתו של דוד על מנת להביסו.

ְיָלה:  ָדִוד ַהלָּ ַאֲחֵרי  ָפה  ְוֶאְרדְּ ְוָאקּוָמה  ָעָשׂר ֶאֶלף ִאיׁש  ֵנים  ְשׁ א  נָּ ֶאְבֲחָרה  לֹום  ַאְבָשׁ ֲאִחיֹתֶפל ֶאל  אֶמר  "ַוֹיּ
יָבה  ֶלְך ְלַבּדֹו: ְוָאִשׁ יִתי ֶאת ַהמֶּ ר ִאּתֹו ְוִהכֵּ י ֹאתֹו ְוָנס ּכל ָהָעם ֲאֶשׁ ְוָאבֹוא ָעָליו ְוהּוא ָיֵגַע ּוְרֵפה ָיַדִים ְוַהֲחַרְדתִּ
ְוכל ִאיׁש  לֹום  ַאְבָשׁ אֶמר  ַוֹיּ לֹום...  ָשׁ ִיְהֶיה  ָהָעם  ׁש ּכל  ה ְמַבקֵּ ר ַאתָּ ֲאֶשׁ ל ָהִאיׁש  ַהֹכּ ׁשּוב  ֵאֶליָך כְּ כל ָהָעם 
ְלַבֲעבּור  ַהּטֹוָבה  ֲאִחיֹתֶפל  ֲעַצת  ֶאת  ְלָהֵפר  ה  ִצוָּ ַוה'  ֲאִחיֹתֶפל  ֵמֲעַצת  י  ָהַאְרכִּ י  חּוַשׁ ֲעַצת  טֹוָבה  ִיְשָׂרֵאל 

לֹום ֶאת ָהָרָעה"  ָהִביא ה' ֶאל ַאְבָשׁ

)שמ"ב י"ז, א-י"ד(
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נושא רביעי אש

שאלה 13 פעולת הצירוף

פעמים רבות משתמש המקרא בפעולת הצירוף, בה מפרידים את הסיגים מן המתכת העיקרית, 

כסמל לסילוק הרע מתוך הטוב.

ם". ִים ְוֶאְצְרֶפּנּו ְלָך ָשׁ לפני אחת המלחמות, ציווה ה' את המנהיג על העם "הֹוֵרד אֹוָתם ֶאל ַהמַּ

היכן חנו העם, ואילו אנשים 'נצרפו' ושולחו מן המחנה?

תשובה על עין חרוד, העם שכרעו על ברכיהם לשתות ולקקו כאשר ילק הכלב שולחו מן המחנה.
ְבַעת  ִמגִּ פֹון  ִמצָּ לֹו  ָהָיה  ִמְדָין  ּוַמֲחֵנה  ֲחרֹד  ֵעין  ַעל  ֲחנּו  ַויַּ ִאּתֹו  ר  ֲאֶשׁ ָהָעם  ְוכל  ִגְדעֹון  הּוא  ַעל  ְיֻרבַּ ם  כֵּ ְשׁ "ַויַּ
ר אַֹמר  ם ְוָהָיה ֲאֶשׁ ִים ְוֶאְצְרֶפּנּו ְלָך ָשׁ ְדעֹון עֹוד ָהָעם ָרב הֹוֵרד אֹוָתם ֶאל ַהמַּ אֶמר ה' ֶאל גִּ ֵעֶמק... ַוֹיּ ַהּמֹוֶרה בָּ
ְך הּוא ֹלא ֵיֵלְך: ַוּיֹוֶרד ֶאת ָהָעם ֶאל  ר אַֹמר ֵאֶליָך ֶזה ֹלא ֵיֵלְך ִעמָּ ְך ְוכֹל ֲאֶשׁ ְך הּוא ֵיֵלְך ִאתָּ ֵאֶליָך ֶזה ֵיֵלְך ִאתָּ
ר ִיְכַרע  יג אֹותֹו ְלָבד ְוכֹל ֲאֶשׁ צִּ ֶלב תַּ ר ָיֹלק ַהכֶּ ֲאֶשׁ ִים כַּ ְלׁשֹונֹו ִמן ַהמַּ ר ָיֹלק בִּ ל ֲאֶשׁ ְדעֹון ֹכּ אֶמר ה' ֶאל גִּ ִים ַוֹיּ ַהמָּ

ּתֹות"  יו ִלְשׁ ְרכָּ ַעל בִּ

)שופטים ז, א-ה(

שאלה 14 הצורף

במשך רוב תקופת המקרא עוד לא השתמשו במטבעות. המסחר התבצע בחתיכות של מתכת 

איש  ולעיטורים.  כלים  להכנת  גם  משתמשים  היו  הכסף  באותו  ונחושת.  כסף  זהב,  גלם,  כחומר 

המקצוע שעסק בכך נקרא 'ּצֹוֵרף'.

על אישה אחת מסופר כי נתנה מכספה לצורף שיעשהו 'פסל ומסכה'.

מי האישה, ומה היה גורלם של הפסל והמסכה?

האישה היא אם מיכה. הפסל והמסכה שימשו את מיכה וביתו עד שבני דן גנבו אותם  תשובה 
לנחלתם החדשה.

ְוַגם  ָאִלית  ְוַאתְּ  ָלְך  ח  ֻלקַּ ר  ֲאֶשׁ ֶסף  ַהכֶּ ּוֵמָאה  ֶאֶלף  ְלִאּמֹו  אֶמר  ַוֹיּ ִמיָכְיהּו:  מֹו  ּוְשׁ ֶאְפָרִים  ֵמַהר  ִאיׁש  "ַוְיִהי 
ֶסף ְלִאּמֹו  ב ֶאת ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהכֶּ ֶשׁ ִני ַלה': ַויָּ רּוְך בְּ אֶמר ִאּמֹו בָּ יו ַוֹתּ י ֲאִני ְלַקְחתִּ ֶסף ִאתִּ ה ַהכֶּ אְזַני ִהנֵּ ָאַמְרתְּ בְּ
ב ֶאת  ֶשׁ יֶבּנּו ָלְך: ַויָּ ה ֲאִשׁ ָכה ְוַעתָּ ֶסל ּוַמסֵּ ִדי ִלְבִני ַלֲעׂשֹות פֶּ ֶסף ַלה' ִמיָּ י ֶאת ַהכֶּ תִּ ְשׁ ׁש ִהְקדַּ אֶמר ִאּמֹו ַהְקדֵּ ַוֹתּ

ֵבית ִמיָכְיהּו... "  ָכה ַוְיִהי בְּ ֶסל ּוַמסֵּ ֲעֵשׂהּו פֶּ ֵנהּו ַלּצֹוֵרף ַויַּ תְּ ֶסף ַותִּ ח ִאּמֹו ָמאַתִים כֶּ קַּ ֶסף ְלִאּמֹו ַותִּ ַהכֶּ

)שופטים י"ז, א-ד(
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ה הּוא ּוָבָניו ָהיּו ֹכֲהִנים ְלֵׁשֶבט ַהָּדִני ַעד-יֹום  "ַוָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני-ָדן ֶאת-ַהָּפֶסל ִויהֹוָנָתן ֶּבן-ֵּגְרׁשֹם ֶּבן-ְמַנּׁשֶ
ְּגלֹות ָהָאֶרץ: ַוָּיִׂשימּו ָלֶהם ֶאת-ֶּפֶסל ִמיָכה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּכל-ְיֵמי ֱהיֹות ֵּבית-ָהֱאֹלִהים ְּבִׁשֹלה"

)שופטים יח, ל-ל"א(

שאלה 15 אש המנורה

השימוש במנורה - מבנה נרות שמטרתו להאיר - מוזכר במקרא בעיקר בהקשרו של בית ה', שם 

המנורה סימלה את אור ה' שמאיר את עיניהם של ישראל.

מקבל  מיהו  ה'.  ִיְכבֶּ 'ֶטֶרם  שבמקדש  ֱאֹלִהים'  'ֵנר  כי  המקרא  מתאר  דרמטית,  נבואה  לפני  רגע 

הנבואה, ומה היה תוכנה?

תשובה שמואל הנביא, קבל נבואה על אסון גדול שיקרה, ועל קיום עונשו של בית עלי.
אֶמר  ַוֹיּ מּוֵאל  ְקָרא ה' ֶאל ְשׁ ַויִּ ם ֲארֹון ֱאֹלִהים:  ר ָשׁ ֵהיַכל ה' ֲאֶשׁ ֵכב בְּ מּוֵאל ֹשׁ ה ּוְשׁ "ְוֵנר ֱאֹלִהים ֶטֶרם ִיְכבֶּ
ּיֹום  י אְזָניו: בַּ תֵּ יָנה ְשׁ ִצלֶּ ְמעֹו תְּ ר ּכל ֹשׁ ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁ ה ָאֹנִכי ֹעֶשׂה ָדָבר בְּ מּוֵאל ִהנֵּ אֶמר ה' ֶאל ְשׁ ַוֹיּ ִני...  ִהנֵּ
יתֹו ַעד עֹוָלם  ֵפט ֲאִני ֶאת בֵּ י ֹשׁ י לֹו כִּ ְדתִּ ה: ְוִהגַּ יתֹו ָהֵחל ְוַכלֵּ י ֶאל בֵּ ְרתִּ בַּ ר דִּ ַההּוא ָאִקים ֶאל ֵעִלי ֵאת ּכל ֲאֶשׁ
ית ֵעִלי  ר ֲעֺון בֵּ פֵּ י ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתכַּ ְעתִּ בַּ ם: ְוָלֵכן ִנְשׁ ָניו ְוֹלא ִכָהה בָּ י ְמַקְלִלים ָלֶהם בָּ ר ָיַדע כִּ ֲעֺון ֲאֶשׁ בַּ

ֶזַבח ּוְבִמְנָחה ַעד עֹוָלם.  בְּ

)שמ"א ג, ג-יד(

שאלה 16 נר ישראל

במקביל ל'נר ה'' המוזכר כדולק בבית ה', במקום אחר חוששים אנשים ממותו של אדם מסוים 

שחשיבותו לעם ישראל גדולה, ומכנים אותו 'ֵנר ִיְשָׂרֵאל'.

מי האדם, ובעקבות איזה אירוע חששו לחייו?

תשובה דוד, בעקבות חולשתו בקרב מול ישבי בן הרפה.
י  בִּ ִוד: ְוִיְשׁ ַעף דָּ ים ַויָּ תִּ ִלְשׁ ֲחמּו ֶאת פְּ לָּ ִוד ַוֲעָבָדיו ִעּמֹו ַויִּ ֶרד דָּ ים ֶאת ִיְשָׂרֵאל ַויֵּ תִּ ִלְשׁ ִהי עֹוד ִמְלָחָמה ַלפְּ "ַותְּ
אֶמר ְלַהּכֹות ֶאת  ה ַוֹיּ ת ְוהּוא ָחגּור ֲחָדָשׁ ַקל ְנֹחֶשׁ ֹלׁש ֵמאֹות ִמְשׁ ַקל ֵקינֹו ְשׁ יִליֵדי ָהָרָפה ּוִמְשׁ ר בִּ ֹנב ֲאֶשׁ בְּ
י ָדִוד לֹו ֵלאֹמר ֹלא ֵתֵצא עֹוד  עּו ַאְנֵשׁ בְּ י ַוְיִמֵתהּו ָאז ִנְשׁ תִּ ִלְשׁ ְך ֶאת ַהפְּ ן ְצרּוָיה ַויַּ י בֶּ ֲעזר לֹו ֲאִביַשׁ ִוד: ַויַּ דָּ

ה ֶאת ֵנר ִיְשָׂרֵאל" ְלָחָמה ְוֹלא ְתַכבֶּ נּו ַלמִּ ִאתָּ

)שמ"ב כ"א, ט"ו-י"ז(
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שאלת מילואים

שאלה 17 אתני הטבע

בכמה מופעים במקרא מוזכרות תופעות המקבילות במהותן ל'ארבעת היסודות' או לחלקם. אירוע 

אחד כזה הוא מעמד אליהו בהר חורב, שם מתוארות תופעות טבע המקדימות את הופעתו של ה', 

רוח, רעש אדמה, אש וקול דממה דקה.

מה שאל ה' את אליהו באותו מעמד, ומה ציווה עליו בעקבות תשובתו?

עליו למנות שלושה אנשים שיהיו  ציווה  ולאחר תשובתו  לך פה",  "מה  אותו  הוא שאל  תשובה 
אחראים על הענשת העם על עבודת הבעל. )חזאל, יהוא, אלישע(

ר ְסָלִעים ִלְפֵני ה'  בֵּ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַשׁ ה ה' ֹעֵבר ְורּוַח גְּ אֶמר ֵצא ְוָעַמְדתָּ ָבָהר ִלְפֵני ה' ְוִהנֵּ "ַוֹיּ
ה:  ָמָמה ַדקָּ ֹלא ָברּוַח ה' ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש ֹלא ָבַרַעׁש ה': ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ֹלא ָבֵאׁש ה' ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול דְּ
ֹפה  ָך  לְּ ַמה  אֶמר  ַוֹיּ קֹול  ֵאָליו  ה  ְוִהנֵּ ָעָרה  ַהמְּ ַתח  פֶּ ֲעֹמד  ַויַּ ֵצא  ַויֵּ ְרּתֹו  ַאדַּ בְּ ָניו  פָּ ֶלט  ַויָּ הּו  ֵאִליָּ ֹמַע  ְשׁ כִּ ַוְיִהי 
ְחתָּ ֶאת ֲחָזֵאל ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם: ְוֵאת  ֶשׂק ּוָבאָת ּוָמַשׁ ָרה ַדמָּ ָך ִמְדבַּ אֶמר ה' ֵאָליו ֵלְך ׁשּוב ְלַדְרכְּ הּו... ַוֹיּ ֵאִליָּ
יָך: ְוָהָיה  ְחתֶּ ח ְלָנִביא תַּ ְמַשׁ ָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה תִּ ן ָשׁ ע בֶּ ח ְלֶמֶלְך ַעל ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת ֱאִליָשׁ ְמַשׁ י תִּ ֵיהּוא ֶבן ִנְמִשׁ
ְבַעת ֲאָלִפים  י ְבִיְשָׂרֵאל ִשׁ ַאְרתִּ ע: ְוִהְשׁ ְמָלט ֵמֶחֶרב ֵיהּוא ָיִמית ֱאִליָשׁ ְמָלט ֵמֶחֶרב ֲחָזֵאל ָיִמית ֵיהּוא ְוַהנִּ ַהנִּ

ק לֹו"  ר ֹלא ָנַשׁ ה ֲאֶשׁ ַעל ְוכל ַהפֶּ ר ֹלא ָכְרעּו ַלבַּ ִים ֲאֶשׁ ְרכַּ ּכל ַהבִּ

)מל"א יט, יא-יח(
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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.

השלב השני

זיהוי ספר ושאלות בזק במשחק מחשב

בשלב זה הניקוד מתאפס.

בחלק הראשון יהיה על המתמודד/ת לזהות ספר לפי רמזים.

למתמודד/ת יוצגו שלושה רמזים בזה אחר זה, לפי רמות קושי, מהקשה לקל.
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הצליח/ה המתמודד/ת לזהות את הספר לאחר הרמז הראשון, יוענקו לו/ה 4 נק'.

הצליח/ה המתמודד/ת לזהות את הספר לאחר הרמז השני, יוענקו לו/ה 3 נק'.

הצליח/ה המתמודד/ת לזהות את הספר לאחר הרמז השלישי, יוענקו לו/ה 2 נק'.

לאחר חלק זה תופענה ארבע שאלות בדקה, בנושא הנבחר.

תשובה נכונה לשאלה הראשונה תזכה את המתמודד/ת ב- 2 נק'.

תשובה נכונה לשאלה השנייה תזכה את המתמודד/ת ב- 3 נק'.

תשובה נכונה לשאלה השלישית תזכה את המתמודד/ת ב- 4 נק'.

תשובה נכונה לשאלה הראשונה תזכה את המתמודד/ת ב- 5 נק'.

מי שיזהה את הספר לאחר הרמז הראשון ויענה נכונה על כל 4 השאלות יקבל 

בונוס של 2 נק'.

סך הכל ניתן לצבור בשלב זה 20 נקודות.
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מתמודד 1

רמז 1: 30 ֲאַגְרְטֵלי ָזָהב

רמז 2: ֲעֵצי ֲאָרִזים ֶאל ָים ָיפֹוא

תֹוַרת מֶשׁה רמז 3: ֹסֵפר ָמִהיר בְּ

תשובה: ספר עזרא

שאלות בזק בנושא: אדמה

ר ֵאְרָרּה ה'"? בֹון ָיֵדינּו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ֲעֵשׂנּו ּוֵמִעצְּ אדם שקיבל את שמו בתקווה לנחמה: "ִממַּ   .1

תשובה: נח. )בראשית ה, כ"ט(  

ַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה"? מיהו המלך אשר יצק כלי נחושת "בְּ   .2

תשובה: שלמה. )מל"א ז, מ"ו(  

ה'  יל  ִהְגדִּ י  כִּ ּוְשָׂמִחי  יִלי  גִּ ֲאָדָמה  יְרִאי  תִּ "ַאל  כשאמר:  האדמה  על  שהתנבא  הנביא  מיהו    .3
ַלֲעׂשֹות"?

תשובה: יואל. )יואל ב, כ"א(  

חֹות ָהֲאָדָמה"?  פְּ ל ִמְשׁ איזה נביא העיד על ייחודם של ישראל כשאמר שרק אותם יודע ה' "ִמכֹּ   .4

תשובה: עמוס. )עמוס ג, ב(  
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מתמודד 2

רמז 1: ְקִשׂיָטה ֶאָחת וֶנֶזם ָזָהב ֶאָחד

רמז 2: ְיִמיָמה וְקִציָעה

רמז 3: ֶאֶרץ עּוץ

תשובה: ספר איוב

שאלות בזק בנושא: הרים

איזה מלך גוי הציע לערוך מלחמה עם ישראל במישור בטענה כי "ֱאֹלֵהי ָהִרים ֱאֹלֵהיֶהם"?  .1

תשובה: מלך ארם. )מל"א כ, כ"ג(   

מי ניבא שבאחרית הימים: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות"?   .2

תשובה: ישעיה. )ישעיה ב, ב(  

י"? איזה אדם הזכיר בתפילתו: "ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדתִּ   .3

תשובה: יונה. )יונה ב, ז(   

ׂחֹו" יד ְלָאָדם ַמה שֵּ איזה נביא תיאר את ה' כ"יֹוֵצר ָהִרים ּוֹבֵרא רּוַח ּוַמגִּ   .4

תשובה: עמוס. )עמוס ד, י"ג(  
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מתמודד 3

רמז 1: ה' ִצְדֵקנּו

ֵאִנים רמז 2: ּדּוד תְּ

רמז 3: ִסיר ָנפּוַח

תשובה: ספר ירמיהו

שאלות בזק בנושא: רוח

מי זכה להיכנס לארץ "ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו"?   .1

תשובה: כלב. )במדבר י"א, ל"א(   

ֹאל"? תָּ ין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְשׁ על מי נאמר שהחלה רוח ה' לפעמו "בֵּ   .2

תשובה: שמשון. )שופטים י"ג, כ"ה(  

ָשׂר"? ל בָּ מיהו הנביא שניבא שלעתיד ישפוך ה' את רוחו "ַעל כָּ   .3

תשובה: יואל. )יואל ג, א(   

תֹו ַעל ְלׁשֹוִני"? י ּוִמלָּ ר בִּ בֶּ מי העיד על עצמו: "רּוַח ה' דִּ   .4

תשובה: דוד. )שמ"ב כ"ג, ב(  
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מתמודד 4

ִביָאה רמז 1: נֹוַעְדָיה ַהנְּ

ְיא ַער ַהגַּ רמז 2: ַשׁ

ם רמז 3: ֲחֻנַּכת חֹוַמת ְירּוָׁשלִַ

תשובה: ספר נחמיה

שאלות בזק בנושא: מחצבים

ת ּוַבְרֶזל ֹקֶדׁש הּוא לה'"? ֶסף ְוָזָהב ּוְכֵלי ְנֹחֶשׁ על שלל איזו עיר נאמר: "ְוֹכל כֶּ   .1

תשובה: יריחו. )יהושע ו, י"ט(  

ת ִמְנָעֶליָך"? ְרֶזל ּוְנֹחֶשׁ איזה שבט בירך משה: "בַּ   .2

תשובה: אשר. )דברים ל"ג, כ"ה(  

ל ָהָאֶרץ"? ת ַעל כָּ ְרֶזל ּוְלחֹמֹות ְנֹחֶשׁ מי ניתן "ְלִעיר ִמְבָצר ּוְלַעּמּוד בַּ   .3

תשובה: ירמיה. )ירמיה א, י"ח(  

ָהב ְנֻאם ה' ְצָבאֹות"? ֶסף ְוִלי ַהזָּ מי אמר: "ִלי ַהכֶּ   .4

תשובה: חגי. )חגי ב, ח(  
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מתמודד 5

רמז 1: ְּכָבָרה

רמז 2: ּגַֹבי

ְקִמים רמז 3: ּבֹוֵלס ִשׁ

תשובה: ספר עמוס

שאלות בזק בנושא: אש

ת ֵאׁש"? ַלבַּ למי נראה מלאך ה' "בְּ   .1

תשובה: משה. )שמות ג, ב(   

ֵאׁש"? ית ֶמֶלְך בָּ מי שרף על עצמו "ֶאת בֵּ   .2

תשובה: זמרי. )מל"א ט"ז, י"ח(  

תֹוְך ַאְבֵני ֵאׁש"? על מי נאמר שהתהלך "בְּ   .3

תשובה: מלך צור. )יחזקאל כ"ח, י"ד(  

השלם את הפסוק: "ְוִׁשַּלְחִּתי ֵאׁש ְּבֵתיָמן ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ______________"   .4

תשובה: ָּבְצָרה. )עמוס א, י"ב(  
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מתמודד 6

רמז 1: ִזיז ָׂשַדי

ָכא רמז 2: ֵעֶמק ַהבָּ

רמז 3: ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי

תשובה: ספר תהלים

שאלות בזק בנושא: מים

מי השווה את ישראל ל"ֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים"?   .1

תשובה: בלעם. )במדבר כ"ד, ו(  

מי הואכל "ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים ַלַחץ"?   .2

תשובה: מיכיהו. )מל"א כ"ב, כ"ז(  

ים"? ָהר ָהֲעצּוִמים ְוָהַרבִּ מי כונה "ֵמי ַהנָּ   .3

תשובה: מלך אשור. )ישעיה ח, ז(  

השלם את הפסוק: "ַוִּיְרְּדפּום ַעד-ִצידֹון ַרָּבה ְוַעד ִמְׂשְרפֹות ַמִים ְוַעד ______________"    .4

תשובה: ִּבְקַעת ִמְצֶּפה. )יהושע י"א, ח(  
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מתמודד 7

רמז 1: ֶאֶבן ִיְשָׂרֵאל

ִליץ רמז 2: ַהמֵּ

רמז 3: ְנֹכאת ּוְצִרי ָוֹלט

תשובה: ספר בראשית

שאלות בזק בנושא: צומח

יק"? מי ניבא שה' יקים לדוד "ֶצַמח ַצדִּ   .1

תשובה: ירמיה. )ירמיה כ"ג, ה(  

היכן ישבו שליחי דוד עד שיצמח זקנם?   .2

תשובה: ביריחו. )שמ"ב י, ה(  

מה עשה קהלת על מנת להשקות "ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים"?   .3

תשובה: בריכות מים. )קהלת ב, ו(  

השלם את הפסוק: "ֵאת ֹראׁש ְיִניקֹוָתיו ָקָטף ַוְיִביֵאהּו ֶאל ______________"    .4

ַנַען. )יחזקאל י"ז, ד( תשובה: ֶאֶרץ כְּ  
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מתמודד 8

רמז 1: ֲחרֹון ַהּיֹוָנה 

רמז 2: ַמְלֵכי ֲעָרב

ֶכת ְהפֶּ רמז 3: ַהמַּ

תשובה: ירמיה

שאלות בזק בנושא: בעלי חיים

י לֹו ְלעְבדֹו"? ֶׂדה ָנַתתִּ ת ַהשָּ על מי נאמר: "ְוַגם ֶאת ַחיַּ   .1

תשובה: נבוכדנצר. )ירמיה כ"ז, ו(  

ֶׂדה? ת ַהשָּ מי ניבא שה' יכרות לישראל ברית ִעם ַחיַּ   .2

תשובה: הושע. )הושע ב, כ(  

ֶׂדה"? ת ַהשָּ ָנף ּוְלֹכל ַחיַּ מי פנה בנבואה "ְלִצּפֹור ּכל כָּ   .3

תשובה: יחזקאל. )יחזקאל ל"ט, י"ז(  

ים ֹחָנה בְּ ___________"  תִּ ִלְשׁ ת פְּ ם ְוַחיַּ ה...ֶאל ְמָעַרת ֲעֻדלָּ ֹלָשׁ ְרדּו ְשׁ השלם את הפסוק: "ַויֵּ   .4

תשובה: עמק רפאים. )שמ"ב כ"ג, י"ג(  



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.

השלב השלישי

ראש בראש

בשלב זה יישאלו המתמודדים 10 שאלות לסירוגין.

על כל תשובה נכונה יקבל המתמודד/ת 2 נק'

סך הכל ניתן לצבור בשלב זה 20 נק'.
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ראש בראש ממלכתי

שמיים וארץ 

איזה נביא התנבא "ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ָוָאֶרץ ֲחָדָשה"?    .1

תשובה: ישעיה )ישעיה ס"ה, י"ז(  

ַמִים ָוָאֶרץ"?  ן קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ָשׁ ַל ִם ִיתֵּ ָאג ּוִמירּוָשׁ ּיֹון ִיְשׁ מיהו הנביא שקרא: "וה' ִמצִּ   .2

תשובה: יואל )יואל ד, ט”ז(  

אור וחושך 

מי אמר: "ָהָעם ַהֹהְלִכים ַּבֹחֶׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול"?    .3

תשובה: ישעיה. )ישעיה ט, א(  

ְך יֹום ה' ְוֹלא אֹור"?  ומי אמר: "ֲהֹלא ֹחֶשׁ   .4

תשובה: עמוס. )עמוס ה, כ(  

עץ ופרי 

מי שבר "מֹוֹטת ֵעץ"?    .5

תשובה: חנניה בן עזור. )ירמיה כ"ח, י"ג(  

מי עמד על "ִמְגַּדל-ֵעץ"?    .6

תשובה: עזרא. )נחמיה ח, ד(  

המאורות

בפי איזה נביא תואר ה' כ"ֹנֵתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחֹּקת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור ָלְיָלה"?    .7

תשובה: ירמיה. )ירמיה ל”א, ל”ד(  

איזה נביא התנבא "ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם"?    .8

תשובה: יואל. )יואל ד, ט”ו(  
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חיות ועופות

ֶזֶמר הוא בהמה טהורה. נכון או לא נכון?    .9

תשובה: נכון. )דברים י”ד, ה(  

הדוכיפת הוא עוף טמא. נכון או לא נכון?   .10

תשובה: נכון )דברים י”ד, י”ח(  

התנינים הגדולים

בפי מי מובא הביטוי "ֲחַמת ַּתִּניִנם"?    .11

תשובה: משה.)דברים ל”ב, ל”ג(  

מי ביקר במקום שנקרא "ֵעין ַהַּתִּנין"?   .12

תשובה: נחמיה.)נחמיה ב, י”ג(  

חודש ושבת 

למי נאמר: "ַמּדּוַע ַאְּת הֶֹלֶכת ֵאָליו ַהּיֹום ֹלא-ֹחֶדׁש ְוֹלא ַׁשָּבת"?   .13

תשובה: לאישה השונמית. )מל”ב ד, כ”ג(  

מי ניבא שִמֵּדי ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות לפני ה' ?  .14

תשובה: ישעיה. )ישעיה ס"ו, כ"ג(  .

ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים 

באיזה ספר מוזכר חודש כסלו?   .15

תשובה: נחמיה. )נחמיה א, ח(  

באיזה ספר מוזכר חודש טבת?   .16

תשובה: אסתר. )אסתר ב, ט"ז(  



36

יוצר

ית ִיְשָׂרֵאל"?  ָיִדי בֵּ ם בְּ ן ַאתֶּ ַיד ַהּיֹוֵצר כֵּ מי ניבא: "ַכֹחֶמר בְּ   .17

תשובה: ירמיה )ירמיה י"ח, ו(  

נּו"?  לָּ ה ֹיְצֵרנּו ּוַמֲעֵשׂה ָיְדָך ֻכּ ה ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאתָּ ה ה' ָאִבינּו ָאתָּ מי ניבא: "ְוַעתָּ   .18

תשובה: ישעיה )ישעיה ס"ד, ז(   

גן בעדן

א"?  ַגן ֻעזָּ יתֹו בְּ ַגן בֵּ המלך שנקבר "בְּ   .19

תשובה: מנשה. )מל"ב כ:א, י"ח(  

ן"?  ית ַהגָּ ֶרְך בֵּ המלך שנס "דֶּ   .20

תשובה: אחזיה. )מל"ב ט, כ"ז(  
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ראש בראש ממלכתי-דתי

בריאה 

ָאֶרץ...".  ה בָּ י ָבָרא ה' ֲחָדָשׁ השלם: "כִּ   .1

ֶבר". )ירמיה ל"א, כ"א( סֹוֵבב גָּ תשובה: "ְנֵקָבה תְּ  

ה ְבָראָתם…"  השלם: "ָצפֹון ְוָיִמין ַאתָּ   .2

נּו". )תהלים פ"ט, י"ג( ְמָך ְיַרנֵּ ִשׁ בֹור ְוֶחְרמֹון בְּ תשובה: תָּ  

ויהי אור

יֹום אֹור"?  י ָלָאֶרץ בְּ ְכתִּ ּצֳהָרִים ְוַהֲחַשׁ ֶמׁש בַּ ׁ מי אמר: "ְוֵהֵבאִתי ַהשֶּ   .3

תשובה: עמוס. )עמוס ח, ט(  

מי אמר: "ְוָהָיה אֹור ִיְשָׂרֵאל ְלֵאׁש ּוְקדֹוׁשֹו ְלֶלָהָבה"?    .4

תשובה: ישעיה. )ישעיה י, י"ז(  

ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים 

ה ַלֹחֶדׁש?  ׁ ֲחִמשָּ ְרִביִעי בַּ מה קרה בָּ   .5

תשובה: נבואת יחזקאל. )יחזקאל א, א(  

ְבָעה ָעָשׂר יֹום ַלֹחֶדׁש?  ִשׁ ִני בְּ ׁ ֹחֶדׁש ַהשֵּ מה קרה בַּ   .6

תשובה: התחיל המבול. )בראשית ז, י"א(  

ִביִעי  ׁ ּיֹום ַהשְּ ַוְיַכל ֱאֹלִהים בַּ

ֶלד". מי הילד?  מת ַהיָּ ִביִעי ַויָּ ׁ ּיֹום ַהשְּ "ַוְיִהי בַּ   .7

תשובה: בנו של דוד. )שמ"ב י"ב, י"ח(  

ת"?  בָּ ׁ שַּ אג ְוכל ֶמֶכר ּומֹוְכִרים בַּ מי היו "ְמִביִאים דָּ   .8

תשובה: הצורים. )נחמיה י"ג, ט"ז(  
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גן בעדן

באיזו ארץ נמצאים 'ֶרֶצף ּוְבֵני ֶעֶדן'?    .9 

תשובה: תלאשר. )מל"ב י"ט, י"ב(  

ית ֶעֶדן?  ְקַעת ָאֶון ובֵּ באיזו ארץ נמצאים בִּ   .10

תשובה: ארם/דמשק. )עמוס א, ה(  

ָּכל-ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה 

ִית"?  ֵאָנה ְוָהִרּמֹון ְוֵעץ ַהזַּ ֶפן ְוַהתְּ מי הזכיר בדבריו את "ַהגֶּ   .11

תשובה: חגי. )חגי ב, י"ט(  

ּנֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ּוְתֵאֵניֶכם ְוֵזיֵתיֶכם"?  מי הזכיר בדבריו את "גַּ   .12

תשובה: עמוס. )עמוס ד, ט(  

ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר-ָׁשם ַהָּזָהב

מי סחר עם צֹר "ְּבֹראׁש ָּכל-ֹּבֶׂשם ּוְבָכל-ֶאֶבן ְיָקָרה ְוָזָהב"?    .13

תשובה: שבא/רעמה. )יחזקאל כ"ז, כ"ב(  

מי סחר עם ֹצר "ְּבֶכֶסף ַּבְרֶזל ְּבִדיל ְועֹוֶפֶרת"?    .14

תשובה: תרשיש. )יחזקאל כ"ז, י"ב(  

ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה

ֶלְך בימי יאשיהו?  מה שמו של ֶעֶבד ַהמֶּ   .15

תשובה: עשיה. )מל"ב כ"ב, י"ב(  

ס' בימי נחמיה?  ְרדֵּ ֵמר ַהפַּ מה שמו של 'ֹשׁ   .16

תשובה: אסף. )נחמיה ב, ג(  
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ויקרא האדם שמות 

ן סּוִסי?  י בֶּ דִּ מאיזה שבט היה גַּ   .17

תשובה: מנשה )במדבר י"ג, י"א(  

י?  ַמלִּ ן גְּ יֵאל בֶּ מאיזה שבט היה ַעמִּ   .18

תשובה: דן )במדבר י"ג, י"ב(  

ֵאם ּכל ָחי

מי היתה אמו של ֲאַמְצָיהּו ֶבן-יֹוָאׁש?   .19

תשובה: יהועדן )מל"ב י"ד, ב(  

מי היתה אמו של ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן-ָאָסא?    .20

תשובה: עזובה )מל"א כ"ב, מ"ב(  



40


