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 ברכת שר החינוך
 לחידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים

בסימן: אחדות ירושלים

ם ְלדֹור ָודֹור" )יואל ד, כ( "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשלִַ

העם היהודי, שמצד הווייתו הביולוגית כמעט שלא היה ראוי לתשומת-לב יותר מאיזשהו עם אחר מעמי 

המזרח הקדום, שכבר מזמן נכחדו ועברו מן העולם, הופיע בזירת ההיסטוריה ביחד עם הספר שלו. העם 

והספר כרוכים היו בתודעה העצמית של היהודים ובתודעת העולם.

]גרשם שלום, עוד דבר, עם עובד, 1989, עמ' 160[

של  ושורשה  מקורה  היהודי.   העם  של  קיומו  סוד  היא  הספרים  לספר  היהודי  העם  בין  העזה  הזיקה 
היהדות כאמונה וכעם – הוא בספר הספרים.

התנ"ך הוא היצירה החשובה ביותר לעם היהודי. הוא הקנה לעולם ערכים אנושיים, ערכי אחווה אנושית, 
צדק, משפט אמת וחסד. התנ"ך עוסק בעברו של עם ישראל ויש לו זיקה  להקמת מדינת ישראל. הקשר 

ההדוק הקיים עומד בין עבר להווה בין ישראל לתפוצות ובין המדינה לערכי הנצח של התנ"ך.

וחזרה  בארץ  השורשים  לחיזוק  חשוב  נדבך  הוא  ופרקיו  רזיו  פסוקיו,  לתנ"ך,  הישראלי  הציבור  קירוב 
ישראל שב העם  כינון עצמאות  "חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם  ישראל.  למקורות, למורשת 

לתנ"ך שהיא מקור נשמת האומה" ]שם, ד. בן גוריון[.

ודמוקרטיה. תפיסת העולם המכבדת את  והשכלה, מסורת  המסר מלימוד התנ"ך שיש לשלב תורה 
וצופה  בהווה  מחובר  כאומה,  בעברנו  נטוע  התנ"ך  ולתרבות.  למסורת  הדוקה  זיקה  ומקיימת  האזרח 
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אל העתיד. התנ"ך הוא ההיסטוריה שלנו, הזהות שלנו, המקור לעושר לשוננו בשפה העברית, לשורשי 
תולדותינו כעם, לתשתית ערכי המוסר שהנחלנו לעולם ולהפנמת זכותנו הנצחית על מולדתנו. התנ"ך 

הוא סוד נצח ישראל.

אל  המדברים  הדברים  את  מוצא  אחד  כל  בתנ"ך  כעם.  אותנו  מאחדים  ואהבת התנ"ך  התנ"ך  לימוד 
ליבו: סיפורי עלילה וגבורה, שירה, חכמה ומוסר, צדק ומשפט, נבואות, ישועות ונחמות ועל מהות האדם 
שנברא בצלם. התנ"ך מעלה את דמותם של אבות ואימהות האומה: אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב 

ורחל. דמויותיהם ניצבות לנגד עינינו ומבטלות את מרחק הזמן.

חיבת התנ"ך ותודעת התנ"ך ממחישים את הקשר שלנו לאדמתנו. קניית מערת המכפלה, אתר המקדש 
בשילה. עמק האלה, מעלה בזיכרון את ניצחון דוד על גוליית. התנ"ך מחזיר אותנו לימי הבית הראשון 
והשני. כל דור ראה את עצמו כיורשם של יואב בן צרויה, אבנר בן נר, ירמיהו וישעיהו, מרים אחות משה, 

דבורה הנביאה, עזרא ונחמיה, עוזיהו שבנה את ירושלים ותלמידי חכמים.

השנה אנו מציינים 50 שנים לאיחודה של ירושלים - ״ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו״. חידון 
התנ״ך הבינלאומי למבוגרים בירושלים הוא מעמד מרגש במיוחד; עשרות אנשים מכל רחבי העולם 
מתקבצים ובאים לירושלים,  וכאן הם מעלים על ראש שמחתם את ספר הספרים הנצחי של עם ישראל 
- התנ״ך. מתוך התנ״ך אנו שואבים לא רק את ערכי היסוד שלנו כעם ואת הצופן המוסרי שלנו, אלא גם 

ובעיקר את זכותנו ההיסטורית על ירושלים בירת הנצח של עם ישראל. 

מי ייתן ויתקיים בנו הפסוק: 

ַּכֲאֶׁשר  ָלנּו  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְוֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַעְּמָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  "ַהְׁשִקיָפה 
ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" ]דברים כ"ו ט"ו[.
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בו  יש  וכחברה.  כאומה  וערכינו כעם,  היסודות של מורשתנו  יסוד  - ספר הספרים, מהווה את  התנ"ך 

בו גם בשורה. ספר  ויש  וגם מוסר.  בו חוק  יש  בו חוכמה.  ויש  בו מליצה  יש  בו היסטוריה.  ויש  תרבות, 

הספרים פרץ את גבולות האומה שלנו, ומיסד בתרבויות העולם את הערכים של אהבת האדם, השמירה 

על כבוד האדם, חירות ושוויון. 

לאורך כל שנותיה היהדות קידשה את ערכיה ואת החינוך. היא קידשה את הלימוד ואת הנחלת הערכים 

האנושיים. 

מערכת החינוך שלנו ממשיכה את המסורת המקודשת של האומה ושל אבותיה. מסורת של למידה, 

חקר, העמקה ובניית ידע. מסורת של הנחלת ערכים כחלק מעיצוב זהותו של התלמיד, אך גם כחלק 

מתרומתה לעיצוב פניה של החברה. 

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים עומד השנה בסימן: ארץ ציון וירושלים, ברוח הפסוק: "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם 

כעיר  התנ"ך  מסיפורי  רבים  של  במרכזם  עומדת  ישראל,  בירת  ירושלים,  ָודֹור".  ְלדֹור  ם  ִוירּוָׁשלִַ ֵּתֵׁשב 

מרכזית בחשיבותה הדתית, הפוליטית וההיסטורית. השנה, אנו מציינים 50 שנים לאיחודה של ירושלים 

במלחמת ששת הימים. במשך אלפי שנות גלות שאף העם היהודי לשוב למולדתו העתיקה ולהתיישב 

בה. ירושלים היתה לאורך כל הדורות סמל לזיקתו של העם היהודי לארץ ישראל. לפני 50 שנים, זכינו 

ולהתיישב בה. מערכת החינוך קבעה את שנת הלימודים הנוכחית כ"שנת  ירושלים  לשוב לאחד את 

אחדות ירושלים", וכך תלמידי מוסדות החינוך ברחבי הארץ יזכו להעלות על ראש שמחתם את בירתנו.

ספר הספרים הוא אוקיינוס של חוכמה. לאורך כל הדורות הוא הווה מושא לחקר וללמידה. אני בטוחה 

שהוא יהווה השארה לעוד אנשים רבים שיבחרו להתעמק בתוך מקורותיו.

העוסקים  החידון  צוותי  ואת  תבל,  קצוות  מכל  אלינו  מגיעים  אשר  החידון  מתמודדי  את  מברכת  אני 

במלאכה, ומאחלת הצלחה לכולם.

ישר כח! 
  בברכה,

מיכל כהן                 

המנהלת הכללית

Director General

املديرة العامة

משרד החינוך

Ministry of Education

وزارة الرتبية والتعليم
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השופטים
מר אברהם דובדבני  |  יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ויו"ר השופטים

הרב יואל בן נון  |  ממייסדי ישיבת הר עציון, ממשחררי ירושלים

הגב' סוניה פרץ | מנהלת אגף בכיר כ"א והוראה במשרד החינוך

גב' יוכי ברנדס  |  סופרת

מר נריה פנחס  |  מחבר השאלות

צוות המחנה
מאיר אסא  |  מנהל פרויקטים

חננאל מלכה  |  מרכז חידוני התנ"ך ומנהל המחנה

דורון קדוש  |  עורך החידון ורכז צוות הנוער

לי שרעבי  |  נציגת "השטיח המעופף"

המתורגמנים
אילנה גודמן   |  אנגלית

אריאל קרייטמן  |  ספרדית

אליהו הומבורגר  |  פורטוגלית

יעל דוד  |  צרפתית

בוגנה סקוצ'ילס  |  פולנית

מנחה  |  ד"ר אבשלום קור
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רשימת המתמודדים

אביבה אנג'לבריטניהנתן וואהלארצות הברית

דניאל כהןאורוגוואייאיר שחקארצות הברית

דוד מרז'ןבלגיהמאיר פוקסמןברזיל

לואיס חוסה ברנדיסבוליביהאריה סובלברזיל

מארק צביקנדהמרתה ברייטמןפולין

יעל פרוליךקנדהיפית סלימןישראל

דידיאר ביבסקולומביהלוי סודריישראל

ינינה גרינברגאקוודורנטליה יאבוארגנטינה

אליעזר אברג'לצרפתשאול כהןארגנטינה

יונתן לאלוצרפתדוד פרינסאוסטרליה

שמירה מלקרהודודניאל צינראוסטריה

מרקוס חפיף בכרמקסיקוגרי בראודידרום אפריקה

מזל בן ציוןמקסיקושאול צמוקלרשוויץ

שימי לופיאןבריטניה
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מבנה החידון ושלביו

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב
50מבחן מוקדם בכתבנציגי ישראל והתפוצותקדם פומבי

פומבי

שלב ראשון

מחזור שאלות לכל המתמודדים16

זיהוי דמות באמצעות רמזים 

25

                                  איפוס ניקוד
פומבי

שלב שני

התמודדות בצמדים 8

באמצעות מחשב

32

                                  איפוס ניקוד
פומבי

שלב שלישי

שאלת ראש הממשלה4

מר בנימין נתניהו

שאלה זהה בכתב

32
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חומר החידון

תורה
 בראשית: כל הספר.

 שמות: פרקים א'-כ', כד', לא'-לד'.
 במדבר: פרקים י'-כה', כז', לא'-לו'.

דברים: פרקים ל'-לד'.

נביאים ראשונים
 יהושע: פרקים א'-יא', יד', כב'-כד'.

 שופטים: כל הספר.
 שמואל א': כל הספר.
 שמואל ב': כל הספר.
 מלכים א': כל הספר.
מלכים ב': כל הספר.

נביאים אחרונים
 ישעיהו: פרקים א'-יד', כה'-לה', לח', ס'-סו'. 

 ירמיהו: פרקים א', כה'-מו', נ'-נא'.
יחזקאל: פרקים א'-ה', טז'-כ', 

כז'-כח', לג'-לז', מז' )פס' א'-יב' בלבד(.

תרי-עשר
 הושע: פרקים א'-ג', יא'-יד'.

 יואל: כל הספר.
 עמוס: כל הספר.

 עובדיה: כל הספר.
 יונה: כל הספר.

 מיכה: כל הספר.
 חגי: כל הספר.

 זכריה: כל הספר.
מלאכי: כל הספר.

כתובים
 תהלים: פרקים מ'-צ'.
 משלי: פרקים י'-כד'.

 איוב: פרקים א'-יד', כח'-לא', מב'.
 רות: כל הספר.

 אסתר: כל הספר.

 קהלת: כל הספר.
 שיר השירים: כל הספר.
 דניאל: פרקים א', ח'-יב'.

 עזרא: פרקים א', ג', ד', ז'-י'.
 נחמיה: פרקים א'-ו', ח'-ט', יג'.

 דברי הימים א': פרקים כח'-כט'.
דברי הימים ב': פרקים יז', יט'-כ'.
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בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים 

לִַ ם ְלדֹור ָודֹור" ב ִוירּוָשׁ ֵשׁ "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ
)יואל ד’, כ’(

השלב הראשון
בשלב הראשון יוצגו לכל מתמודד ארבעה רמזים.

מתוך ארבעת הרמזים, שלושה רומזים לדמות מקראית אחת.
על המתמודד לענות על שתי שאלות: 

מיהי הדמות המקראית, ומהם שלושת הרמזים הקשורים אליה.
תשובה נכונה על זיהוי הדמות תזכה את הנבחן ב-10 נקודות.

בחירת הרמזים תזכה את הנבחן ב-5 נקודות על כל רמז נכון. 
סה"כ ניתן לצבור בשלב זה עד 25 נקודות.
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בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים 

לִַ ם ְלדֹור ָודֹור" ב ִוירּוָשׁ ֵשׁ "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ
)יואל ד’, כ’(

ז

הבינלאומי

השלב הראשון
בשלב הראשון יוצגו לכל מתמודד ארבעה רמזים.

מתוך ארבעת הרמזים, שלושה רומזים לדמות מקראית אחת.
על המתמודד לענות על שתי שאלות: 

מיהי הדמות המקראית, ומהם שלושת הרמזים הקשורים אליה.
תשובה נכונה על זיהוי הדמות תזכה את הנבחן ב-10 נקודות.

בחירת הרמזים תזכה את הנבחן ב-5 נקודות על כל רמז נכון. 
סה"כ ניתן לצבור בשלב זה עד 25 נקודות.
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שאלה מס' 1

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז מס' 
1

ְׁשֹלֶׁשת 
ֲאָלִפים ָמָׁשל

חכמת שלמה:

"ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם ּוִמֹּכל ָחְכַמת ִמְצָרִים: ַוֶּיְחַּכם 
ִמָּכל ָהָאָדם ]...[: ַוְיַדֵּבר ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלף"

)מלכים א' ה' 12-10(

רמז מס' 
2

ַהֵּנֶזר ְוָהֵעדּות

המלכת יואש מלך יהודה:

"ַוּיֹוִצא ֶאת ֶּבן ַהֶּמֶלְך ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ַהֵּנֶזר ְוֶאת ָהֵעדּות ַוַּיְמִלכּו ֹאתֹו ַוִּיְמָׁשֻחהּו 
ַוַּיּכּו ָכף ַוֹּיאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך"

)מלכים ב' יא' 12(

רמז מס' 
3

ֶעְציֹון ֶּגֶבר 
ֲאֶׁשר ֶאת 

ֵאלֹות

הסחר הבין-ימי של שלמה:

"ָוֳאִני ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ְּבֶעְציֹון ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְׂשַפת ַים סּוף 
ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום: ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ָּבֳאִני ֶאת ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות ֹיְדֵעי ַהָּים ִעם ַעְבֵדי 

ְׁשֹלֹמה" 

)מלכים א' ט' 27-26(

רמז מס' 
4

ֶעְׂשִרים ֹּכר 
ֶׁשֶמן ָּכִתית

הברית בין שלמה וחירם:

"ּוְׁשֹלֹמה ָנַתן ְלִחיָרם ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ֹּכר ִחִּטים ַמֹּכֶלת ְלֵביתֹו ְוֶעְׂשִרים ֹּכר ֶׁשֶמן 
ָּכִתית ֹּכה ִיֵּתן ְׁשֹלֹמה ְלִחיָרם ָׁשָנה ְבָׁשָנה: ַוה' ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁשֹלֹמה ַּכֲאֶׁשר 

ִּדֶּבר לֹו ַוְיִהי ָׁשֹלם ֵּבין ִחיָרם ּוֵבין ְׁשֹלֹמה ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ְׁשֵניֶהם"

)מלכים א' ה' 26-25(

האישיות: שלמה
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שאלה מס' 2

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ֵסֶפר ַהִּמְקָנה 
ְוֵסֶפר ַהָּגלּוי

ירמיהו קונה שדה בענתות:

"ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהָּׂשֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן ֹּדִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ָוֶאְׁשֲקָלה ּלֹו ֶאת 
ַהֶּכֶסף ִׁשְבָעה ְׁשָקִלים ַוֲעָׂשָרה ַהָּכֶסף: ]...[: ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל 

ָלקֹוַח ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ַהֶּזה ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר 
ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּבים"

)ירמיה לב' 9, 14(

רמז 
מס' 2

ְּגִבִעים ְמֵלִאים 
ַיִין

ירמיהו מזמן את בית הרכבים לשתות יין:

"ָוֶאֵּתן ִלְפֵני ְּבֵני ֵבית ָהֵרָכִבים ְּגִבִעים ְמֵלִאים ַיִין ְוֹכסֹות ָוֹאַמר ֲאֵליֶהם ְׁשתּו ָיִין: 
ַוֹּיאְמרּו ֹלא ִנְׁשֶּתה ָּיִין ִּכי יֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב ָאִבינּו ִצָּוה ָעֵלינּו ֵלאֹמר ֹלא ִתְׁשּתּו ַיִין 

ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ַעד עֹוָלם"

)ירמיה לה' 6-5(

רמז 
מס' 3

ַּבַעל ְזבּוב

אחזיה מלך ישראל שואל בבעל זבוב אם יבריא מחוליו:

"ּוַמְלַאְך ה' ִּדֶּבר ֶאל ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי קּום ֲעֵלה ִלְקַראת ַמְלֲאֵכי ֶמֶלְך ֹׁשְמרֹון 
ְוַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֲהִמְּבִלי ֵאין ֱאֹלִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ֹהְלִכים ִלְדֹרׁש ְּבַבַעל ְזבּוב 

ֱאֹלֵהי ֶעְקרֹון" )מלכים ב' א' 3(

רמז 
מס' 4

ְּבלֹוֵי ְסָחבֹות 
ּוְבלֹוֵי ְמָלִחים

עבד המלך מציל את ירמיהו מטביעה בבור:

"ַוִּיַּקח ֶעֶבד ֶמֶלְך ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ַוָּיֹבא ֵבית ַהֶּמֶלְך ֶאל ַּתַחת ָהאֹוָצר ַוִּיַּקח 
ִמָּׁשם ְּבלֹוֵי ְסָחבֹות ּוְבלֹוֵי ְמָלִחים ַוְיַׁשְּלֵחם ֶאל ִיְרְמָיהּו ֶאל ַהּבֹור ַּבֲחָבִלים"

)ירמיה לח' 11(

האישיות: ירמיהו הנביא
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שאלה מס' 3

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת

חזקיהו כיתת את נחש הנחושת:

"הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהָּבמֹות ְוִׁשַּבר ֶאת ַהַּמֵּצֹבת ְוָכַרת ֶאת ָהֲאֵׁשָרה ְוִכַּתת ְנַחׁש 
ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה ִּכי ַעד ַהָּיִמים ָהֵהָּמה ָהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּטִרים לֹו 

ַוִּיְקָרא לֹו ְנֻחְׁשָּתן"

)מלכים ב' יח' 4(

רמז 
מס' 2

ַׁשַער ֵּבית ה' 
ָהֶעְליֹון

יותם בן עוזיהו בנה את שער בית ה' העליון:

"ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך יֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו ֶמֶלְך 
ְיהּוָדה: ]...[: ַרק ַהָּבמֹות ֹלא ָסרּו עֹוד ָהָעם ְמַזְּבִחים ּוְמַקְּטִרים ַּבָּבמֹות הּוא 

ָּבָנה ֶאת ַׁשַער ֵּבית ה' ָהֶעְליֹון"

)מלכים ב' טז' 32, 35(

רמז 
מס' 3

ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים

חזקיהו נרפא ממחלתו באמצעות דבלת תאנים:

"ׁשּוב ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְנִגיד ַעִּמי ֹּכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּתי ֶאת 
ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני ֹרֵפא ָלְך ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית ה': ]...[: 

ַוֹּיאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ְקחּו ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים ַוִּיְקחּו ַוָּיִׂשימּו ַעל ַהְּׁשִחין ַוֶּיִחי" 

)מלכים ב' כ' 7(

רמז 
מס' 4

ָעָׂשה ֶאת 
ַהְּבֵרָכה ְוֶאת 

ַהְּתָעָלה

חזקיהו בנה את נקבת השילוח ואת הבריכה:

"ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ִחְזִקָּיהּו ְוָכל ְּגבּוָרתֹו ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהְּבֵרָכה ְוֶאת ַהְּתָעָלה ַוָּיֵבא 
ֶאת ַהַּמִים ָהִעיָרה ֲהֹלא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה"

)מלכים ב' כ' 20(

האישיות: חזקיהו
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שאלה מס' 4

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ֶהָחָרׁש 
ְוַהַּמְסֵּגר

גלות יהויכין על ידי מלך בבל:

ם ְוֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים  "ַוָּיֹבא ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ]...[: ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשלִַ
ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֹלא ִנְׁשַאר 

זּוַלת ַּדַּלת ַעם ָהָאֶרץ"

)מלכים ב' כד' 11, 14(

רמז 
מס' 2

ַמְׁשֶקה ַלֶּמֶלְך 
בשושן הבירה

נחמיה מכהן כשר המשקים בארמון מלך פרס:

"ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבֹחֶדׁש ִּכְסֵלו ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ַוֲאִני ָהִייִתי ְּבׁשּוַׁשן 
ַהִּביָרה: ]...[ ַוֲאִני ָהִייִתי ַמְׁשֶקה ַלֶּמֶלְך"

)נחמיה א' 1, 11(

רמז 
מס' 3

ֶעְׂשִרים 
ַוֲחִמָּׁשה 
ֶלֱאלּול

הושלמה בניית חומת ירושלים בימי נחמיה:

"ַוִּתְׁשַלם ַהחֹוָמה ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶלֱאלּול ַלֲחִמִּׁשים ּוְׁשַנִים יֹום: ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר 
ָׁשְמעּו ָּכל אֹוְיֵבינּו ַוִּיְראּו ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתינּו ַוִּיְּפלּו ְמֹאד ְּבֵעיֵניֶהם ַוֵּיְדעּו 

ִּכי ֵמֵאת ֱאֹלֵהינּו ֶנֶעְׂשָתה ַהְּמָלאָכה ַהֹּזאת"

)נחמיה ו' 16-15(

רמז 
מס' 4

סגר את 
שערי 

ירושלים ביום 
השבת

נחמיה אוסר לקיים מסחר בירושלים ביום השבת:

ם ִלְפֵני ַהַּׁשָּבת ָוֹאְמָרה ַוִּיָּסְגרּו ַהְּדָלתֹות  "ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָצְללּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשלִַ
ָוֹאְמָרה ֲאֶׁשר ֹלא ִיְפָּתחּום ַעד ַאַחר ַהַּׁשָּבת ּוִמְּנָעַרי ֶהֱעַמְדִּתי ַעל ַהְּׁשָעִרים 

ֹלא ָיבֹוא ַמָּׂשא ְּביֹום ַהַּׁשָּבת"

)נחמיה יג' 19(

האישיות: נחמיה
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שאלה מס' 5

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ְׁשַּתִים ֻּדִּבים 
ִמן ַהַּיַער

אלישע הנביא משלח דובים בנערים:

"ַוִּיֶפן ַאֲחָריו ַוִּיְרֵאם ַוְיַקְלֵלם ְּבֵׁשם ה' ַוֵּתֶצאָנה ְׁשַּתִים ֻּדִּבים ִמן ַהַּיַער 
ַוְּתַבַּקְעָנה ֵמֶהם ַאְרָּבִעים ּוְׁשֵני ְיָלִדים"

)מלכים ב' ב' 24(

רמז 
מס' 2

ַאְרָּבָעה ַכִּדים 
ַמִים

אליהו מצווה לשפוך ארבעה כדי מים על המזבח בהר הכרמל:

"ַוַּיֲעֹרְך ֶאת ָהֵעִצים ַוְיַנַּתח ֶאת ַהָּפר ַוָּיֶׂשם ַעל ָהֵעִצים: ַוֹּיאֶמר ִמְלאּו ַאְרָּבָעה 
ַכִּדים ַמִים ְוִיְצקּו ַעל ָהֹעָלה ְוַעל ָהֵעִצים ַוֹּיאֶמר ְׁשנּו ַוִּיְׁשנּו ַוֹּיאֶמר ַׁשֵּלׁשּו 

ַוְיַׁשֵּלׁשּו"

)מלכים א' יח' 34-33(

רמז 
מס' 3

ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן 
ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה

האישה השונמית ובעלה עושים לאלישע מקום בביתם:

"ַנֲעֶׂשה ָּנא ֲעִלַּית ִקיר ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה ְוָהָיה 
ְּבֹבאֹו ֵאֵלינּו ָיסּור ָׁשָּמה"

)מלכים ב' ד' 10(

רמז 
מס' 4

ניתן לו ָּכל 
טּוב ַּדֶּמֶׂשק 

ַמָּׂשא ַאְרָּבִעים 
ָּגָמל

הנביא אלישע מבקר בדמשק:

"ַוֵּיֶלְך ֲחָזֵאל ִלְקָראתֹו ַוִּיַּקח ִמְנָחה ְבָידֹו ְוָכל טּוב ַּדֶּמֶׂשק ַמָּׂשא ַאְרָּבִעים ָּגָמל 
ַוָּיֹבא ַוַּיֲעֹמד ְלָפָניו ַוֹּיאֶמר ִּבְנָך ֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַהֶאְחֶיה 

ֵמֳחִלי ֶזה"

)מלכים ב' ח' 9(

האישיות: אלישע
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שאלה מס' 6

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים 
ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש 

ָרִצים ְלָפָניו

אדוניהו מבקש למלוך:

"ַוֲאֹדִנָּיה ֶבן ַחִּגית ִמְתַנֵּׂשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאְמֹלְך ַוַּיַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים ַוֲחִמִּׁשים 
ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו"

)מלכים א' א' 5(

רמז 
מס' 2

ֶאֶבן ַהֹּזֶחֶלת 
ֲאֶׁשר ֵאֶצל ֵעין 

ֹרֵגל

אדוניהו עורך זבח גדול:

"ַוִּיְזַּבח ֲאֹדִנָּיהּו ֹצאן ּוָבָקר ּוְמִריא ִעם ֶאֶבן ַהֹּזֶחֶלת ֲאֶׁשר ֵאֶצל ֵעין ֹרֵגל ַוִּיְקָרא 
ֶאת ָּכל ֶאָחיו ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלָכל ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך"

)מלכים א' א' 9(

רמז 
מס' 3

ַקְרנֹות 
ַהִּמְזֵּבַח

אדוניהו מחזיק בקרנות המזבח:

"ַוֲאֹדִנָּיהּו ָיֵרא ִמְּפֵני ְׁשֹלֹמה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ַוֻּיַּגד ִלְׁשֹלֹמה 
ֵלאֹמר ִהֵּנה ֲאֹדִנָּיהּו ָיֵרא ֶאת ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ְוִהֵּנה ָאַחז ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח 

ֵלאֹמר ִיָּׁשַבע ִלי ַכּיֹום ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ִאם ָיִמית ֶאת ַעְבּדֹו ֶּבָחֶרב"

)מלכים א' א' 51-50(

רמז 
מס' 4

ֲחַדר ַהִּמּטֹות

החביאו את יואש מלך יהודה בחדר המיטות:

"ַוִּתַּקח ְיהֹוֶׁשַבע ַּבת ַהֶּמֶלְך יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ֶאת יֹוָאׁש ֶּבן ֲאַחְזָיה ַוִּתְגֹנב 
ֹאתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ַהּמּוָמִתים ֹאתֹו ְוֶאת ֵמיִנְקּתֹו ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות ַוַּיְסִּתרּו 

ֹאתֹו ִמְּפֵני ֲעַתְלָיהּו ְוֹלא הּוָמת"

)מלכים ב' יא' 2(

האישיות: אדוניהו
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שאלה מס' 7

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ְמִעיל ָקֹטן

חנה עשתה מעיל קטון לבנה שמואל:

"ּוְמִעיל ָקֹטן ַּתֲעֶׂשה ּלֹו ִאּמֹו ְוַהַעְלָתה לֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה ַּבֲעלֹוָתּה ֶאת ִאיָׁשּה 
ִלְזֹּבַח ֶאת ֶזַבח ַהָּיִמים"

)שמואל א' ב' 19(

רמז 
מס' 2

ֶנֶזם ָזָהב

אליעזר עבד אברהם נותן לרבקה נזם זהב:

"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני 
ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם"

)בראשית כד' 22(

רמז 
מס' 3

ְׁשֹלָׁשה ָבִנים 
ּוְׁשֵּתי ָבנֹות

לחנה ואלקנה נולדו עוד שלושה בנים ושתי בנות:

"ִּכי ָפַקד ה' ֶאת ַחָּנה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְׁשֹלָׁשה ָבִנים ּוְׁשֵּתי ָבנֹות ַוִּיְגַּדל ַהַּנַער 
ְׁשמּוֵאל ִעם ה':"

)שמואל א' ב' 21(

רמז 
מס' 4

חשבו אותה 
ְלִׁשֹּכָרה

עלי חשב שחנה שיכורה:

"ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' ְוֵעִלי ֹׁשֵמר ֶאת ִּפיָה: ְוַחָּנה ִהיא ְמַדֶּבֶרת 
ַעל ִלָּבּה ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה ֹלא ִיָּׁשֵמַע ַוַּיְחְׁשֶבָה ֵעִלי ְלִׁשֹּכָרה"

)שמואל א' א' 13-12(

האישיות: חנה
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שאלה מס' 8

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ֲעָצמֹות 
ְיֵבׁשֹות

חזון העצמות היבשות:

"ָהְיָתה ָעַלי ַיד ה' ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה' ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוְך ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: 
ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמֹאד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות 

ְמֹאד"

)יחזקאל לז' 2-1(

רמז 
מס' 2

ַמֲחַבת ַּבְרֶזל

יחזקאל נצטווה לקחת מחבת ברזל, סמל למצור על ירושלים:

"ְוַאָּתה ַקח ְלָך ַמֲחַבת ַּבְרֶזל ְוָנַתָּתה אֹוָתּה ִקיר ַּבְרֶזל ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִעיר 
ַוֲהִכיֹנָתה ֶאת ָּפֶניָך ֵאֶליָה ְוָהְיָתה ַבָּמצֹור ְוַצְרָּת ָעֶליָה אֹות ִהיא ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל"

)יחזקאל ד' 3(

רמז 
מס' 3

עץ שִפְריֹו 
ְלַמֲאָכל 
ְוָעֵלהּו 
ִלְתרּוָפה

נבואת יחזקאל על מים שיוצאים ממפתן בית המקדש בירושלים, והופכים 
לנחל זורם שעל גדותיו יגדלו עצי פרי והעלים יהיו לרפואה:

"ְוַעל ַהַּנַחל ַיֲעֶלה ַעל ְׂשָפתֹו ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל ֹלא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְוֹלא ִיֹּתם 
ִּפְריֹו ָלֳחָדָׁשיו ְיַבֵּכר ִּכי ֵמיָמיו ִמן ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה יֹוְצִאים ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל 

ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה"

)יחזקאל מז' 12(

רמז 
מס' 4

היה על נהר 
ִחָּדֶקל

מראה האיש לבוש הבדים שנגלה לדניאל:

"ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון  ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל ַיד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול הּוא 
ִחָּדֶקל: ָוֶאָּׂשא ֶאת ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֶאָחד ָלבּוׁש ַּבִּדים ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים 

ְּבֶכֶתם אּוָפז"

)דניאל י' 4(

האישיות: יחזקאל
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שאלה מס' 9

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

כרם ביזרעאל

אחאב חמד את כרם נבות היזרעאלי, הסמוך להיכל המלך ביזרעאל:

"ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶּכֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ֲאֶׁשר ְּבִיְזְרֶעאל ֵאֶצל 
ֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶלְך ֹׁשְמרֹון"

)מלכים א' כא' 1(

רמז 
מס' 2

ַׂשר ַמֲחִצית 
ָהָרֶכב

זמרי היה שר מחצית הרכב בממשל אלה בן בעשא:

"ַוִּיְקֹׁשר ָעָליו ַעְבּדֹו ִזְמִרי ַׂשר ַמֲחִצית ָהָרֶכב ְוהּוא ְבִתְרָצה ֹׁשֶתה ִׁשּכֹור ֵּבית 
ַאְרָצא ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְּבִתְרָצה: ַוָּיֹבא ִזְמִרי ַוַּיֵּכהּו ַוְיִמיֵתהּו ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים 

ָוֶׁשַבע ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו"

)מלכים א' טז' 10-9(

רמז 
מס' 3

ֶאְתַּבַעל ֶמֶלְך 
ִציֹדִנים

אחאב נשא לאישה את איזבל בת אתבעל מלך צידונים:

"ַוְיִהי ֲהָנֵקל ֶלְכּתֹו ְּבַחֹּטאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ִאיֶזֶבל ַּבת 
ֶאְתַּבַעל ֶמֶלְך ִציֹדִנים ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעֹבד ֶאת ַהַּבַעל ַוִּיְׁשַּתחּו לֹו"

)מלכים א' טז' 31(

רמז 
מס' 4

ַנֲעֵרי ָׂשֵרי 
ַהְּמִדינֹות

מחייליו של אחאב במלחמתו נגד בן הדד מלך ארם:

"ַוִּיְפֹקד ֶאת ַנֲעֵרי ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ַוִּיְהיּו ָמאַתִים ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ְוַאֲחֵריֶהם ָּפַקד 
ֶאת ָּכל ָהָעם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת ֲאָלִפים"

)מלכים א' כ' 15(

האישיות: אחאב
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שאלה מס' 10

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ֹׁשֵמר ַהְּבָגִדים

תפקידו של הבעל של חולדה הנביאה:

"ַוֵּיֶלְך ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה ֶאל ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה ֵאֶׁשת 
ם ַּבִּמְׁשֶנה  ַׁשֻּלם ֶּבן ִּתְקָוה ֶּבן ַחְרַחס ֹׁשֵמר ַהְּבָגִדים ְוִהיא ֹיֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשלִַ

ַוְיַדְּברּו ֵאֶליָה"

)מלכים ב' כב' 14(

רמז 
מס' 2

ַאְדמֹוִני ִעם 
ְיֵפה ֵעיַנִים

תיאורו של דוד בעת משיחתו למלך על ידי שמואל:

"ַוִּיְׁשַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי ַוֹּיאֶמר ה' קּום ְמָׁשֵחהּו 
ִּכי ֶזה הּוא"

)שמואל א' טז' 12(

רמז 
מס' 3

ְמָעַרת ֲעֻדָּלם

דוד בורח מפני שאול אל מערת עדולם:

"ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ִמָּׁשם ַוִּיָּמֵלט ֶאל ְמָעַרת ֲעֻדָּלם ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו ְוָכל ֵּבית ָאִביו ַוֵּיְרדּו 
ֵאָליו ָׁשָּמה: ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ָּכל ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ֹנֶׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר 

ֶנֶפׁש ַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש"

)שמואל א' כב' 2-1(

רמז 
מס' 4

ַחַּלת ֶלֶחם 
ַאַחת ְוֶאְׁשָּפר 

ֶאָחד

דוד מחלק לכל העם בעת העלאת ארון ה' לירושלים:

"ַוְיַחֵּלק ְלָכל ָהָעם ְלָכל ֲהמֹון ִיְׂשָרֵאל ְלֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ְלִאיׁש ַחַּלת ֶלֶחם 
ַאַחת ְוֶאְׁשָּפר ֶאָחד ַוֲאִׁשיָׁשה ֶאָחת ַוֵּיֶלְך ָּכל ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו"

)שמואל ב' ו' 19(

האישיות: דוד
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שאלה מס' 11

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ְמנֹוַרת ָזָהב

מראה המנורה שנגלה לזכריה:

"ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ָוֹאַמר ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה ְוֻגָּלּה ַעל 
ֹראָׁשּה ְוִׁשְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות ַלֵּנרֹות ֲאֶׁשר ַעל 

ֹראָׁשּה"

)זכריה ד' 2(

רמז 
מס' 2

ְיָלִדים ִויָלדֹות 
ְמַׂשֲחִקים

נבואת נחמה על ירושלים – אריכות ימים וברכת הבנים:

ם ְוִאיׁש  "ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשלִָ
ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמֹרב ָיִמים: ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים 

ִּבְרֹחֹבֶתיָה"

)זכריה ח' 5-4(

רמז 
מס' 3

ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול 
ְּגדֹול ַהְּכָנַפִים

משל יחזקאל על שני נשרים:

"ְוָאַמְרָּת ֹּכה ָאַמר ה' ַהֶּנֶׁשר ַהָּגדֹול ְּגדֹול ַהְּכָנַפִים ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהּנֹוָצה 
ֲאֶׁשר לֹו ָהִרְקָמה ָּבא ֶאל ַהְּלָבנֹון ַוִּיַּקח ֶאת ַצֶּמֶרת ָהָאֶרז"

)יחזקאל יז' 3(

רמז 
מס' 4

ַהר ַהֵּזיִתים 
שנבקע 
לשניים

פלאי יום ה' בירושלים באחרית הימים – הר הזיתים ייבקע לשניים:

ם ִמֶּקֶדם  "ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְירּוָׁשלִַ
ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר 

ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגָּבה"

)זכריה יד' 4(

האישיות: זכריה
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שאלה מס' 12

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ּׁשֹוִטים 
וַעְקַרִּבים

תשובת רחבעם לבקשת העם להקל מעליהם את עול המלכות:

"ְוַעָּתה ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם ֹעל ָּכֵבד ַוֲאִני אֹוִסיף ַעל ֻעְּלֶכם ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם 
ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים"

)מלכים א' יב' 11(

רמז 
מס' 2

עשה ָמִגֵּני 
ְנֹחֶׁשת

רחבעם עושה מגיני נחושת במקום מגיני הזהב שנלקחו על ידי שישק 
מלך מצרים:

"ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ַּתְחָּתם ָמִגֵּני ְנֹחֶׁשת ְוִהְפִקיד ַעל ַיד ָׂשֵרי ָהָרִצים 
ַהֹּׁשְמִרים ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶלְך"

)מלכים א' יד' 27(

רמז 
מס' 3

ְׁשַמְעָיה ִאיׁש 
ָהֱאֹלִהים

רחבעם שומע לדברי שמעיה ונמנע מלהילחם עם שבטי ישראל:

"ַוְיִהי ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ֶאל ְׁשַמְעָיה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֵלאֹמר: ֱאֹמר ֶאל ְרַחְבָעם ֶּבן 
ְׁשֹלֹמה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ]...[ ֹּכה ָאַמר ה' ֹלא ַתֲעלּו ְוֹלא ִתָּלֲחמּון ִעם ֲאֵחיֶכם ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ]...["

)מלכים א' יב' 24-22(

רמז 
מס' 4

ֶּגַבע ִּבְנָיִמן 
וַהִּמְצָּפה

אסא מלך יהודה בונה את שתי הערים גבע בנימין והמצפה:

"ְוַהֶּמֶלְך ָאָסא ִהְׁשִמיַע ֶאת ָּכל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי ַוִּיְׂשאּו ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת 
ֵעֶציָה ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבְעָׁשא ַוִּיֶבן ָּבם ַהֶּמֶלְך ָאָסא ֶאת ֶּגַבע ִּבְנָיִמן ְוֶאת ַהִּמְצָּפה"

)מלכים א' טו' 22(

האישיות: רחבעם
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שאלה מס' 13

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ָצִניף ָטהֹור

נבואת הנביא זכריה על יהושע הכהן הגדול:

"ִויהֹוֻׁשַע ָהָיה ָלֻבׁש ְּבָגִדים צֹוִאים ְוֹעֵמד ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך: ]...[: ָוֹאַמר ָיִׂשימּו ָצִניף 
ָטהֹור ַעל ֹראׁשֹו ַוָּיִׂשימּו ַהָּצִניף ַהָּטהֹור ַעל ֹראׁשֹו ַוַּיְלִּבֻׁשהּו ְּבָגִדים ּוַמְלַאְך ה' 

ֹעֵמד"

)זכריה ג' 3, 5(

רמז 
מס' 2

ֻעַגת ְרָצִפים 
ְוַצַּפַחת ָמִים

המלאך נותן לאליהו הנביא לאכול:

"ַוִּיְׁשַּכב ַוִּייַׁשן ַּתַחת ֹרֶתם ֶאָחד ְוִהֵּנה ֶזה ַמְלָאְך ֹנֵגַע ּבֹו ַוֹּיאֶמר לֹו קּום ֱאכֹול: 
ַוַּיֵּבט ְוִהֵּנה ְמַרֲאֹׁשָתיו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַּפַחת ָמִים ַוֹּיאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשָּכב"

)מלכים א' יט' 6-5(

רמז 
מס' 3

ַנַחל ְּכִרית

אליהו מצטווה להסתתר בנחל כרית בשנות הבצורת:

"ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאֹמר: ֵלְך ִמֶּזה ּוָפִניָת ְּלָך ֵקְדָמה ְוִנְסַּתְרָּת ְּבַנַחל ְּכִרית 
ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן"

)מלכים א' יז' 3-2(

רמז 
מס' 4

ִאיׁש ַּבַעל 
ֵׂשָער ְוֵאזֹור 
עֹור ָאזּור 

ְּבָמְתָניו

כך תואר אליהו הנביא על ידי אנשי אחזיה מלך ישראל:

"ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֶמה ִמְׁשַּפט ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעָלה ִלְקַראְתֶכם ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶכם ֶאת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו ַוֹּיאַמר 

ֵאִלָּיה ַהִּתְׁשִּבי הּוא"

)מלכים ב' א' 8-7(

האישיות: אליהו הנביא
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שאלה מס' 14

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ְׁשֹלׁש ֵמאֹות 
ׁשּוָעִלים

שמשון משלח בשדות פלישתים:

"ַוֵּיֶלְך ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְלֹּכד ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ׁשּוָעִלים ַוִּיַּקח ַלִּפִדים ַוֶּיֶפן ָזָנב ֶאל ָזָנב 
ַוָּיֶׂשם ַלִּפיד ֶאָחד ֵּבין ְׁשֵני ַהְּזָנבֹות ַּבָּתֶוְך: ַוַּיְבֶער ֵאׁש ַּבַּלִּפיִדים ַוְיַׁשַּלח ְּבָקמֹות 

ְּפִלְׁשִּתים ַוַּיְבֵער ִמָּגִדיׁש ְוַעד ָקָמה ְוַעד ֶּכֶרם ָזִית"

)שופטים טו' 5-4(

רמז 
מס' 2

ַנַחל שֹוֵרק

מקום מגורי דלילה אשת שמשון:

"ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוֶּיֱאַהב ִאָּׁשה ְּבַנַחל שֹוֵרק ּוְׁשָמּה ְּדִליָלה"

)שופטים טז' 4(

רמז 
מס' 3

ַחְרבֹות ֻצִרים

יהושע מל את העם באמצעות חרבות צורים:

"ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ה' ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִרים ְוׁשּוב ֹמל ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֵׁשִנית: ַוַּיַעׂש לֹו ְיהֹוֻׁשַע ַחְרבֹות ֻצִרים ַוָּיָמל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגְבַעת 

ָהֲעָרלֹות"

)יהושע ה' 3-2(

רמז 
מס' 4

ְגִדי ִעִּזים

שמשון מבקש לתת גדי עזים לאשתו מתמנה:

"ַוְיִהי ִמָּיִמים ִּביֵמי ְקִציר ִחִּטים ַוִּיְפֹקד ִׁשְמׁשֹון ֶאת ִאְׁשּתֹו ִּבְגִדי ִעִּזים ַוֹּיאֶמר 
ָאֹבָאה ֶאל ִאְׁשִּתי ֶהָחְדָרה ְוֹלא ְנָתנֹו ָאִביָה ָלבֹוא"

)שופטים טו' 1(

האישיות: שמשון
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שאלה מס' 15

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ְׁשֵני ֶעְגֵלי ָזָהב

ירבעם עושה שני עגלי זהב כדי למנוע מהעם לעלות לבית המקדש 
שבירושלים:

ם  "ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ְׁשֵני ֶעְגֵלי ָזָהב ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ֵמֲעלֹות ְירּוָׁשלִַ
ִהֵּנה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוָּיֶׂשם ֶאת ָהֶאָחד ְּבֵבית ֵאל 

ְוֶאת ָהֶאָחד ָנַתן ְּבָדן"

)מלכים א' יב' 29-28(

רמז 
מס' 2

ִׁשְבִעים ָּבִנים 
ְּבֹׁשְמרֹון

יהוא שולח ספרים לאומנים של בני אחאב בשומרון:

"ּוְלַאְחָאב ִׁשְבִעים ָּבִנים ְּבֹׁשְמרֹון ַוִּיְכֹּתב ֵיהּוא ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח ֹׁשְמרֹון ֶאל ָׂשֵרי 
ִיְזְרֶעאל ַהְּזֵקִנים ְוֶאל ָהֹאְמִנים ַאְחָאב ֵלאֹמר"

)מלכים ב' י' 1(

רמז 
מס' 3

ֲעָׂשָרה ֶלֶחם 
ְוִנֻּקִדים 

ּוַבְקֻּבק ְּדַבׁש

ירבעם שולח את אשתו לאחיה השילוני לבקש על בנו החולה:

"ָּבֵעת ַהִהיא ָחָלה ֲאִבָּיה ֶבן ָיָרְבָעם: ַוֹּיאֶמר ָיָרְבָעם ְלִאְׁשּתֹו קּוִמי ָנא ְוִהְׁשַּתִּנית 
ְוֹלא ֵיְדעּו ִּכי ַאּת ֵאֶׁשת ָיָרְבָעם ְוָהַלְכְּת ִׁשֹלה ִהֵּנה ָׁשם ֲאִחָּיה ַהָּנִביא הּוא ִדֶּבר 
ָעַלי ְלֶמֶלְך ַעל ָהָעם ַהֶּזה: ְוָלַקַחְּת ְּבָיֵדְך ֲעָׂשָרה ֶלֶחם ְוִנֻּקִדים ּוַבְקֻּבק ְּדַבׁש 

ּוָבאת ֵאָליו הּוא ַיִּגיד ָלְך ַמה ִּיְהֶיה ַלָּנַער"

)מלכים א' יד' 3-1(

רמז 
מס' 4

ִׁשיַׁשק ֶמֶלְך 
ִמְצַרִים

ירבעם בורח אל שישק מלך מצרים מפני שלמה:

"ַוְיַבֵּקׁש ְׁשֹלֹמה ְלָהִמית ֶאת ָיָרְבָעם ַוָּיָקם ָיָרְבָעם ַוִּיְבַרח ִמְצַרִים ֶאל ִׁשיַׁשק 
ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוְיִהי ְבִמְצַרִים ַעד מֹות ְׁשֹלֹמה"

)מלכים א' יא' 40(

האישיות: ירבעם
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שאלה מס' 16

א. מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?

ב. מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקורהרמז

רמז 
מס' 1

ֵּבית ֶלֶחם

בועז ורות נישאו בבית לחם:

"ַוֹּיאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער ְוַהְּזֵקִנים ֵעִדים ִיֵּתן ה' ֶאת ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל 
ֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַוֲעֵׂשה ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה 

ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם"

)רות ד' 11(

רמז 
מס' 2

ֹחֶמץ וָקִלי

בועז מזמין את רות לארוחה:

"ַוֹּיאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ֹּגִׁשי ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת ִמן ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּתְך ַּבֹחֶמץ 
ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהֹּקְצִרים ַוִּיְצָּבט ָלּה ָקִלי ַוֹּתאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוֹּתַתר"

)רות ב' 14(

רמז 
מס' 3

ְצִמיִדים

אליעזר, עבד אברהם, נותן לרבקה צמידים:

"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני 
ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם"

)בראשית כד' 22(

רמז 
מס' 4

ֵׁשׁש ְׂשֹעִרים

בועז נותן לרות שש שעורים במפגש שהיה ביניהם בגורן:

"ַוִּתְׁשַּכב ַמְרְּגלֹוָתיו ַעד ַהֹּבֶקר ַוָּתָקם ְּבֶטֶרם ַיִּכיר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַוֹּיאֶמר ַאל 
ִיָּוַדע ִּכי ָבָאה ָהִאָּׁשה ַהֹּגֶרן: ַוֹּיאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי ָבּה 

ַוֹּתאֶחז ָּבּה ַוָּיָמד ֵׁשׁש ְׂשֹעִרים ַוָּיֶׁשת ָעֶליָה ַוָּיֹבא ָהִעיר"

)רות ג' 15-14(

האישיות: רות
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בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים 

לִַ ם ְלדֹור ָודֹור" ב ִוירּוָשׁ ֵשׁ "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ
)יואל ד’, כ’(
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השלב השני
לשלב השני יעלו 8 מתמודדים.

הניקוד של כל שמונת המתמודדים מתאפס וכולם מתחילים מ-0.
שמונת המתמודדים יחולקו לארבעה זוגות.

 כל זוג יתמודד במשחק "ראש בראש", שבו יישאל כל אחד מהמתמודדים
 10 שאלות קצרות ומהירות.

המתמודד יידרש לענות על כל שאלה באופן מיידי.
סה"כ ניתן לצבור בשלב זה 32 נקודות.

לאחר סיום כל מחזור שאלות, המתמודד שישיג את הניקוד הגבוה ביותר בכל 
אחד מהזוגות יעלה לשלב השלישי.

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים 

לִַ ם ְלדֹור ָודֹור" ב ִוירּוָשׁ ֵשׁ "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ
)יואל ד’, כ’(

ז

הבינלאומי
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משחק מס' 1 – הזוג הראשון

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר:

"ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֶחף ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו 
ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו"?

דברים לב' 11משה

2
מי אמר:

"ִמי ִיְּתֵנִני ְכַיְרֵחי ֶקֶדם ִּכיֵמי ֱאלֹוַּה ִיְׁשְמֵרִני"?
איוב כט' 2איוב

שמואל ב' כג' 11שמא בן אגאמי הציל ֶחְלַקת ָּׂשֶדה ְמֵלָאה ֲעָדִׁשים ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים?3

מי הציע לנחמיה להתחבא בתוך ההיכל בבית האלהים?4
ְׁשַמְעָיה ֶבן 

ְּדָלָיה
נחמיה ו' 10

5
למי נאמר:

"ֱאֹלִהים ִעְּמָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה"?
בראשית כא' 22אברהם

6
מי אמר:

"ִּכי ֵגִרים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְותֹוָׁשִבים ְּכָכל ֲאֹבֵתינּו ַּכֵּצל ָיֵמינּו 
ַעל ָהָאֶרץ ..."?

דוד
דברי הימים א' 

כט' 15

7
מי אמר:

"ָנַתִּתי ֶאת ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל ִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה ְוָהִייִתי ָלֶהם 
ֵלאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם"?

ירמיה לא' 32ירמיה

8
למי נאמר:

"ֹּכה ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר 
ְמָצָאְתנּו"?

במדבר כ' 14מלך אדום

9
מי האיש שקרא את המגילה שכתבו ירמיהו וברוך, 

באוזני המלך יהויקים והשרים?
ְיהּוִדי ֶּבן 
ְנַתְנָיהּו

ירמיה לו' 21

10
מי אמר:

"ְוָהָיה ֵראִׁשיְתָך ִמְצָער ְוַאֲחִריְתָך ִיְׂשֶּגה ְמֹאד"?
איוב ח' 7בלדד השוחי



PBחידון התנ"ך למבוגרים                 חוזרים לספר הספרים

34

PB חידון התנ"ך למבוגרים                 חוזרים לספר הספרים

35

משחק מס' 2 – הזוג השני

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר:

"ַׁשַּלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו"?
קהלת / 

שלמה
קהלת יא' 1

2
מי אמר:

"ְוָיַׁשב ַעִּמי ִּבְנֵוה ָׁשלֹום ּוְבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים ּוִבְמנּוֹחת 
ַׁשֲאַנּנֹות"?

ישעיה לב' 18ישעיה

ּתּוַבל ַקִיןמי היה ֹלֵטׁש ָּכל ֹחֵרׁש ְנחֶׁשת ּוַבְרֶזל?3
בראשית ד' 

22

מי היה האיש ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית בממשל חזקיהו מלך יהודה?4
ֶאְלָיִקים ֶּבן 

ִחְלִקָּיהּו
מלכים ב' יח' 

37

5
על מי נאמר:

"ַוִּיְכֹּתב ... ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל 
ַהְּיהּוִדים ... ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים"?

אסתר ט' 20מרדכי

6
מי אמר:

"ה' ְלהֹוִׁשיֵעִני ּוְנִגנֹוַתי ְנַנֵּגן ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו ַעל ֵּבית ה':"?
חזקיהו

ישעיה לח' 
20

7
מי אמר:

ם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  "ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ
ַקְדֹמִנּיֹות"?

מלאכי ג' 4מלאכי

8
מי אמר:

"ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים הּוא ַיְצִליַח ָלנּו ַוֲאַנְחנּו ֲעָבָדיו ָנקּום ּוָבִנינּו 
ם"? ְוָלֶכם ֵאין ֵחֶלק ּוְצָדָקה ְוִזָּכרֹון ִּבירּוָׁשלִָ

נחמיה ב' 20נחמיה

9
למי נאמר:

"ִהֵּנה עֹוד ְׁשֹלָׁשה ְמָלִכים ֹעְמִדים ְלָפַרס ְוָהְרִביִעי ַיֲעִׁשיר 
ֹעֶׁשר ָּגדֹול ִמֹּכל ּוְכֶחְזָקתֹו ... ָיִעיר ... ֵאת ַמְלכּות ָיָון"?

דניאל יא' 2דניאל

10
מי אמר:

"ְׂשָפַתִים ִיָּׁשק ֵמִׁשיב ְּדָבִרים ְנֹכִחים"?
שלמה / 

משלי
משלי כד' 26
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משחק מס' 3 – הזוג השלישי

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר:

"ָצְמָאה ְלָך ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי ָמִים"?
משורר תהילים 

/ דוד
תהילים סג' 2

2
מי אמר:

"ִּכי ִׂשְפֵתי ֹכֵהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי ַמְלַאְך ה' 
ְצָבאֹות הּוא"?

מלאכי ב' 7מלאכי

3
למי נאמר:

"ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָּך ּוְמָלִכים 
ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו"?

יעקב
בראשית לה' 

11

ְצַפְנָיהּומי היה ֹּכֵהן ִמְׁשֶנה בממשל צדקיהו המלך?4
מלכים ב' כה' 

18

5
להיכן הביאו הצורים והצידונים עצי הארזים ְּכִרְׁשיֹון ּכֹוֶרׁש 

ֶמֶלְך ָּפַרס?
עזרא ג' 7-6ָים ָיפֹוא

6
מי אמר:

"ַּבָּיִמים ָהֵהם ... ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעו ֹן ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת ַחֹּטאת 
ְיהּוָדה ְוֹלא ִתָּמֶצאיָנה ִּכי ֶאְסַלח ַלֲאֶׁשר ַאְׁשִאיר"?

ירמיה נ' 20ירמיה

7
מי אמר:

ם ְוַׂשְׂשִּתי ְבַעִּמי ְוֹלא ִיָּׁשַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבִכי  "ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשלִַ
ְוקֹול ְזָעָקה"?

ישעיה סה' 19ישעיה

8
מי אמר:

"ִמי ְיִׂשֵמִני ֹׁשֵפט ָּבָאֶרץ ְוָעַלי ָיבֹוא ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּלֹו ִריב 
ּוִמְׁשָּפט ְוִהְצַּדְקִּתיו"?

שמואל ב' טו' 4אבשלום

9
על מי נאמר:

"ַעל ַהְסִּגיָרם ָּגלּות ְׁשֵלָמה ֶלֱאדֹום ְוֹלא ָזְכרּו ְּבִרית ַאִחים"?
עמוס א' 9צור

10
מי אמר:

"ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן ֶעְזֶרָך ..."?
דברים לג' 29משה
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משחק מס' 4 – הזוג הרביעי

המקורהתשובההשאלה

1
מי אמר:

"ַהָּקֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום"?
ישעיה ס' 22ישעיה

2
מי אמר:

"ִּכי ֶזַרע ַהָּׁשלֹום ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה 
ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם ..."?

זכריה ח' 12זכריה

3
על מי נאמר:

"ַוָּיבֹוא ְירּוָׁשַלם ַוַּיֲעֹמד ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית ֲאֹדָני ַוַּיַעל ֹעלֹות ַוַּיַעׂש 
ְׁשָלִמים ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו"?

שלמה
מלכים א' ג' 

15

מי הכה ַּבְּפִלְׁשִּתים ַעד ִּכי ָיְגָעה ָידֹו ַוִּתְדַּבק ָידֹו ֶאל ַהֶחֶרב?4
ֶאְלָעָזר ֶּבן 

ֹּדדֹו ֶּבן ֲאֹחִחי
שמואל ב' כג' 

10-9

5
למי נאמר:

"ָּברּוְך ה' ֲאֶׁשר ֹלא ִהְׁשִּבית ָלְך ֹּגֵאל ַהּיֹום ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו 
ְּבִיְׂשָרֵאל"?

רות ד' 14נעמי

6
מי אמר:

"ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה ְוֹאֶרְך ָיִמים ְּתבּוָנה"?
איוב יב' 12איוב

7
מי אמר:

"ִמִּצּיֹון ִמְכַלל ֹיִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע"?

משורר 
תהילים / דוד 

/ אסף
תהילים נ' 2

8
מי אמר:

"ְוַיד ֱאֹלֵהינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו ַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכף אֹוֵיב ְואֹוֵרב ַעל 
ַהָּדֶרְך"?

עזרא ח' 31עזרא

9
מי אמר:

"ַעד ְיַמֵּלה ְׂשחֹוק ִּפיָך ּוְׂשָפֶתיָך ְתרּוָעה"?
איוב ח' 21בלדד השוחי

10
על מי נאמר: 

"ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים ּבֹו"?
יוסף

בראשית מא' 
38
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השלב השלישי
ה ה ז ה ה  ל א ש ה ב  ל ש

שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו
השנה עומד חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים בסימן: ארץ ציון וירושלים

ם ְלדֹור ָודֹור" )יואל ד' 20( בסימן הפסוק: "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשלִַ
לפניכם 8 פסוקים העוסקים בבירת ישראל, ירושלים.

נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

תשובות נכונות על כל השאלות יזכו ב-32 נקודות

בהצלחה

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים 

לִַ ם ְלדֹור ָודֹור" ב ִוירּוָשׁ ֵשׁ "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ
)יואל ד’, כ’(
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השלב השלישי
ה ה ז ה ה  ל א ש ה ב  ל ש

שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו
השנה עומד חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים בסימן: ארץ ציון וירושלים

ם ְלדֹור ָודֹור" )יואל ד' 20( בסימן הפסוק: "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשלִַ
לפניכם 8 פסוקים העוסקים בבירת ישראל, ירושלים.

נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

תשובות נכונות על כל השאלות יזכו ב-32 נקודות

בהצלחה

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים 

לִַ ם ְלדֹור ָודֹור" ב ִוירּוָשׁ ֵשׁ "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵתּ
)יואל ד’, כ’(

ז

הבינלאומי
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חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים – תשע"ז

החידון הפומבי  |  שלב שלישי

ֵיָאֶמר לֹו ָּכל ַהָּכתּוב ַלַחִּיים  ם ָקדֹוׁש  ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשלִַ מי אמר: "ְוָהָיה ַהִּנְׁשָאר ְּבִצּיֹון    .1
ם"? ִּבירּוָׁשלִָ

תשובה: ישעיה  

ישעיה ד' 3  

ם"? 2. מי ניבא: "ּוָבאּו ַעִּמים ַרִּבים ְוגֹוִים ֲעצּוִמים ְלַבֵּקׁש ֶאת ה' ְצָבאֹות ִּבירּוָׁשלִָ

תשובה: זכריה  

זכריה ח' 22  

ם ְּבמֹוֲעֶדיָה ֵּכן ִּתְהֶייָנה ֶהָעִרים ֶהֳחֵרבֹות ְמֵלאֹות  מי אמר: "ְּכֹצאן ָקָדִׁשים ְּכֹצאן ְירּוָׁשלִַ   .3
ֹצאן ָאָדם"?

תשובה: יחזקאל  

יחזקאל לו' 38  

בימי איזה מנהיג נאמר: "ַוָּיֹבאּו ְירּוָׁשַלם ִּבְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות ּוַבֲחֹצְצרֹות ֶאל ֵּבית  ה':"?   .4

תשובה: יהושפט מלך יהודה   

דברי הימים ב' כ' 28  

מי אמר: "ּוְלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש ֻיַּלד ָּבּה ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון"?   .5

תשובה: משורר תהילים / דוד / בני קורח     

תהילים פז' 5  
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על מי נאמר: "ְוִהיא ֹיֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלם ַּבִּמְׁשֶנה"?   .6

תשובה: חולדה הנביאה        

מלכים ב' כב' 14  

ם ֹקֶדׁש ְוָזִרים ֹלא ַיַעְברּו ָבּה עֹוד"? מי אמר: "ְוָהְיָתה ְירּוָׁשלִַ   .7

תשובה: יואל   

יואל ד' 17  

ם ַּתֲעֶלה ַעל ְלַבְבֶכם"? מי אמר: "ִזְכרּו ֵמָרחֹוק ֶאת ה' ִוירּוָׁשלִַ   .8

תשובה: ירמיה      

ירמיה נא' 50  

בהצלחה!
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תקנון החידון
חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים, תשע"ז

בסימן: ארץ ציון וירושלים
ם ְלדֹור ָודֹור"  )יואל ד' 20( "ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשלִַ

שלבי החידון:

1. חידון קדם פומבי בכתב

2. חידון פומבי: שלב א', שלב ב', שלב ג'.

1.   חידון קדם פומבי בכתב

לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב. א. 

בחידון בכתב ישתתפו המתמודדים של הקהילות היהודיות מרחבי העולם ושני הנציגים  ב. 

מישראל.

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

בזמן הבחינה.

החידון כולל 50 שאלות, הלקוחות מתוך פרקי הלימוד לחידון. בחידון מוקדם זה יוכלו  ד. 

המתמודדים לצבור עד סך של 50 נקודות שייזקפו לזכותם בחידון התנ"ך הפומבי.

הזמן המוקצב למענה על שאלות המבחן הוא 50 דקות בלבד. ה. 

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

השאלות –  תבדוק את המבחן ותרכז את התוצאות.

על פי תוצאות הבחינה ייבחרו 16 המתמודדים שיעלו לחידון התנ"ך הפומבי. ז. 

במהלך החידון הפומבי, ייזקפו לזכותם של המתמודדים הנקודות שצברו במבחן  ח. 

המוקדם בכתב.
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2.   החידון הבינלאומי הפומבי – שלב הגמר

בחידון הגמר ישתתפו שישה-עשר נציגים מהתפוצות ומישראל שצברו את מירב הנקודות 

בחידון בכתב.

לחידון הגמר יכולים להעפיל שני נציגים מהמדינות שבהן ריכוז גדול של יהודים )ישראל 

וארה"ב(, ומשאר המדינות – יעלה נציג אחד לכל היותר.

חידון התנ"ך הבינלאומי הפומבי למבוגרים יתקיים ביום רביעי, כח' בכסלו תשע"ז, 28.12.16.

החידון מורכב משלושה שלבים:     שלב א' – זיהוי דמות באמצעות רמזים 

שלב ב' – התמודדות בצמדים בעזרת מחשב

שלב ג' – שאלת ראש הממשלה, שאלה זהה בכתב

2.1  השלב הראשון – זיהוי דמות באמצעות רמזים

בשלב הראשון יוצגו לכל נבחן ארבעה רמזים.

מבין ארבעת הרמזים, רק שלושה מהם קושרים לדמות מקראית אחת. רמז אחד הוא "יוצא 

דופן", ואינו קשור לדמות המקראית המבוקשת.

על הנבחן יהיה להשיב על שתי שאלות: השאלה הראשונה: מיהי הדמות הקשורה לרמזים 

שהוצגו? השאלה השנייה: מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחר?

 הניקוד: תשובה נכונה על זיהוי הדמות המקראית תזכה את הנבחן ב-10 נקודות.

 בחירה נכונה של שלושת הרמזים – תזכה את הנבחן ב-5 נקודות על כל רמז נכון.

סך הכל יוכל כל מתמודד לצבור בשלב הראשון: 25 נקודות.

אם טעה המתמודד בזיהוי הדמות המקראית, המנחה יאמר לו את הדמות המקראית הנכונה 

ותינתן לו האפשרות להמשיך לקישור הרמזים אל הדמות המקראית הנכונה.

הנבחן יקבל את ארבעת הרמזים בכתב בעברית ובתרגום לשפתו מס' דקות קודם שנשאל על 

ידי המנחה. המנחה ישאל את שתי השאלות והנבחן ישיב את תשובתו.

השופטים יבחנו את תשובותיו של המתמודד לשתי השאלות ויתנו ניקוד בהתאם. יו"ר חבר 

השופטים מכריז את הניקוד שהשופטים נתנו לנבחן.
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ניקוד בהתאם, והשופטים א.  יתנו  / לא נכונה – השופטים  במקרה והתשובה לא מלאה 
ישלימו את התשובה הנכונה.

הניקוד שצבר הנבחן בשלב הראשון יתווסף לניקוד שצבר בחידון המוקדם בכתב.ב. 

מיד לאחר שהשופטים יקבעו את סך הנקודות שקיבל הנבחן בשלב הראשון, תופיע ג. 
כתובית של שם המתמודד עם הניקוד המצטבר.

שמונת המתמודדים שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יעפילו לשלב הבא.ד. 

2.2   השלב השני – משחק מחשב

לשלב זה יעלו בכל מקרה אך ורק 8 מתמודדים. במקרה שלא ניתן להכריע את זהות א. 
העולים, ייעשה שימוש בניקוד שצברו המתמודדים עד תום השלב הראשון. 

שמונת המתמודדים יחולקו לארבעה זוגות.ב. 

לפני תחילת השלב, הניקוד יתאפס וכל המתמודדים יתחילו ב-0 נקודות.ג. 

יותר של שאלות שיוצגו בפניו במסגרת ד.  יידרש לענות נכונה על מס' רב  כל מתמודד 
הזמן הקצוב.

השאלות שיוצגו לכל זוג מתמודדים זהות, ולכן בזמן שמתמודד משיב על השאלות – בן ה. 
זוגו יהיה בחדר נפרד מאחורי הקלעים, בו לא יוכל לשמוע את מהלך החידון. 

הזמן המוקצב למענה על כל 10 השאלות: 60 שניות בלבד. ו. 

– שלב השאלה ז.  יעלה מתמודד אחד בלבד לשלב השלישי  זוג מתמודדים,  מתוך כל 
הזהה. זהו המתמודד שישיג את מספר הנקודות הרב ביותר מבין השניים.

במהלך ח.  שתתבצע  הפומבי,  לחידון  ההכנה  במסגרת  זה  משחק  יתרגלו  המתמודדים 
מחנה ההכנה.

בחירת הזוגות

על פי כללי החידון יעלו לשלב השלישי ארבעה נציגים מארבע מדינות. נציג אחד מכל מדינה.

על כן, אם לשלב השני יעלו שני מתמודדים מאותה מדינה – שניהם יתמודדו כזוג, זה מול זה.

לגבי יתר המתמודדים הנוספים, הם יחולקו לזוגות בהתאם לשפות שהם דוברים. דהיינו, שני 
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מתמודדים הדוברים אנגלית יתחרו זה מול זה. שני מתמודדים הדוברים ספרדית יתחרו זה 

מול זה, וכך הלאה.

במקרה ויתר המתמודדים דוברים שפה זהה – בחירת הזוגות תתבצע בהתאם למצב הניקוד 

של כל אחד מהם בתום השלב הראשון, באופן: החזק ביותר מול החלש ביותר.

המתמודד שיישאל ראשון בכל זוג – ייקבע לפי הא-ב של שם משפחתו בעברית.

הניקוד

על כל אחת מארבע התשובות הנכונות הראשונות, יקבל המתמודד 2 נקודות לכל תשובה 

נכונה.

מהתשובה הנכונה החמישית ומעלה – יזכה המתמודד ב-4 נקודות לכל תשובה נכונה.

תשובות נכונות על כל עשר השאלות יזכו את המתמודד ב-32 נקודות לכל היותר.

מי שטעה במתן התשובה לשאלה יקבל עליה 0 נקודות.

מתמודד שענה תשובה – אינו יכול לתקן את התשובה.

מתמודד שביקש לעבור לשאלה הבאה ללא מתן תשובה – אין אפשרות לחזור אחורה.

מהלך השלב השני

על הדוכן, מול המתמודד יהיה צג. השאלות שיוצגו לכל מתמודד ע"י המנחה יופיעו גם על 

גבי הצג שלפניו. כל שאלה תופיע על הצג בעברית ובשפתו של המתמודד, בהתאם לצרכיו. 

המתמודדים יעלו לדוכן זה אחר זה. 

המנחה ישאל את השאלה בעל פה בעברית בלבד. המתמודד ישיב בעל פה בשפתו.

במקרים שנדרש – המתורגמן יתרגם את התשובה שהשיב המתמודד לעברית.

השיב המתמודד תשובה נכונה, יאמר יו"ר חבר השופטים: נכון, והניקוד יינתן בהתאם.

השיב המתמודד תשובה לא נכונה, יאמר יו"ר חבר השופטים: לא נכון, ולא יינתן ניקוד על 

שאלה זו.
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הזמן הקצוב

בדיוק בתום 60 השניות ייעצר המשחק.

אם המנחה סיים להקריא את השאלה והמתמודד טרם השיב לפני תום 60 השניות – תינתן לו 

ההזדמנות להשלים את תשובתו.

אם המנחה טרם הספיק לקרוא את השאלה בשלמותה, גם אז ישלים המנחה את השאלה 

ולמתמודד יינתן להשיב עליה.

סיום סבב שאלות לשני המתמודדים

לאחר ששני המתמודדים ענו על שאלותיהם, הניקוד שצבר כל אחד משני המתמודדים יוקרן 

על גבי המסך.

באם יש הכרעה – יוכרז הזוכה מבין השניים שיעלה לשלב השלישי – שלב השאלה הזהה. 

המתמודד השני יסיים את השתתפותו בחידון, ויחזור אל מקומו על הבמה.

באם אין הכרעה )שני המתמודדים השיגו ניקוד זהה בשלב השני(, יכריע הניקוד שצבר כל 

מתמודד עד השלב השני, דהיינו: הניקוד שצבר במבחן המוקדם בכתב ובשלב הראשון.

במקרים שעדיין אין הכרעה ועד לתום השלב הראשון שני המתמודדים השיגו ניקוד זהה – 

ייעשה שימוש בתוצאות שאלת ההכרעה.

2.3   השלב השלישי – שאלת ראש הממשלה

השלב השלישי הוא שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו.א. 

לשלב השלישי יעלו 4 מתמודדים מארבע מדינות. נציג אחד מכל מדינה.ב. 

ארבעת המתמודדים ייקבעו על פי תוצאות הישיגיהם בשלב השני – המתמודד הטוב ג. 
ביותר מכל אחד מארבעת הזוגות שהתמודדו בשלב השני.

הניקוד של ארבעת המתמודדים מתאפס וכולם מתחילים מ-0.ד. 

בשלב זה, יתמודדו ארבעת הנבחנים עם סדרה של 8 שאלות זהות בכתב.ה. 

תשובות נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד ב-32 נקודות.ו. 
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השאלות יעסקו בנושא המרכזי של החידון: ארץ ציון וירושלים.ז. 

במקרה ואין הכרעה בתום השלב, יכריע הניקוד של השלב השני.  באין הכרעה, יכריע ח. 
הניקוד עד תום השלב הראשון. באין הכרעה, יכריע הניקוד של שאלת ההכרעה.

כל ט.  של  הניקוד  טבלת  תופיע  הממשלה  ראש  לשאלת  התשובות  בדיקת  מהלך  בכל 
אחד מארבעת המתמודדים. הטבלה תכלול את הניקוד שצבר כל אחד מהם בכל אחת 

מהשאלות בשלב השלישי.

3.   תעודות ופרסים לזוכים

יוזמנו לשבת במקומותיהם על א.  לאחר שלב שאלת ראש הממשלה, כל המשתתפים 
הבמה ויוענקו להם פרסים ותעודות השתתפות.

הנבחנים ב.  מן  שלושה  למבוגרים,  הבינלאומי  התנ"ך  חידון  של  לכלה  או  לחתן  בנוסף 
שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר יוכרזו כסגנים. סדר ההכתרה יהיה מן הסגן 

השלישי לחתן / כלה.

והתעודות ג.  הפרסים  את  יעניקו  החינוך  משרד  ומנכ"לית  החינוך  שר  הממשלה,  ראש 
לארבעת הזוכים במקומות הראשונים.

לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים כספיים:ד. 

יוענק סכום של 40,000 ש"ח למקום הראשון  

יוענק סכום של 30,000 ש"ח למקום השני  

יוענק סכום של 20,000 ש"ח למקום השלישי  

יוענק סכום של 10,000 ש"ח למקום הרביעי  

במקרה ויש שני מתמודדים במקום הראשון – יוכתרו שניהם כחתן / ככלת חידון התנ"ך ה. 
הבינלאומי למבוגרים. כל אחד מהם יזכה בסכום של 35,000 ש"ח.

הבינלאומי, ו.  לחידון  ההכנה  במחנה  והשתתפו  לארץ  שהגיעו  המתמודדים  לכל 
מיוחד  במעמד  להם  יוענקו  והפרסים  התעודות  השתתפות.  ותעודות  פרסים  יוענקו 

בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך.


