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         בחוברת: 

 וטיפים למתמודדים בחידון התנ"ך צותע 

 בחן את עצמך - שאלות מחידונים 
 יכומים ס 

 ידי ובעזרת בוגרי ארגון נח"ת.-חוברת זו נכתבה על

 ומאחלים לכם הצלחה רבה בחידון! אנו מקווים כי חוברת זו תסייע לכם בלימוד התנ"ך
 תוכלו למצוא חומר עזר נוסף. של נח"תטרנט באתר האינ

 לימוד מהנה ופורה!

 רוב נחת, ארגון נח"תב

 


 









נוערחובבתנ"ך,-יוצאלאורע"יארגוןנח"ת

ומינהלחברהונוערבמשרדהחינוך

בס"ד

 :ע"ה'תש מחוזי החומר לחידון ה

(שע"בה'ת-"ע)החומרהואלשניםה'תש



                            בבתי הספר הדתיים רק * החומר בסוגריים מתייחס לחלוקת החומרבראשית-

נ"ו(-מ"ה,מ"ט-י"ב,מ'-ב',ח'-ישעיה:פרקיםא'-.)ל"ד-כ"ד,ל"א-שמות:פרקיםא'-

מ"ג.(-ב',כ"ו-ירמיה:פרקיםא'-).,ל"בכ"זכ"ה,-,כ'י"ז-י'במדבר:פרקים-

עמוס:כלהספר(-).כ"ד-כ"בי"ח,-,י"זי"ד,י"א-:פרקיםא'יהושע-

כ"א.(-משלי:י'-).ב':כלהספר-שמואלא'-

:פרקיםא',ג',ז',ט',י'.(עזרא-).:כלהספרב'-מלכיםא'-

י"ג.(-ה',ח'-נחמיה:פרקיםא'-]רקלבתיהספרהממלכתיים[.):כלהספריונה-

                                              :כלהספר]רקלבתיהספרהממלכתיים[.רות-
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מספיקאושכדילהצליחבחידון\פה,ו-ללמודאתכלהתנ"ךבעלצריךדיםבחידוןהתנ"ךסבורים,שכדילהצליחבחידוןרביםמהמתמוד

פה.שתיהדעותהללולאנכונות,כפישניתןלראותפעמיםרבותבחידונים-ללמודאתכלהתנ"ךבעל
1

ימים.לימודבע"פשלקטעיםמסו

רקיםשירייםבנביאיםראשוניםאופרקיםקשיםבנביאיםאחרונים(,אךעלרובהשאלותבחידוןיכול,אמנם,לעזור)למשללימודפ

אםרקמשתמשיםבהגיון.--פה-ניתןלענותגםבלילימודבעל

לדוגמא,הנהשתישאלות:

נאמרל:"אלתיראיכיבןילדת"

נאמרל:"אלתיראיכיגםזהלךבן"

ס)כשנולדאיכבוד,ש"אד(ורחל)כשנולדבנימין,פרשתוישלח([]התשובותלפיהסדר:אשתפינח

אפשרלהבדילביניהםללאשינון.אךכשמעייניםבפסוקיםרואיםשישהבדלביניהם:בפסוקהשני-הפסוקיםמאדדומים,ונראהשאי

שלרחלכברהיהבןשנזכרקודםבתנ"ךובפסוקהראשוןלא.אםחושביםעלכך,ניתןלהביןשהסיבהלהבדלהיא"גםזהלךבן",נאמר

פינחסשנזכרבתנ"ך.כךניתןלהבדילבין-)יוסף(,ובנימיןהואבנההשניהנזכרבתנ"ך,ואילואיכבודהואהבןהראשוןשלכלת

הפסוקיםללאשינוןכלל.

אםהםרקשמים-נבחניםלתשובההנכונהזוהידוגמהפשוטה,אךהיאאפיינית,כיברובהשאלותבחידוןיש"סימן"שיכוללכווןאתה

ישלקרואאתהשאלהבעיוןולנסותלהביןאתמיןהדובר,אםמדוברביחידאובקהל,האםמדוברבשיחהאובהצהרה.לבאליו.

ועכשיותרגיליםלמתמודדים:השלימואתהסימניםהחסריםבטבלההבאה)השאלההראשונהכברפתורה,כדוגמה(



שאלה תשובה הסימן

אמר:"למועדאשובאליךכעתחיהוהנהבן..."

"אמר:"כעתחיהאתחובקתבן

המלאך)לאברהם(

אלישע)לשונמית(

המלאךיכוללהבטיחשישוב,כיהואלאמת,אבל

אדם)אלישע(לאיכוללהבטיח,כיייתכןשימות.

נאמרעל:"ויפלמלאקומתוארצה"

:נאמרעלה'""ויפלעלפניוארצהלפניארון

נאמרעל:"ויפלעלפניוארצה"

נאמרעל:"נופללפניוארצהלפניארוןה'"

שאול)שמ"אכח(

יהושע)יהושעז(

גלית)שמ"איז(

דגון)שמ"אה(

{9}רמז:ע'שמ"אט





}רמז:בעבריתמקראית,פועלבהווהמצייןמצב{

אמר:"חיה',כיאתאשריאמרה'..אותואדבר"

אמר:הדבראשרישיםה'בפיאותו..לדבר""

מיכיהובןימלה

בלעם

{ 61}רמז:ע'ירמיהיב

:נאמרל"קוםאכוללחםוייטבלבך"

:נאמרל"ואכולויהיבךכחכיתלךבדרך"

:נאמרל"קוםאכולכירבממךהדרך"

אחאב)מל"אכא(

שאול)שמ"אכח(

אליהו)מל"איט(



:נשאלתה?""למיאתהואימזהא

:נשאלו"מיאתםומאיןתבואו?"

נשאל:"למיאתהואנהתלךולמיאלהלפניך?"

נערמצרי)שמ"א

ל(

הגבעונים)יהושע

ט(

יעקב)בר'-שליח

לב(



"מהזאתעשיתלי?למהלאהגדת..כיאשתךהיא?"

"מהחטאתילךכיהבאתעלי...חטאהגדולה"

עלינואשם""כמעטשכבאחדהעםאתאשתךוהבאת

פרעהלאברם

אבימלךלאברהם

אבימלךליצחק

}רמז:מיהיהיותרצדיק?{

:נאמרעל"ולאתורדשיבתובשלוםשאול" יואב)מ"אב( אחותו,יואב,-שאול==גיהנום.דודלארוצהשבן

                                                 
פה, וכולם היו בטוחים שיהיה חתן התנ"ך העולמי. אך לבסוף הוא נכשל -זקני ארגון נח"ת עוד זוכרים את סופרמן )שם בדוי(, שידע את כל התנ"ך בעל 1

?" )ע' יונה פרק ד(. סופרמן, כמנהגו, מיהר לצטט את כל הפסוק: "ואני לא אחוס על נינוה בשאלה בחידון הפומבי: "מה מסמל הקיקיון שהצמיח ה' ליונה
עשרה ריבו אדם ובהמה רבה". הטעות שלו היתה, שהוא לא שם לב שהפסוק כתוב בלשון תמיהה, והכוונה היא: -העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים

עשרה ריבו אדם ובהמה רבה!? ]בוודאי שכן אחוס עליה![". הוא חשב שה' לא יחוס על -בה משתים"ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הר
נינוה, בעוד שכוונת הפסוק היא הפוכה! בגלל הטעות הזאת סופרמן לא עבר את השלב הארצי... אבל אל דאגה, לסיפור יש סוף טוב: בשנה הבאה 

 סופרמן ניגש שוב לחידון וזכה להיות חתן התנ"ך.
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:נאמרעל"והורדתאתשיבתובדםשאול" שמעי)שם( רד...".תוולאיגיעלגיהנום,ולכןהואאומרעליו"

:נאמרל"למעןתשכילבכלאשרתלך"

:נאמרל"כיאזתצליחאתדרכיךואזתשכיל"

:נאמרל"למעןתשכילאתכלאשרתעשה"

יהושע)יהושעא(

יהושע)יהושעא(

שלמה)מ"אב(

יהושעהיהמצביא,והיהצריךללכתהרבה.לכן

נאמרולוביטוייםשקשוריםלהליכה)תלך,

דרכיך(,

ששלמההיהמלך,ורובהזמןישבעלכסאו.בעוד





כדילמצוא"סימנים"כאלהכמושראינו,כדאילעייןבפירושיםשונים.למשל,בדוגמההבאה:

נאמרעל:"ויהיבעתלדתהוהנהתאומיםבבטנה"

נאמרעל:"וימלאוימיהללדתוהנהתומיםבבטנה"

'לח(;רבקה)בר'כה(.[]התשובות)לפיהסדר(:תמרכלתיהודה)בר



בכתיב"תומים"זאתישהבדלביניהם:אצלרבקהנכתבההמילה-שוב,קשהמאדלהבדילביןהפסוקיםכיהםמאדדומים,אבלבכל

פירושרש"י,הסיבהלכךהיאשאצלתמרשניהילדיםהיוצדיקים.זהומצב"מושלם","בכתיבמלא.לפי"תאומיםחסר,ואצלתמר:

גםהמילהכתובהבצורה"מושלמת".אצלרבקה,לעומתזאת,המצבהואפחותמושלם,כיאחדהילדיםהיהרשע,ולכןהמילהולכן

כתובהבכתיבחסר.



לפימדרשהמובאבפירוש"הדבראשרישיםה'בפיאותו..לדבר":דוגמהנוספתהיאהשאלהשכברראיתםבתרגילבסעיףהקודם:

יטוי"הדבראשרישיםה'בפי"רומז,שה'כאילושם"מתג"בפיבלעם,כמוששמיםבפהשלחמור,כדילמשוךרש"יבפרשתבלק,הב

אותולאןשרוצים)כלומרזהוביטוישבאלגנותושלבלעם:הואלאבאמתרצהלברךאתישראל,אבללאהיתהלוברירה(.מיכיהובן

ימלההואצדיקולכןלאנאמרעליודברכזה.









להשא תשובה הסימן

?מינמשח"ויקח..אתפךהשמןויצקעלראשו"

מינמשח?"ולקחתפךהשמןויצקתעלראשו"

?מינמשח"ויקחאתקרןהשמןוימשחאותובקרבאחיו"

מינמשח?"ויקח..אתקרןהשמןמןהאהלוימשחאת.."

שאול

יהוא

דוד

שלמה

}רמז:ע'בפירושרד"ק

{6זובשמ"אט6בשמ"אי

:אמרבלעםכשהיהב"מימנהעפריעקב"

:אמרבלעםכשהיהב"לאהביטאוןביעקב"

:אמרבלעםכשהיהב"מהטובואהליךיעקב"

במותבעל,

שדהצופים,

ראשהפעור

}רמז:ע'בפירושרש"ר

הירשבפרשתבלק{

:נאמרלפנימכת"בזאתתדעכיאניה'"

:נאמרלפנימכת"למעןתדעכיאניה'בקרבהארץ"

נאמרלפנימכת:"למעןתדעכיאיןכמוניבכלהארץ"

דם

ערוב

ברד

}רמז:ע'בפירוש

-אברבנאלבפרשותוארא

{ בוא,עלמכותמצרים

?מהעשו"ויקראגםפרעהלחכמים..ויעשוגםהםחרטומימצרים.."

?מהעשו"ויעשוכןחרטומימצריםבלטיהם"

זהפכומטותלתנינים)שמ

(66

(99הפכומיםלדם)שמז

{ }ע'פירושמלבי"םשם



נאמרב:"ותשאכלהעדה...ויבכוהעםבלילהההוא"

נאמרב:"וישאוכלהעםאתקולםויבכו"

נאמרב:וישא..אתקולםויבכועדאשראיןבהםכחלבכות"

פרשתהמרגלים)במ'יד(

פרשתיבש)שמ"איא(

פרשתצקלג)שמ"אל(

מז:מהמיוחדב"לילה}ר

ההוא"?{



:נאמרעל"ויפלעלפניוארצה" גלית)שמ"איז( }רמז:ע'רשישם{

איש?63333באיזומלחמהנאספומישראל

איש?09333באיזומלחמהנאספומישראל

היואמיצים?09333כמהמתוךה

איש?003333באיזומלחמהנאספומישראל

מלחמתברק)שופ'ד(

גדעון)שופ'ז(מלחמת

63333

מלחמתיבש)ש"איז(

*בחומררקלמגזרהדתי
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הפרשניםהמומלצים)לפידעתי(:

הטורים)דרש(.-יקרובעל-רש"יורש"רהירש)פשט(;כלי–בתורה

מלבי"ם.–בנביאיםראשונים

אברבנאל.–בנביאיםאחרונים

מלבי"ם.–בכתובים





ייםכדילהבדילביןפסוקים,ובמקריםכאלהניתןלהשתמשבסימניםמסוגאחר.למשל,בשאלהלפעמיםקשהלמצואסימניםהגיונ

הבאה:

נאמרעל:"ויהיכיזקן...ותכהיןעיניומראות"

נאמרעל:"ועיני...כבדומזוקן,לאיוכללראות"

נאמרעל:"ועיניוהחלוכהות,לאיוכללראות"

נאמרעל:"ועיניוקמהולאיכוללראות"

נאמרעל:"ו...לאיכוללראותכיקמועיניומשיבו"

]התשובות,לפיהסדר:יצחק)בר'כז(,יעקב)בר'מ?(,עלי)ש"אג(,עלי)ש"אד(,אחיה)מ"איד([

הפסוקיםהדומיםהאלהבאופןהגיוני?1איךאפשרלהבדילבין

שורותלעיוורוןבסדרכרונולוגי:אנילאמכירסימןהגיוני,אבלאםנסדראתהמיליםשק



אחיהעליעלייעקביצחק

קמוקמהכהותכבדוותכהין

מילוני!-נראהשהןגםמסודרותבסדראלפביתי

באופןזהקליחסיתלהתאיםביןהפסוקלאדםשהואנאמרעליו.

הגיוניים,אךלפעמיםהםמועילים.סימניםטכנייםלאחייביםהםפחותטוביםמהסימניםה"סימניםטכניים".סימניםמסוגזהנקראים

להיותמבוססיםדווקאעלסדראלפביתיביןמילים,אלאעלכלתופעהמעניינתבפסוקים,כמושתראובתרגילים:



שאלה תשובה הסימן

נאמרעל:"ויתקע..בשופרויעמדוכלהעםולאירדפו.."

נאמרעל:חרי..""ויתקע..בשופרוישבהעםמרדוףא

נאמרעל:"ויתקעבשופרויפוצומעלהעיראישלאהליו"

"נאמרעל:"ו..תקעבשופרלאמורישמעוהעברים

נאמרעל:"ותקעתיבשופראניוכלאשראתי"

נאמרבמלחמת:"ויהיכשמעהעםאתקולהשופרויריעו"

יואב)שמ"בב(

יואב)שמ"ביח(

יואב)שמ"בכ(

שאול)שמ"איג(

גדעון)שופ'ז(

יריחו)יהושעו(

}רמז:מההמטרהשלכלתקיעה?מלחמהאו

שלום?{





*רקבחומרשלהמגזרהדתי

:אמר"ממניתראווכןתעשו"

:אמרמהרועשוכמוני"-"מהראיתםעשיתי

גדעון)שופ'ז(

אבימלך)שופ'ט(

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

:אמרראל""מהלנוחלקבדוד...לאהליךיש

:אמר"איןלנוחלקבדוד...אישלאהליוישראל"

ירבעם)מ"איב(

שבע)ש"בכ(





מיהכהאתסף)מילידיהרפה(?

מיהכהאתישבי)מילידיהרפה(?

מיהכהאתאישמדון)מילידיהרפה(?

סבכי)ש"בכא(

אבישי)שם(

יונתן)שם(

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

אמר:תבשר""אישחילאתהוטוב

למיאמר?

אמר:"אישטובזהואלבשורהטובהיבוא"

עלמיאמר?

אדוניה)מ"אא(

יונתןבןאביתר

דוד)ש"ביח(

אחימעץבןצדוק



באיזהערים,מעריפלשתים,היהארוןה'לאחרשנשבה

משילה,ובאיזהסדר?

}ע'בשמ"אה{ 

אנשי:"אמרולהינו-"כיקשתהידועלינוועלדגוןא אשדוד)שם( }רמז:השתמשובסימןהקודםובתוכןהפרשה{
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סימניםאלהטוביםבמיוחדלזיהויפסוקיםמשיריםומנביאיםאחרונים,שעבורםקשה"סימניםסגנוניים".הסוגהבאשלסימניםנקרא

יחסיתלמצואסימניםהגיוניים.



ב(לביןפסוקמשירתדוד)שמ"בכב(?אפשרותאחתהיאלפיהקצב:בשירתיונהלדוגמה,איךמבדיליםביןפסוקמשירתיונה)יונה

מילים,למשל:1או1הקצבהואבערךמחומש,כלומרבכלצלעיש

מבטןשאולשועתישמעתקולי;--קראתימצרהליאלה'ויענני





...כלמשבריךוגליךעליעברו:--ותשליכנימצולהבלבבימיםונהריסובבני

מיליםבצלע(,8או0הקצבהרבהיותרמהיר,בערךמשולש)*רקבחומרשלהמגזרהדתי()שמ"בכ"בלעומתזאת,בשירתדוד

למשל:

ושועתיבאזניו;--וישמעמהיכלוקולי--להיאקרא-ואלא--בצרליאקראה'

.ויתגעשוכיחרהלו;..--מוסדיהשמיםירגזו--ויתגעשותרעשהארץ



גםבנביאיםאחרוניםניתןלשיםלבלהבדליסגנון,למשל:הנבואותשלישעיהוהרבהיותרקצביותו"שיריות")משפטיםקצרים(,

ובנבואותשלירמיהוהמשפטיםיותרארוכיםו"סיפוריים".בנוסףלכך,לכלנביאישביטוייםמיוחדיםלו]למשל:עדכמהשידועלי,

שמאשיםאתישראלש"לאשמעובקולה'";הנביאיםהאחריםמדבריםעלאותונושא,אבלמשתמשיםירמיהוהואהנביאהיחיד

בביטוייםקצתשונים[.



סימניםמהסוגהזהטוביםמאדלמישקולטאותם,אךהבעיההיא,שקשהלהגדיראותםבמדוייק,והםיותרמתבססיםעל"חוש".

לאללמודשנישיריםבאותויום.-לקצב,אםישתדלללמודאתהשיריםבנפרד,כלומראולםמישרוצהיכוללשפראתה"חוש"שלו

חלוקהמומלצתשלהזמןללימודנביאיםאחרוניםהיא,למשל,ללמודבמשךשבועייםישעיהוואזבמשךשבועייםירמיהו.באופןזה

"חוש".מצליחיםלקלוטאתהסגנוןהאופיינילכלנביא,ואפשרלהבדילביניהםב

כןעוזר.-פהכמהשיריםוכמהקטעיםמכלנביא,וזהגם-כמוכן,מישישלוזמןיכולללמודבעל





מישישלוזיכרוןחזותיטוב,יכוללציירפסוקיםאוקטעים'ציוריים',וזהיכוללעזורלזכוראותם.הקטעיםהמתאימיםלכךבמיוחדהם

מיםעמוקיםעצהבלבאיש,(מופיעהפסוק:"1,בספרמשלי)כ וריים'בכלהתנ"ך.לדוגמההחזונותשלזכריה.אבליש'פסוקיםצי

":אפשרלצייראותוכך:ואישתבונהידלנה





















צריךרקלהפעילאתהדמיון.בכלמקוםניתן-אסורלהתייאש-לפעמיםאףאחדמהסימניםשתוארולמעלהלאמועיל,ובמקריםכאלה

הגיונייםואףדמיוניים,שיעזרולזכוראתהפרטים.למשל,הנהדוגמאלשאלה:-ניםלאלהמציאסימ

נאמרעל:מאותחללבפעםאחת"-"הואעוררחרבועלשמונה

נאמרעל:"הואהכהבפלשתיםעדכייגעהידוותדבקידואלהחרב"

נאמרעל:"ותהישםחלקתהשדהמלאהעדשים...ויתיצבבתוכהויצילה"

התשובות:עדינוהעצני,אלעזרבןדודובןאחוחי,ושמהבןאגאהררי;כולםבשמ"בכג[]ו



הגבורהשלו.-השאלותהאלהקשות,כיכלהאנשיםהאלהנזכריםבאותופרק)גיבורידוד(,וקשהלהתאיםביןהגיבורלמעשה



"יגעהידוותדבקידואלהחרב".הואהאיששוחיאלעזרבןדודובןאחבתורדוגמהל"סימןדמיוני",נראהאיךאפשרלזכורש

איש 
 תבונות

 עצה
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(.הגיונימאד,שמישידונדבקתלחרביצעקצעקהמעיןזו.ובכן,"כאב)"אחח!-ראשית,נשיםלבלכךשהשם"אחוחי"מזכירצעקת

שןהזה,ומעתהוהלאהנדמייןלנואתהגיבורצועק:"אחח!נדבקהליהידלחרב!".לאחרמכן,הואמחליטשיותרלאישתמשבנשקהמיו

אךמכיווןשאיןלואקדחלייזר,הואצריךלשאולאתאקדחהלייזרשלדודו.ניתןלכתובמשפטלסיכום.ישתמשרקבאקדחלייזר

העניין:

שלו!"לייזראתאקדחהדודי!נדבקהליהידלחרב!בפעםהבאהאניאבקשמאחח"

.אחוחיבןדודובןאלעזרהואבאופןזהקללזכור,שהאדםשידונדבקהלחרב





?חלקתעדשיםהואהאיששהצילשמהבןאגאהרריואיךזוכריםש

!שמהובכן,הסתכלוסביבכם,וראואםישכאן)לידכם(עדשים.רובהסיכוייםשאיןכאןעדשים.אםכך,איפהישעדשים?לאכאןאלא

כךזוכריםששמההצילחלקתעדשים.

יהיהלכםיותרקל-הגיוני-דסימניםדמיונייםשיעזרולכםלזכוראתגיבורידוד.ככלשהסימןיותרמוזרולאכתרגיל,נסולמצואעו

לזכוראותו.



רביםנעזריםבדרכילימודאחרישמוצאיםסימניםדמיוניים,אפשרגםלצייראותם)ע'בסעיףהקודם(וזהעוזרלזכוראתהסימנים.

מניםשונים,כגוןלימודספרבראשיתבעתנסיעה,ספרשמואלבעתהמתנה,וכןהלאה...אחריםשאףשוניםכגוןלימודספריםבז

מעניקיםלפסוקיםאופרקיםלחןמוכרנוטעיםבזכרונםאתאותםפרקים)שיטהמוכחת(.אחריםשנוהגיםלעמודעלכסא,להקליט

ישלזכורשכלאדםשלומדתנ"ך,לאמשנההדרךאוהזמן,הואעצמם,ולמעשהכלאדםמוצאלעצמואתדרכוהוא.הדברהחשובש

הזוכההאמיתי.



והנה,לסיום,עודכמהתרגילים:



שאלה תשובה הסימן

:נאמרעלאיש"13"ויעשלו..מרכבהוסוסיםו

:נאמרעלאיש"13"ויעשלורכבופרשיםו

אבשלום)שמ"ב

טז(

אדוניה)מל"אא(

גית"{}רמז:לפי"קדמהטכנולו

נאמרעל:"טפתבתשלמההיתהלולאישה"

באיזהאיזורבארץהיהניצב?

נאמרעל:"בשמתבתשלמההיתהלולאישה"

באיזהאיזורבארץהיהניצב?

בןאבינדב)מ"אד(

נפתדאר

בןאחימעץ

נפתלי



סוגשהוא(שיעזרולכםנסולמצואסימנים)מכל

לזכוראתהעריםשלאנכבשובשופטיםא,ואיזהשבט

לאכבשכלאחתמהן.

 הדרכה)חלקית(:אילושבטיםלאנזכריםבפרק

ומדוע?אילושבטיםנמצאיםבדרוםואילובצפון?

נסולמצואסימניםהגיונייםלכמהשיותרשבטים,

וסימניםדמיונייםלשארהשבטים.

ה!(:מצאוסימניםדמיונייםכדילזכוראתאתגר)קש

כלהאתריםבירושליםשנזכריםבנחמיהג,ומיבנהכל

אחדמהם!

 *רקבחומרשלהמגזרהדתי



להראותלכםשהצלחה-הסימניםשהובאוכאןהם,כמובן,רקדוגמאות.הםנועדולעורראתהשכלשלכםואתהדמיוןשלכם,ובעיקר

בעתרקמשינון,אלאגםובעיקרממחשבה.זכרואתהסיסמה:בחידוןהתנ"ךלאנו







אנימאחללכםהצלחהרבהבחידוןובחיים!



 adir.simantov@gmail.comטוב,-כלפנייהבנוגעלחוברת,תיקונים,תוספות,הערותוהארות,ניתןלהפנותלאדירסימן



 חשוב בטרם תכתוב!
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 נק'( 2"מאת ה' היתה זאת" )כל תשובה 



מלוכהותהיל....כימה'היתהלו""ותסובה (6

השלםאתהמילההחסרה:___________________________

 "הנהזאתהרעהמאתה',מהאוחיללה'עוד" (9

אמר:_________________________________________

 "דעואפואכילאיפולמדברה'ארצה" (0

אמר:________________________________________

 *רקבחומרשלהמגזרהדתיאשרדיברה'"יםהטוביםדבראחדמכלהדבר"לאנפל (8

אמר:_______________________________________

 "שובואישלביתוכימאתינהיההדברהזה" (1

_______________________________אמר:________



 נק'( 3"אמן, כן יהי רצון" )כל תשובה 

 יהמלך""אמןכןיאמרה'אלוקיאדונ (1

________________אמר:___________________

 "הןלויהיכדבריך" (7

____________________אמר:______________







 נק'( 2כן,המפקד! )כל תשובה \מה ש'תגיד....

"כדברךאדוניהמלךלךאניוכלאשרלי" (6

________________________________אמר:__________

""חטאתי,שובמעליאתאשרתתןעליאשא (2

_________________________אמר:_________________

עבדך""טובהדברכאשרדיבראדוניהמלךכןיעשה (63

_________________________אמר:_________________

""ככלאשריצוהאדוניהמלךאתעבדוכןיעשהעבדך (66

________________________אמר:__________________

 "ככלאשריבחראדוניהמלךהנהעבדיך" (69

נאמרל:_________________________________

 









 נק'( 4"ונוח מצא חן בעיני ה'" )כל תשובה 

 "אםנאמצאתיחןבעיניךשיםנאידךתחתירכי" (60

___________________נאמרל:___________

 "וימצא....חןבעיניפרעהמאדויתןלואשה" (68

_______________נאמרעל:______________

 "אמצאחןבעיניכםואשרתאמרואליאתן" (61

___________________אמר:________________
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 "וימצאוהנעריםחןבעיניךכיעליוםטובבאנו" (61

________________מר:___________________א

 אשרעשההמלךאתדברעבדו""היוםידעעבדךכימצאתיחןבעיניךאדוניהמלך (67

________________אמר:_______________







 נק'( 2"ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו" )כל תשובה 

םואוציאאתכםמביתעבדיםואצילאתכםמידמצריםומידכללוחצם""אנוכיהעליתיאתכםממצרי (66

 *רקבחומרשלהמגזרהדתי

__אמר:_______________________________

 "אנוכיהעליתיאתישראלממצריםואצילאתכםמידמצריםומידכלהממלכותהלוחצותאתכם" (62

___________אמר:__________________________

 "ויאמר....ושמעומצריםכיהעליתבכוחךאתהעםהזהמקרבו" (93

_אמר:______________________________

 "אלמוציאםממצריםכתועפותראםלו" (96

_______________אמר:_________________



 

 נק'( 3"שמעו ותחי נפשכם" )

 

אותוושמעתםבקולוולאתמרואתפיה'""אםתיראואתה'ועבדתם(99

התנה:________________________________________



 

 נק'( 3"הגד נא לי" )כל תשובה 

"למיאתהואנהתלךולמיאלהלפניך"(90

אמר:_______________________________________

*רקבחומרשלהמגזרהדתיהלךפה""מיהביאךהלוםומהאתהעושהבזהומ(98

נאמרל:_____________________________________

"ויאמרואליועבדיומההדברהזהאשרעשיתה"(91

נאמרל:_____________________________________

"והגדנאלימהעשיתאלתכחדממני"(91

_____________דרש:___________________________

"ויאמר.....אלאחיומהמעשיכם"(97

אמר:_________________________________________

*בחומררקלמגזרהדתי"ויאמראליהם...מהאתםעושים"(96

תמה:_________________________________________



 נק'( 2"איש את רעהו" )כל תשובה 

ישקלווישאלואישלרעהולשלום""וישתחוו(92

מוזכרבמפגשבין:_______________________

"ויפללאפיוארצהוישתחושלושפעמיםוישקואישאתרעהו"(03

מוזכרבמפגשבין:______________________________

"החרבנחרבוהמלכיםויכואישאתרעהו"(06

__________________________מוזכרבהקשרל:______
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 *בחומר רק למגזר הדתי נק'( 2השלם את הפסוקים הבאים )כל פסוק 

"רחבנפשיגרהמדון_______________________"(09

______________________"כפהפרשהלעני"(00

"ברבותרשעיםירבהפשע____________________"(08

"לאיסורממנהגםכייזקין"_______________(01

("התרפיתביוםצרה__________"01



 

 נק'( 1ציין את שם הדמות שעונה להגדרות הבאות: )כל שם 



-נושאכלייואבבןצרוי'ה(07

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

-בכורגדעון(06

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

כהןהבעל(83-שומרהבגדים(02

-)בימייואשמלךיהודה(



-בןנחש(89-אחותלוט(86

-נגידעמי(88-בחירה'(80

-אשתלפידות(81

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

-"רעהדוד"(81









 ציין את שם המקום בו ארע כל אחד מהדברים הבאים: 

 

 נק'( 1כל מקום )

 

*רקבחומרשלהמגזרהדתי-פרץעוזה(86-קבורתיהושע(87

-מןהעיריונהנסעלתרשישה(13-חבעםהמלכתר(82



-מלחמתישראלעםעמלק(16



-קבורתתולעבןפואה(19

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

-מותגדליהבןאחיקם(10



-שםהיתהמלחמתיהושעבמלכיהצפון(18



-בוהומלךשלמה(11



-בולבןהשיגאתיעקב(11
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-מספרעבדיציבא(16-שנותחיייוסף(17

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

-עלותחלקתהשדהשקנהיעקב(13-גובהושלגוליי'ת(12



-גובהתיבתנח(16



-מספרהרוגינוב(19

-שנותשפיטהשלשמשון(18-שנותמלכותחזקיה(10

רהדתי*רקבחומרשלהמגז

-מספרה"מלקקים"(11

*רקבחומרשלהמגזרהדתי

-כמהשניםעבדואתכדלעומר(11



 *רקבחומרשלהמגזרהדתי נק'( 1השלמות פסוקים נוספות: )

 

("כמגדלדודצוארךבנוילתלפיות_______________________"17

מעון"("____________________בשלוםובמישורהלךאתיורביםהשיב16

("מהיותםבאאלערמתעשריםוהיתהעשרה__________________________"12

ושמתיךלגאוןעולםמשושדורודור"("__________________________73

(""וקצףגדולאניקוצףעלהגויםהשאננים________________________"76

בה""__________________ובערושניהםיחדוואיןמכ(79
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קותסביבתיאורהאדם.סמהשאלותששואליםבחידוןהתנ"ךעוהרבהמאוד

בנוסףלכמהמדרשיםאוטיפיםשיעזרולזכורטוביותר.–להלןכמהמהדוגמאותהפופולאריותביותר



 -יופי

 ""ויאמר אל ... אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את

לפיהמדרשרקאזאברהםמכירביופיהשלשרה-לשרהאברהם

 "ויהי כבוא ... מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד"

איןלציפורהתיאורבתנ"ך,-יכוללבלבלעםיצחקורבקה)ויצחקלאירדלמצרים(אועםמשהוציפורה

אלאאםכןאנומיחסיםאותהלאישההכושיתאשרמשהלקח.

"ה טובת שכל ויפת תאר" והאש
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 שבזכותחכמתהדוידלאהלךלהרוגאתנבל–טובתשכל

""ו... היתה יפת תאר ויפת מראה

בתואר אומריםעלרחלשהיתהאחתהנשיםהיפותביותר,ולכןהתנ"ךמשבחאתיופיהבשניתיאורים

)לפירש"יתואר=צורתפרצוףומראה=זיוקלסטר( ובמראה.

"ר ויפה מראה"ויהי ... יפה תא

יוסףיורשאתהיופימאמו,שגםעליונאמרהיופיבשניתיארים. שלרחל ובנההאהוב

"וכ... לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום"

התשובההיאאבשלום,והרבהחושביםשאולימדוברבשאולאוביוסף,אזאפשרלזכורזאתבאמצעות

סוקרומזלנועלסופושלאבשלוםשעתידללקותבגאווהשלו)אבשלוםנתלהעלעץהאלהעםכךשהפ

שיערותראשו,"ועדקדקדו"הכוונההיאלשיערותראשו(

 

""והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ראי

אםלאאזתכירומדוברעלדויד.אתםמכיריםאתסיפוריהילדיםעלהילדהקטןוהג'ינג'י?-דויד

 -גובה

""בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל העם

אזמדוברבשאול,ולזכורשעליונאמרשהואהיההכי–שאלהעםרקורדטובבחידוניהתנ"ךהאחרונים

גבוהמכלבנ"ילאלהתבלבלעםיוסףאואבשלום

"מות וזרתויצא איש הבנים ממחנות פלשתים ... שמו מגת גבהו שש א"

עדעכשיוולםהיויפיםוהינהאחדענקוכנראהגםלאיפה

"מדוברבישביבנובמבניהרפה)אחיושל"ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת והוא חגור חדשה

גלית(

"בןאחרשלהרפה,ולאנדמהלי"ואצבעת ידיו ואצבעות רגליו שש ושש עשרים וארבע מספר

כתרגומוכןהואאישבעלמידותגדולות.–מדוןשאפשרלשכוחדברכזה,איש

-חכמה
""אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך

פרעהאומרליוסףלאחרפתרוןהחלום,אםיוסףהיהרקפותראתהחלוםולאמיעץעצההואהיהרק

חכם,אבלהואגםיעץעצה,ומכאןהואנבוןוחכם.

"ם בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכהואמלא אתו רוח אלהי"

"ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'"

שניהםמדבריםעלעתידונראים–שניהמקורותנראיםכאילומדבריםעלאותואדםאועלאותוהנושא

ה"ומדוברעלבצלאלבןכאילושזונבואה,אזבאמתאחדמהםזהנבואה.בראשוןמופיע"ובכלמלאכ

אורישעבד)עשהמלאכה(בהקמתהמשכןבימימשה.ואילוהשניזהנבואתישעיהועלהמשיח.

יונדברעאמנון)ע"פהמדרשמאודהכוונהלשטןאולרוע,ואנומכיריםאתעצתו–איש חכם מאד

הרעה(

"ניך ואחריך לא יקום כמוךהנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפ"

"ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב"

שניהמקורותהאחרוניםמתאריםאתשלמהשלאהיהולאיהיהאףאדםחכםכמוהו



כםלחפשכמובןשישעודהמוןתיאוריםשכדאיללמודכמותיאוריםעלאנשיםוהשיערשלהם)כדאיל

כמואבשלום,שמשון,אליהו(,אואנשיםעיוורים)כמויצחק,יעקב,אחיההשילוני,עלי(–אתזה

וכו'...



ר, אלכס יעקובוב, אראל סגל ע"י בוגרי נח"ת וחידון התנ"ך: מאיר בן דרוועובדה  החוברת נכתבה

 טוב. -ואדיר סימן

 

רוציםלהעמיקאתידיעותכםבתנ"ך?

רים,שבתותופעילויותמשותפות?להנותמשיעו

 ארגוןנח"ת.נשמחלראותכםאיתנו.......


