
 
 

 

 חידון התנ"ך לנוער יהודי

 ארגז הכלים שלכם להצלחה

 יוצאים מהקווים

 איך לומדים?  - לות הרגילותלפני חידון התנ"ך שוב צצות השאכמו בכל שנה, אז 

שוב קוראים את כל החומר פעמיים? זה לא הצליח בשנה שעברה....ובאמת למה שזה 

דקה אחר כך? אז זהו  הרשימות של בראשית ונשכח אותןשוב את כל נן נשיצליח השנה? 

   שלא. -

לחידון י זוכר את הפעם הראשונה שניגשתי בתור חתן תנ"ך בינלאומי למבוגרים, אנ

התנ"ך לנוער לפני עשור מטעם בית הספר הממלכתי בו למדתי, והרגשתי שלא משנה 

תמיד ידעו טוב יותר, כי הם יודעים  המתמודדים של בתי הספר הדתייםכמה אני אדע, 

לשנן הרבה פסוקים או כי עובדים איתם בבית הספר בצורה אינטנסיבית יותר וכל 

ויתי. וליותר מזה לא קירצי של הממלכתי. שאיפתי הייתה רק לצלוח את השלב הא

אכן הגעתי למקום השני המכובד, אך בארצי נפלתי בסבב השאלות מחוזי שלב הל

אך אחרי שזכיתי , כלים נכונים ללמידהעם השנים הבנתי שלא היו לי הראשון. אכזבה. 

בעולמי ופיתחתי שיטות למידה חדשות חשבתי שאם מישהו היה אומר לי לפני עשור 

 קדמים יותר. תיש ללמוד, בוודאי הייתי מגיע לשלבים מ שכך

כעבור עשור הבנתי עד כמה ההנחות הראשונות שהיו לי על ההבדלים בין הממלכתי 

בעל פה בתנ"ך שידעו לשנן ספרים מבוגרים לדתי הן שגויות. מולי היו מתמודדים 

קדמנו בשלבים , אך ככל שהתמולםוכמובן שחשבתי שהם יודעים יותר ושאין לי סיכוי 

היה קל. ואז הבנתי את הסוד הגדול ביותר  במבחנים, לי היה להם קשהמה שהבחנתי ש

גם מי שיודע תנ"ך  - שעתיד לשנות את כל התפיסה שלי בלמידה לחידונים בכלל

  היטב, לא בטוח שהוא יודע כיצד ללמוד לחידון!

י הבקיאים מעינ, מה שחומק זאת בגלל שהחידון דורש בקיאות בפרטים הקטנים

הגדולים... אלו ניואנסים דקים ועדינים ואם לא מתכוננים אליהם היטב, אז הדרך 

  ליפול היא מהירה.



 
 

כעת אני רוצה לחלוק אתכם את סודות הלמידה הנכונה, כפי שלמדתי אותם בדרך 

ם לטעום תהיו פתוחים לפתח רעיונות חדשים ללמידה ותנו לי ג - הקשה. אך יש לי תנאי

 , ויחד ניצור קהילה לומדת שמאוחדת סביב ספר הספרים. מהם... שתפו אחד את השני

לקריאה בתנ"ך עצמו. מה שמופיע שם,  תחליףאין זכרו שעם כל הכלים שתקבלו כאן, 

, מספר פעמים אנחנו לא יכולים להחליף באף כלי, וחשוב לקרוא את הפרק עצמו בתנ"ך

 .המסמכים שהכנו לעצמנוגם אם אנחנו לומדים בעזרת הטבלאות ו

של בתי הספר  , חתן התנ"ך הארצילדורון קדושאני רוצה בהזדמנות זאת להודות 

מחכימות שסייעו בשכלול הקובץ לשנת תשע"ה על הערותיו והארותיו ה הממלכתיים

 והרווח כולו שלכם. ,הזה

 

 בברכת שלמה, המלך החכם בספר משלי:

ן" ם ְלָחָכם תֵּ  "עֹוד ְוֶיְחכַּ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 בפתח הלמידה

 קבלו החלטה! - קצת אמונה

וה לא פעם מלו, לקראת משהו גדול כמו חידון תנ"ך להתחיל תהליך של למידה

האם כדאי לי להשקיע בזה? האם בכלל יש סיכוי שזה  בפחדים ושיקולי כדאיות.

יצליח? קבלו החלטה שאתם לוקחים על עצמכם להשקיע כמה שיותר, ותאמינו 

 שאתם אכן יכולים לעשות זאת. זה השלב הקודם לכל, מאמינים ומחליטים. 

ה אז לפני שנתחיל בשאלה: "איך לומדים?", בואו נתחיל קודם לשאול: "מ

 ר? כל התנ"ך???  זה אינסופי!מה החומלומדים? 

בלי פחד. אתם לא נבחנים על כל התנ"ך, אפילו לא על רובו. יש מספר ספרים 

ופרקים שמחולקים לפי שלבים, כאשר לקראת כל שלב נוסף עוד חומר. אני 

 רואה לנכון להציג כאן את החומר בשלמותו:

 התשע"ח –לשנים התשע"ו לנוער החומר לחידון התנ"ך        

-החומר לבתי הספר הממלכתיים שונה מזה של בתי הספר הממלכתישימו לב! 

 דתי.

 ספרי-לחידון הבית      א.

 פרקים(  50) כל הספר בראשית:

 19) ל"ד-כ', ל"א-ה', י"א-פרקים א' שמות:

 פרקים(

 16) כ"ה, כ"ז, ל"ב-י"ז, כ'-י'פרקים  במדבר:

 פרקים(

 15) כ"ד-י"א, י"ד, כ"ב-פרקים א' יהושע:

 פרקים(

 פרקים( 21) כל הספר שופטים:

 פרקים( 4) כל הספר רות:

 

 תוספת לנ"ל –לחידון המחוזי       ב.

 פרקים( 31) כל הספר שמואל א':

 פרקים( 24) כל הספר שמואל ב':

 פרקים( 22) כל הספר מלכים א':

 פרקים( 25) כל הספר מלכים ב':

 פרקים( 4)  כל הספר. יונה:

 

 

 

 



 
 

 תוספת לנ"ל –לחידון הארצי המסכם        ג.

 פרקים( 3) פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה ויקרא:

 פרקים( 9) ל"ד-פרקים כ"ו דברים:

מ"ה, -י"ב, מ'-ב', י"א -פרקים א' ישעיה:

 פרקים( 20) נ"ח-מ"ט

 פרקים( 22) מ"ה-ב', כ"ו-פרקים א' ירמיה:

 פרקים( 7) י"ד-ג', י"א-פרקים א' הושע:

 פרקים( 7) מ"ב-ב', ל"ח-פרקים א' איוב:

 פרקים( 5) פרקים א', ג', ז', ט', י' עזרא:

 פרקים( 13) כל הספר נחמיה:

 3) כ"ט-פרקים כ"ב, כ"ח דברי הימים א':

 פרקים(

 פרקים( 10) כ'.-פרקים י"א דברי הימים ב':

 

 תוספת לנ"ל – לחידון העולמי      ד.

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

 כל הספר יואל:

  כל הספר עמוס:

  כל הספר חגי:

 כל הספר עובדיה:

 כל הספר מיכה:

 י', י"ד-ד', ז'-פרקים א' זכריה:

 כל הספר מלאכי:

 ט"ז-ד', ח'-פרקים א' משלי:

 קל"ד.-ק"כפרקים  תהילים:

בפרקים א', ט', י', י" דניאל:

 ספרי-לחידון הבית      א.       

 כל הספר בראשית:

  ל"ד-כ', ל"א-ה', י"א-פרקים א' שמות:

 פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה ויקרא:

 כ"ה, כ"ז, ל"ב-י"ז, כ'-י'פרקים  במדבר:

 ל"ד-פרקים כ"ו דברים:

 כ"ד-י"א, י"ד, כ"ב-פרקים א' יהושע:

 כל הספר שופטים:

 כל הספר. רות:

 

 

 תוספת לנ"ל –לחידון המחוזי       ב.

 כל הספר שמואל א':

 כל הספר שמואל ב':

 כל הספר מלכים א':

 כל הספר מלכים ב':

מ"ה, -י"ב, מ'-ב', י"א-פרקים א' ישעיה:

 נ"ח-מ"ט

 מ"ה-ב', כ"ו-פרקים א' ירמיה:

 כל הספר. יונה:

  

 



 
 

 תוספת לנ"ל –לחידון הארצי המסכם        ג.

 י"ד-ג', י"א-פרקים א' הושע:

 כל הספר עמוס:

 כל הספר חגי:

  מ"ב-ב', ל"ח-פרקים א' איוב:

 פרקים א', ג', ז', ט', י' עזרא:

 כל הספר נחמיה:

 פרקים א', ט', י', י"ב דניאל:

 כ"ט-פרקים כ"ב, כ"ח הימים א': דברי

 כ'.-פרקים י"א דברי הימים ב':

 תוספת לנ"ל –לחידון העולמי       ד.

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

 כל הספר יואל:

 כל הספר עובדיה:

 כל הספר מיכה:

 י', י"ד-ד', ז'-פרקים א' זכריה:

 כל הספר מלאכי:

 קל"ד-פרקים ק"כ תהילים:

 ט"ז.-ד', ח'-פרקים א' משלי:

אחרי שאנחנו חדורי אמונה והכרה ביכולתנו להצליח בחידון, לאחר      כעת   

מה יכולים לשאול  -לשאלה הבאהשלקחנו על עצמנו את החידון כמשימה , נפנה 

 ון? בחיד

כמו בחידון התנ"ך השאלות לרוב פשוטות להבנה. לא תמצאו שם שאלות 

בשיעורי תנ"ך, המשלבות פרשנים שונים, או כל מיני עניינים נסתרים שיש 

  !לפענח מתוך הכתוב. אצלנו חושבים פשוט

יש שאלות הכוללות פסוק )או חלק ש"חתכו" מתוך פסוק(, ועל הפסוק הזה 

שואלים שאלה כלשהי: מי אמר למי? על מי נאמר? למי נאמר? לדוגמה: על מי 

לנאמר: " גְ  קַּ ד ָליוְברַּ חַּ ְצָבִים ְכאַּ ָשֶדה ֲאֶשר הַּ  "?בַּ

שאלות אחרות שואלות על מספרים, מקומות או דמויות. לשאלות כאלה צריך 

צריך  -ממש לזכור לגבי כל אירוע היכן הוא התרחש, אם מופיע בכתוב מספר 

לזכור את המספר ובאיזה הקשר הוא הופיע, וצריך לזכור כל אחת מהדמויות 

 .המשתתפות

באיזה מקום התרחשה המלחמה בין אנשי אבשלום  -גמה לשאלת מקום דו

 ?לאנשי דוד

 ?כמה חודשים היה ארון ה' בשדה פלשתים -דוגמה לשאלת מספר 



 
 

מי היה מלך שלם? או: מי היה בנו של יואש, ממשפחת  -דוגמה לשאלת דמות 

 ?אביעזר

כזה, מתארים  סוג נוסף של שאלות שואל על אירוע, אך בלי להביא ציטוט. במצב

לנו במילים של ימינו אירוע מסוים שקרה, ומבלי לצטט פסוק עלינו לזהות את 

 .האירוע המתואר, ולענות על השאלה

לפני מלחמה באויבי ישראל, גיזת צמר שנסחטה מילאה ספל שלם לדוגמה: 

במים. אירוע זה שימש אות לכך שה' יושיע את ישראל במלחמה. באיזו מלחמה 

 ?מדובר

להיות ערוכים גם לשאלות שבהן ישאלו אותנו על שני אירועים או יותר.  עלינו

למשל: המלאך הפוגש את גדעון מברכו לשלום ואומר לו שה' עמו. מי עוד בירך 

 ?לשלום בדרך דומה, בסיפור אחר

כמובן שישנם עוד סוגים שונים של שאלות, הדורשים הבנה של אירוע או 

אך אלה הם הסוגים הנפוצים ביותר של  התמצאות בפרטים מסוימים בסיפור.

 .שאלות בחידונים

 :החידון בשלום ובכיף תנציג בפניכם כעת ארגז כלים שיאפשר לכם לצלוח א

 

 : הכנת עמודות מיפוי1כלי 

 : טבלת השוואות2כלי 

 :תבניות חוזרות בפסוקים3כלי

 : שמיעת האוזן4כלי 

 שקוראיםלהבין מה :5כלי 

 : דיבוק חברים6כלי 

 

 

 : חברו שאלות בעצמכם!7כלי 

 : מצאו את הסגנון המיוחד 8כלי 

 : שירים וסיפורים 9כלי 

 : סדרו מחדש את הפרק10כלי 

 : תוכנה חכמה11כלי 

 : ראשי תיבות12כלי 

 : המפה המקראית13כלי 

 

 



 
 

הכלי הזה ישמש אתכם הרבה במהלך הלמידה, והעיקרון שלו הוא פשוט מאוד. זהו 

נועד לזכור פרטים. כשאנו פותחים את ספר בראשית למשל ישר נפרשות לפנינו שכלי 

המון דמויות, דברים שנאמרים בין אחד לשני, שמות של מקומות, שמות של אנשים 

. מה שאני ממליץ גבי פרטים על שאנו פוגשים בפעם הראשונה, ובקיצור פרטים

)מומלץ ברוחב דף אופקי( ולהכניס את כל הפרטים  מספר עמודות לעשות הוא להכין 

 שם, עד האחרון שבהם.

 האם לא עדיף לקרוא בקול את הפרקים או פשוט לסכם את הפרק?  ?

חידון הוא את אז זהו שממש לא! הדבר החשוב ביותר שיש לשמור עליו כשלומדים ל

 ,המקור של התנ"ך, שאלות ציטוטים של 'מי אמר למי?' תופסות מקום נכבדשפת 

 שלא לכך לדאוג היא המיפוי טבלת הכנת מטרת .גם אם לא מרכזי בחידון לנוער

? לטורים להכניס מה נדע איך .מכיר לא שאני, בו נתקלתי שלא ך"בתנ פרט יהיה

 !ייגמר לא זה ופסוק ? פסוק כל להכניס האם

 או פסוקים. לטורים נכנס -לא או יודע אני אם בו לא בטוח שאני מה שכל הוא הכלל

 .להכניס צורך אין עליהם אבחן אם אותם שאדע ואני בטוח היטב זוכר שאני פרטים

 אני כי, לטורים אכניס לא' אביך ומבית ממולדתך מארצך לך לך' הפסוק את:  למשל

 אזכור שלא חושש שאני מספר, מקום, שם אבל כל. הפסוק למי נאמר היטב יודע

 בטורים.  כלשהו למקום להכניס צריך אני, בהמשך

            

 לראש בצורה מסודרת אותם מכניס הדברים כתיבת עצם. 

 כל על שוב במקום הטורים על לחזור לי מאפשר זו בצורה הדברים סידור 

 .הספר

 התשובות את לזכור לי שמאפשר מה, הפסוקים סדר לפי מסודרים הטורים 

אם אני מעוניין לבחון את עצמי, אני יכול  .סדר בפסוקים שיש יודע אני כי

   ב'.-לבלבל את הפסוקים ולסדר אותם לפי הא'



 
 

ם: שימושי לספרי

כל הספרים עם הפרקים הסיפוריים, כלומר פחות טוב לנביאים אחרונים 

וכתובים. מומלץ להוריד את התוכנה של 'תורת אמת' בכתובת הבאה, למי 

 המחשב:שאין את התנ"ך על 

http://toratemetfreeware.com/online/ 

גם חצאי פסוקים נכנסים לטבלה. הבוחן יכול לחצות את  חשוב לזכור!! 

 . , או לחתוך את הפסוק במקום כלשהוולהביא רק חצי פסוק שנייםהפסוק ל

 תהיו מוכנים לזה.

את הקטגוריות שלנו בטבלה, סמנו במרקרים בצבעים שונים על התנ"ך עצמו 

 וכן הלאה!  בצבע אחר, מספרים בצבע אחר, שמות בצבע אחדמקומות 

 

בתנ"ך, ונראה שחלק מהפסוקים  יםאת הפרק שוב , נקראכל כמה זמן

שהכנסנו לטורים כי חשבנו שאולי לא נצליח לזכור, כבר קלים לנו ואנחנו כן 

מצם את הטורים בכל פעם עוד ועוד, עד שיהיו נצבטוחים שנזכור אותם. כך 

 .מעט מאוד פסוקים שאנחנו לא בטוחים לגביהם

 

 

 

זה אחד המוקשים הרציניים בחידוני תנ"ך: אתה מקבל פסוק ואתה צריך לומר מי 

אמר אותו. אתה בטוח שראית אותו פעם, אך פתאום עולה לך בראש פסוק נוסף, 

דומה מדיי, ואתה כבר לא בטוח בתשובה שלך...קרה לכם פעם?  זה מה  שמעביר 

 :הבאים הפסוקים את קראו. הבא לכלי אותנו 

ְבדּו ... ְוֵעיֵני ֶקן כָּ ֹּא ִמזֹּ  ִלְראֹות יּוַכל ל

ֹּא מּו ִכי ִלְראֹות יָּכֹּל ל יו קָּ  :ִמֵשיבֹו ֵעינָּ

 נישאר, בעמודות כפי שרעשינו למעלה הראשוני המיפוי את שעשינו אחרי גם לעיתים

 טבלה כדי לעשות חשוב לכן. , ויש הרבה כאלה בתנ"ךדומים פסוקים בגלל בקושי

 דוגמא לטבלה כזו.  ראו בנספח .הדומים בין להשוות
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על מי מדבר כל  נדע איך. אדם מבוגר שלא יכול לראות על מדובר בשני הפסוקים

 דרך למצוא וכן אותם ולסמן ההבדלים את למצוא תנסו. שלכם עבודה כבר זו? פסוק

 אצל רק, למשל. באחריות. לראש את זה לכם ומכניס אתכם מחדד זה. אותם לזכור

 ניתן להיעזר. כתוב לא ויצחק ישמעאל אצל, טובה בשיבה שמת כתוב אברהם

. לעצמנו ההבדלים את לחדד כדי או להיות סתם יצירתיים בפרשנים, במדרשים

ק, כבר אי אפשר יהיה להתקיל תבטיח שאם ראיתם את הפסו כזאת טבלה בניית

 אתכם!

בספר  הפסוקים כל את שמיפינו לאחר, נעשה בסוף כלל בדרך השוואה טבלאות את

עולים לנו  אם נראה, ולאחר שאנו מכירים היטב את החומרבטבלת ההשוואות 

 בטבלת ההשוואות זה לצד זה.  אותם ונסדר דומים פסוקים בראש

 :שימושי לספרים

 , בכולם נמצא דברים דומים.כולם! תורה, נביאים, כתובים

תבניות הן דבר שהמוח זוכר מעולה. ככל שנמצא יותר תבניות דומות בפרק, כך המוח 

בחומר לארצי,  –לממלכתי )בישעיה פרק ב' לדוגמא יזכור יותר טוב איפה זה נאמר. 

 : (בחומר למחוזי –לממ"ד 

ֵלא ַאְרצֹו ֶצה ְלֹאְצֹרָתיו ַוִתמָּ ין קֵּ  ֶכֶסף ְוָזָהב ְואֵּ

ֵלא ַאְרצֹו  ְרְכֹבָתיו:סּוַוִתמָּ ֶצה ְלמַּ ין קֵּ  ִסים ְואֵּ

ֵלא ַאְרצֹו ֲאֶשר ָעשּו ֶאְצְבֹעָתיו: ַוִתמָּ ֲחוּו לַּ ה ָיָדיו ִיְשתַּ ֲעשֵּ  ֱאִליִלים ְלמַּ

 או בהמשך הפרק:

יהָוה ְצָבאֹות:   ִכי יֹום לַּ

ל  ל:  ַעל כָּ ל ָכל ִנָשא ְוָשפֵּ ֶאה ָוָרם ְועַּ  גֵּ

ל  ָבָשן: ְוַעל כָּ י הַּ לֹונֵּ ל ָכל אַּ ִנָשִאים ְועַּ ְלָבנֹון ָהָרִמים ְוהַּ י הַּ ְרזֵּ  אַּ

ל  ִנָשאֹות: ְוַעל כָּ ְגָבעֹות הַּ ל ָכל הַּ  ֶהָהִרים ָהָרִמים ְועַּ



 
 

ל  ל ָכל חֹוָמה ְבצּוָרה:ְוַעל כָּ  ִמְגָדל ָגֹבהַּ ְועַּ

ל  ל ָכל ְשִכּיֹוְוַעל כָּ ְרִשיש ְועַּ ֶחְמָדה:ֳאִנּיֹות תַּ  ת הַּ

ויש עוד דוגמאות רבות. לעיתים זה יכול להיות גם מילה אחת שחוזרת בפרק שיכולה 

 .ותגלו נפלאותלהסגיר את זהות הנביא שאמר את הנבואה.  עיינו היטב, 

 שימושי לספרים:

 נביאים אחרונים. 

  

לחידון, אך אני לא יודע  הכלי הבא הוא הכלי שבלי ספק שינה לי הכי הרבה את הלמידה

 אם הוא יעבוד לכל אחד, כי צריך זיכרון שמיעתי, אבל שווה לכולם לנסות.

או כתובים, הם מהדברים היותר קשים  אחרונים נביאים של נבואותשירות, תפילות או 

 ?בעל פה את כל הפרקים האלהלזכור. האם עכשיו עלינו להתחיל לשנן 

 ,זאת להסביר דרך לי אין האוזן. שמיעת ושמה נפלאה מתנה ה"הקב לנו נתן כך לשם

 כפי בהם נקנית שהתורה הדרכים -48 מ אחת זו. מתנה פשוט וזו עובד פשוט זה אך

 :'ו משנה ,'ו באבות המשנה דברי

ִעים ִנְקֵנית ְוַהתֹורה נָּ  ְבַאְרבָּ ֶזן ִבְשִמיַעת ,ְבַתְלמּוד ,ֵהן ְוֵאלּו .ִריםְדבָּ  הּוְשמֹּ אֹּ  ַבֲעִריַכת ,הָּ

 ..ַתִיםְשפָּ 

 .לראש נכנסים יותר הפרקים איך תראו הזמן שיעבור ככל  !לזה מעבר לעשות צריך ולא

 שיטה זו .מזה תרפו אל אך ,הראשונים בימים בזה תרגישו שלא להיות מאוד יכול

 ואני אחרונים נביאים פרקי את הרבה שמעתי הארצי החידון לפני שנה .פלאים שעושה

את כל קים שלמים שוב ושוב. פר לשמוע להתחיל -כלומר .זאת לעשות לכם גם ממליץ

הפרקים של החומר, ובמיוחד את הפרקים שאתם מתקשים בהם או שפחות מוכרים 

 ?מסודר זמן. אין לכם לשירת דוד משמואל ב'תקשיבו  בנייד שירים לשמוע מקוםבלכם. 

 שיעור חופשי,כשיש  לפני השינה, לבית הספר, בדרך ,תוך כדי נשנוש צהרים תשמעו

 :מספר אפשרויות ? הפרקים את להוריד ניתן מאיפה .זמן שיש פעם כלוב בנסיעה

 בחינם, ללא ניגון. מכון ממראמהאתר של  -



 
 

 ניתן לרכוש באתר של לוי סודרי עם ניגון ספרדי. -

 ניתן לרכוש את ערכת "קול התנ"ך" של דן כנר. -

 במנגינה עצמכם את תקליטו יפה קול לכם יש אם תהיו יצירתיים! -הכי מומלץ -

 יםלחבר תנו -אתם מעדיפים לא לשמוע את עצמכם ואם מוכר בזמראו  קליטה

 ,זה את תשירו .פשוט רשמקול או פלאפון זה שצריך מה כל .בשבילכם ושיקליט

 שיר קליט. כמו ייכנס לראש וזה ,זה את תנגנו

 ותשמעו מוגדר פרקים מספר קחו .מעכשיו לשמוע תתחילו ,הזו הדרך על תוותרו אל

 כמה שיותר עד שתשמעו שזה נתפס בראש.  פרק כל

 שימושי לספרים:

. את הפרקים אבל לא רק – נביאים אחרונים וכתוביםבשירות, תפילות, בעיקר 

 לנתח בטבלת ההשוואות. גם הסיפוריים מומלץ 

  

ֶון ֶמִרי ֶקֶסם ַחַטאת ִכי" ִפים ְואָּ  (23' טו א',שמואל ) "ַהְפַצר ּוְתרָּ

 הפסוק הזה לא מובן לנו, שכן אנו לא נתקלים ביום יום עם המילים מרי, הפצר ותרפים. 

לא פעם שמתי לב שכאשר אני לא מבין מה הפסוק אומר, הדבר מקשה עליי לזכור את  

לכן כשאנו הלא מובנים ולכתוב פירוש .  החלקיםהדברים. התחלתי להדפיס את 

ולכתוב פירוש פשוט  בפרשנים להיעזר מאוד מומלץ –נתקלים בפסוקים לא מובנים 

כמה שיותר שיאפשר את הבנת הדברים. אני ממליץ על המצודות דוד שהוא הפשוט 

ביותר אך גם הבהיר ביותר. למעמיקים יש את האברבנאל שאני מאוד אוהב, וגם את 

 בפסוקהיותר מעמיק. אבל נקודה שחשוב לזכור היא שהזמן קצר, ולהתעמק  המלבי"ם

. לאחר ת מקום גדול מדיזה טוב ויפה, אך עדיף אחרי החידון, לכן לא ניתן לפרשנו

 הפירוש את יכתוב אחד שכל חשוב והכי ,ברור הפסוק פתאוםשעשינו זאת נראה ש

 .בראש החומר את לכם יעבד זה ,לעצמו

 שימושי לספרים:

 כולם! תמיד נמצא דברים שלא פשוט להבין. במיוחד בנביאים אחרונים.



 
 

 

לא פעם בלמידה לחידונים שהם באופן טבעי תחרותיים, יש תחושה שהכי טוב ללמוד 

לבד, שלמידה משותפת יכולה בעקיפין לעזור לשני לנצח וככה אני יורה לעצמי ברגל 

 ומקטין את סיכויי לזכות...

אז שוב הרשו לי לנפץ לכם את הסטיגמה. לימוד משותף אין כמוהו להגדלת סיכויי 

 מה להם ולהעביר למידה קבוצות הקימו ,אחריםלמדו  ,ההצלחה. קבעו ללמוד ביחד

 נקלטים הדברים שאצלכם תראו ,הלאה ותעבירו תלמדו כשאתם .פה לכםשאני מעביר 

יצליח. תמיד טוב שיש מתח באוויר  גם אתם תצליחו וגם החברזה בדוק!   .טוב יותר

ותחרותיות, אבל חייבים לזכור שבסופו של יום, החידון הוא תמריץ ללמידה. אסור 

 לשכוח את זה.

תמיד בחידונים אנו מחפשים בנרות שאלות משנים קודמות כי אנו בטוחים שככל 

. תנו בשאלה לא מוכרת ירד משמעותיתכויים להפתיע אושנקרא יותר שאלות כך הסי

בשר לכם, שלרוב, מה שהופיע בחידונים משנים קודמות לא יופיע לרוב אז תנו לי ל

כמובן שטוב להתאמן בשנים הבאות, שכן כמות השאלות שניתן לחבר היא עצומה. 

מנו, אבל בחידונים קודמים, כדי שנכיר טוב יותר את סגנון השאלות וגם נבחן את עצ

 הוא לחבר לעצמי שאלות!הפתרון שאני מצאתי לכך  -כדי להקיף באמת את כל החומר 

אנו מבטיחים יצירתיות הוא שם המשחק. ככל שנהיה יותר יצירתיים כך בחידון, 

שהחומר יישמר אצלנו בראש לטווח ארוך. אם יש קובץ פסוקים שנראה שאנו מאוד 

אלה בעצמנו. את החידונים להיאחז בו, פשוט נמציא שרוצים לזכור אך אין לנו שום דבר 

 הקודמים נשאיר לחזרות אחרונות. 

 דוגמא:

 פריטים שלו. מהם הפריטים? 5מסופר שיהונתן העניק לדוד :  שאלה

ט  תשובה: שֵּ ִּיְתפַּ הּו ָעָליו ֲאֶשר ַהְמִעיל1 ֶאת ְיהֹוָנָתן וַּ ִּיְתנֵּ יו2 ְלָדִוד וַּ ד ּוַמדָּ ד ַחְרּבֹו3 ְועַּ  ְועַּ
ד ַקְשתֹו4  .ֲחגֹּרֹו5 ְועַּ



 
 

 : )בחומר למחוזי ממ"ד וארצי ממלכתי( נביא שאלה נוספת הפעם מפרק יא' בישעיה

 נביא מנבא על קיבוץ גלויות המוני שעתיד להתרחש: שאלה:

ץ ' בֵּ ל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיקַּ י ִיְשָראֵּ ף ִנְדחֵּ גֹוִים ְוָאסַּ ס לַּ ְנפֹות ָהָאֶרץְוָנָשא נֵּ ע כַּ ְרבַּ אַּ '. מה יהיה מֵּ

 באילו עמים יילחמו? ים ויהודה בימים ההם?ן אפרהמצב בי

 כבר לא יקנאו אלו באלו ויילחמו יחד בפלשתים ,בני קדם עמון מואב ואדום:תשובה: 

א ֶאת ְיהּודָ  נֵּ ִים לֹא ְיקַּ תּו ֶאְפרַּ י ְיהּוָדה ִיָכרֵּ ִים ְוֹצְררֵּ ת ֶאְפרַּ ה ִויהּוָדה לֹא ָיֹצר ֶאת ְוָסָרה ִקְנאַּ

י  ֶאְפָרִים: י ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמְשלֹוח ָיָדם ּוְבנֵּ ְחָדו ָיֹבּזּו ֶאת ְבנֵּ ף ְפִלְשִתים ָיָמה יַּ ְוָעפּו ְבָכתֵּ

ְעָתם: מֹון ִמְשמַּ  עַּ

  

 שאילת השאלות?כלי של מה אנו משיגים ב

  יורד משמעותית.הסיכוי שיפתיעו אותנו עם שאלה שלא נתקלנו בה 

 .אני בונה לעצמי מאגר שאלות שאוכל לחזור עליהם שוב ושוב 

 .אני יכול לבקש מחברים או ממשפחה שיבחנו אותי עם השאלות שכתבתי לעצמי 

 שימושי לספרים: כל הספרים.

דיברנו על תבניות בפרקים, כעת אנו מדברים על כלי דומה  3טוב, אז נכון שכבר בכלי 

אבל בספרים שלמים. לכל נביא יש  את הסגנון המיוחד שהוא התבטא בו. אם נעלה על 

הסגנון  הזה, נוכל לשייך אותו לאותו נביא בקלות, וכשניפגש בפסוק כזה, גם אם לא 

מאוד ברור מי אמר אותו. נביא מספר דוגמאות לכך.  הכרנו אותו היטב קודם יהיה לנו

במספר פעמים רב יותר מאשר בכל  'קדוש ישראל'בספר ישעיהו נפגוש את הביטוי 

התנ"ך כולו. לאחר שעברתי על הספר כמה פעמים, הבחנתי שזה ביטוי מיוחד לישעיה. 

, ביטוי גילולים, ואצל יחזקאל מוזכרים ה'בתולת ישראל'אצל ירמיה מפורסם הביטוי 

במיוחד, הוא שנביאים אחרים ממעטים להזכיר. אצל הנביא הושע העניין מפורסם 

פעם בספרו, יחד עם עגלי שומרון, בית און, הגבעה  30-ים' יותר ממזכיר את המילה 'אפר



 
 

או פעור. את הביטויים האלה חייבים לסמן ולזכור, כך שהם יקפצו לי אוטומטית 

 טובים.  ים, אבל יש סיכויויי ההצלחה הם לא מאה אחוזסיכאמנם  כשאתקל בהם.

 נביאים אחרונים. שימושי לספרים:

שקורים לה האדומה', היא אחת כזאת  חה, אשה שאנו מכנים 'המלכהחברה של המשפ

ה במהלך בלעכך היא סיפרה לנו: הכל התחיל כאשר היא הדברים המוזרים ביותר, ו

כל כך  שכנראה נפל לאוכל בטעות.. מלכהזהב ארוחת צהריים שגרתית לחלוטין מטבע 

ולהאיר והיא  זרוחנלחצה והתחילה ליבב ולבכות כאילו סוף העולם, הפנים שלה החלו ל

פחדה נורא, אולי אכלה מטבע רדיואקטיבי, היא רצה לחנות הקרובה לביתה  לבקש 

ימני ...התתימני, שבמקרה גם היה םחושכינו אותו  עזרה, שם מצאה את המוכר שכולם

ונדלק. הוא עודד אותה שלא תהיה בודדה בזמן כזה,  שמע על מטבע הזהב שאכלה מלכה

ושהיא חייבת להתגבר. הוא הוציא שמלה חדשה ויפה , נתן לה ואמר לה "שימי את זה 

חלו וכולם ה שמלהעלייך, תשכחי מהצרות". לפתע הפסיקה לבכות, יצאה עם ה

השמלה כנראה ממש הלמה אותה.  ??".לה ברחובות "מי זו היפה הזו? מלכה שורקים

מה הולך . " רחובותהחתיך מ שאול הצליחה להירגע קצת, ופתאום ראתה את  מלכה

 ?" נראית טוב! שמלה חדשה? מלכה

את שאול בסתר אך לא העיזה להגיד לו. לפתע הגיח  חיבבההסמיקה. היא תמיד מלכה 

שהיה לה הלך  ההדרם עכבר ונכנס למלכי בשמלה. מלכי נכנסה לפאניקה. כל משום מקו

, פתאום היא גילתה על הוהיא החלה פועה וגועה שוב בבכי. יום טוב לא עבר על מלכ

! דמעותיה הפכו זהב! כמו מים מוזהבים! אז הבינה, שווה לבלוע מטבע זהב.. זהבלחייה 

 ופנטהאוז לה ולשאול, והם גרים מאז יחד..עם הדמעות המוזהבות היא קנתה שני בתים 

 איך הסיפור? אהבתם? נסו לספר אותו לעצמכם שוב.

-מהסרט... זה סיפור שהמצאתי כעת, בטוב, אז מי שחשב שהוא אירע באמת שיתעורר 

דקות. מה שבטוח, סיפור כזה לא תשכחו בקלות, איזו דרמה! כעת אני רוצה שתנסו  5

 הבאה:לקשר את הסיפור הזה לרשימה 



 
 

ֵאל:  ְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְשרָּ ְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמלָּ ִכים ֲאֶשר מָּ ַוִיְמֹלְך ֶּבֱאדֹום  }לב{ְוֵאֶלה ַהְמלָּ

ה:  בָּ ה: }לג{ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור ְוֵשם ִעירֹו ִדְנהָּ ְצרָּ ב ֶּבן ֶזַרח ִמּבָּ יו יֹובָּ ַלע ַוִיְמֹלְך ַתְחתָּ ת ּבָּ  ַויָּמָּ

ִני:  }לד{ ם ֵמֶאֶרץ ַהֵתימָּ יו ֻחשָּ ב ַוִיְמֹלְך ַתְחתָּ ת יֹובָּ יו  }לה{ַויָּמָּ ם ַוִיְמֹלְך ַתְחתָּ ת ֻחשָּ ַויָּמָּ

ב ְוֵשם ִעירֹו ֲעִוית:  ן ִּבְשֵדה מֹואָּ יו  }לו{ֲהַדד ֶּבן ְּבַדד ַהַמֶכה ֶאת ִמְדיָּ ד ַוִיְמֹלְך ַתְחתָּ ת ֲהדָּ ַויָּמָּ

ה:  ה ִמַמְשֵרקָּ יו שָּ  }לז{ַשְמלָּ ה ַוִיְמֹלְך ַתְחתָּ ת ַשְמלָּ ר: ַויָּמָּ הָּ ת  }לח{אּול ֵמְרחֹּבֹות ַהנָּ ַויָּמָּ

ן ֶּבן ַעְכּבֹור:  נָּ יו ַּבַעל חָּ אּול ַוִיְמֹלְך ַתְחתָּ יו ֲהַדר  }לט{שָּ ן ֶּבן ַעְכּבֹור ַוִיְמֹלְך ַתְחתָּ נָּ ת ַּבַעל חָּ ַויָּמָּ

ב: הָּ עּו ְוֵשם ִאְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי זָּ  )בראשית לו'( ְוֵשם ִעירֹו פָּ

בתנ"ך שבחידונים אוהבים לשאול שאלות בסגנון "מי מלך זוהי אחת הרשימות 

 אחרי..."

רשימות בתנ"ך יש לנו למכביר, החל מרשימת התולדות בפרקים הראשונים בבראשית 

רשימות הן אחד הדברים הקשים רשימות מלכי יהודה וישראל בספר מלכים. וכלה ב

ה לכם, תם. אז הנלזכירה ולכן צריכים להיות שוב, מאוד יצירתיים כדי לזכור או

חיברתי סיפור מלא דרמה שעם מעט דמיון תוכלו לחבר אותו למלכי אדום. אם תקליטו 

שיר קליט ותשמעו אותו שוב ושוב הוא בטוח ייחרת לכם טוב בראש ותשלפו את 

  התשובות מיד.

 שימושי לספרים: 

  ., שנמצאות בכל הספריםלרשימות בעיקר

ספרים בנביאים האחרונים אנו מוצאים צרה כפולה, לא די שהפרק עצמו קשה בהרבה 

 להבנה, לעיתים אין שום סדר והיגיון בחיבור של הפסוקים זה לזה..

מה שמקשה עוד יותר לזכור מאין הפסוק מגיע. לכך מצאתי שיטה לא רעה בכלל. סדרו 

פסוק לפסוק את הפרק במחשב מחדש כך שהסדר שלו ייראה לכם הגיוני, קשרו 

או עניינם משותפים, או שלחילופין, מצאו בפרשנים דרכים באמצעות מילים מקשרות, 

 מקוריות שהם חיברו בין הפסוקים וראו שאתם זוכרים אותם.

 שימושי לספרים:

 נביאים אחרונים וכתובים. 
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הי"ו, שמהווה תוכנת חזרה האחרון, כלי נפלא של שמואל עמרוסי הכמעט הגענו לכלי 

נפתח את התוכנה ונבחר . "שנן ושו"ת בתנ"ך" מעולה לחידון. לתוכנה קוראים

יה שנשתמש בה הכי הרבה, )באופן כללי זו הפונקצ'היכן זה כתוב'.  -יה  הרביעיתבפונקצ

יעילות( התוכנה עזרה לי הרבה והשתמשתי בה המון. אני בטוח שהיא  פחותהשאר 

את התוכנה יש לרכוש כחוק, היא אינה  תעזור לכם גם את תדעו איך להשתמש בה נכון.

 . 052-830-8841: ואל במספרשמניתנת להורדה בחינם. ניתן ליצור קשר עם 

יופיע ונתחיל ללמוד.  פרקים שאנחנו רוצים לעבוד ולהתחזק בהםספרים והאת ה סמןנ

לכם על הצג חצי של פסוק מתוך הרשימה שבחרתם, ותצטרכו לענות נכון מאיזה ספר 

טעיתם? לא נורא! רק לקוח הפסוק. אתם יכולים לבקש רמז  וחלק נוסף בפסוק יופיע. 

ככה לומדים. ככל שתרבו לבחון את עצמכם בתוכנה כך תדעו טוב יותר, תכירו יותר 

ו לטעות. לא יודעם? תוסיפו פסקה נוספת. עדיין לא יודעים? תהמרו! פסוקים ואל תפחד

 כך זה נראה בתוכנה: לא תפסידו שום דבר.

אני ממליץ שאת כל הפסוקים שטעיתם בהם, תרכזו על דף וורד ותדעו שאלו הפסוקים 

בהם אתם מסתבכים, ועבדו טוב יותר כדי לזכור אותם. כל אחד מהפסוקים הללו יכול 

 ם כשאלה בחידון, ראו הוזהרתם!להופיע לכ

עוד מקום בו ניתן לתרגל שאלות רבות לחידון הוא אתר האינטרנט של חידון התנ"ך 

במקראנט. לחצו שם בדף הבית על המשבצת "טריויה" ותקבלו עשרות משחקי טריוויה 

 ברמות קושי שונות, בנושאים שונים, ולחידונים שונים. –להכנה לחידון 

 .לחצו כאןיוויה לכניסה למשחקי הטר

http://mtofakim.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=56e41482-ea76-4ac1-9d2e-8a92839899bd
http://mtofakim.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=56e41482-ea76-4ac1-9d2e-8a92839899bd


 
 

כלי זה נועד גם הוא לזכירת רשימות. נתקלתם ברשימה קצרה שאין לכם מושג איך 

 לזכור אותה? נסו להרכיב ממנה ראשי תיבות!

 זוכרים את השאלה על חמשת הפריטים שנתן יהונתן לדוד?

 . מזכיר לנו שדוד היה חמקמק במיוחד כשברח מפני שאול.חמקמ"ח –בראשי תיבות 

גם כשבונים ראשי תיבות אין גבול ליצירתיות. אפשר להרכיב ראשי תיבות שיוצרים 

 מילה או משפט. 

 רת עשר המכות, כל ילד יודע:ראשי תיבות לזכי –עוד דוגמה מוכרת מההגדה של פסח 

 . ועכשיו תורכם לנסות...דצ"כ עד"ש באח"ב

הרבה פעמים, השימוש במפה המקראית עזר לי להבין אירוע מסוים שהתרחש והתגלגל  

ממקום למקום, או כדי לזכור מקומות. אפשר להשתמש במפה מודפסת שקיימת, וניתן 

להשתמש במפה של מכללת הרצוג באתר  אבל הכי כדאי לרכוש כזאת בשקלים בודדים, 

.  הייחוד שלו בכל הנוגע למקומות הרצוג"ך "תנה". חפשו בגוגל שלהםהחדש התנ"ך 

 בתנ"ך והאתר יציג לי מפה לווינית ורגילהאו ספר בתנ"ך הוא שאני יכול לבחור כל  פרק 

ש, עניין ושימו אתר הזה כל לומד ימצא בבכלל ! של המקומות המקראיים המוזכרים בו

 יש שם שיעורים יפים ומאמרים ששווים קריאה. מומלץ בחום.

  

 

 

 

  

 



 
 

כלים שימושיים להצלחה בחידון. נשמח אם תוסיפו לנו משלכם. ניתן  13אז הנה לכם, 

 . henmalka2@gmail.comC לשלוח לכתובת 

 

ועכשיו מה עושים? עכשיו פותחים את התנ"ך, ומתחילים מבראשית... החידון 

 מתקרב! שיהיה לכם בהצלחה!

 

 

 

 

 הבא מוצג נספח לטבלת השוואות ביו שני מקורות או יותר. בדף

נם שני פסוקים מקבילים, אך יש בניהם הבדל הטבלה בנויה כך שיש

דק, ואותו יהיה עלינו לסמן ולזהות. בשורה הראשונה למשל מובאים 

שני פסוקים הקשורים לקללת האדמה. האחד נאמר לאדם הראשון 

ולכן עלינו להבדיל הבדל טוב ואחד נאמר לקין. הם דומים מאוד, 

ביניהם . נשים לב שאצל האדם הראשון מודגשת הארירה, קללת 

 האדמה, "ארורה האדמה בעבורך" ואילו לקין לא נאמר ביטוי דומה.  

 את עמודות המיפוי נציג בקובץ נפרד.
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ה  ֲעבּוֶרָך ֲארּורָּ ָהֲאָדָמה בַּ
ֹּאֲכֶלנָּהְבִעָצבֹון  ֶּייָך ת י חַּ  ֹכל ְימֵּ

ֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא  אדם ִכי תַּ
ת ֹכָחּה ָלְך  ף תֵּ ָנע ָוָנד ֹתסֵּ

 ִתְהֶיה ָבָאֶרץ:

 קין

 ברית
ִקים ֶאת ְבִריִתי  ֲאִני ִהְנִני מֵּ וַּ

יֶכם: ִאְתֶכם ֲחרֵּ ְרֲעֶכם אַּ  ְוֶאת זַּ
 )אצל נח ברבים(

יֶנָך  נח יִני ּובֵּ ֲהִקֹמִתי ֶאת ְבִריִתי בֵּ וַּ
ֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם  ְרֲעָך אַּ ין זַּ ּובֵּ

 ִלְבִרית עֹוָלם ..
יֶנָך  יִני ּובֵּ ְוֶאְתָנה ְבִריִתי בֵּ
ְרֶבה אֹוְתָך ִבְמֹאד ְמֹאד  ְואַּ

**לא נזכר בקרית אלא גבי 
 אברהם ונח.

אברהם
. 

ְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנחַּ ְוֶאת ָבָניו  וַּ
ּיֹאֶמר ָלֶהם ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו  וַּ

 ֶאת ָהָאֶרץ
ֶתם ְפרּו ּוְרבּו ִשְרצּו ָבָאֶרץ  ְואַּ

 ּוְרבּו ָבּה

ּיֹאֶמר  נח ְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים וַּ וַּ
ָלֶהם ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו 

ת  ְוִכְבֻשהָּ ֶאת ָהָאֶרץ  ּוְרדּו ִבְדגַּ
ָּיה  ִים ּוְבָכל חַּ ָשמַּ ָּים ּוְבעֹוף הַּ הַּ

ל ָהָאֶרץ   ָהֹרֶמֶשת עַּ

 אדם
 וחוה

י  ִּיְקָרא ְבָאְזנֵּ ְבִרית וַּ ֶפר הַּ ח סֵּ ִּיקַּ וַּ
 ָהָעם

 

 משה
 

ת ָהֱאֹלִהים  ֶפר תֹורַּ ִּיְקָרא ְבסֵּ וַּ
 יֹום ְביֹום

**בספר נחמיה כלל לא 
 מוזכרת המילה ברית.

 עזרא

ֶלה ל ֲאֶשר  אֵּ ֱאֹלֶהיָך ִיְשָראֵּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  ֶהֱעלּוָך מֵּ

ל ֲאֶשר  ִהנֵּה העם ֱאֹלֶהיָך ִיְשָראֵּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים  ֶהֱעלּוָך מֵּ

 ירבעם

ע ֹמֶשה ֶאת ָהָעם ֹבֶכה  ִּיְשמַּ וַּ
ח ָאֳהלֹו  ְלִמְשְפֹחָתיו ִאיש ְלֶפתַּ

י  ינֵּ ף ְיהָוה ְמֹאד ּוְבעֵּ ר אַּ ִּיחַּ וַּ
 ֹמֶשה ָרע

ִּיְתנּו ֶאת  מתאווים ָדה וַּ ִתָשא ָכל ָהעֵּ וַּ
ִּיְבכּו הָ  ְיָלה קֹוָלם וַּ לַּ ָעם בַּ

הּוא  הַּ

 מרגלים

א  ה נָּ ֲעֹבר ַנְעְּברָּ ְרֶצָך לֹא נַּ ְבאַּ
י  ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנְשֶתה מֵּ

ְך  לֵּ ֶמֶלְך נֵּ ר ֶדֶרְך הַּ ֹּא ִנֶטה ְבאֵּ ל
ֹּאול ֲעֹבר  יִָּמין ּוְשמ ד ֲאֶשר נַּ עַּ

 ְגבּוֶלָך: 
 

ְרֶצָך לֹא ִנֶטה  ֶאְעְבָרה אדום ְבאַּ
י  ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְשֶתה מֵּ

ד ֲאֶשר  ְך עַּ לֵּ ֶמֶלְך נֵּ ר ְבֶדֶרְך הַּ ְבאֵּ
ֲעֹבר ְגֻבֶלָך  נַּ

 סיחון

ת ֲאֶשר ָיִשים ְיהָוה ְבִפי  ֲהלֹא אֵּ
ר בֵּ  ֹאתֹו ֶאְשֹמר ְלדַּ

ה בלעם ר  ַחי ְיהוָּ ִכי ֶאת ֲאֶשר יֹאמַּ
בֵּ  י ֹאתֹו ֲאדַּ לַּ  רְיהָוה אֵּ

 מיכיהו

ב ּוֶבן ָאָדם  ּזֵּ ל ִויכַּ לֹא ִאיש אֵּ
ֲעֶשה  ר ְולֹא יַּ הּוא ָאמַּ ְוִיְתֶנָחם הַּ

 ְוִדֶבר ְולֹא ְיִקיֶמָנה

ר  בלעם קֵּ ל לֹא ְישַּ ח ִיְשָראֵּ צַּ ם נֵּ ְוגַּ
ם ִכי לֹא ָאָדם הּוא  ְולֹא ִיָנחֵּ

ם  ְלִהָנחֵּ

 שמואל



 
 

ֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי  ב כַּ ע ָשכַּ ָכרַּ
ְיִקיֶמנּו ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך ְוֹאְרֶריָך 

 ָארּור

ְריֵּה ּוְכָלִביא ִמי  בלעם ץ ְכאַּ ע ָרבַּ ָכרַּ
 ְיִקיֶמנּו

יעקב 
בברכת 
 יהודה.

ָשה  ָשה ְוָהָיה ְירֵּ ְוָהָיה ֱאדֹום ְירֵּ
ל ֹעֶשה ָחִיל:  ִעיר ֹאְיָביו ְוִיְשָראֵּ שֵּ

ֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָשִריד  ְרְד ִמּיַּ ְויֵּ
ִעיר  מֵּ

ָשו   בלעם ר עֵּ ֶנֶגב ֶאת הַּ ְוָיְרשּו הַּ
ָלה ֶאת ְפִלְשִתים ְוָיְרשּו  ְשפֵּ ְוהַּ

ה  ת ְשדֵּ ִים ְואֵּ ה ֶאְפרַּ ֶאת ְשדֵּ
ִגְלָעד  ֹשְמרֹון ּוִבְנָיִמן ֶאת הַּ

 עובדיה

י  ב ְבנֵּ ְוָלָמה ְתִניאּון ֶאת לֵּ
ֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ל מֵּ ִיְשָראֵּ

ן ָלֶהם יְ   -נאמר להָוה.ָנתַּ

ֶתם  מש לגד וראובן ל ִתְמֹרדּו ְואַּ יהָוה אַּ ְך בַּ אַּ
ם ָהָאֶרץ ִכי  ל ִתיְראּו ֶאת עַּ אַּ

יֶהם  ֲעלֵּ ם ָסר ִצָלם מֵּ נּו הֵּ ְחמֵּ לַּ
ל ִתיָרֻאם יהָוה ִאָתנּו אַּ  וַּ

למרגלי
 ם

ִמְשָמר ִלְפֹרש ָלֶהם  ִניֻחהּו בַּ ּיַּ ַעל וַּ
ה  :ִפי ְיהוָּ

ִניחּו  המקלל ּיַּ ִמְשָמר ִכי לֹא וַּ ֹאתֹו בַּ
ָעֶשה לֹו ה ּיֵּ ש מַּ  ֹפרַּ

המקוש
 ש

ה ּזֹאת ָעִשיָת ִלי ָלָמה לֹא  מַּ
ְדָת ִלי ִכי ִאְשְתָך ִהוא  ִהגַּ

ֶמה ָעִשיָת ָלנּו ּוֶמה ָחָטאִתי ָלְך  פרעה
ְכִתי  ְמלַּ ל מַּ י ְועַּ אָת ָעלַּ בֵּ ִכי הֵּ

ֲעִשים ֲאֶשר לֹא  ֲחָטָאה ְגֹדָלה מַּ
 שּו ָעִשיָת ִעָמִדייֵּעָ 

ט  ה ּזֹאת ָעִשיָת ָלנּו ִכְמעַּ *מַּ
ד ָהָעם ֶאת ִאְשֶתָך  חַּ ב אַּ ָשכַּ

ינּו ָאָשם: אָת ָעלֵּ בֵּ  ְוהֵּ

אבימל
 ך

ְולֹא ָנָשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶשֶבת  
ְחָדו ִכי ָהָיה ְרכּוָשם ָרב ְולֹא  יַּ

ְחָדו  ָיְכלּו ָלֶשֶבת יַּ

ִכי ָהָיה ְרכּוָשם ָרב ִמֶשֶבת  אברהם ולוט
יֶהם  ְחָדו ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּורֵּ יַּ

את ֹאָתם   ִמְפֵני ִמְקֵניֶהםָלשֵּ
 )לשניהם היה קניין רב(

יעקב 
 ועשו

ָתה ָתבֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך ְבָשלֹום  ְואַּ
יָבה טֹוָבה ר ְבשֵּ  ִתָקבֵּ

ל ֲאֹבֶתיָך  אברהם ן ִהְנִני ֹאִסְפָך עַּ ָלכֵּ
ְפָת ֶאל ִקְבֹרֶתיָך ְבָשלֹום  ְוֶנֱאסַּ

 יאשיהו

ֶתם  ָלי ְואַּ דּועַּ ָבאֶתם אֵּ מַּ
אֶתם ֹאִתי   ַוְתַשְלחּוִניְשנֵּ

ִאְתֶכם  מֵּ

 יפתח ותגרשוני יצחק

ְצִמי ּוְבָשִרי ָאָתה ְך עַּ ְצְמָך ּוְבָשְרָך ֲאָנְחנּו לבן אַּ  ִהְננּו עַּ
 

ְצִמי ּוְבָשִרי ָאָתה  ֲהלֹוא עַּ
 

שבטי 
 ישראל
 עמשא

ְלָכה ֶאל  ִני ְואֵּ ְלחֵּ  ְמקֹוִמישַּ
ְרִצי  ּוְלאַּ

ְרִצי יעקב ְך ֶאל אַּ לֵּ ִני ְואֵּ ְלחֵּ אדד  שַּ
האדומ

 י



 
 

 

 
 

 

ָכר ֲאֶשר  נֵּ י הַּ ָהִסרּו ֶאת ֱאֹלהֵּ
ֲחִליפּו  ְוִהַטֲהרּו תְֹּכֶכםּבְ  ְוהַּ

יֶכם  ִשְמֹלתֵּ

ָכר  יעקב נֵּ י הַּ ָתה ָהִסירּו ֶאת ֱאֹלהֵּ ְועַּ
ְוַהטּו ֶאת ְּבִקְרְּבֶכם ֲאֶשר 

ל ְלַבְבֶכם י ִיְשָראֵּ  ֶאל ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
ֶתם ָשִבים  ְבֶכם אַּ ִאם ְבָכל ְלבַּ

י  ֶאל ְיהָוה ָהִסירּו ֶאת ֱאֹלהֵּ
ָכר  נֵּ ְשָתרֹות ִמתֹוְכֶכםהַּ  ְוָהעַּ

ִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל ְיהָוה  ְוהָּ
דֹו  ְוִעְבֻדהּו ְלבַּ

 

 יהושע
 

 שמואל

ָּיָמת ....  ע וַּ ִּיְגוַּ הוַּ ה טֹובָּ  ְּבֵשיבָּ
ָמיו  ָאֶסף ֶאל עַּ ּיֵּ עַּ וַּ ן ְוָשבֵּ ָזקֵּ

 )סבא..(

ּיֵָּאֶסף ֶאל  אברהם ָּיָמת וַּ ע .... וַּ ִּיְגוַּ וַּ
ע ָיִמים ן ּוְשבַּ ָמיו ָזקֵּ  עַּ

ע  ִּיְגוַּ ִמָטה וַּ ְגָליו ֶאל הַּ ֶּיֱאֹסף רַּ וַּ
ָמיו ָאֶסף ֶאל עַּ ּיֵּ  וַּ

 יצחק
 יעקב


