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ברכת ראש הממשלה | מר בנימין נתניהו

נערים ונערות יקרים,

התנ"ך הוא השורש שבזכותו הפך עם ישראל – במרוצת אלפי שנות קיומו – לאילן רב-פארות. ספר 

הספרים מהווה מסד להתפתחות האמונה היהודית, מכונן את זהותנו, קושר אותנו לארצנו ומשקף את 

עושרם של לשוננו ותרבותנו.

תהליך התחייה הלאומית שלנו, שהחל בשלהי המאה ה-19, נקשר במישרין לתנ"ך. בלעדי יצירה מופלאה 

זו לא היו מתחוללים שיבת ציון וקיבוץ הגלויות. בזכות התנ"ך אזרנו כוח להפוך את ארצנו לגן פורח 

ולעמוד איתן מול אויבינו שמסרבים להשלים עם חזרתנו אל המולדת.

מקס נורדאו, ממייסדי התנועה הציונית ורופא במקצועו, מעיד ששלוש מילים של הנביא ירמיהו – ‘ושבו 

בנים לגבולם’ – קירבו אותו ליהדות ולציונות. יום אחד נכנס למרפאה שלו בפריז ילד יהודי שהשתייך 

למשפחת מהגרים מפולין. הילד סיפר לנורדאו על הבטחת ירמיהו לרחל אמנו, שמבכה על בניה שיצאו 

לגלות – ‘מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך’. נורדאו חש התרגשות עצומה, ובנאומו 

בקונגרס הציוני הראשון עמד לנגד עיניו המסר של שיבת הבנים לארצם.

בשנים האחרונות זוכה התנ"ך לעדנה מחודשת בחברה הישראלית. אני מייחס חשיבות רבה להכרת 

התנ"ך ועל כן חידשתי את חוג ראש הממשלה לתנ"ך, בהמשך למסורת שהייתה נהוגה בימי דוד בן-גוריון 

ומנחם בגין. חוג זה נקרא על שמו של חמי, שמואל בן-ארצי ז"ל, שהתנ"ך עמד במרכז חייו. בני אבנר, 

שזכה ללמוד תנ"ך עם סבו, הוכתר כסגן שני לחתן התנ"ך העולמי.

חידון התנ"ך הנוכחי מוקדש לעיר ירושלים, אותה זכינו לאחד לפני חמישים שנים. העיר ירושלים היא לב 

האומה מאז ימיו של דוד המלך. מאז ראשית דרכנו כאומה קיומנו נקשר בירושלים, ותודעת הזכות היא 

אבן יסוד בחווייתנו הלאומית ובאמונתנו הציונית. ירושלים היא מקור לאחדות עם ישראל בכל הדורות, עיר 

פורחת ומשגשגת הנמצאת בתנופה בכל התחומים. אנחנו נמשיך להבטיח שירושלים, בירתנו המאוחדת, 

תמשיך לפרוח, כדברי הנביא יואל – ‘ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור’.

אני מברך אתכם על השתתפותכם בחידון התנ"ך ומאחל לכם הצלחה רבה.
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דבר שר החינוך | מר נפתלי בנט

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[

הזיקה העזה בין העם היהודי לספר הספרים היא סוד קיומו של העם היהודי.  מקורה ושורשה של 

היהדות כאמונה וכעם – הוא בספר הספרים.

התנ"ך הוא התשתית של מורשת ישראל לדורותיו. הוא נטוע בעבר של ראשית האנושות וראשית האומה, 

מחובר אל ההווה וצופה אל פני העתיד. ילדים וילדות, נערים ונערות שלא יספגו תנ"ך מראשית חינוכם, 

עלולים להיות עקורים ממורשת עמם ומדולדלים מאוצרות רוח רבי השראה. בפרט בארץ ישראל. לא 

ייתכן להצמיח ענפים שאינם מחוברים לעץ ישראל העתיק.

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.

קירוב בני הנוער לתנ"ך, פסוקיו, רזיו ופרקיו הוא נדבך חשוב לחיזוק השורשים בארץ וחזרה למקורות, 

למורשת ישראל. "חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם לתנ"ך שהיא 

מקור נשמת האומה" ]שם, ד. בן גוריון[.

המסר מלימוד התנ"ך שיש לשלב תורה והשכלה, מסורת ודמוקרטיה. תפיסת העולם המכבדת את 

האזרח ומקיימת זיקה הדוקה למסורת ולתרבות.  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.

ם..." ]תהילים, קכ"ח[. השנה מתמקד החידון בקשר עם העיר ירושלים בסימן "ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשלִָ

הכמיהה לירושלים בוטאה יום-יום בתפילות ומתוך הגעגועים העזים התחזק הדימוי שלה כעיר של 

קדושה ושל יופי.
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ירושלים היא המרכז הלאומי והרוחני של העם היהודי. היא הייתה מקום  משכנם של מלכי בית דוד ומקום 

משכנו של בית הבחירה. מקום אשר לשם עלה עם ישראל שלוש פעמים בשנה.  

בחזון אחרית הימים רואים נביאי ישראל את ירושלים מרכז רוחני לא רק לעם ישראל, אלא גם לעמי 

העולם. "ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל-ַהר-ְיהָוה ְוֶאל-ֵּבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב, ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו, ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו:  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה, 

ם" ]מיכה ד,ב[. ּוְדַבר-ְיהָוה ִמירּוָׁשלִָ

לימוד התנ"ך ואהבת התנ"ך מאחדים אותנו כעם. בתנ"ך כל אחד מוצא את הדברים המדברים אל 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.

חידון התנ״ך הבינלאומי לבני הנוער הפך להיות סמל לחגיגות העצמאות למדינת ישראל. הוא מעמד 

מרגש בו תלמידים מהארץ ומכל 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. 

"לך ה' הגדולה - זו קריעת ים סוף;

והגבורה  - זו מכת בכורות;

והתפארת -  זו מתן תורה ;

והנצח  - זו ירושלים".
)ברכות נ"ח, ע"א 2(

חג עצמאות שמח!  

נפתלי בנט  
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ברכת יו"ר הסוכנות היהודית | מר נתן שרנסקי

יום העצמאות, התשע״ז

ירושלים

ם ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך״ )תהלים קכ״ח ה’( “ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשלִָ

ירושלים עומדת במרכז הווייתו של העם היהודי מאז ומתמיד, מרכזיותה מאחדת את עם ישראל בארץ 

ובתפוצות. חיבורה המחודש של העיר לפני חמישים שנה, עוררו את תחושת הזהות הלאומית של בני 

עמנו בארבע קצוות תבל ואיחדו יהודים רבים מברית המועצות במזרח ועד ארצות הברית במערב. 

חג עצמאות שמח.  

בברכה,  

נתן שרנסקי  
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ברכת מנכ"ל משרד החינוך | מר שמואל אבואב

התנ״ך - ספר הספרים, מהווה את יסוד היסודות של מורשתנו וערכינו כעם, כאומה וכחברה. יש בו 

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

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

על כבוד האדם, חירות ושיוויון.

לאורך כל שנותיה, קידשה היהדות את ערכיה ואת החינוך גם יחד. היא קידשה את הלימוד ואת הנחלת 

הערכים האנושיים. 

מערכת החינוך שלנו ממשיכה בהתמדה 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 והמדינה.

חידון התנ״ך העולמי לנוער יהודי יעמוד השנה בסימן חמישים שנה לאיחוד ירושלים. לפני חמישים שנים 

זכינו לאחד את בירתנו הנצחית לאחר ניצחון גדול על אויבינו שהושג תוך שישה ימים בלבד. בזכותו של 

ההישג הזה, אנו יכולים היום ללכת ולהתפלל בכותל המערבי, לבקר בעירו של דוד המלך, בנחל הגיחון 

שם הומלך שלמה המלך, ובנקבת השילוח שחפר חזקיהו. בחמישים השנים האחרונות אנו זוכים לשוב 

ולחוש את האווירה המיוחדת והקדושה של עירנו ירושלים, ואנחנו נושאים תפילה שנזכה להמשיך ולטייל 

בסמטאותיה של ירושלים לעוד שנים רבות.

אני מברך מעומק הלב אתכם המתמודדים אשר משתתפים בחידון, ואני בטוח שהלימוד יהפוך לכם 

לנכס תרבות שישרת אתכם בכל עת ובכל מקום.

ראו ברכה בעמלכם והמשיכו לעסוק בלימוד התנ״ך.

בהוקרה ובהערכה,    

שמואל אבואב  
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  חומר החידון  

תורה
בראשית: כל הספר.   

 שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד.

 ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה.

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

דברים: פרקים כ"ו-ל"ד.

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

 שופטים: כל הספר.

 שמואל א': כל הספר.

 שמואל ב': כל הספר.

 מלכים א': כל הספר.

מלכים ב': כל הספר.

נביאים אחרונים
ישעיהו: פרקים א'-ב', י"א-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ח.   

 ירמיהו: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה.

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

  חומר החידון  

תורה
בראשית: כל הספר.   

 שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד.

 ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה.

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

דברים: פרקים כ"ו-ל"ד.

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

 שופטים: כל הספר.

 שמואל א': כל הספר.

 שמואל ב': כל הספר.

 מלכים א': כל הספר.

מלכים ב': כל הספר.

נביאים אחרונים
ישעיהו: פרקים א'-ב', י"א-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ח.   

 ירמיהו: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה.

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

תרי-עשר
הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד.   

 יואל: כל הספר.

 עמוס: כל הספר.

 עובדיה: כל הספר.

 יונה: כל הספר.

 מיכה: כל הספר.

 חגי: כל הספר.

 זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י', י"ד.

מלאכי: כל הספר.

כתובים
תהלים: פרקים ק"כ-קל"ד.   

 משלי: פרקים א'-ד', ח'-ט"ז.

 איוב: פרקים א'-ב', ל"ח-מ"ב.

 רות: כל הספר.

 דניאל: פרקים א', ט', י', י"ב.

 עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'.

 נחמיה: כל הספר

 דברי הימים א': פרקים כ"ב, כ"ח, כ"ט.

דברי הימים ב': פרקים י"א-כ'.
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14     חוזרים לספר הספרים 15     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

 צוות הפקת חידון התנ"ך התשע"ז 

דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער ניהול      

איציק בן אבי ממונה חידוני התנ״ך    

חננאל מלכה מרכז החידון     

נריה פנחס מחבר השאלות     

ד״ר אבשלום קור מנחה      

אינוויז’ן שיווק חוויתי הפקה      

דורון קדוש עריכה      

נחמה טריגר וספיר שוקרון מזכירות החידון     

תומר סגמן     מפיק ראשי     

בני כרמלי במאי      

פלג רפפורט מפיק בפועל     

שירה בראשי מפיקה אומנותית     

דנה בדוח כספים ומינהל     

במבי פרידמן עיצוב תפאורה     

כוכבי וקליין עיצוב תאורה     

studio insight עיצוב ואנימציה     

 RS MEDIA משחקי מחשב     

סקורפיו 88 דפוס ועיצוב גרפי     



16     חוזרים לספר הספרים 17     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

 חברי ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך 
מר שמואל אבואב, מנכ״ל משרד החינוך יו״ר ההנהלה העולמית  

מנהל מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מר דני רוזנר  

המשנה למנכ״ל משרד החינוך גב’ גילה נגר  

מנהל מינהל תקציב במנהל חברה ונוער מר יובל בנימין  

ממונה חידוני התנ״ך במנהל חברה ונוער מר איציק בן אבי  

רכז מפעלים במינהל חברה ונוער מר מאיר אסא  

רכז חידוני תנ״ך במינהל חברה ונוער מר חננאל מלכה  

מפמ״רית תנ״ך בחינוך הממלכתי גב’ ענת צידון  

מפמ״ר תנ״ך בחינוך הממלכתי-דתי הרב יהודה טרופר  

מדריכה ארצית לתנ״ך גב’ דפנה ליקבורניק  

המחלקה למפעלים ציוניים בהסתדרות הציונית מר אורי זכי  

יועץ ליו״ר הסוכנות היהודית מר עילי וגשל  

אחראי חידוני התנ״ך בסוכנות היהודית מר עמיחי בנעט  

רכזת חידוני התנ״ך בסוכנות היהודית גב’ אורטל פלומנהפט  

מנהל מחלקת קהילות יהודיות במשרד החוץ מר יעקב פינקלשטיין  

מנהלת מחלקת חו״ל באגף לחינוך ונוער בקק״ל גב’ חני דסה  

מנהלת אגף קשרי ציבור בקק״ל גב’ לאה פדידה  

מרכז תחום שנת השירות במשרד הביטחון מר חגי הרצל  

ראש תחום מקרא במרכז לטכנולוגיה חינוכית גב’ מרים בלומנטל  

מחבר השלב הפומבי בחידון העולמי מר נריה פנחס  

מחבר השאלות בחידון התפוצות מר שמואל עמרוסי  

ממייסדי חידוני התנ״ך מר אביעזר בן משיח  

יו״ר ההנהגה הצעירה בתנ״ך וממחברי השאלות מר דורון קדוש  

יו״ר ארגון נח״ת – נוער חובב תנ״ך מר מרדכי בלאו  



16     חוזרים לספר הספרים 17     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

 מתורגמנים 

מר אריאל קרייטמן ספרדית   

גב’ אילנה גודמן אנגלית   

גב’ אוולינה לויטרסטיין הולנדית וגרמנית   

גב’ דבורה שוורץ צרפתית   

מר משה פרסי טורקית   

גב’ אנה פרפשטיין רוסית   

גב’ בוגנה פבליש פולנית   

מר אלי הומבורגר פורטוגלית   

מר ראובן יתיב הונגרית   

גב’ דורה דבש בולגרית   

מר ג’רי צוויג פינית   

מר רליה אקרפ סרבית וקרואטית   

מר אהרון וילצ’יק צ’כית   

גב’ ביאנקה שטוביה רומנית   

גב’ טונה דרור נורווגית   



18     חוזרים לספר הספרים 19     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

 צוות מחנה התנ"ך 

יצחקי פלהיימר מנהל המחנה   

מאיר אסא סגן מנהל המחנה   

חננאל מלכה רכז החידון   

קובי קליין רב המחנה   

שירה סמואל רכזת לוגיסטיקה   

קובי קליין מדריכי צוות 1   

ירדן דמסקי    

דורון קדוש    

מאירה הלמן מדריכי צוות 2   

הדר שגיב    

הראל טלקר    

שיראל ביוקלר מדריכי צוות 3   

אביה כליפה     

אביה שמרלינג    

יעל גרינברג מדריכי צוות 4   

חן כהן    

יונתן זנילמן    



18     חוזרים לספר הספרים 19     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

 המשתתפים – חתני הארץ והתפוצות 

אביבית גנדלמן אורוגוואי   

גבריאל חיים טייטלבאום אורוגוואי   

תמרה מעיין ברנתן ארגנטינה   

ראובן בואנוס ארגנטינה   

לאה מזרחי פנמה   

יצחק נרקיס פנמה   

שני קדוש פנמה   

שמעון בלילטי קוסטה ריקה   

שרון טוסיה מקסיקו   

דניה רנר מקסיקו   

אפרים ווינטראוב מקסיקו   

תמרה בהר פרו   

ניקול ויצניצר קולומביה   

דיוויד זונדל קולומביה   

יצחק קמחג’י ברזיל   

יהודה שני ברזיל   

קרינה שפרמן ברזיל   

חושן וייסמן ונצואלה   

גבריאל ממן קנדה   

נתן סנובל קנדה   

בנימין שור קנדה   

אדיב סגל קנדה   

אוריאל סימפסון ארה״ב   



20     חוזרים לספר הספרים 21     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

שלמה הלפגוט ארה״ב   

כלב גיטליץ ארה״ב   

נחמה רייכמן ארה״ב   

אביאל אייברמס דרום אפריקה   

שאול יוסף דרום אפריקה   

אהרון אלטמאן דרום אפריקה   

אוליבר רדיבאן אנגליה   

נחמיה רוזנצוויג אנגליה   

הארי ברנס אנגליה   

ודים קרטאונקוב לטביה   

יעקב ויתקין רוסיה   

רחמים לוישוילי רוסיה   

מיכאל מיכאלוב רוסיה   

אלינה פוסט אסטוניה   

מאשה שפילביץ’ בלרוס   

לב שולמן בלרוס   

אלינה קולומן מולדובה   

דמיטרי רושקה מולדובה   

דוד מלצ’ב אוקראינה   

סוניה קולפק אוקראינה   

אנה ג’ינג’יקחשוילי גאורגיה   

רפאל סבח צרפת   

שמואל בן שושן צרפת   

ראובן ברמי צרפת   

יואל קרפו גרמניה   

יוליה פוליאנובסקה גרמניה   



20     חוזרים לספר הספרים 21     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

נפתלי חזאזי שוויץ   

שירה רינג בלגיה   

נועם קרטרו ספרד   

יעל עמרם ספרד   

בנימין ילינן פינלנד   

מקס פרנק פינלנד   

אגטה רוטכובסכה פולין   

בוגדן קונצה רומניה   

פיליפ עמנואל יוביצו רומניה   

פרסלבה איוונובה בולגריה   

אושר לוי אברס הולנד   

דוב דרוקארז הולנד   

דומיניק קאראס צ’כיה   

לליה פרץ טורקיה   

יוני פאל הונגריה   

יונתן שטרן הונגריה   

נתנאל בוטל נורווגיה   

הלנה מוצ’ביק מקדוניה   

שניר טנמבאום ניו-זילנד   

אור מילס סינגפור   

יונתן ויט אוסטריה   

מתן הראל ישראל   

נעמי כהן ישראל   

שגיב לוגסי ישראל   

נדב סהר ישראל   



22     חוזרים לספר הספרים 23     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     

 העולים לחידון התנ"ך העולמי הפומבי 

ארה״ב אוריאל סימפסון   

פנמה יצחק נרקיס   

ישראל נדב סהר   

בלרוס מאשה שפילביץ’   

ארה״ב כלב גיטליץ   

ברזיל יהודה שני   

קנדה נתן סנובל   

ישראל נעמי כהן   

ארה״ב שלומי הלפגוט   

מקסיקו שרון טוסיה   

ישראל שגיב לוגסי   

דרום אפריקה שאול יוסף   

בלגיה שירה רינג   

קנדה בנימין שור   

מקסיקו דניה רנר   

ישראל מתן הראל   



22     חוזרים לספר הספרים 23     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     



24     חוזרים לספר הספרים 25     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     



24     חוזרים לספר הספרים 25     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     



26     חוזרים לספר הספרים 27     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     



26     חוזרים לספר הספרים 27     חוזרים לספר הספריםחידון התנ"ך העולמי לנוער      חידון התנ"ך העולמי לנוער     



28     חוזרים לספר הספרים חידון התנ"ך העולמי לנוער     



29     חוזרים לספר הספרים חידון התנ"ך העולמי לנוער     

  מבנה החידון ושלביו  

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

70 נציגי ישראל קדם פומבי

והתפוצות

60מבחן מוקדם בכתב

פומבי

שלב ראשון

10שאלות מלוות בקטעי סרטים16

איפוס ניקוד

פומבי

שלב שני

זיהוי באמצעות רמזים7-8

שאלות בזק באמצעות מחשב

30

פומבי

שלב שלישי

שאלת ראש הממשלה5-6

מר בנימין נתניהו

שאלה זהה בכתב

32

איפוס ניקוד

פומבי

שלב רביעי

שאלות בזק להכרעה2

שלב "ראש בראש"

12

  מבנה החידון ושלביו  

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

70 נציגי ישראל קדם פומבי

והתפוצות

60מבחן מוקדם בכתב

פומבי

שלב ראשון

10שאלות מלוות בקטעי סרטים16

איפוס ניקוד

פומבי

שלב שני

זיהוי באמצעות רמזים7-8

שאלות בזק באמצעות מחשב

30

פומבי

שלב שלישי

שאלת ראש הממשלה5-6

מר בנימין נתניהו

שאלה זהה בכתב

32

איפוס ניקוד

פומבי

שלב רביעי

שאלות בזק להכרעה2

שלב "ראש בראש"

12





מדינת ישראל
משרד החינוך

 העולמי
נוער התשע"ז

חידון 
התנ"ך

טּוב   "ּוְרֵאה ּבְ
ם  ָלִ  ְירּוׁשָ
ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶיָך"
תהילים קכח' ה'

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים

  השלב הראשון  
בשלב הראשון יוצגו 8 סרטונים.

לכל שני מתמודדים יוצג סרטון.

לאחר הקרנת הסרטון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב-5 נקודות.

תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב-10 נקודות.



32     חוזרים לספר הספרים חידון התנ"ך העולמי לנוער     

שאלות מס' 1-2

הנושא: יצחק נבון

שאלה מס' 1

הכתוב מספר על התכנסות כל העם כאיש אחד לירושלים לקריאה ולימוד בספר תורת משה:

“ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ]...[ ַוֹּיאְמרּו ]...[ ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ּתֹוַרת ֹמֶׁשה"

מי קרא לעם בספר התורה? א. 

באיזה חג נחוג מעמד זה? ב. 

 תשובה 
עזרא הסופר הערה: ניתן לקבל כתשובה גם את הלוויים: “ְוַהְלִוִּים ְמִביִנים ֶאת ָהָעם ַלּתֹוָרה ]...[    א. 

ַוִּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים".  

הערה: ניתן לקבל כתשובה גם את חג הסוכות. גם ביום    ראש השנה – באחד לחודש השביעי.  ב. 
זה קרא עזרא לעם בספר התורה.  

“ַוֵּיָאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים ַוֹּיאְמרּו ְלֶעְזָרא ַהֹּסֵפר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר 
ה ְוֹכל  ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת ִיְׂשָרֵאל: ַוָּיִביא ֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאּׁשָ
ַעד  ָהאֹור  ִמן  ַהַּמִים  ַׁשַער  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ָהְרחֹוב  ִלְפֵני  בֹו  ַוִּיְקָרא  ִביִעי:  ַהּׁשְ ַלֹחֶדׁש  ֶאָחד  ְּביֹום  ִלְׁשֹמַע  ֵמִבין 
ַמֲחִצית ַהּיֹום ֶנֶגד ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהְּמִביִנים ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה: ]...[: ַוִּיְפַּתח ֶעְזָרא ַהֵּסֶפר 
ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ִּכי ֵמַעל ָּכל ָהָעם ָהָיה ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם: ַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא ֶאת ה’ ָהֱאֹלִהים ַהָּגדֹול ַוַּיֲענּו 
ָכל ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן ְּבֹמַעל ְיֵדיֶהם ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַלה’ ַאַּפִים ָאְרָצה: ]...[: ַוִּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים 

ְמֹפָרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל ַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא:"
נחמיה ח’ 1-8

“ַוִּיְקָרא ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ָהֱאֹלִהים יֹום ְּביֹום ִמן ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַעד ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ַוַּיֲעׂשּו ָחג ִׁשְבַעת ָיִמים ּוַבּיֹום 
ִמיִני ֲעֶצֶרת ַּכִּמְׁשָּפט:" ַהּׁשְ

נחמיה ח’ 18
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שאלה מס' 2

בימי שיבת ציון, בימי נחמיה, מסופר על הדאגה לאיכלוסה של ירושלים:

ם" ם: ְוֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהְּמִדיָנה ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ִּבירּוָׁשלִָ “ַוְיָבְרכּו ָהָעם ְלֹכל ָהֲאָנִׁשים ]...[ ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשלִָ

על איזה חלק מהעם היושב בערים הוטל לעבור לגור בירושלים? א. 

כיצד נקבעו האנשים העולים לירושלים? ב. 

 תשובה 
ם ִעיר ַהֹּקֶדׁש, ְוֵתַׁשע ַהָּידֹות    ֶאָחד ִמן ָהֲעָׂשָרה – “ְלָהִביא ֶאָחד ִמן ָהֲעָׂשָרה ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשלִַ א. 

ֶּבָעִרים".  

באמצעות גורלות. ב. 

ם ִעיר  ם ּוְׁשָאר ָהָעם ִהִּפילּו גֹוָרלֹות ְלָהִביא ֶאָחד ִמן ָהֲעָׂשָרה ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשלִַ “ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי ָהָעם ִּבירּוָׁשלִָ
ָראֵׁשי  ְוֵאֶּלה  ם:  ִּבירּוָׁשלִָ ָלֶׁשֶבת  ַהִּמְתַנְּדִבים  ָהֲאָנִׁשים  ְלֹכל  ָהָעם  ַוְיָבְרכּו  ֶּבָעִרים:  ַהָּידֹות  ְוֵתַׁשע  ַהֹּקֶדׁש 
ְוַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבָעֵריֶהם  ַּבֲאֻחָּזתֹו  ִאיׁש  ָיְׁשבּו  ְיהּוָדה  ּוְבָעֵרי  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָיְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ַהְּמִדיָנה 
ם ָיְׁשבּו ִמְּבֵני ְיהּוָדה ּוִמְּבֵני ִבְנָיִמן  ִמְּבֵני ְיהּוָדה ֲעָתָיה ֶבן ֻעִּזָּיה ֶּבן  ְוַהְּנִתיִנים ּוְבֵני ַעְבֵדי ְׁשֹלֹמה: ּוִבירּוָׁשלִַ
ְזַכְרָיה ֶבן ֲאַמְרָיה ֶּבן ְׁשַפְטָיה ֶבן ַמֲהַלְלֵאל ִמְּבֵני ָפֶרץ: ּוַמֲעֵׂשָיה ֶבן ָּברּוְך ֶּבן ָּכל ֹחֶזה ֶּבן ֲחָזָיה ֶבן ֲעָדָיה ֶבן 

ים ּוְׁשֹמָנה ַאְנֵׁשי ָחִיל:" ם ַאְרַּבע ֵמאֹות ִׁשּׁשִ ֹלִני: ָּכל ְּבֵני ֶפֶרץ ַהֹּיְׁשִבים ִּבירּוָׁשלִָ יֹוָיִריב ֶּבן ְזַכְרָיה ֶּבן ַהּׁשִ

נחמיה יא’ 1-6
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שאלות מס' 3-4

הנושא: הרצל וירושלים

שאלה מס' 3

מפגש בין משלחת אנשים נכרים לאנשים מישראל התקיים בירושלים בתעלת הבריכה העליונה:

ם ַוַּיֲעלּו ַוָּיֹבאּו ַוַּיַעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס" “ַוַּיֲעלּו ַוָּיֹבאּו ְירּוָׁשלִַ

מי עמד בראש המשלחת הנוכרית? א. 

מה היתה מטרת המפגש? ב. 

 תשובה 
רבשקה עמד בראש שליחי סנחריב מלך אשור. א. 

פנה לתושבי ירושלים ולחזקיהו המלך – להיכנע למלך אשור. ב. 

ם  “ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ַּתְרָּתן ְוֶאת ַרב ָסִריס ְוֶאת ַרְבָׁשֵקה ִמן ָלִכיׁש ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל ָּכֵבד ְירּוָׁשלִָ
ם ַוַּיֲעלּו ַוָּיֹבאּו ַוַּיַעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה ֹכֵבס: ַוִּיְקְראּו ֶאל  ַוַּיֲעלּו ַוָּיֹבאּו ְירּוָׁשלִַ
ַוֹּיאֶמר  ַהַּמְזִּכיר:  ָאָסף  ֶּבן  ְויֹוָאח  ַהּסֵֹפר  ְוֶׁשְבָנה  ַהָּבִית  ַעל  ֲאֶׁשר  ִחְלִקָּיהּו  ֶּבן  ֶאְלָיִקים  ֲאֵלֶהם  ַוֵּיֵצא  ַהֶּמֶלְך 
ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֹּכה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָטְחָּת: 
ָאַמְרָּת ַאְך ְּדַבר ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה ַעָּתה ַעל ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ִּבי: ַעָּתה ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּלָך ַעל 
ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה ֵּכן ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים  ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר 
ְלָכל ַהֹּבְטִחים ָעָליו: ְוִכי ֹתאְמרּון ֵאַלי ֶאל ה’ ֱאֹלֵהינּו ָּבָטְחנּו ֲהלֹוא הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת ָּבֹמָתיו ְוֶאת 
ם: ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאֹדִני  ם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּו ִּבירּוָׁשלִָ ִמְזְּבֹחָתיו ַוֹּיאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשלִַ
ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאְּתָנה ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלָך ֹרְכִבים ֲעֵליֶהם: ְוֵאיְך ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת 
ַאַחד ַעְבֵדי ֲאֹדִני ַהְּקַטִּנים ַוִּתְבַטח ְלָך ַעל ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ּוְלָפָרִׁשים: ַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ה’ ָעִליִתי ַעל ַהָּמקֹום 

ַהֶּזה ְלַהְׁשִחתֹו ה’ ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְוַהְׁשִחיָתּה:"

מלכים ב’ יח’ 17-25
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שאלה מס' 4

איש אחד ציין בפני אחיו שמילא את השליחות המיוחדת שהוטלה עליו:

“ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה"

מי האיש? א. 

במה סייע לאחיו? ב. 

 תשובה 
יוסף א. 

כלכל את אחיו ובית אביו במהלך שנות הרעב במצרים. ב. 

“ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו: ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל 
ֶאָחיו ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו ַוֹּיאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה: ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר 
ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם: ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד 
ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר: ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם 
ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה: ְוַעָּתה ֹלא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאֹלִהים ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו 
ּוֹמֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱאֹלִהים ְלָאדֹון ְלָכל 
ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד: ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוֹצאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל 
ֲאֶׁשר ָלְך: ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְתָך ָׁשם ִּכי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך: ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם 
ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם: ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת ָּכל ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם 

ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ָאִבי ֵהָּנה:"

בראשית מה’ 3-13
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שאלות מס' 6-5

הנושא: חג הסיגד

שאלה מס' 5

נביא קורא למבשרת ציון לעלות אל הר גבוה:

ם" ֶרת ְירּוָׁשלִָ ֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבֹּכַח קֹוֵלְך ְמַבּׂשֶ “ַעל ַהר ָּגֹבַּה ֲעִלי ָלְך ְמַבּׂשֶ

מי הנביא? א. 

מה תאמר מבשרת ציון לערי יהודה? ב. 

 תשובה 
ישעיהו א.  

בשורת הגאולה, קיבוץ הגלויות – “ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהֵּנה ֱאֹלֵהיֶכם ]...[ ְּכֹרֶעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה    ב.  
ִּבְזֹרעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים".  

ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ִנְרָצה ֲעו ָֹנּה ִּכי  “ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ֹיאַמר ֱאֹלֵהיֶכם: ַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשלִַ
רּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה ֵלאֹלֵהינּו: ]...[:  ָלְקָחה ִמַּיד ה’ ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחֹּטאֶתיָה: קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך ה’ ַיּׁשְ
ְלָעֵרי  ִאְמִרי  ִּתיָרִאי  ַאל  ָהִריִמי  ם  ְירּוָׁשלִָ ֶרת  ְמַבּׂשֶ קֹוֵלְך  ַבֹּכַח  ָהִריִמי  ִצּיֹון  ֶרת  ְמַבּׂשֶ ָלְך  ֲעִלי  ָּגֹבַּה  ַהר  ַעל 
ְיהּוָדה ִהֵּנה ֱאֹלֵהיֶכם: ִהֵּנה ֲאֹדָני ה’ ְּבָחָזק ָיבֹוא ּוְזֹרעֹו ֹמְׁשָלה לֹו ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו: ְּכֹרֶעה 

א ָעלֹות ְיַנֵהל:" ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזֹרעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיּׂשָ

ישעיה מ’ 1-11
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שאלה מס' 6

בחנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה מציין הכתוב את השמחה הגדולה:

ם ֵמָרחֹוק" ַמע ִׂשְמַחת ְירּוָׁשלִַ “ַוִּיְׂשָמחּו ִּכי ָהֱאֹלִהים ִׂשְּמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָּנִׁשים ְוַהְיָלִדים ָׂשֵמחּו ַוִּתּׁשָ

באילו כלי נגינה ניגנו הלויים באותו מעמד? ציין שני כלי נגינה. א. 

שרי יהודה סיירו על חומות העיר לקול נגינת הלויים – ציין אחד משערי ירושלים שנכלל    ב. 
בסיור זה.  

 תשובה 
מצלתיים, כנורות, נבלים, חצוצרות. א. 

שער האשפות, שער העין, שער המים, שער אפרים, שער הישנה, שער הדגים, שער הצאן,   ב.  
שער המטרה. )די לציין שער אחד.(  

ְוִׂשְמָחה  ֲחֻנָּכה  ַלֲעֹׂשת  ם  ִלירּוָׁשלִָ ַלֲהִביָאם  ְמקֹוֹמָתם  ִמָּכל  ַהְלִוִּים  ֶאת  ִּבְקׁשּו  ם  ְירּוָׁשלִַ חֹוַמת  “ּוַבֲחֻנַּכת 
ם ּוִמן ַחְצֵרי  ּוְבתֹודֹות ּוְבִׁשיר ְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות: ַוֵּיָאְספּו ְּבֵני ַהְמֹׁשְרִרים ּוִמן ַהִּכָּכר ְסִביבֹות ְירּוָׁשלִַ
ם: ַוִּיַּטֲהרּו  דֹות ֶּגַבע ְוַעְזָמֶות  ִּכי ֲחֵצִרים ָּבנּו ָלֶהם ַהְמֹׁשְרִרים ְסִביבֹות ְירּוָׁשלִָ ְנֹטָפִתי: ּוִמֵּבית ַהִּגְלָּגל ּוִמּׂשְ
ַלחֹוָמה  ֵמַעל  ְיהּוָדה  ָׂשֵרי  ֶאת  ָוַאֲעֶלה  ַהחֹוָמה:  ְוֶאת  ָעִרים  ַהּׁשְ ְוֶאת  ָהָעם  ֶאת  ַוְיַטֲהרּו  ְוַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים 
ָוַאֲעִמיָדה ְׁשֵּתי תֹוֹדת ְּגדֹוֹלת ְוַתֲהֻלֹכת ַלָּיִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלַׁשַער ָהַאְׁשֹּפת: ]...[: ְוַעל ַׁשַער ָהַעִין ְוֶנְגָּדם 
ִנית  ַהּׁשֵ ְוַהּתֹוָדה  ִמְזָרח:  ַהַּמִים  ַׁשַער  ְוַעד  ָּדִויד  ְלֵבית  ֵמַעל  ַלחֹוָמה  ַּבַּמֲעֶלה  ָּדִויד  ִעיר  ַמֲעלֹות  ַעל  ָעלּו 
ָהְרָחָבה:  ַהחֹוָמה  ְוַעד  ַהַּתּנּוִרים  ְלִמְגַּדל  ֵמַעל  ְלַהחֹוָמה  ֵמַעל  ָהָעם  ַוֲחִצי  ַאֲחֶריָה  ַוֲאִני  ְלמֹואל  ַההֹוֶלֶכת 
ּוֵמַעל ְלַׁשַער ֶאְפַרִים ְוַעל ַׁשַער ַהְיָׁשָנה ְוַעל ַׁשַער ַהָּדִגים ּוִמְגַּדל ֲחַנְנֵאל ּוִמְגַּדל ַהֵּמָאה ְוַעד ַׁשַער ַהֹּצאן 
ְוָעְמדּו ְּבַׁשַער ַהַּמָּטָרה: ַוַּתֲעֹמְדָנה ְׁשֵּתי ַהּתֹוֹדת ְּבֵבית ָהֱאֹלִהים ַוֲאִני ַוֲחִצי ַהְּסָגִנים ִעִּמי: ְוַהֹּכֲהִנים ֶאְלָיִקים 
ִויהֹוָחָנן  ְוֻעִּזי  ְוֶאְלָעָזר  ּוְׁשַמְעָיה  ּוַמֲעֵׂשָיה  ַּבֲחֹצְצרֹות:  ֲחַנְנָיה  ְזַכְרָיה  ֶאְליֹוֵעיַני  ִמיָכָיה  ִמְנָיִמין  ַמֲעֵׂשָיה 
ּוַמְלִּכָּיה ְוֵעיָלם ָוָעֶזר ַוַּיְׁשִמיעּו ַהְמֹׁשְרִרים ְוִיְזַרְחָיה ַהָּפִקיד: ַוִּיְזְּבחּו ַבּיֹום ַההּוא ְזָבִחים ְּגדֹוִלים ַוִּיְׂשָמחּו ִּכי 

ם ֵמָרחֹוק:" ַמע ִׂשְמַחת ְירּוָׁשלִַ ָהֱאֹלִהים ִׂשְּמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָּנִׁשים ְוַהְיָלִדים ָׂשֵמחּו ַוִּתּׁשָ

נחמיה יב’ 27-43
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שאלות מס' 8-7

הנושא: בית הספר לאומנות - בצלאל

שאלה מס' 7

שני העמודים המרכזיים במקדש שלמה המלך נבנו בסיוע של אומן צורי שהתמחה במלאכת הנחושת:

 ]...[ ְנֹחֶׁשת   ֻמַצק  ָהַעּמּוִדים  ָראֵׁשי  ַעל  ָלֵתת  ָעָׂשה  ֹכָתֹרת  ּוְׁשֵּתי   ]...[ ְנֹחֶׁשת  ָהַעּמּוִדים  ְׁשֵני  ֶאת  “ַוָּיַצר 
ְוֹכָתֹרת ֲאֶׁשר ַעל ֹראׁש ָהַעּמּוִדים ַמֲעֵׂשה ׁשּוַׁשן"

מה שמו של האומן הצורי שסייע לשלמה במלאכת העמודים? א. 

כיצד נקראו שני העמודים? ב. 

 תשובה 
חירם א. 

יכין ובועז ב. 

ה ַאְלָמָנה הּוא ִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ְוָאִביו ִאיׁש ֹצִרי ֹחֵרׁש  “ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ַוִּיַּקח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר: ֶּבן ִאּׁשָ
ְנֹחֶׁשת ַוִּיָּמֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהְּתבּוָנה ְוֶאת ַהַּדַעת ַלֲעׂשֹות ָּכל ְמָלאָכה ַּבְּנֹחֶׁשת ַוָּיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה 
ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל ְמַלאְכּתֹו: ַוָּיַצר ֶאת ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ְנֹחֶׁשת  ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ַאָּמה קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוחּוט 
ְנֹחֶׁשת   ֻמַצק  ָהַעּמּוִדים  ָראֵׁשי  ַעל  ָלֵתת  ָעָׂשה  ֹכָתֹרת  ּוְׁשֵּתי  ִני:  ַהּׁשֵ ָהַעּמּוד  ֶאת  ָיֹסב  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים 
ֹראׁש  ַעל  ֲאֶׁשר  ְוֹכָתֹרת   :]...[ ִנית:  ַהּׁשֵ ַהֹּכֶתֶרת  קֹוַמת  ַאּמֹות  ְוָחֵמׁש  ָהֶאָחת  ַהֹּכֶתֶרת  קֹוַמת  ַאּמֹות  ָחֵמׁש 
ָהַעּמּוִדים ַמֲעֵׂשה ׁשּוַׁשן ָּבאּוָלם ַאְרַּבע ַאּמֹות: ְוֹכָתֹרת ַעל ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ַּגם ִמַּמַעל ִמְּלֻעַּמת ַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר 
ַהֵהיָכל  ְלֻאָלם  ָהַעֻּמִדים  ֶאת  ַוָּיֶקם  ִנית:  ַהּׁשֵ ַהֹּכֶתֶרת  ַעל  ָסִביב  ֻטִרים  ָמאַתִים  ְוָהִרּמֹוִנים  ָבָכה  ַהּׂשְ ְלֵעֶבר 
ָמאִלי ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֹּבַעז: ְוַעל ֹראׁש  ַוָּיֶקם ֶאת ָהַעּמּוד ַהְיָמִני ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָיִכין ַוָּיֶקם ֶאת ָהַעּמּוד ַהּׂשְ

ָהַעּמּוִדים ַמֲעֵׂשה ׁשֹוָׁשן ַוִּתֹּתם ְמֶלאֶכת ָהַעּמּוִדים"

מלכים א’ ז’ 13-22
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שאלה מס' 8

לעתיד לבוא מבטיח הנביא כי ירושלים החרבה והשוממה תתייפה ותתנאה בבניינה וכל גבולה באבני 

חפץ:

“ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה ֹלא ֻנָחָמה ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמְרִּביץ ַּבּפּוְך ֲאָבַנִיְך ]...[ ְוָכל ְּגבּוֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ"

מי הנביא? א. 

באילו אבנים יקרות תיבנה ירושלים על פי נבואה זו? ציין אבן אחת. ב. 

 תשובה 
ישעיהו א. 

ספירים, כדכוד, אבני אקדח ב. 

ספירים – אבני ספיר, אבן טובה מאבני החושן.  

כדכוד – אבן טובה, זוהרת ונוצצת.  

אבני אקדח – אבנים מבריקות שנראות כאילו הן קודחות, לוהטות ובוערות.  

“ְּבֶרַגע ָקֹטן ֲעַזְבִּתיְך ּוְבַרֲחִמים ְּגֹדִלים ֲאַקְּבֵצְך: ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְך 
ָעַלִיְך  ִמְּקֹצף  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֵּכן  ָהָאֶרץ  ֹנַח עֹוד ַעל  ֵמי  ֵמֲעֹבר  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלי ֲאֶׁשר  ֹנַח ֹזאת  ֵמי  ִּכי  ֹּגֲאֵלְך ה’:  ָאַמר 
ּוִמְּגָער ָּבְך: ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך ֹלא ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי ֹלא ָתמּוט ָאַמר 
ַּכְדֹכד  ְוַׂשְמִּתי  ַּבַּסִּפיִרים:  ִויַסְדִּתיְך  ֲאָבַנִיְך  ַּבּפּוְך  ַמְרִּביץ  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ֻנָחָמה  ֹלא  ֹסֲעָרה  ֲעִנָּיה  ה’:  ְמַרֲחֵמְך 
ִׁשְמֹׁשַתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח ְוָכל ְּגבּוֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ: ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה’ ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך: ִּבְצָדָקה 

ִּתּכֹוָנִני ַרֲחִקי ֵמֹעֶׁשק ִּכי ֹלא ִתיָרִאי ּוִמְּמִחָּתה ִּכי ֹלא ִתְקַרב ֵאָלִיְך"

ישעיה נד’ 7-14
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שאלות מס' 9-10

הנושא: שוק מחנה יהודה – דביר סורמלו

שאלה מס' 9

נביא מתאר את הנעשה ברחובות ירושלים בבוא הגאולה:

ם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמֹרב ָיִמים" “ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשלִָ

מי הנביא? א. 

מה יעשה הדור הצעיר בירושלים באותה עת? ב. 

 תשובה 
זכריה א. 

ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. ב. 

“ַוְיִהי ְּדַבר ה’ ְצָבאֹות ֵלאֹמר: ֹּכה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה ְוֵחָמה ְגדֹוָלה ִקֵּנאִתי ָלּה: ֹּכה 
ם ִעיר ָהֱאֶמת ְוַהר ה’ ְצָבאֹות ַהר ַהֹּקֶדׁש:  ם ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשלִַ ָאַמר ה’ ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְירּוָׁשלִָ
ם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמֹרב ָיִמים: ּוְרֹחבֹות  ֹּכה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשלִָ
ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיָה: ֹּכה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ִּכי ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּגם ְּבֵעיַני ִיָּפֵלא ְנֻאם ה’ ְצָבאֹות"

זכריה ח’ 1-6
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שאלה מס' 10

הוזלה במחיריהם של מצרכי מזון נחזתה בנבואתו של נביא:

“ָּכֵעת ָמָחר ְסָאה ֹסֶלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ְׂשֹעִרים ְּבֶׁשֶקל ְּבַׁשַער ֹׁשְמרֹון"

מי הנביא? א. 

מי לא זכה להנות משפע המזון ומההוזלה במחירים? ב. 

 תשובה 
אלישע הנביא ניבא שהרעב הארוך בשומרון ייפסק. א. 

השליש שלעג לדברי הנביא. ב. 

“ַוֹּיאֶמר ֱאִליָׁשע ִׁשְמעּו ְּדַבר ה’ ֹּכה ָאַמר ה’ ָּכֵעת ָמָחר ְסָאה ֹסֶלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ְׂשֹעִרים ְּבֶׁשֶקל ְּבַׁשַער 
ַמִים  ִליׁש ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ִנְׁשָען ַעל ָידֹו ֶאת ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַוֹּיאַמר ִהֵּנה ה’ ֹעֶׂשה ֲאֻרּבֹות ַּבּׁשָ ֹׁשְמרֹון: ַוַּיַען ַהּׁשָ
ַער  ם ֹלא ֹתאֵכל: ]...[: ַוְיִהי לֹו ֵּכן ַוִּיְרְמסּו ֹאתֹו ָהָעם ַּבּׁשַ ֲהִיְהֶיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוֹּיאֶמר ִהְּנָכה ֹרֶאה ְּבֵעיֶניָך ּוִמּׁשָ

ַוָּיֹמת:"

מלכים ב’ ז’ 1-2, 20
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שאלות מס' 11-12

הנושא: מלחמת ששת הימים – שחרור ירושלים

שאלה מס' 11

אחד מגיבורי דוד נחלץ לעזרתו של דוד המלך בעת מצוקה:

“ַוֵּיֶרד ָּדִוד ַוֲעָבָדיו ִעּמֹו ַוִּיָּלֲחמּו ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַוָּיַעף ָּדִוד: ]...[: ַוַּיֲעָזר לֹו ]...[ ַוַּיְך ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיִמֵתהּו"

מי סייע לדוד להתגבר על האוייב? א. 

מה נשבעו אנשי דוד בתום הקרב הזה? ב. 

 תשובה 
אבישי בן צרויה א. 

למנוע מדוד להשתתף באופן פעיל במלחמות – “ֹלא ֵתֵצא עֹוד ִאָּתנּו ַלִּמְלָחָמה ְוֹלא ְתַכֶּבה    ב. 
ֶאת ֵנר ִיְׂשָרֵאל".  

“ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ַלְּפִלְׁשִּתים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶרד ָּדִוד ַוֲעָבָדיו ִעּמֹו ַוִּיָּלֲחמּו ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַוָּיַעף ָּדִוד: ְוִיְׁשִּבי 
ְּבֹנב ֲאֶׁשר ִּביִליֵדי ָהָרָפה ּוִמְׁשַקל ֵקינֹו ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִמְׁשַקל ְנֹחֶׁשת ְוהּוא ָחגּור ֲחָדָׁשה ַוֹּיאֶמר ְלַהּכֹות ֶאת 
ָּדִוד: ַוַּיֲעָזר לֹו ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה ַוַּיְך ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיִמֵתהּו ָאז ִנְׁשְּבעּו ַאְנֵׁשי ָדִוד לֹו ֵלאֹמר ֹלא ֵתֵצא עֹוד 

ִאָּתנּו ַלִּמְלָחָמה ְוֹלא ְתַכֶּבה ֶאת ֵנר ִיְׂשָרֵאל:"                                        

שמואל ב’ כא’ 15-17
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שאלה מס' 12

בכוח האמונה אפשר להתגבר על כוחות האוייב.

לוחם אחד עודד את נערו לפעילות נועזת בתוך מחנה האוייב בנימוק: 

“ִּכי ֵאין ַלה’ ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט".

מי הלוחם? א. 

הלוחם ונערו קבעו ביניהם אות מסויים כדי לדעת אם התקפתם על האוייב תצליח. מהו    ב. 
האות?  

 תשובה 
יהונתן, בן שאול. א. 

ִאם ֹּכה ֹיאְמרּו ֵאֵלינּו ֹּדּמּו ַעד ַהִּגיֵענּו ֲאֵליֶכם ְוָעַמְדנּו ַתְחֵּתינּו ְוֹלא ַנֲעֶלה ֲאֵליֶהם: ְוִאם ֹּכה ֹיאְמרּו   ב. 
ֲעלּו ָעֵלינּו ְוָעִלינּו ִּכי ְנָתָנם ה’ ְּבָיֵדנּו ְוֶזה ָּלנּו ָהאֹות:  

“ַוֹּיאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ַהַּנַער ֹנֵׂשא ֵכָליו ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל ַמַּצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה אּוַלי ַיֲעֶׂשה ה’ ָלנּו ִּכי ֵאין ַלה’ 
ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט: ַוֹּיאֶמר לֹו ֹנֵׂשא ֵכָליו ֲעֵׂשה ָּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבֶבָך ְנֵטה ָלְך ִהְנִני ִעְּמָך ִּכְלָבֶבָך: 
ַהִּגיֵענּו  ַעד  ֹּדּמּו  ֵאֵלינּו  ֹיאְמרּו  ֹּכה  ִאם  ֲאֵליֶהם:  ְוִנְגִלינּו  ָהֲאָנִׁשים  ֶאל  ֹעְבִרים  ֲאַנְחנּו  ִהֵּנה  ְיהֹוָנָתן  ַוֹּיאֶמר 
ֲאֵליֶכם ְוָעַמְדנּו ַתְחֵּתינּו ְוֹלא ַנֲעֶלה ֲאֵליֶהם: ְוִאם ֹּכה ֹיאְמרּו ֲעלּו ָעֵלינּו ְוָעִלינּו ִּכי ְנָתָנם ה’ ְּבָיֵדנּו  ְוֶזה ָּלנּו 
ָהאֹות: ַוִּיָּגלּו ְׁשֵניֶהם ֶאל ַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ַוֹּיאְמרּו ְפִלְׁשִּתים ִהֵּנה ִעְבִרים ֹיְצִאים ִמן ַהֹחִרים ֲאֶׁשר ִהְתַחְּבאּו 
ָׁשם: ַוַּיֲענּו ַאְנֵׁשי ַהַּמָּצָבה ֶאת יֹוָנָתן ְוֶאת ֹנֵׂשא ֵכָליו ַוֹּיאְמרּו ֲעלּו ֵאֵלינּו ְונֹוִדיָעה ֶאְתֶכם ָּדָבר ַוֹּיאֶמר יֹוָנָתן 
ֶאל ֹנֵׂשא ֵכָליו ֲעֵלה ַאֲחַרי ִּכי ְנָתָנם ה’ ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל: ַוַּיַעל יֹוָנָתן ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו ְוֹנֵׂשא ֵכָליו ַאֲחָריו ַוִּיְּפלּו 

ִלְפֵני יֹוָנָתן ְוֹנֵׂשא ֵכָליו ְממֹוֵתת ַאֲחָריו:"

שמואל א’ יד’ 6-13
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שאלות מס' 13-14

הנושא: עליה מארצות מצוקה – הסוכנות היהודית

שאלה מס' 13

שמועה שמלך בבל התיר לשארית הפליטה להתיישב ביהודה עוררה גלי עלייה:

“ַוָּיֻׁשבּו ָכל ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ִנְּדחּו ָׁשם ַוָּיֹבאּו ֶאֶרץ ְיהּוָדה"

א. מי הופקד על שארית הפליטה?

ב. מאילו ארצות עלו היהודים? ציין מקום אחד.

 תשובה 
גדליה בן אחיקם. א. 

מואב, בני עמון, אדום. )די לציין מקום אחד.( ב. 

ֶדה ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם ִּכי ִהְפִקיד ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ָּבָאֶרץ  “ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר ַּבּׂשָ
ְּגַדְלָיה ַהִּמְצָּפָתה  ַוָּיֹבאּו ֶאל  ָוָטף ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ֵמֲאֶׁשר ֹלא ָהְגלּו ָּבֶבָלה:  ְוָנִׁשים  ְוִכי ִהְפִקיד ִאּתֹו ֲאָנִׁשים 
ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיהּו ְויֹוָחָנן ְויֹוָנָתן ְּבֵני ָקֵרַח ּוְׂשָרָיה ֶבן ַּתְנֻחֶמת ּוְבֵני ֵעיַפי ַהְּנֹטָפִתי ִויַזְנָיהּו ֶּבן ַהַּמֲעָכִתי 
ַבע ָלֶהם ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ּוְלַאְנֵׁשיֶהם ֵלאמֹר ַאל ִּתיְראּו ֵמֲעבֹוד ַהַּכְׂשִּדים  ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם: ַוִּיּׁשָ
ָיֹבאּו  ֲאֶׁשר  ַהַּכְׂשִּדים  ִלְפֵני  ַלֲעֹמד  ַּבִּמְצָּפה  ֹיֵׁשב  ִהְנִני  ַוֲאִני  ָלֶכם:  ְוִייַטב  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ְוִעְבדּו ֶאת  ָבָאֶרץ  ְׁשבּו 
ַיִין ְוַקִיץ ְוֶׁשֶמן ְוִׂשמּו ִּבְכֵליֶכם ּוְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ְּתַפְׂשֶּתם: ְוַגם ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר  ֵאֵלינּו ְוַאֶּתם ִאְספּו 
ִהְפִקיד  ְוִכי  ִליהּוָדה  ְׁשֵאִרית  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ָנַתן  ִּכי  ָהֲאָרצֹות ָׁשְמעּו  ְּבָכל  ַוֲאֶׁשר  ּוֶבֱאדֹום  ּוִבְבֵני ַעּמֹון  ְּבמֹוָאב 
ַוָּיֹבאּו ֶאֶרץ  ִנְּדחּו ָׁשם  ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר  ַוָּיֻׁשבּו ָכל  ָׁשָפן:  ֶּבן  ֲאִחיָקם  ֶּבן  ְּגַדְלָיהּו  ֲעֵליֶהם ֶאת 

ְיהּוָדה ֶאל ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפָתה ַוַּיַאְספּו ַיִין ָוַקִיץ ַהְרֵּבה ְמֹאד:"

ירמיהו מ’ 7-12
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שאלה מס' 14

הצהרת כורש מלך פרס סללה את הדרך לעליית בני הגולה לבנות את בית אלוהי ישראל בירושלים:

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית ה’ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל" “ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשלִַ

במה נתבקשו הנשארים בבבל לסייע לעולים לציון? א. 

מה החזיר כורש מלך פרס לנשיא יהודה עם עליית בני הגולה לארץ? ב. 

 תשובה 
כסף, זהב, רכוש, בהמה, מגדנות. )די לציין שני פריטים.( א. 

את כלי בית ה’ שנלקחו מירושלים על ידי נבוכדנאצר מלך בבל. ב. 

“ּוִבְׁשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ִלְכלֹות ְּדַבר ה’ ִמִּפי ִיְרְמָיה ֵהִעיר ה’ ֶאת רּוַח ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ַוַּיֲעֶבר קֹול 
ָמִים  ְּבָכל ַמְלכּותֹו ְוַגם ְּבִמְכָּתב ֵלאמֹר: ֹּכה ָאַמר ֹּכֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ֹּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה’ ֱאֹלֵהי ַהּׁשָ
ם  ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה: ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוַיַעל ִלירּוָׁשלִַ ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשלִַ
ם: ְוָכל ַהִּנְׁשָאר ִמָּכל ַהְּמֹקמֹות  ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית ה’ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ
אּוהּו ַאְנֵׁשי ְמֹקמֹו ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ּוִבְרכּוׁש ּוִבְבֵהָמה ִעם ַהְּנָדָבה ְלֵבית ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר הּוא ָגר ָׁשם ְיַנּׂשְ
ם: ַוָּיקּומּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ִליהּוָדה ּוִבְנָיִמן ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְלֹכל ֵהִעיר ָהֱאֹלִהים ֶאת רּוחֹו ַלֲעלֹות  ִּבירּוָׁשלִָ
ּוַבְּבֵהָמה  ָּבְרכּוׁש  ַּבָּזָהב  ֶכֶסף  ִּבְכֵלי  ִביֵדיֶהם  ִחְּזקּו  ְסִביֹבֵתיֶהם  ְוָכל  ם:  ִּבירּוָׁשלִָ ֲאֶׁשר  ה’  ֵּבית  ֶאת  ִלְבנֹות 
ם  ּוַבִּמְגָּדנֹות ְלַבד ַעל ָּכל ִהְתַנֵּדב: ְוַהֶּמֶלְך ּכֹוֶרׁש הֹוִציא ֶאת ְּכֵלי ֵבית ה’ ֲאֶׁשר הֹוִציא ְנבּוַכְדֶנַּצר ִמירּוָׁשלִַ
ַוִּיְּתֵנם ְּבֵבית ֱאֹלָהיו: ַוּיֹוִציֵאם ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ַעל ַיד ִמְתְרָדת ַהִּגְזָּבר ַוִּיְסְּפֵרם ְלֵׁשְׁשַּבַּצר ַהָּנִׂשיא ִליהּוָדה"

עזרא א’ 1-8
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שאלות מס' 15-16

הנושא: חפירות עיר דוד

שאלה מס' 15

בימי נחמיה ניסו אויבי ישראל להפריע לעולים הבונים את חומת העיר בעזרת איומים ודברי לעג:

“ָמה ַהְּיהּוִדים ָהֲאֵמָלִלים ֹעִׂשים ]...[ ַּגם ֲאֶׁשר ֵהם ּבֹוִנים ִאם ַיֲעֶלה ׁשּוָעל ּוָפַרץ חֹוַמת ַאְבֵניֶהם"

מי היו מנהיגי האויבים באותה עת? א. 

כמה זמן ארכה בניית החומה? ב. 

 תשובה 
סנבלט החורוני, טוביה העבד העמוני וגשם הערבי. )די לציין שם אחד.( א. 

חמישים ושניים יום - “ַוִּתְׁשַלם ַהחֹוָמה ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֶלֱאלּול ַלֲחִמִּׁשים ּוְׁשַנִים יֹום".    ב. 
)נחמיה ו’ 15(  

“ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַסְנַבַּלט ִּכי ֲאַנְחנּו בֹוִנים ֶאת ַהחֹוָמה ַוִּיַחר לֹו ַוִּיְכַעס ַהְרֵּבה ַוַּיְלֵעג ַעל ַהְּיהּוִדים: ַוֹּיאֶמר 
ִלְפֵני ֶאָחיו ְוֵחיל ֹׁשְמרֹון ַוֹּיאֶמר ָמה ַהְּיהּוִדים ָהֲאֵמָלִלים ֹעִׂשים ֲהַיַעְזבּו ָלֶהם ֲהִיְזָּבחּו ַהְיַכּלּו ַבּיֹום ַהְיַחּיּו 
ֶאת ָהֲאָבִנים ֵמֲעֵרמֹות ֶהָעָפר ְוֵהָּמה ְׂשרּופֹות: ְוטֹוִבָּיה ָהַעֹּמִני ֶאְצלֹו ַוֹּיאֶמר ַּגם ֲאֶׁשר ֵהם ּבֹוִנים ִאם ַיֲעֶלה 
ְּבֶאֶרץ  ְלִבָּזה  ְוָהֵׁשב ֶחְרָּפָתם ֶאל ֹראָׁשם ּוְתֵנם  ָהִיינּו בּוָזה  ִּכי  ַאְבֵניֶהם: ְׁשַמע ֱאֹלֵהינּו  ׁשּוָעל ּוָפַרץ חֹוַמת 
ַהחֹוָמה  ֶאת  ַוִּנְבֶנה  ַהּבֹוִנים:  ְלֶנֶגד  ִהְכִעיסּו  ִּכי  ִּתָּמֶחה  ַאל  ִמְּלָפֶניָך  ְוַחָּטאָתם  ֲעוֹ ָנם  ַעל  ְּתַכס  ְוַאל  ִׁשְבָיה: 

ַוִּתָּקֵׁשר ָּכל ַהחֹוָמה ַעד ֶחְצָיּה ַוְיִהי ֵלב ָלָעם ַלֲעׂשֹות"

נחמיה ג’ 33-38
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שאלה מס' 16

נביא שראה איש המודד את שטחי ירושלים שמע בחזונו את צווי המלאך:

ם ֵמֹרב ָאָדם" “ֻרץ ַּדֵּבר ֶאל ַהַּנַער ַהָּלז ֵלאֹמר ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשלִַ

א. מי הנביא?

ב. איזו חומה תגן על העיר, לדברי המלאך?

 תשובה 
א. הנביא זכריה

ב. חומת אש – “ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם ה’ חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה"

ם ִלְראֹות  א ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ּוְבָידֹו ֶחֶבל ִמָּדה: ָוֹאַמר ָאָנה ַאָּתה ֹהֵלְך ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ָלֹמד ֶאת ְירּוָׁשלִַ “ָוֶאּׂשָ
ַּכָּמה ָרְחָּבּה ְוַכָּמה ָאְרָּכּה: ְוִהֵּנה ַהַּמְלָאְך ַהֹּדֵבר ִּבי ֹיֵצא ּוַמְלָאְך ַאֵחר ֹיֵצא ִלְקָראתֹו: ַוֹּיאֶמר ֵאָלו ֻרץ ַּדֵּבר ֶאל 
ם ֵמֹרב ָאָדם ּוְבֵהָמה ְּבתֹוָכּה: ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם ה’ חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב  ַהַּנַער ַהָּלז ֵלאמֹר ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשלִַ

ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה:"

זכריה ב’ 5-9





  ה ש ל ב    ה ש נ י  

בחלק הראשון | זיהוי ספר על פי רמזים

לכל אחד מהנבחנים יוצגו 3 רמזים הרומזים לאחד מספרי המקרא.

זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון בלבד – יזכה ב-8 נקודות

זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון והשני – יזכה ב-5 נקודות

זיהה הנבחן על פי שלושה רמזים – יזכה ב-3 נקודות

הזמן המוקצב לזיהוי: 25 שניות בלבד

מדינת ישראל
משרד החינוך

 העולמי
נוער התשע"ז

חידון 
התנ"ך

טּוב   "ּוְרֵאה ּבְ
ם  ָלִ  ְירּוׁשָ
ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶיָך"
תהילים קכח' ה'

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים
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בחלק השני |  על הנבחן להשיב על חמש שאלות

השאלות יוצגו לפני כל נבחן באמצעות משחק מחשב

הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן:

תשובה נכונה על שאלה מס’ 1 תזכה את הנבחן ב-2 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס’ 2 תזכה את הנבחן ב-3 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס’ 3 תזכה את הנבחן ב-4 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס’ 4 תזכה את הנבחן ב-5 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס’ 5 תזכה את הנבחן ב-6 נקודות

במענה על חמש השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך של: 20 נקודות

הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא: 60 שניות

אם זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

וענה תשובות נכונות על כל חמש השאלות בשלב השני

יזכה בבונוס של 2 נקודות נוספות

בשלב השני בשני חלקיו ניתן לצבור: 30 נקודות
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שאלה מס' 1

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: שם מקום: ַעּכֹו

“ְזבּוֻלן ֹלא הֹוִריׁש ֶאת יֹוְׁשֵבי ִקְטרֹון ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ַנֲהֹלל ַוֵּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו ַוִּיְהיּו ָלַמס: ָאֵׁשר ֹלא הֹוִריׁש 
ֶאת ֹיְׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ִצידֹון ְוֶאת ַאְחָלב ְוֶאת ַאְכִזיב ְוֶאת ֶחְלָּבה ְוֶאת ֲאִפיק ְוֶאת ְרֹחב: ַוֵּיֶׁשב ָהָאֵׁשִרי 

ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִּכי ֹלא הֹוִריׁשֹו"

שופטים א’ 30-32

רמז מס’ 2: ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק

“ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ָאחּוָדה ָּנא ָלֶכם ִחיָדה ִאם ַהֵּגד ַּתִּגידּו אֹוָתּה ִלי ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה ּוְמָצאֶתם ְוָנַתִּתי 
ָלֶכם ְׁשֹלִׁשים ְסִדיִנים ּוְׁשֹלִׁשים ֲחִלֹפת ְּבָגִדים: ְוִאם ֹלא תּוְכלּו ְלַהִּגיד ִלי ּוְנַתֶּתם ַאֶּתם ִלי ְׁשֹלִׁשים ְסִדיִנים 
ּוְׁשֹלִׁשים ֲחִליפֹות ְּבָגִדים ַוֹּיאְמרּו לֹו חּוָדה ִחיָדְתָך ְוִנְׁשָמֶעָּנה: ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא 
ָיֹבא  ְּבֶטֶרם  ִביִעי  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  לֹו  ַוֹּיאְמרּו   :]...[ ָיִמים:  ְׁשֹלֶׁשת  ַהִחיָדה  ְלַהִּגיד  ָיְכלּו  ְוֹלא  ָמתֹוק 

ַהַחְרָסה ַמה ָּמתֹוק ִמְּדַבׁש ּוֶמה ַעז ֵמֲאִרי ַוֹּיאֶמר ָלֶהם לּוֵלא ֲחַרְׁשֶּתם ְּבֶעְגָלִתי ֹלא ְמָצאֶתם ִחיָדִתי:"

שופטים יד’ 12-18

רמז מס’ 3: ַמִים ָׁשַאל ָחָלב ָנָתָנה

“ְּתבַֹרְך ִמָּנִׁשים ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִני ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָרְך: ַמִים ָׁשַאל ָחָלב ָנָתָנה ְּבֵסֶפל ַאִּדיִרים ִהְקִריָבה 
ֶחְמָאה: ָיָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁשַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה ֹראׁשֹו ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו: 

ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנָפל ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד:"

שופטים ה’ 24-27

שם הספר: שופטים
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שאלה מס' 1 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

על מי נאמר: 

“ְוָהַלְך ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוָסַבב ֵּבית ֵאל 

ְוַהִּגְלָּגל ְוַהִּמְצָּפה ְוָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל"?

שמואל א’ ז’ 16שמואל

3
מי ביקש לקחת מעפר ארץ ישראל 

ַמָּׂשא ֶצֶמד ְּפָרִדים ֲאָדָמה לארצו?
מלכים ב’ ה’ 17נעמן

4

מי אמר:

“ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים הּוא ַיְצִליַח ָלנּו ]...[ ְוָלֶכם ֵאין 

ם"? ֵחֶלק ּוְצָדָקה ְוִזָּכרֹון ִּבירּוָׁשלִָ

נחמיה ב’ 20נחמיה

5

מי המלך שחייב כל אחד מִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל 

לתת ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ֶּכֶסף כדי ְלַהֲחִזיק 

ַהַּמְמָלָכה ְּבָידֹו?

מלכים ב’ טו’ 19מנחם בן גדי

6

על מי נאמר:

“הּוא ִיְבֶנה ִעיִרי ְוָגלּוִתי ְיַׁשֵּלַח ֹלא ִבְמִחיר ְוֹלא 

ְבֹׁשַחד"?

ישעיה מה’ 13כורש מלך פרס
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שאלה מס' 2

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: שם מקום: ַגן ֻעָּזא

ה ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲהֹלא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי  “ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְמַנּׁשֶ
ַוִּיְמֹלְך ָאמֹון ְּבנֹו ַּתְחָּתיו: ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים  ְּבַגן ֻעָּזא  ְּבַגן ֵּביתֹו  ַוִּיָּקֵבר  ה ִעם ֲאֹבָתיו  ַוִּיְׁשַּכב ְמַנּׁשֶ ְיהּוָדה: 
ם ְוֵׁשם ִאּמֹו ְמֻׁשֶּלֶמת ַּבת ָחרּוץ ִמן ָיְטָבה: ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני  ָׁשָנה ָאמֹון ְּבָמְלכֹו ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ה ָאִביו: ]...[: ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָאמֹון ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲהֹלא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים  ה’ ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְמַנּׁשֶ

ר ֹאתֹו ִּבְקֻבָרתֹו ְּבַגן ֻעָּזא ַוִּיְמֹלְך ֹיאִׁשָּיהּו ְבנֹו ַּתְחָּתיו:" ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה: ַוִּיְקֹּבְ

מלכים ב’ כא’ 17-26

רמז מס’ 2: ֹראׁש ֲחמֹור ִּבְׁשֹמִנים ֶּכֶסף

“ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוִּיְקֹּבץ ֶּבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ֶאת ָּכל ַמֲחֵנהּו ַוַּיַעל ַוָּיַצר ַעל ֹׁשְמרֹון: ַוְיִהי ָרָעב ָּגדֹול ְּבֹׁשְמרֹון 
ה ָכֶסף: ַוְיִהי ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל  ְוִהֵּנה ָצִרים ָעֶליָה ַעד ֱהיֹות ֹראׁש ֲחמֹור ִּבְׁשֹמִנים ֶּכֶסף ְוֹרַבע ַהַּקב ִּדְביֹוִנים ַּבֲחִמּׁשָ
ה ָצֲעָקה ֵאָליו ֵלאֹמר הֹוִׁשיָעה ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך: ַוֹּיאֶמר ַאל יֹוִׁשֵעְך ה’ ֵמַאִין אֹוִׁשיֵעְך ֲהִמן  ֹעֵבר ַעל ַהֹחָמה ְוִאּׁשָ

ַהֹּגֶרן אֹו ִמן ַהָּיֶקב:"

מלכים ב’ ו’ 24-27

רמז מס’ 3: ַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֵּצל ]...[ ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאֹחַרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות

ִליִׁשי ֵּבית ה’: ַוֹּיאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶזה ְּלָך  “ַוֹּיאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ָמה אֹות ִּכי ִיְרָּפא ה’ ִלי ְוָעִליִתי ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ָהאֹות ֵמֵאת ה’ ִּכי ַיֲעֶׂשה ה’ ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָהַלְך ַהֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ִאם ָיׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות: ַוֹּיאֶמר 
ְיִחְזִקָּיהּו ָנֵקל ַלֵּצל ִלְנטֹות ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ֹלא ִכי ָיׁשּוב ַהֵּצל ֲאֹחַרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות: ַוִּיְקָרא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא 

ֶאל ה’ ַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֵּצל ַּבַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר ָיְרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאֹחַרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות:"

מלכים ב’ כ’ 8-11

שם הספר: מלכים ב'
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שאלה מס' 2 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
על מי נאמר:

“ָחְכַמת ֱאֹלִהים ְּבִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט"?
מלכים א’ ג’ 28שלמה

3

מי ציוה את בניו:

“ִּכי ָּבֳאָהִלים ֵּתְׁשבּו ָּכל ְיֵמיֶכם ְלַמַען ִּתְחיּו 

ָיִמים ַרִּבים"?

ירמיה לה’ 7יונדב בן רכב

4

מי אמר:

“ְוָנַחל ה’ ֶאת ְיהּוָדה ֶחְלקֹו ַעל ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש 

ם"? ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָׁשלִָ

זכריה ב’ 16זכריה

5
במקום הזה ישב השופט ּתֹוָלע ֶּבן ּפּוָאה ֶּבן 

ּדֹודֹו ִאיׁש ִיָּׂששָכר.
שופטים י’ 1שמיר

6

מי אמר:

“ַּכֲאֶׁשר ַיְעֶטה ָהֹרֶעה ֶאת ִּבְגדֹו ְוָיָצא ִמָּׁשם 

ְּבָׁשלֹום"?

ירמיה מג’ 12ירמיהו
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שאלה מס' 3

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: שם מקום: ַּנֲחֵלי ָגַעׁש

ִלִׁשי הּוא ֲעִדינֹו ָהֶעְצִני ַעל ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות  ֶבת ַּתְחְּכֹמִני ֹראׁש ַהּׁשָ “ֵאֶּלה ְׁשמֹות ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד ֹיֵׁשב ַּבּׁשֶ
ַּבֲעָנה  ֶּבן  ֵחֶלב  ַהְּנֹטָפִתי:  ַמְהַרי  ָהֲאֹחִחי  ַצְלמֹון  ַהֻחָׁשִתי:  ְמֻבַּני  ָהַעְּנֹתִתי  ֲאִביֶעֶזר   :]...[ ֶאָחת:  ְּבַפַעם  ָחָלל 

ַהְּנֹטָפִתי ִאַּתי ֶּבן ִריַבי ִמִּגְבַעת ְּבֵני ִבְנָיִמן: ְּבָנָיהּו ִּפְרָעֹתִני ִהַּדי ִמַּנֲחֵלי ָגַעׁש:"

שמואל ב’ כג’ 8-30

רמז מס’ 2: ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש

ְוֶאָחד ָראׁש:  ַוֹּיאֶמר לֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעִׁשיר  ַוָּיֹבא ֵאָליו  ָּדִוד  ָנָתן ֶאל  “ַוִּיְׁשַלח ה’ ֶאת 
ַוִּתְגַּדל  ַוְיַחֶּיָה  ָקָנה  ֲאֶׁשר  ְקַטָּנה  ַאַחת  ִּכְבָׂשה  ִאם  ִּכי  ֹּכל  ֵאין  ְוָלָרׁש  ְמֹאד:  ַהְרֵּבה  ּוָבָקר  ֹצאן  ָהָיה  ְלָעִׁשיר 
ִעּמֹו ְוִעם ָּבָניו ַיְחָּדו ִמִּפּתֹו ֹתאַכל ּוִמֹּכסֹו ִתְׁשֶּתה ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב ַוְּתִהי לֹו ְּכַבת: ַוָּיֹבא ֵהֶלְך ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר 
ַוַּיְחֹמל ָלַקַחת ִמֹּצאנֹו ּוִמְּבָקרֹו ַלֲעׂשֹות ָלאֵֹרַח ַהָּבא לֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַוַּיֲעֶׂשָה ָלִאיׁש ַהָּבא 
ֵאָליו: ַוִּיַחר ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ֶאל ָנָתן ַחי ה’ ִּכי ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהֹעֶׂשה ֹזאת: ְוֶאת ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם 

ַאְרַּבְעָּתִים ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַעל ֲאֶׁשר ֹלא ָחָמל:"

שמואל ב’ יב’ 1-6

רמז מס’ 3: ִמְזֵּבַח ְּבֹגֶרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי

ָּגד  ִּכְדַבר  ָּדִוד  ַוַּיַעל  ַהְיֻבִסי:  ֲאַרְוָנה  ְּבגֶֹרן  ִמְזֵּבַח  ֲעֵלה ָהֵקם ַלה’  ַוֹּיאֶמר לֹו  ַּבּיֹום ַההּוא  ָּדִוד  ָגד ֶאל  “ַוָּיֹבא 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’: ]...[: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה ֹלא ִּכי ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר ְוֹלא ַאֲעֶלה ַלה’ ֱאֹלַהי ֹעלֹות 
ים: ַוִּיֶבן ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵּבַח ַלה’ ַוַּיַעל ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים  ִחָּנם ַוִּיֶקן ָּדִוד ֶאת ַהּגֶֹרן ְוֶאת ַהָּבָקר ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמּׁשִ

ַוֵּיָעֵתר ה’ ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל:"

שמואל ב’ כד’ 18-25

שם הספר: שמואל ב'
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שאלה מס' 3 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
למי נאמר:

“ָחִליָלה ִּלי ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקּלּו"?
שמואל א’ ב’ 30עלי

3
מי ָעָׂשה ֶאת ַהְּבֵרָכה ְוֶאת ַהְּתָעָלה ַוָּיֵבא ֶאת 

ַהַּמִים ָהִעיָרה?
מלכים ב’ כ’ 20חזקיהו

4

מי אמר:

ם ְמַבֵּׂשר  “ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוִלירּוָׁשלִַ

ֶאֵּתן"?

ישעיה מא’ 27ישעיהו

5
מי ֵהִׁשיב ֶאת ַּדֶּמֶׂשק ְוֶאת ֲחָמת ִליהּוָדה 

ְּבִיְׂשָרֵאל?
מלכים ב’ יד’ 28ירבעם בן יואש

6
על מי נאמר:

“ְיתּור ָהִרים ִמְרֵעהּו ְוַאַחר ָּכל ָירֹוק ִיְדרֹוׁש"?
איוב לט’ 8פרא / ערוד
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שאלה מס' 4

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים
רמז מס’ 1: שם מקום: ֵמי ֵמרֹום

ֹּכל  ַוִּיָּוֲעדּו  ְמֹאד:  ַרב  ָוֶרֶכב  ְוסּוס  ָלֹרב  ַהָּים  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר  ַּכחֹול  ָרב  ַעם  ִעָּמם  ַמֲחֵניֶהם  ְוָכל  ֵהם  “ַוֵּיְצאּו 
ִּתיָרא  ַאל  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  ה’  ַוֹּיאֶמר  ִיְׂשָרֵאל:  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ֵמרֹום  ֵמי  ֶאל  ַיְחָּדו  ַוַּיֲחנּו  ַוָּיֹבאּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּמָלִכים 
ִמְּפֵניֶהם ִּכי ָמָחר ָּכֵעת ַהֹּזאת ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת ֻּכָּלם ֲחָלִלים ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת סּוֵסיֶהם ְּתַעֵּקר ְוֶאת ַמְרְּכֹבֵתיֶהם 

ִּתְׂשֹרף ָּבֵאׁש: ַוָּיֹבא ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ַעם ַהִּמְלָחָמה ִעּמֹו ֲעֵליֶהם ַעל ֵמי ֵמרֹום ִּפְתֹאם ַוִּיְּפלּו ָּבֶהם:"

יהושע יא’ 4-7

רמז מס’ 2: ִּתְקַות חּוט ַהָּׁשִני

ֻבָעֵתְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו: ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ ֶאת ִּתְקַות  “ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה ָהֲאָנִׁשים ְנִקִּים ֲאַנְחנּו ִמּׁשְ
ָאִביְך  ֵּבית  ָּכל  ְוֵאת  ַאַחִיְך  ְוֶאת  ִאֵּמְך  ְוֶאת  ָאִביְך  ְוֶאת  בֹו  ֲאֶׁשר הֹוַרְדֵּתנּו  ַּבַחּלֹון  ִּתְקְׁשִרי  ַהֶּזה  ִני  ַהּׁשָ חּוט 
ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ְנִקִּים  ַוֲאַנְחנּו  ְבֹראׁשֹו  ָּדמֹו  ַהחּוָצה  ֵביֵתְך  ִמַּדְלֵתי  ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְוָהָיה  ַהָּבְיָתה:  ֵאַלִיְך  ַּתַאְסִפי 
ֻבָעֵתְך ֲאֶׁשר  ְוָהִיינּו ְנִקִּים ִמּׁשְ ִיְהֶיה ִאָּתְך ַּבַּבִית ָּדמֹו ְבֹראֵׁשנּו ִאם ָיד ִּתְהֶיה ּבֹו: ְוִאם ַּתִּגיִדי ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה 

ִני ַּבַחּלֹון:" ִהְׁשַּבְעָּתנּו: ַוֹּתאֶמר ְּכִדְבֵריֶכם ֶּכן הּוא ַוְּתַׁשְּלֵחם ַוֵּיֵלכּו ַוִּתְקֹׁשר ֶאת ִּתְקַות ַהּׁשָ

יהושע ב’ 17-21

רמז מס’ 3: ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון

“ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַלה’ ְּביֹום ֵּתת ה’ ֶאת ָהֱאֹמִרי ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום 
ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיֹּקם ּגֹוי ֹאְיָביו ֲהֹלא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַוַּיֲעֹמד  ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון: ַוִּיֹּדם ַהּׁשֶ
ַמִים ְוֹלא ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים: ְוֹלא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְׁשֹמַע ה’ ְּבקֹול ִאיׁש  ֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּׁשָ ַהּׁשֶ

ִּכי ה’ ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל:"

יהושע י’ 12-14

שם הספר: יהושע
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שאלה מס' 4 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמר:

“ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה’ ְנִביִאים 

ִּכי ִיֵּתן ה’ ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם"?

במדבר יא’ 29משה

3

מי שמרה על גופות בניה 

וֹלא ָנְתָנה עֹוף ַהָּׁשַמִים ָלנּוַח ֲעֵליֶהם יֹוָמם 

ְוֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָלְיָלה?

שמואל ב’ כא’ 10רצפה בת איה

4

מי אמר:

ם ִּכיֵמי  “ְוָעְרָבה ַלה’ ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִָ

עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות"?

מלאכי ג’ 4מלאכי

5

מהו המבנה שמידותיו:

“ֵמָאה ַאָּמה ָאְרּכֹו ַוֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחּבֹו 

ּוְׁשֹלִׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו"?

מלכים א’ ז’ 2בית יער הלבנון

6

מי אמר:

“ְוַאל ַּתֲעֹמד ַעל ַהֶּפֶרק ְלַהְכִרית ֶאת ְּפִליָטיו 

ְוַאל ַּתְסֵּגר ְׂשִריָדיו ְּביֹום ָצָרה"?

עובדיה א’ 14עובדיה
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שאלה מס' 5

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: שם מקום: ֵּבית ָחָנן

ָנה ִיְהֶיה ַעל ָהֶאָחד  “ְוִלְׁשֹלֹמה ְׁשֵנים ָעָׂשר ִנָּצִבים ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִכְלְּכלּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֵּביתֹו ֹחֶדׁש ַּבּׁשָ
ְלַכְלֵּכל: ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ֶּבן חּור ְּבַהר ֶאְפָרִים: ֶּבן ֶּדֶקר ְּבָמַקץ ּוְבַׁשַעְלִבים ּוֵבית ָׁשֶמׁש ְוֵאילֹון ֵּבית ָחָנן: ֶּבן 

ה:" ֶחֶסד ָּבֲאֻרּבֹות לֹו ֹׂשֹכה ְוָכל ֶאֶרץ ֵחֶפר: ֶּבן ֲאִביָנָדב ָּכל ָנַפת ֹּדאר ָטַפת ַּבת ְׁשֹלֹמה ָהְיָתה ּלֹו ְלִאּׁשָ

מלכים א’ ד’ 7-11

רמז מס’ 2: ֳאִני ַתְרִׁשיׁש ]...[ ֹנְׂשֵאת ]...[ ֶׁשְנַהִּבים ְוֹקִפים ְוֻתִּכִּיים

“ְוֹכל ְּכֵלי ַמְׁשֵקה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ָזָהב ְוֹכל ְּכֵלי ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ָזָהב ָסגּור ֵאין ֶּכֶסף ֹלא ֶנְחָׁשב ִּביֵמי ְׁשֹלֹמה 
ִלְמאּוָמה: ִּכי ֳאִני ַתְרִׁשיׁש ַלֶּמֶלְך ַּבָּים ִעם ֳאִני ִחיָרם ַאַחת ְלָׁשֹלׁש ָׁשִנים ָּתבֹוא ֳאִני ַתְרִׁשיׁש ֹנְׂשֵאת ָזָהב ָוֶכֶסף 
ֶׁשְנַהִּבים ְוקִֹפים ְוֻתִּכִּיים: ַוִּיְגַּדל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ִמֹּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְלֹעֶׁשר ּוְלָחְכָמה: ְוָכל ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת 
ָזָהב  ּוְכֵלי  ֶכֶסף  ְּכֵלי  ִמְנָחתֹו  ְמִבִאים ִאיׁש  ְוֵהָּמה  ְּבִלּבֹו:  ָנַתן ֱאֹלִהים  ָחְכָמתֹו ֲאֶׁשר  ִלְׁשֹמַע ֶאת  ְּפֵני ְׁשֹלֹמה 

ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּוְבָׂשִמים סּוִסים ּוְפָרִדים ְּדַבר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה:"

מלכים א’ י’ 21-25

רמז מס’ 3: ַּכד ַהֶּקַמח ֹלא ִתְכָלה ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן ֹלא ֶתְחָסר

ַאְלָמָנה  ה  ִאּׁשָ ָׁשם  ִצִּויִתי  ִהֵּנה  ָׁשם  ְוָיַׁשְבָּת  ְלִצידֹון  ֲאֶׁשר  ָצְרַפָתה  ֵלְך  קּום  ֵלאֹמר:  ֵאָליו  ה’  ְדַבר  “ַוְיִהי 
ְלַכְלְּכֶלָך: ]...[: ַוֵּתֶלְך ָלַקַחת ַוִּיְקָרא ֵאֶליָה ַוֹּיאַמר ִלְקִחי ָנא ִלי ַּפת ֶלֶחם ְּבָיֵדְך: ַוֹּתאֶמר ַחי ה’ ֱאֹלֶהיָך ִאם 
ֶיׁש ִלי ָמעֹוג ִּכי ִאם ְמֹלא ַכף ֶקַמח ַּבַּכד ּוְמַעט ֶׁשֶמן ַּבַּצָּפַחת ְוִהְנִני ְמֹקֶׁשֶׁשת ְׁשַנִים ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו 
ם ֻעָגה ְקַטָּנה  ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלֻנהּו ָוָמְתנּו: ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֵאִלָּיהּו ַאל ִּתיְרִאי ֹּבִאי ֲעִׂשי ִכְדָבֵרְך ַאְך ֲעִׂשי ִלי ִמּׁשָ
ִתְכָלה  ֹלא  ַהֶּקַמח  ַּכד  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ה’  ָאַמר  ֹכה  ִּכי  ָּבַאֲחֹרָנה:  ַּתֲעִׂשי  ְוִלְבֵנְך  ְוָלְך  ִלי  ְוהֹוֵצאְת  ָבִראֹׁשָנה 

ֶמן ֹלא ֶתְחָסר ַעד יֹום ֵּתת ה’ ֶּגֶׁשם ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:" ְוַצַּפַחת ַהּׁשֶ

מלכים א’ יז’ 8-14

שם הספר: מלכים א'
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שאלה מס' 5 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמר:

“ָחִלָלה ָּלְך ֲהֹׁשֵפט ָּכל ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶׂשה 

ִמְׁשָּפט"?

בראשית יח’ 25אברהם

3
למי ניתנה ֲאֻרַחת ָּתִמיד ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך ְּדַבר 

יֹום ְּביֹומֹו ֹּכל ְיֵמי ַחָּיו?
מלכים ב’ כה’ 30יהויכין מלך יהודה

4

על איזה שבט נאמר:

ם ַוִּיְלְּכדּו אֹוָתּה ַוַּיּכּוָה  “ַוִּיָּלֲחמּו ]...[ ִּבירּוָׁשלִַ

ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ָהִעיר ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש"?

שופטים א’ 8יהודה

5
על מי נאמר:

“ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם"?
איוב מב’ 15בנות איוב

6
מי אמר:

“ֲהלֹוא ְדָבַרי ֵייִטיבּו ִעם ַהָּיָׁשר ֹהֵלְך"?
מיכה ב’ 7מיכה
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שאלה מס' 6

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: שם מקום: ֶאֶרץ ַׁשֲעִלים 

“ַוֹּתאַבְדָנה ָהֲאֹתנֹות ְלִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר ִקיׁש ֶאל ָׁשאּול ְּבנֹו ַקח ָנא ִאְּתָך ֶאת ַאַחד ֵמַהְּנָעִרים ְוקּום ֵלְך 
ַּבֵּקׁש ֶאת ָהֲאֹתֹנת: ַוַּיֲעֹבר ְּבַהר ֶאְפַרִים ַוַּיֲעֹבר ְּבֶאֶרץ ָׁשִלָׁשה ְוֹלא ָמָצאּו ַוַּיַעְברּו ְבֶאֶרץ ַׁשֲעִלים ָוַאִין ַוַּיֲעֹבר 
ְּבֶאֶרץ ְיִמיִני ְוֹלא ָמָצאּו: ֵהָּמה ָּבאּו ְּבֶאֶרץ צּוף ְוָׁשאּול ָאַמר ְלַנֲערֹו ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְלָכה ְוָנׁשּוָבה ֶּפן ֶיְחַּדל ָאִבי 

ִמן ָהֲאֹתנֹות ְוָדַאג ָלנּו:"

שמואל א’ ט’ 3-5

רמז מס’ 2: ֱאֹלִהים ָרִאיִתי ֹעִלים ִמן ָהָאֶרץ

ה ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִּתְזַעק ְּבקֹול  ה ֶאת ִמי ַאֲעֶלה ָּלְך ַוֹּיאֶמר ֶאת ְׁשמּוֵאל ַהֲעִלי ִלי: ַוֵּתֶרא ָהִאּׁשָ “ַוֹּתאֶמר ָהִאּׁשָ
ִּכי ָמה  ִּתיְרִאי  ַאל  ַהֶּמֶלְך  ָלּה  ַוֹּיאֶמר  ְוַאָּתה ָׁשאּול:  ִרִּמיָתִני  ָלָּמה  ֶאל ָׁשאּול ֵלאמֹר  ה  ָהִאּׁשָ ַוֹּתאֶמר  ָּגדֹול 
ה ֶאל ָׁשאּול ֱאֹלִהים ָרִאיִתי ֹעִלים ִמן ָהָאֶרץ: ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמה ָּתֳארֹו ַוֹּתאֶמר ִאיׁש ָזֵקן  ָרִאית ַוֹּתאֶמר ָהִאּׁשָ

ֹעֶלה ְוהּוא ֹעֶטה ְמִעיל ַוֵּיַדע ָׁשאּול ִּכי ְׁשמּוֵאל הּוא ַוִּיֹּקד ַאַּפִים ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו:"

שמואל א’ כח’ 11-14

רמז מס’ 3: ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפיו ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתיו

“ַוֵּיֵצא ָדִוד ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִיְׁשָלֶחּנּו ָׁשאּול ַיְׂשִּכיל ַוְיִׂשֵמהּו ָׁשאּול ַעל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ָכל ָהָעם ְוַגם 
ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי ָׁשאּול: ַוְיִהי ְּבבֹוָאם ְּבׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוֵּתֶצאָנה ַהָּנִׁשים ִמָּכל ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ָלִׁשיר 
ְוַהְּמֹחלֹות ִלְקַראת ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך ְּבֻתִּפים ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׁשִלִׁשים: ַוַּתֲעֶניָנה ַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות ַוֹּתאַמְרָן ִהָּכה 
ָׁשאּול ַּבֲאָלָפיו ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתיו: ַוִּיַחר ְלָׁשאּול ְמֹאד ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוֹּיאֶמר ָנְתנּו ְלָדִוד ְרָבבֹות ְוִלי 

ָנְתנּו ָהֲאָלִפים ְועֹוד לֹו ַאְך ַהְּמלּוָכה: ַוְיִהי ָׁשאּול עֹוֵין ֶאת ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה:"

שמואל א’ יח’ 5-9

שם הספר: שמואל א'
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שאלה מס' 6 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
מי אמר:

“ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה"?
ישעיה א’ 27ישעיהו

3
מי ָעָׂשה ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָלֶלֶכת ֹאִפיָרה ַלָּזָהב 

ְוֹלא ָהָלְך?
מלכים א’ כב’ 49יהושפט

4

מי אמר:

ם ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי  “ְוָגֻלת ְירּוָׁשלִַ

ַהֶּנֶגב"?

עובדיה א’ 20עובדיה

5

מי קרא ֶאל ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִמְּצפֹון ָּבָהר 

ּוָבֲעָרָבה ֶנֶגב ִּכְנרֹות ּוַבְּׁשֵפָלה ּוְבָנפֹות ּדֹור 

ִמָּים להילחם נגד ישראל?

יהושע יא’ 2יבין מלך חצור

6

מי אמר:

“ַוַּתְגִּדילּו ָעַלי ְּבִפיֶכם ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַלי 

ִּדְבֵריֶכם ֲאִני ָׁשָמְעִּתי"?

יחזקאל לה’ 13יחזקאל
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שאלה מס' 7

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: שם מקום: ַהר ְצָמַרִים

ִאּמֹו  ְוֵׁשם  ם  ִּבירּוָׁשלִַ ָמַלְך  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש  ְיהּוָדה:  ַעל  ֲאִבָּיה  ַוִּיְמֹלְך  ָיָרְבָעם  ַלֶּמֶלְך  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  “ִּבְׁשַנת 
ִמיָכָיהּו ַבת אּוִריֵאל ִמן ִּגְבָעה ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵּבין ֲאִבָּיה ּוֵבין ָיָרְבָעם: ַוֶּיְאֹסר ֲאִבָּיה ֶאת ַהִּמְלָחָמה ְּבַחִיל 
ִּגּבֹוֵרי ִמְלָחָמה ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ָּבחּור ְוָיָרְבָעם ָעַרְך ִעּמֹו ִמְלָחָמה ִּבְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ָּבחּור 

ִּגּבֹור ָחִיל: ַוָּיָקם ֲאִבָּיה ֵמַעל ְלַהר ְצָמַרִים ֲאֶׁשר ְּבַהר ֶאְפָרִים ַוֹּיאֶמר ְׁשָמעּוִני ָיָרְבָעם ְוָכל ִיְׂשָרֵאל:"

דברי הימים ב’ יג’ 1-4

רמז מס’ 2: ֶזַרח ַהּכּוִׁשי

ָמאַתִים  ֶקֶׁשת  ְודְֹרֵכי  ָמֵגן  ֹנְׂשֵאי  ּוִמִּבְנָיִמן  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ִמיהּוָדה ְׁשֹלׁש  ָוֹרַמח  ִצָּנה  ֹנֵׂשא  ַחִיל  ְלָאָסא  “ַוְיִהי 
ּוְׁשמֹוִנים ָאֶלף ָּכל ֵאֶּלה ִּגּבֹוֵרי ָחִיל: ַוֵּיֵצא ֲאֵליֶהם ֶזַרח ַהּכּוִׁשי ְּבַחִיל ֶאֶלף ֲאָלִפים ּוַמְרָּכבֹות ְׁשֹלׁש ֵמאֹות 
ַוָּיֹבא ַעד ָמֵרָׁשה: ַוֵּיֵצא ָאָסא ְלָפָניו ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ְּבֵגיא ְצַפָתה ְלָמֵרָׁשה: ]...[: ַוִּיֹּגף ה’ ֶאת ַהּכּוִׁשים ִלְפֵני 

ָאָסא ְוִלְפֵני ְיהּוָדה ַוָּיֻנסּו ַהּכּוִׁשים:"

דברי הימים ב’ יד’ 7-11

רמז מס’ 3: ֵעֶמק ְּבָרָכה

ַוְיַנְּצלּו ָלֶהם ְלֵאין  ַוִּיְמְצאּו ָבֶהם ָלֹרב ּוְרכּוׁש ּוְפָגִרים ּוְכֵלי ֲחֻמדֹות  ְוַעּמֹו ָלֹבז ֶאת ְׁשָלָלם  “ַוָּיֹבא ְיהֹוָׁשָפט 
ָלל ִּכי ַרב הּוא: ּוַבּיֹום ָהְרִבִעי ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ְּבָרָכה ִּכי ָׁשם ֵּבֲרכּו  א ַוִּיְהיּו ָיִמים ְׁשלֹוָׁשה ֹּבְזִזים ֶאת ַהּׁשָ ַמּׂשָ
ם ִויהֹוָׁשָפט  ֶאת ה’ ַעל ֵּכן ָקְראּו ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ְּבָרָכה ַעד ַהּיֹום: ַוָּיֻׁשבּו ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִַ
ם ִּבְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות ּוַבֲחֹצְצרֹות  ם ְּבִׂשְמָחה ִּכי ִׂשְּמָחם ה’ ֵמאֹוְיֵביֶהם: ַוָּיֹבאּו ְירּוָׁשלִַ ְּבֹראָׁשם ָלׁשּוב ֶאל ְירּוָׁשלִַ

ֶאל ֵּבית ה’:"

דברי הימים ב’ כ’ 25-28

שם הספר: דברי הימים ב'
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שאלה מס' 7 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2

מי אמר:

“ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור 

ֲחָלָציו"?

ישעיה יא’ 5ישעיה

3
מי מגיבורי דוד עֹוֵרר ֶאת ֲחִניתֹו ַעל ְׁשֹלׁש 

ֵמאֹות ָחָלל?
שמואל ב’ כג’ 18אבישי בן צרויה

4

מי אמר:

ם ֹקֶדׁש ְוָזִרים ֹלא ַיַעְברּו ָבּה  “ְוָהְיָתה ְירּוָׁשלִַ

עֹוד"?

יואל ד’ 17יואל

5
מי נצטווה לקחת בידו ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות 

ולטמנם ַּבֶּמֶלט ַּבַּמְלֵּבן?
ירמיה מג’ 9ירמיהו

6

מי אמר:

“ְוָׁשַבְרִּתי ְּבִריַח ַּדֶּמֶׂשק ְוִהְכַרִּתי יֹוֵׁשב 

ִמִּבְקַעת ָאֶון ְותֹוֵמְך ֵׁשֶבט ִמֵּבית ֶעֶדן"?

עמוס א’ 5עמוס
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שאלה מס' 8

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: שם מקום: ִקְרַית ֻחצֹות

“ַוֹּיאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֲהֹלא ָׁשֹלַח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ִלְקֹרא ָלְך ָלָּמה ֹלא ָהַלְכָּת ֵאָלי ַהֻאְמָנם ֹלא אּוַכל ַּכְּבֶדָך: 
ַוֹּיאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ִהֵּנה ָבאִתי ֵאֶליָך ַעָּתה ֲהָיֹכל אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱאֹלִהים ְּבִפי ֹאתֹו 
ִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:  ֲאַדֵּבר: ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָּבָלק ַוָּיֹבאּו ִקְרַית ֻחצֹות: ַוִּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר ָוֹצאן ַוְיַׁשַּלח ְלִבְלָעם ְוַלּׂשָ

ם ְקֵצה ָהָעם:" ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל ַוַּיְרא ִמּׁשָ

במדבר כב’ 37-41

רמז מס’ 2: ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגֹמל ְׁשֵקִדים

“ַוַּיַּנח ֹמֶׁשה ֶאת ַהַּמֹּטת ִלְפֵני ה’ ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת: ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה 
ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  ה’  ִמִּלְפֵני  ַהַּמֹּטת  ָּכל  ֶאת  ֹמֶׁשה  ַוּיֵֹצא  ְׁשֵקִדים:  ַוִּיְגֹמל  ִציץ  ַוָּיֵצץ  ֶפַרח  ַוּיֵֹצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהֹרן 

ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְראּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו:"

במדבר יז’ 22-24

רמז מס’ 3: ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת

ֹמֶׁשה  ֶאל  ָהָעם  ַוָּיֹבא  ִמִּיְׂשָרֵאל:  ָרב  ַעם  ַוָּיָמת  ָהָעם  ֶאת  כּו  ַוְיַנּׁשְ ָרִפים  ַהּׂשְ ַהְּנָחִׁשים  ֵאת  ָּבָעם  “ַוְיַׁשַּלח ה’ 
ַוֹּיאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַבה’ ָוָבְך ִהְתַּפֵּלל ֶאל ה’ ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהָּנָחׁש ַוִּיְתַּפֵּלל ֹמֶׁשה ְּבַעד ָהָעם: ַוֹּיאֶמר 
ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי: ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת 

ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי:"

במדבר כא’ 9-6

שם הספר: במדבר
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שאלה מס' 8 – חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
מי אמר:

“ִׂשים ֹּכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך ְויֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּו"?
בראשית לא’ 37יעקב

3
מי נתנה לנביא ֲעָׂשָרה ֶלֶחם ְוִנֻּקִדים ּוַבְקֻּבק 

ְּדַבׁש?
מלכים א’ יד’ 3אשת ירבעם

4

מי אמר:

ם  “ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָׁשלִַ

ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים 

ָהַאֲחרֹון"?

זכריה יד’ 8זכריה

5

באיזה שער נתפס ירמיהו הנביא על ידי 

ַּבַעל ְּפִקֻדת ּוְׁשמֹו ִיְרִאָּייה ֶּבן ֶׁשֶלְמָיה ֶּבן 

ֲחַנְנָיה?

ירמיה לז’ 13שער בנימין

6

מי אמר:

“ִּכי ֹלא ְלעֹוָלם ָאִריב ְוֹלא ָלֶנַצח ֶאְּקצֹוף ִּכי 

רּוַח ִמְּלָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂשיִתי"?

ישעיה נז’ 16ישעיהו



 העולמי
נוער התשע"ז

חידון 
התנ"ך

טּוב   "ּוְרֵאה ּבְ
ם  ָלִ  ְירּוׁשָ
ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶיָך"
תהילים קכח' ה'

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים

  ה ש ל ב    ה ש ל י ש י   |   ש ל ב    ה ש א ל ה    ה ז ה ה  

שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו
בסימן: חמישים שנה לשחרור ירושלים

ְוַהֵּנַצח – זו ירושלים

מדינת ישראל
משרד החינוך
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 אין עם בעולם שירושלים קדושה וחשובה לו כמו העם היהודי.

בכל מהלך ימי ההיסטוריה היהודית היתה ירושלים לב האומה, מרכז שהכל פונים אליו ועולים אליו לרגל.

בירושלים קשורה התגבשותו הרוחנית והמדינית של עם ישראל, ואותה ראו נביאי ישראל כמרכז שלום 

וצדק עולמי ומקור השראה לאמת ודעת אלוהים.

השנה אנחנו חוגגים חמישים שנה לשחרור ירושלים 

ומאה ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון בבזל.

לפניכם 8 שאלות בסימן: ציון וירושלים.

בהצלחה!
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי – תשע"ז

החידון הפומבי – שלב שלישי
שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

ירושלים – עיר האמת

ם ִעיר ָהֱאֶמת"? ם ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשלִַ מי הנביא שאמר: “ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְירּוָׁשלִָ  .1

תשובה: זכריה  |  זכריה ח’ 3  

ירושלים – עיר הקודש

ם ִעיר ַהֹּקֶדׁש"? מי הנביא שאמר: “ִלְבִׁשי ֻעֵּזְך ִצּיֹון ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ְירּוָׁשלִַ  .2

תשובה: ישעיה  |  ישעיה נב’ 1  

ירושלים – העיר הנבחרת

ם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתי ָבּה ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל"? מי הנביא שאמר: “ְלַמַען ַעְבִּדי ָדִוד ּוְלַמַען ְירּוָׁשלִַ   .3

תשובה: אחיה השילוני  |   מלכים א’ יא’ 32  

ירושלים – מקום הממשלה

4.    מי הנביא שאמר: “ְוַאָּתה ִמְגַּדל ֵעֶדר ֹעֶפל ַּבת ִצּיֹון ָעֶדיָך ֵּתאֶתה ּוָבָאה ַהֶּמְמָׁשָלה ָהִראֹׁשָנה ַמְמֶלֶכת  
ם"?        ְלַבת ְירּוָׁשלִָ

תשובה: מיכה  |  מיכה ד’ 8  
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מלכים בירושלים

5.    על מלך שמלך בירושלים נאמר: “הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה ַוֲהִנחֹוִתי לֹו ִמָּכל אֹוְיָביו ִמָּסִביב ]...[   
        ְוָׁשלֹום ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיו" – מי המלך?

תשובה: שלמה   |  דברי הימים א’ כב’ 9  

שרים בירושלים

ם? מי הם שני האנשים שכיהנו בתפקיד ַׂשר ֲחִצי ֶּפֶלְך ְירּוָׁשלִָ   .6

תשובה: ְרָפָיה ֶבן חּור, ַׁשּלּום ֶּבן ַהּלֹוֵחׁש  |  נחמיה ג’ 9,12  

חסד נעורים

ם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה’ ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת  7.    מי הנביא שאמר: “ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשלִַ
        ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה"?

תשובה: ירמיהו  |   ירמיה ב’ 2  

ירושלים תשב לבטח, ללא חרמות

ם ָלֶבַטח"? מי ניבא: “ְוָיְׁשבּו ָבּה ְוֵחֶרם ֹלא ִיְהֶיה עֹוד ְוָיְׁשָבה ְירּוָׁשלִַ  .8

תשובה: זכריה  |  זכריה יד’ 11  

בהצלחה!



מדינת ישראל
משרד החינוך

 העולמי
נוער התשע"ז

חידון 
התנ"ך

טּוב   "ּוְרֵאה ּבְ
ם  ָלִ  ְירּוׁשָ
ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶיָך"
תהילים קכח' ה'

בסימן 50 שנה לאיחוד ירושלים

  השלב הרביעי  |  ראש בראש    שאלות בזק להכרעה
לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 24 שאלות.

לפני תחילת השלב יתבצע איפוס ניקוד לשני הנבחנים.

לכל נבחן יוצגו 12 שאלות.

השאלות יישאלו לסירוגין בשיטת ה"ראש בראש".

אם בתום 24 השאלות לא תהיה הכרעה, יוצגו לכל נבחן עוד 3 שאלות נוספות.

אם גם אז לא תהיה הכרעה, יוכרזו שני המתמודדים כשני חתנים / כלות.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה בנקודה אחת.
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שלב רביעי

שלב ראש בראש

1-2  

על מי נאמר:

ִהַּלְכִּתי  ְוֹלא  ֵעיַני  ָרמּו  ְוֹלא  ִלִּבי  ָגַבּה  “ֹלא 
ִּבְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני"?

משורר תהילים / דוד  |  תהילים קלא’ 1

על מי נאמר:

ְּבַדְרֵכי  ִלּבֹו  ַוִּיְגַּבּה  ָלֹרב:  ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר  לֹו  “ַוְיִהי 
ה’"?

יהושפט  |  דברי הימים ב’ יז’ 5-6

3-4

למי נאמר:

“ָיַדְעָּת ִּכי ָאז ִּתָּוֵלד ּוִמְסַּפר ָיֶמיָך ַרִּבים"?

איוב  |  איוב לח’ 21

מי אמר:

“ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ה’ ְּבָידֹו ִיְצָלח"?

ישעיה  |  ישעיה נג’ 10

5-6

השלם את הפסוק:

ַאל ָּתִריב ִעם ָאָדם ִחָּנם ...

ִאם ֹלא ְגָמְלָך ָרָעה  |  משלי ג’ 30

השלם את הפסוק:

ִאיׁש ֵחָמה ְיָגֶרה ָמדֹון ...

ְוֶאֶרך ַאַּפִים ַיְׁשִקיט ִריב  |  משלי טו’ 18
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7-8

על מי נאמר:

ְוֵׁשם  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָמַלְך  ָׁשָנה  ָוֵתַׁשע  “ְוֶעְׂשִרים 
ם"? ִאּמֹו ְיהֹוַעָּדן ִמן ְירּוָׁשלִָ

אמציה מלך יהודה  |  מלכים ב’ יד’ 2

על מי נאמר:

ְוֵׁשם  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָמַלְך  ָׁשָנה  ּוְׁשַּתִים  ים  “ַוֲחִמּׁשִ
ם"? ִאּמֹו ְיָכְלָיהּו ִמירּוָׁשלִָ

עזריה / עוזיה מלך יהודה  |  מלכים ב’ טו’ 2

9-10

למי נאמר:

ְוַאִּגיָדה ְּלָך ְּגֹדלֹות ּוְבֻצרֹות  ְוֶאֱעֶנָּך  “ְקָרא ֵאַלי 
ֹלא ְיַדְעָּתם"?

ירמיהו  |  ירמיה לג’ 3

למי נאמר:

 ]...[ ְּתַבֵּקׁש  ַאל  ְגֹדלֹות  ְלָך  ְּתַבֶּקׁש  “ְוַאָּתה 
ַהְּמֹקמֹות  ָּכל  ַעל  ְלָׁשָלל  ַנְפְׁשָך  ֶאת  ְלָך  ְוָנַתִּתי 

ֲאֶׁשר ֵּתֶלְך"?

ברוך בן נריה  |  ירמיה מה’ 5

11-12

על מי נאמר:

“ִיְׂשַחק ְלַפַחד ְוֹלא ֵיָחת ְוֹלא ָיׁשּוב ִמְּפֵני ָחֶרב"?

הסוס  |  איוב לט’ 22

מי אמר:

“ְוֹׁשֵמַע ִלי ִיְׁשָּכן ֶּבַטח ְוַׁשֲאַנן ִמַּפַחד ָרָעה"?

שלמה / משלי  |  משלי א’ 33
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13-14

על מי נאמר:

“ַוַּיֵּכם ]...[ ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְוַעד ַעָּזה ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ 
ֹּגֶׁשן ְוַעד ִּגְבעֹון"?

יהושע  |  יהושע י’ 41

על מי נאמר:

“הּוא ִהָּכה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַעד ַעָּזה ְוֶאת ְּגבּוֶליָה 
ִמִּמְגַּדל נֹוְצִרים ַעד ִעיר ִמְבָצר"?

חזקיהו  |  מלכים ב’ יח’ 8

15-16

מי אמר:

ְוִתירֹוׁש  ַּבחּוִרים  ָּדָגן  ָיְפיֹו  ּוַמה  ּטּובֹו  ַמה  “ִּכי 
ְינֹוֵבב ְּבֻתלֹות"?

זכריה  |  זכריה ט’ 17

מי אמר:

ַהָּיפֹות  ַהְּבתּוֹלת  ִּתְתַעַּלְפָנה  ַההּוא  “ַּבּיֹום 
ְוַהַּבחּוִרים ַּבָּצָמא"?

עמוס  |  עמוס ח’ 13

17-18

השלם את הפסוק:

ָכה ַמֲחָלה ֵלב ... ּתֹוֶחֶלת ְמֻמּׁשָ

ְוֵעץ ַחִּיים ַּתֲאָוה ָבָאה  |  משלי יג’ 12

השלם את הפסוק:

ֵלב יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו ...

ּוְבִׂשְמָחתֹו ֹלא ִיְתָעַרב ָזר  |  משלי יד’ 10
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19-20

מי אמר:

“ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים 
ַהַאף ֵאין ֹזאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ה’"?

עמוס  |  עמוס ב’ 11

מי אמר:

ֲחֹלמֹות  ִזְקֵניֶכם  ּוְבנֹוֵתיֶכם  ְּבֵניֶכם  “ְוִנְּבאּו 
ַיֲחֹלמּון ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזֹינֹות ִיְראּו"?

יואל  |  יואל ג’ 1

21-22

ים ָּבנֹות? למי היו ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ָּבִנים ְוִׁשּׁשִ

רחבעם  |  דברי הימים ב’ יא’ 21

ֶעְׂשֵרה  ְוֵׁשׁש  ָּבִנים  ּוְׁשַנִים  ֶעְׂשִרים  היו  למי 
ָּבנֹות?

אביה / אביהו  |  דברי הימים ב’ יג’ 21

23-24

מי אמר:

ֲאִני  ִּכי  ַוֲעׂשּו  ה’  ְנֻאם  ָהָאֶרץ  ַעם  ָּכל  “ַוֲחַזק 
ִאְּתֶכם ְנֻאם ה’"?

חגי  |  חגי ב’ 4

מי אמר:

ָׂשָכר  ֵיׁש  ִּכי  ְיֵדיֶכם  ִיְרּפּו  ְוַאל  ִחְזקּו  “ְוַאֶּתם 
ִלְפֻעַּלְתֶכם"?

עזריה בן עודד הנביא  |  דברי הימים ב’ טו’ 7
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שאלות נוספות – למקרה שאין הכרעה:

25-26

למי נאמר:

ִיְׁשָּכן אֹור  ֵאי ֶזה ַהֶּדֶרְך  ָיַדְעָּת ֻכָּלּה:  “ַהֵּגד ִאם 
ְוֹחֶׁשְך ֵאי ֶזה ְמֹקמֹו"?

איוב  |  איוב לח’ 18-19

מי אמר:

ְוָהָיה  ָלְיָלה  ְוֹלא  יֹום  ]...[ ֹלא  ֶאָחד  יֹום  “ְוָהָיה 
ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור"?

זכריה  |  זכריה יד’ 7

27-28

מי אמר:

ְלֵׁשם  ְלַמְעָלה  ְלַהְגִּדיל  ַלה’  ִלְבנֹות  “ְוַהַּבִית 
ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל ָהֲאָרצֹות"?

דוד  |  דברי הימים א’ כב’ 5

מי אמר:

“ָּברּוְך ה’ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֲאֶׁשר ָנַתן ָּכֹזאת ְּבֵלב 
ם"? ַהֶּמֶלְך ְלָפֵאר ֶאת ֵּבית ה’ ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ

עזרא  |  עזרא ז’ 27

29-30

מי אמר:

“ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם 
ּוַמְחְׁשֹבַתי ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם"?

ישעיהו  |  ישעיה נה’ 9

מי אמר:

ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָׁשֹבת  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ָאֹנִכי  “ִּכי 
ֹחֵׁשב ֲעֵליֶכם ]...[ ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה 

ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה"?

ירמיהו  |  ירמיה כט’ 11
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נוהל ותקנון

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-45, תשע"ז

1. מבוא

תקנון החידון וסדריו מנחים את המטה הארצי של חידון התנ"ך במנהל חברה ונוער בעריכת חידון התנ"ך 

העולמי לנוער יהודי ה-54, תשע"ז.

גורם אחראי: משרד החינוך

שם היחידה: מנהל חברה ונוער

ממונה על חידון התנ"ך העולמי לנוער: איציק בן-אבי

מספר טלפון: 02-5603112, 02-5604343

מספר פקס: 02-5602953

nechamatr@education.gov.il :כתובת דוא"ל

2.   הנחיות כלליות  

2.1   מטרות החידון

להרחיב את חוגי הלומדים וההוגים בתנ"ך בקרב הנוער היהודי בארץ ובעולם. א. 

לחזק את הנוער באהבת ארץ ישראל, עם ישראל, תרבותו ומורשתו.  ב. 

להוסיף ממד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל. ג. 

לעודד מפגש חינוכי בלתי-פורמלי בין נוער יהודי מהארץ ומהתפוצות. ד. 

2.2   ארגון החידון

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי הוא שיאו של תהליך חינוכי ערכי.



80     חוזרים לספר הספרים חידון התנ"ך העולמי לנוער     

חידון התנ"ך לנוער בארץ ייערך בארבעה שלבים:

שלב א’: חידון תנ"ך בכתב בבתי הספר.

שלב ב’: חידון תנ"ך מחוזי פומבי – חידון נפרד לחינוך הממלכתי והממ"ד )בשישה מחוזות(.

שלב ג’: חידון תנ"ך ארצי פומבי, שאליו יעלו המתמודדים אשר זכו במקום ראשון בחידונים המחוזיים – 

הממלכתיים והממ"ד.

שלב ד’: חידון תנ"ך עולמי לנוער יהודי )בהשתתפות ארבעה נציגים מישראל והזוכים בחידונים 

המקדימים בתפוצות(. 

משרד החינוך אחראי לארגון חידון התנ"ך לנוער בארץ, על כל שלביו.

ונוער אחראי לארגון החידון ולהפקתו בארץ. הסוכנות היהודית  מטה חידון התנ"ך במנהל חברה  א. 

אחראית למיון המתמודדים בתפוצות על-פי מפתח הנציגות המדינתי שנקבע בכל מדינה.

הסוכנות היהודית תתאם את הגעת המתמודדים למחנה עולמי לנוער בארץ.   ב. 

משרד החינוך מנהל את מחנה חידון התנ"ך העולמי לנוער מהארץ ומהתפוצות. ג. 

גופים ממלכתיים שונים המיוצגים בהנהלה העולמית של חידון התנ"ך העולמי לנוער 

משרד החינוך – חמישה נציגים

הסוכנות היהודית לארץ ישראל – שני נציגים 

ההסתדרות הציונית העולמית – נציג אחד 

הקרן הקיימת לישראל, האגף לחינוך ולנוער – שני נציגים

משרד הביטחון, האגף הביטחוני-חברתי – נציג אחד

המפמ"ר לתנ"ך ממלכתי- שני נציגים

משרד החוץ – נציג אחד

משרד התפוצות – נציג אחד

נציגי ההנהלה הוותיקה – נציג אחד, מר אביעזר בן-משיח

ארגון נח"ת )נוער חובב תנ"ך( – נציג אחד

ההנהגה הצעירה בתנ"ך- נציג אחד

מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית - נציג אחד
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2.3   המתמודדים בחידון

זכאים להשתתף בחידון בני נוער יהודים מהארץ ומהתפוצות הלומדים בכיתות ט’-י"ב. א. 

הקהילה היהודית בכל מדינה רשאית לשגר מתמודדים לייצג את מדינתם בחידון. לאחר מבחנים,  ב. 

נציגים ממדינות  יעלה על ארבעה  ובשום מקרה לא  נציגות,  ייקבע לפי מפתח  מספר הנציגים 

שבהן מספר גדול של יהודים.

ילדי נציגים של גורמים  ועל-ידי  ילדי שליחים  יכולים להיות מיוצגים על-ידי  יהודי התפוצות לא  ג. 

ישראליים הגרים בחו"ל. ילדים של יורדים לגור בחו"ל יוכלו לייצג את מדינתם רק לאחר 7 שנות 

מגורים בחו"ל. 

מועמדים שהשתתפו בעבר במחנה לא יוכלו להשתתף שוב, אלא במקרים חריגים שיובאו לפני  ד. 

הוועידה. 

העולמי,  לחידון  המתמודדים  שמות  את  החידון  למרכז  שיעביר  מוסמך  גוף  ייקבע  מדינה  בכל  ה. 

באמצעות הסוכנות היהודית ובתיאום עמה. 

  – התנ"ך  מחנה  פתיחת  לפני  וחצי  כחודש  הוא  המתמודדים  שמות  להגשת  האחרון  המועד  ו.  

23.4.2017, כ"ז ניסן תשע"ז

המבחן  אחרי  התנ"ך  למחנה  הגיע  אשר  מתמודד  יקבלו  לא  היהודית  והסוכנות  החינוך  משרד  ז. 

בכתב, שיתקיים ב-כ"ט בניסן תשע"ו, ה-25.4.2017.

2.4   שלבי החידון

בכל מדינה, יבוצעו החידונים המקדימים בשלבים אחדים, בהתאם לתנאי המקום ולהחלטות המוסדות 

המקומיים ובכפוף לתקנון זה.

הגוף המוסמך בתפוצות יערוך מבחן בכתב לכל הנרשמים, בערים או במחוזות, לשם בחירת המתמודדים. 

הזוכים בכל מדינה יוזמנו למחנה העולמי לנוער וייבחנו במבחנים בכתב לקראת השתתפותם בחידון 

התפוצות ובחידון התנ"ך העולמי לנוער המתקיים ביום העצמאות. 

2.5 משתתפים בחידון העולמי לנוער

שישה-עשר המתמודדים מקרב משתתפי מחנה התנ"ך העולמי לנוער אשר יקבלו במבחן המקדים 

בכתב את מרב הנקודות יזכו להשתתף בחידון העולמי לנוער ביום העצמאות. 
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2.6 חידון התפוצות

המתמודדים בחידון התנ"ך לנערי התפוצות יבחרו מקרב המתמודדים המשתתפים במחנה התנ"ך 

העולמי לנוער ואשר לא דורגו במבחן המקדים בכתב בין שישה-עשר המקומות הראשונים. לחידון 

התפוצות ייבחר נציג אחד מכל מדינה, לפי ציונו במבחן, סך הכול 16 מתמודדים )בחידון התפוצות לא 

ישתתפו נציגים מישראל(.

2.7   קביעת פרקי תנ"ך לחידון ונושאו המרכזי

ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך תקבע את פרקי התנ"ך הנדרשים לחידון אחת לשלוש שנים.  א. 

ועדת מחברי השאלות תציע את פרקי התנ"ך לחידון )נקבע בשנת תשע"ו(. ב. 

ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך תקבע את הנושא המרכז לחידון בכל שנה. הנושא הנבחר  ג. 

לשנה זו הוא “50 שנה לאיחוד ירושלים" 

ורק מתוך  אך  על שאלות החידון  את תשובותיהם  לענות  יוכלו  בחידונים השונים  המתמודדים  ד. 

פרקי התנ"ך שנקבעו )החומר לחידון(. לא יתקבלו תשובות שאינן מהחומר.

2.8   הנושא המרכזי

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-54, שיתקיים ביום העצמאות ה-69 למדינת ישראל, בשנת התשע"ו, 

יעמוד בסימן: 50 שנה לאיחוד ירושלים. 

הפסוק המרכז: “ּוְרֵאה ְבּטּוב ְירּוָשָׁל ִם כֹּל ְיֵמי ַחֶיּיָך" )תהילים קכח’, ה(

3.   אירועים נלווים לחידון התנ"ך העולמי

3.1   מחנה התנ"ך

נציגי המדינות המשתתפים בחידון יגיעו למחנה חידון התנ"ך העולמי לנוער, שיתקיים בישראל. א. 

למחנה יגיעו מתמודדים על-פי מפתח הנציגות הבא:  ב. 

 מדינות שבהן למעלה מ-1,000,000 יהודים – יישלחו 4 נציגים.

 מדינות שבהן למעלה מ-100,000 יהודים – יישלחו 3 נציגים.

 מדינות שבהן למעלה מ-25,000 יהודים – יישלחו 2 נציגים.

מדינות שבהן מתחת ל-25,000 יהודים – יישלח נציג אחד.



83     חוזרים לספר הספרים חידון התנ"ך העולמי לנוער     

מחנה  סיום  עד  צורכיהם  לכל  וידאגו  התעופה  בשדה  הנציגים  את  יקבלו  החינוך  משרד  נציגי  ג. 

התנ"ך: ביטחון ובטיחות, הסעות, לינה, מזון וסיורים לימודיים בישראל. 

לחידונים  לעולים  וחידון התפוצות.  לנוער  על סדרי החידון העולמי  תינתן הדרכה  למתמודדים  ד. 

אלה, ייערך תרגול לקראת ההופעה בשידור ישיר. 

עישון ושתיית אלכוהול אסורים במחנה. אחריות השולחים בתפוצות לוודא שהמתמודדים מכירים  ה. 

את נהלי המחנה ואת האיסור לשימוש באלכוהול ושתייה - באחריות צוות מחנה התנ"ך לאכוף 

את הכללים ונהלי המחנה.

3.2   תרגומים

השאלות והתשובות בחידון ייאמרו בעברית. א. 

השאלות בכתב ובעל פה יימסרו למתמודדים בנוסף לעברית, גם בשפת האם שלהם, בסיוע של  ב. 

ובחידונים  צוות מתרגמים לשפות השונות שילוו את המתמודדים בחידונים המקדימים בכתב 

הפומביים. 

3.3   חידון פומבי לנציגי התפוצות

לכל נציגי התפוצות ייערך מבחן פומבי, באחת מערי ישראל.  א. 

בחידון ייבחרו חתן או כלה לנוער התפוצות ושלושה סגנים. ב. 

לחידון  עלו  לא  נציג אחד בלבד מקרב המתמודדים במבחן המקדים אשר  ייבחר  מכל מדינה,    

העולמי הפומבי ביום העצמאות ואשר זכו במספר הנקודות הגבוה ביותר מבין חברי מדינתם )לא 

כולל נציגי ישראל(.

4.   חידון תנ"ך עולמי לנוער יהודי – שלבי החידון ונהלים

4.1   ארגון החידון

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי יערך בתאטרון ירושלים. החידון ישודר בשידור ישיר בטלוויזיה  א. 

בשעה 11:00. 

ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך תמנה מנחה, חבר שופטים ונשיאות. השופטים חייבים להיות  ב. 
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בקיאים בתנ"ך, אסור שיהיו להם קשרים משפחתיים או אישיים עם המתמודדים.

הממונה על החידון ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני החידון ולעריכתם על-פי כללי התקנון. ג. 

4.2   מבחן מוקדם בכתב

המשתתפים  וישראל  התפוצות  נציגי  לכל  בכתב  מבחן  ייערך  הגמר,  חידון  לפני  ימים  מספר  א. 

במחנה התנ"ך העולמי לנוער יהודי.

המבחן המוקדם בכתב יתקיים במספר כיתות, לפי שפות המתמודדים ועל-פי תנאי המקום. ב. 

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

הבחינה.

החידון כולל 60 שאלות, הלקוחות מתוך פרקי הלימוד לחידון. ד. 

הזמן המוקצב למענה על שאלות המבחן הוא 60 דקות בלבד. ה. 

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

מחברי השאלות –  תבדוק את המבחן ותרכז את התוצאות.

4.2.1   שאלות מילואים להכרעה

יום אחד לפני החידון העולמי הפומבי, שישה עשר הנבחנים שהעפילו לשלב העולמי הפומבי יענו  א. 

על שאלת מילואים להכרעה.

שאלת המילואים לא נחשבת בשקלול הכללי של נקודות הנבחנים במבחן המקדים. ב. 

את  ותרכז  המבחנים  את  תבדוק  הבחינה,  בזמן  הנבחנים  על  תשגיח  השאלות  מחברי  וועדת  ג. 

הישגי הנבחנים בטבלה נפרדת שתהיה מוכנה מראש.

חבר השופטים יעשה שימוש בתוצאות שאלת המילואים רק במצב של שוויון בין מתמודדים, שבו  ה. 

יש להכריע מי המתמודדים שיעפילו שלב בחידון.

בכל אחד משלושת השלבים הראשונים  ניתן להשתמש בתוצאות שאלת המילואים להכרעה  ו.  

בחידון הפומבי.

יהיה להכריע  ניתן  לא  כי  ויתכן  זהה,  ניקוד  קיבלו בשאלת המילואים  בו שני מתמודדים  במצב  ז. 
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ביניהם במצב של שוויון, תקבע וועדת מחברי השאלות אם יש צורך לקיים שאלת מילואים שנייה 

ידרשו  הראשונה  המילואים  בשאלת  זהה  ניקוד  שצברו  המתמודדים  רק  כזה,  במצב  )נוספת(. 

לבצע את שאלת המילואים השנייה.

4.3   חידון תנ"ך עולמי פומבי 

בחידון הגמר ישתתפו עד שישה-עשר נציגים מהתפוצות ומישראל שצברו את מרב הנקודות בחידון בכתב.

5.   החידון הפומבי – הנחיות וכללים

5.1   מנחה החידון

בפני  ויציג  סדריו  ועל  החידון  שלבי  על  מידע  ולציבור  לנבחנים  ימסור  המנחה  החידון,  בפתח  א. 

הציבור את המתמודדים, את חבר השופטים וכל איש שייקרא אל הבמה.

המנחה ידאג למסור לכל נבחן את הכרטיס שבו השאלה שיישאל. מזכירות החידון תדאג לחלוקת  ב. 

דפי השאלות הזהות ולאיסופם.

המנחה יקרא את כל שאלות החידון באוזני הנבחנים, המאזינים והצופים. ג. 

השופטים בלבד יקבעו את הציון שיינתן לכל נבחן.  ד. 

עם  ביניים  שיחות  לקיים  ואין  פוליטיות  הערות  להעיר  )אין  בתחומו  מקצועי  להיות  המנחה  על  ה. 

גורמים שונים(.

5.2   הרכב חבר השופטים והנשיאות

בחבר השופטים יכהנו יו"ר ועד שמונה שופטים שתבחר הנהלת החידון. א. 

היו"ר יכריז על הניקוד ויפקח על רישומו ועל סיכומו. ב. 

היו"ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים ומהערות מיותרות אחרות ויסתפק בהודעה על מספר  ג. 

הנקודות שצבר כל נבחן.

היו"ר לא יחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על טיב תרגומיהן. ד. 
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5.3   ניקוד

כל  בעד  לצבור  שאפשר  המרבי  הנקודות  מספר  מהו  יכריז  המנחה  שאלות,  מחזור  כל  לפני  א. 

תשובה שלמה ונכונה.

השיב הנבחן תשובה חלקית, היו"ר יקבע, בסיוע חבריו לשיפוט, אם מגיעות לנבחן נקודות וכמה.  ב. 

“אין   – יכריז  השופטים  חבר  יו"ר  לא-נכונה,  תשובה  שהשיב  או  השאלה,  על  הנבחן  השיב  לא  ג. 

מענה". בגיליון רישום הנקודות יירשם: 0.

במקרה  שנשאלו  לשאלות  הנכונות  התשובות  את  המאזינים  ולקהל  לנבחנים  לקרוא  יש  ד. 

שהנבחנים לא ענו תשובות מלאות או אף חלקיות. תשובות השופטים תהיינה בהירות וקצרות 

ככל האפשר, אין צורך לקרוא את כל התשובה ככתבה וכלשונה ואת הפסוקים הנלווים אליה.

המנחה יודיע על הניקוד ועל הניקוד המצטבר.  ה. 

בשלושת שלבי החידון הראשונים , בכל מצב של שוויון בין מתמודדים, שבו יש צורך להכריע מי  ו.  

המתמודדים שיעפילו לשלב הבא, ייעשה שימוש בתוצאות שאלת המילואים. המתמודד שצבר 

את הניקוד הרב יותר בשאלת המילואים יזכה להעפיל לשלב הבא.

5.4   מתמודדים בעלי צרכים מיוחדים

בחידון בכתב – מתמודדים שאינם מסוגלים לקרוא או לכתוב בשל לקויות חושיות ופיזיות יקבלו  א. 

אפשרות להקראה ולהכתבה בהתאם לצורך.  

יקבלו   – וכותבים  קוראים  שאינם  מאובחנת,  מדיסלקציה  הסובלים  תלמידים   – בכתב  בחידון  ב. 

אפשרות להקראה ולהכתבה בהתאם לצורך.  

בחידון הפומבי – תלמידים הזקוקים לתוספת זמן בשל לקויות חושיות ופיזיות יקבלו את התוספת  ג. 

בהתאם להנחיות משרד החינוך ובתיאום מראש עם ועדת החידון.
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5.5   ערעורים

חבר השופטים הוא הגוף הפוסק, בעת ההפסקות, בערעורים שיוגשו בכתב. א. 

כל מתמודד יוכל להגיש ערעור על הניקוד שקיבל במהלך השלב. הערעור יוגש בכתב ובצורה  ב. 

מכובדת למזכירות החידון במהלך ההפסקות.

בתום בדיקת הערעור, פסיקתם של השופטים היא סופית ולא ניתן לערער עליה לאחר החידון.  ג. 

5.6   חתן וכלה של חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ושלושה סגנים

בנוסף לחתן או לכלה של חידון התנ"ך העולמי לנוער, שלושה מן הנבחנים שצברו את מספר הנקודות 

הגדול ביותר יוכרזו כסגנים ויזכו בתעודות מתאימות ובספרים.

5.7   תעודות ופרסים לזוכים

לאחר שאלת ראש הממשלה ולפני שלב ה"ראש בראש", כל המשתתפים יוזמנו לשבת במקומותיהם על 

הבמה ויוענקו להם פרסים ותעודות השתתפות.

בסיום החידון יוענקו פרסים לארבעת הזוכים במקומות הראשונים.  א. 

את הפרס למקום הרביעי יעניק יו"ר הקרן הקיימת לישראל ומנהל מינהל חברה ונוער. ב. 

את הפרס למקום השלישי יעניק יו"ר הסוכנות היהודית ומנכ"ל משרד החינוך. ג. 

שני הנבחנים שזכו בניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן או ככלה של חידון התנ"ך העולמי וכסגנו או  ד. 

סגניתו. את הפרסים יעניקו ראש הממשלה ושר החינוך.

הגבוהה  ההשכלה  ממוסדות  באחד  לימודים  מלגת  תוענק  הראשונים,  המקומות  בשני  לזוכים  ה. 

בישראל, לפי בחירתם. 

6. חריגה מן התקנון

בעת צורך, ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך מוסמכת לאשר חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.
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7. מועדי אירועי חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-54, תשע"ז

מועדאירוע

פתיחת מחנה חידון התנ"ך העולמי
יום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ז,

23.4.2017

חידון התנ"ך העולמי – שלב מקדים בכתב
יום שלישי, כ"ט בניסן תשע"ז,

25.4.2017

חידון תנ"ך עולמי לנוער יהודי
בירושלים ביום העצמאות

יום שלישי, ו’ באייר תשע"ז,
2.5.2017

חידון התפוצות הפומבי בקריית שמונה
יום חמישי, ח’ באייר תשע"ז,

4.5.2017

סיום מחנה חידון התנ"ך העולמי
יום שני, יב’ באייר תשע"ז,

8.5.2017

בברכת הצלחה,

 איציק בן-אבי

הממונה על חידוני התנ"ך, 

משרד החינוך
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

יָך, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה" יהושע א 8 ה ִמּפִ "לֹא ָימוּׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּ

 העולמי
נוער התפוצות 
התשע"ז

חידון 
התנ"ך

ָלִים    "ְירּוׁשָ
ִעיר  נּוָיה ּכְ ַהּבְ
ו" ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ׁשֶ
תהילים קכב' ג'

בסימן אחדות ירושלים
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ממונה חידוני התנ”ך  |  איציק בן אבי

מרכז החידו  |  חננאל מלכה

מחברי השאלות  |  שמואל עמרוסי, הראל טלקר, רגב גולן

עורך החידון  |  דורון קדוש

 השופטים 

מר דוד ברייקסטון  |  סגן יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית

הרב צפניה דרורי  |  רב העיר קריית שמונה 

מר יצחק שטיגליץ  |  נציג ההסתדרות הציונית העולמית

מר ירמי דוד  |  נציג הקרן הקיימת לישראל

מר שמואל עמרוסי  |  חתן התנ”ך הארצי למבוגרים, מחבר השאלות

מנחה  |  ד"ר אבשלום קור
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תקנון חידון התנ”ך לנערי התפוצות

1.  חומר הלימוד לחידון ונושאו המרכזי

חומר הלימוד לחידון התפוצות זהה לחומר הלימוד לחידון העולמי לנוער. א. 

בשנת תשע”ז תציין מדינת ישראל 50 שנה לאיחודה של ירושלים. הנושא המרכז של חידון  ב. 
התנ”ך לנערי התפוצות לשנה”ל תשע”ז הוא: אחדות ירושלים.

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו” )תהילים קכב’ 3(. הפסוק המרכזי: “ְירּוָׁשלִַ  

2.   הוראות כלליות

השאלות בחידון יישאלו על ידי המנחה ויוצגו על המסך בעברית בלבד. א. 

בשלב א’ וב’ המתמודדים יקבלו דף בשפה שבחרו מראש ובו השאלות. ב. 

בשלב הראש בראש, שני מתרגמים יתרגמו את השאלות שיקרא המנחה בזמן החידון.  ג. 

המתרגמים לשפות השונות יהיו נוכחים במבחן המוקדם בכתב, יסייעו בתרגום התשובות ו/ ד. 
או השאלות בחידון הפומבי.

2.  שלבי החידון

2.1  מבחן מוקדם בכתב

יתקיים מבחן מוקדם בכתב לכל משתתפי  לנוער  ימים לפני חידון התנ”ך העולמי  מספר  א. 
מחנה החידון העולמי.

ניתן לצבור במבחן  נכונה על כל שאלה מזכה בנקודה אחת.  60 שאלות. תשובה  במבחן  ב. 
מוקדם זה עד 60 נקודות.

העולמי  החידון  אל  יעפילו  בכתב  המוקדם  במבחן  הנקודות  במרב  שיזכו  הנבחנים   16 ג. 
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הפומבי ביום העצמאות. מתוך כל הנבחנים שלא יעפילו אל החידון העולמי הפומבי, ייבחרו 
16 מתמודדים לחידון התנ”ך לתפוצות. לחידון התפוצות יעלה מתמודד אחד בלבד מכל 
לא  התפוצות  בחידון  מדינתו.  חברי  מבין  ביותר  הרב  הנקודות  מספר  את  שצבר  מדינה, 

רשאים להשתתף נציגי מדינת ישראל.

והניקוד שצברו במבחן  יעפילו אל השלב הפומבי הראשון,  המתמודדים בחידון התפוצות  ד. 
המוקדם בכתב יזקף לזכותם בחידון הפומבי.

2.2  השלב הראשון

בשלב הראשון יוצגו ארבעה קטעי שירה. א. 

לאחר כל קטע, יוצגו שאלות לארבעה נבחנים. ב. 

כל נבחן יקבל שאלה בת שני חלקים. ג. 

תשובה נכונה על חלק אחד תזכה את הנבחן ב-6 נקודות. תשובות נכונות על שני החלקים  ד. 
יזכו ב-12 נקודות.

כל מתמודד יקבל את שאלתו בכתב בשפתו בזמן הצגת הקטע לקהל. ה. 

הזמן המוקצב לכל תשובה הוא קצר מאחר והשאלות ניתנו זמן רב מראש. ו. 

ברגע שהנבחן עונה השופטים יאמרו נכון או לא נכון. אם הנבחן אינו עונה כלל השופטים  ז. 
ימתינו עד 10 שניות ויאמרו במקומו את התשובה. 

2.3  השלב השני – משחק מחשב

מספר  את  שצברו  נבחנים,   6-8 יעלו  השני  לשלב  בשלב הראשון,  16 המשתתפים  מתוך  א. 
הנקודות הרב ביותר עד לשלב זה. )ניתן להעלות 6 או 7 נבחנים לשלב השני.(

כל מתמודד עונה על 4 שאלות בנושא אחד מתוך שמונה נושאים. ב. 

כל מתמודד יקבל דף ובו ארבע השאלות שהוא עתיד להישאל בתורו. ג. 

המנחה יכריז על נושא השאלה ויחל בהקראת השאלות על פי הסדר. ד. 

לאחר הקראת השאלה הנבחן יענה מייד, אם לא ענה בתוךכ- 10 שניות השופטים יענו את  ה. 



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 95     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 94     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

התשובה הנכונה, אם ענה נכון יאמרו נכון ואם לא יאמרו הם את התשובה. 

תשובה נכונה על שאלה מס’ 1 תזכה את המתמודד ב-4 נקודות.  ו. 

 תשובה נכונה על שאלה מס’ 2 תזכה את המתמודד ב-6 נקודות.

 תשובה נכונה על שאלה מס’ 3 תזכה את המתמודד ב-8 נקודות.
תשובה נכונה על שאלה מס’ 4 תזכה את המתמודד ב-10 נקודות.

תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב-28 נקודות. מתמודד שיענה  ז. 
נכונה על כל השאלות יזכה במענק )בונוס( של 2 נקודות.

בשלב השני ניתן לצבור בסך הכל עד 30 נקודות. ח. 

2.4  השלב השלישי – ראש בראש

לשלב השלישי יעפילו 2 הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הרב ביותר עד לשלב זה. א. 

לפני תחילת שלב זה הנקודות מתאפסות, ושני הנבחנים יתחילו מ-0 נקודות.  ב. 

בשלב זה יוצגו לפני המתמודדים שאלות בזק להכרעה לסירוגין, בשיטת ה”ראש בראש”. ג. 

יישאלו הנבחנים עוד שלושה צמדי שאלות לכל היותר.  5 שאלות,  אין הכרעה לאחר  אם   
לאחר כל צמד שאלות - אם תושג הכרעה, יוכרז הזוכה.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-5 נקודות לכל אורך שלב ה”ראש בראש”. ד. 

אם יהיה תיקו לאחר 8 שאלות ראש בראש, יוכרזו שני המתמודדים כזוכים. ה. 

3.   הכתרת חתן / כלה ושני סגנים

לאחר סיום השלב השלישי, המתמודד/ת שצבר/ה את הניקוד הרב ביותר יוכתר / תוכתר  א. 
כחתן/כלת חידון התנ”ך העולמי לנוער התפוצות לשנת תשע”ז.

בנוסף לחתן / לכלה, יוכתרו סגנים שהגיעו למקומות השני והשלישי בחידון. ב. 

שלושת הזוכים בחידון התפוצות יקבלו את התעודה המתאימה ופרסים. ג. 



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 97     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 96     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 97     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 96     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

מדינת ישראל
משרד החינוך

 העולמי
נוער התפוצות 
התשע"ז

חידון 
התנ"ך

ָלִים    "ְירּוׁשָ
ִעיר  נּוָיה ּכְ ַהּבְ
ו" ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ׁשֶ
תהילים קכב' ג'

בסימן אחדות ירושלים

  השלב הראשון  
בשלב הראשון יוצגו לכל מתמודד שלושה רמזים, הרומזים לדמות מקראית.

בחלק הראשון, על המתמודד לזהות מי הדמות.

בחלק השני, על המתמודד לענות על שאלת המשך הקשורה לדמות.

תשובה נכונה על זיהוי הדמות תזכה את הנבחן ב-6 נקודות.

תשובה נכונה על שאלת ההמשך תזכה את הנבחן ב-6 נקודות.

סה”כ ניתן לצבור בשלב זה עד 12 נקודות.



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 99     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 98     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 99     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 98     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 1

המקורהרמז

שמות ג’ 2ְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁשרמז מס’ 1

שמות ב’ 3ֵּתַבת ֹּגֶמארמז מס’ 2

דברים לד’ 1ַהר ְנבֹורמז מס’ 3

הדמות: משה

שאלת המשך:

ה’ שלח את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, ושלח איתו אדם נוסף שיסייע לו במשימה: “הּוא 
ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ּלֹו ֵלאֹלִהים”. מי האדם?

תשובה: 
אהרון, אחיו של משה.

)שמות ד’ 14-16(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 101     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 100     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 2

המקורהרמז

רות ד’ 10ֵאֶׁשת ַמְחלֹוןרמז מס’ 1

רות א’ 22ֵּבית ֶלֶחםרמז מס’ 2

רות ב’ 6ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיהרמז מס’ 3

הדמות: רות

שאלת המשך:

ה  אדם אחד הסכים לגאול את רות ולהתחתן איתה: “ְוַגם ֶאת רּות ַהֹּמֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאּׁשָ
ַער ְמקֹומֹו”. מי האיש? ְלָהִקים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו ְוֹלא ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמּׁשַ

תשובה: 
בועז.

)רות ד’ 10(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 101     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 100     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 3

המקורהרמז

מלכים ב’ ד’ 40ָנִזיד ִלְבֵני ַהְּנִביִאיםרמז מס’ 1

מלכים ב’ ה’ 14ריפא את ָצַרַעת ַנֲעָמןרמז מס’ 2

מלכים ב’ ב’ 24ְׁשַּתִים ֻּדִּבים ִמן ַהַּיַעררמז מס’ 3

הדמות: אלישע

שאלת המשך:

אלישע הנביא ריפא את נעמן מצרעתו. הוא הורה לו לרחוץ שבע פעמים במימיו של נהר. באיזה נהר 
מדובר?

תשובה: 
נהר הירדן.

)מלכים ב’ ה’ 10(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 103     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 102     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 4

המקורהרמז

בראשית כב’ 2ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיהרמז מס’ 1

בראשית כא’ 33ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבערמז מס’ 2

בראשית כג’ 9ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלהרמז מס’ 3

הדמות: אברהם

שאלת המשך:

אברהם שלח את עבדו למשימה חשובה, והשביע אותו לקיים משימה זו אך ורק בארץ מולדתו – ארם 
נהריים: “ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאֹדָניו ַוֵּיֶלְך ְוָכל טּוב ֲאֹדָניו ְּבָידֹו ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים”. 

מהי המשימה שאליה נשלח העבד?

תשובה: 
עבד אברהם נשלח לארם נהריים כדי למצוא אישה לבנו של אברהם – יצחק. 

)בראשית כד’ 4-2(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 103     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 102     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 5

המקורהרמז

בראשית מא’ 45ָצְפַנת ַּפְעֵנַחרמז מס’ 1

בראשית לז’ 3ְּכֹתֶנת ַּפִּסיםרמז מס’ 2

בראשית מא’ 27-26ֶׁשַבע ָּפֹרת ַהֹּטֹבת ... ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרֹעתרמז מס’ 3

הדמות: יוסף

שאלת המשך:

שבע פרות בריאות ושבע פרות רזות הופיעו בחלומו של פרעה. יוסף הוא היחידי שהצליח לפתור 
חלום זה. מה סימלו שבע הפרות הבריאות ומה סימלו שבע הפרות הרזות בחלומו של פרעה?

תשובה: 
שבע הפרות הבריאות סימלו שבע שנות שבע, ושבע הפרות הרזות סימלו שבע שנות רעב שיבואו 

על ארץ מצרים.

)בראשית מא’ 31-26(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 105     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 104     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 6

המקורהרמז

מלכים א’ יז’ 14ַּכד ַהֶּקַמח ... ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמןרמז מס’ 1

מלכים א’ יח’ 40-19התעמת עם נביאי הבעל בכרמלרמז מס’ 2

מלכים ב’ ב’ 11עלה ַּבְסָעָרה ַהָּׁשָמִיםרמז מס’ 3

הדמות: אליהו

שאלת המשך:

ָמִים”. באמצעות  הכתוב מתאר את עלייתו הייחודית של אליהו השמיימה: “ַוַּיַעל ֵאִלָּיהּו ַּבְסָעָרה ַהּׁשָ
מה עלה אליהו השמיימה?

תשובה: 
רכב אש וסוסי אש.

)מלכים ב’ ב’ 11(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 105     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 104     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 7

המקורהרמז

שופטים ד’ 4ִאָּׁשה ְנִביָאה ֵאֶׁשת ַלִּפידֹותרמז מס’ 1

שופטים ד’ 5יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת ֹּתֶמררמז מס’ 2

שופטים ד’ 14ַהר ָּתבֹוררמז מס’ 3

הדמות: דבורה הנביאה

שאלת המשך:

ה ִיְמֹּכר  לפני מלחמת דבורה וברק בסיסרא, ניבאה דבורה את תוצאות המלחמה ואמרה: “ִּכי ְבַיד ִאּׁשָ
ה’ ֶאת ִסיְסָרא”. מיהי האישה שהרגה את סיסרא?

תשובה: 
יעל, אשת חבר הקיני.

)שופטים ד’ 21(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 107     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 106     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 8

המקורהרמז

בראשית ו’ 9ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיורמז מס’ 1

בראשית ו’ 14ֵּתַבת ֲעֵצי ֹגֶפררמז מס’ 2

בראשית ח’ 11ֲעֵלה ַזִיתרמז מס’ 3

הדמות: נח

שאלת המשך:

לאחר המבול, ה’ כרת ברית עם נח ובניו והבטיח להם שלא יביא עוד מבול על הארץ. מה היה האות 
לברית זו?

תשובה: 
קשת בענן.

)בראשית ט’ 17-11(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 107     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 106     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 9

המקורהרמז

שמואל א’ ז’ 12ֶאֶבן ָהָעֶזררמז מס’ 1

שמואל א’ ב’ 19ְמִעיל ָקֹטןרמז מס’ 2

שמואל א’ ח’ 9ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶלְךרמז מס’ 3

הדמות: שמואל

שאלת המשך:

שמואל הנביא ניבא לשאול המלך שה’ יקרע את הממלכה מידו וימליך במקומו אדם אחר: “ָקַרע ה’ 
ֶאת ַמְמְלכּות ִיְׂשָרֵאל ֵמָעֶליָך ַהּיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲעָך ַהּטֹוב ִמֶּמָּך”. מי הומלך במקום שאול?

תשובה: 
דוד

)שמואל א’ טז’ 13(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 109     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 108     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 10

המקורהרמז

ירמיה א’ 11ַמֵּקל ָׁשֵקדרמז מס’ 1

ירמיה לב’ 9קנה שדה בענתותרמז מס’ 2

ירמיה לח’ 6הושלך לבור טיטרמז מס’ 3

הדמות: ירמיהו

שאלת המשך:

הנביא ירמיה מתאר אישה בוכה: “ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו”. מי האישה?

תשובה: 
רחל

)ירמיה לא’ 14(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 109     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 108     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 11

המקורהרמז

יהושע ו’ 5חומת יריחורמז מס’ 1

יהושע ז’ 1ָעָכןרמז מס’ 2

יהושע כד’ 30ַהר ָּגַעׁשרמז מס’ 3

הדמות: יהושע

שאלת המשך:

מסופר על הגבעונים, שהצליחו לרמות את יהושע ואת בני ישראל לאחר שהתחפשו לאנשים שבאו 
מארץ רחוקה: “ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהָּמה ְּבָעְרָמה ַוֵּיְלכּו ַוִּיְצַטָּירּו ַוִּיְקחּו ַׂשִּקים ָּבִלים ַלֲחמֹוֵריֶהם ְוֹנאדֹות ַיִין ָּבִלים”. 

מה היתה מטרתם?

תשובה: 
לכרות ברית עם יהושע ובני ישראל.

)יהושע ט’ 6-3(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 111     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 110     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 12

המקורהרמז

נחמיה א’ 11ַמְׁשֶקה ַלֶּמֶלְךרמז מס’ 1

םרמז מס’ 2 נחמיה יב’ 27ֲחֻנַּכת חֹוַמת ְירּוָׁשלִַ

נחמיה יג’ 19סגירת שערי העיר בשבתרמז מס’ 3

הדמות: נחמיה

שאלת המשך:

נחמיה מתאר את מפעל הבנייה שלו בארץ ישראל: “ַוִּנְבֶנה ֶאת ַהחֹוָמה ַוִּתָּקֵׁשר ָּכל ַהחֹוָמה ַעד ֶחְצָיּה 
ַוְיִהי ֵלב ָלָעם ַלֲעׂשֹות”. מיהם האויבים שניסו למנוע מנחמיה להמשיך את מפעל הבנייה?

תשובה: 
סנבלט החרוני, טוביה העמוני וגשם הערבי. )מספיק לציין שם של אחד מהם(.

)נחמיה ג’ 35-33(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 111     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 110     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 13

המקורהרמז

שמואל ב’ טו’ 1ֶמְרָּכָבה ְוֻסִסים ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניורמז מס’ 1

שמואל ב’ יח’ 9ָהֵאָלה ַהְּגדֹוָלהרמז מס’ 2

שמואל ב’ יד’ 30הצית חלקת שעורים באשרמז מס’ 3

הדמות: אבשלום

שאלת המשך:

למרות הקרב בין אנשי דוד לאנשי אבשלום, ציוה דוד את אנשיו לא לפגוע באבשלום: “ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך 
ֶאת יֹוָאב ְוֶאת ֲאִביַׁשי ְוֶאת ִאַּתי ֵלאֹמר ְלַאט ִלי ַלַּנַער ְלַאְבָׁשלֹום”. מי הפר ציווי זה והרג את אבשלום?

תשובה: 
יואב בן צרויה.

)שמואל ב’ יח’ 14(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 113     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 112     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 14

המקורהרמז

שמואל א’ טז’ 12ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִיםרמז מס’ 1

שמואל א’ טז’ 18-17ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנֵּגןרמז מס’ 2

שמואל א’ יז’ 36הכה ארי ודוברמז מס’ 3

הדמות: דוד

שאלת המשך:

דוד סיפר לשאול שכאשר הוא רעה את הצאן, הוא הכה ארי ודוב: “ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת ַהּדֹוב ְוָנָׂשא ֶׂשה 
ֵמָהֵעֶדר ]...[ ַוָּיָקם ָעַלי ְוֶהֱחַזְקִּתי ִּבְזָקנֹו ְוִהִּכִתיו ַוֲהִמיִּתיו”. מה היתה מטרתו של דוד בסיפור זה?

תשובה: 
דוד ניסה לשכנע את שאול שיתן לו לצאת להילחם נגד גוליית.

)שמואל א’ יז’ 36(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 113     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 112     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 15

המקורהרמז

מלכים א’ ג’ 1ַּבת ַּפְרֹעהרמז מס’ 1

מלכים א’ ה’ 12ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשלרמז מס’ 2

מלכים א’ ג’ 4הבמה הגדולה בגבעוןרמז מס’ 3

הדמות: שלמה

שאלת המשך:

לאחר ששלמה הקריב זבח בבמה הגדולה בגבעון, התגלה אליו ה’ בחלומו ואמר לו: “ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן 
ָלְך”. מה ביקש שלמה?

תשובה: 
שלמה ביקש “ֵלב ֹׁשֵמַע ִלְׁשֹּפט ֶאת ַעְּמָך ְלָהִבין ֵּבין טֹוב ְלָרע” – חוכמה בעשיית משפט וצדקה. 

)מלכים א’ ג’ 9(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 115     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 114     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 16

המקורהרמז

יונה א’ 2ִניְנֵוהרמז מס’ 1

יונה א’ 4ַסַער ָּגדֹול ַּבָּיםרמז מס’ 2

יונה ב’ 1ָּדג ָּגדֹולרמז מס’ 3

הדמות: יונה

שאלת המשך:

יונה הלך אל נינוה ואמר לאנשיה: “עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת”, בגלל חטאיהם הרבים של אנשי 
העיר. מה היתה תגובת אנשי נינוה לנבואה זו?

תשובה: 
אנשי נינוה חזרו בתשובה, צמו, לבשו שקים, קראו אל אלוהים ושיפרו את מעשיהם ודרכיהם. )כל 

אחת מהתשובות תתקבל כנכונה.(

)יונה ג’ 9-5(



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 115     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 114     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

מדינת ישראל
משרד החינוך

 העולמי
נוער התפוצות 
התשע"ז

חידון 
התנ"ך

ָלִים    "ְירּוׁשָ
ִעיר  נּוָיה ּכְ ַהּבְ
ו" ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ׁשֶ
תהילים קכב' ג'

בסימן אחדות ירושלים

  השלב השני  
לשלב השני יעלו 8 מתמודדים.

לכל מתמודד יוצגו 4 שאלות העוסקות בנושא מקראי מסוים. 

תשובה נכונה על שאלה מס’ 1 תזכה את המתמודד ב-4 נקודות.

תשובה נכונה על שאלה מס’ 2 תזכה את המתמודד ב-6 נקודות.

תשובה נכונה על שאלה מס’ 3 תזכה את המתמודד ב-8 נקודות.

תשובה נכונה על שאלה מס’ 4 תזכה את המתמודד ב-10 נקודות.

תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב-28 נקודות. 

מתמודד שיענה נכונה על כל השאלות יזכה במענק )בונוס( של 2 נקודות.

בשלב השני ניתן לצבור בסך הכל עד 30 נקודות.



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 117     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 116     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 117     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 116     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 1

הנושא: שמחות בתנ"ך

המקורהתשובההשאלהניקוד

באיזה אירוע נאמר: 4

“ַוֵּיְלכּו ָכל ָהָעם ַהִּגְלָּגל ]...[ ַוִּיְזְּבחּו 

ָׁשם ְזָבִחים ְׁשָלִמים ִלְפֵני ה’ 

ַוִּיְׂשַמח ָׁשם ]...[ ְוָכל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל 

ַעד ְמֹאד”?

החזרת ארון ה’ מהפלישתים. 1

המלכת שאול. 2

חנוכת החומה בימי נחמיה. 1

חנוכת היכל ה’ בימי זרובבל. 2

שמואל א’ יא’ 15

בימי איזה מלך נאמר:6

“ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ַרִּבים ַּכחֹול ֲאֶׁשר 

ַעל ַהָּים ָלֹרב ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים 

ּוְׂשֵמִחים”?

שאול המלך. 1

ירבעם בן יואש. 2

שלמה המלך. 3

דוד המלך. 4

מלכים א’ ד’ 20

היכן התקיימה השמחה המיוחדת 8

המתוארת בכתוב:

“ַוִּיְׂשָמחּו ִּכי ָהֱאֹלִהים ִׂשְּמָחם 

ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָּנִׁשים 

ְוַהְיָלִדים ָׂשֵמחּו ַוִּתָּׁשַמע ִׂשְמַחת 

]...[ ֵמָרחֹוק”?

בית שמש. 1

שילה. 2

גלגל. 3

ירושלים. 4

נחמיה יב’ 13

מי הנביא שניבא:10

“ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא 

ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ה’ ]...[ 

ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני 

ַהְיׁשּוָעה”?

יחזקאל. 1

חגי. 2

מלאכי. 3

ישעיה. 4

ישעיה יב’ 2-3



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 119     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 118     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 2

הנושא: משיחת מלכים בישראל וביהודה

המקורהתשובההשאלהניקוד

מי המלך שנמשח על העמוד: 4

“ְוִהֵּנה ַהֶּמֶלְך ֹעֵמד ַעל ָהַעּמּוד ַּכִּמְׁשָּפט 

ְוַהָּׂשִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך ְוָכל ַעם 

ָהָאֶרץ ָׂשֵמַח”?

דוד. 1

יואש. 2

יהוא. 3

שלמה. 4

מלכים ב’ יא’ 14

מי נמשח למלך על גרם המדרגות:6

“ַוְיַמֲהרּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש ִּבְגדֹו ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו 

ֶאל ֶּגֶרם ַהַּמֲעלֹות ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר 

ַוֹּיאְמרּו ָמַלְך ]...[”?

יהוא. 1

ירבעם בן יואש. 2

שלמה המלך. 3

יאשיהו. 4

מלכים ב’ ט’ 13

מי המלך שנמשח בשמן מעם הארץ:8

“ַוִּיַּקח ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ]...[ ַוִּיְמְׁשחּו ֹאתֹו 

ַוַּיְמִליכּו ֹאתֹו ַּתַחת ָאִביו”?

מנחם בן גדי. 1

יהואחז בן יאשיהו. 2

יהוא. 3

יאשיהו. 4

מלכים ב’ כג’ 30

גוים ממליכים יהודים:10

“ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְנָיה ֹדדֹו 

ַּתְחָּתיו ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ]...[” – מה היה 

שמו החדש?

ְיהֹוָאָחז ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו. 1

ֶאְלָיִקים. 2

ְיהֹוָיִכין. 3

ִצְדִקָּיהּו. 4

מלכים ב’ כד’ 17



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 119     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 118     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 3

הנושא: בניית ערים

המקורהתשובההשאלהניקוד

על מי נאמר: 4

“ַוְיִהי ֹּבֶנה ִעיר ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר ְּכֵׁשם 

ְּבנֹו”?

אבשלום. 1

בני דן. 2

שלמה המלך. 3

קין. 4

בראשית ד’ 17

מי בנה את הרמה:6

“ַוִּיֶבן ֶאת ָהָרָמה ְלִבְלִּתי ֵּתת ֹיֵצא ָוָבא 

ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה”?

עוזיהו. 1

בעשא. 2

יותם. 3

יהושפט. 4

מלכים א’ טו’ 17

בוני השערים והחומה8

על מי נאמר:

“ְוֵאת ַׁשַער ַהָּדִגים ָּבנּו ]...[ ֵהָּמה ֵקרּוהּו 

ַוַּיֲעִמידּו ַּדְלֹתָתיו ַמְנעּוָליו ּוְבִריָחיו”?

ְּבֵני ַהְּסָנָאה. 1

ֶאְלָיִׁשיב ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֶאָחיו. 2

ַהְּתקֹוִעים ְוַאִּדיֵריֶהם. 3

ָחנּון ְוֹיְׁשֵבי ָזנֹוַח. 4

נחמיה ג’ 3

שבטים בונים10

על מי נאמר:

“ָּבנּו ֶאת ֶחְׁשּבֹון ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת 

ִקְרָיָתִים”?

שבט דן. 1

חצי שבט המנשה. 2

בני גד. 3

בני ראובן. 4

במדבר לב’ 37



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 121     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 120     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 4

הנושא: בעלי מקצוע

המקורהתשובההשאלהניקוד

על מי נאמר: 4

“הּוא ָהָיה ֲאִבי ָּכל ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב”?

יּוָבל. 1

ָיָבל. 2

ּתּוַבל ַקִין. 3

דוד המלך. 4

בראשית ד’ 22

על מי נאמר:6

“ָוֲאַמֵּלא ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְּבָחְכָמה 

ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה”?

ָאֳהִליָאב. 1

ְּבַצְלֵאל. 2

ִחיָרם ִמֹּצר. 3

שלמה המלך. 4

שמות לא’ 2

בעלי מקצועות רבים8

על מי נאמר:

“ָחַרׁש ַּבְרֶזל ַמֲעָצד ּוָפַעל ַּבֶּפָחם 

ּוַבַּמָּקבֹות ִיְּצֵרהּו ַוִּיְפָעֵלהּו ִּבְזרֹוַע ֹּכחֹו”?

בוני מגדל בבל. 1

בוני החומה בנחמיה. 2

עושי האלילים ועובדיהם. 3

הבנאים של שלמה. 4

ישעיה מד’ 12

צלפים במלחמה10

על מי נאמר:

“ָּכל ֶזה ֹקֵלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהַּׂשֲעָרה ְוֹלא 

ַיֲחִטא”?

יושבי גבעת בנימין. 1

חיילי העי. 2

חיילי בני עמון. 3

גיבורי דוד. 4

שופטים כ’ 16



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 121     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 120     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 5

הנושא: בעלי חיים

המקורהתשובההשאלהניקוד

חיות משולשות4

למי נאמר:

“ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת 

ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזל”?

בלק. 1

נבל הכרמלי. 2

אברהם. 3

עבדי יעקב. 4

בראשית טו’ 9

חיות מפחידות6

מי אמר:

“ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת 

ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה”?

יעקב. 1

דן. 2

משה. 3

ישעיה. 4

ישעיה יא’ 8

עופות8

מי אמר:

“ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ִיְפֹרׂש 

ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו”?

דוד. 1

אברהם. 2

איוב. 3

משה. 4

דברים לב’ 11

על מי נאמר: 10

“ִּכי ַתֲעֹזב ָלָאֶרץ ֵּבֶציָה ְוַעל ָעָפר 

ְּתַחֵּמם”?

בת יענה. 1

חסידה. 2

ֶּׂשְכִוי. 3

עורב. 4

איוב לט’ 14



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 123     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 122     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 6

הנושא: שירים ומשוררים

המקורהתשובההשאלהניקוד

מי מחבר השיר: 4

“ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי סּוס ִמַּדֲהרֹות ַּדֲהרֹות 

ַאִּביָריו”?

דוד. 1

דבורה וברק. 2

יוצאי מצרים. 3

חזקיהו המלך. 4

שופטים ה’ 22

מי הם השרים:6

“ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה”?

יונתן ואחימעץ. 1

הרועים של לבן. 2

יוצאי מצרים במדבר. 3

נשות ישראל בימי שאול. 4

במדבר כא’ 17

מי אמר:8

“ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא 

ֶעְזִרי”?

יותם בן גדעון. 1

חזקיהו המלך. 2

משורר תהילים. 3

דבורה וברק. 4

תהילים קכא’ 1

שיר עצוב10

מי אמר:

“ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ַוֹּיאְבדּו ְּכֵלי 

ִמְלָחָמה”?

שמשון. 1

דוד. 2

בנות פלישתים. 3

משה בשירת הים. 4

שמואל ב’ א’ 27



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 123     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 122     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 7

הנושא: ירושלים – בניינה וייחודה

המקורהתשובההשאלהניקוד

מי אמר: 4

ם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוה’ ָסִביב  “ְירּוָׁשלִַ

ְלַעּמֹו”?

משורר תהילים. 1

ישעיה. 2

ירמיה. 3

נחמיה. 4

תהילים קכה’ 2

בימי איזה מלך נאמר:6

ם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה  “ִּכי ִמירּוָׁשלִַ

ֵמַהר ִצּיֹון ִקְנַאת ה’ ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה 

ֹּזאת”?

אחז. 1

מנשה. 2

חזקיהו. 3

שלמה. 4

מלכים ב’ יט’ 31

מי אמר:8

“ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוַיַעל 

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית  ִלירּוָׁשלִַ

ה’ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל”?

שלמה המלך. 1

עזרא ונחמיה. 2

דריוש. 3

כורש. 4

עזרא א’ 3

מי הנביא שאמר:10

“ָעֶדיָך ֵּתאֶתה ּוָבָאה ַהֶּמְמָׁשָלה 

ם”? ָהִראֹׁשָנה ַמְמֶלֶכת ְלַבת ְירּוָׁשלִָ

עמוס. 1

זכריה. 2

מיכה. 3

ישעיה. 4

מיכה ד’ 8



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 125     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 124     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלה מס' 8

הנושא: פתגמים ומשלים

המקורהתשובההשאלהניקוד

מי אמר: 4

“ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיָרְׁשָּת”?

שלמה. 1

שמעי בן גרא. 2

אליהו הנביא. 3

קין. 4

מלכים א’ כא’ 19

מי אמר:6

“לּוֵלא ֲחַרְׁשֶּתם ְּבֶעְגָלִתי ֹלא ְמָצאֶתם 

ִחיָדִתי”?

שמשון. 1

משורר תהילים. 2

מלכת שבא. 3

נבוכדנאצר. 4

שופטים יד’ 18

מי אמר:8

“ִּכי ְיָׁשִרים ִיְׁשְּכנּו ָאֶרץ ּוְתִמיִמים ִיָּוְתרּו 

ָבּה”?

משורר תהילים. 1

איוב. 2

שלמה במשלי. 3

משל הקדמוני. 4

משלי ב’ 21

מי אמר:10

“ֵמְרָׁשִעים ֵיֵצא ֶרַׁשע ְוָיִדי ֹלא ִתְהֶיה 

ָּבְך”?

שלמה במשלי. 1

איוב. 2

ירמיה. 3

דוד. 4

שמואל א’ כד’ 14



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 125     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 124     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

מדינת ישראל
משרד החינוך

 העולמי
נוער התפוצות 
התשע"ז

חידון 
התנ"ך

ָלִים    "ְירּוׁשָ
ִעיר  נּוָיה ּכְ ַהּבְ
ו" ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ׁשֶ
תהילים קכב' ג'

בסימן אחדות ירושלים

  השלב השלישי | ראש בראש  
לשלב השלישי יעפילו 2 מתמודדים.

בשלב זה יוצגו לפני המתמודדים שאלות בזק להכרעה לסירוגין, בשיטת ה”ראש בראש”.

לפני תחילת השלב – הניקוד של שני המתמודדים יתאפס.

לכל מתמודד בתורו יוצגו 5 שאלות.

אם אין הכרעה לאחר 5 שאלות, כל נבחן יישאל עד 3 שאלות נוספות, עד שתושג הכרעה.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-5 נקודות.



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 127     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 126     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 127     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 126     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שלב שלישי - ראש בראש

1-2

מי ניבא:

ּוְבֻחצֹות  ְיהּוָדה  ְּבָעֵרי   ]...[ ַמע  ִיּׁשָ “עֹוד 
ם ]...[ קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן  ְירּוָׁשלִַ

ְוקֹול ַּכָּלה”?

ירמיה |  ירמיה לג’ 10 

מי ניבא:

ם  ְירּוָׁשלִָ ִּבְרֹחבֹות  ּוְזֵקנֹות  ְזֵקִנים  ֵיְׁשבּו  “ֹעד 
ִויָלדֹות  ְיָלִדים  ִיָּמְלאּו  ָהִעיר  ּוְרֹחבֹות   ]...[

ְמַׂשֲחִקים ִּבְרֹחֹבֶתיָה”?

זכריה | זכריה ח’ 4-5

3-4

מי השופט שעליו נאמר:

“ַוַּיַעׂש לֹו ]...[ ֶחֶרב ְוָלּה ְׁשֵני ֵפיֹות ֹּגֶמד ָאְרָּכּה 
ַוַּיְחֹּגר אֹוָתּה ִמַּתַחת ְלַמָּדיו ַעל ֶיֶרְך ְיִמינֹו”?

אהוד בן גרא | שופטים ג’ 16 

מי השופט שעליו נאמר:

“ַוָּיִׂשימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלֹראׁש ּוְלָקִצין”?

יפתח הגלעדי | שופטים יא’ 11

5-6

מי הנביא שניבא:

“הֹוי ִצּיֹון ִהָּמְלִטי יֹוֶׁשֶבת ַּבת ָּבֶבל”?

זכריה |  זכריה ב’ 11

מי הנביא שניבא:

ָּכל  ֶחְמַּדת  ּוָבאּו  ַהּגֹוִים  ָּכל  ֶאת  “ְוִהְרַעְׁשִּתי 
ַהּגֹוִים ּוִמֵּלאִתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹוד”?

חגי | חגי ב’ 7



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 129     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 128     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

7-8

מי אמר את הפתגם:

“לּוֵלא ֲחַרְׁשֶּתם ְּבֶעְגָלִתי ֹלא ְמָצאֶתם ִחיָדִתי”?

שמשון | שופטים יד’ 18

מי אמר את הפתגם:

ָמָרה  ִּכי  ָיַדְעָּתה  ֲהלֹוא  ֶחֶרב  ֹּתאַכל  “ֲהָלֶנַצח 
ִתְהֶיה ָּבַאֲחרֹוָנה”?

אבנר | שמואל ב’ ב’ 26

9-10

על איזה מלך נאמר:

ַהַּמֵּצֹבת  ֶאת  ְוִׁשַּבר  ַהָּבמֹות  ֶאת  ֵהִסיר  “הּוא 
ְוָכַרת ֶאת ָהֲאֵׁשָרה ְוִכַּתת ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת”?

חזקיהו  |  מלכים ב’ יח’ 4

על איזה מלך נאמר:

“ַוִּיֶבן ]...[ ֶאת ָּגֶזר ְוֶאת ֵּבית ֹחֹרן ַּתְחּתֹון”?

שלמה  |  מלכים א’ ט 17



ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 129     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות      ם י ר פ ס ה ר  פ ס ל ם  י ר ז ו 128     ח חידון התנ"ך העולמי לנוער בתפוצות    

שאלות נוספות – למקרה שאין הכרעה

11-12

מי אמרה:

ְוִכי  ִנַחְמָּתִני  ִּכי  ֲאֹדִני  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  “ֶאְמָצא 
ִדַּבְרָּת ַעל ֵלב ִׁשְפָחֶתָך ְוָאֹנִכי ֹלא ֶאְהֶיה ְּכַאַחת 

ִׁשְפֹחֶתיָך”?

רות  |  רות ב’ 13 

על מי נאמר:

ִהֵּנה  ַוֹּתאֶמר  ָאְרָצה  ַאַּפִים  ַוִּתְׁשַּתחּו  “ַוָּתָקם 
ֲאָמְתָך ְלִׁשְפָחה ִלְרֹחץ ַרְגֵלי ַעְבֵדי ֲאֹדִני”?

אביגיל  |  שמואל א’ כה’ 41

13-14

מי היה אביהם של:

“לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה”?

ֵׂשִעיר ַהֹחִרי  |  בראשית לו’ 20

מי היה אביהם של:

“ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה”?

ישמעאל  |  בראשית כה’ 15

15-16

על איזה בעל חיים נאמר:

ְּבִלי  ְיִגיָעּה  ְלִריק  ָלּה  ְּלֹלא  ָּבֶניָה  “ִהְקִׁשיַח 
ָפַחד”?

חסידה  |  איוב לט’ 16

על איזה בעל חיים נאמר:

“ֲעָצָמיו ֲאִפיֵקי ְנֻחָׁשה ְּגָרָמיו ִּכְמִטיל ַּבְרֶזל”?

ְבֵהמֹות  |  איוב מ’ 18
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  חתן התנ"ך העולמי לשנת תשע"ז  

  שגיב לוגסי מישראל  

סגנית ראשונה | נעמי כהן מישראל 

סגנית שניה | מאשה שפילביץ מבלרוס

סגן שלישי | שלומי הלפגוט, מארצות הברית 
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