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דבר מרכז חידון התנ”ך העולמי: 

רס''ן הרב אשר מולד
זכות גדולה עבורי להיות שותף ולרכז את המפעל החשוב של חידון 

התנ"ך העולמי. השנה, בחרו חברי ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך 
העולמי לנוער יהודי את "קיבוץ הגלויות" כנושא מוביל לחידון ואת 

הפסוק המלווה: "וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל 
אדמתכם" )יחזקאל לו', כד'(.

לנגד עינינו, מתרחש נס גלוי, לאחר כאלפיים שנות גלות, עם הכרזתה של מדינת ישראל 
כמדינת העם היהודי לפני ששים ושבע שנים, שב עם ישראל לארצו. 

מארבע קצוות תבל, נקבצים ובאים יהודים. שפות שונות, מנהגים שונים, תרבויות מגוונות אך 
כמיהה אחת – לשוב לציון ולבנותה.

כנחל הזורם אל הים נוהרים היהודים לארצם. "שאי סביב עינייך וראי" קורא הנביא אל בירת 
ישראל "כולם נקבצו באו לך, בניך מרחוק יבואו ובנותיך על צד תאמנה" )ישעיהו ס', ד'(.  

בתוך תוכו של כל יהודי מפעמת רוח ארצישראלית – קול פנימי הקורא לו לשוב הביתה אל 
ארצו, הארץ המובטחת, ארץ ישראל. 

יפה ביטא את הקשר שבין ידיעת התנ"ך לתופעה מיוחדת זו, ראש ממשלתנו הראשון דוד בן-גוריון:

"התנ"ך הוא מקור המקורות של היהדות, תפארת מורשתה ותוחלת עתידה, הספר המחנך 
והמדריך חיי עם ישראל לדורותיו, המחבר יחדיו בהרמוניה את המולדת הרוחנית של מעלה 

עם ארץ המולדת של מטה... היצירה הגדולה ביותר של העם היהודי... הביטוי העליון של 
ייחודנו... ובלי ידיעת התנ"ך לא תיתכן ידיעת עצמנו, ידיעת מקורנו, רוחנו, יעודנו ועתידנו".

לומדי התנ"ך וודאי מזהים את מרכזיותה של ארץ ישראל וייחודו של העם היושב בה וחשים 
את החיבור השורשי, הפנימי והעמוק שביניהם.

פשוט לי כי זכו המתמודדים היקרים לחוש בכך ומאמין אני שנזכה אנו להתבשם מידיעותיהם.

חג עצמאות שמח!
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סדר הברכות
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 ברכת ראש ממשלת ישראל, 
מר בנימין נתניהו

ברכות לשני הזוכים. ברכות לכולם. לכל המשתתפים. אלופי התנ"ך.

ברכות לך, אייל, אני לא יכול להגיד הבנימין שבחבורה, אתה האייל שבחבורה. הפלאת 
לעשות, אתם בקיאים בתנ"ך וזה דבר שהוא יסוד מוסד בקיום המתמשך של עם ישראל. 

אני באתי לכאן מבית הנשיא, שבו התקיים טקס הוקרה למאה עשרים חיילים וחיילות, 
קצינים וקצינות מצטיינים מכל זרועות צה"ל.

אתם יודעים שכל חייל שנשבע אמונים למדינה מקבל לצד הרובה ספר תנ"ך. התנ"ך הוא 
מקור כוחנו, הוא סוד קיומנו הוא המעיין הצלול של זהותנו. בני, שהזכרתי אותו קודם, היה כאן 

סגן שני לחתן התנ"ך העולמי הוא כיום חייל, אבל כשמתאפשר בחופשה אנחנו יושבים יחד 
וקוראים בתנ"ך ולומדים את פרשת השבוע. אני יכול להגיד לכם שאנחנו תמיד חורגים הלאה. 

אנחנו לא רק קוראים את הפרשה ואת ההפטרה גם קוראים מה שנקרא 'פרקים נבחרים'.

כל פעם שאני קורא, זה קורה כמעט כל שבת, אני מחכים לעומקם של דברים. דברים שהם 
אוניברסאליים, דברים שהם ייחודיים לעמנו, דברים שהם בני אלמוות מבחינת טבעו של 

האדם והקשר שלנו לאלוהים. אני רואה בזה באמת מקור מים חיים, וחשוב לי שכל נערנו 
נערותינו, ילדנו בנותינו ישאבו  מן הבאר הזאת.

לכן יזמתי בבית ראש הממשלה את חוג התנ"ך על שם חמי, אביה של רעייתי שרה, שמואל 
בן ארצי ז"ל. הוא היה חוקר תנ"ך דגול, סופר ומשורר, אבל קודם כל חוקר תנ"ך ואוהב 

תנ"ך, שלימד חוג תנ"ך במשך עשרות שנים, חוג שנמשך הכי הרבה זמן מכל החוגים הללו 
בארץ. הוא גם היה חבר בחוג התנ"ך הראשון של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון.

לכן אני מבקש לקיים את המסורת הזאת, ואני מבקש, כפי שביקשתי משרי החינוך 
בישראל, ואבקש משר החינוך הבא להנחיל את התנ"ך כתוכנית יסוד בתוכנית הלימודים 

של תלמידי ישראל.

עכשיו אני מבקש לומר מילה על הנושא שלשמו התכנסנו כאן - קיבוץ הגלויות. מדינת 
ישראל לא הייתה יכולה להתקיים אלמלא העלייה המבורכת מכל קצות תבל. זהו המסד 

המרכזי של הציונות, שחרתה על דגלה את השיבה לציון ורואה בישראל את ביתם של כל 
יהודי העולם. היום הרי ברור לגמרי שזהו הבית. זהו המקום שבו יהודי יכול ללכת ברחוב 

ולומר 'אני יהודי' "Je suis juif". פה. 
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איננו מבטלים את אחריותם של ממשלות שונות בעולם לדאוג לביטחונם של אזרחיהם 
היהודים, אבל אנחנו אומרים ליהודי העולם זה הבית. זה הבית שלנו. זה הבית שלכם. 

מאיפה לקחה הציונות את הערך הזה של קיבוץ גלויות? מהתנ"ך. מחזונות הנביאים על 
קיבוץ נידחי ישראל במולדתנו ההיסטורית, ממזרח וממערב. מצפון ומדרום. והנבואות הללו, 

שכל פסוק בהם חובק אלפי שנים, מתגשמות לנגד ענינו.

לפני קום המדינה סיסמתנו הייתה 'מדינה עברית עליה חופשית' כי היא לא הייתה חופשית. 
אבל עם קבלת העצמאות שלנו לפני 67 שנים נפתחו שערי הארץ לעלייה והיא אינה 

פוסקת לרגע עד לרגע זה.

יעיד על כך יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, מסורב עלייה. יחד עם כל חבריי כאן, ונתן שרנסקי, 
גיבור ישראל גם הוא. יעידו על כך כל חבריי השופטים וכל מכובדי שהובילו את נס העלייה.

לכן, אני מבקש לומר שכל גל עלייה נתן תרומה אדירה, אדירה להתפתחות הארץ, לכן אני 
מבקש לקרוא גם לכם הצעירים שנמצאים כאן שבאו מארצות התפוצות. אני מבקש לומר 
לכם כך: סעו הביתה כרגע, ספרו על חוויות הביקור בארץ, ועל חוויות החידון הזה. ואחר 

כך אני מבקש, חזרו אלינו לארץ ישראל. עלו למדינת ישראל. אנחנו מחכים לכם בזרועות 
פתוחות.

תודה רבה לכם,

ברכות לזוכים.

המשיכו ללמוד תנ"ך, וליישם את מה שכתוב בו. 

חג עצמאות שמח.  
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 ברכת יו"ר הסוכנות היהודית,
מר נתן שרנסקי

כבוד קצין חינוך ראשי אבנר פז צוק, כבוד יו"ר כנסת ישראל, ידידי לנשק מר יולי 
אדלשטיין, כל השופטים, כל הקולגות שלי מהמוסדות הלאומיים וכל המשתתפים.

עשינו אתכם הרבה "סלפי" בימים האחרונים, עם רוה"מ ועם נשיא המדינה, אבל עכשיו 
הגיע הזמן לעבוד.

לפני שתתחילו לעבוד,  אני רוצה לומר כמה מילים על הנושא של היום: "וקיבצתי אתכם 
מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם". "קיבצתי", "הבאתי", מיהו שעשה את זה? 

העניין ברור - זהו  הקב"ה. אבל לפני הרבה הרבה שנים, כשהתחלנו את המאבק לעליה 
לישראל מברית המועצות, רובנו לא ידע את ה'. לא ידענו הרבה דברים, אבל כן ידענו שיש 

מדינת ישראל שמוכנה לשלוח מטוסים לקצה העולם בשביל להביא אותנו אליה. גילינו 
שיש עם יהודי מפוזר בכל העולם אבל מוכן להתגייס ולהגיע לפה יחד איתנו. התחלנו 

ללמוד במחתרת את ההיסטוריה של העם היהודי והחלטנו שזו ההיסטוריה שלנו. כל זה נתן 
לנו כוח להילחם.

וקרה כך, שאשתי עלתה לישראל הרבה לפני. היה לה מזל:  היא הכירה את הרבנית חנה 
טאו ז"ל והיא לימדה אותה שיש תוכנית  אלוקית, קיבוץ גלויות, ושהיא ובעלה, וכל אסירי 

ציון וכל פעילי העליה, כולנו כולנו חלק מהתוכנית! אין ספק שזה נתן לה הרבה ביטחון 
עצמי והרבה כוח להילחם, לדרוש, לחכות. אבל כאשר 12 שנה לאחר מכן הצטרפתי  אליה, 

עלה בינינו ויכוח: למה אנחנו פה? מי הביא אותנו? הקב"ה עם התוכנית שלו? או המאבק 
שלנו, המאבק שהיה בעצם של כל עם ישראל? כמובן, ברוח המצווה של שלום בית, 

שהיא מבין המצוות הכי חשובות שישנן, הגענו מהר מאד לנוסח מוסכם, כמו במשא ומתן 
קואליציוני. הנוסח אמר: יש תוכנית אלוקית, אבל מי עולה לישראל? מי שבוחר להיות 

בתוכנית, ומי שמוכן להילחם בשביל להיות חלק בתוכנית. 

למה אני מספר את כל זה? כי השנה, הנוסח המוסכם שלנו רלוונטי במיוחד. השנה, מיום 
העצמאות הקודם ועד היום, עלו לישראל יותר מ 32,000 יהודים.  קודם כל זה גידול מאוד 

משמעותי, ענק, כמעט 40% בהשוואה לשנה שעברה. אבל יש דבר נוסף מאוד מאוד 
משמעותי: מהו ההרכב של העולים? אתם יודעים, בשפה המקצועית של הסוכנות היהודית 

תמיד מדברים על "עליית הצלה" ו"עלייה מבחירה חופשית". 
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כמובן שגם השנה יש פליטים. כל יום אנחנו מוציאים משפחות מאזור הקרבות במזרח 
אוקראינה ומביאים אותן לישראל. כל חודש יש איזושהי משפחה במזרח התיכון שמחפשת 
מקלט בישראל ואנו מביאים אותה לכאן. זוהי עבודה חשובה מאוד. אבל זו השנה הראשונה 

בתולדות עם ישראל שבה רוב העולים באו מהעולם החופשי ובאו כתוצאה מבחירה 
חופשית! זה אנשים שהייתה להם אפשרות לנסוע נניח לפריז, רומא לונדון, או למונטריאול, 

מיאמי או מלבורן, והם בחרו לעלות למדינת ישראל. ואני שואל אותם: "למה?" אתם הרי 
יודעים איך רוב הישראלים אומרים: "מה אתה השתגעת?" בזמן המלחמה, ב"צוק איתן", 

כאשר היו נופלים טילים על כל עיר ועיר, הגיעו יותר מ-5000 עולים. וחלק גדול מהם הלכו 
ישר למקלטים! אז אני שאלתי אותם: "למה?" והם אמרו: "חשבנו, בדקנו, עשינו השוואות, 

ביקרנו בישראל והחלטנו שכאן ליהודים יש חיים הרבה יותר משמעותיים! כאן אנחנו 
מרגישים את עצמנו הרבה יותר חופשיים להגיד מה שאנחנו רוצים! כאן חברה הרבה יותר 

אופטימית מאשר במדינות אחרות! כאן חברה מאוד יצירתית!"  כאן יש חיים מעניינים 
וחופשיים, מלאי משמעות. זה מה שאנשים מחפשים וזה מה שהם מוצאים כאן. ואז ישראל 

הופכת למקלט, ולא רק למקלט - אלא למגנט שמושך אנשים. 

לכן אני מציע היום לשים בצד ליום אחד את כל הציניות שלנו, את כל הביקורת החריפה 
והמוצדקת שיש לכל אחד מאתנו על תופעה כזו או אחרת בחברה שלנו, ולהסתכל על 

החברה שלנו בעיניים של אותם עולים שבחרו להיות חלק מהתוכנית האלוקית.

וקיבצתי אתכם מכל המדינות והבאתי אתכם לארץ ישראל- חג עצמאות שמח לעם ישראל!
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 ברכת קצין חינוך ראשי,
תא"ל אבנר פז-צוק 

כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו,
כבוד יושב ראש הכנסת ויושב ראש חבר השופטים ח"כ יולי אדלשטיין,

יו"ר הסוכנות היהודית ויו"ר הנשיאות מר נתן שרנסקי,
מכובדי חברי הנשיאות וחבר השופטים,

שרים, חברי כנסת,
ראש עיריית ירושלים,

מפקדים, חיילים, משפחות,
הצופים בבית ובקהילות היהודיות בעולם,

ובראש כולם, כמובן אתם המתמודדים – נציגי מדינת ישראל וקהילות יהודיות בעולם 
שהגעתם ליום מרגש זה, גמר חידון התנ"ך לנוער 

מכובדי כולכם!

חידון התנ"ך הפך עם השנים לאחת המסורות היפות של חג העצמאות הישראלי. 
כמיטב המסורת, אנו מקיימים את החידון בפעם החמישים ושתיים כאן בירושלים, בירת 

מדינת ישראל, העיר אליה ערגו במשך אלפיים שנה יהודים בכל כנפות תבל. 

עלי מוהר, בשירו השיירה, כתב :

 ִּבְלׁשֹונֹות ַרּבֹות ִמְּספֹור ִּדַּבְרנּו
 ְוֶזה ֶאת ֶזה ִּכְמַעט ַּבְּכָלל ֶׁשֹּלא ִהַּכְרנּו

 ּוְמקֹומֹות ָרִבים ְמֹאד ָעַזְבנּו
 ְוַרק ָמקֹום ֶאָחד ָרִצינּו ְוָאַהְבנּו

ְוֶאל ָהָאֶרץ, ֶאל ָהָאֶרץ ָּבאנּו.

השנה, נושא החידון הוא 'קיבוץ גלויות' והפסוק שנבחר מספר הספרים הוא מתוך  נבואתו 
של הנביא יחזקאל בפרק ל"ו: "וִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל-ָהֲאָרצֹות, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם".

הנביא יחזקאל, שהוגלה מישראל והתגורר בבבל, הוא אחת הדמויות המקראיות הספרותיות 
ביותר. נביא-משורר, נביא-אמן, שידע לצייר במילים, ידע לרקום תמונות של נבואה 
שהשפיעו על עם ישראל לאורך דורות. כך בחזון העצמות היבשות שלו, שליווה את 

התקומה הציונית בעיקר בדור שאחרי השואה, וכך גם כאן, בפסוק הישיר, הנוקב, המרגש 
הזה. קיבוץ גלויות, מבטיח לנו הנביא. 

לקבץ את כל עם ישראל, מכל תפוצותיו, לכאן, לארץ חמדת אבות. 
אתם המתמודדים הגעתם לכאן השנה, מרחבי הארץ ומקהילות בשלושים ושלוש מדינות 
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נוספות, להראות לנו את כישרונכם ובקיאותכם בתנ"ך. אני מסתכל עליכם וליבי מתמלא 
גאווה.  בעצם הישיבה המשותפת הזו, כאן בירושלים, סביב ספר הספרים, יש משום קיבוץ 

גלויות ייחודי ומיוחד.

עומד אני כאן לפניכם כקצין החינוך הראשי של צה"ל, נציגו של צבא ההגנה לישראל, צבא 
העם, שמפקדיו ידעו עוד מראשית ימיה של המדינה הצעירה שאיננו צבא ככל הצבאות.
 צבא הבונה חוסנו משילוב של טיפוח רוח איתנה ותשתית ערכית מוצקה, יחד עם בניין 

הכוח. צבא שלצד ייעודו להבטיח את קיומה של מדינת ישראל ולשמור על שלום אזרחיה 
ותושביה, רואה עצמו מחויב לחיזוק חוסנה של החברה הישראלית. צבא ממלכתי המקפיד 

להישאר מחוץ למחלוקות החברתיות.

צה"ל רואה עצמו מחויב לתת הזדמנות אמיתית ושווה לכל נער ונערה בני הארץ הזאת 
להתגייס לשרת ולהיות חלק מהשליחות להגנת המדינה. לצידם, משרתים בצה"ל אלפי 

עולים חדשים ויהודים מתנדבים מכל העולם, ולכולם מטרה אחת – הבטחת קיומה 
וריבונותה של מדינת ישראל.  צה"ל עוסק רבות בטיפוח המשרתים בו כאנשים, כאזרחים 

וכחיילים תוך חיזוק המחויבות והשייכות למדינת ישראל ולעם היהודי.

נפרדנו זה מכבר מאתוס 'כור ההיתוך', אולם כאז כן היום - צה"ל כצבא העם הוא אחד 
המקומות המרכזיים בהם נפגש הצעיר הישראלי עם אנשים השונים ממנו, בין אם  עולה 
חדש הוא ובין אם ותיק, בין אם מהמרכז או מהפריפריה, משתייך הוא לרוב או למיעוט, 

לומד הוא להכיר ולכבד את האחר. 

השירות המשותף מגשר על פערים, מוריד מחיצות, מנפץ דעות קדומות ואורג רקמה 
אנושית אחת המורכבת מפסיפס של אמונות, דעות, מנהגים, תפיסות עולם ומסורות.

 מודל צבא העם  וממלכתיות הצבא תורמים לאחדות ומחזקים את החוסן הלאומי.
לצערנו, החברה הישראלית, גם ביום עצמאותנו ה-67, עדיין שסועה ומרובת מחלוקות.

 אם חפצי חיים אנו כאומה, שומה עלינו ללכד השורות, לצמצם פערים חברתיים, ולטפח 
סובלנות וכבוד לאחר.

לאורך השנים עוסקים אנו במדינת ישראל ובעם היהודי לא מעט בשותפות הגורל המהווה 
מרכיב חשוב בזהות, בשייכות ובמכנה המשותף של כל העם היהודי. לאחר ששים ושבע 
שנות עצמאות, ראוי שנעסוק יותר בייעוד המשותף, נסמן יעדים חברתיים שאליהם נכון 

לשאוף ונחתור להשיגם על מנת לבנות כאן חברה בריאה וחזקה הנשענת על שורשים 
משותפים ומורשת, אך גם מתלכדת סביב ייעוד וחזון משותף. 

בכך נבנה מדינה שטוב לחיות בה ונבטיח את קיומה לאורך זמן.

לא רק את הפסוק המרכזי לחידון השנה העניק לנו הנביא יחזקאל, אלא גם תקווה. את 
ה-תקווה, התקווה בהא הידיעה. את ההמנון שלנו. הנביא יחזקאל לא חיבר את התקווה, 

היה זה כידוע  נפתלי הרץ אימבר. אימבר, כמוכם מתמודדים יקרים, היה תלמיד חכם, הוא 
הכיר את התנ"ך היטב. כשכתב אימבר את השיר שלימים יהפוך להמנון מדינת ישראל, הוא 

בעצם התכתב עם לא אחר מאשר הנביא יחזקאל. 
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"ִהֵנּה ֹאְמִרים, ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו...", מוכיח אותנו הנביא יחזקאל בפסוק י"א 
בפרק ל"ז.  ואימבר, בתעלול ספרותי השמור רק ליודעי ח"ן ולשולטים בתנ"ך, עונה לו 

במילים המוכרות כל כך לכולנו: "לא!" זועק אימבר לעם היהודי במילים נבואיות משלו: 
"עוד לא אבדה תקוותנו!".

ואכן, ביום הזה לפני ששים ושבע שנים ביום הקמת מדינת ישראל נכתב במגילת 
העצמאות:

ְלַאַחר ֶׁשֻהְגָלה ָהָעם ֵמַאְרצֹו ַּבּכֹוַח ַהְּזרֹוַע, ָׁשַמר ָלּה ֱאמּוִנים ְּבָכל ַאְרצֹות ִּפּזּוָריו,  ְוֹלא ָחַדל 
ִמְּתִפָּלה ּוִמִּתְקָוה ָלׁשּוב ְלַאְרצֹו ּוְלַחֵּדׁש ְּבתֹוָכּה ֶאת ֵחרּותֹו ַהְּמִדיִנית.

נחזור לשירו של עלי מוהר – השיירה :
 ּוִמָּכל ַהָּגֻלּיֹות

 ְוִעם ָּכל ַהְּבָעיֹות
 ַעם נֹוַצר ְוֶאֶרץ ָקָמה
 ְוָׂשָפה ֲאֶׁשר ִנְרָּדָמה

 ׁשּוב ִהְתִחיָלה ִמְתעֹוֶרֶרת
 ּוְמַדֶּבֶרת ּוְמַדֶּבֶרת

 ִמָּסִביב ֵיֹהם ַהַּסַער
 ַרב ַהֹּקִׁשי ְוַהַּצַער

 ֲאָבל ֵיׁש ַעל ָמה ִלְׂשֹמַח
 ֵיׁש עֹוד אֶמץ, ֵיׁש עֹוד ֹּכַח.

 ֵאיְך ִיְׂשָרֵאל צֹוַמַחת ִמְּסִביֵבנּו
ִהיא ֲחָזָקה יֹוֵתר ִמָּכל ֶחְסרֹונֹוֵתינּו

היום יום העצמאות תשע"ה יש לנו מדינה חזקה ופורחת, אך לפנינו עוד אתגרים רבים.
האיומים על ביטחוננו לא נעלמו, גם אם שינו צורתם. בנוסף, לפנינו עוד כברת דרך 

משמעותית בכל הקשור לחיזוק החוסן החברתי ולחיזוק האחדות הפנימית.
פונה אני אליכם בני הנוער שבהם התברכנו. אתם תקוותינו. אתם עתידנו. עכשיו תורו של 
הדור שלכם להגן על המדינה, להמשיך במלאכת פיתוח ובניין הארץ, ולטפח חברת מופת 

במדינתנו היהודית והדמוקרטית. האחת שאין שנייה  לה. 
ברצוני להודות לכל שותפינו להפקת אירוע ייחודי זה:

משרד החינוך,
הסוכנות היהודית,

הקרן הקיימת לישראל,
ההסתדרות הציונית,

ולמשרד הביטחון.
תודה למפיק, איש חיל החינוך והנוער, שאול דוד, ולמנחה האירוע ד"ר אבשלום קור.

בהצלחה לכם המתמודדים
וחג עצמאות שמח לכל עם ישראל! 
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 נוהל ותקנון: 

חידון התנ"ך העולמי ה-52
מבוא

התנ"ך הוא יסוד קיומנו כעם. בו מצויה זכותנו על ארץ ישראל. הוא קושר אותנו לעברנו ובו 
תקוותנו לעתיד.

התנ"ך הוא התשתית התרבותית לכלל ישראל כולו על פלגיו, גווניו ועדותיו.
החינוך היהודי בארץ ובתפוצות מבוסס בראש ובראשונה על התנ"ך. כל סוגי החינוך היהודי 

רואים בתנ"ך את מקורם העיקרי. מתוך ספר הספרים הם יונקים את עקרונותיהם ואת 
השקפות העולם הדתיות והחברתיות בעם ישראל.

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

חידון התנ"ך משמש אמצעי מצוין להעלאת חשיבות התנ"ך וקרנו בעיני הציבור בכלל, 
ובעיני הדור הצעיר בפרט.

חידון התנ"ך מתקיים ביום העצמאות למדינת ישראל.

א. המטרות
ובקרב 	  בכלל  בעולם  היהודי  הנוער  בקרב  בתנ"ך  וההוגים  הלומדים  חוגי  את  להרחיב 

הנוער בישראל בפרט. לקרב אותם לאהבת עם ישראל, ארץ ישראל, ומורשת ישראל.

הלשון 	  מקורות  את  ולהאיר  הנבואית  המורשת  ברוח  חינוכיים  ערכים  בטיפוח  לסייע 
העברית.

להוסיף מימד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל, וכלל ישראל.	 

לעודד מפגש חינוכי לימודי בין בני הנוער היהודי מן הארץ והתפוצות.	 
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ב. ההנהלה העולמית

 בהנהלה העולמית מיוצגים גופים 
ממלכתיים לאומיים אלה: 

משרד החינוך- מינהל חברה ונוער	 

משרד הביטחון- האגף הביטחוני חברתי	 

מפקדת קצין חינוך ונוער ראשי	 

הרבנות הצבאית הראשית	 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל - המחלקה לחינוך יהודי ציוני	 

ההסתדרות הציונית העולמית	 

הקרן הקיימת לישראל- אגף לחינוך ולנוער	 

מרכז עולמי לתנ"ך, עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך	 

ארגון נח"ת )נוער חובב תנ"ך(	 

ההנהלה העולמית תיוצג ע"י: 

משרד הביטחון - 4 נציגים	 

משרד החינוך - 4 נציגים	 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל - 3 נציגים	 

הקרן הקיימת לישראל - 2 נציגים	 

ארגון נח"ת 1 - משקיף	 

עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך - 1 משקיף	 

ההנהלה העולמית תתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

החלטות ההנהלה ייקבעו בהצבעות רוב.

ניהול החידון וריכוזו יהיו באחריות מפקדת קצין חינוך והנוער הראשי.

קצין חינוך והנוער הראשי הוא יו"ר ההנהלה העולמית.

לישיבות ההנהלה העולמית יוזמנו, לפי הצורך נציגים הקשורים בביצוע החידון כגון: תקשורת, 
מרכז מחנה התנ"ך וכו'.

כמו כן ישתתפו בישיבות ההנהלה ויוסיפו מידיעתם וניסיונם: מר שאול דוד ומר אביעזר בן משיח.
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ג. המשתתפים
זכאים ליטול חלק בחידון בני נוער יהודים מהתפוצות שיהיו עד יום העצמאות באותה שנה 

בני 18-14, או שלומדים בכיתות ט'-יב'.
לכל ריכוז יהודי בכל מדינה הזכות לשגר מתמודדים שייצגו את מדינתם בחידון.

מספר הנציגים ייקבע עפ"י החלטת ההנהלה.
יהודי התפוצות אינם יכולים להיות מיוצגים על ידי ילדי שליחים, או ילדי נציגים של גורמים 

ישראליים.
מועמד שהשתתף בעבר במחנה חידון התנ"ך אינו יכול להשתתף פעם נוספת בחידון. 

בכל מדינה ייקבע הגוף המוסמך להודיע למרכז החידון את שמות המתמודדים לחידון 
העולמי, באמצעות הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני. המועד האחרון להגשת שמות 

המתמודדים, כחודש לפני פתיחת מחנה התנ"ך.

ד. חומר החידון ונושאו המרכזי
חומר החידון ייקבע אחת לשלש שנים על ידי ההנהלה העולמית.

החומר יוצע ע"י ועדת מחברי השאלות שיביאו בחשבון גם את הספרים והפרקים בתנ"ך 
הנלמדים עפ"י תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות בביה"ס הכללי והדתי.

הנושא המרכזי בכל שנה יתבסס על הנושא השנתי הלימודי הנקבע על ידי המזכירות 
הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות ומרכז ההסברה, ו/או ההנהלה העולמית.

תשובות לשאלות החידון, יתקבלו אך ורק מחומר הבחינה שנקבע לחידון.

ה. חידונים ארציים
החידונים המקדימים בכל מדינה יבוצעו בשלבים אחדים, בהתאם לתנאי המקום והחלטות 

המוסדות המקומיים ובכפוף לתקנון ההנהלה.
מוצע לערוך בשלב ראשון מבחן ארצי בכתב לכל הנרשמים לשם בחירת המתמודדים, 

בערים או מחוזות. נבחרי המחוזות או הערים יוזמנו לחידון ארצי בו ייבחרו נציגיהם לחידון 
התפוצות ולחידון התנ"ך העולמי.

ו. מחנה התנ"ך
נציגי המדינות המשתתפים בחידון יגיעו למחנה התנ"ך בראשית השבוע הראשון שלאחר 

חג הפסח. בכל מקרה, לא יגיעו למחנה יותר מ-4 מתמודדים מאותה מדינה. הודעה 
מפורטת תישלח על ידי מרכז החידון העולמי.
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ז. אירוח, סיורים, הדרכה ופיזור
הנציגים יתקבלו בשדה התעופה על ידי נציגי מרכז החידון שידאגו לכל צרכיהם כגון: 

הסעות, לינה, מזון, וסיורים לימודיים בימי שהותם בישראל עד לסיום מחנה התנ"ך. תינתן 
הדרכה בכל הנוגע לסדרי החידון וייערך תרגול לקראת ההופעה הציבורית.

ח. תרגומים
השאלות והתשובות בחידון ייאמרו בעברית. לנציגים שאינם שולטים בשפה העברית 

יתורגמו השאלות בכתב ובע"פ לשפה המדוברת במדינתם.
למדינות יימסרו אחת לשלש שנים שמות התרגומים )עם חומר החידון( אשר בהם יתורגמו 

השאלות בחידונים.

ט. חידון פומבי לנציגי התפוצות
לכל נציגי התפוצות ייערך מבחן פומבי, באחת מערי ישראל, שבו ייבחרו חתן או כלת הנוער 

בתפוצות ושני סגנים.

י. מבחן בכתב
מספר ימים לפני חידון הגמר ייערך מבחן בכתב. הנקודות שנצברו בחידון בכתב יצורפו 

לנקודות שייצברו בחידון התפוצות והעולמי.

יא. חידון הגמר
בחידון הגמר ישתתפו עד 16 מנציגי התפוצות וישראל שצברו מירב הנקודות בחידון בכתב.

יב. כרטיסי שאלות
לכל נבחן/ת יינתן כרטיס שאלה, שעליו כתובה השאלה בעברית ובלועזית, לפני שהוא 
יישאל בע"פ, ועליו להשיב עליה לאלתר. החל הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש 

לחזור על כל השאלה או על חלקה ולא השיב, שוקל חבר השופטים ומחליט אם להפסיקו 
או להתיר לו להמשיך, הכל לפי מהלך התשובה.

יג. הרכב חבר השופטים והנשיאות
בחבר השופטים יכהנו יו"ר וארבעה שופטים שייבחרו על ידי ההנהלה העולמית.

היו"ר מכריז על הניקוד ומפקח על רישומו ועל סיכומו.
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היו"ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים והערות מיותרות אחרות ומסתפק בהודעה על 
 מספר הנקודות שצבר כל נבחן. 

אין היו"ר מחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על טיב תרגומיהן.
בחבר הנשיאות ישתתפו נציגי הגופים השותפים במפעל החידון.

יד. המנחה
בפתח החידון מוסר המנחה לנבחנים ולציבור מידע על שלבי החידון וסדריו ומציג בפני 

הציבור את הנבחרים, חבר השופטים, וכל איש שייקרא אל הבמה.
המנחה דואג למסור לכל נבחן את הכרטיס עליו כתובה השאלה שיישאל. דואג לחלוקת 

ולאיסוף דפי השאלות הזהות שבכתב באמצעות מזכירת החידון.
המנחה קורא לנבחנים, למאזינים ולצופים את כל שאלות החידון. אין המנחה מתערב 

במהלך השיפוט.

טו. נאומים
זמן הנאומים בפתיחת החידון הפומבי לא יעלה על שלש דקות לנאום.

על נושאי הנאומים להעביר את תכנם למרכז החידון לא יאוחר משבוע לפני תאריך החידון.

טז. ניקוד
לפני כל מחזור שאלות מכריז המנחה מהו מספר הנקודות המירבי שאפשר לצבור בעד כל 

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

וכמה.
לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא נכונה, מכריז היו"ר חבר השופטים-"אין 

מענה". בגליון רישום הנקודות יירשם: 0.

יז. שאלות שאין עליהן מענה
יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות שנשאלו ולא ניתנו 

עליהן תשובות מלאות או חלקיות על ידי הנבחנים.
תשובות השופטים תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר ואין צורך לקרוא את כל התשובה 

ככתבה וכלשונה ואת הפסוק הנלוה אליה.
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יח. ערעורים
חבר השופטים הוא הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב.

על פסקם של השופטים בהענקת נקודות אין לערער אחר תום החידון.

יט. חתן/כלת תנ"ך עולמי/ת לנוער יהודי וארבעה 

סגנים
נוסף לחתן או לכלת התנ"ך העולמי/ת לנוער, יוכרזו לסגנים ארבעה מן הנבחנים שצברו 

את מספר הנקודות הגדול ביותר ויזכו בתעודות מתאימות ובספרים. בין החמישה שהגיעו 
למקומות הראשונים ייכלל נציג התפוצות שצבר מספר הנקודות הגדול ביותר מכל עמיתיו 

מהתפוצות.
צברו שניים מהמתמודדים במספר נקודות מירבי שווה בשלב האחרון יוכתרו שניהם בתואר 

חתן/כלת תנ"ך עולמי לנוער.

כ. חריגות מן התקנון
ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך מוסמכת לאשר, בעת הצורך, חריגות מן ההנחיות הכלולות 

בתקנון זה.
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חומר החידון

תורה
בראשית: פרקים יב'-נ'. 

שמות: פרקים א'-כד', לא'-לד'.
ויקרא: פרקים יט', כג', כד', כה'.

במדבר: פרקים י'- יז', כ'- כה', כז', לב'.
דברים: פרקים כ'- כז', כט'- לד'.

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

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

 מלכים א': כל הספר 
 מלכים ב': כל הספר

נביאים אחרונים
ישעיה: פרקים א'-יב', כה'- לה', ס'- סו' 

ירמיה: פרקים א'-ב', יא'-כג', ל'- לג'.
 יחזקאל: פרקים יז'- כ', כז'- כח', לג'-לד', 

לו'-לז'.

תרי עשר
הושע: א'- ו', יא'- יד', 

עמוס: כל הספר 
יונה: כל הספר

מיכה: כל הספר 
צפניה: כל הספר

 חגי: כל הספר
זכריה: כל הספר 
מלאכי: כל הספר

כתובים
תהילים: פרקים א'- ב', יט'- ל'. 

משלי: פרקים כ'- לא'.
איוב: פרקים א'-ב', לח'- מב'. 

רות: כל הספר.
עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י',.

נחמיה: כל הספר
דברי הימים ב': פרקים יז'- לו' 
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צוות הפקת חידון התנ”ך התשע”ה

מרכז החידון – רס"ן הרב אשר מולד

מפיק החידון - רס”ן )מיל’( שאול דוד

רכז הפקה – סגן אביעד חזני

במאי סרטונים - ישעיהו פורסטנברג

תחקירן - איתי סופרין

ע. מפיק החידון העולמי - דוד אוזן

מנהל הפקה - אייל רוטשילד

יחסי ציבור - יואב ריבק

אחראי תרגומים - סרן )מיל’( שמעון נצר

מחשוב - דודי אורן

צוות הנהלת ההפקה - רנ”ג ישראל פינשטיין

         רס"מ אורגי פיניש

         סמ"ר נדב שניר

         סמל יונתן בר שי

         רב"ט אלעד מוריה

         טוראי משה קלומפס

מחבר שאלות חידון התנ”ך העולמי - מר נריה פנחס

מנחה - ד”ר אבשלום קור

במאי טלויזיה - אמנון אוסמן

הפקת טלויזיה - אסנת מקובקי

S. R. Media - עריכה גרפית

דפוס - דפוס איילון
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ההנהלה העולמית לחידון התנ”ך

יו”ר ההנהלה העולמית - תא”ל אבנר פז-צוק

משרד החינוך - מר איציק בן אבי

משרד הביטחון - מר חגי הרצל

הסוכנות היהודית - מר עמיחי בענט

קרן קיימת לישראל - הגב' חני דסה

המרכז העולמי לתנ”ך - ד”ר יהושע אדלר ומר אביעזר בן משיח

הפקת החידון - רס”ן הרב אשר מולד

סגן אביעד חזני

רס”ן )במיל’( שאול דוד

הטלויזיה הישראלי - הגב' מוריה לפיד
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מתורגמנים

ספרדית    מר אריאל קרייטמן

אנגלית    גב’ אילנה גודמן

הולנדית וגרמנית   גב’ אוולינה לוטרסטיין

צרפתית    גב’ דבורה שוורץ

טורקית    מר משה פרסי

רוסית    גב’ אנה פרלשטיין

פולנית    גב’ בוגנה סקוצ’ליס

פורטוגזית   מר אלי הומבורגר

הונגרית    מר ראובן יתיב

רומנית    גב’ ביאנקה שטוביה

קרואטית   מר יקיר בצלאל

צ’כית    מר אהרון וילצ’יק

בולגרית    גב’ דורה דבש

פינית    מר ג'רי צוויג

יוונית    לאה חזיזה
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נציגי הנוער 
חתני הארץ והתפוצות
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טליה גולדברגראוסטריה

ליאורה וויטאוסטריה

חנה חרגאוסטרליה

לאה קלטמןאוסטרליה

אלי הודריאנגליה

מיכאל קייאנגליה

שאול בישופאנגליה

ארתור קוליקובאסטוניה

פליקס ינודצקיאסטוניה

אביגיל כהןארגנטינה

יעל לאה דנהארגנטינה

לסלי ורדונרארה”ב

אבי שברארה”ב

בנימין קיפקסארה”ב

שלווה אייזנברגארה”ב

תהילה קורנוואסרארה”ב

תומס שושניבולגריה

אלכסנדרה בלרוס
שפיאלביץ

מיכאל פנשיוקבלרוס

אדוארדו ברזיל
גולדשטיין

דן שלמה ניגריברזיל

יוסף חלקברזיל

קרן היימןברזיל

רחל גרינמןברזיל

יעל בלילוגיברלטר

דניאל קלימינקגרמניה

בנימין אריה סרדהדנמרק

אדם מלניקדרא”פ

שאול מרקשדרא”פ

סיון גרופיהולנד

דוד בן יוסףהונגריה

יוסף קנודיאגלוטורקיה

סמי מוסיוסיוון

אדוארד בלומנטלסלטביה

דוד רייקמקסיקו

סופיה טאוצ’י מקסיקו

טרי דבה אטרימקסיקו

אורית גוגנהיים כץמקסיקו

אסתר זיקובהסלובקיה

שרה חזיפולין

אסתר סוונסטרוםפינלנד

חנה סינקונןפינלנד

טניה זכאיפנמה

פרידה לויפנמה

אדם בוחבוטצ’כיה

עדן קאקוצרפת
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איילת ברקוביץצרפת

לאה שטבוןצרפת

נתן ברנסצרפת

אורלי שכטרקולומביה

אנדריאה קורטיסקולומביה

יוסף רוטשטייןקולומביה

לביאה סוארזקולומביה

קוסטה 
ריקה

ארי וונסובר

אילנה רוהרקנדה

הודיה עמוסקנדה

יהונתן אברהם קנדה
חיימובסקי

ראיין ריפסמןקנדה

אביעד דדוןקרואטיה

דניאל חזקירומניה 

רוברט ברטהרומניה 

אלישע קלמפרטרוסיה

דניאל חטמוברוסיה

נועם אקוןשוויץ

שרה גוזלשוויץ

שרה בן שושןשוויץ

ארד קוצרישראל

דורון קדושישראל

אייל מטסישראל

ישראל אלגרבליישראל
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תמונות
מחידון התנ"ך

והמחנה
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משתתפי החידון עם יו"ר הסוכנות

משתתפי החידון בביקור בכותל המערבי
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משתתפי החידון בטיול

משתתפי החידון בסיור בירושלים
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משתתפי החידון בתיאטרון ירושלים

משתתפי החידון בפגישה עם ראש הממשלה ויו"ר הסוכנות היהודית
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ראש הממשלה עם החתן וסגנו 

ראש הממשלה לוחץ את ידו של חתן החידון 

נשיא המדינה מדבר בפני משתתפי החידון
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חידון התנ"ך העולמי
לנוער יהודי התשע"ה
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מבנה החידון ושלביו
הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

60מבחן מוקדם בכתב70קדם פומבי

 פומבי
שלב 
ראשון

שאלות מלוות בקטעי סרטים16
 השאלות מוצגות על ידי

16 אישים

10

איפוס ניקוד

 פומבי
שלב שני

 שאלות בזק באמצעות מחשב7-8
 זיהוי ספר או אישיות 

באמצעות רמזים 

30

 פומבי 
שלב 
שלישי

 שאלת ראש הממשלה5-6
מר בנימין נתניהו
שאלה זהה בכתב

32

איפוס ניקוד

 פומבי 
שלב רביעי
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"ה

 החידון הפומבי - ירושלים

השלב הראשון
 בשלב זה יישאל כל נבחן שאלה אחת הקשורה באירוע 

מיקראי שיש לו זיקה לנושא החידון

 בשלב זה השאלות מוגשות על ידי אישים שחוו בעצמם 
אירועים הדומים לנושאים המוצגים בשאלה

בפתח כל שאלה תינתן סקירה קצרה מפי האיש על פועלו בתחום המדובר

כל שאלה היא בת שני חלקים

תשובה נכונה על כל חלק תזכה ב-5 נקודות

תשובות נכונות על שני החלקים יזכו ב-10 נקודות 
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שאלה מס’ 1

הנושא: מרתון התנ”ך 

השואל: ציון חצרוני, המנצח במרתון איש בנימין בשנת 1971.

מידע על הנעשה במלחמה באבן העזר הועבר לשילה על ידי רץ מיוחד:

יו ְקֻרִעים ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשֹו” ּיֹום ַההּוא ּוַמּדָ לֹה ּבַ בֹא ׁשִ ֲעָרָכה ַוּיָ ְנָיִמן ֵמַהּמַ ָרץ ִאיׁש ּבִ “ַוּיָ

א. נגד מי היתה המלחמה?

ב. מה סיפר האיש בשילה?

תשובה
א. המלחמה נגד פלשתים - שהתנהלה בסמוך לאבן העזר ואפק.

ב. ישראל נס מפני פלשתים, שני בני עלי מתו וארון ה' נלקח. 

ים ָחנּו  ּתִ ֲחנּו ַעל ָהֶאֶבן ָהֶעֶזר ּוְפִלׁשְ ְלָחָמה ַוּיַ ים ַלּמִ ּתִ ִלׁשְ ָרֵאל ִלְקַראת ּפְ ֵצא ִיׂשְ ָרֵאל ַוּיֵ מּוֵאל ְלָכל ִיׂשְ “ַוְיִהי ְדַבר ׁשְ
ֶדה  ּשָׂ ֲעָרָכה ּבַ ּכּו ַבּמַ ים ַוּיַ ּתִ ָרֵאל ִלְפֵני ְפִלׁשְ ֶגף ִיׂשְ ּנָ ְלָחָמה ַוּיִ ּטׁש ַהּמִ ָרֵאל ַוּתִ ים ִלְקַראת ִיׂשְ ּתִ ַעְרכּו ְפִלׁשְ ַבֲאֵפק: ַוּיַ
ים ִנְקָחה  ּתִ ה ְנָגָפנּו ה’ ַהּיֹום ִלְפֵני ְפִלׁשְ ָרֵאל ָלּמָ ֲחֶנה ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִיׂשְ בֹא ָהָעם ֶאל ַהּמַ ַעת ֲאָלִפים ִאיׁש:ַוּיָ ַאְרּבַ ּכְ
ם ֵאת ֲארֹון  ָ אּו ִמּשׁ ׂשְ לֹה ַוּיִ ַלח ָהָעם ׁשִ ׁשְ ף אְֹיֵבינּו: ַוּיִ ֵענּו ִמּכַ נּו ְויׁשִ ִרית ה’ ְוָיבֹא ְבִקְרּבֵ לֹה ֶאת ֲארֹון ּבְ ִ ֵאֵלינּו ִמּשׁ
ים  ּתִ ֲחמּו ְפִלׁשְ ּלָ ִרית ָהֱאלִֹהים ָחְפִני ּוִפיְנָחס: ... ַוּיִ ֵני ְבֵני ֵעִלי ִעם ֲארֹון ּבְ ם ׁשְ ֻרִבים ְוׁשָ ב ַהּכְ ִרית ה’ ְצָבאֹות יׁשֵ ּבְ
ים ֶאֶלף ַרְגִלי: ַוֲארֹון ֱאלִֹהים  לׁשִ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּפֹל ִמּיִ דֹוָלה ְמאֹד ַוּיִ ה ּגְ ּכָ ִהי ַהּמַ ֻנסּו ִאיׁש ְלאָֹהָליו ַוּתְ ָרֵאל ַוּיָ ֶגף ִיׂשְ ּנָ ַוּיִ
יו ְקֻרִעים  ּוַמּדָ ּיֹום ַההּוא  ּבַ לֹה  בֹא ׁשִ ַוּיָ ֲעָרָכה  ְנָיִמן ֵמַהּמַ ּבִ ָרץ ִאיׁש  ַוּיָ ּוִפיְנָחס:  ְבֵני ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני  ֵני  ּוׁשְ ִנְלָקח 
י ָהָיה ִלּבֹו ָחֵרד ַעל ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ְוָהִאיׁש  ה ּכִ ֶרְך ְמַצּפֶ א ַיד ּדֶ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ה ֵעִלי יׁשֵ בֹוא ְוִהּנֵ ַוֲאָדָמה ַעל רֹאׁשֹו: ַוּיָ
בֹא  ה ְוָהִאיׁש ִמַהר ַוּיָ ָעָקה ַוּיֹאֶמר ֶמה קֹול ֶהָהמֹון ַהּזֶ ַמע ֵעִלי ֶאת קֹול ַהּצְ ׁשְ ל ָהִעיר: ַוּיִ ְזַעק ּכָ ִעיר ַוּתִ יד ּבָ א ְלַהּגִ ּבָ
א  ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ֶאל ֵעִלי ָאנִֹכי ַהּבָ ְוֵעיָניו ָקָמה ְולֹא ָיכֹול ִלְראֹות:  ָנה  מֶֹנה ׁשָ ּוׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ ְוֵעִלי  ד ְלֵעִלי:  ּגֵ ַוּיַ
ָרֵאל ִלְפֵני  ר ַוּיֹאֶמר ָנס ִיׂשְ ַען ַהְמַבּשֵׂ ִני: ַוּיַ ָבר ּבְ י ַהּיֹום ַוּיֹאֶמר ֶמה ָהָיה ַהּדָ ֲעָרָכה ַנְסּתִ ֲעָרָכה ַוֲאִני ִמן ַהּמַ ִמן ַהּמַ
ירֹו  ַהְזּכִ ֵני ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס ַוֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִנְלָקָחה: ַוְיִהי ּכְ ָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם ׁשְ ים ְוַגם ַמּגֵ ּתִ ְפִלׁשְ
י ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד ְוהּוא  מֹת ּכִ ֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוּיָ ָ ּשׁ ַער ַוּתִ ַ ַעד ַיד ַהּשׁ ית ּבְ א ֲאחַֹרּנִ ּסֵ ּפֹל ֵמַעל ַהּכִ ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוּיִ

ָנה” ִעים ׁשָ ָרֵאל ַאְרּבָ ַפט ֶאת ִיׂשְ ׁשָ

שמואל א’ ד’ 1-18
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שאלה מס’ 2

הנושא: קיבוץ גלויות - “מבצע משה” 
להעלאת יהודי אתיופיה

השואל: עמנואל אלון, איש השייטת והמוסד, ממתכנני “מבצע משה” וממבצעיו.

נביא מנבא:

ָאַמָנה” ַנִיְך ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו ּוְבנַֹתִיְך ַעל ַצד ּתֵ צּו ָבאּו ָלְך ּבָ ם ִנְקּבְ ּלָ ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ּכֻ “ׂשְ

א. מי הנביא?

ב. מה יובא משבא, מלבד הבנים והבנות שייקבצו? 

תשובה
א. הנביא ישעיהו. 

ב. גמלים, זהב, לבונה.
הערה: די לציין פריט אחד.

ים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה’ ּוְכבֹודֹו  ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְך ְיַכּסֶ ה ַהחֹׁשֶ י ִהּנֵ י ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה’ ָעַלִיְך ָזָרח: ּכִ “קּוִמי אֹוִרי ּכִ
ַנִיְך ֵמָרחֹוק  צּו ָבאּו ָלְך ּבָ ם ִנְקּבְ ּלָ ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ּכֻ ָעַלִיְך ֵיָרֶאה: ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלנַֹגּה ַזְרֵחְך: ׂשְ
י ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים ֵחיל ּגֹוִים ָיבֹאּו ָלְך:  ְרִאי ְוָנַהְרּתְ ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵבְך ּכִ ָאַמָנה: ָאז ּתִ ָיבֹאּו ּוְבנַֹתִיְך ַעל ַצד ּתֵ
ל צֹאן ֵקָדר  רּו: ּכָ אּו ּוְתִהּלֹות ה’ ְיַבּשֵׂ ָבא ָיבֹאּו ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיּשָׂ ְ ם ִמּשׁ ּלָ ְכֵרי ִמְדָין ְוֵעיָפה ּכֻ ְך ּבִ ַכּסֵ ים ּתְ ַמּלִ ְפַעת ּגְ ׁשִ
עּוֶפיָנה ְוַכּיֹוִנים ֶאל  ָעב ּתְ ה ּכָ י ֲאָפֵאר:ִמי ֵאּלֶ ְפַאְרּתִ ִחי ּוֵבית ּתִ ְרתּוֶנְך ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזּבְ ְבצּו ָלְך ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ ִיּקָ
ם ה’ ֱאלַֹהִיְך  ם ְלׁשֵ ם ּוְזָהָבם ִאּתָ ְסּפָ ִראׁשָֹנה ְלָהִביא ָבַנִיְך ֵמָרחֹוק ּכַ יׁש ּבָ ְרׁשִ ים ְיַקּוּו ָוֳאִנּיֹות ּתַ י ִלי ִאּיִ ֲאֻרּבֵֹתיֶהם:ּכִ
יְך:  ִרַחְמּתִ ּוִבְרצֹוִני  יִתיְך  ִהּכִ י  ְבִקְצּפִ י  ּכִ ְרתּוֶנְך  ְיׁשָ ּוַמְלֵכיֶהם  ֵנָכר חֹמַֹתִיְך  ְבֵני  ּוָבנּו  ֵפֲאָרְך:  י  ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִלְקדֹוׁש 

ֵגרּו ְלָהִביא ֵאַלִיְך ֵחיל ּגֹוִים ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים” ִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה לֹא ִיּסָ ָעַרִיְך ּתָ חּו ׁשְ ּוִפּתְ

ישעיה ס’ 1-11
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שאלה מס’ 3

הנושא: ערבות הדדית

השואלת: לירון בן שלוש, שחקנית ותסריטאית בסרט “את לי לילה“. 

אח התחייב לאביו לדאוג לאחיו הצעיר: 

ּנּו“ ַבְקׁשֶ ִדי ּתְ “ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמּיָ

א. מי האחים?

ב. מדוע נדרש לערוב לו?

תשובה:
א. יהודה ובנימין - יהודה ערב לשלומו של בנימין.

ב. יעקב אביו חשש שבנימין ייפגע במצרים )שיקרה לו מה שקרה ליוסף ושמעון(.

ְברּו ָלנּו ְמַעט אֶֹכל:  בּו ׁשִ ְצָרִים ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ׁשֻ ר ֵהִביאּו ִמּמִ ֶבר ֲאׁשֶ ֶ ּלּו ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּשׁ ר ּכִ ֲאׁשֶ  “ַוְיִהי ּכַ
ַח  ּלֵ ָך ְמׁשַ ֶכם: ִאם ֶיׁשְ י ֲאִחיֶכם ִאּתְ ְלּתִ נּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר לֹא ִתְראּו ָפַני ּבִ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאמֹר ָהֵעד ֵהִעד ּבָ
י  ְלּתִ י ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא ִתְראּו ָפַני ּבִ ַח לֹא ֵנֵרד ּכִ ּלֵ ָרה ְלָך אֶֹכל:ְוִאם ֵאיְנָך ְמׁשַ ּבְ נּו ֵנְרָדה ְוִנׁשְ ֶאת ָאִחינּו ִאּתָ
ַאל ָהִאיׁש ָלנּו  אֹול ׁשָ יד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח: ַוּיֹאְמרּו ׁשָ ָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם ִלי ְלַהּגִ ֶכם:ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ ֲאִחיֶכם ִאּתְ
י יֹאַמר הֹוִרידּו  ה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ּכִ ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ ד לֹו ַעל ּפִ ּגֶ נּו ֵלאמֹר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח ַוּנַ ּוְלמֹוַלְדּתֵ
ם ֲאַנְחנּו ַגם  י ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות ּגַ ַער ִאּתִ ְלָחה ַהּנַ ָרֵאל ָאִביו ׁשִ ֶאת ֲאִחיֶכם:ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ִיׂשְ
י  ִמים:ּכִ ל ַהּיָ יו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ּכָ ְגּתִ ּנּו ִאם לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהּצַ ַבְקׁשֶ ִדי ּתְ נּו:ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמּיָ ם ַטּפֵ ה ּגַ ַאּתָ
ְקחּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַפֲעָמִים:  ֶזה  ְבנּו  ׁשַ ה  ַעּתָ י  ּכִ ִהְתַמְהָמְהנּו  לּוֵלא 
ֶנה  ֵקִדים: ְוֶכֶסף ִמׁשְ ְטִנים ּוׁשְ ַבׁש ְנכֹאת ָולֹט ּבָ ְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ ִמּזִ
ה הּוא:ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו  ּגֶ יבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמׁשְ ׁשִ חֵֹתיֶכם ּתָ ִפי ַאְמּתְ ב ּבְ ֶסף ַהּמּוׁשַ ְקחּו ְבֶיְדֶכם ְוֶאת ַהּכֶ
ר  ֲאׁשֶ ְנָיִמין ַוֲאִני ּכַ ח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ּבִ ּלַ ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוׁשִ י ִיּתֵ ּדַ ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש: ְוֵאל ׁשַ

י” ָכְלּתִ י ׁשָ כְֹלּתִ ׁשָ

בראשית מג’ 2-14
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שאלה מס’ 4

הנושא: התיישבות באזורי ספר - נתיב העשרה

השואל: זיו וולק, רבש”ץ מושב נתיב העשרה.

מנהיג ואנשיו שהיו בכוננות מול אוייב העידו:

ָגֵדינּו“ ִטים ּבְ ר ַאֲחַרי ֵאין ֲאַנְחנּו פׁשְ ָמר ֲאׁשֶ ׁשְ י ַהּמִ “ְוֵאין ֲאִני ְוַאַחי ּוְנָעַרי ְוַאְנׁשֵ

א. מי המנהיג?

ב. מי האוייב?

תשובה 
א. נחמיה - נחמיה ואנשיו השלימו את בניית חומת ירושלים.

ב. סנבלט החורוני, טוביה העמוני וגשם הערבי-צרי יהודה שבקשו למנוע מהם להשלים את 
בניית החומה.

הערה: די לציין שם אחד.

י ֵהֵחּלּו  ם ּכִ ַלִ י ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלחֹמֹות ְירּוׁשָ ּדֹוִדים ּכִ ה ְוָהַעְרִבים ְוָהַעּמִֹנים ְוָהַאׁשְ ט ְוטֹוִבּיָ ַמע ַסְנַבּלַ ר ׁשָ ֲאׁשֶ “ַוְיִהי ּכַ
ל ֶאל  ּלֵ ְתּפַ ם ְוַלֲעׂשֹות לֹו ּתֹוָעה: ַוּנִ ָלִ ירּוׁשָ ֵחם ּבִ ו ָלבֹוא ְלִהּלָ ם ַיְחּדָ רּו ֻכּלָ ְקׁשְ ַחר ָלֶהם ְמאֹד: ַוּיִ ֵתם ַוּיִ ֻרִצים ְלִהּסָ ַהּפְ
ל  ה ַוֲאַנְחנּו לֹא נּוַכ ל ְוֶהָעָפר ַהְרּבֵ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ֵניֶהם: ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ּכָ ָמר ֲעֵליֶהם יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּפְ ֲעִמיד ִמׁשְ ֱאלֵֹהינּו ַוּנַ
ָלאָכה:... ְתנּו ֶאת ַהּמְ ּבַ ר ָנבֹוא ֶאל ּתֹוָכם ַוֲהַרְגנּום ְוִהׁשְ חֹוָמה: ַוּיֹאְמרּו ָצֵרינּו לֹא ֵיְדעּו ְולֹא ִיְראּו ַעד ֲאׁשֶ ִלְבנֹות ּבַ

ִרים  ְריִֹנים ְוַהּשָׂ ִ תֹות ְוַהּשׁ ׁשָ ים ְוַהּקְ ִגּנִ ָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים ַהּמָ ּמְ ים ּבַ ַוְיִהי ִמן ַהּיֹום ַההּוא ֲחִצי ְנָעַרי עֹׂשִ
ַלח:  ָ ָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהּשׁ ה ַבּמְ ַאַחת ָידֹו עֹׂשֶ ים ּבְ ֶבל עְֹמׂשִ ּסֵ ִאים ּבַ חֹוָמה ְוַהּנֹׂשְ ית ְיהּוָדה: ַהּבֹוִנים ּבַ ל ּבֵ ַאֲחֵרי ּכָ
ָגִנים ְוֶאל ֶיֶתר  ֹוָפר ֶאְצִלי: ָואַֹמר ֶאל ַהחִֹרים ְוֶאל ַהּסְ ּשׁ ְוַהּבֹוִנים ִאיׁש ַחְרּבֹו ֲאסּוִרים ַעל ָמְתָניו ּובֹוִנים ְוַהּתֹוֵקַע ּבַ
ְמעּו ֶאת קֹול  ׁשְ ר ּתִ ְמקֹום ֲאׁשֶ ה ּוְרָחָבה ַוֲאַנְחנּו ִנְפָרִדים ַעל ַהחֹוָמה ְרחֹוִקים ִאיׁש ֵמָאִחיו: ּבִ ָלאָכה ַהְרּבֵ ָהָעם ַהּמְ
ְרָמִחים ֵמֲעלֹות  ּבָ ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים  ָלאָכה  ּמְ ּבַ ים  ַוֲאַנְחנּו עֹׂשִ ָלנּו:  ֶחם  ִיּלָ ְבצּו ֵאֵלינּו ֱאלֵֹהינּו  ּקָ ּתִ ה  ּמָ ׁשָ ֹוָפר  ַהּשׁ
ָמר  ְיָלה ִמׁשְ ם ְוָהיּו ָלנּו ַהּלַ ָלִ תֹוְך ְירּוׁשָ י ָלָעם ִאיׁש ְוַנֲערֹו ָיִלינּו ּבְ ֵעת ַהִהיא ָאַמְרּתִ ם ּבָ ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים: ּגַ ַ ַהּשׁ
ִים” ְלחֹו ַהּמָ ָגֵדינּו ִאיׁש ׁשִ ִטים ּבְ ר ַאֲחַרי ֵאין ֲאַנְחנּו פׁשְ ָמר ֲאׁשֶ ׁשְ י ַהּמִ ְוַהּיֹום ְמָלאָכה: ְוֵאין ֲאִני ְוַאַחי ּוְנָעַרי ְוַאְנׁשֵ

 

נחמיה ד’ 1-1
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שאלה מס’ 5

הנושא: ההימנון הלאומי - התקוה

השואל: הפרופסור חגי שמאי, המנהל האקדמי של הספריה הלאומית.

נביא ראה בחזונו עצמות יבשות שניתנת בהם רוח חיים:

ה אְֹמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו ָלנּו” “ִהּנֵ

א. מי הנביא שחזון זה נגלה אליו?

ב. מה סימל מראה זה? 

תשובה 
א. יחזקאל.

ב. הוצאת עם ישראל מהגלות והבאתו אל ארץ ישראל. לעם ישראל יש תקוה, העצמות 
ְברֹוֵתיֶכם  ה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ המתות והיבשות יחיו ויעלו לארץ -"ִהּנֵ

ָרֵאל". י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ַעּמִ

ְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב  תֹוְך ַהּבִ “ָהְיָתה ָעַלי ַיד ה’ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה’ ַוְיִניֵחִני ּבְ
ה ָואַֹמר  ן ָאָדם ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ ּבֶ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי  ְיֵבׁשֹות ְמאֹד:  ה  ְוִהּנֵ ְקָעה  ַהּבִ ֵני  ּפְ ה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל  ְוִהּנֵ
ַבר ה’: ּכֹה  ְמעּו ּדְ ה ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות ׁשִ ֵבא ַעל ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ : ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ה ָיָדְעּתָ ה’ ַאּתָ
י  ר ְוָקַרְמּתִ ׂשָ ִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ּבָ י ֲעֵליֶכם ּגִ ה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם: ְוָנַתּתִ ה ִהּנֵ ָאַמר ה’ ָלֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ
ה ַרַעׁש  ְבִאי ְוִהּנֵ ִהּנָ יִתי ַוְיִהי קֹול ּכְ ר ֻצּוֵ ֲאׁשֶ אִתי ּכַ י ֲאִני ה’: ְוִנּבֵ ם ּכִ י ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם ִויַדְעּתֶ ֲעֵליֶכם עֹור ְוָנַתּתִ
ְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה ְורּוַח  ר ָעָלה ַוּיִ ִדים ּוָבׂשָ ה ֲעֵליֶהם ּגִ ְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו: ְוָרִאיִתי ְוִהּנֵ ַוּתִ
ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח  ֵבא ֶבן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרּוַח ּכֹה ָאַמר ה’ ֵמַאְרּבַ ֵבא ֶאל ָהרּוַח ִהּנָ ֶהם: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ֵאין ּבָ
דֹול ְמאֹד  ַעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהם ַחִיל ּגָ ְחיּו ַוּיַ בֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוּיִ ִני ַוּתָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ אִתי ּכַ ּבֵ ה ְוִיְחיּו:  ְוִהּנַ ֲהרּוִגים ָהֵאּלֶ ּוְפִחי ּבַ
ה אְֹמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו  ה ִהּנֵ ָרֵאל ֵהּמָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ה ּכָ ן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ ְמאֹד: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ּבֶ
ְברֹוֵתיֶכם  ה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ ֵבא ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ה’ ִהּנֵ ִנְגַזְרנּו ָלנּו: ָלֵכן ִהּנָ

ָרֵאל” י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ַעּמִ

 יחזקאל לז’ 1-12
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שאלה מס’ 6

הנושא: ציונות - עליית נוער לפני הורים 

השואלת: סשה קארפנקו, בוגרת תוכנית סל”ה של הסוכנות היהודית.

לפני קבלת התפקיד שהוטל עליו, ביקש האיש להיפרד מאביו ואמו:

י ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך“ א ְלָאִבי ּוְלִאּמִ ָקה ּנָ ֳ “ַוּיֹאֶמר ֶאּשׁ

א. מי האיש?

ב. לאיזה תפקיד התמנה?

תשובה 

א. אלישע בן שפט - עזב את עבודת האדמה ורץ אחרי אליהו.

ב. התמנה לנביא במקום אליהו.

י  ְחּתָ ֶאת ֲחָזֵאל ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם: ְוֵאת ֵיהּוא ֶבן ִנְמׁשִ ק ּוָבאָת ּוָמׁשַ ׂשֶ ָרה ַדּמָ ָך ִמְדּבַ “ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאָליו ֵלְך ׁשּוב ְלַדְרּכְ
ְמָלט ֵמֶחֶרב  יָך: ְוָהָיה ַהּנִ ְחּתֶ ח ְלָנִביא ּתַ ְמׁשַ ָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ּתִ ן ׁשָ ע ּבֶ ָרֵאל ְוֶאת ֱאִליׁשָ ח ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ ְמׁשַ ּתִ
ר  ִים ֲאׁשֶ ְרּכַ ל ַהּבִ ְבַעת ֲאָלִפים ּכָ ָרֵאל ׁשִ י ְבִיׂשְ ַאְרּתִ ע: ְוִהׁשְ ְמָלט ֵמֶחֶרב ֵיהּוא ָיִמית ֱאִליׁשָ ֲחָזֵאל ָיִמית ֵיהּוא ְוַהּנִ
ר  ֵנים ָעׂשָ ָפט ְוהּוא חֵֹרׁש ׁשְ ן ׁשָ ע ּבֶ ְמָצא ֶאת ֱאִליׁשָ ם ַוּיִ ָ ֶלְך ִמּשׁ ק לֹו:ַוּיֵ ר לֹא ָנׁשַ ה ֲאׁשֶ ַעל ְוָכל ַהּפֶ לֹא ָכְרעּו ַלּבַ
הּו  ָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלּיָ ָקר ַוּיָ ֲעזֹב ֶאת ַהּבָ ְרּתֹו ֵאָליו: ַוּיַ ֵלְך ַאּדַ ׁשְ הּו ֵאָליו ַוּיַ ֲעבֹר ֵאִלּיָ ר ַוּיַ ֵנים ֶהָעׂשָ ׁשְ ְצָמִדים ְלָפָניו ְוהּוא ּבִ
ח ֶאת  ּקַ ב ֵמַאֲחָריו ַוּיִ ׁשָ יִתי ָלְך:ַוּיָ י ֶמה ָעׂשִ י ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך ַוּיֹאֶמר לֹו ֵלְך ׁשּוב ּכִ א ְלָאִבי ּוְלִאּמִ ָקה ּנָ ֳ ַוּיֹאֶמר ֶאּשׁ

ְרֵתהּו” הּו ַוְיׁשָ ֶלְך ַאֲחֵרי ֵאִלּיָ ָקם ַוּיֵ ן ָלָעם ַוּיֹאֵכלּו ַוּיָ ּתֵ ר ַוּיִ ׂשָ ָלם ַהּבָ ְ ּשׁ ָקר ּבִ ֵחהּו ּוִבְכִלי ַהּבָ ְזּבָ ָקר ַוּיִ ֶצֶמד ַהּבָ

 מלכים א’ יט’ 15-21
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שאלה מס’ 7

הנושא: יום העצמאות בירושלים בראי המצלמה

השואלת: אסתר סעד, מורת דרך, בתו של הצלם יצחק סעד ז”ל.

הכתוב מספר על שמחת העם והמלך במהלך העלאת ארון ה’ לירושלים:

ְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר” ָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ה’ ּבִ ית ִיׂשְ “ְוָדִוד ְוָכל ּבֵ

א. מהיכן העלו את ארון ה’ לירושלים?

ב. איך ביטא דוד המלך את שמחתו הגדולה באותו אירוע?

תשובה 
מבית אבינדב אשר בגבעה. ניתן לקבל גם: מֵּבית ֹעֵבד ֱאדֹום ַהִּגִּתי. א. 

ב.  דוד המלך רקד לפני ארון ה’. ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ה'.

ם ה’  ם ׁשֵ ר ִנְקָרא ׁשֵ ם ֵאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ָ ֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמּשׁ ר ִאּתֹו ִמּבַ ִוד ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֶלְך ּדָ ָקם ַוּיֵ "ַוּיָ
ְבָעה  ּגִ ר ּבַ ית ֲאִביָנָדב ֲאׁשֶ ֻאהּו ִמּבֵ ּשָׂ ה ַוּיִ בּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ֶאל ֲעָגָלה ֲחָדׁשָ ְרּכִ ֻרִבים ָעָליו:ַוּיַ ב ַהּכְ ְצָבאֹות יׁשֵ
ְבָעה ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים  ּגִ ּבַ ר  ית ֲאִביָנָדב ֲאׁשֶ ֻאהּו ִמּבֵ ּשָׂ ה:ַוּיִ ֵני ֲאִביָנָדב נֲֹהִגים ֶאת ָהֲעָגָלה ֲחָדׁשָ ּבְ א ְוַאְחיֹו  ְוֻעּזָ
ים  ים ּוְבִכּנֹרֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתּפִ כֹל ֲעֵצי ְברֹוׁשִ ֲחִקים ִלְפֵני ה’ ּבְ ָרֵאל ְמׂשַ ית ִיׂשְ ְוַאְחיֹו הֵֹלְך ִלְפֵני ָהָארֹון:ְוָדִוד ְוָכל ּבֵ
ַחר ַאף  ָקר:ַוּיִ ְמטּו ַהּבָ י ׁשָ ה ֶאל ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאֶחז ּבֹו ּכִ ַלח ֻעּזָ ׁשְ בֹאּו ַעד ּגֶֹרן ָנכֹון ַוּיִ ּוִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלֶצִלים: ַוּיָ
ה  ֻעּזָ ֶרץ ּבְ ַרץ ה’ ּפֶ ר ּפָ ַחר ְלָדִוד ַעל ֲאׁשֶ ם ִעם ֲארֹון ָהֱאלִֹהים:ַוּיִ ָמת ׁשָ ל ַוּיָ ַ ם ָהֱאלִֹהים ַעל ַהּשׁ הּו ׁשָ ּכֵ ה ַוּיַ ֻעּזָ ה’ ּבְ
ּיֹום ַההּוא ַוּיֹאֶמר ֵאיְך ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ה’:ְולֹא  ִוד ֶאת ה’ ּבַ ָרא ּדָ ה:ַוּיִ ה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ֶרץ ֻעּזָ קֹום ַההּוא ּפֶ ְקָרא ַלּמָ ַוּיִ
ית עֵֹבד ֱאדֹם  ב ֲארֹון ה’ ּבֵ ׁשֶ י: ַוּיֵ ּתִ ית עֵֹבד ֱאדֹום ַהּגִ הּו ָדִוד ּבֵ ּטֵ ִוד ַוּיַ ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר ֵאָליו ֶאת ֲארֹון ה’ ַעל ִעיר ּדָ
ית עֵֹבד ֱאדֹם  ַרְך ה’ ֶאת ּבֵ ִוד ֵלאמֹר ּבֵ ֶלְך ּדָ ד ַלּמֶ ּגַ יתֹו: ַוּיֻ ל ּבֵ ים ַוְיָבֶרְך ה’ ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ּכָ ה ֳחָדׁשִ לׁשָ י ׁשְ ּתִ ַהּגִ
ְמָחה:  ׂשִ ִוד ּבְ ית עֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ּדָ ַעל ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִמּבֵ ִוד ַוּיַ ֶלְך ּדָ ֲעבּור ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוּיֵ ר לֹו ּבַ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ּכָ
ָכל עֹז ִלְפֵני ה’ ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד  ר ּבְ ח ׁשֹור ּוְמִריא: ְוָדִוד ְמַכְרּכֵ ְזּבַ ה ְצָעִדים ַוּיִ ָ ּשׁ ֵאי ֲארֹון ה’ ׁשִ י ָצֲעדּו נֹׂשְ ַוְיִהי ּכִ

ְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר” ָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ה’ ּבִ ית ִיׂשְ ד: ְוָדִוד ְוָכל ּבֵ ּבָ

 שמואל ב’ ו’ 2-15
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שאלה מס’ 8

הנושא: ניצחון הרוח - שיקום פצועים

מלחמת  במהלך  והתעוור  שנפצע  צה”ל  לוחם  בר-אל,  עמית   השואל: 
לבנון השניה.

נביא שהוביל חיילי אויב שהוכו בסנורים אמר:

ֶרְך ְולֹא זֹה ָהִעיר ְלכּו ַאֲחַרי ְואֹוִליָכה ֶאְתֶכם“ “לֹא ֶזה ַהּדֶ

א. מי הנביא?

ב. להיכן הוליך אותם?

תשובה
א. אלישע - הוביל את חיילי ארם שבאו לתפוס אותו בדותן.

ב. שומרון. 

נּו ֶאל ֶמֶלְך  ּלָ ֶ ידּו ִלי ִמי ִמּשׁ ּגִ ּתַ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהלֹוא  ְקָרא ֶאל ֲעָבָדיו  ַוּיִ ה  ָבר ַהּזֶ ֵער ֵלב ֶמֶלְך ֲאָרם ַעל ַהּדָ ּסָ “ַוּיִ
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶמֶלְך  יד  ַיּגִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ִביא  ַהּנָ ע  ֱאִליׁשָ י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ֲאדִֹני  לֹוא  ֵמֲעָבָדיו  ַאַחד  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל:  ִיׂשְ
ה ְבדָֹתן:  ד לֹו ֵלאמֹר ִהּנֵ ּגַ ֵחהּו ַוּיֻ ַלח ְוֶאּקָ ֶבָך:ַוּיֹאֶמר ְלכּו ּוְראּו ֵאיכֹה הּוא ְוֶאׁשְ ּכָ ֲחַדר ִמׁשְ ר ּבַ ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ
ֵצא  ֵרת ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָלקּום ַוּיֵ ם ְמׁשָ ּכֵ ׁשְ פּו ַעל ָהִעיר: ַוּיַ ּקִ בֹאּו ַלְיָלה ַוּיַ ֵבד ַוּיָ ה סּוִסים ְוֶרֶכב ְוַחִיל ּכָ ּמָ ַלח ׁשָ ׁשְ ַוּיִ
ים  י ַרּבִ יָרא ּכִ ה: ַוּיֹאֶמר ַאל ּתִ ה ַחִיל סֹוֵבב ֶאת ָהִעיר ְוסּוס ָוָרֶכב ַוּיֹאֶמר ַנֲערֹו ֵאָליו ֲאָהּה ֲאדִֹני ֵאיָכה ַנֲעׂשֶ ְוִהּנֵ
ַער  ַהּנַ ֵעיֵני  ְפַקח ה’ ֶאת  ַוּיִ ְוִיְרֶאה  ֵעיָניו  ָנא ֶאת  ַקח  ּפְ ַוּיֹאַמר ה’  ע  ֱאִליׁשָ ל  ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ ר אֹוָתם:  ֵמֲאׁשֶ נּו  ִאּתָ ר  ֲאׁשֶ
ע ֶאל ה’ ַוּיֹאַמר ַהְך ָנא ֶאת  ל ֱאִליׁשָ ּלֵ ְתּפַ ְרדּו ֵאָליו ַוּיִ ע: ַוּיֵ ה ָהָהר ָמֵלא סּוִסים ְוֶרֶכב ֵאׁש ְסִביבֹת ֱאִליׁשָ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ
ֶרְך ְולֹא זֹה ָהִעיר ְלכּו ַאֲחַרי  ע לֹא ֶזה ַהּדֶ ע: ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֱאִליׁשָ ְדַבר ֱאִליׁשָ ְנֵוִרים ּכִ ּסַ ם ּבַ ּכֵ ְנֵוִרים ַוּיַ ּסַ ה ּבַ ַהּגֹוי ַהּזֶ
ַקח  ע ה’ ּפְ בָֹאם ׁשְֹמרֹון ַוּיֹאֶמר ֱאִליׁשָ ׁשּון ַוּיֶֹלְך אֹוָתם ׁשְֹמרֹוָנה: ַוְיִהי ּכְ ַבּקֵ ר ּתְ ְואֹוִליָכה ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ְראֹתֹו  ע ּכִ ָרֵאל ֶאל ֱאִליׁשָ תֹוְך ׁשְֹמרֹון: ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיׂשְ ה ּבְ ְראּו ְוִהּנֵ ְפַקח ה’ ֶאת ֵעיֵניֶהם ַוּיִ ה ְוִיְראּו ַוּיִ ֶאת ֵעיֵני ֵאּלֶ
ים ֶלֶחם ָוַמִים ִלְפֵניֶהם  ה ׂשִ ה ַמּכֶ ָך ַאּתָ ּתְ ָך ּוְבַקׁשְ ַחְרּבְ ִביָת ּבְ ר ׁשָ ה ַהֲאׁשֶ ה ָאִבי: ַוּיֹאֶמר לֹא ַתּכֶ ה ַאּכֶ אֹוָתם ַהַאּכֶ
ְלכּו ֶאל ֲאדֵֹניֶהם ְולֹא ָיְספּו  ֵחם ַוּיֵ ּלְ ּתּו ַוְיׁשַ ׁשְ ָרה ְגדֹוָלה ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ ְכֶרה ָלֶהם ּכֵ ּתּו ְוֵיְלכּו ֶאל ֲאדֵֹניֶהם: ַוּיִ ְויֹאְכלּו ְוִיׁשְ

ָרֵאל” ֶאֶרץ ִיׂשְ דּוֵדי ֲאָרם ָלבֹוא ּבְ עֹוד ּגְ

 מלכים ב’ ו’ 11-23
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שאלה מס’ 9

הנושא: הצטיינות - רובוטיקה בירוחם

השואלים: מרים איליעזרוב ורון חודאדי.

על איש שהתמחה במלאכת הנחושת בבית המקדש נאמר:

ת“ חֹׁשֶ ּנְ ל ְמָלאָכה ּבַ ַעת ַלֲעׂשֹות ּכָ בּוָנה ְוֶאת ַהּדַ ֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהּתְ ּמָ “ַוּיִ

א. מה שם האיש?

ב. ציין שמות שני העמודים שהקים?

תשובה 
א. חירם מצור - אומן בחרושת הנחושת. 

ב. יכין ובועז. 

הערה: יכין - שהבית יכון לעד. בועז-בו עוז-יתן האל בבית המקדש עוז וקיום.

ת  ִלי ְוָאִביו ִאיׁש צִֹרי חֵֹרׁש ְנחֹׁשֶ ה ַנְפּתָ ּטֵ ה ַאְלָמָנה הּוא ִמּמַ ָ ן ִאּשׁ ח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר: ּבֶ ּקַ לֹמֹה ַוּיִ ֶלְך ׁשְ ַלח ַהּמֶ ׁשְ “ַוּיִ
ל  ַעׂש ֶאת ּכָ לֹמֹה ַוּיַ ֶלְך ׁשְ בֹוא ֶאל ַהּמֶ ת ַוּיָ חֹׁשֶ ּנְ ל ְמָלאָכה ּבַ ַעת ַלֲעׂשֹות ּכָ בּוָנה ְוֶאת ַהּדַ ֵלא ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהּתְ ּמָ ַוּיִ
ה  ֵרה ַאּמָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ה קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחד ְוחּוט ׁשְ ֵרה ַאּמָ מֶֹנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ֵני ָהַעּמּוִדים ְנחֹׁשֶ ַצר ֶאת ׁשְ ְמַלאְכּתֹו: ַוּיָ
ָבָכה ְוָהִרּמֹוִנים  ר ְלֵעֶבר ַהּשְׂ ֶטן ֲאׁשֶ ת ַהּבֶ ֻעּמַ ַעל ִמּלְ ם ִמּמַ ֵני ָהַעּמּוִדים ּגַ ִני: ְוכָֹתרֹת ַעל ׁשְ ֵ ָיסֹב ֶאת ָהַעּמּוד ַהּשׁ
ְקָרא ֶאת  ֶקם ֶאת ָהַעּמּוד ַהְיָמִני ַוּיִ ִדים ְלֻאָלם ַהֵהיָכל ַוּיָ ֶקם ֶאת ָהַעּמֻ ִנית: ַוּיָ ֵ ָמאַתִים ֻטִרים ָסִביב ַעל ַהּכֶֹתֶרת ַהּשׁ

מֹו ּבַֹעז” ְקָרא ֶאת ׁשְ ָמאִלי ַוּיִ ֶקם ֶאת ָהַעּמּוד ַהּשְׂ מֹו ָיִכין ַוּיָ ׁשְ

 מלכים א’ ז’ 13-21
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שאלה מס’ 10

 הנושא: 70 שנה לניצחון בעלות הברית 
על הנאצים 

 השואל: פרופ’ יון דגן, אורתופד, לוחם יהודי בצבא האדום 
במלחמת העולם השניה.

על אחד מגיבורי דוד נאמר:

ֵני ֲאִרֵאל מֹוָאב“ ה ֵאת ׁשְ ְבְצֵאל הּוא ִהּכָ ָעִלים ִמּקַ ן ִאיׁש ַחִיל ַרב ּפְ “ּבֶ

א. מי הגבור?

ב. ציין מעשה גבורה נוסף שעשה?

תשובה 
א. בניהו בן יהוידע.

ב. הכה את האריה בתוך הבור ביום השלג, הכה איש מצרי.

ניתן גם לקבל: היה אחד משלושת הגבורים שהביאו לדוד מים מתוך מחנה פלשתים. 

ֵעֶמק ְרָפִאים:  ים חָֹנה ּבְ ּתִ ִלׁשְ ת ּפְ ם ְוַחּיַ ִוד ֶאל ְמָעַרת ֲעֻדּלָ בֹאּו ֶאל ָקִציר ֶאל ּדָ ים רֹאׁש ַוּיָ לֹׁשִ ְ ה ֵמַהּשׁ לֹׁשָ ְרדּו ׁשְ “ַוּיֵ
ר  ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ ֵקִני ַמִים ִמּבֹאר ּבֵ ַיׁשְ ַוּיֹאַמר ִמי  ה ָדִוד  ְתַאּוֶ ַוּיִ ית ָלֶחם:  ים ָאז ּבֵ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ב  צּוָדה ּוַמּצַ ּמְ ּבַ ְוָדִוד ָאז 
ִבאּו ֶאל  אּו ַוּיָ ׂשְ ַער ַוּיִ ַ ּשׁ ר ּבַ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ ֲאבּו ַמִים ִמּבֹאר ּבֵ ׁשְ ים ַוּיִ ּתִ ַמֲחֵנה ְפִלׁשְ ּבִֹרים ּבְ ת ַהּגִ לׁשֶ ְבְקעּו ׁשְ ַער: ַוּיִ ָ ּשׁ ּבַ
ַנְפׁשֹוָתם  ים ַההְֹלִכים ּבְ י ה’ ֵמֲעׂשִתי זֹאת ֲהַדם ָהֲאָנׁשִ ְך אָֹתם ַלה’: ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ּלִ ּסֵ ּתֹוָתם ַוּיַ ִוד ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ ּדָ
ה ְוהּוא עֹוֵרר  לׁשָ ְ ן ְצרּוָיה הּוא רֹאׁש ַהּשׁ י ֲאִחי יֹוָאב ּבֶ ּבִֹרים: ַוֲאִביׁשַ ת ַהּגִ לׁשֶ ה ָעׂשּו ׁשְ ּתֹוָתם ֵאּלֶ ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ
ה לֹא ָבא:  לׁשָ ְ ר ְוַעד ַהּשׁ ד ַוְיִהי ָלֶהם ְלׂשָ ה ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשָ ְ ה: ִמן ַהּשׁ לׁשָ ְ ּשׁ ם ּבַ לׁש ֵמאֹות ָחָלל ְולֹו ׁשֵ ֶאת ֲחִניתֹו ַעל ׁשְ
ה ֶאת ָהֲאִרי  ֵני ֲאִרֵאל מֹוָאב ְוהּוא ָיַרד ְוִהּכָ ה ֵאת ׁשְ ְבְצֵאל הּוא ִהּכָ ָעִלים ִמּקַ ן ִאיׁש ַחִיל ַרב ּפְ ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ּבֶ
ְגזֹל  ַוּיִ ֶבט  ָ ּשׁ ֶרד ֵאָליו ּבַ ַוּיֵ ְצִרי ֲחִנית  ה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש ַמְרֶאה ּוְבַיד ַהּמִ ֶלג:ְוהּוא ִהּכָ ָ יֹום ַהּשׁ תֹוְך ַהּבֹאר ּבְ ּבְ
ים  לׁשִ ְ ּבִֹרים: ִמן ַהּשׁ ה ַהּגִ לׁשָ ׁשְ ם ּבִ ן ְיהֹוָיָדע ְולֹו ׁשֵ ָנָיהּו ּבֶ ה ּבְ ה ָעׂשָ ֲחִניתֹו: ֵאּלֶ ַהְרֵגהּו ּבַ ְצִרי ַוּיַ ד ַהּמִ ֶאת ַהֲחִנית ִמּיַ

ַמְעּתֹו” ֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמׁשְ ה לֹא ָבא ַוְיׂשִ לׁשָ ְ ד ְוֶאל ַהּשׁ ִנְכּבָ

שמואל ב’ כג’ 13-23
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שאלה מס’ 11

הנושא: שויון בנטל והשתלבות בחברה 

השואלים: מרדכי עמר ודוד איטח, תלמידי המדרשה התורנית למנהיגות “בני בינה”. 

מנהיג בירך אנשים מישראל על עזרתם לאחיהם במלחמה:

ה” ים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ם ֶאת ֲאֵחיֶכם ֶזה ָיִמים ַרּבִ “לֹא ֲעַזְבּתֶ

א. מי המנהיג?

ב. באיזו מלחמה סייעו האנשים לאחיהם?

תשובה
א. יהושע - בירך את שניים וחצי השבטים שסייעו לאחיהם.

ם אֹוָתם”. ּבֹוֵרי ַהַחִיל ַוֲעַזְרּתֶ ים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ּכֹל ּגִ ַעְברּו ֲחֻמׁשִ ם ּתַ ב. מלחמת כיבוש הארץ - ”ְוַאּתֶ

ה ֶעֶבד ה’  ה ֶאְתֶכם מׁשֶ ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ַע ֵלאמֹר:ָזכֹור ֶאת ַהּדָ ה ָאַמר ְיהֹוׁשֻ ֶ ֶבט ַהְמַנּשׁ ִדי ְוַלֲחִצי ׁשֵ ְוַלּגָ “ְוָלראּוֵבִני 
ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ בּו  ֵיׁשְ ּוִמְקֵניֶכם  ֶכם  ַטּפְ יֶכם  ַהּזֹאת:ְנׁשֵ ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ְוָנַתן  ָלֶכם  ֵמִניַח  ֱאלֵֹהיֶכם  ה’  ֵלאמֹר 
ר ָיִניַח  ם אֹוָתם:ַעד ֲאׁשֶ ּבֹוֵרי ַהַחִיל ַוֲעַזְרּתֶ ּגִ ים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ּכֹל  ַעְברּו ֲחֻמׁשִ ם ּתַ ן ְוַאּתֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ ָלֶכם מׁשֶ
ם  ּתֶ ִויִרׁשְ ְתֶכם  ַ ְיֻרּשׁ ְלֶאֶרץ  ם  ְבּתֶ ְוׁשַ ָלֶהם  נֵֹתן  ר ה’ ֱאלֵֹהיֶכם  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ה ֶאת  ֵהּמָ ַגם  ְוָיְרׁשּו  ֶכם  ּכָ ַלֲאֵחיֶכם  ה’ 
ה  ִדי ְוַלֲחִצי ַמּטֵ ַע ָלראּוֵבִני ְוַלּגָ ֶמׁש...ָאז ִיְקָרא ְיהֹוׁשֻ ָ ן ִמְזַרח ַהּשׁ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ֶעֶבד ה’ ּבְ ר ָנַתן ָלֶכם מׁשֶ אֹוָתּה ֲאׁשֶ
יִתי  ר ִצּוִ ְמעּו ְבקֹוִלי ְלכֹל ֲאׁשֶ ׁשְ ה ֶעֶבד ה’ ַוּתִ ה ֶאְתֶכם מֹׁשֶ ר ִצּוָ ל ֲאׁשֶ ם ֵאת ּכָ ַמְרּתֶ ם ׁשְ ה:ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאּתֶ ֶ ְמַנּשׁ
ה  ֶמֶרת ִמְצַות ה’ ֱאלֵֹהיֶכם:ְוַעּתָ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ם ֶאת ֲאֵחיֶכם ֶזה ָיִמים ַרּבִ ֶאְתֶכם:לֹא ֲעַזְבּתֶ
ר ָנַתן ָלֶכם  ְתֶכם ֲאׁשֶ נּו ּוְלכּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחּזַ ה ּפְ ר ָלֶהם ְוַעּתָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֵהִניַח ה’ ֱאלֵֹהיֶכם ַלֲאֵחיֶכם ּכַ

ן” ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ֶעֶבד ה’ ּבְ מֹׁשֶ

יהושע א’ 12-15, כב’ 1-3
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שאלה מס’ 12

הנושא: שרידים יהודיים בעולם

השואל: הרב אליהו בירנבוים, חוקר קהילות ישראל, ראש מכון שטראוס-
עמיאל להכשרת רבנים )אור תורה סטון(.

איש מיהודה שהגיע לשושן הבירה נשאל על מצב היהודים בירושלים:

ְירּוָשַלים” ְוַעל  ַהֶשִבי  ִמן  ִנְשֲארּו  ֲאֶשר  ַהְפֵליָטה  ַהְיהּוִדים  ַעל  ָוֶאְשָאֵלם  ִמיהּוָדה  ְוֲאָנִשים  הּוא  “ַוָיבֹא... 
א. מי האיש שהתעניין במצב היהודים שבירושלים? 

ב. מה התשובה שקיבל?

תשובה
 א. נחמיה שאל את חנני על מצב היהודים אשר ביהודה.

הנשארים בציון ברעה גדולה וחומות ירושלים פרוצות. ב. 

יָרה ַוָיבֹא ֲחָנִני ֶאָחד ֵמַאַחי הּוא  שּוַשן ַהּבִ ְסֵלו ְשַנת ֶעְשִרים ַוֲאִני ָהִייִתי ּבְ חֶֹדש ּכִ ן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ּבְ “ִדְבֵרי ְנֶחְמָיה ּבֶ
ְוֲאָנִשים ִמיהּוָדה ָוֶאְשָאֵלם ַעל ַהְיהּוִדים ַהְפֵליָטה ֲאֶשר ִנְשֲארּו ִמן ַהֶשִבי ְוַעל ְירּוָשַלים ַויֹאְמרּו ִלי ַהִנְשָאִרים 
ֲאֶשר ִנְשֲארּו ִמן ַהְשִבי ָשם ַבְמִדיָנה ְבָרָעה ְגדָֹלה ּוְבֶחְרָפה ְוחֹוַמת ְירּוָשַלִים ְמפָֹרֶצת ּוְשָעֶריה ִנְצתּו ָבֵאש ַוְיִהי 

ָמִים” ָ ל ִלְפֵני ֱאלֵֹהי ַהּשׁ ּלֵ ָלה ָיִמים ָוֱאִהי ָצם ּוִמְתּפַ ה ָוֶאְתַאּבְ י ָוֶאְבּכֶ ְבּתִ ה ָיׁשַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְמִעי ֶאת ַהּדְ ׁשָ ּכְ

נחמיה א’ 1-4
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שאלה מס’ 13

הנושא: תיקון עולם -הודו

השואלת: סיון קלר, חברה ב”לוחמים ללא גבולות”, קבוצת צעירים יוצאי צה”ל 
המתנדבים לסייע במדינות העולם השלישי.

נביא מנבא:

ֶכם”  ְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִעּמָ ים ִמּכֹל ְלׁשֹנֹות ַהּגֹוִים ּבִ ָרה ֲאָנׁשִ ר ַיֲחִזיקּו ֲעׂשָ “ֲאׁשֶ

א. מי הנביא?

ב. מדוע ילכו הגויים עם עם ישראל? 

תשובה 
א. זכריה. 

ֶכם”. ַמְענּו ֱאלִֹהים ִעּמָ י ׁשָ ב. האלוהים ִעם ַעם ישראל - ”ּכִ

ֵבי ַאַחת ֶאל ַאַחת ֵלאמֹר ֵנְלָכה ָהלֹוְך  ֵבי ָעִרים ַרּבֹות ְוָהְלכּו יוׁשְ ים ְויֹׁשְ ר ָיבֹאּו ַעּמִ “ּכֹה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות עֹד ֲאׁשֶ
ׁש ֶאת ה’ ְצָבאֹות  ים ְוגֹוִים ֲעצּוִמים ְלַבּקֵ ים ַרּבִ ם ָאִני ּוָבאּו ַעּמִ ׁש ֶאת ה’ ְצָבאֹות ֵאְלָכה ּגַ ֵני ה’ ּוְלַבּקֵ ְלַחּלֹות ֶאת ּפְ
ְלׁשֹנֹות  ִמּכֹל  ים  ֲאָנׁשִ ָרה  ֲעׂשָ ַיֲחִזיקּו  ר  ה ֲאׁשֶ ָהֵהּמָ ִמים  ּיָ ּבַ ּכֹה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות  ֵני ה’  ּפְ ּוְלַחּלֹות ֶאת  ם  ָלִ ירּוׁשָ ּבִ

ֶכם” ַמְענּו ֱאלִֹהים ִעּמָ י ׁשָ ֶכם ּכִ ְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִעּמָ ַהּגֹוִים ְוֶהֱחִזיקּו ּבִ

זכריה ח’ 20-23
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שאלה מס’ 14

 הנושא: החיים היהודיים לאחר החורבן - 
על נהרות בבל 

השואל: ד”ר פיליפ ווקוסבוביץ, האוצר ראשי, מוזיאון ארצות המקרא.

נבוכדנאצר מלך בבל עלה על ירושלים והגלה את יהויכין מלך יהודה: 

ֶבל“ ח אֹתֹו ֶמֶלְך ּבָ ּקַ ָריו ְוָסִריָסיו ַוּיִ ֵצא ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה... הּוא ְוִאּמֹו ַוֲעָבָדיו ְוׂשָ “ַוּיֵ

א. אילו בעלי מקצועות הוגלו לבבל?

ב. מי הומלך במקום יהויכין?

תשובה 
ם ְוֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל ֲעֶׂשֶרת    א. החרש והמסגר - ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשלִַ

    ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר.

ב. מתניה, צדקיהו.

ֶאְלָנָתן  ַבת  א  ּתָ ְנֻחׁשְ ִאּמֹו  ם  ְוׁשֵ ָלם  ירּוׁשָ ּבִ ָמַלְך  ים  ֳחָדׁשִ ה  לֹׁשָ ּוׁשְ ָמְלכֹו  ּבְ ְיהֹוָיִכין  ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֶֹנה  ׁשְ ן  “ּבֶ
ָלם  ְירּוׁשָ ֶבל  ּבָ ֶמֶלְך  ר  ְנֻבַכְדֶנאּצַ ַעְבֵדי  ֵעת ַהִהיא ָעלּו  ָאִביו:ּבָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּכְ ֵעיֵני ה’  ּבְ ַעׂש ָהַרע  ָלם:ַוּיַ ִמירּוׁשָ
ֵצא ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעל  ֶבל ַעל ָהִעיר ַוֲעָבָדיו ָצִרים ָעֶליָה: ַוּיֵ ר ֶמֶלְך ּבָ בֹא ְנֻבַכְדֶנאּצַ צֹור: ַוּיָ ּמָ בֹא ָהִעיר ּבַ ַוּתָ
ל  ם ֶאת ּכָ ָ מֶֹנה ְלָמְלכֹו: ַוּיֹוֵצא ִמּשׁ ַנת ׁשְ ׁשְ ֶבל ּבִ ח אֹתֹו ֶמֶלְך ּבָ ּקַ ָריו ְוָסִריָסיו ַוּיִ ֶבל הּוא ְוִאּמֹו ַוֲעָבָדיו ְוׂשָ ֶמֶלְך ּבָ
ר  ֲאׁשֶ ֵהיַכל ה’ ּכַ ָרֵאל ּבְ לֹמֹה ֶמֶלְך ִיׂשְ ה ׁשְ ר ָעׂשָ ָהב ֲאׁשֶ ֵלי ַהּזָ ל ּכְ ץ ֶאת ּכָ ֶלְך ַוְיַקּצֵ ית ַהּמֶ ית ה’ ְואֹוְצרֹות ּבֵ אֹוְצרֹות ּבֵ
ר  ְסּגֵ ֶרת ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל ֶהָחָרׁש ְוַהּמַ ּבֹוֵרי ַהַחִיל ֲעׂשֶ ל ּגִ ִרים ְוֵאת ּכָ ל ַהּשָׂ ם ְוֶאת ּכָ ַלִ ל ְירּוׁשָ ר ה’: ְוִהְגָלה ֶאת ּכָ ּבֶ ּדִ
ֶלְך ְוֶאת ָסִריָסיו ְוֵאת ֵאיֵלי  י ַהּמֶ ֶלְך ְוֶאת ְנׁשֵ ֶבָלה ְוֶאת ֵאם ַהּמֶ ֶגל ֶאת ְיהֹוָיִכין ּבָ ת ַעם ָהָאֶרץ: ַוּיֶ ּלַ ַאר זּוַלת ּדַ לֹא ִנׁשְ
ּבֹוִרים  ר ֶאֶלף ַהּכֹל ּגִ ְסּגֵ ְבַעת ֲאָלִפים ְוֶהָחָרׁש ְוַהּמַ י ַהַחִיל ׁשִ ל ַאְנׁשֵ ֶבָלה: ְוֵאת ּכָ ַלם ּבָ ָהָאֶרץ הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוׁשָ
הּו” מֹו ִצְדִקּיָ ב ֶאת ׁשְ ּסֵ יו ַוּיַ ְחּתָ ְנָיה דֹדֹו ּתַ ֶבל ֶאת ַמּתַ ְמֵלְך ֶמֶלְך ּבָ ֶבָלה: ַוּיַ ֶבל ּגֹוָלה ּבָ י ִמְלָחָמה ַוְיִביֵאם ֶמֶלְך ּבָ עֹׂשֵ

מלכים ב’ כד’ 8-17
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שאלה מס’ 15

הנושא: התיישבות בנחל עוז

השואלת: רחל לוי, מייסדי קיבוץ נחל עוז.

אדם שהתיישב בארץ גרר זכה להצלחה חקלאית:

ָעִרים“ ָנה ַהִהוא ֵמָאה ׁשְ ָ ּשׁ ְמָצא ּבַ ָאֶרץ ַהִהוא ַוּיִ ְזַרע... ּבָ “ַוּיִ

א. מי האיש?

ב. מי קינאו בו על הצלחתו?

תשובה 
א. יצחק.

ב. הפלשתים. 

י  ן ַיַהְרֻגִני ַאְנׁשֵ י ּפֶ ּתִ י ָיֵרא ֵלאמֹר ִאׁשְ ּתֹו ַוּיֹאֶמר ֲאחִֹתי ִהוא ּכִ קֹום ְלִאׁשְ י ַהּמָ ֲאלּו ַאְנׁשֵ ׁשְ ְגָרר: ַוּיִ ב ִיְצָחק ּבִ ׁשֶ “ ַוּיֵ
ַעד  ּבְ ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶמֶלְך  ֲאִביֶמֶלְך  ֵקף  ׁשְ ַוּיַ ִמים  ַהּיָ ם  ׁשָ ָאְרכּו לֹו  י  ּכִ ִהוא:ַוְיִהי  ַמְרֶאה  י טֹוַבת  ּכִ ִרְבָקה  ַעל  קֹום  ַהּמָ
ָך ִהוא ְוֵאיְך  ּתְ ה ִאׁשְ ְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ַאְך ִהּנֵ ּתֹו:ַוּיִ ה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאׁשְ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ ַהַחּלֹון 
ְמַעט  נּו ּכִ יָת ּלָ ן ָאמּות ָעֶליָה: ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ַמה ּזֹאת ָעׂשִ י ּפֶ י ָאַמְרּתִ ָאַמְרּתָ ֲאחִֹתי ִהוא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ּכִ
ּתֹו  ה ּוְבִאׁשְ ִאיׁש ַהּזֶ ל ָהָעם ֵלאמֹר ַהּנֵֹגַע ּבָ ם: ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ּכָ ָך ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאׁשָ ּתֶ ַכב ַאַחד ָהָעם ֶאת ִאׁשְ ׁשָ
ֶלְך ָהלֹוְך  ל ָהִאיׁש ַוּיֵ ְגּדַ ָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה’ :ַוּיִ ָנה ַהִהוא ֵמָאה ׁשְ ָ ּשׁ ְמָצא ּבַ ָאֶרץ ַהִהוא ַוּיִ ְזַרע ִיְצָחק ּבָ מֹות יּוָמת: ַוּיִ
ר  ֵארֹת ֲאׁשֶ ים: ְוָכל ַהּבְ ּתִ ִלׁשְ ה ַוְיַקְנאּו אֹתֹו ּפְ ה ַרּבָ י ָגַדל ְמאֹד: ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבּדָ ְוָגֵדל ַעד ּכִ
נּו  ים ַוְיַמְלאּום ָעָפר: ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ֵלְך ֵמִעּמָ ּתִ ִלׁשְ מּום ּפְ יֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ִסּתְ ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ּבִ
ר  ִים ֲאׁשֶ ֵארֹת ַהּמַ ְחּפֹר ֶאת ּבְ ב ִיְצָחק ַוּיַ ׁשָ ם: ַוּיָ ב ׁשָ ׁשֶ ָרר ַוּיֵ ַנַחל ּגְ ַחן ּבְ ם ִיְצָחק ַוּיִ ָ ֶלְך ִמּשׁ ּנּו ְמאֹד: ַוּיֵ י ָעַצְמּתָ ִמּמֶ ּכִ
ר ָקָרא ָלֶהן  מֹת ֲאׁשֶ ֵ ּשׁ מֹות ּכַ ְקָרא ָלֶהן ׁשֵ ים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוּיִ ּתִ ִלׁשְ מּום ּפְ יֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסּתְ ָחְפרּו ּבִ
ִים  ִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהּמָ ים: ַוּיָ ֵאר ַמִים ַחּיִ ם ּבְ ְמְצאּו ׁשָ ַחל ַוּיִ ּנָ רּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבַ ְחּפְ ָאִביו: ַוּיַ
ק  ְעּתֵ ְטָנה: ַוּיַ ָמּה ׂשִ ְקָרא ׁשְ ם ָעֶליָה ַוּיִ ִריבּו ּגַ ֵאר ַאֶחֶרת ַוּיָ רּו ּבְ ְחּפְ קּו ִעּמֹו:ַוּיַ י ִהְתַעּשְׂ ק ּכִ ֵאר ֵעׂשֶ ם ַהּבְ ְקָרא ׁשֵ ַוּיִ
ַעל  ה ִהְרִחיב ה’ ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ: ַוּיַ י ַעּתָ ָמּה ְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר ּכִ ְקָרא ׁשְ ֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה ַוּיִ ְחּפֹר ּבְ ם ַוּיַ ָ ִמּשׁ

ַבע” ֵאר ׁשָ ם ּבְ ָ ִמּשׁ

ספר בראשית פרק כו 1-24



55

שאלה מס’ 16

הנושא: האחר הוא אני - התנדבות למען הקהילה

השואלים: רחלי שרעבי ויוסי לאמעי, תלמידי בית הספר “גלים” בחדרה.

נביא ציוה לנערו להכין אוכל לבני הנביאים:

ִביִאים” ל ָנִזיד ִלְבֵני ַהּנְ ֵ דֹוָלה ּוַבּשׁ יר ַהּגְ פֹת ַהּסִ “ַוּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ׁשְ

א. מי הנביא?

ב. מה הנס שעשה הנביא בסיר הנזיד שהוכן? 

תשובה
א. אלישע.

ב. הכשיר אותו לאכילה באמצעות קמח.

ל  ֵ דֹוָלה ּוַבּשׁ יר ַהּגְ פֹת ַהּסִ ִבים ְלָפָניו ַוּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ׁשְ ִביִאים יֹׁשְ ָאֶרץ ּוְבֵני ַהּנְ ָלה ְוָהָרָעב ּבָ ְלּגָ ב ַהּגִ ע ׁשָ “ֶוֱאִליׁשָ
ֶדה ְמלֹא ִבְגדֹו  עֹת ׂשָ ּקֻ ּנּו ּפַ ט ִמּמֶ ֶדה ַוְיַלּקֵ ֶפן ׂשָ ְמָצא ּגֶ ט אֹרֹת ַוּיִ ֶדה ְלַלּקֵ ֵצא ֶאָחד ֶאל ַהּשָׂ ִביִאים: ַוּיֵ ָנִזיד ִלְבֵני ַהּנְ
ה ָצָעקּו ַוּיֹאְמרּו ָמֶות  ִזיד ְוֵהּמָ ָאְכָלם ֵמַהּנָ ים ֶלֱאכֹול ַוְיִהי ּכְ ְצקּו ַלֲאָנׁשִ י לֹא ָיָדעּו: ַוּיִ ִזיד ּכִ ח ֶאל ִסיר ַהּנָ בֹא ַוְיַפּלַ ַוּיָ
יר ַוּיֹאֶמר ַצק ָלָעם ְויֹאֵכלּו ְולֹא ָהָיה  ֵלְך ֶאל ַהּסִ ׁשְ יר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ְולֹא ָיְכלּו ֶלֱאכֹל: ַוּיֹאֶמר ּוְקחּו ֶקַמח ַוּיַ ּסִ ּבַ

יר” ּסִ ָבר ָרע ּבַ ּדָ

מלכים ב’ ד’ 38-41
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חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי  התשע”ה

החידון הפומבי – ירושלים

השלב השני
בחלק הראשון 

 זיהוי ספר על פי רמזים

לכל אחד מהנבחנים יוצגו 3 רמזים הרומזים לספר מספרי המקרא או לאישיות 

זיהה הנבחן את שם הספר/אישיות  על פי הרמז הראשון בלבד – יזכה ב-8 נקודות

זיהה הנבחן את שם הספר/אישיות על פי הרמז הראשון והשני – יזכה ב-5 נקודות

זיהה הנבחן את שם הספר/אישיות על פי שלשה רמזים - יזכה ב-3 נקודות

הזמן המוקצב לזיהוי שם הספר: 25 שניות

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 את שם הספר על פי הרמז הראשון

  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: ֹיאִׁשָּיה ֶבן ְצַפְנָיה 

ּיֹום ַההּוא  ּבַ ה  ְיַדְעָיה ּוָבאָת ַאּתָ ה ּוֵמֵאת  י ּוֵמֵאת טֹוִבּיָ “ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר:ָלקֹוַח ֵמֵאת ַהּגֹוָלה ֵמֶחְלּדַ
ן  ַע ּבֶ רֹאׁש ְיהֹוׁשֻ ְמּתָ ּבְ יָת ֲעָטרֹות ְוׂשַ ֶבל:ְוָלַקְחּתָ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוָעׂשִ אּו ִמּבָ ר ּבָ ה ֶבן ְצַפְנָיה ֲאׁשֶ ּיָ ית יֹאׁשִ ּוָבאָת ּבֵ
יו ִיְצָמח  ְחּתָ מֹו ּוִמּתַ ה ִאיׁש ֶצַמח ׁשְ דֹול: ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֵלאמֹר ִהּנֵ ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהּגָ
ְסאֹו ַוֲעַצת  ְסאֹו ְוָהָיה כֵֹהן ַעל ּכִ ל ַעל ּכִ ב ּוָמׁשַ א הֹוד ְוָיׁשַ ּוָבָנה ֶאת ֵהיַכל ה’: ְוהּוא ִיְבֶנה ֶאת ֵהיַכל ה’ ְוהּוא ִיּשָׂ

ֵהיַכל ה’” רֹון ּבְ ן ְצַפְנָיה ְלִזּכָ ה ְוִליַדְעָיה ּוְלֵחן ּבֶ ְהֶיה ְלֵחֶלם ּוְלטֹוִבּיָ ֵניֶהם: ְוָהֲעָטרֹת ּתִ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ לֹום ּתִ ׁשָ

זכריה ו’  9-14
רמז מס’ 2: סּוס ָאֹדם

ִים ְלָדְרָיֶוׁש ָהָיה ְדַבר ה’ ֶאל ְזַכְרָיה  ּתַ ַנת ׁשְ ׁשְ ָבט ּבִ ר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ׁשְ י ָעׂשָ ּתֵ ָעה ְלַעׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ יֹום ֶעׂשְ “ ּבְ
ר  ים ֲאׁשֶ ין ַהֲהַדּסִ ה ִאיׁש רֵֹכב ַעל סּוס ָאדֹם ְוהּוא עֵֹמד ּבֵ ְיָלה ְוִהּנֵ ִביא ֵלאמֹר:ָרִאיִתי ַהּלַ ן ִעּדֹוא ַהּנָ ֶרְכָיהּו ּבֶ ן ּבֶ ּבֶ
ְכנּו  ים ַוּיֹאְמרּו ִהְתַהּלַ ין ַהֲהַדּסִ ֲענּו ֶאת ַמְלַאְך ה’ ָהעֵֹמד ּבֵ ים ּוְלָבִנים:...ַוּיַ ֻרּקִ ים ׂשְ ֻצָלה ְוַאֲחָריו סּוִסים ֲאֻדּמִ ּמְ ּבַ

ָבִרים ִנֻחִמים” ָבִרים טֹוִבים ּדְ י ּדְ ְלָאְך ַהּדֵֹבר ּבִ ַען ה’ ֶאת ַהּמַ ֶבת ְוׁשָֹקֶטת:... ַוּיַ ה ָכל ָהָאֶרץ יׁשֶ ָבָאֶרץ ְוִהּנֵ

 זכריה א’ 7-13

רמז מס’ 3: ְמנֹוַרת ָזָהב ְוִׁשְבָעה נרות  

ָרִאיִתי  ָואַֹמר  רֶֹאה  ה  ַאּתָ ָמה  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ָנתֹו:  ְ ִמּשׁ ֵיעֹור  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ּכְ ַוְיִעיֵרִני  י  ּבִ ַהּדֵֹבר  ְלָאְך  ַהּמַ ב  ׁשָ “ַוּיָ
ַעל  ר  ֲאׁשֶ רֹות  ַלּנֵ מּוָצקֹות  ְבָעה  ְוׁשִ ְבָעה  ׁשִ ָעֶליָה  ֵנרֶֹתיָה  ְבָעה  ְוׁשִ ּה  רֹאׁשָ ַעל  ּה  ְוֻגּלָ ּה  ּלָ ּכֻ ָזָהב  ְמנֹוַרת  ה  ְוִהּנֵ
י ֵלאמֹר  ְלָאְך ַהּדֵֹבר ּבִ מֹאָלּה: ָוַאַען ָואַֹמר ֶאל ַהּמַ ה ְוֶאָחד ַעל ׂשְ ּלָ ַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהּגֻ ּה:ּוׁשְ רֹאׁשָ
רּוִחי ָאַמר  י ִאם ּבְ ֶבל ֵלאמֹר לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח ּכִ ַבר ה’ ֶאל ְזֻרּבָ ַען ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאמֹר ֶזה ּדְ ה ֲאדִֹני:...ַוּיַ ָמה ֵאּלֶ

ה’ ְצָבאֹות”

זכריה ד’  1-6

שם הספר: זכריה
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שאלה מס’ 1 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ָבֵנינּו 2 ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ּבְ מי אמר: ”ּבִ
י ַחג  ה’ ָלנּו”? ּוִבְבנֹוֵתנּו ... ֵנֵלְך ּכִ

שמות י’ 9משה 

רֹות 3 ָהר ִאּגְ ֲחוֹות ֵעֶבר ַהּנָ מי נתן לּפַ
ֶלְך? מעבר שקיבל  מאת ַהּמֶ

נחמיה ב’ 9נחמיה

י ָאִריב ֵאֶליָך ... 4 ה  ה’ ּכִ יק ַאּתָ מי אמר: ”ַצּדִ
ִעים ָצֵלָחה“? ֶרְך ְרׁשָ ַמּדּוַע ּדֶ

ירמיה יב’ 1ירמיהו

ֶלְך 5 לאיזה מלך נתנו ָהַעּמֹוִנים ִמְנָחה  ַוּיֵ
ַעד  ֶהֱחִזיק  י  ּכִ ִמְצַרִים  ְלבֹוא  ַעד  מֹו  ׁשְ

ְלָמְעָלה?

דברי הימים ב’ עוזיה
כו’ 8

ָרֵאל ָואֲֹהֵבהּו 6 י ַנַער ִיׂשְ מי אמר: ”ּכִ
ְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני”? ּוִמּמִ

הושע יא’ 1הושע
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שאלה מס’ 2

חלק ראשון: זהה את האישיות על פי הרמזים 

רמז מס’ 1ִ: מבניו: יִחיֵאל ּוִמיָכֵאל

ָפט  ֵני ְיהֹוׁשָ יו: ְולֹו ַאִחים ּבְ ְחּתָ נֹו ּתַ ְמלְֹך ְיהֹוָרם ּבְ ִויד ַוּיִ ִעיר ּדָ ֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ּבְ ּקָ ָפט ִעם ֲאבָֹתיו ַוּיִ ב ְיהֹוׁשָ ּכַ ׁשְ “ַוּיִ
ֲאִביֶהם  ָלֶהם  ן  ּתֵ ַוּיִ ָרֵאל:  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ָפט  ְיהֹוׁשָ ֵני  ּבְ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַפְטָיהּו  ּוׁשְ ּוִמיָכֵאל  ַוֲעַזְרָיהּו  ּוְזַכְרָיהּו  ִויִחיֵאל  ֲעַזְרָיה 

כֹור” י הּוא ַהּבְ ְמָלָכה ָנַתן ִליהֹוָרם ּכִ יהּוָדה ְוֶאת ַהּמַ נֹות ִעם ָעֵרי ְמֻצרֹות ּבִ נֹות ַרּבֹות ְלֶכֶסף ּוְלָזָהב ּוְלִמְגּדָ ַמּתָ

דברי הימים ב’ כא’  1-3

רמז מס’ 2: ֵעֶמק ְּבָרָכה 

ם ַהֲאִמינּו  ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ ָמעּוִני ְיהּוָדה ְויֹׁשְ ָפט ַוּיֹאֶמר ׁשְ קֹוַע ּוְבֵצאָתם ָעַמד ְיהֹוׁשָ ר ּתְ ְצאּו ְלִמְדּבַ ימּו ַבּבֶֹקר ַוּיֵ ּכִ ׁשְ “ַוּיַ
ם  ְוִהּנָ ֶהָהמֹון  ֶאל  ְפנּו  ַוּיִ ר  ְדּבָ ַלּמִ ה  ְצּפֶ ַהּמִ ַעל  א  ּבָ ְוַהְצִליחּו:...ִויהּוָדה  ִבְנִביָאיו  ַהֲאִמינּו  ְוֵתָאֵמנּו  ֱאלֵֹהיֶכם  ה’  ּבַ
ְמְצאּו ָבֶהם ָלרֹב ּוְרכּוׁש ּוְפָגִרים ּוְכֵלי  ָלָלם ַוּיִ ָפט ְוַעּמֹו ָלבֹז ֶאת ׁשְ בֹא ְיהֹוׁשָ ֵליָטה: ַוּיָ ָגִרים נְֹפִלים ַאְרָצה ְוֵאין ּפְ ּפְ
י ַרב הּוא: ּוַבּיֹום ָהְרִבִעי ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק  ָלל ּכִ ָ ה ּבְֹזִזים ֶאת ַהּשׁ לֹוׁשָ ְהיּו ָיִמים ׁשְ א ַוּיִ לּו ָלֶהם ְלֵאין ַמּשָׂ ֲחֻמדֹות ַוְיַנּצְ
ל ִאיׁש ְיהּוָדה  בּו ּכָ ׁשֻ ָרָכה ַעד ַהּיֹום: ַוּיָ קֹום ַההּוא ֵעֶמק ּבְ ם ַהּמָ ן ָקְראּו ֶאת ׁשֵ ְרכּו ֶאת ה’ ַעל ּכֵ ם ּבֵ י ׁשָ ָרָכה ּכִ ּבְ
ְנָבִלים  ּבִ ַלם  ְירּוׁשָ בֹאּו  ַוּיָ ְמָחם ה’ ֵמאֹוְיֵביֶהם:  י ׂשִ ּכִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ם  ַלִ ְירּוׁשָ ם ָלׁשּוב ֶאל  רֹאׁשָ ּבְ ָפט  ִויהֹוׁשָ ם  ַלִ ִוירּוׁשָ

ית ה’“ ּוְבִכּנֹרֹות ּוַבֲחצְֹצרֹות ֶאל ּבֵ

 דברי הימים ב' כ’  20-28

רמז מס’ 3: אניותיו נשברו ְּבֶעְציֹון ָּגֶבר

ֶבר: ָאז ָאַמר ֲאַחְזָיהּו  ֶעְציֹון ּגָ רּו ֳאִנּיֹות ּבְ ּבְ י ִנׁשְ ָהב ְולֹא ָהָלְך ּכִ יׁש ָלֶלֶכת אֹוִפיָרה ַלּזָ ְרׁשִ ה ֳאִנּיֹות ּתַ ָפט ָעׂשָ “ְיהֹוׁשָ
ָפט” ֳאִנּיֹות ְולֹא ָאָבה ְיהֹוׁשָ ָפט ֵיְלכּו ֲעָבַדי ִעם ֲעָבֶדיָך ּבָ ֶבן ַאְחָאב ֶאל ְיהֹוׁשָ

מלכים א’ כב’   49-50

ֵרהּו ִעּמֹו ַלֲעׂשֹות  יַע ַלֲעׂשֹות: ַוְיַחּבְ ָרֵאל הּוא ִהְרׁשִ ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִעם ֲאַחְזָיה ֶמֶלְך ִיׂשְ ר ְיהֹוׁשָ “ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְתַחּבַ
ֵלאמֹר  ָפט  ְיהֹוׁשָ ַעל  ה  ֵרׁשָ ִמּמָ ּדָֹדָוהּו  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  א  ְתַנּבֵ ֶבר:ַוּיִ ּגָ ֶעְציֹון  ּבְ ֳאִנּיֹות  ֲעׂשּו  ַוּיַ יׁש  ְרׁשִ ּתַ ָלֶלֶכת  ֳאִנּיֹות 

יׁש” ְרׁשִ ְברּו ֳאִנּיֹות ְולֹא ָעְצרּו ָלֶלֶכת ֶאל ּתַ ָ ּשׁ יָך ַוּיִ ַרץ ה’ ֶאת ַמֲעׂשֶ ְרָך ִעם ֲאַחְזָיהּו ּפָ ִהְתַחּבֶ ּכְ

דברי הימים ב’ כ’  35-37

שם האישיות: יהושפט
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שאלה מס’ 2 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

נּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאלֵֹהינּו ַוה’ 2 ַעד ַעּמֵ ק ּבְ מי אמר: “ֲחַזק ְוִנְתַחּזַ
ֵעיָניו”? ה ַהּטֹוב ּבְ ַיֲעׂשֶ

שמואל ב’ י’ 12יואב

ָגִדים?3 ִמים ְוֵעֶרְך ּבְ ֶסף ַלּיָ ֶרת ּכֶ שופטים יז’ 10מיכהמי נתן לעובד שלו  ֲעׂשֶ

ה ... 4 ל ַהּזֶ ׁשָ ִלים ֶאת ַהּמָ ם מֹׁשְ ֶכם ַאּתֶ ּלָ מי אמר: ”ַמה 
ְקֶהיָנה”? ִנים ּתִ י ַהּבָ ּנֵ ָאבֹות יֹאְכלּו בֶֹסר ְוׁשִ

יחזקאל יחזקאל
יח’ 2

ְמָנת 5 ָלֵתת  ם  ַלִ ְירּוׁשָ ֵבי  ְליֹוׁשְ ָלָעם  שאמר  המלך  מי 
תֹוַרת ה’? ם ְלַמַען ֶיֶחְזקּו ּבְ ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ

דברי הימים ב’ חזקיהו
לא' 4

רּו 6 ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא ְיַדּבְ ֵאִרית ִיׂשְ מי אמר: ”ׁשְ
ְרִמית“? ֵצא ְבִפיֶהם ְלׁשֹון ּתַ ָכָזב ְולֹא ִיּמָ

צפניה ג’ 13צפניה
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שאלה מס' 3

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס’ 1: ֶקַצח ְוַכֹּמן

ד ַאְדָמתֹו:ֲהלֹוא ִאם  ּדֵ ח ִויׂשַ ְמעּו ִאְמָרִתי: ֲהכֹל ַהּיֹום ַיֲחרֹׁש ַהחֵֹרׁש ִלְזרַֹע ְיַפּתַ יבּו ְוׁשִ ְמעּו קֹוִלי ַהְקׁשִ “ַהֲאִזינּו ְוׁשִ
ט ֱאלָֹהיו יֹוֶרּנּו:  ּפָ ׁשְ רֹו ַלּמִ ֻבָלתֹו: ְוִיּסְ ֶמת ּגְ עָֹרה ִנְסָמן ְוֻכּסֶ ה ׂשֹוָרה ּוׂשְ ם ִחּטָ ה ָפֶניָה ְוֵהִפיץ ֶקַצח ְוַכּמֹן ִיְזרֹק ְוׂשָ ּוָ ׁשִ

ֶבט” ָ ּשׁ ה ֵיָחֶבט ֶקַצח ְוַכּמֹן ּבַ ּטֶ י ַבּמַ ב ּכִ ּמֹן יּוּסָ י לֹא ֶבָחרּוץ יּוַדׁש ֶקַצח ְואֹוַפן ֲעָגָלה ַעל ּכַ ּכִ

 ישעיה כח’  24-27

רמז מס’ 2: מבניו: ְׁשָאר ָיׁשּוב

ת  ֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֶאל ְמִסּלַ ָעַלת ַהּבְ ֶנָך ֶאל ְקֵצה ּתְ ָאר ָיׁשּוב ּבְ ה ּוׁשְ ְעָיהּו ֵצא ָנא ִלְקַראת ָאָחז ַאּתָ "ַוּיֹאֶמר  ה' ֶאל ְיׁשַ
ֳחִרי  ה ּבָ ִנים ָהֵאּלֶ ֵני ַזְנבֹות ָהאּוִדים ָהֲעׁשֵ ְ יָרא ּוְלָבְבָך ַאל ֵיַרְך ִמּשׁ ֵקט ַאל ּתִ ֵמר ְוַהׁשְ ָ ֵדה כֹוֵבס: ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהּשׁ ׂשְ

י ָיַעץ ָעֶליָך ֲאָרם ָרָעה ֶאְפַרִים ּוֶבן ְרַמְלָיהּו ֵלאמֹר" ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּוֶבן ְרַמְלָיהּו:ַיַען ּכִ

ישעיה ז'  3-5

רמז מס’ 3: ֶּכֶרם ְּבֶקֶרן ֶּבן ָׁשֶמן

ֶבן  ֵעהּו ׂשֵרק ַוּיִ ּטָ ֵלהּו ַוּיִ ֵקהּו ַוְיַסּקְ ֶמן: ַוְיַעּזְ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ יַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו ּכֶ א ִליִדיִדי ׁשִ יָרה ּנָ "ָאׁשִ
ְפטּו ָנא  ם ְוִאיׁש ְיהּוָדה ׁשִ ַלִ ב ְירּוׁשָ ה יֹוׁשֵ ים: ְוַעּתָ ֻאׁשִ ַעׂש ּבְ תֹוכֹו ְוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוּיַ ל ּבְ ִמְגּדָ
י ֶכֶרם ה'   ים: ּכִ ֻאׁשִ ַעׂש ּבְ יִתי ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוּיַ יִתי ּבֹו ַמּדּוַע ִקּוֵ ֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי ְולֹא ָעׂשִ ְרִמי: ַמה ּלַ יִני ּוֵבין ּכַ ּבֵ

ה ְצָעָקה" ח ִלְצָדָקה ְוִהּנֵ ּפָ ה ִמׂשְ ט ְוִהּנֵ ּפָ ֲעׁשּוָעיו ַוְיַקו ְלִמׁשְ ָרֵאל ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְנַטע ׁשַ ית ִיׂשְ ְצָבאֹות ּבֵ

 ישעיה ה' 1-7

שם הספר: ישעיה 
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שאלה מס’ 3 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

י ָיכֹול 2 נּו אָֹתּה ּכִ מי אמר: ”ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ
נּוַכל ָלּה”?

במדבר יג’ 30כלב

מי הלך אחרי אשתו ָהלֹוְך ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה ַעד 3
ֻחִרים? ּבַ

פלטי בן 
ליש

שמואל ב’ ג’ 16

ָהַאֲחרֹון 4 ה  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ בֹוד  ּכְ ִיְהֶיה  דֹול  ”ּגָ מי אמר: 
לֹום“? ן ׁשָ ה ֶאּתֵ קֹום ַהּזֶ ִמן ָהִראׁשֹון... ּוַבּמָ

חגי ב’ 9חגי

ִויד 5 ָנה חֹוָמה ִחיצֹוָנה ְלִעיר ּדָ מי המלך שּבָ
ִגים? ַער ַהּדָ ַחל ְוָלבֹוא ְבׁשַ ּנַ ַמְעָרָבה ְלִגיחֹון ּבַ

דברי הימים ב’ מנשה
לג’ 14

ל ָסתּום 6 אל ּכָ ִנּיֵ ה ִמּדָ ה ָחָכם ַאּתָ על מי נאמר: ”ִהּנֵ
לֹא ֲעָממּוָך”?

נגיד צור

מלך צור

יחזקאל כח’ 3
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שאלה מס' 4

חלק ראשון: זהה את האישיות על פי הרמזים 

רמז מס’ 1: מבניו: ִיְבָחר ְוֶנֶפג  

ים  ַלְגׁשִ ִוד עֹוד ּפִ ח ּדָ ּקַ ַוּיִ ָרֵאל:  ֲעבּור ַעּמֹו ִיׂשְ א ַמְמַלְכּתֹו ּבַ ָרֵאל ְוִכי ִנּשֵׂ י ֱהִכינֹו  ה’ ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ ִוד ּכִ ַדע ּדָ “ַוּיֵ
ּמּוַע  ָלם ׁשַ ירּוׁשָ ּלִֹדים לֹו ּבִ מֹות ַהּיִ ה ׁשְ ִנים ּוָבנֹות: ְוֵאּלֶ ְלדּו עֹוד ְלָדִוד ּבָ ּוָ ַלם ַאֲחֵרי ּבֹאֹו ֵמֶחְברֹון ַוּיִ ים ִמירּוׁשָ ְוָנׁשִ

ָמע ְוֶאְלָיָדע ֶוֱאִליָפֶלט” לֹמֹה: ְוִיְבָחר ֶוֱאִליׁשּוַע ְוֶנֶפג ְוָיִפיַע: ֶוֱאִליׁשָ ְוׁשֹוָבב ְוָנָתן ּוׁשְ

שמואל ב’ ה’ 12-16

רמז מס’ 2: ִהָּכה ֲאִרי וּדֹוב

ִוד ֵלְך ַוה'  אּול ֶאל ּדָ ה ַוּיֹאֶמר ׁשָ י ַהּזֶ ּתִ ִלׁשְ ד ַהּפְ יֵלִני ִמּיַ ד ַהּדֹב הּוא ַיּצִ ד ָהֲאִרי ּוִמּיַ ַלִני ִמּיַ ר ִהּצִ ִוד ה' ֲאׁשֶ  "ַוּיֹאֶמר ּדָ
ִוד ֶאת ַחְרּבֹו  ְחּגֹר ּדָ ְריֹון: ַוּיַ ׁש אֹתֹו ׁשִ ְלּבֵ ת ַעל רֹאׁשֹו ַוּיַ יו ְוָנַתן קֹוַבע ְנחׁשֶ ִוד ַמּדָ אּול ֶאת ּדָ ׁש ׁשָ ְלּבֵ ְך: ַוּיַ ִיְהֶיה ִעּמָ
ִוד  יִתי ַוְיִסֵרם ּדָ י לֹא ִנּסִ ה ּכִ ֵאּלֶ אּול לֹא אּוַכל ָלֶלֶכת ּבָ ִוד ֶאל ׁשָ ה ַוּיֹאֶמר ּדָ י לֹא ִנּסָ יו ַוּיֶֹאל ָלֶלֶכת ּכִ ֵמַעל ְלַמּדָ
ְלקּוט  ר לֹו ּוַבּיַ ְכִלי ָהרִֹעים ֲאׁשֶ ם אָֹתם ּבִ ׂשֶ ַחל ַוּיָ ֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהּנַ ה ַחּלֻ ָ ְבַחר לֹו ֲחִמּשׁ ָידֹו ַוּיִ ח ַמְקלֹו ּבְ ּקַ ֵמָעָליו:ַוּיִ

י" ּתִ ִלׁשְ ׁש ֶאל ַהּפְ ּגַ עֹו ְבָידֹו ַוּיִ ְוַקּלְ

שמואל א' יז'  37-40

רמז מס’ 3: גורן ֲאַרְוָנה  

ר  ֲאׁשֶ ד ּכַ ְדַבר ּגָ ִוד ּכִ ַעל ּדָ גֶֹרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי: ַוּיַ ַח ּבְ ּיֹום ַההּוא ַוּיֹאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַלה' ִמְזּבֵ ִוד ּבַ בֹא ָגד ֶאל ּדָ "ַוּיָ
יו ָאְרָצה:ַוּיֹאֶמר  ֶלְך ַאּפָ חּו ַלּמֶ ּתַ ׁשְ ֵצא ֲאַרְוָנה ַוּיִ ֶלְך ְוֶאת ֲעָבָדיו עְֹבִרים ָעָליו ַוּיֵ ְרא ֶאת ַהּמֶ ֵקף ֲאַרְוָנה ַוּיַ ׁשְ ה ה' :ַוּיַ ִצּוָ
ָפה  ּגֵ ַח ַלה' ְוֵתָעַצר ַהּמַ ָך ֶאת ַהּגֶֹרן ִלְבנֹות ִמְזּבֵ ִוד ִלְקנֹות ֵמִעּמְ ֶלְך ֶאל ַעְבּדֹו ַוּיֹאֶמר ּדָ א ֲאדִֹני ַהּמֶ ֲאַרְוָנה ַמּדּוַע ּבָ
ֶקן  ם ַוּיִ ְמִחיר ְולֹא ַאֲעֶלה ַלה' ֱאלַֹהי עֹלֹות ִחּנָ י ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ּבִ ֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה לֹא ּכִ ֵמַעל ָהָעם: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ָעֵתר ה' ָלָאֶרץ  ָלִמים ַוּיֵ ַעל עֹלֹות ּוׁשְ ַח ַלה' ַוּיַ ִוד ִמְזּבֵ ם ּדָ ֶבן ׁשָ ים: ַוּיִ ִ ָקִלים ֲחִמּשׁ ֶכֶסף ׁשְ ָקר ּבְ ִוד ֶאת ַהּגֶֹרן ְוֶאת ַהּבָ ּדָ

ָרֵאל" ָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ַוּתֵ

שמואל ב' כד' 18-25

שם האישיות: דוד
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שאלה מס’ 4 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ן 2 ר ָלִאיׁש ִיּתֵ ַעד עֹור ְוכֹל ֲאׁשֶ מי אמר: “עֹור ּבְ
ַעד ַנְפׁשֹו”? ּבְ

איוב ב’ 4השטן

ָרֵאל?3 בּול ִיׂשְ כֹל ּגְ אבישג מי הנערה שהיתה ָיָפה ּבְ
השונמית 

מלכים א’ א’  3

ֲעׂשֹות 4 ִאם  י  ּכִ ָך  ִמּמְ ּדֹוֵרׁש  ה’  ”ּוָמה  אמר:  מי 
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך”? ּפָ ִמׁשְ

מיכה ו’ 8מיכה

ה 5 ה ֲעׂשֵ י ִאם ּבֹא ַאּתָ לאיזה מלך נאמר: "ּכִ
אלִֹהים ַלְעזֹור  י ֶיׁש ּכַֹח ּבֵ ְלָחָמה ... ּכִ ֲחַזק ַלּמִ

יל"? ּוְלַהְכׁשִ

דברי הימים ב’ אמציהו
כה’ 8

ה 6 ֵעת ָצָרה ָלּמָ יעֹו ּבְ ָרֵאל מֹוׁשִ מי אמר: “ִמְקֵוה ִיׂשְ
ָאֶרץ ּוְכאֵֹרַח ָנָטה ָללּון”? ֵגר ּבָ ִתְהֶיה ּכְ

ירמיה יד’ 8ירמיהו
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שאלה מס' 5

חלק ראשון: זהה את שם הספר  על פי הרמזים  

רמז מס’ 1: ִאֵּיי ֱאִליָׁשה

ים ּכֹה ָאַמר  ים ַרּבִ ים ֶאל ִאּיִ ֶבת ַעל ְמבֹואֹת ָים רֶֹכֶלת ָהַעּמִ א ַעל צֹר ִקיָנה: ְוָאַמְרּתָ ְלצֹור ַהּיֹׁשֶ ה ֶבן ָאָדם ׂשָ "ְוַאּתָ
נּו ָלְך ֵאת  ִניר ּבָ ים ִמּשְׂ רֹוׁשִ ְללּו ָיְפֵיְך: ּבְ בּוָלִיְך ּבַֹנִיְך ּכָ ים ּגְ ֵלב ַיּמִ ִליַלת יִֹפי:ּבְ ֲאדָֹני אלוהים  צֹור ַאּתְ ָאַמְרּתְ ֲאִני ּכְ
ִרים  ת ֲאׁשֻ ן ּבַ ְך ָעׂשּו ׁשֵ ֹוָטִיְך ַקְרׁשֵ ן ָעׂשּו ִמּשׁ ׁשָ ָבנֹון ָלָקחּו ַלֲעׂשֹות ּתֶֹרן ָעָלִיְך:ַאּלֹוִנים ִמּבָ ל ֻלחָֹתִים ֶאֶרז ִמּלְ ּכָ
ְך:  ה ָהָיה ְמַכּסֵ י ֱאִליׁשָ ָמן ֵמִאּיֵ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ְך ִלְהיֹות ָלְך ְלֵנס ּתְ ְצַרִים ָהָיה ִמְפָרׂשֵ ִרְקָמה ִמּמִ ׁש ּבְ ים: ׁשֵ ּיִ ּתִ י ּכִ ֵמִאּיֵ

ה חְֹבָלִיְך" ִטים ָלְך ֲחָכַמִיְך צֹור ָהיּו ָבְך ֵהּמָ ֵבי ִצידֹון ְוַאְרַוד ָהיּו ׁשָ יֹׁשְ

 יחזקאל כח’ 2-8

רמז מס’ 2: ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג

ֵבא ָעָליו: ְוָאַמְרּתָ ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני אלוהים  ְך ְוֻתָבל ְוִהּנָ יא רֹאׁש ֶמׁשֶ גֹוג ְנׂשִ ֶניָך ֶאל ּגֹוג ֶאֶרץ ַהּמָ ים ּפָ ן ָאָדם ׂשִ "ּבֶ
ל ֵחיֶלָך סּוִסים  ְלָחֶייָך ְוהֹוֵצאִתי אֹוְתָך ְוֶאת ּכָ י ַחִחים ּבִ יָך ְוָנַתּתִ ְך ְוֻתָבל: ְוׁשֹוַבְבּתִ יא רֹאׁש ֶמׁשֶ ִהְנִני ֵאֶליָך ּגֹוג ְנׂשִ

ם ָמֵגן ְוכֹוָבע" ּלָ ם ּכֻ ַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאּתָ ם: ּפָ ּלָ י ֲחָרבֹות ּכֻ ה ּוָמֵגן ּתְֹפׂשֵ ם ָקָהל ָרב ִצּנָ ּלָ י ִמְכלֹול ּכֻ ים ְלֻבׁשֵ ּוָפָרׁשִ

יחזקאל לח' 2-5

רמז מס’ 3: ֵעץ יֹוֵסף וֵעץ ְיהּוָדה 

ָרֵאל ֲחֵבָריו ּוְלַקח ֵעץ  ה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיׂשְ  "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: ְוַאּתָ
ָרֵאל ֲחֵבָריו: ְוָקַרב אָֹתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו  ית ִיׂשְ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל ּבֵ
ר ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  ּבֵ ְך: ּדַ ה ּלָ יד ָלנּו ָמה ֵאּלֶ ָך ֵלאמֹר ֲהלֹוא ַתּגִ ֵני ַעּמְ ר יֹאְמרּו ֵאֶליָך ּבְ ָיֶדָך: ְוַכֲאׁשֶ ַלֲאָחִדים ּבְ
י אֹוָתם ָעָליו ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה  ָרֵאל ֲחֵבָריו ְוָנַתּתִ ְבֵטי ִיׂשְ ַיד ֶאְפַרִים ְוׁשִ ר ּבְ ה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאׁשֶ אלוהים ִהּנֵ

ָיִדי" יִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד ּבְ ַוֲעׂשִ

יחזקאל לז'  15-19

שם הספר: יחזקאל
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שאלה מס’ 5 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

את 2 ועצר  ים  ַהַחּיִ ּוֵבין  ִתים  ַהּמֵ ין  ּבֵ עמד  מי 
ָפה בעם? ּגֵ ַהּמַ

במדבר יז’ 13אהרון

ר 3 ל ַעד ֲאׁשֶ ּצֵ יָה ּבַ ְחּתֶ ב ּתַ ׁשֶ ה ַוּיֵ מי עשה לו ֻסּכָ
ִעיר? ְהֶיה ּבָ ִיְרֶאה ַמה ּיִ

יונה ד’ 5יונה

יְך ִלי 4 ּתִ יְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרׂשְ ּתִ מי אמר: "ְוֵאַרׂשְ
ט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים"? ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ ּבְ

הושע ב' 21הושע

מי המלך שהורה ללויים: ”ְוָהִכינּו ְלֵבית 5
ִויד ֶמֶלְך  ְכָתב ּדָ ַמְחְלקֹוֵתיֶכם ּבִ ֲאבֵֹתיֶכם ּכְ

לֹמֹה ְבנֹו”? ב ׁשְ ָרֵאל ּוְבִמְכּתַ ִיׂשְ

דברי הימים ב’ יאשיהו
לה’ 4

ן ָיֵגן ה’ ְצָבאֹות 6 ִרים ָעפֹות ּכֵ ִצּפֳ מי אמר: ”ּכְ
סֹוַח ְוִהְמִליט”? יל ּפָ נֹון ְוִהּצִ ם ּגָ ָלִ ַעל ְירּוׁשָ

ישעיה לא’ 5ישעיהו
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שאלה מס’ 6

חלק ראשון: זהה את האישיות על פי הרמזים 

רמז מס’ 1: ִּגְמזֹו ּוְבנֹוֶתיָה

ים  ּתִ ִבי: ּוְפִלׁשְ ּבּו ׁשֶ ׁשְ ּכּו ִביהּוָדה ַוּיִ אּו ַוּיַ ּור ַלְעזֹר לֹו: ְועֹוד ֲאדֹוִמים ּבָ ֶלְך ָאָחז ַעל ַמְלֵכי ַאּשׁ ַלח ַהּמֶ ֵעת ַהִהיא ׁשָ “ּבָ
ֵדרֹות ְוֶאת ׂשֹוכֹו ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת  לֹון ְוֶאת ַהּגְ ֶמׁש ְוֶאת ַאּיָ ית ׁשֶ דּו ֶאת ּבֵ ְלּכְ ֶגב ִליהּוָדה ַוּיִ ֵפָלה ְוַהּנֶ ְ ָעֵרי ַהּשׁ טּו ּבְ ׁשְ ּפָ
י ִהְפִריַע  ָרֵאל ּכִ ֲעבּור ָאָחז ֶמֶלְך ִיׂשְ י ִהְכִניַע  ה’ ֶאת ְיהּוָדה ּבַ ם:ּכִ בּו ׁשָ ׁשְ נֶֹתיָה ַוּיֵ ְמזֹו ְוֶאת ּבְ ְמָנה ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת ּגִ ּתִ

ַצר לֹו ְולֹא ֲחָזקֹו” ּור ַוּיָ ְלְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּשׁ ַגת ּפִ ּלְ בֹא ָעָליו ּתִ ה’:ַוּיָ יהּוָדה ּוָמעֹול ַמַעל ּבַ ּבִ

דברי הימים ב’ כח’ 16-20

רמז מס’ 2: ַהִּמְזֵּבַח ְּבַדָּמֶׂשק

ַמע  ׁשְ ַוּיִ ּור ׁשַֹחד:  ַלח ְלֶמֶלְך ַאּשׁ ׁשְ ַוּיִ ֶלְך  ית ַהּמֶ ית ה’ ּוְבאְֹצרֹות ּבֵ ְמָצא ּבֵ ָהב ַהּנִ ֶסף ְוֶאת ַהּזָ ח ָאָחז ֶאת ַהּכֶ ּקַ “ַוּיִ
ֶלְך ָאָחז ִלְקַראת  ֶלְך ַהּמֶ ְגֶלָה ִקיָרה ְוֶאת ְרִצין ֵהִמית: ַוּיֵ ָה ַוּיַ ׂשֶ ְתּפְ ק ַוּיִ ׂשֶ ּמֶ ּור ֶאל ּדַ ַעל ֶמֶלְך ַאּשׁ ּור ַוּיַ ֵאָליו ֶמֶלְך ַאּשׁ
ה ַהּכֵֹהן ֶאת  ֶלְך ָאָחז ֶאל אּוִרּיָ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ק ַוּיִ ׂשֶ ַדּמָ ר ּבְ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ְרא ֶאת ַהּמִ ק ַוּיַ ׂשֶ ּור ּדּוּמֶ ְלֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּשׁ ְגַלת ּפִ ּתִ
ק  ׂשֶ ּמֶ ֶלְך ָאָחז ִמּדַ ַלח ַהּמֶ ר ׁשָ כֹל ֲאׁשֶ ַח ּכְ ְזּבֵ ה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּמִ ֶבן אּוִרּיָ הּו: ַוּיִ ְבִניתֹו ְלָכל ַמֲעׂשֵ ַח ְוֶאת ּתַ ְזּבֵ מּות ַהּמִ ּדְ

ק” ׂשֶ ּמָ ֶלְך ָאָחז ִמּדַ ה ַהּכֵֹהן ַעד ּבֹוא ַהּמֶ ה אּוִרּיָ ן ָעׂשָ ּכֵ

מלכים ב’ טז’ 8-11

רמז מס’ 3: הבן של יותם 

ב יֹוָתם ִעם  ּכַ ׁשְ ַוּיִ  ... ְיהּוָדה:  ְלַמְלֵכי  ִמים  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ תּוִבים ַעל ֵסֶפר  ּכְ ה ֲהלֹא ֵהם  ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ְבֵרי יֹוָתם  ּדִ "ְוֶיֶתר 
ן ְרַמְלָיהּו  ָנה ְלֶפַקח ּבֶ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ַנת ׁשְ ׁשְ יו ּבִ ְחּתָ נֹו ּתַ ְמלְֹך ָאָחז ּבְ ִוד ָאִביו ַוּיִ ִעיר ּדָ ֵבר ִעם ֲאבָֹתיו ּבְ ּקָ ֲאבָֹתיו ַוּיִ
ר  ׁשָ ה ַהּיָ ָלם ְולֹא ָעׂשָ ירּוׁשָ ָנה ָמַלְך ּבִ ֵרה ׁשָ ׁש ֶעׂשְ ָמְלכֹו ְוׁשֵ ָנה ָאָחז ּבְ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ן יֹוָתם ֶמֶלְך ְיהּוָדה:ּבֶ ָמַלְך ָאָחז ּבֶ

ָדִוד ָאִביו" ֵעיֵני ה'  ֱאלָֹהיו ּכְ ּבְ

מלכים ב' טו'  36-39, טז' 1-2

שם האישיות: אחז
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שאלה מס’ 6 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ם 2 ְלָחָמה ְוַאּתֶ למי נאמר: ”ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלּמִ
בּו ֹפה”? ׁשְ ּתֵ

במדבר לב’ 6בני גד וראובן

ל ּוְצִבי 3 על שולחנו של איזה מלך אכלו ַאּיָ
ִרים ֲאבּוִסים? ְוַיְחמּור ּוַבְרּבֻ

מלכים א’ ה’ 3שלמה

זֹאת... ִאם לֹא 4 מי אמר: ”וְבָחנּוִני ָנא ּבָ
ַמִים ַוֲהִריקִֹתי  ָ ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהּשׁ ֶאְפּתַ

ִלי ָדי”? ָרָכה ַעד ּבְ ָלֶכם ּבְ

מלאכי ג’ 10מלאכי

חֶֹדׁש 5 ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלָמְלכֹו ּבַ ָ מי המלך שַבּשׁ
ֵקם? ית ה’ ַוְיַחּזְ ְלתֹות ּבֵ ַתח ֶאת ּדַ ָהִראׁשֹון ּפָ

דברי הימים ב’ חזקיהו
כט’ 3

יל 6 י ִהּצִ ירּו ַלה’ ַהְללּו ֶאת ה’ ּכִ מי אמר: “ׁשִ
ד ְמֵרִעים”? ֶאת ֶנֶפׁש ֶאְביֹון ִמּיַ

ירמיה כ’ 13ירמיהו
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שאלה מס' 7

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס’ 1: שער החרסית 

ַתח  ר ּפֶ יא ֶבן ִהּנֹם ֲאׁשֶ ְקֵני ַהּכֲֹהִנים: ְוָיָצאָת ֶאל ּגֵ ְקֵני ָהָעם ּוִמּזִ ק יֹוֵצר ָחֶרׂש ּוִמּזִ “ּכֹה ָאַמר ה’ ָהלֹוְך ְוָקִניָת ַבְקּבֻ
ָלם  ֵבי ְירּוׁשָ ְמעּו ְדַבר ה’ ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְויֹׁשְ ר ֵאֶליָך: ְוָאַמְרּתָ ׁשִ ר ֲאַדּבֵ ָבִרים ֲאׁשֶ ם ֶאת ַהּדְ ָ ַער ַהַחְרִסית ְוָקָראָת ּשׁ ׁשַ

ְלָנה ָאְזָניו” ּצַ ל ׁשְֹמָעּה ּתִ ר ּכָ ה ֲאׁשֶ קֹום ַהּזֶ ָרֵאל ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ַהּמָ ּכֹה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ירמיה יט’ 1-3

רמז מס’ 2: ִסיר ָנפּוַח

ֵני ָצפֹוָנה: ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאָלי  ה רֶֹאה ָואַֹמר ִסיר ָנפּוַח ֲאִני רֶֹאה ּוָפָניו ִמּפְ ִנית ֵלאמֹר ָמה ַאּתָ “ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ׁשֵ
חֹות ַמְמְלכֹות ָצפֹוָנה ְנֻאם ה’ ּוָבאּו ְוָנְתנּו  ּפְ י ִהְנִני קֵֹרא ְלָכל ִמׁשְ ֵבי ָהָאֶרץ: ּכִ ל יֹׁשְ ַתח ָהָרָעה ַעל ּכָ ּפָ פֹון ּתִ ִמּצָ
ְרּתָ  ְאזֹר ָמְתֶניָך ְוַקְמּתָ ְוִדּבַ ה ּתֶ ל ָעֵרי ְיהּוָדה: ְוַאּתָ ל חֹומֶֹתיָה ָסִביב ְוַעל ּכָ ַלם ְוַעל ּכָ ֲעֵרי ְירּוׁשָ ַתח ׁשַ ְסאֹו ּפֶ ִאיׁש ּכִ

ָך ִלְפֵניֶהם” ן ֲאִחּתְ ֵניֶהם ּפֶ ַחת ִמּפְ ָּך ַאל ּתֵ ר ָאנִֹכי ֲאַצּוֶ ל ֲאׁשֶ ֲאֵליֶהם ֵאת ּכָ

ירמיה א’ 13-17

רמז מס’ 3: ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ַּמֲעָנתֹות

הּו ֶבן  ּיָ יֵמי יֹאׁשִ ר ָהָיה ְדַבר ה'  ֵאָליו ּבִ ְנָיִמן: ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ּבִ ֲעָנתֹות ּבְ ר ּבַ הּו ִמן ַהּכֲֹהִנים ֲאׁשֶ ן ִחְלִקּיָ ְבֵרי ִיְרְמָיהּו ּבֶ "ּדִ
ֵרה  י ֶעׂשְ ּתֵ הּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעד ּתֹם ַעׁשְ ּיָ ן יֹאׁשִ יֵמי ְיהֹוָיִקים ּבֶ ָנה ְלָמְלכֹו: ַוְיִהי ּבִ ֵרה ׁשָ לׁש ֶעׂשְ ׁשְ ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּבִ

י" חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ַלם ּבַ לֹות ְירּוׁשָ הּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעד ּגְ ּיָ הּו ֶבן יֹאׁשִ ָנה ְלִצְדִקּיָ ׁשָ

ירמיה א' 1-3

שם הספר: ירמיהו
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שאלה מס’ 7 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ה ָמַתי 2 מי אמר: ”ַוְיָבֶרְך  ה’ אְֹתָך ְלַרְגִלי ְוַעּתָ
ה ַגם ָאנִֹכי ְלֵביִתי”? ֶאֱעׂשֶ

בראשית ל’ 30יעקב

ְוֶאְצָעָדה 3 רֹאׁשֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶזר  ַהּנֵ את  לקחו  ממי 
ר ַעל ְזרֹעֹו? ֲאׁשֶ

שמואל ב’ א’ 10שאול 

ִויד 4 ת ּדָ ּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ  מי אמר: "ּבַ
יֵמי עֹוָלם"? ַהּנֶֹפֶלת... ּוְבִניִתיָה ּכִ

עמוס ט’ 11עמוס 

ים ְוָהַעְרִבים 5 ּתִ ִלׁשְ על איזה מלך העיר ה’ ֶאת רּוַח ַהּפְ
ְבָקעּוָה? ֲעלּו ִביהּוָדה ַוּיִ ים ַוּיַ ר ַעל ַיד ּכּוׁשִ ֲאׁשֶ

דברי הימים ב’ יהורם

כא’  16

ֶבט 6 ָ ַחת ַהּשׁ י ֶאְתֶכם ּתַ מי אמר: "ְוַהֲעַבְרּתִ
ִרית"? ָמסֶֹרת ַהּבְ ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ּבְ

יחזקאל כ’ 37יחזקאל 
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שאלה מס' 8

חלק ראשון: זהה את האישיות על פי הרמזים 

רמז מס’ 1: 232 נערים

ה ִהְנִני נְֹתנֹו  דֹול ַהּזֶ ל ֶהָהמֹון ַהּגָ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר  ה’ ֲהָרִאיָת ֵאת ּכָ ׁש ֶאל ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיׂשְ ה ָנִביא ֶאָחד ִנּגַ “ְוִהּנֵ
ִדינֹות ַוּיֹאֶמר ִמי ֶיְאסֹר  ֵרי ַהּמְ ַנֲעֵרי ׂשָ ִמי ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר  ה’ ּבְ י ֲאִני ה’ : ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ּבְ ְבָיְדָך ַהּיֹום ְוָיַדְעּתָ ּכִ
ל  ַקד ֶאת ּכָ ים ְוַאֲחֵריֶהם ּפָ לֹׁשִ ַנִים ּוׁשְ ְהיּו ָמאַתִים ׁשְ ִדינֹות ַוּיִ ֵרי ַהּמְ ְפקֹד ֶאת ַנֲעֵרי ׂשָ ה: ַוּיִ ְלָחָמה ַוּיֹאֶמר ָאּתָ ַהּמִ
ּכּו ִאיׁש  ר ַאֲחֵריֶהם: ַוּיַ ִדינֹות ְוַהַחִיל ֲאׁשֶ ֵרי ַהּמְ ה ָיְצאּו ִמן ָהִעיר ַנֲעֵרי ׂשָ ְבַעת ֲאָלִפים:ְוֵאּלֶ ָרֵאל ׁשִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָהָעם ּכָ
ְך ֶאת ַהּסּוס  ָרֵאל ַוּיַ ֵצא ֶמֶלְך ִיׂשְ ים:ַוּיֵ ן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ַעל סּוס ּוָפָרׁשִ ֵלט ּבֶ ּמָ ָרֵאל ַוּיִ ֵפם ִיׂשְ ְרּדְ ֻנסּו ֲאָרם ַוּיִ ִאיׁשֹו ַוּיָ

ה ְגדֹוָלה” ה ַבֲאָרם ַמּכָ ְוֶאת ָהָרֶכב ְוִהּכָ

 מלכים א’ כ’  13-21

רמז מס’ 2: בימיו בנה ִחיֵאל את יריחו 

ן ָעְמִרי  ּבֶ ְמלְֹך ַאְחָאב  ַוּיִ ָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה  מֶֹנה ׁשָ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ַנת ׁשְ ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ן ָעְמִרי ָמַלְך ַעל ִיׂשְ ּבֶ "ְוַאְחָאב 
ר ְלָפָניו: ַוְיִהי ֲהָנֵקל  ֵעיֵני ה' ִמּכֹל ֲאׁשֶ ן ָעְמִרי ָהַרע ּבְ ַעׂש ַאְחָאב ּבֶ ָנה:ַוּיַ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ ׁשְֹמרֹון ֶעׂשְ ָרֵאל ּבְ ַעל ִיׂשְ
חּו  ּתַ ׁשְ ַעל ַוּיִ ֲעבֹד ֶאת ַהּבַ ֶלְך ַוּיַ ַעל ֶמֶלְך ִצידִֹנים ַוּיֵ ת ֶאְתּבַ ה ֶאת ִאיֶזֶבל ּבַ ָ ח ִאּשׁ ּקַ ן ְנָבט ַוּיִ ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ּבֶ ֶלְכּתֹו ּבְ
ָרה ַוּיֹוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות ְלַהְכִעיס  ַעׂש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאׁשֵ ׁשְֹמרֹון: ַוּיַ ָנה ּבְ ר ּבָ ַעל ֲאׁשֶ ית ַהּבַ ַעל ּבֵ ַח ַלּבָ ֶקם ִמְזּבֵ לֹו:ַוּיָ
כֹרֹו  ֲאִביָרם ּבְ ית ָהֱאִלי ֶאת ְיִריחֹה ּבַ ָנה ִחיֵאל ּבֵ ָיָמיו ּבָ ר ָהיּו ְלָפָניו: ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָרֵאל ִמּכֹל ַמְלֵכי ִיׂשְ ֶאת ה'  ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ן נּון" ַע ּבִ ַיד ְיהֹוׁשֻ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ְדַבר ה' ֲאׁשֶ ָלֶתיָה ּכִ יב ּדְ גּיב  ְצִעירֹו ִהּצִ ָדּה ּוִבׂשְ ִיּסְ

מלכים א' טז' 29-34

רמז מס’ 3: כרם נבות

ר  ִיְזְרֶעאל ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב ֶמֶלְך ׁשְֹמרֹון: ַוְיַדּבֵ ר ּבְ ְזְרֵעאִלי ֲאׁשֶ ֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהּיִ ה ּכֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ "ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ֶרם טֹוב  יו ּכֶ ְחּתָ ָנה ְלָך ּתַ יִתי ְוֶאּתְ י הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ּבֵ ְרְמָך ִויִהי ִלי ְלַגן ָיָרק ּכִ י ֶאת ּכַ ָנה ּלִ ַאְחָאב ֶאל ָנבֹות ֵלאמֹר ּתְ
י ֶאת ַנֲחַלת ֲאבַֹתי  ּתִ י ֵמה' ִמּתִ ָנה ְלָך ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה: ַוּיֹאֶמר ָנבֹות ֶאל ַאְחָאב ָחִליָלה ּלִ ֵעיֶניָך ֶאּתְ ּנּו ִאם טֹוב ּבְ ִמּמֶ
ן ְלָך ֶאת ַנֲחַלת  ְזְרֵעאִלי ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאּתֵ ר ֵאָליו ָנבֹות ַהּיִ ּבֶ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ יתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל ַהּדָ בֹא ַאְחָאב ֶאל ּבֵ ָלְך: ַוּיָ
ה רּוֲחָך ָסָרה ְוֵאיְנָך אֵֹכל  ר ֵאָליו ַמה ּזֶ ַדּבֵ בֹא ֵאָליו ַוּתְ ָניו ְולֹא ָאַכל ָלֶחם: ַוּתָ ב ֶאת ּפָ ּסֵ תֹו ַוּיַ ב ַעל ִמּטָ ּכַ ׁשְ ֲאבָֹתי ַוּיִ
ָנה ְלָך  ה ֶאּתְ ֶכֶסף אֹו ִאם ָחֵפץ ַאּתָ ְרְמָך ּבְ י ֶאת ּכַ ָנה ּלִ ְזְרֵעאִלי ָואַֹמר לֹו ּתְ ר ֶאל ָנבֹות ַהּיִ י ֲאַדּבֵ ר ֵאֶליָה ּכִ ָלֶחם:ַוְיַדּבֵ
ָרֵאל  ה ְמלּוָכה ַעל ִיׂשְ ֲעׂשֶ ה ּתַ ה ַעּתָ ּתֹו ַאּתָ ְרִמי: ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִאיֶזֶבל ִאׁשְ ן ְלָך ֶאת ּכַ יו ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאּתֵ ְחּתָ ֶכֶרם ּתַ

ְזְרֵעאִלי" ֶרם ָנבֹות ַהּיִ ן ְלָך ֶאת ּכֶ ָך ֲאִני ֶאּתֵ קּום ֱאָכל ֶלֶחם ְוִיַטב ִלּבֶ

מלכים א' כא'  1-7

שם האישיות: אחאב
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שאלה מס’ 8 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ְולֹא 2 ְמִחיר  ּבִ ֵמאֹוְתָך  ֶאְקֶנה  ָקנֹו  י  “ּכִ אמר:  מי 
ם“? ַאֲעֶלה ַלה’ ֱאלַֹהי עֹלֹות ִחּנָ

שמואל ב’ כד’ 24דוד

חֹלֹות?3 ּמְ שופטים כא’ 21שילהבנות איזו עיר יצאו לכרמים ָלחּול ּבַ

רּו ָדָבר ְולֹא 4 ּבְ מי אמר: ”ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ּדַ
נּו ֵאל”? י ִעּמָ ָיקּום ּכִ

ישעיה ח’ 10ישעיהו

יהּוָדה 5 נּו קֹול ּבִ ּתְ בימי איזה מלך נאמר: "ַוּיִ
ה ֶעֶבד  ַאת מֹׁשֶ ם ְלָהִביא ַלה' ַמׂשְ ַלִ ּוִבירּוׁשָ

ר"? ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהֱאלִֹהים ַעל ִיׂשְ

דברי הימים ב'  יואש
כד' 9

ׁש ֶזַרע ֱאלִֹהים 6 מי אמר: ”ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבּקֵ
ת ְנעּוֶריָך ַאל  רּוֲחֶכם ּוְבֵאׁשֶ ם ּבְ ַמְרּתֶ ְוִנׁשְ

ִיְבּגֹד”?

מלאכי ב’ 15מלאכי
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חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשע”ה

החידון הפומבי - שלב שלישי

שלב השאלה 
הזהה

שאלתו של ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו

בתפילה לשלום המדינה, הנישאת בבתי הכנסת, בכל שבת ומועד
אנחנו מבקשים

ֵתנּו.  ֻאּלָ ית ְצִמיַחת ּגְ ָרֵאל, ֵראׁשִ ֵרְך ֶאת-ְמִדיַנת-ִיׂשְ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ּבָ ַמִים, צּור ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
זּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך  ָכל ַאְרצֹות ּפְ ָקד-ָנא ּבְ ָרֵאל, ּפְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְוֶאת ַאֵחינּו ּכָ

ֶמָך ן ׁשְ ּכַ ַלִים ִמׁשְ ְוִלירּוׁשָ

השנה עומד חידון התנ”ך העולמי בסימן: קיבוץ גלויות
ל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם” י ֶאְתֶכם ִמּכָ ְצּתִ ובסימן הפסוק: “ְוִקּבַ

לפניכם 8 פסוקים העוסקים בנושא קיבוץ גלויות 

נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

תשובות נכונות על כל השאלות יזכו ב-32 נקודות

הזמן המוקצב

4 דקות בלבד

בהצלחה
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חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשע”ה

החידון הפומבי - שלב שלישי

שאלתו של ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו

השאלות 

השיבה לארץ ישראל
יֶהם“? ּתֵ ים ַעל ּבָ ְבּתִ ּור, ְוהֹוׁשַ ְצַרִים, ּוְכיֹוָנה ֵמֶאֶרץ ַאּשׁ 1. מי אמר: “ֶיֶחְרדּו ְכִצּפֹור ִמּמִ

הושע יא’ 11 תשובה הושע        

ה”? ּמָ ר ֱהִפיְצָך ה’ ֱאלֶֹהיָך ׁשָ ים, ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב, ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך, ְוׁשָ ב  ה’ ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ 2. מי אמר: “ְוׁשָ

דברים ל’ 3-4 תשובה משה        

קיבוץ שארית ישראל

ְצָרה”? צֹאן ּבָ יֶמּנּו ּכְ ָרֵאל, ַיַחד ֲאׂשִ ֵאִרית ִיׂשְ ץ ׁשְ ץ ֲאַקּבֵ ְך, ַקּבֵ ּלָ 3. מי אמר: “ָאסֹף ֶאֱאסֹף ַיֲעקֹב ּכֻ

מיכה ב’ 12 תשובה מיכה        

ְצַרִים  ּור ּוִמּמִ ֵאר ֵמַאּשׁ ָ ר ִיּשׁ ָאר ַעּמֹו ,ֲאׁשֶ ִנית ָידֹו ,ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ ּיֹום ַההּוא,יֹוִסיף ֲאדָֹני ׁשֵ 4. מי אמר: “ְוָהָיה ּבַ
ם”? י ַהּיָ ְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאּיֵ ְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמׁשִ ּוִמּפַ

ישעיה יא’ 11-12 תשובה ישעיהו       
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אחדות
מּו ָלֶהם, רֹאׁש ֶאָחד ְוָעלּו ִמן ָהָאֶרץ”? ו, ְוׂשָ ָרֵאל ַיְחּדָ ֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ִיׂשְ צּו ּבְ 5. מי אמר: “ְוִנְקּבְ

הושע ב’ 2. תשובה הושע        

ֵני גֹוִים, ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד,  ָרֵאל.... ְולֹא ִיְהיו עֹוד ִלׁשְ ָהֵרי ִיׂשְ ָאֶרץ ּבְ יִתי אָֹתם ְלגֹוי ֶאָחד ּבָ 6. מי אמר: “ְוָעׂשִ
י ַמְמָלכֹות עֹוד”? ּתֵ ִלׁשְ

יחזקאל לז’  22 תשובה יחזקאל       

לשם ותהילה בעמים

י ָהָאֶרץ“? כֹל ַעּמֵ ה, ּבְ ם ְוִלְתִהּלָ ן ֶאְתֶכם, ְלׁשֵ י ֶאּתֵ ִצי ֶאְתֶכם, ּכִ ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם, ּוָבֵעת ַקּבְ 7. מי אמר: “ּבָ

צפניה יג’ 20 תשובה צפניה        

ישיבה לבטח בארץ

ים, ְוָנְטעּו  בּו ַעל ַאְדָמָתם... ּוָבנּו ָבּתִ ר ָנפֹצּו ָבם... ְוָיׁשְ ים ֲאׁשֶ ָרֵאל ִמן ָהַעּמִ ית ִיׂשְ ִצי ֶאת ּבֵ ַקּבְ 8. מי אמר: “ּבְ
בּו ָלֶבַטח“? ְכָרִמים, ְוָיׁשְ

יחזקאל כח’ 25-26 תשובה יחזקאל       
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חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשע”ה

החידון הפומבי - שלב רביעי

שאלות בזק 
להכרעה

ראש בראש
לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי

יוצגו בעל פה 24 שאלות 

 לכל נבחן יוצגו 12 שאלות 

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

מי אמר:

ּה  ּבָ ַמע  ָ ִיּשׁ ְולֹא  י  ְבַעּמִ י  ּתִ ׂשְ ְוׂשַ ם  ַלִ ִבירּוׁשָ י  “ְוַגְלּתִ
ִכי ְוקֹול ְזָעָקה”? עֹוד קֹול ּבְ

ישעיהו  

ישעיה סה’ 19

מי אמר:

ָכל ֵלב  ְמִחי ְוָעְלִזי ּבְ ָרֵאל ׂשִ ת ִצּיֹון ָהִריעּו ִיׂשְ י ּבַ “ָרּנִ
ם”? ָלִ ת ְירּוׁשָ ּבַ

צפניה   

צפניה ג’ 14

3-4

מי אמר: 

ב ְולֹא נֹאַמר  יֵענּו ַעל סּוס לֹא ִנְרּכָ ּור לֹא יֹוׁשִ “ַאּשׁ
ה ָיֵדינּו“? עֹוד ֱאלֵֹהינּו ְלַמֲעׂשֵ

הושע

הושע יד’ 4 

מי אמר:

ה’  ם  ׁשֵ ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ה  ְוֵאּלֶ ָבֶרֶכב  ה  “ֵאּלֶ
יר”? ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ

 משורר תהילים / דוד

תהילים כ’ 8

5-6

מי אמר:

ֵאׁש  ִכּיֹור  ּכְ ְיהּוָדה  ֵפי  ַאּלֻ ֶאת  ים  ָאׂשִ ַההּוא  ּיֹום  “ּבַ
ל  ּכָ ֶאת  ְוָאְכלּו...  ָעִמיר  ּבְ ֵאׁש  יד  ּוְכַלּפִ ֵעִצים  ּבְ

ים ָסִביב“? ָהַעּמִ

זכריה

זכריה יב’ 6 

מי אמר:

לֹא  ם  ַלִ ְירּוׁשָ ּוְלַמַען  ה  ֶאֱחׁשֶ לֹא  ִצּיֹון  “ְלַמַען 
יד  ַלּפִ ּכְ ִויׁשּוָעָתּה  ִצְדָקּה  ַכּנַֹגּה  ֵיֵצא  ַעד  קֹוט  ֶאׁשְ

ִיְבָער”?

ישעיהו 

ישעיה סב’ 1
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7-8

מי אמר:

ְגבּוָלִיְך  ֶבר ּבִ ַאְרֵצְך ׁשֹד ָוׁשֶ ַמע עֹוד ָחָמס ּבְ ָ “לֹא ִיּשׁ
ה”? ִהּלָ ָעַרִיְך ּתְ ְוָקָראת ְיׁשּוָעה חֹומַֹתִיְך ּוׁשְ

ישעיהו 

ישעיה ס’ 18

מי אמר:

ָרֵאל ִסּלֹון ַמְמִאיר ְוקֹוץ  “ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלֵבית ִיׂשְ
אִטים אֹוָתם“? ָ ַמְכִאב ִמּכֹל ְסִביבָֹתם ַהּשׁ

יחזקאל 

יחזקאל כח’ 24

9-10

מה שמו של  ַהָּנִגיד ְלֵבית ְיהּוָדה בימי 
יהושפט מלך יהודה?

ְזַבְדָיהּו ֶבן ִיְׁשָמֵעאל

דברי הימים ב’ יט' 11

מה שמו של השוטר  בימי  עוזיהו מלך 
יהודה?

ַמֲעֵׂשָיהּו 

דברי הימים כו’ 11

11-12

השלם את הפסוק:

בּוס נֶֹפת ... ֵבָעה ּתָ ֶנֶפׁש ׂשְ

ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ָּכל ַמר ָמתֹוק

משלי כז’ 7

השלם את הפסוק:

ָעיו לֹא ַיְצִליַח... ה ְפׁשָ ְמַכּסֶ

ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם

משלי כח’ 13
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13-14

מי אמר:

“סֹוד ה’ ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם”?

משורר תהילים / דוד

תהילים כה’ 14

מי אמר:

ָלה סֹודֹו  י ִאם ּגָ ָבר ּכִ ה ֲאדָֹני אלוהים ּדָ י לֹא ַיֲעׂשֶ “ּכִ
ִביִאים”? ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ

עמוס

עמוס ג’ 7

15-16

מי אמר:

ּלֹה  ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ל  ּכָ ָאָדם  ֲעֵליֶכם  יִתי  “ְוִהְרּבֵ
ֶניָנה”? ּבָ בּו ֶהָעִרים ְוֶהֳחָרבֹות ּתִ ְונוׁשְ

יחזקאל 

יחזקאל לו’ 10

מי אמר:

ְיקֹוֵממּו  ִראׁשִֹנים  ׁשְֹממֹות  עֹוָלם  ָחְרבֹות  “ּוָבנּו 
ׁשּו ָעֵרי חֶֹרב ׁשְֹממֹות ּדֹור ָודֹור”? ְוִחּדְ

ישעיהו

ישעיה סא’ 4

17-18

השלם את הפסוק:

ע... ׁשַ ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֵֹמר ֵאין ּפָ

 ָחֵבר הּוא ְלִאיׁש ַמְׁשִחית

משלי כח’ 24

השלם את הפסוק:

ל ָאִביו ְוִאּמֹו ... ְמַקּלֵ

ִיְדַעְך ֵנרֹו ֶּבֱאׁשּון ֹחֶׁשְך

משלי כ’ 20
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19-20

מי אמר:

ָיּה ה’ צּור עֹוָלִמים”? י ּבְ ְטחּו ַבה’ ֲעֵדי ַעד ּכִ “ּבִ

ישעיהו

ישעיה כו’ 4

מי אמר:

ה’ ְוָהָיה ה’ ִמְבַטחֹו”? ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ “ּבָ

ירמיהו 

ירמיה יז’ 7

21-22

ִקְבֵרי  ֶנֶגד  ַעד  ירושלים  בחומת  החזיק  מי 
ָדִויד ְוַעד ַהְּבֵרָכה ָהֲעׂשּוָיה ְוַעד ֵּבית ַהִּגֹּבִרים?

ְנֶחְמָיה ֶבן ַעְזּבּוק 

נחמיה ג’ 16

מי החזיק בחומת ירושלים ִמָּדה ֵׁשִנית ִמֶּנֶגד 
? ֲעֹלת ַהֶּנֶׁשק ַהִּמְקֹצעְַ

ֵעֶזר ֶּבן ֵיׁשּוַע 

נחמיה ג’ 19

23-24

מי אמר:

ׁשֶֹרׁש  ָאָרה  ׁשְ ַהּנִ ְיהּוָדה  ית  ּבֵ ֵליַטת  ּפְ “ְוָיְסָפה 
ה ְפִרי ְלָמְעָלה“? ה ְוָעׂשָ ְלָמּטָ

ישעיהו

מלכים ב’ יט’ 30

מי אמר:

ה  ְוָעׂשָ ָעָנף  א  ְוָנׂשָ ֶלּנּו  ּתֳ ֶאׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרֹום  ַהר  “ּבְ
יר“? ֶפִרי ְוָהָיה ְלֶאֶרז ַאּדִ

יחזקאל

יחזקאל יז’ 23
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שאלות נוספות למקרה שאין הכרעה

25-26

ְידּותּון  ְּבֵני  ִמן  הלויים  אחד  שם  ציין 
יחזקיהו  המלך  כמצות  ובאו  שהתקדשו 

ְלַטֵהר ֵּבית ה’

ְׁשַמְעָיה / ְוֻעִּזיֵאל

 דברי הימים ב’ כט’ 14

ֱאִליָצָפן  ְּבֵני  ִמן  הלויים  אחד  שם  ציין 
יחזקיהו  המלך  כמצות  ובאו  שהתקדשו 

ְלַטֵהר ֵּבית ה’

ִׁשְמִרי / ִויִעיֵאל

דברי הימים ב' פרק כט' 13  

27-28

ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוָלה  ִבי  ְ ִמּשׁ ָהעִֹלים  ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ה  "ֵאּלֶ
ם  ַלִ ִלירּוׁשָ ׁשּובּו  ַוּיָ ֶבל  ּבָ ֶמֶלְך  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֶהְגָלה 

ְוִליהּוָדה ִאיׁש ְלִעירֹו"

מה היה מספר העולים מְּבֵני ֹלד ָחִדיד ְואֹונֹו?

721 - ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוֶאָחד

 נחמיה ז’ 37

ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוָלה  ִבי  ְ ִמּשׁ ָהעִֹלים  ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ה  "ֵאּלֶ
ם  ַלִ ִלירּוׁשָ ׁשּובּו  ַוּיָ ֶבל  ּבָ ֶמֶלְך  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֶהְגָלה 

ְוִליהּוָדה ִאיׁש ְלִעירֹו"

ֵאל  ֵבית  מַאְנֵׁשי  העולים  מספר  היה  מה 
ְוָהָעי?

123 - ֵמָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה

נחמיה ז’ 32  

29-30

מי אמר:

ָצָרה  ְוֵעת  מֹהּו  ּכָ ֵמַאִין  ַההּוא  ַהּיֹום  ָגדֹול  י  ּכִ “הֹוי 
ַע”? ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

ירמיהו

ירמיה ל’ 7

מי אמר:

ֶטן  ִמּבֶ ֲעֵנִני  ַוּיַ ה’  ֶאל  ִלי  ָרה  ִמּצָ ָקָראִתי  “ַוּיֹאֶמר 
ַמְעּתָ קֹוִלי”? י ׁשָ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ׁשְ

יונה

יונה ב’ 3
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חידון מוקדם בכתב
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יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, תשע"ה

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-52 
ל-ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל-ַאְדַמְתֶכם” )יחזקאל ל"ו כ”ד( י ֶאְתֶכם ִמּכָ ְצּתִ בסימן קיבוץ גלויות: “ְוִקּבַ

שם הנבחן:  הארץ: 

חידון מוקדם בכתב

הניקוד:  בחידון מוקדם זה 60 שאלות. כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת

סה˝כ יוכל כל נבחן לצבור 60 נקודות שייזקפו לזכותו בשלבי החידון הפומבי

הזמן: הזמן המוקצב לפתרון מבחן זה הוא 60 דקות

מרכז החידון: רס"ן הרב אשר מולד

עורך ומפיק החידון: שאול דוד

מחבר השאלות: נריה פנחס 

ועדת השאלות:  רס"ן הרב אשר מולד, שאול דוד, סגן אביעד חזני, נריה פנחס

ב ה צ ל ח ה!

תורה 
בראשית: יב'-נ'. 

שמות: א'-כד',לא'-לד'. 
ויקרא: יט', כג',כד',כה. 
במדבר: י'- יז', כ'- כה', 

כז', לב'. 
דברים: כ'- כז', כט'- לד.

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

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

נביאים אחרונים 
ישעיה: א'-יב', כה'- לה', ס'- סו'.

ירמיה: א'-ב', יא'-כג', ל'- לג'.

יחזקאל: יז'- כ', כז'- 
כח', לג'-לד', לו'-לז'.

תרי עשר 
הושע: א'- ו', יא'- יד'.

עמוס: כל הספר. 
יונה: כל הספר.

מיכה: כל הספר. 
צפניה: כל הספר.

חגי: כל הספר.
זכריה: כל הספר. 
מלאכי: כל הספר.

כתובים
תהילים: א'- ב', יט'- ל'.

משלי: כ'- לא'.
איוב: א'-ב', לח'- מב'. 

רות: כל הספר.
עזרא: א', ג', ז', ט', י'.

נחמיה: כל הספר.
דברי הימים ב': יז'- לו'.

חומר החידון
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חלק ראשון: הקף בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה

שאלה מס’ 1

ה:”? ֶנּנָ י ְלָך ֶאּתְ ּה ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ למי נאמר: ”קּום ִהְתַהּלֵ

אברהםא. 
יהושעב. 
משה 	. 
יעקבד. 

שאלה מס’ 2

בּואֹת  ֶגד ּתְ ַחת: ּוִמּמֶ הֹום רֶֹבֶצת ּתָ ל ּוִמּתְ ַמִים ִמּטָ ֶגד ׁשָ את איזה שבט בירך משה: "ְמבֶֹרֶכת ה' ַאְרצֹו ִמּמֶ
ֶרׁש ְיָרִחים:"? ֶגד ּגֶ ֶמׁש ּוִמּמֶ ׁשָ

יהודהא. 
 יוסףב. 
שמעון 	. 
אשרד. 

שאלה מס' 3

מּוִתי ָאמּות  ר ּתָ ֲאׁשֶ י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי: ּבַ ְך ַעּמִ ִליִני ָאִלין ַעּמֵ ר ּתָ ְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאׁשֶ ר ּתֵ י ֶאל ֲאׁשֶ מי אמרה: "ּכִ
יִני ּוֵביֵנְך:"? ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ה ה' ִלי ְוכֹה יִֹסיף ּכִ ֵבר ּכֹה ַיֲעׂשֶ ם ֶאּקָ ְוׁשָ

רות א. 
פנינהב. 
בת יפתח	. 
צפורהד. 

שאלה מס' 4

ִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח:”? יׂש ּכְ תֹו ָיׂשִ ָחָתן יֵֹצא ֵמֻחּפָ מי אמר: “ְוהּוא ּכְ

יחזקאלא. 

ב. ישעיה

	. משורר תהילים

ד. הושע
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שאלה מס’ 5

י ֶחְמָאה  י צֹאן: ְוָהָיה ֵמרֹב ֲעׂשֹות ָחָלב יֹאַכל ֶחְמָאה ּכִ ּתֵ ָקר ּוׁשְ ה ִאיׁש ֶעְגַלת ּבָ ּיֹום ַההּוא ְיַחּיֶ מי ניבא: “ְוָהָיה ּבַ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ:"? ל ַהּנֹוָתר ּבְ ּוְדַבׁש יֹאֵכל ּכָ

ירמיהוא. 
זכריהב. 
מיכה	. 
ישעיהו ד. 

שאלה מס’ 6

ָמְתָניו:"? ָער ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ּבְ ַעל ׂשֵ על מי נאמר: “ִאיׁש ּבַ

אליהוא. 
שמשון ב. 
ירמיהו 	. 
אבשלוםד. 

שאלה מס’ 7

ַער ׂשְנָאיו:"? למי נאמר: ”ֲּאחֵֹתנּו ַאּתְ ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ׁשַ

מיכלה. 

נעמי ב. 

רבקה  .	

רחל ד. 

שאלה מס’ 8

י ֲעָנִקים  ּיֹום ַההּוא ּכִ ַמְעּתָ ּבַ ה ׁשָ י ַאּתָ ּיֹום ַההּוא ּכִ ר ה’ ּבַ ּבֶ ר ּדִ ה ֲאׁשֶ י ֶאת ָהָהר ַהּזֶ ָנה ּלִ ה ּתְ מי אמר: ”ְוַעּתָ
ים:"? ּתִ ֻצרֹות אּוַלי ה' אֹוִתי ְוהֹוַרׁשְ דֹלֹות ּבְ ם ְוָעִרים ּגְ ׁשָ

כלב בן יפונהא. 
אהוד בן 	ראב. 

יואב בן צרויה  .	

אבנר בן נר ד. 
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שאלה מס’ 9

ַעְצמָֹתי ְוִנְלֵאיִתי  ֵאׁש ּבֶֹעֶרת ָעֻצר ּבְ י ּכְ מֹו ְוָהָיה ְבִלּבִ ׁשְ ר עֹוד ּבִ ֶרּנּו ְולֹא ֲאַדּבֵ י לֹא ֶאְזּכְ מי אמר: ”ְוָאַמְרּתִ
ְלֵכל ְולֹא אּוָכל:“? ּכַ

משורר תהיליםא. 
איובב. 
ירמיהו	. 
שלמה במשליד. 

שאלה מס’ 10

ת ָהֱאלִֹהים ָלנּו ְולֹא נֹאֵבד:"? ֵ ם קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹהיָך אּוַלי ִיְתַעּשׁ ָך ִנְרּדָ למי נאמר: "ַמה ּלְ

אליהוא. 

יונה ב. 

עזרא  .	

שמואל ד. 

שאלה מס’ 11

א  ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֵאהּו ְבֵחיֶקָך ּכַ י תֹאַמר ֵאַלי ׂשָ יהּו ּכִ ה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדּתִ ל ָהָעם ַהּזֶ מי אמר: “ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ּכָ
ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק"?

דודא. 
אהרוןב. 

יהושע  .	

משה ד. 

שאלה מס’ 12

תֹוְך ֲאֵחיֶהם:"? ן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה ּבְ ּתֵ ָכל ָהָאֶרץ ַוּיִ ְבנֹות... ּבְ ים ָיפֹות ּכִ על מי נאמר: ”ְולֹא ִנְמָצא ָנׁשִ

בנות צלפחדא. 
בנות יתרו ב. 
בנות איוב	. 
בנות לבןד. 
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שאלה מס’ 13

ַער ׁשְֹמרֹון:"? ׁשַ ֶקל ּבְ ׁשֶ עִֹרים ּבְ ֶקל ְוָסאַתִים ׁשְ ׁשֶ ֵעת ָמָחר ְסָאה סֶֹלת ּבְ מי אמר: "ּכָ

אלישעא. 
ירבעםב. 
עובדיהו	. 
ישעיהוד. 

שאלה מס' 14

ִעים:"? י ָהְרׁשָ יק ַוֲאִני ְוַעּמִ ּדִ ַעם ה' ַהּצַ מי אמר: “ָחָטאִתי ַהּפָ

סנחריב מלך אשורא. 
נבוכדנאצר מלך בבלב. 
פרעה מלך מצרים	. 
אבימלך מלך 	ררד. 

שאלה מס’ 15

יֵמי ְמגּוֵריֶהם:"? י ֲאבַֹתי ּבִ ֵני ַחּיֵ יגּו ֶאת ְיֵמי ׁשְ י ְולֹא ִהּשִׂ ֵני ַחּיַ מי אמר: ”ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ

דודא. 
יעקבב. 
איוב	. 
אבשלוםד. 

שאלה מס’ 16

ְקִמים:"? י בֹוֵקר ָאנִֹכי ּובֹוֵלס ׁשִ מי אמר: ”לֹא ָנִביא ָאנִֹכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאנִֹכי ּכִ

ירמיהוא. 
עמוסב. 
מיכה	. 
אלישעד. 

שאלה מס’ 17

ר ָקָנה..."?  ה ֲאׁשֶ ְבָשה ַאַחת ְקַטּנָ י ִאם ּכִ ה ְמאֹד ְוָלָרׁש ֵאין ּכֹל ּכִ יר ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ַהְרּבֵ למי נאמר: ”ְלָעׁשִ

דוד א. 
אחאבב. 
יואש	. 
אחיתופלד. 
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שאלה מס’ 18

ר  ר אַֹכל ְוֶאת ֲאׁשֶ ָך ֶאת ֲאׁשֶ ין טֹוב ְלָרע ִאם ִיְטַעם ַעְבּדְ ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ַהֵאַדע ּבֵ מִֹנים ׁשָ ן ׁשְ מי אמר: “ּבֶ
רֹות:"? ִרים ְוׁשָ קֹול ׁשָ ַמע עֹוד ּבְ ה ִאם ֶאׁשְ ּתֶ ֶאׁשְ

נחמיהא. 
ברזיליב. 
מפיבושת	. 
כלבד. 

שאלה מס’ 19

ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה:"? א אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים ּבְ על מי נאמר: ”ָוֲאַמּלֵ

שלמהא. 
בצלאל ב. 
יהושע	. 
פנחסד. 

שאלה מס’ 20

ֵני  ּפְ ְראֹת  ּכִ ָפֶניָך  ָרִאיִתי  ן  ּכֵ י ַעל  ּכִ ִדי  ִמּיָ ִמְנָחִתי  ְוָלַקְחּתָ  ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ”ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי  מי אמר: 
ְרֵצִני:"? ֱאלִֹהים ַוּתִ

	דעוןא. 
מנוחב. 
דוד	. 
יעקבד. 

שאלה מס’ 21

ית ֱאלֵֹהינּו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָחְרבָֹתיו  ט ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס ָלֶתת ָלנּו ִמְחָיה ְלרֹוֵמם ֶאת ּבֵ מי אמר: ”ַּוּיַ
ם:"? ָלִ יהּוָדה ּוִבירּוׁשָ ְוָלֶתת ָלנּו ָגֵדר ּבִ

עזראא. 
שכניהב. 
נחמיה	. 
חנניד. 
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שאלה מס’ 22

ח  ּלַ ְיׁשַ תּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל  ֵעץ ׁשָ ּכְ ה' ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו: ְוָהָיה  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ מי אמר: “ּבָ
ִרי:"? ּצֶֹרת לֹא ִיְדָאג ְולֹא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ּפֶ ַנת ּבַ י ָיבֹא חֹם ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן ּוִבׁשְ יו ְולֹא ִיְרֶאהּכִ ָרׁשָ ׁשָ

ירמיהוא. 
משורר תהילים ב. 
שלמה במשלי	. 
ישעיהוד. 

שאלה מס’ 23

ְלאּו  ָידֹו ֵמרֹב ָיִמים: ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיּמָ ַעְנּתֹו ּבְ ם ְוִאיׁש ִמׁשְ ָלִ ְרחֹבֹות ְירּוׁשָ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ מי ניבא: ”עֹד ֵיׁשְ
ְרחֹבֶֹתיָה:“? ֲחִקים ּבִ ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמׂשַ

עמוסא. 
ישעיהוב. 
יחזקאל 	. 
זכריהד. 

שאלה מס’ 24

ָכל ָהָאֶרץ:"? ִמי ּבְ ר ׁשְ ֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסּפֵ יָך ּבַ ֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדּתִ למי נאמר: ”ְואּוָלם ּבַ

פרעהא. 
כורשב. 
בלעם	. 
סנחריבד. 

שאלה מס’ 25

ר ִויֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע:"? ם ְוָיׁשָ על מי נאמר: ”ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ... ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ּתָ

איובא. 
ברזילי ב. 
אמציה	. 
עובדיהוד. 
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שאלה מס’ 26

ֵבא:"? ר ִמי לֹא ִיּנָ ּבֶ ָאג ִמי לֹא ִייָרא ה’ אלוקים ּדִ מי אמר: “ַאְרֵיה ׁשָ

מיכהא. 
עמוסב. 
ישעיהו	. 
שלמה במשליד. 

שאלה מס’ 27

ִרַח ְוַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש  דֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ּבָ ה ְוַהּגְ ׁשָ ַחְרּבֹו ַהּקָ ּיֹום ַההּוא ִיְפקֹד ה’ ּבְ מי ניבא: ”ּבַ
ם:"? ּיָ ר ּבַ ין ֲאׁשֶ ּנִ תֹון ְוָהַרג ֶאת ַהּתַ ֲעַקּלָ

ישעיהוא. 
צפניהב. 
זכריה	. 
עמוס ד. 

שאלה מס’ 28

את מה מדמה שלמה בספר משלי ל: ֶנֶזם ָזָהב ַוֲחִלי ָכֶתם 

ִציר ֶנֱאָמן ְלֹׁשְלָחיו ְוֶנֶפׁש ֲאֹדָניו ָיִׁשיבא. 
מֹוִכיַח ָחָכם ַעל ֹאֶזן ֹׁשָמַעתב. 
ָּדָבר ָּדֻבר ַעל ָאְפָניו	. 
ּוְׁשמּוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחקד. 

שאלה מס’ 29

ָרֵאל לֹא ָכזֹאת  ִויד ֶמֶלְך ִיׂשְ לֹמֹה ֶבן ּדָ י ִמיֵמי ׁשְ ם ּכִ ָלִ ירּוׁשָ ְמָחה ְגדֹוָלה ּבִ ִהי ׂשִ על איזה אירוע נאמר: ”ַוּתְ
ם:"? ָלִ ירּוׁשָ ּבִ

ח	 הפסח בימי חזקיהוא. 
חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיהב. 
חנוכת היכל ה’ בימי יהושע וזרובבל 	. 
 המלכת יהואש ד. 
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שאלה מס’ 30

ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ ּבְ ַהחֹוָמה  ַלם  ׁשְ “ַוּתִ נחמיה?  בימי  ירושלים  חומת  בניית  הושלמה  חודש  באיזה 
ַנִים יֹום:" ים ּוׁשְ ִ ֶל_______ַלֲחִמּשׁ

אייר א. 

ניסן  ב. 

אלול   .	

טבת  ד. 

שאלה מס’ 31

ה:"? ר ְולֹא ְיִקיֶמּנָ ה ְוִדּבֶ ב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעׂשֶ מי אמר: ”לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכּזֵ

ישעיהוא. 
מיכהב. 
בלעם 	. 
אליהו ד. 

שאלה מס’ 32

ה  ֲעׂשֶ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ ים ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ ה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחּקִ מי אמר: ”ְוִהְזַהְרּתָ
ר ַיֲעׂשּון:"? ֲאׁשֶ

נתןא. 
שמואל ב. 
יהושע	. 
יתרוד. 

שאלה מס’ 33

ְנָיִמין:”? ית ָאֶון ַאֲחֶריָך ּבִ ָרָמה ָהִריעּו ּבֵ ְבָעה ֲחצְֹצָרה ּבָ ּגִ ְקעּו ׁשֹוָפר ּבַ מי אמר: ”ּתִ

ירמיהא. 
עמוסב. 
הושע 	. 
 זכריהד. 
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שאלה מס’ 34

ְמֵריֶהם  ׁשִ ים ַהּקְֹפִאים ַעל  י ַעל ָהֲאָנׁשִ ּוָפַקְדּתִ רֹות  ּנֵ ּבַ ם  ַלִ ְירּוׁשָ ׂש ֶאת  ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ ּבָ ”ְוָהָיה  מי אמר: 
ְלָבָבם לֹא ֵייִטיב ה' ְולֹא ָיֵרַע:"? ָהאְֹמִרים ּבִ

מיכהא. 
עמוסב. 
הושע	. 
צפניה ד. 

שאלה מס’ 35

את מה מדמה שלמה המלך בספר משלי ל: ָמָטר סֵֹחף ְוֵאין ָלֶחם:?

ִאיׁש ִמְתַהֵּלל ְּבַמַּתת ָׁשֶקרא. 
ֶּגֶבר ָרׁש ְוֹעֵׁשק ַּדִּליםב. 
ֹׁשֵלַח ְּדָבִרים ְּבַיד ְּכִסיל	. 
מֹוֵׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם ָּדלד. 

שאלה מס’ 36

ר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני  י ַוֲאִני ְמֵתי ִמְסּפָ ִרּזִ ַנֲעִני ּוַבּפְ ּכְ ב ָהָאֶרץ ּבַ יׁשֵ ִני ּבְ ם אִֹתי ְלַהְבִאיׁשֵ מי אמר: ”ֲעַכְרּתֶ
י ֲאִני ּוֵביִתי:"? ַמְדּתִ ְוִנׁשְ

יהושעא. 
יעקבב. 
משה 	. 
שאולד. 

שאלה מס’ 37

ח  ּקַ ָבנֹון ַוּיִ א ֶאל ַהּלְ ר לֹו ָהִרְקָמה ּבָ ָנַפִים ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהּנֹוָצה ֲאׁשֶ דֹול ַהּכְ דֹול ּגְ ר ַהּגָ ׁשֶ מי אמר: ”ַהּנֶ
ֶרת ָהָאֶרז:"? ֶאת ַצּמֶ

צפניהא. 
מיכה ב. 
יחזקאל 	. 
 הושע ד. 
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שאלה מס’ 38

ֵני  ַחּתּו ִמּפְ יְראּו ְוַאל ּתֵ ם ַאל ּתִ ם.... ּכֹה ָאַמר ה' ָלֶכם ַאּתֶ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ יבּו ָכל ְיהּוָדה ְויֹׁשְ מי אמר: ”ַהְקׁשִ
י ֵלאלִֹהים:"? ְלָחָמה ּכִ י לֹא ָלֶכם ַהּמִ ה ּכִ ֶהָהמֹון ָהָרב ַהּזֶ

שכניהא. 
נחמיהב. 
יחזיאל 	. 
מיכיהוד. 

שאלה מס’ 39

ֲאִני  ָך  ִאּתְ י  ּכִ ָלְך  יּוְכלּו  ְולֹא  ֵאֶליָך  ְוִנְלֲחמּו  צּוָרה  ּבְ ת  ְנחׁשֶ ְלחֹוַמת  ה  ַהּזֶ ָלָעם  יָך  ”ּוְנַתּתִ נאמר:  למי 
יֶלָך:"? יֲעָך ּוְלַהּצִ ְלהֹוׁשִ

דוד א. 
שלמהב. 
ירמיהו 	. 
חזקיהו ד. 

שאלה מס’ 40

ר  ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ַהּטֹוִבים ֲאׁשֶ ָבר ֶאָחד ִמּכֹל ַהּדְ י לֹא ָנַפל ּדָ ֶכם ּכִ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ם ּבְ מי אמר: “ִויַדְעּתֶ
ָבר ֶאָחד:"? ּנּו ּדָ אּו ָלֶכם לֹא ָנַפל ִמּמֶ ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֲעֵליֶכם ַהּכֹל ּבָ

יהושעא. 
משהב. 
שמואל	. 
 עזראד. 
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חלק שני: נא לענות על השאלות הבאות בקצרה
41-42

י  ַמְעּתִ ר ׁשָ ָבר ֲאׁשֶ אשה שביקרה בירושלים מתוך סקרנות ואהבת חכמה אמרה: ”ֱאֶמת ָהָיה ַהּדָ
ְרֶאיָנה ֵעיַני" אִתי ַוּתִ ר ּבָ ָבִרים ַעד ֲאׁשֶ י ַלּדְ ָבֶריָך ְוַעל ָחְכָמֶתָך: ְולֹא ֶהֱאַמְנּתִ ַאְרִצי ַעל ּדְ ּבְ

41. מאיזו מדינה ה	יעה האשה? ________________________________________
________________________

42. במהלך הביקור ניתנו למלך ישראל מתנות - ציינו אחת המתנות. __________________
________________________

43-44

לעת זקנתה זכתה אשה להיות אומנת לתינוק שנולד לקרוב משפחתה

ִהי לֹו ְלאֶֹמֶנת:" ֵתהּו ְבֵחיָקּה ַוּתְ ׁשִ ֶלד ַוּתְ ח... ֶאת ַהּיֶ ּקַ “ַוּתִ

43. מי האשה?____________________________________________________
_______________________

44. מה שם הילד? _________________________________________________
_______________________

45-46

נער רועה צאן סיפר שהצליח להכות ארי ודוב שנשאו שה מעדרו

ִתיו  ְוִהּכִ ַאֲחָריו  ְוָיָצאִתי  ֵמָהֵעֶדר:  ה  ׂשֶ א  ְוָנׂשָ ַהּדֹוב  ְוֶאת  ָהֲאִרי  ּוָבא  ּצֹאן  ּבַ ְלָאִביו  ָך  ַעְבּדְ ָהָיה  “רֶֹעה 
יו"  י ִמּפִ ְלּתִ ְוִהּצַ

45. מי הנער? ____________________________________________________
_______________________

46. לשם מה סיפר עובדה זו? __________________________________________
_______________________
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47-48

ה ֶאת  אנשים מישראל ביקשו ממלכם לפעול להקל את נטל המס שהוטל עליהם. "ָאִביָך ִהְקׁשָ
ֵבד:" ה ּוֵמֻעּלֹו ַהּכָ ׁשָ ה ָהֵקל ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהּקָ ה ַעּתָ נּו ְוַאּתָ ֻעּלֵ

47. מי המלך? ____________________________________________________
_______________________

48. מי עמד בראש קבוצת הפונים? ______________________________________
________________________

49-50

בספר דברי הימים ב' מספר הכתוב כי בימי המלך יאשיהו נעשו פעולות לחיזוק בית המקדש

ָלאָכה  י ַהּמְ נּו אֹתֹו עֹוׂשֵ ּתְ ף... ַוּיִ ם ׁשְֹמֵרי ַהּסַ ר ָאְספּו ַהְלִוּיִ ֶסף ַהּמּוָבא ֵבית ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ נּו ֶאת ַהּכֶ ּתְ " ַוּיִ
ַוֲעֵליֶהם ֻמְפָקִדים...  ָלאָכה  ּמְ ּבַ ֱאמּוָנה  ּבֶ ים  ים עֹׂשִ ְוָהֲאָנׁשִ ִית:  ַהּבָ ק  ּוְלַחּזֵ ִלְבּדֹוק  ֵבית ה'  ּבְ ים  ר עֹׂשִ ֲאׁשֶ

ם..." ַהְלִוּיִ

49-50. ציינו שמות של שני לויים שהופקדו על מלאכת חיזוק בית המדש?_______________
_______________________

51-52

בעת אסיפת עם העיד עם ישראל על מנהיגו שנהג ביושר, באמונה ובניקיון כפיים כלפיהם. 
ד ִאיׁש ְמאּוָמה:" נּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ְולֹא ָלַקְחּתָ ִמּיַ ְקּתָ “לֹא ֲעׁשַ

51. מי המנהי	? ___________________________________________________
_______________________

52. לאיזה ארוע נדיר 	רם המנהי	 בתפילתו באותה אסיפה? _______________________
_______________________

53-54

בחזרם מהשליחות תיארו שני אנשים מישראל את ארץ ישראל כארץ זבת חלב ודבש:

ר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:" נּו ה’ ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאׁשֶ “ִאם ָחֵפץ ּבָ

53. ציין את אחד האנשים? ____________________________________________
_______________________

54. מה השליחות שהוטלה עליהם? ______________________________________
________________________
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55-56

התורה מחייבת את האיכר לנהוג בחסד וברחמים בבהמות העבודה שלו. בשתי מצוות שמה 
התורה דגש על ענין זה

55. באילו בעלי חיים נאסר לחרוש יחדיו? __________________________________
________________________

56. מה אסרה התורה לעשות לבעל החיים בעת דישת התבואה? ____________________
________________________

57-58

איש אחד שעמד בראש קבוצה של שש מאות איש הביע את נכונותו לסייע למלך ישראל 
בעת צרתו:

ָך:” ם ִיְהֶיה ַעְבּדֶ י ׁשָ ים ּכִ ֶלְך ִאם ְלָמֶות ִאם ְלַחּיִ ם ֲאדִֹני ַהּמֶ ָ ר ִיְהֶיה ּשׁ ְמקֹום ֲאׁשֶ י ּבִ ֶלְך ּכִ “ֵחי ֲאדִֹני ַהּמֶ

57. מי האיש? ____________________________________________________
_______________________

58. מה היתה צרת המלך? ____________________________________________
_______________________

59-60

במעמד מכובד בו נבנה מזבח לה’ ברכו הכהנים והלויים את כל הנוכחים

ם... ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם  ה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ה ּוִמּזֶ ָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפָטיו עְֹמִדים ִמּזֶ “ְוָכל ִיׂשְ
ִראׁשָֹנה:” ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ

59. מי המנהי	 שבהנה	תו נחו	 מעמד זה? __________________________________
_______________________

60. היכן נבנה המזבח? ______________________________________________
________________________

בהצלחה
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חידון מוקדם בכתב - דף תשובות 

חלק ראשון 

 המקורהתשובה אות התשובה השאלה 
בראשית י	’ 17אברהםא1

דברים ל	' 13יוסףב2

רות א’ 16-17רותא3

תהילים יט’ 6משורר תהילים	4

 ישעיה ז’ 22ישעיהוד5

מלכים ב’ א’ 8אליהוא6

בראשית כד’ 60רבקה	7

יהושע יד’ 12כלב בן יפונהא8

ירמיה כ’ 9ירמיהו	9

יונה א’ 6יונהב10

במדבר יא’ 12משהד11

איוב מב’ 15בנות איוב	12

מלכים ב'ז' 1 אלישעא13

שמות ט’ 28פרעה מלך מצרים	14

בראשית מז’ 9יעקבב15

עמוס ז’ 14עמוסב16

שמואל ב’ יב’ 2דודא17

שמואל ב’ יט’ 36ברזיליב18

שמות לא’ 3בצלאלב19

בראשית ל	’ 10יעקבד20

עזרא ט’ 9עזראא21

ירמיה יז’ 7-8ירמיהוא22
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זכריה ח’ 4-5זכריהד23

שמות ט’ 16פרעהא24

איוב א’ 1איובא25

עמוס 	’ 8עמוסב26

ישעיה כז’ 1ישעיהוא27

משלי כה’ 12מֹוִכיַח ָחָכם ַעל ֹאֶזן ֹׁשָמַעתב28

דברי הימים ב’ ל’ 26ח	 פסח בימי חזקיהוא29

נחמיה ו’ 15אלול	30

במדבר כ	’ 19-20בלעם	31

שמות יח’ 20יתרוד32

הושע ה’ 8הושע	33

צפניה א’ 12צפניהד34

משלי כח’ 3ֶּגֶבר ָרׁש ְוֹעֵׁשק ַּדִּליםב35

בראשית לד’ 30יעקבב36

יחזקאל יז’ 3יחזקאל	37

דברי הימים כ’ 15יחזיאל	38

ירמיה טו’ 20ירמיהו	39

יהושע כ	’ 14יהושעא40

חלק שני

שבא41

מלכים א’ י’ 7זהב בשמים, אבן יקרה42

נעמי 43

רות ד’ 16עובד - בנם של רות ובועז44

דוד  45

46
לו  שיאפשר  המלך  שאול  את  לשכנע  ביקש 

להלחם נ	ד 	לית
שמואל א’ יז’ 35



102

רחבעם 47

מלכים א' יב' 1-5ירבעם48

דברי הימים ב' לד' 12ַיַחת ְוֹעַבְדָיהּו , ּוְזַכְרָיה ּוְמֻׁשָּלם 50-49

שמואל 51

שמואל א’ יב’ 4הורדת מטר בימי קציר חיטים52

יהושע / כלב 53

במדבר יד’ 8לר	ל את ארץ ישראל54

דברים כב’ 10שור וחמור 55

דברים כה’ 4לא תחסום שור בדישו56

איתי ה	יתי 57

שמואל ב’ טו’ 21דוד ברח מפני אבשלום בנו58

יהושע 59

יהושע ח' 33 עיבל60
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הזוכים בחידון התנ"ך העולמי
חתן התנ"ך – אייל יצחק מטס, ישראל

סגן ראשון – ישראל אודי אלגרבלי, ישראל

סגן שני – ארד קוצר, ישראל

סגן שלישי – ראיין רפאל ריפסמן, קנדה

סגן רביעי – יהונתן אברהם חיימוביץ', קנדה

הזוכים בחידון התנ"ך לתפוצות

כלת התנ"ך- טרי דבה אטרי, מקסיקו

סגנית ראשונה - אביגיל כהן, ארגנטינה

סגנית שנייה - חנה חרג, אוסטרליה

סגן שלישי - מיכאל קיי, אנגליה
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המשתתפים שעלו לגמר החידון 

יהונתן אברהם חיימוביץ'קנדה

ישראל אודי  אלגרבליישראל

טניה זכאיפנמה

ארד קוצרישראל

תהילה קורנווסרארצות הברית

אדם מלניקדרום אפריקה

דורון קדושישראל

בנימין קפקסארצות הברית

סופיה  טואצ'ימקסיקו

ראיין רפאל ריפסמןקנדה

אייל יצחק  מטסישראל

אליענה רוהרקנדה

דוד רייקמקסיקו

שלוה אייזנברגארצות הברית

אלכסנדרה שפלביץבלרוס

אורית גוגנהיים כ"ץמקסיקו


