מדינת ישראל
משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים,
ה'תשפ"א
חוזרים לספר הספרים

בסימן :ממגפה לרפואה
שלוֹם וֶ אֱ ֶמת"
ֵּיתי לָּהֶ ם ע ֲֶת ֶרת ָּ
אתים וְ גִ לּ ִ
" ִהנְ נִ י ַמ ֲעלֶה לּ ָּּה אֲ ֻרכָּ ה ו ַּמ ְר ּ ֵּפא ו ְּרפָּ ִ
(ירמיה לג)6 ,

חוברת השאלות

יצחק בן אבי

שמעון שמעון

ממונה חידוני התנ"ך לנוער
מינהל חברה ונוער
משרד החינוך

ממונה חידון התנ"ך למבוגרים
מינהל חברה ונוער
משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה

ְמ ַרכֵּז החידון
חננאל מלכה

ְמ ַח ֵּבר השאלות
יואב שלוסברג

עריכה
דוד רוזנברג

השופטים
לפי סדר הא'-ב':

הרב ד"ר יואל בן-נון | חוקר ומפרש תנ"ך
פרופ' משה בר-אשר | נשיא האקדמיה ללשון העברית
ד"ר טובה גנזל | החוג הרב תחומי למדעי היהדות ,אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אלי עסיס | המחלקה לתנ"ך ,אוניברסיטת בר אילן
מר יואב שלוסברג | חתן התנ"ך לשעבר ומחבר השאלות
פרופ' בדימוס יונה שמיר | המחלקה למקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדום,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מנחה | ד"ר אבשלום קור
אומן אורח | דוד ד'אור

שמות המשתתפים בחידון הארצי
לפי סדר הא'-ב':

דניאל אוחיון | עכו
אהוד בוסי | פרדס-חנה כרכור
לירון בן משה | אלפי מנשה
שרגא בקר | ירושלים
יאיר יוסף גוגנהיים | קרני שומרון
יורם גולד | באר שבע
שמשון ג'יקוב | בית שמש
שי ויסבורט | אלון שבות
שלמה מונדשיין | ירושלים
יצחק מרזוק | אשדוד
אלעד פיניש | באר שבע
צבי צ'רנופסקי | בני ברק

חומר הלימוד לחידון התנ"ך הארצי
תורה:

תרי עשר:

בראשית :כל הספר
שמות :א-כד ,לא-לד
ויקרא :יט ,כג-כה
במדבר :י-לו
דברים :כ-לד

הושע :כל הספר
יואל :כל הספר
עמוס :כל הספר
עובדיה :כל הספר
יונה :כל הספר
מיכה :כל הספר
נחום :כל הספר
חבקוק :כל הספר
צפניה :כל הספר
חגי :כל הספר
זכריה :כל הספר
מלאכי :כל הספר

נביאים ראשונים:
יהושע :א-יא ,יד ,יז-יח ,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-יד ,כ-לה ,לח
ירמיה :א-לח
יחזקאל :א-כ ,כו-כח

כתובים:
תהילים :א-נ
משלי :כב-לא
איוב :א-יד ,מב
שיר השירים :כל הספר
רות :כל הספר
איכה :כל הספר
קהלת :כל הספר
אסתר :כל הספר
דניאל :א ,ח-יב
עזרא :א ,ג-ד ,ז-י
נחמיה :כל הספר
דברי הימים ב :כה-לא

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים ,ה'תשפ"א
תקנון החידון וסדריו
מבנה החידון:
שלב א :שאלות בעקבות סרטונים
א .לכל מתמודד תוצג שאלה בת שני חלקים בעקבות סרטון בנושא החידון .מענה נכון
על כל אחד מחלקי השאלה יזכה את המתמודד ב 6-נקודות.
ב .בשלב זה ניתן לצבור בסך הכול  12נקודות.
ג .עם סיום מחזור השאלות ,ירדו המתמודדים מהבמה .אל השלב השני יעפילו עד 8
מתמודדים ,אלו שצברו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שכלול ניקוד המבחן המקדים
והשלב הראשון.

שלב ב :שאלות בזק באמצעות משחק מחשב
א .כל מתמודד יעלה בתורו להשיב למקבץ המכיל  8שאלות בזמן מוגבל.
ב .לרשות המתמודד דקה אחת להשיב לכל השאלות.
ג .תשובה נכונה על כל אחת מהשאלות תזכה את המתמודד ב 5-נקודות .בשלב זה ניתן
לצבור בסך הכול  40נקודות.

שלב ג :השאלה הזהה  -שאלת ראש הממשלה
א .בשלב זה ישתתפו עד  4מתמודדים ,אלו שצברו את הניקוד הגבוה ביותר עד לשלב
יישאלו  16שאלות זהות בזמן קצוב של  5דקות.
זה .המתמודדים ָּ
ב .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את המתמודד ב 2-נקודות.
ג .תשובות נכונות על כל  16השאלות תזכינה את המתמודד ב 32-נקודות.
ד .בתום שלב זה יוכרזו שני המתמודדים שיעפילו אל השלב הרביעי ,שלב הראש
בראש.

שלב ד :שלב הראש בראש
א .בשלב זה הניקוד של שני המתמודדים מתאפס.
ב .לכל מתמודד תוצג בתורו שאלה ,עליה יצטרך להשיב כעבור מספר שניות.
ג .לכל מתמודד תוצגנה עשר שאלות לסירוגין .במידה ולא תושג הכרעה לאחר עשר
יישאלו המתמודדים שלוש שאלות נוספות.
השאלותָּ ,
יישאל ראשון מי ששם משפחתו מתחיל באות המוקדמת יותר בסדר הא'-ב' .הנשאל
דָּ .
הראשון יעמוד בצד ימין של המנחה.
ה .על כל תשובה נכונה יזכה המתמודד ב 2-נקודות.
ו .המתמודד שיזכה בניקוד הגבוה ביותר לאחר מחזור השאלות ,יוכתר כחתן התנ"ך
הארצי למבוגרים לשנת ה'תשפ"א.

שאלת המילואים
א .במידה ויהיה צורך ,ייעשה שימוש בשאלת המילואים ,עליה ענו המתמודדים מבעוד
מועד.
ב .השימוש בשאלת המילואים תיעשה בכל מקרה של שיוויון או אי יכולת הכרעה
במהלך החידון.

זוכים ,תעודות ופרסים
בתום החידון יוזמנו הזוכים בארבעת המקומות הראשונים ,ויוענקו להם תעודות ושי.
הזוכים יזכו בפרסים כספיים על פי הסדר הבא:
א .מקום ראשון₪ 30,000 :
ב .מקום שני₪ 20,000 :
ג .מקום שלישי₪ 10,000 :
ד .מקום רביעי₪ 5,000 :

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים,
ה'תשפ"א
חוזרים לספר הספרים

בסימן :ממגפה לרפואה
שלוֹם וֶ אֱ ֶמת"
ֵּיתי לָּהֶ ם ע ֲֶת ֶרת ָּ
אתים וְ גִ לּ ִ
" ִהנְ נִ י ַמ ֲעלֶה לּ ָּּה אֲ ֻרכָּ ה ו ַּמ ְר ּ ֵּפא ו ְּרפָּ ִ
(ירמיה לג)6 ,

השלב הראשון :שאלות בעקבות סרטונים
בשלב זה יוצגו ארבעה סרטונים .לכל שלושה מתמודדים יוצג סרטון.
לאחר הקרנת הסרטון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.
תשובה נכונה על כל חלק תזכה את המתמודד ב 6-נקודות.
תשובה נכונה על שני החלקים תזכה את המתמודד ב 12-נקודות.

סרטון ראשון :חכמה ,בינה ודעת

שאלה מספר 1
על אדם אחד מסופר שקיבל חוכמה "וְ רֹחַ ב לֵּב ּ ַכחוֹל אֲ ֶשר עַ ל ְשפַ ת הַ ּיָּם".
א .מי האדם?
ב .על מי רבתה חוכמתו על פי הכתוב? ציין לפחות דוגמה אחת.

תשובה:
א .שלמה המלך
ימן וְ כַלְ כּ ֹל וְ ַד ְרדַּ ע
ב .מכל בני קדם ,מחוכמת מצרים ,מאיתן האזרחי ,מהֵּ ָּ
בני מחול

"וַ ִ ּי ּ ֵּתן אֱ ל ִֹהים חָּ כְ ָּמה לִ ְשלֹמֹה ו ְּתב ּונָּה הַ ְר ֵּּבה ְמאֹד וְ רֹחַ ב לֵּב ּכַחוֹל אֲ ֶשר עַ ל ְשפַ ת
וַת ֶרב חָּ כְ ַמת ְשלֹמֹה ֵּמחָּ כְ ַמת ּכָּל ְ ּבנֵּי ֶק ֶדם ו ִּמכּ ֹל חָּ כְ ַמת ִמצְ ָּריִם :וַ ּי ְֶח ּ ַכם ִמ ּ ָּכל
הַ ּיָּםֵּ ּ :
ימן וְ כַלְ כּ ֹל וְ ַד ְרדַּ ע ְ ּבנֵּי ָּמחוֹל וַיְ ִהי ְשמ ֹו ְבכָּ ל הַ ּגוֹיִם
יתן הָּ אֶ זְ ָּר ִחי וְ הֵּ ָּ
הָּ אָּ ָּדם ֵּמאֵּ ָּ
סָּ ִביב".
מל"א ה11-9 ,

שאלה מספר 2
הנביא מתאר את מנהיג ישראל לעתיד לבוא" :וְ נָּחָּ ה עָּ לָּיו רוּחַ ה' רוּחַ חָּ כְ ָּמה
ו ִּבינָּה רוּחַ עֵּ צָּה וּגְ בו ָּּרה רוּחַ דַּ עַ ת וְ ְיִראַ ת ה'".
א .מיהו המנהיג עליו תנוח רוח החוכמה?
ב .כיצד מתאר הנביא את השלום והשלוה שישררו באותם ימים? הבא דוגמה.

תשובה:
א .חוטר מגזע ישי
ב" .וְ גָּר זְ אֵּ ב ִעם ּ ֶכבֶ ש וְ נ ֵָּּמר ִעם ְ ּג ִדי יִ ְר ּ ָּבץ וְ עֵּ גֶל וּכְ פִ יר ו ְּמ ִריא י ְַחדָּּ ו וְ נַעַ ר ָּקטֹן נֹהֵּ ג
ֲשע
ּפָּרה ָּודֹב ִּת ְרעֶ ינָּה י ְַחדָּּ ו ְיִר ְ ּבצ ּו יַלְ ֵּדיהֶ ן וְ אַ ְריֵּה ּ ַכ ּ ָּב ָּקר יֹאכַל ּ ֶתבֶ ן :וְ ִשע ַ
ּ ָּבם :ו ָּ
י ֹונֵּק עַ ל ֻחר ּ ָּפ ֶתן וְ עַ ל ְמאו ַּרת צִ פְ עוֹנִ י ּגָּמוּל יָּד ֹו הָּ ָּדה"

שיו יִפְ ֶרה :וְ נָּחָּ ה עָּ לָּיו רוּחַ ה' רוּחַ חָּ כְ ָּמה ו ִּבינָּה
ש ָּר ָּ
יִשי וְ ֵּנצֶר ִמ ּ ָּ
"וְ ָּיצָּא ח ֶֹטר ִמ ֵּּגזַע ָּ
רוּחַ עֵּ צָּה וּגְ בו ָּּרה רוּחַ דַּ עַ ת וְ ְיִראַ ת ה' :וַהֲ ִריח ֹו ְ ּב ְיִראַ ת ה' וְ ל ֹא לְ ַמ ְראֵּ ה עֵּ ינָּיו
שפַ ט ְ ּבצ ֶֶדק דַּ ּ ִלים וְ הוֹכִ יחַ ְ ּב ִמישוֹר לְ עַ נְ וֵּ י אָּ ֶרץ
יִש ּפוֹט וְ ל ֹא לְ ִמ ְש ַמע אָּ זְ נָּיו יוֹכִ יחַ  :וְ ָּ
ְ
שע :וְ הָּ יָּה צ ֶֶדק אֵּ זוֹר ָּמ ְתנָּיו וְ הָּ אֱ מ ּונָּה
פָּתיו י ִָּמית ָּר ָּ
וְ ִה ּ ָּכה אֶ ֶרץ ְ ּב ֵּשבֶ ט ּ ִפיו ו ְּברוּחַ ְש ָּ
אֵּ זוֹר חֲ ָּלצָּיו :וְ גָּר זְ אֵּ ב ִעם ּ ֶכבֶ ש וְ נ ֵָּּמר ִעם ְ ּג ִדי יִ ְר ּ ָּבץ וְ עֵּ גֶל וּכְ פִ יר ו ְּמ ִריא י ְַחדָּּ ו וְ נַעַ ר
ּפָּרה ָּודֹב ִּת ְרעֶ ינָּה י ְַחדָּּ ו ְיִר ְ ּבצ ּו יַלְ ֵּדיהֶ ן וְ אַ ְריֵּה ּ ַכ ּ ָּב ָּקר יֹאכַל ּ ֶתבֶ ן:
ָּקטֹן נֹהֵּ ג ּ ָּבם :ו ָּ
ֲשע י ֹונֵּק עַ ל ֻחר ּ ָּפ ֶתן וְ עַ ל ְמאו ַּרת צִ פְ עוֹנִ י ּגָּמוּל יָּד ֹו הָּ ָּדה".
וְ ִשע ַ
ישעיה יא8-1 ,

שאלה מספר 3
אחד הנביאים פונה אל אחד ממלכי אומות העולם" :אַ ּ ָּתה חו ֵֹּתם ּ ָּתכְ נִ ית ָּמלֵּא
חָּ כְ ָּמה וּכְ לִ יל יֹפִ י {ּ }...כָּל אֶ בֶ ן יְ ָּק ָּרה ְמסֻ כָּ ֶת ָּך".
א .מיהו המלך אליו פנה הנביא?
ב .מהן האבנים שהוזכרו בנבואה? הבא לפחות אחת מהן.

תשובה:
א .מלך צור
ב .אודם ,פטדה ,יהלום ,תרשיש ,שוהם ,ישפה ,ספיר ,נופך ,ברקת וזהב

שא ִקינָּה עַ ל ֶמל ְֶך צוֹר וְ אָּ ַמ ְר ּ ָּת לּ ֹו כּ ֹה אָּ ַמר אֲ דֹנָּי
"וַ יְ ִהי ְדבַ ר ה' אֵּ לַי לֵּאמֹרֶּ :בן אָּ ָּדם ָּ
ית ּ ָּכל אֶ בֶ ן יְ ָּק ָּרה
ה' אַ ּ ָּתה חו ֵֹּתם ּ ָּתכְ נִ ית ָּמלֵּא חָּ כְ ָּמה וּכְ לִ יל יֹפִ יּ ְ :בעֵּ ֶדן ּגַן אֱ ל ִֹהים הָּ יִ ָּ
ְמסֻ כָּ ֶת ָּך א ֶֹדם ּ ִפ ְט ָּדה וְ יָּהֲ ל ֹם ּ ַת ְר ִשיש שֹהַ ם וְ י ְָּשפֵּ ה סַ ּ ִפיר נֹפֶ ְך וּבָּ ְר ַקת וְ זָּהָּ ב ְמלֶאכֶ ת
יך וּנְ ָּקבֶ ָּ
ּ ֻת ּ ֶפ ָּ
יך ּ ָּב ְך ְ ּביוֹם ִה ּ ָּב ַראֲ ָּך כּ ֹונָּנ ּו".
יחזקאל כח13-11 ,

סרטון שני :מזור ומרפא

שאלה מספר 4
יתי אֶ ת ִדּ ְמעָּ ֶת ָּך ִהנְ נִ י
ש ַמ ְע ִּתי אֶ ת ְּתפִ לּ ֶָּת ָּך ָּר ִא ִ
לאדם שנרפא ממחלתו נאמרָּ " :
רֹפֶ א ל ְָּך."...
א .מי האדם שנרפא?
ב .בעזרת מה נרפא?

תשובה:
א .חזקיהו מלך יהודה
ב .דבלת תאנים

"שוּב וְ אָּ ַמ ְר ּ ָּת אֶ ל ִחזְ ִק ּיָּה ּו נְ גִ יד עַ ִּמי כּ ֹה אָּ ַמר ה' אֱ ל ֹהֵּ י דָּּ וִ ד אָּ ִב ָּ
ש ַמ ְע ִּתי אֶ ת
יך ָּ
ישי ּ ַת ֲעלֶה ֵּּבית ה' :וְ הֹסַ פְ ִּתי
יתי אֶ ת ִדּ ְמעָּ ֶת ָּך ִהנְ נִ י רֹפֶ א ל ְָּך ַּב ּיוֹם הַ ּ ְשלִ ִ
ְּתפִ לּ ֶָּת ָּך ָּר ִא ִ
עַ ל י ֶָּמ ָּ
שנָּה ו ִּמ ּ ַכף ֶמל ְֶך אַ ּשוּר אַ ִ ּצילְ ָּך וְ אֵּ ת הָּ ִעיר הַ זֹּאת וְ ַג ּנו ִֹתי עַ ל
יך חֲ ֵּמש עֶ ְש ֵּרה ָּ
יְש ְעיָּה ּו ְקח ּו ְדּ בֶ לֶת ְּתאֵּ נִ ים וַ ִ ּי ְקח ּו
ֹאמר ַ
הָּ ִעיר הַ זֹּאת לְ ַמעֲנִ י וּלְ ַמעַ ן דָּּ וִ ד עַ ְב ִדּ י :וַ ּי ֶ
וַ ָּּי ִשימ ּו עַ ל הַ ּ ְש ִחין וַ ּי ִֶחי".
מל"ב כ7-5 ,
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אדם אחד ריפא מים באמצעות השלכת עץ" :וַ ּי ְַשל ְֵּך אֶ ל הַ ּ ַמיִ ם וַ ּי ְִמ ְּתק ּו הַ ּ ָּמיִ ם".
א .מי האדם?
ב .היכן אירע נס זה?

תשובה:
א .משה
ב .מרה

"וַ ָּּיבֹא ּו ָּמ ָּר ָּתה וְ ל ֹא יָּכְ ל ּו לִ ְש ּתֹת ַמיִ ם ִמ ּ ָּמ ָּרה ִּכי ָּמ ִרים הֵּ ם עַ ל ּ ֵּכן ָּק ָּרא ְש ָּמ ּה
ָּמ ָּרה :וַ ִ ּילּ ֹנ ּו הָּ עָּ ם עַ ל מ ֶֹשה לּ ֵּאמֹר ַמה ִּנ ְש ּ ֶתה :וַ ִ ּיצְ עַ ק אֶ ל ה' וַ ּיו ֵֹּרה ּו ה' עֵּ ץ וַ ּי ְַשל ְֵּך
שם נִ ּ ָּסה ּו".
שם ל ֹו חֹק ו ִּמ ְש ּ ָּפט וְ ָּ
שם ָּ
אֶ ל הַ ּ ַמיִ ם וַ ּי ְִמ ְּתק ּו הַ ּ ָּמיִם ָּ
שמות טו25-23 ,
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אדם אחד הכשיר מאכל מורעל באמצעות השלכת דבר מה אל הסיר" :וַ ּי ְַשל ְֵּך
ֹאמר צַק לָּעָּ ם וְ יֹאכֵּ ל ּו וְ ל ֹא הָּ יָּה דָּּ בָּ ר ָּרע ַּב ִּסיר".
אֶ ל הַ ִּסיר וַ ּי ֶ
א .מיהו הנביא שהכשיר את המאכל המורעל לאכילה?
ב .מהו הדבר שהושלך לסיר?

תשובה:
א .אלישע
ב .קמח

ֹאמר לְ ַנעֲר ֹו
יאים י ְֹש ִבים לְ פָּ נָּיו וַ ּי ֶ
שב הַ ִ ּגלְ ָּּגלָּה וְ הָּ ָּרעָּ ב ּ ָּבאָּ ֶרץ ו ְּבנֵּי הַ ְּנ ִב ִ
ישע ָּ
"וֶ אֱ לִ ָּ
ארֹת
ש ֶדה לְ ל ֵַּּקט ֹ
יאים :וַ ֵּּיצֵּא אֶ חָּ ד אֶ ל הַ ּ ָּ
ְשפֹת הַ ִּסיר הַ ְ ּגד ֹולָּה וּבַ ּ ֵּשל נָּזִ יד לִ ְבנֵּי הַ ְּנ ִב ִ
ש ֶדה ְמל ֹא ִבגְ ד ֹו וַ ָּּיבֹא וַיְפַ לּ ַח אֶ ל ִסיר הַ ּנָּזִ יד
ש ֶדה וַ יְ ל ֵַּּקט ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּ ַפ ֻּקעֹת ָּ
וַ ּי ְִמצָּא ּגֶפֶ ן ָּ
ֹאמר ּו ָּמוֶ ת
יְהי ְּכאָּ כְ לָּם ֵּמהַ ּנָּזִ יד וְ הֵּ ּ ָּמה צָּעָּ ק ּו וַ ּי ְ
ִּכי ל ֹא י ָָּּדעוּ :וַ ִ ּיצְ ק ּו לַאֲ נ ִָּשים לֶאֱ כוֹל וַ ִ
ֹאמר
ֹאמר ּו ְקח ּו ֶק ַמח וַ ּי ְַשל ְֵּך אֶ ל הַ ִּסיר וַ ּי ֶ
ַּב ִּסיר ִאיש הָּ אֱ ל ִֹהים וְ ל ֹא יָּכְ ל ּו לֶאֱ כֹל :וַ ּי ֶ
צַק לָּעָּ ם וְ יֹאכֵּ ל ּו וְ ל ֹא הָּ יָּה דָּּ בָּ ר ָּרע ַּב ִּסיר".
מל"ב ד41-38 ,

סרטון שלישי :ערבות הדדית
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בעת בורחו מעירו ,זכה מנהיג ואנשיו לסיוע כלכלי מאנשים בישראל ,שכלל:
"ו ְּדבַ ש וְ ֶח ְמאָּ ה וְ צֹאן ו ְּשפוֹת ּ ָּב ָּקר ִה ִ ּגיש ּו לְ { }...וְ לָּעָּ ם אֲ ֶשר ִא ּת ֹו לֶאֱ כוֹל."...
א .מי המנהיג?
ב .מיהם האנשים שסייעו למנהיג? ציין לפחות אחד מהם.

תשובה:
א .דוד
ב .ש ִֹבי בן נחש ,מכיר בן עמיאל וברזילי הגלעדי

ָּיְמה וְ ש ִֹבי בֶ ן נָּחָּ ש ֵּמ ַר ַּבת ְ ּבנֵּי עַ ּמוֹן ו ָּּמכִ יר ֶּבן עַ ִּמיאֵּ ל ִמלּ ֹא
"וַ יְ ִהי ְּכבוֹא ָּדוִ ד ַמחֲ נ ָּ
ְדבָּ ר וּבַ ְרזִ לּ ַי הַ ִ ּגלְ עָּ ִדי ֵּמרֹגְ לִ יםִ :מ ְש ּ ָּכב וְ סַ ּפוֹת וּכְ לִ י י ֹוצֵּר וְ ִח ִּטים ו ְּשע ִֹרים וְ ֶק ַמח
וְ ָּקלִ י וּפוֹל וַ ע ֲָּד ִשים וְ ָּקלִ י :ו ְּדבַ ש וְ ֶח ְמאָּ ה וְ צֹאן ו ְּשפוֹת ּ ָּב ָּקר ִה ִ ּגיש ּו לְ ָּדוִ ד וְ לָּעָּ ם אֲ ֶשר
ִא ּת ֹו לֶאֱ כוֹל ִּכי אָּ ְמר ּו הָּ עָּ ם ָּרעֵּ ב וְ עָּ יֵּף וְ צ ֵָּּמא ַּב ִּמ ְד ּ ָּבר".
שמ"ב יז29-27 ,
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אישה אחת גמלה חסד עם אורחה ,עודדה אותו וכיבדה אותו לאחר שהלה
ש ְמעָּ ה ִשפְ חָּ ְת ָּך ְ ּבק ֹול ָּ
כַפי
ֶך וָּאָּ ִשים נַפְ ִשי ְ ּב ּ ִ
ֹאמר אֵּ לָּיו ִה ּנֵּה ָּ
וַת ֶ
שמע בשורה קשהּ " :
וָּאֶ ְש ַמע אֶ ת ְדּ בָּ ֶר ָּ
יך אֲ ֶשר ִדּ ַּב ְר ּ ָּת אֵּ לָּי".
א .מהי הבשורה הקשה ששמע האורח?
ב .באילו דברי מאכל כיבדה האישה את האורח? הבא לפחות אחד מהם.

תשובה:
א .שאול שמע משמואל שעלה באוב על תבוסת ישראל בקרב נגד פלשתים
ועל מותו הצפוי לו במלחמה
ב .עגל מרבק ומצות
"וַ ּיַעַ ש ה' ל ֹו ּ ַכאֲ ֶשר ִדּ ֶּבר ְ ּבי ִָּדי וַ ִ ּי ְק ַרע ה' אֶ ת הַ ּ ַמ ְמלָּכָּ ה ִמ ּי ֶָּד ָּך וַ ּי ְִּתנ ָּּה לְ ֵּרע ָּ
ֲך לְ ָּדוִ ד:
שה
ית חֲ רוֹן אַ ּפ ֹו ַּבע ֲָּמלֵּק עַ ל ּ ֵּכן הַ דָּּ בָּ ר הַ זֶּה עָּ ָּ
ש ַמ ְע ּ ָּת ְ ּבקוֹל ה' וְ ל ֹא עָּ ִש ָּ
ּ ַכאֲ ֶשר ל ֹא ָּ
יִש ָּראֵּ ל ִע ְּמ ָּך ְ ּביַד ּ ְפלִ ְש ִּתים ו ָּּמחָּ ר אַ ּ ָּתה וּבָּ נ ָּ
ֶיך ִע ִּמי
יִתן ה' ּגַם אֶ ת ְ
לְ ָּך ה' הַ ּיוֹם הַ זֶּה :וְ ּ ֵּ
שאוּל וַ ּ ֵּת ֶרא ִּכי
שה אֶ ל ָּ
יִתן ה' ְ ּביַד ּ ְפלִ ְש ִּתים }...{ :וַ ּ ָּתבוֹא הָּ ִא ּ ָּ
יִש ָּראֵּ ל ּ ֵּ
ּגַם אֶ ת ַמחֲ נֵּה ְ
כַפי וָּאֶ ְש ַמע
ש ְמעָּ ה ִשפְ חָּ ְת ָּך ְ ּבק ֹול ֶָּך וָּאָּ ִשים נַפְ ִשי ְ ּב ּ ִ
ֹאמר אֵּ לָּיו ִה ּנֵּה ָּ
נִ ְבהַ ל ְמאֹד וַ ּת ֶ
יך אֲ ֶשר ִדּ ַּב ְר ּ ָּת אֵּ לָּי :וְ עַ ּ ָּתה ְש ַמע נָּא גַם אַ ּ ָּתה ְ ּבקוֹל ִשפְ חָּ ֶת ָּך וְ אָּ ִש ָּמה לְ פָּ נ ָּ
אֶ ת ְדּ בָּ ֶר ָּ
ֶיך
ֹאמר ל ֹא אֹכַ ל וַ ּיִפְ ְרצ ּו ב ֹו עֲבָּ ָּדיו
וַיְמאֵּ ן וַ ּי ֶ
יהי ְב ָּך כּ ֹחַ ִּכי ֵּתל ְֵּך ַּבדָּּ ֶר ְךָּ :
ּ ַפת ל ֶֶחם וֶ אֱ כוֹל וִ ִ
שה עֵּ גֶל ַמ ְר ֵּּבק ַּב ַּביִת
ֵּשב אֶ ל הַ ִּמ ּ ָּטה :וְ ל ִָּא ּ ָּ
קלָּם וַ ּי ָָּּקם ֵּמהָּ אָּ ֶרץ וַ ּי ֶ
ִש ַמע לְ ֹ
שה וַ ּי ְ
וְ גַם הָּ ִא ּ ָּ
וַתלָּש וַ ּתֹפֵּ ה ּו ַמ ּצוֹת".
וַת ַּקח ֶק ַמח ּ ָּ
וַתזְ ּ ָּב ֵּחה ּו ִּ
וַ ְּת ַמהֵּ ר ִּ
שמ"א כח24-16 ,
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לאיש אחד הובטח" :הַ ְראֵּ נ ּו נָּא אֶ ת ְמבוֹא הָּ ִעיר וְ עָּ ִשינ ּו ִע ְּמ ָּך חָּ סֶ ד".
א .מיהם האנשים שהבטיחו הבטחה זו?
ב .מה שמה של העיר שבנה האדם לאחר שההבטחה התקיימה?

תשובה:
א .בית יוסף הבטיחו לאיש שיצא מהעיר בית אל
ב .לוז

"וַ ּי ִָּתיר ּו בֵּ ית יוֹסֵּ ף ְ ּבבֵּ ית אֵּ ל וְ ֵּשם הָּ ִעיר לְ פָּ נִ ים לוּז :וַ ִ ּי ְרא ּו הַ ּש ְֹמ ִרים ִאיש י ֹוצֵּא ִמן
ֹאמר ּו ל ֹו הַ ְראֵּ נ ּו נָּא אֶ ת ְמבוֹא הָּ ִעיר וְ עָּ ִשינ ּו ִע ְּמ ָּך חָּ סֶ ד :וַ ּי ְַראֵּ ם אֶ ת ְמבוֹא
הָּ ִעיר וַ ּי ְ
הָּ ִעיר וַ ּיַכּ ּו אֶ ת הָּ ִעיר לְ פִ י חָּ ֶרב וְ אֶ ת הָּ ִאיש וְ אֶ ת ּ ָּכל ִמ ְש ּ ַפ ְח ּת ֹו ִשלּ ֵּחוּ :וַ ֵּּיל ְֶך הָּ ִאיש
אֶ ֶרץ הַ ִח ִּתים וַ ִ ּיבֶ ן ִעיר וַ ּי ְִק ָּרא ְש ָּמ ּה לוּז הוּא ְש ָּמ ּה עַ ד הַ ּיוֹם הַ זֶּה".
שופטים א26-23 ,

סרטון רביעי :דור ההמשך
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בעקבות נס שאירע לבני ישראל ,נצטוו אנשים מישראל לעשות מעשה למען
יִשאָּ לוּן ְ ּבנֵּיכֶ ם ָּמחָּ ר לֵּאמֹר
הדורות הבאים " :לְ ַמעַ ן ִּת ְהיֶה זֹאת אוֹת ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם ִּכי ְ
יִש ָּראֵּ ל עַ ד ע ֹולָּם".
{ }...וַאֲ ַמ ְר ּ ֶתם לָּהֶ ם { }...לְ זִ ּכָּרוֹן לִ ְבנֵּי ְ
א .מי היו האנשים?
ב .מה היה המעשה אותו נצטוו לעשות?

תשובה:
א .שנים עשר נציגי שבטי ישראל
ב .לקחת  12אבנים מתוך נהר הירדן ולשאת כל אחד על שכמו (יתקבל גם:
להציב  12אבנים בגלגל)

יִש ָּראֵּ ל ִאיש אֶ חָּ ד ִאיש אֶ חָּ ד
שר ִאיש אֲ ֶשר הֵּ כִ ין ִמ ְ ּבנֵּי ְ
ֹשעַ אֶ ל ְשנֵּים הֶ עָּ ָּ
"וַ ִ ּי ְק ָּרא יְהו ֻ
ֹשעַ ִע ְבר ּו לִ פְ נֵּי אֲ רוֹן ה' אֱ ל ֹהֵּ יכֶ ם אֶ ל ּתו ְֹך הַ ּי ְַרדֵּּ ן וְ הָּ ִרימ ּו
ֹאמר לָּהֶ ם יְ הו ֻ
שבֶ ט :וַ ּי ֶ
ִמ ּ ָּ
יִש ָּראֵּ ל :לְ ַמעַ ן ִּת ְהיֶה זֹאת אוֹת
לָּכֶ ם ִאיש אֶ בֶ ן אַ חַ ת עַ ל ִשכְ מ ֹו לְ ִמ ְס ּ ַפר ִש ְב ֵּטי ְבנֵּי ְ
יִשאָּ לוּן ְ ּבנֵּיכֶ ם ָּמחָּ ר לֵּאמֹר ָּמה הָּ אֲ בָּ נִ ים הָּ אֵּ לּ ֶה לָּכֶ ם :וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם לָּהֶ ם
ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם ִּכי ְ
ימי הַ ּי ְַרדֵּּ ן ִמ ּ ְפנֵּי אֲ רוֹן ְ ּב ִרית ה' ְ ּבעָּ ְבר ֹו ַּב ּי ְַרדֵּּ ן נִ כְ ְרת ּו ֵּמי הַ ּי ְַרדֵּּ ן וְ הָּ י ּו
אֲ ֶשר נִ כְ ְרת ּו ֵּמ ֵּ
יִש ָּראֵּ ל ּכַאֲ ֶשר צִ ּוָּה
יִש ָּראֵּ ל עַ ד ע ֹולָּם :וַ ַּיעֲש ּו כֵּ ן ְ ּבנֵּי ְ
הָּ אֲ בָּ נִ ים הָּ אֵּ לּ ֶה לְ זִ ּ ָּכרוֹן לִ ְבנֵּי ְ
ֹשעַ לְ ִמ ְס ּ ַפר
ִשא ּו ְש ּ ֵּתי עֶ ְש ֵּרה אֲ בָּ נִ ים ִמ ּתו ְֹך הַ ּי ְַרדֵּּ ן ּ ַכאֲ ֶשר ִדּ ֶּבר ה' אֶ ל יְ הו ֻ
ֹשעַ וַ ּי ְ
יְ הו ֻ
שם".
יִש ָּראֵּ ל וַ ַּיע ֲִברוּם ִע ּ ָּמם אֶ ל הַ ּ ָּמלוֹן וַ ַּי ִּנחוּם ָּ
ִש ְב ֵּטי ְבנֵּי ְ
יהושע ד8-4 ,

שאלה מספר 11
הל ְֵּך
מנהיג ישראל זכה להיות מקובל גם בעיני אלוקים וגם בעיני הבריותֹ " :
וְ ג ֵָּּדל וָּטוֹב ּגַם ִעם ה' וְ גַם ִעם אֲ נ ִָּשים".
א .מי המנהיג?
ב .היכן גדל?

תשובה:
א .שמואל
ב .במשכן ה' בשילה אצל עלי הכהן
הל ְֵּך וְ ג ֵָּּדל וָּטוֹב ּגַם ִעם ה' וְ גַם ִעם אֲ נ ִָּשים".
"וְ הַ ּנַעַ ר ְשמוּאֵּ ל ֹ
שמ"א ב26 ,
ש ֵּרת אֶ ת ה' אֶ ת ּ ְפנֵּי עֵּ לִ י הַ כּ ֹהֵּ ן".
"וַ ֵּּיל ְֶך אֶ לְ ָּקנָּה הָּ ָּר ָּמ ָּתה עַ ל ֵּּבית ֹו וְ הַ ּנַעַ ר הָּ יָּה ְמ ָּ
שמ"א ב11 ,

שאלה מספר 12
אב ובנו שנפרדו זה מזה נפגשו מחדש לאחר שנים רבות .הבן אסר את מרכבתו
לקראת אביו לאחר שנים רבות של ניתוק" :וַ ּי ְֶאסֹר {ֶ }...מ ְר ּ ַכ ְב ּת ֹו וַ ּיַעַ ל לִ ְק ַראת
ָּאריו."...
{ }...וַ ּי ֵָּּרא אֵּ לָּיו וַ ּי ִּפֹל עַ ל ַצ ּו ָּ
א .מי אסר את מרכבתו לקראת אביו?
ב .היכן היה המקום בו נפגשו?

תשובה:
א .יוסף
ב .ארץ גושן (יתקבל גם :ארץ מצרים)

יִש ָּראֵּ ל אָּ ִביו ּג ְֹשנָּה וַ ּי ֵָּּרא אֵּ לָּיו וַ ּי ִּפֹל עַ ל
"וַ ּי ְֶאסֹר יוֹסֵּ ף ֶמ ְר ּ ַכ ְב ּת ֹו וַ ּיַעַ ל לִ ְק ַראת ְ
ָּאריו עוֹד".
ָּאריו וַ ּי ְֵּבךְּ עַ ל ַצ ּו ָּ
ַצ ּו ָּ
בראשית מו29 ,

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים,
ה'תשפ"א
חוזרים לספר הספרים

בסימן :ממגפה לרפואה
שלוֹם וֶ אֱ ֶמת"
ֵּיתי לָּהֶ ם ע ֲֶת ֶרת ָּ
אתים וְ גִ לּ ִ
" ִהנְ נִ י ַמ ֲעלֶה לּ ָּּה אֲ ֻרכָּ ה ו ַּמ ְר ּ ֵּפא ו ְּרפָּ ִ
(ירמיה לג)6 ,

השלב השני :שאלות בזק באמצעות משחק מחשב
בשלב זה יצטרך המתמודד להשיב נכונה למקבץ שאלות הקצוב
בזמן.
כל מקבץ מכיל  8שאלות והזמן המוקצב לענות הינו דקה אחת.
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את המתמודד ב 5-נקודות.
תשובות נכונות על כל  8השאלות תזכה את המתמודד ב40-
נקודות.

מקבץ מספר 1
1

מי אמרּ ְ " :ברוּכָּ ה אַ ְּת ַלה' ִ ּב ִּתי הֵּ יטַ ְב ְּת חַ ְסדֵּּ ְך
הָּ אַ חֲ רוֹן ִמן הָּ ִראשוֹן"?

2

מי אמרִּ " :כי אֵּ ל אָּ נֹכִ י וְ ל ֹא ִאיש ְ ּב ִק ְר ְ ּב ָּך ָּקדוֹש וְ ל ֹא
אָּ בוֹא ְ ּב ִעיר"?

3

כמה אנשים מבני בנימין נסו לסלע הרימון לאחר
המלחמה עם ישראל?

שופטים כ47 ,

את מה מדמה הכתוב ל" ַמיִם ָּק ִרים עַ ל נֶפֶ ש
ֲעיֵּפָּ ה"?

ו ְשמועָ ה טוֹבָ ה
ֵּמ ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק

4

בועז
רות ג10 ,

הושע
הושע יא9 ,
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משלי כה25 ,

5
6
7
8

ית יֵּעָּ ֶשה לּ ְָּך ְ ּג ֻמלְ ָּך יָּשוּב
מי אמרַ ּ " :כאֲ ֶשר עָּ ִש ָּ
ֹאש ָּך"?
ְ ּבר ֶ

עובדיה א15 ,

באיזה ספר מוזכר הביטויּ ְ " :בל ֹו ֵּי ְסחָּ בוֹת"?

ירמיה

עובדיה

ירמיה לח11 ,

מי אמר" :לְ ִש ְמ ָּך וּלְ זִ כְ ְר ָּך ּ ַתאֲ וַ ת נָּפֶ ש"?

ישעיהו
ישעיה כו8 ,

למי נאמר" :שוּב וְ הָּ ֵּשב אֶ ת אַ ֶח ָּ
יך ִע ּ ָּמ ְך ֶחסֶ ד
וֶ אֱ ֶמת"?

לאיתי הגיתי
שמ"ב טו20 ,

מקבץ מספר 2
1

מי אמר" :ה' נ ַָּתן וַ ה' ל ָָּּקח יְ ִהי ֵּשם ה' ְמב ָֹּר ְך"?

איוב
איוב א21 ,

2

ש ַמר ַלעֲשוֹת
מי אמרּ ְ " :ב ֻח ּקו ַֹתי יְ הַ לּ ְֵּך ו ִּמ ְש ּ ָּפטַ י ָּ
אֱ ֶמת"?

3

כמה שקלים שקל ירמיהו לחנמאל בן שלום
בתמורה לקניית השדה?

ירמיה לב9 ,

את מה מדמה הכתוב ל" ּ ַכ ִ ּצ ּפוֹר לָּנוּד ּ ַכ ְדּ רוֹר
לָּעוּף"?

כֵּן ִקלְ לַ ת ִחנָם
ל ֹו ָתבֹא

4

יחזקאל
יחזקאל יח9 ,

 7שקלים

משלי כו2 ,

5
6

7

חבקוק

מי אמרִּ " :כי ִּת ּ ָּמלֵּא הָּ אָּ ֶרץ ל ַָּדעַ ת אֶ ת ְּכבוֹד ה'
ַמיִם יְכַ ּס ּו עַ ל יָּם"?
ּכ ּ ַ

חבקוק ב14 ,

באיזה ספר נזכרֶ " :מל ְֶך עַ ז ּ ָּפנִ ים"?

דניאל
דניאל ח23 ,

מי אמרִ ּ " :פי צ ִַדּ יק י ְֶה ּגֶה חָּ כְ ָּמה"?

משורר
תהילים
תהילים לז30 ,

8

יְהי ֶקצֶף ה' עַ ל יְ הו ָּּדה
בימיו של מי נאמר" :וַ ִ
ּש ִ ָּלם"?
וִ ירו ָּ

חזקיהו
דהי"ב כט8 ,

מקבץ מספר 3
1
2
3

4

על מי נאמר" :גָּדוֹל ַל ְ ּיהו ִּדים וְ ָּרצוּי לְ רֹב אֶ חָּ יו"?

מרדכי
אסתר י3 ,

שלוֹם ו ְּב ִמישוֹר הָּ ל ְַך ִא ִּתי וְ ַר ִ ּבים הֵּ ִשיב
מי אמרּ ְ " :ב ָּ
ֵּמעָּ וֹן"?

מלאכי ב6 ,

כמה אנשים הקהיל רחבעם להילחם נגד ירבעם?
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מלאכי

מל"א יב21 ,

את מה מדמה הכתוב ל"אֲ ִרי נֹהֵּ ם וְ דֹב שו ֵֹּקק"?

שע עַ ל
מ ֵֹּשל ָר ָ
עַ ם ָדל
משלי כח15 ,

5

ָּשב ּו אֶ ל ה' ּכָּל אַ פְ סֵּ י אָּ ֶרץ"?
מי אמר" :יִזְ ְּכר ּו וְ י ֻ

משורר
תהילים
תהילים כב28 ,

6

מי הזכיר בדבריו את הביטוי" :צְ רוֹר נָּקוּב"?

7

אתם א ִֹתי וַ הֲ לַכְ ּ ֶתם וְ ִה ְת ּ ַפלּ ַלְ ּ ֶתם
מי אמר" :ו ְּק ָּר ֶ
אֵּ לָּי"?

8

בדברי מי נאמר" :וַ ְּת ִביאֵּ ם אֶ ל הָּ אָּ ֶרץ אֲ ֶשר אָּ ַמ ְר ּ ָּת
לַאֲ ב ֵֹּתיהֶ ם לָּבוֹא ל ָָּּר ֶשת"?

חגי
חגי א6 ,

ירמיהו
ירמיה כט12 ,

הלויים
נחמיה ט23 ,

מקבץ מספר 4
1

על מי נאמר" :וַ ִ ּי ַּקח { }...אֶ ת הַ ַּק ְרדֻּ ּמוֹת ְ ּביָּד ֹו וַ ּיִכְ רֹת
ָּשם עַ ל ִשכְ מ ֹו"?
ִשאֶ הָּ וַ ּי ֶ
שוֹכַ ת עֵּ צִ ים וַ ּי ּ ָּ

2

יִהיֶה ה' צְ בָּ אוֹת ַלע ֲֶט ֶרת צְ ִבי
מי אמרַּ " :ב ּיוֹם הַ הוּא ְ
ירת ִּתפְ אָּ ָּרה לִ ְשאָּ ר עַ ּמ ֹו"?
וְ לִ צְ פִ ַ

3

מה היה מספר ככרי הכסף שנתן מנחם בן גדי
לפול מלך אשור?

4

את מה מדמה הכתוב ל" ֶנזֶם זָּהָּ ב וַ חֲ לִ י כָּ ֶתם"?

אבימלך
שופטים ט48 ,

ישעיהו
ישעיה כח5 ,

 1000ככר כסף
מל"ב טו19 ,

יח ָחכָם עַ ל
מוֹכִ ַ
ֹמעַ ת
אזֶן ש ָ
ֹ
משלי כה12 ,

5

מי אמרִּ " :כי צֵּל י ֵָּּמינ ּו ֲעלֵּי אָּ ֶרץ"?

6

מי הזכיר בדבריו את הביטוי" :אַ ְב ַקת רוֹכֵּ ל"?

7

בלדד השוחי
איוב ח9 ,

שלמה בשה"ש
שה"ש ג6 ,

מי אמר" :וְ י ְַעלְ צ ּו ְב ָּך אֹהֲ בֵּ י ְש ֶמ ָּך"?

משורר
תהילים
תהילים ה12 ,

8

יְש ָּרה"?
יתי אֶ ְתכֶ ם ְ ּב ֶד ֶר ְך הַ ּטוֹבָּ ה וְ הַ ָּ
מי אמר" :וְ הו ֵֹּר ִ

שמואל
שמ"א יב23 ,

מקבץ מספר 5
1

2

ִשלַח אֶ ת ְקצֵּה הַ ּ ַמ ּ ֶטה אֲ ֶשר ְ ּביָּד ֹו
על מי נאמר" :וַ ּי ְ
וַ ִ ּי ְטבּ ֹל או ָֹּת ּה ְ ּבי ְַע ַרת הַ ְדּ בָּ ש"?

שמ"א יד27 ,

שבַ ְרנָּה וְ סו ֵֹּמ ְך
ש ִעים ִּת ּ ָּ
מי אמרִּ " :כי זְ רוֹעוֹת ְר ָּ
יקים ה'"?
צ ִַדּ ִ

משורר
תהילים

יונתן בן שאול

תהילים לז17 ,

3

4

עם כמה אנשים בא אבנר אל דוד לחברון?
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שמ"ב ג20 ,

את מה מדמה הכתוב ל" ְּכצִ ּנַת ֶשלֶג ְ ּביוֹם ָּקצִ יר"?

צִ יר נֶאֱ ָמן
לְ שֹלְ ָחיו
משלי כה13 ,

5

יִש ּ ָּבע ּו נְ אֻ ם ה'"?
מי אמר" :וְ עַ ִּמי אֶ ת טו ִּבי ְ

6

אזֶן"?
בדברי מי הוזכרְ " :ב ַדל ֹ

7

יתם
ֲש ֶ
ש ְב ּ ֶתם אֵּ לַי ו ְּש ַמ ְר ּ ֶתם ִמצְ ו ַֹתי וַ ע ִ
מי אמר " :וְ ַ
א ָֹּתם"?

8

מי אמר" :וְ ִה ְש ּכ ְַמ ּ ֶתם ָּמחָּ ר לְ ַד ְר ְּככֶ ם וְ הָּ לַכְ ּ ָּת
לְ אֹהָּ ל ָּ
ֶך"?

ירמיהו
ירמיה לא13 ,

עמוס
עמוס ג12 ,

נחמיה
נחמיה א9 ,

אבי הפילגש
שופטים יט9 ,

מקבץ מספר 6
1

על מי נאמר" :וְ הוּא סֹפֵּ ר ָּמ ִהיר ְ ּבתו ַֹרת מ ֶֹשה"?

2

יְמהֲ ר ּו
ָּשל ּו ַּבהֲ לִ יכָּ ָּתם ַ
יִכ ְ
יריו ּ
מי אמר " :יִזְ כּ ֹר אַ ִדּ ָּ
חו ָֹּמ ָּת ּה וְ הֻ כַ ן הַ ּסֹכֵּ ְך"?

3

כמה קרואים אכלו עם שאול ונערו ביום הגעתם
אל שמואל לבמה?

4

עזרא
עזרא ז6 ,

ֶשם אָּ יִן"?
יאים וְ רוּחַ וְ ג ֶ
את מה מדמה הכתוב ל"נְ ִש ִ

נחום
נחום ב6 ,
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שמ"א ט22 ,

ִאיש ִמ ְתהַ ֵּלל
ש ֶקר
ְב ַמ ַתת ָ
משלי כה14 ,

5

ַשה לְ ָּך אֱ לוֹהַ ֵּמ ֲע ֹונ ֶָּך"?
מי אמר" :וְ ַדע ִּכי י ּ ֶ

איוב יא6 ,

6

בדברי מי הוזכר" :בַ עַ ל הָּ מוֹן"?

7

מי אמרּ " :גַם אֲ נִ י אֲ ַד ֵּּבר ִמ ְש ּ ָּפ ִטים או ָֹּתם"?

8

צופר הנעמתי

שלמה בשה"ש
שה"ש ח11 ,

ירמיהו
ירמיה ד12 ,

למי נאמר" :ל ְֵּך ִה ְתחַ זַּק וְ ַדע ו ְּראֵּ ה אֵּ ת אֲ ֶשר
ֲשה?"...
ּ ַתע ֶ

לאחאב
מל"א כ22 ,

מקבץ מספר 7
1

וַת ְש ְק אֶ ת
על מי נאמר" :וַ ְּת ַמלּ ֵּא אֶ ת הַ ֵּח ֶמת ַמיִ ם ּ ַ
הַ ּנָּעַ ר"?

2

מי אמרִּ " :כ ּ ֵּסא כָּ בוֹד ָּמרוֹם ֵּמ ִראשוֹן ְמקוֹם
ִמ ְקדָּּ ֵּשנ ּו"?

3

כמה אנשים יצאו להילחם מישראל בקרב
הראשון נגד העי?

4

את מה מדמה הכתוב ל" ִּכצְ רוֹר אֶ בֶ ן ְ ּב ַמ ְר ּג ֵָּּמה"?

הגר
בראשית כא19 ,

ירמיהו
ירמיה יז12 ,

 3000איש
יהושע ז4 ,

כֵּן נו ֵֹּתן לִ כְ ִסיל
כָבוֹד
משלי כו8 ,

5
6

ֹאשם"?
מי אמר" :וַ ַּי ֲעבֹר ַמלְ ּ ָּכם לִ פְ נֵּיהֶ ם וַ ה' ְ ּבר ָּ

מיכה
מיכה ב13 ,

בדברי מי הוזכר הביטוי" :אֳ נִ ּיוֹת אֵּ בֶ ה"?

איוב
איוב ט26 ,

זכריה

7

מי אמר" :וְ הָּ י ּו ּ ַכאֲ ֶשר ל ֹא זְ נ ְַח ִּתים ִּכי אֲ נִ י ה'
אֱ ל ֹהֵּ יהֶ ם וְ אֶ ֱענֵּם"?

זכריה י6 ,

8

מי אמר" :עַ ּ ָּתה דַּ ע ו ְּראֵּ ה ָּמה אָּ ִשיב שֹלְ ִחי דָּּ בָּ ר"?

גד
שמ"ב כד13 ,

מקבץ מספר 8
1

על מי נאמר" :וַ ּי ֵַּּבט וְ ִה ּנֵּה ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו עֻ גַת ְרצָּפִ ים
ַפחַ ת ָּמיִם"?
וְ צ ּ ַ

2

יְתה ֶחבֶ ל הַ ּיָּם נְ וֹת ְּכרֹת ר ִֹעים וְ גִ ְדרוֹת
מי אמר" :וְ הָּ ָּ
צֹאן"?

3

כמה אנשים פקד אמציהו מיהודה ומבנימין
"י ֹוצֵּא צָּבָּ א א ֵֹּחז ר ַֹמח וְ צִ ּנָּה"?

4

את מה מדמה הכתוב ל" ְּכצִ ּפוֹר נו ֶֹד ֶדת ִמן ִק ּנ ָּּה"?

אליהו
מל"א יט6 ,

צפניה
צפניה ב6 ,

 300,000איש
דהי"ב כה5 ,

כֵּן ִאיש נו ֵֹּדד
ִמ ְמקוֹמ ֹו
משלי כז8 ,

5

מי אמר" :לְ ַמעַ ן ּ ֶת ֶחזְ ק ּו וַ אֲ כַלְ ּ ֶתם אֶ ת טוּב הָּ אָּ ֶרץ"?

6

בדברי מי הוזכר הביטוי" :הַ ּצֶאֱ צ ִָּאים וְ הַ ְ ּצפִ עוֹת"?

7

מי אמר" :וְ אֶ ל אֱ ל ִֹהים אָּ ִשים ִדּ ְב ָּר ִתי"?

8

עזרא
עזרא ט12 ,

ישעיהו
ישעיה כב24 ,

אליפז התימני
איוב ה8 ,

יִש ָּראֵּ ל ִמ ּיַד ה'"?
מי אמר" :אָּ ז ִה ּצַלְ ּ ֶתם אֶ ת ְ ּבנֵּי ְ

פינחס בן
אלעזר
יהושע כב31 ,

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים,
ה'תשפ"א
חוזרים לספר הספרים

בסימן :ממגפה לרפואה
שלוֹם וֶ אֱ ֶמת"
ֵּיתי לָּהֶ ם ע ֲֶת ֶרת ָּ
אתים וְ גִ לּ ִ
" ִהנְ נִ י ַמ ֲעלֶה לּ ָּּה אֲ ֻרכָּ ה ו ַּמ ְר ּ ֵּפא ו ְּרפָּ ִ
(ירמיה לג)6 ,

השלב השלישי :שאלת ראש הממשלה
בשלב זה יצטרכו המתמודדים להשיב נכונה על  16שאלות בנושא
שמחה ,בריאות ותקווה.
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את המתמודד ב 2-נקודות.
תשובות נכונות על כל  16השאלות תזכה את המתמודד ב32-
נקודות.

בתקופה מורכבת זו יש חשיבות גדולה להמשיך את מסלול
החיים ,להרבות בשמחה ובאושר ומחקרים רבים מראים
כי בריאות הנפש עשויה לחזק את המערכת החיסונית.
הפסוקים הבאים עוסקים ברוח זו.

 .1מי קשרה בחלון ביתה את תקות חוט השני להצלת משפחתה?
תשובה :רחב | יהושע ב21 ,
ָּאת וְ יֵּש אַ חֲ ִרית
 .2באיזה ספר נאמרֵּ ּ " :כן ְדּ עֶ ה חָּ כְ ָּמה לְ נַפְ ֶש ָּך ִאם ָּמצ ָּ
וְ ִת ְקו ְָּת ָּך ל ֹא ִת ּ ָּכ ֵּרת"?
תשובה :משלי | משלי כד14 ,
ירי הַ ִּת ְקוָּה ּגַם הַ ּיוֹם ַמ ִ ּגיד ִמ ְשנֶה אָּ ִשיב
 .3מי אמר" :שוּב ּו לְ ִב ּצָּרוֹן אֲ ִס ֵּ
ל ְָּך"?
תשובה :זכריה | זכריה ט12 ,
 .4מי אמר" :וַ ְּת ִהי לַדַּ ל ִּת ְקוָּה וְ עֹל ָָּּתה ָּקפְ צָּה ּ ִפיהָּ "?
תשובה :אליפז התימני | איוב ה16 ,
 .5באיזה ספר נאמרַ " :ר ְב ּ ָּת אֲ דֹנָּי ִריבֵּ י נַפְ ִשי ּגָּאַ לְ ּ ָּת חַ ּיָּי"?
תשובה :איכה | איכה ג58 ,

שאַ ל ִמ ְּמ ָּך נ ַָּת ּ ָּתה לּ ֹו א ֶֹר ְך י ִָּמים ע ֹולָּם
 .6באיזה ספר נאמר" :חַ ּיִים ָּ
וָּעֶ ד"?
תשובה :תהילים | תהילים כא5 ,
 .7מי אמרִּ " :כי הוּא ֶחלְ ְק ָּך ַּבחַ ּיִים וּבַ ע ֲָּמלְ ָּך אֲ ֶשר אַ ּ ָּתה עָּ ֵּמל ּ ַתחַ ת
ש ֶמש"?
הַ ּ ָּ
תשובה :שלמה בקהלת | קהלת ט9 ,
 .8מי אמרִּ " :כי ל ֹא ָּדבָּ ר ֵּרק הוּא ִמ ּ ֶכם ִּכי הוּא חַ ּיֵּיכֶ ם"?
תשובה :משה | דברים לב47 ,
שחַ ת חַ ּיַי ה' אֱ ל ֹהָּ י"?
 .9מי אמר" :וַ ּ ַתעַ ל ִמ ּ ַ
תשובה :יונה | יונה ב7 ,

 .10מי אמרִּ " :כי הַ ּמוֹכֵּ ר אֶ ל הַ ִּמ ְמ ּ ָּכר ל ֹא יָּשוּב וְ עוֹד ַּבחַ ִ ּיים חַ ּי ָָּּתם"?
תשובה :יחזקאל | יחזקאל ז13 ,
 .11מי אמרִ " :ק ּ ַפ ְד ִּתי כָּ א ֵֹּרג חַ ּיַי ִמדַּ לּ ָּה יְ בַ ְ ּצעֵּ נִ י"?
תשובה :ישעיהו | ישעיה לח12 ,

ִש ָּמח ּו"?
 .12על מי מסופר ששמחו בפסוק הבא" :וַ ַּי ִ ּגיד ּו לְ { }...וַ ּי ְ
תשובה :אנשי יביש גלעד | שמ"א יא9 ,
ִש ְמח ּו ּ ָּכל ְקהַ ל יְהו ָּּדה וְ הַ כּ ֹהֲ נִ ים וְ הַ לְ וִ ִ ּים?"...
 .13באיזה ספר נאמר" :וַ ּי ְ
תשובה :דברי הימים ב | דהי"ב ל25 ,
יִש ָּראֵּ ל עַ ד
נְשי ְ
שם { }...וְ כָּל אַ ֵּ
ִש ַמח ָּ
 .14על איזה אירוע נאמר" :וַ ּי ְ
ְמאֹד"?
תשובה :המלכת שאול | שמ"א יא15 ,
ִש ַמח ּ ָּכל עַ ם הָּ אָּ ֶרץ?"...
 .15באיזה אירוע נאמר" :וַ ּי ְ
תשובה :המלכת יואש | מל"ב יא20 ,
ִש ַמח לִ ְק ָּראת ֹו"?
 .16על מי נאמר" :וַ ִ ּי ְראֵּ ה ּו { }...וַ ּי ְ
תשובה :אבי הפילגש | שופטים יט3 ,

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים,
ה'תשפ"א
חוזרים לספר הספרים

בסימן :ממגפה לרפואה
שלוֹם וֶ אֱ ֶמת"
ֵּיתי לָּהֶ ם ע ֲֶת ֶרת ָּ
אתים וְ גִ לּ ִ
" ִהנְ נִ י ַמ ֲעלֶה לּ ָּּה אֲ ֻרכָּ ה ו ַּמ ְר ּ ֵּפא ו ְּרפָּ ִ
(ירמיה לג)6 ,

השלב הרביעי :שלב הראש בראש
בשלב זה יישאלו המתמודדים  10שאלות לסירוגין.
על כל תשובה נכונה יזכה המתמודד ב 2-נקודות.
סך הכל ניתן לצבור בשלב זה  20נקודות.

שאלות  :2-1עם ישראל
יִש ָּראֵּ ל ָּואֹהֲ בֵּ ה ּו
מי אמרִּ " :כי נַעַ ר ְ
אתי לִ ְבנִ י"?
ו ִּמ ִּמצְ ַריִם ָּק ָּר ִ

מי אמר" :כּ ֹה אָּ ַמר ה' ָּמצָּא ֵּחן ַּב ִּמ ְד ּ ָּבר
יִש ָּראֵּ ל"?
ידי חָּ ֶרב הָּ לו ְֹך לְ הַ ְר ִ ּגיע ֹו ְ
עַ ם ְש ִר ֵּ
תשובה :ירמיהו | ירמיה לא1 ,

תשובה :הושע | הושע יא1 ,

שאלות  :4-3שיר העיתים בספר קהלת
מה ההפך מ"עֵּ ת לִ ְשמוֹר" על פי ספר
קהלת?
תשובה :עֵּ ת לְ הַ ְשלִ ְ
יך | קהלת ג6 ,

מה ההפך מ"עֵּ ת ְספוֹד" על פי ספר
קהלת?
תשובה :עֵּ ת ְרקוֹד | קהלת ג4 ,

שאלות  :6-5מילים ייחודיות
באיזה ספר מופיעה המילהִּ " :מ ְט ּ ַפחַ ת"? באיזה ספר נאמרַ ּ " :תלְ ּ ַת ּ ִלים"?
תשובה :רות | רות ג15 ,

תשובה :שיר השירים | שה"ש ה11 ,

שאלות  :8-7מלאכה
מי העיד על עצמוְ " :מלָּאכָּ ה גְ ד ֹולָּה אֲ נִ י
ע ֶֹשה"?
תשובה :נחמיה | נחמיה ו3 ,

מי אמרִ " :ה ּנֵּה ִ ּב ְהיוֹת ֹו ָּת ִמים ל ֹא יֵּעָּ ֶשה
לִ ְמלָּאכָּ ה"?
תשובה :יחזקאל | יחזקאל טו5 ,

שאלות  :10-9שערי ירושלים
באיזה מספרי הנביאים האחרונים
שעַ ר הַ דָּּ גִ ים"?
מופיע " ּ ַ
תשובה :צפניה | צפניה א10 ,

שעַ ר הַ חַ ְר ִסית"?
באיזה ספר מופיע " ַ

תשובה :ירמיה | ירמיה יט2 ,

שאלות  :12-11מכות מצרים

באיזו מכה ממכות מצרים נאמר על
משה" :וַ ּי ְֶע ּ ַתר אֶ ל ה'"?
תשובה :ערוב  /ארבה
שמות ח | 26 ,שמות י18 ,

באיזו מכה ממכות מצרים נאמר על
משה" :וַ ּי ְֶע ּ ַתר אֶ ל ה'"?
תשובה :ערוב  /ארבה
שמות ח | 26 ,שמות י18 ,

שאלות  :14-13חומות ירושלים
באיזה ספר נזכר הביטויֵּּ " :בין
חמ ַֹתיִם"?
הַ ֹ

באיזה ספר נזכר הביטויֵּּ " :בין
חמ ַֹתיִם"?
הַ ֹ
תשובה :מלכים ב  /ישעיה
מל"ב כה | 4 ,ישעיה כב11 ,

תשובה :מלכים ב  /ישעיה
מל"ב כה | 4 ,ישעיה כב11 ,

שאלות  :16-15צד מזרח  /קדם
ֵּשב ִמ ֶּק ֶדם ל ִָּעיר"?
על מי נאמר" :וַ ּי ֶ

על מי נאמר" :וַ ַּי ֲעמֹד עַ ל הָּ הָּ ר אֲ ֶשר
ִמ ֶּק ֶדם ל ִָּעיר"?
תשובה :יחזקאל | יחזקאל יא23 ,

תשובה :יונה | יונה ד5 ,

שאלות  :18-17קירבת איש לרעהו

ש ְרכֶ ם
כַר ּ ֶתם ִּכי עַ צְ ֵּמכֶ ם ו ְּב ַ
מי אמר" :וּזְ ְ
אָּ נִ י"?
תשובה :אבימלך | שופטים ט2 ,

ש ְר ָּך אֲ נ ְָּחנ ּו"?
למי נאמרִ " :הנְ נ ּו עַ צְ ְמ ָּך ו ְּב ָּ

תשובה :לדוד | שמ"ב ה1 ,

שאלות  :20-19זיהוי דמות
ִשא באיזה הקשר מוזכר לראשונה הביטוי:
מיהו האדם הראשון עליו נאמר" :וַ ּי ּ ָּ
"אֵּ לּ ֶה תוֹלְ דוֹת" או "וְ אֵּ לּ ֶה ּתוֹלְ דֹת"?
{ }...אֶ ת עֵּ ינָּיו וַ ּי ְַרא"?
תשובה :לוט | בראשית יג 10 ,תשובה :לאחר בריאת העולם | בראשית ב2 ,

שאלות מילואים:
שאלות  :22-21ציווי
יתה אֹת ֹו לְ עֵּ ינֵּיהֶ ם"?
למי נאמר" :וְ צִ ִּו ָּ

תשובה :למשה | במדבר כז19 ,

על מי נאמר" :וַ ַּיעֲש ּו בָּ נָּיו ל ֹו ּ ֵּכן ּ ַכאֲ ֶשר
צִ ּוָּם"?
תשובה :בני יעקב | בראשית נ12 ,

שאלות  :24-23משפט
מי אמר" :וְ א ִֹתי ָּת ִביא ְב ִמ ְש ּ ָּפט ִע ּ ָּמ ְך"?

תשובה :איוב | איוב יד3 ,

שה
יבי וְ עָּ ָּ
מי אמר" :עַ ד אֲ ֶשר י ִָּריב ִר ִ
ִמ ְש ּ ָּפ ִטי"?
תשובה :מיכה | מיכה ז9 ,

שאלות  :26-25רוח ה'
על מי נאמר" :וַ ְּת ִהי עַ ל { }...רוּחַ ה'"?
תשובה :יפתח | שופטים יא29 ,

על מי נאמר" :וַ ְּת ִהי עָּ לָּיו רוּחַ אֱ ל ִֹהים"?
תשובה :בלעם | במדבר כד2 ,

