
      
 
 

 מדינת ישראל 

 משלימההגבוהה ו ה  ההשכלה משרד  

 מינהל חברה ונוער

 
 

חידון התנ"ך הארצי למבוגרים, 

 תשפ"א'ה
 חוזרים לספר הספרים 

 

 בסימן: ממגפה לרפואה 

 

לֹום ֶוֱאֶמת" ָּ יִתי לֶָּהם ֲעֶתֶרת ש  אִתים ְוִגּלֵּ א ּוְרפָּ ה ּוַמְרּפֵּ ּה ֲאֻרכָּ  " ִהְנִני ַמֲעֶלה ּלָּ

 ( 6)ירמיה לג, 

 

 

 חוברת השאלות

 

 



 

 

 

 

ז ֵּ  החידון  ְמַרכ 

 חננאל מלכה 

 

ר  השאלות ְמַחב ֵּ

 יואב שלוסברג 

 

 עריכה 

 דוד רוזנברג 

 

 

 

 

 בן אבי יצחק

 
 חידוני התנ"ך לנוערממונה 

 מינהל חברה ונוער 

ח  ה ד  ר ש ך י מ ו  נ

 שמעון שמעון 
 

 מונה חידון התנ"ך למבוגרים מ
 מינהל חברה ונוער 

 משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה 



 השופטים 

 
 ב':- לפי סדר הא'
 

 חוקר ומפרש תנ"ך נון |-יואל בןהרב ד"ר 

 

 נשיא האקדמיה ללשון העברית אשר | -פרופ' משה בר 

 

 החוג הרב תחומי למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן ד"ר טובה גנזל | 

 

 המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן פרופ' אלי עסיס | 

 

 חתן התנ"ך לשעבר ומחבר השאלות   מר יואב שלוסברג |

 

המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום,  פרופ' בדימוס יונה שמיר | 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 

 

 ד"ר אבשלום קורמנחה | 

 דוד ד'אור אומן אורח | 



 שמות המשתתפים בחידון הארצי

 

 ב':- לפי סדר הא'
 

 עכו | דניאל אוחיון

 חנה כרכור- פרדס | אהוד בוסי

 אלפי מנשה  | לירון בן משה

 ירושלים|  שרגא בקר 

 קרני שומרון |  יאיר יוסף גוגנהיים 

 באר שבע | יורם גולד

 בית שמש |  שמשון ג'יקוב 

 אלון שבות ט | שי ויסבור 

 ירושלים |  שלמה מונדשיין

 אשדוד|  יצחק מרזוק

 באר שבע |  אלעד פיניש

 בני ברקי | צבי צ'רנופסק



 חומר הלימוד לחידון התנ"ך הארצי 

   תורה:

 

 : כל הספרבראשית

 לד -כד, לא-: אשמות

 כה -: יט, כגויקרא

 לו -: י במדבר

 לד -: כדברים

 

 נביאים ראשונים: 

 

 כד -יח, כב- יא, יד, יז-: א יהושע

 : כל הספר שופטים

 : כל הספרשמואל א

 : כל הספרשמואל ב

 : כל הספרמלכים א

 : כל הספרמלכים ב

 

 נביאים אחרונים: 

 

 לה, לח -יד, כ-: א ישעיה

 לח -: א ירמיה

 כח -כ, כו-: איחזקאל

 תרי עשר: 

 

 : כל הספרהושע

 : כל הספר יואל

 : כל הספרעמוס

 : כל הספר עובדיה

 : כל הספר יונה

 : כל הספרמיכה

 : כל הספר נחום

 : כל הספר חבקוק

 : כל הספר צפניה

 : כל הספר חגי

 : כל הספרזכריה

 : כל הספרמלאכי

 

 כתובים: 

 

 נ -: א תהילים

 לא -: כבמשלי

 יד, מב - : אאיוב 

 : כל הספרשיר השירים

 : כל הספררות

 : כל הספר איכה

 : כל הספר קהלת

 : כל הספר אסתר

 יב -: א, ח דניאל

 י -ד, ז-: א, געזרא

 : כל הספרנחמיה

 לא -: כהדברי הימים ב



 חידון התנ"ך הארצי למבוגרים, ה'תשפ"א 

 תקנון החידון וסדריו 

החידון: מבנה   

 שלב א: שאלות בעקבות סרטונים 

א. לכל מתמודד תוצג שאלה בת שני חלקים בעקבות סרטון בנושא החידון. מענה נכון 

 נקודות. 6-על כל אחד מחלקי השאלה יזכה את המתמודד ב

 נקודות.  12ב. בשלב זה ניתן לצבור בסך הכול  

 8, ירדו המתמודדים מהבמה. אל השלב השני יעפילו עד  ג. עם סיום מחזור השאלות

המבחן המקדים    ניקודמתמודדים, אלו שצברו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שכלול  

 והשלב הראשון. 

 

 שלב ב: שאלות בזק באמצעות משחק מחשב

 שאלות בזמן מוגבל. 8א. כל מתמודד יעלה בתורו להשיב למקבץ המכיל  

 אחת להשיב לכל השאלות.ב. לרשות המתמודד דקה 

נקודות. בשלב זה ניתן   5-ג. תשובה נכונה על כל אחת מהשאלות תזכה את המתמודד ב

 נקודות.  40לצבור בסך הכול  

 

שאלת ראש הממשלה -השאלה הזהה  שלב ג:   

מתמודדים, אלו שצברו את הניקוד הגבוה ביותר עד לשלב    4בשלב זה ישתתפו עד א. 

אלו    דקות.   5שאלות זהות בזמן קצוב של    16זה. המתמודדים יישָּ

 נקודות.  2-ב. תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את המתמודד ב

 נקודות.   32-את המתמודד ב  ההשאלות תזכינ  16ג. תשובות נכונות על כל  

הראש  שלב  הרביעי,  השלב  אל  שיעפילו  המתמודדים  שני  יוכרזו  זה  שלב  בתום  ד. 

 בראש.

 

 



 שלב ד: שלב הראש בראש

 בשלב זה הניקוד של שני המתמודדים מתאפס.א.  

 ב. לכל מתמודד תוצג בתורו שאלה, עליה יצטרך להשיב כעבור מספר שניות.

 עשרשאלות לסירוגין. במידה ולא תושג הכרעה לאחר    עשרג. לכל מתמודד תוצגנה  

אלו המתמודדים שלוש שאלות נוספות.השאלות  , יישָּ

אל ראשון מי ששם משפחתו מתחיל ב'. הנשאל  -באות המוקדמת יותר בסדר הא'  ד. יישָּ

 הראשון יעמוד בצד ימין של המנחה.

 נקודות.   2-ה. על כל תשובה נכונה יזכה המתמודד ב

ו. המתמודד שיזכה בניקוד הגבוה ביותר לאחר מחזור השאלות, יוכתר כחתן התנ"ך  

 הארצי למבוגרים לשנת ה'תשפ"א.

 

 שאלת המילואים

צורך, ייעשה שימוש בשאלת המילואים, עליה ענו המתמודדים מבעוד א. במידה ויהיה  

 מועד.

יכולת הכרעה  אי  או  ב. השימוש בשאלת המילואים תיעשה בכל מקרה של שיוויון 

 במהלך החידון. 

 

 

 זוכים, תעודות ופרסים 

בתום החידון יוזמנו הזוכים בארבעת המקומות הראשונים, ויוענקו להם תעודות ושי. 

 הזוכים יזכו בפרסים כספיים על פי הסדר הבא: 

 ₪   30,000א. מקום ראשון:  

 ₪   20,000ב. מקום שני:  

 ₪   10,000ג. מקום שלישי:  

 ₪   5,000ד. מקום רביעי:  



חידון התנ"ך הארצי למבוגרים, 

 תשפ"א'ה
 חוזרים לספר הספרים 

 

 בסימן: ממגפה לרפואה 

 

לֹום ֶוֱאֶמת" ָּ יִתי לֶָּהם ֲעֶתֶרת ש  אִתים ְוִגּלֵּ א ּוְרפָּ ה ּוַמְרּפֵּ ּה ֲאֻרכָּ  " ִהְנִני ַמֲעֶלה ּלָּ

 ( 6)ירמיה לג, 

 

 השלב הראשון: שאלות בעקבות סרטונים 

 

 ארבעה סרטונים. לכל שלושה מתמודדים יוצג סרטון. בשלב זה יוצגו 

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

 נקודות.  6-תשובה נכונה על כל חלק תזכה את המתמודד ב

 נקודות.  12-תשובה נכונה על שני החלקים תזכה את המתמודד ב

 



 סרטון ראשון: חכמה, בינה ודעת 

 1שאלה מספר 

 

ַפת ַהּיָּםעל אדם אחד מסופר שקיבל חוכמה " ר ַעל ש ְ ֶ חֹול ֲאש   ".ְורַֹחב לֵּב ּכַ

 

 מי האדם?  .א

 רבתה חוכמתו על פי הכתוב? ציין לפחות דוגמה אחת.  על מי .ב

 

 : תשובה

 שלמה המלך .א

ע כמת מצרים, מאיתן האזרחי, מומכל בני קדם, מח .ב ן ְוַכְלּכֹל ְוַדְרּדַ ימָּ  הֵּ

 בני מחול 

 

 

ן ֱאלִֹהים " ּתֵּ ַפת   ַוּיִ ר ַעל ש ְ ֶ חֹול ֲאש  ה ְמֹאד ְורַֹחב לֵּב ּכַ לֹמֹה ּוְתבּונָּה ַהְרּבֵּ ְ ה ִלש  ְכמָּ חָּ

ִים: ַהּיָּם: ְכַמת ִמְצרָּ י ֶקֶדם ּוִמּכֹל חָּ נֵּ ל ּבְ ְכַמת ּכָּ חָּ לֹמֹה מֵּ ְ ְכַמת ש  ֶרב חָּ ל  ַוּתֵּ ם ִמּכָּ ַוּיְֶחּכַ

בְּ  ע  ְוַדְרּדַ ְוַכְלּכֹל  ן  ימָּ ְוהֵּ ִחי  ֶאְזרָּ הָּ ן  יתָּ אֵּ מֵּ ם  דָּ אָּ ַהּגֹוִים הָּ ל  ְבכָּ מֹו  ְ ש  ַוְיִהי  חֹול  מָּ י  נֵּ

ִביב  . "סָּ

 11-9מל"א ה, 

 

 

 



 2שאלה מספר 

 

לָּיו רּוַח הנביא מתאר את מנהיג ישראל לעתיד לבוא: " ה עָּ ה  ה'ְונָּחָּ ְכמָּ רּוַח חָּ

ַעת ְוִיְרַאת  רּוחַ  ּוִבינָּה ה רּוַח ּדַ ה ּוְגבּורָּ צָּ  ה'". עֵּ

 

 החוכמה?מיהו המנהיג עליו תנוח רוח   .א

 כיצד מתאר הנביא את השלום והשלוה שישררו באותם ימים? הבא דוגמה.  .ב

 

 תשובה: 

 חוטר מגזע ישי .א

ג " .ב טֹן ֹנהֵּ ו ְוַנַער קָּ ֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחּדָּ ץ ְועֵּ ִדי ִיְרּבָּ ר ִעם ּגְ ֶבש  ְונָּמֵּ ב ִעם ּכֶ ר ְזאֵּ ְוגָּ

ם: ע    ּבָּ ַ ֲעש  ִ ֶבן: ְוש  ר יֹאַכל ּתֶ קָּ ּבָּ יֶהן ְוַאְריֵּה ּכַ צּו ַיְלדֵּ ו ִיְרּבְ ְרֶעינָּה ַיְחּדָּ דֹב ּתִ ה וָּ רָּ ּופָּ

ה דָּ ֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ּגָּמּול יָּדֹו הָּ  " יֹונֵּק ַעל ֻחר ּפָּ

 

 

יו ִיְפֶרה:" ָּ ש  רָּ ָּ ּ י ְונֵֶּצר ִמש  ָּ ַזע ִיש  א ֹחֶטר ִמּגֵּ לָּיו רּוחַ  ְויָּצָּ ה עָּ ה ּוִבינָּה    ה'  ְונָּחָּ ְכמָּ רּוַח חָּ

ְוִיְרַאת   ַעת  ּדַ רּוַח  ה  ּוְגבּורָּ ה  צָּ עֵּ ִיְרַאת  ה'רּוַח  ּבְ ַוֲהִריחֹו  ינָּיו    ה':  עֵּ ה  ְלַמְראֵּ ְולֹא 

ֶרץ  י אָּ ֹור ְלַעְנוֵּ ִמיש  ים ְוהֹוִכיַח ּבְ ּלִ ֶצֶדק ּדַ ַפט ּבְ ָּ ְזנָּיו יֹוִכיַח: ְוש  ַמע אָּ ְ ּפֹוט ְולֹא ְלִמש  ְ ִיש 

ה ֶאֶרץ בְּ  ע:ְוִהּכָּ ָּ ש  יו יִָּמית רָּ תָּ פָּ יו ּוְברּוַח ש ְ ֶבט ּפִ ֵּ ֱאמּונָּה   ש  ְתנָּיו ְוהָּ זֹור מָּ יָּה ֶצֶדק אֵּ ְוהָּ

ו ְוַנַער  ֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחּדָּ ץ ְועֵּ ִדי ִיְרּבָּ ר ִעם ּגְ ֶבש  ְונָּמֵּ ב ִעם ּכֶ ר ְזאֵּ יו: ְוגָּ זֹור ֲחלָּצָּ אֵּ

ַיְחּדָּ  ְרֶעינָּה  ּתִ דֹב  וָּ ה  רָּ ּופָּ ם:  ּבָּ ג  ֹנהֵּ טֹן  ֶבן:  קָּ ּתֶ יֹאַכל  ר  קָּ ּבָּ ּכַ ְוַאְריֵּה  יֶהן  ַיְלדֵּ צּו  ִיְרּבְ ו 

ה דָּ ֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ּגָּמּול יָּדֹו הָּ ע יֹונֵּק ַעל ֻחר ּפָּ ַ ֲעש  ִ  ". ְוש 

 8-1ישעיה יא, 

 



 3שאלה מספר 

 

לֵּא  אחד הנביאים פונה אל אחד ממלכי אומות העולם: " ְכִנית מָּ ם ּתָּ ה חֹותֵּ ַאּתָּ

ה ּוְכִליל יִֹפי ְכמָּ ֶתךָּ }...{   חָּ ה ְמֻסכָּ רָּ ל ֶאֶבן ְיקָּ  ". ּכָּ

 

 מיהו המלך אליו פנה הנביא?  .א

 הבא לפחות אחת מהן.  מהן האבנים שהוזכרו בנבואה? .ב

 

 תשובה: 

 מלך צור .א

 אודם, פטדה, יהלום, תרשיש, שוהם, ישפה, ספיר, נופך, ברקת וזהב  .ב

 

ַלי לֵּאמֹר:  ה'ַוְיִהי ְדַבר  " ַמר ֲאדֹנָּי   אֵּ ַמְרּתָּ ּלֹו ּכֹה אָּ א ִקינָּה ַעל ֶמֶלְך צֹור ְואָּ ם ש ָּ דָּ ן אָּ ּבֶ

ה ּוְכִליל יִֹפי:  ה' ְכמָּ לֵּא חָּ ְכִנית מָּ ם ּתָּ ה חֹותֵּ ה   ַאּתָּ רָּ ל ֶאֶבן ְיקָּ ִייתָּ ּכָּ ן ֱאלִֹהים הָּ ֶדן ּגַ עֵּ ּבְ

יר   ה ַסּפִ פֵּ ְ ַהם ְויָּש  ֹ יש  ש  ִ ְרש  ה ְויֲָּהלֹם ּתַ ְטדָּ ֶתךָּ ֹאֶדם ּפִ ב ְמֶלאֶכת  ְמֻסכָּ ְרַקת ְוזָּהָּ ֹנֶפְך ּובָּ

ַרֲאךָּ ּכֹונָּנוּ  יֹום ִהּבָּ ְך ּבְ ֶביךָּ ּבָּ יךָּ ּוְנקָּ ּפֶ  ". ּתֻ

 13-11יחזקאל כח, 

 

 

 

 

 



 סרטון שני: מזור ומרפא 

 4שאלה מספר 

 

ֶתךָּ ִהְנִני  לאדם שנרפא ממחלתו נאמר: " ְמעָּ ִאיִתי ֶאת ּדִ ִפּלֶָּתךָּ רָּ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ָּ ש 

 ...".רֶֹפא לָּךְ 

 

 מי האדם שנרפא?  .א

 בעזרת מה נרפא?  .ב

 

 תשובה: 

 חזקיהו מלך יהודה  .א

 דבלת תאנים  .ב

 

 

ַמר  " אָּ ּכֹה  י  ַעּמִ ְנִגיד  ִחְזִקּיָּהּו  ֶאל  ַמְרּתָּ  ְואָּ ּוב  ֶאת    ה'ש  י  ַמְעּתִ ָּ ש  ִביךָּ  אָּ ִוד  ּדָּ י  ֱאלֹהֵּ

 ִ ִליש  ְ ּ ּיֹום ַהש  ֶתךָּ ִהְנִני רֶֹפא לְָּך ּבַ ְמעָּ ִאיִתי ֶאת ּדִ ִפּלֶָּתךָּ רָּ ית  ּתְ ֲעֶלה ּבֵּ י  ה'י ּתַ : ְוֹהַסְפּתִ

ִעיר ַהזֹּאת ְוַגּנֹוִתי ַעל   ת הָּ יְלךָּ ְואֵּ ּור ַאּצִ ּ ף ֶמֶלְך ַאש  נָּה ּוִמּכַ ָּ ה ש  רֵּ ש  ֶעש ְ ַעל יֶָּמיךָּ ֲחמֵּ

ְקחּו   ַוּיִ ִנים  אֵּ ּתְ ֶבֶלת  ּדְ ְקחּו  ְעיָּהּו  ַ ְיש  ַוּיֹאֶמר  י:  ַעְבּדִ ִוד  ּדָּ ּוְלַמַען  ְלַמֲעִני  ַהזֹּאת  ִעיר  הָּ

ִחיַוּיָּ  ִחין ַוּיֶ ְ ּ ימּו ַעל ַהש   ".ש ִ

 7-5מל"ב כ, 

 

 

 



 5שאלה מספר 

 

ִיםאדם אחד ריפא מים באמצעות השלכת עץ: " קּו ַהּמָּ ְמּתְ ִים ַוּיִ ְך ֶאל ַהּמַ לֵּ ְ  ". ַוּיַש 

 

 מי האדם?  .א

 היכן אירע נס זה?  .ב

 

 תשובה: 

 משה .א

 מרה .ב

 

 

ּה " מָּ ְ ש  א  רָּ קָּ ן  ּכֵּ ַעל  ם  הֵּ ִרים  מָּ י  ּכִ ה  רָּ ִמּמָּ ַמִים  ּתֹת  ְ ִלש  יְָּכלּו  ְולֹא  ה  תָּ רָּ מָּ  ַוּיָּבֹאּו 

ה: רָּ ה: מָּ ּתֶ ְ ש  ּנִ ה ּלֵּאמֹר ַמה  ֶ ם ַעל מֹש  עָּ ּלֹנּו הָּ ְצַעק ֶאל   ַוּיִ הּו    ה'ַוּיִ ְך   ה'ַוּיֹורֵּ לֵּ ְ ַוּיַש  ץ  עֵּ

הוּ  ם ִנּסָּ ָּ ט ְוש  ּפָּ ְ ם לֹו ֹחק ּוִמש  ם ש ָּ ָּ ִים ש  קּו ַהּמָּ ְמּתְ ִים ַוּיִ  ."ֶאל ַהּמַ

 25-23שמות טו, 

 

 

 

 

 



 6שאלה מספר 

 

ְך  אדם אחד הכשיר מאכל מורעל באמצעות השלכת דבר מה אל הסיר: " לֵּ ְ ַוּיַש 

לּו ְולֹא הָּ  ם ְויֹאכֵּ יר ַוּיֹאֶמר ַצק לָּעָּ ירֶאל ַהּסִ ּסִ ע ּבַ ר רָּ בָּ  ".יָּה ּדָּ

 

 מיהו הנביא שהכשיר את המאכל המורעל לאכילה?  .א

 מהו הדבר שהושלך לסיר? .ב

 

 תשובה: 

 אלישע  .א

 קמח  .ב

 

ְלַנֲערֹו " ַוּיֹאֶמר  נָּיו  ְלפָּ ִבים  ְ יֹש  ִביִאים  ַהּנְ י  ּוְבנֵּ ֶרץ  אָּ ּבָּ ב  עָּ רָּ ְוהָּ לָּה  ְלּגָּ ַהּגִ ב  ָּ ע ש  ָּ ֶוֱאִליש 

ט ֹארֹת   ֶדה ְלַלּקֵּ ָּ ד ֶאל ַהש ּ א ֶאחָּ ִביִאים: ַוּיֵּצֵּ י ַהּנְ ל נִָּזיד ִלְבנֵּ ֵּ ּ דֹולָּה ּוַבש  יר ַהּגְ ֹפת ַהּסִ ְ ש 

ט   ֶדה ַוְיַלּקֵּ ֶפן ש ָּ א ּגֶ ְמצָּ ֶדה ְמלֹא ִבְגדֹו ַוּיָּבֹא ַוְיַפּלַח ֶאל ִסיר ַהּנִָּזיד  ַוּיִ עֹת ש ָּ ּקֻ ּנּו ּפַ ִמּמֶ

עּו: י לֹא יָּדָּ ֶות   ּכִ קּו ַוּיֹאְמרּו מָּ עָּ ה צָּ ּמָּ ַהּנִָּזיד ְוהֵּ ְכלָּם מֵּ אָּ ים ֶלֱאכֹול ַוְיִהי ּכְ ִ ְצקּו ַלֲאנָּש  ַוּיִ

ֱאלִֹהים ְולֹא יְָּכלּו ֶלֱאֹכל: ַוּיֹאֶמר וּ  יר ִאיש  הָּ ּסִ יר ַוּיֹאֶמר  ּבַ ְך ֶאל ַהּסִ לֵּ ְ ְקחּו ֶקַמח ַוּיַש 

יר ּסִ ע ּבַ ר רָּ בָּ יָּה ּדָּ לּו ְולֹא הָּ ם ְויֹאכֵּ  ".ַצק לָּעָּ

 41-38מל"ב ד, 

 

 

 

 



 סרטון שלישי: ערבות הדדית

 7שאלה מספר 

 

בעת בורחו מעירו, זכה מנהיג ואנשיו לסיוע כלכלי מאנשים בישראל, שכלל:  

ה " ּו לְ ּוְדַבש  ְוֶחְמאָּ יש  ר ִהּגִ קָּ פֹות ּבָּ ְ ר ִאּתֹו ֶלֱאכֹול  }...{ְוצֹאן ּוש  ֶ ם ֲאש   ...".ְולָּעָּ

 

 מי המנהיג?  .א

 מיהם האנשים שסייעו למנהיג? ציין לפחות אחד מהם.  .ב

 

 תשובה: 

 דוד  .א

ִבי  .ב ֹ  בן נחש, מכיר בן עמיאל וברזילי הגלעדי ש 

 

ה" ִוד ַמֲחנְָּימָּ בֹוא דָּ ּכְ ל ִמּלֹא   ַוְיִהי  יאֵּ ַעּמִ ן  ּבֶ ִכיר  ּומָּ ַעּמֹון  י  נֵּ ּבְ ת  ַרּבַ ש  מֵּ נָּחָּ ֶבן  ִבי  ֹ ְוש 

רְֹגִלים: מֵּ ִדי  ְלעָּ ַהּגִ י  ּוַבְרִזּלַ ר  ְוֶקַמח   ְדבָּ עִֹרים  ּוש ְ ים  ְוִחּטִ ר  יֹוצֵּ ּוְכִלי  ְוַסּפֹות  ב  ּכָּ ְ ִמש 

ִלי: ים ְוקָּ ִ ש  ִלי ּופֹול ַוֲעדָּ פֹות ְוקָּ ְ ה ְוצֹאן ּוש  ר   ּוְדַבש  ְוֶחְמאָּ ֶ ם ֲאש  ִוד ְולָּעָּ ּו ְלדָּ יש  ר ִהּגִ קָּ ּבָּ

ר ְדּבָּ ּמִ א ּבַ מֵּ יֵּף ְוצָּ ב ְועָּ עֵּ ם רָּ עָּ ְמרּו הָּ י אָּ  ". ִאּתֹו ֶלֱאכֹול ּכִ

 29-27שמ"ב יז, 

 

 

 

 



 8שאלה מספר 

 

וכיבדה אותו לאחר שהלה   אישה אחת גמלה חסד עם אורחה, עודדה אותו 

לָּיו ִהּנֵּה  שמע בשורה קשה: " י  ַוּתֹאֶמר אֵּ ַכּפִ י ּבְ ִ ים ַנְפש  ש ִ אָּ קֹוֶלךָּ וָּ ְתךָּ ּבְ ְפחָּ ִ ה ש  ְמעָּ ָּ ש 

לָּי ְרּתָּ אֵּ ּבַ ר ּדִ ֶ ֶריךָּ ֲאש  בָּ ַמע ֶאת ּדְ ְ ֶאש   ". וָּ

 

 א. מהי הבשורה הקשה ששמע האורח? 

 הבא לפחות אחד מהם. באילו דברי מאכל כיבדה האישה את האורח? ב.

 

 תשובה: 

קרב נגד פלשתים  שאול שמע משמואל שעלה באוב על תבוסת ישראל ב .א

 ועל מותו הצפוי לו במלחמה 

 עגל מרבק ומצות  .ב

 

ְקַרע    ה'ַוּיַַעש   " ַוּיִ יִָּדי  ּבְ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֶ ֲאש  ִוד:    ה'לֹו ּכַ ֲעךָּ ְלדָּ נָּּה ְלרֵּ ּתְ ַוּיִ ה ִמּיֶָּדךָּ  ְמלָּכָּ ֶאת ַהּמַ

קֹול   ַמְעּתָּ ּבְ ָּ ר לֹא ש  ֶ ֲאש  ה   ה'ּכַ ש ָּ ר ַהזֶּה עָּ בָּ ן ַהּדָּ לֵּק ַעל ּכֵּ ֲעמָּ יתָּ ֲחרֹון ַאּפֹו ּבַ ש ִ ְולֹא עָּ

ן   ַהּיֹום ַהזֶּה:  ה'ְלךָּ   י    ה'ְוִיּתֵּ ֶניךָּ ִעּמִ ה ּובָּ ר ַאּתָּ חָּ ים ּומָּ ּתִ ְ ִלש  ַיד ּפְ ךָּ ּבְ ל ִעּמְ אֵּ רָּ ם ֶאת ִיש ְ ּגַ

ן   ל ִיּתֵּ אֵּ רָּ ם ֶאת ַמֲחנֵּה ִיש ְ ים:  ה'ּגַ ּתִ ְ ִלש  ַיד ּפְ י  }...{   ּבְ ֶרא ּכִ אּול ַוּתֵּ ָּ ה ֶאל ש  ָּ ּ ִאש  בֹוא הָּ ַוּתָּ

ַמע   ְ ֶאש  י וָּ ַכּפִ י ּבְ ִ ים ַנְפש  ש ִ אָּ קֹוֶלךָּ וָּ ְתךָּ ּבְ ְפחָּ ִ ה ש  ְמעָּ ָּ לָּיו ִהּנֵּה ש  ִנְבַהל ְמֹאד ַוּתֹאֶמר אֵּ

לָּי: ְרּתָּ אֵּ ּבַ ר ּדִ ֶ ֶריךָּ ֲאש  בָּ מָּ  ֶאת ּדְ ש ִ ֶתךָּ ְואָּ ְפחָּ ִ קֹול ש  ה ּבְ ַמע נָּא ַגם ַאּתָּ ְ ה ש  ֶניךָּ  ְוַעּתָּ ה ְלפָּ

ֶרְך: ּדָּ ְך ּבַ לֵּ י תֵּ ת ֶלֶחם ֶוֱאכֹול ִויִהי ְבךָּ ּכַֹח ּכִ יו   ּפַ דָּ ְפְרצּו בֹו ֲעבָּ ן ַוּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַוּיִ אֵּ ַוְימָּ

ִית   ּבַ ק ּבַ ֶגל ַמְרּבֵּ ה עֵּ ָּ ּ ה: ְולִָּאש  ּטָּ ב ֶאל ַהּמִ ֶ ֶרץ ַוּיֵּש  אָּ הָּ ם מֵּ ַמע ְלֹקלָּם ַוּיָּקָּ ְ ש  ה ַוּיִ ָּ ּ ִאש  ְוַגם הָּ

ַמהֵּ  הּו ַמּצֹותַוּתְ לָּש  ַוּתֹפֵּ ח ֶקַמח ַוּתָּ ּקַ הּו ַוּתִ חֵּ ְזּבָּ  ". ר ַוּתִ

 24-16שמ"א כח, 



 9שאלה מספר 

 

ֶסדלאיש אחד הובטח: " ךָּ חָּ ינּו ִעּמְ ש ִ ִעיר ְועָּ נּו נָּא ֶאת ְמבֹוא הָּ  ". ַהְראֵּ

 

 מיהם האנשים שהבטיחו הבטחה זו?  .א

 התקיימה? מה שמה של העיר שבנה האדם לאחר שההבטחה  .ב

 

 תשובה: 

 בית יוסף הבטיחו לאיש שיצא מהעיר בית אל .א

 לוז .ב

 

ִנים לּוז:  " ִעיר ְלפָּ ם הָּ ֵּ ל ְוש  ית אֵּ בֵּ ף ּבְ ית יֹוסֵּ א ִמן ַוּיִָּתירּו בֵּ ְמִרים ִאיש  יֹוצֵּ ֹ ּ ְראּו ַהש  ַוּיִ

ם ֶאת ְמבֹוא   ֶסד: ַוּיְַראֵּ ךָּ חָּ ינּו ִעּמְ ש ִ ִעיר ְועָּ נּו נָּא ֶאת ְמבֹוא הָּ ִעיר ַוּיֹאְמרּו לֹו ַהְראֵּ הָּ

ּלֵּחּו: ִ ְחּתֹו ש  ּפַ ְ ל ִמש  ִאיש  ְוֶאת ּכָּ ֶרב ְוֶאת הָּ ִעיר ְלִפי חָּ ִעיר ַוּיַּכּו ֶאת הָּ ִאיש    הָּ ַוּיֵֶּלְך הָּ

ּה ַעד ַהּיֹום ַהזֶּהאֶ  מָּ ְ ּה לּוז הּוא ש  מָּ ְ א ש  ְקרָּ ֶבן ִעיר ַוּיִ ים ַוּיִ  ". ֶרץ ַהִחּתִ

 26-23שופטים א, 

 

 

 

 

 

 



 סרטון רביעי: דור ההמשך

 10שאלה מספר 

 

בעקבות נס שאירע לבני ישראל, נצטוו אנשים מישראל לעשות מעשה למען  

ר לֵּאמֹר הדורות הבאים: " חָּ נֵּיֶכם מָּ לּון ּבְ אָּ ְ י ִיש  ֶכם ּכִ ִקְרּבְ ְהֶיה זֹאת אֹות ּבְ   ְלַמַען ּתִ

ם לֶָּהם  }...{ ל ַעד עֹולָּם }...{ַוֲאַמְרּתֶ אֵּ רָּ י ִיש ְ רֹון ִלְבנֵּ  ".ְלִזּכָּ

 

 א. מי היו האנשים? 

 מה היה המעשה אותו נצטוו לעשות?  ב.

 

 תשובה:  

 שנים עשר נציגי שבטי ישראל  .א

)יתקבל גם:  אבנים מתוך נהר הירדן ולשאת כל אחד על שכמו 12לקחת  .ב

 אבנים בגלגל( 12להציב  

 

ד  " ד ִאיש  ֶאחָּ ל ִאיש  ֶאחָּ אֵּ רָּ י ִיש ְ נֵּ ִכין ִמּבְ ר הֵּ ֶ ר ִאיש  ֲאש  ש ָּ נֵּים ֶהעָּ ְ ַע ֶאל ש  ֻ א ְיהֹוש  ְקרָּ ַוּיִ

י ֲארֹון   ַע ִעְברּו ִלְפנֵּ ֻ ֶבט: ַוּיֹאֶמר לֶָּהם ְיהֹוש  ָּ ּ יכֶ   ה'ִמש  ִרימּו  ֱאלֹהֵּ ן ְוהָּ ם ֶאל ּתֹוְך ַהּיְַרּדֵּ

ל: אֵּ רָּ י ִיש ְ י ְבנֵּ ְבטֵּ ִ ר ש  ְכמֹו ְלִמְסּפַ ִ ְהֶיה זֹאת אֹות   לֶָּכם ִאיש  ֶאֶבן ַאַחת ַעל ש  ְלַמַען ּתִ

ם לֶָּהם  ּלֶה לֶָּכם: ַוֲאַמְרּתֶ אֵּ ִנים הָּ ֲאבָּ ה הָּ ר לֵּאמֹר מָּ חָּ נֵּיֶכם מָּ לּון ּבְ אָּ ְ י ִיש  ֶכם ּכִ ִקְרּבְ ּבְ

ר ִנְכְר  ֶ ִרית  ֲאש  י ֲארֹון ּבְ נֵּ ן ִמּפְ י ַהּיְַרּדֵּ ימֵּ יּו   ה'תּו מֵּ ן ְוהָּ י ַהּיְַרּדֵּ ן ִנְכְרתּו מֵּ ּיְַרּדֵּ ְברֹו ּבַ עָּ ּבְ

ל ַעד עֹולָּם: אֵּ רָּ י ִיש ְ רֹון ִלְבנֵּ ּלֶה ְלִזּכָּ אֵּ ִנים הָּ ֲאבָּ ה   הָּ ר ִצּוָּ ֶ ֲאש  ל ּכַ אֵּ רָּ י ִיש ְ נֵּ ן ּבְ ּו כֵּ ַוּיֲַעש 

י ֶעש ְ  ּתֵּ ְ אּו ש  ש ְ ַע ַוּיִ ֻ ר ְיהֹוש  ּבֶ ר ּדִ ֶ ֲאש  ן ּכַ ִנים ִמּתֹוְך ַהּיְַרּדֵּ ה ֲאבָּ ר   ה'רֵּ ַע ְלִמְסּפַ ֻ ֶאל ְיהֹוש 

ם ָּ חּום ש  לֹון ַוּיַּנִ ם ֶאל ַהּמָּ ל ַוּיֲַעִברּום ִעּמָּ אֵּ רָּ י ִיש ְ י ְבנֵּ ְבטֵּ ִ  ".ש 

 8-4יהושע ד, 



 11שאלה מספר 

 

ְך הבריות: "מנהיג ישראל זכה להיות מקובל גם בעיני אלוקים וגם בעיני  ֹהלֵּ

ם ִעם  טֹוב ּגַ ל וָּ דֵּ ים ה'ְוגָּ ִ  ". ְוַגם ִעם ֲאנָּש 

 

 מי המנהיג?  .א

 היכן גדל?  .ב

 

 תשובה: 

 שמואל .א

 במשכן ה' בשילה אצל עלי הכהן  .ב

 

ם ִעם " טֹוב ּגַ ל וָּ דֵּ ְך ְוגָּ ל ֹהלֵּ מּואֵּ ְ ים ה'ְוַהּנַַער ש  ִ  . "ְוַגם ִעם ֲאנָּש 

 26שמ"א ב, 

 

ת ֶאת " רֵּ ָּ יָּה ְמש  יתֹו ְוַהּנַַער הָּ ה ַעל ּבֵּ תָּ מָּ רָּ נָּה הָּ ן ה'ַוּיֵֶּלְך ֶאְלקָּ ִלי ַהּכֹהֵּ י עֵּ נֵּ  ".ֶאת ּפְ

 11שמ"א ב, 

 

 

 

 



 12שאלה מספר 

 

אב ובנו שנפרדו זה מזה נפגשו מחדש לאחר שנים רבות. הבן אסר את מרכבתו  

ַוּיַַעל ִלְקַראת    }...{ַוּיְֶאסֹר  לקראת אביו לאחר שנים רבות של ניתוק: " ְבּתֹו  ֶמְרּכַ

יו }...{ ארָּ ּפֹל ַעל ַצּוָּ לָּיו ַוּיִ א אֵּ  ...."ַוּיֵּרָּ

 

 א. מי אסר את מרכבתו לקראת אביו? 

 ב. היכן היה המקום בו נפגשו?

 

 תשובה:  

 יוסף  .א

 ארץ גושן )יתקבל גם: ארץ מצרים( .ב

 

ּפֹל ַעל " לָּיו ַוּיִ א אֵּ נָּה ַוּיֵּרָּ ְ ִביו ּגֹש  ל אָּ אֵּ רָּ ְבּתֹו ַוּיַַעל ִלְקַראת ִיש ְ ף ֶמְרּכַ ַוּיְֶאסֹר יֹוסֵּ

יו עֹוד ארָּ ְבּךְ ַעל ַצּוָּ יו ַוּיֵּ ארָּ  ".ַצּוָּ

 29בראשית מו, 

 

 

 

 

 

 



חידון התנ"ך הארצי למבוגרים, 

 תשפ"א'ה
 חוזרים לספר הספרים 

 

 בסימן: ממגפה לרפואה 

 

לֹום ֶוֱאֶמת" ָּ יִתי לֶָּהם ֲעֶתֶרת ש  אִתים ְוִגּלֵּ א ּוְרפָּ ה ּוַמְרּפֵּ ּה ֲאֻרכָּ  " ִהְנִני ַמֲעֶלה ּלָּ

 ( 6)ירמיה לג, 

 

 בזק באמצעות משחק מחשב : שאלות השניהשלב 

 

יצטרך המתמודד להשיב נכונה למקבץ שאלות הקצוב בשלב זה  

 בזמן. 

 הינו דקה אחת.שאלות והזמן המוקצב לענות  8כל מקבץ מכיל 

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

  40- השאלות תזכה את המתמודד ב 8תשובות נכונות על כל 

 נקודות. 



 1מקבץ מספר 

המי אמר: "  1 רּוכָּ ְך   ה'ַאּתְ לַ  ּבְ יַטְבּתְ ַחְסּדֵּ י הֵּ ּתִ  ּבִ

ֹון ִראש  ַאֲחרֹון ִמן הָּ  "? הָּ
 בועז  

 10רות ג,  

     

דֹוש  ְולֹא מי אמר: "  2 ךָּ קָּ ִקְרּבְ ֹנִכי ְולֹא ִאיש  ּבְ ל אָּ י אֵּ ּכִ

ִעיר בֹוא ּבְ  "? אָּ
 הושע  

 9הושע יא,  

     

כמה אנשים מבני בנימין נסו לסלע הרימון לאחר   3

 המלחמה עם ישראל? 
 איש  600 

 47שופטים כ,  

     

4 
ִרים ַעל ֶנֶפש  את מה מדמה הכתוב ל"   ַמִים קָּ

ה  "?ֲעיֵּפָּ
מו ָעה טֹוָבה    ְ  ו ש 

ֶאֶרץ ֶמְרָחק   מֵּ
 25משלי כה,  

     

ּוב  מי אמר: "  5 ֻמְלךָּ יָּש  ְך ּגְ ה ּלָּ ש ֶ יתָּ יֵּעָּ ש ִ ר עָּ ֶ ֲאש   ּכַ

ךָּ  ֶ רֹאש   "? ּבְ
 עובדיה  

 15עובדיה א,  

     

בֹותבאיזה ספר מוזכר הביטוי: "   6 לֹויֵּ ְסחָּ  ירמיה  "? ּבְ

 11 ירמיה לח,

     

ֲאַות נֶָּפש  מי אמר: "  7 ְמךָּ ּוְלִזְכְרךָּ ּתַ ִ  שעיהו י  "?ְלש 

 8 ,כו  ישעיה

     

ְך ֶחֶסד  למי נאמר: "  8 ב ֶאת ַאֶחיךָּ ִעּמָּ ֵּ ש  ּוב ְוהָּ  ש 

 "? ֶוֱאֶמת
 לאיתי הגיתי 

 20שמ"ב טו,  



 2מקבץ מספר 

ם  ה'נַָּתן וַ  מי אמר: "ה'  1 ֵּ ח ְיִהי ש  ךְ  ה'לָּקָּ  איוב   "? ְמבֹרָּ

 21,  א  איוב

     

ֹות  מי אמר: "  2 ַמר ַלֲעש  ָּ ַטי ש  ּפָּ ְ ְך ּוִמש  ֻחּקֹוַתי ְיַהּלֵּ  ּבְ

 "? ֱאֶמת
 יחזקאל 

 9,  חי  יחזקאל

     

 כמה שקלים שקל ירמיהו לחנמאל בן שלום    3

 בתמורה לקניית השדה?
 שקלים 7 

 9,  לב  ירמיה

     

4 
ּפֹוראת מה מדמה הכתוב ל"  ּצִ רֹור   ּכַ ּדְ  לָּנּוד ּכַ

 "? לָּעּוף
ָם    ן ִקְלַלת ִחנ  ֵּ  כ 

 לֹו ָתבֹא 

 2,  ומשלי כ

     

בֹוד  מי אמר: "  5 ֶרץ לַָּדַעת ֶאת ּכְ אָּ לֵּא הָּ ּמָּ י ּתִ   ה'ּכִ

ִים ְיַכּסּו ַעל יָּם ּמַ  "?ּכַ
 חבקוק 

 14,  ב  חבקוק

     

ִניםבאיזה ספר נזכר: "  6  דניאל  "?ֶמֶלְך ַעז ּפָּ

 23 ,ח  דניאל

     

7 
המי אמר: "  ְכמָּ ה חָּ יק ֶיְהּגֶ י ַצּדִ  משורר    "? ּפִ

 תהילים

 30 ,לז  תהילים

     

ה   ה'ַוְיִהי ֶקֶצף בימיו של מי נאמר: "  8  ַעל ְיהּודָּ

ם לִָּ ָּ  "?ִוירּוש 
 חזקיהו 

 8,  כט  דהי"ב



 3מקבץ מספר 

יועל מי נאמר: "  1 צּוי ְלרֹב ֶאחָּ הּוִדים ְורָּ דֹול ַלּיְ  מרדכי  "? גָּ

 3,  אסתר י

     

יב  מי אמר: "  2 ִ ש  ים הֵּ י ְוַרּבִ ַלְך ִאּתִ ֹור הָּ לֹום ּוְבִמיש  ָּ ש  ּבְ

ֹון עָּ  "?מֵּ
 מלאכי 

 6,  ב  מלאכי

     

 איש  180,000  כמה אנשים הקהיל רחבעם להילחם נגד ירבעם?  3

 21מל"א יב,  

     

4 
ק ֲאִריאת מה מדמה הכתוב ל"  ֹוקֵּ ם ְודֹב ש  ע ַעל    "?ֹנהֵּ ָ ל ָרש  ֵּ  מֹש 

ל  ַעם ד ָ

 15ח,  משלי כ

     

5 
בּו ֶאל מי אמר: "  ֻ רּו ְויָּש  ֶרץ ה'ִיְזּכְ י אָּ ל ַאְפסֵּ  משורר    "?ּכָּ

 תהילים

 28,  כב  תהילים

     

 חגי  "?ְצרֹור נָּקּובמי הזכיר בדבריו את הביטוי: "  6

 6 ,א  חגי

     

ם  מי אמר: "  7 ְלּתֶ ּלַ ם ְוִהְתּפַ אֶתם ֹאִתי ַוֲהַלְכּתֶ  ּוְקרָּ

לָּי  "? אֵּ
 ירמיהו  

 12 ,כט  ירמיה

     

ַמְרּתָּ : "בדברי מי נאמר  8 ר אָּ ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ ם ֶאל הָּ ִביאֵּ ַוּתְ

ת  ֶ ש  יֶהם לָּבֹוא לָּרָּ  "?ַלֲאבֹתֵּ
 הלויים  

 23  נחמיה ט,



 4מקבץ מספר 

ח על מי נאמר: "  1 ּקַ ְכרֹת ֶאת  }...{ ַוּיִ יָּדֹו ַוּיִ ּמֹות ּבְ ְרּדֻ ַהּקַ

ְכמוֹ  ִ ם ַעל ש  ֶאהָּ ַוּיָּש ֶ ָּ ש ּ ִצים ַוּיִ ֹוַכת עֵּ  "? ש 
 אבימלך 

 48שופטים ט,  

     

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה מי אמר: "  2 אֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי   ה'ּבַ ְצבָּ

ר ַעּמוֹ  אָּ ְ ה ִלש  רָּ ְפאָּ  "?ְוִלְצִפיַרת ּתִ
 ישעיהו  

 5,  כח  ישעיה

     

 מה היה מספר ככרי הכסף שנתן מנחם בן גדי   3

 לפול מלך אשור?
 ככר כסף  1000 

 19מל"ב טו,  

     

4 
ֶתםאת מה מדמה הכתוב ל"  ב ַוֲחִלי כָּ ַעל  מֹוִכיַח ָחָכם   "? ֶנֶזם זָּהָּ

ָמַעת  ֹ  ֹאֶזן ש 

 12,  כהמשלי  

     

ֶרץמי אמר: "  5 י אָּ ינּו ֲעלֵּ ל יָּמֵּ י צֵּ  בלדד השוחי   "?ּכִ

 9,  ח  איוב

     

למי הזכיר בדבריו את הביטוי: "  6  שלמה בשה"ש   "?ַאְבַקת רֹוכֵּ

 6 ,ג  שה"ש

     

7 
ֶמךָּ אמר: "מי   ְ י ש   משורר    "? ְוַיְעְלצּו ְבךָּ ֹאֲהבֵּ

 תהילים

 12 ,ה  תהילים

     

המי אמר: "  8 רָּ ָּ ה ְוַהְיש  ֶדֶרְך ַהּטֹובָּ יִתי ֶאְתֶכם ּבְ  שמואל  "?ְוהֹורֵּ

 23  ,יב  שמ"א



 5מקבץ מספר 

יָּדֹו  על מי נאמר: "  1 ר ּבְ ֶ ה ֲאש  ּטֶ ה ַהּמַ ַלח ֶאת ְקצֵּ ְ ש  ַוּיִ

ש   בָּ ַיְעַרת ַהּדְ ּה ּבְ ְטּבֹל אֹותָּ  "?ַוּיִ
 יונתן בן שאול  

 27שמ"א יד,  

     

2 
ְך  מי אמר: "  ַבְרנָּה ְוסֹומֵּ ָּ ּ ש  ִעים ּתִ ָּ י ְזרֹועֹות ְרש   ּכִ

יִקים   ה'"? ַצּדִ
 משורר   

 תהילים

 17,  לז  תהילים

     

 אנשים  20  עם כמה אנשים בא אבנר אל דוד לחברון?   3

 20שמ"ב ג,  

     

4 
ִצּנַתאת מה מדמה הכתוב ל"  ִציר ּכְ יֹום קָּ ֶלג ּבְ ֶ  ִציר ֶנֱאָמן    "?ש 

ְלָחיו ֹ   ְלש 
 13,  כהמשלי  

     

עּו ְנֻאם מי אמר: "  5 ּבָּ י ֶאת טּוִבי ִיש ְ  ירמיהו   ה'"? ְוַעּמִ

 13,  לא  ירמיה

     

 עמוס   "?ְבַדל ֹאֶזןבדברי מי הוזכר: "  6

 12 ,ג  עמוס

     

יֶתם מי אמר: "  7 ם ִמְצֹוַתי ַוֲעש ִ ַמְרּתֶ ְ ַלי ּוש  ם אֵּ ְבּתֶ ַ ְוש 

ם  "? ֹאתָּ
 נחמיה 

 9 ,א  נחמיה

     

ַלְכּתָּ  מי אמר: "  8 ֶכם ְוהָּ ר ְלַדְרּכְ חָּ ם מָּ ְמּתֶ ּכַ ְ  ְוִהש 

ֶלךָּ   "? ְלֹאהָּ
 אבי הפילגש 

 9  שופטים יט,



 6מקבץ מספר 

תֹוַרת על מי נאמר: "  1 ִהיר ּבְ ר מָּ הְוהּוא סֹפֵּ ֶ  עזרא   "? מֹש 

 6עזרא ז,  

     

ם ְיַמֲהרּו מי אמר: "  2 תָּ ֲהִליכָּ לּו ּבַ ְ ש  יו ִיּכָּ ירָּ ִיְזּכֹר ַאּדִ

ךְ  ּה ְוֻהַכן ַהּסֹכֵּ תָּ  "? חֹומָּ
 נחום  

 6,  ב  נחום

     

 כמה קרואים אכלו עם שאול ונערו ביום הגעתם    3

 אל שמואל לבמה? 
 אנשים  30 

 22שמ"א ט,  

     

4 
ִיןאת מה מדמה הכתוב ל"  ם אָּ ֶ יִאים ְורּוַח ְוֶגש  ל    "? ְנש ִ ֵּ ִאיש  ִמְתַהל 

ֶקר ָ ת ש  ַ ַמת   ב ְ

 14,  כהמשלי  

     

ֲעֹוֶנךָּ מי אמר: "  5 ה ְלךָּ ֱאלֹוַה מֵּ ֶ ּ י ַיש   צופר הנעמתי   "? ְוַדע ּכִ

 6,  יא  איוב

     

מֹוןבדברי מי הוזכר: "  6  שלמה בשה"ש   "?ַבַעל הָּ

 11 ,ח  שה"ש

     

םמי אמר: "  7 ִטים אֹותָּ ּפָּ ְ ר ִמש  ם ֲאִני ֲאַדּבֵּ  ירמיהו   "?ּגַ

 12 ,ד  ירמיה

     

ר אמר: "נמי ל  8 ֶ ת ֲאש  ה אֵּ ְך ִהְתַחזַּק ְוַדע ּוְראֵּ  לֵּ

ה ֲעש ֶ  "? ...ּתַ
 לאחאב 

 22  ,כ  מל"א



 7מקבץ מספר 

ְק ֶאת  על מי נאמר: "  1 ְ ש  ֶמת ַמִים ַוּתַ ַמּלֵּא ֶאת ַהחֵּ ַוּתְ

 "?ַהּנַָּער
 הגר 

 19בראשית כא,  

     

ֹון ְמקֹום מי אמר: "  2 ִראש  רֹום מֵּ בֹוד מָּ א כָּ ּסֵּ  ּכִ

נוּ  ֵּ ש   "? ִמְקּדָּ
 ירמיהו  

 12,  יז  ירמיה

     

 כמה אנשים יצאו להילחם מישראל בקרב    3

 הראשון נגד העי? 
 איש  3000 

 4יהושע ז,  

     

4 
האת מה מדמה הכתוב ל"  מָּ ַמְרּגֵּ ְצרֹור ֶאֶבן ּבְ ן ִלְכִסיל   "?ּכִ ן נֹותֵּ ֵּ כ 

בֹוד  ָ  כ 

 8,  כומשלי  

     

יֶהם וַ מי אמר: "  5 ם ִלְפנֵּ םה' ַוּיֲַעבֹר ַמְלּכָּ ָּ רֹאש   מיכה  "?ּבְ

 13,  ב  מיכה

     

ֶבהבדברי מי הוזכר הביטוי: "  6  איוב   "? ֳאִנּיֹות אֵּ

 26 ,ט  איוב

     

י ֲאִני  מי אמר: "  7 ים ּכִ ר לֹא ְזַנְחּתִ ֶ ֲאש  יּו ּכַ   ה'ְוהָּ

יֶהם ְוֶאֱענֵּם  "? ֱאלֹהֵּ
 זכריה  

 6 ,י  זכריה

     

ר "מי אמר:   8 בָּ ְלִחי ּדָּ ֹ יב ש  ִ ש  ה אָּ ה מָּ ע ּוְראֵּ ה ּדַ  גד   "?ַעּתָּ

 13שמ"ב כד,  



 8מקבץ מספר 

ט ְוִהּנֵּה על מי נאמר: "  1 ִפים ַוּיַּבֵּ יו ֻעַגת ְרצָּ תָּ ֹ ְמַרֲאש 

ִים ַחת מָּ  "?ְוַצּפַ
 אליהו 

 6מל"א יט,  

     

רֹת רִֹעים ְוִגְדרֹות  מי אמר: "  2 ה ֶחֶבל ַהּיָּם ְנֹות ּכְ ְיתָּ ְוהָּ

 "?צֹאן
 צפניה  

 6,  ב  צפניה

     

 כמה אנשים פקד אמציהו מיהודה ומבנימין   3

ז רַֹמח ְוִצּנָּה" א ֹאחֵּ בָּ א צָּ  "? יֹוצֵּ
 איש  300,000 

 5דהי"ב כה,  

     

4 
ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָּּה את מה מדמה הכתוב ל"  ד   "?ּכְ ן ִאיש  נֹודֵּ ֵּ כ 

קֹומוֹ   ִממ ְ

 8,  זמשלי כ

     

ֶרץמי אמר: "  5 אָּ ם ֶאת טּוב הָּ ֶחְזקּו ַוֲאַכְלּתֶ  עזרא   "?ְלַמַען ּתֶ

 12,  ט  עזרא

     

ִפעֹות בדברי מי הוזכר הביטוי: "  6 ִאים ְוַהּצְ ֱאצָּ  ישעיהו   "?ַהּצֶ

 24 ,כב  ישעיה

     

ִתימי אמר: "  7 ְברָּ ים ּדִ ש ִ  אליפז התימני   "? ְוֶאל ֱאלִֹהים אָּ

 8 ,ה  איוב

     

8 
ל ִמּיַד "מי אמר:   אֵּ רָּ י ִיש ְ נֵּ ם ֶאת ּבְ ְלּתֶ ז ִהּצַ  פינחס בן    ה'"? אָּ

 אלעזר 

 31,  כב  יהושע



למבוגרים, חידון התנ"ך הארצי 

 תשפ"א'ה
 חוזרים לספר הספרים 

 

 בסימן: ממגפה לרפואה 

 

לֹום ֶוֱאֶמת" ָּ יִתי לֶָּהם ֲעֶתֶרת ש  אִתים ְוִגּלֵּ א ּוְרפָּ ה ּוַמְרּפֵּ ּה ֲאֻרכָּ  " ִהְנִני ַמֲעֶלה ּלָּ

 ( 6)ירמיה לג, 

 

 שאלת ראש הממשלה : השלישיהשלב 

 

בנושא  שאלות  16בשלב זה יצטרכו המתמודדים להשיב נכונה על 

 . ותקווה בריאות, שמחה

 נקודות. 2-תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את המתמודד ב

  32-שאלות תזכה את המתמודד בה  16תשובות נכונות על כל 

 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.

 

 מי קשרה בחלון ביתה את תקות חוט השני להצלת משפחתה?  .1

 

 21רחב | יהושע ב,  תשובה:

 

אתָּ ְויֵּש  ַאֲחִרית  באיזה ספר נאמר: " .2 צָּ ךָּ ִאם מָּ ֶ ה ְלַנְפש  ְכמָּ ֶעה חָּ ן ּדְ ּכֵּ

ת רֵּ ְתךָּ לֹא ִתּכָּ  "?ְוִתְקוָּ

 

 14משלי | משלי כד,  תשובה:

 

יב  מי אמר: " .3 ִ ש  ֶנה אָּ ְ יד ִמש  ם ַהּיֹום ַמּגִ ה ּגַ ְקוָּ י ַהּתִ רֹון ֲאִסירֵּ ּובּו ְלִבּצָּ ש 

 "?לָּךְ 

 

 12כריה | זכריה ט, ז תשובה:

 

יהָּ מי אמר: " .4 ה ּפִ ְפצָּ ה קָּ ה ְועֹלָּתָּ ְקוָּ ל ּתִ ִהי ַלּדַ  "?ַוּתְ

 

 16אליפז התימני | איוב ה,  תשובה:

 

ַאְלּתָּ ַחּיָּיבאיזה ספר נאמר: " .5 י ּגָּ ִ י ַנְפש   "? ַרְבּתָּ ֲאדֹנָּי ִריבֵּ

 

 58איכה | איכה ג,  תשובה:

 



ה ּלֹו ֹאֶרְך יִָּמים עֹולָּם  באיזה ספר נאמר: " .6 ךָּ נַָּתּתָּ ַאל ִמּמְ ָּ ים ש  ַחּיִ

ֶעד  "?וָּ

 

 5תהילים | תהילים כא,  תשובה:

 

ַחת  מי אמר: " .7 ל ּתַ מֵּ ה עָּ ר ַאּתָּ ֶ ְלךָּ ֲאש  ים ּוַבֲעמָּ ַחּיִ י הּוא ֶחְלְקךָּ ּבַ ּכִ

ֶמש   ָּ ּ  "?ַהש 

 

 9שלמה בקהלת | קהלת ט,  תשובה:

 

ק מי אמר: " .8 ר רֵּ בָּ י לֹא דָּ י הּוא ַחּיֵּיֶכםּכִ ם ּכִ  "?הּוא ִמּכֶ

 

 47משה | דברים לב,  תשובה:

 

ַחת ַחּיַי מי אמר: " .9 ַ ּ ַעל ִמש  י ה'ַוּתַ  "? ֱאלֹהָּ

 

 7יונה | יונה ב,   תשובה:

 

 

םמי אמר: " .10 ים ַחּיָּתָּ ַחּיִ ּוב ְועֹוד ּבַ ר לֹא יָּש  ְמּכָּ ר ֶאל ַהּמִ י ַהּמֹוכֵּ  "?ּכִ

 

 13יחזקאל | יחזקאל ז,  תשובה:

 

ִנימי אמר: " .11 עֵּ ּלָּה ְיַבּצְ ג ַחּיַי ִמּדַ ֹארֵּ י כָּ ְדּתִ  "? ִקּפַ

 

 12ישעיהו | ישעיה לח,  תשובה:

 

 

 



ידּו לְ על מי מסופר ששמחו בפסוק הבא: " .12 חוּ }...{ ַוּיַּגִ מָּ ש ְ  "?ַוּיִ

 

 9אנשי יביש גלעד | שמ"א יא,  תשובה:

 

םבאיזה ספר נאמר: " .13 ה ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ ל ְקַהל ְיהּודָּ ְמחּו ּכָּ ש ְ  ..."? ַוּיִ

 

 25דברי הימים ב | דהי"ב ל,  תשובה:

 

ם על איזה אירוע נאמר: "  .14 ָּ ַמח ש  ש ְ ל ַעד    }...{ַוּיִ אֵּ רָּ י ִיש ְ ֵּ ל ַאְנש  ְוכָּ

 "?ְמֹאד

 

 15המלכת שאול | שמ"א יא,  תשובה:

 

ֶרץבאיזה אירוע נאמר: " .15 אָּ ל ַעם הָּ ַמח ּכָּ ש ְ  ..."?ַוּיִ

 

 20המלכת יואש | מל"ב יא,  תשובה:

 

הּו על מי נאמר: " .16 ְראֵּ אתוֹ  }...{ַוּיִ ַמח ִלְקרָּ ש ְ  "? ַוּיִ

 

 3אבי הפילגש | שופטים יט,  תשובה:

 

 

 

 

 

 



חידון התנ"ך הארצי למבוגרים, 

 תשפ"א'ה
 חוזרים לספר הספרים 

 

 בסימן: ממגפה לרפואה 

 

לֹום ֶוֱאֶמת" ָּ יִתי לֶָּהם ֲעֶתֶרת ש  אִתים ְוִגּלֵּ א ּוְרפָּ ה ּוַמְרּפֵּ ּה ֲאֻרכָּ  " ִהְנִני ַמֲעֶלה ּלָּ

 ( 6)ירמיה לג, 

 

 שלב הראש בראש : הרביעי השלב 

 

 שאלות לסירוגין.  10בשלב זה יישאלו המתמודדים 

 נקודות. 2-על כל תשובה נכונה יזכה המתמודד ב 

 נקודות.  20ניתן לצבור בשלב זה  סך הכל

 

 

 



 : עם ישראל 2-1שאלות 

 

 

 

 : שיר העיתים בספר קהלת 4-3שאלות 

 

 

 

 : מילים ייחודיות 6-5שאלות 

 

  

 

הּו  מי אמר: " ֹאֲהבֵּ ל וָּ אֵּ רָּ י ַנַער ִיש ְ  ּכִ

אִתי ִלְבִני רָּ ְצַרִים קָּ  "?ּוִמּמִ

 

 1תשובה: הושע | הושע יא, 

ַמר מי אמר: " ר   ה'ּכֹה אָּ ְדּבָּ ּמִ ן ּבַ א חֵּ צָּ  מָּ

ל אֵּ רָּ יעֹו ִיש ְ לֹוְך ְלַהְרּגִ ֶרב הָּ י חָּ ִרידֵּ  "? ַעם ש ְ

 

 1תשובה: ירמיהו | ירמיה לא, 

מֹורמה ההפך מ" ְ ת ִלש  " על פי ספר  עֵּ

 קהלת? 

 

ִליךְ תשובה:  ְ ת ְלַהש   6| קהלת ג,  עֵּ

ת ְספֹודמה ההפך מ"  " על פי ספר עֵּ

 קהלת? 

 

ת ְרקֹודתשובה:   4| קהלת ג,  עֵּ

ַחתבאיזה ספר מופיעה המילה: " ְטּפַ  "? ּמִ

 

 15תשובה: רות | רות ג, 

יםבאיזה ספר נאמר: " ּלִ ְלּתַ  "? ּתַ

 

 11תשובה: שיר השירים | שה"ש ה, 



 : מלאכה 8-7שאלות 

 

 

 

 : שערי ירושלים10-9שאלות 

 

 

 

 : מכות מצרים12-11שאלות 

 

 

ה ְגדֹולָּה ֲאִני  : "העיד על עצמומי  ְמלָּאכָּ

ה  "?עֹש ֶ

 

 3נחמיה ו, נחמיה |  תשובה: 

ה מי אמר: " ש ֶ ִמים לֹא יֵּעָּ ְהיֹותֹו תָּ ִהּנֵּה ּבִ

ה  "?ִלְמלָּאכָּ

 

 5תשובה: יחזקאל | יחזקאל טו, 

 באיזה מספרי הנביאים האחרונים  

ִגיםמופיע " ַער ַהּדָּ ַ ּ  "?ש 

 

 10תשובה: צפניה | צפניה א, 

ַער ַהַחְרִסיתבאיזה ספר מופיע " ַ  "? ש 

 

 

 2תשובה: ירמיה | ירמיה יט, 

 באיזו מכה ממכות מצרים נאמר על 

ר ֶאל משה: " ְעּתַ  ה'"? ַוּיֶ

 

 תשובה: ערוב / ארבה 

 18| שמות י,  26שמות ח, 

 באיזו מכה ממכות מצרים נאמר על 

ר ֶאל משה: " ְעּתַ  ה'"? ַוּיֶ

 

 ארבה תשובה: ערוב / 

 18| שמות י,  26שמות ח, 



 : חומות ירושלים14-13שאלות 

 

 

 

 : צד מזרח / קדם 16-15שאלות 

 

 

 

 : קירבת איש לרעהו 18-17שאלות 

 

ין  באיזה ספר נזכר הביטוי: "  ּבֵּ

 "? ַהֹחמַֹתִים

 

 תשובה: מלכים ב / ישעיה 

 11| ישעיה כב,  4מל"ב כה, 

ין  באיזה ספר נזכר הביטוי: "  ּבֵּ

 "? ַהֹחמַֹתִים

 

 תשובה: מלכים ב / ישעיה 

 11| ישעיה כב,  4מל"ב כה, 

ֶדם לִָּעירעל מי נאמר: " ב ִמּקֶ ֶ  "?ַוּיֵּש 

 

 

 5תשובה: יונה | יונה ד,  

ר על מי נאמר: " ֶ ר ֲאש  הָּ  ַוּיֲַעמֹד ַעל הָּ

ֶדם לִָּעיר  "? ִמּקֶ

 

 23| יחזקאל יא,   תשובה: יחזקאל

ְרֶכם אמר: "מי  ֶכם ּוְבש ַ י ַעְצמֵּ ם ּכִ  ּוְזַכְרּתֶ

ִני  "? אָּ

 

 2תשובה: אבימלך | שופטים ט, 

ְרךָּ ֲאנְָּחנוּ למי נאמר: "  "? ִהְננּו ַעְצְמךָּ ּוְבש ָּ

 

 

 1תשובה: לדוד | שמ"ב ה, 



 : זיהוי דמות 20-19שאלות 

 

 

 

 שאלות מילואים:

 : ציווי22-21שאלות 

 

 

 

 : משפט 24-23שאלות 

 

א  מיהו האדם הראשון עליו נאמר: " ָּ ש ּ  ַוּיִ

ינָּיו ַוּיְַרא }...{  "? ֶאת עֵּ

 

 10תשובה: לוט | בראשית יג, 

 הביטוי: לראשונה באיזה הקשר מוזכר 

ּלֶה תֹוְלדֹות" ּלֶה ּתֹוְלדֹת" או "אֵּ  "? ְואֵּ

 

 2תשובה: לאחר בריאת העולם | בראשית ב, 

הלמי נאמר: " יתָּ יֶהם  ְוִצּוִ ינֵּ  "?ֹאתֹו ְלעֵּ

 

 

 19תשובה: למשה | במדבר כז, 

ר על מי נאמר: " ֶ ֲאש  ן ּכַ נָּיו לֹו ּכֵּ ּו בָּ  ַוּיֲַעש 

ם  "?ִצּוָּ

 

 12תשובה: בני יעקב | בראשית נ, 

ךְ מי אמר: " ט ִעּמָּ ּפָּ ְ ִביא ְבִמש   "?ְוֹאִתי תָּ

 

 

 3תשובה: איוב | איוב יד, 

ה  מי אמר: " ש ָּ ר יִָּריב ִריִבי ְועָּ ֶ  ַעד ֲאש 

ִטי ּפָּ ְ  "?ִמש 

 

 9תשובה: מיכה | מיכה ז, 



 : רוח ה'26-25שאלות 

 

ִהי ַעל  על מי נאמר: "  ה'"?רּוַח   }...{ַוּתְ

 

 29תשובה: יפתח | שופטים יא, 

לָּיו רּוַח ֱאלִֹהיםעל מי נאמר: " ִהי עָּ  "? ַוּתְ

 

 2תשובה: בלעם | במדבר כד, 


