משרד החינוך
מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים
בסימן  :האחר הוא אני
ָאה ְב ָּת ְל ֵרעֲָך ָּכמֹוָך " (ויקרא יט' )18
" וְ ַ

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי תשע"ד

מרכז החידון
איציק בן אבי

עורך החידון ומחבר השאלות
נריה פנחס

1

כ"ח בתשרי תשע"ד
 2באוקטובר 2013

לפני שלש שנים
2010

ארז אשל

2

חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי
תקנון החידון וסדריו
שלבי החידון
א.אמבחן קדם פומבי בכתב .
ב.בחידון פומבי :שלב א'  ,שלב ב'  ,שלב ג' -שאלה זהה בכתב .

א .מבחן קדם פומבי בכתב
א.אלפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב .
ב.בבחידון ישתתפו  16-18מתמודדים שעלו משלב חידון התנ"ך המחוזי בכתב .
ג.גבחידון מוקדם זה יוכלו המתמודדים לצבור עד סך של  50נקודות שייזקפו לזכותם בהמשך החידון
הפומבי .

ב .החידון המחוזי הפומבי
א.אבחידון הפומבי ישתתפו  16-18המתמודדים שעלו משלב החידונים המחוזיים בכתב.
ב.בלרשות המתמודדים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן הקדם פומבי בכתב.

שלב ראשון
א.אבשלב זה יוצגו סרטונים .לאחר כל סרטון יוצגו שאלות למתמודדים.
ב.בבשלב הראשון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים .
ג.גתשובה נכונה על כל חלק של שאלה יזכו את הנבחן ב 6-נקודות
ד.דתשובות נכונות על שני חלקי השאלה יזכו את הנבחן ב 12-נקודות .
ה.העם סיום מחזור שאלות זה ירדו כל הנבחנים מהבמה.

שלב שני
 .אבשלב השני ישתתפו  8-10מתמודדים .
 .בהשופטים ימסרו למנחה את שמות  8-10המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר
והעולים לשלב השני והמנחה יזמין אותם לבמה .
 .גבשלב זה יוצגו לכל נבחן ארבע שאלות קצרות  .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב6-
נקודות .תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב 24-נקודות
 .דהשאלות תוצגנה למתמודדים באמצעות משחק מחשב .
 .הבתום השלב השני ירדו כל המתמודדים מהבמה  .השופטים יסכמו את מספר הנקודות שצבר כל
מתמודד ויקבעו את  4-5העולים לשלב השלישי.

3

שלב שלישי
 .אבשלב זה תוצג לכל המתמודדים שאלה זהה בכתב.
 .ב המנחה יזמין לבמה את  4-5העולים לשלב הזה וימסור לכל אחד מהם את השאלון כשהוא הפוך על פניו.
 .גהמנחה יכריז על הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על התחלת מתן התשובות.
 .דבשאלה הזהה ניתן לצבור עד  14נקודות.
 .הבתום הזמן הקצוב יאסוף המנחה את טופסי התשובות וימסרם לשופטים.
 .והמנחה יקרא בקול את השאלות ואת התשובות הנכונות.

סדר הצגת השאלות לנבחנים
 .א הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר ה-א"ב של שמות משפחותיהם .על השולחן ,ליד כל נבחן ,יוצב שלט
עם שמו (שם פרטי ואחריו שם משפחה) ומקום מגוריו.
 .ב סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם.
 .ג כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב לפני הצגתה הפומבית בקול ויענה מיד עם הצגתה .השאלות תימסרנה
לנבחנים על ידי מזכירות החידון.
 .דענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו ,יכריז יושב ראש חבר השופטים את מספר הנקודות שהנבחן זכה
בהן ,ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ,ליד שמו.
 .הענה הנבחן תשובה חלקית ,ייוועץ היושב ראש בחבריו השופטים ,ויכריז את מספר הנקודות שהנבחן
זכה בהן ,ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ,ליד שמו.
 .ולא ענה הנבחן על השאלה ,יכריז היושב ראש שאין מענה ,ובטופס השיפוט יירשם  0ליד שם הנבחן.

חבר השופטים
 .אחבר השופטים מורכב מהיושב ראש ,ולצדו שני שופטים או ארבעה שופטים.
 .בהיושב ראש אחראי לשיפוט ,והוא מכריז את מספר הנקודות שכל נבחן זכה בהן.
 .גהיושב ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.
 .דהיושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.
 .הבעת הצורך ,אם הנבחן לא השיב תשובה מלאה ,יקרא היושב ראש את התשובה המלאה .הוא רשאי
לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.
 .והיושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת המחוז והסגנים.
 .זחבר השופטים דן בין שלב לשלב בערעורים ,אם יהיו כאלה ,במהלך החידון בלבד.
 .חלאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.
 .טועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער ,תשמש סמכות עליונה לפסיקות סופיות לגבי
ערעורים על החלטות השופטים ,אם יהיו כאלה.

תפקיד המנחה
 .אמנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.
 .במזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה.
 .גמזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות.
 .דקורא את השאלות.
 .המכריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה.
 .ומכריז את שמות העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.
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 .זמכריז את שמות החתן/הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.

תעודות ופרסים לזוכים
 .אבתום שלושת המחזורים יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה ,ויוענקו להם פרסים
ותעודת השתתפות .
 .בשני הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך המחוזי וסגנו/יתו .סדר ההכתרה
יהיה מן הסגן לחתן/לכלה.
 .גבכל מקרה לא יעלו לחידון הארצי יותר מ 2-זוכים .במקרה של ניקוד זהה למקום השני והשלישי
יישאלו שני הנבחנים שאלות נוספות עד להכרעה ביניהם.
 .דלכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.
 .השני הנבחרים ייצגו את המחוז בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים.

חומר הבחינה
חידון התנ"ך המחוזי הפומבי יתבסס על הספרים הבאים :

תורה
ספר בראשית ,ספר שמות פרקים א' -כד' ,לא' -לד'  ,ספר ויקרא פרקים יט' ,כג' -כה'.
ספר במדבר פרקים י' -לו' .ספר דברים פרקים כ' -לד'.

נביאים ראשונים
יהושע פרקים א' -יא'  ,יד' ,יז'-יח' ,כב' -כד' .שופטים ,שמואל א'-ב' ,מלכים א'-ב'.

נביאים אחרונים:
ישעיהו פרקים א' -יב' ,מ' -סו' .ירמיהו פרקים א' -כג'  ,ל' -לג'.יחזקאל פרקים א' -יד'  ,לג' -לט'
.יואל,עמוס,עובדיה,יונה ,מיכה

כתובים:
משלי פרקים א' -י' ,כב' – לא',רות ,אסתר .ספר עזרא פרקים א ,ג' ,פרק ד' פסוקים .1-6פרק ז'
פסוקים 27-28 ,1-11פרק ח' פסוקים  15-36פרק ט' ,פרק י' פסוקים  .1-17ספר נחמיה פרקים א -ו' ,
פרק ז' פסוקים .1-5פרקים ח ,ט ,י' ,יא' ,יב' ,יג'
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים
תשע"ד

החידון הפומבי
שלב ראשון

בשלב זה יוקרנו סרטונים
לאחר כל סרטון יוצגו שאלות הקשורות בנושא הסרטון

בשלב הזה תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.
תשובה נכונה על כל חלק יזכו את הנבחן ב 6-נקודות
תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב 12-נקודות .
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שאלה מס' 1
דוד המלך בירך קבוצת אנשים מישראל על מעשה חסד שעשו:

ַקנָה
ַעׂש ה' ִע ָּמ ֶכם ֶח ֶסדְ ..ו ַע ָּתה ֶּת ֱחז ְ
יתם ַה ֶח ֶסד ַהּזֶה...וְ ַע ָּתה י ַ
ֲׂש ֶ
ַאּתם ַלה' ֲא ֶׁשר ע ִ
ֻכים ֶ
"ּבר ִ
ְ
יכם"
ְי ֵד ֶ
א .מי היא קבוצת האנשים?
ב .מה היה מעשה החסד שעשו?

תשובה
א .אנשי יבש גלעד.
ב .הביאו את גופות שאול ובניו לקבורה מחומת בית שאן ליבש גלעד.
ֵלכּו ָכל ַה ַּליְ ָלה וַּיִ ְקחּו ֶאת
ָביׁש ִּג ְל ָעד ֵאת ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ְפ ִל ְׁש ִּתים ְל ָׁשאּולַ :וּיָקּומּו ָּכל ִאיׁש ַחיִ ל ַוּי ְ
"וַּיִ ְׁש ְמעּו ֵא ָליו י ְֹׁש ֵבי י ֵ
יהם וַּיִ ְק ְּברּו ַת ַחת
ָב ָׁשה וַּיִ ְׂש ְרפּו א ָֹתם ָׁשם:וַּיִ ְקחּו ֶאת ַע ְצמ ֵֹת ֶ
חֹומת ֵּבית ָׁשן ַו ָּיבֹאּו י ֵ
ְּגוִ ּיַת ָׁשאּול וְ ֵאת ְּגוִ ּיֹת ָּבנָיו ֵמ ַ
ַאּתם ַלה'
ֻכים ֶ
יהם ְּבר ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָביׁש ִּג ְל ָעד ַוּי ֶ
ָאכים ֶאל ַאנְ ֵׁשי י ֵ
ָמים...וַּיִ ְׁש ַלח ָּדוִ ד ַמ ְל ִ
ָב ָׁשה ַו ָּיצֻמּו ִׁש ְב ַעת י ִ
ָה ֵא ֶׁשל ְּבי ֵ
ֱׂשה
ֶא ֶמת וְ גַם ָאנ ִֹכי ֶאע ֶ
ַעׂש ה' ִע ָּמ ֶכם ֶח ֶסד ו ֱ
ַּת ְק ְּברּו אֹתֹו:וְ ַע ָּתה י ַ
ֵיכם ִעם ָׁשאּול ו ִ
יתם ַה ֶח ֶסד ַהּזֶה ִעם ֲאדֹנ ֶ
ֲׂש ֶ
ֲא ֶׁשר ע ִ
ֵיכם ָׁשאּול וְ גַם
יכם וִ ְהיּו ִל ְבנֵי ַחיִ ל ִּכי ֵמת ֲאדֹנ ֶ
ַקנָה יְ ֵד ֶ
יתם ַה ָּד ָבר ַהּזֶה:וְ ַע ָּתה ֶּת ֱחז ְ
ֲׂש ֶ
ּטֹובה ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ע ִ
ִא ְּת ֶכם ַה ָ
יהם"
ֲל ֶ
הּודה ְל ֶמ ֶלְך ע ֵ
א ִֹתי ָמ ְׁשחּו ֵבית יְ ָ
שמואל א' לא'  ,11-13שמואל ב' ב' 5-7

שאלה מס' 2
על איש אחד נאמר כי עשה מעשה חסד כדי :

ּומ ַּׁש ַער ְמקֹומֹו"
ַח ָלתֹו ,וְ ֹלא ִי ָּכ ֵרת ֵׁשם ַה ֵּמתֵ ,מ ִעם ֶא ָחיו ִ
"ל ָה ִקם ֵׁשם ַה ֵּמת ַעל נ ֲ
ְ
א .מי האיש ?
ב .מה המעשה שעשה ?

תשובה
א .בועז
ב .נשא לאשה את רות המואביה.
ּומ ְחלֹון
ימ ֶלְך וְ ֵאת ָּכל ֲא ֶׁשר ְל ִכ ְליֹון ַ
יתי ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ֶל ֱא ִל ֶ
ַאּתם ַהּיֹום ִּכי ָקנִ ִ
ֹאמר ּב ַֹעז ַל ְּז ֵקנִ ים וְ ָכל ָה ָעם ֵע ִדים ֶ
" ַוּי ֶ
ַח ָלתֹו וְ ֹלא יִ ָּכ ֵרת ֵׁשם ַה ֵּמת
יתי ִלי ְל ִא ָּׁשה ְל ָה ִקם ֵׁשם ַה ֵּמת ַעל נ ֲ
ֳמי :וְ גַם ֶאת רּות ַהּמ ֲֹא ִבּיָה ֵא ֶׁשת ַמ ְחלֹון ָקנִ ִ
ִמּיַד ָנע ִ
ֹאמרּו ָּכל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ַּב ַּׁש ַער וְ ַה ְּז ֵקנִ ים ֵע ִדים יִ ֵּתן ה' ֶאת ָה ִא ָּׁשה
ַאּתם ַהּיֹוםַ :וּי ְ
ּומ ַּׁש ַער ְמקֹומֹו ֵע ִדים ֶ
ֵמ ִעם ֶא ָחיו ִ
ּוק ָרא ֵׁשם ְּב ֵבית ָל ֶחם":
ֲׂשה ַחיִ ל ְּב ֶא ְפ ָר ָתה ְ
יהם ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַוע ֵ
ּוכ ֵלָאה ֲא ֶׁשר ָּבנּו ְׁש ֵּת ֶ
יתָך ְּכ ָר ֵחל ְ
ַה ָּבָאה ֶאל ֵּב ֶ
רות ד' 11-9
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שאלה מס' 3
בעיצומו של מפעל בניה שקד המנהיג על הגנתה של העיר

יקים וְ ָה ְר ָמ ִחים ַה ָּמ ִג ִּנים וְ ַה ְּק ָׁשתֹות וְ ַה ִּׁש ְרי ִֹנים "
" וְ ֶח ְציָם ַמ ֲח ִז ִ
א .מה היה מפעל הבניה ?
ב .מי האוייב שממנו חששו הבונים ?

תשובה
א .בניית חומת ירושלים,בימי נחמיה
ב .צרי יהודה – סנבלט החורוני,גשם הערבי,טוביה העבד העמוני.
הערה :די לציין שם אחד בלבד.
יהם
יהם ָר ְמ ֵח ֶ
ֲמיד ֶאת ָה ָעם ְל ִמ ְׁש ָּפחֹות ִעם ַח ְרב ֵֹת ֶ
יחים וַָאע ִ
חֹומה ַּב ְּצ ִח ִ
ַאח ֵרי ַל ָ
ֲמיד ִמ ַּת ְח ִּתּיֹות ַל ָּמקֹום ֵמ ֲ
" וַָאע ִ
ֵיהם ֶאת ה' ַהּגָדֹול
יראּו ִמ ְּפנ ֶ
ֶתר ָה ָעם ַאל ִּת ְ
ָא ֶרא וָָאקּום ָוא ַֹמר ֶאל ַהח ִֹרים וְ ֶאל ַה ְּסגָנִ ים וְ ֶאל י ֶ
יהם :ו ֵ
וְ ַק ְּׁשת ֵֹת ֶ
ָפר
נֹודע ָלנּו ַוּי ֶ
יכם :וַיְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו אֹויְ ֵבינּו ִּכי ַ
ּוב ֵּת ֶ
יכם ָ
יכם נְ ֵׁש ֶ
ּובנ ֵֹת ֶ
ֵיכם ְ
יכם ְּבנ ֶ
ּנֹורא ְזכֹרּו וְ ִה ָּל ֲחמּו ַעל ֲא ֵח ֶ
וְ ַה ָ
אכה
אכּתֹו:וַיְ ִהי ִמן ַהּיֹום ַההּוא ֲח ִצי נְ ָע ַרי ע ִֹׂשים ַּב ְּמ ָל ָ
חֹומה ִאיׁש ֶאל ְמ ַל ְ
ֻּלנּו ֶאל ַה ָ
ָׁשב ּכ ָ
ֲצ ָתם ַוּנ ָ
ֹלהים ֶאת ע ָ
ָה ֱא ִ
חֹומה
הּודהַ :הּבֹונִ ים ַּב ָ
ַאח ֵרי ָּכל ֵּבית יְ ָ
יקים וְ ָה ְר ָמ ִחים ַה ָּמ ִגּנִ ים וְ ַה ְּק ָׁשתֹות וְ ַה ִּׁש ְריֹנִ ים וְ ַה ָּׂש ִרים ֲ
וְ ֶח ְציָם ַמ ֲח ִז ִ
סּורים ַעל
ֶקת ַה ָּׁש ַלח:וְ ַהּבֹונִ ים ִאיׁש ַח ְרּבֹו ֲא ִ
ַאחת ַמ ֲחז ֶ
אכה וְ ַ
ַאחת יָדֹו ע ֶֹׂשה ַב ְּמ ָל ָ
וְ ַהּנ ְֹׂש ִאים ַּב ֵּס ֶבל ע ְֹמ ִׂשים ְּב ַ
ּור ָח ָבה
אכה ַה ְר ֵּבה ְ
ֶתר ָה ָעם ַה ְּמ ָל ָ
ּׁשֹופר ֶא ְצ ִליָ :וא ַֹמר ֶאל ַהח ִֹרים וְ ֶאל ַה ְּסגָנִ ים וְ ֶאל י ֶ
ּתֹוק ַע ַּב ָ
ָמ ְתנָיו ּובֹונִ ים וְ ַה ֵ
ּׁשֹופר ָׁש ָּמה ִּת ָּק ְבצּו ֵא ֵלינּו
ָאחיוִּ :ב ְמקֹום ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמעּו ֶאת קֹול ַה ָ
חֹוקים ִאיׁש ֵמ ִ
חֹומה ְר ִ
ַחנּו נִ ְפ ָר ִדים ַעל ַה ָ
ַאנ ְ
וֲ
ֹלהינּו יִ ָּל ֶחם ָלנּו":
ֱא ֵ
נחמיה ד' 7-14

שאלה מס' 4
על מידת כשירותם המבצעית של קבוצת לוחמים מספר הכתוב:

ַח ִטא "
ֲרה ,וְ ֹלא י ֲ
"ּכל זֶה  ,ק ֵֹל ַע ָּב ֶא ֶבן ֶאל ַה ַּׂשע ָ
ָ
א .מיהי קבוצת הלוחמים שהצטיינו בקליעה ?
ב .באיזו מלחמה השתתפו הלוחמים האלו ?

תשובה
א .בני בנימין.
ב .במלחמה נגד שבטי ישראל (בשל מעשה פילגש בגבעה).
ָמן ֵלאמֹר
ָׁשים ְּב ָכל ִׁש ְב ֵטי ִבנְ י ִ
ֵָאסף ָּכל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ָה ִעיר ְּכ ִאיׁש ֶא ָחד ֲח ֵב ִרים:וַּיִ ְׁש ְלחּו ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנ ִ
" ַוּי ֵ
ֲרה ָר ָעה
יתם ּונְ ַבע ָ
ַעל ֲא ֶׁשר ַּב ִּג ְב ָעה ּונְ ִמ ֵ
ָׁשים ְּבנֵי ְב ִלּי ַ
ָמה ָה ָר ָעה ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר נִ ְהיְ ָתה ָב ֶכם:וְ ַע ָּתה ְּתנּו ֶאת ָה ֲאנ ִ
ָמן ִמן ֶה ָע ִרים ַה ִּג ְב ָע ָתה ָל ֵצאת
ֵָאספּו ְבנֵי ִבנְ י ִ
יהם ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאלַ :וּי ְ
ָמן ִל ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול ֲא ֵח ֶ
ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֹלא ָאבּו ְּבנֵי ִבנְ י ִ
ָמן ַּבּיֹום ַההּוא ֵמ ֶה ָע ִרים ֶע ְׂש ִרים וְ ִׁש ָּׁשה ֶא ֶלף ִאיׁש ׁש ֵֹלף ָח ֶרב ְל ַבד
ַל ִּמ ְל ָח ָמה ִעם ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל:וַּיִ ְת ָּפ ְקדּו ְבנֵי ִבנְ י ִ
ּיׁש ֵבי ַה ִּג ְב ָעה ִה ְת ָּפ ְקדּו ְׁש ַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּורִ :מּכֹל ָה ָעם ַהּזֶה ְׁש ַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ִא ֵּטר יַד יְ ִמינֹו ָּכל זֶה
ִמ ְ
ַאר ַּבע ֵמאֹות ֶא ֶלף ִאיׁש ׁש ֵֹלף ָח ֶרב ָּכל זֶה
ָמן ְ
ַח ִטא:וְ ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ָּפ ְקדּו ְל ַבד ִמ ִּבנְ י ִ
ֲרה וְ ֹלא י ֲ
ק ֵֹל ַע ָּב ֶא ֶבן ֶאל ַה ַּׂשע ָ
ַע ְרכּו ִא ָּתם ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְל ָח ָמה ֶאל ַה ִּג ְב ָעה":
ָמן ַוּי ַ
ֵצא ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ַל ִּמ ְל ָח ָמה ִעם ִּבנְ י ִ
ִאיׁש ִמ ְל ָח ָמהַ :וּי ֵ
שופטים כ' 11-20
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שאלה מס' 5
ומּצֹות
אשה שאירחה מלך בביתה הגישה לו ֵעגֶל ַמ ְר ֵּבק ַ

ַּת ָלׁש ַוּת ֵֹפהּו ַמּצֹות"
ַּת ַּקח ֶק ַמח ו ָ
ַּת ְז ָּב ֵחהּו ו ִ
ַּת ַמ ֵהר ו ִ
"וְ ָל ִא ָּׁשה ֵעגֶל ַמ ְר ֵּבק ַּב ַּב ִית ו ְ
א.מי האשה ?
ב.לשם מה ביקר המלך בביתה?

תשובה
א .בעלת האוב.
ב .שאול המלך ביקש שתעלה לו באוב את שמואל הנביא.
(הוא ביקש לשאול את שמואל כיצד להיערך לקראת המלחמה נגד פלישתים )
ֲב ָדיו ֵא ָליו ִהּנֵה ֵא ֶׁשת
ֹאמרּו ע ָ
יה וְ ֶא ְד ְר ָׁשה ָּבּה ַוּי ְ
ֲלת אֹוב וְ ֵא ְל ָכה ֵא ֶל ָ
ֲב ָדיו ַּב ְּקׁשּו ִלי ֵא ֶׁשת ַּבע ַ
ֹאמר ָׁשאּול ַלע ָ
" ַוּי ֶ
ּוׁשנֵי ֲאנָׁשים ִעּמֹו ַו ָּיבֹאּו ֶאל ָה ִא ָּׁשה
ֵלְך הּוא ְ
ָדים ֲא ֵח ִרים ַוּי ֶ
ֲלת אֹוב ְּב ֵעין ּדֹור:וַּיִ ְת ַח ֵּפׂש ָׁשאּול וַּיִ ְל ַּבׁש ְּבג ִ
ַּבע ַ
ֹאמר ֶאת
ֲלה ָּלְך ַוּי ֶ
ֹאמר ָה ִא ָּׁשה ֶאת ִמי ַאע ֶ
ֲלי ִלי ֵאת ֲא ֶׁשר א ַֹמר ֵא ָליִ ָךַ :וּת ֶ
ֹאמר ָק ֳס ִמי נָא ִלי ָּבאֹוב וְ ַהע ִ
ָליְ ָלה ַוּי ֶ
יתי ע ִֹלים ִמן
ֹלהים ָר ִא ִ
ֹאמר ָה ִא ָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ֱא ִ
יר ִאי ִּכי ָמה ָר ִאית ַוּת ֶ
ֹאמר ָלּה ַה ֶּמ ֶלְך ַאל ִּת ְ
ֲלי ִליַ :וּי ֶ
מּואל ַהע ִ
ְׁש ֵ
ַאּפיִ ם
מּואל הּוא וַּיִ ּקֹד ַ
ֵדע ָׁשאּול ִּכי ְׁש ֵ
ָקן ע ֶֹלה וְ הּוא ע ֶֹטה ְמ ִעיל ַוּי ַ
ֹאמר ִאיׁש ז ֵ
ֹאמר ָלּה ַמה ָּת ֳארֹו ַוּת ֶ
ָארץַ :וּי ֶ
ָה ֶ
ּופ ִל ְׁש ִּתים
ֹאמר ָׁשאּול ַצר ִלי ְמאֹד ְ
מּואל ֶאל ָׁשאּול ָל ָּמה ִה ְרּג ְַז ַּתנִ י ְל ַהעֲלֹות א ִֹתי ַוּי ֶ
ֹאמר ְׁש ֵ
ַאר ָצה וַּיִ ְׁש ָּתחּוַ :וּי ֶ
ְ
ֱׂשה:
יענִ י ָמה ֶאע ֶ
הֹוד ֵ
ָא ְק ָר ֶאה ְלָך ְל ִ
יאם ּגַם ַּב ֲחֹלמֹות ו ֶ
ּנב ִ
ֵאֹלהים ָסר ֵמ ָע ַלי וְ ֹלא ָענָנִ י עֹוד ּגַם ְּביַד ַה ִ
נִ ְל ָח ִמים ִּבי ו ִ
ָאכל ֶל ֶחם ָּכל ַהּיֹום
מּואל ּגַם ּכ ַֹח ֹלא ָהיָה בֹו ִּכי ֹלא ַ
ַאר ָצה וַּיִ ָרא ְמאֹד ִמ ִּד ְב ֵרי ְׁש ֵ
קֹומתֹו ְ
...וַיְ ַמ ֵהר ָׁשאּול וַּיִ ּפֹל ְמֹלא ָ
ַפ ִׁשי
ָָאׂשים נ ְ
קֹולָך ו ִ
ֹאמר ֵא ָליו ִהּנֵה ָׁש ְמ ָעה ִׁש ְפ ָח ְתָך ְּב ֶ
ַּת ֶרא ִּכי נִ ְב ַהל ְמאֹד ַוּת ֶ
ַּתבֹוא ָה ִא ָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ו ֵ
וְ ָכל ַה ָּליְ ָלה:ו ָ
ֶאכֹול
ָאׂש ָמה ְל ָפנֶיָך ַּפת ֶל ֶחם ו ֱ
ַאּתה ְּבקֹול ִׁש ְפ ָח ֶתָך וְ ִ
ָא ְׁש ַמע ֶאת ְּד ָב ֶריָך ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת ֵא ָלי :וְ ַע ָּתה ְׁש ַמע נָא גַם ָ
ְּב ַכ ִּפי ו ֶ
ָארץ
ָקם ֵמ ָה ֶ
ֲב ָדיו וְ גַם ָה ִא ָּׁשה וַּיִ ְׁש ַמע ְלק ָֹלם ַוּי ָ
ֹאמר ֹלא א ַֹכל וַּיִ ְפ ְרצּו בֹו ע ָ
יהי ְבָך ּכ ַֹח ִּכי ֵת ֵלְך ַּב ָּד ֶרְך :וַּיְ ָמ ֵאן ַוּי ֶ
וִ ִ
ַּתּגֵׁש ִל ְפנֵי ָׁשאּול
ַּת ָלׁש ַוּת ֵֹפהּו ַמּצֹות :ו ַ
ַּת ַּקח ֶק ַמח ו ָ
ַּת ְז ָּב ֵחהּו ו ִ
ַּת ַמ ֵהר ו ִ
ֵׁשב ֶאל ַה ִּמ ָּטה :וְ ָל ִא ָּׁשה ֵעגֶל ַמ ְר ֵּבק ַּב ַּביִ ת ו ְ
ַוּי ֶ
ֵלכּו ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא":
ָקמּו ַוּי ְ
ֹאכלּו ַוּי ֻ
ֲב ָדיו ַוּי ֵ
וְ ִל ְפנֵי ע ָ
שמואל א' כח' 7-25
שאלה מס' 6
איש שביקש לקיים מצוות הכנסת אורחים פנה לאיש שפגש ברחוב והזמינו לביתו :

סֹורָך ָע ָלי ַרק ָּב ְרחֹוב ַאל ָּת ַלן"
" ָׁשלֹום ָלְך ַרק ָּכל ַמ ְח ְ
א .היכן גר האיש שביקש לארח ?
ב .את מי הזמין לביתו ?

תשובה
ָמן.
בנימין-ה ִּג ְב ָעה ֲא ֶׁשר ְל ִבנְ י ִ
ַ
אַ .ב ִּג ְב ָעה ,בגבעת
ב .האיש הלוי ופילגשו .או  :האיש מהר אפרים .
ַּת ֶלְך ֵמ ִאּתֹו
יל ְגׁשֹו ו ֵ
ַּת ְזנֶה ָע ָליו ִּפ ַ
הּודה :ו ִ
ילגֶׁש ִמ ֵּבית ֶל ֶחם יְ ָ
ַר ְּכ ֵתי ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וַּיִ ַּקח לֹו ִא ָּׁשה ִפ ֶ
" וַיְ ִהי ִאיׁש ֵלוִ י ּגָר ְּבי ְ
יל ְגׁשֹו וְ ַנעֲרֹו
ּופ ַ
ָקם ָה ִאיׁש ָל ֶל ֶכת הּוא ִ
ַאר ָּב ָעה ֳח ָד ִׁשיםַ ...:וּי ָ
ָמים ְ
ַּת ִהי ָׁשם י ִ
הּודה ו ְ
יה ֶאל ֵּבית ֶל ֶחם יְ ָ
ָאב ָ
ֶאל ֵּבית ִ
יטב ְל ָב ֶבָך וְ ִה ְׁש ַּכ ְמ ֶּתם
ֲרה ִהּנֵה נָא ָר ָפה ַהּיֹום ַלעֲרֹוב ִלינּו נָא ִהּנֵה ֲחנֹות ַהּיֹום ִלין ּפֹה וְ יִ ַ
ֹאמר לֹו ח ְֹתנֹו ֲא ִבי ַה ַּנע ָ
ַוּי ֶ
רּוׁש ָלם וְ ִעּמֹו ֶצ ֶמד
ֵלְך ַו ָּיבֹא ַעד נ ַֹכח יְ בּוס ִהיא יְ ָ
ָקם ַוּי ֶ
ָאבה ָה ִאיׁש ָללּון ַוּי ָ
ָמ ָחר ְל ַד ְר ְּכ ֶכם וְ ָה ַל ְכ ָּת ְלא ָֹה ֶלָך:וְ ֹלא ָ
ָסּורה ֶאל ִעיר
ַער ֶאל ֲאדֹנָיו ְל ָכה ּנָא וְ נ ָ
ֹאמר ַהּנ ַ
יל ְגׁשֹו ִעּמֹוֵ :הם ִעם יְ בּוס וְ ַהּיֹום ַרד ְמאֹד ַוּי ֶ
ּופ ַ
בּוׁשים ִ
מֹורים ֲח ִ
ֲח ִ
ַּתבֹא
ֵלכּו ו ָ
ַע ְברּו ַוּי ֵ
ַאחד ַה ְּמקֹמֹות וְ ַלּנּו ַב ִּג ְב ָעה אֹו ָב ָר ָמהַ :וּי ַ
ֹאמר ְל ַנעֲרֹו ְלָך וְ נִ ְק ְר ָבה ְּב ַ
ָלין ָּבּה ַוּי ֶ
בּוסי ַהּזֹאת וְ נ ִ
ַהיְ ִ
ַאּסף
ֵׁשב ִּב ְרחֹוב ָה ִעיר וְ ֵאין ִאיׁש ְמ ֵ
ָסרּו ָׁשם ָלבֹוא ָללּון ַּב ִּג ְב ָעה ַו ָּיבֹא ַוּי ֶ
ָמןַ :וּי ֻ
ָל ֶהם ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵא ֶצל ַה ִּג ְב ָעה ֲא ֶׁשר ְל ִבנְ י ִ
ֲׂשהּו ִמן ַה ָּׂש ֶדה ָּב ֶע ֶרב וְ ָה ִאיׁש ֵמ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וְ הּוא גָר ַּב ִּג ְב ָעה וְ ַאנְ ֵׁשי
ָקן ָּבא ִמן ַמע ֵ
אֹותם ַה ַּביְ ָתה ָללּון :וְ ִהּנֵה ִאיׁש ז ֵ
ָ
ֲׂשהּו ִמן ַה ָּׂש ֶדה ָּב ֶע ֶרב וְ ָה ִאיׁש ֵמ ַהר ֶא ְפ ַריִ ם וְ הּוא גָר ַּב ִּג ְב ָעה וְ ַאנְ ֵׁשי
ָקן ָּבא ִמן ַמע ֵ
ַה ָּמקֹום ְּבנֵי יְ ִמינִ י:וְ ִהּנֵה ִאיׁש ז ֵ
ּומַאיִ ן ָּתבֹוא:
ָקן ָאנָה ֵת ֵלְך ֵ
ֹאמר ָה ִאיׁש ַהּז ֵ
ַרא ֶאת ָה ִאיׁש ָהא ֶֹר ַח ִּב ְרחֹוב ָה ִעיר ַוּי ֶ
ַה ָּמקֹום ְּבנֵי יְ ִמינִ י:וַּיִ ָּׂשא ֵעינָיו ַוּי ְ
הּודה
ָא ֵלְך ַעד ֵּבית ֶל ֶחם יְ ָ
ַר ְּכ ֵתי ַהר ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ָּׁשם ָאנ ִֹכי ו ֵ
הּודה ַעד י ְ
ַחנּו ִמ ֵּבית ֶל ֶחם יְ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ע ְֹב ִרים ֲאנ ְ
ַוּי ֶ
מֹורינּו וְ גַם ֶל ֶחם ָויַיִ ן יֶׁש ִלי
אֹותי ַה ָּביְ ָתה:וְ גַם ֶּת ֶבן ּגַם ִמ ְסּפֹוא יֵׁש ַל ֲח ֵ
ַאּסף ִ
וְ ֶאת ֵּבית ה' ֲאנִ י ה ֵֹלְך וְ ֵאין ִאיׁש ְמ ֵ
סֹורָך ָע ָלי ַרק ָּב ְרחֹוב
ָקן ָׁשלֹום ָלְך ַרק ָּכל ַמ ְח ְ
ֹאמר ָה ִאיׁש ַהּז ֵ
ֲב ֶדיָך ֵאין ַמ ְחסֹור ָּכל ָּד ָברַ :וּי ֶ
ַער ִעם ע ָ
וְ ַל ֲא ָמ ֶתָך וְ ַלּנ ַ
ֹאכלּו וַּיִ ְׁשּתּו":
יהם ַוּי ְ
מֹורים וַּיִ ְר ֲחצּו ַר ְג ֵל ֶ
ָבל ַל ֲח ִ
יאהּו ְל ֵביתֹו ַוּי ָ
ַאל ָּת ַלן:וַיְ ִב ֵ
שופטים יט' 1-21
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שאלה מס' 7
התפילה להישמר מכף כל אוייב ואורב בדרך ,נזכרה בדברי קבוצת עולים שעלו לירושלים:

אֹורב ַעל ַה ָּד ֶרְך ַוּנָבֹוא
ילנּו ִמ ַּכף אֹויֵב וְ ֵ
ַּצ ֵ
ֹלהינּו ָה ְי ָתה ָע ֵלינּו ַוּי ִ
רּוׁש ִָלם וְ יַד ֱא ֵ
ה...ל ֶל ֶכת ְי ָ
ָ
"ו ִַּנ ְּס ָע
רּוׁש ִָלם"
ְי ָ
א .מי עמד בראש קבוצת העולים?
ֹלהינּו ְל ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶּד ֶרְך יְ ָׁש ָרה"
"ל ִה ְת ַעּנֹות ִל ְפנֵי ֱא ֵ
ב .באחת מחניות הביניים ,הכריז המנהיג על צוםְ ,
 -היכן נערך הצום?

תשובה
א .עזרא.
ַאהוָא"
ָהר ֲ
ָא ְק ָרא ָׁשם צֹום ַעל ַהּנ ָ
ב .נהר אהוא"-ו ֶ
נּוּ:כי
כּוׁש ִ
ּול ָכל ְר ֵ
ּול ַט ֵּפנּו ְ
ֹלהינּו ְל ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶּד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ָלנּו ְ
ַאהוָא ְל ִה ְת ַעּנֹות ִל ְפנֵי ֱא ֵ
ָהר ֲ
ָא ְק ָרא ָׁשם צֹום ַעל ַהּנ ָ
"ו ֶ
ֹלהינּו ַעל ָּכל ְמ ַב ְק ָׁשיו
ָאמ ְרנּו ַל ֶּמ ֶלְך ֵלאמֹר יַד ֱא ֵ
ּופ ָר ִׁשים ְל ָע ְז ֵרנּו ֵמאֹויֵב ַּב ָּד ֶרְך ִּכי ַ
ב ְֹׁש ִּתי ִל ְׁשאֹול ִמן ַה ֶּמ ֶלְך ַחיִ ל ָ
ַאהוָא ִּב ְׁשנֵים ָע ָׂשר
ֵע ֵתר ָלנּו....וַּנִ ְּס ָעה ִמּנְ ַהר ֲ
ֹלהינּו ַעל זֹאת ַוּי ָ
ָצּומה וַּנְ ַב ְק ָׁשה ֵמ ֱא ֵ
טֹובה וְ עֻּזֹו וְ ַאּפֹו ַעל ָּכל ע ְֹז ָביוַ :וּנ ָ
ְל ָ
ֵׁשב
רּוׁש ִָלם ַוּנ ֶ
אֹורב ַעל ַה ָּד ֶרְךַ :וּנָבֹוא יְ ָ
ילנּו ִמ ַּכף אֹויֵב וְ ֵ
ַּצ ֵ
ֹלהינּו ָהיְ ָתה ָע ֵלינּו ַוּי ִ
רּוׁש ִָלם וְ יַד ֱא ֵ
ַלח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ָל ֶל ֶכת יְ ָ
לׁשה"
ָמים ְׁש ָ
ָׁשם י ִ
עזרא פרק ח' 21-32

שאלה מס' 8
עובדיה שכיהן בעמדה רמה בחצר המלוכה ,הציל מאה נביאים בזמנים קשים של רעב ובצורת:

יאם"...
ַח ִּב ֵ
יאים ַוּי ְ
יאי ה' ו ִַּי ַּקח ע ַֹב ְדיָהּו ֵמָאה ְנ ִב ִ
ֶבל ֵאת ְנ ִב ֵ
"ו ְַי ִהי ְּב ַה ְכ ִרית ִאיז ֶ
א .מה היה תפקידו של עובדיה בבית המלוכה?
ב .היכן החביא עובדיה את הנביאים מפני רודפיהם?

תשובה
א .האיש אשר על הבית.
ב .החביא אותם במערה וכלכלם בלחם ומים.
ַאחָאב וְ ֶא ְּתנָה ָמ ָטר ַעל
יׁשית ֵלאמֹר ֵלְך ֵה ָר ֵאה ֶאל ְ
ּוד ַבר ה' ָהיָה ֶאל ֵא ִלּיָהּו ַּב ָּׁשנָה ַה ְּׁש ִל ִ
ָמים ַר ִּבים ְ
"וַיְ ִהי י ִ
ַאחָאב ֶאל ע ַֹב ְדיָהּו ֲא ֶׁשר ַעל ַה ָּביִ ת
ַאחָאב וְ ָה ָר ָעב ָחזָק ְּבׁש ְֹמרֹון:וַּיִ ְק ָרא ְ
ֵלְך ֵא ִלּיָהּו ְל ֵה ָראֹות ֶאל ְ
ְּפנֵי ָה ֲא ָד ָמהַ :וּי ֶ
יאם ֲח ִמ ִּׁשים
ַח ִּב ֵ
יאים ַוּי ְ
יאי ה' וַּיִ ַּקח ע ַֹב ְדיָהּו ֵמָאה נְ ִב ִ
ֶבל ֵאת נְ ִב ֵ
ָרא ֶאת ה' ְמאֹד:וַיְ ִהי ְּב ַה ְכ ִרית ִאיז ֶ
וְ ע ַֹב ְדיָהּו ָהיָה י ֵ
ָמיִ ם"
ִאיׁש ַּב ְּמ ָע ָרה וְ ִכ ְל ְּכ ָלם ֶל ֶחם ו ָ
מלכים א' יח' 1-4
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שאלה מס' 9
שמחה גדולה שאירעה בעת הכתרת אחד ממלכי ישראל ,מתוארת במילים אלו :

קֹולם"
ָארץ ְּב ָ
ַּת ָּב ַקע ָה ֶ
דֹולה ו ִ
ּוׂש ֵמ ִחים ִׂש ְמ ָחה ְג ָ
"וְ ָה ָעם ְמ ַח ְּל ִלים ַּב ֲח ִל ִלים ְ
א .מי המלך ?
ב .היכן נמשח למלך ?

תשובה
א .שלמה המלך
ב .מעיין הגיחון שבירושלים ( .ניתן לקבל גם  :השילוח).
הֹור ְד ֶּתם
ֵיכם וְ ִה ְר ַּכ ְב ֶּתם ֶאת ְׁשֹלמֹה ְבנִ י ַעל ַה ִּפ ְר ָּדה ֲא ֶׁשר ִלי וְ ַ
ֹאמר ַה ֶּמ ֶלְך ָל ֶהם ְקחּו ִע ָּמ ֶכם ֶאת ַע ְב ֵדי ֲאדֹנ ֶ
" ַוּי ֶ
ַא ַמ ְר ֶּתם יְ ִחי ַה ֶּמ ֶלְך
ּׁשֹופר ו ֲ
ּות ַק ְע ֶּתם ַּב ָ
ָביא ְל ֶמ ֶלְך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ָתן ַהּנ ִ
ּומ ַׁשח אֹתֹו ָׁשם ָצדֹוק ַהּכ ֵֹהן וְ נ ָ
אֹתֹו ֶאל ִּגחֹון ָ
ַר ִּכבּו ֶאת ְׁשֹלמֹה ַעל ִּפ ְר ַּדת
ָדע וְ ַה ְּכ ֵר ִתי וְ ַה ְּפ ֵל ִתי ַוּי ְ
ּוב ָניָהּו ֶבן יְ הֹוי ָ
ָביא ְ
ָתן ַהּנ ִ
ֵרד ָצדֹוק ַהּכ ֵֹהן וְ נ ָ
ְׁשֹלמֹה … ַוּי ֶ
ּׁשֹופר
ַה ֶּמ ֶלְך ָּדוִ ד ַוּי ִֹלכּו אֹתֹו ַעל ִּגחֹון וַּיִ ַּקח ָצדֹוק ַהּכ ֵֹהן ֶאת ֶק ֶרן ַה ֶּׁש ֶמן ִמן ָהא ֶֹהל וַּיִ ְמ ַׁשח ֶאת ְׁשֹלמֹה וַּיִ ְת ְקעּו ַּב ָ
דֹולה
ּוׂש ֵמ ִחים ִׂש ְמ ָחה ְג ָ
ַאח ָריו וְ ָה ָעם ְמ ַח ְּל ִלים ַּב ֲח ִל ִלים ְ
ֹאמרּו ָּכל ָה ָעם יְ ִחי ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה ַו ַּיעֲלּו ָכל ָה ָעם ֲ
ַוּי ְ
קֹולם"
ָארץ ְּב ָ
ַּת ָּב ַקע ָה ֶ
וִ
מלכים א' א' 33-40

שאלה מס' 10
מנהיגים קראו לבני עמם לעשות סעודת יום טוב ולדאוג גם לאלה שלא הכינו סעודה.

ּ,כי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַל ֲאדֹנֵינּו "
ּוׁשתּו ַמ ְמ ַּת ִּקים ,וְ ִׁש ְלחּו ָמנֹות ְל ֵאין נָכֹון לֹו ִ
"לכּו ִא ְכלּו ַמ ְׁש ַמ ִּנים ְ
ְ
א .מי המנהיג ?
ב .באיזה תאריך חל יום טוב זה?

תשובה
א .נחמיה ,עזרא( .מספיק לציין שם אחד בלבד)
ב .בחודש השביעי -.ניתן לקבל גם יום אחד לחודש השביעי וגם חג הסוכות .
ּתֹורת
ֹאמרּו ְל ֶע ְז ָרא ַהּס ֵֹפר ְל ָה ִביא ֶאת ֵס ֶפר ַ
ֵָאספּו ָכל ָה ָעם ְּכ ִאיׁש ֶא ָחד ֶאל ָה ְרחֹוב ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵי ַׁש ַער ַה ָּמיִ ם ַוּי ְ
" ַוּי ְ
ּתֹורה ִל ְפנֵי ַה ָּק ָהל ֵמ ִאיׁש וְ ַעד ִא ָּׁשה וְ כֹל ֵמ ִבין ִל ְׁשמ ַֹע
ָביא ֶע ְז ָרא ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַה ָ
מ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר ִצּוָה ה' ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלַ :וּי ִ
ֹאמר נְ ֶח ְמיָה
ָבינּו ַּב ִּמ ְק ָראַ :וּי ֶ
ֹלהים ְמפ ָֹרׁש וְ ׂשֹום ֶׂש ֶכל ַוּי ִ
תֹורת ָה ֱא ִ
יעי:וַּיִ ְק ְראּו ַב ֵּס ֶפר ְּב ַ
ְּביֹום ֶא ָחד ַלח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִב ִ
יכם ַאל
ֹלה ֶ
הּוא ַה ִּת ְר ָׁש ָתא וְ ֶע ְז ָרא ַהּכ ֵֹהן ַהּס ֵֹפר וְ ַה ְלוִ ּיִ ם ַה ְּמ ִבינִ ים ֶאת ָה ָעם ְל ָכל ָה ָעם ַהּיֹום ָקדֹׁש הּוא ַלה' ֱא ֵ
ּוׁשתּו
ֹאמר ָל ֶהם ְלכּו ִא ְכלּו ַמ ְׁש ַמּנִ ים ְ
ּתֹורהַ :וּי ֶ
בֹוכים ָּכל ָה ָעם ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָ
ַאּבלּו וְ ַאל ִּת ְבּכּו ִּכי ִ
ִּת ְת ְ
ּובּיֹום
ֻּז ֶכםַ … :
ַמ ְמ ַּת ִּקים וְ ִׁש ְלחּו ָמנֹות ְל ֵאין נָכֹון לֹו ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַל ֲאדֹנֵינּו וְ ַאל ֵּת ָע ֵצבּו ִּכי ֶח ְדוַת ה' ִהיא ָמע ְ
ּתֹורה :וַּיִ ְמ ְצאּו
ּול ַה ְׂש ִּכיל ֶאל ִּד ְב ֵרי ַה ָ
אׁשי ָהָאבֹות ְל ָכל ָה ָעם ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ ּיִ ם ֶאל ֶע ְז ָרא ַהּס ֵֹפר ְ
ֶא ְספּו ָר ֵ
ַה ֵּׁשנִ י נ ֶ
יעי"
ֵׁשבּו ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֻּסּכֹות ֶּב ָחג ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִב ִ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ִצּוָה ה' ְּביַד מ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר י ְ
ָּכתּוב ַּב ָ
נחמיה ח' 1-14
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שאלה מס' 11
שש מאות איש מישראל שנשארו לפליטה לאחר המלחמה חזרו לעריהם ויישבו אותן מחדש:

ֵׁשבּו ָּב ֶהם"
ַח ָל ָתם ו ִַּי ְבנּו ֶאת ֶה ָע ִרים ַוּי ְ
ֵלכּו ַוּיָׁשּובּו ֶאל נ ֲ
" ַוּי ְ
א .מי הם האנשים?
ב .באיזו מלחמה מדובר?

תשובה
ֵלכּו
ָׁשים ְל ִמ ְס ָּפ ָרם ִמן ַה ְּמח ְֹללֹות ֲא ֶׁשר ָּגזָלּו ַוּי ְ
ָמן וַּיִ ְׂשאּו נ ִ
א .שש מאות איש משבט בנימיןַ "-ו ַּיעֲׂשּו ֵכן ְּבנֵי ִבנְ י ִ
ֵׁשבּו ָּב ֶהם"
ַח ָל ָתם וַּיִ ְבנּו ֶאת ֶה ָע ִרים ַוּי ְ
ַוּיָׁשּובּו ֶאל נ ֲ
ב .מלחמת שבטי ישראל בשבט בנימין בגלל מעשה פילגש בגבעה.
ַאח ָריו ַעד ִּג ְדעֹם ַוּיַּכּו
ַד ִּביקּו ֲ
"וַּיִ ְפנּו ַו ָּינֻסּו ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֶאל ֶס ַלע ָה ִרּמֹון וַיְ ע ְֹללֻהּו ַּב ְמ ִסּלֹות ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ִאיׁש ַוּי ְ
ַח ִמ ָּׁשה ֶא ֶלף ִאיׁש ׁש ֵֹלף ֶח ֶרב ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ָּכל ֵא ֶּלה ַאנְ ֵׁשי
ָמן ֶע ְׂש ִרים ו ֲ
ַאל ַּפיִ ם ִאיׁש:וַיְ ִהי ָכל ַהּנ ְֹפ ִלים ִמ ִּבנְ י ִ
ִמ ֶּמּנּו ְ
ַאר ָּב ָעה ֳח ָד ִׁשים:וְ ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵׁשבּו ְּב ֶס ַלע ִרּמֹון ְ
ָחיִ ל:וַּיִ ְפנּו ַו ָּינֻסּו ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֶאל ֶס ַלע ָה ִרּמֹון ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ַוּי ְ
ָמן ַוּיַּכּום ְל ִפי ֶח ֶרב ֵמ ִעיר ְמתֹם ַעד ְּב ֵה ָמה ַעד ָּכל ַהּנִ ְמ ָצא ּגַם ָּכל ֶה ָע ִרים ַהּנִ ְמ ָצאֹות ִׁש ְּלחּו ָב ֵאׁש...
ָׁשבּו ֶאל ְּבנֵי ִבנְ י ִ
ַח ַט ְפ ֶּתם ָל ֶכם ִאיׁש ִא ְׁשּתֹו ִמ ְּבנֹות
אתם ִמן ַה ְּכ ָר ִמים ו ֲ
יצ ֶ
ֵצאּו ְבנֹות ִׁשילֹו ָלחּול ַּב ְּמחֹלֹות וִ ָ
יתם וְ ִהּנֵה ִאם י ְ
ּור ִא ֶ
ְ
אֹותם ִּכי ֹלא
יהם ָחּנּונּו ָ
ָאמ ְרנּו ֲא ֵל ֶ
יהם ָל ִריב ֵא ֵלינּו וְ ַ
בֹותם אֹו ֲא ֵח ֶ
ָמן:וְ ָהיָה ִּכי ָיבֹאּו ֲא ָ
ַה ַל ְכ ֶּתם ֶא ֶרץ ִּבנְ י ִ
ִׁשילֹו ו ֲ
ָׁשים ְל ִמ ְס ָּפ ָרם
ָמן וַּיִ ְׂשאּו נ ִ
ַאּתם נְ ַת ֶּתם ָל ֶהם ָּכ ֵעת ֶּת ְא ָׁשמּוַ :ו ַּיעֲׂשּו ֵכן ְּבנֵי ִבנְ י ִ
ָל ַק ְחנּו ִאיׁש ִא ְׁשּתֹו ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ִּכי ֹלא ֶ
ֵׁשבּו ָּב ֶהם:וַּיִ ְת ַה ְּלכּו ִמ ָּׁשם ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ֵעת
ַח ָל ָתם וַּיִ ְבנּו ֶאת ֶה ָע ִרים ַוּי ְ
ֵלכּו ַוּיָׁשּובּו ֶאל נ ֲ
ִמן ַה ְּמח ְֹללֹות ֲא ֶׁשר ָּגזָלּו ַוּי ְ
ַח ָלתֹו"
ֵצאּו ִמ ָּׁשם ִאיׁש ְלנ ֲ
ּול ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַוּי ְ
ַה ִהיא ִאיׁש ְל ִׁש ְבטֹו ְ
שופטים כ'  ,48-45כא' 24-19

שאלה מס' 12
קבוצת אנשים פנתה לנביא בבקשה:

ֲׂשה ָּלנּו ָׁשםָ ,מקֹום ָל ֶׁש ֶבת "
ַר ֵּדן  ...וְ ַנע ֶ
ֵל ָכה ּנָא ַעד ַהּי ְ
"נְ
א .מי הנביא ?
ב .מה היתה הסיבה לבקשתם ?

תשובה
א .אלישע.
ַחנּו י ְֹׁש ִבים ָׁשם ְל ָפנֶיָך ַצר ִמ ֶּמּנּו".
"הּנֵה נָא ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ֲאנ ְ
ב .מקום המגורים הקודם היה צרִ -
ַר ֵּדן
ֵל ָכה ּנָא ַעד ַהּי ְ
ַחנּו י ְֹׁש ִבים ָׁשם ְל ָפנֶיָך ַצר ִמ ֶּמּנּו :נ ְ
יׁשע ִהּנֵה נָא ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ֲאנ ְ
יאים ֶאל ֱא ִל ָ
ֹאמרּו ְבנֵי ַהּנְ ִב ִ
" ַוּי ְ
הֹואל נָא וְ ֵלְך ֶאת
ֹאמר ָה ֶא ָחד ֶ
ֹאמר ֵלכּוַ :וּי ֶ
ֲׂשה ָּלנּו ָׁשם ָמקֹום ָל ֶׁש ֶבת ָׁשם ַוּי ֶ
קֹורה ֶא ָחת וְ ַנע ֶ
וְ נִ ְק ָחה ִמ ָּׁשם ִאיׁש ָ
ָפל
ּקֹורה וְ ֶאת ַה ַּב ְרזֶל נ ַ
ַר ֵּדנָה וַּיִ ְג ְזרּו ָה ֵע ִצים:וַיְ ִהי ָה ֶא ָחד ַמ ִּפיל ַה ָ
ֵלְך ִא ָּתם ַו ָּיבֹאּו ַהּי ְ
ֹאמר ֲאנִ י ֵא ֵלְךַ :וּי ֶ
ֲב ֶדיָך ַוּי ֶ
עָ
ַר ֵאהּו ֶאת ַה ָּמקֹום וַּיִ ְק ָצב ֵעץ
ָפל ַוּי ְ
ֹלהים ָאנָה נ ָ
ֹאמר ִאיׁש ָה ֱא ִ
ֹאמר ֲא ָהּה ֲאדֹנִ י וְ הּוא ָׁשאּולַ :וּי ֶ
ֶאל ַה ָּמיִ ם וַּיִ ְצ ַעק ַוּי ֶ
ֹאמר ָה ֶרם ָלְך וַּיִ ְׁש ַלח יָדֹו וַּיִ ָּק ֵחהּו":
ָצף ַה ַּב ְרזֶלַ :וּי ֶ
ַׁש ֶלְך ָׁש ָּמה ַוּי ֶ
ַוּי ְ
מלכים ב' ו' 1-7
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שאלה מס' 13
הכתוב מספר על שני שבטים שסייעו זה לזה במלחמה.שבט אחד הציע לשני:

ֵלְך ִאּתֹו"...
גֹור ֶלָך ַוּי ֶ
גֹור ִלי וְ ִנ ָּל ֲח ָמה...וְ ָה ַל ְכ ִּתי גַם ֲא ִני ִא ְּתָך ְּב ָ
ֲלה ִא ִּתי ְב ָ
"ע ֵ
א .מי הם שני השבטים?
ב .נגד מי נלחמו?

תשובה
א .יהודה ושמעון.
ב .הכנעני ,הפריזי ,אדוני בזק .הערה :נדרש לציין רק שם אחד.
ֹאמר ה'
ֲלה ָּלנּו ֶאל ַה ְּכ ַנעֲנִ י ַּב ְּת ִח ָּלה ְל ִה ָּל ֶחם ּבֹוַ :וּי ֶ
הֹוׁש ַע וַּיִ ְׁש ֲאלּו ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבה' ֵלאמֹר ִמי ַיע ֶ
ַאח ֵרי מֹות יְ ֻ
"וַיְ ִהי ֲ
גֹור ִלי וְ נִ ָּל ֲח ָמה ַּב ְּכ ַנעֲנִ י וְ ָה ַל ְכ ִּתי
ֲלה ִא ִּתי ְב ָ
ָאחיו ע ֵ
הּודה ְל ִׁש ְמעֹון ִ
ֹאמר יְ ָ
ָארץ ְּביָדֹוַ :וּי ֶ
ָת ִּתי ֶאת ָה ֶ
ֲלה ִהּנֵה נ ַ
הּודה ַיע ֶ
יְ ָ
ֲׂש ֶרת
ָדם ַוּיַּכּום ְּב ֶבזֶק ע ֶ
הּודה וַּיִ ֵּתן ה' ֶאת ַה ְּכ ַנעֲנִ י וְ ַה ְּפ ִר ִּזי ְּבי ָ
ַעל יְ ָ
ֵלְך ִאּתֹו ִׁש ְמעֹוןַ :וּי ַ
גֹור ֶלָך ַוּי ֶ
גַם ֲאנִ י ִא ְּתָך ְּב ָ
ַאח ָריו
ֲא ָל ִפים ִאיׁש:וַּיִ ְמ ְצאּו ֶאת ֲאדֹנִ י ֶבזֶק ְּב ֶבזֶק וַּיִ ָּל ֲחמּו ּבֹו ַוּיַּכּו ֶאת ַה ְּכ ַנעֲנִ י וְ ֶאת ַה ְּפ ִר ִּזיַ :ו ָּינָס ֲאדֹנִ י ֶבזֶק וַּיִ ְר ְּדפּו ֲ
יהם ְמ ֻק ָּצ ִצים
יהם וְ ַר ְג ֵל ֶ
ֹאמר ֲאדֹנִ י ֶבזֶק ִׁש ְב ִעים ְמ ָל ִכים ְּבהֹנֹות יְ ֵד ֶ
ָדיו וְ ַר ְג ָליוַ :וּי ֶ
ֹאחזּו אֹתֹו וַיְ ַק ְּצצּו ֶאת ְּבהֹנֹות י ָ
ַוּי ֲ
הּודה
ָמת ָׁשם:וַּיִ ָּל ֲחמּו ְבנֵי יְ ָ
רּוׁש ַל ִם ַוּי ָ
יאהּו יְ ָ
ֹלהים וַיְ ִב ֻ
יתי ֵּכן ִׁש ַּלם ִלי ֱא ִ
ָהיּו ְמ ַל ְּק ִטים ַּת ַחת ֻׁש ְל ָחנִ י ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִ
ַּכּוה ְל ִפי ָח ֶרב וְ ֶאת ָה ִעיר ִׁש ְּלחּו ָב ֵאׁש":
אֹותּה ַוּי ָ
ירּוׁש ַלם וַּיִ ְל ְּכדּו ָ
ִּב ָ
שופטים א' 1-8

שאלה מס' 14
בנחל הבשור ,קבע דוד המלך את חוק חלוקת השלל בקרב הלוחמים .

ַחֹלקּו"
ַח ָּדו י ֲ
ּוכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹׁשב ַעל ַה ֵּכ ִלים י ְ
" ִּכי ְּכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹרד ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ְ
א .נגד מי נלחם דוד ,באותה מלחמה ?
ב .מי הלוחמים שישבו על הכלים בנחל הבשור?

תשובה
ֲמ ֵל ִקי ָפ ְׁשטּו ֶאל ֶנגֶב וְ ֶאל ִצ ְק ַלג ַוּיַּכּו ֶאת ִצ ְק ַלג וַּיִ ְׂש ְרפּו א ָֹתּה
א .דוד נלחם נגד העמלקי שכבש את צקלגַ - .וע ָ
ָּב ֵאׁש:
ַחל ַה ְּבׂשֹור
אתיִ ם ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִּפ ְּגרּו ֵמ ֲעבֹר ֶאת נ ַ
ַע ְמדּו ָמ ַ
ב .מאתיים הלוחמים שפיגרו ללכת ַ -וּי ַ
ֲמ ֵל ִקי ָפ ְׁשטּו ֶאל ֶנגֶב וְ ֶאל ִצ ְק ַלג ַוּיַּכּו ֶאת ִצ ְק ַלג וַּיִ ְׂש ְרפּו א ָֹתּה
יׁשי ַוע ָ
ָׁשיו ִצ ְק ַלג ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ַאנ ָ
" וַיְ ִהי ְּבבֹא ָדוִ ד ו ֲ
ֵלְך ָּדוִ ד הּוא וְ ֵׁשׁש
ֵלכּו ְל ַד ְר ָּכםַ ...וּי ֶ
ָׁשים ֲא ֶׁשר ָּבּה ִמ ָּקטֹן וְ ַעד ּגָדֹול ֹלא ֵה ִמיתּו ִאיׁש וַּיִ נְ ֲהגּו ַוּי ְ
ָּב ֵאׁש:וַּיִ ְׁשּבּו ֶאת ַהּנ ִ
ַע ְמדּו
ַאר ַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ַוּי ַ
ּנֹות ִרים ָע ָמדּו :וַּיִ ְרּדֹף ָּדוִ ד הּוא וְ ְ
ַחל ַה ְּבׂשֹור וְ ַה ָ
ֵמאֹות ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ַו ָּיבֹאּו ַעד נ ַ
ֶׁשף וְ ַעד ָה ֶע ֶרב ְל ָמ ֳח ָר ָתם וְ ֹלא נִ ְמ ַלט ֵמ ֶהם ִאיׁש
ַּכם ָּדוִ ד ֵמ ַהּנ ֶ
ַחל ַה ְּבׂשֹור ַ ...וּי ֵ
אתיִ ם ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִּפ ְּגרּו ֵמ ֲעבֹר ֶאת נ ַ
ָמ ַ
ֶע ַּדר ָל ֶהם ִמן ַה ָּקטֹן וְ ַעד ַהּגָדֹול וְ ַעד ָּבנִ ים
ָׁשיו ִה ִּציל ָּדוִ ד :וְ ֹלא נ ְ
ֲמ ֵלק וְ ֶאת ְׁש ֵּתי נ ָ
ַּצל ָּדוִ ד ֵאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָל ְקחּו ע ָ
ַוּי ֵ
ָׁשים ֲא ֶׁשר ִּפ ְּגרּו ִמ ֶּל ֶכת
אתיִ ם ָה ֲאנ ִ
ּומ ָּׁש ָלל וְ ַעד ָּכל ֲא ֶׁשר ָל ְקחּו ָל ֶהם ַהּכֹל ֵה ִׁשיב ָּדוִ דַ ...:ו ָּיבֹא ָדוִ ד ֶאל ָמ ַ
ּובנֹות ִ
ָ
ֵצאּו ִל ְק ַראת ָּדוִ ד וְ ִל ְק ַראת ָה ָעם ֲא ֶׁשר ִאּתֹו וַּיִ ּגַׁש ָּדוִ ד ֶאת ָה ָעם וַּיִ ְׁשַאל ָל ֶהם
ַחל ַה ְּבׂשֹור ַוּי ְ
ַאח ֵרי ָדוִ ד ַוּי ִֹׁשיבֻם ְּבנ ַ
ֲ
ַען ֲא ֶׁשר ֹלא ָה ְלכּו ִע ִּמי ֹלא נִ ֵּתן ָל ֶהם
ֹאמרּו י ַ
ָׁשים ֲא ֶׁשר ָה ְלכּו ִעם ָּדוִ ד ַוּי ְ
ַעל ֵמ ָה ֲאנ ִ
ּוב ִלּי ַ
ַען ָּכל ִאיׁש ָרע ְ
ְל ָׁשלֹום ַוּי ַ
ָתן
ֹאמר ָּדוִ ד ֹלא ַתעֲׂשּו ֵכן ֶא ָחי ֵאת ֲא ֶׁשר נ ַ
ֵלכּו ַוּי ֶ
ֵמ ַה ָּׁש ָלל ֲא ֶׁשר ִה ַּצ ְלנּו ִּכי ִאם ִאיׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָיו וְ יִ נְ ֲהגּו וְ י ֵ
ּומי יִ ְׁש ַמע ָל ֶכם ַל ָּד ָבר ַהּזֶה ִּכי ְּכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹרד ַּב ִּמ ְל ָח ָמה
ָדנּו ִ
ה' ָלנּו וַּיִ ְׁשמֹר א ָֹתנּו וַּיִ ֵּתן ֶאת ַה ְּגדּוד ַה ָּבא ָע ֵלינּו ְּבי ֵ
ּול ִמ ְׁש ָּפט ְליִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה"
ָמ ְע ָלה וַיְ ִׂש ֶמ ָה ְלחֹק ְ
ַחֹלקּו וַיְ ִהי ֵמ ַהּיֹום ַההּוא ו ָ
ַח ָּדו י ֲ
ּוכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹׁשב ַעל ַה ֵּכ ִלים י ְ
ְ
שמואל א' ל' 1-26
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שאלה מס' 15
קניית בתים שדות וכרמים בארץ ישראל היא סימן לשיבת העם היהודי לארצו .
נביא שקנה שדה ניבא:

ָארץ ַהּזֹאת":
ּוכ ָר ִמים ָּב ֶ
"עֹוד ִי ָּקנּו ָב ִּתים וְ ָׂשדֹות ְ
א .מי הנביא ?
ב .היכן היה השדה שנקנה?

תשובה
א .ירמיהו
ָמין.
בַּ .ב ֲענָתֹות ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ ִּבנְ י ִ
ַמ ֵאל ֶּבן ַׁשּלֻם ּד ְֹדָך ָּבא ֵא ֶליָך ֵלאמֹר ְקנֵה ְלָך ֶאת ָׂש ִדי ֲא ֶׁשר
ֹאמר יִ ְר ְמיָהּו ָהיָה ְּד ַבר ה' ֵא ַלי ֵלאמֹרִ :הּנֵה ֲחנ ְ
" ַוּי ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ְקנֵה
ַמ ֵאל ֶּבן ּד ִֹדי ִּכ ְד ַבר ה' ֶאל ֲח ַצר ַה ַּמ ָּט ָרה ַוּי ֶ
ָּב ֲענָתֹות ִּכי ְלָך ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּג ֻא ָּלה ִל ְקנֹותַ :ו ָּיבֹא ֵא ַלי ֲחנ ְ
ָא ַדע ִּכי ְד ַבר ה'
ּולָך ַה ְּג ֻא ָּלה ְקנֵה ָלְך ו ֵ
ֻּׁשה ְ
ָמין ִּכי ְלָך ִמ ְׁש ַּפט ַהיְ ר ָ
נָא ֶאת ָׂש ִדי ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָתֹות ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ ִּבנְ י ִ
ֲׂש ָרה
ָא ְׁש ֲק ָלה ּלֹו ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ִׁש ְב ָעה ְׁש ָק ִלים ַוע ָ
ַמ ֵאל ֶּבן ּד ִֹדי ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָתֹות ו ֶ
ָא ְקנֶה ֶאת ַה ָּׂש ֶדה ֵמ ֵאת ֲחנ ְ
הּוא:ו ֶ
ָא ַּקח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָה ֶאת ֶה ָחתּום
ֹאזנָיִ ם :ו ֶ
ָא ְׁשקֹל ַה ֶּכ ֶסף ְּבמ ְ
ָָאעד ֵע ִדים ו ֶ
ָא ְחּתֹם ו ֵ
ָא ְכּתֹב ַּב ֵּס ֶפר ו ֶ
ַה ָּכ ֶסף:ו ֶ
ּול ֵעינֵי
ַמ ֵאל ּד ִֹדי ְ
ֵרּיָה ֶּבן ַמ ְח ֵסיָה ְל ֵעינֵי ֲחנ ְ
ָא ֵּתן ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ִּמ ְקנָה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן נ ִ
ַה ִּמ ְצוָה וְ ַה ֻח ִּקים וְ ֶאת ַהּגָלּוי :ו ֶ
ֵיהם ֵלאמֹר:
ָא ַצּוֶה ֶאת ָּברּוְך ְל ֵעינ ֶ
הּודים ַהּי ְֹׁש ִבים ַּב ֲח ַצר ַה ַּמ ָּט ָרה :ו ֲ
ָה ֵע ִדים ַהּכ ְֹת ִבים ְּב ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָה ְל ֵעינֵי ָּכל ַהּיְ ִ
קֹוח ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵאת ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָה ַהּזֶה וְ ֵאת ֶה ָחתּום וְ ֵאת ֵס ֶפר
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ַ
ָאמר ה' ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ּכֹה ַ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד יִ ָּקנּו ָב ִּתים
ָאמר ה' ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ָמים ַר ִּביםִּ :כי כֹה ַ
ַע ְמדּו י ִ
ַהּגָלּוי ַהּזֶה ּונְ ַת ָּתם ִּב ְכ ִלי ָח ֶרׂש ְל ַמ ַען י ַ
ָארץ ַהּזֹאת":
ּוכ ָר ִמים ָּב ֶ
וְ ָׂשדֹות ְ
ירמיהו לב' 6-15

שאלה מס' 16
על איש מישראל מסופר שהתיישב גם בחבלי הנגב

ּובין ׁשּור "
ֵׁשב ֵּבין ָק ֵדׁש ֵ
ַ...אר ָצה ַה ֶּנגֶב ַ ,וּי ֶ
ְ
"ו ִַּי ַּסע ִמ ָּׁשם
א .מי האיש ?
ב .באיזו עיר גר בתום מסע זה ?

תשובה
א .אברהם.
ב .גרר.
הערה  :ניתן לקבל גם באר שבע.
ֶפׁש ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ְב ָח ָרן
כּוׁשם ֲא ֶׁשר ָר ָכׁשּו וְ ֶאת ַהּנ ֶ
ָאחיו וְ ֶאת ָּכל ְר ָ
ַאב ָרם ֶאת ָׂש ַרי ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת לֹוט ֶּבן ִ
" וַּיִ ַּקח ְ
מֹורה וְ ַה ְּכ ַנעֲנִ י ָאז
ָארץ ַעד ְמקֹום ְׁש ֶכם ַעד ֵאלֹון ֶ
ַאב ָרם ָּב ֶ
ָעןַ :ו ַּי ֲעבֹר ְ
ַאר ָצה ְּכנ ַ
ַען ַו ָּיבֹאּו ְ
ַאר ָצה ְּכנ ַ
ֵצאּו ָל ֶל ֶכת ְ
ַוּי ְ
ַע ֵּתק ִמ ָּׁשם
ָארץ ַהּזֹאת וַּיִ ֶבן ָׁשם ִמ ְז ֵּב ַח ַלה' ַהּנִ ְר ֶאה ֵא ָליוַ :וּי ְ
ַרעֲָך ֶא ֵּתן ֶאת ָה ֶ
ֹאמר ְלז ְ
ַאב ָרם ַוּי ֶ
ֵרא ה' ֶאל ְ
ָארץַ :וּי ָ
ָּב ֶ
ַאב ָרם
ָאהֹלה ֵּבית ֵאל ִמּיָם וְ ָה ַעי ִמ ֶּק ֶדם וַּיִ ֶבן ָׁשם ִמ ְז ֵּב ַח ַלה' וַּיִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם ה':וַּיִ ַּסע ְ
ָה ָה ָרה ִמ ֶּק ֶדם ְל ֵבית ֵאל ַוּיֵט ֳ
ַאב ָר ָהם
ֹאמר ְ
ּובין ׁשּור ַו ָּיגָר ִּב ְג ָררַ :וּי ֶ
ֵׁשב ֵּבין ָק ֵדׁש ֵ
ַאר ָצה ַה ֶּנגֶב ַוּי ֶ
ַאב ָר ָהם ְ
ָסֹוע ַהּנ ְֶג ָּבה...:וַּיִ ַּסע ִמ ָּׁשם ְ
ָהלֹוְך וְ נ ַ
ַאב ָר ָהם ֶאת ֶׁש ַבע ִּכ ְבׂשת ַהּצֹאן
ַּצב ְ
ימ ֶלְך ֶמ ֶלְך ְּג ָרר וַּיִ ַּקח ֶאת ָׂש ָרהַ ...:וּי ֵ
ֶאל ָׂש ָרה ִא ְׁשּתֹו ֲאח ִֹתי ִהוא וַּיִ ְׁש ַלח ֲא ִב ֶ
ֹאמר ִּכי ֶאת ֶׁש ַבע ְּכ ָבׂשת
ַאב ָר ָהם ָמה ֵהּנָה ֶׁש ַבע ְּכ ָבׂשת ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ִה ַּצ ְב ָּת ְל ַב ָּדנָהַ :וּי ֶ
ימ ֶלְך ֶאל ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ְל ַב ְּד ֶהןַ :וּי ֶ
ֹאת:על ֵּכן ָק ָרא ַל ָּמקֹום ַההּוא ְּב ֵאר ָׁש ַבע ִּכי ָׁשם
ַ
ָדי ַּבעֲבּור ִּת ְהיֶה ִּלי ְל ֵע ָדה ִּכי ָח ַפ ְר ִּתי ֶאת ַה ְּב ֵאר ַהּז
ִּת ַּקח ִמּי ִ
ָׁשבּו ֶאל ֶא ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִּתים:וַּיִ ַּטע ֵא ֶׁשל
ּופיכֹל ַׂשר ְצ ָבאֹו ַוּי ֻ
ימ ֶלְך ִ
ָקם ֲא ִב ֶ
ֵיהם :וַּיִ ְכ ְרתּו ְב ִרית ִּב ְב ֵאר ָׁש ַבע ַוּי ָ
נִ ְׁש ְּבעּו ְׁשנ ֶ
ָמים ַר ִּבים":
ַאב ָר ָהם ְּב ֶא ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִּתים י ִ
עֹולםַ :ו ָּיגָר ְ
ִּב ְב ֵאר ָׁש ַבע וַּיִ ְק ָרא ָׁשם ְּב ֵׁשם ה' ֵאל ָ
בראשית יב  ,5-9כ'  1-2כא' 28-34
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שאלה מס' 17
אנשיו של מלך נכרי שהיו אנשי אניות יודעי הים חברו לפעילות משותפת עם עבדי מלך ישראל:

ַאנ ֵׁשי ֳא ִנּיֹות י ְֹד ֵעי ַהּיָם ִעם ַע ְב ֵדי"...
ֲב ָדיו ְ
חּ...ב ֳא ִני ֶאת ע ָ
ָ
"ו ִַּי ְׁש ַל
א .מי המלך הנכרי?
ב .מה הביאו אנשי האניות בפעילותם המשותפת?

תשובה
ֲב ָדיו ַאנְ ֵׁשי ֳאנִ ּיֹות י ְֹד ֵעי ַהּיָם ִעם ַע ְב ֵדי ְׁשֹלמֹה"
ירם ָּב ֳאנִ י ֶאת ע ָ
א .חירם מלך צור"-וַּיִ ְׁש ַלח ִח ָ
ָבאּו ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה"
ַאר ַּבע ֵמאֹות וְ ֶע ְׂש ִרים ִּכ ָּכר ַוּי ִ
ָהב ְ
ירה וַּיִ ְקחּו ִמ ָּׁשם ז ָ
אֹופ ָ
ב .זהבַ "-ו ָּיבֹאּו ִ
ירם ָּב ֳאנִ י ֶאת
ֶבר ֲא ֶׁשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְׂש ַפת יַם סּוף ְּב ֶא ֶרץ ֱאדֹום:וַּיִ ְׁש ַלח ִח ָ
ָאנִ י ָע ָׂשה ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה ְּב ֶע ְציֹון ּג ֶ
"ו ֳ
ָבאּו
ַאר ַּבע ֵמאֹות וְ ֶע ְׂש ִרים ִּכ ָּכר ַוּי ִ
ָהב ְ
ירה וַּיִ ְקחּו ִמ ָּׁשם ז ָ
אֹופ ָ
ֲב ָדיו ַאנְ ֵׁשי ֳאנִ ּיֹות י ְֹד ֵעי ַהּיָם ִעם ַע ְב ֵדי ְׁשֹלמֹהַ :ו ָּיבֹאּו ִ
עָ
ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה"
מלכים א' ט' 26-28

שאלה מס' 18
בתפילתו אל ה' אמר הנביא:

ַּליָך ָע ַלי ָע ָברּו"
ּ,כל ִמ ְׁש ָּב ֶריָך וְ ג ֶ
ָהר ְיס ְֹב ֵב ִני ָ
ַּמים ,וְ נ ָ
צּולה ִּב ְל ַבב י ִ
יכ ִני ְמ ָ
ַּת ְׁש ִל ֵ
"ו ַ
א .מי הנביא ?
ב .מהיכן נשא את תפילתו לה' ?

תשובה
א.יונה
ב.ממעי הדג /הדגה
ֹלהיו
לׁשה ֵלילֹות :וַּיִ ְת ַּפ ֵּלל יֹונָה ֶאל ה' ֱא ָ
ּוׁש ָ
ָמים ְ
לׁשה י ִ
ֹלע ֶאת יֹונָה וַיְ ִהי יֹונָה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ְׁש ָ
"וַיְ ַמן ה' ָּדג ּגָדֹול ִל ְב ַ
צּולה ִּב ְל ַבב
יכנִ י ְמ ָ
ַּת ְׁש ִל ֵ
קֹולי :ו ַ
ַע ִּתי ָׁש ַמ ְע ָּת ִ
אתי ִמ ָּצ ָרה ִלי ֶאל ה' ַו ַּי ֲענֵנִ י ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול ִׁשּו ְ
ֹאמר ָק ָר ִ
ִמ ְּמ ֵעי ַה ָּדגָהַ :וּי ֶ
יכל
אֹוסיף ְל ַה ִּביט ֶאל ֵה ַ
ָאמ ְר ִּתי נִ ְג ַר ְׁש ִּתי ִמ ֶּנגֶד ֵעינֶיָך ַאְך ִ
ַאנִ י ַ
ַּליָך ָע ַלי ָע ָברּו:ו ֲ
ָהר יְ ס ְֹב ֵבנִ י ָּכל ִמ ְׁש ָּב ֶריָך וְ ג ֶ
ַּמים וְ נ ָ
יִ
עֹולם
ֲדי ְל ָ
יה ַבע ִ
ָארץ ְּב ִר ֶח ָ
ָר ְד ִּתי ָה ֶ
ֹאׁשיְ :ל ִק ְצ ֵבי ָה ִרים י ַ
ֶפׁש ְּתהֹום יְ ס ְֹב ֵבנִ י סּוף ָחבּוׁש ְלר ִ
ָך:א ָפפּונִ י ַמיִ ם ַעד נ ֶ
ָק ְד ֶׁש ֲ
ֹלהי":
ַּת ַעל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיַי ה' ֱא ָ
וַ
יונה ב' 1-7

15

שאלה מס' 19
גורם ההפתעה בעת קרב הביא לנצחון יהושע על אויביו:

דֹולה"
ַּכם ַמ ָּכה ְג ָ
הֹוׁש ַע ִּפ ְתאֹם ָּכל ַה ַּל ְי ָלה ָע ָלה ִמן ַה ִּג ְלּגָלַ ....וּי ֵ
יהם ְי ֻ
" ַו ָּיבֹא ֲא ֵל ֶ
א .נגד מי נלחם יהושע במלחמה זו?
ב .במלחמה זו ארעו שני ניסים חשובים-נא לציין אחד מהם.

תשובה
רּוׁש ַל ִם ֶמ ֶלְך ֶח ְברֹון ֶמ ֶלְך
ֵָאספּו ַו ַּיעֲלּו ֲח ֵמ ֶׁשת ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֶמ ֶלְך יְ ָ
א .יהושע נלחם נגד חמשת המלכים ַ " -וּי ְ
ַרמּות ֶמ ֶלְך ָל ִכיׁש ֶמ ֶלְך ֶע ְגלֹון"
יְ
ב .ה' השליך עליהם אבנים גדולות מהשמים ,שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון.
ַרמּות ֶמ ֶלְך ָל ִכיׁש ֶמ ֶלְך ֶע ְגלֹון ֵהם וְ ָכל
רּוׁש ַל ִם ֶמ ֶלְך ֶח ְברֹון ֶמ ֶלְך י ְ
ֵָאספּו ַו ַּיעֲלּו ֲח ֵמ ֶׁשת ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֶמ ֶלְך יְ ָ
" ַוּי ְ
ָדיָך
ָלה ֵלאמֹר ַאל ֶּת ֶרף י ֶ
הֹוׁש ַע ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶה ַה ִּג ְלּג ָ
יה:וַּיִ ְׁש ְלחּו ַאנְ ֵׁשי ִג ְבעֹון ֶאל יְ ֻ
ַחנּו ַעל ִּג ְבעֹון וַּיִ ָּל ֲחמּו ָע ֶל ָ
ֵיהם ַוּי ֲ
ַמ ֲחנ ֶ
הֹוׁש ַע ִמן
ַעל יְ ֻ
יׁש ֵבי ָה ָהרַ :וּי ַ
יעה ָּלנּו וְ ָע ְז ֵרנּו ִּכי נִ ְק ְּבצּו ֵא ֵלינּו ָּכל ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ְ
הֹוׁש ָ
ֲלה ֵא ֵלינּו ְמ ֵה ָרה וְ ִ
ֲב ֶדיָך ע ֵ
ֵמע ָ
ָדָך נְ ַת ִּתים ֹלא
ירא ֵמ ֶהם ִּכי ְבי ְ
הֹוׁש ַע ַאל ִּת ָ
ֹאמר ה' ֶאל יְ ֻ
ּבֹורי ֶה ָחיִ לַ :וּי ֶ
ַה ִּג ְלּגָל הּוא וְ ָכל ַעם ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִעּמֹו וְ כֹל ִּג ֵ
ַּכם
הֹוׁש ַע ִּפ ְתאֹם ָּכל ַה ַּליְ ָלה ָע ָלה ִמן ַה ִּג ְלּגָל:וַיְ ֻה ֵּמם ה' ִל ְפנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַוּי ֵ
יהם יְ ֻ
ַי ֲעמֹד ִאיׁש ֵמ ֶהם ְּב ָפנֶיָךַ :ו ָּיבֹא ֲא ֵל ֶ
ֻסם ִמ ְּפנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם
ֵקה וְ ַעד ַמ ֵּק ָדה:וַיְ ִהי ְּבנ ָ
ַּכם ַעד ֲעז ָ
ֲלה ֵבית חֹורֹן ַוּי ֵ
דֹולה ְּב ִג ְבעֹון וַּיִ ְר ְּד ֵפם ֶּד ֶרְך ַמע ֵ
ַמ ָּכה ְג ָ
ַאבנֵי ַה ָּב ָרד
ָמתּו ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ֵמתּו ְּב ְ
ֵקה ַוּי ֻ
יהם ֲא ָבנִ ים ְּגדֹלֹות ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַעד ֲעז ָ
ֲל ֶ
מֹורד ֵּבית חֹורֹן וַה' ִה ְׁש ִליְך ע ֵ
ְּב ַ
ֹאמר ְל ֵעינֵי
הֹוׁש ַע ַלה' ְּבּיֹום ֵּתת ה' ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ִל ְפנֵי ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַוּי ֶ
ֵמ ֲא ֶׁשר ָה ְרגּו ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּב ָח ֶרבָ:אז יְ ַד ֵּבר יְ ֻ
תּובה ַעל
ָר ַח ָע ָמד ַעד יִ ּקֹם ּגֹוי אֹיְ ָביו ֲהֹלא ִהיא ְכ ָ
ָר ַח ְּב ֵע ֶמק ַאּיָלֹון:וַּיִ ּדֹם ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ י ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֶמׁש ְּב ִגבעֹון ּדֹום וְ י ֵ
ַאח ָריו ִל ְׁשמ ַֹע
ָׁשר ַו ַּי ֲעמֹד ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּב ֲח ִצי ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֹלא ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּת ִמים:וְ ֹלא ָהיָה ַּכּיֹום ַההּוא ְל ָפנָיו וְ ֲ
ֵס ֶפר ַהּי ָ
ה' ְּבקֹול ִאיׁש ִּכי ה' נִ ְל ָחם ְליִ ְׂש ָר ֵאל"
יהושע י' 5-14

שאלה מס' 20
בתיאור אחת ממלחמות עם ישראל על אויביו נאמר :

ּלֹותם ִנ ְל ֲחמּו "...
ּכֹוכ ִבים ִמ ְּמ ִס ָ
"מן ָׁש ַמ ִים ִנ ְל ָחמּוַ ,ה ָ
ִ
א .מי תיאר זאת בדבריו ?
ב .באיזו מלחמה מדובר ?

תשובה
א .דבורה הנביאה וברק בן אבינועם.
ב .מלחמת דבורה וברק נגד יבין מלך כנען ושר צבאו סיסרא .
ַּדב ָעם ָּב ְרכּו ה'ִׁ :ש ְמעּו ְמ ָל ִכים
ֹרּ:ב ְפר ַֹע ְּפ ָרעֹות ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִה ְתנ ֵ
ּוב ָרק ֶּבן ֲא ִבינ ַֹעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמ ִ
בֹורה ָ
ַּת ַׁשר ְּד ָ
"ו ָ
אתָך ִמ ֵּׂש ִעיר ְּב ַצ ְע ְּדָך ִמ ְּׂש ֵדה ֱאדֹום ֶא ֶרץ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל:ה' ְּב ֵצ ְ
ַּמר ַלה' ֱא ֵ
ירה ֲאז ֵ
ָאׁש ָ
ַה ֲא ִזינּו ר ְֹזנִ ים ָאנ ִֹכי ַלה' ָאנ ִֹכי ִ
לּ:באּו ְמ ָל ִכים
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵא ָ
ם:ה ִרים נ ְָזלּו ִמ ְּפנֵי ה' זֶה ִסינַי ִמ ְּפנֵי ה' ֱא ֵ
ָטפּו ָמיִ ָ
ָטפּו ּגַם ָע ִבים נ ְ
ָר ָע ָׁשה ּגַם ָׁש ַמיִ ם נ ָ
ּלֹותם
ּכֹוכ ִבים ִמ ְּמ ִס ָ
ַען ְּב ַת ְענְַך ַעל ֵמי ְמ ִגּדֹו ֶּב ַצע ֶּכ ֶסף ֹלא ָל ָקחּוִ :מן ָׁש ַמיִ ם נִ ְל ָחמּו ַה ָ
נִ ְל ָחמּו ָאז נִ ְל ֲחמּו ַמ ְל ֵכי ְכנ ַ
ַפ ִׁשי עֹזָ :אז ָה ְלמּו ִע ְּק ֵבי סּוס ִמ ַּד ֲהרֹות
ַחל ִקיׁשֹון ִּת ְד ְר ִכי נ ְ
דּומים נ ַ
ַחל ְק ִ
ַחל ִקיׁשֹון ְּג ָר ָפם נ ַ
יס ָרא:נ ַ
נִ ְל ֲחמּו ִעם ִס ְ
יריו":
ַאּב ָ
ַּד ֲהרֹות ִ
שופטים ה' 1-22
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי -שלב שני

שאלות באמצעות המחשב
בשלב זה יוצגו לכל נבחן  4שאלות קצרות
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב 6-נקודות
תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את הנבחן ב 24-נקודות

סדר בחירת השאלות
המחשב יציג לנבחן את השאלה על פי הסדר שנקבע במחשב.

רמזים
למתמודד תינתן האפשרות לקבל רמז על כל שאלה
תשובה נכונה על השאלה ,לאחר קבלת הרמז,
תזכה את הנבחן ב 3-נקודות בלבד .
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי -שלב שני
נבחן מס' 1
ּוככ ִֹחי ָע ָּתה ַל ִּמ ְל ָח ָמה וְ ָל ֵצאת וְ ָלבֹוא?":
עֹוד ִּני ַהּיֹום ָחזָק ְּ ...ככ ִֹחי ָאז ְ
 .1מי אמר ֶ " :
יהושע יד' 11

תשובה  :כלב בן יפונה

ַאר ָּב ִעים וְ ָח ֵמׁש ָׁשנָה ֵמָאז ִּד ֶּבר ה' ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶה ֶאל מ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר
אֹותי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר זֶה ְ
" וְ ַע ָּתה ִהּנֵה ֶה ֱחיָה ה' ִ
אֹותי
ֹלח ִ
עֹודּנִ י ַהּיֹום ָחזָק ַּכ ֲא ֶׁשר ְּביֹום ְׁש ַ
ּוׁשמֹונִ ים ָׁשנָהֶ :
ָה ַלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ַע ָּתה ִהּנֵה ָאנ ִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָח ֵמׁש ְ
ּוככ ִֹחי ָע ָּתה ַל ִּמ ְל ָח ָמה וְ ָל ֵצאת וְ ָלבֹוא :וְ ַע ָּתה ְּתנָה ִּלי ֶאת ָה ָהר ַהּזֶה ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר יְ דֹוָד ַּבּיֹום ַההּוא
מ ֶֹׁשה ְּככ ִֹחי ָאז ְ
הֹור ְׁש ִּתים ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה':
אֹותי וְ ַ
אּולי ה' ִ
ָקים ָׁשם וְ ָע ִרים ְּגדֹלֹות ְּבצֻרֹות ַ
ַאּתה ָׁש ַמ ְע ָּת ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲענ ִ
ִּכי ָ
ַח ָלה":
הֹוׁש ַע וַּיִ ֵּתן ֶאת ֶח ְברֹון ְל ָכ ֵלב ֶּבן יְ ֻפּנֶה ְלנ ֲ
וַיְ ָב ְר ֵכהּו יְ ֻ
יהושע יד' 10-14

ָטה ָללּון?":
ּוכא ֵֹר ַח נ ָ
ָארץ ְ
מֹוׁשיעֹו ְּב ֵעת ָצ ָרה ָל ָּמה ִת ְהיֶה ְּכגֵר ָּב ֶ
 .2מי אמר ִ " :מ ְקוֵה ִי ְׂש ָר ֵאל ִ
ירמיה יד' 8

תשובה  :ירמיהו

רּוׁש ַלם
ָארץ וְ ִצוְ ַחת יְ ָ
יה ֻא ְמ ְללּו ָק ְדרּו ָל ֶ
ּוׁש ָע ֶר ָ
הּודה ְ
ָאב ָלה יְ ָ
" ֲא ֶׁשר ָהיָה ְד ַבר ה' ֶאל יִ ְר ְמיָהּו ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ַּב ָּצרֹותְ :
יקם ּבׁשּו וְ ָה ְכ ְלמּו וְ ָחפּו
יהם ֵר ָ
ֵבים ֹלא ָמ ְצאּו ַמיִ ם ָׁשבּו ְכ ֵל ֶ
יהם ַל ָּמיִ ם ָּבאּו ַעל ּג ִ
יר ֶ
יהם ָׁש ְלחּו ְצ ִע ֵ
ַאּד ֵר ֶ
ָע ָל ָתה :וְ ִ
מֹוׁשיעֹו ְּב ֵעת
ֹאׁשםִ ..:מ ְקוֵה יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
ָארץ ּבׁשּו ִא ָּכ ִרים ָחפּו ר ָ
ֶׁשם ָּב ֶ
םּ:בעֲבּור ָה ֲא ָד ָמה ַח ָּתה ִּכי ֹלא ָהיָה ג ֶ
ֹאׁש ַ
ר ָ
ַאּתה ְב ִק ְר ֵּבנּו
יע וְ ָ
הֹוׁש ַ
יּוכל ְל ִ
לּון:ל ָּמה ִת ְהיֶה ְּכ ִאיׁש נִ ְד ָהם ְּכ ִגּבֹור ֹלא ַ
ָ
ָטה ָל
ּוכא ֵֹר ַח נ ָ
ָארץ ְ
ָצ ָרה ָל ָּמה ִת ְהיֶה ְּכגֵר ָּב ֶ
ה' וְ ִׁש ְמָך ָע ֵלינּו נִ ְק ָרא ַאל ַּתּנִ ֵחנּו":
ירמיה יד' 1-9

 .3מי נתן ְל ָׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות ֶאת ַה ֲח ִנית וְ ֶאת ַה ְּׁש ָל ִטים ֲא ֶׁשר ַל ֶּמ ֶלְך ָּדוִ ד "?
מלכים ב' יא' 10

תשובה :יהוידע הכהן

ָׁשיו ָּב ֵאי ַה ַּׁש ָּבת ִעם י ְֹצ ֵאי ַה ַּׁש ָּבת ַו ָּיבֹאּו ֶאל
ָדע ַהּכ ֵֹהן וַּיִ ְקחּו ִאיׁש ֶאת ֲאנ ָ
" ַו ַּיעֲׂשּו ָׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות ְּככֹל ֲא ֶׁשר ִצּוָה יְ הֹוי ָ
ַּיֹוצא ֶאת
ָדע ַהּכ ֵֹהן :וַּיִ ֵּתן ַהּכ ֵֹהן ְל ָׂש ֵרי ַה ֵּמאֹות ֶאת ַה ֲחנִ ית וְ ֶאת ַה ְּׁש ָל ִטים ֲא ֶׁשר ַל ֶּמ ֶלְך ָּדוִ ד ֲא ֶׁשר ְּב ֵבית ה' ...ו ִ
יְ הֹוי ָ
ֹאמרּו יְ ִחי ַה ֶּמ ֶלְך":
ַמ ִלכּו אֹתֹו וַּיִ ְמ ָׁש ֻחהּו ַוּיַּכּו ָכף ַוּי ְ
ֶּבן ַה ֶּמ ֶלְך וַּיִ ֵּתן ָע ָליו ֶאת ַה ֵּנזֶר וְ ֶאת ָה ֵעדּות ַוּי ְ
מלכים ב' יא' 9-12

ׁשֹופט ֶּב ֱא ֶמת ַּד ִּלים ?...
 .4השלם את הפסוק ֶ ":מ ֶלְך ֵ
משלי כט' 14

תשובה ִּ :כ ְסאֹו ָל ַעד ִיּכֹון:
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נבחן מס' 2
ֹלהי
ָתן ה' ֱא ֵ
תֹורת מ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר נ ַ
...ע ָלה ִמ ָּב ֶבל וְ הּוא ס ֵֹפר ָמ ִהיר ְּב ַ
 .1על מי נאמר  ":הּוא ָ
ִי ְׂש ָר ֵאל "?
עזרא ז' 6

תשובה  :עזרא

ֹלהיו
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל וַּיִ ֶּתן לֹו ַה ֶּמ ֶלְך ְּכיַד ה' ֱא ָ
ָתן ה' ֱא ֵ
תֹורת מ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר נ ַ
" הּוא ֶע ְז ָרא ָע ָלה ִמ ָּב ֶבל וְ הּוא ס ֵֹפר ָמ ִהיר ְּב ַ
יעית ַל ֶּמ ֶלְךִּ :כי ְּב ֶא ָחד ַלח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון הּוא
יׁשי ִהיא ְׁשנַת ַה ְּׁש ִב ִ
רּוׁש ַל ם ַּבח ֶֹדׁש ַה ֲח ִמ ִ
ָע ָליו ּכֹל ַּב ָּק ָׁשתֹוַ ...:ו ָּיבֹא יְ ָ
ּטֹובה ָע ָליו":
ֹלהיו ַה ָ
רּוׁש ִַלם ְּכיַד ֱא ָ
יׁשי ָּבא ֶאל יְ ָ
ּוב ֶא ָחד ַלח ֶֹדׁש ַה ֲח ִמ ִ
ֲלה ִמ ָּב ֶבל ְ
יְ ֻסד ַה ַּמע ָ
עזרא ז' 6-9

ּוב ְּנ ָהרֹות ֹלא ִי ְׁש ְטפּוָך ִּכי ֵת ֵלְך ְּבמֹו ֵאׁש ֹלא ִת ָּכוֶה
ָאני ַ
 .2מי אמר ִּ ":כי ַת ֲעבֹר ַּב ַּמ ִים ִא ְּתָך ִ
וְ ֶל ָה ָבה ֹלא ִת ְב ַער ָּבְך?":
ישעיה מג' 2

תשובה  :ישעיהו

ָאּתהִּ :כי ַת ֲעבֹר ַּב ַּמיִ ם
אתי ְב ִׁש ְמָך ִלי ָ
ַאל ִּתיָך ָק ָר ִ
ירא ִּכי ְג ְ
ָאמר ה' ּב ַֹר ֲאָך ַי ֲעקֹב וְ י ֶֹצ ְרָך יִ ְׂש ָר ֵאל ַאל ִּת ָ
" וְ ַע ָּתה ּכֹה ַ
ֹלהיָך ְקדֹוׁש
ּובּנְ ָהרֹות ֹלא יִ ְׁש ְטפּוָך ִּכי ֵת ֵלְך ְּבמֹו ֵאׁש ֹלא ִת ָּכוֶה וְ ֶל ָה ָבה ֹלא ִת ְב ַער ָּבְךִּ :כי ֲאנִ י ה' ֱא ֶ
ִא ְּתָך ָאנִ י ַ
ּוס ָבא ַּת ְח ֶּתיָך":
ָת ִּתי ָכ ְפ ְרָך ִמ ְצ ַריִ ם ּכּוׁש ְ
יעָך נ ַ
מֹוׁש ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
ישעיה מג' 1-3

ּוׁש ַבע ֵמאֹות ָּפ ָר ִׁשים וְ ֶע ְׂש ִרים ֶא ֶלף ִאיׁש ַר ְג ִלי?
 .3ממי לכד דוד ֶא ֶלף ְ
שמואל ב' ח' 4

תשובה :מלך צובה (הדדעזר בן רחוב)

ַאּמה ִמּיַד ְּפ ִל ְׁש ִּתיםַ ...:וּיְַך ָּדוִ ד ֶאת ֲה ַד ְד ֶעזֶר
יעם וַּיִ ַּקח ָּדוִ ד ֶאת ֶמ ֶתג ָה ָ
ַכנִ ֵ
ַאח ֵרי ֵכן ַוּיְַך ָּדוִ ד ֶאת ְּפ ִל ְׁש ִּתים ַוּי ְ
" וַיְ ִהי ֲ
ּוׁש ַבע ֵמאֹות ָּפ ָר ִׁשים וְ ֶע ְׂש ִרים ֶא ֶלף ִאיׁש
צֹובה ְּב ֶל ְכּתֹו ְל ָה ִׁשיב יָדֹו ִּבנְ ַהר ְּפ ָרת :וַּיִ ְלּכֹד ָּדוִ ד ִמ ֶּמּנּו ֶא ֶלף ְ
ֶּבן ְרחֹב ֶמ ֶלְך ָ
צֹובה ַוּיְַך ָּדוִ ד
ַּתבֹא ֲא ַרם ַּד ֶּמ ֶׂשק ַל ְעזֹר ַל ֲה ַד ְד ֶעזֶר ֶמ ֶלְך ָ
ַּיֹותר ִמ ֶּמּנּו ֵמָאה ָר ֶכב:ו ָ
ַר ְג ִלי וַיְ ַע ֵּקר ָּדוִ ד ֶאת ָּכל ָה ֶר ֶכב ו ֵ
ּוׁשנַיִ ם ֶא ֶלף ִאיׁש":
ַּב ֲא ָרם ֶע ְׂש ִרים ְ
שמואל ב' ח' 1-5

 .4השלם את הפסוק ָ" :אכֹל ְּד ַבׁש ַה ְרּבֹות ֹלא טֹוב ?"...
משלי כה' 27

תשובה :וְ ֵח ֶקר ְּכב ָֹדם ָּכבֹוד:
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נבחן מס' 3
 .1מה שם העיר שנבנתה שבע שנים לפני צוען מצרים ?
במדבר יג' 22

תשובה  :חברון

ימן ֵׁש ַׁשי וְ ַת ְל ַמי
ָארץ ִמ ִּמ ְד ַּבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲח ָמתַ :ו ַּיעֲלּו ַב ֶּנגֶב ַו ָּיבֹא ַעד ֶח ְברֹון וְ ָׁשם ֲא ִח ָ
ָתרּו ֶאת ָה ֶ
" ַו ַּיעֲלּו ַוּי ֻ
מֹורה וְ ֶא ְׁשּכֹול
ַחל ֶא ְׁשּכֹל וַּיִ ְכ ְרתּו ִמ ָּׁשם ְז ָ
ידי ָה ֲענָק וְ ֶח ְברֹון ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים נִ ְבנְ ָתה ִל ְפנֵי צ ַֹען ִמ ְצ ָריִ םַ :ו ָּיבֹאּו ַעד נ ַ
יְ ִל ֵ
ּומן ַה ְּת ֵאנִ ים":
ּומן ָה ִרּמֹנִ ים ִ
ָבים ֶא ָחד וַּיִ ָּׂש ֻאהּו ַבּמֹוט ִּב ְׁשנָיִ ם ִ
ֲענ ִ
במדבר יג' 21-23

יכם ִל ְנ ִז ִרים ַהַאף ֵאין זֹאת ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ְנ ֻאם
חּור ֶ
ּומ ַּב ֵ
יאים ִ
ֵיכם ִל ְנ ִב ִ
ָָאקים ִמ ְּבנ ֶ
.2מי אמר":ו ִ
ה'?":
עמוס ב' 11

תשובה:עמוס

ָָאקים
ַאר ָּב ִעים ָׁשנָה ָל ֶר ֶׁשת ֶאת ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי :ו ִ
ָאֹולְך ֶא ְת ֶכם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְ
יתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ו ֵ
ֱל ִ
" וְ ָאנ ִֹכי ֶהע ֵ
יאים
ַּת ְׁשקּו ֶאת ַהּנְ ִז ִרים יָיִ ן וְ ַעל ַהּנְ ִב ִ
יכם ִלנְ ִז ִרים ַהַאף ֵאין זֹאת ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל נְ ֻאם ה' :ו ַ
חּור ֶ
ּומ ַּב ֵ
יאים ִ
ֵיכם ִלנְ ִב ִ
ִמ ְּבנ ֶ
ָבאּו.":
יתם ֵלאמֹר ֹלא ִּתּנ ְ
ִצּוִ ֶ
עמוס ב' 10-12

ּגׁשן וְ ַעד ִּג ְבעֹון?":
ֵע וְ ַעד ַעּזָה וְ ֵאת ָּכל ֶא ֶרץ ֶ
ַּכם ִ .ַ ..מ ָּק ֵדׁש ַּב ְרנ ַ
 .3על מי נאמר ַ " :וּי ֵ
יהושע י' 41

תשובה  :יהושע

יהם ֹלא ִה ְׁש ִאיר ָׂש ִריד וְ ֵאת ָּכל
ָארץ ָה ָהר וְ ַה ֶּנגֶב וְ ַה ְּׁש ֵפ ָלה וְ ָה ֲא ֵׁשדֹות וְ ֵאת ָּכל ַמ ְל ֵכ ֶ
הֹוׁש ַע ֶאת ָּכל ָה ֶ
ַּכה יְ ֻ
" ַוּי ֶ
ּגׁשן וְ ַעד ִּג ְבעֹון:
ֵע וְ ַעד ַעּזָה וְ ֵאת ָּכל ֶא ֶרץ ֶ
הֹוׁש ַע ִמ ָּק ֵדׁש ַּב ְרנ ַ
ַּכם יְ ֻ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאלַ :וּי ֵ
ַהּנְ ָׁש ָמה ֶה ֱח ִרים ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָה ה' ֱא ֵ
הֹוׁש ַע
ָׁשב יְ ֻ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְל ָחם ְליִ ְׂש ָר ֵאלַ :וּי ָ
הֹוׁש ַע ַּפ ַעם ֶא ָחת ִּכי ה' ֱא ֵ
ַאר ָצם ָל ַכד יְ ֻ
וְ ֵאת ָּכל ַה ְּמ ָל ִכים ָה ֵא ֶּלה וְ ֶאת ְ
ָלה":
וְ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ִעּמֹו ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶה ַה ִּג ְלּג ָ
יהושע י' 40-43

 .4השלם את הפסוק ֵ ":מ ִפיץ וְ ֶח ֶרב וְ ֵחץ ָׁשנּון "...
משלי כה' 18

התשובה ִ :איׁש עֹנֶה ְב ֵר ֵעהּו ֵעד ָׁש ֶקר
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נבחן מס' 4
 .1למי נאמר  " :וְ ָהיָה ַּב ֲעבֹר ְּכב ִֹדי וְ ַׂש ְמ ִּתיָך ְּב ִנ ְק ַרת ַהּצּור וְ ַׂשּכ ִֹתי ַכ ִּפי ָע ֶליָך ַעד ָע ְב ִרי?":
שמות לג' 22

תשובה  :משה

אתי ְב ֵׁשם ה' ְל ָפנֶיָך וְ ַחּנ ִֹתי ֶאת ֲא ֶׁשר ָאחֹן
טּובי ַעל ָּפנֶיָך וְ ָק ָר ִ
ֲביר ָּכל ִ
ֹאמר ֲאנִ י ַאע ִ
ֹאמר ַה ְר ֵאנִ י נָא ֶאת ְּכב ֶֹדָךַ :וּי ֶ
" ַוּי ַ
ֹאמר ה' ִהּנֵה ָמקֹום ִא ִּתי
ָחיַ :וּי ֶ
ָאדם ו ָ
תּוכל ִל ְראֹת ֶאת ָּפנָי ִּכי ֹלא יִ ְרַאנִ י ָה ָ
ֹאמר ֹלא ַ
וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת ֲא ֶׁשר ֲא ַר ֵחםַ :וּי ֶ
ית
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ַּכ ִּפי וְ ָר ִא ָ
וְ נִ ַּצ ְב ָּת ַעל ַהּצּור :וְ ָהיָה ַּב ֲעבֹר ְּכב ִֹדי וְ ַׂש ְמ ִּתיָך ְּבנִ ְק ַרת ַהּצּור וְ ַׂשּכ ִֹתי ַכ ִּפי ָע ֶליָך ַעד ָע ְב ִרי :ו ֲ
ֵראּו":
ּופנַי ֹלא י ָ
ֶאת ֲאח ָֹרי ָ
שמות לג' 18-23

מֹוׁשל
ֵצא ִל ְהיֹות ֵ
הּודה ִמ ְּמָך ִלי י ֵ
ַאל ֵפי ְי ָ
ַאּתה ֵּבית ֶל ֶחם ֶא ְפ ָר ָתה ָצ ִעיר ִל ְהיֹות ְּב ְ
 .2מי אמר" :וְ ָ
ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל "?
מיכה ה' 1

תשובה :מיכה

ּומֹוצא ָֹתיו ִמ ֶּק ֶדם
ָ
מֹוׁשל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ֵצא ִל ְהיֹות ֵ
הּודה ִמ ְּמָך ִלי י ֵ
ַאל ֵפי יְ ָ
ַאּתה ֵּבית ֶל ֶחם ֶא ְפ ָר ָתה ָצ ִעיר ִל ְהיֹות ְּב ְ
" וְ ָ
ֶתר ֶא ָחיו יְ ׁשּובּון ַעל ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל :וְ ָע ַמד וְ ָר ָעה ְּבעֹז ה' ִּב ְגאֹון ֵׁשם ה'
ָל ָדה וְ י ֶ
יֹול ָדה י ָ
עֹולםָ :ל ֵכן יִ ְּתנֵם ַעד ֵעת ֵ
ימי ָ
ִמ ֵ
ָארץ":
ַאפ ֵסי ֶ
ָׁשבּו ִּכי ַע ָּתה יִ ְג ַּדל ַעד ְ
ֹלהיו וְ י ָ
ֱא ָ
מיכה 1-3

ַאר ַּבע ִמ ְס ָּפר "?
ָׁשׁש ֶע ְׂש ִרים וְ ְ
ָדיו וְ ֶא ְצ ְּבעֹת ַר ְג ָליו ֵׁשׁש ו ֵ
שא ְצ ְּבעֹות י ָ
 .3מי הכה את ִאיׁש ָמדֹון ֶ
שמואל ב' כא' 20

תשובה  :יהונתן בן שמעא

יל ֵדי ָה ָר ָפה:
ַּת ִהי עֹוד ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּבגֹוב ִעם ְּפ ִל ְׁש ִּתים ָאז ִה ָּכה ִס ְּב ַכי ַה ֻח ָׁש ִתי ֶאת ַסף ֲא ֶׁשר ִּב ִ
ַאח ֵרי ֵכן ו ְ
" וַיְ ִהי ֲ
ָליָת ַה ִּג ִּתי וְ ֵעץ ֲחנִ יתֹו ִּכ ְמנֹור
ַע ֵרי א ְֹר ִגים ֵּבית ַה ַּל ְח ִמי ֵאת ּג ְ
ַּת ִהי עֹוד ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּבגֹוב ִעם ְּפ ִל ְׁש ִּתים ַוּיְַך ֶא ְל ָחנָן ֶּבן י ְ
וְ
ַאר ַּבע ִמ ְס ָּפר
ָׁשׁש ֶע ְׂש ִרים וְ ְ
ָדיו וְ ֶא ְצ ְּבעֹת ַר ְג ָליו ֵׁשׁש ו ֵ
ַּת ִהי עֹוד ִמ ְל ָח ָמה ְּבגַת וַיְ ִהי ִאיׁש ָמדֹון וְ ֶא ְצ ְּבעֹות י ָ
א ְֹר ִגים :ו ְ
ָתן ֶּבן ִׁש ְמ ָעה ֲא ִחי ָדוִ ד":
ַּכהּו יְ הֹונ ָ
ֻּלד ְל ָה ָר ָפה:וַיְ ָח ֵרף ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ַוּי ֵ
וְ גַם הּוא י ַ
שמואל ב' כא' 18-21

 .4השלם את הפסוק ְּ :ב ֵאין ָחזֹון ִי ָּפ ַרע ָעם ?"...
משלי כט' 186

ַאׁש ֵרהּו:
ּתֹורה ְ
תשובה  :וְ ׁש ֵֹמר ָ
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נבחן מס' 5
יׁשי ֵּבית ה' "?:
יתי ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
"מה אֹות ִּכי ִי ְר ָּפא ה' ִלי וְ ָע ִל ִ
 .1מי שאל ָ :
מלכים ב' כ 8

תשובה :חזקיהו

ֹאמר ִח ְז ִקּיָהּו ֶאל יְ ַׁש ְעיָהּו ָמה אֹות ִּכי
ֶחיַ :וּי ֶ
ָׂשימּו ַעל ַה ְּׁש ִחין ַוּי ִ
ֹאמר יְ ַׁש ְעיָהּו ְקחּו ְּד ֶב ֶלת ְּת ֵאנִ ים וַּיִ ְקחּו ַוּי ִ
" ַוּי ֶ
ֲׂשה ה' ֶאת ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
ֹאמר יְ ַׁש ְעיָהּו זֶה ְּלָך ָהאֹות ֵמ ֵאת ה' ִּכי ַיע ֶ
יׁשי ֵּבית יְ דֹוָדַ :וּי ֶ
יתי ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
יִ ְר ָּפא ה' ִלי וְ ָע ִל ִ
ָקל ַל ֵּצל ִלנְ טֹות ֶע ֶׂשר ַמעֲלֹות ֹלא ִכי יָׁשּוב
ֹאמר יְ ִח ְז ִקּיָהּו נ ֵ
ִּד ֵּבר ָה ַלְך ַה ֵּצל ֶע ֶׂשר ַמעֲלֹות ִאם יָׁשּוב ֶע ֶׂשר ַמעֲלֹותַ :וּי ֶ
ַה ֵּצל ֲאח ַֹרּנִ ית ֶע ֶׂשר ַמעֲלֹות?":
מלכים ב' כ' 7-10

ירּוׁש ִַלם ְמ ַב ֵּׂשר ֶא ֵּתן?":
"ראׁשֹון ְל ִצּיֹון ִהּנֵה ִהּנָם וְ ִל ָ
.2מי אמר ִ :
ישעיה מא' 27

תשובה  :ישעיהו

יכםִ :ראׁשֹון
יע ַאף ֵאין ׁש ֵֹמ ַע ִא ְמ ֵר ֶ
ֹאמר ַצ ִּדיק ַאף ֵאין ַמ ִּגיד ַאף ֵאין ַמ ְׁש ִמ ַ
ּומ ְּל ָפנִ ים וְ נ ַ
ֵד ָעה ִ
"מי ִה ִּגיד ֵמרֹאׁש וְ נ ָ
ִ
ירּוׁש ִַלם ְמ ַב ֵּׂשר ֶא ֵּתן":
ְל ִצּיֹון ִהּנֵה ִהּנָם וְ ִל ָ
ישעיה מא' 26-27

יכל ִּכי
יכל וְ ִנ ְס ְּג ָרה ַּד ְלתֹות ַה ֵה ָ
ֹלהים ֶאל ּתֹוְך ַה ֵה ָ
ָעד ֶאל ֵּבית ָה ֱא ִ
":נּו ֵ
 .3מי הציע לנחמיה ִ
ָּב ִאים ְל ָה ְרגֶָך"?
נחמיה ו' 10

תשובה  :שמעיה בן דליה

יכל
ֹלהים ֶאל ּתֹוְך ַה ֵה ָ
ָעד ֶאל ֵּבית ָה ֱא ִ
ֹאמר נִ ּו ֵ
יט ְב ֵאל וְ הּוא ָעצּור ַוּי ֶ
אתי ֵּבית ְׁש ַמ ְעיָה ֶבן ְּד ָליָה ֶּבן ְמ ֵה ַ
ַאנִ י ָב ִ
"ו ֲ
ּומי ָכמֹונִ י ֲא ֶׁשר יָבֹוא
יכל ִּכי ָּב ִאים ְל ָה ְרגֶָך וְ ַליְ ָלה ָּב ִאים ְל ָה ְרגֶָךָ :וא ְֹמ ָרה ַה ִאיׁש ָּכמֹונִ י יִ ְב ָרח ִ
וְ נִ ְס ְּג ָרה ַּד ְלתֹות ַה ֵה ָ
טֹובּיָה וְ ַסנְ ַב ַּלט ְׂש ָכרֹוְ :ל ַמ ַען
ֹלהים ְׁש ָלחֹו ִּכי ַהּנְ בּוָאה ִּד ֶּבר ָע ַלי וְ ִ
ירה וְ ִהּנֵה ֹלא ֱא ִ
ַָאּכ ָ
ָחי ֹלא ָאבֹוא :ו ִ
יכל ו ָ
ֶאל ַה ֵה ָ
אתי וְ ָהיָה ָל ֶהם ְל ֵׁשם ָרע ְל ַמ ַען יְ ָח ְרפּונִ י":
ֱׂשה ֵּכן וְ ָח ָט ִ
ירא וְ ֶאע ֶ
ָׂשכּור הּוא ְל ַמ ַען ִא ָ
נחמיה ו' 10-13

ית ִאיׁש ָאץ ִּב ְד ָב ָריו "...
 .4השלם את הפסוק ָ ":ח ִז ָ
משלי כט' 20

תשובה ִּ :ת ְקוָה ִל ְכ ִסיל ִמ ֶּמּנּו
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נבחן מס' 6
ָארץ ְמ ַׁש ָּכ ֶלת?":
מֹוׁשב ָה ִעיר טֹוב  ...וְ ַה ַּמ ִים ָר ִעים וְ ָה ֶ
"הּנֵה נָא ַ
 .1על איזו עיר נאמר ִ :
מלכים ב' ב' 19

תשובה  :יריחו

יׁשע
ֹאמרּו ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ֶאל ֱא ִל ָ
יכם ַאל ֵּת ֵלכּוַ :וּי ְ
ָאמ ְר ִּתי ֲא ֵל ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֲהלֹוא ַ
יריחֹו ַוּי ֶ
ָׁשבּו ֵא ָליו וְ הּוא י ֵֹׁשב ִּב ִ
" ַוּי ֻ
ֹלחית ֲח ָד ָׁשה וְ ִׂשימּו
ֹאמר ְקחּו ִלי ְצ ִ
ָארץ ְמ ַׁש ָּכ ֶלתַ :וּי ֶ
מֹוׁשב ָה ִעיר טֹוב ַּכ ֲא ֶׁשר ֲאדֹנִ י ר ֶֹאה וְ ַה ַּמיִ ם ָר ִעים וְ ָה ֶ
ִהּנֵה נָא ַ
אתי ַל ַּמיִ ם ָה ֵא ֶּלה ֹלא יִ ְהיֶה
ָאמר ה' ִר ִּפ ִ
ֹאמר ּכֹה ַ
ַׁש ֶלְך ָׁשם ֶמ ַלח ַוּי ֶ
מֹוצא ַה ַּמיִ ם ַוּי ְ
ֵצא ֶאל ָ
ָׁשם ֶמ ַלח וַּיִ ְקחּו ֵא ָליוַ :וּי ֵ
יׁשע ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר":
ֵרפּו ַה ַּמיִ ם ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ִּכ ְד ַבר ֱא ִל ָ
ּומ ַׁש ָּכ ֶלתַ :וּי ָ
ִמ ָּׁשם עֹוד ָמוֶת ְ
מלכים ב' ב' 18-22

ֵצא ָח ָתן ֵמ ֶח ְדרֹו וְ ַכ ָּלה ֵמ ֻח ָּפ ָתּה?":
 .2מי אמר ִ " :א ְספּו ָעם ַק ְּדׁשּו ָק ָהל ִק ְבצּו ְז ֵק ִנים  ...י ֵ
יואל ב' 16

תשובה  :יואל

עֹול ִלים וְ יֹונְ ֵקי ָׁש ָדיִ ם
ֲצ ָרהִ :א ְספּו ָעם ַק ְּדׁשּו ָק ָהל ִק ְבצּו ְז ֵקנִ ים ִא ְספּו ָ
ׁשֹופר ְּב ִצּיֹון ַק ְּדׁשּו צֹום ִק ְראּו ע ָ
" ִּת ְקעּו ָ
חּוסה ה' ַעל ַע ֶּמָך וְ ַאל
ֹאמרּו ָ
אּולם וְ ַל ִּמ ְז ֵּב ַח יִ ְבּכּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ְמ ָׁש ְר ֵתי ה' וְ י ְ
ֵצא ָח ָתן ֵמ ֶח ְדרֹו וְ ַכ ָּלה ֵמ ֻח ָּפ ָתּהֵּ :בין ָה ָ
יֵ
ַחמֹל ַעל ַעּמֹו":
ַארצֹו ַוּי ְ
יהם :וַיְ ַקּנֵא ה' ְל ְ
ֹלה ֶ
ֹאמרּו ָב ַע ִּמים ַאּיֵה ֱא ֵ
ַח ָל ְתָך ְל ֶח ְר ָּפה ִל ְמ ָׁשל ָּבם ּגֹויִ ם ָל ָּמה י ְ
ִּת ֵּתן נ ֲ
יואל ב' 15-18

יׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ָדוִ ד
ַרעֹו ִאיׁש ֵ
ירי ִּ ...כי ֹלא ִי ְצ ַלח ִמּז ְ
ֲר ִ
"ּכ ְתבּו ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶה ע ִ
 .3על מי נאמר ִ :
יהּודה" ?
ּומׁשל עֹוד ִּב ָ
ֵ
ירמיה כב' 30

תשובה  :כניהו ( יהיוכין ) בן יהויקים

חֹותם ַעל יַד יְ ִמינִ י ִּכי ִמ ָּׁשם ֶא ְּת ֶקנְ ָּךַ :ה ֶע ֶצב נִ ְבזֶה
הּודה ָ
ָקים ֶמ ֶלְך יְ ָ
"חי ָאנִ י נְ ֻאם ה' ִּכי ִאם יִ ְהיֶה ָּכנְ יָהּו ֶבן יְ הֹוי ִ
ַ
ָאמר
ָדעּוּ :כֹה ַ
ָארץ ֲא ֶׁשר ֹלא י ָ
ַרעֹו וְ ֻה ְׁש ְלכּו ַעל ָה ֶ
הּוטלּו הּוא וְ ז ְ
ּדּוע ְ
נָפּוץ ָה ִאיׁש ַהּזֶה ָּכנְ יָהּו ִאם ְּכ ִלי ֵאין ֵח ֶפץ ּבֹו ַמ ַ
ּומׁשל עֹוד
יׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ָדוִ ד ֵ
ַרעֹו ִאיׁש ֵ
ָמיו ִּכי ֹלא יִ ְצ ַלח ִמּז ְ
ֶבר ֹלא יִ ְצ ַלח ְּבי ָ
ירי ּג ֶ
ֲר ִ
ה' ִּכ ְתבּו ֶאת ָה ִאיׁש ַהּזֶה ע ִ
יהּודה"
ִּב ָ
ירמיה כב' 24-30

מּוע ֶדת?"...
 .4השלם את הפסוק ֵׁ " :שן ר ָֹעה וְ ֶרגֶל ָ
משלי כה' 19

תשובה ִ :מ ְב ָטח ּבֹוגֵד ְּביֹום ָצ ָרה:
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נבחן מס' 7
ַאּלה ֲא ֶׁשר ְּב ִמ ְק ַּדׁש ה' ?":
ימ ָה ָּׁשם ַּת ַחת ָה ָ
דֹולה ו ְַי ִק ֶ
.1על מי נאמר  ":ו ִַּי ַּקח ֶא ֶבן ְּג ָ
יהושע כד' 26

תשובה  :יהושע

הֹוׁש ַע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּב ֵס ֶפר
ּומ ְׁש ָּפט ִּב ְׁש ֶכם :וַּיִ ְכּתֹב יְ ֻ
ָׂשם לֹו חֹק ִ
הֹוׁש ַע ְּב ִרית ָל ָעם ַּבּיֹום ַההּוא ַוּי ֶ
" וַּיִ ְכרֹת יְ ֻ
הֹוׁש ַע ֶאל ָּכל ָה ָעם ִהּנֵה
ֹאמר יְ ֻ
ַאּלה ֲא ֶׁשר ְּב ִמ ְק ַּדׁש ה'ַ :וּי ֶ
ימ ָה ָּׁשם ַּת ַחת ָה ָ
דֹולה וַיְ ִק ֶ
ֹלהים וַּיִ ַּקח ֶא ֶבן ְּג ָ
ּתֹורת ֱא ִ
ַ
ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת ִּת ְהיֶה ָּבנּו ְל ֵע ָדה ִּכי ִהיא ָׁש ְמ ָעה ֵאת ָּכל ִא ְמ ֵרי ה' ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִע ָּמנּו וְ ָהיְ ָתה ָב ֶכם ְל ֵע ָדה ֶּפן ְּת ַכ ֲחׁשּון
ַח ָלתֹו":
הֹוׁש ַע ֶאת ָה ָעם ִאיׁש ְלנ ֲ
יכם :וַיְ ַׁש ַּלח יְ ֻ
אֹלה ֶ
ֵּב ֵ
יהושע כד' 25-28

רּוח ְס ָע ָרה ָּבָאה ִמן ַה ָּצפֹון ָענָן ּגָדֹול וְ ֵאׁש ִמ ְת ַל ַּק ַחת וְ נֹגַּה לֹו
ָא ֶרא וְ ִהּנֵה ַ
 .2מי אמר ":ו ֵ
ָס ִביב"?
יחזקאל א' 4

תשובה  :יחזקאל

ָא ֶרא וְ ִהּנֵה
ַּת ִהי ָע ָליו ָׁשם יַד ה'  :ו ֵ
ּבּוזי ַהּכ ֵֹהן ְּב ֶא ֶרץ ַּכ ְׂש ִּדים ַעל נְ ַהר ְּכ ָבר ו ְ
" ָהיֹה ָהיָה ְד ַבר ה' ֶאל יְ ֶח ְז ֵקאל ֶּבן ִ
ּתֹוכּה
ּומ ָ
ּתֹוכּה ְּכ ֵעין ַה ַח ְׁש ַמל ִמּתֹוְך ָה ֵאׁשִ :
ּומ ָ
רּוח ְס ָע ָרה ָּבָאה ִמן ַה ָּצפֹון ָענָן ּגָדֹול וְ ֵאׁש ִמ ְת ַל ַּק ַחת וְ נֹגַּה לֹו ָס ִביב ִ
ַ
ַאחת ָל ֶהם":
ָפיִ ם ְל ַ
ַאר ַּבע ְּכנ ַ
ַאר ָּב ָעה ָפנִ ים ְל ֶא ָחת וְ ְ
ָאדם ָל ֵהּנָה :וְ ְ
יהן ְּדמּות ָ
ַאר ַּבע ַחּיֹות וְ זֶה ַמ ְר ֵא ֶ
ְּדמּות ְ
יחזקאל א' 3-6

ַאר ָצא ֲא ֶׁשר ַעל ַה ַּב ִית ְּב ִת ְר ָצה?":
 .3על מי נאמר":וְ הּוא ְב ִת ְר ָצה ׁש ֶֹתה ִׁשּכֹור ֵּבית ְ
מלכים א' טז' 9

תשובה  :אלה בן בעשא

ָתיִ ם :וַּיִ ְקׁשֹר ָע ָליו
הּודה ָמ ַלְך ֵא ָלה ֶבן ַּב ְע ָׁשא ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִת ְר ָצה ְׁשנ ָ
ָאסא ֶמ ֶלְך יְ ָ
ָׁשׁש ָׁשנָה ְל ָ
" ִּב ְׁשנַת ֶע ְׂש ִרים ו ֵ
ַּכהּו
ַאר ָצא ֲא ֶׁשר ַעל ַה ַּביִ ת ְּב ִת ְר ָצהַ :ו ָּיבֹא ִז ְמ ִרי ַוּי ֵ
ַע ְבּדֹו ִז ְמ ִרי ַׂשר ַמ ֲח ִצית ָה ָר ֶכב וְ הּוא ְב ִת ְר ָצה ׁש ֶֹתה ִׁשּכֹור ֵּבית ְ
הּודה וַּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו :וַיְ ִהי ְב ָמ ְלכֹו ְּכ ִׁש ְבּתֹו ַעל ִּכ ְסאֹו ִה ָּכה ֶאת ָּכל
ָאסא ֶמ ֶלְך יְ ָ
ָׁש ַבע ְל ָ
יתהּו ִּב ְׁשנַת ֶע ְׂש ִרים ו ֶ
וַיְ ִמ ֵ
ַׁש ֵמד ִז ְמ ִרי ֵאת ָּכל ֵּבית ַּב ְע ָׁשא ִּכ ְד ַבר ה' ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ֶאל
ֵּבית ַּב ְע ָׁשא ֹלא ִה ְׁש ִאיר לֹו ַמ ְׁש ִּתין ְּב ִקיר וְ ג ֲֹא ָליו וְ ֵר ֵעהּוַ :וּי ְ
ָביא":
ַּב ְע ָׁשא ְּביַד יֵהּוא ַהּנ ִ
מלכים א' טז' 8-12

ׁשֹוקק "...
 .4השלם את הפסוק ֲ ":א ִרי נ ֵֹהם וְ דֹב ֵ
משלי כח' 15

מֹוׁשל ָר ָׁשע ַעל ַעם ָּדל:
ֵ
תשובה :
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ָארץ וְ ַה ֶּפ ֶרד ֲא ֶׁשר ַּת ְח ָּתיו
ּובין ָה ֶ
ֻּתן ֵּבין ַה ָּׁש ַמ ִים ֵ
ֶחזַק רֹאׁשֹו ָב ֵא ָלה ַוּי ַ
.1על מי נאמר ַ ":וּי ֱ
ָע ָבר?":
שמואל ב' יח' 9

תשובה  :אבשלום

ַּת ִהי ָׁשם ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ָאלף :ו ְ
דֹולה ַּבּיֹום ַההּוא ֶע ְׂש ִרים ֶ
ֵפה ְג ָ
ַּת ִהי ָׁשם ַה ַּמּג ָ
" וַּיִ ּנ ְָגפּו ָׁשם ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵי ַע ְב ֵדי ָדוִ ד ו ְ
ַאב ָׁשלֹום ִל ְפנֵי ַע ְב ֵדי
ָאכ ָלה ַה ֶח ֶרב ַּבּיֹום ַההּוא :וַּיִ ָּק ֵרא ְ
ַער ֶל ֱאכֹל ָּב ָעם ֵמ ֲא ֶׁשר ְ
ֶרב ַהּי ַ
ָארץ ַוּי ֶ
ָפֹוצת ַעל ְּפנֵי ָכל ָה ֶ
נ ֶ
ּובין
ֻּתן ֵּבין ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵ
ֶחזַק רֹאׁשֹו ָב ֵא ָלה ַוּי ַ
דֹולה ַוּי ֱ
ׂשֹובְך ָה ֵא ָלה ַה ְּג ָ
ַאב ָׁשלֹום ר ֵֹכב ַעל ַה ֶּפ ֶרד ַו ָּיבֹא ַה ֶּפ ֶרד ַּת ַחת ֶ
ָדוִ ד וְ ְ
ַאב ָׁשֹלם ָּתלּוי ָּב ֵא ָלה":
יתי ֶאת ְ
ֹאמר ִהּנֵה ָר ִא ִ
ַרא ִאיׁש ֶא ָחד ַו ַּיּגֵד ְליֹוָאב ַוּי ֶ
ָארץ וְ ַה ֶּפ ֶרד ֲא ֶׁשר ַּת ְח ָּתיו ָע ָברַ :וּי ְ
ָה ֶ
שמואל ב' יח' 7-10

יכל ָק ְד ֶׁשָך?":
ַּתבֹוא ֵא ֶליָך ְּת ִפ ָּל ִתי ֶאל ֵה ַ
ָכ ְר ִּתי ו ָ
ַפ ִׁשי ֶאת ה' ז ָ
"ּב ִה ְת ַע ֵּטף ָע ַלי נ ְ
 .2מי אמרְ :
יונה ב' 8

תשובה  :יונה

ַּת ַעל
עֹולם ו ַ
ֲדי ְל ָ
יה ַבע ִ
ָארץ ְּב ִר ֶח ָ
ָר ְד ִּתי ָה ֶ
ֹאׁשיְ :ל ִק ְצ ֵבי ָה ִרים י ַ
ֶפׁש ְּתהֹום יְ ס ְֹב ֵבנִ י סּוף ָחבּוׁש ְלר ִ
" ֲא ָפפּונִ י ַמיִ ם ַעד נ ֶ
יכל ָק ְד ֶׁשָךְ :מ ַׁש ְּמ ִרים ַה ְב ֵלי
ַּתבֹוא ֵא ֶליָך ְּת ִפ ָּל ִתי ֶאל ֵה ַ
ָכ ְר ִּתי ו ָ
ַפ ִׁשי ֶאת ה' ז ָ
ֹלהיְּ :ב ִה ְת ַע ֵּטף ָע ַלי נ ְ
ִמ ַּׁש ַחת ַחּיַי ה' ֱא ָ
ָׁשוְ א ַח ְס ָּדם ַי ֲעזֹבּו":
יונה ב' 6-9

 .3מי היה הנציב על כל נפת דאר שהתחתן עם טפת בת שלמה?
מלכים א' ד' 11

תשובה  :בן אבינדב

ָה ֶא ָחד ְל ַכ ְל ֵּכל:
" וְ ִל ְׁשֹלמֹה ְׁשנֵים ָע ָׂשר נִ ָּצ ִבים ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִכ ְל ְּכלּו ֶאת ַה ֶּמ ֶלְך וְ ֶאת ֵּביתֹו ח ֶֹדׁש ַּב ָּׁשנָה יִ ְהיֶה ַעל ָ
ּובית ָׁש ֶמׁש וְ ֵאילֹון ֵּבית ָחנָןֶּ :בן ֶח ֶסד ָּב ֲארֻּבֹות לֹו
ּוב ַׁש ַע ְל ִבים ֵ
םּ:בן ֶּד ֶקר ְּב ָמ ַקץ ְ
מֹותם ֶּבן חּור ְּב ַהר ֶא ְפ ָריִ ֶ
וְ ֵא ֶּלה ְׁש ָ
ָפת ּדֹאר ָט ַפת ַּבת ְׁשֹלמֹה ָהיְ ָתה ּלֹו ְל ִא ָּׁשה":
ָדב ָּכל נ ַ
ׂשכֹה וְ ָכל ֶא ֶרץ ֵח ֶפרֶּ :בן ֲא ִבינ ָ
מלכים א' ד' 7-11

"ראׁש ע ֶֹׂשה ַכף ְר ִמּיָה "...
 .4השלם את הפסוקָ :
משלי י' 4

ֲׁשיר:
רּוצים ַּתע ִ
תשובה  :וְ יַד ָח ִ
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ּובין ַה ִּׁש ְריָן?
 .1מי נפגע מחץ שנורה ופגע בו ֵּבין ַה ְּד ָב ִקים ֵ
מלכים א' כב' 34

תשובה  :אחאב

ּוׁשנַיִ ם
ּומ ֶלְך ֲא ָרם ִצּוָה ֶאת ָׂש ֵרי ָה ֶר ֶכב ֲא ֶׁשר לֹו ְׁש ִֹל ִׁשים ְ
הּודה ָרמֹת ִּג ְל ָעדֶ ...:
יהֹוׁש ָפט ֶמ ֶלְך יְ ָ
ַעל ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָ
ַוּי ַ
ַּכה ֶאת ֶמ ֶלְך
ֵלאמֹר ֹלא ִּת ָּל ֲחמּו ֶאת ָקטֹן וְ ֶאת ּגָדֹול ִּכי ִאם ֶאת ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ַבּדֹו ...:וְ ִאיׁש ָמ ַׁשְך ַּב ֶּק ֶׁשת ְל ֻתּמֹו ַוּי ֶ
ֲלה ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ַּתע ֶ
יתי :ו ַ
יאנִ י ִמן ַה ַּמ ֲחנֶה ִּכי ָה ֳח ֵל ִ
הֹוצ ֵ
ָדָך וְ ִ
ֹאמר ְל ַר ָּכבֹו ֲהפְֹך י ְ
ּובין ַה ִּׁש ְריָן ַוּי ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵּבין ַה ְּד ָב ִקים ֵ
ָמת ָּב ֶע ֶרב וַּיִ ֶצק ַּדם ַה ַּמ ָּכה ֶאל ֵחיק ָה ָר ֶכב":
ֳמד ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבה נ ַֹכח ֲא ָרם ַוּי ָ
ַּבּיֹום ַההּוא וְ ַה ֶּמ ֶלְך ָהיָה ָמע ָ
מלכים א' 29-35

רּוׁש ִַלם ֲא ֶׁשר ִּב ְס ָפ ַרד ִי ְרׁשּו ֵאת ָע ֵרי ַה ֶּנגֶב?":
 .2מי ניבא " :וְ ָגלֻת ְי ָ
עובדיה א' 20

תשובה :עובדיה

ָמן ֶאת ַה ִּג ְל ָעד:
ּובנְ י ִ
ָרׁשּו ֶאת ְׂש ֵדה ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֵאת ְׂש ֵדה ׁש ְֹמרֹון ִ
ָרׁשּו ַה ֶּנגֶב ֶאת ַהר ֵע ָׂשו וְ ַה ְּׁש ֵפ ָלה ֶאת ְּפ ִל ְׁש ִּתים וְ י ְ
" וְ י ְ
רּוׁש ִַלם ֲא ֶׁשר ִּב ְס ָפ ַרד יִ ְרׁשּו ֵאת ָע ֵרי ַה ֶּנגֶב :וְ ָעלּו
וְ ָגלֻת ַה ֵחל ַהּזֶה ִל ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ְּכ ַנעֲנִ ים ַעד ָצ ְר ַפת וְ ָגלֻת יְ ָ
לּוכה":
מֹוׁש ִעים ְּב ַהר ִצּיֹון ִל ְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵע ָׂשו וְ ָהיְ ָתה ַלה' ַה ְּמ ָ
ִ
עובדיה א' 19-21

 .3מי השופט איש יששכר ,שישב בשמיר בהר אפרים?
שופטים י' 1

תשובה :תולע בן פואה

יׁשב ְּב ָׁש ִמיר ְּב ַהר ֶא ְפ ָריִ ם:
ׂשכר וְ הּוא ֵ
ּתֹולע ֶּבן ּפּוָאה ֶּבן ּדֹודֹו ִאיׁש יִ ָּׂש ָ
יע ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ָ
הֹוׁש ַ
ימ ֶלְך ְל ִ
ַאח ֵרי ֲא ִב ֶ
ָקם ֲ
" ַוּי ָ
ָמת וַּיִ ָּק ֵבר ְּב ָׁש ִמיר":
וַּיִ ְׁשּפֹט ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶע ְׂש ִרים וְ ָׁשֹלׁש ָׁשנָה ַוּי ָ
שופטים י' 1-2

ָארץ "...
ֲמיד ֶ
"מ ֶלְך ְּב ִמ ְׁש ָּפט ַיע ִ
 .4השלם את הפסוקֶ :
משלי כט' 4

ֶה ְר ֶסּנָה:
תשובה  :וְ ִאיׁש ְּתרּומֹות י ֶ

26

נבחן מס' 10
ֲׂשה ַהּטֹוב ְּב ֵעינָיו?":
ֹלהינּו וַה' ַיע ֶ
ּוב ַעד ָע ֵרי ֱא ֵ
"חזַק וְ ִנ ְת ַחּזַק ְּב ַעד ַע ֵּמנּו ְ
 .1מי אמרֲ :
שמואל ב' י' 12

תשובה  :יואב בן צרויה

ַרא יֹוָאב ִּכי
ֲכה ְל ַב ָּדם ַּב ָּׂש ֶדהַ :וּי ְ
ּומע ָ
ּורחֹוב וְ ִאיׁש טֹוב ַ
צֹובא ְ
ַא ַרם ָ
ַע ְרכּו ִמ ְל ָח ָמה ֶּפ ַתח ַה ָּׁש ַער ו ֲ
ֵצאּו ְּבנֵי ַעּמֹון ַוּי ַ
" ַוּי ְ
ָתן
ֶתר ָה ָעם נ ַ
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל ַו ַּי ֲערְֹך ִל ְק ַראת ֲא ָרם :וְ ֵאת י ֶ
ּומָאחֹור וַּיִ ְב ַחר ִמּכֹל ְּב ֵ
ָהיְ ָתה ֵא ָליו ְּפנֵי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִמ ָּפנִ ים ֵ
ֶח ְזקּו
יׁשּועה וְ ִאם ְּבנֵי ַעּמֹון י ֱ
ֹאמר ִאם ֶּת ֱחזַק ֲא ָרם ִמ ֶּמּנִ י וְ ָהיִ ָתה ִּלי ִל ָ
ָאחיו ַו ַּי ֲערְֹך ִל ְק ַראת ְּבנֵי ַעּמֹוןַ :וּי ֶ
ַאב ַׁשי ִ
ְּביַד ְ
ֲׂשה ַהּטֹוב ְּב ֵעינָיו":
ֹלהינּו וַה' ַיע ֶ
ּוב ַעד ָע ֵרי ֱא ֵ
יע ָלְךֲ :חזַק וְ נִ ְת ַחּזַק ְּב ַעד ַע ֵּמנּו ְ
הֹוׁש ַ
ִמ ְּמָך וְ ָה ַל ְכ ִּתי ְל ִ
שמואל ב' י' 8-12

ָא ִהי ָל ֶהם ְל ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ָּב ֲא ָרצֹות ֲא ֶׁשר ָּבאּו ָׁשם?":
ּגֹוים  ...ו ֱ
"ּכי ִה ְר ַח ְק ִּתים ַּב ִ
.2מי אמרִ :
יחזקאל יא' 16

תשובה :יחזקאל

רּוׁש ִַלם ַר ֲחקּו ֵמ ַעל ה' ָלנּו ִהיא
יׁש ֵבי יְ ָ
ָאמרּו ָל ֶהם ְ
ַאחיָך ַאנְ ֵׁשי ְג ֻא ָּל ֶתָך וְ ָכל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֹֻּלה ֲא ֶׁשר ְ
ַאחיָך ֶ
ָאדם ֶ
"ּבן ָ
ֶ
ָא ִהי ָל ֶהם ְל ִמ ְק ָּדׁש
יצֹותים ָּב ֲא ָרצֹות ו ֱ
ָאמר ה' ִּכי ִה ְר ַח ְק ִּתים ַּבּגֹויִ ם וְ ִכי ֲה ִפ ִ
מֹור ָׁשהָ :ל ֵכן ֱאמֹר ּכֹה ַ
ָארץ ְל ָ
נִ ְּתנָה ָה ֶ
ָאס ְפ ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ֲא ָרצֹות
ָאמר ה' וְ ִק ַּב ְצ ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִּמים וְ ַ
ְמ ַעט ָּב ֲא ָרצֹות ֲא ֶׁשר ָּבאּו ָׁשםָ :ל ֵכן ֱאמֹר ּכֹה ַ
ַאד ַמת יִ ְׂש ָר ֵאל":
ָת ִּתי ָל ֶכם ֶאת ְ
ֹצֹותם ָּב ֶהם וְ נ ַ
ֲא ֶׁשר נְ פ ֶ
יחזקאל יא' 15-17

יֹוׁש ֵבי ִצידֹון ֶ ְ...את ֲא ִפיק וְ ֶאת
הֹוריׁש ֶאת י ְֹׁש ֵבי ַעּכֹו וְ ֶאת ְ
.3על איזה שבט נאמר ֹ " :לא ִ
ְרחֹב?":
שופטים א' 31

תשובה  :אשר

יֹוׁש ֵבי
יה וְ ֶאת ְ
נֹות ָ
יה וְ ֶאת י ְֹׁש ֵבידֹור וְ ֶאת ְּב ֶ
יה וְ ֶאת ַּת ְענְַך וְ ֶאת ְּבנ ֶֹת ָ
ַּׁשה ֶאת ֵּבית ְׁשָאן וְ ֶאת ְּבנ ֶֹת ָ
הֹוריׁש ְמנ ֶ
" וְ ֹלא ִ
הֹוריׁש ֶאת
ָארץ ַהּזֹאת ...:וְ ֶא ְפ ַריִ ם ֹלא ִ
ַּיֹואל ַה ְּכ ַנעֲנִ י ָל ֶׁש ֶבת ָּב ֶ
יה ו ֶ
יֹוׁש ֵבי ְמ ִגּדֹו וְ ֶאת ְּבנ ֶֹת ָ
יה וְ ֶאת ְ
יִ ְב ְל ָעם וְ ֶאת ְּבנ ֶֹת ָ
ֵׁשב
ַהֹלל ַוּי ֶ
יֹוׁש ֵבי נ ֲ
יֹוׁש ֵבי ִק ְטרֹון וְ ֶאת ְ
הֹוריׁש ֶאת ְ
ֵׁשב ַה ְּכ ַנעֲנִ י ְּב ִק ְרּבֹו ְּב ָגזֶרְ :זבּולֻון ֹלא ִ
ּיֹוׁשב ְּב ָגזֶר ַוּי ֶ
ַה ְּכ ַנעֲנִ י ַה ֵ
ַאכ ִזיב וְ ֶאת ֶח ְל ָּבה
ַאח ָלב וְ ֶאת ְ
יֹוׁש ֵבי ִצידֹון וְ ֶאת ְ
הֹוריׁש ֶאת י ְֹׁש ֵבי ַעּכֹו וְ ֶאת ְ
סָ:אׁשר ֹלא ִ
ֵ
ַה ְּכ ַנעֲנִ י ְּב ִק ְרּבֹו וַּיִ ְהיּו ָל ַמ
ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ַה ְּכ ַנעֲנִ י י ְֹׁש ֵבי
הֹוריׁש ֶאת י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֶׁש ֶמׁש וְ ֶאת י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֲענָת ַוּי ֶ
ַפ ָּת ִלי ֹלא ִ
וְ ֶאת ֲא ִפיק וְ ֶאת ְרחֹב ...:נ ְ
ּובית ֲענָת ָהיּו ָל ֶהם ָל ַמס":
ָארץ וְ י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֶׁש ֶמׁש ֵ
ָה ֶ
שופטים א' 27-33

ָהב ?"...
 .4השלם את הפסוקַ " :מ ְצ ֵרף ַל ֶּכ ֶסף וְ כּור ַלּז ָ
משלי כז' 31

תשובה  :וְ ִאיׁש ְל ִפי ַמ ֲה ָללֹו:
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נבחן מס'  11-שאלת מילואים
ֵפים ֵהם"?
"ּתנּו נָא ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם ָל ָעם ֲא ֶׁשר ְּב ַר ְג ָלי ִּכי ֲעי ִ
 .1מי בקשְ :
שופטים ח' 5

תשובה  :גדעון

ֹאמר ְלַאנְ ֵׁשי ֻסּכֹות ְּתנּו נָא
ֵפים וְ ר ְֹד ִפיםַ :וּי ֶ
ּוׁשֹלׁש ֵמאֹות ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ֲעי ִ
ַר ֵּדנָה ע ֵֹבר הּוא ְ
" ַו ָּיבֹא ִג ְדעֹון ַהּי ְ
ֹאמר ָׂש ֵרי ֻסּכֹות ֲה ַכף
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמּנָע ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָןַ :וּי ֶ
ַאח ֵרי ז ַ
ֵפים ֵהם וְ ָאנ ִֹכי ר ֵֹדף ֲ
ִּכ ְּכרֹות ֶל ֶחם ָל ָעם ֲא ֶׁשר ְּב ַר ְג ָלי ִּכי ֲעי ִ
ָדי וְ ַד ְׁש ִּתי
ֶבח וְ ֶאת ַצ ְל ֻמּנָע ְּבי ִ
ֹאמר ִּג ְדעֹון ָל ֵכן ְּב ֵתת ה' ֶאת ז ַ
ָדָך ִּכי נִ ֵּתן ִל ְצ ָב ֲאָך ָל ֶחםַ :וּי ֶ
ֶבח וְ ַצ ְל ֻמּנָע ַע ָּתה ְּבי ֶ
זַ
נּואל
יהם ָּכזֹאת ַו ַּיעֲנּו אֹותֹו ַאנְ ֵׁשי ְפ ֵ
נּואל וַיְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ַעל ִמ ָּׁשם ְּפ ֵ
קֹוצי ַה ִּמ ְד ָּבר וְ ֶאת ַה ַּב ְר ֳקנִ יםַ :וּי ַ
ֶאת ְּב ַׂש ְר ֶכם ֶאת ֵ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָענּו ַאנְ ֵׁשי ֻסּכֹות":
שופטים ח' 4-8

ֵיהם ְלדֹור
ּובנ ֶ
ֵיהם ְ
ֵיכם ִל ְבנ ֶ
ּובנ ֶ
ֵיכם ַס ֵּפרּו ְ
יה ִל ְבנ ֶ
...ע ֶל ָ
 .2מי אמרִׁ :ש ְמעּו זֹאת ַה ְּז ֵק ִנים ָ
ַאחר?":
ֵ
יואל א' 2-3

תשובה  :יואל

יכם
ימ ֶ
ָארץ ֶה ָהיְ ָתה ּזֹאת ִּב ֵ
יֹוׁש ֵבי ָה ֶ
תּואלִׁ :ש ְמעּו זֹאת ַה ְּז ֵקנִ ים וְ ַה ֲא ִזינּו ּכֹל ְ
יֹואל ֶּבן ְּפ ֵ
" ְּד ַבר ה' ֲא ֶׁשר ָהיָה ֶאל ֵ
ֶתר
ַאר ֶּבה וְ י ֶ
ָאכל ָה ְ
ֶתר ַה ָּגזָם ַ
ַאחר:י ֶ
ֵיהם ְלדֹור ֵ
ּובנ ֶ
ֵיהם ְ
ֵיכם ִל ְבנ ֶ
ּובנ ֶ
ֵיכם ַס ֵּפרּו ְ
יה ִל ְבנ ֶ
ם:ע ֶל ָ
יכ ָ
ימי ֲאב ֵֹת ֶ
וְ ִאם ִּב ֵ
ָאכל ֶה ָח ִסיל":
ֶלק ַ
ֶתר ַהּי ֶ
ָלק וְ י ֶ
ָאכל ַהּי ֶ
ַאר ֶּבה ַ
ָה ְ
יואל א' 1-4

ּומ ִים ֹלא ָׁש ָתה ִּכי
ָאכל ַ
...ל ֶחם ֹלא ַ
ֵלְך ֶאל ִל ְׁש ַּכת ֶ
ֹלהים ַוּי ֶ
ָקם ֶע ְז ָרא ִמ ִּל ְפנֵי ֵּבית ָה ֱא ִ
ַ " .3וּי ָ
ּגֹולה -":ללשכתו של מי הלך עזרא ?
ַאּבל ַעל ַמ ַעל ַה ָ
ִמ ְת ֵ
עזרא י' 6

ָׁשיב
הֹוחנָן ֶּבן ֶא ְלי ִ
תשובה ְ :י ָ

ּומיִ ם ֹלא ָׁש ָתה
ָאכל ַ
ֵלְך ָׁשם ֶל ֶחם ֹלא ַ
ָׁשיב ַוּי ֶ
הֹוחנָן ֶּבן ֶא ְלי ִ
ֵלְך ֶאל ִל ְׁש ַּכת יְ ָ
ֹלהים ַוּי ֶ
ָקם ֶע ְז ָרא ִמ ִּל ְפנֵי ֵּבית ָה ֱא ִ
" ַוּי ָ
רּוׁש ִָלם :וְ כֹל ֲא ֶׁשר ֹלא
ּגֹולה ְל ִה ָּק ֵבץ יְ ָ
ירּוׁש ִַלם ְלכֹל ְּבנֵי ַה ָ
יהּודה וִ ָ
ֲבירּו קֹול ִּב ָ
ּגֹולהַ :ו ַּיע ִ
ַאּבל ַעל ַמ ַעל ַה ָ
ִּכי ִמ ְת ֵ
ּגֹולה:וַּיִ ָּק ְבצּו ָכל ַאנְ ֵׁשי
ָח ַרם ָּכל ְרכּוׁשֹו וְ הּוא יִ ָּב ֵדל ִמ ְּק ַהל ַה ָ
ֲצת ַה ָּׂש ִרים וְ ַה ְּז ֵקנִ ים י ֳ
ָמים ַּכע ַ
לׁשת ַהּי ִ
יָבֹוא ִל ְׁש ֶ
ֹלהים
ֵׁשבּו ָכל ָה ָעם ִּב ְרחֹוב ֵּבית ָה ֱא ִ
יעי ְּב ֶע ְׂש ִרים ַּבח ֶֹדׁש ַוּי ְ
ָמים הּוא ח ֶֹדׁש ַה ְּת ִׁש ִ
לׁשת ַהּי ִ
רּוׁש ִַלם ִל ְׁש ֶ
ָמן יְ ָ
ּובנְ י ִ
הּודה ִ
יְ ָ
ּומ ַה ְּג ָׁש ִמים":
ידים ַעל ַה ָּד ָבר ֵ
ַמ ְר ִע ִ
עזרא י' 6-9

 .4השלם את הפסוקִ ":איׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּב ָרכֹות ?"...
משלי כח' 20

ָקה:
ֲׁשיר ֹלא ִיּנ ֶ
תשובה  :וְ ָאץ ְל ַהע ִ
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נבחן מס'  12-שאלת מילואים
ֹאמר לֹו קּום
ֵע ּבֹו ַוּי ֶ
יׁשן ַּת ַחת ר ֶֹתם ֶא ָחד וְ ִהּנֵה זֶה ַמ ְלָאְך נֹג ַ
 .1על מי נאמר " :ו ִַּי ְׁש ַּכב ו ִַּי ַ
ֱאכֹול?":
מלכים א' יט' 5

תשובה  :אליהו הנביא

ַפ ִׁשי
ֹאמר ַרב ַע ָּתה ה' ַקח נ ְ
ַפׁשֹו ָלמּות ַוּי ֶ
ֵׁשב ַּת ַחת ר ֶֹתם ֶא ָחד וַּיִ ְׁשַאל ֶאת נ ְ
" וְ הּוא ָה ַלְך ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶּד ֶרְך יֹום ַו ָּיבֹא ַוּי ֶ
ַּבט וְ ִהּנֵה
ֹאמר לֹו קּום ֱאכֹולַ :וּי ֵ
ֵע ּבֹו ַוּי ֶ
יׁשן ַּת ַחת ר ֶֹתם ֶא ָחד וְ ִהּנֵה זֶה ַמ ְלָאְך נֹג ַ
ִּכי ֹלא טֹוב ָאנ ִֹכי ֵמ ֲאב ָֹתי:וַּיִ ְׁש ַּכב וַּיִ ַ
ֹאמר קּום ֱאכֹל
ָׁשב ַמ ְלַאְך ה' ֵׁשנִ ית וַּיִ ּגַע ּבֹו ַוּי ֶ
ָׁשב וַּיִ ְׁש ָּכבַ :וּי ָ
ֵׁש ְּת ַוּי ָ
ֹאכל ַוּי ְ
ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו ֻעגַת ְר ָצ ִפים וְ ַצ ַּפ ַחת ָמיִ ם ַוּי ַ
ֹלהים
ַאר ָּב ִעים ַליְ ָלה ַעד ַהר ָה ֱא ִ
ַאר ָּב ִעים יֹום וְ ְ
ילה ַה ִהיא ְ
ֵלְך ְּבכ ַֹח ָה ֲא ִכ ָ
ֹאכל וַּיִ ְׁש ֶּתה ַוּי ֶ
ָקם ַוּי ַ
ִּכי ַרב ִמ ְּמָך ַה ָּד ֶרְךַ :וּי ָ
ח ֵֹרב":
מלכים א' יט' 4-8

ַה ֵקמֹנּו ָע ָליו
נֹותינּו ו ֲ
ַאר ְמ ֵ
ַאר ֵצנּו וְ ִכי ִי ְדרְֹך ְּב ְ
 .2מי אמר  " :וְ ָהיָה זֶה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי יָבֹוא ְב ְ
ָאדם?":
יכי ָ
ּוׁשמֹנָה ְנ ִס ֵ
ִׁש ְב ָעה ר ִֹעים ְ
מיכה ה' 4

תשובה  :מיכה

ָארץ :וְ ָהיָה זֶה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי יָבֹוא
ַאפ ֵסי ֶ
ָׁשבּו ִּכי ַע ָּתה יִ ְג ַּדל ַעד ְ
ֹלהיו וְ י ָ
" וְ ָע ַמד וְ ָר ָעה ְּבעֹז ה' ִּב ְגאֹון ֵׁשם ה' ֱא ָ
ָאדם :וְ ָרעּו ֶאת ֶא ֶרץ ַאּׁשּור ַּב ֶח ֶרב וְ ֶאת
יכי ָ
ּוׁשמֹנָה נְ ִס ֵ
ַה ֵקמֹנּו ָע ָליו ִׁש ְב ָעה ר ִֹעים ְ
נֹותינּו ו ֲ
ַאר ְמ ֵ
ַאר ֵצנּו וְ ִכי יִ ְדרְֹך ְּב ְ
ְב ְ
בּולנּו":
ַאר ֵצנּו וְ ִכי יִ ְדרְֹך ִּב ְג ֵ
יה וְ ִה ִּציל ֵמַאּׁשּור ִּכי יָבֹוא ְב ְ
ֶא ֶרץ נִ ְמרֹד ִּב ְפ ָת ֶח ָ
מיכה ה' 5-3

 .3מי האיש שהיה אחראי על הניצבים במימשל שלמה ?
מלכים א' ד' 5

תשובה  :עזריהו בן נתן

ַא ִחּיָה ְּבנֵי
ַריָהּו ֶבן ָצדֹוק ַהּכ ֵֹהןֱ :א ִליח ֶֹרף ו ֲ
" וַיְ ִהי ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה ֶמ ֶלְך ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל :וְ ֵא ֶּלה ַה ָּׂש ִרים ֲא ֶׁשר לֹו ֲעז ְ
ַריָהּו ֶבן
ָתר ּכ ֲֹהנִ יםַ :ו ֲעז ְ
ָדע ַעל ַה ָּצ ָבא וְ ָצדֹוק וְ ֶא ְבי ָ
ּוב ָניָהּו ֶבן יְ הֹוי ָ
הֹוׁש ָפט ֶּבן ֲא ִחילּוד ַה ַּמ ְז ִּכירְ :
יׁשא ס ְֹפ ִרים יְ ָ
ִׁש ָ
ירם ֶּבן ַע ְב ָּדא ַעל ַה ַּמס"
ַאדֹנִ ָ
יׁשר ַעל ַה ָּביִ ת ו ֲ
ַא ִח ָ
ָתן ּכ ֵֹהן ֵר ֶעה ַה ֶּמ ֶלְך :ו ֲ
ָתן ַעל ַהּנִ ָּצ ִבים וְ זָבּוד ֶּבן נ ָ
נָ
מלכים א' ד' 1-6

מֹוׁשל "...
 .4השלם את הפסוק ַ ":ר ִּבים ְמ ַב ְק ִׁשים ְּפנֵי ֵ
משלי כט' 26

תשובה ּ :ומה' ִמ ְׁש ַּפט ִאיׁש:
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי
שלב שלישי -שלב השאלה הזהה

חכמה ודעת

ַת ֶכם ְל ֵעינֵי ָה ַע ִּמים ֲא ֶׁשר ִי ְׁש ְמעּון ֵאת
ּובינ ְ
יתם ִּכי ִהוא ָח ְכ ַמ ְת ֶכם ִ
ֲׂש ֶ
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ַוע ִ
" ְ
ּומי ּגֹוי ּגָדֹול ֲא ֶׁשר
ָאמרּו ַרק ַעם ָח ָכם וְ נָבֹון ַהּגֹוי ַהּגָדֹול ַהּזֶהִ :
ָּכל ַה ֻח ִּקים ָה ֵא ֶּלה וְ ְ
ֵיכם ַהּיֹום":
ּתֹורה ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
יקם ְּככֹל ַה ָ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַצ ִּד ִ
לֹו ֻח ִּקים ִ
דברים ד' 6-8

התורה מגדירה בפסוקים אלו את עם ישראל כעם חכם ונבון
עם הספר שיונק את חכמתו מהתורה ומספר הספרים.

לפניכם  14פסוקים הקשורים בסימן :החכמה והדעת
נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

הניקוד
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב 1-נקודה
סה"כ ניתן לצבור בשאלה זו  14נקודות

הזמן המוקצב
 5דקות בלבד

בהצלחה
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ד
החידון הפומבי
שלב שלישי -שלב השאלה הזהה
השאלות
נֹועץ ו ְַי ִבינֵהּו ו ְַי ַל ְּמ ֵדהּו ְּבא ַֹרח ִמ ְׁש ָּפט ו ְַי ַל ְּמ ֵדהּו ַד ַעת וְ ֶד ֶרְך ְּתבּונֹות
 .1מי אמר ֶ ":את ִמי ַ
יעּנּו?":
יֹוד ֶ
ִ
ישעיה מ' 14

תשובה  :ישעיה

אכה ַּב ְּנח ֶֹׁשת "?
וְאת ַה ַּד ַעת ַלעֲׂשֹות ָּכל ְמ ָל ָ
וְאת ַה ְּתבּונָה ֶ
 .2על מי נאמר" :ו ִַּי ָּמ ֵלא ֶאת ַה ָח ְכ ָמה ֶ
מלכים א' ז' 14

תשובה  :חירם מצור

ָארץ?":
ֹלהים ָל ַד ַעת ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָּב ֶ
 .3למי נאמר  ":וַאד ִֹני ָח ָכם ְּכ ָח ְכ ַמת ַמ ְלַאְך ָה ֱא ִ
שמואל ב' יד' 20

תשובה  :דוד

 .4השלם את הפסוק ֲ ":ח ָכ ִמים ִי ְצ ְּפנּו ָד ַעת ?"...
משלי י' 14

ּופי ֱאוִ יל ְמ ִח ָּתה ְקר ָֹבה
תשובה ִ :

ֲׂשה "?
ּור ֵאה ֵאת ֲא ֶׁשר ַּתע ֶ
"לְך ִה ְת ַחּזַק וְ ַדע ְ
 .5למי נאמר ֵ :
מלכים א' כ' 22

תשובה  :אחאב מלך ישראל

ָת ִּתי ָל ֶכם ר ִֹעים ְּכ ִל ִּבי וְ ָרעּו ֶא ְת ֶכם ֵּד ָעה וְ ַה ְׂש ֵּכיל?":
 .6מי אמר  " :וְ נ ַ
ירמיה ג' 15

תשובה  :ירמיה

...איׁש ֶׂש ֶכל ִמ ְּבנֵי ֶּ ...בן
ָביאּו ָלנּו ִ
ֹלהינּו ַוּי ִ
אֹותם ְ ...ל ָה ִביא ָלנּו ְמ ָׁש ְר ִתים ְל ֵבית ֱא ֵ
ַא ַצּוֶה ָ
" .7ו ֲ
ֵלוִ י ֶּבן ִי ְׂש ָר ֵאל " -מבניו של מי היה האיש הלוי ?
עזרא ח' 18

תשובה  :מבני מחלי

אתם ֶאת ה'
ָקה ִהיא ְל ַמ ַען ְי ָר ֶ
ָארץ ֶאת יַד ה' ִּכי ֲחז ָ
 .8מי אמר ְ ":ל ַמ ַען ַּד ַעת ָּכל ַע ֵּמי ָה ֶ
ָמים"?
יכם ָּכל ַהּי ִ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
יהושע ד' 24

תשובה  :יהושע
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ַח ָּדו ִּכי יַד ה' ָע ְׂש ָתה ּזֹאת "?
ַׂש ִּכילּו י ְ
ָׂשימּו וְ י ְ
ֵדעּו וְ י ִ
 .9מי אמר ְ ":ל ַמ ַען ִי ְראּו וְ י ְ
ישעיה מא' 20

תשובה  :ישעיהו

ָמים
יכם ָּכל ַהּי ִ
ֹלה ֶ
ָדעּו ִי ְׁש ְמעּו וְ ָל ְמדּו ְל ִי ְרָאה ֶאת ה' ֱא ֵ
ֵיהם ֲא ֶׁשר ֹלא י ְ
ּובנ ֶ
 .10מי אמר ְ ":
ַאּתם ַח ִּיים ַעל ָה ֲא ָד ָמה "?
ֲא ֶׁשר ֶ
דברים לא' 13

תשובה  :משה

כּוּלם
ָאחיו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת ה' ִּכי ָ
 .11מי אמר  ":וְ ֹלא ְי ַל ְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו וְ ִאיׁש ֶאת ִ
דֹולם "?
אֹותי ְל ִמ ְק ַטּנָם וְ ַעד ְּג ָ
ֵדעּו ִ
יְ
ירמיה לא' 33

תשובה  :ירמיהו

ֹותיו  ...וְ ָהיָה ה' ִעּמֹו ְּבכֹל ֲא ֶׁשר
ַאח ָריו ו ִַּי ְׁשמֹר ִמ ְצ ָ
 .12על מי נאמר  " :ו ִַּי ְד ַּבק ַּבה' ֹלא ָסר ֵמ ֲ
ַׂש ִּכיל ?"...
ֵצא י ְ
יֵ
מלכים ב' יח' 6-7

תשובה  :חזקיהו

 .13השלם את הפסוק ַ" :אל ְּת ִהי ָח ָכם ְּב ֵעינֶיָך?" ...
משלי ג' 7

תשובה  :יְ ָרא ֶאת ה' וְ סּור ֵמ ָרע

ָארץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ַּכ ַּמ ִים ַלּיָם ְמ ַכ ִּסים?":
 .14מי אמר ִּ ":כי ָמ ְלָאה ָה ֶ
ישעיה יא' 9

תשובה  :ישעיהו

בהצלחה
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