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חידון התנ״ך למבוגרים

משרד החינוך

חוזרים לספר הספרים
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(דברים ל"ג ,ה)

האלופי ם

(דברים לא' ,יט')

בחידון התנ"ך למבוגרים

האלופי ם

של חידוני התנ"ך

יוצא לאור על ידי משרד החינוך – מנהל חברה ונוער
בראשות:
שר החינוך ,ח״כ נפתלי בנט
מנכ״ל משרד החינוך ,מר שמואל אבואב
מנהל מינהל חברה ונוער ,מר חגי גרוס
ממונה חידוני התנ״ך :איציק בן-אבי
מרכז ועורך החידון :חננאל מלכה
מחבר השאלות :נריה פנחס
עיצוב גרפי :סקורפיו 88
הפקה :אינוויז'ן
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ברכת שר החינוך לחידון התנ״ך הארצי למבוגרים
"חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם לתנ"ך שהיא מקור נשמת האומה"
(ד .בן גוריון)

המפעל הציוני ראה בהעמדת לימוד התנ"ך במרכז תכנית הלימודים של בית הספר העברי  -חלק
אינטגרלי של תחיית העם ,תחיית ארצו ותחיית לשונו .השיבה לארץ ציון וירושלים ,מקנה תוקף לציונות,
לקוממיות ישראל ,לבניין הארץ ,ולקיבוץ הגלויות.
התנ"ך הוא סוד נצח ישראל .הוא נטוע בעברנו כאומה ,מחובר בהווה וצופה על העתיד .הוא ההיסטוריה
שלנו ,הזהות שלנו ,המקור לעושר לשוננו בשפה העברית ,לשורשי תולדותינו כעם ,לתשתית ערכי המוסר
שהנחלנו לעולם ולהפנמת זכותנו הנצחית על מולדתנו.
לימוד התנ"ך ואהבת התנ"ך מאחדים אותנו כעם .בתנ"ך כל אחד מוצא את הדברים המדברים אל ליבו:
סיפורי עלילה וגבורה ,שירה ,חכמה ומוסר ,צדק ומשפט ,נבואות ,ישועות ונחמות ועל מהות האדם שנברא
בצלם .התנ"ך מעלה את דמותם של אבות ואימהות האומה :אברהם ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ורחל.
דמויותיהם ניצבות לנגד עיניו ומבטלות את מרחק הזמן.
כל הדורות שאבו מהתנ"ך את כח חיותם .הוא שנתן לעם ישראל תעצומות נפש להתגבר על כל
המכשולים .הפך אותנו לעם אחד ומאוחד הקושר אותנו לארצנו – מולדתנו .הקושר אותנו למורשתנו –
עבר הווה ועתיד חוברים בו יחדיו .שבעים פנים לתורה והפוך בה והפוך בה וכולה בה.
בנימה אישית ,עוד בהיותי ילד אהבתי את התנ"ך ואהבתי הגדולה לתנ"ך שמורה לה עד עצם היום זה .על
המדף ובכל מקום מונחים תמיד שנים ספרים :התנ"ך ומילון עברי.
השפה היא האדם והתנ"ך הוא שפתי.
מפעל חידוני התנ"ך חוגג  60שנה להיווסדו ,וזוהי הזדמנות נהדרת להעלות על נס את לימוד התנ"ך.
השנה יקיים משרד החינוך לראשונה את חידון 'אלוף האלופים' ,בו ישתתפו  16זוכי חידוני תנ"ך משנים
עברו ,בני נוער ומבוגרים .זוהי הזדמנות פז להעלות את המפעל החשוב הזה על ראש שמחתנו ולהוקיר
את האנשים שאהבת התנ"ך יוקדת בהם וששואפים להעביר הידע הרב שלהם לדורות הבאים.
אני מברך על אהבת לימוד התנ"ך ,רכישת בקיאות בו והעלאת יוקרתו בקרב הציבור הישראלי ואת
האלופים והאלופות שיגדילו תורה ולהאדירה.
חג חנוכה שמח!
חוזרים לספר הספרים
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ברכת מנכ״ל משרד החינוך לחידון 'אלוף האלופים בתנ"ך'
התנ"ך  -ספר הספרים ,מהווה את יסוד היסודות של מורשתנו וערכינו כעם ,כאומה וכחברה .יש
בו תרבות ,ויש בו היסטוריה .יש בו מליצה ויש בו חוכמה .יש בו חוק וגם מוסר .ויש בו גם בשורה.
ספר הספרים פרץ את גבולות האומה שלנו ,ומייסד בתרבויות העולם את הערכים של אהבת
האדם ,השמירה על כבוד האדם ,חירות ושוויון.
לאורך כל שנותיה היהדות קידשה את ערכיה ואת החינוך .היא קידשה את הלימוד ואת הנחלת
הערכים האנושיים.
מערכת החינוך שלנו ממשיכה את המסורת המקודשת של האומה ושל אבותיה .מסורת של
למידה ,חקר ,העמקה ובניית ידע .מסורת של הנחלת ערכים כחלק מעיצוב זהותו של התלמיד,
אך גם כחלק מתרומתה לעיצוב פניה של החברה.
לאחר כמעט אלפיים שנות גלות ,וכשבעים שנות ציונות ופיתוח הארץ ,זכינו להקים את מדינתנו
ולהיות עם חופשי בארצנו .ממלכתם העתיקה של דוד ושלמה בירושלים ,ממלכת החשמונאים,
וכל הממלכות העצמאיות בארץ ישראל בעת העתיקה קמו לתחייה ברגע ההכרזה ההיסטורית
בתל-אביב .התנ"ך הוא הבסיס שהחזיק את העם היהודי מלוכד ומאוחד לאורך אלפיים שנות
גלות ,והוא שפיעם בלבבם של מיליוני היהודים שערגו למולדת העתיקה .ספר הספרים הוא
שממשיך ומפעם בלבנו גם לאחר שזכינו לתקומה ,וממנו אנו שואבים בינה ,מוסר וערכים.
ספר הספרים הוא אוקיינוס של חוכמה .לאורך כל הדורות הוא היווה מושא לחקר וללמידה .אני
בטוח שהוא יהווה השראה לעוד אנשים רבים שיבחרו להתעמק בתוך מקורותיו.
אני מברך את האלופים לדורותיהם ,ואת צוותי החידון העוסקים במלאכה ,ומאחל הצלחה לכולם.

חוזרים לספר הספרים
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השופטים
הרב יצחק יוסף
הראשי לישראל ויו"ר חבר השופטים

ד"ר נח חכם
ד"ר להיסטוריה של עם וישראל ויהדות זמננו

פרופ' שמעון שטרית
ראש מכון סאקר למחקרי משפט

גב' דסי בארי
מנהלת אגף א' של החינוך העל יסודי במשרד החינוך

מר נריה פנחס
מחבר השאלות

הנשיאות
מר אברהם דובדבני
יו"ר ההסתדרות הציונית

מר יצחק הרצוג
יו"ר הסוכנות היהודית

מר אביעזר בן משיח
נציג ותיקי חידון התנ"ך

מר ישראל חסון
מנכ"ל רשות העתיקות

הגב' דלית אטרקצ'
מזכ"לית הוועד הישראלי לאונ"סקו

מנחה
ד"ר אבשלום קור
חוזרים לספר הספרים
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תקנון חידון התנ"ך 'אלוף האלופים' תשע"ט
 60שנה למפעל חידוני התנ"ך
ָאל" (דברים לג' )5
ׂר ֵ
ַחדִׁש ְב ֵטי י ְִש
"י ַ
"שומרים על אחדות ,שומרים על ייחודיות"
שלבי החידון:
1 .1חידון קדם פומבי בכתב
2 .2חידון פומבי :שלב א' ,שלב ב' ,שלב ג' – שאלה זהה בכתב ,שלב ד'.

חידון קדם פומבי בכתב
א .לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב.
ב .בחידון הקדם פומבי בכתב ישתתפו  16מתמודדים ,החתנים והכלות של חידוני התנ"ך
לדורותיהם שהעפילו לשלב זה.
ג .בחידון מוקדם זה יוכלו המתמודדים לצבור עד סך של  60נקודות שייזקפו לזכותם בחידון
התנ"ך הפומבי.
ד .ציוני המתמודדים בחידון המוקדם בכתב יובאו בחשבון במהלך שלבי חידון התנ"ך הפומבי.
ה .שאלת מילואים – לכל המתמודדים שהשתתפו בחידון הקדם פומבי תינתן גם שאלת
מילואים .הניקוד של שאלת המילואים יילקח בחשבון במקרים בהם במעבר בין כל אחד
ואחד משלבי החידון יש יותר ממתמודד אחד באותו ניקוד ויש צורך בהכרעה ביניהם –
במקרים אלו שאלת המילואים תכריע.

חוזרים לספר הספרים
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החידון הפומבי
א .בחידון התנ"ך הארצי הפומבי ישתתפו  16המתמודדים שהשתתפו בחידון המקדים בכתב.
ב .המתמודדים יתחילו את החידון הפומבי עם סך הנקודות שצבר כל אחד מהם בחידון המוקדם
בכתב.

מבנה החידון הפומבי:
בחידון הפומבי יהיו ארבעה מחזורי שאלות:
שלב ראשון – מחזור שאלות לכל  16המשתתפים.
שלב שני – מחזור שאלות ל 8-מתמודדים .שאלות מלוות במשחק מחשב.
שלב שלישי – שאלה זהה בכתב ל 4-מתמודדים – שאלת ראש הממשלה.
שלב רביעי – שאלות ראש בראש .התמודדות בין שני המתמודדים הטובים ביותר.

תעודות ופרסים לזוכים
א .למתמודדים שלא זכו בארבעת המקומות הראשונים יוענקו ספרים ותעודות השתתפות.
ב .ארבעת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו בתום החידון כחתן/כלת 'אלוף האלופים'.
סדר ההכתרה יהיה מן הסגן השלישי לחתן/לכלה.
ג .לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים כספיים:
		

למקום הראשון

יוענק סכום של  30,000ש"ח

		

למקום השני

יוענק סכום של  20,000ש"ח

		

למקום השלישי

יוענק סכום של  10,000ש"ח

		

למקום הרביעי

יוענק סכום של  5,000ש"ח
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מדינת ישראל

חידון התנ״ך למבוגרים

משרד החינוך

חוזרים לספר הספרים

מינהל חברה ונוער

״יַ ַחד ִש ְׁב ֵטי יִ ְש ָׂר ֵאל״
(דברים ל"ג ,ה)

האלופי ם

בחידון התנ"ך למבוגרים

חידון התנ״ך 'אלוף האלופים' תשע"ט
בסימן 60 :שנה למפעל חידוני התנ"ך

השלב הראשון
שאלות בעקבות סרטונים

האלופי ם

של חידוני התנ"ך

א .בשלב הראשון יוצגו למתמודדים ארבעה סרטונים הקשורים בתולדות חידון התנ"ך העולמי לנוער
ולמבוגרים.לכל ארבעה מתמודדים יוצג סרטון.
ב .לאחר הקרנת הסרט תוצג שאלה לכל מתמודד -שאלה אחת בת שני חלקים.תשובה נכונה על כל
חלק תזכה את הנבחן ב 6-נקודות .תשובות נכונות על שני חלקי השאלה יזכו את הנבחן ב 12-נקודות.
ג .הנבחן יקבל את השאלה בכתב בעברית ובתרגום לשפתו מס' דקות קודם שנשאל על ידי המנחה.
ד .המנחה ישאל את השאלה על שני חלקיה והנבחן ישיב את תשובתו.
ה .כל שאלות השלב הראשון יוצגו על המסך המרכזי באולם.
ו .השופטים יבחנו את תשובותיו של המתמודד ויתנו ניקוד בהתאם.יו"ר חבר השופטים מכריז את
הניקוד שהשופטים נתנו לנבחן.
ז .במקרה והתשובה לא מלאה  /לא נכונה -השופטים יתנו ניקוד בהתאם והשופטים ישלימו את
התשובה הנכונה.
ח .הניקוד שצבר הנבחן בשלב הראשון יתווסף לניקוד שצבר בחידון המוקדם.
ט .בתום השלב הראשון יגישו השופטים למנחה את רשימת שמונת המתמודדים שעלו לשלב השני.
י .המנחה מכריז את שמות שמונת העולים לשלב השני בפתח השלב השני.
יא .במקרה ויש מס' מתמודדים במקום השמיני  /שביעי ייבחר הטוב ביותר מהם על בסיס מידרג הניקוד
בשאלת ההכרעה שבוצעה לפני החידון הפומבי.
יב .במקרה ובשמונת המתמודדים שעלו לשלב השני אין אף אחד מנציגי התפוצות .רשאים השופטים
להעלות נציג אחד נוסף מיהדות התפוצות.
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סרטון מס'  :1מורשת
שאלה מס' 1
יהּודה וְ ִע ָּמ ֶהם ֵס ֶפר
א .מלך יהודה שלח את שריו והכהנים והלויים ללמד תורה בערי יהודה " :וַ יְ לַ ְּמדּו ּבִ ָ
הּודה וַ יְ לַ ְּמדּו ּבָ ָעם ":מי המלך ?
ּתֹורת ה' וַ ּיָ סֹּבּו ּבְ כָ ל ָע ֵרי יְ ָ
ַ
תשובה יהושפט | דברי הימים ב' יז' 1-11
ב .מי דיבר על לימוד צדק ליושבי תבל "ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך לָ ָא ֶרץ ֶצ ֶדק לָ ְמדּו י ְֹׁשבֵ י ֵתבֵ ל?":
תשובה ישעיהו | ישעיה כו' 9-10

שאלה מס' 2
א .בימי אחד ממנהיגי ישראל מסופר על אמנה שנחתמה ע"י בכירי העם :
ֹלהים
תֹורת ָה ֱא ִ
"ּובְ כָ ל זֹאת ֲאנַ ְחנּו ּכ ְֹר ִתים ֲא ָמנָ ה וְ כ ְֹתבִ ים וְ ַעל ֶה ָחתּום ָׂש ֵרינּו לְ וִ ּיֵ נּו ּכ ֲֹהנֵ ינּו...לָ לֶ כֶ ת ּבְ ַ
ֹלהים " .מי המנהיג ?
ֲא ֶׁשר נִ ְּתנָ ה ּבְ יַ ד מ ֶֹׁשה ֶעבֶ ד ָה ֱא ִ
תשובה נחמיה  /עזרא | נחמיה י' 1-40
ב .מי אמרּ" :בְ יַ ד ּכָ ל ָא ָדם יַ ְחּתֹום לָ ַד ַעת ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ַמ ֲע ֵׂשהּו?":
תשובה אליהוא בן ברכאל הבוזי | איוב לז' 8
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שאלה מס' 3
א .על שתי קבוצות זהות של בעלי מלאכה שפעלו בירושלים בתקופות שונות נאמר "ּכִ י בֶ ֱאמּונָ ה ֵהם
ע ִֹׂשים" .במה הם עסקו באמונה ?
תשובה חיזוק בדק בית המקדש( .בימי המלך יואש ובימי המלך יאשיהו | ).מלכים ב' כב'  ,5-7מלכים
ב' יב' 11-16
ב .מי קרא לקבוצת אנשים בעם לעשות "ּבְ יִ ְר ַאת ה' ּבֶ ֱאמּונָ ה ּובְ לֵ בָ ב ָׁשלֵ ם" ?
תשובה יהושפט | דברי הימים ב' יט' 9

שאלה מס' 4
יהם
ּומ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶ
ימי ָה ֵעץ יְ ֵמי ַע ִּמי ַ
א .הנביא ישעיה דיבר על אריכות ימים בקרב העם בבא הגאולהּ" :כִ י כִ ֵ
יְ בַ ּלּו בְ ִח ָירי" באיזה גיל ימות נער לדברי הנביא באותה תקופה?
תשובה מאה שנה | ישעיה סה' 19-22
ב .מי דימה את פריחת הצדיקים לפריחת העלה "וְ כֶ ָעלֶ ה ַצ ִּד ִיקים יִ ְפ ָרחּו?":
תשובה שלמה במשלי | משלי יא' 28
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" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

סרטון מס'  :2נוסטלגיה
שאלה מס' 5
א .הכתוב מספר על קריאת ספר התורה בקרב העם שהתכנס בירושלים.
ֹלהים ְמפ ָֹרׁש וְ ׂשֹום ֶׂשכֶ ל וַ ּיָ בִ ינּו ּבַ ִּמ ְק ָרא" מי הם שקראו בספר התורה
תֹורת ָה ֱא ִ
"וַ ּיִ ְק ְראּו בַ ֵּס ֶפר ּבְ ַ
בפני העם ?
תשובה עזרא /הלויים | נחמיה ח' 1-9
ב .מי ניבא על מנהיגים חכמים" :וְ נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ר ִֹעים ּכְ לִ ּבִ י וְ ָרעּו ֶא ְתכֶ ם ֵּד ָעה וְ ַה ְׂשּכֵ יל?":
תשובה ירמיהו | ירמיה ג' 15

שאלה מס' 6
א .נביא נצטוה לעשות עטרות ולשימן בראש הכהן הגדול
ֹאׁש...הּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול" מי הכהן ?
ַ
"וְ לָ ַק ְח ָּת כֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ ָע ִׂש ָית ֲע ָטרֹות וְ ַׂש ְמ ָּת ּבְ ר
תשובה יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול | זכריה ו ' 9-1
"אם ֹלא ַעל ִׁשכְ ִמי ֶא ָּשׂ ֶאּנּו ֶא ֶענְ ֶדּנּו ֲע ָטרֹות לִ י?":
ב .מי אמרִ :
תשובה איוב | איוב לא' 3
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שאלה מס' 7
א .על אחד מחכמי ישראל נאמר" :וְ י ֵֹתר ֶׁש ָהיָ הָ ...חכָ ם עֹוד לִ ַּמד ַּד ַעת ֶאת ָה ָעם וְ ִאּזֵ ן וְ ִח ֵּקר ִּת ֵּקן ְמ ָׁשלִ ים
ַה ְרּבֵ ה" .מה היה מספר המשלים שכתב?
תשובה שלושת אלפים משל | קהלת יב'  ,9-12מלכים א' ה' 9-14
":ה ָּמה א ְֹמ ִרים לִ י ֲהֹלא ְמ ַמ ֵּשׁל ְמ ָׁשלִ ים הּוא"?
ב .מי אמר ֵ
תשובה יחזקאל | יחזקאל כא' 5

שאלה מס' 8
א .נביא מנבא על נושא משרה בכירה בישראל שישא את מפתח בית דוד על שכמו "וְ נָ ַת ִּתי ַמ ְפ ֵּת ַח ּבֵ ית
ָּדוִ ד ַעל ִׁשכְ מֹו ָּופ ַתח וְ ֵאין סֹגֵ ר וְ ָסגַ ר וְ ֵאין ּפ ֵֹת ַח" מי יהיה נושא המשרה לדברי הנביא ?
תשובה אליקים בן חלקיהו | ישעיה כב' 20-25
ּומי יְ ִׁשיבֶ ּנּו":
"אם יַ ֲחֹלף וְ יַ ְסּגִ יר וְ יַ ְק ִהיל ִ
ב .מי אמרִ :
תשובה צופר הנעמתי | איוב יא' 10
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" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

סרטון מס'  : 3כלות התנ"ך
שאלה מס' 9
א .יש מצוה לשתף גם את הנשים והטף בקריאת תורה ברבים במועד מסויים :
"ה ְק ֵהל ֶאת ָה ָעם ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ַּטף וְ גֵ ְרָך ֲא ֶׁשר ּבִ ְׁש ָע ֶריָך לְ ַמ ַען יִ ְׁש ְמעּו ּולְ ַמ ַען יִ לְ ְמדּו" .מה הוא
ַ
מועדה של מצוה זו לפי הכתוב?
תשובה ִמ ֵּקץ ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ְּבמ ֵֹעד ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָּטה ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות | :דברים לא' 10-15
ירֹומ ְמָך לָ ֶר ֶׁשת ָא ֶרץ"?
ּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו וִ ִ
ב .מי אמר "ַ :קּוֵה ֶאל ה' ְ
תשובה דוד  /משורר תהילים | תהילים לז' 34

שאלה מס' 10
בעקבות מציאת ספר התורה שלח יאשיהו מלך יהודה את עבדיו לשאול בעצת חולדה הנביאה שישבה
הּודה ַעל ִּדבְ ֵרי ַה ֵּס ֶפר ַהּנִ ְמ ָצא ַהּזֶ ה"
בירושלים" :לְ כּו ִד ְרׁשּו ֶאת ה' ּבַ ֲע ִדי ּובְ ַעד ָה ָעם ּובְ ַעד ּכָ ל יְ ָ
א .מה היה מקום מושבה של חולדה הנביאה בירושלים ?
תשובה ַּב ִּמ ְׁשנֶ ה | מלכים ב' כב' 11-20
ב .מי פנה לנשים ":ק ְֹמנָ ה ְׁש ַמ ְענָ ה קֹולִ י ּבָ נֹות ּב ְֹטחֹות ַה ְאזֵ ּנָ ה ִא ְמ ָר ִתי?":
תשובה ישעיהו | ישעיה לב' 9
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שאלה מס' 11
ֹלהים ִׂש ְּמ ָחם ִׂש ְמ ָחה גְ דֹולָ ה וְ גַ ם
א .על מעמד חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה נאמר" :וַ ּיִ ְׂש ָמחּו ּכִ י ָה ֱא ִ
ַהּנָ ִׁשים וְ ַהיְ לָ ִדים ָׂש ֵמחּו " אילו אנשים נתבקשו לבוא לירושלים כדי לַ ֲעׂשת ֲחנֻ ּכָ ה וְ ִׂש ְמ ָחה ?
תשובה הלויים /המשוררים | נחמיה יב' 27-43
ב .מי אמר ":יָ ִׂשיׂש ָעלַ יִ ְך ּבְ ִׂש ְמ ָחה יַ ֲח ִריׁש ּבְ ַא ֲהבָ תֹו יָ גִ יל ָעלַ יִ ְך ּבְ ִרּנָ ה"?
תשובה צפניה | צפניה ג' 17

שאלה מס' 12
יה לִ בְ נֵ יכֶ ם ַס ֵּפרּו ּובְ נֵ יכֶ ם
"עלֶ ָ
א .נביא מורה לעמו לספר את אשר אירע בתקופתו לדורות הבאיםָ :
יהם לְ דֹור ַא ֵחר" .מה המאורע הקשה שאירע בתקופתו?
יהם ּובְ נֵ ֶ
לִ בְ נֵ ֶ
תשובה מכת הארבה הגדולה שהיתה בתקופתו של הנביא יואל | .יואל א'1-7 ,
ֹלהיכֶ ם ...וְ ִהנְ ַחלְ ֶּתם לִ בְ נֵ יכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם ַעד עֹולָ ם?":
"ׁש ְמרּו וְ ִד ְרׁשּו ּכָ ל ִמ ְצֹות ה' ֱא ֵ
ב .מי אמר ִ :
תשובה דוד | דברי הימים א' כח' 8
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ש ָ

(דברים לא' ,יט')

סרטון מס'  : 4השראה
שאלה מס' 13
מֹורה א ָֹתם ֵאיְך יִ ְיראּו ֶאת ה'" .כך תוארה פעילותו
א" .וַ ּיָ בֹא ֶא ָחד ֵמ ַהּכ ֲֹהנִ ים ֲא ֶׁשר ִהגְ לּו ִמּשׁ ְֹמרֹון...וַ יְ ִהי ֶ
של מורה ההוראה מיוחד ,שנשלח מחוץ לארץ לארץ ישראל.היכן ישב הכהן המורה ?
תשובה בית אל | מלכים ב' יז' 24-28
"על לֵ ב ּכָ ל ַהלְ וִ ּיִ ם ַה ַּמ ְׂשּכִ ילִ ים ֵׂשכֶ ל טֹוב לַ ה'"?
ב .מי דיבר ַ
תשובה חזקיהו מלך יהודה | דברי הימים ב' ,ל' 22

שאלה מס' 14
"חלִ ילָ ה ּלָ נּו ֵמ ֲעזֹב ֶאת ה'ּ ...גַ ם ֲאנַ ְחנּו נַ ֲעבֹד ֶאת ה'
א .במעמד כריתת ברית של המנהיג ועמו העיד העםָ :
ֹלהינּו" -היכן נערך מעמד זה ?
ּכִ י הּוא ֱא ֵ
תשובה בשכם | יהושע כד' 16-18
ֹלהיםׁ ...ש ֵֹמר ַהּבְ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד לַ ֲעבָ ֶדיָך ַההֹלְ כִ ים לְ ָפנֶ יָך ּבְ כָ ל לִ ּבָ ם?":
"אין ּכָ מֹוָך ֱא ִ
ב .מי אמר ֵ :
תשובה שלמה | מלכים א' ח' 23
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שאלה מס' 15
א .נביא מבשר כי בארץ זרה יהיו ערים שידברו בהן שפת כנעןּ" .בַ ּיֹום ַההּוא יִ ְהיּו ָח ֵמׁש ָע ִריםְ ...מ ַדּבְ רֹות
ְׂש ַפת ּכְ נַ ַען וְ נִ ְׁשּבָ עֹות לַ ה' ְצבָ אֹות ."...באיזו ארץ מדובר ?
תשובה מצרים | ישעיה יט' 18
מֹור ָׁשה לִ ְׁש ֵא ִרית ַהּגֹויִ ם וַ ֵּת ֲעלּו ַעל ְׂש ַפת לָ ׁשֹון וְ ִדּבַ ת ָעם?":
יֹותכֶ ם ָ
ב .מי אמר" :לִ ְה ְ
תשובה יחזקאל | יחזקאל לו' 3

שאלה מס' 16
א .מלך ישראל האמין ביכולותיו של איש מישראל להצליח במעשי ידיו ,וברכו על כךּ" :בָ רּוְך ַא ָּתה ּבְ נִ י...
ּגַ ם ָעׂשה ַת ֲע ֶׂשה וְ גַ ם יָ כֹל ּתּוכָ ל" .מי המלך?
תשובה שאול | שמואל א' כו' 7-25
ב .מי אמרּ" :כֹל ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ָצא יָ ְדָך לַ ֲעׂשֹות ּבְ כ ֲֹחָך ֲע ֵׂשהֲ ...א ֶׁשר ַא ָּתה הֹלֵ ְך ָׁש ָּמה "
תשובה שלמה /קהלת | קהלת ט' 10
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(דברים ל"ג ,ה)

האלופי ם

בחידון התנ"ך למבוגרים

חידון התנ״ך 'אלוף האלופים'
בסימן 60 :שנה למפעל חידוני התנ"ך

השלב השני
שלב משחק המחשב

האלופי ם

של חידוני התנ"ך

א .לשלב השני יעלו  8מתמודדים.
ב .הניקוד של כל שמונת המתמודדים מתאפס וכולם מתחילים מ.0-
ג .לכל נבחן יוצגו  10שאלות זהות קצרות בזמן קצוב של  60שניות.
ד .כל מתמודד יידרש לענות נכונה על מס' רב יותר של שאלות שיוצגו בפניו במסגרת הזמן הקצוב.
ה .על הדוכן ,מול המתמודד ,יהיה מחשב .השאלות שיוצגו לכל מתמודד ע"י המנחה יופיעו גם על המחשב
שממולו .כל שאלה שהמנחה שואל אותו תופיע במחשב ,בעברית ובשפה זרה נוספת ,בהתאם לצרכי
המתמודד.
ו .המנחה ישאל את השאלה בעל פה  -בעברית .והמתמודד ישיב בעל פה בשפתו.
ז .במקרים שנדרש  -המתורגמן יתרגם את התשובה שהשיב המתמודד -לעברית .השיב המתמודד
תשובה נכונה .המנחה יאמר :נכון והניקוד יינתן  -בהתאם.
השיב המתמודד תשובה לא נכונה .המנחה יאמר:לא נכון ולא יינתן ניקוד על השאלה הזו .השאלות
יוצגו על המסך המרכזי באולם.
ח .הניקוד :
תשובה נכונה על כל שאלה  -תזכה את המתמודד ב 4-נקודות לכל תשובה נכונה.
תשובות נכונות על כל עשר השאלות יזכו את המתמודד ב  40נקודות.
מי שטעה במתן התשובה לשאלה יקבל עליה  0נקודות.
מתמודד שענה תשובה -אינו יכול לחזור בו .אין אפשרות לתקן תשובה שניתנה.
מתמודד שביקש לעבור לשאלה הבאה ללא מתן תשובה  -אין אפשרות לחזור אחורה.
ט .הזמן הקצוב
בתום ה 60-שניות ייעצר המשחק.
אם המנחה טרם הספיק לשאול את השאלה בשלימותה והמתמודד הספיק להשיב נכונה לפני תום
 60השניות  -יינתן לו הניקוד.
אם המנחה סיים להקריא את השאלה והמתמודד טרם השיב לפני תום  60השניות  -תינתן לו
ההזדמנות להשלים את תשובתו.
השופטים יכריזו על סך הנקודות שצבר המתמודד הראשון.והמנחה יזמין את המתמודד השני אל הדוכן.
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" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

מתמודד מס' :1
התשובה

המקור

השאלה
1

״ח ָד ִׁשים לַ ּבְ ָק ִרים ַרּבָ ה ֱאמּונָ ֶתָך״?
מי אמרֲ :

מגילת איכה

איכה ג׳ 22

2

"ׁש ֲע ֵרי ַהּנְ ָהרֹות נִ ְפ ָּתחּו וְ ַה ֵהיכָ ל
מי אמרַ :
נָ מֹוג"?

נחום

נחום ב׳ 7

3

מי ביקש ממלך ישראל ְ״ּד ָרׁש נָ א כַ ּיֹום ֶאת
ְּדבַ ר ה׳״?

יהושפט

דברי הימים ב׳ יח׳ 4

4

"א ֶרץ ִצלְ ַצל ּכְ נָ ָפיִ ם"?
מי הזכיר בדבריו את ֶ

ישעיהו

ישעיה יח׳ 1

5

על מי נאמר :״ּבְ יָ ָמיו ָׁש ְק ָטה ָה ָא ֶרץ ֶע ֶׂשר
ָׁשנִ ים״?

אסא

דברי הימים ב׳ יג׳ 23

6

השלם את הפסוקּ :בְ רֹב ְּדבָ ִרים ֹלא יֶ ְח ַּדל
ָּפ ַׁשע...

ְוח ֵֹוׂשְך ְׂש ָפ ָתיו ַמ ְׂשּכִ יל

משלי י׳ 19

7

מה אירע ״ּבִ ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר לַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון״?

עזרא והעם נוסעים מנהר עזרא ח׳ 31
אהוה לירושלים

8

עם כמה מרכבות נלחם זרח הכושי מול אסא  300מרכבות
מלך יהודה?

9

השלם את הפסוקּ :כִ י לֶ ֱאוִ יל יַ ֲה ָרג ּכָ ַעׂש...

 10מי בנה את העיר ּבֵ ית-צּור?

דברי הימים ב׳ יד׳ 8

ּופ ֶֹתה ָּת ִמית ִקנְ ָאה

איוב ה׳ 2

רחבעם

דברי הימים ב׳ יא׳ 7

חוזרים לספר הספרים
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האלופי ם

של חידוני התנ"ך

מתמודד מס' 2
התשובה

המקור

השאלה
1

מי אמר :״וְ ֻסּגְ רּו ְדלָ ַתיִ ם ּבַ ּשּׁוק ...וְ יָ קּום
לְ קֹול ַה ִּצּפֹור ,וְ יִ ַּשׁחּו ּכָ לּ-בְ נֹות ַה ִּשׁיר:״?

קהלת

קהלת יב׳ 4

2

מי אמרּ" :כִ י ֹלא יָ ֵראנּו ֶאת ה' וְ ַה ֶּמלֶ ְך ַמה
ּיַ ֲע ֶׂשה ּלָ נּו"?

הושע

הושע ג׳ 3

3

הּודה וְ ִקבְ צּו ִמּכָ ל
״צאּו לְ ָע ֵרי יְ ָ
מי אמרְ :
יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֶ ֶסף״?

יואש

דברי הימים ב׳ כד׳ 5

4

מי הזכיר בדבריו :״כְ לּוב ָמלֵ א עֹוף״?

ירמיהו

ירמיה ה׳ 27

5

על מי נאמר" :וַ ּיַ ֲע ֵמד ַהּש ֲֹׁוע ִרים ַעל ַׁש ֲע ֵרי יהוידע הכהן
ּבֵ ית ה' וְ ֹלא יָ בֹא ָט ֵמא לְ כָ ל ָּדבָ ר:״?

6

ר-א ַּפיִ ם יַ ֲע ֶׂשה
השלם את הפסוקְ :ק ַצ ַ
ִאּוֶלֶ ת...

ו ְִאיׁש ְמזִ ּמות י ִָּׂשנֵ א

משלי יד׳ 17

7

י-ע ָׂשר ח ֶֹדׁש ּבְ ֶא ָחד
מה אירע ״ּבְ ַע ְׁש ֵּת ָ
לַ ח ֶֹדׁש״?

דבר משה אל כל
ישראל

דברים א׳ 3

8

כמה אנשים עלו לארץ ישראל בימי
יֹואב?
עזרא עם עֹבַ ְדיָ ה ּבֶ ן-יְ ִח ֵיאל ִמּבְ נֵ י ָ

ּוׁשמֹנָ ה ָע ָׂשר
אתיִם ְ
ָמ ַ

עזרא ח׳ 9

9

השלם את הפסוק :יִ ּנָ ֵתק ֵמ ָא ֳהלֹו ִמבְ ַטחֹו ...ו ְַת ְצ ִע ֵדהּו לְ ֶמלֶ ְך ַּבּלָ הֹות איוב יח׳ 14

יה?
נֹות ָ
 10מי לכד את העיר יְ ָׁשנָ ה וְ ֶאת ּבְ ֶ

26

דברי הימים ב׳ כג׳ 19
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אביה מלך יהודה

דברי הימים ב׳ יג׳ 19

" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

מתמודד מס' 3
התשובה

המקור

השאלה
1

ם-ה ֵּמת ַעל נַ ֲחלָ תֹו,
מי אמר" :לְ ָה ִקים ֵׁש ַ
ּומ ַּשׁ ַער
ם-ה ֵּמת ֵמ ִעם ֶא ָחיוִ ,
וְ לא-יִ ּכָ ֵרת ֵׁש ַ
ְמקֹומֹו"?

בועז

רות ד' 10

2

יׁש ִרים יָ ָׁשר
מי אמר" :א ַֹרח לַ ַּצ ִּדיק ֵמ ָ
ַמ ְעּגַ ל ַצ ִּדיק ְּת ַפּלֵ ס?":

ישעיהו

ישעיה כו׳ 7

3

ם-אנִ י ִע ָּמכֶ ם״?
מי אמר :״יָ צֹא ֵא ֵצא ּגַ ֲ

דוד

שמואל ב׳ יח׳ 3

4

מי הזכיר בדבריו :״ ֱאלִ ילִ ים ִאּלְ ִמים״?

חבקוק

חבקוק ב׳ 18

5

לּ-ת ֲעמֹד שלמה
מי אמרַ :אל ִּתּבָ ֵהל ִמ ָּפנָ יו ֵּתלֵ ְךַ ,א ַ
ּבְ ָדבָ ר ָרעּ :כִ י ּכָ ל ֲא ֶׁשר יַ ְחּפֹץ ֲַע ֶׂשה:״?

6

נֹוסף עֹוד...
השלם את הפסוק :יֵ ׁש ְמ ַפּזֵ ר וְ ָ

7

מה אירע ״ּבַ ח ֶֹדׁש ַה ֵּשׁנִ י ּבְ ֶע ְׂש ִרים ּבַ ח ֶֹדׁש״? נעלה הענן מעל משכן
העדות

במדבר י׳ 11

8

אתיִם
יׁשק ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ֶאלֶ ף ָּומ ַ
עם כמה רכב עלה ִׁש ַ
רּוׁש ִָלם?
יְ ָ

דברי הימים ב׳ יב׳ 3

9

ּומ ָּצ ֳה ַריִ ם יָ קּום ָחלֶ דָּ ...ת ֻע ָפה ּכַ ּב ֶֹקר ִּת ְהיֶה
השלם את הפסוקִ :

איוב יא׳ 17

 10מי בנו את העיר נְ בֹו?

ְוח ֵֹׂשְך ִמּי ֶֹׁשר ַאְך
לְ ַמ ְחסֹור

בני ראובן

קהלת ח׳ 3
משלי יא׳ 24

במדבר לב׳ 38

חוזרים לספר הספרים
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האלופי ם

של חידוני התנ"ך

מתמודד מס' 4
התשובה

המקור

השאלה
1

"אל יִ ְת ַהּלֵ ל ָחכָ ם ּבְ ָחכְ ָמתֹו וְ ַאל
מי אמרַ :
בּורתֹו ַאל יִ ְת ַהּלֵ ל ָע ִׁשיר
יִ ְת ַהּלֵ ל ַהּגִ ּבֹור ּבִ גְ ָ
ּבְ ָע ְׁשרֹו:״?

ירמיהו

ירמיה ט׳ 21

2

מי אמר " :וְ ָע ַמד וְ ָר ָעה ּבְ עֹז ה' ּבִ גְ אֹון ֵׁשם
ֹלהיו וְ יָ ָׁשבו"..
ה' ֱא ָ

מיכה

מיכה ה׳ 3

3

יהי ה׳ ִע ָּמְך:״?
מי אמר :״קּום וַ ֲע ֵׂשה וִ ִ

דוד

דברי הימים א׳ כב׳ 16

4

מי הזכיר בדבריו :״ּכְ קֹול יֹונִ ים ְמת ְֹפפֹת
ַעל-לִ בְ בֵ ֶהן״?

נחום

נחום ב׳ 8

5

על מי נאמר :״וַ ּיָ ָקםֵ ...מ ָה ָא ֶרץ וַ ּיִ ְר ַחץ וַ ּיָ ֶסְך דוד
ֹלתו ,וַ ּיָ בֹא בֵ ית ה׳״?
וַ יְ ַחּלֵ ף ִׂש ְמ ָ

שמואל ב׳ יב׳ 20

6

השלם את הפסוקַ :״רקּ-בְ זָ דֹון ,יִ ֵּתן ַמ ָּצה ...ו ְֶאת-נ ָֹוע ִצים ָחכְ ָמה

משלי יג׳ 10

7

ה-ע ָׂשר תיבת נח נחה על הרי
מה אירע ״ּבַ ח ֶֹדׁש ַה ְּשׁבִ ִיעי ּבְ ִׁשבְ ָע ָ
אררט
יֹום לַ ח ֶֹדׁש״?

בראשית ח׳ 4

8

כמה אנשים מּבְ נֵ י ֶפ ֶרץ גרו בירושלים ִעיר
ַהּק ֶֹדׁש בימי נחמיה?

468

נחמיה יא' 6

9

השלם את הפסוק ״ּכַ ֲחלֹום יָ עּוף וְ ֹלא
יִ ְמ ָצאּוהּו...

ְוי ַֻּדד ּכְ ֶחזְ יֹון לָ יְלָ ה

איוב כ׳ 8

בן הדד מלך ארם

דברי הימים ב׳ טז׳ 4

 10מי הכה את העיר ָאבֵ ל ָמיִ ם?

28
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" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

מתמודד מס' 5
השאלה

התשובה

המקור

משה

דברים ח׳ 18

1

ֹלהיָך ּכִ י הּוא
מי אמר :״וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ה׳ ֱא ֶ
ַהּנ ֵֹתן לְ ָך ּכ ַֹח לַ ֲעׂשֹות ָחיִ ל״?

2

ּומי יואל
נֹורא ְמאֹדִ ,
מי אמרּ" :כִ י-גָ דֹול יֹום ה' וְ ָ
יְ כִ ילֶ ּנּו:״?

יואל ב׳ 11

3

י-ה ֶּמלֶ ְך ֶאל-
ּדּוע ּבָ א ֲאדֹנִ ַ
״מ ַ
מי אמרַ :
ַעבְ ּדֹו״?

ארוונה היבוסי

שמואל ב׳ כד׳ 21

4

״ּת ַער ַהּגַ ּלָ בִ ים״?
מי הזכיר בדבריוַ :

יחזקאל

יחזקאל ה׳ 1

5

״חּיֶ ָך וְ ֵחי נַ ְפ ֶׁשָךִ ,אם ֶא ֱע ֶׂשה אוריה החיתי
מי אמר למלךַ :
ֶאת ַה ָּדבָ ר ַהּזֶ ה:״?

שמואל ב׳ יא׳ 11

6

השלם את הפסוקּ" :בְ יִ ְר ַאת ה׳ ִמבְ ַטח עֹזּ ...ולְ ָבנָ יו ,י ְִהיֶה ַמ ְח ֶסה

משלי יד׳ 26

7

מה אירע ״ּבַ ח ֶֹדׁש ַה ִּשׁ ִּשׁי ּבְ יֹום ֶא ָחד
לַ ח ֶֹדׁש״?

היה דבר ה׳ אל חגי
הנביא

חגי א׳ 1

8

כמה ָּפ ִרים התנדב ֵ /ה ִרים ִחזְ ִקּיָ הּו ֶמלֶ ְך
הּודה לַ ָּק ָהל?
יְ ָ

 1000פרים

דברי הימים ב׳ ל׳ 24

9

״הן ֵאל ֹלא יִ ְמ ַאס ָּתם ...וְֹלא י ֲַחזִ יק ְּביַד ְמ ֵר ִעים
השלם את הפסוקֶ :

ל-סיחֹון
 10מהיכן שלח משה ַמלְ ָאכִ ים ֶא ִ
ֶמלֶ ְך ֶח ְׁשּבֹון ִּדבְ ֵרי ָׁשלֹום לֵ אמֹר?

ִּמ ְד ַּבר ְק ֵדמֹות

איוב ח׳ 20
דברים ב׳ 26

חוזרים לספר הספרים
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האלופי ם

של חידוני התנ"ך

מתמודד מס' 6
השאלה
1

מי אמרַ :״רּבִ ים א ְֹמ ִרים ִמי יַ ְר ֵאנּו טֹוב נְ ָסה משורר תהילים
ָעלֵ ינּו אֹור ָּפנֶ יָך ה׳ ״?

תהילים ד׳ 7

2

סּוסיו וְ ַחּדּו ִמּזְ ֵאבֵ י חבקוק
מי אמרְַ " :קּלּו ִמּנְ ֵמ ִרים ָ
ֶע ֶרבָּ ...ופ ָר ָׁשיו יָ ֻעפּו ּכְ נֶ ֶׁשר ָחׁש לֶ ֱאכֹול״?

חבקוק א׳ 8

3

למי נאמר :״לֵ ְך ַהּגֵ ד לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָיתה״? הכושי

שמואל ב׳ יח׳ 21

4

ּבֹוקק״?
מי הזכיר בדבריוּ" :גֶ ֶפן ֵ

הושע

הושע י׳ 1

5

יהּודה לַ ֲעבֹוד ֶאת
ֹאמר לִ ָ
על מי נאמר :״וַ ּי ֶ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל:״?
ה׳ ֱא ֵ

מנשה מלך יהודה

דברי הימים ב׳ לג׳ 16

6

השלם את הפסוק :״הֹון ֵמ ֶהבֶ ל יִ ְמ ָעט...

ְוק ֵֹבץ ַעל-יָד י ְַר ֶּבה

משלי יג׳ 11

7

מה אירע ״ּבְ יֹום ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְרּבָ ָעה לְ ַע ְׁש ֵּתי -דבר ה׳ אל זכריה
הנביא
ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש ,הּוא-ח ֶֹדׁש ְׁשבָ ט״?

זכריה א׳ 7

8

יהם
מה היה מספר ַהּש ֲֹׁוע ִרים וַ ֲא ֵח ֶ
ַהּשׁ ְֹמ ִרים ּבַ ְּשׁ ָע ִרים שגרו בירושלים בימי
נחמיה?

172

נחמיה יא׳ 19

9

ֹאחז ַצ ִּדיק ַּד ְרּכֹו...
השלם את הפסוק :״וְ י ֵ

ֳּוט ָהר י ַָדיִם י ִֹסיף א ֶֹמץ

איוב יז׳ 9

הגדוד ששכר אמציה
המלך מישראל

דברי הימים ב׳ כה׳ 13

הּודה
 10על מי נאמר :וַ ּיִ ְפ ְׁשטּו ּבְ ָע ֵרי יְ ָ
ִמּשׁ ְֹמרֹון וְ ַעד ּבֵ ית חֹורֹון "?

30

התשובה

המקור
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יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

מתמודד מס' 7
התשובה

המקור

השאלה
1

יח ,וְ ַעל-
נּו-ר ַ
ּדּוד ִאים נָ ְת ֵ
״ה ָ
מי אמרַ :
ְּפ ָת ֵחינּו ּכָ ל ְמגָ ִדים ֲח ָד ִׁשיםּ ,גַ ם יְ ָׁשנִ ים״?

שלמה /שיר השירים

שיר השירים ז׳ 14

2

ד-מבֹואֹו,
מי אמר :״ּכִ י ִמ ִּמזְ ַר ֶ
חׁ-ש ֶמׁש וְ ַע ְ
ל-מקֹום ֻמ ְק ָטר
ּגָ דֹול ְׁש ִמי ּבַ ּגֹויִ םּ ,ובְ כָ ָ
הֹורה:״?
ּומנְ ָחה ְט ָ
ֻמּגָ ׁש לִ ְׁש ִמיִ ,

מלאכי

מלאכי א׳ 11

3

ֹאמרּו קֹול ּגָ דֹול ּכֵ ן ּכִ ְדבָ ְרָך ָעלֵ ינּו
"וַ ּי ְ
לַ ֲעׂשֹות-":למי נאמרו הדברים?

עזרא

עזרא י׳ 12

4

״פ ֶתן ֵח ֵרׁש״?
מי הזכיר בדבריוֶ :

דוד  /משורר תהילים

תהילים נח׳ 5

5

למי נאמר :״יֵ ׁש לַ ה׳ לָ ֶתת לְ ָך ַה ְרּבֵ ה ִמּזֶ ה״? אמציה מלך יהודה

דברי הימים ב׳ כה׳ 9

6

״חּיֵ י בְ ָׂש ִרים לֵ ב
השלם את הפסוקַ :
ַמ ְר ֵּפא...

ְור ַקב ֲע ָצמֹות ִקנְ ָאה:

משלי יד׳ 30

7

מה אירע ״ּבַ ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש
ַה ֵּשׁנִ י״?

בני ישראל הגיעו אל
מדבר סין

שמות טז׳ 1

8

כמה ככרות כסף הביאו בני עמון ליותם
מלך יהודה?

 100ככר כסף

דברי הימים ב׳ כז׳ 5

9

״אף ַא ָּתה ָּת ֵפר
השלם את הפסוקַ :
יִ ְר ָאה"...

ו ְִתגְ ַרע ִׂש ָיחה לִ ְפנֵ י ֵאל

איוב טו׳ 4

בנימין

יהושע יח׳ 27

 10בנחלת איזה שבט היו הערים ֶר ֶקם
וְ יִ ְר ְּפ ֵאל?

חוזרים לספר הספרים
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מתמודד מס' 8
התשובה

המקור

השאלה
1

מי אמר" :וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ְמצּולָ ה ּבִ לְ בַ ב יַ ִּמים,
ל-מ ְׁשּבָ ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך ָעלַ י
וְ נָ ָהר יְ סֹבְ בֵ נִ י; ּכָ ִ
ָעבָ רּו?":

יונה

יונה ב׳ 4

2

מי אמר" :נְ ֻאם ה׳ נ ֶֹטה ָׁש ַמיִ ם וְ י ֵֹסד ָא ֶרץ,
א ָדם ּבְ ִק ְרּבֹו:״?רּוח ָ
וְ י ֵֹצר ַ

זכריה

זכריה יב׳ 1

3

על מי נאמר :״וְ ֵאין ַמ ִּציל ִמּיָ דֹו ,וְ ָע ָׂשה
כִ ְרצֹנֹו וְ ִהגְ ִּדיל:״

האיל בנבואת דניאל

דניאל ח׳ 4

4

מי הזכיר בדבריו את הדימוי :״ּכְ ֶק ֶצף ַעל
ְּפנֵ י ָמיִ ם״?

הושע

הושע י׳ 7

5

על מי נאמר" :וַ ּיִ ְקּבְ ֻרהּו בְ ִעיר ָּדוִ יד ִעם
ַה ְּמלָ כִ ים ּכִ י ָע ָׂשה טֹובָ ה ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִעם
ֹלהים ּובֵ יתֹו:״?
ָה ֱא ִ

יהוידע

דברי הימים ב׳ כד׳ 16

6

״מכַ ֶּסה ֶּפ ַׁשע ְמבַ ֵּקׁש
השלם את הפסוקְ :
ַא ֲהבָ ה...

ְוׁשֹנֶ ה ְב ָד ָבר ַמ ְפ ִריד
ַאּלּוף

משלי יז׳ 9

7

מה אירע :״ּבָ ְרבִ ִיעי ּבַ ֲח ִמ ָּשׁה לַ ח ֶֹדׁש ״?

דבר ה׳ אל יחזקאל

יחזקאל א׳ 1

8

כמה אילים הקריבו השבים מהגולה
בהגיעם לירושלים בימי עזרא?

96

עזרא ח׳ 35

9

השלם את הפסוק :״יִ ְׁש ְקלֵ נִ י בְ מֹאזְ נֵ י ֶצ ֶדקְ ...וי ֵַדע ֱאל ַֹוּה ֻּת ָּמ ִתי

 10מי בנו את העיר ּבֵ ית ָה ָרן?
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בני גד

איוב לא׳ 6
במדבר לב׳ 36

" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

מתמודד מס' 9
התשובה

המקור

השאלה
1

מי אמר :״וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ לִ ים יַ זְ ִהרּוּ ,כְ ז ַֹהר
ּומ ְצ ִּד ֵיקי ָה ַרּבִ ים ּכַ ּכֹוכָ בִ ים לְ עֹולָ ם
ָה ָר ִק ַיע; ַ
וָ ֶעד:״

דניאל

דניאל יב׳ 3

2

לֹותו ,וַ ֲאגֻ ָּדתֹו עמוס
״הּבֹונֶ ה בַ ָּשׁ ַמיִ ם ַמ ֲע ָ
מי אמרַ :
ל-א ֶרץ יְ ָס ָדּה״?
ַע ֶ

עמוס ט׳ 6

3

מי אמר :״ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶה ֲאדֹנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ציבא
ַעבְ ּדֹוּ ,כֵ ן יַ ֲע ֶׂשה ַעבְ ֶּדָך״?

שמואל ב׳ ט׳ 11

4

מי הזכיר בדבריו את ֶ״ק ֶסת ַהּס ֵֹפר״?

יחזקאל

יחזקאל ט׳ 3

5

מי אמר :״וַ יְ ִע ֵירנִ י ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר יֵ עֹור
ִמ ְּשׁנָ תֹו:״?

זכריה

זכריה ד׳ 1

6

״ׂשכֶ ל ָא ָדםֶ ,ה ֱא ִריְך
השלם את הפסוקֵ :
ַאּפֹו"...

לּ-פ ַׁשע משלי יט׳ 11
ו ְִת ְפ ַא ְרּתֹו ֲעבֹר ַע ָ

7

מה אירע ״בַ ח ֶֹדׁש ַה ֵּשׁנִ י ּבְ ִׁשבְ ָעה וְ ֶע ְׂש ִרים
יֹום״?

יבשה הארץ

בראשית ח׳ 14

8

כמה חיילים נ ְֹׂש ֵאי ָמגֵ ן וְ ד ְֹרכֵ י ֶק ֶׁשת
מבנימין היו לאסא מלך יהודה?

אתיִם ְּוׁשמֹונִ ים ָאלֶ ף
ָמ ַ

דברי הימים ב׳ יד׳ 7

9

השלם את הפסוקַ :חּיִ ים וָ ֶח ֶסד ָע ִׂש ָית
ִע ָּמ ִדי...

ְּופ ֻק ָּד ְתָך ָׁש ְמ ָרה ר ִּוחי

איוב י׳ 12

איש בושת

שמואל ב׳ ב׳ ח׳

ׁשּורי
 10את מי המליכו ֶאל ַהּגִ לְ ָעד וְ ֶאל ָה ֲא ִ
וְ ֶאל יִ זְ ְר ֶעאל וְ ַעל ֶא ְפ ַריִ ם וְ ַעל ּבִ נְ יָ ִמן?

חוזרים לספר הספרים

33

האלופי ם

של חידוני התנ"ך

34

חידון אלוף האלופים

מדינת ישראל

חידון התנ״ך למבוגרים

משרד החינוך

חוזרים לספר הספרים

מינהל חברה ונוער

״יַ ַחד ִש ְׁב ֵטי יִ ְש ָׂר ֵאל״
(דברים ל"ג ,ה)

האלופי ם

בחידון התנ"ך למבוגרים

חידון התנ״ך 'אלוף האלופים'
בסימן 60 :שנה למפעל חידוני התנ"ך

השלב השלישי
שאלת ראש הממשלה
בנושא :עם הספר -חכמת התורה ושימורה על ספר
תשובה נכונה על כל שאלה מזכה ב 2-נקודות
הזמן המוקצב 5 :דקות

האלופי ם

של חידוני התנ"ך

א .לשלב השלישי יעלו  4מתמודדים .בשיקול דעת השפטים ניתן יהיה להעלות עד  6מתמודדים ,במקרה
של שוויון שהושג עד השב השני.
ב .ארבעת המתמודדים ייקבעו על פי תוצאות הישגיהם בשלב השני .במקרה ויהיו מספר מתמודדים
במקום הרביעי יעלו לשלב השאלה הזהה עד  6מתמודדים
ג .הניקוד שצבר כל מתמודד בשלב השני ייזקף לזכותו בהמשך השלב השלישי.
ד .למתמודדים תוצג שאלה זהה – שאלת ראש הממשלה  ,בכתב ובעל פה.
ה .בשאלת ראש הממשלה ניתן לצבור עד  30נקודות.
ו .השאלות יוצגו על המסך המרכזי באולם ,חבר השופטים יבדוק את דפי התשובות של המתמודדים
שעלו לשלב שאלת ראש הממשלה.
ז .שני המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר (בשלב השני ובשלב השלישי ) יעלו לשלב
הרביעי – שלב ראש בראש.
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" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

חלק ראשון :ענו על השאלות הבאות
"מי יִ ֵּתן ֵאפֹו ,וְ יִ ּכָ ְתבּון ִמּלָ יִ :מי יִ ֵּתן ּבַ ֵּס ֶפר וְ יֻ ָחקּו?":
 .1מי אמרִ :
תשובה :איוב | איוב יט' 23
 .2למי נאמר "ַ :קח לְ ָך ּגִ ּלָ יֹון ּגָ דֹול ּוכְ תֹב ָעלָ יו ּבְ ֶח ֶרט ֱאנֹוׁש "?
תשובה :ישעיהו | ישעיה ח' 1
קֹורא בֹו" ?
ל-הּלֻ חֹות ,לְ ַמ ַען יָ רּוץ ֵ
 .3בנבואת מי נאמרּ":כְ תֹב ָחזֹון ּובָ ֵאר ַע ַ
תשובה :חבקוק | חבקוק ב' 2
 .4למי נאמר ְ:סתֹם ַה ְּדבָ ִרים וַ ֲחתֹם ַה ֵּס ֶפר ַעד ֵעת ֵקץ; יְ ׁש ְֹטטּו ַרּבִ ים ,וְ ִת ְרּבֶ ה ַה ָּד ַעת?":
תשובה :דניאל | דניאל יב' 4
 .5למי נאמרּ":כְ ָתב לְ ָך ֵאת ּכָ ל ַה ְּדבָ ִרים ֲא ֶׁשר ִּדּבַ ְר ִּתי ֵאלֶ יָך ֶאל ֵס ֶפר?":
תשובה :ירמיהו | ירמיהו ל' 2
חֹוקים"?
הּודיםַ ...ה ְּקרֹובִ ים וְ ָה ְר ִ
ֹב...את ַה ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיִ ְׁשלַ ח ְס ָפ ִרים ֶאל ּכָ ל ַהּיְ ִ
 .6על מי נאמר " :וַ ּיִ כְ ּת ֶ
תשובה :מרדכי | אסתר ט' 20
יהם ֶאת ּכָ ל ִּדבְ ֵרי ֵס ֶפר ַהּבְ ִרית ַהּנִ ְמ ָצא ּבְ בֵ ית ה'"?
 .7על מי נאמר" :וַ ּיִ ְק ָרא בְ ָאזְ נֵ ֶ
תשובה  :יאשיהו | מלכים ב' כג' 2
ל-ס ֶפר ֻח ָּקּה; ְּות ִהי לְ יֹום ַא ֲחרֹון ,לָ ַעד ַעד-עֹולָ ם":
ל-לּוח ִא ָּתם וְ ַע ֵ
ַ
"ע ָּתה ּבֹוא כָ ְתבָ ּה ַע
 .8מי אמרַ :
תשובה :ישעיהו | ישעיה ל' 8
ֹלהיָך?":
ּתֹורת ה' ֱא ֶ
"אְך יִ ֶּתן ּלְ ָך ה' ֵׂשכֶ ל ּובִ ינָ ה וִ ַיצּוְָך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לִ ְׁשמֹור ֶאת ַ
 .9למי נאמר ַ :
תשובה  :שלמה | דברי הימים א' כב' 12
חוזרים לספר הספרים
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ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוָ ה?":
יהם וְ לַ ֲעׂשֹות ַה ָ
בֹות ֶ
ֹלהי ֲא ֵ
יהּודה לִ ְדרֹוׁש ֶאת ה' ֱא ֵ
ֹאמר לִ ָ
 .10על מי נאמר" :וַ ּי ֶ
תשובה  :אסא מלך יהודה | דברי הימים ב' יד' 3
יח?":
אֹלהיו ּבְ כָ ל לְ בָ בֹו ָע ָׂשה וְ ִה ְצלִ ַ
ּתֹורה ּובַ ִּמ ְצוָ ה לִ ְדרֹׁש לֵ ָ
 .11על מי נאמרּ" :ובְ כָ ל ַמ ֲע ֶׂשה ֲא ֶׁשר ֵה ֵחלּ ...ובַ ָ
תשובה  :חזקיהו | דברי הימים ב' לא' 21
תֹורה ָׂשם ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל "?
 .12מי אמר " :וַ ּיָ ֶקם ֵעדּות ּבְ יַ ֲעקֹב וְ ָ
תשובה  :דוד  /משורר תהילים | תהילים עח' 5

חלק שני  :השלימו את הפסוקים הבאים
ּתֹור ִתי"...
"מ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה ַע ִּמי ָ
ַ .13
תשובה ַ :הּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי | :תהילים עח' 1
ּתֹור ִתי"...
"אכְ ָּתב לֹו ֻרּבֵ י ָ
ֶ .14
תשובה ּ :כְ מֹו זָ ר נֶ ְח ָׁשבּו | :הושע ח' 12
ּתֹורה"...
"ַ .15קח נָ א ִמ ִּפיו ָ
תשובה  :וְ ִׂשים ֲא ָמ ָריו ּבִ לְ בָ בֶ ָך | :איוב כב' 22
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מדינת ישראל

חידון התנ״ך למבוגרים

משרד החינוך

חוזרים לספר הספרים

מינהל חברה ונוער

״יַ ַחד ִש ְׁב ֵטי יִ ְש ָׂר ֵאל״
(דברים ל"ג ,ה)

האלופי ם

בחידון התנ"ך למבוגרים

חידון התנ״ך 'אלוף האלופים'
בסימן 60 :שנה למפעל חידוני התנ"ך

השלב הרביעי
שלב "ראש בראש"

האלופי ם

של חידוני התנ"ך

א .על פי תוצאות השלב השלישי ,בתוספת הניקוד שנצבר בשלב השני ,ייקבעו  2המתמודדים הטובים
ביותר.
ב .בשלב הרביעי הניקוד של שני המתמודדים מתאפס – מתחילים מ.0-
ג .בשלב הזה יישאל כל אחד מהמתמודדים  10שאלות מהירות וקצרות.
ד .המתמודד יידרש לענות על כל שאלה תוך 5 :שניות.
ה .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה אותו ב 2-נקודות.
ו .המתמודד שיצבור יותר נקודות בשלב הזה הוא החתן  /הכלה.
ז .בתום סבב של  10שאלות לכל מתמודד ,עוצרים את סבב השאלות ורואים מי מוביל .אם יש הכרעה
– מכריזים על החתן  /הכלה.
ח .אם אין הכרעה בתום  10שאלות לכל נבחן ,מוסיפים עד שלוש שאלות לכל אחד משני המתמודדים.
ט .אם יש הכרעה באחת משלוש השאלות הנוספות – מפסיקים את סבב השאלות ומכתירים את החתן
 /הכלה.
י .במקרה ולאחר  13שאלות לכל נבחן – אין הכרעה ,מכריזים על שני המתמודדים כחתנים  /כלות.
יא .במקרה זה ,כל אחד משני המתמודדים יקבל סך של  25,000ש"ח.
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" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

1-2
השלם את הפסוק:
מֹופת ָהיִ ִיתי לְ ַרּבִ ים ...וְ ַא ָּתה ַמ ֲח ִסי עֹז:
ּכְ ֵ

השלם את הפסוק:
ְׁש ָמר ָּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשרּ ...כִ י ַא ֲח ִרית לְ ִאיׁש ָׁשלֹום:

תהילים עא׳ 7

תהילים לז׳ 37

3-4
מי היה ַהּכ ֵֹהן ָהרֹאׁש בימי חזקיהו מלך
יהודה?

מי היה כהן ָהרֹאׁש בימי יהושפט מלך
יהודה?

עזריהו
דברי הימים ב׳ לא׳ 10

ֲא ַמ ְריָהּו
דברי הימים ב׳ יט׳ 1

5-6
מי הזכיר בדבריו את:
ׁשֹד ַׁשלְ ַמן ּבֵ ית ַא ְרבֵ אל

מי הזכיר בדבריו את:
ִמ ְס ַּפד ֲה ַד ְד ִרּמֹון ּבְ בִ ְק ַעת ְמגִ ּדֹון

הושע
הושע י׳ 14

זכריה
זכריה יב׳ 11

7-8
באיזה גיל ילד שלח את עבר?

באיזה גיל ילד נחור את תרח?

שלושים שנה
בראשית יא' 14

עשרים ותשע שנה
בראשית יא׳ 24
חוזרים לספר הספרים
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9-10
השלם את הפסוק :
ּכִ י ִמּכָ ל ָצ ָרה ִה ִּצילָ נִ י...

השלם את הפסוק :
לִ ִּבי יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי...

ְּוב ֹאי ְַבי ָר ֲא ָתה עיני
תהילים נד׳ 9

ו ְֵאימֹות ָמוֶת נָ ְפלּו ָעלָ י
תהילים נה׳ 5

11-12
על ידי מי נכתבו ִד ְב ֵרי ְר ַח ְב ָעם ָה ִראׁשֹנִ ים
וְ ָה ַא ֲחרֹונִ ים

על ידי מי נכתבו ִד ְב ֵרי ָּדוִ יד ַה ֶּמלֶ ְך
ָה ִראׁשֹנִ ים וְ ָה ֲאחרֹנִ ים

ְׁש ַמ ְעיָה ַהּנָ ִביא ו ְִעּדֹו ַהחֹזֶ ה
דברי הימים ב' יב' 15

מּואל ָהר ֶֹאה ,נָ ָתן ַהּנָ ִביא ּ ,גָ ד ַהחֹזֶ ה:
ְׁש ֵ
דברי הימים א' כט' 29

הערה :יש לציין שני שמות

הערה :יש לקבל שניים מקרב השלושה

13-14

42

מי היה אביהם של האחים :
א ַֹהד וְ יָ כִ ין

מי היה אביהם של האחים :
ויֹובב
אֹופר ָ
ִ

שמעון
בראשית מו׳ 10

י ְָק ָטן
בראשית י׳ 29
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" ְו ַע ָּת ה ִ ּכ ְת ב ּו לָ כֶ ם ֶא ת ַה ִּ ׁ
יר ה ַה ּזֹ את" ...
ש ָ

(דברים לא' ,יט')

15-16
ֹׁוער לַ ִּמזְ ָר ָחה שהופקד ַעל
מי שמו של ַהּש ֵ
ֹלהים בימי חזקיהו המלך?
נִ ְדבֹות ָה ֱא ִ

בימי דוד המלך התנדבו העם והשרים
לאוצר בית ה' .לידי מי ניתנו האבנים
המיוחדות ?

קֹורא ֶבן י ְִמנָ ה ַהּלֵ וִי:
ֵ
דברי הימים ב לא 14

י ְִח ֵיאל ַהּגֵ ְר ֻׁשּנִ י:
דברי הימים א׳ כט׳ 8

17-18
השלם את הפסוק:
ֶה ֶרף ֵמ ַאף וַ ֲעזֹב ֵח ָמה...

השלם את הפסוק :
יתי...
ֹלא ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִ

ַאל ִּת ְת ַחר ַאְך לְ ָה ֵר ַע:
תהילים לז׳ 8

ּומֹוצא ְׂש ָפ ַתי ֹלא ֲא ַׁשּנֶ ה:
ָ
תהילים פט 35

19-20
ית ָמר שעלה עם עזרא
מי האיש ִמ ְּבנֵ י ִא ָ
הסופר לארץ ישראל?

מי הכהנים ִמ ְּבנֵ י ִא ֵּמר שהושיבו נשים
נכריות בימי עזרא?ציין שם אחד

ָּדנִ ּיֵאל
עזרא ח' 2

ֲחנָ נִ י /זְ ַב ְדיָה:
עזרא י' 20

חוזרים לספר הספרים
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21-22
מי מלך בהיותו בן  20שנה

מי מלך בהיותו בן  40שנה?

אחז מלך יהודה
מלכים ב׳ טז׳ 2

איש בושת בן שאול
שמואל ב׳ ב׳ 10

23-24
למי היו ֵׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה ָּבנֹות?

למי היו ִׁש ִּשׁים ָּבנֹות?

אביה /אביהו
דברי הימים ב׳ כג׳ 21

רחבעם
דברי הימים ב׳ יא׳ 21

25-26

44

ּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה?
מי חי ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ְ

ּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה?
מי חי ְׁש ַּתיִ ם וְ ִׁש ִּשׁים ָׁשנָ ה ְ

אנוש
בראשית ה׳ 11

ירד
בראשית ה׳ 20
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