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 ברכות:

 

  :מר רני טריינין

 :סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית

 לחובבי התנ"ך הצעירים שבאו לארץ הקודש מכל קצווי תבל

התנ"ך לדידי הוא היצירה המופלאה שנוצרה מאז ומעולם, התנ"ך מכיל את החזון 

האנושי הנעלה ביותר המתבטא בפסוק "וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם 

גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה", המהווה מקור השראה  למזמרות לא ישא

 אנושות בכלל.ללעם היהודי בפרט,ו

 עלו והצליחו בכל אשר תפנו.

 

   :מר ירמי דוד

 .מנהל תוכנית מנהיגות ומרכז שדה ויער נס הרים

 חניכי התפוצות היקרים שלום.

 התפוצות מכל חניכים לכנס עצמאותה ביום  משמעותית יותר  למדינה מתנה אין

 .העצמאות מגילת הושתתה עליו" הספרים ספר" על חידון ולקיים

 גוריון בן דוד הראשון הממשלה ראש המשתתפים את ברך למדינה העשור בחידון

 :אמר הוא וכך

 ספר, היהודי העם של מולדת-ארצנו...............אחד שהם דברים שלושה יש"

 העם:  העיקר והוא השלישי והדבר.........והסגולה הייחוד לנו בא שממנו הספרים

 ישראל ארץ עם בגולה המפוזר היהודי העולם את לקשר נצליח אם,עצמו היהודי

 לא ך"התנ-והמעשיר העשיר העמוק הרוחני הקשר אותו עם וגדלה המתפתחת

 .............".ועד לעולם משולש חוט אותו יינתק

 חוט  לקשור זכיתם השתתפתם בו  הספרים ספר על  חידון של  זה מיוחד במפעל

 .זה חשוב

 והכשרת לפיתוח הקרן פועלת שנים 111 כ לפני הקימת הקרן של הקמתה עם

 . אקולוגי ציוני ולחינוך הקרקע
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 :כתוב' טו פסוק' ב פרק בראשית בספר

 " ולשמרה לעבדה עדן בגן וינחהו האדם את אלהים ויקח" 

,  לאקולוגיה ציונות בין איזון על לשמור שיש אותנו מלמד הספרים מספר זה ציווי

 על הכל הבאים לדורות הטבע משאבי על לשמור עלינו  ארצנו וקידום פיתוח לצד

 .קיימא- בר פיתוח בסיס

 היהודי העם לעתיד זה ציווי על מבוססים היום ועד מאז ל"הקק של פעולותיה כל

 .הקדושה לארצנו לעלות שעתידים התפוצות יהודי ולכל בארץ

  :יצחק שטיגלימר 

 עולמית ציוניתהסתדרות -הוראה בתפוצותמנהל יחידת שליחות 

 

 022יחידת שליחות ההוראה בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית אשר לה כ

שליחים מורים ברחבי התפוצות ,שולחת ברכת חזק ואמץ לכל נציגי התפוצות המשתתפים 

 שנה לעצמאות ישראל. 76חגיגות בחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי בפרוש 

 התנ"ך,  –החיבור שלכם ל"ספר הספרים " 

 השפה העברית –החיבור שלכם לשפתו של עמנו 

 הן הערובה לחיבורכם לעמנו וארצנו.

 אנו מאחלים לכולכם הצלחה רבה 

 ולהתראות בקרוב עמנו כאן ,במדינת ישראל.

 חג עצמאות שמח.                                                                                     

 : הרב משה לחובר

העיר נתניה מקדמת בברכה את חידון התנ"ך לתפוצות. העיר נתניה ידועה כאבן שואבת 

לעולים מכל קצוי תבל, ואך טבעי הוא לראות אתכם מסתופפים בצילנו. כבוד גדול הוא לנו 

 לארח אתכם ומאחלים לכולכם הצלחה בהעמקה בספר הספרים. 
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 עיריית  נתניה 

  ד"ר אביטל לאופר                                                          –לשכת סגן ראש העיר             
 הממונה על החינוך                

 

 "והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך"
 

התנ"ך, ספר יחיד ומיוחד במינו, המאחד את כל עם ישראל בכל מקום שהוא, תחת 
 ומהווה את מקור חזקתנו על ארץ ישראל.כנפיו, 

 
בספר בראשית מעיד אלוהים על אברהם: "ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו 

( ובעצם מעיד על מטרת 91אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" )בראשית יח, 
 דרכו של אלוהים היא דרך של צדקה ומשפט. –עשרים וארבעה ספרי התנ"ך 

 
 ינתק בין מצוות למוסר, בין רוחני לגשמי ובין עם לאלוהיו,קשר בל 

 
 "כי שרית עם אלהים ועם אנשים, ותוכל"

 
זהו סוד קיסמו של ספר הספרים, קסם אשר משך אליו משחר ההיסטוריה מיליונים 

 של קוראים ולומדים.
 

 העיר נתניה שמחה וגאה לארח את חידון התנ"ך לתפוצות בעירנו היפה, ואנו מקווים
 שזו לא הפעם האחרונה שתבקרו בה.

 
איכר ובשמי, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה  –בשם ראש העיר, הגברת מרים פיירברג 

 רבה בחידון ובהמשך דרככם.
 

 בברכה,                                   

  

 ד"ר אביטל לאופר                                                                                                  

 סגנית ראש העיר                                                                                                 

 על החינוך הממונה                                                                                                         

 

 

 



 חידון התנ"ך לנערי התפוצות התשע"ה

 

5 
 

 

 

 :לצוות השופטים והנהלת החידון

 

הוראות: יש לנרמל את התוצאות למבחן בכתב כך שהטוב ביותר 
 .נקודות 05לה לבמה עם עו

נקודות יש להכפיל את הניקוד של כל  50לדוגמא אם הטוב קיבל 

. יש להכפיל את הניקוד של כולם 05המשתתפים. אם הוא קיבל 

 6.11ב 

 מוטיב מרכזי בחידון "הלא פרוס לרעב לחמיך" ישעיה נ"ו 

 

 שלב ראשון:

 שאלות יוצג סרט. 4לפני כל 

יים )שמיטה, הכנסת אורחים, הנושא הכללי הוא נתינה ודאגה לענ
 חלוקה צודקת , עזרה לעני וכו'(.
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 חובם בציינו שהעניים לוותר על בבקשה מנהיג פנה לעשירי העם הנושים בעניים  :חובות שמיטת (1

וָאְֹמָרה ָלֶהם ֲאנְַחנּו ָקנִינּו ֶאת ַאֵחינּו ַהיְהּוִדים  "מוכרים עצמם לגויים להחזיר את חובם כנאמר 

 " ָברַהנְִמָכִרים ַלּגֹויִם ְכֵדי ָבנּו וְַגם ַאֶתם ִתְמְכרּו ֶאת ֲאֵחיֶכם וְנְִמְכרּו ָלנּו וַיֲַחִריׁשּו וְֹלא ָמְצאּו דָ 
i. ציין מי המנהיג 
ii.  ציין לפחות דבר אחד שבו נשו )לקחו להם ונתבקשו להחזיר( העשירים את העניים 

 :תשובות

i.  נחמיה 

ii. .כסף , דגן , שדות, כרמים, זיתים בתים כסף תירוש יצהר 
 

 נחמיה פרק ה'.  :מקורות

 

וָאְֹמָרה ָלֶהם ַמָשא ִאיׁש ְבָאִחיו וַיִָמֵלְך ִלִבי ָעַלי וָָאִריָבה ֶאת ַהחִֹרים וְֶאת ַהְסָגנִים  }ז{ "

יֶהם  ן ֲעלֵּ וָאְֹמָרה ָלֶהם ֲאנְַחנּו ָקנִינּו ֶאת ַאֵחינּו  }ח{: ְקִהָלה ְגדֹוָלהַאֶתם נִֹׁשאים וֶָאתֵּ

ֹלא ַהיְהּוִדים ַהנְִמָכִרים ַלּגֹויִם ְכֵדי ָבנּו וְַגם ַאֶתם ִתְמְכרּו ֶאת ֲאֵחיֶכם וְנְִמְכרּו ָלנּו וַיֲַחִריׁשּו וְ 

)ויאמר( וָאֹוַמר ֹלא טֹוב ַהָדָבר ֲאֶׁשר ַאֶתם עִֹשים ֲהלֹוא ְביְִרַאת ֱאֹלֵהינּו  }ט{ )ס(ָמְצאּו ָדָבר: 

ֶכֶסף וְָדָגן ַנַעְזָבה ָנא ֶאת וְַגם ֲאנִי ַאַחי ּונְָעַרי נִֹׁשים ָבֶהם  }י{ֵתֵלכּו ֵמֶחְרַפת ַהּגֹויִם אֹויְֵבינּו: 

יֶהם ּוְמַאת  {}יאַהַמָשא ַהֶזה:  יֶהם ּוָבתֵּ יֶהם זֵּיתֵּ יֶהם ַכְרמֵּ ָהִׁשיבּו ָנא ָלֶהם ְכַהּיֹום ְשדֹתֵּ

וַיֹאְמרּו נִָׁשיב ּוֵמֶהם ֹלא נְַבֵקׁש  }יב{ֲאֶׁשר ַאֶתם נִֹׁשים ָבֶהם:  ַהֶכֶסף וְַהָדָגן ַהִתירֹוׁש וְַהִּיְצָהר

ַּגם  }יג{ֵכן נֲַעֶשה ַכֲאֶׁשר ַאָתה אֹוֵמר וֶָאְקָרא ֶאת ַהכֲֹהנִים וַָאְׁשִביֵעם ַלֲעשֹות ַכָדָבר ַהֶזה: 

ָחְצנִי נַָעְרִתי וָאְֹמָרה ָכָכה יְנֵַער ָהֱאֹלִהים ֶאת ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא יִָקים ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִמֵביתֹו 

ה וַיַַעש ָהָעם ַכָדָבר ּוִמיִגיעֹו וְָכָכה יְִהיֶה נָעּור וֵָרק וַיֹאְמרּו ָכל ַהָקָהל ָאֵמן וַיְַהְללּו ֶאת יְהוָ 

 "ַהֶזה:

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

: קבוצת אנשים ובראשם אחד מעשירי ישראל הביאו עימם מזון הלא פרוס לרעב לחמך (2

ִמְׁשָכב וְַספֹות ּוְכִלי יֹוֵצר  ", מזון זה כלל בין היתר "ָהָעם ָרֵעב וְָעיֵף וְָצֵמא ַבִמְדָבר"רב ל 

 ועוד. "וְִחִטים ּוְשעִֹרים וְֶקַמח וְָקִלי ּופֹול וֲַעָדִׁשים וְָקִלי
i. ף )שמו של מנהיגם(יציין מי הוא העם הרעב והעי 

ii. .ציין לפחות שם אחד מן האנשים שהביאו מזון זה 

 תשובות:

i. דוד והעם אשר איתו. 
ii.  נחש , מכיר בן עמיאל , ברזילאי הגלעדי.שובי בן 

 י"זפרק שמואל ב'  :מקורות

וַיְִהי ְכבֹוא ָדוִד ַמֲחנָיְָמה וְׁשִֹבי ֶבן נָָחׁש ֵמַרַבת ְבנֵי ַעמֹון ּוָמִכיר ֶבן ַעִמיֵאל ִמֹּלא ְדָבר  }כז{ "

ִמְׁשָכב וְַספֹות ּוְכִלי יֹוֵצר וְִחִטים ּוְשעִֹרים וְֶקַמח וְָקִלי ּופֹול  }כח{ּוַבְרזִַלי ַהִּגְלָעִדי ֵמרְֹגִלים: 

ָאה וְצֹאן ּוְׁשפֹות ָבָקר ִהִּגיׁשּו ְלָדוִד וְָלָעם ֲאֶׁשר ִאתֹו ֶלֱאכֹול ִכי ּוְדַבׁש וְֶחמְ  }כט{וֲַעָדִׁשים וְָקִלי: 

 "ָאְמרּו ָהָעם ָרֵעב וְָעיֵף וְָצֵמא ַבִמְדָבר:
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אחד מגדולי האומה הציע לבניו לפייס מנהיג כלשהו על ידי  מעשה אבות סימן לבנים: (3

ִאם ֵכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם וְהֹוִרידּו  "תשורה מזמרת הארץ כנאמר 

 ."ָלִאיׁש ִמנְָחה
i. .מי הוא שביקש לתת מנחה ואת מי רצה לפייס 

ii. .ציין לפחות שתי תשורות שאותם הוא ביקש להביא למנהיג על מנת לפייסו 

 תשובות:

i.  מנהיג מצריםיעקוב ביקש מבניו לתת מנחה על מנת לפייס את יוסף. 

ii. ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְדַבׁש נְכֹאת וָֹלט ָבְטנִים ּוְׁשֵקִדים. 

 מ"גפרק בראשית  מקורות:

וַיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יְִשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם  }יא{ "

וְֶכֶסף ִמְׁשנֶה  }יב{וְהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמנְָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְדַבׁש נְכֹאת וָֹלט ָבְטנִים ּוְׁשֵקִדים: 

וְֶאת  }יג{ְקחּו ְביְֶדֶכם וְֶאת ַהֶכֶסף ַהמּוָׁשב ְבִפי ַאְמְתחֵֹתיֶכם ָתִׁשיבּו ְביְֶדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא: 

ִלְפנֵי ָהִאיׁש וְִׁשַלח ָלֶכם  וְֵאל ַׁשַדי יִֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים }יד{ֲאִחיֶכם ָקחּו וְקּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש: 

 ."ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר וְֶאת ִבנְיִָמין וֲַאנִי ַכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִתי ָׁשָכְלִתי:

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ִכי ְכֵחֶלק ַהיֵֹרד ַבִמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ַהיֵֹׁשב ַעל  "מנהיג קבע מטבע לשון  :חברתייםחוקים  (4

ו לחלוק עם , דברים אלו נאמרו נגד אנשים בני בליעל שלא רצ"ַהֵכִלים יְַחָדו יֲַחֹלקּו

 חבריהם את שלל המלחמה.
i. .ציין מיהו המנהיג 

ii. .ציין מאיזה מלחמה שב המנהיג עם אנשיו 

 תשובות: 

i. דוד המלך. 
ii.  ששבו את נשי ובני דוד וחייליו.מלחמה עם עמלק 

 שמואל א פרק ל' מקורות:

וְֹלא נְֶעַדר ָלֶהם  }יט{וִד: וַיֵַצל ָדוִד ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֲעָמֵלק וְֶאת ְׁשֵתי נָָׁשיו ִהִציל דָ  }יח{ "

ֵהִׁשיב ִמן ַהָקטֹן וְַעד ַהָּגדֹול וְַעד ָבנִים ּוָבנֹות ּוִמָשָלל וְַעד ָכל ֲאֶׁשר ָלְקחּו ָלֶהם ַהכֹל 

וַיַַען ָכל ִאיׁש ָרע ּוְבִליַַעל ֵמָהֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעם ָדוִד וַיֹאְמרּו יַַען ֲאֶׁשר ֹלא  }כב{.....ָדוִד:

ִמי ֹלא נִֵתן ָלֶהם ֵמַהָשָלל ֲאֶׁשר ִהַצְלנּו ִכי ִאם ִאיׁש ֶאת ִאְׁשתֹו וְֶאת ָבנָיו וְיִנְֲהגּו וְיֵֵלכּו: ָהְלכּו עִ 

ד ֹלא ַתֲעשּו ֵכן ֶאָחי ֵאת ֲאֶׁשר נַָתן יְהוָה ָלנּו וַיְִׁשמֹר אָֹתנּו וַיִֵתן ֶאת ַהְּגדּוד וַיֹאֶמר ָדוִ  }כג{ )ס(

ְׁשַמע ָלֶכם ַלָדָבר ַהֶזה ִכי ְכֵחֶלק ַהיֵֹרד ַבִמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ַהיֵֹׁשב ּוִמי יִ  }כד{ַהָבא ָעֵלינּו ְביֵָדנּו: 

יֹום ַההּוא וָָמְעָלה וַיְִשֶמָה ְלחֹק ּוְלִמְׁשָפט ְליְִשָרֵאל וַיְִהי ֵמהַ  }כה{ )ס(ַעל ַהֵכִלים יְַחָדו יֲַחֹלקּו: 

 ַעד ַהיֹום ַהֶזה:
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שלא להרוג שבויים  פסק למלך ישראל אחד מנביאי ישראלהלא פרוס לרעב לחמך:  (5

וַיֹאֶמר ֹלא  "ר אמשלא נשבו בידי אדם אלא בנס כנשנשבו בבואם לארץ, בטענה גויים 

ָׁשִביָת ְבַחְרְבָך ּוְבַקְׁשְתָך ַאָתה ַמֶכה ִשים ֶלֶחם וַָמיִם ִלְפנֵיֶהם וְיֹאְכלּו וְיְִׁשתּו וְיְֵלכּו ַתֶכה ַהֲאֶׁשר 

 ."ֶאל ֲאדֹנֵיֶהם
i. ווה כך על ידי הנביא.טציין מי המלך שנצ 

ii. ציין לאיזה מטרה הגיעו גויים אלו לארץ ישראל. 

 תשובות:

i. .המלך הוא יהורם 
ii.  .הגויים הגיעו על מנת לקחת בשבי את הנביא אלישע 

 מלכים ב' פרק ו' מקורות:

הּו וַּי   }יג{ " יכֹה הּוא וְֶאְׁשַלח וְֶאָקחֵּ אמֹר ִהנֵּה ְבדָֹתן:וַּיֹאֶמר ְלכּו ּוְראּו אֵּ  ַגד לֹו לֵּ

וַיְַׁשֵכם ְמָׁשֵרת  }טו{וַיְִׁשַלח ָׁשָמה סּוִסים וְֶרֶכב וְַחיִל ָכֵבד וַיָבֹאּו ַליְָלה וַיִַקפּו ַעל ָהִעיר:  }יד{

ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָלקּום וַיֵֵצא וְִהנֵה ַחיִל סֹוֵבב ֶאת ָהִעיר וְסּוס וָָרֶכב וַיֹאֶמר נֲַערֹו ֵאָליו ֲאָהּה ֲאדֹנִי 

וַיְִהי ְכבָֹאם ׁשְֹמרֹון וַיֹאֶמר ֱאִליָׁשע יְהוָה ְפַקח ֶאת ֵעינֵי ֵאֶלה וְיְִראּו  }כ{.......ֵאיָכה נֲַעֶשה: 

וַיֹאֶמר ֶמֶלְך יְִשָרֵאל ֶאל ֱאִליָׁשע  }כא{וַיְִפַקח יְהוָה ֶאת ֵעינֵיֶהם וַיְִראּו וְִהנֵה ְבתֹוְך ׁשְֹמרֹון: 

וַּיֹאֶמר ֹלא ַתֶכה ַהֲאֶׁשר ָׁשִביָת ְבַחְרְבָך ּוְבַקְׁשְתָך  }כב{ִכְראֹתֹו אֹוָתם ַהַאֶכה ַאֶכה ָאִבי: 

וַיְִכֶרה ָלֶהם  }כג{ַאָתה ַמֶכה ִשים ֶלֶחם וַָמיִם ִלְפנֵּיֶהם וְיֹאְכלּו וְיְִׁשתּו וְיְֵּלכּו ֶאל ֲאדֹנֵּיֶהם: 

ֶאֶרץ ֵכָרה ְגדֹוָלה וַיֹאְכלּו וַיְִׁשתּו וַיְַׁשְלֵחם וַיְֵלכּו ֶאל ֲאדֹנֵיֶהם וְֹלא יְָספּו עֹוד ְּגדּוֵדי ֲאָרם ָלבֹוא בְ 

 "יְִשָרֵאל:

------------------------------------------------------------------------------------- 

לתת מתנות עניים ובטוב ליבו נתן אחד מחקלאי ישראל הקפיד  הלא פרוס לרעב לחמך: (6

 ". ַּגם ֵבין ָהֳעָמִרים ְתַלֵקט וְֹלא ַתְכִלימּוהָ  "לא לבייש ככתוב שאף יותר על מנת 

i. ציין את שמו של האיש נותן מתנות העניים. 

ii. מה היו מעשי הענייה , "ֻהַּגד ִלי כֹל ֲאֶׁשר ָעִשית ֻהֵּגד " הנותן הנדיב מציין כי

 רצה הנותן להיטיב עימה. עבורםשלדבריו 

 תשובות:

i. .שם הנותן הוא בועז 

ii. .חסדה עם חמותה נעמי, שעזבה בית אביה ואמא, לעם שלא הכירה מלפני כן 

 מגילת רות פרק ב' מקורות:

וִַתפֹל ַעל ָפנֶיָה וִַתְׁשַתחּו ָאְרָצה וַתֹאֶמר ֵאָליו ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך ְלַהִכיֵרנִי וְָאנִֹכי  }י{ "

י מֹות  }יא{נְָכִריָה:  ְך ַאֲחרֵּ ַגד ִלי כֹל ֲאֶׁשר ָעִשית ֶאת ֲחמֹותֵּ ד ה  גֵּ וַַּיַען בַֹעז וַּיֹאֶמר ָלּה ה 

ְך וְֶאֶרץ מֹולַ  ְך וַַתַעְזִבי ָאִביְך וְִאמֵּ ְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶׁשר ֹלא יַָדַעְת ְתמֹול ִׁשְלׁשֹום:ִאיׁשֵּ ְך וַתֵּ  ְדתֵּ

ה ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ֲאֶׁשר ָבאת ַלֲחסֹות יְַׁשֵלם יְהוָה ָפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵתְך ְׁשֵלָמה ֵמִעם יְהוָ  }יב{

ל ֵלב ִׁשְפָחֶתָך וְָאנִֹכי וַתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעינֶיָך ֲאדֹנִי ִכי נִַחְמָתנִי וְִכי ִדַבְרָת עַ  }יג{ַתַחת ְכנָָפיו: 

וַיֹאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגִֹׁשי ֲהֹלם וְָאַכְלְת ִמן ַהֶלֶחם  }יד{ֹלא ֶאְהיֶה ְכַאַחת ִׁשְפחֶֹתיָך: 

וַָתָקם  }טו{ָטַבְלְת ִפֵתְך ַבחֶֹמץ וֵַתֶׁשב ִמַצד ַהקֹוְצִרים וַיְִצָבט ָלּה ָקִלי וַתֹאַכל וִַתְשַבע וַתַֹתר: וְ 

ט וַיְַצו ט וְֹלא ַתְכִלימּוָה: ְלַלקֵּ ין ָהֳעָמִרים ְתַלקֵּ אמֹר ַגם בֵּ  "בַֹעז ֶאת ְנָעָריו לֵּ
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: באחד מספרי התנ"ך נאמר במפורש שהנותן לעני הנתינה איננה גורעת מן הנותן(. 7

" ולעומתו מזכיר הפסוק את המעלים נֹוֵתן ָלָרׁש ֵאין ַמְחסֹוראיננו מפסיד כלשון הכתוב "

 .ניעעיניו מן ה

i. .ציין מי אמר משפט זה 

ii. .ציין מה עתידו של המעלים עיניו על פי המשך הפסוק  

 תשובות:

i. שלמה המלך בספר משלי 
ii.  נֹוֵתן ָלָרׁש ֵאין ַמְחסֹור ּוַמְעִלים ֵעינָיו ַרב  "עתידו של המעלים מפורש בפסוק

אם תהיה מעניין תשובה שלילית לגבי עתידו תתקבל שיקולל.  , דהיינו"ְמֵארֹות

 התשובה.

 משלי פרק כ"ח  מקורות:

ין ַמְחסֹור ּוַמְעִלים  }כז{בֹוֵטַח ְבִלבֹו הּוא ְכִסיל וְהֹוֵלְך ְבָחְכָמה הּוא יִָמֵלט:  }כו{ ן ָלָרׁש אֵּ נֹותֵּ

רֹות יָניו ַרב ְמאֵּ  ְבקּום ְרָׁשִעים יִָסֵתר ָאָדם ּוְבָאְבָדם יְִרבּו ַצִדיִקים }כח{: עֵּ

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

באחרית הימים יהיו ימים טובים : אחד הנביאים מציין כי ירושלים בתפארתה(. 8

 " יְהוָה ְצָבאֹות עֹד יְֵׁשבּו זְֵקנִים ּוזְֵקנֹות ִבְרחֹבֹות יְרּוָׁשָלִםכֹה ָאַמר  לישראל ככתוב "

i. .ציין מי הנביא שניבא דברים אלו 

ii.   הנביא מציין שהזקנים ישבו ברחובותיה ואילו אחרים ישחקו ברחובותיה, מי

 הם שישחקו ברחובותיה.

 תשובות:

i. ביא זכריהמדברי הנ 
ii.  יְָלִדים וִיָלדֹות ְמַשֲחִקים ִבְרחֹבֶֹתיָה:ּוְרחֹבֹות ָהִעיר יִָמְלאּו 

 זכריה פרק ח' מקורות:

כֹה ָאַמר יְהוָה ַׁשְבִתי ֶאל ִציֹון וְָׁשַכנְִתי ְבתֹוְך יְרּוָׁשָלִם וְנְִקְרָאה יְרּוָׁשַלִם ִעיר ָהֱאֶמת וְַהר  }ג{

כֹה ָאַמר יְהוָה ְצָבאֹות עֹד יְֵׁשבּו זְֵקנִים ּוזְֵקנֹות ִבְרחֹבֹות  }ד{ )ס(יְהוָה ְצָבאֹות ַהר ַהקֶֹדׁש: 

ּוְרחֹבֹות ָהִעיר יִָמְלאּו יְָלִדים וִיָלדֹות ְמַשֲחִקים  }ה{יְרּוָׁשָלִם וְִאיׁש ִמְׁשַענְתֹו ְביָדֹו ֵמרֹב יִָמים: 

 ִבְרחֹבֶֹתיָה:
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ִהנֵה יִָמים ָבִאים "כפי שנאמר רוחני לעתיד יבוא יהיה רעב : אחד הנביאים מציין כי רעב רוחני(. 9

 " .... נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה וְִהְׁשַלְחִתי ָרָעב ָבָאֶרץ

i.  שניבא דברים אלו.ציין מי הנביא 

ii. .ציין מהוא הדבר הרוחני שאליו ירעבו בני ישראל 
  

 תשובות:

i. ביא עמוסמדברי הנ 

ii.  ִהנֵה יִָמים ָבִאים נְֻאם ֲאדֹנָי יְהוִה וְִהְׁשַלְחִתי ָרָעב ָבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶלֶחם וְֹלא ָצָמא ַלַמיִם

  ִכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִדְבֵרי יְהוָה:

 עמוס פרק ח' מקורות:

ם ֲאדָֹני יְהוִה וְִהְׁשַלְחִתי ָרָעב ָבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶלֶחם וְֹלא ָצָמא ַלַמיִם ִכי  }יא{ ִהנֵּה יִָמים ָבִאים ְנא 

י יְהוָהִאם לִ  ת ִדְברֵּ וְנָעּו ִמיָם ַעד יָם ּוִמָצפֹון וְַעד ִמזְָרח יְׁשֹוְטטּו ְלַבֵקׁש ֶאת ְדַבר יְהוָה  }יב{: ְׁשמַֹע אֵּ

ַהנְִׁשָבִעים ְבַאְׁשַמת  }יד{ַביֹום ַההּוא ִתְתַעַלְפנָה ַהְבתּוֹלת ַהיָפֹות וְַהַבחּוִרים ַבָצָמא:  }יג{וְֹלא יְִמָצאּו: 

 ׁשְֹמרֹון וְָאְמרּו ֵחי ֱאֹלֶהיָך ָדן וְֵחי ֶדֶרְך ְבֵאר ָׁשַבע וְנְָפלּו וְֹלא יָקּומּו עֹוד:

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ִכי  הכתוב מציין "מתנות עניים היא אחת מאבני היסוד בעזרה לחלשים. : עזרה לחלש(. 11

 ...."ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבָשֶדָך וְָׁשַכְחָת עֶֹמר ַבָשֶדה

i. אלו )או לחלופין באיזה ספר מוזכר פסוק זה( ביא שצווה דבריםציין מי הנ 

ii.  .מה יש לעשות עם עומר שנשכח בשדה 

 תשובות:

i. משה בספר דברים פרשת כי תצא 
ii. .יש איסור לשוב לקחתו יש להשאירו לגר ליתום ולאלמנה 

 רק כד'פ דברים  מקורות:

י ֶעֶבד ָהיִיָת ְבִמְצַריִם וַיְִפְדָך וְָזַכְרָת כִ  }יח{ֹלא ַתֶטה ִמְׁשַפט ֵּגר יָתֹום וְֹלא ַתֲחבֹל ֶבֶגד ַאְלָמנָה:  }יז{

ְקצֹר ְקִציְרָך ְבָשֶדָך ִכי תִ  }יט{ )ס(יְהוָה ֱאֹלֶהיָך ִמָשם ַעל ֵכן ָאנִֹכי ְמַצּוְָך ַלֲעשֹות ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה: 

ר ַלָּיתֹום וְָלַאְלָמָנה יְִהיֶה ְלַמַען יְָבֶרְכָך יְהוָה ֱאֹלֶהי ָך וְָׁשַכְחָת עֶֹמר ַבָשֶדה ֹלא ָתׁשּוב ְלַקְחתֹו ַלגֵּ

ה יֶָדיָך ִכי  }כא{ִכי ַתְחבֹט זֵיְתָך ֹלא ְתָפֵאר ַאֲחֶריָך ַלֵּגר ַליָתֹום וְָלַאְלָמנָה יְִהיֶה:  }כ{ )ס(: ְבכֹל ַמֲעשֵּ

וְָזַכְרָת ִכי ֶעֶבד ָהיִיָת ְבֶאֶרץ ִמְצָריִם  }כב{ְבצֹר ַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶריָך ַלֵּגר ַליָתֹום וְָלַאְלָמנָה יְִהיֶה: תִ 

 ן ָאנִֹכי ְמַצּוְָך ַלֲעשֹות ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה:ַעל כֵ 
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אינה ערובה אחד הנביאים מציין שפוריות התבואה בשדה : הפרנסה תלויה בברכת ה'(. 11

ָפנֹה ֶאל ַהְרֵבה וְִהנֵה ִלְמָעט וֲַהֵבאֶתם ַהַביִת וְנַָפְחִתי בֹו יַַען ֶמה נְֻאם יְהוָה  כנאמר " לשפע כלכלי .

 ? " ְצָבאֹות

iii. אמר דברים אלוציין מי הנביא ש 

iv. הופכת למעט.רבה תבואה בגללה הסיבה שמציין הנביא ש יאמה  

 תשובות:

iii. .מדברי הנביא חגי 
iv. שני.ני שהעם מתבטל מלבנות את בית המקדש המפ 

 חגי פרק א' מקורות:

יִתי יַַען ָפנֹה ֶאל ַהְרֵבה וְִהנֵה ִלְמָעט וֲַהֵבאֶתם ַהַביִת וְנַָפְחִתי בֹו יַַען ֶמה נְֻאם יְהוָה ְצָבאֹות  }ט{ בֵּ

יתֹו: ב וְַאֶתם ָרִצים ִאיׁש ְלבֵּ ַעל ֵכן ֲעֵליֶכם ָכְלאּו ָׁשַמיִם ִמָטל וְָהָאֶרץ ָכְלָאה יְבּוָלּה:  }י{ ֲאֶׁשר הּוא ָחרֵּ

וֶָאְקָרא חֶֹרב ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ֶהָהִרים וְַעל ַהָדָגן וְַעל ַהִתירֹוׁש וְַעל ַהיְִצָהר וְַעל ֲאֶׁשר תֹוִציא  }יא{

וַיְִׁשַמע זְֻרָבֶבל ֶבן ַׁשְלִתיֵאל וִיהֹוֻׁשַע ֶבן  }יב{ )ס(ֵהָמה וְַעל ָכל יְִגיַע ַכָפיִם: ָהֲאָדָמה וְַעל ָהָאָדם וְַעל ַהבְ 

ִרית ָהָעם ְבקֹול יְהוָה ֱאֹלֵהיֶהם וְַעל ִדְבֵרי ַחַּגי ַהנִָביא ַכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יְהוָה יְהֹוָצָדק ַהכֵֹהן ַהָּגדֹול וְכֹל ְׁשאֵ 

 ֱאֹלֵהיֶהם וַיִיְראּו ָהָעם ִמְפנֵי יְהוָה:

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 מציין מצב מיוחד שבו עם ישראל התרבה כחול על שפת הים " הכתוב: מעין ימות המשיח(. 12
 "יְהּוָדה וְיְִשָרֵאל ַרִבים ַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ַהיָם ָלרֹב אְֹכִלים וְׁשִֹתים ּוְשֵמִחים

i. בימי מי נאמר פסוק זה. 

ii.  הכתוב מציין שלווה תחת עצי פרי וישבו איש תחת _____ ותחת _____ ציין את שמות

 ם נתברך דור זה.עצי הפרי שבה

 תשובות:

i. בימי שלמה המלך 

ii. ָנתֹו  .ִאיׁש ַתַחת ַגְפנֹו וְַתַחת ְתאֵּ

 ה-מלכים א' ד מקורות:

ֶּגֶבר ֶבן ֻאִרי ְבֶאֶרץ ִּגְלָעד ֶאֶרץ ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי וְעֹג ֶמֶלְך  }יט{ )ס(ִׁשְמִעי ֶבן ֵאָלא ְבִבנְיִָמן:  }יח{

ל ַרִבים ַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים ָלרֹב אְֹכִלים וְׁשִֹתים  }כ{ַהָבָׁשן ּונְִציב ֶאָחד ֲאֶׁשר ָבָאֶרץ:  יְהּוָדה וְיְִשָראֵּ

ִחים ר  }ה{ ........:ּוְשמֵּ ָנתֹו ִמָדן וְַעד ְבאֵּ ל ָלֶבַטח ִאיׁש ַתַחת ַגְפנֹו וְַתַחת ְתאֵּ וַּיֵֶּׁשב יְהּוָדה וְיְִשָראֵּ

י ְׁשֹלמֹה  ָׁשַבע כֹל יְמֵּ

 

 

 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_21.htm%23חגי%20פרק-א-%7bט%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_21.htm%23חגי%20פרק-א-%7bט%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_21.htm%23חגי%20פרק-א-%7bי%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_21.htm%23חגי%20פרק-א-%7bיא%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_21.htm%23חגי%20פרק-א-%7bיא%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_21.htm%23חגי%20פרק-א-%7bיב%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_23.htm%23מלכים%20א%20פרק-ד-%7bיח%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_23.htm%23מלכים%20א%20פרק-ד-%7bיח%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_23.htm%23מלכים%20א%20פרק-ד-%7bיט%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_23.htm%23מלכים%20א%20פרק-ד-%7bכ%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_23.htm%23מלכים%20א%20פרק-ה-%7bה%7d!


 חידון התנ"ך לנערי התפוצות התשע"ה

 

12 
 

 ישראל כמאמר הכתוב " כל הנוגע בעם הקב"ה מבטיח להעניש את: אהבת ה' את עמו(. 13

 " קֶֹדׁש יְִשָרֵאל ַליהוָה ֵראִׁשית ְתבּוָאתֹה ָכל אְֹכָליו יְֶאָׁשמּו ָרָעה ָתבֹא ֲאֵליֶהם נְֻאם יְהוָה

i. .ציין את שם הנביא שאמר דברים אלו 

ii.  הסיבה את הסיבה לכך שהקב"ה כל כך אוהב את עם ישראל, ציין את הנביא מציין

 את עמו לפי דברי הנביא.לאהבת ה' 

 תשובות:

i. מדברי הנביא ירמיה 
ii.  כֹה ָאַמר יְהוָה ָזַכְרִתי ָלְך ֶחֶסד נְעּוַריְִך ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתיְִך ֶלְכֵתְך ַאֲחַרי ַבִמְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא

 .זְרּוָעה
 

 ה-מלכים א' ד מקורות:

ָהֹלְך וְָקָראָת ְבָאְזנֵי יְרּוָׁשַלִם ֵלאמֹר כֹה ָאַמר יְהוָה ָזַכְרִתי ָלְך  }ב{וַיְִהי ְדַבר יְהוָה ֵאַלי ֵלאמֹר:  }א{

קֶֹדׁש יְִשָרֵאל ַליהוָה  }ג{ֶחֶסד נְעּוַריְִך ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתיְִך ֶלְכֵתְך ַאֲחַרי ַבִמְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא זְרּוָעה: 

 ֵראִׁשית ְתבּוָאתֹה ָכל אְֹכָליו יְֶאָׁשמּו ָרָעה ָתבֹא ֲאֵליֶהם נְֻאם יְהוָה:

------------------------------------------------------------------------------------- 

הכתוב מציין כיצד באמצעה של מלחמה חיילי ישראל מאכילים  לרעב לחמך:הלא פרוס (. 14

וַיְִתנּו  ...... ַבָשֶדה וַיְִקחּו אֹתֹו ֶאלוַיְִמְצאּו ִאיׁש ִמְצִרי  חייל אויב גוי שהיה רעב וחולה כמו שנאמר "

 "לֹו ֶלֶחם וַיֹאַכל וַיְַׁשֻקהּו ָמיִם

i.  של חיילים אלו םמי היה מפקדציין. 

ii. .כיצד גמל חייל האויב החולה לחיילי ישראל 

 תשובות:

i.  וַיְִתנּו לֹו ֶלֶחם וַיֹאַכל וַיְַׁשֻקהּו ָמיִם ָדוִדוַיְִמְצאּו ִאיׁש ִמְצִרי ַבָשֶדה וַיְִקחּו אֹתֹו ֶאל  -דוד  

ii. גילה לדוד וחייליו את מקום הגדוד ששבו את נשי חיילי דוד – וְאֹוִרְדָך ֶאל ַהְּגדּוד ַהֶזה. 
 

 שמואל א' פרק ל' מקורות:

 וַיְִתנּו לֹו }יב{וַיְִמְצאּו ִאיׁש ִמְצִרי ַבָשֶדה וַיְִקחּו אֹתֹו ֶאל ָדוִד וַיְִתנּו לֹו ֶלֶחם וַיֹאַכל וַיְַׁשֻקהּו ָמיִם:  }יא{

ֶפַלח ְדֵבָלה ּוְׁשנֵי ִצֻמִקים וַיֹאַכל וַָתָׁשב רּוחֹו ֵאָליו ִכי ֹלא ָאַכל ֶלֶחם וְֹלא ָׁשָתה ַמיִם ְׁשֹלָׁשה יִָמים 

וַיֹאֶמר לֹו ָדוִד ְלִמי ַאָתה וְֵאי ִמֶזה ָאָתה וַיֹאֶמר נַַער ִמְצִרי ָאנִֹכי ֶעֶבד ְלִאיׁש  }יג{ )ס(ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות: 

ֲאנְַחנּו ָפַׁשְטנּו נֶֶגב ַהְכֵרִתי וְַעל ֲאֶׁשר ִליהּוָדה וְַעל  }יד{ֲעָמֵלִקי וַיַַעזְֵבנִי ֲאדֹנִי ִכי ָחִליִתי ַהיֹום ְׁשֹלָׁשה: 

וַיֹאֶמר ֵאָליו ָדוִד ֲהתֹוִרֵדנִי ֶאל ַהְּגדּוד ַהֶזה וַיֹאֶמר ִהָשְבָעה ִלי  }טו{נֶֶגב ָכֵלב וְֶאת ִצְקַלג ָשַרְפנּו ָבֵאׁש: 

 ֵבאֹלִהים ִאם ְתִמיֵתנִי וְִאם ַתְסִּגֵרנִי ְביַד ֲאדֹנִי וְאֹוִרְדָך ֶאל ַהְּגדּוד ַהֶזה:
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פנתה אישה , במילים אלו "ַרב ִעָמנּו ַּגם ָמקֹום ָללּוןַּגם ֶתֶבן ַּגם ִמְספֹוא " :כנסת אורחיםה(. 15

 לאדם שביקש מקום ללון בהציעה לו אף תבן ומספוא לבהמותיו.

i. .ציין מי היתה האשה מכניסת האורחים 
ii. .כיצד גמל האורח לאשה זו 

 תשובות:

i. חֹור:וַתֹאֶמר ֵאָליו ַבת ְבתּוֵאל ָאנִֹכי ֶבן ִמְלָכה ֲאֶׁשר יְָלָדה ְלנָ  - רבקה 

ii. וכן בחר וַיִַקח ָהִאיׁש נֶֶזם ָזָהב ֶבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשנֵי ְצִמיִדים ַעל יֶָדיָה ֲעָשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם ,

 אותה להיות אשת יצחק )אחת מן התשובות תספק(.

 בראשית פרק כ"ד מקורות:

וַיְִהי ַכֲאֶׁשר ִכלּו ַהְּגַמִלים  }כב{וְָהִאיׁש ִמְׁשָתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח יְהוָה ַדְרכֹו ִאם ֹלא:  }כא{

וַיֹאֶמר  }כג{ִלְׁשתֹות וַיִַקח ָהִאיׁש נֶֶזם ָזָהב ֶבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשנֵי ְצִמיִדים ַעל יֶָדיָה ֲעָשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם: 

ְבתּוֵאל ָאנִֹכי ֶבן ִמְלָכה  וַתֹאֶמר ֵאָליו ַבת }כד{ַבת ִמי ַאְת ַהִּגיִדי נָא ִלי ֲהיֵׁש ֵבית ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין: 

וַיִקֹד ָהִאיׁש  }כו{וַתֹאֶמר ֵאָליו ַּגם ֶתֶבן ַּגם ִמְספֹוא ַרב ִעָמנּו ַּגם ָמקֹום ָללּון:  }כה{ֲאֶׁשר יְָלָדה ְלנָחֹור: 

וַיֹאֶמר ָברּוְך יְהוָה ֱאֹלֵהי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֹלא ָעַזב ַחְסדֹו וֲַאִמתֹו   רביעי  }כז{וַיְִׁשַתחּו ַליהוָה: 

וַָתָרץ ַהנֲַעָר וַַתֵּגד ְלֵבית ִאָמּה ַכְדָבִרים  }כח{ֵמִעם ֲאדֹנִי ָאנִֹכי ַבֶדֶרְך נַָחנִי יְהוָה ֵבית ֲאֵחי ֲאדֹנִי: 

וַיֹאֶמר בֹוא ְברּוְך  }לא{... ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן וַיָָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל ָהָעיִן:  }כט{ָהֵאֶלה: 

 חּוץ וְָאנִֹכי ִפנִיִתי ַהַביִת ּוָמקֹום ַלְּגַמִלים:יְהוָה ָלָמה ַתֲעמֹד בַ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

וַיַַעש ְּגִדי ִעִזים וְֵאיַפת ֶקַמח "על אדם שאירח בנדיבות את אורחו נאמר  :כנסת אורחיםה(. 16

 ".  ָשם ַבַסל וְַהָמַרק ָשם ַבָפרּור וַיֹוֵצא ֵאָליו ֶאל ַתַחת ָהֵאָלה וַיַַּגׁש ַמצֹות ַהָבָשר

i. .ציין מי היה המארח 

ii.  מה ביקש המארח מן האורח 

 תשובות:

iii. .המארח הוא גדעון שאירח את המלאך 

iv. 'נכונים דבריו ביקש שיוכיח ש  -. תוספת גדעון ביקש אות שאכן האורח הוא מלאך ה

 להיות השופט והמושיע של עם ישראל.שצווהו 

 שופטים פרק ו'. מקורות:

ר ִעִמי וְָעִשיָת ִלי אֹות ָׁשַאָתהוַיֹאֶמר ֵאָליו ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך  }יז{ ַאל נָא ָתֻמׁש  }יח{: ְמַדבֵּ

ָבא  וְִגְדעֹון }יט{ׁשּוֶבָך:  ִמֶזה ַעד בִֹאי ֵאֶליָך וְהֵֹצאִתי ֶאת ִמנְָחִתי וְִהנְַחִתי ְלָפנֶיָך וַיֹאַמר ָאנִֹכי ֵאֵׁשב ַעד

ָהֵאָלה  וַיַַעש ְּגִדי ִעִזים וְֵאיַפת ֶקַמח ַמצֹות ַהָבָשר ָשם ַבַסל וְַהָמַרק ָשם ַבָפרּור וַיֹוֵצא ֵאָליו ֶאל ַתַחת

ַקח ֶאת ַהָבָשר וְֶאת ַהַמצֹות וְַהנַח ֶאל ַהֶסַלע ַהָלז וְֶאת  ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהיםוַיֹאֶמר ֵאָליו  }כ{ )ס(וַיַַּגׁש: 

וַיְִׁשַלח ַמְלַאְך יְהוָה ֶאת ְקֵצה ַהִמְׁשֶענֶת ֲאֶׁשר ְביָדֹו וַיִַּגע ַבָבָשר ּוַבַמצֹות  }כא{ַהָמַרק ְׁשפֹוְך וַיַַעש ֵכן: 

 וַַתַעל ָהֵאׁש ִמן ַהצּור וַתֹאַכל ֶאת ַהָבָשר וְֶאת ַהַמצֹות ּוַמְלַאְך יְהוָה ָהַלְך ֵמֵעינָיו:
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 .לכל מתמודד שאלות 1שלב ב'  מבחן בזק 

 

 הנחיות:

 גריל מספר שאלה ובתורו יכריז על המספר והמנחה יפתח את הנושא.כל מתמודד י

 זמן לכל ארבעת השאלות כ דקה וחצי .

 תשובה שגויה  פוסלת, ניתן לעבור לשאלה הבאה ולחזור לשאלה קודמת בהמשך הזמן שנותר.

 .השאלות. נקודות לכל ארבעת 17נקודות ס"ה ניתן לצבור  1כל שאלה 

 

 

 חיות

 

 חכמה

 

 נשים ועשייה

 

 מלכים

 

 אהלים

 

 גבורים

 

 מקומות

 

 בוני ערים בא"י

 

 משפט וצדקה

 

 מרגלים )לזכרו של אלי כהן(
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 חיות בתנ"ך

 

ל"על מי נאמר:    .1 ֹּל ֵמַעל ַהגָּׂמָּׂ פ ק ַותִּ א ____ ֶאת ֵעינֶיהָּׂ ַוֵתֶרא ֶאת יְִּצחָּׂ שָּׂ  "ַותִּ

 תשובה:  רבקה.

 מקורות: בראשית פרק כד'

 ֶאת ֵעינֶיָה וֵַתֶרא ֶאת יְִצָחק וִַתפֹל ֵמַעל ַהָּגָמל: ִרְבָקהוִַתָשא  }סד{

------------------------------------------------------------------------------------- 

יִּם"על מי נאמר:   .2 ְצרָּׂ  "ַוַתַעל ______ ַוְתַכס ֶאת ֶאֶרץ מִּ

 ַהְצַפְרֵדעַ  תשובה:

 שמות פרק ח' מקורות:

עַ וַיֵט ַאֲהרֹן ֶאת יָדֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָריִם וַַתַעל  }ב{  וְַתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָריִם: ַהְצַפְרדֵּ

------------------------------------------------------------------------------------- 

ְרנֶה אַ "  על מי נאמר:  .3 יו תִּ לָּׂ ה ַלַהב ֲחנִּית ְוכִּידֹון"עָּׂ  ְשפָּׂ
 

 תשובה:  הסוס.
 

 מקורות: איוב פרק לט'
 

ְהַתְרִעיֶׁשנּו ָכַאְרֶבה הֹוד  }כ{ְּגבּוָרה ֲהַתְלִביׁש ַצּוָארֹו ַרְעָמה:  ַלּסּוסֲהִתֵתן  }יט{

יְִשַחק  }כב{כַֹח יֵֵצא ִלְקַראת נֶָׁשק: יְַחְפרּו ָבֵעֶמק וְיִָשיש בְ  }כא{נְַחרֹו ֵאיָמה: 

ָעָליו ִתְרנֶה ַאְׁשָפה ַלַהב ֲחנִית  }כג{ְלַפַחד וְֹלא יֵָחת וְֹלא יָׁשּוב ִמְפנֵי ָחֶרב: 

 וְִכידֹון:

------------------------------------------------------------------------------------- 

ע עַ מי אמר :  .4 שָּׂ ֵֹּשל רָּׂ ֹּב שֹוֵקק מ ֵֹּהם ְוד י נ ל""ֲארִּ  ל ַעם דָּׂ
 

 תשובה:  משלי.
 

 מקורות: משלי פרק כח'

 "ֲאִרי נֵֹהם וְדֹב ׁשֹוֵקק מֵֹׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם ָדל }טו{"

 

 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_36.htm%23בראשית%20פרק-כד-%7bסד%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_36.htm%23בראשית%20פרק-כד-%7bסד%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_37.htm%23שמות%20פרק-ח-%7bב%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_37.htm%23שמות%20פרק-ח-%7bב%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_38.htm%23איוב%20פרק-לט-%7bיט%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_38.htm%23איוב%20פרק-לט-%7bיט%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_38.htm%23איוב%20פרק-לט-%7bכ%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_38.htm%23איוב%20פרק-לט-%7bכא%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_38.htm%23איוב%20פרק-לט-%7bכב%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_38.htm%23איוב%20פרק-לט-%7bכג%7d!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20359/Temp/his_temp_1_39.htm%23משלי%20פרק-כח-%7bטו%7d!


 חידון התנ"ך לנערי התפוצות התשע"ה

 

16 
 

 חכמה בתנ"ך

 

ַֹּאר" על מי נאמר  .1 יַפת ת ה טֹוַבת ֶשֶכל וִּ שָּׂ אִּ  "ְוהָּׂ

 תשובה: אבגיל אשת נבל.

 מקורות: שמואל א' פרק כה'

וְָהִאָשה טֹוַבת ֶשֶכל וִיַפת תַֹאר וְָהִאיׁש  ֲאִבָגיִלוְֵׁשם ָהִאיׁש נָָבל וְֵׁשם ִאְׁשתֹו  }ג{

 ָקֶׁשה וְַרע ַמֲעָלִלים וְהּוא )כלבו( ָכִלִבי:

------------------------------------------------------------------------------------- 

ַדַעת ֶאת כָּׂ אל מי נאמר  .2 ים לָּׂ ֱאֹלהִּ ְכַמת ַמְלַאְך הָּׂ כָּׂם ְכחָּׂ ֹּנִּי חָּׂ ָאֶרץ""ַואד  ל ֲאֶשר בָּׂ

 תשובה: דוד )כך אמרה לו האשה התקועית(.

 מקורות: שמואל ב' פרק יד'

ֲהיַד יֹוָאב ִאָתְך ְבָכל זֹאת וַַתַען ָהִאָשה וַתֹאֶמר ֵחי נְַפְׁשָך  ַהֶמֶלְךוַיֹאֶמר  }יט{

ֶאת ְפנֵי ַהָדָבר ָעָשה ַעְבְדָך ְלַבֲעבּור ַסֵבב  }כ{.... ִאם ִאׁש ְלֵהִמין ֲאדֹנִי ַהֶמֶלְך 

 וַאדֹנִי ָחָכם ְכָחְכַמת ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ָלַדַעת ֶאת ָכל ֲאֶׁשר ָבָאֶרץ: ....יֹוָאב 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ֲאַמלֵ " ציין מי האיש שהתמלא בחכמה ככתוב .1 ה וָּׂ ְכמָּׂ ים ְבחָּׂ ֹּתֹו רּוַח ֱאֹלהִּ א א

ְתבּונָּׂה ּוְבַדַעת ּוְבכָּׂל ְמלָּׂאכָּׂה  "ּובִּ

 : בצלאל בן אורי.תשובה

 : שמות פרק לא'מקורות

וֲָאַמֵלא אֹתֹו  }ג{ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְבַצְלֵאל ֶבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵטה יְהּוָדה:  }ב{

 ּוְבָכל ְמָלאָכהרּוַח ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ּוִבְתבּונָה ּוְבַדַעת 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ינָּׂה"על מי נאמר:  .2 ּה ַבבִּ ַלק לָּׂ ה ְוֹלא חָּׂ ְכמָּׂ ּה ֱאלֹוַּה חָּׂ שָּׂ  " כִּי הִּ

 : החסידה.תשובה

 : איוב פרק לט'מקורות

ָכֵעת ַבָמרֹום ַתְמִריא  }יח{ִכי ִהָשּה ֱאלֹוַּה ָחְכָמה וְֹלא ָחַלק ָלּה ַבִבינָה:  }יז{

 ִתְשַחק ַלסּוס ּוְלרְֹכבֹו:
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 נשים ועשיה

י"על מי נאמר  .1 ה לִּ ים ַאתָּׂ מִּ י ֲחַתן דָּׂ ֹּאֶמר כִּ יו ַות ְרַלת ְבנָּּׂה ַוַתַגע ְלַרְגלָּׂ ֹּת ֶאת עָּׂ ְכר  "ַותִּ

 תשובה: צפורה.

 מקורות: שמות פרק ד'

וִַתַקח ִצפָֹרה צֹר וִַתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ְבנָּה וַַתַּגע ְלַרְגָליו וַתֹאֶמר ִכי ֲחַתן ָדִמים  }כה{

 ַאָתה ִלי:

------------------------------------------------------------------------------------- 

ה מי אמרה  .2 ן ְוכִֵּסא ּוְמנֹורָּׂ ְלחָּׂ ה ְושֻׁ טָּׂ ם מִּ ים לֹו שָּׂ יר ְקַטנָּׂה ְונָּׂשִּ יַת קִּ "נֲַעֶשה נָּׂא ֲעלִּ

ה" מָּׂ ֹּאֹו ֵאֵלינּו יָּׂסּור שָּׂ יָּׂה ְבב  ְוהָּׂ

 תשובה: האשה השונמית.

 מקורות: מלכים ב' ד'

וַיְִהי ַהיֹום וַיֲַעבֹר ֱאִליָׁשע ֶאל ׁשּונֵם וְָׁשם ִאָשה ְגדֹוָלה וַַתֲחֶזק בֹו ֶלֱאָכל ָלֶחם  }ח{

וַתֹאֶמר ֶאל ִאיָׁשּה ִהנֵה נָא יַָדְעִתי ִכי  }ט{ֶלֱאָכל ָלֶחם:  וַיְִהי ִמֵדי ָעְברֹו יָֻסר ָׁשָמה

נֲַעֶשה נָא ֲעִליַת ִקיר ְקַטנָה וְנִָשים לֹו  }י{ִאיׁש ֱאֹלִהים ָקדֹוׁש הּוא עֵֹבר ָעֵלינּו ָתִמיד: 

 ָׁשם ִמָטה וְֻׁשְלָחן וְִכֵסא ּוְמנֹוָרה וְָהיָה ְבבֹאֹו ֵאֵלינּו יָסּור ָׁשָמה:

------------------------------------------------------------------------------------- 

ּה:"  על מי נאמר  .3 יא ַלְחמָּׂ בִּ ק תָּׂ ֶמְרחָּׂ ֳאנִּיֹות סֹוֵחר מִּ ה כָּׂ יְתָּׂ  "הָּׂ

 תשובה: אשת חיל

 מקורות: משלי פרק לא'

 ָהיְָתה ָכֳאנִיֹות סֹוֵחר ִמֶמְרָחק ָתִביא ַלְחָמּה: }יד{

------------------------------------------------------------------------------------- 

י ְלעֹולָּׂם:"מי אמר  .4 רִּ ְקחּו ֲהדָּׂ ֶליהָּׂ תִּ ֹּלָּׂ ֵבית ַתֲענֶֻׁגיהָּׂ ֵמַעל ע י ְתגְָּׂרשּון מִּ  "נְֵשי ַעמִּ

 תשובה: מיכה

 מקורות: מיכה ב'

 ַעִמי ְתָגְרׁשּון ִמֵבית ַתֲענֶֻגיָה ֵמַעל עָֹלֶליָה ִתְקחּו ֲהָדִרי ְלעֹוָלם:נְֵׁשי  }ט{
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 מלכים בתנ"ך

ירֹו ֲעוִּית"על מי נאמר  .1 ְשֵדה מֹוָאב ְוֵשם עִּ ְדיָּׂן בִּ  "ַהַמֶכה ֶאת מִּ

 תשובה: הדד בן בדד )ממלכי אדום(

 מקורות: בראשית פרק לו'

וַיָָמת ֻחָׁשם וַיְִמֹלְך ַתְחָתיו ֲהַדד ֶבן ְבַדד ַהַמֶכה ֶאת ִמְדיָן ִבְשֵדה מֹוָאב וְֵׁשם  }לה{

 ִעירֹו ֲעוִית:

------------------------------------------------------------------------------------- 

ָאֶרץ מי אמר  .2 ֹּר ֶאת כָּׂל הָּׂ י ַלְחפ אּו ְלֵביֵתְך כִּ ים ֵאַליְִּך ֲאֶשר בָּׂ אִּ ים ַהבָּׂ ֲאנָּׂשִּ י הָּׂ יאִּ "הֹוצִּ

אּו"  בָּׂ

 תשובה:  מלך יריחו.

 מקורות: יהושע פרק ב'

וַיְִׁשַלח ֶמֶלְך יְִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאמֹר הֹוִציִאי ָהֲאנִָׁשים ַהָבִאים ֵאַליְִך ֲאֶׁשר ָבאּו  }ג{

 ָבאּו:ְלֵביֵתְך ִכי ַלְחפֹר ֶאת ָכל ָהָאֶרץ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ֵאֶפר"על מי נאמר  .3 יו ַויְַכס ַשק ַויֵֶשב ַעל הָּׂ לָּׂ כְִּסאֹו ַויֲַעֵבר ַאַדְרתֹו ֵמעָּׂ ם מִּ  "ַויָּׂקָּׂ

 תשובה: מלך נינוה

 מקורות: יונה ג'.

וַיִַּגע ַהָדָבר ֶאל ֶמֶלך נִינְוֵה וַיָָקם ִמִכְסאֹו וַיֲַעֵבר ַאַדְרתֹו ֵמָעָליו וַיְַכס ַשק וַיֵֶׁשב ַעל  }ו{

 ָהֵאֶפר:

------------------------------------------------------------------------------------- 

ַחץ"על מי נאמר  .4 ל ְבנֵי שָּׂ ַֹּּה יְִּרֶאה הּוא ֶמֶלְך ַעל כָּׂ  "ֵאת כָּׂל גָּׂב

 תשובה: לויתן.

 מקורות: איוב מא'

ֵאת ָכל ָּגבַֹּה יְִרֶאה הּוא ֶמֶלְך ַעל ָכל  }כו{ֵאין ַעל ָעָפר ָמְׁשלֹו ֶהָעשּו ִלְבִלי ָחת:  }כה{

 ְבנֵי ָׁשַחץ:
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 אהלים בתנ"ך

ֹּם ַהיֹום "על מי נאמר  .1 ֶֹּהל ְכח א ֵֹּשב ֶפַתח הָּׂ  " ְוהּוא י

 תשובה: אברהם )המתין לאורחים לאחר הברית(.

 מקורות: בראשית פרק יח'

 וַיֵָרא ֵאָליו יְהוָה ְבֵאֹלנֵי ַמְמֵרא וְהּוא יֵֹׁשב ֶפַתח ָהאֶֹהל ְכחֹם ַהיֹום }א{

------------------------------------------------------------------------------------- 

יש ְוָאַמְרְת מי אמר  .2 ֹּה אִּ יש יָּׂבֹוא ּוְשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהיֵש פ ם אִּ יָּׂה אִּ ֶֹּהל ְוהָּׂ א ֹּד ֶפַתח הָּׂ "ֲעמ

 ָאיִּן"

 תשובה:  סיסרא )אמר ליעל(

 מקורות : שופטים ד' 

וַיֹאֶמר ֵאֶליָה ֲעמֹד ֶפַתח ָהאֶֹהל וְָהיָה ִאם ִאיׁש יָבֹוא ּוְׁשֵאֵלְך וְָאַמר ֲהיֵׁש פֹה ִאיׁש  }כ{

 וְָאַמְרְת ָאיִן

------------------------------------------------------------------------------------- 

יו ַבל יִּנֵָּׂתקּו"מי אמר  .3 לָּׂ נֶַצח ְוכָּׂל ֲחבָּׂ יו לָּׂ ֹּתָּׂ ן ַבל יִַּסע יְֵתד ֶֹּהל ַבל יְִּצעָּׂ  "נֶָּׂוה ַשֲאנָּׂן א

 תשובה: מדברי הנביא ישעיה.

 מקורות: ישעיה פרק לג'

ֲחֵזה ִציֹון ִקְריַת מֹוֲעֵדנּו ֵעינֶיָך ִתְרֶאינָה יְרּוָׁשַלִם נָוֶה ַׁשֲאנָן אֶֹהל ַבל יְִצָען ַבל  }כ{

 יִַסע יְֵתדָֹתיו ָלנֶַצח וְָכל ֲחָבָליו ַבל יִנֵָתקּו:

------------------------------------------------------------------------------------- 

ים על מי נאמר  .4 ב ּוְבגָּׂדִּ ם ֶכֶסף ְוזָּׂהָּׂ שָּׂ ֹּאְכלּו ַויְִּשתּו ַויְִּשאּו מִּ ד ַוי ֶֹּהל ֶאחָּׂ ֹּאּו ֶאל א "ַויָּׂב

ֶֹּהל ַאחֵ  ֹּאּו ֶאל א בּו ַויָּׂב נּו ַויָּׂשֻׁ נּו"ַויְֵלכּו ַויְַטמִּ ם ַויְֵלכּו ַויְַטמִּ שָּׂ  ר ַויְִּשאּו מִּ

 תשובה:  ארבעת המצורעים.

 מקורות: מלכים ב' ז'

ֲחנֶה וַיָבֹאּו ֶאל אֶֹהל ֶאָחד וַיֹאְכלּו וַיְִׁשתּו וַיָבֹאּו ַהְמצָֹרִעים ָהֵאֶלה ַעד ְקֵצה ַהמַ  }ח{

וַיְִשאּו ִמָשם ֶכֶסף וְָזָהב ּוְבָגִדים וַיְֵלכּו וַיְַטִמנּו וַיָֻׁשבּו וַיָבֹאּו ֶאל אֶֹהל ַאֵחר וַיְִשאּו 

 ִמָשם וַיְֵלכּו וַיְַטִמנּו:
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 גבורים בתנ"ך

נֹוס מי אמר  .1 ֹּחֹו ְוגִּבֹור ֹלא יְַמֵלט נְַפשֹו""ְוָאַבד מָּׂ זָּׂק ֹלא יְַאֵמץ כ ל ְוחָּׂ קָּׂ  מִּ

 תשובה: הנביא עמוס.

 מקורות: עמוס ב'

 יְַאֵמץ כֹחֹו וְִגבֹור ֹלא יְַמֵלט נְַפׁשֹווְָאַבד ָמנֹוס ִמָקל וְָחָזק ֹלא  }יד{

------------------------------------------------------------------------------------- 

ֹּל" .2 ְפנֵי כ ה ְוֹלא יָּׂשּוב מִּ  נאמר בספר ? . "ַליִּש גִּבֹור ַבְבֵהמָּׂ

 תשובה: משלי

 מקורות: משלי ל'

 .ַליִׁש ִּגבֹור ַבְבֵהָמה וְֹלא יָׁשּוב ִמְפנֵי כֹל }ל{

------------------------------------------------------------------------------------- 

י ַהַמְמָלָכה וְִכי ִהיא _______ וִַּייְראּו ְמאֹד ִכי ִעיר ְגדֹוָלה   " .3 ְכַאַחת ָערֵּ

 ?נאמר על העיר   ",ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי וְָכל ֲאָנֶׁשיָה ִגבִֹרים

 .גבעון תשובה: 

 יהושע פרק י'מקורות: 

וַיִיְראּו ְמאֹד ִכי ִעיר ְּגדֹוָלה ִּגְבעֹון ְכַאַחת ָעֵרי ַהַמְמָלָכה וְִכי ִהיא ְגדֹוָלה ִמן ָהַעי  }ב{

 וְָכל ֲאנֶָׁשיָה ִּגבִֹרים: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ים ְבַמֲחנֵה השלם את המיקום שממנו שאבו מים  .4 ֹּרִּ " ַויְִּבְקעּו ְשֹלֶשת ַהגִּב

___ ___ ___ ֲאֶשר ַבַשַער" ים ַויְִּשֲאבּו ַמיִּם מִּ ְשתִּ  ְפלִּ

 ם ִמבֹאר ֵבית ֶלחֶ תשובה: 

 מקורות: שמואל ב' כג'

ית ֶלֶחםוַיְִבְקעּו ְׁשֹלֶׁשת ַהִּגבִֹרים ְבַמֲחנֵה ְפִלְׁשִתים וַיְִׁשֲאבּו ַמיִם  }טז{  ִמבֹאר בֵּ

 ַשַער וַיְִשאּו וַיִָבאּו ֶאל ָדוִד וְֹלא ָאָבה ִלְׁשתֹוָתם וַיֵַסְך אָֹתם ַליהוָה:ֲאֶׁשר בַ 
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 מקומות מיוחדים

י על מי נאמר  .1 ֵלקִּ ֲעמָּׂ ֵדש ַויַכּו ֶאת כָּׂל ְשֵדה הָּׂ וא קָּׂ ט הִּ ְשפָּׂ ֹּאּו ֶאל ֵעין מִּ בּו ַויָּׂב "ַויָּׂשֻׁ

ֹּן  ֵֹּשב ְבַחְצצ י ַהי ֹּרִּ ֱאמ ר"ְוַגם ֶאת הָּׂ מָּׂ  תָּׂ

 ובה: כדרלעומר והמלכים אשר אתו )אפשרי גם ארבעת המלכים(תש

 מקורות: בראשית י"ד

וַיַכּו ֶאת ָכל ְשֵדה ָהֲעָמֵלִקי וְַגם ֶאת וַיָֻׁשבּו וַיָבֹאּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָפט ִהוא ָקֵדׁש  }ז{

 .ָהֱאמִֹרי ַהיֵֹׁשב ְבַחְצצֹן ָתָמר

------------------------------------------------------------------------------------- 

יו אים המסע במקומות הב .2 יד ֵכלָּׂ ש יְַפקִּ ְכמָּׂ ְגרֹון ְלמִּ ַבר ְבמִּ א ַעל ַעיַת עָּׂ מוזכר  ""בָּׂ

 בדברי הנביא ?

 )מסעי סנחריב לכיבוש ירושלים( ישעיהדברי הנביא תשובה: 

 מקורות: ישעיה י'.

 יְַפִקיד ֵכָליו:ָבא ַעל ַעיַת ָעַבר ְבִמְגרֹון ְלִמְכָמש  }כח{

------------------------------------------------------------------------------------- 

ֹּזֶה ציין באיזה עניין הוזכרו מקומות אלו  .3 ַעיִּן ֶהֱחזִּיק ַשלּון ֶבן כָּׂל ח "ְוֵאת ַשַער הָּׂ

יַטְלֶלנּו )ויעמי ה הּוא יְִּבנֶנּו וִּ ְצפָּׂ יו ְוֵאת ַשר ֶפֶלְך ַהמִּ יחָּׂ יו ּוְברִּ לָּׂ יו ַמנְעֻׁ ֹּתָּׂ יד ַדְלת דו( ְויֲַעמִּ

וִּיד: יר דָּׂ  "חֹוַמת ְבֵרַכת ַהֶשַלח ְלַגן ַהֶמֶלְך ְוַעד ַהַמֲעלֹות ַהיֹוְרדֹות ֵמעִּ

 תשובה: בניית חומת ירושלים

 מקורות: נחמיה פרק ג'

וְֵאת ַׁשַער ָהַעיִן ֶהֱחִזיק ַׁשלּון ֶבן ָכל חֹזֶה ַשר ֶפֶלְך ַהִמְצָפה הּוא יְִבנֶנּו וִיַטְלֶלנּו  }טו{

ַגן ַהֶמֶלְך וְַעד )ויעמידו( וְיֲַעִמיד ַדְלתָֹתיו ַמנְֻעָליו ּוְבִריָחיו וְֵאת חֹוַמת ְבֵרַכת ַהֶשַלח לְ 

 ַהַמֲעלֹות ַהיֹוְרדֹות ֵמִעיר ָדוִיד:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ֹּאֶמר לֹו כָּׂמֹונִּי כָּׂמֹוָך ּוְכַעְמָך מי אמר למי  .4 ד ַוי ֹּת גְִּלעָּׂ מ י רָּׂ מִּ ה""ֲהֵתֵלְך עִּ מָּׂ ְלחָּׂ ְמָך ַבמִּ י ְועִּ  ַעמִּ

 אחאב אל יהושפט מלך ישראל.תשובה: 

 מקורות: דברי הימים ב' יח'

יְהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך יְהּוָדה ֲהֵתֵלְך ִעִמי ָרמֹת ִּגְלָעד וַיֹאֶמר ַאְחָאב ֶמֶלְך יְִשָרֵאל ֶאל  }ג{

 וַיֹאֶמר לֹו ָכמֹונִי ָכמֹוָך ּוְכַעְמָך ַעִמי וְִעְמָך ַבִמְלָחָמה:
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 בוני ערים בא"י

 

ה"" ַויִֶּבן ____ על מי נאמר  .1 יְתָּׂ בָּׂ לֹוא וָּׂ ן ַהמִּ יב מִּ בִּ  סָּׂ

 ָדוִדתשובה: 

 מקורות: שמואל ב' ה'

 וַיֵֶׁשב ָדוִד ַבְמֻצָדה וַיְִקָרא ָלּה ִעיר ָדוִד וַיִֶבן ָדוִד ָסִביב ִמן ַהִמלֹוא וָָביְָתה: }ט{

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ְסְכנֹות".על מי נאמר  .2 ֵרי מִּ נִּיֹות ְועָּׂ ירָּׂ ה בִּ יהּודָּׂ  "ַויִֶּבן בִּ

 תשובה: המלך יהושפט.

 מקורות: דברי הימים ב' פרק יז'

 וַיְִהי יְהֹוָׁשָפט הֵֹלְך וְָגֵדל ַעד ְלָמְעָלה וַיִֶבן ִביהּוָדה ִביָרנִיֹות וְָעֵרי ִמְסְכנֹות: }יב{

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ם ַויִֶּבן ֶאת על מי נאמר  .3 שָּׂ ּה ַויֵֵצא מִּ "ַויִֶּבן _____ ֶאת ְשֶכם ְבַהר ֶאְפַריִּם ַויֵֶשב בָּׂ

 ְפנּוֵאל:"

 תשובה: ירבעם בן נבט.

 מקורות: מלכים א' יב'

 וַיִֶבן יָָרְבָעם ֶאת ְׁשֶכם ְבַהר ֶאְפַריִם וַיֵֶׁשב ָבּה וַיֵֵצא ִמָשם וַיִֶבן ֶאת ְפנּוֵאל: }כה{

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ם ציין מי השבט הבונה  .4 ם ָאדָּׂ ֶהם עִּ ר ֵאין לָּׂ בָּׂ ידֹון ְודָּׂ צִּ יא מִּ ה הִּ י ְרחֹוקָּׂ יל כִּ "ְוֵאין ַמצִּ

ּה:" יר ַויְֵשבּו בָּׂ עִּ ֵעֶמק ֲאֶשר ְלֵבית ְרחֹוב ַויְִּבנּו ֶאת הָּׂ יא בָּׂ  ְוהִּ

 ן.תשובה: שבט ד

 מקורות: שופטים פרק יח'

וְֵאין ַמִציל ִכי ְרחֹוָקה ִהיא ִמִצידֹון וְָדָבר ֵאין ָלֶהם ִעם ָאָדם וְִהיא ָבֵעֶמק ֲאֶׁשר  }כח{

 ב וַיְִבנּו ֶאת ָהִעיר וַיְֵׁשבּו ָבּה:ְלֵבית ְרחֹו
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 משפט וצדקה

 

ְמרּו ֶדֶרְך  על מי נאמר .1 יו ְושָּׂ נָּׂיו ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחרָּׂ יו ְלַמַען ֲאֶשר יְַצֶּוה ֶאת בָּׂ י יְַדְעתִּ "כִּ

ט"  ְשפָּׂ ה ּומִּ קָּׂ  יְהוָּׂה ַלֲעשֹות ְצדָּׂ

 תשובה: אברהם.

 מקורות: בראשית פרק יח'

ִכי יְַדְעִתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר יְַצּוֶה ֶאת ָבנָיו וְֶאת ֵביתֹו ַאֲחָריו וְָׁשְמרּו ֶדֶרְך יְהוָה  }יט{

 ן ָהִביא יְהוָה ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִדֶבר ָעָליו:ַלֲעשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָפט ְלַמעַ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ה ְלכָּׂל ַעמֹו"על מי נאמר  .2 קָּׂ ט ּוְצדָּׂ ְשפָּׂ ֶֹּשה מִּ י ____ ע  "ַויְהִּ

 ָדוִדתשובה: 

 ב' פרק ח'מקורות: שמואל 

 וַיְִמֹלְך ָדוִד ַעל ָכל יְִשָרֵאל וַיְִהי ָדוִד עֶֹשה ִמְׁשָפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעמֹו: }טו{

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

קָּׂה"מי אמר  .3 ְצדָּׂ ֶביהָּׂ בִּ ֶדה ְושָּׂ פָּׂ ט תִּ ְשפָּׂ יֹון ְבמִּ  "צִּ

 תשובה: הנביא ישעיה.

 מקורות: ישעיה פרק א'

 ִציֹון ְבִמְׁשָפט ִתָפֶדה וְָׁשֶביָה ִבְצָדָקה: }כז{

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ו"מי אמר  .4 ְדקּו יְַחדָּׂ ה ֱאֶמת צָּׂ ְשְפֵטי יְהוָּׂ ַעד מִּ ה עֹוֶמֶדת לָּׂ  "יְִּרַאת יְהוָּׂה ְטהֹורָּׂ

 תשובה: משוררי תהילים )דוד(

 מקורות: תהילים יט'

 "יְִרַאת יְהוָה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְפֵטי יְהוָה ֱאֶמת ָצְדקּו יְַחָדו" }י{
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 מרגלים לזכרון של אלי כהן הי"ד

 " ְמַרְּגִלים ַאֶתם ִלְראֹות ֶאת ֶעְרוַת ָהָאֶרץ ָבאֶתם " מי אמר למי  .5

 תשובה: יוסף לאחיו. 

 מקורות בראשית פרק מ"ב 

ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם וַיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶתם ִלְראֹות וַיְִזכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחֹלמֹות  }ט{

 ֶאת ֶעְרוַת ָהָאֶרץ ָבאֶתם:

---------------------------------------------------------------------------------------- 

י " מי אמר למי .7 ַליְִך ֲאֶׁשר ָבאּו ְלבֵּ ְך ִכי ַלְחפֹר ֶאת הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשים ַהָבִאים אֵּ תֵּ

 "ָכל ָהָאֶרץ ָבאּו

 תשובה: מלך יריחו לרחב

 מקורות: יהושע ב'

ָהֲאנִָׁשים ַהָבִאים ֵאַליְִך ֲאֶׁשר ָבאּו וַיְִׁשַלח ֶמֶלְך יְִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאמֹר הֹוִציִאי  }ג{

 ְלֵביֵתְך ִכי ַלְחפֹר ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ָבאּו:

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ם יְֵּלכּו וְִהגִ  " על מי נאמר .6 ידּו ַלֶמֶלְך ָדוִד ִכי וְָהְלָכה ַהִשְפָחה וְִהִגיָדה ָלֶהם וְהֵּ

ָראֹות ָלבֹוא ָהִעיָרה  "ֹלא יּוְכלּו ְלהֵּ

 תשובה: יהונתן ואחימעץ בן צדוק.

 מקורות: שמואל ב' יז

ֲאִחיַמַעץ עְֹמִדים ְבֵעין רֵֹגל וְָהְלָכה ַהִשְפָחה וְִהִּגיָדה ָלֶהם וְֵהם יְֵלכּו וִיהֹונָָתן וַ  }יז{

 וְִהִּגידּו ַלֶמֶלְך ָדוִד ִכי ֹלא יּוְכלּו ְלֵהָראֹות ָלבֹוא ָהִעיָרה:

---------------------------------------------------------------------------------------- 

הּו ַבמֹוט  " מי נאמרעל  .8 וִַּיְכְרתּו ִמָשם ְזמֹוָרה וְֶאְׁשכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד וִַּיָשא 

ִנים  "ִבְׁשָניִם ּוִמן ָהִרמִֹנים ּוִמן ַהְתאֵּ

 תשובה: מרגלים 
 

 מקורות: במדבר פרשת שלח י"ג

וַיָבֹאּו ַעד נַַחל ֶאְׁשכֹל וַיְִכְרתּו ִמָשם ְזמֹוָרה וְֶאְׁשכֹול ֲענִָבים ֶאָחד וַיִָשֻאהּו  }כג{

 ַבמֹוט ִבְׁשנָיִם ּוִמן ָהִרמֹנִים ּוִמן ַהְתֵאנִים:

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 מתמודדים 1-שאלות ל 1שלב ג' סבבים של 

 נקודות. 00הוראות: כל תשובה נכונה מזכה בשתי נקודות סך הכל 

 יש לענות מייד תשובה קצרה וקולעת.

 מי היה אביו. .א
 בראשית ד' - אדם הראשון - שת  .1

 מלכים א' יא  – שלמה – רחבעם .0

י .3  הושע א'  – הושע – ֹלא ַעמִּ

 ישעיה ח' – ישעיה – מהר שלל חש בז .1

 

 מי היתה אימו של  .ב
 שמואל א' א' – חנה – שמואל הנביא .1

 שמואל ב' יב  – בת שבע – שלמה המלך .0

 בראשית ל'  – לאה – יששכר .3

 שמות ו' – יוכבד –משה  .1

 

 המסתתר מאחרי המשפט הבאציין את שם היצור  .ג
ָשה ּוֵבין זְַרֲעָך ּוֵבין זְַרָעּה .1 ית ֵבינְָך ּוֵבין ָהאִּ  בראשית ג – הנחש – ְוֵאיָבה ָאשִּ

יַתנִּי זֶה ָשֹלש ְרגָלִּים .0 כִּ י הִּ י ְלָך כִּ יתִּ  במדבר כ"ב – אתון בלעם – ֶמה ָעשִּ

י ּוְמאּוָמה ֵאין  .3  שופטים יג' – האריה – ְביָדֹוַויְַשְסֵעהּו ְכַשַסע ַהְגדִּ

יש .1  שופטים טו' – לחי החמור – ַויְִּשַלח יָדֹו ַויִָּקֶחָה ַויְַך ָבּה ֶאֶלף אִּ

 

 ציין את שם המקום המסתתר מאחרי המשפט הבא. .ד
 שמואל ב' א  - הרי הגלבוע – ַאל ַטל ְוַאל ָמָטר ֲעֵליֶכם ּוְשֵדי ְתרּומֹת .1

 הר – ַהָמקֹום ַההּוא יְהָוה יְִּרֶאה ֲאֶשר יֵָאֵמר ַהיֹום ְבַהר יְהָוה יֵָרֶאהַויְִּקָרא _____ ֵשם  .0

 בראשית כב' – המוריה

ְבָעה ָעָשר יֹום ַלחֶֹדש ַעל __________ .3 י ְבשִּ יעִּ  – אררט הרי - ַוָתנַח ַהֵתָבה ַבחֶֹדש ַהְשבִּ

 בראשית ח'

יר  .1 יל ַהחֹוָמהַויְִּשְפכּו סְֹלָלה ֶאל ָהעִּ ם ְלַהפִּ יתִּ  אבל – ַוַתֲעמֹד ַבֵחל ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ֶאת יֹוָאב ַמְשחִּ

 שמואל א' כ'  – מעכה

 

 ציין את שם המלך שעליו נאמר משפט זה. .ה
יַד שֵֹסהּו .1  שמואל א יד' – שאול – ַויַַעש ַחיִּל ַויְַך ֶאת ֲעָמֵלק ַויֵַצל ֶאת יְִּשָרֵאל מִּ
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ְמַפֵתחַ ַויַַען ֶמֶלְך  .0  מלכים א' כ'  – אחאב – יְִּשָרֵאל ַויֹאֶמר ַדְברּו ַאל יְִּתַהֵלל חֹגֵר כִּ

ין ּוְשמֹאול .3 יו ְוֹלא ָסר יָמִּ מלכים  - יאשיהו – ַויַַעש ַהיָָשר ְבֵעינֵי יְהָוה ַויֵֶלְך ְבָכל ֶדֶרְך ָדוִּד ָאבִּ

 ב' כב' 

נִּיַהַתנִּים ַהָגדֹול ָהרֵֹבץ ְבתֹוְך  .1 יתִּ י ַוֲאנִּי ֲעשִּ י יְאֹרִּ  יחזקאל כט – פרעה – יְאָֹריו ֲאֶשר ָאַמר לִּ

 ציין את שם העץ המסתתר מתחת למשפט הבא. .ו
י .1 לִּ י ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם בֹאּו ֲחסּו ְבצִּ ים אֹתִּ ם ֶבֱאֶמת ַאֶתם מְֹשחִּ  שופטים ט' – אטד – אִּ

ַתַחת ________ ַהְגדֹוָלה ַויֱֶחזַק רֹאשֹו ָב___ ַויַֻּתן ֵבין ְוַאְבָשלֹום רֵֹכב ַעל ַהֶפֶרד ַויָבֹא ַהֶפֶרד  .0

 שמואל ב' יח – האלה – ַהָשַמיִּם ּוֵבין ָהָאֶרץ.

יא ְכפַֹרַחת ָעְלתָ  .3 יגִּם ְוהִּ ילּו _____ ___ּוַב___ ְשֹלָשה ָשרִּ ְבשִּ  בראשית מ' - גפן - _ה נִָּצּה הִּ

ְקָמה ָבא ֶאל ַהְלָבנֹון ַויִַּקח ֶאת ַהנֶֶשר ַהָגדֹול ְגדֹול ַהְכנָפַ  .1 יִּם ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהנֹוָצה ֲאֶשר לֹו ָהרִּ

 יחזקאל יז'  – הארז _____ ַצֶמֶרת

 

 נבואות נחמה ציין את שם הנביא שאמר את המשפט הבא. .ז
לֹו יְַחיּו ָדגָן ְויְִּפְרחּו ַכגֶָפן זְִּכרֹו ְכיֵין  .1 בּו יְֹשֵבי ְבצִּ  יד הושע – ְלָבנֹוןיָשֻּ

ְתמֹוגַגְנָ  .0 יס ְוָכל ַהְגָבעֹות תִּ ים ָעסִּ יפּו ֶהָהרִּ טִּ ים ְבמֵֹשְך ַהזַָרע ְוהִּ  – הְונִַּגש חֹוֵרש ַבקֵֹצר ְודֵֹרְך ֲענָבִּ

 ט' עמוס

קַֹתי .3 ְשָפַטי יֵֵלכּו ְוחֻּ ָלם ּוְבמִּ י ָדוִּד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה ֶאָחד יְִּהיֶה ְלכֻּ  – יְִּשְמרּו ְוָעשּו אֹוָתם ְוַעְבדִּ

 לז יחזקאל

ָלה ּוְלֵשם ְבָכל ָהָאֶרץ ָבְשָתם .1 ְתהִּ ים לִּ י ֶאת ַהצֵֹלָעה ְוַהנִָּדָחה ֲאַקֵבץ ְוַשְמתִּ  ג'  צפניה ְוהֹוַשְעתִּ

 שאלות הכרעה לשלב ב' ולשלב ג'

ציין את שם הנביא שאמר דברים  –עונש לגויים שעינו את עם ישראל  .ח

 אלו.
ְשַמנָיו ָרזֹון ְוַתַחת ְכבֹדֹו יֵַקד יְקֹד כִּיקֹוד ֵאש .1  י'  ישעיה – ָלֵכן יְַשַלח ָהָאדֹון יְהָוה ְצָבאֹות ְבמִּ

י ֶאת ַהַביִּת ַהזֶה ָכבֹוד ָאַמר יְהָוה   .0 ֵלאתִּ י ֶאת ָכל ַהגֹויִּם ּוָבאּו ֶחְמַדת ָכל ַהגֹויִּם ּומִּ ְרַעְשתִּ ְוהִּ

 ב' חגי – ְצָבאֹות

ְצַריִּם  .3 ישּו כֹל ְמצּולֹות יְאֹר ְוהּוַרד ְגאֹון ַאשּור ְוֵשֶבט מִּ ָכה ַביָם ַגלִּים ְוהֹבִּ ְוָעַבר ַביָם ָצָרה ְוהִּ

 י' זכריה – יָסּור

ם יְהָוה .1 ית ְתבּוָאתֹה ָכל אְֹכָליו יְֶאָשמּו ָרָעה ָתבֹא ֲאֵליֶהם נְאֻּ  ירמיה – קֶֹדש יְִּשָרֵאל ַליהָוה ֵראשִּ

 ב'

 

 

 

 

 שמות אנשים מהעם שעשו מעשים גדולים. .ט
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עזרא - שכניה בן יחיאל– קּום ִכי ָעֶליָך ַהָדָבר וֲַאנְַחנּו ִעָמְך ֲחַזק וֲַעֵשה )מי אמר( .1

 י'

וַָתֶשם ֶאת ַהַמֶקֶבת ְביָָדּה וַָתבֹוא ֵאָליו ַבָלאט וִַתְתַקע ֶאת ַהיֵָתד ְבַרָקתֹו וִַתְצנַח  .2

 שופטים ד'  -  יעל – ָבָאֶרץ וְהּוא נְִרָדם וַיַָעף וַיָמֹת

וַיַַעל _____ ַעל יָָדיו וְַעל ַרְגָליו וְנֵֹשא ֵכָליו ַאֲחָריו וַיְִפלּו ִלְפנֵי _____ וְנֵֹשא ֵכָליו  .3

 שמואל אי יד' - יהונתן – ְממֹוֵתת ַאֲחָריו )שם שם אדם בשניהם(.

4.   ֹ ֵהן ְלָשֵרי ַהֵמאֹות ֶאת ַהֲחנִיִתים וְֶאת ַהָמִגנֹות וְֶאת ַהְשָלִטים וַיִֵתן ______ ַהכ

 דברי הימים ב' כג - יהוידע – ֲאֶׁשר ַלֶמֶלְך ָדוִיד ֲאֶׁשר ֵבית ָהֱאֹלִהים.

 

 ציין את האירוע שבו מסופר הפסוק הבא. .י
ים ְגדֹולִּים ַויְִּשָמחּו  .1 ים ַויִּזְְבחּו ַביֹום ַההּוא זְָבחִּ ְמָחה גְדֹוָלה ְוגַם ַהנָשִּ ְמָחם שִּ ים שִּ י ָהֱאֹלהִּ כִּ

ִּם ֵמָרחֹוק ְמַחת יְרּוָשַל ָשַמע שִּ ים ָשֵמחּו ַותִּ  נחמיה יב  - החומה חנוכת – ְוַהיְָלדִּ

ים ֶבֱארֹת ֶבֱארֹת ֵחָמר ַויָנֻּסּו ֶמֶלְך ___ ______ ַויְִּפלּו ָשָמה ְוַהנְִּשָא .0 דִּ ים ֶהָרה נָסּוְוֵעֶמק ַהשִּ  רִּ

 בראשית יד  – 4המלכים נגד  5מלחמת  –

תּו ַרבִּים ֲאֶשר ֵמתּו ְבַאְבנֵי ַהָברָ  .3 ן ַהָשַמיִּם ַעד ֲעזֵָקה ַויָמֻּ יְך ֲעֵליֶהם ֲאָבנִּים ְגדֹלֹות מִּ ְשלִּ ד ַויהָוה הִּ

 ושע י' יה – המלכים 5-ב  יהושע מלחמת – ֵמֲאֶשר ָהְרגּו ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֶבָחֶרב

ָשה ָאֶלף ַויְַשכִּ  .1 י ַבַליְָלה ַההּוא ַויֵֵצא ַמְלַאְך יְהָוה ַויְַך ְבַמֲחנֵה ַאשּור ֵמָאה ְשמֹונִּים ַוֲחמִּ ימּו ַויְהִּ

ים ים ֵמתִּ ָלם ְפגָרִּ נֵה כֻּ  מלכים ב' יט – בסנחריב חזקיה מלחמת – ַבבֶֹקר ְוהִּ

 

 אין הכרעה הפרס כפול –סוף המבחן 

 רבה בהצלחה

 שמואל עמרוסי

 

 

 

 

 

 

 

  שאלות לציבור הרחב
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על מי )לכבוד השפה העברית הפותחת בא'( באות א' .  .1

 "ָהיֹו יְִהיֶה ְלגֹוי ָּגדֹול וְָעצּום וְנְִבְרכּו בֹו כֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ נאמר "
 אברהם 

על מי )לכבודו של משרד החינוך מארגן החידון( באות מ.  .2

 " אשר על פני האדמהענו מאוד מכל האדם נאמר "
 משה 

אחימלך הכהן אומר באות ל' )שאלתו של מר יצחק שטיגליץ(.  .3

לדוד שחרב גולית מוחבאת בשמלה. באיזה מילה נרדפת 

 השתמש אחימלך לבטא המילה מוחבאת. 
 ִהנֵה ִהיא לּוָטה ַבִשְמָלה " לוטה" 

אילה באות נ' )לכבודה של העיר נתניה( . על מי נאמר " .4

 "אמרי שפר שלוחה הנותן
 נפתלי. 

באות ע )לכבוד חג עצמאות(  היישוב יסוד המעלה מקורו  .5

 בתנ"ך והוא על שם ? 
 עולי בבל 

פוצות(  כיצד מכונים שיריו  של תבאות ת )לכבוד נערי ה .6

 המשורר התנ"כי הרועה בצאן.
 תהילים 

באות י' )לכבוד יום הולדת למדינת ישראל(.  אל תירא  .7

 הלא אתה. ______ אל תירא כי גור אריה
 ישראל . 

נשיאים ורוח וגשם אין באות ע' )לכבוד השפה העברית(  " .8

" למה מתכוון הפסוק באומרו איש מתהלל במתת שקר

 נשיאים.
 עננים . 

 


