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דבר מרכז חידון התנ“ך העולמי 
רס“ן הרב מלאכי ראבד

השפה העברית מקיפה את תולדות ימי עם ישראל למן גלותו בעבדות מצרים ועד לימי 

קוממיות העם בארצו בימינו אנו, כבריח התיכון הסובב את המשכן.

את  שינו  ושלא  שמם;  את  שינו  שלא  בשביל  ממצרים  נגאלו  "ישראל  במדרש:  מובא 

ִפי  "ּכי  ונאמר:  לֵֹעז",  ֵמַעם  ַיֲעקֹב  ית  "בֵּ לשונם, שהיו מדברים בלשון הקודש, שנאמר: 

ר ֲאֵליֶכם" - בלשון הקודש" (ויקרא רבה, שיר השירים רבה) ַהְמַדבֵּ

השפה העברית, שורשיה ואדניה בספר הספרים - התנ"ך. הקיום היהודי המשותף בכל 

גלויות ישראל בארבע כנפות תבל ינק ממורשת זו, אשר הפיחה נשמת חיים בקיומו של 

העם היהודי והביאה אותו עד הלום.

"מתוך קשר הסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם 

ומגינים  מעפילים  וחלוצים,  בהמונים,  לארצם  שבו  האחרונים  ובדורות  העתיקה, 

הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים והקימו ישוב גדל והולך 

השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו...“ (מתוך מגילת העצמאות)

ּוְלׁשֹוֵננּו  ּפינּו  ְשחֹוק  ֵלא  ִימָּ ָאז  חְֹלִמים:  כְּ ָהִיינו  ִצּיֹון  יַבת  שִׁ ֶאת  ה'  ׁשּוב  בְּ ֲעלֹות  ַהמַּ "ִשיר 

ִרנָּה" (תהלים קכו)

שירו זה של נעים זמירות ישראל, דוד המלך, אשר מלך כאן בירושלים, נתן ביטוי לתקוות 

ישראל באלפיים שנות גלות ולכיסופיהם לתקומת העם בארץ ישראל.

קמה  "העברית  כי  לציין  הללו  בפסוקים  בחרה  התנ"ך  חידון  של  העולמית  ההנהלה 

הד"ר  המדינה,  חוזה  של  להולדתו  שנה   150 במלאת  הציוני  למפעל  כביטוי  לתחייה" 

ועד הלשון  ולתחיית השפה העברית בציון 120 שנה להקמת  בנימין זאב הרצל, מחד 

העברית מאידך.

תהא השעה הגדולה הזו של אחדות, בחגיגות יום עצמאותה השישים ושניים של מדינת 

ים ָשָפה ְברּוָרה, ִלְקרֹא  י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעמִּ ישראל , אבן דרך לקיום נבואתו של צפניה: "כִּ

ֵשם ה' ְלָעְבדֹו ְשֶכם ֶאָחד" (צפניה ג', ט') ם בְּ ֻכלָּ



סדר הברכות
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ברכת ראש ממשלת ישראל,
מר בנימין נתניהו

איזו התרגשות.

אני רוצה להגיד קודם כל שאני מאוד מאוד התרגשתי יחד עם רעייתי, על הבן שלנו, זה 

טבעי. מאוד מאוד מאוד התרשמתי, התרשמתי עמוקות מההישגים של אור, של אלעד 

ושל כל שאר המתמודדים שהם אלופי תנ“ך, אחד אחד. 

החינוך  של  שלנו,  התרבות  של  אמר שהמסד  הראשון,  הממשלה  ראש  גוריון,  בן  דוד 

שלנו, של הקיום הלאומי שלנו פה במדינת ישראל זה ספר הספרים. לימוד התנ“ך יהיה 

נכס צאן ברזל של כל ילדי ישראל. אני חונכתי כך, אחיי חונכו כך, כולנו התחנכו כך, זה 

ספר הספרים, זה ילדים דתיים וילדים חילוניים וכל מה שבאמצע וכל מה שבצדדים. 

התנ“ך חוזר להיות ספר הספרים של כל עם ישראל.

אנחנו, יחד עם עמיתי שעושה בזה עבודה חשובה מאוד, שר החינוך גדעון סער, נתחיל 

עכשיו עבודה מאוד חשובה להחזיר בדיוק את היסוד הזה שדיבר עליו גם הנשיא החמישי 

של מדינת ישראל יצחק נבון. ואנחנו הולכים לעשות משהו נוסף, כבוד הנשיא לשעבר 

נבון, אתה שאלת מתי זה יהיה? אנחנו לא מחכים עוד שנה או עוד שנתיים שיהיה חידון 

תנ“ך למבוגרים. זה יהיה בחג חנוכה הקרוב, חידון התנ“ך המחודש למבוגרים, כי התנ“ך 

שייך לא רק לכל חלקי עם ישראל אלא גם לצעירים ולמבוגרים ולקשישים, אך עדיין 

לא לתינוקות, תינוקות לבית רבן.

אנחנו מחזירים את המסורת הזאת במלוא העוצמה, כי התנ“ך זה היסוד של הקיום של 

עם ישראל, וזהו גם היסוד של הקיום של מדינת ישראל. 

לכולכם שאו ברכה, הביאו אור לגויים!

תודה רבה לכם.
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ברכת שר החינוך
מר גדעון סער

חג שמח, 

מכובדי, ראש ממשלת ישראל  - מר בנימין נתניהו ורעייתו הגב‘ שרה נתניהו, 

יו“ר הסוכנות היהודית - נתן שרנסקי, 

קצין חינוך ראשי - תת אלוף אלי שיירמייסטר, 

יו“ר חבר השופטים והנשיא החמישי - מר יצחק נבון,

ראש העיר ירושלים - ניר ברקת

שר המשפטים - יעקב נאמן  

סגן השר,

משתתפי החידון וקהל נכבד,

מפגׁש זה של נוער יהודי מרחבי-תבל בחידון התנ“ך, ביום העצמאות של מדינת-ישראל, 

בבירת ישראל, ירושלים, מסמל את אחדות העם  סביב מורשתנו התרבותית, הלאומית 

והמוסרית. 

ספר התנ“ך מגלם זיכרון היסטורי משותף וגם ייעוד משותף. 

ּוֵבין אם באנו מאחת הגלויות, רואים עצמנו חלק  נולדנו כאן בישראל  כולנו – בין אם 

בלתי נפרד מהסיפור התנ“כי והוא ממעצבי זהותנו. 

כולנו יצאנו ממצרים, נדדנו במדבר ארבעים שנה, והגענו בתום מסע נדודים ארוך וקשה 

אל ארץ מולדתנו, שהובטחה לאברהם, ליצחק וליעקב.

התקופה  של  יצירה  הוא  בעיקרו  התנ“ך  ישראל.  עם  של  כתרו  הוא  ”ספר-הספרים“ 

בן  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  של  כהגדרתו  עמנו  בחיי  ביותר  והמקורית  הגדולה 

ֶווה לו במידת השפעתו על הציוויליזציה ועל ההיסטוריה  שְׁ יִּ גוריון. אין עוד ספר בעולם שֶׁ

האנושית. אין עוד ספר בעולם שזכה לכל כך הרבה קוראים, פרשנים, חוקרים, דרשנים. 

ואף על פי כן – הוא אינו ִנְדֶלה כלל, ואפשר להפוך בו ולגלות בו תמיד תובנות חדשות. 

תוכנו אף פעם איננו מתיישן. הוא נצחי ובעל משמעות עמוקה ותקפה לכל דור ודור.
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חידון זה מתקיים בסימן ”העברית קמה לתחייה“.

ולחבריכם  לכם  אבל  ושונות,  רבות  מארצות  לכאן  הגעתם  משתתפי-החידון,  אתם, 

בשפת- התנ“ך  את  לקרוא  היכולת  וחשובה:  משותפת  סגולה  יש  גם-יחד  הישראלים 

ניתן  אין שפה בעולם שלא  ביותר, כמעט  המקור. התנ“ך הוא אמנם הספר המתורגם 

לקרוא בה את התנ“ך. אבל מי המתרגם המסוגל לצקת ללשון אחרת את מלוא עושרה 

ְפַעת הדימויים  של השפה העברית המרהיבה? את התבניות הפיוטיות הקצובות? את שִׁ

המדהימים של ”שיר-השירים“ – שירת האהבה היפה בעולם, של פתגמי ”משלי“ וחוכמת 

ִלי לכלי ועדין לשמור את מלוא הלהט הנבואי  ”קהלת“, ייסורי איוב? מי יכול למזוג ִמכְּ

והלשון הוירטואוזית של נביאינו ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו, עמוס ומיכה?

ּה, להלך בין פסוקי התנ“ך  לתָּ רק לנו – יודעי העברית – שמורה החוויה הראשונית, שאין בִּ

תּוב; לזרום באופן טבעי עם שטף  כָּ כבתוך ביתנו ולספוג את מלוא המשמעות הגנוזה בַּ

המילים, להתרומם על כנף-הדמיון ולשמוע את הקולות מבעד לאותיות. 

גבירותיי ורבותי, 

מתוך הכרה בחשיבות הערכית והלאומית העצומה של קירוב כל שדרות העם אל התנ“ך, 

ופעלתי  הונחיתי  שנה,  לפני  הזה  במעמד  נתניהו,  בנימין  מר  ראש הממשלה,  וביוזמת 

לחדש את  חידון התנ“ך למבוגרים. הוא יתקיים בחג החנוכה הקרוב לאחר הפסקה של 

כשלושה עשורים.

ספר התנ“ך מאחד את כל שבטי ישראל, את כל דורות ישראל.

לאהבת  עמנו.  של  והערכי  המוסרי  הייעוד  גם  גלום  ובו  לכולנו,  המשותף  ֶהָעָבר  הוא 

התנ“ך אין גיל. אני מקווה ומאמין שנפיח שוב בציבור את הרוח הגדולה המבוססת על 

נכסי הנצח של עמנו, שסחפה את המדינה בעבר.

חידון-התנ“ך רווי שמחה ושאר-רוח.  כולכם, כל המשתתפים שהגעתם למעמד  זה:  מנצחים. 

ִרים.  כָּ וכולנו, כל הצופים בכם ומאזינים לחכמתכם – יוצאים ִנשְׂ

קבלו נא את ברכתי האישית ואת ברכת מערכת החינוך, במילות הברכה שניתנו ליהושע 

בן-נון, המנהיג שזכה להכניס את העם לארץ ישראל: 

יל“  כִּ שְׂ ָרֶכיָך ְוָאז תַּ ְצִליַח את דְּ י ָאז תַּ יָך, ְוָהִגיָת ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה כִּ ה ִמפִּ ”לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּ

(יהושע,א‘,ח‘).

ֲעלּו וַהְצִליחּו!
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ברכת מר נתן שרנסקי,
יו“ר הסוכנות היהודית

מתמודדים יקרים, קהל נכבד, ידידים.

אני מתרגש מאוד, ממש מתרגש.

הנושא העברית קמה לתחיה. תרשו לי להגיד כמה מילים, לחלוק איתכם סיפור אישי על 

עברית וחשיבותו והשיבה לציון.

אני התחלתי ללמוד עברית בגיל 25 באולפן חצי מחלקתי של ארבעה- חמישה איש. 

למדנו בתוך פעילות נמרצת, בתוך הפגנות, בתוך מפגשים חשובים וכמובן לא היה לנו 

הרבה זמן ללמוד אז למדנו קודם כל מילים שהיינו זקוקים להם: הפגנה, בית סוהר, 

פסק דין, זכויות אדם- בקיצור ”שלח את עמי“.

ביחד עם פתק מאשתי שכבר  קטן, ספר תהלים  לי ספר  הביא  מחו“ל  תייר  יום אחד 

פתחתי  אני  אליך“.  התהלים  את  לשלוח  הזמן  שהגיע  מרגישה  ”אני  בירושלים:  היתה 

אותו, אותיות מאוד קטנות, רוב המילים אני לא כל כך יודע, לא על זכויות אדם כנראה, 

אז אין זמן שמתי בצד והמשכתי. כמה ימים אחרי זה עצרו אותי והאשימו אותי בבגידה 

במולדת והעבירו לי רשימה של פרטים שהחרימו ממני ושם אני רואה גם ספר שחור 

בשפה הלועזית. נזכרתי על הפתק של אשתי ודרשתי שיחזירו לי אותו. זה לקח 3 שנים 

עד שהביאו לי תהלים לבית הסוהר ביחד עם סחורה שאבא שלי נפטר. אז, כמובן, כי 

אין לי ברירה אני צריך עכשיו לקרוא ולהבין מה כתוב שם, אבל איך להבין כאשר אתה 

לא יודע איפה המשפט יסתיים כי אתנחתא ודברים כאלה לא ידעתי וכאן אין דברים 

שאני רגיל בשביל להבין איפה המשפט יתסיים. אז אני לוקח מילה שחוזרת על עצמה 

ומשווה בין על המשפטים בשביל להבין מה החשיבות של המילה הזו. ופתאום צץ לי 

דבר כל כך פשוט שמילה מוזרה, צלמוות, זה צל של מוות וסביב המילה הזו היה מזמור 

כ“ג. יש הרבה מילים שאני יודע, ”גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי“. 

עמדי זה בטח איתי , גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה איתי. מי זה אתה? 

הקדוש ברוך הוא שמלך דוד מדבר איתו, אולי זה אשתי ששולחת לי שליח דוד ואומרת 

אני איתך, אולי זה מדינת ישראל שכולה אומרת אני איתך וכך הרגשתי פתאום שכל עם 

ישראל בא לחזק אותי.
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זה לקח לי 40 יום להבין כל מה שכתוב שם במזמור , 150 מזמורים היה לנו, אבל קיבלתי 

הרבה חיזוק עוד להרבה שנים. והיום שאני חוזר לברית המועצות, לרוסיה לאוקראינה, 

יש פה היום נציגה מאוקראינה , אני רואה איך אולפנים של עברית כמו אפיקים בנגב 

צעירים  אלף   50 בערך  שיש  מאוד  גאים  היהודית  בסוכנות  ואנחנו  החוצה,  מתפרצים 

וצעירות בכל העולם שלומדים שפה עברית. ולא רק לומדים שפה עברית, לומדים גם 

שהעם שלנו לא צריך לפחד כי גם אם אנחנו נלך בגיא צלמוות לא נירא רע כי אלוהים 

איתנו.

מזל טוב !
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ברכת קצין החינוך והנוער הראשי
ויו“ר ההנהלה העולמית,

תא“ל אלי שרמייסטר

אדוני ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ורעייתו,

כבוד שר החינוך מר גדעון סער,

אדוני הנשיא החמישי מר יצחק נבון, יושב ראש חבר השופטים ומכובדי השופטים,

יושב ראש הסוכנות היהודית מר נתן שרנסקי יושב ראש הנשיאות וחברי הנשיאות,

מנכ“ל הסוכנות מר אלן הופמן,

יושב ראש קק“ל מר אפי שטנצלר,

ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת,

הרב הצבאי הראשי תת אלוף אביחי רונצקי,

המנחה הנצחי של חידון התנ“ך העולמי האחד והיחיד ד“ר אבשלום קור,

חברי הנהלת חידון התנ“ך העולמי, 

מרכז החידון הרב רס“ן מלאכי ַרַאַבד.

מפקדים, חיילים, משפחות,

מתמודדים יקרים,

אזרחי ישראל מכובדי כולם,

חג עצמאות שמח.

יַבת ִצּיוֹן ָהִיינו  ׁשּוב ה‘ ֶאת שִׁ הפסוק שנבחר השנה לחידון התנ“ך מספר תהלים הינו: ”בְּ

ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּה“. ֵלא ְשחֹוק פִּ חְֹלִמים: ָאז ִימָּ כְּ

ביטוי  נתן  בירושלים,  כאן  מלך  אשר  המלך,  דוד  ישראל,  זמירות  נעים  של  זה  פיוטו 

לתקוות ישראל באלפיים שנות גלות ולכיסופיהם לתקומת העם בארץ ישראל.

המצפן ששימש את העם היהודי ֵעת שבו בנים לגבולם היה התנ“ך.

התנ“ך הקרין בשפתו העשירה גם על העברית המתחדשת. שפת המקרא חזרה להיות 

שגורה ומובנת כפשוטה. כל ילד בישראל קורא ומבין את דברי אבות אבותיו הכתובים 

בשפתו. לתופעה זו אין אח ורע בתולדות העמים.
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הזה  הנס  השפה.  ולתחיית  העברית  הלשון  ועד  להקמת  ועשרים  מאה  ימלאו  השנה 

התרחש בד בבד עם צמיחתה של התנועה הציונית.

האומה העברית והשפה העברית קמו לתחייה.

אליעזר בן יהודה הכיר את התנ“ך על בּוְריוֹ. שפת המקרא, כמו גם שפתם של החכמים, 

הייתה שגורה על לשונו. הוא אהב את העברית המקראית אך הבין שלעם חי דרושה 

שפה חיה ומוחו הקודח לא חדל מלהמציא: 

ֲעמּום  שִׁ ֶבת;  וַמגֶּ ִים  ְרבַּ גַּ ומדרכה;  ר  וַמְעדֵּ ֲערּוָכה  ותַּ ָרד  ִמשְׂ ֶלת;  וַנזֶּ ְגּדּוג  דִּ ֵבת;  ְוַרכֵּ ְגִליָדה 

וגם יוזמה. 

מאות מילים הפכו את העברית ִלְמדוברת. 

דה, שונתה והותאמה עוד  ערב רב של לשונות הגלות והגולה הומר בשפת המקרא שעּובְּ

בתקופת ההתיישבות המתחדשת.  

כמחנך,  כמורה,  ושימש  חיינו  למוקד  התנ“ך  שב  הציונית  התנועה  של  ימיה  מראשית 

ְשבילי הארץ, ונביאיו היו להשראה  כמקור ליצירה, הנחה כמדריך טיולים את ההולכים בְּ

כשנבנו מוסדות השלטון, המשפט והצדק.

כך היווה התנ“ך מקור השראה וכוח גם לחלוצים, המתיישבים, חברי הקיבוצים. באמצעותו 

שבו אל אדמת אבותיהם לכבוש אותה ְולגאול אותה. הטיב לבטא זאת לוי בן אמיתי, 

ְרשימה משנת 1926: ”לא זרים אנו כאן, לא עוברי אורח. בחֹודרנו כאן  חבר דגניה ב‘, בִּ

ומשתוממים,  בין הרים, עומדים אנו תוהים  ּומתפתל  ַגיא נסתר  לפינות חבויות, לאיזה 

כנזכרים בנשכחות: דומה שאת עקבות עצמנו הכרנו בסלעים, דומה שכאן כבר דרכה 

כף רגלינו אי פעם, בזמן מן הזמנים, באחד מגלגולי נשמתנו. על צלעות ההרים- כאן 

חרותים בכתב חריצים נפתל, תולדות עברנו. אילם הוא הכתב לזרים- אך לנו מדובב כה 

הרבה. לפעמים גם מחייכים לנו ההרים בחריציהם העמוקים, כקמטים על פניו של אליהו 

הזקן והטוב, הנביא מגלעד, מבשר הגאולה“. 

ואכן, תפיסת העולם עליה מושתת הרעיון הציוני קובעת שיש לעם היהודי זכות אבות 

חברת  כינונה של  את  גם  אך התפיסה מדגישה  ישראל,  בארץ  ריבונית  מדינה  לקיים 

מופת כיעד ואת השאיפה, ּכלשונו של הרצל, לשלמות מוסרית. דברי תולדות עם ישראל 

מוכיחים שתקופת של שגשוג אינה ערובה לכך שהריבונות תשרוד לאורך זמן. עתידן 

של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ושל החברה הישראלית כחברה מוסרית, 

יציבה  ומתפתחת מחייבות לדבוק ברעיון הציוני, בשורשיו ובמקורותיו התנ“כיים ולפעול 

לאורם.



15

כדי לשמור על הישגיה המופלאים של התנועה הציונית, יש לחזק את המעשה הציוני 

גם היום, שכן לא אבד הכלח על הציונות, שדרכה מסמלת את הגשר שנפרש בין פלגים 

ובין מחלוקות ואת הזיקה שבין התרבות המתהווה ומשתנה מידי יום לבין ספר הספרים, 

התנ“ך, שהוא הבסיס ליצירתה.

ידיעת התנ“ך אינה כרוכה דווקא באמונה או בהזדהות. זוהי קודם לכל שאלה של זהות. 

והתנ“ך אינו של איש; לאיש אין עליו בעלות בלעדית ; לא עליו ולא על פרשנותו ; פסוקיו 

של כולנו הם, של חילונים ודתיים, מבוגרים וצעירים, יהודים שאינם יהודים באשר הם.

התנ“ך הוא של כל החפץ לאחוז בו, של כל החפץ למצוא אליו נתיב.

התנ“ך הינו גם נכס צאן ברזל עבור צבא ההגנה לישראל. לאורך השנים נשענו מפקדי 

צה“ל וחייליו על דפי הספר ושאבו מהם חוסן בכל תחומי העשייה. לא בכדי נשבעים 

כסמל,  כאות,   – לדור  מדור  התנ“ך  שעבר  כמו  התנ“ך.  ספר  על  אמונים  צה“ל  חיילי 

וכברית - כך הוא עובר מהמפקד לחייל הצעיר; וזה הצעיר, כשיהיה מפקד, יעבירו לחיילי 

הדור הבא. שרשרת הדורות היא גם שרשרת הפיקוד.

והן  בישראל  הן  הצבא,  גבולות  בתוך  והן  האזרחית  במערכת  הן  המחנכים,  כולנו,  על 

במסגרות החינוך היהודי בתפוצות,  לעודד שימוש נבון ונכון בשפה העברית, לחזק את 

הקשר לארץ ואת הבנת ההכרח לשמור עליה ולהכשיר את הלבבות לאהבת התנ“ך.

והנוער מוביל גם השנה את המפעל החינוכי  חיל החינוך  בשם צבא ההגנה לישראל, 

החשוב הזה, שכולו הצדעה לספר הספרים- התנ“ך. אני מבקש להודות לכל השותפים 

למרכז החידון ולכל מי שנטל חלק בהפקת אירוע זה והמפגשים שקדמו לו.

שאתם  כפי  אותה,  ולימדו  עליה  לימדו  ביתכם.  את  בישראל  ראו  יקרים,  מתמודדים 

בקיאים בפסוקי התנ“ך. התורה היא עץ החיים למחזיקים בה, וארץ ישראל היא הלב 

הפועם של החיים היהודיים עצמם. אנו מזמינים אתכם ואת משפחותיכם, לתור בארץ 

הזו לאורכה ולרוחבה, כי מדינת ישראל שלכם היא.

אני מאחל לכם ולכל עם ישר אל, חג עצמאות שמח.

בהצלחה! 
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אני נרגש מהמעמד הזה, נתן שרנסקי אני מודה לך מקרב לב ששיתפת אותנו בחוויה 

שעברה עליך שם ברוסיה.

בהיותי חבר כנסת, יושב ראש חוץ וביטחון השתתפתי בהפגנות ”שלח את עמי“ וכיוצא 

בהן, אבל מה שאתם עשיתם שם תבוא עליכם ברכה, לא יסולא בפז.

אני רוצה להגיד שני דברים בעניין התנ“ך:

העם היהודי יצר את התנ“ך אבל גם ההפך נכון - התנ“ך יצר את העם היהודי. בלעדיו לא 

היינו מה שאנו, בלעדיו לא היינו עם ואני בספק אם היינו דת. אני זוכר שעבדול נאסר, 

נשיא מצרים, הכריז פעם כי יש למצרים 4000 שנות היסטוריה, בן גוריון ענה לו, אני יכול 

לדבר בשפה של משה רבנו, האם אתה יכול לדבר בשפה של פרעה? אף מילה.

נאמר בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים: לא שינו את שמם, לא שינו את 

לשונם, לא גילו מסתורין שלהם ולא ביטלו את המילה.

ונוסף לכך, עוד מילה אחת של ביאליק.

ביאליק ז“ל אמר: לקרוא את התנ“ך בתרגום זה כמו לנשק את אהובתך דרך צעיף.

אני מברך את כל המשתתפים פה, ברוכים הבאים תרגישו כאן כבהיותכם בביתכם וכל 

הכבוד לכם על בואכם והשתתפותכם.

מאחל לכם הצלחה.

ברכת מר יצחק נבון נשיאּה החמישי 
של מדינת ישראל, יו“ר חבר 

השופטים 



תקנון
חידון התנ"ך העולמי
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מבוא

התנ“ך הוא יסוד קיומנו כעם. בו מצויה זכותנו על ארץ ישראל. הוא קושר אותנו לעברנו 

ובו תקוותנו לעתיד.

התנ“ך הוא התשתית התרבותית לכלל ישראל כולו על פלגיו, גווניו ועדותיו.

סוגי החינוך  ובראשונה על התנ“ך. כל  ובתפוצות מבוסס בראש  היהודי בארץ  החינוך 

היהודי רואים בתנ“ך את מקורם העיקרי. מתוך ספר הספרים הם יונקים את עקרונותיהם 

ואת השקפות העולם הדתיות והחברתיות בעם ישראל.

חיזוק ועידוד הלימוד והעיון בתנ“ך הוא חובה ראשונה במעלה של כל מערכות החינוך 

היהודי בכל אתר ואתר.

חידון התנ“ך משמש אמצעי מצוין להעלאת חשיבות התנ“ך וקרנו בעיני הציבור בכלל, 

ובעיני הדור הצעיר בפרט.

חידון התנ“ך מתקיים ביום העצמאות למדינת ישראל.

א. המטרות

להרחיב את חוגי הלומדים וההוגים בתנ“ך בקרב הנוער היהודי בעולם בכלל ובקרב • 

ומורשת  ישראל,  ארץ  ישראל,  עם  לאהבת  אותם  לקרב  בפרט.  בישראל  הנוער 

ישראל.

לסייע בטיפוח ערכים חינוכיים ברוח המורשת הנבואית ולהאיר את מקורות  הלשון • 

העברית.

להוסיף מימד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל, וכלל ישראל.• 

לעודד מפגש חינוכי לימודי בין בני הנוער היהודי מן הארץ והתפוצות.• 
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ב. ההנהלה העולמית

בהנהלה העולמית מיוצגים גופים ממלכתיים לאומיים אלה:

משרד החינוך- מינהל חברה ונוער• 

משרד הביטחון- האגף הביטחוני חברתי• 

מפקדת קצין חינוך ונוער ראשי• 

הרבנות הצבאית הראשית• 

ההסתדרות הציונית העולמית- המחלקה לחינוך יהודי ציוני• 

הקרן הקיימת לישראל- אגף לחינוך ולנוער• 

מרכז עולמי לתנ“ך, עמותה יהודית להפצת ידע התנ“ך• 

ארגון נח“ת (נוער חובב תנ“ך)• 

ההנהלה העולמית תיוצג ע''י:

משרד הביטחון - 4 נציגים• 

משרד החינוך - 4 נציגים• 

ההסתדרות הציונית - 3 נציגים• 

הקרן הקיימת לישראל - 2 נציגים• 

ארגון נח“ת 1 - משקיף• 

עמותה יהודית להפצת ידע התנ“ך - 1 משקיף• 

ההנהלה העולמית תתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

החלטות ההנהלה ייקבעו בהצבעות רוב.

ניהול החידון וריכוזו יהיו באחריות מפקדת קצין חינוך והנוער הראשי.

קצין חינוך והנוער הראשי הוא יו“ר ההנהלה העולמית.

כגון:  החידון  בביצוע  הקשורים  נציגים  הצורך  לפי  יוזמנו,  העולמית  ההנהלה  לישיבות 

תקשורת, מרכז מחנה התנ“ך וכו‘.

כמו כן ישתתפו בישיבות ההנהלה ויוסיפו מידיעתם וניסיונם: מר יוסף שער ומר שאול דוד.
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ג. המשתתפים

זכאים ליטול חלק בחידון בני נוער יהודים מהתפוצות שיהיו עד יום העצמאות באותה 

שנה בני 14-18, או שלומדים בכיתות ט‘-יב‘.

לכל ריכוז יהודי בכל מדינה הזכות לשגר מתמודדים שייצגו את מדינתם בחידון.

מספר הנציגים ייקבע עפ“י החלטת ההנהלה.

נציגים של  ילדי  או  ילדי שליחים,  ידי  יכולים להיות מיוצגים על  יהודי התפוצות אינם 

גורמים ישראליים.

מועמד שהשתתף בעבר במחנה חידון התנ“ך אינו יכול להשתתף פעם נוספת בחידון. 

בכל מדינה ייקבע הגוף המוסמך להודיע למרכז החידון את שמות המתמודדים לחידון 

העולמי, באמצעות הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני. המועד האחרון להגשת שמות 

המתמודדים, כחודש לפני פתיחת מחנה התנ“ך.

ד. חומר החידון ונושאו המרכזי

חומר החידון ייקבע אחת לשלש שנים על ידי ההנהלה העולמית.

החומר יוצע ע“י ועדת מחברי השאלות שיביאו בחשבון גם את הספרים והפרקים בתנ“ך 

הנלמדים עפ“י תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות בביה“ס הכללי והדתי.

הנושא המרכזי בכל שנה יתבסס על הנושא השנתי הלימודי הנקבע על ידי המזכירות 

הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות ומרכז ההסברה, ו/או ההנהלה העולמית.

ה. חידונים ארציים

המקום  לתנאי  בהתאם  אחדים,  בשלבים  יבוצעו  מדינה  בכל  המקדימים  החידונים 

והחלטות המוסדות המקומיים ובכפוף לתקנון ההנהלה.

מוצע לערוך בשלב ראשון מבחן ארצי בכתב לכל הנרשמים לשם בחירת המתמודדים, 

נציגיהם  ייבחרו  בו  ארצי  לחידון  יוזמנו  הערים  או  המחוזות  נבחרי  מחוזות.  או  בערים 

לחידון התפוצות ולחידון התנ“ך העולמי.
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ו. מחנה התנ''ך

נציגי המדינות המשתתפים בחידון יגיעו למחנה התנ“ך בראשית השבוע הראשון שלאחר 

חג הפסח. בכל מקרה, לא יגיעו למחנה יותר מ-4 מתמודדים מאותה מדינה. הודעה 

מפורטת תישלח על ידי מרכז החידון העולמי.

ז. אירוח, סיורים, הדרכה ופיזור

הנציגים יתקבלו בשדה התעופה על ידי נציגי מרכז החידון שידאגו לכל צרכיהם כגון: 

התנ“ך.  מחנה  לסיום  עד  בישראל  שהותם  בימי  לימודיים  וסיורים  מזון,  לינה,  הסעות, 

תינתן הדרכה בכל הנוגע לסדרי החידון וייערך תרגול לקראת ההופעה הציבורית.

ח. תרגומים

לנציגים שאינם שולטים בשפה העברית  בעברית.  ייאמרו  בחידון  והתשובות  השאלות 

יתורגמו השאלות בכתב ובע“פ לשפה המדוברת במדינתם.

בהם  אשר  החידון)  חומר  (עם  התרגומים  שמות  שנים  לשלש  אחת  יימסרו  למדינות 

יתורגמו השאלות בחידונים.

ט. חידון פומבי לנציגי התפוצות

לכל נציגי התפוצות ייערך מבחן פומבי, באחת מערי ישראל, שבו ייבחרו חתן או כלת 

הנוער בתפוצות ושני סגנים.

הקריטריון להתמודדות בחידון התפוצות הינו:

נציג מכל מדינה שצבר את מספר הנקודות הגבוהות ביותר מבין חברי מדינתו.

כמספר  ביותר  הגבוה  הנקודות  מספר  בעלי  יעלו  שנותרו  המתמודדים  מבין  בנוסף, 

המקומות שיוותרו להשלמת המכסה.

י. מבחן בכתב

מספר ימים לפני חידון הגמר ייערך מבחן בכתב. הנקודות שנצברו בחידון בכתב יצורפו 

לנקודות שייצברו בחידון התפוצות והעולמי.

יא. חידון הגמר

וישראל שצברו מירב הנקודות בחידון  בחידון הגמר ישתתפו עד 16 מנציגי התפוצות 

בכתב.
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יב. כרטיסי שאלות

לכל נבחן/ת יינתן כרטיס שאלה, שעליו כתובה השאלה בעברית ובלועזית, לפני שהוא 

יישאל בע“פ, ועליו להשיב עליה לאלתר. החל הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש 

לחזור על כל השאלה או על חלקה ולא השיב, שוקל חבר השופטים ומחליט אם להפסיקו 

או להתיר לו להמשיך, הכל לפי מהלך התשובה.

יג. הרכב חבר השופטים והנשיאות

בחבר השופטים יכהנו יו“ר וארבעה שופטים שייבחרו על ידי ההנהלה העולמית.

היו“ר מכריז על הניקוד ומפקח על רישומו ועל סיכומו.

היו“ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים והערות מיותרות אחרות ומסתפק בהודעה על 

מספר הנקודות שצבר כל נבחן. אין היו“ר מחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על 

טיב תרגומיהן.

בחבר הנשיאות ישתתפו נציגי הגופים השותפים במפעל החידון.

יד. המנחה

בפתח החידון מוסר המנחה לנבחנים ולציבור על שלבי החידון וסדריו ומציג בפני הציבור 

את הנבחרים, חבר השופטים, וכל איש שייקרא אל הבמה.

המנחה דואג למסור לכל נבחן את הכרטיס עליו כתובה השאלה שיישאל. דואג לחלוקת 

ולאיסוף דפי השאלות הזהות שבכתב באמצעות מזכירת החידון.

המנחה קורא לנבחנים, למאזינים ולצופים את כל שאלות החידון. אין המנחה מתערב 

במהלך השיפוט.
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טו. נאומים

זמן הנאומים בפתיחת החידון הפומבי לא יעלה על שלש דקות לנאום.

יאוחר משבוע לפני תאריך  נושאי הנאומים להעביר את תכנם למרכז החידון לא  על 

החידון.

טז. ניקוד

לפני כל מחזור שאלות מכריז המנחה מהו מספר הנקודות המירבי שאפשר לצבור בעד 

כל תשובה שלמה ונכונה. השיב הנבחן תשובה חלקית, יקבע היו“ר בסיוע חבריו לשיפוט, 

אם מגיעות לנבחן נקודות וכמה.

לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא נכונה, מכריז היו“ר חבר השופטים- 

”אין מענה“. בגליון רישום הנקודות יירשם: 0.

יז. שאלות שאין עליהן מענה

יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות שנשאלו ולא ניתנו 

עליהן תשובות מלאות או חלקיות על ידי הנבחנים.

כל  את  לקרוא  צורך  ואין  האפשר  ככל  וקצרות  בהירות  תהיינה  השופטים  תשובות 

התשובה ככתבה וכלשונה ואת הפסוק הנלוה אליה.

יח. ערעורים

חבר השופטים הוא הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב.

על פסקם של השופטים בהענקת נקודות אין לערער אחר תום החידון.

יט. חתן/כלת תנ“ך עולמי/ת לנוער יהודי וארבעה סגנים

נוסף לחתן או לכלת התנ“ך העולמי/ת לנוער, יוכרזו לסגנים ארבעה מן הנבחנים שצברו 

החמישה  בין  ובספרים.  מתאימות  בתעודות  ויזכו  ביותר  הגדול  הנקודות  מספר  את 

שהגיעו למקומות הראשונים ייכלל נציג התפוצות שצבר מספר הנקודות הגדול ביותר 

מכל עמיתיו מהתפוצות.

יוכתרו שניהם  שווה בשלב האחרון  מירבי  נקודות  שניים מהמתמודדים במספר  צברו 

בתואר חתן/כלת תנ“ך עולמי לנוער.
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כ. חריגות מן התקנון

ההנחיות  מן  חריגות  הצורך,  בעת  לאשר,  מוסמכת  התנ“ך  לחידון  העולמית  ההנהלה 

הכלולות בתקנון זה.



נספח לתקנון
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א. הרכב חבר השופטים והנשיאות

בחבר השופטים יכהנו:
יושב ראש נבחר ע"י ההנהלה העולמית.  �

נציג מחברי השאלות.  �

רב צבאי.  �

אישיות ציבורית אשר תומלץ ע"י שר החינוך.  �

נציג מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.  �

בחבר הנשיאות יכהנו:
יו"ר ההסתדרות הציונית {יו"ר}.  �

יו"ר המחלקה לחינוך יהודי ציוני בסוכנות היהודית.  �

יו"ר דירקטוריון קק"ל.  �

רב צבאי ראשי.  �

נציג ההנהלה העולמית.  �

נציג משרד הבטחון.  �

ב. הענקת פרסים
הפרסים בחידונים ייקבעו ע"י ההנהלה העולמית ויוענקו ע"י הגורמים הבאים:

בחידון התפוצות:

האישיות המרכזית 1) חתן/כלה  

ראש העיר / המועצה המארחת 2) סגן ראשון  

נציג ההסתדרות הציונית העולמית 3) סגן שני  

נציג ההנהלה העולמית 4) סגן שלישי  

בחידון העולמי:

ראש הממשלה 1) חתן/כלה  

ראש הממשלה 2) סגן ראשון  

יו"ר דירקטוריון קק"ל 3) סגן שני  

ראש האגף הבטחוני - חברתי 4) סגן שלישי  

מרכז חידון התנ"ך 5) סגן רביעי  
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חומר החידון

תורה

בראשית כל הפרקים

שמות א-כד, לא-לד

ויקרא יט, כד-כה

במדבר י-יז, כ-כה, כז, לב

דברים כ-כז, כט-לד

נביאים ראשונים

יהושע א-יא, יד, יז-יח, כב-כד

שופטים כל הפרקים

שמואל א' כל הפרקים

שמואל ב' כל הפרקים

מלכים א' כל הפרקים

מלכים ב' כל הפרקים

נביאים אחרונים

ישעיה א-ב, ח-יב, מ-מה, מט-נו

ירמיה א-ב, כו-מג

יחזקאל א-ד, לג-לד, לו-לט

יואל כל הפרקים

עמוס כל הפרקים

עובדיה כל פרק א

יונה כל הפרקים

מיכה כל הפרקים

חגי כל הפרקים

זכריה א-ט, יד

מלאכי כל הפרקים

כתובים

תהלים קכ-קלד

משלי י-כא

איוב א-ב, מב

רות כל הפרקים

קהלת כל הפרקים

דניאל א, ט, י

עזרא א, ג, ז, ט, י

נחמיה א-ה, ח-יג
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ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך

תא"ל אלי שרמייסטר יו"ר ההנהלה העולמית  

מר יוסי לוי משרד החינוך   

מר שלמה ונטורה     

מר יששכר גואלמן     

גב' מיכל דה האן     

מר חגי הרצל משרד הביטחון   

מר טוביה קנון הסתדרות הציונית העולמית 

מר ירמיהו דוד קרן קיימת לישראל  

מר אהרון בר     

ד"ר יהושע אדלר       המרכז העולמי לתנ"ך  

מר אביעזר בן משיח     

מר יוסף שער     

רס''ן הרב מלאכי ראבד הפקת החידון   

רס"ן (במיל') שאול דוד     

מר שלומי גולדברג (משקיף) הטלויזיה הישראלית  
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הנשיאות - עולמי

מר נתן שרנסקי
יו"ר הסוכנות היהודית

תא"ל הרב אביחי רונצקי
הרב הראשי לצה"ל

מר אפי שטנצלר
יו"ר דירקטוריון קק"ל

מר אלן הופמן

מנכ"ל הסוכנות היהודית

מר חגי הרצל
משרד הביטחון

מר אביעזר בן משיח
נציג ההנהלה העולמית

השופטים

שופטי החידון העולמי:

מר יצחק נבון, יו"ר
הנשיא החמישי של מדינת ישראל

מר נריה פנחס - מחבר השאלות

גב' מיכל כהן

מר שלמה ונטורה

רס"ן הרב ארז מדמון

שופטי חידון התפוצות:

אל"ם הרב שלמה פרץ, יו"ר

מר יוסף שער - מחבר השאלות

מר חגי הרצל

הגב' לידיה גל

מר ירמי דוד

מר יצחק שטיגליץ

אילת לימן (נח"ת) - משקיפה
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מתורגמנים

גב' אילנה גודמן אנגלית   

גב' אוולינה לויטרסטין הולנדית    

גב' אנה פריפשטיין רוסית   

מר אריאל קרייטמן ספרדית   

גב' דבורה שוורץ צרפתית   

מר ראובן יתיב הונגרית   

גב' מרים המבורגר פורטוגזית  



31

צוות הפקת חידון התנ"ך התש"ע

רס''ן הרב מלאכי ראבד מרכז החידון    

רס"ן (מיל') שאול דוד מפיק החידון    

מר נריה פנחס  מחבר שאלות חידון התנ"ך העולמי  

ד“ר אבשלום קור מנחה     

סגן שירן בן חיים רכז הפקה    

ישעיהו פורסטנברג במאי סירטונים    

איתי סופרין תחקירן      

סרן (מיל‘) יצחקי פלהיימר מפקד המחנה    

אלי ויסברט  מפיק חידון התפוצות   

מר יוסף שער מחבר שאלות חידון התפוצות  

דוד אוזן ע. מפיק החידון העולמי   

סגן הרב נחום קינן ע. מפיק חידון התפוצות   

אייל רוטשילד מנהל הפקה    

אלי שיינפלד רב מחנה החידון     

יואב ריבק יחסי ציבור    

סגן (מיל') שמעון נצר אחראי תרגומים    

יהונתן קליין אחראי קליטת מתמודדים   

דודי אורן מחשוב     

אמנון אוסמן במאי טלויזיה    

אוסנת מקובקי ע. במאי     

סמי אמסלם הפקת טלויזיה      

דפוס איילון עריכה גרפית    

דובר צה"ל צילום     

רנ"ג (מיל') יעקב נוגוריאן עוזרי מרכז החידון   

יפרח אהרון      

ליאור טלמור      
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סגל מחנה חידון התנ"ך

סרן (מיל') יצחקי פלהיימר

רס"ן אלה מעוז

סגן נעה זלצר

ורד באינסאי

מעיין גזית

הדס גרפינקל

מרינה זטולבסקי

רז חן

עומרי יעקב

סיון כהן

דפנה נחום

שירה סמוחה

שון קאשי

דניאלה בן דוד

משתתפי נוער חובב תנ"ך 
(נח"ת)

ראם חלמיש

טל קיציס

הדר לאופר

חן מועלם

תמר קרונמן

נדב דורוני

הדר טרפר ווכטל

סיגל שוורץ

דניאל יהודה

אביאל אליצור

איתן מוזס

עומר קליין

תרצה מנסבך



נציגי הנוער
חתני הארץ והתפוצות
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נחום בלינדר
אוקראינה

בנימין הייטון
אנגליה

יוסי אריה סיגלוף
ארגנטינה

שרה שיינדל קלטמן
אוסטרליה

שרה עידית חר''ג
אוסטרליה

גדעון פרייס
אנגליה

יעל גולדסמיד
ארגנטינה

אבישב אנגל
אנגליה
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חיים דארווין
ארה''ב

מנחם שינדלר
ארה''ב

נעה וגו
ברזיל

מקה זרנדזה
גיאורגיה

יהושע מאיר
ארה''ב

רפאל פולדאוור
ארה''ב

אברהם הימן
ברזיל

דניאלה הובשה
דרום אפריקה
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אלעד נחשון
ישראל

ליאורה סוסמן
הולנד

שני מיצ'קיי
הונגריה

אבנר נתניהו
ישראל

שרה דיסלר
דרום אפריקה

שירה סטייחרס
הולנד

אור אשאול
ישראל

יהודה רוזנברג
ישראל
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לינדה לאון
מקסיקו

יוסף סימן טוב
מקסיקו

גילה ג'ויס עבאדי
פנמה

אינה פרישמן
ליטא

גבריאל פליגלמן
מקסיקו

אריה בנטולילה
פנמה

יהושע פרדו
פרו

אוריאל בניטה
פרו



38

יואל פינקלשטיין
קולומביה

יונתן קניסברגר
קולומביה

אריה בל
צ'ילי

גדיאל נאבת
צרפת

אביאל לוי
צרפת

דוד הרוש
צרפת

אנאל אסרף
צרפת

טניה לרנר
קולומביה
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סידני גולדפדר
קולומביה

יואל מרנסטיין
קוסטה ריקה

חיים קייפ
קנדה

יונתן מיקלר
קולומביה

שמעון מגיד
קנדה

רבקה פרידמן
קנדה





תמונות
מחידון התנ"ך והמחנה
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-47

משתתפי חידון התנ''ך העולמי תש''ע



43

חברי הנשיאות והשופטים בחידון התנ''ך

להקת חיל החינוך והנוער והחזן הראשי לצה''ל



44

ראש ממשלת ישראל מעניק את נס החידון לכלת התנ''ך העולמי לשנת תש''ע

כלת התנ''ך העולמי בצילום עם ראש ממשלת ישראל, שר החינוך, קח''ר ומרכז החידון
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ראש ממשלת ישראל מעניק תעודה לסגן הראשון לכלת התנ''ך העולמי לשנת תש''ע

מתמודדי חידון התנ''ך לנוער יהודי בתפוצות בקיבוץ דגניה א'
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מתמודדי חידון התנ''ך בביקור אצל ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

מתמודדי חידון התנ''ך בביקור אצל יו''ר הכנסת, מר ראובן ריבלין
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מתמודדי חידון התנ''ך בביקור אצל שר החינוך, מר גדעון סער

מתמודדי חידון התנ''ך במפגש עם הרמטכ''ל, רב-אלוף גבי אשכנזי
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במהלך מטווחים באימון הגדנ''ע

תמונה קבוצתית באימון הגדנ''ע במחנה צלמון



חידון התנ"ך העולמי
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חידון התנ“ך העולמי לנוער יהודי התש“ע

החידון הפומבי - ירושלים

השלב הראשון

בשלב זה יישאל כל נבחן שאלה אחת הקשורה באירוע מיקראי שיש לו זיקה 

לנושא החידון.

בשלב זה השאלות מוגשות על ידי אישים שחוו בעצמם אירועים הדומים לנושאים 

המוצגים בשאלה.

בפתח כל שאלה תינתן סקירה קצרה מפי האיש על פועלו בתחום המדובר.

כל שאלה היא בת שני חלקים.

תשובה נכונה על כל חלק תזכה ב-6 נקודות

תשובות נכונות על שני החלקים יזכו ב-12 נקודות

5151
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שאלה מס‘ 1

גב‘ לולי ארבל ופרופ‘ איתמר רז

ניניו של אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית

נביא קורא למבשרת ציון לעלות אל הר גבוה:

ם״ ״ַעל ַהר ָּגבַֹה ֲעִלי ָל ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵל ְמַבֶּׂשֶרת ְירּוָׁשלִָ

מי הנביא?. 1

מה תאמר מבשרת ציון לערי יהודה?. 2

תשובה 

ישעיהו.. 1

בשורת הגאולה,קיבוץ הגלויות. ה‘ חוזר לערי יהודה: ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהנֵּה ֱאלֵֹהיֶכם.. 2

ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי ִנְרָצה  ״ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאֵהיֶכם: ַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשלִַ

ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה׳ ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה: קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶר ה׳ ַיְּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה 

ֵלאֵהינּו: ָּכל ֶּגיא ִיָּנֵׂשא ְוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיְׁשָּפלּו ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה:ְוִנְגָלה 

ְּכבֹוד ה׳ ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ִּכי ִּפי ה׳ ִּדֵּבר: ...ַעל ַהר ָּגבַֹה ֲעִלי ָל ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח 

ם ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה ִהֵּנה ֱאֵהיֶכם: ִהֵּנה ֲאדָֹני ה׳ ְּבָחָזק  קֹוֵל ְמַבֶּׂשֶרת ְירּוָׁשלִָ

ָיבֹוא ּוְזרֹעֹו מְֹׁשָלה לֹו ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו: ְּכרֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבץ ְטָלִאים 

ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשא ָעלֹות ְיַנֵהל:״

ישעיה מ‘ 11-1
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שאלה מס‘ 2

ד“ר אילת מזר - ארכיאולוגית בירושלים

חומת שלמה בירושלים

הכתוב מספר על שלמה המלך שבנה בירושלים:

״ֶאת ֵּביתֹו ְוֶאת ֵּבית ה׳ ְוֶאת חֹוַמת ְירּוָׁשַלם ָסִביב״

מי האשה שהמלך שלמה בנה עבורה בית בירושלים?. 1

ציין מבנה נוסף שבנה שלמה בירושלים?. 2

תשובה 

הבית שבנה לבת פרעה.. 1

בית יער הלבנון, המילוא, אולם העמודים.. 2

״ַוִיְתַחֵּתן ְׁשמֹה ֶאת ַּפְרעֹה ֶמֶל ִמְצָרִים ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ַּפְרעֹה ַוְיִביֶאָה ֶאל ִעיר ָּדִוד ַעד ַּכֹּלתֹו 

ִלְבנֹות ֶאת ֵּביתֹו ְוֶאת ֵּבית ה׳ ְוֶאת חֹוַמת ְירּוָׁשַלם ָסִביב:... ַּבת ַּפְרעֹה ָעְלָתה ֵמִעיר ָּדִוד ֶאל ֵּביָתּה 

ֲאֶׁשר ָּבָנה ָלּה ָאז ָּבָנה ֶאת ַהִּמּלֹוא:... ְוֶאת ֵּביתֹו ָּבָנה ְׁשמֹה ְׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיַכל ֶאת ָּכל ֵּביתֹו: 

ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ֵמָאה ַאָּמה ָאְרּכֹו ַוֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחּבֹו ּוְׁשִׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַעל ַאְרָּב־

ָעה טּוֵרי ַעּמּוֵדי ֲאָרִזים ּוְכֻרתֹות ֲאָרִזים ַעל ָהַעּמּוִדים: ְוֵאת אּוָלם ָהַעּמּוִדים ָעָׂשה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה 

ָאְרּכֹו ּוְׁשִׁשים ַאָּמה ָרְחּבֹו ְואּוָלם ַעל ְּפֵניֶהם ְוַעֻּמִדים ְוָעב ַעל ְּפֵניֶהם: ְואּוָלם ַהִּכֵּסא ֲאֶׁשר ִיְׁשָּפט 

ָׁשם ֻאָלם ַהִּמְׁשָּפט ָעָׂשה ְוָספּון ָּבֶאֶרז ֵמַהַּקְרַקע ַעד ַהַּקְרָקע: ּוֵביתֹו ֲאֶׁשר ֵיֶׁשב ָׁשם ָחֵצר ָהַאֶחֶרת 

ִמֵּבית ָלאּוָלם ַּכַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ָהָיה ּוַבִית ַיֲעֶׂשה ְלַבת ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר ָלַקח ְׁשמֹה ָּכאּוָלם ַהֶּזה:״

מלכים א‘ ג‘ 1, ז‘ 8-1, ט‘ 15-25
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שאלה מס‘ 3

רס“ן אלה בן נפלא - צה“ל

מבצע הצלה בהאיטי

איש נכרי הודה לנביא על הטיפול הרפואי שקיבל בארץ ישראל:

״ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין ֱאִהים ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ִאם ְּבִיְׂשָרֵאל״

מי האיש?. 1

כיצד נרפא ממחלתו?. 2

תשובה 

נעמן שר צבא מלך ארם.. 1

טבל שבע פעמים במימי הירדן במצות הנביא אלישע ונרפא מצרעתו.. 2

״ְוַנֲעָמן ַׂשר ְצָבא ֶמֶל ֲאָרם ָהָיה ִאיׁש ָּגדֹול ִלְפֵני ֲאדָֹניו ּוְנֻׂשא ָפִנים ִּכי בֹו ָנַתן ה׳ ְּתׁשּוָעה ַלֲאָרם 

ְוָהִאיׁש ָהָיה ִּגּבֹור ַחִיל ְמצָֹרע:.. ַוּיֹאֶמר ֶמֶל ֲאָרם ֶל ּבֹא ְוֶאְׁשְלָחה ֵסֶפר ֶאל ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶל ַוִּיַּקח 

ְּבָידֹו ֶעֶׂשר ִּכְּכֵרי ֶכֶסף ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָזָהב ְוֶעֶׂשר ֲחִליפֹות ְּבָגִדים: ַוָּיֵבא ַהֵּסֶפר ֶאל ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל 

ֵלאמֹר ְוַעָּתה ְּכבֹוא ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵאֶלי ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ֵאֶלי ֶאת ַנֲעָמן ַעְבִּדי ַוֲאַסְפּתֹו ִמָּצַרְעּתֹו: ... 

 ֵלאמֹר ָהלֹו ַוָּיבֹא ַנֲעָמן ְּבסּוָסיו ּוְבִרְכּבֹו ַוַּיֲעמֹד ֶּפַתח ַהַּבִית ֶלֱאִליָׁשע: ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליָׁשע ַמְלָא

ְוָרַחְצָּת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַּבַּיְרֵּדן ְוָיׁשֹב ְּבָׂשְר ְל ּוְטָהר: ַוִּיְקצֹף ַנֲעָמן ַוֵּיַל ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ֵאַלי 

ֵיֵצא ָיצֹוא ְוָעַמד ְוָקָרא ְּבֵׁשם ה׳ ֱאָהיו ְוֵהִניף ָידֹו ֶאל ַהָּמקֹום ְוָאַסף ַהְּמצָֹרע: ֲהא טֹוב ֲאָמָנה 

ּוַפְרַּפר ַנֲהרֹות ַּדֶּמֶׂשק ִמּכֹל ֵמיֵמי ִיְׂשָרֵאל ֲהא ֶאְרַחץ ָּבֶהם ְוָטָהְרִּתי ַוִּיֶפן ַוֵּיֶל ְּבֵחָמה: ַוִּיְּגׁשּו 

 ֲהלֹוא ַתֲעֶׂשה ְוַאף ִּכי ָאַמר ֵאֶלי ֲעָבָדיו ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ָאִבי ָּדָבר ָּגדֹול ַהָּנִביא ִּדֶּבר ֵאֶלי

ְרַחץ ּוְטָהר: ַוֵּיֶרד ַוִּיְטּבֹל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאִהים ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו ִּכְבַׂשר ַנַער ָקטֹן 

ַוִּיְטָהר: ַוָּיָׁשב ֶאל ִאיׁש ָהֱאִהים הּוא ְוָכל ַמֲחֵנהּו ַוָּיבֹא ַוַּיֲעמֹד ְלָפָניו ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין 

ֱאִהים ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ִאם ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ַקח ָנא ְבָרָכה ֵמֵאת ַעְבֶּד:״

 מלכים ב‘ ה‘ 15-1
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שאלה מס‘ 4

שאנן סטריט - סולן הדג נחש

יוזם פסטיבל בשקל

מנהיג דאג להביא לויים מכל מקומותם אל ירושלים:

״ַלֲעׂשת ...ִׂשְמָחה ּוְבתֹודֹות ּוְבִׁשיר ְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות״

מי המנהיג?. 1

מה היתה השמחה, בה ניגנו הלויים?. 2

תשובה 

נחמיה. (ניתן לקבל גם עזרא).. 1

חנוכת חומת ירושלים. . 2

ם ַלֲעׂשת ֲחֻנָּכה ְוִׂש־ ״ּוַבֲחֻנַּכת חֹוַמת ְירּוָׁשַלם ִּבְקׁשּו ֶאת ַהְלִוִּים ִמָּכל ְמקֹומָֹתם ַלֲהִביָאם ִלירּוָׁשלִָ

ְמָחה ּוְבתֹודֹות ּוְבִׁשיר ְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות: ַוֵּיָאְספּו ְּבֵני ַהְמׁשְֹרִרים ּוִמן ַהִּכָּכר ְסִביבֹות 

ם ּוִמן ַחְצֵרי ְנטָֹפִתי: ּוִמֵּבית ַהִּגְלָּגל ּוִמְּׂשדֹות ֶּגַבע ְוַעְזָמֶות ִּכי ֲחֵצִרים ָּבנּו ָלֶהם ַהְמׁשְֹרִרים  ְירּוָׁשלִַ

ם: ַוִּיַּטֲהרּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ַוְיַטֲהרּו ֶאת ָהָעם ְוֶאת ַהְּׁשָעִרים ְוֶאת ַהחֹוָמה: ָוַאֲעֶלה  ְסִביבֹות ְירּוָׁשלִָ

ֶאת ָׂשֵרי ְיהּוָדה ֵמַעל ַלחֹוָמה ָוַאֲעִמיָדה ְׁשֵּתי תֹודֹת ְּגדֹות ְוַתֲהֻלכֹת ַלָּיִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלַׁשַער 

ָהַאְׁשּפֹת: ַוֵּיֶל ַאֲחֵריֶהם הֹוַׁשְעָיה ַוֲחִצי ָׂשֵרי ְיהּוָדה:... ְוֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ִלְפֵניֶהם: ְוַעל ַׁשַער ָהַעִין 

ְוֶנְגָּדם ָעלּו ַעל ַמֲעלֹות ִעיר ָּדִויד ַּבַּמֲעֶלה ַלחֹוָמה ֵמַעל ְלֵבית ָּדִויד ְוַעד ַׁשַער ַהַּמִים ִמְזָרח:...

ַוִּיְזְּבחּו ַבּיֹום ַההּוא ְזָבִחים ְּגדֹוִלים ַוִּיְׂשָמחּו ִּכי ָהֱאִהים ִׂשְּמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָּנִׁשים ְוַהְיָלִדים 

ם ֵמָרחֹוק:״ ָׂשֵמחּו ַוִּתָּׁשַמע ִׂשְמַחת ְירּוָׁשלִַ
 נחמיה יב‘ 43-27

הערה: בשל הדימיון בפסוקים ניתן לקבל כתשובה גם את מעמד ייסוד היכל ה‘ בימי 

זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יוצדק. ”ּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלבֹוָאם ֶאל ֵּבית ָהֱאִהים ִלירּוָׁשַלם 

ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ֵהֵחּלּו ְזֻרָּבֶבל ֶבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ּוְׁשָאר ֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ...ְלַנֵּצַח ַעל 

ְמֶלאֶכת ֵּבית ה׳: ְוִיְּסדּו ַהּבִֹנים ֶאת ֵהיַכל ה׳ ַוַּיֲעִמידּו ַהּכֲֹהִנים ְמֻלָּבִׁשים ַּבֲחצְֹצרֹות ְוַהְלִוִּים ְּבֵני ָאָסף 

ַּבְמִצְלַּתִים ְלַהֵּלל ֶאת ה׳ ַעל ְיֵדי ָּדִויד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל:”.

 עזרא ג‘ 10-8

5555
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שאלה מס‘ 5

אמירה ואריה סרטני - קיבוץ מרחביה

100 שנה לקיבוץ

על מלך ישראל מסופר כי הלך להתרפא ביזרעאל:

״ַוָּיָׁשב ... ַהֶּמֶל ְלִהְתַרֵּפא ְבִיְזְרֶעאל ִמן ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר ַיֻּכהּו ֲאַרִּמים ָּבָרָמה״

מי המלך?. 1

מי הגיע ליזרעאל לבקרו?. 2

תשובה

יורם בן אחאב מלך ישראל.. 1

מלך יהודה ,אחזיה בן יהורם.. 2

״ִבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְליֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָמַל ֲאַחְזָיהּו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶל ְיהּוָדה: 

ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ֲאַחְזָיהּו ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַל ִּבירּוָׁשָלם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲעַתְלָיהּו ַּבת ָעְמִרי 

ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל: ַוֵּיֶל ְּבֶדֶר ֵּבית ַאְחָאב ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ה׳ ְּכֵבית ַאְחָאב ִּכי ֲחַתן ֵּבית ַאְחָאב הּוא: 

ַוֵּיֶל ֶאת יֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ַלִּמְלָחָמה ִעם ֲחָזֵאל ֶמֶל ֲאָרם ְּבָרמֹת ִּגְלָעד ַוַּיּכּו ֲאַרִּמים ֶאת יֹוָרם: ַוָּיָׁשב 

 ְלִהְתַרֵּפא ְבִיְזְרֶעאל ִמן ַהַּמִּכים ֲאֶׁשר ַיֻּכהּו ֲאַרִּמים ָּבָרָמה ְּבִהָּלֲחמֹו ֶאת ֲחָזהֵאל ֶמֶל יֹוָרם ַהֶּמֶל

ֲאָרם ַוֲאַחְזָיהּו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶל ְיהּוָדה ָיַרד ִלְראֹות ֶאת יֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ְּבִיְזְרֶעאל ִּכי חֶֹלה הּוא:״

מלכים ב‘ ח‘ 29-25
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שאלה מס‘ 6

תיאטרון המרתף - ירושלים

התיאטרון כמנוף לחיים

שר צבא ביקש מאשה להציג עצמה בפני מלך כאשה אלמנה: 

״ִהְתַאְּבִלי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל ָּתסּוִכי ֶׁשֶמן״

מי שר הצבא?. 1

לשם מה נשלחה האשה אל המלך?. 2

תשובה 

יואב בן צרויה ביקש מהאשה התקועית לפנות לדוד המלך.. 1

לדבר על לב דוד המלך שיחזיר את אבשלום בנו מגשור.. 2

הערה: האשה ביקשה מדוד להציל את בנה יחידה מפני המבקשים להורגו. המלך הבין מדבריה 

שיואב שלח אותה אליו.

״ַוֵּיַדע יֹוָאב ֶּבן ְצֻרָיה ִּכי ֵלב ַהֶּמֶל ַעל ַאְבָׁשלֹום: ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ְּתקֹוָעה ַוִּיַּקח ִמָּׁשם ִאָּׁשה ֲחָכָמה 

ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהְתַאְּבִלי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל ָּתסּוִכי ֶׁשֶמן ְוָהִיית ְּכִאָּׁשה ֶזה ָיִמים ַרִּבים 

ִמְתַאֶּבֶלת ַעל ֵמת: ּוָבאת ֶאל ַהֶּמֶל ְוִדַּבְרְּת ֵאָליו ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַוָּיֶׂשם יֹוָאב ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפיָה: 

 :ַוִּתּפֹל ַעל ַאֶּפיָה ַאְרָצה ַוִּתְׁשָּתחּו ַוּתֹאֶמר הֹוִׁשָעה ַהֶּמֶל ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ַהְּתקִֹעית ֶאל ַהֶּמֶל

ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל ַמה ָּל ַוּתֹאֶמר ֲאָבל ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ָאִני ַוָּיָמת ִאיִׁשי: ּוְלִׁשְפָחְת ְׁשֵני ָבִנים ַוִּיָּנצּו 

ְׁשֵניֶהם ַּבָּׂשֶדה ְוֵאין ַמִּציל ֵּביֵניֶהם ַוַּיּכֹו ָהֶאָחד ֶאת ָהֶאָחד ַוָּיֶמת אֹתֹו: ְוִהֵּנה ָקָמה ָכל ַהִּמְׁשָּפָחה 

ַעל ִׁשְפָחֶת ַוּיֹאְמרּו ְּתִני ֶאת ַמֵּכה ָאִחיו ּוְנִמֵתהּו ְּבֶנֶפׁש ָאִחיו ֲאֶׁשר ָהָרג ְוַנְׁשִמיָדה ַּגם ֶאת ַהּיֹוֵרׁש 

 ְוִכּבּו ֶאת ַּגַחְלִּתי ֲאֶׁשר ִנְׁשָאָרה ְלִבְלִּתי ִׂשים ְלִאיִׁשי ֵׁשם ּוְׁשֵאִרית ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל

ֶאל ָהִאָּׁשה ְלִכי ְלֵביֵת ַוֲאִני ֲאַצֶּוה ָעָלִי: ...ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֲהַיד יֹוָאב ִאָּת ְּבָכל זֹאת ַוַּתַען ָהִאָּׁשה 

 ִּכי ַעְבְּד ִאם ִאׁש ְלֵהִמין ּוְלַהְׂשִמיל ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאדִֹני ַהֶּמֶל ֲאדִֹני ַהֶּמֶל ַוּתֹאֶמר ֵחי ַנְפְׁש

יֹוָאב הּוא ִצָּוִני ְוהּוא ָׂשם ְּבִפי ִׁשְפָחְת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:ְלַבֲעבּור ַסֵּבב ֶאת ְּפֵני ַהָּדָבר ָעָׂשה 

ַעְבְּד יֹוָאב ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַואדִֹני ָחָכם ְּכָחְכַמת ַמְלַא ָהֱאִהים ָלַדַעת ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ: 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֶאל יֹוָאב ִהֵּנה ָנא ָעִׂשיִתי ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוֵל ָהֵׁשב ֶאת ַהַּנַער ֶאת ַאְבָׁשלֹום:״

שמואל ב‘ יד‘ 21-1
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שאלה מס‘ 7

משה (מישקה) זילברשטיין

נמלט כילד מצפרני הנאצים ושרד ביערות פולין

הנביא ישעיה מנבא כי באחרית הימים ישרור שלום גם בקרב בעלי החיים:

״ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ״

ציין עוד שני בעלי חיים שהשלום ישרור ביניהם?. 1

עם איזה בעל חיים ישתעשע היונק באחרית הימים?. 2

תשובה 

צּו ַיְלֵדיֶהן.. 1 ו ִיְרבְּ ְרֶעיָנה ַיְחדָּ ו,  ּוָפָרה ָודֹב תִּ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחדָּ

ֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני.. 2 ע יֹוֵנק ַעל ֻחר פָּ ֲעשַׁ פתן, צפעוני - ְושִׁ

״ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה:ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה׳ רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה 

רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה׳: ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ה׳ ְוא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְוא ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח: ְוָׁשַפט 

ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע:ְוָהָיה 

ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו: ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא 

ַיְחָּדו ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג ָּבם:ּוָפָרה ָודֹב ִּתְרֶעיָנה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן:ְוִׁשֲעַׁשע 

יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה:א ָיֵרעּו ְוא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי 

ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת  ה׳ ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים:״

ישעיה יא‘ 9-1
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אתי אנקרי - ”בכל לבי“

מזמרת ר‘ יהודה הלוי

לאחר אחד הנצחונות של עם ישראל על אויביו מסופר:

״ַוֵּתֶצאָנה ַהָּנִשים ִמָּכל ָעֵרי ִיְשָרֵאל  ָלִשיר... ְּבֻתִּפים ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׁשִלִׁשים״ 

באיזה נצחון מדובר?. 1

מה שרו הנשים באותה עת?. 2

תשובה 

נצחון דוד על גליית שהביא לנצחון ישראל על פלישתים.. 1

הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו.. 2

ַהְּפִל־ ֶאת   ַוַּי ַוְיַקַּלע  ֶאֶבן  ִמָּׁשם  ַוִּיַּקח  ַהֶּכִלי  ֶאל  ָידֹו  ֶאת  ָּדִוד  ״ַוִּיְׁשַלח 

ָּדִוד  ַוֶּיֱחַזק  ָאְרָצה:  ָּפָניו  ַעל  ַוִּיּפֹל  ְּבִמְצחֹו  ָהֶאֶבן  ַוִּתְטַּבע  ִמְצחֹו  ֶאל  ְׁשִּתי 

ְּבַיד  ֵאין  ְוֶחֶרב  ַוְיִמיֵתהּו  ַהְּפִלְׁשִּתי  ֶאת   ַוַּי ּוָבֶאֶבן  ַּבֶּקַלע  ַהְּפִלְׁשִּתי  ִמן 

ַוִּיְׁשְלָפּה ִמַּתְעָרּה  ַוַּיֲעמֹד ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיַּקח ֶאת ַחְרּבֹו  ַוָּיָרץ ָּדִוד  ָּדִוד: 

ַוָּיֻנסּו:  ַוְימְֹתֵתהּו ַוִּיְכָרת ָּבּה ֶאת רֹאׁשֹו ַוִּיְראּו ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ֵמת ִּגּבֹוָרם 

 ּבֹוֲא ַעד  ַהְּפִלְׁשִּתים  ֶאת  ַוִּיְרְּדפּו  ַוָּיִרעּו  ִויהּוָדה  ִיְׂשָרֵאל  ַאְנֵׁשי  ַוָּיֻקמּו 

ַגְיא ְוַעד ַׁשֲעֵרי ֶעְקרֹון ַוִּיְּפלּו ַחְלֵלי ְפִלְׁשִּתים ְּבֶדֶר ַׁשֲעַרִים ְוַעד ַּגת ְוַעד 

ֶעְקרֹון: ַוָּיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְּדק ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים ַוָּיׁשֹּסּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם:...

ַוְיִהי ְּבבֹוָאם ְּבׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת ַהְּפִלְׁשִּתי ַוֵּתֶצאָנה ַהָּנִׁשים ִמָּכל ָעֵרי 

ִיְׂשָרֵאל  ָלִׁשיר ְוַהְּמחֹלֹות ִלְקַראת ָׁשאּול ַהֶּמֶל ְּבֻתִּפים ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׁשִל־

ִׁשים: ַוַּתֲעֶניָנה ַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות ַוּתֹאַמְרָן ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפו  ַּבֲאָלָפיו 

ְוָדִוד ְּבִרְבבָֹתיו: ַוִּיַחר ְלָׁשאּול ְמאֹד ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר ָנְתנּו 

ְלָדִוד ְרָבבֹות ְוִלי ָנְתנּו ָהֲאָלִפים ְועֹוד לֹו ַא ַהְּמלּוָכה: ַוְיִהי ָׁשאּול עֹוֵין ֶאת 

ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה:״ 

שמואל א‘ יז‘ 53-49, שמואל א פרק יח 9-6 
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רוביק רוזנטל

חוקר השפה העברית

מנהיג תיאר את מצב השפה העברית בזמנו:

״ּוְבֵניֶהם ֲחִצי ְמַדֵּבר ַאְׁשּדֹוִדית ְוֵאיָנם ַמִּכיִרים ְלַדֵּבר ְיהּוִדית ְוִכְלׁשֹון ַעם ָוָעם״

מי האיש?. 1

מה עשה המנהיג לתיקון המצב?. 2

תשובה 

נחמיה.. 1

פעל נגד תופעת נישואי התערובת.. 2

״ַּגם ַּבָּיִמים ָהֵהם ָרִאיִתי ֶאת ַהְּיהּוִדים הִֹׁשיבּו ָנִׁשים ַאְׁשֳּדִדּיֹות ַעֳּמִנּיֹות מֹוֲאִבּיֹות: ּוְבֵניֶהם ֲחִצי 

ְמַדֵּבר ַאְׁשּדֹוִדית ְוֵאיָנם ַמִּכיִרים ְלַדֵּבר ְיהּוִדית ְוִכְלׁשֹון ַעם ָוָעם: ָוָאִריב ִעָּמם ָוֲאַקְלֵלם ָוַאֶּכה ֵמֶהם 

ֲאָנִׁשים ָוֶאְמְרֵטם ָוַאְׁשִּביֵעם ֵּבאִהים ִאם ִּתְּתנּו ְבנֵֹתיֶכם ִלְבֵניֶהם ְוִאם ִּתְׂשאּו ִמְּבנֵֹתיֶהם ִלְבֵניֶכם 

ְוָלֶכם: ֲהלֹוא ַעל ֵאֶּלה ָחָטא ְׁשמֹה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ּוַבּגֹוִים ָהַרִּבים א ָהָיה ֶמֶל ָּכמֹהּו ְוָאהּוב ֵלא־

ָהיו ָהָיה ַוִּיְּתֵנהּו ֱאִהים ֶמֶל ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַּגם אֹותֹו ֶהֱחִטיאּו ַהָּנִׁשים ַהָּנְכִרּיֹות: ְוָלֶכם ֲהִנְׁשַמע 

ַלֲעׂשת ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ִלְמעֹל ֵּבאֵהינּו ְלהִֹׁשיב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות:ּוִמְּבֵני יֹוָיָדע ֶּבן 

ֶאְלָיִׁשיב ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ָחָתן ְלַסְנַבַּלט ַהחֹרִֹני ָוַאְבִריֵחהּו ֵמָעָלי:״

נחמיה יג‘  28-23
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פרופ‘ גרשון גליל-החוג למקרא באוניברסיטת 
חיפה

כתובת עברית קדומה מעמק האלה.

נביא קורא לעם לשפוט משפט אמת:

״ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ְׁשפֹטּו ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעׂשּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל ַּתֲעׁשֹקּו״

מי הנביא?. 1

כיצד תיקרא ירושלים בעתיד, לדברי הנביא?. 2

תשובה 

זכריה.. 1

עיר האמת, הר הקודש.. 2

״ַוְיִהי ְּדַבר ה׳ ֶאל ְזַכְרָיה ֵלאמֹר: ּכֹה ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות ֵלאמֹר ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ְׁשפֹטּו ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים 

ֲעׂשּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו: ְוַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל ַּתֲעׁשֹקּו ְוָרַעת ִאיׁש ָאִחיו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם: 

ַוְיָמֲאנּו ְלַהְקִׁשיב ַוִּיְּתנּו ָכֵתף סָֹרֶרת ְוָאְזֵניֶהם ִהְכִּבידּו ִמְּׁשמֹוַע:...: ַוְיִהי ְּדַבר ה׳ ְצָבאֹות ֵלאמֹר: ּכֹה 

ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה ְוֵחָמה ְגדֹוָלה ִקֵּנאִתי ָלּה:ּכֹה ָאַמר ה׳ ַׁשְבִּתי ֶאל ִצּיֹון 

ם ְוִנְקְרָאה ְירּוָׁשַלם ִעיר ָהֱאֶמת ְוַהר ה׳ ְצָבאֹות ַהר ַהּקֶֹדׁש: ּכֹה ָאַמר ה׳  ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְירּוָׁשלִָ

ם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב ָיִמים: ּוְרחֹבֹות ָהִעיר  ְצָבאֹות עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשלִָ

ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרחֹבֶֹתיָה:״

זכריה ז‘ 1-5, זכריה ח‘ 5-1

הערה: בשל הדימיון בפסוקים. ניתן גם לקבל את נבואת הנביא ישעיהו

״ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה: ְוָאִׁשיָבה ׁשְֹפַטִי ְּכָבִראׁשָֹנה 

ְויֲֹעַצִי ְּכַבְּתִחָּלה ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָל ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה: ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה 

ִּבְצָדָקה:

ישעיה א‘ 27-17
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לבנות ולהיבנות - חצור, צפת

נוער מתנדב מחו“ל

נביא מנבא על בנייה מחודשת של העם ושיקום ההריסות בארץ

״ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת ְוָגַדְרִּתי ֶאת ִּפְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים״

מי הנביא?. 1

אילו פעולות חקלאיות מציין הנביא בנבואתו?. 2

תשובה 

עמוס.. 1

חורש, קוצר, דורך ענבים, מושך הזרע, נטיעת כרמים וגנות. (די לציין שתי פעולות)-. 2

ָבעֹות  ַהגְּ ְוָכל  ָעִסיס  ֶהָהִרים  יפּו  ְוִהטִּ ַרע  ַהזָּ ְך  מֹשֵׁ בְּ ֲעָנִבים  ְודֵֹרְך  ּקֵֹצר  בַּ חֹוֵרׁש  ׁש  ְוִנגַּ

ְתמֹוַגְגָנה. תִּ

״ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת ְוָגַדְרִּתי ֶאת ִּפְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי 

עֹוָלם:ְלַמַען ִייְרׁשּו ֶאת ְׁשֵאִרית ֱאדֹום ְוָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם ְנֻאם ה׳ עֶֹׂשה ּזֹאת: 

ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה׳ ְוִנַּגׁש חֹוֵרׁש ַּבּקֵֹצר ְודֵֹר ֲעָנִבים ְּבמֵֹׁש ַהָּזַרע ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל 

ַהְּגָבעֹות ִּתְתמֹוַגְגָנה: ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים 

ְוָׁשתּו ֶאת ֵייָנם ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת ְּפִריֶהם: ּוְנַטְעִּתים ַעל ַאְדָמָתם ְוא ִיָּנְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם 

ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ָאַמר ה׳  ֱאֶהי:״

עמוס ט‘  15-11
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סגן ע. - חיל האויר

מפעיל מטוס ללא טייס (מל“ט)

מלך שנפגש עם שר צבא הוזהר ע“י אחד משריו:

 ״ִּכי ְלַפּתְֹת ָּבא ְוָלַדַעת ֶאת מֹוָצֲא ְוֶאת מֹוָבֶא ְוָלַדַעת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר  ַאָּתה עֶֹׂשה״

מי שר הצבא שנפגש עם המלך?. 1

מה היתה מטרת הפגישה?. 2

תשובה 

אבנר בן נר, שר צבא איש בושת בן שאול.. 1

אבנר ביקש לכרות ברית עם דוד המלך ולהעביר את הממלכה מאיש בושת לדוד.. 2

״ַוָּיבֹא ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ֶחְברֹון ְוִאּתֹו ֶעְׂשִרים ֲאָנִׁשים ַוַּיַעׂש ָּדִוד ְלַאְבֵנר ְוַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמְׁשֶּתה: 

ַוּיֹאֶמר ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְּבָצה ֶאל ֲאדִֹני ַהֶּמֶל ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִיְכְרתּו ִאְּת ְּבִרית 

ּוָמַלְכָּת ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁש ַוְּיַׁשַּלח ָּדִוד ֶאת ַאְבֵנר ַוֵּיֶל ְּבָׁשלֹום: ְוִהֵּנה ַעְבֵדי ָדִוד ְויֹוָאב ָּבא 

ֵמַהְּגדּוד ְוָׁשָלל ָרב ִעָּמם ֵהִביאּו ְוַאְבֵנר ֵאיֶנּנּו ִעם ָּדִוד ְּבֶחְברֹון ִּכי ִׁשְּלחֹו ַוֵּיֶל ְּבָׁשלֹום: ְויֹוָאב ְוָכל 

ַהָּצָבא ֲאֶׁשר ִאּתֹו ָּבאּו ַוַּיִּגדּו ְליֹוָאב ֵלאמֹר ָּבא ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ֶאל ַהֶּמֶל ַוְיַׁשְּלֵחהּו ַוֵּיֶל ְּבָׁשלֹום: ַוָּיבֹא 

יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶל ַוּיֹאֶמר ֶמה ָעִׂשיָתה ִהֵּנה ָבא ַאְבֵנר ֵאֶלי ָלָּמה ֶּזה ִׁשַּלְחּתֹו ַוֵּיֶל ָהלֹו: ָיַדְעָּת ֶאת 

ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ִּכי ְלַפּתְֹת ָּבא ְוָלַדַעת ֶאת מֹוָצֲא ְוֶאת מֹוָבֶא ְוָלַדַעת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה: 

ַוֵּיֵצא יֹוָאב ֵמִעם ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ַוָּיִׁשבּו אֹתֹו ִמּבֹור ַהִּסָרה ְוָדִוד א ָיָדע: ַוָּיָׁשב 

ַאְבֵנר ֶחְברֹון ַוַּיֵטהּו יֹוָאב ֶאל ּתֹו ַהַּׁשַער ְלַּדֵּבר ִאּתֹו ַּבֶּׁשִלי ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ַהחֶֹמׁש ַוָּיָמת ְּבַדם ֲעָׂשהֵאל 

ָאִחיו:״

שמואל ב‘ ג‘ 27-20
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יוסי וואסה - שחקן

תרבות יהודי אתיופיה

שמועה שמלך בבל התיר לשארית הפליטה להתיישב ביהודה  עוררה גלי עלייה:

״ ַוָּיֻׁשבּו ָכל ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ִנְּדחּו ָׁשם ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ְיהּוָדה ״.

מי הופקד על שארית הפליטה?. 1

מאילו ארצות עלו היהודים?. 2

תשובה 

גדליה בן אחיקם.. 1

מואב, בני עמון, אדום. (די לציין מקום אחד). 2

״ַוִּיְׁשְמעּו ָכל ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם ִּכי ִהְפִקיד ֶמֶל ָּבֶבל ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶבן 

ֲאִחיָקם ָּבָאֶרץ ְוִכי ִהְפִקיד ִאּתֹו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוָטף ּוִמַּדַּלת ָהָאֶרץ ֵמֲאֶׁשר א ָהְגלּו ָּבֶבָלה: ַוָּיבֹאּו 

ֶאל ְּגַדְלָיה ַהִּמְצָּפָתה ְוִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיהּו ְויֹוָחָנן ְויֹוָנָתן ְּבֵני ָקֵרַח ּוְׂשָרָיה ֶבן ַּתְנֻחֶמת ּוְבֵני ֵעיַפי 

ַהְּנטָֹפִתי ִויַזְנָיהּו ֶּבן ַהַּמֲעָכִתי ֵהָּמה ְוַאְנֵׁשיֶהם: ַוִּיָּׁשַבע ָלֶהם ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶּבן ָׁשָפן ּוְלַאְנֵׁשיֶהם 

ֵלאמֹר ַאל ִּתיְראּו ֵמֲעבֹוד ַהַּכְׂשִּדים ְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִעְבדּו ֶאת ֶמֶל ָּבֶבל ְוִייַטב ָלֶכם: ַוֲאִני ִהְנִני 

יֵׁשב ַּבִּמְצָּפה ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ֵאֵלינּו ְוַאֶּתם ִאְספּו ַיִין ְוַקִיץ ְוֶׁשֶמן ְוִׂשמּו ִּבְכֵליֶכם 

ּוְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ְּתַפְׂשֶּתם: ְוַגם ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבמֹוָאב ּוִבְבֵני ַעּמֹון ּוֶבֱאדֹום ַוֲאֶׁשר ְּבָכל 

ָהֲאָרצֹות ָׁשְמעּו ִּכי ָנַתן ֶמֶל ָּבֶבל ְׁשֵאִרית ִליהּוָדה ְוִכי ִהְפִקיד ֲעֵליֶהם ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶּבן ֲאִחיָקם ֶּבן 

ָׁשָפן: ַוָּיֻׁשבּו ָכל ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ִנְּדחּו ָׁשם ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶאל ְּגַדְלָיהּו ַהִּמְצָּפָתה 

ַוַּיַאְספּו ַיִין ָוַקִיץ ַהְרֵּבה ְמאֹד:״

ירמיהו מ‘  12-7
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בני ליס - כתב טלויזיה

תקשורת וארכיאולוגיה

איש שהשתלט על אחת הלשכות בבית ה‘ סולק על ידי נחמיה:

״ַוֵּיַרע ִלי ְמאֹד ָוַאְׁשִליָכה ֶאת ָּכל ְּכֵלי ... ַהחּוץ ִמן ַהִּלְׁשָּכה״

מי האיש שהשתלט על הלשכה?. 1

מה היה ייעודה המקורי של הלשכה?. 2

תשובה

טוביה העמוני - נחמיה סילק מהלשכה את כליו של טוביה.. 1

שם היו נותנים את המעשרות ללויים ואת התרומות לכוהנים.. 2

 ניתן לקבל גם: שם היו נותנים את המנחה, הלבונה וכלי הקודש.

״ ְוִלְפֵני ִמֶּזה ֶאְלָיִׁשיב ַהּכֵֹהן ָנתּון ְּבִלְׁשַּכת ֵּבית ֱאֵהינּו ָקרֹוב ְלטֹוִבָּיה: ַוַּיַעׂש לֹו ִלְׁשָּכה ְגדֹוָלה 

ְוָׁשם ָהיּו ְלָפִנים נְֹתִנים ֶאת ַהִּמְנָחה ַהְּלבֹוָנה ְוַהֵּכִלים ּוַמְעַׂשר ַהָּדָגן ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ִמְצַות ַהְלִוִּים 

ם ִּכי ִּבְׁשַנת ְׁשלִׁשים ּוְׁשַּתִים  ְוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהּׁשֲֹעִרים ּוְתרּוַמת ַהּכֲֹהִנים: ּוְבָכל ֶזה א ָהִייִתי ִּבירּוָׁשלִָ

ם  ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ֶמֶל ָּבֶבל ָּבאִתי ֶאל ַהֶּמֶל ּוְלֵקץ ָיִמים ִנְׁשַאְלִּתי ִמן ַהֶּמֶל: ָוָאבֹוא ִלירּוָׁשלִָ

ָוָאִביָנה ָבָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאְלָיִׁשיב ְלטֹוִבָּיה ַלֲעׂשֹות לֹו ִנְׁשָּכה ְּבַחְצֵרי ֵּבית ָהֱאִהים:ַוֵּיַרע ִלי 

ְמאֹד ָוַאְׁשִליָכה ֶאת ָּכל ְּכֵלי ֵבית טֹוִבָּיה ַהחּוץ ִמן ַהִּלְׁשָּכה:ָואְֹמָרה ַוְיַטֲהרּו ַהְּלָׁשכֹות ָוָאִׁשיָבה 

ָּׁשם ְּכֵלי ֵּבית ָהֱאִהים ֶאת ַהִּמְנָחה ְוַהְּלבֹוָנה: ָוֵאְדָעה ִּכי ְמָניֹות ַהְלִוִּים א ִנָּתָנה ַוִּיְבְרחּו ִאיׁש 

ְלָׂשֵדהּו ַהְלִוִּים ְוַהְמׁשְֹרִרים עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה: ָוָאִריָבה ֶאת ַהְּסָגִנים ָואְֹמָרה ַמּדּוַע ֶנֱעַזב ֵּבית ָהֱאִהים 

ָוֶאְקְּבֵצם ָוַאֲעִמֵדם ַעל ָעְמָדם: ְוָכל ְיהּוָדה ֵהִביאּו ַמְעַׂשר ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ָלאֹוָצרֹות:״

 נחמיה יג‘  12-4
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נשים וטעמים

פיתוח תיירות בנגב

ק וַמּצֹות אשה שאירחה מלך בביתה הגישה לו ֵעֶגל ַמְרבֵּ

״ְוָלִאָּׁשה ֵעֶגל ַמְרֵּבק ַּבַּבִית ַוְּתַמֵהר ַוִּתְזָּבֵחהּו ַוִּתַּקח ֶקַמח ַוָּתָלׁש ַוּתֵֹפהּו ַמּצֹות״

מי האשה?. 1

לשם מה ביקר המלך בביתה?. 2

תשובה

בעלת האוב.. 1

ביקש לשאול את . 2 (הוא  הנביא.  לו באוב את שמואל  ביקש שתעלה  שאול המלך 

שמואל כיצד להיערך לקראת המלחמה נגד פלישתים).

״ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַלֲעָבָדיו ַּבְּקׁשּו ִלי ֵאֶׁשת ַּבֲעַלת אֹוב ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה ְוֶאְדְרָׁשה ָּבּה ַוּיֹאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו 

ִהֵּנה ֵאֶׁשת ַּבֲעַלת אֹוב ְּבֵעין ּדֹור:ַוִּיְתַחֵּפׂש ָׁשאּול ַוִּיְלַּבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ַוֵּיֶל הּוא ּוְׁשֵני ֲאָנׁשים 

ִעּמֹו ַוָּיבֹאּו ֶאל ָהִאָּׁשה ָלְיָלה ַוּיֹאֶמר ָקֳסִמי ָנא ִלי ָּבאֹוב ְוַהֲעִלי ִלי ֵאת ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאָלִי:ַוּתֹאֶמר 

ָהִאָּׁשה ֶאת ִמי ַאֲעֶלה ָּל ַוּיֹאֶמר ֶאת ְׁשמּוֵאל ַהֲעִלי ִלי: ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָמה ָרִאית 

ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ֱאִהים ָרִאיִתי עִֹלים ִמן ָהָאֶרץ:ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּתֳארֹו ַוּתֹאֶמר ִאיׁש ָזֵקן 

עֶֹלה ְוהּוא עֶֹטה ְמִעיל ַוֵּיַדע ָׁשאּול ִּכי ְׁשמּוֵאל הּוא ַוִּיּקֹד ַאַּפִים ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו:ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל 

ָׁשאּול ָלָּמה ִהְרַּגְזַּתִני ְלַהֲעלֹות אִֹתי ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַצר ִלי ְמאֹד ּוְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ִּבי ֵואִהים ָסר 

ֵמָעַלי ְוא ָעָנִני עֹוד ַּגם ְּבַיד ַהּנִביִאם ַּגם ַּבֲחמֹות ָוֶאְקָרֶאה ְל ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעֶׂשה: ...ַוְיַמֵהר 

ָׁשאּול ַוִּיּפֹל ְמא קֹוָמתֹו ַאְרָצה ַוִּיָרא ְמאֹד ִמִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל ַּגם ּכַֹח א ָהָיה בֹו ִּכי א ָאַכל ֶלֶחם ָּכל 

 ַהּיֹום ְוָכל ַהָּלְיָלה:ַוָּתבֹוא ָהִאָּׁשה ֶאל ָׁשאּול ַוֵּתֶרא ִּכי ִנְבַהל ְמאֹד ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָׁשְמָעה ִׁשְפָחְת

ְּבקֹוֶל ָוָאִׂשים ַנְפִׁשי ְּבַכִּפי ָוֶאְׁשַמע ֶאת ְּדָבֶרי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי: ְוַעָּתה ְׁשַמע ָנא ַגם ַאָּתה ְּבקֹול 

ִׁשְפָחֶת ְוָאִׂשָמה ְלָפֶני ַּפת ֶלֶחם ֶוֱאכֹול ִויִהי ְב ּכַֹח ִּכי ֵתֵל ַּבָּדֶר: ַוְּיָמֵאן ַוּיֹאֶמר א אַֹכל ַוִּיְפְרצּו 

בֹו ֲעָבָדיו ְוַגם ָהִאָּׁשה ַוִּיְׁשַמע ְלקָֹלם ַוָּיָקם ֵמָהָאֶרץ ַוֵּיֶׁשב ֶאל ַהִּמָּטה: ְוָלִאָּׁשה ֵעֶגל ַמְרֵּבק ַּבַּבִית 

ַוְּתַמֵהר ַוִּתְזָּבֵחהּו ַוִּתַּקח ֶקַמח ַוָּתָלׁש ַוּתֵֹפהּו ַמּצֹות: ַוַּתֵּגׁש ִלְפֵני ָׁשאּול ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוּיֹאֵכלּו ַוָּיֻקמּו 

ַוֵּיְלכּו ַּבַּלְיָלה ַההּוא:״
שמואל א‘ כח‘ 25-7
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שאלה מס‘ 16

שבט יובל - לילדים בעלי צרכים מיוחדים

תנועת הנוער בני עקיבא

לאדם נאמר שאחיו ישמח לסייע לו בשליחותו:

״ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶת ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו״

מי הם האחים?. 1

כיצד חולקה השליחות בין שניהם?. 2

תשובה 

משה ואהרון.. 1

ְהֶיה ּלוֹ ֵלאלִֹהים.. 2 ה תִּ ָך ְלֶפה ְוַאתָּ אהרון ישמש למשה לפה - הּוא ִיְהֶיה לְּ

״ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה׳ ִּבי ֲאדָֹני א ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְר ֶאל 

ַעְבֶּד ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי: ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש 

אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהא ָאנִֹכי ה׳ ְוַעָּתה ֵל ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפי ְוהֹוֵריִתי ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר: ַוּיֹאֶמר ִּבי 

ֲאדָֹני ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח: ַוִּיַחר ַאף ה׳ ְּבמֶׁשה ַוּיֹאֶמר ֲהא ַאֲהרֹן ָאִחי ַהֵּלִוי ָיַדְעִּתי ִּכי ַדֵּבר ְיַדֵּבר 

הּוא ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶת ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו: ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפיו ְוָאנִֹכי 

ֶאְהֶיה ִעם ִּפי ְוִעם ִּפיהּו ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון: ְוִדֶּבר הּוא ְל ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה 

ְּל ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ּלֹו ֵלאִהים: ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶד ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת:... 

ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל ַאֲהרֹן ֵל ִלְקַראת מֶׁשה ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיֶל ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ְּבַהר ָהֱאִהים ַוִּיַּׁשק לֹו: ַוַּיֵּגד מֶׁשה 

 ְלַאֲהרֹן ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה׳ ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְוֵאת ָּכל ָהאֹתֹת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו:... ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֶׁשה ְרֵאה ְנַתִּתי

ֱאִהים ְלַפְרעֹה ְוַאֲהרֹן ָאִחי ִיְהֶיה ְנִביֶא: ַאָּתה ְתַדֵּבר ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוָּך ְוַאֲהרֹן ָאִחי ְיַדֵּבר ֶאל 

ַּפְרעֹה ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו:

שמות ד‘ 27-10, שמות ז‘ 2-1
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חידון התנ“ך העולמי לנוער יהודי התש“ע
החידון הפומבי - ירושלים

שלב שני
בחלק הראשון

זיהוי אתר מיקראי על פי רמזים

לכל אחד מהנבחנים יוצגו 3 רמזים הרומזים לאתר מיקראי אחד

זיהה הנבחן את האישיות על פי הרמז הראשון בלבד - יזכה ב-8 נקודות 

זיהה הנבחן את האישיות על פי הרמז הראשון והשני - יזכה ב-5 נקודות 

זיהה הנבחן את האישיות על פי שלושה רמזים - יזכה ב-3 נקודות 

הזמן המוקצב לזיהוי האתר: 25 שניות

בחלק השני 

על הנבחן להשיב על ארבע שאלות הקשורות בספרי התנ“ך שיעלו בחלקו

השאלות יוצגו לפני כל נבחן באמצעות משחק מחשב

הניקוד 

הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן

תשובה נכונה על שאלה מס‘ 1 תזכה את הנבחן ב-4 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס‘ 2 תזכה את הנבחן ב-6 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס‘ 3 תזכה את הנבחן ב-8 נקודות

תשובה נכונה על שאלה מס‘ 4 תזכה את הנבחן ב-10 נקודות

במענה על ארבע השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך: 28 נקודות

הזמן המוקצב לפתרון כל ארבע השאלות הוא: 60 שניות

רמזים 

כל נבחן יוכל לקבל רמז על כל שאלה - אם יחפוץ

קבלת הרמז תגרור הורדה של מחצית מהנקודות האמורות להינתן על השאלה

בשלב הזה בשני חלקיו ניתן לצבור: 36 נקודות
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שאלה מס‘ 1

זהה את שם המקום על פי הרמזים

רמז מס‘ 1: שם מת עמשא. 

״ֵהם ִעם ָהֶאֶבן ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון״ֵהם ִעם ָהֶאֶבן ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון ַוֲעָמָׂשא ָּבא ִלְפֵניֶהם ְויֹוָאב ָחגּור ִמּדֹו ְלֻבׁשֹו ְוָעָליו ֲחגֹור 

ֶחֶרב ְמֻצֶּמֶדת ַעל ָמְתָניו ְּבַתְעָרּה ְוהּוא ָיָצא ַוִּתּפֹל: ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ַלֲעָמָׂשא ֲהָׁשלֹום ַאָּתה ָאִחי ַוּתֶֹחז 

ַיד ְיִמין יֹוָאב ִּבְזַקן ֲעָמָׂשא ִלְנָׁשק לֹו: ַוֲעָמָׂשא א ִנְׁשַמר ַּבֶחֶרב ֲאֶׁשר ְּבַיד יֹוָאב ַוַּיֵּכהּו ָבּה ֶאל 

ַהחֶֹמׁש ַוִּיְׁשּפֹ ֵמָעיו ַאְרָצה ְוא ָׁשָנה לֹו ַוָּימֹת״

שמואל ב‘ כ‘  10-8

רמז מס‘ 2: אלף עולות העלה שלמה בעיר הזו.

״ַוֵּיֶל ַהֶּמֶל ִּגְבעָֹנה ִלְזּבַֹח ָׁשם ִּכי ִהיא ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה ֶאֶלף עֹלֹות ַיֲעֶלה ְׁשמֹה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוֵּיֶל ַהֶּמֶל ִּגְבעָֹנה ִלְזּבַֹח ָׁשם ִּכי ִהיא ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה ֶאֶלף עֹלֹות ַיֲעֶלה ְׁשמֹה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 

ַההּוא:ַההּוא: ְּבִגְבעֹון ִנְרָאה ה׳ ֶאל ְׁשמֹה ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ֱאִהים ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן ָל ַוּיֹאֶמר ֱאִהים 

ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוא ָׁשַאְלָּת ְּל ָיִמים ַרִּבים ְוא ָׁשַאְלָּת ְּל עֶֹׁשר ְוא ָׁשַאְלָּת 

ֶנֶפׁש אְֹיֶבי ְוָׁשַאְלָּת ְּל ָהִבין ִלְׁשמַֹע ִמְׁשָּפט: ִהֵּנה ָעִׂשיִתי ִּכְדָבֶרי ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון 

ֲאֶׁשר ָּכמֹו א ָהָיה ְלָפֶני ְוַאֲחֶרי א ָיקּום ָּכמֹו:״

מלכים א‘ ג‘  12-4

רמז מס‘ 3: שם נעצרה השמש במצוות יהושע.

״ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַלה׳ ְּבּיֹום ֵּתת ה׳ ֶאת ָהֱאמִֹרי ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ֶׁשֶמׁש 

ְּבִגבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹוןְּבִגבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון: ַוִּיּדֹם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגֹוי אְֹיָביו ֲהא ִהיא ְכתּוָבה ַעל 

ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַוַּיֲעמֹד ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּׁשַמִים ְוא ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים: ְוא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו 

ְוַאֲחָריו ִלְׁשמַֹע  ה׳ ְּבקֹול ִאיׁש ִּכי ה׳ ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל״

יהושע י‘ 14-11

שם מקום: גבעון
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שאלה מס‘ 1 - חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

החזיר לאמו אלף 4שופטים

ומאה כסף 

מוֹ ִמיָכְיהּו: ַוּיֹאֶמר ְלִאּמוֹ מיכה "ַוְיִהי ִאיׁש ֵמַהר ֶאְפָרִים ּושְׁ

ח ָלְך ְוַאתְּ ָאִלית  ר ֻלקַּ ֶסף ֲאשֶׁ ֶאֶלף ּוֵמָאה ַהכֶּ

יו  י ֲאִני ְלַקְחתִּ ֶסף ִאתִּ ָאְזַני ִהנֵּה ַהכֶּ ְוַגם ָאַמְרתְּ בְּ

ב ֶאת ֶאֶלף ּוֵמָאה  ִני ַלה': ַויָּשֶׁ רּוְך בְּ ַוּתֹאֶמר ִאּמוֹ בָּ

ֶסף ְלִאּמֹו“ ַהכֶּ

שופטים יז'  2-1

נתן לדוד את חרב 6שמואל 

גלית 

הכהן אחימלך

מנוב

ִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך ְוִאין ֶיׁש ּפֹה ַתַחת ָיְדָך  "ַוּיֹאֶמר דָּ

י  ַלי לֹא ָלַקְחתִּ י ְוַגם כֵּ י ַגם ַחְרבִּ ֲחִנית אוֹ ָחֶרב כִּ

ֶלְך ָנחּוץ: ַוּיֹאֶמר ַהּכֵֹהן ֶחֶרב  י ָהָיה ְדַבר ַהמֶּ ְבָיִדי כִּ

ֵעֶמק ָהֵאָלה ִהנֵּה  יָת בְּ ר ִהכִּ י ֲאשֶׁ תִּ ִלשְׁ ְלָית ַהפְּ גָּ

ח  קַּ ְמָלה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד ִאם אָֹתּה תִּ ִהיא לּוָטה ַבשִּׂ

ִוד ֵאין  ֶזה ַוּיֹאֶמר דָּ י ֵאין ַאֶחֶרת זּוָלָתּה בָּ ְלָך ָקח כִּ

י:" ֶננָּה לִּ מֹוָה תְּ כָּ

שמואל א' כא' 10-9

מת שנגע 8מלכים

בעצמות של מי 

קם לתחיה

ֻרהּו ּוְגדּוֵדי מֹוָאב ָיבֹאּו ָבָאֶרץ קירחאלישע ְקבְּ ע ַויִּ "ַויָָּמת ֱאִלישָׁ

ָנה: ַוְיִהי ֵהם קְֹבִרים ִאיׁש ְוִהנֵּה ָראּו ֶאת  א שָׁ בָּ

ע ַויֵֶּלְך  ֶקֶבר ֱאִלישָׁ ִליכּו ֶאת ָהִאיׁש בְּ דּוד ַויַּשְׁ ַהגְּ

ע ַוְיִחי ַויָָּקם ַעל ַרְגָליו:" ַעְצמֹות ֱאִלישָׁ ע ָהִאיׁש בְּ גַּ ַויִּ

מלכים ב' יג'  21-20

ֶבת ַעל 10משלי טֹוב ָלשֶׁ

ג נַּת גָּ פִּ

ת  ֵמֵאשֶׁ

ִמְדָיִנים ּוֵבית 

ָחֶבר:

ת ִמְדָיִנים ּוֵבית  ג ֵמֵאשֶׁ נַּת גָּ ֶבת ַעל פִּ "טֹוב ָלשֶׁ

ָחֶבר:"

משלי כא' 9

הערה: ניתן גם לקבל: 

ת ִמְדָיִנים ָוָכַעס" ר ֵמֵאשֶׁ ֶאֶרץ ִמְדבָּ ֶבת בְּ "טֹוב שֶׁ

משלי כא' 19
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שאלה מס‘ 2

זהה את שם המקום על פי הרמזים 

רמז מס‘ 1: שם גרה ִצְבָיה אם יהואש.

״ֶּבן ֶׁשַבע ָׁשִנים ְיהֹוָאׁש ְּבָמְלכֹו: ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלֵיהּוא ָמַל ְיהֹוָאׁש ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמַל ִּבירּוָׁשָלם 

ְוֵׁשם ִאּמֹו ִצְבָיה ִמְּבֵאר ָׁשַבעִאּמֹו ִצְבָיה ִמְּבֵאר ָׁשַבע: ַוַּיַעׂש ְיהֹוָאׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה׳ ָּכל ָיָמיו ֲאֶׁשר הֹוָרהּו ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן:״ 

מלכים ב‘ יב‘ 3-1

רמז מס‘ 2: שם שפטו יואל ואביה. 

״ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּבָניו ׁשְֹפִטים ְלִיְׂשָרֵאל: ַוְיִהי ֶׁשם ְּבנֹו ַהְּבכֹור יֹוֵאל ְוֵׁשם ִמְׁשֵנהּו 

ֲאִבָּיה ׁשְֹפִטים ִּבְבֵאר ָׁשַבעׁשְֹפִטים ִּבְבֵאר ָׁשַבע:ְוא ָהְלכּו ָבָניו ִּבְדָרָכיו ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע ַוִּיְקחּו ׁשַֹחד ַוַּיּטּו ִמְׁשָּפט:״

שמואל א‘ ח‘ 3-1

רמז מס‘ 3: שם נטע אברהם אשל.

״ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהּזֹאת: 

ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵא ר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם: ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם 

ֲאִביֶמֶל ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים: ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבעַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה׳ 

ֵאל עֹוָלם: ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים״

 בראשית כה‘ 33-30

שם המקום: באר שבע
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שאלה מס‘ 2 - חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות  

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

הפיל את הבית על 4שופטים

הסרנים ועל כל העם

ִית שמשון ר ַהבַּ ֶוְך ֲאשֶׁ ֵני ַעּמּוֵדי ַהתָּ ְמׁשוֹן ֶאת שְׁ ְלּפֹת שִׁ "ַויִּ

יִמינוֹ ְוֶאָחד  ֵמְך ֲעֵליֶהם ֶאָחד בִּ סָּ ָנכוֹן ֲעֵליֶהם ַויִּ

ים  תִּ ִלשְׁ י ִעם פְּ מֹות ַנְפשִׁ ְמׁשוֹן תָּ מֹאלוֹ:ַוּיֹאֶמר שִׁ שְׂ בִּ

ל ָהָעם  ָרִנים ְוַעל כָּ ִית ַעל ַהסְּ ּפֹל ַהבַּ כַֹח ַויִּ ַויֵּט בְּ

ים  מֹותוֹ ַרבִּ ר ֵהִמית בְּ ִתים ֲאשֶׁ ְהיּו ַהמֵּ ר ּבוֹ ַויִּ ֲאשֶׁ

ַחיָּיו:" ר ֵהִמית בְּ ֵמֲאשֶׁ

שופטים טז' 30-29

חגג את גז צאנו 6שמואל 

ַבַעל ָחצֹור בְּ

בנה אבשלום

של 

מעכה 

ַבַעל  לֹום בְּ ְהיּו גְֹזִזים ְלַאְבשָׁ ָנַתִים ָיִמים ַויִּ "ַוְיִהי ִלשְׁ

ֵני  לֹום ְלָכל בְּ ְקָרא ַאְבשָׁ ר ִעם ֶאְפָרִים ַויִּ ָחצֹור ֲאשֶׁ

ֶלְך ַוּיֹאֶמר ִהנֵּה ָנא  לֹום ֶאל ַהמֶּ ֶלְך: ַויָּבֹא ַאְבשָׁ ַהמֶּ

ָך:" ֶלְך ַוֲעָבָדיו ִעם ַעְבדֶּ ָך ֵיֶלְך ָנא ַהמֶּ גְֹזִזים ְלַעְבדֶּ

שמואל ב' יג' 24-23

ביקש לקבל ככר 8מלכים

כסף ושתי חליפות

נער גיחזי

אלישע

ְרֶאה ַנֲעָמן ָרץ ַאֲחָריו  יֲחִזי ַאֲחֵרי ַנֲעָמן ַויִּ ְרּדֹף גֵּ "ַויִּ

לֹום:ַוּיֹאֶמר  ָבה ִלְקָראתוֹ ַוּיֹאֶמר ֲהשָׁ ְרכָּ ּפֹל ֵמַעל ַהמֶּ ַויִּ

אּו ֵאַלי  ה ֶזה בָּ ָלַחִני ֵלאמֹר ִהנֵּה ַעתָּ לֹום ֲאדִֹני שְׁ שָׁ

ָנה נָּא  ִביִאים תְּ ֵני ַהנְּ ֵני ְנָעִרים ֵמַהר ֶאְפַרִים ִמבְּ שְׁ

ָגִדים:" י ֲחִלפֹות בְּ תֵּ ֶסף ּושְׁ ר כֶּ כַּ ָלֶהם כִּ

מלכים ב' ה' 22-21

ְלָוה 10משלי ת ֲחֵרָבה ְושַׁ טֹוב פַּ

ָבּה

ִית  ִמבַּ

ָמֵלא 

ִזְבֵחי ִריב:

ִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב:" ְלָוה ָבּה ִמבַּ ת ֲחֵרָבה ְושַׁ "טֹוב פַּ

משלי יז' 1

ניתן גם לקבל:

ְנָאה בֹו ֹור ָאבּוס ְושִׂ ם ִמשּׁ טֹוב ֲאֻרַחת ָיָרק ְוַאֲהָבה שָׁ

משלי טו' 17

7373
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שאלה מס‘ 3

זהה את שם המקום על פי הרמזים 

ֲעָנה. רמז מס‘ 1: שם נתלו ֵרָכב ְובַּ

״ַוָּיִבאּו ֶאת רֹאׁש ִאיׁש ּבֶׁשת ֶאל ָּדִוד ֶחְברֹון ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַהֶּמֶל ִהֵּנה רֹאׁש ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול 

אִֹיְב ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֶאת ַנְפֶׁש ַוִּיֵּתן  ה׳ ַלאדִֹני ַהֶּמֶל ְנָקמֹות ַהּיֹום ַהֶּזה ִמָּׁשאּול ּוִמַּזְרעֹו: ַוַּיַען ָּדִוד ֶאת 

ֵרָכב ְוֶאת ַּבֲעָנה ָאִחיו ְּבֵני ִרּמֹון ַהְּבֵארִֹתי ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַחי ה׳ ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַנְפִׁשי ִמָּכל ָצָרה:  ַאף 

ִּכי ֲאָנִׁשים ְרָׁשִעים ָהְרגּו ֶאת ִאיׁש ַצִּדיק ְּבֵביתֹו ַעל ִמְׁשָּכבֹו ְוַעָּתה ֲהלֹוא ֲאַבֵּקׁש ֶאת ָּדמֹו ִמֶּיְדֶכם 

ּוִבַעְרִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ: ַוְיַצו ָּדִוד ֶאת ַהְּנָעִרים ַוַּיַהְרגּום ַוְיַקְּצצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם ַוִּיְתלּו ַוְיַצו ָּדִוד ֶאת ַהְּנָעִרים ַוַּיַהְרגּום ַוְיַקְּצצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם ַוִּיְתלּו 

ַעל ַהְּבֵרָכה ְּבֶחְברֹון ְוֶאת רֹאׁש ִאיׁש ּבֶׁשת ָלָקחּו ַוִּיְקְּברּו ְבֶקֶבר ַאְבֵנר ְּבֶחְברֹוןַעל ַהְּבֵרָכה ְּבֶחְברֹון ְוֶאת רֹאׁש ִאיׁש ּבֶׁשת ָלָקחּו ַוִּיְקְּברּו ְבֶקֶבר ַאְבֵנר ְּבֶחְברֹון״

שמואל ב‘ ד‘ 12-8

רמז מס‘ 2: נבנתה שבע שנים לפני צוען מצרים. 

״ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת: ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיָמן ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיָמן 

ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים:ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים:״

במדבר יג‘ 22-21

רמז מס‘ 3: ניתנה לנחלה לכלב בן יפונה.

״ְוַעָּתה ְּתָנה ִּלי ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה׳ ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲעָנִקים ָׁשם 

ְוָעִרים ְּגדֹלֹות ְּבֻצרֹות אּוַלי ה׳ אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה׳: ַוְיָבְרֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיֵּתן ֶאת ֶחְברֹון ַוְיָבְרֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיֵּתן ֶאת ֶחְברֹון 

ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלה:ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלה: ַעל ֵּכן ָהְיָתה ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ְלַנֲחָלה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַיַען ֲאֶׁשר 

ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה׳ ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל״

יהושע יד‘ 14-12

שם המקום: חברון
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שאלה מס‘ 3- חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

הושיע את ישראל 4שופטים

מיד כושן רשעתיים

עתניאל בן 

קנז

ָעַתִים  ן ִרשְׁ ַיד ּכּושַׁ ֵרם בְּ ְמכְּ ָרֵאל ַויִּ ִישְׂ ַחר ַאף ה' בְּ "ַויִּ

ָרֵאל ֶאל ה' ַויֶָּקם  ְזֲעקּו ְבֵני ִישְׂ ֶמֶלְך ֲאַרם ַנֲהָרִים ...ַויִּ

ן  יֵעם ֵאת ָעְתִניֵאל בֶּ ָרֵאל ַוּיֹושִׁ יַע ִלְבֵני ִישְׂ ה' מֹושִׁ

ִהי ָעָליו רּוַח  ה'  ּנּו: ַותְּ טֹן ִממֶּ ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהקָּ

ָידוֹ  ן ה' בְּ תֵּ ְלָחָמה ַויִּ ָרֵאל ַויֵֵּצא ַלמִּ ּפֹט ֶאת ִישְׂ שְׁ ַויִּ

ן  ָעז ָידוֹ ַעל ּכּושַׁ ָעַתִים ֶמֶלְך ֲאָרם ַותָּ ן ִרשְׁ ֶאת ּכּושַׁ

ָעָתִים:" ִרשְׁ

שופטים ג' 10-8

נצטוה לקחת עשרה 6שמואל 

חריצי חלב לשר 

האלף

נוֹ ַקח ָנא ְלַאֶחיָך ֵאיַפת אדמונידוד י ְלָדִוד בְּ "ַוּיֹאֶמר ִישַׁ

ֲחֶנה  ה ְוָהֵרץ ַהמַּ ָרה ֶלֶחם ַהזֶּ ִליא ַהזֶּה ַוֲעשָׂ ַהקָּ

ִביא  ה תָּ ֶרת ֲחִרֵצי ֶהָחָלב ָהֵאלֶּ ְלַאֶחיָך: ְוֵאת ֲעשֶׂ

לֹום ְוֶאת  ְפקֹד ְלשָׁ ר ָהָאֶלף ְוֶאת ַאֶחיָך תִּ ְלשַׂ

ח:" קָּ ָתם תִּ ֲעֻרבָּ

שמואל א' יז' 18-17

ת ַהֵחֶפר 8מלכים הנביא ִמגַּ

שניבא בימי ירבעם 

בן יואש

דג יונה

גדול

ָנה ַלֲאַמְצָיהּו ֶבן יֹוָאׁש  ֵרה שָׁ ַנת ֲחֵמׁש ֶעשְׂ שְׁ "בִּ

ָרֵאל  ן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִישְׂ ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ָיָרְבָעם בֶּ

יב ֶאת  ָנה: הּוא ֵהשִׁ ִעים ְוַאַחת שָׁ ׁשְֹמרוֹן ַאְרבָּ בְּ

ְדַבר  בֹוא ֲחָמת ַעד ָים ָהֲעָרָבה כִּ ָרֵאל ִמלְּ בּול ִישְׂ גְּ

ַיד ַעְבּדוֹ יֹוָנה ֶבן  ר בְּ בֶּ ר דִּ ָרֵאל ֲאשֶׁ ה' ֱאלֵֹהי ִישְׂ

ת ַהֵחֶפר" ר ִמגַּ י ַהנִָּביא ֲאשֶׁ ֲאִמתַּ

מלכים ב' יד' 25-23

ית 10קהלת טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל בֵּ

ֵאֶבל 

ֶכת ֶאל  ִמלֶּ

ה  תֶּ ית ִמשְׁ בֵּ

ה  תֶּ ית ִמשְׁ ֶכת ֶאל בֵּ ית ֵאֶבל ִמלֶּ "טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל בֵּ

ן ֶאל ִלּבוֹ:" ל ָהָאָדם ְוַהַחי ִיתֵּ ר הּוא סֹוף כָּ ֲאשֶׁ בַּ

קהלת ז' 2
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שאלה מס‘ 4

זהה את שם המקום על פי הרמזים 

רמז מס‘ 1: שם יהונתן ואחימעץ נחבאו בבאר. 

״ִויהֹוָנָתן ַוֲאִחיַמַעץ עְֹמִדים ְּבֵעין רֵֹגל ְוָהְלָכה ַהִּׁשְפָחה ְוִהִּגיָדה ָלֶהם ְוֵהם ֵיְלכּו ְוִהִּגידּו ַלֶּמֶל ָּדִוד 

ִּכי א יּוְכלּו ְלֵהָראֹות ָלבֹוא ָהִעיָרה: ַוַּיְרא אָֹתם ַנַער ַוַּיֵּגד ְלַאְבָׁשם ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ְמֵהָרה ַוָּיבֹאּו ֶאל ַוָּיבֹאּו ֶאל 

ֵּבית ִאיׁשֵּבית ִאיׁש ְּבַבֻחִריםְּבַבֻחִרים ְולֹו ְבֵאר ַּבֲחֵצרֹו ַוֵּיְרדּו ָׁשם: ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ַוִּתְפרֹׂש ֶאת ַהָּמָס ַעל ְּפֵני ַהְּבֵאר 

ַוִּתְׁשַטח ָעָליו ָהִרפֹות ְוא נֹוַדע ָּדָבר:״

שמואל ב‘ יז‘ 19-17

ן ָלִיׁש את מיכל. ְלִטי בֶּ רמז מס‘ 2: עד לשם ליוה פַּ

״ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֶאל ִאיׁש ּבֶֹׁשת ֶּבן ָׁשאּול ֵלאמֹר ְּתָנה ֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ִמיַכל ֲאֶׁשר ֵאַרְׂשִּתי ִלי 

ְּבֵמָאה ָעְרלֹות ְּפִלְׁשִּתים:ַוִּיְׁשַלח ִאיׁש ּבֶֹׁשת ַוִּיָּקֶחָה ֵמִעם ִאיׁש ֵמִעם ַּפְלִטיֵאל ֶּבן ָלִיׁש: ַוֵּיֶל ִאָּתּה ַוֵּיֶל ִאָּתּה 

ִאיָׁשּה ָהלֹו ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה ַעד ַּבֻחִריםִאיָׁשּה ָהלֹו ּוָבכֹה ַאֲחֶריָה ַעד ַּבֻחִרים ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבֵנר ֵל ׁשּוב ַוָּיׁשֹב״

שמואל ב‘ ג‘ 16-14

ָרא. ְמִעי ֶבן גֵּ רמז מס‘ 3: עירו של שִׁ

״ַוְיַמֵהר ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא ֶּבן ַהְיִמיִני ֲאֶׁשר ִמַּבחּוִריםַוְיַמֵהר ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא ֶּבן ַהְיִמיִני ֲאֶׁשר ִמַּבחּוִרים ַוֵּיֶרד ִעם ִאיׁש ְיהּוָדה ִלְקַראת ַהֶּמֶל ָּדִוד: ְוֶאֶלף 

ִאיׁש ִעּמֹו ִמִּבְנָיִמן ְוִציָבא ַנַער ֵּבית ָׁשאּול ַוֲחֵמֶׁשת ָעָׂשר ָּבָניו ְוֶעְׂשִרים ֲעָבָדיו ִאּתֹו ְוָצְלחּו ַהַּיְרֵּדן 

ִלְפֵני ַהֶּמֶל:״

שמואל ב‘ יט‘ 18-17

שם המקום: בחורים
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שאלה מס‘ 4- חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

חלם על צליל לחם 4שופטים

שעורים

ר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום חייל מדייני "ַויָּבֹא ִגְדעוֹן ְוִהנֵּה ִאיׁש ְמַספֵּ

י ְוִהנֵּה ְצִליל ֶלֶחם  ַוּיֹאֶמר ִהנֵּה ֲחלֹום ָחַלְמתִּ

ַמֲחֵנה ִמְדָין ַויָּבֹא ַעד ָהאֶֹהל  ְך בְּ עִֹרים ִמְתַהפֵּ שְׂ

ּפֹל ַויַַּהְפֵכהּו ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהאֶֹהל: ַויַַּען  הּו ַויִּ ַויַּכֵּ

ן  ְדעוֹן בֶּ י ִאם ֶחֶרב גִּ ְלתִּ ֵרֵעהּו ַוּיֹאֶמר ֵאין זֹאת בִּ

ָידוֹ ֶאת ִמְדָין  ָרֵאל ָנַתן ָהֱאלִֹהים בְּ יֹוָאׁש ִאיׁש ִישְׂ

ֲחֶנה:" ל ַהמַּ ְוֶאת כָּ

שופטים ז' 14-13

שמואל 

6

גילח את חצי זקנם 

של שליחי דוד 

מלך בני  חנון

עמון

ְמלְֹך ָחנּון  ֵני ַעּמוֹן ַויִּ "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַויָָּמת ֶמֶלְך בְּ

ח  ח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוְיַגלַּ קַּ יו:... ַויִּ ְחתָּ נוֹ תַּ בְּ

ֵחִצי ַעד  ְכרֹת ֶאת ַמְדֵויֶהם בַּ ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַויִּ

ֵחם:" לְּ תֹוֵתיֶהם ַוְישַׁ שְׁ

שמואל ב' 4-1

מלכים

8

בנה את אילת 

וישיבה ליהודה

ן צרעת  עזריה/ עוזיה ל ַעם ְיהּוָדה ֶאת ֲעַזְרָיה ְוהּוא בֶּ ְקחּו כָּ "ַויִּ

ַחת ָאִביו  ָנה ַויְַּמִלכּו אֹתוֹ תַּ ֵרה שָׁ ׁש ֶעשְׂ שֵׁ

ֶבָה ִליהּוָדה  ָנה ֶאת ֵאיַלת ַוְישִׁ ֲאַמְצָיהּו:הּוא בָּ

ֶלְך ִעם ֲאבָֹתיו" ַכב ַהמֶּ ַאֲחֵרי שְׁ

מלכים ב' יד' 22-21

ֲעַרת 10קהלת  מַֹע גַּ טֹוב ִלשְׁ

ָחָכם

ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַע 

ִסיִלים יר כְּ שִׁ

יר  ֲעַרת ָחָכם ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַע שִׁ מַֹע גַּ "טֹוב ִלשְׁ

ִסיִלים:" כְּ

קוהלת ז' 5
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שאלה מס‘ 5 

זהה את שם המקום על פי הרמזים 

רמז מס‘ 1: שם בושל נזיד לבני הנביאים.

״ֶוֱאִליָׁשע ָׁשב ַהִּגְלָּגָלה ְוָהָרָעב ָּבָאֶרץֶוֱאִליָׁשע ָׁשב ַהִּגְלָּגָלה ְוָהָרָעב ָּבָאֶרץ ּוְבֵני ַהְּנִביִאים יְֹׁשִבים ְלָפָניו ַוּיֹאֶמר ְלַנֲערֹו ְׁשפֹת ַהִּסיר 

ַהְּגדֹוָלה ּוַבֵּׁשל ָנִזיד ִלְבֵני ַהְּנִביִאים: ַוֵּיֵצא ֶאָחד ֶאל ַהָּׂשֶדה ְלַלֵּקט אֹרֹת ַוִּיְמָצא ֶּגֶפן ָׂשֶדה ַוְיַלֵּקט 

ִמֶּמּנּו ַּפֻּקעֹת ָׂשֶדה ְמא ִבְגדֹו ַוָּיבֹא ַוְיַפַּלח ֶאל ִסיר ַהָּנִזיד ִּכי א ָיָדעּו: ַוִּיְצקּו ַלֲאָנִׁשים ֶלֱאכֹול ַוְיִהי 

ְּכָאְכָלם ֵמַהָּנִזיד ְוֵהָּמה ָצָעקּו ַוּיֹאְמרּו ָמֶות ַּבִּסיר ִאיׁש ָהֱאִהים ְוא ָיְכלּו ֶלֱאכֹל: ַוּיֹאֶמר ּוְקחּו ֶקַמח 

ַוַּיְׁשֵל ֶאל ַהִּסיר ַוּיֹאֶמר ַצק ָלָעם ְויֹאֵכלּו ְוא ָהָיה ָּדָבר ָרע ַּבִּסיר:״

 מלכים ב‘ ד‘ 41-38

רמז מס‘ 2: שם הומלך שאול מחדש. 

״ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ְׁשמּוֵאל ִמי ָהאֵֹמר ָׁשאּול ִיְמ ָעֵלינּו ְּתנּו ָהֲאָנִׁשים ּוְנִמיֵתם: ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול א 

יּוַמת ִאיׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִּכי ַהּיֹום ָעָׂשה ה׳ ְּתׁשּוָעה ְּבִיְׂשָרֵאל: ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָהָעם ְלכּו ְוֵנְלָכה ְלכּו ְוֵנְלָכה 

ַהִּגְלָּגל ּוְנַחֵּדׁש ָׁשם ַהְּמלּוָכה:ַהִּגְלָּגל ּוְנַחֵּדׁש ָׁשם ַהְּמלּוָכה: ַוֵּיְלכּו ָכל ָהָעם ַהִּגְלָּגל ַוַּיְמִלכּו ָׁשם ֶאת ָׁשאּול ִלְפֵני ה׳ ַּבִּגְלָּגל ַוִּיְזְּבחּו 

ָׁשם ְזָבִחים ְׁשָלִמים ִלְפֵני ה׳ ַוִּיְׂשַמח ָׁשם ָׁשאּול ְוָכל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ַעד ְמאד״

שמואל א‘ יא‘ 15-12

רמז מס‘ 3: שם מל יהושע את העם. 

״ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי ְלִהּמֹול ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַּבַּמֲחֶנה ַעד ֲחיֹוָתם:ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַהּיֹום 

ַּגּלֹוִתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִּגְלָּגלַּגּלֹוִתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִּגְלָּגל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:״

 יהושע ה‘ 9-8 

שם מקום: גלגל
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שאלה מס‘ 5 - חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

נצטווה לשים בשר 4שופטים

ומצות על סלע

ים ְוֵאיַפת ֶקַמח ַמּצֹות גדעון ִדי ִעזִּ א ַויַַּעשׂ גְּ "ְוִגְדעוֹן בָּ

רּור ַוּיֹוֵצא  פָּ ם בַּ ַרק שָׂ ל ְוַהמָּ סַּ ם בַּ ר שָׂ שָׂ ַהבָּ

ׁש: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך  ַחת ָהֵאָלה ַויַּגַּ ֵאָליו ֶאל תַּ

ּצֹות ְוַהנַּח ֶאל  ר ְוֶאת ַהמַּ שָׂ ָהֱאלִֹהים ַקח ֶאת ַהבָּ

ן:" פֹוְך ַויַַּעשׂ כֵּ ַרק שְׁ ז ְוֶאת ַהמָּ ַלע ַהלָּ ַהסֶּ

שופטים ו' 20-19

הכה את האריה בתוך 6שמואל 

הבאר ביום השלג

בניהו בן 

יהוידע

שר צבא 

שלמה

ָעִלים  ן ִאיׁש ַחִיל ַרב פְּ "ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהוָֹיָדע בֶּ

ֵני ֲאִרֵאל מֹוָאב  ה ֵאת שְׁ ְבְצֵאל הּוא ִהכָּ ִמקַּ

יֹום  תֹוְך ַהּבֹאר בְּ ה ֶאת ָהֲאִרי בְּ ְוהּוא ָיַרד ְוִהכָּ

ה ֶאת ִאיׁש ִמְצִרי ִאיׁש ַמְרֶאה  ֶלג: ְוהּוא ִהכָּ ַהשָּׁ

ְגזֹל ֶאת  ֶבט ַויִּ שָּׁ ְצִרי ֲחִנית ַויֵֶּרד ֵאָליו בַּ ּוְבַיד ַהמִּ

ֲחִניתוֹ:" ְצִרי ַויַַּהְרֵגהּו בַּ ַהֲחִנית ִמיַּד ַהמִּ

שמואל ב' כג' 21-20:

מלך שבעה ימים 8מלכים

בתרצה

שר זמרי

מחצית 

הרכב

ר ַמֲחִצית ָהָרֶכב  ְקׁשֹר ָעָליו ַעְבּדוֹ ִזְמִרי שַׂ "ַויִּ

ר  ית ַאְרָצא ֲאשֶׁ ּכֹור בֵּ ְוהּוא ְבִתְרָצה ׁשֶֹתה שִׁ

ַבע  ִרים ָושֶׁ ַנת ֶעשְׂ שְׁ ִתְרָצה: בִּ ִית בְּ ַעל ַהבַּ

ְבַעת  ָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ִזְמִרי שִׁ שָׁ

ר  תוֹן ֲאשֶׁ בְּ ִתְרָצה ְוָהָעם חִֹנים ַעל גִּ ָיִמים בְּ

ָרֵאל ִעּמוֹ  ים:... ַויֲַּעֶלה ָעְמִרי ְוָכל ִישְׂ תִּ ִלשְׁ ַלפְּ

ְראֹות ִזְמִרי  ְרָצה: ַוְיִהי כִּ תוֹן ַויָֻּצרּו ַעל תִּ בְּ ִמגִּ

ֶלְך  ית ַהמֶּ ָדה ָהִעיר ַויָּבֹא ֶאל ַאְרמוֹן בֵּ י ִנְלכְּ כִּ

ֵאׁש ַויָּמֹת:" ית ֶמֶלְך בָּ רֹף ָעָליו ֶאת בֵּ שְׂ ַויִּ

מלכים א' טז' 18-9

ר לֹא ִתּדֹר10קהלת  ּדֹור טֹוב ֲאשֶׁ תִּ ִמשֶּׁ

ם לֵּ ְולֹא ְתשַׁ

ם" לֵּ ּדֹור ְולֹא ְתשַׁ תִּ ר לֹא ִתּדֹר ִמשֶּׁ "טֹוב ֲאשֶׁ

קהלת ה' 4
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שאלה מס‘ 6 

זהה את שם המקום על פי הרמזים 

רמז מס‘ 1: שם גרה אם אבימלך, בן גדעון. 

״ַוֵּיֶל ְיֻרַּבַעל ֶּבן יֹוָאׁש ַוֵּיֶׁשב ְּבֵביתֹו:ּוְלִגְדעֹון ָהיּו ִׁשְבִעים ָּבִנים יְֹצֵאי ְיֵרכֹו ִּכי ָנִׁשים ַרּבֹות ָהיּו לֹו: 

ּוִפיַלְגׁשֹו ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם ָיְלָדה ּלֹו ַגם ִהיא ֵּבןּוִפיַלְגׁשֹו ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם ָיְלָדה ּלֹו ַגם ִהיא ֵּבן ַוָּיֶׂשם ֶאת ְׁשמֹו ֲאִביֶמֶל: ַוָּיָמת ִּגְדעֹון ֶּבן יֹוָאׁש ְּבֵׂשיָבה 

טֹוָבה ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר יֹוָאׁש ָאִביו ְּבָעְפָרה ֲאִבי ָהֶעְזִרי:״

שופטים ח‘  32-29

רמז מס‘ 2: שם הומלך רחבעם למלך.

״ַוֵּיֶל ְרַחְבָעם ְׁשֶכם ִּכי ְׁשֶכם ָּבא ָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִלי אֹתֹו:ַוֵּיֶל ְרַחְבָעם ְׁשֶכם ִּכי ְׁשֶכם ָּבא ָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִלי אֹתֹו: ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ְוהּוא 

עֹוֶדּנּו ְבִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָּבַרח ִמְּפֵני ַהֶּמֶל ְׁשמֹה ַוֵּיֶׁשב ָיָרְבָעם ְּבִמְצָרִים:ַוִּיְׁשְלחּו ַוִּיְקְראּו לֹו ַוָּיבֹא 

ָיָרְבָעם ְוָכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ַוְיַדְּברּו ֶאל ְרַחְבָעם ֵלאמֹר:״

מלכים ב‘  יב‘ 3-1

רמז מס‘ 3: שם נקבר יוסף.

״ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ָקְברּו ִבְׁשֶכםָקְברּו ִבְׁשֶכם ְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקָנה 

ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּבֵני ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה ַוִּיְהיּו ִלְבֵני יֹוֵסף ְלַנֲחָלה: ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ֵמת 

ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ְּבִגְבַעת ִּפיְנָחס ְּבנֹו ֲאֶׁשר ִנַּתן לֹו ְּבַהר ֶאְפָרִים:״

יהושע כד‘  33-32 

שם מקום: שכם
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שאלה מס‘ 6- חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות  

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

טען: לקח 4שופטים

ישראל את 

ארצי 

ֵני ַעּמוֹן ֵלאמֹר ַמה מלך בני עמון ח ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך בְּ ַלח ִיְפתָּ שְׁ "ַויִּ

ֵני  ַאְרִצי: ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך בְּ ֵחם בְּ י ָבאָת ֵאַלי ְלִהלָּ י ָוָלְך כִּ לִּ

ָרֵאל ֶאת ַאְרִצי  י ָלַקח ִישְׂ ח כִּ ַעּמוֹן ֶאל ַמְלֲאֵכי ִיְפתָּ

ן  ְצַרִים ֵמַאְרנוֹן ְוַעד ַהיַּּבֹק ְוַעד ַהיְַּרדֵּ ֲעלֹותוֹ ִממִּ בַּ

לֹום:... ַוּיֹאֶמר לוֹ ּכֹה ָאַמר  שָׁ יָבה ֶאְתֶהן בְּ ה ָהשִׁ ְוַעתָּ

ָרֵאל ֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב ְוֶאת ֶאֶרץ  ח לֹא ָלַקח ִישְׂ ִיְפתָּ

ֵני ַעּמוֹן:" בְּ

שופטים יא' 15-12

נתן לדוד את 6שמואל 

העיר ִצְקָלג

מלך אכיש

גת 

ֵעיֶניָך  ִוד ֶאל ָאִכיׁש ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ "ַוּיֹאֶמר דָּ

ה  ם ְוָלמָּ ָבה שָּׁ ֶדה ְוֵאשְׁ ַאַחת ָעֵרי ַהשָּׂ נּו ִלי ָמקֹום בְּ ִיתְּ

ּיֹום  ן לוֹ ָאִכיׁש בַּ תֶּ ְך: ַויִּ ְמָלָכה ִעמָּ ִעיר ַהמַּ ָך בְּ ב ַעְבדְּ ֵישֵׁ

ַההּוא ֶאת ִצְקָלג ָלֵכן ָהְיָתה ִצְקַלג ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ַעד 

ַהּיֹום ַהזֶּה:"

שמואל א' כז' 6-5

בנה מזבח 8מלכים

משתים עשרה 

אבנים

מתושבי אליהו

גלעד

ׁשּו ָכל ָהָעם  גְּ ׁשּו ֵאַלי ַויִּ "ַוּיֹאֶמר ֵאִליָּהּו ְלָכל ָהָעם גְּ

ים  תֵּ ח ֵאִליָּהּו שְׁ קַּ ח ה' ֶהָהרּוס:ַויִּ א ֶאת ִמְזבַּ ֵאָליו ַוְיַרפֵּ

ר ָהָיה  ְבֵטי ְבֵני ַיֲעקֹב ֲאשֶׁ ר שִׁ ִמְספַּ ֵרה ֲאָבִנים כְּ ֶעשְׂ

ְבֶנה ֶאת  ֶמָך:ַויִּ ָרֵאל ִיְהֶיה שְׁ ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאמֹר ִישְׂ

ֵבית ָסאַתִים  ָעָלה כְּ ם ה' ַויַַּעשׂ תְּ שֵׁ ַח בְּ ָהֲאָבִנים ִמְזבֵּ

ַח:" ְזבֵּ ֶזַרע ָסִביב ַלמִּ

מלכים א' יח' 32-30

טֹוב ְמַעט 10משלי 

ְצָדָקה בִּ

בּואֹות  ֵמרֹב תְּ

ט פָּ לֹא ִמשְׁ בְּ

ט:" פָּ לֹא ִמשְׁ בּואֹות בְּ ְצָדָקה ֵמרֹב תְּ "טֹוב ְמַעט בִּ

משלי טז' 8

8181
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שאלה מס‘ 7

זהה את שם המקום על פי הרמזים 

רמז מס‘ 1: לשם גורש אביתר.

״ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר ַהֶּמֶל ֲעָנתֹת ֵל ַעל ָׂשֶדיֲעָנתֹת ֵל ַעל ָׂשֶדי ִּכי ִאיׁש ָמֶות ָאָּתה ּוַבּיֹום ַהֶּזה א ֲאִמיֶת ִּכי 

ָנָׂשאָת ֶאת ֲארֹון ה׳ ִלְפֵני ָּדִוד ָאִבי ְוִכי ִהְתַעִּניָת ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִהְתַעָּנה ָאִבי: ַוְיָגֶרׁש ְׁשמֹה ֶאת ֶאְבָיָתר 

ִמְהיֹות ּכֵֹהן ַלה׳ ְלַמֵּלא ֶאת ְּדַבר ה׳ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל ֵּבית ֵעִלי ְּבִׁשה:״

 מלכים א‘ ב‘ 27-26

רמז מס‘ 2: שם נקנה שדה בשבעה שקלים ועשרה כסף.

״ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְּדַבר ה׳ ֵאַלי ֵלאמֹר: ִהֵּנה ֲחַנְמֵאל ֶּבן ַׁשֻּלם ּדְֹד ָּבא ֵאֶלי ֵלאמֹר ְקֵנה ְל ֶאת ְקֵנה ְל ֶאת 

ָׂשִדי ֲאֶׁשר ָּבֲעָנתֹותָׂשִדי ֲאֶׁשר ָּבֲעָנתֹות ִּכי ְל ִמְׁשַּפט ַהְּגֻאָּלה ִלְקנֹות: ַוָּיבֹא ֵאַלי ֲחַנְמֵאל ֶּבן ּדִֹדי ִּכְדַבר ה׳ ֶאל ֲחַצר 

 ִמְׁשַּפט ַהְיֻרָּׁשה ּוְל ַהַּמָּטָרה ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ְקֵנה ָנא ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמין ִּכי ְל

ַהְּגֻאָּלה ְקֵנה ָל ָוֵאַדע ִּכי ְדַבר ה׳ הּוא: ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהָּׂשֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן ּדִֹדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות 

ָוֶאְׁשֲקָלה ּלֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ִׁשְבָעה ְׁשָקִלים ַוֲעָׂשָרה ַהָּכֶסף: ָוֶאְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ָוֶאְחּתֹם ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאְׁשקֹל 

ַהֶּכֶסף ְּבמֹאְזָנִים:״

ירמיהו לב‘ 10-6

רמז מס‘ 3: שם נולד ירמיהו.

״ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ִמן ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמןִמן ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן: ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ה׳ ֵאָליו ִּביֵמי 

יֹאִׁשָּיהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶל ְיהּוָדה ִּבְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלָמְלכֹו:״

 ירמיהו א‘ 2-1 

שם מקום: ענתות
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שאלה מס‘ 7- חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

קראו לעיר 4שופטים

שבנו בשם 

אביהם

ר בני דן ה ִמיָכה ְוֶאת ַהּכֵֹהן ֲאשֶׁ ר ָעשָׂ ה ָלְקחּו ֵאת ֲאשֶׁ "ְוֵהמָּ

ָהָיה לוֹ ַויָּבֹאּו ַעל ַלִיׁש ַעל ַעם ׁשֵֹקט ּובֵֹטַח ַויַּּכּו אֹוָתם 

י ְרחֹוָקה  יל כִּ ְרפּו ָבֵאׁש: ְוֵאין ַמצִּ ְלִפי ָחֶרב ְוֶאת ָהִעיר שָׂ

ֵעֶמק  ידוֹן ְוָדָבר ֵאין ָלֶהם ִעם ָאָדם ְוִהיא בָּ ִהיא ִמצִּ

ְקְראּו  בּו ָבּה: ַויִּ ְבנּו ֶאת ָהִעיר ַויֵּשְׁ ר ְלֵבית ְרחֹוב ַויִּ ֲאשֶׁ

ָרֵאל  ד ְלִישְׂ ר יּולַּ ן ֲאִביֶהם ֲאשֶׁ ם דָּ שֵׁ ן בְּ ם ָהִעיר דָּ שֵׁ

ם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה:" ְואּוָלם ַלִיׁש שֵׁ

שופטים יח' 29-27

שלח את יורם 6שמואל 

בנו לברך את 

דוד

מלך תועי

חמת 

ל ֵחיל  ה ָדִוד ֵאת כָּ י ִהכָּ ַמע ּתִֹעי ֶמֶלְך ֲחָמת כִּ שְׁ "ַויִּ

ִוד  ֶלְך דָּ נוֹ ֶאל ַהמֶּ ַלח ּתִֹעי ֶאת יֹוָרם בְּ שְׁ ֲהַדְדָעֶזר: ַויִּ

ֲהַדְדֶעֶזר  ר ִנְלַחם בַּ לֹום ּוְלָבֲרכוֹ ַעל ֲאשֶׁ ָאל לוֹ ְלשָׁ ִלשְׁ

י ִאיׁש ִמְלֲחמֹות ּתִֹעי ָהָיה ֲהַדְדָעֶזר ּוְבָידוֹ ָהיּו  הּו כִּ ַויַּכֵּ

ת:" ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְכֵלי ְנחֹשֶׁ כְּ

שמואל ב' ח' 10-9

התחבא שש 8מלכים

שנים בבית ה' 

בן יהואש

אחזיה

ָקם  ָנּה ַותָּ י ֵמת בְּ "ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו ָרֲאָתה כִּ

ת  ַבע בַּ ח ְיהֹושֶׁ קַּ ְמָלָכה: ַותִּ ל ֶזַרע ַהמַּ ד ֵאת כָּ ַאבֵּ ַותְּ

ְגנֹב  ן ֲאַחְזָיה ַותִּ ֶלְך יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ֶאת יֹוָאׁש בֶּ ַהמֶּ

ֶלְך ַהּמּוָמִתים אֹתוֹ ְוֶאת ֵמִנְקּתוֹ  ֵני ַהמֶּ אֹתוֹ ִמּתֹוְך בְּ

ֵני ֲעַתְלָיהּו ְולֹא הּוָמת:  רּו אֹתוֹ ִמפְּ ּטֹות ַויְַּסתִּ ֲחַדר ַהמִּ בַּ

ִנים ַוֲעַתְלָיה מֶֹלֶכת  ׁש שָׁ א שֵׁ ית ה' ִמְתַחבֵּ ּה בֵּ ַוְיִהי ִאתָּ

ַעל ָהָאֶרץ:"

מלכים ב' יא' 3-1

טֹוב ְמלֹא ַכף 10קהלת 

ָנַחת

לֹא  ִממְּ

ָחְפַנִים ָעָמל 

ּוְרעּות רּוַח:

לֹא ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רּוַח:" "טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת ִממְּ

קהלת ד' 6

8383
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שאלה מס‘ 8

זהה את שם המקום על פי הרמזים

רמז מס‘ 1: שם היה אמציה כהן.

״ַוִּיְׁשַלח ֲאַמְצָיה ּכֵֹהן ֵּבית ֵאלֲאַמְצָיה ּכֵֹהן ֵּבית ֵאל ֶאל ָיָרְבָעם ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָקַׁשר ָעֶלי ָעמֹוס ְּבֶקֶרב ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

א תּוַכל ָהָאֶרץ ְלָהִכיל ֶאת ָּכל ְּדָבָריו: ִּכי כֹה ָאַמר ָעמֹוס ַּבֶחֶרב ָימּות ָיָרְבָעם ְוִיְׂשָרֵאל ָּגה ִיְגֶלה 

ֵמַעל ַאְדָמתֹו: ַוּיֹאֶמר ֲאַמְצָיה ֶאל ָעמֹוס חֶֹזה ֵל ְּבַרח ְל ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶוֱאָכל ָׁשם ֶלֶחם ְוָׁשם 

ִּתָּנֵבא: ּוֵבית ֵאל א תֹוִסיף עֹוד ְלִהָּנֵבא ִּכי ִמְקַּדׁש ֶמֶל הּוא ּוֵבית ַמְמָלָכה הּוא״

עמוס ז‘ 13-10 

רמז מס‘ 2: שם נקרע מזבח  ירבעם.

״ְוִהֵּנה ִאיׁש ֱאִהים ָּבא ִמיהּוָדה ִּבְדַבר ה׳ ֶאל ֵּבית ֵאל ְוָיָרְבָעם עֵֹמד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטירֵּבית ֵאל ְוָיָרְבָעם עֵֹמד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטיר: ַוִּיְקָרא 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִּבְדַבר ה׳ ַוּיֹאֶמר ִמְזֵּבַח ִמְזֵּבַח ּכֹה ָאַמר ה׳ ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ְלֵבית ָּדִוד יֹאִׁשָּיהּו ְׁשמֹו ְוָזַבח 

ָעֶלי ֶאת ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות ַהַּמְקִטִרים ָעֶלי ְוַעְצמֹות ָאָדם ִיְׁשְרפּו ָעֶלי: ְוָנַתן ַּבּיֹום ַההּוא מֹוֵפת 

ֵלאמֹר ֶזה ַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה׳ ִהֵּנה ַהִּמְזֵּבַח ִנְקָרע ְוִנְׁשַּפ ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ָעָליו״

מלכים א‘ יג‘ 3-1

רמז מס‘ 3: לּוז היה שמה הראשון. 

״ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל 

רֹאָׁשּה: ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה:ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה:״

בראשית כח‘ 19-18

שם המקום: בית אל 
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שאלה מס‘ 8- חלק שני

ענה על ארבע השאלות הבאות  

מקוררמזהתשובההשאלהניקודספר

חגר חרבו מתחת 4שופטים

יו על ירך ימינו ְלַמדָּ

אהוד בן 

גרא

יַע  ָרֵאל ֶאל ה' ַויֶָּקם ה' ָלֶהם מֹושִׁ ְזֲעקּו ְבֵני ִישְׂ "ַויִּ

ר ַיד  ן ַהְיִמיִני ִאיׁש ִאטֵּ ָרא בֶּ ן גֵּ ֶאת ֵאהּוד בֶּ

ָידוֹ ִמְנָחה ְלֶעְגלוֹן  ָרֵאל בְּ ְלחּו ְבֵני ִישְׂ שְׁ ְיִמינוֹ ַויִּ

ֵני ֵפיֹות  ֶמֶלְך מֹוָאב: ַויַַּעשׂ לוֹ ֵאהּוד ֶחֶרב ְוָלּה שְׁ

יו ַעל ֶיֶרְך  ַחת ְלַמדָּ ּה ַויְַּחּגֹר אֹוָתּה ִמתַּ ּגֶֹמד ָאְרכָּ

ְיִמינוֹ:"

שופטים ג' 16-15

אנשי קרית יערים 6שמואל 

העבירו אל ביתו את 

ארון ה‘

בניו: עוזא אבינדב

ואחיו 

י ִקְרַית ְיָעִרים ַויֲַּעלּו ֶאת ֲארוֹן  "ַויָּבֹאּו ַאְנשֵׁ

ְבָעה ְוֶאת  גִּ ית ֲאִביָנָדב בַּ ה' ַויִָּבאּו אֹתוֹ ֶאל בֵּ

מֹר ֶאת ֲארוֹן ה': " ׁשּו ִלשְׁ נוֹ ִקדְּ ֶאְלָעָזר בְּ

שמואל א' ז' 1

ה  בּו ֶאת ֲארוֹן ָהֱאלִֹהים ֶאל ֲעָגָלה ֲחָדשָׁ "ַויְַּרכִּ

ְבָעה ְוֻעזָּא ְוַאְחיוֹ  גִּ ר בַּ ית ֲאִביָנָדב ֲאשֶׁ ֻאהּו ִמבֵּ שָּׂ ַויִּ

ֻאהּו  שָּׂ ה:ַויִּ ֵני ֲאִביָנָדב נֲֹהִגים ֶאת ָהֲעָגָלה ֲחָדשָׁ בְּ

ְבָעה ִעם ֲארוֹן ָהֱאלִֹהים  גִּ ר בַּ ית ֲאִביָנָדב ֲאשֶׁ ִמבֵּ

ְוַאְחיוֹ הֵֹלְך ִלְפֵני ָהָארוֹן:"

שמואל ב' ו' 4-3

ּפּוְך ֵעיֶניָה 8מלכים ם בַּ שֶׂ ַותָּ

ַעד ַהַחּלוֹן ֵקף בְּ שְׁ ַותַּ

בת מלך איזבל

צידונים

ם  שֶׂ ְמָעה ַותָּ "ַויָּבֹוא ֵיהּוא ִיְזְרֶעאָלה ְוִאיֶזֶבל שָׁ

ַעד  ֵקף בְּ שְׁ ּה ַותַּ יֶטב ֶאת רֹאשָׁ ּפּוְך ֵעיֶניָה ַותֵּ בַּ

לֹום ִזְמִרי  ַער ַוּתֹאֶמר ֲהשָׁ א ַבשָּׁ ַהַחּלוֹן: ְוֵיהּוא בָּ

הֵֹרג ֲאדָֹניו:"

מלכים ב' ט' 31-30

ן ְוָחָכם10קהלת  ֶלְך ָזֵקן טֹוב ֶיֶלד ִמְסכֵּ ִממֶּ

ּוְכִסיל

ר  ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאשֶׁ ן ְוָחָכם ִממֶּ "טֹוב ֶיֶלד ִמְסכֵּ

ֵהר עֹוד:" לֹא ָיַדע ְלִהזָּ

קהלת ד' 13

8585





87

חידון התנ“ך העולמי לנוער יהודי התש“ע

החידון הפומבי - ירושלים

שלב שלישי

שאלה זהה בכתב 

שאלתו של ראש ממשלת ישראל 

מר בנימין נתניהו

מאה  במלאת  לתחיה.  קמה  העברית  בסימן:  העולמי  התנ"ך  חידון  עומד  השנה 
בארץ  העברי  הדיבור  ולהתחדשות  העברית   הלשון  ועד  לייסוד  שנה  ועשרים 

ישראל. 

אין עם בעולם, שחזר לדבר בשפתו בחיי היום יום, אחרי הפסקה ארוכה כל כך, 
כמונו. תחיית הלשון העברית והתחדשות שיבת ציון, היא נס ופלא כמאמר משורר 
ִרנָּה״  ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  פִּ חֹוק  שְׂ ֵלא  ִימָּ ָאז  חְֹלִמים:  כְּ ָהִיינּו  ִצּיוֹן  יַבת  שִׁ ֶאת  ה'  ׁשּוב  ״בְּ תהילים: 

(תהילים קכו' 2-1)

התנ"ך הוא המקור והתשתית ללשון העברית לתקופותיה. שינונו ולימודו במשך 
הדורות היו הגורמים העיקריים שאיפשרו שיבה לדיבור עברי בחיי היום יום. לכן, 
כאשר חזרה העברית להלך בחוצות ארץ ישראל, חזרו לחיים הביטויים ומטבעות 

הלשון מן התנ"ך, מפסוקי ספר הספרים.
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אני מבקש מהמתמודדים לזהות את מקורם המקראי של הביטויים הבאים:

אור לגויים

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול י עֹוף ַהשָּׁ כִּ

ֲהִמן ַהּגֶֹרן אוֹ ִמן ַהיֶָּקב

ר ִאיׁש י לֹא ְבכַֹח ִיְגבַּ כִּ

ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד

תשובות נכונות יזכו את המתמודדים ב-20 נקודות

הזמן המוקצב: 5 דקות

בהצלחה!
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  תש"ע

החידון הפומבי - ירושלים

שלב שלישי

שאלה זהה בכתב

שאלתו של ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו

דף תשובות 

הביטוי: אור לגויים 

ְנָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגוִֹים"? ְרָך ְוֶאתֶּ ָיֶדָך ְוֶאצָּ מי אמר: " ֲאִני ה' ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק בְּ  .1

תשובה: ישעיה 

ישעיה מב'  6

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול  י עֹוף ַהשָּׁ הביטוי: כִּ

ָבר? יד דָּ ָנַפִים ַיגִּ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל כְּ י עֹוף ַהשָּׁ מי הזהיר: כִּ  .2

תשובה: שלמה המלך / קהלת 

קוהלת  י'  20

הביטוי: ֲהִמן ַהּגֶֹרן אוֹ ִמן ַהיֶָּקב

יֵעְך ,ֲהִמן ַהּגֶֹרן אוֹ ִמן ַהיֶָּקב? מי השיב לאשה שבקשה את סיועו: ֵמַאִין אֹושִׁ  .5

תשובה: יהורם מלך ישראל 

מלכים ב' ו' 27
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ר ִאיׁש י לֹא ְבכַֹח ִיְגבַּ הביטוי: כִּ

ר ִאיׁש? י לֹא ְבכַֹח ִיְגבַּ בדברי מי נזכר הביטוי: כִּ  .4

תשובה: חנה 

שמואל א' ב' 9 

הביטוי: ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד 

ל ַהיִָּמים ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם  י ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי כָּ מי אמר: ְוָנַתתִּ  .5

ַאֲחֵריֶהם?

תשובה: ירמיה 

ירמיה לב' 39
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חידון התנ“ך העולמי לנוער יהודי התש“ע

החידון הפומבי - ירושלים

שלב רביעי

שאלות בזק להכרעה 

לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 22 שאלות 

לכל נבחן יוצגו 11 שאלות 

הניקוד 

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה בנקודה אחת

9191



92

שלב רביעי - שאלות בזק להכרעה 

2-1

מי אמר:

ָאְלָך ְוהֹוִדיֵעִני: ר ֶאשְׁ ַמע ָנא ְוָאנִֹכי ֲאַדבֵּ שְׁ

איוב
איוב מב 4

למי נאמר:

ר ָאנִֹכי דֵֹבר ֵאֶליָך ַוֲעמֹד  ָבִרים ֲאשֶׁ דְּ ָהֵבן בַּ

ַעל ָעְמֶדְך 
דניאל 
דניאל י' 11

4-3

מי ראה:

ֵני ֶהָהִרים  ין שְׁ בֹות ֹיְצאֹות ִמבֵּ ע ַמְרכָּ ַאְרבַּ

זכריה
זכריה ו' 1

מי ראה:

דֹול ְוֵאׁש  פוֹן ָעָנן גָּ ָאה ִמן ַהצָּ רּוַח ְסָעָרה בָּ

ַחת  ִמְתַלקַּ
יחזקאל
יחזקאל א' 4:

6-5

מי אמר:

י בֹוֵקר  לֹא ָנִביא ָאנִֹכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאנִֹכי כִּ

ְקִמים: ָאנִֹכי ּובֹוֵלס שִׁ
עמוס
עמוס ז' 14

למי נאמר:

יָך ... ָנִביא ַלּגוִֹים  ֶטן ְיַדְעתִּ ְרָך ַבבֶּ ֶטֶרם ֶאצָּ בְּ

יָך ְנַתתִּ
ירמיהו
ירמיה א 5
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8-7

ל  ְגדָּ מי ֶהֱחִזיקּו בחומת ירושלים ִמנֶֶּגד ַהמִּ

דֹול ַהּיֹוֵצא ְוַעד חֹוַמת ָהעֶֹפל: ַהגָּ

קִֹעים  ַהתְּ
נחמיה ג' 27

מי החזיק בחומת ירושלים

ִתיִנים ְוָהרְֹכִלים  ית ַהנְּ ַעד בֵּ

נָּה ְפָקד ְוַעד ֲעִליַּת ַהפִּ ַער ַהמִּ ֶנֶגד שַׁ

ן ַהּצְֹרִפי  יָּה בֶּ ַמְלכִּ
נחמיה ג' 31

10-9

מה שם עירו של יגאל בן נתן מגבורי דוד 
צובה

שמואל ב' כג' 36 

ן ִריַבי, מגבורי דוד י בֶּ מה שם עירו של ִאתַּ
ֵני ִבְנָיִמן  ְבַעת בְּ ִגִּ
 שמואל ב פרק כג 29

12-11

השלם את הפסוק:

ַמְדְקרֹות ָחֶרב ֵיׁש ּבֹוֶטה כְּ
א:  ּוְלׁשוֹן ֲחָכִמים ַמְרפֵּ
משלי יב' 18

השלם את הפסוק:

ַעת יִטיב דָּ ְלׁשוֹן ֲחָכִמים תֵּ
יַע ִאוֶֶּלת:  ּוִפי ְכִסיִלים ַיבִּ
 משלי טו' 2

14-13

מי שלח ספרים מבבל לירושלים אל 

צפניה הכהן 
ֱחָלִמי ַמְעָיהּו ַהנֶּ שְׁ
ירמיה כט'25

בלשכתו של מי הפקידו השרים את  

המגילה שכתב ירמיהו
ָמע ַהּסֵֹפר ֱאִלישָׁ
ירמיהו לו' 20
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16-15’

השלם את הפסוק:

ל ִאיׁש ְכלוֹ ְיֻהלַּ  ְלִפי שִׂ
 ְוַנֲעֵוה ֵלב ִיְהֶיה ָלבּוז:
משלי יב' 8

השלם את הפסוק:

ן ֵחן ֶכל טֹוב ִיתֶּ שֵׂ
 ְוֶדֶרְך ּבְֹגִדים ֵאיָתן:
משלי יג' 15

18-17

לׁש ֵמאֹות ָחָלל  מי עֹוֵרר ֶאת ֲחִניתוֹ ַעל שְׁ

ן ְצרּוָיה י ֲאִחי יֹוָאב בֶּ ֲאִבישַׁ
שמואל ב' כג' 18

מי הציל חלקת שדה מלאה עדשים מידי 

הפלשתים 
א ֶבן ָאֵגא ָהָרִרי מָּ שַׁ
שמואל ב' כג' 12-11

20-19

בירושלים  שגרו  הלויים  מספר  היה  מה 

בימי נחמיה ?
284
ִעיר ַהּקֶֹדׁש ם בְּ ל ַהְלִויִּ  כָּ
ָעה: מִֹנים ְוַאְרבָּ ָמאַתִים שְׁ
נחמיה יא'  18

יהודה  מה היה מס' כל בני פרץ, משבט 

שישבו בירושלים בימי נחמיה
 468
ם  לִָ ירּושָׁ ִבים בִּ ֵני ֶפֶרץ ַהּישְׁ ל בְּ  כָּ
י ָחִיל: מָֹנה ַאְנשֵׁ ים ּושְׁ שִּׁ ע ֵמאֹות שִׁ ַאְרבַּ
נחמיה יא'6

22-21

השלם את הפסוק:

ים אֶֹזן ׁשַֹמַעת ּתֹוַכַחת ַחיִּ
ִלין: ֶקֶרב ֲחָכִמים תָּ  בְּ
משלי ט“ו 31

השלם את הפסוק:

ֵעָצה ִתּכוֹן  בֹות בְּ ַמֲחשָׁ
ה ִמְלָחָמה: ּוְבַתְחבֻּלֹות ֲעשֵׂ

 משלי כ' 18 

24-23

מס' החוצבים בהר שהיו לשלמה המלך 

ל  א ַסבָּ ְבִעים ֶאֶלף נֹשֵׂ לֹמֹה שִׁ  ַוְיִהי ִלשְׁ
ָהר: מִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב בָּ ּושְׁ
מלכים א' ה' 29

שלמה  למלך  שבא  הזהב  משקל  מה 

בשנה אחת ?
ָנה ֶאָחת  שָׁ לֹמֹה בְּ א ִלשְׁ ר בָּ ָהב ֲאשֶׁ ַקל ַהזָּ  ַוְיִהי ִמשְׁ
ר ָזָהב: כַּ ׁש כִּ ים ָושֵׁ שִּׁ ׁש ֵמאֹות שִׁ שֵׁ
 מלכים א' י' 14
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26-25

המגדל, בחומת ירושלים שהחזיקו 

ַחת מֹוָאב ן פַּ ּוב בֶּ יָּה ֶבן ָחִרם ְוַחשּׁ ַמְלכִּ

ּנּוִרים ל ַהתַּ ִמְגדַּ
נחמיה ג'11

נכריות  נשים  שהושיבו  המשוררים  מן 

בימי עזרא
 אלישיב

יב   ּוִמן ַהְמׁשְֹרִרים ֶאְלָישִׁ
עזרא י' 24

28-27

השלם את הפסוק:

יר ת ה' ִהיא ַתֲעשִׁ ְרכַּ בִּ
ּה:  ְולֹא יֹוִסף ֶעֶצב ִעמָּ
משלי י'22

השלם את הפסוק:

ְרֵכי ִאיׁש ְרצֹות ה' דַּ בִּ
ִלם ִאּתוֹ: ם אוְֹיָביו ַישְׁ  גַּ
משלי טז' 7

30-29

מי ניבא:

ְוָהָאֶרץ  ְרָיּה  פִּ ן  תֵּ תִּ ֶפן  ַהגֶּ לֹום  ַהשָּׁ ֶזַרע  י  כִּ

ם  נּו ַטלָּ ַמִים ִיתְּ ן ֶאת ְיבּוָלּה ְוַהשָּׁ תֵּ תִּ
זכריה  
 זכריה ח' 12

מי ניבא:

ַמִים ַוֲהִריקִֹתי  ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהשָּׁ ֶאְפתַּ

ִלי ָדי ָרָכה ַעד בְּ ָלֶכם בְּ
מלאכי   
מלאכי ג' 10
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נוהל ותקנון
לחידון התנ"ך העולמי ה-47 לנוער מהתפוצות

הנושא:  העברית קמה לתחיה

בסימן:    ״ְּבׁשּוב ה׳ ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים: 
ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה.״ 

(תהלים קכו, א-ב)    

חידון מוקדם בכתב
לפני החידון הפומבי לנציגי התפוצות ייערך מבחן מוקדם בכתב לנציגי ישראל והתפוצות 

המתמודדים בחידון התנ"ך העולמי ה-47 ביום העצמאות. ניתן לצבור בו עד 50 נקודות. 

נקודות אלה מצטרפות לנקודות שיצבור כל נבחן בחידונים הפומביים.

מבנהו וניקודו של החידון לנציגי התפוצות

50 נקודות מבחן מוקדם בכתב      

שלב א
10 נקודות לכל מתמודד - שאלת בזק בת חלק אחד    

שלב ב
שאלות המבוססות על 5 מסמכים היסטוריים ל-10-6 מתמודדים,

20 נקודות שצברו את מירב הנקודות במבחן בכתב ובשלב א   

שלב ג
שאלה זהה בכתב בת 5 חלקים ל-5 מתמודדים, כל תשובה 4 נקודות

20 נקודות עבור 5 תשובות נכונות      

100 נקודות סך הכל:        
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סדר הושבת הנבחנים

סדר הושבת הנבחנים על הבמה יהיה לפי סדר השפות בהן מתורגמות השאלות. מתרגמי 

השאלות ישבו סמוך לנשאלים ובעת הצורך יסייעו למתמודדים.

הרכב חבר השופטים ותפקידיו
בחבר השופטים יושב-ראש וששה שופטים. היו"ר אחראי לניהול החידון ולשיפוט. בפתח 

החידון מודיע היו"ר לנבחנים ומבהיר שתשובות נכונות, שאינן מחומר החידון, לא יזכו 

בנקודות. היו"ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים ויסתפק בהודעה על מספר הנקודות 

שצבר כל מתמודד. חלוקת התפקידים בין השופטים שבצוות ניתנת לשינוי ולהחלפה 

לפי שיקולו של היו"ר.

ניקוד

היו"ר מהו מספר הנקודות המרבי שאפשר לצבור  בתחילת כל מחזור שאלות מכריז 

בעד כל תשובה נכונה ושלמה. השיב הנבחן תשובה חלקית, יקבע היו"ר, בסיוע חבריו 

לשיפוט, אם מגיעות למתמודד נקודות וכמה.

לא השיב הנבחן על השאלה או שהשיב תשובה לא נכונה מכריז יו"ר חבר השופטים "אין 

מענה". בגיליון הניקוד ירשם 0 נקודות.

כרטיסי שאלות

השאלה  על  להשיב  ועליו  נשאל,  שהוא  לפני  בכתב,  השאלה  ניתנת  מתמודד  לכל 

לאלתר. החל הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש לחזור על השאלה או חלקה ולא 

השיב - שוקל חבר השופטים ומחליט אם להפסיקו, או להתיר לנבחן להמשיך, הכל לפי 

מהלך התשובה.
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ערעורים

חבר השופטים והמומחים יהיה הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב. 

על פסקי חבר השופטים בהענקת נקודות אין לערער לאחר תום החידון.

חתן התנ"ך לנוער יהודי התפוצות וסגניו

המתמודד, שיצבור את המספר הרב ביותר של נקודות, יזכה/תזכה בתואר: 

חתן/כלת התנ"ך לנוער היהודי בתפוצות.

המתמודדים שישיגו את המקום השני, השלישי והרביעי יוכתרו 

לסגנים לכלת/לחתן התנ"ך.

יתר  זכייתם.  על  ותשורות  תעודות  יוענקו  ולסגניהם  התנ"ך  לכלת  או  התנ"ך  לחתן 

המתמודדים זכאים לתעודות השתתפות.
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השלב הראשון

שאלות בזק: 

אחדות העם להגברת עצמתו והבטחת קיומו

לנוער  העולמי  התנ"ך  לחידון  ה-47  שנת  ישראל,  למדינת  ה-62  שנת  היא  השנה 

יהודי ושנת ה-43 לשחרור ירושלים. בשנה זו יהיה תוכנו של חידון התפוצות השנה –

'העברית קמה לתחייה', בסימן הכתוב:

חְֹלִמים:  יַבת ִצּיוֹן ָהִיינּו כְּ ׁשּוב ה' ֶאת שִׁ "בְּ

ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרנָּה."  חֹוק פִּ ֵלא שְׂ ָאז ִימָּ

(תהלים קכו, א-ב)    

פסוקי המזמור הפותח במלים: "בשוב ה' את שיבת ציון", מבטאים התגשמות חזון שיבת 

לפעילות  150 שנה  מלאו  הזה. השנה  ובזמן  ההם  בימים  העברית,  הלשון  ותחיית  ציון 

התנועה הציונית, בראשות בנימין זאב הרצל ו-120 שנה לפעילות "ועד הלשון העברית" 

בראשות מחייה הלשון העברית אליעזר בן יהודה.

הקבוצות",  "אם  בדגניה  השנה  נערך  התפוצות  לנציגי  הקדם-עולמי  התנ"ך  חידון 

במלאות 100 שנה לייסודה.

בתוכנו של חידון התפוצות ישולבו שאלות הקשורות בחזון שיבת ציון, במורשת הרוחנית 

והלשונית של עמנו, בירושלים בירתנו - מן התשתיות לאחדותנו, עוצמתנו, ביטחוננו וסוד 

קיומנו. 

לכל שאלה בשלב זה חלק אחד.

תשובה מלאה מזכה ב-10 נקודות.
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שלב א' - שאלה 1

חזון שיבת ציון

שאלה:

אחד משירי המעלות בתהלים, פותח במלים: ״ְּבׁשּוב ה׳ ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים. ָאז ִיָּמֵלא 

ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה״,

מה יאמרו הגויים למראה שמחתם של שבי ציון, לפי דבריו של משורר ספר תהלים?

תשובה:

הגויים יאמרו: ״ִהְגִּדיל ה׳ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה, ִהְגִּדיל ה׳ ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים.״

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות.ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות.

ְּבׁשּוב ה׳, ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו,ְּכחְֹלִמים. ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק, ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה. ָאז, יֹאְמרּו ַבּגֹוִים 

ִהְגִּדיל ה׳, ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל ה׳, ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים. ׁשּוָבה ה׳ ֶאת שביתנו 

ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב.

תהלים קכו, א–ב
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שלב א' - שאלה 2

חיים ומות בידי הלשון

שאלה:

בספר משלי נאמר: ״מות וחיים בידי הלשון״.

בספר שופטים מסופר על בני אחד משבטי ישראל, שבשעת קרב נחשפו לסכנת חיים 

בגלל אי יכולתם להגות כהלכה אחת האותיות.

מה היתה הסיבה לקרב? ואיזה אות לא היו יכולים להגות כהלכה?

תשובה:

זומנו למלחמה  יפתח שלא  בפני השופט  טענו  בני שבט אפרים  היתה:  לקרב  הסיבה 

בבני עמון ואיימו לשרוף את ביתו. יפתח אסף את אנשיו משבטו, שבט מנשה, ונלחם 

בבני שבט אפרים. כאשר נמלטו אנשי אפרים והגיעו למעברות הירדן דרשו מהם אנשי 

יפתח לומר ״ִׁשּבֶֹלת״ (בשין ימנית) והם אמרו "ִסּבֶֹלת" (בשין שמאלית) בדרך זאת ודאו 

מי מהנמלטים הם משבט אפרים, כי בני אפרים לא היו יכולים להגות כהלכה את האות 

שין ימנית. 

פליטי אפרים נלכדו והומתו בידי אנשי יפתח. אכן, ״מוות וחיים בידי הלשון״:

ַוִּיָּצֵעק ִאיׁש ֶאְפַרִים, ַוַּיֲעבֹר ָצפֹוָנה. ַוּיֹאְמרּו ְלִיְפָּתח ַמּדּוַע ָעַבְרָּת ְלִהָּלֵחם ִּבְבֵני ַעּמֹון, ְוָלנּו א 

ָקָראָת ָלֶלֶכת ִעָּמ? ֵּביְת, ִנְׂשרֹף ָעֶלי ָּבֵאׁש...

ד ַוִּיְקּבֹץ ִיְפָּתח ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ִגְלָעד, ַוִּיָּלֶחם ֶאת ֶאְפָרִים; ַוַּיּכּו ַאְנֵׁשי ִגְלָעד ֶאת ֶאְפַרִים, ִּכי ָאְמרּו ְּפִלי־

ֵטי ֶאְפַרִים ַאֶּתם ִּגְלָעד, ְּבתֹו ֶאְפַרִים ְּבתֹו ְמַנֶּׁשה. ה ַוִּיְלּכֹד ִּגְלָעד ֶאת ַמְעְּברֹות ַהַּיְרֵּדן, ְלֶאְפָרִים. 

ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ְּפִליֵטי ֶאְפַרִים, ֶאֱעבָֹרה, ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ִגְלָעד ַהֶאְפָרִתי ַאָּתה, ַוּיֹאֶמר א. ו ַוּיֹאְמרּו 

לֹו ֱאָמר ָנא ִׁשּבֶֹלת ַוּיֹאֶמר ִסּבֶֹלת, ְוא ָיִכין ְלַדֵּבר ֵּכן, ַוּיֹאֲחזּו אֹותֹו, ַוִּיְׁשָחטּוהּו ֶאל ַמְעְּברֹות ַהַּיְרֵּדן. 

ַוִּיּפֹל ָּבֵעת ַהִהיא ֵמֶאְפַרִים, ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים ָאֶלף.

שופטים יב; א, ד-ו
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שלב א' - שאלה 3

יודעי לשון וספר בהיכל המלך

שאלה:

בספר דניאל מסופר על נבוכדנאצר מלך בבל, שציווה לבחור מבין הגולים מארץ יהודה, 

ילדים בעלי מעלות מסוימות, להביאם אל היכל המלך וללמדם ״ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים״.

באילו תכונות התברכו הילדים שנבחרו ללמוד ״ֵסֶפר, ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים״?

תשובה:

ָכל ָחְכָמה, ְוֹיְדֵעי  ִלים בְּ כִּ ל מאּום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמשְׂ ֶהם כָּ ר ֵאין בָּ הנבחרים היו "ְיָלִדים ֲאשֶׁ

ים" דִּ שְׂ ָדם ֵסֶפר, ּוְלׁשוֹן כַּ ֶלְך; ּוְלַלמְּ ֵהיַכל ַהמֶּ ֶהם, ַלֲעמֹד בְּ ר ּכַֹח בָּ ע, ַוֲאשֶׁ ַדַעת ּוְמִביֵני ַמדָּ

ם, ַוָּיַצר ָעֶליָה.  ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש, ְלַמְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה. ָּבא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ְירּוָׁשלִַ

ב ַוִּיֵּתן ֲאדָֹני ְּבָידֹו ֶאת ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה, ּוִמְקָצת ְּכֵלי ֵבית ָהא-להים, ַוְיִביֵאם ֶאֶרץ ִׁשְנָער, ֵּבית 

א-להיו. ְוֶאת ַהֵּכִלים ֵהִביא, ֵּבית אֹוַצר א-להיו. ג ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל, ְלַאְׁשְּפַנז ַרב ָסִריָסיו: ְלָהִביא ִמְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל, ּוִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהַּפְרְּתִמים. ד ְיָלִדים ֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם ָּכל מאּום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכ־

ִלים ְּבָכל ָחְכָמה, ְויְֹדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע, ַוֲאֶׁשר ּכַֹח ָּבֶהם, ַלֲעמֹד ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶל; ּוְלַלְּמָדם ֵסֶפר, 

ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים. ה ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶל ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶל ּוִמֵּיין ִמְׁשָּתיו, ּוְלַגְּדָלם, ָׁשִנים 

ָׁשלֹוׁש; ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו, ִלְפֵני ַהֶּמֶל. ו ַוְיִהי ָבֶהם, ִמְּבֵני ְיהּוָדה ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה. ז 

 ,ּוְלִמיָׁשֵאל ֵמיַׁש ,ַוָּיֶׂשם ָלֶהם ַׂשר ַהָּסִריִסים, ֵׁשמֹות; ַוָּיֶׂשם ְלָדִנֵּיאל ֵּבְלְטַׁשאַּצר, ְוַלֲחַנְנָיה ַׁשְדַר

ְוַלֲעַזְרָיה ֲעֵבד ְנגֹו. 

דניאל א, א-ז
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שלב א' - שאלה 4

השפה מאחדת את העם

שאלה:

בספר בראשית נאמר: ״ַוּיֹאֶמר ה׳, ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם, ְוֶזה, ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות״.

הודות לשפה האחת שהיתה  מה החלו לעשות האנשים, שמצאו בקעה בארץ שנער, 

שגורה בפיהם?

תשובה:

הודות לשפה האחת, שהיתה שגורה - החלו לבנות עיר ומגדל:

א ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ, ָׂשָפה ֶאָחת, ּוְדָבִרים, ֲאָחִדים. ב ַוְיִהי, ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם; ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ 

ִׁשְנָער, ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם. ג ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים, ְוִנְׂשְרָפה, ִלְׂשֵרָפה; ַוְּתִהי ָלֶהם 

ַהְּלֵבָנה, ְלָאֶבן, ְוַהֵחָמר, ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר. ד ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר, ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים, 

ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו, ֵׁשם: ֶּפן ָנפּוץ, ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ. ה ַוֵּיֶרד ה׳, ִלְראֹת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהִּמְגָּדל, ֲאֶׁשר ָּבנּו, 

ְּבֵני ָהָאָדם. ו ַוּיֹאֶמר ה׳, ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם, ְוֶזה, ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות; ְוַעָּתה א ִיָּבֵצר 

ֵמֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות. ז ָהָבה, ֵנְרָדה, ְוָנְבָלה ָׁשם, ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר א ִיְׁשְמעּו, ִאיׁש ְׂשַפת 

ֵרֵעהּו. ח ַוָּיֶפץ ה׳ אָֹתם ִמָּׁשם, ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ; ַוַּיְחְּדלּו, ִלְבנֹת ָהִעיר. ט ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה, ָּבֶבל, 

ִּכי ָׁשם ָּבַלל ה׳, ְׂשַפת ָּכל ָהָאֶרץ; ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ה׳, ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ. 

בראשית יא, א-ו
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שלב א' - שאלה 5

ירושלים בירת ממלכת דוד

שאלה:

לפני יותר משלושת אלפים שנה לכד המלך דוד את ירושלים, מידי היבוסים, קרא לה 

״ִעיר ָּדִוד״ וקבע אותה לבירת ממלכתו.

מה היה שמה הקודם של ״ִעיר ָּדִוד״?

תשובה:

שמה הקודם של ״ִעיר ָּדִוד״ היה ״ְמֻצַדת ִצּיֹון״:

ד ֶּבן ְׁשִׁשים ָׁשָנה ָּדִוד, ְּבָמְלכֹו; ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ָמָל. ה ְּבֶחְברֹון ָמַל ַעל ְיהּוָדה, ֶׁשַבע ָׁשִנים 

 ַהֶּמֶל ׁש ָׁשָנה, ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ִויהּוָדה. ו ַוֵּיֶלִׁשים ְוָׁשְׁש ,ם ָמַל ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים; ּוִבירּוָׁשלִַ

ם, ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ; ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר, א ָתבֹוא ֵהָּנה, ִּכי ִאם ֱהִסיְר ַהִעְו־ ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשלִַ

ִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר, א ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה. ז ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד, ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא, ִעיר ָּדִוד. ח ַוּיֹאֶמר 

ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא, ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור, ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים, ְׂשנּוֵאי ֶנֶפׁש ָּדִוד; ַעל ֵּכן, 

יֹאְמרּו, ִעֵּור ּוִפֵּסַח, א ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית. ט ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה, ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד; ַוִּיֶבן ָּדִוד ָסִביב, 

ִמן ַהִּמּלֹוא ָוָבְיָתה. י ַוֵּיֶל ָּדִוד, ָהלֹו ְוָגדֹול; ַוה׳ א-להי ְצָבאֹות, ִעּמֹו. 

שמואל ב ה, ד-י
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שלב א' - שאלה 6

ירושלים מאחדת את עם ישראל

שאלה:

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו״, ומפרשים: שעושה כל  בספר תהלים מדובר על ״ְירּוָׁשלִַ

ישראל חברים.

מה עשו שבטי ישראל, שעלו לירושלים, לפי הכתוב בתהלים?

תשובה:

שבטי ישראל עלו לירושלים ״ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ה׳״: 

ם.  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, ְלָדִוד: ָׂשַמְחִּתי, ְּבאְֹמִרים ִלי ֵּבית ה׳ ֵנֵל.ב עְֹמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִי,ְירּוָׁשלִָ

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו.ד ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים, ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל:  ג ְירּוָׁשלִַ

ְלהֹדֹות, ְלֵׁשם ה׳: 

תהלים קכב, א-ד
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שלב א' - שאלה 7

בית המקדש בירושלים - מרכז רוחני

שאלה:

הוא מציע הצעה  בראשית ספר עזרא מסופר, שכורש מלך פרס מצהיר הצהרה, בה 

ליהודים הגולים בבבל.

מה היא ההצעה?

תשובה:

כורש מלך פרס הצהיר והציע לגולי יהודה בבבל לעלות לירושלים ולבנות ״ֶאת ֵּבית ה‘ 

א-להי ִיְׂשָרֵאל״:

ּוִבְׁשַנת ַאַחת, ְלכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס, ִלְכלֹות ְּדַבר ה׳, ִמִּפי ִיְרְמָיה: ֵהִעיר ה׳, ֶאת רּוַח ּכֶֹרׁש ֶמֶל ָּפַרס, 

ַוַּיֲעֶבר קֹול ְּבָכל ַמְלכּותֹו, ְוַגם ְּבִמְכָּתב ֵלאמֹר. ב ּכֹה ָאַמר, ּכֶֹרׁש ֶמֶל ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ָנַתן 

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה. ג ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו,  ִלי ה‘ א-להי ַהָּׁשָמִים; ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית, ִּבירּוָׁשלִַ

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה; ְוִיֶבן, ֶאת ֵּבית ה׳ א-להי ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהא-להים,  ְיִהי א-להיו ִעּמֹו, ְוַיַעל, ִלירּוָׁשלִַ

ם. ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ

עזרא א, ב-ה
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שלב א' - שאלה 8

מקדש המלך שלמה - מרכז רוחני לאיחוד העם

שאלה:

המלך שלמה מגלה בדבריו לחירם מלך צור מדוע לא בנה דוד אביו את בית ה' בירושלים.

מדוע לא בנה דוד את בית ה' בירושלים, לפי דברי בנו – המלך שלמה?

תשובה:

לפי דברי המלך שלמה לחירם מלך צור, המלך דוד היה עסוק במלחמות כל ימיו ולא 

התפנה לבנות בית לה':

ַוִּיְׁשַלח ְׁשמֹה, ֶאל ִחיָרם ֵלאמֹר. יז ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָּדִוד ָאִבי, ִּכי א ָיכֹל ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ה׳ 

א-להיו, ִמְּפֵני ַהִּמְלָחָמה, ֲאֶׁשר ְסָבֻבהּו ַעד ֵּתת ה׳ אָֹתם, ַּתַחת ַּכּפֹות ָרְגַלי יח ְוַעָּתה, ֵהִניַח ה׳ 

א-להי ִלי ִמָּסִביב: ֵאין ָׂשָטן, ְוֵאין ֶּפַגע ָרע. יט ְוִהְנִני אֵֹמר ִלְבנֹות ַּבִית, ְלֵׁשם ה׳ א-להי: ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ה׳, ֶאל ָּדִוד ָאִבי ֵלאמֹר, ִּבְנ ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ַּתְחֶּתי ַעל ִּכְסֶא, הּוא ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי. כ ְוַעָּתה ַצֵּוה 

ְוִיְכְרתּו ִלי ֲאָרִזים ִמן ַהְּלָבנֹון, ַוֲעָבַדי ִיְהיּו ִעם ֲעָבֶדי, ּוְׂשַכר ֲעָבֶדי ֶאֵּתן ְל, ְּככֹל ֲאֶׁשר ּתֹאֵמר: 

ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת, ִּכי ֵאין ָּבנּו ִאיׁש יֵֹדַע ִלְכָרת ֵעִצים ַּכִּצדִֹנים. כא ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ִחיָרם, ֶאת ִּדְבֵרי ְׁשמֹה 

ַוִּיְׂשַמח ְמאֹד; ַוּיֹאֶמר, ָּברּו ה׳ ַהּיֹום, ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָדִוד ֵּבן ָחָכם, ַעל ָהָעם ָהָרב ַהֶּזה. כב ַוִּיְׁשַלח 

ִחיָרם, ֶאל ְׁשמֹה ֵלאמֹר, ָׁשַמְעִּתי, ֵאת ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאָלי; ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת ָּכל ֶחְפְצ, ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים 

ּוַבֲעֵצי ְברֹוִׁשים.

מלכים א; ה, טז-כב
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שלב א' - שאלה 9

אין מוותרים על נחלת אבות

שאלה:

נבות היזרעאלי סרב לתת את כרמו למלך אחאב, שהציע לו תמורה ראויה במקום כרמו, 

באומרו: ״ָחִליָלה ִּלי ֵמה׳, ִמִּתִּתי ֶאת ַנֲחַלת ֲאבַֹתי״.

מה היא התמורה שהציע המלך אחאב לנבות תמורת כרמו?

תשובה:

המלך אחאב הציע לנבות היזרעאלי תמורת כרמו "כרם טוב ִמֶּמּנּו; ִאם טֹוב ְּבֵעיֶני, ֶאְּתָנה 

ְל ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה״: 

 א ַוְיִהי, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֶּכֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי, ֲאֶׁשר ְּבִיְזְרֶעאל ֵאֶצל ֵהיַכל ַאְחָאב, 

ֶמֶל ׁשְֹמרֹון. ב ַוְיַדֵּבר ַאְחָאב ֶאל ָנבֹות ֵלאמֹר ְּתָנה ִּלי ֶאת ַּכְרְמ ִויִהי ִלי ְלַגן ָיָרק, ִּכי הּוא ָקרֹוב 

ֵאֶצל ֵּביִתי, ְוֶאְּתָנה ְל ַּתְחָּתיו, ֶּכֶרם טֹוב ִמֶּמּנּו; ִאם טֹוב ְּבֵעיֶני, ֶאְּתָנה ְל ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה. ג ַוּיֹאֶמר 

.ָנבֹות, ֶאל ַאְחָאב: ָחִליָלה ִּלי ֵמה׳, ִמִּתִּתי ֶאת ַנֲחַלת ֲאבַֹתי ָל

מלכים א; כא, א-ג
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שלב א' - שאלה 10

ביטוי עברי שמקורו בשמו של מקום

שאלה:

ָׁשֵוה״,  ״ֵעֶמק  הביטוי  התנ"ך.  בספרי  מקורם  פינו  על  השגורים  רבים  עבריים  ביטויים 

שמשמעותו הגעה להסכם בין שני צדדים, מקורו בשם מקום הנזכר בספר בראשית.

בהקשר לאיזה אירוע נזכר שם המקום ״ֵעֶמק ָׁשֵוה, הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶל״?

תשובה:

במקום ״ֵעֶמק ָׁשֵוה״ פגשו את אברהם אבינו, מלך סדום ומלכי צדק מלך שלם ,לאחר 

שגבר אברהם אבינו על כדרלעומר מלך עילם והמלכים אשר אתו, הציל את לוט בן אחיו 

ורכושו וגם את הנשים ואת העם:

ַוֵּיֵצא ֶמֶל ְסדֹם ּוֶמֶל ֲעמָֹרה, ּוֶמֶל ַאְדָמה ּוֶמֶל ְצבִֹיים, ּוֶמֶל ֶּבַלע, ִהוא צַֹער; ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם 

ִמְלָחָמה, ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדים. ט ֵאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶמֶל ֵעיָלם, ְוִתְדָעל ֶמֶל ּגֹוִים, ְוַאְמָרֶפל ֶמֶל ִׁשְנָער, 

ְוַאְריֹו ֶמֶל ֶאָּלָסר ַאְרָּבָעה ְמָלִכים, ֶאת ַהֲחִמָּׁשה. י ְוֵעֶמק ַהִּׂשִּדים, ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת ֵחָמר, ַוָּיֻנסּו 

ֶמֶל ְסדֹם ַוֲעמָֹרה, ַוִּיְּפלּו ָׁשָּמה; ְוַהִּנְׁשָאִרים, ֶהָרה ָּנסּו. יא ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ְרֻכׁש ְסדֹם ַוֲעמָֹרה, ְוֶאת 

ָּכל ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו. יב ַוִּיְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשֹו ֶּבן ֲאִחי ַאְבָרם, ַוֵּיֵלכּו; ְוהּוא יֵֹׁשב, ִּבְסדֹם. יג ַוָּיבֹא, 

ַהָּפִליט, ַוַּיֵּגד, ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי; ְוהּוא ׁשֵֹכן ְּבֵאֵני ַמְמֵרא ָהֱאמִֹרי, ֲאִחי ֶאְׁשּכֹל ַוֲאִחי ָעֵנר, ְוֵהם, 

ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם. יד ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם, ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו; ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו, ְׁשמָֹנה ָעָׂשר 

ּוְׁשׁש ֵמאֹות, ַוִּיְרּדֹף, ַעד ָּדן. טו ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו, ַוַּיֵּכם; ַוִּיְרְּדֵפם, ַעד חֹוָבה, 

ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל, ְלַדָּמֶׂשק. טז ַוָּיֶׁשב, ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש; ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב, ְוַגם ֶאת ַהָּנ־

ִׁשים ְוֶאת ָהָעם. יז ַוֵּיֵצא ֶמֶל ְסדֹם, ִלְקָראתֹו, ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְּכָדְרָלעֶֹמר, ְוֶאת ַהְּמָלִכים 

:ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה, הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶל

בראשית יד, ח-יז
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שלב א' - שאלה 11

ירושלים מרכז רוחני עולמי

שאלה:

הנביא ישעיהו חזה, כי לעתיד לבוא, ירושלים תהיה מרכז רוחני עולמי וינהרו אליה עמים 

רבים.

מה יאמרו ומה יעשו העמים, שיעלו לירושלים, לפי חזון הנביא ישעיהו?

תשובה:

העמים שיעלו לירושלים יאמרו ״ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה׳ ֶאל ֵּבית ֱאֵהי ַיֲעקֹב, ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו, ְוֵנְלָכה 

ם״: ְּבאְֹרחָֹתיו, ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה, ּוְדַבר ה׳ ִמירּוָׁשלִָ

ם.  ב ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָחָזה, ְיַׁשְעָיהּו ֶּבן ָאמֹוץ, ַעל ְיהּוָדה, ִוירּוָׁשלִָ

ֵּבית ה׳ ְּברֹאׁש ֶהָהִרים, ְוִנָּׂשא, ִמְּגָבעֹות; ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ָּכל ַהּגֹוִים.  ג ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים, ְוָאְמרּו ְלכּו 

ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה׳ ֶאל ֵּבית ֱאֵהי ַיֲעקֹב, ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו, ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו:  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה, 

ם. ּוְדַבר ה׳ ִמירּוָׁשלִָ

ישעיהו ב ,א-ג
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שלב א' - שאלה 12

סגירת שערי ירושלים בשבת

שאלה:

נחמיה ציווה לסגור את שערי ירושלים מערב שבת ועד יציאת השבת. 

מה הניע את נחמיה להורות על סגירת שערי ירושלים לפני כניסת השבת?

תשובה:

מביאים  שהיו  הסוחרים,  הם  בשבת  ירושלים  שערי  את  לסגור  נחמיה  את  שהניע  מה 

סחורותיהם בשבת ומוכרים אותן לתושבי ירושלים תוך חילול שבת:

ְּבֵבית  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ֲחָסַדי,  ֶּתַמח  ְוַאל  זֹאת;  ַעל  א-להי,  ִּלי  ָזְכָרה  יד 

א-להי ּוְבִמְׁשָמָריו. טו ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדְֹרִכים ִּגּתֹות ַּבַּׁשָּבת ּוְמִביִאים ָהֲע־

ם, ְּביֹום  ֵרמֹות ְועְֹמִסים ַעל ַהֲחמִֹרים ְוַאף ַיִין ֲעָנִבים ּוְתֵאִנים, ְוָכל ַמָּׂשא, ּוְמִביִאים ְירּוָׁשלִַ

ַהַּׁשָּבת; ָוָאִעיד, ְּביֹום ִמְכָרם ָצִיד. טז ְוַהּצִֹרים ָיְׁשבּו ָבּה, ְמִביִאים ָּדאג ְוָכל ֶמֶכר; ּומֹוְכ־

ם. יז ָוָאִריָבה, ֵאת חֵֹרי ְיהּוָדה; ָואְֹמָרה ָלֶהם, ָמה ַהָּדָבר  ִרים ַּבַּׁשָּבת ִלְבֵני ְיהּוָדה, ּוִבירּוָׁשלִָ

ָהָרע ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עִֹׂשים, ּוְמַחְּלִלים, ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת. יח ֲהלֹוא כֹה ָעׂשּו, ֲאבֵֹתיֶכם ַוָּיֵבא 

א-להינּו ָעֵלינּו ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת, ְוַעל ָהִעיר ַהּזֹאת; ְוַאֶּתם מֹוִסיִפים ָחרֹון, ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלַחֵּלל, 

ם ִלְפֵני ַהַּׁשָּבת, ָואְֹמָרה ַוִּיָּסְגרּו ַהְּדָלתֹות, ָואְֹמ־ ֶאת ַהַּׁשָּבת. יט ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָצְללּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשלִַ

ָרה, ֲאֶׁשר א ִיְפָּתחּום ַעד ַאַחר ַהַּׁשָּבת; ּוִמְּנָעַרי, ֶהֱעַמְדִּתי ַעל ַהְּׁשָעִרים א ָיבֹוא ַמָּׂשא, ְּביֹום 

ם ַּפַעם ּוְׁשָּתִים. כא ָוָאִעיָדה ָבֶהם,  ַהַּׁשָּבת. כ ַוָּיִלינּו ָהרְֹכִלים ּומְֹכֵרי ָכל ִמְמָּכר, ִמחּוץ ִלירּוָׁשלִָ

ָואְֹמָרה ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ַאֶּתם ֵלִנים ֶנֶגד ַהחֹוָמה ִאם ִּתְׁשנּו, ָיד ֶאְׁשַלח ָּבֶכם; ִמן ָהֵעת ַהִהיא, א ָבאּו 

ַּבַּׁשָּבת. כב ָואְֹמָרה ַלְלִוִּים, ֲאֶׁשר ִיְהיּו ִמַּטֲהִרים ּוָבִאים ׁשְֹמִרים ַהְּׁשָעִרים ְלַקֵּדׁש, ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת; 

 .ַּגם זֹאת ָזְכָרה ִּלי א-להי, ְוחּוָסה ָעַלי ְּכרֹב ַחְסֶּד

נחמיה יג, יד-לא 
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שמירת המורשת מבטיחה הצלחה

שאלה:

ה' ציווה את יהושע: ״ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד, ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּו מֶֹׁשה ַעְבִּדי״. 

במה יזכה יהושע, אם יקיים את מצות ה', לפי הכתוב האמור?

תשובה:

אם יקיים יהושע את מצוות ה' "ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהּתֹוָרה״ אשר ציווה אותו משה, ״ִּכי ָאז 

ַּתְצִליַח ֶאת ְּדָרֶכ, ְוָאז ַּתְׂשִּכיל״:

ַוְיִהי, ַאֲחֵרי מֹות מֶֹׁשה ֶעֶבד ה׳ ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה 

ֵלאמֹר… ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד, ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּו מֶֹׁשה 

ַעְבִּדי, ַאל ָּתסּור ִמֶּמּנּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול: ְלַמַען ַּתְׂשִּכיל, ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵל. ח 

א ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה, ְלַמַען ִּתְׁשמֹר 

ַלֲעׂשֹות, ְּכָכל ַהָּכתּוב ּבֹו: ִּכי ָאז ַּתְצִליַח ֶאת ְּדָרֶכ, ְוָאז ַּתְׂשִּכיל. ט ֲהלֹוא 

ִצִּויִתי ֲחַזק ֶוֱאָמץ, ַאל ַּתֲערֹץ ְוַאל ֵּתָחת: ִּכי ִעְּמ ה׳ א-להי, ְּבכֹל ֲאֶׁשר 

.ֵּתֵל

יהושע א; א, ז-ט
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הגדלת מספר היהודים בירושלים

שאלה:

בימי נחמיה נעשתה פעולה כדי להגדיל את מספר התושבים בירושלים.

כיצד נעשה הדבר?

תשובה:

שרי העם התיישבו בירושלים ״ּוְׁשָאר ָהָעם ִהִּפילּו גֹוָרלֹות ְלָהִביא ֶאָחד ִמן ָהֲעָׂשָרה, ָלֶׁשֶבת 

ם ִעיר ַהּקֶֹדׁש״ ותשע ידות ביתר הערים: ִּבירּוָׁשלִַ

ם; ּוְׁשָאר ָהָעם ִהִּפילּו גֹוָרלֹות ְלָהִביא ֶאָחד ִמן  ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי ָהָעם, ִּבירּוָׁשלִָ

ם ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ְוֵתַׁשע ַהָּידֹות, ֶּבָעִרים. ב ַוְיָבְרכּו,  ָהֲעָׂשָרה, ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשלִַ

ם. ָהָעם ְלכֹל, ָהֲאָנִׁשים, ַהִּמְתַנְּדִבים, ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשלִָ

נחמיה יא, א
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על משמר חומות ירושלים 

שאלה:

נחמיה כותב בספרו: ״ְוֵאין ֲאִני ְוַאַחי ּוְנָעַרי, ְוַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר ֲאֶׁשר ַאֲחַרי ֵאין ֲאַנְחנּו פְֹׁשִטים ְּבָגֵדינּו...״

מדוע נחמיה ואנשיו לא פשטו בגדיהם יומם ולילה?

תשובה:

נחמיה ואנשיו לא פשטו בגדיהם יומם ולילה, כי היו במצב הכן, ושמרו על חומות ירושלים 

מפני צרי יהודה שזממו להרוס את החומות שבנו: 

א ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַסְנַבַּלט ְוטֹוִבָּיה ְוָהַעְרִבים ְוָהַעּמִֹנים ְוָהַאְׁשּדֹוִדים, ִּכי ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלחֹמֹות 

ם ִּכי ֵהֵחּלּו ַהְּפֻרִצים, ְלִהָּסֵתם; ַוִּיַחר ָלֶהם, ְמאֹד. ב ַוִּיְקְׁשרּו ֻכָּלם ַיְחָּדו, ָלבֹוא ְלִהָּלֵחם ִּבירּו־ ְירּוָׁשלִַ

ם, ְוַלֲעׂשֹות לֹו, ּתֹוָעה. ג ַוִּנְתַּפֵּלל, ֶאל א-להינּו; ַוַּנֲעִמיד ִמְׁשָמר ֲעֵליֶהם יֹוָמם ָוַלְיָלה, ִמְּפֵניֶהם. ד  ָׁשלִָ

ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה, ָּכַׁשל ּכַֹח ַהַּסָּבל, ְוֶהָעָפר, ַהְרֵּבה; ַוֲאַנְחנּו א נּוכַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים ַהָּמִגִּנים, ְוַהְּק־

ָׁשתֹות ְוַהִּׁשְריִֹנים; ְוַהָּׂשִרים ַאֲחֵרי, ָּכל ֵּבית ְיהּוָדה. יא ַהּבֹוִנים ַּבחֹוָמה ְוַהּנְֹׂשִאים ַּבֶּסֶבל, עְֹמִׂשים; 

ְּבַאַחת ָידֹו עֶֹׂשה ַבְּמָלאָכה, ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהָּׁשַלח. יב ְוַהּבֹוִנים ִאיׁש ַחְרּבֹו ֲאסּוִרים ַעל ָמְתָניו, 

ּובֹוִנים; ְוַהּתֹוֵקַע ַּבּׁשֹוָפר, ֶאְצִלי. יג ָואַֹמר ֶאל ַהחִֹרים ְוֶאל ַהְּסָגִנים, ְוֶאל ֶיֶתר ָהָעם ַהְּמָלאָכה ַהְרֵּבה, 

ּוְרָחָבה; ַוֲאַנְחנּו, ִנְפָרִדים ַעל ַהחֹוָמה, ְרחֹוִקים, ִאיׁש ֵמָאִחיו. יד ִּבְמקֹום, ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאת קֹול 

ַהּׁשֹוָפר, ָׁשָּמה, ִּתָּקְבצּו ֵאֵלינּו; א-להינּו, ִיָּלֶחם ָלנּו. טו ַוֲאַנְחנּו, עִֹׂשים ַּבְּמָלאָכה; ְוֶחְצָים, ַמֲחִזיִקים 

ָּבְרָמִחים, ֵמֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. טז ַּגם ָּבֵעת ַהִהיא, ָאַמְרִּתי ָלָעם ִאיׁש ְוַנֲערֹו, ָיִלינּו 

ם; ְוָהיּו ָלנּו ַהַּלְיָלה ִמְׁשָמר, ְוַהּיֹום ְמָלאָכה. יז ְוֵאין ֲאִני ְוַאַחי ּוְנָעַרי, ְוַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר  ְּבתֹו ְירּוָׁשלִָ

ֲאֶׁשר ַאֲחַרי ֵאין ֲאַנְחנּו פְֹׁשִטים, ְּבָגֵדינּו; ִאיׁש, ִׁשְלחֹו ַהָּמִים״. 

נחמיה ד, א-ד ; י-יז
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סיוע לעולים לירושלים

שאלה:

כורש מלך פרס הורה ליהודים בגולת בבל לסייע לאחיהם העולים לירושלים.

מה היה הסיוע, שנתנו גולי בבל לאחיהם, שעלו מבבל לירושלים?

תשובה:

הסיוע שנתנו גולי בבל לאחיהם שעלו לירושלים, כלל: כסף זהב, בהמה ,רכוש:

ְוָכל ַהִּנְׁשָאר, ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר הּוא ָגר ָׁשם ְיַנְּׂשאּוהּו ַאְנֵׁשי ְמקֹמֹו, ְּבֶכֶסף ּוְבָזָהב ּוִבְרכּוׁש 

ם. ה ַוָּיקּומּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות, ִליהּוָדה ּוִבְנָיִמן,  ּוִבְבֵהָמה; ִעם ַהְּנָדָבה ְלֵבית ָהא-להים, ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ

ם.  ְוַהּכֲֹהִנים, ְוַהְלִוִּים; ְלכֹל ֵהִעיר ָהא-להים, ֶאת רּוחֹו, ַלֲעלֹות ִלְבנֹות, ֶאת ֵּבית ה׳ ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ

ו ְוָכל ְסִביבֵֹתיֶהם ִחְּזקּו ִביֵדיֶהם, ִּבְכֵלי ֶכֶסף ַּבָּזָהב ָּבְרכּוׁש ּוַבְּבֵהָמה ּוַבִּמְגָּדנֹות ְלַבד, ַעל ָּכל 

ִהְתַנֵּדב.

עזרא א, ד-ו
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יחס הוגן לשבויי-אויב

שאלה:

תורת ישראל מעניקה יחס הוגן לשבויי אויב.

הנביא אלישע דרש מהמלך יהורם בן אחאב יחס אנושי הוגן לשבויים הארמיים ששבה.

לאיזה יחס הוגן זכו שבויי ארם? 

תשובה:

הנביא אלישע דרש מיהורם בן אחאב מלך ישראל לתת לשבויים ששבה לאכול ולשתות 

ולשחרר אותם: 

ַוּיֹאֶמר ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֱאִליָׁשע, ִּכְראֹתֹו אֹוָתם: ַהַאֶּכה ַאֶּכה, ָאִבי. כב ַוּיֹאֶמר א ַתֶּכה, ַהֲאֶׁשר 

ָׁשִביָת ְּבַחְרְּב ּוְבַקְׁשְּת ַאָּתה ַמֶּכה; ִׂשים ֶלֶחם ָוַמִים ִלְפֵניֶהם, ְויֹאְכלּו ְוִיְׁשּתּו, ְוֵיְלכּו, ֶאל ֲאדֵֹניֶהם. 

כג ַוִּיְכֶרה ָלֶהם ֵּכָרה ְגדֹוָלה, ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו, ַוְיַׁשְּלֵחם, ַוֵּיְלכּו ֶאל ֲאדֵֹניֶהם; ְוא ָיְספּו עֹוד ְּגדּוֵדי 

ֲאָרם, ָלבֹוא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

מלכים ב ו, יז-כג
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שלב א' - שאלה 18

יתרון החכמה

שאלה:

למה מדמה קהלת אתִ יְתרוֹן החכמה ִמן ַהסכלות?

תשובה:

קהלת מדמה את יתרון החכמה מן הסכלות כ: "יְתרֹון ָהאֹור, ִמן ַהחֶֹׁש״

ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה, ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות: ִּכי ֶמה ָהָאָדם, ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶל, ֵאת ֲאֶׁשר ְּכָבר, 

ָעׂשּוהּו. יג ְוָרִאיִתי ָאִני, ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהִּסְכלּות ִּכיְתרֹון ָהאֹור, ִמן ַהחֶֹׁש. יד ֶהָחָכם ֵעיָניו 

ְּברֹאׁשֹו, ְוַהְּכִסיל ַּבחֶֹׁש הֹוֵל; ְוָיַדְעִּתי ַגם ָאִני, ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם. טו ְוָאַמְרִּתי ֲאִני 

ְּבִלִּבי, ְּכִמְקֵרה ַהְּכִסיל ַּגם ֲאִני ִיְקֵרִני, ְוָלָּמה ָחַכְמִּתי ֲאִני, ָאז יֵֹתר; ְוִדַּבְרִּתי ְבִלִּבי, ֶׁשַּגם ֶזה ָהֶבל.

קהלת כ, יב-טו 

1191199
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שלב א' - שאלה 19

הקרבה להצלת הזולת

שאלה:

יונה הנביא הציע לרב החובל לעשות מעשה כדי להציל את המפליגים באוניה.

מה הוא המעשה, שהציע הנביא יונה לרב החובל, לעשות?

תשובה:

הנביא יונה בן אמיתי הציע למפליגים באוניה להשליך אותו מן האוניה לים, כדי להציל 

את המפליגים בה:

ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה, ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת: ִּכי ָיְדעּו ָהֲאָנִׁשים, ִּכי ִמִּלְפֵני ה׳ הּוא 

בֵֹרַח ִּכי ִהִּגיד, ָלֶהם. יא ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַּנֲעֶׂשה ָּל, ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמָעֵלינּו: ִּכי ַהָּים, הֹוֵל ְוסֵֹער. 

יב ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם, ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָּים, ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים, ֵמֲעֵליֶכם: ִּכי, יֹוֵדַע ָאִני, ִּכי ְבֶׁשִּלי, ַהַּסַער 

ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכם. יג ַוַּיְחְּתרּו ָהֲאָנִׁשים, ְלָהִׁשיב ֶאל ַהַּיָּבָׁשה ְוא ָיכֹלּו: ִּכי ַהָּים, הֹוֵל ְוסֵֹער 

ֲעֵליֶהם. יד ַוִּיְקְראּו ֶאל ה׳ ַוּיֹאְמרּו, ָאָּנה ה׳ ַאל ָנא נֹאְבָדה ְּבֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהֶּזה, ְוַאל ִּתֵּתן ָעֵלינּו, ָּדם 

ָנִקיא: ִּכי ַאָּתה ה׳, ַּכֲאֶׁשר ָחַפְצָּת ָעִׂשיָת. טו ַוִּיְׂשאּו, ֶאת יֹוָנה, ַוְיִטֻלהּו, ֶאל ַהָּים; ַוַּיֲעמֹד ַהָּים, ִמַּזְעּפֹו. 

טז ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה, ֶאת ה׳; ַוִּיְזְּבחּו ֶזַבח, ַלה׳, ַוִּיְּדרּו, ְנָדִרים.

יונה א, ו-טז
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שלב א' - שאלה 20

נישואי תערובת פוגמים באחדות העם

שאלה:

נחמיה מעיד, שבימיו היו משפחות יהודיות בארץ ישראל, שדברו בלשון זרה ולא הכירו 

את לשון עמנו. 

מה הוא הגורם לכך לפי דברי נחמיה?

תשובה:

לפי דברי נחמיה נישואי התערובת עם העמים הזרים: האשדודים, העמונים והמואבים, 

גרמו לכך, שמשפחות יהודיות בארץ ישראל דברו בלשון זרה.

נחמיה ראה בכך סכנה לייחודו ולאחדותו של עם ישראל:

ַּגם ַּבָּיִמים ָהֵהם, ָרִאיִתי ֶאת ַהְּיהּוִדים הִֹׁשיבּו ָנִׁשים ַאְׁשֳּדִדּיֹות, ַעֳּמִנּיֹות, מֹוֲאִבּיֹות. כד ּוְבֵניֶהם, ֲחִצי 

ְמַדֵּבר ַאְׁשּדֹוִדית, ְוֵאיָנם ַמִּכיִרים, ְלַדֵּבר ְיהּוִדית ְוִכְלׁשֹון, ַעם ָוָעם. כה ָוָאִריב ִעָּמם ָוֲאַקְלֵלם, ָוַאֶּכה 

ֵמֶהם ֲאָנִׁשים ָוֶאְמְרֵטם; ָוַאְׁשִּביֵעם ֵּבא-להים, ִאם ִּתְּתנּו ְבנֵֹתיֶכם ִלְבֵניֶהם, ְוִאם ִּתְׂשאּו ִמְּבנֵֹתיֶהם, 

ִלְבֵניֶכם ְוָלֶכם. כו ֲהלֹוא ַעל ֵאֶּלה ָחָטא ְׁשמֹה ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ּוַבּגֹוִים ָהַרִּבים א ָהָיה ֶמֶל ָּכמֹהּו, 

ְוָאהּוב ֵלא-להיו ָהָיה, ַוִּיְּתֵנהּו א-להים, ֶמֶל ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל: ַּגם אֹותֹו ֶהֱחִטיאּו, ַהָּנִׁשים ַהָּנְכִרּיֹות. 

כז ְוָלֶכם ֲהִנְׁשַמע, ַלֲעׂשֹת ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ִלְמעֹל, ֵּבא-להינּו: ְלהִֹׁשיב, ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות.

נחמיה יג, כג-כז

1211211
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השלב השני

מסמכים היסטוריים מתעדים ומאפיינים

מפעל חייהם של חלוצי קבוצת דגניה.

בשלב זה, השלב השני, יוקראו ל-8 עד 10 מתמודדים חמישה מסמכים היסטוריים.

לכל שניים מן המתמודדים יוקרא מסמך אחד ושתי שאלות, מחומר החידון, הקשורות 

ברעיון הקשור במסמך.

תשובה נכונה על כל חלק מזכה ב-10 נקודות.

שתי תשובות נכונות מזכות ב-20 נקודות.

1231233
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שלב ב' - שאלה 21

חלוציות  - תקיעת יתד על גדות הירדן 

המסמך השני: 

להשקיע  שעדיף  שסברו  חברים,  בין  הדעות  נחלקו  דגניה  קבוצת  ראשוני  באספת 

חלוצי  מעשה  לעשות  שהציעו  וחברים  הירדן,  גדות  על  דגניה  בפיתוח  המאמצים  כל 

ולהתגייס לפיתוח חלק ממאה אלף דונם, שרכש הברון רוטשילד בחורן.

הרי קטע, מדברי יוסף בוסל ותנחום, שנלחמו בתוקף על המשך ההתיישבות על גדות 

הירדן:

לא החלוציות מדברת מתוך גרונכם, כי אם יצר הנדידה וההרפתקנות. לא החלוציות מדברת מתוך גרונכם, כי אם יצר הנדידה וההרפתקנות. 
תכונה גלותית זו אינה מרפה מאתנו גם בארצנו. עוד לא גמרנו את תפ�תכונה גלותית זו אינה מרפה מאתנו גם בארצנו. עוד לא גמרנו את תפ�
קידנו כאן, עוד לא הוכחנו את זכות קיומנו כחקלאים. עוד רבה העבודה קידנו כאן, עוד לא הוכחנו את זכות קיומנו כחקלאים. עוד רבה העבודה 
לפנינו. כאן, על גדות הירדן וסביבותיו, תקענו יתד. כאן נכה שורש. נוליד לפנינו. כאן, על גדות הירדן וסביבותיו, תקענו יתד. כאן נכה שורש. נוליד 

בנים ובנות, דור בריא, יציב, איתן בגופו וברוחו.בנים ובנות, דור בריא, יציב, איתן בגופו וברוחו.

השאלות

מסופר על קבוצת אנשים, שהנביא אלישע אישר להם, לממש החלטתם, להתגורר על 

גדות הירדן.

מי היו האנשים וכיצד נימקו את החלטתם?. 1

איזה נס קרה להם בעת שחטבו עצים לבנייה על גדות הירדן?. 2
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התשובות

צר. 1 בו  גרים  שהם  שהמקום  לו  ואמרו  אלישע  הנביא  אל  פנו  הנביאים  בני 

מדי ובקשו לבנות מקום מגורים על שפת הירדן:

ַוּיֹאְמרּו ְבֵני ַהְּנִביִאים, ֶאל ֱאִליָׁשע: ִהֵּנה ָנא ַהָּמקֹום, ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו יְֹׁשִבים ָׁשם ְלָפֶני ַצר ִמֶּמּנּו. ב 

ֵנְלָכה ָּנא ַעד ַהַּיְרֵּדן, ְוִנְקָחה ִמָּׁשם ִאיׁש קֹוָרה ֶאָחת, ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָׁשם ָמקֹום, ָלֶׁשֶבת ָׁשם; ַוּיֹאֶמר, 

ֵלכּו. ג ַוּיֹאֶמר, ָהֶאָחד, הֹוֶאל ָנא, ְוֵל ֶאת ֲעָבֶדי; ַוּיֹאֶמר, ֲאִני ֵאֵל.״

מלכים ב, ו', א' – ג'

בעת שבני הנביאים חטבו עצים לבנייה על גדות הירדן, נפל הגרזן למים. הנביא . 1

אלישע השליך גזיר עץ למקום שבו נפל הגרזן. קרה נס והברזל הצמוד לגרזן צף 

על פני המים:

״ויִהי ָהֶאָחד ַמִּפיל ַהּקֹוָרה, ְוֶאת ַהַּבְרֶזל ָנַפל ֶאל ַהָּמִים; ַוִּיְצַעק ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה ֲאדִֹני, ְוהּוא ָׁשאּול. ו 

ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ָהא-להים, ָאָנה ָנָפל; ַוַּיְרֵאהּו, ֶאת ַהָּמקֹום, ַוִּיְקָצב ֵעץ ַוַּיְׁשֶל ָׁשָּמה, ַוָּיֶצף ַהַּבְרֶזל. ז 

ַוּיֹאֶמר, ָהֶרם ָל; ַוִּיְׁשַלח ָידֹו, ַוִּיָּקֵחהּו:״

מלכים ב, ו', ה 

1251255
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שלב ב' – שאלה 22

המסמך השני - המשך:

זיכרון חלוצי העם שעברו את הירדן בדרכם לארץ המובטחת

השאלות:

השבטים  נציגי  על  להטיל  יהושע  את  ה'  מצווה  הירדן  את  עברו  ישראל  שבני  לאחר 

לעשות מעשה.

מה ציווה ה' את יהושע לומר לנציגי שנים עשר שבטי ישראל לקחת מתוך הירדן?. 1

לשם מה נצטוו יהושע נציגי השבטים לעשות זאת? . 2

התשובות

יהושע נצטווה לומר לכל אחד מנציגי השבטים לקחת על שכמו אבן מתוך הירדן:. 1

״א ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָכל ַהּגֹוי, ַלֲעבֹור ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוּיֹאֶמר ה׳, ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר. ב ְקחּו ָלֶכם ִמן 

ָהָעם, ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד, ִמָּׁשֶבט. ג ְוַצּוּו אֹוָתם, ֵלאמֹר, ְׂשאּו ָלֶכם ִמֶּזה 

ִמּתֹו ַהַּיְרֵּדן ִמַּמַּצב ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים, ָהִכין ְׁשֵּתים-ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים; ְוַהֲעַבְרֶּתם אֹוָתם, ִעָּמֶכם, ְוִהַּנְחֶּתם 

אֹוָתם, ַּבָּמלֹון ֲאֶׁשר-ָּתִלינּו בֹו ַהָּלְיָלה. ד ַוִּיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע, ֶאל-ְׁשֵנים ֶהָעָׂשר ִאיׁש, ֲאֶׁשר ֵהִכין, ִמְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל-ִאיׁש-ֶאָחד ִאיׁש-ֶאָחד, ִמָּׁשֶבט. ה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם, ְיהֹוֻׁשַע, ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון ה׳ א-להיֶכם, ֶאל-

ּתֹו ַהַּיְרֵּדן; ְוָהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת, ַעל-ִׁשְכמֹו, ְלִמְסַּפר, ִׁשְבֵטי ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל:״

יהושע, ד', א' – ה'
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שנים עשר האבנים הוצבו לזיכרון שבני ישראל עברו את מי הירדן ביבשה: . 2

״ְוֵאת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ָלְקחּו ִמן ַהַּיְרֵּדן ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע, ַּבִּגְלָּגל. כא ַוּיֹאֶמר 

ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵלאמֹר: ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֶאת ֲאבֹוָתם ֵלאמֹר, ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה. כב 

ְוהֹוַדְעֶּתם, ֶאת ְּבֵניֶכם ֵלאמֹר: ַּבַּיָּבָׁשה ָעַבר ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה. כג ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה׳ א-להיֶכם 

ֶאת ֵמי ַהַּיְרֵּדן, ִמְּפֵניֶכם ַעד ָעְבְרֶכם: ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ה׳ א-להיֶכם ְלַים סּוף ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ִמָּפֵנינּו, ַעד 

ָעְבֵרנּו. כד ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, ֶאת ַיד ה׳, ִּכי ֲחָזָקה, ִהיא ְלַמַען ְיָראֶתם ֶאת ה׳ א-להיֶכם, 

ָּכל ַהָּיִמים:״

יהושע, ד', כ' – כ"ד
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שלב ב' - שאלה 23

מעשה גבורה 

המסמך הראשון: 

קטע מהמכתב, ששלח לחברי קבוצת דגניה, האב – פרץ ברסקי - ששכל את בנו משה 

הי"ד, שנפל בהגנה על דגניה:

חברים נכבדים – קבוצת דגניה! קבלתי את מכתבכם, שנכתב בדמע חברים נכבדים – קבוצת דגניה! קבלתי את מכתבכם, שנכתב בדמע 
ודם. מקווה אנכי, שזכר בני משה המנוח, עוד יוסיף לכם עוצמה ועוז ודם. מקווה אנכי, שזכר בני משה המנוח, עוד יוסיף לכם עוצמה ועוז 
לעמוד איתנים במלחמה הקדושה עד התגשמות רעיון ההתיישבות הגדול לעמוד איתנים במלחמה הקדושה עד התגשמות רעיון ההתיישבות הגדול 

אשר בעדו ובתוככם הקריב בני משה את נפשו ודמו.אשר בעדו ובתוככם הקריב בני משה את נפשו ודמו.
בנים יקרים, המשיכו לעבוד במרץ בתקווה, שעמנו מחזק את עמדו�בנים יקרים, המשיכו לעבוד במרץ בתקווה, שעמנו מחזק את עמדו�
תיכם.הננו שולחים לכם את בננו השני, למלא את מקום בננו משה שנפל. תיכם.הננו שולחים לכם את בננו השני, למלא את מקום בננו משה שנפל. 

מותו של משה מעלה את כולנו ארצה.מותו של משה מעלה את כולנו ארצה.

השאלות:

יונתן בן המלך שאול ונושא כליו, ביצעו מעשה גבורה, כאשר יצאו לבדם לתקוף אחת 

מעמדות הפלשתים, שזממו להסתער על מחנה ישראל ולהשחיתו.

כיצד נערכו הפלשתים, שחנו ְבִמְכָמשׂ, להלחם בכוחות ישראל?. 1

הפלשתים . 2 על  להתגבר  ונושא-כליו  הוא  שיצליח  יהונתן,  והתעודד  סמך  מה  על 

הרבים? 
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התשובות

את . 1 ולהשחית  לתקוף  ראשים,כדי  לשלושה  התפצלו  ְבִמְכָמשׂ,  שחנו  הפלשתים, 

מחנה ישראל:

ּוְפִלְׁשִּתים ֶנֶאְספּו ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵאל, ְׁשִׁשים ֶאֶלף ֶרֶכב ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים, ְוָעם, ַּכחֹול ֲאֶׁשר 

ַעל ְׂשַפת ַהָּים ָלרֹב; ַוַּיֲעלּו ַוַּיֲחנּו ְבִמְכָמׂש, ִקְדַמת ֵּבית ָאֶון...  יז ַוֵּיֵצא ַהַּמְׁשִחית ִמַּמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים, 

 ָעְפָרה, ֶאל ֶאֶרץ ׁשּוָעל. יח ְוָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה, ֶּדֶר ָׁשה ָראִׁשים: ָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה ֶאל ֶּדֶרְׁש

ֵּבית חֹרֹון; ְוָהרֹאׁש ֶאָחד ִיְפֶנה ֶּדֶר ַהְּגבּול, ַהִּנְׁשָקף ַעל ֵּגי ַהְּצבִֹעים ַהִּמְדָּבָרה. 

שמואל א, יג, ה; יז– יח

יהונתן בטח בתשועת ה', ואמר: . 2

״ו ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ַהַּנַער נֵֹׂשא ֵכָליו, ְלָכה ְוַנְעְּבָרה ֶאל ַמַּצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה אּוַלי ַיֲעֶׂשה ה׳, ָלנּו: 

ִּכי ֵאין ַלה׳ ַמְעצֹור, ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט. ז ַוּיֹאֶמר לֹו נֵֹׂשא ֵכָליו, ֲעֵׂשה ָּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבֶב; ְנֵטה 

ָל, ִהְנִני ִעְּמ ִּכְלָבֶב:״

שמואל א, יד, ו-ז
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שלב ב' - שאלה 24

מסירות נפש

המסמך הראשון - המשך:

השאלות:

שלושה מגיבורי דוד, שמו נפשם בכפם,פרצו למחנה פלשתים ״ַוִּיְׁשֲאבּו ַמִים ִמּבֹאר ֵּבית 

ֶלֶחם״.

מדוע הסתכנו שלושת הגיבורים, כדי לשאוב מים מבאר בית לחם שהיתה במחנה . 1

פלשתים?

מה עשה דוד במים, ששאבו שלושת הגיבורים, ומה אמר?. 2

התשובות:

שלושת הגיבורים סיכנו את חייהם כדי להביא מים לדוד שהביע משאלה: ״מי ישקני . 1

מים מבאר בית לחם אשר בשער״:

ְוָדִוד, ָאז ַּבְּמצּוָדה; ּוַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים, ָאז ֵּבית ָלֶחם. טו ַוִּיְתַאֶּוה ָדִוד, ַוּיֹאַמר: ִמי ַיְׁשֵקִני ַמִים, ִמּבֹאר 

ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַער. טז ַוִּיְבְקעּו ְׁשֶׁשת ַהִּגּבִֹרים ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים, ַוִּיְׁשֲאבּו ַמִים ִמּבֹאר ֵּבית 

ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער, ַוִּיְׂשאּו, ַוָּיִבאּו ֶאל ָּדִוד:

שמואל ב, כג,יד-טז

דוד המלך לא רצה לשתות את המים, הקדיש אותם לה', ואמר: ״ָחִליָלה ִּלי ה׳ ֵמֲעׂשִֹתי . 2

זֹאת, ֲהַדם ָהֲאָנִׁשים ַההְֹלִכים ְּבַנְפׁשֹוָתם:

ְוא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם, ַוַּיֵּס אָֹתם ַלה׳. יז ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ה׳ ֵמֲעׂשִֹתי זֹאת, ֲהַדם ָהֲאָנִׁשים ַההְֹלִכים 

ְּבַנְפׁשֹוָתם, ְוא ָאָבה, ִלְׁשּתֹוָתם; ֵאֶּלה ָעׂשּו, ְׁשֶׁשת ַהִּגּבִֹרים.

שמואל ב, כג, טז- יז
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שלב ב' – שאלה 25

מלחמת גבורה להגנה על העם והארץ

המסמך השלישי:

במכתב, שכתב אב לאסתריקה בתו, מתוארת מלחמת הגבורה של חברי דגניה, שהדפו 

והשמידו את הטנקים הסורים, שהגיעו במלחמת השחרור בשנת 1948, עד שער דגניה. 

הרי קטע מן המכתב: 

"... פתאום ראינו את הטנקים ואחרי הטנקים הלכו חיילים סורים, פתחנו "... פתאום ראינו את הטנקים ואחרי הטנקים הלכו חיילים סורים, פתחנו 
מיד ביריות. חלק מהם חיסלנו וחלק ברחו... והטנק מתקדם ,כאילו לא מיד ביריות. חלק מהם חיסלנו וחלק ברחו... והטנק מתקדם ,כאילו לא 
נוגע לו הדבר. בדרכו עקר את הגדר החיצונית ואת הגדרה פנימית, נוגע לו הדבר. בדרכו עקר את הגדר החיצונית ואת הגדרה פנימית, 
כאילו היו קורי עכביש. כאשר הגיע לתעלה שמתוכה ירינו,התרוממנו, כאיש כאילו היו קורי עכביש. כאשר הגיע לתעלה שמתוכה ירינו,התרוממנו, כאיש 
אחד ובקומה זקופה כשרימונים ובקבוקו מולוטוב בידינו, רצנו לקראת אחד ובקומה זקופה כשרימונים ובקבוקו מולוטוב בידינו, רצנו לקראת 
הטנק כשכדורים ופגזים שורקים מעל לראשינו. המוות מרחף מסביב, הטנק כשכדורים ופגזים שורקים מעל לראשינו. המוות מרחף מסביב, 
אבל מי שם לב לזה? זורקים על הטנק רימונים ובקבוקי מולוטוב... אבל מי שם לב לזה? זורקים על הטנק רימונים ובקבוקי מולוטוב... 

העיקר לא לתת לטנק לעבור... לא לתת לדגניה ליפול.העיקר לא לתת לטנק לעבור... לא לתת לדגניה ליפול.
החבר שלום, זה שעובד בלול, מזנק לקרבת הטנק, משחיל לתוכו שני החבר שלום, זה שעובד בלול, מזנק לקרבת הטנק, משחיל לתוכו שני 
בקבוקי מולוטוב. נשמעת צעקה: "הטנק בוער". הטנק מתלקח. התחמושת בקבוקי מולוטוב. נשמעת צעקה: "הטנק בוער". הטנק מתלקח. התחמושת 

שבתוכו מתפוצצת. מאותו רגע מצב הרוח השתנה.שבתוכו מתפוצצת. מאותו רגע מצב הרוח השתנה.
לא איכפת. איננו פוחדים עוד. יבואו עשרות ומאות טנקים, יש לנו במה לא איכפת. איננו פוחדים עוד. יבואו עשרות ומאות טנקים, יש לנו במה 

להיפטר מהם. חזק ונתחזק בעד יישובינו...“להיפטר מהם. חזק ונתחזק בעד יישובינו...“

1311311
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השאלות

ובעלי  עמון  בבני  למלחמה  הערכות  בעת  ממצביאיו,  אחד  דוד.  מלכות  בימי  היה  זה 
בריתם, עודד את אחיו, שפיקד על חלק מן הצבא, במלים אלה: ״ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו, 

ּוְבַעד ָעֵרי א-להינּו!״ 

מה שמות שני האחים,שלחמו וניצחו את בני עמון ובני בריתם?. 1

מה היתה הסיבה למלחמה בבני עמון?. 2

התשובות

המצביא יואב אמר לאחיו המצביא אבישי, בעת שנערכו למלחמה בבני עמון ובעלי . 1

בריתם: ״ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו, ּוְבַעד ָעֵרי א-להינּו״

הסיבה למלחמה: המלך דוד שלח מירושלים משלחת לנחם את חנון על מות אביו . 2

נחש. שרי בני עמון העלילו על אנשי המשלחת שהם מרגלים. המלך חנון, שהתייתם 

מאביו, הושפע משריו, שלח אותם מושפלים לדוד. זאת היתה הסיבה למלחמת דוד 

בבני עמון ובעלי בריתם.

א ַוְיִהי, ַאֲחֵרי ֵכן, ַוָּיָמת, ֶמֶל ְּבֵני ַעּמֹון; ַוִּיְמ ָחנּון ְּבנֹו, ַּתְחָּתיו. ב ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאֱעֶׂשה ֶחֶסד ִעם ָחנּון ֶּבן 

ָנָחׁש, ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו ִעָּמִדי ֶחֶסד, ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ְלַנֲחמֹו ְּבַיד ֲעָבָדיו, ֶאל ָאִביו; ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ָדִוד, ֶאֶרץ ְּבֵני 

ַעּמֹון. ג ַוּיֹאְמרּו ָׂשֵרי ְבֵני ַעּמֹון ֶאל ָחנּון ֲאדֵֹניֶהם, ַהְמַכֵּבד ָּדִוד ֶאת ָאִבי ְּבֵעיֶני ִּכי ָׁשַלח ְל, ְמַנֲחִמים; 

ֲהלֹוא ַּבֲעבּור ֲחקֹר ֶאת ָהִעיר, ּוְלַרְּגָלּה ּוְלָהְפָכּה, ָׁשַלח ָּדִוד ֶאת ֲעָבָדיו, ֵאֶלי. ד ַוִּיַּקח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד, 

ַוְיַגַּלח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם, ַוִּיְכרֹת ֶאת ַמְדֵויֶהם ַּבֵחִצי, ַעד ְׁשתֹוֵתיֶהם; ַוְיַׁשְּלֵחם. ה ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ַוִּיְׁשַלח ִלְקָראָתם, 

ִּכי ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ִנְכָלִמים ְמאֹד; ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְׁשבּו ִביֵרחֹו, ַעד ְיַצַּמח ְזַקְנֶכם ְוַׁשְבֶּתם. ו ַוִּיְראּו ְּבֵני ַעּמֹון, 

ִּכי ִנְבֲאׁשּו ְּבָדִוד; ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ַעּמֹון ַוִּיְׂשְּכרּו ֶאת ֲאַרם ֵּבית ְרחֹוב ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבא, ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ַרְגִלי, ְוֶאת 

ֶמֶל ַמֲעָכה ֶאֶלף ִאיׁש, ְוִאיׁש טֹוב ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש. ז ַוִּיְׁשַמע, ָּדִוד; ַוִּיְׁשַלח, ֶאת יֹוָאב, ְוֵאת ָּכל ַהָּצָבא, 

ַהִּגּבִֹרים. ח ַוֵּיְצאּו ְּבֵני ַעּמֹון, ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ֶּפַתח ַהָּׁשַער; ַוֲאַרם צֹוָבא ּוְרחֹוב ְוִאיׁש-טֹוב ּוַמֲעָכה, ְלַבָּדם 

 ,ַֹּבָּׂשֶדה. ט ַוַּיְרא יֹוָאב, ִּכי-ָהְיָתה ֵאָליו ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה, ִמָּפִנים, ּוֵמָאחֹור; ַוִּיְבַחר, ִמּכֹל ְּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל, ַוַּיֲער

ִלְקַראת ֲאָרם. י ְוֵאת, ֶיֶתר ָהָעם, ָנַתן, ְּבַיד ַאְבַׁשי ָאִחיו; ַוַּיֲערֹ, ִלְקַראת ְּבֵני ַעּמֹון. יא ַוּיֹאֶמר, ִאם-ֶּתֱחַזק ֲאָרם 

ִמֶּמִּני-ְוָהִיָתה ִּלי, ִליׁשּוָעה; ְוִאם-ְּבֵני ַעּמֹון ֶיֶחְזקּו ִמְּמ, ְוָהַלְכִּתי ְלהֹוִׁשיַע ָל. יב ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד-ַעֵּמנּו, 

ּוְבַעד ָעֵרי א-להינּו; ַוה׳, ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו. 

שמואל ב, י'. א' – י"ב
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שלב ב' - שאלה 26 המסמך השלישי - חלק שני

היפרדות מונעת מחלוקת ומביאה שלום

השאלות

אברהם אבינו ולוט בן אחיו התיישבו בתחילה בין בית-אל ובין העי. באחד הימים נאלצו 

להיפרד זה מזה ולוט בחר להתיישב במקום אחר.

מדוע נאלצו להיפרד?. 1

היכן העדיף לוט להתיישב, ומדוע?. 2

התשובות

אברהם אבינו ובן אחיו לוט נאלצו להיפרד, כי הרועים של מקניהם היו רבים ביניהם:. 1

״ ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו, ְולֹוט ִעּמֹו ַהֶּנְגָּבה. ב ְוַאְבָרם, ָּכֵבד ְמאֹד, 

ַּבִּמְקֶנה, ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב. ג ַוֵּיֶל, ְלַמָּסָעיו, ִמֶּנֶגב, ְוַעד ֵּבית ֵאל ַעד ַהָּמקֹום, ֲאֶׁשר ָהָיה ָׁשם ָאֳהה 

ַּבְּתִחָּלה, ֵּבין ֵּבית ֵאל, ּוֵבין ָהָעי. ד ֶאל ְמקֹום, ַהִּמְזֵּבַח, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם, ָּבִראׁשָֹנה; ַוִּיְקָרא ָׁשם 

ַאְבָרם, ְּבֵׁשם ה׳. ה ְוַגם ְללֹוט ַההֵֹל, ֶאת ַאְבָרם: ָהָיה צֹאן ּוָבָקר, ְואָֹהִלים. ו ְוא ָנָׂשא אָֹתם ָהָאֶרץ, 

ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו: ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב, ְוא ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו. ז ַוְיִהי ִריב, ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם, ּוֵבין, 

רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט; ְוַהְּכַנֲעִני, ְוַהְּפִרִּזי, ָאז, יֵֹׁשב ָּבָאֶרץ. ח ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט, ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה 

ֵּביִני ּוֵביֶנ, ּוֵבין רַֹעי, ּוֵבין רֶֹעי: ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים, ֲאָנְחנּו. ט ֲהא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶני, ִהָּפֶרד ָנא 

ֵמָעָלי: ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה, ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה:״

לוט העדיף להתיישב בככר הירדן כי יש שם הרבה מים:. 2

י ״ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו, ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן, ִּכי ֻכָּלּה, ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ה׳, ֶאת ְסדֹם ְוֶאת 

ֲעמָֹרה, ְּכַגן ה׳ ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּבֲֹאָכה צַֹער. יא ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט, ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן, ַוִּיַּסע לֹוט, 

ִמֶּקֶדם; ַוִּיָּפְרדּו, ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו. יב ַאְבָרם, ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען; ְולֹוט, ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר, ַוֶּיֱאַהל, 

ַעד ְסדֹם:״

בראשית, י"ג, י' – י"ב   
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שלב ב' - שאלה 27

הארץ ונופיה 

המסמך הרביעי -

ארבעה-עשר חברים ממייסדי דגניה מספרים על הדיונים שקיימו בעניין מיקומה של 

הקבוצה. הרי קטע מהמסמך: 

אביב. השדות בקומתם. הפרדס הקטן, בוסתן האפנדי נותן ריחו... אר�אביב. השדות בקומתם. הפרדס הקטן, בוסתן האפנדי נותן ריחו... אר�
על  הקרוב.  עתידנו  על  משוחחים  תוססים.  החיים  אך  אנו,  על בעה-עשר  הקרוב.  עתידנו  על  משוחחים  תוססים.  החיים  אך  אנו,  בעה-עשר 
נקודות הקבע שלנו, מקום הבניינים. היכן ייקבעו? כאן באום-ג'אוני, נקודות הקבע שלנו, מקום הבניינים. היכן ייקבעו? כאן באום-ג'אוני, 
ליד פיתולי הירדן, או ליד באב-אל-תום, שם יוצא הירדן מן הכנרת? ליד פיתולי הירדן, או ליד באב-אל-תום, שם יוצא הירדן מן הכנרת? 
אך אין כל ספק, שיאה ביותר מוצא הירדן מן הכנרת. הירדן, הכנרת והרי אך אין כל ספק, שיאה ביותר מוצא הירדן מן הכנרת. הירדן, הכנרת והרי 
הגולן מזה, והרי נפתלי, החרמון והר כנען מזה. מלוא חופניים הוד ויופי הגולן מזה, והרי נפתלי, החרמון והר כנען מזה. מלוא חופניים הוד ויופי 
הנחיל הטבע לפינה זאת. לבסוף נקבע מקום בנייני הקבוצה ליד מוצא הנחיל הטבע לפינה זאת. לבסוף נקבע מקום בנייני הקבוצה ליד מוצא 

הירדן מן הכנרת...הירדן מן הכנרת...

השאלות

״ֶאת- נופיה  כל  על  הארץ  את  למשה  ה'  הראה  נבו  הר  פסגת  מעל 

ַהִּגְלָעד, ַעד ָּדן. ב ְוֵאת, ָּכל ַנְפָּתִלי, ְוֶאת ֶאֶרץ ֶאְפַרִים, ּוְמַנֶּׁשה; ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה, 

ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ג ְוֶאת ַהֶּנֶגב, ְוֶאת ַהִּכָּכר ִּבְקַעת ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד צַֹער:״

ונאמרו לו, באותו מעמד, שתי אמירות: אמירה המופנית לכל עם ישראל ואמירה אישית 

למשה.

מה היא האמירה המיועדת לעם ישראל?. 1

מה היא האמירה האישית שנאמרה למשה?. 2
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התשובות

היא:. 1 ְנבוֹ,  הר  בפסגת  למשה  ה'  שאמר  ישראל,  לעם  המיועדת  האמירה 

הבטחת הארץ לאבות עם ישראל ולזרעם אחריהם – 

״זאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב:״

א ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֵמַעְרבֹות מֹוָאב, ֶאל ַהר ְנבֹו, רֹאׁש ַהִּפְסָּגה, ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְיֵרחֹו; ַוַּיְרֵאהּו ה׳ ֶאת ָּכל 

ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד, ַעד ָּדן. ב ְוֵאת, ָּכל ַנְפָּתִלי, ְוֶאת ֶאֶרץ ֶאְפַרִים, ּוְמַנֶּׁשה; ְוֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה, 

ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ג ְוֶאת-ַהֶּנֶגב, ְוֶאת-ַהִּכָּכר ִּבְקַעת ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים-ַעד-צַֹער. ד ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו, 

זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב.:״

דברים, ל"ד, א' – ד'

האמירה האישית, שנאמרה למשה: שהארץ תינתן לזרעו אך הוא עצמו לא יזכה . 2

להיכנס אליה: 

״ְלַזְרֲע, ֶאְּתֶנָּנה ֶהְרִאיִתי ְבֵעיֶני, ְוָׁשָּמה א ַתֲעבֹר:״

דברים, ל"ד,ד'

1351355
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שלב ב' - שאלה 28

המסמך הרביעי - המשך

ממעלות הארץ בפי נציג האויב 

השאלות

ָּדָגן  נציג האויב ,שצר על ירושלים, הבטיח לתושביה ולוחמיה לקחת אותם אל ״ֶאֶרץ 

ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש.״

מי האויב ומי נציגו?. 1

 תמורת מה הבטיח נציג האויב לקחת את תושבי ירושלים ולוחמיה אל ״ֶאֶרץ ָּדָגן 2. 

ְוִתירֹוׁש״ ותנובות נוספות? 

התשובות

רבשקה נציג האויב סנחריב מלך אשור:. 1

״ַוִּיְׁשַלח ֶמֶל ַאּׁשּור ֶאת ַּתְרָּתן ְוֶאת ַרב ָסִריס ְוֶאת ַרְבָׁשֵקה ִמן ָלִכיׁש ֶאל ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו, ְּבֵחיל 

ם, ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה, ֲאֶׁשר ִּבְמ־ ם; ַוַּיֲעלּו, ַוָּיבֹאּו ְירּוָׁשלִַ ָּכֵבד ְירּוָׁשלִָ

ִסַּלת ְׂשֵדה כֵֹבס. יח ַוִּיְקְראּו, ֶאל ַהֶּמֶל, ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו, ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית; ְוֶׁשְבָנה, 

 ַהּסֵֹפר, ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף, ַהַּמְזִּכיר. יט ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה, ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו: ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶל

ַהָּגדֹול, ֶמֶל ַאּׁשּור, ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ָּבָטְחָּת״:

מלכים ב, י"ח, י"ז – י"ט
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רבשקה נציג האויב הבטיח לקחת את תושבי ירושלים ואת לוחמיה אל ״ֶאֶרץ ָּדָגן 2. 

ְוִתירֹוׁש״, אם יפסיקו להלחם וייכנעו:

 ַהָּגדֹול ֶמֶל ״ַוַּיֲעמֹד, ַרְבָׁשֵקה, ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול, ְיהּוִדית; ַוְיַדֵּבר ַוּיֹאֶמר, ִׁשְמעּו ְּדַבר ַהֶּמֶל

ַאּׁשּור. כט ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶל, ַאל ַיִּׁשא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו: ִּכי א יּוַכל, ְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו. ל ְוַאל ַיְבַטח 

ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ה׳ ֵלאמֹר, ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ה׳; ְוא ִתָּנֵתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת, ְּבַיד ֶמֶל ַאּׁשּור. לא ַאל 

ִּתְׁשְמעּו, ֶאל ִחְזִקָּיהּו: ִּכי כֹה ָאַמר ֶמֶל ַאּׁשּור, ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאַלי, ְוִאְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו ְוִאיׁש 

ְּתֵאָנתֹו, ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי בֹרֹו. לב ַעד ּבִֹאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם, ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ 

ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש, ִוְחיּו, ְוא ָתֻמתּו; ְוַאל ִּתְׁשְמעּו, ֶאל ִחְזִקָּיהּו, ִּכי ַיִּסית ֶאְתֶכם 

ֵלאמֹר, ה׳ ַיִּציֵלנּו:״

מלכים ב, י"ח – ל"ב
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שלב ב' - שאלה 29

מוסר עבודה גבוה

המסמך החמישי: 

אהרון דוד גורדון (1922-1856), הידוע כאבי דת העבודה, היה אחד מחברי דגניה. עלה 

מרוסיה לארץ ישראל ב–1904, בהיותו בגיל 48 שנום. למרות גילו, הגבוה יחסית מרוב 

במושבות  לציון,  בראשון  תקווה,  בפתח  חקלאית  בעבודה  עבד  השנייה,  העלייה  עולי 

בגליל ולבסוף בדגניה. הוא נהג להקשיב לדברי העולים הצעירים שנקבצו סביבו ועודד 

ארץ  על  היהודי  העם  של  המוסרית  זכותו  כי  טען,  גורדון  א"ד  משבר.  בשעות  אותם 

יש  ישראל תירכש בעבודת כפיים. הוא האמין, שעבודת האדמה הוא המרפא לעמנו. 

ותיקון  ויכולה לחולל את תיקון הפרט  בכוח העבודה ליצור קשר בין העם לבין הארץ 

העם כולו:

"לדגניה... כל עיקר רעיונה של הקבוצה, לסדר את החיים המשותפים, "לדגניה... כל עיקר רעיונה של הקבוצה, לסדר את החיים המשותפים, 
בכוח הרעיון, השאיפה, הרוח והעבודה המשותפים, באופן כזה, שהחב�בכוח הרעיון, השאיפה, הרוח והעבודה המשותפים, באופן כזה, שהחב�
רים יהיו נסמכים זה בזה ופועלים זה על זה בצדדיהם החיוביים. אז, רים יהיו נסמכים זה בזה ופועלים זה על זה בצדדיהם החיוביים. אז, 
היו אנשים גדלים מתוך עצמם ומתוך חבריהם. בזה אפשר להיות בטוח. היו אנשים גדלים מתוך עצמם ומתוך חבריהם. בזה אפשר להיות בטוח. 
גדול כוח החיוב באדם לא פחות מכוח השלילה. מוסר עבודה גבוה הוא גדול כוח החיוב באדם לא פחות מכוח השלילה. מוסר עבודה גבוה הוא 

מניע בדוק להצלחה ולשמחת יצירה."מניע בדוק להצלחה ולשמחת יצירה."

השאלות

יעקב אבינו, העיד על עצמו, שהוא בעל מוסר גבוה בעבודתו, שביצע בתנאים קשים, 

במשך עשרים שנה רצופות, באומרו – ״ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב, ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה; ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי, 

ֵמֵעיָני״.

אל מי אמר יעקב אבינו את דבריו על מסירותו הרבה לעבודה?. 1

מה היתה תלונתו על תנאי שכרו?. 2
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התשובות

1.   יעקב אבינו אמר ללבן, כי עבד אצלו 20 שנה במסירות רבה:

״ ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִעָּמ, ְרֵחֶלי ְוִעֶּזי א ִׁשֵּכלּו; ְוֵאיֵלי צֹאְנ ,א ָאָכְלִּתי. לט ְטֵרָפה, א 

ֵהֵבאִתי ֵאֶלי ָאנִֹכי ֲאַחֶּטָּנה, ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה; ְּגֻנְבִתי יֹום, ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה. מ ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב, 

ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה; ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי, ֵמֵעיָני. מא ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ְּבֵביֶת, ֲעַבְדִּתי ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 

ִּבְׁשֵּתי ְבנֶֹתי, ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנ.״

בראשית, ל"א, ל"ח – מ"א

יעקב טען כי לבן הרע את תנאי עבודתו והחליף את משכורתו פעמים רבות:. 2

״ ַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי, ֲעֶׂשֶרת מִֹנים. מב לּוֵלי א-להי ָאִבי א-להי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק, ָהָיה ִלי ִּכי 

ַעָּתה, ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני; ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי, ָרָאה א-להים.״

בראשית, ל"א, מ"א – מ"ב
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שלב ב' - שאלה 30

המסמך החמישי - המשך

עובד אדמה נמשח לנביא בעת שעבד בשדה

השאלות

לפי הכתוב, היו נביאים, שבראשית דרכם עסקו בעבודת-אדמה, או במרעה.

בעבודת  אחד, שעסק  אדם  תחתיו  לנביא  למשוח  שנצטווה  מסופר,  אליהו  הנביא  על 

האדמה.

מה שם עובד האדמה, שנצטווה אליהו הנביא למשוח תחתיו?. 1

ובאיזה . 2 באיזה עבודה מעבודות האדמה עסק עובד האדמה, שנועד להיות נביא, 
דרך נמשח? 

התשובות

ָפט: ן שָׁ ע בֶּ א. הנביא אליהו נצטווה למשוח לנביא את ֱאִלישָׁ

ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו, ֵל ׁשּוב ְלַדְרְּכ ִמְדַּבָרה ַדָּמֶׂשק; ּוָבאָת, ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ֲחָזֵאל ְלֶמֶל ַעל ֲאָרם. טז 

ְוֵאת ֵיהּוא ֶבן ִנְמִׁשי, ִּתְמַׁשח ְלֶמֶל ַעל ִיְׂשָרֵאל; ְוֶאת ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה, ִּתְמַׁשח 

ְלָנִביא ַּתְחֶּתי. יז ְוָהָיה, ַהִּנְמָלט ֵמֶחֶרב ֲחָזֵאל ָיִמית ֵיהּוא; ְוַהִּנְמָלט ֵמֶחֶרב ֵיהּוא, ָיִמית ֱאִליָׁשע״

מלכים א, י"ט, ט"ו – י"ז 

אלישע בן שפט, עסק בחריש, בעת שפגש אותו הנביא אליהו ומשח אותו לנביא . 2

תחתיו, על ידי כך, שהשליך אליו את אדרתו:

״ַוֵּיֶל ִמָּׁשם ַוִּיְמָצא ֶאת ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט, ְוהּוא חֵֹרׁש, ְׁשֵנים ָעָׂשר ְצָמִדים ְלָפָניו, ְוהּוא ִּבְׁשֵנים 

ֶהָעָׂשר ַוַּיֲעבֹר ֵאִלָּיהּו ֵאָליו, ַוַּיְׁשֵל ַאַּדְרּתֹו ֵאָליו. כ ַוַּיֲעזֹב ֶאת ַהָּבָקר, ַוָּיָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלָּיהּו, ַוּיֹאֶמר 

ֶאְּׁשָקה-ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי, ְוֵאְלָכה ַאֲחֶרי; ַוּיֹאֶמר לֹו ֵל ׁשּוב, ִּכי ֶמה-ָעִׂשיִתי ָל. כא ַוָּיָׁשב ֵמַאֲחָריו 

ַוִּיַּקח ֶאת-ֶצֶמד ַהָּבָקר ַוִּיְזָּבֵחהּו, ּוִבְכִלי ַהָּבָקר ִּבְּׁשָלם ַהָּבָׂשר, ַוִּיֵּתן ָלָעם, ַוּיֹאֵכלּו; ַוָּיָקם, ַוֵּיֶל ַאֲחֵרי 

ֵאִלָּיהּו ַוְיָׁשְרֵתהּו:״ 

מלכים א, י"ט – כ"א
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השלב השלישי

חמש שאלות זהות בכתב
שאלות שר הביטחון מר אהוד ברק

*

שאלות 31 - 35

אחדות העם - עיקר עצמתו
ופיזית.  רוחנית  עוצמה  מבטיחה  העם  אחדות  אחדותו.  היא  עם  כל  של  נפשו  משאת 

מרכיבים אחדים מהווים תשתית לאחדותו של עם. בין עיקרי המרכיבים: דבקות ואמונה 

במורשת ההיסטורית והרוחנית הייחודית המושתתת על ערכי חברה ומוסר; לשון לאומית; 

ארץ מולדת ובירה היסטורית. על כל אלה, ממשל נבון המנהל בתבונה את הצרכים של 

כל חלקי העם ומקיים צבא עממי מתוחכם טעון ערכים אנושיים להגנה מפני אויב. 

של  העיקריים  במרכיביה  עוסק  השנה,  בתפוצות,  היהודי  לנוער  העולמי  התנ"ך  חידון 

ההיסטורית  היהודית  במורשת  דבקות  ההתיישבות,  מפעל  שיבת-ציון,  העם:  אחדות 

והרוחנית, השפה העברית וירושלים בירת עם ישראל בכל הדורות, ועוד.

השאלה הזהה, בשנה זו, תעסוק בחמישה אישים מרכזיים, שלושה מספרי נביאים ושניים 

מספרי כתובים, שחששו לקיום העם, על-כן, כינסו את העם להעמיק אמונתו וביטחונו, 

כדי להגביר אחדותו ולהבטיח המשך קיומו.

עליכם לזהות את חמשת האישים על-פי המעשים שעשו לאיחוד עם ישראל בתקופתם.

הזמן: 3 דקות

הניקוד: כל תשובה נכונות – 4 נקודות

עבור 5 שאלות נכונות - 20 נקודות

14114141
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 השלב השלישי

5 שאלות זהות בכתב 31-35

שאלות שר הביטחון מר אהוד ברק

שאלה 31

א-להי ַאְבָרָהם  אחד הנביאים, כינס את העם על הר הכרמל ואמר בפתח תפילתו: ״...ה‘ 

ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל, ַהּיֹום ִיָּוַדע ִּכי-ַאָּתה א-להים ְּבִיְׂשָרֵאל...״.

מה שם הנביא?

תשובה 31

הנביא הוא: אליהו (מלכים א, יח, 36)

שאלה 32

אחד המנהיגים, כינס את העם לשלושה ימים ואמר להם בפתח דבריו: ״ַאֶּתם ְמַעְלֶּתם, 

ַוּתִֹׁשיבּו ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ְלהֹוִסיף, ַעל-ַאְׁשַמת ִיְׂשָרֵאל״.

מה שם המנהיג?

תשובה 32 

שם המנהיג: עזרא (י, י)

שאלה 33

באסיפת עם, שבה בכה העם בעת הקריאה בספר התורה, אמרו המנהיגים לעם:

״ַאל ִּתְתַאְּבלּו, ְוַאל ִּתְבּכּו...ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום, ַלֲאדֵֹנינּו; ְוַאל ֵּתָעֵצבּו, ִּכי ֶחְדַות ה׳ ִהיא ָמֻעְּזֶכם״. מה שמות 

המנהיגים, שאמרו דברי עידוד אלה לעם?
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תשובה 33

המנהיגים הם: עזרא ונחמיה (ח, ט-י)

שאלה 34

אחד המנהיגים כינס את שבטי ישראל בשכם ודרש מהם:

״ְוַעָּתה, ָהִסירּו ֶאת אלהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם; ְוַהּטּו, ֶאת ְלַבְבֶכם, אל ֶא-לוהי ִיְׂשָרֵאל״.

מה שם המנהיג?

תשובה 34

המנהיג הוא: יהושע (כד, כג)

שאלה 35 

אחד המלכים הקהיל את העם, התפלל לפני העם ואמר:

״ְיִהי ה׳ א-להינּו ִעָּמנּו, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֲאבֵֹתינּו: ַאל ַיַעְזֵבנּו, ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו״.

מה שם המלך?

תשובה 35 

המלך הוא: שלמה (מלכים א, ח, נז)

14314343





חידון מוקדם בכתב
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הניקוד

בחידון מוקדם זה 50 שאלות. כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת

סה"כ יוכל כל נבחן לצבור 50 נקודות שייזקפו לזכותו בשלבי החידון הפומבי

הזמן

הזמן המוקצב לפתרון מבחן זה הוא 60 דקות

מרכז החידון

רס"ן הרב מלאכי ראבד

עורך ומפיק החידון

שאול דוד

מחבר השאלות

נריה פנחס

ועדת השאלות

רס"ן הרב מלאכי ראבד, שמש דוד, שאול דוד, סגן שירן בן חיים, נריה פנחס

ב ה צ ל ח ה!
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ִנים  ִנים ְוֵלב בָּ יב ֵלב ָאבֹות ַעל בָּ המשפחה היהודית - "ְוֵהשִׁ

ַעל ֲאבֹוָתם"

1. מי הסב שבירך את שני נכדיו שבאו לבקרו בברכה: ״ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר ֶאת 

ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ״

תשובה:

2. מי הבן שדאג לשכן את הוריו במקום בטוח: ״ֵיֵצא ָנא ָאִבי ְוִאִּמי ִאְּתֶכם ַעד ֲאֶׁשר ֵאַדע ַמה 

ַּיֲעֶׂשה ִּלי ֱאִהים:״

תשובה:

3. מי האב שדאג לבתו ונתן לה מקורות מים ״ַוִּיֶּתן ָלּה ... ֵאת ֻּגֹּלת ִעִּלית ְוֵאת ֻּגֹּלת ַּתְחִּתית״

תשובה:

4. על מי מסופר כי הּוא ּוְבנֹוָתיו החזיקו בחומת ירושלים בימי נחמיה. ״ֶהֱחִזיק ... הּוא 

ּוְבנֹוָתיו״.

תשובה:

5. מי האם שביקשה מבנה לעשות את מצותה ״ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה 

אָֹת״?

תשובה:
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6. מי זכו לשכר בנימוק: ַיַען ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ַעל ִמְצַות ... ֲאִביֶכם ַוִּתְׁשְמרּו ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ַוַּתֲעׂשּו 

ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם:?

תשובה:

7. מי האח שהתפלל לרפואת אחותו שחלתה בצרעת: ״ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה״?

תשובה:

8. על מי נאמר: ״ַוִּתַּקח ...ֶאת ַהֶּיֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה ַוְּתִהי לֹו ְלאֶֹמֶנת״

תשובה:

9. מי הבן שביקש להיפרד מהוריו קודם שיבצע את השליחות שהוטלה עליו ״ַוּיֹאֶמר 

ֶאֳּׁשָקה ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי ְוֵאְלָכה ַאֲחֶרי ״?

תשובה:

10. מי הנביא שדימה את אהבת ה' לעם ישראל כאהבת אב לבן: ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר 

ַיְחמֹל ִאיׁש ַעל ְּבנֹו ָהעֵֹבד אֹתֹו:

תשובה:

מדור לדור

11. בקשר לאיזה אירוע נאמר: ״ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַסֵּפרּו ּוְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶהם ְלדֹור ַאֵחר״

תשובה:

12. בקשר לאיזה אירוע נאמר: ״ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר״

תשובה:
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13. בקשר לאיזה אירוע נאמר: ״ֲאֶׁשר ִיְׁשָאלּון ְּבֵניֶכם ָמָחר ֶאת ֲאבֹוָתם ֵלאמֹר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה 

ְוהֹוַדְעֶּתם ֶאת ְּבֵניֶכם ֵלאמֹר ...״

תשובה:

14. בקשר לאיזה אירוע נאמר: ״ִּכי ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּדֹרֹוֵתינּו ַאֲחֵרינּו ַלֲעבֹד ֶאת 

ֲעבַֹדת ה׳... ְוא יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ָמָחר ְלָבֵנינּו ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבה׳״ 

תשובה:

15. מי אמר: ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום ֶאת ְּבֵניֶכם ִלְׁשמֹר 

ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:

תשובה:

ָבִרים טֹוִבים דְּ

16. מי אמר: "ִויַדְעֶּתם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם ִּכי א ָנַפל ָּדָבר ֶאָחד ִמּכֹל 

ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱאֵהיֶכם ֲעֵליֶכם ַהּכֹל ָּבאּו ָלֶכם "

תשובה:

17. בדברי מי נאמר: "ַוַּיַען ה' ֶאת ַהַּמְלָא ַהּדֵֹבר ִּבי ְּדָבִרים טֹוִבים ְּדָבִרים ִנֻחִמים"

תשובה:

18. בדברי מי נאמר: כֲַּאֶׁשר ֵהֵבאִתי ֶאל ָהָעם ַהֶּזה ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ֵּכן 

ָאנִֹכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֲעֵליֶהם:

תשובה:
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 ּוְלֵביֶת ֶהיה' ֱא 19. בקשר לאיזו מצוה נאמר: "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְל

":ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב

תשובה:

20. מי ניבא: ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה אֵֹמר 

:ָהִיֱא ְלִצּיֹון ָמַל

תשובה:

ַבׁש  ְמתּוִקים ִמדְּ

21. למי נשלחה מנחה הכוללת: ״ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנכֹאת ָוט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים:״

תשובה:

22. מי אמר: ״ָואְֹכָלה ַוְּתִהי ְּבִפי ִּכְדַבׁש ְלָמתֹוק״?

תשובה:

23. על מי נאמר: ״ַוָּיַסר ִלְראֹות ֵאת ַמֶּפֶלת ָהַאְרֵיה ְוִהֵּנה ֲעַדת ְּדבִֹרים ִּבְגִוַּית ָהַאְרֵיה ּוְדָבׁש״

תשובה:

24. מי אמר: ״צּוף ְּדַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם ָמתֹוק ַלֶּנֶפׁש ּוַמְרֵּפא ָלָעֶצם״

תשובה:

25. על מה נאמר: ״ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש״

תשובה:
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ַבע ָלֶחם: ַקח ֵעיֶניָך שְׂ פְּ

26. על מי נאמר: ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ָּכל ֶאָחיו ְוָכל ַאְחיֹוָתיו ְוָכל יְֹדָעיו ְלָפִנים ַוּיֹאְכלּו ִעּמֹו ֶלֶחם 

תשובה:

27. למי ניתן: ִכַּכר ֶלֶחם ַלּיֹום ִמחּוץ ָהאִֹפים ַעד ּתֹם ָּכל ַהֶּלֶחם ִמן ָהִעיר 

תשובה:

28. מי נצטוה: חֶֹזה ֵל ְּבַרח ְל ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶוֱאָכל ָׁשם ֶלֶחם ְוָׁשם ִּתָּנֵבא:

תשובה:

29. מי אמר: ֶלֶחם ֲחֻמדֹות א ָאַכְלִּתי ּוָבָׂשר ָוַיִין א ָבא ֶאל ִּפי ְוסֹו א ָסְכִּתי 

תשובה:

30. מי אמר: ַׁשַּלח ַלְחְמ ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְברֹב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו:

תשובה:

31. מנהיג קרע את בגדיו ומעילו בשמעו את דברי השרים על מעל גדול בקרב העם 

״ּוְכָׁשְמִעי ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָקַרְעִּתי ֶאת ִּבְגִדי ּוְמִעיִלי ָוֶאְמְרָטה ִמְּׁשַער רֹאִׁשי ּוְזָקִני ָוֵאְׁשָבה ְמׁשֹוֵמם״ מה 

היה המעל בקרב העם?

תשובה:

32. בתשובתו לאנשים שביקשו לברר את זהותו אמר האיש: ״ִעְבִרי ָאנִֹכי ְוֶאת ה׳ ֱאלֹוֵהי 

ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶשר ָעָשה ֶאת ַהָים ְוֶאת ַהַיָּבָשה״. מי האיש?

תשובה:

1511511



152

33. לקבלת פנים נרגשת זכו שתי נשים שחזרו ממואב לארץ ישראל: ״ַוֵּתַלְכָנה ְׁשֵּתיֶהם ַעד 

ּבָֹאָנה ֵּבית ָלֶחם ַוְיִהי ְּכבָֹאָנה ֵּבית ֶלֶחם ַוֵּתהֹם ָּכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן״. מי הן הנשים?

תשובה:

34. דוד המלך ביקש לקנות את גורן ארונה היבוסי כדי להקים שם מזבח. ״ַוָּיבֹא ָגד ֶאל ָּדִוד 

ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיֹאֶמר לֹו, ֲעֵלה ָהֵקם ַלה׳ ִמְזֵּבַח ְּבגֶֹרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי״. בכמה כסף רכש דוד את הגורן?

תשובה:

35. נביא הרגיע את מלך יהודה שחשש לשלומה של העיר ירושלים: ״ְוַגּנֹוִתי ֶאל ָהִעיר ַהזֹאת 

ְלהֹוִשיָעה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי״. מי הנביא?

תשובה:

36. ידי מנהיג המושטות אל על סייעו לנצחון עם ישראל במלחמה. ״ְוָהָיה ַּכֲאֶשר ָיִרים... ָידֹו 

ְוָגַבר ִיְשָרֵאל״. מי תמך בידי המנהיג במהלך המלחמה? (די לציין שם אחד)

תשובה:

37. בעקבות מידע שמנהיגי האויב נחבאים במערה, פקד מנהיג מישראל בעיצומו של 

הקרב: ״ּגֹּלּו ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ֶאל ִּפי ַהְּמָעָרה, ְוַהְפִקידּו ָעֶליָה ֲאָנִׁשים ְלָׁשְמָרם״. מי היו מנהיגי האוייב?

תשובה:

38. פריחת השקד על מטה סימלה בחירת אנשים מישראל לשרת לפני ה' ״ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת... 

ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה... ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים. מי הם שנבחרו?

תשובה:
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39. מנהיג דרש מחברי משלחת מיוחדת לעבור בארץ לכתוב אותה ולחלקה לשבעה 

חלקים. ״ְוַאֶּתם ִּתְכְּתבּו ֶאת ָהָאֶרץ ִׁשְבָעה ֲחָלִקים ַוֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֵהָּנה״. מי המנהיג?

תשובה:

40. הכתוב מציין לשבח את חכמתם הרבה של ארבעה ילדים. ״ְוַהְיָלִדים ָהֵאֶּלה ַאְרַּבְעָּתם ָנַתן 

ָלֶהם ָהֱאִהים ַמָּדע ְוַהְׂשֵּכל ְּבָכל ֵסֶפר ְוָחְכָמה״. בפני מי נדרשו הילדים להראות את חכמתם?

תשובה:

לבנות ולהיבנות 

41. מי האיש שנאמר עליו: ״ַוֵּיֶל... ֶאֶרץ ַהִחִּתים ַוִּיֶבן ִעיר ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה לּוז״

תשובה:

42. על מי נאמר: ״ַוִּיֶבן... ֶאת ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפַרִים ַוֵּיֶׁשב ָּבּה ַוֵּיֵצא ִמָּׁשם ַוִּיֶבן ֶאת ְּפנּוֵאל״

תשובה:

43. על מי נאמר: ״ַוִּיֶקן ֶאת ָהָהר ׁשְֹמרֹון ֵמֶאת ֶׁשֶמר ְּבִכְּכַרִים ָּכֶסף ַוִּיֶבן ֶאת ָהָהר ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ָהִעיר 

ֲאֶׁשר ָּבָנה ַעל ֶׁשם ֶׁשֶמר ֲאדֵֹני ָהָהר ׁשְֹמרֹון״

תשובה:

ם ְּבַרֲחִמים ֵּביִתי ִיָּבֶנה ָּבּה ְנֻאם ה׳ ְצָבאֹות ְוָקו ִיָּנֶטה  44. בדברי מי נאמר: ״ּכֹה ָאַמר ה׳ ַׁשְבִּתי ִלירּוָׁשלִַ

ם״ ַעל ְירּוָׁשלִָ

תשובה:
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טּוב ָהָאֶרץ 

45. על מי נאמר: ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד

תשובה:

46. בדברי מי נזכר: ַוִּיְלְּכדּו ָעִרים ְּבֻצרֹות ַוֲאָדָמה ְׁשֵמָנה ַוִּייְרׁשּו ָּבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב ּבֹרֹות ֲחצּוִבים 

ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ְוֵעץ ַמֲאָכל ָלרֹב ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ַוַּיְׁשִמינּו ַוִּיְתַעְּדנּו ְּבטּוְב ַהָּגדֹול:

תשובה:

47. מי ניבא: ״ּוָמְלאּו ַהֳּגָרנֹות ָּבר ְוֵהִׁשיקּו ַהְיָקִבים ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר״?

תשובה:

48. בדברי מי נזכר: ּוָבאּו ְוִרְּננּו ִבְמרֹום ִצּיֹון ְוָנֲהרּו ֶאל טּוב ה׳ ַעל ָּדָגן ְוַעל ִּתירֹׁש ְוַעל ִיְצָהר ְוַעל ְּבֵני 

צֹאן ּוָבָקר ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרֶוה ְוא יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד:

תשובה:

49. בדברי מי נאמר: ״ְוָנַתִּתי אֹוָתם ּוְסִביבֹות ִּגְבָעִתי ְּבָרָכה... ְוָנַתן ֵעץ ַהָּׂשֶדה ֶאת ִּפְריֹו ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן 

ְיבּוָלּה ְוָהיּו ַעל ַאְדָמָתם ָלֶבַטח״

תשובה:

50. מי ניבא: ״ְוָיְׁשבּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד ִּכי ִפי ה׳ ְצָבאֹות ִּדֵּבר:״

תשובה:

ב ה צ ל ח ה!
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דף תשובות

ִנים  ִנים ְוֵלב בָּ יב ֵלב ָאבֹות ַעל בָּ המשפחה היהודית - "ְוֵהשִׁ
ַעל ֲאבֹוָתם"

בראשית מח' 16 1. יעקב      

שמואל א' כב' 3 2. דוד      

שופטים א' 15 3. כלב בן יפונה     

נחמיה ג' 12 4. שלום בן הלוחש, שר חצי פלך ירושלים  

בראשית כז' 8 5. רבקה      

ירמיה לה' 18  6. בני יהונדב בן רכב    

במדבר יב' 13 7. משה      

רות ד' 16 8. נעמי      

מלכים א' יט' 20 9. הנביא אלישע     

מלאכי ג' 17 10. מלאכי     

מדור לדור

יואל א' 3 11. מכת הארבה     

שמות יג' 8 12. יציאת מצרים (חג הפסח )   

יהושע ד' 22-21 13. בקיעת מי הירדן בימי יהושע   

יהושע כב' 27 14. בנית המזבח בגלילות הירדן   

דברים לב' 46 15. משה     

ָבִרים טֹוִבים דְּ

יהושע כג' 14 16. יהושע     

זכריה א' 13 17. זכריה     

ירמיה לב' 42 18. ירמיהו     

דברים כו' 11 19. הבאת ביכורים    

ישעיהו נב' 7 20. ישעיהו     
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ַבׁש ְמתּוִקים ִמדְּ

בראשית מג' 11 21. יוסף      

יחזקאל ג' 3 22. יחזקאל     

שופטים יד' 8 23. שמשון     

משלי טז' 24 24. שלמה המלך בספר משלי   

שמות טז' 31 25. המן      

ַבע ָלֶחם: ַקח ֵעיֶניָך שְׂ פְּ

איוב מב' 11 26. איוב      

ירמיה לז' 21 27. ירמיהו     

עמוס ז' 12 28. עמוס     

דניאל י' 3 29. דניאל     

קוהלת יא' 1 30. שלמה בספר קהלת    

עזרא ט' 3 31. נישואי התערובת    

יונה א' 9 32. יונה      

רות א' 19 33. נעמי ורות     

שמואל ב' כד' 4 34. חמישים שקל כסף    

מלכים ב' יט' 34 35. ישעיהו     

שמות יז' 11 36. אהרון וחור     

יהושע י' 18 37. חמשת מלכי האמורי    

במדבר יז' 23 38. אהרון ובניו     

יהושע יח' 6 39. יהושע     

דניאל א' 17 40. נבוכדנאצר מלך בבל    
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לבנות ולהיבנות

שופטים א' 26 41. האיש מבית אל    

מלכים א' יב' 25 42. ירבעם     

מלכים א' טז' 24 43. עמרי     

זכריה א' 16 44. זכריה     

טּוב ָהָאֶרץ

בראשית מט' 15 45. יששכר     

נחמיה ט' 25 46. הלויים בימי נחמיה    

יואל ב' 24 47. יואל      

ירמיהו לא' 11 48. ירמיהו      

יחזקאל לד' 27-26 49. יחזקאל     

מיכה ד' 4 50. מיכה     
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שמות הזוכים  בחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי 

בתפוצות לשנת תש"ע

רבקה פרידמן - קנדה 1.  כלת התנ"ך:  

מנחם שינדלר - ארה"ב 2.   סגן ראשון:   

גבריאל פליגלמן - מקסיקו סגן ראשון:   

יעל גולדסמיד - ארגנטינה 3.  סגנית שנייה:  

שרה עידית חר"ג - אוסטרליה 4.  סגנית שלישית:  

שמות הזוכים בחידון התנ"ך העולמי 
לנוער יהודי לשנת תש"ע

אור אשואל - ישראל 1.  כלת התנ"ך העולמי:  

אלעד נחשון - ישראל 2.  סגן ראשון:    

אבנר נתניהו - ישראל 3.  סגן שני:    

רבקה פרידמן - קנדה 4.  סגן שלישי:    

מנחם שינדלר - ארה"ב 5.  סגן רביעי:    


