חוברת השאלות

ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

(זכריה ד ,ו)

יוצא לאור על-ידי

הנשיאות

משרד החינוך

הגב' גילה נגר | משנה למנכ"ל משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

גיורא איילנד | ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון לשעבר
אביגדור קהלני | בעל עיטור הגבורה ממלחמת יום הכיפורים,

בראשות:

ועיטור המופת ממלחמת ששת הימים

שר החינוך ,מר רפי פרץ

עדי יהלומי משה | מנהלת אגף חינוך יהודי בתפוצות

מנכ"ל משרד החינוך ,מר שמואל אבואב

יוחנן בן יעקב | איש חינוך והגות ,חוקר ארץ ישראל

מנהל מינהל חברה ונוער ,מר חגי גרוס

השופטים
מר אברהם דובדבני | יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

הממונה על חידוני התנ"ך :איציק בן-אבי

הרב ד"ר שרון שלום | ראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה

מרּכֵ ז החידון :חננאל מלכה
ַ

שירלי פינטו | פעילה חברתית-פוליטית

מחבר השאלות :יואב שלוסברג

מר יואב שלוסברג | מחבר השאלות וחתן התנ"ך העולמי

עריכה :דוד רוזנברג

שגיא מוקי | אלוף העולם בג'ודו

עיצוב גרפי :סקורפיו 88
מנחה | ד"ר אבשלום קור
אמן אורח | יונתו רזאל
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

ברכת ראש הממשלה

(זכריה ד ,ו)

ברכת שר החינוך

שר החינוך
Minister of Education
مكتب وزيرا لتربية والتعليم

מתמודדים יקרים,

יש שלושה דברים שהם אחד....

אני זוכר ,כילד ,את ההתרגשות העצומה שאחזה באזרחי ישראל עם הכתרת עמוס חכם כחתן
התנ"ך הראשון .ניצחונותיו המרשימים בחידון הארצי ובחידון הבינלאומי השתקפו בכותרות
הראשיות' :חכם -אלוף התנ"ך' .לכך נלווה ההסבר ,שהתואר 'אלוף' עצמו מקורו בתנ"ך -למשל,
כראש שבט או משפחה.

ארצנו – המולדת של העם היהודי.

התנ"ך הא מעיין הנצח שמרווה את צימאונו הרוחני של כל דור .העבר הרחוק נקשר במישרין
אל ההווה ,וגיבורי המקרא משמשים בעבורנו מקור השראה .אנו צועדים בעקבותיהם בנתיבי
מולדתנו ,ופועלים להגשים את החזון שהנחה אותם כמי שמשתייכים בגאון לעם סגולה.
אני נוהג לקרוא בתנ"ך בכל שבוע ,ובעשותי כן אני חש בגודל האחרית להמשכיות שרשרת הדורות
היהודית .חוג ראש הממשלה לתנ"ך שאותו חידשתי לפני שש שנים נועד להעצים את מקומו של
ספר מופלא זה בציבוריות הישראלית .חמי האהוב-שמואל בן-ארצי ז"ל -שהחוג נושא את שמו,
תֹור ְתָך ַש ֲׁע ֻש ָׁעי ָאז ָא ַב ְד ִתּי ְב ָענְ יִי".
נהג לצטט בהזדמנויות רבות את הפסוק בתהילים" :לּולֵ י ָ
אני מאחל לכולכם הצלחה ,ואני מודה לכם על העלאת קרנו של התנ"ך.

ספר הספרים התנ"ך ,ספר המורשת ,החזון והמוסר שלנו כעם.
הדבר השלישי והוא העיקר:
העם היהודי עצמו – עם המחובר באורח ניסי לארצו ,וחי באורחות חייו את ערכי המוסר של התנ"ך.

"אם נצליח לקשר את העולם היהודי המפוזר בגולה עם ארץ ישראל....עם אותו הקשר
הרוחני העמוק העשיר והמעשיר – התנ"ך – לא יינתק אותו חוט משולש לעולם ועד"...
[דוד בן גוריון ,עשור למדינת ישראל ]4.8.1958
הוָה" ....
ּרּוחי ָא ַמר ְי ֹ
חידון התנ"ך למבוגרים עומד השנה בסימןֹ" :לא ְב ַחיִל וְֹלא ְבכ ַֹח כִ ּי ִאם ְב ִ
חג החנוכה מסמל את ניצחון הרוח של עם ישראל .נס פך השמן הוא לא ניצחון צבאי .הוא מסמל
את ניצחון הרוח על הצל המאיים של שלילת חופש הדת:
נצחון הטהרה על ההלניזם היווני המקדש את הנאות החיים ויופיים.
"כשעמדה מלכות יוון...להשכיחם תורתך ."...תפילה זו היא ניצחון מוחלט של חופש הדת והרוח.
התנ"ך נטוע בעברנו כאומה ,מחובר בהווה וצופה אל העתיד .התנ"ך הוא ההיסטוריה שלנו ,הזהות
שלנו ,המקור לעושר לשוננו בשפה העברית ,לשורשי תולדותינו כעם ,לתשתית ערכי המוסר
שהנחלנו לעולם ולהפנמת זכותנו הנצחית על מולדתנו .התנ"ך הוא סוד נצח ישראל.
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ
"חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם לתנ"ך שהיא מקור נשמת
האומה" (שם ,ד.בן גוריון).
לימוד התנ"ך ואהבת התנ"ך מאחדים אותנו כעם .בתנ"ך כל אחד מוצא את הדברים המדברים
אל ליבו :סיפורי עלילה וגבורה ,שירה ,חכמה ומוסר ,צדק ומשפט ,נבואות ,ישועות ונחמות ועל
מהות האדם שנברא בצלם .התנ"ך מעלה את משה ,יוסף ,דוד ושלמה ,דמותם של אבות ואימהות
האומה :אברהם ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ורחל .דמויותיהם ניצבות לנגד עינינו ומבטלות את
מרחק הזמן.
חיבת התנ"ך ותודעת התנ"ך ממחישים את הקשר שלנו לאדמתנו .קניית מערת המכפלה ,המקדש
בשילה ,עמק האלה כמעלה את ניצחון דוד על גוליית ,ניצחון הרוח על הכוח .ניצחון האמונה.
ניצחון הצדק מול הרשע .לאורך הדורות כח הרוח היא שעמדה לאבותינו":וכי ידיו של משה עושות
מלחמה?" "שמש בגבעון דום" .תקומת ישראל ושיבת ציון היא ניצחון הרוח .מלחמות ישראל :תש"ח,
סיני ,ששת הימים ,יום הכיפורים ,הם ניצחון הרוח המפעם בעם ישראל מדורי דורות.
התנ"ך מחזיר אותנו לימי הבית הראשון והשני .כל דור ראה את עצמו כיורשם של יואב בן צרויה,
אבנר בן נר ,ירמיהו וישעיהו ,מרים אחות משה ,דבורה הנביאה ,עזרא ונחמיה ,עוזיהו שבנה
את ירושלים וסנהדרין שישבו בירושלים ספר הספרים נוסך בנו את תחושת השייכות הטבעית
והחיבור שלנו לאדמת הארץ ומורשתה.

הרב רפי פרץ

(זכריה ד ,ו)

ברכת מנכ"ל משרד החינוך
התנ"ך  -ספר הספרים ,מהווה את יסוד היסודות של מורשתנו וערכינו כעם ,כאומה וכחברה .יש
בו תרבות ,ויש בו היסטוריה .יש בו מליצה ויש בו חוכמה .יש בו חוק וגם מוסר .ויש בו גם בשורה.
ספר הספרים פרץ את גבולות האומה שלנו ,ומייסד בתרבויות העולם את הערכים של אהבת
האדם ,השמירה על כבוד האדם ,חירות ושוויון .לאורך כל שנותיה היהדות קידשה את ערכיה ואת
החינוך .היא קידשה את הלימוד ואת הנחלת הערכים האנושיים.
מערכת החינוך שלנו ממשיכה את המסורת המקודשת של האומה ושל אבותיה .מסורת של
למידה ,חקר ,העמקה ובניית ידע .מסורת של הנחלת ערכים כחלק מעיצוב זהותו של התלמיד,
אך גם כחלק מתרומתה לעיצוב פניה של החברה.
לאחר כמעט אלפיים שנות גלות ,וכשבעים שנות ציונות ופיתוח הארץ ,זכינו להקים את מדינתנו
ולהיות עם חופשי בארצנו .ממלכתם העתיקה של דוד ושלמה בירושלים ,ממלכת החשמונאים,
וכל הממלכות העצמאיות בארץ ישראל בעת העתיקה קמו לתחייה ברגע ההכרזה ההיסטורית
בתל-אביב .התנ"ך הוא הבסיס שהחזיק את העם היהודי מלוכד ומאוחד לאורך אלפיים שנות
גלות ,והוא שפיעם בלבבם של מיליוני היהודים שערגו למולדת העתיקה .ספר הספרים הוא
שממשיך ומפעם בלבנו גם לאחר שזכינו לתקומה ,וממנו אנו שואבים בינה ,מוסר וערכים.
ספר הספרים הוא אוקיינוס של חוכמה .לאורך כל הדורות הוא היווה מושא לחקר וללמידה .אני
בטוח שהוא יהווה השראה לעוד אנשים רבים שיבחרו להתעמק בתוך מקורותיו.
אני מברך את המשתתפים ,ואת צוותי החידון העוסקים במלאכה ,ומאחל הצלחה לכולם.
בכבוד רב
שמואל אבואב
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

חומר הלימוד לחידון

תרי עשר:
יואל :כל הספר

תורה:
בראשית :כל הספר

עובדיה :כל הספר

שמות :פרקים א-כ"ד ,ל"א-ל"ד

יונה :כל הספר

ויקרא :פרקים י"ט ,כ"ג-כ"ה

חבקוק :כל הספר

במדבר :פרקים י-כ"ה ,כ"ז ,ל"א-ל"ו

צפניה :כל הספר

דברים :פרקים כ-ל"ד

חגי :כל הספר

נביאים ראשונים:

מלאכי :כל הספר

יהושע :פרקים א-י"א ,י"ד ,כ"ב-כ"ד

כתובים:

שופטים :כל הספר

תהילים :פרקים צ-ק"מ

שמואל א' :כל הספר

משלי :פרקים כ"ב-ל"א

שמואל ב' :כל הספר

איוב :פרקים א-ב ,כ"ז-ל"ב ,ל"ח-מ"ב

מלכים א' :כל הספר

שיר השירים :כל הספר

מלכים ב' :כל הספר

רות :כל הספר
איכה :כל הספר

ישעיה :פרקים א-ב ,מ-ס"ו
ירמיה :פרקים א-ב ,ל-מ"ט
יחזקאל :פרקים א-ד ,ט"ו-כ ,ל"ג-ל"ט ,מ"ז ()12-1

שמות המשתתפים במחנה הבינלאומי

עמוס :כל הספר

זכריה :כל הספר

נביאים אחרונים:

(זכריה ד ,ו)

קהלת :כל הספר
אסתר :כל הספר

ארה"ב
ארה"ב
ארגנטינה
ארגנטינה
צרפת
בלגיה
ברזיל
צ'ילה
קולומביה
קוסטה ריקה
אקוודור
מקסיקו
פנמה
אורוגוואי
קנדה
דרום אפריקה
ישראל
ישראל

יונתן ריי
הרב שניאור בורטון
יאיר שטיינהאויז
שרה סתהון
חנה רוימי
הרב ראובן קוניק
דניאל פרסמן
הרב יונתן סזוויק
חנה מורנו
ראובן נחמנוביץ
ינינה גרינברג
מלכה דיין
סלין קופרשמיט
דינורה גנדלמן
רבקה פרידמן
ג'ארד אבלסון
ידידיה מיוחס
בנימין רוזנצווייג

דניאל :פרקים א ,ח ,י ,י"ב
עזרא :פרקים א ,ג ,ז-י
נחמיה :כל הספר
דברי הימים ב' :פרקים י"ג-כ"א
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים תש"ף
תקנון החידון וסדריו
שלב החידון בכתב
 .אכל המתמודדים הבאים למחנה התנ"ך יענו על חידון מקדים בכתב בו ניתן יהיה לצבור עד
 50נקודות.
 .בבנוסף יענו המתמודדים על שאלת מילואים המורכבת מעשר שאלות.
 .גבשאלת המילואים ייעשה שימוש במקרה של צורך בהכרעה בכל אחד משלבי החידון,
מלבד בשלב הרביעי ,שם במקרה של שוויון יוכרזו שני חתנים/כלות ,חתן/כלה.

החידון הפומבי

(זכריה ד ,ו)

שלב ב – משחק מחשב
 .אבשלב הזה הניקוד של כל המתמודדים מתאפס.
 .בבשלב זה יישאלו הנבחנים לפי סדר ישיבתם.
 .גלכל מתמודד תוצגנה שמונה שאלות בדקה ,בפורמט של משחק מחשב.
 .דעל כל תשובה נכונה יקבל המתמודד  4נקודות .סך הכל יוכל לצבור כל מתמודד בשלב
זה  32נקודות.
 .המתמודד שענה תשובה לא נכונה ,אין באפשרותו לחזור אחורה ולתקן את התשובה.
 .ובתום השלב הזה ֵיּרדו המתמודדים מן הבמה .לשלב הבא יעלו עד  4מתמודדים – אלה
שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עד תום שלב זה.

שלב ג – השאלה הזהה -שאלת ראש הממשלה

 .אבחידון הפומבי משתתפים עד  12מתמודדים ומתמודדות ,אלה שצברו את מספר הנקודות
הגבוה ביותר במבחן המקדים בכתב.

ויישאלו  16שאלות זהות ב 5-דקות.
 .אבשלב הזה ישתתפו עד  4מתמודדים ָ

 .בהחידון הפומבי יעמוד בסימן :גבורות ישראל.

 .בתשובה נכונה לכל שאלה תזכה את המתמודד ב 2-נקודות.

בחידון הפומבי  4שלבים:

שלב א – שאלות בעקבות סרטונים
 .אלכל מתמודד ומתמודדת תוצג שאלה בת שני חלקים .מענה נכון על כל חלק יזכה את
המתמודד ב 6 -נקודות.

 .גבסך הכול ניתן לצבור בשלב הזה עד  32נקודות.
 .דבתום השלב יישארו הארבעה על הבמה והשניים שצברו את הציון הגבוה ביותר ,יעפילו
לשלב הראש בראש.

שלב ד -שלב הראש בראש

 .בבסך הכול ניתן לצבור בשלב הראשון עד  12נקודות.

 .אבשלב זה הניקוד של שני המתמודדים מתאפס.

 .געם סיום מחזור השאלות הזה ֵיּרדו כל המתמודדים מן הבמה .לשלב הבא יעלו עד 8
מתמודדים – אלה שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר.

 .בלכל מתמודד תוצג בתורו שאלה ,עליה יצטרך להשיב כעבוד מספר שניות.
 .גלכל מתמודד תוצגנה עשר שאלות לסירוגין .במידה ולא תושג הכרעה לאחר עשר שאלות,
יישאלו המתמודדים שלוש שאלות נוספות.
 .דיישאל ראשון מי ששם משפחתו מתחיל באות המוקדמת לפי סדר הא'-ב' .הנשאל ראשון
יעמוד בצד ימין של המנחה.
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ
 .העל כל תשובה נכונה יקבל המתמודד  2נקודות.
 .והמתמודד או המתמודדת שיזכה או תזכה בניקוד הגבוה ביותר ,יוכתר או תוכתר כחתן או
ככלת החידון הבינלאומי למבוגרים תש"ף.

סדר הצגת השאלות למתמודדים בחידון הפומבי

(זכריה ד ,ו)

 .וועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער תשמש סמכות עליונה לפסיקות
סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים ,אם יהיו כאלה.

תפקיד המנחה
 .אמנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.

 .אסדר הצגת השאלות למתמודדים יהיה לפי סדר ישיבתם.

 .במזמין את המתמודדים והמתמודדות ואת חבר השופטים והשופטות לבמה.

 .בענה או ענתה המתמודד/ת תשובה מלאה על השאלה ,יכריז יושב ראש חבר השופטים את
מספר הנקודות שצבר המתמודד ,ואלה יירשמו בטופס השיפוט ,ליד שמו.

 .גמזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האומנותיות.

 .גענה או ענתה המתמודד/ת תשובה חלקית ,ייוָועץ היושב ראש בחבריו השופטים ויכריז על
מספר הנקודות שצבר המתמודד/ת ,ואלה יירשמו בטופס השיפוט ,ליד שמו/ה.
 .דלא ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה ,יכריז היושב ראש שאין מענה ,ובטופס השיפוט
יירשם  0ליד שם המתמודד/ת.
 .הענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה באופן לא נכון ,יכריז היושב ראש "תשובה לא נכונה",
ובטופס השיפוט יירשם  0ליד שם המתמודד/ת.

חבר השופטים והשופטות

 .דקורא את כל השאלות בחידון בקול.
 .המכריז את שמותיהם של כל מתמודד ומתמודדת לפני שמוצגת להם השאלה.
 .ומכריז את שמות העולים והעולות משלב לשלב ,על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.
 .זמכריז את שמות החתן או הכלה על פי הוראות יושב/ת ראש חבר השופטים.

זוכים ,תעודות ופרסים
בתום החידון יוזמנו ארבעת הזוכים במקומות הראשונים ,ויוענקו להם תעודות ושי .הזוכים יזכו
בפרסים כספיים על פי הסדר הבא:

 .אחבר השופטים מורכב מהיושב ראש ,ולצידו עד חמישה שופטים.

 .אמקום ראשון₪ 30,000 :

 .בהיושב ראש אחראי לשיפוט ,והוא מכריז את מספר הנקודות שכל נבחן זכה בהן .היושב
ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.

 .במקום שני₪ 20,000 :
 .גמקום שלישי₪ 10,000 :

 .גהיושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.

 .דמקום רביעי₪ 5,000 :

 .דבעת הצורך ,אם לא השיב המתמודד תשובה מלאה ,יקרא או תקרא היושב ראש את
התשובה המלאה .הוא רשאי לכבד את חבריהם השופטים בקריאת חלק מהתשובות.
 .החבר השופטים ידון בערעורים ,אם יהיו כאלה ,במהלך החידון בלבד ,בין שלב לשלב .לאחר
החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.
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חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים

ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

(זכריה ד ,ו)

שאלה 2

סרטון  - 1גבורות ישראל בימי בית שני

אדם אחד שהסתתר במערה גילה גבורה וסירב לשלוח ידו באויבו שהגיע לחפש אחריו:

שאלה 1

"וַ יְ ַׁש ַּסע ֶ ...את ֲאנָ ָׁשיו ּבַ ְּדבָ ִרים וְ ֹלא נְ ָתנָ ם לָ קּום ֶאל."...

בימי בית שני נאלצו המורדים להסתתר במערות ובמצדות.
באחת מתקופות המקרא נאלץ עם ישראל להסתתר מפני האויב" :וַ ָּת ָעז יַ דַ ...על יִ ְׂש ָר ֵאל.
ִמ ְּפנֵ יָ ...עׂשּו לָ ֶהם ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ִּמנְ ָהרֹות ֲא ֶׁשר ּבֶ ָה ִרים וְ ֶאת ַה ְּמ ָערֹות וְ ֶאת ַה ְּמ ָצדֹות".
 .אמי האויב ממנו הסתתרו בני ישראל?
 .במי השופט שנשלח להושיע את ישראל מידי אותו אויב?

תשובה:

 .אמי האדם שהסתתר במערה?
 .במדוע סירב האיש לשלוח ידו באויבו על פי הכתוב?

תשובה:
 .אדוד
וַ ּיָ בֹא ֶאל ּגִ ְדרֹות ַהּצֹאן ַעל ַה ֶּד ֶרְך וְ ָׁשם ְמ ָע ָרה וַ ּיָ בֹא ָׁשאּול לְ ָה ֵסְך ֶאת ַרגְ לָ יו וְ ָדוִ ד וַ ֲאנָ ָׁשיו ּבְ יַ ְרּכְ ֵתי
ַה ְּמ ָע ָרה י ְֹׁשבִ ים( .שמ"א כ"ד.)4 ,

 .אמדין
וַ ּיַ ֲעׂשּו בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ַרע ּבְ ֵעינֵ י ה' וַ ּיִ ְּתנֵ ם ה' ּבְ יַ ד ִמ ְדיָ ן ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים :וַ ָּת ָעז יַ ד ִמ ְדיָ ן ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּפנֵ י ִמ ְדיָ ן
ָעׂשּו לָ ֶהם ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ִּמנְ ָהרֹות ֲא ֶׁשר ּבֶ ָה ִרים וְ ֶאת ַה ְּמ ָערֹות וְ ֶאת ַה ְּמ ָצדֹות( .שופטים ו)1-2 ,

 .בכיוון שדוד ראה בשאול את משיח ה'
ֹלח יָ ִדי ּבֹו ּכִ י
יח ה' לִ ְׁש ַ
ֹאמר לַ ֲאנָ ָׁשיו ָחלִ ילָ ה ּלִ י ֵמה' ִאם ֶא ֱע ֶׂשה ֶאת ַה ָּדבָ ר ַהּזֶ ה לַ אדֹנִ י לִ ְמ ִׁש ַ
וַ ּי ֶ
יח ה' הּוא( .שמ"א כ"ד.)6 ,
ְמ ִׁש ַ

 .בגדעון
ֹאמר ֵאלָ יו ּגִ ְדעֹון ּבִ י ֲאדֹנִ י וְ יֵ ׁש ה' ִע ָּמנּו וְ לָ ָּמה ְמ ָצ ַא ְתנּו ּכָ ל זֹאת וְ ַאּיֵ ה כָ ל נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר ִס ְּפרּו
וַ ּי ֶ
בֹותינּו לֵ אמֹר ֲהֹלא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֶה ֱעלָ נּו ה' וְ ַע ָּתה נְ ָט ָׁשנּו ה' וַ ּיִ ְּתנֵ נּו ּבְ כַ ף ִמ ְדיָ ן :וַ ּיִ ֶפן ֵאלָ יו ה'
לָ נּו ֲא ֵ
ֹאמר ֵאלָ יו ּבִ י ֲאדֹנָ י ּבַ ָּמה
הֹוׁש ְע ָּת ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכַ ף ִמ ְדיָ ן ֲהֹלא ְׁשלַ ְח ִּתיָך :וַ ּי ֶ
ֹאמר לֵ ְך ּבְ כ ֲֹחָך זֶ ה וְ ַ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ה' ּכִ י ֶא ְהיֶ ה
אֹוׁש ַיע ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִהּנֵ ה ַאלְ ִּפי ַה ַּדל ּבִ ְמנַ ֶּשׁה וְ ָאנֹכִ י ַה ָּצ ִעיר ּבְ בֵ ית ָאבִ י :וַ ּי ֶ
ִ
ִע ָּמְך וְ ִהּכִ ָית ֶאת ִמ ְדיָ ן ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד( .שופטים ו)13-16 ,
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

שאלה 3
באחת ממלחמות ישראל מספר הכתוב על חמישה מלכים שהסתתרו במערה" :וַ ּיָ נֻ סּו ֲח ֵמ ֶׁשת
ַה ְּמלָ כִ ים ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיֵ ָחבְ אּו בַ ְּמ ָע ָרה."...
 .גמי היה מנהיג ישראל שניהל את המלחמה?
 .דמה ציווה המנהיג לעשות כשנודע לו שהמלכים מתחבאים במערה?

תשובה:
 .איהושע
הֹוׁש ַע וְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ִעּמֹו ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַהּגִ לְ ּגָ לָ ה :וַ ּיָ נֻ סּו ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ְּמלָ כִ ים ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיֵ ָחבְ אּו
וַ ּיָ ָׁשב יְ ֻ
בַ ְּמ ָע ָרה ּבְ ַמ ֵּק ָדה (יהושע י.)15-16 ,

(זכריה ד ,ו)

סרטון  - 2מבצע אנטבה
שאלה 4
במבצע צבאי עודד אדם אחד את נערו לצאת לקרב" :לְ כָ ה וְ נַ ְע ְּב ָרה ...אּולַ י יַ ֲע ֶׂשה ה' לָ נּו ּכִ י ֵאין
יע ְּב ַרב אֹו ִב ְמ ָעט".
הֹוׁש ַ
לַ ה' ַמ ְעצֹור לְ ִ
 .אמה שם המנהיג?
 .במה שמות שני שיני הסלעים בהם ביקש לעבור אותו אדם בדרכו לאויב? הבא לפחות אחד
מהם.

תשובה:
 .איהונתן בן שאול
ֹאמר יְ הֹונָ ָתן ֶאל ַהּנַ ַער נ ֵֹׂשא כֵ לָ יו לְ כָ ה וְ נַ ְע ְּב ָרה ֶאל ַמ ַּצב ָה ֲע ֵרלִ ים ָה ֵאּלֶ ה אּולַ י יַ ֲע ֶׂשה
וַ ּי ֶ

 .בלגלגל אבנים גדולות ולשים על פי המערה ולהפקיד עליה אנשים לשמור על המלכים
שבמערה

18

יע ְּב ַרב אֹו ִב ְמ ָעט (שמ"א י"ד.)6 ,
הֹוׁש ַ
ה' לָ נּו ּכִ י ֵאין לַ ה' ַמ ְעצֹור לְ ִ
 .בבוצץ וסנה

הֹוׁש ַע ּגֹּלּו
ֹאמר יְ ֻ
יהֹוׁש ַע לֵ אמֹר נִ ְמ ְצאּו ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ְּמלָ כִ ים נֶ ְחּבְ ִאים ּבַ ְּמ ָע ָרה ּבְ ַמ ֵּק ָדה :וַ ּי ֶ
וַ ּיֻ ּגַ ד לִ ֻ

ּובין ַה ַּמ ְע ְּברֹות ֲא ֶׁשר ִּב ֵּקׁש יֹונָ ָתן לַ ֲעבֹר ַעל ַמ ַּצב ְּפלִ ְׁש ִּתים ֵׁשן ַה ֶּסלַ ע ֵמ ָה ֵע ֶבר ִמּזֶ ה וְ ֵׁשן
ֵ

יה ֲאנָ ִׁשים לְ ָׁש ְמ ָרם (יהושע י.)17-18 ,
ֲאבָ נִ ים ּגְ דֹלֹות ֶאל ִּפי ַה ְּמ ָע ָרה וְ ַה ְפ ִקידּו ָעלֶ ָ

ּבֹוצץ וְ ֵׁשם ָה ֶא ָחד ֶסּנֶ ה (שמ"א י"ד.)4 ,
ַה ֶּסלַ ע ֵמ ָה ֵע ֶבר ִמּזֶ ה וְ ֵׁשם ָה ֶא ָחד ֵ

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

(זכריה ד ,ו)

שאלה 5

שאלה 6

שני אחים עמדו בראש צבאות עם ישראל במלחמה נגד האויב .האחד חיזק את השני באומרו לו:

סּופה
"על ּכֵ ן יֵ ָא ַמר ְּב ֵס ֶפר ִמלְ ֲחמֹת ה' ֶאת וָ ֵהב ְּב ָ
באחד מספרי המקרא נזכר "ספר מלחמת ה'"ַ :

ֹלהינּו וַ ה' יַ ֲע ֶׂשה ַהּטֹוב ְּב ֵעינָ ו".
ּוב ַעד ָע ֵרי ֱא ֵ
ֲ
"חזַ ק וְ נִ ְת ַחּזַ ק ְּב ַעד ַע ֵּמנּו ְ

וְ ֶאת ַהּנְ ָחלִ ים."...

 .אמה שמות האחים?

"ס ֶפר ִמלְ ֲחמֹת ה'?
 .אבאיזה ספר מספרי המקרא נזכר ֵ

 .במי היו האויבים?

 .במה שמו של הנחל שנזכר בספר מלחמות ה'?

תשובה:
 .איואב ואבישי
חּורי בישראל
ּומ ָאחֹור וַ ּיִ ְב ַחר ִמּכֹל ְּב ֵ
יֹואב ּכִ י ָהיְ ָתה ֵאלָ יו ְּפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה ִמ ָּפנִ ים ֵ
 .בוַ ּיַ ְרא ָ

תשובה:
 .אספר במדבר
סּופה וְ ֶאת ַהּנְ ָחלִ ים ַא ְרנֹון" (במדבר כ"א.)14 ,
ַעל ּכֵ ן יֵ ָא ַמר ּבְ ֵס ֶפר ִמלְ ֲחמֹת ה' ֶאת וָ ֵהב ּבְ ָ

(יִ ְׂש ָר ֵאל) וַ ּיַ ֲערְֹך לִ ְק ַראת ֲא ָרם :וְ ֵאת יֶ ֶתר ָה ָעם נָ ַתן ְּביַ ד ַא ְב ַׁשי ָא ִחיו וַ ּיַ ֲערְֹך לִ ְק ַראת ְּבנֵ י
יׁשּועה וְ ִאם ְּבנֵ י ַעּמֹון יֶ ֶחזְ קּו ִמ ְּמָך וְ ָהלַ כְ ִּתי
ָ
ֹאמר ִאם ֶּת ֱחזַ ק ֲא ָרם ִמ ֶּמּנִ י וְ ָהיִ ָתה ּלִ י לִ
ַעּמֹון :וַ ּי ֶ
ֹלהינּו וַ יהוָ ה יַ ֲע ֶׂשה ַהּטֹוב ְּב ֵעינָ יו
ּוב ַעד ָע ֵרי ֱא ֵ
הֹוׁש ַ
לְ ִ
יע לָ ְךֲ :חזַ ק וְ נִ ְת ַחּזַ ק ְּב ַעד ַע ֵּמנּו ְ
(שמ"ב י.)9-12 ,

 .בנחל ארנון
סּופה וְ ֶאת ַהּנְ ָחלִ ים ַא ְרנֹון" (במדבר כ"א.)14 ,
ַעל ּכֵ ן יֵ ָא ַמר ּבְ ֵס ֶפר ִמלְ ֲחמֹת ה' ֶאת וָ ֵהב ּבְ ָ

 .גארם ועמון
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיַ ֲערְֹך
ּומ ָאחֹור וַ ּיִ בְ ַחר ִמּכֹל ּבְ ֵ
יֹואב ּכִ י ָהיְ ָתה ֵאלָ יו ְּפנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה ִמ ָּפנִ ים ֵ
וַ ּיַ ְרא ָ
לִ ְק ַראת ֲא ָרם :וְ ֵאת יֶ ֶתר ָה ָעם נָ ַתן ּבְ יַ ד ַאבְ ַׁשי ָא ִחיו וַ ּיַ ֲערְֹך לִ ְק ַראת ּבְ נֵ י ַעּמֹון (שמ"ב י.)9-10 ,
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

סרטון  – 3גבורות הרוח בספורט
שאלה 7
הכתוב מספר על איש שנס מהמערכה ובשורה בפיו" :וַ ּיָ ָרץ ִאיׁש ִּבנְ יָ ִמן ֵמ ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה וַ ּיָ בֹא ִׁשֹלה
ּומ ָּדיו ְק ֻר ִעים וַ ֲא ָד ָמה ַעל רֹאׁשֹו".
ַּבּיֹום ַההּוא ַ
 .אמי האיש שקיבל את הבשורה?
 .במה אירע לאיש שקיבל את הבשורה?

תשובה:
 .אעלי
ֹלהים וְ ָה ִאיׁש ּבָ א
וַ ּיָ בֹוא וְ ִהּנֵ ה ֵעלִ י י ֵֹׁשב ַעל ַהּכִ ֵּסא יַ ד ֶּד ֶרְך ְמ ַצ ֶּפה ּכִ י ָהיָ ה לִ ּבֹו ָח ֵרד ַעל ֲארֹון ָה ֱא ִ
לְ ַהּגִ יד ּבָ ִעיר וַ ִּתזְ ַעק ּכָ ל ָה ִעיר( .שמ"א ד.)13 ,
 .בנפל מעל הכיסא ומת

(זכריה ד ,ו)

שאלה 8
רּוח ּכֹל ְׁש ֵא ִרית ָה ָעם
רּוח  ...וְ ֶאת ַ
נביא הצליח לעורר את העם לבניין בית המקדש" :וַ ּיָ ַער ה' ֶאת ַ
יהם".
ֹלה ֶ
וַ ּיָ בֹאּו וַ ּיַ ֲעׂשּו ְמלָ אכָ ה ְּב ֵבית ה' ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
 .א מי הנביא?
 .ב מי עמדו בראש העם בעשיית מלאכת המקדש?

תשובה:
 .אחגי
הֹוצ ָדק ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
הֹוׁש ַע ּבֶ ן יְ ָ
רּוח יְ ֻ
הּודה וְ ֶאת ַ
רּוח זְ ֻרּבָ בֶ ל ּבֶ ן ַׁשלְ ִּת ֵיאל ַּפ ַחת יְ ָ
וַ ּיָ ַער יְ הוָ ה ֶאת ַ
יהם (חגי א.)14 ,
ֹלה ֶ
רּוח ּכֹל ְׁש ֵא ִרית ָה ָעם וַ ּיָ בֹאּו וַ ּיַ ֲעׂשּו ְמלָ אכָ ה ּבְ בֵ ית יְ הוָ ה ְצבָ אֹות ֱא ֵ
וְ ֶאת ַ
 .בזרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק
הֹוצ ָדק ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול
הֹוׁש ַע ּבֶ ן יְ ָ
רּוח יְ ֻ
הּודה וְ ֶאת ַ
רּוח זְ ֻרּבָ בֶ ל ּבֶ ן ַׁשלְ ִּת ֵיאל ַּפ ַחת יְ ָ
וַ ּיָ ַער יְ הוָ ה ֶאת ַ
יהם (חגי א.)14 ,
ֹלה ֶ
רּוח ּכֹל ְׁש ֵא ִרית ָה ָעם וַ ּיָ בֹאּו וַ ּיַ ֲעׂשּו ְמלָ אכָ ה ּבְ בֵ ית יְ הוָ ה ְצבָ אֹות ֱא ֵ
וְ ֶאת ַ

ֹלהים וַ ּיִ ּפֹל ֵמ ַעל ַהּכִ ֵּסא ֲאח ַֹרּנִ ית ּבְ ַעד יַ ד ַה ַׁשּ ַער וַ ִּת ָׁשּבֵ ר ַמ ְפ ַר ְקּתֹו
וַ יְ ִהי ּכְ ַהזְ ּכִ ירֹו ֶאת ֲארֹון ָה ֱא ִ
וַ ּיָ מֹת ּכִ י זָ ֵקן ָה ִאיׁש וְ כָ בֵ ד וְ הּוא ָׁש ַפט ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ַא ְרּבָ ִעים ָׁשנָ ה( .שמ"א ד.)18 ,
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

שאלה 9
הר הצופים צופה על מרבית שטח ירושלים ,ועל שטח נרחב ממדבר יהודה כולל ים המלח.
יֹוצ ִאים ֶאל
נביא חוזה כי לעתיד לבוא יצאו מים חיים מן המקדש וירפאו את ים המלחַ :
"ה ַּמיִ ם ָה ֵאּלֶ ה ְ
ּמּוצ ִאים וְ נִ ְרּפּו ַה ָּמיִ ם".
ּובאּו ַהּיָ ָּמה ֶאל ַהּיָ ָּמה ַה ָ
ַהּגְ לִ ילָ ה ַה ַּק ְדמֹונָ ה וְ יָ ְרדּו ַעל ָה ֲע ָר ָבה ָ
 .א מי הנביא?
 .ב מה השינוי שיחול בים המלח בעקבות ריפוי?

תשובה:
 .איחזקאל
יֹוצ ִאים ֶאל ַהּגְ לִ ילָ ה ַה ַּק ְדמֹונָ ה וְ יָ ְרדּו ַעל ָה ֲע ָרבָ ה ּובָ אּו ַהּיָ ָּמה ֶאל ַהּיָ ָּמה
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלַ י ַה ַּמיִ ם ָה ֵאּלֶ ה ְ
ּמּוצ ִאים וְ נִ ְרּפּו ַה ָּמיִ ם" (יחזקאל מ"ז.)8 ,
ַה ָ
 .בתתקבלנה אחת מהתשובות הבאות :יהיו שם דגים ,המים יהיו למרפא
וְ ָהיָ ה כָ ל נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר יִ ְׁשרֹץ ֶאל ּכָ ל ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ָׁשם נַ ֲחלַ יִ ם יִ ְחיֶ ה וְ ָהיָ ה ַה ָּדגָ ה ַרּבָ ה ְמאֹד ּכִ י בָ אּו
ָׁש ָּמה ַה ַּמיִ ם ָה ֵאּלֶ ה וְ יֵ ָר ְפאּו וָ ָחי ּכֹל ֲא ֶׁשר יָ בֹוא ָׁש ָּמה ַהּנָ ַחל :וְ ָהיָ ה ָע ְמדּו ָעלָ יו ַּדּוָגִ ים ֵמ ֵעין ּגֶ ִדי וְ ַעד
טֹוח לַ ֲח ָר ִמים יִ ְהיּו לְ ִמינָ ה ִּת ְהיֶ ה ְדגָ ָתם ּכִ ְדגַ ת ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול ַרּבָ ה ְמאֹד" (יחזקאל
ֵעין ֶעגְ לַ יִ ם ִמ ְׁש ַ
מ"ז.)9-10 ,
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סרטון  - 4גבורת יהודי אתיופיה
שאלה 10
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ָצפֹון וְ ִק ַּב ְצ ִּתים ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָא ֶרץ...
"הנְ נִ י ֵמ ִביא ָ
נביא מנבא על חזרת הגולים ארצהִ :
ָק ָהל ּגָ דֹול יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה."...
 .אמי הנביא?
 .באילו עולים המתקשים בהליכה מונה הנביא בנבואתו על קיבוץ גלויות? הבא לפחות אחד
מהם.

תשובה:
 .אירמיהו
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ָצפֹון וְ ִקּבַ ְצ ִּתים ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָא ֶרץ ּבָ ם ִעּוֵר ִּופ ֵּס ַח ָה ָרה וְ יֹלֶ ֶדת יַ ְח ָּדו ָק ָהל ּגָ דֹול
ִהנְ נִ י ֵמבִ יא ָ
יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה (ירמיהו ל"א.)7 ,
 .בעיוור ,פיסח ,הרה ויולדת
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ָצפֹון וְ ִקּבַ ְצ ִּתים ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָא ֶרץ ּבָ ם ִעּוֵר ִּופ ֵּס ַח ָה ָרה וְ יֹלֶ ֶדת יַ ְח ָּדו ָק ָהל ּגָ דֹול
ִהנְ נִ י ֵמבִ יא ָ
יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה( .ירמיהו ל"א.)7 ,

בסימן גבורות ישראל
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

(זכריה ד ,ו)

שאלה 11

שאלה 12

יֹומם
"ּופ ְּתחּו ְׁש ָע ַריִ ְך ָּת ִמיד ָ
אחד הנביאים מתאר את פתיחת השערים והגעת העולים ארצהִ :

"מי ָבכֶ ם ִמּכָ ל ַעּמֹו יְ ִהי
מלך אישר לגולים לחזור לארצם ולבנות את בית ה' אשר בירושליםִ :

וָ לַ יְ לָ ה ֹלא יִ ָּסגֵ רּו."..

ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל."...
יהּודה וְ יִ ֶבן ֶאת ֵּבית ה' ֱא ֵ
ירּוׁש ִַלם ֲא ֶׁשר ִּב ָ
ָ
ֹלהיו ִעּמֹו וְ יַ ַעל לִ
ֱא ָ

 .אמי הנביא?

 .א מי המלך?

 .בהנביא מתאר עצי סרק שיובאו לפאר את מקום המקדשּ" :כְ בֹוד ַהּלְ ָבנֹון ֵאלַ יִ ְך
ּומקֹום ַרגְ לַ י ֲאכַ ֵּבד" .נקוב בשמו של עץ אחד שנזכר
יָ בֹוא ...לְ ָפ ֵאר ְמקֹום ִמ ְק ָּד ִׁשי ְ
בדברי הנביא.

 .באת מי ציווה המלך לסייע בידי העולים?

תשובה:
 .אכורש מלך פרס

תשובה:
 .אישעיהו
יהם נְ הּוגִ ים.
ּומלְ כֵ ֶ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ֹלא יִ ָּסגֵ רּו לְ ָהבִ יא ֵאלַ יִ ְך ֵחיל ּגֹויִ ם ַ
ִּופ ְּתחּו ְׁש ָע ַריִ ְך ָּת ִמיד ָ

ֹלהי ַה ָׁשּ ָמיִ ם וְ הּוא ָפ ַקד ָעלַ י לִ בְ נֹות לֹו
ּכֹה ָא ַמר ּכ ֶֹרׁש ֶמלֶ ְך ָּפ ַרס ּכֹל ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ י ה' ֱא ֵ
יהּודה
ירּוׁש ִַלם ֲא ֶׁשר ּבִ ָ
ֹלהיו ִעּמֹו וְ יַ ַעל לִ ָ
יהּודהִ :מי בָ כֶ ם ִמּכָ ל ַעּמֹו יְ ִהי ֱא ָ
ירּוׁש ִַלם ֲא ֶׁשר ּבִ ָ
בַ יִ ת ּבִ ָ
ירּוׁש ִָלם (עזרא א.)2-3 ,
ֹלהים ֲא ֶׁשר ּבִ ָ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ָה ֱא ִ
וְ יִ בֶ ן ֶאת ּבֵ ית ה' ֱא ֵ

(ישעיהו ס.)11 ,
 .באת מי שנשאר בגולה ולא עלה לארץ
 .בברוש ,תדהר ותאשור
ּומקֹום ַרגְ לַ י ֲאכַ ּבֵ ד.
ּכְ בֹוד ַהּלְ בָ נֹון ֵאלַ יִ ְך יָ בֹוא ּבְ רֹוׁש ִּת ְד ָהר ְּות ַאׁשּּור יַ ְח ָּדו לְ ָפ ֵאר ְמקֹום ִמ ְק ָּד ִׁשי ְ

וְ כָ ל ַהּנִ ְׁש ָאר ִמּכָ ל ַה ְּמקֹמֹות ֲא ֶׁשר הּוא גָ ר ָׁשם יְ נַ ְׂשּאּוהּו ַאנְ ֵׁשי ְמקֹמֹו ּבְ כֶ ֶסף ּובְ זָ ָהב ּובִ ְרכּוׁש
ירּוׁש ִָלם( .עזרא א.)4 ,
ֹלהים ֲא ֶׁשר ּבִ ָ
ּובִ בְ ֵה ָמה ִעם ַהּנְ ָדבָ ה לְ בֵ ית ָה ֱא ִ

(ישעיהו ס.)13 ,
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

(זכריה ד ,ו)

שאלות מילואים
שאלה 13

שאלה 14

ּתאמר לֹו לֵ ְך וְ ַא ְר ֶאּךָ ֶאת ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ֶ
אישה יצאה לקראת לוחם וסיפרה לו שהכניעה את אויבו" :וַ

אשה שיצאה מארצה חזרה אל ביתה לאחר שבע שנים" :וַ יְ ִהי ִמ ְק ֵצה ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים וַ ָּת ָׁשב ָה ִא ָׁשּה

ַא ָּתה ְמ ַב ֵּקׁש".

ֵמ ֶא ֶרץ ְּפלִ ְׁש ִּתים".

 .אמי האישה?

 .אמי האשה?

 .במה היה כלי הנשק שבאמצעותו הכניעה את האויב?

 .במדוע נאלצה האשה לעזוב הארץ?

תשובה:
 .איעל

תשובה:
 .אהאשה השונמית

יה ָהא ֱֹהלָ ה
סּורה ֵאלַ י ַאל ִּת ָירא וַ ּיָ ַסר ֵאלֶ ָ
סּורה ֲאדֹנִ י ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ָ
וַ ֵּת ֵצא יָ ֵעל לִ ְק ַראת ִס ְיס ָרא וַ ּת ֶ

גּורי
גּורי ּבַ ֲא ֶׁשר ָּת ִ
קּומי ּולְ כִ י ַא ְּת ּובֵ ֵיתְך וְ ִ
יׁשע ִּדּבֶ ר ֶאל ָה ִא ָׁשּה ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָ ה ֶאת ּבְ נָ ּה לֵ אמֹר ִ
וֶ ֱאלִ ָ

וַ ְּתכַ ֵּסהּו ּבַ ְּשׂ ִמיכָ ה( .שופטים ד)18 ,

ֹלהים וַ ֵּתלֶ ְך
ּכִ י ָק ָרא ה' לָ ָר ָעב וְ גַ ם ּבָ א ֶאל ָה ָא ֶרץ ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים :וַ ָּת ָקם ָה ִא ָׁשּה וַ ַּת ַעׂש ּכִ ְדבַ ר ִאיׁש ָה ֱא ִ

 .ביתד האוהל
וַ ִּת ַּקח יָ ֵעל ֵא ֶׁשת ֶחבֶ ר ֶאת יְ ַתד ָהא ֶֹהל וַ ָּת ֶׂשם ֶאת ַה ַּמ ֶּקבֶ ת ּבְ יָ ָדּה וַ ָּתבֹוא ֵאלָ יו ּבַ ּלָ אט וַ ִּת ְת ַקע ֶאת
נופל ֵמת וְ ַהּיָ ֵתד ּבְ ַר ָּקתֹו.
ַהּיָ ֵתד ּבְ ַר ָּקתֹו וַ ִּת ְצנַ ח ּבָ ָא ֶרץ וְ הּוא נִ ְר ָּדם וַ ּיָ ַעף וַ ּיָ מֹת ...וְ ִהּנֵ ה ִס ְיס ָרא ֵ
(שופטים ד.)21-22 ,

ִהיא ּובֵ ָיתּה וַ ָּתגָ ר ּבְ ֶא ֶרץ ְּפלִ ְׁש ִּתים ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים :וַ יְ ִהי ִמ ְק ֵצה ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים וַ ָּת ָׁשב ָה ִא ָׁשּה ֵמ ֶא ֶרץ
ְּפלִ ְׁש ִּתים וַ ֵּת ֵצא לִ ְצעֹק ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ֶאל ּבֵ ָיתּה וְ ֶאל ָׂש ָדּה( .מל"ב ח.)1-3 ,
 .בבעקבות הרעב
גּורי
גּורי ּבַ ֲא ֶׁשר ָּת ִ
קּומי ּולְ כִ י ַא ְּת ּובֵ ֵיתְך וְ ִ
ׁשה ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָ ה ֶאת ּבְ נָ ּה לֵ אמֹר ִ
יׁשע ִּדּבֶ ר ֶאל ָה ִא ָ ּ
וֶ ֱאלִ ָ
ּכִ י ָק ָרא ה' לָ ָר ָעב וְ גַ ם ּבָ א ֶאל ָה ָא ֶרץ ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים( .מל"ב ח)1 ,
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השלב השני :שאלות בזק במשחק מחשב
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

מתמודד 1

מתמודד 2
השאלה

1

ְׂש ִר ֵידי ָח ֶרב ָהלֹוְך לְ ַה ְרּגִ יעֹו יִ ְׂש ָר ֵאל”?

2
3

מה שם עירו של השופט אבצן?

4

כמה שועלים לכד שמשון?

6
7

8

32

מי אמרּ“ :כֹה ָא ַמר ה’ ָמ ָצא ֵחן ַּב ִּמ ְד ָּבר ַעם

“ּברּוְך הּוא לַ ה’ ֲא ֶׁשר ֹלא ָעזַ ב
מי אמרָ :
ַח ְסּדֹו ֶאת ַה ַחּיִים ו ְֶאת ַה ֵּמ ִתים”?

5

(זכריה ד ,ו)

ּתֹודה ֶאזְ ְּב ָחה ּלָ ְך
מי אמר“ :וַ ֲאנִ י ְּבקֹול ָ
ׁשּוע ָתה לַ ה’”?
ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ִּתי ֲא ַׁשּלֵ ָמה יְ ָ
“אל ִּת ָירא ּכִ י ִא ְּתָך ָאנִ י ִמ ִּמזְ ָרח
מי אמרַ :
ּומ ַּמ ֲע ָרב ֲא ַק ְּב ֶצּךָ”?
ָא ִביא זַ ְר ֶעָך ִ
מי אמר“ :וָ ָא ִביא ֶא ְתכֶ ם ֶאל ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי
ּיֹוׁשב ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן”?
ַה ֵ
רּוח וַ ּיַ ֲעבֹר וְ ָא ֵׁשם זּו
“אז ָחלַ ף ַ
מי אמרָ :
כֹחֹו לֵ אֹלהֹו”?

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים

התשובה

המקור

השאלה
רּוׁש ִַלם ִה ְפ ַק ְד ִּתי
“על חֹומ ַֹתיִ ְך יְ ָ
מי אמרַ :

ירמיהו

ירמיהו ל”א1 ,

1

נעמי

רות ב20 ,

2

בית לחם

שופטים י”ב8 ,

3

מה שם עירו של הנביא אלישע?

300

שופטים ט”ו4 ,

4

כמה ככר כסף הציע המן לשקול על ידי
עושי המלאכה?

יונה

יונה ב10 ,

5

ישעיהו

ישעיהו מ”ג5 ,

6

יהושע

יהושע כ”ד8 ,

7

חבקוק

חבקוק א11 ,

8

ׁש ְֹמ ִרים ּכָ ל ַהּיֹום וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה”?
“ּבחּור וָ טֹוב וְ ֵאין ִאיׁש ִמ ְּבנֵ י
על מי נאמרָ :
יִ ְׂש ָר ֵאל טֹוב ִמ ֶּמּנּו”?

מי אמר“ :יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י יַ ֲע ֶׂשה ה’ ִּדין ָענִ י
ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים”?
מי אמר“ :נִ ָׂשּא לְ ָב ֵבנּו ֶאל ּכַ ָּפיִ ם ֶאל ֵאל
ַּב ָׁשּ ָמיִ ם”?
מי אמר“ :וַ ְּתכֹונֵ ן לְ ָך ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך
לְ ָעם ַעד עֹולָ ם”?
ּוב ֵעת ַה ִהיא
מי אמרּ“ :כִ י ִהּנֵ ה ַּבּיָ ִמים ָה ֵה ָּמה ָ
ירּוׁש ִָלם”?
הּודה וִ ָ
ֲא ֶׁשר ָא ִׁשיב ֶאת ְׁשבּות יְ ָ

המקור

התשובה
ישעיהו

ישעיהו ס”ב6 ,

שאול

שמ”א ט2 ,

אבל מחולה

מל”א י”ט16 ,

10,000

אסתר ג9 ,

משורר תהילים

תהילים ק”מ13 ,

איכה

איכה ג41 ,

דוד

שמ”ב ז24 ,

יואל

יואל ד1 ,

בסימן גבורות ישראל
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

מתמודד 3

מתמודד 4
השאלה

מי אמר“ָ :רּנִ י וְ ִׂש ְמ ִחי ַּבת ִצּיֹון ּכִ י ִהנְ נִ י ָבא

התשובה

השאלה

המקור

זכריה

זכריה ב14 ,

משה

דברים כ”ח10 ,

2

3

מה שם עירו של שמעי בן גרא?

בחורים

שמ”ב ט”ז5 ,

3

מה שם עירו של גלית הפלשתי?

4

כמה בנים היו לאחאב?

70

מל”ב י1 ,

4

מה מספר הגבורים סביב מיטתו של
שלמה בשיר השירים?

עובדיה

עובדיה א17 ,

5

ירמיהו

ירמיהו ל”א24 ,

6

ציבא

שמ”ב ט”ז4 ,

2

5

6

7

וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְבתֹוכֵ ְך נְ ֻאם ה’”?
מי אמר“ :וְ ָראּו ּכָ ל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֵׁשם ה’
נִ ְק ָרא ָעלֶ יָך וְ יָ ְראּו ִמ ֶּמּךָ”?

יטה וְ ָהיָ ה
“ּוב ַהר ִצּיֹון ִּת ְהיֶ ה ְפלֵ ָ
מי אמרְ :
יהם”?
מֹור ֵׁש ֶ
ק ֶֹדׁש וְ יָ ְרׁשּו ֵּבית יַ ֲעקֹב ֵאת ָ
יתי נֶ ֶפׁש ֲעיֵ ָפה וְ כָ ל נֶ ֶפׁש
מי אמרּ“ :כִ י ִה ְרוֵ ִ
אתי”?
ָּד ֲא ָבה ִמּלֵ ִ
יתי ֶא ְמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך
“ה ְׁש ַּת ֲחוֵ ִ
מי אמרִ :
ֲאדֹנִ י ַה ֶּמלֶ ְך”?

8

וְ יַ ְׂשּכִ ילּו יַ ְח ָּדו ּכִ י יַ ד ה’ ָע ְׂש ָתה ּזֹאת ְּוקדֹוׁש
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָר ָאּה”?

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים

ית ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך”?
ְּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָ
ֹלהי
“ׂשים נָ א כָ בֹוד לַ ה’ ֱא ֵ
מי אמרִ :
תֹודה”?
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶתן לֹו ָ

“ּב ִמ ְר ֶעה ּטֹוב ֶא ְר ֶעה א ָֹתם
מי אמרְ :
ּוב ָה ֵרי ְמרֹום יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה נְ וֵ ֶהם”?
ְ
“א ְׁש ְר ָקה לָ ֶהם וַ ֲא ַק ְּב ֵצם ּכִ י
מי אמרֶ :
יתים וְ ָרבּו ּכְ מֹו ָרבּו”?
ְפ ִד ִ

המקור

התשובה
משורר תהילים

תהילים ק”ד24 ,

יהושע

יהושע ז19 ,

גת

שמ”א י”ז4 ,

60

שה”ש ג7 ,

יחזקאל

יחזקאל ל”ד14 ,

זכריה

זכריה י8 ,

מי אמר“ :לְ ַמ ַען יִ ָראּוָך ּכָ ל ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר
7

מי אמר“ :לְ ַמ ַען יִ ְראּו וְ יֵ ְדעּו וְ יָ ִׂשימּו

34

“מה ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ה’ ּכֻ ּלָ ם
מי אמרָ :

1

1

(זכריה ד ,ו)

ישעיהו

ישעיהו מ”א20 ,

8

ֵהם ַחּיִ ים ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה
לַ ֲאב ֵֹתינּו”?
יתי ִא ָּתְך
ימֹותי ֲאנִ י ֶאת ְּב ִר ִ
מי אמר“ :וַ ֲה ִק ִ
וְ יָ ַד ַע ְּת ּכִ י ֲאנִ י ה’”?

שלמה

יחזקאל

מל”א ח40 ,

יחזקאל ט”ז62 ,

בסימן גבורות ישראל
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מתמודד 6

מתמודד 5
השאלה
ית ְּביָ ְס ִדי ָא ֶרץ ַהּגֵ ד
“איפֹה ָהיִ ָ
למי נאמרֵ :

התשובה

השאלה

המקור

איוב

איוב ל”ח4 ,

1

איזבל

מל”א כ”א7 ,

2

3

מה שם עירו של יונה הנביא?

גת החפר

מל”ב י”ד25 ,

3

מה שם עירו של ברזילי הגלעדי?

4

כמה שנים שפט עלי את ישראל?

40

שמ”א ד18 ,

4

מה מספר עינות המים שהיו באילים?

1
2

ִאם יָ ַד ְע ָּת ִבינָ ה”?
“א ָּתה ַע ָּתה ַּת ֲע ֶׂשה ְמלּוכָ ה ַעל
מי אמרַ :
יִ ְׂש ָר ֵאל”?

מי אמר“ :וְ גָ ַע ְר ִּתי לָ כֶ ם ָּבאֹכֵ ל וְ ֹלא
5

יַ ְׁש ִחת לָ כֶ ם ֶאת ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה וְ ֹלא ְת ַׁשּכֵ ל

מלאכי

מלאכי ג11 ,

5

לָ כֶ ם ַהּגֶ ֶפן ַּב ָׂשּ ֶדה ָא ַמר ה’ ְצ ָבאֹות”?
6
7
8

36

הּודה וִ ירוּ
מי אמר “ :וְ ָע ְר ָבה לַ ה’ ִמנְ ַחת יְ ָ

מי אמר“ :יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל
יה”?
ַעוְ לָ ה ָק ְפ ָצה ִּפ ָ
מי אמרּ“ :כִ י ֹלא יִ ּטֹׁש ה’ ֶאת ַעּמֹו ַּב ֲעבּור
ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול”?
“א ָּתה ַאל ִּת ָירא ַע ְב ִּדי יַ ֲעקֹב
מי אמרַ :
נְ ֻאם ה’ ּכִ י ִא ְּתָך ָאנִ י”?
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משורר תהילים

תהילים ק”ז42 ,

שמואל

שמ”א י”ב22 ,

ירמיהו

ירמיהו מ”ו28 ,

ימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹנִ ּיֹות?
ָׁש ִָלם ּכִ ֵ
“ה ָבה ּלִ י ְב ָרכָ ה ּכִ י ֶא ֶרץ ַהּנֶ גֶ ב
מי אמרָ :
נְ ַת ָּתנִ י וְ נָ ַת ָּתה לִ י ּגֻ ֹּלת ָמיִ ם”?

מי אמר“ַ :רק ֶא ְתכֶ ם יָ ַד ְע ִּתי ִמּכֹל ִמ ְׁש ְּפחֹות
ָה ֲא ָד ָמה”?
“ּבה’ יִ ְצ ְּדקּו וְ יִ ְת ַהלְ לּו ּכָ ל זֶ ַרע
מי אמרַ :
יִ ְׂש ָר ֵאל”?
ית ּכְ כֹכְ ֵבי ַה ָׁשּ ָמיִ ם
יהם ִה ְר ִּב ָ
“ּובנֵ ֶ
מי אמרְ :

7

יהם
יאם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת לַ ֲאב ֵֹת ֶ
וַ ְּת ִב ֵ
לָ בֹוא לָ ָר ֶׁשת”?

8

מי אמר“ :יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ
ִצּיָ ה לְ מ ָֹצ ֵאי ָמיִ ם”?

התשובה

המקור

מלאכי

מלאכי ג4 ,

עכסה

שופטים א15 ,

רוגלים

שמ”ב י”ז27 ,

12

שמות ט”ו27 ,

עמוס

עמוס ג2 ,

ישעיהו

הלויים בימי
נחמיה

משורר תהילים

ישעיהו מ”ה25 ,

נחמיה ט23 ,

תהילים ק”ז35 ,

ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

מתמודד 7

מתמודד 8
השאלה

1

תֹור ְתָך
“צ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם וְ ָ
מי אמרִ :

התשובה

המקור

משורר תהילים

תהילים קי”ט142 ,

אלישע

מל”ב ג15 ,

3

מה שם עירו של ברק בן אבינועם?

ֶּק ֶדׁש נַ ְפ ָּתלִ י

שופטים ד6 ,

4

כמה שנים עבד יעקב בבית לבן?

20

בראשית ל”א41 ,

2

(זכריה ד ,ו)

ֱא ֶמת”?
על מי נאמר“ :וְ ָהיָ ה ּכְ נַ ּגֵ ן ַה ְמנַ ּגֵ ן וַ ְּת ִהי
ָעלָ יו יַ ד ה’”?

השאלה
1

“ׁשּלַ ח לַ ְח ְמָך ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ ם ּכִ י
מי אמרַ :
ְברֹב ַהּיָ ִמים ִּת ְמ ָצ ֶאּנּו”?

התשובה

המקור

שלמה בקהלת

קהלת י”א1 ,

מי אמר“ :וְ ַא ֶּתם ִא ְספּו יַ יִ ן וְ ַקיִ ץ וְ ֶׁש ֶמן
2

ּוׁשבּו ְּב ָע ֵריכֶ ם ֲא ֶׁשר
וְ ִׂשמּו ִּבכְ לֵ יכֶ ם ְ

גדליה בן אחיקם

ירמיהו מ10 ,

ְּת ַפ ְׂש ֶּתם”?
3
4

מי אמר“ָ :רּנּו ָׁש ַמיִ ם ּכִ י ָע ָׂשה ה’ ָה ִריעּו
5

ַּת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ ִּפ ְצחּו ָה ִרים ִרּנָ ה יַ ַער וְ כָ ל

ישעיהו

ישעיהו מ”ד23 ,
5

ֵעץ ּבֹו”?
6
7

8

38

מי אמרּ“ :כִ י אֹזֶ ן ָׁש ְמ ָעה וַ ְּת ַא ְׁשּ ֵרנִ י וְ ַעיִ ן
ָר ֲא ָתה וַ ְּת ִע ֵידנִ י”?
ית
מי אמר“ :וַ ַּתגְ ֵּדל ַח ְס ְּדָך ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָ
ִע ָּמ ִדי לְ ַה ֲחיֹות ֶאת נַ ְפ ִׁשי”?
ּקֹותי לֵ כּו
ֹלהיכֶ ם ְּב ֻח ַ
“אנִ י ה’ ֱא ֵ
מי אמרֲ :
אֹותם”?
וְ ֶאת ִמ ְׁש ָּפ ַטי ִׁש ְמרּו וַ ֲעׂשּו ָ
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איוב

איוב כ”ט11 ,

לוט

בראשית י”ט19 ,

יחזקאל

יחזקאל כ19 ,

6
7

מה שם עירו של פלטי בן ליש?
מה היה מספר הערים שניתנו ללויים?
מי אמר“ :קֹולִ י ָׁש ָמ ְע ָּת ַאל ַּת ְעלֵ ם ָאזְ נְ ָך
לְ ַרוְ ָח ִתי לְ ַׁשוְ ָע ִתי”?
מי אמר“ :וְ ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ְב ִק ְר ֵּבְך ַעם ָענִ י וָ ָדל
וְ ָחסּו ְּב ֵׁשם ה’”?
ינֹותינּו ִאם ֹלא
מי אמר“ :ה’ יִ ְהיֶ ה ׁש ֵֹמ ַע ֵּב ֵ
כִ ְד ָב ְרָך ּכֵ ן נַ ֲע ֶׂשה”?

גלים
48
איכה
צפניה
זקני גלעד

שמ”א כ”ה44 ,
במדבר ל”ה7 ,
איכה ג56 ,
צפניה ג12 ,
שופטים י”א10 ,

“ּבּיֹום ַההּוא נְ ֻאם ה’ ְצ ָבאֹות
מי אמרַ :
8

ִּת ְק ְראּו ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו ֶאל ַּת ַחת ּגֶ ֶפן וְ ֶאל

זכריה

זכריה ג10 ,

ַּת ַחת ְּת ֵאנָ ה”?

בסימן גבורות ישראל
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השלב השלישי :שלב השאלה הזהה-שאלת ראש הממשלה

40

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים

ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

ספר הספרים מעלה על נס את מנהיגי העם היהודי ,שהצליחו באומץ ובעוז רוח להנהיג את
העם .גם בהיותנו מעטים מול רבים ,הם היו נכונים לעמוד על נפשם ולהילחם בעד עמם
ובעד ארצם .רוח הגבורה מלווה אותנו גם היום ,עם תקומת העם היהודי ושובנו לארצנו
לאחר כמעט  2000שנה .הפסוקים שלפניכם עוסקים בגבורה ועוז רוח.
הפסוקים שלפניכם עוסקים בגבורה ועוז רוח.
1 .1מי אמרּ" :גִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך"?
תשובה :משורר תהלים (תהלים קי"ב)2 ,
יֹוׁש ַיע יָ ִׂשיׂש ָעלַ יִ ְך ְּב ִׂש ְמ ָחה יַ ֲח ִריׁש ְּב ַא ֲה ָבתֹו יָ גִ יל ָעלַ יִ ְך ְּב ִרּנָ ה"?
ֹלהיִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבך ּגִ ּבֹור ִ
2 .2מי אמר" :ה' ֱא ַ
תשובה :צפניה (צפניה ג)17 ,
יה"?
ֹעֹות ָ
יה וַ ְּת ַא ֵּמץ זְ ר ֶ
"חגְ ָרה ְבעֹוז ָמ ְתנֶ ָ
3 .3על מי נאמרָ :
תשובה :על אשת החיל (משלי ל"א)17 ,
"ּב ַצּוָארֹו יָ לִ ין עֹז ּולְ ָפנָ יו ָּתדּוץ ְּד ָא ָבה"?
4 .4על מי נאמרְ :
תשובה :על הלויתן (איוב מ"א)14 ,
5 .5בדברי מי נאמר" :וְ יִ ֶּתן עֹז לְ ַמלְ ּכֹו וְ יָ ֵרם ֶק ֶרן ְמ ִׁשיחֹו"?
תשובה :חנה (שמ"א ב)10 ,
רּוׁש ִַלם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש"?
עּורי לִ ְב ִׁשי ֻעּזֵ ְך ִצּיֹון לִ ְב ִׁשי ִּבגְ ֵדי ִת ְפ ַא ְר ֵּתְך יְ ָ
"עּורי ִ
6 .6מי אמרִ :
תשובה :ישעיהו (ישעיהו נ"ב)1 ,
7 .7על מי נאמר" :וְ גִ ּבֹור ַחיִ ל וְ ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה ...וַ ה' ִעּמֹו"
תשובה :דוד (שמ"א ט"ז)18 ,
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רּוח ה' וַ ּיִ ְׁשּפֹט ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל?"...
8 .8על מי נאמר" :וַ ְּת ִהי ָעלָ יו ַ
תשובה :עתניאל בן קנז (שופטים ג)10 ,
ֹלהים"?
רּוח ֱא ִ
"היְ ָתה ָעלָ יו ַ
9 .9על מי נאמרָ :
תשובה :עזריהו בן עודד (דהי"ב ט"ו)1 ,
"ּבן ִאיׁש ַחיִ ל ַרב ְּפ ָעלִ ים ִמ ַּק ְב ְצ ֵאל"?
1010איזה גבור היהֶ :
תשובה :בניהו בן יהוידע (שמ"ב כ"ג)20 ,
"...עם ֹלא ָעז וַ ּיָ כִ ינּו ַב ַּקיִ ץ לַ ְח ָמם"?
1111על מי נאמרַ :
תשובה :על הנמלים (משלי ל)25 ,
1212למי נאמר..." :וְ ַא ַחר ֶּת ֱחזַ ְקנָ ה יָ ֶדיָך וְ יָ ַר ְד ָּת ַּב ַּמ ֲחנֶ ה"?
תשובה :גדעון (שופטים ז)11 ,
1313מי העיד על עצמו" :וַ ּי ֶֹסף וַ ּיִ ּגַ ע ִּבי ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם וַ יְ ַחּזְ ֵקנִ י"?
תשובה :דניאל (דניאל י)18 ,
1414על מי נאמר" :וַ ּיִ ְת ַחּזֵ ק ...וַ ּיֵ ֶׁשב ַעל ַה ִּמ ָּטה"?
תשובה :יעקב/ישראל (בראשית מ"ח)2 ,
1515על מי נאמר" :וַ ּיִ ְמֹלְך ...וַ ּיִ ְת ַחּזֵ ק ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל"?
תשובה :יהושפט (דהי"ב י"ז)1 ,
ֹלהי ָעלַ י"?
1616מי אמר" :וַ ֲאנִ י ִה ְת ַחּזַ ְק ִּתי ּכְ יַ ד ה' ֱא ַ
תשובה :עזרא (עזרא ז ,כח)

בסימן גבורות ישראל

43

השלב הרביעי :ראש בראש
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

שאלות  :2-1נביאים

(זכריה ד ,ו)

שאלות  :8-7יראת אלוקים

מי אמרֹ" :לא נָ ִביא ָאנֹכִ י וְֹלא ֶבן נָ ִביא ָאנֹכִ י"?

באיזה ספר יאמר הנביאֹ" :לא נָ ִביא ָאנֹכִ י
ִאיׁש ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה ָאנֹכִ י"?

תשובה :עמוס
(עמוס ז)14 ,

תשובה :זכריה
(זכריה יג ,ה)

שאלות  :4-3אבותיהם של נביאים
מה שם אביו של צפניה?

מה שם אביו של יואל?

תשובה :כושי
(צפניה א)1 ,

תשובה :פתואל
(יואל א)1 ,

ֹלהינּו ֵּתלֵ כּו
"הלֹוא ְּביִ ְר ַאת ֱא ֵ
מי אמרֲ :

מי אמרּ" :כֹה ַת ֲעׂשּון ְּביִ ְר ַאת ה' ֶּב ֱאמּונָ ה

ֵמ ֶח ְר ַּפת ַהּגֹויִ ם אֹויְ ֵבינּו"?

ּובלֵ ָבב ָׁשלֵ ם"?
ְ

תשובה :נחמיה
(נחמיה ה)9 ,

תשובה :יהושפט
(דהי”ב י”ט)9 ,

שאלות  :10-9יושר ואמת
"מ ְׁש ָּפ ִטים יְ ָׁש ִרים
באיזה ספר נזכרוִ :

באיזה ספר נזכר" :וְ כָ תּוב י ֶֹׁשר ִּד ְב ֵרי

וְ תֹורֹות ֱא ֶמת"?

ֱא ֶמת"?

תשובה :נחמיה
(נחמיה ט)13 ,

תשובה :קהלת
(קהלת י”ב)10 ,

שאלות  :6-5מילים יחידאיות
"א ַב ִּט ִחים"?
באיזה ספר מופיעה המלהֲ :

"ּב ְטנִ ים"?
באיזה ספר מופיעה המלהָ :

תשובה :במדבר
(במדבר י”א)5 ,

תשובה :בראשית
(בראשית מ”ג)11 ,

שאלות  :12-11ברכת שמיים
“ּברּוכִ ים ַא ֶּתם לַ ה’” נאמר לתושבי שתי ערים בתנ”ך
ְ
"ּברּוכִ ים ַא ֶּתם לַ ה'?
"ּברּוכִ ים ַא ֶּתם לַ ה'?
לתושבי איזו עיר נאמרְ :
לתושבי איזו עיר נאמרְ :
תשובה :הזיפים/אנשי יביש גלעד
(שמ"א כ"ג / 21 ,שמ"ב ב)5 ,
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(שמ"א כ"ג / 21 ,שמ"ב ב)5 ,
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ּרּוח֔י ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות
ם־ב ִ
ֹל֤א ְב ַח֙יִ ל֙ וְ ֹל֣א ְבכֹ ַ֔ח כִ ּ֣י ִא ְ

שאלות  :14-13מלכים

שאלות  :20-19זיהוי דמויות

שני מלכים התחילו למלוך בגיל  25ומלכו סך הכל  29שנים

באיזו דמות קשורים שני הרמזים הבאים:
מטה וגדי עיזים

תשובה :אמציה/חזקיהו
(מל"ב י"ד / 2 ,מל"ב י"ח)2 ,

תשובה :אמציה/חזקיהו
(מל”ב י”ד / 2 ,מל”ב י”ח)2 ,

"היא ָהיְ ָתה ִא ָׁשּה יְ ַפת
על מי נאמרִ :

טֹובת ַמ ְר ֶאה
על מי נאמר" :וְ ָה ִא ָׁשּה ַ

ַמ ְר ֶאה"?

ְמאֹד"?

תשובה :תמר
(שמ"ב י"ד)27 ,

תשובה :בת שבע
(שמ”ב י”א)2 ,

שאלות  :18-17עם ישראל
ּוב ֵצל יָ ִדי
מי אמר" :וָ ָא ִׂשים ְּד ָב ַרי ְּב ִפיָך ְ

ֵיתי נֶ ֶפׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים ָּד ֶׁשן וְ ַע ִּמי
מי אמר" :וְ ִרּו ִ

יתיָך לִ נְ ט ַֹע ָׁש ַמיִ ם וְ לִ יסֹד ָא ֶרץ וְ לֵ אמֹר
ּכִ ִּס ִ

טּובי יִ ְׂש ָּבעּו נְ ֻאם ה'"?
ֶאת ִ

לְ ִצּיֹון ַע ִּמי ָא ָּתה"?
תשובה :ישעיהו
(ישעיהו נ"א)16 ,
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תשובה :ירמיהו
(ירמיהו ל”א)13 ,

באיזו דמות קשורים שני הרמזים הבאים:
"הּכְ ֵר ִתי וְ ַה ְּפלֵ ִתי" והביטויּ" :כַ חֹול ֲא ֶׁשר
ַ
ַעל ְׂש ַפת ַהּיָ ם"?

תשובה :יהודה
(בראשית ל"ח)25,17 ,

שאלות  :16-15נשים בתנ”ך

(זכריה ד ,ו)

תשובה :שלמה
(מל”א א .38 ,מל”א ה)9 ,

שאלות מילואים
שאלות  :22-21החשכת אור היום
ׁש ֶמׁש יֵ ָה ֵפְך לְ ח ֶֹׁשְך וְ ַהּיָ ֵר ַח
"ה ֶ ּ
מי אמרַ :

ׁש ֶמׁש ַּב ָּצ ֳה ָריִ ם
אתי ַה ֶ ּ
מי אמר" :וְ ֵה ֵב ִ

לְ ָדם"?

וְ ַה ֲח ַׁשכְ ִּתי לָ ָא ֶרץ ְּביֹום אֹור"?

תשובה :יואל
(יואל ג)4 ,

תשובה :עמוס
(עמוס ח)9 ,

שאלות  :24-23חמלה על האביון
"עגְ ָמה נַ ְפ ִׁשי לָ ֶא ְביֹון"?
אמרָ :

ימין ֶא ְביֹון"?
מי אמרּ" :כִ י יַ ֲעמֹד לִ ִ

תשובה :איוב
(איוב ל)25 ,

תשובה :משורר תהילים
(תהילים ק”ט)31 ,
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שאלות  :26-25בית נאמן
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יתי לֹו ַּביִ ת נֶ ֱא ָמן"?
"ּובנִ ִ
למי נאמרָ :

יתי לְ ָך ַביִ ת נֶ ֱא ָמן"?
"ּובנִ ִ
למי נאמרָ :

תשובה :לעלי
(שמ"א ב)35 ,

תשובה :לירבעם
(מל”א י”א)38 ,
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