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 הוראות למתמודדים:

נקודה אחת. תוכל לצבור בו עד  –שאלות. הניקוד לכל שאלה  50בשלב זה של החידון   •
 נקודות שתזקפנה לזכותך בשלבי החידון הפומבי. 50

תשובות שלא תועתקנה אל  יש להעתיק את כל התשובות אל הגיליון המצורף.  •
 הגיליון לא תיבדקנה. 

 מבנה החידון:

 שאלות רבות ברירה 40 -בחלק א' •
 שאלות פתוחות 10 -בחלק ב' •
)"שובר שיוויון"(; הניקוד שתצבור בחלק זה ישמש אך ורק להכרעה,  שאלות מילואים 10 •

 אם זו תידרש.

 דקות(  75שעה וחמש עשרה דקות ) זמן הבחינה:

 חומר הלימוד לחידון:

 תורה:

 בראשית: כל הספר 
 לד-כ, כד, לא-שמות: א
 כה, כז, לב -יז, כ-במדבר: י

 נביאים ראשונים:

 כד-יא, יד, כ, כב -יהושע: א
 שופטים: כל הספר 
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 יונה: כל הספר 
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 נוסח הפסוקים מהתנ"ך המובאים בשאלון זה הוא נוסח מאגר תורת אמת. 
 זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. ההנחיות בשאלון

 לנקבה.שים לב, לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך עשויות לרֵמז לזכר או 

 בהצלחה! 



 ברירה - חלק א': שאלות רבות

 ברירה בנושא מלחמות ישראל.  -שאלות רבות 40לפניך 
 , ביותרהקף במעגל את התשובה הנכונה 

 וסמן אותן במקום המתאים בגיליון התשובות המצורף.

 

 ( 1-4מלחמת העצמאות )שאלות 

המלחמה כונתה בארבעה שמות: "מלחמת העצמאות", "מלחמת תש"ח", "מלחמת השחרור"   .1
 נקרא בשני שמות?  לאמי מהבאים ו"מלחמת הקוממיות". 

 יצחק  א.
 יעקב  ב. 
 יוסף  ג.
 גדעון ד.

 
ָּה ֶאת  באחד ממבצעי המלחמה כבשה חטיבת "גולני" את מפרץ אילת.  .2 על מי נאמר: "הוּא ּבָּנ

בֶהָּ לִׁיהוּדָּה"?   ֵאילַת וַיְש ִׁ

 שאול א.
 דוד ב. 
 עוזיהו בן אמציה  ג.
 צדקיהו  ד.

 
מי מהמלכים הבאים שיתף  לצד צה"ל נלחמו ארגוני המחתרת "ההגנה", "הלח"י" וה"אצ"ל".  .3

 ? חצור במלחמה נגד ישראל פעולה יחד עם יבין מלך

 עֶגְלוֹן ֶמלֶךְ מוֹאָּב  א.
 יוֹבָּב ֶמלֶךְ מָּדוֹן ב. 
 ּפְִׁראָּם ֶמלֶךְ יְַרמוּת ג.
 אָּכִׁיש  ֶמלֶךְ גַּת  ד. 

 

 

 



מבצעים רבים נערכו במלחמה זו. בין המבצעים היה מבצע "יואב" שמטרתו הייתה פריצת  .4
ם נכון לומר על דמותו של יואב  מה מהדברים הבאידרך אל הנגב וגירוש הצבא המצרי ממנו. 

 בן צרויה? 

 עזר לאבשלום בעת המרד בדוד א.
 היה אחד מתוך שלושה אחים ב. 
 מת בְמלחמה ג.
 היה שותף להמלכת שלמה ד.

 

 ( 5-8מלחמת סיני )שאלות 

מטרת המלחמה בפתיחתה הייתה כיבוש תעלת סואץ לאחר שנחסם מעבר כלי שיט   .5
ָּּה? ישראליים על ידי המצרים.   ִׁי  על מי נאמר שהפליג באָּנ

 משה א.
 אליהו ב. 
 יונה ג.
 יהושפט  ד.

 
במהלך המלחמה נעשו מספר פעולות הסחה, ביניהן הייתה פעולת הסחה שנקראה "מבצע  .6

מה המחיר  האש מהגזרה המצרית אל הגזרה הירדנית.  שומרון" שמטרתה הייתה להסיט את
 ששילם עמרי מלך ישראל על קניית הר שומרון? 

יטָּה  א.  ֵמאָּה ְקש ִׁ
ֶקל ּכֶֶסף  ב.   ַאְרּבַע ֵמאוֹת ש ֶ
ֶרת ֲאלָּפִׁים ּכִּׁכַר ּכֶֶסף  ג.  עֲש ֶ
ִׁם ּכֶָּסף  ד.  כִּׁכְַרי

 
י היה בנו של רחבעם מראש מטה פיקוד דרום במלחמה זו היה רחבעם זאבי שכונה "גנדי".  .7

 ? מלך יהודה 

 אבים א.
 צדקיהו  ב. 
 יהושפט  ג.
 יאשיהו  ד.

 



שקיימו את מסדר    9בתום המלחמה שלח ראש הממשלה דוד בן גוריון אגרת לחיילי חטיבה  .8
שייח' ובה דברי חיזוק: "שוב נוכל לשיר שירת משה ובני ישראל   -ניצחון הקרב בשארם א'

 ? מהו האירוע עליו הודו בני ישראל לבורא בשירה משותפת יחד עם משה העתיקה". 

 יציאת מצרים  א.
 קריעת ים סוף  ב. 
 אכילת המן ג.
 הניצחון על עמלק ד.

 

 ( 9-12מלחמת ששת הימים )שאלות 

מי הנביא/ה שאמר/ה: מלחמת ששת הימים נערכה בין התאריכים כ"ו באייר ועד ב' בסיוון.  .9
ש  ּפְעָּמִׁים אָּז הִּׁכִׁיתָּ ֶאת ֲארָּם עַד ּכַלֵּה"  ? "לְהַּכוֹת חֵָּמש  אוֹ ש ֵ

 משה א.
 אליהו ב. 
 אלישע  ג.
 חולדה  ד.
 

מבצע "לשון אדומה", שהיה חלק ממלחמת ששת הימים, היה מבצע הונאה שמטרתו הייתה    .10
באיזו עיר דוכא מרד בעזרת  להטעות את המודיעין המצרי במידע כוזב על מטרותיו של צה"ל. 

ים"  ָּש ִׁ ים ַאּתָּה רֶֹאה ּכֲָּאנ  ? הטעיית מנהיג המורדים בקביעה "ֵאת צֵל הֶהָּרִׁ

 שכם א.
 יריחו  ב. 
 ירושלים  ג.
 אבל בית מעכה ד.
 

כיבוש העיר העתיקה בירושלים התבצע על ידי חטיבת הצנחנים שתגּה הוא "השפיפון"   .11
ִׁד"? שהוא סוג של נחש.  ו  מידי איזה עם כבש דוד את המצודה שנקראה לאחר הכיבוש "עִׁיר דָּּ

 הכנעני א.
 החיתי  ב. 
 הפריזי  ג.
 היבוסי  ד.
 



ארצה. הניצחון גרם להתרוממות רוח  לאחר המלחמה חלה עלייה במספר היהודים שעלו    .12
על מי מסופר ששבו לעיר בית לחם, לאחר שגלו בעקבות יהודי הגולה ולקיבוץ גלויות גדול. 

 ? רעב שהיה בארץ

 אברהם וכל אשר לו א.
 יעקב ובניו ב. 
 דוד וביתו ג.
 נעמי ורות ד.

 

 ( 13-16מלחמת ההתשה )שאלות 

ִׁית ּבַחֶֹדש   היסטוריונים רבים חלוקים על תאריך תחילת המלחמה.    .13 נ ֵ ָּה הַש ּ נ ָּ מה אירע: "ּבַש ּ
ים ּבַחֶֹדש "?  רִׁ ִׁי ּבְעֶש ְ נ ֵ  הַש ּ

 החל המבול א.
 יציאת מצרים  ב. 
 בני ישראל החלו את מסעיהם במדבר ג.
 בני ישראל חנו בגלגל  ד.
 

ורים משירות צבאי להילחם במשך  במהלך המלחמה התנדבו קציני מילואים מבוגרים הפט  .14
כמה חודשים תוך שהם מעניקים מבגרותם ומניסיונם לחיילים הצעירים. מתנדבים אלו כונו 

בִׁים ּבָּעָּם"? "נמרים".  ֵאל הַּמְִׁתנַדְּ רָּ ִׁש ְ  מי אמר/ה: "לִּׁבִׁי לְחוְֹקֵקי י

 משה א.
 דבורה ב. 
 דוד ג.
 שלמה ד.
 

שראל, האישה היחידה שנבחרה לתפקיד  בעת המלחמה כיהנה גולדה מאיר כראש ממשלת י   .15
 ?מיהי האישה היחידה שכיהנה כמלכהזה. 

 נעמה א.
 עתליה ב. 
 חולדה  ג.
 יהושבע ד.
 



ִׁם ּכְתוֹעֲפֹת במלחמה זו נלחמו נגד ישראל מצרים וירדן.   .16 בדברי מי נאמר: "ֵאל מוֹצִׁיאוֹ מִּׁמִׁצְַרי
יו  ִׁם צָּרָּ ְִׁמחָּץ"? ְרֵאם לוֹ יֹאכַל גּוֹי ֵָּרם וְחִׁצָּּיו י  וְעַצְמֵֹתיהֶם יְג

 משה א.
 בלעם  ב. 
 דוד ג.
 בעז ד.

 

 ( 17-20מלחמת יום הכיפורים )שאלות 

באיזה הקשר נאמר: "וַיֹּאֶמר ה'  מלחמה זו בניגוד לקודמותיה נפתחה בהפתעה נגד ישראל.   .17
ּתְכֶם לָּש ְ ָּם צְאוּ ש ְ ה וְֶאל ַאהֲרֹן וְֶאל מְִׁרי  ? ֶאל אֹהֶל מוֹעֵד"  ּפְִׁתאֹם ֶאל מֹש ֶ

 חטא העגל  א.
 דיבור מרים על האישה הכושית שלקח משה  ב. 
 חטא המרגלים  ג.
 חטא קורח ועדתו  ד.
 

בנאום פתיחת המלחמה של ראש הממשלה גולדה מאיר נאמר כך: "עת כה רבים שרויים    .18
בתענית ומתפללים בבתי כנסת. תוקפנו חשבו שביום הכיפורים לא נהיה ערוכים להשיב  

"מִּׁכֹל הָּעָּם הַּזֶה   כשרונם הייחודי של קבוצת אנשים מסוימת תואר במילים: מה שערה".מלח
ה וְלֹא יֲַחטִׁא", מיהי קבוצת  עֲרָּ ַ בַע ֵמאוֹת אִׁיש  ּבָּחוּר אִּׁטֵר יַד יְמִׁינוֹ ּכָּל זֶה קֹלֵעַ ּבֶָּאבֶן ֶאל הַש ּ ש ְ

 האנשים? 

 בני יהודה ושמעון  א.
 בני בנימין ב. 
 בני שאול ג.
 גיבורי דוד  ד.

 

 

 

 

 



כדי ליידע את תושבי ישראל בנעשה במלחמה דיווחו כלי התקשורת ללא הפסקה: "מאות   .19
מה היה  נראו הלילה בגולן" )מתוך ידיעות אחרונות(.   -עמודי אש של טנקים ורכב סורי בוער

 ? תפקידו של עמוד האש בעת מסעות בני ישראל במדבר

 להאיר להם את הדרך  א.
 דברים שעלולים להכשיל את אותם במסע לשרוף את כל ה ב. 
 לחמם את המחנה, שלא יהיה קר ג.
 המקום ממנו מדבר ה' עם משה ד.

 

באזור הגדה המזרחית של תעלת סואץ היה משטח מוקף סוללת עפר שכונה "חצר המוות".   .20
בתולדות מי המשטח נקרא כך עקב מתקפה אדירה שנפתחה נגד ישראל באזור זעיר זה. 

 צְַרמָּוֶת"? "חֲ  מוזכר האדם

 ישמעאל א.
 נוח ב. 
 עשו ג.
 דוד ד.

 

 ( 21-24מלחמת לבנון הראשונה )שאלות 

ָּלִׁיל"? מלחמה זו נקראה גם "מבצע שלום הגליל".   .21 ּ ים עִׁיר ּבְֶאֶרץ הַג רִׁ  למי נתן שלמה "עֶש ְ

 בת פרעה א.
 מלכת שבא ב. 
 חירם מלך צור  ג.
 בניו ד.
 

המלחמה התנהלה בארבעה צירים מרכזיים: חוף הים, אזור ההר המרכזי, הגזרה המזרחית    .22
ֵאל ובקעת הלבנון.  רָּ ִׁש ְ ָּצָּא ֶמלֶךְ י לאיזה בעל חיים דימה דוד את עצמו באומרו לשאול: "ּכִׁי י

ים"?  ְִׁרדֹּף הַּקֵֹרא ּבֶהָּרִׁ ר י  לְבַּקֵש  ֶאת }...{ ֶאחָּד ּכֲַאש ֶ

 ֲחמוֹר א.
 ּפְַרעֹש   ב. 
 ּזְבוּב  .ג
 ּכֶלֶב ד.



מי נרדפו: "עַד צִׁידוֹן במלחמה זו נערכו קרבות קשים במחנות פליטים שהיו בצור ובצידון.   .23
ִׁם" ְרפוֹת ַמי  ? ַרּבָּה וְעַד מִׁש ְ

 ארבעת מלכי הצפון א.
 חמשת מלכי הדרום  ב. 
 אנשי העי  ג.
 אנשי גבע בנימין  ד.

 
והמחבלים, שנגמר בהצלחה רבה  יום קרב נגד הסורים –ביולי התנהל מבצע טרף  22 -ב   .24

לָּל"... מי השבט אותו בירך יעקב: "לצה"ל.  ף ּבַּבֶֹקר יֹאכַל עַד וְלָּעֶֶרב יְַחלֵּק ש ָּ ְִׁטרָּ  ? זְֵאב י

 יהודה  א.
 דן ב. 
 יוסף  ג.
 בנימין ד.

 

 ( 25-28מלחמת לבנון השנייה )שאלות 

נחטפו שני חיילי צה"ל  סיבת פריצת המלחמה הייתה תקיפה מתוכננת של חיזבאללה בה   .25
ּתֵי בָּנוֹת"?  ונהרגו שלושה. ִׁים וּש ְ ה בָּנ לֹש ָּ  להבדיל, למי על פי הכתוב היו "ש ְ

 קורח א.
 מרים ב. 
 חנה ג.
 דוד ד.

 
א ַמלְַאךְ ה' ימים עד להפסקת אש.  34המלחמה נמשכה   .26 ּבְלַּבַת ֵאש    ֵאלָּיועל מי נאמר: "וַיֵּרָּ

 ? מִּׁתוֹךְ הַּסְנֶה"

 אברהם א.
 שהמ ב. 
 יהושע  ג.
 אליהו ד.
 

 



לקראת סוף המלחמה נשלחו כוחות צה"ל להילחם בנחל סלוקי, קרב שנחשב לאחד הקשים    .27
ִּּׁקַח ֶאת }...{ וַיַּעֲבֹר ֵאת ַמעֲבַר יַּבֹק"? במלחמה.  ָּּקָּם ּבַלַּיְלָּה הוּא וַי  על מי נאמר: "וַי

 יונה א.
 משה ב. 
 אלישע  ג.
 יעקב  ד.

 
 למי נאמר:למלחמה היו תוצאות רבות בהן התפטרות הרמטכ"ל וקצינים בכירים בצה"ל.   .28

צִׁין" ָּנוּ לְקָּ ִׁיתָּה לּ  ? "לְכָּה וְהָּי

 שמשון א.
 יפתח  ב. 
 ברק ג.
 נעמן  ד.

 

 ( 29-32מבצע עופרת יצוקה )שאלות 

שם המבצע, שהחל בזמן חג החנוכה, לקוח מהשיר "לכבוד החנוכה" שכתב חיים נחמן   .29
 ? בדברי מי הוזכר הביטוי: "צָּלֲלוּ ּכַעוֶֹפֶרת"ביאליק. 

 משה א.
 שלמה ב. 
 שאול ג.
 אליהו ד.
 

במבצע זה הצליח צה"ל להשמיד מנהרות רבות, אופן פעולה ייחודי בו השתמש האויב   .30
ֵאל", מי כטקטיקת מלחמה.  רָּ ִּׁש ְ י ֵמד }...{ ֶאת הַּבַעַל מִׁ נאמר על אחד ממלכי ישראל: "וַיַּש ְ

 המלך? 

בְעָּם ּבֶן נְבָּט א. ָּרָּ  י
י   ב.  ְִׁמש ִׁ  יֵהוּא בֶן נ
י  ג. ָּדִׁ  ְמנֵַחם ּבֶן גּ
עַ ּבֶ  ד.  ן ֵאלָּההוֹש ֵ

 

 



חשיבותה של ישראל לשמור על אנושיות גם בזמן מלחמה התבטא בנוהל שהופעל על ידי    .31
נוהל בו תושבי הבתים שהיו מיועדים להתפוצץ קיבלו התראה  –צה"ל שנקרא "הקש בגג" 

ים וַיֵּלֶךְ הַצֹּפֶ שנתנה להם זמן להתפנות.  עָּרִׁ ְ נֵי הַש ּ ב ּבֵין ש ְ ִׁד יוֹש ֵ ו ה ֶאל גַּג  הכתוב מספר: "וְדָּ
ץ לְבַדּוֹ", את מי ראה הצופה?  ָּיו וַיְַּרא וְהִׁנֵּה אִׁיש  רָּ א ֶאת עֵינ ָּ ִּׁש ּ עַר ֶאל הַחוֹמָּה וַי ַ  הַש ּ

ָּתָּר  א. ָּתָּן ּבֶן ֶאבְי  יהוֹנ
י ב.   הַּכוּש ִׁ
 ֲאחִׁיַמעַץ ּבֶן צָּדוֹק  ג.
ָּמִׁן ד.  אִׁיש  ּבִׁנְי

 
 ? הבאים נאמר שהיה "ַאלּוּף" על מי ממפקד זרוע היבשה במלחמה זו היה אלוף אבי מזרחי.   .32

 ישמעאל א.
 עשו ב. 
 צִׁבְעוֹן  ג.
 ת ולייג ד.

 

 ( 33-36מבצע עמוד ענן )שאלות 

ָּן"?  נאמר:באיזה אירוע   .33 ּפְנֵי הֶעָּנ ֵרת מִׁ ִׁים לַעֲמֹד לְש ָּ ָּכְלוּ הַּכֹהֲנ  "וְלֹא י

 מעמד הר סיני  א.
 כיבוש יריחו  ב. 
לָּו במדבר  ג. ְ  איסוף הש ּ
 חנוכת המקדש ד.

 
בעקבות גזרתו   חיילי מילואים. 75,000ביום השלישי למלחמה אישרה הממשלה גיוס של   .34

ָּדָּם"?  של מי נאמר: לְחוּ ֶאת י ָּה לֹא ש ָּ בְעִׁים אָּלֶף וּבַּבִּׁז ה וְש ִׁ ָּ  "הָּרֹג ּבְש ֹנְֵאיהֶם ֲחמִׁש ּ

 יהוא בן נמשי  א.
 מנשה בן חזקיהו  ב. 
 אחשוורוש  ג.
 חזאל  ד.
 

 



באיזה ספר מוזכר  גלית אלא רק חיל האוויר וחיל הים פעלו. במבצע זה לא הייתה לחימה ר  .35
 ? "יַם סוּף"

 רות א.
 יונה ב. 
 במדבר ג.
 שמואל ב' ד.
 

במבצע זה ספגו ערי הדרום מכות רבות. בין הערים שנאלצו להתמודד תחת האש היו   .36
ִּׁזְּבַח נתיבות, באר שבע ואשקלון. על מי נאמר:  בַע וַי ָּ ה ש ּ ָּּבֹא ּבְֵארָּ ר לוֹ וַי ִּּׁסַע }...{ וְכָּל ֲאש ֶ "וַי

 "? זְבָּחִׁים לֵאלֹהֵי אָּבִׁיו

 יעקב  א.
 אליהו ב. 
 דוד ג.
 גדעון ד.

 

 ( 37-39)שאלות מבצע צוק איתן 

מאיזו עיר היה הנער המבצע נפתח במבצע "שובו בנים" להחזרת שלושת הנערים שנחטפו.   .37
 ? שלכד גדעון במטרה לקבל ממנו מידע

 ּפְנוֵּאל א.
ה  ב.   עְָּפרָּ
 ֻסּכוֹת ג.
 אָּבֵל ְמחוֹלָּה ד.

 
ימי ספירה. בתוך מה הניח אהרון    50את קורבן העומר מקריבים לאחר  יום.  50המבצע נערך   .38

ֶמֶרת לְדֹרֵֹתיכֶם"?   "ְמלֹא הָּעֶֹמר מָּן }...{ לְמִׁש ְ

 צנצנת  א.
 ספל  ב. 
 בקבוק  ג.
 כד ד.

 

 



שבא לידי ביטוי במבצע.    21-חיל השריון זכה לשדרוג משמעותי בעשור השני של המאה ה  .39
מערכת הגנה אקטיבית שהגנה על הטנקים מפני נשק נ"ט   –בין השידרוגים היה "מעיל רוח" 

ִׁי")נגד טנקים(.  ָּתוֹ עַל לְש וֹנ ּבֶר ּבִׁי וּמִׁלּ  ? בדברי מי נאמר: "רוַּח ה' דִּׁ

 משה א.
 דבורה ב. 
 דוד ג.
   חזקיהו  ד.
 

מלחמות רבות בין עמים שונים מוזכרות בתנ"ך. קהלת מזכיר אף הוא עניין מלחמה באומרו   .40
קוּ הַצֹּאן וּלְכוּ  מי אמר:"עת מלחמה ועת שלום".  ָּדוֹל לֹא עֵת הֵאֵָּסף הַּמְִׁקנֶה הַש ְ "הֵן עוֹד הַיּוֹם גּ

 ? ְרעוּ"

 יעקב  א.
 משה ב. 
 דוד ג.
 הבל ד.

 

 

 

 המשך בעמוד הבא 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חלק ב': שאלות בנושא יצחק נבון

 נשיא, מחנך ורודף שלום

 . ענה על השאלות בקצרה,  נבוןשאלות בנושא יצחק  10 לפניך
 והעתק את התשובות למקום המתאים בגיליון התשובות המצורף. 

 

ִׁיסָּןּבַחֶֹדש  הָּרִׁאש וֹן הוּא  תאריך לידתו של נבון הוא א' בניסן. באיזה ספר מוזכר "  .41   "? חֶֹדש  נ
 _____________________ 

 
בנאום ההשבעה של נבון לנשיא הוא אמר: "קטע הדרך שנותר למצותו קצר יותר מן הדרך    .42

ּ  מי המנהיג שבאוזניו שיבחו עם ישראל את ה': אשר כבר עברנו בה". ר  "ּכִׁי ה' ֱאלֹהֵינו  }...{ וֲַאש ֶ
ר הָּלַכְנוּ בָּּה וּבְכֹל הָּעַּמִׁים ְמֵרנוּ ּבְכָּל הַדֶֶּרךְ ֲאש ֶ ִּׁש ְ ה לְעֵינֵינוּ ֶאת הָּאֹתוֹת הַגְּדֹלוֹת הֵָּאלֶּה וַי  עָּש ָּ

ְרּבָּם"   ר עָּבְַרנוּ ּבְקִׁ  ______________ _ __________ ֲאש ֶ
 

מָּ   .43 יא ֱאלֹהִׁים ַאּתָּה נבון היה נשיאּה החמישי של מדינת ישראל. למי נאמר: "ש ְ ִׁי נְש ִׁ עֵנוּ ֲאדֹנ
 _____________ _________ ּבְתוֹכֵנוּ"? 

 
המלך עליו    מיספרו "באמונתו יחיה" הוא לקט ציטוטים שאמר ראש הממשלה דוד בן גוריון.   .44

ָּה לִׁי לְעֶ  ֵאל וְהָּי רָּ ִׁש ְ ִׁד לֵאמֹר הַבְֵאש  הִׁבְאִׁיש  ּבְעַּמוֹ בְי ו בֶד עוֹלָּם"?  נאמר: "וַיֲַּאֵמן }...{ ּבְדָּ
 __________________________ 

 
לאיזה מלך ניתן מופת: זכה נבון בפרס הצלב הגדול של מסדר המופת האזרחי.   2003בשנת   .45

ר עָּלָּיו " ן ֲאש ֶ ּפַךְ הַדֶּש ֶ ִׁש ְ ע וְנ ְִׁקרָּ  _____________________ _____________ _______ ? "הִׁנֵּה הַּמִׁזְּבֵַח נ
 

יש  לָּלֶכֶת אוֹפִׁירָּה שעשה  פירה נבון. על מי נאמרבת זוגו של נבון הייתה או   .46 ִׁיּוֹת ּתְַרש ִׁ : "ֳאנ
ָּבֶר"? ִׁיּוֹת ּבְעֶצְיוֹן גּ ּבְרוּ ֳאנ ִׁש ְ ָּהָּב וְלֹא הָּלָּךְ ּכִׁי נ  ________ _______________________  לַּז

 
התבקש נבון לנהל את לשכתו של ראש הממשלה דוד בן גוריון והיה ליד ימינו   1952בשנת   .47

  שנה. 11שמלך  מבניו של יאשיהו מלך יהודהשל אחד  את שמושנה. ציין  11במשך 
 __________________ ___ _______ 

 
ב ּבַ בצבאו של מי היהבצעירותו למד נבון בבית הספר "תחכמוני" בירושלים.   .48 בֶת : "יֹש ֵ ֶ ש ּ

ִׁי".   ינוֹ הָּעֶצְנ י הוּא עֲדִׁ לִׁש ִׁ ָּ ִׁי רֹאש  הַש ּ  ____________________ _________ ּתְַחּכְמֹנ
 



ביקר נבון ביוון ובמזרח הרחוק במטרה לחזק את קשרי החוץ. מי היה אביהם  1967בשנת   .49
ךְ וְתִׁירָּס"? ____ ָּן וְֻתבָּל וֶּמש ֶ ָּו  ________________ _________________של: "גֶֹּמר וּמָּגוֹג וּמַָּדי וְי

 
כחלק מפעולות ההנצחה שנעשו לזכר נבון, עיריית ירושלים קראה לחורשה בעיר על שמו.   .50

ה"? ִׁיף ּבַחְֹרש ָּ   ציין שם של אחד מהֵרעים עליהם מספר הכתוב שנפגשו "ּבְמְִׁדּבַר ז
                                    ____________________________            

 



 מדינת ישראל 
 משרד החינוך 

 מינהל חברה ונוער 
 

 ממלכתי   –תשובון למבחן המקדים לחידון התנ"ך המחוזי התשפ"א 

 הבריר -שאלות רבות

 המקור  התשובה  השאלה 

 במילים באות 

1 
 28בראשית לב,   יצחק  א

 45בראשית מא, 
 32שופטים ו,  

 22מל"ב יד,   עוזיהו בן אמציה  ג 2
 1יהושע יא,  יוֹבָב ֶמלֶךְ ָמדוֹן  ב  3
 18שמ"ב ב,   שלושה אחיםהיה אחד מתוך   ב  4
 3יונה א,  יונה  ג 5
ְַריִם כ ֶָסף  ד 6  24מל"א טז,  כִכ 
 31מל"א יד,  אבים א 7
 1שמות טו,  קריעת ים סוף ב  8
 19מל"ב יג,  אלישע  ג 9
 36-31שופטים ט,  שכם  א 10
 6שמ"ב ה,  היבוסי  ד 11
 22רות א,  נעמי ורות  ד 12
 11במדבר י,  מסעיהם במדברבני ישראל החלו את   ג 13
 9שופטים ה,   דבורה  ב  14
 3מל"ב יא,   עתליה  ב  15
 8במדבר כד,  בלעם  ב  16
 4-1במדבר יב,   דיבור מרים על האישה הכושית שלקח משה ב  17
 16-15שופטים כ,  בני בנימין ב  18
 21שמות יג,  להאיר להם את הדרך  א 19



 26,  1בראשית י,  נוח  ב  20
 11מל"א ט,  חירם מלך צור  ג 21
ְַרעֹש   ב  22  20שמ"א כו,  פ 
 8-1יהושע יא,  ארבעת מלכי הצפון  א 23
 27בראשית מט,  בנימין ד 24
 21שמ"א ב,  חנה ג 25
 2שמות ג,   משה  ב  26
 22בראשית לב,   יעקב  ד 27
 6שופטים יא,  יפתח ב  28
 10שמות טו,  משה  א 29
י יֵהו א בֶן  ב  30  28מל"ב י,  נְִמש ִ
 27-24שמ"ב יח,  ֲאִחיַמעַץ ב ֶן צָדוֹק  ג 31
 29בראשית לו,  צִבְעוֹן  ג 32
 11מל"א ח,  חנוכת המקדש  ד 33
 16אסתר ט,  אחשוורוש  ג 34
 25במדבר יד,   במדבר  ג 35
 1בראשית מו,   יעקב  א 36
 14שופטים ח,  ֻסכ וֹת  ג 37
 33שמות טז,  צנצנת א 38
 2שמ"ב כג,  דוד  ג 39
 7בראשית כט,   יעקב  א 40

 פתוחות שאלות 

 

 

 המקור  התשובה  השאלה 
 7אסתר ג,  אסתר  41
 17יהושע כד,   יהושע  42
 6בראשית כג,  לאברהם  43
 12שמ"א כז,   אכיש )יתקבל גם: מלך גת( 44
 3מל"א יג,  ירבעם בן נבט  45
 49מל"א כב,  יהושפט  46
 18, כד, 36מל"ב כג,   צדקיהו יהויקים /  47



 

 8שמ"ב כג,  דוד  48
 2בראשית י,  יפת 49
 15-14שמ"א כג,   יהונתן / דוד  50


