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לכל שוחרי לימוד התנ"ך ,ברכת חזק חזק ונתחזק,
מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מופקד מטעם המשרד על עריכת חידוני התנ"ך לנוער לאורך שנים רבות.
לפני חמש שנים התקבלה החלטה משותפת לראש הממשלה ולשר החינוך לחדש ימינו כקדם ולערוך את
חידון התנ"ך למבוגרים .לאחר הפסקה של  30שנה חידש משרד החינוך בשנת  2010את עריכתו של חידון
התנ"ך הארצי למבוגרים.
ההצלחה בחידוש החידון היתה מרשימה .אלפי אנשים השתתפו בתהליך החידון ,והתנ"ך מצא את מקומו
הראוי בקרב אנשים רבים .סיסמת החידון "חוזרים לספר הספרים" התבררה כמוצלחת ונכונה והחידון
החזיר קהלים רבים ומגוונים אל ספר התנ"ך.
בזכות מסירותם והתלהבותם של אנשי מינהל חברה ונוער במשרד הראשי ובמשרדים המחוזיים ,הצלחנו
לשתף בחידון אלפי שוחרי תנ"ך מכל שכבות הציבור בארץ .
נוכחנו לדעת כי חידון התנ"ך הארצי למבוגרים על כל שלביו הוא כלי מחזיק ברכה לעידוד ההתעניינות,
הלימוד והעיון של הציבור בארץ בספר התנ"ך ,כבסיס התרבותי של עם ישראל .
מינהל חברה ונוער רואה לו לכבוד למלא שליחות חינוכית נעלה זו ,שעיקרה יצירת יחס של אהבה לספר
הספרים בלבבות כל שכבות הציבור בארץ .אנחנו בעיצומו של תהליך החזרת עטרה ליושנה בכל מה שנוגע
להתעניינות בספר התנ"ך ושקידה על לימודו.

אני מאחל הצלחה רבה לכל הלוקחים חלק בחידון בשלביו השונים .

בברכה
מר דני רוזנר
מנהל מינהל חברה ונוער
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים תשע"ו
החידון הפומבי
תקנון החידון וסדריו
שלבי החידון
א .מבחן קדם פומבי בכתב .
ב .חידון פומבי  :שלב א'  ,שלב ב'  ,שלב ג' -שאלה זהה בכתב .

א .מבחן קדם פומבי בכתב
א .לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב .
ב .בחידון ישתתפו  16-18מתמודדים שעלו משלב חידון התנ"ך המחוזי בכתב .
ג .בחידון מוקדם זה יוכלו המתמודדים לצבור עד סך של  50נקודות שייזקפו לזכותם בהמשך
החידון הפומבי .

ב .החידון המחוזי הפומבי
א .בחידון הפומבי ישתתפו  16-18המתמודדים שעלו משלב החידונים המחוזיים בכתב.
ב .לרשות המתמודדים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן הקדם פומבי בכתב.

שלב ראשון
א .בשלב זה יוצגו סרטונים .לאחר כל סרטון יוצגו שאלות למתמודדים.
ב .בשלב הראשון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים .
ג .תשובה נכונה על כל חלק של שאלה יזכו את הנבחן ב 6-נקודות
ד .תשובות נכונות על שני חלקי השאלה יזכו את הנבחן ב 12-נקודות .
ה .עם סיום מחזור שאלות זה ירדו כל הנבחנים מהבמה.

שלב שני
א .בשלב השני ישתתפו  8-10מתמודדים .
ב .השופטים ימסרו למנחה את שמות  8-10המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר
והעולים לשלב השני והמנחה יזמין אותם לבמה .
ג .בשלב זה יוצגו לכל נבחן ארבע שאלות קצרות  .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן
ב 6-נקודות .תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב 24-נקודות
ד .השאלות תוצגנה למתמודדים באמצעות משחק מחשב .
ה .בתום השלב השני ירדו כל המתמודדים מהבמה  .השופטים יסכמו את מספר הנקודות שצבר
כל מתמודד ויקבעו את  4-5העולים לשלב השלישי.
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שלב שלישי
א .בשלב זה תוצג לכל המתמודדים שאלה זהה בכתב.
ב .המנחה יזמין לבמה את  4-5העולים לשלב הזה וימסור לכל אחד מהם את השאלון כשהוא הפוך על פניו.
ג .המנחה יכריז על הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על התחלת מתן התשובות .
ד .בשאלה הזהה ניתן לצבור עד  14נקודות .
ה .בתום הזמן הקצוב יאסוף המנחה את טופסי התשובות וימסרם לשופטים .
ו .המנחה יקרא בקול את השאלות ואת התשובות הנכונות .

סדר הצגת השאלות לנבחנים
א .הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר ה-א"ב של שמות משפחותיהם .על השולחן ,ליד כל נבחן,
יוצב שלט עם שמו (שם פרטי ואחריו שם משפחה) ומקום מגוריו .
ב .סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם.
ג .כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב לפני הצגתה הפומבית בקול ויענה מיד עם הצגתה .השאלות
תימסרנה לנבחנים על ידי מזכירות החידון.
ד .ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו ,יכריז יושב ראש חבר השופטים את מספר הנקודות
שהנבחן זכה בהן ,ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ,ליד שמו.
ה .ענה הנבחן תשובה חלקית ,ייוועץ היושב ראש בחבריו השופטים ,ויכריז את מספר הנקודות
שהנבחן זכה בהן ,ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ,ליד שמו.
ו .לא ענה הנבחן על השאלה ,יכריז היושב ראש שאין מענה ,ובטופס השיפוט יירשם  0ליד שם הנבחן.

חבר השופטים
א .חבר השופטים מורכב מהיושב ראש ,ולצדו שני שופטים או ארבעה שופטים.
ב .היושב ראש אחראי לשיפוט ,והוא מכריז את מספר הנקודות שכל נבחן זכה בהן.
ג .היושב ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.
ד .היושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.
ה .בעת הצורך ,אם הנבחן לא השיב תשובה מלאה ,יקרא היושב ראש את התשובה המלאה .הוא
רשאי לכבד בקריאת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.
ו .היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת המחוז והסגנים.
ז .חבר השופטים דן בין שלב לשלב בערעורים ,אם יהיו כאלה ,במהלך החידון בלבד.
ח .לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.
ט .ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער ,תשמש סמכות עליונה לפסיקות
סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים ,אם יהיו כאלה.
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תפקיד המנחה
א .מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.
ב .מזמין את המשתתפים ואת חבר השופטים לבמה.
ג .מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האמנותיות.
ד .קורא את השאלות.
ה .מכריז את שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה.
ו .מכריז את שמות העולים משלב לשלב על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.
ז .מכריז את שמות החתן/הכלה והסגנים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים.

תעודות ופרסים לזוכים
א .בתום שלושת המחזורים יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה ,ויוענקו להם
פרסים ותעודת השתתפות .
ב .שני הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך המחוזי וסגנו/יתו .סדר
ההכתרה יהיה מן הסגן לחתן/לכלה.
ג .בכל מקרה לא יעלו לחידון הארצי יותר מ 2-זוכים .במקרה של ניקוד זהה למקום השני
והשלישי יישאלו שני הנבחנים שאלות נוספות עד להכרעה ביניהם.
ד .לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.
ה .שני הנבחרים ייצגו את המחוז בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים .

חומר הבחינה
חידון התנ"ך המחוזי הפומבי תשע"ו יתבסס על הספרים הבאים :
תורה
ספר בראשית ,ספר שמות פרקים א' -כד' ,לא' -לד' ,ספר ויקרא פרקים יט' ,כג' -כה' .ספר במדבר
פרקים י' -לו' .ספר דברים פרקים כ' -לד'.

נביאים ראשונים
יהושע פרקים א' -יא' ,יד' ,יז'-יח' ,כב' -כד' .שופטים ,שמואל א'-ב' ,מלכים א'-ב'.

נביאים אחרונים:
ישעיהו פרקים א' -יב' ,כב' -לה' ,ס'-סו' ,ירמיהו פרקים א'-ב ,כו' -מה' יחזקאל פרקים א' -ד' ,ח'-
יב' ,יז'-כ' ,לג' -לט' הושע ,יואל ,עובדיה ,יונה ,חגי ,זכריה ,מלאכי.

כתובים:
תהילים פרקים ק' -קנ' ,משלי פרקים י' -כא' ,כה' -לא' .איוב פרקים א' -יד' ,לח' -מב' .שיר השירים,
רות ,קהלת ,אסתר.
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים
תשע"ו
החידון הפומבי -שלב ראשון

בשלב זה יוקרנו סרטונים
לאחר כל סרטון יוצגו שאלות הקשורות בנושא הסרטון
בשלב הזה תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.
תשובה נכונה על כל חלק יזכו את הנבחן ב 6-נקודות
תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב 12-נקודות .
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שאלה מס' 1
איש מישראל לא הוכרע בקרב שנמשך כל הלילה
ַרא ִּכי ֹלא ָיכֹל לֹו "
ֵָאבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד עֲלֹות ַה ָּׁש ַחרַ ...וּי ְ
" ַוּי ֵ
א .מי האיש ?
ב .כיצד קרא האיש למקום ,בתום הקרב?

תשובה:
א .יעקב
ב .פנואל ,פניאל
ֲבר ַיּבֹק:
ַאחד ָע ָׂשר יְ ָל ָדיו ַו ַּי ֲעבֹר ֵאת ַמע ַ
ָׁשיו וְ ֶאת ְׁש ֵּתי ִׁש ְפח ָֹתיו וְ ֶאת ַ
ָקם ַּב ַּליְ ָלה הּוא וַּיִ ַּקח ֶאת ְׁש ֵּתי נ ָ
" ַוּי ָ
ַרא
ֵָאבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד עֲלֹות ַה ָּׁש ַחרַ :וּי ְ
ָתר ַי ֲעקֹב ְל ַבּדֹו ַוּי ֵ
ֲבר ֶאת ֲא ֶׁשר לֹו:וַּיִ ּו ֵ
ָחל ַו ַּיע ֵ
ֲב ֵרם ֶאת ַהּנ ַ
וַּיִ ָּק ֵחם ַו ַּיע ִ
ֹאמר ֹלא
ֹאמר ַׁש ְּל ֵחנִ י ִּכי ָע ָלה ַה ָּׁש ַחר ַוּי ֶ
ָאבקֹו ִעּמֹוַ :וּי ֶ
ֶרְך ַי ֲעקֹב ְּב ֵה ְ
ַּת ַקע ַּכף י ֶ
ִּכי ֹלא ָיכֹל לֹו וַּיִ ּגַע ְּב ַכף יְ ֵרכֹו ו ֵ
ֵָאמר עֹוד ִׁש ְמָך ִּכי ִאם
ֹאמר ֹלא ַי ֲעקֹב י ֵ
ֹאמר ַי ֲעקֹבַ :וּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ַמה ְּׁש ֶמָך ַוּי ֶ
ֲא ַׁש ֵּל ֲחָך ִּכי ִאם ֵּב ַר ְכ ָּתנִ יַ :וּי ֶ
ֹאמר ָל ָּמה ּזֶה ִּת ְׁשַאל
ידה ּנָא ְׁש ֶמָך ַוּי ֶ
ֹאמר ַה ִּג ָ
ַּתּוכל:וַּיִ ְׁשַאל ַי ֲעקֹב ַוּי ֶ
ָׁשים ו ָ
ֹלהים וְ ִעם ֲאנ ִ
ית ִעם ֱא ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִּכי ָׂש ִר ָ
ַפ ִׁשי :וַּיִ ְז ַרח
ָצל נ ְ
ַּתּנ ֵ
ֹלהים ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים ו ִ
יתי ֱא ִ
יאל ִּכי ָר ִא ִ
ִל ְׁש ִמי וַיְ ָב ֶרְך אֹתֹו ָׁשם:וַּיִ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֵׁשם ַה ָּמקֹום ְּפנִ ֵ
ָׁשה ֲא ֶׁשר ַעל
ֹאכלּו ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ִּגיד ַהּנ ֶ
נּואל וְ הּוא צ ֵֹל ַע ַעל יְ ֵרכֹוַ :על ֵּכן ֹלא י ְ
לֹו ַה ֶּׁש ֶמׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ַבר ֶאת ְּפ ֵ
ָׁשה":
ֶרְך ַי ֲעקֹב ְּב ִגיד ַהּנ ֶ
ָרְך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה ִּכי ָנגַע ְּב ַכף י ֶ
ַּכף ַהּי ֵ
בראשית לב' 33-32

שאלה מס' 2
שוטרי ישראל עמדו בחזית המאבק נגד האוייב וספגו ראשונים את המכות.
ֲל ֶהם"
על אחת מתקופות אלו מספר הכתובַ " :וּיֻּכּו ׁש ְֹט ֵרי ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ָׂשמּו ע ֵ
א .באיזו תקופה מדובר ?
ב .מדוע הוכו השוטרים ?

תשובה
א .שעבוד בני ישראל במצרים.
ב .כי לא מילאו את מכסת הלבנים שהוטלה עליהם.
יכם ְּד ַבר יֹום ְּביֹומֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּב ְהיֹות ַה ֶּת ֶבן ַוּיֻּכּו ׁש ְֹט ֵרי ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ָׂשמּו
ֲׂש ֶ
ָאצים ֵלאמֹר ַּכּלּו ַמע ֵ
"וְ ַהּנ ְֹג ִׂשים ִ
יתם ָח ְק ֶכם ִל ְלּבֹן ִּכ ְתמֹול ִׁש ְלׁשֹם ּגַם ְּתמֹול ּגַם ַהּיֹום ַו ָּיבֹאּו ׁש ְֹט ֵרי ְּבנֵי
ּדּוע ֹלא ִכ ִּל ֶ
ֲל ֶהם נ ְֹג ֵׂשי ַפ ְרעֹה ֵלאמֹר ַמ ַ
עֵ
ּול ֵבנִ ים א ְֹמ ִרים ָלנּו עֲׂשּו וְ ִהּנֵה
ֲב ֶדיָך ְ
ֲב ֶדיָך ֶּת ֶבן ֵאין נִ ָּתן ַלע ָ
ֲׂשה כֹה ַלע ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל וַּיִ ְצעֲקּו ֶאל ַּפ ְרעֹה ֵלאמֹר ָל ָּמה ַתע ֶ
ֵל ָכה נִ ְז ְּב ָחה ַלה'"
ַאּתם א ְֹמ ִרים נ ְ
ַאּתם נִ ְר ִּפים ַעל ֵּכן ֶ
ֹאמר נִ ְר ִּפים ֶ
ֲב ֶדיָך ֻמ ִּכים וְ ָח ָטאת ַע ֶּמָך ַוּי ֶ
עָ
שמות ה' 13-17
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שאלה מס' 3
המטען הרוחני של המנהיג הוא אבן היסוד במנהיגות ציבורית.
רּוח ּבֹו"
"איׁש ֲא ֶׁשר ַ
איש אחד נצטוה למנות למנהיג ִ
א .מי המנהיג שנבחר על פי תכונה זו ?
ב .בפני מי נצטוה המנהיג לעמוד ?

תשובה
א .יהושע בן נון – משה נצטוה לבחור ביהושע בן נון למנהיג אחריו .
ב .בפני אלעזר הכהן – כדי שישאל לו במשפט האורים לפני ה' .
הערה  :ניתן לקבל גם לפני כל העדה
ַא ֶׁשר ָיבֹא
ֵיהם ו ֲ
ֵצא ִל ְפנ ֶ
ֹלהי ָהרּוחֹת ְל ָכל ָּב ָׂשר ִאיׁש ַעל ָה ֵע ָדהֲ :א ֶׁשר י ֵ
מׁשה ֶאל ה' ֵלאמֹר :יִ ְפקֹד ה' ֱא ֵ
" וַיְ ַד ֵּבר ֶ
מׁשה ַקח
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
ֲדת ה' ַּכּצֹאן ֲא ֶׁשר ֵאין ָל ֶהם ר ֶֹעהַ :וּי ֶ
יאם וְ ֹלא ִת ְהיֶה ע ַ
ַא ֶׁשר יְ ִב ֵ
יאם ו ֲ
יֹוצ ֵ
ַא ֶׁשר ִ
ֵיהם ו ֲ
ִל ְפנ ֶ
ֲמ ְד ָּת אֹתֹו ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהּכ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָּכל
ָדָך ָע ָליו :וְ ַהע ַ
רּוח ּבֹו וְ ָס ַמ ְכ ָּת ֶאת י ְ
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַ
ְלָך ֶאת יְ ֻ
ֲדת ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל :וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהּכ ֵֹהן
הֹודָך ָע ָליו ְל ַמ ַען יִ ְׁש ְמעּו ָּכל ע ַ
ָת ָּתה ֵמ ְ
ֵיהם :וְ נ ַ
יתה אֹתֹו ְל ֵעינ ֶ
ָה ֵע ָדה וְ ִצּוִ ָ
ֵצאּו וְ ַעל ִּפיו ָיבֹאּו הּוא וְ ָכל ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ִאּתֹו וְ ָכל ָה ֵע ָדה:
אּורים ִל ְפנֵי ה' ַעל ִּפיו י ְ
ַי ֲעמֹד וְ ָׁשַאל לֹו ְּב ִמ ְׁש ַּפט ָה ִ
ֲמ ֵדהּו ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהּכ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָּכל ָה ֵע ָדה :וַּיִ ְסמְֹך ֶאת
הֹוׁש ַע ַו ַּיע ִ
מׁשה ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָה ה' אֹתֹו וַּיִ ַּקח ֶאת יְ ֻ
ַעׂש ֶ
ַוּי ַ
מׁשה":
ָדיו ָע ָליו וַיְ ַצּוֵהּו ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' ְּביַד ֶ
יָ
במדבר כז' 32-51

שאלה מס' 4
לנביא שהתפעל ממראהו החיצוני של אחד מבני המשפחה הגרים בבית לחם נאמר:
ָאדם ִי ְר ֶאה
ָאדם ִּכי ָה ָ
קֹומתֹו ִּ ...כי ֹלא ֲא ֶׁשר ִי ְר ֶאה ָה ָ
"ַאל ַּת ֵּבט ֶאל ַמ ְר ֵאהּו וְ ֶאל ְּגב ַֹּה ָ
ַל ֵעינ ִַים וַה' ִי ְר ֶאה ַל ֵּל ָבב":
א .מי הנביא שהתפעל מהמראה החיצוני של האיש ?
ב .לשם מה הגיע הנביא לבית לחם?

תשובה
א .הנביא שמואל .
ב .הוא הלך למשוח את אחד ממשפחת ישי למלך .
ֹאמר
ּבֹואָךַ :וּי ֶ
ֹאמר ָׁשֹלם ֶ
ֶח ְרדּו ִז ְקנֵי ָה ִעיר ִל ְק ָראתֹו ַוּי ֶ
מּואל ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' ַו ָּיבֹא ֵּבית ָל ֶחם ַוּי ֶ
ַעׂש ְׁש ֵ
" ַוּי ַ
ָבח:וַיְ ִהי ְּבבֹוָאם
ָבח וַיְ ַק ֵּדׁש ֶאת יִ ַׁשי וְ ֶאת ָּבנָיו וַּיִ ְק ָרא ָל ֶהם ַלּז ַ
אתם ִא ִּתי ַּבּז ַ
ּוב ֶ
אתי ִה ְת ַק ְּדׁשּו ָ
ָׁשלֹום ִל ְזּב ַֹח ַלה' ָּב ִ
קֹומתֹו ִּכי
מּואל ַאל ַּת ֵּבט ֶאל ַמ ְר ֵאהּו וְ ֶאל ְּגב ַֹּה ָ
ֹאמר ה' ֶאל ְׁש ֵ
ֹאמר ַאְך ֶנגֶד ה' ְמ ִׁשיחֹוַ :וּי ֶ
ַרא ֶאת ֱא ִליָאב ַוּי ֶ
ַוּי ְ
ָדב
ָאדם יִ ְר ֶאה ַל ֵעינַיִ ם וַה' יִ ְר ֶאה ַל ֵּל ָבב:וַּיִ ְק ָרא יִ ַׁשי ֶאל ֲא ִבינ ָ
ָאדם ִּכי ָה ָ
ַאס ִּתיהּו ִּכי ֹלא ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ָה ָ
ְמ ְ
ֲבר יִ ַׁשי
ֹאמר ּגַם ָּבזֶה ֹלא ָב ַחר ה'ַ :ו ַּיע ֵ
ֲבר יִ ַׁשי ַׁש ָּמה ַוּי ֶ
ֹאמר ּגַם ָּבזֶה ֹלא ָב ַחר ה'ַ :ו ַּיע ֵ
מּואל ַוּי ֶ
ֲב ֵרהּו ִל ְפנֵי ְׁש ֵ
ַו ַּיע ִ
מּואל ֶאל יִ ַׁשי ֲה ַתּמּו ַהּנְ ָע ִרים
ֹאמר ְׁש ֵ
מּואל ֶאל יִ ַׁשי ֹלא ָב ַחר ה' ָּב ֵא ֶּלהַ :וּי ֶ
ֹאמר ְׁש ֵ
מּואל ַוּי ֶ
ִׁש ְב ַעת ָּבנָיו ִל ְפנֵי ְׁש ֵ
מּואל ֶאל יִ ַׁשי ִׁש ְל ָחה וְ ָק ֶחּנּו ִּכי ֹלא ָנסֹב ַעד ּבֹאֹו פֹה :וַּיִ ְׁש ַלח
ֹאמר ְׁש ֵ
ֹאמר עֹוד ָׁשַאר ַה ָּק ָטן וְ ִהּנֵה ר ֶֹעה ַּבּצֹאן ַוּי ֶ
ַוּי ֶ
מּואל ֶאת ֶק ֶרן
ֹאמר ה' קּום ְמ ָׁש ֵחהּו ִּכי זֶה הּוא:וַּיִ ַּקח ְׁש ֵ
ַאדמֹונִ י ִעם יְ ֵפה ֵעינַיִ ם וְ טֹוב ר ִֹאי ַוּי ֶ
יאהּו וְ הּוא ְ
וַיְ ִב ֵ
ֵלְך ָה ָר ָמ ָתה":
מּואל ַוּי ֶ
ָקם ְׁש ֵ
ָמ ְע ָלה ַוּי ָ
רּוח ה' ֶאל ָּדוִ ד ֵמ ַהּיֹום ַההּוא ו ָ
ַּת ְצ ַלח ַ
ַה ֶּׁש ֶמן וַּיִ ְמ ַׁשח אֹתֹו ְּב ֶק ֶרב ֶא ָחיו ו ִ
שמואל א' טז' 4-13
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שאלה מס' 5
משל החוח והארז נזכר בדברי תשובה של מלך ישראל להצעת עמיתו מלך יהודה
חֹוח ֲא ֶׁשר ַּב ְּל ָבנֹון ָׁש ַלח ֶאל ָה ֶא ֶרז ֲא ֶׁשר ַּב ְּל ָבנֹון ֵלאמֹר ְּתנָה ֶאת ִּב ְּתָך ְל ְב ִני ְל ִא ָּׁשה"
"ה ַ
ַ
א .מה הייתה הצעת מלך יהודה ?
ב .מה עלה בגורלו של המלך מיהודה ?

תשובה
א .ביקש להילחם נגד מלך ישראל
ב .הובס במלחמה שאותה הוא יזם .
הֹוָאחז ֶּבן יֵהּוא ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמֹר ְל ָכה נִ ְת ָר ֶאה ָפנִ ים :וַּיִ ְׁש ַלח
ָ
ָאכים ֶאל יְ הֹוָאׁש ֶּבן יְ
"ָאז ָׁש ַלח ֲא ַמ ְציָה ַמ ְל ִ
חֹוח ֲא ֶׁשר ַּב ְּל ָבנֹון ָׁש ַלח ֶאל ָה ֶא ֶרז ֲא ֶׁשר ַּב ְּל ָבנֹון ֵלאמֹר
הּודה ֵלאמֹר ַה ַ
יְ הֹוָאׁש ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ֲא ַמ ְציָהּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
ית ֶאת ֱאדֹום ּונְ ָׂש ֲאָך
חֹוחַ :ה ֵּכה ִה ִּכ ָ
ַּת ְרמֹס ֶאת ַה ַ
ַּת ֲעבֹר ַחּיַת ַה ָּׂש ֶדה ֲא ֶׁשר ַּב ְּל ָבנֹון ו ִ
ְּתנָה ֶאת ִּב ְּתָך ְל ְבנִ י ְל ִא ָּׁשה ו ַ
ַעל יְ הֹוָאׁש
יהּודה ִע ָּמְך :וְ ֹלא ָׁש ַמע ֲא ַמ ְציָהּו ַוּי ַ
ַאּתה וִ ָ
ָפ ְל ָּתה ָ
ָרה ְּב ָר ָעה וְ נ ַ
יתָך וְ ָל ָּמה ִת ְתּג ֶ
ִל ֶּבָך ִה ָּכ ֵבד וְ ֵׁשב ְּב ֵב ֶ
הּודה ִל ְפנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל
יהּודה :וַּיִ ָּנגֶף יְ ָ
הּודה ְּב ֵבית ֶׁש ֶמׁש ֲא ֶׁשר ִל ָ
ַא ַמ ְציָהּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל וַּיִ ְת ָראּו ָפנִ ים הּוא ו ֲ
ַו ָּינֻסּו ִאיׁש ְלא ָֹה ָליו"
מלכים ב' יד' 21-8

שאלה מס' 6
על מלך ישראל שהעביר על מידותיו ולא פגע במבזיו נאמר:
ָאמרּו ַמה ּי ִֹׁש ֵענּו זֶה ו ִַּי ְבזֻהּו וְ ֹלא ֵה ִביאּו לֹו ִמ ְנ ָחה ו ְַי ִהי ְּכ ַמ ֲח ִריׁש"
ַעל ְ
"ּובנֵי ְב ִלּי ַ
ְ
א.מי המלך ?
ב.כיצד נימק המלך את סירובו לבקשת העם להרוג את מבזיו ?

תשובה
א.שאול המלך
ב .לא יומת איש כי היום עשה ה' תשועה לישראל – נצחון על נחש העמוני
מּואל ֶאת ָּכל ָה ָעם ִאיׁש
ֻכה וַּיִ ְכּתֹב ַּב ֵּס ֶפר ַו ַּיּנַח ִל ְפנֵי ה' וַיְ ַׁש ַּלח ְׁש ֵ
מּואל ֶאל ָה ָעם ֵאת ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּמל ָ
" וַיְ ַד ֵּבר ְׁש ֵ
ָאמרּו ַמה
ַעל ְ
ּובנֵי ְב ִלּי ַ
ֹלהים ְּב ִל ָּבםְ :
ֵלכּו ִעּמֹו ַה ַחיִ ל ֲא ֶׁשר ָנגַע ֱא ִ
ְל ֵביתֹו :וְ גַם ָׁשאּול ָה ַלְך ְל ֵביתֹו ִּג ְב ָע ָתה ַוּי ְ
מּואל ִמי ָהא ֵֹמר ָׁשאּול יִ ְמֹלְך ָע ֵלינּו
ֹאמר ָה ָעם ֶאל ְׁש ֵ
ּי ִֹׁש ֵענּו זֶה וַּיִ ְבזֻהּו וְ ֹלא ֵה ִביאּו לֹו ִמנְ ָחה וַיְ ִהי ְּכ ַמ ֲח ִריׁשַ ...וּי ֶ
ֹאמר
ׁשּועה ְּביִ ְׂש ָר ֵאלַ :וּי ֶ
יּומת ִאיׁש ַּבּיֹום ַהּזֶה ִּכי ַהּיֹום ָע ָׂשה ה' ְּת ָ
ֹאמר ָׁשאּול ֹלא ַ
יתםַ :וּי ֶ
ָׁשים ּונְ ִמ ֵ
ְּתנּו ָה ֲאנ ִ
ַמ ִלכּו ָׁשם ֶאת ָׁשאּול ִל ְפנֵי
ֵלכּו ָכל ָה ָעם ַה ִּג ְלּגָל ַוּי ְ
לּוכהַ :וּי ְ
ֵל ָכה ַה ִּג ְלּגָל ּונְ ַח ֵּדׁש ָׁשם ַה ְּמ ָ
מּואל ֶאל ָה ָעם ְלכּו וְ נ ְ
ְׁש ֵ
ה' ַּב ִּג ְלּגָל וַּיִ ְז ְּבחּו ָׁשם ְז ָב ִחים ְׁש ָל ִמים ִל ְפנֵי ה' וַּיִ ְׂש ַמח ָׁשם ָׁשאּול וְ ָכל ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ְמאֹד":
שמואל א' יא' 12-15
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שאלה מס' 7
שמועה שמלך בבל התיר לשארית הפליטה להתיישב ביהודה עוררה גלי עלייה:
הּודה "
הּודים ִמ ָּכל ַה ְּמקֹמֹות ֲא ֶׁשר ִנ ְּדחּו ָׁשם ַו ָּיבֹאּו ֶא ֶרץ ְי ָ
ָׁשבּו ָכל ַה ְּי ִ
" ַוּי ֻ
א .מי הופקד על שארית הפליטה?
ב .מאילו ארצות עלו היהודים?

תשובה
א .גדליהו בן אחיקם.
ב .מואב ,בני עמון ,אדום( .די לציין מקום אחד).
ָארץ
יקם ָּב ֶ
יהם ִּכי ִה ְפ ִקיד ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל ֶאת ְּג ַד ְליָהּו ֶבן ֲא ִח ָ
ָלים ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה ֵה ָּמה וְ ַאנְ ֵׁש ֶ
" וַּיִ ְׁש ְמעּו ָכל ָׂש ֵרי ַה ֲחי ִ
ָארץ ֵמ ֲא ֶׁשר ֹלא ָה ְגלּו ָּב ֶב ָלהַ :ו ָּיבֹאּו ֶאל ְּג ַד ְליָה ַה ִּמ ְצ ָּפ ָתה
ּומ ַּד ַּלת ָה ֶ
ָטף ִ
ָׁשים ו ָ
ָׁשים וְ נ ִ
וְ ִכי ִה ְפ ִקיד ִאּתֹו ֲאנ ִ
ֲכ ִתי ֵה ָּמה
יפי ַהּנְ ט ָֹפ ִתי וִ יזַנְ יָהּו ֶּבן ַה ַּמע ָ
ּובנֵי ֵע ַ
ּוׂש ָריָה ֶבן ַּתנְ ֻח ֶמת ְ
ָתן ְּבנֵי ָק ֵר ַח ְ
יֹוחנָן וְ יֹונ ָ
וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶּבן נְ ַתנְ יָהּו וְ ָ
ָארץ
יראּו ֵמעֲבֹוד ַה ַּכ ְׂש ִּדים ְׁשבּו ָב ֶ
יהם ֵלאמֹר ַאל ִּת ְ
ּולַאנְ ֵׁש ֶ
יקם ֶּבן ָׁש ָפן ְ
יהם :וַּיִ ָּׁש ַבע ָל ֶהם ְּג ַד ְליָהּו ֶבן ֲא ִח ָ
וְ ַאנְ ֵׁש ֶ
ַאּתם ִא ְספּו
יׁשב ַּב ִּמ ְצ ָּפה ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ַה ַּכ ְׂש ִּדים ֲא ֶׁשר ָיבֹאּו ֵא ֵלינּו וְ ֶ
ַאנִ י ִהנְ נִ י ֵ
יטב ָל ֶכם :ו ֲ
וְ ִע ְבדּו ֶאת ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל וְ יִ ַ
ּוב ְבנֵי ַעּמֹון
הּודים ֲא ֶׁשר ְּבמֹוָאב ִ
יכם ֲא ֶׁשר ְּת ַפ ְׂש ֶּתם :וְ גַם ָּכל ַהּיְ ִ
ּוׁשבּו ְּב ָע ֵר ֶ
יכם ְ
יַיִ ן וְ ַקיִ ץ וְ ֶׁש ֶמן וְ ִׂשמּו ִּב ְכ ֵל ֶ
יהם ֶאת ְּג ַד ְליָהּו ֶּבן
ֲל ֶ
יהּודה וְ ִכי ִה ְפ ִקיד ע ֵ
ָתן ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל ְׁש ֵא ִרית ִל ָ
ַא ֶׁשר ְּב ָכל ָה ֲא ָרצֹות ָׁש ְמעּו ִּכי נ ַ
ּוב ֱאדֹום ו ֲ
ֶ
הּודה ֶאל ְּג ַד ְליָהּו ַה ִּמ ְצ ָּפ ָתה
הּודים ִמ ָּכל ַה ְּמקֹמֹות ֲא ֶׁשר נִ ְּדחּו ָׁשם ַו ָּיבֹאּו ֶא ֶרץ יְ ָ
ָׁשבּו ָכל ַהּיְ ִ
יקם ֶּבן ָׁש ָפןַ :וּי ֻ
ֲא ִח ָ
ָקיִ ץ ַה ְר ֵּבה ְמאֹד":
ַַאספּו יַיִ ן ו ַ
ַוּי ְ
ירמיהו מ' 7-12

שאלה מס' 8
ה' מקל על ישראל את חבלי הקליטה הראשונים בכך שהם מגיעים אל תשתית
כלכלית מוכנה.
ַע ָּת ָּבּה וְ ָע ִרים ֲא ֶׁשר
ָא ֵּתן ָל ֶכם ֶא ֶרץ ֲא ֶׁשר ֹלא ָיג ְ
בנאומו האחרון לפני העם אמר יהושע" :ו ֶ
ַּת ְׁשבּו ָּב ֶהם"
יתם ו ֵ
ֹלא ְב ִנ ֶ
א .מהי הברית שחודשה במעמד זה?
ב .מה הקים יהושע לעדות לברית שנכרתה?

תשובה
ּובקֹולֹו נִ ְׁש ָמע"
ֹלהינּו ַנ ֲעבֹד ְ
"את ה' ֱא ֵ
א .ברית בין העם לבין ה'ֶ -
ב .לקח אבן גדולה ושם אותה תחת האלה אשר במקדש ה'.
ָהר
יכם ְּב ֵע ֶבר ַהּנ ָ
בֹות ֶ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָע ְבדּו ֲא ֵ
ּוב ֱא ֶמת וְ ָה ִסירּו ֶאת ֱא ִ
"וְ ַע ָּתה יְ ראּו ֶאת ה' וְ ִע ְבדּו אֹתֹו ְּב ָת ִמים ֶ
ַאּתם ְּב ַח ְר ֶּתם ָל ֶכם ֶאת ה' ַל ֲעבֹד אֹותֹו
ַאּתם ָּב ֶכם ִּכי ֶ
הֹוׁש ַע ֶאל ָה ָעם ֵע ִדים ֶ
ֹאמר יְ ֻ
ּוב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִע ְבדּו ֶאת ה'ַ ...וּי ֶ
ְ
ֹאמרּו
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאלַ :וּי ְ
ֵכר ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ַהּטּו ֶאת ְל ַב ְב ֶכם ֶאל ה' ֱא ֵ
ֹלהי ַהּנ ָ
ֹאמרּו ֵע ִדים:וְ ַע ָּתה ָה ִסירּו ֶאת ֱא ֵ
ַוּי ְ
ָׂשם לֹו חֹק
הֹוׁש ַע ְּב ִרית ָל ָעם ַּבּיֹום ַההּוא ַוּי ֶ
ּובקֹולֹו נִ ְׁש ָמע:וַּיִ ְכרֹת יְ ֻ
ֹלהינּו ַנ ֲעבֹד ְ
הֹוׁש ַע ֶאת ה' ֱא ֵ
ָה ָעם ֶאל יְ ֻ
ימ ָה ָּׁשם ַּת ַחת
דֹולה וַיְ ִק ֶ
ֹלהים וַּיִ ַּקח ֶא ֶבן ְּג ָ
ּתֹורת ֱא ִ
הֹוׁש ַע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּב ֵס ֶפר ַ
ּומ ְׁש ָּפט ִּב ְׁש ֶכם:וַּיִ ְכּתֹב יְ ֻ
ִ
הֹוׁש ַע ֶאל ָּכל ָה ָעם ִהּנֵה ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת ִּת ְהיֶה ָּבנּו ְל ֵע ָדה ִּכי ִהיא ָׁש ְמ ָעה ֵאת ָּכל
ֹאמר יְ ֻ
ַאּלה ֲא ֶׁשר ְּב ִמ ְק ַּדׁש ה'ַ :וּי ֶ
ָה ָ
ַח ָלתֹו"
הֹוׁש ַע ֶאת ָה ָעם ִאיׁש ְלנ ֲ
יכם:וַיְ ַׁש ַּלח יְ ֻ
אֹלה ֶ
ִא ְמ ֵרי ה' ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִע ָּמנּו וְ ָהיְ ָתה ָב ֶכם ְל ֵע ָדה ֶּפן ְּת ַכ ֲחׁשּון ֵּב ֵ
יהושע כד' 14-28
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שאלה מס' 9
נביא תיאר קשר מיוחד שהיה בין איש לכבשתו
ַּת ִהי לֹו ְּכ ַבת"
ּומּכֹסֹו ִת ְׁש ֶּתה ...ו ְ
ֹאכל ִ
ַּת ְג ַּדל ִעּמֹו ִ ...מ ִּפּתֹו ת ַ
"ו ִ
א .מי הנביא ?
ב .על ידי נלקחה הכבשה ?

תשובה
א .נתן הנביא.
ב .האיש העשיר.
ָׁשים ָהיּו ְּב ִעיר ֶא ָחת ֶא ָחד ָע ִׁשיר וְ ֶא ָחד ָראׁשְ :ל ָע ִׁשיר
ֹאמר לֹו ְׁשנֵי ֲאנ ִ
ָתן ֶאל ָּדוִ ד ַו ָּיבֹא ֵא ָליו ַוּי ֶ
"וַּיִ ְׁש ַלח ה' ֶאת נ ָ
ַּת ְג ַּדל ִעּמֹו וְ ִעם ָּבנָיו
ֶה ו ִ
ַאחת ְק ַטּנָה ֲא ֶׁשר ָקנָה וַיְ ַחּי ָ
ּוב ָקר ַה ְר ֵּבה ְמאֹד:וְ ָל ָרׁש ֵאין ּכֹל ִּכי ִאם ִּכ ְב ָׂשה ַ
ָהיָה צֹאן ָ
ַחמֹל ָל ַק ַחת
ַּת ִהי לֹו ְּכ ַבתַ :ו ָּיבֹא ֵה ֶלְך ְל ִאיׁש ֶה ָע ִׁשיר ַוּי ְ
ּוב ֵחיקֹו ִת ְׁש ָּכב ו ְ
ּומּכֹסֹו ִת ְׁש ֶּתה ְ
ֹאכל ִ
ַח ָּדו ִמ ִּפּתֹו ת ַ
יְ
ֲׂש ָה ָל ִאיׁש ַה ָּבא ֵא ָליו:וַּיִ ַחר ַאף ָּדוִ ד
ּומ ְּב ָקרֹו ַלעֲׂשֹות ָלא ֵֹר ַח ַה ָּבא לֹו וַּיִ ַּקח ֶאת ִּכ ְב ַׂשת ָה ִאיׁש ָה ָראׁש ַו ַּיע ֶ
ִמּצֹאנֹו ִ
ַאר ַּב ְע ָּתיִ ם ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר
ָתן ַחי ה' ִּכי ֶבן ָמוֶת ָה ִאיׁש ָהע ֶֹׂשה זֹאת:וְ ֶאת ַה ִּכ ְב ָׂשה יְ ַׁש ֵּלם ְ
ֹאמר ֶאל נ ָ
ָּב ִאיׁש ְמאֹד ַוּי ֶ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ָאנ ִֹכי
ָאמר ה' ֱא ֵ
ַאּתה ָה ִאיׁש ּכֹה ַ
ָתן ֶאל ָּדוִ ד ָ
ֹאמר נ ָ
ָע ָׂשה ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶה וְ ַעל ֲא ֶׁשר ֹלא ָח ָמלַ :וּי ֶ
יקָך
ָא ְּתנָה ְלָך ֶאת ֵּבית ֲאדֹנֶיָך וְ ֶאת נְ ֵׁשי ֲאדֹנֶיָך ְּב ֵח ֶ
ְמ ַׁש ְח ִּתיָך ְל ֶמ ֶלְך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָאנ ִֹכי ִה ַּצ ְל ִּתיָך ִמּיַד ָׁשאּול:ו ֶ
ית ֶאת ְּד ַבר ה' ַלעֲׂשֹות ָה ַרע
ּדּוע ָּב ִז ָ
ָה:מ ַ
יהּודה וְ ִאם ְמ ָעט וְ א ִֹס ָפה ְּלָך ָּכ ֵהּנָה וְ ָכ ֵהּנ ַ
ָא ְּתנָה ְלָך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ָ
וֶ
ית ַב ֶח ֶרב וְ ֶאת ִא ְׁשּתֹו ָל ַק ְח ָּת ְּלָך ְל ִא ָּׁשה וְ אֹתֹו ָה ַר ְג ָּת ְּב ֶח ֶרב ְּבנֵי ַעּמֹון:וְ ַע ָּתה ֹלא
אּורּיָה ַה ִח ִּתי ִה ִּכ ָ
ְּב ֵעינַי ֵאת ִ
אּורּיָה ַה ִח ִּתי ִל ְהיֹות ְלָך ְל ִא ָּׁשה":
ַּת ַּקח ֶאת ֵא ֶׁשת ִ
עֹולם ֵע ֶקב ִּכי ְב ִז ָתנִ י ו ִ
יתָך ַעד ָ
ָתסּור ֶח ֶרב ִמ ֵּב ְ
שמואל ב' יב' 1-10

שאלה מס' 10
שלמה המלך קורא ללמוד מארבעה בעלי חיים :נמלים ,שפנים ,ארבה ושממית
ָארץ וְ ֵה ָּמה ֲח ָכ ִמים ְמ ֻח ָּכ ִמים"
"ַאר ָּב ָעה ֵהם ְק ַטּנֵי ֶ
ְ
א .במה מתבטאת חכמת הנמלים ?
ב .במה מתבטאת חכמת השפנים ?

תשובה
א .הנמלים – מכינים בקיץ לחמם.
ב .השפנים – שמים בסלע את ביתם.
ָכינּו ַב ַּקיִ ץ ַל ְח ָמםְׁ :ש ַפּנִ ים ַעם ֹלא
ָארץ וְ ֵה ָּמה ֲח ָכ ִמים ְמ ֻח ָּכ ִמיםַ :הּנְ ָמ ִלים ַעם ֹלא ָעז ַוּי ִ
"ַאר ָּב ָעה ֵהם ְק ַטּנֵי ֶ
ְ
יכ ֵלי ֶמ ֶלְך"
ָדיִ ם ְּת ַת ֵּפׂש וְ ִהיא ְּב ֵה ְ
ֵצא ח ֵֹצץ ּכֻּלֹוְׂ :ש ָמ ִמית ְּבי ַ
ַאר ֶּבה ַוּי ֵ
יתםֶ :מ ֶלְך ֵאין ָל ְ
ָׂשימּו ַב ֶּס ַלע ֵּב ָ
ָעצּום ַוּי ִ
משלי ל' 24-28
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שאלה מס' 11
ברוך בן נריה תיאר בפני שרי יהודה את אופן כתיבתה של מגילת ספר שכתב מפי
ירמיה הנביא:
ַא ִני ּכ ֵֹתב ַעל ַה ֵּס ֶפר ַּב ְּדיֹו":
ֹאמר ָל ֶהם ָּברּוְךִ ,מ ִּפיו ִי ְק ָרא ֵא ַלי ֵאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה  ,ו ֲ
" ַוּי ֶ
א .מה נכתב במגילה זו ?
ב .מה עלה בגורלה של המגילה?

תשובה
הּודה
יה ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ֵא ֶליָך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
א .הדברים שה' דבר אל ירמיהו  -וְ ָכ ַת ְב ָּת ֵא ֶל ָ
ֹאׁשּיָהּו וְ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה
ימי י ִ
וְ ַעל ָּכל ַהּגֹויִ ם ִמּיֹום ִּד ַּב ְר ִּתי ֵא ֶליָך ִמ ֵ
הּודה שרף אותה.
ֹאׁשּיָהּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
ָקים ֶּבן י ִ
ב ִ .יהֹוי ִ
הּודה ָהיָה ַה ָּד ָבר ַהּזֶה ֶאל יִ ְר ְמיָהּו ֵמ ֵאת ה' ֵלאמֹרַ :קח ְלָך
ֹאׁשּיָהּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
ָקים ֶּבן י ִ
יעת ִליהֹוי ִ
" וַיְ ִהי ַּב ָּׁשנָה ָה ְר ִב ִ
הּודה וְ ַעל ָּכל ַהּגֹויִ ם ִמּיֹום ִּד ַּב ְר ִּתי
יה ֵאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ֵא ֶליָך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר וְ ָכ ַת ְב ָּת ֵא ֶל ָ
חׁשב ַלעֲׂשֹות ָל ֶהם
הּודה ֵאת ָּכל ָה ָר ָעה ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי ֵ
אּולי יִ ְׁש ְמעּו ֵּבית יְ ָ
ֹאׁשּיָהּו וְ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהַ :
ימי י ִ
ֵא ֶליָך ִמ ֵ
ֵרּיָה וַּיִ ְכּתֹב ָּברּוְך
אתם :וַּיִ ְק ָרא יִ ְר ְמיָהּו ֶאת ָּברּוְך ֶּבן נ ִ
ּול ַח ָּט ָ
ְל ַמ ַען יָׁשּובּו ִאיׁש ִמ ַּד ְרּכֹו ָה ָר ָעה וְ ָס ַל ְח ִּתי ַלעֲֹונָם ְ
ָאזנֵינּו וַּיִ ְק ָרא
ּוק ָר ֶאּנָה ְּב ְ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵׁשב נָא ְ
ִמ ִּפי יִ ְר ְמיָהּו ֵאת ָּכל ִּד ְב ֵרי ה' ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ֵא ָליו ַעל ְמגִ ַּלת ֵס ֶפרַ :וּי ְ
ֹאמרּו ֶאל ָּברּוְך ַהּגֵיד נַּגִ יד ַל ֶּמ ֶלְך ֵאת ָּכל
ֵיהם :וַיְ ִהי ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָּפ ֲחדּו ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו ַוּי ְ
ָאזנ ֶ
ָברּוְך ְּב ְ
ֹאמר ָל ֶהם
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה :וְ ֶאת ָּברּוְך ָׁש ֲאלּו ֵלאמֹר ַהּגֶד נָא ָלנּו ֵאיְך ָּכ ַת ְב ָּת ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִמ ִּפיוַ :וּי ֶ
הּודי ָל ַק ַחת ֶאת
ַאנִ י ּכ ֵֹתב ַעל ַה ֵּס ֶפר ַּב ְּדיֹו ... :וַּיִ ְׁש ַלח ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת יְ ִ
ָּברּוְך ִמ ִּפיו יִ ְק ָרא ֵא ַלי ֵאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ו ֲ
ָאזנֵי ָּכל ַה ָּׂש ִרים ָהע ְֹמ ִדים ֵמ ַעל ַה ֶּמ ֶלְך:
ּוב ְ
ָאזנֵי ַה ֶּמ ֶלְך ְ
הּודי ְּב ְ
יׁש ָמע ַהּס ֵֹפר וַּיִ ְק ָר ֶא ָה יְ ִ
ַה ְּמגִ ָּלה וַּיִ ָּק ֶח ָה ִמ ִּל ְׁש ַּכת ֱא ִל ָ
ַאר ָּב ָעה
הּודי ָׁשלׁש ְּד ָלתֹות וְ ְ
יעי וְ ֶאת ָהָאח ְל ָפנָיו ְמב ָֹע ֶרת :וַיְ ִהי ִּכ ְקרֹוא יְ ִ
יֹוׁשב ֵּבית ַהח ֶֹרף ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּת ִׁש ִ
וְ ַה ֶּמ ֶלְך ֵ
יִ ְק ָר ֶע ָה ְּב ַת ַער ַהּס ֵֹפר וְ ַה ְׁש ֵלְך ֶאל ָה ֵאׁש ֲא ֶׁשר ֶאל ָהָאח ַעד ּתֹם ָּכל ַה ְּמגִ ָּלה ַעל ָה ֵאׁש ֲא ֶׁשר ַעל ָהָאח":
ירמיה לו' 1-25

שאלה מס' 12
סיפורי המקרא שימשו מקור משיכה והתעניינות בעם ישראל .
מלך ישראל ביקש לשמוע ממקור ראשון על מעשי נפלאותיו של אחד מנביאי ישראל .
ֹלהים ֵלאמֹר ַס ְּפ ָרה ּנָא ִלי ֵאת ָּכל ַה ְּגדֹלֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה "
ַער ִאיׁש ָה ֱא ִ
" וְ ַה ֶּמ ֶלְך ְמ ַד ֵּבר ֶאל  ...נ ַ
א .מי הנביא שהמלך התעניין בתיאור סיפורי נפלאותיו ?
ב .מהו הסיפור שסיפר נער איש האלוהים למלך ?

תשובה
יׁשע".
"ס ְּפ ָרה ּנָא ִלי ֵאת ָּכל ַה ְּגדֹלֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֱא ִל ָ
א .אלישע ַ -
ב .הסיפור על האשה השונמית,שאלישע הנביא החיה את בנה.
גּורי ִּכי ָק ָרא ה' ָל ָר ָעב וְ גַם
גּורי ַּב ֲא ֶׁשר ָּת ִ
יתְך וְ ִ
ּוב ֵ
ַאּת ֵ
ּול ִכי ְ
קּומי ְ
יׁשע ִּד ֶּבר ֶאל ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָה ֶאת ְּבנָּה ֵלאמֹר ִ
ֶא ִל ָ
"ו ֱ
ַּתגָר ְּב ֶא ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִּתים ֶׁש ַבע
יתּה ו ָ
ּוב ָ
ַּת ֶלְך ִהיא ֵ
ֹלהים ו ֵ
ַּת ַעׂש ִּכ ְד ַבר ִאיׁש ָה ֱא ִ
ַּת ָקם ָה ִא ָּׁשה ו ַ
ָארץ ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים :ו ָ
ָּבא ֶאל ָה ֶ
יתּה וְ ֶאל ָׂש ָדּה :וְ ַה ֶּמ ֶלְך
ַּת ֵצא ִל ְצעֹק ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ֶאל ֵּב ָ
ַּת ָׁשב ָה ִא ָּׁשה ֵמ ֶא ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִּתים ו ֵ
ָׁשנִ ים:וַיְ ִהי ִמ ְק ֵצה ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ו ָ
יׁשע :וַיְ ִהי הּוא ְמ ַס ֵּפר ַל ֶּמ ֶלְך ֵאת
ֹלהים ֵלאמֹר ַס ְּפ ָרה ּנָא ִלי ֵאת ָּכל ַה ְּגדֹלֹות ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֱא ִל ָ
ַער ִאיׁש ָה ֱא ִ
ֵח ִזי נ ַ
ְמ ַד ֵּבר ֶאל ג ֲ
ֵח ִזי ֲאדֹנִ י ַה ֶּמ ֶלְך
ֹאמר ּג ֲ
יתּה וְ ַעל ָׂש ָדּה ַוּי ֶ
ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָה ֶאת ַה ֵּמת וְ ִהּנֵה ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָה ֶאת ְּבנָּה צ ֶֹע ֶקת ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ַעל ֵּב ָ
ַּת ַס ֶּפר לֹו וַּיִ ֶּתן ָלּה ַה ֶּמ ֶלְך ָס ִריס ֶא ָחד ֵלאמֹר ָה ֵׁשיב ֶאת
יׁשע:וַּיִ ְׁשַאל ַה ֶּמ ֶלְך ָל ִא ָּׁשה ו ְ
זֹאת ָה ִא ָּׁשה וְ זֶה ְּבנָּה ֲא ֶׁשר ֶה ֱחיָה ֱא ִל ָ
ָארץ וְ ַעד ָע ָּתה"
ָּכל ֲא ֶׁשר ָלּה וְ ֵאת ָּכל ְּתבּואֹת ַה ָּׂש ֶדה ִמּיֹום ָע ְז ָבה ֶאת ָה ֶ

מלכים ב' ח' 1-6
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שאלה מס' 13
הכתוב מספר על שני שבטים שסייעו זה לזה במלחמה.
שבט אחד הציע לשני:
ֵלְך ִאּתֹו"...
גֹור ֶלָך ַוּי ֶ
גֹור ִלי וְ ִנ ָּל ֲח ָמה...וְ ָה ַל ְכ ִּתי גַם ֲא ִני ִא ְּתָך ְּב ָ
ֲלה ִא ִּתי ְב ָ
"ע ֵ
א .מי הם שני השבטים?
ב .נגד מי נלחמו?

תשובה
א .יהודה ושמעון.
ב .הכנעני ,הפריזי (אדוני בזק).
הערה :נדרש לציין רק שם אחד.
הּודה
ֹאמר ה' יְ ָ
ֲלה ָּלנּו ֶאל ַה ְּכ ַנעֲנִ י ַּב ְּת ִח ָּלה ְל ִה ָּל ֶחם ּבֹוַ :וּי ֶ
הֹוׁש ַע וַּיִ ְׁש ֲאלּו ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבה' ֵלאמֹר ִמי ַיע ֶ
ַאח ֵרי מֹות יְ ֻ
"וַיְ ִהי ֲ
גֹור ִלי וְ נִ ָּל ֲח ָמה ַּב ְּכ ַנעֲנִ י וְ ָה ַל ְכ ִּתי גַם ֲאנִ י ִא ְּתָך
ֲלה ִא ִּתי ְב ָ
ָאחיו ע ֵ
הּודה ְל ִׁש ְמעֹון ִ
ֹאמר יְ ָ
ָארץ ְּביָדֹוַ :וּי ֶ
ָת ִּתי ֶאת ָה ֶ
ֲלה ִהּנֵה נ ַ
ַיע ֶ
ֲׂש ֶרת ֲא ָל ִפים ִאיׁש:וַּיִ ְמ ְצאּו
ָדם ַוּיַּכּום ְּב ֶבזֶק ע ֶ
הּודה וַּיִ ֵּתן ה' ֶאת ַה ְּכ ַנעֲנִ י וְ ַה ְּפ ִר ִּזי ְּבי ָ
ַעל יְ ָ
ֵלְך ִאּתֹו ִׁש ְמעֹוןַ :וּי ַ
גֹור ֶלָך ַוּי ֶ
ְּב ָ
ֹאחזּו אֹתֹו וַיְ ַק ְּצצּו ֶאת
ַאח ָריו ַוּי ֲ
ֶאת ֲאדֹנִ י ֶבזֶק ְּב ֶבזֶק וַּיִ ָּל ֲחמּו ּבֹו ַוּיַּכּו ֶאת ַה ְּכ ַנעֲנִ י וְ ֶאת ַה ְּפ ִר ִּזיַ :ו ָּינָס ֲאדֹנִ י ֶבזֶק וַּיִ ְר ְּדפּו ֲ
יהם ְמ ֻק ָּצ ִצים ָהיּו ְמ ַל ְּק ִטים ַּת ַחת ֻׁש ְל ָחנִ י
יהם וְ ַר ְג ֵל ֶ
ֹאמר ֲאדֹנִ י ֶבזֶק ִׁש ְב ִעים ְמ ָל ִכים ְּבהֹנֹות יְ ֵד ֶ
ָדיו וְ ַר ְג ָליוַ :וּי ֶ
ְּבהֹנֹות י ָ
ַּכּוה ְל ִפי
אֹותּה ַוּי ָ
ירּוׁש ַלם וַּיִ ְל ְּכדּו ָ
הּודה ִּב ָ
ָמת ָׁשם:וַּיִ ָּל ֲחמּו ְבנֵי יְ ָ
רּוׁש ַל ִם ַוּי ָ
יאהּו יְ ָ
ֹלהים וַיְ ִב ֻ
יתי ֵּכן ִׁש ַּלם ִלי ֱא ִ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִ
ָח ֶרב וְ ֶאת ָה ִעיר ִׁש ְּלחּו ָב ֵאׁש":

שופטים א' 1-8

שאלה מס' 14
חוזקה של הערבות ההדדית הובע בדברי יהודה ליעקב אביו.
ָדי ְּת ַב ְק ֶׁשּנּו "
ֵל ָכהָ ...אנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶבּנּו ִמּי ִ
ָקּומה וְ נ ֵ
ַער ִא ִּתי וְ נ ָ
"ׁש ְל ָחה ַהּנ ַ
ִ
א .לשלומו של מי ערב יהודה ?
ב .מדוע נדרש לערוב לו ?

תשובה
א .לשלומו של בנימין .
ב .יעקב חשש שבנימין ייפגע במצרים (שיקרה לו מה שקרה ליוסף ושמעון).
ָארץ ִא ָּתנּו
ָען ַוּי ִַּגידּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּקֹרֹת א ָֹתם ֵלאמֹרִּ :ד ֶּבר ָה ִאיׁש ֲאדֹנֵי ָה ֶ
ַאר ָצה ְּכנ ַ
יהם ְ
" ַו ָּיבֹאּו ֶאל ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ַאּתם
ָארץ ְּבזֹאת ֵא ַדע ִּכי ֵכנִ ים ֶ
ֹאמר ֵא ֵלינּו ָה ִאיׁש ֲאדֹנֵי ָה ֶ
ָארץַ ... :וּי ֶ
ָקׁשֹות וַּיִ ֵּתן א ָֹתנּו ִּכ ְמ ַר ְּג ִלים ֶאת ָה ֶ
יכם ַה ָּקטֹן ֵא ַלי וְ ֵא ְד ָעה ִּכי ֹלא
ָלכּו :וְ ָה ִביאּו ֶאת ֲא ִח ֶ
יכם ְקחּו ו ֵ
יכם ָה ֶא ָחד ַהּנִ יחּו ִא ִּתי וְ ֶאת ַרעֲבֹון ָּב ֵּת ֶ
ֲא ִח ֶ
יהם א ִֹתי
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ָארץ ִּת ְס ָחרּוַ :וּי ֶ
יכם ֶא ֵּתן ָל ֶכם וְ ֶאת ָה ֶ
ַאּתם ֶאת ֲא ִח ֶ
ַאּתם ִּכי ֵכנִ ים ֶ
ְמ ַר ְּג ִלים ֶ
ָאביו ֵלאמֹר ֶאת ְׁשנֵי
אּובן ֶאל ִ
ֹאמר ְר ֵ
ֻּלנָהַ :וּי ֶ
ָמן ִּת ָּקחּו ָע ַלי ָהיּו כ ָ
יֹוסף ֵאינֶּנּו וְ ִׁש ְמעֹון ֵאינֶּנּו וְ ֶאת ִּבנְ י ִ
ִׁש ַּכ ְל ֶּתם ֵ
ָאחיו ֵמת
ֵרד ְּבנִ י ִע ָּמ ֶכם ִּכי ִ
ֹאמר ֹלא י ֵ
יבּנּו ֵא ֶליָךַ :וּי ֶ
ַאנִ י ֲא ִׁש ֶ
ָדי ו ֲ
יאּנּו ֵא ֶליָך ְּתנָה אֹתֹו ַעל י ִ
ָבנַי ָּת ִמית ִאם ֹלא ֲא ִב ֶ
הּודה
ֹאמר יְ ָ
אֹולהַ :וּי ֶ
יב ִתי ְּביָגֹון ְׁש ָ
הֹור ְד ֶּתם ֶאת ֵׂש ָ
ּוק ָרָאהּו ָאסֹון ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ֵּת ְלכּו ָבּה וְ ַ
וְ הּוא ְל ַבּדֹו נִ ְׁשָאר ְ
ַאּתה ּגַם ַט ֵּפנּוָ :אנ ִֹכי
ַחנּו גַם ָ
ֵל ָכה וְ נִ ְחיֶה וְ ֹלא נָמּות ּגַם ֲאנ ְ
ָקּומה וְ נ ֵ
ַער ִא ִּתי וְ נ ָ
ָאביו ִׁש ְל ָחה ַהּנ ַ
ֶאל יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
לּולא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנּו
ָמיםִּ :כי ֵ
אתי ְלָך ָּכל ַהּי ִ
ָדי ְּת ַב ְק ֶׁשּנּו ִאם ֹלא ֲה ִביא ִֹתיו ֵא ֶליָך וְ ִה ַּצ ְג ִּתיו ְל ָפנֶיָך וְ ָח ָט ִ
ֶא ֶע ְר ֶבּנּו ִמּי ִ
יכם
ָארץ ִּב ְכ ֵל ֶ
יהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת עֲׂשּו ְקחּו ִמ ִּז ְמ ַרת ָה ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ִב ֶ
ֲמיִ םַ :וּי ֶ
ִּכי ַע ָּתה ַׁש ְבנּו זֶה ַפע ָ
ֶד ֶכם וְ ֶאת ַה ֶּכ ֶסף
ּוׁש ֵק ִדים :וְ ֶכ ֶסף ִמ ְׁשנֶה ְקחּו ְבי ְ
ּומ ַעט ְּד ַבׁש נְ כֹאת וָֹלט ָּב ְטנִ ים ְ
ֳרי ְ
הֹורידּו ָל ִאיׁש ִמנְ ָחה ְמ ַעט צ ִ
וְ ִ
יכם ָקחּו וְ קּומּו ׁשּובּו ֶאל ָה ִאיׁש":
אּולי ִמ ְׁשּגֶה הּוא :וְ ֶאת ֲא ִח ֶ
ֶד ֶכם ַ
יכם ָּת ִׁשיבּו ְבי ְ
ַאמ ְּתח ֵֹת ֶ
ּמּוׁשב ְּב ִפי ְ
ַה ַ
בראשית מב'  , 83-92בראשית מג' 31-9
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שאלה מס' 15
דוד המלך כבש את ירושלים מידי תושביה הנכרים
ֻדת ִצּיֹון "
רּוׁש ַלם  ...ו ִַּי ְלּכֹד ָּדוִ ד ֵאת ְמצ ַ
ָׁשיו ְי ָ
ַאנ ָ
ֵלְך ַה ֶּמ ֶלְך ו ֲ
" ַוּי ֶ
א .מידי מי כבש את העיר ?
ב .כיצד קרא דוד לעיר לאחר כיבושה ?

תשובה
א .מידי היבוסי
ב .עיר דוד" -וַּיִ ְק ָרא ָלּה ִעיר ָּדוִ ד"
הּודה ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים וְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים
ַאר ָּב ִעים ָׁשנָה ָמ ָלְךְּ :ב ֶח ְברֹון ָמ ַלְך ַעל יְ ָ
לׁשים ָׁשנָה ָּדוִ ד ְּב ָמ ְלכֹו ְ
"ּבן ְׁש ִ
ֶ
יֹוׁשב
ֻסי ֵ
רּוׁש ַלם ֶאל ַהיְ ב ִ
ָׁשיו יְ ָ
ַאנ ָ
ֵלְך ַה ֶּמ ֶלְך ו ֲ
יהּודהַ :וּי ֶ
לׁשים וְ ָׁשלׁש ָׁשנָה ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ָ
ירּוׁש ַלם ָמ ַלְך ְׁש ִ
ּוב ָ
ִ
ירָך ַה ִעוְ ִרים וְ ַה ִּפ ְס ִחים ֵלאמֹר ֹלא יָבֹוא ָדוִ ד ֵהּנָה:וַּיִ ְלּכֹד
ֹאמר ְל ָדוִ ד ֵלאמֹר ֹלא ָתבֹוא ֵהּנָה ִּכי ִאם ֱה ִס ְ
ָארץ ַוּי ֶ
ָה ֶ
ֻסי וְ יִ ּגַע ַּב ִּצּנֹור וְ ֶאת ַה ִּפ ְס ִחים וְ ֶאת
ֹאמר ָּדוִ ד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמ ֵּכה יְ ב ִ
ֻדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדוִ דַ :וּי ֶ
ָּדוִ ד ֵאת ְמצ ַ
ֻדה וַּיִ ְק ָרא ָלּה ִעיר ָּדוִ ד
ֵׁשב ָּדוִ ד ַּב ְּמצ ָ
ּופ ֵּס ַח ֹלא יָבֹוא ֶאל ַה ָּביִ תַ :וּי ֶ
ֹאמרּו ִעּוֵר ִ
ֶפׁש ָּדוִ ד ַעל ֵּכן י ְ
ֻאי נ ֶ
ַה ִעוְ ִרים ְׂשנ ֵ
ֹלהי ְצ ָבאֹות ִעּמֹו"
ֵלְך ָּדוִ ד ָהלֹוְך וְ גָדֹול וַה' ֱא ֵ
ָביְ ָתהַ :וּי ֶ
וַּיִ ֶבן ָּדוִ ד ָס ִביב ִמן ַה ִּמּלֹוא ו ָ
שמואל ב' ה' 01-4

שאלה מס' 16
כהני פלישתים הורו לבני עמם לנהוג כבוד כלפי ארון אלוהי ישראל שהגיע לעירם
ַאר ְצ ֶכם":
ּומ ַעל ְ
יכם ֵ
ֹלה ֶ
ּומ ַעל ֱא ֵ
יכם ֵ
ֲל ֶ
ָקל ֶאת יָדֹו ֵמע ֵ
אּולי י ֵ
אֹלהי ִי ְׂש ָר ֵאל ָּכבֹוד ַ
"ּונ ַת ֶּתם ֵל ֵ
ְ
א .כיצד הגיע ארון ה' לידי פלישתים?
ב .מהו הכבוד שנהגו הפלישתים בארון ה'?

תשובה
א .פלישתים שבו את ארון ה' במהלך המלחמה נגד ישראל באפק.
ב .הם שילחו את ארון ה' חזרה לגבול ישראל בעגלה חדשה (בצרוף אשם  -כפורי זהב כמספר סרני פלישתים).
ֲׂשה ַל ֲארֹון
"וַיְ ִהי ֲארֹון ה' ִּב ְׂש ֵדה ְפ ִל ְׁש ִּתים ִׁש ְב ָעה ֳח ָד ִׁשים:וַּיִ ְק ְראּו ְפ ִל ְׁש ִּתים ַלּכ ֲֹהנִ ים וְ ַלּק ְֹס ִמים ֵלאמֹר ַמה ַּנע ֶ
יקם ִּכי ָה ֵׁשב
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ַאל ְּת ַׁש ְּלחּו אֹתֹו ֵר ָ
ֹאמרּו ִאם ְמ ַׁש ְּל ִחים ֶאת ֲארֹון ֱא ֵ
הֹודעֻנּו ַּב ֶּמה נְ ַׁש ְּל ֶחּנּו ִל ְמקֹומֹוַ :וּי ְ
ה' ִ
ֹאמרּו
ָׁשיב לֹו ַוּי ְ
ָאׁשם ֲא ֶׁשר נ ִ
ֹאמרּו ָמה ָה ָ
נֹודע ָל ֶכם ָל ָּמה ֹלא ָתסּור יָדֹו ִמ ֶּכםַ :וּי ְ
ָאׁשם ָאז ֵּת ָר ְפאּו וְ ַ
ָּת ִׁשיבּו לֹו ָ
יתם ַצ ְל ֵמי
ֲׂש ֶ
ֵיכםַ :וע ִ
ּול ַס ְרנ ֶ
ֻּלם ְ
ַאחת ְלכ ָ
ֵפה ַ
ָהב ִּכי ַמּג ָ
ַח ִמ ָּׁשה ַע ְכ ְּב ֵרי ז ָ
ָהב ו ֲ
ִמ ְס ַּפר ַס ְרנֵי ְפ ִל ְׁש ִּתים ֲח ִמ ָּׁשה ְטח ֵֹרי ז ָ
ּומ ַעל
יכם ֵ
ֲל ֶ
ָקל ֶאת יָדֹו ֵמע ֵ
אּולי י ֵ
אֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ָּכבֹוד ַ
ָארץ ּונְ ַת ֶּתם ֵל ֵ
יתם ֶאת ָה ֶ
יכם ַה ַּמ ְׁש ִח ִ
יכם וְ ַצ ְל ֵמי ַע ְכ ְּב ֵר ֶ
ְטח ֵֹר ֶ
ּופ ְרעֹה ֶאת ִל ָּבם ֲהלֹוא ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַע ֵּלל
ַאר ְצ ֶכם:וְ ָל ָּמה ְת ַכ ְּבדּו ֶאת ְל ַב ְב ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ִּכ ְּבדּו ִמ ְצ ַריִ ם ַ
ּומ ַעל ְ
יכם ֵ
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
ַא ַס ְר ֶּתם
יהם עֹל ו ֲ
ֲל ֶ
ּוׁש ֵּתי ָפרֹות ָעלֹות ֲא ֶׁשר ֹלא ָע ָלה ע ֵ
ָלה ֲח ָד ָׁשה ֶא ָחת ְ
ֵלכּו:וְ ַע ָּתה ְקחּו ַועֲׂשּו ֲעג ָ
ָּב ֶהם וַיְ ַׁש ְּלחּום ַוּי ֵ
ָלה וְ ֵאת
הּ:ול ַק ְח ֶּתם ֶאת ֲארֹון ה' ּונְ ַת ֶּתם אֹתֹו ֶאל ָה ֲעג ָ
יהם ַה ָּביְ ָת ְ
ַאח ֵר ֶ
ֵיהם ֵמ ֲ
ַה ֵׁשיב ֶֹתם ְּבנ ֶ
ָלה ו ֲ
ֶאת ַה ָּפרֹות ָּב ֲעג ָ
ֲלה ֵּבית
יתם ִאם ֶּד ֶרְך ְּגבּולֹו ַיע ֶ
ְךּ:ור ִא ֶ
ַארּגַז ִמ ִּצּדֹו וְ ִׁש ַּל ְח ֶּתם אֹתֹו וְ ָה ָל ְ
ָאׁשם ָּת ִׂשֹימּו ָב ְ
ָהב ֲא ֶׁשר ֲה ֵׁשב ֶֹתם לֹו ָ
ְּכ ֵלי ַהּז ָ
ָד ְענּו ִּכי ֹלא יָדֹו נ ְָג ָעה ָּבנּו ִמ ְק ֶרה הּוא ָהיָה ָלנּוַ :ו ַּיעֲׂשּו
דֹולה ַהּזֹאת וְ ִאם ֹלא וְ י ַ
ֶׁש ֶמׁש הּוא ָע ָׂשה ָלנּו ֶאת ָה ָר ָעה ַה ְּג ָ
ָלה
ָׂשמּו ֶאת ֲארֹון ה' ֶאל ָה ֲעג ָ
ֵיהם ָּכלּו ַב ָּביִ תַ :וּי ִ
ָלה וְ ֶאת ְּבנ ֶ
ַַאסרּום ָּב ֲעג ָ
ָׁשים ֵּכן וַּיִ ְקחּו ְׁש ֵּתי ָפרֹות ָעלֹות ַוּי ְ
ָה ֲאנ ִ
ַאחת
יהם :וַּיִ ַּׁש ְרנָה ַה ָּפרֹות ַּב ֶּד ֶרְך ַעל ֶּד ֶרְך ֵּבית ֶׁש ֶמׁש ִּב ְמ ִס ָּלה ַ
ָהב וְ ֵאת ַצ ְל ֵמי ְטח ֵֹר ֶ
ַארּגַז וְ ֵאת ַע ְכ ְּב ֵרי ַהּז ָ
וְ ֵאת ָה ְ
יהם ַעד ְּגבּול ֵּבית ָׁש ֶמׁש":
ַאח ֵר ֶ
ּוׂשמֹאול וְ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְׁש ִּתים ה ְֹל ִכים ֲ
ָמין ְ
ָה ְלכּו ָהֹלְך וְ גָעֹו וְ ֹלא ָסרּו י ִ
שמואל א' ו' 1-12
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שאלה מס' 17
אשה שקוששה עצים להכנת אוכל לה ולבנה פנתה לנביא שביקש אף הוא להצטרף
ָמ ְתנּו"
ַא ַכ ְלנֻהּו ו ָ
וְל ְבנִ י ו ֲ
יתיהּו ִלי ִ
ֲׂש ִ
אתי ַוע ִ
ּוב ִ
ואמרה":וְהנְ נִ י ְמק ֶֹׁש ֶׁשת ְׁשנַיִ ם ֵע ִצים ָ
ִ
לסעודה
א .מי הנביא שביקש להצטרף לארוחה זו?
ב .הנביא גמל לאשה בברכה מיוחדת  -מהי הברכה?

תשובה
א .אליהו הנביא  -ביקש להצטרף לארוחה שעשתה האשה האלמנה מצרפת.
ב .כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר.
ֵלְך ָצ ְר ָפ ָתה ַו ָּיבֹא
ָקם ַוּי ֶ
ַאל ָמנָה ְל ַכ ְל ְּכ ֶלָך ַוּי ָ
יתי ָׁשם ִא ָּׁשה ְ
ָׁש ְב ָּת ָׁשם ִהּנֵה ִצּוִ ִ
"קּום ֵלְך ָצ ְר ָפ ָתה ֲא ֶׁשר ְל ִצידֹון וְ י ַ
ֹאמר ְק ִחי נָא ִלי ְמ ַעט ַמיִ ם ַּב ְּכ ִלי
יה ַוּי ַ
ַאל ָמנָה ְמק ֶֹׁש ֶׁשת ֵע ִצים וַּיִ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
ֶאל ֶּפ ַתח ָה ִעיר וְ ִהּנֵה ָׁשם ִא ָּׁשה ְ
ֹלהיָך ִאם יֶׁש ִלי
ֹאמר ַחי ה' ֱא ֶ
ָדְך ַוּת ֶ
ֹאמר ִל ְק ִחי נָא ִלי ַּפת ֶל ֶחם ְּבי ֵ
יה ַוּי ַ
ַּת ֶלְך ָל ַק ַחת וַּיִ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
וְ ֶא ְׁש ֶּתה ו ֵ
יתיהּו ִלי וְ ִל ְבנִ י
ֲׂש ִ
אתי ַוע ִ
ּוב ִ
ּומ ַעט ֶׁש ֶמן ַּב ַּצ ָּפ ַחת וְ ִהנְ נִ י ְמק ֶֹׁש ֶׁשת ְׁשנַיִ ם ֵע ִצים ָ
ָמעֹוג ִּכי ִאם ְמֹלא ַכף ֶק ַמח ַּב ַּכד ְ
ֲׂשי ִלי ִמ ָּׁשם ֻעגָה ְק ַטּנָה ָב ִראׁשֹנָה
ֲשֹי ִכ ְד ָב ֵרְך ַאְך ע ִ
יר ִאי ּב ִֹאי ע ִ
יה ֵא ִלּיָהּו ַאל ִּת ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ָמ ְתנּו ַוּי ֶ
ַא ַכ ְלנֻהּו ו ָ
וֲ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּכד ַה ֶּק ַמח ֹלא ִת ְכ ָלה וְ ַצ ַּפ ַחת ַה ֶּׁש ֶמן ֹלא
ָאמר ה' ֱא ֵ
ַאחרֹנָה ִּכי כֹה ַ
ֲשֹי ָּב ֲ
הֹוצאת ִלי וְ ָלְך וְ ִל ְבנְֵך ַּתע ִ
וְ ֵ
ֶׁשם ַעל ְּפנֵי ָה ֲא ָד ָמה"
ֶת ְח ָסר ַעד יֹום ֵּתת ה' ּג ֶ
מלכים א' יז' 9-14

שאלה מס' 18
לחם בכורים ועשרים לחם שעורים הובאו כמנחה לאיש האלוהים :
ּכּורים ֶע ְׂש ִרים ֶל ֶחם ְׂשע ִֹרים"
ֹלהים ֶל ֶחם ִּב ִ
ָבא ְל ִאיׁש ָה ֱא ִ
"וְ ִאיׁש ָּבא ִמ ַּב ַעל ָׁש ִל ָׁשה ַוּי ֵ
א .מי איש האלוהים?
ב .מה היה הנס שנעשה עם לחם זה?

תשובה
א .איש מבעל שלישה נתן זאת לנביא אלישע.
ב .המזון הזה ניתן למאה איש והספיק.
ֹאמר
ּכּורים ֶע ְׂש ִרים ֶל ֶחם ְׂשע ִֹרים וְ ַכ ְר ֶמל ְּב ִצ ְקֹלנֹו ַוּי ֶ
ֹלהים ֶל ֶחם ִּב ִ
ָבא ְל ִאיׁש ָה ֱא ִ
"וְ ִאיׁש ָּבא ִמ ַּב ַעל ָׁש ִל ָׁשה ַוּי ֵ
ָאמר ה' ָאכֹול
ֹאכלּו ִּכי כֹה ַ
ֹאמר ֵּתן ָל ָעם וְ י ֵ
ֹאמר ְמ ָׁש ְרתֹו ָמה ֶא ֵּתן זֶה ִל ְפנֵי ֵמָאה ִאיׁש ַוּי ֶ
ֹאכלּוַ :וּי ֶ
ֵּתן ָל ָעם וְ י ֵ
ַּיֹותרּו ִּכ ְד ַבר ה' "
ֹאכלּו ו ִ
ֵיהם ַוּי ְ
הֹותר :וַּיִ ֵּתן ִל ְפנ ֶ
וְ ֵ
מלכים ב' ד' 42-44
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שאלה מס'  - 19שאלת מילואים
המלך חזקיהו ביקש מעמו לא להשיב לדברי נאצה שהשמיע רבשקה שליח מלך אשור
"וְ ֶה ֱח ִריׁשּו ָה ָעם וְ ֹלא ָענּו אֹתֹו ָּד ָבר ִּכי ִמ ְצוַת ַה ֶּמ ֶלְך ִהיא ֵלאמֹר ֹלא ַת ֲענֻהּו":
א .מה הבטיח רבשקה לנצורים בשם מלכו ,אם ייכנעו?
ב .באיזו שפה דיבר רבשקה אל העם?

תשובה
ַאר ְצ ֶכם ֶא ֶרץ ָּדגָן וְ ִתירֹוׁש ֶא ֶרץ
א .יתן להם תנאים דומים לארץ ישראל  -וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ְּכ ְ
ּוד ַבׁש וִ ְחיּו וְ ֹלא ָת ֻמתּו
ּוכ ָר ִמים ֶא ֶרץ זֵית יִ ְצ ָהר ְ
ֶל ֶחם ְ
ב .יהודית  ,עברית .
ָאמר ַה ֶּמ ֶלְך ַהּגָדֹול ֶמ ֶלְך ַאּׁשּור ָמה ַה ִּב ָּטחֹון ַהּזֶה ֲא ֶׁשר
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַר ְב ָׁש ֵקה ִא ְמרּו נָא ֶאל ִח ְז ִקּיָהּו ּכֹה ַ
" ַוּי ֶ
ָחנּו
ֲב ֶדיָך ֲא ָר ִמית ִּכי ׁש ְֹמ ִעים ֲאנ ְ
ָקים ֶּבן ִח ְל ִקּיָהּו וְ ֶׁש ְבנָה וְ יֹוָאח ֶאל ַר ְב ָׁש ֵקה ַּד ֶּבר נָא ֶאל ע ָ
ֹאמר ֶא ְלי ִ
ָּב ָט ְח ָּתַ ...:וּי ֶ
יהם ַר ְב ָׁש ֵקה ַה ַעל ֲאדֹנֶיָך וְ ֵא ֶליָך ְׁש ָל ַחנִ י ֲאדֹנִ י
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָאזנֵי ָה ָעם ֲא ֶׁשר ַעל ַהח ָֹמהַ :וּי ֶ
הּודית ְּב ְ
וְ ַאל ְּת ַד ֵּבר ִע ָּמנּו יְ ִ
יהם
ימי ַרגְ ֵל ֶ
צֹוָאתם וְ ִל ְׁשּתֹות ֶאת ֵמ ֵ
ָ
ָׁשים ַהּי ְֹׁש ִבים ַעל ַהח ָֹמה ֶל ֱאכֹל ֶאת
ְל ַד ֵּבר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲהֹלא ַעל ָה ֲאנ ִ
ֹאמר ִׁש ְמעּו ְּד ַבר ַה ֶּמ ֶלְך ַהּגָדֹול ֶמ ֶלְך ַאּׁשּורַ :אל ִּת ְׁש ְמעּו
הּודית וַיְ ַד ֵּבר ַוּי ֶ
ִע ָּמ ֶכםַ :ו ַּי ֲעמֹד ַר ְב ָׁש ֵקה וַּיִ ְק ָרא ְבקֹול ּגָדֹול יְ ִ
ּוׁשתּו ִאיׁש ֵמי
ּוצאּו ֵא ַלי וְ ִא ְכלּו ִאיׁש ּג ְַפנֹו וְ ִאיׁש ְּת ֵאנָתֹו ְ
ָאמר ֶמ ֶלְך ַאּׁשּור עֲׂשּו ִא ִּתי ְב ָר ָכה ְ
ֶאל ִח ְז ִקּיָהּו ִּכי כֹה ַ
ּוד ַבׁש וִ ְחיּו
ּוכ ָר ִמים ֶא ֶרץ זֵית יִ ְצ ָהר ְ
ַאר ְצ ֶכם ֶא ֶרץ ָּדגָן וְ ִתירֹוׁש ֶא ֶרץ ֶל ֶחם ְ
בֹורֹו:עד ּב ִֹאי וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ְּכ ְ
ַ
ֹלהי ָה ֲא ָרצֹות ֲא ֶׁשר ִה ִּצילּו ֶאת
נּו:מי ְּב ָכל ֱא ֵ
יל ִ
ַּצ ֵ
ַּסית ֶא ְת ֶכם ֵלאמֹר יְ דֹוָד י ִ
וְ ֹלא ָת ֻמתּו וְ ַאל ִּת ְׁש ְמעּו ֶאל ִח ְז ִקּיָהּו ִּכי י ִ
רּוׁש ַלם ִמּי ִָדי :וְ ֶה ֱח ִריׁשּו ָה ָעם וְ ֹלא ָענּו אֹתֹו ָּד ָבר ִּכי ִמ ְצוַת ַה ֶּמ ֶלְך ִהיא ֵלאמֹר ֹלא
ַּציל יְ דֹוָד ֶאת יְ ָ
ַאר ָצם ִמּי ִָדי ִּכי י ִ
ְ
ַת ֲענֻהּו":
מלכים ב' יח' 17-37

שאלה מס'  - 20שאלת מילואים
איש אחד תיאר קבוצת לוחמים גיבורים ומנהיגם ,במילים אלו :
ַאריֵה"
ֶפׁש ֵה ָּמהְּ ,כדֹב ַׁשּכּול ַּב ָּׂש ֶדה  ...וְהּוא גַם ֶּבן ַחיִ לֲ ,א ֶׁשר ִלּבֹו ְּכ ֵלב ָה ְ
ּומ ֵרי נ ֶ
"ּכי ִגּב ִֹרים ֵה ָּמהָ ,
ִ
א .מי האיש ?
ב .מי היא קבוצת הלוחמים המתוארת בפסוק ?

תשובה
א .חושי הארכי -בדברי עצתו לאבשלום .
ב .דוד המלך ואנשיו.
ַאב ָׁשֹלם ֶא ְב ֲח ָרה ּנָא ְׁשנֵים
ֹאמר ֲא ִחית ֶֹפל ֶאל ְ
ֲׂשהַ ...וּי ֶ
ַאב ָׁשלֹום ֶאל ֲא ִחית ֶֹפל ָהבּו ָל ֶכם ֵע ָצה ַמה ַּנע ֶ
ֹאמר ְ
" ַוּי ֶ
ָדיִ ם וְ ַה ֲח ַר ְד ִּתי אֹתֹו וְ נָס
ּור ֵפה י ַ
ֵע ְ
ַאח ֵרי ָדוִ ד ַה ָּליְ ָלה:וְ ָאבֹוא ָע ָליו וְ הּוא ָיג ַ
ָאקּומה וְ ֶא ְר ְּד ָפה ֲ
ָ
ָע ָׂשר ֶא ֶלף ִאיׁש וְ
ַאּתה ְמ ַב ֵּקׁש ָּכל
יבה ָכל ָה ָעם ֵא ֶליָך ְּכׁשּוב ַהּכֹל ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָ
ָאׁש ָ
יתי ֶאת ַה ֶּמ ֶלְך ְל ַבּדֹו:וְ ִ
ָּכל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ִאּתֹו וְ ִה ֵּכ ִ
חּוׁשי
ַאב ָׁשלֹום ְק ָרא נָא ּגַם ְל ַ
ֹאמר ְ
ּוב ֵעינֵי ָּכל ִז ְקנֵי יִ ְׂש ָר ֵאלַ :וּי ֶ
ַאב ָׁשֹלם ְ
יׁשר ַה ָּד ָבר ְּב ֵעינֵי ְ
ָה ָעם יִ ְהיֶה ָׁשלֹום:וַּיִ ַ
ַאב ָׁשלֹום ֵא ָליו ֵלאמֹר ַּכ ָּד ָבר ַהּזֶה ִּד ֶּבר
ֹאמר ְ
ַאב ָׁשלֹום ַוּי ֶ
חּוׁשי ֶאל ְ
ַאר ִּכי וְ נִ ְׁש ְמ ָעה ַמה ְּב ִפיו ּגַם הּואַ :ו ָּיבֹא ַ
ָה ְ
ָעץ ֲא ִחית ֶֹפל
טֹובה ָה ֵע ָצה ֲא ֶׁשר י ַ
ַאב ָׁשלֹום ֹלא ָ
חּוׁשי ֶאל ְ
ֹאמר ַ
ַאּתה ַד ֵּברַ :וּי ֶ
ֲׂשה ֶאת ְּד ָברֹו ִאם ַאיִ ן ָ
ֲא ִחית ֶֹפל ֲה ַנע ֶ
ֶפׁש ֵה ָּמה ְּכדֹב ַׁשּכּול
ּומ ֵרי נ ֶ
ָׁשיו ִּכי ִגּב ִֹרים ֵה ָּמה ָ
ָאביָך וְ ֶאת ֲאנ ָ
ָד ְע ָּת ֶאת ִ
ַאּתה י ַ
חּוׁשי ָ
ֹאמר ַ
ַּב ַּפ ַעם ַהּזֹאתַ :וּי ֶ
ַאחד ַה ְּמקֹומֹת
ַאחת ַה ְּפ ָח ִתים אֹו ְּב ַ
ֶח ָּבא ְּב ַ
ם:הּנֵה ַע ָּתה הּוא נ ְ
ָלין ֶאת ָה ָע ִ
ָאביָך ִאיׁש ִמ ְל ָח ָמה וְ ֹלא י ִ
ַּב ָּׂש ֶדה וְ ִ
ַאב ָׁשֹלם:וְ הּוא גַם ֶּבן ַחיִ ל ֲא ֶׁשר
ַאח ֵרי ְ
ֵפה ָּב ָעם ֲא ֶׁשר ֲ
ָאמר ָהיְ ָתה ַמּג ָ
וְ ָהיָה ִּכנְ פֹל ָּב ֶהם ַּב ְּת ִח ָּלה וְ ָׁש ַמע ַהּׁש ֵֹמ ַע וְ ַ
ֵָאסף
ָע ְצ ִּתי ֵהָאסֹף י ֵ
ּתֹוּ:כי י ַ
ּובנֵי ַחיִ ל ֲא ֶׁשר ִא ִ
ָאביָך ְ
ַאריֵה ִה ֵּמס יִ ָּמס ִּכי י ֵֹד ַע ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ִּכי ִגּבֹור ִ
ִלּבֹו ְּכ ֵלב ָה ְ
ּופנֶיָך ה ְֹל ִכים ַּב ְק ָרב":
ָע ֶליָך ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּדן וְ ַעד ְּב ֵאר ֶׁש ַבע ַּכחֹול ֲא ֶׁשר ַעל ַהּיָם ָלרֹב ָ
שמואל ב' טז'  ,20-23יז' 1-14
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים
תשע"ו
החידון הפומבי  -שלב שני

שאלות באמצעות המחשב
בשלב זה יוצגו לכל נבחן  4שאלות קצרות
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב 6-נקודות
תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את הנבחן ב 24-נקודות

סדר בחירת השאלות
המחשב יציג לנבחן את השאלה על פי הסדר שנקבע במחשב.

רמזים
למתמודד תינתן האפשרות לקבל רמז על כל שאלה
תשובה נכונה על השאלה ,לאחר קבלת הרמז,
תזכה את הנבחן ב 3-נקודות בלבד .

הזמן המוקצב
הזמן המוקצב למענה על כל ארבע השאלות הוא  90שניות
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נבחן מס' 1
יכם?":
ֲל ֶ
ָאני ִּכי ְב ֶׁש ִּלי ַה ַּס ַער ַהּגָדֹול ַהּזֶה ע ֵ
יֹוד ַע ִ
 .1מי אמרִּ " :כי ֵ
תשובה :יונה
יראּו
ַּב ָׁשה:וַּיִ ְ
ָרא ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶאת ַהּיָם וְ ֶאת ַהּי ָ
ֹלהי ַה ָּׁש ַמיִ ם ֲאנִ י י ֵ
יהם ִע ְב ִרי ָאנ ִֹכי וְ ֶאת ה' ֱא ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
" ַוּי ֶ
ָׁשים ִּכי ִמ ִּל ְפנֵי ה' הּוא ב ֵֹר ַח ִּכי ִה ִּגיד ָל ֶהם:
ָדעּו ָה ֲאנ ִ
ית ִּכי י ְ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַמה ּזֹאת ָע ִׂש ָ
דֹולה ַוּי ְ
ָׁשים יִ ְרָאה ְג ָ
ָה ֲאנ ִ
ַה ִטילֻנִ י ֶאל ַהּיָם
יהם ָׂשאּונִ י ו ֲ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
הֹולְך וְ ס ֵֹערַ :וּי ֶ
ֲׂשה ָּלְך וְ יִ ְׁשּתֹק ַהּיָם ֵמ ָע ֵלינּו ִּכי ַהּיָם ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַמה ַּנע ֶ
ַוּי ְ
ַּב ָׁשה
ָׁשים ְל ָה ִׁשיב ֶאל ַהּי ָ
ַח ְּתרּו ָה ֲאנ ִ
יכםַ :וּי ְ
ֲל ֶ
יֹוד ַע ָאנִ י ִּכי ְב ֶׁש ִּלי ַה ַּס ַער ַהּגָדֹול ַהּזֶה ע ֵ
יכם ִּכי ֵ
ֲל ֶ
וְ יִ ְׁשּתֹק ַהּיָם ֵמע ֵ
יהם":
ֲל ֶ
הֹולְך וְ ס ֵֹער ע ֵ
וְ ֹלא ָיכֹלּו ִּכי ַהּיָם ֵ
יונה א' 9-13

 .2מי אמרִּ " :פ ְתחּו ְׁש ָע ִרים וְ ָיבֹא גֹוי ַצ ִּדיק ׁש ֵֹמר ֱא ֻמ ִנים?":
תשובה :ישעיהו
ָחלִּ :פ ְתחּו ְׁש ָע ִרים וְ ָיבֹא גֹוי
ָׁשית חֹומֹות ו ֵ
ׁשּועה י ִ
הּודה ִעיר ָעז ָלנּו יְ ָ
יּוׁשר ַה ִּׁשיר ַהּזֶה ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
"ּבּיֹום ַההּוא ַ
ַ
עֹול ִמים":
ֲדי ַעד ִּכי ְּביָּה ה' צּור ָ
טּוחִּ :ב ְטחּו ַבה' ע ֵ
ֵצר ָסמּוְך ִּתּצֹר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְבָך ָּב ַ
ַצ ִּדיק ׁש ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים :י ֶ
ישעיה כו' 1-4

 .3היכן הפקידו השרים את המגילה שכתב ברוך בן נריה מפי ירמיהו?
תשובה :בלשכת אלישמע הסופר
את ָּבּה
ּכּוׁשי ֵלאמֹר ַה ְּמ ִג ָּלה ֲא ֶׁשר ָק ָר ָ
הּודי ֶּבן נְ ַתנְ יָהּו ֶּבן ֶׁש ֶל ְמיָהּו ֶבן ִ
" וַּיִ ְׁש ְלחּו ָכל ַה ָּׂש ִרים ֶאל ָּברּוְך ֶאת יְ ִ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵׁשב נָא
יהםַ :וּי ְ
ֵרּיָהּו ֶאת ַה ְּמ ִג ָּלה ְּביָדֹו ַו ָּיבֹא ֲא ֵל ֶ
ָלְך וַּיִ ַּקח ָּברּוְך ֶּבן נ ִ
ָדָך ו ֵ
ָאזנֵי ָה ָעם ָק ֶחּנָה ְבי ְ
ְּב ְ
ֹאמרּו ֶאל
ֵיהם :וַיְ ִהי ְּכ ָׁש ְמ ָעם ֶאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָּפ ֲחדּו ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו ַוּי ְ
ָאזנ ֶ
ָאזנֵינּו וַּיִ ְק ָרא ָברּוְך ְּב ְ
ּוק ָר ֶאּנָה ְּב ְ
ְ
ַאּתה וְ יִ ְר ְמיָהּו וְ ִאיׁש ַאל
ֹאמרּו ַה ָּׂש ִרים ֶאל ָּברּוְך ֵלְך ִה ָּס ֵתר ָ
ָּברּוְך ַהּגֵיד נ ִַּגיד ַל ֶּמ ֶלְך ֵאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ ...:וּי ְ
ָאזנֵי ַה ֶּמ ֶלְך
יׁש ָמע ַהּס ֵֹפר ַוּי ִַּגידּו ְּב ְ
ַאּתםַ :ו ָּיבֹאּו ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ָח ֵצ ָרה וְ ֶאת ַה ְּמ ִג ָּלה ִה ְפ ִקדּו ְּב ִל ְׁש ַּכת ֱא ִל ָ
ֵדע ֵאיפֹה ֶ
יַ
הּודי
יׁש ָמע ַהּס ֵֹפר וַּיִ ְק ָר ֶא ָה יְ ִ
הּודי ָל ַק ַחת ֶאת ַה ְּמ ִג ָּלה וַּיִ ָּק ֶח ָה ִמ ִּל ְׁש ַּכת ֱא ִל ָ
ֵאת ָּכל ַה ְּד ָב ִרים :וַּיִ ְׁש ַלח ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת יְ ִ
ָאזנֵי ָּכל ַה ָּׂש ִרים ָהע ְֹמ ִדים ֵמ ַעל ַה ֶּמ ֶלְך":
ּוב ְ
ָאזנֵי ַה ֶּמ ֶלְך ְ
ְּב ְ
ירמיה לו' 14-21

ּוׁשנֵים ָע ָׂשר ֶא ֶלף ָּפ ָר ִׁשים?
ַאר ַּבע ֵמאֹות ֶר ֶכב ְ
 .4מי המלך שהיו לו ֶא ֶלף וְ ְ
תשובה :שלמה
ֹלהים ְּב ִלּבֹו :וְ ֵה ָּמה ְמ ִב ִאים ִאיׁש ִמנְ ָחתֹו
ָתן ֱא ִ
ָארץ ְמ ַב ְק ִׁשים ֶאת ְּפנֵי ְׁשֹלמֹה ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת ָח ְכ ָמתֹו ֲא ֶׁשר נ ַ
" וְ ָכל ָה ֶ
ּופ ָר ִׁשים
ֶאסֹף ְׁשֹלמֹה ֶר ֶכב ָ
ּופ ָר ִדים ְּד ַבר ָׁשנָה ְּב ָׁשנָהַ :וּי ֱ
סּוסים ְ
ּוב ָׂש ִמים ִ
ֵׁשק ְ
ּוׂש ָלמֹות וְ נ ֶ
ָהב ְ
ּוכ ֵלי ז ָ
ְּכ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
ּ...ומֹוצא
ָ
ירּוׁש ָלם:
ּוׁשנֵים ָע ָׂשר ֶא ֶלף ָּפ ָר ִׁשים ַוּיַנְ ֵחם ְּב ָע ֵרי ָה ֶר ֶכב וְ ִעם ַה ֶּמ ֶלְך ִּב ָ
ַאר ַּבע ֵמאֹות ֶר ֶכב ְ
וַיְ ִהי לֹו ֶא ֶלף וְ ְ
ַּת ֵצא ֶמ ְר ָּכ ָבה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ֲלה ו ֵ
ַּתע ֶ
ּומ ְקוֵה ס ֲֹח ֵרי ַה ֶּמ ֶלְך יִ ְקחּו ִמ ְקוֵה ִּב ְמ ִחיר:ו ַ
ּסּוסים ֲא ֶׁשר ִל ְׁשֹלמֹה ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ִ
ַה ִ
ָדם י ִֹצאּו":
ּול ַמ ְל ֵכי ֲא ָרם ְּבי ָ
ּומָאה וְ ֵכן ְל ָכל ַמ ְל ֵכי ַה ִח ִּתים ְ
ְּב ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכ ֶסף וְ סּוס ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ֵ
מלכים א' י' 24-29
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נבחן מס' 2
ֵלְך ִּכי ַחג ה' ָלנּו?":
נֹותנּו  ...נ ֵ
ּוב ְב ֵ
ֵלְך ְּב ָבנֵינּו ִ
ּוב ְז ֵקנֵינּו נ ֵ
 .1מי אמרִּ ":ב ְנ ָע ֵרינּו ִ
תשובה :משה
יהם ֲה ֶט ֶרם
ֹלה ֶ
ַע ְבדּו ֶאת ה' ֱא ֵ
ָׁשים וְ י ַ
מֹוקׁש ַׁש ַּלח ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֹאמרּו ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה ֵא ָליו ַעד ָמ ַתי יִ ְהיֶה זֶה ָלנּו ְל ֵ
" ַוּי ְ
ָמי
יכם ִמי ו ִ
ֹלה ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְלכּו ִע ְבדּו ֶאת ה' ֱא ֵ
ַאהרֹן ֶאל ַּפ ְרעֹה ַוּי ֶ
מׁשה וְ ֶאת ֲ
ַּיּוׁשב ֶאת ֶ
ָאב ָדה ִמ ְצ ָריִ ם:ו ַ
ֵּת ַדע ִּכי ְ
ֹאמר
ֵלְך ִּכי ַחג ה' ָלנּוַ :וּי ֶ
ּוב ְב ָק ֵרנּו נ ֵ
נֹותנּו ְּבצֹאנֵנּו ִ
ּוב ְב ֵ
ֵלְך ְּב ָבנֵינּו ִ
ּוב ְז ֵקנֵינּו נ ֵ
מׁשה ִּבנְ ָע ֵרינּו ִ
ֹאמר ֶ
ַהה ְֹל ִכיםַ :וּי ֶ
ֵיכםֹ :לא ֵכן ְלכּו נָא ַה ְּג ָב ִרים
ֲא ֵל ֶהם יְ ִהי ֵכן ה' ִע ָּמ ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ַׁש ַּלח ֶא ְת ֶכם וְ ֶאת ַט ְּפ ֶכם ְראּו ִּכי ָר ָעה ֶנגֶד ְּפנ ֶ
ָרׁש א ָֹתם ֵמ ֵאת ְּפנֵי ַפ ְרעֹה":
ַאּתם ְמ ַב ְק ִׁשים וַיְ ג ֶ
וְ ִע ְבדּו ֶאת ה' ִּכי א ָֹתּה ֶ
שמות י' 7-11

ּוכ ָׁש ִנים ַק ְדמ ִֹנּיֹות?":
עֹולם ְ
ימי ָ
ירּוׁש ִָלם ִּכ ֵ
הּודה וִ ָ
 .2מי אמר  :וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמ ְנ ַחת ְי ָ
תשובה :מלאכי
ּומ ְלַאְך ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר
ַאּתם ְמ ַב ְק ִׁשים ַ
יכלֹו ָהָאדֹון ֲא ֶׁשר ֶ
ּופ ְתאֹם יָבֹוא ֶאל ֵה ָ
ּופּנָה ֶד ֶרְך ְל ָפנָי ִ
ָאכי ִ
" ִהנְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ַמ ְל ִ
ּומי ָהע ֵֹמד ְּב ֵה ָראֹותֹו ִּכי הּוא ְּכ ֵאׁש ְמ ָצ ֵרף
ּומי ְמ ַכ ְל ֵּכל ֶאת יֹום ּבֹואֹו ִ
ָאמר ה' ְצ ָבאֹותִ :
ַאּתם ֲח ֵפ ִצים ִהּנֵה ָבא ַ
ֶ
יׁשי
ָהב וְ ַכ ָּכ ֶסף וְ ָהיּו ַלה' ַמ ִּג ֵ
ּומ ַט ֵהר ֶּכ ֶסף וְ ִט ַהר ֶאת ְּבנֵי ֵלוִ י וְ ִז ַּקק א ָֹתם ַּכּז ָ
ָׁשב ְמ ָצ ֵרף ְ
ּוכב ִֹרית ְמ ַכ ְּב ִסים:וְ י ַ
ְ
ּוכ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹנִ ּיֹות":
עֹולם ְ
ימי ָ
ירּוׁש ִָלם ִּכ ֵ
הּודה וִ ָ
ִמנְ ָחה ִּב ְצ ָד ָקה:וְ ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְ ָ
מלאכי ג' 1-4

 .3באיזה מקום הכה בעשא בן אחיה את נדב בן ירבעם?
תשובה :גבתון
ַעׂש ָה ַרע
ָתיִ םַ :וּי ַ
הּודה וַּיִ ְמֹלְך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁשנ ָ
ָאסא ֶמ ֶלְך יְ ָ
ָר ְב ָעם ָמ ַלְך ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְׁשנַת ְׁש ַּתיִ ם ְל ָ
ָדב ֶּבן י ָ
" וְ נ ָ
ׂשכר
ּוב ַח ָּטאתֹו ֲא ֶׁשר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל :וַּיִ ְקׁשֹר ָע ָליו ַּב ְע ָׁשא ֶבן ֲא ִחּיָה ְל ֵבית יִ ָּׂש ָ
ָאביו ְ
ֵלְך ְּב ֶד ֶרְך ִ
ְּב ֵעינֵי ה' ַוּי ֶ
ָאסא
ָדב וְ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ָצ ִרים ַעל ִּג ְּבתֹון :וַיְ ִמ ֵתהּו ַב ְע ָׁשא ִּב ְׁשנַת ָׁשֹלׁש ְל ָ
ַּכהּו ַב ְע ָׁשא ְּב ִג ְּבתֹון ֲא ֶׁשר ַל ְּפ ִל ְׁש ִּתים וְ נ ָ
ַוּי ֵ
הּודה וַּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו":
ֶמ ֶלְך יְ ָ
מלכים א' טו' 25-2836-41

ַאר ָּב ִעים ֶא ֶלף ָּפ ָר ִׁשים?
 .4מי הכה באוייב ְׁש ַבע ֵמאֹות ֶר ֶכב וְ ְ
תשובה :דוד
ַע ְרכּו ֲא ָרם ִל ְק ַראת ָּדוִ ד וַּיִ ָּל ֲחמּו ִעּמֹו:
אמה ַוּי ַ
ַר ֵּדן ַו ָּיבֹא ֵח ָל ָ
ֶאסֹף ֶאת ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ַו ַּי ֲעבֹר ֶאת ַהּי ְ
" ַוּיֻּגַד ְל ָדוִ ד ַוּי ֱ
ׁשֹובְך ַׂשר ְצ ָבאֹו ִה ָּכה
ַאר ָּב ִעים ֶא ֶלף ָּפ ָר ִׁשים וְ ֵאת ַ
ַהרֹג ָּדוִ ד ֵמ ֲא ָרם ְׁש ַבע ֵמאֹות ֶר ֶכב וְ ְ
ַו ָּינָס ֲא ָרם ִמ ְּפנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַוּי ֲ
ַע ְבדּום וַּיִ ְראּו ֲא ָרם
ַׁש ִלמּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ַוּי ַ
ָמת ָׁשם:וַּיִ ְראּו ָכל ַה ְּמ ָל ִכים ַע ְב ֵדי ֲה ַד ְד ֶעזֶר ִּכי נִ ְּגפּו ִל ְפנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַוּי ְ
ַוּי ָ
יע עֹוד ֶאת ְּבנֵי ַעּמֹון":
הֹוׁש ַ
ְל ִ
שמואל ב' י' 17-19
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נבחן מס' 3
"איׁש ַּב ַעל ֵׂש ָער וְ ֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּב ָמ ְתנָיו"?
 .1על מי נאמרִ :
תשובה :אליהו
ֹאמר ֵא ֵלינּו
אתנּו ַוּי ֶ
ֹאמרּו ֵא ָליו ִאיׁש ָע ָלה ִל ְק ָר ֵ
יהם ַמה ּזֶה ַׁש ְב ֶּתםַ :וּי ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ָאכים ֵא ָליו ַוּי ֶ
" ַוּיָׁשּובּו ַה ַּמ ְל ִ
ַאּתה ׁש ֵֹל ַח
ֹלהים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ָ
ָאמר ה' ֲה ִמ ְּב ִלי ֵאין ֱא ִ
ְלכּו ׁשּובּו ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ֶׁשר ָׁש ַלח ֶא ְת ֶכם וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֵא ָליו ּכֹה ַ
ית ָּׁשם ֹלא ֵת ֵרד ִמ ֶּמּנָה ִּכי מֹות ָּתמּות :וַיְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶהם ֶמה
ֹלהי ֶע ְקרֹון ָל ֵכן ַה ִּמ ָּטה ֲא ֶׁשר ָע ִל ָ
ִל ְדרׁש ְּב ַב ַעל ְזבּוב ֱא ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ִאיׁש ַּב ַעל ֵׂש ָער וְ ֵאזֹור
יכם ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהַ :וּי ְ
את ֶכם וַיְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
ִמ ְׁש ַּפט ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָע ָלה ִל ְק ַר ְ
ֹאמר ֵא ִלּיָה ַה ִּת ְׁש ִּבי הּוא":
עֹור ָאזּור ְּב ָמ ְתנָיו ַוּי ַ
מלכים ב' א' 5-8

ּוב ָּמקֹום
ָאמר ה' ְצ ָבאֹות ַ
ַאחרֹון ִמן ָה ִראׁשֹון ַ
 .2מי אמרּ " :גָדֹול ִי ְהיֶה ְּכבֹוד ַה ַּב ִית ַהּזֶה ָה ֲ
ַהּזֶה ֶא ֵּתן ָׁשלֹום "?
תשובה :חגי
ָארץ וְ ֶאת ַהּיָם וְ ֶאת ֶה ָח ָר ָבה:
ַאנִ י ַמ ְר ִעיׁש ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
ַאחת ְמ ַעט ִהיא ו ֲ
ָאמר ה' ְצ ָבאֹות עֹוד ַ
" ִּכי כֹה ַ
ָאמר ה' ְצ ָבאֹותִ :לי ַה ֶּכ ֶסף
אתי ֶאת ַה ַּביִ ת ַהּזֶה ָּכבֹוד ַ
ּומ ֵּל ִ
ּובאּו ֶח ְמ ַּדת ָּכל ַהּגֹויִ ם ִ
וְ ִה ְר ַע ְׁש ִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹויִ ם ָ
ּוב ָּמקֹום ַהּזֶה
ָאמר ה' ְצ ָבאֹות ַ
ַאחרֹון ִמן ָה ִראׁשֹון ַ
ָהב נְ ֻאם ה' ְצ ָבאֹותּ :גָדֹול יִ ְהיֶה ְּכבֹוד ַה ַּביִ ת ַהּזֶה ָה ֲ
וְ ִלי ַהּז ָ
ָביא
יעי ִּב ְׁשנַת ְׁש ַּתיִ ם ְל ָד ְר ָיוֶׁש ָהיָה ְּד ַבר ה' ְּביַד ַחּגַי ַהּנ ִ
ַאר ָּב ָעה ַל ְּת ִׁש ִ
ֶא ֵּתן ָׁשלֹום נְ ֻאם ה' ְצ ָבאֹותְּ :ב ֶע ְׂש ִרים וְ ְ
ֵלאמֹר":
חגי ב' 6-10

 .3מי השבט שלא הוריש את יושבי בית שמש?
תשובה :נפתלי
ָארץ וְ י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֶׁש ֶמׁש
ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ַה ְּכ ַנעֲנִ י י ְֹׁש ֵבי ָה ֶ
הֹוריׁש ֶאת י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֶׁש ֶמׁש וְ ֶאת י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֲענָת ַוּי ֶ
ַפ ָּת ִלי ֹלא ִ
"נ ְ
ַּיֹואל ָה ֱאמ ִֹרי ָל ֶׁש ֶבת
ּובית ֲענָת ָהיּו ָל ֶהם ָל ַמס :וַּיִ ְל ֲחצּו ָה ֱאמ ִֹרי ֶאת ְּבנֵי ָדן ָה ָה ָרה ִּכי ֹלא נְ ָתנֹו ָל ֶר ֶדת ָל ֵע ֶמק :ו ֶ
ֵ
ֲלה ַע ְק ַר ִּבים ֵמ ַה ֶּס ַלע
ּוגבּול ָה ֱאמ ִֹרי ִמ ַּמע ֵ
יֹוסף וַּיִ ְהיּו ָל ַמסְ :
ַּת ְכ ַּבד יַד ֵּבית ֵ
ּוב ַׁש ַע ְל ִבים ו ִ
ְּב ַהר ֶח ֶרס ְּבַאּיָלֹון ְ
ָמ ְע ָלה":
וָ
שופטים א' 33-36

 .4מי מלך ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל ְּבׁש ְֹמרֹון ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים?
תשובה  :זכריהו בן ירבעם
ָר ְב ָעם ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבׁש ְֹמרֹון ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים:
הּודה ָמ ַלְך ְז ַכ ְריָהּו ֶבן י ָ
ַריָהּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
ּוׁשמֹנֶה ָׁשנָה ַל ֲעז ְ
ֹלׁשים ְ
"ּב ְׁשנַת ְׁש ִ
ִ
ָר ְב ָעם ֶּבן נְ ָבט ֲא ֶׁשר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל:וַּיִ ְקׁשֹר
ַעׂש ָה ַרע ְּב ֵעינֵי ה' ַּכ ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ֲאב ָֹתיו ֹלא ָסר ֵמ ַחּטֹאות י ָ
ַוּי ַ
תּובים ַעל ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי
ֶתר ִּד ְב ֵרי ְז ַכ ְריָה ִהּנָם ְּכ ִ
יתהּו וַּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו :וְ י ֶ
ַּכהּו ָק ָב ְל ָעם וַיְ ִמ ֵ
ָבׁש ַוּי ֵ
ָע ָליו ַׁשּלֻם ֶּבן י ֵ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְׂש ָר ֵאל":
ַהּי ִ
מלכים ב' טו' 8-11
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נבחן מס' 4
הֹוׁש ְע ָּת ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל "?
ֹאמר ֵלְך ְּבכ ֲֹחָך זֶה וְ ַ
 .1למי נאמרַ :וּי ֶ
תשובה :גדעון
ֵׁשב ַּת ַחת ָה ֵא ָלה ֲא ֶׁשר ְּב ָע ְפ ָרה ֲא ֶׁשר ְליֹוָאׁש ֲא ִבי ָה ֶע ְז ִרי וְ ִג ְדעֹון ְּבנֹו ח ֵֹבט ִח ִּטים ַּבּגַת ְל ָהנִ יס
" ַו ָּיבֹא ַמ ְלַאְך ה' ַוּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ִּג ְדעֹון ִּבי ֲאדֹנִ י וְ יֵׁש ה' ִע ָּמנּו
ֹאמר ֵא ָליו ה' ִע ְּמָך ִּגּבֹור ֶה ָחיִ לַ :וּי ֶ
ֵרא ֵא ָליו ַמ ְלַאְך ה' ַוּי ֶ
ִמ ְּפנֵי ִמ ְדיָןַ :וּי ָ
בֹותינּו ֵלאמֹר ֲהֹלא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ה' וְ ַע ָּתה נְ ָט ָׁשנּו ה'
ַאתנּו ָּכל זֹאת וְ ַאּיֵה ָכל נִ ְפ ְלא ָֹתיו ֲא ֶׁשר ִס ְּפרּו ָלנּו ֲא ֵ
וְ ָל ָּמה ְמ ָצ ְ
הֹוׁש ְע ָּת ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ַּכף ִמ ְדיָן ֲהֹלא ְׁש ַל ְח ִּתיָך":
ֹאמר ֵלְך ְּבכ ֲֹחָך זֶה וְ ַ
וַּיִ ְּתנֵנּו ְּב ַכף ִמ ְדיָן:וַּיִ ֶפן ֵא ָליו ה' ַוּי ֶ
שופטים ו' 11-14

ָצאת ִּב ְמחֹול ְמ ַׂש ֲח ִקים?":
תּולת ִי ְׂש ָר ֵאל עֹוד ַּת ְע ִּדי ֻת ַּפ ִיְך וְ י ָ
.2מי אמר  " :עֹוד ֶא ְבנְֵך וְ ִנ ְבנֵית ְּב ַ
תשובה :ירמיהו
עֹולם
ַאה ַבת ָ
ידי ָח ֶרב ָהלֹוְך ְל ַה ְר ִּגיעֹו יִ ְׂש ָר ֵאלֵ :מ ָרחֹוק ה' נִ ְרָאה ִלי וְ ֲ
ָאמר ה' ָמ ָצא ֵחן ַּב ִּמ ְד ָּבר ַעם ְׂש ִר ֵ
" ּכֹה ַ
ָצאת ִּב ְמחֹול ְמ ַׂש ֲח ִקים:
תּולת יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד ַּת ְע ִּדי ֻת ַּפיִ ְך וְ י ָ
ֲא ַה ְב ִּתיְך ַעל ֵּכן ְמ ַׁש ְכ ִּתיְך ָח ֶסד :עֹוד ֶא ְבנְֵך וְ נִ ְבנֵית ְּב ַ
ָטעּו נ ְֹט ִעים וְ ִח ֵּללּו":
עֹוד ִּת ְּט ִעי ְכ ָר ִמים ְּב ָה ֵרי ׁש ְֹמרֹון נ ְ
ירמיה לא' 4-1

לׁשים ֶא ֶלף ֶר ֶכב וְ ֵׁש ֶׁשת ֲא ָל ִפים ָּפ ָר ִׁשים וְ ָעם ַּכחֹול ֲא ֶׁשר
ֶא ְספּו ְל ִה ָּל ֵחם ִעם ִי ְׂש ָר ֵאל ְׁש ִ
.3מי נ ֶ
ַעל ְׂש ַפת ַהּיָם ָלרֹב?
תשובה :פלשתים
ָתן
ּוב ַהר ֵּבית ֵאל וְ ֶא ֶלף ָהיּו ִעם יֹונ ָ
ַאל ַּפיִ ם ְּב ִמ ְכ ָמׂש ְ
לׁשת ֲא ָל ִפים ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל וַּיִ ְהיּו ִעם ָׁשאּול ְ
"וַּיִ ְב ַחר לֹו ָׁשאּול ְׁש ֶ
ֶבע וַּיִ ְׁש ְמעּו ְּפ ִל ְׁש ִּתים
ָתן ֵאת נְ ִציב ְּפ ִל ְׁש ִּתים ֲא ֶׁשר ְּבג ַ
ֶתר ָה ָעם ִׁש ַּלח ִאיׁש ְלא ָֹה ָליוַ :וּיְַך יֹונ ָ
ָמין וְ י ֶ
ְּב ִג ְב ַעת ִּבנְ י ִ
ָארץ ֵלאמֹר יִ ְׁש ְמעּו ָה ִע ְב ִרים :וְ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ָׁש ְמעּו ֵלאמֹר ִה ָּכה ָׁשאּול ֶאת נְ ִציב
ּׁשֹופר ְּב ָכל ָה ֶ
וְ ָׁשאּול ָּת ַקע ַּב ָ
ֶא ְספּו ְל ִה ָּל ֵחם ִעם
ּופ ִל ְׁש ִּתים נ ֶ
ַאח ֵרי ָׁשאּול ַה ִּג ְלּגָלְ :
ְּפ ִל ְׁש ִּתים וְ גַם נִ ְבַאׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ְּפ ִל ְׁש ִּתים וַּיִ ָּצעֲקּו ָה ָעם ֲ
ַחנּו ְב ִמ ְכ ָמׂש
לׁשים ֶא ֶלף ֶר ֶכב וְ ֵׁש ֶׁשת ֲא ָל ִפים ָּפ ָר ִׁשים וְ ָעם ַּכחֹול ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת ַהּיָם ָלרֹב ַו ַּיעֲלּו ַוּי ֲ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁש ִ
ִק ְד ַמת ֵּבית ָאוֶן":
שמואל א' יג' 2-5

 .4מה שם הסלע שאליו נמלטו שש מאות איש מבני בנימין ?
תשובה :סלע רמון
ָמן ְׁשמֹנָה ָע ָׂשר ֶא ֶלף
נּוחה ִה ְד ִריכֻהּו ַעד נ ַֹכח ַה ִּג ְב ָעה ִמ ִּמ ְז ַרח ָׁש ֶמׁש :וַּיִ ְּפלּו ִמ ִּבנְ י ִ
ָמן ִה ְר ִדיפֻהּו ְמ ָ
" ִּכ ְּתרּו ֶאת ִּבנְ י ִ
ִאיׁש ֶאת ָּכל ֵא ֶּלה ַאנְ ֵׁשי ָחיִ ל :וַּיִ ְפנּו ַו ָּינֻסּו ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֶאל ֶס ַלע ָה ִרּמֹון וַיְ ע ְֹללֻהּו ַּב ְמ ִסּלֹות ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ִאיׁש
ַח ִמ ָּׁשה ֶא ֶלף ִאיׁש ׁש ֵֹלף
ָמן ֶע ְׂש ִרים ו ֲ
ַאל ַּפיִ ם ִאיׁש :וַיְ ִהי ָכל ַהּנ ְֹפ ִלים ִמ ִּבנְ י ִ
ַאח ָריו ַעד ִּג ְדעֹם ַוּיַּכּו ִמ ֶּמּנּו ְ
ַד ִּביקּו ֲ
ַוּי ְ
ֵׁשבּו ְּב ֶס ַלע
ֶח ֶרב ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ָּכל ֵא ֶּלה ַאנְ ֵׁשי ָחיִ ל :וַּיִ ְפנּו ַו ָּינֻסּו ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֶאל ֶס ַלע ָה ִרּמֹון ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ַוּי ְ
ַאר ָּב ָעה ֳח ָד ִׁשים":
ִרּמֹון ְ
שופטים כ' 43-47
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נבחן מס' 5
יה?":
ַּת ִהי  ...נ ֵֹׂשאת ֵחן ְּב ֵעינֵי ָּכל ר ֶֹא ָ
.1על מי נאמר" :ו ְ
תשובה :אסתר
ֳכי ֲא ֶׁשר ָל ַקח לֹו ְל ַבת ָלבֹוא ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ֹלא ִב ְק ָׁשה ָּד ָבר ִּכי ִאם ֶאת
יחיִ ל ּדֹד ָמ ְרּד ַ
יע ּתֹר ֶא ְס ֵּתר ַּבת ֲא ִב ַ
"ּוב ַה ִּג ַ
ְ
ַּת ָּל ַקח ֶא ְס ֵּתר ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך
יה :ו ִ
ַּת ִהי ֶא ְס ֵּתר נ ֵֹׂשאת ֵחן ְּב ֵעינֵי ָּכל ר ֶֹא ָ
ָׁשים ו ְ
ֹאמר ֵהגַי ְס ִריס ַה ֶּמ ֶלְך ׁש ֵֹמר ַהּנ ִ
ֲא ֶׁשר י ַ
ֶא ַהב ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת ֶא ְס ֵּתר
ירי הּוא ח ֶֹדׁש ֵט ֵבת ִּב ְׁשנַת ֶׁש ַבע ְל ַמ ְלכּותֹוַ :וּי ֱ
ֲׂש ִ
ֲא ַח ְׁשוֵרֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמ ְלכּותֹו ַּבח ֶֹדׁש ָהע ִ
ַׁש ִּתי?":
יכ ָה ַּת ַחת ו ְ
ַמ ִל ֶ
ֹאׁשּה ַוּי ְ
ָׂשם ֶּכ ֶתר ַמ ְלכּות ְּבר ָ
ָח ֶסד ְל ָפנָיו ִמ ָּכל ַה ְּבתּוֹלת ַוּי ֶ
ַּת ָּׂשא ֵחן ו ֶ
ָׁשים ו ִ
ִמ ָּכל ַהּנ ִ
אסתר ב' 15-17

יחי וְ ִל ְנ ִביַאי ַאל ָּת ֵרעּו?":
 .2מי אמרַ" :אל ִּת ְּגעּו ִב ְמ ִׁש ָ
תשובה :משורר תהילים
עֹולםֵ :לאמֹר ְלָך ֶא ֵּתן ֶאת
יד ָה ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹק ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית ָ
ֲמ ֶ
בּועתֹו ְליִ ְׂש ָחקַ :ו ַּיע ִ
ּוׁש ָ
ַאב ָר ָהם ְ
"א ֶׁשר ָּכ ַרת ֶאת ְ
ֲ
ָרים ָּבּה :וַּיִ ְת ַה ְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמ ַּמ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ִּכ ְמ ַעט וְ ג ִ
ַח ַל ְת ֶכםִּ :ב ְה ָ
ָען ֶח ֶבל נ ֲ
ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
יחי וְ ִלנְ ִביַאי ַאל ָּת ֵרעּו":
יהם ְמ ָל ִכיםַ :אל ִּת ְּגעּו ִב ְמ ִׁש ָ
ֲל ֶ
ַּיֹוכח ע ֵ
ָאדם ְל ָע ְׁש ָקם ו ַ
יח ָ
ַאחרֹ :לא ִהּנִ ַ
ֵ
תהילים קה' 9-15

העירְ :ב ֵארֹות?
ּ
 .3בנחלתו של איזה שבט היתה
תשובה :שבט בנימין
ּוצ ָמ ַריִ ם
ֲר ָבה ְ
ּובית ָהע ָ
ּובית ָח ְג ָלה וְ ֵע ֶמק ְק ִציץֵ :
יהם יְ ִריחֹו ֵ
חֹות ֶ
ָמן ְל ִמ ְׁש ְּפ ֵ
"וְ ָהיּו ֶה ָע ִרים ְל ַמ ֵּטה ְּבנֵי ִבנְ י ִ
יהןִּ :ג ְבעֹון וְ ָה ָר ָמה
ָבע ָע ִרים ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
הּ:וכ ַפר ָה ַעּמֹנָה וְ ָה ָע ְפנִ י ָוג ַ
ּובית ֵאל :וְ ָה ַעּוִ ים וְ ַה ָּפ ָרה וְ ָע ְפ ָר ְ
ֵ
רּוׁש ַלם ִּג ְב ַעת
בּוסי ִהיא יְ ָ
ירה וְ ַהּמ ָֹצה :וְ ֶר ֶקם וְ יִ ְר ְּפ ֵאל וְ ַת ְר ֲא ָלה :וְ ֵצ ַלע ָה ֶא ֶלף וְ ַהיְ ִ
ּוב ֵארֹות :וְ ַה ִּמ ְצ ֶּפה וְ ַה ְּכ ִפ ָ
ְ
ָמן ְל ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם":
ַח ַלת ְּבנֵי ִבנְ י ִ
יהן זֹאת נ ֲ
ַאר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ִק ְריַת ָע ִרים ְ
יהושע יח' 21-28

רּוׁשא ַּבת ָצדֹוק?
 .4מי המלך שאמו היתה ְי ָ
תשובה :יותם בן עוזיהו
הּודהֶּ :בן ֶע ְׂש ִרים וְ ָח ֵמׁש ָׁשנָה ָהיָה
ֻזּיָהּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
יֹותם ֶּבן ע ִ
" ִּב ְׁשנַת ְׁש ַּתיִ ם ְל ֶפ ַקח ֶּבן ְר ַמ ְליָהּו ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ָמ ַלְך ָ
ָׁשר ְּב ֵעינֵי ה' ְּככֹל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
ַעׂש ַהּי ָ
רּוׁשא ַּבת ָצדֹוקַ :וּי ַ
ירּוׁש ָלם וְ ֵׁשם ִאּמֹו יְ ָ
ְב ָמ ְלכֹו וְ ֵׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָה ָמ ַלְך ִּב ָ
ּומ ַק ְּט ִרים ַּב ָּבמֹות הּוא ָּבנָה ֶאת ַׁש ַער ֵּבית ה'
ַּב ִחים ְ
ָאביו ָע ָׂשהַ :רק ַה ָּבמֹות ֹלא ָסרּו עֹוד ָה ָעם ְמז ְ
ֻזּיָהּו ִ
עִ
הּודה":
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
תּובים ַעל ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי ַהּי ִ
יֹותם ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֲהֹלא ֵהם ְּכ ִ
ֶתר ִּד ְב ֵרי ָ
ָה ֶע ְליֹון :וְ י ֶ
מלכים ב' טו' 32-36

22

נבחן מס' 6
ּוככ ִֹחי ָע ָּתה ַל ִּמ ְל ָח ָמה וְ ָל ֵצאת וְ ָלבֹוא?":
עֹוד ִּני ַהּיֹום ָחזָק ְּ ...ככ ִֹחי ָאז ְ
 .1מי אמרֶ ":
תשובה :כלב בן יפונה
ַאר ָּב ִעים וְ ָח ֵמׁש ָׁשנָה ֵמָאז ִּד ֶּבר ה' ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶה ֶאל מ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר
אֹותי ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר זֶה ְ
" וְ ַע ָּתה ִהּנֵה ֶה ֱחיָה ה' ִ
אֹותי
ֹלח ִ
עֹודּנִ י ַהּיֹום ָחזָק ַּכ ֲא ֶׁשר ְּביֹום ְׁש ַ
ּוׁשמֹונִ ים ָׁשנָהֶ :
ָה ַלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ַע ָּתה ִהּנֵה ָאנ ִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָח ֵמׁש ְ
ּוככ ִֹחי ָע ָּתה ַל ִּמ ְל ָח ָמה וְ ָל ֵצאת וְ ָלבֹוא :וְ ַע ָּתה ְּתנָה ִּלי ֶאת ָה ָהר ַהּזֶה ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' ַּבּיֹום ַההּוא
מ ֶֹׁשה ְּככ ִֹחי ָאז ְ
הֹור ְׁש ִּתים ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' :
אֹותי וְ ַ
ִ
אּולי ה'
ָקים ָׁשם וְ ָע ִרים ְּגדֹלֹות ְּבצֻרֹות ַ
ַאּתה ָׁש ַמ ְע ָּת ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲענ ִ
ִּכי ָ
ַח ָלה ַעד
ַח ָלהַ :על ֵּכן ָהיְ ָתה ֶח ְברֹון ְל ָכ ֵלב ֶּבן יְ ֻפּנֶה ַה ְּקנִ ִּזי ְלנ ֲ
הֹוׁש ַע וַּיִ ֵּתן ֶאת ֶח ְברֹון ְל ָכ ֵלב ֶּבן יְ ֻפּנֶה ְלנ ֲ
וַיְ ָב ְר ֵכהּו יְ ֻ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל":
ַאח ֵרי ה' ֱא ֵ
ַען ֲא ֶׁשר ִמ ֵּלא ֲ
ַהּיֹום ַהּזֶה י ַ
יהושע יד' 10-14

ַה ִסר ִֹתי ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶבן
רּוח ֲח ָד ָׁשה ֶא ֵּתן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ו ֲ
ָת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָח ָדׁש וְ ַ
 .2מי אמר " :וְ נ ַ
ָת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָּב ָׂשר?":
ִמ ְּב ַׂש ְר ֶכם וְ נ ַ
תשובה :יחזקאל
יכם
ֲל ֶ
ָר ְק ִּתי ע ֵ
ַאד ַמ ְת ֶכם :וְ ז ַ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
" וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמן ַהּגֹויִ ם וְ ִק ַּב ְצ ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצֹות וְ ֵה ֵב ִ
רּוח ֲח ָד ָׁשה
ָת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָח ָדׁש וְ ַ
יכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם :וְ נ ַ
ּלּול ֶ
ּומ ָּכל ִּג ֵ
יכם ִ
אֹות ֶ
ּוט ַה ְר ֶּתם ִמּכֹל ֻט ְמ ֵ
הֹורים ְ
ַמיִ ם ְט ִ
יתי ֵאת
רּוחי ֶא ֵּתן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ָע ִׂש ִ
ָת ִּתי ָל ֶכם ֵלב ָּב ָׂשר :וְ ֶאת ִ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶבן ִמ ְּב ַׂש ְר ֶכם וְ נ ַ
ֶא ֵּתן ְּב ִק ְר ְּב ֶכם ו ֲ
יתם":
ֲׂש ֶ
ּומ ְׁש ָּפ ַטי ִּת ְׁש ְמרּו ַוע ִ
ֲא ֶׁשר ְּב ֻח ַּקי ֵּת ֵלכּו ִ
יחזקאל לו' 24-27

 .3מי לחץ את בני ישראל ְּב ָח ְז ָקה ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָה?
תשובה :יבין מלך חצור
ַען ֲא ֶׁשר ָמ ַלְך ְּב ָחצֹור
ָבין ֶמ ֶלְך ְּכנ ַ
" ַוּי ִֹספּו ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַלעֲׂשֹות ָה ַרע ְּב ֵעינֵי ה' וְ ֵאהּוד ֵמת :וַּיִ ְמ ְּכ ֵרם ה' ְּביַד י ִ
יֹוׁשב ַּב ֲחר ֶֹׁשת ַהּגֹויִ ם :וַּיִ ְצעֲקּו ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ה' ִּכי ְּת ַׁשע ֵמאֹות ֶר ֶכב ַּב ְרזֶל לֹו וְ הּוא
יס ָרא וְ הּוא ֵ
וְ ַׂשר ְצ ָבאֹו ִס ְ
ָל ַחץ ֶאת ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָח ְז ָקה ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָה":
שופטים ד' 1-3

 .4לאיזו ארץ נמלטו המכים בחרב את סנחריב ?
תשובה :אררט
ַׁש ִּכימּו ַבּב ֶֹקר וְ ִהּנֵה
ָאלף ַוּי ְ
ַח ִמ ָּׁשה ֶ
ֵצא ַמ ְלַאְך ה' ַוּיְַך ְּב ַמ ֲחנֵה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹונִ ים ו ֲ
" וַיְ ִהי ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא ַוּי ֵ
ֹלהיו
ֵׁשב ְּבנִ ינְ וֵה :וַיְ ִהי הּוא ִמ ְׁש ַּת ֲחוֶה ֵּבית נִ ְסרְֹך ֱא ָ
ָׁשב ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶלְך ַאּׁשּור ַוּי ֶ
ֵלְך ַוּי ָ
ָרים ֵמ ִתים :וַּיִ ַּסע ַוּי ֶ
ֻּלם ְּפג ִ
כָ
ַאד ַר ֶּמ ֶלְך וְ ַׂש ְר ֶא ֶצרָ ָּבנָיו ִהּכֻהּו ַב ֶח ֶרב וְ ֵה ָּמה נִ ְמ ְלטּו ֶא ֶרץ ֲא ָר ָרט וַּיִ ְמֹלְך ֵא ַסר ַחּדֹן ְּבנֹו ַּת ְח ָּתיו":
וְ ְ
מלכים ב' יט' 35-37
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נבחן מס' 7
ָת ָּתה ִלי ּגֹֻּלת ָמ ִים "?
 .1מי בקשה ָ " :ה ָבה ִּלי ְב ָר ָכה ִּכי ֶא ֶרץ ַה ֶּנגֶב ְנ ַת ָּת ִני וְ נ ַ
תשובה :עכסה בת כלב
יאל ֶּבן ְקנַז ֲא ִחי
ָת ִּתי לֹו ֶאת ַע ְכ ָסה ִב ִּתי ְל ִא ָּׁשה :וַּיִ ְל ְּכ ָדּה ָע ְתנִ ֵ
ּול ָכ ָדּה וְ נ ַ
ַּכה ֶאת ִק ְריַת ֵס ֶפר ְ
ֹאמר ָּכ ֵלב ֲא ֶׁשר י ֶ
" ַוּי ֶ
ַּת ְצנַח
יה ַה ָּׂש ֶדה ו ִ
ָאב ָ
יתהּו ִל ְׁשאֹול ֵמ ֵאת ִ
ַּת ִס ֵ
ָכ ֵלב ַה ָּקטֹן ִמ ֶּמּנּו וַּיִ ֶּתן לֹו ֶאת ַע ְכ ָסה ִבּתֹו ְל ִא ָּׁשה :וַיְ ִהי ְבבֹוָאּה ו ְ
ָת ָּתה ִלי ּגֹֻּלת ָמיִ ם וַּיִ ֶּתן
ֹאמר לֹו ָה ָבה ִּלי ְב ָר ָכה ִּכי ֶא ֶרץ ַה ֶּנגֶב נְ ַת ָּתנִ י וְ נ ַ
ֹאמר ָלּה ָּכ ֵלב ַמה ָּלְךַ :וּת ֶ
ֵמ ַעל ַה ֲחמֹור ַוּי ֶ
ָלּה ָּכ ֵלב ֵאת ּגֹֻּלת ִע ִּלית וְ ֵאת ּגֹֻּלת ַּת ְח ִּתית.":
שופטים א' 12-15

ָמים ִּת ְמ ָצ ֶאּנּו?":
 .2מי אמרַׁ " :ש ַּלח ַל ְח ְמָך ַעל ְּפנֵי ַה ָּמ ִים ִּכי ְברֹב ַהּי ִ
תשובה :שלמה בקהלת
ּנּוּ:תן ֵח ֶלק ְל ִׁש ְב ָעה וְ גַם ִל ְׁשמֹונָה ִּכי ֹלא ֵת ַדע ַמה ּיִ ְהיֶה ָר ָעה
ָמים ִּת ְמ ָצ ֶא ֶ
"ׁש ַּלח ַל ְח ְמָך ַעל ְּפנֵי ַה ָּמיִ ם ִּכי ְברֹב ַהּי ִ
ַ
ָריקּו וְ ִאם יִ ּפֹול ֵעץ ַּב ָּדרֹום וְ ִאם ַּב ָּצפֹון ְמקֹום ֶׁשּיִ ּפֹול ָה ֵעץ ָׁשם
ָארץ י ִ
ֶׁשם ַעל ָה ֶ
ָארץִ :אם יִ ָּמ ְלאּו ֶה ָע ִבים ּג ֶ
ַעל ָה ֶ
רּוח ֹלא יִ ְז ָרע וְ ר ֶֹאה ֶב ָע ִבים ֹלא יִ ְקצֹור":
יְ הּואׁ :ש ֵֹמר ַ
קהלת יא' 1-4

ּוׁשמֹנֶה ָׁש ִנה ָׁש ִנים ָמ ַלְך
ּוׁש ַּת ִים ָׁשנָה ָהיָה ְב ָמ ְלכֹו ְ
ֹלׁשים ְ
 .3על מי נאמרֶּ ":בן ְׁש ִ
ירּוׁש ָלם?":
ִּב ָ
תשובה :יהורם בן יהושפט מלך יהודה
הּודה:
הֹוׁש ָפט ֶמ ֶלְך יְ ָ
הֹורם ֶּבן יְ ָ
הּודה ָמ ַלְך יְ ָ
יהֹוׁש ָפט ֶמ ֶלְך יְ ָ
ַאחָאב ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ָ
יֹורם ֶּבן ְ
ּוב ְׁשנַת ָח ֵמׁש ְל ָ
" ִ
ֵלְך ְּב ֶד ֶרְך ַמ ְל ֵכי יִ ְׂש ָר ֵאל ַּכ ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ֵּבית
ירּוׁש ָלםַ :וּי ֶ
יםמ ַלְך ִּב ָ
ּוׁשמֹנֶה ָׁשנִ ָ
ּוׁש ַּתיִ ם ָׁשנָה ָהיָה ְב ָמ ְלכֹו ְ
ֹלׁשים ְ
ֶּבן ְׁש ִ
הּודה ְל ַמ ַען ָּדוִ ד ַע ְבּדֹו
ָאבה ה' ְל ַה ְׁש ִחית ֶאת יְ ָ
ַעׂש ָה ַרע ְּב ֵעינֵי ה'  :וְ ֹלא ָ
ַאחָאב ָהיְ ָתה ּלֹו ְל ִא ָּׁשה ַוּי ַ
ַאחָאב ִּכי ַּבת ְ
ְ
ָמים":
ול ָבנָיו ָּכל ַהּי ִ
ָאמר לֹו ָל ֵתת לֹו נִ יר ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר ַ
מלכים ב' ח' 16-19

ָצאּו וְ ֹלא ָׁשבּו ָלמֹו?":
ֵיהם ִי ְרּבּו ַב ָּבר י ְ
ַח ְלמּו ְבנ ֶ
 .4על מי נאמר ":י ְ
תשובה  :יעלי סלע  /איילות
יהן
ַל ֵד ֶ
ָד ְע ָּת ֵעת ִל ְד ָּתנָהִּ :ת ְכ ַר ְענָה י ְ
ֲלי ָס ַלע ח ֵֹלל ַאּיָלֹות ִּת ְׁשמֹרִּ :ת ְסּפֹר יְ ָר ִחים ְּת ַמ ֶּלאנָה וְ י ַ
ָד ְע ָּת ֵעת ֶל ֶדת ַיע ֵ
"הי ַ
ֲ
ָצאּו וְ ֹלא ָׁשבּו ָלמֹוִ :מי ִׁש ַּלח ֶּפ ֶרא ָח ְפ ִׁשי ּומ ְֹסרֹות ָערֹוד
ֵיהם יִ ְרּבּו ַב ָּבר י ְ
ַח ְלמּו ְבנ ֶ
יהם ְּת ַׁש ַּל ְחנָה:י ְ
ְּת ַפ ַּל ְחנָה ֶח ְב ֵל ֶ
נֹותיו ְמ ֵל ָחה :יִ ְׂש ַחק ַל ֲהמֹון ִק ְריָה ְּת ֻׁשאֹות נֹוגֵׂש ֹלא יִ ְׁש ָמע :יְ תּור
ּומ ְׁש ְּכ ָ
ֲר ָבה ֵביתֹו ִ
ִמי ִפ ֵּת ַחֲ :א ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי ע ָ
ַאחר ָּכל יָרֹוק יִ ְדרֹוׁש":
ָה ִרים ִמ ְר ֵעהּו וְ ַ
איוב לט' 1-8
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נבחן מס' 8
ָמים?":
ַאח ִרית ַהּי ִ
ידה ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶׁשר ִי ְק ָרא ֶא ְת ֶכם ְּב ֲ
ַאּג ָ
ָאספּו וְ ִ
"ה ְ
 .1מי אמרֵ :
תשובה :יעקב
ָמיםִ :ה ָּק ְבצּו וְ ִׁש ְמעּו
ַאח ִרית ַהּי ִ
ידה ָל ֶכם ֵאת ֲא ֶׁשר יִ ְק ָרא ֶא ְת ֶכם ְּב ֲ
ַאּג ָ
ָאספּו וְ ִ
ֹאמר ֵה ְ
"וַּיִ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאל ָּבנָיו ַוּי ֶ
ֶתר ָעזַּ :פ ַחז ַּכ ַּמיִ ם
ֶתר ְׂש ֵאת וְ י ֶ
אׁשית אֹונִ י י ֶ
ַאּתה ּכ ִֹחי וְ ֵר ִ
אּובן ְּבכ ִֹרי ָ
יכםְ :ר ֵ
ְּבנֵי ַי ֲעקֹב וְ ִׁש ְמעּו ֶאל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ִב ֶ
צּועי ָע ָלה":
ָאביָך ָאז ִח ַּל ְל ָּת יְ ִ
ית ִמ ְׁש ְּכ ֵבי ִ
ּתֹותר ִּכי ָע ִל ָ
ַאל ַ
בראשית מט' 1-4

חֹומת ֵאׁש
ַא ִני ֶא ְהיֶה ָּלּה ַ ...
תֹוכּה :ו ֲ
ּוב ֵה ָמה ְּב ָ
ָאדם ְ
רּוׁש ִַלם ֵמרֹב ָ
 .2מי ניבאְּ " :פ ָרזֹות ֵּת ֵׁשב ְי ָ
ָס ִביב "?
תשובה :זכריה
רּוׁש ַלם ִל ְראֹות
ֹאמר ֵא ַלי ָלמֹד ֶאת יְ ָ
ַאּתה ה ֵֹלְך ַוּי ֶ
ּוביָדֹו ֶח ֶבל ִמ ָּדהָ :וא ַֹמר ָאנָה ָ
ָא ֶרא וְ ִהּנֵה ִאיׁש ְ
ָא ָּׂשא ֵעינַי ו ֵ
"ו ֶ
ֹאמר ֵא ָליו רֻץ ַּד ֵּבר ֶאל
ַאחר י ֵֹצא ִל ְק ָראתֹוַ :וּי ֶ
ּומ ְלָאְך ֵ
ָאר ָּכּה:וְ ִהּנֵה ַה ַּמ ְלָאְך ַהּד ֵֹבר ִּבי י ֵֹצא ַ
ַּכ ָּמה ָר ְח ָּבּה וְ ַכ ָּמה ְ
חֹומת ֵאׁש ָס ִביב
ַאנִ י ֶא ְהיֶה ָּלּה נְ ֻאם ה' ַ
תֹוכּה:ו ֲ
ּוב ֵה ָמה ְּב ָ
ָאדם ְ
רּוׁש ִַלם ֵמרֹב ָ
ַער ַה ָּלז ֵלאמֹר ְּפ ָרזֹות ֵּת ֵׁשב יְ ָ
ַהּנ ַ
תֹוכּה:
ּול ָכבֹוד ֶא ְהיֶה ְב ָ
ְ
זכריה ב' 5-10

 .3בקשר לאיזו מכה נאמר  ":ו ִַּי ֶפן ַּפ ְרעֹה ַו ָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו וְ ֹלא ָׁשת ִלּבֹו ּגַם ָלזֹאת?":
תשובה :דם
ֲב ָדיו
ּול ֵעינֵי ע ָ
ָרם ַּב ַּמ ֶּטה ַוּיְַך ֶאת ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ַּביְ אֹר ְל ֵעינֵי ַפ ְרעֹה ְ
ַאהרֹן ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָה ה' ַוּי ֶ
מׁשה וְ ֲ
" ַו ַּיעֲׂשּו ֵכן ֶ
ָכלּו ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְׁשּתֹות ַמיִ ם
ֵה ְפכּו ָּכל ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ַּביְ אֹר ְל ָדם :וְ ַה ָּדגָה ֲא ֶׁשר ַּביְ אֹר ֵמ ָתה וַּיִ ְבַאׁש ַהיְ אֹר וְ ֹלא י ְ
ַוּי ָ
ֶחזַק ֵלב ַּפ ְרעֹה וְ ֹלא ָׁש ַמע ֲא ֵל ֶהם
יהם ַוּי ֱ
ִמן ַהיְ אֹר וַיְ ִהי ַה ָּדם ְּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ :ו ַּיעֲׂשּו ֵכן ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ָל ֵט ֶ
ַח ְּפרּו ָכל ִמ ְצ ַריִ ם ְס ִביבֹת ַהיְ אֹר ַמיִ ם
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' :וַּיִ ֶפן ַּפ ְרעֹה ַו ָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו וְ ֹלא ָׁשת ִלּבֹו ּגַם ָלזֹאתַ :וּי ְ
ימי ַהיְ אֹר":
ָכלּו ִל ְׁשּתֹת ִמ ֵּמ ֵ
ִל ְׁשּתֹות ִּכי ֹלא י ְ
שמות ז' 20-24

"ל ָפ ִנים ִהיא רֹאׁש ָּכל ַה ַּמ ְמ ָלכֹות ָה ֵא ֶּלה?":
 .4על איזו עיר נאמרְ :
תשובה :חצור
הֹוׁש ַע ָּב ֵעת ַה ִהיא וַּיִ ְלּכֹד ֶאת ָחצֹור וְ ֶאת ַמ ְל ָּכּה ִה ָּכה ֶב ָח ֶרב ִּכי ָחצֹור ְל ָפנִ ים ִהיא רֹאׁש ָּכל ַה ַּמ ְמ ָלכֹות
ָׁשב יְ ֻ
" ַוּי ָ
נֹותר ָּכל נְ ָׁש ָמה וְ ֶאת ָחצֹור ָׂש ַרף ָּב ֵאׁש :וְ ֶאת ָּכל ָע ֵרי
ֶפׁש ֲא ֶׁשר ָּבּה ְל ִפי ֶח ֶרב ַה ֲח ֵרם ֹלא ַ
ָה ֵא ֶּלהַ :וּיַּכּו ֶאת ָּכל ַהּנ ֶ
אֹותם ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָה מ ֶֹׁשה ֶע ֶבד ה'":
ַּכם ְל ִפי ֶח ֶרב ֶה ֱח ִרים ָ
הֹוׁש ַע ַוּי ֵ
יהם ָל ַכד יְ ֻ
ַה ְּמ ָל ִכים ָה ֵא ֶּלה וְ ֶאת ָּכל ַמ ְל ֵכ ֶ
יהושע יא' 10-12

25

נבחן מס'  - 9שאלת מילואים
ָׁשים?":
ַאּתה ר ֶֹאה ַּכ ֲאנ ִ
"את ֵצל ֶה ָה ִרים ָ
 .1מי אמרֵ :
תשובה :זבול
ַעל ֶּבן ֶע ֶבד ַו ַּי ֲעמֹד ֶּפ ַתח
ֵצא ּג ַ
אׁשיםַ :וּי ֵ
ַאר ָּב ָעה ָר ִ
ֶא ְרבּו ַעל ְׁש ֶכם ְ
ימ ֶלְך וְ ָכל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ִעּמֹו ָליְ ָלה ַוּי ֶ
ָקם ֲא ִב ֶ
" ַוּי ָ
יֹורד
ֹאמר ֶאל ְזבֻל ִהּנֵה ָעם ֵ
ַעל ֶאת ָה ָעם ַוּי ֶ
ַרא ּג ַ
ימ ֶלְך וְ ָה ָעם ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ִמן ַה ַּמ ֲא ָרבַ :וּי ְ
ָקם ֲא ִב ֶ
ַׁש ַער ָה ִעיר ַוּי ָ
ֹאמר ִהּנֵה ָעם
ַעל ְל ַד ֵּבר ַוּי ֶ
ָׁשיםַ :וּי ֶֹסף עֹוד ּג ַ
ַאּתה ר ֶֹאה ַּכ ֲאנ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ְזבֻל ֵאת ֵצל ֶה ָה ִרים ָ
אׁשי ֶה ָה ִרים ַוּי ֶ
ֵמ ָר ֵ
ֹאמר
ֹאמר ֵא ָליו ְזבֻל ַאּיֵה ֵאפֹוא ִפיָך ֲא ֶׁשר ּת ַ
ָארץ וְ רֹאׁש ֶא ָחד ָּבא ִמ ֶּד ֶרְך ֵאלֹון ְמעֹונְ נִ יםַ :וּי ֶ
יֹור ִדים ֵמ ִעם ַטּבּור ָה ֶ
ְ
ֲלי ְׁש ֶכם
ַעל ִל ְפנֵי ַּבע ֵ
ֵצא ג ַ
ַאס ָּתה ּבֹו ֵצא נָא ַע ָּתה וְ ִה ָּל ֶחם ּבֹוַ :וי ֵ
ַע ְב ֶדּנּו ֲהֹלא זֶה ָה ָעם ֲא ֶׁשר ָמ ְ
ימ ֶלְך ִּכי נ ַ
ִמי ֲא ִב ֶ
ימ ֶלְך":
וַּיִ ָּל ֶחם ַּב ֲא ִב ֶ
שופטים ט' 34-39

ָד ְע ָּת ִבינָה?":
ָארץ ַהּגֵד ִאם י ַ
ָס ִדי ֶ
ית ְּבי ְ
 .2למי נאמרֵ ":איפֹה ָה ִי ָ
תשובה :איוב
ָאלָך
ֶבר ֲח ָל ֶציָך וְ ֶא ְׁש ְ
ֹאמרִ :מי זֶה ַמ ְח ִׁשיְך ֵע ָצה ְב ִמ ִּלין ְּב ִלי ָד ַעתֱ :אזָר נָא ְכג ֶ
ַען ה' ֶאת ִאּיֹוב ִמן ַה ְּס ָע ָרה ַוּי ַ
" ַוּי ַ
ו:על ָמה
יה ָּק ַ
ָטה ָע ֶל ָ
יה ִּכי ֵת ָדע אֹו ִמי נ ָ
ָה:מי ָׂשם ְמ ַמ ֶּד ָ
ָד ְע ָּת ִבינ ִ
ָארץ ַהּגֵד ִאם י ַ
ָס ִדי ֶ
ית ְּבי ְ
י:איפֹה ָהיִ ָ
יענִ ֵ
הֹוד ֵ
וְ ִ
ֹלהים":
ָריעּו ָּכל ְּבנֵי ֱא ִ
ּכֹוכ ֵבי ב ֶֹקר ַוּי ִ
ַחד ְ
ּהּ:ב ָרן י ַ
ָת ְ
ָרה ֶא ֶבן ִּפּנ ָ
ֶיה ָה ְט ָּבעּו אֹו ִמי י ָ
ֲא ָדנ ָ
איוב לח' 1-7

 .3מה שם הבן של דוד המלך ואשתו אביטל?
תשובה :שפטיה
ָבל
תּ:ומ ְׁשנֵהּו ִּכ ְלָאב ַל ֲא ִביגַיִ ל ֵא ֶׁשת נ ָ
ִ
אל
ַאמנֹון ַל ֲא ִחינ ַֹעם ַהּיִ ְז ְר ֵע ִ
ָלדּו ְל ָדוִ ד ָּבנִ ים ְּב ֶח ְברֹון וַיְ ִהי ְבכֹורֹו ְ
" וַּיִ ּו ְ
יׁשי ְׁש ַפ ְטיָה ֶבן
יעי ֲאדֹנִ ּיָה ֶבן ַח ִּגית וְ ַה ֲח ִמ ִ
ֲכה ַּבת ַּת ְל ַמי ֶמ ֶלְך ְּגׁשּור :וְ ָה ְר ִב ִ
ַאב ָׁשלֹום ֶּבן ַמע ָ
ַה ַּכ ְר ְמ ִלי וְ ַה ְּׁש ִל ִׁשי ְ
ֻּלדּו ְל ָדוִ ד ְּב ֶח ְברֹון"
יטל:וְ ַה ִּׁש ִּׁשי יִ ְת ְר ָעם ְל ֶע ְג ָלה ֵא ֶׁשת ָּדוִ ד ֵא ֶּלה י ְ
ֲא ִב ָ
שמואל ב' ג' 2-5

ּסֹובב ֵאת ָּכל ֶא ֶרץ ּכּוׁש?
 .4מה שם הנהר ַה ֵ
תשובה :גיחון
אׁשיםֵׁ :שם ָה ֶא ָחד ִּפיׁשֹון הּוא ַהּס ֵֹבב ֵאת
ַאר ָּב ָעה ָר ִ
ּומ ָּׁשם יִ ָּפ ֵרד וְ ָהיָה ְל ְ
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן ְל ַה ְׁשקֹות ֶאת ַהּגָן ִ
" וְ נ ָ
ָהר ַה ֵּׁשנִ י ִּגיחֹון
ָארץ ַה ִהוא טֹוב ָׁשם ַה ְּבד ַֹלח וְ ֶא ֶבן ַהּׁש ַֹהם :וְ ֵׁשם ַהּנ ָ
ֲהב ָה ֶ
ָהבּ :וז ַ
ילה ֲא ֶׁשר ָׁשם ַהּז ָ
ָּכל ֶא ֶרץ ַה ֲחוִ ָ
יעי הּוא
ָהר ָה ְר ִב ִ
יׁשי ִח ֶּד ֶקל הּוא ַהה ֵֹלְך ִק ְד ַמת ַאּׁשּור וְ ַהּנ ָ
ָהר ַה ְּׁש ִל ִ
ּסֹובב ֵאת ָּכל ֶא ֶרץ ּכּוׁש :וְ ֵׁשם ַהּנ ָ
הּוא ַה ֵ
ּול ָׁש ְמ ָרּה":
ָאדם ַוּיַּנִ ֵחהּו ְבגַן ֵע ֶדן ְל ָע ְב ָדּה ְ
ֹלהים ֶאת ָה ָ
ְפ ָרת :וַּיִ ַּקח יְ דֹוָד ֱא ִ
בראשית ב' 10-15
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נבחן מס'  - 10שאלת מילואים
נֹורה "
ּומ ָ
ׁש ְל ָחן וְ ִכ ֵּסא ְ
ָׂשים לֹו ָׁשם ִמ ָּטה וְ ֻ
ֲלּיַת ִקיר ְק ַטּנָה וְ נ ִ
ֲׂשה ּנָא ע ִ
 .1מי אמרהַ :נע ֶ
תשובה :האשה השונמית
ָסר ָׁש ָּמה ֶל ֱא ָכל
ַּת ֲחזֶק ּבֹו ֶל ֱא ָכל ָל ֶחם וַיְ ִהי ִמ ֵּדי ָע ְברֹו י ֻ
דֹולה ו ַ
יׁשע ֶאל ׁשּונֵם וְ ָׁשם ִא ָּׁשה ְג ָ
" וַיְ ִהי ַהּיֹום ַו ַּי ֲעבֹר ֱא ִל ָ
ֲלּיַת ִקיר
ֲׂשה ּנָא ע ִ
ֹלהים ָקדֹוׁש הּוא ע ֵֹבר ָע ֵלינּו ָּת ִמידַ :נע ֶ
ָד ְע ִּתי ִּכי ִאיׁש ֱא ִ
יׁשּה ִהּנֵה נָא י ַ
ֹאמר ֶאל ִא ָ
ָל ֶחםַ :וּת ֶ
ָסר
נֹורה וְ ָהיָה ְּבבֹאֹו ֵא ֵלינּו יָסּור ָׁש ָּמה :וַיְ ִהי ַהּיֹום ַו ָּיבֹא ָׁש ָּמה ַוּי ַ
ּומ ָ
ָׂשים לֹו ָׁשם ִמ ָּטה וְ ֻׁש ְל ָחן וְ ִכ ֵּסא ְ
ְק ַטּנָה וְ נ ִ
ֲלּיָה וַּיִ ְׁש ַּכב ָׁש ָּמה":
ֶאל ָהע ִ
מלכים ב' ד' 8-11

ּקֹורא וְ ַה ַּב ִית ִי ָּמ ֵלא ָע ָׁשן?":
 .2מי אמרַ " :ו ָּינֻעּו ַאּמֹות ַה ִּס ִּפים ִמּקֹול ַה ֵ
תשובה :ישעיהו
יכלְׂ :ש ָר ִפים ע ְֹמ ִדים
ׁשּוליו ְמ ֵל ִאים ֶאת ַה ֵה ָ
יׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ָרם וְ נִ ָּׂשא וְ ָ
ָא ְר ֶאה ֶאת ה' ֵ
ֻּזּיָהּו ו ֶ
"ּב ְׁשנַת מֹות ַה ֶּמ ֶלְך ע ִ
ִ
עֹופף :וְ ָק ָרא זֶה
ּוב ְׁש ַּתיִ ם יְ ֵ
ּוב ְׁש ַּתיִ ם יְ ַכ ֶּסה ַר ְג ָליו ִ
ָפיִ ם ְל ֶא ָחד ִּב ְׁש ַּתיִ ם יְ ַכ ֶּסה ָפנָיו ִ
ָפיִ ם ֵׁשׁש ְּכנ ַ
ִמ ַּמ ַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכנ ַ
ּקֹורא וְ ַה ַּביִ ת
ָארץ ְּכבֹודֹוַ :ו ָּינֻעּו ַאּמֹות ַה ִּס ִּפים ִמּקֹול ַה ֵ
ָאמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצ ָבאֹות ְמֹלא ָכל ָה ֶ
ֶאל זֶה וְ ַ
יִ ָּמ ֵלא ָע ָׁשן":
ישעיה ו' 1-4

ָארב?":
ֵׁשבּו ַב ֻּס ָּכה ְלמֹו ֶ
 .3על מי נאמרִּ ":כי ָיׁשֹחּו ַב ְּמעֹונֹות י ְ
תשובה :כפירים  /לביא
ַׁש ִּכיבְּ :ב ֶצ ֶקת
ָתן ַל ֶּׂש ְכוִ י ִבינָהִ :מי יְ ַס ֵּפר ְׁש ָח ִקים ְּב ָח ְכ ָמה וְ נִ ְב ֵלי ָׁש ַמיִ ם ִמי י ְ
"מי ָׁשת ַּב ֻּטחֹות ָח ְכ ָמה אֹו ִמי נ ַ
ִ
ֵׁשבּו ַב ֻּס ָּכה ְלמֹו
ירים ְּת ַמ ֵּלאִּ :כי ָיׁשֹחּו ַב ְּמעֹונֹות י ְ
קּו:ה ָתצּוד ְל ָל ִביא ָט ֶרף וְ ַחּיַת ְּכ ִפ ִ
ֻּב ֲ
ָבים יְ ד ָ
ּורג ִ
ּמּוצק ְ
ָע ָפר ַל ָ
ָכין ָלע ֵֹרב ֵצידֹו ִּכי יְ ָל ָדיו ֶאל ֵאל יְ ַׁשּוֵעּו יִ ְתעּו ִל ְב ִלי א ֶֹכל":
ָארבִ :מי י ִ
ֶ
איוב לח' 36-41

ירׁשּו ֶאת
 .4על מי נאמרַ " :וּיַּכּו אֹתֹו וְ ֶאת ָּבנָיו וְ ֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּב ְל ִּתי ִה ְׁש ִאיר לֹו ָׂש ִריד ו ִַּי ְ
ַארצו"?
ְ
תשובה :עוג מלך הבשן
ֵצא עֹוג
ַּיֹורׁש ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ָׁשם :וַּיִ ְפנּו ַו ַּיעֲלּו ֶּד ֶרְך ַה ָּב ָׁשן ַוּי ֵ
יה ו ֶ
ַעזֵר וַּיִ ְל ְּכדּו ְּבנ ֶֹת ָ
מׁשה ְל ַרּגֵל ֶאת י ְ
"וַּיִ ְׁש ַלח ֶ
ָת ִּתי
ָדָך נ ַ
ירא אֹתֹו ִּכי ְבי ְ
מׁשה ַאל ִּת ָ
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
אתם הּוא וְ ָכל ַעּמֹו ַל ִּמ ְל ָח ָמה ֶא ְד ֶר ִעיַ :וּי ֶ
ֶמ ֶלְך ַה ָּב ָׁשן ִל ְק ָר ָ
יֹוׁשב ְּב ֶח ְׁשּבֹוןַ :וּיַּכּו אֹתֹו וְ ֶאת
ית ְל ִסיחֹן ֶמ ֶלְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ֵ
ית ּלֹו ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָ
ַארצֹו וְ ָע ִׂש ָ
אֹתֹו וְ ֶאת ָּכל ַעּמֹו וְ ֶאת ְ
ַארצו"
ירׁשּו ֶאת ְ
ָּבנָיו וְ ֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּב ְל ִּתי ִה ְׁש ִאיר לֹו ָׂש ִריד וַּיִ ְ
במדבר כא' 32-35
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חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים
תשע"ו
החידון הפומבי  -שלב שלישי  -שלב השאלה הזהה
ֲחזַק וְ ִנ ְת ַחּזַק
ואתם אחינו  ,חזקו ואימצו והשענו על הפסוקים האלה האמיתיים .
ואל יבהילו אתכם השמדות אם תכפו אתכם ,
ואל יפחיד אתכם תוקף יד האוייב עליכם וחולשת אומתינו .
שכל הענין הזה אינו רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם.
לפיכך  ,אחינו כל ישראל  ,הנפוצים בקצוות הארץ
חייבים אתם לחזק קצתכם לקצתכם ,
ניטעו אמנה  ,והאמינו בלבות הכל ,
ביאת הגואל מהרה יגלה
ַאּמצּו"
ּכׁשלֹות ֵ
ּוב ְר ַּכ ִים ְ
ָד ִים ָרפֹות ִ
"ח ְּזקּו י ַ
ַ
מתוך " אגרת תימן " לר' משה בן מימון

לפניכם  14פסוקים הקשורים בסימן :חזק ונתחזק
נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק
הניקוד
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב 1-נקודה
סה"כ ניתן לצבור בשאלה זו  14נקודות
הזמן המוקצב
 5דקות בלבד

בהצלחה
28

חידון התנ"ך המחוזי למבוגרים
תשע"ו
החידון הפומבי  -שלב שלישי  -שלב השאלה הזהה
השאלות:
ַאּמצּו?":
ּכׁשלֹות ֵ
ּוב ְר ַּכ ִים ְ
ָד ִים ָרפֹות ִ
 .1מי אמר ַ ":ח ְּזקּו י ַ
		
תשובה :ישעיהו

ישעיה לה' 3

ֲׂשה ַהּטֹוב ְּב ֵעינָיו?":
ֹלהינּו וַה' ַיע ֶ
ּוב ַעד ָע ֵרי ֱא ֵ
 .2מי אמרֲ ":חזַק וְ ִנ ְת ַחּזַק ְּב ַעד ַע ֵּמנּו ְ
			
תשובה :יואב

שמואל ב' י' 12

ּוב ְר ַּכ ִים ּכ ְֹרעֹות
ּכֹוׁשל ְי ִקימּון ִמ ֶּליָך ִ
ָד ִים ָרפֹות ְּת ַחּזֵקֵ :
אמר":הּנֵה ִי ַּס ְר ָּת ַר ִּבים וְ י ַ
ִ
 .3מי
ַאּמץ?":
ְּת ֵ
		
תשובה :אליפז התימני

איוב ד' 4

ַאּתם
יכם ֲא ֶׁשר ֶ
ֲׂשה ה' ְל ָכל א ְֹי ֵב ֶ
יראּו וְ ַאל ֵּת ָחּתּו ִח ְזקּו וְ ִא ְמצּו ִּכי ָכ ָכה ַיע ֶ
 .4מי אמרַ " :אל ִּת ְ
אֹותם?" :
ִנ ְל ָח ִמים ָ
		
תשובה :יהושע

יהושע י' 25

יחי ְׁש ָע ָר ִיְך ֵּב ַרְך ָּבנ ִַיְך ְּב ִק ְר ֵּבְך?":
 .5מי אמרִּ ":כי ִחּזַק ְּב ִר ֵ
		
תשובה :משורר תהילים

תהילים קמז' 13

ַחזַק ָּכל ַעם
הֹוצ ָדק ַהּכ ֵֹהן ַהּגָדֹול ו ֲ
הֹוׁש ַע ֶּבן ְי ָ
ַחזַק ְי ֻ
ֻּב ֶבל ְנ ֻאם ה' ו ֲ
.6מי אמר ":וְ ַע ָּתה ֲחזַק ְזר ָ
ָארץ ְנ ֻאם ה' ַועֲׂשּו ִּכי ֲא ִני ִא ְּת ֶכם"?
ָה ֶ
			
תשובה :חגי

חגי ב' 4

יּומת ַרק
ַמ ֶרה ֶאת ִּפיָך וְ ֹלא ִי ְׁש ַמע ֶאת ְּד ָב ֶריָך ְלכֹל ֲא ֶׁשר ְּת ַצּוֶּנּו ָ
 .7מי אמרוָּ ":כל ִאיׁש ֲא ֶׁשר י ְ
ֶא ָמץ"?
ֲחזַק ו ֱ
תשובה :שניים וחצי השבטים 		

יהושע א' 18
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ָׁש ַע?" :
ּומ ֶּמּנָה ִיּו ֵ
ַאין ָּכמֹהּו וְ ֵעת ָצ ָרה ִהיא ְל ַי ֲעקֹב ִ
 .8מי אמר ":הֹוי ִּכי גָדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמ ִ
		
תשובה :ירמיהו

ירמיה ל' 7

יתי ֶא ְת ֶכם ִח ְזקּו וִ ְהיּו ִל ְבנֵי ָח ִיל?":
יראּו ֲהלֹוא ִּכי ָאנ ִֹכי ִצּוִ ִ
 .9מי אמרַ " :אל ִּת ָ
		
תשובה :אבשלום

שמואל ב' יג' 28

ַח ְּב ֵׁשנּו?" :
ָׁשּובה ֶאל ה' ִּכי הּוא ָט ָרף וְ ִי ְר ָּפ ֵאנּו יְַך וְ י ְ
אמר":לכּו וְ נ ָ
ְ
 .10מי
		
תשובה :הושע

הושע ו' 1

ֹלהיָך ְּב ַעד ָּכל ַה ְּׁש ֵא ִרית
ֲדנּו ֶאל ה' ֱא ֶ
ָתנּו ְל ָפנֶיָך וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ַּבע ֵ
 .11למי נאמרִּ " :ת ָּפל נָא ְת ִחּנ ֵ
ַארנּו ְמ ַעט ֵמ ַה ְר ֵּבה ַּכ ֲא ֶׁשר ֵעינֶיָך רֹאֹות א ָֹתנּו?":
ַהּזֹאת ִּכי ִנ ְׁש ְ
		
תשובה :ירמיהו

ירמיה מב' 2

ֹלהיָך הּוא ַהה ֵֹלְך ִע ָּמְך
ֵיהם ִּכי ה' ֱא ֶ
יראּו וְ ַאל ַּת ַע ְרצּו ִמ ְּפנ ֶ
 .12מי אמרִ ":ח ְזקּו וְ ִא ְמצּו ַאל ִּת ְ
ַע ְז ֶב ָּך?":
ַר ְּפָך וְ ֹלא י ַ
ֹלא י ְ
		
תשובה :משה

דברים לא' 6

עֹולם ַעל ְי ֵרָאיו וְ ִצ ְד ָקתֹו ִל ְבנֵי ָב ִנים?":
עֹולם וְ ַעד ָ
 .13מי אמר ":וְ ֶח ֶסד ה' ֵמ ָ
		
תשובה :משורר תהילים

תהילים קג' 17

בֹותים ִּכי ִר ַח ְמ ִּתים?"...
הֹוׁש ִ
יע וְ ְ
אֹוׁש ַ
יֹוסף ִ
הּודה וְ ֶאת ֵּבית ֵ
 .14מי אמר ":וְ ִג ַּב ְר ִּתי ֶאת ֵּבית ְי ָ
		
תשובה :זכריה

זכריה י' 6

בהצלחה
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