מדינת ישראל
משרד החינוך

חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

חידון התנ״ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

החידון המחוזי הפומבי
תשע״ח

בסימן :ערכי מגילת העצמאות לאור התנ”ך
לכבוד  70שנים לעצמאות ישראל

הממונה על חידוני התנ״ך
איציק בן אבי
רכז החידון ומחבר השאלות
חננאל מלכה
עריכה והגהה:
דורון קדוש

“

בארץ ישראל
קם העם
היהודי,
בה עוצבה
דמותו
הרוחנית,
הדתית
והמדינית,
בה חי
חיי קוממיות
ממלכתית,
בה יצר
נכסי תרבות
לאומיים
וכלל-אנושיים
והוריש
לעולם כולו את

ספר
הספרים
הנצחי.

חשוון התשע”ח
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 שבע 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 במטה ובמחוזות ,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 מאחלת הצלחה רבה לכל הלוקחים חלק בחידון בשלביו השונים.
בברכה,
טליה נאמן,
מנהלת בפועל,
מינהל חברה ונוער
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חידון התנ״ך המחוזי למבוגרים
תשע״ח
מבחן קדם פומבי בכתב
החידון הפומבי
תקנון החידון וסדריו
שלבי החידון
א .מבחן קדם פומבי בכתב.
ב .חידון פומבי :שלב א’ – שאלות בעקבות סרטונים.
שלב ב’ – משחק מחשב.
שלב ג’ – שאלה זהה בכתב.

א .מבחן קדם פומבי בכתב
א .לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב.
ב .בחידון ישתתפו עד  16מתמודדים שעלו משלב חידון התנ״ך המחוזי בכתב .במקרים
חריגים ולשיקול דעת מטה החידון יועלו  17מתמודדים לחידון .בכל מקרה לא יעלו יותר
מ 17-מתמודדים.
ג .בחידון מוקדם זה יוכלו המתמודדים לצבור עד סך של  50נקודות שייזקפו לזכותם
בהמשך החידון הפומבי.

שאלות המילואים להכרעה
א.
ב.
ג.
ד.

לאחר המבחן הקדם פומבי בכתב ,יענו המתמודדים על מספר שאלות נוספות ,שאלות
המילואים להכרעה .תוצאות שאלות המילואים יועברו לשופטים לשימוש במקרה הצורך.
שאלות המילואים לא נחשבות בשקלול הכללי של נקודות הנבחנים במבחן המקדים.
חבר השופטים יעשה שימוש בתוצאות שאלות המילואים להכרעה בכל אחד משלבי
החידון הפומבי ,ובכל מצב בו יש שוויון בין מתמודדים ויש להכריע ביניהם.
שאלות המילואים יכולות לשמש להכרעה בדבר זהות העולים לשלב הבא או בדבר
העולים לשלב חידון התנ״ך הארצי למבוגרים.
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ב .החידון הפומבי
א .בחידון הפומבי ישתתפו המתמודדים שעלו משלב החידונים המחוזיים בכתב.
ב .לרשות המתמודדים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן הקדם פומבי בכתב.

שלב ראשון
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בשלב זה יוצגו חמישה סרטונים בנושא החידון – מגילת העצמאות.
לאחר כל סרטון יוצגו שאלות למתמודדים.
בשלב הראשון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שלושה חלקים.
תשובה נכונה על כל חלק של שאלה תזכה את הנבחן ב 4-נקודות.
תשובות נכונות על שלושת חלקי השאלה יזכו את הנבחן ב 12-נקודות.
עם סיום מחזור שאלות זה ירדו כל הנבחנים מהבמה.

שלב שני
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

בשלב השני ישתתפו עד  8מתמודדים.
השופטים ימסרו למנחה את שמות  8המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגדול
ביותר ,שהם העולים לשלב השני והמנחה יזמין אותם לבמה.
בשלב זה יוצגו לכל נבחן ארבע שאלות קצרות .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את
הנבחן ב 5-נקודות .תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד במענק
(בונוס) של  4נקודות נוספות .סך הכל ניתן לצבור בשלב זה עד  24נקודות.
הזמן המוקצב למענה על כל ארבע השאלות הוא  60שניות בלבד.
השאלות תוצגנה למתמודדים באמצעות משחק מחשב .המחשב יציג לנבחן את השאלה
על פי הסדר שנקבע במחשב.
בתום השלב השני ירדו כל המתמודדים מהבמה .השופטים יסכמו את מספר הנקודות
שצבר כל מתמודד ויקבעו את  4-5העולים לשלב השלישי.

שלב שלישי
א.
ב.
ג.
ד.

בשלב זה תוצג לכל המתמודדים שאלה זהה בכתב.
המנחה יזמין לבמה את  4-5העולים לשלב הזה וימסור לכל אחד מהם את השאלון
כשהוא הפוך על פניו.
המנחה יכריז על הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על התחלת מתן
התשובות.
השאלון בשלב השלישי כולל  17שאלות זהות בכתב .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה
את הנבחן ב 2-נקודות .סך הכל בשאלה הזהה ניתן לצבור עד  34נקודות.
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ה .הזמן המוקצב למענה על השאלות הוא  6דקות בלבד.
ו .בתום הזמן הקצוב יאסוף המנחה את טופסי התשובות וימסרם לשופטים.
ז .המנחה יקרא בקול את השאלות ואת התשובות הנכונות.

סדר הצגת השאלות לנבחנים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר הא״ב של שמות משפחותיהם .על השולחן ,ליד כל
נבחן ,יוצב שלט עם שמו (שם פרטי ואחריו שם משפחה) ומקום מגוריו.
סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם.
בשלב הראשון ,הנבחן יראה את השאלה לראשונה על המצגת תוך כדי שהמנחה יקריא
אותה .הנשאל לא יקבל את השאלה בדף לפני הצגתה
ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו ,יכריז יושב ראש חבר השופטים את מספר הנקודות
שהנבחן זכה בהן ,ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ,ליד שמו.
ענה הנבחן תשובה חלקית ,יוועץ היושב ראש בחבריו השופטים ,ויכריז את מספר הנקודות
שהנבחן זכה בהן ,ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ,ליד שמו.
לא ענה הנבחן על השאלה ,יכריז היושב ראש שאין מענה ,ובטופס השיפוט יירשם  0ליד
שם הנבחן.

חבר השופטים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

חבר השופטים מורכב מהיושב ראש ,ולצדו  2-3שופטים.
היושב ראש אחראי לשיפוט ,והוא מכריז את מספר הנקודות שכל נבחן זכה בהן.
היושב ראש מפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.
היושב ראש מורה למנחה להכריז את שמות העולים משלב לשלב.
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.
היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף החידון את שמות חתן/כלת התנ״ך במחוז והסגנים.
חבר השופטים דן בין שלב לשלב בערעורים ,אם יהיו כאלה ,במהלך החידון בלבד.
לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.
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 ותעודות 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 ייעשה שימוש בתוצאות שאלות המילואים להכרעה.
ד .לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.
ה .שני הנבחרים ייצגו את המחוז בחידון התנ״ך הארצי למבוגרים ,שיתקיים בחנוכה תשע״ח.
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חומר הבחינה
חידון התנ״ך המחוזי הפומבי למבוגרים תשע״ח יתבסס על הספרים הבאים:

תורה:

נביאים אחרונים:

בראשית
שמות :פרקים א’-כד’ ,לא’-לד’
ויקרא :פרקים יט’ ,כג’-כה’
במדבר :פרקים י’-לו’
דברים :פרקים כ’-לד’.

ישעיה :פרקים א’-יד’ ,כ’-לה’ ,לח’
ירמיה :פרקים א’-לח’
יחזקאל :פרקים א’-כ’ ,כו’-כח’
יואל
עמוס
עובדיה
יונה
מיכה
חגי
מלאכי

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

כתובים:
תהילים :פרקים א’-נ’
משלי :פרקים כב’-לא’
איוב :פרקים א’-יד’ ,מב’
שיר השירים
רות
קהלת
אסתר
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“

“אנו מכריזים
בזאת על
הקמת מדינה
יהודית בארץ
ישראל,
היא מדינת
ישראל.״

השלב הראשון
שאלות בעקבות סרטונים
בנושא :מגילת העצמאות
בשלב זה יוקרנו חמישה סרטונים.
לאחר כל סרטון יוצגו שאלות הקשורות בנושא הסרטון.
לכל מתמודד תוצג שאלה אחת בת שלושה חלקים.
תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב 4-נקודות.
תשובות נכונות על שלושת החלקים יזכו את הנבחן ב 12-נקודות.

החידון המחוזי הפומבי תשע”ח | 11

“

שאלות 3-1

לאחר שהוגלה
העם מארצו
בכוח הזרוע שמר
לה אמונים בכל
ארצות פזוריו,
ולא חדל מתפילה
ומתקוה לשוב
לארצו ולחדש
בתוכה את חירותו
המדינית.

שאלה מס' 1
גלות
הנביא יחזקאל הצטווה לעשות מעשה סמלי כאות לבני ישראל:

יהם״
קֹומָך ֶאל ָמקֹום ַא ֵחר ְל ֵעינֵ ֶ
ית ִמ ְּמ ְ
גֹולה [ ]...וְ גָ ִל ָ
“ע ֵׂשה ְלָך ְּכ ֵלי ָ
ֲ
א .ציין מעשה סמלי נוסף שהצטווה לעשות בנבואה זו.
ב .מה הייתה מטרת מעשיו של הנביא יחזקאל?
ּוׁש ִַלם ֲא ֶׁשר ִּב ְס ָפ ַרד״?
ג .מי הנביא שדיבר על שיבת “גָ לֻ ת ְיר ָ

תשובה
א .הוצאת הכלים ,חתירה בקיר ,כיסוי הפנים ,נשיאת הכלים על הכתף( .מספיק לציין מעשה
אחד).
ב .מטרת מעשיו של יחזקאל היתה לגרום לעם לשאול לפשר מעשיו ,ובכך להודיע להם על
גלות שארית העם ביהודהּ“ַ :כ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִיתי ֵּכן י ֵָע ֶׂשה ָל ֶהם ַּבּג ָֹולה ַב ְּׁש ִבי י ֵֵלכּו״ (גם תשובה
חלקית תתקבל כנכונה).
ג .הנביא עובדיה.

יהם
קֹומָך ֶאל ָמקֹום ַא ֵחר לְ ֵעינֵ ֶ
יֹומם לְ ֵעינֵ ֶ
“וְ ַא ָּתה ֶבן ָא ָדם ֲע ֵׂשה לְ ָך ּכְ לֵ י גֹולָ ה ּוגְ לֵ ה ָ
יהם וְ גָ לִ ָית ִמ ְּמ ְ
יהם
יהם וְ ַא ָּתה ֵּת ֵצא ָב ֶע ֶרב לְ ֵעינֵ ֶ
יֹומם לְ ֵעינֵ ֶ
את כֵ לֶ יָך ּכִ כְ לֵ י גֹולָ ה ָ
הֹוצ ָ
אּולַ י יִ ְראּו ּכִ י ֵּבית ְמ ִרי ֵה ָּמה :וְ ֵ
תֹוציא ָּפנֶ יָך
יהם ַעל ּכָ ֵתף ִּת ָּשׂא ָּב ֲעלָ ָטה ִ
את ּבֹו :לְ ֵעינֵ ֶ
הֹוצ ָ
יהם ֲח ָתר לְ ָך ַב ִּקיר וְ ֵ
מֹוצ ֵאי ּגֹולָ ה :לְ ֵעינֵ ֶ
ּכְ ָ
אתי
הֹוצ ִ
מֹופת נְ ַת ִּתיָך לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל :וָ ַא ַעׂש ּכֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר ֻצּו ִֵיתי ּכֵ לַ י ֵ
ְתכַ ֶּסה וְ ֹלא ִת ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֵ
יהם :וַ יְ ִהי
אתי לְ ֵעינֵ ֶ
אתי ַעל ּכָ ֵתף נָ ָׂש ִ
הֹוצ ִ
ּוב ֶע ֶרב ָח ַת ְר ִּתי לִ י ַב ִּקיר ּבְ יָ ד ָּב ֲעלָ ָטה ֵ
יֹומם ָ
ּכִ כְ לֵ י גֹולָ ה ָ
ְד ַבר ה’ ֵאלַ י ַּבּב ֶֹקר לֵ אמֹרֶּ :בן ָא ָדם ֲהֹלא ָא ְמרּו ֵאלֶ יָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֵּבית ַה ֶּמ ִרי ָמה ַא ָּתה ע ֶֹׂשהֱ :אמֹר
ירּוׁש ִַלם וְ כָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֵה ָּמה בְ תֹוכָ םֱ :אמֹר
יהם ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה’ ַהּנָ ִׂשיא ַה ַּמ ָּשׂא ַהּזֶ ה ִּב ָ
ֲאלֵ ֶ
מֹופ ְתכֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִיתי ּכֵ ן יֵ ָע ֶׂשה לָ ֶהם ַּבּגֹולָ ה ַב ְּשׁ ִבי יֵ לֵ כּו :וְ ַהּנָ ִׂשיא ֲא ֶׁשר ּבְ תֹוכָ ם ֶאל ּכָ ֵתף יִ ָּשׂא
ֲאנִ י ֶ
הֹוציא בֹו ָּפנָ יו יְ כַ ֶּסה יַ ַען ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ְר ֶאה לַ ַעיִ ן הּוא ֶאת ָה ָא ֶרץָּ :ופ ַר ְׂש ִּתי
ָּב ֲעלָ ָטה וְ יֵ ֵצא ַּב ִּקיר יַ ְח ְּתרּו לְ ִ
אֹותּה ֹלא יִ ְר ֶאה וְ ָׁשם יָ מּות:״
אתי אֹתֹו ָב ֶבלָ ה ֶא ֶרץ ּכַ ְׂש ִּדים וְ ָ
צּוד ִתי וְ ֵה ֵב ִ
ֶאת ִר ְׁש ִּתי ָעלָ יו וְ נִ ְת ַּפׂש ִּב ְמ ָ
יחזקאל יב’ 16-3

רּוׁש ִַלם ֲא ֶׁשר ּבִ ְס ָפ ַרד יִ ְרׁשּו ֵאת ָע ֵרי ַהּנֶ גֶ ב”:
“וְ גָ לֻ ת ַה ֵחל ַהּזֶ ה לִ בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ּכְ נַ ֲענִ ים ַעד ָצ ְר ַפת וְ גָ לֻ ת יְ ָ
עובדיה א’ 20

החידון המחוזי הפומבי תשע”ח | 13

שאלה מס’ 2
שמירת אמונים
הכתוב מספר על אדם ששמר אמונים לארצו ,שעה שבישר לבנו שהוא עתיד לחזור אליה יחד עם
אחיו לאחר תקופה ארוכה בה שהו בנכר:

ֹלהים ִע ָּמ ֶכם וְ ֵה ִׁשיב ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ֲאב ֵֹת ֶיכם״
“הּנֵ ה ָאנ ִֹכי ֵמת וְ ָהיָ ה ֱא ִ
ִ
א .מי האיש שאמר את הדברים?
ב .כיצד הבטיח האיש את שיבתו שלו לארץ?
ג .מי הנביא שכינה את ישראל בדבריו “גֹוי ַצ ִּדיק ׁש ֵֹמר ֱאמֻ נִ ים״?

תשובה
א .יעקב
ב .יעקב השביע את יוסף שלא יקבור אותו במצרים ,אלא יקבור אותו עם אבותיו.
ג .הנביא ישעיה

אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך ִׂשים נָ א
ֹאמר לֹו ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
יֹוסף וַ ּי ֶ
“וַ ּיִ ְק ְרבּו יְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ָלמּות וַ ּיִ ְק ָרא ִל ְבנֹו ְל ֵ
אתנִ י
ית ִע ָּמ ִדי ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ַאל נָ א ִת ְק ְּב ֵרנִ י ְּב ִמ ְצ ָריִ ם :וְ ָׁש ַכ ְב ִּתי ִעם ֲאב ַֹתי ּונְ ָׂש ַ
יָ ְדָך ַּת ַחת יְ ֵר ִכי וְ ָע ִׂש ָ
ֹאמר ִהּשָׁ ְב ָעה ִלי וַ ּיִ ּשָׁ ַבע לֹו וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו
ֹאמר ָאנ ִֹכי ֶא ֱע ֶׂשה ִכ ְד ָב ֶרָך :וַ ּי ֶ
ּוק ַב ְר ַּתנִ י ִּב ְקבֻ ָר ָתם וַ ּי ַ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ
ֹלהים ִע ָּמ ֶכם
יֹוסף ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ֵמת וְ ָהיָ ה ֱא ִ
ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל רֹאׁש ַה ִּמ ָּטה [ :]...וַ ּי ֶ
וְ ֵה ִׁשיב ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ ֲאב ֵֹת ֶיכם :וַ ֲאנִ י נָ ַת ִּתי ְלָך ְׁש ֶכם ַא ַחד ַעל ַא ֶחיָך ֲא ֶׁשר ָל ַק ְח ִּתי ִמּיַ ד ָה ֱאמ ִֹרי
ּוב ַק ְׁש ִּתי״
ְּב ַח ְר ִּבי ְ
בראשית מז’  ,31-29מח’ 22-21

ׁשּועה יָ ִׁשית חֹומֹות וָ ֵחלִּ :פ ְתחּו ְׁש ָע ִרים
הּודה ִעיר ָעז ָלנּו יְ ָ
יּוׁשר ַהּשִׁ יר ַהּזֶ ה ְּב ֶא ֶרץ יְ ָ
“ּבּיֹום ַההּוא ַ
ַ
טּוח״
וְ יָ בֹא גֹוי ַצ ִּדיק ׁש ֵֹמר ֱאמֻ נִ ים :יֵ ֶצר ָסמּוְך ִּתּצֹר ָׁשלֹום ָׁשלֹום ִּכי ְבָך ָּב ַ
ישעיה כו’ 3-1
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שאלה מס’ 3
תפילה ותקווה
על מלך בישראל מסופר שביקש שתפילת עמו ִּת ָּׁש ַמע גם בהיותם בגלות:

ית ִמ ְׁש ָּפ ָטם״.
“וְ ָׁש ַמ ְע ָּת ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמכֹון ִׁש ְב ְּתָך ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתם וְ ֶאת ְּת ִחּנָ ָתם וְ ָע ִׂש ָ
א .מי המלך?
ב .באיזה מעמד הוא השמיע את הדברים?
“מ ְח ְׁשבֹות ָׁשלֹום וְֹלא ְל ָר ָעה
ג .מי הנביא שניחם את ישראל כשאמר שמחשבות ה’ עליהם ַ
ָל ֵתת ָל ֶכם ַא ֲח ִרית ִוְת ְקוָה״?

תשובה
א .שלמה המלך
ב .חנוכת בית המקדש  /מעמד הכנסת הארון לבית המקדש.
ג .הנביא ירמיה

יאי ָה ָאבֹות ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל
אׁשי ַה ַּמּטֹות נְ ִׂש ֵ
“אז יַ ְק ֵהל ְׁשֹלמֹה ֶאת זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ָּכל ָר ֵ
ָ
רּוׁש ִָלם ְל ַה ֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּב ִרית ה’ ֵמ ִעיר ָּדוִ ד ִהיא ִצּיֹון :וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך
ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה יְ ָ
יעי :וַ ּיָ בֹאּו ּכֹל זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ְׂשאּו
ְׁשֹלמֹה ָּכל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביֶ ַרח ָה ֵא ָתנִ ים ֶּב ָחג הּוא ַהח ֶֹדׁש ַהּשְׁ ִב ִ
מֹועד וְ ֶאת ָּכל ְּכ ֵלי ַהּק ֶֹדׁש ֲא ֶׁשר ָּבא ֶֹהל וַ ּיַ ֲעלּו
ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶאת ָה ָארֹון :וַ ּיַ ֲעלּו ֶאת ֲארֹון ה’ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
יהם ֲא ֶׁשר ָׁשבּו
ּוב ָכל נַ ְפ ָׁשם ְּב ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
א ָֹתם ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ ּיִ ם [ :]...וְ ָׁשבּו ֵא ֶליָך ְּב ָכל ְל ָב ָבם ְ
יתי
בֹותם ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ָּב ַח ְר ָּת וְ ַה ַּביִ ת ֲא ֶׁשר ָּבנִ ִ
א ָֹתם וְ ִה ְת ַּפ ְללּו ֵא ֶליָך ֶּד ֶרְך ַא ְר ָצם ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ַל ֲא ָ
ית ִמ ְׁש ָּפ ָטם:״
ִל ְׁש ֶמָך :וְ ָׁש ַמ ְע ָּת ַהּשָׁ ַמיִ ם ְמכֹון ִׁש ְב ְּתָך ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתם וְ ֶאת ְּת ִחּנָ ָתם וְ ָע ִׂש ָ
מלכים א’ ח’ 50-1

“ּכי כֹה ָא ַמר ה’ ִּכי ְל ִפי ְמֹלאת ְל ָב ֶבל ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ֶא ְפקֹד ֶא ְת ֶכם וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֲע ֵל ֶיכם ֶאת ְּד ָב ִרי ַהּטֹוב
ִ
ְל ָה ִׁשיב ֶא ְת ֶכם ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ הִּ :כי ָאנ ִֹכי יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹת ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי ח ֵֹׁשב ֲע ֵל ֶיכם נְ אֻ ם ה’
אתם א ִֹתי וַ ֲה ַל ְכ ֶּתם וְ ִה ְת ַּפ ַּל ְל ֶּתם ֵא ָלי
ּוק ָר ֶ
ַמ ְח ְׁשבֹות ָׁשלֹום וְ ֹלא ְל ָר ָעה ָל ֵתת ָל ֶכם ַא ֲח ִרית וְ ִת ְקוָ הְ :
וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ֲא ֵל ֶיכם״
ירמיה כט’ 12-10
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“

שאלות 6-4

מתוך קשר היסטורי
ומסורתי זה חתרו היהודים
בכל דור לשוב ולהאחז
במולדתם העתיקה;
ובדורות האחרונים שבו
לארצם בהמונים ,וחלוצים,
מעפילים ומגינים הפריחו
נשמות ,החיו שפתם
העברית ,בנו כפרים וערים,
והקימו ישוב גדל והולך
השליט על משקו ותרבותו,
שוחר שלום ומגן על עצמו,
מביא ברכת הקידמה לכל
תושבי הארץ ונושא נפשו
לעצמאות ממלכתית.

שאלה מס' 4
שיבה לארץ
על אישה מסופר ששבה לארצה לאחר תקופה בה שהתה עם משפחתה בנכר ,לאחר בשורה
ששמעה:

הּודה״
“וַ ֵּת ֵצא ִמן ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ָׁש ָּמה ָ ...לׁשּוב ֶאל ֶא ֶרץ יְ ָ
א .מי האשה?
ב .מה הייתה הבשורה ששמעה ,שבעקבותיה היא חזרה אל ארץ יהודה?
ג .מי האשה שמנחם נביא בשיבת בניה ִלגְ ב ָּולם?

תשובה
א .נעמי
ב .נעמי שמעה שנפסק הרעב בבית לחם – ִ“ּכי ָׁש ְמ ָעה ִּב ְׂש ֵדה מ ָֹואב ִּכי ָפ ַקד ה’ ֶאת ַעּמֹו ָל ֵתת
ָל ֶהם ָל ֶחם״.
ג .רחל

מֹואב ִּכי ָפ ַקד ה’ ֶאת ַעּמֹו ָל ֵתת ָל ֶהם
מֹואב ִּכי ָׁש ְמ ָעה ִּב ְׂש ֵדה ָ
יה וַ ָּת ָׁשב ִמ ְּש ׂ ֵדי ָ
ֹּלת ָ
“וַ ָּת ָקם ִהיא וְ ַכ ֶ
יה ִע ָּמּה וַ ֵּת ַל ְכנָ ה ַב ֶּד ֶרְך ָלׁשּוב ֶאל ֶא ֶרץ
ּלֹות ָ
ּוׁש ֵּתי ַכ ֶ
ָל ֶחם :וַ ֵּת ֵצא ִמן ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ּשָׁ ָּמה ְ
הּודה״
יְ ָ
רות א’ 7-6

יה
יה ֵמ ֲאנָ ה ְל ִהּנָ ֵחם ַעל ָּבנֶ ָ
רּורים ָר ֵחל ְמ ַב ָּכה ַעל ָּבנֶ ָ
“ּכֹה ָא ַמר ה’ קֹול ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ִ
קֹולְך ִמ ֶּב ִכי וְ ֵעינַ יִ ְך ִמ ִּד ְמ ָעה ִּכי יֵ ׁש ָׂש ָכר ִל ְפעֻ ָּל ֵתְך נְ אֻ ם ה’ וְ ָׁשבּו
ִּכי ֵאינֶ ּנּוּ :כֹה ָא ַמר ה’ ִמנְ ִעי ֵ
בּולם:״
יתְך נְ אֻ ם ה’ וְ ָׁשבּו ָבנִ ים ִלגְ ָ
ֵמ ֶא ֶרץ אֹויֵ ב :וְ יֵ ׁש ִּת ְקוָ ה ְל ַא ֲח ִר ֵ
ירמיה לא’ 16-14

החידון המחוזי הפומבי תשע”ח | 17

שאלה מס’ 5
הפרחת השממה ויישוב הארץ
נביא התבקש לקנות שדה בארץ בעת מצור ,כאות להפרחת השממה העתידית:

ּוב ֵה ָמה []...״
“וְ נִ ְקנָ ה ַה ָּׂש ֶדה ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם א ְֹמ ִרים ְׁש ָמ ָמה ִהיא ֵמ ֵאין ָא ָדם ְ
א .מי הנביא?
ב .אילו פעולות נוספות עשה הנביא במעמד זה? (ציין לפחות פעולה אחת)
וְׁשתּו ֶאת יֵינָ ם״?
ג .מי הנביא שניחם את העם כשאמר “ ָּובנּו ָע ִרים נְ ַׁשּמֹות וְ י ָָׁשבּו וְנָ ְטעּו ְכ ָר ִמים ָ

תשובה
א .הנביא ירמיה
ב .ירמיה כתב בספר ,חתם ,העיד עדים ,שקל את הכסף במאזניים ,ציווה על ברוך לשמור את
ספר המקנה ואת ספר הגלוי בכלי חרש( .כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה).
ג .הנביא עמוס

ֹאמר יִ ְר ְמיָ הּו ָהיָ ה ְּד ַבר ה’ ֵא ַלי ֵלאמֹרִ :הּנֵ ה ֲחנַ ְמ ֵאל ֶּבן ַׁשּלֻ ם ּד ְֹדָך ָּבא ֵא ֶליָך ֵלאמֹר ְקנֵ ה ְלָך
“וַ ּי ֶ
ֶאת ָׂש ִדי ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָ תֹות ִּכי ְלָך ִמ ְׁש ַּפט ַהּגְ אֻ ָּלה ִל ְקנֹות :וַ ּיָ בֹא ֵא ַלי ֲחנַ ְמ ֵאל ֶּבן ּד ִֹדי ִּכ ְד ַבר ה’ ֶאל
ֹאמר ֵא ַלי ְקנֵ ה נָ א ֶאת ָׂש ִדי ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָ תֹות ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ ִּבנְ יָ ִמין ִּכי ְלָך ִמ ְׁש ַּפט
ֲח ַצר ַה ַּמ ָּט ָרה וַ ּי ֶ
ּולָך ַהּגְ אֻ ָּלה ְקנֵ ה ָלְך וָ ֵא ַדע ִּכי ְד ַבר ה’ הּוא :וָ ֶא ְקנֶ ה ֶאת ַה ָּש ׂ ֶדה ֵמ ֵאת ֲחנַ ְמ ֵאל ֶּבן ּד ִֹדי
ַהיְ רֻ ּשָׁ ה ְ
ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָ תֹות וָ ֶא ְׁש ְק ָלה ּלֹו ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ִׁש ְב ָעה ְׁש ָק ִלים וַ ֲע ָׂש ָרה ַה ָּכ ֶסף :וָ ֶא ְכּתֹב ַּב ֵּס ֶפר וָ ֶא ְחּתֹם
וָ ָא ֵעד ֵע ִדים וָ ֶא ְׁשקֹל ַה ֶּכ ֶסף ְּבמֹאזְ נָ יִ ם :וָ ֶא ַּקח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָ ה ֶאת ֶה ָחתּום ַה ִּמ ְצוָ ה וְ ַהחֻ ִּקים וְ ֶאת
ּול ֵעינֵ י ָה ֵע ִדים
ַהּגָ לּוי :וָ ֶא ֵּתן ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ִּמ ְקנָ ה ֶאל ָּברּוְך ֶּבן נֵ ִרּיָ ה ֶּבן ַמ ְח ֵסיָ ה ְל ֵעינֵ י ֲחנַ ְמ ֵאל ּד ִֹדי ְ
יהם
הּודים ַהּי ְֹׁש ִבים ַּב ֲח ַצר ַה ַּמ ָּט ָרה :וָ ֲא ַצּוֶ ה ֶאת ָּברּוְך ְל ֵעינֵ ֶ
ַהּכ ְֹת ִבים ְּב ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָ ה ְל ֵעינֵ י ָּכל ַהּיְ ִ
קֹוח ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵאת ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָ ה ַהּזֶ ה וְ ֵאת
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ַ
ֵלאמֹרּ :כֹה ָא ַמר ה’ ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ֶה ָחתּום וְ ֵאת ֵס ֶפר ַהּגָ לּוי ַהּזֶ ה ּונְ ַת ָּתם ִּב ְכ ִלי ָח ֶרׂש ְל ַמ ַען יַ ַע ְמדּו יָ ִמים ַר ִּבים״
ירמיה לב’ 14-6

ּובנּו ָע ִרים נְ ַׁשּמֹות וְ יָ ָׁשבּו וְ נָ ְטעּו ְכ ָר ִמים וְ ָׁשתּו ֶאת יֵ ינָ ם וְ ָעׂשּו
“וְ ַׁש ְב ִּתי ֶאת ְׁשבּות ַע ִּמי יִ ְׂש ָר ֵאל ָ
יהםּ :ונְ ַט ְע ִּתים ַעל ַא ְד ָמ ָתם וְ ֹלא יִ ּנָ ְתׁשּו עֹוד ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ָתם ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי ָל ֶהם
גַ ּנֹות וְ ָא ְכלּו ֶאת ְּפ ִר ֶ
ֹלהיָך:״
ָא ַמר ה’ ֱא ֶ
עמוס ט’ 15-14
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שאלה מס’ 6
שפה
הכתוב מספר על קבוצת אנשים מיהודה שביקשה מאדם נוכרי לדבר אליהם בשפה זרה:

הּודית״
“ּד ֶּבר נָ א ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ֲא ָר ִמית [ ]...וְ ַאל ְּת ַד ֵּבר ִע ָּמנּו יְ ִ
ַ
א .מי האיש הנוכרי?
ב .מדוע הוא התבקש לא לדבר ביהודית?
ג .מי הנביא שניבא על לשון מתוקנת בעתיד העםְּ “ :ולׁשֹון ִע ְּלגִ ים ְּת ַמ ֵהר ְל ַד ֵּבר ָצחֹות״?

תשובה
א .רבשקה ,שליח מלך אשור
ב .הוא התבקש לא לדבר ביהודית כדי שהעם אשר על החומה לא יבין את דבריו ,מתוך רצון
לשמור על מורל בקרב העם.
ג .הנביא ישעיה

“וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶמ ֶלְך ַאּשׁ ּור ֶאת ַּת ְר ָּתן וְ ֶאת ַרב ָס ִריס וְ ֶאת ַר ְב ָׁש ֵקה ִמן ָל ִכיׁש ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ִחזְ ִקּיָ הּו ְּב ֵחיל
רּוׁש ִַלם וַ ּיַ ֲעלּו וַ ּיָ בֹאּו וַ ּיַ ַע ְמדּו ִּב ְת ָע ַלת ַה ְּב ֵר ָכה ָה ֶע ְליֹונָ ה ֲא ֶׁשר ִּב ְמ ִס ַּלת
רּוׁש ִָלם וַ ּיַ ֲעלּו וַ ּיָ בֹאּו יְ ָ
ָּכ ֵבד יְ ָ
ֹובס :וַ ּיִ ְק ְראּו ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך וַ ּיֵ ֵצא ֲא ֵל ֶהם ֶא ְליָ ִקים ֶּבן ִח ְל ִקּיָ הּו ֲא ֶׁשר ַעל ַה ָּביִ ת וְ ֶׁש ְבנָ ה ַהּס ֵֹפר
ְׂש ֵדה כ ֵ
יהם ַר ְב ָׁש ֵקה ִא ְמרּו נָ א ֶאל ִחזְ ִקּיָ הּו ּכֹה ָא ַמר ַה ֶּמ ֶלְך ַהּגָ דֹול
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
יֹואח ֶּבן ָא ָסף ַה ַּמזְ ִּכיר :וַ ּי ֶ
וְ ָ
בּורה ַל ִּמ ְל ָח ָמה
ֶמ ֶלְך ַאּשׁ ּור ָמה ַה ִּב ָּטחֹון ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָּב ָט ְח ָּתָ :א ַמ ְר ָּת ַאְך ְּד ַבר ְׂש ָפ ַתיִ ם ֵע ָצה ּוגְ ָ
יֹואח ֶאל ַר ְב ָׁש ֵקה
ֹאמר ֶא ְליָ ִקים ֶּבן ִח ְל ִקּיָ הּו וְ ֶׁש ְבנָ ה וְ ָ
ַע ָּתה ַעל ִמי ָב ַט ְח ָּת ִּכי ָמ ַר ְד ָּת ִּבי :]...[ :וַ ּי ֶ
הּודית ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם ֲא ֶׁשר ַעל
ַּד ֶּבר נָ א ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ֲא ָר ִמית ִּכי ׁש ְֹמ ִעים ֲאנָ ְחנּו וְ ַאל ְּת ַד ֵּבר ִע ָּמנּו יְ ִ
יהם ַר ְב ָׁש ֵקה ַה ַעל ֲאדֹנֶ יָך וְ ֵא ֶליָך ְׁש ָל ַחנִ י ֲאדֹנִ י ְל ַד ֵּבר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲהֹלא
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ַהח ָֹמה :וַ ּי ֶ
יהם ִע ָּמ ֶכם :וַ ּיַ ֲעמֹד
ימי ַרגְ ֵל ֶ
צֹוא ָתם וְ ִל ְׁשּתֹות ֶאת ֵמ ֵ
ַעל ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּי ְֹׁש ִבים ַעל ַהח ָֹמה ֶל ֱאכֹל ֶאת ָ
ֹאמר ִׁש ְמעּו ְּד ַבר ַה ֶּמ ֶלְך ַהּגָ דֹול ֶמ ֶלְך ַאּשׁ ּור:״
הּודית וַ יְ ַד ֵּבר וַ ּי ֶ
ַר ְב ָׁש ֵקה וַ ּיִ ְק ָרא ְבקֹול ּגָ דֹול יְ ִ
מלכים ב’ יח’ 28-17

ּולׁשֹון ִע ְּלגִ ים
ּול ַבב נִ ְמ ָה ִרים יָ ִבין ָל ָד ַעת ְ
“וְ ֹלא ִת ְׁש ֶעינָ ה ֵעינֵ י ר ִֹאים וְ ָאזְ נֵ י ׁש ְֹמ ִעים ִּת ְק ַׁש ְבנָ הְ :
ׁשֹוע״
ילי ֹלא יֵ ָא ֵמר ַ
ּול ִכ ַ
ְּת ַמ ֵהר ְל ַד ֵּבר ָצחֹותֹ :לא יִ ָּק ֵרא עֹוד ְלנָ ָבל נָ ִדיב ְ
ישעיה לב’ 5-3
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“

שאלות 9-7

שארית הפליטה שניצלה
מהטבח הנאצי האיום
באירופה ויהודי ארצות
אחרות לא חדלו להעפיל
לארץ-ישראל ,על אף כל
קושי ,מניעה וסכנה ,ולא
פסקו לתבוע את זכותם
לחיי כבוד ,חירות ועמל-
ישרים במולדת עמם.

שאלה מס' 7
שארית ופליטה
הכתוב מספר על אדם שדיבר דברי נחמה לקבוצת אנשים כדי להרגיעם:

יטה ּגְ ד ָֹלה״
ּול ַה ֲחיֹות ָל ֶכם ִל ְפ ֵל ָ
ֹלהים ִל ְפנֵ ֶיכם ָלׂשּום ָל ֶכם ְׁש ֵא ִרית ָּב ָא ֶרץ ְ
“וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחנִ י ֱא ִ
א .מי האיש?
ב .מדוע היה צורך להרגיע את האנשים?
ג .מי ניחם שבהר ציון ובירושלים תהיה פליטה “ ַּוב ְּׂש ִר ִידים ֲא ֶׁשר ה’ ק ֵֹרא״?

תשובה
א .יוסף
ב .יוסף הרגיע את אחיו כי הם נבהלו מפניו .האחים חששו שיוסף ינקום בהם על כל מה
שעשו לו.
ג .הנביא יואל

יֹוסף ַהעֹוד ָא ִבי ָחי וְ ֹלא יָ ְכלּו ֶא ָחיו ַל ֲענֹות אֹתֹו ִּכי נִ ְב ֲהלּו ִמ ָּפנָ יו:
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו ֲאנִ י ֵ
ֹאמר ֵ
“וַ ּי ֶ
יֹוסף ֲא ִח ֶיכם ֲא ֶׁשר ְמ ַכ ְר ֶּתם א ִֹתי ִמ ְצ ָריְ ָמה:
ֹאמר ֲאנִ י ֵ
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו ּגְ ׁשּו נָ א ֵא ַלי וַ ּיִ ּגָ ׁשּו וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵ
וַ ּי ֶ
ֹלהים ִל ְפנֵ ֶיכם:
וְ ַע ָּתה ַאל ֵּת ָע ְצבּו וְ ַאל יִ ַחר ְּב ֵעינֵ ֶיכם ִּכי ְמ ַכ ְר ֶּתם א ִֹתי ֵהּנָ ה ִּכי ְל ִמ ְחיָ ה ְׁש ָל ַחנִ י ֱא ִ
ֹלהים
ִּכי זֶ ה ְׁשנָ ַתיִ ם ָה ָר ָעב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ וְ עֹוד ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ֲא ֶׁשר ֵאין ָח ִריׁש וְ ָק ִציר :וַ ּיִ ְׁש ָל ֵחנִ י ֱא ִ
יטה ּגְ ד ָֹלה :וְ ַע ָּתה ֹלא ַא ֶּתם ְׁש ַל ְח ֶּתם א ִֹתי
ּול ַה ֲחיֹות ָל ֶכם ִל ְפ ֵל ָ
ִל ְפנֵ ֶיכם ָלׂשּום ָל ֶכם ְׁש ֵא ִרית ָּב ָא ֶרץ ְ
ּול ָאדֹון ְל ָכל ֵּביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:״
ימנִ י ְל ָאב ְל ַפ ְרעֹה ְ
ֹלהים וַ יְ ִׂש ֵ
ֵהּנָ ה ִּכי ָה ֱא ִ
בראשית מה’ 8-1

יטה ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ה’
ירּוׁש ִַלם ִּת ְהיֶ ה ְפ ֵל ָ
ּוב ָ
“וְ ָהיָ ה ּכֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם ה’ יִ ָּמ ֵלט ִּכי ְּב ַהר ִצּיֹון ִ
ידים ֲא ֶׁשר ה’ ק ֵֹרא״
ּוב ְּש ׂ ִר ִ
ַ
יואל ג’ 5
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שאלה מס’ 8
העפלה לארץ
על קבוצת אנשים מסופר שעלו לארץ בחוזקה למרות איסור שהוטל עליהם:

“וַ ּיַ ְע ִּפלּו ַל ֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָה ָהר״
א .כיצד הסבירו האנשים את רצונם לעלות לארץ?
ב .מה אירע לאנשים שעלו?
“וְא ָּתה ִמגְ ַּדל ֵע ֶדר ע ֶֹפל
ג .השורש ע.פ.ל בא לציין בין היתר מקום גבוה וחזק .מי הנביא שאמרַ :
ַּבת ִצּיֹון״?

תשובה
א .האנשים רצו לעלות לארץ בעקבות חטא המרגלים ,בו הוציאו המרגלים את דיבת הארץ
רעה .לאחר החטא ,הם רצו להוכיח את רצונם לעלות לארץ.
ב .האנשים שעלו הוכו על ידי העמלקים והכנענים היושבים בהר.
ג .הנביא מיכה

“וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ְת ַא ְּבלּו ָה ָעם ְמאֹד :וַ ּיַ ְׁש ִּכמּו ַבּב ֶֹקר וַ ּיַ ֲעלּו
ֹאמר מ ֶֹׁשה ָל ָּמה ּזֶ ה
ֶאל רֹאׁש ָה ָהר ֵלאמֹר ִהּנֶ ּנּו וְ ָע ִלינּו ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר ה’ ִּכי ָח ָטאנּו :וַ ּי ֶ
ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ֶאת ִּפי ה’ וְ ִהוא ֹלא ִת ְצ ָלחַ :אל ַּת ֲעלּו ִּכי ֵאין ה’ ְּב ִק ְר ְּב ֶכם וְ ֹלא ִּתּנָ גְ פּו ִל ְפנֵ י אֹיְ ֵב ֶיכם:
ִּכי ָה ֲע ָמ ֵל ִקי וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י ָׁשם ִל ְפנֵ ֶיכם ּונְ ַפ ְל ֶּתם ֶּב ָח ֶרב ִּכי ַעל ֵּכן ַׁש ְב ֶּתם ֵמ ַא ֲח ֵרי ה’ וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ה’
ִע ָּמ ֶכם :וַ ּיַ ְע ִּפלּו ַל ֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָה ָהר וַ ֲארֹון ְּב ִרית ה’ ּומ ֶֹׁשה ֹלא ָמׁשּו ִמ ֶּק ֶרב ַה ַּמ ֲחנֶ ה :וַ ּיֵ ֶרד
ָה ֲע ָמ ֵל ִקי וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י ַהּי ֵֹׁשב ָּב ָהר ַההּוא וַ ּיַ ּכּום וַ ּיַ ְּכתּום ַעד ַה ָח ְר ָמה:״
במדבר יד’ 45-39

רּוׁש ִָלם:
ּוב ָאה ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ָה ִראׁשֹנָ ה ַמ ְמ ֶל ֶכת ְל ַבת יְ ָ
אתה ָ
“וְ ַא ָּתה ִמגְ ַּדל ֵע ֶדר ע ֶֹפל ַּבת ִצּיֹון ָע ֶדיָך ֵּת ֶ
ּיֹול ָדה:״
יקְך ִחיל ַּכ ֵ
יֹוע ֵצְך ָא ָבד ִּכי ֶה ֱחזִ ֵ
יעי ֵר ַע ֲה ֶמ ֶלְך ֵאין ָּבְך ִאם ֲ
ַע ָּתה ָל ָּמה ָת ִר ִ
מיכה ד’ 9-8
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שאלה מס’ 9
‘עמל ישרים’
המילה ‘עמל’ הוזכרה בפי איש נכרי שביקש לקלל את ישראל ,ונמצא מברך:

“ֹלא ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקֹב וְ ֹלא ָר ָאה ָע ָמל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל״,
“ּתמֹת נַ ְפ ִׁשי מֹות יְ ָׁש ִרים״.
וכן המילה ‘ישרים’ ,כשביקשָ :
א .מי האיש?
ב .על-ידי מי נשכר האיש לקלל את ישראל?
ג .באיזה ספר בוטא הרעיוןּ“ִ :כי ָא ָדם ְל ָע ָמל י ָּוּלד״?

תשובה
א .בלעם בן בעור
ב .בלעם נשכר על-ידי בלק מלך מואב לקלל את ישראל.
ג .בספר איוב

ֹאמר ׁשּוב ֶאל ָּב ָלק וְ כֹה ְת ַד ֵּבר :וַ ּיָ ָׁשב ֵא ָליו וְ ִהּנֵ ה נִ ָּצב ַעל ע ָֹלתֹו הּוא
“וַ ּיָ ֶׂשם ה’ ָּד ָבר ְּב ִפי ִב ְל ָעם וַ ּי ֶ
מֹואב ֵמ ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם ְל ָכה ָא ָרה ִּלי
ֹאמר ִמן ֲא ָרם יַ נְ ֵחנִ י ָב ָלק ֶמ ֶלְך ָ
מֹואב :וַ ּיִ ָּש ׂא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי ַ
וְ ָכל ָׂש ֵרי ָ
ּומה ֶאזְ עֹם ֹלא זָ ַעם ה’ִּ :כי ֵמרֹאׁש צֻ ִרים ֶא ְר ֶאּנּו
יַ ֲעקֹב ְּול ָכה ז ֲֹע ָמה יִ ְׂש ָר ֵאלָ :מה ֶאּקֹב ֹלא ַקּבֹה ֵאל ָ
ּומ ְס ָּפר ֶאת ר ַֹבע
ׁשּורּנּו ֶהן ָעם ְל ָב ָדד יִ ְׁשּכֹן ַּובּגֹויִ ם ֹלא יִ ְת ַחּשָׁ בִ :מי ָמנָ ה ֲע ַפר יַ ֲעקֹב ִ
ּומּגְ ָבעֹות ֲא ֶ
ִ
ית ִלי ָלקֹב
ֹאמר ָּב ָלק ֶאל ִּב ְל ָעם ֶמה ָע ִׂש ָ
יתי ָּכמֹהּו :וַ ּי ֶ
ּות ִהי ַא ֲח ִר ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּתמֹת נַ ְפ ִׁשי מֹות יְ ָׁש ִרים ְ
ּוׁש ָמע ַה ֲאזִ ינָ ה ָע ַדי ְּבנֹו ִצּפֹר:
ֹאמר קּום ָּב ָלק ְ
אֹיְ ַבי ְל ַק ְח ִּתיָך וְ ִהּנֵ ה ֵּב ַר ְכ ָּת ָב ֵרְך :]...[ :וַ ּיִ ָּש ׂא ְמ ָׁשלֹו וַ ּי ַ
ימּנָ הִ :הּנֵ ה ָב ֵרְך ָל ָק ְח ִּתי
ֹלא ִאיׁש ֵאל וִ ַיכּזֵ ב ֶּובן ָא ָדם וְ יִ ְתנֶ ָחם ַההּוא ָא ַמר וְ ֹלא יַ ֲע ֶׂשה וְ ִד ֶּבר וְ ֹלא יְ ִק ֶ
רּועת ֶמ ֶלְך
ּות ַ
ֹלהיו ִעּמֹו ְ
ֵּוב ֵרְך וְ ֹלא ֲא ִׁש ֶיבּנָ הֹ :לא ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקֹב וְ ֹלא ָר ָאה ָע ָמל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ה’ ֱא ָ
תֹועפֹת ְר ֵאם לֹוִּ :כי ֹלא נַ ַחׁש ְּביַ ֲעקֹב וְ ֹלא ֶק ֶסם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ָּכ ֵעת יֵ ָא ֵמר
יאם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ְּכ ֲ
מֹוצ ָ
ּבֹוֵ :אל ִ
ֹאכל ֶט ֶרף וְ ַדם
ְליַ ֲעקֹב ְּוליִ ְׂש ָר ֵאל ַמה ָּפ ַעל ֵאלֶ :הן ָעם ְּכ ָל ִביא יָ קּום וְ ַכ ֲא ִרי יִ ְתנַ ָּש ׂא ֹלא יִ ְׁש ַּכב ַעד י ַ
ֹאמר ָּב ָלק ֶאל ִּב ְל ָעם ּגַ ם קֹב ֹלא ִת ֳּק ֶבּנּו ּגַ ם ָּב ֵרְך ֹלא ְת ָב ְר ֶכּנּו:״
ֲח ָל ִלים יִ ְׁש ֶּתה :וַ ּי ֶ
במדבר כג’ 26-5

ּובנֵ י ֶר ֶׁשף יַ גְ ִּביהּו עּוף:
יּוּלד ְ
ּומ ֲא ָד ָמה ֹלא יִ ְצ ַמח ָע ָמלִּ :כי ָא ָדם ְל ָע ָמל ָ
“ּכי ֹלא יֵ ֵצא ֵמ ָע ָפר ָאוֶ ן ֵ
ִ
ֹלהים ָא ִׂשים ִּד ְב ָר ִתי:״
אּולם ֲאנִ י ֶא ְדרֹׁש ֶאל ֵאל וְ ֶאל ֱא ִ
ָ
איוב ה’ 8-6
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“

שאלות 10-12

מדינת ישראל תהא פתוחה
לעליה יהודית ולקיבוץ
גלויות; תשקוד על פיתוח
הארץ לטובת כל תושביה;
תהא מושתתה על יסודות
החירות ,הצדק והשלום
לאור חזונם של נביאי
ישראל.

שאלה מס' 10
השלום לאור חזון הנביאים
הנביא ישעיהו תיאר מציאות של שלום עתידי באחרית הימים כשאמר:

“לא יִ ָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב וְ ֹלא יִ ְל ְמדּו עֹוד ִמ ְל ָח ָמה״
א .הנביא מתאר שני כלי מלחמה שיהפכו לכלי עבודה באחרית הימים .מהם כלי המלחמה?
ב .לאילו כלי עבודה יהפכו כלי המלחמה?
ג .מי הנביא שתיאר את המציאות של שלום עתידי בישיבה ללא פחד כשאמר“ :וְ י ְָׁשבּו ִאיׁש
ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו ַוְת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו ֵוְאין ַמ ֲח ִריד״?

תשובה
א .כלי המלחמה :חרבות ,חניתות.
“וְכ ְּתתּו ַח ְרב ָֹותם ְל ִא ִּתים ֲוַחנִ ית ֵֹות ֶיהם ְל ַמזְ ֵמרֹות״.
ב .כלי המלחמה יהפכו לאתים ולמזמרותִ :
ג .הנביא מיכה.

“וְ ָהיָ ה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים נָ כֹון יִ ְהיֶ ה ַהר ֵּבית ה’ ְּברֹאׁש ֶה ָה ִרים וְ נִ ָּש ׂא ִמּגְ ָבעֹות וְ נָ ֲהרּו ֵא ָליו ָּכל
ֹלהי יַ ֲעקֹב וְ י ֵֹרנּו ִמ ְּד ָר ָכיו
ַהּגֹויִ ם :וְ ָה ְלכּו ַע ִּמים ַר ִּבים וְ ָא ְמרּו ְלכּו וְ נַ ֲע ֶלה ֶאל ַהר ה’ ֶאל ֵּבית ֱא ֵ
יח ְל ַע ִּמים
הֹוכ ַ
ירּוׁש ִָלם :וְ ָׁש ַפט ֵּבין ַהּגֹויִ ם וְ ִ
ּוד ַבר ה’ ִמ ָ
תֹורה ְ
וְ נֵ ְל ָכה ְּבא ְֹרח ָֹתיו ִּכי ִמ ִּצּיֹון ֵּת ֵצא ָ
יהם ְל ַמזְ ֵמרֹות ֹלא יִ ָּש ׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב וְ ֹלא יִ ְל ְמדּו עֹוד
יתֹות ֶ
בֹותם ְל ִא ִּתים וַ ֲחנִ ֵ
ַר ִּבים וְ ִכ ְּתתּו ַח ְר ָ
ִמ ְל ָח ָמה:״
ישעיה ב’ 4-1

“וְ יָ ְׁשבּו ִאיׁש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד ִּכי ִפי ה’ ְצ ָבאֹות ִּד ֵּברִּ :כי ָּכל ָה ַע ִּמים יֵ ְלכּו
עֹולם וָ ֶעד:״
ֹלהינּו ְל ָ
ֹלהיו וַ ֲאנַ ְחנּו נֵ ֵלְך ְּב ֵׁשם ה’ ֱא ֵ
ִאיׁש ְּב ֵׁשם ֱא ָ
מיכה ד’ 5-4
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שאלה מס’ 11
הצדק לאור חזון הנביאים
הנביא ירמיה הוכיח בחריפות מלך ממלכי יהודה שנהג בחוסר צדק:

ּיֹותיו ְּבֹלא ִמ ְׁש ָּפט ְּב ֵר ֵעהּו יַ ֲעבֹד ִחּנָ ם ּופ ֲֹעלֹו ֹלא יִ ֶּתן לֹו״
“הֹוי ּבֹנֶ ה ֵביתֹו ְּבֹלא ֶצ ֶדק וַ ֲע ִל ָ
א .מיהו המלך אותו מוכיח הנביא?
ב .מה העונש שמנבא הנביא למלך יהודה?
“ּפ ַתח ִּפיָך ְׁש ָפט ֶצ ֶדק ִוְדין ָענִ י ֶוְא ְביֹון״?
ג .מי ביטא את חשיבות הצדק בפסוקְ :

תשובה
א .יהויקים מלך יהודה
ב .העונש שמנבא ירמיהו ליהויקים :לא יספדו לו ,ייקבר ב״קבורת חמור״ – קבורה משפילה
ומבזה ,גופתו תושלך בשערי ירושלים( .גם תשובה חלקית תתקבל כנכונה).
“ֹלא י ְִס ְּפדּו לֹו הֹוי ָא ִחי וְ הֹוי ָאחֹות ֹלא י ְִס ְּפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון וְ הֹוי הֹדֹהְ :קב ַּורת ֲחמֹור י ִָּק ֵבר ָסחֹוב
ּוׁש ִָלם״(.המתמודד לא נדרש לצטט במדויק מהכתוב).
ַוְה ְׁש ֵלְך ֵמ ָה ְל ָאה ְל ַׁש ֲע ֵרי ְיר ָ
ג .שלמה בספר משלי( .יתקבל גםְ :למ ֵּואל).

ּיֹותיו ְּבֹלא ִמ ְׁש ָּפט ְּב ֵר ֵעהּו יַ ֲעבֹד ִחּנָ ם ּופ ֲֹעלֹו ֹלא יִ ֶּתן לֹוָ :הא ֵֹמר
“הֹוי ּבֹנֶ ה ֵביתֹו ְּבֹלא ֶצ ֶדק וַ ֲע ִל ָ
ׁשֹוח ַּבּשָׁ ַׁשרֲ :ה ִת ְמֹלְך ִּכי
ּומ ַ
ֶא ְבנֶ ה ִּלי ֵּבית ִמּדֹות וַ ֲע ִלּיֹות ְמרֻ ּוָ ִחים וְ ָק ַרע לֹו ַחּלֹונָ י וְ ָספּון ָּב ָא ֶרז ָ
ּוצ ָד ָקה ָאז טֹוב לֹוָּ :דן ִּדין ָענִ י
ַא ָּתה ְמ ַת ֲח ֶרה ָב ָא ֶרז ָא ִביָך ֲהלֹוא ָא ַכל וְ ָׁש ָתה וְ ָע ָׂשה ִמ ְׁש ָּפט ְ
וְ ֶא ְביֹון ָאז טֹוב ֲהלֹוא ִהיא ַה ַּד ַעת א ִֹתי נְ אֻ ם ה’ִּ :כי ֵאין ֵעינֶ יָך וְ ִל ְּבָך ִּכי ִאם ַעל ִּב ְצ ֶעָך וְ ַעל ַּדם ַהּנָ ִקי
הּודה
ֹאׁשּיָ הּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
רּוצה ַל ֲעׂשֹותָ :ל ֵכן ּכֹה ָא ַמר ה’ ֶאל יְ הֹויָ ִקים ֶּבן י ִ
ִל ְׁשּפֹוְך וְ ַעל ָהע ֶֹׁשק וְ ַעל ַה ְּמ ָ
בּורת ֲחמֹור יִ ָּק ֵבר ָסחֹוב
ֹלא יִ ְס ְּפדּו לֹו הֹוי ָא ִחי וְ הֹוי ָאחֹות ֹלא יִ ְס ְּפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון וְ הֹוי הֹדֹהְ :ק ַ
רּוׁש ִָלם:״
וְ ַה ְׁש ֵלְך ֵמ ָה ְל ָאה ְל ַׁש ֲע ֵרי יְ ָ
ירמיה כב’ 19-13

מּואל ֶמ ֶלְך ַמ ָּש ׂא ֲא ֶׁשר יִ ְּס ַרּתּו ִאּמֹוְּ :]...[ :פ ַתח ִּפיָך ְל ִא ֵּלם ֶאל ִּדין ָּכל ְּבנֵ י ֲחלֹוףְּ :פ ַתח
“ּד ְב ֵרי ְל ֵ
ִ
ִּפיָך ְׁש ָפט ֶצ ֶדק וְ ִדין ָענִ י וְ ֶא ְביֹון:״
משלי לא’ 9-1
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שאלה מס’ 12
החירות לאור חזון הנביאים
בתנ״ך אנו לא מוצאים את המילה חירות ,אך מופיעה מילה עם משמעות דומה ‘ -דרור’.
הכתוב מספר על מעשה ברית של העם לשחרר את עבדיהם ולקיים צו התורה:

“וַ ָּת ֻׁשבּו ַא ֶּתם ַהּיֹום וַ ַּת ֲעׂשּו ֶאת ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינַ י ִל ְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְל ֵר ֵעהו״
א .מיהו מלך יהודה בתקופה זו?
ב .מהו המעשה הסמלי שנעשה לקיום הברית?
“קטֹן וְגָ דֹול ָׁשם הּוא
ג .מי ביטא את הרעיון שלאחר המיתה לא יהיו הבדלי מעמדות כשאמרָ :
ֶוְע ֶבד ָח ְפ ִׁשי ֵמ ֲאדֹנָ יו״?

תשובה
א .צדקיהו מלך יהודה
ב .המעשה הסמלי שנעשה הוא כריתת עגל לשניים ומעבר בין בתריו.
ג .איוב

“וַ ָּת ֻׁשבּו ַא ֶּתם ַהּיֹום וַ ַּת ֲעׂשּו ֶאת ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינַ י ִל ְקרֹא ְדרֹור ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו וַ ִּת ְכ ְרתּו ְב ִרית ְל ָפנַ י ַּב ַּביִ ת
ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ְׁש ִמי ָע ָליו :וַ ָּת ֻׁשבּו וַ ְּת ַח ְּללּו ֶאת ְׁש ִמי וַ ָּת ִׁשבּו ִאיׁש ֶאת ַע ְבּדֹו וְ ִאיׁש ֶאת ִׁש ְפ ָחתֹו
ֲא ֶׁשר ִׁש ַּל ְח ֶּתם ָח ְפ ִׁשים ְלנַ ְפ ָׁשם וַ ִּת ְכ ְּבׁשּו א ָֹתם ִל ְהיֹות ָל ֶכם ַל ֲע ָב ִדים וְ ִל ְׁש ָפחֹות :]...[ :וְ נָ ַת ִּתי ֶאת
ָה ֲאנָ ִׁשים ָהע ְֹב ִרים ֶאת ְּב ִר ִתי ֲא ֶׁשר ֹלא ֵה ִקימּו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ָּכ ְרתּו ְל ָפנָ י ָה ֵעגֶ ל ֲא ֶׁשר
רּוׁש ִַלם ַה ָּס ִר ִסים וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ כֹל ַעם ָה ָא ֶרץ
הּודה וְ ָׂש ֵרי יְ ָ
ָּכ ְרתּו ִל ְׁשנַ יִ ם וַ ּיַ ַע ְברּו ֵּבין ְּב ָת ָריוָׂ :ש ֵרי יְ ָ
ּוביַ ד
יהם ְ
הּודה וְ ֶאת ָׂש ָריו ֶא ֵּתן ְּביַ ד אֹיְ ֵב ֶ
ָהע ְֹב ִרים ֵּבין ִּב ְת ֵרי ָה ֵעגֶ ל :]...[ :וְ ֶאת ִצ ְד ִקּיָ הּו ֶמ ֶלְך יְ ָ
ּוביַ ד ֵחיל ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל ָהע ִֹלים ֵמ ֲע ֵל ֶיכם:״
ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ָׁשם ְ
ירמיה לד’ 21-15

ירים ַׁש ֲאנָ נּו ֹלא ָׁש ְמעּו קֹול נֹגֵ ׂשָ :קטֹן
יעי כ ַֹח :יַ ַחד ֲא ִס ִ
“ׁשם ְר ָׁש ִעים ָח ְדלּו רֹגֶ ז וְ ָׁשם יָ נּוחּו יְ גִ ֵ
ָ
וְ גָ דֹול ָׁשם הּוא וְ ֶע ֶבד ָח ְפ ִׁשי ֵמ ֲאדֹנָ יוָ :ל ָּמה יִ ֵּתן ְל ָע ֵמל אֹור וְ ַחּיִ ים ְל ָמ ֵרי נָ ֶפׁש:״
איוב ג’ 20-17
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“

שאלות 15-13

אנו מושיטים יד שלום
ושכנות טובה לכל המדינות
השכנות ועמיהן ,וקוראים
להם לשיתוף פעולה
ועזרה הדדית עם העם
העברי העצמאי בארצו.

שאלה מס' 13
הושטת יד לשלום
מנהיג מישראל הושיט יד לשלום לקבוצת שכנים נכרים שפעלו בעורמה:

ּיֹותם״
“וַ ּיַ ַעׂש ָל ֶהם [ָׁ ]...שלֹום וַ ּיִ ְכרֹת ָל ֶהם ְּב ִרית ְל ַח ָ
א .מי האנשים הנוכרים?
ב .מה עלה בגורלם לאחר שהתגלתה התרמית?
ג .לאיזה שבט בישראל הוגשה יד לשלום כדברי הכתוב“ :וַ ּי ְִׁש ְלחּו ָּכל ָה ֵע ָדה וַ י ְַד ְּברּו ֶאל []...
וַ ּי ְִק ְראּו ָל ֶהם ָׁשלֹום״?

תשובה
א .האנשים הנוכרים הם הגבעונים( .יתקבל גםַ :ה ִחּוִים)
ב .הגבעונים הפכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים( .יתקבל גם :הגבעונים הפכו לעבדים /
הגבעונים הפכו להיות עובדים בבית האלוהים).
ג .לשבט בנימין.

יריחֹו וְ ָל ָעי :וַ ּיַ ֲעׂשּו גַ ם ֵה ָּמה ְּב ָע ְר ָמה וַ ּיֵ ְלכּו וַ ּיִ ְצ ַטּיָ רּו
הֹוׁש ַע ִל ִ
“וְ י ְֹׁש ֵבי גִ ְבעֹון ָׁש ְמעּו ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה יְ ֻ
הֹוׁש ַע
ּומצ ָֹר ִרים :]...[ :וַ ּיֵ ְלכּו ֶאל יְ ֻ
ּומבֻ ָּק ִעים ְ
יהם וְ נֹאדֹות יַ יִ ן ָּב ִלים ְ
מֹור ֶ
וַ ּיִ ְקחּו ַׂש ִּקים ָּב ִלים ַל ֲח ֵ
חֹוקה ָּבאנּו וְ ַע ָּתה ִּכ ְרתּו ָלנּו ְב ִרית:
ֹאמרּו ֵא ָליו וְ ֶאל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַהּגִ ְלּגָ ל וַ ּי ְ
יאי ָה ֵע ָדה:]...[ :
ּיֹותם וַ ּיִ ּשָׁ ְבעּו ָל ֶהם נְ ִׂש ֵ
הֹוׁש ַע ָׁשלֹום וַ ּיִ ְכרֹת ָל ֶהם ְּב ִרית ְל ַח ָ
[ :]...וַ ּיַ ַעׂש ָל ֶהם יְ ֻ
חֹוקים ֲאנַ ְחנּו ִמ ֶּכם ְמאֹד
יתם א ָֹתנּו ֵלאמֹר ְר ִ
יהם ֵלאמֹר ָל ָּמה ִר ִּמ ֶ
הֹוׁש ַע וַ יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ
וַ ּיִ ְק ָרא ָל ֶהם יְ ֻ
רּורים ַא ֶּתם וְ ֹלא יִ ָּכ ֵרת ִמ ֶּכם ֶע ֶבד וְ ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ ׁש ֲֹא ֵבי ַמיִ ם ְל ֵבית
וְ ַא ֶּתם ְּב ִק ְר ֵּבנּו י ְֹׁש ִבים :וְ ַע ָּתה ֲא ִ
ּול ִמזְ ַּבח ה’ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה
הֹוׁש ַע ַּבּיֹום ַההּוא ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים וְ ׁש ֲֹא ֵבי ַמיִ ם ָל ֵע ָדה ְ
ֹלהי :]...[ :וַ ּיִ ְּתנֵ ם יְ ֻ
ֱא ָ
ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְב ָחר:״
יהושע ט’ 27-3

“וַ ּיִ ְׁש ְלחּו ָּכל ָה ֵע ָדה וַ יְ ַד ְּברּו ֶאל ְּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן ֲא ֶׁשר ְּב ֶס ַלע ִרּמֹון וַ ּיִ ְק ְראּו ָל ֶהם ָׁשלֹום:״
שופטים כא’ 13
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שאלה מס’ 14
שיתוף פעולה בין עמים
הכתוב מספר על ברית בין מלך ישראל ומלך נוכרי ,שכרתו ברית שלום במסגרת הסכם סחר חליפין:

יתי״
“וְ ַא ָּתה ִת ָּש ׂא וְ ַא ָּתה ַּת ֲע ֶׂשה ֶאת ֶח ְפ ִצי ָל ֵתת ֶל ֶחם ֵּב ִ
א .מיהו המלך הנוכרי?
ב .מה נתן למלך ישראל במסגרת ההסכם ביניהם?
ג .בימי איזה מנהיג בישראל מציין הכתוב“ :וַ י ְִהי ָׁשלֹום ֵּבין י ְִׂש ָר ֵאל ֵּובין ָה ֱאמ ִֹרי״?

תשובה
א .חירם מלך צור
ב .חירם נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים לבניית בית המקדש.
ג .בימי הנביא שמואל.

ירם ֶאל ְׁשֹלמֹה ֵלאמֹר ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר ָׁש ַל ְח ָּת ֵא ָלי ֲאנִ י ֶא ֱע ֶׂשה ֶאת ָּכל ֶח ְפ ְצָך ַּב ֲע ֵצי
“וַ ּיִ ְׁש ַלח ִח ָ
ימם ּד ְֹברֹות ַּבּיָ ם ַעד ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
רֹוׁשיםֲ :ע ָב ַדי י ִֹרדּו ִמן ַה ְּל ָבנֹון יָ ָּמה וַ ֲאנִ י ֲא ִׂש ֵ
ּוב ֲע ֵצי ְב ִ
ֲא ָרזִ ים ַ
יתי :וַ יְ ִהי ִחירֹום נ ֵֹתן
ִּת ְׁש ַלח ֵא ַלי וְ נִ ַּפ ְצ ִּתים ָׁשם וְ ַא ָּתה ִת ָּש ׂא וְ ַא ָּתה ַּת ֲע ֶׂשה ֶאת ֶח ְפ ִצי ָל ֵתת ֶל ֶחם ֵּב ִ
ירם ֶע ְׂש ִרים ֶא ֶלף ּכֹר ִח ִּטים ַמּכ ֶֹלת
ּוׁשֹלמֹה נָ ַתן ְל ִח ָ
רֹוׁשים ָּכל ֶח ְפצֹוְ :
ִל ְׁשֹלמֹה ֲע ֵצי ֲא ָרזִ ים וַ ֲע ֵצי ְב ִ
ירם ָׁשנָ ה ְב ָׁשנָ ה :וַ ה’ נָ ַתן ָח ְכ ָמה ִל ְׁשֹלמֹה
ְל ֵביתֹו וְ ֶע ְׂש ִרים ּכֹר ֶׁש ֶמן ָּכ ִתית ּכֹה יִ ֵּתן ְׁשֹלמֹה ְל ִח ָ
יהם:״
ּובין ְׁשֹלמֹה וַ ּיִ ְכ ְרתּו ְב ִרית ְׁשנֵ ֶ
ירם ֵ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לֹו וַ יְ ִהי ָׁשֹלם ֵּבין ִח ָ
מלכים א’ ה’ 26-22

מּואל:
“וַ ּיִ ָּכנְ עּו ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתים וְ ֹלא יָ ְספּו עֹוד ָלבֹוא ִּבגְ בּול יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ְּת ִהי יַ ד ה’ ַּב ְּפ ִל ְׁש ִּתים ּכֹל יְ ֵמי ְׁש ֵ
בּולן ִה ִּציל
וַ ָּתׁש ְֹבנָ ה ֶה ָע ִרים ֲא ֶׁשר ָל ְקחּו ְפ ִל ְׁש ִּתים ֵמ ֵאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְליִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶע ְקרֹון וְ ַעד ּגַ ת וְ ֶאת ּגְ ָ
מּואל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֹל יְ ֵמי
ּובין ָה ֱאמ ִֹרי :וַ ּיִ ְׁשּפֹט ְׁש ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּיַ ד ְּפ ִל ְׁש ִּתים וַ יְ ִהי ָׁשלֹום ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ַחּיָ יו:״
שמואל א’ ז’ 15-13
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שאלה מס’ 15
עזרה הדדית
הכתוב מספר על איש נוכרי שהתעקש להגיש סיוע למלך מישראל בשעת מצוקה חרף הפצרותיו:

“ּכי ִּב ְמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ּשָׁ ם ֲאדֹנִ י ַה ֶּמ ֶלְך ִאם ְל ָמוֶ ת ִאם ְל ַחּיִ ים ִּכי ָׁשם יִ ְהיֶ ה ַע ְב ֶּדָך״
ִ
א .מי האיש הנוכרי?
ב .על איזה חלק מצבא המלך הופקד האיש בהמשך?
ג .קהלת משבח את משתפי הפעולה“ :ט ִֹובים ַה ְּׁשנַ יִם ִמן ָה ֶא ָחד ֲא ֶׁשר יֵׁש ָל ֶהם ָׂש ָכר טֹוב
ַּב ֲע ָמ ָלם״ .תן דוגמא אחת שמביא קהלת לדבריו.

תשובה
א .איתי הגתי
ב .איתי הופקד על שליש מצבאו של המלך דוד במלחמה מול אבשלום.
ג .הדוגמאות שמביא קהלת לדבריו (כל אחת מהתשובות תתקבל כנכונה):
ִּכי ִאם ִיּפֹלּו ָה ֶא ָחד י ִָקים ֶאת ֲח ֵברֹוִ ,וְאילֹו ָה ֶא ָחד ֶׁש ִּיּפֹול ֵוְאין ֵׁשנִ י ַל ֲה ִקימֹו:
ּגַ ם ִאם י ְִׁש ְּכבּו ְׁשנַ יִם ַוְחם ָל ֶהםְּ ,ול ֶא ָחד ֵאיְך י ֵָחם:
ִוְאם י ְִת ְקפֹו ָה ֶא ָחד ַה ְּׁשנַ יִם י ַַע ְמדּו נֶ גְ ּדֹו:
(אין צורך בציטוט מדויק .ניתן להסתפק ברוח הדברים).

ֹאמר ַה ֶּמ ֶלְך ֶאל ִא ַּתי ַהּגִ ִּתי ָל ָּמה ֵת ֵלְך ּגַ ם ַא ָּתה ִא ָּתנּו ׁשּוב וְ ֵׁשב ִעם ַה ֶּמ ֶלְך ִּכי נָ ְכ ִרי ַא ָּתה וְ גַ ם
“וַ ּי ֶ
הֹולְך ׁשּוב
הֹולְך ַעל ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֵ
יעָך ִע ָּמנּו ָל ֶל ֶכת וַ ֲאנִ י ֵ
ּבֹואָך וְ ַהּיֹום ֲאנִ ֲ
קֹומָךְּ :תמֹול ֶ
ּג ֶֹלה ַא ָּתה ִל ְמ ֶ
ֹאמר ַחי ה’ וְ ֵחי ֲאדֹנִ י ַה ֶּמ ֶלְך ִּכי ִּב ְמקֹום
וְ ָה ֵׁשב ֶאת ַא ֶחיָך ִע ָּמְך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :וַ ּיַ ַען ִא ַּתי ֶאת ַה ֶּמ ֶלְך וַ ּי ַ
ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ִא ַּתי ֵלְך
ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ּשָׁ ם ֲאדֹנִ י ַה ֶּמ ֶלְך ִאם ְל ָמוֶ ת ִאם ְל ַחּיִ ים ִּכי ָׁשם יִ ְהיֶ ה ַע ְב ֶּדָך :וַ ּי ֶ
וַ ֲעבֹר וַ ּיַ ֲעבֹר ִא ַּתי ַהּגִ ִּתי וְ ָכל ֲאנָ ָׁשיו וְ ָכל ַה ַּטף ֲא ֶׁשר ִאּתֹו:״
שמואל ב’ טו’ 22-19

“טֹובים ַהּשְׁ נַ יִ ם ִמן ָה ֶא ָחד ֲא ֶׁשר יֵ ׁש ָל ֶהם ָׂש ָכר טֹוב ַּב ֲע ָמ ָלםִּ :כי ִאם יִ ּפֹלּו ָה ֶא ָחד יָ ִקים ֶאת ֲח ֵברֹו
ִ
ּול ֶא ָחד ֵאיְך יֵ ָחם :וְ ִאם
וְ ִאילֹו ָה ֶא ָחד ֶׁשּיִ ּפֹול וְ ֵאין ֵׁשנִ י ַל ֲה ִקימֹוּ :גַ ם ִאם יִ ְׁש ְּכבּו ְׁשנַ יִ ם וְ ַחם ָל ֶהם ְ
יִ ְת ְקפֹו ָה ֶא ָחד ַהּשְׁ נַ יִ ם יַ ַע ְמדּו נֶ גְ ּדֹו וְ ַהחּוט ַה ְמ ֻׁש ָּלׁש ֹלא ִב ְמ ֵה ָרה יִ ּנָ ֵתק:״
קהלת ד’ 12-9
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שאלה מספר 16

מתוך בטחון בצור ישראל
הננו חותמים בחתימת ידינו
לעדות על הכרזה זו ,במושב
מועצת המדינה הזמנית ,על
אדמת המולדת,
בעיר תל-אביב,
היום הזה,
ערב שבת ,ה’ אייר תש״ח,
 14במאי .1948

במושב
ב שבת ,ה'

שאלה מס’ 16
זהות יהודית
מנסחי המגילה מרבים להשתמש בתיאור 'יהודי' ו'עברי' ,אך נמנעים מהשימוש בתיאור 'ישראלי'.
על אדם מסופר שחשף את זהותו העברית לפני קבוצת אנשים כשאמר:

ֹלהי ַה ָּׁש ַמיִ ם ֲאנִ י יָ ֵרא ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶאת ַהּיָ ם וְ ֶאת ַהּיַ ָּב ָׁשה״
“ע ְב ִרי ָאנ ִֹכי וְ ֶאת ה’ ֱא ֵ
ִ
א .מי האיש?
ב .מה עלה בגורלו?
ג .שם אלוהים אמנם לא מופיע במגילה ,אבל חלף זאת מופיע ביטוי מקראי – “צּור י ְִׂש ָר ֵאל״.
“ה ִּׁשיר י ְִהיֶה ָל ֶכם ְּכ ֵליל ִה ְת ַק ֶּדׁש ָחג [ָ ]...לבֹוא ְב ַהר ה’ ֶאל
בפי מי מובא בתנ״ך הביטוי בפסוקַ :
צּור י ְִׂש ָר ֵאל״?

תשובה
א .יונה הנביא
ב .יונה הושלך אל המים ,נבלע על-ידי דג גדול ,ובסופו של דבר הובא אל היבשה.
ג .בפסוק זה ,הנביא ישעיה מביא את הביטוי “צּור י ְִׂש ָר ֵאל״.

ּומ ַאיִ ן ָּתבֹוא ָמה ַא ְר ֶצָך
אכ ְּתָך ֵ
ידה ּנָ א ָלנּו ַּב ֲא ֶׁשר ְל ִמי ָה ָר ָעה ַהּזֹאת ָלנּו ַמה ְּמ ַל ְ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַהּגִ ָ
“וַ ּי ְ
ֹלהי ַהּשָׁ ַמיִ ם ֲאנִ י יָ ֵרא ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶאת
יהם ִע ְב ִרי ָאנ ִֹכי וְ ֶאת ה’ ֱא ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
וְ ֵאי ִמּזֶ ה ַעם ָא ָּתה :וַ ּי ֶ
ַהּיָ ם וְ ֶאת ַהּיַ ָּב ָׁשה :]...[ :וַ ּיִ ְׂשאּו ֶאת יֹונָ ה וַ יְ ִטלֻ הּו ֶאל ַהּיָ ם וַ ּיַ ֲעמֹד ַהּיָ ם ִמּזַ ְעּפֹו :]...[ :וַ יְ ַמן ה’ ָּדג
ֹאמר ה’ ַל ָּדג
ֹלׁשה ֵלילֹות :]...[ :וַ ּי ֶ
ּוׁש ָ
ֹלׁשה יָ ִמים ְ
ֹלע ֶאת יֹונָ ה וַ יְ ִהי יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ְׁש ָ
ּגָ דֹול ִל ְב ַ
וַ ּיָ ֵקא ֶאת יֹונָ ה ֶאל ַהּיַ ָּב ָׁשה:״
יונה א’  ,15-8ב’ 11 ,1

הֹולְך ֶּב ָח ִליל ָלבֹוא ְב ַהר ה’ ֶאל צּור יִ ְׂש ָר ֵאל:״
“הּשִׁ יר יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ְּכ ֵליל ִה ְת ַק ֶּדׁש ָחג וְ ִׂש ְמ ַחת ֵל ָבב ַּכ ֵ
ַ
ישעיה ל’ 29
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שאלה מספר 17

לפיכך נתכנסנו ,אנו
חברי מועצת העם ,נציגי
הישוב העברי והתנועה
הציונית ,ביום סיום המנדט
הבריטי על ארץ-ישראל,
ובתוקף זכותנו הטבעית
וההיסטורית
ועל יסוד החלטת עצרת
האומות המאוחדות
אנו מכריזים בזאת על
הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל,
היא מדינת ישראל.

שאלה מס’ 17
שאלת מילואים – זכות היסטורית
הכתוב מספר על מנהיג מישראל שהתווכח עם מלך נוכרי על הבעלות ההיסטורית של חלקי עבר
הירדן:

ּדּוע ֹלא ִה ַּצ ְל ֶּתם ָּב ֵעת ַה ִהיא״
ּומ ַ
יה [ְׁ ]...שֹלׁש ֵמאֹות ָׁשנָ ה ַ
נֹות ָ
ּוב ְב ֶ
“ּב ֶׁש ֶבת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶח ְׁשּבֹון ִ
ְ
א .מי המנהיג?
ב .מה הייתה תגובתו של המלך הנוכרי לדברים?
ג .מי הוא שנתן חשיבות לידיעת העבר כשאמרּ“ִ :בינּו ְׁשנֹות ּדֹור וָ דֹור״?

תשובה
א .יפתח הגלעדי
ב .המלך הנוכרי (מלך בני עמון) לא שמע לדבריו של יפתח ,ויצא למלחמה נגדו.
ג .משה (בשירת האזינו).

ֹאמר לֹו ּכֹה ָא ַמר יִ ְפ ָּתח ֹלא ָל ַקח יִ ְׂש ָר ֵאל
ּיֹוסף עֹוד יִ ְפ ָּתח וַ ּיִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָא ִכים ֶאל ֶמ ֶלְך ְּבנֵ י ַעּמֹון :וַ ּי ֶ
“וַ ֶ
יה
נֹות ָ
ּוב ְב ֶ
ּוב ַע ְרעֹור ִ
יה ְ
נֹות ָ
ּוב ְב ֶ
מֹואב וְ ֶאת ֶא ֶרץ ְּבנֵ י ַעּמֹוןְּ :]...[ :ב ֶׁש ֶבת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶח ְׁשּבֹון ִ
ֶאת ֶא ֶרץ ָ
ּדּוע ֹלא ִה ַּצ ְל ֶּתם ָּב ֵעת ַה ִהיא :וְ ָאנ ִֹכי ֹלא
ּומ ַ
ּוב ָכל ֶה ָע ִרים ֲא ֶׁשר ַעל יְ ֵדי ַא ְרנֹון ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשנָ ה ַ
ְ
ּובין ְּבנֵ י
אתי ָלְך וְ ַא ָּתה ע ֶֹׂשה ִא ִּתי ָר ָעה ְל ִה ָּל ֶחם ִּבי יִ ְׁשּפֹט ה’ ַהּשׁ ֵֹפט ַהּיֹום ֵּבין ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ָח ָט ִ
עַּמֹון :וְֹלא ׁשָמַע מֶלְֶך ּבְנֵי עַּמֹון אֶל ּדִבְרֵי ִיפְּתָח אֲׁשֶר ׁשָלַח אֵלָיו :]...[ :וַ ּיַ ֲעבֹר יִ ְפ ָּתח ֶאל ְּבנֵ י
ַעּמֹון ְל ִה ָּל ֶחם ָּבם וַ ּיִ ְּתנֵ ם ה’ ְּביָ דֹו:״
שופטים יא’ 32-14

ֹאמרּו ָלְך:״
עֹולם ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר וָ דֹר ְׁש ַאל ָא ִביָך וְ יַ ּגֵ ְדָך זְ ֵקנֶ יָך וְ י ְ
“זְ כֹר יְ מֹות ָ
דברים לב’ 7
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השלב השני
שאלות באמצעות המחשב
בנושא :מגילת העצמאות
בשלב זה יוצגו לכל נבחן  4שאלות קצרות.
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב 5-נקודות.
נבחן שישיב נכונה על כל ארבע השאלות יזכה במענק (בונוס) של  4נקודות.
סך הכל ניתן לצבור בשלב זה עד  24נקודות.

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

הזמן המוקצב
הזמן המוקצב למענה על כל ארבע השאלות הוא  60שניות.
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נבחן מס’ 1
גלות
 .1הּוא ָּובנָ יו ָהיּו כ ֲֹהנִ ים ְל ֵׁש ֶבט ַה ָּדנִ י ַעד יֹום ּגְ לֹות ָה ָא ֶרץ.
תשובה :יהֹונָ ָתן ֶּבן ּגֵ ְרׁשֹם
ּובנָ יו ָהיּו כ ֲֹהנִ ים ְל ֵׁש ֶבט
“וַ ּיָ ִקימּו ָל ֶהם ְּבנֵ י ָדן ֶאת ַה ָּפ ֶסל וִ יהֹונָ ָתן ֶּבן ּגֵ ְרׁשֹם ֶּבן ְמנַ ּשֶׁ ה הּוא ָ
ַה ָּדנִ י ַעד יֹום ּגְ לֹות ָה ָא ֶרץ :וַ ּיָ ִׂשימּו ָל ֶהם ֶאת ֶּפ ֶסל ִמ ָיכה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ָּכל יְ ֵמי ֱהיֹות ֵּבית
ֹלהים ְּב ִׁשֹלה:״
ָה ֱא ִ
שופטים יח’ 31-29

 .2מי אמרּ“ַ :כ ְּת ֵאנִ ים ַהּטֹבֹות ָה ֵא ֶּלה ֵּכן ַא ִּכיר ֶאת ּגָ לּות ְיה ָּודה ֲא ֶׁשר ִׁש ַּל ְח ִּתי ִמן ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה״?
תשובה :ירמיהו
ֹאמר ה’ ֵא ַלי ָמה ַא ָּתה ר ֶֹאה יִ ְר ְמיָ הּו וָ א ַֹמר ְּת ֵאנִ ים ַה ְּת ֵאנִ ים ַהּטֹבֹות טֹבֹות ְמאֹד וְ ָה ָרעֹות
“וַ ּי ֶ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ָרעֹות ְמאֹד ֲא ֶׁשר ֹלא ֵת ָא ַכ ְלנָ ה ֵמר ַֹע :וַ יְ ִהי ְד ַבר ה’ ֵא ַלי ֵלאמֹרּ :כֹה ָא ַמר ה’ ֱא ֵ
הּודה ֲא ֶׁשר ִׁש ַּל ְח ִּתי ִמן ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ֶא ֶרץ
ַּכ ְּת ֵאנִ ים ַהּטֹבֹות ָה ֵא ֶּלה ֵּכן ַא ִּכיר ֶאת ּגָ לּות יְ ָ
טֹובה:״
ַּכ ְׂש ִּדים ְל ָ
ירמיה כד’ 5-3

“על ַה ְסּגִ ָירם ּגָ לּות ְׁש ֵל ָמה ֶל ֱאדֹום״?
 .3על מי נאמרַ :
תשובה :צור
ירם ּגָ לּות ְׁש ֵל ָמה ֶל ֱאדֹום
יבּנּו ַעל ַה ְסּגִ ָ
ֹלׁשה ִּפ ְׁש ֵעי צֹר וְ ַעל ַא ְר ָּב ָעה ֹלא ֲא ִׁש ֶ
“ּכֹה ָא ַמר ה’ ַעל ְׁש ָ
יה:״
נֹות ָ
חֹומת צֹר וְ ָא ְכ ָלה ַא ְר ְמ ֶ
וְ ֹלא זָ ְכרּו ְּב ִרית ַא ִחים :וְ ִׁש ַּל ְח ִּתי ֵאׁש ְּב ַ
עמוס א’ 10-9

“הּנֵ ה ה’ ְמ ַט ְל ֶט ְלָך ַט ְל ֵט ָלה ּגָ ֶבר וְ ע ְֹטָך ָעטֹה:״?
 .4על מי נאמרִ :
תשובהֶׁ :ש ְבנָ א ֲא ֶׁשר ַעל ַה ָּביִת (יתקבל גםַ :הּס ֵֹכן)
ּומי
“ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה’ ְצ ָבאֹות ֶלְך ּבֹא ֶאל ַהּס ֵֹכן ַהּזֶ ה ַעל ֶׁש ְבנָ א ֲא ֶׁשר ַעל ַה ָּביִ תַ :מה ְּלָך פֹה ִ
ְלָך פֹה ִּכי ָח ַצ ְב ָּת ְּלָך ּפֹה ָק ֶבר ח ְֹצ ִבי ָמרֹום ִק ְברֹו ח ְֹק ִקי ַב ֶּס ַלע ִמ ְׁש ָּכן לֹוִ :הּנֵ ה ה’ ְמ ַט ְל ֶט ְלָך
ַט ְל ֵט ָלה ּגָ ֶבר וְ ע ְֹטָך ָעטֹה:״
ישעיה כב’ 18-15
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נבחן מס’ 2
תפילה ותקווה
“ׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ְּת ִפ ָּל ֶתָךָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ִּד ְמ ָע ֶתָך״?
 .1לאיזה מלך נאמרָ :
תשובה :חזקיהו
ּוד ַבר ה’ ָהיָ ה ֵא ָליו ֵלאמֹרׁ :שּוב וְ ָא ַמ ְר ָּת ֶאל ִחזְ ִקּיָ הּו
“וַ יְ ִהי יְ ַׁש ְעיָ הּו ֹלא יָ ָצא ָח ֵצר ַה ִּתיכֹנָ ה ְ
יתי ֶאת ִּד ְמ ָע ֶתָך ִהנְ נִ י ר ֶֹפא
ֹלהי ָּדוִ ד ָא ִביָך ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת ְּת ִפ ָּל ֶתָך ָר ִא ִ
נְ גִ יד ַע ִּמי ּכֹה ָא ַמר ה’ ֱא ֵ
יׁשי ַּת ֲע ֶלה ֵּבית ה’:״
ָלְך ַּבּיֹום ַהּשְׁ ִל ִ
מלכים ב’ כ’ 5-4

ּוִיתי ה’:״?
 .2מי אמר“ִ :ליׁש ָּוע ְתָך ִק ִ
תשובה :יעקב
“ּדן יָ ִדין ַעּמֹו ְּכ ַא ַחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל :יְ ִהי ָדן נָ ָחׁש ֲע ֵלי ֶד ֶרְך ְׁש ִפיפֹן ֲע ֵלי א ַֹרח ַהּנ ֵֹׁשְך ִע ְּק ֵבי
ָ
גּודּנּו וְ הּוא יָ גֻד ָע ֵקב:״
יתי ה’ּ :גָ ד ּגְ דּוד יְ ֶ
יׁשּוע ְתָך ִקּוִ ִ
סּוס וַ ּיִ ּפֹל ר ְֹכבֹו ָאחֹורִ :ל ָ
בראשית מט’ 19-16

 .3מי השווה את האדם לעץ ופסקּ“ִ :כי יֵׁש ָל ֵעץ ִּת ְקוָה״?
תשובה :איוב
ּוב ָע ָפר
“ּכי יֵ ׁש ָל ֵעץ ִּת ְקוָ ה ִאם יִ ָּכ ֵרת וְ עֹוד יַ ֲח ִליף וְ יֹנַ ְקּתֹו ֹלא ֶת ְח ָּדלִ :אם יַ זְ ִקין ָּב ָא ֶרץ ָׁש ְרׁשֹו ֶ
ִ
יח ַמיִ ם יַ ְפ ִר ַח וְ ָע ָׂשה ָק ִציר ְּכמֹו נָ ַטע:״
יָ מּות ּגִ זְ עֹוֵ :מ ֵר ַ
איוב יד’ 9-7

ּוֵיתי לֹו:״?
“וְח ִּכ ִיתי ַלה’ ַה ַּמ ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֵּבית י ֲַעקֹב ִוְק ִ
 .4מי אמרִ :
תשובה :ישעיהו
יתי לֹוִ :הּנֵ ה
יתי ַלה’ ַה ַּמ ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֵּבית יַ ֲעקֹב וְ ִקּוֵ ִ
ּתֹורה ְּב ִלּמֻ ָדי :וְ ִח ִּכ ִ
עּודה ֲחתֹום ָ
“צֹור ְּת ָ
מֹופ ִתים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ִעם ה’ ְצ ָבאֹות ַהּשׁ ֵֹכן ְּב ַהר
ּול ְ
ָאנ ִֹכי וְ ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶׁשר נָ ַתן ִלי ה’ ְלאֹתֹות ְ
ִצּיֹון:״
ישעיה ח’ 18-16
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נבחן מס’ 3
השיבה לארץ
 .1למי נאמר“ :וְ דֹור ְר ִב ִיעי ָיׁשּובּו ֵהּנָ ה ִּכי ֹלא ָׁש ֵלם ֲעוֹן ָה ֱאמ ִֹרי ַעד ֵהּנָ ה״?
תשובה :לאברהם
ֹאמר ְל ַא ְב ָרם יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ְּב ֶא ֶרץ ֹלא ָל ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
“וַ ּי ֶ
יעי
ָׁשנָ ה :וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעבֹדּו ָּדן ָאנ ִֹכי וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצאּו ִּב ְרכֻ ׁש ּגָ דֹול :]...[ :וְ דֹור ְר ִב ִ
יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה ִּכי ֹלא ָׁש ֵלם ֲעוֹן ָה ֱאמ ִֹרי ַעד ֵהּנָ ה:״
בראשית טו’ 16-13

“וַה ִׁשב ִֹתים ַעל ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ְּובנִ ִיתים וְֹלא ֶא ֱהרֹס ּונְ ַט ְע ִּתים וְֹלא ֶאּתֹוׁש:״?
 .2מי אמרֲ :
תשובה :ירמיהו
יתים וְ ֹלא ֶא ֱהרֹס ּונְ ַט ְע ִּתים
ּובנִ ִ
טֹובה וַ ֲה ִׁשב ִֹתים ַעל ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ְ
יהם ְל ָ
“וְ ַׂש ְמ ִּתי ֵעינִ י ֲע ֵל ֶ
אֹלהים
וְ ֹלא ֶאּתֹוׁש :וְ נָ ַת ִּתי ָל ֶהם ֵלב ָל ַד ַעת א ִֹתי ִּכי ֲאנִ י ה’ וְ ָהיּו ִלי ְל ָעם וְ ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶ ה ָל ֶהם ֵל ִ
ִּכי יָ ֻׁשבּו ֵא ַלי ְּב ָכל ִל ָּבם:״
ירמיה כד’ 7-6

“אסֹף ֶא ֱאסֹף י ֲַעקֹב ּכֻ ָּלְך ַק ֵּבץ ֲא ַק ֵּבץ ְׁש ֵא ִרית י ְִׂש ָר ֵאל״?
 .3מי אמרָ :
תשובה :מיכה
רּוח וָ ֶׁש ֶקר ִּכּזֵ ב ַא ִּטף ְלָך ַלּיַ יִ ן וְ ַלּשֵׁ ָכר וְ ָהיָ ה ַמ ִּטיף ָה ָעם ַהּזֶ הָ :אסֹף ֶא ֱאסֹף
“לּו ִאיׁש ה ֵֹלְך ַ
ימּנּו ְּכצֹאן ָּב ְצ ָרה ְּכ ֵע ֶדר ְּבתֹוְך ַה ָּד ְברֹו
יַ ֲעקֹב ּכֻ ָּלְך ַק ֵּבץ ֲא ַק ֵּבץ ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ַחד ֲא ִׂש ֶ
יהם
יהם ָּפ ְרצּו וַ ּיַ ֲעבֹרּו ַׁש ַער וַ ּיֵ ְצאּו בֹו וַ ּיַ ֲעבֹר ַמ ְל ָּכם ִל ְפנֵ ֶ
ימנָ ה ֵמ ָא ָדםָ :ע ָלה ַהּפ ֵֹרץ ִל ְפנֵ ֶ
ְּת ִה ֶ
ֹאׁשם:״
וַ ה’ ְּבר ָ
מיכה ב’ 13-11

 .4מי אמרּ“ִ :כי ִהּנֵ ה ַּבּי ִָמים ָה ֵה ָּמה ָּוב ֵעת ַה ִהיא ֲא ֶׁשר ָא ִׁשיב ֶאת ְׁשבּות ְיה ָּודה וִיר ָּוׁש ִָלם:״?
תשובה :יואל
ירּוׁש ִָלם :וְ ִק ַּב ְצ ִּתי ֶאת
הּודה וִ ָ
ּוב ֵעת ַה ִהיא ֲא ֶׁשר ָא ִׁשיב ֶאת ְׁשבּות יְ ָ
“ּכי ִהּנֵ ה ַּבּיָ ִמים ָה ֵה ָּמה ָ
ִ
הֹוׁש ָפט וְ נִ ְׁש ַּפ ְט ִּתי ִע ָּמם ָׁשם ַעל ַע ִּמי וְ נַ ֲח ָל ִתי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר
הֹור ְד ִּתים ֶאל ֵע ֶמק יְ ָ
ָּכל ַהּגֹויִ ם וְ ַ
ִּפּזְ רּו ַבּגֹויִ ם וְ ֶאת ַא ְר ִצי ִח ֵּלקּו:״
יואל ד’ 2-1
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נבחן מס’ 4
הפרחת השממה
 .1מי המלך שבנה ֶאת ַּב ֲע ָלת ֶוְאת ַּת ְדמֹר ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ָא ֶרץ?
תשובה :שלמה
“וַ ּיִ ֶבן ְׁשֹלמֹה ֶאת ּגָ זֶ ר וְ ֶאת ֵּבית חֹרֹן ַּת ְחּתֹון :וְ ֶאת ַּב ֲע ָלת וְ ֶאת ַּת ְדמֹר ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ָא ֶרץ :וְ ֵאת
ָּכל ָע ֵרי ַה ִּמ ְס ְּכנֹות ֲא ֶׁשר ָהיּו ִל ְׁשֹלמֹה וְ ֵאת ָע ֵרי ָה ֶר ֶכב וְ ֵאת ָע ֵרי ַה ָּפ ָר ִׁשים וְ ֵאת ֵח ֶׁשק ְׁשֹלמֹה
ּובכֹל ֶא ֶרץ ֶמ ְמ ַׁש ְלּתֹו:״
ּוב ְּל ָבנֹון ְ
ירּוׁש ִַלם ַ
ֲא ֶׁשר ָח ַׁשק ִל ְבנֹות ִּב ָ
מלכים א’ ט’ 19-17

 .2מי אמר“ :י ְֻׂשׂשּום ִמ ְד ָּבר ִוְצּיָה ָוְתגֵ ל ֲע ָר ָבה ִוְת ְפ ַרח ַּכ ֲח ַב ָּצ ֶלת:״?
תשובה :ישעיהו
ילת וְ ַרּנֵ ן ְּכבֹוד
“יְ ֻׂשׂשּום ִמ ְד ָּבר וְ ִצּיָ ה וְ ָתגֵ ל ֲע ָר ָבה וְ ִת ְפ ַרח ַּכ ֲח ַב ָּצ ֶלתָּ :פר ַֹח ִּת ְפ ַרח וְ ָתגֵ ל ַאף ּגִ ַ
ֹלהינּו:״
ַה ְּל ָבנֹון נִ ַּתן ָלּה ֲה ַדר ַה ַּכ ְר ֶמל וְ ַהּשָׁ רֹון ֵה ָּמה יִ ְראּו ְכבֹוד ה’ ֲה ַדר ֱא ֵ
ישעיה לה’ 2-1

 .3מי אמר“ :וְ י ְָדעּו ָּכל ֲע ֵצי ַה ָּׂש ֶדה ִּכי ֲאנִ י ה’ [ ]...ה ַֹוב ְׁש ִּתי ֵעץ ָלח ִוְה ְפ ַר ְח ִּתי ֵעץ י ֵָבׁש״?
תשובה :יחזקאל
“ּב ַהר ְמרֹום יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ְׁש ֳּת ֶלּנּו וְ נָ ָׂשא ָענָ ף וְ ָע ָׂשה ֶפ ִרי וְ ָהיָ ה ְל ֶא ֶרז ַא ִּדיר וְ ָׁש ְכנּו ַת ְח ָּתיו ּכֹל
ְ
ּיֹותיו ִּת ְׁשּכֹּנָ ה :וְ יָ ְדעּו ָּכל ֲע ֵצי ַה ָּש ׂ ֶדה ִּכי ֲאנִ י ה’ ִה ְׁש ַּפ ְל ִּתי ֵעץ ּגָ ב ַֹּה
ִצּפֹור ָּכל ָּכנָ ף ְּב ֵצל ָּד ִל ָ
יתי:״
הֹוב ְׁש ִּתי ֵעץ ָלח וְ ִה ְפ ַר ְח ִּתי ֵעץ יָ ֵבׁש ֲאנִ י ה’ ִּד ַּב ְר ִּתי וְ ָע ִׂש ִ
ִהגְ ַּב ְה ִּתי ֵעץ ָׁש ָפל ַ
יחזקאל יז’ 24-22

“וְהי ְָתה ָה ָא ֶרץ ִל ְׁש ָמ ָמה ַעל י ְֹׁש ֶב ָיה ִמ ְּפ ִרי ַמ ַע ְל ֵל ֶיהם:״?
 .4מי אמרָ :
תשובה :מיכה
ּול ִמּנִ י
“יֹום ִל ְבנֹות ּגְ ֵד ָריִ ְך יֹום ַההּוא יִ ְר ַחק חֹק :יֹום הּוא וְ ָע ֶדיָך יָ בֹוא ְל ִמּנִ י ַאּשׁ ּור וְ ָע ֵרי ָמצֹור ְ
יהם:״
יה ִמ ְּפ ִרי ַמ ַע ְל ֵל ֶ
ָמצֹור וְ ַעד נָ ָהר וְ יָ ם ִמּיָ ם וְ ַהר ָה ָהר :וְ ָהיְ ָתה ָה ָא ֶרץ ִל ְׁש ָמ ָמה ַעל י ְֹׁש ֶב ָ
מיכה ז’ 13-11
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נבחן מס’ 5
שלום
“וְא ָּתה ָׁשלֹום ֵּוב ְיתָך ָׁשלֹום וְ כֹל ֲא ֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום:״?
 .1מי בירךַ :
תשובה :דוד
ּוׁש ֶא ְל ֶּתם לֹו
אתם ֶאל נָ ָבל ְ
ּוב ֶ
ֹאמר ָּדוִ ד ַלּנְ ָע ִרים ֲעלּו ַכ ְר ֶמ ָלה ָ
“וַ ּיִ ְׁש ַלח ָּדוִ ד ֲע ָׂש ָרה נְ ָע ִרים וַ ּי ֶ
יתָך ָׁשלֹום וְ כֹל ֲא ֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום :וְ ַע ָּתה
ּוב ְ
ִב ְׁש ִמי ְל ָׁשלֹום :וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ּכֹה ֶל ָחי וְ ַא ָּתה ָׁשלֹום ֵ
אּומה
ָׁש ַמ ְע ִּתי ִּכי גֹזְ זִ ים ָלְך ַע ָּתה ָהר ִֹעים ֲא ֶׁשר ְלָך ָהיּו ִע ָּמנּו ֹלא ֶה ְכ ַל ְמנּום וְ ֹלא נִ ְפ ַקד ָל ֶהם ְמ ָ
יֹותם ַּב ַּכ ְר ֶמל:״
ָּכל יְ ֵמי ֱה ָ
שמואל א’ כה’ 7-5

 .2מי שלח אל אחיו היהודים ִ“ּד ְב ֵרי ָׁשלֹום ֱוֶא ֶמת״?
תשובה :מרדכי
הּודי ֶאת ָּכל ּת ֶֹקף ְל ַקּיֵ ם ֵאת ִאּגֶ ֶרת ַהּפֻ ִרים
ּומ ְר ֳּד ַכי ַהּיְ ִ
יחיִ ל ָ
“וַ ִּת ְכּתֹב ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה ַבת ֲא ִב ַ
ּומ ָאה ְמ ִדינָ ה ַמ ְלכּות
הּודים ֶאל ֶׁש ַבע וְ ֶע ְׂש ִרים ֵ
ַהּזֹאת ַהּשֵׁ נִ ית :וַ ּיִ ְׁש ַלח ְס ָפ ִרים ֶאל ָּכל ַהּיְ ִ
ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ִּד ְב ֵרי ָׁשלֹום וֶ ֱא ֶמת:״
אסתר ט’ 30-29

 .3על מי נאמרּ“ְ :ב ָׁשלֹום ְּוב ִמיׁשֹור ָה ַלְך ִא ִּתי ַוְר ִּבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן:״?
תשובה :לוי (יתקבל גם :כהן).
יתי ֶאת ֵלוִ י ָא ַמר ה’ ְצ ָבאֹות:
יד ְע ֶּתם ִּכי ִׁש ַּל ְח ִּתי ֲא ֵל ֶיכם ֵאת ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹאת ִל ְהיֹות ְּב ִר ִ
“וִ ַ
ּתֹורת
ּומ ְּפנֵ י ְׁש ִמי נִ ַחת הּואַ :
יר ֵאנִ י ִ
מֹורא וַ ּיִ ָ
יתי ָהיְ ָתה ִאּתֹו ַה ַחּיִ ים וְ ַהּשָׁ לֹום וָ ֶא ְּתנֵ ם לֹו ָ
ְּב ִר ִ
ּוב ִמיׁשֹור ָה ַלְך ִא ִּתי וְ ַר ִּבים ֵה ִׁשיב
ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְּב ִפיהּו וְ ַעוְ ָלה ֹלא נִ ְמ ָצא ִב ְׂש ָפ ָתיו ְּב ָׁשלֹום ְ
תֹורה יְ ַב ְקׁשּו ִמ ִּפיהּו ִּכי ַמ ְל ַאְך ה’ ְצ ָבאֹות הּוא:״
ֵמ ָעוֹןִּ :כי ִׂש ְפ ֵתי כ ֵֹהן יִ ְׁש ְמרּו ַד ַעת וְ ָ
מלאכי ב’ 7-4

 .4מי אמרַּ “ :וב ָּמקֹום ַהּזֶ ה ֶא ֵּתן ָׁשלֹום נְ אֻ ם ה’ ְצ ָבאֹות:״?
תשובה :חגי
ּוב ָּמקֹום ַהּזֶ ה ֶא ֵּתן ָׁשלֹום
“ּגָ דֹול יִ ְהיֶ ה ְּכבֹוד ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ָה ַא ֲחרֹון ִמן ָה ִראׁשֹון ָא ַמר ה’ ְצ ָבאֹות ַ
נְ אֻ ם ה’ ְצ ָבאֹות:״
חגי ב’ 9
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נבחן מס’ 6
צדק
 .1איזה שבט בורך במילים“ִ :צ ְד ַקת ה’ ָע ָׂשה ִּומ ְׁש ָּפ ָטיו ִעם י ְִׂש ָר ֵאל:״?
תשובה :גד
אׁשית לֹו ִּכי ָׁשם
רֹוע ַאף ָק ְדקֹד :וַ ּיַ ְרא ֵר ִ
“ּולגָ ד ָא ַמר ָּברּוְך ַמ ְר ִחיב ּגָ ד ְּכ ָל ִביא ָׁש ֵכן וְ ָט ַרף זְ ַ
ְ
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל:״
אׁשי ָעם ִצ ְד ַקת ה’ ָע ָׂשה ִ
ֶח ְל ַקת ְמח ֵֹקק ָספּון וַ ּיֵ ֵתא ָר ֵ
דברים לג’ 21-20

 .2מי אמרּ“ִ :ב ַּׂש ְר ִּתי ֶצ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ֹלא ֶא ְכ ָלא״?
תשובה :משורר תהילים  /דוד
תֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵמ ָעיִּ :ב ַּש ׂ ְר ִּתי ֶצ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ֹלא
ֹלהי ָח ָפ ְצ ִּתי וְ ָ
“ל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ֱא ַ
ַ
ׁשּוע ְתָך ָא ָמ ְר ִּתי ֹלא ִכ ַח ְד ִּתי
ּות ָ
יתי ְּבתֹוְך ִל ִּבי ֱאמּונָ ְתָך ְ
ֶא ְכ ָלא ה’ ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּתִ :צ ְד ָק ְתָך ֹלא ִכ ִּס ִ
ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ְל ָק ָהל ָרב:״
תהילים מ’ 11-9

“ה ֵאל י ְַעּוֵת ִמ ְׁש ָּפט ִוְאם ַׁש ַּדי י ְַעּוֵת ֶצ ֶדק:״?
 .3מי אמרַ :
תשובהִּ :ב ְל ַּדד ַהּׁש ִּוחי
רּוח ַּכ ִּביר ִא ְמ ֵרי ִפיָךַ :ה ֵאל יְ ַעּוֵ ת ִמ ְׁש ָּפט
ֹאמרַ :עד ָאן ְּת ַמ ֶּלל ֵא ֶּלה וְ ַ
ּוחי וַ ּי ַ
“וַ ּיַ ַען ִּב ְל ַּדד ַהּשׁ ִ
וְ ִאם ַׁש ַּדי יְ ַעּוֵ ת ֶצ ֶדקִ :אם ָּבנֶ יָך ָח ְטאּו לֹו וַ יְ ַׁש ְּל ֵחם ְּביַ ד ִּפ ְׁש ָעם:״
איוב ח’ 4-1

 .4מי אמר“ :וַה’ ְצ ָבאֹות ׁש ֵֹפט ֶצ ֶדק ּב ֵֹחן ְּכ ָליֹות ֵוָלב״?
תשובה :ירמיהו
בֹוח וְ ֹלא יָ ַד ְע ִּתי
יּובל ִל ְט ַ
יהם :וַ ֲאנִ י ְּכ ֶכ ֶבׂש ַאּלּוף ַ
יתנִ י ַמ ַע ְל ֵל ֶ
יענִ י וָ ֵא ָד ָעה ָאז ִה ְר ִא ַ
הֹוד ַ
“וַ ה’ ִ
ּוׁשמֹו ֹלא יִ ּזָ ֵכר עֹוד :וַ ה’
יתה ֵעץ ְּב ַל ְחמֹו וְ נִ ְכ ְר ֶתּנּו ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים ְ
ִּכי ָע ַלי ָח ְׁשבּו ַמ ֲח ָׁשבֹות נַ ְׁש ִח ָ
יבי:״
יתי ֶאת ִר ִ
ְצ ָבאֹות ׁש ֵֹפט ֶצ ֶדק ּב ֵֹחן ְּכ ָליֹות וָ ֵלב ֶא ְר ֶאה נִ ְק ָמ ְתָך ֵמ ֶהם ִּכי ֵא ֶליָך ּגִ ִּל ִ
ירמיה יא’ 20-18
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נבחן מס’ 7
עזרה ושיתוף פעולה
“ע ֵלה ִא ִּתי ְבג ָֹר ִלי״.
 .1שבט שביקשֲ :
תשובה :שבט יהודה
הֹוׁש ַע וַ ּיִ ְׁש ֲאלּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבה’ ֵלאמֹר ִמי יַ ֲע ֶלה ָּלנּו ֶאל ַה ְּכנַ ֲענִ י ַּב ְּת ִח ָּלה
“וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי מֹות יְ ֻ
הּודה ְל ִׁש ְמעֹון
ֹאמר יְ ָ
הּודה יַ ֲע ֶלה ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּביָ דֹו :וַ ּי ֶ
ֹאמר ה’ יְ ָ
ְל ִה ָּל ֶחם ּבֹו :וַ ּי ֶ
גֹור ֶלָך וַ ּיֵ ֶלְך ִאּתֹו ִׁש ְמעֹון:״
ָא ִחיו ֲע ֵלה ִא ִּתי ְבג ָֹר ִלי וְ נִ ָּל ֲח ָמה ַּב ְּכנַ ֲענִ י וְ ָה ַל ְכ ִּתי גַ ם ֲאנִ י ִא ְּתָך ְּב ָ
שופטים א’ 3-1

 .2מי קוללו כי לא באו ְל ֶעזְ ַרת ה’ ַּבּגִ ּב ִֹורים?
תשובה :יושבי ֵמרֹוז
ּבֹורים:״
יה ִּכי ֹלא ָבאּו ְל ֶעזְ ַרת ה’ ְל ֶעזְ ַרת ה’ ַּבּגִ ִ
“אֹורּו ֵמרֹוז ָא ַמר ַמ ְל ַאְך ה’ אֹרּו ָארֹור י ְֹׁש ֶב ָ
שופטים ה’ 23

 .3מי אמרּ“ַ :ב ְרזֶ ל ְּב ַב ְרזֶ ל י ַָחד ִוְאיׁש י ַַחד ְּפנֵ י ֵר ֵעהּו:״?
תשובה :שלמה בספר משלי
רּוח וְ ֶׁש ֶמן יְ ִמינֹו יִ ְק ָראַּ :ב ְרזֶ ל
יה ָצ ַפן ַ
טֹורד ְּביֹום ַסגְ ִריר וְ ֵא ֶׁשת ִמ ְדיָ נִ ים נִ ְׁש ָּתוָ ה :צ ְֹפנֶ ָ
“ּד ֶלף ֵ
ֶ
ֹאכל ִּפ ְריָ ּה וְ ׁש ֵֹמר ֲאדֹנָ יו יְ כֻ ָּבד:״
ְּב ַב ְרזֶ ל יָ ַחד וְ ִאיׁש יַ ַחד ְּפנֵ י ֵר ֵעהּו :נ ֵֹצר ְּת ֵאנָ ה י ַ
משלי כז’ 18-15

“וְעפּו ְב ָכ ֵתף ְּפ ִל ְׁש ִּתים י ָָּמה,
 .4את מי יבוזו ישראל ויהודה יחד באחרית הימים ,לפי הכתובָ :
י ְַח ָּדו ָיבֹּזּו ֶאת []...״?
תשובהְּ :בנֵ י ֶק ֶדם (אם יענה המתמודד אדום  /מואב  /בני עמון  /מצרים – יתנו לו
השופטים אפשרות לדייק ולתקן לפי הכתוב בפסוק המצוטט).
יהּודה ֹלא יָ צֹר ֶאת
הּודה וִ ָ
הּודה יִ ָּכ ֵרתּו ֶא ְפ ַריִ ם ֹלא יְ ַקּנֵ א ֶאת יְ ָ
“וְ ָס ָרה ִקנְ ַאת ֶא ְפ ַריִ ם וְ צ ְֹר ֵרי יְ ָ
ּובנֵ י
לֹוח יָ ָדם ְ
ּומֹואב ִמ ְׁש ַ
ָ
ֶא ְפ ָריִ ם :וְ ָעפּו ְב ָכ ֵתף ְּפ ִל ְׁש ִּתים יָ ָּמה יַ ְח ָּדו יָ בֹּזּו ֶאת ְּבנֵ י ֶק ֶדם ֱאדֹום
ַעּמֹון ִמ ְׁש ַמ ְע ָּתם :וְ ֶה ֱח ִרים ה’ ֵאת ְלׁשֹון יָ ם ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵהנִ יף יָ דֹו ַעל ַהּנָ ָהר ַּב ְעיָ ם רּוחֹו וְ ִה ָּכהּו
ְל ִׁש ְב ָעה נְ ָח ִלים וְ ִה ְד ִריְך ַּבּנְ ָע ִלים :וְ ָהיְ ָתה ְמ ִס ָּלה ִל ְׁש ָאר ַעּמֹו ֲא ֶׁשר יִ ּשָׁ ֵאר ֵמ ַאּשׁ ּור ַּכ ֲא ֶׁשר
ָהיְ ָתה ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְּביֹום ֲעֹלתֹו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:״
ישעיה יא’ 16-13
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נבחן מס’ 8
שארית ופליטה
“וְא ַכל ֶאת י ֶֶתר ַה ְּפ ֵל ָטה ַהּנִ ְׁש ֶא ֶרת ָל ֶכם ִמן ַה ָּב ָרד״?
 .1על מי נאמרָ :
תשובה :ארבה
“ּכי ִאם ָמ ֵאן ַא ָּתה ְל ַׁש ֵּל ַח ֶאת ַע ִּמי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָמ ָחר ַא ְר ֶּבה ִּבגְ בֻ ֶלָך :וְ ִכ ָּסה ֶאת ֵעין ָה ָא ֶרץ וְ ֹלא
ִ
יּוכל ִל ְראֹת ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ָא ַכל ֶאת יֶ ֶתר ַה ְּפ ֵל ָטה ַהּנִ ְׁש ֶא ֶרת ָל ֶכם ִמן ַה ָּב ָרד וְ ָא ַכל ֶאת ָּכל ָה ֵעץ
ַ
ַהּצ ֵֹמ ַח ָל ֶכם ִמן ַה ָּש ׂ ֶדה:״
שמות י’ 5-4

“מי ֵאל ָּכמֹוָך נ ֵֹׂשא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר ַעל ֶּפ ַׁשע ִל ְׁש ֵא ִרית נַ ֲח ָלתֹו״?
 .2מי אמרִ :
תשובה :מיכה
“מי ֵאל ָּכמֹוָך נ ֵֹׂשא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר ַעל ֶּפ ַׁשע ִל ְׁש ֵא ִרית נַ ֲח ָלתֹו ֹלא ֶה ֱחזִ יק ָל ַעד ַאּפֹו ִּכי ָח ֵפץ ֶח ֶסד
ִ
ֹאותםִּ :ת ֵּתן ֱא ֶמת ְליַ ֲעקֹב
הּוא :יָ ׁשּוב יְ ַר ֲח ֵמנּו יִ ְכּבֹׁש ֲעוֹנ ֵֹתינּו וְ ַת ְׁש ִליְך ִּב ְמצֻ לֹות יָ ם ָּכל ַחּט ָ
ימי ֶק ֶדם:״
ֶח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ָּת ַל ֲאב ֵֹתינּו ִמ ֵ
מיכה ז’ 20-18

ֹלהי ְצ ָבאֹות ְׁש ֵא ִרית י ֵֹוסף:״?
 .3מי הנביא שאמר“ :א ַּולי י ֱֶחנַ ן ה’ ֱא ֵ
תשובה :עמוס
ֹלהי ְצ ָבאֹות ִא ְּת ֶכם ַּכ ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתםִׂ :שנְ אּו ָרע
יהי ֵכן ה’ ֱא ֵ
“ּד ְרׁשּו טֹוב וְ ַאל ָרע ְל ַמ ַען ִּת ְחיּו וִ ִ
ִ
יֹוסף:״
ֹלהי ְצ ָבאֹות ְׁש ֵא ִרית ֵ
אּולי יֶ ֱחנַ ן ה’ ֱא ֵ
וְ ֶא ֱהבּו טֹוב וְ ַה ִּציגּו ַבּשַׁ ַער ִמ ְׁש ָּפט ַ
עמוס ה’ 15-14

 .4מי אמרּ“ַ :בּיֹום ַההּוא ֹלא י ִֹוסיף עֹוד ְׁש ָאר י ְִׂש ָר ֵאל ְּופ ֵל ַיטת ֵּבית י ֲַעקֹב ְל ִה ָּׁש ֵען ַעל ַמ ֵּכהּו״?
תשובה :ישעיהו
יטת ֵּבית יַ ֲעקֹב ְל ִהּשָׁ ֵען ַעל ַמ ֵּכהּו וְ נִ ְׁש ַען
יֹוסיף עֹוד ְׁש ָאר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּופ ֵל ַ
“וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום ַההּוא ֹלא ִ
ַעל ה’ ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּב ֱא ֶמתְׁ :ש ָאר יָ ׁשּוב ְׁש ָאר יַ ֲעקֹב ֶאל ֵאל ּגִ ּבֹורִּ :כי ִאם יִ ְהיֶ ה ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל
ׁשֹוטף ְצ ָד ָקה:״
ְּכחֹול ַהּיָ ם ְׁש ָאר יָ ׁשּוב ּבֹו ִּכ ָּליֹון ָחרּוץ ֵ
ישעיה י’ 22-20
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נבחן מס’ 9
שאלת מילואים – ספר
 .1מי ראה יָד ְׁשל ָּוחה [ִ ]...וְהּנֵ ה בֹו ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר?
תשובה :יחזקאל
“וְ ַא ָּתה ֶבן ָא ָדם ְׁש ַמע ֵאת ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֵא ֶליָך ַאל ְּת ִהי ֶמ ִרי ְּכ ֵבית ַה ֶּמ ִרי ְּפ ֵצה ִפיָך וֶ ֱאכֹל
אֹותּה
לּוחה ֵא ָלי וְ ִהּנֵ ה בֹו ְמגִ ַּלת ֵס ֶפר :וַ ּיִ ְפרֹׂש ָ
ֵאת ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן ֵא ֶליָך :וָ ֶא ְר ֶאה וְ ִהּנֵ ה יָ ד ְׁש ָ
יה ִקנִ ים וָ ֶהגֶ ה וָ ִהי:״
תּובה ָּפנִ ים וְ ָאחֹור וְ ָכתּוב ֵא ֶל ָ
ְל ָפנַ י וְ ִהיא ְכ ָ
יחזקאל ב’ 10-8

 .2מי הזהיר מלעשות ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵּבה ֵאין ֵקץ?
תשובה :שלמה  /קהלת
“ּב ֵּקׁש ק ֶֹה ֶלת ִל ְמצֹא ִּד ְב ֵרי ֵח ֶפץ וְ ָכתּוב י ֶֹׁשר ִּד ְב ֵרי ֱא ֶמתִּ :ד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַּכ ָּד ְרבֹנֹות ְּוכ ַמ ְׂש ְמרֹות
ִ
טּועים ַּב ֲע ֵלי ֲאסֻ ּפֹות נִ ְּתנּו ֵמר ֶֹעה ֶא ָחד :וְ י ֵֹתר ֵמ ֵה ָּמה ְּבנִ י ִהּזָ ֵהר ֲעׂשֹות ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵּבה ֵאין
נְ ִ
ֵקץ וְ ַל ַהג ַה ְר ֵּבה יְ גִ ַעת ָּב ָׂשר:״
קהלת יב’ 12-10

“ .3וַ ּי ְִכּתֹב ַּב ֵּס ֶפר וַ ּיַּנַ ח ִל ְפנֵ י ה’ וַ י ְַׁש ַּלח [ֶ ]...את ָּכל ָה ָעם ִאיׁש ְל ֵביתֹו:״ – מה נכתב בספר זה?
תשובה :משפט המלוכה
מּואל
מּואל ֶאל ָה ָעם ֵאת ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּמלֻ ָכה וַ ּיִ ְכּתֹב ַּב ֵּס ֶפר וַ ּיַ ּנַ ח ִל ְפנֵ י ה’ וַ יְ ַׁש ַּלח ְׁש ֵ
“וַ יְ ַד ֵּבר ְׁש ֵ
ֹלהים
ֶאת ָּכל ָה ָעם ִאיׁש ְל ֵביתֹו :וְ גַ ם ָׁשאּול ָה ַלְך ְל ֵביתֹו ּגִ ְב ָע ָתה וַ ּיֵ ְלכּו ִעּמֹו ַה ַחיִ ל ֲא ֶׁשר נָ גַ ע ֱא ִ
ְּב ִל ָּבם:״
שמואל א’ י’ 26-25

“וְׁש ְמעּו ַבּיֹום ַההּוא ַה ֵח ְר ִׁשים ִּד ְב ֵרי ֵס ֶפר״?
 .4מי אמרָ :
תשובה :ישעיהו
“הלֹוא עֹוד ְמ ַעט ִמזְ ָער וְ ָׁשב ְל ָבנֹון ַל ַּכ ְר ֶמל וְ ַה ַּכ ְר ֶמל ַלּיַ ַער יֵ ָח ֵׁשב :וְ ָׁש ְמעּו ַבּיֹום ַההּוא
ֲ
ּומח ֶֹׁשְך ֵעינֵ י ִעוְ ִרים ִּת ְר ֶאינָ ה :וְ יָ ְספּו ֲענָ וִ ים ַּבה’ ִׂש ְמ ָחה וְ ֶא ְביֹונֵ י
ּומא ֶֹפל ֵ
ַה ֵח ְר ִׁשים ִּד ְב ֵרי ֵס ֶפר ֵ
ָא ָדם ִּב ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל יָ גִ ילּו:״
ישעיה כט’ 19-17
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השלב השלישי
שלב השאלה הזהה
“אהבת ציון״  /אברהם מאפו
באופן מפתיע ,המילה ירושלים או ציון נעדרת מהמגילה .מי שהעלה את קרנה של ירושלים,
ותרם תרומה חשובה לתנועה הציונית בכללה הוא הסופר אברהם מאפו ,שהשנה נציין
 150שנה למותו .מאפו חיבר את הרומן התנ״כי הראשון‘ ,אהבת ציון’ ,שמילות התנ״ך
בלולות בו כל כך עד שנראה שהפרקים נלקחו מהתנ״ך ממש .בספריו תרם להחייאת
השפה העברית התנ״כית ועורר געגועים ישנים לשיבה לארץ התנ״ך.
הוא מעולם לא ביקר בישראל ,אבל הארץ הזאת ,עליה ידע רק מהתנ״ך ,הספיקה כדי
למלא את דמיונו היוצר ,ולכתוב כאילו הייתה הארץ כולה פרושה לפניו.
בשלב זה נציג לפניכם קטע שכתב אברהם מאפו על ירושלים.
המתמודדים יידרשו לזהות את הקשרם המקראי של  17ביטויים מתוך הקטע.
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב 2-נקודות.
סה״כ ניתן לצבור בשאלה זו  34נקודות.

הזמן המוקצב
 6דקות בלבד
בהצלחה
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אהבת ציון
אברהם מאפו
ִ 1עיר ֵוָאם ַא ְּתְּ 2 ,כ ִל ַילת י ִֹפי,
ִעיר ֵוָאם 3נְ כֹונָ ה ַעל ִּת ָּלּה,
ָּבְך ְּתר ַּועת ֶמ ֶלְך 4וְ קֹול ֲהמ ָּולה!
ַר ָּב ִתי ָעםֵ ,אין ָּבְך ּד ִֹפי,
ָל ַעד ֵּכן ְׁש ִבי ְּבנָ וְֵך ְׁשת ָּולה.
ִהּנֵ ה ַׁ 5ש ֲח ֵרְך ָּפרּוׂש ַעל ֶה ָה ִרים,
ׂשטנָ יְִך;
וְחׁשְך ֲוַע ָר ֶפל ִּכ ָּסה ְ
ֶ
6
ִּפ ְת ִחי ְׁש ָע ַריְִך ַל ֲהמֹונִ ים ֲהמֹונִ ים,
וְ ָיבֹא ָלְך ּגֹוי ַצ ִּדיק ׁש ֵֹומר ֱאמּונִ ים.
ֹאׁשְך יִּזְ לּו ַ 7טל אֹורֹות,
ְׁש ָח ִקים ַעל ר ֵ
8
ִמ ָׁש ַמיִם נִ ְׁש ָקפּו ֲא ָמרֹות ְטהֹורֹות,
ִא ְמרֹות ֱאל ַֹוּהִּ ,ד ֵּבר ֶאל נְ ִב ַאיְִך;
י ְִראּו ִאּיִים צ ֵּורְך ֵ 9מרֹאׁש צ ִּורים,
וִיכ ְּבדּוהּו ָבא ִּורים,
י ְִיראּוהּו ַ 10
ֵּומ ָרחֹוק י ִָביאּו ָלְך ָּבנָ יְִך.
ַה ְרנִ ינּו מ ָֹוצ ֵאי ב ֶֹקר ָוָע ֶרב,
י ַַחד ָה ִריעּוְ ,לאֻ ִּמים ְׂ 11ש ִר ֵידי ֶח ֶרב,
ֹלהיְִך!
ִא ְמרּו ְל ַבת ִציֹוןִ :הּנֵ ה זֶ ה ֱא ָ
ִה ָּכה גֹויִם ָע ִר ִיציםֲ ,ח ֵפ ֵצי ְק ָרבֹות,
וַ י ְַׂש ַּמח ַּבְך ָּ 12בנִ ים ַעל ָאבֹות.
ָח ָתןַּ ,כ ֵהן ְּפ ֵארַ ,וְכ ָּלהֲ ,ע ִדי ֵכ ָליְִך!
ׁ13שפֹות ָלנּו ׁשלֹום ָ 14מנָ ה ַא ָחת ַא ָּפיִם
ָאז ִּת ְׂש ַמח ִציֹון ,חֹומֹות ֵוָחל
15
י ְִפ ְצחּו ִרּנָ ה;
16
ָׁשלֹום ֵּכס ְמ ִׁשחֹוַ ,על ֶא ֶרץ ְיסֹודֹו,
ָׁשלֹום ֲע ֵדי ַעד 17י ְָע ְט ֶרנּו ַּכ ִּצּנָ ה
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החידון הפומבי
שלב שלישי | שלב השאלה הזהה
השאלות:
“עיר ֵוְאם ְּבי ְִש ָׂר ֵאל״?
 .1איזו עיר כונתה ִ
תשובה :אבל בית המעכה | שמואל ב’ כ’ 19

“אנִ י ְּכ ִל ַילת י ִֹפי״?
 .2איזו עיר התפארהֲ :
תשובה :צור | יחזקאל כז’ 3

 .3המשך את הפסוק“ :וְנִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִּת ָּלּה...״?
וְא ְרמֹון ַעל ִמ ְׁש ָּפטֹו י ֵֵׁשב | ירמיה ל’ 18
תשובהַ :

 .4איזה עץ הוצת ְ“לקֹול ֲהמ ָּּולה גְ ד ָֹלה״?
תשובה :זית | ירמיה יא’ 16

ל״ׁש ַחר ָּפרֻ ׂש ַעל ֶה ָה ִרים״?
 .5את מי דימו ַ
תשובה :ארבה | יואל ב’ 2

“המֹונִ ים ֲהמֹונִ ים״?
 .6היכן יתקבצו ֲ
תשובהְּ :ב ֵע ֶמק ֶה ָחרּוץ | יואל ד’ 14

 .7השלם את הפסוק“ִּ :כי ַטל אֹורֹת ַט ֶּלָך ...״?
וָא ֶרץ ְר ָפ ִאים ַּת ִּפיל | ישעיה כו’ 19
תשובהָ :

“א ָמרֹות ְטהֹרֹות״?
 .8לאיזה כסף מדמה משורר תהילים ֲ
תשובהָ :צרּוף ַּב ֲע ִליל ְ /מז ָֻּקק ִׁש ְב ָע ָתיִם (שתי התשובות יתקבלו) | תהילים יב’ 7
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“מרֹאׁש צֻ ִרים״?
 .9מי ראה ַעם ֵ
תשובה :בלעם | במדבר כג’ 9

 .10מי אמר“ָּ :באֻ ִרים ַּכ ְּבדּו ה’ “?
תשובה :ישעיהו | ישעיה כד’ 15

 .11מי כינה את ישראל“ :עם ְׂש ִר ֵידי ֶח ֶרב״?
תשובה :ירמיהו

| ירמיה לא’ 1

 .12מי דיבר על שיבת ֵ“לב ָּבנִ ים ַעל ֲאב ָֹותם״?
תשובה :מלאכי | מלאכי ג’ 24

שלֹום ָלנּו״?
ש ּפֹת ָ ׁ
 .13מי ביקש“ :ה’ ִּת ְ ׁ
תשובה :ישעיהו | ישעיה כו’ 12

“מנָ ה ַא ָחת ַא ָּפיִם״?
 .14מי נתן ָ
תשובה :אלקנה | שמואל א’ א’ 5

 .15בנבואה על אובדנו של איזה מלך נאמר“ :נָ ָחה ָׁש ְק ָטה ָּכל ָה ָא ֶרץ ָּפ ְצחּו ִרּנָ ה״?
תשובה :מלך בבל | ישעיה יד’ 7

 .16השלם את המילה החסרה בפסוקַ ________“ :על ֶא ֶרץ י ְָס ָדּה״.
וַאג ָֻּדתֹו | עמוס ט’ 6
תשובהֲ :

 .17על מי נאמרּ“ַ :כ ִּצּנָ ה ָרצֹון ַּת ְע ְט ֶרּנּו״?
תשובה :על הצדיק (בספר תהילים) | תהילים ה’ 13

בהצלחה!
 | 52החידון המחוזי הפומבי תשע”ח

