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  ששממוותת  ההממששתתתתפפייםם  בבחחיידדווןן  ההתתננ""ךך  ההאאררצציי  ללננוועערר  

  

  

  ממממללככתתיי::  
  

   י"א', אשדודמקיף  ''||  עעממייתת  אאללגגזזרר    
 

 קרית ים  ',תיכון רבין' ||אאוורראאלל  בבננייממיינניי    
 

 טבריה ',אורט במעלה' ||ררוועעיי  ייצצחחקק  בבןן  ששממעעווןן  
 

 ', עין השופט מגידו מקיףתיכון ' || ייווננתתןן  דדווחחוובבנניי
 

 ', רמת גן תיכון אהל שם' ||  ייווננתתןן  דדווררוודדנניי    
 

 ', מודיעין תיכון יחד' ||אאייללווןן  קקממחחיי    
 

 ', אשדוד מקיף א''||  ששללייוו  ששאאממיי    
 

 ', רעננה תיכון אוסטרובסקי''||    אאממרריי  ששווררץץ    

  דדתתיי::      ––ממממללככתתיי    
  

 ישיבת בנ"ע נתניה ||  גגללעעדד  אאבבררההממווףף    
 

 ישיבת בנ"ע נתניה   ||  ממתתןן  בבררווככיי
 

 ישיבה תיכונית קריית אתא   || דדבביירר  בבררחח""דד
 

 ', ירושלים לצעירים הישיב' ||  אאללעעדד  חחזזנניי
 

 ישיבה תיכונית שעלבים   || אאללייססףף  ייעעקקבב
 

 ישיבה תיכונית אמי"ת צפת  ||  דדבביירר  ממררצצבבךך
 

 ', נווה אולפנת חלוצה' || ממששיי  עעיינניי
 

 ישיבת מצפה רחובות  ||  ננררייהה  תתררווממיי
 
 
 

 מתמודדי החידון ברכת סגן מנהל מינהל חברה ונוער לדברי 

חחיייי    --  בבאאררץץ  ""   חחיי   בבהה   ווההממדדייננייתת,,   ההדדתתייתת   ההררווחחננייתת,,   דדממוותתוו   עעווצצבבהה   בבהה   ההייההוודדיי,,   ההעעםם   קקםם   ייששרראאלל  
אאננווששייייםם  ווההוורריישש  ללעעווללםם  ככווללוו  אאתת  סספפרר    --קקווממממייוותת  ממממללככתתייתת,,  בבהה  ייצצרר  ננככססיי  תתררבבוותת  ללאאווממייייםם  ווככלללל  

  ))ממתתווךך  ממגגייללתת  ההעעצצממאאוותת((      ""ההסספפררייםם  ההננצצחחיי  

 מתמודדים יקרים,

בן דוד  הראשון,  ישראל  ממשלת  ראש  ייסד  יהודי  לנוער  העולמי  התנ"ך  חידון  גוריון,  -את 
. לאורך השנים, סחף החידון קהלים רבים וזכה לתהודה גדולה בארץ ובעולם.  1963בשנת  

בכל שנה, אלפי בני נוער ניגשים לשלבים המקדימים של החידון בארץ ובעולם. מיום החידון  
 ל חידוני התנ"ך משגשג ופורח. הראשון ועד היום, מפע

מיה המתאר  'הגנה ותקומה', בסימן הפסוק בנחיעמוד בסימן:    ארציהשנה, חידון התנ"ך ה 
ְּאַַחת מֲַחזֶׂקֶׂת  "  את שבי ציון הבונים את חומת ירושלים החרבה : בַמ ְּלָאכָה ו עֹש ֶׂה  יָדוֹ  ב ְּאַַחת 

ָלַח    ."הַש  

נוסדה מדינת ישראל. העם היהודי שב לארצו בהמונים, והמדינה הקטנה    שבעים ושלושלפני  
רבים בתחומים  למעצמה  היום  של    -הפכה  ימיה  היו  קלים  לא  ועוד.  חינוך  כלכלה,  צבא, 

הוכרעה  בכוח  רק  לא  אך  ומאבקים.  מלחמות  ידעה  בהן  הראשונות  בשנותיה  המדינה 
ְּלֹא בְּ   המערכה. כדברי זכריה הנביא: " ...". היה זה ניצחון הרוח,  כַֹח כ ִי אִם ב ְּרו ִחילֹא בְַּחיִל ו

כיסופים של דורות שמכוח הכתוב בתנ"ך ובסידור התפילה נשאו את עיניהם לחלקת האדמה 
 הקטנה הזאת, ועלו בהמוניהם בשעת כושר. 

התנ"ך הוא התשתית התרבותית של כלל עם ישראל, על כל פלגיו, גווניו ועדותיו. הוא יסוד 
ובו מעוגנת זכותנו על הארץ. התנ"ך קושר אותנו לעברנו וממנו תקוותינו לעתיד.    קיומנו כעם

החינוך היהודי בארץ ובתפוצות מבוסס על התנ"ך, וכל סוגי החינוך היהודי רואים בתנ"ך את  
מספר הספרים הם יונקים את עקרונותיהם ואת השקפת עולמם הדתית,    – מקורם העיקרי  

 החברתית והתרבותית. 

לימוד בתנ"ך הוא חובה ראשונה במעלה של כל מערכות החינוך היהודי בכל אתר  חיזוק ה
בעיני העם   וחשיבותו  קרנו של התנ"ך  להעלאת  חינוכי  חידון התנ"ך משמש אמצעי  ואתר. 

 היהודי בתפוצות ובעיני הציבור היהודי בארץ.

. המשך, ומאחל לכם הצלחה רבה בהחידון הארציאני מחזק את ידיכם על העפלתכם לשלב  
 אתם גאוותנו. 

ְּד ִיל ְּיַאְּד ִיר"  ת וָֹרה  בברכת "יַג  ו
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 מתמודדים יקרים,

בן דוד  הראשון,  ישראל  ממשלת  ראש  ייסד  יהודי  לנוער  העולמי  התנ"ך  חידון  גוריון,  -את 
. לאורך השנים, סחף החידון קהלים רבים וזכה לתהודה גדולה בארץ ובעולם.  1963בשנת  

בכל שנה, אלפי בני נוער ניגשים לשלבים המקדימים של החידון בארץ ובעולם. מיום החידון  
 ל חידוני התנ"ך משגשג ופורח. הראשון ועד היום, מפע

מיה המתאר  'הגנה ותקומה', בסימן הפסוק בנחיעמוד בסימן:    ארציהשנה, חידון התנ"ך ה 
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נוסדה מדינת ישראל. העם היהודי שב לארצו בהמונים, והמדינה הקטנה    שבעים ושלושלפני  
רבים בתחומים  למעצמה  היום  של    -הפכה  ימיה  היו  קלים  לא  ועוד.  חינוך  כלכלה,  צבא, 

הוכרעה  בכוח  רק  לא  אך  ומאבקים.  מלחמות  ידעה  בהן  הראשונות  בשנותיה  המדינה 
ְּלֹא בְּ   המערכה. כדברי זכריה הנביא: " ...". היה זה ניצחון הרוח,  כַֹח כ ִי אִם ב ְּרו ִחילֹא בְַּחיִל ו
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החינוך היהודי בארץ ובתפוצות מבוסס על התנ"ך, וכל סוגי החינוך היהודי רואים בתנ"ך את  
מספר הספרים הם יונקים את עקרונותיהם ואת השקפת עולמם הדתית,    – מקורם העיקרי  
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  פפ""אא  ההפפווממבביי  ללננוועערר,,  ההתתשש      ההאאררצציי  חחיידדווןן  ההתתננ""ךך    

  תתקקננווןן  ההחחיידדווןן  ווססדדררייוו  

  

משתתפים  1 הפומבי  בחידון  ומתמודדות  8.  זרם,    מתמודדים  מכל 
 מתמודדים.  16סה"כ 

עד  2 לצבור  אפשר  הפומבי  בחידון  הנקודות   50.  כאמור,  נקודות. 
כך שבסך לזכותם בשלב זה.  תיזקפנה בכתבשצברו הנבחנים במבחן 

 נקודות.  100 הארצילצבור בחידון   ניתן הכל

החידון  3 התש  הארצי.  לשנת  "הגנה בנושא    יעסוק  פ"א הפומבי 
ָלַח ב ְּאַַחת יָדוֹ עֹש ֶׂה בַמ ְּלָאכָ והפסוק: "  ותקומה" ְּאַַחת מֲַחזֶׂקֶׂת הַש   " ה ו

 . (11, ד נחמיה)

 . בחידון הפומבי שלושה שלבים. 4

 

  בבעעקקבבוותת  ססררטטווננייםם  ששאאללוותת        ––  ששללבב  אא''    

עלא זה  בשלב  סעיפים    כל  .  שני  בת  שאלה  על  להשיב   מתמודד 
 . שיוצג להםהקשורה בסרטון  

 סרטונים. 4. לכל ארבעה מתמודדים יוצג סרטון, סה"כ  ב

נכונה על סעיף אחד של השאלה, יזכה המתמודד . ענה המתמודד  ג
 נקודות.  5 -ב

  - . ענה המתמודד נכונה על שני סעיפי השאלה, יזכה המתמודד בד
 נקודות. 10

 

 נקודות.  10. ניתן לצבור בשלב זה עד  ה

הזה  ו השאלות  מחזור  סיום  עם  מספר .  את  שצברו  המתמודדים 
 . אל השלב הבאהנקודות הגבוה ביותר מכל זרם )עד ארבעה( יעפילו 

 
 

  זזייההוויי  סספפרר  ווששאאללוותת  בבזזקק      ––  ששללבב  בב''    

ישתתפו   הזה  בשלב  זרם  מתמודדים  4א.  את   –  מכל  שצברו  אלה 
אם לא תיהיה הכרעה על  עד לשלב זה. מספר הנקודות הגבוה ביותר

שימוש ייעשה  המתמודדים,  ארבעת  של  שצברו   זהותם  בניקוד 
 בשאלת המילואים.  המתמודדים

 לשני חלקים. ב. שלב זה מחולק 

בחלקו הראשון, על המתמודד לזהות ספר מספרי התנ"ך באמצעות  .  ג
 . שניות  30בזמן קצוב של  שלושה רמזים

 4- רמז אחד בלבד, יזכה המתמודד ב  בעזרתענה המתמודד נכונה . ד
 .נקודות

נכונה  .  ה המתמודד  ב  בעזרתענה  המתמודד  יזכה  רמזים,   3-שני 
 .נקודות

 2-שלושה רמזים, יזכה המתמודד ב  בעזרתענה המתמודד נכונה  .  ו
 .נקודות

השלב של  השני  בחלקו  המתמז.  על  על  ,  להשיב  בזק   4ודד  שאלות 
 שניות. 60באמצעות משחק מחשב בזמן קצוב של 

מספר   שאלה  על  נכונה  המתמודד  ענה  ב1ח.  המתמודד  יזכה   ,-2  
 ות.נקוד
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מספר   שאלה  על  נכונה  המתמודד  ענה  ב2ט.  המתמודד  יזכה   ,-3  
 נקודות.

מספר   שאלה  על  נכונה  המתמודד  ענה  ב3י.  המתמודד  יזכה   , -4  
 נקודות.

מספר   שאלה  על  נכונה  המתמודד  ענה  ב4יא.  המתמודד  יזכה   ,-5  
 נקודות.

בהמשך.   אליה  ולחזור  שאלה  על  לדלג  יהיה  ניתן  לא  על יב.  דילוג 
 שאלה ייחשב כתשובה לא נכונה ולא יזכה המתמודד בנקודות.

. מתמודד שהצליח לזהות את הספר לאחר רמז אחד בלבד ובנוסף יג
 נקודות. 2ענה נכונה על כל ארבע שאלות הבזק, יזכה במענק של  

 נקודות.  20. סך הכל ניתן לצבור בשלב זה יד

 

  ההרראאשש  בברראאשש  ששללבב        ––  ששללבב  גג''    

 . ניקוד המתמודדים מתאפסא. לפני שלב זה 

שני המתמודדים שקיבלו את הציון  זה מול זה  יתחרו  . בשלב הזה  ב
 . בכל זרם הגבוה ביותר

 לסירוגין. תישאלנההשאלות . ג

זה  .  ד יזכה    10בשלב  נכונה  תשובה  כל  על  מתמודד.  לכל  שאלות 
 נקודות.   2-המתמודד ב

ובחידון כולו ניתן  נקודות,    20. בסך הכול ניתן לצבור בשלב הזה עד  ה
 נקודות. 100לצבור 

 

. יודגש כי המעפילים לשלב זה יזכו לייצג את מדינת ישראל במבחן ו
הממיין לחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשפ"א שיתקיים ביום 

 העצמאות. 

ייעשה שימוש  ז המתמודדים    בניקוד אותו צברו. בתום שלב זה לא 
המילואים.   שלבשאלת  יוכרזו    במקרה  המתמודדים  בין  שיוויון 

 שניהם כחתנים או ככלות.

  
  בבתתווםם  ההששללבב  ההששללייששיי  בבחחיידדווןן  ההפפווממבביי  ייווככררעע  ממיי  ההזזווככהה  בבחחיידדווןן..  

  ססדדרר  ההצצגגתת  ההששאאללוותת  ללממתתממוודדדדייםם  בבחחיידדווןן  ההפפווממבביי  

 א"ב של שמות משפחתם. -. המתמודדים י ֵּשבו על הבמה לפי סדר ה1
ואחריהם  תלמידי  תחילה,   הממלכתי  החינוך  תלמידי  החינוך 
יוצב   דתי.-הממלכתי ומתמודד/ת,  מתמודד/ת  כל  ליד  השולחן,  על 

המשפחה(   שם  ואחריו  תחילה  הפרטי  )השם  שמותיהם  ועליו  שלט 
 ושמות בתי הספר שלהם.

 . סדר הצגת השאלות למתמודדים יהיה לפי סדר ישיבתם. 2

ענתה המתמודד/ת תשובה מ3 או  ענה  או  .  יכריז  על השאלה,  לאה 
יושב יושבת  תכריז  הנקודות   או  מספר  את  השופטים  חבר  ראש 

 שצבר/ה המתמודד/ת, ואלה יירשמו בטופס השיפוט, ליד שמו/ה. 

יושב  4 ייוָועץ  חלקית,  תשובה  המתמודד/ת  ענתה  או  ענה  ראש  ה . 
ויכריז על מספר הנקודות שצבר/ה המתמודד/ת,   בחבריו השופטים 

 ופס השיפוט, ליד שמו/ה. ואלה יירשמו בט 

יכריז יושב  5 ראש שאין ה. לא ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה, 
 ליד שם המתמודד/ת.  0מענה, ובטופס השיפוט יירשם  
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, יכריז  תשובה שאינה נכונה . ענה/ענתה המתמודד/ת על השאלה  6
ליד שם    0ראש "תשובה לא נכונה", ובטופס השיפוט יירשם  ה יושב  

 המתמודד/ת. 

 

  

  ממתתממוודדדדייםם  בבעעלליי  ללקקווייוותת  ללממיידדהה  ווצצררככייםם  ממייווחחדדייםם  

כל המתמודדים זכאים להקראת השאלות על ידי    –. בחידון הפומבי  1
 מנחה החידון. 

ומנחה/ת 2 החידון  שופטי  יהיו  הראשון,  בשלב  הפומבי,  בחידון   .
החידון רשאים לתת עוד זמן קצר לגיבוש התשובה למתמודדים בעלי 

 זאת. לקויות שיבקשו 

שניות רק   15תינתן הארכת זמן של    –. בחידון הפומבי, בשלב השני  3
 למתמודדים בעלי לקויות חושיות ופיזיות. 

 

  

  חחבברר  ההששוופפטטייםם  ווההששוופפטטוותת  

 שופטים.  שניעד  דו יראש, ולצה. חבר השופטים מורכב מיושב 1

שיפוט, והוא מכריז את מספר הנקודות  ה   לעראש אחראי  ה. יושב  2
 נבחן/ת זכה/זכתה בהן. היושב ראש מפקח על רישום הניקוד.שכל 

אחר כל שלב את שמות העולים ראש מורה למנחה להכריז  ה. יושב  3
 . לשלב הבא

 

יקרא 4 מלאה,  תשובה  המתמודד/ת  השיב/ה  לא  אם  הצורך,  בעת   .
חבריו היושב   את  לכבד  רשאי  הוא  המלאה.  התשובה  את  ראש 

 השופטים בקריאת חלק מהתשובות.

חתן או   בשמו/ה שלראש למנחה להכריז  הבסוף החידון יורה יושב  .  5
 .הארציכלת החידון  

החידון 6 במהלך  כאלה,  יהיו  אם  בערעורים,  ידון  השופטים  חבר   .
 בלבד, בין שלב לשלב. לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים. 

. ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל חברה ונוער תשמש 7
החלטות   סמכות על  ערעורים  לגבי  סופיות  לפסיקות  עליונה 

 השופטים, אם יהיו כאלה.

 

 תתפפקקיידד  ההממננחחהה  

 . מנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש. 1

השופטים    .2 חבר  ואת  והמתמודדות  המתמודדים  את  מזמין 
 והשופטות לבמה.

 . מזמין את המברכים ודואג לסדר ההופעות האומנותיות.3

 השאלות בחידון בקול. . קורא את כל 4

. מכריז את שמותיהם של כל מתמודד/ת ומתמודד/ת לפני שמוצגת  5
 להם השאלה.

הוראות 6 פי  על  לשלב,  משלב  והעולות  העולים  שמות  את  מכריז   .
 יושב ראש חבר השופטים.

 . מכריז את שמות הזוכים על פי הוראות יושב ראש חבר השופטים. 7
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 זזווככייםם,,  תתעעוודדוותת  וופפררססייםם  

יוכתר או תוכתר כחתן או מכל זרם  ניקוד הגבוה ביותר  . בעל/ת ה1
 מקומות השניים יוכתרו כסגנים.הזוכים בככלת התנ"ך הארצי. 

יזכו בשוברי קניה  התנ"ך  חידון  ל ארבעת העולים  .  2 העולמי לנוער, 
סך   ובציון    2000על  הבגרות  ₪100  בתנ"ך    5-ב  במבחן  יחידות 

ושאלון    1580)שאלון   ממלכתי  החינוך  לתלמידי   2580לתלמידי 
 החמ"ד(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ללננוועערר,,        ההאאררצציי  חחיידדווןן  ההתתננ""ךך  
  ההתתששפפ""אא

  

  בסימן: הגנה ותקומה 
  

ָלַח" ְּאַַחת מֲַחזֶׂקֶׂת הַש    "ב ְּאַַחת יָדוֹ עֹש ֶׂה בַמ ְּלָאכָה ו

 ( 11)נחמיה ד, 

 

 

  ששאאללוותת  בבעעקקבבוותת  ססררטטווננייםם      ––רראאששווןן    הה  ששללבב    הה  

  
 סרטונים. לכל ארבעה מתמודדים יוצג סרטון.   4בשלב הראשון יוצגו  

 לאחר הקרנת הסרטון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

 נקודות.  5- תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב

  ננקקוודדוותת..      1100--תתששוובבוותת  ננככווננוותת  עעלל  ששנניי  ההחחללקקייםם  ייזזככוו  אאתת  ההננבבחחןן  בב  
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  רראאששווןן::  עעככוו  ססררטטווןן    
  11ששאאללהה  ממסספפרר  

 

ז'בוטינסקי, שלאחר כליאת לוחמיו בא לתחנת המשטרה ואמר  מסופר בסרטון על זאב 
 לקצין התורן: "כלאתם את אנשיי, יש לכלוא גם אותי". 

מסופר על מלך, שבזמן שהתרחשה מגיפה קשה העדיף שייפגע הוא מאשר שעמו ייפגע:  
ְּאֵּל ֶׂה הַצ ֹאן מֶׂה ָעש ו  ת ְּהִי נָא יָדְּךָ ב ִי ו בְּבֵּית אָבִיהִנ ֵּה אָנֹכִי ָחטָאִתי " ֵּיִתי ו ְּאָנֹכִי הֱֶׂעו  ".ו

 

 א. מי המלך?

 ב. מהו המעשה שבעקבותיו באה מגיפה זו? 

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. דוד

 ב. מניין העם

 

" ִ ִבְּטֵּי י ו ט נָא ב ְּכָל ש  ֶׂר אִת וֹ ש  ְּ אֶׂל יוֹאָב ש ַר הַַחיִל אֲש  ֶׂך ֶׂל ֶׂבַע וַי ֹאמֶׂר הַמ  ְַּעד ב ְּאֵּר ש  ש ְָּראֵּל מִד ָן ו
ְּיַָדעְּת ִי אֵּת מִסְּפ ַר הָָעם:   דו  אֶׂת הָָעם ו ִים  }...{  ו פִקְּ ְּעָה ֳחָדש  צֵּה ִתש  ֻׁטו  ב ְּכָל הָאָרֶׂץ וַי ָבֹאו  מִקְּ וַי ָש 

ָלִָם:   ְּרו ש  ְּעֶׂש ְִּרים יוֹם י י כֵּן סָפַר אֶׂת הָָעם וַי ֹ    }...{ו ֵּב ד ָוִד אֹתוֹ אֲַחרֵּ ְּ ל ָחטָאִתי    ה' אמֶׂר ד ָוִד אֶׂל  וַי ַך
ְַּעת ָה   ֶׂר ָעש ִיִתי ו ְּת ִי מְּאֹד:    ה'מְּאֹד אֲש  ְּ  }...{  הֲַעבֶׂר נָא אֶׂת ֲעוֹן ַעבְּד ְּךָ כ ִי נִסְּכ ַל ְּאָך ְּלַח יָדוֹ הַמ ַל וַי ִש 
ֲַחָתה  וַי ִנ ָחֶׂם   ְּש  ָלִַם ל ְּרו ש  ְִּחית ב ָָעם ַרב עַ   ה'י ַש  ְּ הַמ  ְּאָך ְּ אֶׂל הָָרָעה וַי ֹאמֶׂר לַמ ַל ְּאַך ת ָה הֶׂרֶׂף יָדֶׂךָ ו מַל

ד ָוִד אֶׂל    ה' ְּבֻׁסִי: וַי ֹאמֶׂר  הַי ְּנָה  ן הָאֲַרו ג ֹרֶׂ בָָעם וַי ֹאמֶׂר    ה'הָיָה ִעם  ְּ הַמ ַכ ֶׂה  ְּאָך אֶׂת הַמ ַל אֹתוֹ  ב ִרְּ
ְּאֵּל ֶׂה הַצ ֹאן מֶׂה ָעש ו  ת ְּהִי נָא יָדְּךָ ב ִי ו בְּבֵּית אָ ֵּיִתי ו ְּאָנֹכִי הֱֶׂעו  ". בִיהִנ ֵּה אָנֹכִי ָחטָאִתי ו

  22--1177ששממ""בב  ככדד,,    

  

 

  22ששאאללהה  ממסספפרר    

  

 ב"פריצת הכלא הגדולה בהיסטוריה" שוחררו עשרים ושבעה אנשי אצ"ל ולח"י.

על אחד ממלכי יהודה מסופר שזכה לצאת מבית הכלא בתאריך עשרים ושבעה לחודש: 
ְּהִי  " ְּכוֹ   }...{וַי ְּנַת מָל ְּ ב ָבֶׂל ב ִש  ֶׂך ְּ מֶׂל ִבְָּעה לַחֹדֶׂש  נָש ָא אֱוִיל מְּרַֹדך ְּש  ֵּים ָעש ָר חֹדֶׂש  ב ְּעֶׂש ְִּרים ו ְּנ ב ִש 

ֶׂא }...{אֶׂת רֹאש   ְּהו ָדה מִב ֵּית כ ֶׂל ְּ י ֶׂך  ".מֶׂל

 

 א. מיהו מלך יהודה? 

 ב. מהן ההטבות הנוספות שקיבל מלך יהודה? ציין לפחות אחת

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. יהויכין

ב. דיבר איתו בשלום, הגביה את כסאו יחסית לשאר המלכים שנכלאו אצלו, שינה את מדי  
 האסורים שהיו עליו, נתן לו ארוחה יומית כל ימי חייו )מספיקה תשובה אחת(

 

ב ְּעֶׂש ְּ " חֹדֶׂש   ָעש ָר  ֵּים  ְּנ ב ִש  ְּהו ָדה  י  ְּ ֶׂך מֶׂל ְּהוֹיָכִין  י ְּגָלו ת  ָנָה ל ש  ֶׂבַע  וָש  ִים  ְּלֹש  בִש  ְּהִי  ִבְָּעה וַי ְּש  ו ִרים 
ֶׂא: ְּהו ָדה מִב ֵּית כ ֶׂל ְּ י ֶׂך ְּהוֹיָכִין מֶׂל ְּכוֹ אֶׂת רֹאש  י ְּנַת מָל ְּ ב ָבֶׂל ב ִש  ֶׂך ְּ מֶׂל ְַּדב ֵּר  לַחֹדֶׂש  נָש ָא אֱוִיל מְּרַֹדך וַי

ב ְּבָבֶׂל: ֶׂר אִת וֹ  ְּלָכִים אֲש  מֵַּעל כ ִס ֵּא הַמ  טֹבוֹת וַי ִת ֵּן אֶׂת כ ִסְּאוֹ  ְּדֵּי כִ  אִת וֹ  נ ָא אֵּת ב ִג ִ ְּש  ְּאָכַל ו ו ְּאוֹ  ל
 ֹ ְּ ד ְּבַר יוֹם ב ְּיוֹמוֹ כ  ֶׂך ֶׂל ָחתוֹ אֲרַֻׁחת ת ָמִיד נִת ְּנָה ל וֹ מֵּאֵּת הַמ  ְּמֵּי ַחי ָיו: וַאֲרֻׁ ְּפָנָיו כ ָל י ֶׂחֶׂם ת ָמִיד ל ל ל

ְּמֵּי ַחי ָו  ".י

  2277--3300ממלל""בב  ככהה,,    
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  33ששאאללהה  ממסספפרר  

  

כוחות האצ"ל בסרטון מסופר שהפריצה הגדולה לכלא עכו בוצעה תוך שיתוף פעולה בין  
 מבחוץ לבין האסירים מבפנים.

 מוזכרת עכו כאחת הערים אותה לא הורישו בני אשר. בתחילת ספר שופטים 

" מאנשיה:  מאחד  שקיבלו  עזרה  בזכות  עיר  שכבשו  מסופר  אחר  שבט  בני  או  על  וַי ִרְּ
ינו  ִעמ ְּךָ ָחסֶׂד: וַי ַרְּאֵּם  ְָּעש ִ אֵּנו  נָא אֶׂת מְּבוֹא הִָעיר ו ֹמְִּרים אִיש  יוֹצֵּא מִן הִָעיר וַי ֹאמְּרו  לוֹ הַרְּ הַש  

ב ְּפִי ָחרֶׂ  ...". אֶׂת מְּבוֹא הִָעיר וַי ַכ ו  אֶׂת הִָעיר ל

 

 א. מי היו כובשי העיר?

 ב. על איזו עיר מדובר? 

 

  ההתתששוובבהה::  

 יוסףא. בית  

 ב. בית אל / לוז 

 

" ַ ו אֵּל  ב ֵּית  הֵּם  ג ַם  יוֹסֵּף  בֵּית  ְּפָנִים   ִעמ ָם:  ה'וַי ֲַעלו   ל הִָעיר  ֵּם  ְּש  ו אֵּל  ב ְּבֵּית  יוֹסֵּף  בֵּית  וַי ִָתירו  
ְּ  לו ז: ינו  ִעמ  ְָּעש ִ אֵּנו  נָא אֶׂת מְּבוֹא הִָעיר ו הַרְּ ֹמְִּרים אִיש  יוֹצֵּא מִן הִָעיר וַי ֹאמְּרו  לוֹ  או  הַש   ךָ וַי ִרְּ

ְּפ ַחְּת וֹ  מִש  כ ָל  ְּאֶׂת  ו הָאִיש   ְּאֶׂת  ו חָרֶׂב  ְּפִי  ל הִָעיר  אֶׂת  וַי ַכ ו   הִָעיר  מְּבוֹא  אֶׂת  וַי ַרְּאֵּם  ָחסֶׂד: 
ִל ֵּחו : ֶׂה ש  ְּמָה  ַעד הַי וֹם הַז  ְּמָה  לו ז הו א ש  ָרא ש  ְּ הָאִיש  אֶׂרֶׂץ הִַחת ִים וַי ִבֶׂן ִעיר וַי ִקְּ ֶׂך  ".וַי ֵּל

  2222--2266ששוופפטטייםם  אא,,    

  

  

 

  44רר  ששאאללהה  ממסספפ  

  

בסיום הסרטון נאמר שכל פעולות השחזור והשימור של העיר עכו הן: "כדי שהעיר עכו  
 העתיקה וקורותיה ייָשמרו לזיכרון חי ונושם".

כ ִי עֵּד קבוצת אנשים מסבירה את פשרה של בניית מזבח לצורך ידיעת הדורות הבאים: "
ינו    ינו  אֲַחרֵּ ֵּיכֶׂם ו בֵּין ד ֹרוֹתֵּ ֵּינו  ו בֵּינ ֶׂק   }...{הו א ב ֵּינ ֵּינו  אֵּין לָכֶׂם חֵּל ְּבָנ ֵּיכֶׂם מָָחר ל ְּלֹא יֹאמְּרו  בְּנ ו

 ה'". ב ַ 

 

 א. מיהי קבוצת האנשים? 

 ב. מדוע היה צורך להסביר לשם מה בנו את המזבח 

 

  ההתתששוובבהה::  

 חצי השבטיםא. בני ראובן, גד וחצי שבט מנשה / שניים ו

 ב. מכיוון שהעם חשב שהמזבח נבנה לצורכי עבודה זרה 

אִת ָם " ְַּדב ְּרו   וַי ְָּעד  הַג ִל אֶׂרֶׂץ  אֶׂל  ֶׂה  מְּנַש   ֵּבֶׂט  ש  ֲחצִי  ְּאֶׂל  ו גָד  ֵּי  ב ְּנ ְּאֶׂל  ו או בֵּן  רְּ ֵּי  ב ְּנ אֶׂל  וַי ָבֹאו  
ֵּאמֹר: י   ה' כ ֹה אָמְּרו  כ ֹל ֲעַדת   ל ו ב הַי וֹם מֵּאֲַחרֵּ ְּת ֶׂם ב ֵּאלֹהֵּי יִש ְָּראֵּל לָש  ֶׂר מְַּעל ֶׂה אֲש  מָה הַמ ַַעל הַז 

ָ   ה' ְּב ֵַּח לִמְָּרדְּכֶׂם הַי וֹם ב ַ ב ִבְּנוֹתְּכֶׂם ל ֶׂנ ו  ה'כֶׂם מִז נו  מִמ  ֶׂר לֹא הִט ַהַרְּ ְּעוֹר אֲש  : הַמְַּעט לָנו  אֶׂת ֲעוֹן פ 
ֶׂף ב ֲַעַדת  ְּהִי הַנ ֶׂג ֶׂה וַי ְַּדב ְּרו    }...{  :ה'ַעד הַי וֹם הַז  ֶׂה וַי ֵּבֶׂט הַמְּנַש   ֵּי גָד וֲַחצִי ש  או בֵּן ו בְּנ ֵּי רְּ וַי ֲַענו  ב ְּנ

ְּפֵּי יִש ְָּראֵּל:  ֵּי אַל ְּזָבַח:   }...{אֶׂת ָראש  ְּלֹא ל ְּעוֹלָה ו ְּב ֵַּח לֹא ל וַנ ֹאמֶׂר נֲַעש ֶׂה נ ָא לָנו  לִבְּנוֹת אֶׂת הַמ ִז
ינו  לֲַעבֹד אֶׂת ֲעבַֹדת   ינו  אֲַחרֵּ ֵּיכֶׂם ו בֵּין ד ֹרוֹתֵּ ֵּינו  ו בֵּינ ְּבָחֵּינו     ה'כ ִי עֵּד הו א ב ֵּינ ינו  ו בִז ְּפָנָיו ב ְּעֹלוֹתֵּ ל

ֵּינו   ְּבָנ ֵּיכֶׂם מָָחר ל בְּנ יֹאמְּרו   ְּלֹא  ְּלָמֵּינו  ו ֶׂק ב ַ ו בִש  ֵּינו  ה' אֵּין לָכֶׂם חֵּל יֹאמְּרו  אֵּל ְּהָיָה כ ִי  : וַנ ֹאמֶׂר ו
ְּב ַח   או  אֶׂת ת ַבְּנִית מִז נו  רְּ ְּאָמַרְּ ינו  מָָחר ו ְּאֶׂל ד ֹרֹתֵּ ְּזֶׂבַח    ה'ו ְּלֹא ל ְּעוֹלָה ו ינו  לֹא ל ֶׂר ָעש ו  אֲבוֹתֵּ אֲש 

ֵּיכֶׂם ֵּינו  ו בֵּינ  ". כ ִי עֵּד הו א ב ֵּינ

  1155--2288ייההווששעע  ככבב,,    
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  עעתתרריי  ססררטטווןן  ששנניי::  
  55ששאאללהה  ממסספפרר  

  

 נאמר בסרטון שביישוב עתרי יש עדיין ליהודים רצון להיות עצמאיים בארץ ישראל. 

הראשון  השלב  ישראל,  בארץ  עצמאות  לקבל  רצה  ישראל  כשעם  ציון,  שיבת  בתקופת 
ְּב ֵַּח ַעל  שנעשה כדי לבסס את הנוכחות בארץ היה בניית המזבח: " מְּכוֹנָֹתיו כ ִי  וַי ָכִינו  הַמ ִז

 ַ ֵּי הָאֲָרצוֹת וַי ֲַעלו  ָעלָיו עֹלוֹת ל ֵּיהֶׂם מֵַּעמ  ְּלָָערֶׂב ה'ב ְּאֵּימָה ֲעל  ". עֹלוֹת לַב ֹקֶׂר ו

 

 א. מי היו מנהיגי העם באותה העת? ציין שם אחד 

 ב. איזה חג חגגו העם בסמוך למועד בניית המזבח? 

 

  ההתתששוובבהה::  

 לתיאלא. יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וזרובבל בן שא

 ב. סוכות 

 

ָלִָם:  " ְּרו ש  ֵּי יִש ְָּראֵּל ב ֶָׂעִרים וַי ֵּאָסְּפו  הָָעם כ ְּאִיש  אֶָׂחד אֶׂל י ְּבִיִעי ו בְּנ ו ַע  וַי ִג ַע הַחֹדֶׂש  הַש   ֵּש  וַי ָָקם י
ְּהַעֲ  ְּב ַח אֱלֹהֵּי יִש ְָּראֵּל ל ְּאֶָׂחיו וַי ִבְּנו  אֶׂת מִז ְּת ִיאֵּל ו ְּאַל ב ָבֶׂל ב ֶׂן ש  ְּאֶָׂחיו הַכ ֹהֲנִים ו זְּרֻׁ לוֹת ב ֶׂן יוֹצָָדק ו

ֶׂה ֵּיהֶׂם   ָעלָיו עֹלוֹת כ ַכ ָתו ב ב ְּתוַֹרת מֹש  ְּב ֵַּח ַעל מְּכוֹנָֹתיו כ ִי ב ְּאֵּימָה ֲעל אִיש  הָאֱלֹהִים: וַי ָכִינו  הַמ ִז
 ַ ֵּי הָאֲָרצוֹת וַי ֲַעלו  ָעלָיו עֹלוֹת ל ְּלָָערֶׂב:  ה'מֵַּעמ  ְּעֹלַת   עֹלוֹת לַב ֹקֶׂר ו וַי ֲַעש ו  אֶׂת ַחג הַס ֻׁכ וֹת כ ַכ ָתו ב ו

ד ְּבַר   ְּפ ַט  כ ְּמִש  ב ְּמִסְּפ ָר  ב ְּיוֹם  מוֲֹעדֵּי  יוֹם  ְּכָל  ו ל ִים  ֳֶׂחָדש  ְּל ו ת ָמִיד  עֹלַת  יכֵּן  ְּאֲַחרֵּ ו ב ְּיוֹמוֹ:   ה' יוֹם 
 ַ ְָּדבָה ל נַד ֵּב נ ְּכֹל מִתְּ ִים ו ל ד ָש   ה'". הַמְּקֻׁ

  11--55עעזזרראא  גג,,    

  

  

 

  66ששאאללהה  ממסספפרר  

  

בסרטון מסופר על בר כוכבא שהיה נשיא ישראל, טבע מטבעות, הפיק משקולות, ניהל  
 . מדינה יהודיתמערכת מנהל קרקעות והקים 

יהודי הוטחו אשמות: " ְּבִים  כלפי מנהיג  חֹש  ְּהַי ְּהו ִדים  ו ְּ   }...{אַת ָה  ֶׂך ְּמֶׂל ל לָהֶׂם  ֶֹׂה  הו ְּאַת ָה  ו
ְּ ב ִיהו ָדה }...{: ֶׂך ֵּאמֹר מֶׂל ָלִַם ל ֶׂיךָ בִירו ש  רֹא ָעל ָ לִקְּ ְּבִיאִים הֱֶׂעמַדְּת  ְּגַם נ  ".ו

 

 א. מיהו המנהיג היהודי?

 את אויבי ישראל להטיח בו אשמות אלו? ב. מה עשה אותו מנהיג שהביא 

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. נחמיה

 ב. השלים את בניית החומה / סירב להיפגש איתם )מפסיקה תשובה אחת(

 

ְּלֹא" ְּבֵּינו  כ ִי בָנִיִתי אֶׂת הַחוֹמָה ו ֶׂתֶׂר אֹי ְּי בִי ו ל ֶׂם הַָערְּ ֶׂש  ְּג ְּטוֹבִי ָה ו ל ְּבַל ַט ו ְּסַנ ְּמַע ל ֶׂר נִש  ְּהִי כַאֲש    וַי
ב ָה    ְָּעִרים:נוַֹתר  בַש   הֱֶׂעמַדְּת ִי  לֹא  ד ְּלָתוֹת  הַהִיא  הָעֵּת  ַעד  ג ַם  אֵּלַי   פ ָרֶׂץ  ֶׂם  ֶׂש  ְּג ו ְּבַל ַט  סַנ ְּלַח  וַי ִש 

ְָּחה   ְּל וָאֶׂש  ָרָעה:  לִי  לֲַעש וֹת  ְּבִים  חֹש  ְּהֵּמ ָה  ו אוֹנוֹ  ב ְּבִקְַּעת  ב ַכ ְּפִיִרים  יַחְּד ָו  ְּנִו ֲָעָדה  ו ְּכָה  ל ֵּאמֹר  ל
מְּ  ֵּאמֹר  ל ְּאָכִים  מַל ֵּיהֶׂם  הַמ ְּלָאכָה  ֲעל ְּב ַת  ִתש  לָמ ָה  דֶׂת  לָרֶׂ או כַל  ְּלֹא  ו עֹש ֶׂה  אֲנִי  ְּדוֹלָה  ג לָאכָה 

כ ַד ָבָר אוָֹתם  ִיב  וָאָש  ְָּעמִים  פ  ב ַע  אַרְּ ֶׂה  הַז  כ ַד ָבָר  אֵּלַי  ְּחו   ְּל וַי ִש  ֵּיכֶׂם:  אֲל ְּיַָרדְּת ִי  ו ֶׂהָ  פ  אַרְּ ֶׂר    כ ַאֲש 
ֶׂה: ֶׂ  הַז  ְּבַל ַט כ ַד ָבָר הַז  ְּלַח אֵּלַי סַנ ְּתו ָחה ב ְּיָדוֹ:וַי ִש  ְּאִג ֶׂרֶׂת פ  ִית אֶׂת נֲַערוֹ ו כ ָתו ב ב ָה    ה פ ַַעם ֲחמִיש 

ְּאַת ָה   ו הַחוֹמָה  ֶׂה  בוֹנ אַת ָה  כ ֵּן  ַעל  לִמְּרוֹד  ְּבִים  חֹש  ְּהַי ְּהו ִדים  ו אַת ָה  אֹמֵּר  ְּמו   ְּגַש  ו ְּמָע  נִש  ב ַג וֹיִם 
הָאֵּל ֶׂה: כ ַד ְּבִָרים   ְּ ֶׂך ְּמֶׂל ל לָהֶׂם  ֶֹׂה  ְּבִיאִי הו נ ְּגַם  ְּ ו ֶׂך מֶׂל ֵּאמֹר  ל ָלִַם  בִירו ש  ֶׂיךָ  ָעל רֹא  לִקְּ  ָ הֱֶׂעמַדְּת  ם 

 ֹ ֵּאמ ְָּחה אֵּלָיו ל ְּל ְּנִו ֲָעצָה יַחְּד ָו: וָאֶׂש  ְּכָה ו ְַּעת ָה ל ְּ כ ַד ְּבִָרים הָאֵּל ֶׂה ו ֶׂך ֶׂל ָמַע לַמ  ְַּעת ָה יִש   ר ב ִיהו ָדה ו
ֶׂר אַת ָה אוֹמֵּר כ ִי מִל ִב ְּךָ   ". אַת ָה בוָֹדאםלֹא נִהְּיָה כ ַד ְּבִָרים הָאֵּל ֶׂה אֲש 

  11--88ננחחממייהה  וו,,    
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  77ששאאללהה  ממסספפרר  

  

 לקראת המרד ברומאים הקים בר כוכבא צבא אליו התגייסו מאות אלפי לוחמים יהודים. 

ַל ַח  מסופר על מלך שגייס צבא למלחמה בדרך יצירתית: "  ְּש  ְּנַת ְּחֵּהו  וַי  }...{וַי ִק ַח צֶׂמֶׂד ב ָָקר וַי
יֹצֵּא   ֶׂנ ו   אֵּינ ֶׂר  אֲש  ֵּאמֹר  פ ַַחד    }...{ל וַי ִפ ֹל  לִבְָּקרוֹ  ֵָּעש ֶׂה  י כ ְּאִיש    ה'כ ֹה  וַי ֵּצְּאו   הָָעם  ַעל 

ְּהו   אֶָׂחד: ְּאִיש  י ֶׂף ו ְּלֹש  מֵּאוֹת אֶׂל ֵּי יִש ְָּראֵּל ש  ֶׂק וַי ִהְּיו  בְּנ דֵּם ב ְּבָז ֶׂףוַי ִפְּקְּ ִים אָל ְּלֹש   ".ָדה ש 

 

 א. מי המלך?

 ב. מה הייתה הסיבה למלחמה זו?

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. שאול 

ב. אנשי יבש גלעד ביקשו לכרות ברית עם נחש העמוני, אך משהתנה זאת בניקור כל עין  
 ימין שלהם, פנו לעזרת שאול

 

 ַ ְּנ ֵּי יָבֵּיש  אֶׂל נָָחש  כ ְָּרת לָנו  בְִּרית ו ְּש  ְָּעד וַי ֹאמְּרו  כ ָל אַנ ַעבְּדֶׂך ָ: וַי ַַעל נָָחש  הַָעמ וֹנִי וַי ִַחן ַעל יָבֵּש  ג ִל
פ ָה ַעל ְּש ַמְּת ִיהָ חֶׂרְּ ְּקוֹר לָכֶׂם כ ָל עֵּין יָמִין ו ֵּיהֶׂם נָָחש  הַָעמ וֹנִי ב ְּזֹאת אֶׂכְּרֹת לָכֶׂם ב ִנ כ ָל    וַי ֹאמֶׂר אֲל

יִש ְָּראֵּל  ג ְּבו ל  ב ְּכֹל  ְּאָכִים  ְָּחה מַל ְּל ְּנִש  יָמִים ו ִבְַּעת  יָבֵּיש  הֶׂרֶׂף לָנו  ש  ֵּי  נ זִקְּ יִש ְָּראֵּל: וַי ֹאמְּרו  אֵּלָיו 
ֶׂיךָ: ְּיָצָאנו  אֵּל יַע אָֹתנו  ו ִ ְּאִם אֵּין מוֹש  ָמְּעוֹ אֶׂת הַד ְּבִָרים   }...{ ו ָאו ל כ ְּש  וַת ִצְּלַח רו ַח אֱלֹהִים ַעל ש 

ְּאָכִים הָאֵּ הַמ ַל ב ְּיַד  יִש ְָּראֵּל  ג ְּבו ל  ב ְּכָל  ַל ַח  ְּש  וַי ְּנַת ְּחֵּהו   וַי ב ָָקר  צֶׂמֶׂד  וַי ִק ַח  מְּאֹד:  אַפ וֹ  וַי ִַחר  ל ֶׂה 
פ ַַחד   וַי ִפ ֹל  לִבְָּקרוֹ  ֵָּעש ֶׂה  י כ ֹה  ְּמו אֵּל  ש  ְּאַַחר  ו ָאו ל  ש  י  אֲַחרֵּ יֹצֵּא  ֶׂנ ו   אֵּינ ֶׂר  אֲש  ֵּאמֹר  ַעל הָָעם   ה'ל

כ ְּ  ִים  וַי ֵּצְּאו   ְּלֹש  ש  ְּהו ָדה  י ְּאִיש   ו ֶׂף  אֶׂל מֵּאוֹת  ְּלֹש   ש  יִש ְָּראֵּל  ֵּי  בְּנ וַי ִהְּיו   ֶׂק  ב ְּבָז דֵּם  וַי ִפְּקְּ אֶָׂחד:  אִיש  
ו ָעה כ ְּחֹם   ֶׂה לָכֶׂם ת ְּש  ְָּעד מָָחר ת ִהְּי ְּאִיש  יָבֵּיש  ג ִל ְּאָכִים הַב ָאִים כ ֹה תֹאמְּרו ן ל ֶׂף: וַי ֹאמְּרו  לַמ ַל אָל

ָמֶׂש  וַי ָבֹאו   ֵּי יָבֵּיש  וַי ִש ְּמָחו   הַש   ְּש  ְּאַנ ְּאָכִים וַי ַג ִידו  ל  ".הַמ ַל
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  88ששאאללהה  ממסספפרר    

  

לפני שהוגלו היהודים הם לקחו את החפצים היקרים להם ביותר והחביאו אותם בתוך 
 המערות בתקווה לחזור יום אחד ולמצוא אותם מחדש.

ְָּער אַַחת אותם: "אדם אחד מעיד על עצמו שלקח כסף וזהב והחביא   נ ִ ָלָל אַד ֶׂרֶׂת ש  וָאֵּרֶׂא בַש  
ְּהִנ ָם  ְָּקלוֹ וָאֶׂחְּמְּדֵּם וָאֶׂק ָחֵּם ו ְָּקלִים מִש  ִים ש  וֹן זָהָב אֶָׂחד ֲחמִש   ְּש  ְָּקלִים כ ֶׂסֶׂף ו ל טוֹבָה ו מָאַתיִם ש 

ְּהַכ ֶׂסֶׂף ת ַחְּת ֶׂיהָ ְּ הָאָהֳלִי ו  ". טְּמו נִים ב ָאָרֶׂץ ב ְּתוֹך

 

 א. מי האדם?

 שה זה היה פסול?ב. מדוע מע

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. עכן 

 ב. זה היה שלל העיר יריחו שיהושע ציווה שיהיה חרם לה'

" ַ ֶׂר ב ָה  ל ְּכָל אֲש  ְָּתה הִָעיר חֵּרֶׂם הִיא ו ְּהָי ֶׂר אִת ָה  ב ַב ַיִת    ה'ו ְּכָל אֲש  ֶׂה הִיא ו ַרק ָרָחב הַז וֹנָה ת ִחְּי
ָלָחְּנו : ֶׂר ש  ְּאָכִים אֲש  ְַּקחְּת ֶׂם    כ ִי הֶׂחְּב ְּאַָתה אֶׂת הַמ ַל ֶׂן ת ֲַחִרימו  ו ל ִמְּרו  מִן הַחֵּרֶׂם פ  ְַּרק אַת ֶׂם ש  ו

 ֹ ת ֶׂם אוֹתו ְּחֵּרֶׂם וֲַעכַרְּ ֵּה יִש ְָּראֵּל ל ְּש ַמְּת ֶׂם אֶׂת מֲַחנ  ". מִן הַחֵּרֶׂם ו

  1177--1188ייההווששעע  וו,,    

" ַ ל כָבוֹד  נָא  ש ִים  ב ְּנִי  ָעכָן  אֶׂל  ַע  ֻׁ ְּהוֹש  י מֶׂה   ה'וַי ֹאמֶׂר  לִי  נָא  ְּהַג ֶׂד  ו תוָֹדה  לוֹ  ְּתֶׂן  ו יִש ְָּראֵּל  אֱלֹהֵּי 
 ַ ל ָחטָאִתי  אָנֹכִי  אָמְּנָה  וַי ֹאמַר  ַֻׁע  ְּהוֹש  י אֶׂת  ָעכָן  וַי ַַען  ֶׂנ ִי:  מִמ  ת ְּכַחֵּד  אַל  יִש ְָּראֵּל    ה'ָעש ִיָת  אֱלֹהֵּי 

 ָ טוֹב אַַחת  ְָּער  ִנ ש  אַד ֶׂרֶׂת  ָלָל  בַש   וָאֵּרֶׂא  ָעש ִיִתי:  ְּכָזֹאת  ו ְּכָזֹאת  וֹן ו ְּש  ו ל כ ֶׂסֶׂף  ְָּקלִים  ש  ו מָאַתיִם  ה 
הָאָהֳלִי   ְּ ב ְּתוֹך ב ָאָרֶׂץ  טְּמו נִים  ְּהִנ ָם  ו וָאֶׂק ָחֵּם  וָאֶׂחְּמְּדֵּם  ְָּקלוֹ  מִש  ְָּקלִים  ש  ִים  ֲחמִש   אֶָׂחד  זָהָב 

ְּהַכ ֶׂסֶׂף ת ַחְּת ֶׂיהָ  ". ו

  1199--2211ייההווששעע  זז,,    



חידון התנך הארצי לנוער תשפ"א    2 22 3

 

  ססררטטווןן  ששללייששיי::  ממצצדדהה  
  99ששאאללהה  ממסספפרר  

 

 מרחצאות ומחסנים לאגירת מזון. אזור מצדה כלל ארמונות,  

פשעיהם. על  העמים  שיקבלו  שונים  עונשים  על  מנבא  עמוס  מהעונשים   הנביא  בחלק 
 מנבא עמוס על הריסת ארמונותיהם של אותם העמים.

מְּנוֹתֶׂיהָ ב ִתְּרו ָעה ב ְּיוֹם על אחד העמים מנבא הנביא: " ְּאָכְּלָה אַרְּ ְּהִצ ַת ִי אֵּש  ב ְּחוֹמַת ַרב ָה ו ו
ְָּחמָה ב ְּסַַער ב ְּיוֹם סו פָה  ".מִל

 

 א. מי העם עליו מנבא הנביא?

 ב. מהו הפשע שבגינו הם יקבלו עונש זה? 

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. בני עמון 

ב. הריגת נשים בהיריון מאזור הגלעד כדי להרחיב את גבולם / הבקעת הרי הגלעד כדי  
 להרחיב את גבולם 

 

ְּעֵּי בְּ   ה'כ ֹה אָמַר  " ָה פ ִש  ְּלֹש  ְּמַַען  ַעל ש  ְָּעד ל ִיבֶׂנ ו  ַעל ב ִקְָּעם הָרוֹת הַג ִל ב ָָעה לֹא אֲש  ְַּעל אַרְּ ֵּי ַעמ וֹן ו נ
ְָּחמָה ב ְּסַַער  מְּנוֹתֶׂיהָ ב ִתְּרו ָעה ב ְּיוֹם מִל ְּאָכְּלָה אַרְּ ְּהִצ ַת ִי אֵּש  ב ְּחוֹמַת ַרב ָה ו ִחיב אֶׂת ג ְּבו לָם: ו הַרְּ

 ". ב ְּיוֹם סו פָה
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  1100ששאאללהה  ממסספפרר  

  

שנעשו במצדה נמצאו שניים עשר חרסי גורלות ועל אחד מהם שמו של   בחלק מהחפירות
 מנהיג המרד.

ב ַן הָעֵּצִים  במעמד מסוים נאמר: " רְּ ְּנו  ַעל קֻׁ ְּהַג וָֹרלוֹת הִפ ַל ְּב ַח    }...{ו ְּבַעֵּר ַעל מִז  ". אֱלֹהֵּינו    ה'ל

 

 א. באיזה מעמד נאמרו הדברים? 

 דברים נוספים אותם התחייבו העם לעשות ששנניי  ב. ציין  

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. מעמד כריתת האמנה בימי נחמיה 

ב. שלא להתחתן עם עמי הארץ, שמירת שבת, שמירת שנת שמיטה, תרומה לבית המקדש  
 מדי שנה, הבאת ביכורים, הבאת פטר רחם והבאת ראשית הפירות 

ֵּינו :" ְּבָנ ְּאֶׂת ב ְּנֹתֵּיהֶׂם לֹא נִק ַח ל ֵּי הָאָרֶׂץ ו ְַּעמ  ינו  ל ֶׂר לֹא נִת ֵּן ב ְּנֹתֵּ ץ הַמְּבִיאִים אֶׂת   וַאֲש  ֵּי הָאָרֶׂ ְַּעמ  ו
ָנָה  הַש   אֶׂת  ְּנִט ֹש   ו קֹדֶׂש   ו בְּיוֹם  ַב ָת  ב ַש   מֵּהֶׂם  נִק ַח  לֹא  לִמְּכ וֹר  ַב ָת  הַש   ב ְּיוֹם  ֶׂבֶׂר  ש  ְּכָל  ו הַמ ַק ָחוֹת 

ְּבִי ָנָה לֲַעבַֹדת ב ֵּית  הַש   ל ב ַש   ֶׂקֶׂ ִית הַש   ְּלִש  ֵּינו  ש  ֵּינו  מִצְּוֹת לָתֵּת ָעל נו  ָעל ְּהֱֶׂעמַדְּ ָא כָל יָד: ו ִעית ו מַש  
לַמ וֲֹעִדים  ִים  הֳֶׂחָדש  ַב ָתוֹת  הַש   הַת ָמִיד  ְּעוֹלַת  ו ל הַת ָמִיד  ְַּחת  ו מִנ כֶׂת  הַמ ֲַערֶׂ ֶׂחֶׂם  ְּל ל אֱלֹהֵּינו : 

ְּלַַחט ָא ִים ו ָדש  ְּלַק ֳ ֶׂאכֶׂת ב ֵּית אֱלֹהֵּינו :ו ְּכֹל מְּל ֵּר ַעל יִש ְָּראֵּל ו ְּכַפ  ב ַן    וֹת ל רְּ ְּנו  ַעל קֻׁ ְּהַג וָֹרלוֹת הִפ ַל ו
ָנָה  ָנָה בְּש  ְִּעת ִים מְּזֻׁמ ָנִים ש  ינו  ל ְּבֵּית אֲבֹתֵּ ְּבֵּית אֱלֹהֵּינו  ל ְּהָבִיא ל ְּהָָעם ל ְּוִי ִם ו הָעֵּצִים הַכ ֹהֲנִים הַל

ְּב ַח   ְּבַעֵּר ַעל מִז ְִּרי כָל עֵּץ  אֱלֹהֵּינו    ה'ל י כ ָל פ  נו  ו בִכ ו רֵּ י אַדְּמָתֵּ ְּהָבִיא אֶׂת ב ִכ ו רֵּ  כ ַכ ָתו ב ב ַת וָֹרה: ו ל
ְּבֵּית   ָנָה ל ָנָה בְּש  ֵּינו  ה'ש  ְּצֹאנ ינו  ו י בְָּקרֵּ ְּאֶׂת ב ְּכוֹרֵּ ינו  כ ַכ ָתו ב ב ַת וָֹרה ו ֵּינו  ו בְּהֶׂמְּת ֵּ ְּאֶׂת ב ְּכֹרוֹת ב ָנ : ו

 ֹ ְּבֵּית אֱלֹהֵּינו  לַכ  ְּהָבִיא ל ינו  ל ינו  ו תְּרו מֹתֵּ ִית ֲעִריסֹתֵּ ְּאֶׂת רֵּאש  ִתים ב ְּבֵּית אֱלֹהֵּינו : ו ָרְּ הֲנִים הַמְּש 
ְּהֵּם ְּוִי ִם ו נו  לַל ְּכוֹת ב ֵּית אֱלֹהֵּינו  ו מַעְּש ַר אַדְּמָתֵּ ְּיִצְּהָר נָבִיא לַכ ֹהֲנִים אֶׂל לִש   ו פְִּרי כָל עֵּץ ת ִירוֹש  ו

 ֹ י ֲעב ְִּרים ב ְּכֹל ָערֵּ ְּוִי ִם הַמְַּעש   נו  הַל  ".ָדתֵּ
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  1111ששאאללהה  ממסספפרר  

 

 ממצאים רבים חיכו לחופרים במצדה, ביניהם שאריות מזון שכללו חיטה ושעורה. 

צִיר ש ָדֶׂהנביא מסוים ניבא: " ְַּעל ש ְּעָֹרה כ ִי אָבַד קְּ ו  אִכ ִָרים הֵּילִילו  כ ֹרְּמִים ַעל ִחט ָה ו  ".הֹבִיש 

 

 א. מי הנביא? 

 נוספים נפגעו עקב הצרה שבאה על הארץ?ב. אליו אנשים 

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. יואל 

 ב. השיכורים, שותי היין והכוהנים 

 

ְָּתה   ה'ד ְּבַר  " ְּבֵּי הָאָרֶׂץ הֶׂהָי ְּהַאֲזִינו  כ ֹל יוֹש  נִים ו ְּקֵּ ִמְּעו  זֹאת הַז  ְּתו אֵּל: ש  ֶׂר הָיָה אֶׂל יוֹאֵּל ב ֶׂן פ  אֲש 
 ֶׂ ְּאִם ב ִימֵּי אֲבֹתֵּיכֶׂם: ָעל ְּדוֹר אַחֵּר: ז ֹאת ב ִימֵּיכֶׂם ו ֵּיהֶׂם ל ֵּיהֶׂם ו בְּנ ֵּיכֶׂם לִבְּנ ֵּרו  ו בְּנ ֵּיכֶׂם סַפ  יהָ לִבְּנ

ִכ וִֹרים   הִָקיצו  ש  הֶָׂחסִיל:  אָכַל  ֶׂק  הַי ֶׂל ֶׂתֶׂר  ְּי ו ֶׂק  הַי ָל אָכַל  ב ֶׂה  הָאַרְּ ֶׂתֶׂר  ְּי ו ב ֶׂה  הָאַרְּ אָכַל  הַג ָזָם  ֶׂתֶׂר  י
 ִ ֹתֵּי יָיִן ַעל ָעסִיס כ ִי נִכְַּרת מִפ  ְּהֵּילִלו  כ ָל ש  ְּאֵּין מִסְּפ ָר ו בְּכו  ו צִי ָעצו ם ו יכֶׂם: כ ִי גוֹי ָעלָה ַעל אַרְּ

 ְּ ְּלִיך ְּהִש  צָפָה ָחש ֹף ֲחש ָפָה  ו ַמ ָה ו תְּאֵּנִָתי לִקְּ ְּש  ג ַפְּנִי ל ֵּה ו מְַּתל ְּעוֹת לָבִיא לוֹ: ש ָם  י נ ֵּי אַרְּ ִ נ ָיו ש  ִ  ש 
ְּעו   ַֻׁרת ש ַק ַעל ב ַַעל נ ֶׂיהָ: אֱלִי כ ִבְּתו לָה ֲחג ְּב ִינו  ש ִָריג ְּ מִב ֵּית  הִל ֶׂסֶׂך ְָּחה וָנ יהָ: הָכְַּרת מִנ אָבְּלו     ה'רֶׂ

תֵּי   ָרְּ ו  ה'הַכ ֹהֲנִים מְּש  ֻׁד ַד ד ָגָן הוֹבִיש  ת ִירוֹש  אֻׁמְּלַל יִצְּהָר: הֹבִיש  ֻׁד ַד ש ָדֶׂה אָבְּלָה אֲָדמָה כ ִי ש  : ש 
צִיר ש ָדֶׂה ְַּעל ש ְּעָֹרה כ ִי אָבַד קְּ  ". אִכ ִָרים הֵּילִילו  כ ֹרְּמִים ַעל ִחט ָה ו

 11--1111ייוואאלל  אא,,    

 

 

 

  1122ששאאללהה  ממסספפרר  

 

 נמצאה מגילה עתיקה מספר יחזקאל.בבור הגניזה במצדה 

ְּ ד ַב ֵּר  יחזקאל נצטווה לאכול מגילה כחלק מתפקידו כנביא: " ֵּך ְּל ְּגִל ָה הַז ֹאת ו אֱכוֹל אֶׂת הַמ 
 ".אֶׂל ב ֵּית יִש ְָּראֵּל

 

 א. כיצד תיאר יחזקאל את טעמה של המגילה? 

 את בית ישראל בפני יחזקאל? ב. כיצד מתאר ה' 

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. דבש למתוק 

 ב. חזקי מצח וקשי לב 

 

ְּ ד ַב ֵּר אֶׂל ב ֵּית יִש ְָּראֵּל: " ֵּך ְּל ְּגִל ָה הַז ֹאת ו ֶׂר ת ִמְּצָא אֱכוֹל אֱכוֹל אֶׂת הַמ  וַי ֹאמֶׂר אֵּלַי ב ֶׂן אָָדם אֵּת אֲש 
ְּגִל ָה הַז ֹאת: וַי ֹ  ֵּנִי אֵּת הַמ  ְּךָ ַתאֲכֵּל ו מֵּעֶׂיךָ תְּמַל ֵּא אֵּת וָאֶׂפְּת ַח אֶׂת פ ִי וַי ַאֲכִל אמֶׂר אֵּלַי ב ֶׂן אָָדם ב ִטְּנ

ְּמָתוֹק: וָאֹכְּלָה וַת ְּהִי ב ְּפִי כ ִדְּבַש  ל ֶׂיךָ  ֶׂר אֲנִי נֹתֵּן אֵּל ְּגִל ָה הַז ֹאת אֲש  ְּ   הַמ  ֶׂך וַי ֹאמֶׂר אֵּלָי ב ֶׂן אָָדם ל
ֵּיהֶׂם: ָ בִדְּבַָרי אֲל ת  ְִּדב ַרְּ ָלו ַח   כ ִי לֹא ב ֹא אֶׂל ב ֵּית יִש ְָּראֵּל ו וֹן אַת ָה ש  ְּכִבְּדֵּי לָש  י ש ָפָה ו אֶׂל ַעם ִעמְּקֵּ

יהֶׂם אִם  ְּמַע ד ִבְּרֵּ ִתש  ֶׂר לֹא  וֹן אֲש  ְּכִבְּדֵּי לָש  י ש ָפָה ו יִש ְָּראֵּל: לֹא אֶׂל ַעמ ִים ַרב ִים ִעמְּקֵּ ב ֵּית  אֶׂל 
ֶׂיךָ: ו בֵּית יִש ְָּראֵּל לֹא יֹאבו    ְּמְּעו  אֵּל הֵּמ ָה יִש  ְּלַחְּת ִיךָ  ֵּיהֶׂם ש  כ ִי אֵּינָם אֹבִים  לֹא אֲל ֶׂיךָ  ְּמַֹע אֵּל לִש 

ֵּב הֵּמ ָה ֵּי ל ש  י מֵּצַח ו קְּ ְּמַֹע אֵּלָי כ ִי כ ָל ב ֵּית יִש ְָּראֵּל ִחזְּקֵּ  "לִש 

  11--77ייחחזזקקאאלל  גג,,    
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  ססררטטווןן  ררבבייעעיי::  ההממננווררהה  
  1133ששאאללהה  ממסספפרר  

 

 כידוע, סמל המדינה מורכב ממנורת זהב ושני ענפי זית בצידיה.

ָלִַם לחגוג את חג הסוכות: "בימי נחמיה בני ישראל נצטוו   יהֶׂם ו בִירו ש  ְּיֲַעבִירו  קוֹל ב ְּכָל ָערֵּ ו
ֵּי זַיִת ְּהָבִיאו  ֲעל ֵּאמֹר צְּאו  הָהָר ו  ...".ל

 א. מה הוביל להעברת הקול בעם לחגוג את חג הסוכות? 

 (2ב. אילו עצים נוספים נצטוו בני ישראל להביא? )ציין לפחות 

 

  ההתתששוובבהה::  

 תורה את הציווי לשבת בסוכות בחג א. ראשי העם מצאו בספר ה

 ב. עלי עץ שמן, עלי הדס, עלי תמרים ועלי עץ עבות 

 

ְּהַש ְּכ ִיל אֶׂל " ְּוִי ִם אֶׂל עֶׂזְָּרא הַס ֹפֵּר ו ל ְּהַל ְּכָל הָָעם הַכ ֹהֲנִים ו ֵּי הָאָבוֹת ל ֶׂאֶׂסְּפו  ָראש  נִי נ ֵּ ו בַי וֹם הַש  
ב ַת וָֹרה   י הַת וָֹרה: וַי ִמְּצְּאו  כ ָתו ב  ֶׂר צִו ָה  ד ִבְּרֵּ ב ַס ֻׁכ וֹת    ה'אֲש  יִש ְָּראֵּל  ֵּי  ְּבו  בְּנ ֵּש  י ֶׂר  ֶׂה אֲש  ב ְּיַד מֹש 

הָהָר  צְּאו   ֵּאמֹר  ל ָלִַם  ו בִירו ש  יהֶׂם  ָערֵּ ב ְּכָל  קוֹל  ְּיֲַעבִירו   ו ְּמִיעו   יַש  ֶׂר  וַאֲש  ְּבִיִעי:  הַש   ב ַחֹדֶׂש   ב ֶָׂחג 
ֵּי הֲַדס וַעֲ  ֶׂמֶׂן וֲַעל ֵּי עֵּץ ש  ֵּי זַיִת וֲַעל ְּהָבִיאו  ֲעל ֵּי עֵּץ ָעבֹת לֲַעש ֹת סֻׁכ ֹת כ ַכ ָתו בו ֵּי תְּמִָרים וֲַעל  ".ל

  1133--1155ננחחממייהה  חח,,    

  

  

  

  

  

 

  1144ששאאללהה  ממסספפרר  

  

האחים שמיר רצו להציג את המנורה בסמל המדינה בצורה חדשה, שתסמל את המדינה  
 החדשה שקמה. 

ִים וָאָרֶׂץ  נביא מסוים ניבא: " ָמַיִם ֲחָדש  ְּנִי בוֹרֵּא ש  ָהכ ִי הִנ  ...". ֲחָדש 

 

 א. מי הנביא? 

ב. בהמשך הנבואה, מדבר הנביא על השלום שישרור. אליו בעלי חיים מוזכרים בהקשר 
 (2)ציין לפחות  זה?

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. ישעיהו 

 (2)מספיק  ב. זאב, טלה, אריה ונחש

 

ְּלֹא " ָה ו ִים וָאָרֶׂץ ֲחָדש  ָמַיִם ֲחָדש  ְּנִי בוֹרֵּא ש  ֵּבכ ִי הִנ ֶׂינָה ַעל ל ְּלֹא ַתֲעל ֹנוֹת ו נָה הִָראש   ".ִתז ָכַרְּ

  1177ייששעעייהה  ססהה,,    

 

ְִּחיתו  ב ְּכָל  " ְּלֹא יַש  עו  ו ְּנָָחש  ָעפָר לַחְּמוֹ לֹא יָרֵּ ֵּה כ ַב ָָקר יֹאכַל ת ֶׂבֶׂן ו י ְּאַרְּ עו  כְּאֶָׂחד ו ֶׂה יִרְּ ְּטָל זְּאֵּב ו
ִי אָמַר   ה'". הַר ָקדְּש 

  2255ייששעעייהה  ססהה,,    

  

  



חידון התנך הארצי לנוער תשפ"א    2 82 9

 

  1155ששאאללהה  ממסספפרר  

 

דברי יורם שמיר, גם הילדים וגם הנכדים גאים בכך שיש להם חלק במורשת של  על פי  
 מדינת ישראל בזכות סמל המדינה.

נו   נביא מסוים אמר: " ְּאֶׂת ב ְּנוֹתֵּיכֶׂם ת ְּ ִים ו ֵּיכֶׂם נָש  חו  לִבְּנ ְּהוֹלִידו  ב ָנִים ו בָנוֹת ו קְּ ִים ו חו  נָש  קְּ
ִים  ...". לַאֲנָש 

 

 א. מי הנביא? 

 רים נוספים שציווה הנביא את העם בדבריוב. ציין שני דב

 

  ההתתששוובבהה::  

 א. ירמיהו 

ב. לבנות בתים ולשבת בהם, לנטוע גנים ולאכול את פירותיהם, לדרוש את שלום העיר 
 ולהתפלל עליה לה'

 

ֵּבו    ה'כ ֹה אָמַר  " ְּש  ָלִַם ב ָבֶׂלָה: ב ְּנו  בָת ִים ו ֵּיִתי מִירו ש  ְּל ֶׂר הִג ְּכָל הַג וֹלָה אֲש  צְּבָאוֹת אֱלֹהֵּי יִש ְָּראֵּל ל
ְּאֶׂת   ו ִים  נָש  ֵּיכֶׂם  לִבְּנ חו   ו קְּ ו בָנוֹת  ב ָנִים  ְּהוֹלִידו   ו ִים  נָש  חו   קְּ יָן:  פ ִרְּ אֶׂת  ְּאִכְּלו   ו גַנ וֹת  ְּנִטְּעו   ו

 ִ נו  לַאֲנָש  ת ְּ ְּלוֹם הִָעיר  ב ְּנוֹתֵּיכֶׂם  ו  אֶׂת ש  ש  ְִּדרְּ ת ִמְָּעטו : ו ְּאַל  ָם ו בו  ש  ב ָנִים ו בָנוֹת ו רְּ ְּתֵּלַדְּנָה  ים ו
ְּלו  בֲַעָדה  אֶׂל  ְּהִתְּפ ַל ָמ ָה ו ֵּיִתי אֶׂתְּכֶׂם ש  ְּל ֶׂר הִג ָלוֹם ה'אֲש  ֶׂה לָכֶׂם ש  ְּלוֹמָה  יִהְּי  ". כ ִי בִש 

  44--77ייררממייהה  ככטט,,    

  

  

  

 

  1166ששאאללהה  ממסספפרר  

 

 בכמה גרסאות. באחת הגרסאות הסמל מופיע בצבעי כחול וזהב.סמל המדינה מופיע 

ְּאֻׁם נביא מסוים ניבא: " ְּלִי הַז ָהָב נ  ". צְּבָאוֹת ה'לִי הַכ ֶׂסֶׂף ו

 

 מי הנביא? א. 

 ב. על מה הוכיח הנביא את העם בתחילת דברי נבואתו?

 

  ההתתששוובבהה::    

 א. חגי

 ב. על כך שעם ישראל לא בונה את בית המקדש 

 

ְּאֻׁם " ְּלִי הַז ָהָב נ  "צְּבָאוֹת ה'לִי הַכ ֶׂסֶׂף ו

  88חחגגיי  בב,,    

 

ד ְּבַר  " ְּהִי  ֵּאמֹר:    ה'וַי ֶׂה  ב ְּיַד ַחג ַי הַנ ָבִיא ל ְּהַב ַיִת הַז  ב ְּבָת ֵּיכֶׂם סְּפו נִים ו ֶׂבֶׂת  הַעֵּת לָכֶׂם אַת ֶׂם לָש 
ְַּעת ָה כ ֹה אָמַר   ְּהָבֵּא מְָּעט אָכוֹל    ה'ָחרֵּב: ו ב ֵּה ו ְַּרעְּת ֶׂם הַרְּ כֵּיכֶׂם: ז ְּבַבְּכֶׂם ַעל ד ַרְּ צְּבָאוֹת ש ִימו  ל

ְּהַ  ו ְּחֹם לוֹ  ְּאֵּין ל ָכְָּרה לָבוֹש  ו ְּש  ְּאֵּין ל ו ָתוֹ  ְּש ָבְָּעה ש  ְּאֵּין ל נָקו ב: כ ֹה ו מ ִש ְּת ַכ ֵּר מִש ְּת ַכ ֵּר אֶׂל צְּרוֹר 
ב וֹ   ה'אָמַר   צֶׂה  ְּאֶׂרְּ ו הַב ָיִת  ו בְּנו   עֵּץ  וַהֲבֵּאתֶׂם  הָהָר  ֲעלו   כֵּיכֶׂם:  ד ַרְּ ַעל  ְּבַבְּכֶׂם  ל ש ִימו   צְּבָאוֹת 

ְּאֶׂכ ָבְָּדה אָמַר   ְּנָפַחְּת ִי  ה'ו ו הַב ַיִת  וַהֲבֵּאתֶׂם  לִמְָּעט  ְּהִנ ֵּה  ו ב ֵּה  הַרְּ אֶׂל  פ ָנֹה  ְּאֻׁם  :  נ מֶׂה  יַַען   ה'בוֹ 
 ֹ ְּבֵּיתו ְּאַת ֶׂם ָרצִים אִיש  ל ֶׂר הו א ָחרֵּב ו  ". צְּבָאוֹת יַַען ב ֵּיִתי אֲש 

  33--99חחגגיי  אא,,  
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ללננוועערר,,        ההאאררצציי  חחיידדווןן  ההתתננ""ךך  
  ההתתששפפ""אא

  בסימן: הגנה ותקומה 
  

ָלַח" ְּאַַחת מֲַחזֶׂקֶׂת הַש    "ב ְּאַַחת יָדוֹ עֹש ֶׂה בַמ ְּלָאכָה ו

 ( 11)נחמיה ד, 
 

  זזייההוויי  סספפרר  ווששאאללוותת  בבזזקק      ––    ההששנניי  ששללבב    הה  
 

 רמזים.  לפי ספר לזהות המתמודד/ת על  יהיה  הראשון בחלק
 לקל.  קושי, מהקשה רמות זה, לפי אחר בזה רמזים שלושה  יוצגו  למתמודד/ת

 נק'. 4לו   יוענקו  הראשון, הרמז לאחר  הספר את לזהות  המתמודד/ת הצליח/ה
 נק'.  3לו   השני, יוענקו הרמז לאחר  הספר את לזהות  המתמודד/ת הצליח/ה
 נק'. 2לו  יוענקו השלישי, הרמז לאחר  הספר את לזהות  המתמודד/ת הצליח/ה

 הנבחר.  בדקה, בנושא שאלות  ארבע  תופענה זה חלק לאחר
 נק'. 2 -ב המתמודד/ת את תזכה הראשונה  לשאלה נכונה תשובה
 נק'. 3 -ב המתמודד/ת את תזכה השנייה  לשאלה נכונה תשובה
 נק'. 4 -ב המתמודד/ת את תזכה השלישית  לשאלה נכונה תשובה
 נק'. 5 -ב המתמודד/ת את תזכה הראשונה  לשאלה נכונה תשובה

 . נק' 2מתמודד שענה נכונה על כל השאלות בשני השלבים יזכה במענק של 
  . ננקקוודדוותת      2200    ססהה""ככ  ננייתתןן  ללצצבבוורר  בבששללבב  זזהה  
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      11ממקקבבץץ  ממסספפרר    

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ננֹֹשש  ֵֵּּאא  ההַַצצ  ִִננ  ָָהה  רמז ראשון:    
" ְּ זֶׂל ו ְָּקלִים ב ַרְּ ֵּש  מֵּאוֹת ש  ְּלַהֶׂבֶׂת ֲחנִיתוֹ ש  גִים ו ְּעֵּץ ֲחנִיתוֹ כ ִמְּנוֹר אֹרְּ ְּ  ננֹֹשש  ֵֵּּאא  ההַַצצ  ִִננ  ָָהה  ו ֵּך הֹל

ְּפָנָיו ".ל  

7שמ"א יז,   

 

ממִִדדְְּּבב  ַַרר  זזִִייףף  : שנירמז    
ָאו ל וַי ֵּרֶׂד אֶׂל " ש  אֶׂת  ממִִדדְְּּבב  ַַרר  זזִִייףף  וַי ָָקם ש  ְּבַק ֵּ י יִש ְָּראֵּל ל ֶׂת אֲלָפִים אִיש  ב ְּחו רֵּ ְּלֹש  ְּאִת וֹ ש  ו

".ד ָוִד ב ְּמִדְּב ַר זִיף  

2שמ"א כו,   

 

ננָָחָחָשש    ההָָעַעַממ  ווֹֹננִִיי  ששםם  דדממוותת::    : שלישירמז   
ְָּעד ננָָחָחָשש    ההָָעַעַממ  ווֹֹננִִיי  וַי ַַעל " ֵּי יָבֵּיש  אֶׂל נָָחש  כ ְָּרת לָנו  בְִּרית  וַי ִַחן ַעל יָבֵּש  ג ִל ְּש  וַי ֹאמְּרו  כ ָל אַנ

 ָ ְּנַַעבְּדֶׂך  ". ו  

1שמ"א יא,   

 

  ששםם  ההסספפרר::  ששממוואאלל  אא''  

  
 

  ממססווררתת  
  השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֹם  2 ְּש  ִל ֶׂר הֵּם עֹש ִים ת ְּמוֹל ש  ֶׂת הַל ְּבֵּנִים אֲש  ְּאֶׂת מַתְּכ ֹנ מי ציווה: "ו
ֵּיהֶׂם לֹא  ֶׂנ ו  ת ָש ִימו  ֲעל עו  מִמ  ְּרְּ  "?ִתג

 8 תשובה: פרעה | שמות ה,

3
2 

ֵּי הַב ְּכִיָרהאמרמי  ֵָּעש ֶׂה כֵּן ב ִמְּקוֹמֵּנו  לָתֵּת הַצ ְִּעיָרה לִפְּנ  "?: "לֹא י

 

 26 ,כט בראשית|  לבןתשובה: 

4 
5 

מהו שם המקום בו הקים יהושע את שתים עשרה האבנים 
 שנלקחו מתוך הירדן?

 20 ,ד יהושע|  גלגלתשובה: 

ְּדוֹר : "אמרמי  ֵּיהֶׂם ל ֵּיהֶׂם ו בְּנ ֵּיכֶׂם לִבְּנ ֵּרו  ו בְּנ ֵּיכֶׂם סַפ  ֶׂיהָ לִבְּנ ָעל
 "?אַחֵּר

 3 ,א יואל|  יואלתשובה: 

 הניקוד
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      22ממקקבבץץ  ממסספפרר    

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ןן    רמז ראשון:  ֶֶׂׂ ָָןן  עעֶֶׂׂשש   ההַַככ  ִִבבְְּּשש     
ֶׂר יַָרד ָעלָיו " ֵּי אֲש  ְּנ ַן כ ֻׁל וֹ מִפ  ְּהַר סִינַי ָעש  ָנוֹ כ ְּ  ה'ו ןן  ב ָאֵּש  וַי ַַעל ֲעש  ָָ ןן  ההַַככ  ִִבבְְּּשש   ֶֶׂׂ וַי ֱֶׂחַרד כ ָל עעֶֶׂׂשש  

". הָהָר מְּאֹד  

18שמות יט,   

 

צצַַפפ  ִִייחִחִתת  בב  ִִדדְְּּבבָָשש    : שנירמז    
ְּהו א כ ְּזֶַׂרע ג ַ " ְּמוֹ מָן ו או  בֵּית יִש ְָּראֵּל אֶׂת ש  רְּ ְּטַעְּמוֹ כ ְּ וַי ִקְּ ". צצַַפפ  ִִייחִחִתת  בב  ִִדדְְּּבבָָשש    ד לָבָן ו  

31שמות טז,   

 

ייווֹֹככֶֶׂׂבבֶֶׂׂדד  ששםם  דדממוותת::    : שלישירמז   
ֵּי ַחי ֵּי ַעמְָּרם  ייווֹֹככֶֶׂׂבבֶֶׂׂדד  וַי ִק ַח ַעמְָּרם אֶׂת " נ ְּ ֶׂה ו ש  ְּאֶׂת מֹש  ֶׂד לוֹ אֶׂת אַהֲרֹן ו ָה וַת ֵּל ְּאִש   ד ָֹדתוֹ לוֹ ל

ָנָה ִים ו מְּאַת ש  ְּלש  ֶׂבַע ו ש  ".ש   

20שמות ו,   

 

תת  ששםם  ההסספפרר::  ששממוו     

  

  
 

  דדווררוותת  
 השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אִיש  צַד ִיק ת ָמִים הָיָה ב ְּדֹרָֹתיו אֶׂת ָהאֱלֹהִים : "על מי נאמר 2
 ְּ  "?הִתְּהַל ֶׂך

 9 ,ו בראשית|  נוחתשובה: 

3
2 

ֵּי כָל יִש ְָּראֵּל : "אמרמי ל ְּ עֵּינ ֶׂך ֶׂל ְּאַת ָה אֲדֹנִי ַהמ  ְּהַג ִיד לָהֶׂם ו ֶׂיךָ ל ָעל
ְּ אֲַחָריו ֶׂך ֶׂל ֵּב ַעל כ ִס ֵּא אֲדֹנִי ַהמ  ֵּש   "?מִי י

 20 ,א מל"א|  לדודתשובה: 

4 
5 

ֻׁכֹת הֵּמ ָה ב ָנִים לֹא אֵּמֻׁן מי אמר על עם ישראל: " כ ִי דוֹר ת ַהְּפ 
 "?ב ָם

 20 ,דברים לב|  משהתשובה: 

אֶׂה אֶׂת ב ָנָיו : "נאמרמי על  ב ָָעה ד ֹרוֹת"?וַי ִרְּ ֵּי בָנָיו אַרְּ ְּאֶׂת ב ְּנ  ו

 

 16 ,מב איוב|  איובתשובה: 

 הניקוד
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      33ממקקבבץץ  ממסספפרר    

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ננָָהה  רמז ראשון:  ססֵֵּּפפֶֶׂׂרר  ההַַממ  ִִקקְְּּ   
ננָָהה  וָאֶׂק ַח אֶׂת " ְּאֶׂת הַג ָלו יססֵֵּּפפֶֶׂׂרר  ההַַממ  ִִקקְְּּ ים ו ְּהַחֻׁק ִ ". אֶׂת הֶָׂחתו ם הַמ ִצְּוָה ו  

11ירמיה לב,   

 

דד  וו  דָדָאאֵֵּּיי  תתְְּּאאֵֵּּננִִייםם    :שנירמז    
אַנִי  " ֵּי    ה'הִרְּ נ ְּ ְּהִנ ֵּה ש  ֵּי הֵּיכַל    תתְְּּאאֵֵּּננִִייםם  דד  וו  דָדָאאֵֵּּיי    ו ְּבו כַדְּרֶׂאצ ַר   ה'מו ָעִדים לִפְּנ ְּלוֹת נ י הַג אֲַחרֵּ

ְּאֶׂת הַמ ַסְּג ֵּר  ְּאֶׂת הֶָׂחָרש  ו ְּהו ָדה ו י י ְּאֶׂת ש ָרֵּ ְּהו ָדה ו ְּ י ֶׂך ְּהוֹיִָקים מֶׂל ְּיָהו  בֶׂן י ְּכָנ ְּ ב ָבֶׂל אֶׂת י ֶׂך מֶׂל
ְּבִאֵּם ב ָבֶׂל ָלִַם וַי  ".מִירו ש 

1ירמיה כד,    
 

ֵֵּּרר  ההַַככ  ֹֹההֵֵּּןן  ששםם  דדממוותת::    : שלישירמז  ְְּּחחוו  רר  בב  ֶֶׂׂןן  אאִִממ   פפ  ַַשש    
ְּמַע  " ֵֵּּרר  ההַַככ  ֹֹההֵֵּּןןוַי ִש  ְְּּחחוו  רר  בב  ֶֶׂׂןן  אאִִממ   ְּהו א פִָקיד נָגִיד ב ְּבֵּית    פפ  ַַשש   מְּיָהו  נִב ָא אֶׂת הַד ְּבִָרים   ה'ו אֶׂת יִרְּ

 ". הָאֵּל ֶׂה 

1ירמיה כ,   

 

ייררממייהה  ששםם  ההסספפרר::       

   

  ממששפפחחהה  
 השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְּ : "מי אמרו 2 וֹך ֵּם אָבִינו  מִת  וֹ כ ִי אֵּין לוֹ ב ֵּן"?לָמ ָה יִג ַָרע ש  ְּפ ַחְּת   מִש 

 

 4 ,כז במדבר|  בנות צלפחדתשובה: 

3
2 

ְּנֲַעש ִים : "בהקשר לאיזה מועד נאמר ְּכ ִָרים ו ְּהַי ָמִים ָהאֵּל ֶׂה נִז ו
ְּפ ָָחה"? ְּפ ָָחה ו מִש   ב ְּכָל ד וֹר וָדוֹר מִש 

 28אסתר ט, |  פוריםתשובה: 

4 
5 

ֶׂר אֵַּדע מַה י ֲַעש ֶׂה מי התבקש: " ְּאִמ ִי אִת ְּכֶׂם ַעד אֲש  ֵּצֵּא נָא אָבִי ו י
 "?ל ִי אֱלֹהִים

 3 שמ"א כב,|  מלך מואבתשובה: 

ְּחוֹת ָהאֲָדמָה ַעל כ ֵּן אֶׂפְּקֹד : "אמרמי  ְּפ  ַרק אֶׂתְּכֶׂם יַָדעְּת ִי מִכ ֹל מִש 
ֵּיכֶׂם אֵּת כ ָל ֲעוֹנֹתֵּיכֶׂם  "?ֲעל

 2 ,ג עמוס|  עמוסתשובה: 

 הניקוד



חידון התנך הארצי לנוער תשפ"א    3 83 9

 

      44ממקקבבץץ  ממסספפרר    

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ֶֶׂׂממֶֶׂׂןן  ההַַממ  ֹֹרר  רמז ראשון:  שש     
ֵּרוֹש  מִק ֵּץ הֱיוֹת לָה   " ְּו ְּ אֲַחש  ֶׂך ֶׂל ְּנֲַעָרה לָבוֹא אֶׂל הַמ  ֹר נֲַעָרה ו ֵּים  ו בְּהַג ִיַע ת  ְּנ ִים ש  כ ְָּדת הַנ ָש 

ב ְּ  ִים  ֳחָדש  ָה  ִש   ש  יהֶׂן  מְּרו קֵּ ְּמֵּי  י ְּאו   יִמְּל כ ֵּן  כ ִי  חֹדֶׂש   ההַַממ  ֹֹרר    ָעש ָר  ֶֶׂׂממֶֶׂׂןן   ִים שש   ֳחָדש  ָה  ִש   ְּש  ו
ִים  י הַנ ָש   ". ב ַב ְּש ָמִים ו בְַּתמְּרו קֵּ

12אסתר ב,   

 

בבִִייטט  ההַַזז  ָָההָָבב    :שנירמז  ַַררְְּּ שש     
" ְּ ֶׂך ֶׂל ֶׂר יָבוֹא אֶׂל הַמ  ָה אֲש  ְּאִש   ֶׂר כ ָל אִיש  ו ְּ יוֹדְִּעים אֲש  ֶׂך ֶׂל ְַּעם מְִּדינוֹת הַמ  ְּ ו ֶׂך ֶׂל כ ָל ַעבְּדֵּי הַמ 

ְּ אֶׂת  ֶׂך ֶׂל ִיט לוֹ הַמ  ֶׂר יוֹש  ְּבַד מֵּאֲש  ְּהָמִית ל רֵּא אַַחת ד ָתוֹ ל ֶׂר לֹא יִק ָ ְּנִימִית אֲש  אֶׂל הֶָׂחצֵּר הַפ 
בבִִייטט  ההַַזז  ָָההָָבב   ַַררְְּּ ִ  שש   ְָּחיָה וַאֲנ ִים יוֹםו ְּלוֹש  ְּ זֶׂה ש  ֶׂך ֶׂל רֵּאִתי לָבוֹא אֶׂל הַמ   ".י לֹא נִקְּ

11אסתר ד,    
 

בבווֹֹננָָאא  ששםם  דדממוותת::    : שלישירמז  חַחַררְְּּ  
ְָּתא  " ְּ ב ַי ָיִן אָמַר לִמְּהו מָן ב ִז  ֶׂך ֶׂל ֵּב הַמ  ְּבִיִעי כ ְּטוֹב ל בבווֹֹננָָאאב ַי וֹם הַש   ְָּתא זֵַּתר   חַחַררְְּּ ְָּתא וַאֲבַג ב ִג

ֵּרוֹש   ְּו ְּ אֲַחש  ֶׂך ֶׂל ֵּי הַמ  ְּנ ִתים אֶׂת פ  ָרְּ ִבְַּעת הַס ִָריסִים הַמְּש  כ ַס ש  ְּכַרְּ  ". ו

10אסתר א,   

 

אאססתתרר  ששםם  ההסספפרר::        

  זזייככררווןן  
 השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נִי  ה': "מי התפללה 2 ת ַ אֶׂה ב ֳָענִי ֲאמָתֶׂךָ ו זְּכַרְּ צְּבָאוֹת אִם ָראֹה ִתרְּ
ִים ְּנַָתת ָה לַאֲמָתְּךָ זֶַׂרע אֲנָש  ְּכ ַח אֶׂת אֲמָתֶׂךָ ו ְּלֹא ִתש   "?ו

 11 ,א שמ"א|  חנהתשובה: 

3
2 

ְּש ִים : "על איזה אירוע נצטווה משה כ ְּתֹב זֹאת זִכ ָרוֹן ב ַס ֵּפֶׂר ו
ֻׁעַ  ְּהוֹש  ֵּי י  "?ב ְּאָזְּנ

 14שמות יז, |  מלחמת ישראל בעמלקתשובה: 

4 
5 

ְּכ ֹר ב ְִּרית עוֹלָם ב ֵּין אֱלִֹהים ו בֵּין כ ָל על מה נאמר: " אִיִתיָה לִז ו רְּ
ץ ֶׂר ַעל הָָארֶׂ ֶׂפֶׂש  ַחי ָה ב ְּכָל ב ָש ָר אֲש   "?נ

 16 בראשית ט,|  הקשתתשובה: 

ִיב אֶׂת : "ביקשמי  ְָּהש  ֵּיהֶׂם טוֹבָה ל ְַּדב ֵּר ֲעל ֶׂיךָ ל ְּפָנ זְּכֹר ָעמְִּדי ל
 "?ֲחמָתְּךָ מֵּהֶׂם

 20 ,יח ירמיה|  ירמיהותשובה: 

 הניקוד
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      55ממקקבבץץ  ממסספפרר    

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ְְּּממֵֵּּיי  שש  ָָדָדָיי  רמז ראשון:  תת  ַַלל   
ְּב ְּחוָֹתם כ ְּגַל ִים ַעל  " ְּוִָרים זִב ֵּחו  ג ַם מִז ְּג ָל ש  ְּא הָיו  ב ַג ִל ָו ְּ ש  ֶׂן אַך ְָּעד אָו יי  אִם ג ִל ְְּּממֵֵּּיי  שש  ָָדָדָ  ". תת  ַַלל

12הושע יב,   

 

ִִייםם    :שנירמז  ממַַעֲעֲשש  ֵֵּּהה  חָחָרָרָשש     
ְַּעת ָה יוֹסִפו  לֲַחטֹא וַי ַעְּש ו  לָהֶׂם מַס ֵּכָה מִכ ַסְּפ ָם כ ִתְּבו נָם ֲעצַב ִים  " ייםםו ִִ כ ֻׁל ֹה   ממַַעֲעֲשש  ֵֵּּהה  חָחָרָרָשש  

ָקו ן  ". לָהֶׂם הֵּם אֹמְִּרים זֹבְּחֵּי אָָדם ֲעגָלִים יִש  

2, יג הושע   
 

ֶֶׂׂתת  ייִִשש  ְְּּרָרָאאֵֵּּלל  : שלישירמז  שש   קקֶֶׂׂ  
ת ִי אֶׂת  " ָבַרְּ ְּש  ְּהָיָה ב ַי וֹם הַהו א ו ֶֶׂׂתת  ייִִשש  ְְּּרָרָאאֵֵּּלל  ו שש   ְּרְּעֶׂאל קקֶֶׂׂ  ". ב ְּעֵּמֶׂק יִז

5א,  הושע  

 

ההווששעע  ששםם  ההסספפרר::       

  

   

  ייררווששהה  
 השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כ ַת : "מיהו השבט שבורך 2 ֵּא ב ִרְּ ָה ה'מָל ְָּרש  ְָּדרוֹם י  "?יָם ו

 

 23 ,לג דברים|  נפתליתשובה: 

3
2 

ש  עֶׂצֶׂר: "בהקשר לאיזו עיר מוזכר הביטוי  "?יוֹרֵּ

 

 7שופטים יח, |  ליש )לא יתקבל: דן(תשובה: 

4 
5 

ָםאיזו עיר שלכד משה נאמר: "על  ֶׂר ש  ש  אֶׂת ָהאֱמִֹרי אֲש   "?וַי וֹרֶׂ

 

 32במדבר כא, |  יעזרתשובה: 

ֶׂת אֶׂת אֶׂרֶׂץ הָאֱמִֹרי: "בדברי מי נאמר ש   "?לָרֶׂ

 10 ,ב עמוס|  עמוסתשובה: 

 הניקוד
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      66ממקקבבץץ  ממסספפרר    

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ממַַעעְְּּבב  ָָרָרָהה  רמז ראשון:    
ָאו ל נָסָה  ממַַעעְְּּבב  ָָרָרָההָעבְּרו  " ָדה הָָרמָה ג ִבְַּעת ש   ". ג ֶׂבַע מָלוֹן לָנו  ָחרְּ

29, י ישעיה  

 

ְְּּדד  ָָלל  גג  ָָבבֹֹההַַ    :שנירמז  ממִִגג   
ְַּעל כ ָל " ְְּּדד  ָָלל  גג  ָָבבֹֹההַַ  ו ְַּעל כ ָל חוֹמָה בְּצו ָרה ממִִגג  ". ו

15, ב ישעיה   
 

ֶֶׂׂממֶֶׂׂןן  שש  ָָשש  ווֹֹןן  : שלישירמז  שש    
אֵּפֶׂר  " ת ַַחת  ְּאֵּר  פ  לָהֶׂם  לָתֵּת  צִי וֹן  ֵּי  לַאֲבֵּל שש  ָָשש  ווֹֹןן  לָש ו ם  ֶֶׂׂממֶֶׂׂןן   תְּהִל ָה   שש   מֲַעטֵּה  אֵּבֶׂל  ת ַַחת 

ֵּי הַצ ֶׂדֶׂק מַט ַע  ְּקָֹרא לָהֶׂם אֵּיל ְּהִתְּפ ָאֵּר ה'ת ַַחת רו ַח כ ֵּהָה ו  ". ל

3, סא ישעיה  

 

ייששעעייהה  ששםם  ההסספפרר::       

  

   

  אאחחדדוותת  
 השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ָבַע: "על מי נאמר 2 ו אֶׂל ב ְּאֵּר ש  ְּכו  יַחְּד ָ  "?וַי ֵּל

 

 19 ,כב בראשית|  אברהם ויצחקתשובה: 

3
2 

ְּהַט ָהוֹר יַחְּד ָו : "מוזכרים בהקשר לציוויאילו בעלי חיים  הַט ָמֵּא ו
ֶׂנ ו    "?יֹאכֲל

 22דברים יב, |  הצבי והאילתשובה: 

4 
5 

ְּנַיִם יַָחדבאיזו מלחמה נאמר: " ְּאֲרו  בָם ש  ְּלֹא נִש   "?ו

 

 11שמ"א יא, |  מלחמת שאול בבני עמוןתשובה: 

בְּצו  וָבֹאו  הֵּאָסְּפו  מִס ָבִיב: "למי נאמר  "?הִק ָ

 

 17 ,לט יחזקאל|  לציפור כל כנף ולחית השדהתשובה: 

 הניקוד
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      77ממקקבבץץ  ממסספפרר  

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ייעִעִיי      רמז ראשון: ִִ חחֹֹדדֶֶׂׂשש    ההַַתת  ְְּּשש     
ֶׂת הַי ָמִים הו א  " ְּלֹש  ָלִַם לִש  ְּרו ש  ְּיָמִן י ְּהו ָדה ו בִנ ֵּי י ְּש  בְּצו  כָל אַנ ייעִעִיי  וַי ִק ָ ִִ ב ְּעֶׂש ְִּרים    חחֹֹדדֶֶׂׂשש    ההַַתת  ְְּּשש  

ָמִים ִעיִדים ַעל הַד ָבָר ו מֵּהַג ְּש  חוֹב ב ֵּית הָאֱלֹהִים מַרְּ ְּבו  כָל הָָעם ב ִרְּ  ".ב ַחֹדֶׂש  וַי ֵּש 

9עזרא י,   

 

ייםם  רמז שני:  ְְּּ  ההַַגג  ִִבב  ֹֹרִרִ ֶֶׂׂךך ֶֶׂׂלל יי  ההַַממ   שש  ָָררֵֵּּ   
ְּכָל " ְּיוֲֹעצָיו ו ל ְּ ו ֶׂך ֶׂל ֵּי הַמ  ְָּעלַי הִט ָה חֶׂסֶׂד לִפְּנ ייםם  ו ְְּּ  ההַַגג  ִִבב  ֹֹרִרִ ֶֶׂׂךך ֶֶׂׂלל יי  ההַַממ   ת ִי כ ְּיַד   שש  ָָררֵֵּּ  ה'וַאֲנִי הִתְַּחז ַקְּ

ִי ִים לֲַעלוֹת ִעמ  ב ְּצָה מִי ִש ְָּראֵּל ָראש   ".אֱלֹהַי ָעלַי וָאֶׂקְּ

28עזרא ז,    
 

ייָָםם  ייָָפפווֹֹאא  : שלישירמז   
ֲעצֵּי  " ְּהָבִיא  ל ְּלַצ ִֹרים  ו לַצ ִדֹנִים  ֶׂמֶׂן  וָש  ְּת ֶׂה  ו מִש  ו מַאֲכָל  ִים  ֶָׂחָרש  ְּל ו לַחֹצְּבִים  כֶׂסֶׂף  נו   וַי ִת ְּ

ֵּיהֶׂם ייָָםם  ייָָפפווֹֹאאאֲָרזִים מִן הַל ְּבָנוֹן אֶׂל   ְּ פ ַָרס ֲעל ֶׂך ש  מֶׂל יוֹן כ וֹרֶׂ ְּ  ". כ ְִּרש 

7, ג עזרא  

 

עעזזרראא  ששםם  ההסספפרר::       

   

  קקששרר  
 השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֶׂר אַמ ִץ"מיהם השניים שהקשר ביניהם תואר כ 2 ש   "?ק ֶׂ

 

 12 ,טו שמ"ב|  אבשלום ואחיתופלתשובה: 

3
2 

בָה הֲלֹם אֶׂל הָאֱלֹהִים: "מי אמר רְּ  "?נִקְּ

 

 36שמ"א יד, |  אחיה הכהןתשובה: 

4 
5 

מו  מיהו המלך עליו נאמר: " ייוווַי ָקֻׁ ֶׂר עֲעֲבבָָדָדָ ְּרו  ָקש  ש   "?וַי ִקְּ

 

 21מל"ב יב, |  יואש מלך יהודהתשובה: 

חִֹקים אִיש  אֶׂל ָאִחיו: "מי תוארו ְָּהרְּ רֹבִים ו  "?הַק ְּ

 

 26 ,כה ירמיה|  מלכי הצפון שהושקו בכוס היין החמהתשובה: 

 הניקוד
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      88ממקקבבץץ  ממסספפרר    

זהה את הספר על פי הרמזים –חלק א'   

 

ררוו  חַחַ  אאֶֶׂׂחָחָדד    רמז ראשון:   
" ְּ זֶׂה ו זֶׂה כ ֵּן מוֹת  רֶׂה אֶָׂחד לָהֶׂם כ ְּמוֹת  ו מִקְּ רֶׂה הַב ְּהֵּמָה  ֵּי הָאָָדם ו מִקְּ בְּנ רֶׂה  ררוו  חַחַ    כ ִי מִקְּ

 ".לַכ ֹל ו מוַֹתר הָאָָדם מִן הַב ְּהֵּמָה אָיִן כ ִי הַכ ֹל הָבֶׂלאאֶֶׂׂחָחָדד    

19, ג קהלת  

 

יי  חחֵֵּּפפֶֶׂׂץץ  רמז שני:  דד  ִִבבְְּּררֵֵּּ   
ֶׂת לִמְּצֹא  " ש  קֹהֶׂל יי  חחֵֵּּפפֶֶׂׂץץ  ב ִק ֵּ י אֱמֶׂת דד  ִִבבְְּּררֵֵּּ ֶׂר ד ִבְּרֵּ ְּכָתו ב יֹש   ".ו

10, יב קהלת   
 

ִִדד  ווֹֹתת  : שלישירמז  ְְּּשש   ִִדד  ָָהה  וו שש    
ְַּתֲענו גֹת  " ָרוֹת ו ְּש  ִָרים ו ְִּדינוֹת ָעש ִיִתי לִי ש  ְּהַמ  ֻׁל ַת מְּלָכִים ו ְּזָהָב ו סְּג כ ָנַסְּת ִי לִי ג ַם כ ֶׂסֶׂף ו

ֵּי הָאָָדם   ִִדד  ווֹֹתתב ְּנ ְְּּשש   ִִדד  ָָהה  וו  ". שש  

8, ב קהלת  

 

קקההללתת  ששםם  ההסספפרר::       

  

  
 

  בבייתת  אאבבאא  
 השאלות הבאות ארבע ענה על  –חלק ב' 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א אֶׂת ב ֵּית ָאבִיומי היה: " 2  "?יָרֵּ

 

 27 ,ו שופטים|  גדעוןתשובה: 

3
2 

 "?בֵּית אָבֹת: "לאיזו מצווה נאמרבהקשר 

 

 3שופטים יב, |  מצוות קורבן פסחתשובה: 

4 
5 

ְּבֵּית אֲבָֹתםאיזה תפקיד הוטל על " י ָהאָבוֹת ל ֵּ ִים ָראש   "?ֲאנָש 

 

 17-16עזרא י, |  הבדלת עם ישראל מהנשים הנוכריותתשובה: 

ְּבֵּית : "המקום אליו נשלחומהו שם  נָש ִיא אֶָׂחד נָש ִיא אֶָׂחד ל
 "?אָב

 14 ,כב יהושע|  ארץ הגלעד / גלילות הירדןתשובה: 

 הניקוד
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ללננוועערר,,        ההאאררצציי  חחיידדווןן  ההתתננ""ךך  
  ההתתששפפ""אא

  

  בסימן: הגנה ותקומה 
  

ָלַחב ְּאַַחת יָדוֹ עֹש ֶׂה " ְּאַַחת מֲַחזֶׂקֶׂת הַש    "בַמ ְּלָאכָה ו

 ( 11)נחמיה ד, 

 

 

  רראאשש  בברראאשש      ––    ההששללייששיי  ששללבב    הה  

  
 שאלות לסירוגין.  10אלו המתמודדים בשלב זה יישָ 

 . נק' 2על כל תשובה נכונה יקבל המתמודד 

 ננקקוודדוותת..      2200בבששללבב  זזהה  ננייתתןן  ללצצבבוורר  ססךך  ההככלל    
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                                                                                            ממלכתי –ראש בראש 

                                                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קקייבבווץץ  גגללווייוותת  ––צצממדד  רראאששווןן  

ָב מי אמר: " ְּש  ְּבו תְּךָ  ה'ו אֱלֹהֶׂיךָ אֶׂת ש 
ְִּקב ֶׂצְּךָ מִכ ָל הַָעמ ִים ָב ו ְּש  ְִּרֲחמֶׂךָ ו  ..."?ו

 

 3תשובה: משה | דברים ל, 

ְּנִי מֵּבִיא אוָֹתם מֵּאֶׂרֶׂץ צָפוֹן מי אמר: " הִנ
כ ְּתֵּי אָרֶׂץ  ְִּקב ַצְּת ִים מִי ַרְּ ָקהָל ג ָדוֹל  }...{ו

ו בו  הֵּנ ָה  "?יָש 
 

 7תשובה: ירמיהו | ירמיה לא, 

 

  ששווררששייםם  ––  ששננייצצממדד  

ְּנָחוֹר: "היהמי  ְָּדה ל ֶׂר יָל ְּכ ָה אֲש   "?ב ֶׂן מִל

 
 

 24תשובה: בתואל | בראשית כד, 

ִמְִּעי : "היהמי  אִיש   }...{ב ֶׂן יָאִיר ב ֶׂן ש 
ְּמִינִי  "?י

 

 5תשובה: מרדכי | אסתר ב, 

 

  ממללככייםם  ––  ששללייששייצצממדד  

 שנשא את משל הארז? ממללךך  ייששרראאללהו מי

 
 

 9תשובה: יהואש | מל"ב יד, 

 שבימיו נבנתה יריחו? ממללךך  ייששרראאללהו מי

 
 

 34-33תשובה: אחאב | מל"א טז, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דדוורר  וודדוורר  ––  ררבבייעעייצצממדד  

 

  עעררייםם  ––  חחממייששייצצממדד  

 

  ממללווככההששננוותת    ––  ששייששייצצממדד  

 

  ממוועעדדייםם  ––  ששבבייעעייצצממדד  

ָלִַם מי אמר: " ֵּב וִירו ש  ְּעוֹלָם ת ֵּש  וִיהו ָדה ל
ְּדוֹר וָדוֹר  "?ל

 

 20תשובה: יואל | יואל ד, 

בוֹת עוֹלָם מי אמר: " ֹמְּמוֹת ו בָנו  ָחרְּ ש 
ֹמְּמוֹת  י חֹרֶׂב ש  ו  ָערֵּ ְִּחד ְּש  ְּקוֹמֵּמו  ו ֹנִים י ִראש 

 "?ד וֹר וָדוֹר
 

 4תשובה: ישעיהו | ישעיה סא, 

 }...{כ ִי ִעיר ג ְּדוֹלָה על איזו עיר נאמר: "
י הַמ ַמְּלָכָה  "?כ ְּאַַחת ָערֵּ

 
 

 2תשובה: גבעון | יהושע י, 

ְּ איזו עיר הייתה: " ֵּאלֹהִים מַהֲלַך ג ְּדוֹלָה ל
ֶׂת יָמִים ְּלֹש   "?ש 

 

 

 3תשובה: נינוה | יונה ג, 

 נכון או לא נכון? 
 שנה. 25-חזקיהו מלך יהודה מָלַך פחות מ

 
 

 2תשובה: לא נכון | מל"ב יח, 

 נכון או לא נכון? 
 שנה. 25-אחז מלך יהודה מָלַך פחות מ

 
 

 2, תשובה: נכון | מל"ב טז

ְּמוֲֹעִדים על מה נאמר: " ְּאֹתֹת ו ל ְּהָיו  ל ו
נִי ָ ְּש  ְּיָמִים ו  ם"?ו ל

 
 

 14תשובה: על המאורות | בראשית א, 

ְּמוֹעֵּד הַי ָמִים מי אמר: " ְּאַת ָה לֹא בָאָת ל ו
ֶׂאֱסָפִים מִכְּמָש   ְּת ִים נ  "?ו פְּלִש 

 
" 

 11תשובה: שאול | שמ"א יג, 
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  ממננההייגגייםם  ––  ששממייננייצצממדד  

 

  ההששללממתת  פפססווקק  ––  תתששייעעייצצממדד  

 

  תתאאררייככייםם  ––  עעששייררייצצממדד  

זָכְָּרה ל ִי אֱלֹהַי מי המנהיג שאמר: "
ֶׂה ֶׂר ָעש ִיִתי ַעל הָָעם הַז  ְּטוֹבָה כ ֹל אֲש   "?ל

 
 

 19תשובה: נחמיה | נחמיה ה, 

ב ֲַחרו  לָכֶׂם הַי וֹם אֶׂת מי המנהיג שאמר: "
ְּאָנֹכִי ו בֵּיִתי נֲַעבֹד אֶׂת  }...{מִי ַתֲעבֹדו ן  ו

 ה'"?
 

 15תשובה: יהושע | יהושע כד, 

 עו ִרי עו ִרי ד ְּבוָֹרה עו ִרי עו ִריהשלם: "
"______________. 

 
 

ִירתשובה: " ב ְִּרי ש   12| שופטים ה,  "ד ַ

ְּהו א השלם: " ְּמֵּנָה לַחְּמוֹ ו ֵּר ש   יִת ֵּןמֵּאָש 
"______________.  

 
ְּ תשובה: " ֶׂך  20" | בראשית מט, מֲַעַדנ ֵּי מֶׂל

עֶׂש ְִּרים באיזה ספר מוזכר התאריך: "
ֶׂאֱלו ל ָה ל  "?וֲַחמִש  

 
 

 15תשובה: נחמיה | נחמיה ו, 

ָנָה באיזה ספר מוזכר התאריך: " ב ַש  
בִיִעית ב ְּחֹדֶׂש  זִו  "?הָרְּ

 

 

 1מל"א ו, תשובה: מלכים א' | 

 

 דתי                                                                                           -ממלכתי –ראש בראש 

                                                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אאההבבהה  ––צצממדד  רראאששווןן  

ְּאֹהֲבָיו מי אמר: " ֹמֵּר הַב ְִּרית וָחֶׂסֶׂד ל ש 
י מִצְּוָֹתיו ֹמְּרֵּ ְּש   "?ו ל

 

 5תשובה: נחמיה | נחמיה א, 

ְּ אמר: "נמי בדברי  ְּכֵּחו ך ְּ ש  כ ָל מְּאֲַהבַיִך
ְּ לֹא  ו  אוָֹתך  "?יִדְּרֹש 

 

 

 14תשובה: ירמיהו | ירמיה ל, 

 

  גגבבווררתת  ייששרראאלל  ––  ששננייצצממדד  

 "?כ ָל הַצ ָבָא הַג ִב ִֹרים" מי שלח את

 
 

 7תשובה: דוד | שמ"ב י, 

ְּכָל ב ֶׂן : "בצבאו של מי היו כ ָל אִיש  ג ִב וֹר ו
 "?ַחיִל

 

 52תשובה: שאול | שמ"א יד, 

 

  ששבבתת  ––  ששללייששייצצממדד  

ְּאוֹת מי אמר: " ְּהָיו  ל ו  ו ַב ְּתוַֹתי ַקד ֵּש  ְּאֶׂת ש  ו
ֵּיכֶׂם  "?ב ֵּינִי ו בֵּינ

 

 20תשובה: יחזקאל | יחזקאל כ, 

ֶׂר ב ָנו  מי הסב את " ַב ָת אֲש  ְּ הַש   מו סַך
 "?בַב ַיִת

 

 18תשובה: אחז | מל"ב טז, 
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  ממססעעוותת  ––  ררבבייעעייצצממדד  

 

  זזההוותת  ––  חחממייששייצצממדד  

 

  ננייססייםם  ––  ששייששייצצממדד  

 

  ממששפפחחהה  ––  ששבבייעעייצצממדד  

 "?ג ֶׂפֶׂן מִמ ִצְַּריִם ת ַס ִיעַ מי אמר: "
 

 

 9תהילים | תהילים פ, תשובה: משורר 

ְָּערמי התיישבו ב" נ ִ ָעה ב ְּאֶׂרֶׂץ ש  " במהלך בִקְּ
 מסעם?

 

 

 4-2תשובה: אנשי מגדל בבל | בראשית יא, 

ְּ מי שאל: " ֶׂך ֶׂל  "?מִי אַת ָה ָקָראָת אֶׂל הַמ 
 

 

 

 14תשובה: אבנר בן נר | שמ"א כו, 

ֶׂה אָת ָהמי שאל: " ְּאֵּי מִז  ְּמִי אַת ָה ו  "?ל
 

 

 

 13תשובה: דוד | שמ"א ל, 

 "?יוֹם ת ָמִיםבהקשר לאיזה נס מוזכר: "
 

 

 תשובה: נס שמש בגבעון דום 
 13-12| יהושע י, 

אַַחת בהקשר לאיזה נס מוזכרת: "
 "?הָאֲתֹנוֹת

 

תשובה: נס החייאת בן האישה השונמית 
 35-22| מל"ב ד, 

מי היה אבי משפחת הישראלים שמבניה 
ְּיוֹאֵּליַד ַי היו "  "?ו

 
 

 43תשובה: נבו | עזרא י, 

מי היה אבי משפחת הישראלים שמבניה 
 "?ַעדְּנָא ו כְּלָלהיו "

 

 

 30תשובה: פחת מואב | עזרא י, 

 

 

  

  ההששללממתת  פפססווקק  ––  ששממייננייצצממדד  

 

  צצבבאא  ––  תתששייעעייצצממדד  

 

  אאחחדדוותת  ––  עעששייררייצצממדד  

טִים ַעל פ ִי הַנ ָבֶׂלהשלם: "  הַפ ֹרְּ
_____________."__ 

 

 

ִירתשובה: " ֵּי ש  ְּבו  לָהֶׂם כ ְּל  "כ ְָּדוִיד ָחש 
 5| עמוס ו, 

ָ השלם: " ְּאֶׂך ְּ פ ִל ֶׂך  הֲיִו ַָדע ב ַחֹש 
_____________."__ 

 

ְּצִדְָּקתְּךָ תשובה: " י ָהו ִ ְּש   " ב ְּאֶׂרֶׂץ נ
 13| תהילים פח, 

לאיזו מלחמה נערך כוח צבאי של 
ְּלִי" ֶׂף ַרג  "?מָאַתיִם אֶׂל

 

  תשובה: מלחמת שאול בעמלק
 4| שמ"א טו, 

מֵּאָה לאיזו מלחמה נערך כוח צבאי של "
ֶׂף ב ָחו ר ְּמֹנִים אֶׂל  "?ו ש 

 

 תשובה: מלחמת רחבעם בישראל 
 21| מל"א יב, 

כ ְּאִיש  נאסף איש ישראל "לשם מה 
 "?אֶָׂחד ֲחבִֵּרים

 

 תשובה: למלחמה נגד בני בנימין 
 11| שופטים כ, 

באיזו תקופה בשנה הוצאו להורג 
ְּבַעְּת ָם האנשים עליהם נאמר: " ְּלו  ש  וַי ִפ 

 "?יַָחד
 תשובה: תחילת קציר שעורים 
 9| שמ"ב כא, 


