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 ברכת שר החינוך
 בני נוער יקרים, 

התנ"ך הוא התשתית של מורשת ישראל לדורותיו. הוא נטוע בעבר של  
ראשית האנושות וראשית האומה, מחובר אל ההווה וצופה אל פני העתיד.  

נצח ערכי  הוא הקנה לנו התנ"ך הוא היצירה החשובה ביותר לעם היהודי. 
אחווה אנושית, צדק, משפט אמת וחסד. התנ"ך עוסק  ולעולם כולו ערכי 

 בעברו של עם ישראל ובייעודו. 

קירוב בני הנוער לתנ"ך, פסוקיו, רזיו ופרקיו הוא נדבך חשוב לחיזוק  
 השורשים בארץ וחזרה למקורות, למורשת ישראל.  

"חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם  
 דוד בן גוריון(.   .לתנ"ך שהיא מקור נשמת האומה" )ד

י של משרד החינוך, ערבות  בנושא השנתהשנה מתמקד החידון העולמי לנוער 
בֶׁת ַאִחים גַּם יַָּחד" )תהילים   הדדית, בסימן הפסוק "ִהנֵּּה ַמה ּטֹוב וַּמה נִָּּעים ש ֶׁ
קל"ג(. דומה שאין מתאים מזה לנוכח האתגר עמו אנו מתמודדים בתקופה  

 הנוכחית.  

ֲרכוּ ה'")שופטים ה'(,דבורה הנביאה קוראת בשירתה  ם ּבָּ עָּ ִבים ּבָּ ְתנַדְּ ,   "ַהּמִ
בתקופה של שבר גדול בעם להתנדב. בתקופת השופטים, בזמן בו היינו נפרדים  
לשבטינו, באין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה, היו אלה המתנדבים  
בעם שיצאו מתוך עצמם ופנו לעזרת אחיהם הזקוקים להם וניצחו את  

 המלחמה. 

למאתגרת   היום אנו במאבק מול אויב בלתי נראה, מה שעושה את המלחמה
יותר. בני הנוער שלנו הם חוד החנית במאבק זה, והראשונים להירתם לכל  

 משימה ועל כך גאוותנו. 

אנו רואים זאת כמשימה ראשונה במעלה, לפתח מחויבות וערבות הדדית בכל 
שדרות החברה הישראלית מתוך זקיפות קומה היוצרת את החיבור בין אהבת  

א קלים  אלו שאנו מתמודדים עמם בגבורת  התורה שניתנה בהר סיני, בימים ל
 העוז והרוח.  

 לימוד התנ"ך ואהבת התנ"ך מאחדים אותנו כעם. כוחנו באחדותנו.
 בברכת

לֹום" ָ ךְ ֶאת ַעּמֹו ַבש ּ ן ה' יְָברֵּ  "ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵּ

 

 הרב רפי פרץ
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 ר הסוכנות היהודית | מר יצחק הרצוג"ברכת יו
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 ל משרד החינוך | מר שמואל אבואב"ברכת מנכ
ך העולמי לנוער יהודי נוסד על ידי ראש ממשלת ישראל הראשון, "חידון התנ

. החידון סחף 57-. השנה עתיד להתקיים החידון ה1963גוריון, בשנת -דוד בן
 .קהלים רבים וזכה לתהודה גדולה בארץ ובעולם

אלפי בני נוער ניגשים לשלבים המקדימים של החידון בארץ ובעולם. מיום  
ך משגשג ופורח. אנו שמחים "החידון הראשון ועד היום, מפעל חידוני התנ

ובעובדה שהם מקדישים זמן רב ללמידה לחידון  בהיענות הגדולה של הנוער 
 ומצליחים להגיע לשלבים מתקדמים.

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

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

 החברתית והתרבותית.

כוחו של העם היהודי נבחן בתקופות קשות. בצל נגיף הקורונה שלא פוסח גם 
ך הוא חובה ראשונה במעלה של כל  "חיזוק הלימוד בתנעל תושבי המדינה, 

ך משמש אמצעי חינוכי "מערכות החינוך היהודי בכל אתר ואתר. חידון התנ
ך וחשיבותו בעיני העם היהודי בתפוצות ובעיני  "להעלאת קרנו של התנ

 הציבור היהודי בארץ. 

 .אני מחזק את ידיכם מתמודדים יקרים ומאחל לכם הצלחה רבה
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 "ף, התש75-ך העולמי לנוער יהודי ה"חידון התנ

 וסדריותקנון החידון 
 שלבי החידון ונהלים –ך העולמי לנוער יהודי "חידון התנ. 1

 .11:00בשעה    11  'כאן'ערוץ  ך העולמי לנוער ישודר בשידור ישיר ב"חידון התנ א.

 לשופטים לא יהיו קשרים משפחתיים או אישיים עם המתמודדים. ב.

הממונה על החידון ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני החידון ולעריכתם  ג.
 פי כללי התקנון.-על

 מבחן מוקדם בכתב. 2

 שאלות, הלקוחות מתוך פרקי הלימוד לחידון. 50החידון כולל  .א 

 דקות בלבד. 60המבחן הוא הזמן המוקצב למענה על שאלות  .ב

הכוללת את המתורגמנים לשפות השונות ואת   –בסיום המבחן, ועדת החידון   .ג
 תבדוק את המבחן ותרכז את התוצאות. –צוות החידון 

 שאלות מילואים להכרעה. 3

כלל הנבחנים יענו על שאלת מילואים, אשר הניקוד בה ישמש להכרעה בכל  א.
 בחידון הפומבי.  הכרעה בכל שלבמצב בו תידרש 

שאלת המילואים אינה נחשבת בשקלול הכללי של נקודות הנבחנים במבחן  ב.
 המקדים.

יכריע המבחן במצב בו שני מתמודדים קיבלו בשאלת המילואים ניקוד זהה,  .ג
 המקדים בכתב. 

 פומביהעולמי הך "תנהחידון . 4

ומישראל שצברו את עשר נציגים מהתפוצות -בחידון הגמר ישתתפו עד שישה
 מרב הנקודות בחידון בכתב.
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 ך העולמי הפומבי ושלביו "מבנה חידון התנ

 

 שלב ראשון –י  החידון הפומב

 .ערבות הדדית –בשלב זה, יוצגו סרטונים בנושא המרכז של החידון  א.

 נבחנים. לארבעהלאחר כל סרטון, יוצגו שאלות  ב.

כל נבחן יישאל שאלה אחת הקשורה באירוע מקראי שיש לו זיקה לנושא  ג.
 החידון.

 כל שאלה היא בת שני חלקים. ה.

 נקודות. 5-תשובה נכונה על כל חלק תזכה ב ו.

 נקודות. 10-ת נכונות על שני החלקים יזכו בתשובו ז.

שמונת המתמודדים שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יעפילו לשלב  ח.
 הבא.

 

 הניקוד הנושא המשתתפים השלב 

 קדם פומבי
נציגי ישראל 

 והתפוצות
 50 מבחן מוקדם בכתב

 פומבי
 שלב ראשון

16 
 השאלה האישית

שאלות מלוות בקטעי 
 סרטים

10 

 איפוס ניקוד 

 פומבי
 שלב שני

8 
 זיהוי באמצעות רמזים
שאלות בזק באמצעות 

 מחשב
30 

 פומבי
 שלב שלישי

4 
 שאלת ראש הממשלה

 שאלה זהה בכתב
32 

 איפוס ניקוד 
 פומבי

 שלב רביעי
2 

 "ראש בראש"שלב 
 שאלות בזק להכרעה

24 
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 שלב שני –החידון הפומבי 

 בשלב זה, כל מתמודד יישאל שאלות בעזרת מחשב בשני חלקים. א.

 0-יתחיל בלפני תחילת השלב, יתאפס הניקוד של כל המתמודדים, וכל אחד  ב.
 נקודות.

 פי רמזים-זיהוי על -חלק ראשון

 הרומזים לספר מספרי המקרא. ,לכל אחד מהנבחנים יוצגו שלושה רמזים

 נקודות. 8-יזכה ב –פי הרמז הראשון בלבד -הנבחן עלזיהה 

 נקודות. 5-יזכה ב –פי הרמזים הראשון והשני -עלהנבחן  זיהה

 נקודות. 3-יזכה ב –פי שלושה רמזים -עלזיהה הנבחן 

 שניות. 25הזמן המוקצב לזיהוי: 

 חמש שאלות בזק -חלק שני

באמצעות משחק ו  על הנבחן להשיב על חמש שאלות בזק. השאלות יוצגו לפני
 מחשב.

 הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן:

 נקודות. 2-תזכה את הנבחן ב 1תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות. 3-תזכה את הנבחן ב 2מס'  תשובה נכונה על שאלה

 נקודות. 4-תזכה את הנבחן ב 3תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות. 5-תזכה את הנבחן ב 4תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות. 6-תזכה את הנבחן ב 5תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות. 20במענה על חמש השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך של: 

 שניות. 60המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא: הזמן 

פי הרמז הראשון בלבד וענה -נבחן שזיהה בחלק הראשון את שם הספר על
נקודות  2יזכה בבונוס של  -תשובות נכונות על כל חמש השאלות בחלק השני 

 נוספות.

 נקודות. 30בשלב השני, בשני חלקיו, ניתן לצבור עד 



      16

 
 

קוד המשוקלל הגבוה ביותר יעפילו לשלב ארבעת המתמודדים שצברו את הני
 השלישי.

 שלב שלישי –החידון הפומבי 

 .הממשלההשלב השלישי הוא שאלת ראש  א.

 בשלב זה, יתמודדו ארבעת הנבחנים עם סדרת שאלות זהות בכתב. ב.

 .ערבות הדדית ,השאלות יעסקו בנושא המרכזי של החידון ג.

 שאלות בלבד מתוך סדרת השאלות. 8הפומבי ראש הממשלה יקריא בחידון  ד.

שני המתמודדים שיצברו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יעפילו לשלב  ה.
 הבא.

 שלב רביעי –החידון הפומבי 

שני הנבחנים יתחילו ולפני תחילת השלב הרביעי, יתבצע איפוס ניקוד,  א.
 .0בניקוד 

 ."ראש בראש"צמדי שאלות בזק, שיישאלו בשיטת  12-השלב בנוי מ ב.

 שאלות בסך הכול. 12השאלות יישאלו לסירוגין. כל נבחן יישאל  ג.

 ידי.על המתמודד לענות על השאלה באופן מ ד.

נקודות. בשלב זה, כל נבחן יוכל לצבור עד   2-תשובה נכונה לכל שאלה מזכה ב ה.
 נקודות. 24

 המתמודדים יוכרזו כחתנים או ככלות.לא תהיה הכרעה, שני ו במידה ז.

הנבחן שישיג את מירב הנקודות בשלב הראש בראש יוכתר כחתן או ככלה של  ח.
 . "ף,שנת התש57-ך העולמי לנוער יהודי ה"חידון התנ
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 הנחיות וכללים –. החידון הפומבי 5

 מנחה החידון

שלבי החידון ועל בפתח החידון, המנחה ימסור לנבחנים ולציבור מידע על  א.
סדריו ויציג בפני הציבור את המתמודדים, את חבר השופטים וכל איש 

 שייקרא אל הבמה.

מזכירות החידון תדאג למסור לכל נבחן את הכרטיס שבו השאלה שיישאל  ב.
 בשלב הראשון.

 מזכירות החידון תדאג לחלוקת דפי השאלות הזהות ולאיסופם.

 החידון באוזני הנבחנים, המאזינים והצופים.המנחה יקרא את כל שאלות  ג.

 השופטים בלבד יקבעו את הציון שיינתן לכל נבחן. ד.

על המנחה להיות מקצועי בתחומו )אין להעיר הערות פוליטיות ואין לקיים  ה.
 שיחות ביניים עם גורמים שונים(.

 הרכב חבר השופטים והנשיאות

 ם שתבחר הנהלת החידון.ר ועד שישה שופטי"בחבר השופטים יכהנו יו א.

 ר יכריז על הניקוד ויפקח על רישומו ועל סיכומו."היו ב.

ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים ומהערות מיותרות אחרות ויסתפק "היו ג.
 בהודעה על מספר הנקודות שצבר כל נבחן.

 ר לא יחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על טיב תרגומיהן."היו ד.

 ניקוד

לפני כל מחזור שאלות, המנחה יכריז מהו מספר הנקודות המרבי שאפשר  א.
 לצבור בעד כל תשובה שלמה ונכונה.

ר יקבע, בסיוע חבריו לשיפוט, אם מגיעות "השיב הנבחן תשובה חלקית, היו ב.
 לנבחן נקודות וכמה.

ר חבר "נכונה, יו-לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא  ג.
 .0. בגיליון רישום הנקודות יירשם: "אין מענה" – השופטים יכריז

יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות  ד.
שנשאלו במקרה שהנבחנים לא ענו תשובות מלאות או אף חלקיות. תשובות 
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השופטים תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר, אין צורך לקרוא את כל 
 הפסוקים הנלווים אליה. התשובה ככתבה וכלשונה ואת

 המנחה יודיע על הניקוד ועל הניקוד המצטבר. ה.

בשלושת שלבי החידון הראשונים, בכל מצב של שוויון בין מתמודדים, שבו  ו.
יש צורך להכריע מי המתמודדים שיעפילו לשלב הבא, ייעשה שימוש 
בתוצאות שאלת המילואים. המתמודד שצבר את הניקוד הרב יותר בשאלת 

 ילואים יזכה להעפיל לשלב הבא.המ

 ערעורים

 חבר השופטים הוא הגוף הפוסק, בעת ההפסקות, בערעורים שיוגשו בכתב. א.

כל מתמודד יוכל להגיש ערעור על הניקוד שקיבל במהלך השלב. הערעור יוגש  ב.
 בכתב ובצורה מכובדת למזכירות החידון במהלך ההפסקות.

שופטים היא סופית ולא ניתן לערער בתום בדיקת הערעור, פסיקתם של ה ג.
 עליה לאחר החידון.

ך העולמי לנוער, שלושה מן הנבחנים "בנוסף לחתן או לכלה של חידון התנ ד.
שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר יוכרזו כסגנים ויזכו בתעודות 

 מתאימות ובספרים.

 תעודות ופרסים לזוכים

ביותר יוכתרו כחתן או ככלה של חידון שני הנבחנים שזכו בניקוד הגבוה  .א 
 ך העולמי וכסגנו או כסגניתו. "התנ

לזוכים בשני המקומות הראשונים תוענק מלגת לימודים באחד ממוסדות  .ב
 ההשכלה הגבוהה בישראל, לפי בחירתם.

 . חריגה מן התקנון6

ך מוסמכת לאשר חריגות מן "בעת צורך, ההנהלה העולמית לחידון התנ
 ההנחיות שבתקנון זה.
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ך העולמי  "חידון התנ
 יהודי  לנוער

 "ףלמדינת ישראל, התש 72-יום העצמאות ה

 ערבות הדדית בסימן:  
ת ַאִחים גַּם יַָּחד בֶׁ  ""ִהנֵּּה ַמה ּטֹוב וַּמה נִָּּעים ש ֶׁ

 (1ג, "לק תהילים) 

 

 השאלה האישית – השלב הראשון

 .מתמודדים יוצג סרטון ארבעהלכל  סרטונים. 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

 .נקודות 10-תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב

  

יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, התש"ף
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 עכוהסרטון הראשון: 

 1שאלה מס' 

בסרטון צפינו בפריצת חומות כלא עכו. במסגרת לכידת עיר מספר הכתוב על 
ָרֵאל עיר אחת שהייתה סגורה מפני בני ישראל:  נֵי ִיש ְ ֶֶּרת ִמּפְנֵי בְּ "סֶֹגֶרת וְּמֻסג

 ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין בָּא".

 מה שם העיר?  .א
 באיזה אופן נלכדה העיר? .ב

 תשובה

 העיר יריחו .א
 ימים 7העיר באמצעות הקפת חומות  .ב

 

ין בָּּא" ין יֹוצֵּא ְואֵּ ל אֵּ אֵּ רָּ ת ִמּפְנֵּי בְּנֵּי ִיש ְ ֶּׁרֶׁ ת וְּמֻסג  "ִויִריחֹו ֹסגֶׁרֶׁ
 (1)יהושע ו, 

ת ֲארֹון ה': אוּ ַהּכֲֹהִנים אֶׁ ש ְ ִּ ר ַוי ַע בַּבֹּקֶׁ ּכֵּם יְהֹוש ֻ ַּש ְ ה ַהּכֲֹהִנים "ַוי ְבעָּ ִאים  ְוש ִ ֹנש ְ
לוּץ   חָּ רֹות ְוהֶׁ ֹופָּ ְקעוּ בַּש ּ לֹוךְ ְותָּ ְֹּבִלים ִלְפנֵּי ֲארֹון ה' ֹהְלִכים הָּ ה ש ֹוְפרֹות ַהי ְבעָּ ש ִ

רֹות: ֹופָּ קֹוַע בַּש ּ לֹוךְ ְותָּ י ֲארֹון ה' הָּ ף ֹהלֵּךְ ַאֲחרֵּ ם ְוַהְמַאּסֵּ ת  ֹהלֵּךְ ִלְפנֵּיהֶׁ ָֹּּסבּוּ אֶׁ ַוי
ִני ּפַַעם ַאחַ  ֵּ ִעיר בַּיֹּום ַהש ּ ת יִָּמים:הָּ ש ֶׁ ּ ש ֵּ ש ו ֲחנֶׁה ּכֹה עָּ ּ ַהּמַ בו ָּּש ֻ ַויְִהי בַּיֹּום  ת ַוי

ִמים ַרק  ַבע ּפְעָּ ֶּׁה ש ֶׁ ּפָּט ַהז ש ְ ִעיר ּכַּמִ ת הָּ ָֹּּסבּוּ אֶׁ ַחר ַוי ַ מוּ ּכֲַעלֹות ַהש ּ ּכִ ַּש ְ ִביִעי ַוי ְ ַהש ּ
ִמים: ַבע ּפְעָּ ִעיר ש ֶׁ ת הָּ ּ אֶׁ ְבבו ְקעוּ ַויְִהי בַּּפַַעם הַ  בַּיֹּום ַההוּא סָּ ִביִעית ּתָּ ְ ש ּ

ִעיר:   ת הָּ כֶׁם אֶׁ י נַָּתן ה' לָּ ּ ּכִ ִריעו ם הָּ עָּ ל הָּ ַע אֶׁ ר יְהֹוש ֻ ֹּאמֶׁ רֹות ַוי ֹופָּ ַהּכֲֹהִנים בַּש ּ
ר  ְחיֶׁה ִהיא ְוכָּל ֲאש ֶׁ ב ַהזֹּונָּה ּתִ חָּ ּה ַלה' ַרק רָּ ר בָּּ ם ִהיא ְוכָּל ֲאש ֶׁ רֶׁ ִעיר חֵּ ה הָּ יְתָּ ְוהָּ

ה  ְחבְַּאתָּ י הֶׁ ּה בַּבִַּית ּכִ ְחנוּ:ִאּתָּ לָּ ר ש ָּ ִכים ֲאש ֶׁ ְלאָּ ת ַהּמַ ְמרוּ ִמן  אֶׁ ם ש ִ ְוַרק ַאּתֶׁ
ם  רֶׁ ל ְלחֵּ אֵּ רָּ ת ַמֲחנֵּה ִיש ְ ם אֶׁ ְמּתֶׁ ם ְוש ַ רֶׁ ם ִמן ַהחֵּ ֲחִרימוּ וְּלַקְחּתֶׁ ן ּתַ ם ּפֶׁ רֶׁ ַהחֵּ

ם אֹותֹו: ש  הוּא ַלה' אֹוַצר ה'  ַוֲעַכְרּתֶׁ ל ֹקדֶׁ ת וַּבְרזֶׁ י נְֹחש ֶׁ ב וְּכלֵּ הָּ ף ְוזָּ ְוֹכל ּכֶׁסֶׁ
ִָּּריעוּ יָּבֹו  ֹופָּר ַוי ת קֹול ַהש ּ ם אֶׁ עָּ ֹמַע הָּ רֹות ַויְִהי ִכש ְ ֹפָּ ּ בַּש ּ ְתְקעו ִּ ם ַוי עָּ ַָּּרע הָּ א: ַוי

ְלּכְדוּ   ִּ ה ִאיש  נֶׁגְדֹּו ַוי ִעירָּ ם הָּ עָּ ַַּעל הָּ יהָּ ַוי ְחּתֶׁ ה ּתַ ּפֹל ַהחֹומָּ ה גְדֹולָּה ַוּתִ רוּעָּ ם ּתְ עָּ הָּ
ִעיר". ת הָּ  אֶׁ

  (20-12)יהושע ו, 
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 2שאלה מס' 

במלחמה אחרת, שהייתה בין צבא ישראל לעם נוכרי מספר הכתוב על נפילת 
ְבָעה ֶאֶלף ִאיׁש החומה:   ִרים ְוׁשִ ּפֹל ַהחֹוָמה ַעל ֶעש ְ ָּנֻסוּ ַהנֹּוָתִרים... ֶאל ָהִעיר ַוּתִ "ַוי
 .ַהנֹּוָתִרים"

 בין מי למי הייתה המלחמה?  .א

 כיצד מילט את נפשו המלך הנוכרי?  .ב

 תשובה

 ין בן הדד מלך ארםבין אחאב לב .א
בן הדד ואנשיו שמו שקים במותניהם וחבלים בראשיהם והתחננו על נפשם  .ב

 לפני אחאב מלך ישראל
 

ה ִעם  מָּ ְלחָּ ה ַלּמִ ַַּעל ֲאפֵּקָּ ם ַוי ת ֲארָּ ן ֲהַדד אֶׁ ְפֹקד בֶּׁ ִּ נָּה ַוי ָּ "ַויְִהי ִלְתש וַּבת ַהש ּ
ל" אֵּ רָּ  ִיש ְ

 (26)מל"א כ, 
ם  ד הֵּ סֶׁ י ַמְלכֵּי חֶׁ ל ּכִ אֵּ רָּ י ַמְלכֵּי בֵּּית ִיש ְ ַמְענוּ ּכִ יו ִהנֵּּה נָּא ש ָּ דָּ יו ֲעבָּ לָּ ּ אֵּ ֹּאְמרו ַוי
ֶּׁה  ל אוַּלי יְַחי אֵּ רָּ לֶׁךְ ִיש ְ ל מֶׁ נוּ ְונֵּצֵּא אֶׁ ִלים בְֹּראש ֵּ ְתנֵּינוּ ַוֲחבָּ ים בְּמָּ ּקִ ה נָּּא ש ַ ימָּ נָּש ִ

ָך: ת נְַפש ֶׁ תְ  אֶׁ ים בְּמָּ ּקִ ְַּחגְּרוּ ש ַ ל ַוי אֵּ רָּ לֶׁךְ ִיש ְ ל מֶׁ ָֹּּבאוּ אֶׁ ם ַוי יהֶׁ אש ֵּ ִלים בְּרָּ ם ַוֲחבָּ נֵּיהֶׁ
ִחי הוּא". נּוּ ַחי אָּ ר ַהעֹודֶׁ ֹּאמֶׁ י ַוי ִחי נָּא נְַפש ִ ַמר ּתְ ן ֲהַדד אָּ ָך בֶׁ ֹּאְמרוּ ַעְבדְּ  ַוי

  (32-31)מל"א כ, 
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 3שאלה מס' 

 רשות העתיקות עוסקת, בין שאר תפקידיה, בשימור אתרים.
ה... ְוַהנַּח אֹתֹו ִלְפנֵי על ידי משה: אדם אחד נצטווה  ּמָ "ַקח ִצנְֶצנֶת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ

ֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם  .     "ה' ְלִמׁשְ

 מי האדם שקיבל את הציווי? .א
 
 מה נצטווה לשים בתוך הצנצנת? .ב

 
 תשובה

 אהרן .א

 לשים מלוא העומר מן  .ב

 

ן ְוַהנַּח ֹאתֹו ִלְפנֵּי  ר מָּ ֹעמֶׁ ה ְמלֹא הָּ ּמָּ ן ש ָּ נֶׁת ַאַחת ְותֶׁ ל ַאֲהֹרן ַקח ִצנְצֶׁ ה אֶׁ ר ֹמש ֶׁ ֹּאמֶׁ "ַוי
יכֶׁם". ת ְלֹדֹרתֵּ רֶׁ מֶׁ  ה' ְלִמש ְ

 (33)שמות ט"ז, 
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 4שאלה מס' 

בעקבות אירוע היסטורי נצטוו בני ישראל לקחת אבנים כדי  -שימור וזיכרון 
ּ ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת ַעל לשמר את האירוע לזיכרון לדורות הבאים:  "ְוָהִרימו

ָרֵאל ַעד עֹוָלם" ה ְלִזּכָרֹון ִלְבנֵי ִיש ְ כְמֹו... ְוָהיוּ ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ  .ׁשִ
 
 מה האירוע ההיסטורי?  .א
 הניחו בני ישראל את האבנים? היכן  .ב

 

 תשובה

 מעבר הירדן .א

 בגלגל  )יתקבל גם: בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכוהנים( .ב

 

ר לֵּאֹמר חָּ לוּן בְּנֵּיכֶׁם מָּ אָּ י ִיש ְ ְהיֶׁה ֹזאת אֹות בְִּקְרבְּכֶׁם ּכִ ִנים  "ְלַמַען ּתִ ֲאבָּ ה הָּ מָּ
כֶׁם: ּלֶׁה לָּ אֵּ ְברֹו  הָּ ן ִמּפְנֵּי ֲארֹון בְִּרית ה' בְּעָּ ְַּרדֵּּ י ַהי ימֵּ ר ִנְכְרתוּ מֵּ ם ֲאש ֶׁ הֶׁ ם לָּ ַוֲאַמְרּתֶׁ

ל ַעד עֹולָּם". אֵּ רָּ ּלֶׁה ְלִזּכָּרֹון ִלְבנֵּי ִיש ְ אֵּ ִנים הָּ ֲאבָּ יוּ הָּ ן ְוהָּ ְַּרדֵּּ י ַהי ן ִנְכְרתוּ מֵּ ְַּרדֵּּ י  בַּ

 (7-6)יהושע ד, 

י  "וּש ְ  אֵּ י ַהּכֲֹהִנים ֹנש ְ ַחת ַמצַּב ַרגְלֵּ ן ּתַ ְַּרדֵּּ ַע בְּתֹוךְ ַהי ִקים יְהֹוש ֻ ִנים הֵּ ה ֲאבָּ רֵּ ש ְ ים עֶׁ ּתֵּ
ֶּׁה".  ם ַעד ַהיֹּום ַהז ְהיוּ ש ָּ ִּ  ֲארֹון ַהבְִּרית ַוי

 (9)יהושע ד, 

ִקים ן הֵּ ְַּרדֵּּ ְקחוּ ִמן ַהי ר לָּ ּלֶׁה ֲאש ֶׁ אֵּ ִנים הָּ ֲאבָּ ה הָּ רֵּ ש ְ ים עֶׁ ּתֵּ ת ש ְ ְלגָּּל".  "ְואֵּ ִּ ג ַע בַּ  יְהֹוש ֻ

 (20)יהושע ד, 
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 עתרי :  השניהסרטון 

 5שאלה מס' 

הכתוב מספר ת בתקופת המקרא היה משלוח אגרות. אחד מאמצעי התקשור
ה ָלבֹוא ְלֵבית ה' על מלך ששלח אגרות:  "ְוגַם ִאגְּרֹות ּכַָתב ַעל ֶאְפַרִים וְּמנַׁשֶּ

ם" ָלִ ירוּׁשָ  .בִּ
 

 א. מי המלך?
 

 ב. מה היתה מטרת האגרות?
 

 תשובה

 חזקיהו .א
  
 לעורר את ישראל לעשות את חג הפסח .ב

 
 ּ ָּּהו ַלח יְִחְזִקי ש ְ ִּ ה "ַוי ֶׁ ְפַרִים וְּמנַש ּ ה ְוגַם ִאגְּרֹות ּכַָּתב ַעל אֶׁ ל ִויהוּדָּ אֵּ רָּ  ַעל ּכָּל ִיש ְ

ל" אֵּ רָּ י ִיש ְ ַסח ַלה' ֱאלֹהֵּ ם ַלֲעש ֹות ּפֶׁ לִָּ ירוּש ָּ ה בִּ ית יְהוָּ בֹוא ְלבֵּ  לָּ
  (1)דהי"ב ל, 
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 6שאלה מס' 

       במרד בר כוכבא החביאו המורדים במערות מסתור חפצים יקרים.                  
רבע שקל כסף הוצע לתת לאיש אלוקים בתמורה לעזרה בחיפוש אחר דבר מה 

יד ָלנוּ ֶאת )אבידה(:  י ְלִאיׁש ָהֱאלִֹהים ְוִהגִּ ֶקל ּכֶָסף ְונַָתּתִ "ִהנֵּה ִנְמָצא ְביִָדי ֶרַבע ׁשֶ
ְרּכֵנוּ"  .דַּ

 מי איש האלוקים שנועד לקבל את רבע שקל הכסף?  .א

 ם לבקש את העזרה?לשם מה הגיעו לאיש האלוקי .ב

 תשובה

 שמואל  .א
 כדי לבקש את עזרתו במציאת האתונות .ב
 
 

י ְלִאיש   ף ְונַָּתּתִ ל ּכָּסֶׁ קֶׁ ַבע ש ֶׁ ר ִהנֵּּה ִנְמצָּא ְביִָּדי רֶׁ ֹּאמֶׁ אוּל ַוי ת ש ָּ ף ַהנַַּער ַלֲענֹות אֶׁ ֹּסֶׁ "ַוי
ְרּכֵּנוּ" ת דַּ נוּ אֶׁ יד לָּ ִּ ֱאלִֹהים ְוִהג  הָּ

 (8)שמ"א ט, 

 
ם לַ  אתָּ ל ֹיצֵּא ִלְקרָּ מוּאֵּ ִעיר ְוִהנֵּּה ש ְ ִאים ּבְתֹוךְ הָּ ה בָּּ ּמָּ ִעיר הֵּ ֲַּעלוּ הָּ ה""ַוי מָּ  ֲעלֹות ַהבָּּ

 (14)שמ"ב ט, 

 

ת  ָך אֶׁ אוּל בְּנֹו ַקח נָּא ִאּתְ ל ש ָּ ר ִקיש  אֶׁ ֹּאמֶׁ אוּל ַוי ֲאֹתנֹות ְלִקיש  ֲאִבי ש ָּ "ַוּתֹאַבְדנָּה הָּ
ֲאֹתֹנת: ת הָּ ש  אֶׁ ךְ בַּּקֵּ ִרים ְוקוּם לֵּ ַהנְּעָּ ץ  ַאַחד מֵּ רֶׁ ֲַּעֹבר בְּאֶׁ ְפַרִים ַוי ֲַּעֹבר בְַּהר אֶׁ ַוי

ה ְולֹא מָּ  ִלש ָּ צָּאוּ:ש ָּ ץ יְִמיִני ְולֹא מָּ רֶׁ ֲַּעֹבר בְּאֶׁ ַאִין ַוי ֲעִלים וָּ ץ ש ַ רֶׁ ַַּעְברוּ ְבאֶׁ ה  צָּאוּ ַוי ּמָּ הֵּ
ִבי ִמן  ל אָּ ן יְֶׁחדַּ ה ּפֶׁ ר ִעּמֹו ְלכָּה ְונָּש וּבָּ ַמר ְלנֲַערֹו ֲאש ֶׁ אוּל אָּ ץ צוּף ְוש ָּ רֶׁ אוּ בְּאֶׁ בָּּ

נוּ: ַאג לָּ ֲאֹתנֹות ְודָּ ר לֹו ִהנֵּּה נָּא ִאיש   הָּ ֹּאמֶׁ ד ּכֹל  ַוי ִאיש  ִנְכבָּּ ֹּאת ְוהָּ ִעיר ַהז ֱאלִֹהים בָּּ
לֶׁיהָּ  ַלְכנוּ עָּ ר הָּ ְרּכֵּנוּ ֲאש ֶׁ ת דַּ נוּ אֶׁ יד לָּ ִּ ם אוַּלי יַג ָּ ה נֲֵּלכָּה ש ּ ר בֹּוא יָּבֹוא ַעּתָּ ר יְַדבֵּּ  ".ֲאש ֶׁ

 (6-3)שמ"ב ט, 
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 7שאלה מס' 

לחייליו  מהאגרות שנמצאו עולה כי בר כוכבא דאג  -מצוות ארבעת המינים 
לקיים מצוות ארבעת המינים. את האספקה הביאו ממקום ששמו "קרית 
הערבות", כיום בפי הערבים "אל ערוב", בין גוש עציון לחברון. הכתוב מספר 

ֶמן ַוֲעֵלי  על קריאה שנשמעה בירושלים: "ְצאוּ ָהָהר ְוָהִביאוּ ֲעֵלי זִַית ַוֲעֵלי ֵעץ ׁשֶ
 ֵעץ ָעבֹת...".ֲהַדס ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי 

 לשם מה נצטוו ישראל לקחת את העלים של העצים שנזכרו?  .א
 מי היו מנהיגי ישראל באותה תקופה?  .ב

 תשובה

 לעשות סוכות .א

 עזרא ונחמיה .ב

 

י  ִביאוּ ֲעלֵּ ר ְוהָּ הָּ ם לֵּאֹמר ְצאוּ הָּ ַלִ ם וִּבירוּש ָּ יהֶׁ רֵּ ִמיעוּ ְויֲַעִבירוּ קֹול בְּכָּל עָּ ר יַש ְ "ַוֲאש ֶׁ
ְֵּּצאוּ  ֹבת ַלֲעש ֹת ֻסּכֹת ּכַּכָּתוּב: ַוי ץ עָּ י עֵּ ִרים ַוֲעלֵּ י ְתמָּ י ֲהַדס ַוֲעלֵּ ן ַוֲעלֵּ מֶׁ ץ ש ֶׁ י עֵּ ַזִית ַוֲעלֵּ

ם הֶׁ ֲַּעש וּ לָּ ִָּּביאוּ ַוי ם ַוי עָּ ֱאלִֹהים  הָּ ית הָּ ם וְּבַחְצרֹות בֵּּ יהֶׁ ַּגֹּו וְּבַחְצֹרתֵּ ֻסּכֹות ִאיש  ַעל ג
ִים". ְפרָּ ַער אֶׁ ִים וִּבְרחֹוב ש ַ ַער ַהּמַ  וִּבְרחֹוב ש ַ

 (16-15)נחמיה ח, 
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 8שאלה מס' 

רשות העתיקות מתמודדת עם שוד עתיקות.                                                                     
ִעיר יָׁשֹּקוּ בַּחֹוָמה נביא מדמה את האויב העצום שיבוא על העיר כגנב:  "בָּ
י ַרב ַּנָּב... ּכִ ַעד ַהַחּלֹוִנים יָבֹאוּ ּכַג ים יֲַעלוּ בְּ ּתִ בָּ ה  יְֻרצוּן בַּ י ָעצוּם עֹש ֵ ְמאֹד ַמֲחֵנהוּ ּכִ

 .ְדָברֹו"

 מי הנביא?  .א
 מי האויב שיבוא על העיר על פי הנביא? .ב

 תשובה

 יואל .א
 הארבה .ב
 

 
ַּנָּּב".  ים יֲַעלוּ בְַּעד ַהַחּלֹוִנים יָֹּבאוּ ּכַג ּתִ ה יְֻרצוּן בַּבָּּ ִעיר יָּש ֹּקוּ בַּחֹומָּ  "בָּּ

 (9)יואל ב, 

 
ת  כֶׁם אֶׁ י לָּ ּלְַמּתִ יִלי ַהגָּּדֹול "ְוש ִ ָּּזָּם חֵּ ִסיל ְוַהג חָּ ֶּׁלֶׁק ְוהֶׁ ַאְרבֶּׁה ַהי ַכל הָּ ר אָּ ִנים ֲאש ֶׁ ָּ ַהש ּ
כֶׁם". י בָּּ ּלְַחּתִ ר ש ִ  ֲאש ֶׁ

 (25)יואל ב, 
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 בניה ריין : השלישיהסרטון 

 9שאלה מס' 

אדם אחד יצא לקרב כדי לחלץ את בן משפחתו שנלקח בשבי:  -חילוץ מהשבי 
ֶָּרק ֶאת ֲחִניָכיו יְִליֵדי ֵביתֹו" ה ָאִחיו ַוי בָּ י ִנׁשְ ַמע... ּכִ ׁשְ ִּ  ."ַוי

 מי האדם שיצא לקרב?  .א
 היכן ישב בן משפחתו לפני שנלקח בשבי? .ב

 תשובה

 אברהם .א
 בסדום .ב

 

לֹש    ר וּש ְ ש ָּ ֹמנָּה עָּ י בֵּיתֹו ש ְ ת ֲחִניכָּיו יְִלידֵּ ק אֶׁ ָּּרֶׁ ִחיו ַוי בָּּה אָּ י ִנש ְ ם ּכִ ַמע ַאְברָּ ש ְ ִּ "ַוי
ן". ְרדֹּף ַעד דָּּ ִּ אֹות ַוי  מֵּ

 (14)בראשית י"ד, 

 
ְסֹדם".   ב בִּ כוּ ְוהוּא יש ֵּ ֵּּלֵּ ם ַוי ן ֲאִחי ַאְברָּ ת ְרֻכש ֹו בֶּׁ ת לֹוט ְואֶׁ ְקחוּ אֶׁ ִּ  "ַוי

 (12)בראשית י"ד, 
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 10שאלה מס' 

אב ובנו שנפרדו זה מזה נפגשו מחדש לאחר שנים רבות. הבן  -איחוד משפחות  
"ַויְֶּאסֹר... אסר את מרכבתו לקראת אביו לאחר שנים רבות של ניתוק: 

ּפֹל ַעל ַצוָּאָריו..." ִּ ֵָּרא ֵאָליו ַוי ַַּעל ִלְקַראת... ַוי  .ֶמְרּכְַבּתֹו ַוי

 מי אסר את מרכבתו לקראת אביו?  .א

 ום בו נפגשו?היכן היה המק .ב

 תשובה

 יוסף .א

 ארץ גושן )יתקבל גם: ארץ מצרים( .ב

 

ן ֹּש ֶׁ ָֹּּבאוּ ַאְרצָּה ג נָּה ַוי ֹּש ְ נָּיו ג ף ְלהֹוֹרת ְלפָּ ל יֹוסֵּ נָּיו אֶׁ ַלח ְלפָּ ה ש ָּ ת יְהוּדָּ ְֶּׁאֹסר "ְואֶׁ : ַוי
ְֵּּבךְּ   יו ַוי ּפֹל ַעל ַצוָּּארָּ ִּ יו ַוי לָּ א אֵּ ֵּּרָּ נָּה ַוי ֹּש ְ ִביו ג ל אָּ אֵּ רָּ ַַּעל ִלְקַראת ִיש ְ ְרּכְַבּתֹו ַוי ף מֶׁ יֹוסֵּ

יו עֹוד".   ַעל ַצוָּּארָּ

 (29-28)בראשית מ"ו, 
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 11שאלה מס' 

 מדינת ישראל דואגת לסיוע כלכלי למשפחות הנתונות במצוקה.  
בעת בורחו מעירו, זכה מנהיג ואנשיו לסיוע כלכלי מאנשים בישראל, שכלל: 

יׁשוּ לְ  ִּ ָקר ִהג פֹות בָּ ר ִאּתֹו ֶלֱאכֹול  …"וְּדַבׁש ְוֶחְמָאה ְוצֹאן וּׁשְ  ."…ְוָלָעם ֲאׁשֶ

 מי המנהיג? .א
 
 ו?מדוע נאלץ המנהיג לברוח מעיר .ב
 

 תשובה

 דוד .א
 דוד נאלץ לברוח מעירו ירושלים בגלל אבשלום בנו שמלך בעיר .ב

 

ה ִוד ַמֲחנָּיְמָּ ל ִמּלֹא  "ַויְִהי ּכְבֹוא דָּ יאֵּ ן ַעּמִ ִכיר בֶּׁ נֵּי ַעּמֹון וּמָּ ַרבַּת בְּ ש  מֵּ ן נָּחָּ ְוש ִֹבי בֶׁ
ַמח   ֹעִרים ְוקֶׁ ים וּש ְ ּכָּב ְוַסּפֹות וְּכִלי יֹוצֵּר ְוִחּטִ ֹרגְִלים: ִמש ְ ִדי מֵּ ְלעָּ ִּ ר וַּבְרִזּלַי ַהג ְדבָּ

ִלי: ים ְוקָּ ש ִ ִלי וּפֹול ַוֲעדָּ פֹות ְוקָּ ה ְוֹצאן וּש ְ ְמאָּ ר   וְּדַבש  ְוחֶׁ ם ֲאש ֶׁ עָּ ִוד ְולָּ יש וּ ְלדָּ ִּ ר ִהג קָּ בָּּ
ר ְדבָּּ א בַּּמִ יֵּף ְוצָּמֵּ ב ְועָּ עֵּ ם רָּ עָּ ְמרוּ הָּ י אָּ  ".ִאּתֹו לֱֶׁאכֹול ּכִ

 (29-27)שמ"ב י"ז, 
 
נוּ  י לֹא ִתְהיֶׁה ּלָּ ה ּכִ חָּ ּ ְוִנְברָּ ם קוּמו ַלִ ר ִאּתֹו ִבירוּש ָּ יו ֲאש ֶׁ דָּ ִוד ְלכָּל ֲעבָּ ר דָּּ ֹּאמֶׁ "ַוי

ה ִמּפְנֵּי אַ  ה ְפלֵּיטָּ עָּ רָּ ת הָּ ינוּ אֶׁ לֵּ יַח עָּ גָּנוּ ְוִהדִּ ר ְוִהש ִּ ן יְַמהֵּ כֶׁת ּפֶׁ לֶׁ לֹום ַמֲהרוּ לָּ ְבש ָּ
ב רֶׁ ִעיר ְלִפי חָּ  ".ְוִהּכָּה הָּ

 (14)שמ"ב ט"ו, 
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 12שאלה מס' 

 אחת מתופעות הטבע שנזכרו במקרא היא רעידת אדמה. 
ָּם ְועֹוף  :נביא ניבא על רעש גדול שיבוא על אדמת ישראל ֵגי ַהי נַי דְּ "ְוָרֲעׁשוּ ִמּפָ

ר  ֶדה ְוָכל ָהֶרֶמש  ָהרֵֹמש  ַעל ָהֲאָדָמה ְוכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ָ ַּת ַהש ּ ַמִים ְוַחי ָ  ַהׁשּ
ּפֹול" ְדֵרגֹות ְוָכל חֹוָמה ָלָאֶרץ ּתִ ּ ַהּמַ ּ ֶהָהִרים ְונְָפלו  .ַעל ּפְנֵי ָהֲאָדָמה ְוֶנֶהְרסו

 
 מי הנביא? .א

 
 ר על פי הנביא?מתי יקרה הדב .ב
 

 תשובה

 הנביא יחזקאל .א
 
 ביום בוא גוג על אדמת ישראל .ב

 
 

ִתי  ֲעלֶׁה ֲחמָּ ל נְֻאם ֲאֹדנָּי יְהִוה ּתַ אֵּ רָּ יָּה בַּיֹּום ַההוּא בְּיֹום בֹּוא גֹוג ַעל ַאְדַמת ִיש ְ "ְוהָּ
י: י ִאם לֹא בַּיֹּום ַההוּא ִיְהיֶׁה ַרַעש  גָּּדֹול ַעל   בְַּאּפִ בְַּרּתִ ִתי דִּ ְברָּ ש  עֶׁ ִתי ְבאֵּ וְּבִקנְאָּ

ל: אֵּ רָּ גֵּ  ַאְדַמת ִיש ְ נַי דְּ ֲעש וּ ִמּפָּ ש  ְורָּ ֹרמֵּ ש  הָּ מֶׁ רֶׁ ה ְוכָּל הָּ דֶׁ ָּ ַמִים ְוַחיַּת ַהש ּ ָּ ָּּם ְועֹוף ַהש ּ י ַהי
גֹות ְוכָּל   ְדרֵּ ִרים ְונְָּפלוּ ַהּמַ הָּ ְרסוּ הֶׁ ה ְונֶׁהֶׁ מָּ ֲאדָּ ר ַעל ּפְנֵּי הָּ ם ֲאש ֶׁ דָּ אָּ ה ְוֹכל הָּ מָּ ֲאדָּ ַעל הָּ

ּפֹול". ץ ּתִ רֶׁ אָּ ה לָּ  חֹומָּ
 

 (20-18)יחזקאל ל"ח, 
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 חברתי חוסן : הרביעיהסרטון 

 13שאלה מס' 

הדאגה לחלש היא אחת מאבני היסוד של חברה תקינה. אשה הזכירה 
א בתפילתה:  יב ִעם נְִדיִבים ְוִכּסֵ ּפֹת יִָרים ֶאְביֹון ְלהֹוׁשִ ל ֵמַאׁשְ "ֵמִקים ֵמָעָפר דָּ

ֵבל" ת ֲעֵליֶהם ּתֵ ָּׁשֶ י ַלה' ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוי  .ָכבֹוד יַנְִחֵלם ּכִ
 
 שבח אלו?  בדברי מי נזכרו דברי .א

 
 מה גרם לנשיאת דברי השבח? .ב
 

 תשובה

 חנה .א
 
 הולדת שמואל בנה .ב
 
ַהר  ִָּּמים ַוּתַ ה'  "ַויְִהי ִלְתֻקפֹות ַהי י מֵּ ל ּכִ מוּאֵּ מֹו ש ְ ת ש ְ א אֶׁ ְקרָּ ן ַוּתִ לֶׁד בֵּּ ַחנָּּה ַוּתֵּ

יו" ִאְלּתִ  ש ְ
 

 (20)שמ"א א, 
 
י  ַמְחּתִ י ש ָּ י ַעל אֹויְַבי ּכִ ַחב ּפִ ה ַקְרִני בַּה' רָּ מָּ י בַּה' רָּ ַלץ ִלבִּ ל ַחנָּּה ַוּתֹאַמר עָּ ּלֵּ ְתּפַ "ַוּתִ

ָך: תֶׁ יש וּעָּ ינוּ: בִּ ין צוּר ּכֵּאלֹהֵּ ָך ְואֵּ ְלּתֶׁ ין בִּ י אֵּ דֹוש  ּכַה' ּכִ ין קָּ ה  אֵּ ְֹּבהָּ ְרבּוּ ְתַדבְּרוּ ג ַאל ּתַ
יכֶׁ  ק ִמּפִ תָּ ה יֵּצֵּא עָּ עֹות ה' ְולֹו ִנְתּכְנוּ ֲעִללֹות:גְֹבהָּ ל דֵּּ י אֵּ ים  ם ּכִ בִֹּרים ַחּתִ ִּ ת ג ש ֶׁ קֶׁ

ה  ְבעָּ ה ש ִ ה יְָּלדָּ רָּ ּלוּ ַעד ֲעקָּ דֵּ ִבים חָּ ּכָּרוּ וְּרעֵּ ם ִנש ְ ּלֶׁחֶׁ ִעים בַּ בֵּ ִיל: ש ְ ְזרוּ חָּ ִלים אָּ ְוִנְכש ָּ
ה: לָּ ִנים ֻאְמלָּ ָּּ  ְוַרבַּת בָּּ אֹול ַוי ֶּׁה מֹוִריד ש ְ ִמית וְּמַחי יר  ַעל:ה' מֵּ ה' מֹוִריש  וַּמֲעש ִ
ם: יל ַאף ְמרֹומֵּ ּפִ יב ִעם נְִדיִבים   ַמש ְ ְביֹון ְלהֹוש ִ ּפֹת יִָּרים אֶׁ ַאש ְ ל מֵּ ר דָּּ פָּ עָּ ִקים מֵּ מֵּ

בֵּל". ם ּתֵּ יהֶׁ ת ֲעלֵּ ָּּש ֶׁ ץ ַוי רֶׁ י אֶׁ י ַלה' ְמֻצקֵּ א כָּבֹוד יַנְִחלֵּם ּכִ  ְוִכּסֵּ
 

 (8-1)שמ"א ב, 
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ערבות הדדית היא לפתוח את הלב כדי לספק את צרכיו הבסיסיים של כל אחד 
 ואחד בחברה. על אדם אחד מסופר כי ישב בירושלים, ואכל תמיד על  

ִמיד הוּא אֵכל"שולחן המלך דוד: " ...  ֶלךְ ּתָ ְלַחן ַהּמֶ י ַעל ׁשֻ ַלם ּכִ ירוּׁשָ ב בִּ  .יׁשֵ
 

 מי האדם? .א
 
 ?איזו תכונה גופנית אפיינה אותו .ב

 תשובה

 מפיבושת .א
 
 פיסח, נכה רגליים  .ב
 
 

ת י  "וְּמִפיֹבש ֶׁ ּתֵּ ַח ש ְ ּסֵּ ִמיד הוּא ֹאכֵּל ְוהוּא ּפִ לֶׁךְ ּתָּ ְלַחן ַהּמֶׁ י ַעל ש ֻ ם ּכִ ַלִ ירוּש ָּ ב בִּ ֹיש ֵּ
יו".   ַרגְלָּ

 

 (13)שמ"ב ט, 
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נָה  "ֲאֻרַחתאחד ממלכי יהודה זכה לאכול על שולחנו של מלך נכרי:  ִמיד ִנּתְ ּתָ
יֹומֹו ּכֹל יְֵמי ַחיָּו" ַבר יֹום בְּ ֶלךְ דְּ  .ּלֹו ֵמֵאת ַהּמֶ

 
 מי ממלכי יהודה זכה לכך? .א

 
 מאין נלקח מלך יהודה בטרם הובא אל המלך הנוכרי? .ב

 

 תשובה

 יהויכין  .א
 
 מבית הכלא  .ב
 
 

ה לֶׁךְ יְהוּדָּ נָּה ְלגָּלוּת יְהֹויִָּכין מֶׁ ַבע ש ָּ ש ֶׁ ים וָּ לֹש ִ ִרים   "ַויְִהי ִבש ְ ש ְ ש  בְּעֶׁ ר ֹחדֶׁ ש ָּ נֵּים עָּ ש ְ בִּ
ךְ  לֶׁ ת ֹראש  יְהֹויִָּכין מֶׁ ְלכֹו אֶׁ נַת מָּ ש ְ בֶׁל בִּ ךְ בָּּ לֶׁ א ֱאִויל ְמֹרַדךְ מֶׁ ש  נָּש ָּ ה ַלֹחדֶׁ ְבעָּ ְוש ִ

ית ּכֶׁלֶׁא: ה ִמבֵּּ ר  יְהוּדָּ ִכים ֲאש ֶׁ לָּ א ַהּמְ ּסֵּ ַעל ּכִ ְסאֹו מֵּ ת ּכִ ן אֶׁ ּתֵּ ִּ ַויְַדבֵּּר ִאּתֹו ֹטבֹות ַוי
ל:ִאּתֹו  בֶׁ ָּּיו: בְּבָּ י ַחי נָּיו ּכָּל יְמֵּ ִמיד ְלפָּ ם ּתָּ ַכל לֶׁחֶׁ י ִכְלאֹו ְואָּ גְדֵּ ת בִּ נָּּא אֵּ תֹו  ְוש ִ ַוֲאֻרחָּ

ָּּו". י ַחי ַבר יֹום בְּיֹומֹו ּכֹל יְמֵּ לֶׁךְ דְּ ת ַהּמֶׁ אֵּ נָּה ּלֹו מֵּ ִמיד ִנּתְ  ֲאֻרַחת ּתָּ
 

 (30-27)מל"ב כ"ה, 
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ַרח פריחתו של מטה סימלה את בחירתו של אדם לתפקיד רם מעלה:  "ְוִהנֵּה ּפָ
ֵָּצץ ִציץ" ה ... ַויֵֹּצא ֶפַרח ַוי  .ַמּטֵ

 

 מי האדם? .א
 
 בפריחת איזה עץ מדובר? .ב

 תשובה

 אהרן, מטה אהרן פרח לעץ שקד וסימל את בחירתו לכהונה גדולה .א
 
 עץ שקד  .ב
 

ל  אֵּ רָּ ֻלנֹּות בְּנֵּי ִיש ְ ת ּתְ ַלי אֶׁ עָּ ּכִֹתי מֵּ ח ַוֲהש ִ הוּ ִיְפרָּ ְבַחר בֹּו ַמּטֵּ ר אֶׁ ִאיש  ֲאש ֶׁ יָּה הָּ "ְוהָּ
יכֶׁם: יִנם ֲעלֵּ ם ַמּלִ ר הֵּ ם  ֲאש ֶׁ יהֶׁ יאֵּ יו ּכָּל נְש ִ לָּ ּ אֵּ נו ּתְ ִּ ל ַוי אֵּ רָּ ל בְּנֵּי ִיש ְ ה אֶׁ ַויְַדבֵּּר ֹמש ֶׁ

יא ה ְלנָּש ִ ד ַמּטֶׁ חָּ יא אֶׁ ה ְלנָּש ִ ה ַאֲהֹרן  ַמּטֶׁ ר ַמּטֹות וַּמּטֵּ ש ָּ נֵּים עָּ ם ש ְ ית ֲאֹבתָּ ד ְלבֵּ חָּ אֶׁ
ם: ֻדת: בְּתֹוךְ ַמּטֹותָּ עֵּ ל הָּ ּטֹת ִלְפנֵּי ה' בְֹּאהֶׁ ת ַהּמַ ה אֶׁ ַּנַּח ֹמש ֶׁ ָֹּּבא  ַוי ת ַוי ֳחרָּ ַויְִהי ִמּמָּ

ַרח וַ  ֹּצֵּא פֶׁ ִוי ַוי ה ַאֲהֹרן ְלבֵּית לֵּ ַרח ַמּטֵּ דוּת ְוִהנֵּּה ּפָּ עֵּ ל הָּ ל ֹאהֶׁ ה אֶׁ גְֹמל ֹמש ֶׁ ִּ ָּּצֵּץ ִציץ ַוי י
ִדים". קֵּ  ש ְ

 (23-20)במדבר י"ז, 
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ך העולמי  "חידון התנ
 לנוער יהודי 

 "ףלמדינת ישראל, התש 72-יום העצמאות ה

 ערבות הדדיתבסימן: 

ת ַאִחים גַּם יַָּחד"   בֶׁ  "ִהנֵּּה ַמה ּטֹוב וַּמה נִָּּעים ש ֶׁ

 ( 1)תהילים קל"ג, 

 

 שאלות בזק באמצעות מחשב - השניהשלב 

 בחלק הראשון
רמזים הרומזים לאחד  3זיהוי ספר על פי רמזים לכל אחד מהנבחנים יוצגו 

 .המקרא מספרי

 נקודות 8-יזכה ב –זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון בלבד 

 נקודות 5-יזכה ב –זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון והשני 

 נקודות 3-יזכה ב –זיהה הנבחן על פי שלושה רמזים 

 שניות בלבד 25הזמן המוקצב לזיהוי: 

 בחלק השני

 ושתוצגנה ל על הנבחן להשיב על חמש שאלות

 .באמצעות משחק מחשב

 כדלקמן:הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה 

יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, התש"ף
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 נקודות 2-תזכה את הנבחן ב 1תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות 3-תזכה את הנבחן ב 2תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות 4-תזכה את הנבחן ב 3תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות 5-תזכה את הנבחן ב 4תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות 6-תזכה את הנבחן ב 5תשובה נכונה על שאלה מס' 

 נקודות 20במענה על חמש השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך של 

 שניות 60הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא 

 

 וענה תשובות זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

 ,נכונות על כל חמש השאלות בחלק השני

 .נקודות נוספות 2יזכה בבונוס של 

 .נקודות 30 עד חלקיו ניתן לצבורבשלב השני בשני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ך העולמי  "חידון התנ
 לנוער יהודי 

 "ףלמדינת ישראל, התש 72-יום העצמאות ה

 ערבות הדדיתבסימן: 

ת ַאִחים גַּם יַָּחד"   בֶׁ  "ִהנֵּּה ַמה ּטֹוב וַּמה נִָּּעים ש ֶׁ

 ( 1)תהילים קל"ג, 

 

 שאלות בזק באמצעות מחשב - השניהשלב 

 בחלק הראשון
רמזים הרומזים לאחד  3זיהוי ספר על פי רמזים לכל אחד מהנבחנים יוצגו 

 .המקרא מספרי

 נקודות 8-יזכה ב –זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון בלבד 

 נקודות 5-יזכה ב –זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון והשני 

 נקודות 3-יזכה ב –זיהה הנבחן על פי שלושה רמזים 

 שניות בלבד 25הזמן המוקצב לזיהוי: 

 בחלק השני

 ושתוצגנה ל על הנבחן להשיב על חמש שאלות

 .באמצעות משחק מחשב

 כדלקמן:הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה 
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 1מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

יֵאל: 1רמז מס'   ַמגְדִּ

 מאלופי אדום. 

יֵאל"ַאּלוּף  ם ַמגְדִּ ֹבתָּ י ֱאדֹום ְלמש ְ ּלֶׁה ַאּלוּפֵּ ם אֵּ ו ֲאִבי ֱאדֹום".  ַאּלוּף ִעירָּ ש ָּ ם הוּא עֵּ תָּ ָּּ ץ ֲאֻחז רֶׁ  בְּאֶׁ

 43בראשית ל"ו, 

 אבן גדולה על פי הבאר: 2רמז מס' 

 . האבן שהייתה על באר המים ִבשדה ארץ בני קדם

א ש ָּּ ִּ ם: "ַוי דֶׁ ךְ ַאְרצָּה ְבנֵּי קֶׁ ֵּּלֶׁ יו ַוי י ֹצאן  יֲַעֹקב ַרגְלָּ ְדרֵּ ה עֶׁ לש ָּ ם ש ְ ה ְוִהנֵּּה ש ָּ דֶׁ ָּ ר בַּש ּ ְַּרא ְוִהנֵּּה ְבאֵּ ַוי
ִרים  ֲעדָּ קוּ הָּ ר ַהִהוא יַש ְ י ִמן ַהבְּאֵּ יהָּ ּכִ לֶׁ ֵארֹרְבִצים עָּ י ַהּבְ ְּדָֹלה ַעל ּפִ ה כָּל  :ְוָהֶאֶבן ג ּמָּ ְספוּ ש ָּ ְונֶׁאֶׁ

ִרים וְ  ֲעדָּ ר  הָּ י ַהבְּאֵּ ן ַעל ּפִ בֶׁ אֶׁ ת הָּ ּ אֶׁ יבו ש ִ ת ַהצֹּאן ְוהֵּ ּ אֶׁ קו ר ְוִהש ְ י ַהבְּאֵּ ַעל ּפִ ן מֵּ בֶׁ אֶׁ ת הָּ ּ אֶׁ גֲָּללו
ּה".   ִלְמֹקמָּ

 3-1בראשית כ"ט, 

ָענָן": 3רמז מס'  י בֶּ י נַָתּתִ ּתִ  "ֶאת ַקׁשְ

 להביא עוד מבול.  אהאות שנתן ה' בהבטחתו של

ר ֱאלִֹהים ֹזאת אֹות ַהבְּ  ֹּאמֶׁ כֶׁם "ַוי ר ִאּתְ ָּּה ֲאש ֶׁ ש  ַחי ין ּכָּל נֶׁפֶׁ ינֵּיכֶׁם וּבֵּ יִני וּבֵּ ן בֵּּ ר ֲאִני ֹנתֵּ ִרית ֲאש ֶׁ
ָענָן ְלֹדֹרת עֹולָּם: י בֶּ י נַָתּתִ ּתִ ה ֶאת ַקשְׁ יְתָּ ץ: ְוהָּ רֶׁ אָּ ין הָּ יִני וּבֵּ נָּן ַעל  ְלאֹות בְִּרית בֵּּ ַענְִני עָּ יָּה בְּ ְוהָּ

נָּן: עָּ ת בֶּׁ ש ֶׁ ה ַהּקֶׁ ץ ְוִנְרֲאתָּ רֶׁ אָּ ר   הָּ ש ָּ ָּּה בְּכָּל בָּּ ש  ַחי ין ּכָּל נֶׁפֶׁ ינֵּיכֶׁם וּבֵּ יִני וּבֵּ ר בֵּּ ת בְִּריִתי ֲאש ֶׁ י אֶׁ כְַרּתִ ְוזָּ
ת ּכָּל  חֵּ ִים ְלַמבּוּל ְלש ַ רְולֹא ִיְהיֶׁה עֹוד ַהּמַ ש ָּ  ". בָּּ

 15-12בראשית ט, 

 בראשיתשם הספר: 
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 חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

 המקור התשובה השאלה הניקוד

2 
ה  ַמח לֹא ִתְכלָּ מי אמר: "ּכַד ַהּקֶׁ
ר ַעד יֹום  ְחסָּ ן לֹא תֶׁ מֶׁ ֶׁ ְוַצּפַַחת ַהש ּ
ה"? מָּ ֲאדָּ ם ַעל ּפְנֵּי הָּ ֶּׁש ֶׁ ת ה' ג  ּתֵּ

 14מל"א י"ז,  אליהו

 7שופטים ט,  יותם נשא משל מראש הר גרזים?מי  3

בוּ ְוִנְטעוּ   4 ים ְוש ֵּ ּתִ מי אמר: "בְּנוּ בָּ
ְריָּן"? ת ּפִ  5כ"ט,  ירמיהו ירמיהו גַנֹּות ְוִאְכלוּ אֶׁ

5 
ח  מי אמר: "ַהִאיש  ּכָּמֹוִני ִיְברָּ
יכָּל  ל ַההֵּ ר יָּבֹוא אֶׁ וִּמי כָּמֹוִני ֲאש ֶׁ

י"? חָּ  וָּ
 11נחמיה ו,  נחמיה

ה על מי  6 ּתֶׁ נאמר: "ְוִהנֵּּה לֹו ִמש ְ
לֶׁךְ"? ה ַהּמֶׁ ּתֵּ יתֹו ּכְִמש ְ  36שמ"ב כ"ה,  נבל הכרמלי בְּבֵּ
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 2מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

ְּנַֻבת: 1רמז מס'   ג

 . בנו של הדד האדומי, שטנו של שלמה

ם ָּּקֶׁ ֱאדֹום  "ַוי ךְ הוּא בֶּׁ לֶׁ ַרע ַהּמֶׁ ֶּׁ ֲאֹדִמי ִמז ת ֲהַדד הָּ לֹֹמה אֵּ ן ִלש ְ טָּ ים  ....ה' ש ָּ ְבַרח ֲאַדד הוּא ַוֲאנָּש ִ ִּ ַוי
ן: טָּ ִים ַוֲהַדד נַַער קָּ בֹוא ִמְצרָּ ִביו ִאּתֹו לָּ י אָּ ַעְבדֵּ ים מֵּ ִּ ְקחוּ  ֲאֹדִמי ִּ ן ַוי ָֹּּבאוּ ּפָּארָּ ְדיָּן ַוי ָֻּּקמוּ ִמּמִ ַוי

ם ים ִעּמָּ ץ נַָּתן   ֲאנָּש ִ רֶׁ ַמר לֹו ְואֶׁ ם אָּ ן לֹו ַבִית ְולֶׁחֶׁ ּתֶׁ ִּ ךְ ִמְצַרִים ַוי לֶׁ ל ּפְַרֹעה מֶׁ ָֹּּבאוּ ִמְצַרִים אֶׁ ן ַוי ִמּפָּארָּ
נֵּיס   לֹו: ְחּפְ ּתֹו ֲאחֹות ּתַ ת ֲאחֹות ִאש ְ ה אֶׁ ָּ ן לֹו ִאש ּ ּתֶׁ ִּ ינֵּי ַפְרֹעה ְמֹאד ַוי ן בְּעֵּ ְמצָּא ֲהַדד חֵּ ִּ ַוי

ה: ד לֹו ֲאח ַהגְִּבירָּ לֶׁ ת ַוּתֵּ נֵּיס אֵּ ְחּפְ ְּנַֻבתֹות ּתַ ית ּפְַרֹעה ַויְִהי גְנַֻבת  ג גְְמלֵּהוּ ַתְחּפְנֵּס בְּתֹוךְ בֵּּ נֹו ַוּתִ בְּ
נֵּי ַפְרֹעה".   ית ּפְַרֹעה בְּתֹוךְ בְּ  בֵּּ

 20-14מל"א י"א, 

 ֻעגַת ְרָצִפים ְוַצּפַַחת ָמִים: 2רמז מס' 

 המאכלים שהביא הקב"ה לאליהו תחת עץ הרותם. 

ּכַ ש ְ ִּ ר לֹו קוּם ֱאכֹול:"ַוי ֹּאמֶׁ ךְ ֹנגֵַּע בֹּו ַוי ה ַמְלאָּ ד ְוִהנֵּּה זֶׁ חָּ ם אֶׁ ַחת ֹרתֶׁ ן ּתַ יש ַ ִּ ַּבֵּּט ְוִהנֵּּה   ב ַוי ַוי
יו  ּכָּב".   ֻעגַת ְרָצִפים ְוַצּפַַחת ָמִיםְמַרֲאש ֹתָּ ש ְ ִּ ב ַוי ָּּש ָּ ּתְ ַוי ֵּּש ְ ֹּאכַל ַוי  ַוי

 6-5מל"א י"ט, 

 הורדת האש בהר הכרמל: 3רמז מס' 

 נס הורדת האש בהר הכרמל על ידי אליהו  

רוּס: הָּ ת ִמְזבַּח יְהוָּה הֶׁ יו ַויְַרּפֵּא אֶׁ לָּ ם אֵּ עָּ גְּש וּ כָּל הָּ ִּ ַלי ַוי ם גְּש וּ אֵּ עָּ ָּּהוּ ְלכָּל הָּ ִלי ר אֵּ ֹּאמֶׁ ח   "ַוי ּקַ ִּ ַוי
יָּה ְדבַ  ר הָּ י ְבנֵּי יֲַעֹקב ֲאש ֶׁ ְבטֵּ ִנים ּכְִמְסּפַר ש ִ ה ֲאבָּ רֵּ ש ְ ים עֶׁ ּתֵּ ָּּהוּ ש ְ ִלי ל ִיְהיֶׁה  אֵּ אֵּ רָּ יו לֵּאֹמר ִיש ְ לָּ ר ה' אֵּ

ָך: מֶׁ ַח: ש ְ ְזבֵּּ ִביב ַלּמִ ַרע סָּ אַתִים זֶׁ ה ּכְבֵּית סָּ לָּ עָּ ַַּעש  ּתְ ם ה' ַוי ַח בְּש ֵּ ִנים ִמְזבֵּּ ֲאבָּ ת הָּ ְבנֶׁה אֶׁ ִּ ַויֲַּעֹרךְ  ַוי
ִצים: עֵּ ם ַעל הָּ ָּּש ֶׁ ר ַוי ת ַהּפָּ ח אֶׁ ִצים ַויְנַּתַ עֵּ ת הָּ ה אֶׁ עָּ ר ִמְלאוּ ַאְרבָּּ ֹּאמֶׁ ה   ַוי ֹעלָּ ים ַמִים ְוִיְצקוּ ַעל הָּ כַדִּ

ש וּ: ּלֵּ ש וּ ַויְש ַ ּלֵּ ר ש ַ ֹּאמֶׁ נוּ ַוי ש ְ ִּ נוּ ַוי ר ש ְ ֹּאמֶׁ ִצים ַוי עֵּ ה  ְוַעל הָּ לָּ עָּ ת ַהּתְ ַח ְוגַם אֶׁ ְזבֵּּ ִביב ַלּמִ ִים סָּ ְֵּּלכוּ ַהּמַ ַוי
ִים: ָּּהוּ ַהנִָּּביא וַ  ִמּלֵּא מָּ ִלי גַּש  אֵּ ִּ ה ַוי נְחָּ ל  ַויְִהי בֲַּעלֹות ַהּמִ אֵּ רָּ ק ְוִיש ְ ם ִיְצחָּ הָּ י ַאְברָּ ֹּאַמר ה' ֱאלֹהֵּ י

ּלֶׁה: אֵּ ִרים הָּ בָּ ת ּכָּל ַהדְּ יִתי אֵּ ש ִ ְרָך עָּ ָך וִּבְדבָּ ל ַוֲאִני ַעְבדֶּׁ אֵּ רָּ ה ֱאלִֹהים בְִּיש ְ י ַאּתָּ ַדע ּכִ ֲענִֵּני   ַהיֹּום ִיוָּּ
ה ֲהִסבֹּ  ֱאלִֹהים ְוַאּתָּ ה ה' הָּ י ַאּתָּ ה ּכִ ֶּׁ ם ַהז עָּ ת ִלבָּּם ֲאֹחַרנִּית:ה' ֲענִֵּני ְויְֵּדעוּ הָּ ּפֹל ֵאשׁ ה' תָּ אֶׁ  ַוּתִ

כָּה".   לָּה ִלחֵּ עָּ ר בַּּתְ ִים ֲאש ֶׁ ת ַהּמַ פָּר ְואֶׁ עָּ ת הֶׁ ִנים ְואֶׁ ֲאבָּ ת הָּ ִצים ְואֶׁ עֵּ ת הָּ ֹעלָּה ְואֶׁ ת הָּ  ַוּתֹאכַל אֶׁ

 38-30מל"א י"ח, 

 מלכים אשם הספר: 
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 חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

 המקור התשובה השאלה הניקוד

ֹרַע  2 ְּ ם את: "ַהז עָּ ת הָּ אֵּ מי מקבל מֵּ
בָּה"?  יִַים ְוַהּקֵּ  ְוַהּלְחָּ

 3דברים י"ח,  הכהן

ֹמִנים  3 נָּה וּש ְ מי חי: "ְמַאת ש ָּ
נָּה"?  ש ָּ

 28בראשית ל"ה,  יצחק

4 
ּכוִּרים למי  ם בִּ הביאו: "לֶׁחֶׁ

ל  ֹעִרים ְוַכְרמֶׁ ם ש ְ ִרים לֶׁחֶׁ ש ְ עֶׁ
 בְִּצְקלֹנֹו"? 

 42מל"ב ד,  לאלישע

5 
ל ְקצֵּה  מי נצטוה ללכת: "אֶׁ
ל  ְליֹונָּה אֶׁ עֶׁ כָּה הָּ ַלת ַהבְּרֵּ עָּ ּתְ

ה כֹובֵּס"? דֵּ  ְמִסּלַת ש ְ
 3ישעיה ז,  ישעיהו

ָך  6 ה ְלַבדֶּׁ מי אמר: "ַמדּוַּע ַאּתָּ
ךְ"?ְוִאיש   ין ִאּתָּ  אֵּ

 2שמ"א כ"א,  אחימלך
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 3מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

ָפן: 1רמז מס'  ה ֶבן ׁשָ  ֶאְלָעש ָ

 הנביא.  ירמיהואחד מהשליחים שנשלחו אל הגולה לצורך הבאת הספר שכתב 

ַלח   ר ש ָּ פֶׁר ֲאש ֶׁ י ַהּסֵּ ְברֵּ ּלֶׁה דִּ ל    ירמיהו"ְואֵּ ל ַהּכֲֹהִנים ְואֶׁ ר ִזְקנֵּי ַהגֹּולָּה ְואֶׁ ל יֶׁתֶׁ ם אֶׁ לִָּ ַהנִָּּביא ִמירוּש ָּ
לָּה: בֶׁ ם בָּּ ַלִ גְלָּה נְבוּכְַדנֶׁאצַּר ִמירוּש ָּ ר הֶׁ ם ֲאש ֶׁ עָּ ל ּכָּל הָּ לֶׁךְ  ַהנְִּביִאים ְואֶׁ י צֵּאת יְכָּנְיָּה ַהּמֶׁ ַאֲחרֵּ

ם:ְוַהגְּבִ  לִָּ ְסגֵּּר ִמירוּש ָּ ש  ְוַהּמַ רָּ חָּ ם ְוהֶׁ ַלִ ה ִוירוּש ָּ י יְהוּדָּ רֵּ ִריִסים ש ָּ ה ְוַהּסָּ יַד  ירָּ ָפןבְּ ה ֶבן שָׁ  ֶאְלָעש ָ
לָּה לֵּאֹמר".   בֶׁ בֶׁל בָּּ לֶׁךְ בָּּ ל נְבוּכְַדנֶׁאצַּר מֶׁ ה אֶׁ לֶׁךְ יְהוּדָּ ָּּה מֶׁ ַלח ִצְדִקי ר ש ָּ ָּּה ֲאש ֶׁ ן ִחְלִקי  וּגְַמְריָּה בֶּׁ

 3-1כ"ט,  ירמיהו

נֵי דּוָּדֵאי ְתֵאִנים: 2רמז מס'   ׁשְ

 . ו על האנשים הנשארים בארץ ישראל ולא בגולהירמיהמוזכרים בנבואת 

נֵי דּוָּדֵאי ְתֵאִנים"ִהְרַאִני ה' ְוִהנֵּּה  לֶׁךְ בָּּבֶׁל  שְׁ אצַּר מֶׁ י ַהגְלֹות נְבוּכְַדרֶׁ יכַל ה' ַאֲחרֵּ ִדים ִלְפנֵּי הֵּ מוּעָּ
ן יְהֹויִָּקים ת יְכָּנְיָּהוּ בֶׁ ם    אֶׁ ם ַויְִבאֵּ ַלִ ְסגֵּּר ִמירוּש ָּ ת ַהּמַ ש  ְואֶׁ רָּ חָּ ת הֶׁ ה ְואֶׁ י יְהוּדָּ רֵּ ת ש ָּ ה ְואֶׁ לֶׁךְ יְהוּדָּ מֶׁ

בֶׁל".   בָּּ

 1כ"ד,  ירמיהו

 בענתות קניית שדה: 3רמז מס' 

כסמל לקניית השדות בימי  השדה בענתותו על ידי הקב"ה לקנות את ירמיהציווי 
 הגאולה. 

ר  ֹּאמֶׁ ַלי לֵּאֹמר:וּ הָּ ירמיה"ַוי ַבר ה' אֵּ יָך לֵּאֹמר  יָּה דְּ לֶׁ ּלֻם דְֹּדָך בָּּא אֵּ ן ש ַ ל בֶּׁ ְקנֵה ְלך  ִהנֵּּה ֲחנְַמאֵּ
ֲענָתֹות ר בַּ ִדי ֲאשֶׁ ּפַט ַהגְֻּאּלָּה ִלְקנֹות".  ֶאת ש ָ י ְלָך ִמש ְ  ּכִ

 7-6ל"ב,  ירמיהו

 ירמיהושם הספר: 
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 חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

 המקור התשובה השאלה הניקוד

כמה כסף נתן אברהם לעפרון  2
 תמורת מערת המכפלה?

שקל  400
 כסף

 16בראשית כ"ג, 

3 
ש  ַעל  ַמד ְלַבּקֵּ על מי נאמר: "עָּ
יו  לָּ ה אֵּ י כְָּלתָּ ה ּכִ אָּ י רָּ נְַפש ֹו ... ּכִ

לֶׁךְ"? ת ַהּמֶׁ אֵּ ה מֵּ עָּ רָּ  הָּ
 7אסתר ז,  המן

4 
נֵּי  יָּה ִמְסּפַר בְּ מי אמר: "ְוהָּ

ד  ר לֹא ִיּמַ ָּּם ֲאש ֶׁ ל ּכְחֹול ַהי אֵּ רָּ ִיש ְ
ר"? פֵּ  ְולֹא ִיּסָּ

 
 הושע

 
 1הושע ב, 

ָך  5 נוּ ה' ַחְסדֶּׁ מי אמר: "ַהְראֵּ
נוּ"? ן לָּ ּתֶׁ ֲעָך ּתִ  ְויֶׁש ְ

בני קרח / 
משורר 
 תהילים

 8תהילים פ"ה, 

ִאיש   6 על מי נאמר: "ַויְִהי הָּ
ם"?ַההוּא  דֶׁ  גָּּדֹול ִמּכָּל בְּנֵּי קֶׁ

 3איוב א,  איוב
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 4מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

  ִכיָמה וּכְִסיל: 1רמז מס' 

 . תאר את גבורתו של ה' כמי שעשה את קבוצות הכוכבים כימה וכסילעמוס מ

ה " נֵּי   ִכיָמה וּכְִסילֹעש ֵּ ּפְכֵּם ַעל ּפְ ש ְ ִּ ָּּם ַוי י ַהי א ְלמֵּ יךְ ַהּקֹורֵּ ְחש ִ וֶׁת ְויֹום ַליְלָּה הֶׁ ר ַצְלמָּ ךְ ַלבֹּקֶׁ ְוֹהפֵּ
מֹו".  ץ ה' ש ְ רֶׁ אָּ  הָּ

 8, העמוס 

  חֹוַמת ֲאנָךְ : 2רמז מס' 

 לה'. עם ישראל  ןנבואת עמוס על הצבת אנך בי

מֹוס   וְּביָּדֹו ֲאנָּךְ: חֹוַמת ֲאנָךְ "ּכֹה ִהְרַאִני ְוִהנֵּּה ֲאֹדנָּי ִנצָּּב ַעל  ה עָּ ה ֹראֶׁ ה ַאּתָּ ַלי מָּ ר ה' אֵּ ֹּאמֶׁ ַוי
ל לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲעבֹור לֹו: אֵּ רָּ י ִיש ְ ב ַעּמִ רֶׁ ם ֲאנָּךְ בְּקֶׁ ר ֲאֹדנָּי ִהנְִני ש ָּ ֹּאמֶׁ ֹאַמר ֲאנָּךְ ַוי ּמוּ בָּּמֹות  וָּ ְונָּש ַ

ק חָּ ב".  ִיש ְ רֶׁ ם בֶּׁחָּ ְבעָּ ית יָּרָּ י ַעל בֵּּ בוּ ְוַקְמּתִ ל יֱֶׁחרָּ אֵּ רָּ י ִיש ְ ש ֵּ  וִּמְקדְּ

 9-7עמוס ז, 

ְקִמים": 3רמז מס'  י בֹוֵקר ָאנִֹכי וּבֹוֵלס ׁשִ  "ּכִ

 לגבי מצבו כנביא. עדות עמוס על עצמו 

ֱאכָּ  ה וֶׁ ץ יְהוּדָּ רֶׁ ל אֶׁ ךְ בְַּרח ְלָך אֶׁ מֹוס ֹחזֶׁה לֵּ ל עָּ ר ֲאַמְציָּה אֶׁ ֹּאמֶׁ נָּּבֵּא:"ַוי ם ּתִ ם ְוש ָּ ם לֶׁחֶׁ ית  ל ש ָּ וּבֵּ
לֶׁךְ הוּא וּבֵּית ַמְמלָּכָּה הוּא: ש  מֶׁ י ִמְקדַּ ל לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהנָּּבֵּא ּכִ ל ֲאַמְציָּה   אֵּ ר אֶׁ ֹּאמֶׁ מֹוס ַוי ַַּען עָּ ַוי

ֹנִכי  ן נִָּביא אָּ ֹנִכי ְולֹא בֶׁ ְקִמיםלֹא נִָּביא אָּ י בֹוֵקר ָאנִֹכי וּבֹוֵלס שִׁ  ". ּכִ

 14-12עמוס ז, 

 

 עמוסשם הספר: 
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 חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

 המקור התשובה השאלה הניקוד

2 
ב  לָּ ַאל חָּ על מי נאמר: "ַמִים ש ָּ
יִרים ִהְקִריבָּה  ל ַאדִּ פֶׁ נָּה בְּסֵּ נָּתָּ

ה"? ְמאָּ  חֶׁ
 25שופטים ה,  יעל

מי אמר: "דֹּור ֹהלֵּךְ ְודֹור בָּּא  3
ץ ְלעֹולָּם  רֶׁ אָּ ת"?ְוהָּ דֶׁ  ֹעמָּ

 4קהלת א,  שלמה/קהלת

יו ּכְַאַחד  4 מי היה: "ַקל בְַּרגְלָּ
ה"? דֶׁ ָּ ר בַּש ּ ִים ֲאש ֶׁ  ַהצְּבָּ

 18שמ"ב ב,  עשהאל

5 
ְמָך ַעל  ן בְּדָּ ֶּׁפֶׁ ָך ַכג מי אמר: "ִאּמְ

ה  יְתָּ ָּּה ַוֲענֵּפָּה הָּ ִרי תוּלָּה ּפֹ ַמִים ש ְ
ים" ִים ַרבִּ  ?ִמּמַ

 10יחזקאל י"ט,  יחזקאל

6 
ם יְֶׁדכֶׁם  ה ִמּלֵּאתֶׁ מי אמר: "ַעּתָּ
ִחים ְותֹודֹות  ִביאוּ ְזבָּ ַלה' גֹּש וּ ְוהָּ

ית ה'"?  ְלבֵּ
 31דהי"ב כ"ט,  חזקיהו
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 5מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

יִני שם המקום: :1רמז מס'   נֶֶגב ַהּקֵ

 שדוד טען לאכיש שפשט עליהם. המקומות אחד 

ל " ִלי ְואֶׁ ְַּרְחְמאֵּ ה ְוַעל נֶׁגֶׁב ַהי ִוד ַעל נֶׁגֶׁב יְהוּדָּ ר דָּּ ֹּאמֶׁ ם ַהיֹּום ַוי ְטּתֶׁ ִכיש  ַאל ּפְש ַ ר אָּ ֹּאמֶׁ נֶֶגב ַוי
יִני  ".ַהּקֵ

 10שמ"א כ"ז, 

ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת: 2רמז מס'   ׁשֵ

 תיאור גובהו של גלית הגיתי. 

מֹו ִמגַּת גְָּּבהֹו  ים גְָּּליָּת ש ְ ּתִ ֲחנֹות ּפְִלש ְ נִַים ִמּמַ ֵּּצֵּא ִאיש  ַהבֵּּ שׁ ַאּמֹות ָוָזֶרת"ַוי  ". שֵׁ

 4שמ"א י"ז, 

ֵרי ָזָהב: 3רמז מס'  ה ַעְכבְּ ָ ה ְטחֵֹרי ָזָהב ַוֲחִמׁשּ   ֲחִמׁשָּ

 האשם שהשיבו הפלישתים על לקיחת ארון ה' 

ם ֲאש ֶׁ  ש ָּ אָּ ה הָּ ּ מָּ ֹּאְמרו ים "ַוי ּתִ ּ ִמְסּפַר ַסְרנֵּי ְפִלש ְ ֹּאְמרו יב לֹו ַוי ה ר נָּש ִ ָ ה ְטחֵֹרי ָזָהב ַוֲחִמׁשּ ָ ֲחִמשּׁ
ֵרי ָזָהב י ַמגֵּּפָּה ַאַחת ְלֻכּלָּם וְּלַסְרנֵּיכֶׁם: ַעכְבְּ יכֶׁם  ּכִ י ַעכְבְּרֵּ יכֶׁם ְוַצְלמֵּ י ְטֹחרֵּ ם ַצְלמֵּ יתֶׁ ַוֲעש ִ

י  ם לֵּאלֹהֵּ ץ וּנְַתּתֶׁ רֶׁ אָּ ת הָּ ִחיִתם אֶׁ ש ְ יכֶׁם ַהּמַ ַעל ֱאלֹהֵּ יכֶׁם וּמֵּ ֲעלֵּ ת יָּדֹו מֵּ ל אֶׁ ל ּכָּבֹוד אוַּלי יָּקֵּ אֵּ רָּ ִיש ְ
ַעל ַאְרְצכֶׁם".   וּמֵּ

 5-4שמ"א ו, 

 

 שמואל א'שם הספר: 
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 חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

 המקור התשובה השאלה הניקוד

ע 2 ּטַ ִּ ר  על מי נאמר: "ַוי ְבאֵּ ל בִּ ש ֶׁ אֵּ
ַבע"?  ש ָּ

 אברהם
בראשית כ"א, 

33 

3 
יִקים  ךְ ּכֻּלָּם ַצדִּ מי אמר: "ְוַעּמֵּ
ַעי  ר ַמּטָּ ץ נֵּצֶׁ רֶׁ ם ִייְרש וּ אָּ ְלעֹולָּ
ר"? אֵּ ה יַָּדי ְלִהְתּפָּ  ַמֲעש ֵּ

 21ישעיה ס,  ישעיהו

4 
בֹות  יכֶׁם ַלֲחרָּ מי אמר: "ּכֹּתוּ ִאּתֵּ

ִחים יכֶׁם ִלְרמָּ ש   וַּמְזְמֹרתֵּ ַהַחּלָּ
ִני"? בֹּור אָּ ִּ  ֹיאַמר ג

 10יואל ד,  יואל

ה  5 ה ְוֹעש ֵּ י גָּדֹול ַאּתָּ מי אמר: "ּכִ
ָך"? ה ֱאלֹקים ְלַבדֶּׁ  ִנְפלָּאֹות ַאּתָּ

משורר 
תהילים / 
 דוד

 10תהילים פ"ו, 

ר ִמּלֵּא  6 על מי נאמר: "יַַען ֲאש ֶׁ
ל"? אֵּ רָּ י ה' ֱאלֹקי ִיש ְ  ַאֲחרֵּ

 14י"ד, יהושע  כלב בן יפונה 
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 6מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

 ֵמיִטֵבי ָלֶכת: 1רמז מס' 

 . תיאור החיות בספר משלי

ה " עָּ ַעד ְוַאְרבָּּ י צָּ יִטיבֵּ ה מֵּ ּמָּ ה הֵּ לֹש ָּ  ". ֵמיִטֵבי ָלֶכתש ְ

 29משלי ל, 

": 2רמז מס'  ֶּךָּ י ַבׁש ָמָצאָת ֱאכֹל דַּ  "דְּ

 . פסוק בספר משלי

ֶּךָּ " י ַבשׁ ָמָצאָת ֱאכֹל דַּ  ".דְּ

 16, כ"המשלי 

ת ַחִיל: 3רמז מס'   ִמי ִיְמָצא" "ֵאׁשֶ

 . תיאור אשת החיל בספר משלי

ת ַחִיל" ּה"   ֵאשֶׁ ִניִנים ִמכְרָּ ֹחק ִמּפְ  ִמי ִיְמצָּא ְורָּ

 10משלי ל"א, 

 משלישם הספר: 
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 חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

 המקור התשובה השאלה הניקוד

יֹות  2 נֵּי פֵּ ּה ש ְ ב ְולָּ רֶׁ מי עשה לו: "חֶׁ
ְרּכָּּה"? ד אָּ  גֹּמֶׁ

 16שופטים ג,  אהוד בן גרא

3 
ַעְרֹבת  ַַּעל ... מֵּ על מי נאמר: "ַוי
ר  ְסגָּּה ֲאש ֶׁ ל ... ֹראש  ַהּפִ ב אֶׁ מֹואָּ

חֹו"?  ַעל ּפְנֵּי יְרֵּ
 1דברים ל"ד,  משה

4 
י  ש וּבוּ "מי אמר:  ְלִבצָּּרֹון ֲאִסירֵּ

ה גַּם ְקוָּ נֶׁה -ַהּתִ יד ִמש ְ ַהיֹּום ַמגִּ
ךְ  יב לָּ ש ִ  ?"אָּ

 12זכריה ט,  זכריה

ִית  5 ת ַהבַּ מי אמר: "וִּמּלֵּאִתי אֶׁ
ַמר ה' ְצבָּאֹות"? ה ּכָּבֹוד אָּ ֶּׁ  ַהז

 7חגי ב,  חגי

6 
ם  יְראוּ ִמּפְנֵּיהֶׁ מי אמר: "ַאל ּתִ

ת ה' ַהגָּּדֹול  א ְזֹכרוּ אֶׁ ְוַהנֹּורָּ
יכֶׁם בְּנֵּיכֶׁם  ֲחמוּ ַעל ֲאחֵּ ְוִהּלָּ
יכֶׁם"? ּתֵּ יכֶׁם וּבָּ יכֶׁם נְש ֵּ  וְּבֹנתֵּ

 8נחמיה ד,  נחמיה
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 7מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

ה: 1רמז מס'  ּטָ ית ַהׁשִּ  בֵּ

 נזכר במנוסת מחנה מדין מפני צבא גדעון. 

ֲחנֶׁה ַעד  ָּּנָּס ַהּמַ ֲחנֶׁה ַוי הוּ וְּבכָּל ַהּמַ עֵּ ב ִאיש  בְּרֵּ רֶׁ ת חֶׁ ם ה' אֵּ ָּּש ֶׁ ֹופָּרֹות ַוי אֹות ַהש ּ לֹש  מֵּ ְתְקעוּ ש ְ ִּ  "ַוי
ה ּטָ ית ַהשִּׁ ל ְמחֹולָּה ַעל ַטבָּּת"  בֵּ בֵּ ַפת אָּ ה ַעד ש ְ תָּ רָּ  ְצרֵּ

 22שופטים ז, 

 גזת צמר: 2רמז מס' 

 . ןם מדי ע במלחמהאות ה' לגדעון שעם ישראל ינצח 

: ְרּתָּ בַּ ר דִּ ל ּכֲַאש ֶׁ אֵּ רָּ ת ִיש ְ יִָּדי אֶׁ יַע בְּ ָך מֹוש ִ ֱאלִֹהים ִאם יֶׁש ְ ל הָּ ְדעֹון אֶׁ ר גִּ ֹּאמֶׁ ת  "ַוי יג אֶׁ ֹנִכי ַמצִּ ִהנֵּּה אָּ
ֶמר ַּת ַהצֶּ ז ִּ י תֹוש ִ  ג י ּכִ ב ְויַָּדְעּתִ ץ ֹחרֶׁ רֶׁ אָּ ּה ְוַעל ּכָּל הָּ ה ְלַבדָּּ ָּּ ז ן ִאם ַטל ִיְהיֶׁה ַעל ַהגִּ גֹּרֶׁ ת בַּ יִָּדי אֶׁ יַע בְּ

: ְרּתָּ בַּ ר דִּ ל ּכֲַאש ֶׁ אֵּ רָּ פֶׁל  ִיש ְ ָּּה ְמלֹוא ַהּסֵּ ז ץ ַטל ִמן ַהגִּ מֶׁ ִּ ָּּה ַוי ז ת ַהגִּ ַָּּזר אֶׁ ת ַוי ֳחרָּ ּכֵּם ִמּמָּ ַּש ְ ַויְִהי כֵּן ַוי
ִים: ה נָּּ מָּ ה ַאךְ ַהּפַָּעם ֲאנַּסֶׁ י ַוֲאַדבְּרָּ ָך בִּ ֱאלִֹהים ַאל ִיַחר ַאּפְ ל הָּ ְדעֹון אֶׁ ר גִּ ֹּאמֶׁ ה ַוי ָּּ ז גִּ א ַרק ַהּפַַעם בַּ

ל: ץ ִיְהיֶׁה ּטָּ רֶׁ אָּ ּה ְוַעל ּכָּל הָּ ה ְלַבדָּּ ָּּ ז ל ַהגִּ ב אֶׁ ב   יְִהי נָּא ֹחרֶׁ ַויַַּעש  ֱאלִֹהים ּכֵּן בַּּלַיְלָּה ַההוּא ַויְִהי ֹחרֶׁ
ל".  יָּה טָּ ץ הָּ רֶׁ אָּ ּה ְוַעל ּכָּל הָּ ה ְלַבדָּּ ָּּ ז ל ַהגִּ  אֶׁ

 40-36שופטים ו, 

לֹׁש ֵמאֹות שׁ : 3רמז מס'   וָּעִליםׁשְ

 .שמשון שולח את השועלים בשדות פלישתים כאות נקמה

ח ּקַ ִּ ִלים ַוי אֹות ש וּעָּ לֹש  מֵּ ְלּכֹד ש ְ ִּ ְמש ֹון ַוי ֵּּלֶׁךְ ש ִ נֵּי   "ַוי ין ש ְ ד בֵּּ חָּ יד אֶׁ ם ַלּפִ ָּּש ֶׁ נָּב ַוי ל זָּ נָּב אֶׁ ן זָּ ֶּׁפֶׁ ִדים ַוי ַלּפִ
: ךְ וֶׁ ּתָּ ְּנָּבֹות בַּ ם  ַהז ה ְוַעד ּכֶׁרֶׁ מָּ ר ִמגִָּּדיש  ְוַעד קָּ ְַּבעֵּ ים ַוי ּתִ מֹות ּפְִלש ְ ּלַח בְּקָּ יִדים ַויְש ַ ּפִ ּלַ ש  בַּ ר אֵּ ְַּבעֶׁ ַוי

ִית".  זָּ

 5-4שופטים ט"ו, 

 שופטיםשם הספר: 
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 שני: ענה על חמש השאלות הבאות. חלק

 המקור התשובה השאלה הניקוד

מה שם הילד שנולד לבועז  2
 ורות?

 17רות ד,  עובד

איזה הר נתקלל: "ַאל ַטל ְוַאל  3
י ְתרוֹּמת"? דֵּ יכֶׁם וּש ְ ר ֲעלֵּ טָּ  מָּ

 21שמ"ב א,  הר הגלבוע

4 
י ְַּעּתִ ו נָּה ה' ש ִ  מי אמר: "ַעד אָּ

ס  מָּ יָך חָּ לֶׁ ְזַעק אֵּ ע אֶׁ מָּ ְולֹא ִתש ְ
יַע"?  ְולֹא תֹוש ִ

 2חבקוק א,  חבקוק

5 
ים יְֵּלכוּ  ַעּמִ י ּכָּל הָּ מי אמר: "ּכִ
ם ֱאלֹקיו ַוֲאנְַחנוּ נֵּלֵּךְ  ִאיש  בְּש ֵּ
ד"? עֶׁ ם וָּ ם ה' ֱאלֹקינוּ ְלעֹולָּ  בְּש ֵּ

 5מיכה ד,  מיכה

ה ַעל  6 ֶּׁ ם ַהז עָּ מי אמר: "ְוגַם ּכָּל הָּ
לֹום"?  ְמֹקמֹו יָֹּבא ְבש ָּ

 23שמות י"ח,  יתרו
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 8מס'  מקבץ 

 חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

 ֲענָב: 1רמז מס' 

 . אחת מהערים מהן הכרית יהושע ענקים

ת ַּכְרֵּ ת ַהִהיא ַוי עֵּ ַע בָּּ ָֹּּבא יְהֹוש ֻ ִבר ִמן    "ַוי ְברֹון ִמן דְּ ר ִמן חֶׁ הָּ ֲענִָּקים ִמן הָּ ת הָּ ה   ֲענָבאֶׁ וִּמּכֹל ַהר יְהוּדָּ
ַע".   ם יְהֹוש ֻ ֱחִרימָּ ם הֶׁ יהֶׁ רֵּ ל ִעם עָּ אֵּ רָּ  וִּמּכֹל ַהר ִיש ְ

 21יהושע י"א, 

ַח גָּדֹול ְלַמְרֶאה על הירדן: 2רמז מס'   ִמזְבֵּ

 הירדן.המזבח אותו בנו שניים וחצי השבטים בגלילות 

ר בְּאֶׁ  לֹה ֲאש ֶׁ ל ִמש ִּ אֵּ רָּ נֵּי ִיש ְ ת בְּ אֵּ ה מֵּ ֶׁ בֶׁט ַהְמנַש ּ ן וְּבנֵּי גָּד ַוֲחִצי ש ֵּ נֵּי ְראוּבֵּ ְֵּּלכוּ בְּ בוּ ַוי ָּּש ֻ ץ ּכְנַָּען  "ַוי רֶׁ
ה: יַד ֹמש ֶׁ י ה' בְּ ּה ַעל ּפִ ר ֹנאֲחזוּ בָּ ם ֲאש ֶׁ תָּ ָּּ ץ ֲאֻחז רֶׁ ל אֶׁ ד אֶׁ ְלעָּ ץ ַהגִּ רֶׁ ל אֶׁ כֶׁת אֶׁ לֶׁ ָֹּּבאוּ אֶׁ  לָּ ל גְִּלילֹות ַוי
ם  ה ש ָּ ֶׁ בֶׁט ַהְמנַש ּ ן וְּבנֵּי גָּד ַוֲחִצי ש ֵּ ְבנוּ ְבנֵּי ְראוּבֵּ ִּ ץ ּכְנַָּען ַוי רֶׁ ר בְּאֶׁ ן ֲאש ֶׁ ְַּרדֵּּ ַח ַהי ן ִמזְבֵּ ְַּרדֵּ ַח ַעל ַהי ִמזְבֵּ

ָּדֹול ְלַמְרֶאה  ". ג

 10-9יהושע כ"ב, 

 חוטבי עצים ושואבי מים: 3רמז מס' 

 ידי יהושע. תפקידי הגבעונים שניתנו להם על 

ד  בֶׁ ת ִמּכֶׁם עֶׁ ם ְולֹא ִיּכָּרֵּ ה ֲארוִּרים ַאּתֶׁ י: ְוחְֹטֵבי ֵעִצים ְושֲֹׁאֵבי ַמִים"ְוַעּתָּ ית ֱאלֹהָּ ת  ְלבֵּ ֲַּענוּ אֶׁ ַוי
ל ת ּכָּ כֶׁם אֶׁ ת לָּ ה ַעְבדֹּו לָּתֵּ ת ֹמש ֶׁ יָך אֶׁ ר ִצוָּּה ה' ֱאלֹהֶׁ ת ֲאש ֶׁ יָך אֵּ דֶׁ י ֻהגֵּּד ֻהגַּד ַלֲעבָּ ֹּאְמרוּ ּכִ ַע ַוי  יְהֹוש ֻ
ת ַהדָּּ  ה אֶׁ נֵּיכֶׁם ַונֲַּעש ֵּ ינוּ ִמּפְ א ְמֹאד ְלנְַפש ֹתֵּ ירָּ נֵּיכֶׁם ַונִּ ץ ִמּפְ רֶׁ אָּ י הָּ בֵּ ת ּכָּל ֹיש ְ ִמיד אֶׁ ץ וְּלַהש ְ רֶׁ אָּ ר  הָּ בָּ

ה: ֶּׁ ה: ַהז נוּ ֲעש ֵּ ינֶׁיָך ַלֲעש ֹות לָּ ר בְּעֵּ ָּּש ָּ ָך ּכַּטֹוב ְוכַי ה ִהנְנוּ ְביָּדֶׁ ַּצֵּּל אֹותָּ  ְוַעּתָּ ן ַוי ם ּכֵּ הֶׁ ַַּעש  לָּ נֵּי ַוי ַּד בְּ ם ִמי
גוּם: ל ְולֹא ֲהרָּ אֵּ רָּ ה וְּלִמְזבַּח ה' ַעד   ִיש ְ דָּ עֵּ י ַמִים לָּ ִצים ְוש ֲֹאבֵּ י עֵּ ַע בַּיֹּום ַההוּא ֹחְטבֵּ נֵּם יְהֹוש ֻ ּתְ ִּ ַוי

ר".  ר ִיְבחָּ קֹום ֲאש ֶׁ ל ַהּמָּ ה אֶׁ ֶּׁ  ַהיֹּום ַהז

 27-23יהושע ט, 

 יהושעשם הספר: 
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 הבאות.חלק שני: ענה על חמש השאלות 

 המקור התשובה השאלה הניקוד

מי באה לנסות את שלמה  2
 בחידות?

 1מל"א י,  מלכת שבא

3 
יכֶׁם  אֵּ מי אמר: "ִאם ִיְהיוּ ֲחטָּ
ימוּ  ינוּ ִאם יְַאדִּ ג יְַלבִּ לֶׁ ֶׁ ִנים ּכַש ּ ָּ ּכַש ּ

ר ִיְהיוּ"?  ַכּתֹולָּע ּכַצֶּׁמֶׁ
 18ישעיה א,  ישעיהו

4 
י  כֶׁם ִיְראֵּ ה לָּ ְרחָּ מי אמר: "ְוזָּ

יהָּ  ְכנָּפֶׁ א בִּ ה וַּמְרּפֵּ קָּ ש  ְצדָּ מֶׁ ִמי ש ֶׁ ש ְ
י ַמְרבֵּּק"? גְלֵּ ם ּכְעֶׁ ּתֶׁ ם וִּפש ְ  ִויצָּאתֶׁ

 20מלאכי ג,  מלאכי

5 
בֹו ִלְדרֹוש   ִכין ְלבָּ על מי נאמר: "הֵּ
ד  ת ּתֹוַרת ה' ְוַלֲעש ֹת וְּלַלּמֵּ אֶׁ
ּפָּט"? ל ֹחק וִּמש ְ אֵּ רָּ  בְִּיש ְ

 10עזרא ז,  עזרא

6 
ה  לאיזו אשה הובטח: "ַהְרבָּּ

פֵּר  ךְ ְולֹא ִיּסָּ ת ַזְרעֵּ ַאְרבֶּׁה אֶׁ
ֹרב"?  מֵּ

 10בראשית ט"ז,  הגר
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ך העולמי  "חידון התנ
 לנוער יהודי 

 "ףלמדינת ישראל, התש 72-יום העצמאות ה

 ערבות הדדיתבסימן: 

ת ַאִחים גַּם  בֶׁ  "יַָּחד"ִהנֵּּה ַמה ּטֹוב וַּמה נִָּּעים ש ֶׁ

 (1)תהילים קל"ג,  

 

 שלב השאלה הזהה – השלב השלישי

 נקודות. 32בשאלה זו ניתן לצבור 

 דקות. 6הזמן המוקצב: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, התש"ף
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ערבות הדדית היא אחריות הדדית של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה. 
במסגרת הכלל: "כל ישראל ערבים זה לזה" רואה עצמה החברה בעם ישראל 

שלומם וחברתם של אזרחיה. עשיית חסד וחשיבה על הזולת הם אחראית על 
ביטוי מובהק של ערבות הדדית. דבר זה בא לידי ביטוי כאשר השתוללה בעולם 
מגפת הקורונה ומדינת ישראל שלחה זרועות ומטוסים לכל העולם כדי להביא 

 את בניה מארבע קצוות תבל. בפסוקים שלפניכם מופיע החסד.

 

ֶאֶרץ  .1 ר בְּ ְדבָּ ּמִ ךְ ַאֲחַרי בַּ י ָלךְ ֶחֶסד נְעוַּרִיךְ ַאֲהַבת ּכְלוּלָֹתִיךְ ֶלכְּתֵ מי אמר: "ָזכְַרּתִ
  לֹא זְרוָּעה"?

 2ו ב, ירמיה|  ירמיהותשובה:  

ךְ ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון"? .2 י ֵהיַטְבּתְ ַחְסדֵּ ּתִ רוָּכה ַאּתְ ַלה' בִּ    למי נאמר: "בְּ

 10ות ג, תשובה: לרות | ר

   מי אמר: "ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעש וּ ִאיׁש ֶאת ָאִחיו"? .3

 9תשובה: זכריה | זכריה ז, 

א ֶחֶסד ְלָפנָיו"? .4 ש ָּ יַטב ַהנֲַּעָרה ְבֵעינָיו ַוּתִ    על מי נאמר: "ַוּתִ

 9תשובה: אסתר | אסתר ב, 

ִדי..."? .5 ה ִעּמָ ֲעש ֶ ך  ּתַ יִתי ִעּמְ ר ָעש ִ   מי אמר: "ּכֶַחֶסד ֲאׁשֶ

 23תשובה: אברהם | בראשית כ"א, 

י לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו"? .6   באיזה ספר נאמר: "ְוַחְסדִּ

 34תשובה: תהלים | תהלים פ"ט, 

ֶלךְ ְויֹוֲעָציו..."? .7 ה ֶחֶסד ִלְפנֵי ַהּמֶ   מי אמר: "ְוָעַלי ִהּטָ

 28תשובה: עזרא | עזרא ז, 

א ָעֹון ְועֵֹבר ַעל פֶּ  .8 ֵאִרית נֲַחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד מי אמר: "ִמי ֵאל ּכָמֹוך  נֹש ֵ ע ִלׁשְ ׁשַ
י ָחֵפץ ֶחֶסד הוּא"?   ַאּפֹו ּכִ

 18תשובה: מיכה | מיכה ז, 
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ך העולמי  "חידון התנ
 לנוער יהודי 

 למדינת ישראל, התש"ף 72-יום העצמאות ה

 בסימן: ערבות הדדית

ת ַאִחים גַּם יַָּחד בֶׁ  ""ִהנֵּּה ַמה ּטֹוב וַּמה נִָּּעים ש ֶׁ

 (1)תהילים קל"ג,  

 השלב הרביעי 

 שאלות בזק להכרעה -ראש בראש 
 .לכל אחד שאלות 12לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 

 לפני תחילת השלב יתבצע איפוס ניקוד לשני הנבחנים.

 . "ראש בראש"השאלות יישאלו לסירוגין בשיטת ה

 חתנים או כלות.  אם לא תהיה הכרעה, יוכרזו שני המתמודדים כשני

 נקודות.  2-תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב

 נקודות.  24סך הכל ניתן לצבור בשלב זה 

 

 

 

 

 

יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, התש"ף
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 שאלות ראש בראש

 : רפואה1-2שאלות 

 

 

 : נביאים3-4שאלות 

 

 

 : דרבון לעשיית הטוב5-6שאלות 

אל ִמן  א ְבִיְזְרעֶׁ מי שב "ְלִהְתַרּפֵּ
ה"? מָּ רָּ ים בָּּ ר יַּכֻהוּ ֲאַרּמִ ים ֲאש ֶׁ ּכִ  ַהּמַ

 
 

 יורם מלך ישראל
 29מל"ב ח, 

ְרּפָּא  ִּ מי נרפא בפסוק הבא: "ַוי
יו  ּתֹו ְוַאְמֹהתָּ ת ִאש ְ ת ... ְואֶׁ ֱאלֹקים אֶׁ

ֵּּלֵּדוּ"?   ַוי
 

 אבימלך
 17בראשית כ, 

ה מי  זָּ ר חָּ הנביא שנאמר עליו: "ֲאש ֶׁ
ם"?  לִָּ  ַעל ש ְֹמרֹון ִוירוּש ָּ

 
 

 מיכה
 1מיכה א, 

ם   ָּּה יֹותָּ י ִּ י ֻעז ימֵּ מי הנביא שניבא: "בִּ
י  ה וִּבימֵּ ָּּה ַמְלכֵּי יְהוּדָּ ז יְִחְזִקי חָּ אָּ

ל"?  אֵּ רָּ לֶׁךְ ִיש ְ ש  מֶׁ ן יֹואָּ ם בֶּׁ ְבעָּ  יָּרָּ
 

 הושע
 1הושע א, 

ה  ר ַאּתָּ ר ֲאש ֶׁ בָּ מי אמר: "לֹא טֹוב ַהדָּּ
ה"?   ֹעש ֶׁ

 
 

 יתרו
 17בראשית י"ח, 

ם  ר ַאּתֶׁ ר ֲאש ֶׁ בָּ מי אמר: "לֹא טֹוב ַהדָּּ
ים"?   ֹעש ִ

 
 

 נחמיה
  9נחמיה ה, 
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ם  ר ַאּתֶׁ ר ֲאש ֶׁ בָּ מי אמר: "לֹא טֹוב ַהדָּּ
ים"?   ֹעש ִ

 
 

 נחמיה
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 ת: כריתת ברי7-8שאלות 

 

 

 : מקומות9-10שאלות 

 

 

 : ביטויים ייחודיים11-12שאלות 

 

לֹום  ם בְִּרית ש ָּ הֶׁ י לָּ מי אמר: "ְוכַָּרּתִ
ם"?  ם ִיְהיֶׁה אֹותָּ  בְִּרית עֹולָּ

 
 

 יחזקאל
 26יחזקאל ל"ז, 

ת וְּבִרית  ֱאמֶׁ ם בֶּׁ תָּ י ְפֻעּלָּ אמר: "ְונַָּתּתִ
ם"?  הֶׁ ְכרֹות לָּ ם אֶׁ  עֹולָּ

 
 

 ישעיהו
 8ישעיה ס"א, 

 מאיזו עיר היה חנניה בן עזור?  
 
 
 

 גבעון
 1כ"ח,  ירמיהו

אחד מהמלכים שלחמו בברית של 
צדק מלך ירושלים היה פראם. -אדני

  על איזו עיר מלך פראם?
 

 ירמות
 3יהושע י, 

י   באיזה ספר נזכר הצירוף: "ִיְקבֵּ
לֶׁךְ"?   ַהּמֶׁ

 
 

 זכריה
 10זכריה י"ד, 

"ִחבֻּק באיזה ספר נזכר הצירוף: 
 יַָּדִים"?

 
 

 משלי
 33, "דמשלי כ
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 משלי
 33, "דמשלי כ
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 : מנהיגים13-14שאלות 

 

 : הגנה אלוקית15-16שאלות 

 

 : שילוח לשלום17-18ת שאלו

 

 ַויְַמןהפועל : 20-19שאלות 

 מי המלך שמלך עשר שנים? 
 
 

 מנחם בן גדי
 17מל"ב ט"ו, 

 מי השופט ששפט עשר שנים? 
 
 

 אילון הזבולוני
 8שופטים י"ב, 

ִגנֵּּנוּ  י ַלה' מָּ באיזה ספר נאמר: "ּכִ
ל ַמְלּכֵּנוּ"? אֵּ רָּ  ְוִלְקדֹוש  ִיש ְ

 
 תהילים

 19תהילים פ"ט, 

באיזה ספר נאמר: "ּכָּל ִאְמַרת ֱאלֹוּהַ 
גֵּן הוּא ַלֹחִסים בֹּו"?  ה מָּ  ְצרוּפָּ

 
 משלי

 5ל, משלי 

לֹום"?  למי נאמר: "ְלִכי ְלש ָּ
 
 

 לחנה
 17שמ"א א, 

לֹום"?נאמר: "ֲעִלי למי   ְלש ָּ
 
 

 לאביגיל
 35שמ"א כ"ה, 

פעמים. פעם אחת הוא מופיע בקשר לדג:  4מופיע בספר יונה  ַויְַמןהפועל 
ת יֹונָּהה'  ַויְַמן" ג גָּּדֹול ִלְבלַֹע אֶׁ (. בפעם השנייה הוא מופיע 1" )יונה ב, דָּּ

יֹון יםקֱאלֹה' ַויְַמן בקשר לקיקיון: "  (. 6" )שם ד, ִקיקָּ
 .  בספר יונה 'ַויְַמןהפועל 'לגביהם הוזכר  פיםנוס שני דברים ציינו 

 (7ד,  יונה ) תולעת
 (8ד, יונה ) רוח קדים חרישית
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 שבועה: 22-21שאלות 

 

 : כלי נגינה24-23שאלות 

 

 

ה" פעמיים נשבע דוד בלשון: י ִמּכָּל צָּרָּ ת נְַפש ִ ה אֶׁ דָּ ר ּפָּ  ."ַחי ה' ֲאש ֶׁ
 בכל אחת מהפעמים?  למי נשבע דוד בלשון זו 

 
 (9ד,  ,)שמ"א לרכב ובענא

 (28-29א,  מל"א) לבת שבע

מה כלי הנגינה בו נגנו הלויים ביום  
 ייסוד היכל ה' בספר עזרא? 

 
 

 מצלתיים
 10עזרא ג, 

מה כלי הנגינה בו ניגנו העם בטקס  
  המלכת שלמה?

 
 

 חליל
 40מל"א א, 


