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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-55
בסימן: 70 שנה למדינת ישראל 

יָך, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה" יהושע א 8 ה ִמּפִ "לֹא ָימוּׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּ

ח

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳
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יוצא לאור על ידי

משרד החינוך – מנהל חברה ונוער

בראשות:

שר החינוך, מר נפתלי בנט

מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב

מנהל מינהל חברה ונוער, מר חגי גרוס

ממונה חידוני התנ"ך: איציק בן אבי

מרכז החידון: חננאל מלכה

מחבר השאלות: נריה פנחס

עריכה: דורון קדוש



3חוזרים לספר הספרים

 הנשיאות 

מר נתן שרנסקי  |  יו"ר הסוכנות היהודית ויו"ר הנשיאות

מר אברהם דובדבני  |  יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

מר דני עטר | יו"ר הקרן הקיימת לישראל

מר אביעזר בן משיח  |  נציג ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך

גב' טליה נאמן  |  מנהלת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך לשעבר

מר אלן הופמן  |  מנכ"ל הסוכנות היהודית

 השופטים 

חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין  |  יושב-ראש הכנסת ויו"ר חבר השופטים

ד"ר אברהם ליפשיץ  |  מנהל מינהל החמ"ד במשרד החינוך

גב' סיון רהב-מאיר  |  עיתונאית ומרצה בנושא פרשת השבוע

גב' דליה רבין  |  יו"ר הועד המנהל של מרכז יצחק רבין

שגיב לוגסי  |  חתן התנ"ך לנוער תשע"ז

מר נריה פנחס  |  מחבר השאלות וחתן התנ"ך העולמי לשעבר

מנחה  |  ד"ר אבשלום קור

אמן אורח  |  קובי אפללו
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5חוזרים לספר הספרים

ברכת ראש הממשלה | מר בנימין נתניהו
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7חוזרים לספר הספרים

דבר שר החינוך | מר נפתלי בנט

ָאר - ]ישעיהו מט' ג'[ ָך ֶאְתפָּ ר ְבּ בסימן ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁ

"חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם לתנ"ך שהיא מקור 
נשמת האומה".  

]ד. בן גוריון[

המפעל הציוני ראה בהעמדת לימוד התנ"ך במרכז תכנית הלימודים של בית הספר העברי - חלק 

אינטגרלי של תחיית העם, תחיית ארצו ותחיית לשונו. השיבה לארץ ציון וירושלים,  מקנה תוקף לציונות, 

לקוממיות ישראל,  לבניין הארץ,  ולקיבוץ הגלויות. 

קירוב בני הנוער בארץ ובעולם לתנ"ך, פסוקיו, רזיו ופרקיו  מקנה משמעות עמוקה לחייהם ונדבך חשוב 

לחיזוק השורשים בארץ. 

התנ"ך נטוע בעברנו כאומה, מחובר בהווה וצופה אל העתיד. התנ"ך הוא ההיסטוריה שלנו, הזהות שלנו, 

המקור לעושר לשוננו בשפה העברית, לשורשי תולדותינו כעם, לתשתית ערכי המוסר שהנחלנו לעולם 

ולהפנמת זכותנו הנצחית על מולדתנו. התנ"ך הוא סוד נצח ישראל.

לימוד התנ"ך ואהבת התנ"ך מאחדים אותנו כעם. בתנ"ך כל אחד מוצא את הדברים המדברים אל ליבו: 

סיפורי עלילה וגבורה, שירה, חכמה ומוסר, צדק ומשפט, נבואות, ישועות ונחמות ועל מהות האדם שנברא 

בצלם. התנ"ך מעלה את דמותם של אבות ואימהות האומה: אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל. 

דמויותיהם ניצבות לנגד עינינו ומבטלות את מרחק הזמן.

אני מברך את המתמודדים ואת בני משפחותיכם בחג עצמאות שמח.

חג עצמאות שמח!  

נפתלי בנט  
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9חוזרים לספר הספרים

ברכת יו"ר הסוכנות היהודית | מר נתן שרנסקי

ירושלים, יום העצמאות ה-70 לישראל

לפני ימים ספורים, בשולחן סדר הפסח, הזכרנו לעצמנו את הנס שקרה לפני 3,500 שנה כאשר יצאנו 

ממצרים כעם יהודי וקיבלנו חופש וזהות.

חשוב לזכור שגם כיום אנו חיים בתוך נס הקמת מדינת ישראל ונס הניצחון על דיקטטורות חזקות ובתוך 

כך עלייה של מיליונים. שנת ה-70 לעצמאותה של מדינת ישראל היא צומת מרגש, רב משמעות לעם 

היהודי היושב בציון ולאחינו שטרם התיישבו בה. בעת הזו ראוי שנביט בגאווה, בסיפוק, אבל גם בחשבון 

נפש אל ההישג המופלא בהקמתו של בית לאומי, ריבוני ועצמאי לעם היהודי במדינת ישראל. נזכור שיש 

בכוחנו לדאוג לחופש שלנו ושל העם כולו בזכות השורשים, הזיכרון והסולידריות של עם ישראל כולו. 

"ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיהו מט ג(, השנה אתם, 80 משתתפי החידון מ-41 

מדינות המקיימים את דברי הנביא. אנו מתפארים בהישגיכם אשר הביאו אתכם אל מעמד מכובד זה. אני 

בטוח שביקורכם בישראל יחזק את זהותכם היהודית ואת זיקתכם למדינת ישראל.

בשם הסוכנות היהודית, אני מאחל לכולכם, אלה שבאו מרחוק ואלה מישראל, הצלחה רבה.

ישר כח,  

נתן שרנסקי  
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11חוזרים לספר הספרים

ברכת מנכ"ל משרד החינוך | מר שמואל אבואב

מתמודדים יקרים, 

השנה חוגגת המדינה 70 שנה להיווסדה.  כבר קודם לכן ב-1937 הצהיר בן גוריון: 

שבנו   ". "התנ"ך הוא המנדט שלנו, התנ"ך שנכתב על-ידינו, בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה 
לארץ התנ"ך, לנופי הוד קדומים, למקום בו התהלכו אבותינו. הקמנו במקום הזה שוב את מדינתנו הקדומה 

ובכך אנו סוגרים רצף של ריבונות שהחל בימי התנ"ך. אך לא רק בשורה לאומית יש כאן, כי אם בעיקר 

בשורה רוחנית. התנ"ך מהווה את יסוד היסודות של מורשתנו וערכינו כעם, כאומה וכחברה. יש בו תרבות, 

ויש בו היסטוריה. יש בו מליצה ויש בו גם חוכמה. יש בו חוק וגם מוסר. ויש בו גם בשורה. ספר הספרים 

פרץ את גבולות האומה שלנו, ומיסד בתרבויות העולם את הערכים של אהבת האדם, השמירה על כבוד 

האדם ,חירות ושוויון. לאורך כל שנותיה, קידשה היהדות את ערכיה ואת החינוך גם יחד. היא קידשה את 

הלימוד ואת הנחלת הערכים האנושיים. מערכת החינוך שלנו ממשיכה בהתמדה את המסורת המקודשת 

של האומה ושל אבותיה. מסורת של למידה, חקר, העמקה ובניית ידע. מסורת של הנחלת ערכים כחלק 

מעיצוב זהותו של התלמיד ,אך גם כחלק מתרומתה לעיצוב פניה של החברה והמדינה. במהלך השנים 

האחרונות, מערכת החינוך בישראל הרחיבה והעמיקה את העיסוק בתחום הערכים ואת הלימוד סביבם . 

ספר הספרים הוא אוקיינוס שלם של חוכמה ודעת. לאורך כל הדורות הוא הווה ומהווה גם עתה מושא 

לחקר וללמידה. אני בטוח שהוא יהווה השראה לעוד בתי ספר רבים שיבחרו להתעמק בתוך מקורותיו . 

אני מברך מעומק הלב אתכם ,ואני בטוח שהלימוד יהפוך לכם לנכס תרבות שישרת אתכם בכל עת ובכל 

מקום. ראו ברכה בעמלכם והמשיכו לעסוק בלימוד התנ"ך . 

בהוקרה ובהערכה,    

שמואל אבואב  
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13חוזרים לספר הספרים

  חומר החידון  

תורה
בראשית: כל הספר.

שמות: פרקים א'-ה', י"א-כ', ל"א-ל"ד.

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד, כ"ה.

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב.

דברים: פרקים כ"ו-ל"ד.

נביאים ראשונים
יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד.

שופטים: כל הספר.

שמואל א': כל הספר.

שמואל ב': כל הספר.

מלכים א': כל הספר.

מלכים ב': כל הספר.

נביאים אחרונים
ישעיהו: פרקים א'-ב', י"א-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ח.

ירמיהו: פרקים א'-ב', כ"ו-מ"ה.

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"א, כ', ל"ג-ל"ט.

תרי-עשר
הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד.

יואל: כל הספר.

עמוס: כל הספר.

עובדיה: כל הספר.

יונה: כל הספר.

מיכה: כל הספר.

חגי: כל הספר.

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י', י"ד.

מלאכי: כל הספר.

כתובים
תהילים: פרקים ק"כ-קל"ד.

משלי: פרקים א'-ד', ח'-ט"ז.

איוב: פרקים א'-ב', ל"ח-מ"ב.

רות: כל הספר.

דניאל: פרקים א', ט', י', י"ב.

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'.

נחמיה: כל הספר.

דברי הימים א': פרקים כ"ב, כ"ח, כ"ט.

דברי הימים ב': פרקים י"א-כ'.
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15חוזרים לספר הספרים

ניהול

ממונה חידוני התנ"ך

מרכז החידון

מחבר השאלות

מנחה

הפקה

עורך החידון

מזכירות החידון

מפיק ראשי

במאי החידון

מפיק בפועל

מפיקה אומנותית

עוזרת למפיק ראשי

בימוי סרטונים

עיצוב תפאורה

עיצוב תאורה

משחקי מחשב

דפוס ועיצוב גרפי

חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער

איציק בן אבי

חננאל מלכה

נריה פנחס

ד"ר אבשלום קור

אינוויז'ן שיווק חוויתי

דורון קדוש

שיר יזדי וספיר שוקרון

תומר סגמן

דני קסון ושילה גלאי

פלג רפפורט

שירה בראשי

גילת תירם

ארז אבני 

תא עיצוב

כוכבי וקליין

SR MEDIA

סקורפיו 88

 צוות הפקת חידון התנ"ך התשע"ח 
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 חברי ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך 

יו"ר ההנהלה העולמית – מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך

מנהל מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מר חגי גרוס  

המשנה למנכ"ל משרד החינוך גב' גילה נגר  

מנהל מינהל תקציב במינהל חברה ונוער מר יובל בנימין  

ממונה חידוני התנ"ך במינהל חברה ונוער מר איציק בן אבי  

רכז מפעלים במינהל חברה ונוער מר מאיר אסא  

רכז חידוני תנ"ך במינהל חברה ונוער מר חננאל מלכה  

מפמ"רית תנ"ך בחינוך הממלכתי גב' ענת צידון  

מפמ"ר תנ"ך בחינוך הממלכתי-דתי הרב יהודה טרופר  

המחלקה למפעלים ציוניים בהסתדרות הציונית מר אורי זכי  

יועץ ליו"ר הסוכנות היהודית מר עילי וגשל  

אחראי חידוני התנ"ך בסוכנות היהודית מר עמיחי בנעט  

רכז חידוני התנ"ך בסוכנות היהודית מר מאיר ונחוצ'קר  

יו"ר החברה לחקר המקרא מר ישראל קריסטל  

מחבר השלב הפומבי בחידון העולמי מר נריה פנחס  

ממייסדי חידוני התנ"ך מר אביעזר בן משיח  

יו"ר ההנהגה הצעירה בתנ"ך וממחברי השאלות מר דורון קדוש  

יו"ר ארגון נח"ת – נוער חובב תנ"ך מר יונתן זנילמן  
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 מתורגמנים 

מר אריאל קרייטמן ספרדית  

גב' אילנה גודמן אנגלית  

גב' אוולינה לוטרשטיין הולנדית וגרמנית  

גב' דבורה שוורץ צרפתית  

גב' אנה פרפשטיין רוסית   

גב' בוגנה פבליש פולנית  

מר דניאל צ'נצסקי פורטוגלית  

מר ראובן יתיב הונגרית  

מר ג'רי צוויג פינית   

מר רליה אקרפ סרבית וקרואטית  

מר אהרון וילצ'יק ומר פנחס פרידמן צ'כית   

גב' ביאנקה שטוביה רומנית  

מר גדאי מספן אמהרית  

גב' צהלה שמיר ציסנה גיאורגית  
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 צוות מחנה התנ"ך 

מנהל המחנה

סגן מנהל המחנה

רב המחנה

רכזת לוגיסטיקה

רכז החידון

מדריכי צוות 1

מדריכי צוות 2

מדריכי צוות 3

 

מדריכי צוות 4

יצחקי פלהיימר

מאיר אסא

קובי קליין

שירה סמואל

חננאל מלכה

קובי קליין

דורון קדוש

דניאלה מלץ

מאירה הלמן

יפעת יקיר

שיראל ביוקלר

נעמה בינס

שירה טוקייר

טלי הופנשטיין
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מוריה וויטאוסטריה

יהודה אייזנברגאוסטרליה

חיים בער הערשאוויץאוסטרליה

מאשה רבקה בנדצקיהאוקראינה

טניה בויבהאוקראינה

סופיה סנדובלאורוגוואי

אביגיל שאמיסאורוגוואי

דוד טילמןאירלנד

יוסף סיטלראנגליה

שלום כהןאנגליה

אריה שפירואנגליה

אולגה ביאטה בוריסובאסטוניה

אילנית כפיףארגנטינה

מרגלית פאלקארגנטינה

נטלי יעל כפיףארגנטינה

ראובן יוסףארה"ב

אסתר ווערבלאווסקיארה"ב

שירה אורליאןארה"ב

נוח הילארה"ב

סינטייהו תדססהאתיופיה

חנה קנטרבולגריה

איוונה בלאגויביץ'בוסניה והרצגובינה

נח אליהו אורשקובלארוס

 המשתתפים – חתני הארץ והתפוצות 
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יצחק אליהו שולמןבלארוס

רפאל יצחק קריגרברזיל

אריאל כהןברזיל

גבריאלה רייזמןברזיל

לוקה קנזושויליגיאורגיה

לוקאס יבסיבסגרמניה

חנה ברויטמןגרמניה

יוכבד מיכל מירניקגרמניה

יוסף דב כץדרום אפריקה

דניאל אנגלברגדרום אפריקה

רוחמה כץדרום אפריקה

תימנה גרופיהולנד

אביגדור ארטמןהולנד

שרה טופז מולנרהונגריה

גרג לוראנטהונגריה

קריסטוף נובוטניהונגריה

יונתן סרליונצואלה

ג'אק מרטינס בראזלוקסמבורג

אלכסנדרה פילמונובהלטביה

אלכסנדר בוז'קמולדובה

מקסים סרגייביץמולדובה

לורה דנקובסקהמקדוניה

הלן שרםמקסיקו

מרים לניאדומקסיקו

גליה דניאלמקסיקו
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ארבל טנמבאוםניו זילנד

רות בן שעייהספרד

אלי וויססרביה

מתתיהו קרפופולין

עילי שריקיפינלנד

יהונתן סלעפינלנד

יצחק איתןפנמה

אברהם הרריפנמה

חיים שוקרוןפנמה

אסתר גרצרובהצ'כיה

טליה משליצרפת

לאה אוחיוןצרפת

שרה שטניארצרפת

אברהם גונטובינקקולומביה

הדר אמסלםקולומביה

דניאלה נחמיאסקוסטה ריקה

יהודה לויקנדה

פייגה ורנרקנדה

נתניאל אוזאנהקנדה

דן פולימץ'קרואטיה

מוריאן כהן צדקרומניה

לאה פרוינדליךרומניה

מאיה איגורובהרוסיה

לינה לבישוילירוסיה

מיכאל שמאילוברוסיה
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איתן אלמליחשוויץ

לירון הקוןשוויץ

אופק אברהםישראל

עירד הרמןישראל

אוריה כהןישראל

עזריאל שילתישראל
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 העולים לחידון התנ"ך העולמי הפומבי 

ארה"ב שירה אורליאן  

ישראל עזריאל שילת  

דרום אפריקה רוחמה כץ  

ישראל עירד הרמן  

פנמה יצחק איתן  

אוסטרליה יהודה אייזנברג  

ארה"ב אסתר ווערבלאוסקי  

מקסיקו גליה דניאל  

ארגנטינה מרגריטה פלק  

ישראל אופק אברהם  

דרום אפריקה יוסף דב כץ  

מקסיקו הלן שרם  

ישראל אוריה כהן  

ארה"ב נח היל  

מקסיקו מרים לניאדו  

אוסטרליה חיים בער הערשאויץ  
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 העולים לחידון התנ"ך לנוער התפוצות 

קנדה יהודה לוי  

אנגליה ג'ו יוסף סיטלר  

ארה"ב ראובן יוסף  

דרום אפריקה דניאל אנגלברג  

קוסטה ריקה דניאלה נחמיאס  

ארגנטינה נטלי יעל כפיף  

פנמה חיים שוקרון  

ברזיל גבריאלה רייזמן  

צרפת שרה שטניאר  

אוסטריה מוריה וויט  

אוקראינה טניה בויבה  

אתיופיה סינטייהו תדססה שפראו  
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  מבנה החידון ושלביו  

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

79 נציגי ישראל קדם פומבי

והתפוצות

60מבחן מוקדם בכתב

פומבי

שלב ראשון

10שאלות מלוות בקטעי סרטים16

איפוס ניקוד

פומבי

שלב שני

זיהוי באמצעות רמזים8

שאלות בזק באמצעות מחשב

30

פומבי

שלב שלישי

שאלת ראש הממשלה4

מר בנימין נתניהו

שאלה זהה בכתב

32

איפוס ניקוד

פומבי

שלב רביעי

שאלות בזק להכרעה2

שלב "ראש בראש"

24





מדינת ישראל
משרד החינוך

ח

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

 השלב הראשון  

בשלב הראשון יוצגו 8 סרטונים. לכל שני מתמודדים יוצג סרטון.
לאחר הקרנת הסרטון תוצג לכל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

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

תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב-10 נקודות.
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שאלות מס' 1-2

הנושא: משואה לתקומה
הרה"ג  ישראל מאיר לאו שליט"א – הרב הראשי לישראל לשעבר.

שאלה מס' 1
בנבואת נחמה על השיבה לארץ ישראל מבטיח הנביא ירמיהו לרחל הדואגת לבניה:

"ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם"

מה בקשתו של הנביא מרחל המבכה על בניה? א. 

באילו כינויי חיבה מכנה הנביא את אפרים, באותה נבואה? ב. 

 תשובה
ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה. א. 

בן יקיר, ילד שעשועים )די לקבל כינוי חיבה אחד(. ב. 

"ֹּכה ָאַמר ה' קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו: 
ֹּכה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: ְוֵיׁש ִּתְקָוה 
ֻלָּמד  ְּכֵעֶגל ֹלא  ָוִאָּוֵסר  ִיַּסְרַּתִני  ִמְתנֹוֵדד  ֶאְפַרִים  ָׁשַמְעִּתי  ִלְגבּוָלם: ָׁשמֹוַע  ָבִנים  ְוָׁשבּו  ְנֻאם ה'  ְלַאֲחִריֵתְך 
ֲהִׁשֵבִני ְוָאׁשּוָבה ִּכי ַאָּתה ה' ֱאֹלָהי: ִּכי ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדִעי ָסַפְקִּתי ַעל ָיֵרְך ֹּבְׁשִּתי ְוַגם ִנְכַלְמִּתי 
ִּכי ָנָׂשאִתי ֶחְרַּפת ְנעּוָרי: ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד ַעל ֵּכן 
ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה': ַהִּציִבי ָלְך ִצֻּיִנים ִׂשִמי ָלְך ַּתְמרּוִרים ִׁשִתי ִלֵּבְך ַלְמִסָּלה ֶּדֶרְך ָהָלְכְּת 

ׁשּוִבי ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ֻׁשִבי ֶאל ָעַרִיְך ֵאֶּלה:"

ירמיה לא' 20-14
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שאלה מס' 2

לאחר שעבר ייסורים רבים, זכה האיש לברכה מיוחדת ולאחרית טובה:

"ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאֲחִרית ... ֵמֵראִׁשתֹו ... ַוִּיְרֶאה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבֵני ָבָניו ַאְרָּבָעה ֹּדרֹות"

מי האיש שזכה לאחרית טובה אחרי ייסורים? א. 

כל הטובות שאבדו לו הוחזרו כפליים. ציין אחת הטובות. ב. 

 תשובה
איוב. א. 

הרכוש: צאן, בקר, גמלים, אתונות – "ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאֲחִרית ִאּיֹוב ֵמֵראִׁשתֹו ַוְיִהי לֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף  ב. 

ֹצאן ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְּגַמִּלים ְוֶאֶלף ֶצֶמד ָּבָקר ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות".

בנים ובנות – "ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות".  

שנות חיים - בהיותו בן 70 שנה באו עליו ייסורים, ונוספו לו עוד 140 שנה.  

"ַוה' ָׁשב ֶאת ְׁשבּות ִאּיֹוב ְּבִהְתַּפְללֹו ְּבַעד ֵרֵעהּו ַוֹּיֶסף ה' ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלִאּיֹוב ְלִמְׁשֶנה: ַוָּיֹבאּו ֵאָליו ָּכל ֶאָחיו 
ְוָכל ַאְחֹיָתיו ְוָכל ֹיְדָעיו ְלָפִנים ַוֹּיאְכלּו ִעּמֹו ֶלֶחם ְּבֵביתֹו ַוָּיֻנדּו לֹו ַוְיַנֲחמּו ֹאתֹו ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהִביא ה' 
ָעָליו ַוִּיְּתנּו לֹו ִאיׁש ְקִׂשיָטה ֶאָחת ְוִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶאָחד: ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאֲחִרית ִאּיֹוב ֵמֵראִׁשתֹו ַוְיִהי לֹו ַאְרָּבָעה 
ָעָׂשר ֶאֶלף ֹצאן ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְּגַמִּלים ְוֶאֶלף ֶצֶמד ָּבָקר ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות: ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות: 
ִליִׁשית ֶקֶרן ַהּפּוְך: ְוֹלא ִנְמָצא ָנִׁשים ָיפֹות ִּכְבנֹות  ִנית ְקִציָעה ְוֵׁשם ַהּׁשְ ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהַאַחת ְיִמיָמה ְוֵׁשם ַהּׁשֵ
ִאּיֹוב ְּבָכל ָהָאֶרץ ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם: ַוְיִחי ִאּיֹוב ַאֲחֵרי ֹזאת ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיְרֶאה 

ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבֵני ָבָניו ַאְרָּבָעה ֹּדרֹות: ַוָּיָמת ִאּיֹוב ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים:"

איוב מב' 17-10
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שאלות מס' 3-4

הנושא: המאבק לעצמאות 
אסתר ליבר ברי – לוחמת אצ"ל, דוד שומרון )סובול( – לוחם לח"י.

שאלה מס' 3

דבורה הנביאה ציינה לשבח את השבטים שנחלצו לעזרת אחיהם במלחמה נגד האויב:

"ִלִּבי ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָּבֲרכּו ה':"

מי עמד בראש צבאות ישראל באותה עת? א. 

ציין שמות שני שבטים שהתנדבו להילחם נגד האויב. ב. 

 תשובה 
ברק בן אבינועם – ניצח את סיסרא שר צבא יבין מלך כנען. א. 

זבולון, נפתלי, אפרים, בנימין, מנשה, יששכר . )די לציין שני שמות(. ב. 

"ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן ֲאִביֹנַעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ִּבְפֹרַע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבֲרכּו ה': ]...[: 
ִלִּבי ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָּבֲרכּו ה': ]...[: עּוִרי עּוִרי ְּדבֹוָרה עּוִרי עּוִרי ַּדְּבִרי ִׁשיר קּום ָּבָרק 
ַּבֲעָמֵלק  ֶאְפַרִים ָׁשְרָׁשם  ִמִּני  ַּבִּגּבֹוִרים:  ִלי  ְיַרד  ְלַאִּדיִרים ָעם ה'  ְיַרד ָׂשִריד  ָאז  ֲאִביֹנַעם:  ֶּבן  ּוֲׁשֵבה ֶׁשְבְיָך 
שָכר ִעם ְּדֹבָרה  ַאֲחֶריָך ִבְנָיִמין ַּבֲעָמֶמיָך ִמִּני ָמִכיר ָיְרדּו ְמֹחְקִקים ּוִמְּזבּוֻלן ֹמְׁשִכים ְּבֵׁשֶבט ֹסֵפר: ְוָׂשַרי ְּבִיּׂשָ
שָכר ֵּכן ָּבָרק ָּבֵעֶמק ֻׁשַּלח ְּבַרְגָליו ִּבְפַלּגֹות ְראּוֵבן ְּגֹדִלים ִחְקֵקי ֵלב: ָלָּמה ָיַׁשְבָּת ֵּבין ַהִּמְׁשְּפַתִים ִלְׁשֹמַע  ְוִיּׂשָ
ְׁשִרקֹות ֲעָדִרים ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן ְּגדֹוִלים ִחְקֵרי ֵלב: ִּגְלָעד ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן ְוָדן ָלָּמה ָיגּור ֳאִנּיֹות ָאֵׁשר ָיַׁשב 
ְלחֹוף ַיִּמים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְׁשּכֹון: ְזֻבלּון ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות ְוַנְפָּתִלי ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה: ָּבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו 
ְכַנַען ְּבַתְעַנְך ַעל ֵמי ְמִגּדֹו ֶּבַצע ֶּכֶסף ֹלא ָלָקחּו: ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם  ָאז ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי 

ִנְלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא:"

שופטים ה' 20-9
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שאלה מס' 4

מצביא שניהל מלחמה בשתי חזיתות עודד וחיזק את לוחמיו בעת קרב:

ָעֵרי  ּוְבַעד  ַעֵּמנּו  ְּבַעד  ְוִנְתַחַּזק  ֲחַזק  ַוֹּיאֶמר...   ... ּוֵמָאחֹור  ִמָּפִנים  ַהִּמְלָחָמה  ְּפֵני  ֵאָליו  ָהְיָתה  ִּכי   ... "ַוַּיְרא 
ֱאֹלֵהינּו"

מי המצביא שניהל מלחמה בשתי חזיתות? א. 

נגד מי נלחם? ב. 

 תשובה 
יואב בן צרויה – הוא ואבישי אחיו עמדו בראש מחנה ישראל. א. 

נגד בני עמון ונגד הארמים )די לציין שם אחד(. ב. 

הערה: בחזית הארמים שנלחמו נגד ישראל. השתתפו מספר צבאות: ארם בית רחוב, ארם צובא, מלך 

מעכה  ואיש טוב.

"ַוִּיְראּו ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ִנְבֲאׁשּו ְּבָדִוד ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ַעּמֹון ַוִּיְׂשְּכרּו ֶאת ֲאַרם ֵּבית ְרחֹוב ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבא ֶעְׂשִרים 
ֶאֶלף ַרְגִלי ְוֶאת ֶמֶלְך ַמֲעָכה ֶאֶלף ִאיׁש ְוִאיׁש טֹוב ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש: ַוִּיְׁשַמע ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח ֶאת יֹוָאב ְוֵאת 
ַער ַוֲאַרם צֹוָבא ּוְרחֹוב ְוִאיׁש טֹוב ּוַמֲעָכה  ָּכל ַהָּצָבא ַהִּגֹּבִרים: ַוֵּיְצאּו ְּבֵני ַעּמֹון ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ֶּפַתח ַהּׁשָ
ֶדה: ַוַּיְרא יֹוָאב ִּכי ָהְיָתה ֵאָליו ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור ַוִּיְבַחר ִמֹּכל ְּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעֹרְך  ְלַבָּדם ַּבּׂשָ
ִלְקַראת ֲאָרם: ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ָנַתן ְּבַיד ַאְבַׁשי ָאִחיו ַוַּיֲערְֹך ִלְקַראת ְּבֵני ַעּמֹון: ַוֹּיאֶמר ִאם ֶּתֱחַזק ֲאָרם ִמֶּמִּני 
ְוָהִיָתה ִּלי ִליׁשּוָעה ְוִאם ְּבֵני ַעּמֹון ֶיֶחְזקּו ִמְּמָך ְוָהַלְכִּתי ְלהֹוִׁשיַע ָלְך: ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי 
ֱאֹלֵהינּו ַוה' ַיֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו: ַוִּיַּגׁש יֹוָאב ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ַּבֲאָרם ַוָּיֻנסּו ִמָּפָניו: ּוְבֵני ַעּמֹון ָראּו 

ם:" ִּכי ָנס ֲאָרם ַוָּיֻנסּו ִמְּפֵני ֲאִביַׁשי ַוָּיֹבאּו ָהִעיר ַוָּיָׁשב יֹוָאב ֵמַעל ְּבֵני ַעּמֹון ַוָּיֹבא ְירּוָׁשלִָ

שמואל ב' י' 14-6



חידון התנ"ך העולמי לנוער  |   32

שאלות מס' 6-5

הנושא: המנורה - סמל המדינה
יורם א. שמיר – עורך האתר "האחים שמיר"

מור רוט סוקניק – מנהלת מחלקת הדרכה בנאות קדומים

שאלה מס' 5

אחד ממראות הנבואה קשור למנורה שבמרכז סמל המדינה:

ַלֵּנרֹות  ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות  ִׁשְבָעה  ָעֶליָה  ֵנֹרֶתיָה  ְוִׁשְבָעה  ֹראָׁשּה  ַעל  ְוֻגָּלּה  ֻּכָּלּה  ָזָהב  ְמנֹוַרת  ְוִהֵּנה  "ָרִאיִתי 
ֲאֶׁשר ַעל ֹראָׁשּה"

מי הנביא שראה בחזונו מראה נבואה זה? א. 

בדבריו לנביא מדגיש ה' את חשיבות הרוח לעומת הכח: "ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי" – למי  ב. 

נצטווה הנביא לומר את הדברים האלו?

 תשובה 
א. הנביא זכריה.

ב. זרובבל בן שאלתיאל – פחת יהודה. ממייסדי בית המקדש השני בימי שיבת ציון.

ָנתֹו: ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ָוֹאַמר ָרִאיִתי ְוִהֵּנה  "ַוָּיָׁשב ַהַּמְלָאְך ַהֹּדֵבר ִּבי ַוְיִעיֵרִני ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ֵיעֹור ִמּׁשְ
ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה ְוֻגָּלּה ַעל ֹראָׁשּה ְוִׁשְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות ַלֵּנרֹות ֲאֶׁשר ַעל ֹראָׁשּה: 
ּוְׁשַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהֻּגָּלה ְוֶאָחד ַעל ְׂשֹמאָלּה: ָוַאַען ָוֹאַמר ֶאל ַהַּמְלָאְך ַהֹּדֵבר ִּבי ֵלאֹמר ָמה 
ֵאֶּלה ֲאֹדִני: ַוַּיַען ַהַּמְלָאְך ַהֹּדֵבר ִּבי ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ָמה ֵהָּמה ֵאֶּלה ָוֹאַמר ֹלא ֲאֹדִני: ַוַּיַען ַוֹּיאֶמר ֵאַלי 
ֵלאמֹר ֶזה ְּדַבר ה' ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֵלאמֹר ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה' ְצָבאֹות: ִמי ַאָּתה ַהר ַהָּגדֹול 
ִלְפֵני ְזֻרָּבֶבל ְלִמיׁשֹר ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ָהֹראָׁשה ְּתֻׁשאֹות ֵחן ֵחן ָלּה: ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאֹמר: ְיֵדי ְזֻרָּבֶבל 
ִיְּסדּו ַהַּבִית ַהֶּזה ְוָיָדיו ְּתַבַּצְעָנה ְוָיַדְעָּת ִּכי ה' ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם: ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות ְוָׂשְמחּו ְוָראּו 

ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּבִדיל ְּבַיד ְזֻרָּבֶבל ִׁשְבָעה ֵאֶּלה ֵעיֵני ה' ֵהָּמה ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ:"

זכריה ד' 10-1
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שאלה מס' 6

בימי אחד ממנהיגי ישראל מסופר על אמנה שנחתמה ע"י בכירי העם:

"ּוְבָכל ֹזאת ֲאַנְחנּו ֹּכְרִתים ֲאָמָנה ְוֹכְתִבים ְוַעל ֶהָחתּום ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו ֹּכֲהֵנינּו"

א. מי המנהיג שבימיו נחתמה האמנה?

ב. מה התחייבו העם ומנהיגיו באמנה שנכרתה? ציין פריט אחד.

 תשובה 
נחמיה. ניתן לקבל גם: עזרא. א. 

"ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְּבַיד ֹמֶׁשה ֶעֶבד ָהֱאֹלִהים ְוִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצוֹ ת ה'".  ב. 

לא להתחתן עם עמי הארץ הנכרים, לשמור שבת, לתת שלישית השקל לעבודת בית ה', להביא   

ביכורים, בכורות, תרומות ומעשרות לכהנים והלויים. 

ְנֶחְמָיה  ַהֲחתּוִמים  ְוַעל  ֹּכֲהֵנינּו:  ְלִוֵּינּו  ָׂשֵרינּו  ֶהָחתּום  ְוַעל  ְוֹכְתִבים  ֲאָמָנה  ֹּכְרִתים  ֲאַנְחנּו  ֹזאת  "ּוְבָכל 
ַהִּתְרָׁשָתא ֶּבן ֲחַכְלָיה ְוִצְדִקָּיה: ְׂשָרָיה ֲעַזְרָיה ִיְרְמָיה: ַּפְׁשחּור ֲאַמְרָיה ַמְלִּכָּיה: ]...[: ּוְׁשָאר ָהָעם ַהֹּכֲהִנים 
ְּבֵניֶהם  ְנֵׁשיֶהם  ָהֱאֹלִהים  ּתֹוַרת  ֶאל  ָהֲאָרצֹות  ֵמַעֵּמי  ַהִּנְבָּדל  ְוָכל  ַהְּנִתיִנים  ַהְמֹׁשְרִרים  ַהּׁשֹוֲעִרים  ַהְלִוִּים 
ּוְבֹנֵתיֶהם ֹּכל יֹוֵדַע ֵמִבין: ַמֲחִזיִקים ַעל ֲאֵחיֶהם ַאִּדיֵריֶהם ּוָבִאים ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְּבַיד ֹמֶׁשה ֶעֶבד ָהֱאֹלִהים ְוִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצו ֹת ה' ֲאֹדֵנינּו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחָּקיו: ַוֲאֶׁשר ֹלא 
ִנֵּתן ְּבֹנֵתינּו ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ ְוֶאת ְּבֹנֵתיֶהם ֹלא ִנַּקח ְלָבֵנינּו: ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ ַהְמִביִאים ֶאת ַהַּמָּקחֹות ְוָכל ֶׁשֶבר ְּביֹום 
א ָכל ָיד: ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו  ִביִעית ּוַמּׁשָ ָנה ַהּׁשְ ָּבת ּוְביֹום ֹקֶדׁש ְוִנֹּטׁש ֶאת ַהּׁשָ ָּבת ִלְמּכֹור ֹלא ִנַּקח ֵמֶהם ַּבּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה ַלֲעֹבַדת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: ְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוִמְנַחת ַהָּתִמיד ּוְלעֹוַלת  ֶקל ַּבּׁשָ ִמְצו ֹת ָלֵתת ָעֵלינּו ְׁשִליִׁשית ַהּׁשֶ
ָּבתֹות ֶהֳחָדִׁשים ַלּמֹוֲעִדים ְוַלֳּקָדִׁשים ְוַלַחָּטאֹות ְלַכֵּפר ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוֹכל ְמֶלאֶכת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו:  ַהָּתִמיד ַהּׁשַ
... ְוֶאת ְּבֹכרֹות ָּבֵנינּו ּוְבֶהְמֵּתנּו ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְוֶאת ְּבכֹוֵרי ְבָקֵרינּו ְוֹצאֵנינּו ְלָהִביא ְלֵבית ֱאֹלֵהינּו ַלֹּכֲהִנים 
ַהִּתירֹוׁש  ַהָּדָגן  ַהֵּלִוי ֶאת ְּתרּוַמת  ּוְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָיִביאּו  ַהְּלָׁשכֹות  ִּכי ֶאל   :... ְּבֵבית ֱאֹלֵהינּו:  ַהְמָׁשְרִתים 

ְוַהִּיְצָהר ְוָׁשם ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש ְוַהֹּכֲהִנים ַהְמָׁשְרִתים ְוַהּׁשֹוֲעִרים ְוַהְמֹׁשְרִרים ְוֹלא ַנֲעֹזב ֶאת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו:"

נחמיה י' 40-1
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שאלות מס' 8-7

הנושא: צה"ל - הגנה על המדינה
סרן דניאל אלה – מ"פ פלוגה ו' בחטיבה 401 בחיל השריון

שאלה מס' 7
מנהיג ציוה את לוחמיו בעיצומו של הקרב:

"ְוַאֶּתם ַאל ַּתֲעֹמדּו ִרְדפּו ַאֲחֵרי ֹאְיֵביֶכם ְוִזַּנְבֶּתם אֹוָתם ַאל ִּתְּתנּום ָלבֹוא ֶאל ָעֵריֶהם"

מי המנהיג? א. 

היכן אותרו חמשת מלכי האויב, באותה מלחמה? ב. 

 תשובה 
יהושע – במלחמתו נגד חמשת המלכים. א. 

הם אותרו נחבאים במערה שבמקדה. ב. 

"ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַלה' ְּבּיֹום ֵּתת ְיהָוה ֶאת ָהֱאֹמִרי ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ְּבִגבעֹון 
ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיֹּקם ּגֹוי ֹאְיָביו ֲהֹלא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַוַּיֲעֹמד  ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון: ַוִּיּדֹם ַהּׁשֶ
ַמִים ְוֹלא ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים: ְוֹלא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְׁשֹמַע ה'  ְּבקֹול ִאיׁש  ֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּׁשָ ַהּׁשֶ
ִּכי ה' ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל:ַוָּיָׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַהִּגְלָּגָלה: ַוָּיֻנסּו ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה 
ַוֵּיָחְבאּו ַבְּמָעָרה ְּבַמֵּקָדה: ַוֻּיַּגד ִליהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר ִנְמְצאּו ֲחֵמֶׁשת ַהְּמָלִכים ֶנְחְּבִאים ַּבְּמָעָרה ְּבַמֵּקָדה: ַוֹּיאֶמר 
ְיהֹוֻׁשַע ֹּגּלּו ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ֶאל ִּפי ַהְּמָעָרה ְוַהְפִקידּו ָעֶליָה ֲאָנִׁשים ְלָׁשְמָרם: ְוַאֶּתם ַאל ַּתֲעֹמדּו ִרְדפּו ַאֲחֵרי 
ֹאְיֵביֶכם ְוִזַּנְבֶּתם אֹוָתם ַאל ִּתְּתנּום ָלבֹוא ֶאל ָעֵריֶהם ִּכי ְנָתָנם ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְּבֶיְדֶכם: ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְיהֹוֻׁשַע ּוְבֵני 
ַוָּיֻׁשבּו ָכל  ַוָּיֹבאּו ֶאל ָעֵרי ַהִּמְבָצר:  ִריִדים ָׂשְרדּו ֵמֶהם  ְוַהּׂשְ ִיְׂשָרֵאל ְלַהּכֹוָתם ַמָּכה ְגדֹוָלה ְמֹאד ַעד ֻּתָּמם 

ָהָעם ֶאל ַהַּמֲחֶנה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַמֵּקָדה ְּבָׁשלֹום ֹלא ָחַרץ ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִאיׁש ֶאת ְלֹׁשנֹו:"

יהושע י' 21-12
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שאלה מס' 8

איש אחד תיאר קבוצת לוחמים גיבורים ואת מנהיגם, במילים אלו:

ֶדה ... ְוהּוא ַגם ֶּבן ַחִיל ֲאֶׁשר ִלּבֹו ְּכֵלב ָהַאְרֵיה" "ִּכי ִגֹּבִרים ֵהָּמה ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָּמה ְּכֹדב ַׁשּכּול ַּבּׂשָ

מי האיש שתיאר כך? א. 

מי קבוצת הלוחמים המתוארת בפסוק? ב. 

 תשובה 
חּוַׁשי ָהַאְרִּכי – בדברי עצתו לאבשלום. א. 

דוד המלך ואנשיו. ב. 

" ַוֹּיאֶמר ֲאִחיתֶֹפל ֶאל ַאְבָׁשלֹום ֶאְבֲחָרה ָּנא ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ְוָאקּוָמה ְוֶאְרְּדָפה ַאֲחֵרי ָדִוד ַהָּלְיָלה: 
ְוָאבֹוא ָעָליו ְוהּוא ָיֵגַע ּוְרֵפה ָיַדִים ְוַהֲחַרְדִּתי ֹאתֹו ְוָנס ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוִהֵּכיִתי ֶאת ַהֶּמֶלְך ְלַבּדֹו:...ַוֹּיאֶמר 
ַאְבָׁשלֹום ְקָרא ָנא ַּגם ְלחּוַׁשי ָהַאְרִּכי ְוִנְׁשְמָעה ַמה ְּבִפיו ַּגם הּוא: ַוָּיֹבא חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַוֹּיאֶמר ַאְבָׁשלֹום 
ֵאָליו ֵלאמֹר ַּכָּדָבר ַהֶּזה ִּדֶּבר ֲאִחיֹתֶפל ֲהַנֲעֶׂשה ֶאת ְּדָברֹו ִאם ַאִין ַאָּתה ַדֵּבר: ַוֹּיאֶמר חּוַׁשי ֶאל ַאְבָׁשלֹום ֹלא 
טֹוָבה ָהֵעָצה ֲאֶׁשר ָיַעץ ֲאִחיתֶֹפל ַּבַּפַעם ַהֹּזאת: ַוֹּיאֶמר חּוַׁשי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ֲאָנָׁשיו ִּכי ִגּבִֹרים 
ֶדה ְוָאִביָך ִאיׁש ִמְלָחָמה ְוֹלא ָיִלין ֶאת ָהָעם: ִהֵּנה ַעָּתה הּוא ֶנְחָּבא  ֵהָּמה ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָּמה ְּכֹדב ַׁשּכּול ַּבּׂשָ
ְּבַאַחת ַהְּפָחִתים אֹו ְּבַאַחד ַהְּמקֹוֹמת ְוָהָיה ִּכְנֹפל ָּבֶהם ַּבְּתִחָּלה ְוָׁשַמע ַהּשֵֹׁמַע ְוָאַמר ָהְיָתה ַמֵּגָפה ָּבָעם ֲאֶׁשר 
ַאֲחֵרי ַאְבָׁשֹלם: ְוהּוא ַגם ֶּבן ַחִיל ֲאֶׁשר ִלּבֹו ְּכֵלב ָהַאְרֵיה ִהֵּמס ִיָּמס ִּכי ֹיֵדַע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִגּבֹור ָאִביָך ּוְבֵני 
ַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו:... ַוֹּיאֶמר ַאְבָׁשלֹום ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל טֹוָבה ֲעַצת חּוַׁשי ָהַאְרִּכי ֵמֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ַוה' ִצָּוה 

ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ַהּטֹוָבה ְלַבֲעבּור ָהִביא ה' ֶאל ַאְבָׁשלֹום ֶאת ָהָרָעה:"

שמואל ב' טז' 23-20, יז' 10-1
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שאלות מס' 10-9

הנושא: עלייה
 טל ברודי – חתן פרס ישראל בספורט, קפטן נבחרת הכדורסל מכבי תל-אביב לשעבר.

אלן הופמן – מנכ"ל הסוכנות היהודית.

שאלה מס' 9
"ְוַעָּתה ָהֹלְך ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכֹסף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך"

כיסופיו של איש מישראל לארץ אבותיו היו סיבת שובו ארצה.

מי האיש שנכסף לשוב לארץ ? א. 

היכן שהה האיש בהיותו בנכר? ב. 

 תשובה 
יעקב – לבן טען זאת לאחר שיעקב ברח ממנו לארץ ישראל. א. 

אצל לבן חותנו בחרן. ניתן לקבל גם : ַפַּדן ֲאָרם ב. 

א ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיו ַעל ַהְּגַמִּלים: ַוִּיְנַהג ֶאת ָּכל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִמְקֵנה   "ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ַוִּיּׂשָ
ַוַּיֲעֹבר  ַוָּיָקם  ֲאֶׁשר לֹו  ְוָכל  ְּכָנַען:...ַוִּיְבַרח הּוא  ַאְרָצה  ָאִביו  ִיְצָחק  ֶאל  ֲאָרם ָלבֹוא  ְּבַפַּדן  ָרַכׁש  ֲאֶׁשר  ִקְנָינֹו 
ִליִׁשי ִּכי ָבַרח ַיֲעֹקב: ]...[: ַוֹּיאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב  ֶאת ַהָּנָהר ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד: ַוֻּיַּגד ְלָלָבן ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ֶמה ָעִׂשיָת ַוִּתְגֹנב ֶאת ְלָבִבי ַוְּתַנֵהג ֶאת ְּבֹנַתי ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב: ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְבֹרַח ַוִּתְגֹנב ֹאִתי ְוֹלא ִהַּגְדָּת ִּלי 
ק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו: ֶיׁש ְלֵאל  ָוֲאַׁשֵּלֲחָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור: ְוֹלא ְנַטְׁשַּתִני ְלַנּׁשֵ
ֶמר ְלָך ִמַּדֵּבר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד ָרע:  ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאמֹר ִהּׁשָ
ְוַעָּתה ָהֹלְך ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכֹסף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי: ַוַּיַען ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ְלָלָבן ִּכי ָיֵראִתי 

ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּתְגֹזל ֶאת ְּבנֹוֶתיָך ֵמִעִּמי:"

בראשית לא' 31-17
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שאלה מס' 10

נביא ניבא  על קיבוץ הגלויות לציון:

ּוִמַּפְתרֹוס  ּוִמִּמְצַרִים  ֵמַאּׁשּור  ֵאר  ִיּׁשָ ֲאֶׁשר  ַעּמֹו  ְׁשָאר  ֶאת  ִלְקנֹות  ָידֹו  ֵׁשִנית  ה'  יֹוִסיף  ַההּוא  ַּבּיֹום  "ְוָהָיה 
ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם...: ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל"

מי הנביא? א. 

מה יהיו יחסי יהודה ואפרים בזמן קיבוץ הגלויות? ב. 

 תשובה 
ישעיהו. א. 

יחסי שלום ואחווה – אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. ב. 

ְוָהָיה ַּבּיֹום  ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ָּכבֹוד:  ִיְדֹרׁשּו  ִיַׁשי ֲאֶׁשר ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים ֵאָליו ּגֹוִים  "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹׁשֶרׁש 
ֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם  ַההּוא יֹוִסיף ה' ֵׁשִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיּׁשָ
ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות  ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה  ִנְדֵחי  ְוָאַסף  ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים  ְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים:  ּוִמּׁשִ
ָהָאֶרץ: ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוֹצְרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים ֹלא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה ֹלא ָיצֹר ֶאת ֶאְפָרִים: 
ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה ַיְחָּדו ָיֹבּזּו ֶאת ְּבֵני ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוַח ָיָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָּתם: ְוָהְיָתה 

ֵאר ֵמַאּׁשּור ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֲעֹלתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:" ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיּׁשָ

ישעיה יא' 16-10
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שאלות מס' 12-11

הנושא: הברית עם הדרוזים
השייח מואפק טריף – המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל

שאלה מס' 11
איש צבא מאחת מערי הפלישתים שעמד בראש שש מאות איש הביע את נכונותו לסייע למלך ישראל 

בעת צרתו:

ם ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִאם ְלָמֶות ִאם ְלַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּדָך" "ֵחי ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִּכי ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּׁשָ

מי האיש שהתנדב לסייע למלך ישראל שהיה במצוקה ? א. 

מה היתה צרת המלך? ב. 

 תשובה 
איתי הגיתי. א. 

מרד אבשלום- דוד ברח מירושלים מפני אבשלום בנו שמרד בו. ב. 

ם קּומּו ְוִנְבָרָחה ִּכי ֹלא ִתְהֶיה ָּלנּו ְפֵליָטה ִמְּפֵני ַאְבָׁשֹלם ַמֲהרּו  "ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ְלָכל ֲעָבָדיו ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִבירּוָׁשלִַ
ָגנּו ְוִהִּדיַח ָעֵלינּו ֶאת ָהָרָעה ְוִהָּכה ָהִעיר ְלִפי ָחֶרב: ַוֹּיאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך  ָלֶלֶכת ֶּפן ְיַמֵהר ְוִהּׂשִ
ָנִׁשים  ֶעֶׂשר  ַהֶּמֶלְך ֵאת  ַוַּיֲעֹזב  ְּבַרְגָליו  ֵּביתֹו  ְוָכל  ַהֶּמֶלְך  ַוֵּיֵצא  ֲעָבֶדיָך:  ִהֵּנה  ַהֶּמֶלְך  ֲאֹדִני  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל 
ָידֹו  ֹעְבִרים ַעל  ֲעָבָדיו  ְוָכל  ַהֶּמְרָחק:  ַוַּיַעְמדּו ֵּבית  ְּבַרְגָליו  ְוָכל ָהָעם  ַהֶּמֶלְך  ַוֵּיֵצא  ַהָּבִית:  ִּפַלְגִׁשים ִלְׁשמֹר 
ְוָכל ַהְּכֵרִתי ְוָכל ַהְּפֵלִתי ְוָכל ַהִּגִּתים ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת ֹעְבִרים ַעל ְּפֵני ַהֶּמֶלְך: ַוֹּיאֶמר 
ַהֶּמֶלְך ֶאל ִאַּתי ַהִּגִּתי ָלָּמה ֵתֵלְך ַּגם ַאָּתה ִאָּתנּו ׁשּוב ְוֵׁשב ִעם ַהֶּמֶלְך ִּכי ָנְכִרי ַאָּתה ְוַגם ֹּגֶלה ַאָּתה ִלְמקֹוֶמָך: 
ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחיָך ִעָּמְך ֶחֶסד  ַוֲאִני הֹוֵלְך ַעל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵלְך ׁשּוב  ְוַהּיֹום ֲאִניֲעָך ִעָּמנּו ָלֶלֶכת  ְּתמֹול ּבֹוֶאָך 
ם ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִאם ְלָמֶות  ֶוֱאֶמת: ַוַּיַען ִאַּתי ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוֹּיאַמר  ַחי ה' ְוֵחי ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִּכי ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּׁשָ

ִאם ְלַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּדָך:"

שמואל ב' טו' 21-14
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שאלה מס' 12

שאול המלך זכר טובה לבני שבט נוכרי שעשו חסד עם ישראל בעת עלותינו  ממצרים:

"ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול... ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֶחֶסד ִעם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים"

מי השבט הנוכרי? א. 

מהי הטובה  שעשה שאול עם בני השבט? ב. 

 תשובה 
הקיני. א. 

שאול המלך ביקש מהם לעזוב את מקומם כדי שלא ייפגעו במלחמה העתידה נגד עמלק – "ְלכּו  ב. 

ֻּסרּו ְרדּו ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקי ֶּפן ֹאִסְפָך ִעּמֹו".

"ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ֹאִתי ָׁשַלח ה' ִלְמָׁשֳחָך ְלֶמֶלְך ַעל ַעּמֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ְׁשַמע ְלקֹול ִּדְבֵרי ה': 
ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ָּפַקְדִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָׂשם לֹו ַּבֶּדֶרְך ַּבֲעֹלתֹו ִמִּמְצָרִים: ַעָּתה ֵלְך 
ה ֵמֹעֵלל ְוַעד יֹוֵנק  ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוֹלא ַתְחֹמל ָעָליו ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד ִאּׁשָ
ַוִּיְפְקֵדם ַּבְּטָלִאים ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי ַוֲעֶׂשֶרת  ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹור: ַוְיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת ָהָעם 
ַהֵּקיִני ְלכּו ֻּסרּו ְרדּו  ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֶאל  ַּבָּנַחל:  ַוָּיֶרב  ֲעָמֵלק  ַוָּיֹבא ָׁשאּול ַעד ִעיר  ֲאָלִפים ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדה: 
ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקי ֶּפן ֹאִסְפָך ִעּמֹו ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֶחֶסד ִעם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים ַוָּיַסר ֵקיִני ִמּתֹוְך 

ֲעָמֵלק: ַוַּיְך ָׁשאּול ֶאת ֲעָמֵלק ֵמֲחִויָלה ּבֹוֲאָך ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצָרִים:"

שמואל א' טו' 7-1
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שאלות מס' 14-13

הנושא: לוחמת סייבר
גיל שויד – מנכ"ל צ'ק פוינט

גיל עדני – מנכ"ל מכללת האקריו

שאלה מס' 13
ספר שנכתב מאת מלך הועבר ע"י אחד החיילים לידי שר צבא הנמצא בחזית:

"ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיְכֹּתב... ֵסֶפר ֶאל ... ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד ..."

מי המלך ששלח את הספר? א. 

מה היה תוכן הספר? ב. 

 תשובה 
דוד – שלח ספר ליואב בן צרויה באמצעות אוריה החיתי. א. 

לשים את אוריה אל מול פני המלחמה  החזקה ולגרום למותו. ב. 

"ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיְכֹּתב ָּדִוד ֵסֶפר ֶאל יֹוָאב ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד אּוִרָּיה: ַוִּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ֵלאמֹר ָהבּו ֶאת אּוִרָּיה ֶאל מּול ְּפֵני 
ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה ָוֵמת: ַוְיִהי ִּבְׁשמֹור יֹוָאב ֶאל ָהִעיר ַוִּיֵּתן ֶאת אּוִרָּיה ֶאל ַהָּמקֹום 
ַּגם  ַוָּיָמת  ָדִוד  ֵמַעְבֵדי  ָהָעם  ִמן  ַוִּיֹּפל  יֹוָאב  ֶאת  ַוִּיָּלֲחמּו  ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  ַוֵּיְצאּו  ָׁשם:  ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ִּכי  ָיַדע  ֲאֶׁשר 
אּוִרָּיה ַהִחִּתי: ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ַוַּיֵּגד ְלָדִוד ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה: ַוְיַצו ֶאת ַהַּמְלָאְך ֵלאֹמר ְּכַכּלֹוְתָך ֵאת ָּכל 
ִּדְבֵרי ַהִּמְלָחָמה ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּמֶלְך: ְוָהָיה ִאם ַּתֲעֶלה ֲחַמת ַהֶּמֶלְך ְוָאַמר ְלָך ַמּדּוַע ִנַּגְׁשֶּתם ֶאל ָהִעיר ְלִהָּלֵחם 
ה ִהְׁשִליָכה ָעָליו ֶּפַלח  ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר יֹרּו ֵמַעל ַהחֹוָמה: ִמי ִהָּכה ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ֶּבן ְיֻרֶּבֶׁשת ֲהלֹוא ִאּׁשָ
ֶרֶכב ֵמַעל ַהחֹוָמה ַוָּיָמת ְּבֵתֵבץ ָלָּמה ִנַּגְׁשֶּתם ֶאל ַהחֹוָמה ְוָאַמְרָּת ַּגם ַעְבְּדָך אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֵמת: ַוֵּיֶלְך ַהַּמְלָאְך 

ַוָּיֹבא ַוַּיֵּגד ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו יֹוָאב:"

שמואל ב' יא' 22-14
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שאלה מס' 14

מלך שנפגש עם שר צבא הוזהר על ידי אחד משריו:

"ִּכי ְלַפֹּתְתָך ָּבא ְוָלַדַעת ֶאת מֹוָצֲאָך ְוֶאת מֹוָבֶאָך ְוָלַדַעת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה"

מי שר הצבא שנפגש עם המלך? א. 

מה היתה מטרת הפגישה? ב. 

 תשובה 
אבנר בן נר, שר צבא איש בושת בן שאול. א. 

אבנר ביקש לכרות ברית עם דוד המלך ולהעביר את המלוכה על כל ישראל מאיש בושת לדוד. ב. 

"ּוְדַבר ַאְבֵנר ָהָיה ִעם ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַּגם ְּתמֹול ַּגם ִׁשְלֹׁשם ֱהִייֶתם ְמַבְקִׁשים ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם: 
ָּכל  ּוִמַּיד  ְּפִלְׁשִּתים  ִמַּיד  ִיְׂשָרֵאל  ַעִּמי  ֶאת  ַעְבִּדי הֹוִׁשיַע  ָּדִוד  ְּבַיד  ֵלאמֹר  ָּדִוד  ֶאל  ָאַמר  ה'  ִּכי  ֲעׂשּו  ְוַעָּתה 
ֹאְיֵביֶהם: ַוְיַדֵּבר ַּגם ַאְבֵנר ְּבָאְזֵני ִבְנָיִמין ַוֵּיֶלְך ַּגם ַאְבֵנר ְלַדֵּבר ְּבָאְזֵני ָדִוד ְּבֶחְברֹון ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר טֹוב ְּבֵעיֵני 
ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵעיֵני ָּכל ֵּבית ִּבְנָיִמן: ַוָּיֹבא ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ֶחְברֹון ְוִאּתֹו ֶעְׂשִרים ֲאָנִׁשים ַוַּיַעׂש ָּדִוד ְלַאְבֵנר ְוַלֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמְׁשֶּתה: ַוֹּיאֶמר ַאְבֵנר ֶאל ָּדִוד ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְּבָצה ֶאל ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִיְכְרתּו 
ִאְּתָך ְּבִרית ּוָמַלְכָּת ְּבֹכל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁשָך ַוְיַׁשַּלח ָּדִוד ֶאת ַאְבֵנר ַוֵּיֶלְך ְּבָׁשלֹום: ְוִהֵּנה ַעְבֵדי ָדִוד ְויֹוָאב ָּבא 
ַוֵּיֶלְך ְּבָׁשלֹום: ְויֹוָאב ְוָכל ַהָּצָבא  ֵמַהְּגדּוד ְוָׁשָלל ָרב ִעָּמם ֵהִביאּו ְוַאְבֵנר ֵאיֶנּנּו ִעם ָּדִוד ְּבֶחְברֹון ִּכי ִׁשְּלחֹו 
ֲאֶׁשר ִאּתֹו ָּבאּו ַוַּיִּגדּו ְליֹוָאב ֵלאֹמר ָּבא ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ֶאל ַהֶּמֶלְך ַוְיַׁשְּלֵחהּו ַוֵּיֶלְך ְּבָׁשלֹום: ַוָּיֹבא יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך 
ַוֹּיאֶמר ֶמה ָעִׂשיָתה  ִהֵּנה ָבא ַאְבֵנר ֵאֶליָך ָלָּמה ֶּזה ִׁשַּלְחּתֹו ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך: ָיַדְעָּת ֶאת ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ִּכי ְלַפֹּתְתָך 
ָּבא ְוָלַדַעת ֶאת מֹוָצֲאָך ְוֶאת מֹוָבֶאָך ְוָלַדַעת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה: ַוֵּיֵצא יֹוָאב ֵמִעם ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים 
ַער ְלַּדֵּבר  ַאֲחֵרי ַאְבֵנר ַוָּיִׁשבּו ֹאתֹו ִמּבֹור ַהִּסָרה ְוָדִוד ֹלא ָיָדע: ַוָּיָׁשב ַאְבֵנר ֶחְברֹון ַוַּיֵּטהּו יֹוָאב ֶאל ּתֹוְך ַהּׁשַ

ִלי ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ַהֹחֶמׁש ַוָּיָמת ְּבַדם ֲעָׂשהֵאל ָאִחיו:" ִאּתֹו ַּבּׁשֶ

שמואל ב' ג' 27-17



חידון התנ"ך העולמי לנוער  |   42

שאלות מס' 16-15

הנושא: פרסי נובל - מצויינות לאומית
פרופסור דן שכטמן – חתן פרס נובל לכימיה

פרופסור ישראל אומן – חתן פרס נובל לכלכלה

שאלה מס' 15
"ַוָּיֹבאּו ִמָּכל ָהַעִּמים ִלְׁשֹמַע ֵאת ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה ֵמֵאת ָּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ָחְכָמתֹו:"

הכתוב מציין שחכמת שלמה גדלה מחכמת חכמים אחרים. ציין את שם אחד החכמים. א. 

הכתוב מציין ששלמה המלך כתב גם משלי חכמה . מה היה מספר המשלים שכתב? ב. 

 תשובה 
ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ְוֵהיָמן ְוַכְלֹּכל ְוַדְרַּדע ְּבֵני ָמחֹול.  א. 

)ניתן לקבל גם: חכמת בני קדם, חכמת מצרים(.  

שלשת אלפים משל – "ַוְיַדֵּבר ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלף". ב. 

"ַוִּיֵּתן ֱאֹלִהים ָחְכָמה ִלְׁשֹלֹמה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֹרַחב ֵלב ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים: ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה 
ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם ּוִמֹּכל ָחְכַמת ִמְצָרִים: ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ְוֵהיָמן ְוַכְלֹּכל ְוַדְרַּדע ְּבֵני 
ה ָוָאֶלף: ַוְיַדֵּבר ַעל ָהֵעִצים  ָמחֹול ַוְיִהי ְׁשמֹו ְבָכל ַהּגֹוִים ָסִביב: ַוְיַדֵּבר ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמּׁשָ
ִמן ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ְוַעד ָהֵאזֹוב ֲאֶׁשר ֹיֵצא ַּבִּקיר ַוְיַדֵּבר ַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָהעֹוף ְוַעל ָהֶרֶמׂש ְוַעל ַהָּדִגים: 

ַוָּיֹבאּו ִמָּכל ָהַעִּמים ִלְׁשֹמַע ֵאת ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה ֵמֵאת ָּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ָחְכָמתֹו:"

מלכים א' ה' 14-9
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שאלה מס' 16

הכתוב מציין לשבח את חכמתם הרבה של ארבעה ילדים:

"ְוַהְיָלִדים ָהֵאֶּלה ַאְרַּבְעָּתם ָנַתן ָלֶהם ָהֱאֹלִהים ַמָּדע ְוַהְׂשֵּכל ְּבָכל ֵסֶפר ְוָחְכָמה"

מי הם הילדים? א. 

בפני מי נדרשו הילדים להראות את חכמתם? ב. 

 תשובה 
דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. )די לציין שם אחד(. א. 

בפני נבוכדנאצר מלך בבל. ב. 

ֲאֶׁשר  ְיָלִדים  ַהַּפְרְּתִמים:  ּוִמן  ַהְּמלּוָכה  ּוִמֶּזַרע  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ְלָהִביא  ָסִריָסיו  ַרב  ְלַאְׁשְּפַנז  ַהֶּמֶלְך  "ַוֹּיאֶמר 
ְוֹיְדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע ַוֲאֶׁשר ֹּכַח ָּבֶהם ַלֲעֹמד  ֵאין ָּבֶהם ָּכל מאּום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכִלים ְּבָכל ָחְכָמה 
ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶלְך ּוְלַלְּמָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים: ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּיין ִמְׁשָּתיו 
ּוְלַגְּדָלם ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך: ַוְיִהי ָבֶהם ִמְּבֵני ְיהּוָדה ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה: 
]...[: ְוַהְיָלִדים ָהֵאֶּלה ַאְרַּבְעָּתם ָנַתן ָלֶהם ָהֱאֹלִהים ַמָּדע ְוַהְׂשֵּכל ְּבָכל ֵסֶפר ְוָחְכָמה ְוָדִנֵּיאל ֵהִבין ְּבָכל ָחזֹון 
ַוֲחֹלמֹות: ּוְלִמְקָצת ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַלֲהִביָאם ַוְיִביֵאם ַׂשר ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ְנֻבַכְדֶנַּצר: ַוְיַדֵּבר ִאָּתם 
ַהֶּמֶלְך ְוֹלא ִנְמָצא ִמֻּכָּלם ְּכָדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך: ְוֹכל ְּדַבר ָחְכַמת ִּביָנה ֲאֶׁשר 
ַוְיִהי ָּדִנֵּיאל ַעד  ִפים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּותֹו:  ַוִּיְמָצֵאם ֶעֶׂשר ָידֹות ַעל ָּכל ַהַחְרֻטִּמים ָהַאּׁשָ ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ַהֶּמֶלְך 

ְׁשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ַהֶּמֶלְך:"

דניאל א' 21-3



השלב השני

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

המקרא.
זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון בלבד – יזכה ב-8 נקודות
זיהה הנבחן על פי הרמז הראשון והשני – יזכה ב-5 נקודות

זיהה הנבחן על פי שלושה רמזים – יזכה ב-3 נקודות
הזמן המוקצב לזיהוי: 25 שניות בלבד

בחלק השני
על הנבחן להשיב על חמש שאלות. השאלות יוצגו לפני כל נבחן באמצעות משחק מחשב

הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן:
תשובה נכונה על שאלה מס' 1 תזכה את הנבחן ב-2 נקודות
תשובה נכונה על שאלה מס' 2 תזכה את הנבחן ב-3 נקודות
תשובה נכונה על שאלה מס' 3 תזכה את הנבחן ב-4 נקודות
תשובה נכונה על שאלה מס' 4 תזכה את הנבחן ב-5 נקודות
תשובה נכונה על שאלה מס' 5 תזכה את הנבחן ב-6 נקודות

במענה על חמש השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך של: 20 נקודות
הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא: 60 שניות

אם זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד
וענה תשובות נכונות על כל חמש השאלות בחלק השני

יזכה בבונוס של 2 נקודות נוספות
בשלב השני בשני חלקיו ניתן לצבור: 30 נקודות



מדינת ישראל
משרד החינוך

ח

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

 השלב השני  



חידון התנ"ך העולמי לנוער  |   46

שאלה מס'  1

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס' 1: שם מקום: ֲאדֹוַרִים

מערי המצור שבנה רחבעם ביהודה.

ם ַוִּיֶבן ָעִרים ְלָמצֹור ִּביהּוָדה: ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ֶלֶחם ְוֶאת ֵעיָטם ְוֶאת ְּתקֹוַע: ְוֶאת ֵּבית  “ַוֵּיֶׁשב ְרַחְבָעם ִּבירּוָׁשלִָ
צּור ְוֶאת ׂשֹוכֹו ְוֶאת ֲעֻדָּלם: ְוֶאת ַּגת ְוֶאת ָמֵרָׁשה ְוֶאת ִזיף: ְוֶאת ֲאדֹוַרִים ְוֶאת ָלִכיׁש ְוֶאת ֲעֵזָקה: ְוֶאת ָצְרָעה 

ְוֶאת ַאָּילֹון ְוֶאת ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ּוְבִבְנָיִמן ָעֵרי ְמֻצרֹות:”

דברי הימים ב’ יא’ 10-5

רמז מס' 2:

חוגגים את הנצחון על עמון ומואב בֵעֶמק ְּבָרָכה

ַוְיַנְּצלּו ָלֶהם ְלֵאין  ַוִּיְמְצאּו ָבֶהם ָלֹרב ּוְרכּוׁש ּוְפָגִרים ּוְכֵלי ֲחֻמדֹות  ְוַעּמֹו ָלֹבז ֶאת ְׁשָלָלם  “ַוָּיֹבא ְיהֹוָׁשָפט 
ָלל ִּכי ַרב הּוא: ּוַבּיֹום ָהְרִבִעי ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ְּבָרָכה ִּכי ָׁשם ֵּבְרכּו  א ַוִּיְהיּו ָיִמים ְׁשלֹוָׁשה ֹּבְזִזים ֶאת ַהּׁשָ ַמּׂשָ
ם ִויהֹוָׁשָפט  ֶאת ה’ ַעל ֵּכן ָקְראּו ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵעֶמק ְּבָרָכה ַעד ַהּיֹום: ַוָּיֻׁשבּו ָּכל ִאיׁש ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִַ
ם ִּבְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות ּוַבֲחֹצְצרֹות  ם ְּבִׂשְמָחה  ִּכי ִׂשְּמָחם ה’ ֵמאֹוְיֵביֶהם: ַוָּיֹבאּו ְירּוָׁשלִַ ְּבֹראָׁשם ָלׁשּוב ֶאל ְירּוָׁשלִַ
ֶאל ֵּבית ה’: ַוְיִהי ַּפַחד ֱאֹלִהים ַעל ָּכל ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ְּבָׁשְמָעם ִּכי ִנְלַחם ה’ ִעם אֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל: ַוִּתְׁשֹקט 

ַמְלכּות ְיהֹוָׁשָפט ַוָּיַנח לֹו ֱאֹלָהיו ִמָּסִביב:”

דברי הימים ב’ כ’ 30-25

רמז מס' 3:

שרי המלך יהושפט מגיעים לכל ערי יהודה ומלמדים תורה

“ּוִבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָׁשַלח ְלָׂשָריו ְלֶבן ַחִיל ּוְלֹעַבְדָיה ְוִלְזַכְרָיה ְוִלְנַתְנֵאל ּוְלִמיָכָיהּו ְלַלֵּמד ְּבָעֵרי ְיהּוָדה: 
ְוִעָּמֶהם ַהְלִוִּים ְׁשַמְעָיהּו ּוְנַתְנָיהּו ּוְזַבְדָיהּו ַוֲעָׂשהֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות ִויהֹוָנָתן ַוֲאֹדִנָּיהּו ְוטֹוִבָּיהּו ְוטֹוב ֲאדֹוִנָּיה 
ַהְלִוִּים ְוִעָּמֶהם ֱאִליָׁשָמע ִויהֹוָרם ַהֹּכֲהִנים: ַוְיַלְּמדּו ִּביהּוָדה ְוִעָּמֶהם ֵסֶפר ּתֹוַרת ה’ ַוָּיֹסּבּו ְּבָכל ָעֵרי ְיהּוָדה 

ַוְיַלְּמדּו ָּבָעם:”

דברי הימים ב’ יז’ 9-7

שם הספר: דברי הימים ב'
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שאלה מס'  1 |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר: 2

“ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַׁשע ַּבה’ ָמֵגן 

ֶעְזֶרָך”?

דברים לג’ 29משה

על מי נאמר:3

“ַוִּיְזַרע ]...[ ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא 

ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבְרֵכהּו ה’:”?

בראשית כו’ 12יצחק

מי ירד ִעם ִאיׁש ְיהּוָדה ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד 4

ְוֶאֶלף ִאיׁש ִעּמֹו ִמִּבְנָיִמן?

שמואל ב’ יט’ 18שמעי בן גרא

על מי נאמר:5

“ֹיֵׁשב ַּבֶּׁשֶבת ַּתְחְּכֹמִני ֹראׁש ַהָּׁשִלִׁשי”?

שמואל ב’ כג’ 8ֲעִדינֹו ָהֶעְצִני

מי אמר:6

“ָוֶאְרֶאה ָוֶאֹּפל ַעל ָּפַני ָוֶאְׁשַמע קֹול ְמַדֵּבר:”?

יחזקאל א’ 28יחזקאל
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שאלה מס'  2

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

רמז מס' 1: שם של איש: ֲאִביָדע

שם אחד מהנכדים של אברהם אבינו, מבני קטורה.

ה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה: ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקָׁשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ִיְׁשָּבק  “ַוֹּיֶסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאּׁשָ
ְוֶאת ׁשּוַח: ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשם ּוְלֻאִּמים: ּוְבֵני ִמְדָין ֵעיָפה ָוֵעֶפר 

ַוֲחֹנְך ַוֲאִביָדע ְוֶאְלָּדָעה ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה:”

בראשית כה’ 4-1

 רמז מס' 2:

ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנֹכאת ָוֹלט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים.

“ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה 
ְּבִפי  ַהּמּוָׁשב  ַהֶּכֶסף  ְוֶאת  ְבֶיְדֶכם  ְקחּו  ִמְׁשֶנה  ְוֶכֶסף  ּוְׁשֵקִדים:  ָּבְטִנים  ָוֹלט  ְנֹכאת  ְּדַבׁש  ּוְמַעט  ֳצִרי  ְמַעט 
ַאְמְּתֹחֵתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא: ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש: ְוֵאל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם 

ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבְנָיִמין ַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי:”

בראשית מג’ 14-11

 רמז מס' 3:

ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר.

“ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך: ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר: ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת 
ֲעֵלי ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור:”

בראשית מט’ 22-20

שם הספר: בראשית
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שאלה מס'  2  |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר:2

“ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק 

ְוַלָּקרֹוב”?

ישעיה נז’ 19ישעיהו

למי נאמר:3

“ַמה ְּמַלאְכְּתָך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי 

ִמֶּזה ַעם ָאָּתה:”?

יונה א’ 8יונה

למי נאמר:4

“ַאְך ִיֶּתן ְלָך ה’ ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִויַצְּוָך ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ְוִלְׁשמֹור ֶאת ּתֹוַרת ה’ ֱאֹלֶהיָך:”?

דברי הימים א’ כב’ 12שלמה

על מי נאמר:5

“ִמן ַהְּׁשֹלִׁשים ִנְכָּבד ְוֶאל ַהְּׁשֹלָׁשה ֹלא ָבא 

ַוְיִׂשֵמהּו ָדִוד ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו”?

שמואל ב’ כג’ 23בניהו בן יהוידע

מי אמר:6

“ִׁשְמעּו ֹזאת ַהְּזֵקִנים ְוַהֲאִזינּו ֹּכל יֹוְׁשֵבי 

ָהָאֶרץ ֶהָהְיָתה ֹּזאת ִּביֵמיֶכם ְוִאם ִּביֵמי 

ֲאֹבֵתיֶכם:”?

יואל א’ 2יואל
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שאלה מס'  3

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

 רמז מס' 1: שם מקום: ִקְטרֹון

זבולון לא הוריש את הכנעני שישב בקטרון.

יֹוְׁשֵבי  ְזבּוֻלן ֹלא הֹוִריׁש ֶאת  ְּבָגֶזר:  ְּבִקְרּבֹו  ַהְּכַנֲעִני  ַוֵּיֶׁשב  ְּבָגֶזר  ַהּיֹוֵׁשב  ַהְּכַנֲעִני  “ְוֶאְפַרִים ֹלא הֹוִריׁש ֶאת 
יֹוְׁשֵבי  ְוֶאת  ַעּכֹו  ֹיְׁשֵבי  ֶאת  ָאֵׁשר ֹלא הֹוִריׁש  ָלַמס:  ַוִּיְהיּו  ְּבִקְרּבֹו  ַהְּכַנֲעִני  ַוֵּיֶׁשב  ַנֲהֹלל  יֹוְׁשֵבי  ְוֶאת  ִקְטרֹון 
ִצידֹון ְוֶאת ַאְחָלב ְוֶאת ַאְכִזיב ְוֶאת ֶחְלָּבה ְוֶאת ֲאִפיק ְוֶאת ְרֹחב: ַוֵּיֶׁשב ָהָאֵׁשִרי ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ 

ִּכי ֹלא הֹוִריׁשֹו:”

שופטים א’ 32-29

 רמז מס' 2:

ְבנֹות ִׁשילֹו יצאו ָלחּול ַּבְּמֹחלֹות

ֶמׁש ִלְמִסָּלה ָהֹעָלה ִמֵּבית  “ַוֹּיאְמרּו ִהֵּנה ַחג ה’ ְּבִׁשלֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה ֲאֶׁשר ִמְּצפֹוָנה ְלֵבית ֵאל ִמְזְרָחה ַהּׁשֶ
ֵאל ְׁשֶכָמה ּוִמֶּנֶגב ִלְלבֹוָנה: ַוְיַצּוּו ֶאת ְּבֵני ִבְנָיִמן ֵלאמֹר ְלכּו ַוֲאַרְבֶּתם ַּבְּכָרִמים: ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם ֵיְצאּו ְבנֹות 
ִׁשילֹו ָלחּול ַּבְּמֹחלֹות ִויָצאֶתם ִמן ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו ַוֲהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן:”

שופטים כא’ 21-19

 רמז מס' 3:

ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק

“ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ִׁשְמׁשֹון ָאחּוָדה ָּנא ָלֶכם ִחיָדה ִאם ַהֵּגד ַּתִּגידּו אֹוָתּה ִלי ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה ּוְמָצאֶתם ְוָנַתִּתי 
ָלֶכם ְׁשֹלִׁשים ְסִדיִנים ּוְׁשֹלִׁשים ֲחִלֹפת ְּבָגִדים: ְוִאם ֹלא תּוְכלּו ְלַהִּגיד ִלי ּוְנַתֶּתם ַאֶּתם ִלי ְׁשֹלִׁשים ְסִדיִנים 
ּוְׁשֹלִׁשים ֲחִליפֹות ְּבָגִדים ַוֹּיאְמרּו לֹו חּוָדה ִחיָדְתָך ְוִנְׁשָמֶעָּנה: ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֵמָהֹאֵכל ָיָצא ַמֲאָכל ּוֵמַעז ָיָצא 

ָמתֹוק ְוֹלא ָיְכלּו ְלַהִּגיד ַהִחיָדה ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים:”

שופטים יד’ 14-12

שם הספר: שופטים
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שאלה מס'  3 |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר:2

“ֹלא ָגַבּה ִלִּבי ְוֹלא ָרמּו ֵעיַני ְוֹלא ִהַּלְכִּתי 

ִּבְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני:”?

דוד / משורר 

תהילים

תהילים קלא’ 1

מי האישה שקיבלה שש שעורים 3

במטפחת?

רות ג’ 15רות

מי הנביא שהצטוה:4

“ְׁשַאל ָנא ֶאת ַהֹּכֲהִנים ּתֹוָרה”?

חגי ב’ 11חגי

ם ]...[ ִאיׁש 5 מי היה “ַׂשר ַהִּביָרה ַעל ְירּוָׁשלִָ

ֱאֶמת ְוָיֵרא ֶאת ָהֱאֹלִהים ֵמַרִּבים:”?

נחמיה ז’ 2ֲחַנְנָיה / ֲחָנִני

מי אמר:6

“ְוִהֵּנה ָיד ָנְגָעה ִּבי ַוְּתִניֵעִני ַעל ִּבְרַּכי ְוַכּפֹות 

ָיָדי:”?

דניאל י’ 10דניאל



חידון התנ"ך העולמי לנוער  |   52

שאלה מס'  4

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

 רמז מס' 1: שם של איש: ַאְרֹמִני

שם בנה של רצפה בת איה.

“ַוַּיְחֹמל ַהֶּמֶלְך ַעל ְמִפיֹבֶׁשת ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ַעל ְׁשֻבַעת ה’ ֲאֶׁשר ֵּביֹנָתם ֵּבין ָּדִוד ּוֵבין ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול: 
ְּבֵני  ָיְלָדה ְלָׁשאּול ֶאת ַאְרֹמִני ְוֶאת ְמִפֹבֶׁשת ְוֶאת ֲחֵמֶׁשת  ְּבֵני ִרְצָּפה ַבת ַאָּיה ֲאֶׁשר  ַוִּיַּקח ַהֶּמֶלְך ֶאת ְׁשֵני 

ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל ֶּבן ַּבְרִזַּלי ַהְּמֹחָלִתי:”

שמואל ב’ כא’ 8-7

 רמז מס' 2:

מים לדוד המלך ִמֹּבאר ֵּבית ֶלֶחם שבתוך מחנה פלשתים

“ְוָדִוד ָאז ַּבְּמצּוָדה ּוַמַּצב ְּפִלְׁשִּתים ָאז ֵּבית ָלֶחם: ַוִּיְתַאֶּוה ָדִוד ַוֹּיאַמר ִמי ַיְׁשֵקִני ַמִים ִמֹּבאר ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר 
ַער ַוִּיְׂשאּו ַוָּיִבאּו  ַער: ַוִּיְבְקעּו ְׁשֹלֶׁשת ַהִּגֹּבִרים ְּבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְׁשֲאבּו ַמִים ִמֹּבאר ֵּבית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַּבּׁשַ ַּבּׁשָ
ֶאל ָּדִוד ְוֹלא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם ַוַּיֵּסְך ֹאָתם ַלה’: ַוֹּיאֶמר ָחִליָלה ִּלי ה’ ֵמֲעֹׂשִתי ֹזאת ֲהַדם ָהֲאָנִׁשים ַהֹהְלִכים 

ְּבַנְפׁשֹוָתם ְוֹלא ָאָבה ִלְׁשּתֹוָתם ֵאֶּלה ָעׂשּו ְׁשֹלֶׁשת ַהִּגֹּבִרים:”

שמואל ב’ כג’ 17-14

 רמז מס' 3:

משל כבשת הראש

ְוֶאָחד ָראׁש:  ַוֹּיאֶמר לֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעִׁשיר  ַוָּיֹבא ֵאָליו  ָּדִוד  ָנָתן ֶאל  “ַוִּיְׁשַלח ה’ ֶאת 
ַוִּתְגַּדל  ַוְיַחֶּיָה  ָקָנה  ֲאֶׁשר  ְקַטָּנה  ַאַחת  ִּכְבָׂשה  ִאם  ִּכי  ֹּכל  ֵאין  ְוָלָרׁש  ְמֹאד:  ַהְרֵּבה  ּוָבָקר  ֹצאן  ָהָיה  ְלָעִׁשיר 
ִעּמֹו ְוִעם ָּבָניו ַיְחָּדו ִמִּפּתֹו ֹתאַכל ּוִמֹּכסֹו ִתְׁשֶּתה ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב ַוְּתִהי לֹו ְּכַבת: ַוָּיֹבא ֵהֶלְך ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר 
ַוַּיְחֹמל ָלַקַחת ִמֹּצאנֹו ּוִמְּבָקרֹו ַלֲעׂשֹות ָלאֵֹרַח ַהָּבא לֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראׁש ַוַּיֲעֶׂשָה ָלִאיׁש ַהָּבא 
ֵאָליו: ַוִּיַחר ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ֶאל ָנָתן ַחי ה’ ִּכי ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהֹעֶׂשה ֹזאת: ְוֶאת ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם 

ַאְרַּבְעָּתִים ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַעל ֲאֶׁשר ֹלא ָחָמל:”

שמואל ב’ יב’ 6-1

שם הספר: שמואל ב׳
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שאלה מס'  4 |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר:2

“ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ]...[ ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ 

ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם 

ִלְׁשֹמַע ֵאת ִּדְבֵרי ה’:”?

עמוס ח’ 11עמוס

מי אמרה:3

“ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאֹנִכי ֹיָׁשֶבת:”?

מלכים ב’ ד’ 13האישה השונמית

על מי נאמר:4

“ַוִּיְכֹּתב ]...[ ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵסֶפר 

ּתֹוַרת ֱאֹלִהים ]...[ ַוְיַׁשַּלח ]...[ ֶאת ָהָעם ִאיׁש 

ְלַנֲחָלתֹו:”?

יהושע כד’ 28-26יהושע

מי נצטוה:5

“ְוַעָּתה ְקחּו ָלֶכם ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה 

ֵאיִלים ]...[ ְוַהֲעִליֶתם עֹוָלה ַּבַעְדֶכם”?

 אליפז התימני /

רעי איוב

איוב מב’ 8

מי אמר:6

“ְׁשַמע ָנא ְּבקֹול ה’ ַלֲאֶׁשר ֲאִני ֹּדֵבר ֵאֶליָך 

ְוִייַטב ְלָך ּוְתִחי ַנְפֶׁשָך:”?

ירמיה לח’ 20ירמיהו
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שאלה מס'  5

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

 רמז מס' 1: שם מקום: ֵּגי ַהֲחָרִׁשים

שם התיישבו בני בנימין בימי נחמיה.

“ּוְבֵני ִבְנָיִמן ִמָּגַבע ִמְכָמׂש ְוַעָּיה ּוֵבית ֵאל ּוְבֹנֶתיָה: ֲעָנתֹות ֹנב ֲעָנְנָיה: ָחצֹור ָרָמה ִּגָּתִים: ָחִדיד ְצֹבִעים ְנַבָּלט: 
ֹלד ְואֹונֹו ֵּגי ַהֲחָרִׁשים:”

נחמיה יא’ 35-31

 רמז מס' 2:

שערי ירושלים נסגרו ביום השבת

ִיְפָּתחּום ַעד  ָוֹאְמָרה ֲאֶׁשר ֹלא  ַוִּיָּסְגרּו ַהְּדָלתֹות  ָוֹאְמָרה  ָּבת  ַהּׁשַ ִלְפֵני  ם  “ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָצְללּו ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשלִַ
ָּבת: ַוָּיִלינּו ָהֹרְכִלים ּוֹמְכֵרי ָכל ִמְמָּכר  א ְּביֹום ַהּׁשַ ָעִרים ֹלא ָיבֹוא ַמּׂשָ ָּבת ּוִמְּנָעַרי ֶהֱעַמְדִּתי ַעל ַהּׁשְ ַאַחר ַהּׁשַ
ם ַּפַעם ּוְׁשָּתִים: ָוָאִעיָדה ָבֶהם ָוֹאְמָרה ֲאֵליֶהם ַמּדּוַע ַאֶּתם ֵלִנים ֶנֶגד ַהחֹוָמה ִאם ִּתְׁשנּו ָיד  ִמחּוץ ִלירּוָׁשלִָ

ָּבת:” ֶאְׁשַלח ָּבֶכם ִמן ָהֵעת ַהִהיא ֹלא ָבאּו ַּבּׁשַ

נחמיה יג’ 21-19

 רמז מס' 3:

ַמְׁשֶקה למלך פרס בשושן הבירה

“ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבֹחֶדׁש ִּכְסֵלו ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ַוֲאִני ָהִייִתי ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה: ]...[: ָאָּנא ה’ ְּתִהי ָנא 
ֶבת ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל ְּתִפַּלת ֲעָבֶדיָך ַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך ְוַהְצִליָחה ָּנא ְלַעְבְּדָך ַהּיֹום  ָאְזְנָך ַקּׁשֶ

ּוְתֵנהּו ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוֲאִני ָהִייִתי ַמְׁשֶקה ַלֶּמֶלְך:”

נחמיה א’ 1, 11

שם הספר: נחמיה
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שאלה מס'  5   |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

למי נאמר:2

“ְּבֶטֶרם ֶאָּצְרָך ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתיָך ּוְבֶטֶרם ֵּתֵצא 

ֵמֶרֶחם ִהְקַּדְׁשִּתיָך  ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתִּתיָך:”?

ירמיה א’ 5ירמיהו

מי אמר:3

“ֶאְּׁשָקה ָּנא ְלָאִבי ּוְלִאִּמי ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך”?

מלכים א’ יט’ 20אלישע

על מי נאמר:4

“ַוֵּיֵצא ָבָעם ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהר ֶאְפַרִים 

ַוְיִׁשיֵבם ֶאל ה’ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם:”?

דברי הימים ב’ יט’ 4יהושפט

מי הכהן שאיפשר לטוביה העמוני לעשות 5

לשכה בבית ה’?

נחמיה יג’ 4אלישיב

מי אמר:6

“רּוַח ה’ ִּדֶּבר ִּבי ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוִני:”?

שמואל ב’ כג’ 2דוד
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שאלה מס'  6

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

 רמז מס' 1:

אּוִרָּיהּו ֶּבן ְׁשַמְעָיהּו הנביא מקרית יערים שניבא בימי יהויקים מלך יהודה.

“ְוַגם ִאיׁש ָהָיה ִמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ה’ אּוִרָּיהּו ֶּבן ְׁשַמְעָיהּו ִמִּקְרַית ַהְּיָעִרים ַוִּיָּנֵבא ַעל ָהִעיר ַהֹּזאת ְוַעל ָהָאֶרץ 
ִרים ֶאת ְּדָבָריו ַוְיַבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ֲהִמיתֹו  ַהֹּזאת ְּכֹכל ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו: ַוִּיְׁשַמע ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָיִקים ְוָכל ִּגּבֹוָריו ְוָכל ַהּׂשָ
ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָיִקים ֲאָנִׁשים ִמְצָרִים ֵאת ֶאְלָנָתן ֶּבן ַעְכּבֹור  ַוָּיֹבא ִמְצָרִים:  ַוִּיְבַרח  ַוִּיָרא  ַוִּיְׁשַמע אּוִרָּיהּו 

ַוֲאָנִׁשים ִאּתֹו ֶאל ִמְצָרִים:”

ירמיה כו’ 22-20

 רמז מס' 2:

רכישת שדה בענתות בִׁשְבָעה ְׁשָקִלים ַוֲעָׂשָרה ַהָּכֶסף.

ֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן ֹּדִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ָוֶאְׁשְקָלה ּלֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ִׁשְבָעה ְׁשָקִלים ַוֲעָׂשָרה  “ָוֶאְקֶנה ֶאת ַהּׂשָ
ַהָּכֶסף: ָוֶאְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ָוֶאְחֹּתם ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאְׁשֹקל ַהֶּכֶסף ְּבֹמאְזָנִים: ָוֶאַּקח ֶאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאת ֶהָחתּום 
ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ֹּדִדי  ֶּבן  ָוֶאֵּתן ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל ָּברּוְך  ְוֶאת ַהָּגלּוי:  ְוַהֻחִּקים  ַהִּמְצָוה 
ָּברּוְך  ֶאת  ָוֲאַצֶּוה  ַהַּמָּטָרה:  ַּבֲחַצר  ַהֹּיְׁשִבים  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ְלֵעיֵני  ַהִּמְקָנה  ְּבֵסֶפר  ַהֹּכְתִבים  ָהֵעִדים  ּוְלֵעיֵני 
ְלֵעיֵניֶהם ֵלאֹמר: ֹּכה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה ֵאת ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ַהֶּזה ְוֵאת 
ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָּגלּוי ַהֶּזה ּוְנַתָּתם ִּבְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּבים: ִּכי ֹכה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי 

ִיְׂשָרֵאל עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת:”

ירמיה לב’ 15-9

 רמז מס' 3:

ִסיר ָנפּוַח ּוָפָניו ָצפֹוָנה

“ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ִיְרְמָיהּו ָוֹאַמר ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאִני ֹרֶאה: ַוֹּיאֶמר ה’ ֵאַלי ֵהיַטְבָּת ִלְראֹות 
ִּכי ֹׁשֵקד ֲאִני ַעל ְּדָבִרי ַלֲעֹׂשתֹו: ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאמֹר ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ָוֹאַמר ִסיר ָנפּוַח ֲאִני ֹרֶאה 

ּוָפָניו ִמְּפֵני ָצפֹוָנה: ַוֹּיאֶמר ה’ ֵאָלי ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:”

ירמיה א’ 14-11

שם הספר: ירמיהו
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שאלה מס'  6 |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר:2

“ָהְיָתה ָעַלי ַיד ה’ ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח ה’ ַוְיִניֵחִני 

ְּבתֹוְך ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות:”?

יחזקאל לז’ 1יחזקאל

מי אמר:3

“ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני 

ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיׁש ִלי ֹכל”?

בראשית לג’ 11יעקב

מי אמר:4

“ַרק ִׁשְמרּו ְמֹאד ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת 

ַהּתֹוָרה ]...[ ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ְוָלֶלֶכת 

ְּבָכל ְּדָרָכיו”?

יהושע כב’ 5יהושע

שמואל ב’ כא’ 18סףמי הפלישתי שאותו הכה ִסְּבַכי ַהֻחָׁשִתי?5

מי אמר:6

“ְּבַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמְׁשֵכם ַּבֲעֹבתֹות ַאֲהָבה ]...[ 

ְוַאט ֵאָליו אֹוִכיל”?

הושע יא’ 4הושע
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שאלה מס'  7

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

 רמז מס' 1: שם מקום: ַמֲעֵלה גּור ֲאֶׁשר ֶאת ִיְבְלָעם

לשם נס אחזיה מלך יהודה מפני יהוא.

ַהֶּמְרָּכָבה  ֶאל  ַהֻּכהּו  ֹאתֹו  ַּגם  ַוֹּיאֶמר  ֵיהּוא  ַאֲחָריו  ַוִּיְרֹּדף  ַהָּגן  ֵּבית  ֶּדֶרְך  ַוָּיָנס  ָרָאה  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  “ַוֲאַחְזָיה 
ָמה ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִבְקֻבָרתֹו  ְּבַמֲעֵלה גּור ֲאֶׁשר ֶאת ִיְבְלָעם ַוָּיָנס ְמִגּדֹו ַוָּיָמת ָׁשם: ַוַּיְרִּכבּו ֹאתֹו ֲעָבָדיו ְירּוָׁשָלְ

ִעם ֲאֹבָתיו ְּבִעיר ָּדִוד:”

מלכים ב’ ט’ 28-27

 רמז מס' 2:

שר צבא ארם נרפא מצרעתו לאחר שטבל במימי הַּיְרֵּדן

“ְוַנֲעָמן ַׂשר ְצָבא ֶמֶלְך ֲאָרם ָהָיה ִאיׁש ָּגדֹול ִלְפֵני ֲאֹדָניו ּוְנֻׂשא ָפִנים ִּכי בֹו ָנַתן ה’ ְּתׁשּוָעה ַלֲאָרם ְוָהִאיׁש ָהָיה 
ִּגּבֹור ַחִיל ְמֹצָרע: ]...[: ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליָׁשע ַמְלָאְך ֵלאֹמר ָהלֹוְך ְוָרַחְצָּת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַּבַּיְרֵּדן ְוָיֹׁשב ְּבָׂשְרָך 
ְלָך ּוְטָהר: ]...[: ַוֵּיֶרד ַוִּיְטֹּבל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִּכְדַבר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו ִּכְבַׂשר ַנַער ָקֹטן ַוִּיְטָהר:”

מלכים ב’ ה’ 14-1

 רמז מס' 3:

אליהו הנביא עולה בסערה השמימה

ָמִים:  “ַוְיִהי ֵהָּמה ֹהְלִכים ָהלֹוְך ְוַדֵּבר ְוִהֵּנה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַּיְפִרדּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם ַוַּיַעל ֵאִלָּיהּו ַּבְסָעָרה ַהּׁשָ
ֶוֱאִליָׁשע ֹרֶאה ְוהּוא ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו ְוֹלא ָרָאהּו עֹוד ַוַּיֲחֵזק ִּבְבָגָדיו ַוִּיְקָרֵעם ִלְׁשַנִים 

ְקָרִעים: ַוָּיֶרם ֶאת ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו ֲאֶׁשר ָנְפָלה ֵמָעָליו ַוָּיָׁשב ַוַּיֲעֹמד ַעל ְׂשַפת ַהַּיְרֵּדן:”

מלכים ב’ ב’ 13-11

שם הספר: מלכים ב׳
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שאלה מס'  7 |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר:2

“ַאּׁשּור ֹלא יֹוִׁשיֵענּו ַעל סּוס ֹלא ִנְרָּכב ְוֹלא 

ֹנאַמר עֹוד ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו”?

הושע יד’ 4הושע

מי אמר:3

“ָאֹנִכי ַהּיֹום ֶּבן ָחֵמׁש ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה: עֹוֶדִּני 

ַהּיֹום ָחָזק ]...[ ְּכֹכִחי ָאז ּוְכֹכִחי ָעָּתה”?

יהושע יד’ 11-10כלב בן יפונה

על איזה מלך נאמר:4

“ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ֵּבית ה’ ְוָכל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכל 

ם ]...[ ַוִּיְקָרא ְבָאְזֵניֶהם ֶאת ָּכל  ֹיְׁשֵבי ְירּוָׁשלִַ

ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית”?

מלכים ב’ כג’ 2יאשיהו

זכריה ג’ 5יהושע הכהן הגדוללמי שמו ָצִניף ָטהֹור ַעל ֹראׁשֹו?5

מי אמר:6

“ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּדָך ֶאת ְלַבב ָּכל ְּבֵני 

ָהָאָדם”?

מלכים א’ ח’ 39שלמה
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שאלה מס'  8

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים

 רמז מס' 1: שם של איש: ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף

אחד מהמרגלים שנשלחו על ידי משה לרגל את ארץ כנען.

“ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאמֹר: ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד 
ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו ֹּכל ָנִׂשיא ָבֶהם: ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ה’ ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים 
ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה: ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור: ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי: ְלַמֵּטה 
שָכר ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף: ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן נּון: ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן  ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה: ְלַמֵּטה ִיּׂשָ

ָרפּוא:”

במדבר יג’ 9-1

 רמז מס' 2:

זוכרים את ַהִּקֻּׁשִאים, ָהֲאַבִּטִחים, ַהְּבָצִלים ְוַהּׁשּוִמים.

“ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר: ָזַכְרנּו ֶאת 
ִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים:  ַהָּדָגה ֲאֶׁשר ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקּׁשֻ

ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ֹּכל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו: ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבֹדַלח:”

במדבר יא’ 7-4

 רמז מס' 3:

ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית

ה ֻכִׁשית ָלָקח: ַוֹּיאְמרּו ֲהַרק ַאְך  ה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאּׁשָ “ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְּבֹמֶׁשה ַעל ֹאדֹות ָהִאּׁשָ
ְּבֹמֶׁשה ִּדֶּבר ה’ ֲהֹלא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה’: ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:”

במדבר יב’ 3-1

שם הספר: במדבר
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שאלה מס'  8 |  חלק שני

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר:2

“ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְיַׁשֵּקר ְוֹלא ִיָּנֵחם ִּכי ֹלא 

ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם”?

שמואל א’ טו’ 29שמואל

מי אמר:3

“ְוִיְּתנּו ָלנּו ִמן ַהֵּזֹרִעים ְוֹנאְכָלה ּוַמִים 

ְוִנְׁשֶּתה:”?

דניאל א’ 12דניאל

מי אמר:4

ישעיה נא’ 7ישעיהו“ִׁשְמעּו ֵאַלי ֹיְדֵעי ֶצֶדק ַעם ּתֹוָרִתי ְבִלָּבם”?

מי הוא ֹחֵרׁש ְנֹחֶׁשת ִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ְוָאִביו 5

מלכים א’ ז’ 14-13חירם מצורִאיׁש ֹצִרי?

מי אמר:6

“ְוָעַלי ִהָּטה ֶחֶסד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְויֹוֲעָציו ּוְלָכל 

ָׂשֵרי ַהֶּמֶלְך ַהִּגֹּבִרים”?

עזרא ז’ 28עזרא





מדינת ישראל
משרד החינוך

ח

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

  השלב השלישי  |  שלב השאלה הזהה   

שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו
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השלב השלישי  |  שלב השאלה הזהה
שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית 
והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים 

וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.” 

)מתוך מגילת העצמאות(

השנה אנחנו מציינים שבעים שנה להקמת מדינת ישראל.
הערכים ששימשו יסוד להקמתה של מדינת ישראל,

כפי שבאו לידי ביטוי במגילת העצמאות,
יסודם בספר התנ”ך ובחזון הנביאים.

מגילת העצמאות מסמלת את החזון שהפך למציאות
ומבטאת את הקשר בין התנ”ך להתחדשות לאומית.

לפניכם שמונה פסוקים הקושרים את ערכי מגילת העצמאות לפסוקי התנ”ך.
בשאלה זו ניתן לצבור: 32 נקודות.

הזמן המוקצב: 4 דקות.

  בהצלחה!
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החידון הפומבי – שלב שלישי

שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

מתוך מגילת העצמאות: העם היהודי יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים 
והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

1.  מי אמר: “ֲאִני ה’ ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתְנָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִים:”?

תשובה: ישעיהו | ישעיה מב’ 6  

מתוך מגילת העצמאות: מתוך קשר היסטורי ומסורתי, חתרו היהודים בכל דור 
לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה.

מי אמר: “ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאת ְׁשבּות ְיהּוָדה ְוֵאת ְׁשבּות ִיְׂשָרֵאל ּוְבִנִתים ְּכָבִראֹׁשָנה:”?   .2

תשובה: ירמיהו  |  ירמיה לג’ 7  

מתוך מגילת העצמאות: בדורות האחרונים שבו היהודים לארצם בהמונים, 
וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות ובנו כפרים וערים.

על מי נאמר: “ַוֵּיְלכּו ַוָּיׁשּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִּיְבנּו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵּיְׁשבּו ָּבֶהם:”?   .3

תשובה: בני בנימין  |  שופטים כא’ 23  

מתוך מגילת העצמאות: מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק 
והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל.

מי אמר: “ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ַהּשְֹׁמִעים ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמִּפי ַהְּנִביִאים”?   .4

תשובה: זכריה  |  זכריה ח’ 9  



מתוך מגילת העצמאות: זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם 
עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית.

5.  למי נאמר: “ְוַׂשְמִּתי ָמקֹום ְלַעִּמי ְלִיְׂשָרֵאל ּוְנַטְעִּתיו ְוָׁשַכן ַּתְחָּתיו ְוֹלא ִיְרַּגז עֹוד ְוֹלא ֹיִסיפּו ְבֵני ַעְוָלה 
ְלַעּנֹותֹו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשֹוָנה:”?

תשובה: לדוד על-ידי נתן הנביא  |  שמואל ב’ ז’ 10  

מתוך מגילת העצמאות: אנו מושיטים יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינות 
השכנות ועמיהן.

מי אמר: “ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום ְנֻאם ה’ ְצָבאֹות”?   .6

תשובה: חגי  |  חגי ב’ 9  

מתוך מגילת העצמאות: מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו 
לעדות על הכרזה זו.

מי אמר: “ִלי ִדֶּבר צּור ִיְׂשָרֵאל מֹוֵׁשל ָּבָאָדם ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱאֹלִהים:”?   .7

תשובה: דוד  |  שמואל ב’ כג’ 3  

מתוך מגילת העצמאות: עם ישראל שמר אמונים לארץ ישראל ולא חדל מתפילה 
ומתקוה לשוב אליה.

ַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל  בקשר לאיזו מצוה נזכרת התפילה: “ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהּׁשָ   .8
ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו”?

תשובה: ביעור המעשרות  |  דברים כו’ 15  

בהצלחה!



מדינת ישראל
משרד החינוך

ח

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

השלב הרביעי 
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שלב רביעי | ראש בראש

שאלות בזק להכרעה

לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 24 שאלות.
לפני תחילת השלב יתבצע איפוס ניקוד לשני הנבחנים.

לכל נבחן יוצגו 12 שאלות. השאלות יישאלו לסירוגין בשיטת ה”ראש בראש”.
אם בתום 24 השאלות לא תהיה הכרעה, יוצגו לכל נבחן עוד 3 שאלות נוספות. 

אם גם אז לא תהיה הכרעה, יוכרזו שני המתמודדים כשני חתנים / כלות.
תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב-2 נקודות.
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שלב רביעי

שלב ראש בראש

1-2

מי אמר:

“ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד:”?

דוד / משורר תהילים

תהילים קלג’ 1

מי אמר:

“ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם ַיַחד 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:”?

משה

דברים לג’ 5

3-4

מי אמר:

“ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָׁשלֹום:”?

יתרו

שמות יח’ 23

מי אמר:

“ְוָאִׁשיָבה ָכל ָהָעם ֵאֶליָך ְּכׁשּוב ַהֹּכל ]...[ ָּכל 
ָהָעם ִיְהֶיה ָׁשלֹום:”?

אחיתופל

שמואל ב’ יז’ 3

5-6

ציין שם אחד הסופרים שהיו לשלמה המלך.

ֱאִליֹחֶרף / ֲאִחָּיה )ְּבֵני ִׁשיָׁשא(

מלכים א’ ד’ 3

מי היה הסופר במימשלו של המלך חזקיהו?

ֶׁשְבָנה / ֶׁשְבָנא 

מלכים ב’ יח’ 18
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7-8

מי השבט שֹלא הֹוִריׁש ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב 
ְּבָגֶזר?

אפרים

שופטים א’ 29

מי השבט שֹלא הֹוִריׁש ֶאת ֹיְׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת 
יֹוְׁשֵבי ִצידֹון?

ָאֵׁשר 

שופטים א' 31

9-10
השלם את הפסוק:

ֶאֶרְך ַאַּפִים ַרב ְּתבּוָנה ...

ּוְקַצר רּוַח ֵמִרים ִאֶּוֶלת:

משלי יד’ 29

השלם את הפסוק:

ַמֲעֶנה ַּרְך ָיִׁשיב ֵחָמה ...

ּוְדַבר ֶעֶצב ַיֲעֶלה ָאף:

משלי טו’ 1

11-12

מולו נלחם המלך אסא ְּבֵגיא ְצַפָתה ְלָמֵרָׁשה.

ֶזַרח ַהּכּוִׁשי

דברי הימים ב’ יד’ 9

מה שמו של מלך ַיְרמּות שנלחם נגד יהושע?

ִּפְרָאם

יהושע י’ 3
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13-14

מה שם הבאר שהיתה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד?

ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי

בראשית טז’ 14

מה שם העיר שהיתה ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין ָּכַלח?

ֶרֶסן

בראשית י’ 12

15-16

השלם את הפסוק:

ִהֵּנה ָנא ֹכחֹו ְבָמְתָניו ...

ְואֹונֹו ִּבְׁשִריֵרי ִבְטנֹו:

איוב מ’ 16

השלם את הפסוק:

ְּכַקׁש ֶנְחְׁשבּו תֹוָתח ...

ְוִיְׂשַחק ְלַרַעׁש ִּכידֹון:

איוב מא’ 21

17-18

מי אמר:

“ה’ ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּתְך 
ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכָך”?

אליעזר עבד אברהם / אברהם

בראשית כד’ 40

מי אמר:

“ִהְנִני ֹׁשֵלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנה ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתֹאם 
ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים”?

מלאכי

מלאכי ג’ 1
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19-20

מעל ההר הזה דיבר אביה עם ירבעם וכל 
ישראל.

ַהר ְצָמַרִים

דברי הימים ב’ יג’ 4

הערה: ַוָּיָקם ֲאִבָּיה ֵמַעל ְלַהר ְצָמַרִים ֲאֶׁשר 
ְּבַהר ֶאְפָרִים

לארץ זו נמלטו המכים בחרב את סנחריב 
מלך אשור.

ֶאֶרץ ֲאָרָרט

מלכים ב' יט' 37

21-22

השלם את הפסוק:

ְּדָאָגה ְבֶלב ִאיׁש ַיְׁשֶחָּנה ...

ְוָדָבר טֹוב ְיַׂשְּמֶחָּנה:

משלי יב’ 25

השלם את הפסוק: 

ִמָּכל ִמְׁשָמר ְנֹצר ִלֶּבָך ...

ִּכי ִמֶּמּנּו ּתֹוְצאֹות ַחִּיים:

משלי ד’ 23

23-24

מי אמר:

א ]...[ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש  "ִּכי ֹכה ָאַמר ָרם ְוִנּׂשָ
ֶאְׁשּכֹון ]...[ ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב 

ִנְדָּכִאים:"?

ישעיהו

ישעיה נז' 15

מי אמר:

“ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע ְוֵעיֶניָך ַעל ָרִמים 
ַּתְׁשִּפיל:”?

דוד

שמואל ב’ כב’ 28
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שאלות נוספות למקרה שאין הכרעה:

25-26

מי הכהן שאליו נשלח ספר מְׁשַמְעָיהּו 
ַהֶּנֱחָלִמי?

ְצַפְנָיה ֶבן ַמֲעֵׂשָיה ַהֹּכֵהן

ירמיה כט’ 25

מי הכהן שהופקד על אוצרות ַמְעַׂשר ַהָּדָגן 
ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר בימי נחמיה?

ֶׁשֶלְמָיה ַהֹּכֵהן

נחמיה יג’ 13

27-28

השלם את הפסוק:

ֵאיֹפה ָהִייָת ְּבָיְסִדי ָאֶרץ ...

ַהֵּגד ִאם ָיַדְעָּת ִביָנה:

איוב לח’ 4

השלם את הפסוק:

ִמי ָׁשת ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה ...

ְכִוי ִביָנה: אֹו ִמי ָנַתן ַלּׂשֶ

איוב לח’ 36

29-30

מי אמר:

“ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך ֶזַרע 
ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי:”?

ישעיהו

ישעיה מא’ 8

מי אמר:

“ַּבֲחרּו ָלֶכם ַהּיֹום ֶאת ִמי ַתֲעֹבדּון ]...[ ְוָאֹנִכי 
ּוֵביִתי ַנֲעֹבד ֶאת ה’:”?

יהושע

יהושע כד’ 15
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נוהל ותקנון

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-55, תשע"ח

מבוא  .1

תקנון החידון וסדריו מנחים את המטה הארצי של חידון התנ”ך במנהל חברה ונוער בעריכת חידון 

התנ”ך העולמי לנוער יהודי ה-55, תשע”ח.

גורם אחראי: משרד החינוך

שם היחידה: מנהל חברה ונוער

ממונה על חידון התנ”ך העולמי לנוער: איציק בן-אבי

מספר טלפון: 02-5603112, 02-5604343

מספר פקס’: 02-5602953

shirya@education.gov.il :כתובת דוא”ל

הנחיות כלליות    .2

מטרות החידון  2.1

להרחיב את חוגי הלומדים וההוגים בתנ”ך בקרב הנוער היהודי בארץ ובעולם. א. 

לחזק את הנוער באהבת ארץ ישראל, עם ישראל, תרבותו ומורשתו.  ב. 

להוסיף ממד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל. ג. 

לעודד מפגש חינוכי בלתי-פורמלי בין נוער יהודי מהארץ ומהתפוצות. ד. 
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ארגון החידון  2.2

חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי הוא שיאו של תהליך חינוכי ערכי.

חידון התנ״ך לנוער בארץ ייערך בחמישה שלבים:

שלב א’: חידון תנ”ך אינטרנטי מקוון בבתי הספר.

שלב ב’: חידון תנ”ך מחוזי בכתב.

שלב ג’: חידון תנ”ך מחוזי פומבי – חידון נפרד לחינוך הממלכתי והממ”ד )בשישה מחוזות(.

שלב ד’: חידון תנ”ך ארצי פומבי, שאליו יעלו המתמודדים אשר זכו במקום ראשון בחידונים 

המחוזיים – הממלכתיים והממ”ד.

 שלב ה’: חידון תנ”ך עולמי לנוער יהודי )בהשתתפות ארבעה נציגים מישראל והזוכים

בחידונים המקדימים בתפוצות(. 

משרד החינוך אחראי לארגון חידון התנ”ך לנוער בארץ, על כל שלביו.

הסוכנות  בארץ.  ולהפקתו  החידון  לארגון  אחראי  ונוער  חברה  במנהל  התנ”ך  חידון  מטה  א. 

היהודית אחראית למיון המתמודדים בתפוצות על-פי מפתח הנציגות המדינתי שנקבע בכל 

מדינה.

הסוכנות היהודית תתאם את הגעת המתמודדים למחנה עולמי לנוער בארץ.   ב. 

משרד החינוך מנהל את מחנה חידון התנ”ך העולמי לנוער מהארץ ומהתפוצות. ג. 

גופים ממלכתיים שונים המיוצגים בהנהלה העולמית של חידון התנ”ך העולמי לנוער   

משרד החינוך – חמישה נציגים  

הסוכנות היהודית לארץ ישראל – שלושה נציגים   

ההסתדרות הציונית העולמית – נציג אחד  

הקרן הקיימת לישראל, האגף לחינוך ולנוער – נציג אחד  

נציגי המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך - שני נציגים   

החברה לחקר המקרא – נציג אחד  

נציגי ההנהלה הוותיקה – נציג אחד   
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ההנהגה הצעירה בתנ”ך - נציג אחד  

ארגון נח”ת )נוער חובב תנ”ך( – נציג אחד  

2.3   המתמודדים בחידון

זכאים להשתתף בחידון בני נוער יהודים מהארץ ומהתפוצות הלומדים בכיתות ט’-י”ב. א. 

הקהילה היהודית בכל מדינה רשאית לשגר מתמודדים לייצג את מדינתם בחידון. לאחר  ב. 

מבחנים, מספר הנציגים ייקבע לפי מפתח נציגות, ובשום מקרה לא יעלה על ארבעה נציגים 

ממדינות שבהן מספר גדול של יהודים.

יהודי התפוצות לא יכולים להיות מיוצגים על-ידי ילדי שליחים ועל-ידי ילדי נציגים של  ג. 

גורמים ישראליים הגרים בחו”ל. ילדים של יורדים לגור בחו”ל יוכלו לייצג את מדינתם רק 

לאחר 7 שנות מגורים בחו”ל. 

מועמדים שהשתתפו בעבר במחנה לא יוכלו להשתתף שוב, אלא במקרים חריגים שיובאו  ד. 

לפני הוועידה. 

בכל מדינה ייקבע גוף מוסמך שיעביר למרכז החידון את שמות המתמודדים לחידון העולמי,  ה. 

באמצעות הסוכנות היהודית ובתיאום עמה. 

המועד האחרון להגשת שמות המתמודדים הוא כחודש וחצי לפני פתיחת מחנה התנ”ך. ו. 

משרד החינוך והסוכנות היהודית לא יקבלו מתמודד אשר הגיע למחנה התנ”ך אחרי המבחן  ז. 

בכתב, שיתקיים ב-כ”ז בניסן תשע”ח, ה-12.4.2018.

שלבי החידון  2.4

בכל מדינה, יבוצעו החידונים המקדימים בשלבים אחדים, בהתאם לתנאי המקום ולהחלטות 

המוסדות המקומיים ובכפוף לתקנון זה.

הגוף המוסמך בתפוצות יערוך מבחן בכתב לכל הנרשמים, בערים או במחוזות, לשם בחירת 

המתמודדים. 

הזוכים בכל מדינה יוזמנו למחנה העולמי לנוער וייבחנו במבחנים בכתב לקראת השתתפותם 

בחידון התפוצות ובחידון התנ”ך העולמי לנוער המתקיים ביום העצמאות. 
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משתתפים בחידון העולמי לנוער   2.5

שישה-עשר המתמודדים מקרב משתתפי מחנה התנ”ך העולמי לנוער אשר יקבלו במבחן 

המקדים בכתב את מרב הנקודות יזכו להשתתף בחידון העולמי לנוער ביום העצמאות. 

חידון התפוצות  2.6

המתמודדים בחידון התנ”ך לנוער התפוצות יבחרו מקרב המתמודדים המשתתפים במחנה 

התנ”ך העולמי לנוער ואשר לא דורגו במבחן המקדים בכתב בין שישה-עשר המקומות 

הראשונים אשר מתמודדים בחידון התנ”ך העולמי לנוער ביום העצמאות. 

לחידון התפוצות ייבחר עד נציג אחד מכל מדינה, לפי ציונו במבחן, ובסך הכול יעלו 12 
מתמודדים אשר יתחרו על תואר כלת/חתן התנ”ך לנוער התפוצות. )בחידון התפוצות לא 

ישתתפו נציגים מישראל(.

קביעת פרקי תנ”ך לחידון ונושאו המרכזי  2.7

ועדת מחברי השאלות תציע את פרקי התנ”ך לחידון )נקבע בשנת תשע”ו(. א. 

ההנהלה העולמית של חידון התנ”ך תאשר את פרקי התנ”ך הנדרשים לחידון אחת לשלוש  ב. 

שנים.

המתמודדים בחידונים השונים יוכלו לענות את תשובותיהם על שאלות החידון אך ורק  ג. 

מתוך פרקי התנ”ך שנקבעו )החומר לחידון(. לא יתקבלו תשובות שאינן מהחומר.

הנושא המרכזי  2.8

חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי ה-55, שיתקיים ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, בשנת 

התשע”ח, יעמוד בסימן: 70 שנה למדינת ישראל. 

הפסוק המוביל: “ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר” )ישעיה מט, ג(

3.   אירועים נלווים לחידון התנ"ך העולמי

מחנה התנ”ך  3.1

שיתקיים  לנוער,  העולמי  התנ”ך  חידון  למחנה  יגיעו  בחידון  המשתתפים  המדינות  נציגי  א. 

בישראל.
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למחנה יגיעו מתמודדים על-פי מפתח הנציגות הבא:  ב. 

 מדינות שבהן למעלה מ-1,000,000 יהודים – יישלחו 4 נציגים.

 מדינות שבהן למעלה מ-100,000 יהודים – יישלחו 3 נציגים.

 מדינות שבהן למעלה מ-25,000 יהודים – יישלחו 2 נציגים.

מדינות שבהן מתחת ל-25,000 יהודים – יישלח נציג אחד.

נציגי משרד החינוך יקבלו את הנציגים בשדה התעופה וידאגו לכל צורכיהם עד סיום מחנה  ג. 

התנ”ך: ביטחון ובטיחות, הסעות, לינה, מזון וסיורים לימודיים בישראל. 

למתמודדים תינתן הדרכה על סדרי החידון העולמי לנוער וחידון התפוצות. לעולים לחידונים  ד. 

אלה, ייערך תרגול לקראת ההופעה בשידור ישיר. 

לוודא שהמתמודדים  ושתיית אלכוהול אסורים במחנה. אחריות השולחים בתפוצות  עישון  ה. 

מחנה  צוות  באחריות   - ושתייה  באלכוהול  לשימוש  האיסור  ואת  המחנה  נהלי  את  מכירים 

התנ”ך לאכוף את הכללים ונהלי המחנה.

תרגומים  3.2

השאלות והתשובות בחידון ייאמרו בעברית. א. 

השאלות בכתב ובעל פה יימסרו למתמודדים בנוסף לעברית, גם בשפת האם שלהם, בסיוע  ב. 

בכתב  המקדימים  בחידונים  המתמודדים  את  שילוו  השונות  לשפות  מתרגמים  צוות  של 

ובחידונים הפומביים. 

3.3   חידון פומבי לנציגי התפוצות

חידון התפוצות ייערך השנה ביום החידון העולמי לנוער, בתיאטרון ירושלים, שעה לאחר סיום  א. 

חידון התנ”ך העולמי לנוער.

בחידון ייבחרו חתן או כלה לנוער התפוצות ושלושה סגנים. ב. 

4.  חידון תנ"ך עולמי לנוער יהודי – שלבי החידון ונהלים

ארגון החידון  4.1

ישיר  בשידור  ישודר  החידון  ירושלים.  בתאטרון  יערך  יהודי  לנוער  העולמי  התנ”ך  חידון  א. 

בטלוויזיה בשעה 11:00. 
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לשופטים לא יהיו קשרים משפחתיים או אישיים עם המתמודדים. ב. 

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

התקנון.

מבחן מוקדם בכתב  4.2

בימים הראשונים של המחנה, ייערך מבחן בכתב לכל נציגי התפוצות וישראל המשתתפים  א. 

במחנה התנ”ך העולמי לנוער יהודי.

המבחן המוקדם בכתב יתקיים במספר כיתות, לפי שפות המתמודדים ועל-פי תנאי המקום. ב. 

בזמן  וישגיחו  בכתב  המוקדם  במבחן  נוכחים  יהיו  השפות  לכל  והמתרגמים  החידון  צוות  ג. 

הבחינה.

החידון כולל 60 שאלות, הלקוחות מתוך פרקי הלימוד לחידון. ד. 

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

  – צוות החידון  ואת  – הכוללת את המתורגמנים לשפות השונות  ועדת החידון  בסיום המבחן,  ו. 

תבדוק את המבחן ותרכז את התוצאות.

4.2.1   שאלות מילואים להכרעה

שישה עשר הנבחנים שהעפילו לשלב העולמי הפומבי יענו על שאלת מילואים להכרעה. א. 

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

צוות החידון ישגיח על הנבחנים בזמן הבחינה, יבדוק את המבחנים וירכז את הישגי הנבחנים  ג. 

בטבלה נפרדת שתהיה מוכנה מראש.

חבר השופטים יעשה שימוש בתוצאות שאלת המילואים רק במצב של שוויון בין מתמודדים,  ד. 

שבו יש להכריע מי המתמודדים שיעפילו שלב בחידון.

ניתן להשתמש בתוצאות שאלת המילואים להכרעה בכל אחד משלושת השלבים הראשונים  ה. 

בחידון הפומבי.

במצב בו שני מתמודדים קיבלו בשאלת המילואים ניקוד זהה, ויתכן כי לא ניתן יהיה להכריע  ו. 

ביניהם במצב של שוויון, יקבעו מחברי השאלות אם יש צורך לקיים שאלת מילואים שנייה 

)נוספת(. במצב כזה, רק המתמודדים שצברו ניקוד זהה בשאלת המילואים הראשונה ידרשו 

לבצע את שאלת המילואים השנייה.
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חידון תנ”ך עולמי פומבי      4.3

בחידון הגמר ישתתפו עד שישה-עשר נציגים מהתפוצות ומישראל שצברו את מרב הנקודות 

בחידון בכתב.

החידון הפומבי – שלב ראשון  4.3.1

בשלב זה, יוצגו סרטונים בנושא המרכז של החידון – 70 שנה למדינה. א. 

לאחר כל סרטון, יוצגו שאלות לשני נבחנים. ב. 

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

בשלב זה, לכל נבחן יינתן כרטיס שאלה, שעליו כתובה השאלה בעברית ובשפתו, לפני שהוא  ד. 

יישאל בעל פה. עליו להשיב על השאלה לאלתר.

כל שאלה היא בת שני חלקים. ה. 

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

תשובות נכונות על שני החלקים יזכו ב-10 נקודות. ז. 

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

החידון הפומבי – שלב שני  4.3.2

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

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

חלק ראשון

 זיהוי על-פי רמזים.

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

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

 הנבחן יזהה על-פי הרמזים הראשון והשני – יזכה ב-5 נקודות.

הנבחן יזהה על-פי שלושה רמזים – יזכה ב-3 נקודות.

הזמן המוקצב לזיהוי: 25 שניות.

חלק שני

על הנבחן להשיב על חמש שאלות בזק.השאלות יוצגו לפני כל נבחן באמצעות משחק מחשב.
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הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן:

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

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

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

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

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

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

הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא: 60 שניות.

נבחן שזיהה בחלק הראשון את שם הספר על-פי הרמז הראשון בלבד ושענה תשובות נכונות 

על כל חמש השאלות בחלק השני - יזכה בבונוס של 2 נקודות נוספות.

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

4 המתמודדים שצברו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יעפילו לשלב השלישי.

החידון הפומבי – שלב שלישי  4.3.3

השלב השלישי הוא שאלתו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. א. 

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

השאלות יעסקו בנושא המרכזי של החידון: 70 שנה למדינת ישראל. ג. 

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

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

החידון הפומבי – שלב רביעי  4.3.4

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

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

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

על המתמודד לענות על השאלה מיידית. ד. 

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

אם בתום 12 סבבים של שאלות לא תושג הכרעה, יוצגו לכל נבחן 3 שאלות נוספות. ו. 
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אם גם אז לא תהיה הכרעה, שני המתמודדים יוכרזו כחתנים או ככלות. ז. 

הנבחן שישיג את מירב הנקודות בשלב הראש בראש יוכתר כחתן או ככלה של חידון התנ”ך 

העולמי לנוער יהודי ה-55, שנת תשע”ח.

5.  החידון הפומבי – הנחיות וכללים

מנחה החידון  5.1

בפתח החידון, המנחה ימסור לנבחנים ולציבור מידע על שלבי החידון ועל סדריו ויציג בפני  א. 

הציבור את המתמודדים, את חבר השופטים וכל איש שייקרא אל הבמה.

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

מזכירות החידון תדאג לחלוקת דפי השאלות הזהות ולאיסופם.

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

השופטים בלבד יקבעו את הציון שיינתן לכל נבחן.  ד. 

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

גורמים שונים(.

הרכב חבר השופטים והנשיאות  5.2

בחבר השופטים יכהנו יו”ר ועד שישה שופטים שתבחר הנהלת החידון. א. 

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

על  בהודעה  ויסתפק  אחרות  מיותרות  ומהערות  הנבחנים  הישגי  על  מהערות  יימנע  היו”ר  ג. 

מספר הנקודות שצבר כל נבחן.

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

5.3   ניקוד

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

תשובה שלמה ונכונה.

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

וכמה. 
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לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא-נכונה, יו”ר חבר השופטים יכריז – “אין  ג. 

מענה”. בגיליון רישום הנקודות יירשם: 0.

במקרה  שנשאלו  לשאלות  הנכונות  התשובות  את  המאזינים  ולקהל  לנבחנים  לקרוא  יש  ד. 

שהנבחנים לא ענו תשובות מלאות או אף חלקיות. תשובות השופטים תהיינה בהירות וקצרות 

ככל האפשר, אין צורך לקרוא את כל התשובה ככתבה וכלשונה ואת הפסוקים הנלווים אליה.

המנחה יודיע על הניקוד ועל הניקוד המצטבר.  ה. 

בשלושת שלבי החידון הראשונים , בכל מצב של שוויון בין מתמודדים, שבו יש צורך להכריע  ו. 

מי המתמודדים שיעפילו לשלב הבא, ייעשה שימוש בתוצאות שאלת המילואים. המתמודד 

שצבר את הניקוד הרב יותר בשאלת המילואים יזכה להעפיל לשלב הבא.

מתמודדים בעלי צרכים מיוחדים  5.4

בחידון בכתב:

יקבלו אפשרות  ופיזיות  מתמודדים שאינם מסוגלים לקרוא או לכתוב בשל לקויות חושיות  א. 

להקראה ולהכתבה בהתאם לצורך.  

אפשרות  יקבלו   – וכותבים  קוראים  שאינם  מאובחנת,  מדיסלקציה  הסובלים  תלמידים  ב. 

להקראה ולהכתבה בהתאם לצורך. 

והזמן שיוקצב להם  נוספות,  15 דקות  יקבלו תוספת של  זמן  תלמידים הזקוקים לתוספת  ג. 

לחידון בכתב הוא 75 דקות.

בחידון הפומבי:

תלמידים הזקוקים להקראה: מנחה החידון קורא את כל שאלות החידון. ד. 

צורך  אין  ולכן  פה  בעל  עונים  התלמידים  החידון  שלבי  בכל  להכתבה:  הזקוקים  תלמידים  ה. 

זה  בשלב  הממשלה.  ראש  שאלת  בכתב,  זהה  שאלה   – השלישי  בשלב  למעט  בהכתבה, 

יקבלו המתמודדים הזכאים הכתבה בהתאם לצורך.

תלמידים הזקוקים לתוספת זמן: ו. 

בשלב הראשון – כל המתמודדים מקבלים את שאלתם מספר דקות לפני שיידרשו לענות עליה.   

 השופטים יאפשרו למתמודדים אלה עוד זמן קצר לגיבוש התשובה אם יהיה להם צורך בכך.

 בשלב השני – תוספת זמן תינתן רק למתמודדים בעלי לקויות חושיות ופיזיות המקשות על הדיבור.

בשלב השלישי – תוספת זמן של 25%.
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בשלב הרביעי – יאפשרו השופטים עוד מספר שניות לגיבוש התשובה למתמודדים הזכאים   

לתוספת זמן.

ערעורים  5.5

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

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

מכובדת למזכירות החידון במהלך ההפסקות.

לאחר  עליה  לערער  ניתן  ולא  סופית  היא  השופטים  של  פסיקתם  הערעור,  בדיקת  בתום  ג. 

החידון. 

חתן וכלה של חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי ושלושה סגנים  5.6

בנוסף לחתן או לכלה של חידון התנ”ך העולמי לנוער, שלושה מן הנבחנים שצברו את מספר 

הנקודות הגדול ביותר יוכרזו כסגנים ויזכו בתעודות מתאימות ובספרים.

תעודות ופרסים לזוכים  5.7

לאחר שאלת ראש הממשלה ולפני שלב ה”ראש בראש”, כל המשתתפים יוזמנו לשבת 

במקומותיהם על הבמה ויוענקו להם פרסים ותעודות השתתפות.

בסיום החידון יוענקו פרסים לארבעת הזוכים במקומות הראשונים.  א. 

את הפרס למקום הרביעי יעניק יו”ר הקרן הקיימת לישראל ומנהל מינהל חברה ונוער. ב. 

את הפרס למקום השלישי יעניק יו”ר הסוכנות היהודית ומנכ”ל משרד החינוך. ג. 

העולמי  התנ”ך  חידון  של  ככלה  או  כחתן  יוכתרו  ביותר  הגבוה  בניקוד  שזכו  הנבחנים  שני  ד. 

וכסגנו או סגניתו. את הפרסים יעניקו ראש הממשלה ושר החינוך.

לזוכים בשני המקומות הראשונים, תוענק מלגת לימודים באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה  ה. 

בישראל, לפי בחירתם. 

6. חריגה מן התקנון

בעת צורך, ההנהלה העולמית לחידון התנ”ך מוסמכת לאשר חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.
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7. מועדי אירועי חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-55, תשע"ח

מועדאירוע

פתיחת מחנה חידון התנ”ך העולמי
יום שלישי, כ”ה בניסן תשע”ח,

10.4.2018

חידון התנ”ך העולמי – שלב מקדים בכתב
יום חמישי, כ”ז בניסן תשע”ח,

12.4.2018

חידון תנ”ך עולמי לנוער יהודי
וחידון התנ”ך לנוער התפוצות

יום חמישי, ד’ באייר תשע”ח,
19.4.2018

סיום מחנה חידון התנ”ך העולמי
יום שני, ח’ באייר תשע”ח,

23.4.2018

סיום מחנה חידון התנ"ך העולמי
יום שני, יב’ באייר תשע"ז,

8.5.2017

בברכת הצלחה,

 איציק בן-אבי

הממונה על חידוני התנ"ך, 

משרד החינוך



מדינת ישראל
משרד החינוך

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

תשע״ח
נוער התפוצות
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ממונה חידוני התנ”ך  |  איציק בן אבי

מרכז החידו  |  חננאל מלכה

מחברי השאלות  |  שמואל עמרוסי וחננאל מלכה

עורך החידון  |  דורון קדוש

 השופטים 

אלוף )במיל.( ד”ר יום-טוב סמיה  |  יזם ומרצה, מפקד פיקוד דרום לשעבר

מר דוד ברייקסטון  |  סגן יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית

מר יצחק שטיגליץ  |  מנהל המחלקה לשירותים רוחניים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית

מר ירמי דוד  |  מנהל מרכז שדה ויער נס הרים, הקרן הקיימת לישראל

מר שמואל עמרוסי  |  חתן התנ”ך הארצי למבוגרים, מחבר השאלות

ליאורה ברוורמן  |  סגנית חתן התנ"ך העולמי לשנת תשע"ג

מנחה  |  ד"ר אבשלום קור
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תקנון חידון התנ”ך העולמי לנוער התפוצות תשע”ח

1.  חומר הלימוד לחידון ונושאו המרכזי

חומר הלימוד לחידון התפוצות זהה לחומר הלימוד לחידון העולמי לנוער. א. 

לנוער  התנ”ך  חידון  של  המרכז  הנושא  עצמאות.  שנות   70 ישראל  מדינת  תציין  תשע”ח  בשנת  ב. 

התפוצות לשנה”ל תשע”ח הוא: 70 שנות חיבור ישראל והתפוצות.

הפסוק המרכזי: “ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר” )ישעיה מט’ 3(.

2.   הנחיות כלליות

של  האם  ובשפת  בעברית  המסך  על  ויוצגו  בעברית  המנחה  ידי  על  יישאלו  בחידון  השאלות  א. 

המתמודדים.

בשלב הראשון של החידון הפומבי יקבל כל מתמודד את שאלתו מראש בכתב, בעברית ובשפתו. ב. 

ויסייעו  נוכחים במבחן המוקדם בכתב ובמהלך החידון הפומבי,  יהיו  המתרגמים לשפות השונות  ג. 

בתרגום השאלות ו/או התשובות.

2.  שלבי החידון

מבחן מוקדם בכתב  2.1

משתתפי  לכל  בכתב  מוקדם  מבחן  יתקיים  לנוער  העולמי  התנ”ך  חידון  לפני  ימים  מספר  א. 

מחנה החידון העולמי.

במבחן  לצבור  ניתן  אחת.  בנקודה  מזכה  שאלה  כל  על  נכונה  תשובה  שאלות.   60 במבחן  ב. 

מוקדם זה עד 60 נקודות.

16 הנבחנים שיזכו במירב הנקודות במבחן המוקדם בכתב יעפילו אל החידון העולמי הפומבי  ג. 

מתמודדים   12 ייבחרו  הפומבי,  העולמי  החידון  אל  יעפילו  שלא  הנבחנים  כל  מתוך  לנוער. 

מדינה,  מכל  בלבד  אחד  מתמודד  יעלה  התפוצות  לחידון  התפוצות.  לנוער  התנ”ך  לחידון 

רשאים  לא  התפוצות  בחידון  מדינתו.  נציגי  מבין  ביותר  הרב  הנקודות  מספר  את  שצבר 



להשתתף נציגי מדינת ישראל.

במבחן  שצברו  והניקוד  הראשון,  הפומבי  השלב  אל  יעפילו  התפוצות  בחידון  המתמודדים  ד. 

המוקדם בכתב יזקף לזכותם לאורך כל שלבי החידון הפומבי.

השלב הראשון – שאלות בעקבות סרטונים  2.2

ישראל  חיבור  שנות   70 החידון:  בנושא  העוסקים  סרטונים  שלושה  יוצגו  הראשון  בשלב  א. 

והתפוצות.

לאחר כל סרטון יוצגו שאלות לארבעה נבחנים. ב. 

כל נבחן יקבל שאלה בת שני חלקים. ג. 

תשובה נכונה על חלק אחד תזכה את הנבחן ב-6 נקודות. תשובות נכונות על שני החלקים  ד. 

יזכו ב-12 נקודות.

כל מתמודד יקבל את שאלתו בכתב בעברית ובשפתו בזמן הצגת הסרטון לקהל. ה. 

בהגיע תורו של כל מתמודד, הוא יתבקש לענות באופן מיידי על השאלה מאחר שהיא נמסרה  ו. 

לו מראש.

השלב השני – משחק מחשב  2.3

מתוך 12 המשתתפים בשלב הראשון, לשלב השני יעלו עד 8 מתמודדים. א. 

המתמודדים שיעלו לשלב השני הם אלה שהשיגו את הניקוד המצטבר הגבוה ביותר במבחן  ב. 

המוקדם בכתב ובשלב הראשון.

במקרה של שוויון נקודות במקום השמיני – ניתן להעלות לשלב השני גם 7 או 6 מתמודדים. ג. 

כל מתמודד בתורו יבחר נושא אחד מבין 8 נושאים המוצגים לבחירתו על המסך. ד. 

לאחר שהמתמודד יבחר נושא, יוצגו לפניו ארבע שאלות בזו אחר זו. ה. 

השאלות יוצגו לפני המתמודד על המסך בעברית ובשפתו. במידת הצורך, יסייעו המתורגמנים  ו. 

לשפות השונות בתרגום תשובתו של המתמודד.

הזמן המוקצב למענה על כל 4 השאלות: 90 שניות בלבד. ז. 

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

תשובה נכונה על שאלה מס'  2 תזכה את המתמודד ב-4 נקודות.  
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תשובה נכונה על שאלה מס'  3 תזכה את המתמודד ב-6 נקודות.  

תשובה נכונה על שאלה מס'  4 תזכה את המתמודד ב-8 נקודות.  

תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב-30 נקודות. ט. 

השלב השלישי – שלב השאלה הזהה  2.4

לשלב השלישי יעפילו 4 הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הרב ביותר עד לשלב זה. א. 

בשלב זה תוצג לפני המתמודדים סדרה של שש שאלות זהות העוסקות בנושא החידון. ב. 

השאלות יימסרו למתמודדים בעברית ובשפתם, והם יענו על השאלות בכתב. ג. 

הזמן המוקצב לנבחנים למענה על השאלות: 5 דקות בלבד. ד. 

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-3 נקודות. סך הכל ניתן לצבור בשלב זה עד  ה. 

18 נקודות.

הכתרת חתן / כלה ושלושה סגנים  .3

לאחר סיום השלב השלישי, המתמודד/ת שצבר/ה את הניקוד הרב ביותר יוכתר / תוכתר  א. 

כחתן/כלת חידון התנ”ך העולמי לנוער התפוצות לשנת תשע”ח.

בנוסף לחתן / לכלה, יוכתרו שלושה סגנים שהגיעו למקומות השני, השלישי והרביעי בחידון. ב. 

ארבעת הזוכים בחידון התפוצות יקבלו את התעודה המתאימה ופרסים. ג. 

חריגות מן התקנון

בעת הצורך, ההנהלה העולמית לחידון התנ”ך מוסמכת לאשר חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.
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מדינת ישראל
משרד החינוך

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

תשע״ח
נוער התפוצות

  השלב הראשון  

שאלות בעקבות סרטונים
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השלב הראשון | שאלות בעקבות סרטונים

בשלב הראשון יוצגו לפני המתמודדים שלושה סרטונים בנושא החידון.
לאחר כל סרטון יוצגו שאלות לארבעה מתמודדים.

לכל מתמודד תוצג שאלה בת שני חלקים.
תשובה נכונה על זיהוי הדמות תזכה את הנבחן ב-6 נקודות.

תשובה נכונה על שאלת ההמשך תזכה את הנבחן ב-6 נקודות.
סה”כ ניתן לצבור בשלב זה עד 12 נקודות.
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שאלות מס'  4-1

הנושא: TEN – פרויקט לתיקון עולם

שאלה מס'  1  |   התנדבות 
דבורה הנביאה שיבחה את המתנדבים בעם שבאו לעזור בעת מלחמה:

“ִלִּבי ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָּבְרכּו ה’:”

מול מי נלחמו ישראל במלחמה זו? א. 

אישה נוספת סייעה בלחימה בקרב זה. מה היתה תרומתה בקרב? ב. 

 תשובה
ישראל נלחמו נגד יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו. א. 

יעל, אשת חבר הקיני הרגה את סיסרא שר הצבא כשהיה באוהלה.  ב. 

“ַוֹּיִספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’ ְוֵאהּוד ֵמת: ַוִּיְמְּכֵרם ה’ ְּבַיד ָיִבין ֶמֶלְך ְּכַנַען ֲאֶׁשר ָמַלְך ְּבָחצֹור 
ְוַׂשר ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהּוא יֹוֵׁשב ַּבֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים: ]...[: ַוָּיָהם ה’ ֶאת ִסיְסָרא ְוֶאת ָּכל ָהֶרֶכב ְוֶאת ָּכל ַהַּמֲחֶנה 
ְלִפי ֶחֶרב ִלְפֵני ָבָרק ַוֵּיֶרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהֶּמְרָּכָבה ַוָּיָנס ְּבַרְגָליו: ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהֶרֶכב ְוַאֲחֵרי ַהַּמֲחֶנה ַעד 
ֲחֹרֶׁשת ַהּגֹוִים ַוִּיֹּפל ָּכל ַמֲחֵנה ִסיְסָרא ְלִפי ֶחֶרב ֹלא ִנְׁשַאר ַעד ֶאָחד: ְוִסיְסָרא ָנס ְּבַרְגָליו ֶאל ֹאֶהל ָיֵעל ֵאֶׁשת 
ֶחֶבר ַהֵּקיִני  ִּכי ָׁשלֹום ֵּבין ָיִבין ֶמֶלְך ָחצֹור ּוֵבין ֵּבית ֶחֶבר ַהֵּקיִני: ַוֵּתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת ִסיְסָרא ַוֹּתאֶמר ֵאָליו 
ִמיָכה: ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא ְמַעט  סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ַוָּיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה ַוְּתַכֵּסהּו ַּבּׂשְ
ַמִים ִּכי ָצֵמאִתי ַוִּתְפַּתח ֶאת ֹנאוד ֶהָחָלב ַוַּתְׁשֵקהּו ַוְּתַכֵּסהּו: ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוָהָיה ִאם ִאיׁש 
ָיֹבא ּוְׁשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיׁש ֹּפה ִאיׁש ְוָאַמְרְּת ָאִין: ַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ֶאת ְיַתד ָהֹאֶהל ַוָּתֶׂשם ֶאת ַהַּמֶּקֶבת 
ְּבָיָדּה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט ַוִּתְתַקע ֶאת ַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו ַוִּתְצַנח ָּבָאֶרץ ְוהּוא ִנְרָּדם ַוָּיַעף ַוָּיֹמת: ְוִהֵּנה ָבָרק ֹרֵדף 
ְוִהֵּנה  ֵאֶליָה  ַוָּיֹבא  ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ְוַאְרֶאָּך ֶאת  ֵלְך  ַוֹּתאֶמר לֹו  ִלְקָראתֹו  ָיֵעל  ַוֵּתֵצא  ִסיְסָרא  ֶאת 

ִסיְסָרא ֹנֵפל ֵמת ְוַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו:”

שופטים ד’ 2-1, 22-15
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שאלה מס'  2  |   שיתוף פעולה 

התנ”ך מספר על קבוצת אנשים שהתאגדו למטרה משותפת:

“ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם 
ַלֹחֶמר:”

מה ביקשו האנשים לבנות? א. 

כיצד הגיב ה’ לתוכניתם? ב. 

 תשובה
ִעיר ּוִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו ַבָּׁשַמִים. )שתי התשובות יתקבלו כנכונות(. א. 

ה’ החליט לבלבל את שפת האנשים ולהפיץ אותם על פני כל הארץ – ובכך לשבש את אחדותם. ב. 

“ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים: ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם: 
ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם 
ַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ: ַוֵּיֶרד  ַלֹחֶמר: ַוֹּיאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו ַבּׁשָ
ה’ ִלְרֹאת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם: ַוֹּיאֶמר ה’ ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם 
ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה ֹלא ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות: ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר ֹלא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש 
ם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר: ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי ָׁשם ָּבַלל  ְׂשַפת ֵרֵעהּו: ַוָּיֶפץ ה’ ֹאָתם ִמּׁשָ

ם ֱהִפיָצם ה’ ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ:” ה’ ְׂשַפת ָּכל ָהָאֶרץ ּוִמּׁשָ

בראשית יא’ 9-1
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שאלה מס'  3  |   שינוי חברתי 

התנ”ך מספר על שינוי שעברו אנשיה של עיר מסוימת בעקבות קריאה של נביא:

“ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאֹלִהים ְּבָחְזָקה ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר 
ְּבַכֵּפיֶהם:”

מה שם העיר? א. 

מה היתה בשורת הנביא שגרמה לשינוי המדובר? ב. 

 תשובה
נינווה א. 

ְוִניְנֵוה  בשורת הנביא יונה על החרבת נינווה בגלל חטאיהם של אנשי העיר – “עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום  ב. 

ֶנְהָּפֶכת”.

ֲאֶׁשר  ַהְּקִריָאה  ֶאת  ֵאֶליָה  ּוְקָרא  ַהְּגדֹוָלה  ָהִעיר  ִניְנֵוה  ֶאל  ֵלְך  ֵלאֹמר: קּום  ֵׁשִנית  יֹוָנה  ֶאל  ְדַבר ה’  “ַוְיִהי 
ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת  ְּגדֹוָלה ֵלאֹלִהים  ִעיר  ָהְיָתה  ְוִניְנֵוה  ִּכְדַבר ה’  ִניְנֵוה  ֶאל  ַוֵּיֶלְך  יֹוָנה  ַוָּיָקם  ֵאֶליָך:  ֹּדֵבר  ָאֹנִכי 
ַוַּיֲאִמינּו  ֶנְהָּפֶכת:  ְוִניְנֵוה  יֹום  ַאְרָּבִעים  עֹוד  ַוֹּיאַמר  ַוִּיְקָרא  ֶאָחד  יֹום  ַמֲהַלְך  ָבִעיר  ָלבֹוא  יֹוָנה  ַוָּיֶחל  ָיִמים: 
ַוָּיָקם  ִניְנֵוה  ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל ֶמֶלְך  ְוַעד ְקַטָּנם:  ַוִּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם  ַוִּיְקְראּו צֹום  ִניְנֵוה ֵּבאֹלִהים  ַאְנֵׁשי 
ִמִּכְסאֹו ַוַּיֲעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמָעָליו ַוְיַכס ַׂשק ַוֵּיֶׁשב ַעל ָהֵאֶפר: ַוַּיְזֵעק ַוֹּיאֶמר ְּבִניְנֵוה ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ּוְגֹדָליו ֵלאֹמר  
ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר ְוַהֹּצאן ַאל ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים ַאל ִיְׁשּתּו: ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה 
ְוִנַחם  ָיׁשּוב  יֹוֵדַע  ִמי  ְּבַכֵּפיֶהם:  ֲאֶׁשר  ֶהָחָמס  ּוִמן  ָהָרָעה  ִמַּדְרּכֹו  ִאיׁש  ְוָיֻׁשבּו  ְּבָחְזָקה  ֱאֹלִהים  ֶאל  ְוִיְקְראּו 
ָהֱאֹלִהים ְוָׁשב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוֹלא ֹנאֵבד: ַוַּיְרא ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה ַוִּיָּנֶחם ָהֱאֹלִהים 

ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְוֹלא ָעָׂשה:”

יונה ג’ 10-1
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ִעיָלנּות חברתית( שאלה מס'  4  |   אקטיביזם חברתי )פְּ

על אדם מסוים מסופר שלא היה יכול לעמוד מנגד בראותו עוול שנגרם לקבוצת נשים:

“ַוָּיֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגְרׁשּום ַוָּיָקם ]...[ ַוּיֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת ֹצאָנם:”

א. מי האיש?

ב. כיצד הגיב אביהן של הנשים לאחר ששמע את שאירע?

 תשובה
משה  א. 

יתרו הזמין את משה לסעוד איתם ולאכול לחם / יתרו נתן את ציפורה בתו למשה לאישה. )כל  ב. 

אחת מהתשובות תתקבל כנכונה(.

“ּוְלֹכֵהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנֹות ַוָּתֹבאָנה ַוִּתְדֶלָנה ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות ֹצאן ֲאִביֶהן: ַוָּיֹבאּו ָהֹרִעים 
ַוְיָגְרׁשּום ַוָּיָקם ֹמֶׁשה ַוּיֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת ֹצאָנם: ַוָּתֹבאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַוֹּיאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ֹּבא ַהּיֹום: 
ַוֹּתאַמְרָן ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהֹרִעים ְוַגם ָּדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהֹּצאן: ַוֹּיאֶמר ֶאל ְּבֹנָתיו ְוַאּיֹו ָלָּמה ֶּזה 
ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְוֹיאַכל ָלֶחם: ַוּיֹוֶאל ֹמֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצֹּפָרה ִבּתֹו ְלֹמֶׁשה: ַוֵּתֶלד 

ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרֹׁשם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה:”

שמות ב’ 22-16
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שאלות מס'  8-5

הנושא: מכינה קדם צבאית למנהיגות “קול עמי”

שאלה מס'  5  |   מנהיגות בלקיחת אחריות 

על מנהיג מישראל מסופר שגילה מנהיגות כשלקח אחריות לאחר מגפה שפרצה בעם:

“ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ְוָאֹנִכי ֶהֱעֵויִתי ְוֵאֶּלה ַהֹּצאן ֶמה ָעׂשּו  ְּתִהי ָנא ָיְדָך ִּבי ּוְבֵבית ָאִבי:”

מי המנהיג? א. 

מה נצטווה המנהיג לעשות כדי לעצור את המגפה? ב. 

 תשובה
דוד א. 

דוד נצטווה להקים מזבח לה’ בגורן ארוונה היבוסי.  ב. 

ִאיׁש:  ֶאֶלף  ִׁשְבִעים  ֶׁשַבע  ְּבֵאר  ְוַעד  ִמָּדן  ָהָעם  ִמן  ַוָּיָמת  מֹוֵעד  ֵעת  ְוַעד  ֵמַהֹּבֶקר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶּדֶבר  ה’  “ַוִּיֵּתן 
ם ְלַׁשֲחָתּה ַוִּיָּנֶחם ה’ ֶאל ָהָרָעה ַוֹּיאֶמר ַלַּמְלָאְך ַהַּמְׁשִחית ָּבָעם ַרב ַעָּתה ֶהֶרף  ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַהַּמְלָאְך ְירּוָׁשלִַ
ָיֶדָך ּוַמְלַאְך ה’ ָהָיה ִעם ּגֶֹרן ָהֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי: ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ה’ ִּבְרֹאתֹו ֶאת ַהַּמְלָאְך ַהַּמֶּכה ָבָעם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה 
ָאֹנִכי ָחָטאִתי ְוָאֹנִכי ֶהֱעֵויִתי ְוֵאֶּלה ַהֹּצאן ֶמה ָעׂשּו  ְּתִהי ָנא ָיְדָך ִּבי ּוְבֵבית ָאִבי: ַוָּיֹבא ָגד ֶאל ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא 
ֲאַרְוָנה  ַוַּיְׁשֵקף  ִצָּוה ה’:  ַּכֲאֶׁשר  ָּגד  ִּכְדַבר  ָּדִוד  ַוַּיַעל  ַהְיֻבִסי:  ֲאַרְוָנה  ְּבגֶֹרן  ִמְזֵּבַח  ַוֹּיאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַלה’ 
ַוַּיְרא ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֲעָבָדיו ֹעְבִרים ָעָליו ַוֵּיֵצא ֲאַרְוָנה ַוִּיְׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך ַאָּפיו ָאְרָצה: ַוֹּיאֶמר ֲאַרְוָנה ַמּדּוַע ָּבא 
ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ֶאל ַעְבּדֹו ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ִלְקנֹות ֵמִעְּמָך ֶאת ַהּגֶֹרן ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ַלה’ ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ָהָעם: 
ַוֹּיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ָּדִוד ִיַּקח ְוַיַעל ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ְרֵאה ַהָּבָקר ָלֹעָלה ְוַהֹּמִרִּגים ּוְכֵלי ַהָּבָקר ָלֵעִצים: 
ַהֹּכל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהֶּמֶלְך ַלֶּמֶלְך ַוֹּיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶּמֶלְך ה’ ֱאֹלֶהיָך ִיְרֶצָך: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה ֹלא ִּכי 
ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר ְוֹלא ַאֲעֶלה ַלה’ ֱאֹלַהי ֹעלֹות ִחָּנם ַוִּיֶקן ָּדִוד ֶאת ַהּגֶֹרן ְוֶאת ַהָּבָקר ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים 

ים: ַוִּיֶבן ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵּבַח ַלה’ ַוַּיַעל ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים ַוֵּיָעֵתר ה’ ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל:” ֲחִמּׁשִ

שמואל ב’ כד’ 25-15
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שאלה מס'  6  |   מנהיגות בנתינת דוגמה אישית 

על מנהיג מישראל מספר הכתוב שלקראת יציאה לקרב, ביקש לתת דוגמה אישית לחייליו ואמר להם:

“ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּתֲעׂשּון: ְוָתַקְעִּתי ַּבּׁשֹוָפר 
ָאֹנִכי ְוָכל ֲאֶׁשר ִאִּתי ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפרֹות ַּגם ַאֶּתם”

מי המנהיג? א. 

מה החזיקו הלוחמים בידיהם, בנוסף לשופרות? ב. 

 תשובה
גדעון א. 

הלוחמים החזיקו בידיהם: לפידים, כדים. )מספיק לציין פריט אחד(.  ב. 

“ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ִּגְדעֹון ֶאת ִמְסַּפר ַהֲחלֹום ְוֶאת ִׁשְברֹו ַוִּיְׁשָּתחּו ַוָּיָׁשב ֶאל ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר קּומּו ִּכי ָנַתן 
ה’ ְּבֶיְדֶכם ֶאת ַמֲחֵנה ִמְדָין: ַוַּיַחץ ֶאת ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשים ַוִּיֵּתן ׁשֹוָפרֹות ְּבַיד ֻּכָּלם ְוַכִּדים 
ֵריִקים ְוַלִּפִדים ְּבתֹוְך ַהַּכִּדים: ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה 
ְסִביבֹות  ַאֶּתם  ַּגם  ַּבּׁשֹוָפרֹות  ּוְתַקְעֶּתם  ִאִּתי  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָאֹנִכי  ַּבּׁשֹוָפר  ְוָתַקְעִּתי  ַּתֲעׂשּון:  ֵּכן  ֶאֱעֶׂשה  ַכֲאֶׁשר 
ָהַאְׁשֹמֶרת  ֹראׁש  ַהַּמֲחֶנה  ִּבְקֵצה  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ּוֵמָאה  ִגְדעֹון  ַוָּיֹבא  ּוְלִגְדעֹון:  ַלה’  ַוֲאַמְרֶּתם  ַהַּמֲחֶנה  ָּכל 
ְׁשֹלֶׁשת  ַוִּיְתְקעּו  ְּבָיָדם:  ֲאֶׁשר  ַהַּכִּדים  ְוָנפֹוץ  ַּבּׁשֹוָפרֹות  ַוִּיְתְקעּו  ַהּשְֹׁמִרים  ֶאת  ֵהִקימּו  ָהֵקם  ַאְך  ַהִּתיכֹוָנה 
ָהָראִׁשים ַּבּׁשֹוָפרֹות ַוִּיְׁשְּברּו ַהַּכִּדים ַוַּיֲחִזיקּו ְבַיד ְׂשֹמאוָלם ַּבַּלִּפִדים ּוְבַיד ְיִמיָנם ַהּׁשֹוָפרֹות ִלְתקֹוַע ַוִּיְקְראּו 

ֶחֶרב ַלה’ ּוְלִגְדעֹון:”

שופטים ז’ 20-15
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שאלה מס'  7  |   מנהיגות בענווה 

על מנהיג מישראל מעיד הכתוב שנהג בצניעות בעת מעמד המלכתו:

ְכמֹו  ם ַוִּיְתַיֵּצב ְּבתֹוְך ָהָעם ַוִּיְגַּבּה ִמָּכל ָהָעם ִמּׁשִ “ַוֹּיאֶמר ה’ ִהֵּנה הּוא ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים: ַוָּיֻרצּו ַוִּיָּקֻחהּו ִמּׁשָ
ָוָמְעָלה:”

מי המנהיג? א. 

המנהיג קיבל את בשורת המלכתו מהנביא בהפתעה. לשם מה הוא הלך אל הנביא מלכתחילה? ב. 

 תשובה
שאול א. 

שאול הלך עם נערו לחפש אתונות שאבדו לאביו, ובדרכם הם עצרו אצל הנביא )הרואה( כדי  ב. 

לשאול אותו היכן האתונות. שמואל הנביא בישר לשאול שהוא עתיד למלוך על ישראל.

“ַוֹּתאַבְדָנה ָהֲאֹתנֹות ְלִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר ִקיׁש ֶאל ָׁשאּול ְּבנֹו ַקח ָנא ִאְּתָך ֶאת ַאַחד ֵמַהְּנָעִרים ְוקּום ֵלְך ַּבֵּקׁש 
ֶאת ָהֲאֹתֹנת: ]...[: ַוֹּיאֶמר לֹו ִהֵּנה ָנא ִאיׁש ֱאֹלִהים ָּבִעיר ַהֹּזאת ְוָהִאיׁש ִנְכָּבד ֹּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ּבֹוא ָיבֹוא ַעָּתה ֵנְלָכה 
ם אּוַלי ַיִּגיד ָלנּו ֶאת ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר ָהַלְכנּו ָעֶליָה: ]...[: ַוַּיֲעלּו ָהִעיר ֵהָּמה ָּבִאים ְּבתֹוְך ָהִעיר ְוִהֵּנה ְׁשמּוֵאל ֹיֵצא  ּׁשָ
ִלְקָראָתם ַלֲעלֹות ַהָּבָמה: ַוה’ ָּגָלה ֶאת ֹאֶזן ְׁשמּוֵאל יֹום ֶאָחד ִלְפֵני בֹוא ָׁשאּול ֵלאֹמר: ָּכֵעת ָמָחר ֶאְׁשַלח ֵאֶליָך 
ִאיׁש ֵמֶאֶרץ ִּבְנָיִמן ּוְמַׁשְחּתֹו ְלָנִגיד ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ְוהֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָרִאיִתי ֶאת ַעִּמי ִּכי ָּבָאה 
ַצֲעָקתֹו ֵאָלי: ּוְׁשמּוֵאל ָרָאה ֶאת ָׁשאּול ַוה’ ָעָנהּו ִהֵּנה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֵאֶליָך ֶזה ַיְעצֹר ְּבַעִּמי: ַוִּיַּגׁש ָׁשאּול 
ַער ַוֹּיאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאי ֶזה ֵּבית ָהֹרֶאה: ַוַּיַען ְׁשמּוֵאל ֶאת ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ָהֹרֶאה  ֶאת ְׁשמּוֵאל ְּבתֹוְך ַהּׁשָ
ֲעֵלה ְלָפַני ַהָּבָמה ַוֲאַכְלֶּתם ִעִּמי ַהּיֹום ְוִׁשַּלְחִּתיָך ַבֹּבֶקר ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ַאִּגיד ָלְך: ְוָלֲאֹתנֹות ָהֹאְבדֹות ְלָך ַהּיֹום 

ְׁשֹלֶׁשת ַהָּיִמים ַאל ָּתֶׂשם ֶאת ִלְּבָך ָלֶהם ִּכי ִנְמָצאּו ּוְלִמי ָּכל ֶחְמַּדת ִיְׂשָרֵאל ֲהלֹוא ְלָך ּוְלֹכל ֵּבית ָאִביָך:”

שמואל א’ ט’ 3, 6, 20-14

“ַוַּיְקֵרב ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֵכד ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן: ַוַּיְקֵרב ֶאת ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפֹחָתו ַוִּתָּלֵכד ִמְׁשַּפַחת 
ַהַּמְטִרי ַוִּיָּלֵכד ָׁשאּול ֶּבן ִקיׁש ַוְיַבְקֻׁשהּו ְוֹלא ִנְמָצא: ַוִּיְׁשֲאלּו עֹוד ַּבה’ ֲהָבא עֹוד ֲהֹלם ִאיׁש ַוֹּיאֶמר ה’ ִהֵּנה הּוא 
ְכמֹו ָוָמְעָלה: ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל  ם ַוִּיְתַיֵּצב ְּבתֹוְך ָהָעם ַוִּיְגַּבּה ִמָּכל ָהָעם ִמּׁשִ ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים: ַוָּיֻרצּו ַוִּיָּקֻחהּו ִמּׁשָ

ֶאל ָּכל ָהָעם ַהְּרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו ה’ ִּכי ֵאין ָּכֹמהּו ְּבָכל ָהָעם ַוָּיִרעּו ָכל ָהָעם ַוֹּיאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך:”

שמואל א’ ט’ 3, 6, 20-14
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שאלה מס'  8  |   מנהיגות בניקיון כפיים 

מנהיג שהוכיח את העם לפני מותו ביקש מהעם להעיד על ניקיון כפיו:

“ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד ה’ ְוֶנֶגד ְמִׁשיחֹו ֶאת ׁשֹור ִמי ָלַקְחִּתי ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחִּתי ְוֶאת ִמי ָעַׁשְקִּתי ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי 
ּוִמַּיד ִמי ָלַקְחִּתי ֹכֶפר ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבֹו ְוָאִׁשיב ָלֶכם:”

מי המנהיג? א. 

מה השיב העם למנהיג על דבריו? ב. 

 תשובה
שמואל א. 

העם העיד על ניקיון כפיו של שמואל הנביא והשיב שהוא לא עשק אף אחד ולא לקח מאומה מיד  ב. 

איש – “ַוֹּיאְמרּו ֹלא ֲעַׁשְקָּתנּו ְוֹלא ַרּצֹוָתנּו ְוֹלא ָלַקְחָּת ִמַּיד ִאיׁש ְמאּוָמה”.

“ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ְבֹקְלֶכם ְלֹכל ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ִלי ָוַאְמִליְך ֲעֵליֶכם ֶמֶלְך: ְוַעָּתה 
ִהֵּנה ַהֶּמֶלְך ִמְתַהֵּלְך ִלְפֵניֶכם ַוֲאִני ָזַקְנִּתי ָוַׂשְבִּתי ּוָבַני ִהָּנם ִאְּתֶכם ַוֲאִני ִהְתַהַּלְכִּתי ִלְפֵניֶכם ִמְּנֻעַרי ַעד ַהּיֹום 
ַהֶּזה: ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד ה’ ְוֶנֶגד ְמִׁשיחֹו ֶאת ׁשֹור ִמי ָלַקְחִּתי ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחִּתי ְוֶאת ִמי ָעַׁשְקִּתי ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי 
ִמַּיד  ָלַקְחָּת  ַוֹּיאְמרּו ֹלא ֲעַׁשְקָּתנּו ְוֹלא ַרּצֹוָתנּו ְוֹלא  ָלֶכם:  ְוָאִׁשיב  ֵעיַני ּבֹו  ְוַאְעִלים  ֹכֶפר  ָלַקְחִּתי  ִמי  ּוִמַּיד 
ִאיׁש ְמאּוָמה: ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד ה’ ָּבֶכם ְוֵעד ְמִׁשיחֹו ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ֹלא ְמָצאֶתם ְּבָיִדי ְמאּוָמה ַוֹּיאֶמר ֵעד:”

שמואל א’ יב’ 5-1
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שאלות מס'  12-9

הנושא: קליטה צעירה

שאלה מס'  9  |   גישור בין לאומים
התנ”ך מספר על אישה נוכריה שדבקה בחמותה לאחר מות אישּה והתעקשה לשוב יחד איתה לארץ 

ישראל:

“ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי:”

מי האישה? א. 

מה היתה הסיבה בגינה חזרו הנשים לארץ ישראל? ב. 

 תשובה
רות א. 

נעמי ורות חזרו לארץ ישראל בעקבות סיום הרעב שהיה בארץ.  ב. 

ָלֶחם:  ָלֶהם  ָלֵתת  ָפַקד ה’ ֶאת ַעּמֹו  ִּכי  ִּבְׂשֵדה מֹוָאב  ָׁשְמָעה  ִּכי  ֵדי מֹוָאב  ִמּׂשְ ַוָּתָׁשב  ְוַכֹּלֶתיָה  ִהיא  “ַוָּתָקם 
ָּמה ּוְׁשֵּתי ַכּלֹוֶתיָה ִעָּמּה ַוֵּתַלְכָנה ַבֶּדֶרְך ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה: ַוֹּתאֶמר  ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה ּׁשָ
ה ְלֵבית ִאָּמּה ַיַעׂש ה’ ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי:  ָנֳעִמי ִלְׁשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ֵלְכָנה ּשְֹׁבָנה ִאּׁשָ
אָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה: ַוֹּתאַמְרָנה ָּלּה ִּכי ִאָּתְך  ק ָלֶהן ַוִּתּׂשֶ ה ֵּבית ִאיָׁשּה ַוִּתּׁשַ ִיֵּתן ה’ ָלֶכם ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאּׁשָ
ָנׁשּוב ְלַעֵּמְך: ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְּבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים: ֹׁשְבָנה 
ְבֹנַתי ֵלְכָן ִּכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁש ִּכי ָאַמְרִּתי ֶיׁש ִלי ִתְקָוה ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים: ֲהָלֵהן 
ְּתַׂשֵּבְרָנה ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש ַאל ְּבֹנַתי ִּכי ַמר ִלי ְמֹאד ִמֶּכם ִּכי ָיְצָאה ִבי ַיד 
ק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה: ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּתְך ֶאל ַעָּמּה  ָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד ַוִּתּׁשַ ה’: ַוִּתּׂשֶ
ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך: ַוֹּתאֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך 
ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי: ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ֹּכה ַיֲעֶׂשה ה’ ִלי ְוֹכה יֹוִסיף 

ִּכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנְך: ַוֵּתֶרא ִּכי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶליָה:”

רות א’ 18-6
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שאלה מס'  10  |   גישור בין עמים

על מלך מישראל מסופר שקשר קשרי בריתות ושלום עם העמים מסביבו:

“ִּכי הּוא ֹרֶדה ְּבָכל ֵעֶבר ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעד ַעָּזה ְּבָכל ַמְלֵכי ֵעֶבר ַהָּנָהר ְוָׁשלֹום ָהָיה לֹו ִמָּכל ֲעָבָריו ִמָּסִביב:”

מי המלך? א. 

ציין את אחד המלכים עמם קשר המלך קשרי שלום וידידות. ב. 

 תשובה
שלמה א. 

המלכים איתם קשר שלמה קשרי שלום: פרעה מלך מצרים, חירם מלך צור, מלכת שבא. )מספיק  ב. 

לציין מלך אחד(.

ַוְיִביֶאָה ֶאל ִעיר ָּדִוד ַעד ַּכֹּלתֹו ִלְבנֹות ֶאת  “ַוִּיְתַחֵּתן ְׁשֹלֹמה ֶאת ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ַּפְרֹעה 
ם ָסִביב:” ֵּביתֹו ְוֶאת ֵּבית ה’ ְוֶאת חֹוַמת ְירּוָׁשלִַ

מלכים א’ ג’ 1

“ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ֶמֶלְך צֹור ֶאת ֲעָבָדיו ֶאל ְׁשֹלֹמה ִּכי ָׁשַמע ִּכי ֹאתֹו ָמְׁשחּו ְלֶמֶלְך ַּתַחת ָאִביהּו  ִּכי ֹאֵהב ָהָיה 
ּוֵבין ְׁשֹלֹמה  ִחיָרם  ֵּבין  ַוְיִהי ָׁשֹלם  לֹו  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִלְׁשֹלֹמה  ָחְכָמה  ָנַתן  ַוה’   :]...[ ַהָּיִמים:  ָּכל  ְלָדִוד  ִחיָרם 

ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ְׁשֵניֶהם:”

מלכים א’ ה’ 15, 26

ָמה ְּבַחִיל ָּכֵבד ְמֹאד  “ּוַמְלַּכת ְׁשָבא ֹׁשַמַעת ֶאת ֵׁשַמע ְׁשֹלֹמה ְלֵׁשם ה’ ַוָּתֹבא ְלַנֹּסתֹו ְּבִחידֹות: ַוָּתֹבא ְירּוָׁשַלְ
ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם  ַוָּתֹבא ֶאל ְׁשֹלֹמה  ְיָקָרה  ְוֶאֶבן  ְוָזָהב ַרב ְמֹאד  ְּגַמִּלים ֹנְׂשִאים ְּבָׂשִמים 

ְלָבָבּה:”

מלכים א’ י’ 2-1
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שאלה מס'  11  |  גישור בין קרובי משפחה

בניסיון למנוע מריבה משפחתית, הציע איש לקרוב משפחתו:

“ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו:”

מי האיש? א. 

מה הציע האיש לעשות על מנת למנוע ריב עתידי בין הרועים? ב. 

 תשובה
אברהם א. 

אברהם הציע שהוא ולוט ייפרדו וכל אחד ילך לכיוון אחר – כדי שיהיו מספיק שטחי מרעה לרועים  ב. 

של שניהם ויימנע סכסוך בין הרועים.

ָׁשם  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ַעד  ֵאל  ֵּבית  ְוַעד  ִמֶּנֶגב  ְלַמָּסָעיו  ַוֵּיֶלְך  ּוַבָּזָהב:  ַּבֶּכֶסף  ַּבִּמְקֶנה  ְמֹאד  ָּכֵבד  “ְוַאְבָרם 
ָאֳהֹלה ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבין ָהָעי: ֶאל ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם 
ה’: ְוַגם ְללֹוט ַהֹהֵלְך ֶאת ַאְבָרם ָהָיה ֹצאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים: ְוֹלא ָנָׂשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם 
ָרב ְוֹלא ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו: ַוְיִהי ִריב ֵּבין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה לֹוט ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז ֹיֵׁשב 
ָּבָאֶרץ: ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו: 
א לֹוט ֶאת ֵעיָניו  ֹמאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה: ַוִּיּׂשָ ֲהֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי  ִאם ַהּׂשְ
ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ה’ ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן ה’ ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה 
ֹצַער: ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו: ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 

ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסֹדם:”

בראשית יג’ 12-2



שאלה מס'  12  |   גישור בין חלקים שונים בעם

בניסיון למנוע מלחמת אחים בין מלכות ישראל למלכות יהודה לאחר פילוג הממלכה, אמר ה’ לשמעיה 

איש האלוהים להורות לאנשי יהודה:

“ֹּכה ָאַמר ה’ ֹלא ַתֲעלּו ְוֹלא ִתָּלֲחמּון ִעם ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה”

מי היה מלך יהודה באותה עת? א. 

מה רצה מלך יהודה להשיג כשפתח במלחמה מול ישראל? ב. 

 תשובה
רחבעם בן שלמה א. 

רחבעם יצא למלחמה בישראל כדי להשיב אליו את המלוכה ולשלוט על אנשי ישראל – ובכך  ב. 

לבטל את הפילוג בממלכה.

ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׁשב ָיָרְבָעם ַוִּיְׁשְלחּו ַוִּיְקְראּו ֹאתֹו  “ַוִּיְפְׁשעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָּדִוד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 
ֶאל ָהֵעָדה ַוַּיְמִליכּו ֹאתֹו ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל  ֹלא ָהָיה ַאֲחֵרי ֵבית ָּדִוד זּוָלִתי ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְלַבּדֹו: ַוָּיֹבא ְרַחְבָעם 
ם ַוַּיְקֵהל ֶאת ָּכל ֵּבית ְיהּוָדה ְוֶאת ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן ֵמָאה ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף ָּבחּור ֹעֵׂשה ִמְלָחָמה ְלִהָּלֵחם ִעם  ְירּוָׁשלִַ
ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש  ְׁשַמְעָיה  ֶאל  ָהֱאֹלִהים  ְּדַבר  ַוְיִהי  ְׁשֹלֹמה:  ֶּבן  ִלְרַחְבָעם  ַהְּמלּוָכה  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 
ֵלאֹמר: ֱאמֹר ֶאל ְרַחְבָעם ֶּבן ְׁשֹלֹמה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוֶאל ָּכל ֵּבית ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין ְוֶיֶתר ָהָעם ֵלאֹמר: ֹּכה ָאַמר ה’ 
ֹלא ַתֲעלּו ְוֹלא ִתָּלֲחמּון ִעם ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת 

ְּדַבר ה’ ַוָּיֻׁשבּו ָלֶלֶכת ִּכְדַבר ה’:”

מלכים א’ יב’ 24-19



מדינת ישראל
משרד החינוך

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

תשע״ח
נוער התפוצות

  השלב השני  
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השלב השני | משחק מחשב

בשלב השני כל מתמודד ישיב על ארבע שאלות.
השאלות יוצגו לפני כל מתמודד באמצעות משחק מחשב.

הניקוד שיצבור המתמודד על כל שאלה יהיה כדלקמן:
תשובה נכונה על שאלה מס'  1 תזכה את הנבחן ב-2 נקודות
תשובה נכונה על שאלה מס'  2 תזכה את הנבחן ב-4 נקודות
תשובה נכונה על שאלה מס'  3 תזכה את הנבחן ב-6 נקודות
תשובה נכונה על שאלה מס'  4 תזכה את הנבחן ב-8 נקודות

במענה על ארבע השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך של: 20 נקודות.
הזמן המוקצב לפתרון כל ארבע השאלות הוא: 90 שניות.
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שאלה מס'  1

הנושא: בעלי חיים בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

באיזה יום בשבוע נבראו כל “ֶנֶפׁש ַחָיּה 2

ְלִמיָנּה ְבֵּהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנּה”?

בראשית א’ 24ביום השישי

באיזה בעל חיים השתמש שמשון כדי 4

להצית את שדות הפלישתים?

שופטים טו’ 5-4שועלים

מי אמר למלך ישראל:6

“ַאֲחֵרי ִמי ַאָּתה ֹרֵדף ַאֲחֵרי ֶּכֶלב ֵמת ַאֲחֵרי 

ַּפְרֹעׁש ֶאָחד”?

שמואל א’ כד’ 14דוד

מי הנביא שניבא:8

“ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת 

ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה”?

ישעיה יא’ 8ישעיהו



חידון התנ"ך לנוער התפוצות 112

שאלה מס'  2

הנושא: כלי נגינה בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

איזה מלך ציוה על עבדיו:2

“ְראּו ָנא ִלי ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנֵּגן ַוֲהִביאֹוֶתם 

ֵאָלי”?

שמואל א’ טז’ 17שאול

אילו כלים נצטווה משה לעשות במדבר 4

“ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות”?

במדבר י’ 2ֲחצֹוְצֹרת

על מי נאמר:6

“הּוא ָהָיה ֲאִבי ָּכל ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב”?

בראשית ד’ 21יּוָבל

מיהו הנביא המוכיח את העשירים 8

“ַהֹּפְרִטים ַעל ִּפי ַהָּנֶבל ְּכָדִויד ָחְׁשבּו ָלֶהם 

ְּכֵלי ִׁשיר”?

עמוס ו’ 5עמוס
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שאלה מס'  3

הנושא: בגדים ולבוש בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר:2

“ְוכֹוַבע ְנֹחֶׁשת ַעל ֹראׁשֹו ְוִׁשְריֹון ַקְׂשַקִּׂשים 

הּוא ָלבּוׁש ]...[ ּוִמְצַחת ְנֹחֶׁשת ַעל ַרְגָליו”?

שמואל א’ יז’ 6-5גליית

את מי הלבישו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ושמו את ְרִבד 4

ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו?

בראשית מא’ 42יוסף

מי נצטווה להכין את “ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְוֶאת ִּבְגֵדי 6

ַהֹּקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן”?

שמות לא’ 10בצלאל / אהליאב

מי הנביא שאמר:8

ם ִעיר ַהֹּקֶדׁש  “ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ְירּוָׁשלִַ

ִּכי ֹלא יֹוִסיף ָיֹבא ָבְך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא”?

ישעיה נב’ 1ישעיהו
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שאלה מס'  4

הנושא: ברכות בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי בירך את בנו במילים:2

“ָּברּוְך ה’ ֱאֹלֵהי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו”?

בראשית ט’ 26נח

למי נאמר:4

“ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ָלֹקב ֹאְיַבי ְלַקְחִּתיָך ְוִהֵּנה 

ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך”?

במדבר כג’ 11בלעם

איזה שבט בירך משה במילים:6

“ְׂשַבע ָרצֹון ּוָמֵלא ִּבְרַּכת ה’ ָים ְוָדרֹום 

ְיָרָׁשה”?

דברים לג’ 23נפתלי

מי הנביא שאמר:8

“ַהעֹוד ַהֶּזַרע ַּבְּמגּוָרה ְוַעד ַהֶּגֶפן ְוַהְּתֵאָנה 

ְוָהִרּמֹון ְוֵעץ ַהַּזִית ֹלא ָנָׂשא ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה 

ֲאָבֵרְך”?

חגי ב’ 19חגי
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שאלה מס'  5

הנושא: צמחים בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר:2

“ַוָּיֶחל ]...[ ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם”?

בראשית ט’ 20נח

מי השופטת שישבה “ַּתַחת ֹּתֶמר ]...[ ְּבַהר 4

ֶאְפָרִים ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּפט”?

שופטים ד’ 5דבורה

על איזה צמח נאמר:6

“ֲאֶׁשר ֹלא ָעַמְלָּת ּבֹו ְוֹלא ִגַּדְלּתֹו ֶׁשִּבן ַלְיָלה 

ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה ָאָבד”?

יונה ד’ 10קיקיון

מי אמר:8

“ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד 

ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ”?

ירמיה לג’ 15ירמיהו
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שאלה מס'  6

הנושא: תבשילים בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי ביקש לקבל תבשיל במילים:2

“ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף 

ָאֹנִכי”?

בראשית כה’ 30עשיו

מי סירב לתת מזון ומים מחגיגת גז צאנו 4

“ַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדְעִּתי ֵאי ִמֶּזה ֵהָּמה”?

שמואל א’ כה’ 11נבל הכרמלי

איזה נביא ציוה על נערו:6

“ְׁשֹפת ַהִּסיר ַהְּגדֹוָלה ּוַבֵּׁשל ָנִזיד ִלְבֵני 

ַהְּנִביִאים”?

מלכים ב’ ד’ 38אלישע

מי ניבא:8

ם ּוִביהּוָדה ֹקֶדׁש ַלה’  “ְוָהָיה ָּכל ִסיר ִּבירּוָׁשלִַ

ְצָבאֹות ּוָבאּו ָּכל ַהֹּזְבִחים ְוָלְקחּו ֵמֶהם ּוִבְּׁשלּו 

ָבֶהם”?

כריה יד’ 21זכריה
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שאלה מס'  7

הנושא: עקרות בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי התפלל על אשתו העקרה:2

“ַוֶּיְעַּתר ]...[ ַלה’ ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא 

ַוֵּיָעֶתר לֹו ה’”?

בראשית כה’ 21יצחק

אישה עקרה נצטוותה: “ְוַאל ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר 4

ְוַאל ֹּתאְכִלי ָּכל ָטֵמא”. מי הבן שנולד לה?

שופטים יג’ 4שמשון

מי העקרה שזכתה לבן והודתה לה’ 6

בתפילה: “ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו ּוְרֵעִבים 

ָחֵדּלּו ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים 

ֻאְמָלָלה”?

שמואל א’ ב’ 5חנה

מי הנביא שאמר:8

“ָרִּני ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי ֹלא 

ָחָלה ]...[ ִּכי ָיִמין ּוְׂשֹמאול ִּתְפֹרִצי ְוַזְרֵעְך ּגֹוִים 

ִייָרׁש ְוָעִרים ְנַׁשּמֹות יֹוִׁשיבּו”?

ישעיה נד’ 3-1ישעיה
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שאלה מס'  8

הנושא: נשים בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

על איזו אישה נאמר:2

“ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי ֹרָעה ִהוא”?

בראשית כט’ 9רחל

מי הבנות שדרשו לקבל נחלה בארץ 4

ישראל: “ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו ִמּתֹוְך 

ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך 

ֲאֵחי ָאִבינּו”?

במדבר כז’ 4בנות צלפחד

מי הילד שניצל בזכות אישה שלקחה 6

אותו “ִמּתֹוְך ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ַהּמּוָמִתים ֹאתֹו ְוֶאת 

ֵמיִנְקּתֹו ַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות ַוַּיְסִּתרּו ֹאתֹו”?

מלכים ב’ יא’ 2יואש

מי הנביא שהזכיר את מרים בנבואתו: 8

“ִּכי ֶהֱעִלִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמֵּבית ֲעָבִדים 

ְּפִדיִתיָך ָוֶאְׁשַלח ְלָפֶניָך ֶאת ֹמֶׁשה ַאֲהֹרן 

ּוִמְרָים”?

מיכה ו’ 4מיכה
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שאלה מס'  9

הנושא: ניסים בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר:2

“ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים ]...[ ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל 

ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק”?

שמות יז’ 11משה

על מי נאמר:4

“ַוִּיְטֹּבל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים ]...[ ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו 

ִּכְבַׂשר ַנַער ָקֹטן ַוִּיְטָהר”?

נעמן

)יתקבל גם: שר צבא 

ארם(

מלכים ב’ ה’ 14

מי אמר:6

“ֲהלֹוא ְקִציר ִחִּטים ַהּיֹום ֶאְקָרא ֶאל ה’ ְוִיֵּתן 

ֹקלֹות ּוָמָטר”?

שמואל א’ יב’ 17שמואל

מי הנביא שאמר:8

“ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו 

ִנְפָלאֹות”?

מיכה ז’ 15מיכה
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שאלה מס'  10

הנושא: מים בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי נצטוה:2

“ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים 

ּוְבָקֵעהּו”?

שמות יד’ 16משה

מי המלך ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהְּבֵרָכה ְוֶאת 4

ַהְּתָעָלה ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּמִים ָהִעיָרה?

מלכים ב’ כ’ 20חזקיהו

מי המלך שציוה על עבדו:6

“ֵלְך ָּבָאֶרץ ֶאל ָּכל ַמְעְיֵני ַהַּמִים ְוֶאל ָּכל 

ַהְּנָחִלים אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר ּוְנַחֶּיה סּוס 

ָוֶפֶרד”?

מלכים א’ יח’ 5אחאב

מי הנביא שאמר:8

“ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: 

ַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא הֹודּו ַלה’ ִקְראּו ִבְׁשמֹו 

הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליֹלָתיו”?

ישעיה יב’ 4-3ישעיהו
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שאלה מס'  11

הנושא: שפות ולשונות בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

על איזה מקום נאמר:2

“ִּכי ָׁשם ָּבַלל ה’ ְׂשַפת ָּכל ָהָאֶרץ ּוִמָּׁשם 

ֱהִפיָצם ה’ ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ”?

ָּבֶבל

)יתקבל גם: ארץ 

שנער(

בראשית יא’ 9

על מי נאמר:4

“ַוַּיֲעֹמד ]...[ ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית ַוְיַדֵּבר 

ַוֹּיאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך 

ַאּׁשּור”?

מלכים ב’ יח’ 28ַרְבָׁשֵקה

מי המנהיג שאמר:6

“ּוְבֵניֶהם ֲחִצי ְמַדֵּבר ַאְׁשּדֹוִדית ְוֵאיָנם 

ַמִּכיִרים ְלַדֵּבר ְיהּוִדית ְוִכְלׁשֹון ַעם ָוָעם”?

נחמיה יג’ 24נחמיה

לאיזה נביא נאמר:8

“ִּכי ֹלא ֶאל ַעם ִעְמֵקי ָׂשָפה ְוִכְבֵדי ָלׁשֹון ַאָּתה 

ָׁשלּוַח ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל”?

יחזקאל ג’ 5יחזקאל
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הנושא: משפט וצדקה בתנ״ך

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי ביקש:2

“ְוָנַתָּת ְלַעְבְּדָך ֵלב ֹׁשֵמַע ִלְׁשֹּפט ֶאת ַעְּמָך 

ְלָהִבין ֵּבין טֹוב ְלָרע”?

מלכים א’ ג’ 9שלמה

מי הציע למנהיג:4

“ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי 

ֱאֹלִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ֹׂשְנֵאי ָבַצע ]...[ ְוָׁשְפטּו 

ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת”?

שמות יח’ 22-21יתרו

“יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך ְלִיְׂשָרֵאל” - 6

נזכר בברכת משה לשבט...

דברים לג’ 10לוי

מי אמר:8

“ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד 

ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ”?

ירמיה לג’ 15ירמיהו



מדינת ישראל
משרד החינוך

  השלב השלישי  

70 שנה  למדינת ישראל   : מן בסי

ִיְשָׂרֵאל 
ָך  ר ְבּ ֲאֶשׁ
ָאר ֶאְתפָּ
ישעיה מ״ט ג׳

תשע״ח
נוער התפוצות



חידון התנ"ך לנוער התפוצות 124

השלב השלישי | שלב השאלה הזהה

בשלב זה תוצג למתמודדים סדרה של שש שאלות זהות.
השאלות יעסקו בנושא החידון: 70 שנות חיבור בין ישראל והתפוצות.

המתמודדים יענו על השאלות בכתב.
הזמן המוקצב: 5 דקות בלבד.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן ב-3 נקודות. 
סך הכל ניתן לצבור בשלב זה עד 18 נקודות.
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החידון הפומבי – שלב שלישי

שלב השאלה הזהה

השיבה מהגלות
באיזה אירוע הובטח לאברהם שצאצאיו ישובו מהגלות: “ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי ֹלא ָׁשֵלם ֲעו ֹן    .1

ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָּנה:”?

תשובה: ברית בין הבתרים  | בראשית טו’ 16  

מי ניבא לשבים מהגלות: “ֶאְפַּתח ַעל ְׁשָפִיים ְנָהרֹות, ּוְבתֹוְך ְּבָקעֹות ַמְעָינֹות, ָאִׂשים ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים,    .2
ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמֹוָצֵאי ָמִים:”?

תשובה: ישעיהו  |  ישעיה מא’ 18  

החיים בגלות
מי הנביא שקרא לאנשים שנלקחו לגלות: “ְּבנּו ָבִּתים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת ִּפְרָין: ְקחּו ָנִׁשים    .3

ְוהֹוִלידּו ָּבִנים ּוָבנֹות ]...[ ּוְרבּו ָׁשם ְוַאל ִּתְמָעטּו:”?

תשובה: ירמיהו  |  ירמיה כט’ 6-5  

תשועת העם
ם  ֶמׁש: ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוָׁשְכנּו ְּבתֹוְך ְירּוָׁשלִָ מי אמר: “ִהְנִני מֹוִׁשיַע ֶאת ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהּׁשָ   .4

ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֶּבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה”?

תשובה: זכריה  |  זכריה ח’ 8-7  

קיבוץ גלויות
5. מי אמר: “ְוָׁשב ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה: 

ם ִיָּקֶחָך:”? ם ְיַקֶּבְצָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ּוִמּׁשָ ָמִים ִמּׁשָ ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּׁשָ

תשובה: משה  |  דברים ל’ 4-3  
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אחדות העם בארץ
ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל  ִמָּסִביב  ְוִקַּבְצִּתי ֹאָתם  ִמֵּבין ַהּגֹוִים ]...[  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת  מי ניבא: “ִהֵּנה    .6
ַאְדָמָתם: ְוָעִׂשיִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ]...[ ְוֹלא ִיְהיּו עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְוֹלא ֵיָחצּו עֹוד 

ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד”?

תשובה: יחזקאל  |  יחזקאל לז’ 22-21  

בהצלחה!


