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ברכת שר החינוך | מר נפתלי בנט

ְבֵטי ִיְשָׂרֵאל" )דברים ל"ג, ה( בסימן "שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות"  |  "ַיַחד ִשׁ

"העם היהודי, שמצד הווייתו הביולוגית כמעט שלא היה ראוי לתשומת-לב יותר מאיזשהו עם אחר 
מעמי המזרח הקדום, שכבר מזמן נכחדו ועברו מן העולם, הופיע בזירת ההיסטוריה ביחד עם הספר 

שלו. העם והספר כרוכים היו בתודעה העצמית של היהודים ובתודעת העולם". 

]גרשם שלום, עוד דבר, עם עובד, 1989, עמ' 160[

הזיקה העזה בין העם היהודי לספר הספרים היא סוד קיומו של העם היהודי. מקורה ושורשה של היהדות 
כאמונה וכעם – הוא בספר הספרים.

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

עמם  ממורשת  עקורים  להיות  עלולים  חינוכם,  מראשית  תנ"ך  יספגו  שלא  ונערות  נערים  וילדות,  ילדים 
ומדולדלים מאוצרות רוח רבי השראה. בפרט בארץ ישראל. לא ייתכן להצמיח ענפים שאינם מחוברים לעץ 

ישראל העתיק.

התנ"ך הוא היצירה החשובה ביותר לעם היהודי. הוא הקנה לעולם ערכים אנושיים, ערכי אחווה אנושית, צדק, 
משפט אמת וחסד. התנ"ך עוסק בעברו של עם ישראל ובייעודו.

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

"חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם לתנ"ך שהיא מקור נשמת 
האומה". ]שם, ד. בן גוריון[

השנה מתמקד החידון באחדות, בסימן הפסוק "יחד שבטי ישראל". הנושא מתחבר לנושא השנתי שהוכרז 
על ידי: "שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות". הנושא נבחר לחזק את תחושת השייכות והזהות של עם 

ישראל בארץ ובתפוצות.

לפתח מחויבות וערבות הדדית לכל זרמי החברה הישראלית מתוך זקיפות קומה היוצרת את החיבור בין 
אהבת התורה שניתנה בהר סיני לימים גדולים אלו שזוכה לנו דורנו.

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.
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קניית מערת המכפלה, אתר המקדש  ותודעת התנ"ך ממחישים את הקשר שלנו לאדמתנו.  חיבת התנ"ך 
בשילה. עמק האלה, מעלה בזיכרון את ניצחון דוד על גוליית. התנ"ך מחזיר אותנו לימי הבית הראשון והשני. 
וישעיהו, מרים אחות משה, דבורה  ירמיהו  נר,  בן  צרויה, אבנר  בן  יואב  כיורשם של  דור ראה את עצמו  כל 

הנביאה, עזרא ונחמיה, עוזיהו שבנה את ירושלים ותלמידי חכמים.

חידון התנ״ך העולמי לבני הנוער הפך להיות סמל לחגיגות העצמאות למדינת ישראל. הוא מעמד מרגש בו 
תלמידים מהארץ ומכל רחבי העולם מתקבצים ובאים לירושלים, וכאן הם מעלים על ראש שמחתם את ספר 

הספרים הנצחי של עם ישראל - התנ״ך.

מתוך התנ״ך אנו שואבים לא רק את ערכי היסוד שלנו כעם ואת הצופן המוסרי שלנו, אלא גם ובעיקר את 
זכותנו ההיסטורית על ירושלים בירת הנצח של עם ישראל.

        

נפתלי בנט         
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ברכת יו"ר הסוכנות היהודית | מר יצחק הרצוג

חידון התנ"ך לנוער, המפעל המפואר שמחבר אותנו לספר הספרים הוא אירוע שהפך לאירוע מרכזי ביום 
עצמאותנו.

אני נרגש במיוחד כי לי נגיעה אישית למפעל החכמה הזה: הוא נוסד בשנת העשור למדינת ישראל, ביוזמתה 
של אמי, אורה הרצוג, שכיהנה אז כמנכ"ל הוועדה לאירועי שנת העשור למדינת ישראל. היא זו שיזמה וכוננה 

את חידון התנ"ך בראשיתו ולכן מעבר לאהבתי לתנ"ך תמיד הרגשתי קרבה אישית לנושא. 

בתפקידי הנוכחי כיו"ר הסוכנות היהודית, אני גאה בכך שהארגון שבראשו אני עומד היה מעורב בחידון התנ"ך 
העולמי לנוער מראשיתו. הסוכנות תמיד ראתה בתנ"ך נכס צאן ברזל של האומה.

ברוח זו העליתי עם כניסתי לתפקיד יזמה, שעיקרה להדגיש את מקומה של שפת התנ"ך, העברית, כמורשת 
תרבותית משותפת לכל תפוצות ישראל, ולהנגיש את לימודה של שפתנו על כל רבדיה לכל קהילה יהודית 

באשר היא כדי שנזכור ונבין כי אנשים אחים אנו, כולנו.

ִיְשָׂרֵאל" ללוות את האירוע החגיגי. העם היהודי  ִשְׁבֵטי  "ַיַחד  יוזמי החידון השנה שבחרו בפסוק  טוב עשו 
מאותגר ברוחות של פילוג ולכן יש לעשות הכל למנוע אותו, שכן שבעים פנים לתורה ופניה יפות וראויות 

לכולם.

חידון התנ"ך הוא הזדמנות נפלאה ליהודים מישראל ומהתפוצות להיפגש ולבלות זמן יחד, תוך הבנה מדוע 
אנו נחשבים "עם הספר". ואכן, הספר המופלא הזה, יסוד עמנו ותרבותנו, ממשיך לחבר אותנו באשר נלך, כי 

הוא משותף לכל יהודי ויהודייה. 

במועד מכונן זה שעומד בסימן האחדות בעם היהודי תזכרו את שנאמר בספר בראשית מ"ג, ט: "ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו 
ִמָיִּדי ְתַּבְקֶשּׁנּו". הערבות ההדדית מלווה את עמנו משחר הימים והיא ששמרה על אחדותו ושרידותו של עם 
קטן לאורך הדורות והאסונות שנחרטו בהיסטוריה של העם היהודי. תשננו את נושא החידון השנה – "שומרים 

על אחדות, שומרים על ייחודיות" – ותיישמו.

אתם דור העתיד של העם היהודי, תעמדו בחוד החנית, תשמשו דוגמא ומופת באחדות העם היהודי מכל 
שבטיו. אהבו את כל ישראל וכבדו את מגוון הקולות שלו. הכירו אחד את השני במהלך ימי החידון ותבנו את 
הגשרים בין האחים והאחיות מהקהילות השונות בעמנו. לכל המשתתפים הצעירים השנה אני מבקש לומר: 

עלו והצליחו, המשיכו במסורת אבות אבותינו כי עוד נמשכת השלשלת!

             יצחק הרצוג
             יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית
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ברכת מנכ"ל משרד החינוך | מר שמואל אבואב

 .1963 חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי נוסד על ידי ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן-גוריון, בשנת 
השנה עתיד להתקיים החידון ה-56. החידון סחף קהלים רבים וזכה לתהודה גדולה בארץ ובעולם.

אלפי בני נוער ניגשים לשלבים המקדימים של החידון בארץ ובעולם. מיום החידון הראשון ועד היום, מפעל 
ובעובדה שהם מקדישים זמן רב  ופורח. אנו שמחים בהיענות הגדולה של הנוער  חידוני התנ"ך משגשג 

ללמידה לחידון ומצליחים להגיע לשלבים מתקדמים.

השנה חגג מפעל חידוני התנ"ך 60 שנה מאז נוסד לראשונה ב-1958. לכבוד המאורע קיים משרד החינוך 
את חידון 'אלוף האלופים' של חידוני התנ"ך, בו לקחו חלק אלופי התנ"ך לדורותיהם. 

חידון התנ"ך העולמי יעמוד בסימן: אחדות ישראל, בסימן הפסוק "ַיַחד ִשְׁבֵטי ִיְשָׂרֵאל" )דברים ל"ג, ה(.

לפני שבעים ואחת שנה נוסדה מדינת ישראל. העם היהודי שב לארצו בהמונים, והמדינה הקטנה הפכה 
היום למעצמה בתחומים רבים- צבא, כלכלה, חינוך ועוד. לא קלים היו ימיה של המדינה בשנותיה הראשונות 
בהן ידעה מלחמות ומאבקים מההמון הערבי הסובב אותה, אך לא רק מבחוץ נשקפה הסכנה, גם מבפנים.

גלי העלייה ההמונית, כל עליה עם תרבותה ושפתה, הביאו עמם סכנה של פירוד בעם מחשש שלא תהיה 
בין העדות השונות  בין תושבי המדינה הצעירה. היה זה תפקידו של ספר התנ"ך לחבר  שפה משותפת 

ולהזכיר לכולם את מורשתם המשותפת.

גווניו ועדותיו. הוא יסוד קיומנו כעם  התנ"ך הוא התשתית התרבותית של כלל עם ישראל, על כל פלגיו, 
בארץ  היהודי  החינוך  לעתיד.  תקוותינו  וממנו  לעברנו  אותנו  קושר  התנ"ך  הארץ.  על  זכותנו  מעוגנת  ובו 
ובתפוצות מבוסס על התנ"ך, וכל סוגי החינוך היהודי רואים בתנ"ך את מקורם העיקרי – מספר הספרים 

הם יונקים את עקרונותיהם ואת השקפת עולמם הדתית, החברתית והתרבותית.

חיזוק הלימוד בתנ"ך הוא חובה ראשונה במעלה של כל מערכות החינוך היהודי בכל אתר ואתר. חידון התנ"ך 
משמש אמצעי חינוכי להעלאת קרנו של התנ"ך וחשיבותו בעיני העם היהודי בתפוצות ובעיני הציבור היהודי בארץ.

השנה פרץ חידון התנ"ך את גבולות הארץ, והגיע לשתי מדינות אפריקאיות נוצריות- אנגולה וניגריה. המדינות 
נבחנו על הברית הישנה, והיה זה בבחינת התגשמות דברי הנביא ישעיה: "ִכּי ִמִצּּיֹון ֵתֵּצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָשָׁלִ ם".

אני מחזק את ידיכם מתמודדים יקרים ומאחל לכם הצלחה רבה.

            בברכת "ַיְגִדּיל ּתֹוָרה ְוַיְאִדּיר",
            

            שמואל אבואב
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 חומר הלימוד לחידון  

תורה
בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-כ', כ"ד, ל"א-ל"ד
ויקרא: פרקים י"ט, כ"ג-כ"ד

במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל"ב
דברים: פרקים י"ב-י"ד, י"ז-י"ח, ל'-ל"ד

נביאים ראשונים
יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד- כ', 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
ישעיה: פרקים א'-י"ב, ס'-ס"ו 
ירמיה: פרקים א'-ב', י"ח-ל"ג

יחזקאל: פרקים א'-ד', י"ז-כ', כ"ז-כ"ח, ל"ז-ל"ט 

תרי-עשר
הושע: פרקים א'-ג', י"א-י"ד

יואל: כל הספר
עמוס: כל הספר

יונה: כל הספר
מיכה: כל הספר

חבקוק: כל הספר
חגי: כל הספר

זכריה: פרקים א'-ד', ז'-י"ד
מלאכי: כל הספר

כתובים
תהילים: פרקים פ'-צ'
משלי: פרקים כ'-ל"א

איוב: פרקים א'-ב', מ"ב
רות: כל הספר

קהלת: פרקים א'-ד', י"א-י"ב
אסתר: כל הספר

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'
נחמיה: פרקים א'-ו', ח'-י', י"ב-י"ג

דברי הימים ב': פרקים כ"ח-ל"ו
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 צוות הפקת חידון התנ"ך 

חגי גרוסניהול

איציק בן-אביהממונה על חידוני התנ”ך

חננאל מלכהמַרכז החידון

נריה פנחסמחבר שאלות השלב הפומבי

יאיר רשלבך ורגב גולןמחברי שאלות השלב המוקדם

רגב גולןעורך החידון

ד”ר אבשלום קורמנחה

בני כרמליבמאי

ליאור אלגזיעריכה

תומר סגמןמפיק ראשי

מור ברמוחהעוזרת למפיק ראשי

פלג רפפורטמפיק בפועל

שירה בראשימפיקה אמנותית

שרון מנורהפקה

ארז אבניבימוי

אורון הפקות פינקו בע”מבימוי סרטונים

רז בירגרצלם

פבל טרויאנובסקיעיצוב 

במבי פרידמןעיצוב תפאורה

סימולעיצוב תאורה

אס. אר. מדיהמשחקי מחשב

סקורפיו 88דפוס ועיצוב גרפי
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המתרגמים

חיים שאטואמהרית

אילנה גודמןאנגלית

דורה דבשבולגרית

צהלה שמיר ציסנהגיאורגית

אווילנה לויטרסטייןהולנדית וגרמנית

ראובן יתיבהונגרית

משה פרסיטורקית

אריאל קרייטמןספרדית

רליה אקרפסרבית וקרואטית

בוגנה פבלישפולנית

דניאל צ’נצסקיפורטוגזית

פנחס פרידמןצ’כית

דבורה שוורץצרפתית

ביאנקה שטוביהרומנית

אנה פרפשטייןרוסית
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 צוות מחנה החידון 

יצחקי פלהיימרמנהל המחנה

שיראל ביוקלרהמדריכים

עידן דרוקמן 

רבקה גליה הווארד

מאירה הלמן

יעל וינר

שירה סמואל

נעה עמדי 

גל צוויליג

קובי קליין
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המשתתפים – חתני הארץ והתפוצות

הודיה חיה כוכביאוסטרליה

עמנואל שמעון כוכביאוסטרליה

שושנה שפילמןאוסטרליה

דניס גריגורייבאוקראינה

מלכה אסתר דומיניץאורוגוואי

שושנה וינטראורוגוואי

משה איליאייבאזרבייג’ן

אליה פיררהאלבניה

נחמה דינה גיפעןאנגליה

אילנה מאיראוויטשאנגליה

דליה קרייקיאנגליה

אליאס מטסקואסטוניה

שיראל בקאריארגנטינה

שירלי סלםארגנטינה

נעמי שירה פאורארגנטינה

נתנאל וויינערארצות הברית

בנימין יעקב כלחמירוארצות הברית

אליענה סוקולרארצות הברית

יחיאל שולמןארצות הברית

מסגנוו אייהאואתיופיה

מרים פלדשרובבולגריה

שרה ביגיץבוסניה והרצגובינה

מלאני גלטשתייןבלרוס

ליליה שפילביץבלרוס

רפאל חכיםברזיל

חנה דבורה מונטאקברזיל

תמר קוקשביליגיאורגיה

אוראל אורייזרגרמניה

מתן קפלןדרום אפריקה

ציפורה קרביץדרום אפריקה

נתן היימירינקהולנד

נפתלי קיסוןהולנד

צופיה בויטרהונגריה

אלכסאנדרה דוניהונגריה

נעמי הרבץהונגריה

דנה לויונצואלה

טרייסי בכרטורקיה

יוסף יודינסלטביה

רימה נמירובסקיהמולדובה

רבקה קוסקובסקהמקדוניה

מרג׳י טרונג׳ןמקסיקו

אליהו מזרחי ליאוןמקסיקו

רפאל קטןמקסיקו

נתן סמסוןניו זילנד
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דניאל ולובסינגפור

יעקב בן שעיהספרד

דימיטרי ברקסרביה

אנתונינה בדנרקיויץפולין

פרידה הרריפנמה

חיים מזרחיפנמה

אדלה מלולפנמה

דוד עבדיפנמה

שמעון קרליקפרגוואי

מיקי רוטצ’כיה

מיכאל בנאיבגיצרפת

לירן מלולצרפת

שיראל סבגצרפת

ג’וזה גומזקולומביה

אברהם ירושלמיקולומביה

עדי רוזנשטוקקוסטה ריקה

אורי אפשטייןקנדה

אהרון ווידמאןקנדה

דרה לוביטורומניה

גלב בוגומולוברוסיה

זכר סוסייקוברוסיה

בלומה סמובסקיה רוסיה

לירן סבאגשוויץ

אריאל פירסטשוויץ

ירין ברישראל

אדר גלרישראל

יונתן וייסמןישראל

איתי שטוברישראל



חוזרים לספר הספרים          19

 העולים לחידון התנ"ך העולמי הפומבי 

עמנואל שמעון כוכביאוסטרליה

נעמי שירה פאורארגנטינה

נתנאל וויינערארצות הברית

בנימין יעקב כלחמירוארצות הברית

יחיאל שולמןארצות הברית

ליליה שפילביץבלרוס

מתן קפלןדרום אפריקה

אליהו מזרחי ליאוןמקסיקו

רפאל קטןמקסיקו

מרג׳י טרונג׳ןמקסיקו

דוד עבדיפנמה

אהרון ווידמאןקנדה

ירין ברישראל

אדר גלרישראל

יונתן ויסמןישראל

איתי שטוברישראל
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 העולים לחידון התנ"ך לנוער התפוצות 

שושנה שפילמןאוסטרליה

מלכה אסתר דומיניץאורוגוואי

אליענה סוקולרארצות הברית

אילנה מאיראוויטשאנגליה

מסגנוו אייהאואתיופיה

שירלי סלםארגנטינה

רפאל חכיםברזיל

ציפורה קרביץדרום אפריקה

רימה נמירובסקיהמולדובה

אדלה מלולפנמה

מיקי רוטצ'כיה

אורי אפשטייןקנדה
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-56, התשע"ט

תקנון החידון וסדריו

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

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי יערך בתאטרון ירושלים. החידון ישודר בשידור ישיר בערוץ כאן 11  א. 
בטלוויזיה בשעה 11:00.

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

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

2.  מבחן מוקדם בכתב

בימים הראשונים של המחנה, ייערך מבחן בכתב לכל נציגי התפוצות וישראל המשתתפים במחנה  א. 
התנ"ך העולמי לנוער יהודי.

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

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

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

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

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

3.  שאלות מילואים להכרעה

כלל הנבחנים יענו על שאלת מילואים, אשר הניקוד בה ישמש להכרעה בכל מצב בו תידרש עלייה  א. 
לחידון הפומבי או לחידון התפוצות וכן בשלבים שבהם.

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

צוות החידון ישגיח על הנבחנים בזמן הבחינה, יבדוק את המבחנים וירכז את הישגי הנבחנים בטבלה  ג. 
נפרדת שתהיה מוכנה מראש.

חבר השופטים יעשה שימוש בתוצאות שאלת המילואים רק במצב של שוויון בין מתמודדים, שבו יש  ד. 
להכריע מי המתמודדים שיעפילו שלב בחידון.
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ניתן להשתמש בתוצאות שאלת המילואים להכרעה בכל אחד משלושת השלבים הראשונים בחידון  ה. 
הפומבי.

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

4.  חידון התנ"ך העולמי הפומבי

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

מבנה חידון התנ"ך העולמי הפומבי ושלביו 

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

נציגי ישראל קדם פומבי
והתפוצות

50מבחן מוקדם בכתב

פומבי

שלב ראשון

השאלה האישית16

שאלות מלוות בקטעי סרטים

10

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

שלב "ראש בראש"2

שאלות בזק להכרעה

24
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החידון הפומבי | שלב ראשון
בשלב זה, יוצגו סרטונים בנושא המרכז של החידון – אחדות. א. 

לאחר כל סרטון, יוצגו שאלות לארבעה 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 יישאל בעל  ד. 
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. 

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

החידון הפומבי | שלב שני
בשלב זה, כל מתמודד יישאל שאלות בעזרת מחשב בשני חלקים. א. 

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

חלק ראשון - זיהוי על-פי רמזים

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

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

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

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

הזמן המוקצב לזיהוי: 25 שניות.

חלק שני - חמש שאלות בזק

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

הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן:

תשובה נכונה על שאלה מס' 1 תזכה את הנבחן ב-2 נקודות.
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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 וענה תשובות נכונות על כל חמש 
השאלות בחלק השני - יזכה בבונוס של 2 נקודות נוספות.

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

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

החידון הפומבי | שלב שלישי
השלב השלישי הוא שאלת ראש הממשלה, בנימין נתניהו. א. 

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

השאלות יעסקו בנושא המרכזי של החידון, אחדות. 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
לפני תחילת השלב הרביעי, יתבצע איפוס ניקוד, ושני 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 באופן מידי. 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. 

אם גם אז לא תהיה הכרעה, שני המתמודדים יוכרזו כחתנים או ככלות. ז. 

או ככלה של חידון התנ"ך העולמי  יוכתר כחתן  הנבחן שישיג את מירב הנקודות בשלב הראש בראש  ח. 
לנוער יהודי ה-56, שנת התשע"ט.
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5. החידון הפומבי – הנחיות וכללים

מנחה החידון

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

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

הרכב חבר השופטים והנשיאות

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

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

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

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

ניקוד

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

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

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

יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות שנשאלו במקרה שהנבחנים לא ענו  ד. 
תשובות מלאות או אף חלקיות. תשובות השופטים תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר, אין צורך לקרוא 

את כל התשובה ככתבה וכלשונה ואת הפסוקים הנלווים אליה.
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המנחה יודיע על הניקוד ועל הניקוד המצטבר. ה. 

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

בשאלת המילואים יזכה להעפיל לשלב הבא.

מתמודדים בעלי צרכים מיוחדים

בחידון בכתב:

להקראה  אפשרות  יקבלו  ופיזיות  חושיות  לקויות  בשל  לכתוב  או  לקרוא  מסוגלים  שאינם  מתמודדים  א. 
ולהכתבה בהתאם לצורך.

תלמידים הסובלים מדיסלקציה מאובחנת, שאינם קוראים וכותבים – יקבלו אפשרות להקראה ולהכתבה  ב. 
בהתאם לצורך.

תלמידים הזקוקים לתוספת זמן יקבלו תוספת של 15 דקות נוספות, והזמן שיוקצב להם לחידון בכתב  ג. 
הוא 75 דקות.

בחידון הפומבי:

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

תלמידים הזקוקים להכתבה: בכל שלבי החידון התלמידים עונים בעל פה ולכן אין צורך בהכתבה, למעט  ה. 
הזכאים  המתמודדים  יקבלו  זה  בשלב  הממשלה.  ראש  שאלת  בכתב,  זהה  שאלה   – השלישי  בשלב 

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%.  

בשלב הרביעי – יאפשרו השופטים עוד מספר שניות לגיבוש התשובה למתמודדים הזכאים לתוספת זמן.  

ערעורים

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 מכובדת  ב. 
למזכירות החידון במהלך ההפסקות.
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בתום בדיקת הערעור, פסיקתם של השופטים היא סופית ולא ניתן לערער עליה לאחר החידון. ג. 

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

תעודות ופרסים לזוכים
לאחר שאלת ראש הממשלה ולפני שלב ה"ראש בראש", כל המשתתפים יוזמנו לשבת במקומותיהם על  א.  

הבמה. בסיום החידון יוענקו פרסים לארבעת הזוכים במקומות הראשונים.

שני הנבחנים שזכו בניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן או ככלה של חידון התנ"ך העולמי וכסגנו או כסגניתו.  ב.  
את הפרסים יעניקו ראש הממשלה ושר החינוך.

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

6. חריגה מן התקנון
בעת צורך, ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך מוסמכת לאשר חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.

7. מועדי אירועי חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ה-56, התשע"ט

מועדאירוע

יום שלישי, כ”ה בניסן התשע”טפתיחת מחנה חידון התנ”ך העולמי
30 באפריל 2019

חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי
שלב מקדים בכתב

יום חמישי, כ”ז בניסן התשע”ט
02 במאי 2019

חידון התנ”ך העולמי לנוער יהודי
וחידון התנ”ך לנוער התפוצות

יום חמישי, ד’ באייר התשע”ט
09 במאי 2019

יום ראשון, ז’ באייר התשע”טסיום מחנה חידון התנ”ך העולמי
12 במאי 2019

בברכת הצלחה,

איציק בן-אבי
הממונה על חידוני התנ"ך

משרד החינוך





מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

 העולמי
נוער תשע"ט

חידון 
התנ"ך

ְבֵטי  ַיַחד ִשׁ
ִיְשָׂרֵאל
)דברים לג, ה(

בסימן: שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות

יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, התשע"ט

 השלב הראשון – השאלה האישית 

בשלב הראשון יוצגו 4 סרטונים. לכל ארבעה 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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הסרטון הראשון: קרן קיימת לישראל )קק"ל(

שאלה מס' 1
בתום הניצחון במלחמה חילק דוד המלך משלל האויב לתושבי האזור :

ָלל...ַלֲאֶׁשר ְּבֵבית ֵאל ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרמֹות ֶנֶגב ְוַלֲאֶׁשר ְּבַיִּתר...ְוַלֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ּוְלָכל ַהְּמֹקמֹות  "ַוְיַׁשַּלח ֵמַהּׁשָ
ֲאֶׁשר ִהְתַהֶּלְך ָׁשם ָּדִוד "

נגד  מי  נלחם דוד באותה מלחמה? א. 

מה החוק  שקבע דוד לחלוקת השלל בין  הלוחמים? ב. 

 תשובה: 
נגד העמלקים שכבשו את העיר צקלג. א. 

כל הלוחמים  מקבלים חלק שווה מהשלל – הלוחמים שיצאו לקרב והלוחמים שנשארו מאחור: ""ִּכי  ב. 
ְּכֵחֶלק ַהּיֵֹרד ַּבִּמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ַהּיֵֹׁשב ַעל-ַהֵּכִלים ַיְחָּדו ַיֲחֹלקּו".

"ַוַּיֵּצל ָּדִוד ֵאת ָּכל-ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֲעָמֵלק ְוֶאת-ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ִהִּציל ָּדִוד: ְוֹלא ֶנְעַּדר-ָלֶהם ִמן-ַהָּקטֹן ְוַעד-  
ָלל ְוַעד ָּכל-ֲאֶׁשר ָלְקחּו ָלֶהם ַהּכֹל ֵהִׁשיב ָּדִוד: ַוִּיַּקח ָּדִוד ֶאת-ָּכל- ַהָּגדֹול ְוַעד-ָּבִנים ּוָבנֹות ּוִמּׁשָ
ָהֲאָנִׁשים  ֶאל-ָמאַתִים  ָדִוד  ַוָּיבֹא  ָּדִוד:  ְׁשַלל  ֶזה  ַוֹּיאְמרּו  ַההּוא  ַהִּמְקֶנה  ִלְפֵני  ָנֲהגּו  ְוַהָּבָקר  ַהֹּצאן 
ֲאֶׁשר-ִּפְּגרּו ִמֶּלֶכת ַאֲחֵרי ָדִוד ַוֹּיִׁשיֻבם ְּבַנַחל ַהְּבׂשֹור ַוֵּיְצאּו ִלְקַראת ָּדִוד ְוִלְקַראת ָהָעם ֲאֶׁשר-ִאּתֹו 

ַוִּיַּגׁש ָּדִוד ֶאת-ָהָעם ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום:

ַוַּיַען ָּכל-ִאיׁש-ָרע ּוְבִלַּיַעל ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעם-ָּדִוד ַוֹּיאְמרּו ַיַען ֲאֶׁשר ֹלא-ָהְלכּו ִעִּמי ֹלא-  
ָלל ֲאֶׁשר ִהַּצְלנּו ִּכי-ִאם-ִאיׁש ֶאת-ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-ָּבָניו ְוִיְנֲהגּו ְוֵיֵלכּו: ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֹלא- ִנֵּתן ָלֶהם ֵמַהּׁשָ
ַתֲעׂשּו ֵכן ֶאָחי ֵאת ֲאֶׁשר-ָנַתן ה' ָלנּו ַוִּיְׁשֹמר ֹאָתנּו ַוִּיֵּתן ֶאת-ַהְּגדּוד ַהָּבא ָעֵלינּו ְּבָיֵדנּו: ּוִמי ִיְׁשַמע 
ֵמַהּיֹום  ַוְיִהי  ַיֲחֹלקּו:  ַיְחָּדו  ַעל-ַהֵּכִלים  ַהֹּיֵׁשב  ּוְכֵחֶלק  ַּבִּמְלָחָמה  ַהֹּיֵרד  ְּכֵחֶלק  ִּכי  ַהֶּזה  ַלָּדָבר  ָלֶכם 
ָלל  ַההּוא ָוָמְעָלה ַוְיִׂשֶמָה ְלחֹק ּוְלִמְׁשָּפט ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: ַוָּיבֹא ָדִוד ֶאל-ִצְקַלג ַוְיַׁשַּלח ֵמַהּׁשָ
ַלל ֹאְיֵבי ה': ַלֲאֶׁשר ְּבֵבית-ֵאל ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרמֹות- ְלִזְקֵני ְיהּוָדה ְלֵרֵעהּו ֵלאֹמר ִהֵּנה ָלֶכם ְּבָרָכה ִמּׁשְ

ְוַלֲאֶׁשר  ְּבָרָכל  ְוַלֲאֶׁשר  ְּבֶאְׁשְּתֹמַע:  ְוַלֲאֶׁשר  ְּבִׂשְפמֹות  ְוַלֲאֶׁשר  ַּבֲעֹרֵער  ְוַלֲאֶׁשר  ְּבַיִּתר:  ְוַלֲאֶׁשר  ֶנֶגב 
ְּבָעֵרי ַהְּיַרְחְמֵאִלי ְוַלֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ַהֵּקיִני: ְוַלֲאֶׁשר ְּבָחְרָמה ְוַלֲאֶׁשר ְּבבֹור-ָעָׁשן ְוַלֲאֶׁשר ַבֲעָתְך: ְוַלֲאֶׁשר 

ְּבֶחְברֹון ּוְלָכל-ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ִהְתַהֶּלְך-ָׁשם ָּדִוד הּוא ַוֲאָנָׁשיו"

שמ"א ל, 31-18
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שאלה מס' 2
אב נעתר לבקשת בתו והוסיף ונתן לה מקורות מים:

"ַוֹּתאֶמר לֹו ָהָבה-ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני }...{ ַוִּיֶּתן-ָלּה }...{ ֵאת ֻּגֹּלת ִעִּלית ְוֵאת ֻּגֹּלת ַּתְחִּתית".

מי האב? א. 

מה שם העיר שכבש חתנו, בעלה של בתו? ב.  

 תשובה:
כלב בן יפונה א. 

דביר / קרית ספר ב. 

ם ֶאל-יֹוְׁשֵבי ְּדִביר ְוֵׁשם-ְּדִביר ְלָפִנים ִקְרַית-ֵסֶפר: ַוֹּיאֶמר ָּכֵלב ֲאֶׁשר-ַיֶּכה ֶאת-ִקְרַית-ֵסֶפר  "ַוֵּיֶלְך ִמּׁשָ  
ה: ַוִּיְלְּכָדּה ָעְתִניֵאל ֶּבן-ְקַנז ֲאִחי ָכֵלב ַהָּקֹטן ִמֶּמּנּו ַוִּיֶּתן-לֹו ֶאת- ּוְלָכָדּה ְוָנַתִּתי לֹו ֶאת-ַעְכָסה ִבִּתי ְלִאּׁשָ

ֶדה ַוִּתְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור ַוֹּיאֶמר-ָלּה  ה: ַוְיִהי ְּבבֹוָאּה ַוְּתִסיֵתהּו ִלְׁשאֹל ֵמֵאת-ָאִביָה ַהּׂשָ ַעְכָסה ִבּתֹו ְלִאּׁשָ
ָּכֵלב ַמה-ָּלְך: ַוֹּתאֶמר לֹו ָהָבה-ִּלי ְבָרָכה ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני ְוָנַתָּתה ִלי ֻּגֹּלת ָמִים ַוִּיֶּתן-ָלּה ָּכֵלב ֵאת 

ֻּגֹּלת ִעִּלית ְוֵאת ֻּגֹּלת ַּתְחִּתית"

שופטים א, 14-11
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שאלה מס' 3
איש חפר וניקה בארות מים במרחבי הנגב, שנסתמו ע"י  פלישתים.

מי האיש? א. 

מדוע סתמו הפלישתים את בארות המים? ב. 

 תשובה: 
יצחק א. 

כיוון שקינאו ביצחק בשל עושרו הרב- "ַוְיַקְנאּו אֹתֹו ְּפִלְׁשִּתים". ב.  

ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך  ָהִאיׁש  ַוִּיְגַּדל  ַוְיָבֲרֵכהּו ה':  ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים  ָנה  ַּבּׁשָ ַוִּיְמָצא  ַהִהוא  ָּבָאֶרץ  ִיְצָחק  "ַוִּיְזַרע   
ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ְמֹאד: ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה ֹצאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ַוְיַקְנאּו ֹאתֹו ְּפִלְׁשִּתים ְוָכל ַהְּבֵאֹרת 
ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק 
ם ִיְצָחק ַוִּיַחן ְּבַנַחל ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת  ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד ַוֵּיֶלְך ִמּׁשָ
ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות 
ֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ַוָּיִריבּו ֹרֵעי ְגָרר ִעם  ַּכּׁשֵ
קּו ִעּמֹו ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם  ֹרֵעי ִיְצָחק ֵלאֹמר ָלנּו ַהָּמִים ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעּׂשְ
ם ַוַּיְחֹּפר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרֹחבֹות ַוֹּיאֶמר  ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה ַוַּיְעֵּתק ִמּׁשָ

ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב ה' ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ"

בראשית כ"ו, 22-12
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שאלה מס' 4
קניית בתים שדות וכרמים בארץ-ישראל היא סימן לשיבת העם היהודי לארצו. נביא שקנה שדה ניבא על 

שיבת ציון ואמר: 

"עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת:"

מי הנביא ?  א. 

היכן היה השדה שנקנה? ב. 

 תשובה: 
ירמיהו. א. 

ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמין. ב. 

"ַוֹּיאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְּדַבר-ה' ֵאַלי ֵלאֹמר: ִהֵּנה ֲחַנְמֵאל ֶּבן-ַׁשֻּלם ֹּדְדָך ָּבא ֵאֶליָך ֵלאֹמר ְקֵנה ְלָך ֶאת-  
ֶאל-ֲחַצר  ה'  ִּכְדַבר  ֶּבן-ֹּדִדי  ֲחַנְמֵאל  ֵאַלי  ַוָּיֹבא  ִלְקנֹות:  ַהְּגֻאָּלה  ִמְׁשַּפט  ְלָך  ִּכי  ַּבֲעָנתֹות  ֲאֶׁשר  ָׂשִדי 
ה  ַהְיֻרּׁשָ ִמְׁשַּפט  ִּכי-ְלָך  ִּבְנָיִמין  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר-ַּבֲעָנתֹות  ֶאת-ָׂשִדי  ָנא  ְקֵנה  ֵאַלי  ַוֹּיאֶמר  ַהַּמָּטָרה 
ֶדה ֵמֵאת ֲחַנְמֵאל ֶּבן-ֹּדִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות  ּוְלָך ַהְּגֻאָּלה ְקֵנה-ָלְך ָוֵאַדע ִּכי ְדַבר-ה' הּוא: ָוֶאְקֶנה ֶאת-ַהּׂשָ
ָוֶאְׁשְקָלה-ּלֹו ֶאת-ַהֶּכֶסף ִׁשְבָעה ְׁשָקִלים ַוֲעָׂשָרה ַהָּכֶסף: ָוֶאְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ָוֶאְחֹּתם ָוָאֵעד ֵעִדים ָוֶאְׁשקֹל 

ַהֶּכֶסף ְּבֹמאְזָנִים:

ָוֶאַּקח ֶאת-ֵסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאת-ֶהָחתּום ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוֶאת-ַהָּגלּוי: ָוֶאֵּתן ֶאת-ַהֵּסֶפר ַהִּמְקָנה ֶאל-ָּברּוְך   
ֶּבן-ֵנִרָּיה ֶּבן-ַמְחֵסָיה ְלֵעיֵני ֲחַנְמֵאל ֹּדִדי ּוְלֵעיֵני ָהֵעִדים ַהֹּכְתִבים ְּבֵסֶפר ַהִּמְקָנה ְלֵעיֵני ָּכל-ַהְּיהּוִדים 
ַהֹּיְׁשִבים ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה: ָוֲאַצּוֶה ֶאת-ָּברּוְך ְלֵעיֵניֶהם ֵלאֹמר: ֹּכה-ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָלקֹוַח 
ִּבְכִלי-ָחֶרׂש  ּוְנַתָּתם  ַהֶּזה  ַהָּגלּוי  ֵסֶפר  ְוֵאת  ֶהָחתּום  ְוֵאת  ַהֶּזה  ַהִּמְקָנה  ֵסֶפר  ֵאת  ָהֵאֶּלה  ֶאת-ַהְּסָפִרים 
ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרִּבים: ִּכי כֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל עֹוד ִיָּקנּו ָבִּתים ְוָׂשדֹות ּוְכָרִמים ָּבָאֶרץ 

ַהֹּזאת"

ירמיה ל"ב, 15-6
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הסרטון השני: החברה למתנ"סים

שאלה מס' 5

לאדם אחד נאמר שאחיו ייצא לקראתו וישמח להיפגש עמו:

"ְוַגם ִהֵּנה הּוא ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו"

מי הם האחים? א. 

איזה תפקיד הוטל על כל אחד משני האחים? ב. 

 תשובה: 
משה ואהרון. א. 

אהרון יהיה למשה לפה ומשה יהיה לו לאלוהים. ב. 

"ְוַעָּתה ֵלְך ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם-ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר: ַוֹּיאֶמר ִּבי ֲאֹדָני ְׁשַלח-ָנא ְּבַיד-ִּתְׁשָלח: ַוִּיַחר-  
ַאף ה' ְּבֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ֲהֹלא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵּלִוי ָיַדְעִּתי ִּכי-ַדֵּבר ְיַדֵּבר הּוא ְוַגם ִהֵּנה-הּוא ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך 
ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו: ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ְוַׂשְמָּת ֶאת-ַהְּדָבִרים ְּבִפיו ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם-ִּפיָך ְוִעם-ִּפיהּו ְוהֹוֵריִתי 
ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון: ְוִדֶּבר-הּוא ְלָך ֶאל-ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה-ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהֶיה-ּלֹו ֵלאֹלִהים: 

ְוֶאת-ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה-ּבֹו ֶאת-ָהֹאֹתת"

שמות ד, 17-12
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שאלה מס' 6

האדם מסוגל לראות את החיצוניות של דברים, אך לא את פנימיותם. לאיש אחד נאמר: 

"ִּכי ֹלא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַוה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב".

מי האיש? א. 

באיזה הקשר נאמרו לו הדברים? ב. 

 תשובה: 
שמואל א. 

בבואו למשוח את אחד מבניו של ישי למלך במקום שאול ב. 

ַמֵּלא  ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ִמְּמֹלְך  ְמַאְסִּתיו  ַוֲאִני  ֶאל-ָׁשאּול  ִמְתַאֵּבל  ַאָּתה  ַעד-ָמַתי  ֶאל-ְׁשמּוֵאל  ה'  "ַוֹּיאֶמר   
ֵאֵלְך  ֵאיְך  ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל  ֶמֶלְך:  ִלי  ְּבָבָניו  ִּכי-ָרִאיִתי  ֵּבית-ַהַּלְחִמי  ֶאל-ִיַׁשי  ֶאְׁשָלֲחָך  ְוֵלְך  ֶׁשֶמן  ַקְרְנָך 
ְוָׁשַמע ָׁשאּול ַוֲהָרָגִני ַוֹּיאֶמר ה' ֶעְגַלת ָּבָקר ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ְוָאַמְרָּת ִלְזֹּבַח ַלה' ָּבאִתי: ְוָקָראָת ְלִיַׁשי ַּבָּזַבח 
ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְׁשמּוֵאל  ַוַּיַעׂש  ֵאֶליָך:  ֲאֶׁשר-ֹאַמר  ֵאת  ִלי  ּוָמַׁשְחָּת  ֲאֶׁשר-ַּתֲעֶׂשה  ֵאת  אֹוִדיֲעָך  ְוָאֹנִכי 
ָּבאִתי  ַלה'  ִלְזֹּבַח  ָׁשלֹום  ַוֹּיאֶמר  ּבֹוֶאָך:  ָׁשֹלם  ַוֹּיאֶמר  ִלְקָראתֹו  ָהִעיר  ִזְקֵני  ַוֶּיֶחְרדּו  ָלֶחם  ֵּבית  ַוָּיֹבא  ה' 

ִהְתַקְּדׁשּו ּוָבאֶתם ִאִּתי ַּבָּזַבח ַוְיַקֵּדׁש ֶאת-ִיַׁשי ְוֶאת-ָּבָניו ַוִּיְקָרא ָלֶהם ַלָּזַבח:

ַוְיִהי ְּבבֹוָאם ַוַּיְרא ֶאת-ֱאִליָאב ַוֹּיאֶמר ַאְך ֶנֶגד ה' ְמִׁשיחֹו: ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל-ְׁשמּוֵאל ַאל-ַּתֵּבט ֶאל-ַמְרֵאהּו   
ַלֵּלָבב:  ִיְרֶאה  ַוה'  ַלֵעיַנִים  ִיְרֶאה  ָהָאָדם  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְרֶאה  ֲאֶׁשר  ִּכי ֹלא  ְמַאְסִּתיהּו  ִּכי  ְוֶאל-ְּגֹבַּה קֹוָמתֹו 
ַוִּיְקָרא ִיַׁשי ֶאל-ֲאִביָנָדב ַוַּיֲעִבֵרהּו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאֶמר ַּגם-ָּבֶזה ֹלא-ָבַחר ה': ַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי ַׁשָּמה ַוֹּיאֶמר 
ַּגם-ָּבֶזה ֹלא-ָבַחר ה': ַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי ִׁשְבַעת ָּבָניו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל-ִיַׁשי ֹלא-ָבַחר ה' ָּבֵאֶּלה: 
ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל-ִיַׁשי ֲהַתּמּו ַהְּנָעִרים ַוֹּיאֶמר עֹוד ָׁשַאר ַהָּקָטן ְוִהֵּנה ֹרֶעה ַּבֹּצאן ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל-
ִיַׁשי ִׁשְלָחה ְוָקֶחּנּו ִּכי ֹלא-ָנסֹב ַעד-ֹּבאֹו פֹה: ַוִּיְׁשַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם-ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי 

ַוֹּיאֶמר ה' קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי ֶזה הּוא"

שמ"א ט"ז, 12-1
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שאלה מס' 7

צליחת הירדן מצדו המזרחי אל צדו המערבי הייתה אירוע חשוב במהלך שיבתו של מלך אל כס מלכותו: 

"ְוָעְבָרה ָהֲעָבָרה ַלֲעִביר ֶאת-ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו".

מי המלך ? א. 

מי היה הראשון שדיבר עם המלך עם שובו מעבר הירדן המזרחי? ב. 

 תשובה: 
דוד  א. 

שמעי בן גרא בא לבקש סליחה מדוד על הקללה שקילל אותו. ב. 

"ַוַּיט ֶאת-ְלַבב ָּכל-ִאיׁש-ְיהּוָדה ְּכִאיׁש ֶאָחד ַוִּיְׁשְלחּו ֶאל-ַהֶּמֶלְך ׁשּוב ַאָּתה ְוָכל-ֲעָבֶדיָך: ַוָּיָׁשב ַהֶּמֶלְך   
ַוָּיֹבא ַעד-ַהַּיְרֵּדן ִויהּוָדה ָּבא ַהִּגְלָּגָלה ָלֶלֶכת ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך ְלַהֲעִביר ֶאת-ַהֶּמֶלְך ֶאת-ַהַּיְרֵּדן: ַוְיַמֵהר 
ִׁשְמִעי ֶבן-ֵּגָרא ֶּבן-ַהְיִמיִני ֲאֶׁשר ִמַּבחּוִרים ַוֵּיֶרד ִעם-ִאיׁש ְיהּוָדה ִלְקַראת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד: ְוֶאֶלף ִאיׁש ִעּמֹו 
ַהֶּמֶלְך:  ִלְפֵני  ַהַּיְרֵּדן  ְוָצְלחּו  ֲעָבָדיו ִאּתֹו  ְוֶעְׂשִרים  ָּבָניו  ָעָׂשר  ַוֲחֵמֶׁשת  ֵּבית ָׁשאּול  ַנַער  ְוִציָבא  ִמִּבְנָיִמן 
ְוָעְבָרה ָהֲעָבָרה ַלֲעִביר ֶאת-ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ְוִׁשְמִעי ֶבן-ֵּגָרא ָנַפל ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּבָעְברֹו 

ַּבַּיְרֵּדן:

ַוֹּיאֶמר ֶאל-ַהֶּמֶלְך ַאל-ַיֲחָׁשב-ִלי ֲאֹדִני ָעוֹ ן ְוַאל-ִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱעָוה ַעְבְּדָך ַּבּיֹום ֲאֶׁשר-ָיָצא ֲאֹדִני-  
ם ָלׂשּום ַהֶּמֶלְך ֶאל-ִלּבֹו: ִּכי ָיַדע ַעְבְּדָך ִּכי ֲאִני ָחָטאִתי ְוִהֵּנה-ָבאִתי ַהּיֹום ִראׁשֹון ְלָכל- ַהֶּמֶלְך ִמירּוָׁשלִָ
ֵּבית יֹוֵסף ָלֶרֶדת ִלְקַראת ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך: ַוַּיַען ֲאִביַׁשי ֶּבן-ְצרּוָיה ַוֹּיאֶמר ֲהַתַחת ֹזאת ֹלא יּוַמת ִׁשְמִעי ִּכי 
ְּבֵני ְצרּוָיה ִּכי-ִתְהיּו-ִלי ַהּיֹום ְלָׂשָטן ַהּיֹום יּוַמת ִאיׁש  ְוָלֶכם  ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַמה-ִּלי  ִקֵּלל ֶאת-ְמִׁשיַח ה': 
ַבע  ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ֲהלֹוא ָיַדְעִּתי ִּכי ַהּיֹום ֲאִני-ֶמֶלְך ַעל-ִיְׂשָרֵאל: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל-ִׁשְמִעי ֹלא ָתמּות ַוִּיּׁשָ

לֹו ַהֶּמֶלְך"

שמ"ב י"ט, 24-15
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שאלה מס' 8

אנשיו של מלך נוכרי, שהיו "ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות יְֹדֵעי ַהָּים", חברו לפעילות משותפת עם עבדי מלך ישראל: 

"ַוִּיְׁשַלח }...{ ָּבֳאִני ֶאת-ֲעָבָדיו ַאְנֵׁשי ֳאִנּיֹות ֹיְדֵעי ַהָּים ִעם ַעְבֵדי }...{".

מיהו המלך הנוכרי? א. 

מה הביאו אנשי הֳאניות בפעילותם המשותפת? ב. 

 תשובה: 
חירם מלך צור א. 

זהב. ב. 

"ָוֳאִני ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ְּבֶעְציֹון-ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת-ֵאלֹות ַעל-ְׂשַפת ַים-סּוף ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום: ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם   
ַאְרַּבע- ָזָהב  ם  ִמּׁשָ ַוִּיְקחּו  ַוָּיֹבאּו אֹוִפיָרה  ַעְבֵדי ְׁשֹלמֹה:  ַהָּים ִעם  ֹיְדֵעי  ֳאִנּיֹות  ַאְנֵׁשי  ָּבֳאִני ֶאת-ֲעָבָדיו 

ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ַוָּיִבאּו ֶאל-ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה"

מל"א ט, 28-26

הערה: ניתן לקבל כתשובה נכונה לסעיף ב' גם עצי אלמוגים.  

"ְוַגם ֳאִני ִחיָרם ֲאֶׁשר ָנָׂשא ָזָהב ֵמאֹוִפיר ֵהִביא ֵמֹאִפיר ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה"  

מל"א י', 11
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הסרטון השלישי: הסוכנות היהודית

שאלה מס' 9

הכתוב מספר על התעניינות בני הגולה בנעשה בארץ-ישראל ובירושלים:

ם". ִבי ְוַעל-ְירּוָׁשלִָ "ָוֶאְׁשָאֵלם ַעל-ַהְּיהּוִדים ַהְּפֵליָטה ֲאֶׁשר-ִנְׁשֲארּו ִמן-ַהּׁשֶ

מי  האיש שגר בארץ נכר והתעניין במצב היהודים בארץ ישראל? א. 

כיצד תואר מצבם של תושבי הארץ באותה עת? ב. 

 תשובה: 
נחמיה, ששאל את חנני שהגיע לשושן הבירה מירושלים. א. 

הנשארים ברעה גדולה ובחרפה וחומות ירושלים פרוצות. ב.  

ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן-ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבֹחֶדׁש-ִּכְסֵלו ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ַוֲאִני ָהִייִתי ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה: ַוָּיֹבא ֲחָנִני ֶאָחד   
ם:  ִבי ְוַעל-ְירּוָׁשלִָ ֵמַאַחי הּוא ַוֲאָנִׁשים ִמיהּוָדה ָוֶאְׁשָאֵלם ַעל-ַהְּיהּוִדים ַהְּפֵליָטה ֲאֶׁשר-ִנְׁשֲארּו ִמן-ַהּׁשֶ
ם  ְירּוָׁשלִַ ְוחֹוַמת  ּוְבֶחְרָּפה  ְגֹדָלה  ְּבָרָעה  ַּבְּמִדיָנה  ָׁשם  ִבי  ִמן-ַהּׁשְ ֲאֶׁשר-ִנְׁשֲארּו  ַהִּנְׁשָאִרים  ִלי  ַוֹּיאְמרּו 

ְמֹפָרֶצת ּוְׁשָעֶריָה ִנְּצתּו ָבֵאׁש"

נחמיה א, 3-1
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שאלה מס' 10

בספר ששלח הנביא ירמיהו מירושלים אל היושבים בגולה, מציין הנביא את מועד סיום הגלות: 

"ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשֹבת }...{ ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה".

לאיזו ארץ שלח הנביא ירמיהו את הספר? א. 

מה המועד שמציין הנביא, בו יפקוד ה' את עמו ויעלם לציון? ב. 

 תשובה: 
בבל א.  

כאשר ימלאו שבעים שנה לגלות בבל-"ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה". ב.  

ם ֶאל-ֶיֶתר ִזְקֵני ַהּגֹוָלה ְוֶאל-ַהֹּכֲהִנים ְוֶאל-ַהְּנִביִאים  "ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ִמירּוָׁשלִָ
ם ָּבֶבָלה: ַאֲחֵרי ֵצאת ְיָכְנָיה-ַהֶּמֶלְך ְוַהְּגִביָרה ְוַהָּסִריִסים  ְוֶאל-ָּכל-ָהָעם ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ִמירּוָׁשלִַ
ם: ְּבַיד ֶאְלָעָׂשה ֶבן-ָׁשָפן ּוְגַמְרָיה ֶּבן-ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר ָׁשַלח  ם ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ִמירּוָׁשלִָ ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשלִַ
ִיְׂשָרֵאל ְלָכל- ִצְדִקָּיה ֶמֶלְך-ְיהּוָדה ֶאל-ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבֶבָלה ֵלאֹמר: ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי 

ם ָּבֶבָלה: ְּבנּו ָבִּתים ְוֵׁשבּו ְוִנְטעּו ַגּנֹות ְוִאְכלּו ֶאת-ִּפְרָין: ְקחּו ָנִׁשים ְוהֹוִלידּו  ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר-ִהְגֵליִתי ִמירּוָׁשלִַ
ָּבִנים ּוָבנֹות ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים ְוֶאת-ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ַלֲאָנִׁשים ְוֵתַלְדָנה ָּבִנים ּוָבנֹות ּוְרבּו-ָׁשם ְוַאל-ִּתְמָעטּו:

ְוִדְרׁשּו ֶאת-ְׁשלֹום ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ְוִהְתַּפְללּו ַבֲעָדּה ֶאל-ה' ִּכי ִבְׁשלֹוָמּה ִיְהֶיה ָלֶכם ָׁשלֹום: 
יאּו ָלֶכם ְנִביֵאיֶכם ֲאֶׁשר-ְּבִקְרְּבֶכם ְוֹקְסֵמיֶכם ְוַאל-ִּתְׁשְמעּו  ִּכי כֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַאל-ַיּׁשִ
ֶאל-ֲחֹלֹמֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמְחְלִמים: ִּכי ְבֶׁשֶקר ֵהם ִנְּבִאים ָלֶכם ִּבְׁשִמי ֹלא ְׁשַלְחִּתים ְנֻאם-ה': ִּכי-כֹה ָאַמר 
ה' ִּכי ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶכם ֶאת-ְּדָבִרי ַהּטֹוב ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל-
ַהָּמקֹום ַהֶּזה: ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת-ַהַּמֲחָׁשבֹת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב ֲעֵליֶכם ְנֻאם-ה' ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה 

ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה: ּוְקָראֶתם ֹאִתי ַוֲהַלְכֶּתם ְוִהְתַּפַּלְלֶּתם ֵאָלי ְוָׁשַמְעִּתי ֲאֵליֶכם"

ירמיה כ"ט, 12-1
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שאלה מס' 11

מנהיג  יהודי ששהה בגולה נתבקש למלא את המשימה הבאה :

"ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת-ָּכל-ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ב}...{".

מי האיש? א. 

מה היתה מטרת הכינוס? ב. 

 תשובה: 
מרדכי א. 

לצום "ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום", ולהתפלל לה' שיציל אותם מגזירת המן. ב.  

ַהֶּמֶלְך  ַעל-ִּגְנֵזי  ִלְׁשקֹול  ָהָמן  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהֶּכֶסף  ָּפָרַׁשת  ְוֵאת  ָקָרהּו  ָּכל-ֲאֶׁשר  ֵאת  ָמְרֳּדַכי  "ַוַּיֶּגד-לֹו  	
ַּבְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם: ְוֶאת-ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב-ַהָּדת ֲאֶׁשר-ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת-ֶאְסֵּתר 
ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל-ַהֶּמֶלְך ְלִהְתַחֶּנן-לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ַעל-ַעָּמּה: ַוָּיבֹוא ֲהָתְך ַוַּיֵּגד 
ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי: ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ַוְּתַצּוֵהּו ֶאל-ָמְרֳּדָכי: ָּכל-ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ְוַעם-ְמִדינֹות 
ה ֲאֶׁשר ָיבֹוא-ֶאל-ַהֶּמֶלְך ֶאל-ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר ֹלא-ִיָּקֵרא ַאַחת  ַהֶּמֶלְך ֹיְדִעים ֲאֶׁשר ָּכל-ִאיׁש ְוִאּׁשָ
ָּדתֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט-לֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת-ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוָחָיה ַוֲאִני ֹלא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל-ַהֶּמֶלְך 

ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום:

ַוַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר: ַוֹּיאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל-ֶאְסֵּתר ַאל-ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁשְך ְלִהָּמֵלט ֵּבית-  
ַהֶּמֶלְך ִמָּכל-ַהְּיהּוִדים: ִּכי ִאם-ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהֹּזאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר 
ְוַאְּת ּוֵבית-ָאִביְך ֹּתאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם-ְלֵעת ָּכֹזאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות: ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל-ָמְרֳּדָכי: 
ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת-ָּכל-ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל-ֹּתאְכלּו ְוַאל-ִּתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה 
ָויֹום ַּגם-ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל-ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֹלא-ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי: ַוַּיֲעֹבר 

ָמְרֳּדָכי ַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר-ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר"

אסתר ד, 17-7
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שאלה מס' 12

נביא  עשה מעשה סמלי המבשר כי באחרית הימים יאוחדו כל שבטי ישראל בארץ ישראל:

"ְוָעִׂשיִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל }...{ ְוֹלא ִיְהיּו עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְוֹלא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות 
עֹוד"

מי הנביא? א. 

מה המעשה הסמלי שעשה? ב. 

 תשובה: 
הנביא יחזקאל א. 

הנביא יחזקאל לקח שני עצים  על האחד כתב ליוסף עץ אפרים  ועל השני כתב עץ יהודה ואיחד אותם  ב. 
בידו לעץ אחד.

"ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכֹתב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָריו   
ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָריו: ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ְלָך 
ְּבֵני ַעְּמָך ֵלאֹמר ֲהלֹוא ַתִּגיד ָלנּו ָמה ֵאֶּלה ָּלְך:  ְוַכֲאֶׁשר ֹיאְמרּו ֵאֶליָך  ְּבָיֶדָך:  ְוָהיּו ַלֲאָחִדים  ְלֵעץ ֶאָחד 
ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ּכֹה ָאַמר ה' ִהֵּנה ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד ֶאְפַרִים ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָריו ְוָנַתִּתי 
ֲעֵליֶהם  ִּתְכֹּתב  ֲאֶׁשר  ָהֵעִצים  ְוָהיּו  ְּבָיִדי:  ֶאָחד  ְוָהיּו  ֶאָחד  ְלֵעץ  ַוֲעִׂשיִתם  ְיהּוָדה  ֵעץ  ֶאת  ָעָליו  אֹוָתם 
ְּבָיְדָך ְלֵעיֵניֶהם:ְוַדֵּבר ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ה' ִהֵּנה ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ָׁשם 
ְוִקַּבְצִּתי ֹאָתם ִמָּסִביב ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם: ְוָעִׂשיִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶלְך 
ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶלְך ְוֹלא ִיְהיּו עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְוֹלא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד:ְוֹלא ִיַטְּמאּו עֹוד 
ְּבִגּלּוֵליֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם ּוְבכֹל ִּפְׁשֵעיֶהם ְוהֹוַׁשְעִּתי ֹאָתם ִמּכֹל מֹוְׁשֹבֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָבֶהם ְוִטַהְרִּתי 
ְלֻכָּלם  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ְורֹוֶעה  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלְך  ָדִוד  ְוַעְבִּדי  ֵלאֹלִהים:  ָלֶהם  ֶאְהֶיה  ַוֲאִני  ְלָעם  ִלי  ְוָהיּו  אֹוָתם 
ּוְבִמְׁשָּפַטי ֵיֵלכּו ְוֻחֹּקַתי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם:ְוָיְׁשבּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַעְבִּדי ְלַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו 

ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם ְוָיְׁשבּו ָעֶליָה ֵהָּמה ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד עֹוָלם ְוָדִוד ַעְבִּדי ָנִׂשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם:" 

יחזקאל לז' 25-15
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הסרטון הרביעי: מועצת תנועות נוער

שאלה מס' 13

חוזקה של הערבות ההדדית הובע בדברי יהודה ליעקב אביו:

"ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה }...{ ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו".

לשלומו של מי ערב יהודה? א. 

מדוע נדרש לערוב לו? ב. 

 תשובה: 
לשלומו של בנימין א. 

יעקב חשש שבנימין ייפגע במצרים  - שיקרה לו מה שקרה ליוסף ושמעון. ב. 

"ַוָּיֹבאּו ֶאל-ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַען ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכל-ַהֹּקרֹת ֹאָתם ֵלאֹמר: ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ   
ִאָּתנּו ָקׁשֹות ַוִּיֵּתן ֹאָתנּו ִּכְמַרְּגִלים ֶאת-ָהָאֶרץ }...{ ַוֹּיאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ְּבֹזאת ֵאַדע ִּכי ֵכִנים 
ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי ְוֶאת-ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו: ְוָהִביאּו ֶאת-ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ֵאַלי ְוֵאְדָעה 
ִּכי ֹלא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת-ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֶאת-ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו: ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב 
ֲאִביֶהם ֹאִתי ִׁשַּכְלֶּתם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת-ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה: ַוֹּיאֶמר ְראּוֵבן ֶאל-
ָאִביו ֵלאֹמר ֶאת-ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית ִאם-ֹלא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְּתָנה אֹתֹו ַעל-ָיִדי ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶליָך: ַוֹּיאֶמר 
ִנְׁשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו-ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם  ְּבִני ִעָּמֶכם ִּכי-ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו  ֹלא-ֵיֵרד 

ֶאת-ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה"

"ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ֶאל-ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמּות ַּגם-ֲאַנְחנּו ַגם-  
ַאָּתה ַּגם-ַטֵּפנּו: ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם-ֹלא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל-
ַהָּיִמים: ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי-ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים: ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם-ֵּכן ֵאפֹוא 
ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנֹכאת ָוֹלט ָּבְטִנים 
ּוְׁשֵקִדים: ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם ְוֶאת-ַהֶּכֶסף ַהּמּוָׁשב ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה 

הּוא: ְוֶאת-ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל-ָהִאיׁש"

בראשית מ"ב, 38-29, בראשית מ"ג, 13-8
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שאלה מס' 14

מלך ישראל העדיף לשמוע בעצת הילדים על פני עצת הזקנים:

"ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ֶאת ָהָעם }...{ ַוַּיֲעֹזב ֶאת ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו: ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכֲעַצת ַהְיָלִדים".

מי המלך? א. 

מה היתה עצת הזקנים? ב. 

 תשובה: 
רחבעם בן שלמה. א. 

להיטיב עם העם ולא להקשות  את  העול עליהם: "ַוֲעִניָתם ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים  ב. 
ָּכל ַהָּיִמים"

ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ְנָבט  ֶּבן  ָיָרְבָעם  ִּכְׁשֹמַע  ְלַהְמִליְך ֹאתֹו:ַוְיִהי  ִיְׂשָרֵאל  ָכל  ָּבא  ְׁשֶכם  ִּכי  ְׁשֶכם  ְרַחְבָעם  "ַוֵּיֶלְך   
}ַוָּיֹבא{  ַוָּיֹבאו  לֹו  ַוִּיְקְראּו  ְּבִמְצָרִים:ַוִּיְׁשְלחּו  ָיָרְבָעם  ַוֵּיֶׁשב  ְׁשֹלמֹה  ַהֶּמֶלְך  ִמְּפֵני  ָּבַרח  ֲאֶׁשר  ְבִמְצַרִים 
ָיָרְבָעם ְוָכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ַוְיַדְּברּו ֶאל ְרַחְבָעם ֵלאֹמר: ָאִביָך ִהְקָׁשה ֶאת ֻעֵּלנּו ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעֹבַדת 
ָאִביָך ַהָּקָׁשה ּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד ֲאֶׁשר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּךָ: ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו עֹד ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְוׁשּובּו ֵאָלי 
ַוֵּיְלכּו ָהָעם: ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶלְך ְרַחְבָעם ֶאת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ֹעְמִדים ֶאת ְּפֵני ְׁשֹלֹמה ָאִביו ִּבְהֹיתֹו ַחי ֵלאֹמר 
ַהֶּזה  ָלָעם  ֶעֶבד  ִּתְהֶיה  ַהּיֹום  ֵאָליו ֵלאֹמר ִאם  ַוְיַדְּברּו  ָּדָבר:  ַהֶּזה  ָהָעם  ְלָהִׁשיב ֶאת  נֹוָעִצים  ַאֶּתם  ֵאיְך 
ַוֲעַבְדָּתם ַוֲעִניָתם ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים ָּכל ַהָּיִמים: ַוַּיֲעֹזב ֶאת ֲעַצת ַהְּזֵקִנים 
ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו ַוִּיָּוַעץ ֶאת ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֲאֶׁשר ָהֹעְמִדים ְלָפָניו:ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ָמה ַאֶּתם נֹוָעִצים 
ְוָנִׁשיב ָּדָבר ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאַלי ֵלאֹמר ָהֵקל ִמן ָהֹעל ֲאֶׁשר ָנַתן ָאִביָך ָעֵלינּו:ַוְיַדְּברּו ֵאָליו 
ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֵלאֹמר ֹּכה ֹתאַמר ָלָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵלאֹמר ָאִביָך ִהְכִּביד ֶאת ֻעֵּלנּו 
ְוַאָּתה ָהֵקל ֵמָעֵלינּו ֹּכה ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָקָטִּני ָעָבה ִמָּמְתֵני ָאִבי: ְוַעָּתה ָאִבי ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם ֹעל ָּכֵבד ַוֲאִני 
אֹוִסיף ַעל ֻעְּלֶכם ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים:  ַוָּיבֹוא ָיָרְבָעם ְוָכל ָהָעם ֶאל 
ִליִׁשי: ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ֶאת ָהָעם ָקָׁשה  ִליִׁשי ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַהֶּמֶלְך ֵלאֹמר ׁשּובּו ֵאַלי ַּבּיֹום ַהּׁשְ ְרַחְבָעם ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ַוַּיֲעֹזב ֶאת ֲעַצת ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְיָעֻצהּו:ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ַּכֲעַצת ַהְיָלִדים ֵלאֹמר ָאִבי ִהְכִּביד ֶאת ֻעְּלֶכם ַוֲאִני 

ֹאִסיף ַעל ֻעְּלֶכם ָאִבי ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים:"

מל"א י"ב, 14-1
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שאלה מס' 15
משלחת חשובה שנשלחה ביוזמת חלק משבטי ישראל מנעה מלחמת אחים והשכינה שלום בין חלקי העם.

ֵחת ֶאת  ָרֵאל ְוֹלא ָאְמרּו ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם ַלָּצָבא ְלּׁשַ ָרֵאל ַוְיָבֲרכּו ֱאֹלִהים ְּבֵני ִיּׂשְ "ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ְּבֵני ִיּׂשְ
ָהֶאֶרץ"

אל מי נשלחה משלחת זו? א. 

מה היתה הסיבה לשליחת המשלחת? ב. 

 תשובה: 
אל שניים וחצי השבטים: ראובן, גד וחצי שבט המנשה א. 

שניים וחצי השבטים בנו מזבח לה' בגלילות הירדן, בעבר הירדן המזרחי. ב. 

ֶרץ  ה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֶאל מּול אֶֶ ֶבט ַהְמַנּׁשֶ ָרֵאל ֵלאֹמר ִהֵּנה ָבנּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַוֲחִצי ּׁשֵ ְמעּו ְבֵני ִיּׂשְ "ַוִּיּׁשְ  
ֹלה  ָרֵאל ּׁשִ ָרֵאל ַוִּיָּקֲהלּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיּׂשְ ְמעּו ְבֵני ִיּׂשְ ָרֵאל. ַוִּיּׁשְ ְּכַנַען ֶאל ְּגִלילֹות ַהַּיְרֵּדן ֶאל ֵעֶבר ְּבֵני ִיּׂשְ
ה ֶאל ֶאֶרץ  ֶבט ְמַנּׁשֶ ָרֵאל ֶאל ְּבֵני ְראּוֵבן ְוֶאל ְּבֵני ָגד ְוֶאל ֲחִצי ּׁשֵ ְלחּו ְבֵני ִיּׂשְ ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהם ַלָּצָבא. ַוִּיּׁשְ
יא ֶאָחד ְלֵבית ָאב ְלֹכל ַמּטֹות  יא ֶאָחד ָנּׂשִ ִאים ִעּמֹו ָנּׂשִ ָרה ְנּׂשִ ַהִּגְלָעד ֶאת ִּפְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן. ַוֲעּׂשָ
יִאים  ְוַהְּנּׂשִ ב ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן  ַוָּיּׁשָ   ... ָרֵאל.  ִיּׂשְ ְוִאיּשׁ ֹראּשׁ ֵּבית ֲאבֹוָתם ֵהָּמה ְלַאְלֵפי  ִיּׂשָרֵאל 
בּו אֹוָתם ָּדָבר. ַוִּייַטב  ָרֵאל ַוָּיּׁשִ ֵמֵאת ְּבֵני ְראּוֵבן ּוֵמֵאת ְּבֵני ָגד ֵמֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֶאל ְּבֵני ִיּׂשְ
ֶאת  ֵחת  ְלּׁשַ ַלָּצָבא  ֲעֵליֶהם  ַלֲעלֹות  ָאְמרּו  ְוֹלא  ָרֵאל  ִיּׂשְ ְּבֵני  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֲרכּו  ָרֵאל  ִיּׂשְ ְּבֵני  ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר 
ִבים ָּבּה ַוִּיְקְראּו ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ַלִּמְזֵּבח ִּכי ֵעד הּוא ֵּביֹנֵתינּו ִּכי ה'  ר ְּבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ֹיּׁשְ ֶאֶרץ ֲאּׁשֶ הַָ

ָהֱאֹלִהים"

יהושע כ"ב, פסוקים 14-11, 34-32 
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שאלה מס' 16

נביא  חוזה עתיד של הבנה הדדית בין הדורות בישראל:

"ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם"

מי הנביא? א. 

את מי ישלח ה' להביא לאיחוד לבבות זה? ב. 

 תשובה: 
מלאכי  א. 

את אליהו הנביא ב. 

"ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבֹחֵרב ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים: ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח   
ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא: ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם 

ֶּפן ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם:"

מלאכי ג', 24-22



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 שתוצגנה לו

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

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 עד 30 נקודות.
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שאלה מס' 1

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם של איש-ֵחֶלב ֶּבן-ַּבֲעָנה

מגיבורי דוד

"ֵאֶּלה ָעָׂשה ְּבָנָיהּו ֶּבן-ְיהֹוָיָדע ְולֹו-ֵׁשם ִּבְׁשֹלָׁשה ַהִּגֹּבִרים }...{ ֵחֶלב ֶּבן-ַּבֲעָנה ַהְּנֹטָפִתי"

שמ"ב כ"ג, 29-23

רמז מס' 2: ַחַּלת ֶלֶחם ַאַחת ְוֶאְׁשָּפר ֶאָחד ַוֲאִׁשיָׁשה ֶאָחת

התשורה שחילק דוד המלך לעם בחגיגת העלאת ארון ה' לירושלים.

"ַוָּיִבאּו ֶאת-ֲארֹון ה' ַוַּיִּצגּו אֹתֹו ִּבְמקֹומֹו ְּבתֹוְך ָהֹאֶהל ֲאֶׁשר ָנָטה-לֹו ָּדִוד ַוַּיַעל ָּדִוד ֹעלֹות ִלְפֵני ה' ּוְׁשָלִמים: 
ְלָכל-ֲהמֹון  ְלָכל-ָהָעם  ַוְיַחֵּלק  ְצָבאֹות:  ה'  ְּבֵׁשם  ֶאת-ָהָעם  ַוְיָבֶרְך  ָלִמים  ְוַהּׁשְ ָהעֹוָלה  ֵמַהֲעלֹות  ָּדִוד  ַוְיַכל 
ִאיׁש  ָּכל-ָהָעם  ַוֵּיֶלְך  ֶאָחת  ַוֲאִׁשיָׁשה  ֶאָחד  ְוֶאְׁשָּפר  ַאַחת  ֶלֶחם  ַחַּלת  ְלִאיׁש  ה  ְוַעד-ִאּׁשָ ְלֵמִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל 

ְלֵביתֹו"

שמ"ב ו, 71-91

רמז מס' 3: "ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו"

מתוך קינת דוד על מות שאול ויהונתן

ְּבנֹות  ָּגֵברּו:  ֵמֲאָריֹות  ַקּלּו  ִמְּנָׁשִרים  ִנְפָרדּו  ֹלא  ּוְבמֹוָתם  ְּבַחֵּייֶהם  ְוַהְּנִעיִמם  ַהֶּנֱאָהִבים  ִויהֹוָנָתן  "ָׁשאּול 
ִגֹּבִרים  ָנְפלּו  ָזָהב ַעל ְלבּוְׁשֶכן: ֵאיְך  ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ָׁשאּול ְּבֶכיָנה ַהַּמְלִּבְׁשֶכם ָׁשִני ִעם-ֲעָדִנים ַהַּמֲעֶלה ֲעִדי 
ְּבתֹוְך ַהִּמְלָחָמה ְיהֹוָנָתן ַעל-ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל: ַצר-ִלי ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת ִּלי ְמאֹד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי 

ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים: ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ַוֹּיאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמה"

שמ"ב א, 19-17

שם הספר: שמואל ב'
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שאלה מס' 1

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר: 2

“ְוָהִאָּׁשה טֹוַבת-ֶׂשֶכל ִויַפת ּתַֹאר”?

שמ”א כ”ה, 3אביגיל

מי אמר: “ְוַהַּפחֹות ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר-ְלָפַני 3
ִהְכִּבידּו ַעל-ָהָעם }...{ ַוֲאִני ֹלא-ָעִׂשיִתי ֵכן 

ִמְּפֵני ִיְרַאת ֱאֹלִהים”?

נחמיה ה, 15נחמיה

מי אמר: “ֹלא-ִיָּׁשַמע עֹוד ָחָמס ְּבַאְרֵצְך 4
ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוָלִיְך ְוָקָראת ְיׁשּוָעה חֹומַֹתִיְך 

ּוְׁשָעַרִיְך ְּתִהָּלה”?

ישעיה ס, 18ישעיה

בימי איזה מלך ישראל נאמר :5

  “ ַוִּיְראּו ָכל ַהְּמָלִכים ... ִּכי ִנְּגפּו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוַּיְׁשִלמּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַעְבדּום “?

שמ”ב י, 19דוד

מי היה  ַׂשר ָהִעיר שנשלח על ידי יאשיהו 6
מלך יהודה  לחזק  את בית ה’?

דהי”ב ל”ד, 8ַמֲעֵשָׂיהּו
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שאלה מס' 2

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם מקום: ּגֹוָלן

שם אחת מערי המקלט בעבר הירדן המזרחי

"ַוַּיְקִּדׁשּו ֶאת ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְּבַהר ַנְפָּתִלי ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפָרִים ְוֶאת ִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון ְּבַהר ְיהּוָדה: 
ּוֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיִריחֹו ִמְזָרָחה ָנְתנּו ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמיֹׁשר ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ְוֶאת ָראמֹות ַּבִּגְלָעד ִמַּמֵּטה ָגד 
ה:ֵאֶּלה ָהיּו ָעֵרי ַהּמּוָעָדה ְלֹכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל  ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ִמַּמֵּטה ְמַנּׁשֶ

ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ְוֹלא ָימּות ְּבַיד ֹּגֵאל ַהָּדם ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה:"

יהושע כ'  7-9

רמז מס' 2: ַחְרבֹות ֻצִרים

יהושע מל את העם בעזרת ַחְרבֹות ֻצִרים.

ַוַּיַעׂש-לֹו  ֵׁשִנית:  ֶאת-ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל  מֹל  ְוׁשּוב  ֻצִרים  ַחְרבֹות  ְלָך  ֲעֵׂשה  ֶאל-ְיהֹוֻׁשַע  ה'  ָאַמר  ַהִהיא  "ָּבֵעת 
ְיהֹוֻׁשַע ַחְרבֹות ֻצִרים ַוָּיָמל ֶאת-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ִּגְבַעת ָהֲעָרלֹות: ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ָמל ְיהֹוֻׁשַע ָּכל-ָהָעם 
ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַהְּזָכִרים ֹּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֵמתּו ַבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים: ִּכי-ֻמִלים ָהיּו ָּכל-ָהָעם 

ַהֹּיְצִאים ְוָכל-ָהָעם ַהִּיֹּלִדים ַּבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים ֹלא-ָמלּו"

יהושע ה, 5-2

רמז מס' 3: "ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון"

יהושע עוצר את השמש והירח בעת מלחמתו נגד חמשת המלכים.

"ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַלה' ְּביֹום ֵּתת ה' ֶאת-ָהֱאֹמִרי ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום 
ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד-ִיֹּקם ּגֹוי ֹאְיָביו ֲהֹלא-ִהיא ְכתּוָבה ַעל-ֵסֶפר ַהָּיָׁשר ַוַּיֲעמֹד  ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון: ַוִּיֹּדם ַהּׁשֶ
ְוַאֲחָריו ִלְׁשֹמַע ה' ְּבקֹול  ַמִים ְוֹלא-ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים: ְוֹלא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא ְלָפָניו  ֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּׁשָ ַהּׁשֶ

ִאיׁש ִּכי ה' ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל"

יהושע י, 14-12

שם הספר: יהושע
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שאלה מס' 2

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר: 2

“ִּכי ה’ ִאּתֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר-הּוא עֶֹׂשה ה’ ַמְצִליַח 
ְּבָידֹו”?

בראשית ל”ט, 3יוסף

מי  המלך הנכרי ששלח את בנו על מנת 3
לברך את מלך ישראל על ניצחונו?

שמ”ב ח, 10תועי / מלך חמת

מי ניבא: 4

“ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא 
ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק”?

מלאכי ג, 20מלאכי

על מי נאמר: 5

“ֵהָּמה ֲחָכִמים ְמֻחָּכִמים }...{ ַעם ֹלא-ָעצּום 
ַוָּיִׂשימּו ַבֶּסַלע ֵּביָתם”?

משלי ל, 26-24שפנים

שמ”ב ח, 16יהֹוָׁשָפט ֶּבן-ֲאִחילּודמה שמו של המזכיר בממשל דוד?6
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שאלה מס' 3

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם מקום - ֵעין ִמְׁשָּפט
נזכר בהקשר מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה.

"ַוְיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך-ִׁשְנָער ַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָּלָסר ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים: ָעׂשּו ִמְלָחָמה 
ֶאת-ֶּבַרע ֶמֶלְך ְסדֹם ְוֶאת-ִּבְרַׁשע ֶמֶלְך ֲעמָֹרה ִׁשְנָאב ֶמֶלְך ַאְדָמה ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצבִֹיים ּוֶמֶלְך ֶּבַלע ִהיא-צַֹער: 
ִּדים הּוא ָים ַהֶּמַלח }...{ ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא ְכָדְרָלעֶֹמר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר  ָּכל-ֵאֶּלה ָחְברּו ֶאל-ֵעֶמק ַהּׂשִ
ִאּתֹו ַוַּיּכּו ֶאת-ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים ְוֶאת-ַהּזּוִזים ְּבָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים: ְוֶאת-ַהחִֹרי ְּבַהְרָרם 
ֵׂשִעיר ַעד ֵאיל ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל-ַהִּמְדָּבר: ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם 

ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵׁשב ְּבַחֲצצֹן ָּתָמר"

יהושע כ, 6-1

ֶדה רמז מס' 2: דּוָדִאים ַּבּׂשָ
ראובן בן לאה מוצא דודאים בשדה.

ֶדה ַוָּיֵבא אָֹתם ֶאל-ֵלָאה ִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל-ֵלָאה ְּתִני- "ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר-ִחִּטים ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבּׂשָ
ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך: ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת-ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת-ּדּוָדֵאי ְּבִני ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב 
ֶדה ָּבֶעֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי ָׂשכֹר  ִעָּמְך ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנְך: ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ִמן-ַהּׂשָ

ְׂשַכְרִּתיָך ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא: ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאל-ֵלָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ֵּבן ֲחִמיִׁשי"

בראשית ל, 17-14

רמז מס' 3: ְּגִביַע ַהֶּכֶסף
יוסף מצווה לשים את גביע הכסף שלו באמתחת בנימין.

"ַוְיַצו ֶאת-ֲאֶׁשר ַעל-ֵּביתֹו ֵלאֹמר ַמֵּלא ֶאת-ַאְמְּתחֹת ָהֲאָנִׁשים ֹאֶכל ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת ְוִׂשים ֶּכֶסף-ִאיׁש 
ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו: ְוֶאת-ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקֹטן ְוֵאת ֶּכֶסף ִׁשְברֹו ַוַּיַעׂש ִּכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶׁשר 
ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקטֹן  ַוִּיְפְּתחּו ִאיׁש ַאְמַּתְחּתֹו:  ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת-ַאְמַּתְחּתֹו ָאְרָצה  ַוְיַמֲהרּו  ִּדֵּבר }...{ 

ִּכָּלה ַוִּיָּמֵצא ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמן"

בראשית מ"ד, 12-1

שם הספר: בראשית
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שאלה מס' 3

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

למי נאמר: “ֲאִני ְלַקְחִּתיָך ִמן-ַהָּנֶוה ֵמַאַחר 2
ַהּצֹאן ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל-ַעִּמי ַעל-ִיְׂשָרֵאל”?

שמ”ב ז, 8דוד

מי השיב לאמו את “ֶאֶלף-ּוֵמָאה ַהֶּכֶסף” 3
שלקח ממנה?

שופטים י”ז, 3מיכה / מיכיהו

מי הנביא שאמר:4

“ ָוֵאֵרד ֵּבית ַהּיֹוֵצר ְוִהֵּנה הּוא עֶֹׂשה ְמָלאָכה 
ַעל ָהָאְבָנִים”?

ירמיה י"ח 3ירמיהו

מי אמר: 5

“ֹלא ִנְהָיה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה אֹוֵמר 
ִּכי ִמִּלְּבָך ַאָּתה בֹוָדאם”?

נחמיה ו, 8חנחמיה

על מי נאמר: 6

“ּוִמְׁשַקל ֵקינֹו ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִמְׁשַקל ְנחֶֹׁשת 
ְוהּוא ָחגּור ֲחָדָׁשה”?

שמ”ב כ”א, 16ִיְׁשִּבי ְּבנֹב
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שאלה מס' 4

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם של איש-ִּגְּנתֹון

מהכוהנים שחתמו על האמנה בימי נחמיה.

ְנֶחְמָיה  ַהֲחתּוִמים  ְוַעל  ֹּכֲהֵנינּו:  ְלִוֵּינּו  ָׂשֵרינּו  ֶהָחתּום  ְוַעל  ְוֹכְתִבים  ֲאָמָנה  ֹּכְרִתים  ֲאַנְחנּו  "ּוְבָכל-ֹזאת 
ַהִּתְרָׁשָתא ֶּבן-ֲחַכְלָיה ְוִצְדִקָּיה: ְׂשָרָיה ֲעַזְרָיה ִיְרְמָיה: ַּפְׁשחּור ֲאַמְרָיה ַמְלִּכָּיה: ַחּטּוׁש ְׁשַבְנָיה ַמּלּוְך: ָחִרם 

ְמֵרמֹות ֹעַבְדָיה: ָּדִנֵּיאל ִּגְּנתֹון ָּברּוְך"

נחמיה י, 7-1

ַלח" רמז מס' 2: "ְּבַאַחת ָידֹו ֹעֶׂשה ַבְּמָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהּׁשָ

בניית חומות ירושלים בימי נחמיה

ַוָּנָׁשב ֻּכָּלנּו ֶאל-ַהחֹוָמה ִאיׁש ֶאל- ַוָּיֶפר ָהֱאֹלִהים ֶאת-ֲעָצָתם  "ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר-ָׁשְמעּו אֹוְיֵבינּו ִּכי-נֹוַדע ָלנּו 
ְמַלאְכּתֹו: ַוְיִהי ִמן-ַהּיֹום ַההּוא ֲחִצי ְנָעַרי ֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקים ְוָהְרָמִחים ַהָּמִגִּנים ְוַהְּקָׁשתֹות 
ֹעֶׂשה  ָידֹו  ְּבַאַחת  ֹעְמִׂשים  ַּבֶּסֶבל  ְוַהֹּנְׂשִאים  ַּבחֹוָמה  ַהּבֹוִנים  ְיהּוָדה:  ָּכל-ֵּבית  ַאֲחֵרי  ִרים  ְוַהּׂשָ ְרֹיִנים  ְוַהּׁשִ

ַלח" ַבְּמָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת ַהּׁשָ

נחמיה ד, 12-9

רמז מס' 3: קיבל ממלך פרס ִאְּגרֹות שיסייעו לו בדרכו לארץ ישראל.
"ָואֹוַמר ַלֶּמֶלְך ִאם-ַעל-ַהֶּמֶלְך טֹוב ִאְּגרֹות ִיְּתנּו-ִלי ַעל-ַּפֲחוֹות ֵעֶבר ַהָּנָהר ֲאֶׁשר ַיֲעִבירּוִני ַעד ֲאֶׁשר-ָאבֹוא 
ִיֶּתן-ִלי ֵעִצים ְלָקרֹות ֶאת-ַׁשֲעֵרי ַהִּביָרה  ְוִאֶּגֶרת ֶאל-ָאָסף ֹׁשֵמר ַהַּפְרֵּדס ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך ֲאֶׁשר  ֶאל-ְיהּוָדה: 

ֲאֶׁשר-ַלַּבִית ּוְלחֹוַמת ָהִעיר ְוַלַּבִית ֲאֶׁשר-ָאבֹוא ֵאָליו ַוִּיֶּתן-ִלי ַהֶּמֶלְך ְּכַיד-ֱאֹלַהי ַהּטֹוָבה ָעָלי"

נחמיה ב, 8-7

שם הספר: נחמיה



חוזרים לספר הספרים          55

שאלה מס' 4

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי ביקש:2

“ְוָנַתן-ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש”?

בראשית כ"ח, 20יעקב

מי השיב לאישה שביקשה את סיועו 3
במילים: “ֵמַאִין אֹוִׁשיֵעְך ֲהִמן-ַהּגֶֹרן אֹו ִמן-

ַהָּיֶקב”?

מל"ב ו, 27יהורם / מלך ישראל

מי ניבא: 4

ם ְלדֹור ָודֹור”? “ִויהּוָדה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִוירּוָׁשלִַ

יואל ד, 20יואל

על מי נאמר: 5

“ַוִּיְקּבֹץ ָעָליו ֲאָנִׁשים ַוְיִהי ַׂשר-ְּגדּוד }...{ ַוֵּיְלכּו 
ַדֶּמֶׂשק ַוֵּיְׁשבּו ָבּה ַוִּיְמְלכּו ְּבַדָּמֶׂשק”?

מל"א י"א, 24ְרזֹון ֶּבן-ֶאְלָיָדע

היכן היכה ַּבְעָׁשא ֶבן ֲאִחָּיה את נדב בן 6
ירבעם מלך ישראל ?

מל"א ט"ו, 27ִּגְּבתֹון



56          חידון התנ"ך העולמי לנוער

שאלה מס' 5

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם של מקום- ֵּבית ָּבָרה

במלחמת גדעון נגד מדיין נחסמו מעברות הירדן עד בית ברה.

ַעד-ֵּבית  ַהַּמֲחֶנה  ַוָּיָנס  ּוְבָכל-ַהַּמֲחֶנה  ְּבֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֶחֶרב  ֵאת  ה'  ַוָּיֶׂשם  ַהּׁשֹוָפרֹות  ְׁשֹלׁש-ֵמאֹות  "ַוִּיְתְקעּו 
ּוִמן-ָּכל- ּוִמן-ָאֵׁשר  ִמַּנְפָּתִלי  ִאיׁש-ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּצֵעק  ַעל-ַטָּבת:  ְמחֹוָלה  ְׂשַפת-ָאֵבל  ַעד  ְצֵרָרָתה  ָּטה  ַהּׁשִ
ה ַוִּיְרְּדפּו ַאֲחֵרי ִמְדָין: ּוַמְלָאִכים ָׁשַלח ִּגְדעֹון ְּבָכל-ַהר ֶאְפַרִים ֵלאֹמר ְרדּו ִלְקַראת ִמְדָין ְוִלְכדּו ָלֶהם  ְמַנּׁשֶ
ֶאת-ַהַּמִים ַעד ֵּבית ָּבָרה ְוֶאת-ַהַּיְרֵּדן ַוִּיָּצֵעק ָּכל-ִאיׁש ֶאְפַרִים ַוִּיְלְּכדּו ֶאת-ַהַּמִים ַעד ֵּבית ָּבָרה ְוֶאת-ַהַּיְרֵּדן"

שופטים ז, 25-22

רמז מס' 2: ֹנאוד ֶהָחָלב

יעל משקה את סיסרא מנאד החלב.

"ְ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 סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ַאל-ִּתיָרא ַוָּיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה ַוְּתַכֵּסהּו 
ַוְּתַכֵּסהּו:  ַוַּתְׁשֵקהּו  ַוִּתְפַּתח ֶאת-ֹנאוד ֶהָחָלב  ִּכי ָצֵמאִתי  ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני-ָנא ְמַעט-ַמִים  ַוֹּיאֶמר  ִמיָכה:  ַּבּׂשְ
ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֲעמֹד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוָהָיה ִאם-ִאיׁש ָיֹבא ּוְׁשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיׁש-ּפֹה ִאיׁש ְוָאַמְרְּת ָאִין: ַוִּתַּקח ָיֵעל 
ְּבַרָּקתֹו  ֶאת-ַהָּיֵתד  ַוִּתְתַקע  ַּבָּלאט  ֵאָליו  ַוָּתבֹוא  ְּבָיָדּה  ֶאת-ַהַּמֶּקֶבת  ַוָּתֶׂשם  ָהֹאֶהל  ֶאת-ְיַתד  ֵאֶׁשת-ֶחֶבר 

ַוִּתְצַנח ָּבָאֶרץ ְוהּוא-ִנְרָּדם ַוָּיַעף ַוָּיֹמת"

שופטים ד, 21-14

רמז מס' 3: "ְׁשֵני ַעּמּוֵדי ַהָּתֶוְך ֲאֶׁשר ַהַּבִית ָנכֹון ֲעֵליֶהם"
ְוֶאָחד  ִּביִמינֹו  ֶאָחד  ֲעֵליֶהם  ַוִּיָּסֵמְך  ֲעֵליֶהם  ָנכֹון  ַהַּבִית  ֲאֶׁשר  ַהָּתֶוְך  ַעּמּוֵדי  ֶאת-ְׁשֵני  ִׁשְמׁשֹון  "ַוִּיְלּפֹת 
ְוַעל-ָּכל-ָהָעם  ַעל-ַהְּסָרִנים  ַהַּבִית  ַוִּיּפֹל  ְּבֹכַח  ַוֵּיט  ִעם-ְּפִלְׁשִּתים  ַנְפִׁשי  ָּתמֹות  ִׁשְמׁשֹון  ַוֹּיאֶמר  ִּבְׂשֹמאלֹו: 
ֲאֶׁשר-ּבֹו ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבמֹותֹו ַרִּבים ֵמֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבַחָּייו: ַוֵּיְרדּו ֶאָחיו ְוָכל-ֵּבית ָאִביהּו ַוִּיְׂשאּו 
אֹתֹו ַוַּיֲעלּו ַוִּיְקְּברּו אֹותֹו ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתאֹל ְּבֶקֶבר ָמנֹוַח ָאִביו ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה"

שופטים ט"ז, 31-29

שם הספר: שופטים
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שאלה מס' 5

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי הציע: 2

“ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל-ָהָעם ַאְנֵׁשי-ַחִיל ִיְרֵאי 
ֱאֹלִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְֹנֵאי ָבַצע”?

שמות י”ח, 21יתרו

מיהו המלך הנוכרי שעבדיו אמרו לו: 3

“ִהֵּנה-ָנא ָׁשַמְענּו ִּכי ַמְלֵכי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי-
ַמְלֵכי ֶחֶסד ֵהם”?

מל”א כ, 31בן הדד מלך ארם

מי הנביא שאמר :4

“ ַאְרֵיה ָׁשָאג ִמי ֹלא ִייָרא ה’ אלוהים  ִּדֶּבר ִמי 
ֹלא ִיָּנֵבא:”?

עמוס ג’, 8עמוס 

בימי איזה מלך נאמר: “ְוַרִּבים ְמִביִאים ִמְנָחה 5
ם ּוִמְגָּדנֹות }...{ ַוִּיַּנֵּׂשא ְלֵעיֵני ָכל- ַלה’ ִלירּוָׁשלִַ

ַהּגֹוִים ֵמַאֲחֵרי-ֵכן”?

דהי”ב ל”ב, 23חזקיהו מלך יהודה

את מי המליכו 6

“ֶאל-ַהִּגְלָעד ְוֶאל-ָהֲאׁשּוִרי ְוֶאל-ִיְזְרֶעאל ְוַעל-
ֶאְפַרִים ְוַעל-ִּבְנָיִמן ְוַעל-ִיְׂשָרֵאל ֻּכֹּלה”?

שמ”ב ב, 9איש-בשת בן שאול
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שאלה מס' 6

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם של איש - ֶאְלָיָסף ֶּבן-ְּדעּוֵאל

נשיא לבני גד על צבא מטה בני גד

"ַוִּיְסעּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם ִממְִּדַּבר ִסיָני ַוִּיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן: ַוִּיְסעּו ָּבִראֹׁשָנה ַעל-ִּפי ה' ְּבַיד-
ְוַעל-ְצָבא   }...{ ֶּבן-ַעִּמיָנָדב  ַנְחׁשֹון  ְוַעל-ְצָבאֹו  ְלִצְבֹאָתם  ָּבִראֹׁשָנה  ְבֵני-ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ַוִּיַּסע  ֹמֶׁשה: 

ַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן-צּוִריַׁשָּדי: ְוַעל-ְצָבא ַמֵּטה ְבֵני-ָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן-ְּדעּוֵאל"

במדבר י, 19-12

רמז מס' 2: ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת

משה עשה נחש נחושת לרפא את העם ממכת הנחשים.

כּו ֶאת-ָהָעם ַוָּיָמת ַעם-ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל: ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל-ֹמֶׁשה  ָרִפים ַוְיַנּׁשְ "ַוְיַׁשַּלח ה' ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהּׂשְ
ָהָעם:  ְּבַעד  ֹמֶׁשה  ַוִּיְתַּפֵּלל  ֶאת-ַהָּנָחׁש  ֵמָעֵלינּו  ְוָיֵסר  ֶאל-ה'  ִהְתַּפֵּלל  ָוָבְך  ַבה'  ִּכי-ִדַּבְרנּו  ָחָטאנּו  ַוֹּיאְמרּו 
ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל-ֵנס ְוָהָיה ָּכל-ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי" ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְנַחׁש 

ְנֹחֶׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל-ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם-ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת-ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל-ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי"

במדבר כ"א, 9-6

רמז מס' 3: נשאו "ֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד }...{ ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים"

שנים עשר המרגלים הביאו מפירות ארץ-ישראל: ענבים, רימונים ותאנים.

"ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת-ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר-ִצן ַעד-ְרֹחב ְלֹבא ֲחָמת: ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד-ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי 
ם  ִמּׁשָ ַוִּיְכְרתּו  ַוָּיֹבאּו ַעד-ַנַחל ֶאְׁשֹּכל  ִמְצָרִים:  ֹצַען  ִלְפֵני  ִנְבְנָתה  ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים  ָהֲעָנק  ְיִליֵדי  ְוַתְלַמי 
ֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן-ָהִרֹּמִנים ּוִמן-ַהְּתֵאִנים: ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל  ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיּׂשָ

ם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל " ֶאְׁשּכֹול ַעל ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר-ָּכְרתּו ִמּׁשָ

במדבר י"ג, 24-21

שם הספר: במדבר
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שאלה מס' 6

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר:2

“ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ה’”?

בראשית כ”ז, 27יצחק

מי אמר:“ָלַקח ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַאְרִצי ַּבֲעלֹותֹו 3
ִמִּמְצַרִים ֵמַאְרנֹון ְוַעד-ַהַּיּבֹק ְוַעד-ַהַּיְרֵּדן ְוַעָּתה 

ָהִׁשיָבה ֶאְתֶהן ְּבָׁשלֹום”?

שופטים י”א, 13מלך בני עמון

מי אמר: 4

“ׁשּובּו ְלִבָּצרֹון ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה ַּגם-ַהּיֹום ַמִּגיד 
ִמְׁשֶנה ָאִׁשיב ָלְך”?

זכריה ט, 12זכריה

למי נאמר: 5

“ָלָּמה-ֶּזה ַאָּתה ָרץ ְּבִני ּוְלָכה ֵאין-ְּבׂשֹוָרה 
מֵֹצאת”?

שמ”ב י”ח, 22ֲאִחיַמַעץ ֶּבן-ָצדֹוק

מאיזו עיר בישראל הגיע  יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי 6
ַהָּנִביא? )על פי המסופר בספר מלכים(?

מלכים ב’ י"ד, 25ִמַּגת ַהֵחֶפר
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שאלה מס' 7

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם של מקום - ָעֵרי ַהְּיַרְחְמֵאִלי

לשם מחלק דוד משלל האויב.

ַלל ֹאְיֵבי ה': ַלֲאֶׁשר  ָלל ְלִזְקֵני ְיהּוָדה ְלֵרֵעהּו ֵלאֹמר ִהֵּנה ָלֶכם ְּבָרָכה ִמּׁשְ "ַוָּיֹבא ָדִוד ֶאל-ִצְקַלג ַוְיַׁשַּלח ֵמַהּשָׁ
ְּבֶאְׁשְּתֹמַע:  ְוַלֲאֶׁשר  ְּבִׂשְפמֹות  ְוַלֲאֶׁשר  ַּבֲעֹרֵער  ְוַלֲאֶׁשר  ְּבַיִּתר:  ְוַלֲאֶׁשר  ְּבָרמֹות-ֶנֶגב  ְוַלֲאֶׁשר  ְּבֵבית-ֵאל 
ְוַלֲאֶׁשר ְּבָרָכל ְוַלֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ַהְּיַרְחְמֵאִלי ְוַלֲאֶׁשר ְּבָעֵרי ַהֵּקיִני: ְוַלֲאֶׁשר ְּבָחְרָמה ְוַלֲאֶׁשר ְּבבֹור-ָעָׁשן ְוַלֲאֶׁשר 

ַבֲעָתְך: ְוַלֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ּוְלָכל-ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ִהְתַהֶּלְך-ָׁשם ָּדִוד הּוא ַוֲאָנָׁשיו"

שמ"א ל, 31-26

רמז מס' 2: ַיְעַרת ַהְּדָבׁש

יהונתן בן שאול אוכל מיערת הדבש.

ֻבָעה: ְויֹוָנָתן ֹלא- יג ָידֹו ֶאל-ִּפיו ִּכי-ָיֵרא ָהָעם ֶאת-ַהּׁשְ "ַוָּיֹבא ָהָעם ֶאל-ַהַּיַער ְוִהֵּנה ֵהֶלְך ְּדָבׁש ְוֵאין-ַמּׂשִ
ַוָּיֶׁשב  ַהְּדָבׁש  ְּבַיְעַרת  ַוִּיְטֹּבל אֹוָתּה  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ֶאת-ְקֵצה  ַוִּיְׁשַלח  ֶאת-ָהָעם  ָאִביו  ְּבַהְׁשִּביַע  ָׁשַמע 
ָידֹו ֶאל-ִּפיו ַוָּתֹאְרָנה ֵעיָניו: ַוַּיַען ִאיׁש ֵמָהָעם ַוֹּיאֶמר ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ָאִביָך ֶאת-ָהָעם ֵלאֹמר ָארּור ָהִאיׁש 
ָטַעְמִּתי  ִּכי  ֵעיַני  ָאִבי ֶאת-ָהָאֶרץ ְראּו-ָנא ִּכי-ֹארּו  ָעַכר  יֹוָנָתן  ַוֹּיאֶמר  ַוָּיַעף ָהָעם:  ֲאֶׁשר-ֹיאַכל ֶלֶחם ַהּיֹום 

ְמַעט ְּדַבׁש ַהֶּזה"

במדבר י"ד, 29-26

רמז מס' 3: ֶחֶרב ָּגְלָית ַהְּפִלְׁשִּתי

אחימלך הכהן נותן לדוד את חרב גוליית הפלשתי.

ְבָיִדי  ְוַגם-ֵּכַלי ֹלא-ָלַקְחִּתי  ִּכי ַגם-ַחְרִּבי  ֲחִנית אֹו-ָחֶרב  ְוִאין ֶיׁש-ּפֹה ַתַחת-ָיְדָך  ַלֲאִחיֶמֶלְך  ָּדִוד  "ַוֹּיאֶמר 
ִּכי-ָהָיה ְדַבר-ַהֶּמֶלְך ָנחּוץ: ַוֹּיאֶמר ַהֹּכֵהן ֶחֶרב ָּגְלָית ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה ִהֵּנה-ִהיא לּוָטה 
ְמָלה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד ִאם-ֹאָתּה ִּתַּקח-ְלָך ָקח ִּכי ֵאין ַאֶחֶרת זּוָלָתּה ָּבֶזה ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֵאין ָּכמֹוָה ְּתֶנָּנה ִּלי" ַבּׂשִ

שמ"א כ"א, 10-9

שם הספר: שמואל א'



חוזרים לספר הספרים          61

שאלה מס' 7

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי עלה ַּבְסָעָרה ַהָּׁשָמִים עם ֶרֶכב-ֵאׁש ְוסּוֵסי 2
ֵאׁש?

מל”ב ב, 11אליהו

מי אמר: 3

“חֶֹזה ֵלְך ְּבַרח-ְלָך ֶאל-ֶאֶרץ ְיהּוָדה ֶוֱאָכל-ָׁשם 
ֶלֶחם ְוָׁשם ִּתָּנֵבא”?

עמוס ז, 12אמציה

מי אמר: 4

“ְוָהָיה ְבִלִּבי ְּכֵאׁש ּבֶֹעֶרת ָעֻצר ְּבַעְצמָֹתי 
ְוִנְלֵאיִתי ַּכְלֵכל ְוֹלא אּוָכל”?

ירמיה כ, 9ירמיה

מי אמר: 5

“ַאל-ִּתיָרא ִּכי ַרִּבים ֲאֶׁשר ִאָּתנּו ֵמֲאֶׁשר 
אֹוָתם”?

מל”ב ו, 16אלישע

מי היה הסופר בממשלו של חזקיהו מלך 6
יהודה?

מל”ב י”ח, 18ֶׁשְבָנה ַהּסֵֹפר
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שאלה מס' 8

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים.

רמז מס' 1: שם איש - ִּבְדַקר

שמו של השליש של המלך יהוא

" ְוֵיהּוא ִמֵּלא ָידֹו ַבֶּקֶׁשת ַוַּיְך ֶאת ְיהֹוָרם ֵּבין ְזֹרָעיו ַוֵּיֵצא ַהֵחִצי ִמִּלּבֹו ַוִּיְכַרע ְּבִרְכּבֹו: ַוֹּיאֶמר ֶאל ִּבְדַקר ָׁשִלׁשו 
ָׂשא ַהְׁשִלֵכהּו ְּבֶחְלַקת ְׂשֵדה ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ִּכי ְזֹכר ֲאִני ָוַאָּתה ֵאת ֹרְכִבים ְצָמִדים ַאֲחֵרי ַאְחָאב ָאִביו ַוה'  

א ַהֶּזה: " ָנָׂשא ָעָליו ֶאת ַהַּמּׂשָ

מלכים ב' ט' 25-24

רמז מס' 2: ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים

באמצעותה נרפא המלך חזקיהו ממחלתו.

ֶאת- ָרִאיִתי  ֶאת-ְּתִפָּלֶתָך  ָׁשַמְעִּתי  ָאִביָך  ָּדִוד  ֱאֹלֵהי  ה'  ֹּכה-ָאַמר  ְנִגיד-ַעִּמי  ֶאל-ִחְזִקָּיהּו  ְוָאַמְרָּת  "ׁשּוב 
ִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית ה': ְוֹהַסְפִּתי ַעל-ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוִמַּכף ֶמֶלְך- ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני ֹרֶפא ָלְך ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ְיַׁשְעָיהּו ְקחּו  ַוֹּיאֶמר  ַעְבִּדי:  ָּדִוד  ּוְלַמַען  ְלַמֲעִני  ְוַגּנֹוִתי ַעל-ָהִעיר ַהֹּזאת  ָהִעיר ַהֹּזאת  ְוֵאת  ַאִּציְלָך  ַאּׁשּור 

ִחין ַוֶּיִחי" ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים ַוִּיְקחּו ַוָּיִׂשימּו ַעל-ַהּׁשְ

מל"ב כ, 7-5

רמז מס' 3: ֲעִלַּית-ִקיר ְקַטָּנה עם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה

האישה השונמית ובעלה מפנים מקום בביתם לאלישע הנביא.

ה ְגדֹוָלה ַוַּתֲחֶזק-ּבֹו ֶלֱאָכל-ָלֶחם ַוְיִהי ִמֵּדי ָעְברֹו ָיֻסר ָׁשָּמה  "ַוְיִהי ַהּיֹום ַוַּיֲעֹבר ֱאִליָׁשע ֶאל-ׁשּוֵנם ְוָׁשם ִאּׁשָ
ֶלֱאָכל-ָלֶחם: ַוֹּתאֶמר ֶאל-ִאיָׁשּה ִהֵּנה-ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש ֱאֹלִהים ָקדֹוׁש הּוא ֹעֵבר ָעֵלינּו ָּתִמיד: ַנֲעֶׂשה-ָּנא 
ֲעִלַּית-ִקיר ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה ְוָהָיה ְּבֹבאֹו ֵאֵלינּו ָיסּור ָׁשָּמה: ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיֹבא 

ָׁשָּמה ַוָּיַסר ֶאל-ָהֲעִלָּיה ַוִּיְׁשַּכב-ָׁשָּמה"

מל"ב ד, 11-8

שם הספר: מלכים ב'
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שאלה מס' 8

חלק שני: ענה על חמש השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי שאל: 2

“ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם-ְלָצֵרינּו”?

יהושע ה, 13יהושע

מי נפצע מחץ שפגע בו 3

“ֵּבין ַהְּדָבִקים ּוֵבין ַהִּׁשְרָין”?

מל”א כ”ב, 34אחאב מלך ישראל

מי אמר: 4

“ַוֲהֵקמֹנּו ָעָליו ִׁשְבָעה רִֹעים ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי 
ָאָדם”?

מיכה ה,4מיכה

על מי נאמר: 5

“ְּבָחְכָמְתָך ּוִבְתבּוָנְתָך ָעִׂשיָת ְּלָך ָחִיל ַוַּתַעׂש 
ָזָהב ָוֶכֶסף ְּבאֹוְצרֹוֶתיָך”?

יחזקאל כ”ח, 4מלך צור

שמ”ב כ”ג, 36ּצָֹבהמה שם עירו של ִיְגָאל ֶּבן-ָנָתן מגיבורי דוד?6





מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

 העולמי
נוער תשע"ט

חידון 
התנ"ך

ְבֵטי  ַיַחד ִשׁ
ִיְשָׂרֵאל
)דברים לג, ה(

בסימן: שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות

יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, התשע"ט

השלב השלישי – שלב השאלה הזהה

שאלת ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

לפניכם שמונה שאלות.

בשאלה זו ניתן לצבור 32 נקודות.

הזמן המוקצב: 4 דקות.

בהצלחה!
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שאלת ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

מי אמרו: "ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש-ֶאָחד"?  .1

תשובה:  אחי-יוסף | בראשית מ"ב, 13  

מי ניבא: "ְוִנְקְּבצּו ְּבֵני-ְיהּוָדה ּוְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ַיְחָּדו ְוָׂשמּו ָלֶהם ֹראׁש ֶאָחד ְוָעלּו ִמן-ָהָאֶרץ ִּכי ָגדֹול יֹום   .2
ִיְזְרֶעאל"?

תשובה: הושע | הושע ב, 2  

מי הנביא שקרא לעם: "ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעׂשּו ִאיׁש ֶאת-ָאִחיו: ְוַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל-ַּתֲעֹׁשקּו ְוָרַעת   .3
ִאיׁש ָאִחיו ַאל-ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם"?

תשובה: זכריה | זכריה ז, 10-9  

ִיָּכֵרתּו  ְיהּוָדה  ְוֹצְרֵרי  ֶאְפַרִים  ִקְנַאת  "ְוָסָרה  השבטים:  בין  והשלום  האחדות  על  שדיבר  הנביא  מי   .4
ֶאְפַרִים ֹלא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה ֹלא ָיֹצר ֶאת ֶאְפָרִים"?

תשובה: ישעיה | ישעיה י"א, 13  

ִביִעי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבָעִרים ַוֵּיָאְספּו ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל- בקשר לאיזה אירוע נאמר: "ַוִּיַּגע ַהֹחֶדׁש ַהּׁשְ  .5
ם"? ְירּוָׁשלִָ

תשובה: בניין המזבח וחגיגת סוכות בימי זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק | עזרא ג, 1  

מיהו איש האלהים שקרא לעם: "ֹלא-ַתֲעלּו ְוֹלא-ִתָּלֲחמּון ִעם-ֲאֵחיֶכם ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתֹו   .6
ִּכי ֵמִאִּתי ִנְהָיה ַהָּדָבר"?

תשובה: שמעיה איש האלהים | מל"א י"ב, 24  

מי אמר: "ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי ָּכל-ַהָּיִמים ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם"?  .7

תשובה: ירמיה | ירמיה ל"ב, 39  

ַנִים ִמן-ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש-ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם: ִּכי ִאם-ִיֹּפלּו ָהֶאָחד  באיזה ספר נאמר: "טֹוִבים ַהּׁשְ  .8
ָיִקים ֶאת-ֲחֵברֹו"?

תשובה: קהלת | קהלת ד, 10-9  

בהצלחה!





מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

 העולמי
נוער תשע"ט

חידון 
התנ"ך

ְבֵטי  ַיַחד ִשׁ
ִיְשָׂרֵאל
)דברים לג, ה(

בסימן: שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות

יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, התשע"ט

השלב הרביעי  |  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 תהיה הכרעה בכל אחת מ-3 השאלות הנוספות, יסתיים סבב השאלות ויוכתר הזוכה. 
אם גם אז לא תהיה הכרעה, יוכרזו שני המתמודדים כשני חתנים או כלות.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב-2 נקודות.
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	השלב השני

שאלות בזק באמצעות מחשב

שאלות ראש בראש

 שאלות 2-1

מי אמר: "ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ה' ֹלא ִיְמַנע-טֹוב 
ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים"?

דוד / משורר תהילים

תהילים פ”ד, 12

מי אמר: "ּוְרִאיֶתם ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם ְוַעְצמֹוֵתיֶכם 
ַּכֶּדֶׁשא ִתְפַרְחָנה"?

ישעיה 

ישעיה ס”ו, 14

שאלות 4-3

מי אמר: "ָזְכָרה-ִּלי ֱאֹלַהי ְלטֹוָבה ֹּכל ֲאֶׁשר-
ָעִׂשיִתי ַעל-ָהָעם ַהֶּזה"?

נחמיה

נחמיה ה, 19

על מי נאמר: "ַוַּיֲעֹמד ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל-ְקַהל 
ִיְׂשָרֵאל קֹול ָּגדֹול ֵלאֹמר"?

שלמה

מל”א ח, 55

שאלות 6-5

ַּדִּלים  ֶּבֱאֶמת  ׁשֹוֵפט  "ֶמֶלְך  הפסוק:  את  השלם 
."}...{

ִּכְסאֹו ָלַעד ִיּכֹון

משלי כ”ט, 14

ֹנֶפת  ָּתבּוס  ְׂשֵבָעה  "ֶנֶפׁש  הפסוק:  את  השלם 
."}...{

ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ָּכל-ַמר ָמתֹוק

משלי כ”ז, 7
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שאלות 8-7

ִרים"  מאילו עצים עשו "ִכֹּנרֹות ּוְנָבִלים ַלּׁשָ
בימי המלך שלמה?

ֲעֵצי ַאְלֻמִּגים

מל”א י, 12

מאילו ערים "ָלַקח ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְנֹחֶׁשת ַהְרֵּבה 
ְמֹאד"?

ִמֶּבַטח ּוִמֵּבֹרַתי

שמ"ב ח, 8

די לציין שם אחת הערים כדי שתיחשב תשובה מלאה

שאלות 10-9

מי אמר: "ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְוֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ַאָּתה 
ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך"?

משורר תהלים

תהלים פ"ו, 10

מי אמר: "ִהֵּנה ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי ָּכל ָּבָׂשר ֲהִמֶּמִּני 
ִיָּפֵלא ָּכל ָּדָבר"?

ירמיה

ירמיה ל"ב, 27

שאלות 12-11

בדברי מי נאמר: "ִּכי-ֹלא ְבֹכַח ִיְגַּבר-ִאיׁש"?

חנה

שמ”א ב, 9

בדברי מי נאמר: "ַאל-ֹּתאַמר ֲאַׁשְּלָמה-ָרע 
ַקּוֵה ַלה' ְוֹיַׁשע ָלְך"?

שלמה במשלי

משלי כ, 22
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שאלות 14-13

על גבולו של איזה עם נאמר :

"ַוְיִהי ְּגבּול ַה }...{ ִמִּציֹדן ֹּבֲאָכה ְגָרָרה ַעד ַעָּזה 
ֹּבֲאָכה ְסדָֹמה ַוֲעֹמָרה ְוַאְדָמה ּוְצֹבִים ַעד ָלַׁשע"?

הכנעני

בראשית י’, 19

על מי נאמר:

" ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים 
ֹּבֲאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל"?

 בני ישמעאל

בראשית כ"ה,  18 

שאלות 16-15

השלם את הפסוק: "ִּכי ֹלא ְלעֹוָלם ֹחֶסן }...{".

ְוִאם ֵנֶזר ְלדֹור ָודֹור

משלי כ”ז, 24

ַיְצִליַח  ֹלא  ְפָׁשָעיו  "ְמַכֶּסה  הפסוק:  את  השלם 
."}...{

ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם

משלי כ”ח, 13

שאלות 18-17

מי אמר : 

"ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְוַיְך 
ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון"

הושע

הושע י"ד, 6

מי אמר : 

"ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַטל 
ֵמֵאת ה'  ִּכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב "

מיכה

מיכה ה', 6
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שאלות 20-19

מה שמו של מלך ישראל אשר מלך "ְּבֹׁשְמרֹון 
ה ֳחָדִׁשים"? ִׁשּׁשָ

זכריהו

מל”ב ט”ו, 8

מה שמו של מלך כוש אשר מלך בימי חזקיהו 
וסנחריב?

ִּתְרָהָקה

מל”ב י”ט, 9

שאלות 22-21

מי אמר: "ֹלא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן-ָאָדם ְוִיְתֶנָחם 
ַההּוא ָאַמר ְוֹלא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוֹלא ְיִקיֶמָּנה"?

בלעם

במדבר כ”ג, 19

מי אמר: "ֶאְׁשְמָעה ַמה-ְיַדֵּבר ָהֵאל ה' ִּכי ְיַדֵּבר 
ָׁשלֹום ֶאל-ַעּמֹו ְוֶאל-ֲחִסיָדיו }...{ ִלְׁשּכֹן ָּכבֹוד 

ְּבַאְרֵצנּו"?

משורר תהלים

תהלים פ”ה, 9

שאלות 24-23

מי אמר: "ִׁשְלחּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמֹאד ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה 
ָּכֹזאת"?

ירמיה

ירמיה ב, 10

מי אמר: "ִמי-ָׁשַמע ָּכֹזאת ִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה"?

ישעיה

ישעיה ס”ו, 8
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שאלות נוספות למקרה שאין הכרעה

שאלות 26-25

השלם את הפסוק: "ְוָרִאיִתי ָאִני ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון 
ַלָחְכָמה ִמן-ַהִּסְכלּות }...{".

ִּכיְתרֹון ָהאֹור ִמן-ַהֹחֶׁשְך

קהלת ב, 13

השלם את הפסוק: "טֹוב ְמֹלא ַכף ָנַחת }...{".

ִמְּמֹלא ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רּוַח

קהלת ד, 6

שאלות 28-27

במה סחרו אנשי העיר צור עם "ֲעַרב ְוָכל-
ְנִׂשיֵאי ֵקָדר"?

ְּבָכִרים ְוֵאיִלם ְוַעּתּוִדים

יחזקאל כ"ז, 21

די לציין פריט אחד כדי שתיחשב תשובה מלאה

במה סחרו אנשי העיר צור עם "ָיָון ֻּתַבל 
ָוֶמֶׁשְך"?

ְּבֶנֶפׁש ָאָדם ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת

יחזקאל כ"ז, 13 

די לציין פריט אחד כדי שתיחשב תשובה מלאה

שאלות 30-29

מי אמר: "ַעל-ִמְׁשַמְרִּתי ֶאֱעֹמָדה ְוֶאְתַיְּצָבה 
ַעל-ָמצֹור ַוֲאַצֶּפה ִלְראֹות ַמה-ְיַדֶּבר-ִּבי"?

חבקוק

חבקוק ב, 1

מי אמר: "ַּגם-ַעָּתה ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת-ַהָּדָבר 
ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲאֶׁשר ה' ֹעֶׂשה ְלֵעיֵניֶכם"?

שמואל

שמ”א י”ב, 16
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הממונה על חידוני התנ"ך  |  איציק בן-אבי

מַרכז החידון  |  חננאל מלכה

מחברי השאלות  |  חננאל מלכה, שמואל עמרוסי ויאיר רשלבך

עורך  |  רגב גולן

 השופטים 

שמואל עמרוסי  | מחבר השאלות ויו"ר השופטים

יאיר עמיצור  |  נציג ההנחלה, רשות העתיקות

יצחק שטייגליץ | נציג ההסתדרות הציונית

ירמי דוד | נציג הקרן הקיימת לישראל

דוד ברייקסטון  | נציג הסוכנות היהודית

עדי יהלומי משה | מנהלת אגף חינוך יהודי בתפוצות

מנחה  |  ד"ר אבשלום קור
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תקנון חידון התנ"ך לנוער התפוצות, התשע"ט

1.  חומר הלימוד לחידון ונושאו המרכזי
חומר הלימוד לחידון התפוצות זהה לחומר הלימוד לחידון העולמי לנוער. א. 

הנושא המרכז של חידון התנ"ך לנוער התפוצות לשנה"ל התשע"ט הוא שביל הסנהדרין. ב. 

2.  הנחיות כלליות
השאלות בחידון יישאלו על ידי המנחה בעברית ויוצגו על המסך בעברית ובשפת האם של המתמודדים. א. 

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

ויסייעו  הפומבי,  החידון  ובמהלך  בכתב  המוקדם  במבחן  נוכחים  יהיו  השונות  לשפות  המתרגמים  ג. 
בתרגום השאלות ו/או התשובות.

3.  שלבי החידון

מבחן מוקדם בכתב   .3.1

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

במבחן 60 שאלות. תשובה נכונה על כל שאלה מזכה בנקודה אחת. ניתן לצבור במבחן מוקדם  ב. 
זה עד 50 נקודות, שכן 10 שאלות הן שאלות מילואים להכרעה.

16 הנבחנים שיזכו במירב הנקודות במבחן המוקדם בכתב יעפילו אל החידון העולמי הפומבי.  ג. 
מתוך כל הנבחנים שלא יעפילו אל החידון העולמי הפומבי, ייבחרו 12 מתמודדים לחידון התנ"ך 

לנוער התפוצות.

לחידון התפוצות יעלה מתמודד אחד בלבד מכל מדינה, שצבר את מספר הנקודות הרב ביותר   
מבין נציגי מדינתו. בחידון התפוצות לא רשאים להשתתף נציגי מדינת ישראל.

במבחן  שצברו  והניקוד  הראשון,  הפומבי  השלב  אל  יעפילו  התפוצות  בחידון  המתמודדים  ד. 
המוקדם בכתב ייזקף לזכותם לאורך כל שלבי החידון הפומבי.

השלב הראשון – שאלות בעקבות סרטונים   3.2

בשלב הראשון יוצגו סרטונים העוסקים בנושא החידון, שביל הסנהדרין. א. 

לאחר כל סרטון יוצגו שאלות לארבעה נבחנים. ב. 

כל נבחן יקבל שאלה בת שני חלקים. ג. 
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תשובה נכונה על חלק אחד תזכה את הנבחן ב-6 נקודות. תשובות נכונות על שני החלקים יזכו  ד. 
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   3.3

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 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. 
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-3 נקודות.  

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

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

תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב-14 נקודות. ט. 

השלב השלישי – שלב השאלה הזהה   3.4

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

בשלב זה תוצג לפני המתמודדים סדרה של 14 שאלות זהות העוסקות בנושא החידון, מחציתן  ב. 
שאלות רבות-ברירה ומחציתן שאלות פתוחות.

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-2 נקודות. סך הכל ניתן לצבור בשלב זה עד 28  ה. 
נקודות.



חוזרים לספר הספרים          81

 מבנה חידון התנ"ך הפומבי לנוער התפוצות ושלביו 

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

50מבחן מוקדם בכתבנציגי התפוצותקדם פומבי

השאלה האישית12שלב ראשון

שאלות מלוות בקטעי סרטים

12

זיהוי באמצעות רמזים8שלב שני

שאלות בזק באמצעות מחשב

14

28שאלה זהה בכתב4שלב שלישי

4.  הכתרת חתן / כלה ושלושה סגנים
לאחר סיום השלב השלישי, המתמודד שצבר את הניקוד הרב ביותר יוכתר כחתן חידון התנ"ך העולמי  א. 

לנוער התפוצות לשנת התשע"ט.

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

ארבעת הזוכים בחידון התפוצות יקבלו את תעודות מתאימות ופרסים. ג. 

5.  חריגות מן התקנון
בעת הצורך, ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך מוסמכת לאשר חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.
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	השלב הראשון – השאלה האישית

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

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

תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב-6 נקודות.

תשובות נכונות על שני החלקים יזכו את הנבחן ב-12 נקודות.
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 שאלות 3-1: תקופת אושא

שאלה מס' 1: חידוש הסמיכה

ועיר  ייהרג,   - הנסמך  וכל  ייהרג,   - הסומך  שכל  ישראל,  על  שמד  הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  "שפעם 
שסומכין בה - תיחרב, ותחומין שסומכין בהן - יעקרו. מה עשה יהודה בן בבא? הלך וישב לו בין שני הרים 

גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, בין אושא לשפרעם, וסמך שם חמשה זקנים".

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף י"ד, עמוד א'

מנהיג הצטווה לסמוך את ידיו על ראשו של ממשיכו בתפקיד: "ַקח ְלָך ֶאת }...{ ִאיׁש ֲאֶשׁר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָתּ 
ֶאת ָיְדָך ָעָליו".

מיהו שנסמך למנהיג? א. 

מהי הסיבה שמשה מציין בדבריו בצורך למנות מנהיג תחתיו? ב.  

 תשובה
יהושע בן-נון א. 

שלא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה. ב.  

ְוַהֲעַמְדָּת  ְוָסַמְכָּת ֶאת-ָיְדָך ָעָליו:  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל-מֶֹׁשה ַקח-ְלָך ֶאת-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר-רּוַח ּבֹו   
אֹתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ָּכל-ָהֵעָדה ְוִצּוִיָתה אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם: ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל-
ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני ה' ַעל-ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל-ִּפיו 
ָיבֹאּו הּוא ְוָכל-ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל-ָהֵעָדה: ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה ה' אֹתֹו ַוִּיַּקח ֶאת-ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעִמֵדהּו 

ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ָּכל-ָהֵעָדה: ַוִּיְסמְֹך ֶאת-ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצּוֵהּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ְּבַיד-מֶֹׁשה"

)במדבר כ"ז, 23-18(
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שאלה מס' 2: רבי יהודה בן-עילאי

רבי יהודה נמנה על חמשת התלמידים שנסמכו לרבנות בתקופה שבה גזרו הרומאים איסור חמור על 
הסמיכה. סמך אותם רבי יהודה בן בבא, שגם נהרג בגלל מעשה זה.

על פי המדרש, רבי יהודה הוא בן העיירה אושא שבגליל. בימיו הנהיג הנהגה יציבה שלא הסעירה 
ולא התסיסה אלא ניווטה באחריות מתוך דאגה לכלל. 

אמרו עליו, שבימיו היו "ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה", מופת להסתפקות 
במועט.

הכתוב מעיד על אישה שהסתפקה במועט: "ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּקֹוְצִרים ַוִּיְצָּבט ָלּה ָקִלי ַוֹּתאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוֹּתַתר".

מיהו האיש שהגיש את המזונות לאישה? א.  

ציין חסד נוסף שעשה האיש עם האישה. ב. 

 תשובה
בועז א.  

הרשה לה ללקט גם בין הצבתים וביקש שלא יכלימוה / הרשה לה ללקט עם נערותיו / נשא אותה  ב.  
לאישה.

"ַוַּיַען ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ּכֹל ֲאֶׁשר-ָעִׂשית ֶאת-ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁשְך ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך   
ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך ַוֵּתְלִכי ֶאל-ַעם ֲאֶׁשר ֹלא-ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום: ְיַׁשֵּלם ה' ָּפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ְׁשֵלָמה 
ֵמִעם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר-ָּבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת-ְּכָנָפיו: ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא-ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדִֹני ִּכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי 
ִדַּבְרָּת ַעל-ֵלב ִׁשְפָחֶתָך ְוָאנִֹכי ֹלא ֶאְהֶיה ְּכַאַחת ִׁשְפחֶֹתיָך: ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגִֹׁשי ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת 
ִמן-ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּתְך ַּבחֶֹמץ ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּקְֹצִרים ַוִּיְצָּבט-ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוּתַֹתר: ַוָּתָקם ְלַלֵּקט 

ַוְיַצו ּבַֹעז ֶאת-ְנָעָריו ֵלאמֹר ַּגם ֵּבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵּקט ְוֹלא ַתְכִלימּוָה"

)רות ב, 15-11(
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שאלה מס' 3: תקנות אושא
שש מתקנות אושא עוסקות בדיני ספקות בהלכות טומאה וטהרה. 

אישה שהתבשרה שהיא עומדת ללדת בן נצטוותה: "ְוַעָּתה ַאל ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל ֹּתאְכִלי ָּכל ֻטְמָאה".

מה שם הבן שנולד? א.  

מה היה הטעם לאיסורים שהוטלו עליה? ב.  

 תשובה
שמשון א.  

"ִּכי-ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן-ַהָּבֶטן". ב.  

"ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְוֹלא ָיָלָדה: ַוֵּיָרא ַמְלַאְך-ה' ֶאל-  
ְמִרי ָנא ְוַאל-ִּתְׁשִּתי  ה ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנה-ָנא ַאְּת-ֲעָקָרה ְוֹלא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת ֵּבן: ְוַעָּתה ִהּׁשָ ָהִאּׁשָ
ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל-ֹּתאְכִלי ָּכל-ָטֵמא: ִּכי ִהָּנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ּומֹוָרה ֹלא-ַיֲעֶלה ַעל-ֹראׁשֹו ִּכי-ְנִזיר ֱאֹלִהים 
ה ַוֹּתאֶמר ְלִאיָׁשּה  ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן-ַהָּבֶטן ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים: ַוָּתֹבא ָהִאּׁשָ
ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמאֹד ְוֹלא ְׁשִאְלִּתיהּו ֵאי-ִמֶּזה  ֵלאֹמר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו 
הּוא ְוֶאת-ְׁשמֹו ֹלא-ִהִּגיד ִלי: ַוֹּיאֶמר ִלי ִהָּנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוַעָּתה ַאל-ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל-ֹּתאְכִלי 

ָּכל-ֻטְמָאה ִּכי-ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן-ַהֶּבֶטן ַעד-יֹום מֹותֹו"

)שופטים י"ג, 7-2(
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שאלות 6-4: תקופת בית-שערים

שאלה מס' 4: ערים בגליל
לבית  איתו  הביא  רבי  הנשיא.  יהודה  רבי  שערים  בבית  התיישב  לספירה  השנייה  המאה  באמצע 

שערים את מוסד הסנהדרין. בימי רבי התפתח היישוב והגיע לשיא גדולתו, ושם גם נקבר.

בתלמוד נאמר כי רבי יהודה קיבל עיירות וכפרים רבים בארץ מחברו הקיסר הרומאי אנטונינוס פיוס, 
שפיתח עמו יחסי חברות חשאיים.

הכתוב מספר על מלך בישראל שהעניק לחברו, מלך נוכרי, ערים בארץ הגליל, ואלה לא ישרו בעיניו: "ַויֹּאֶמר 
ָמה ֶהָעִרים ָהֵאֶלּה ֲאֶשׁר ָנַתָתּה ִלּי ָאִחי ַוִיְּקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ָכּבּול ַעד ַהּיֹום ַהֶזּה".

מי המלך הנוכרי? א. 

ב. באיזה אזור בארץ שכנו הערים?

 תשובה
חירם מלך צור א. 

בארץ הגליל ב. 

ִחיָרם  ַהֶּמֶלְך:  ְוֶאת-ֵּבית  ַהָּבִּתים ֶאת-ֵּבית ה'  ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֲאֶׁשר-ָּבָנה ְׁשֹלמֹה ֶאת-ְׁשֵני  "ַוְיִהי ִמְקֵצה   
ְׁשֹלמֹה  ַהֶּמֶלְך  ִיֵּתן  ָאז  ְלָכל-ֶחְפצֹו  ּוַבָּזָהב  ְברֹוִׁשים  ּוַבֲעֵצי  ֲאָרִזים  ַּבֲעֵצי  ֶאת-ְׁשֹלמֹה  א  ִנּׂשָ ֶמֶלְך-ֹצר 
ְוֹלא  ָנַתן-לֹו ְׁשֹלמֹה  ֲאֶׁשר  ִלְראֹות ֶאת-ֶהָעִרים  ִמֹּצר  ִחיָרם  ַוֵּיֵצא  ַהָּגִליל:  ְּבֶאֶרץ  ִעיר  ֶעְׂשִרים  ְלִחיָרם 
ָיְׁשרּו ְּבֵעיָניו: ַוֹּיאֶמר ָמה ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר-ָנַתָּתה ִּלי ָאִחי ַוִּיְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ָּכבּול ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה: 

ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ַלֶּמֶלְך ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב"

)מל"א ט, 14-10(
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שאלה מס' 5: שערים
בתנ"ך מוזכר ישוב אחר בשם ַשֲׁעַרִים, כאשר בנוסם של פלשתים לאחר נפילת גלית, נפלו חלליהם "ְבֶּדֶרְך 

ַשֲׁעַרִים".

היכן התרחש הקרב המדובר? א.  

מה ביקש שאול לדעת על דוד לאחר הכרעת הקרב? ב.  

 תשובה
שכה, עזקה או עמק האלה  א.  

ֲעֵזָקה  ּוֵבין  ֵּבין ׂשֹוכֹה  ַוַּיֲחנּו  ִליהּוָדה  ֲאֶׁשר  ֹׂשכֹה  ַוֵּיָאְספּו  ַלִּמְלָחָמה  ַמֲחֵניֶהם  ֶאת  ְפִלְׁשִּתים  "ַוַּיַאְספּו   
ְּבֶאֶפס ַּדִּמים: ְוָׁשאּול ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶנֶאְספּו ַוַּיֲחנּו ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים"

שמ"א י"ז, 2-1

שאול רצה לדעת מי אביו ב.  

"ְוִכְראֹות ָׁשאּול ֶאת ָּדִוד ֹיֵצא ִלְקַראת ַהְּפִלְׁשִּתי ָאַמר ֶאל ַאְבֵנר ַׂשר ַהָּצָבא ֶּבן ִמי ֶזה ַהַּנַער ַאְבֵנר ַוֹּיאֶמר   
ַאְבֵנר ֵחי ַנְפְׁשָך ַהֶּמֶלְך ִאם ָיָדְעִּתי: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ְׁשַאל ַאָּתה ֶּבן ִמי ֶזה ָהָעֶלם: ּוְכׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת 
ַהְּפִלְׁשִּתי ַוִּיַּקח ֹאתֹו ַאְבֵנר ַוְיִבֵאהּו ִלְפֵני ָׁשאּול ְוֹראׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ְּבָידֹו: ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָׁשאּול ֶּבן ִמי ַאָּתה 

ַהָּנַער ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶּבן ַעְבְּדָך ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי"

שמ"א י"ז, 58-55 
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שאלה מס' 6: אלכסנדר זיד
ישראל  בארץ  היהודיים  השמירה  ארגוני  ממקימי  שהיה  זייד,  אלכסנדר  הוא  המערות  לגילוי  שהביא  האיש 
עמק  על  ומשקיף  סוסתו  על  רכוב  מוצב  הוא  ובה  לזכרו,  האנדרטה  השנייה.  בעלייה  הבולטים  ומהאישים 

יזרעאל, ממוקמת בקרבת בית שערים. 

בחייו ניהל זייד מלחמות הגנה על שטחי הגליל מפני פורעים צ'רקסיים וערבים. 

"ִהֵּנה  הפלשתים:  ידי  על  שהותקפה  עיר  יושבי  להושיע  הלך  רודפו,  מפני  בורח  בעודו  כי  מסופר  איש  על 
ְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ִּבְקִעיָלה ְוֵהָּמה ֹׁשִסים ֶאת ַהֳּגָרנֹות".

מי האיש? א.  

מדוע נרדף? ב.  

 תשובה
דוד א. 

"ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ֵלאֹמר ִהֵּנה ְפִלְׁשִּתים ִנְלָחִמים ִּבְקִעיָלה ְוֵהָּמה ֹׁשִסים ֶאת-ַהֳּגָרנֹות: ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּבה' ֵלאֹמר   
ֶאת-ְקִעיָלה:  ְוהֹוַׁשְעָּת  ַבְּפִלְׁשִּתים  ְוִהִּכיָת  ֵלְך  ֶאל-ָּדִוד  ה'  ַוֹּיאֶמר  ָהֵאֶּלה  ַּבְּפִלְׁשִּתים  ְוִהֵּכיִתי  ַהֵאֵלְך 

ַוֹּיאְמרּו ַאְנֵׁשי ָדִוד ֵאָליו ִהֵּנה ֲאַנְחנּו פֹה ִּביהּוָדה ְיֵרִאים ְוַאף ִּכי-ֵנֵלְך ְקִעָלה ֶאל-ַמַעְרכֹות ְּפִלְׁשִּתים"

)שמ"א כ"ג, 3-1(

הוא נרדף על ידי שאול, שחשב שהוא רוצה לקחת לו את הממלכה, בגלל הרוח הרעה ששרתה עליו. ב. 

ַאְך  לֹו  ְועֹוד  ָהֲאָלִפים  ָנְתנּו  ְוִלי  ְרָבבֹות  ְלָדִוד  ָנְתנּו  ַוּיֹאֶמר  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְּבֵעיָניו  ַוֵּיַרע  ְמאֹד  ְלָׁשאּול  "ַוִּיַחר   
ָרָעה ֶאל- ַוִּתְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי  ָוָהְלָאה:  ֵמַהּיֹום ַההּוא  ַוְיִהי ָׁשאּול עֹוֵין ֶאת-ָּדִוד  ַהְּמלּוָכה: 

ָׁשאּול ַוִּיְתַנֵּבא ְבתֹוְך-ַהַּבִית ְוָדִוד ְמַנֵּגן ְּבָידֹו ְּכיֹום ְּביֹום ְוַהֲחִנית ְּבַיד-ָׁשאּול: ַוָּיֶטל ָׁשאּול ֶאת-ַהֲחִנית ַוּיֹאֶמר 
ַאֶּכה ְבָדִוד ּוַבִּקיר ַוִּיּסֹב ָּדִוד ִמָּפָניו ַּפֲעָמִים: ַוִּיָרא ָׁשאּול ִמִּלְפֵני ָדִוד ִּכי-ָהָיה ה' ִעּמֹו ּוֵמִעם ָׁשאּול ָסר"

)שמ"א י"ח, 12-8(
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שאלות 9-7 : תקופת ציפורי

שאלה מס' 7: ציפורי בנחלת זבולון

"מה ראה יעקב אבינו שברך זבולון אחר יהודה והלא יששכר גדול ממנו. אלא צפה אבינו יעקב וראה 
שעתידה ירושלים ליחרב ועתידה סנהדרין שתעקר ממקומה משבטו של יהודה ולקבוע בחלקו של 
זבולון לפי שבתחילה גלתה סנהדרין וישבה לה ביבנה ומיבנה לאושא ומאושא לשפרעם ומשפרעם 

לבית שערים ומבית שערים לצפורי וצפורי היא חלקו של זבולון ואחר כך גלתה מצפורי לטבריה".

ילקוט שמעוני, קס"א

המדרש מייחס את ציפורי לנחלת שבט זבולון.

הכתוב מספר על מלחמה בצפון הארץ ששבט זבולון לקח בה חלק משמעותי: "ְזֻבלּון ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות 
ְוַנְפָּתִלי ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה".

מי המנהיגה שאמרה את הדברים? א.  

אשה נוספת לקחה חלק בניצחון באותו קרב. מה היה חלקה של אשה זו בניצחון? ב.  

 תשובה
דבורה א.  

ַעל  ְוַנְפָּתִלי  ָלמּות  ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף  ַעם  ְזֻבלּון   }...{ ֵלאֹמר  ַההּוא  ַּבּיֹום  ֶּבן-ֲאִביֹנַעם  ּוָבָרק  ְּדבֹוָרה  "ַוָּתַׁשר   
ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה"

)שופטים ה, 18-1(

יעל הרגה את סיסרא מנהיג הכנענים ב.  

ַאִּדיִרים  ְּבֵסֶפל  ָנָתָנה  ָחָלב  ָׁשַאל  ְּתֹבָרְך: ַמִים  ָּבאֶֹהל  ִמָּנִׁשים  ַהֵּקיִני  ֶחֶבר  ֵאֶׁשת  ָיֵעל  ִמָּנִׁשים  "ְּתֹבַרְך   
ִהְקִריָבה ֶחְמָאה: ָיָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁשַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה ֹראׁשֹו ּוָמֲחָצה 

ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו: ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנָפל ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד"

)שופטים ד, 27-24(
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שאלה מס' 8: ר' יוסי בן חלפתא ואליהו הנביא

אחד החכמים שסמך ר' יהודה בן בבא הוא ר' יוסי בן חלפתא, תושב ציפורי, שרבי יהודה הנשיא נמנה 
על תלמידיו. התלמוד מספר על שיחות שהיו לו עם אליהו הנביא, שהיה אורח קבוע אצלו.

על אליהו הנביא מסופר שהיה ביחסים מתוחים עם אחד ממלכי ישראל, ואף איים גרם לעצירת גשמים: "ַחי 
ִנים ָהֵאֶּלה ַטל ּוָמָטר ִּכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי". ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה ַהּׁשָ

מי המלך? א.  

כיצד השיג הנביא מזון בימי הבצורת? ב.  

 תשובה
אחאב א.  

העורבים פרנסו אותו בלחם, מים הוא שתה מהנחל. )יתקבל גם: האישה מצרפת פרנסה אותו( ב.  

"ַוֹּיאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ִמֹּתָׁשֵבי ִגְלָעד ֶאל-ַאְחָאב ַחי-ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִאם-ִיְהֶיה   
ִנים ָהֵאֶּלה ַטל ּוָמָטר ִּכי ִאם-ְלִפי ְדָבִרי: ַוְיִהי ְדַבר-ה' ֵאָליו ֵלאֹמר: ֵלְך ִמֶּזה ּוָפִניָת ְּלָך ֵקְדָמה ְוִנְסַּתְרָּת  ַהּׁשָ
ְּבַנַחל ְּכִרית ֲאֶׁשר ַעל-ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן: ְוָהָיה ֵמַהַּנַחל ִּתְׁשֶּתה ְוֶאת-ָהֹעְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלֶּכְלָך ָׁשם: ַוֵּיֶלְך ַוַּיַעׂש 
ִּכְדַבר ה' ַוֵּיֶלְך ַוֵּיֶׁשב ְּבַנַחל ְּכִרית ֲאֶׁשר ַעל-ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן: ְוָהֹעְרִבים ְמִבִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָׂשר ַּבֹּבֶקר ְוֶלֶחם 
ּוָבָׂשר ָּבָעֶרב ּוִמן-ַהַּנַחל ִיְׁשֶּתה: ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוִּייַבׁש ַהָּנַחל ִּכי ֹלא-ָהָיה ֶגֶׁשם ָּבָאֶרץ ַוְיִהי ְדַבר-ה' ֵאָליו 
ה ַאְלָמָנה ְלַכְלְּכֶלָך: ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך  ֵלאֹמר: קּום ֵלְך ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון ְוָיַׁשְבָּת ָׁשם ִהֵּנה ִצִּויִתי ָׁשם ִאּׁשָ
ַוִּיְקָרא ֵאֶליָה ַוֹּיאַמר ְקִחי-ָנא  ה ַאְלָמָנה ְמֹקֶׁשֶׁשת ֵעִצים  ַוָּיֹבא ֶאל-ֶּפַתח ָהִעיר ְוִהֵּנה-ָׁשם ִאּׁשָ ָצְרַפָתה 
ִלי ְמַעט-ַמִים ַּבְּכִלי ְוֶאְׁשֶּתה: ַוֵּתֶלְך ָלַקַחת ַוִּיְקָרא ֵאֶליָה ַוֹּיאַמר ִלְקִחי-ָנא ִלי ַּפת-ֶלֶחם ְּבָיֵדְך: ַוֹּתאֶמר 
ַחי-ה' ֱאֹלֶהיָך ִאם-ֶיׁש-ִלי ָמעֹוג ִּכי ִאם-ְמֹלא ַכף-ֶקַמח ַּבַּכד ּוְמַעט-ֶׁשֶמן ַּבַּצָּפַחת ְוִהְנִני ְמֹקֶׁשֶׁשת ְׁשַנִים 
ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלֻנהּו ָוָמְתנּו: ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ֵאִלָּיהּו ַאל-ִּתיְרִאי ֹּבִאי ֲעִׂשי ִכְדָבֵרְך ַאְך 

ם ֻעָגה ְקַטָּנה ָבִראֹׁשָנה ְוהֹוֵצאת ִלי ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַּתֲעִׂשי ָּבַאֲחֹרָנה" ֲעִׂשי-ִלי ִמּׁשָ

)מל"א י"ז, א-י"ג(
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שאלה מס' 9: ההספד על רבי יהודה הנשיא

לאחר מותו של רבי יהודה הנשיא, הספידֹו בר קפרא באמרה שהפכה למפורסמת: "ניצחו אראלים 
את המצוקים ונשבה ארון האלוקים".

ר ַוֹּיאֶמר ָנס ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה  הכתוב מספר על מלחמה שבה נשבה ארון ה': "ַוַּיַען ַהְמַבּׂשֵ
ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם }...{ ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהים ִנְלָקָחה".

למי נאמרו הדברים? א.  

ציין צרה נוספת שהתרחשה בקרב זה. ב.  

 תשובה
לעלי / אשת פנחס א.  

ב.  מתו שני בני עלי חופני ופנחס.

"ַוֹּיאֶמר ָהִאיׁש ֶאל-ֵעִלי ָאֹנִכי ַהָּבא ִמן-ַהַּמֲעָרָכה ַוֲאִני ִמן-ַהַּמֲעָרָכה ַנְסִּתי ַהּיֹום ַוֹּיאֶמר ֶמה-ָהָיה ַהָּדָבר   
ר ַוֹּיאֶמר ָנס ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם-ְׁשֵני ָבֶניָך ֵמתּו  ְּבִני: ַוַּיַען ַהְמַבּׂשֵ
ַוִּיּפֹל ֵמַעל-ַהִּכֵּסא ֲאֹחַרִּנית  ִנְלָקָחה: ַוְיִהי ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת-ֲארֹון ָהֱאֹלִהים  ָחְפִני ּוִפיְנָחס ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהים 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה:  ְוָכֵבד ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת-ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹמת ִּכי-ָזֵקן ָהִאיׁש  ֵבר ַמְפַרְקּתֹו  ַוִּתּׁשָ ַער  ַהּׁשַ ַיד  ְּבַעד 
מּוָעה ֶאל-ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ּוֵמת ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה  ְוַכָּלתֹו ֵאֶׁשת-ִּפיְנָחס ָהָרה ָלַלת ַוִּתְׁשַמע ֶאת-ַהּׁשְ

ַוִּתְכַרע ַוֵּתֶלד ִּכי-ֶנֶהְפכּו ָעֶליָה ִצֶריָה"

)שמ"א ד, 19-17(
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שאלות 12-10: תקופת טבריה

שאלה מס' 10: ציפורי בנחלת זבולון

יוחנן, שהיה גדול אמוראי ארץ ישראל בדור השני. הוא היה ראש ישיבת  ר'  טבריה היא עירו של 
הירושלמי  התלמוד  הבבלי,  התלמוד  דפי  את  ממלאת  והאגדה  ההלכה  בתחומי  תרומתו  טבריה. 
והמדרשים. תרומתו של רבי יוחנן לחתימת התלמוד הירושלמי היא גולת הכותרת של חייו, כשם 

שהמשנה היא גולת הכותרת של חיי רבו, רבי יהודה הנשיא.

רבי יוחנן נולד יתום מאב ומאם. מיד לאחר שנתעברה אמו מת אביו, בשעת הלידה מתה אמו, והוא גדל בלא 
אב ואם. רבי יהודה הנשיא, שהיה נוהג לקרב יתומים ולהכניסם לישיבתו, הכניסו לישיבה.

הכתוב מספר על יתמותה של נערה: "ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה 
ְוִאָּמּה ְלָקָחּה }...{ לֹו ְלַבת".

מי פרס את חסותו על הנערה? )אסתר ב, ז( א.  

מה האיום עמו התמודד העם היהודי באותה תקופה? ב.  

 תשובה
א.  בן-דודה של הנערה, מרדכי

ָהְגָלה  ְיִמיִני: ֲאֶׁשר  ֶּבן-ִקיׁש ִאיׁש  ֶּבן-ִׁשְמִעי  ָיִאיר  ֶּבן  ָמְרֳּדַכי  ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו  ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן  ְיהּוִדי  "ִאיׁש   
ַוְיִהי  ָּבֶבל:  ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך  ֶהְגָלה  ְיָכְנָיה ֶמֶלְך-ְיהּוָדה ֲאֶׁשר  ָהְגְלָתה ִעם  ִמירּוָׁשַלִים ִעם-ַהֹּגָלה ֲאֶׁשר 
ּוְבמֹות  ַמְרֶאה  ְוטֹוַבת  ְיַפת-ֹּתַאר  ְוַהַּנֲעָרה  ָוֵאם  ָאב  ָלּה  ֵאין  ִּכי  ַּבת-ֹּדדֹו  ֶאְסֵּתר  ִהיא  ֶאת-ֲהַדָּסה  ֹאֵמן 
ַמע ְּדַבר-ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל-ׁשּוַׁשן  ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת: ַוְיִהי ְּבִהּׁשָ
ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו  ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל-ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֶאל-ַיד ֵהַגי ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים:  ַהִּביָרה ֶאל-ַיד ֵהָגי 
א ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת-ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת-ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת-ָלּה  ַוִּתּׂשָ
ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת-ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשים: ֹלא-ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת-ַעָּמּה ְוֶאת-מֹוַלְדָּתּה ִּכי 

ָמְרֳּדַכי ִצּוָה ָעֶליָה ֲאֶׁשר ֹלא-ַתִּגיד"

)אסתר ב, 10-1(

השמדת העם בידי אחשוורוש והמן ב.  
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שאלה מס' 11: רבי יוחנן וריש לקיש

הגמרא מספרת על חברות אמיצה בין ר' יוחנן לראש השודדים, ריש לקיש, שלימים חזר בתשובה 
והפך לתלמידו הקרוב.

חברות אמיצה בין שני רעים באה לידי ביטוי בקינה שנשא מנהיג בישראל על חברו הקרוב: "ַצר ִלי ָעֶליָך ָאִחי 
}...{ ָנַעְמָּת ִּלי ְמֹאד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים".

מי המקונן?  א.  

ציין טובה אחת שעשה המנהיג עם צאצאיו של חברו לאחר מותו. ב.  

 תשובה
דוד א.  

"ַוְיֹקֵנן ָּדִוד ֶאת-ַהִּקיָנה ַהֹּזאת ַעל-ָׁשאּול ְוַעל-ְיהֹוָנָתן ְּבנֹו: ַוֹּיאֶמר ְלַלֵּמד ְּבֵני-ְיהּוָדה ָקֶׁשת ִהֵּנה ְכתּוָבה   
רּו  ַאל-ְּתַבּׂשְ ְבַגת  ַאל-ַּתִּגידּו  ִגּבֹוִרים:  ָנְפלּו  ֵאיְך  ָחָלל  ַעל-ָּבמֹוֶתיָך  ִיְׂשָרֵאל  ַהְּצִבי  ַהָּיָׁשר:  ַעל-ֵסֶפר 
ְּבחּוצֹת ַאְׁשְקלֹון ֶּפן-ִּתְׂשַמְחָנה ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן-ַּתֲעֹלְזָנה ְּבנֹות ָהֲעֵרִלים: ָהֵרי ַבִּגְלֹּבַע ַאל-ַטל ְוַאל-

ֶמן: ִמַּדם ֲחָלִלים ֵמֵחֶלב  ָמָטר ֲעֵליֶכם ּוְׂשֵדי ְתרּוֹמת ִּכי ָׁשם ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים ָמֵגן ָׁשאּול ְּבִלי ָמִׁשיַח ַּבּׁשָ
ִּגּבֹוִרים ֶקֶׁשת ְיהֹוָנָתן ֹלא ָנׂשֹוג ָאחֹור ְוֶחֶרב ָׁשאּול ֹלא ָתׁשּוב ֵריָקם: ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמם 
ְּבַחֵּייֶהם ּוְבמֹוָתם ֹלא ִנְפָרדּו ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו: ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ָׁשאּול ְּבֶכיָנה ַהַּמְלִּבְׁשֶכם 
ָׁשִני ִעם-ֲעָדִנים ַהַּמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל ְלבּוְׁשֶכן: ֵאיְך ָנְפלּו ִגֹּבִרים ְּבתֹוְך ַהִּמְלָחָמה ְיהֹוָנָתן ַעל-ָּבמֹוֶתיָך 
ָחָלל: ַצר-ִלי ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת ִּלי ְמֹאד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים: ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים 

ַוֹּיאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמה"

)שמ"ב א, 26-17(

פרנס את בנו מפיבושת על שלחנו / הציל את מפיבושת מהריגה / החזיר למפיבושת את שדהו. ב.  
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שאלה מס' 12: טבריה, העיר הגדולה

טבריה נחשבת לאחת מארבע ערי הקודש ביהדות. היא מוקד עליה לרגל לקברי צדיקים, ובהם רבים 
מחכמי המשנה והתלמוד. הרמב"ם, שהיה מגדולי פוסקי ההלכה, קבור בשטחה.

הכתוב מספר על נביא שנשלח לשאת בשורה לתושבי עיר נוכרייה שכונתה "ִעיר ְגּדֹוָלה ֵלאֹלִהים": "ָהְיָתה 
ִעיר ְגּדֹוָלה ֵלאֹלִהים ַמֲהַלְך ְשֹׁלֶשׁת ָיִמים".

מה שם העיר? א.  

הנביא תחילה סירב לקבל עליו את השליחות. מה היה גורלו עקב סירובו לקבל השליחות? ב.  

 תשובה
נינווה א.  

ֶאת-ַהְּקִריָאה  ֵאֶליָה  ּוְקָרא  ַהְּגדֹוָלה  ָהִעיר  ֶאל-ִניְנֵוה  ֵלְך  ֵלאֹמר: קּום  ֵׁשִנית  ֶאל-יֹוָנה  ְדַבר-ה'  "ַוְיִהי   
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹּדֵבר ֵאֶליָך: ַוָּיָקם יֹוָנה ַוֵּיֶלְך ֶאל-ִניְנֵוה ִּכְדַבר ה' ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר-ְּגדֹוָלה ֵלאֹלִהים ַמֲהַלְך 

ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים: ַוָּיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוִּיְקָרא ַוֹּיאַמר עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת"

)יונה ג, 3-1(

הושלך לים ונבלע על יד דג ב.  

"ַוִּיְׂשאּו ֶאת-יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל-ַהָּים ַוַּיֲעמֹד ַהָּים ִמַּזְעּפֹו: ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת-ה' ַוִּיְזְּבחּו-  
ֶזַבח ַלה' ַוִּיְּדרּו ְנָדִרים }...{ ַוְיַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת-יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה 

ֵלילֹות"

)יונה א, -15ב, 1(





בסימן: שביל הסנהדרין

יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, התשע"ט

 העולמי
חידון 

התנ"ך
ְבֵטי  ַיַחד ִשׁ
ִיְשָׂרֵאל
)דברים לג, ה(

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

 שלב השני    שאלות בזק באמצעות מחשב
על הנבחן להשיב על ארבע שאלות שתוצגנה לו 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

במענה על ארבע השאלות יוכל כל נבחן לצבור סך של 14 נקודות.
הזמן המוקצב לפתרון כל ארבע השאלות הוא 60 שניות.



שאלה מס' 1

הנושא: ריצה 

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי השבט שבורך: 2

“ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי-ָׁשֶפר”?

בראשית מ”ט, 21נפתלי

על מי נאמר: 3

“ַקל ְּבַרְגָליו ְּכַאַחד ַהְּצָבִים ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה”?

שמ”ב ב, 18עשהאל

מי הנביא עליו מסופר שרץ לפני מלך 4
ישראל עד יזרעאל? 

מל"א י"ח, 46אליהו

מי ברח משדה הקרב לאחר שהובס: 5

“ַוֵּיֶרד }...{ ֵמַעל ַהֶּמְרָּכָבה ַוָּיָנס ְּבַרְגָליו”?

שופטים ד, 15סיסרא
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שאלה מס' 2

הנושא: מגדלים

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

היכן רצו אנשים לבנות 2

"ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים"?

בראשית י"א, 4בבל

מי המנהיג שעמד על מגדל עץ כשקרא את 3
התורה לעם? 

נחמיה ח, 4עזרא

על מי מסופר: 4

ֳהֹלה ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל־ֵעֶדר"? "ַוֵּיט אָֽ

בראשית ל"ה, 12יעקב / ישראל

על איזו עיר מסופר: 5

"ּוִמְגַּדל־עֹז ָהָיה ְבתֹוְך־ָהִעיר"?

שופטים ט, נ"אתבץ
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שאלה מס' 3

הנושא: היריון ולידה

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר:2

“ַוִּיְתרְֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה”?

בראשית כ”ה, 22רבקה

אל מי שלחה אישה 3
הודעה בה הודיעה על הריונה: 

“ַוִּתְׁשַלח ַוַּתֵּגד ְל}...{ ַוּתֹאֶמר ָהָרה ָאנִֹכי”?

שמ”ב י”א, 5דוד

מה שם הבן שנקרא כך כי אביו ָאַמר4

"ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה"?

שמות ב, 22גרשם

על מי נאמר:5

"ַוִּיֵּתן ה' ָלּה ֵהָריֹון ַוֵּתֶלד ֵּבן"?

רות ד, 13רות
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שאלה מס' 4

הנושא: חלומות 

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

בראשית ל”ז, 19יוסףמי כונה “ַּבַעל ַהֲחֹלמֹות”?2

על מי נאמר: 3

“ְוֹלא ָעָנהּו ה’ ּגַ֧ם ַּבֲחֹלמֹות ַּגם ָּבאּוִרים ַּגם 
ַּבְּנִביִאם”?

שמ”א כ”ח 6שאול

למי נאמר בחלום הלילה: 4

“ִהְּנָך ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר־ָלַקְחָּת ְוִהוא 
ְּבֻעַלת ָּבַעל”?

בראשית כ, 3אבימלך

מי התעודד לצאת לקרב עקב פתרון חלום 5
ששמע?

שופטים ז, 13גדעון



102          חידון התנ"ך העולמי לנוער התפוצות

שאלה מס' 5

הנושא: הכנסת אורחים

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי הפציר בעוברי אורח להתארח בביתו: 2
“ַוִּיְפַצר-ָּבם ְמאֹד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל-ֵּביתֹו 

ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו”?

בראשית י”ט, 3לוט

עם איזה אורח ישבו כל נכבדי ישראל 3
לארוחה: “ַוָּיבֹא ַאֲהרֹן ְוכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶלֱאָכל-ֶלֶחם ִעם-}...{ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים”?

יתרו

חותן משה

שמות י”ח, 12

מי משופטי ישראל הכין4

“ְּגִדי-ִעִּזים ְוֵאיַפת-ֶקַמח ַמּצֹות” לאורח 
שהגיע לביתו?

שופטים ו, 19גדעון

על מי נאמר: 5

"ַוַּיְחמֹל ָלַקַחת ִמּצֹאנֹו ּוִמְּבָקרֹו ַלֲעׂשֹות ָלאֵֹרַח 
ַהָּבא"?

העשיר במשל כבשת 
הרש

שמ”ב י”ב, 4
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שאלה מס' 6

הנושא: כסף

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

למי נאמר:2

"ַהֶּכֶסף ָנתּון ָלְך ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב 
ְּבֵעיֶניָך"?

אסתר ג, 11המן

מי לקח 3

"ַאֶּדֶרת ִׁשְנָער ַאַחת טֹוָבה ּוָמאַתִים ְׁשָקִלים 
ֶּכֶסף"?

יהושע ז, 12עכן

מל"א ט"ז, 24עמרימי קנה את הר שומרון בככרים כסף?4

מי הציע לתת תשורה של5

"ֶרַבע ֶׁשֶקל ָּכֶסף"?

שמ"א ט, 8נער שאול
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שאלה מס' 7

הנושא: שבטי ישראל

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי בורך: 2

“ְוַעָּתה ְׁשֵני-ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
}...{ ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו-ִלי”?

בראשית מ”ח, 5יוסף

לאיזה שבט לא נתנו בני ישראל נשים:3

 “ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֹלא-ִיֵּתן ִּבּתֹו ְל}...{ ְלִאָּׁשה”?

שופטים כ”א, 1בנימין

מאיזה שבט היה עכן בן זרח שמעל בחרם 4
בימי יהושע? 

יהושע ז’, 16יהודה

מי הצטווה: 5

"ׁשּוט ָנא ְבָּכל ִשְׁבֵטי ִיְשָׂרֵאל ִמָדּן ְוַעד ְבֵּאר ֶשַׁבע 
ּוִפְקדּו ֶאת ָהָעם ְוָיַדְעִתּי ֵאת ִמְסַפּר ָהָעם”?

שמואל ב’, כד, 2יואב בן צרויה
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שאלה מס' 8

הנושא: יין

ענה על ארבע השאלות הבאות.

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי נחשבה לשיכורה ע"י הכוהן בעת 2
שהתפללה: "ַיִין ְוֵׁשָכר ֹלא ָׁשִתיִתי ָוֶאְׁשּפְֹך 

ֶאת-ַנְפִׁשי ִלְפֵני ה'"?

שמ"א א, 51חנה

מי בירך את בנו במילים: "3

ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן-ִׁשַּנִים ֵמָחָלב"?

בראשית מ"ט, 21יעקב / ישראל

על מי נאמר:4

"ָוֶאָּׂשא ֶאת ַהַּיִין ָוֶאְּתָנה ַלֶּמֶלְך ְוֹלא ָהִייִתי ַרע 
ְלָפָניו"?

נחמיה ב, 1נחמיה

על ילדיו של מי מסופר: 5

ְכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבית ֲאִחיֶהם ַהְּבכֹור"? "ֹאֽ

איוב א, 81איוב





בסימן: שביל הסנהדרין

יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, התשע"ט

 העולמי
חידון 

התנ"ך
ְבֵטי  ַיַחד ִשׁ
ִיְשָׂרֵאל
)דברים לג, ה(

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

 השלב השלישי – שלב השאלה הזהה 

לפניכם שמונה שאלות.
בשאלה זו ניתן לצבור 28 נקודות.

הזמן המוקצב: 5 דקות.

 בהצלחה! 
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השאלות 

חלק א': שאלות רבות-ברירה

מי הנביא שניבא על אחדות הלבבות: "ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי ָּכל ַהָּיִמים ְלטֹוב ָלֶהם   .1
ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם"?

ישעיה א. 

ירמיה ב. 

יחזקאל ג. 

תשובה: ירמיה | ירמיה ל"ב, 39  

מי ניבא אחדות ואחווה בין אפרים ליהודה: "ֶאְפַרִים ֹלא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה ֹלא ָיצֹר ֶאת ֶאְפָרִים"?   .2

הושע א. 

ירמיה ב. 

ישעיה ג. 

תשובה: ישעיה | ישעיה יא, 13  

מי אמר: "ְוַהחּוט ַהְמֻשָׁלּׁש ֹלא ִבְמֵהָרה ִיָנֵּתק"?    .3

שלמה בקהלת א. 

משורר תהילים ב. 

עמוס ג. 

תשובה: שלמה בקהלת | קהלת ד, 12  
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ם ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלִהְׁשַּתֲחוֹת ְלֶמֶלְך  באיזה חג על פי הנביא זכריה יבואו "ִמָּכל ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל ְירּוָׁשלִָ   .4
ה' ְצָבאֹות"?

פסח א. 

שבועות ב. 

סוכות ג. 

תשובה: חג הסוכות | זכריה י"ד, 16  

ִּכי ָהֱאֹלִהים  ַוִּיְׂשָמחּו  ְזָבִחים ְּגדֹוִלים  "ַוִּיְזְּבחּו ַבּיֹום ַההּוא  מה המאורע שחגגו העם בשמחה גדולה ככתוב:    .5
ִׂשְּמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה"?

חנוכת בית המקדש א. 

חנוכת חומת ירושלים ב. 

העלאת ארון הברית לירושלים בימי דוד ג. 

תשובה: חנוכת חומת ירושלים | נחמיה י"ב, 34  

מי ביקש: "ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו"?   .6

שלמה במשלי א. 

משורר תהילים ב. 

יואל ג. 

תשובה: משורר תהילים | תהילים צ, 17  

מי ניבא על קיבוץ גלויות משותף: "ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ָּבם ִעֵּור ּוִפֵּסַח ָהָרה    .7
ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהָּנה"? 

הושע א. 

ישעיה ב. 

ירמיה ג. 

תשובה: ירמיה | ירמיה ל"א, 8  
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חלק א': שאלות פתוחות

על מי נאמר שבעת צרה שלח ְסָפִרים "ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך"?   .8

_______________________________________________________________  

תשובה: מרדכי | אסתר ט, 20  

על מי נאמר: "ַוִּיְתַקְּבצּו ַיְחָּדו ְלִהָּלֵחם ִעם ְיהֹוֻׁשַע ְוִעם ִיְׂשָרֵאל ֶּפה ֶאָחד"?   .9

_______________________________________________________________  

תשובה: חמשת מלכי הדרום | יהושע ט, 2-1  

10. לרגל איזה מאורע נאספו כל העם "ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים"? 

_______________________________________________________________  

תשובה: לרגל קריאת התורה | נחמיה ח, 1  

11. "ַוֵּיָאֵסף ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהִעיר ְּכִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים". באיזו עיר מדובר? 

______________________________________________________________  

תשובה: גבע בנימין | שופטים כ, 11  

ציין שלושה אנשים עליהם מסופר שחלמו חלום בשלושה ספרים שונים בתנ"ך:

_______________________________________________  .12

_______________________________________________  .13

_______________________________________________  .14

תשובות: אברהם | בראשית כ, 6 // אבימלך | בראשית כ, 3 // יעקב | בראשית כ"ח, 12 לבן הארמי | בראשית 
ל"א, 24 // יוסף | בראשית ל"ז, 5 // שר האופים ושר המשקים | בראשית מ, 5 // פרעה | בראשית מ"א, 1 // 

גדעון | שופטים ז, 13 // שלמה | מל"א ג, 5
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 חלק א': שאלות רבות-ברירה 

לפניכם 30 שאלות רבות-ברירה. בכל שאלה, הקיפו במעגל את התשובה הנכונה ביותר.

בימי מי נאמר: "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר"?   .1

דוד א.  

שלמה ב.  

כורש ג.  

אחשוורוש ד.  

סיפור משפחתו של מי נפתח במילים: "ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים"?   .2

אבימלך א.  

אלימלך ב.  

מנוח ג.  

גדעון ד.  

איזה מלך נתבקש: "ַׁשַּלח ֶאת-ַעִּמי"?   .3

מלך הממלכה שכונתה "ִמְשֶׁעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ" א.  

מלך הממלכה שתושביה כונו "ַהּגֹוי ַהַמּר ְוַהִנְּמָהר" ב.  

מלך שכונה "ְמִשׁיַח ה'" ג.  

מלך הממלכה שתושביה נענשו "ַעל-ּדּוָׁשם ַּבֲחֻרצֹות ַהַּבְרֶזל ֶאת-ַהִּגְלָעד" ד.  

מי מהבאים היה אחד משרי הלויים בזמן הפסח שעשה המלך יאשיהו?   .4

עזראל א. 

איתיאל ב. 

יעיאל ג. 

קדמיאל ד. 
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ֲאֶׁשר-ה'  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיֶמיָך  ַיֲאִרכּון  "ְלַמַען  בהקשר לאיזה דיבר מעשרת הדיברות מופיע הנימוק לקיומו:    .5
ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ָלְך"?

ֹלא-ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר א.  

ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ב.  

ַּכֵּבד ֶאת-ָאִביָך ְוֶאת-ִאֶּמָך ג.  

ֹלא ִתָּׂשא ֶאת-ֵׁשם-ה' ֱאֹלֶהיָך ַלָּׁשְוא ד.  

על איזה מלך מסופר שלעת זקנתו "ָנָׁשיו ִהּטּו ֶאת-ְלָבבֹו"?   .6

מנשה א.  

אחאב ב.  

דוד ג.  

שלמה ד.  

בפתיחת חוזה נהוג לציין את זהות החותמים. בימי מי נחתם החוזה המתואר: "ּוְבָכל-זֹאת ֲאַנְחנּו ּכְֹרִתים    .7
ֲאָמָנה ְוכְֹתִבים ְוַעל ֶהָחתּום ָׂשֵרינּו ְלִוֵּינּו ּכֲֹהֵנינּו"?

יואש א.  

יהושע ב.  

שלמה ג.  

נחמיה ד.  

מי מהחותמים על אמנה זו לא היה כהן?   .8

מיכא א.  

משולם ב.  

חנוך ג.  

מימין ד.  
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על איזה מקום נאמר: "ָׁשָּמה ֹלא ַתֲעבֹר"?    .9

הר סיני א.  

ארץ ישראל ב.  

הדביר בבית המקדש ג.  

יריחו ד.  

10. "ֵהיֵטב ָחָרה-ִלי ַעד-ָמֶות". על אובדן מה קונן אדם במילים אלו?

בן משפחה א.  

צאן ומקנה ב.  

צמח ג.  

חלקת אדמה ד.  

11. על מה נאמר: "ַּגם-ִלי ַגם-ָלְך ֹלא ִיְהֶיה"?

שדה א.  

תינוק ב.  

בית ג.  

מזון ד.  

12. מה היה תפקידו של ִמְתְרָדת?

גזבר פרס א.  

סריס בארמון המלך ב.  

שומר הבגדים ג.  

שר צבא ארם ד.  
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13. מי הוכיח את העם במילים: "ַמּדּוַע ִנְבַגּד ִאיׁש ְבָּאִחיו ְלַחֵלּל ְבִּרית ֲאבֵֹתינּו"?

עמוס א.  

שאול ב.  

מלאכי ג.  

פנחס ד.  

14. על מי נאמר: "ָיְראּו }...{ ֶאת-ָהֱאֹלִהים"?

א.   המיילדות העבריות

חרטומי פרעה ב.  

השוטרים העבריים ג.  

משה ואהרון ד.  

15. מי ניצלה ממוות בזכות ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה של אדם אחר?

יעל א.  

תמר ב.  

מרים ג.  

אסתר ד.  

16. על מי נאמר: "ַוה' ָהָיה ִעּמֹו ְוֹלא־ִהִפּיל ִמָכּל־ְדָּבָריו ָאְרָצה"?

ירמיה א.  

שמואל ב.  

גד ג.  

נתן ד.  
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17. איזה אירוע לא הזכיר יהושע בנאומו לעם בסוף חייו?

ברכות בלעם א.  

קריעת ים סוף ב.  

הגעת אברהם לארץ כנען ג.  

מעמד הר סיני ד.  

18. מי הייתה אמו של יותם מלך יהודה?

חפצי-בה א.  

ירושא בת צדוק ב.  

משולמת בת חרוץ מן יטבה ג.  

יכליהו מירושלים ד.  

19. מי נצטווה לאכול עוגת שעורים?

אליהו א.  

יחזקאל ב.  

אלישע ג.  

ירמיה ד.  

20. לפי נבואת זכריה, מה שמו של הכהן הגדול שעמד לפני מלאך ה'?

יהוידע א.  

צפניה ב.  

יהושע ג.  

חלקיה ד.  
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21. על מי מסופר: "ַוִיְּגַדּל ַהַנַּער ַוְיָבְרֵכהּו ה'"?

שמשון א.  

שמואל ב.  

יצחק ג.  

שלמה ד.  

22. למי נאמר: "ְבּרּוָכה ַאְתּ ַלה' ִבִּתּי"?

אביגיל א.  

רות ב.  

רבקה ג.  

רחל ד.  

23. כיצד תיארו שליחי אחזיה את אליהו הנביא?

ִאיׁש ָגּדֹול ְמאֹד א.  

ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ב.  

ִאיׁש ָחָכם ְמאֹד ג.  

ִאיׁש-ֱאֹלִהים ד.  

24. על מי ניבא יחזקאל: "ַעל-ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִּתּפֹול ַאָּתה ְוָכל-ֲאַגֶּפיָך"?

סנחריב א.  

נבוכדנצר ב.  

גוג ג.  

פרעה נכה ד.  
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25. מי נרדפו עד "ִבְּקַעת ִמְצֶפּה ִמְזָרָחה"?

ארבעת מלכי הצפון א.  

חמשת מלכי הדרום ב.  

אנשי העי ג.  

אנשי גבע בנימין ד.  

26. מהיכן היו שלושים האנשים שהוכו ע"י שמשון לאחר גילוי חידתו ע"י הפלישתים?

אשדוד א.  

אשקלון ב.  

עזה ג.  

גת ד.  

27. מיהו הנביא שניבא לעם: "ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹלִהים"?

משה א.  

ישעיה ב.  

ירמיה ג.  

יחזקאל ד.  

28. למי נאמר: "ְכּתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל ַהֻלּחֹות ְלַמַען ָירּוץ קֹוֵרא בֹו"?

ישעיה א.  

מיכה ב.  

משה ג.  

חבקוק ד.  
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29. מי אמר ללוויים: "ָבֶכם ָּבַחר ה' ַלֲעמֹד ְלָפָניו ְלָׁשְרתֹו"?

משה א.  

חזקיה ב.  

מלאכי ג.  

נחמיה ד.  

30. מי מהבאים אינו משבעת "רֵֹאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיְֹׁשִבים ִראׁשָֹנה ַּבַּמְלכּות"?

שתר א.  

זתר ב.  

מרס ג.  

תרשיש ד.  
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 חלק ב': שאלות פתוחות 

לפניכם עשרה צמדי שאלות פתוחות, המורכבים כל אחד משני סעיפים שיש ביניהם קשר. ענו על השאלות 
בקצרה במקומות המיועדים לכך.

שאלות 32-31

31. חורבן אילו ערים מתואר במילים: "ַוַיֲּהפְֹך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָכּל יְֹשֵׁבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה"? 

___________________________________________________________  

32. מה הייתה הסיבה להפיכת הערים? 

___________________________________________________________  

שאלות 34-33

33. מסופר על אדם שחיפש הכוונה וייעוץ, אך לאחר שה' לא נענה לו פנה אל בעלת מקצוע שעל העיסוק בו 
אסר. מי האיש?

___________________________________________________________  

 34. לפי איזה פריט לבוש זוהתה הדמות לאחר שהופיעה?

___________________________________________________________  

ל-ֵעץ ַמֲאָכל" ם כָּ שאלות 36-35: "ְוִכי-ָתבֹאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ּוְנַטְעתֶּ

35. כמה שנים לאחר שניטע עץ אסור לאכול מפירותיו? 

___________________________________________________________  

36. מה יהיה ייעודם של הפירות בשנה שלאחר פרק זמן זה? 

___________________________________________________________  
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שאלות 38-37

37. מי ציוותה טרם פגישתה עם אדם אחר:"צּומּו ָעַלי ְוַאל תֹּאְכלּו ְוַאל ִתְּשּׁתּו ְשֹׁלֶשׁת ָיִמים"?

___________________________________________________________  

38. מה היה הסימן שניתן לה, אשר בישר על כך שהיא רשאית להיפגש עמו?

___________________________________________________________  

שאלות 40-39: "נשיא" הוא תואר כבוד הניתן לאדם רם-מעלה.

39. מי כינו אדם מסוים: "ֲאדִֹני ְנִשׂיא ֱאֹלִהים ַאָתּה ְבּתֹוֵכנּו"? 

___________________________________________________________  

40. מה רכש האיש מבן אותו העם במעמד זה? 

___________________________________________________________  

שאלות 42-41

41. העם התלונן באזני אחד ממנהיגי ישראל: "ִהֵנּה ַאָתּה ָזַקְנָתּ ּוָבֶניָך ֹלא ָהְלכּו ִבְּדָרֶכיָך". ציין את שמות שני 
בניו של המנהיג. 

___________________________________________________________  

42. מה הייתה בקשת העם מהמנהיג בעקבות תלונתם זו? 

___________________________________________________________  

שאלות 44-43

43. על אחד מגיבורי דוד נאמר שהיה "ַרב ְפָּעִלים". מיהו? 

___________________________________________________________  

44. ציין מעשה גבורה שעשה. 

___________________________________________________________  
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שאלות 46-45

45. על עיר מסוימת מסופר שהיה בה ִמְגַדּל עֹז. באיזו עיר מדובר? 

___________________________________________________________  

46. כיצד הומת האדם שרצה לפגוע באותו מגדל? 

___________________________________________________________  

שאלות 48-47

47. הכתוב מספר על שני אנשים שבני ישראל רצו לרגום באבנים: "ַויֹּאְמרּו ָכּל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם ָבֲּאָבִנים". 
מיהם שני האנשים? 

___________________________________________________________  

48. מדוע רצה העם לעשות זאת? 

___________________________________________________________  

שאלות 50-49: אנשים עבריים

49. מי העיד על עצמו: "ִעְבִרי ָאנִֹכי"? 

___________________________________________________________  

50. כיצד נחלץ מצרתו האיש שהעיד על עצמו: "ֻגנֹּב ֻגַּנְּבִתּי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים"? 

___________________________________________________________  
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 חלק ג': שאלות מילואים בנושא ערי ישראל 

לפניכם עשר שאלות פתוחות קצרות. ענו עליהן בקצרה במקומות המיועדים לכך.

הניקוד שתצברו בשאלות אלה ישמש אך ורק במצב של שוויון במהלך החידון.

הערים במדינת ישראל נושאות שמות ערים שנתקיימו בארץ ישראל המקראית.

ם"?  51. מי אמר: "ָוֱאִהי ׂשֵֹבר ְּבחֹומֹת ְירּוָׁשלִַ
___________________________________________________________  

52. סמוך לאיזה נהר שכנה תל אביב המקראית: "ָוָאבֹוא ֶאל ַהּגֹוָלה ֵתּל ָאִביב"? 
___________________________________________________________  

53. לכבוד איזה מאורע העבירו "קֹול ְבָּכל ִיְשָׂרֵאל ִמְבֵּאר ֶשַׁבע ְוַעד ָדּן"? 
___________________________________________________________  

54. מיהו המלך ששחרר את אילת הקדומה משלטון זר: "הּוא ָבָּנה ֶאת ֵאיַלת ַוְיִשֶׁבָה ִליהּוָדה"?  
___________________________________________________________  

55. איזה שבט "ֹלא הֹוִריׁש ֶאת-יְֹשֵׁבי ַעּכֹו"? 
___________________________________________________________  

56. מהיכן נלקח ארון הברית כשהובא לאשדוד? 
___________________________________________________________  

57. מדוע נתבקש עם ישראל: "ַאל-ְתַּבְשּׂרּו ְבּחּוצֹות ַאְשְׁקלֹון"? 
___________________________________________________________  

58. איזה מעשה ביצע השליט עליו נאמר: "ַוִּיְלּכֹד ֶאת-ָהִעיר )שכם( ְוֶאת-ָהָעם ֲאֶׁשר-ָּבּה ָהָרג", על מנת להדגיש 
את חורבן העיר?

___________________________________________________________  

59. באיזו ארץ נמצאת העיר שנבנתה שבע שנים אחרי העיר חברון? 
___________________________________________________________  

60. על מי נאמר: "ְוֵאת ֲאַמְצָיהּו ֶמֶלְך-ְיהּוָדה ֶּבן-ְיהֹוָאׁש ֶּבן-ֲאַחְזָיהּו ָּתַפׂש... ְּבֵבית ָׁשֶמׁש"? 
___________________________________________________________  

בהצלחה!
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