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דבר מרכז חידון התנ”ך העולמי,
רס”ן הרב מלאכי ראבד

בד בבד עם מועד חגיגות יום העצמאות, נקראות פרשיות השבוע אחרי מות- קדושים.

משל הדברים לרוממות משכן השכינה במדבר, אשר נתקדש בגבולות יראה, במותם של שני בני אהרן.

כך מדינת ישראל, נתעטרה בתפארתה בהוד קדושתם של נספי השואה וחללי מערכות ישראל.

אין אנו מבקשים מות קדושים, כי אם קדושת חיים.

בשנה זו, בחרה ההנהלה העולמית של חידון התנ"ך כנושא מוביל את הצדק החברתי.

הפסוק שנבחר כמוביל- מדברי הנביא מיכה, אשר העמיד את עיקרי עבודת האדם על שלשה דברים: 

"ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱא-ֹלֶהיָך" )מיכה ו', ח'(.

"צמצום" זה של עיקרי עבודת האדם מצינו במקומות נוספים.

א ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול, ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך"  נאמר בתורה: "ֹלא ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט, ֹלא ִתּשָׂ

)ויקרא יט', טו'(.

אומר הספרא: "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך" – "הוי דן את כל האדם לכף זכות" )קדושים, פרשה ב'(.

וכדברי הלל הזקן, המלמד את המתגייר: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" )תלמוד בבלי, מסכת 

שבת, דף לא, ע"א(.

ומכאן ואילך, מכובדיי- "ואידך זיל גמור"....

חג עצמאות שמח!
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סדר הברכות



 ברכת ראש ממשלת ישראל, 
מר בנימין נתניהו

קודם כל אני שמח לראות את ידידי, יו"ר הכנסת– ראובן ריבלין, אוהב תנ"ך, במקום שבו אתה יושב – 
בראש חבר השופטים. אני מברך את חברי השופטים- חבריך השופטים.

וכמובן את ידידי, שר החינוך –  גדעון סער,

שר המשפטים –  יעקב נאמן,

סגן השר – מוזס,

סגנית השר –  גילה גמליאל,

סגנית השר גאולה כהן – שלום לך גאולה, אוהבת תנ"ך.

חברי כנסת,

ראש עריית ירושלים – ניר ברקת,

יו"ר הסוכנות היהודית –  נתן שרנסקי,

יו"ר הקרן  הקיימת לישראל –  אפי שטנצלר,

קצין חינוך ראשי – תא"ל אלי שרמייסטר, כל שנה עושה עבודה גדולה בעניין הזה, תודה לך ידידי.

וכך גם הרב הראשי לצה"ל – תא"ל רפי פרץ.

אני שמח לראות כאן נציגי תנועות נוער, וכמובן – את משפחות המתמודדים והמתמודדים עצמם. 

אני יכול להעיד יחד עם רעייתי, שרה, עדות אישית איזה מתח נצבר אצל המשפחות שיושבות כאן והבנים 
והבנות שנמצאים כאן מאחורינו. הלב פועם וכל רגע רוצים לדעת ואי אפשר אפילו למסור את שאלת 
רה"מ, זה הכי נורא. אז אני מבין את ההתרגשות הגדולה, ואני חושב שכל מי שהגיע לבמה הזאת הוא 

אלוף ואלופה. כולם אלופים וכולם מצוינים. 

השנה הזאת היא מיוחדת עבורי, משום שעשיתי חשבון שזו הפעם השביעית שאני עומד פה על הבמה 
הזאת בחידון התנ"ך ביום העצמאות, וזו הפעם הראשונה מהפעמים הללו שחמי האהוב, שמואל בן ארצי 
ז"ל, איננו איתנו. הוא תמיד עקב בעניין אחר השאלות, כמה פעמים היה פה איתנו, פעמים אחרות מן 
הבית, הוא ידע את התשובות לכולן בלי יוצא מן הכלל. הוא היה אוהב תנ"ך, חוקר תנ"ך, משורר, סופר 
ומי שלימד במשך 30 שנה- 30 שנה הוא החזיק חוג לתנ"ך למבוגרים בעמק יזרעאל, אותם אנשים 30 
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שנה! זאת אומרת שאהבת התנ"ך היוקדת בו זה דבר שהוא העביר לאחרים, קודם כל לבניו – שלושה 
מהם היו חתני תנ"ך, וגם לנכדו- בנינו אבנר. 

אני מאחל לעצמי ומאחל למדינתי שהאהבה הזאת תלך ותתפשט, ואני יודע, גדעון, שאתה עושה מאמץ 
גדול להרחיב את לימוד התנ"ך, את ידיעת התנ"ך ואת אהבת התנ"ך בקרב עמנו. אני יכול לומר לכם 
שזוהי באמת אבן המסד של הקיום שלנו כאן. אני אמרתי לאחרונה לכמה מהמבקרים, ידידנו הנוצרים, 
שבאו הנה, אמרתי להם: "תלכו בארץ ותראו – כל המקומות האלה שמוזכרים בספר הספרים זה מקומות 
אמיתיים, בכולם התרחשו דברים אמתיים." ומה שהתרחש שם זה ההתהוות של עמנו, הגעת אבותינו 
לארץ, ההתיישבות בארץ וההתבססות בה, צריבת התודעה שלנו, האמונה שלנו, החגים שלנו, התפילות 

שלנו, התקוות שלנו – זה הכל התרחש כאן, בארץ הזאת, ארץ התנ"ך וזאת הארץ שלנו, של כולנו.

ולכן למתמודדים הישראליים אני אומר: לכו מחיל לחיל. ולמתמודדים מחוץ לארץ אני אומר: עלו והצליחו! 

 חג שמח. תודה רבה לכם.
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 ברכת שר החינוך,
חה"כ גדעון סער

בוקר טוב וחג שמח!

אדוני, יו"ר חבר השופטים – יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין,

יו"ר הסוכנות היהודית – מר נתן שרנסקי,

קצין חינוך ראשי – תת אלוף אלי שרמייסטר,

שר המשפטים – יעקב נאמן,

ראש העיר ירושלים – ניר ברקת,

סגן שר החינוך – מנחם אליעזר מוזס,

סגנית השר – הגב' גילה גמליאל,

מנכ"לית משרד החינוך – דלית שטאובר,

משתתפי החידון שעל הבמה,

קהל נכבד!

יום העצמאות של מדינת ישראל, הוא  יהודי, ששיאו מתרחש בבוקרו של  חידון התנ"ך העולמי לנוער 
תמיד מאורע מרגש.

הוא מזכיר לנו מי אנחנו: עם-הספר. הוא מחבר אותנו ביום חג חידוש ריבונותנו במולדתנו ההיסטורית – 
לשורשים שלנו.

שורשינו כעם, שורשינו בארץ, יסודות קיומנו ואמונתנו. הוא מזכיר לנו: לכולנו מורשת משותפת, גורל 
אחד וייעוד משותף.

אנו רואים את בני הנוער שעל הבמה, שבחודשים האחרונים העמיקו בלימוד התנ"ך ומתמלאים שמחה 
וגאווה. אלה נערים ונערות שמכירים את תולדות עמם ומקורותיו.

בלימודם רכשו לא רק ידע אלא גם העמיקו, ללא ספק, בהבנת זהותם הלאומית, הדתית והערכית.

גבירותיי ורבותי, בוודאי תשמחו לשמוע, כי גם השנה נרשמה עליה במספר המשתתפים בחידון התנ"ך 
בארץ. השנה- אני מדבר רק על החידון בארץ- השתתפו 12,600 תלמידים בכל שלבי החידון, כ-800 יותר 
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מבשנה שעברה. וזאת אחרי שרק לפני שנתיים עמדנו על מספר של 6,600 תלמידים, כלומר הכפלנו את 
מספר התלמידים שמשתתפים.

שהעליה  שמח  בעיקר  אני  התנ"ך.  בלימוד  הגֵדל  העניין  על  מצביע  בוודאי  הזה  המשמעותי  הגידול 
שנרשמה היא במספר המשתתפים מקרב בתי-הספר הממלכתיים.

לפני שנתיים זכינו לחדש את חידון התנ"ך הארצי למבוגרים, אחרי שלושה עשורים של היעדרות. בימים 
אלה נערך משרדי, על פי הנחייתי, לחידוש חידון התנ"ך למבוגרים לכלל הקהילות היהודיות, שיתקיים, 

ב"ה, בירושלים בחג החנוכה הקרוב.

גבירותיי ורבותיי,

בעדותו בפני וועדת פיל בנובמבר 1936 )ה' בשבט תרצ"ז( ביסס  דוד בן-גוריון, מי שהיה לימים ראש 
הממשלה הראשון של ישראל, את זכותנו על הארץ – על התנ"ך.

הוא נטל את ספר התנ"ך מדוכן העדים עליו הושבעו העדים וענה ללורד – "זה הקושאן שלנו!...זכותנו 
היו"ר של הועדה  ולא מהצהרת בלפור, היא קודמת להם.  נובעת לא מהמנדט הבריטי  ישראל  לארץ 
המלכותית אמר באחת הישיבות שהמנדט על ארץ ישראל הוא ה"בייבל" של הציונות. אני יכול לומר בשם 

העם היהודי את ההיפך: "התנ"ך הוא המנדט שלנו!".

ואכן, זכותנו על הארץ, לפני שהיא יונקת ממשפט העמים, מבוססת על ההיסטוריה של הארץ הזאת, על 
הקשר העמוק בן אלפי השנים בין עם-ישראל לארץ-ישראל.

 יצטרף אלינו יותר מאוחר ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אני מכאן מבקש לברך את ראש הממשלה 
יהודים ולעם ישראל מתנה נפלאה: הכרה בשלושה ישובים בארץ- שערב החג נתן לכאלף ומאתיים 
ישראל – ברוכין, סנסנה ורחלים – כישובים לכל דבר ועניין. מכאן נשלח ברכת יישר כח לראש הממשלה!

זכות. היא חזרה לארץ  כי ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל היא מימוש של  אנו מאמינים בכל לב, 
אבותינו. וזכות זו משולבת בזכותו של עם-ישראל לביטחון לאומי.

מאחר שקראתם היטב את התנ"ך אתם בוודאי יודעים היטב כי לבית-אל, כמו גם לחברון, הגיעו אברהם 
אבינו ויעקב אבינו לפני קרוב ל-4,000 שנה, הרבה לפני שהעסיקו את כותרות העיתונים בימינו.

חידון התנ"ך השנה הוא בסימן צדק חברתי.

ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאֹלֶהיָך." )מיכה ו', ח'(. ָפּ הפסוק שנבחר מספר מיכה הוא: "ֲעׂשֹות ִמְשׁ

הנביא מיכה מציב את עבודת האלוהים על שלושה יסודות: משפט, חסד וצניעות. המשפט כולל את 
כל המצוות שבין אדם לחברו. החסד הוא השלב שמעל המשפט – העשייה שהיא לפנים משורת הדין.
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לא בכדי למשפט קודמת המילה "ֲעׂשֹות" – האדם מצווה ועליו לעשות. העשיה שהיא לפנים משורת הדין 
יוסף קמחי,  חייבת להיות כרוכה באהבה – באהבת החסד, ובעצם באהבת הזולת. רד"ק )רבי דוד בן 

1160-1235( מפרש: "ויעשה יותר מן הראוי לו".

היסוד השלישי של הצניעות הוא להיות אמיתי בדברים הנעשים בלב פנימה: אהבת האל ויראתו.

יו"ר הסוכנות היהודית, היא תשתית של  התשתית המוסרית- ערכית של התנ"ך, כפי שהדגיש, בצדק, 
צדק חברתי, לפיה אין ערך לקיום המצוות שבין אדם למקום, אם האדם מפנה עורף למצוות שבין אדם 

לחברו שביסודן המשפט והצדקה.

יחּו" )עמוס ה', ז'(, כלשון הנביא עמוס, אינם יכולים  ט ּוְצָדָקה ָלָאֶרץ ִהִנּ ָפּ  אלה "ַהֹהְפִכים ְלַלֲעָנה ִמְשׁ

ֹרֵתיֶכם.  ַעְצּ יֶכם ְוֹלא ָאִריַח ְבּ י ַחֵגּ ְלַרצֹות  את האל ע"י קיום מצוות שבין האדם למקום: "ָשֵׂנאִתי ָמַאְסִתּ

יט" )שם, כ"א-כ"ב(. ֶלם ְמִריֵאיֶכם ֹלא ַאִבּ ֲעלו ִלי עֹלֹות ּוִמְנֹחֵתיֶכם ֹלא ֶאְרֶצה ְוֶשׁ י ִאם-ַתּ ִכּ

עוברת  באנוכיות,  בחומרנות,  באינדיבידואליזם,  האחרונים  בעשורים  שנשטפה  הישראלית,  החברה 
תהליכים של התפכחות ושינוי. התביעה לצדק חברתי מלווה ומאפיינת את העם היהודי מקדמת דנא.

המורשת שלנו היא מורשת של חתירה למשטר חברתי הוגן ומוסרי שאינו מפקיר את החלשים לגורלם. 
אמת- המידה המוסרית נתבעת גם מהפרט במערכת יחסיו עם הזולת.

לימוד התנ"ך וההתעמקות במקורותינו הם משאב בלתי נדלה לביסוס תפיסה המיוסדת על צדק חברתי 
ועל אהבת הזולת.

נשוב אל ספר הספרים. נפנים את סיפוריו ואת מסריו. את תולדות אבותינו וערכים של אהבת הארץ, 
מוסר וצדק חברתי.

בהצלחה לכם, המתמודדים בגמר החידון העולמי. עשיתם חיל עד כאן. העפלתם לשלב הגבוה ביותר 
בזכות ידענותכם שהיא בוודאי פרי חריצות ושקידה, אך גם, ללא ספק, אהבת התנ"ך.

יישר כח ובהצלחה!

חג שמח!
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 ברכת מר נתן שרנסקי, 
יו"ר הסוכנות היהודית

כידידים, שרים, חברי כנסת, שופטים וקודם כל מומחים צעירים שלנו בתנ''ך 

השנה, בערך 20 אלף עולים עלו לארץ ישראל. עוד בערך 50 אלף יהודים צעירים באו לכל מיני תוכניות 
של חוויה ישראלית. אני מעריך שיותר מחצי מהם באו לישראל פעם ראשונה בחיים, מה שעושה רושם 
שכמעט על כל אחד שבא לראשונה לארץ ישראל זה שהתנ''ך הוא מדריך דרך ממש – מדריך לטיולים 
בארץ ישראל. הנה בגלבוע נפל שאול, הנה בעמק האלה לחמו דוד וגולי,ית מקדש ברנע עד מחניים, 
על כל מקום יש מה לקרוא בתנ''ך. מה שצריך להרשים את כולנו זה שהתנ''ך הוא גם מדריך לשאלות 
הגדולות והמוסריות. אם אנחנו נשאל או נדבר–  איפה המקור של דרישה לשוויון זכויות אדם? מאיפה 
–  ממהפכה צרפתית? מההצהרה על ארצות הברית? ממגנא  זכויות?   יש  כל הרעיון שלאדם  בכלל 
רקטא? לא! גם אלו שקבעו מסמכים אלה הולכים לתנ''ך –  שבצלם אלוקים נברא אדם. ואם אנחנו 
שואלים, מה בדיוק המשמעות? אז התנ''ך גם מסביר לנו. זה גם זכות להיות נברא בצלם אלוקים, אבל זה 
גם שליחות להיות ראוי. זאת אומרת, שחיים צריכים להיות מלאי חסד, ורחמים, כמו שכתוב היום: לעשות 
משפט ולאהוב חסד, זאת אמרת להיות נאמן לצדק חברתי. ובדיוק כמו שבתנ''ך יש תיאורים של מקרים 
ומקומות, ככה יש תיאור איך לטפל בזר, בגר, בעני ובאחר. וכאשר אנחנו לחמנו בברית המועצות לשעבר, 
עוד לפני הרבה שנים, וגם לחמנו שם על זכויות של יהודים–  להיות יהודים–  וגם על זכויות אדם, אז היו 
אומרים: רגע, תחליטו, אתם בעד תיקון עולם? בעד זכויות אדם? או בעד אינטרסים של השבט שלכם? 
והיה ברור לנו שזה שטויות. אם יש לנו כוח לטפל בתיקון עולם, לעמוד מול האימפריה הזו, זה רק בגלל 

שיצאנו מעבדות והפכנו לאלה שנוצרו בצלם אלוקים.

היום–  יש הרבה מתמודדים להיות קופירייטר בעניין של צדק חברתי, אז אני חייב יש קופירייטר לאכזב 
אותם. המקום כבר תפוס. הקב"ה הוא הקופירייטר של צדק חברתי. ובדיוק כמו שאתם היום מומחים 
גדולים בכל השבילים הכי קטנים של התנ''ך, כך אני בטוח שאתם יכולים להיות מומחים ומנהיגים שלנו 

בכל נושא של צדק חברתי.

תודה רבה ובהצלחה !
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ברכת קצין החינוך והנוער 
 הראשי ויו"ר ההנהלה העולמית, 

תא"ל אלי שרמייסטר

אדוני שר החינוך מר גדעון סער ורעייתו 

כבוד שר המשפטים פרופסור יעקב נאמן.

כבוד יושב ראש הכנסת ויו"ר חבר השופטים מר ראובן ריבלין  

ומכובדי השופטים

יו"ר הסוכנות היהודית, יו"ר הנשיאות מר נתן שרנסקי וחברי הנשיאות.

ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת

סגני שרים, חברי כנסת,

כלת פרס ישראל, יו"ר בית אצ"ג, חברת הכנסת לשעבר יקיר תינו הגברת גאולה כהן

אלופי צה"ל

 ידידי הרב הצבאי הראשי תת אלוף רפי פרץ

יו"ר הקרן הקיימת לישראל מר אפי שטנצלר 

ראש האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון עו"ד חיים בן עמי

חברי הנהלת חידון התנ"ך העולמי

מנכ"ל הסוכנות היהודית מר אלן הופמן

המנחה נצחי של חידון התנ"ך העולמי, האחד והיחיד – הד"ר אבשלום קור 

מרכז החידון זו השנה החמישית הרב רס"ן מלאכי ראבד

מפקדים, ואנשי היקרים מחיל החינוך והנוער המופקדים על חידון התנ"ך הערכה רבה לכם.

 חיילים,

 משפחות

מתמודדים יקרים

אזרחי ישראל 

מכובדי כולם, 

חג עצמאות שמח.
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הרב שמשון בן רפאל הירש, ממנהיגי היהדות האורתודוכסית בגרמניה במאה ה-19, כתב:

"כל אסונכם במצרים היה זה, שהייתם "גרים" שם, ובתור כאלה לא הייתם זכאים, לפי השקפת העמים, 
משוללי  הייתם  גרים  בתור  רוחם.  על  העולה  ככל  בכם  לעשות  היה  ומותר  לקיום,  למולדת,  לאומה, 
 זכויות במצרים, וזה היה שורש העבדות והעינוי שהוטל עליכם. על כן הישמרו לכם- זה לשון האזהרה- 

פן תעמידו את זכויות האדם במדינתכם על יסוד אחר מאשר האנושות הטהורה, שהיא שוכנת בלב כל 

אדם באשר הוא אדם".

בשנה החולפת קיבלה השאיפה לצדק חברתי ביטוי עממי נרחב, בעולם עולו ואף בארץ. אלו הם פניה 
היפים של החברה הישראלית. 

אך על כולנו לדעת, כי צדק חברתי אינו מסתכם במחיר המוצרים על מדפי החנויות, אלא ביכולת לבטא 

אנושיות, לראות את ה"אחר" בעיניים פקוחות, בגישה שוויונית, להגיש לו עזרה כשהוא נזקק לה, לשמור 
על כבודו ועל זכויותיו, לתמוך בו ולאו- דווקא בעניינים שבחומר. 

בתנ"ך  מובנית  כבר  הייתה  החברתיות,  התנועות  העולם  בימת  על  שהופיעו  לפני  שנים  אלפי  אולם, 
החתירה לצדק חברתי: עוד מראשיתו, בסיפור הבריאה, הציב התנ"ך כהנחת יסוד את ערך השוויון בין בני 
האדם, שנבראו כולם בצלם אלוקים; חוקיה הסוציאליים של התורה תובעים מכל אדם לדאוג למחסורו 
של האחר, לפעול לתיקון עולם; דברי הנביאים הם הוכחה לקיומה של ממערכת ערכית המונחית על ידי 
רעיונות של צדקה ודאגה לאחר ולחלש בחברה, פרקי האבות היו ונותרו מופת לדפוסי חיים, שראשיתם 

צדק וגמילות חסדים וסופם גמילות חסדים;

רעיונות אלו הופנו אמנם כלפי העם היהודי, אולם הם ביטאו גם את השאיפה לצדק אוניברסאלי; הם לא 
הוגבלו רק לחזון אחרית הימים, אלא נגעו למערכת ערכים קיומית, לאורך כל שנות הגלות ואף בעת בה 

זכינו לעצמאות- במדינת ישראל.

ואכן, כבר בימיה הראשונים של התנועה הציונית עלתה במלוא עוצמתה השאלה: מה יהיה טיבה של 
חברת המופת, שתעוצב בבית הלאומי של העם היהודי? חרף המחלוקות האידיאולוגיות, שהתגלעו בין 
הזרמים השונים, התהוותה הסכמה רחבה בנוגע ליסודות הצדק והשוויון, עליהם תשותת התנועה הציונית 

עצמה וההתיישבות המתחדשת בארץ ישראל. 

גם בעת האחרונה עוברת החברה הישראלית תהליך חשוב בהתפתחותה, ועוסקת בשאלות יסוד ביחס 
לערכים המנחים אותה. הסוגיות והמחלוקות שעולות על פני השטח, כאז כן עתה, מעידות דווקא על 

בגרותה של החברה ועל יכולתה להתמודד עם מתחים. הן עשויות להוביל לשיח מהותי ולחיזוקה. 

והיכן מגיע שיח זה לשיאו? 

של  השונים  המגזרים  נציגי  בין  הדדית  להיכרות  הזדמנות  שוויונית,  לתפיסה  במינו  ויחיד  עמוק  ביטוי 
החברה הישראלית ניתנת למתהווה בשירות המשותף בצה"ל. משרתים בו כתף אל כתף יהודים ושאינם 
יהודים, ותיקים ועולים, חילוניים ודתיים, בני העיר ובני הכפר, כברים ונשים, עשירים וכאלה שידם אינה 

משגת.
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אף שקיים חשש שהשונות החברתית בתשתיתו הערכית צבא ההגנה לישראל היא כי אין מקום לפערים 

חברתיים ויש לצאת כנגד אלו הנוהגים בגישה קיצונית, המנסים להבליט את ההבדלים בין הקבוצות 

השונות המשרתות בו ולהחריף את המחלוקות. 

ייעודו של צה"ל, שהינו להגן על שלומם של אזרחי ישראל ועל גבולות המדינה לא ייכון ללא האחווה 

והלכידות שאין בלתן, שהן הכרח בפעילות צבאית, במשימות ההגנה, בימי שגרה כבימי לחימה.   

צה"ל נושא באחריות, שניתנה לו מיום הקמתו, לפעול כ"צבא העם", להמשיך ולגייס לשורותיו חיילים 
וחיילות רבים ככל האפשר ולתת למשרתיו הזדמנויות שוות, באופן בלתי תלוי בנקודת המוצא התרבותית 
שלהם. צה"ל נושא באחריות להוות דוגמא ומופת לחברה הישראלית ולדאוג שערכיו החשובים והנורמות, 

הנהוגות בו, ישפיעו על עיצובה של החברה ועל מראה העתיד.

אנו מאמינים שצדק חברתי אינו תלוי בממסד- הצבאי או האזרחי. הוא תלוי בראש ובראשונה בכל אחד 
ניזון מהצניעות, מהסובלנות שנגלה ומאהבת הזולת שנפגין, כפי  שמבטא הפסוק  ואחת מאיתנו. הוא 

שנבחר השנה: "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך". 

צבא ההגנה לישראל שואב את תפיסתו המוסרית מערכי התנ"ך הנצחיים. כבוד האדם וחירותו, הרעות, 
הערבות ההדדית והאחריות, הם עוגן חשוב בתעודת הזהות הערכית שלו. אנו שואפים שערכים אלה 
ילוו את חיילי צה"ל ומפקדיו בשטחי האימונים ובשדות הקרב. אנו פועלים כדי שיהוו עבורם מצפן וינחו 
אותם ביחסיהם עם הזולת. תקוותנו, כמפקדים ומחנכים, היא שערכים אלה יעצבו את המשך דרכם גם 

לאחר שחרורם מצה"ל, כשיהפכו לאזרחי מדינת ישראל. 

מהתנ"ך יצאה הקריאה:'בצדק תשפוט עמיתך'; מהתנ"ך בקע הציווי 'צדק צדק תרדף'. מהתנ"ך למדנו 
שהצדק יכול להיעשות רק במקום שבו יש אחריות הדדית; שנדיבות הלב והנכונות לשאת בעול כתף אל 
כתף עם האחר הם תנאי לכינונה של חברה צודקת; שלזכויות חברתיות זכאים כולם: גם העבד, האמה 

והשפחה. 

לאורו עלינו לחנך את בני הנוער.

כפי שהגדיר זאת ברל כצנלסון, בתנ"ך טמונה "הפילוסופיה של האנושות, חזון העתיד של האדם". 

מכובדי כולם, 

אנו חוגגים היום 64 שנות עצמאות. התקבצנו בחבל ארץ זה מכל רחבי תבל. באנו לכאן כדי לחיות יחד 
במדינה עצמאית וריבונית, יהודית ודמוקרטית. החיינו את שפת התנ"ך, בנינו מדינה משגשגת ומתקדמת. 

עם ישראל מורכב מגוונים שונים של זהויות, של השקפות עולם, של מוצא עדתי ותרבותי שונה. 

אין לנו שאיפה ליצור אחיזות בין כולם, אלא אחדות. התנ"ך משותף לכולנו. אף שאת מסריו יכול כל 
אחד מאתנו לפרש ולתת להם ביטוי על פי השקפת עולמו הרי שעם תפיסתו החברתית יכולים להזדהות 

כולם. 
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אם נצליח להרים את קרנו של התנ"ך, להוריד את המחיצות בין העם ובין הספר, נוכל ליצור הזדהות של 

ממש גם עם ערכיו, לא רק רעיונית אלא גם מעשית.

ואם כך ננהג, נקיים במלואו את הכתוב במגילת העצמאות: "מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות 
החירות, הצדק והשלום לאור חזותם של נביאי ישראל".

מתמודדים יקרים, ראו בישראל את ביתכם, כי מדינת ישראל שלכם היא. עלו והצליחו, והחשוב מכל, 
הפיקו הנאה מחידון התנ"ך.

גם ביום העצמאות תשע"ב נאמץ אל ליבנו את המשפחות השכולות, נאחל החלמה מלאה לפצועים 
ונייחל לשובם במהרה של הנעדרים.

ואתם, מתמודדים יקרים, ראו בישראל את ביתכם, כי מדינת ישראל שלכם היא.

עלו והצליחו.

חג עצמאות שמח לכל בית ישראל.
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 ברכת מר ראובן ריבלין
יו"ר הכנסת, יו"ר חבר השופטים

המתמודדים מחכים לשאלות...

אדוני שר החינוך,

אדוני ראש העיר ירושלים,

יו"ר הנשיאות שלנו – סמל הציונות בת ימינו,

חבריי לנשיאות,

חבריי לחבר השופטים,

 אדוני קצין חינוך ראשי,

נושא החידון השנה – צדק חברתי. חשיבותו היא לא רק בכך שהוא נוגע לאירועים אקטואליים שליוו אותנו 
בשנה החולפת, אלא בעיקר משום שהוא נוגע בצו הצדק שמלווה אותנו אלפי שנים מאז היותנו לעם.

אני מאחל לכם חתנים וכלות, מתמודדים ומתמודדות של חידון התנ''ך העולמי הצלחה רבה ומאמין בידע 
ובבקיאות שטמונים בכם.

אנחנו השופטים חייבים להיות קפדניים, אבל ליבנו עם כולכם.

בהצלחה!

ומכאן לשאלות – אדוני המנחה.
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נוהל ותקנון

חידון התנ"ך העולמי ה-49

מבוא

התנ"ך הוא יסוד קיומנו כעם. בו מצויה זכותנו על ארץ ישראל. הוא קושר אותנו לעברנו ובו תקוותנו 
לעתיד.

התנ"ך הוא התשתית התרבותית לכלל ישראל כולו על פלגיו, גווניו ועדותיו.

החינוך היהודי בארץ ובתפוצות מבוסס בראש ובראשונה על התנ"ך. כל סוגי החינוך היהודי רואים בתנ"ך 
הדתיות  העולם  ואת השקפות  עקרונותיהם  את  יונקים  הם  הספרים  ספר  מתוך  העיקרי.  מקורם  את 

והחברתיות בעם ישראל.

חיזוק ועידוד הלימוד והעיון בתנ”ך הוא חובה ראשונה במעלה של כל מערכות החינוך היהודי בכל אתר 
ואתר.

חידון התנ"ך משמש אמצעי מצוין להעלאת חשיבות התנ"ך וקרנו בעיני הציבור בכלל, ובעיני הדור הצעיר 
בפרט.

חידון התנ"ך מתקיים ביום העצמאות למדינת ישראל.

א. המטרות

להרחיב את חוגי הלומדים וההוגים בתנ"ך בקרב הנוער היהודי בעולם בכלל ובקרב הנוער בישראל 	 
בפרט. לקרב אותם לאהבת עם ישראל, ארץ ישראל, ומורשת ישראל.

לסייע בטיפוח ערכים חינוכיים ברוח המורשת הנבואית ולהאיר את מקורות הלשון העברית.	 

להוסיף מימד רוחני לחגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל, וכלל ישראל.	 

לעודד מפגש חינוכי לימודי בין בני הנוער היהודי מן הארץ והתפוצות.	 
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ב. ההנהלה העולמית

בהנהלה העולמית מיוצגים גופים ממלכתיים לאומיים אלה:

משרד החינוך- מינהל חברה ונוער	 

משרד הביטחון- האגף הביטחוני חברתי	 

מפקדת קצין החינוך והנוער הראשי	 

הרבנות הצבאית הראשית	 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל	 

הקרן הקיימת לישראל- אגף לחינוך ונוער	 

מרכז עולמי לתנ"ך, עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך	 

ארגון נח"ת )נוער חובב תנ"ך(	 

ההנהלה העולמית תיוצג ע"י:

משרד הביטחון - 4 נציגים	 

משרד החינוך - 4 נציגים	 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל - 3 נציגים	 

הקרן הקיימת לישראל - 2 נציגים	 

ארגון נח"ת 1 - משקיף	 

עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך - 1 משקיף	 

ההנהלה העולמית תתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

החלטות ההנהלה ייקבעו בהצבעות רוב.

ניהול החידון וריכוזו יהיו באחריות מפקדת קצין חינוך והנוער הראשי.

קצין חינוך והנוער הראשי הוא יו"ר ההנהלה העולמית.

מרכז  כגון: תקשורת,  החידון  בביצוע  נציגים הקשורים  הצורך  לפי  יוזמנו,  העולמית  ההנהלה  לישיבות 
מחנה התנ"ך וכו'.

וניסיונם: מפיק החידון מר שאול דוד ומחבר השאלות  ויוסיפו מידיעתם   כמו כן ישתתפו בישיבות ההנהלה 
מר נריה פנחס.
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ג. המשתתפים

זכאים ליטול חלק בחידון בני נוער יהודים מהתפוצות שיהיו עד יום העצמאות באותה שנה בני 18-14, 
או שלומדים בכיתות ט'-יב'.

לכל ריכוז יהודי בכל מדינה הזכות לשגר מתמודדים שייצגו את מדינתם בחידון.

מספר הנציגים ייקבע עפ"י החלטת ההנהלה.

יהודי התפוצות אינם יכולים להיות מיוצגים על ידי ילדי שליחים, או ילדי נציגים של גורמים ישראליים.

מדינה  בכל  בחידון.  נוספת  פעם  להשתתף  יכול  אינו  התנ"ך  חידון  במחנה  בעבר  שהשתתף  מועמד 
ייקבע הגוף המוסמך להודיע למרכז החידון את שמות המתמודדים לחידון העולמי, באמצעות הרשות 
המשותפת לחינוך יהודי ציוני. המועד האחרון להגשת שמות המתמודדים, כחודש לפני פתיחת מחנה 

התנ"ך.

ד. חומר החידון ונושאו המרכזי

חומר החידון ייקבע אחת לשלש שנים על ידי ההנהלה העולמית.

החומר יוצע ע"י ועדת מחברי השאלות שיביאו בחשבון גם את הספרים והפרקים בתנ"ך הנלמדים עפ"י 
תכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות בביה"ס הכללי והדתי.

הנושא המרכזי בכל שנה יתבסס על הנושא השנתי הלימודי הנקבע על ידי המזכירות הפדגוגית במשרד 
החינוך והתרבות ומרכז ההסברה, ו/או ההנהלה העולמית.

תשובות לשאלות החידון, יתקבלו אך ורק מחומר הבחינה שנקבע לחידון.

ה. חידונים ארציים

והחלטות המוסדות  יבוצעו בשלבים אחדים, בהתאם לתנאי המקום  החידונים המקדימים בכל מדינה 
המקומיים ובכפוף לתקנון ההנהלה.

מוצע לערוך בשלב ראשון מבחן ארצי בכתב לכל הנרשמים לשם בחירת המתמודדים, בערים או מחוזות. 
נבחרי המחוזות או הערים יוזמנו לחידון ארצי בו ייבחרו נציגיהם לחידון התפוצות ולחידון התנ"ך העולמי.
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ו. מחנה התנ"ך

נציגי המדינות המשתתפים בחידון יגיעו למחנה התנ"ך בראשית השבוע הראשון שלאחר חג הפסח. בכל 
מקרה, לא יגיעו למחנה יותר מ-4 מתמודדים מאותה מדינה. הודעה מפורטת תישלח על ידי מרכז החידון 

העולמי.

ז. אירוח, סיורים, הדרכה ופיזור

הנציגים יתקבלו בשדה התעופה על ידי נציגי מרכז החידון שידאגו לכל צרכיהם כגון: הסעות, לינה, מזון, 
וסיורים לימודיים בימי שהותם בישראל עד לסיום מחנה התנ"ך. תינתן הדרכה בכל הנוגע לסדרי החידון 

וייערך תרגול לקראת ההופעה הציבורית.

ח. תרגומים

השאלות והתשובות בחידון ייאמרו בעברית. לנציגים שאינם שולטים בשפה העברית יתורגמו השאלות 
בכתב ובע"פ לשפה המדוברת במדינתם.

יימסרו אחת לשלש שנים שמות התרגומים )עם חומר החידון( אשר בהם יתורגמו השאלות  למדינות 
בחידונים.

ט. חידון פומבי לנציגי התפוצות

לכל נציגי התפוצות ייערך מבחן פומבי, במקום ובאופן אשר יוחלט ע"י ההנהלה העולמית, שבו ייבחרו 
חתן או כלת הנוער בתפוצות ושני סגנים.

הקריטריון להתמודדות בחידון התפוצות הינו:

נציג מכל מדינה שצבר את מספר הנקודות הגבוהות ביותר מבין חברי מדינתו.

יעלו בעלי מספר הנקודות הגבוה ביותר כמספר המקומות שיוותרו  בנוסף, מבין המתמודדים שנותרו 
להשלמת המכסה.

י. מבחן בכתב

מספר ימים לפני חידון הגמר ייערך מבחן בכתב. הנקודות שנצברו בחידון בכתב יצורפו לנקודות שייצברו 
בחידון התפוצות והעולמי.

יא. חידון הגמר

בחידון הגמר ישתתפו עד 16 מנציגי התפוצות וישראל שצברו מירב הנקודות בחידון בכתב.
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יב. כרטיסי שאלות

יישאל בע"פ,  יינתן כרטיס שאלה, שעליו כתובה השאלה בעברית ובלועזית, לפני שהוא  לכל נבחן/ת 
ועליו להשיב עליה לאלתר. החל הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש לחזור על כל השאלה או על 
חלקה ולא השיב, שוקל חבר השופטים ומחליט אם להפסיקו או להתיר לו להמשיך, הכל לפי מהלך 

התשובה.

יג. הרכב חבר השופטים והנשיאות

בחבר השופטים יכהנו יו"ר וארבעה שופטים שייבחרו על ידי ההנהלה העולמית.

היו"ר מכריז על הניקוד ומפקח על רישומו ועל סיכומו.

היו"ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים והערות מיותרות אחרות ומסתפק בהודעה על מספר הנקודות 
שצבר כל נבחן. אין היו"ר מחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על טיב תרגומיהן.

בחבר הנשיאות ישתתפו נציגי הגופים השותפים במפעל החידון.

יד. המנחה

את  הציבור  בפני  ומציג  וסדריו  החידון  על שלבי  מידע  ולציבור  לנבחנים  מוסר המנחה  החידון  בפתח 
הנבחרים, חבר השופטים, וכל איש שייקרא אל הבמה.

המנחה דואג למסור לכל נבחן את הכרטיס עליו כתובה השאלה שיישאל. דואג לחלוקת ולאיסוף דפי 
השאלות הזהות שבכתב באמצעות מזכירת החידון.

המנחה קורא לנבחנים, למאזינים ולצופים את כל שאלות החידון. אין המנחה מתערב במהלך השיפוט.

טו. נאומים

זמן הנאומים בפתיחת החידון הפומבי לא יעלה על שלש דקות לנאום.

על נושאי הנאומים להעביר את תכנם למרכז החידון לא יאוחר משבוע לפני תאריך החידון.

טז. ניקוד

לפני כל מחזור שאלות מכריז המנחה מהו מספר הנקודות המירבי שאפשר לצבור בעד כל תשובה 
שלמה ונכונה. השיב הנבחן תשובה חלקית, יקבע היו"ר בסיוע חבריו לשיפוט, אם מגיעות לנבחן נקודות 

וכמה.

לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא נכונה, מכריז היו"ר חבר השופטים- "אין מענה". 
בגליון רישום הנקודות יירשם: 0.
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יז. שאלות שאין עליהן מענה

יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות שנשאלו ולא ניתנו עליהן תשובות 
מלאות או חלקיות על ידי הנבחנים.

ככתבה  כל התשובה  את  לקרוא  צורך  ואין  האפשר  ככל  וקצרות  בהירות  תהיינה  השופטים  תשובות 
וכלשונה ואת הפסוק הנלוה אליה.

יח. ערעורים

חבר השופטים הוא הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב.

על פסקם של השופטים בהענקת נקודות אין לערער אחר תום החידון.

יט. חתן/כלת תנ"ך עולמי/ת לנוער יהודי וארבעה סגנים

יוכרזו לסגנים ארבעה מן הנבחנים שצברו את מספר  נוסף לחתן או לכלת התנ"ך העולמי/ת לנוער, 
הראשונים  למקומות  שהגיעו  החמישה  בין  ובספרים.  מתאימות  בתעודות  ויזכו  ביותר  הגדול  הנקודות 

ייכלל נציג התפוצות שצבר מספר הנקודות הגדול ביותר מכל עמיתיו מהתפוצות.

צברו שניים מהמתמודדים במספר נקודות מירבי שווה בשלב האחרון יוכתרו שניהם בתואר חתן/כלת 
תנ"ך עולמי לנוער.

כ. חריגות מן התקנון

ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך מוסמכת לאשר, בעת הצורך, חריגות מן ההנחיות הכלולות בתקנון זה
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נספח לתקנון 

א. הרכב חבר השופטים והנשיאות

בחבר השופטים יכהנו:
יושב ראש נבחר ע"י ההנהלה העולמית.	 
מחבר השאלות.	 
רב צבאי.	 
אישיות ציבורית אשר תומלץ ע"י שר החינוך.	 
נציג מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.	 

בחבר הנשיאות יכהנו:
יו"ר הסוכנות היהודית }יו"ר{.	 
מנכ"ל הסוכנות היהודית.	 
יו"ר דירקטוריון קק"ל.	 
הרב הראשי לצה"ל.	 
נציג משרד הבטחון.	 
נציג ההנהלה העולמית.	 

ב. הענקת פרסים

הפרסים בחידונים ייקבעו ע"י ההנהלה העולמית ויוענקו ע"י הגורמים הבאים:

בחידון התפוצות:

קצין החינוך והנוער הראשי	  חתן/כלה 
נציג משרד הביטחון	  סגן ראשון 
נציג הסוכנות היהודית	  סגן שני 
נציג קק"ל	  סגן שלישי 

בחידון העולמי:

ראש הממשלה	  חתן/כלה 
ראש הממשלה	  סגן ראשון 
יו"ר דירקטוריון קק"ל	  סגן שני 
ראש האגף הבטחוני - חברתי	  סגן שלישי 
ראש העיר ירושלים/ מרכז חידון התנ"ך	  סגן רביעי 
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חומר החידון

תורה

בראשית כל הפרקים

שמות א-כד, לא-לד

ויקרא יט, כד-כה

במדבר י-יז, כ-כה, כז, לב

דברים כ-כז, כט-לד

נביאים ראשונים

יהושע א-יא, יד, יז-יח, כב-כד

שופטים כל הפרקים

שמואל א’ כל הפרקים

שמואל ב’ כל הפרקים

מלכים א’ כל הפרקים

מלכים ב’ כל הפרקים

נביאים אחרונים

ישעיה א-ב, ח-יב, מ-מה, מט-נו

ירמיה א-ב, כו-מג

יחזקאל א-ד, לג-לד, לו-לט

יואל כל הפרקים

עמוס כל הפרקים

עובדיה כל פרק א

יונה כל הפרקים

מיכה כל הפרקים

חגי כל הפרקים

זכריה א-ט, יד

מלאכי כל הפרקים

כתובים

תהלים קכ-קלד

משלי י-כא

איוב א-ב, מב

רות כל הפרקים

קהלת כל הפרקים

דניאל א, ט, י

עזרא א, ג, ז, ט, י

נחמיה א-ה, ח-יג
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ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך

תא"ל אלי שרמייסטר יו"ר ההנהלה העולמית 

מר יוסי לוי  משרד החינוך 

מר שלמה ונטורה   

גב' מיכל דה האן  

עו"ד חיים בן עמי משרד הביטחון 

מר רפי בנאי הסוכנות ההיהודית 

מר אהרון בר  קרן קיימת לישראל 

 המרכז העולמי לתנ"ך  ד"ר יהושע אדלר

מר אביעזר בן משיח

מר נריה פנחס מחבר השאלות 

מר דוד שמש יועץ לועדת השאלות  

רס''ן הרב מלאכי ראבד  הפקת החידון 

רס"ן )במיל'( שאול דוד  

מר שלומי גולדברג )משקיף( הטלויזיה הישראלית 
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מתורגמנים

מר אריאל קרייטמן ספרדית  

גב' אילנה גודמן אנגלית  

גב' אוולינה לוטרסטיין הולנדית  

גב' דבורה שוורץ צרפתית  

מר משה פרסי טורקית  

גב' אנה פרלשטיין רוסית  

גב' בוגנה פבליש פולנית  

מר אלי הומבורגר פורטוגזית  

מר ראובן יתיב הונגרית  

גב' ביאנקה שטוביה רומנית  
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צוות הפקת חידון התנ"ך ה'תשע"ב

רס''ן הרב מלאכי ראבד  מרכז החידון    

רס"ן )מיל'( שאול דוד  מפיק החידון    

מר נריה פנחס   מחבר שאלות חידון התנ"ך העולמי  

מר יוסף שער  מחבר שאלות חידון התפוצות   

ד”ר אבשלום קור  מנחה     

סרן שירן בן חיים  רכז הפקה    

ישעיהו פורסטנברג  במאי סרטונים    

איתי סופרין  תחקירן      

סרן )מיל’( יצחקי פלהיימר  מפקד המחנה    

אלי ויסברט   מפיק חידון התפוצות   

דוד אוזן  ע. מפיק החידון העולמי   

סרן הרב נחום נתנאל קינן  ע. מפיק חידון התפוצות   

אייל רוטשילד  מנהל הפקה    

אלי שיינפלד  רב מחנה החידון     

יואב ריבק  יחסי ציבור    

סרן )מיל'( שמעון נצר  אחראי תרגומים    

יהונתן קליין  אחראי קליטת מתמודדים   

דודי אורן  מחשוב     

אמנון אוסמן  במאי טלויזיה    

אסנת מקובקי  ע. במאי     

סמי אמסלם  הפקת טלויזיה      

S.R. Media  עריכה גרפית    

דפוס איילון  דפוס     

רנ"ג ישראל פינשטיין עוזרי מרכז החידון    

יפרח אהרון       

ליאור טלמור      

מאיר ונחוצקר      
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סגל מחנה חידון התנ"ך תשע"ב

סרן )מיל'( יצחקי פלהיימר- מפקד מחנה החידון

אלי שיינפלד- רב מחנה החידון

סג"ם נגה עדני- ע.מפקד מחנה החידון

תמר קליינרמן

שרה פרנקל

שי-לי פלטין

נוי בר

גילי סלומון

נעם בלאו

אלינה בלכמן

שירה דוד

שגיא וינטרמן

ריק ירט

רוני כהן

מרג' לאיטס

מדריכי נוער חובב תנ"ך )נח"ת(

הודיה אקשטיין

עדי הירשקורן

הדר טרפל ורטל

דוד מישקין

יהודה רייספלר

אביעד שלמה מוריה
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נציגי הנוער 
חתני הארץ והתפוצות
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 זהבה נעמי רוזנבלום
אוסטרליה

 מתתיהו ליכטיג
אוסטרליה

 גבריאל אפל
אירלנד

 רחל ג'ניפר בישופ
אנגליה

 יצחק ג'יימי צאלח
אנגליה 

 עמליה קמפ
אנגליה

 יונית לולקין
ארגנטינה

 שמואל מרינברג
ארגנטינה 
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 אפרים סוקולר
ארה"ב

 ג'ונה צ'יל
ארה"ב

 גרשון ברוך סביץ
ארה"ב

 עקיבא אברמוביץ
ארה"ב

 ויקטוריה אביבה גצורה
בלרוס

 יצחק פז סטוקרנד
ברזיל

 ישעיהו בלט
ברזיל

 רבקה פינטו 
ברזיל
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 אליעזר ארול עזוז 
טורקיה

 שרה עינב ישעיהו 
ברזיל 

 מתניהו מת'יו דיסלר 
דרום אפיקה

 עידן הורוביץ 
דרום אפיקה

 אופירה לינק 
הולנד

 דניאל סבאג 
הולנד

 ג'ורדנה קלמר 
הונגריה

 דינה דיאנה איס 
טורקיה
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 יובל באומהפט 
ישראל

 בועז בן דב 
ישראל

 אבשלום אדלר 
ישראל

 אלחנן בלוך 
ישראל

 סנדרה ברינייתה 
ליטא

 תמרה רובינובה 
ליטא

 אבהו אלברטו עבוד  
מקסיקו

 אליהו ח'ליפה 
מקסיקו
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 נתנאל גוגנהיים - כ"ץ 
מקסיקו

 רפאל טורקיה  כהן 
מקסיקו

 דניאל סטנקובסקי 
פולין

 אפרת מימון
 פנמה

 עובדיה עבאדי 
פנמה

אורלי אבחצירא 
צרפת

 דוד הרצוג 
צרפת

 נעמי טויל 
צרפת
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 אלישבע חיה סגרון 
צרפת

 אליהו בצלאל ווטניק 
קולומביה

 משה עמנואל  אסטבס 
קולומביה

 פרומה ניקול אוסטרובסקי 
קולומביה

 גדיאל אילן נחמנוביץ' 
קוסטה ריקה

 אהרן גולדברג 
קנדה

 ג'ורדנה מגד 
קנדה

 ישעיהו פרידמן 
קנדה
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 מיכאל מרציאנו 
שוויץ

 רפאל ממן 
שוויץ

 רבקה סבוביץ 
קנדה

ליאנה צוקר
 רומניה

 מרים באטריקס ספיצר 
רומניה 
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תמונות
מחידון התנ"ך 

והמחנה 
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי תשע"ב 

משתתפי החידון בארץ והתפוצות בפתיחת החידון 
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חבר הנשיאות והשופטים בחידון התנ"ך 

ראש הממשלה מעניק את התעודה ונס החידון לחתן התנ"ך העולמי לשנת תשע"ב
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ראש ההממשלה מעניק את התעודה לסגן הראשון לחתן התנ"ך העולמי לשנת תשע"ב

חתן התנ"ך העולמי וסגנו לצד ראש הממשלה, שר החינוך, קח"ר ומרכז החידון
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חתני התנ"ך לנוער יהודי התפוצות לשנת תשע"ב

מתמודדי החידון במפגש עם ראש הממשלה ושר החינוך
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משתתפי מחנה החידון במהלך טיול ב'כפר קדם
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חידון התנ"ך העולמי 
לנוער יהודי התשע"ב
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הנשיאות
 מר נתן שרנסקי, יו"ר

יו"ר הסוכנות היהודית

 תא"ל הרב רפי פרץ,

הרב הראשי לצה"ל

 מר אפי שטנצלר,

יו"ר דירקטוריון קק"ל

 מר אלן הופמן,

מנכ"ל הסוכנות היהודית

 עו"ד חיים בן עמי,

ראש האגף הביטחוני- חברתי במשרד הביטחון

 מר יוסף שער,

נציג ההנהלה העולמית

השופטים
שופטי החידון העולמי

 חה"כ ראובן ריבלין, יו"ר

יו" הכנסת

 מר נריה פנחס

מחבר השאלות

 ד"ר אברהם ליפשיץ

ראש חינוך מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך

 עו"ד משה הרשקוביץ

סגן מנהל מחוז ת"א במשרד החינוך

מנחה: הד"ר אבשלום קור
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.מבנה החידון ושלביו

הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

50מבחן מוקדם בכתב53קדם פומבי

 פומבי

שלב ראשון

שאלות מלוות בקטעי סרטים16

השאלות מוצגות על ידי 16 אישים.

10

איפוס ניקוד

 פומבי

שלב שני

שאלות בזק באמצעות מחשב7-8

זיהוי אישים באמצעות רמזים 

30

 פומבי 

שלב שלישי

שאלת ראש הממשלה4-5

מר בנימין נתניהו

שאלה זהה בכתב

 בסימן: 
צדק חברתי

"ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד"

20

איפוס ניקוד

 פומבי 

שלב רביעי

 שאלות בזק להכרעה 2

שלב "ראש בראש"

12
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"ב

החידון הפומבי - ירושלים

השלב הראשון
 בשלב זה יישאל כל נבחן שאלה אחת הקשורה  באירוע 

מקראי שיש לו זיקה לנושא החידון.

 בשלב זה השאלות מוגשות על ידי אישים שחוו בעצמם 
אירועים הדומים לנושאים המוצגים בשאלה.

בפתח כל שאלה תינתן סקירה קצרה מפי האיש על פועלו בתחום המדובר.

כל שאלה היא בת שני חלקים.

תשובה נכונה  על כל חלק תזכה ב-5 נקודות

תשובות נכונות  על שני החלקים יזכו  ב-10 נקודות.
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1 שאלה מס' 

הנושא: הדגל בכותל - מלחמת ששת הימים
המגישים:יורם זמוש, מ"פ בחטיבת הצנחנים. משה מילוא, קשר מ"פ

דוד המלך כבש את ירושלים מידי תושביה הנכרים 

"ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלם... ַוִּיְלֹּכד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון "

א. מידי מי כבש את העיר?

ב. כיצד קרא דוד לעיר לאחר כיבושה?

תשובה 

א. מידי היבוסי. 

ב. עיר דוד- ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד.

ה  "ֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָּדִוד ְּבָמְלכֹו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמָלְך: ְּבֶחְברֹון ָמַלְך ַעל ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשּׁשָ

ֳחָדִׁשים ּוִבירּוָׁשַלם ָמַלְך ְׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה: ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְירּוָׁשַלם 

ְוַהִּפְסִחים  ַהִעְוִרים  ֱהִסיְרָך  ִּכי ִאם  ֵהָּנה  ְלָדִוד ֵלאֹמר ֹלא ָתבֹוא  ַוֹּיאֶמר  ָהָאֶרץ  יֹוֵׁשב  ַהְיֻבִסי  ֶאל 

ֵלאֹמר ֹלא ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה:ַוִּיְלֹּכד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָּדִוד:ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל 

ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים ְׂשֻנֵאי ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל ֵּכן ֹיאְמרּו ִעֵּור ּוִפֵּסַח ֹלא 

ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית:ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְקָרא ָלּה ִעיר ָּדִוד ַוִּיֶבן ָּדִוד ָסִביב ִמן ַהִּמּלֹוא ָוָבְיָתה:ַוֵּיֶלְך ָּדִוד 

ָהלֹוְך ְוָגדֹול ַוה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִעּמֹו"
שמואל ב' ה' 4-10
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2 שאלה מס' 

הנושא: אגמון החולה - קק"ל 
המגיש: קובי סמרנו, מנכ"ל אגמון החולה

הכתוב אוסר לקלל אנשים בנימוק: 
ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול, ּוַבַעל ְּכָנַפִים ַיִּגיד ָּדָבר" "ִּכי עֹוף ַהּׁשָ

א. מי אמר זאת?

ב. אילו אנשים מציין הכתוב?

תשובה 

א. שלמה/ קהלת.

 ב.  מלך, עשיר - "ַּגם ְּבַמָּדֲעָך ֶמֶלְך ַאל ְּתַקֵּלל ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְבָך ַאל ְּתַקֵּלל ָעִׁשיר". 
הערה: די לציין אחד מהם

ַחִּיים  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  ֶלֶחם  ֹעִׂשים  ִלְׂשחֹוק  ַהָּבִית:  ִיְדֹלף  ָיַדִים  ּוְבִׁשְפלּות  ַהְּמָקֶרה  ִיַּמְך  "ַּבֲעַצְלַּתִים 

ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהֹּכל: ַּגם ְּבַמָּדֲעָך ֶמֶלְך ַאל ְּתַקֵּלל ּוְבַחְדֵרי ִמְׁשָּכְבָך ַאל ְּתַקֵּלל ָעִׁשיר ִּכי עֹוף 

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ְּכָנַפִים ַיִּגיד ָּדָבר: " ַהּׁשָ
קהלת י'  18-20
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3 שאלה מס' 

הנושא: "הזמנה לשקט" - מוזיאון הילדים הישראלי בחולון 
המגישים: תמי אסולין בשפת הסימנים, תמי לבוביץ 

קול דממה דקה היה חלק מהתגלות ה' אל נביא: 

"ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ֹלא ָבֵאׁש ה' ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה"

א. מי הנביא?

ב. היכן היתה ההתגלות?

תשובה 

א. אליהו. 

ב. הר חורב. 

"ַוָּיָקם ַוֹּיאַכל ַוִּיְׁשֶּתה ַוֵּיֶלְך ְּבֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהֱאֹלִהים 

ֹחֵרב: ַוָּיֹבא ָׁשם ֶאל ַהְּמָעָרה ַוָּיֶלן ָׁשם ְוִהֵּנה ְדַבר ה' ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ַמה ְּלָך ֹפה ֵאִלָּיהּו: ַוֹּיאֶמר ַקֹּנא 

ִקֵּנאִתי ַלה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִּכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְזְּבֹחֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו 

ֶבָחֶרב ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִׁשי ְלַקְחָּתּה: ַוֹּיאֶמר ֵצא ְוָעַמְדָּת ָבָהר ִלְפֵני ה' ְוִהֵּנה ה' 

ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני ה' ֹלא ָברּוַח ה' ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש ֹלא 

ָבַרַעׁש ה': ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ֹלא ָבֵאׁש ה' ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה: ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ֵאִלָּיהּו ַוָּיֶלט 

ָּפָניו ְּבַאַּדְרּתֹו ַוֵּיֵצא ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ַהְּמָעָרה ְוִהֵּנה ֵאָליו קֹול ַוֹּיאֶמר ַמה ְּלָך ֹפה ֵאִלָּיהּו:ַוֹּיאֶמר ַקֹּנא 

ִקֵּנאִתי ַלה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִּכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְזְּבֹחֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו 
ִמְדַּבָרה  ְלַדְרְּכָך  ֵלְך ׁשּוב  ֵאָליו  ַוֹּיאֶמר ה'  ְלַקְחָּתּה:  ַנְפִׁשי  ַוְיַבְקׁשּו ֶאת  ְלַבִּדי  ֲאִני  ָוִאָּוֵתר  ֶבָחֶרב 

ַדָּמֶׂשק ּוָבאָת ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ֲחָזֵאל ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם:ְוֵאת ֵיהּוא ֶבן ִנְמִׁשי ִּתְמַׁשח ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ְוֶאת ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ִּתְמַׁשח ְלָנִביא ַּתְחֶּתיָך:"
מלכים א' יט' 9-16
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4 שאלה מס' 

הנושא: השואה, "לאסוף את השברים"
המגישה: סטלה קנובל, ניצולת שואה

נביא תיאר קשר מיוחד שהיה בין איש לכבשתו 

"ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו... ִמִּפּתֹו ֹתאַכל ּוִמֹּכסֹו ִתְׁשֶּתה... ַוְּתִהי לֹו ְּכַבת"

א. מי הנביא?

ב. על ידי מי נלקחה הכבשה? 

תשובה 

א. נתן הנביא.

ב. האיש העשיר.

"ַוִּיְׁשַלח ה' ֶאת ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַוָּיֹבא ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעִׁשיר ְוֶאָחד 

ָראׁש: ְלָעִׁשיר ָהָיה ֹצאן ּוָבָקר ַהְרֵּבה ְמֹאד:ְוָלָרׁש ֵאין ֹּכל ִּכי ִאם ִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטָּנה ֲאֶׁשר ָקָנה 

ַוְּתִהי לֹו ְּכַבת:  ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב  ַיְחָּדו ִמִּפּתֹו ֹתאַכל ּוִמֹּכסֹו ִתְׁשֶּתה  ָּבָניו  ְוִעם  ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו  ַוְיַחֶּיָה 

ַוָּיֹבא ֵהֶלְך ְלִאיׁש ֶהָעִׁשיר ַוַּיְחֹמל ָלַקַחת ִמֹּצאנֹו ּוִמְּבָקרֹו ַלֲעׂשֹות ָלֹאֵרַח ַהָּבא לֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִּכְבַׂשת 

ָהִאיׁש ָהָראׁש ַוַּיֲעֶׂשָה ָלִאיׁש ַהָּבא ֵאָליו:ַוִּיַחר ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ֶאל ָנָתן ַחי ה' ִּכי ֶבן ָמֶות 

ָהִאיׁש ָהֹעֶׂשה ֹזאת:ְוֶאת ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַעל ֲאֶׁשר 

ֹלא ָחָמל:ַוֹּיאֶמר ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַאָּתה ָהִאיׁש ֹּכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאֹנִכי ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ַעל 

ִיְׂשָרֵאל ְוָאֹנִכי ִהַּצְלִּתיָך ִמַּיד ָׁשאּול:ָוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֵּבית ֲאֹדֶניָך ְוֶאת ְנֵׁשי ֲאֹדֶניָך ְּבֵחיֶקָך ָוֶאְּתָנה 

ְלָך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוִאם ְמָעט ְוֹאִסָפה ְּלָך ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה:ַמּדּוַע ָּבִזיָת ֶאת ְּדַבר ה' ַלֲעׂשֹות 

ְּבֶחֶרב  ָהַרְגָּת  ְוֹאתֹו  ה  ְלִאּׁשָ ְּלָך  ָלַקְחָּת  ִאְׁשּתֹו  ְוֶאת  ַבֶחֶרב  ִהִּכיָת  ַהִחִּתי  ְּבֵעיַני ֵאת אּוִרָּיה  ָהַרע 

ְּבֵני ַעּמֹון:ְוַעָּתה ֹלא ָתסּור ֶחֶרב ִמֵּביְתָך ַעד עֹוָלם ֵעֶקב ִּכי ְבִזָתִני ַוִּתַּקח ֶאת ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי 

ה:" ִלְהיֹות ְלָך ְלִאּׁשָ
שמואל ב' יב' 1-10
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5 שאלה מס' 

הנושא: מטוס עיטם
המגיש: סגן יהושע מקונן, קצין אחזקה בעיטם

בתיאור אחת ממלחמות עם ישראל על אויביו נאמר:

"ִמן ָׁשַמִים ִנְלָחמּו, ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו..."

א. מי תיאר זאת בדבריו?

ב. באיזו מלחמה מדובר?

תשובה 

א. דבורה הנביאה וברק בן אבינועם.

ב. מלחמת דבורה וברק נגד יבין מלך כנען ושר צבאו סיסרא.

ִיְׂשָרֵאל ָהלֹוְך  ְּבֵני  ַיד  ַוֵּתֶלְך  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ִלְפֵני  ְּכָנַען  ֶמֶלְך  ָיִבין  ַּבּיֹום ַההּוא ֵאת  ַוַּיְכַנע ֱאֹלִהים   "

ְוָקָׁשה ַעל ָיִבין ֶמֶלְך ְּכָנַען ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו ֵאת ָיִבין ֶמֶלְך ְּכָנַען: ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן ֲאִביֹנַעם 

ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר:ִּבְפֹרַע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבְרכּו ה': ִׁשְמעּו ְמָלִכים ַהֲאִזינּו ֹרְזִנים 

ֱאדֹום  ֵדה  ִמּׂשְ ְּבַצְעְּדָך  ִעיר  ִמּׂשֵ ְּבֵצאְתָך  ִיְׂשָרֵאל:ה'  ֱאֹלֵהי  ַלה'  ֲאַזֵּמר  ָאִׁשיָרה  ָאֹנִכי  ַלה'  ָאֹנִכי 

ִמְּפֵני ה' ֱאֹלֵהי  ִסיַני  ֶזה  ִמְּפֵני ה'  ָנְזלּו  ָמִים:ָהִרים  ָנְטפּו  ָעִבים  ַּגם  ָנָטפּו  ָרָעָׁשה ַּגם ָׁשַמִים  ֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל:ָּבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו ָאז ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי ְכַנַען ְּבַתְעַנְך ַעל ֵמי ְמִגּדֹו ֶּבַצע ֶּכֶסף ֹלא ָלָקחּו: ִמן 

ַנַחל  ְקדּוִמים  ַנַחל  ְּגָרָפם  ִקיׁשֹון  ִסיְסָרא:ַנַחל  ִעם  ִנְלֲחמּו  ִמְּמִסּלֹוָתם  ַהּכֹוָכִבים  ִנְלָחמּו  ָׁשַמִים 

ִקיׁשֹון ִּתְדְרִכי ַנְפִׁשי ֹעז: ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי סּוס ִמַּדֲהרֹות ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו:"
שופטים ה' 1-22
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6 שאלה מס' 

הנושא: ירושלים 
המגיש: חיים באר, סופר

בשיבת ציון,בימי נחמיה, מסופר על הדאגה לאיכלוסה של ירושלים 
"ְוָהִעיר ַרֲחַבת ָיַדִים ּוְגדֹוָלה ְוָהָעם ְמַעט ְּבתֹוָכּה ְוֵאין ָּבִּתים ְּבנּוִים"

א. על איזה חלק מהעם הוטל לעבור לגור בירושלים?

ב. כיצד נקבעו האנשים העולים לשבת בירושלים?

תשובה

ם ִעיר ַהֹּקֶדׁש, ְוֵתַׁשע ַהָּידֹות ֶּבָעִרים". א. ֶאָחד ִמן ָהֲעָׂשָרה - "ְלָהִביא ֶאָחד ִמן ָהֲעָׂשָרה ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשלִַ

ב. באמצעות גורלות. 

ָלֶׁשֶבת  ָהֲעָׂשָרה  ִמן  ֶאָחד  ְלָהִביא  גֹוָרלֹות  ִהִּפילּו  ָהָעם  ּוְׁשָאר  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָהָעם  ָׂשֵרי  "ַוֵּיְׁשבּו 

ָלֶׁשֶבת  ַהִּמְתַנְּדִבים  ָהֲאָנִׁשים  ְלֹכל  ָהָעם  ַוְיָבְרכּו  ֶּבָעִרים:  ַהָּידֹות  ְוֵתַׁשע  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ם  ִּבירּוָׁשלִַ

ַּבֲאֻחָּזתֹו  ִאיׁש  ָיְׁשבּו  ְיהּוָדה  ּוְבָעֵרי  ם  ִּבירּוָׁשלִָ ָיְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ַהְּמִדיָנה  ָראֵׁשי  ְוֵאֶּלה  ם:  ִּבירּוָׁשלִָ

ְיהּוָדה  ִמְּבֵני  ָיְׁשבּו  ם  ְׁשֹלֹמה:ּוִבירּוָׁשלִַ ַעְבֵדי  ּוְבֵני  ְוַהְּנִתיִנים  ְוַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבָעֵריֶהם 

ִמְּבֵני  ַמֲהַלְלֵאל  ֶבן  ְׁשַפְטָיה  ֶּבן  ֲאַמְרָיה  ֶבן  ְזַכְרָיה  ֶּבן  ֻעִּזָּיה  ֶבן  ֲעָתָיה  ְיהּוָדה  ִמְּבֵני  ִבְנָיִמן  ּוִמְּבֵני 

ֹלִני: ָּכל ְּבֵני ֶפֶרץ  ָפֶרץ:ּוַמֲעֵׂשָיה ֶבן ָּברּוְך ֶּבן ָּכל ֹחֶזה ֶּבן ֲחָזָיה ֶבן ֲעָדָיה ֶבן יֹוָיִריב ֶּבן ְזַכְרָיה ֶּבן ַהּׁשִ

ים ּוְׁשֹמָנה ַאְנֵׁשי ָחִיל:" ם ַאְרַּבע ֵמאֹות ִׁשּׁשִ ַהּיְׁשִבים ִּבירּוָׁשלִָ
נחמיה יא' 1-6
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7 שאלה מס' 

הנושא: ספורט ימי
המגישה: לי קורזיץ, אלופת עולם בגלישת גלים 

בתפילתו אל ה' אמר הנביא:

"ַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים,ְוָנָהר ְיֹסְבֵבִני,ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו"

א. מי הנביא?

ב. מהיכן נשא את תפילתו לה'?

תשובה 

א. יונה. 

ב. ממעי הדג/ הדגה. 

ַוִּיְתַּפֵּלל  ֵלילֹות:  ָיִמים ּוְׁשלָׁשה  ַהָּדג ְׁשלָׁשה  ִּבְמֵעי  יֹוָנה  ַוְיִהי  יֹוָנה  ִלְבֹלַע ֶאת  ָּגדֹול  ָּדג  "ַוְיַמן ה' 

ִׁשַּוְעִּתי  ְׁשאֹול  ִמֶּבֶטן  ַוַּיֲעֵנִני  ה'  ֶאל  ִלי  ִמָּצָרה  ָקָראִתי  ַהָּדָגה:ַוֹּיאֶמר  ִמְּמֵעי  ֱאֹלָהיו  ה'  ֶאל  יֹוָנה 

ָעָברּו:ַוֲאִני  ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך  ְיֹסְבֵבִני  ְוָנָהר  ַיִּמים  ִּבְלַבב  ַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה  ָׁשַמְעָּת קֹוִלי: 

ָאַמְרִּתי ִנְגַרְׁשִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך:ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ְּתהֹום 

ַחת ַחַּיי  ְיֹסְבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלֹראִׁשי: ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם ַוַּתַעל ִמּׁשַ

ה' ֱאֹלָהי:"
יונה ב' 1-7

56



8 שאלה מס' 

הנושא: ארכיאולוגיה 
המגיש: פרופ' רוני רייך, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה

בקע היה משקלו של נזם זהב שניתן לאשה 

"ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם:"

א. מי האשה?

ב. בעבור מה ניתנו לה התכשיטים?

תשובה 

א. רבקה. 

ב. השקתה את אליעזר עבד אברהם ואת הגמלים. 

"ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר ֻיְּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי 

ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה:ְוַהַּנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְּבתּוָלה ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא 

ַכָּדּה ַוָּתַעל: ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוֹּיאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך: ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני 

ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו:ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוֹּתאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו 

ִלְׁשֹּתתַ:ְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַהּשֶֹׁקת ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו:ְוָהִאיׁש 

ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְה' ַּדְרּכֹו ִאם ֹלא:ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות ַוִּיַּקח 

ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם:ַוֹּיאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת  ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל 

ַהִּגיִדי ָנא ִלי ֲהֵיׁש ֵּבית ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין: ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַּבת ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי ֶּבן ִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָיְלָדה 

ְלָנחֹור:"
בראשית כד' 15-24
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9 שאלה מס' 

 הנושא: בית הספר המקצועי עתיד
בקריה למחקר גרעיני, דימונה 

המגישים: מתן לוי, אדיר ברופקר

בעת מעמד חגיגי,התפלל המנהיג לה',שישמע לתפילת עמו בעת צרתם,ונימק:

"ִּכי ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֵהם, ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים, ִמּתֹוְך ּכּור ַהַּבְרֶזל"

א. מי המנהיג?

ב. באיזה מעמד התפלל המנהיג?

תשובה 

א. שלמה המלך.

ב. חנוכת בית המקדש הראשון שבירושלים, העלאת ארון ברית ה' מעיר דוד לבית המקדש.

ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהָאבֹות  ְנִׂשיֵאי  ַהַּמּטֹות  ָראֵׁשי  ָּכל  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ֶאת  ְׁשֹלֹמה  ַיְקֵהל  "ָאז 

ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ְירּוָׁשָלם ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה' ֵמִעיר ָּדִוד ִהיא ִצּיֹון:... ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ִּכי ֵאין 

ְרחֹוָקה  ָהאֹוֵיב  ֶאֶרץ  ֶאל  ֹׁשֵביֶהם  ְוָׁשבּום  ִלְפֵני אֹוֵיב  ּוְנַתָּתם  ָבם  ְוָאַנְפָּת  ֶיֱחָטא  ֲאֶׁשר ֹלא  ָאָדם 

אֹו ְקרֹוָבה:ְוֵהִׁשיבּו ֶאל ִלָּבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ְּבֶאֶרץ ֹׁשֵביֶהם ֵלאֹמר 

ֹאָתם  ָׁשבּו  ֲאֶׁשר  ֹאְיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ַנְפָׁשם  ּוְבָכל  ְלָבָבם  ְּבָכל  ֵאֶליָך  ָרָׁשְענּו:ְוָׁשבּו  ְוֶהֱעִוינּו  ָחָטאנּו 

ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִניִתי ִלְׁשֶמָך: 

ַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם:ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר  ְוָׁשַמְעָּת ַהּׁשָ

ַעְּמָך  ִּכי  ְוִרֲחמּום:  ֹׁשֵביֶהם  ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים  ּוְנַתָּתם  ָבְך  ָּפְׁשעּו  ֲאֶׁשר  ִּפְׁשֵעיֶהם  ּוְלָכל  ָלְך  ָחְטאּו 

ְוַנֲחָלְתָך ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ִמּתֹוְך ּכּור ַהַּבְרֶזל:ִלְהיֹות ֵעיֶניָך ְפֻתחֹות ֶאל ְּתִחַּנת ַעְבְּדָך 

ְוֶאל ְּתִחַּנת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹמַע ֲאֵליֶהם ְּבֹכל ָקְרָאם ֵאֶליָך:ִּכי ַאָּתה ִהְבַּדְלָּתם ְלָך ְלַנֲחָלה ִמֹּכל 

ַעֵּמי ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבַיד ֹמֶׁשה ַעְבֶּדָך ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ֲאֹבֵתינּו ִמִּמְצַרִים ה' אלוקים... ַוִּיְזַּבח 

ָלִמים ֲאֶׁשר ָזַבח ַלה' ָּבָקר ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוֹצאן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף  ְׁשֹלֹמה ֵאת ֶזַבח ַהּׁשְ

ַוַּיְחְנכּו ֶאת ֵּבית ה' ַהֶּמֶלְך ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: "
מלכים א' ח' -1, 46-63
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10 שאלה מס' 

הנושא: אלי"ן – מסע אופניים
המגישה: רחל פסטמן

הכתוב מספר על מסעם של שני אנשים:

"ַוַּיֲעֹבר ְּבַהר ֶאְפַרִים ַוַּיֲעֹבר ְּבֶאֶרץ ָׁשִלָׁשה... ַוַּיַעְברּו ְבֶאֶרץ ַׁשֲעִלים... ַוַּיֲעֹבר ְּבֶאֶרץ ְיִמיִני "

א. מי הם האנשים?

ב. מה היתה מטרת המסע?

תשובה 

א.שאול ונערו.

ב. חיפשו את האתונות שאבדו.

ִּגּבֹור  ְיִמיִני  ִאיׁש  ֶּבן  ֲאִפיַח  ֶּבן  ְּבכֹוַרת  ֶּבן  ְצרֹור  ֶּבן  ֲאִביֵאל  ֶּבן  ִקיׁש  ּוְׁשמֹו  ִמִּבְנָיִמין  ִאיׁש  "ַוְיִהי 

ָוַמְעָלה  ְכמֹו  ִמּׁשִ ִמֶּמּנּו  טֹוב  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ִאיׁש  ְוֵאין  ָוטֹוב  ָּבחּור  ָׁשאּול  ּוְׁשמֹו  ֵבן  ָהָיה  ָחִיל:ְולֹו 

ָּגֹבַּה ִמָּכל ָהָעם:ַוֹּתאַבְדָנה ָהֲאֹתנֹות ְלִקיׁש ֲאִבי ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר ִקיׁש ֶאל ָׁשאּול ְּבנֹו ַקח ָנא ִאְּתָך 

ֶאת ַאַחד ֵמַהְּנָעִרים ְוקּום ֵלְך ַּבֵּקׁש ֶאת ָהֲאֹתֹנת: ַוַּיֲעֹבר ְּבַהר ֶאְפַרִים ַוַּיֲעֹבר ְּבֶאֶרץ ָׁשִלָׁשה ְוֹלא 

ָמָצאּו ַוַּיַעְברּו ְבֶאֶרץ ַׁשֲעִלים ָוַאִין ַוַּיֲעֹבר ְּבֶאֶרץ ְיִמיִני ְוֹלא ָמָצאּו:ֵהָּמה ָּבאּו ְּבֶאֶרץ צּוף ְוָׁשאּול 

ָאַמר ְלַנֲערֹו ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְלָכה ְוָנׁשּוָבה ֶּפן ֶיְחַּדל ָאִבי ִמן ָהֲאֹתנֹות ְוָדַאג ָלנּו:ַוֹּיאֶמר לֹו ִהֵּנה ָנא ִאיׁש 

ם אּוַלי ַיִּגיד ָלנּו ֶאת  ֱאֹלִהים ָּבִעיר ַהֹּזאת ְוָהִאיׁש ִנְכָּבד ֹּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ּבֹוא ָיבֹוא ַעָּתה ֵנְלָכה ּׁשָ

ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר ָהַלְכנּו ָעֶליָה:ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ְלַנֲערֹו ְוִהֵּנה ֵנֵלְך ּוַמה ָּנִביא ָלִאיׁש ִּכי ַהֶּלֶחם ָאַזל ִמֵּכֵלינּו 

ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא ְלִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָמה ִאָּתנּו:"
שמואל ט' 1-7
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11 שאלה מס' 

הנושא: משפחת טל, חצור, עובדי פרי גליל 
המגישים: יצחק טל- מלגזן, שמחה טל – עובדת ייצור

איש אחד סיפר על מסירותו הרבה לעבודה למרות התנאים הקשים:

"ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב, ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה, ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני".

א. מי האיש?

ב. מה היה עיסוקו?

תשובה

א. יעקב.

ב. רועה צאן. רעה את צאן לבן.

ִּכי  ַאֲחָרי:  ָדַלְקָּת  ִּכי  ְלָלָבן ַמה ִּפְׁשִעי ַמה ַחָּטאִתי  ַוֹּיאֶמר  ַיֲעֹקב  ַוַּיַען  ְּבָלָבן  ַוָּיֶרב  ְלַיֲעֹקב  "ַוִּיַחר 

ְׁשָּת ֶאת ָּכל ֵּכַלי ַמה ָּמָצאָת ִמֹּכל ְּכֵלי ֵביֶתָך ִׂשים ֹּכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך ְויֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּו: ֶזה  ִמּׁשַ

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִעָּמְך ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך ֹלא ִׁשֵּכלּו ְוֵאיֵלי ֹצאְנָך ֹלא ָאָכְלִּתי:ְטֵרָפה ֹלא ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך 

ַּבָּלְיָלה  ְוֶקַרח  ֹחֶרב  ֲאָכַלִני  ַבּיֹום  ָלְיָלה:ָהִייִתי  ּוְגֻנְבִתי  יֹום  ְּגֻנְבִתי  ְּתַבְקֶׁשָּנה  ִמָּיִדי  ֲאַחֶּטָּנה  ָאֹנִכי 

ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני:ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶתָך ֲעַבְדִּתיָך ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבֹנֶתיָך ְוֵׁשׁש 

ִיְצָחק  ַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים:לּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד  ָׁשִנים ְּבֹצאֶנָך 

ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה ֱאֹלִהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש:"
בראשית לא' 36-42
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12 שאלה מס' 

הנושא: מעבדת תרבות דימונה - תיאטרון דימונה 
המגיש: אוהד קנולר- שחקן, ממקימי מעבדת תרבות דימונה

כשרון משחק של איש מישראל סייע לו להינצל ממבקשי נפשו :

"ַוְיַׁשּנֹו ֶאת ַטְעמֹו ְּבֵעיֵניֶהם, ַוִּיְתֹהֵלל ְּבָיָדם... ַוּיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל ְזָקנֹו"

א. מי האיש?

ב. באיזה אופן סייע כשרון המשחק להצלתו?

תשובה 

א. דוד. 

ָלָמה  ִמְׁשַּתֵּגַע  ִאיׁש  ִתְראּו  בדוד הגבור-"ִהֵּנה  ולא  גת התרשם שהמדובר באיש משוגע  ב.  אכיש מלך 
ָּתִביאּו אֹתֹו ֵאָלי: ֲחַסר ְמֻׁשָּגִעים ָאִני".

ָאִכיׁש  ַעְבֵדי  ַוֹּיאְמרּו  ַּגת:  ֶמֶלְך  ָאִכיׁש  ֶאל  ַוָּיֹבא  ָׁשאּול  ִמְּפֵני  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוִּיְבַרח  ָּדִוד  "ַוָּיָקם 

ְוָדִוד  ַּבֲאָלָפיו  ָׁשאּול  ִהָּכה  ֵלאֹמר  ַבְּמֹחלֹות  ַיֲענּו  ָלֶזה  ֲהלֹוא  ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ָדִוד  ֶזה  ֲהלֹוא  ֵאָליו 

ֶאת  ַּגת:ַוְיַׁשּנֹו  ֶמֶלְך  ָאִכיׁש  ִמְּפֵני  ְמֹאד  ַוִּיָרא  ִּבְלָבבֹו  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָּדִוד  ְּבִרְבֹבָתיו:ַוָּיֶׂשם 

ַער ַוּיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל ְזָקנֹו: ַוֹּיאֶמר ָאִכיׁש ֶאל  ַטְעמֹו ְּבֵעיֵניֶהם ַוִּיְתֹהֵלל ְּבָיָדם ַוְיָתיו ַעל ַּדְלתֹות ַהּׁשַ

ֲעָבָדיו ִהֵּנה ִתְראּו ִאיׁש ִמְׁשַּתֵּגַע ָלָמה ָּתִביאּו ֹאתֹו ֵאָלי: ֲחַסר ְמֻׁשָּגִעים ָאִני ִּכי ֲהֵבאֶתם ֶאת ֶזה 

ְלִהְׁשַּתֵּגַע ָעָלי ֲהֶזה ָיבֹוא ֶאל ֵּביִתי:"
שמואל א' כא' 11-16
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13 שאלה מס' 

הנושא: טיל תמוז
המגישה: רב"ט אורטל שמעוני, מדריכה בחיל התותחנים

על מידת כשירותם המבצעית של קבוצת לוחמים מספר הכתוב:

ֲעָרה, ְוֹלא ַיֲחִטא " "ָּכל ֶזה, ֹקֵלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהּׂשַ

א. מיהי קבוצת הלוחמים שהצטיינו בקליעה?

ב. באיזו מלחמה השתתפו הלוחמים האלו ?

תשובה

א. בני בנימין.

ב. במלחמה נגד שבטי ישראל )בשל מעשה פילגש בגבעה(.

ְּבָכל  ֲאָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ֲחֵבִרים:ַוִּיְׁשְלחּו  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ָהִעיר  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  "ַוֵּיָאֵסף 

ְבִלַּיַעל  ְּבֵני  ָהֲאָנִׁשים  ָבֶכם:ְוַעָּתה ְּתנּו ֶאת  ִנְהְיָתה  ָהָרָעה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר  ִבְנָיִמן ֵלאֹמר ָמה  ִׁשְבֵטי 

ְּבֵני  ֲאֵחיֶהם  ְּבקֹול  ִלְׁשֹמַע  ִבְנָיִמן  ְּבֵני  ָאבּו  ְוֹלא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָרָעה  ּוְנַבֲעָרה  ּוְנִמיֵתם  ַּבִּגְבָעה  ֲאֶׁשר 

ִיְׂשָרֵאל:ַוֵּיָאְספּו ְבֵני ִבְנָיִמן ִמן ֶהָעִרים ַהִּגְבָעָתה ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:ַוִּיְתָּפְקדּו ְבֵני 

ה ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב ְלַבד ִמּיְׁשֵבי ַהִּגְבָעה ִהְתָּפְקדּו  ִבְנָיִמן ַּבּיֹום ַההּוא ֵמֶהָעִרים ֶעְׂשִרים ְוִׁשּׁשָ

ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור: ִמֹּכל ָהָעם ַהֶּזה ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ִאֵּטר ַיד ְיִמינֹו ָּכל ֶזה ֹקֵלַע ָּבֶאֶבן 

ֲעָרה ְוֹלא ַיֲחִטא:ְוִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתָּפְקדּו ְלַבד ִמִּבְנָיִמן ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש ֹׁשֵלף ָחֶרב  ֶאל ַהּׂשַ

ָּכל ֶזה ִאיׁש ִמְלָחָמה:ַוֵּיֵצא ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְלָחָמה ִעם ִּבְנָיִמן ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִמְלָחָמה 

ֶאל ַהִּגְבָעה:"
שופטים כ' 11-20
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14 שאלה מס' 

הנושא: כפר הסטודנטים שיזף 
המגישים: שמיל אדלר, נועם קושניר

על איש מישראל מסופר שהתיישב גם בחבלי הנגב 

ם...ַאְרָצה ַהֶּנֶגב, ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור" "ַוִּיַּסע ִמּׁשָ

א. מי האיש? 

ב. באיזו עיר גר בתום מסע זה?

תשובה 

א. אברהם

 ב.  גרר. 
הערה: ניתן לקבל גם באר שבע.

"ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַהִּנְרֶאה ֵאָליו:ַוַּיְעֵּתק 

ם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהֹלה ֵּבית ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַוִּיְקָרא  ִמּׁשָ

ם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהֶּנֶגב ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין  ְּבֵׁשם ה':ַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה:...ַוִּיַּסע ִמּׁשָ

ַוִּיַּקח  ְּגָרר  ֶמֶלְך  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיְׁשַלח  ִהוא  ֲאֹחִתי  ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו  ַוֹּיאֶמר  ִּבְגָרר:  ַוָּיָגר  ׁשּור 

ֶאת ָׂשָרה:...ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשַבע ִּכְבׂשת ַהֹּצאן ְלַבְּדֶהן: ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה 

ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה:ַוֹּיאֶמר ִּכי ֶאת ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי 

ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהֹּזאת:ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם: 

ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים:ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל 

ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה' ֵאל עֹוָלם:ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים:"
בראשית יב 5-9, כ' 1-2 כא' 28-34
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15 שאלה מס' 

 הנושא: אלופת ישראל בכדורגל 
הפועל עירוני קרית שמונה 

המגיש: שמעון אבוחצירה, הפועל עירוני קריית שמונה

הכתוב מספר על השמחה הגדולה שהיתה בקריה בעת המלכת מלך: 

"ְוָהָעם ְמַחְּלִלים ַּבֲחִלִלים, ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה...ַוֵּתֹהם ַהִּקְרָיה "

א. מי המלך שנמשח? 

ב. היכן נמשח למלך?

תשובה:

א. שלמה המלך.

ב. בגיחון.

"ַוֵּיֶרד ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ְׁשֹלֹמה ַעל ִּפְרַּדת 

ֶמן ִמן ָהֹאֶהל ַוִּיְמַׁשח ֶאת ְׁשֹלֹמה  ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוֹּיִלכּו ֹאתֹו ַעל ִּגחֹון:ַוִּיַּקח ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ֶאת ֶקֶרן ַהּׁשֶ

ְמַחְּלִלים  ְוָהָעם  ַאֲחָריו  ָהָעם  ָכל  ְׁשֹלֹמה:ַוַּיֲעלּו  ַהֶּמֶלְך  ְיִחי  ָהָעם  ָּכל  ַוֹּיאְמרּו  ַּבּׁשֹוָפר  ַוִּיְתְקעּו 

ֲאֶׁשר  ַהְּקֻרִאים  ְוָכל  ֲאֹדִנָּיהּו  ְּבקֹוָלם:ַוִּיְׁשַמע  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּבַקע  ְגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ּוְׂשֵמִחים  ַּבֲחִלִלים 

ִאּתֹו ְוֵהם ִּכּלּו ֶלֱאֹכל ַוִּיְׁשַמע יֹוָאב ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַוֹּיאֶמר ַמּדּוַע קֹול ַהִּקְרָיה הֹוָמה:עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר 

ר: ַוַּיַען יֹוָנָתן  ְוִהֵּנה יֹוָנָתן ֶּבן ֶאְבָיָתר ַהֹּכֵהן ָּבא ַוֹּיאֶמר ֲאֹדִנָּיהּו ֹּבא ִּכי ִאיׁש ַחִיל ַאָּתה ְוטֹוב ְּתַבּׂשֵ

ַוֹּיאֶמר ַלֲאֹדִנָּיהּו ֲאָבל ֲאֹדֵנינּו ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִהְמִליְך ֶאת ְׁשֹלֹמה:ַוִּיְׁשַלח ִאּתֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת ָצדֹוק ַהֹּכֵהן 

ְוֶאת ָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ְוַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי ַוַּיְרִּכבּו ֹאתֹו ַעל ִּפְרַּדת ַהֶּמֶלְך:ַוִּיְמְׁשחּו ֹאתֹו 

ֲאֶׁשר  ַהּקֹול  הּוא  ַהִּקְרָיה  ַוֵּתֹהם  ְׂשֵמִחים  ם  ִמּׁשָ ַוַּיֲעלּו  ְּבִגחֹון  ְלֶמֶלְך  ַהָּנִביא  ְוָנָתן  ַהֹּכֵהן  ָצדֹוק 
ַהֶּמֶלְך  ֲאֹדֵנינּו  ְלָבֵרְך ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי  ְוַגם ָּבאּו  ַהְּמלּוָכה:  ִּכֵּסא  ַעל  ָיַׁשב ְׁשֹלֹמה  ְׁשַמְעֶּתם:ְוַגם 

ֶמָך ִויַגֵּדל ֶאת ִּכְסאֹו ִמִּכְסֶאָך ַוִּיְׁשַּתחּו ַהֶּמֶלְך ַעל  ָּדִוד ֵלאֹמר ֵייֵטב ֱאֹלִהים ֶאת ֵׁשם ְׁשֹלֹמה ִמּׁשְ

ַהִּמְׁשָּכב:ְוַגם ָּכָכה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָנַתן ַהּיֹום ֹיֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ְוֵעיַני ֹראֹות: 

"
מלכים א' א' 38-48
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16 שאלה מס' 

הנושא: כפר נהר הירדן 
המגישים: מסארווה בסיל, ירדן יהלום

קבוצת אנשים פנתה לנביא בבקשה:

"ֵנְלָכה ָּנא ַעד ַהַּיְרֵּדן... ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָׁשם, ָמקֹום ָלֶׁשֶבת "

א. מי הנביא?

ב. מה היתה הסיבה לבקשתם?

תשובה 

א. אלישע.

ב. מקום המגורים הקודם היה צר.- "ִהֵּנה ָנא ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹיְׁשִבים ָׁשם ְלָפֶניָך ַצר ִמֶּמּנּו".

ֹיְׁשִבים ָׁשם ְלָפֶניָך ַצר ִמֶּמּנּו:  ְבֵני ַהְּנִביִאים ֶאל ֱאִליָׁשע ִהֵּנה ָנא ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו  "ַוֹּיאְמרּו 

ַוֹּיאֶמר  ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָׁשם ָמקֹום ָלֶׁשֶבת ָׁשם  ם ִאיׁש קֹוָרה ֶאָחת  ְוִנְקָחה ִמּׁשָ ֵנְלָכה ָּנא ַעד ַהַּיְרֵּדן 

ַוִּיְגְזרּו  ֵלכּו:ַוֹּיאֶמר ָהֶאָחד הֹוֶאל ָנא ְוֵלְך ֶאת ֲעָבֶדיָך ַוֹּיאֶמר ֲאִני ֵאֵלְך: ַוֵּיֶלְך ִאָּתם ַוָּיֹבאּו ַהַּיְרֵּדָנה 

ְוהּוא  ֲאֹדִני  ַוֹּיאֶמר ֲאָהּה  ַוִּיְצַעק  ַהָּמִים  ָנַפל ֶאל  ַהַּבְרֶזל  ְוֶאת  ַמִּפיל ַהּקֹוָרה  ָהֶאָחד  ָהֵעִצים:ַוְיִהי 

ַוָּיֶצף  ָׁשָּמה  ַוַּיְׁשֶלְך  ֵעץ  ַוִּיְקָצב  ַהָּמקֹום  ֶאת  ַוַּיְרֵאהּו  ָנָפל  ָאָנה  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש  ַוֹּיאֶמר  ָׁשאּול: 

ַהַּבְרֶזל:ַוֹּיאֶמר ָהֶרם ָלְך ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֵחהּו:"
מלכים ב' ו' 1-7
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"ב

החידון הפומבי - ירושלים

השלב השני
בחלק הראשון 

זיהוי אישיות מקראית על פי רמזים
לכל אחד מהנבחנים יוצגו 3 רמזים הרומזים לאישיות מקראית אחת

זיהה הנבחן את האישיות על פי הרמז הראשון בלבד – יזכה ב-8 נקודות
זיהה הנבחן את האישיות על פי הרמז הראשון והשני – יזכה ב-5 נקודות

זיהה הנבחן את האישיות על פי שלשה רמזים- יזכה ב-3 נקודות

הזמן המוקצב לזיהוי האישיות: 25 שניות

בחלק השני 
על הנבחן להשיב על חמש שאלות 

השאלות יוצגו לפני כל נבחן באמצעות משחק מחשב 
הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה כדלקמן:

תשובה נכונה על שאלה מס' 1 תזכה את הנבחן  ב-2 נקודות 
תשובה נכונה על שאלה מס' 2 תזכה את הנבחן  ב-3 נקודות 
תשובה נכונה על שאלה מס' 3 תזכה את הנבחן  ב-4 נקודות 
תשובה נכונה על שאלה מס' 4 תזכה את הנבחן  ב-5 נקודות 
תשובה נכונה על שאלה מס' 5 תזכה את הנבחן  ב-6 נקודות 

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

הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא : 60 שניות 

אם זיהה הנבחן בחלק הראשון את האישיות על פי הרמז הראשון
וענה  תשובות נכונות על כל חמש השאלות בשלב השני

יזכה בבונוס  של 2 נקודות נוספות 

בשלב השני בשני חלקיו ניתן לצבור: 30 נקודות

67



1 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ְקִׂשיָטה ֶאָחת

ַוָּיֹבאּו  ְלִמְׁשֶנה:  ְלִאּיֹוב  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַוֹּיֶסף ה' ֶאת  ֵרֵעהּו  ְּבַעד  ְּבִהְתַּפְללֹו  ִאּיֹוב  "ַוה' ָׁשב ֶאת ְׁשבּות 

ֵאָליו ָּכל ֶאָחיו ְוָכל ַאְחיֹוָתיו ְוָכל ֹיְדָעיו ְלָפִנים ַוֹּיאְכלּו ִעּמֹו ֶלֶחם ְּבֵביתֹו ַוָּיֻנדּו לֹו ַוְיַנֲחמּו ֹאתֹו ַעל 

ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהִביא ה' ָעָליו ַוִּיְּתנּו לֹו ִאיׁש ְקִׂשיָטה ֶאָחת ְוִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶאָחד: ַוה' ֵּבַרְך ֶאת 

ַאֲחִרית ִאּיֹוב ֵמֵראִׁשתֹו ַוְיִהי לֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ֹצאן ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְּגַמִּלים ְוֶאֶלף ֶצֶמד ָּבָקר 

ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות: "
איוב מב' 10-12

רמז מס' 2: היו לו ִׁשְבָעה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות

"ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע: ַוִּיָּוְלדּו לֹו 

ִׁשְבָעה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות: ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ִׁשְבַעת ַאְלֵפי ֹצאן ּוְׁשלֶׁשת ַאְלֵפי ְגַמִּלים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות 

ֶצֶמד ָּבָקר ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ְמֹאד ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל ְּבֵני ֶקֶדם:"
איוב א' 1-3

רמז מס' 3: גר ְבֶאֶרץ עּוץ

"ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹו ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע: ַוִּיָּוְלדּו לֹו 

ִׁשְבָעה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות: ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ִׁשְבַעת ַאְלֵפי ֹצאן ּוְׁשלֶׁשת ַאְלֵפי ְגַמִּלים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות 

ֶצֶמד ָּבָקר ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ְמֹאד ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל ְּבֵני ֶקֶדם:"
איוב א' 1-3

שם האישיות: איוב
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1 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

יהושע ה' 13יהושעמי שאל: ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּו? 2

מי אמר: "ֶאת ׁשֹור ִמי ָלַקְחִּתי ַוֲחמֹור 3

ִמי ָלַקְחִּתי ְוֶאת ִמי ָעַׁשְקִּתי "?
שמואל א' יב' 3שמואל

מי אמר: "ַּגם ַאְּת ְּבַדם ְּבִריֵתְך ִׁשַּלְחִּתי 4

ֲאִסיַריְך ִמּבֹור ֵאין ַמִים ּבֹו:"?
זכריה ט' 11זכריה

על מי נאמר: "ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 5

ים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה  ָׁשָנה... ְבָמְלכֹו ַוֲחִמּׁשִ
ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלם "?

מלכים ב' כא' 1מנשה

 השלם את הפסוק: 6

ִׂשְמָחה ָלִאיׁש ְּבַמֲעֵנה ִפיו
 ְוָדָבר ְּבִעּתֹו 

ַמה ּטֹוב

משלי טו' 23
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 2 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים

רמז מס' 1: היה ַעל ַיד ָּנָהר ִחָּדֶקל

א  ָוֶאּׂשָ  : ִחָּדֶקל ַהָּגדֹול הּוא  ַהָּנָהר  ַיד  ַעל  ָהִייִתי  ַוֲאִני  ָהִראׁשֹון  ַלֹחֶדׁש  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  "ּוְביֹום 

ֶאת ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֶאָחד ָלבּוׁש ַּבִּדים ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים ְּבֶכֶתם אּוָפז: ּוְגִוָּיתֹו ְכַתְרִׁשיׁש ּוָפָניו 

ְּכַמְרֵאה ָבָרק ְוֵעיָניו ְּכַלִּפיֵדי ֵאׁש ּוְזֹרֹעָתיו ּוַמְרְּגֹלָתיו ְּכֵעין ְנֹחֶׁשת ָקָלל ְוקֹול ְּדָבָריו ְּכקֹול ָהמֹון: 

ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ְלַבִּדי ֶאת ַהַּמְרָאה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ִעִּמי ֹלא ָראּו ֶאת ַהַּמְרָאה ֲאָבל ֲחָרָדה 

ְגֹדָלה ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ַוִּיְבְרחּו ְּבֵהָחֵבא:"
דניאל י' 4-7

רמז מס' 2: שמו הארמי: ֵּבְלְטַׁשאַּצר

ם  "ַוְיִהי ָבֶהם ִמְּבֵני ְיהּוָדה ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה: ַוָּיֶׂשם ָלֶהם ַׂשר ַהָּסִריִסים ֵׁשמֹות ַוָּיֶׂש

ְלָדִנֵּיאל ֵּבְלְטַׁשאַּצר ְוַלֲחַנְנָיה ַׁשְדַרְך ּוְלִמיָׁשֵאל ֵמיַׁשְך ְוַלֲעַזְרָיה ֲעֵבד ְנגֹו:"
דניאל א' 6-7 

רמז מס' 3: ִאיׁש ֲחֻמדֹות

"ַוֹּיֶסף ַוִּיַּגע ִּבי ְּכַמְרֵאה ָאָדם ַוְיַחְּזֵקִני: ַוֹּיאֶמר ַאל ִּתיָרא ִאיׁש ֲחֻמדֹות ָׁשלֹום ָלְך ֲחַזק ַוֲחָזק ּוְכַדְּברֹו 

ִעִּמי ִהְתַחַּזְקִּתי ָוֹאְמָרה ְיַדֵּבר ֲאֹדִני ִּכי ִחַּזְקָּתִני:"
דניאל י' 18-19

שם האישיות: דניאל
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2 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

למי נאמר: "ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל 2

ק ָּכל ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל  ִּפיָך ִיּׁשַ
ִמֶּמָּך"?

בראשית מא' 40יוסף

על מי נאמר: "ַוִּתיַבׁש ָידֹו ֲאֶׁשר ָׁשַלח 3

ָעָליו ְוֹלא ָיֹכל ַלֲהִׁשיָבּה ֵאָליו:"?
מלכים א' יג' 4ירבעם בן נבט

מי אמר: "ְוַאָּתה ֵּבית ֶלֶחם ֶאְפָרָתה 4

ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה "?
מיכה ה' 1מיכה

על מי נאמר: "ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה 5

ְּבָמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַלְך 
ִּבירּוָׁשָלם"?

מלכים א' כב' 42יהושפט

 השלם את הפסוק: 6

ְּבֵאין ַּתְחֻּבלֹות ִיָּפל ָעם
ּוְתׁשּוָעה ְּבֹרב 

יֹוֵעץ

משלי יא' 14
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3 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: נצטוה לטמון ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ַּבֶּמֶלט ַּבַּמְלֵּבן

ַּבַּמְלֵּבן  ַּבֶּמֶלט  ְּגֹדלֹות ּוְטַמְנָּתם  ֲאָבִנים  ְּבָיְדָך  ַקח  ְּבַתְחַּפְנֵחס ֵלאֹמר:  ִיְרְמָיהּו  "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל 

ֲאֶׁשר ְּבֶפַתח ֵּבית ַּפְרֹעה ְּבַתְחַּפְנֵחס ְלֵעיֵני ֲאָנִׁשים ְיהּוִדים: ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות 

ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֹׁשֵלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעְבִּדי ְוַׂשְמִּתי ִכְסאֹו ִמַּמַעל ָלֲאָבִנים 

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָטָמְנִּתי ְוָנָטה ֶאת ַׁשְפִרירֹו ֲעֵליֶהם:"
ירמיה מג' 8-10

רמז מס' 2: טבע ַּבִּטיט

ַאְנֵׁשי  ְיֵדי  ֶאת  ְמַרֵּפא  הּוא  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ֶאת  ָנא  יּוַמת  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִרים  ַהּׂשָ "ַוֹּיאְמרּו 

ָהִאיׁש  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ֲאֵליֶהם  ְלַדֵּבר  ָהָעם  ָכל  ְיֵדי  ְוֵאת  ַהֹּזאת  ָּבִעיר  ַהִּנְׁשָאִרים  ַהִּמְלָחָמה 

ַהֶּזה ֵאיֶנּנּו ֹדֵרׁש ְלָׁשלֹום ָלָעם ַהֶּזה ִּכי ִאם ְלָרָעה: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו ִהֵּנה הּוא ְּבֶיְדֶכם ִּכי ֵאין 

ַהֶּמֶלְך יּוַכל ֶאְתֶכם ָּדָבר:ַוִּיְקחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַמְלִּכָּיהּו ֶבן ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַּבֲחַצר 

ַהַּמָּטָרה ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַּבֲחָבִלים ּוַבּבֹור ֵאין ַמִים ִּכי ִאם ִטיט ַוִּיְטַּבע ִיְרְמָיהּו ַּבִּטיט:"
ירמיה לח' 4-6

רמז מס' 3: ִמן ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות

"ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ִמן ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן: ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ה' ֵאָליו ִּביֵמי 

ֹיאִׁשָּיהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִּבְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלָמְלכֹו: ַוְיִהי ִּביֵמי ְיהֹוָיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך 

ְיהּוָדה ַעד ֹּתם ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלִצְדִקָּיהּו ֶבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעד ְּגלֹות ְירּוָׁשַלם ַּבֹחֶדׁש 

ַהֲחִמיִׁשי:"
ירמיה א' 1-3

שם האישיות: ירמיהו
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3 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

למי נאמר: "ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך 2

ְמֹבָרְך ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר יּוָאר"? 
במדבר כב' 6בלעם

למי נאמר: "ְּתָנה ִּלי ֶאת ַּכְרְמָך ִויִהי ִלי 3

ְלַגן ָיָרק ִּכי הּוא ָקרֹוב ֵאֶצל ֵּביִתי"?
מלכים א' כא' 2נבות

מי אמר: "ִּכי ַתֲעבֹר ַּבַּמִים ִאְּתָך ָאִני 4

ּוַבְּנָהרֹות ֹלא ִיְׁשְטפּוָך"?
ישעיה מג' 2ישעיה

על מי נאמר: "ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים 5

ָׁשָנה...ְבָמְלכֹו ְוָׁשָנה ַאַחת ָמַלְך 
ִּבירּוָׁשָלם"?

מלכים ב' ח' 26אחזיהו )בן יהורם(

 השלם את הפסוק: 6

ֹלא יֹוִעילּו אֹוְצרֹות ֶרַׁשע
ּוְצָדָקה ַּתִּציל 

ִמָּמֶות
משלי י' 2
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4 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: לכד את לכיש ביום השני 

"ַוַּיֲעֹבר ְיהֹוֻׁשַע ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ִמִּלְבָנה ָלִכיָׁשה ַוִּיַחן ָעֶליָה ַוִּיָּלֶחם ָּבּה: ַוִּיֵּתן ה' ֶאת ָלִכיׁש ְּבַיד 

ִני ַוַּיֶּכָה ְלִפי ֶחֶרב ְוֶאת ָּכל ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָּבּה ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִלְבָנה: ָאז  ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְּכָדּה ַּבּיֹום ַהּׁשֵ

ָעָלה ֹהָרם ֶמֶלְך ֶּגֶזר ַלְעֹזר ֶאת ָלִכיׁש ַוַּיֵּכהּו ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאת ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד:"
יהושע י' 31-33

רמז מס' 2: ָשם ֹחק ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכם

"ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ָּבֶכם ִּכי ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם ֶאת ה' ַלֲעֹבד אֹותֹו ַוֹּיאְמרּו 

ִיְׂשָרֵאל:  ְלַבְבֶכם ֶאל ה' ֱאֹלֵהי  ְוַהּטּו ֶאת  ְּבִקְרְּבֶכם  ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר  ְוַעָּתה ָהִסירּו ֶאת ֱאֹלֵהי  ֵעִדים: 

ַוֹּיאְמרּו ָהָעם ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו ַנֲעֹבד ּוְבקֹולֹו ִנְׁשָמע: ַוִּיְכֹרת ְיהֹוֻׁשַע ְּבִרית ָלָעם ַּבּיֹום 

ַההּוא ַוָּיֶׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכם:"
יהושע כד'22-26

רמז מס' 3: ְמָׁשֵרת מֶׁשה

ְמָׁשֵרת מֶׁשה ֵלאֹמר: מֶׁשה ַעְבִּדי  ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון  "ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶׁשה ֶעֶבד ה' 

ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ָלֶהם ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:"
יהושע א' 1-2

שם האישיות: יהושע
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4 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר: "ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָּים 2

ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמֲעֵליֶכם"?
יונה א' 2יונה

מי אמר: "ְׁשָבה ִעָּמִדי ֶוְהֵיה ִלי ְלָאב 3

ּוְלֹכֵהן"?
שופטים יז' 10מיכה

מי אמר: "ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה 4

ְוַאְרמֹון ַעל ִמְׁשָּפטֹו ֵיֵׁשב:"?
ירמיה ל' 18ירמיה

על מי נאמר: "ֶּבן ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה 5

ָׁשָנה...ְּבָמְלכֹו ּוְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך 
ִּבירּוָׁשָלם"? 

מלכים ב' כד' 8יהויכין

 השלם את הפסוק: 6

ֹאֵטם ָאְזנֹו ִמַּזֲעַקת ָּדל
ַּגם הּוא ִיְקָרא ְוֹלא 

ֵיָעֶנה

משלי כא' 13
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5 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: לקח ְׁשלָׁשה ְׁשָבִטים ְּבַכּפֹו

"ַוַּיְרא ִאיׁש ֶאָחד ַוַּיֵּגד ְליֹוָאב ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָרִאיִתי ֶאת ַאְבָׁשֹלם ָּתלּוי ָּבֵאָלה:... ַוֹּיאֶמר יֹוָאב ֹלא ֵכן 

ֹאִחיָלה ְלָפֶניָך ַוִּיַּקח ְׁשלָׁשה ְׁשָבִטים ְּבַכּפֹו ַוִּיְתָקֵעם ְּבֵלב ַאְבָׁשלֹום עֹוֶדּנּו ַחי ְּבֵלב ָהֵאָלה: ַוָּיֹסּבּו 

ֲעָׂשָרה ְנָעִרים ֹנְׂשֵאי ְּכֵלי יֹוָאב ַוַּיּכּו ֶאת ַאְבָׁשלֹום ַוְיִמיֻתהּו: ַוִּיְתַקע יֹוָאב ַּבּשָֹׁפר ַוָּיָׁשב ָהָעם ִמְרֹדף 

ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָחַׂשְך יֹוָאב ֶאת ָהָעם:"
שמואל ב' יח' 10-16

רמז מס' 2: אמר: ַּגם ָלַכְדִּתי ֶאת ִעיר ַהָּמִים 

ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ַמְלָאִכים ֶאל ָּדִוד ַוֹּיאֶמר  ַוִּיְלֹּכד ֶאת ִעיר ַהְּמלּוָכה:  "ַוִּיָּלֶחם יֹוָאב ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון 

ה ַּגם ָלַכְדִּתי ֶאת ִעיר ַהָּמִים: ְוַעָּתה ֱאֹסף ֶאת ֶיֶתר ָהָעם ַוֲחֵנה ַעל ָהִעיר ְוָלְכָדּה ֶּפן  י ְבַרָּב ִנְלַחְמִּת

ֶאְלֹּכד ֲאִני ֶאת ָהִעיר ְוִנְקָרא ְׁשִמי ָעֶליָה:ַוֶּיֱאֹסף ָּדִוד ֶאת ָּכל ָהָעם ַוֵּיֶלְך ַרָּבָתה ַוִּיָּלֶחם ָּבּה ַוִּיְלְּכָדּה: 

"
שמואל ב' יב' 26-29

רמז מס' 3: מבני ְצרּוָיה

א  ל ַהָּצָב "ַוִּיְמֹלְך ָּדִוד ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ָדִוד ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו: ְויֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ַע

ִויהֹוָׁשָפט ֶּבן ֲאִחילּוד ַמְזִּכיר: ְוָצדֹוק ֶּבן ֲאִחיטּוב ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶּבן ֶאְבָיָתר ֹּכֲהִנים ּוְׂשָרָיה סֹוֵפר:"
שמואל ב' ח' 16-17

שם האישיות: יואב בן צרויה
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5 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

למי נאמר: "ְוִלְבֵני ַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי 2

ַּתֲעֶׂשה ֶחֶסד"?
מלכים א' ב' 7שלמה

מי אמר לנערו: ֹ"ֻרץ ְמָצא ָנא ֶאת 3

ַהִחִּצים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי מֹוֶרה"? 
שמואל א' כ' 36יהונתן

מי אמר: "ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל 4

ְצרֹור ָנקּוב"? 
חגי א' 6חגי

על מי נאמר: "ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַאַחת 5

ָׁשָנה... ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלם"?

מלכים ב' כד' 18צדקיהו

 השלם את הפסוק: 6

ְּבָכל ֵעת אֵֹהב ָהֵרַע
משלי יז' 17ְוָאח ְלָצָרה ִיָּוֵלד
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6 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: היו לו ִׁשְבִעים ָּבִנים ְּבֹׁשְמרֹון

"ּוְלַאְחָאב ִׁשְבִעים ָּבִנים ְּבֹׁשְמרֹון ַוִּיְכֹּתב ֵיהּוא ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח ֹׁשְמרֹון ֶאל ָׂשֵרי ִיְזְרֶעאל ַהְּזֵקִנים 

ְוֶאל ָהֹאְמִנים ַאְחָאב ֵלאֹמר:ְוַעָּתה ְּכֹבא ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֲאֵליֶכם ְוִאְּתֶכם ְּבֵני ֲאֹדֵניֶכם ְוִאְּתֶכם ָהֶרֶכב 

ָאִביו  ִּכֵּסא  ַעל  ְוַׂשְמֶּתם  ֲאֹדֵניֶכם  ִמְּבֵני  ְוַהָּיָׁשר  ַהּטֹוב  ְוַהָּנֶׁשק:ּוְרִאיֶתם  ִמְבָצר  ְוִעיר  ְוַהּסּוִסים 

ְוִהָּלֲחמּו ַעל ֵּבית ֲאֹדֵניֶכם:"
מלכים ב' י' 1-3

רמז מס' 2: התחתן עם ַּבת ֶמֶלְך ִציֹדִנים

"ְוַאְחָאב ֶּבן ָעְמִרי ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיְמֹלְך ַאְחָאב 

ֶּבן ָעְמִרי ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה:ַוַּיַעׂש ַאְחָאב ֶּבן ָעְמִרי ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ִמֹּכל 

ה ֶאת ִאיֶזֶבל ַּבת ֶאְתַּבַעל ֶמֶלְך  ֲאֶׁשר ְלָפָניו: ַוְיִהי ֲהָנֵקל ֶלְכּתֹו ְּבַחֹּטאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ַוִּיַּקח ִאּׁשָ

ִציֹדִנים ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעֹבד ֶאת ַהַּבַעל ַוִּיְׁשַּתחּו לֹו:ַוָּיֶקם ִמְזֵּבַח ַלָּבַעל ֵּבית ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ָּבָנה ְּבֹׁשְמרֹון:"
מלכים א' טז' 29-32

רמז מס' 3: ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיָרְׁשָּת

"ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ַאְחָאב ִּכי ֵמת ָנבֹות ַוָּיָקם ַאְחָאב ָלֶרֶדת ֶאל ֶּכֶרם ָנבֹות ַהִּיְזְרֵעאִלי ְלִרְׁשּתֹו: ַוְיִהי ְּדַבר 

ה' ֶאל ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ֵלאֹמר: קּום ֵרד ִלְקַראת ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון ִהֵּנה ְּבֶכֶרם 

ם ָיָרְׁשָּת ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו  ָנבֹות ֲאֶׁשר ָיַרד ָׁשם ְלִרְׁשּתֹו:ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה' ֲהָרַצְחָּת ְוַג

ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה' ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ָלְקקּו ַהְּכָלִבים ֶאת ַּדם ָנבֹות ָיֹלּקּו ַהְּכָלִבים ֶאת ָּדְמָך ַּגם ָאָּתה:"
מלכים א' כא' 16-19

שם האישיות: אחאב
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6 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

ִני ַהֶּזה 2 מי אמרו: "ֶאת ִּתְקַות חּוט ַהּׁשָ

ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון "?
המרגלים ששלח 

יהושע

יהושע ב' 18

מי אמר: "ַהחֹוַח ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ָׁשַלח 3

ֶאל ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון "?
יהואש מלך 

ישראל

מלכים ב' יד' 9

מי אמר: "ִּכי ִהֵּנה יֹוֵצר ָהִרים ּוֹבֵרא 4

חֹו"? רּוַח ּוַמִּגיד ְלָאָדם ַמה ּשֵׂ
עמוס ד' 13עמוס

על מי נאמר: "ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַּתִים 5

ָׁשָנה ָהָיה ְבָמְלכֹו ּוְׁשֹמֶנה ָׁשִנים ָמַלְך 
ִּבירּוָׁשָלם"? 

 יהורם/יורם

)בן יהושפט(

מלכים ב' ח' 17

 השלם את הפסוק: 6

ַּתֲחנּוִנים ְיַדֶּבר ָרׁש
משלי יח' 23ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות
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7 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: נתן ֵׁשׁש ְׂשֹעִרים

ה  "ַוִּתְׁשַּכב ַמְרְּגלֹוָתיו ַעד ַהֹּבֶקר ַוָּתָקם ְּבֶטֶרם ַיִּכיר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַוֹּיאֶמר ַאל ִיָּוַדע ִּכי ָבָאה ָהִאּׁשָ

ַהֹּגֶרן: ַוֹּיאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי ָבּה ַוֹּתאֶחז ָּבּה ַוָּיָמד ֵׁשׁש ְׂשֹעִרים וַָּיֶׁשת ָעֶליָה 

ַוָּיֹבא ָהִעיר: ַוָּתבֹוא ֶאל ֲחמֹוָתּה ַוֹּתאֶמר ִמי ַאְּת ִּבִּתי ַוַּתֶּגד ָלּה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלּה ָהִאיׁש: 

ֹעִרים ָהֵאֶּלה ָנַתן ִלי ִּכי ָאַמרֵ ַ ֵאַלי ַאל ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתְך:" ַוֹּתאֶמר ֵׁשׁש ַהּׂשְ
רות ג' 14-18

רמז מס' 2: אמר לקוצרים: ה' ִעָּמֶכם 

"ּוְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיָׁשּה ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך ּוְׁשמֹו ֹּבַעז: ַוֹּתאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה 

ֳּבִלים ַאַחר ֲאֶׁשר ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ַוֹּתאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתי:  ֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבּׁשִ ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה ָּנא ַהּׂשָ

ֶדה ְלֹבַעז ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשַּפַחת  ֶדה ַאֲחֵרי ַהֹּקְצִרים ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהּׂשָ ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵּקט ַּבּׂשָ

ֱאִליֶמֶלְך: ְוִהֵּנה ֹבַעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוֹּיאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעָּמֶכם ַוֹּיאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ה':"
רות ב' 1-4

רמז מס' 3: אבי עֹוֵבד

ֶאת  הֹוִליד  ְוָרם  ָרם  ֶאת  הֹוִליד  ֶחְצרֹון:ְוֶחְצרֹון  ֶאת  הֹוִליד  ֶּפֶרץ  ָּפֶרץ  ּתֹוְלדֹות  "ְוֵאֶּלה 

ּוֹבַעז  ֹּבַעז  ֶאת  ַׂשְלָמה:ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד  ֶאת  ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד  ַנְחׁשֹון  ֶאת  ַעִּמיָנָדב:ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד 

הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד: ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאת ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִוד:"
רות ד' 18-22

שם האישיות: בועז
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7 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

מי אמר: "ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש 2

ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם:"?
שמות ב' 20יתרו

מי אמר: "ְלִכי ַׁשֲאִלי ָלְך ֵּכִלים ִמן ַהחּוץ 3

ֵמֵאת ָּכל ְׁשֵכָנִיְך"? 
מלכים ב' ד' 3אלישע

מי אמר: "ַוֲהֵקמֹנּו ָעָליו ִׁשְבָעה ֹרִעים 4

ּוְׁשֹמָנה ְנִסיֵכי ָאָדם:"?
מיכה ה' 4מיכה

על מי נאמר: "ֶּבן ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה 5

ים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָמַלְך  ְבָמְלכֹו ַוֲחִמּׁשִ
ִּבירּוָׁשָלם"

מלכים ב' טו' 2עזריה/עוזיה

 השלם את הפסוק: 6

טֹוב ֶאֶרְך ַאַּפִים ִמִּגּבֹור
ּוֹמֵׁשל ְּברּוחֹו 

ִמֹּלֵכד ִעיר

משלי טז' 32
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8 שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: גהר ַאְרָצה ושם ָּפָניו ֵּבין ִּבְרָּכיו

ְוִלְׁשּתֹות  ַוַּיֲעֶלה ַאְחָאב ֶלֱאֹכל  "ַוֹּיאֶמר ֵאִלָּיהּו ְלַאְחָאב ֲעֵלה ֱאֹכל ּוְׁשֵתה ִּכי קֹול ֲהמֹון ַהָּגֶׁשם: 

ְוֵאִלָּיהּו ָעָלה ֶאל ֹראׁש ַהַּכְרֶמל ַוִּיְגַהר ַאְרָצה ַוָּיֶׂשם ָּפָניו ֵּבין ִּבְרָּכיו: ַוֹּיאֶמר ֶאל ַנֲערֹו ֲעֵלה ָנא ַהֵּבט 

ִבִעית ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָעב  ֶּדֶרְך ָים ַוַּיַעל ַוַּיֵּבט ַוֹּיאֶמר ֵאין ְמאּוָמה ַוֹּיאֶמר ֻׁשב ֶׁשַבע ְּפָעִמים: ַוְיִהי ַּבּׁשְ

ְקַטָּנה ְּכַכף ִאיׁש ֹעָלה ִמָּים ַוֹּיאֶמר ֲעֵלה ֱאֹמר ֶאל ַאְחָאב ֱאֹסר ָוֵרד ְוֹלא ַיַעָצְרָכה ַהָּגֶׁשם: ַוְיִהי ַעד 

ַמִים ִהְתַקְּדרּו ָעִבים ְורּוַח ַוְיִהי ֶּגֶׁשם ָּגדֹול ַוִּיְרַּכב ַאְחָאב ַוֵּיֶלְך ִיְזְרֶעאָלה: ְוַיד ה'  ֹּכה ְוַעד ֹּכה ְוַהּׁשָ

ָהְיָתה ֶאל ֵאִלָּיהּו ַוְיַׁשֵּנס ָמְתָניו ַוָּיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד ֹּבֲאָכה ִיְזְרֶעאָלה:"
מלכים א' יח' 41-46

רמז מס' 2: ָהֹעְרִבים הביאו לֹו ֶלֶחם ּוָבָׂשר

"ַוֹּיאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ִמֹּתָׁשֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִאם 

ְּלָך  ּוָפִניָת  ִמֶּזה  ֵלְך  ֵאָליו ֵלאֹמר:  ְדַבר ה'  ְדָבִרי:ַוְיִהי  ְלִפי  ִּכי ִאם  ּוָמָטר  ַטל  ָהֵאֶּלה  ִנים  ַהּׁשָ ִיְהֶיה 

ִצִּויִתי  ָהֹעְרִבים  ְוֶאת  ִּתְׁשֶּתה  ֵמַהַּנַחל  ַהַּיְרֵּדן:ְוָהָיה  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ְּכִרית  ְּבַנַחל  ְוִנְסַּתְרָּת  ֵקְדָמה 

ְלַכְלֶּכְלָך ָׁשם: ַוֵּיֶלְך ַוַּיַעׂש ִּכְדַבר ה' ַוֵּיֶלְך ַוֵּיֶׁשב ְּבַנַחל ְּכִרית ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַהַּיְרֵּדן: ְוָהֹעְרִבים ְמִביִאים 

לֹו ֶלֶחם ּוָבָׂשר ַּבֹּבֶקר ְוֶלֶחם ּוָבָׂשר ָּבָעֶרב ּוִמן ַהַּנַחל ִיְׁשֶּתה:"
מלכים א' יז' 1-6

רמז מס' 3: עלה ַּבֳסָעָרה ַהָּׁשָמִים

"ַוְיִהי ְכָעְבָרם ְוֵאִלָּיהּו ָאַמר ֶאל ֱאִליָׁשע ְׁשַאל ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך ְּבֶטֶרם ֶאָּלַקח ֵמִעָּמְך ַוֹּיאֶמר ֱאִליָׁשע 

ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי: ַוֹּיאֶמר ִהְקִׁשיָת ִלְׁשאֹול ִאם ִּתְרֶאה ֹאִתי ֻלָּקח ֵמִאָּתְך ְיִהי ְלָך ֵכן 

ְוִאם ַאִין ֹלא ִיְהֶיה: ַוְיִהי ֵהָּמה ֹהְלִכים ָהלֹוְך ְוַדֵּבר ְוִהֵּנה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַּיְפִרדּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם 

ִיְׂשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו ְוֹלא  ֶוֱאִליָׁשע ֹרֶאה ְוהּוא ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב  ָמִים:  ַהּׁשָ ַוַּיַעל ֵאִלָּיהּו ַּבֳסָעָרה 

ָרָאהּו עֹוד ַוַּיֲחֵזק ִּבְבָגָדיו ַוִּיְקָרֵעם ִלְׁשַנִים ְקָרִעים:"
מלכים ב' 9-12

שם האישיות:אליהו הנביא 
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8 – חלק שני  שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

למי נאמר: "ָהלֹוְך ְוָרַחְצָּת ֶׁשַבע 2

ְּפָעִמים ַּבַּיְרֵּדן ְוָיׁשֹב ְּבָׂשְרָך ְלָך 
ּוְטָהר"?

מלכים ב' ה' 10נעמן

מי אמר: "ֵאֲלָכה ָּנא ְוָאׁשּוָבה ֶאל 3

ַאַחי... ְוֶאְרֶאה ַהעֹוָדם ַחִּיים"? 
שמות ד' 18משה

מי אמר: "ֵיֵצא ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה 4

ֵמֻחָּפָתּה:"?
יואל ב' 16יואל

על מי נאמר: "ֶּבן ְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ... 5

ְבָמְלכֹו ּוְׁשֹלִׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה ָמַלְך 
ִּבירּוָׁשָלם"? 

מלכים ב' כב' 1יאשיהו

 השלם את הפסוק: 6

ִׂשְנָאה ְּתעֹוֵרר ְמָדִנים
ְוַעל ָּכל ְּפָׁשִעים 

ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה

משלי י' 12
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9 - שאלת מילואים שאלה מס' 

זהה את שם האישיות על פי הרמזים 

רמז מס' 1: בנה ֶאת ֵּביתֹו ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון ֵמָאה  ַוְיַכל ֶאת ָּכל ֵּביתֹו:  "ְוֶאת ֵּביתֹו ָּבָנה ְׁשֹלֹמה ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 

ים ַאָּמה ָרְחּבֹו ּוְׁשֹלִׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַעל ַאְרָּבָעה טּוֵרי ַעּמּוֵדי ֲאָרִזים ּוְכֻרתֹות  ַאָּמה ָאְרּכֹו ַוֲחִמּׁשִ

ֲאָרִזים ַעל ָהַעּמּוִדים:"
מלכים א' ז' 1-2

רמז מס' 2: היו לו ִׁשְבִעים ֶאֶלף ֹנֵׂשא ַסָּבל

ְלָבנֹוָנה ֲעֶׂשֶרת  ַוְיִהי ַהַּמס ְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ִאיׁש:ַוִּיְׁשָלֵחם  ִיְׂשָרֵאל  ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ַמס ִמָּכל  "ַוַּיַעל 

י  ַוְיִה ַהַּמס:  ַעל  ַוֲאֹדִניָרם  ְּבֵביתֹו  ֳחָדִׁשים  ְׁשַנִים  ַבְּלָבנֹון  ִיְהיּו  ֹחֶדׁש  ֲחִליפֹות  ַּבֹחֶדׁש  ֲאָלִפים 

ַהִּנָּצִבים ִלְׁשֹלֹמה ֲאֶׁשר  ֵרי  ִמּׂשָ ָּבָהר:ְלַבד  ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף ֹחֵצב  ֹנֵׂשא ַסָּבל  ֶאֶלף  ִלְׁשֹלֹמה ִׁשְבִעים 

ַעל ַהְּמָלאָכה ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָהֹרִדים ָּבָעם ָהֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה:ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ַוַּיִּסעּו 

ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיֵּסד ַהָּבִית ַאְבֵני ָגִזית: "
מלכים א' ה' 27-31

רמז מס' 3: ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם

"ַוִּיֵּתן ֱאֹלִהים ָחְכָמה ִלְׁשֹלמֹה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמֹאד ְוֹרַחב ֵלב ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים: ַוֵּתֶרב 

ם ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי  ל ָהָאָד ם ִמָּכ ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם ּוִמֹּכל ָחְכַמת ִמְצָרִים: ַוֶּיְחַּכ

ַוְיִהי  ַוְיַדֵּבר ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ָמָׁשל  ַוְיִהי ְׁשמֹו ְבָכל ַהּגֹוִים ָסִביב:  ְּבֵני ָמחֹול  ְוַדְרַּדע  ְוַכְלֹּכל  ְוֵהיָמן 

ה ָוָאֶלף: ַוְיַדֵּבר ַעל ָהֵעִצים ִמן ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון ְוַעד ָהֵאזֹוב ֲאֶׁשר ֹיֵצא ַּבִּקיר ַוְיַדֵּבר  ִׁשירֹו ֲחִמּׁשָ

ַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָהעֹוף ְוַעל ָהֶרֶמׂש ְוַעל ַהָּדִגים: ַוָּיֹבאּו ִמָּכל ָהַעִּמים ִלְׁשֹמַע ֵאת ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה 

ֵמֵאת ָּכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ָחְכָמתֹו:"
מלכים א' ה' 9-14

שם האישיות: שלמה
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9 – חלק שני – שאלת מילואים שאלה מס' 

ענה על חמש השאלות הבאות:

המקורהתשובההשאלההניקוד

על מי נאמר: "ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו 2

ּוַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹת "?
במדבר יב' 7-8משה

מי אמר: "ִּכי ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך 3

ִּבְמִחיר ְוֹלא ַאֲעֶלה ַלה' ֱאֹלַהי עֹלֹות 
ִחָּנם "?

שמואל ב' כד' 24דוד

מי אמר: "ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל ַהֹחֵצב 4

ּבֹו ִאם ִיְתַּגֵּדל ַהַּמּשֹֹור ַעל ְמִניפֹו "?
ישעיה י' 15ישעיה

על מי נאמר: "ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה 5

ָהָיה ְבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך 
ִּבירּוָׁשָלם"? 

מלכים ב' טו' 33יותם

 השלם את הפסוק: 6

ֵיׁש ּבֹוֶטה ְּכַמְדְקרֹות ָחֶרב
ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים 

ַמְרֵּפא

משלי יב' 18
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  התשע"ב

החידון הפומבי - ירושלים

השלב השלישי
שאלה זהה בכתב

שאלתו של ראש ממשלת ישראל 

מר בנימין נתניהו

השנה עומד חידון התנ"ך בסימן: צדק חברתי

ובסימן  הפסוק מספר מיכה: "ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱא-ֹלֶהיָך"

לפניכם 10 פסוקים המבטאים ערכים אלו.

נא ענו על השאלות המצורפות לכל פסוק.

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את הנבחן בשתי נקודות.

תשובות נכונות על כל חלקי השאלה יזכו  את הנבחן ב-20  נקודות.

הזמן המוקצב: 4 דקות

בהצלחה
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשע"ב

החידון הפומבי- ירושלים

שלב שלישי – שאלה זהה בכתב

שאלתו של ראש ממשלת ישראל  מר בנימין נתניהו

"ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד"

נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק

השאלות 

ֶחֶסד ְוַרֲחִמים
1.  מי אמר: "ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ְׁשֹפטּו ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעׂשּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו: ְוַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל ַּתֲעֹׁשקּו 

ְוָרַעת ִאיׁש ָאִחיו ַאל ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם:"?

תשובה: זכריה, זכריה  ז'  9-10

אחוה
2.  מי אמר: "ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו ֲהלֹוא ֵאל ֶאָחד ְּבָרָאנּו ַמּדּוַע ִנְבַּגד ִאיׁש ְּבָאִחיו"?

תשובה: מלאכי, מלאכי ב' 10 

ִמְׁשָּפט
ַער ִמְׁשָּפט"? 3. מי אמר: "ִׂשְנאּו ָרע ְוֶאֱהבּו טֹוב ְוַהִּציגּו ַבּׁשַ

תשובה: עמוס, עמוס ה' 15

יְֹדֵעי ֶצֶדק
4. מי אמר: "ִׁשְמעּו ֵאַלי ֹיְדֵעי ֶצֶדק ַעם ּתֹוָרִתי ְבִלָּבם". 

תשובה: ישעיהו, ישעיה נא' 7
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חמלה
5. מי אמר: "ְוָהיּו ִלי ָאַמר  ה'  ְצָבאֹות ... ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ַיְחמֹל ִאיׁש ַעל ְּבנֹו ָהֹעֵבד אֹתֹו:"?

תשובה: מלאכי, מלאכי ג'  17

להיות קשוב
6. בקשר לאיזו מצוה נאמר: "ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני"?

תשובה: השבת השמלה עד הערב, שמות כב' 25-26

ְצָדָקה ָוָחֶסד
7. מה ימצא איש ֹרֵדף ְצָדָקה ָוָחֶסד, לדעת שלמה המלך בספר משלי ?

תשובה: ַחִּיים ְצָדָקה ְוָכבֹוד, משלי כא' 21

סיוע לחלש
ֶדה ֹלא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה".   8. " ִּכי ִתְקֹצר ְקִציְרָך ְבָׂשֶדָך ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ַּבּשָׂ

מה השכר שמבטיחה התורה למקיימי מצוה זו ?

תשובה: ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך:, דברים כד'  19

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
9. למי נאמר: "ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחיָך ִעָּמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת"?

תשובה: איתי הגיתי, שמואל ב' טו' 20

הטוב והישר
10. מי אמר: "ֵהיִטיָבה  ה' ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם:"

תשובה: משורר תהלים, תהלים  קכה' 4
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  התשע"ב

החידון הפומבי - ירושלים

השלב הרביעי
שאלות בזק להכרעה

לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 24 שאלות 

לכל נבחן יוצגו 12 שאלות

אם בתום 24 השאלות לא תהיה הכרעה, יוצגו לכל נבחן עוד 3 שאלות נוספות.

אם גם אז לא תהיה הכרעה יוכרזו שני הנבחנים כשני חתנים/כלות.

הניקוד

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה בנקודה אחת.
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשע"ב
החידון הפומבי- ירושלים

שלב רביעי – שאלות בזק להכרעה

1-2

מי אמר: "ְוָנָחה ָעָליו..רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח 
ֵעָצה ּוְגבּוָרה"? 

ישעיהו
ישעיה יא'2

ֵאִני רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול  מי אמר: "ַוִּתּשָׂ
ַרַעׁש ָּגדֹול"? 

יחזקאל 
יחזקאל ג' 12

3-4

מי אמר: "ִהֵּנה ַנֲחַלת ה' ָּבִנים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן"?

משורר תהלים 
תהלים קכז 3

מי אמר: "ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך"?

ישעיהו
ישעיה נד' 13

5-6

מי אמר: "ִהֵּנה ֹלא ָיַדְעִּתי ַדֵּבר ִּכי ַנַער ָאֹנִכי"?

ירמיהו 
ירמיה א' 6

מי אמר: "ְוָאנִֹכי ַנַער ָקטֹן ֹלא ֵאַדע ֵצאת ָובֹא"?

שלמה 
מלכים א' ג' 7

7-8

 על מי נאמר: "ְוִהיא ֹיֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלם 
ַּבִּמְׁשֶנה "?

ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה
מלכים ב' כב' 14

ם ָוֱאִהי   מי אמר: "ָוָאבֹוא ֶאל ְירּוָׁשלִָ

ָׁשם ָיִמים ְׁשלָׁשה"?

נחמיה 
נחמיה ב' 11
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9-10

מי אמר: "ָּפַרס ּכּוׁש ּופּוט ִאָּתם ֻּכָּלם ָמֵגן 
ְוכֹוָבע"?

יחזקאל 
יחזקאל לח'  5-6

למי נאמר: "ְוַעָּתה ָאׁשּוב ְלִהָּלֵחם ִעם ַׂשר 
ָּפָרס ַוֲאִני יֹוֵצא ְוִהֵּנה ַׂשר ָיָון ָּבא"?

דניאל 
דניאל י' 20

11-12

מי אמר: "ִּכי ִהְרֵויִתי ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ְוָכל ֶנֶפׁש 
ָּדֲאָבה ִמֵּלאִתי"?

ירמיה
ירמיה לא' 24

מי אמר: "ָּכל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהּו ְוַגם ַהֶּנֶפׁש 
ֹלא ִתָּמֵלא"?

קהלת/שלמה 
קהלת ו' 7

13-14

השלם את הפסוק: טֹוב ְמַעט ְּבִיְרַאת ה'

ֵמאֹוָצר ָרב ּוְמהּוָמה ּבֹו 
משלי טו' 16

השלם את הפסוק: ֵּתַחת ְּגָעָרה ְבֵמִבין 

ֵמַהּכֹות ְּכִסיל ֵמָאה
משלי יז' 10

15-16

מה שם עירו של ִהַּדי, מגיבורי דוד?

ַּנֲחֵלי ָגַעׁש
שמואל ב' כג' 30

מה שם עירו של ֶאְלָחָנן ֶּבן ֹּדדֹו, מגיבורי דוד?

ֵּבית ָלֶחם
שמואל ב' כג' 24
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17-18

איזה שער ֶהֱחִזיקּו יֹוָיָדע ֶּבן ָּפֵסַח ּוְמֻׁשָּלם ֶּבן ְּבסֹוְדָיה?

ַׁשַער ַהְיָׁשָנה
נחמיה ג' 6

איזה שער ֶהֱחִזיק ָחנּון ְוֹיְׁשֵבי ָזנֹוַח?

ַׁשַער ַהַּגְיא
 נחמיה ג' 13

19-20

ְּבָרָכה  ִּגְבָעִתי  ּוְסִביבֹות  מי אמר:"ְוָנַתִּתי אֹוָתם 
ְוהֹוַרְדִּתי ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו ִּגְׁשֵמי ְבָרָכה ִיְהיּו:"?

יחזקאל 
יחזקאל לד' 26

ֲאֻרּבֹות  ֵאת  ָלֶכם  ֶאְפַּתח  ֹלא  אמר:"ִאם  מי 
ַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי"? ַהּׁשָ

מלאכי 
מלאכי ג' 10

21-22

מי אמר:"ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
ּטֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא"?

קהלת / שלמה 
קהלת ז' 20

ָיבֹוא  ַמְלֵּכְך  ִהֵּנה  ם  ְירּוָׁשלִַ ַּבת  אמר:"ָהִריִעי  מי 
ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא "?

זכריה
זכריה ט' 9

23-24

נֹוַׁשע  ַעם  ָכמֹוָך  ִמי  ִיְׂשָרֵאל  "ַאְׁשֶריָך  אמר:  מי 
ַּבה'"?

משה 
דברים לג' 29

מי אמר: "ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוִׁשיַע ְוֵעיֶניָך ַעל ָרִמים 
ַּתְׁשִּפיל"?

דוד
שמואל ב' כב' 27
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25-26

השלם את הפסוק: ִיְרַאת ה' מּוַסר ָחְכָמה 

ְוִלְפֵני ָכבֹוד ֲעָנָוה 
משלי טו' 33

השלם את הפסוק: ֵּבן ָחָכם מּוַסר ָאב 

ְוֵלץ ֹלא ָׁשַמע ְּגָעָרה
משלי יג' 1

27-28

מי ֶנֶאְספּו  להילחם נגד ישראל עם ְׁשלִׁשים 
ֶאֶלף ֶרֶכב ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים? 

 פלשתים 
שמואל א' יג' 5

מי הכה באוייב ְׁשַבע ֵמאֹות ֶרֶכב ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף 
ָּפָרִׁשים?

דוד
שמואל ב' י' 18

29-30

מי ראה: ִאיׁש ֹרֵכב ַעל סּוס ָאדֹם ְוהּוא ֹעֵמד 
ֵּבין ַהֲהַדִּסים ֲאֶׁשר ַּבְּמֻצָלה ?

 זכריה 
 זכריה א' 8

מי אמר:"ַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת 
ַהִּסְרָּפד ַיֲעֶלה ֲהַדס "?

ישעיה 
ישעיה נה' 13
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 חידון התנ”ך העולמי 
 לנוער יהודי בתפוצות
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חומר החידון

תורה

בראשית כל הפרקים

שמות א- כד, לא-לד

ויקרא יט, כד- כה

במדבר י-יז, כ-כה, כז, לב

דברים כ-כז, כט-לד

נביאים ראשונים

יהושע א-יא, יד, יז-יח, כב-כד

שופטים כל הפרקים

שמואל א כל הפרקים

שמואל ב כל הפרקים

מלכים א כל הפרקים

מלכים ב כל הפרקים

נביאים אחרונים

ישעיה א-ב, ח-יב, מ-מה, מט-נו

ירמיה א-ב, כו-מג

יחזקאל א-ד, לג-לד, לו-לט

תרי עשר

יואל כל הפרקים

עמוס כל הפרקים

עובדיה כל הספר

יונה כל הפרקים

מיכה כל הפרקים

חגי כל הפרקים

זכריה א-ט, יד

מלאכי כל הפרקים

כתובים

תהלים קכ-קלד

משלי י-כא

איוב א-ב, מב

רות כל הפרקים

קהלת כל הפרקים

דניאל א, ט, י

עזרא א, ג, ז, ט, י

נחמיה א-ה, ח-יג
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 נוהל ותקנון שיפוט לחידון התנ"ך העולמי ה- 49 
לנוער מהתפוצות 

חידון מוקדם בכתב

לפני החידון הפומבי לנציגי התפוצות ייערך מבחן מוקדם בכתב לנציגי ישראל והתפוצות המתמודדים 
בחידון התנ"ך העולמי ה-49 ביום העצמאות.

ניתן לצבור בחידון בכתב עד 60 נקודות. נקודות אלה מצטרפות לנקודות שיצבור כל מתמודד בחידונים 
הפומביים.

מבנהו וניקודו של החידון לנציגי התפוצות

50 נקודות  מבחן מוקדם בכתב 

שלב א

10 נקודות  לכל מתמודד - שאלת בזק בת שני חלקים  

שלב ב

שאלות מבוססות על סרטונים ל-6 עד 10 מתמודדים, 

20 נקודות  שצברו מירב הנקודות במבחן בכתב ובשלב א 

שלב ג

20 נקודות  שאלה זהה בכתב בת 5 חלקים ל 5- מתמודדים 

100 נקודות  סך הכול  

סדר הושבת הנבחנים

יהיה לפי סדר השפות בהן מתורגמות השאלות. מתרגמי השאלות  סדר הושבת הנבחנים על הבמה 
והתשובות יישבו באולם, ובעת הצורך יסייעו למתמודדים.

הרכב חבר השופטים ותפקידיו

בחבר השופטים יושב-ראש ושישה שופטים. היו"ר אחראי לניהול החידון ולשיפוט. בפתח החידון מודיע 
היו"ר לנבחנים ומבהיר שתשובות נכונות, שאינן מחומר החידון, לא יזכו בנקודות. היו"ר יימנע מהערות 
בין  כל מתמודד. חלוקת התפקידים  ויסתפק בהודעה על מספר הנקודות שצבר  הישגי הנבחנים  על 

השופטים שבצוות ניתנת לשינוי ולהחלפה לפי שיקולו של היו"ר.
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ניקוד

בתחילת כל מחזור שאלות מכריז היו"ר מהו מספר הנקודות המרבי שאפשר לצבור בעד כל תשובה 
נכונה ושלמה. השיב הנבחן תשובה חלקית, יקבע היו"ר, בסיוע חבריו לשיפוט, אם מגיעות למתמודד 

נקודות וכמה.

לא השיב הנבחן על השאלה או שהשיב תשובה לא נכונה מכריז יו"ר חבר השופטים "אין מענה". בגיליון 
הניקוד יירשם 0 נקודות.

כרטיסי שאלות

לכל מתמודד ניתנת השאלה בכתב, לפני שהוא נשאל, ועליו להשיב על השאלה לאלתר. החל הנבחן 
להשיב על השאלה, שהה, ביקש לחזור על השאלה או חלקה ולא השיב - שוקל חבר השופטים ומחליט 

אם להפסיקו, או להתיר לנבחן להמשיך, הכל לפי מהלך התשובה.

ערעורים

חבר השופטים והמומחים יהיה הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב. על פסקי חבר 
השופטים בהענקת נקודות אין לערער לאחר תום החידון.

חתן התנ"ך לנוער יהודי בתפוצות וסגניו

חתן/כלת התנ"ך לנוער  יזכה/תזכה בתואר  המתמודד, שיצבור את המספר הרב ביותר של הנקודות, 
היהודי בתפוצות.

המתמודדים שישיגו את המקום השני, השלישי או הרביעי יוכתרו לסגנים לכלת התנ"ך או לחתן התנ"ך.

לחתן התנ"ך או לכלת התנ"ך ולסגניהם יוענקו תעודות ותשורות על זכייתם. יתר המתמודדים זכאים 
לתעודות השתתפות.
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השלב הראשון

שאלת בזק: 

צדק חברתי - להגברת האחדות בקרב עמנו ולהעצמתו 

השנה היא שנת ה-64 למדינת ישראל, שנת ה-49 לחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי ושנת ה-45 לשחרור 
ירושלים. לציון 64 שנים לחידוש עצמאות ישראל, יהיה הנושא העיקרי של חידון התפוצות השנה 'צדק 
חברתי', בסימן הכתוב: "ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד 

ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם א-להיָך." )מיכה ו:ח(

בחידון השנה נשלב מערכת שאלות ותשובות, שעניינן:

עזרה הדדית בין בני עמנו ובין אומות העולם - תשתיות לאחדות עמנו והבטחת המשך קיומנו.

לכל שאלה בשלב זה חלק אחד.

תשובה מלאה מזכה ב-10 נקודות.
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שלב א – שאלה 1
מעשה חסד

השאלה

אברהם, אבי אומתנו, עשה מעשי חסד רבים. אחד החסדים שעשה היה הצלת שבויי-מלחמה, ועל זאת 
קיבל ברכתו של מלך מאומות העולם. 

א. מי היו שבויי המלחמה שהציל אברהם אבינו?

ב. מה שמו של המלך מאומות העולם, ומה היו דברי ברכתו?

התשובה

א.  אברהם אבינו לחם והתגבר יחד עם אנשיו על ארבעה מלכים ואנשיהם והציל מהשבי את לוט בן אחיו 
ושבויים נוספים. 

ח ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך-ְסֹדם ּוֶמֶלְך ֲעֹמָרה, ּוֶמֶלְך ַאְדָמה ּוֶמֶלְך ְצֹבִיים, ּוֶמֶלְך ֶּבַלע, ִהוא-ֹצַער; ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם 

ִּדים. ט ֵאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם, ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים, ְוַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ִׁשְנָער,  ִמְלָחָמה, ְּבֵעֶמק ַהּׂשִ

ִּדים, ֶּבֱאֹרת ֶּבֱאֹרת ֵחָמר, ַוָּיֻנסּו  ה. יְוֵעֶמק ַהּׂשִ ְוַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָּלָסר--ַאְרָּבָעה ְמָלִכים, ֶאת-ַהֲחִמּׁשָ

ַוֲעֹמָרה,  ְסֹדם  ֶאת-ָּכל-ְרֻכׁש  יאַוִּיְקחּו  ָּנסּו.  ֶהָרה  ְוַהִּנְׁשָאִרים,  ַוִּיְּפלּו-ָׁשָּמה;  ַוֲעֹמָרה,  ֶמֶלְך-ְסֹדם 

ְוֶאת-ָּכל-ָאְכָלם--ַוֵּיֵלכּו. יב ַוִּיְקחּו ֶאת-לֹוט ְוֶאת-ְרֻכׁשֹו ֶּבן-ֲאִחי ַאְבָרם, ַוֵּיֵלכּו; ְוהּוא ֹיֵׁשב, ִּבְסֹדם 

ֵמאֹות,  ּוְׁשֹלׁש  ָעָׂשר  ְׁשֹמָנה  ֵביתֹו,  ְיִליֵדי  ֶאת-ֲחִניָכיו  ַוָּיֶרק  ָאִחיו;  ִנְׁשָּבה  ִּכי  ַאְבָרם,  ַוִּיְׁשַמע  יד 

ֹמאל,  ַוִּיְרֹּדף, ַעד-ָּדן. טו ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו, ַוַּיֵּכם; ַוִּיְרְּדֵפם, ַעד-חֹוָבה, ֲאֶׁשר ִמּׂשְ

ְוֶאת- ֶאת-ַהָּנִׁשים  ְוַגם  ֵהִׁשיב,  ּוְרֻכׁשֹו  ָאִחיו  ֶאת-לֹוט  ְוַגם  ָּכל-ָהְרֻכׁש;  ֵאת  ַוָּיֶׁשב,  טז  ְלַדָּמֶׂשק. 

ָהָעם. )בראשית יא, ח-טז(

"ברוך אברם לאל עליון קונה שמים  ואמר:  נצחונו  ב.  מלכי-צדק מלך שלם ברך את אברהם לאחר 
וארץ: וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך..."

יח ּוַמְלִּכי-ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם, הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין; ְוהּוא ֹכֵהן, ְלֵאל ֶעְליֹון. יט ַוְיָבְרֵכהּו, ַוֹּיאַמר: ָּברּוְך 

ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. כ ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון, ֲאֶׁשר-ִמֵּגן ָצֶריָך ְּבָיֶדָך; ַוִּיֶּתן-לֹו ַמֲעֵׂשר, 

ִמֹּכל. )בראשית, ג, יח-כ(
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שלב א - 2
סיוע לעולים לירושלים

השאלות

חפצים  והחזיר  לירושלים  העולים  לאחיהם  לסייע  בבל  בגולת  ליהודים  הורה  העולם,  מאומות  מלך 
שנלקחו מירושלים. 

א. מה היה הסיוע, שנתנו גולי בבל לאחיהם, שעלו מבבל לירושלים?

ב. אילו חפצים החזיר, המלך האמור, לירושלים, באמצעות ׁשְׁשַּבַּצר הנשיא ליהודה? 

התשובות

א. הסיוע: כלי כסף, זהב, רכוש, בהמות, מגדנות.

ֶאת-רּוחֹו,  ָהא-להים,  ֵהִעיר  ְלֹכל  ְוַהְלִוִּים;  ְוַהֹּכֲהִנים,  ּוִבְנָיִמן,  ִליהּוָדה  ָהָאבֹות,  ָראֵׁשי  ַוָּיקּומּו 

ם. ו ְוָכל-ְסִביֹבֵתיֶהם ִחְּזקּו ִביֵדיֶהם, ִּבְכֵלי-ֶכֶסף ַּבָּזָהב  ַלֲעלֹות ִלְבנֹות, ֶאת-ֵּבית ה' ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלִָ

ָּבְרכּוׁש ּוַבְּבֵהָמה ּוַבִּמְגָּדנֹות--ְלַבד, ַעל-ָּכל-ִהְתַנֵּדב. )עזרא, א, ב-ד(

ב. המלך כורש החזיר את כלי בית ה' אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים ומסרם ֵלשְׁשַּבַּצר הנשיא ליהודה:

ם, ַוִּיְּתֵנם ְּבֵבית א-להיו.  ְוַהֶּמֶלְך ּכֹוֶרׁש, הֹוִציא ֶאת-ְּכֵלי ֵבית-ה', ֲאֶׁשר הֹוִציא ְנבּוַכְדֶנַּצר ִמירּוָׁשלִַ

ַוּיֹוִציֵאם, ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס, ַעל-ַיד, ִמְתְרָדת ַהִּגְזָּבר; ַוִּיְסְּפֵרם, ְלֵׁשְׁשַּבַּצר, ַהָּנִׂשיא, ִליהּוָדה. ְוֵאֶּלה, 

ָזָהב,  ְּכפֹוֵרי  ְוֶעְׂשִרים.  ִּתְׁשָעה  ַמֲחָלִפים,  ָאֶלף,  ֲאַגְרְטֵלי-ֶכֶסף  ָזָהב ְׁשֹלִׁשים,  ֲאַגְרְטֵלי  ִמְסָּפָרם: 

ַלָּזָהב  יא ָּכל-ֵּכִלים  ֲאֵחִרים,אלף  ֵּכִלים  ַוֲעָׂשָרה;  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ִמְׁשִנים,  ֶכֶסף  ְּכפֹוֵרי  ְׁשֹלִׁשים-- 

ַהּגֹוָלה--ִמָּבֶבל,  ֵהָעלֹות  ִעם  ֵׁשְׁשַּבַּצר,  ֶהֱעָלה  ַהֹּכל  ֵמאֹות;  ְוַאְרַּבע  ֲאָלִפים  ֲחֵמֶׁשת  ְוַלֶּכֶסף, 

ם. )עזרא, א, ז-ח( ִלירּוָׁשלִָ
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שלב א - 3
עזרה לשר מאומות העולם

השאלות

נערה קטנה מארץ ישראל,שהייתה בבית שר צבא ארם, הציעה לגברתה, דרך לרפא את בעלה שחלה 
בצרעת, באומרה: "ַאֲחֵלי ֲאֹדִני, ִלְפֵני ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון; ָאז ֶיֱאסֹף אֹתֹו, ִמָּצַרְעּתֹו."

א. איך הגיעה הנערה הקטנה מארץ ישראל לארם? 

ב. מי היה שר צבא ארם וכיצד ריפא אותו הנביא מחוליו? 

התשובות

א. הנערה הקטנה מארץ ישראל נלקחה בשבי על-ידי גדודי ארם "ותהי לפני אשת" שר הצבא:

ָנַתן-ה' ְּתׁשּוָעה,  ָפִנים--ִּכי-בֹו  ּוְנֻׂשא  ֲאֹדָניו,  ִלְפֵני  ָּגדֹול  ָהָיה ִאיׁש  ֶמֶלְך-ֲאָרם  "ְוַנֲעָמן ַׂשר-ְצָבא 

ַלֲאָרם; ְוָהִאיׁש, ָהָיה ִּגּבֹור ַחִיל—ְמֹצָרע. ַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּוִדים, ַוִּיְׁשּבּו ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַנֲעָרה ְקַטָּנה; 

ַוְּתִהי, ִלְפֵני ֵאֶׁשת ַנֲעָמן. ַוֹּתאֶמר, ֶאל-ְּגִבְרָּתּה, ַאֲחֵלי ֲאֹדִני, ִלְפֵני ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון; ָאז ֶיֱאֹסף 

ֹאתֹו, ִמָּצַרְעּתֹו" )מל"ב, ה, ב(

ב.  שר הצבא היה נעמן, שחלה בצרעת, פעל לפי דברי הנערה הקטנה מארץ ישראל, הגיע מארם לנביא 
אלישע, שאמר לו לטבול שבע פעמים במי הירדן וירפא ממחלת הצרעת:

ַמְלָאְך  ֱאִליָׁשע,  ֵאָליו  י ַוִּיְׁשַלח  ֶלֱאִליָׁשע.  ֶּפַתח-ַהַּבִית,  ַוַּיֲעֹמד  ּוְבִרְכּבֹו;  ְּבסּוָסו  ַנֲעָמן,  "ַוָּיֹבא 

ַוֵּיַלְך;  ַנֲעָמן,  ּוְטָהר. יא ַוִּיְקֹצף  ְלָך,  ְּבָׂשְרָך  ְוָיֹׁשב  ַּבַּיְרֵּדן,  ֶׁשַבע-ְּפָעִמים  ְוָרַחְצָּת  ָהלֹוְך,  ֵלאֹמר: 

ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ֵאַלי ֵיֵצא ָיצֹוא, ְוָעַמד ְוָקָרא ְּבֵׁשם-ה' א-להיו, ְוֵהִניף ָידֹו ֶאל-ַהָּמקֹום, ְוָאַסף 

ַהְּמֹצָרע. יב ֲהֹלא טֹוב אבנה )ֲאָמָנה( ּוַפְרַּפר ַנֲהרֹות ַּדֶּמֶׂשק, ִמֹּכל ֵמיֵמי ִיְׂשָרֵאל--ֲהֹלא-ֶאְרַחץ 

ַוִּיֶפן, ַוֵּיֶלְך ְּבֵחָמה. יג ַוִּיְּגׁשּו ֲעָבָדיו, ַוְיַדְּברּו ֵאָליו, ַוֹּיאְמרּו ָאִבי ָּדָבר ָּגדֹול ַהָּנִביא  ָּבֶהם, ְוָטָהְרִּתי; 

ִּדֶּבר ֵאֶליָך, ֲהלֹוא ַתֲעֶׂשה; ְוַאף ִּכי-ָאַמר ֵאֶליָך, ְרַחץ ּוְטָהר. יד ַוֵּיֶרד, ַוִּיְטֹּבל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים, 

ִּכְדַבר, ִאיׁש ָהא-להים; ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו, ִּכְבַׂשר ַנַער ָקֹטן--ַוִּיְטָהר. טו ַוָּיָׁשב ֶאל-ִאיׁש ָהא-להים הּוא 

ִאם- ִּכי  ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  א-להים  ֵאין  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ִהֵּנה-ָנא  ַוֹּיאֶמר  ְלָפָניו,  ַוַּיֲעֹמד  ַוָּיֹבא  ְוָכל-ַמֲחֵנהּו, 

ְּבִיְׂשָרֵאל; ְוַעָּתה ַקח-ָנא ְבָרָכה, ֵמֵאת ַעְבֶּדָך". )מל"ב, ה, ה-י(
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שלב א - 4
שוויון זכויות בין הלוחמים

השאלות

לאחר שניצחו דוד ואנשיו את אנשי עמלק, שפשטו על צקלג, קבע דוד כלל לדורות בעניין חלוקת השלל. 

א. ליד איזה נחל נקבע הכלל בעניין חלוקת השלל? 

ב. מה הוא הכלל ? 

התשובות

א. הכלל בעניין חלוקת השלל נקבע ליד נחל הבשור. 

ִמן- ֶנְעַּדר-ָלֶהם  יט ְוֹלא  ָּדִוד.  ִהִּציל  ָנָׁשיו,  ְוֶאת-ְׁשֵּתי  ֲעָמֵלק;  ָלְקחּו  ָּכל-ֲאֶׁשר  ֵאת  ָּדִוד,  " ַוַּיֵּצל 

ָּדִוד.  ֵהִׁשיב  ַהֹּכל,  ָלֶהם:  ָלְקחּו,  ָּכל-ֲאֶׁשר  ְוַעד  ָלל,  ּוִמּׁשָ ּוָבנֹות,  ְוַעד-ָּבִנים  ְוַעד-ַהָּגדֹול  ַהָּקֹטן 

כ ַוִּיַּקח ָּדִוד, ֶאת-ָּכל-ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר; ָנֲהגּו, ִלְפֵני ַהִּמְקֶנה ַההּוא, ַוֹּיאְמרּו, ֶזה ְׁשַלל ָּדִוד. כא ַוָּיֹבא 

ָדִוד, ֶאל-ָמאַתִים ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ִּפְּגרּו ִמֶּלֶכת ַאֲחֵרי ָדִוד ַוֹּיִׁשיֻבם ְּבַנַחל ַהְּבׂשֹור, ַוֵּיְצאּו ִלְקַראת 

ָּדִוד, ְוִלְקַראת ָהָעם ֲאֶׁשר-ִאּתֹו; ַוִּיַּגׁש ָּדִוד ֶאת-ָהָעם, ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום". )שמ"א, ל, כא(

ב. הכלל הוא - הלוחמים בחזית והיושבים על הכלים יקבלו חלק שווה משלל האויב:

" ַוַּיַען ָּכל-ִאיׁש-ָרע ּוְבִלַּיַעל, ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעם-ָּדִוד, ַוֹּיאְמרּו ַיַען ֲאֶׁשר ֹלא-ָהְלכּו ִעִּמי, 

ַוֹּיאֶמר  ְוֵיֵלכּו.  ְוִיְנֲהגּו  ְוֶאת-ָּבָניו,  ֶאת-ִאְׁשּתֹו  ִּכי-ִאם-ִאיׁש  ִהַּצְלנּו:  ֲאֶׁשר  ָלל  ֵמַהּׁשָ ָלֶהם  ֹלא-ִנֵּתן 

ָּדִוד, ֹלא-ַתֲעׂשּו ֵכן ֶאָחי: ֵאת ֲאֶׁשר-ָנַתן ה' ָלנּו, ַוִּיְׁשֹמר ֹאָתנּו, ַוִּיֵּתן ֶאת-ַהְּגדּוד ַהָּבא ָעֵלינּו, ְּבָיֵדנּו. 

ּוִמי ִיְׁשַמע ָלֶכם, ַלָּדָבר ַהֶּזה: ִּכי ְּכֵחֶלק ַהֹּיֵרד ַּבִּמְלָחָמה, ּוְכֵחֶלק ַהֹּיֵׁשב ַעל-ַהֵּכִלים--ַיְחָּדו ַיֲחֹלקּו. 

כה ַוְיִהי, ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה; ַוְיִׂשֶמָה ְלֹחק ּוְלִמְׁשָּפט, ְלִיְׂשָרֵאל, ַעד, ַהּיֹום ַהֶּזה". )שמ"א, ל, 

כב-כ(
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שלב א - 5 
משא ומתן לשלום לפני פתיחת מלחמה

השאלות 

יורש את הארץ שאלוהיו מוריש לו,  במשא ומתן מדיני לשלום לפני מלחמה, הובעה הדעה, שכל עם 
בלשון הכתוב: "ֲהֹלא ֵאת ֲאֶׁשר יֹוִריְׁשָך, ְּכמֹוׁש א-להיָך--אֹותֹו ִתיָרׁש; ְוֵאת ָּכל-ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ה' א-להינּו, 

ִמָּפֵנינּו--אֹותֹו ִניָרׁש". 

א. בין מי ומי היה המשא והמתן המדיני לשלום?

ב. מי הביע את הדעה האמורה, ומה נדר לאחר הניצחון במלחמה? 

התשובות

א. המשא ומתן היה בין יפתח לבין מלך בני עמון:

" ַוִּיְׁשַלח ִיְפָּתח ַמְלָאִכים, ֶאל-ֶמֶלְך ְּבֵני-ַעּמֹון ֵלאֹמר: ַמה-ִּלי ָוָלְך, ִּכי-ָבאָת ֵאַלי ְלִהָּלֵחם ְּבַאְרִצי. 

ִמִּמְצַרִים,  ַּבֲעלֹותֹו  ֶאת-ַאְרִצי  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי-ָלַקח  ִיְפָּתח,  ֶאל-ַמְלֲאֵכי  ְּבֵני-ַעּמֹון  ֶמֶלְך  יגַוֹּיאֶמר 

ַוִּיְׁשַלח,  ִיְפָּתח;  עֹוד,  ַוּיֹוֶסף  ְּבָׁשלֹום  ֶאְתֶהן  ָהִׁשיָבה  ְוַעָּתה,  ְוַעד-ַהַּיְרֵּדן;  ְוַעד-ַהַּיֹּבק,  ֵמַאְרנֹון 

מֹוָאב,  ֶאת-ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ֹלא-ָלַקח  ִיְפָּתח:  ָאַמר  ֹּכה  לֹו,  ַוֹּיאֶמר  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֶאל-ֶמֶלְך,  ַמְלָאִכים, 

ָקֵדָׁשה.  ַוָּיֹבא  ַעד-ַים-סּוף,  ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶלְך  ִמִּמְצָרִים;  ַּבֲעלֹוָתם  ַעּמֹון ִּכי,  ְּבֵני  ְוֶאת-ֶאֶרץ 

ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל-ֶמֶלְך ֱאדֹום ֵלאֹמר ֶאְעְּבָרה-ָּנא ְבַאְרֶצָך, ְוֹלא ָׁשַמע ֶמֶלְך ֱאדֹום, ְוַגם 

ֶאל-ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח, ְוֹלא ָאָבה; ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל, ְּבָקֵדׁש. " )שופטים, יא, יב-כד(

ב.  יפתח הביע את הדעה שכל עם יורש את הארץ שאלוהיו מוריש לו. לאחר שנכשל המשא ומתן לשלום, 
לחם יפתח בבני עמון שרצו לכבוש את הגלעד. הוא נדר, שאם ינצח, הוא יעלה לעולה לה' מי שיצא 

מדלתי ביתו בשובו בשלום מבני עמון:

ה; ַוַּיֲעֹבר, ֶאת-ִמְצֵּפה ִגְלָעד, ּוִמִּמְצֵּפה  "ַוְּתִהי ַעל-ִיְפָּתח רּוַח ה', ַוַּיֲעֹבר ֶאת-ַהִּגְלָעד ְוֶאת-ְמַנּׁשֶ

ִגְלָעד, ָעַבר ְּבֵני ַעּמֹון. ל ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַלה', ַוֹּיאַמר: ִאם-ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת-ְּבֵני ַעּמֹון, ְּבָיִדי. לא ְוָהָיה 

ַהּיֹוֵצא, ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי, ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום, ִמְּבֵני ַעּמֹון--ְוָהָיה, ַלה', ְוַהֲעִליִתיהּו, 

ַוַּיֵּכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד-ֹּבֲאָך ִמִּנית  ַוִּיְּתֵנם ה', ְּבָידֹו  ַוַּיֲעֹבר ִיְפָּתח ֶאל-ְּבֵני ַעּמֹון, ְלִהָּלֶחם ָּבם;  ֹעָלה. 

ַוָּיֹבא  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ִמְּפֵני  ְּבֵני ַעּמֹון,  ַוִּיָּכְנעּו  ְּגדֹוָלה ְמֹאד;  ְּכָרִמים, ַמָּכה,  ָאֵבל  ְוַעד  ִעיר,  ֶעְׂשִרים 

ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה, ֶאל-ֵּביתֹו, ְוִהֵּנה ִבּתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו, ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחלֹות: ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה, ֵאין-לֹו 

ִמֶּמּנּו ֵּבן אֹו-ַבת. לה ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִּיְקַרע ֶאת-ְּבָגָדיו, ַוֹּיאֶמר ֲאָהּה ִּבִּתי ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִּתִני, 

ָּפִציָתה  ָאִבי  ֵאָליו,  ְוֹלא אּוַכל, ָלׁשּוב. לו ַוֹּתאֶמר  ִפי ֶאל-ה',  ָּפִציִתי  ְוָאֹנִכי,  ְּבֹעְכָרי;  ָהִיית  ְוַאְּת, 

ֶאת-ִּפיָך ֶאל-ה'--ֲעֵׂשה ִלי, ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפיָך: ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ה' ְנָקמֹות, ֵמֹאְיֶביָך--ִמְּבֵני 

ַעּמֹון". )שופטים, יא, כט-לא(
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שלב א - 6
העוזר נעזר

השאלות

איש מצרי, עזוב בשדה, עזר ללוחמים שהצילו את חייו. 

א. מי היו הלוחמים, ואיך הצילו את האיש המצרי?

ב. מה הייתה עזרתו של המצרי ללוחמים?

התשובות

א.  הלוחמים היו דוד ושש מאות אנשיו. הלוחמים נתנו לאיש המצרי,שמצאו עזוב בשדה, לחם, מים, פלח 
דבלה ושני צימוקים כי לא אכל ולא שתה שלושה ימים ושלושה לילות, וכך שבה רוחו אליו:

יג  ַּתּׂשִ ג  ִּכי-ַהּׂשֵ ְרֹדף,  לֹו  ַוֹּיאֶמר  ֶגּנּו;  ַהַאּׂשִ ַהְּגדּוד-ַהֶּזה  ַאֲחֵרי  ֶאְרֹּדף  ֵלאֹמר,  ַּבה'  ָּדִוד  " ַוִּיְׁשַאל 

ְוַהּנֹוָתִרים,  ַוָּיֹבאּו, ַעד-ַנַחל ַהְּבׂשֹור;  ָּדִוד, הּוא ְוֵׁשׁש-ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו,  ְוַהֵּצל ַּתִּציל: ַוֵּיֶלְך 

ֶאת- ֵמֲעֹבר  ִּפְּגרּו,  ֲאֶׁשר  ִאיׁש,  ָמאַתִים  ַוַּיַעְמדּו,  ִאיׁש;  ְוַאְרַּבע-ֵמאֹות  הּוא  ָּדִוד,  ָעָמדּו: ַוִּיְרֹּדף 

ַוַּיְׁשֻקהּו  ַוֹּיאַכל,  ֶלֶחם  ַוִּיְּתנּו-לֹו  ֶאל-ָּדִוד;  ֹאתֹו  ַוִּיְקחּו  ֶדה,  ַּבּׂשָ ִאיׁש-ִמְצִרי  ַהְּבׂשֹור: ַוִּיְמְצאּו  ַנַחל 

ָמִים: ַוִּיְּתנּו-לֹו ֶפַלח ְּדֵבָלה ּוְׁשֵני ִצֻּמִקים, ַוֹּיאַכל, ַוָּתָׁשב רּוחֹו, ֵאָליו: ִּכי ֹלא-ָאַכל ֶלֶחם, ְוֹלא-ָׁשָתה 

ַמִים, ְׁשֹלָׁשה ָיִמים, ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות": )שמ"א, ל, ח-יב(

ב.  הנער המצרי, שהיה עבד לאיש עמלקי, הראה לדוד ואנשיו את המקום שבו חונים העמלקים שפשטו 
על צקלג, שבו את אנשיה ושרפו אותה:

" ַוֹּיאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי-ַאָּתה, ְוֵאי ִמֶּזה ָאָּתה; ַוֹּיאֶמר ַנַער ִמְצִרי ָאֹנִכי, ֶעֶבד ְלִאיׁש ֲעָמֵלִקי, ַוַּיַעְזֵבִני 

ָּכֵלב;  ִליהּוָדה--ְוַעל-ֶנֶגב  ְוַעל-ֲאֶׁשר  ַהְּכֵרִתי,  ֶנֶגב  ָּפַׁשְטנּו  ְׁשֹלָׁשה: ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום  ָחִליִתי,  ִּכי  ֲאֹדִני 

ְבָעה ִּלי ֵבא- ְוֶאת-ִצְקַלג, ָׂשַרְפנּו ָבֵאׁש: ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָּדִוד, ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל-ַהְּגדּוד ַהֶּזה; ַוֹּיאֶמר ִהּׁשָ

ְנֻטִׁשים  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה: ַוֹּיִרֵדהּו,  ֶאל-ַהְּגדּוד  ְואֹוִרְדָך,  ְּבַיד-ֲאֹדִני,  ְוִאם-ַּתְסִּגֵרִני  ִאם-ְּתִמיֵתִני,  להים 

ָלל ַהָּגדֹול, ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֵמֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים"  ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ; ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים, ְוֹחְגִגים, ְּבֹכל ַהּׁשָ

ּוֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה: ַוַּיֵּכם ָּדִוד ֵמַהֶּנֶׁשף ְוַעד-ָהֶעֶרב, ְלָמֳחָרָתם; ְוֹלא-ִנְמַלטֵמֶהם ִאיׁש, ִּכי ִאם-ַאְרַּבע 

ֵמאֹות ִאיׁש-ַנַער ֲאֶׁשר-ָרְכבּו ַעל-ַהְּגַמִּלים ַוָּיֻנסּו: )שמ"א, ל, יג-יז(

107



שלב א - 7
עזרה מושתתת על אהבת אמת

השאלות

אישה אחת הזהירה את בעלה: "ִאם-ֵאיְנָך ְמַמֵּלט ֶאת-ַנְפְׁשָך ַהַּלְיָלה, ָמָחר ַאָּתה מּומת". 

א. במי ומי מדובר, ומדוע היה על הבעל להימלט בלילה?

ב. מה מצאו רודפי הבעל במיטתו לאחר שנמלט מפניהם?

התשובות

א.  מדובר במיכל בת שאול המלך,שהזהירה את בעלה דוד להימלט בלילה,כי המלך שאול ציווה את 
אנשיו ללכת אל בית דוד כדי לשמור עליו שלא יימלט ולהמית אותו בבוקר.

ִאְׁשּתֹו  ִמיַכל  ְלָדִוד,  ַוַּתֵּגד  ַּבֹּבֶקר;  ְוַלֲהִמיתֹו,  ְלָׁשְמרֹו,  ָּדִוד,  ֶאל-ֵּבית  ַמְלָאִכים  ָׁשאּול  " ַוִּיְׁשַלח 

ְּבַעד  ֶאת-ָּדִוד,  ִמיַכל  ַוֹּתֶרד  מּוָמת  ַאָּתה  ָמָחר  ַהַּלְיָלה,  ֶאת-ַנְפְׁשָך  ְמַמֵּלט  ִאם-ֵאיְנָך  ֵלאֹמר, 

ַהַחּלֹון; ַוֵּיֶלְך ַוִּיְבַרח, ַוִּיָּמֵלט". )שמ"א, יט, יא-יב(

ב. אנשי המלך שאול מצאו במיטת דוד תרפים "וכביר העזים מראשותיו". 

ַוְּתַכס,  ְמַרֲאֹׁשָתיו;  ָׂשָמה  ָהִעִּזים,  ְּכִביר  ְוֵאת  ֶאל-ַהִּמָּטה,  ַוָּתֶׂשם  ֶאת-ַהְּתָרִפים,  ִמיַכל   "ַוִּתַּקח 

ֶאת- ָׁשאּול  ַוִּיְׁשַלח  הּוא.  ֹחֶלה  ַוֹּתאֶמר,  ֶאת-ָּדִוד;  ָלַקַחת  ַמְלָאִכים,  ָׁשאּול  ַוִּיְׁשַלח  ַּבָּבֶגד. 

ַהַּמְלָאִכים, ִלְראֹות ֶאת-ָּדִוד ֵלאֹמר: ַהֲעלּו ֹאתֹו ַבִּמָּטה ֵאַלי, ַלֲהִמתֹו. . ַוָּיֹבאּו, ַהַּמְלָאִכים, ְוִהֵּנה 

ַהְּתָרִפים, ֶאל-ַהִּמָּטה; ּוְכִביר ָהִעִּזים, ְמַרֲאֹׁשָתיו". )שמ"א, יט, טו-טז(
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שלב א - 8
הצנע לכת

השאלות

ה' אמר למלך שלמה, כי ייענש על כי לא הצניע לכת וחטא בשלוש מצוות "לא-תעשה" המוטלות על 
המלך? 

א. ציין אחת ממצוות ה"לא-תעשה" המוטלות על המלך?

ב. באיזה עונש נענש המלך שלמה ? 

התשובות

א.  שלש מצוות "לא-תעשה" שבהם חטא המלך שלמה, הן: הרבה לו כסף וזהב, הרבה לו סוסים והרבה 
לו נשים. 

ים ָוֵׁשׁש, ִּכַּכר  הרבה לו זהב:" ַוְיִהי ִמְׁשַקל ַהָּזָהב, ֲאֶׁשר-ָּבא ִלְׁשֹלמֹה ְּבָׁשָנה ֶאָחת--ֵׁשׁש ֵמאֹות ִׁשּׁשִ
ָזָהב ְלַבד ֵמַאְנֵׁשי ַהָּתִרים, ּוִמְסַחר ָהֹרְכִלים, ְוָכל-ַמְלֵכי ָהֶעֶרב, ּוַפחֹות ָהָאֶרץ. ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה 
ָזָהב  ָמִגִּנים,  ּוְׁשֹלׁש-ֵמאֹות  ָהֶאָחת  ַעל-ַהִּצָּנה  ַיֲעֶלה  ָזָהב,  ֵׁשׁש-ֵמאֹות  ָׁשחּוט;  ָזָהב  ִצָּנה,  ָמאַתִים 

ָׁשחּוט--ְׁשֹלֶׁשת ָמִנים ָזָהב, ַיֲעֶלה ַעל-ַהָּמֵגן ָהֶאָחת; ַוִּיְּתֵנם ַהֶּמֶלְך, ֵּבית ַיַער ַהְּלָבנֹון". 

ִמְקֵוה  ִיְקחּו  ַהֶּמֶלְך,  ּוִמְקֵוה--ֹסֲחֵרי  ִמִּמְצָרִים;  ִלְׁשֹלמֹה,  ֲאֶׁשר  ַהּסּוִסים  סוסים: " ּומֹוָצא  לו  הרבה 
ים ּוֵמָאה; ְוֵכן ְלָכל-ַמְלֵכי  ִּבְמִחיר. ַוַּתֲעֶלה ַוֵּתֵצא ֶמְרָּכָבה ִמִּמְצַרִים, ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף, ְוסּוס, ַּבֲחִמּׁשִ

ַהִחִּתים, ּוְלַמְלֵכי ֲאָרם--ְּבָיָדם ֹיִצאּו". 

ַעֳּמִנּיֹות  ַרּבֹות--ְוֶאת-ַּבת-ַּפְרעֹה: מֹוֲאִבּיֹות  ָנְכִרּיֹות  ָנִׁשים  ָאַהב  ְׁשֹלמֹה,  " ְוַהֶּמֶלְך  נשים:  לו  הרבה 
ֹלא-ָיבֹאּו  ְוֵהם  ָבֶהם  ֹלא-ָתבֹאּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל-ְּבֵני  ָאַמר-ה'  ֲאֶׁשר  ִמן-ַהּגֹוִים,  ִחִּתּיֹת  ֵצְדִנּיֹת  ֲאֹדִמּיֹת, 
ָבֶכם, ָאֵכן ַיּטּו ֶאת-ְלַבְבֶכם, ַאֲחֵרי א-להיֶהם--ָּבֶהם ָּדַבק ְׁשֹלמֹה, ְלַאֲהָבה ַוְיִהי-לֹו ָנִׁשים, ָׂשרֹות ְׁשַבע 
ֵמאֹות, ּוִפַלְגִׁשים, ְׁשֹלׁש ֵמאֹות; ַוַּיּטּו ָנָׁשיו, ֶאת-ִלּבֹו ַוְיִהי, ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשֹלמֹה, ָנָׁשיו ִהּטּו ֶאת-ְלָבבֹו, 
ַאֲחֵרי א-להים ֲאֵחִרים; ְוֹלא-ָהָיה ְלָבבֹו ָׁשֵלם ִעם-ה' א-להיו, ִּכְלַבב ָּדִויד ָאִביו. ה ַוֵּיֶלְך ְׁשֹלמֹה--ַאֲחֵרי 
ַעְׁשֹּתֶרת, א-להי ִצֹדִנים; ְוַאֲחֵרי ִמְלּכֹם, ִׁשֻּקץ ַעֹּמִנים. וַּיַעׂש ְׁשֹלמֹה ָהַרע, ְּבֵעיֵני ה'; ְוֹלא ִמֵּלא ַאֲחֵרי 

ה', ְּכָדִוד ָאִביו". )מל"א,י, יד-כה; כז-כט ; יא, א-י(

ב. העונש - קריעת ממלכתו:

"ויאמר ה' לשלמה יען אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר צויתי עליך 

קרוע אקרע את הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך : אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד 

בנך אקרענה : רק את כל הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען 

ירושלים אשר בחרתי ": )מל"א , יא , 11-13(
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שלב א - 9
עזרה לאלמנה

השאלות

אישה אלמנה, אמרה לאחד הנביאים: "ַעָּתה ֶזה ָיַדְעִּתי, ִּכי ִאיׁש א-להים ָאָּתה; ּוְדַבר-ה' ְּבִפיָך, ֱאֶמת". 

 א. מאיזה מקום הייתה האלמנה ומה שם הנביא?

ב. על פי איזה מעשה, שעשה הנביא, נוכחה האלמנה שדבר ה' אמת בפיו?

התשובות

א. האישה האלמנה הייתה מ"צרפת אשר לצידון", והנביא הוא אליהו:

ַאְלָמָנה,  ה  ִאּׁשָ ָׁשם  ִצִּויִתי  ִהֵּנה  ְלִצידֹון;  ֲאֶׁשר  ָצְרַפָתה  ֵלְך  קּום  ֵלאֹמר:  ֵאָליו  ְדַבר-ה',   ַוְיִהי 

ה ַאְלָמָנה, ְמֹקֶׁשֶׁשת ֵעִצים;  ְלַכְלְּכֶלָך ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָצְרַפָתה, ַוָּיֹבא ֶאל-ֶּפַתח ָהִעיר, ְוִהֵּנה-ָׁשם ִאּׁשָ

ַוִּיְקָרא ֵאֶליָה ַוֹּיאַמר, ְקִחי-ָנא ִלי ְמַעט-ַמִים ַּבְּכִלי ְוֶאְׁשֶּתה. )מל"א, יז, ח-י(

ב.  לאחר שאליו הנביא החיה את בנה של האישה האלמנה ואמר לה: "ראי חי בנך", אמרה: עתה ידעתי 
כי איש אלוהים אתה ודבר ה' בפיך אמת":

ה ַּבֲעַלת ַהָּבִית; ַוְיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמֹאד, ַעד ֲאֶׁשר ֹלא-  ַוְיִהי, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ָחָלה, ֶּבן-ָהִאּׁשָ

נֹוְתָרה-ּבֹו ְנָׁשָמה: ַוֹּתאֶמר, ֶאל-ֵאִלָּיהּו, ַמה-ִּלי ָוָלְך, ִאיׁש ָהא-להים: ָּבאָת ֵאַלי ְלַהְזִּכיר ֶאת-ֲעוֹ ִני, 

ֲאֶׁשר- ֶאל-ָהֲעִלָּיה  ַוַּיֲעֵלהּו  ֵמֵחיָקּה,  ַוִּיָּקֵחהּו  ֶאת-ְּבֵנְך;  ְּתִני-ִלי  ֵאֶליָה,  ַוֹּיאֶמר  ֶאת-ְּבִני:  ּוְלָהִמית 

ַעל-ָהַאְלָמָנה  א-להי--ֲהַגם  ה'  ַוֹּיאַמר:  ֶאל-ה',  ַעל-ִמָּטתֹו: ַוִּיְקָרא  ַוַּיְׁשִּכֵבהּו,  ָׁשם,  ֹיֵׁשב  הּוא 

ַוִּיְקָרא  ְּפָעִמים,  ַעל-ַהֶּיֶלד ָׁשֹלׁש  ֶאת-ְּבָנּה: ַוִּיְתֹמֵדד  ְלָהִמית  ֲהֵרעֹוָת,  ִעָּמּה  ִמְתּגֹוֵרר  ֲאֶׁשר-ֲאִני 

ֶאל-ה' ַוֹּיאַמר: ה' א-להי, ָּתָׁשב ָנא ֶנֶפׁש-ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ַעל-ִקְרּבֹו: ַוִּיְׁשַמע ה', ְּבקֹול ֵאִלָּיהּו; ַוָּתָׁשב 

ֶנֶפׁש-ַהֶּיֶלד ַעל-ִקְרּבֹו, ַוֶּיִחי: ַוִּיַּקח ֵאִלָּיהּו ֶאת-ַהֶּיֶלד, ַוֹּיִרֵדהּו ִמן-ָהֲעִלָּיה ַהַּבְיָתה, ַוִּיְּתֵנהּו, ְלִאּמֹו; 

ה, ֶאל-ֵאִלָּיהּו, ַעָּתה ֶזה ָיַדְעִּתי, ִּכי ִאיׁש א-להים ָאָּתה;  ַוֹּיאֶמר, ֵאִלָּיהּו, ְרִאי, ַחי ְּבֵנְך: ַוֹּתאֶמר ָהִאּׁשָ

ּוְדַבר-ה' ְּבִפיָך, ֱאֶמת. )מל"א, יז, יז-כד(
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שלב א - 10
עם מאוחד באבלו

שאלה

לאחר מאורע טראגי: הורה המנהיג: " ַאל-ְּתַבְּׂשרּו ְּבחּוֹצת ַאְׁשְקלֹון", ונמק את דבריו.

א. מי המנהיג ועל איזה מאורע טראגי מדובר ?

ב. מה היה נימוקו?

תשובה

א.  דוד הורה לא לבשר על נפילתם של המלך שאול ובנו יהונתן במלחמתם בפלשתים על הר הגלבוע: 
דוד אומר בקינתו על נפילתם :

ְּבחּוֹצת  רּו  ַאל-ְּתַבּׂשְ ְבַגת,  ַאל-ַּתִּגידּו  ִגּבֹוִרים:  ָנְפלּו  ֵאיְך,  ָחָלל:  ַעל-ָּבמֹוֶתיָך,  ִיְׂשָרֵאל,  "ַהְּצִבי, 

ַאְׁשְקלֹון: ...". שמ"ב, א, 19

 ב. הנימוק הוא כדי שלא ישמחו בנות הפלשתים:

"... ֶּפן-ִּתְׂשַמְחָנה ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים, ֶּפן-ַּתֲעֹלְזָנה ְּבנֹות ָהֲעֵרִלים". שמ"ב , א , 20
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שלב א - 11
חסד של אמת

השאלות

המלך דוד ברך אנשי מקום אחד, שעשו מעשה-חסד, בברכה: "ְוַעָּתה ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם, ִוְהיּו ִלְבֵני-ַחִיל". 

א. מאיזו מקום היו האנשים שעשו מעשה-חסד?

ב. מה היה מעשה החסד שעשו?

התשובות 

א. האנשים שעשו מעשה חסד היו מָיֵביׁש ִּגְלָעד. שמ"ב, ב, ה

ב. מעשה החסד שעשו אנשי יבש גלעד היה שהביאו לקבורה את שאול המלך: 

"ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים, ֶאל-ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד; ַוּיאֶמר ֲאֵליֶהם, ְּבֻרִכים ַאֶּתם ַלה', ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם 

ְוַגם  ֶוֱאֶמת;  ֶחֶסד  ִעָּמֶכם  ַיַעׂש-ה'  ְוַעָּתה,  אתֹו:  ַוִּתְקְּברּו  ִעם-ָׁשאּול,  ִעם-ֲאדֵניֶכם  ַהֶּזה  ַהֶחֶסד 

ִוְהיּו  ְיֵדיֶכם,  ֶּתֱחַזְקָנה  ְוַעָּתה  ַהֶּזה:  ַהָּדָבר  ֲעִׂשיֶתם,  ֲאֶׁשר  ַהּזאת,  ַהּטֹוָבה  ִאְּתֶכם  ֶאֱעֶׂשה  ָאנִכי, 

ֲעֵליֶהם": )שמ"ב, ב',  ְלֶמֶלְך  ְוַגם-אִתי, ָמְׁשחּו ֵבית-ְיהּוָדה  ִלְבֵני-ַחִיל--ִּכי-ֵמת, ֲאדֵניֶכם ָׁשאּול; 

ה'-ז'(
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שלב א - 12
מלך מאומות העולם עוזר בשיקום ירושלים החרבה

השאלות

מלך מאומות העולם הבחין בצערו של אחד משריו, שהיה מגולי יהודה, ושאל אותו: "ַמּדּוַע ָּפֶניָך ָרִעים "?

א. מי המלך ומי השר?

ב. מה הייתה תשובתו של השר?

התשובות

א. המלך הוא ארתחשסתא והשר הוא נחמיה:

ָוֶאְּתָנה  ֶאת-ַהַּיִין  א  ָוֶאּׂשָ ְלָפָניו;  ַהֶּמֶלְך--ַיִין  ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא  ֶעְׂשִרים  ְׁשַנת  ִניָסן,  ְּבֹחֶדׁש  "ַוְיִהי 

ַלֶּמֶלְך, ְוֹלא-ָהִייִתי ַרע ְלָפָני: ַוֹּיאֶמר ִלי ַהֶּמֶלְך ַמּדּוַע ָּפֶניָך ָרִעים, ְוַאָּתה ֵאיְנָך חֹוֶלה--ֵאין ֶזה, ִּכי-

ִאם ֹרַע ֵלב; ָוִאיָרא, ַהְרֵּבה ְמֹאד". )נחמיה, ב, א-ב(

ב. נחמיה הצטער על חורבן ירושלים:

" ַוּיאֶמר ִלי ַהֶּמֶלְך ַמּדּוַע ָּפֶניָך ָרִעים, ְוַאָּתה ֵאיְנָך חֹוֶלה--ֵאין ֶזה, ִּכי-ִאם רוַע ֵלב; ָוִאיָרא, ַהְרֵּבה 

ָהִעיר ֵּבית-ִקְברֹות ֲאבַתי  ָפַני, ֲאֶׁשר  ִיְחֶיה; ַמּדּוַע לא-ֵיְרעּו  ַהֶּמֶלְך ְלעֹוָלם  ַלֶּמֶלְך,  ְמאד: ָואַמר 

ֲחֵרָבה, ּוְׁשָעֶריָה, ֻאְּכלּו ָבֵאׁש": )נחמיה, ב', ב' - ג'(
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שלב א - 13
דאגת אם לוחם ונחמתה

השאלות

הכתוב מדבר על אם שהביעה דאגה לגורל בנה הלוחם ו"חכמות שרותיה" עודדו אותה.

א. מה שואלת האם כשהיא משקיפה מן החלון ומייבבת ?

ב. מה הם דברי הנחמה והעידוד של "חכמות שרותיה"? 

התשובות

א. אם סיסרא שואלת: "ַמּדּוַע, ֹּבֵׁשׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא"? 

"בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בושש רכבו לבוא מדוע אחרו 

פעמי מרכבותיו "? שופטים , ה , 28

ב. דברי העידוד והנחמה של "חכמות שרותיה" הם : 

צבעים  שלל  לסיסרא  צבעים  שלל  גבר  לראש  רחמתים  רחם  שלל  יחלקו  ימצאו  "הלוא 

רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל :" שופטים ה , 29-28
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שלב א - 14
כוחה של אמונה

השאלות

במלחמה אחת שימשה הרמת ידו של מנהיג העם אות להתגברות עם ישראל על אויביו, ככתוב: "ְוָהָיה, 
ַּכֲאֶׁשר ָיִרים... ָידֹו--ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל". 

א. באיזו מלחמה היה הדבר?

ב. מי המנהיג ומי השניים שתמכו בידיו?

התשובות

א. במלחמה בעמלק: "ַוָּיבא, ֲעָמֵלק; ַוִּיָּלֶחם ִעם-ִיְׂשָרֵאל, ִּבְרִפיִדים." )שמות, יז, ח(

ב. המנהיג היה משה ותמכו בידיו אהרון וחור:

ַעל-ראׁש  ִנָּצב  ָאנִכי  ָמָחר,  ַּבֲעָמֵלק;  ִהָּלֵחם  ְוֵצא  ֲאָנִׁשים,  ְּבַחר-ָלנּו  ֶאל-ְיהֹוֻׁשַע  מֶשה  ַוּיאֶמר 

ַהִּגְבָעה, ּוַמֵּטה ָהא-להים, ְּבָיִדי: ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע, ַּכֲאֶׁשר ָאַמר-לֹו מֶׁשה--ְלִהָּלֵחם, ַּבֲעָמֵלק; ּומשה 

ָיִניַח ָידֹו,  ְוַכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל;  ָיִרים ֶמשה ָידֹו--ְוָגַבר  ְוָהָיה, ַּכֲאֶׁשר  ַאֲהרן ְוחּור, ָעלּו ראׁש ַהִּגְבָעה: 

ְוָגַבר ֲעָמֵלק". )שמות, י"ז, ח' - י"א(
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שלב א - 15
התכונות הדרושות לשליחי ציבור

השאלות

מנהיג העם שמע מפי חותנו על התכונות הדרושות לאנשים הממונים לתפקידים ציבוריים. 

א. מי המנהיג ומי הוא חותנו?

ב. מה הן התכונות הדרושות למתמנים לתפקידים ציבוריים?

התשובות

א. המנהיג הוא משה וחותנו הוא יתרו. )שמות, יח, יז(

ב. התכונות הדרושות לאנשים הממונים לתפקידים ציבוריים, ששמע משה רבנו מיתרו חותנו הן:

"ַאְנֵׁשי-ַחִיל ִיְרֵאי א-להים, ַאְנֵׁשי ֱאֶמת,ׂשְנֵאי ָבַצע: "ַוּיאֶמר חֵתן מֶׁשה, ֵאָליו: ֹלא-טֹוב, ַהָּדָבר, 

ֲאֶׁשר ַאָּתה, עֶׂשה: ָנבול ִּתּבול--ַּגם-ַאָּתה, ַּגם-ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך: ִּכי-ָכֵבד ִמְּמָך ַהָּדָבר, לא-

תּוַכל ֲעׂשהּו ְלַבֶּדָך: ַעָּתה ְׁשַמע ְּבקִלי, ִאיָעְצָך, ִויִהי א-להים, ִעָּמְך; ֱהֵיה ַאָּתה ָלָעם, מּול ָהא-

להים, ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת-ַהְּדָבִרים, ֶאל-ָהא-להים: ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם, ֶאת-ַהֻחִּקים ְוֶאת-ַהּתֹורת; 

ִמָּכל-ָהָעם  ֶתֱחֶזה  ְוַאָּתה  ַיֲעׂשּון:  ֲאֶׁשר  ְוֶאת-ַהַּמֲעֶׂשה,  ָבּה,  ֵיְלכּו  ֶאת-ַהֶּדֶרְך  ָלֶהם,  ְוהֹוַדְעָּת 

ֵמאֹות,  ָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ֲעֵלֶהם,  ְוַׂשְמָּת  ָבַצע;  ֱאֶמת--ׂשְנֵאי  ַאְנֵׁשי  ִיְרֵאי א-להים,  ַאְנֵׁשי-ַחִיל 

ים, ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרות: ְוָׁשְפטּו ֶאת-ָהָעם, ְּבָכל-ֵעת, ְוָהָיה ָּכל-ַהָּדָבר ַהָּגדול ָיִביאּו ֵאֶליָך,  ָׂשֵרי ֲחִמּׁשִ

ְוָכל-ַהָּדָבר ַהָּקטון ִיְׁשְּפטּו-ֵהם; ְוָהֵקל, ֵמָעֶליָך, ְוָנְׂשאּו, ִאָּתְך: ִאם ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה, ַּתֲעֶׂשה, ְוִצְּוָך 

ְוָיָכְלָּת ֲעמד; ְוַגם ָּכל-ָהָעם ַהֶּזה, ַעל-ְמקמֹו ָיבא ְבָׁשלֹום: ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה, ְלקֹול חְתנֹו;  א-להים, 

ַוַּיַעׂש, ּכל ֲאֶׁשר ָאָמר. " )שמות, י"ח, י"ז - כ"ב(
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שלב א - 16
הוקרת מורשת אבות

השאלות

בספר עזרא מתואר סיכום מאורע, בלשון זאת: "ְוֵאין ָהָעם, ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה, ְלקֹול, ְּבִכי ָהָעם".

א. מה הוא המאורע?

ב. מי הם השניים שעמדו בראש המנצחים על המלאכה לקראת המאורע?

התשובות

א. המאורע, שעליו מסופר בספר עזרא, הוא יסוד הבית השני: 

ְּבֵני-ָאָסף  ְוַהְלִוִּים  ַּבֲחֹצְצרֹות,  ְמֻלָּבִׁשים  ַהֹּכֲהִנים  ַוַּיֲעִמידּו  ה';  ֶאת-ֵהיַכל  ַהֹּבִנים,  "ְוִיְּסדּו 

ִּכי טֹוב--ִּכי- ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוֹדת ַלה',  ַוַּיֲענּו  ָּדִויד ֶמֶלְך-ִיְׂשָרֵאל:  ַּבְמִצְלַּתִים--ְלַהֵּלל ֶאת-ה', ַעל-ְיֵדי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ַעל-ִיְׂשָרֵאל; ְוָכל-ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהֵּלל, ַלה', ַעל, הּוַסד ֵּבית-ה'. 

יב ְוַרִּבים ֵמַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ַהְּזֵקִנים, ֲאֶׁשר ָראּו ֶאת-ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ְּבָיְסדֹו--ֶזה ַהַּבִית ְּבֵעיֵניֶהם, 
ֹּבִכים ְּבקֹול ָּגדֹול; ְוַרִּבים ִּבְתרּוָעה ְבִׂשְמָחה, ְלָהִרים קֹול: ְוֵאין ָהָעם, ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה, ְלקֹול, ְּבִכי 

ָהָעם: ִּכי ָהָעם, ְמִריִעים ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה, ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע, ַעד-ְלֵמָרחֹוק. עזרא, ג', י- י"ג
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השלב השני

סרטונים בנושא 'צדק חברתי'

בשלב זה, השלב השני, יוצגו סרטונים ל-8 עד 10 מתמודדים.

לכל שניים מן המתמודדים יוצג סרטון ושתי שאלות הקשורות בו.

תשובה נכונה על כל חלק מזכה ב- 10 נקודות.

שתי תשובות נכונות מזכות ב- 20 נקודות.
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שלב ב' - 21
 נושא הסרטון הראשון:

עזרה לנתונים במצוקה כלכלית

השאלות

ְוֵיׁש  ַלֲעָבִדים,  ְוֶאת-ְּבֹנֵתינּו  ֶאת-ָּבֵנינּו  ֹכְבִׁשים  ֲאַנְחנּו  "ְוִהֵּנה  שבי-ציון, שנקלעו למצוקה כלכלית, התלוננו: 
ִמְּבֹנֵתינּו ִנְכָּבׁשֹות ְוֵאין ְלֵאל ָיֵדנּו, ּוְׂשֹדֵתינּו ּוְכָרֵמינּו, ַלֲאֵחִרים". 

א. מי המנהיג ששמע את תלונתם, ומה עשה, כדי לשקם את בני עמו שנקלעו למצוקה כלכלית?

ב. כיצד הגיבו הנושים, שהשתלטו על האדמות ועל הבנים של הנתונים במצוקה כלכלית? 

התשובות

ואת  בנותיהם  ואת  בניהם  את  לנושיהם  למסור  שנאלצו  כך  על  נחמיה  לפני  התלוננו  א.  שבי-ציון 
ולהחזיר את הכרמים  והבנות  הבנים  ודרש מהם לשחרר את  הנושים  על  כעס  נחמיה  אדמותיהם. 

והשדות לבעליהם". 

ּוְבֹנֵתינּו  ָּבֵנינּו  ֹאְמִרים,  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים: ְוֵיׁש  ֶאל-ֲאֵחיֶהם,  ְּגדֹוָלה,  ּוְנֵׁשיֶהם,  ָהָעם  ַצֲעַקת  "ַוְּתִהי 

ֲאַנְחנּו  ּוָבֵּתינּו  ּוְכָרֵמינּו  ְׂשֹדֵתינּו  ֹאְמִרים,  ֲאֶׁשר  ְוִנְחֶיה: ְוֵיׁש  ְוֹנאְכָלה  ָדָגן,  ְוִנְקָחה  ַרִּבים;  ֲאַנְחנּו 

ֹעְרִבים; ְוִנְקָחה ָדָגן, ָּבָרָעב: ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ֹאְמִרים, ָלִוינּו ֶכֶסף ְלִמַּדת ַהֶּמֶלְך, ְׂשֹדֵתינּו, ּוְכָרֵמינּו: ְוַעָּתה, 

ַלֲעָבִדים,  ְוֶאת-ְּבֹנֵתינּו  ֶאת-ָּבֵנינּו  ֹכְבִׁשים  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה  ָּבֵנינּו;  ִּכְבֵניֶהם,  ְּבָׂשֵרנּו,  ַאֵחינּו  ִּכְבַׂשר 

ָוָאִריָבה  ָעַלי,  ִלִּבי  ַוִּיָּמֵלְך  ַלֲאֵחִרים:  ּוְכָרֵמינּו,  ּוְׂשֹדֵתינּו  ָיֵדנּו,  ְלֵאל  ְוֵאין  ִנְכָּבׁשֹות  ִמְּבֹנֵתינּו  ְוֵיׁש 

ָוֶאֵּתן  )ֹנִׁשים(;  נשאים  ַאֶּתם  ִאיׁש-ְּבָאִחיו  א  ַמּׁשָ ָלֶהם,  ָוֹאְמָרה  ְוֶאת-ַהְּסָגִנים,  ֶאת-ַהֹחִרים 

ְּכֵדי  ַלּגֹוִים  ַהִּנְמָּכִרים  ַהְּיהּוִדים  ֶאת-ַאֵחינּו  ָקִנינּו  ֲאַנְחנּו  ָלֶהם,  ְגדֹוָלה: ָוֹאְמָרה  ְקִהָּלה  ֲעֵליֶהם, 

)ָוֹאַמר(,  ָּדָבר: ויאמר  ָמְצאּו  ְוֹלא  ַוַּיֲחִריׁשּו,  ְוִנְמְּכרּו-ָלנּו;  ֶאת-ֲאֵחיֶכם,  ִּתְמְּכרּו  ְוַגם-ַאֶּתם  ָבנּו, 

ֹלא-טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ַאֶּתם ֹעִׂשים: ֲהלֹוא ְּבִיְרַאת א-להינּו ֵּתֵלכּו, ֵמֶחְרַּפת ַהּגֹוִים אֹוְיֵבינּו: ְוַגם-

ְּכַהּיֹום,  ָלֶהם  ָנא  ַהֶּזה: ָהִׁשיבּו  א  ֶאת-ַהַּמּׁשָ ַנַעְזָבה-ָּנא,  ְוָדָגן;  ֶּכֶסף  ָּבֶהם  ֹנִׁשים  ּוְנָעַרי,  ַאַחי  ֲאִני 

ְׂשֹדֵתיֶהם ַּכְרֵמיֶהם ֵזיֵתיֶהם--ּוָבֵּתיֶהם; ּוְמַאת ַהֶּכֶסף ְוַהָּדָגן ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹנִׁשים 

ֶאת-ַהֹּכֲהִנים,  ָוֶאְקָרא,  ַאָּתה אֹוֵמר;  ַּכֲאֶׁשר  ַנֲעֶׂשה,  ְנַבֵּקׁש--ֵּכן  ּוֵמֶהם ֹלא  ָנִׁשיב,  ָּבֶהם: ַוֹּיאְמרּו 

ָוַאְׁשִּביֵעם, ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה: ַּגם-ָחְצִני ָנַעְרִּתי, ָוֹאְמָרה ָּכָכה ְיַנֵער ָהא-להים ֶאת-ָּכל-ָהִאיׁש 

ֲאֶׁשר ֹלא-ָיִקים ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמֵּביתֹו ּוִמיִגיעֹו, ְוָכָכה ִיְהֶיה ָנעּור, ָוֵרק; ַוֹּיאְמרּו ָכל-ַהָּקָהל ָאֵמן, 

ַוְיַהְללּו ֶאת-ה', ַוַּיַעׂש ָהָעם, ַּכָּדָבר ַהֶּזה": )נחמיה. ה, א -יג(

ָוֶאְקָרא,  ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה אֹוֵמר;  ַנֲעֶׂשה,  ְנַבֵּקׁש--ֵּכן  ּוֵמֶהם ֹלא  "ָנִׁשיב,  ב.  הנושים נענו לדרישת נחמיה ואמרו: 
ֶאת-ַהֹּכֲהִנים, ָוַאְׁשִּביֵעם, ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה.")נחמיה, ה, יב(
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שלב ב' - 22
הסרטון הראשון - המשך. 

הנושא: 
עזרה לאישה הנתונה במצוקה כלכלית

השאלות

נביא עזר לאישה שטענה שהנושה "בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים".

א. מי הנביא, ומי הייתה האישה?

ב. כיצד עזר הנביא לאישה?

התשובות

א. הנביא אלישע עזר לאחת מנשות בני הנביאים:

ה ַאַחת ִמְּנֵׁשי ְבֵני-ַהְּנִביִאים ָצֲעָקה ֶאל-ֱאִליָׁשע ֵלאֹמר, ַעְבְּדָך ִאיִׁשי ֵמת, ְוַאָּתה ָיַדְעָּת,  " א. ְוִאּׁשָ

ִּכי ַעְבְּדָך ָהָיה ָיֵרא ֶאת-ה'; ְוַהֹּנֶׁשה--ָּבא ָלַקַחת ֶאת-ְׁשֵני ְיָלַדי לֹו, ַלֲעָבִדים". )מל"ב, ד, א-ב(

ככל האפשר,לאחר שהכלים  רבים  ריקים  כלים  ב.  הנביא אלישע אמר לאישה לשאול מכל שכנותיה 
השאולים יהיו ברשותה, תסגור את דלתות ביתה בעדה ובעד ילדיה ותמלא את כל הכלים מאסוך 

השמן שברשותה. כאשר תסיים למלא את כל הכלים, השמן שבאסוך השמן ייעצר:

ַאל- ֵרִקים,  )ְׁשֵכָנִיְך(--ֵּכִלים  ָּכל-שכנכי  ֵמֵאת,  ִמן-ַהחּוץ,  ֵּכִלים  ַׁשֲאִלי-ָלְך  ְלִכי  "ַוֹּיאֶמר,   

ְוַהָּמֵלא,  ָהֵאֶּלה;  ָּכל-ַהֵּכִלים  ַעל  ְוָיַצְקְּת,  ּוְבַעד-ָּבַנִיְך,  ַּבֲעֵדְך  ַהֶּדֶלת  ְוָסַגְרְּת  ַּתְמִעיִטי: ּוָבאת, 

מיצקת  ְוִהיא  ֵאֶליָה,  ַמִּגיִׁשים  ֵהם  ָּבֶניָה;  ּוְבַעד  ַּבֲעָדּה  ַהֶּדֶלת,  ַוִּתְסֹּגר  ֵמִאּתֹו,  ַּתִּסיִעי: ַוֵּתֶלְך, 

)מֹוָצֶקת(: ַוְיִהי ִּכְמֹלאת ַהֵּכִלים, ַוֹּתאֶמר ֶאל-ְּבָנּה ַהִּגיָׁשה ֵאַלי עֹוד ֶּכִלי, ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה, ֵאין עֹוד 

ֶמן, ְוַׁשְּלִמי ֶאת- ֶמן: ַוָּתֹבא, ַוַּתֵּגד ְלִאיׁש ָהא-להים, ַוֹּיאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאת-ַהּׁשֶ ֶּכִלי; ַוַּיֲעֹמד, ַהּׁשָ

נשיכי )ִנְׁשֵיְך(; ְוַאְּת בניכי )ּוָבַנִיְך(, ִּתְחִיי ַּבּנֹוָתר": )מל"ב, ד, ג-ז (
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שלב ב' - 23
נושא הסרטון השני: מעשים טובים ושכרם

השאלות

"כי אל אשר  "אשת חיל" אחת, דבקה בנחישות בחמותה השכולה, שנותרה חסרת-כול ואמרה לה: 
תלכי אלך". 

א. מי היא "אשת החיל", ומה עשתה כדי להמשיך קיום משפחת חמותה?

ב. איזו שושלת משפחתית חשובה זכתה להקים?

התשובות

א.  "אשת החיל" רות, על דעת חמותה נעמי, הלכה ללקט שבלים בשדה במקום שנמצא בועז ,קרוב 
משפחה של חמותה, שעשוי לקיים מצוות ייבום, לשאת אותה לאישה, בהיותה אלמנת בנה של נעמי 

ועם לידתה יימשך קיום המשפחה השכולה:

" ּוְלָנֳעִמי מידע )מֹוָדע( ְלִאיָׁשּה, ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל--ִמִּמְׁשַּפַחת, ֱאִליֶמֶלְך: ּוְׁשמֹו, ֹּבַעז. ב ַוֹּתאֶמר 

ֳּבִלים--ַאַחר, ֲאֶׁשר ֶאְמָצא-ֵחן ְּבֵעיָניו;  ֶדה ַוֲאַלֳּקָטה ַבּׁשִ רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל-ָנֳעִמי, ֵאְלָכה-ָּנא ַהּׂשָ

ִמְקֶרָה--ֶחְלַקת  ַוִּיֶקר  ַהֹּקְצִרים;  ַאֲחֵרי  ֶדה,  ַּבּׂשָ ַוְּתַלֵּקט  ַוָּתבֹוא  ג ַוֵּתֶלְך  ִבִּתי.  ְלִכי  ָלּה,  ַוֹּתאֶמר 

ה'  ַלּקֹוְצִרים,  ַוֹּיאֶמר  ֶלֶחם,  ִמֵּבית  ָּבא  ד ְוִהֵּנה-ֹבַעז,  ֱאִליֶמֶלְך.  ִמִּמְׁשַּפַחת  ֲאֶׁשר  ְלֹבַעז,  ֶדה  ַהּׂשָ

ִעָּמֶכם; ַוֹּיאְמרּו לֹו, ְיָבֶרְכָך ה'. ה ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ְלַנֲערֹו, ַהִּנָּצב ַעל-ַהּקֹוְצִרים: ְלִמי, ַהַּנֲעָרה ַהֹּזאת. 

ֵדי מֹוָאב.  ָבה ִעם-ָנֳעִמי ִמּׂשְ ו ַוַּיַען, ַהַּנַער ַהִּנָּצב ַעל-ַהּקֹוְצִרים--ַוֹּיאַמר: ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהיא, ַהּׁשָ

ז ַוֹּתאֶמר, ֲאַלֳּקָטה-ָּנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים, ַאֲחֵרי, ַהּקֹוְצִרים; ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד, ֵמָאז ַהֹּבֶקר ְוַעד-

ִלְלֹקט  ַאל-ֵּתְלִכי  ִּבִּתי,  ָׁשַמַעְּת  ֲהלֹוא  ֶאל-רּות  ֹּבַעז  ח ַוֹּיאֶמר  ְמָעט.  ַהַּבִית,  ִׁשְבָּתּה  ַעָּתה--ֶזה 

ֶדה ֲאֶׁשר-ִיְקֹצרּון,  ְוֹכה ִתְדָּבִקין, ִעם-ַנֲעֹרָתי. ט ֵעיַנִיְך ַּבּׂשָ ְוַגם ֹלא ַתֲעבּוִרי, ִמֶּזה;  ְּבָׂשֶדה ַאֵחר, 

ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן--ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת-ַהְּנָעִרים, ְלִבְלִּתי ָנְגֵעְך; ְוָצִמת, ְוָהַלְכְּת ֶאל-ַהֵּכִלים, ְוָׁשִתית, 

ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים. י ַוִּתֹּפל, ַעל-ָּפֶניָה, ַוִּתְׁשַּתחּו, ָאְרָצה; ַוֹּתאֶמר ֵאָליו, ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן 

ֶאת- ֲאֶׁשר-ָעִׂשית  ֹּכל  ִלי  ֻהַּגד  ָלּה--ֻהֵּגד  ַוֹּיאֶמר  ֹּבַעז,  יא ַוַּיַען  ָנְכִרָּיה.  ְלַהִּכיֵרִני--ְוָאֹנִכי,  ְּבֵעיֶניָך 

ֲחמֹוֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁשְך; ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך, ַוֵּתְלִכי, ֶאל-ַעם ֲאֶׁשר ֹלא-ָיַדַעְּת 

ֲאֶׁשר- ִיְׂשָרֵאל,  ֵמִעם ה' א-להי  ְׁשֵלָמה,  ַמְׂשֻּכְרֵּתְך  ּוְתִהי  ָּפֳעֵלְך;  יב ְיַׁשֵּלם ה',  ִׁשְלׁשֹום.  ְּתמֹול 

ָּבאת, ַלֲחסֹות ַּתַחת-ְּכָנָפיו". )רות, ב, א-יב(

ב. שושלת מלכות בית דוד:

יד ַוֹּתאַמְרָנה  ֵּבן.  ַוֵּתֶלד  ֵהָריֹון,  ָלּה  ה'  ַוִּיֵּתן  ֵאֶליָה;  ַוָּיֹבא  ה,  ְלִאּׁשָ ַוְּתִהי-לֹו  ֶאת-רּות  ֹּבַעז  "ַוִּיַּקח 
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ְּבִיְׂשָרֵאל. טו ְוָהָיה  ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו,  ֹּגֵאל ַהּיֹום;  ַהָּנִׁשים, ֶאל-ָנֳעִמי, ָּברּוְך ה', ֲאֶׁשר ֹלא ִהְׁשִּבית ָלְך 

ָלְך ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש, ּוְלַכְלֵּכל ֶאת-ֵׂשיָבֵתְך: ִּכי ַכָּלֵתְך ֲאֶׁשר-ֲאֵהַבֶתְך, ְיָלַדּתּו, ֲאֶׁשר-ִהיא טֹוָבה ָלְך, 

ְבָעה ָּבִנים. טז ַוִּתַּקח ָנֳעִמי ֶאת-ַהֶּיֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה, ַוְּתִהי-לֹו ְלֹאֶמֶנת. יז ַוִּתְקֶראָנה לֹו  ִמּׁשִ

ֵכנֹות ֵׁשם ֵלאֹמר, ֻיַּלד-ֵּבן ְלָנֳעִמי; ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד, הּוא ֲאִבי-ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד". )רות, ד,  ַהּׁשְ

יג-יז(
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שלב ב' - 24
הסרטון השני– המשך. 

הנושא: 
מנהיג מצניע לכת

השאלות

נחמיה העיד על עצמו כי לא נהג כקודמיו ולא ניצל את מעמדו הרם כמושל, באומרו: " אני ואחי ֶלֶחם 
ַהֶּפָחה ֹלא ִבַּקְׁשִּתי... ושדה לא קנינו ... ",

א. באיזו פעילות התמקדו נחמיה ואנשיו?

ב. כיצד נהגו המושלים הזרים, שקדמו לו, לפי דבריו?

התשובות

א. נחמיה ואנשיו התמקדו בשיקום חומת ירושלים:

ְׁשֹלִׁשים  ְׁשַנת  ְוַעד  ֶעְׂשִרים  ַנת  ִמּׁשְ ְיהּוָדה,  ְּבֶאֶרץ  ֶּפָחם  ִלְהיֹות  אֹוִתי,  ֲאֶׁשר-ִצָּוה  ִמּיֹום   " ַּגם 

ָאַכְלִּתי: ְוַגם  ְוַאַחי, ֶלֶחם ַהֶּפָחה ֹלא  ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶלְך, ָׁשִנים ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה--ֲאִני  ּוְׁשַּתִים 

ִּבְמֶלאֶכת ַהחֹוָמה ַהֹּזאת, ֶהֱחַזְקִּתי, ְוָׂשֶדה, ֹלא ָקִנינּו; ְוָכל-ְנָעַרי--ְקבּוִצים ָׁשם, ַעל-ַהְּמָלְוַהַּפחֹות 

ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר-ְלָפַני ִהְכִּבידּו ַעל-ָהָעם, ַוִּיְקחּו ֵמֶהם ְּבֶלֶחם ָוַיִין ַאַחר ֶּכֶסף-ְׁשָקִלים ַאְרָּבִעים-- 

אָכה: ְוַהְּיהּוִדים  א-להים.  ִיְרַאת  ִמְּפֵני  ֵכן,  ֹלא-ָעִׂשיִתי  ַוֲאִני  ַעל-ָהָעם;  ָׁשְלטּו  ַנֲעֵריֶהם,  ַּגם 

ֲאֶׁשר-ְסִביֹבֵתינּו--ַעל-ֻׁשְלָחִני: ַוֲאֶׁשר  ִמן-ַהּגֹוִים  ֵאֵלינּו  ְוַהָּבִאים  ִאיׁש,  ים  ַוֲחִמּׁשִ ֵמָאה  ְוַהְּסָגִנים 

ָהָיה ַנֲעֶׂשה ְליֹום ֶאָחד, ׁשֹור ֶאָחד ֹצאן ֵׁשׁש-ְּבֻררֹות ְוִצֳּפִרים ַנֲעׂשּו-ִלי, ּוֵבין ֲעֶׂשֶרת ָיִמים ְּבָכל-ַיִין, 

ְלַהְרֵּבה; ְוִעם-ֶזה, ֶלֶחם ַהֶּפָחה ֹלא ִבַּקְׁשִּתי - - ִּכי-ָכְבָדה ָהֲעֹבָדה, ַעל-ָהָעם ַהֶּזה": )נחמיה, ה, 

יד-יט(

ב. לפי דברי נחמיה המושלים שקדמו לו הכבידו על העם:

ָוַיִין ַאַחר ֶּכֶסף-ְׁשָקִלים  "ְוַהַּפחֹות ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר-ְלָפַני ִהְכִּבידּו ַעל-ָהָעם, ַוִּיְקחּו ֵמֶהם ְּבֶלֶחם 

ִיְרַאת א-להים". )נחמיה,  ִמְּפֵני  ֵכן,  ַוֲאִני ֹלא-ָעִׂשיִתי  ַנֲעֵריֶהם, ָׁשְלטּו ַעל-ָהָעם;  ַאְרָּבִעים--ַּגם 

ה, טו(
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שלב ב' - 25
נושא הסרטון השלישי: 

הצלת חיי בני אדם מרעב וממכאובים

השאלות

נביא דאג למזון עבור בני הנביאים בשנת רעב. 

א. מי הנביא, ומה קרה לבני הנביאים כאשר טעמו מן התבשיל שהוכן עבורם?

ב. מה עשה הנביא, כדי שהתבשיל יהיה אכיל ולא מזיק?

התשובות

א. הנביא הוא אלישע. בני הנביאים זעקו מכאבים ואמרו: " מוות בסיר איש האלוהים ולא יכלו לאכול":

ַהִּסיר  ְלַנֲערֹו ְׁשֹפת  ַוֹּיאֶמר  ְלָפָניו  ֹיְׁשִבים  ַהְּנִביִאים  ּוְבֵני  ָּבָאֶרץ  ְוָהָרָעב  ַהִּגְלָּגָלה  " ֶוֱאִליָׁשע ָׁשב 

ָׂשֶדה  ֶּגֶפן  ַוִּיְמָצא  ֹאֹרת  ְלַלֵּקט  ֶדה  ֶאל-ַהּׂשָ ֶאָחד  לט ַוֵּיֵצא  ַהְּנִביִאים.  ִלְבֵני  ָנִזיד  ל  ּוַבּׁשֵ ַהְּגדֹוָלה 

ַוְיַלֵּקט ִמֶּמּנּו ַּפֻּקֹעת ָׂשֶדה ְמֹלא ִבְגדֹו ַוָּיֹבא ַוְיַפַּלח ֶאל-ִסיר ַהָּנִזיד ִּכי-ֹלא ָיָדעּו. מ ַוִּיְצקּו ַלֲאָנִׁשים 

ֶלֱאכֹול ַוְיִהי ְּכָאְכָלם ֵמַהָּנִזיד ְוֵהָּמה ָצָעקּו ַוֹּיאְמרּו ָמֶות ַּבִּסיר ִאיׁש ָהא-להים ְוֹלא ָיְכלּו ֶלֱאֹכל": 

)מל"ב, ד, לט-מ(

ב. הנביא אלישע הוסיף קמח לתבשיל , שהפך את התבשיל ראוי לאכילה:

ַּבִּסיר":  ָרע,  ָּדָבר  ָהָיה  ְוֹלא  ְוֹיאֵכלּו,  ָלָעם  ַצק  ַוֹּיאֶמר,  ֶאל-ַהִּסיר;  ַוַּיְׁשֵלְך,  ּוְקחּו-ֶקַמח,  "ַוֹּיאֶמר, 

)מל"ב, ד, מא( 
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שלב ב' - 26
הסרטון השלישי – המשך

הנושא: 
רעה תחת טובה

השאלות

מנהיג שלח את אנשיו לבקש תמורה מרועה, בעל צאן רב, ש"מעשהו בכרמל", על כך שהוא ואנשיו שמרו 
על רועיו. הבקשה הייתה: " ְּתָנה-ָּנא ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך". 

א. מי הוא המנהיג ומי הוא הרועה צאן?

ב. מה הייתה תגובתו של הרועה צאן?

התשובות

א. המנהיג הוא דוד, והרועה הוא נבל הכרמלי:

ִעִּזים;  ְוֶאֶלף  ְׁשֹלֶׁשת-ֲאָלִפים,  ֹצאן  ְולֹו  ְמֹאד,  ָּגדֹול  ְוָהִאיׁש  ַבַּכְרֶמל,  ּוַמֲעֵׂשהּו  ְּבָמעֹון   "ְוִאיׁש 

ה טֹוַבת-ֶׂשֶכל ִויַפת  ַוְיִהי ִּבְגֹזז ֶאת-ֹצאנֹו, ַּבַּכְרֶמל: ְוֵׁשם ָהִאיׁש ָנָבל, ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ֲאִבָגִיל; ְוָהִאּׁשָ

ָנָבל, ֶאת- ִּכי-ֹגֵזז  ַּבִּמְדָּבר:  ָּדִוד,  )ָכִלִּבי:) ַוִּיְׁשַמע  ְוהּוא כלבו  ַמֲעָלִלים  ְוַרע  ְוָהִאיׁש ָקֶׁשה  ֹּתַאר, 

ֹצאנֹו: ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד, ֲעָׂשָרה ְנָעִרים; ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַלְּנָעִרים, ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם ֶאל-ָנָבל, ּוְׁשֶאְלֶּתם-

לֹו ִבְׁשִמי, ְלָׁשלֹום: ַוֲאַמְרֶּתם ֹּכה, ֶלָחי; ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום, ְוֹכל ֲאֶׁשר-ְלָך ָׁשלֹום: ְוַעָּתה 

ָׁשַמְעִּתי, ִּכי ֹגְזִזים ָלְך; ַעָּתה, ָהֹרִעים ֲאֶׁשר-ְלָך ָהיּו ִעָּמנּו--ֹלא ֶהְכַלְמנּום ְוֹלא-ִנְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה, 

ְּבֵעיֶניָך--ִּכי-ַעל-יֹום  ֵחן  ַהְּנָעִרים  ְוִיְמְצאּו  ָלְך,  ְוַיִּגידּו  ֶאת-ְנָעֶריָך  ַּבַּכְרֶמל: ְׁשַאל  ֱהיֹוָתם  ָּכל-ְיֵמי 

ַוְיַדְּברּו ֶאל- טֹוב, ָּבנּו; ְּתָנה-ָּנא, ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך, ּוְלִבְנָך, ְלָדִוד: ַוָּיֹבאּו ַנֲעֵרי ָדִוד, 

ָנָבל ְּכָכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵׁשם ָּדִוד; ַוָּינּוחּו": )שמ"א, ד, ב-ט(

ב. נבל הכרמלי ביזה את דוד ולא נענה לבקשת דוד ואנשיו: 

ִאיׁש  ַהִּמְתָּפְרִצים,  ֲעָבִדים,  ַרּבּו  ַהּיֹום,  ֶבן-ִיָׁשי;  ּוִמי  ָדִוד,  ִמי  ַוֹּיאֶמר,  ָדִוד,  ֶאת-ַעְבֵדי  ָנָבל  "ַוַּיַען 

ְוָנַתִּתי,  ְלֹגְזָזי;  ָטַבְחִּתי  ֲאֶׁשר  ִטְבָחִתי,  ְוֵאת  ְוֶאת-ֵמיַמי,  ֶאת-ַלְחִמי,  ְוָלַקְחִּתי  יא  ֲאֹדָניו.  ִמְּפֵני 

ַלֲאָנִׁשים, ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדְעִּתי, ֵאי ִמֶּזה ֵהָּמה": )נחמיה, י-יא(

125



שלב ב' - 27
נושא הסרטון הרביעי:
אחדות שבטי ישראל

השאלות

בתיאור מעמד חשוב , הנזכר בתורה , נאמר : " ַוִּיַחן-ָׁשם ִיְׂשָרֵאל, ֶנֶגד ָהָהר ". על כתוב זה כותב רש"י – 
"כאיש אחד בלב אחד" . 

א. באיזה מעמד חשוב מדובר , שבו כל עם ישראל היה מאוחד "כאיש אחד בלב אחד" ?

ב. מאיזה מקום הגיעו בני ישראל וחנו "נגד ההר"?

התשובות

א. מעמד הר סיני :

ִליִׁשי, ְלֵצאת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים--ַּבּיֹום ַהֶּזה, ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני.  שמות,  "א ַּבֹחֶדׁש, ַהּׁשְ

יט, 1

ב. בני ישראל הגיעו מרפידים וחנו מול הר ססיני

"ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים, ַוָּיֹבאּו ִמְדַּבר ִסיַני, ַוַּיֲחנּו, ַּבִּמְדָּבר; ַוִּיַחן-ָׁשם ִיְׂשָרֵאל, ֶנֶגד ָהָהר שמות , יט , 2
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שלב ב' - 28
הסרטון הרביעי – המשך

נושא השאלה 
שמירה על כבוד האב

השאלות

בעיני מיכל לא מצאה חן התנהגותו של דוד בעת העברת ארון ה' לעיר דוד .

א. מה עשה דוד שגרם לכך שמיכל אשתו בזה לו בלבה ?

ב.  מה אמר דוד למיכל לאחר שאמרה לו : "ַמה-ִּנְכַּבד ַהּיֹום ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִנְגָלה ַהּיֹום ְלֵעיֵני ַאְמהֹות 
ֲעָבָדיו, ְּכִהָּגלֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהֵרִקים?"

התשובות

א. דוד היה מפזז ומכרכר בעת העלאת ארון ה' : 

"ְוָהָיה ֲארֹון ה', ָּבא ִעיר ָּדִוד; ּוִמיַכל ַּבת-ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון, ַוֵּתֶרא ֶאת-ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז 

ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ה', ַוִּתֶבז לֹו, ְּבִלָּבה: שמ"ב , ו , 16

ב. דוד אמר למיכל כי הוא פיזז וכרכר לפני ה' : 

" ַוֹּיאֶמר ָּדִוד, ֶאל-ִמיַכל, ִלְפֵני ה' ֲאֶׁשר ָּבַחר-ִּבי ֵמָאִביְך ּוִמָּכל-ֵּביתֹו, ְלַצֹּות ֹאִתי ָנִגיד ַעל-ַעם ה' 

ַעל-ִיְׂשָרֵאל; ְוִׂשַחְקִּתי, ִלְפֵני ה'.   ּוְנַקֹּלִתי עֹוד ִמֹּזאת, ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָני; ְוִעם-ָהֲאָמהֹות ֲאֶׁשר 

ָאַמְרְּת, ִעָּמם ִאָּכֵבָדה". שמ"ב , ו , 21-22
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שלב ב' - 29
נושא הסרטון החמישי:

סיוע כלכלי למלך הנתון במצוקה

השאלות

אחד המלכים, שכונה 'נר ישראל', שנאלץ לברוח ממקום מגוריו, זכה לעזרה משלושה ממעריציו. 

א. מי הוא המלך ובאיזה מצוקה היה נתון?

ב. מה סיפקו לו שלושת מעריציו?

התשובות

א. המלך דוד נקלע למצוקה , כי אבשלום בנו מרד בו ונאלץ לברוח מירושלים עם נאמניו:

ְלָכל- ָּדִוד  ַאְבָׁשלֹום: ַוֹּיאֶמר  ַאֲחֵרי  ִיְׂשָרֵאל,  ֶלב-ִאיׁש  ָהָיה  ֵלאֹמר:  ֶאל-ָּדִוד,  ַהַּמִּגיד,  "ַוָּיֹבא, 

ַמֲהרּו  ַאְבָׁשֹלם;  ִמְּפֵני  ְפֵליָטה,  ְוִנְבָרָחה--ִּכי ֹלא-ִתְהֶיה-ָּלנּו  ם, קּומּו  ִבירּוָׁשלִַ ֲאֶׁשר-ִאּתֹו  ֲעָבָדיו 

ָגנּו ְוִהִּדיַח ָעֵלינּו ֶאת-ָהָרָעה, ְוִהָּכה ָהִעיר, ְלִפי-ָחֶרב: ַוֹּיאְמרּו ַעְבֵדי-ַהֶּמֶלְך,  ָלֶלֶכת, ֶּפן-ְיַמֵהר ְוִהּׂשִ

ַוַּיֲעֹזב  ְּבַרְגָליו;  ְוָכל-ֵּביתֹו,  ַהֶּמֶלְך  ַוֵּיֵצא  ֲעָבֶדיָך:  ִהֵּנה  ַהֶּמֶלְך,  ֲאֹדִני  ֲאֶׁשר-ִיְבַחר  ְּכֹכל  ֶאל-ַהֶּמֶלְך: 

ַהֶּמֶלְך, ֵאת ֶעֶׂשר ָנִׁשים ִּפַלְגִׁשים--ִלְׁשֹמר ַהָּבִית: ַוֵּיֵצא ַהֶּמֶלְך ְוָכל-ָהָעם, ְּבַרְגָליו; ַוַּיַעְמדּו, ֵּבית 

ִאיׁש,  ֵׁשׁש-ֵמאֹות  ְוָכל-ַהִּגִּתים  ְוָכל-ַהְּפֵלִתי;  ְוָכל-ַהְּכֵרִתי  ַעל-ָידֹו,  ֹעְבִרים  ַהֶּמְרָחק: ְוָכל-ֲעָבָדיו 

ֲאֶׁשר-ָּבאּו ְבַרְגלֹו ִמַּגת, ֹעְבִרים, ַעל-ְּפֵני ַהֶּמֶלְך... : ְוָדִוד ֹעֶלה ְבַמֲעֵלה ַהֵּזיִתים ֹעֶלה ּובֹוֶכה, ְוֹראׁש 

לֹו ָחפּוי, ְוהּוא, ֹהֵלְך ָיֵחף; ְוָכל-ָהָעם ֲאֶׁשר-ִאּתֹו, ָחפּו ִאיׁש ֹראׁשֹו, ְוָעלּו ָעֹלה, ּוָבֹכה". )שמ"ב, טו, 

יג-יח ; ל(

ב.  שלושת מעריציו של דוד: שובי בן נחש, מכיר בן עמיאל, וברזילי הגלעד סיפקו לדוד, מערכת שינה , 
מערכת בישול, מזון, דבש וחמאה:

ַוְיִהי, ְּכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה; ְוֹׁשִבי ֶבן-ָנָחׁש ֵמַרַּבת ְּבֵני-ַעּמֹון, ּוָמִכיר ֶּבן-ַעִּמיֵאל ִמֹּלא ְדָבר, ּוַבְרִזַּלי 

ַהִּגְלָעִדי, ֵמֹרְגִלים: ִמְׁשָּכב ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצר, ְוִחִּטים ּוְׂשֹעִרים ְוֶקַמח ְוָקִלי, ּופֹול ַוֲעָדִׁשים, ְוָקִלי. 

וְדַבׁש ְוֶחְמָאה, ְוֹצאן ּוְׁשפֹות ָּבָקר, ִהִּגיׁשּו ְלָדִוד ְוָלָעם ֲאֶׁשר-ִאּתֹו, ֶלֱאכֹול: ִּכי ָאְמרּו--ָהָעם ָרֵעב 

ְוָעֵיף ְוָצֵמא, ַּבִּמְדָּבר": )שמ"ב, יז, כז-כט(
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שאלת מילואים - 31
סרטון מילואים
נושא השאלה: 

אחוות אחים

השאלות

לרועה צאן, שטען כי אינו יכול למלא את התפקיד שהוטל עליו כי הוא "כבד-פה וכבד-לשון", נאמר, כי 
יש מי שישמח לעזור לו.

א. מי האיש ואיזה תפקיד הוטל עליו?

ב. מי ישמח לעזור לו וכיצד?

התשובות

א.  הנביא הוא משה. התפקיד שהוטל עליו הוא: להיות שליח אלוהים שילך אל פרעה מלך מצרים ויבקש 
שחרור בני ישראל מעבדות ולהתיר להם לצאת לחיי חרות :

ַוָּיֹבא ֶאל- ַוִּיְנַהג ֶאת-ַהֹּצאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר,  "ּוֹמֶׁשה, ָהָיה ֹרֶעה ֶאת-ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו--ֹּכֵהן ִמְדָין; 

ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה.  ב ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו, ְּבַלַּבת-ֵאׁש--ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה; ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ֹּבֵער 

ָּבֵאׁש, ְוַהְּסֶנה, ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל. 

"...  ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה--ָאֻסָרה-ָּנא ְוֶאְרֶאה, ֶאת-ַהַּמְרֶאה ַהָּגֹדל ַהֶּזה:  ַמּדּוַע, ֹלא-ִיְבַער ַהְּסֶנה: ַוַּיְרא 

ה', ִּכי ָסר ִלְראֹות; ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה, ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה--ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני. ...  ַוֹּיאֶמר 

ָיַדְעִּתי  ִּכי  ֹנְגָׂשיו,  ִמְּפֵני  ָׁשַמְעִּתי  ְוֶאת-ַצֲעָקָתם  ְּבִמְצָרִים;  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֶאת-ֳעִני  ָרִאיִתי  ָרֹאה  ה', 

ּוְרָחָבה,  ַהִהוא, ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה  ִמן-ָהָאֶרץ  ּוְלַהֲעֹלתֹו  ִמְצַרִים,  ִמַּיד  ְלַהִּצילֹו  ֶאת-ַמְכֹאָביו: ָוֵאֵרד 

ֶאל-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש--ֶאל-ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני, ְוַהִחִּתי, ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי, ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: ְוַעָּתה, 

ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי; ְוַגם-ָרִאיִתי, ֶאת-ַהַּלַחץ, ֲאֶׁשר ִמְצַרִים, ֹלֲחִצים ֹאָתם: ְוַעָּתה 

ִּבי  ֶאל-ה',  ֹמֶׁשה  ִמִּמְצָרִים...:ַוֹּיאֶמר  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת-ַעִּמי  ְוהֹוֵצא  ֶאל-ַּפְרֹעה;  ְוֶאְׁשָלֲחָך  ְלָכה, 

ְלֹׁשם, ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְרָך ֶאל-ַעְבֶּדָך:  ִּכי ְכַבד-ֶּפה  ֲאֹדָני, ֹלא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאֹנִכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמּׁשִ

ּוְכַבד ָלׁשֹון, ָאֹנִכי: ַוֹּיאֶמר ה' ֵאָליו, ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם, אֹו ִמי-ָיׂשּום ִאֵּלם, אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו 

ִעֵּור--ֲהֹלא ָאֹנִכי, ה': ְוַעָּתה, ֵלְך; ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם-ִּפיָך, ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר: ַוֹּיאֶמר, ִּבי ֲאֹדָני; 

ְׁשַלח-ָנא, ְּבַיד-ִּתְׁשָלח". שמות, ג, א-י ; ד, י-יג
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ב. אחיו של משה – אהרון, יהיה לו לפה וישמח לפגוש אותו ולסייע לו במילוי תפקידו: 

"ַוִּיַחר-ַאף ה' ְּבֹמֶׁשה, ַוֹּיאֶמר ֲהֹלא ַאֲהֹרן ָ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".שמות, ד, יד-טז
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שאלת מילואים - 32
נושא השאלה: 

עזרה בין-שבטית

השאלות

יהושע הזכיר לחלק משבטי ישראל את אשר נצטוו: "ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל 
ועזרתם אותם".

א. מי הם השבטים שנצטוו ומי ציווה אותם?

ב. מה הייתה תגובת השבטים שנצטוו לעזור לאחיהם?

התשובות

א. משה ציווה את השבטים ראובן, גד, וחצי שבט מנשה:

ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ֶאת-ַהָּדָבר,  ֵלאֹמר: ָזכֹור,  ְיהֹוֻׁשַע,  ה--ָאַמר  ַהְמַנּׁשֶ ֵׁשֶבט  ְוַלֲחִצי,  ְוַלָּגִדי,  " ְוָלראּוֵבִני, 

ַהֹּזאת: ְנֵׁשיֶכם  ֶאת-ָהָאֶרץ  ָלֶכם  ְוָנַתן  ָלֶכם,  ֵמִניַח  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֵלאֹמר:   ֶעֶבד-ה',  ֹמֶׁשה  ֶאְתֶכם 

ַטְּפֶכם, ּוִמְקֵניֶכם, ֵיְׁשבּו, ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם ֹמֶׁשה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן; ְוַאֶּתם ַּתַעְברּו ֲחֻמִׁשים ִלְפֵני 

ַגם-ֵהָּמה,  ְוָיְרׁשּו  ָּכֶכם,  ַלֲאֵחיֶכם,  ה'  ֲאֶׁשר-ָיִניַח  ַוֲעַזְרֶּתם, אֹוָתם: ַעד  ַהַחִיל,  ִּגּבֹוֵרי  ֹּכל  ֲאֵחיֶכם, 

ָנַתן  ֲאֶׁשר  ִויִרְׁשֶּתם אֹוָתּה,  ְתֶכם,  ְיֻרּׁשַ ְלֶאֶרץ  ְוַׁשְבֶּתם  ָלֶהם;  ֹנֵתן  ֱאֹלֵהיֶכם  ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ה' 

ֶמׁש".יהושע, א, יב- טו ָלֶכם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה', ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ַהּׁשָ

ב. שנים וחצי השבטים אמרו שהם מוכנים לקיים את הבטחתם למשה :

"ַוַּיֲענּו, ֶאת-ְיהֹוֻׁשַע ֵלאֹמר:  ֹּכל ֲאֶׁשר-ִצִּויָתנּו ַנֲעֶׂשה, ְוֶאל-ָּכל-ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחנּו ֵנֵלְך: ְּכֹכל ֲאֶׁשר-

ָּכל- ָהָיה, ִעם-ֹמֶׁשה.    ַּכֲאֶׁשר  ִעָּמְך,  ֱאֹלֶהיָך,  ִיְהֶיה ה'  ַרק  ֵאֶליָך:   ִנְׁשַמע  ֵּכן  ֶאל-ֹמֶׁשה,  ָׁשַמְענּו 

ִאיׁש ֲאֶׁשר-ַיְמֶרה ֶאת-ִּפיָך, ְוֹלא-ִיְׁשַמע ֶאת-ְּדָבֶריָך ְלֹכל ֲאֶׁשר-ְּתַצֶּוּנּו--יּוָמת:  ַרק, ֲחַזק ֶוֱאמץ": 

יהושע,א טז-יח
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השלב השלישי

חמש שאלות זהות בכתב

שאלות 31 - 35

צדק חברתי - תשתית לאחדות ועוצמה

הגענו לשלב השלישי של חידון התנ"ך לנציגי התפוצות, שנושאו המרכזי - צדק חברתי. מן המפורסמות, 
ובין אומה לאומה. מפירותיו של הצדק החברתי,  הצדק החברתי מהווה תשתית האחדות בכל אומה, 
ובין תוצאותיהן, מעמד מכובד בקרב אומות העולם  ועוצמה מדינית,  עוצמה חברתית, עוצמה כלכלית 
ונטייה לקיים ברית-שלום עם אומה חזקה התורמת לרווחת העולם, כדברי משורר תהלים )כט, יא(: "ה' 

עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום". 

בשלב זה, שלב השאלות הזהות, נשאל 5 שאלות מן התורה הנביאים והכתובים, שעניינן צדק חברתי. 

הזמן: 3 דקות 

הניקוד: כל תשובה נכונות 4 נקודות 

עבור 5 תשובות נכונות 20 נקודות
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השלב השלישי
חמש שאלות זהות בכתב 

שאלה 31
מה שכרו של הנוהג בצדק וביושר במסחר ומקיים מצוות התורה: "ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה-ָּלְך, ֵאיָפה 

ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה-ָּלְך" ?

תשובה 31 
השכר: אריכות ימים. "... ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה-ָּלְך--ְלַמַען, ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך... . " )דברים, כה, טו(

שאלה 32
על מי אומר הנביא ישעיהו: " ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים... ְוָהָיה ֶצֶדק, ֵאזֹור ָמְתָניו; ְוָהֱאמּוָנה, ֵאזֹור ֲחָלָציו. " ?

תשובה 32 
הנביא ישעיהו אומר זאת על הגואל שיהיה " ֹחֶטר, ִמֵּגַזע ִיָׁשי... ". )ישעיה, יא, א-ה(. 

שאלה 33
את מי מאשים הנביא עמוס ואומר עליהן: " ָהֹעְׁשקֹות ַּדִּלים, ָהֹרְצצֹות ֶאְביֹוִנים "?

תשובה 33
הנביא עמוס מאשים את הנשים בשומרון ומכנה אותן " ָּפרֹות ַהָּבָׁשן " )עמוס, ד, א(

שאלה 34
מה אומר הכתוב בספר משלי על " ְרצֹון ְמָלִכים " ועל " ְוֹדֵבר ְיָׁשִרים "? 

תשובה 34
הכתוב במשלי אומר על " ְרצֹון ְמָלִכים, ִׂשְפֵתי-ֶצֶדק " ועל " ְוֹדֵבר ְיָׁשִרים ֶיֱאָהב" 

)משלי, טז, יג(

שאלה 35
בתום תפילתו של "איש ֲחמּודֹות ", נגלה אליו בחזון איש, שאמר לו כי חורבן העיר ירושלים והמקדש 
וגלות העם באו לכפר על עוונות העם ולהביא ל" ֶצֶדק ֹעָלִמים ". מי נתכנה בכינוי " ֲחמּודֹות ", ומי היה 

האיש שראה בחזונו?

תשובה 35 
"איש ֲחמּודֹות" הוא דניאל ונגלה אליו בחזון – ַּגְבִריֵאל. )דניאל, ט, כא-כד(. 

133



 חידון מוקדם בכתב
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הארץ:  הנבחן:    שם 

חידון מוקדם בכתב

חומר החידון:

 תורה  בראשית: כל הספר
 שמות: פרקים א'-כד' ,לא'-לד'   ויקרא: פרקים יט', כד',כה'

במדבר: פרקים י'- יז',כ'- כה', כז', לב'   דברים: פרקים כ'- כז', כט'- לד'

 נביאים ראשונים  יהושע: פרקים א'-יא', יד', יז'- יח', כב'- כד'   שופטים: כל הספר
 שמואל א': כל הספר   שמואל ב': כל הספר

מלכים א': כל הספר   מלכים ב': כל הספר

ישעיה: פרקים א'-ב', ח'-יב', מ'- מה', מט'- נו'  נביאים אחרונים 
ירמיה: פרקים א'-ב', כו'- מג'   

יחזקאל: פרקים א'-ד',לג'-לד',לו'-לט'  

עמוס: כל הספר   יואל: כל הספר   עובדיה: כל הספר   יונה: כל הספר  תרי עשר 
  מיכה: כל הספר   חגי: כל הספר   זכריה: פרקים א'- ט', יד'   מלאכי: כל הספר

 כתובים  משלי: פרקים י'- כא'   תהילים: פרקים קכ'-קלד'   איוב: פרקים א'-ב', מב'
 קהלת: כל הספר   רות: כל הספר   דניאל: פרקים א', ט', י'

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י'   נחמיה: פרקים א'-ה',ח'-יג'

בחידון מוקדם זה 50 שאלות. כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת  הניקוד: 
סה"כ יוכל כל נבחן לצבור 50  נקודות שייזקפו לזכותו בשלבי החידון הפומבי  

הזמן המוקצב לפתרון מבחן זה הוא 60 דקות הזמן: 

מרכז החידון: רס"ן הרב מלאכי ראבד

עורך ומפיק החידון: שאול דוד

מחבר השאלות: נריה פנחס

ועדת השאלות:  רס"ן הרב מלאכי ראבד, שמש דוד, שאול דוד, סרן שירן בן חיים, נריה פנחס
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חידון קדם פומבי בכתב

חלק ראשון: נא להקיף בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה

שאלה מס' 1

ַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְוֹרב ָּדָגן ְוִתירׁש"? למי נאמר: "ְוִיֶּתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַּטל ַהּׁשָ
יוסף א. 

אברהםב. 

יעקב ג. 

ישמעאל ד. 

שאלה מס' 2

מי אמר: "ַאְרֵיה ָׁשָאג ִמי ֹלא ִייָרא ה' אלוקים  ִּדֶּבר ִמי ֹלא ִיָּנֵבא"?
מיכהא. 

עמוסב. 

ישעיהוג. 

שלמהד. 

שאלה מס' 3

מי אמר: " ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע"?
שמואל א. 

דודב. 

אליהוג. 

משהד. 
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שאלה מס' 4

:מי אמר " ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה ְוֻגָּלּה ַעל ֹראָׁשּה ְוִׁשְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה מּוָצָ
קֹות ַלֵּנרֹות ֲאֶׁשר ַעל ֹראָׁשּה"?

שלמהא. 

יחזקאל ב. 

זכריה ג. 

דניאלד. 

שאלה מס' 5

מי אמר: "ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה' ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים"?
שמואל א. 

בלעם ב. 

משורר תהילים ג. 

ישעיהוד. 

שאלה מס' 6

על מי נאמר: "ִאיׁש ַּבַעל ֵׂשָער ְוֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו"?
אליהוא. 

שמשון ב. 

ירמיהו ג. 

אבשלוםד. 

שאלה מס' 7

מי אמר: " עֹור ְּבַעד עֹור ְוֹכל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו"?
חושי הארכיא. 

השטן ב. 

שלמה במשליג. 

אחיתופלד. 
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שאלה מס' 8

אמר: "ַאָּתה ָנַתָּת ְבַיד ַעְבְּדָך ֶאת ַהְּתׁשּוָעה ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת ְוַעָּתה ָאמּות ַּבָּצָמא ְוָנַפְלִּתי ְּבַיד ָהֲעֵרָ  מי
ִלים:"?

שמשון א. 

יהונתן ב. 

שאול ג. 

דודד. 

שאלה מס' 9

על איזה הר מסופר: " ְוִנְבַקע ַהר.... ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו 
ֶנְּגָּבה"?

הר המוריהא. 

הר חורב ב. 

הר הזיתים ג. 

הר העברים ד. 

שאלה מס' 10

מי אמרו: "ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו ִמּתֹוְך ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו"?
בנות לוטא. 

בנות צלפחדב. 

בנות איובג. 

בנות יתרוד. 

שאלה מס' 11 

מי אמר: "ַנס ָנא ֶאת ֲעָבֶדיָך ָיִמים ֲעָׂשָרה ְוִיְּתנּו ָלנּו ִמן ַהֵּזֹרִעים ְוֹנאְכָלה ּוַמִים ְוִנְׁשֶּתה"?
שר האופים א. 

נחמיה ב. 

עובדיהוג. 

דניאל ד. 

138



שאלה מס' 12

על איזה שבט נאמר בברכת משה: "ְׂשַבע ָרצֹון ּוָמֵלא ִּבְרַּכת ה' ָים ְוָדרֹום ְיָרָׁשה"?

זבולון א. 

אשרב. 

נפתלי ג. 

גדד. 

שאלה מס' 13

ָבט? ר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש שְׁ י ָעשָׂ תֵּ ָעה ְלַעשְׁ ִרים ְוַאְרבָּ יֹום ֶעשְׂ מה אירע בְּ

עזרא מכנס את העם לירושלים א. 

דבר ה' אל זכריה הנביא ב. 

דניאל היה על הנהר הגדול חדקל ג. 

בא ליחזקאל הפליט לאמר הכתה העירד. 

שאלה מס' 14

מי אמר: "ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד"?
פרעהא. 

לבןב. 

אבימלך ג. 

אמציה כהן בית אל ד. 

שאלה מס' 15

על מי נאמר: "ַוָּיִׂשימּו לֹו ... ְמָאְרִבים ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים ַוִּיְגְזלּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ֲעֵליֶהם ַּבָּדֶרְך"?
פלשתיםא. 

חיילי ארםב. 

העמוניםג. 

בעלי שכםד. 

139



שאלה מס' 16

מי אמר: "ִאם ְּתַעֶּנה ֶאת ְּבֹנַתי ְוִאם ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל ְּבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך"?
לבן א. 

שאול ב. 

יתרוג. 

האיש הלויד. 

שאלה מס' 17

מי אמר: " ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ַאֶּתם ַהָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה ֹּיֵסף ה' ַּדֵּבר ִעִּמי"?

גדליה בן אחיקם א. 

ירמיהוב. 

משהג. 

בלעםד. 

שאלה מס' 18

א ַאְרָּבִעים ָּגָמל ַוָּיֹבא ַוַּיֲעֹמד ְלָפָניו"? על מי נאמר:ֹ " ַוִּיַּקח ִמְנָחה ְבָידֹו ְוָכל טּוב ַּדֶּמֶׂשק ַמּׂשָ
רבשקהא. 

חזאלב. 

נעמןג. 

אחזד. 

שאלה מס' 19

על מי נאמר: "ַוַּיַעׂש לֹו ָׁשם ֻסָּכה ַוֵּיֶׁשב ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ַמה ִּיְהֶיה ָּבִעיר"?
יונהא. 

גיחזי ב. 

יותם ג. 

אוריה החיתיד. 
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שאלה מס' 20

מי אמר: " ִּבי ֲאֹדִני ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו"?
דודא. 

אהרון ב. 

שאולג. 

אבימלך מלך גררד. 

שאלה מס' 21

מי אמר: "ְקחּו ָנִׁשים ְוהֹוִלידּו ָּבִנים ּוָבנֹות ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ַלֲאָנִׁשים ְוֵתַלְדָנה 
ָּבִנים ּוָבנֹות ּוְרבּו ָׁשם ְוַאל ִּתְמָעטּו"?

עזרא א. 

ישעיהוב. 

ירמיהוג. 

יחזקאל ד. 

שאלה מס' 22

על מי נאמר: " ַוָּיֹבא ... ּוֵמָאה ִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ֹראׁש ָהַאְׁשֹמֶרת ַהִּתיכֹוָנה ַאְך ָהֵקם 
ֵהִקימּו ֶאת ַהּשְֹׁמִרים"?

אבימלךא. 

שאולב. 

גדעוןג. 

דודד. 

שאלה מס' 23

למי נאמר: " ְואּוָלם ַחי ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ"?
אחאבא. 

משהב. 

עליג. 

שאולד. 
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שאלה מס' 24

ם אֹוִריְדָך ְנֻאם ה'"? מי אמר: "ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנָך ִמּׁשָ
עובדיה א. 

זכריהב. 

יואל ג. 

משורר תהיליםד. 

שאלה מס' 25

מי היה ִעיָרא ֶבן ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעי?

מגיבורי דודא. 

מנציבי שלמה ב. 

משרי המלך צדקיהוג. 

מהממונים על האוצרות בימי נחמיהד. 

שאלה מס' 26

מי אמר: " ֲהִיְרֶצה ה' ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי ָׁשֶמן ַהֶאֵּתן ְּבכֹוִרי ִּפְׁשִעי ְּפִרי ִבְטִני ַחַּטאת ַנְפִׁשי"?
שמואל א. 

יואלב. 

מיכה ג. 

מלאכיד. 

שאלה מס' 27

מי אמר: " ִׁשְמעּו ִאִּיים ֵאַלי ְוַהְקִׁשיבּו ְלֻאִּמים ֵמָרחֹוק ה' ִמֶּבֶטן ְקָרָאִני ִמְּמֵעי ִאִּמי ִהְזִּכיר ְׁשִמי"?
ירמיהו א. 

עמוסב. 

שלמהג. 

ישעיהוד. 
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חלק שני: נא לענות על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק

שאלה מס' 28

מי אמר: "טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם ִמֶּמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ְלִהָּזֵהר עֹוד"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 29

ם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוה' ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם"? מי אמר: "ְירּוָׁשלִַ

אמר: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 30

מי אמר: "ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִבי"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 31

מי אמר: "ָוֵאֶרא ְּכֵעין ַחְׁשַמל ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ֵּבית ָלּה ָסִביב ִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה ּוִמַּמְרֵאה ָמְתָניו 
ּוְלַמָּטה ָרִאיִתי ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 32 

מי אמר: "ְוֹלא ֶאָחד ָעָׂשה ּוְׁשָאר רּוַח לֹו ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ֶזַרע ֱאֹלִהים ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ּוְבֵאֶׁשת 
ְנעּוֶריָך ַאל ִיְבֹּגד"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 33

מי אמר: "ְוֵאַלי ֵיָאְספּו ֹּכל ָחֵרד ְּבִדְבֵרי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַעל ַמַעל ַהּגֹוָלה ַוֲאִני יֵׁשב ְמׁשֹוֵמם ַעד ְלִמְנַחת 
ָהָעֶרב"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................
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שאלה מס' 34

ַער מֹוִכיַח ְוֹדֵבר ָּתִמים ְיָתֵעבּו"? מי אמר: "ָׂשְנאּו ַבּׁשַ

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 35

מי אמר: "ָחָטאִתי ִּכי ֹלא ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶרְך ְוַעָּתה ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ִּלי"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 36

למי נאמר: "ְוַאָּתה ַקח ְלָך ַמֲחַבת ַּבְרֶזל ְוָנַתָּתה אֹוָתּה ִקיר ַּבְרֶזל ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִעיר"?

נאמר ל: ...............................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 37

על מי נאמר: "הּוא ָּבָנה ֶאת ֵאיַלת ַוְיִׁשֶבָה ִליהּוָדה ַאֲחֵרי ְׁשַכב ַהֶּמֶלְך ִעם ֲאֹבָתיו"?

נאמר על: ...........................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 38

למי נאמר: "ֲאִני ָעצּור ֹלא אּוַכל ָלבֹוא ֵּבית ה' ּוָבאָת ַאָּתה ְוָקָראָת ... ֶאת ִּדְבֵרי ה' ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵּבית ה' 
ְּביֹום צֹום"?

נאמר ל: ...............................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 39

למי נאמר: "ְלכּו ַוֲאַרְבֶּתם ַּבְּכָרִמים:... ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם ֵיְצאּו ְבנֹות ...ָלחּול ַּבְּמֹחלֹות ִויָצאֶתם ִמן 
ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו"?

נאמר ל: ...............................................................................................................................................................................................................................
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שאלה מס' 40

על מי נאמר: "ַוְיִהי ְּכָׁשְמִעי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָיַׁשְבִּתי ָוֶאְבֶּכה ָוֶאְתַאְּבָלה ָיִמים ָוֱאִהי ָצם ּוִמְתַּפֵּלל 
ָמִים"? ִלְפֵני ֱאֹלֵהי ַהּׁשָ

נאמר על: ...........................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 41

מי אמר: "ְוַאֶּתם ִאְספּו ַיִין ְוַקִיץ ְוֶׁשֶמן ְוִׂשמּו ִּבְכֵליֶכם ּוְׁשבּו ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ְּתַפְׂשֶּתם"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................

שאלה מס' 42

מי אמר: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ... ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת 
ִּדְבֵרי ה'"?

אמר: ......................................................................................................................................................................................................................................
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חלק שלישי: נא לענות על השאלות הבאות בקצרה 
שאלות 43-44

י ֵתָדע". לפניך שמות ילדים – נא השלימו את שם ההורים בכל אחד  נוֹ כִּ ם בְּ מוֹ ּוַמה שֶּׁ "ַמה שְּׁ
מהפסוקים 

ָרֵאל  י ְבֵני ִישְׂ ים ָראשֵׁ ם ֲאָנשִׁ י ה' כֻּלָּ אָרן ַעל פִּ ר פָּ ְדבַּ ה ִממִּ ַלח אָֹתם משֶׁ שְׁ 43.  "ַויִּ
ן                                       ר ְסתּור בֶּ ה ָאשֵׁ ן ַזּכּור:... ְלַמטֵּ ּמּוַע בֶּ ה ְראּוֵבן שַׁ מֹוָתם ְלַמטֵּ ה שְׁ ה: ְוֵאלֶּ ֵהמָּ

ן ָוְפִסי". י בֶּ ִלי ַנְחבִּ ה ַנְפתָּ ְלַמטֵּ

ן ַהּקֹוץ ְוַעל ָיָדם  ן אּוִריָּה בֶּ ָנָאה ...ְוַעל ָיָדם ֶהֱחִזיק ְמֵרמֹות בֶּ ֵני ַהסְּ נּו בְּ ִגים בָּ ַער ַהדָּ 44.  "ְוֵאת שַׁ
ֲעָנא:" ן בַּ יַזְבֵאל ְוַעל ָיָדם ֶהֱחִזיק ָצדֹוק בֶּ ן ְמשֵׁ ן                                    בֶּ ם בֶּ לָּ ֶהֱחִזיק ְמשֻׁ

שאלות 45-46  

אף ששהו בחו"ל נצטוו אנשים על ידי מנהיגם לסייע לאחיהם במלחמה 

ם אֹוָתם" ּבֹוֵרי ַהַחִיל ַוֲעַזְרתֶּ ים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם ּכֹל גִּ ַעְברּו ֲחֻמשִׁ ם תַּ "ְוַאתֶּ

45. מי המנהיג?                                               

46. מי האנשים?                                                                                              

שאלות מס'  47-48

נביא מנבא על אריכות ימים של תושבי ירושלים, באחרית הימים 

ָידוֹ ֵמרֹב ָיִמים" ַעְנּתוֹ בְּ ם ְוִאיׁש ִמשְׁ לִָ ְרחֹבֹות ְירּושָׁ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות בִּ "עֹד ֵישְׁ

47. מי הנביא?                                             

48. מה יעשו הילדים והילדות  בירושלים באותה עת )לדברי אותה נבואה(?                                                                         

שאלות מס' 49-50

במעמד החתונה ברכו הנוכחים את החתן:

ָרֵאל " ית ִישְׂ יֶהם ֶאת בֵּ תֵּ נּו שְׁ ר בָּ ָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאשֶׁ יֶתָך כְּ ָאה ֶאל בֵּ ה ַהבָּ ן ה' ֶאת ָהִאשָּׁ "ִיתֵּ

49. מי החתן?                                                              

50. באיזו עיר נערך טקס החתונה?                                               
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חידון קדם פומבי בכתב - דף תשובות 

 חלק ראשון 

 המקורהתשובה אות התשובה השאלה 

בראשית כז' 28יעקבג1

עמוס ג'  8עמוסב2

שמות לב'  18משהד3

זכריה ד' 2זכריהג4

במדבר  כד'  6בלעםב5

מלכים ב' א'  8אליהוא6

איוב ב' 4השטןב7

שופטים טו'  18שמשוןא8

זכריה יד'  4הר הזיתיםג9

במדבר כז'  4בנות צלפחדב10

דניאל א'  12דניאלד11

דברים לג'  23נפתליג12

זכריה א' 7דבר ה' אל זכריה הנביאב13

בראשית כו'  16אבימלךג14

שופטים ט'  25בעלי שכםד15

בראשית לא'  50לבןא16

במדבר  כב' 19בלעםד17

מלכים ב' ח'  9חזאלב18

יונה  ד' 5יונהא19

במדבר   יב' 11אהרוןב20
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ירמיה כט'  6-5ירמיהג21

שופטים  ז' 19גדעוןג22

במדבר  יד' 21משהב23

עובדיה א'  4עובדיהא24

שמואל ב'  כג' 26מגבורי דודא25

מיכה ו'  7מיכהג26

ישעיה מט' 1ישעיהוד27

חלק שני

קהלת ד' 13שלמה/ קהלת28

תהילים קכה' 2משורר תהילים29

בראשית מד'  34יהודה30

יחזקאל א' 27יחזקאל31

מלאכי ב' 15מלאכי32

עזרא ט' 4עזרא33

עמוס ה'  10עמוס34

במדבר  כב' 34בלעם35

יחזקאל ד'   3יחזקאל36

מלכים ב' יד'  22עזריה/ עוזיהו37

ירמיה לו'  5ברוך בן נריה38

שופטים כא'   21-20בני בנימין39

נחמיה א' 4נחמיה40

ירמיה  מ'  10גדליה בן אחיקם41
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עמוס ח'  11עמוס42

חלק שלישי

במדבר יג'   13ִמיָכֵאל43

ֶרְכָיה44 נחמיה ג'  4-3בֶּ

יהושע45

יהושע א'  15-12שנים וחצי השבטים46

זכריה47

זכריה ח'  5-4משחקים ברחובות48

בועז49

רות ד' 11בית לחם50
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הזוכים בחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"ב

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי:

חתן התנ"ך - אלחנן בלוך, ישראל

סגן ראשון - עקיבא אברמוביץ, ארה"ב

סגן שני - אבשלום אדלר, ישראל

סגן שני - אליהו ח'ליפה, מקסיקו

סגן שלישי - אהרן גולדברג, קנדה

סגן רביעי - רפאל טורקיה כהן, מקסיקו

חידון התנ"ך לנוער יהודי בתפוצות:

חתן התנ"ך - אהרון גולדברג, קנדה

חתן התנ"ך - עקיבא אברמוביץ, ארה"ב

סגן ראשון - אליהו חליפה, מקסיקו 

סגנית שנייה - אפרת מימון, פנמה

סגן שלישי - עידן הורוביץ, דרום אפריקה
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