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ךך  ההעעווללממיי    ""  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ייההוודדיי      ללננוועערר  

  5588--  ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר  ייההוודדיי  הה""  חחיידדווןן  ההתתננ

 'שלום עולמי'בסימן: 

ָלוֹם לַגּוֹיִם " ֶת מִלְחָמָה וְִדבֶּר ש   " וְנִכְְרָתה ֶקש 

 ( י'  זכריה ט,)

ָָ  --  ללאא  "" ווֹֹרָרָהה  ההַַזּזֶֶּהה  ממִִפפִִּּייךך   ""  ווְְההָָגגִִייתָתָ  בבּּווֹֹ  ייווֹֹממָָםם  ווָָללַַייְְללָָהה      ייָָממווּּשש    ססֵֵפפֶֶרר  ההַַתּתּ

 ( ח'יהושע א,  )
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  פפ""אא  ההעעווללממיי  ללננוועערר  ייההוודדיי,,  ההתתששךך    ""  ההתתננ  ווןן    חחיידד  

 ידי -יוצא לאור על 

 משרד החינוך 

 ונוערמינהל חברה 

  

 בראשות:

 בב  גגללננטט  חחהה""ככ  ייוואא  שר החינוך, 

 עעממייתת  אאדדרריי  ל משרד החינוך, "מנכ

 בבררההםם  בבןן  ששווששןן  אאמנהל מינהל חברה ונוער, סגן 

  

 אאבביי  --  אאייצצייקק  בבןןך: "חידוני התנעל ממונה ה

 ֵּ  חחננננאאלל  ממללככהה  ז החידון: מַרכ

 ווצצוווותת  ההחחיידדווןן    ייוואאבב  ששללווססבבררגגלות: השא מחבר
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  ייוואאבב  גגללננטט  ||    בבררככתת  ששרר  ההחחייננווךך    

 ,מתמודדי החידון
 שוחרי התנ"ך בישראל ובתפוצות,

דומה ,  התשפ"א  צותן התנ"ך הבינלאומי לנוער בתפועוד בטרם הוכתרו הזוכים בחידו
 חולק: כולכם זכיתם. איש על עובדה אחת אין כי 

לשוב ולהעמיק ברזיו של   וכים בחידון, מכל קצוות תבל, ז  והמתמודדות המתמודדים
  , להתפלפל סביב עוד זווית ראייה מקורית, ספר הספרים, לגלות מחדש עוד סוגייה

 אחד מסיפורי המקרא.ולהתוודע לפירוש ייחודי ל

נפלאות במקרוב    חזותהקהל הצופה בחידון זכה אף הוא. בחלקו נפלה ההזדמנות ל
שוברים מדי שנה שיאים של בקיאות, חוכמה טובי הנוער היהודי, אלו אשר הידע של 

 ואהבת מורשת ישראל. 

בהמשך מימושה של המסורת המבורכת, זאת המעמידה במרכז אירועי   –וזכינו כולנו  
חד הזה, שקנה לו  העצמאות כבר שישים ושלוש שנים את החידון המרתק והמיו  יום

 . תבלכל כנפות מ ואוהדיםמעריצים 

במקרה   העצמאות;  לא  ביום  התנ"ך  חידון  מוזכר  נערך  הספרים  שספר  כפי  ממש 
עם  התנ"ך  של  ערכיו  באלו  אלו  שלובים  כך  ישראל,  מדינת  של  העצמאות  במגילת 

 העם היהודי בארצו. יסודותיה של המדינה שהקים

 מביטיםהתנ"ך חי ונושם וניבט מפינות רבות בארצנו. הסיפורים החבויים בין דפיו  
של השופטים והנביאים מהווה גם היום   וחוכמתםאלינו משבילי הארץ ומאתריה,  

 . ומוסרימגדלור ערכי 

שיא של קוממיות  כמלכות דוד ושלמה  שמיטיב לתאר התנ"ך את ימי הזוהר של  כפי  
של   חדש עמנו, כך זכינו גם אנחנו, כאז כן היום, להיות חלק משיא אות בקורות ועצמ

עוצמתן   במלוא  כיום  המתממשות  ולאומיות  היהודית,  תקומה  ישראל  במדינת 
 באחת משעותיו היפות ביותר של עמנו.הציונית והדמוקרטית 

בה הצלחה והנאה ר  ברכתלכל מי שטרח גם השנה על הכנת החידון והובלתו,    תודתי
 ם. למתמודדי

יוצאי , נביט כולנו בגאווה רבה על הישגיו למדינת ישראל  73-יום העצמאות הבפרוס 
ֶרץ  "הארץ,    בבניין וביישובונמשיך יחד  העם היהודי בארצו,    של  הדופן אָּ ל הָּ י ֶאת כָּ כִּ

ם ה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹולָּ ה ֹרֶאה ְלָך ֶאְתֶננָּ  ו( "ט"ג, )בראשית, י  ".ֲאֶשר ַאתָּ

 

 עצמאות שמח,ת חג רכבב

 גלנט  יואב 

  שר החינוך

 
 

  רר  ההססווככננוותת  ההייההוודדייתת  ||  ממרר  ייצצחחקק  ההררצצווגג  ""  בבררככתת  ייוו  

 קוראות וקוראים, משתתפות ומשתתפים יקרים. 

 
חגגה מדינת ישראל הצעירה עשור להקמתה. ההתרגשות היתה רבה. לא מובנת מאליה   1958בשנת 

לו אשר שילמו בחייהם כדי שנוכל על אכאב  היתה הקמת המדינה היהודית, והחגיגות היו מהולות ב 

להגיע לרגע הזה. בשנה הזו נקראה אמי, אורה הרצוג, אל הדגל. המשימה: בניית חגיגות העשור. 

זה הרגע שבו הגתה אמי את חידון התנ"ך, כדרך חדשנית לסמל את הקשר הנצחי בין היהודים לבין  

 לים לבין אחיהם היהודים בעולם.  ישראים הספר הספרים. בין העם היהודי וארץ ישראל. בין היהוד

 

החיבור  את  ולייצג  אז,  שנולדה  מהמסורת  חלק  להיות  גאה  אני  היהודית  הסוכנות  ראש  כיושב 

 העמוק הזה, החשוב כל כך, שבין העם בישראל לבין העם היהודי בכל קצוות תבל. 

 

ומדגיש בכל אחד משלל תחומי הפעילות של הסוכ נות היהודית:  את החיבורים הללו אני מרגיש 

היהודי היהודית לחבר בין  פועלים שליחי הסוכנות  לבין מדינת  לאורך השנה  עולם  בכל קצוות  ם 

מתפתחת.  וזהות  נרקמת  שותפות  ארצה,  מגיעים  צעירים  אלפי  עשרות  בה.  היושב  והעם  ישראל 

מסתיימות עם ההגעה אל הארץ המובטחת: הסוכנות היהודית מובילה פרויקטים    פעולות אלו לא

 מרגשים בישראל, מושיטה יד ומקדמת את רווחת החיים פה. 

 

אתם, משתתפי החידון ובני משפחותיכם, מממשים את החזון התנכ"י ואת החיבור של עם ישראל  

ם בתנ"ך, לומדים אותו, מתחברים למורשתו, ארצו וזהותו: מכל מקום בעולם שבו תהיו אתם הוגי

ות ומגשימים את ייעודן, להביא אור אל כל רחבי תבל.  אליו באלף צורות. אתם מפיחים חיים באותי

ם ומהמשתתפים לאורך הדורות סיפור חיים ייחודי. כל אחד הוא עולם שלם  לכל אחת ואחד מהזוכי

ונושאים עיניכם אל ירושלים, ויחד של תקוות ושל כישרונות. ביום אחד מיוחד אתם חוברים יחדיו  

את החוליות בשרשרת הדורות. באופן אישי תהיה זו  עם הציבור בישראל ובתפוצות אתם מהדקים

 חוויה לחיים! 

 

המחשבה הזו מרגשת בזכות העוצמה שבה: החיבור בין כולנו עובר בין אותיות הפרשה וההפטרה,  

 פילתה. כל אחד ופרשנותו, כל אחת ות –הטעמים והסלסולים 

ולא עוצרים. השרשרת    בתום שנה יוצאת דופן שעברה על העולם, אנחנו ממשיכים את המסורת,

 והקשר העז נמשך.  ממשיכה, החוליות מתווספות, הדורות מתחדשים

 

 אני מאחל לכולכם קריאה נעימה ומועילה, מלמדת ומעצימה. 

 התנ"ך. –אני גאה בכם על אהבת ספר הספרים 

 

 ודית, יצחק )בוז'י( הרצוג יו"ר הסוכנות היה
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המנהל הכללי 
Director General 

المدير العام 
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מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות – מוסרו שלא כדין עובר עבירה 

Ministry of Educationמשרד החינוך

وزارة التّربية

מאז נוסד חידון התנ"ך העולמי לנוער הוא זוכה לתהודה גדולה בארץ ובעולם. אלפי 

בני נוער ממדינות שונות לומדים ומשננים מתוך הספר המופלא הזה המחבר את עם 

ישראל, על כל גווניו ועדותיו, אל שורש זהותו. בכל תפוצות החינוך היהודי, משמש 

ספר התנ"ך העוגן התרבותי, ההיסטורי והדתי ומכוח הכתוב בו, משמרת אומתנו 

את אוצרותיה הרוחניים.  

אני מבקש לברך אתכם, צעירות וצעירים יקרים מישראל ומקהילות העולם, 

שהעפלתם אל המעמד המרגש הזה ביום חגה של מדינת ישראל, הבית של כל העם 

היהודי. המאמצים הרבים שהשקעתם בלימוד הם דוגמא ומופת לידע, התמדה 

ואהבת התנ"ך.  

בשם משרד החינוך אני מחזק את ידיכם ומאחל לכם הצלחה רבה בהמשך.  

בברכת  וְיָׂשֵם לְךָ ׁשָלֹום, 

חג עצמאות שמח לכם ולכל בית ישראל. 
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חידון התנך העולמי לנוער תשפ"א    89
 
 

  ןן  חחווממרר  ההללייממוודד  ללחחיידדוו  

 תורה

 הספר כל בברראאששייתת::

 ד"ל -א"ל  ד,"כ כ',-א' פרקים ששממוותת::

 ד"כ -ג "כ  ט," י פרקים ווייקקרראא::

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

 ד "ל- ל' ח,"י -ז "י ד,"י -ב "י פרקים דדבבררייםם::

 

  נביאים ראשונים 

 ד "כ- ב"כ  כ',  -ד"י א,"י-א' פרקים ייההווששעע::

 פרהס כל ששוופפטטייםם::

 הספר כל אא''::  ששממוואאלל  

 הספר כל בב''::  ששממוואאלל  

 הספר כל אא''::  ממללככייםם  

 הספר כל בב''::  ממללככייםם  

 

 נביאים אחרונים 

  ו "ס- ס' ב,"י -א' פרקים ייששעעייהה::

 ג "ל- ח " י ב',-א' פרקים ::ייררממייההוו  

א'  ייחחזזקקאאלל:: י -פרקים  כ - ז"ד',  ח,  " כ- ז"כ', 

 ט" ל- ז"ל

 עשר-תרי

 ד"י -א"ג', י -פרקים א' ההווששעע::

 הספר כל ייוואאלל::

 ר הספ כל עעממווסס::

 הספר כל ייווננהה::

 פרכל הס ממייככהה::

 כל הספר חחבבקקווקק::

 הספר  כל חחגגיי::

 ד"י -ד', ז' -פרקים א' זזככררייהה::

 כל הספר ממללאאככיי::

 

 כתובים

 צ' -פרקים פ' תתההייללייםם::

 א "ל- פרקים כ' ממששלליי::

 ב "מ  ב',-א' פרקים אאייוובב::

 הספר  כל ררוותת::

 ב "י -א"י  ד',-א' פרקים קקההללתת::

 הספר כל אאססתתרר::

 י'  ט', ז', ג', א', פרקים עעזזרראא::

- ח'  ו',-א' פרקים ממייהה::חח  ננ  

 ג "י -ב "י י',

בב''::   ההייממייםם   כ  דדבברריי   - ח " פרקים 

 ו "ל

 
 

  ךך  ההעעווללממיי  ההפפווממבביי  ""  ההעעווללייםם  ללחחיידדווןן  ההתתננ  

  

  אאווררלליי  ממאאייררוובבייץץ''   אנגליה 

  ללאאהה  קקללממווסס   האנגלי

  ששררהה  ססווללווממווןן   אנגליה

  ננווסס  ררווננייתת  בבוואא   ארגנטינה 

  תתההווןן  גגייללהה  ססתת   ארגנטינה   

  אאייללננהה  ררווזזננבבללטט   ארצות הברית 

  בבננייממייןן  ררווםם   צות הברית רא

  הה  ששררהה  ששיייי   רית ת הבארצו

  ששיירריי  קקפפללןן   דרום אפריקה 

  אאררייאאלל  צצ''ייקקווררלל   מקסיקו 

  ררםם  צצ''      גגבבררייאאלל   מקסיקו 

  ייעעקקבב  וויידדממןן   ה קנד

  עעממייתת  אאללגגזזרר   ישראל

  גגללעעדד  אאבבררההממווףף   ישראל

  אאוורראאלל  בבננייממיינניי   ישראל

  דדבביירר  בבררחח""דד   ישראל

 

 

 

 
 

  ךך  ההעעווללממיי  ההפפווממבביי  ""  ההעעווללייםם  ללחחיידדווןן  ההתתננ  

  

  אאווררלליי  ממאאייררוובבייץץ''   אנגליה 

  ללאאהה  קקללממווסס   האנגלי

  ששררהה  ססווללווממווןן   אנגליה

  ננווסס  ררווננייתת  בבוואא   ארגנטינה 

  תתההווןן  גגייללהה  ססתת   ארגנטינה   

  אאייללננהה  ררווזזננבבללטט   ארצות הברית 

  בבננייממייןן  ררווםם   צות הברית רא

  הה  ששררהה  ששיייי   רית ת הבארצו

  ששיירריי  קקפפללןן   דרום אפריקה 

  אאררייאאלל  צצ''ייקקווררלל   מקסיקו 

  ררםם  צצ''      גגבבררייאאלל   מקסיקו 

  ייעעקקבב  וויידדממןן   ה קנד

  עעממייתת  אאללגגזזרר   ישראל

  גגללעעדד  אאבבררההממווףף   ישראל

  אאוורראאלל  בבננייממיינניי   ישראל

  דדבביירר  בבררחח""דד   ישראל
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  ההתתפפווצצוותת  ההעעווללייםם  ללחחיידדווןן    

  

  עבוד  אלגריה פנמה 

  ארקנצ׳י  פרידה מקסיקו 

  גולדפין  תמימה אפריקה  דרום

  קוריק   יוסף ישראל ברזיל

  גולדברג  שולמית ארגנטינה 

  רודיש  יוסף גיברלטר 

  גולדברג  ימינה קנדה 

  ווינשטן   סופיה קולומביה 

  'מטוסביץ רבקה  גרמניה

  פרידלר   ידידיה זילנד  ניו

  טרפה  ספינוו  אתיופיה 

  אנגלמאייר  איתן אוסטריה 

   

   

   

   

 

 

 

  

 
 

  ההתתפפווצצוותת  ההעעווללייםם  ללחחיידדווןן    

  

  עבוד  אלגריה פנמה 

  ארקנצ׳י  פרידה מקסיקו 

  גולדפין  תמימה אפריקה  דרום

  קוריק   יוסף ישראל ברזיל

  גולדברג  שולמית ארגנטינה 

  רודיש  יוסף גיברלטר 

  גולדברג  ימינה קנדה 

  ווינשטן   סופיה קולומביה 

  'מטוסביץ רבקה  גרמניה

  פרידלר   ידידיה זילנד  ניו

  טרפה  ספינוו  אתיופיה 

  אנגלמאייר  איתן אוסטריה 

   

   

   

   

 

 

 

  

 
 

  פפ""אא  ,,  ההתתשש8855--  ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר  ייההוודדיי  הה""  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ווססדדררייוו  ההחחיידדווןן    ווןן    תתקקננ  

  ששללבביי  ההחחיידדווןן  ווננההללייםם      ––  ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר  ייההוודדיי    ""ננ  חחיידדווןן  ההתת  

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

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

דון ולעריכתם  הממונה על החידון ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני החי  ג.

   תקנון.פי כללי ה-על

  פפווממבביי  הה  עעווללממיי    הה  ךך    ""תתננ  ההחחיידדווןן    

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

 בחידון בכתב. מרב הנקודות 

  ךך  ההעעווללממיי  ההפפווממבביי  ווששללבבייוו  ""  ממבבננהה  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ההננייקקוודד    ההננווששאא    ההממששתתתתפפייםם    ההששללבב  

 50 בכתבמבחן מוקדם  נציגי ישראל והתפוצות  קדם פומבי 

 פומבי

 שלב ראשון 
16 

  ההששאאללהה  ההאאייששייתת  

 שאלות מלוות בקטעי סרטים
10 

 פומבי

 שלב שני 
8 

  זזייההוויי  בבאאממצצעעוותת  ררממזזייםם  

 באמצעות מחשבשאלות בזק 
30 

 פומבי

 שלב שלישי 
4 

  ששאאללתת  רראאשש  ההממממששללהה  

 שאלה זהה בכתב 
32 

  אאייפפווסס  ננייקקוודד  

 פומבי

 שלב רביעי 
2 

  ""  רראאשש  בברראאשש  ""  ששללבב    

 שאלות בזק להכרעה
20 
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  ששללבב  רראאששווןן      ––  יי    ממבב  ןן  ההפפוו  ההחחיידדוו  

 שלום עולמי' ' –לב זה, יוצגו סרטונים בנושא המרכז של החידון שב א. 

 נבחנים.  לארבעה לאחר כל סרטון, יוצגו שאלות   ב.

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

 החידון. 

 כל שאלה היא בת שני חלקים.  ה. 

 נקודות.  5- זכה ב תשובה נכונה על כל חלק ת ו. 

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

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

 

  ששללבב  ששנניי      ––  ההחחיידדווןן  ההפפווממבביי    

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

 פי רמזים - זיהוי על  - חלק ראשון 

 הרומזים לספר מספרי המקרא.  ,שלושה רמזים  בחנים יוצגו לכל אחד מהנ

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

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

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

 שניות.  25הזמן המוקצב לזיהוי:  

 

 

 
 

 בזק  חמש שאלות  - חלק שני

באמצעות משחק  ו לות יוצגו לפניחמש שאלות בזק. השא על הנבחן להשיב על 

 מחשב. 

 ת.  נקודו 4הניקוד שיצבור הנבחן על כל שאלה יהיה 

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

 שניות.   60המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא: הזמן 

על   נבחן שזיהה בחלק הראשון את שם וענה    בלבד  פי הרמז הראשון - הספר 

נקודות    2יזכה בבונוס של    - תשובות נכונות על כל חמש השאלות בחלק השני  

 נוספות. 

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

קוד המשוקלל הגבוה ביותר יעפילו לשלב  ארבעת המתמודדים שצברו את הני

  השלישי. 

  ששללבב  ששללייששיי      ––  ההחחיידדווןן  ההפפווממבביי    

שאלת   . א הוא  השלישי  תשובה    16ובה    הממשלהראש  השלב  כל  שעל  שאלות, 

 נקודות.    32נק', וסך הל   2נכונה ניתן לצבור 

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

 . 'שלום עולמי'  ,השאלות יעסקו בנושא המרכזי של החידון ג.

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

ה ה.  המשוקלל  הניקוד  את  שיצברו  המתמודדים  לשלב  שני  יעפילו  ביותר  גבוה 

  הבא. 
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  ששללבב  ררבבייעעיי      ––  ההחחיידדווןן  ההפפווממבביי    

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

0 . 

 . "ראש בראש"צמדי שאלות בזק, שיישאלו בשיטת   10-השלב בנוי מ ב.

 שאלות בסך הכול.  10אל ירוגין. כל נבחן יישהשאלות יישאלו לס ג.

 ידי. המתמודד לענות על השאלה באופן מעל  ד. 

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

 נקודות.  20

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

או ככלה של    ות בשלב הראש בראש יוכתר כחתןהנבחן שישיג את מירב הנקוד ח. 

   .58-ך העולמי לנוער יהודי ה"ן התנחידו 

 ההננחחייוותת  ווככללללייםם  

  ממננחחהה  ההחחיידדווןן  

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

סדריו ויציג בפני הציבור את המתמודדים, את חבר השופטים וכל איש שייקרא  

 אל הבמה. 

החימזכי ב. שבו רות  הכרטיס  את  נבחן  לכל  למסור  תדאג  שיישאל    דון  השאלה 

 בשלב הראשון. 

 מזכירות החידון תדאג לחלוקת דפי השאלות הזהות ולאיסופם. 

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

 השופטים בלבד יקבעו את הציון שיינתן לכל נבחן. ד. 

 
 

  ששללבב  ררבבייעעיי      ––  ההחחיידדווןן  ההפפווממבביי    

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

0 . 

 . "ראש בראש"צמדי שאלות בזק, שיישאלו בשיטת   10-השלב בנוי מ ב.

 שאלות בסך הכול.  10אל ירוגין. כל נבחן יישהשאלות יישאלו לס ג.

 ידי. המתמודד לענות על השאלה באופן מעל  ד. 

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

 נקודות.  20

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

או ככלה של    ות בשלב הראש בראש יוכתר כחתןהנבחן שישיג את מירב הנקוד ח. 

   .58-ך העולמי לנוער יהודי ה"ן התנחידו 

 ההננחחייוותת  ווככללללייםם  

  ממננחחהה  ההחחיידדווןן  

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

סדריו ויציג בפני הציבור את המתמודדים, את חבר השופטים וכל איש שייקרא  

 אל הבמה. 

החימזכי ב. שבו רות  הכרטיס  את  נבחן  לכל  למסור  תדאג  שיישאל    דון  השאלה 

 בשלב הראשון. 

 מזכירות החידון תדאג לחלוקת דפי השאלות הזהות ולאיסופם. 

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

 השופטים בלבד יקבעו את הציון שיינתן לכל נבחן. ד. 

 
 

להיו  ה.  המנחה  בתחומו  על  ואת מקצועי  פוליטיות  הערות  להעיר  לקיים  )אין  ין 

 שיחות ביניים עם גורמים שונים(. 

  ההררככבב  חחבברר  ההששוופפטטייםם  ווההננששייאאוותת  

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

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

ומהערות מיותרו   ר יימנע מהערות על הישגי"היו  ג. ויסתפק  הנבחנים  ת אחרות 

 על מספר הנקודות שצבר כל נבחן.   בהודעה

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

  ננייקקוודד  

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

 לצבור בעד כל תשובה שלמה ונכונה. 

חבריו לשיפוט,"יו תשובה חלקית, ההשיב הנבחן   ב. אם מגיעות    ר יקבע, בסיוע 

 ה. לנבחן נקודות וכמ

ר חבר השופטים  "נכונה, יו - לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא  ג.

 . 0. בגיליון רישום הנקודות יירשם: "אין מענה" – יכריז

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

אף חלקיות. תשובות השופטים    במקרה שהנבחנים לא ענו תשובות מלאות או 

תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר, אין צורך לקרוא את כל התשובה ככתבה  

 הפסוקים הנלווים אליה.  וכלשונה ואת

 המנחה יודיע על הניקוד ועל הניקוד המצטבר.  ה. 

ל שוויון בין מתמודדים, שבו יש  בשלושת שלבי החידון הראשונים, בכל מצב ש ו. 

בתוצאות    מי  צורך להכריע שימוש  ייעשה  הבא,  לשלב  שיעפילו  המתמודדים 
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להיו  ה.  המנחה  בתחומו  על  ואת מקצועי  פוליטיות  הערות  להעיר  לקיים  )אין  ין 

 שיחות ביניים עם גורמים שונים(. 

  ההררככבב  חחבברר  ההששוופפטטייםם  ווההננששייאאוותת  

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

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

ומהערות מיותרו   ר יימנע מהערות על הישגי"היו  ג. ויסתפק  הנבחנים  ת אחרות 

 על מספר הנקודות שצבר כל נבחן.   בהודעה

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

  ננייקקוודד  

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

 לצבור בעד כל תשובה שלמה ונכונה. 

חבריו לשיפוט,"יו תשובה חלקית, ההשיב הנבחן   ב. אם מגיעות    ר יקבע, בסיוע 

 ה. לנבחן נקודות וכמ

ר חבר השופטים  "נכונה, יו - לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא  ג.

 . 0. בגיליון רישום הנקודות יירשם: "אין מענה" – יכריז

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

אף חלקיות. תשובות השופטים    במקרה שהנבחנים לא ענו תשובות מלאות או 

תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר, אין צורך לקרוא את כל התשובה ככתבה  

 הפסוקים הנלווים אליה.  וכלשונה ואת

 המנחה יודיע על הניקוד ועל הניקוד המצטבר.  ה. 

ל שוויון בין מתמודדים, שבו יש  בשלושת שלבי החידון הראשונים, בכל מצב ש ו. 

בתוצאות    מי  צורך להכריע שימוש  ייעשה  הבא,  לשלב  שיעפילו  המתמודדים 

 
 

ילואים  ד הרב יותר בשאלת המשאלת המילואים. המתמודד שצבר את הניקו 

 יזכה להעפיל לשלב הבא. 

  עעררעעווררייםם  

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

לך השלב. הערעור יוגש  דד יוכל להגיש ערעור על הניקוד שקיבל במהמתמו   כל ב.

 החידון במהלך ההפסקות. בכתב ובצורה מכובדת למזכירות 

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

 לאחר החידון. 

התנ ד.  חידון  של  לכלה  או  לחתן  מ"בנוסף  שלושה  לנוער,  העולמי  הנבחנים  ך  ן 

מספר את  ביותר    שצברו  הגדול  בתעודות  הנקודות  ויזכו  כסגנים  יוכרזו 

 מתאימות ובספרים. 

  תתעעוודדוותת  וופפררססייםם  ללזזווככייםם  

הגבוה   . א בניקוד  שזכו  הנבחנים  חידון  שני  של  ככלה  או  כחתן  יוכתרו  ביותר 

 ך העולמי וכסגנו או כסגניתו.  "התנ

לי .ב מלגת  תוענק  הראשונים  המקומות  בשני  ממוסדות  לזוכים  באחד  מודים 

 בחירתם.  פיההשכלה הגבוהה בישראל, ל 

  ..  חחררייגגהה  ממןן  ההתתקקננווןן  66

התנ לחידון  העולמית  ההנהלה  צורך,  מן  "בעת  חריגות  לאשר  מוסמכת  ך 

 ההנחיות שבתקנון זה. 

  
 
 

    ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר  ""  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ייההוודדיי  

  פפ""אא  ללממדדייננתת  ייששרראאלל,,  ההתתשש  7733--ייווםם  ההעעצצממאאוותת  הה  

 'שלום עולמי'בסימן: 

ֶת מִלְָחמָ וְנִכְְרָתה קֶ " ָלוֹם לַגּוֹיִםש   " ה וְִדבֶּר ש 

 ( יה ט, י'זכר) 

  

  ההששאאללהה  ההאאייששייתת      ––      ההששללבב  ההרראאששווןן

 . מתמודדים יוצג סרטון  ארבעהלכל  סרטונים. 4בשלב הראשון יוצגו 

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

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

  ..  ננקקוודדוותת      1100--  ננככווננוותת  עעלל  ששנניי  ההחחללקקייםם  ייזזככוו  אאתת  ההננבבחחןן  בב      בבוותת  תתששוו  

  

 
 

    ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר  ""  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ייההוודדיי  

  פפ""אא  ללממדדייננתת  ייששרראאלל,,  ההתתשש  7733--ייווםם  ההעעצצממאאוותת  הה  

 'שלום עולמי'בסימן: 

ֶת מִלְָחמָ וְנִכְְרָתה קֶ " ָלוֹם לַגּוֹיִםש   " ה וְִדבֶּר ש 

 ( יה ט, י'זכר) 

  

  ההששאאללהה  ההאאייששייתת      ––      ההששללבב  ההרראאששווןן

 . מתמודדים יוצג סרטון  ארבעהלכל  סרטונים. 4בשלב הראשון יוצגו 

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

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

  ..  ננקקוודדוותת      1100--  ננככווננוותת  עעלל  ששנניי  ההחחללקקייםם  ייזזככוו  אאתת  ההננבבחחןן  בב      בבוותת  תתששוו  
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  הה  ססטטוורריי  יי  הה  ההססררטטווןן  ההרראאששווןן::    

  11ששאאללהה  ממסס''    

השכו ישראל,  מחנה  לחומותשכונת  מחוץ  השנייה  היהודית  העיר   נה 

שאננים אחרי ירושליםב קההעתי  קמשכנות  ידי  על  נבנתה  יהודים  ,  בוצת 

  )המכונה רדב"ש, או 'צוף  דוד בן שמעון , ביוזמתו של הרבצפון אפריקה ייוצא

  ממרוקו. ה "ש' על שם ספרו( שעלבד

ָם לְפָנֶיךָ    ְבִים ש  ּ יֹש  ֶר אֲנְַחנו בני הנביאים התלוננו בפני נביא: "הִנֵּה נָא הַּמָקוֹם אֲש 

 ּ לָּנו וְנֲַעש ֶה  אֶחָת  קוָֹרה  אִיש   ָם  ּ מִש  נָּא ...וְנְִקָחה  נֵלְכָה   ּ מִּמֶנּו ֶבֶת    צַר  ָם מָקוֹם לָש  ש 

 ָ  ם וַיֹּאמֶר לֵכוּ".ש 

  מי הנביא שהתיישב עם בני הנביאים? .1

 באיזה מקום ביקשו בני הנביאים להתיישב?  .2

 תשובה: 

1.   ּ אֲנְַחנו ֶר  אֲש  הַּמָקוֹם  נָא  הִנֵּה  ָע  אֱלִיש  אֶל  הַנְּבִיאִים  בְנֵי   ּ "וַיֹּאמְרו אלישע: 

 ֵ ּ נ ָם לְפָנֶיךָ צַר מִּמֶנּו ְבִים ש  ֵּ יֹש  ָם לְכָה נָּא ַעד הַיְַּרד ּ אִיש  קוָֹרה אֶחָת    ן וְנְִקָחה מִש 

 ְ ָם וַיֹּאמֶר לֵכוּ" )מל"ב וו ֶבֶת ש  ָם מָקוֹם לָש  ּ ש    (.ב'-' א, 'נֲַעש ֶה לָּנו

 ליד הירדן. .2

  

  

  

  

 
 

  22ששאאללהה  ממסס''    

לאדם אחד ניתנה הבטחה על גלות ישראל מארצו ועל שיבתו אליה לאחר זמן:  

" ֵ ּ אָֹתם...".בְּאֶֶרץ לֹא לָהֶם וֲַעבָ ר יִהְיֶה זְַרֲעךָ יָדַֹע ּתֵַדע כִּי ג  דוּם וְִענּו

 למי ניתנה ההבטחה?  .1

 מתי תהיה השיבה לארץ ישראל? -לפי ההבטחה  .2

 תשובה: 

ההבטחה ניתנה במעמד ברית בין הבתרים לאברהם אבינו: "יָדַֹע ּתֵַדע כִּי   .1

ְ גֵר יִהְיֶה זְַרֲעךָ בְּאֶֶרץ  ּ אָֹתם אְַרבַּע לֹא לָהֶם וֲַעבָדוּם ו ֹ  ִענּו ָנָה... וְדו ר  מֵאוֹת ש 

ּ הֵנָּה" )בראשית ט  וּבו  . (י"ג  ו,"ְרבִיִעי יָש 

:  תשובה נוספת שניתן לקבלדורות:   השיבה הובטחה לאחר ארבעה .2

 שנה. 400לאחר 
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  33ששאאללהה  ממסס''    

, תוך  עליית יהודי מרוקו למדינת ישראלששימשה ל  ספינה "אגוז" הוא שמה של

מארצ  ליציאה  בניגוד  הספינהמדיניותהם  לישראל.  יהודים  עליית  שאסרה   , 

 נוסעיה.  44יחד עם  1961בשנת  פעלה בחשאי, וטבעה

ָּ אדם אחד שכר ספינה: "וַיִּמְצָא אָ ִיש  וַיִּּתֵן ש ְכָָרּה וַיֵֶּרד ב  ּה".נִיָּה בָּאָה ַתְרש 

 מי האדם? .1

 מהיכן יצאה הספינה?  .2

 תשובה: 

"יונה .1 בָּאָה  :  אָנִיָּה  וַיִּמְצָא  יָפוֹ  וַיֵֶּרד  ה'  מִלִּפְנֵי  ָה  ִיש  ּתְַרש  לִבְרַֹח  יוֹנָה  וַיָָּקם 

" ה'  מִלִּפְנֵי  ָה  ִיש  ּתְַרש  ִעּמָהֶם  לָבוֹא  בָּּה  וַיֵֶּרד  ש ְכָָרּה  וַיִּּתֵן  ִיש   ,  ')יונה א  ַתְרש 

 (.ג'

 יפו .2

   

 
 

  44ממסס''        ללהה  ששאא  

: "ַעל כֵּן הָיְָתה ...לְנַחֲלָה ַעד  לנחלה אדם אחד, שמילא אחר דבר ה', קיבל עיר

ֶר מִלֵּא אֲַחֵרי ה' אֱלֹהֵי יִש ְָראֵל".  הַיּוֹם הַּזֶה יַַען אֲש 

 מי האדם? .1

 מה שם העיר שקיבל לנחלה?  .2

 תשובה: 

נִּזִי לְנֲַחלָה ַעד הַיּוֹם   כלב בן יפונה: "ַעל כֵּן הָיְָתה ֶחבְרוֹן לְכָלֵב בֶּן יְפֻנֶּה .1 הַקְּ

 ַ ֶר מִלֵּא אֲַחֵרי ה' אֱלֹהֵי יִש ְָראֵל" )יהושע י ַען הַּזֶה י  (."דיד, "אֲש 

 חברון / קרית ארבע .2
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  חחככממיי  ממררווקקוו  ::    ההששנניי  ההססררטטווןן    

  55ממסס''    ששאאללהה    

פירושו של הרמב"ם על התלמוד, משנה תורה, נקרא גם "היד החזקה" על שם  

 י"ד כרכיו. 

ֶר ָעש ָה ...לְֵעינֵי  "וּלְכֹל הַיָּד הֲַחזָָקה וּלְכֹל הַ  חד נאמר:על אדם א ּמוָֹרא הַגָּדוֹל אֲש 

 ָּ  ל יִש ְָראֵל".כ

 מי האדם? .1

 כמה שנים חי?  .2

 תשובה: 

ֶה לְעֵינֵי כָּל   .1 ֶר ָעש ָה מֹש  משה: "וּלְכֹל הַיָּד הֲַחזָָקה וּלְכֹל הַּמוָֹרא הַגָּדוֹל אֲש 

 (.י"בד, "יִש ְָראֵל" )דברים ל

2. 120" : ָ ֶה בֶּן מֵאָה וְֶעש ְִרים ש  ֹ וּמֹש  א נָס לֵחֹה"  נָה בְּמֹתוֹ לֹא כָהֲָתה ֵעינוֹ וְל

 (.ז')שם, 

  

 

 

 

 

 

 
 

  66ששאאללהה  ממסס''    

 פירושו של רבי יוסף קארו על "משנה תורה" של הרמב"ם נקרא "כסף משנה". 

ְנֶה  אב ציוה לבניו: "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם... אֲ     ּ בְיְֶדכֶם".בִיהֶם... וְכֶסֶף מִש   ְקחו

 מי האב? .1

 חת בידם כסף משנה?מדוע ביקש מבניו לק .2

 

 תשובה: 

ְנֶה   .1 ּ ...וְכֶסֶף מִש  יעקב: "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִש ְָראֵל אֲבִיהֶם אִם כֵּן אֵפוֹא זֹאת ֲעש ו
ּ בְיְֶדכֶם" )בראשית מ   (. י"ב-י"אג, "ְקחו

באמתחותיהם   .2 מצאו  יעקב  בני  לתשלוכי  למצרים  שלקחו  הכסף  ם  את 
אַהמזון: "וְאֶת הַכֶּסֶף הַ בְּפִי  ַב  ְגֶּה  ּמוּש  מִש  אוּלַי  בְיְֶדכֶם   ּ ִיבו ּתָש  מְּתְחֵֹתיכֶם 

 הוּא".
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  77ששאאללהה  ממסס''    

חיים בן ֲעַטר שנקרא גם אור החיים הקדוש   רביאחד מגדולי חכמי מרוקו הוא 
ָם ) בושם ם ספרו. פירוש השם 'עטר' הואעל ש   בשמים(.  רוכלאו בַּש ּ

 ִּ יַע ּתֹר נֲַעָרה הכתוב מספר על נערות שהתקשטו בתמרוקים ובבשמים: "וּבְהַג
 ִ ִים  וְנֲַעָרה ... כִּי כֵּן י ָה ֳחָדש  ּ ִש  ֶמֶן הַּמֹר וְש  ִים בְּש  ָה ֳחָדש  ּ ִש  ּ יְמֵי מְרוֵּקיהֶן ש  מְלְאו

 ּ ִים". בְַתמְרבַּבְּש ָמִים ו  וֵּקי הַנָּש 

 לפני איזה מלך הגיעו הנערות?  .1

 לאיזו מטרה הגיעו הנערות לפני המלך?  .2

 

 תשובה: 

ץ הֱיוֹת  ָרה וְנֲַעָרה לָבוֹא אֶל הַּמֶגִּיַע ּתֹר נַעֲ אחשורוש: "וּבְהַ .1 ְוֵרוֹש  מִקֵּ לֶךְ אֲַחש 
 ְ ש  ִים  ּ יְמֵלָּה כְָּדת הַנָּש  כִּי כֵּן יִמְלְאו ָעש ָר חֶֹדש   ִים  נֵים  ָה ֳחָדש  ּ ִש  י מְרוֵּקיהֶן ש 

 ִ ִים בַּבְּש ָמִים וּבְַתמְרוֵּקי הַנָּש  ָה ֳחָדש  ּ ִש  ֶמֶן הַּמֹר וְש   (.בי", 'ים" )אסתר בבְּש 

ר  כדי לבחור מלכה במקום ושת  .2 ֶ ּתִמְלֹךְ  י: "וְהַנֲַּעָרה אֲש  ּתִיַטב בְּעֵינֵי הַּמֶלֶךְ 
ּתִי" )שם,  ְ  (.ד'ּתַַחת וַש 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  88ששאאללהה  ממסס''    

תור   ימי הביניים בתקופת יהדות רים וההוגים שלאחד מגדולי המשור

  פתח במילים:בספרד היה רבי יהודה הלוי. שירו המפורסם נ הזהב

  בְּסוֹף מֲַעָרב". וְאָנֹכִי בְמִזְָרח  "לִבִּי

  ַ ּ הָָעם אֶת כָּל הַבאחת ממלחמות ישראל נאמר: "ו ֶריָּש ִימו מִצְּפוֹן לִָעיר  ּמֲַחנֶה אֲש 

 וְאֶת ֲעֵקבוֹ מִיָּם לִָעיר". 

 מי פיקד על המלחמה?   .1

 מול איזו עיר הייתה המלחמה?  .2

 

 תשובה: 

ֶר מִצְּפוֹן לִָעיר וְאֶת ֲעֵקבוֹ מִיָּם  יהושע: " .1 ּ הָָעם אֶת כָּל הַּמֲַחנֶה אֲש  וַיָּש ִימו

ַע בַּלַּיְלָה הַהוּא בְּתוֹךְ הֵָעמֶ  ֻ  (.י"ג, 'ק" )יהושע חלִָעיר וַיֵּלֶךְ יְהוֹש 

ַע בַּבֶֹּקר וַיִּפְקֹד אֶת הָָעם וַיַַּעל הוּא וְזְִקנֵי יִש ְרָ  .2 ֻ ְכֵּם יְהוֹש  אֵל לִפְנֵי  העי: "וַיַּש 

 (.י'הָָעם הָָעי )שם, 
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  ווטט  ששייררהה  וופפיי  ::    ההששללייששיי  ההססררטטווןן    

  99ששאאללהה  ממסס''    

 הכתוב מספר על אדם שפגש בחבל נביאים ולפניהם כלי נגינה: 

ָ "וִיהִי כְ  ם הִָעיר וּפָגְַעּתָ ֶחבֶל נְבִיאִים יְֹרִדים מֵהַבָּמָה וְלִפְנֵיהֶם … וְהֵּמָה  בֹאֲךָ ש 

 מְִתנַבְּאִים".

 אדם?מי ה .1

  ציין אחד מכלי הנגינה שהיו לפני הנביאים. .2

 

 תשובה: 

  שאול .1

ָם הִָעיר וּפָגְַעּתָ ֶחבֶל   .2 כלי הנגינה הם נבל ותוף וחליל וכינור: "וִיהִי כְבֹאֲךָ ש 

 ְ נַבְּאִים …"  בִיאִים יְֹרִדים מֵהַבָּמָה וְלִפְנֵיהֶם נֵבֶל וְתֹף וְחָלִיל וְכִנּוֹר וְהֵּמָה מִתְ נ

 (.ה', ')שמו"א י

  

  

  

  

  

  

 

 
 

  1100ממסס''    ששאאללהה    

"וַיַַּעש  הַּמֶלֶךְ אֶת .... מִסְָעד   הכתוב מספר על מלך שהכין כלי נגינה בממלכתו:

 ּ ִָרים".לְבֵית ה' וּלְבֵית הַּמֶלֶךְ וְכִנֹּרוֹת ו ּ  נְבָלִים לַש 

 מי המלך?  .1

 אילו עצים שימשו את המלך להכנת כלי הנגינה? .2

 

 תשובה: 

1. " אֶשלמה:  הַּמֶלֶךְ  הַּמֶלֶךְ  וַיַַּעש   וּלְבֵית  ה'  לְבֵית  מִסְָעד  הָאַלְמֻגִּים  ֲעצֵי  ת 

 ּ הַי ַעד  נְִראָה  וְלֹא  אַלְמֻגִּים  ֲעצֵי  כֵן  בָא  לֹא  ִָרים  ּ לַש  וּנְבָלִים  הַּזֶה"  וְכִנֹּרוֹת  וֹם 

 (.י"ב, ')מל"א י

 .עצי אלמוגים .2
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  1111ששאאללהה  ממסס''    

 ִּ "ב נגינה:  בכלי  לווה  בירושלים  שהתקיים  חגיגי  מִכָּל  אירוע  הַלְוִיִּם  אֶת   ּ ו ְקש 

ִיר...". ָלִָם לֲַעש ֹת ֲחנֻכָּה וְש ִמְָחה וּבְתוֹדוֹת וּבְש   מְקוֹמָֹתם לַהֲבִיאָם לִירוּש 

 מה האירוע? .1

 יגנו באותו אירועהנגינה בהם נ ציין אחד מכלי .2

 

 תשובה: 

1.  ְ הַל אֶת   ּ ו בְִּקש  ָלִַם  יְרוּש  חוֹמַת  "וּבֲַחנֻכַּת  ירושלים:  חומות  מִכָּל  חנוכת  וִיִּם 

ִיר   וּבְש  וּבְתוֹדוֹת  וְש ִמְָחה  ֲחנֻכָּה  לֲַעש ֹת  ָלִָם  לִירוּש  לַהֲבִיאָם  מְקוֹמָֹתם 

 (.כ"זב, "י מְצִלְּתַיִם נְבָלִים וּבְכִנֹּרוֹת" )נחמיה 

 מצלתים, נבלים, כנורות )שם(.  .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  1122ששאאללהה  ממסס''    

  ך לעם: "חַלַּת לֶחֶםבמהלך אירוע חגיגי, שלווה בתרועה ובקול שופר, חילק המל

ָה אֶחָת". ִיש  ְפָּר אֶָחד וַאֲש   אַחַת וְאֶש 

 מי המלך?  .1

 מה האירוע? .2

 

 תשובה: 

ָה לְאִיש  ַחלַּת לֶֶחוַיְחַלֵּק לְכָל הָָעם לְכָל הֲמוֹן יִש ְָראֵדוד: " .1 ּ ם  ל לְמֵאִיש  וְַעד אִש 

הָָעם   כָּל  וַיֵּלֶךְ  אֶָחת  ָה  ִיש  וַאֲש  אֶָחד  ְפָּר  וְאֶש  לְבֵיתוֹ"אַחַת  ו אִיש   ,  ')שמו"ב 

 (.ט"ז-ו ט"

מֲַעלִים   .2 יִש ְָראֵל  בֵּית  וְכָל  "וְָדוִד  דוד:  לעיר  ה'  ארון  ה'  העלאת  אֲרוֹן  אֶת 

וֹפָר.. ָּוִד" )שם, בְִּתרוָּעה וּבְקוֹל ש   (. י"ט .וְהָיָה אֲרוֹן ה' בָּא ִעיר ד
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      ייההוודדיי  ממררווקקוו  ווההחחבבררהה  ההייששרראאללייתת  ::    ההררבבייעעיי  ההססררטטווןן    

  3311ששאאללהה  ממסס''    

יהודים   בקרב  מקורו  פסח.  של  שביעי  במוצאי  הנחוג  עממי  חג  היא  המִימוּנָה 

  יוצאי מרוקו וכיום הוא התקבל בקרב תפוצות ישראל.

ּ  החג גם למי שאין ידו ממנהיג דאג לספק מנות לסעודת   שגת: "וַיֹּאמֶר לָהֶם לְכו

 ְ ּ מָנוֹת ל ִלְחו ים וְש  ּ מַמְַתקִּ ְתו ְמַנִּים וּש  ּ מַש   אֵין נָכוֹן לוֹ כִּי ָקדוֹש  הַיּוֹם לַאֲדֹנֵינוּ".אִכְלו

 מי המנהיג? .1

 באיזה חג מדובר?  .2

 תשובה: 

1.  ּ ו ְמַנִּים  מַש   ּ אִכְלו  ּ לְכו לָהֶם  "וַיֹּאמֶר  עזרא:  ְ נחמיה/  ו ים  מַמְַתקִּ  ּ ְתו ּ  ש  ִלְחו ש 

כִּי    ּ ּתֵָעצֵבו וְאַל   ּ לַאֲדֹנֵינו הַיּוֹם  ָקדוֹש   כִּי  לוֹ  נָכוֹן  לְאֵין  הִיא     ֶחְדוַתמָנוֹת  ה' 

 (. י', 'מָֻעּזְכֶם" )נחמיה ח

הָל מֵאִיש    .2 ראש השנה )א' בתשרי(: "וַיָּבִיא ֶעזְָרא הַכֹּהֵן אֶת הַּתוָֹרה לִפְנֵי הַקָּ

ָה ּ ֹ  וְַעד אִש  ְמ ְבִיִעי" )שם, וְכֹל מֵבִין לִש  ּ  (.ב'ַע בְּיוֹם אֶָחד לַחֶֹדש  הַש 

  

  

  

  

  

  

 
 

  1144ששאאללהה  ממסס''    

חיל עשו  ממרוקו  מושבים    החלוצים  ופיתחו  בישראל  החקלאיים  בחיים 

 משגשגים.

חָלָב וְּדבַש   אנשים סיפרו בשבחה של ארץ ישראל: " ּ אֶל הָאֶָרץ... וְגַם זָבַת  בָּאנו

 יָּה". הִוא וְזֶה פִּרְ 

 מי האנשים?  .1

 ציין את אחד הפירות שהביאו איתם האנשים  .2

 תשובה: 

1.   ּ וַיֹּאמְרו ּ לוֹ  ּ המרגלים ששלח משה: "וַיְסַפְּרו ְלְַחּתָנו ֶר ש  ּ אֶל הָאֶָרץ אֲש  בָּאנו

 (.כ"זג, " פְִּריָּה" )במדבר יוְגַם זָבַת חָלָב וְּדבַש  הִוא וְזֶה 

2.  ּ ָ אשכול ענבים, תאנים רימונים: "וַיָּבֹאו ּ מִש  ְכֹּל וַיִּכְְרתו ם זְמוָֹרה   ַעד נַחַל אֶש 

 ִ נָי ְ ּ בַּמוֹט בִּש  ָאֻהו ְכּוֹל ֲענָבִים אֶָחד וַיִּש ּ ם וּמִן הִָרּמֹנִים וּמִן הַּתְאֵנִים" )שם,  וְאֶש 

 (. כ"ג
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  1155ששאאללהה  ממסס''    

  דים רבות לענפי המלאכה והמסחר במרוקו.בטרם עלייתם ארצה, תרמו היהו

פונ לאומה  נביא  אֶל  ה  הַָעּמִים  רֹכֶלֶת  יָם  מְבוֹאֹת  ַעל  ֶבֶת  "הַיֹּש  במסחר:  שעסקה 

ִּים ַרבִּים".  אִי

 מי הנביא? .1

 ליה פונה הנביא? מי האומה א .2

 

 תשובה: 

1. " ִּים  יחזקאל:  אִי אֶל  הַָעּמִים  רֹכֶלֶת  יָם  מְבוֹאֹת  ַעל  ֶבֶת  הַיֹּש  לְצוֹר  וְאָמְַרּתָ 

 (. ג'ז, "ַרבִּים" )יחזקאל כ 

 צור .2

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  1166ששאאללהה  ממסס''    

היהודים עולי מרוקו השתלבו גם בהנהגת המדינה ועמדו בראשות כל המשרדים 

    מלה את בחירתו של אדם לתפקיד רם מעלה:  פריחתו של מטה סיהבכירים.  

 "וְהִנֵּה פַָּרח מַּטֵה ... וַיֹּצֵא פֶַרח וַיָּצֵץ צִיץ". 

 מי האדם? .1

 אילו פירות יצאו בפריחת המטה?  .2

 תשובה: 

רן, מטה אהרן פרח לעץ שקד וסימל את בחירתו לכהונה גדולה: "וְהָיָה  הא .1

יִפְָרח..הָ  ּ מַּטֵהו בּוֹ  אֶבְַחר  ֶר  אֲש  אֹהֶל  אִיש   אֶל  ֶה  מֹש  וַיָּבֹא  מִּמֳָחָרת  וַיְהִי   .

ְקֵ  ִדים"  הֵָעדוּת וְהִנֵּה פַָּרח מַּטֵה אַהֲרֹן לְבֵית לֵוִי וַיֹּצֵא פֶַרח וַיָּצֵץ צִיץ וַיִּגְמֹל ש 

 (.כ"ג-' כז, ")במדבר י

 שקדים   .2
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  ששאאללוותת  בבזזקק  בבאאממצצעעוותת  ממחחששבב      --    ההששנניי  ההששללבב  

  בבחחללקק  ההרראאששווןן  

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

 .המקראדמויות מ

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

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

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

 שניות בלבד  25הזמן המוקצב לזיהוי:  

  בבחחללקק  ההששנניי  

 . באמצעות משחק מחשב ו שתוצגנה ל נבחן להשיב על חמש שאלותעל ה

 ת.נקודו 4-כה את הנבחן בכל תשובה נכונה תז

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

 שניות  60הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא  

 וענה תשובות  זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

 , ונות על כל חמש השאלות בחלק השנינכ

 . נקודות נוספות 2יזכה בבונוס של 

  ..  ננקקוודדוותת      3300    עעדד      חחללקקייוו  ננייתתןן  ללצצבבוורר  בבששללבב  ההששנניי  בבששנניי    

  

  
 
 

  ששאאללוותת  בבזזקק  בבאאממצצעעוותת  ממחחששבב      --    ההששנניי  ההששללבב  

  בבחחללקק  ההרראאששווןן  

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

 .המקראדמויות מ

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

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

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

 שניות בלבד  25הזמן המוקצב לזיהוי:  

  בבחחללקק  ההששנניי  

 . באמצעות משחק מחשב ו שתוצגנה ל נבחן להשיב על חמש שאלותעל ה

 ת.נקודו 4-כה את הנבחן בכל תשובה נכונה תז

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

 שניות  60הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא  

 וענה תשובות  זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

 , ונות על כל חמש השאלות בחלק השנינכ

 . נקודות נוספות 2יזכה בבונוס של 

  ..  ננקקוודדוותת      3300    עעדד      חחללקקייוו  ננייתתןן  ללצצבבוורר  בבששללבב  ההששנניי  בבששנניי    

  

  

 
 

  ששאאללוותת  בבזזקק  בבאאממצצעעוותת  ממחחששבב      --    ההששנניי  ההששללבב  

  בבחחללקק  ההרראאששווןן  

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

 .המקראדמויות מ

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

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

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

 שניות בלבד  25הזמן המוקצב לזיהוי:  

  בבחחללקק  ההששנניי  

 . באמצעות משחק מחשב ו שתוצגנה ל נבחן להשיב על חמש שאלותעל ה

 ת.נקודו 4-כה את הנבחן בכל תשובה נכונה תז

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

 שניות  60הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא  

 וענה תשובות  זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

 , ונות על כל חמש השאלות בחלק השנינכ

 . נקודות נוספות 2יזכה בבונוס של 

  ..  ננקקוודדוותת      3300    עעדד      חחללקקייוו  ננייתתןן  ללצצבבוורר  בבששללבב  ההששנניי  בבששנניי    

  

  
 
 

  ששאאללוותת  בבזזקק  בבאאממצצעעוותת  ממחחששבב      --    ההששנניי  ההששללבב  

  בבחחללקק  ההרראאששווןן  

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

 .המקראדמויות מ

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

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

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

 שניות בלבד  25הזמן המוקצב לזיהוי:  

  בבחחללקק  ההששנניי  

 . באמצעות משחק מחשב ו שתוצגנה ל נבחן להשיב על חמש שאלותעל ה

 ת.נקודו 4-כה את הנבחן בכל תשובה נכונה תז

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

 שניות  60הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא  

 וענה תשובות  זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

 , ונות על כל חמש השאלות בחלק השנינכ

 . נקודות נוספות 2יזכה בבונוס של 

  ..  ננקקוודדוותת      3300    עעדד      חחללקקייוו  ננייתתןן  ללצצבבוורר  בבששללבב  ההששנניי  בבששנניי    

  

  

 
 

  ששאאללוותת  בבזזקק  בבאאממצצעעוותת  ממחחששבב      --    ההששנניי  ההששללבב  

  בבחחללקק  ההרראאששווןן  

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

 .המקראדמויות מ

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

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

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

 שניות בלבד  25הזמן המוקצב לזיהוי:  

  בבחחללקק  ההששנניי  

 . באמצעות משחק מחשב ו שתוצגנה ל נבחן להשיב על חמש שאלותעל ה

 ת.נקודו 4-כה את הנבחן בכל תשובה נכונה תז

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

 שניות  60הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא  

 וענה תשובות  זיהה הנבחן בחלק הראשון על פי הרמז הראשון בלבד

 , ונות על כל חמש השאלות בחלק השנינכ

 . נקודות נוספות 2יזכה בבונוס של 

  ..  ננקקוודדוותת      3300    עעדד      חחללקקייוו  ננייתתןן  ללצצבבוורר  בבששללבב  ההששנניי  בבששנניי    
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  11ממסס''      ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..  דדממוותת    הה      חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת  

בבַַּּעע  פפִִּּננּּווֹֹתת  ההַַבבַַּּייִִתת  אאַַ  ::    11ררממזז  ממסס''       רְרְ

 מאלופי אדום.

בבַַּּעע  פּפִִּננּּווֹֹתת  ההַַבבַַּּייִִתתּמְִדבָּר וַיִּגַּע וְהִנֵּה רוַּח גְּדוֹלָה בָּאָה מֵֵעבֶר הַ" וַיִּפֹּל ַעל הַנְָּעִרים   בבְְּּאאַַרְרְ

 ְ ִּי לְהַגִּיד לָך ּ וָאִּמָלְָטה ַרק אֲנִי לְבַד  " וַיָּמוּתו

 י"ט, איוב א

ְְחִחִייןן  רָרָעע  ::    22ררממזז  ממסס''     שש  

טָן מֵאֵת פְּנֵי יְהוָה וַיַּךְ אֶת אִיּוֹב " ָ עעוַיֵּצֵא הַש ּ חִחִייןן  רָרָ ְְ ְ  בבִִּּשש   ֹ  לוֹ מִכַּף ַרג  " וְַעד ָקְדֳקדו

 ז' איוב ב,

ְְ  ::    33ררממזז  ממסס''     קְקְצצִִייעָעָהה  ייְְממִִייממָָהה  וו

ֵם הָאַחַת  " צצִִייעָעָהה  וַיְִּקָרא ש  ננִִייתת  קְקְ ֵֵ ּּ ֵֵםם  ההַַשש   ֵם הַ  ייְְממִִייממָָהה  ווְְשש   ְ וְש  ִית ֶקֶרן הַפּוּך ְלִיש  ּ  " ש 

 י"ד , איוב מ"ב

  אאייוובב  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

  

  

  

  

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר      ההששאאללהה    

11  
ּ אֹהָלֶיךָ יֲַעקֹב  מי אמר : "מַה טֹּבו

ְכְּנֶֹתיךָ יִש ְָראֵל   ?"מִש 
 
 ד, ה'"במדבר כ בלעם 

22  
באיזה ספר נאמר: "בְּהְִתַעּטֵף  

י אֶת ה' ִ זָכְָרּתִי וַּתָבוֹא  ָעלַי נַפְש 
 ָ ֶך  ?"אֵלֶיךָ ּתְפִלִָּתי אֶל הֵיכַל ָקְדש 

 
 , ח' 'יונה ב יונה

33  
מהי עיר מוצאו של חנניה בן  

 ?עזור
 
 א' , ח כ"  ירמיהו עון גב

44  
כמה כסף נתנה אם מיכה  

 ?לצורף
 

 ד'  י"ז,  שופטים כסף  200

55  
י לְאֶפְַריִם   מי אמר: "וְאָנֹכִי ִתְרגַּלְּתִ

 ֹ  ?"עָֹתיוָקָחם ַעל זְרו
 
 ג'  הושע י"א, הושע
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  22ממסס''        ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ההדדממוותת  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ְְחִחִייתת::    11ררממזז  ממסס''        ההַַרר  ההַַמּמַַּשש  

הַ" מִימִין  וְאֶת  ֶר  אֲש  ָלִַם  יְרוּש  פְּנֵי  ַעל  ֶר  אֲש  ְְחִחִייתתבָּמוֹת  ההַַמּמַַּשש   ְלֹמֹה    ללְְההַַרר   בָּנָה ש  ֶר  אֲש 

 ְ ץ מוֹאָב וּלְמִלְכֹּם ּתוֲֹעבַת בְּנֵי ַעּמוֹן  מֶלֶךְ יִש ְָראֵל ל ִקֻּ ִקֻּץ צִידֹנִים וְלִכְמוֹש  ש  ְּתֶֹרת ש  ַעש 

 ְ  " ִטּמֵא הַּמֶלֶך

 מל"ב כ"ג, י"ג 

ָָ  ::    22ממזז  ממסס''  רר     פפָָןן  ההַַסּסֹֹּפפֵֵרר  שש  

פפָָןן  ההַַסּסֹֹּפפֵֵררוַיָּבֹא  " ָָ אֶת הַכֶּסֶף    שש   ּ ֲעבֶָדיךָ  ָּבָר וַיֹּאמֶר הִּתִיכו ד ֶב אֶת הַּמֶלֶךְ  וַיָּש  אֶל הַּמֶלֶךְ 

 ֻ נ ּ ַעל יַד עֹש ֵי הַּמְלָאכָה הַּמֻפְָקִדים בֵּית יְהוָההַנִּמְצָא בַבַּיִת וַיִּּתְ  ".   הו

 כ"ב, ט'  במל"

  ששללייםם  עעששהה  פפססחח  בבייררוו  ::    33ררממזז  ממסס''  

ָלִָם" ּ נֲַעש ָה הַפֶּסַח הַּזֶה לַיהוָה בִּירוּש  יָּהו ִ ָנָה לַּמֶלֶךְ יֹאש  ְמֹנֶה ֶעש ְֵרה ש   " כִּי אִם בִּש 

 כ"ג, כ"ג  במל"

 ללךך  ייההוודדהה  וו  ממ  ייאאששייהה  ::    ההדדממוותת  ששםם  

  

  

  

  

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללהה    

11  
ּ אֶת  מי אמר: "זֹא ּ וְִחיו ת ֲעש ו

 ? "לֹהִים אֲנִי יֵָראהָאֱ
 יוסף 

בראשית מ"ב,  

 י"ח

22  
באיזה ספר נאמר "ּתְהִי יְָדךָ ַעל  

אִיש  יְמִינֶךָ ַעל בֶּן אָָדם אִּמַצְּתָ  

 ְ  ?"לָּך

 , י"ח'תהלים פ תהלים 

 כ"ה, מ"ד שמו"א גלים  ?מהי עיר מוצאו של פלטי בן ליש  33

44  
כמה שנים מלך עזריהו מלך  

 ?יהודה
 ו, ב' ט"  מל"ב 52

55  
מי אמר: "וְיָצָא ה' וְנִלְַחם בַּגּוֹיִם  

 הָהֵם כְּיוֹם הִלֲָּחמוֹ בְּיוֹם ְקָרב"? 
 זכריה י"ד, ג'  זכריה

 

  

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללהה    

11  
ּ אֶת  מי אמר: "זֹא ּ וְִחיו ת ֲעש ו

 ? "לֹהִים אֲנִי יֵָראהָאֱ
 יוסף 

בראשית מ"ב,  

 י"ח

22  
באיזה ספר נאמר "ּתְהִי יְָדךָ ַעל  

אִיש  יְמִינֶךָ ַעל בֶּן אָָדם אִּמַצְּתָ  

 ְ  ?"לָּך

 , י"ח'תהלים פ תהלים 

 כ"ה, מ"ד שמו"א גלים  ?מהי עיר מוצאו של פלטי בן ליש  33

44  
כמה שנים מלך עזריהו מלך  

 ?יהודה
 ו, ב' ט"  מל"ב 52

55  
מי אמר: "וְיָצָא ה' וְנִלְַחם בַּגּוֹיִם  

 הָהֵם כְּיוֹם הִלֲָּחמוֹ בְּיוֹם ְקָרב"? 
 זכריה י"ד, ג'  זכריה
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  33ממסס''        ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ממוותת  ההדד  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ככַַתת  ההַַמּמֶֶּללֶֶךךְְ    ::    11ררממזז  ממסס''     ..11   בבְְּּרֵרֵ

ַער הַָעיִן וְאֶל " ַ ְְ  וָאֱֶעבֹר אֶל ש  ֶֶללֶֶךך ככַַתת  ההַַמּמּ ֹ  בבְְּּרֵרֵ ְחּתָי וְאֵין מָקו  ". ם לַבְּהֵמָה לֲַעבֹר ּתַ

 , י"ד'נחמיה ב

ֵֵּּסס      ::      22ררממזז  ממסס''   דד ֹֹממֵֵרר  ההַַפפַַּּרְרְ   אאָָססָָףף  שש  

אֶל  " ֵֵּּסס  וְאִגֶֶּרת  דד ההַַפּפַַּרְרְ ֹֹממֵֵרר   שש   ֲעֵרי    אאָָססָָףף   ַ ש  אֶת  לְָקרוֹת  ֵעצִים  לִי  יִּתֶן  ֶר  אֲש  לַּמֶלֶךְ  ֶר  אֲש 

ֶר לַבַּיִת וּלְחוֹמַת הִָעיר וְלַבַּיִת ֹ   הַבִּיָרה אֲש  ֶר אָבו א אֵלָיו וַיִּּתֶן לִי הַּמֶלֶךְ כְּיַד אֱלֹהַי  אֲש 

 ". הַּטוֹבָה ָעלָי

 ח' ,  'נחמיה ב

 ככררייתתתת  אאממננהה      ::    33ררממזז  ממסס''  

" ּ ּ כֹּהֲנֵינו ּ לְוִיֵּנו ֵרינו ּ כְֹּרִתים אֲמָנָה וְכְֹתבִים וְַעל הֶחָתוּם ש ָ  ". וּבְכָל זֹאת אֲנְַחנו

 , א' 'נחמיה י

  ננחחממייהה  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

  

  

  

  

 
 

  

  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל    

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    אאללהה  ההשש    

11  
ָֹתיו ֻעגַת ְרצָפִים   מי ראה "מְַראֲש 

 ?"וְצַפַַּחת מָיִם 
 י"ט, ו'  מל"א אליהו

22  
מְלֹא כַף  באיזה ספר נאמר "טוֹב 

נָחַת מִּמְלֹא ָחפְנַיִם ָעמָל וְּרעוּת  

 ?"רוַּח

 , ו' 'קהלת ד קהלת 

33  
מהי עיר מוצאה של חמוטל בת  

 ?ירמיהו
 כ"ג, ל"א  מל"ב נהלב

 י"ג, ל"ח שמו"ב 3 ?כמה שנים ישב אבשלום בגשור  44

55  
מי אמר: "וָאִָקים מִבְּנֵיכֶם  

 ?"לִנְבִיאִים וּמִבַּחוֵּריכֶם לִנְזִִרים 
 , י"א 'עמוס ב עמוס 

 

  

 
 

  

  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל    

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    אאללהה  ההשש    

11  
ָֹתיו ֻעגַת ְרצָפִים   מי ראה "מְַראֲש 

 ?"וְצַפַַּחת מָיִם 
 י"ט, ו'  מל"א אליהו

22  
מְלֹא כַף  באיזה ספר נאמר "טוֹב 

נָחַת מִּמְלֹא ָחפְנַיִם ָעמָל וְּרעוּת  

 ?"רוַּח

 , ו' 'קהלת ד קהלת 

33  
מהי עיר מוצאה של חמוטל בת  

 ?ירמיהו
 כ"ג, ל"א  מל"ב נהלב

 י"ג, ל"ח שמו"ב 3 ?כמה שנים ישב אבשלום בגשור  44

55  
מי אמר: "וָאִָקים מִבְּנֵיכֶם  

 ?"לִנְבִיאִים וּמִבַּחוֵּריכֶם לִנְזִִרים 
 , י"א 'עמוס ב עמוס 
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  44ממסס''        ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ממוותת  ההדד  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

  צצֶֶממֶֶדד  שש  ָָדֶדֶהה    ::  11ררממזז  ממסס''    

" ָּ הַּמַכ כְּבֲַחצִי  וַּתְהִי  כֵלָיו כְֶּעש ְִרים אִיש   וְנֹש ֵא  יוֹנָָתן  ֶר הִכָּה  אֲש  ֹנָה  הִָראש  ממַַעֲעֲננָָהה    ה 

  ""..    ממֶֶדד  שש  ָָדֶדֶהה  צצֶֶ  

 ד"י"ד, י  "אושמ

  קְקְצצֵֵהה  ההַַמּמַַּטטֶֶּּהה      22ררממזז  ממסס''  

" ַ ְל ְבִּיַע אָבִיו אֶת הָָעם וַיִּש  ָמַע בְּהַש  ַַטטֶֶּּההח אֶת וְיוֹנָָתן לֹא ש  צצֵֵהה  ההַַמּמּ ִּ   קְקְ ֶר בְּיָדוֹ וַי ְטבֹּל  אֲש 

ֶב יָדוֹ אֶל פִּיו  ְּבָש  וַיָּש   ".וַּתָאְֹרנָה ֵעינָיואוָֹתּה בְּיְַעַרת הַד

 י"ד, כ"ז שמו"א 

דדּּווּּתת    ::    33ררממזז  ממסס''    בבֶֶּּןן  ננַַעֲעֲווַַתת  ההַַמּמַַּרְרְ

לוֹ  ו" וַיֹּאמֶר  בִּיהוֹנָָתן  ָאוּל  ש  אַף  דדּּווּּתתיִַּחר  ַַרְרְ ההַַמּמּ ננַַעֲעֲווַַתת   אַּתָה    בבֶֶּּןן   בֵֹחר  כִּי  יַָדְעּתִי  הֲלוֹא 

ַ  לְבֶן ָ יִש  ֶת ֶעְרוַת אִּמֶך ּתְךָ וּלְבֹש  ְ  ".  י לְבָש 

 שמו"א כ, ל' 

  ייווננתתןן  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

  

  

  

  

 
 

  ההבבאאוותת..  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת    

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללוותת    ההננייקקוודד  

11  
על מי נאמר: "וְהוּא סֹפֵר מָהִיר  

ֶה   ?"בְּתוַֹרת מֹש 
 , ו' 'עזרא ז עזרא

22  
באיזה ספר נאמר: "יַָדְעּתִי כִּי כֹל  

 ָ  ?"ל וְלֹא יִבָּצֵר מִּמְךָ מְזִּמָהּתוּכ
 איוב מ"ב, ב'  איוב

33  
מהי עיר מוצאו של שמעי בן  

 ?גרא
 , ח' 'ב מל"א  בחורים 

 20 ?כמה שנים היה יעקב בבית לבן  44
בראשית ל"א, 

 מ"א

55  
ָמַיִם  " :מי אמר ּ י מוֹפְִתים בַּש  וְנַָתּתִ

ָן  ָּם וָאֵש  וְִתימֲרוֹת ָעש   ?"וּבָאֶָרץ ד
 , ג' 'ל גיוא יואל

 

  

 
 

  ההבבאאוותת..  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת    

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללוותת    ההננייקקוודד  

11  
על מי נאמר: "וְהוּא סֹפֵר מָהִיר  

ֶה   ?"בְּתוַֹרת מֹש 
 , ו' 'עזרא ז עזרא

22  
באיזה ספר נאמר: "יַָדְעּתִי כִּי כֹל  

 ָ  ?"ל וְלֹא יִבָּצֵר מִּמְךָ מְזִּמָהּתוּכ
 איוב מ"ב, ב'  איוב

33  
מהי עיר מוצאו של שמעי בן  

 ?גרא
 , ח' 'ב מל"א  בחורים 

 20 ?כמה שנים היה יעקב בבית לבן  44
בראשית ל"א, 

 מ"א

55  
ָמַיִם  " :מי אמר ּ י מוֹפְִתים בַּש  וְנַָתּתִ

ָן  ָּם וָאֵש  וְִתימֲרוֹת ָעש   ?"וּבָאֶָרץ ד
 , ג' 'ל גיוא יואל
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  55ממסס''        ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ההדדממוותת  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ווֶֶךךְְ      ::  11ררממזז  ממסס''     ָָ יי  ההַַתּתּ   עַעַמּמּווּּדֵדֵ

נֵי " ְ וֹן אֶת ש  ִמְש  ְְ  וַיִּלְפֹּת ש  ווֶֶךך יי  ההַַתּתָָּ ֶר הַבַּיִת נָכוֹן ֲעלֵיהֶם וַיִּסָּמֵךְ ֲעלֵיהֶם אֶָחד   עַעַמּמּווּּדֵדֵ אֲש 

 ֹ  ".בִּימִינוֹ וְאֶָחד בִּש ְמֹאלו

 טם ט"ז, כ" שופטי

ְְ  ::    22ררממזז  ממסס''   ךך ווֹֹקק  עַעַלל  ייָָרֵרֵ   שש  

 תיאור גובהו של גלית הגיתי.

ְְ  וַיַּךְ אוָֹתם " ךך ווֹֹקק  עַעַלל  ייָָרֵרֵ ֶב בִּסְִעיף סֶלַע עֵיטָם  שש    ". מַכָּה גְדוֹלָה וַיֵֶּרד וַיֵּש 

 שופטים ט"ו, ח' 

ייםם  ::    33ררממזז  ממסס''    טטווֹֹחֵחֵןן  בבְְּּבבֵֵייתת  ההָָאאֲֲססווּּרִרִ

ֵעינָיוַיֹּאֲח" אֶת   ּ רו וַיְנַקְּ ּתִים  ְ פְלִש   ּ יִם  זוּהו ְּתַ בַּנְֻחש   ּ וַיַּאַסְרוּהו ַעּזָָתה  אוֹתוֹ   ּ וַיּוִֹרידו ו 

ייםםבבְְּּבבֵֵייתת    וַיְהִי טוֵֹחן   ". ההָָאאֲֲססווּּרִרִ

 שופטים ט"ז, כ"א 

  

  ששממששווןן  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

  

  
 
 

  55ממסס''        ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ההדדממוותת  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ווֶֶךךְְ      ::  11ררממזז  ממסס''     ָָ יי  ההַַתּתּ   עַעַמּמּווּּדֵדֵ

נֵי " ְ וֹן אֶת ש  ִמְש  ְְ  וַיִּלְפֹּת ש  ווֶֶךך יי  ההַַתּתָָּ ֶר הַבַּיִת נָכוֹן ֲעלֵיהֶם וַיִּסָּמֵךְ ֲעלֵיהֶם אֶָחד   עַעַמּמּווּּדֵדֵ אֲש 

 ֹ  ".בִּימִינוֹ וְאֶָחד בִּש ְמֹאלו

 טם ט"ז, כ" שופטי

ְְ  ::    22ררממזז  ממסס''   ךך ווֹֹקק  עַעַלל  ייָָרֵרֵ   שש  

 תיאור גובהו של גלית הגיתי.

ְְ  וַיַּךְ אוָֹתם " ךך ווֹֹקק  עַעַלל  ייָָרֵרֵ ֶב בִּסְִעיף סֶלַע עֵיטָם  שש    ". מַכָּה גְדוֹלָה וַיֵֶּרד וַיֵּש 

 שופטים ט"ו, ח' 

ייםם  ::    33ררממזז  ממסס''    טטווֹֹחֵחֵןן  בבְְּּבבֵֵייתת  ההָָאאֲֲססווּּרִרִ

ֵעינָיוַיֹּאֲח" אֶת   ּ רו וַיְנַקְּ ּתִים  ְ פְלִש   ּ יִם  זוּהו ְּתַ בַּנְֻחש   ּ וַיַּאַסְרוּהו ַעּזָָתה  אוֹתוֹ   ּ וַיּוִֹרידו ו 

ייםםבבְְּּבבֵֵייתת    וַיְהִי טוֵֹחן   ". ההָָאאֲֲססווּּרִרִ

 שופטים ט"ז, כ"א 

  

  ששממששווןן  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

  

  

 
 

  

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללהה    

11  
מי אמר: "גַּם אֶת הָאֲִרי גַּם הַדּוֹב  

 ָ ֶּך  ?"הִכָּה ַעבְד
 י"ז, ל"ו  "אשמו דוד 

22  
  ּ ְנוֵֹתינו באיזה ספר נאמר: "יְמֵי ש 

ִבְ  ָנָה וְאִם בִּגְבוּרֹת  בָהֶם ש  ִעים ש 

ָנָה ְמוֹנִים ש   ?"ש 

משורר 

 תהלים 
 , י' 'תהלים צ

 בראשית ל"ו, ל"ג  בצרה ?מהי עיר מוצאו של יוֹבָב בֶּן זֶַרח   33

44  
כמה שנים התחבא יואש בבית  

 ?'ה
 מלכים ב י"א, ג'  6

55  
ָנִיִתי   מי אמר: "כִּי אֲנִי ה' לֹא ש 

 ?"וְאַּתֶם בְּנֵי יֲַעקֹב לֹא כְלִיֶתם
 , ו' 'מלאכי ג מלאכי 

 

  

 
 

  

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללהה    

11  
מי אמר: "גַּם אֶת הָאֲִרי גַּם הַדּוֹב  

 ָ ֶּך  ?"הִכָּה ַעבְד
 י"ז, ל"ו  "אשמו דוד 

22  
  ּ ְנוֵֹתינו באיזה ספר נאמר: "יְמֵי ש 

ִבְ  ָנָה וְאִם בִּגְבוּרֹת  בָהֶם ש  ִעים ש 

ָנָה ְמוֹנִים ש   ?"ש 

משורר 

 תהלים 
 , י' 'תהלים צ

 בראשית ל"ו, ל"ג  בצרה ?מהי עיר מוצאו של יוֹבָב בֶּן זֶַרח   33

44  
כמה שנים התחבא יואש בבית  

 ?'ה
 מלכים ב י"א, ג'  6

55  
ָנִיִתי   מי אמר: "כִּי אֲנִי ה' לֹא ש 

 ?"וְאַּתֶם בְּנֵי יֲַעקֹב לֹא כְלִיֶתם
 , ו' 'מלאכי ג מלאכי 
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  66ממסס''        ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ההדדממוותת  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ייםם  ::    11ררממזז  ממסס''     ץץ  ההָָעִעִבבְְרִרִ   אאֶֶרֶרֶ

י " ייםםכִּי גֻנֹּב גֻּנַּבְּתִ ץץ  ההָָעִעִבבְְרִרִ ּ אִֹתי בַּבּוֹר וְגַם פֹּה לֹא ָעש ִיִתי מְאוּמָה ממֵֵאאֶֶרֶרֶ  ".כִּי ש ָמו

 , ט"ו 'ראשית מב

ֵֵשש    ::    22ררממזז  ממסס''   יי  שש     בבִִּּגגְְדֵדֵ

ֵֵשש    וַיָּסַר פְַּרעֹה אֶת ַטבְַּעּתוֹ מֵַעל יָדוֹ וַיִּּתֵן אָֹתּה ַעל יַד יוֹסֵף וַיַּלְבֵּש  אֹתוֹ  " יי  שש   וַיָּש ֶם   בבִִּּגגְְדֵדֵ

 ֹ  ". ְרבִד הַּזָהָב ַעל צַוָּארו

 "ב בראשית מ"א, מ 

  ננַַתת  פפַַּּעְעְננֵֵחַחַ  צצָָפפְְ      ::    33ררממזז  ממסס''  

יוֹסֵף    " ֵם  ש  פְַרעֹה  פּפַַּעְעְננֵֵחַחַוַיְִּקָרא  אֹן    צצָָפפְְננַַתת   כֹּהֵן  פֶַרע  פּוֹטִי  בַּת  אָסְנַת  אֶת  לוֹ  וַיִּּתֶן 

ָה וַיֵּצֵא יוֹסֵף ַעל אֶֶרץ מִצְָריִם ּ    ."לְאִש 

 ית מ"א, מ"הבראש

  ייווססףף  ::    תת  דדממוו  ששםם  הה  

  

  

  

  

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ממקקוורר  הה    ההתתששוובבהה    ההששאאללהה    

11  
למי נאמר: "נָע וָנָד ּתִהְיֶה 

 ?"בָאֶָרץ
 , י"ב 'בראשית ד קין 

22  
באיזה ספר נאמר: "הֲלֹא כַָתבְּתִי  

 ֹ ִים בְּמוֵֹעצ ָלִיש   ?"ת וָָדַעת לְךָ ש 
 משלי כ"ב, כ'  משלי 

33  
מהי עיר מוצאו של תולע בן  

 ?פואה
 , א' 'שופטים י שמיר

44  
ַלְמָה  כמה קרעים מן ה"ש ּ

ָה" נתן   ?אחיה לירבעםהֲַחָדש 
 י"א, ל'  מל"א 10

55  
יִתי אָֹתם לְגוֹי אֶָחד  מי אמר: "וְָעש ִ

 ?"בָּאֶָרץ בְּהֵָרי יִש ְָראֵל
 יחזקאל ל"ז, כ"ב   יחזקאל 
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  77ממסס''      ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ההדדממוותת  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ַַדְדְממֹֹרר    ::    11ררממזז  ממסס''       תּתּ

ְח" ְלֹמֹה אֶת גָּזֶר וְאֶת בֵּית חֹרֹן ּתַ דְדְממֹֹרר  וְאֶת בֲַּעלָת וְאֶת  :ּתוֹןוַיִּבֶן ש  בַּּמְִדבָּר   תּתַַּ

 ".בָּאֶָרץ

 י"ח-י"ז , 'מל"א ט

ֵֵןן  גגָָּּדדווֹֹלל    ::    22ררממזז  ממסס''    ככִִּּסּסֵֵּאא  שש  

ןן  גגָָּּדדווֹֹללוַיַַּעש  הַּמֶלֶךְ " ֵֵ ֵֵאא  שש   ּ זָהָב מוּפָז  ככִִּּסּסּ  ".וַיְצַפֵּהו

 , י"ח'מל"א י

ָָלל  ::    33ררממזז  ממסס''   ֶֶתת  אאֲֲללָָפפִִייםם  ממָָשש   ְְללֹֹשש     שש  

ֶֶתת  אאֲֲללָָפפִִ  וַיְַדבֵּר " ללֹֹשש   ְְ ָָללשש   ָה וָאָלֶף ייםם  ממָָשש   ּ ִירוֹ ֲחמִש   ".וַיְהִי ש 

 , י"ב 'מל"א ה

  ללממהה  שש  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

   

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללהה    

11  
למי נאמר: "וַהֲסִרִֹתי אֶת כַּפִּי  

 ּ  ?"וְָראִיָת אֶת אֲחָֹרי וּפָנַי לֹא יֵָראו
 שמות ל"ג, כ"ג  משה

22  
 ְּ רֹב  באיזה ספר נאמר: "כִּי ב

ַעת יוֹסִיף   ַּ חָכְמָה ָרב כַָּעס וְיוֹסִיף ד

 ?"מַכְאוֹב

 , י"ח'קהלת א קהלת 

33  
בן   מהי עיר מוצאו של יונה

 ?אמיתי
 י"ד, כ"ה  מל"ב גת החפר 

44  
כמה אנשים מבני אפרים נשחטו  

 ?על ידי יפתח 
 שופטים י"ב, ו'  42,000

55  
מי אמר: "ְרתֹם הַּמְֶרכָּבָה לֶָרכֶש   

 ָ ֶבֶת ל  ?"כִיש  יוֹש 
 , י"ג 'מיכה א מיכה 

 

  

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ההששאאללהה    

11  
למי נאמר: "וַהֲסִרִֹתי אֶת כַּפִּי  

 ּ  ?"וְָראִיָת אֶת אֲחָֹרי וּפָנַי לֹא יֵָראו
 שמות ל"ג, כ"ג  משה

22  
 ְּ רֹב  באיזה ספר נאמר: "כִּי ב

ַעת יוֹסִיף   ַּ חָכְמָה ָרב כַָּעס וְיוֹסִיף ד

 ?"מַכְאוֹב

 , י"ח'קהלת א קהלת 

33  
בן   מהי עיר מוצאו של יונה

 ?אמיתי
 י"ד, כ"ה  מל"ב גת החפר 

44  
כמה אנשים מבני אפרים נשחטו  

 ?על ידי יפתח 
 שופטים י"ב, ו'  42,000

55  
מי אמר: "ְרתֹם הַּמְֶרכָּבָה לֶָרכֶש   

 ָ ֶבֶת ל  ?"כִיש  יוֹש 
 , י"ג 'מיכה א מיכה 
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  88ממסס''      ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ההדדממוותת  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ֹֹממְְררווֹֹןן    ::    11ררממזז  ממסס''     ככַַתת  שש     בבְְּּרֵרֵ

כְִּדבַר "  ּ ָרחָצו וְהַּזֹנוֹת  ָּמוֹ  ד אֶת  הַכְּלָבִים   ּ וַיָּלֹקּו ֹמְרוֹן  ש  בְֵּרכַת  ַעל  הֶָרכֶב  אֶת  ְטֹף  וַיִּש 

ִּבֵּר ֶר ד  ".  יְהוָה אֲש 

 ל"חמל"א כ"ב, 

ייננווֹֹתת    ::    22ררממזז  ממסס''   יי  ההַַמּמְְּדִדִ יי  שש  ָָרֵרֵ  ננַַעֲעֲרֵרֵ

בְּמִי  " אְַחאָב  יֶאְסֹר וַיֹּאמֶר  מִי  וַיֹּאמֶר  הַּמְִדינוֹת  ש ֵָרי  בְּנֲַעֵרי  יְהוָה  אָמַר  כֹּה  וַיֹּאמֶר 

 ".  הַּמִלְָחמָה וַיֹּאמֶר אָּתָה

 , י"ד 'כמל"א 

  ככֶֶּּרֶרֶםם  ננָָבבווֹֹתת  ::    33ררממזז  ממסס''  

" ִ ָם קוּם ֵרד לְִקַראת אְַחאָב מֶלֶךְ י ֶר יַָרד ש  ֹמְרוֹן הִנֵּה בְּכֶֶרם נָבוֹת אֲש  ֶר בְּש  ש ְָראֵל אֲש 

 ֹ ְּתו  ".  לְִרש 

 מל"א כ"א, י"ח

  אאחחאאבב  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

   

 
 

  88ממסס''      ממקקבבץץ

  עעלל  פפיי  ההררממזזייםם..      ההדדממוותת  חחללקק  רראאששווןן::  זזהההה  אאתת    

ֹֹממְְררווֹֹןן    ::    11ררממזז  ממסס''     ככַַתת  שש     בבְְּּרֵרֵ

כְִּדבַר "  ּ ָרחָצו וְהַּזֹנוֹת  ָּמוֹ  ד אֶת  הַכְּלָבִים   ּ וַיָּלֹקּו ֹמְרוֹן  ש  בְֵּרכַת  ַעל  הֶָרכֶב  אֶת  ְטֹף  וַיִּש 

ִּבֵּר ֶר ד  ".  יְהוָה אֲש 

 ל"חמל"א כ"ב, 

ייננווֹֹתת    ::    22ררממזז  ממסס''   יי  ההַַמּמְְּדִדִ יי  שש  ָָרֵרֵ  ננַַעֲעֲרֵרֵ

בְּמִי  " אְַחאָב  יֶאְסֹר וַיֹּאמֶר  מִי  וַיֹּאמֶר  הַּמְִדינוֹת  ש ֵָרי  בְּנֲַעֵרי  יְהוָה  אָמַר  כֹּה  וַיֹּאמֶר 

 ".  הַּמִלְָחמָה וַיֹּאמֶר אָּתָה

 , י"ד 'כמל"א 

  ככֶֶּּרֶרֶםם  ננָָבבווֹֹתת  ::    33ררממזז  ממסס''  

" ִ ָם קוּם ֵרד לְִקַראת אְַחאָב מֶלֶךְ י ֶר יַָרד ש  ֹמְרוֹן הִנֵּה בְּכֶֶרם נָבוֹת אֲש  ֶר בְּש  ש ְָראֵל אֲש 

 ֹ ְּתו  ".  לְִרש 

 מל"א כ"א, י"ח

  אאחחאאבב  ::    דדממוותת  ששםם  הה  

   

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ללהה  ההששאא    

11  
מי אמר: "ְראֹה פָנֶיךָ לֹא פִלָּלְּתִי  

וְהִנֵּה הְֶראָה אִֹתי אֱלֹהִים גַּם אֶת  

ָ זַ   ?"ְרעֶך

 י"א  בראשית מ"ח, יעקב 

22  
באיזה ספר נאמר: "נֶאֱמָנִים  

 ַ ִיקוֹת  פִּצְעֵי אוֹהֵב וְנ ְעּתָרוֹת נְש 

 ?"ש וֹנֵא

 משלי כ"ז, ו'  משלי 

33  
מהי עיר מוצאו של ברק בן  

 ?אבינעם
 , ו' 'שופטים ד קדש נפתלי 

44  
ֶר   מה מספר "ְטחֵֹרי הַּזָהָב אֲש 

 ַ ָם ל ְּתִים אָש  ּ פְלִש  ִיבו  ?"'ההֵש 
 , ד''שמואל א ו 5

55  
מי אמר: "ְטהוֹר ֵעינַיִם מְֵראוֹת ָרע  

 ?"וְהַבִּיט אֶל ָעמָל לֹא תוּכָל 
 , י"ג 'חבקוק א חבקוק 

 

 

  

 
 

  חחללקק  ששנניי::  עעננהה  עעלל  חחממשש  ההששאאללוותת  ההבבאאוותת..  

  ההממקקוורר    ההתתששוובבהה    ללהה  ההששאא    

11  
מי אמר: "ְראֹה פָנֶיךָ לֹא פִלָּלְּתִי  

וְהִנֵּה הְֶראָה אִֹתי אֱלֹהִים גַּם אֶת  

ָ זַ   ?"ְרעֶך

 י"א  בראשית מ"ח, יעקב 

22  
באיזה ספר נאמר: "נֶאֱמָנִים  

 ַ ִיקוֹת  פִּצְעֵי אוֹהֵב וְנ ְעּתָרוֹת נְש 

 ?"ש וֹנֵא

 משלי כ"ז, ו'  משלי 

33  
מהי עיר מוצאו של ברק בן  

 ?אבינעם
 , ו' 'שופטים ד קדש נפתלי 

44  
ֶר   מה מספר "ְטחֵֹרי הַּזָהָב אֲש 

 ַ ָם ל ְּתִים אָש  ּ פְלִש  ִיבו  ?"'ההֵש 
 , ד''שמואל א ו 5

55  
מי אמר: "ְטהוֹר ֵעינַיִם מְֵראוֹת ָרע  

 ?"וְהַבִּיט אֶל ָעמָל לֹא תוּכָל 
 , י"ג 'חבקוק א חבקוק 
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ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר    ""  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ייההוודדיי  

  

  ששאאללתת  רראאשש  ההממממששללהה      ––      ההששללבב  ההששללייששיי

  2לצבור  על כל תשובה נכונה ניתןבכתב. ות  הז שאלות  16בשלב זה 

 נקודות.   24בסך הכל נקודות ו 
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1.  ָ  לוֹם"? מי אמר: "וְגַם כָּל הָָעם הַּזֶה ַעל מְקֹמוֹ יָבֹא בְש 

  ככ""גג  חח,,    ""  ששממוותת  יי||    ייתתררוו        תתששוובבהה::  

ָלוֹם"?  .2 ֶר לְךָ ש  ָלוֹם וְכֹל אֲש  ָלוֹם וּבֵיְתךָ ש   למי נאמר: "וְאַּתָה ש 

  וו''  הה,,    ""  ששממוו""אא  ככ||    ננבבלל  ההככררממלליי    תתששוובבהה::    

3.  ְ  נָמֵר ִעם גְִּדי יְִרבָּץ"?מי אמר: "וְגָר זְאֵב ִעם כֶּבֶש  ו

  וו''      אא,,    ""  ייששעעייההוו  יי      ||      ייששעעייההוו      תתששוובבהה::  

ָלוֹם וֶאֱמֶת יִהְ .4  יֶה בְיָמָי"?  מי אמר: "הֲלוֹא אִם ש 

  יי""טט  ,,    ''  ממלל""בב  ככ  ||    חחזזקקייההוו        תתששוובבהה::  

ָלוֹם בְִּרית עוֹלָם יִהְיֶה אוָֹתם"?   .5  מי אמר: "וְכַָרּתִי לָהֶם בְִּרית ש 

  וו  ככ""  זז,,    ""  לל||  ייחחזזקקאאלל    ייחחזזקקאאלל        תתששוובבהה::    

ָּמָה"? מי א .6 ֶר הִגְלֵיִתי אְֶתכֶם ש  ְלוֹם הִָעיר אֲש  ּ אֶת ש  ו  מר: "וְִדְרש 

  ""טט,,  זז''  ייררממייההוו  ככ  ||    ייררממייההוו    תתששוובבהה::    

77..   ַ ָלוֹם ל ְלוֹ מִיָּם ַעד יָם וּמִנָּהָר ַעד אַפְסֵי אֶָרץ"?מי אמר: "וְִדבֶּר ש    גּוֹיִם וּמָש 

  יי''  ,,    ''  זזככררייהה  טט      ||      זזככררייהה  תתששוובבהה::    

ָלוֹם"? מי אמר: "ֵעת לֶאֱהֹב וְֵעת לִש ְ  .8  נֹא ֵעת מִלְָחמָה וְֵעת ש 

  חח''  ,,    ''  קקההללתת  גג      ||      ששללממהה  בבקקההללתת      תתששוובבהה::  

  

 

 

 
 

ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר    ""  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ייההוודדיי  

  

  ההששללבב  ההררבבייעעיי  

  ששאאללוותת  בבזזקק  ללההככררעעהה      --רראאשש  בברראאשש    

 . לכל אחד שאלות 10לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 

 לפני תחילת השלב יתבצע איפוס ניקוד לשני הנבחנים.

 . "ראש בראש " אלות יישאלו לסירוגין בשיטת ההש

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

 נקודות.  2-תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב

 נקודות.   24סך הכל ניתן לצבור בשלב זה 

 

  

  

  

  

 
 

ךך  ההעעווללממיי  ללננוועערר    ""  חחיידדווןן  ההתתננ  

  ייההוודדיי  

  

  ההששללבב  ההררבבייעעיי  

  ששאאללוותת  בבזזקק  ללההככררעעהה      --רראאשש  בברראאשש    

 . לכל אחד שאלות 10לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי יוצגו בעל פה 

 לפני תחילת השלב יתבצע איפוס ניקוד לשני הנבחנים.

 . "ראש בראש " אלות יישאלו לסירוגין בשיטת ההש

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

 נקודות.  2-תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב

 נקודות.   24סך הכל ניתן לצבור בשלב זה 
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  ששאאללוותת  רראאשש  בברראאשש  

  תת  בבששווררוותת  טטוובבוו::    11--22ששאאללוותת  

  

  ששממחחהה  ::  33--44ששאאללוותת    

  

  עעששררהה  ללחחםם??  ששללחחוו  עעםם    ממיי  ההששננייייםם  ששננ::    55--66ששאאללוותת    

  

ּ עֹש ִים הַיּוֹם   מי אמרו: "לֹא כֵן אֲנְַחנו

 ְּ  ש ָֹרה הוּא"?הַּזֶה יוֹם ב

 

  אאררבבעעתת  ההממצצווררעעייםם  

 זז,,  טט''  ממלל""בב    

מי נאמר: "אִיש  טוֹב זֶה וְאֶל  על

  בְּש וָֹרה טוֹבָה יָבוֹא"? 

  

  חחייממעעץץ  בבןן  צצדדווקק  אא  

 ""חח,,  ככ""זז  ייששממוו""בב    

ּ לְפָנֶיךָ   מי הנביא שאמר: "ש ָמְחו

ּ בְַּחלְָּקם   ֶר יָגִילו כְּש ִמְַחת בַּקָּצִיר כַּאֲש 

ָלָל"?    ש 

  ייששעעייההוו    

  '',,  בב''  ייששעעייההוו  טט  

מי הנביא שניבא: "אָז ּתִש ְמַח בְּתוּלָה  

ָּו"?  בְּמָחוֹל וּבַֻחִרים וּזְֵקנִים    יְַחד

  

  ררממייההוו    יי  

  יי""בב  אא,,  ""  ייררממייההוו  לל  

 דוד   

 "ז, י"ז שמו"א י

  אאששתת  ייררבבעעםם    

  גג''  דד,,    ""  אא  יי""ממלל      

 
 

  ""ננבבלל  ייייןן""  ממוופפייעע  בבששנניי  ממקקווממוותת..  ההייככןן??  ::    77--88ששאאללוותת  

  

  ממששפפטט  אאממתת  ::    99--1100ששאאללוותת    

  

  זזייההוויי  סספפרר  ::    1111--1122ששאאללוותת    

  

  

  

ננהה  אאתת  ששממוואאלל    בבקקששרר  ללההעעללאאתת  חח  

  ככ""דד  ששממוו""אא  אא,,    

  

  

    בבאאחחדד  ממההאאוותתוותת  ששקקייבבלל  ששאאוולל  

  ,,  גג''  ממוו""אא  יי  שש  

  

ּ וְֶחסֶד  ְפֹטו ְפַּט אֱמֶת ש  מי אמר: "מִש 

ּ אִיש  אֶת אָחִיו"?    וְַרֲחמִים ֲעש ו

 

  זזככררייהה    

  טט''  זזככררייהה  זז,,    

ְפַָּט ָמַר מי אמר: "בְֻּחקּוַֹתי יְהַלֵּךְ וּמִש  י ש 

 לֲַעש וֹת אֱמֶת"?  

  

  ייחחזזקקאאלל  

  ""חח,,  טט''  ייחחזזקקאאלל  יי  

באיזה ספר מוזכר הביטוי "לֶֶחם  

 כְּזָבִים"?  

  

  ממששלליי        

  ,,  גג  גג    ""ממששלליי  ככ  

 

ְכְּנוֹת  " באיזה ספר מוזכר הביטוי  מִש 

 ?"יֲַעקֹב

 

  תתההללייםם    

  ""זז,,  בב  תתההללייםם  פפ  
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  8800ההממסספפרר    ::    1133--1144ששאאללוותת    

  

  ההאאזזננהה  ::    1155--1166ששאאללוותת    

 

  אאבבוותת  ::    1177--1188תת    ששאאללוו  

 

ֹ ב ְמו ָנָה איזה הקשר נזכרו ש  נִים ש 

 בספר שופטים?  

 

ששקקטטהה  ההאאררץץ  בבתתקקוופפתת    ממששךך  ההזזממןן  בבוו    

  ממננההייגגוותתוו  ששלל  אאההוודד  בבןן  גגרראא  

 לל''  ששוופפטטייםם  גג,,  

ְמֹנִים אִיש    באיזה הקשר נזכרו ש 

 בספר מלכים ב'?  

 

      אאיישש      8800ייההוואא  ששםם  ממחחווץץ  ללבבייתת  ההבבעעלל    

  

 ככ""דד  ממלל""בב  יי,,    

 הַאֲזִינָה אֱלֹהֵי יֲַעקֹב"?  מי אמר "

 

  תתההללייםם  //  בבנניי  קקררחח    ממששוורררר  

  ,,  טט''  תתההללייםם  פפדד  

 

ְבֵי הָאֶָרץ"?   ּ כֹּל יוֹש   מי אמר "וְהַאֲזִינו

 

  ייוואאלל    

  בב  ,,    ייוואאלל  אא  

היה אברהם בהולדת   בן כמה

 ישמעאל?  

 

      8866בבגגיילל  

  ,,  טט""זז  זז  ""בברראאששייתת  טט  

 

בן כמה היה יצחק בהולדת יעקב  

 ועשו?  

 

      6600    בבגגיילל  

 הה,,  ככ""וו  ""  בברראאששייתת  ככ  

 
 

  8800ההממסספפרר    ::    1133--1144ששאאללוותת    

  

  ההאאזזננהה  ::    1155--1166ששאאללוותת    

 

  אאבבוותת  ::    1177--1188תת    ששאאללוו  

 

ֹ ב ְמו ָנָה איזה הקשר נזכרו ש  נִים ש 

 בספר שופטים?  

 

ששקקטטהה  ההאאררץץ  בבתתקקוופפתת    ממששךך  ההזזממןן  בבוו    

  ממננההייגגוותתוו  ששלל  אאההוודד  בבןן  גגרראא  

 לל''  ששוופפטטייםם  גג,,  

ְמֹנִים אִיש    באיזה הקשר נזכרו ש 

 בספר מלכים ב'?  

 

      אאיישש      8800ייההוואא  ששםם  ממחחווץץ  ללבבייתת  ההבבעעלל    

  

 ככ""דד  ממלל""בב  יי,,    

 הַאֲזִינָה אֱלֹהֵי יֲַעקֹב"?  מי אמר "

 

  תתההללייםם  //  בבנניי  קקררחח    ממששוורררר  

  ,,  טט''  תתההללייםם  פפדד  

 

ְבֵי הָאֶָרץ"?   ּ כֹּל יוֹש   מי אמר "וְהַאֲזִינו

 

  ייוואאלל    

  בב  ,,    ייוואאלל  אא  

היה אברהם בהולדת   בן כמה

 ישמעאל?  

 

      8866בבגגיילל  

  ,,  טט""זז  זז  ""בברראאששייתת  טט  

 

בן כמה היה יצחק בהולדת יעקב  

 ועשו?  

 

      6600    בבגגיילל  

 הה,,  ככ""וו  ""  בברראאששייתת  ככ  

 
 

  זזייההוויי  דדממווייוותת  ::  2200--1199ששאאללוותת    

 

 

 מי האיש הראשון שעשה משתה?   

 

  טט  ללוו  

 ""טט,,  גג  בברראאששייתת  יי  

 מי האישה הראשונה שבכתה?  

 

  ההגגרר  

 ""זז  טט      אא,,  ""  בברראאששייתת  ככ  




