מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

חידון התנ"ך
הבינלאומי למבוגרים
תשע"ז

בסימן :ארץ ציון וירושלים
ּוׁש ִַלם לְ דֹור ָודֹור"
"וִיה ָּודה לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב וִיר ָ
(יואל ד' )20

בס"ד

יוצא לאור על ידי:
משרד החינוך – מנהל חברה ונוער
בראשות:
שר החינוך ,מר נפתלי בנט
מנכ"לית משרד החינוך ,גב' מיכל כהן
מנהל מינהל חברה ונוער ,מר דני רוזנר
ממונה חידוני התנ"ך :איציק בן-אבי
מרכז החידון :חננאל מלכה
מחבר השאלות :נריה פנחס
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ברכת שר החינוך
לחידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים
בסימן :אחדות ירושלים
ִירּוׁש ִַלם לְ דֹור וָדֹור" (יואל ד ,כ)
ִיהּודה לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב ו ָ
"ו ָ

העם היהודי ,שמצד הווייתו הביולוגית כמעט שלא היה ראוי לתשומת-לב יותר מאיזשהו עם אחר מעמי
המזרח הקדום ,שכבר מזמן נכחדו ועברו מן העולם ,הופיע בזירת ההיסטוריה ביחד עם הספר שלו .העם
והספר כרוכים היו בתודעה העצמית של היהודים ובתודעת העולם.
[גרשם שלום ,עוד דבר ,עם עובד ,1989 ,עמ' ]160

הזיקה העזה בין העם היהודי לספר הספרים היא סוד קיומו של העם היהודי .מקורה ושורשה של
היהדות כאמונה וכעם – הוא בספר הספרים.
התנ"ך הוא היצירה החשובה ביותר לעם היהודי .הוא הקנה לעולם ערכים אנושיים ,ערכי אחווה אנושית,
צדק ,משפט אמת וחסד .התנ"ך עוסק בעברו של עם ישראל ויש לו זיקה להקמת מדינת ישראל .הקשר
ההדוק הקיים עומד בין עבר להווה בין ישראל לתפוצות ובין המדינה לערכי הנצח של התנ"ך.
קירוב הציבור הישראלי לתנ"ך ,פסוקיו ,רזיו ופרקיו הוא נדבך חשוב לחיזוק השורשים בארץ וחזרה
למקורות ,למורשת ישראל" .חידון התנ"ך המחיש את העובדה שעם כינון עצמאות ישראל שב העם
לתנ"ך שהיא מקור נשמת האומה" [שם ,ד .בן גוריון].
המסר מלימוד התנ"ך שיש לשלב תורה והשכלה ,מסורת ודמוקרטיה .תפיסת העולם המכבדת את
האזרח ומקיימת זיקה הדוקה למסורת ולתרבות .התנ"ך נטוע בעברנו כאומה ,מחובר בהווה וצופה
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אל העתיד .התנ"ך הוא ההיסטוריה שלנו ,הזהות שלנו ,המקור לעושר לשוננו בשפה העברית ,לשורשי
תולדותינו כעם ,לתשתית ערכי המוסר שהנחלנו לעולם ולהפנמת זכותנו הנצחית על מולדתנו .התנ"ך
הוא סוד נצח ישראל.
לימוד התנ"ך ואהבת התנ"ך מאחדים אותנו כעם .בתנ"ך כל אחד מוצא את הדברים המדברים אל
ליבו :סיפורי עלילה וגבורה ,שירה ,חכמה ומוסר ,צדק ומשפט ,נבואות ,ישועות ונחמות ועל מהות האדם
שנברא בצלם .התנ"ך מעלה את דמותם של אבות ואימהות האומה :אברהם ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב
ורחל .דמויותיהם ניצבות לנגד עינינו ומבטלות את מרחק הזמן.
חיבת התנ"ך ותודעת התנ"ך ממחישים את הקשר שלנו לאדמתנו .קניית מערת המכפלה ,אתר המקדש
בשילה .עמק האלה ,מעלה בזיכרון את ניצחון דוד על גוליית .התנ"ך מחזיר אותנו לימי הבית הראשון
והשני .כל דור ראה את עצמו כיורשם של יואב בן צרויה ,אבנר בן נר ,ירמיהו וישעיהו ,מרים אחות משה,
דבורה הנביאה ,עזרא ונחמיה ,עוזיהו שבנה את ירושלים ותלמידי חכמים.
השנה אנו מציינים  50שנים לאיחודה של ירושלים  -״ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו״ .חידון
התנ״ך הבינלאומי למבוגרים בירושלים הוא מעמד מרגש במיוחד; עשרות אנשים מכל רחבי העולם
מתקבצים ובאים לירושלים ,וכאן הם מעלים על ראש שמחתם את ספר הספרים הנצחי של עם ישראל
 התנ״ך .מתוך התנ״ך אנו שואבים לא רק את ערכי היסוד שלנו כעם ואת הצופן המוסרי שלנו ,אלא גםובעיקר את זכותנו ההיסטורית על ירושלים בירת הנצח של עם ישראל.
מי ייתן ויתקיים בנו הפסוק:
"ה ְׁש ִק ָיפה ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ָּוב ֵרְך ֶאת ַע ְּמָך ֶאת י ְִׂש ָר ֵאל ו ְֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה לָ נּו ּכַ ֲא ֶׁשר
ַ
נִ ְׁש ַּב ְע ָּת לַ ֲאב ֵֹתינּו ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש" [דברים כ"ו ט"ו].

4

משרד החינוך

המנהלת הכללית

Ministry of Education

Director General

وزارة الرتبية والتعليم

املديرة العامة

התנ"ך  -ספר הספרים ,מהווה את יסוד היסודות של מורשתנו וערכינו כעם ,כאומה וכחברה .יש בו
תרבות ,ויש בו היסטוריה .יש בו מליצה ויש בו חוכמה .יש בו חוק וגם מוסר .ויש בו גם בשורה .ספר
הספרים פרץ את גבולות האומה שלנו ,ומיסד בתרבויות העולם את הערכים של אהבת האדם ,השמירה
על כבוד האדם ,חירות ושוויון.
לאורך כל שנותיה היהדות קידשה את ערכיה ואת החינוך .היא קידשה את הלימוד ואת הנחלת הערכים
האנושיים.
מערכת החינוך שלנו ממשיכה את המסורת המקודשת של האומה ושל אבותיה .מסורת של למידה,
חקר ,העמקה ובניית ידע .מסורת של הנחלת ערכים כחלק מעיצוב זהותו של התלמיד ,אך גם כחלק
מתרומתה לעיצוב פניה של החברה.
ִיהּודה לְ עֹולָ ם
חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים עומד השנה בסימן :ארץ ציון וירושלים ,ברוח הפסוק" :ו ָ
ִירּוׁש ִַלם לְ דֹור וָדֹור" .ירושלים ,בירת ישראל ,עומדת במרכזם של רבים מסיפורי התנ"ך כעיר
ֵּת ֵׁשב ו ָ
מרכזית בחשיבותה הדתית ,הפוליטית וההיסטורית .השנה ,אנו מציינים  50שנים לאיחודה של ירושלים
במלחמת ששת הימים .במשך אלפי שנות גלות שאף העם היהודי לשוב למולדתו העתיקה ולהתיישב
בה .ירושלים היתה לאורך כל הדורות סמל לזיקתו של העם היהודי לארץ ישראל .לפני  50שנים ,זכינו
לשוב לאחד את ירושלים ולהתיישב בה .מערכת החינוך קבעה את שנת הלימודים הנוכחית כ"שנת
אחדות ירושלים" ,וכך תלמידי מוסדות החינוך ברחבי הארץ יזכו להעלות על ראש שמחתם את בירתנו.
ספר הספרים הוא אוקיינוס של חוכמה .לאורך כל הדורות הוא הווה מושא לחקר וללמידה .אני בטוחה
שהוא יהווה השארה לעוד אנשים רבים שיבחרו להתעמק בתוך מקורותיו.
אני מברכת את מתמודדי החידון אשר מגיעים אלינו מכל קצוות תבל ,ואת צוותי החידון העוסקים
במלאכה ,ומאחלת הצלחה לכולם.

ישר כח!

בברכה,
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מיכל כהן
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השופטים
מר אברהם דובדבני | יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ויו"ר השופטים
הרב יואל בן נון | ממייסדי ישיבת הר עציון ,ממשחררי ירושלים
הגב' סוניה פרץ | מנהלת אגף בכיר כ"א והוראה במשרד החינוך
גב' יוכי ברנדס | סופרת
מר נריה פנחס | מחבר השאלות

צוות המחנה
מאיר אסא | מנהל פרויקטים
חננאל מלכה | מרכז חידוני התנ"ך ומנהל המחנה
דורון קדוש | עורך החידון ורכז צוות הנוער
לי שרעבי | נציגת "השטיח המעופף"

המתורגמנים
אילנה גודמן | אנגלית
אריאל קרייטמן | ספרדית
אליהו הומבורגר | פורטוגלית
יעל דוד | צרפתית
בוגנה סקוצ'ילס | פולנית
מנחה | ד"ר אבשלום קור
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רשימת המתמודדים
ארצות הברית

נתן וואהל

בריטניה

אביבה אנג'ל

ארצות הברית

יאיר שחק

אורוגוואי

דניאל כהן

ברזיל

מאיר פוקסמן

בלגיה

דוד מרז'ן

ברזיל

אריה סובל

בוליביה

לואיס חוסה ברנדיס

פולין

מרתה ברייטמן

קנדה

מארק צבי

ישראל

יפית סלימן

קנדה

יעל פרוליך

ישראל

לוי סודרי

קולומביה

דידיאר ביבס

ארגנטינה

נטליה יאבו

אקוודור

ינינה גרינברג

ארגנטינה

שאול כהן

צרפת

אליעזר אברג'ל

אוסטרליה

דוד פרינס

צרפת

יונתן לאלו

אוסטריה

דניאל צינר

הודו

שמירה מלקר

דרום אפריקה

גרי בראודי

מקסיקו

מרקוס חפיף בכר

שוויץ

שאול צמוקלר

מקסיקו

מזל בן ציון

בריטניה

שימי לופיאן
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מבנה החידון ושלביו
השלב

המשתתפים

הנושא

הניקוד

קדם פומבי

נציגי ישראל והתפוצות

מבחן מוקדם בכתב

50

פומבי

16

מחזור שאלות לכל המתמודדים

25

זיהוי דמות באמצעות רמזים

שלב ראשון

איפוס ניקוד
פומבי

התמודדות בצמדים

8

שלב שני

32

באמצעות מחשב

איפוס ניקוד
פומבי

4

שאלת ראש הממשלה
מר בנימין נתניהו

שלב שלישי

שאלה זהה בכתב

11

32

12

חומר החידון
תורה

תרי-עשר

בראשית :כל הספר.
שמות :פרקים א'-כ' ,כד' ,לא'-לד'.
במדבר :פרקים י'-כה' ,כז' ,לא'-לו'.
דברים :פרקים ל'-לד'.

הושע :פרקים א'-ג' ,יא'-יד'.
יואל :כל הספר.
עמוס :כל הספר.
עובדיה :כל הספר.
יונה :כל הספר.
מיכה :כל הספר.
חגי :כל הספר.
זכריה :כל הספר.
מלאכי :כל הספר.

נביאים ראשונים
יהושע :פרקים א'-יא' ,יד' ,כב'-כד'.
שופטים :כל הספר.
שמואל א' :כל הספר.
שמואל ב' :כל הספר.
מלכים א' :כל הספר.
מלכים ב' :כל הספר.

כתובים
תהלים :פרקים מ'-צ'.
משלי :פרקים י'-כד'.
איוב :פרקים א'-יד' ,כח'-לא' ,מב'.
רות :כל הספר.
אסתר :כל הספר.
קהלת :כל הספר.
שיר השירים :כל הספר.
דניאל :פרקים א' ,ח'-יב'.
עזרא :פרקים א' ,ג' ,ד' ,ז'-י'.
נחמיה :פרקים א'-ו' ,ח'-ט' ,יג'.
דברי הימים א' :פרקים כח'-כט'.
דברי הימים ב' :פרקים יז' ,יט'-כ'.

נביאים אחרונים
ישעיהו :פרקים א'-יד' ,כה'-לה' ,לח' ,ס'-סו'.
ירמיהו :פרקים א' ,כה'-מו' ,נ'-נא'.
יחזקאל :פרקים א'-ה' ,טז'-כ',
כז'-כח' ,לג'-לז' ,מז' (פס' א'-יב' בלבד).
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הבינלאומי
ז
בסימן 50

שנה לאיחוד ירושלים

לִם
"וִ יהו ָּדה ְל ֹעו ָלם ּ ֵת ֵׁשב וִ ירו ָּׁש ַ

דור"
דור וָ ֹ
ְל ֹ

(יואל ד’ ,כ’)

השלב הראשון
בשלב הראשון יוצגו לכל מתמודד ארבעה רמזים.
מתוך ארבעת הרמזים ,שלושה רומזים לדמות מקראית אחת.
על המתמודד לענות על שתי שאלות:
מיהי הדמות המקראית ,ומהם שלושת הרמזים הקשורים אליה.
תשובה נכונה על זיהוי הדמות תזכה את הנבחן ב 10-נקודות.
בחירת הרמזים תזכה את הנבחן ב 5-נקודות על כל רמז נכון.
סה"כ ניתן לצבור בשלב זה עד  25נקודות.
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שאלה מס' 1
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

חכמת שלמה:
ֹלׁשת
ְׁש ֶ
רמז מס'
ֲאלָ ִפים ָמ ָׁשל
1

"ו ֵַּת ֶרב ָחכְ ַמת ְׁשֹלמֹה ֵמ ָחכְ ַמת ּכָ ל ְּבנֵ י ֶק ֶדם ִּומּכֹל ָחכְ ַמת ִמ ְצ ָריִםַ :וּי ְֶחּכַ ם
ֹלׁשת ֲאלָ ִפים ָמ ָׁשל ַוי ְִהי ִׁשירֹו ֲח ִמ ָּׁשה ו ָָאלֶ ף"
ִמּכָ ל ָה ָא ָדם [ַ :]...וי ְַד ֵּבר ְׁש ֶ
(מלכים א' ה' )12-10
המלכת יואש מלך יהודה:

רמז מס'
2

ַהּנֵ זֶ ר ו ְָה ֵעדּות

רמז מס'
3

ֶע ְציֹון ּגֶ ֶבר
ֲא ֶׁשר ֶאת
ֵאלֹות

רמז מס'
4

ֶע ְׂש ִרים ּכֹר
ֶׁש ֶמן ּכָ ִתית

ַּיֹוצא ֶאת ֶּבן ַה ֶּמלֶ ְך ַוּי ִֵּתן ָעלָ יו ֶאת ַהּנֵ זֶ ר ו ְֶאת ָה ֵעדּות ַוּי ְַמלִ כּו אֹתֹו ַוּי ְִמ ָׁש ֻחהּו
"ו ִ
ֹאמרּו י ְִחי ַה ֶּמלֶ ְך"
ַוּיַּכּו כָ ף ַוּי ְ
(מלכים ב' יא' )12
הסחר הבין-ימי של שלמה:
"ו ֳָאנִ י ָע ָׂשה ַה ֶּמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה ְּב ֶע ְציֹון ּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְׂש ַפת יַם סּוף
ְּב ֶא ֶרץ ֱאדֹוםַ :וּי ְִׁשלַ ח ִח ָירם ָּב ֳאנִ י ֶאת ֲע ָב ָדיו ַאנְ ֵׁשי ֳאנִ ּיֹות י ְֹד ֵעי ַהּיָם ִעם ַע ְב ֵדי
ְׁשֹלמֹה"
(מלכים א' ט' )27-26
הברית בין שלמה וחירם:
"ּוׁשֹלמֹה נָ ַתן לְ ִח ָירם ֶע ְׂש ִרים ֶאלֶ ף ּכֹר ִח ִּטים ַמּכֹלֶ ת לְ ֵביתֹו ו ְֶע ְׂש ִרים ּכֹר ֶׁש ֶמן
ְ
ּכָ ִתית ּכֹה י ִֵּתן ְׁשֹלמֹה לְ ִח ָירם ָׁשנָ ה ְב ָׁשנָ ה :וַה' נָ ַתן ָחכְ ָמה לִ ְׁשֹלמֹה ּכַ ֲא ֶׁשר
ִּד ֶּבר לֹו ַוי ְִהי ָׁשֹלם ֵּבין ִח ָירם ֵּובין ְׁשֹלמֹה ַוּיִכְ ְרתּו ְב ִרית ְׁשנֵ ֶיהם"
(מלכים א' ה' )26-25

האישיות :שלמה

16

שאלה מס' 2
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

ירמיהו קונה שדה בענתות:
רמז
מס' 1

"ו ֶָא ְקנֶ ה ֶאת ַה ָּׂש ֶדה ֵמ ֵאת ֲחנַ ְמ ֵאל ֶּבן ּד ִֹדי ֲא ֶׁשר ַּב ֲענָ תֹות ו ֶָא ְׁש ֲקלָ ה ּלֹו ֶאת
ֹלהי י ְִׂש ָר ֵאל
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָ ה ַהּכֶ ֶסף ִׁש ְב ָעה ְׁש ָקלִ ים ו ֲַע ָׂש ָרה ַהּכָ ֶסףּ :]...[ :כֹה ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
קֹוח ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֵאת ֵס ֶפר ַה ִּמ ְקנָ ה ַהּזֶ ה ו ְֵאת ֶה ָחתּום ו ְֵאת ֵס ֶפר
לָ ַ
ו ְֵס ֶפר ַהּגָ לּוי
ַהּגָ לּוי ַהּזֶ ה ּונְ ַת ָּתם ִּבכְ לִ י ָח ֶרׂש לְ ַמ ַען י ַַע ְמדּו י ִָמים ַר ִּבים"
(ירמיה לב' )14 ,9
ירמיהו מזמן את בית הרכבים לשתות יין:

רמז
מס' 2

"ו ֶָא ֵּתן לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י ֵבית ָה ֵרכָ ִבים ּגְ ִב ִעים ְמלֵ ִאים ַייִן ְוכֹסֹות ָוא ַֹמר ֲאלֵ ֶיהם ְׁשתּו ָייִן:
ּגְ ִב ִעים ְמלֵ ִאים
ֹאמרּו ֹלא נִ ְׁש ֶּתה ָּייִן ּכִ י יֹונָ ָדב ֶּבן ֵרכָ ב ָא ִבינּו ִצּוָה ָעלֵ ינּו לֵ אמֹר ֹלא ִת ְׁשּתּו ַייִן
ַוּי ְ
ַייִן
ַא ֶּתם ְּובנֵ יכֶ ם ַעד עֹולָ ם"
(ירמיה לה' )6-5
אחזיה מלך ישראל שואל בבעל זבוב אם יבריא מחוליו:

רמז
מס' 3

ַּב ַעל זְ בּוב

"ּומלְ ַאְך ה' ִּד ֶּבר ֶאל ֵאלִ ּיָה ַה ִּת ְׁש ִּבי קּום ֲעלֵ ה לִ ְק ַראת ַמלְ ֲאכֵ י ֶמלֶ ְך ׁש ְֹמרֹון
ַ
ֹלהים ְּבי ְִׂש ָר ֵאל ַא ֶּתם הֹלְ כִ ים לִ ְדרֹׁש ְּב ַב ַעל זְ בּוב
ו ְַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ֲה ִמ ְּבלִ י ֵאין ֱא ִ
ֹלהי ֶע ְקרֹון" (מלכים ב' א' )3
ֱא ֵ
עבד המלך מציל את ירמיהו מטביעה בבור:

רמז
מס' 4

ְּבלֹו ֵי ְס ָחבֹות
ְּובלֹו ֵי ְמלָ ִחים

אֹוצר ַוּי ִַּקח
" ַוּי ִַּקח ֶע ֶבד ֶמלֶ ְך ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ְּביָדֹו ַו ָּיבֹא ֵבית ַה ֶּמלֶ ְך ֶאל ַּת ַחת ָה ָ
ִמ ָּׁשם ְּבלֹו ֵי ְס ָחבֹות ְּובלֹו ֵי ְמלָ ִחים ַוי ְַׁשּלְ ֵחם ֶאל י ְִר ְמיָהּו ֶאל ַהּבֹור ַּב ֲח ָבלִ ים"
(ירמיה לח' )11

האישיות :ירמיהו הנביא
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שאלה מס' 3
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

חזקיהו כיתת את נחש הנחושת:
"הּוא ֵה ִסיר ֶאת ַה ָּבמֹות ו ְִׁש ַּבר ֶאת ַה ַּמ ֵּצבֹת וְכָ ַרת ֶאת ָה ֲא ֵׁש ָרה וְכִ ַּתת נְ ַחׁש
ַהּנְ ח ֶֹׁשת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ּכִ י ַעד ַהּי ִָמים ָה ֵה ָּמה ָהיּו ְבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּט ִרים לֹו
ַוּי ְִק ָרא לֹו נְ ֻח ְׁש ָּתן"

רמז
מס' 1

נְ ַחׁש ַהּנְ ח ֶֹׁשת

רמז
מס' 2

ַׁש ַער ֵּבית ה'
ָה ֶעלְ יֹון

רמז
מס' 3

ֹלהי ָּדוִד ָא ִביָך ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת
"ׁשּוב ו ְָא ַמ ְר ָּת ֶאל ִחזְ ִקּיָהּו נְ גִ יד ַע ִּמי ּכֹה ָא ַמר ה' ֱא ֵ
יׁשי ַּת ֲעלֶ ה ֵּבית ה':]...[ :
ְּד ֶבלֶ ת ְּת ֵאנִ ים ְּת ִפּלָ ֶתָך ָר ִא ִיתי ֶאת ִּד ְמ ָע ֶתָך ִהנְ נִ י ר ֵֹפא לָ ְך ַּבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ֹאמר י ְַׁש ְעיָהּו ְקחּו ְּד ֶבלֶ ת ְּת ֵאנִ ים ַוּי ְִקחּו ַוּי ִָׂשימּו ַעל ַה ְּׁש ִחין ַוּי ִֶחי"
ַוּי ֶ

(מלכים ב' יח' )4
יותם בן עוזיהו בנה את שער בית ה' העליון:
יֹותם ֶּבן ֻעזִ ּיָהּו ֶמלֶ ְך
"ּב ְׁשנַ ת ְׁש ַּתיִם לְ ֶפ ַקח ֶּבן ְר ַמלְ יָהּו ֶמלֶ ְך י ְִׂש ָר ֵאל ָמלַ ְך ָ
ִ
ְהּודהַ :]...[ :רק ַה ָּבמֹות ֹלא ָסרּו עֹוד ָה ָעם ְמזַ ְּב ִחים ְּומ ַק ְּט ִרים ַּב ָּבמֹות הּוא
י ָ
ָּבנָ ה ֶאת ַׁש ַער ֵּבית ה' ָה ֶעלְ יֹון"
(מלכים ב' טז' )35 ,32
חזקיהו נרפא ממחלתו באמצעות דבלת תאנים:

(מלכים ב' כ' )7
חזקיהו בנה את נקבת השילוח ואת הבריכה:
רמז
מס' 4

ָע ָׂשה ֶאת
ַה ְּב ֵרכָ ה ו ְֶאת
ַה ְּת ָעלָ ה

בּורתֹו ו ֲַא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶאת ַה ְּב ֵרכָ ה ו ְֶאת ַה ְּת ָעלָ ה ַוּי ֵָבא
" ְוי ֶֶתר ִּד ְב ֵרי ִחזְ ִקּיָהּו וְכָ ל ּגְ ָ
ְהּודה"
תּובים ַעל ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי ַהּי ִָמים לְ ַמלְ כֵ י י ָ
ֶאת ַה ַּמיִם ָה ִע ָירה ֲהֹלא ֵהם ּכְ ִ
(מלכים ב' כ' )20

האישיות :חזקיהו
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שאלה מס' 4
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

גלות יהויכין על ידי מלך בבל:
רמז
מס' 1

ֶה ָח ָרׁש
ו ְַה ַּמ ְסּגֵ ר

רמז
מס' 2

ַמ ְׁש ֶקה לַ ֶּמלֶ ְך
בשושן הבירה

רמז
מס' 3

ֶע ְׂש ִרים
ו ֲַח ִמ ָּׁשה
לֶ ֱאלּול

רמז
מס' 4

סגר את
שערי
ירושלים ביום
השבת

ְרּוׁש ִַלם ו ְֶאת ּכָ ל ַה ָּׂש ִרים
אּצר ֶמלֶ ְך ָּב ֶבל [ :]...ו ְִהגְ לָ ה ֶאת ּכָ ל י ָ
" ַו ָּיבֹא נְ ֻבכַ ְדנֶ ַ
ּבֹורי ַה ַחיִל ֲע ֶׂש ֶרת ֲאלָ ִפים ּגֹולֶ ה וְכָ ל ֶה ָח ָרׁש ו ְַה ַּמ ְסּגֵ ר ֹלא נִ ְׁש ַאר
ו ְֵאת ּכָ ל ּגִ ֵ
זּולַ ת ַּדּלַ ת ַעם ָה ָא ֶרץ"
(מלכים ב' כד' )14 ,11
נחמיה מכהן כשר המשקים בארמון מלך פרס:
ׁשּוׁשן
ִיתי ְּב ַ
ִ"ּד ְב ֵרי נְ ֶח ְמיָה ֶּבן ֲחכַ לְ יָה ַוי ְִהי ְבח ֶֹדׁש ּכִ ְסלֵ ו ְׁשנַ ת ֶע ְׂש ִרים ו ֲַאנִ י ָהי ִ
ִיתי ַמ ְׁש ֶקה לַ ֶּמלֶ ְך"
ַה ִּב ָירה ]...[ :ו ֲַאנִ י ָהי ִ
(נחמיה א' )11 ,1
הושלמה בניית חומת ירושלים בימי נחמיה:
ּוׁשנַ יִם יֹוםַ :וי ְִהי ּכַ ֲא ֶׁשר
חֹומה ְּב ֶע ְׂש ִרים ו ֲַח ִמ ָּׁשה לֶ ֱאלּול לַ ֲח ִמ ִּׁשים ְ
"ו ִַּת ְׁשלַ ם ַה ָ
ָׁש ְמעּו ּכָ ל אֹוי ְֵבינּו ַוּי ְִראּו ּכָ ל ַהּגֹויִם ֲא ֶׁשר ְס ִביב ֵֹתינּו ַוּי ְִּפלּו ְמאֹד ְּב ֵעינֵ ֶיהם ַוּי ְֵדעּו
ֹלהינּו נֶ ֶע ְׂש ָתה ַה ְּמלָ אכָ ה ַהּזֹאת"
ּכִ י ֵמ ֵאת ֱא ֵ
(נחמיה ו' )16-15
נחמיה אוסר לקיים מסחר בירושלים ביום השבת:
ְרּוׁש ִַלם לִ ְפנֵ י ַה ַּׁש ָּבת ָוא ְֹמ ָרה ַוּי ִָּסגְ רּו ַה ְּדלָ תֹות
" ַוי ְִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ָצלְ לּו ַׁש ֲע ֵרי י ָ
ָוא ְֹמ ָרה ֲא ֶׁשר ֹלא י ְִפ ָּתחּום ַעד ַא ַחר ַה ַּׁש ָּבת ִּומּנְ ָע ַרי ֶה ֱע ַמ ְד ִּתי ַעל ַה ְּׁש ָע ִרים
ֹלא יָבֹוא ַמ ָּׂשא ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת"
(נחמיה יג' )19

האישיות :נחמיה
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שאלה מס' 5
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

אלישע הנביא משלח דובים בנערים:
רמז
מס' 1

ְׁש ַּתיִם ֻּד ִּבים
ִמן ַהּי ַַער

רמז
מס' 2

ַא ְר ָּב ָעה כַ ִּדים
ַמיִם

רמז
מס' 3

ִמ ָּטה ו ְֻׁשלְ ָחן
נֹורה
וְכִ ֵּסא ְּומ ָ

" ַוּי ִֶפן ַא ֲח ָריו ַוּי ְִר ֵאם ַוי ְַקלְ לֵ ם ְּב ֵׁשם ה' ו ֵַּת ֶצאנָ ה ְׁש ַּתיִם ֻּד ִּבים ִמן ַהּי ַַער
ּוׁשנֵ י יְלָ ִדים"
ו ְַּת ַב ַּק ְענָ ה ֵמ ֶהם ַא ְר ָּב ִעים ְ
(מלכים ב' ב' )24
אליהו מצווה לשפוך ארבעה כדי מים על המזבח בהר הכרמל:
ֹאמר ִמלְ אּו ַא ְר ָּב ָעה
" ַוּי ֲַערְֹך ֶאת ָה ֵע ִצים ַויְנַ ַּתח ֶאת ַה ָּפר ַוּי ֶָׂשם ַעל ָה ֵע ִציםַ :וּי ֶ
ֹאמר ַׁשּלֵ ׁשּו
ֹאמר ְׁשנּו ַוּי ְִׁשנּו ַוּי ֶ
כַ ִּדים ַמיִם ְוי ְִצקּו ַעל ָהעֹלָ ה ו ְַעל ָה ֵע ִצים ַוּי ֶ
ַוי ְַׁשּלֵ ׁשּו"
(מלכים א' יח' )34-33
האישה השונמית ובעלה עושים לאלישע מקום בביתם:
נֹורה ו ְָהיָה
"נַ ֲע ֶׂשה ּנָ א ֲעלִ ּיַת ִקיר ְק ַטּנָ ה וְנָ ִׂשים לֹו ָׁשם ִמ ָּטה ו ְֻׁשלְ ָחן וְכִ ֵּסא ְּומ ָ
ְּבבֹאֹו ֵאלֵ ינּו יָסּור ָׁש ָּמה"
(מלכים ב' ד' )10
הנביא אלישע מבקר בדמשק:

רמז
מס' 4

ניתן לו ּכָ ל
" ַוּיֵלֶ ְך ֲחזָ ֵאל לִ ְק ָראתֹו ַוּי ִַּקח ִמנְ ָחה ְביָדֹו וְכָ ל טּוב ַּד ֶּמ ֶׂשק ַמ ָּׂשא ַא ְר ָּב ִעים ּגָ ָמל
טּוב ַּד ֶּמ ֶׂשק
ֹאמר ִּבנְ ָך ֶבן ֲה ַדד ֶמלֶ ְך ֲא ָרם ְׁשלָ ַחנִ י ֵאלֶ יָך לֵ אמֹר ַה ֶא ְחיֶה
ַו ָּיבֹא ַוּי ֲַעמֹד לְ ָפנָ יו ַוּי ֶ
ַמ ָּׂשא ַא ְר ָּב ִעים
ֵמ ֳחלִ י זֶ ה"
ּגָ ָמל
(מלכים ב' ח' )9

האישיות :אלישע

20

שאלה מס' 6
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

אדוניהו מבקש למלוך:
רמז
מס' 1

ֶרכֶ ב ָּופ ָר ִׁשים
ו ֲַח ִמ ִּׁשים ִאיׁש
ָר ִצים לְ ָפנָ יו

רמז
מס' 2

ֶא ֶבן ַהּז ֶֹחלֶ ת
ֲא ֶׁשר ֵא ֶצל ֵעין
רֹגֵ ל

רמז
מס' 3

ַק ְרנֹות
ַה ִּמזְ ֵּב ַח

רמז
מס' 4

ֲח ַדר ַה ִּמּטֹות

"ו ֲַאדֹנִ ּיָה ֶבן ַחּגִ ית ִמ ְתנַ ֵּׂשא לֵ אמֹר ֲאנִ י ֶא ְמֹלְך ַוּי ַַעׂש לֹו ֶרכֶ ב ָּופ ָר ִׁשים ו ֲַח ִמ ִּׁשים
ִאיׁש ָר ִצים לְ ָפנָ יו"
(מלכים א' א' )5
אדוניהו עורך זבח גדול:
" ַוּיִזְ ַּבח ֲאדֹנִ ּיָהּו צֹאן ָּוב ָקר ְּומ ִריא ִעם ֶא ֶבן ַהּז ֶֹחלֶ ת ֲא ֶׁשר ֵא ֶצל ֵעין רֹגֵ ל ַוּי ְִק ָרא
ְהּודה ַע ְב ֵדי ַה ֶּמלֶ ְך"
ֶאת ּכָ ל ֶא ָחיו ְּבנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ּולְ כָ ל ַאנְ ֵׁשי י ָ
(מלכים א' א' )9
אדוניהו מחזיק בקרנות המזבח:
"ו ֲַאדֹנִ ּיָהּו י ֵָרא ִמ ְּפנֵ י ְׁשֹלמֹה ַוּי ָָקם ַוּיֵלֶ ְך ַוּי ֲַחזֵ ק ְּב ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַחַ :וּיֻּגַ ד לִ ְׁשֹלמֹה
לֵ אמֹר ִהּנֵ ה ֲאדֹנִ ּיָהּו י ֵָרא ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה ו ְִהּנֵ ה ָא ַחז ְּב ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַח
לֵ אמֹר י ִָּׁש ַבע לִ י כַ ּיֹום ַה ֶּמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה ִאם י ִָמית ֶאת ַע ְבּדֹו ֶּב ָח ֶרב"
(מלכים א' א' )51-50
החביאו את יואש מלך יהודה בחדר המיטות:
יֹואׁש ֶּבן ֲא ַחזְ יָה ו ִַּתגְ נֹב
ְהֹוׁש ַבע ַּבת ַה ֶּמלֶ ְך ָיֹורם ֲאחֹות ֲא ַחזְ יָהּו ֶאת ָ
"ו ִַּת ַּקח י ֶ
ּמּומ ִתים אֹתֹו ו ְֶאת ֵמינִ ְקּתֹו ַּב ֲח ַדר ַה ִּמּטֹות ַוּי ְַס ִּתרּו
אֹתֹו ִמּתֹוְך ְּבנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַה ָ
הּומת"
אֹתֹו ִמ ְּפנֵ י ֲע ַתלְ יָהּו וְֹלא ָ
(מלכים ב' יא' )2

האישיות :אדוניהו
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שאלה מס' 7
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

חנה עשתה מעיל קטון לבנה שמואל:
רמז
מס' 1

ְמ ִעיל ָקטֹן

רמז
מס' 2

נֶ זֶ ם זָ ָהב

רמז
מס' 3

ֹלׁשה ָבנִ ים
ְׁש ָ
ּוׁש ֵּתי ָבנֹות
ְ

רמז
מס' 4

חשבו אותה
לְ ִׁשּכ ָֹרה

יׁשּה
לֹותּה ֶאת ִא ָ
"ּומ ִעיל ָקטֹן ַּת ֲע ֶׂשה ּלֹו ִאּמֹו ו ְַה ַעלְ ָתה לֹו ִמּי ִָמים י ִָמ ָימה ַּב ֲע ָ
ְ
לִ זְ ּב ַֹח ֶאת זֶ ַבח ַהּי ִָמים"
(שמואל א' ב' )19
אליעזר עבד אברהם נותן לרבקה נזם זהב:
ּוׁשנֵ י
" ַוי ְִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ּכִ ּלּו ַהּגְ ַמּלִ ים לִ ְׁשּתֹות ַוּי ִַּקח ָה ִאיׁש נֶ זֶ ם זָ ָהב ֶּב ַקע ִמ ְׁש ָקלֹו ְ
ְצ ִמ ִידים ַעל י ֶָד ָיה ֲע ָׂש ָרה זָ ָהב ִמ ְׁש ָקלָ ם"
(בראשית כד' )22
לחנה ואלקנה נולדו עוד שלושה בנים ושתי בנות:
ּוׁש ֵּתי ָבנֹות ַוּיִגְ ַּדל ַהּנַ ַער
ֹלׁשה ָבנִ ים ְ
"ּכִ י ָפ ַקד ה' ֶאת ַחּנָ ה ו ַַּת ַהר ו ֵַּתלֶ ד ְׁש ָ
מּואל ִעם ה'":
ְׁש ֵ
(שמואל א' ב' )21
עלי חשב שחנה שיכורה:
"ו ְָהיָה ּכִ י ִה ְר ְּב ָתה לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לִ ְפנֵ י ה' ו ְֵעלִ י ׁש ֵֹמר ֶאת ִּפ ָיה :ו ְַחּנָ ה ִהיא ְמ ַד ֶּב ֶרת
ַעל לִ ָּבּה ַרק ְׂש ָפ ֶת ָיה ּנָ עֹות וְקֹולָ ּה ֹלא י ִָּׁש ֵמ ַע ַוּי ְַח ְׁש ֶב ָה ֵעלִ י לְ ִׁשּכ ָֹרה"
(שמואל א' א' )13-12
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שאלה מס' 8
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

חזון העצמות היבשות:
רמז
מס' 1

ֲע ָצמֹות
י ְֵבׁשֹות

רמז
מס' 2

ַמ ֲח ַבת ַּב ְרזֶ ל

רמז
מס' 3

שפ ְריֹו
עץ ִ
לְ ַמ ֲאכָ ל
ו ְָעלֵ הּו
רּופה
לִ ְת ָ

רמז
מס' 4

היה על נהר
ִח ָּד ֶקל

רּוח ה' ַויְנִ ֵיחנִ י ְּבתֹוְך ַה ִּב ְק ָעה ו ְִהיא ְמלֵ ָאה ֲע ָצמֹות:
ַּיֹוצ ֵאנִ י ְב ַ
"הי ְָתה ָעלַ י יַד ה' ו ִ
ָ
ו ְֶה ֱע ִב ַירנִ י ֲעלֵ ֶיהם ָס ִביב ָס ִביב ו ְִהּנֵ ה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל ְּפנֵ י ַה ִּב ְק ָעה ו ְִהּנֵ ה י ְֵבׁשֹות
ְמאֹד"
(יחזקאל לז' )2-1
יחזקאל נצטווה לקחת מחבת ברזל ,סמל למצור על ירושלים:
אֹותּה ִקיר ַּב ְרזֶ ל ֵּבינְ ָך ֵּובין ָה ִעיר
"ו ְַא ָּתה ַקח לְ ָך ַמ ֲח ַבת ַּב ְרזֶ ל וְנָ ַת ָּתה ָ
ו ֲַהכִ ינ ָֹתה ֶאת ָּפנֶ יָך ֵאלֶ ָיה ו ְָהי ְָתה ַב ָּמצֹור ו ְַצ ְר ָּת ָעלֶ ָיה אֹות ִהיא לְ ֵבית י ְִׂש ָר ֵאל"
(יחזקאל ד' )3
נבואת יחזקאל על מים שיוצאים ממפתן בית המקדש בירושלים ,והופכים
לנחל זורם שעל גדותיו יגדלו עצי פרי והעלים יהיו לרפואה:
"ו ְַעל ַהּנַ ַחל י ֲַעלֶ ה ַעל ְׂש ָפתֹו ִמּזֶ ה ִּומּזֶ ה ּכָ ל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל ֹלא יִּבֹול ָעלֵ הּו וְֹלא ִיּתֹם
יֹוצ ִאים ו ְָהיָה ִפ ְריֹו לְ ַמ ֲאכָ ל
ִּפ ְריֹו לָ ֳח ָד ָׁשיו י ְַבּכֵ ר ּכִ י ֵמ ָימיו ִמן ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵה ָּמה ְ
רּופה"
ו ְָעלֵ הּו לִ ְת ָ
(יחזקאל מז' )12
מראה האיש לבוש הבדים שנגלה לדניאל:
ִיתי ַעל יַד ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹול הּוא
"ּוביֹום ֶע ְׂש ִרים ו ְַא ְר ָּב ָעה לַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ו ֲַאנִ י ָהי ִ
ְ
ִח ָּד ֶקל :ו ֶָא ָּׂשא ֶאת ֵעינַ י ו ֵָא ֶרא ו ְִהּנֵ ה ִאיׁש ֶא ָחד לָ בּוׁש ַּב ִּדים ָּומ ְתנָ יו ֲחגֻ ִרים
אּופז"
ְּבכֶ ֶתם ָ
(דניאל י' )4
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שאלה מס' 9
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

אחאב חמד את כרם נבות היזרעאלי ,הסמוך להיכל המלך ביזרעאל:
רמז
מס' 1

" ַוי ְִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ּכֶ ֶרם ָהיָה לְ נָ בֹות ַהּיִזְ ְר ֵעאלִ י ֲא ֶׁשר ְּביִזְ ְר ֶעאל ֵא ֶצל
כרם ביזרעאל
ֵהיכַ ל ַא ְח ָאב ֶמלֶ ְך ׁש ְֹמרֹון"
(מלכים א' כא' )1
זמרי היה שר מחצית הרכב בממשל אלה בן בעשא:

רמז
מס' 2

ַׂשר ַמ ֲח ִצית
ָה ָרכֶ ב

רמז
מס' 3

ֶא ְת ַּב ַעל ֶמלֶ ְך
ִצידֹנִ ים

רמז
מס' 4

נַ ֲע ֵרי ָׂש ֵרי
ַה ְּמ ִדינֹות

" ַוּי ְִקׁשֹר ָעלָ יו ַע ְבּדֹו זִ ְמ ִרי ַׂשר ַמ ֲח ִצית ָה ָרכֶ ב וְהּוא ְב ִת ְר ָצה ׁש ֶֹתה ִׁשּכֹור ֵּבית
ַא ְר ָצא ֲא ֶׁשר ַעל ַה ַּביִת ְּב ִת ְר ָצהַ :ו ָּיבֹא זִ ְמ ִרי ַוּיַּכֵ הּו ַוי ְִמ ֵיתהּו ִּב ְׁשנַ ת ֶע ְׂש ִרים
ְהּודה ַוּי ְִמֹלְך ַּת ְח ָּתיו"
ו ֶָׁש ַבע לְ ָא ָסא ֶמלֶ ְך י ָ
(מלכים א' טז' )10-9
אחאב נשא לאישה את איזבל בת אתבעל מלך צידונים:
" ַוי ְִהי ֲהנָ ֵקל לֶ כְ ּתֹו ְּב ַחּטֹאות י ָָר ְב ָעם ֶּבן נְ ָבט ַוּי ִַּקח ִא ָּׁשה ֶאת ִאיזֶ ֶבל ַּבת
ֶא ְת ַּב ַעל ֶמלֶ ְך ִצידֹנִ ים ַוּיֵלֶ ְך ַוּי ֲַעבֹד ֶאת ַה ַּב ַעל ַוּי ְִׁש ַּתחּו לֹו"
(מלכים א' טז' )31
מחייליו של אחאב במלחמתו נגד בן הדד מלך ארם:
ֹלׁשים ו ְַא ֲח ֵר ֶיהם ָּפ ַקד
ּוׁש ִ
אתיִם ְׁשנַ יִם ְ
" ַוּי ְִפקֹד ֶאת נַ ֲע ֵרי ָׂש ֵרי ַה ְּמ ִדינֹות ַוּי ְִהיּו ָמ ַ
ֶאת ּכָ ל ָה ָעם ּכָ ל ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל ִׁש ְב ַעת ֲאלָ ִפים"
(מלכים א' כ' )15
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שאלה מס' 10
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

תפקידו של הבעל של חולדה הנביאה:
רמז
מס' 1

" ַוּיֵלֶ ְך ִחלְ ִקּיָהּו ַהּכ ֵֹהן ו ֲַא ִח ָיקם ו ְַעכְ ּבֹור ו ְָׁש ָפן ו ֲַע ָׂשיָה ֶאל ֻחלְ ָּדה ַהּנְ ִב ָיאה ֵא ֶׁשת
ׁש ֵֹמר ַה ְּבגָ ִדים
ירּוׁש ִַלם ַּב ִּמ ְׁשנֶ ה
ַׁשּלֻ ם ֶּבן ִּת ְקוָה ֶּבן ַח ְר ַחס ׁש ֵֹמר ַה ְּבגָ ִדים ו ְִהיא י ֶֹׁש ֶבת ִּב ָ
ַוי ְַד ְּברּו ֵאלֶ ָיה"
(מלכים ב' כב' )14
תיאורו של דוד בעת משיחתו למלך על ידי שמואל:

רמז
מס' 2

ַא ְדמֹונִ י ִעם
י ְֵפה ֵעינַ יִם

ֹאמר ה' קּום ְמ ָׁש ֵחהּו
" ַוּי ְִׁשלַ ח ַוי ְִב ֵיאהּו וְהּוא ַא ְדמֹונִ י ִעם י ְֵפה ֵעינַ יִם וְטֹוב ר ִֹאי ַוּי ֶ
ּכִ י זֶ ה הּוא"
(שמואל א' טז' )12
דוד בורח מפני שאול אל מערת עדולם:

רמז
מס' 3

" ַוּיֵלֶ ְך ָּדוִד ִמ ָּׁשם ַוּי ִָּמלֵ ט ֶאל ְמ ָע ַרת ֲע ֻדּלָ ם ַוּי ְִׁש ְמעּו ֶא ָחיו וְכָ ל ֵּבית ָא ִביו ַוּי ְֵרדּו
ְמ ָע ַרת ֲע ֻדּלָ ם ֵאלָ יו ָׁש ָּמהַ :וּי ְִת ַק ְּבצּו ֵאלָ יו ּכָ ל ִאיׁש ָמצֹוק וְכָ ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר לֹו נ ֶֹׁשא וְכָ ל ִאיׁש ַמר
נֶ ֶפׁש ַוי ְִהי ֲעלֵ ֶיהם לְ ָׂשר ַוּי ְִהיּו ִעּמֹו ּכְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ִאיׁש"
(שמואל א' כב' )2-1
דוד מחלק לכל העם בעת העלאת ארון ה' לירושלים:

רמז
מס' 4

ַחּלַ ת לֶ ֶחם
ַא ַחת ו ְֶא ְׁש ָּפר
ֶא ָחד

" ַוי ְַחּלֵ ק לְ כָ ל ָה ָעם לְ כָ ל ֲהמֹון י ְִׂש ָר ֵאל לְ ֵמ ִאיׁש ו ְַעד ִא ָּׁשה לְ ִאיׁש ַחּלַ ת לֶ ֶחם
יׁשה ֶא ָחת ַוּיֵלֶ ְך ּכָ ל ָה ָעם ִאיׁש לְ ֵביתֹו"
ַא ַחת ו ְֶא ְׁש ָּפר ֶא ָחד ו ֲַא ִׁש ָ
(שמואל ב' ו' )19

האישיות :דוד
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שאלה מס' 11
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

מראה המנורה שנגלה לזכריה:
רמז
מס' 1

נֹורת זָ ָהב
ְמ ַ

רמז
מס' 2

יְלָ ִדים וִילָ דֹות
ְמ ַׂש ֲח ִקים

רמז
מס' 3

ַהּנֶ ֶׁשר ַהּגָ דֹול
ּגְ דֹול ַהּכְ נָ ַפיִם

רמז
מס' 4

ַהר ַהּזֵ ִיתים
שנבקע
לשניים

נֹורת זָ ָהב ּכֻ ּלָ ּה וְגֻ ּלָ ּה ַעל
ֹאמר ֵאלַ י ָמה ַא ָּתה ר ֶֹאה ָוא ַֹמר ָר ִא ִיתי ו ְִהּנֵ ה ְמ ַ
" ַוּי ֶ
מּוצקֹות לַ ּנֵ רֹות ֲא ֶׁשר ַעל
ֹאׁשּה ו ְִׁש ְב ָעה נֵ ר ֶֹת ָיה ָעלֶ ָיה ִׁש ְב ָעה ו ְִׁש ְב ָעה ָ
ר ָ
ֹאׁשּה"
ר ָ
(זכריה ד' )2
נבואת נחמה על ירושלים – אריכות ימים וברכת הבנים:
ְרּוׁש ִָלם ו ְִאיׁש
"ּכֹה ָא ַמר ה' ְצ ָבאֹות עֹד י ְֵׁשבּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנֹות ִּב ְרחֹבֹות י ָ
ִמ ְׁש ַענְ ּתֹו ְּביָדֹו ֵמרֹב י ִָמיםְּ :ורחֹבֹות ָה ִעיר י ִָּמלְ אּו יְלָ ִדים וִילָ דֹות ְמ ַׂש ֲח ִקים
ִּב ְרחֹב ֶֹת ָיה"
(זכריה ח' )5-4
משל יחזקאל על שני נשרים:
ּנֹוצה
"ו ְָא ַמ ְר ָּת ּכֹה ָא ַמר ה' ַהּנֶ ֶׁשר ַהּגָ דֹול ּגְ דֹול ַהּכְ נָ ַפיִם ֶא ֶרְך ָה ֵא ֶבר ָמלֵ א ַה ָ
ֲא ֶׁשר לֹו ָה ִר ְק ָמה ָּבא ֶאל ַהּלְ ָבנֹון ַוּי ִַּקח ֶאת ַצ ֶּמ ֶרת ָה ָא ֶרז"
(יחזקאל יז' )3
פלאי יום ה' בירושלים באחרית הימים – הר הזיתים ייבקע לשניים:
ְרּוׁש ִַלם ִמ ֶּק ֶדם
"ו ְָע ְמדּו ַרגְ לָ יו ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהּזֵ ִיתים ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י י ָ
וְנִ ְב ַקע ַהר ַהּזֵ ִיתים ֵמ ֶח ְציֹו ִמזְ ָר ָחה ָוי ָָּמה ּגֵ יא ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד ָּומׁש ֲח ִצי ָה ָהר
ָצפֹונָ ה ו ְֶח ְציֹו נֶ גְ ָּבה"
(זכריה יד' )4

האישיות :זכריה
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שאלה מס' 12
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

תשובת רחבעם לבקשת העם להקל מעליהם את עול המלכות:
רמז
מס' 1

ּׁשֹוטים
ִ
ַוע ְק ַר ִּבים

רמז
מס' 2

עשה ָמגִ ּנֵ י
נְ ח ֶֹׁשת

רמז
מס' 3

ְׁש ַמ ְעיָה ִאיׁש
ֹלהים
ָה ֱא ִ

רמז
מס' 4

ּגֶ ַבע ִּבנְ י ִָמן
ַוה ִּמ ְצ ָּפה

אֹוסיף ַעל ֻעּלְ כֶ ם ָא ִבי י ִַּסר ֶא ְתכֶ ם
"ו ְַע ָּתה ָא ִבי ֶה ְע ִמיס ֲעלֵ יכֶ ם עֹל ּכָ ֵבד ו ֲַאנִ י ִ
ּׁשֹוטים ו ֲַאנִ י ֲאי ֵַּסר ֶא ְתכֶ ם ָּב ַע ְק ַר ִּבים"
ַּב ִ
(מלכים א' יב' )11
רחבעם עושה מגיני נחושת במקום מגיני הזהב שנלקחו על ידי שישק
מלך מצרים:
" ַוּי ַַעׂש ַה ֶּמלֶ ְך ְר ַח ְב ָעם ַּת ְח ָּתם ָמגִ ּנֵ י נְ ח ֶֹׁשת ו ְִה ְפ ִקיד ַעל יַד ָׂש ֵרי ָה ָר ִצים
ַהּׁש ְֹמ ִרים ֶּפ ַתח ֵּבית ַה ֶּמלֶ ְך"
(מלכים א' יד' )27
רחבעם שומע לדברי שמעיה ונמנע מלהילחם עם שבטי ישראל:
ֹלהים לֵ אמֹרֱ :אמֹר ֶאל ְר ַח ְב ָעם ֶּבן
ֹלהים ֶאל ְׁש ַמ ְעיָה ִאיׁש ָה ֱא ִ
" ַוי ְִהי ְּד ַבר ָה ֱא ִ
ְהּודה [ּ ]...כֹה ָא ַמר ה' ֹלא ַת ֲעלּו וְֹלא ִתּלָ ֲחמּון ִעם ֲא ֵחיכֶ ם ְּבנֵ י
ְׁשֹלמֹה ֶמלֶ ְך י ָ
י ְִׂש ָר ֵאל ׁשּובּו ִאיׁש לְ ֵביתֹו ּכִ י ֵמ ִא ִּתי נִ ְהיָה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ["]...
(מלכים א' יב' )24-22
אסא מלך יהודה בונה את שתי הערים גבע בנימין והמצפה:
ְהּודה ֵאין נָ ִקי ַוּי ְִׂשאּו ֶאת ַא ְבנֵ י ָה ָר ָמה ו ְֶאת
"ו ְַה ֶּמלֶ ְך ָא ָסא ִה ְׁש ִמ ַיע ֶאת ּכָ ל י ָ
ֵע ֶצ ָיה ֲא ֶׁשר ָּבנָ ה ַּב ְע ָׁשא ַוּי ִֶבן ָּבם ַה ֶּמלֶ ְך ָא ָסא ֶאת ּגֶ ַבע ִּבנְ י ִָמן ו ְֶאת ַה ִּמ ְצ ָּפה"
(מלכים א' טו' )22

האישיות :רחבעם
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שאלה מס' 13
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

נבואת הנביא זכריה על יהושע הכהן הגדול:
רמז
מס' 1

ָצנִ יף ָטהֹור

רמז
מס' 2

ֻעגַ ת ְר ָצ ִפים
ו ְַצ ַּפ ַחת ָמיִם

רמז
מס' 3

נַ ַחל ּכְ ִרית

רמז
מס' 4

ִאיׁש ַּב ַעל
ֵׂש ָער ו ְֵאזֹור
עֹור ָאזּור
ְּב ָמ ְתנָ יו

צֹואים ְוע ֵֹמד לִ ְפנֵ י ַה ַּמלְ ָאְךָ :]...[ :וא ַֹמר י ִָׂשימּו ָצנִ יף
ִיהֹוׁש ַע ָהיָה לָ ֻבׁש ְּבגָ ִדים ִ
"ו ֻ
ָטהֹור ַעל רֹאׁשֹו ַוּי ִָׂשימּו ַה ָּצנִ יף ַה ָּטהֹור ַעל רֹאׁשֹו ַוּיַלְ ִּב ֻׁשהּו ְּבגָ ִדים ַּומלְ ַאְך ה'
ע ֵֹמד"
(זכריה ג' )5 ,3
המלאך נותן לאליהו הנביא לאכול:
ֹאמר לֹו קּום ֱאכֹול:
ִיׁשן ַּת ַחת ר ֶֹתם ֶא ָחד ו ְִהּנֵ ה זֶ ה ַמלְ ָאְך נֹגֵ ַע ּבֹו ַוּי ֶ
" ַוּי ְִׁשּכַ ב ַוּי ַ
ַוּי ֵַּבט ו ְִהּנֵ ה ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו ֻעגַ ת ְר ָצ ִפים ו ְַצ ַּפ ַחת ָמיִם ַוּיֹאכַ ל ַוּי ְֵׁש ְּת ַוּי ָָׁשב ַוּי ְִׁשּכָ ב"
(מלכים א' יט' )6-5
אליהו מצטווה להסתתר בנחל כרית בשנות הבצורת:
" ַוי ְִהי ְד ַבר ה' ֵאלָ יו לֵ אמֹר :לֵ ְך ִמּזֶ ה ָּופנִ ָית ּלְ ָך ֵק ְד ָמה וְנִ ְס ַּת ְר ָּת ְּבנַ ַחל ּכְ ִרית
ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י ַהּי ְַר ֵּדן"
(מלכים א' יז' )3-2
כך תואר אליהו הנביא על ידי אנשי אחזיה מלך ישראל:
אתכֶ ם ַוי ְַד ֵּבר ֲאלֵ יכֶ ם ֶאת
" ַוי ְַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ֶמה ִמ ְׁש ַּפט ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָעלָ ה לִ ְק ַר ְ
ֹאמר
ֹאמרּו ֵאלָ יו ִאיׁש ַּב ַעל ֵׂש ָער ו ְֵאזֹור עֹור ָאזּור ְּב ָמ ְתנָ יו ַוּי ַ
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ הַ :וּי ְ
ֵאלִ ּיָה ַה ִּת ְׁש ִּבי הּוא"
(מלכים ב' א' )8-7

האישיות :אליהו הנביא
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שאלה מס' 14
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

שמשון משלח בשדות פלישתים:
רמז
מס' 1

ְׁשֹלׁש ֵמאֹות
ׁשּועלִ ים
ָ

רמז
מס' 2

שֹורק
נַ ַחל ֵ

רמז
מס' 3

ַח ְרבֹות ֻצ ִרים

רמז
מס' 4

גְ ִדי ִעּזִ ים

ׁשּועלִ ים ַוּי ִַּקח לַ ִּפ ִדים ַוּי ֶֶפן זָ נָ ב ֶאל זָ נָ ב
" ַוּיֵלֶ ְך ִׁש ְמׁשֹון ַוּיִלְ ּכֹד ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָ
ַוּי ֶָׂשם לַ ִּפיד ֶא ָחד ֵּבין ְׁשנֵ י ַהּזְ נָ בֹות ַּב ָּתוְֶךַ :וּי ְַב ֶער ֵאׁש ַּבּלַ ִּפ ִידים ַוי ְַׁשּלַ ח ְּב ָקמֹות
ְּפלִ ְׁש ִּתים ַוּי ְַב ֵער ִמּגָ ִדיׁש ו ְַעד ָק ָמה ו ְַעד ּכֶ ֶרם זָ יִת"
(שופטים טו' )5-4
מקום מגורי דלילה אשת שמשון:
ּוׁש ָמּה ְּדלִ ילָ ה"
שֹורק ְ
" ַוי ְִהי ַא ֲח ֵרי כֵ ן ַוּי ֱֶא ַהב ִא ָּׁשה ְּבנַ ַחל ֵ
(שופטים טז' )4
יהושע מל את העם באמצעות חרבות צורים:
ְהֹוׁש ַע ֲע ֵׂשה לְ ָך ַח ְרבֹות ֻצ ִרים וְׁשּוב מֹל ֶאת ְּבנֵ י
"ּב ֵעת ַה ִהיא ָא ַמר ה' ֶאל י ֻ
ָ
ְהֹוׁש ַע ַח ְרבֹות ֻצ ִרים ַוּי ָָמל ֶאת ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל ֶאל ּגִ ְב ַעת
י ְִׂש ָר ֵאל ֵׁשנִ יתַ :וּי ַַעׂש לֹו י ֻ
ָה ֲע ָרלֹות"
(יהושע ה' )3-2
שמשון מבקש לתת גדי עזים לאשתו מתמנה:
ֹאמר
" ַוי ְִהי ִמּי ִָמים ִּב ֵימי ְק ִציר ִח ִּטים ַוּי ְִפקֹד ִׁש ְמׁשֹון ֶאת ִא ְׁשּתֹו ִּבגְ ִדי ִעּזִ ים ַוּי ֶ
ָאב ָֹאה ֶאל ִא ְׁש ִּתי ֶה ָח ְד ָרה וְֹלא נְ ָתנֹו ָא ִב ָיה לָ בֹוא"
(שופטים טו' )1

האישיות :שמשון
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שאלה מס' 15
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

ירבעם עושה שני עגלי זהב כדי למנוע מהעם לעלות לבית המקדש
שבירושלים:
רמז
מס' 1

ְרּוׁש ִַלם
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ַרב לָ כֶ ם ֵמ ֲעלֹות י ָ
" ַו ִּיּו ַָעץ ַה ֶּמלֶ ְך ַוּי ַַעׂש ְׁשנֵ י ֶעגְ לֵ י זָ ָהב ַוּי ֶ
ְׁשנֵ י ֶעגְ לֵ י זָ ָהב
ֹלהיָך י ְִׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֶה ֱעלּוָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִםַ :וּי ֶָׂשם ֶאת ָה ֶא ָחד ְּב ֵבית ֵאל
ִהּנֵ ה ֱא ֶ
ו ְֶאת ָה ֶא ָחד נָ ַתן ְּב ָדן"
(מלכים א' יב' )29-28
יהוא שולח ספרים לאומנים של בני אחאב בשומרון:

רמז
מס' 2

ִׁש ְב ִעים ָּבנִ ים
ְּבׁש ְֹמרֹון

רמז
מס' 3

קּומי נָ א ו ְִה ְׁש ַּתּנִ ית
ֹאמר י ָָר ְב ָעם לְ ִא ְׁשּתֹו ִ
"ּב ֵעת ַה ִהיא ָחלָ ה ֲא ִבּיָה ֶבן י ָָר ְב ָעםַ :וּי ֶ
ָ
ֲע ָׂש ָרה לֶ ֶחם
וְֹלא י ְֵדעּו ּכִ י ַאּת ֵא ֶׁשת י ָָר ְב ָעם ו ְָהלַ כְ ְּת ִׁשֹלה ִהּנֵ ה ָׁשם ֲא ִחּיָה ַהּנָ ִביא הּוא ִד ֶּבר
וְנִ ֻּק ִדים
ָעלַ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ָה ָעם ַהּזֶ ה :וְלָ ַק ַח ְּת ְּבי ֵָדְך ֲע ָׂש ָרה לֶ ֶחם וְנִ ֻּק ִדים ַּוב ְק ֻּבק ְּד ַבׁש
ַּוב ְק ֻּבק ְּד ַבׁש
ָּובאת ֵאלָ יו הּוא יַּגִ יד לָ ְך ַמה ּי ְִהיֶה לַ ּנָ ַער"

"ּולְ ַא ְח ָאב ִׁש ְב ִעים ָּבנִ ים ְּבׁש ְֹמרֹון ַוּיִכְ ּתֹב יֵהּוא ְס ָפ ִרים ַוּי ְִׁשלַ ח ׁש ְֹמרֹון ֶאל ָׂש ֵרי
יִזְ ְר ֶעאל ַהּזְ ֵקנִ ים ו ְֶאל ָהא ְֹמנִ ים ַא ְח ָאב לֵ אמֹר"
(מלכים ב' י' )1
ירבעם שולח את אשתו לאחיה השילוני לבקש על בנו החולה:

(מלכים א' יד' )3-1
ירבעם בורח אל שישק מלך מצרים מפני שלמה:
רמז
מס' 4

יׁשק ֶמלֶ ְך
ִׁש ַ
ִמ ְצ ַריִם

יׁשק
" ַוי ְַב ֵּקׁש ְׁשֹלמֹה לְ ָה ִמית ֶאת י ָָר ְב ָעם ַוּי ָָקם י ָָר ְב ָעם ַוּי ְִב ַרח ִמ ְצ ַריִם ֶאל ִׁש ַ
ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִם ַוי ְִהי ְב ִמ ְצ ַריִם ַעד מֹות ְׁשֹלמֹה"
(מלכים א' יא' )40

האישיות :ירבעם
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שאלה מס' 16
א .מיהי האישיות הקשורה לרמזים שהוצגו?
ב .מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחרת?

המקור

הרמז

בועז ורות נישאו בבית לחם:
רמז
מס' 1

ֵּבית לֶ ֶחם

רמז
מס' 2

ח ֶֹמץ ָוקלִ י

רמז
מס' 3

ְצ ִמ ִידים

רמז
מס' 4

ֵׁשׁש ְׂשע ִֹרים

ֹאמרּו ּכָ ל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ַּב ַּׁש ַער ו ְַהּזְ ֵקנִ ים ֵע ִדים י ִֵּתן ה' ֶאת ָה ִא ָּׁשה ַה ָּב ָאה ֶאל
" ַוּי ְ
ֵּב ֶיתָך ּכְ ָר ֵחל ּוכְ לֵ ָאה ֲא ֶׁשר ָּבנּו ְׁש ֵּת ֶיהם ֶאת ֵּבית י ְִׂש ָר ֵאל ו ֲַע ֵׂשה ַחיִל ְּב ֶא ְפ ָר ָתה
ְּוק ָרא ֵׁשם ְּב ֵבית לָ ֶחם"
(רות ד' )11
בועז מזמין את רות לארוחה:
ֹאמר לָ ה ב ַֹעז לְ ֵעת ָהאֹכֶ ל ּג ִֹׁשי ֲהֹלם ו ְָאכַ לְ ְּת ִמן ַהּלֶ ֶחם ו ְָט ַבלְ ְּת ִּפ ֵּתְך ַּבח ֶֹמץ
" ַוּי ֶ
ו ֵַּת ֶׁשב ִמ ַּצד ַהּק ְֹצ ִרים ַוּי ְִצ ָּבט לָ ּה ָקלִ י ַוּתֹאכַ ל ו ִַּת ְׂש ַּבע ַוּת ַֹתר"
(רות ב' )14
אליעזר ,עבד אברהם ,נותן לרבקה צמידים:
ּוׁשנֵ י
" ַוי ְִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ּכִ ּלּו ַהּגְ ַמּלִ ים לִ ְׁשּתֹות ַוּי ִַּקח ָה ִאיׁש נֶ זֶ ם זָ ָהב ֶּב ַקע ִמ ְׁש ָקלֹו ְ
ְצ ִמ ִידים ַעל י ֶָד ָיה ֲע ָׂש ָרה זָ ָהב ִמ ְׁש ָקלָ ם"
(בראשית כד' )22
בועז נותן לרות שש שעורים במפגש שהיה ביניהם בגורן:
ֹאמר ַאל
לֹותיו ַעד ַהּב ֶֹקר ו ַָּת ָקם ְּב ֶט ֶרם יַּכִ יר ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ַוּי ֶ
"ו ִַּת ְׁשּכַ ב ַמ ְרּגְ ָ
ֹאמר ָה ִבי ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת ֲא ֶׁשר ָעלַ יְִך ו ְֶא ֳחזִ י ָבּה
ִיּו ַָדע ּכִ י ָב ָאה ָה ִא ָּׁשה ַהּג ֶֹרןַ :וּי ֶ
ֹאחז ָּבּה ַוּי ָָמד ֵׁשׁש ְׂשע ִֹרים ַוּי ֶָׁשת ָעלֶ ָיה ַו ָּיבֹא ָה ִעיר"
ַוּת ֶ
(רות ג' )15-14

האישיות :רות
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הבינלאומי
ז
בסימן 50

שנה לאיחוד ירושלים

לִם
"וִ יהו ָּדה ְל ֹעו ָלם ּ ֵת ֵׁשב וִ ירו ָּׁש ַ

דור"
דור וָ ֹ
ְל ֹ

(יואל ד’ ,כ’)

השלב השני
לשלב השני יעלו  8מתמודדים.
הניקוד של כל שמונת המתמודדים מתאפס וכולם מתחילים מ.0-
שמונת המתמודדים יחולקו לארבעה זוגות.
כל זוג יתמודד במשחק "ראש בראש" ,שבו יישאל כל אחד מהמתמודדים
 10שאלות קצרות ומהירות.
המתמודד יידרש לענות על כל שאלה באופן מיידי.
סה"כ ניתן לצבור בשלב זה  32נקודות.
לאחר סיום כל מחזור שאלות ,המתמודד שישיג את הניקוד הגבוה ביותר בכל
אחד מהזוגות יעלה לשלב השלישי.
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משחק מס'  – 1הזוג הראשון
השאלה

התשובה

1

מי אמר:
"ּכְ נֶ ֶׁשר י ִָעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוזָ לָ יו י ְַר ֶחף י ְִפרֹׂש ּכְ נָ ָפיו י ִָּק ֵחהּו
י ִָּׂש ֵאהּו ַעל ֶא ְב ָרתֹו"?

משה

דברים לב' 11

2

מי אמר:
לֹוּה י ְִׁש ְמ ֵרנִ י"?
"מי י ְִּתנֵ נִ י כְ י ְַר ֵחי ֶק ֶדם ּכִ ֵימי ֱא ַ
ִ

איוב

איוב כט' 2

3

מי הציל ֶחלְ ַקת ָּׂש ֶדה ְמלֵ ָאה ֲע ָד ִׁשים ִמ ְּפנֵ י ְפלִ ְׁש ִּתים?

שמא בן אגא

שמואל ב' כג' 11

4

מי הציע לנחמיה להתחבא בתוך ההיכל בבית האלהים?

ְׁש ַמ ְעיָה ֶבן
ְּדלָ יָה

נחמיה ו' 10

5

למי נאמר:
ֹלהים ִע ְּמָך ְּבכֹל ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ע ֶֹׂשה"?
"א ִ
ֱ

אברהם

בראשית כא' 22

6

מי אמר:
ְתֹוׁש ִבים ּכְ כָ ל ֲאב ֵֹתינּו ּכַ ֵּצל י ֵָמינּו
"ּכִ י גֵ ִרים ֲאנַ ְחנּו לְ ָפנֶ יָך ו ָ
ַעל ָה ָא ֶרץ ?"...

דוד

7

מי אמר:
ִיתי לָ ֶהם
ּתֹור ִתי ְּב ִק ְר ָּבם ו ְַעל לִ ָּבם ֶאכְ ֲּת ֶבּנָ ה ו ְָהי ִ
"נָ ַת ִּתי ֶאת ָ
אֹלהים ו ְֵה ָּמה י ְִהיּו לִ י לְ ָעם"?
לֵ ִ

ירמיה

8

למי נאמר:
"ּכֹה ָא ַמר ָא ִחיָך י ְִׂש ָר ֵאל ַא ָּתה י ַָד ְע ָּת ֵאת ּכָ ל ַה ְּתלָ ָאה ֲא ֶׁשר
ְמ ָצ ָא ְתנּו"?

מלך אדום

במדבר כ' 14

9

מי האיש שקרא את המגילה שכתבו ירמיהו וברוך,
באוזני המלך יהויקים והשרים?

ְהּודי ֶּבן
י ִ
נְ ַתנְ יָהּו

ירמיה לו' 21

בלדד השוחי

איוב ח' 7

10

מי אמר:
אׁש ְיתָך ִמ ְצ ָער ו ְַא ֲח ִר ְיתָך י ְִׂשּגֶ ה ְמאֹד"?
"ו ְָהיָה ֵר ִ

34

המקור

דברי הימים א'
כט' 15
ירמיה לא' 32

משחק מס'  – 2הזוג השני
התשובה המקור

השאלה
1

מי אמר:
"ׁשּלַ ח לַ ְח ְמָך ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִם ּכִ י ְברֹב ַהּי ִָמים ִּת ְמ ָצ ֶאּנּו"?
ַ

קהלת /
שלמה

קהלת יא' 1

2

מי אמר:
" ְוי ַָׁשב ַע ִּמי ִּבנְ וֵה ָׁשלֹום ְּוב ִמ ְׁשּכְ נֹות ִמ ְב ַט ִחים ִּוב ְמנּוחֹת
ַׁש ֲאנַ ּנֹות"?

ישעיה

ישעיה לב' 18

3

חׁשת ַּוב ְרזֶ ל?
ֹלטׁש ּכָ ל ח ֵֹרׁש נְ ֶ
מי היה ֵ

ּתּובל ַקיִן
ַ

בראשית ד'
22

4

מי היה האיש ֲא ֶׁשר ַעל ַה ָּביִת בממשל חזקיהו מלך יהודה?

ֶאלְ י ִָקים ֶּבן
ִחלְ ִקּיָהּו

מלכים ב' יח'
37

5

על מי נאמר:
" ַוּיִכְ ּתֹב ֶ ...את ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ַוּי ְִׁשלַ ח ְס ָפ ִרים ֶאל ּכָ ל
חֹוקים"?
רֹובים ו ְָה ְר ִ
ְהּודים ַ ...ה ְּק ִ
ַהּי ִ

מרדכי

אסתר ט' 20

6

מי אמר:
נֹותי נְ נַ ּגֵ ן ּכָ ל י ְֵמי ַחּיֵינּו ַעל ֵּבית ה'?":
הֹוׁש ֵיענִ י ּונְ גִ ַ
"ה' לְ ִ

חזקיהו

ישעיה לח'
20

7

מי אמר:
ִירּוׁש ִָלם ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים
ְהּודה ו ָ
"ו ְָע ְר ָבה לַ ה' ִמנְ ַחת י ָ
ַק ְדמֹנִ ּיֹות"?

מלאכי

מלאכי ג' 4

8

מי אמר:
ֹלהי ַה ָּׁש ַמיִם הּוא י ְַצלִ ַיח לָ נּו ו ֲַאנַ ְחנּו ֲע ָב ָדיו נָ קּום ָּובנִ ינּו
"א ֵ
ֱ
ירּוׁש ִָלם"?
וְלָ כֶ ם ֵאין ֵחלֶ ק ְּוצ ָד ָקה וְזִ ּכָ רֹון ִּב ָ

נחמיה

נחמיה ב' 20

9

למי נאמר:
ֹלׁשה ְמלָ כִ ים ע ְֹמ ִדים לְ ָפ ַרס ו ְָה ְר ִב ִיעי י ֲַע ִׁשיר
"הּנֵ ה עֹוד ְׁש ָ
ִ
ע ֶֹׁשר ּגָ דֹול ִמּכֹל ּוכְ ֶחזְ ָקתֹו  ...י ִָעיר ֵ ...את ַמלְ כּות ָיוָן"?

דניאל

דניאל יא' 2

10

מי אמר:
"ׂש ָפ ַתיִם י ִָּׁשק ֵמ ִׁשיב ְּד ָב ִרים נְ כ ִֹחים"?
ְ

שלמה /
משלי

משלי כד' 26
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משחק מס'  – 3הזוג השלישי
התשובה המקור

השאלה
1

מי אמר:
משורר תהילים
 /דוד
"צ ְמ ָאה לְ ָך נַ ְפ ִׁשי ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי ְּב ֶא ֶרץ ִצּיָה ו ְָעיֵף ְּבלִ י ָמיִם"?
ָ

2

מי אמר:
ְתֹורה י ְַב ְקׁשּו ִמ ִּפיהּו ּכִ י ַמלְ ַאְך ה'
"ּכִ י ִׂש ְפ ֵתי כ ֵֹהן י ְִׁש ְמרּו ַד ַעת ו ָ
ְצ ָבאֹות הּוא"?

מלאכי

3

למי נאמר:
"אנִ י ֵאל ַׁש ַּדי ְּפ ֵרה ְּור ֵבה ּגֹוי ְּוק ַהל ּגֹויִם י ְִהיֶה ִמ ֶּמּךָ ְּומלָ כִ ים
ֲ
ֵמ ֲחלָ ֶציָך י ֵֵצאּו"?

יעקב

בראשית לה'
11

4

מי היה ּכ ֵֹהן ִמ ְׁשנֶ ה בממשל צדקיהו המלך?

ְצ ַפנְ יָהּו

מלכים ב' כה'
18

5

ּכֹורׁש
להיכן הביאו הצורים והצידונים עצי הארזים ּכְ ִר ְׁשיֹון ֶ
ֶמלֶ ְך ָּפ ַרס?

יָם יָפֹוא

עזרא ג' 7-6

6

מי אמר:
"ּבּי ִָמים ָה ֵהם  ...י ְֻב ַּקׁש ֶאת ֲעוֹן י ְִׂש ָר ֵאל ו ְֵאינֶ ּנּו ו ְֶאת ַחּטֹאת
ַ
ְהּודה וְֹלא ִת ָּמ ֶצאינָ ה ּכִ י ֶא ְסלַ ח לַ ֲא ֶׁשר ַא ְׁש ִאיר"?
י ָ

ירמיה

7

מי אמר:
ירּוׁש ִַלם ו ְַׂש ְׂש ִּתי ְב ַע ִּמי וְֹלא י ִָּׁש ַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבכִ י
"וְגַ לְ ִּתי ִב ָ
וְקֹול זְ ָע ָקה"?

ישעיה

8

מי אמר:
"מי י ְִׂש ֵמנִ י ׁש ֵֹפט ָּב ָא ֶרץ ו ְָעלַ י יָבֹוא כָ ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר י ְִהיֶה ּלֹו ִריב
ִ
ִּומ ְׁש ָּפט ו ְִה ְצ ַּד ְק ִּתיו"?

אבשלום

שמואל ב' טו' 4

9

על מי נאמר:
"על ַה ְסּגִ ָירם ּגָ לּות ְׁשלֵ ָמה לֶ ֱאדֹום וְֹלא זָ כְ רּו ְּב ִרית ַא ִחים"?
ַ

צור

עמוס א' 9

10

מי אמר:
נֹוׁשע ַּבה' ָמגֵ ן ֶעזְ ֶרָך ?"...
"א ְׁש ֶריָך י ְִׂש ָר ֵאל ִמי כָ מֹוָך ַעם ַ
ַ

משה

דברים לג' 29
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תהילים סג' 2

מלאכי ב' 7

ירמיה נ' 20

ישעיה סה' 19

משחק מס'  – 4הזוג הרביעי
התשובה המקור

השאלה
1

מי אמר:
"ה ָּקטֹן י ְִהיֶה לָ ֶאלֶ ף ו ְַה ָּצ ִעיר לְ גֹוי ָעצּום"?
ַ

ישעיה

2

מי אמר:
"ּכִ י זֶ ַרע ַה ָּׁשלֹום ַהּגֶ ֶפן ִּת ֵּתן ִּפ ְריָּה ו ְָה ָא ֶרץ ִּת ֵּתן ֶאת יְבּולָ ּה
ו ְַה ָּׁש ַמיִם י ְִּתנּו ַטּלָ ם ?"...

זכריה

3

על מי נאמר:
ְרּוׁשלַ ם ַוּי ֲַעמֹד לִ ְפנֵ י ֲארֹון ְּב ִרית ֲאדֹנָ י ַוּי ַַעל עֹלֹות ַוּי ַַעׂש
" ַוּיָבֹוא י ָ
ְׁשלָ ִמים ַוּי ַַעׂש ִמ ְׁש ֶּתה לְ כָ ל ֲע ָב ָדיו"?

שלמה

4

מי הכה ַּב ְּפלִ ְׁש ִּתים ַעד ּכִ י יָגְ ָעה יָדֹו ו ִַּת ְד ַּבק יָדֹו ֶאל ַה ֶח ֶרב?

5

ישעיה ס' 22

זכריה ח' 12
מלכים א' ג'
15

ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן שמואל ב' כג'
10-9
ּדֹדֹו ֶּבן ֲאח ִֹחי

למי נאמר:
"ּברּוְך ה' ֲא ֶׁשר ֹלא ִה ְׁש ִּבית לָ ְך ּג ֵֹאל ַהּיֹום ְוי ִָּק ֵרא ְׁשמֹו
ָ
ְּבי ְִׂש ָר ֵאל"?

נעמי

רות ד' 14

6

מי אמר:
יׁשים ָחכְ ָמה ְוא ֶֹרְך י ִָמים ְּתבּונָ ה"?
יׁש ִ
"ּב ִ
ִ

איוב

איוב יב' 12

7

מי אמר:
הֹופ ַיע"?
ֹלהים ִ
"מ ִּצּיֹון ִמכְ לַ ל י ִֹפי ֱא ִ
ִ

8

משורר
תהילים  /דוד תהילים נ' 2
 /אסף

מי אמר:
ְאֹורב ַעל
ֹלהינּו ָהי ְָתה ָעלֵ ינּו ַוּי ִַּצילֵ נּו ִמּכַ ף אֹויֵב ו ֵ
" ְויַד ֱא ֵ
ַה ָּד ֶרְך"?

עזרא

עזרא ח' 31

9

מי אמר:
רּועה"?
ּוׂש ָפ ֶתיָך ְת ָ
"עד י ְַמּלֵ ה ְׂשחֹוק ִּפיָך ְ
ַ

בלדד השוחי

איוב ח' 21

10

על מי נאמר:
ֹלהים ּבֹו"?
רּוח ֱא ִ
"הנִ ְמ ָצא כָ זֶ ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַ
ֲ

יוסף

בראשית מא'
38

37

38

הבינלאומי
ז
בסימן 50

שנה לאיחוד ירושלים

לִם
"וִ יהו ָּדה ְל ֹעו ָלם ּ ֵת ֵׁשב וִ ירו ָּׁש ַ

דור"
דור וָ ֹ
ְל ֹ

(יואל ד’ ,כ’)

השלב השלישי

שלב השאלה הזהה
שאלתו של ראש ממשלת ישראל ,מר בנימין נתניהו
השנה עומד חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים בסימן :ארץ ציון וירושלים
ִירּוׁש ִַלם לְ דֹור וָדֹור" (יואל ד' )20
ִיהּודה לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב ו ָ
בסימן הפסוק" :ו ָ
לפניכם  8פסוקים העוסקים בבירת ישראל ,ירושלים.
נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק
תשובות נכונות על כל השאלות יזכו ב 32-נקודות

בהצלחה
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חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים – תשע"ז
החידון הפומבי | שלב שלישי
ירּוׁש ִַלם ָקדֹוׁש י ֵָא ֶמר לֹו ּכָ ל ַהּכָ תּוב לַ ַחּיִים
ּנֹותר ִּב ָ
 .1מי אמר" :ו ְָהיָה ַהּנִ ְׁש ָאר ְּב ִצּיֹון ו ְַה ָ
ירּוׁש ִָלם"?
ִּב ָ
תשובה :ישעיה
ישעיה ד' 3
ירּוׁש ִָלם"?
צּומים לְ ַב ֵּקׁש ֶאת ה' ְצ ָבאֹות ִּב ָ
"ּובאּו ַע ִּמים ַר ִּבים וְגֹויִם ֲע ִ
 .2מי ניבאָ :
תשובה :זכריה
זכריה ח' 22
מֹוע ֶד ָיה ּכֵ ן ִּת ְהיֶינָ ה ֶה ָע ִרים ֶה ֳח ֵרבֹות ְמלֵ אֹות
ְרּוׁש ִַלם ְּב ֲ
 .3מי אמרּ" :כְ צֹאן ָק ָד ִׁשים ּכְ צֹאן י ָ
צֹאן ָא ָדם"?
תשובה :יחזקאל
יחזקאל לו' 38
ְרּוׁשלַ ם ִּבנְ ָבלִ ים ְּובכִ ּנֹרֹות ַּוב ֲחצ ְֹצרֹות ֶאל ֵּבית ה'?":
 .4בימי איזה מנהיג נאמרַ " :ו ָּיבֹאּו י ָ
תשובה :יהושפט מלך יהודה
דברי הימים ב' כ' 28
 .5מי אמרּ" :ולְ ִצּיֹון י ֵָא ַמר ִאיׁש ו ְִאיׁש יֻּלַ ד ָּבּה וְהּוא יְכֹונְ נֶ ָה ֶעלְ יֹון"?
			
תשובה :משורר תהילים  /דוד  /בני קורח
תהילים פז' 5
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ירּוׁשלַ ם ַּב ִּמ ְׁשנֶ ה"?
 .6על מי נאמר" :ו ְִהיא י ֶֹׁש ֶבת ִּב ָ
						
תשובה :חולדה הנביאה
מלכים ב' כב' 14
ְרּוׁש ִַלם ק ֶֹדׁש וְזָ ִרים ֹלא י ַַע ְברּו ָבּה עֹוד"?
 .7מי אמר" :ו ְָהי ְָתה י ָ
תשובה :יואל
יואל ד' 17
ִירּוׁש ִַלם ַּת ֲעלֶ ה ַעל לְ ַב ְבכֶ ם"?
 .8מי אמר" :זִ כְ רּו ֵמ ָרחֹוק ֶאת ה' ו ָ
				
תשובה :ירמיה
ירמיה נא' 50

בהצלחה!
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תקנון החידון
חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים ,תשע"ז
בסימן :ארץ ציון וירושלים
ִירּוׁש ִַלם לְ דֹור וָדֹור" (יואל ד' )20
ִיהּודה לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב ו ָ
"ו ָ

שלבי החידון:
 .1חידון קדם פומבי בכתב
 .2חידון פומבי :שלב א' ,שלב ב' ,שלב ג'.

 .1חידון קדם פומבי בכתב
א.

לפני החידון הפומבי יתקיים חידון קדם פומבי בכתב.

ב.

בחידון בכתב ישתתפו המתמודדים של הקהילות היהודיות מרחבי העולם ושני הנציגים
מישראל.

ג.

מחברי השאלות והמתרגמים לכל השפות יהיו נוכחים במבחן המוקדם בכתב וישגיחו
בזמן הבחינה.

ד.

החידון כולל  50שאלות ,הלקוחות מתוך פרקי הלימוד לחידון .בחידון מוקדם זה יוכלו
המתמודדים לצבור עד סך של  50נקודות שייזקפו לזכותם בחידון התנ"ך הפומבי.

ה.

הזמן המוקצב למענה על שאלות המבחן הוא  50דקות בלבד.

ו.

בסיום המבחן ,ועדת החידון – הכוללת את המתורגמנים לשפות השונות ומחברי
השאלות – תבדוק את המבחן ותרכז את התוצאות.

ז.

על פי תוצאות הבחינה ייבחרו  16המתמודדים שיעלו לחידון התנ"ך הפומבי.

ח.

במהלך החידון הפומבי ,ייזקפו לזכותם של המתמודדים הנקודות שצברו במבחן
המוקדם בכתב.
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 .2החידון הבינלאומי הפומבי – שלב הגמר
בחידון הגמר ישתתפו שישה-עשר נציגים מהתפוצות ומישראל שצברו את מירב הנקודות
בחידון בכתב.
לחידון הגמר יכולים להעפיל שני נציגים מהמדינות שבהן ריכוז גדול של יהודים (ישראל
וארה"ב) ,ומשאר המדינות – יעלה נציג אחד לכל היותר.
חידון התנ"ך הבינלאומי הפומבי למבוגרים יתקיים ביום רביעי ,כח' בכסלו תשע"ז.28.12.16 ,
החידון מורכב משלושה שלבים :שלב א' – זיהוי דמות באמצעות רמזים
שלב ב' – התמודדות בצמדים בעזרת מחשב
שלב ג' – שאלת ראש הממשלה ,שאלה זהה בכתב

 2.1השלב הראשון – זיהוי דמות באמצעות רמזים
בשלב הראשון יוצגו לכל נבחן ארבעה רמזים.
מבין ארבעת הרמזים ,רק שלושה מהם קושרים לדמות מקראית אחת .רמז אחד הוא "יוצא
דופן" ,ואינו קשור לדמות המקראית המבוקשת.
על הנבחן יהיה להשיב על שתי שאלות :השאלה הראשונה :מיהי הדמות הקשורה לרמזים
שהוצגו? השאלה השנייה :מהם שלושת הרמזים הקשורים לדמות המקראית שבחר?
הניקוד :תשובה נכונה על זיהוי הדמות המקראית תזכה את הנבחן ב 10-נקודות.
בחירה נכונה של שלושת הרמזים – תזכה את הנבחן ב 5-נקודות על כל רמז נכון.
סך הכל יוכל כל מתמודד לצבור בשלב הראשון 25 :נקודות.
אם טעה המתמודד בזיהוי הדמות המקראית ,המנחה יאמר לו את הדמות המקראית הנכונה
ותינתן לו האפשרות להמשיך לקישור הרמזים אל הדמות המקראית הנכונה.
הנבחן יקבל את ארבעת הרמזים בכתב בעברית ובתרגום לשפתו מס' דקות קודם שנשאל על
ידי המנחה .המנחה ישאל את שתי השאלות והנבחן ישיב את תשובתו.
השופטים יבחנו את תשובותיו של המתמודד לשתי השאלות ויתנו ניקוד בהתאם .יו"ר חבר
השופטים מכריז את הניקוד שהשופטים נתנו לנבחן.
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 .אבמקרה והתשובה לא מלאה  /לא נכונה – השופטים יתנו ניקוד בהתאם ,והשופטים
ישלימו את התשובה הנכונה.
 .בהניקוד שצבר הנבחן בשלב הראשון יתווסף לניקוד שצבר בחידון המוקדם בכתב.
 .גמיד לאחר שהשופטים יקבעו את סך הנקודות שקיבל הנבחן בשלב הראשון ,תופיע
כתובית של שם המתמודד עם הניקוד המצטבר.
 .דשמונת המתמודדים שיזכו בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יעפילו לשלב הבא.

 2.2השלב השני – משחק מחשב
 .אלשלב זה יעלו בכל מקרה אך ורק  8מתמודדים .במקרה שלא ניתן להכריע את זהות
העולים ,ייעשה שימוש בניקוד שצברו המתמודדים עד תום השלב הראשון.
 .בשמונת המתמודדים יחולקו לארבעה זוגות.
 .גלפני תחילת השלב ,הניקוד יתאפס וכל המתמודדים יתחילו ב 0-נקודות.
 .דכל מתמודד יידרש לענות נכונה על מס' רב יותר של שאלות שיוצגו בפניו במסגרת
הזמן הקצוב.
 .ההשאלות שיוצגו לכל זוג מתמודדים זהות ,ולכן בזמן שמתמודד משיב על השאלות – בן
זוגו יהיה בחדר נפרד מאחורי הקלעים ,בו לא יוכל לשמוע את מהלך החידון.
.

והזמן המוקצב למענה על כל  10השאלות 60 :שניות בלבד.

 .זמתוך כל זוג מתמודדים ,יעלה מתמודד אחד בלבד לשלב השלישי – שלב השאלה
הזהה .זהו המתמודד שישיג את מספר הנקודות הרב ביותר מבין השניים.
 .חהמתמודדים יתרגלו משחק זה במסגרת ההכנה לחידון הפומבי ,שתתבצע במהלך
מחנה ההכנה.

בחירת הזוגות
על פי כללי החידון יעלו לשלב השלישי ארבעה נציגים מארבע מדינות .נציג אחד מכל מדינה.
על כן ,אם לשלב השני יעלו שני מתמודדים מאותה מדינה – שניהם יתמודדו כזוג ,זה מול זה.
לגבי יתר המתמודדים הנוספים ,הם יחולקו לזוגות בהתאם לשפות שהם דוברים .דהיינו ,שני
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מתמודדים הדוברים אנגלית יתחרו זה מול זה .שני מתמודדים הדוברים ספרדית יתחרו זה
מול זה ,וכך הלאה.
במקרה ויתר המתמודדים דוברים שפה זהה – בחירת הזוגות תתבצע בהתאם למצב הניקוד
של כל אחד מהם בתום השלב הראשון ,באופן :החזק ביותר מול החלש ביותר.
המתמודד שיישאל ראשון בכל זוג – ייקבע לפי הא-ב של שם משפחתו בעברית.

הניקוד
על כל אחת מארבע התשובות הנכונות הראשונות ,יקבל המתמודד  2נקודות לכל תשובה
נכונה.
מהתשובה הנכונה החמישית ומעלה – יזכה המתמודד ב 4-נקודות לכל תשובה נכונה.
תשובות נכונות על כל עשר השאלות יזכו את המתמודד ב 32-נקודות לכל היותר.
מי שטעה במתן התשובה לשאלה יקבל עליה  0נקודות.
מתמודד שענה תשובה – אינו יכול לתקן את התשובה.
מתמודד שביקש לעבור לשאלה הבאה ללא מתן תשובה – אין אפשרות לחזור אחורה.

מהלך השלב השני
על הדוכן ,מול המתמודד יהיה צג .השאלות שיוצגו לכל מתמודד ע"י המנחה יופיעו גם על
גבי הצג שלפניו .כל שאלה תופיע על הצג בעברית ובשפתו של המתמודד ,בהתאם לצרכיו.
המתמודדים יעלו לדוכן זה אחר זה.
המנחה ישאל את השאלה בעל פה בעברית בלבד .המתמודד ישיב בעל פה בשפתו.
במקרים שנדרש – המתורגמן יתרגם את התשובה שהשיב המתמודד לעברית.
השיב המתמודד תשובה נכונה ,יאמר יו"ר חבר השופטים :נכון ,והניקוד יינתן בהתאם.
השיב המתמודד תשובה לא נכונה ,יאמר יו"ר חבר השופטים :לא נכון ,ולא יינתן ניקוד על
שאלה זו.
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הזמן הקצוב
בדיוק בתום  60השניות ייעצר המשחק.
אם המנחה סיים להקריא את השאלה והמתמודד טרם השיב לפני תום  60השניות – תינתן לו
ההזדמנות להשלים את תשובתו.
אם המנחה טרם הספיק לקרוא את השאלה בשלמותה ,גם אז ישלים המנחה את השאלה
ולמתמודד יינתן להשיב עליה.

סיום סבב שאלות לשני המתמודדים
לאחר ששני המתמודדים ענו על שאלותיהם ,הניקוד שצבר כל אחד משני המתמודדים יוקרן
על גבי המסך.
באם יש הכרעה – יוכרז הזוכה מבין השניים שיעלה לשלב השלישי – שלב השאלה הזהה.
המתמודד השני יסיים את השתתפותו בחידון ,ויחזור אל מקומו על הבמה.
באם אין הכרעה (שני המתמודדים השיגו ניקוד זהה בשלב השני) ,יכריע הניקוד שצבר כל
מתמודד עד השלב השני ,דהיינו :הניקוד שצבר במבחן המוקדם בכתב ובשלב הראשון.
במקרים שעדיין אין הכרעה ועד לתום השלב הראשון שני המתמודדים השיגו ניקוד זהה –
ייעשה שימוש בתוצאות שאלת ההכרעה.

 2.3השלב השלישי – שאלת ראש הממשלה
 .אהשלב השלישי הוא שאלתו של ראש ממשלת ישראל ,מר בנימין נתניהו.
 .בלשלב השלישי יעלו  4מתמודדים מארבע מדינות .נציג אחד מכל מדינה.
 .גארבעת המתמודדים ייקבעו על פי תוצאות הישיגיהם בשלב השני – המתמודד הטוב
ביותר מכל אחד מארבעת הזוגות שהתמודדו בשלב השני.
 .דהניקוד של ארבעת המתמודדים מתאפס וכולם מתחילים מ.0-
 .הבשלב זה ,יתמודדו ארבעת הנבחנים עם סדרה של  8שאלות זהות בכתב.
.

ותשובות נכונות על כל השאלות יזכו את המתמודד ב 32-נקודות.
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 .זהשאלות יעסקו בנושא המרכזי של החידון :ארץ ציון וירושלים.
 .חבמקרה ואין הכרעה בתום השלב ,יכריע הניקוד של השלב השני .באין הכרעה ,יכריע
הניקוד עד תום השלב הראשון .באין הכרעה ,יכריע הניקוד של שאלת ההכרעה.
 .טבכל מהלך בדיקת התשובות לשאלת ראש הממשלה תופיע טבלת הניקוד של כל
אחד מארבעת המתמודדים .הטבלה תכלול את הניקוד שצבר כל אחד מהם בכל אחת
מהשאלות בשלב השלישי.

 .3תעודות ופרסים לזוכים
 .אלאחר שלב שאלת ראש הממשלה ,כל המשתתפים יוזמנו לשבת במקומותיהם על
הבמה ויוענקו להם פרסים ותעודות השתתפות.
 .בבנוסף לחתן או לכלה של חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים ,שלושה מן הנבחנים
שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר יוכרזו כסגנים .סדר ההכתרה יהיה מן הסגן
השלישי לחתן  /כלה.
 .גראש הממשלה ,שר החינוך ומנכ"לית משרד החינוך יעניקו את הפרסים והתעודות
לארבעת הזוכים במקומות הראשונים.
 .דלכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים כספיים:
		
למקום הראשון

יוענק סכום של  40,000ש"ח

		
למקום השני

יוענק סכום של  30,000ש"ח

		
למקום השלישי

יוענק סכום של  20,000ש"ח

		
למקום הרביעי

יוענק סכום של  10,000ש"ח

 .הבמקרה ויש שני מתמודדים במקום הראשון – יוכתרו שניהם כחתן  /ככלת חידון התנ"ך
הבינלאומי למבוגרים .כל אחד מהם יזכה בסכום של  35,000ש"ח.
.

ולכל המתמודדים שהגיעו לארץ והשתתפו במחנה ההכנה לחידון הבינלאומי,
יוענקו פרסים ותעודות השתתפות .התעודות והפרסים יוענקו להם במעמד מיוחד
בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך.
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