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חג עצמאות שמח!

דבר מרכז חידון התנ”ך העולמי: 

סא”ל הרב אליעזר אמויאל
ספר הספרים הינו התשתית המוסרית, התרבותית והערכית לקיומו של 

 העם היהודי, להקמת מדינת ישראל ולפעילותו של צה”ל. 
לא בכדי בהשבעת חיילי צה”ל,בד בבד עם קבלת הנשק, מוענק להם 

 גם ספר התנ”ך בבחינת ‘הספרא והסייפא ירדו כרוכים מן השמים’. 
ערכי צה”ל נשענים גם על מקורות תרבותנו בראי התנ”ך וברוח חזונם של נביאי ישראל. 

“בארץ ישראל קם העם היהודי,בה עוצבה דמותו הרוחנית דתית והמדינית, בה חי חיי 
קוממיות ממלכתית,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר 

הספרים הנצחי”. )מגילת העצמאות(

למן בריאת העולם ועד לימינו אנו, הנהגותיו של העם היהודי טבועות ומוצקות בערכיו, 
תרבותו ואורחותיו של התנ”ך. 

לקראת חגה של מדינת ישראל ביום עצמאותה,הבאנו בפניכם 75 נערים ונערות מ-33 
 מדינות ברחבי תבל אשר השכילו וקנו סחורה,סחורה אמיתית קיימת ונצחית. 

קניין לימודם של בני הנוער היהודי הוא קניינו של העם כולו,קניין אשר בקיומו מקיימים אנו 
את מצוות"והגדת לבנך”, ומבטיחים את המשכיותו ונצחיותו של העם היהודי. 

בשנה זו בחרו חברי ההנהלה העולמית של חידון התנ”ך כנושא מוביל לחידון את 
ה”מנהיגות”. כמאמר הכתוב"ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִשׁים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים ְלִשְׁבֵטיֶכם ַוֲאִשׂיֵמם 

ְבָּראֵשׁיֶכם")דברים א’,י”ג(. 

יהי רצון שחידון התנ”ך והעיסוק בספר הספרים,יצליחו לנטוע בלב בני הנוער ובלבנו,אהבה 
אחווה ומסירות לעם ישראל ולארץ ישראל בבחינת"כל ישראל ערבין זה לזה”. 
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סדר הברכות
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 ברכת ראש ממשלת ישראל, 
מר בנימין נתניהו

 תודה רבה לכולכם. תודה רבה לך, אבשלום קור, שהובלת את השירה הציבורית. 
אני שמח להיות כאן עם כולכם, עם ידידי משכבר הימים, יו”ר הכנסת יולי אדלשטיין, עם 

שר החינוך, ידידי השר שי פירון, חדור באש התורה וברוח התנ”ך, עם חברי הכנסת, עם 
ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, עם יו”ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, תכף יהיה לי מה 

להגיד משהו על דבריך על מנהיגות, עם יו”ר הקרן הקיימת לישראל, אפי שטנצלר, ועם 
יו”ר ההנהלה העולמית של חידון התנ”ך, תת-אלוף פז צוק, אתה ממשיך מסורת מאוד 

חשובה, כמובן, עם יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית אברהם דובדבני, עם אנשי הסוכנות 
היהודית, עם נציגי תנועות הנוער, חברי הנהלת החידון, עם צוות השופטים, המתמודדים 

והמתמודדות היקרים וכל אזרחי ישראל. 

קודם כל, אני רוצה לומר לך, עמוס, עמוס מקרני שומרון שבטורונטו, אני רוצה לומר לך 
שזה הכל היה מתואם ביני ובין ראש ממשלת קנדה, סטיבן הרפר, סידרנו את זה השנה. 
הוכחת והוכחת והוכחתם בקיאות מופלאה בספר הספרים ואנחנו כולנו מברכים על כך 

שיש לנו דור צעיר שהוגה בו יומם ולילה, ובמהלך היום גם מראה את בקיאותו וגם חי לפי 
בקיאות זאת. 

נתן שרנסקי ידידי דיבר על מנהיגות, וכך גם היה סימן החידון בשנה הזאת. מנהיגות כרוכה 
בהרבה דברים והם נאמרו כאן: אומץ לב, ניקיון כפיים והיכולת להיות גם מחנך. אבל שני 

דברים לא נאמרו כאן ואני אגיד אותם כאן. כן הוזכר דבר אחד, תכונה אחת הכרחית, ראיית 
הנולד והיערכות לקראת העתיד. זה הדבר החשוב ביותר משום שאחרת, אנחנו כעלים 
נידפים ברוח. הזרמים לוקחים אותנו ואיננו יכולים להשפיע על מהלך חיינו הלאומיים. 

המדינה הזאת קמה עם מנהיג שראה את הנולד. הוא ראה את הנולד. הוא ראה את 
האנטישמיות הגואה באירופה. הוא הבין שחייבים להתוות מציאות אחרת שהיהודים ישובו 
לארצם, יבנו מחדש את מולדתם ואת עצמאותם. למנהיג הזה קראו הרצל. הוא ניחן בכושר 
נבואי. המפה והמצפן למציאות המשתנה והבלתי משתנה בחיינו הלאומיים, המפה והמצפן 

שעוזרים לנו לנווט את דרכנו, לראות את הנולד ולהשפיע על עתידנו, זה ספר הספרים, 
יסוד קיומנו, התנ”ך. 

משום כך, אני יושב כל שבת עם בני, חתן התנ”ך של ישראל, הסגן השני בחידון העולמי, 
ואנחנו קוראים את פרשת השבוע ואלה רגעי השראה וגם רגעי הכנה, כי כל פעם אני מגלה 

מחדש את הנצחיות שבדברים שעולים מן התנ”ך, דברים מופלאים. בפרשת השבוע, מן 
ההפטרה, ואני אגיד לכם, אנחנו בדרך כלל חורגים ומוסיפים. לכן כל יום שבת אני שוקע 

בתוך ספר הספרים אבל ביום הזה במיוחד. 
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אני רוצה לספר לכם, אני פתחתי את היום הזה במשכן הנשיא בטקס המסורתי למאה 
עשרים חיילינו המצטיינים. החיילים הללו מסמלים את עוצמתו של כוח המגן המחודש שלנו 

ששומר על ארצנו ועל ביטחוננו. ישבתי בטקס וחשבתי על הפסוק משמואל ב’:"ללמד בני 
יהודה קשת”, והנה באתי לכאן וכפי שאמרתי לכם, התרשמתי מאוד מן הבקיאות של צעירינו, 

ונזכרתי במה שנאמר ביהושוע:"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה”.

בערב אני אמור להשתתף בטקס הענקת פרס ישראל לחוקרים, ליוצרים, לאישים הבולטים, 
לנשים הבולטות, שתורמים ותורמות לחברה בישראל. יש לי כבר כמובן פסוק מוכן מספר 

משלי:"אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה”. ובכן, זהו סוד כוחו של התנ”ך. הוא 
באמת היצירה הגדולה והמופלאה ביותר שהשפיעה על כלל התרבות האנושית. יש לה 

משמעות נצחית לדורות אבל יש לה משמעות נצחית מיוחדת לעמנו. התנ”ך הוא לא רק 
ספר אוניברסלי כלל עולמי וכלל אנושי, הוא ספר ייחודי של עמנו. הוא נותן את סיפור 

חיינו, הוא נותן את מורשת אמונתנו, הוא נותן תפילות לגאולתנו. אני התרשמתי בפגישה 
עם המועמדים שהיו במשרדי לפני ימים אחדים שהנה, החוט המשולש הזה ששזור בספר 
הספרים לעולם לא יינתק. עם ישראל, שהוא עם התנ”ך, ארץ ישראל, ארץ התנ”ך, והתנ”ך 

עצמו, שסיפוריו ודמויות המופת שבו עיצבו את זהותנו לאורך אלפי שנים. 

התנ”ך, כפי שאמרתי, הוא לא רק יסוד קיומנו, הוא גם המפוח שמבעיר אש ציונית בכל מה 
שאנחנו עושים היום במדינת ישראל. שיבת ציון, זה כולל אתכם, כינוס פזורי האומה, זה 

כולל אתכם, תחיית השפה העברית, זה כולל אתכם, עמידה נחושה מול אויבינו, זה כולל את 
כולנו, יצירת חברה מתוקנת ובניית הארץ בתקווה לשלום, בתקווה לביצור עתידנו מעל הכל. 
ובכן, הכל כבר נמצא בפנים התנ”ך, ולכן אני אומר לצעירים ולצעירות הנפלאים הללו מחוץ 

לארץ: ישראל היא הבית, היא לב האומה, בואו הצטרפו אלינו. לא לחידון, לתמיד. שאו 
כולכם ברכה עד השנה הבאה. תודה רבה לכם וחג עצמאות שמח. 
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 ברכת שר החינוך, 
הרב שי פירון

יום העצמאות ה-66 למדינת ישראל

ירושלים, ו’ באייר תשע”ד, 6/5/2014

חידון התנ”ך הוא לבו, שורש תמציתו, של יום חג העצמאות. בירושלים, בירת הנצח, 
מתכנסים נערים ונערות מארבעת קצות התבל ושרים שיר הלל לתנ”ך. 

פסוקי התנ”ך יתגלגלו על שפתי המתמודדים כשיר ששר אוהב לאהובתו. סימפוניה שלמה 
המחברת מילים לפסוקים ושברי מידע לסיפור מופלא. 

שאו עיניכם לבימה וראו את נס הקמת המדינה היהודית. בירתה היא מושא חלומותיהם 
של נערים ממדינות רבות, מכל היבשות: מאוסטרליה, מוינה, מדרום אמריקה, מסקנדינביה, 

מארה”ב, מאסטוניה, מרוסיה, מאוקראינה ועוד. 

על לימוד התנ”ך כתב דוד בן גוריון: 

. . ."חינוך עברי אינו כרוך בלימוד השפה בלבד. חינוך עברי פירושו גם היכולת להעביר את 
יצירות המופת היהודיות הגדולות של כל הדורות. 

ראש וראשון הוא, כמובן, התנ”ך.  גולת הכותרת של גאונות היצירה היהודית ומקור האמונה 
ותורת המוסר של עם ישראל. התנ”ך הוא. . . מסמך הזהות היקר של העם היהודי, בן 

לווייתם בכל נדודיהם. . . . בתנ”ך ימצא כל יהודי, דתי ככופר בעיקר, את מקורותיו, שורשיו 
ההיסטוריים והמוסריים”. 

 הפכו את התנ”ך למצפון ולמצפן. אין הוא ספר ככל הספרים. אין מקומו בארון כי אם 
בצקלונכם. על ספר הספרים להיות יוצא ובא, יחד אתכם, בשעה שאתם תרים את הארץ, 

הולכים לאורכה ולרוחבה, לכל חבל ארץ סיפור ומסר עמוק בצדו. קחו אותו למקום 
העבודה, למדו ממנו דיני מסחר הוגן. בואו אתו הביתה; למדו כמה חשוב לכבד את ההורים 

וכמה נוראה היא מלחמת אחים. גשו לפינת הרחוב; פגשו את האחר הפוחד להלך לאורם 
של הזרקורים ולמדו מהתנ”ך איך ראוי לנהוג בגר, ביתום ובאלמנה. 

לכו עם התנ”ך, כי בו תמצית התבונה, הערך, הטוב. פעם אחר פעם הוא יסייע לכם לחשב 
מסלול חדש. ספר התנ”ך הוא האמנה החברתית הראשונה; עשרת הדיברות מעצבים 
בגאונות ובפשטות את מרקם היחסים שבין אדם לאדם, בין אדם למשפחתו, בין אדם 

למקום. התנ”ך אינו ספר סקטוריאלי. הוא אינו נחלתם ומורשתם של דתיים או חילוניים, של 
תושבי הארץ או של יהודי התפוצות. 
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אל לאיש לנכס אותו, לצמצם אותו. משרד החינוך יעשה כל שביכולתו כדי לחבר את התנ”ך 
ללבבות, כדי להפכו לדרך חיים, לאורח חיים, כדי לתת לו מקום של כבוד בשעות ובימים 

שבהם מתגבשת ומתעצבת זהותם של המתבגרים. אני קורא לבני הנוער בישראל לצרף את 
התנ”ך ל”ציוד האישי"שלהם. 

השנה החידון עוסק במנהיגות ובמקומה בחיינו. 

משה רבנו, גדול המנהיגים, היה"כבד פה וכבד לשון”. האם תוכלו להעלות על דעתכם מנהיג 
שמתקשה בדיבור? קשה לראות מנהיג המתקשה בדיבור. זאת ועוד: על משה נאמר"והאיש 
משה ענו מאד”. האומנם?! אבל למשה רבנו היה מקצוע. הוא היה רועה צאן. הוא ידע איך 
מוליכים את הצאן בסיוע של. . . חליל. הוא ידע שניגון יכול להניע, להוביל ממקום למקום. 

מקל הרועים שימש אותו לעתים נדירות. החליל היה כלי ומהות. הוא ניגן והן הלכו. הוא 
קרה להן והן באו. 

גדולי הרוח אינם זקוקים לפירוטכניקה כדי להנהיג; מנהיגות אמתית נקנית בעוצמה 
שבשקט ובתחושה המוענקת לעדר כי יש רועה היודע לנווט. 

מנהיגות עם ניגון. מנהיגות שאינה חובטת, שאינה מכה, שלא רק מוכיחה. מנהיגות שיודעת 
לאהוב. ובעיקר – מנהיגות שצופה פני עתיד. 

“דע לך שכל רועה ורועה 

יש לו ניגון מיוחד משלו. 

דע לך, שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו,

ומשירת העשבים

נעשה ניגון של רועה."

לכל מנהיג ניגון, לכל אזרח שיר. מנהיג טוב היודע לגרום לאזרחי המדינה לשיר יצרף את 
כלל השירים לניגון כולל ומקיף. 

כל אחד מנהיג, לכל אחד ניגון, וכולכם מוזמנים ללמוד לנגן בחליל. 

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

אדוני ראש הממשלה חברי הטוב, ההורים של חתן התנ”ך הישראלי, כבוד שר החינוך, ידידי 
לנשק ויושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, שופטים, מתמודדים, ידידים.

השנה הנושא הנבחר הוא מנהיגות. מה נדוש יותר ממנהיגות? בישראל, להיות מנהיג זה 
המקצוע הכי פופולרי. היו זמנים כאשר אמא יהודייה אי שם בגלות רצתה, שהבן שלה יהיה 

פרופסור או דוקטור או עורך דין. היום כולנו עוברים הכשרה למנהיגות –  בתנועות הנוער 
ובצבא כמובן, כבר מוכנים להיות מנהיגים. לנו  בסוכנות היהודית יש חמישים וחמש תכניות 

להכשרה למנהיגות – גם לשליחים שלנו וגם ליהודים שבאים לישראל. גם הקמנו השנה 
ביחד עם משרד התפוצות את המכון למנהיגות. עוד מעט זה יהיה האקדמיה למנהיגות. 

אז מה זה בדיוק מנהיג? מה הופך מנהיג למנהיג טוב? יש לנו פסוק שמאוד עוזר, האומר 
שצריך להיות חכם ונבון. האם אפשר להגיד כריזמטי? אולי גבוה? בשבילי, המילים הכי 

חשובות כאן הן “וידועים לשבטיכם”. למה הכוונה? יש להם גם פרוטקציה? קשרים? אני 
חושב שכאן מדובר שהם “ידועים לשבטיכם” כי הם יושבים בשבט שלהם, כי מנהיג אמיתי 

חייב להיות קשור בחבל הטבור לעם שלו, לדרכו וגורלו. וזה נותן לו הרבה כח. אפשר 
להרגיש את הקשר הזה בכל מיני מצבים. 

אני חייב להגיד,  שדווקא הרגשתי את הקשר הכי חזק עם העם שלי, כאשר הייתי מנותק, 
כאשר הייתי אסיר ציון, בבית הסוהר, בצינוק. כשאתה מרגיש את הקשר הזה בבית סוהר 

הרי כל כך ברור שאנחנו בתוך מאבק היסטורי, שכל הדורות של העם היהודי, המלך 
דוד, המכבים, הגיבורים של מלחמת ששת הימים, בטח הגיבורים שהלכו למבצע אנטבה 

ושיחררו יהודים מהשבי, ובטח אשתי והילדים שלי שעוד לא נולדו, כולם שם בתוך הדרך 
ההיסטורית הזו, בתוך המאבק הזה. זה משפיע מאוד על ההחלטות שלך וההחלטות שלך 

משפיעות מאוד על הקשר. הקשר שנשאר כשאתה יוצא מבית הסוהר וכך גם אסירים 
אחרים ומסך הברזל נופל ופתאום מיליון יהודים עולים ארצה... זה לא נופל כמו מן 

מהשמיים, כמובן שזה נס, אבל זה נס שקורה כאשר העם היהודי כולו מאוחד והולך בדרך 
התנ”ך ושום ים סוף או מסך ברזל לא יעצרו אותנו כאן אני רוצה להגיד למתמודדים שלנו 
– אתם בחרתם כל כך חזק, וראינו כל כך חזק, שקשרתם את עצמכם ללב הסיפור היהודי. 

אתם קשרתם את עצמכם ללב הסיפור היהודי דווקא בזמן שהוא הולך ומתרחב, הולך 
ומעמיק. מאז שישבנו כאן בחידון התנ”ך האחרון עוד עלו לישראל עשרים וארבעה אלף 
יהודים ויותר משבעים אלף יהודים צעירים באו לישראל לכל מיני תכניות במטרה לחזק 

את הקשר עם ישראל ולחזק את הזהות שלנו ושלהם. בימים האלה אנו דנים ביחד עם 
הממשלה איך להבטיח שכל היהודים בעולם, כל היהודים הצעירים בעולם, יצטרפו לסיפור 
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שלנו ועם כל הגדילה הזאת אנחנו בתנופה וממשיכים את הסיפור המרכזי של עם ישראל 
בארץ ישראל ואתם צריכים להבין שכאן כבר עכשיו, צומח דור חדש של יהודים גאים שהם 

מצמיחים מתוכם מנהיגים חדשים. בגלל הקישור שלכם לדרך התנ”ך, אתם כבר הוכחתם, 
עכשיו ראינו, שאתם נבונים וחכמים ומהיום אתם גם “ידועים לשבטיכם“, אז בהחלט אם רק 

תרצו אתם יכולים להיות חלק של הנהגה צעירה של העם היהודי.

בהצלחה!



16

 ברכת קצין חינוך ראשי,
תא"ל אבנר פז-צוק 

כבוד שר החינוך הרב שי פירון,
כבוד יושב ראש הכנסת ויו”ר חבר השופטים מר יולי אדלשטיין,

יו”ר הסוכנות היהודית,יו”ר הנשיאות מר נתן שרנסקי,
מכובדי השופטים,

ראש עיריית ירושלים
סגני שרים,חברי כנסת,
מנכ”לית משרד החינוך

יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית 
יו”ר הקרן הקיימת לישראל

הרב הצבאי הראשי
ראש האגף הביטחוני חברתי במרד הביטחון

נשיאת בית משפט השלום הגב’ שולמית דותן
מפקדים,חיילים,משפחות,משפחות שכולות,

אזרחי ישראל ויהודים בכל העולם
מתמודדים יקרים

מכובדי שלום!

היום ו’ באייר תשע”ד, השישה במאי 2014, אנו חוגגים שישים ושש שנות עצמאות וריבונות 
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

היום,לפני שישים ושש שנה, הכריז דוד בן גוריון על הקמתה של מדינת ישראל: 

“בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי 
קוממיות ממלכתית,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את 

ספר הספרים הנצחי."

חידון התנ”ך הוא מן המסורות היפות של יום העצמאות. 

כמדי שנה ביום החג, אנו מתכנסים כאן בירושלים לבחור חתן או כלת התנ”ך. 

זהו יום חג לא רק למתמודדים ולבני משפחותיהם, לא רק להמוני הצופים העוקבים אחר 
החידון באמצעות הטלוויזיה, זהו יום חג לכל אוהבי התנ”ך, לכל מי שספר הספרים הוא 

חלק בלתי נפרד מחייו. 

הנושא המרכזי של חידון התנ”ך השנה הוא"מנהיגות”. 
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משה רבנו,שליח ומנהיג, הוביל את בני ישראל מעבדות לחרות, וגיבש אותם לקבוצה בעלת 
בסיס משותף, עם חוקים חברתיים אשר היוו מסד להתפתחותה של חברה איתנה ומלוכדת. 

הפסוק המוביל בחידון השנה לקוח מדברי משה אל העם בבואו לבחור מנהיגות ראויה: 

“ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִשׁים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים ְלִשְׁבֵטיֶכם ַוֲאִשׂיֵמם ְבָּראֵשׁיֶכם”)דברים א’ פסוק י”ג(. 

מנהיגות פנים רבות לה. עליה להיות ראויה ובעלת מאפיינים רלוונטיים להקשר. 

מנהיגותו של משה, שנבחר להוביל את העם במעבר הקשה מעבדות לחרות על כל 
המשתמע מכך, מאופיינת בחכמה ובתבונה, בצניעות ובאמונה עמוקה בצדקת הדרך, 

ובתפקידו כשליחו של אלוהים. זאת, לצד מחויבותו לייצג את עמו כראוי. 

מדינת ישראל קמה למרות התנגדות אויבינו. במשך שישים ושש שנותיה ביססה את כוחה 
וחיזקה את מעמדה כמדינה משגשגת ומפותחת וכמרכז ליהדות העולם. 

ב-ה’ באייר תש”ח, יום הכרזת המדינה, נחתמה מגילת העצמאות על ידי כלל נציגי היישוב 
העברי והתנועה הציונית – דתיים, חילוניים, אנשים מכל הקשת הפוליטית. 

נציגי המגזרים השונים הבינו שזוהי העת להתאחד למען המטרה הנעלה של הקמת מדינה 
לעם היהודי, ולהסכים על הצהרת עקרונות משותפת. 

גם היום, משנת 2014, רבות המחלוקות בעם היהודי ושסעים עמוקים ניכרים בחברה 
הישראלית. 

עלינו לפעול להגברת לכידותו של העם היהודי במדינת ישראל ובתפוצות, לביסוס חוסנה 
של מדינת ישראל על ידי העצמת המאחד, וחיזוק השותפות. 

לכידות חברתית מחייבת בסיס כמו גם מטרות משותפות, לצד גילוי רגישות חברתית,ומתן 
כבוד ומקום לאורחות חיים,לתרבות, ולאמונות דתיות של קבוצות שונות באוכלוסייה. 

כעם השואף לבנות חברת מופת, חובה עלינו לחנך לסובלנות, ולהוקיע בכל דרך, את 
מחרחרי הריב והמדון, אלו המבצעים פשעי שנאה, תוך שהם פוגעים ברכושם ובכבודם של 

בני דתות אחרות ומעוטים, וכן במרקם היחסים העדין והחיוני לקיומה של חברה מתקנת 
במדינת ישראל. 

 מדינת ישראל חזקה ומלוכדת, השואפת לשלום עם שכניה, תבטיח את קיומו של בית 
בטוח לאזרחי מדינת ישראל וליהודים בכל העולם לאורך דורות רבים. 

ייעודו של צה”ל הוא להבטיח את קיומה וריבונותה של מדינת ישראל ואת בטחון אזרחיה. 

צה”ל הינו צבא העם במדינה יהודית ודמוקרטית. צבא ממלכתי השואף לשוויון הזדמנויות 
לכלל המשרתים בו, ולשמירת מעמדו ומקומו מעל למחלוקות רעיוניות ודתיות. 

בצה”ל משרתים כתף אל כתף חיילים ומפקדים מרבדיה השונים של החברה הישראלית, 
לצד צעירים יהודים מכל העולם שבחרו להתגייס לצה”ל ולסייע לחיזוק מדינת ישראל. 
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אתגרי הפיקוד והמנהיגות של המפקדים מורכבים ומגוונים. הפסיפס החברתי והרב תרבותי 
מוסיף נופך מאתגר למפקדים המצווים ללכד את השורות, ולהטמיע בחייליהם את ערך 

השרות ואת רוח השליחות, ולהניעם לביצוע משימתם לאור ערכי רוח צה”ל ובהתאם 
לפקודת הדרג המדיני. 

ואכן,משה רבנו,בזמנו,גם היום אנו בוחרים ומכשירים את המפקדים כך שיהיו אנשים 
ראויים-חכמים ונבונים. 

החכמה היא חכמת המעשה ובינת הלב, והתבונה היא הפעלת שיקול דעת ברגע האמת, 
קבלות החלטות ערכית ונכונה בעת ביצוע המשימה, תהא אשר תהא. 

צה”ל, כצבא העם, המפגיש לשירות משותף את בניה ובנותיה של החברה הישראלית, 
מהווה הלכה למעשה גורם מלכד משמעותי, ובכך הוא משיא תרומה חשובה נוספת לחוסנה 

של מדינת ישראל. 

בעת הזו,אף יותר מתמיד, שומה עלינו לשמור על צה”ל מחוץ למחלוקות החברתיות, 
הרעיונות והדתיות, כצבא של כולם – צבאה של מדינת ישראל, ולטפח בקרב חיילינו 
המגיעים מציבורים שונים בחברה, את השייכות, את המחויבות ואת אהבת המולדת. 

מתמודדים יקרים: בשם צבא ההגנה לישראל, וכמפקדו של החינוך והנוער וראש ההנהלה 
עולמית של חידון התנ”ך לנוער, ברצוני להביע את הערכתי על בקיאותכם המרשימה, לברך 

אתכם על הישגיכם עד כה, ולאחל לכם הצלחה רבה היום בשלב הגמר של חידון התנ”ך 
העולמי לנוער. 

אני מזמין אתכם לתור את הארץ עם ספר התנ”ך ביד,או בלעדיו, ליהנות מיופייה, לראות בה 
את ביתכם, ולהיות לה שגרירים בארצותיכם. 

גם ביום העצמאות תשע”ד ליבנו עם המשפחות השכולות. 

אנו מאחלים רפואה שלימה לפצועים ומייחלים לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל 
באשר הם. 

לסיום אני מבקש להודות לסא”ל הרב אליעזר אמויאל מרכז החידון, לשאול דוד המפיק, 
ולכל השותפים שחברו יחדיו להפקתו המוצלחת של אירוע ייחודי זה, מתוך הבנת חשיבותו 

לעם היהודי ולמדינת ישראל. 

חג עצמאות שמח לכל עם ישראל!
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 נוהל ותקנון: 

חידון התנ"ך העולמי ה-51

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

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

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

השקפות העולם הדתיות והחברתיות בעם ישראל. 
חיזוק ועידוד הלימוד והעיון בתנ”ך הוא חובה ראשונה במעלה של כל מערכות החינוך 

היהודי בכל אתר ואתר. 
חידון התנ"ך משמש אמצעי מצוין להעלאת חשיבות התנ"ך וקרנו בעיני הציבור בכלל, 

ובעיני הדור הצעיר בפרט. 
חידון התנ"ך מתקיים ביום העצמאות למדינת ישראל. 

א. המטרות
ובקרב 	  בכלל  בעולם  היהודי  הנוער  בקרב  בתנ"ך  וההוגים  הלומדים  חוגי  את  להרחיב 

הנוער בישראל בפרט. לקרב אותם לאהבת עם ישראל, ארץ ישראל, ומורשת ישראל. 

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

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

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

 בהנהלה העולמית מיוצגים גופים 
ממלכתיים לאומיים אלה: 

משרד החינוך- מינהל חברה ונוער	 

משרד הביטחון- האגף הביטחוני חברתי	 

מפקדת קצין חינוך ונוער ראשי	 

הרבנות הצבאית הראשית	 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל - המחלקה לחינוך יהודי ציוני	 

ההסתדרות הציונית העולמית	 

הקרן הקיימת לישראל- אגף לחינוך ולנוער	 

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

ארגון נח"ת )נוער חובב תנ"ך(	 

ההנהלה העולמית תיוצג ע"י: 

משרד הביטחון - 4 נציגים	 

משרד החינוך - 4 נציגים	 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל - 3 נציגים	 

הקרן הקיימת לישראל - 2 נציגים	 

ארגון נח"ת 1 - משקיף	 

עמותה יהודית להפצת ידע התנ"ך - 1 משקיף	 

ההנהלה העולמית תתכנס לפחות 4 פעמים בשנה. 

החלטות ההנהלה ייקבעו בהצבעות רוב. 

ניהול החידון וריכוזו יהיו באחריות מפקדת קצין חינוך והנוער הראשי. 

קצין חינוך והנוער הראשי הוא יו"ר ההנהלה העולמית. 

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

כמו כן ישתתפו בישיבות ההנהלה ויוסיפו מידיעתם וניסיונם: מר שאול דוד ומר אליעזר בן משיח. 
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ג. המשתתפים
זכאים ליטול חלק בחידון בני נוער יהודים מהתפוצות שיהיו עד יום העצמאות באותה שנה 

בני 18-14, או שלומדים בכיתות ט'-יב'. 
לכל ריכוז יהודי בכל מדינה הזכות לשגר מתמודדים שייצגו את מדינתם בחידון. 

מספר הנציגים ייקבע עפ"י החלטת ההנהלה. 
יהודי התפוצות אינם יכולים להיות מיוצגים על ידי ילדי שליחים, או ילדי נציגים של גורמים 

ישראליים. 
מועמד שהשתתף בעבר במחנה חידון התנ"ך אינו יכול להשתתף פעם נוספת בחידון. 

בכל מדינה ייקבע הגוף המוסמך להודיע למרכז החידון את שמות המתמודדים לחידון 
העולמי, באמצעות הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני. המועד האחרון להגשת שמות 

המתמודדים, כחודש לפני פתיחת מחנה התנ"ך. 

ד. חומר החידון ונושאו המרכזי
חומר החידון ייקבע אחת לשלש שנים על ידי ההנהלה העולמית. 

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

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

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

ה. חידונים ארציים
החידונים המקדימים בכל מדינה יבוצעו בשלבים אחדים, בהתאם לתנאי המקום והחלטות 

המוסדות המקומיים ובכפוף לתקנון ההנהלה. 
מוצע לערוך בשלב ראשון מבחן ארצי בכתב לכל הנרשמים לשם בחירת המתמודדים, 

בערים או מחוזות. נבחרי המחוזות או הערים יוזמנו לחידון ארצי בו ייבחרו נציגיהם לחידון 
התפוצות ולחידון התנ"ך העולמי. 

ו. מחנה התנ"ך
נציגי המדינות המשתתפים בחידון יגיעו למחנה התנ"ך בראשית השבוע הראשון שלאחר 

חג הפסח. בכל מקרה, לא יגיעו למחנה יותר מ-4 מתמודדים מאותה מדינה. הודעה 
מפורטת תישלח על ידי מרכז החידון העולמי. 
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ז. אירוח, סיורים, הדרכה ופיזור
הנציגים יתקבלו בשדה התעופה על ידי נציגי מרכז החידון שידאגו לכל צרכיהם כגון: 

הסעות, לינה, מזון, וסיורים לימודיים בימי שהותם בישראל עד לסיום מחנה התנ"ך. תינתן 
הדרכה בכל הנוגע לסדרי החידון וייערך תרגול לקראת ההופעה הציבורית. 

ח. תרגומים
השאלות והתשובות בחידון ייאמרו בעברית. לנציגים שאינם שולטים בשפה העברית 

יתורגמו השאלות בכתב ובע"פ לשפה המדוברת במדינתם. 
למדינות יימסרו אחת לשלש שנים שמות התרגומים )עם חומר החידון( אשר בהם יתורגמו 

השאלות בחידונים. 

ט. חידון פומבי לנציגי התפוצות
לכל נציגי התפוצות ייערך מבחן פומבי, באחת מערי ישראל, שבו ייבחרו חתן או כלת הנוער 

בתפוצות ושני סגנים. 
הקריטריון להתמודדות בחידון התפוצות הינו: 

נציג מכל מדינה שצבר את מספר הנקודות הגבוהות ביותר מבין חברי מדינתו. 
בנוסף, מבין המתמודדים שנותרו יעלו בעלי מספר הנקודות הגבוה ביותר כמספר המקומות 

שיוותרו להשלמת המכסה. 

י. מבחן בכתב
מספר ימים לפני חידון הגמר ייערך מבחן בכתב. הנקודות שנצברו בחידון בכתב יצורפו 

לנקודות שייצברו בחידון התפוצות והעולמי. 

יא. חידון הגמר
בחידון הגמר ישתתפו עד 16 מנציגי התפוצות וישראל שצברו מירב הנקודות בחידון בכתב. 

יב. כרטיסי שאלות
לכל נבחן/ת יינתן כרטיס שאלה, שעליו כתובה השאלה בעברית ובלועזית, לפני שהוא 
יישאל בע"פ, ועליו להשיב עליה לאלתר. החל הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש 

לחזור על כל השאלה או על חלקה ולא השיב, שוקל חבר השופטים ומחליט אם להפסיקו 
או להתיר לו להמשיך, הכל לפי מהלך התשובה. 
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יג. הרכב חבר השופטים והנשיאות
בחבר השופטים יכהנו יו"ר וארבעה שופטים שייבחרו על ידי ההנהלה העולמית. 

היו"ר מכריז על הניקוד ומפקח על רישומו ועל סיכומו. 
היו"ר יימנע מהערות על הישגי הנבחנים והערות מיותרות אחרות ומסתפק בהודעה על 

 מספר הנקודות שצבר כל נבחן. 
אין היו"ר מחווה דעתו בפומבי על טיב השאלות או על טיב תרגומיהן. 

בחבר הנשיאות ישתתפו נציגי הגופים השותפים במפעל החידון. 

יד. המנחה
בפתח החידון מוסר המנחה לנבחנים ולציבור מידע על שלבי החידון וסדריו ומציג בפני 

הציבור את הנבחרים, חבר השופטים, וכל איש שייקרא אל הבמה. 
המנחה דואג למסור לכל נבחן את הכרטיס עליו כתובה השאלה שיישאל. דואג לחלוקת 

ולאיסוף דפי השאלות הזהות שבכתב באמצעות מזכירת החידון. 
המנחה קורא לנבחנים, למאזינים ולצופים את כל שאלות החידון. אין המנחה מתערב 

במהלך השיפוט. 

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

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

טז. ניקוד
לפני כל מחזור שאלות מכריז המנחה מהו מספר הנקודות המירבי שאפשר לצבור בעד כל 

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

וכמה. 
לא השיב הנבחן על השאלה, או שהשיב תשובה לא נכונה, מכריז היו"ר חבר השופטים-"אין 

מענה". בגליון רישום הנקודות יירשם: 0. 

יז. שאלות שאין עליהן מענה
יש לקרוא לנבחנים ולקהל המאזינים את התשובות הנכונות לשאלות שנשאלו ולא ניתנו 

עליהן תשובות מלאות או חלקיות על ידי הנבחנים. 
תשובות השופטים תהיינה בהירות וקצרות ככל האפשר ואין צורך לקרוא את כל התשובה 

ככתבה וכלשונה ואת הפסוק הנלוה אליה. 
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יח. ערעורים
חבר השופטים הוא הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב. 

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

יט. חתן/כלת תנ"ך עולמי/ת לנוער יהודי וארבעה סגנים
נוסף לחתן או לכלת התנ"ך העולמי/ת לנוער, יוכרזו לסגנים ארבעה מן הנבחנים שצברו 

את מספר הנקודות הגדול ביותר ויזכו בתעודות מתאימות ובספרים. בין החמישה שהגיעו 
למקומות הראשונים ייכלל נציג התפוצות שצבר מספר הנקודות הגדול ביותר מכל עמיתיו 

מהתפוצות. 
צברו שניים מהמתמודדים במספר נקודות מירבי שווה בשלב האחרון יוכתרו שניהם בתואר 

חתן/כלת תנ"ך עולמי לנוער. 

כ. חריגות מן התקנון
ההנהלה העולמית לחידון התנ"ך מוסמכת לאשר, בעת הצורך, חריגות מן ההנחיות הכלולות 

בתקנון זה. 
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חומר החידון

תורה
בראשית: פרקים יב'-נ'. 

שמות: פרקים א'-כד', לא'-לד'. 
ויקרא: פרקים יט', כג', כד', כה'. 

במדבר: פרקים י'- יז', כ'- כה', כז', לב'. 
דברים: פרקים כ'- כז', כט'- לד'. 

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

נביאים אחרונים
ישעיה: פרקים א'-יב', כה'- לה', ס'- סו' 

ירמיה: פרקים א'-ב', יא'-כג', ל'- לג'. 
 יחזקאל: פרקים יז'- כ', כז'- כח', לג'-לד', 

לו'-לז'. 

תרי עשר
הושע: א'- ו', יא'- יד', 

עמוס: כל הספר 
יונה: כל הספר

מיכה: כל הספר 
צפניה: כל הספר

 חגי: כל הספר
זכריה: כל הספר. 
מלאכי: כל הספר

כתובים
תהילים: פרקים א'- ב', יט'- ל', 

משלי: פרקים כ'- לא'. 
איוב: פרקים א'-ב', לח'- מב'. 

רות: כל הספר. 
עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י',. 

נחמיה: כל הספר
דברי הימים ב': פרקים יז'- לו'
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צוות הפקת חידון התנ”ך התשע”ד

מרכז החידון - סא”ל הרב אליעזר אמויאל

מפיק החידון - רס”ן )מיל’( שאול דוד

מחבר שאלות חידון התנ”ך העולמי - מר נריה פנחס

מנחה - ד”ר אבשלום קור

רכז הפקה - סגן גבע פרנקל

במאי סרטונים - ישעיהו פורסטנברג

תחקירן - איתי סופרין

מפקד המחנה - סרן )מיל’( יצחקי פלהיימר

ע. מפיק החידון העולמי - דוד אוזן

מנהל הפקה - אייל רוטשילד

יחסי ציבור - יואב ריבק

אחראי תרגומים - סרן )מיל’( שמעון נצר

מחשוב - דודי אורן

במאי טלויזיה - אמנון אוסמן

ע. במאי - רמה לוי

הפקת טלויזיה - אסנת מקובקי

S. R. Media - עריכה גרפית

דפוס - דפוס איילון

עוזרי מרכז החידון- רנ”ג ישראל פינשטיין

סמל דניאל יהודה

רב”ט אבישי צלח

רב”ט דניאל חלה
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ההנהלה העולמית לחידון התנ”ך

יו”ר ההנהלה העולמית - תא”ל אבנר פז-צוק

משרד החינוך - מר ארז אשל

מר איציק בן אבי

משרד הביטחון מר חגי הרצל

הסוכנות ההיהודית מר עמיחי בענט

קרן קיימת לישראל מר דוד ירמי

המרכז העולמי לתנ”ך 

ד”ר יהושע אדלר

מר אביעזר בן משיח

מחבר השאלות מר נריה פנחס

הפקת החידון - רס”ן הרב ארז מדמון

סא”ל הרב אליעזר אמויאל

רס”ן )במיל’( שאול דוד

הטלויזיה הישראלי-מוריה לפיד



28

מתורגמנים

ספרדית    מר אריאל קרייטמן

אנגלית    גב’ אילנה גודמן

הולנדית וגרמנית   גב’ אוולינה לוטרסטיין

צרפתית    גב’ דבורה שוורץ

טורקית    מר משה פרסי

רוסית    גב’ אנה פרלשטיין

פולנית    גב’ בוגנה סקוצ’ליס

פורטוגזית   מר אלי הומבורגר

הונגרית    מר ראובן יתיב

רומנית    גב’ ביאנקה שטוביה

קרואטית   מר יקיר בצלאל

צ’כית    מר אהרון וילצ’יק

בולגרית    גב’ דורה דבש

איטלקית   מר הלל סרמוניטה

פינית    גב’ איילה אבוטבול
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נציגי הנוער 
חתני הארץ והתפוצות
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דניאלה ברזיליאוסטריה

רבקה רובינובאוסטריה

אדוארד ליכטיגאוסטרליה

שרה קרישטלאוסטרליה

ליזה וויטנקו אוקראינה

לב משיןאוקראינה

שיינה קובלאנקואוקראינה

חנה קוןאורוגוואי

יוסף פיפרנואיטליה

מרים קפלוטואיטליה

שמואל פון וייזלאנגליה

שמואל פרייסאנגליה

רפאל קליימןאנגליה

ויקטור אניקאסטוניה

מגלי שושנה בואנוסארגנטינה

מרים מיכל הרסמןארגנטינה

שלמה יוסף אברהם ארה”ב
ברנהרד

אשר פינקלשטייןארה”ב

דני פייזרארה”ב

אלישבע פרידמןארה”ב

סמי פרנסיסבולגריה

ליאור בניזריבלגיה

יואל שוורץבלגיה

אריאלה מיקוליץ’בלרוס

סופיה שפילביץבלרוס

רפאל כהןברזיל

יונתן מייזלךברזיל

רפאל רפפורטברזיל

אלינה הלפריןברזיל

יוסף פוקסמןברזיל

יוליה טוליכנסקאיהגרמניה

אריאל ברטקונסקידרא”פ

דוד קאהןדרא”פ

נעם ברילסלייפרהולנד

מיכה סטייחרסהולנד

הבל קסלרהונגריה

יואל כהןטורקיה

מרסל קריספיטורקיה

יוסף נחמדמקסיקו

קרן פסחהמקסיקו

אליאס קרדי דייןמקסיקו

נתן יהודה כהןספרד

יהודית בריטמןפולין

חנה סוונסטרוםפינלנד

רועי רוןפינלנד

הודיה רחל כהןפנמה

רחל סופרפנמה



31

יוליה אונדרצ’קובהצ’כיה

קריסטוף יאנצ’קצ’כיה

אריאל אמסלםצרפת

יצחק ביבאסצרפת

שני סיידוףצרפת

איילה פניהצרפת

עמנואל צדקהצרפת

רוני דוד ניסיםקולומביה

מזל קלארקולומביה

מזל ראוש-תובלקולומביה

קרן שפירוקולומביה

קוסטה 
ריקה

טלי ויינר

יעקב לקסרקנדה

שלמה סבוביץקנדה

איתן עמוסקנדה

צופיה פרוידנשטייןקנדה

יונתן דדוןקרואטיה

אילינקה ברוךרומניה 

טיטוס מיהינץרומניה 

ולדימיר פריפרומניה 

דוד וישנייבסקירוסיה

אליהו רוגוזיןרוסיה

יואל בן שושןשוויץ

יהודה חררשוויץ

תמר ג’ינליישראל

ניב קוצרישראל

איתמר קאליפאישראל

תפילה ברנסוןישראל
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תמונות
מחידון התנ"ך

והמחנה
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משתתפי חידון התנ"ך בעת סיורם בירושלים.

משתתפי חידון התנ"ך בעת טיול במדבר יהודה.

משתתפי חידון התנ"ך בעת סיור ברחבי הארץ.
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מפגש משתתפי חידון התנ"ך עם יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי.

משתתפי חידון התנ"ך בעת סיורם בכותל המערבי.
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משתתפי חידון התנ"ך העולמי לנוער תשע"ד, על בימת הגמר, תיאטרון ירושלים.

מפגש המשתתפים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ראש הממשלה ושר החינוך מעניקים תעודות לחתן וסגנית חידון התנ"ך העולמי תשע"ד.
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חידון התנ"ך העולמי
לנוער יהודי התשע"ד
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מבנה החידון ושלביו
הניקודהנושאהמשתתפיםהשלב

60מבחן מוקדם בכתב75קדם פומבי

 פומבי
שלב 
ראשון

שאלות מלוות בקטעי סרטים16
 השאלות מוצגות על ידי

16 אישים

10

איפוס ניקוד

 פומבי
שלב שני

 שאלות בזק באמצעות מחשב7-8
זיהוי ספר באמצעות רמזים 

30

 פומבי 
שלב 
שלישי

 שאלת ראש הממשלה5-6
מר בנימין נתניהו
שאלה זהה בכתב

24

איפוס ניקוד

 פומבי 
שלב רביעי

 שאלות בזק להכרעה 2
שלב"ראש בראש"

12
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"ד

 החידון הפומבי - ירושלים

השלב הראשון
 בשלב זה יישאל כל נבחן שאלה אחת הקשורה באירוע 

מיקראי שיש לו זיקה לנושא החידון

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

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

כל שאלה היא בת שני חלקים

תשובה נכונה על כל חלק תזכה ב-5 נקודות

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

הנושא: מנהיגות צבאית

השואל: אלוף )מיל( יצחק פונדק, לשעבר מפקד הנח"ל וגיס השריון 

איש מבוגר ביקש ממנהיג ישראל לאפשר לו להמשיך להילחם בנימוק: 

ְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא" ה ַלּמִ ֹכִחי ָאז ּוְכֹכִחי ָעּתָ י ַהּיֹום ָחָזק. . . ּכְ "עֹוֶדּנִ

א. מי האיש? 

ב. איזו עיר ביקש לקבל לנחלה? 

תשובה 
א. כלב בן יפונה- פנה בבקשה אל יהושע בן נון. 

ב. הוא ביקש את חברון. 

ר	ה'	 ּבֶ ר	ּדִ ָבר	ֲאׁשֶ 	ֶאת	ַהּדָ ה	ָיַדְעּתָ י	ַאּתָ ִנּזִ ה	ַהּקְ ן	ְיֻפּנֶ ֵלב	ּבֶ ל	ַוּיֹאֶמר	ֵאָליו	ּכָ ְלּגָ ּגִ ַע	ּבַ ׁשּו	ְבֵני	ְיהּוָדה	ֶאל	ְיהֹוׁשֻ ּגְ "ַוּיִ
ה	ֶעֶבד	ה'	 לַֹח	מֹׁשֶ ׁשְ ָנה	ָאנִֹכי	ּבִ ִעים	ׁשָ ן	ַאְרּבָ ְרֵנַע:	ּבֶ ָקֵדׁש	ּבַ ה	ִאיׁש	ָהֱאלִֹהים	ַעל	אֹדֹוַתי	ְוַעל	אֹדֹוֶתיָך	ּבְ ֶאל	מֹׁשֶ
י	ִהְמִסיו	ֶאת	ֵלב	 ר	ָעלּו	ִעּמִ ר	ִעם	ְלָבִבי:	ְוַאַחי	ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ָבר	ּכַ ב	אֹתֹו	ּדָ ל	ֶאת	ָהָאֶרץ	ָוָאׁשֵ ְרֵנַע	ְלַרּגֵ ֵדׁש	ּבַ אִֹתי	ִמּקָ
ּה	ְלָך	 ְרָכה	ַרְגְלָך	ּבָ ר	ּדָ ּיֹום	ַההּוא	ֵלאמֹר	ִאם	לֹא	ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶ ה	ּבַ ַבע	מֹׁשֶ ָ ּשׁ אִתי	ַאֲחֵרי	ה'	ֱאלָֹהי:	ַוּיִ ָהָעם	ְוָאנִֹכי	ִמּלֵ
ִעים	 ר	ֶזה	ַאְרּבָ ּבֶ ר	ּדִ ֲאׁשֶ ה	ֶהֱחָיה	ה'	אֹוִתי	ּכַ ה	ִהּנֵ אָת	ַאֲחֵרי	ה'	ֱאלָֹהי:	ְוַעּתָ י	ִמּלֵ ִתְהֶיה	ְלַנֲחָלה	ּוְלָבֶניָך	ַעד	עֹוָלם	ּכִ
ן	ָחֵמׁש	 ה	ָאנִֹכי	ַהּיֹום	ּבֶ ה	ִהּנֵ ר	ְוַעּתָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל	ּבַ ר	ָהַלְך	ִיׂשְ ה	ֲאׁשֶ ה	ֶאל	מֹׁשֶ ָבר	ַהּזֶ ר	ה'	ֶאת	ַהּדָ ּבֶ ָנה	ֵמָאז	ּדִ ְוָחֵמׁש	ׁשָ
ְוָלֵצאת	 ְלָחָמה	 ַלּמִ ה	 ָעּתָ ּוְככִֹחי	 ָאז	 כִֹחי	 ּכְ ה	 מֹׁשֶ אֹוִתי	 לַֹח	 ׁשְ יֹום	 ּבְ ר	 ֲאׁשֶ ּכַ ָחָזק	 ַהּיֹום	 י	 עֹוֶדּנִ ָנה:	 ׁשָ מֹוִנים	 ּוׁשְ
ם	 י	ֲעָנִקים	ׁשָ ּיֹום	ַההּוא	ּכִ 	ּבַ ַמְעּתָ ה	ׁשָ י	ַאּתָ ּיֹום	ַההּוא	ּכִ ר	ה'	ּבַ ּבֶ ר	ּדִ ה	ֲאׁשֶ י	ֶאת	ָהָהר	ַהּזֶ ָנה	ּלִ ה	ּתְ ְוָלבֹוא:	ְוַעּתָ
ן	 ן	ֶאת	ֶחְברֹון	ְלָכֵלב	ּבֶ ּתֵ ַע	ַוּיִ ר	ה'	ַוְיָבְרֵכהּו	ְיהֹוׁשֻ ּבֶ ר	ּדִ ֲאׁשֶ ים	ּכַ ּתִ ֻצרֹות	אּוַלי	ה'	אֹוִתי	ְוהֹוַרׁשְ דֹלֹות	ּבְ ְוָעִרים	ּגְ
א	ַאֲחֵרי	ה'	ֱאלֵֹהי	 ר	ִמּלֵ ה	ַיַען	ֲאׁשֶ י	ְלַנֲחָלה	ַעד	ַהּיֹום	ַהּזֶ ִנּזִ ה	ַהּקְ ן	ְיֻפּנֶ ן	ָהְיָתה	ֶחְברֹון	ְלָכֵלב	ּבֶ ה	ְלַנֲחָלה:	ַעל	ּכֵ ְיֻפּנֶ

ְלָחָמה" ְקָטה	ִמּמִ ֲעָנִקים	הּוא	ְוָהָאֶרץ	ׁשָ דֹול	ּבָ ע	ָהָאָדם	ַהּגָ ם	ֶחְברֹון	ְלָפִנים	ִקְרַית	ַאְרּבַ ָרֵאל	ְוׁשֵ ִיׂשְ

יהושע יד' 6-15
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שאלה מס' 2: 

הנושא: מנהיגות בספורט

השואלת: ירדן ג'רבי, אלופת העולם בג'ודו

איש מישראל לא הוכרע בקרב שנמשך כל הלילה 

י לֹא ָיֹכל לֹו" ְרא ּכִ ַחר. . . ַוּיַ ָ ָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּשׁ "ַוּיֵ

א. מי האיש?

ב. כיצד קרא האיש למקום, בתום הקרב?

תשובה 
א. יעקב. 

ב. פניאל, פנואל. 

ֲעבֹר	ֵאת	ַמֲעַבר	ַיּבֹק:	 ר	ְיָלָדיו	ַוּיַ ְפחָֹתיו	ְוֶאת	ַאַחד	ָעׂשָ י	ׁשִ ּתֵ יו	ְוֶאת	ׁשְ י	ָנׁשָ ּתֵ ח	ֶאת	ׁשְ ּקַ ְיָלה	הּוא	ַוּיִ ּלַ ָקם	ּבַ "ַוּיָ
ְרא	 ַחר:	ַוּיַ ָ ָאֵבק	ִאיׁש	ִעּמֹו	ַעד	ֲעלֹות	ַהּשׁ ֵתר	ַיֲעקֹב	ְלַבּדֹו	ַוּיֵ ּוָ ר	לֹו:	ַוּיִ ֲעֵבר	ֶאת	ֲאׁשֶ ַחל	ַוּיַ ֲעִבֵרם	ֶאת	ַהּנָ ֵחם	ַוּיַ ּקָ ַוּיִ
ַחר	ַוּיֹאֶמר	לֹא	 ָ י	ָעָלה	ַהּשׁ ֵחִני	ּכִ ּלְ ֵהָאְבקֹו	ִעּמֹו:	ַוּיֹאֶמר	ׁשַ ף	ֶיֶרְך	ַיֲעקֹב	ּבְ ַקע	ּכַ ַכף	ְיֵרכֹו	ַוּתֵ ע	ּבְ ּגַ י	לֹא	ָיכֹל	לֹו	ַוּיִ ּכִ
ִאם	 י	 ּכִ ְמָך	 ׁשִ ֵיָאֵמר	עֹוד	 ַיֲעקֹב	 ַוּיֹאֶמר	לֹא	 ַיֲעקֹב:	 ַוּיֹאֶמר	 ֶמָך	 ְ ּשׁ ַמה	 ֵאָליו	 ַוּיֹאֶמר	 ִני:	 ַרְכּתָ ּבֵ ִאם	 י	 ּכִ ֲחָך	 ּלֵ ֲאׁשַ
ה	 ּזֶ ה	 ָלּמָ ַוּיֹאֶמר	 ֶמָך	 ׁשְ א	 ּנָ יָדה	 ַהּגִ ַוּיֹאֶמר	 ַיֲעקֹב	 ַאל	 ׁשְ ַוּיִ ַוּתּוָכל:	 ים	 ֲאָנׁשִ ְוִעם	 ִריָת	ִעם	ֱאלִֹהים	 ׂשָ י	 ּכִ ָרֵאל	 ִיׂשְ
ֵצל	 ּנָ ִנים	ַוּתִ ִנים	ֶאל	ּפָ י	ָרִאיִתי	ֱאלִֹהים	ּפָ ִניֵאל	ּכִ קֹום	ּפְ ם	ַהּמָ ְקָרא	ַיֲעקֹב	ׁשֵ ם:	ַוּיִ ִמי	ַוְיָבֶרְך	אֹתֹו	ׁשָ ַאל	ִלׁשְ ׁשְ ּתִ
יד	 ָרֵאל	ֶאת	ּגִ ן	לֹא	יֹאְכלּו	ְבֵני	ִיׂשְ נּוֵאל	ְוהּוא	צֵֹלַע	ַעל	ְיֵרכֹו:	ַעל	ּכֵ ר	ָעַבר	ֶאת	ּפְ ֲאׁשֶ ֶמׁש	ּכַ ֶ ְזַרח	לֹו	ַהּשׁ י:	ַוּיִ ַנְפׁשִ

ה:" ׁשֶ ִגיד	ַהּנָ ַכף	ֶיֶרְך	ַיֲעקֹב	ּבְ י	ָנַגע	ּבְ ה	ּכִ ֵרְך	ַעד	ַהּיֹום	ַהּזֶ ף	ַהּיָ ר	ַעל	ּכַ ה	ֲאׁשֶ ׁשֶ ַהּנָ

בראשית לב' 23-33
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שאלה מס' 3: 

הנושא: מגילות קומראן

השואל: פרופ' איל רגב. ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, 
אונ' בר-אילן

נביא ציווה לשים ספרים בכלי חרש

ים:" ְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרּבִ ם ּבִ ה. . . ּוְנַתּתָ ָפִרים ָהֵאּלֶ "ָלקֹוַח ֶאת ַהּסְ

א. מי הנביא?

ב. באילו ספרים מדובר?

תשובה 
א. הנביא ירמיהו. 

ב. ספר המקנה -שנכתב בעת רכישת השדה בענתות. 

 הערה: ניתן לקבל גם ֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהָּגלּוי

ר	 ִדי	ֲאׁשֶ א	ֵאֶליָך	ֵלאמֹר	ְקֵנה	ְלָך	ֶאת	ׂשָ ם	ּדְֹדָך	ּבָ ּלֻ ן	ׁשַ ה	ֲחַנְמֵאל	ּבֶ ַבר	ה'	ֵאַלי	ֵלאמֹר:	ִהּנֵ "ַוּיֹאֶמר	ִיְרְמָיהּו	ָהָיה	ּדְ
ָרה	ַוּיֹאֶמר	ֵאַלי	ְקֵנה	 ּטָ ְדַבר	ה'	ֶאל	ֲחַצר	ַהּמַ ן	ּדִֹדי	ּכִ בֹא	ֵאַלי	ֲחַנְמֵאל	ּבֶ ה	ִלְקנֹות:	ַוּיָ ֻאּלָ ט	ַהּגְ ּפַ י	ְלָך	ִמׁשְ ֲעָנתֹות	ּכִ ּבָ
י	ְדַבר	ה'	 ה	ְקֵנה	ָלְך	ָוֵאַדע	ּכִ ֻאּלָ ה	ּוְלָך	ַהּגְ ָ ט	ַהְיֻרּשׁ ּפַ י	ְלָך	ִמׁשְ ְנָיִמין	ּכִ ֶאֶרץ	ּבִ ר	ּבְ ֲעָנתֹות	ֲאׁשֶ ר	ּבַ ִדי	ֲאׁשֶ ָנא	ֶאת	ׂשָ
ָרה	 ָקִלים	ַוֲעׂשָ ְבָעה	ׁשְ ֶסף	ׁשִ ֲקָלה	ּלֹו	ֶאת	ַהּכֶ ֲעָנתֹות	ָוֶאׁשְ ר	ּבַ ן	ּדִֹדי	ֲאׁשֶ ֶדה	ֵמֵאת	ֲחַנְמֵאל	ּבֶ הּוא:	ָוֶאְקֶנה	ֶאת	ַהּשָׂ
ְקָנה	ֶאת	ֶהָחתּום	 ח	ֶאת	ֵסֶפר	ַהּמִ מֹאְזָנִים:	ָוֶאּקַ ֶסף	ּבְ קֹל	ַהּכֶ ֶפר	ָוֶאְחּתֹם	ָוָאֵעד	ֵעִדים	ָוֶאׁשְ ּסֵ ֶסף:	ָוֶאְכּתֹב	ּבַ ַהּכָ
ן	ַמְחֵסָיה	ְלֵעיֵני	ֲחַנְמֵאל	ּדִֹדי	ּוְלֵעיֵני	 ה	ּבֶ ן	ֵנִרּיָ רּוְך	ּבֶ ְקָנה	ֶאל	ּבָ ֶפר	ַהּמִ ן	ֶאת	ַהּסֵ לּוי:	ָוֶאּתֵ ים	ְוֶאת	ַהּגָ ְצָוה	ְוַהֻחּקִ ַהּמִ
ְלֵעיֵניֶהם	 רּוְך	 ּבָ ֶאת	 ה	 ָוֲאַצּוֶ ָרה:	 ּטָ ַהּמַ ֲחַצר	 ּבַ ִבים	 ַהּיֹׁשְ הּוִדים	 ַהּיְ ל	 ּכָ ְלֵעיֵני	 ְקָנה	 ַהּמִ ֵסֶפר	 ּבְ ַהּכְֹתִבים	 ָהֵעִדים	
ה	ְוֵאת	ֶהָחתּום	ְוֵאת	 ְקָנה	ַהּזֶ ה	ֵאת	ֵסֶפר	ַהּמִ ָפִרים	ָהֵאּלֶ ָרֵאל	ָלקֹוַח	ֶאת	ַהּסְ ֵלאמֹר:	ּכֹה	ָאַמר	ה'	ְצָבאֹות	ֱאלֵֹהי	ִיׂשְ
נּו	 ָרֵאל	עֹוד	ִיּקָ י	כֹה	ָאַמר	ה'	ְצָבאֹות	ֱאלֵֹהי	ִיׂשְ ים:	ּכִ ְכִלי	ָחֶרׂש	ְלַמַען	ַיַעְמדּו	ָיִמים	ַרּבִ ם	ּבִ ה	ּוְנַתּתָ לּוי	ַהּזֶ ֵסֶפר	ַהּגָ

ָאֶרץ	ַהּזֹאת:" דֹות	ּוְכָרִמים	ּבָ ים	ְוׂשָ ָבּתִ

ירמיה לב' 1-15
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שאלה מס' 4: 

הנושא: מקורוק - יצירה יהודית מתחדשת

השואלת: דנה ברגר, זמרת-יוצרת

בעת מעמד חגיגי שנחוג בימי אחד ממלכי יהודה נאמר: 

יר ְמׁשֹוֵרר ְוַהֲחֹצְצרֹות ַמְחְצִרים. . ." ִ ֲחִוים ְוַהּשׁ ּתַ ָהל ִמׁשְ יר ה'. . . ְוָכל ַהּקָ "ּוְבֵעת ֵהֵחל ָהעֹוָלה ֵהֵחל ׁשִ

א. מי המלך?

ב. מה היה האירוע שנחוג?

תשובה
א. חזקיהו מלך יהודה. 

ב. קידוש בית המקדש מטומאתו וחידוש העבודה בבית המקדש. 

ת	ְזַכְרָיהּו:	 ה	ּבַ ם	ִאּמֹו	ֲאִבּיָ ם	ְוׁשֵ ָלִ ירּוׁשָ ָנה	ָמַלְך	ּבִ ע	ׁשָ ִרים	ָוֵתׁשַ ָנה	ְוֶעׂשְ ִרים	ְוָחֵמׁש	ׁשָ ן	ֶעׂשְ הּו	ָמַלְך	ּבֶ "ְיִחְזִקּיָ
ַתח	ֶאת	 חֶֹדׁש	ָהִראׁשֹון	ּפָ ָנה	ָהִראׁשֹוָנה	ְלָמְלכֹו	ּבַ ָ ִויד	ָאִביו:	הּוא	ַבּשׁ ה	ּדָ ר	ָעׂשָ כֹל	ֲאׁשֶ ֵעיֵני	ה'	ּכְ ר	ּבְ ׁשָ ַעׂש	ַהּיָ ַוּיַ
ם	 ָמעּוִני	ַהְלִוּיִ ְזָרח:	ַוּיֹאֶמר	ָלֶהם	ׁשְ ַאְסֵפם	ִלְרחֹוב	ַהּמִ ם	ַוּיַ ֵבא	ֶאת	ַהּכֲֹהִנים	ְוֶאת	ַהְלִוּיִ ֵקם:	ַוּיָ ית	ה'	ַוְיַחּזְ ְלתֹות	ּבֵ ּדַ
ֶאָחד	ַלחֶֹדׁש	 ֵחּלּו	ּבְ ה	ִמן	ַהּקֶֹדׁש:	.	.	.	ַוּיָ ּדָ ית	ה'	ֱאלֵֹהי	ֲאבֵֹתיֶכם	ְוהֹוִציאּו	ֶאת	ַהּנִ ׁשּו	ֶאת	ּבֵ ׁשּו	ְוַקּדְ ה	ִהְתַקּדְ ַעּתָ
ר	 ה	ָעׂשָ ָ ּשׁ מֹוָנה	ּוְביֹום	ׁשִ ית	ה'	ְלָיִמים	ׁשְ ׁשּו	ֶאת	ּבֵ אּו	ְלאּוָלם	ה'	ַוְיַקּדְ מֹוָנה	ַלחֶֹדׁש	ּבָ ׁש	ּוְביֹום	ׁשְ ָהִראׁשֹון	ְלַקּדֵ
ח	ָהעֹוָלה	 ִמְזּבַ ית	ה'	ֶאת	 ּבֵ ל	 ּכָ ִטַהְרנּו	ֶאת	 ַוּיֹאְמרּו	 ֶלְך	 ַהּמֶ הּו	 ִחְזִקּיָ ְפִניָמה	ֶאל	 בֹואּו	 ַוּיָ ּלּו:	 ּכִ ַלחֶֹדׁש	ָהִראׁשֹון	
ַמֲעלֹו	 ַמְלכּותֹו	ּבְ ֶלְך	ָאָחז	ּבְ ר	ִהְזִניַח	ַהּמֶ ִלים	ֲאׁשֶ ל	ַהּכֵ ָליו:	ְוֵאת	ּכָ ל	ּכֵ ֲעֶרֶכת	ְוֶאת	ּכָ ְלַחן	ַהּמַ ָליו	ְוֶאת	ׁשֻ ל	ּכֵ ְוֶאת	ּכָ
ְסְמכּו	ְיֵדיֶהם	ֲעֵליֶהם:	 ָהל	ַוּיִ ֶלְך	ְוַהּקָ את	ִלְפֵני	ַהּמֶ ִעיֵרי	ַהַחּטָ יׁשּו	ֶאת	ׂשְ ּגִ ח	ה'	ַוּיַ ם	ִלְפֵני	ִמְזּבַ נּו	ְוִהּנָ ׁשְ ֵהַכּנּו	ְוִהְקּדָ
ֶלְך	ָהעֹוָלה	 ַהּמֶ ָרֵאל	ָאַמר	 ִיׂשְ ְלָכל	 י	 ּכִ ָרֵאל	 ִיׂשְ ל	 ּכָ ר	ַעל	 ַכּפֵ ּלְ ָחה	 ְזּבֵ ַהּמִ ָמם	 ּדָ אּו	ֶאת	 ַוְיַחּטְ ַהּכֲֹהִנים	 ָחטּום	 ׁשְ ַוּיִ
ִביא	 ֶלְך	ְוָנָתן	ַהּנָ ִויד	ְוָגד	חֵֹזה	ַהּמֶ ִמְצַות	ּדָ ְנָבִלים	ּוְבִכּנֹרֹות	ּבְ ִים	ּבִ ְמִצְלּתַ ית	ה'	ּבִ ם	ּבֵ ֲעֵמד	ֶאת	ַהְלִוּיִ את:	ַוּיַ ְוַהַחּטָ
ְלַהֲעלֹות	 הּו	 ִחְזִקּיָ ַוּיֹאֶמר	 ֲחצְֹצרֹות:	 ּבַ ְוַהּכֲֹהִנים	 ָדִויד	 ְכֵלי	 ּבִ ם	 ַהְלִוּיִ ַעְמדּו	 ַוּיַ ְנִביָאיו:	 ַיד	 ּבְ ְצָוה	 ַהּמִ ה'	 ְבַיד	 י	 ּכִ
ָהל	 ַהּקָ ְוָכל	 ָרֵאל:	 ִיׂשְ ִויד	ֶמֶלְך	 ּדָ ֵלי	 ּכְ ְיֵדי	 ְוַעל	 ְוַהֲחצְֹצרֹות	 יר	ה'	 ּוְבֵעת	ֵהֵחל	ָהעֹוָלה	ֵהֵחל	ׁשִ ַח	 ְזּבֵ ְלַהּמִ ָהעָֹלה	
ֶלְך	ְוָכל	 ְרעּו	ַהּמֶ יר	ְמׁשֹוֵרר	ְוַהֲחצְֹצרֹות	ַמְחְצִרים	ַהּכֹל	ַעד	ִלְכלֹות	ָהעָֹלה:	ּוְכַכּלֹות	ְלַהֲעלֹות	ּכָ ִ ֲחִוים	ְוַהּשׁ ּתַ ִמׁשְ
ִדְבֵרי	ָדִויד	ְוָאָסף	ַהחֶֹזה	ַוְיַהְללּו	 ל	לה'	ּבְ ם	ְלַהּלֵ ִרים	ַלְלִוּיִ ֶלְך	ְוַהּשָׂ הּו	ַהּמֶ ֲחוּו:	ַוּיֹאֶמר	ְיִחְזִקּיָ ּתַ ׁשְ ְמְצִאים	ִאּתֹו	ַוּיִ ַהּנִ

ֲחוּו:" ּתַ ׁשְ דּו	ַוּיִ ּקְ ְמָחה	ַוּיִ ַעד	ְלׂשִ

דברי הימים ב' כט' 1-32 
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שאלה מס' 5: 

הנושא: יחסי ידידות ישראל-ארה"ב

השואל: דניאל שפירו, שגריר ארה"ב בישראל

הכתוב מספר על יחסי שלום וידידות שהתנהלו בין שני עמים לאורך שנים 

ֵניֶהם:" ְכְרתּו ְבִרית ׁשְ לֹֹמה ַוּיִ ין ִחיָרם ּוֵבין ׁשְ לֹם ּבֵ ִמים. . . ַוְיִהי ׁשָ ל ַהּיָ י ֹאֵהב ָהָיה ִחיָרם ְלָדִוד ּכָ "ּכִ

א. במה סייע המלך חירם לשלמה?

ב. מה נתן לו שלמה המלך בתמורה לעזרתו?

תשובה
א. המלך חירם נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים לבניית בית המקדש. 

ב. שלמה נתן לחירם מכולת ביתו - חטים ושמן. 

י	אֵֹהב	ָהָיה	ִחיָרם	 ַחת	ָאִביהּו	ּכִ חּו	ְלֶמֶלְך	ּתַ י	אֹתֹו	ָמׁשְ ַמע	ּכִ י	ׁשָ לֹמֹה	ּכִ ַלח	ִחיָרם	ֶמֶלְך	צֹור	ֶאת	ֲעָבָדיו	ֶאל	ׁשְ ׁשְ 	ַוּיִ
ם	 ִית	ְלׁשֵ י	לֹא	ָיכֹל	ִלְבנֹות	ּבַ ִוד	ָאִבי	ּכִ 	ֶאת	ּדָ ה	ָיַדְעּתָ לֹמֹה	ֶאל	ִחיָרם	ֵלאמֹר:	ַאּתָ ַלח	ׁשְ ׁשְ ַוּיִ ִמים:	 ל	ַהּיָ ְלָדִוד	ּכָ
ִביב	 ה	ֵהִניַח	ה'	ֱאלַֹהי	ִלי	ִמּסָ ּפֹות	ַרְגָלי:	ְוַעּתָ ַחת	ּכַ ת	ה'	אָֹתם	ּתַ ר	ְסָבֻבהּו	ַעד	ּתֵ ְלָחָמה	ֲאׁשֶ ֵני	ַהּמִ ה'	ֱאלָֹהיו	ִמּפְ
ר	 ְנָך	ֲאׁשֶ ִוד	ָאִבי	ֵלאמֹר	ּבִ ר	ה'	ֶאל	ּדָ ּבֶ ר	ּדִ ֲאׁשֶ םי	ה'	ֱאלָֹהי	ּכַ ִית	ְלׁשֵ ַגע	ָרע:	ְוִהְנִני	אֵֹמר	ִלְבנֹות	ּבַ ָטן	ְוֵאין	ּפֶ ֵאין	ׂשָ
ִיְהיּו	ִעם	 ַוֲעָבַדי	 ָבנֹון	 ַהּלְ ֲאָרִזים	ִמן	 ִלי	 ְוִיְכְרתּו	 ה	 ַצּוֵ ה	 ְוַעּתָ ִמי:	 ִלׁשְ ִית	 ַהּבַ ִיְבֶנה	 ְסֶאָך	הּוא	 ּכִ יָך	ַעל	 ְחּתֶ ּתַ ן	 ֶאּתֵ
דִֹנים:	 ּצִ נּו	ִאיׁש	יֵֹדַע	ִלְכָרת	ֵעִצים	ּכַ י	ֵאין	ּבָ 	ּכִ ה	ָיַדְעּתָ י	ַאּתָ ר	ּתֹאֵמר	ּכִ כֹל	ֲאׁשֶ ן	ְלָך	ּכְ ַכר	ֲעָבֶדיָך	ֶאּתֵ ֲעָבֶדיָך	ּוׂשְ
ן	ָחָכם	ַעל	ָהָעם	 ר	ָנַתן	ְלָדִוד	ּבֵ רּוְך	ה'	ַהּיֹום	ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר	ּבָ ַמח	ְמאֹד	 ׂשְ ַוּיִ לֹמֹה	 ְבֵרי	ׁשְ מַֹע	ִחיָרם	ֶאת	ּדִ ׁשְ ַוְיִהי	ּכִ
ֲעֵצי	 ל	ֶחְפְצָך	ּבַ ה	ֶאת	ּכָ 	ֵאָלי	ֲאִני	ֶאֱעׂשֶ ַלְחּתָ ר	ׁשָ י	ֵאת	ֲאׁשֶ ַמְעּתִ לֹמֹה	ֵלאמֹר	ׁשָ ַלח	ִחיָרם	ֶאל	ׁשְ ׁשְ ה:	ַוּיִ ָהָרב	ַהּזֶ
ַלח	ֵאַלי	 ׁשְ ר	ּתִ קֹום	ֲאׁשֶ ם	ַעד	ַהּמָ ּיָ יֵמם	ּדְֹברֹות	ּבַ ָבנֹון	ָיָמה	ַוֲאִני	ֲאׂשִ ים:	ֲעָבַדי	יִֹרדּו	ִמן	ַהּלְ ֲאָרִזים	ּוַבֲעֵצי	ְברֹוׁשִ
לֹמֹה	ֲעֵצי	ֲאָרִזים	 יִתי:	ַוְיִהי	ִחירֹום	נֵֹתן	ִלׁשְ ה	ֶאת	ֶחְפִצי	ָלֵתת	ֶלֶחם	ּבֵ ֲעׂשֶ ה	ּתַ א	ְוַאּתָ ה	ִתּשָׂ ם	ְוַאּתָ ים	ׁשָ ְצּתִ ְוִנּפַ
ִתית	 ֶמן	ּכָ ִרים	ּכֹר	ׁשֶ ים	ַמּכֶֹלת	ְלֵביתֹו	ְוֶעׂשְ ִרים	ֶאֶלף	ּכֹר	ִחּטִ לֹמֹה	ָנַתן	ְלִחיָרם	ֶעׂשְ ל	ֶחְפצֹו:	ּוׁשְ ים	ּכָ ַוֲעֵצי	ְברֹוׁשִ
לֹמֹה	 ין	ִחיָרם	ּוֵבין	ׁשְ לֹם	ּבֵ ר	לֹו	ַוְיִהי	ׁשָ ּבֶ ר	ּדִ ֲאׁשֶ לֹמֹה	ּכַ ָנה:	ַוה'	ָנַתן	ָחְכָמה	ִלׁשְ ָנה	ְבׁשָ לֹמֹה	ְלִחיָרם	ׁשָ ן	ׁשְ ּכֹה	ִיּתֵ

ֵניֶהם:	 ְכְרתּו	ְבִרית	ׁשְ ַוּיִ

מלכים א' ה' 15-26
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שאלה מס' 6: 

הנושא: צמחי התנ"ך - הגן הבוטני בעין גדי

השואלת: ניצה חופש, ממקימי הגן הבוטני עין גדי

מלך הלך לבקש איש מישראל במדבר עין גדי על פני צורי היעלים

ֵעִלים:" ֵני צּוֵרי ַהּיְ ׁש ֶאת. . . ַעל ּפְ ֶלְך ְלַבּקֵ ִדי: ַוּיֵ ר ֵעין ּגֶ ִמְדּבַ ה. . . ּבְ דּו לֹו ֵלאֹמר ִהּנֵ ּגִ "ַוּיַ

א. מי המלך?

ב. מה אירע במערה שבעין גדי?

תשובה
א. שאול המלך - הלך לחפש את דוד. 

ב. דוד כרת את כנף מעילו של שאול. 

ת	 לׁשֶ אּול	ׁשְ ח	ׁשָ ּקַ ַוּיִ ִדי:	 ּגֶ ר	ֵעין	 ִמְדּבַ ה	ָדִוד	ּבְ דּו	לֹו	ֵלאמֹר	ִהּנֵ ּגִ ַוּיַ ים	 ּתִ ִלׁשְ אּול	ֵמַאֲחֵרי	ּפְ ב	ׁשָ ר	ׁשָ ֲאׁשֶ "ַוְיִהי	ּכַ
ְדרֹות	ַהּצֹאן	 בֹא	ֶאל	ּגִ ֵעִלים:	ַוּיָ ֵני	צּוֵרי	ַהּיְ יו	ַעל	ּפְ ִוד	ַוֲאָנׁשָ ׁש	ֶאת	ּדָ ֶלְך	ְלַבּקֵ ָרֵאל	ַוּיֵ ל	ִיׂשְ חּור	ִמּכָ ֲאָלִפים	ִאיׁש	ּבָ
י	 ִבים:	ַוּיֹאְמרּו	ַאְנׁשֵ ָעָרה	יֹׁשְ ֵתי	ַהּמְ ַיְרּכְ יו	ּבְ אּול	ְלָהֵסְך	ֶאת	ַרְגָליו	ְוָדִוד	ַוֲאָנׁשָ בֹא	ׁשָ ַוּיָ ם	ְמָעָרה	 ֶרְך	ְוׁשָ ַעל	ַהּדֶ
ָקם	 ֵעיֶניָך	ַוּיָ ר	ִיַטב	ּבְ ֲאׁשֶ יָת	ּלֹו	ּכַ ָיֶדָך	ְוָעׂשִ ה	ָאנִֹכי	נֵֹתן	ֶאת	אִֹיְבָך	ּבְ ר	ָאַמר	ה'	ֵאֶליָך	ִהּנֵ ה	ַהּיֹום	ֲאׁשֶ ָדִוד	ֵאָליו	ִהּנֵ
ר	 ָנף	ֲאׁשֶ ַרת	ֶאת	ּכָ ר	ּכָ ִוד	אֹתֹו	ַעל	ֲאׁשֶ ְך	ֵלב	ּדָ ט:	ַוְיִהי	ַאֲחֵרי	ֵכן	ַוּיַ ּלָ אּול	ּבַ ר	ְלׁשָ ִעיל	ֲאׁשֶ ַנף	ַהּמְ ְכרֹת	ֶאת	ּכְ ִוד	ַוּיִ ּדָ
י	 לַֹח	ָיִדי	ּבֹו	ּכִ יַח	ה'	ִלׁשְ ה	ַלאדִֹני	ִלְמׁשִ ָבר	ַהּזֶ ה	ֶאת	ַהּדָ י	ֵמְיהָֹוה	ִאם	ֶאֱעׂשֶ יו	ָחִליָלה	ּלִ אּול:	ַוּיֹאֶמר	ַלֲאָנׁשָ ְלׁשָ
ֶלְך	 ָעָרה	ַוּיֵ אּול	ָקם	ֵמַהּמְ אּול	ְוׁשָ ָבִרים	ְולֹא	ְנָתָנם	ָלקּום	ֶאל	ׁשָ ּדְ יו	ּבַ ִוד	ֶאת	ֲאָנׁשָ ע	ּדָ ּסַ יַח	ְיהָֹוה	הּוא:	ַוְיׁשַ ְמׁשִ

ֶרְך:" ּדָ ּבַ

 שמואל א' כד' 1-7
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שאלה מס' 7: 

הנושא: "מגן רקיע"- פיתוח טכנולוגי-ישראלי

השואלת: עליזה כהן, מהנדסת מערכת, פרויקט"מגן רקיע"

על אחד ממלכי יהודה נאמר: 

י  מֹו ַעד ְלֵמָרחֹוק ּכִ ֵצא ׁשְ ֹדלֹות ַוּיֵ ים ּוָבֲאָבִנים ּגְ ִחּצִ ב. . . ִלירֹוא ּבַ ֶבת חֹוׁשֵ ֹבנֹות ַמֲחׁשֶ ְ ם ִחּשׁ ַלִ ירּוׁשָ ַעׂש ּבִ "ַוּיַ
ִהְפִליא ְלֵהָעֵזר:"

א. מי המלך?

ב. ציין סוגי כלי נשק נוספים שהכין המלך לכל הצבא?

תשובה
א. המלך עוזיהו. 

ב. ָמִגִּנים, ְרָמִחים, כֹוָבִעים, ִׁשְרֹינֹות, ְקָׁשתֹות, ַאְבֵני ְקָלִעים. 

 הערה: יש לציין 2 סוגים

ר	 ְדּבָ ּמִ ִלים	ּבַ ֶבן	ִמְגּדָ ֵקם:	ַוּיִ ְקצֹוַע	ַוְיַחּזְ ְיא	ְוַעל	ַהּמִ ַער	ַהּגַ ה	ְוַעל	ׁשַ ּנָ ַער	ַהּפִ ם	ַעל	ׁשַ ַלִ ירּוׁשָ ִלים	ּבִ הּו	ִמְגּדָ ּיָ ֶבן	ֻעּזִ "ַוּיִ
י	אֵֹהב	ֲאָדָמה	 ְרֶמל	ּכִ ָהִרים	ּוַבּכַ ִרים	ְוכְֹרִמים	ּבֶ יׁשֹור	ִאּכָ ֵפָלה	ּוַבּמִ ְ י	ִמְקֶנה	ַרב	ָהָיה	לֹו	ּוַבּשׁ ים	ּכִ ַוַיְחצֹב	ּבֹרֹות	ַרּבִ
ָיהּו	 ּוַמֲעׂשֵ ַהּסֹוֵפר	 ְיִעיֵאל	 ַיד	 ּבְ ָתם	 ֻקּדָ ּפְ ר	 ִמְסּפַ ּבְ ִלְגדּוד	 ָצָבא	 יֹוְצֵאי	 ִמְלָחָמה	 ה	 עֹׂשֵ ַחִיל	 הּו	 ּיָ ְלֻעּזִ ַוְיִהי	 ָהָיה:	
ׁש	ֵמאֹות:	ְוַעל	ָיָדם	 ִים	ְוׁשֵ י	ָהָאבֹות	ְלִגּבֹוֵרי	ָחִיל	ַאְלּפַ ר	ָראׁשֵ ֶלְך:	ּכֹל	ִמְסּפַ ֵרי	ַהּמֶ ֹוֵטר	ַעל	ַיד	ֲחַנְנָיהּו	ִמּשָׂ ַהּשׁ
ֶלְך	ַעל	ָהאֹוֵיב:	 כַֹח	ָחִיל	ַלְעזֹר	ַלּמֶ ה	ִמְלָחָמה	ּבְ ְבַעת	ֲאָלִפים	ַוֲחֵמׁש	ֵמאֹות	עֹוׂשֵ לֹׁש	ֵמאֹות	ֶאֶלף	ְוׁשִ ֵחיל	ָצָבא	ׁשְ
ם	 ַלִ ירּוׁשָ ַעׂש	ּבִ תֹות	ּוְלַאְבֵני	ְקָלִעים:	ַוּיַ ְריֹנֹות	ּוְקׁשָ ים	ּוְרָמִחים	ְוכֹוָבִעים	ְוׁשִ ָבא	ָמִגּנִ הּו	ְלָכל	ַהּצָ ּיָ ֶכן	ָלֶהם	ֻעּזִ ַוּיָ
מֹו	ַעד	 ֵצא	ׁשְ דֹלֹות	ַוּיֵ ים	ּוָבֲאָבִנים	ּגְ ִחּצִ ּנֹות	ִלירֹוא	ּבַ ִלים	ְוַעל	ַהּפִ ְגּדָ ב	ִלְהיֹות	ַעל	ַהּמִ ֶבת	חֹוׁשֵ בֹנֹות	ַמֲחׁשֶ ְ ִחּשׁ

י	ָחָזק:" י	ִהְפִליא	ְלֵהָעֵזר	ַעד	ּכִ ְלֵמָרחֹוק	ּכִ

דברי הימים ב' כו' 9-15
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שאלה מס' 8: 

הנושא: יד עזר לחבר - בית חם לניצולי שואה 

השואלת: חוה הרשקוביץ, דיירת ב"בית החם". 

אחר שעבר ייסורים רבים, זכה האיש לאחרית טובה. 

ָעה ּדֹרֹות" ֵני ָבָניו ַאְרּבָ ָניו ְוֶאת ּבְ ְרֶאה ֶאת ּבָ תֹו. . . ַוּיִ ַרְך ֶאת ַאֲחִרית. . . ֵמֵראׁשִ "וה' ּבֵ

א. מי האיש?

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

תשובה
א. איוב. 

ב. הרכוש: צאן, בקר, גמלים, אתונות. 

 בנים ובנות - ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות. 

ל	ֶאָחיו	 בֹאּו	ֵאָליו	ּכָ ֶנה:	ַוּיָ ר	ְלִאּיֹוב	ְלִמׁשְ ל	ֲאׁשֶ ַעד	ֵרֵעהּו	ַוּיֶֹסף	ה'	ֶאת	ּכָ ְללֹו	ּבְ ִהְתּפַ בּות	ִאּיֹוב	ּבְ ב	ֶאת	ׁשְ "וה'	ׁשָ
ר	ֵהִביא	ה'	 ל	ָהָרָעה	ֲאׁשֶ ֻנדּו	לֹו	ַוְיַנֲחמּו	אֹתֹו	ַעל	ּכָ ֵביתֹו	ַוּיָ ְוָכל	ַאְחיֹוָתיו	ְוָכל	יְֹדָעיו	ְלָפִנים	ַוּיֹאְכלּו	ִעּמֹו	ֶלֶחם	ּבְ
ָעה	 תֹו	ַוְיִהי	לֹו	ַאְרּבָ ַרְך	ֶאת	ַאֲחִרית	ִאּיֹוב	ֵמֵראׁשִ יָטה	ֶאָחת	ְוִאיׁש	ֶנֶזם	ָזָהב	ֶאָחד:	וה'	ּבֵ נּו	לֹו	ִאיׁש	ְקׂשִ ּתְ ָעָליו	ַוּיִ
נֹות:	 לֹוׁש	ּבָ ְבָעָנה	ָבִנים	ְוׁשָ ָקר	ְוֶאֶלף	ֲאתֹונֹות:	ַוְיִהי	לֹו	ׁשִ ים	ְוֶאֶלף	ֶצֶמד	ּבָ ַמּלִ ת	ֲאָלִפים	ּגְ ׁשֶ ר	ֶאֶלף	צֹאן	ְוׁשֵ ָעׂשָ
ְבנֹות	 ים	ָיפֹות	ּכִ ית	ֶקֶרן	ַהּפּוְך:	ְולֹא	ִנְמָצא	ָנׁשִ ִליׁשִ ְ ם	ַהּשׁ ִנית	ְקִציָעה	ְוׁשֵ ֵ ם	ַהּשׁ ם	ָהַאַחת	ְיִמיָמה	ְוׁשֵ ְקָרא	ׁשֵ ַוּיִ
ְרֶאה	 ָנה	ַוּיִ ִעים	ׁשָ תֹוְך	ֲאֵחיֶהם:	ַוְיִחי	ִאּיֹוב	ַאֲחֵרי	זֹאת	ֵמָאה	ְוַאְרּבָ ן	ָלֶהם	ֲאִביֶהם	ַנֲחָלה	ּבְ ּתֵ ָכל	ָהָאֶרץ	ַוּיִ ִאּיֹוב	ּבְ

ַבע	ָיִמים" ָמת	ִאּיֹוב	ָזֵקן	ּוׂשְ ָעה	ּדֹרֹות:	ַוּיָ ֵני	ָבָניו	ַאְרּבָ ָניו	ְוֶאת	ּבְ ֶאת	ּבָ

איוב מב' 10-17
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שאלה מס' 9: 

הנושא: רופאים ישראלים למען שסועי שפה

פלסטית, לכירורגיה  המחלקה  מנהל  וינקלר,  אייל  פרופ'   השואל: 
מרכז רפואי"שיבא", תל השומר

נביא מנבא כי בבא הגאולה החולים יתרפאו 

ֲעָרָבה:" ר ַמִים ּוְנָחִלים ּבָ ְדּבָ י ִנְבְקעּו ַבּמִ ם ּכִ ַח ְוָתֹרן ְלׁשֹון ִאּלֵ ּסֵ ל ּפִ ַאּיָ ג ּכָ "ָאז ְיַדּלֵ

א. מי הנביא?

ב. ציין בעלי מומים נוספים שיירפאו?

תשובה 
א. ישעיהו. 

ב. חרשים, עורים - ָאז ִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרִׁשים ִּתָּפַתְחָנה. 

ן	 ִנּתַ ָבנֹון	 ַהּלְ בֹוד	 ּכְ ן	 ְוַרּנֵ יַלת	 ּגִ ַאף	 ְוָתֵגל	 ְפַרח	 ּתִ רַֹח	 ּפָ ֶלת:	 ֲחַבּצָ ּכַ ְוִתְפַרח	 ֲעָרָבה	 ְוָתֵגל	 ה	 ְוִצּיָ ר	 ִמְדּבָ ׂשּום	 "ְיׂשֻ
צּו:	ִאְמרּו	 לֹות	ַאּמֵ ִים	ּכׁשְ קּו	ָיַדִים	ָרפֹות	ּוִבְרּכַ ה	ִיְראּו	ְכבֹוד	ה'	ֲהַדר	ֱאלֵֹהינּו:	ַחּזְ רֹון	ֵהּמָ ָ ְרֶמל	ְוַהּשׁ ָלּה	ֲהַדר	ַהּכַ
ַקְחָנה	ֵעיֵני	 ּפָ ֲעֶכם:	ָאז	ּתִ מּול	ֱאלִֹהים	הּוא	ָיבֹוא	ְויֹׁשַ ה	ֱאלֵֹהיֶכם	ָנָקם	ָיבֹוא	ּגְ יָראּו	ִהּנֵ ְלִנְמֲהֵרי	ֵלב	ִחְזקּו	ַאל	ּתִ
ֲעָרָבה:	 ר	ַמִים	ּוְנָחִלים	ּבָ ְדּבָ י	ִנְבְקעּו	ַבּמִ ם	ּכִ ַח	ְוָתרֹן	ְלׁשֹון	ִאּלֵ ּסֵ ל	ּפִ ַאּיָ ג	ּכָ ַתְחָנה:	ָאז	ְיַדּלֵ ּפָ ים	ּתִ ִעְוִרים	ְוָאְזֵני	ֵחְרׁשִ
ם	ַמְסלּול	ָוֶדֶרְך	ְוֶדֶרְך	 ים	ִרְבָצּה	ָחִציר	ְלָקֶנה	ָוגֶֹמא:	ְוָהָיה	ׁשָ ְנֵוה	ַתּנִ אֹון	ְלַמּבּוֵעי	ָמִים	ּבִ ָרב	ַלֲאָגם	ְוִצּמָ ָ ְוָהָיה	ַהּשׁ
ם	ַאְרֵיה	ּוְפִריץ	ַחּיֹות	 ֶרְך	ֶוֱאִויִלים	לֹא	ִיְתעּו:	לֹא	ִיְהֶיה	ׁשָ ֵרא	ָלּה	לֹא	ַיַעְבֶרּנּו	ָטֵמא	ְוהּוא	ָלמֹו	הֵֹלְך	ּדֶ ַהּקֶֹדׁש	ִיּקָ
ׂשֹון	 ם	ׂשָ ְמַחת	עֹוָלם	ַעל	רֹאׁשָ ה	ְוׂשִ ִרּנָ בּון	ּוָבאּו	ִצּיֹון	ּבְ אּוִלים:	ּוְפדּוֵיי	ה'	ְיׁשֻ ם	ְוָהְלכּו	ּגְ ֵצא	ׁשָ ה	לֹא	ִתּמָ ל	ַיֲעֶלּנָ ּבַ

יגּו	ְוָנסּו	ָיגֹון	ַוֲאָנָחה:" ְמָחה	ַיּשִׂ ְוׂשִ

ישעיה לה' 1-10
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שאלה מס' 10: 

הנושא: "מקום בגן עדן" התנ"ך בקולנוע הישראלי

השואל: יוסי מדמוני, במאי ותסריטאי. 

מנהיג שצמא למים לאחר הכותו את האויב התפלל לה' שירווה את צמאונו

ַיד ָהֲעֵרִלים" י ּבְ ָמא ְוָנַפְלּתִ ּצָ ה ָאמּות ּבַ ֹדָלה ַהּזֹאת ְוַעּתָ ׁשּוָעה ַהּגְ ָך ֶאת ַהּתְ ה ָנַתּתָ ְבַיד ַעְבּדְ "ַאּתָ

א. מי המנהיג?

ב. מה הנס שאירע לו באותו מקום?

תשובה
א. שמשון - צמא למים אחרי הכותו את פלשתים בלחי החמור. 

ב. ה' בקע את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים ַוֵּיְׁשְּת ַוָּתָׁשב רּוחֹו ַוֶּיִחי. 

ר	ַעל	ְזרֹועֹוָתיו	 ְהֶייָנה	ָהֲעבִֹתים	ֲאׁשֶ ְצַלח	ָעָליו	רּוַח	ה'	ַוּתִ ים	ֵהִריעּו	ִלְקָראתֹו	ַוּתִ ּתִ "הּוא	ָבא	ַעד	ֶלִחי	ּוְפִלׁשְ
ּה	 ּבָ ְך	 ַוּיַ ֶחָה	 ּקָ ַוּיִ ָידֹו	 ַלח	 ׁשְ ַוּיִ ה	 ְמָצא	ְלִחי	ֲחמֹור	ְטִרּיָ ַוּיִ ָיָדיו:	 ּסּו	ֱאסּוָריו	ֵמַעל	 ּמַ ַוּיִ ֲערּו	ָבֵאׁש	 ּבָ ר	 ים	ֲאׁשֶ ּתִ ׁשְ ּפִ ּכַ
ר	 ַכּלֹתֹו	ְלַדּבֵ יִתי	ֶאֶלף	ִאיׁש:	ַוְיִהי	ּכְ ְלִחי	ַהֲחמֹור	ִהּכֵ ְלִחי	ַהֲחמֹור	ֲחמֹור	ֲחמָֹרָתִים	ּבִ ְמׁשֹון	ּבִ ֶאֶלף	ִאיׁש:	ַוּיֹאֶמר	ׁשִ
ָך	 	ְבַיד	ַעְבּדְ ה	ָנַתּתָ ְקָרא	ֶאל	ה'	ַוּיֹאַמר	ַאּתָ ְצָמא	ְמאֹד	ַוּיִ קֹום	ַההּוא	ָרַמת	ֶלִחי:	ַוּיִ ְקָרא	ַלּמָ דֹו	ַוּיִ ִחי	ִמּיָ ֵלְך	ַהּלְ ׁשְ ַוּיַ
ר	 ׁש	ֲאׁשֶ ְכּתֵ ְבַקע	ֱאלִֹהים	ֶאת	ַהּמַ ַיד	ָהֲעֵרִלים:	ַוּיִ י	ּבְ ָמא	ְוָנַפְלּתִ ּצָ ה	ָאמּות	ּבַ דָֹלה	ַהּזֹאת	ְוַעּתָ ׁשּוָעה	ַהּגְ ֶאת	ַהּתְ

ה:" ִחי	ַעד	ַהּיֹום	ַהּזֶ ּלֶ ר	ּבַ ָמּה	ֵעין	ַהּקֹוֵרא	ֲאׁשֶ ן	ָקָרא	ׁשְ ִחי	ַעל	ּכֵ ב	רּוחֹו	ַוּיֶ ׁשָ 	ַוּתָ ּתְ ׁשְ ּנּו	ַמִים	ַוּיֵ ְצאּו	ִמּמֶ ִחי	ַוּיֵ ּלֶ ּבַ

שופטים טו' 14-19
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שאלה מס' 11: 

הנושא: נחל הירדן - קאסר אל יהוד

השואל: מנחם מרקוס, גיאוגרף ואיש ידיעת הארץ

אדם שפגע בכבודו של מלך צלח את הירדן לקראת המלך וביקש את סליחתו 

ן" ְרּדֵ ּיַ ָעְברֹו ּבַ ֶלְך ּבְ ֶלְך ו. . . ָנַפל ִלְפֵני ַהּמֶ ן ִלְפֵני ַהּמֶ ְרּדֵ "ְוָצְלחּו ַהּיַ

א. מי הוא?

ב. מה היתה תגובת המלך?

תשובה 
א. שמעי בן גרא –קילל את דוד המלך בעת ברחו מפני אבשלום. 

ב. דוד המלך קיבל את סליחתו. 

בֹא	ַעד	 ֶלְך	ַוּיָ ב	ַהּמֶ ׁשָ ה	ְוָכל	ֲעָבֶדיָך:	ַוּיָ ֶלְך	ׁשּוב	ַאּתָ ְלחּו	ֶאל	ַהּמֶ ׁשְ ִאיׁש	ֶאָחד	ַוּיִ ל	ִאיׁש	ְיהּוָדה	ּכְ ט	ֶאת	ְלַבב	ּכָ "ַוּיַ
ן	 ָרא	ּבֶ ְמִעי	ֶבן	ּגֵ ן:	ַוְיַמֵהר	ׁשִ ְרּדֵ ֶלְך	ֶאת	ַהּיַ ֶלְך	ְלַהֲעִביר	ֶאת	ַהּמֶ ָלה	ָלֶלֶכת	ִלְקַראת	ַהּמֶ ְלּגָ א	ַהּגִ ן	ִויהּוָדה	ּבָ ְרּדֵ ַהּיַ
ית	 ְנָיִמן	ְוִציָבא	ַנַער	ּבֵ ִוד:	ְוֶאֶלף	ִאיׁש	ִעּמֹו	ִמּבִ ֶלְך	ּדָ ֶרד	ִעם	ִאיׁש	ְיהּוָדה	ִלְקַראת	ַהּמֶ חּוִרים	ַוּיֵ ר	ִמּבַ ַהְיִמיִני	ֲאׁשֶ
ית	 ֶלְך:	ְוָעְבָרה	ָהֲעָבָרה	ַלֲעִביר	ֶאת	ּבֵ ן	ִלְפֵני	ַהּמֶ ְרּדֵ ִרים	ֲעָבָדיו	ִאּתֹו	ְוָצְלחּו	ַהּיַ ָניו	ְוֶעׂשְ ר	ּבָ ת	ָעׂשָ אּול	ַוֲחֵמׁשֶ ׁשָ
ב	ִלי	 ֶלְך	ַאל	ַיֲחׁשָ ן:	ַוּיֹאֶמר	ֶאל	ַהּמֶ ְרּדֵ ּיַ ָעְברֹו	ּבַ ֶלְך	ּבְ ָרא	ָנַפל	ִלְפֵני	ַהּמֶ ְמִעי	ֶבן	ּגֵ ֵעיָניו	ְוׁשִ ֶלְך	ְוַלֲעׂשֹות	ַהּטֹוב	ּבְ ַהּמֶ
י	 ֶלְך	ֶאל	ִלּבֹו:	ּכִ ָלם	ָלׂשּום	ַהּמֶ ֶלְך	ִמירּוׁשָ ר	ָיָצא	ֲאדִֹני	ַהּמֶ ּיֹום	ֲאׁשֶ ָך	ּבַ ר	ֶהֱעָוה	ַעְבּדְ ְזּכֹר	ֵאת	ֲאׁשֶ ֲאדִֹני	ָעֹון	ְוַאל	ּתִ
י	 ַען	ֲאִביׁשַ ֶלְך:	ַוּיַ ית	יֹוֵסף	ָלֶרֶדת	ִלְקַראת	ֲאדִֹני	ַהּמֶ ה	ָבאִתי	ַהּיֹום	ִראׁשֹון	ְלָכל	ּבֵ י	ֲאִני	ָחָטאִתי	ְוִהּנֵ ָך	ּכִ ָיַדע	ַעְבּדְ
י	 ֵני	ְצרּוָיה	ּכִ י	ְוָלֶכם	ּבְ ִוד	ַמה	ּלִ יַח	ה':	ַוּיֹאֶמר	ּדָ ל	ֶאת	ְמׁשִ י	ִקּלֵ ְמִעי	ּכִ ן	ְצרּוָיה	ַוּיֹאֶמר	ֲהַתַחת	זֹאת	לֹא	יּוַמת	ׁשִ ּבֶ
ֶלְך	 ָרֵאל:	ַוּיֹאֶמר	ַהּמֶ י	ַהּיֹום	ֲאִני	ֶמֶלְך	ַעל	ִיׂשְ י	ּכִ י	ֲהלֹוא	ָיַדְעּתִ ָרֵאל	ּכִ ִיׂשְ ָטן	ַהּיֹום	יּוַמת	ִאיׁש	ּבְ ִתְהיּו	ִלי	ַהּיֹום	ְלׂשָ

ֶלְך:" ַבע	לֹו	ַהּמֶ ָ ּשׁ ְמִעי	לֹא	ָתמּות	ַוּיִ ֶאל	ׁשִ

שמואל ב' יט' 15-24
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שאלה מס' 12: 

הנושא: מנהיגות בספורט

השואל: יובל פרייליך, אלוף אירופה עד גיל 20 בסייף

על לוחם מישראל שהכריע את הקרב נאמר: 

ֻנסּו" ּבֹוָרם ַוּיָ י ֵמת ּגִ ְראּו ּכִ ְעָרּה ַוְיֹמְתֵתהּו. . . ַוּיִ ְלָפּה ִמּתַ ׁשְ ח ֶאת ַחְרּבֹו ַוּיִ ּקַ ָרץ. . . ַוּיִ "ַוּיָ

א. מי הלוחם?

ב. באיזה קרב מדובר?

תשובה 
א. דוד. 

ב. נלחם נגד גלית הפלשתי. 

ִוד	ֶאת	ַחְרּבֹו	ֵמַעל	 ְחּגֹר	ּדָ ְריֹון:	ַוּיַ ׁש	אֹתֹו	ׁשִ ְלּבֵ ת	ַעל	רֹאׁשֹו	ַוּיַ יו	ְוָנַתן	קֹוַבע	ְנחׁשֶ ִוד	ַמּדָ אּול	ֶאת	ּדָ ׁש	ׁשָ ְלּבֵ "ַוּיַ
ִוד	ֵמָעָליו:	 יִתי	ַוְיִסֵרם	ּדָ י	לֹא	ִנּסִ ה	ּכִ ֵאּלֶ אּול	לֹא	אּוַכל	ָלֶלֶכת	ּבָ ִוד	ֶאל	ׁשָ ה	ַוּיֹאֶמר	ּדָ י	לֹא	ִנּסָ יו	ַוּיֶֹאל	ָלֶלֶכת	ּכִ ְלַמּדָ
עֹו	 ְלקּוט	ְוַקּלְ ר	לֹו	ּוַבּיַ ְכִלי	ָהרִֹעים	ֲאׁשֶ ם	אָֹתם	ּבִ ׂשֶ ַחל	ַוּיָ ֵקי	ֲאָבִנים	ִמן	ַהּנַ ה	ַחּלֻ ָ ְבַחר	לֹו	ֲחִמּשׁ ָידֹו	ַוּיִ ח	ַמְקלֹו	ּבְ ּקַ ַוּיִ
ְרֶאה	 י	ַוּיִ ּתִ ִלׁשְ ט	ַהּפְ ּבֵ ה	ְלָפָניו:	ַוּיַ ּנָ א	ַהּצִ ִוד	ְוָהִאיׁש	נֹׂשֵ י	הֵֹלְך	ְוָקֵרב	ֶאל	ּדָ ּתִ ִלׁשְ ֶלְך	ַהּפְ י:	ַוּיֵ ּתִ ִלׁשְ ׁש	ֶאל	ַהּפְ ּגַ ְבָידֹו	ַוּיִ
ה	ָבא	ֵאַלי	 י	ַאּתָ ִוד	ֲהֶכֶלב	ָאנִֹכי	ּכִ י	ֶאל	ּדָ ּתִ ִלׁשְ י	ָהָיה	ַנַער	ְוַאְדמִֹני	ִעם	ְיֵפה	ַמְרֶאה:	ַוּיֹאֶמר	ַהּפְ ְבֵזהּו	ּכִ ִוד	ַוּיִ ֶאת	ּדָ
ְרָך	ְלעֹוף	 ׂשָ ּבְ ָנה	ֶאת	 ְוֶאּתְ ֵאַלי	 ְלָכה	 ִוד	 ּדָ י	ֶאל	 ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ַוּיֹאֶמר	 אלָֹהיו:	 ּבֵ ִוד	 ּדָ י	ֶאת	 ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ל	 ַוְיַקּלֵ ְקלֹות	 ּמַ ּבַ
ֶחֶרב	ּוַבֲחִנית	ּוְבִכידֹון	ְוָאנִֹכי	ָבא	ֵאֶליָך	 א	ֵאַלי	ּבְ ה	ּבָ י	ַאּתָ ּתִ ִלׁשְ ִוד	ֶאל	ַהּפְ ֶדה:	ַוּיֹאֶמר	ּדָ ַמִים	ּוְלֶבֱהַמת	ַהּשָׂ ָ ַהּשׁ
ָך	 יִתָך	ַוֲהִסרִֹתי	ֶאת	רֹאׁשְ ָיִדי	ְוִהּכִ ְרָך	ה'	ּבְ ה	ְיַסּגֶ :	ַהּיֹום	ַהּזֶ ר	ֵחַרְפּתָ ָרֵאל	ֲאׁשֶ ם	ה'	ְצָבאֹות	ֱאלֵֹהי	ַמַעְרכֹות	ִיׂשְ ׁשֵ ּבְ
י	ֵיׁש	ֱאלִֹהים	 ל	ָהָאֶרץ	ּכִ ת	ָהָאֶרץ	ְוֵיְדעּו	ּכָ ַמִים	ּוְלַחּיַ ָ ה	ְלעֹוף	ַהּשׁ ים	ַהּיֹום	ַהּזֶ ּתִ ֶגר	ַמֲחֵנה	ְפִלׁשְ י	ּפֶ ֵמָעֶליָך	ְוָנַתּתִ
י	 ָיֵדנּו:	ְוָהָיה	ּכִ ְלָחָמה	ְוָנַתן	ֶאְתֶכם	ּבְ י	ַלה	ַהּמִ יַע	ה'	ּכִ ֶחֶרב	ּוַבֲחִנית	ְיהֹוׁשִ י	לֹא	ּבְ ה	ּכִ ָהל	ַהּזֶ ל	ַהּקָ ָרֵאל:	ְוֵיְדעּו	ּכָ ְלִיׂשְ
ִוד	ֶאת	ָידֹו	ֶאל	 ַלח	ּדָ ׁשְ י:	ַוּיִ ּתִ ִלׁשְ ֲעָרָכה	ִלְקַראת	ַהּפְ ָרץ	ַהּמַ ִוד	ַוּיָ ִוד	ַוְיַמֵהר	ּדָ ְקַרב	ִלְקַראת	ּדָ ֶלְך	ַוּיִ י	ַוּיֵ ּתִ ִלׁשְ ָקם	ַהּפְ
ֱחַזק	 ָניו	ָאְרָצה:	ַוּיֶ ּפֹל	ַעל	ּפָ ִמְצחֹו	ַוּיִ ע	ָהֶאֶבן	ּבְ ְטּבַ י	ֶאל	ִמְצחֹו	ַוּתִ ּתִ ִלׁשְ ְך	ֶאת	ַהּפְ ע	ַוּיַ ם	ֶאֶבן	ַוְיַקּלַ ָ ח	ִמּשׁ ּקַ ִלי	ַוּיִ ַהּכֶ
י	 ּתִ ִלׁשְ ֲעמֹד	ֶאל	ַהּפְ ִוד	ַוּיַ ָרץ	ּדָ ִוד:	ַוּיָ ַיד	ּדָ י	ַוְיִמיֵתהּו	ְוֶחֶרב	ֵאין	ּבְ ּתִ ִלׁשְ ְך	ֶאת	ַהּפְ ַלע	ּוָבֶאֶבן	ַוּיַ ּקֶ י	ּבַ ּתִ ִלׁשְ ִוד	ִמן	ַהּפְ ּדָ

ֻנסּו:" ּבֹוָרם	ַוּיָ י	ֵמת	ּגִ ים	ּכִ ּתִ ִלׁשְ ְראּו	ַהּפְ ּה	ֶאת	רֹאׁשֹו	ַוּיִ ְכָרת	ּבָ ְעָרּה	ַוְימְֹתֵתהּו	ַוּיִ ְלָפּה	ִמּתַ ׁשְ ח	ֶאת	ַחְרּבֹו	ַוּיִ ּקַ ַוּיִ

שמואל א' יז' 38-55
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שאלה מס' 13: 

הנושא: שיקום הטבע - נחל באר שבע 

השואל: אילן פרץ, מנכ"ל רשות נחל באר שבע

הכתוב מספר על איש שנמלט לבאר שבע מפני אנשים שבקשו להורגו 

ר ִליהּוָדה" ַבע ֲאׁשֶ ֵאר ׁשֶ ֹבא ּבְ ֶלְך ֶאל ַנְפׁשֹו ַוּיָ ָקם ַוּיֵ ְרא ַוּיָ "ַוּיַ

א. מי האיש?

ב. מדוע בקשו להורגו?

תשובה
א. אליהו הנביא. 

ב. איזבל ביקשה להורגו כי הרג את 450 נביאי הבעל. 

ַלח	ִאיֶזֶבל	 ׁשְ ָחֶרב:	ַוּתִ ִביִאים	ּבֶ ל	ַהּנְ ר	ָהַרג	ֶאת	ּכָ ל	ֲאׁשֶ הּו	ְוֵאת	ּכָ ה	ֵאִלּיָ ר	ָעׂשָ ל	ֲאׁשֶ ד	ַאְחָאב	ְלִאיֶזֶבל	ֵאת	ּכָ ּגֵ "ַוּיַ
ֶנֶפׁש	ַאַחד	ֵמֶהם:	 ָך	ּכְ ים	ֶאת	ַנְפׁשְ י	ָכֵעת	ָמָחר	ָאׂשִ הּו	ֵלאמֹר	ּכֹה	ַיֲעׂשּון	ֱאלִֹהים	ְוכֹה	יֹוִספּון	ּכִ ַמְלָאְך	ֶאל	ֵאִלּיָ
ֶרְך	יֹום	 ר	ּדֶ ְדּבָ ּמִ ם:	ְוהּוא	ָהַלְך	ּבַ ח	ֶאת	ַנֲערֹו	ׁשָ ּנַ ר	ִליהּוָדה	ַוּיַ ַבע	ֲאׁשֶ ֵאר	ׁשֶ בֹא	ּבְ ֶלְך	ֶאל	ַנְפׁשֹו	ַוּיָ ָקם	ַוּיֵ ְרא	ַוּיָ ַוּיַ
י	לֹא	טֹוב	ָאנִֹכי	ֵמֲאבָֹתי:	 י	ּכִ ה	ה'	ַקח	ַנְפׁשִ ַאל	ֶאת	ַנְפׁשֹו	ָלמּות	ַוּיֹאֶמר	ַרב	ַעּתָ ׁשְ ַחת	רֶֹתם	ֶאָחד	ַוּיִ ב	ּתַ ׁשֶ בֹא	ַוּיֵ ַוּיָ
ֻעַגת	 ְמַרֲאׁשָֹתיו	 ה	 ְוִהּנֵ ט	 ּבֵ ַוּיַ ֱאכֹול:	 לֹו	קּום	 ַוּיֹאֶמר	 ּבֹו	 נֵֹגַע	 ַמְלָאְך	 ֶזה	 ה	 ְוִהּנֵ ֶאָחד	 רֶֹתם	 ַחת	 ּתַ ן	 יׁשַ ַוּיִ ב	 ּכַ ׁשְ ַוּיִ
ָך	 י	ַרב	ִמּמְ ע	ּבֹו	ַוּיֹאֶמר	קּום	ֱאכֹל	ּכִ ּגַ ִנית	ַוּיִ ב	ַמְלַאְך	ה'	ׁשֵ ׁשָ ב:	ַוּיָ ּכָ ׁשְ ב	ַוּיִ ׁשָ 	ַוּיָ ּתְ ׁשְ ַחת	ָמִים	ַוּיֹאַכל	ַוּיֵ ְרָצִפים	ְוַצּפַ
ִעים	ַלְיָלה	ַעד	ַהר	ָהֱאלִֹהים	חֵֹרב:" ִעים	יֹום	ְוַאְרּבָ כַֹח	ָהֲאִכיָלה	ַהִהיא	ַאְרּבָ ֶלְך	ּבְ ה	ַוּיֵ ּתֶ ׁשְ ָקם	ַוּיֹאַכל	ַוּיִ ֶרְך:	ַוּיָ ַהּדָ

מלכים א' יט' 1-8
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שאלה מס' 14: 

הנושא: התנדבות לצה"ל

השואל: טוראי ניסן אוחנה, מש"ק מיחשוב, עוצבת געש

הכתוב מספר על מנהיג שגייס את לוחמיו בדרך זו: 

ר ֵאיֶנּנּו ֹיֵצא. . . ּכֹה ֵיָעֶשֹה ִלְבָקרֹו" ָרֵאל. . . ֲאׁשֶ בּול ִיׂשְ ָכל ּגְ ח ּבְ ּלַ ֵחהּו ַוְיׁשַ ָקר ַוְיַנּתְ ח ֶצֶמד ּבָ ּקַ "ַוּיִ

א. מי המנהיג? 

ב. כנגד מי נלחם? 

תשובה 
א. שאול. 

ב. נגד נחש העמוני. 

י	ָיֵביׁש:	 ְבֵרי	ַאְנׁשֵ רּו	לֹו	ֶאת	ּדִ י	ִיְבּכּו	ַוְיַסּפְ ָעם	ּכִ אּול	ַמה	ּלָ ֶֹדה	ַוּיֹאֶמר	ׁשָ ָקר	ִמן	ַהּשָ א	ַאֲחֵרי	ַהּבָ אּול	ּבָ ה	ׁשָ "ְוִהּנֵ
ח	 ּלַ ֵחהּו	ַוְיׁשַ ָקר	ַוְיַנּתְ ח	ֶצֶמד	ּבָ ּקַ ַחר	ַאּפֹו	ְמאֹד:	ַוּיִ ה	ַוּיִ ָבִרים	ָהֵאּלֶ ְמעֹו	ֶאת	ַהּדְ ׁשָ אּול	ּבְ ְצַלח	רּוַח	ֱאלִֹהים	ַעל	ׁשָ ַוּתִ
ִלְבָקרֹו	 ֵיָעֶשֹה	 ּכֹה	 מּוֵאל	 ׁשְ ְוַאַחר	 אּול	 ׁשָ ַאֲחֵרי	 יֵֹצא	 ֵאיֶנּנּו	 ר	 ֲאׁשֶ ֵלאמֹר	 ְלָאִכים	 ַהּמַ ַיד	 ּבְ ָרֵאל	 ִיׂשְ בּול	 ּגְ ָכל	 ּבְ
בֹאּו	ְבתֹוְך	 ים	ַוּיָ ה	ָראׁשִ לׁשָ אּול	ֶאת	ָהָעם	ׁשְ ם	ׁשָ ׂשֶ ֳחָרת	ַוּיָ ִאיׁש	ֶאָחד:	ַוְיִהי	ִמּמָ ְצאּו	ּכְ ַחד	ה'	ַעל	ָהָעם	ַוּיֵ ּפֹל	ּפַ ַוּיִ

ַנִים	ָיַחד" ֲארּו	ָבם	ׁשְ ֻפצּו	ְולֹא	ִנׁשְ ָאִרים	ַוּיָ ׁשְ ּכּו	ֶאת	ַעּמֹון	ַעד	חֹם	ַהּיֹום	ַוְיִהי	ַהּנִ מֶֹרת	ַהּבֶֹקר	ַוּיַ ַאׁשְ ֲחֶנה	ּבְ ַהּמַ

 שמואל א' יא ' 4-11
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שאלה מס' 15: 

הנושא: חוות "גינת עדן" - מנהיגות חברתית

השואלות: אביגיל מנדלסון ויעל ריצ'לנד- חניכות בחוות"גינת עדן" . 

בני הנביאים שישבו ביריחו ביקשו לרפא את מימי העיר 

ֶלת" ּכָ ִים ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ ר ֲאֹדִני ֹרֶאה ְוַהּמַ ֲאׁשֶ ב ָהִעיר טֹוב ּכַ ה ָנא מֹוׁשַ "ִהּנֵ

א. מי ריפא את המים?

ב. כיצד ריפא אותם?

תשובה 
א. אלישע הנביא. 

ב. השליך מלח אל מוצא המים. 

ֶאל	 ָהִעיר	 י	 ַאְנׁשֵ ַוּיֹאְמרּו	 ֵלכּו:	 ּתֵ ַאל	 ֲאֵליֶכם	 י	 ָאַמְרּתִ ֲהלֹוא	 ֲאֵלֶהם	 ַוּיֹאֶמר	 יִריחֹו	 ּבִ ב	 יֹׁשֵ ְוהּוא	 ֵאָליו	 בּו	 ׁשֻ "ַוּיָ
ֶלת:	ַוּיֹאֶמר	ְקחּו	ִלי	ְצלִֹחית	 ּכָ ִים	ָרִעים	ְוָהָאֶרץ	ְמׁשַ ר	ֲאדִֹני	רֶֹאה	ְוַהּמַ ֲאׁשֶ ב	ָהִעיר	טֹוב	ּכַ ה	ָנא	מֹוׁשַ ע	ִהּנֵ ֱאִליׁשָ
אִתי	 ַוּיֹאֶמר	ּכֹה	ָאַמר	ה'	ִרּפִ ם	ֶמַלח	 ֶלְך	ׁשָ ׁשְ ַוּיַ ִים	 ֵצא	ֶאל	מֹוָצא	ַהּמַ ַוּיֵ ְקחּו	ֵאָליו:	 ַוּיִ ם	ֶמַלח	 ימּו	ׁשָ ה	ְוׂשִ ֲחָדׁשָ

ר:" ּבֵ ר	ּדִ ע	ֲאׁשֶ ְדַבר	ֱאִליׁשָ ה	ּכִ ִים	ַעד	ַהּיֹום	ַהּזֶ ָרפּו	ַהּמַ ֶלת:	ַוּיֵ ּכָ ם	עֹוד	ָמֶות	ּוְמׁשַ ָ ה	לֹא	ִיְהֶיה	ִמּשׁ ִים	ָהֵאּלֶ ַלּמַ

מלכים ב' ב' 18-22
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שאלה מס' 16: 

הנושא: תיקון עולם תוכנית"תן", הסוכנות היהודית

השואלת: שיר בן-דוד, מתנדבת. 

נער סיפר על קבוצת אנשים שסייעו לו ולחביריו: 

ם יֹוָמם" ם ַלְיָלה ּגַ ים ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד. . . חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו ּגַ "ְוָהֲאָנׁשִ

א. מי האנשים שהנער מעיד עליהם?

ב. מה בקשו האנשים מאדונו של הנער?

תשובה 
א. דוד ואנשיו - שמרו על נערי נבל. 

ב. דוד ביקש מנבל לתת לו ולאנשיו אוכל. 

לֹום:	 ִמי	ְלׁשָ ם	לֹו	ִבׁשְ ֶאְלּתֶ ָעִרים	ֲעלּו	ַכְרֶמָלה	ּוָבאֶתם	ֶאל	ָנָבל	ּוׁשְ ִוד	ַלּנְ ָרה	ְנָעִרים	ַוּיֹאֶמר	ּדָ ִוד	ֲעׂשָ ַלח	ּדָ ׁשְ "ַוּיִ
ה	ָהרִֹעים	 י	גְֹזִזים	ָלְך	ַעּתָ י	ּכִ ַמְעּתִ ה	ׁשָ לֹום:	ְוַעּתָ ר	ְלָך	ׁשָ לֹום	ְוכֹל	ֲאׁשֶ לֹום	ּוֵביְתָך	ׁשָ ה	ׁשָ ם	ּכֹה	ֶלָחי	ְוַאּתָ ַוֲאַמְרּתֶ
ידּו	ָלְך	 ַאל	ֶאת	ְנָעֶריָך	ְוַיּגִ ְרֶמל:	ׁשְ ּכַ ל	ְיֵמי	ֱהיֹוָתם	ּבַ נּו	לֹא	ֶהְכַלְמנּום	ְולֹא	ִנְפַקד	ָלֶהם	ְמאּוָמה	ּכָ ר	ְלָך	ָהיּו	ִעּמָ ֲאׁשֶ
בֹאּו	 ְמָצא	ָיְדָך	ַלֲעָבֶדיָך	ּוְלִבְנָך	ְלָדִוד:	ַוּיָ ר	ּתִ א	ֵאת	ֲאׁשֶ ָנה	ּנָ אנּו	ּתְ י	ַעל	יֹום	טֹוב	ּבָ ֵעיֶניָך	ּכִ ָעִרים	ֵחן	ּבְ ְוִיְמְצאּו	ַהּנְ
ַען	ָנָבל	ֶאת	ַעְבֵדי	ָדִוד	ַוּיֹאֶמר	ִמי	ָדִוד	ּוִמי	 נּוחּו:	ַוּיַ ִוד	ַוּיָ ם	ּדָ ׁשֵ ה	ּבְ ָבִרים	ָהֵאּלֶ ָכל	ַהּדְ רּו	ֶאל	ָנָבל	ּכְ ַנֲעֵרי	ָדִוד	ַוְיַדּבְ
ר	 י	ֶאת	ַלְחִמי	ְוֶאת	ֵמיַמי	ְוֵאת	ִטְבָחִתי	ֲאׁשֶ ֵני	ֲאדָֹניו:	ְוָלַקְחּתִ ְרִצים	ִאיׁש	ִמּפְ ְתּפָ י	ַהּיֹום	ַרּבּו	ֲעָבִדים	ַהּמִ ֶבן	ִיׁשָ
דּו	 ּגִ בֹאּו	ַוּיַ בּו	ַוּיָ ׁשֻ ם	ַוּיָ ַהְפכּו	ַנֲעֵרי	ָדִוד	ְלַדְרּכָ ה:	ַוּיַ ה	ֵהּמָ י	ֵאי	ִמּזֶ ר	לֹא	ָיַדְעּתִ ים	ֲאׁשֶ י	ַלֲאָנׁשִ י	ְלגְֹזָזי	ְוָנַתּתִ ָטַבְחּתִ
ִוד	ֶאת	 ם	ּדָ ְחּגֹר	ּגַ רּו	ִאיׁש	ֶאת	ַחְרּבֹו	ַוּיַ ְחּגְ יו	ִחְגרּו	ִאיׁש	ֶאת	ַחְרּבֹו	ַוּיַ ִוד	ַלֲאָנׁשָ ה:	ַוּיֹאֶמר	ּדָ ָבִרים	ָהֵאּלֶ כֹל	ַהּדְ לֹו	ּכְ
יד	ַנַער	ֶאָחד	 ת	ָנָבל	ִהּגִ ִלים:	ְוַלֲאִביַגִיל	ֵאׁשֶ בּו	ַעל	ַהּכֵ ע	ֵמאֹות	ִאיׁש	ּוָמאַתִים	ָיׁשְ ַאְרּבַ ֲעלּו	ַאֲחֵרי	ָדִוד	ּכְ ַחְרּבֹו	ַוּיַ
ם	ַלְיָלה	 ֶהם:	חֹוָמה	ָהיּו	ָעֵלינּו	ּגַ ַעט	ּבָ ר	ְלָבֵרְך	ֶאת	ֲאדֵֹנינּו	ַוּיָ ְדּבָ ִוד	ַמְלָאִכים	ֵמַהּמִ ַלח	ּדָ ה	ׁשָ ָעִרים	ֵלאמֹר	ִהּנֵ ֵמַהּנְ

ם	רִֹעים	ַהּצֹאן:" ל	ְיֵמי	ֱהיֹוֵתנּו	ִעּמָ ם	יֹוָמם	ּכָ ּגַ

 שמואל א' כה' 5-15
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 חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי התשע"ד
 החידון הפומבי - ירושלים

השלב השני
בחלק הראשון

 זיהוי ספר על פי רמזים
לכל אחד מהנבחנים יוצגו 3 רמזים הרומזים לספר מספרי המקרא

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

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

הזמן המוקצב לזיהוי שם הספר: 25 שניות

בחלק השני
 על הנבחן להשיב על חמש שאלות 

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

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

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

הזמן המוקצב לפתרון כל חמש השאלות הוא: 60 שניות 

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

יזכה בבונוס של 2 נקודות נוספות 
בשלב השני בשני חלקיו ניתן לצבור: 30 נקודות
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שאלה מס' 1

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ְצַפת

ב	ֶאת	ָהָעם:	 ׁשֶ ֶלְך	ַוּיֵ ֶנֶגב	ֲעָרד	ַוּיֵ ר	ּבְ ר	ְיהּוָדה	ֲאׁשֶ ֵני	ְיהּוָדה	ִמְדּבַ ָמִרים	ֶאת	ּבְ ה	ָעלּו	ֵמִעיר	ַהּתְ "ּוְבֵני	ֵקיִני	חֵֹתן	מֹׁשֶ
ָחְרָמה:	 ָהִעיר	 ם	 ׁשֵ ְקָרא	ֶאת	 ַוּיִ ֲחִרימּו	אֹוָתּה	 ַוּיַ ְצַפת	 ב	 יֹוׁשֵ ַנֲעִני	 ַהּכְ ּכּו	ֶאת	 ַוּיַ ָאִחיו	 ְמעֹון	 ׁשִ ְיהּוָדה	ֶאת	 ֶלְך	 ַוּיֵ
בּוָלּה:	ַוְיִהי	ה'	ֶאת	ְיהּוָדה	 בּוָלּה	ְוֶאת	ֶעְקרֹון	ְוֶאת	ּגְ ְקלֹון	ְוֶאת	ּגְ בּוָלּה	ְוֶאת	ַאׁשְ ה	ְוֶאת	ּגְ ְלּכֹד	ְיהּוָדה	ֶאת	ַעּזָ ַוּיִ

ְרֶזל	ָלֶהם:" י	ֶרֶכב	ּבַ ֵבי	ָהֵעֶמק	ּכִ י	לֹא	ְלהֹוִריׁש	ֶאת	יֹׁשְ ַוּיֶֹרׁש	ֶאת	ָהָהר	ּכִ

שופטים א' 16-19

רמז מס' 2: מנוח 

ה	 ָ ָרא	ַמְלַאְך	ה'	ֶאל	ָהִאּשׁ ּתֹו	ֲעָקָרה	ְולֹא	ָיָלָדה:	ַוּיֵ מֹו	ָמנֹוַח	ְוִאׁשְ ִני	ּוׁשְ ַחת	ַהּדָ ּפַ ׁשְ ְרָעה	ִמּמִ "ַוְיִהי	ִאיׁש	ֶאָחד	ִמּצָ
ָכר	ְוַאל	 י	ַיִין	ְוׁשֵ ּתִ ׁשְ ְמִרי	ָנא	ְוַאל	ּתִ ָ ה	ִהּשׁ ן:	ְוַעּתָ 	ּבֵ 	ְוָהִרית	ְוָיַלְדּתְ 	ֲעָקָרה	ְולֹא	ָיַלְדּתְ ה	ָנא	ַאּתְ ַוּיֹאֶמר	ֵאֶליָה	ִהּנֵ
ֶטן	 ַער	ִמן	ַהּבָ י	ְנִזיר	ֱאלִֹהים	ִיְהֶיה	ַהּנַ ן	ּומֹוָרה	לֹא	ַיֲעֶלה	ַעל	רֹאׁשֹו	ּכִ 	ּבֵ ְך	ָהָרה	ְויַֹלְדּתְ י	ִהּנָ ל	ָטֵמא:	ּכִ ּתֹאְכִלי	ּכָ
ָהֱאלִֹהים	 ִאיׁש	 ֲאדֹוָני	 י	 ּבִ ַוּיֹאַמר	 ָמנֹוַח	ֶאל	ה'	 ר	 ְעּתַ ַוּיֶ 	. 	. 	. ים:	 ּתִ ִלׁשְ ּפְ ד	 ִמּיַ ָרֵאל	 ִיׂשְ יַע	ֶאת	 ְלהֹוׁשִ ָיֵחל	 ְוהּוא	
בֹא	ַמְלַאְך	 קֹול	ָמנֹוַח	ַוּיָ ַמע	ָהֱאלִֹהים	ּבְ ׁשְ ד:	ַוּיִ ַער	ַהּיּוּלָ ה	ַלּנַ ֲעׂשֶ 	ָיבֹוא	ָנא	עֹוד	ֵאֵלינּו	ְויֹוֵרנּו	ַמה	ּנַ ַלְחּתָ ר	ׁשָ ֲאׁשֶ

ּה:" ּה	ֵאין	ִעּמָ ֶדה	ּוָמנֹוַח	ִאיׁשָ ּשָׂ ֶבת	ּבַ ה	ְוִהיא	יֹוׁשֶ ָ ָהֱאלִֹהים	עֹוד	ֶאל	ָהִאּשׁ

שופטים יג' 2-9

רמז מס' 3: 300 המלקקים

ר	אַֹמר	ֵאֶליָך	ֶזה	ֵיֵלְך	 ם	ְוָהָיה	ֲאׁשֶ ִים	ְוֶאְצְרֶפּנּו	ְלָך	ׁשָ ְדעֹון	עֹוד	ָהָעם	ָרב	הֹוֵרד	אֹוָתם	ֶאל	ַהּמַ "ַוּיֹאֶמר	ה'	ֶאל	ּגִ
ִים	ַוּיֹאֶמר	 ְך	הּוא	לֹא	ֵיֵלְך:	ַוּיֹוֶרד	ֶאת	ָהָעם	ֶאל	ַהּמָ ר	אַֹמר	ֵאֶליָך	ֶזה	לֹא	ֵיֵלְך	ִעּמָ ְך	ְוכֹל	ֲאׁשֶ ְך	הּוא	ֵיֵלְך	ִאּתָ ִאּתָ
יו	 ְרּכָ ר	ִיְכַרע	ַעל	ּבִ יג	אֹותֹו	ְלָבד	ְוכֹל	ֲאׁשֶ ּצִ ֶלב	ּתַ ר	ָילֹק	ַהּכֶ ֲאׁשֶ ִים	ּכַ ְלׁשֹונֹו	ִמן	ַהּמַ ר	ָילֹק	ּבִ ְדעֹון	ּכֹל	ֲאׁשֶ ה'	ֶאל	ּגִ
ּתֹות	 ְרֵכיֶהם	ִלׁשְ ְרעּו	ַעל	ּבִ לֹׁש	ֵמאֹות	ִאיׁש	ְוכֹל	ֶיֶתר	ָהָעם	ּכָ יֶהם	ׁשְ ָיָדם	ֶאל	ּפִ ר	ַהֲמַלְקִקים	ּבְ ּתֹות:	ַוְיִהי	ִמְסּפַ ִלׁשְ
ָיֶדָך	ְוָכל	ָהָעם	 י	ֶאת	ִמְדָין	ּבְ יַע	ֶאְתֶכם	ְוָנַתּתִ לֹׁש	ֵמאֹות	ָהִאיׁש	ַהְמַלְקִקים	אֹוׁשִ ׁשְ ְדעֹון	ּבִ ָמִים:	ַוּיֹאֶמר	ה'	ֶאל	ּגִ
ח	ִאיׁש	ְלאָֹהָליו	 ּלַ ָרֵאל	ׁשִ ל	ִאיׁש	ִיׂשְ ָיָדם	ְוֵאת	ׁשֹוְפרֵֹתיֶהם	ְוֵאת	ּכָ ְקחּו	ֶאת	ֵצָדה	ָהָעם	ּבְ ֵיְלכּו	ִאיׁש	ִלְמקֹמֹו:	ַוּיִ
ְיָלה	ַההּוא	ַוּיֹאֶמר	ֵאָליו	ה'	קּום	ֵרד	 ּלַ ֵעֶמק:	ַוְיִהי	ּבַ ַחת	ּבָ לֹׁש	ֵמאֹות	ָהִאיׁש	ֶהֱחִזיק	ּוַמֲחֵנה	ִמְדָין	ָהָיה	לֹו	ִמּתַ ּוִבׁשְ

ָיֶדָך:" יו	ּבְ י	ְנַתּתִ ֲחֶנה	ּכִ ּמַ ּבַ

שופטים ז' 4-9

שם הספר: שופטים
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שאלה מס' 1 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ֶוה	ֵמַאַחר	 יָך	ִמן	ַהּנָ למי נאמר:"ֲאִני	ְלַקְחּתִ
ָרֵאל:"? י	ַעל	ִיׂשְ ַהּצֹאן	ִלְהיֹות	ָנִגיד	ַעל	ַעּמִ

שמואל ב' ז' 8דוד

3
שני  את  להחזיר  כדי  לגת  הלך  מי 

עבדיו שברחו?
מלכים א' ב' 40שמעי בן גרא

4
ָנַתן	 י	 ּכִ ְיבָֹרְך	 הּוא	 ַעִין	 אמר:"טֹוב	 מי 

ל"? ְחמֹו	ַלּדָ ִמּלַ
משלי כב' 9שלמה במשלי

5
ְלָמְלכֹו	 ִנים	 ׁשָ מֹוֶנה	 נאמר:"ּוִבׁשְ מי  על 
ִויד	 ְוהּוא	עֹוֶדּנּו	ַנַער	ֵהֵחל	ִלְדרֹוׁש	ֵלאלֵֹהי	ּדָ

ָאִביו"?
יאשיהו

דברי הימים ב' לד' 
3

6
י	 ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום	 ּבַ ִמּיָֹמִים	 נּו	 אמר:"ְיַחּיֵ מי 

ְיִקֵמנּו	ְוִנְחֶיה	ְלָפָניו:"?
הושע ו' 2הושע
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שאלה מס' 2

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ִּגְבַעת ַאָּמה

ר	 ֶרְך	ִמְדּבַ ֵני	ִגיַח	ּדֶ ר	ַעל	ּפְ ה	ֲאׁשֶ ְבַעת	ַאּמָ אּו	ַעד	ּגִ ה	ּבָ ָאה	ְוֵהּמָ ֶמׁש	ּבָ ֶ י	ַאֲחֵרי	ַאְבֵנר	ְוַהּשׁ פּו	יֹוָאב	ַוֲאִביׁשַ ְרּדְ "ַוּיִ
ְקָרא	ַאְבֵנר	ֶאל	 ְבָעה	ֶאָחת:	ַוּיִ ַעְמדּו	ַעל	רֹאׁש	ּגִ ה	ֶאָחת	ַוּיַ ְהיּו	ַלֲאֻגּדָ צּו	ְבֵני	ִבְנָיִמן	ַאֲחֵרי	ַאְבֵנר	ַוּיִ ְתַקּבְ ְבעֹון:	ַוּיִ ּגִ
ַאֲחרֹוָנה	ְוַעד	ָמַתי	לֹא	תֹאַמר	ָלָעם	ָלׁשּוב	 ּבָ י	ָמָרה	ִתְהֶיה	 ּכִ ה	 ָיַדְעּתָ ַוּיֹאֶמר	ֲהָלֶנַצח	ּתֹאַכל	ֶחֶרב	ֲהלֹוא	 יֹוָאב	
ַנֲעָלה	ָהָעם	ִאיׁש	ֵמַאֲחֵרי	ָאִחיו:	 י	ָאז	ֵמַהּבֶֹקר	 ּכִ 	 ְרּתָ ּבַ ּדִ י	לּוֵלא	 ּכִ ַוּיֹאֶמר	יֹוָאב	ַחי	ָהֱאלִֹהים	 ֵמַאֲחֵרי	ֲאֵחיֶהם:	

ֵחם:" ָרֵאל	ְולֹא	ָיְספּו	עֹוד	ְלִהּלָ פּו	עֹוד	ַאֲחֵרי	ִיׂשְ ל	ָהָעם	ְולֹא	ִיְרּדְ ַעְמדּו	ּכָ ֹוָפר	ַוּיַ ּשׁ ְתַקע	יֹוָאב	ּבַ ַוּיִ

שמואל ב' ב' 24-28

רמז מס' 2: מפיבושת 

ָך:	 ה	ַעְבּדֶ ת	ַוּיֹאֶמר	ִהּנֵ ִוד	ְמִפיבֹׁשֶ חּו	ַוּיֹאֶמר	ּדָ ּתָ ׁשְ ָניו	ַוּיִ ּפֹל	ַעל	ּפָ ִוד	ַוּיִ אּול	ֶאל	ּדָ ן	ׁשָ ן	ְיהֹוָנָתן	ּבֶ ת	ּבֶ בֹא	ְמִפיבֹׁשֶ "ַוּיָ
ֵדה	 ל	ׂשְ בִֹתי	ְלָך	ֶאת	ּכָ ֲעבּור	ְיהֹוָנָתן	ָאִביָך	ַוֲהׁשִ ּבַ ָך	ֶחֶסד	 ה	ִעּמְ י	ָעׂשה	ֶאֱעׂשֶ ּכִ יָרא	 ַוּיֹאֶמר	לֹו	ָדִוד	ַאל	ּתִ 	.	.	.
ִמיד	הּוא	 ֶלְך	ּתָ ְלַחן	ַהּמֶ י	ַעל	ׁשֻ ַלם	ּכִ ירּוׁשָ ב	ּבִ ת	יׁשֵ ִמיד:	ּוְמִפיבׁשֶ ְלָחִני	ּתָ ה	ּתֹאַכל	ֶלֶחם	ַעל	ׁשֻ אּול	ָאִביָך	ְוַאּתָ ׁשָ

י	ַרְגָליו:" ּתֵ ַח	ׁשְ ּסֵ אֵֹכל	ְוהּוא	ּפִ

שמואל ב' ט' 6-13

רמז מס' 3: משל כבשת הרש

ָראׁש:	 ְוֶאָחד	 יר	 ָעׁשִ ֶאָחד	 ֶאָחת	 ִעיר	 ּבְ ָהיּו	 ים	 ֲאָנׁשִ ֵני	 ׁשְ לֹו	 ַוּיֹאֶמר	 ֵאָליו	 בֹא	 ַוּיָ ִוד	 ּדָ ֶאל	 ָנָתן	 ֶאת	 ַלח	ה'	 ׁשְ "ַוּיִ
ל	ִעּמֹו	 ְגּדַ ָה	ַוּתִ ר	ָקָנה	ַוְיַחּיֶ ה	ֲאׁשֶ ה	ַאַחת	ְקַטּנָ ְבׂשָ י	ִאם	ּכִ ה	ְמאֹד:	ְוָלָרׁש	ֵאין	ּכֹל	ּכִ יר	ָהָיה	צֹאן	ּוָבָקר	ַהְרּבֵ ְלָעׁשִ
ְחמֹל	 יר	ַוּיַ בֹא	ֵהֶלְך	ְלִאיׁש	ֶהָעׁשִ ַבת:	ַוּיָ ִהי	לֹו	ּכְ ב	ַוּתְ ּכָ ה	ּוְבֵחיקֹו	ִתׁשְ ּתֶ ּתֹו	תֹאַכל	ּוִמּכֹסֹו	ִתׁשְ ו	ִמּפִ ָניו	ַיְחּדָ ְוִעם	ּבָ
א	ֵאָליו:	 ָה	ָלִאיׁש	ַהּבָ ֲעׂשֶ ַוּיַ ת	ָהִאיׁש	ָהָראׁש	 ְבׂשַ ּכִ ח	ֶאת	 ּקַ ַוּיִ א	לֹו	 ָקרֹו	ַלֲעׂשֹות	ָלאֵֹרַח	ַהּבָ ּוִמּבְ ָלַקַחת	ִמּצֹאנֹו	
ִים	 ְעּתָ ם	ַאְרּבַ ּלֵ ה	ְיׁשַ ְבׂשָ ה	זֹאת:	ְוֶאת	ַהּכִ י	ֶבן	ָמֶות	ָהִאיׁש	ָהעֹׂשֶ ִאיׁש	ְמאֹד	ַוּיֹאֶמר	ֶאל	ָנָתן	ַחי	ה'	ּכִ ִוד	ּבָ ַחר	ַאף	ּדָ ַוּיִ

ר	לֹא	ָחָמל:" ה	ְוַעל	ֲאׁשֶ ָבר	ַהּזֶ ה	ֶאת	ַהּדָ ר	ָעׂשָ ֵעֶקב	ֲאׁשֶ

שמואל ב' יב' 1-6

שם הספר: שמואל ב' 
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שאלה מס' 2 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ְלַפֲעמֹו	 ה'	 רּוַח	 ֶחל	 נאמר:"ַוּתָ מי  על 

אֹל:"? ּתָ ין	ָצְרָעה	ּוֵבין	ֶאׁשְ ַמֲחֵנה	ָדן	ּבֵ ּבְ
שופטים יג' 24שמשון

3
חמורים  עשרה  לאביו  שלח  מי 

נושאים מכל טוב?
בראשית מה' 23יוסף 

4
	 ָאּתְ ּוְברּוָכה	 ַטְעֵמְך	 נאמר:"ּוָברּוְך	 למי 
ְבָדִמים	 ִמּבֹוא	 ה	 ַהּזֶ ַהּיֹום	 ִלִתִני	 ּכְ ר	 ֲאׁשֶ

ַע	ָיִדי	ִלי"? ְוהׁשֵ
שמואל א' כה' 33אביגיל

5
	. 	. .	ָמָרד.	 	. ֶלְך.	 ּמֶ ּבַ על מי נאמר:"ְוַגם	
ּוב	 ִמּשׁ ְלָבבֹו	 ץ	ֶאת	 ַוְיַאּמֵ ָעְרּפֹו	 ֶקׁש	ֶאת	 ַוּיֶ

ָרֵאל:"? ֶאל	ה'	ֱאלֵֹהי	ִיׂשְ
צדקיהו

לו'  ב'  הימים  דברי 
13

6
ְוֵיֶרא	 ה'	 סֹוד	 ּבְ ָעַמד	 ִמי	 י	 אמר:"ּכִ מי 

ָברֹו"? ַמע	ֶאת	ּדְ ְוִיׁשְ
ירמיה כג' 18ירמיהו



62

שאלה מס' 3

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ָינֹוַח

ָנה:	 ִרים	ׁשָ ׁשְֹמרֹון	ֶעׂשְ ָרֵאל	ּבְ ן	ְרַמְלָיהּו	ַעל	ִיׂשְ ַקח	ּבֶ ָנה	ַלֲעַזְרָיה	ֶמֶלְך	ְיהּוָדה	ָמַלְך	ּפֶ ִים	ׁשָ ּתַ ים	ּוׁשְ ִ ַנת	ֲחִמּשׁ ׁשְ "ּבִ
ית	ַמֲעָכה	ְוֶאת	ָינֹוַח	 ח	ֶאת	ִעּיֹון	ְוֶאת	ָאֵבל	ּבֵ ּקַ ּור	ַוּיִ ְלֶאֶסר	ֶמֶלְך	ַאּשׁ ְגַלת	ּפִ א	ּתִ ָרֵאל	ּבָ ַקח	ֶמֶלְך	ִיׂשְ יֵמי	ּפֶ .	.	.	ּבִ
ן	ֵאָלה	 ַע	ּבֶ ר	הֹוׁשֵ ר	ֶקׁשֶ ְקׁשָ ּוָרה:	ַוּיִ ְגֵלם	ַאּשׁ ִלי	ַוּיַ ִליָלה	ּכֹל	ֶאֶרץ	ַנְפּתָ ְלָעד	ְוֶאת	ַהּגָ ְוֶאת	ֶקֶדׁש	ְוֶאת	ָחצֹור	ְוֶאת	ַהּגִ

ה:" ן	ֻעִזּיָ ִרים	ְליֹוָתם	ּבֶ ַנת	ֶעׂשְ ׁשְ יו	ּבִ ְחּתָ ְמלְֹך	ּתַ הּו	ַוְיִמיֵתהּו	ַוּיִ ּכֵ ן	ְרַמְלָיהּו	ַוּיַ ַקח	ּבֶ ַעל	ּפֶ

מלכים ב' טו' 27-30

רמז מס' 2: גיחזי 

ה	 ּמָ י	ָעְברֹו	ָיֻסר	ׁשָ ַוְיִהי	ִמּדֵ ֲחֶזק	ּבֹו	ֶלֱאָכל	ָלֶחם	 ַוּתַ ה	ְגדֹוָלה	 ָ ם	ִאּשׁ ע	ֶאל	ׁשּוֵנם	ְוׁשָ ֲעבֹר	ֱאִליׁשָ ַוּיַ "ַוְיִהי	ַהּיֹום	
ת	 א	ֲעִלּיַ ה	ּנָ ִמיד:	ַנֲעׂשֶ י	ִאיׁש	ֱאלִֹהים	ָקדֹוׁש	הּוא	עֵֹבר	ָעֵלינּו	ּתָ י	ּכִ ה	ָנא	ָיַדְעּתִ ּה	ִהּנֵ ֶלֱאָכל	ָלֶחם:	ַוּתֹאֶמר	ֶאל	ִאיׁשָ
ה	 ּמָ בֹא	ׁשָ ה:	ַוְיִהי	ַהּיֹום	ַוּיָ ּמָ בֹאֹו	ֵאֵלינּו	ָיסּור	ׁשָ א	ּוְמנֹוָרה	ְוָהָיה	ּבְ ְלָחן	ְוִכּסֵ ה	ְוׁשֻ ם	ִמּטָ ים	לֹו	ׁשָ ה	ְוָנׂשִ ִקיר	ְקַטּנָ
ֲעמֹד	ְלָפָניו:	ַוּיֹאֶמר	 ְקָרא	ָלּה	ַוּתַ ית	ַהּזֹאת	ַוּיִ ּוַנּמִ יֲחִזי	ַנֲערֹו	ְקָרא	ַלּשׁ ה:	ַוּיֹאֶמר	ֶאל	ּגֵ ּמָ ב	ׁשָ ּכַ ׁשְ ה	ַוּיִ ַסר	ֶאל	ָהֲעִלּיָ ַוּיָ
ֶלְך	אֹו	ֶאל	 ר	ָלְך	ֶאל	ַהּמֶ ל	ַהֲחָרָדה	ַהּזֹאת	ֶמה	ַלֲעׂשֹות	ָלְך	ֲהֵיׁש	ְלַדּבֶ 	ֵאֵלינּו	ֶאת	ּכָ ה	ָחַרְדּתְ לֹו	ֱאָמר	ָנא	ֵאֶליָה	ִהּנֵ

ֶבת:" י	ָאנִֹכי	יֹׁשָ תֹוְך	ַעּמִ ָבא	ַוּתֹאֶמר	ּבְ ר	ַהּצָ ׂשַ

מלכים ב' ד' 8-13

רמז מס' 3: מפלת סנחריב

ּפְֹך	 ה	ָמֵגן	ְולֹא	ִיׁשְ ֶמּנָ ם	ֵחץ	ְולֹא	ְיַקּדְ ּור	לֹא	ָיבֹא	ֶאל	ָהִעיר	ַהּזֹאת	ְולֹא	יֹוֶרה	ׁשָ "ָלֵכן	ּכֹה	ָאַמר	ה'	ֶאל	ֶמֶלְך	ַאּשׁ
ֵצא	ַמְלַאְך	ה'	 ְיָלה	ַההּוא	ַוּיֵ ּלַ י:	ַוְיִהי	ּבַ ִוד	ַעְבּדִ יָעּה	ְלַמֲעִני	ּוְלַמַען	ּדָ ָעֶליָה	סְֹלָלה:	ְוַגּנֹוִתי	ֶאל	ָהִעיר	ַהּזֹאת	ְלהֹוׁשִ
ב	 ׁשָ ֶלְך	ַוּיָ ע	ַוּיֵ ּסַ ָגִרים	ֵמִתים:	ַוּיִ ם	ּפְ ה	ֻכּלָ ימּו	ַבּבֶֹקר	ְוִהּנֵ ּכִ ׁשְ ה	ָאֶלף	ַוּיַ ָ מֹוִנים	ַוֲחִמּשׁ ּור	ֵמָאה	ׁשְ ַמֲחֵנה	ַאּשׁ ְך	ּבְ ַוּיַ
הּו	 ִהּכֻ ָניו	 ּבָ ְרֶאֶצר	 ְוׂשַ ֶלְך	 ְוַאְדַרּמֶ ֱאלָֹהיו	 ִנְסרְֹך	 ית	 ּבֵ ֲחֶוה	 ּתַ ִמׁשְ הּוא	 ַוְיִהי	 ִניְנֵוה:	 ּבְ ב	 ׁשֶ ַוּיֵ ּור	 ַאּשׁ ֶמֶלְך	 ַסְנֵחִריב	

יו:	 ְחּתָ נֹו	ּתַ ְמלְֹך	ֵאַסר	ַחּדֹן	ּבְ ה	ִנְמְלטּו	ֶאֶרץ	ֲאָרָרט	ַוּיִ ַבֶחֶרב	ְוֵהּמָ

 מלכים ב' יט' 32-37

שם הספר: מלכים ב' 
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שאלה מס' 3 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ם	ִעם	ה'	 על מי נאמר:"הֵֹלְך	ְוָגֵדל	ָוטֹוב	ּגַ

ים:"? ְוַגם	ִעם	ֲאָנׁשִ
שמואל א' ב' 26שמואל

3
מי צוה לסגור דלתות שערי ירושלים 

ביום השבת?
נחמיה יג' 19נחמיה

4
ל	 ּכָ 	. 	. ַזְרָעם.	 ּגֹוִים	 ּבַ אמר:"ְונֹוַדע	 מי 

ַרְך	ה'"? י	ֵהם	ֶזַרע	ּבֵ ירּום	ּכִ רֵֹאיֶהם	ַיּכִ
ישעיה סא' 9ישעיהו

5
ה'	ֱאלֵֹהיֶכם	ְוֵתָאֵמנּו	 מי אמר:"ַהֲאִמינּו	ּבַ

ַהֲאִמינּו	ִבְנִביָאיו	ְוַהְצִליחּו"?
יהושפט

כ'  ב'  הימים  דברי 
20

6
ֶאֱעֶנה	 ַוֲאִני	 ִמי	 ִבׁשְ ִיְקָרא	 אמר:"הּוא	 מי 
ה'	 יֹאַמר	 ְוהּוא	 הּוא	 י	 ַעּמִ י	 ָאַמְרּתִ אֹתֹו	

ֱאלָֹהי:"?
זכריה יג' 9זכריה
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שאלה מס' 4

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ֲעָנב

ּוִמּכֹל	 ּוִמּכֹל	ַהר	ְיהּוָדה	 ִבר	ִמן	ֲעָנב	 ּדְ ְכֵרת	ֶאת	ָהֲעָנִקים	ִמן	ָהָהר	ִמן	ֶחְברֹון	ִמן	 ַוּיַ ֵעת	ַהִהיא	 ּבָ ַע	 בֹא	ְיהֹוׁשֻ "ַוּיָ
ּדֹוד	 ּוְבַאׁשְ ַגת	 ּבְ ה	 ַעּזָ ּבְ ַרק	 ָרֵאל	 ִיׂשְ ֵני	 ּבְ ֶאֶרץ	 ּבְ ֲעָנִקים	 נֹוַתר	 לֹא	 ַע:	 ְיהֹוׁשֻ ֶהֱחִריָמם	 ָעֵריֶהם	 ִעם	 ָרֵאל	 ִיׂשְ ַהר	
ַמְחְלקָֹתם	 ָרֵאל	ּכְ ַע	ְלַנֲחָלה	ְלִיׂשְ ָנּה	ְיהֹוׁשֻ ּתְ ה	ַוּיִ ר	ה'	ֶאל	מֹׁשֶ ּבֶ ר	ּדִ כֹל	ֲאׁשֶ ל	ָהָאֶרץ	ּכְ ַע	ֶאת	ּכָ ח	ְיהֹוׁשֻ ּקַ ָארּו:	ַוּיִ ִנׁשְ

ְלָחָמה:" ְקָטה	ִמּמִ ְבֵטיֶהם	ְוָהָאֶרץ	ׁשָ ְלׁשִ

יהושע יא' 21-23

רמז מס' 2: עכן 

ַחר	ַאף	ה'	 ה	ְיהּוָדה	ִמן	ַהֵחֶרם	ַוּיִ י	ֶבן	ֶזַרח	ְלַמּטֵ ְרִמי	ֶבן	ַזְבּדִ ן	ּכַ ח	ָעָכן	ּבֶ ּקַ ֵחֶרם	ַוּיִ ָרֵאל	ַמַעל	ּבַ ְמֲעלּו	ְבֵני	ִיׂשְ "ַוּיִ
ד	ָנא	ִלי	ֶמה	 ָרֵאל	ְוֶתן	לֹו	תֹוָדה	ְוַהּגֶ ים	ָנא	ָכבֹוד	ַלה'	ֱאלֵֹהי	ִיׂשְ ִני	ׂשִ ַע	ֶאל	ָעָכן	ּבְ ָרֵאל.	.	.	ַוּיֹאֶמר	ְיהֹוׁשֻ ְבֵני	ִיׂשְ ּבִ
ָרֵאל	ְוָכזֹאת	ְוָכזֹאת	 ַע	ַוּיֹאַמר	ָאְמָנה	ָאנִֹכי	ָחָטאִתי	ַלה'	ֱאלֵֹהי	ִיׂשְ ַען	ָעָכן	ֶאת	ְיהֹוׁשֻ י:	ַוּיַ ּנִ ַכֵחד	ִמּמֶ יָת	ַאל	ּתְ ָעׂשִ
ָקִלים	 ׁשְ ים	 ִ ֲחִמּשׁ ָזָהב	ֶאָחד	 ּוְלׁשֹון	 ֶסף	 ּכֶ ָקִלים	 ׁשְ ּוָמאַתִים	 ְנָער	ַאַחת	טֹוָבה	 ׁשִ ֶרת	 ַאּדֶ ָלל	 ָ ַבּשׁ ָוֵאֶרא	 יִתי:	 ָעׂשִ

יָה:" ְחּתֶ ֶסף	ּתַ ּתֹוְך	ָהָאֳהִלי	ְוַהּכֶ ָאֶרץ	ּבְ ם	ְטמּוִנים	ּבָ ֵחם	ְוִהּנָ ָקלֹו	ָוֶאְחְמֵדם	ָוֶאּקָ ִמׁשְ

 יהושע ז' 1-21

רמז מס' 3: חומת יריחו 

ְבָעה	ׁשֹוְפרֹות	ַהּיְֹבִלים	ִלְפֵני	 ִאים	ׁשִ ְבָעה	ַהּכֲֹהִנים	נֹׂשְ אּו	ַהּכֲֹהִנים	ֶאת	ֲארֹון	ה':	ְוׁשִ ׂשְ ּבֶֹקר	ַוּיִ ַע	ּבַ ם	ְיהֹוׁשֻ ּכֵ ׁשְ "ַוּיַ
ף	הֵֹלְך	ַאֲחֵרי	ֲארֹון	ה'	ָהלֹוְך	ְוָתקֹוַע	 ֹוָפרֹות	ְוֶהָחלּוץ	הֵֹלְך	ִלְפֵניֶהם	ְוַהְמַאּסֵ ּשׁ ֲארֹון	ה'	הְֹלִכים	ָהלֹוְך	ְוָתְקעּו	ּבַ
ּיֹום	 ָעִמים	ַרק	ּבַ ַבע	ּפְ ה	ׁשֶ ט	ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ סֹּבּו	ֶאת	ָהִעיר	ּכַ ַחר	ַוּיָ ַ ֲעלֹות	ַהּשׁ מּו	ּכַ ּכִ ׁשְ ִביִעי	ַוּיַ ְ ּיֹום	ַהּשׁ ֹוָפרֹות:	ַוְיִהי	ּבַ ּשׁ ּבַ
ַע	ֶאל	 ַוּיֹאֶמר	ְיהֹוׁשֻ ֹוָפרֹות	 ּשׁ ְקעּו	ַהּכֲֹהִנים	ּבַ ִביִעית	ּתָ ְ ַעם	ַהּשׁ ּפַ ָעִמים:	ַוְיִהי	ּבַ ַבע	ּפְ ַההּוא	ָסְבבּו	ֶאת	ָהִעיר	ׁשֶ
ֹוָפר	 מַֹע	ָהָעם	ֶאת	קֹול	ַהּשׁ ָֹפרֹות	ַוְיִהי	ִכׁשְ ּשׁ ְתְקעּו	ּבַ ַרע	ָהָעם	ַוּיִ י	ָנַתן	ה'	ָלֶכם	ֶאת	ָהִעיר:	.	.	.	ַוּיָ ָהָעם	ָהִריעּו	ּכִ
ֲחִרימּו	 דּו	ֶאת	ָהִעיר:	ַוּיַ ְלּכְ ַעל	ָהָעם	ָהִעיָרה	ִאיׁש	ֶנְגּדֹו	ַוּיִ יָה	ַוּיַ ְחּתֶ ּפֹל	ַהחֹוָמה	ּתַ רּוָעה	ְגדֹוָלה	ַוּתִ ִריעּו	ָהָעם	ּתְ ַוּיָ

ה	ַוֲחמֹור	ְלִפי	ָחֶרב:" ַער	ְוַעד	ָזֵקן	ְוַעד	ׁשֹור	ָוׂשֶ ה	ִמּנַ ָ ִעיר	ֵמִאיׁש	ְוַעד	ִאּשׁ ר	ּבָ ל	ֲאׁשֶ ֶאת	ּכָ

יהושע ו' 12-21

שם הספר: יהושע 
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שאלה מס' 4 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ּה	 ְגּבַ תֹוְך	ָהָעם	ַוּיִ ב	ּבְ ְתַיּצֵ על מי נאמר:"ַוּיִ

ְכמֹו	ָוָמְעָלה:"? ִ ל	ָהָעם	ִמּשׁ ִמּכָ
שמואל א' י' 23שאול

מלכים א' יט' 6אליהולמי הגישו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַּפַחת ָמִים?3

4
ר	לֹא	ָעַזב	 רּוְך	הּוא	ַלה'	ֲאׁשֶ מי אמרה:"ּבָ

ִתים"? ים	ְוֶאת	ַהּמֵ ַחְסּדֹו	ֶאת	ַהַחּיִ
רות ב' 20נעמי

5
ַעּמֹו	 ֶאת	 ְנַהג	 ַוּיִ ק	 נאמר:"ִהְתַחּזַ מי  על 
ֶרת	 ִעיר	ֲעׂשֶ ֵני	ׂשֵ ְך	ֶאת	ּבְ ַלח	ַוּיַ יא	ַהּמֶ ֶלְך	ּגֵ ַוּיֵ

ֲאָלִפים:"?
אמציה

דברי הימים ב' כה' 
11

6
ם	 ה	ּבֹוא	ָכְתָבּה	ַעל	לּוַח	ִאּתָ מי אמר:"ַעּתָ
ּה	ּוְתִהי	ְליֹום	ַאֲחרֹון	ָלַעד	ַעד	 ְוַעל	ֵסֶפר	ֻחּקָ

עֹוָלם:"?
ישעיה ל' 8ישעיהו
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שאלה מס' 5

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ַּתְדֹמר

נֹות	 ְסּכְ ל	ָעֵרי	ַהּמִ ָאֶרץ:	ְוֵאת	ּכָ ר	ּבָ ְדּבָ ּמִ ְדמֹר	ּבַ ֲעָלת	ְוֶאת	ּתַ ְחּתֹון:	ְוֶאת	ּבַ ית	חֹרֹן	ּתַ ֶזר	ְוֶאת	ּבֵ לֹמֹה	ֶאת	ּגָ ֶבן	ׁשְ "ַוּיִ
ַלם	 ירּוׁשָ ּבִ ִלְבנֹות	 ק	 ָחׁשַ ר	 ֲאׁשֶ לֹמֹה	 ׁשְ ק	 ֵחׁשֶ ְוֵאת	 ים	 ָרׁשִ ַהּפָ ָעֵרי	 ְוֵאת	 ָהֶרֶכב	 ָעֵרי	 ְוֵאת	 לֹמֹה	 ִלׁשְ ָהיּו	 ר	 ֲאׁשֶ

ְלּתֹו:" ָבנֹון	ּוְבכֹל	ֶאֶרץ	ֶמְמׁשַ ּוַבּלְ
מלכים א' ט' 17-19

רמז מס' 2: אבישג השונמית 

ַנֲעָרה	 ֶלְך	 ַהּמֶ ְיַבְקׁשּו	ַלאדִֹני	 ֲעָבָדיו	 ַוּיֹאְמרּו	לֹו	 ִיַחם	לֹו:	 ְולֹא	 ָגִדים	 ּבְ ּבַ הּו	 ַוְיַכּסֻ ִמים	 ּיָ ּבַ א	 ּבָ ָזֵקן	 ִוד	 ּדָ ֶלְך	 "ְוַהּמֶ
כֹל	 ּבְ ָיָפה	 ַנֲעָרה	 ַוְיַבְקׁשּו	 ֶלְך:	 ַהּמֶ ַלאדִֹני	 ְוַחם	 ְבֵחיֶקָך	 ְכָבה	 ְוׁשָ סֶֹכֶנת	 לֹו	 ּוְתִהי	 ֶלְך	 ַהּמֶ ִלְפֵני	 ְוָעְמָדה	 ְבתּוָלה	
ֶלְך	סֶֹכֶנת	 ִהי	ַלּמֶ ֲעָרה	ָיָפה	ַעד	ְמאֹד	ַוּתְ ֶלְך:	ְוַהּנַ ִבאּו	אָֹתּה	ַלּמֶ ית	ַוּיָ ּוַנּמִ ג	ַהּשׁ ְמְצאּו	ֶאת	ֲאִביׁשַ ָרֵאל	ַוּיִ בּול	ִיׂשְ ּגְ

ֶלְך	לֹא	ְיָדָעּה:" ְרֵתהּו	ְוַהּמֶ ׁשָ ַוּתְ
מלכים א' א' 1-4

רמז מס' 3: כרם נבות

ר	 ִיְזְרֶעאל	ֵאֶצל	ֵהיַכל	ַאְחָאב	ֶמֶלְך	ׁשְֹמרֹון:	ַוְיַדּבֵ ר	ּבְ ְזְרֵעאִלי	ֲאׁשֶ ֶרם	ָהָיה	ְלָנבֹות	ַהּיִ ה	ּכֶ ָבִרים	ָהֵאּלֶ "וְַיִהי	ַאַחר	ַהּדְ
ֶרם	 יו	ּכֶ ְחּתָ ָנה	ְלָך	ּתַ יִתי	ְוֶאּתְ י	הּוא	ָקרֹוב	ֵאֶצל	ּבֵ ְרְמָך	ִויִהי	ִלי	ְלַגן	ָיָרק	ּכִ י	ֶאת	ּכַ ָנה	ּלִ ַאְחָאב	ֶאל	ָנבֹות	ֵלאמֹר	ּתְ
י	ֶאת	ַנֲחַלת	 ּתִ י	ֵמה'	ִמּתִ ָנה	ְלָך	ֶכֶסף	ְמִחיר	ֶזה:	ַוּיֹאֶמר	ָנבֹות	ֶאל	ַאְחָאב	ָחִליָלה	ּלִ ֵעיֶניָך	ֶאּתְ ּנּו	ִאם	טֹוב	ּבְ טֹוב	ִמּמֶ
ַבר	 ּתֹו:	ַוְיִהי	ּדְ ְזְרֵעאִלי	ְלִרׁשְ ֶרם	ָנבֹות	ַהּיִ ָקם	ַאְחָאב	ָלֶרֶדת	ֶאל	ּכֶ י	ֵמת	ָנבֹות	ַוּיָ מַֹע	ַאְחָאב	ּכִ ׁשְ ֲאבַֹתי	ָלְך:	.	.	ַוְיִהי	ּכִ
ר	ָיַרד	 ֶכֶרם	ָנבֹות	ֲאׁשֶ ה	ּבְ ׁשְֹמרֹון	ִהּנֵ ר	ּבְ ָרֵאל	ֲאׁשֶ י	ֵלאמֹר:	קּום	ֵרד	ִלְקַראת	ַאְחָאב	ֶמֶלְך	ִיׂשְ ּבִ ׁשְ הּו	ַהּתִ ה'	ֶאל	ֵאִלּיָ

".	.	. ּתָ 	ְוַגם	ָיָרׁשְ 	ֵאָליו	ֵלאמֹר	ּכֹה	ָאַמר	ה'	ֲהָרַצְחּתָ ְרּתָ ּתֹו:	ְוִדּבַ ם	ְלִרׁשְ ׁשָ
מלכים א' כא' 1-19

שם הספר: מלכים א' 
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שאלה מס' 5 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ֶאת	 ִלְדרֹׁש	 ְלָבבֹו	 נאמר:"ֵהִכין	 מי	 על	 	
חֹק	 ָרֵאל	 ִיׂשְ ּבְ ד	 ּוְלַלּמֵ ְוַלֲעׂשת	 ה'	 ּתֹוַרת	

ט:"? ּפָ ּוִמׁשְ
עזרא ז' 10עזרא

3
ְוֶהָעֶליָה	 ֹוק	 ַהּשׁ ֶאת	 ח	 ּבָ ַהּטַ נתן	 למי	

למנה?
שמואל א' ט' 24שאול

4
ְבָעִתי	 ּגִ ּוְסִביבֹות	 י	אֹוָתם	 מי	אמר:"ְוָנַתּתִ
ֵמי	ְבָרָכה	 ׁשְ ִעּתֹו	ּגִ ם	ּבְ ׁשֶ י	ַהּגֶ ָרָכה	ְוהֹוַרְדּתִ ּבְ

ִיְהיּו:"?
יחזקאל לד' 26יחזקאל

5
ַעל	 ָהֱאלִֹהים	 ְעְזֵרהּו	 נאמר:"ַוּיַ מי	 על	
גּור	 ּבְ ִבים	 ַהּיֹׁשְ ָהַעְרִבים	 ְוַעל	 ים	 ּתִ ִלׁשְ ּפְ

עּוִנים:"? ַעל	ְוַהּמְ ּבָ
עוזיהו

כו'  ב'  הימים  דברי 
7

6
ל	ַעְנֵוי	ָהָאֶרץ.	.	 ׁשּו	ֶאת	ה'	ּכָ ּקְ מי	אמר:"ּבַ

ׁשּו	ֲעָנָוה"? ּקְ ׁשּו	ֶצֶדק	ּבַ ּקְ .	ּבַ
צפניה ב' 3צפניה
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שאלה מס' 6

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ָחִדיד

ַוֲחֵצֶריָה:	 ּוִביַקְבְצֵאל	 ּוְבנֶֹתיָה	 ּוְבִדיבֹן	 ּוְבנֶֹתיָה	 ע	 ָהַאְרּבַ ִקְרַית	 ּבְ בּו	 ָיׁשְ ְיהּוָדה	 ֵני	 ִמּבְ דָֹתם	 ׂשְ ּבִ ַהֲחֵצִרים	 "ְוֶאל	
ַבע	ּוְבנֶֹתיָה:	ּוְבִצְקַלג	ּוִבְמכָֹנה	ּוִבְבנֶֹתיָה:	ּוְבֵעין	ִרּמֹון	 ֶלט:	ּוַבֲחַצר	ׁשּוָעל	ּוִבְבֵאר	ׁשֶ ּוְבֵיׁשּוַע	ּוְבמָֹלָדה	ּוְבֵבית	ּפָ
יא	ִהּנֹם:	ּוְבֵני	 ַבע	ַעד	ּגֵ ֵאר	ׁשֶ ֲחנּו	ִמּבְ דֶֹתיָה	ֲעֵזָקה	ּוְבנֶֹתיָה	ַוּיַ ם	ְוַחְצֵריֶהם	ָלִכיׁש	ּוׂשְ ּוְבָצְרָעה	ּוְבַיְרמּות:	ָזנַֹח	ֲעֻדּלָ
ט:	לֹד	 ִים:	ָחִדיד	ְצבִֹעים	ְנַבּלָ ּתָ ה	ּוֵבית	ֵאל	ּוְבנֶֹתיָה:	ֲעָנתֹות	נֹב	ֲעָנְנָיה:	ָחצֹור	ָרָמה	ּגִ ַבע	ִמְכָמׂש	ְוַעּיָ ִבְנָיִמן	ִמּגָ

ם	ַמְחְלקֹות	ְיהּוָדה	ְלִבְנָיִמין:" ים:	ּוִמן	ַהְלִוּיִ י	ַהֲחָרׁשִ ְואֹונֹו	ּגֵ

 נחמיה יא' 25-36

הערה: ניתן לקבל כתשובה נכונה גם את שם הספר: עזרא

ה:"עזרא	ב'	33 ָ ִרים	ַוֲחִמּשׁ ַבע	ֵמאֹות	ֶעׂשְ ֵני	לֹד	ָחִדיד	ְואֹונֹו	ׁשְ "ּבְ

רמז מס' 2: סנבלט החורוני 

ַמע	 ׁשְ ים:	ַוּיִ ֵרי	ַחִיל	ּוָפָרׁשִ ֶלְך	ׂשָ י	ַהּמֶ ַלח	ִעּמִ ׁשְ ֶלְך	ַוּיִ רֹות	ַהּמֶ ָנה	ָלֶהם	ֵאת	ִאּגְ ָהר	ָוֶאּתְ ֲחוֹות	ֵעֶבר	ַהּנָ "ָוָאבֹוא	ֶאל	ּפַ
ָרֵאל:	.	.	 ׁש	טֹוָבה	ִלְבֵני	ִיׂשְ א	ָאָדם	ְלַבּקֵ ר	ּבָ ַרע	ָלֶהם	ָרָעה	ְגדָֹלה	ֲאׁשֶ ה	ָהֶעֶבד	ָהַעּמִֹני	ַוּיֵ ט	ַהחֹרִֹני	ְוטֹוִבּיָ ַסְנַבּלַ
תּו	ָבֵאׁש	ְלכּו	ְוִנְבֶנה	ֶאת	 ָעֶריָה	ִנּצְ ם	ֲחֵרָבה	ּוׁשְ ַלִ ר	ְירּוׁשָ ר	ֲאַנְחנּו	ָבּה	ֲאׁשֶ ם	רִֹאים	ָהָרָעה	ֲאׁשֶ ָואֹוַמר	ֲאֵלֶהם	ַאּתֶ
ְלִעגּו	 ם	ָהַעְרִבי	ַוּיַ ה	ָהֶעֶבד	ָהַעּמֹוִני	ְוֶגׁשֶ ט	ַהחֹרִֹני	ְוטִֹבּיָ ַמע	ַסְנַבּלַ ׁשְ ה:	.	.	.	ַוּיִ ם	ְולֹא	ִנְהֶיה	עֹוד	ֶחְרּפָ ַלִ חֹוַמת	ְירּוׁשָ

ם	מְֹרִדים:" ֶלְך	ַאּתֶ ים	ַהַעל	ַהּמֶ ם	עֹׂשִ ר	ַאּתֶ ה	ֲאׁשֶ ָבר	ַהּזֶ ְבזּו	ָעֵלינּו	ַוּיֹאְמרּו	ָמה	ַהּדָ ָלנּו	ַוּיִ

 נחמיה ב' 9-19

רמז מס' 3: חנוכת חומת ירושלים

ְמָחה	 ְוׂשִ ה	 ֲחֻנּכָ ַלֲעׂשת	 ם	 ָלִ ִלירּוׁשָ ַלֲהִביָאם	 ְמקֹומָֹתם	 ל	 ִמּכָ ם	 ַהְלִוּיִ ֶאת	 ְקׁשּו	 ּבִ ַלם	 ְירּוׁשָ חֹוַמת	 ת	 "ּוַבֲחֻנּכַ
ם	ּוִמן	ַחְצֵרי	 ַלִ ר	ְסִביבֹות	ְירּוׁשָ ּכָ ֵני	ַהְמׁשְֹרִרים	ּוִמן	ַהּכִ ָאְספּו	ּבְ ִים	ְנָבִלים	ּוְבִכּנֹרֹות:	ַוּיֵ יר	ְמִצְלּתַ ּוְבתֹודֹות	ּוְבׁשִ
ֲהרּו	 ּטַ ַוּיִ ם:	 ָלִ ְירּוׁשָ ְסִביבֹות	 ַהְמׁשְֹרִרים	 ָלֶהם	 נּו	 ּבָ ֲחֵצִרים	 י	 ּכִ ְוַעְזָמֶות	 ַבע	 ּגֶ דֹות	 ּוִמּשְׂ ל	 ְלּגָ ַהּגִ ית	 ּוִמּבֵ ְנטָֹפִתי:	
דֹוִלים	 ּגְ ְזָבִחים	 ַההּוא	 ַבּיֹום	 חּו	 ְזּבְ ַוּיִ 	. 	. 	. ַהחֹוָמה:	 ְוֶאת	 ָעִרים	 ְ ַהּשׁ ְוֶאת	 ָהָעם	 ֶאת	 ַוְיַטֲהרּו	 ם	 ְוַהְלִוּיִ ַהּכֲֹהִנים	
ם	ֵמָרחֹוק:" ַלִ ְמַחת	ְירּוׁשָ ַמע	ׂשִ ָ ּשׁ ֵמחּו	ַוּתִ ים	ְוַהְיָלִדים	ׂשָ ׁשִ ְמָחה	ְגדֹוָלה	ְוַגם	ַהּנָ ָחם	ׂשִ ּמְ י	ָהֱאלִֹהים	ׂשִ ָמחּו	ּכִ ׂשְ ַוּיִ

נחמיה יב' 27-43

שם הספר: נחמיה 



69

שאלה מס' 6 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ֶכם	ְולֹא	ִיְמׁשֹל	 מי אמר:"לֹא	ֶאְמׁשֹל	ֲאִני	ּבָ

ֶכם:"? ֶכם	ה'	ִיְמׁשֹל	ּבָ ִני	ּבָ ּבְ
שופטים ח' 23גדעון

מלכים א' יח' 13עובדיהומי החביא מאה נביאים במערה?3

4
ָיָדיו	 ּופַֹעל	 ֵחילֹו	 ֵרְך	ה'	 על מי נאמר:"ּבָ
ִמן	 ְנָאיו	 ּוְמׂשַ ָקָמיו	 ָמְתַנִים	 ְמַחץ	 ְרֶצה	 ּתִ

ְיקּומּון:"?
דברים לג' 11לוי

5
ֵהֵחל	 ר	 ֲאׁשֶ ה	 ַמֲעׂשֶ על מי נאמר:"ּוְבָכל	
ְצָוה.	 ית	ָהֱאלִֹהים	ּוַבּתֹוָרה	ּוַבּמִ ֲעבֹוַדת	ּבֵ ּבַ

ה	ְוִהְצִליַח:"? .	.	ָעׂשָ
חזקיהו

דברי הימים ב' לא' 
21

6
רִֹעים	 ְבָעה	 ׁשִ ָעָליו	 אמר:"ַוֲהֵקמֹנּו	 מי 

מָֹנה	ְנִסיֵכי	ָאָדם:"? ּוׁשְ
מיכה ה' 4מיכה
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שאלה מס' 7

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: ַּגִּלים

ִהי	 ֶלְך	ַאֲחֵרי	ַמְלֲאֵכי	ָדִוד	ַוּתְ ב	ַעל	ַהֲחמֹור	ְוָחֵמׁש	ַנֲערֶֹתיָה	ַההְֹלכֹות	ְלַרְגָלּה	ַוּתֵ ְרּכַ ָקם	ֲאִביַגִיל	ַוּתִ ַמֵהר	ַוּתָ "ַוּתְ
ת	 ּתֹו	ֵאׁשֶ אּול	ָנַתן	ֶאת	ִמיַכל	ּבִ ים:	ְוׁשָ יֶהן	לֹו	ְלָנׁשִ ּתֵ ם	ׁשְ ְהֶייןָ	ּגַ ְזְרֶעאל	ַוּתִ ִוד	ִמּיִ ה:	ְוֶאת	ֲאִחינַֹעם	ָלַקח	ּדָ ָ לֹו	ְלִאּשׁ

ים" ּלִ ר	ִמּגַ ִוד	ְלַפְלִטי	ֶבן	ַלִיׁש	ֲאׁשֶ ּדָ

שמואל א' כה' 42-44

הערה: ניתן לקבל כתשובה נכונה גם את שם הספר: ישעיה

ה	ֲעָנתֹות:")ישעיה	י'	29-30( ה	ֲעִנּיָ יִבי	ַלְיׁשָ ים	ַהְקׁשִ ּלִ ת	ּגַ אּול	ָנָסה:	ַצֲהִלי	קֹוֵלְך	ּבַ ְבַעת	ׁשָ ַבע	ָמלֹון	ָלנּו	ָחְרָדה	ָהָרָמה	ּגִ ָרה	ּגֶ "ָעְברּו	ַמְעּבָ

רמז מס' 2: אחימלך הכהן 

ְך:	 ָך	ְוִאיׁש	ֵאין	ִאּתָ ה	ְלַבּדֶ ִוד	ַוּיֹאֶמר	לֹו	ַמּדּוַע	ַאּתָ ֱחַרד	ֲאִחיֶמֶלְך	ִלְקַראת	ּדָ בֹא	ָדִוד	נֶֹבה	ֶאל	ֲאִחיֶמֶלְך	ַהּכֵֹהן	ַוּיֶ "ַוּיָ
ר	ָאנִֹכי	ׁשֵֹלֲחָך	 ָבר	ֲאׁשֶ ִני	ָדָבר	ַוּיֹאֶמר	ֵאַלי	ִאיׁש	ַאל	ֵיַדע	ְמאּוָמה	ֶאת	ַהּדָ ֶלְך	ִצּוַ ִוד	ַלֲאִחיֶמֶלְך	ַהּכֵֹהן	ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר	ּדָ
ָנה	ְבָיִדי	 ה	ֶלֶחם	ּתְ ָ ַחת	ָיְדָך	ֲחִמּשׁ ׁש	ּתַ ה	ַמה	ּיֵ לִֹני	ַאְלמֹוִני:	ְוַעּתָ י	ֶאל	ְמקֹום	ּפְ ָעִרים	יֹוַדְעּתִ יִתָך	ְוֶאת	ַהּנְ ר	ִצּוִ ַוֲאׁשֶ
י	 ַלי	לֹא	ָלַקְחּתִ י	ְוַגם	ּכֵ י	ַגם	ַחְרּבִ ִוד	ַלֲאִחיֶמֶלְך	ְוִאין	ֶיׁש	ּפֹה	ַתַחת	ָיְדָך	ֲחִנית	אֹו	ָחֶרב	ּכִ ְמָצא:	.	.	.	ַוּיֹאֶמר	ּדָ אֹו	ַהּנִ
ה	ִהיא	לּוָטה	 ֵעֶמק	ָהֵאָלה	ִהּנֵ יָת	ּבְ ר	ִהּכִ י	ֲאׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ְלָית	ַהּפְ ֶלְך	ָנחּוץ:	ַוּיֹאֶמר	ַהּכֵֹהן	ֶחֶרב	ּגָ י	ָהָיה	ְדַבר	ַהּמֶ ְבָיִדי	ּכִ

י:" ה	ּלִ ֶנּנָ מֹוָה	ּתְ ִוד	ֵאין	ּכָ ֶזה	ַוּיֹאֶמר	ּדָ י	ֵאין	ַאֶחֶרת	זּוָלָתּה	ּבָ ח	ְלָך	ָקח	ּכִ ּקַ ְמָלה	ַאֲחֵרי	ָהֵאפֹוד	ִאם	אָֹתּה	ּתִ ַבּשִׂ

שמואל א' כא' 1-10

רמז מס' 3: בעלת האוב

ת	 ה	ֵאׁשֶ ּה	ַוּיֹאְמרּו	ֲעָבָדיו	ֵאָליו	ִהּנֵ ה	ּבָ ֲעַלת	אֹוב	ְוֵאְלָכה	ֵאֶליָה	ְוֶאְדְרׁשָ ת	ּבַ ׁשּו	ִלי	ֵאׁשֶ ּקְ אּול	ַלֲעָבָדיו	ּבַ "ַוּיֹאֶמר	ׁשָ
ה	 ָ בֹאּו	ֶאל	ָהִאּשׁ ֵני	ֲאָנׁשים	ִעּמֹו	ַוּיָ ֶלְך	הּוא	ּוׁשְ ָגִדים	ֲאֵחִרים	ַוּיֵ ׁש	ּבְ ְלּבַ אּול	ַוּיִ ׂש	ׁשָ ְתַחּפֵ ֵעין	ּדֹור:	ַוּיִ ֲעַלת	אֹוב	ּבְ ּבַ
	ֵאת	 ה	ָיַדְעּתָ ה	ַאּתָ ה	ֵאָליו	ִהּנֵ ָ ר	אַֹמר	ֵאָלִיָך:	ַוּתֹאֶמר	ָהִאּשׁ אֹוב	ְוַהֲעִלי	ִלי	ֵאת	ֲאׁשֶ ָלְיָלה	ַוּיֹאֶמר	ָקֳסִמי	ָנא	ִלי	ּבָ
י	ַלֲהִמיֵתִני:	 ַנְפׁשִ ׁש	ּבְ ה	ִמְתַנּקֵ עִֹני	ִמן	ָהָאֶרץ	ְוָלָמה	ַאּתָ ּדְ ר	ִהְכִרית	ֶאת	ָהאֹבֹות	ְוֶאת	ַהּיִ אּול	ֲאׁשֶ ה	ׁשָ ר	ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ַוּיֹאֶמר	 ְך	 ּלָ ה	ֶאת	ִמי	ַאֲעֶלה	 ָ ה:	ַוּתֹאֶמר	ָהִאּשׁ ָבר	ַהּזֶ ּדָ ּבַ ֵרְך	ָעֹון	 ִיּקְ ידָֹוד	ֵלאמֹר	ַחי	ה'	ִאם	 אּול	ּבַ ַבע	ָלּה	ׁשָ ָ ּשׁ ַוּיִ
ה	 אּול	ֵלאמֹר	ָלּמָ ה	ֶאל	ׁשָ ָ דֹול	ַוּתֹאֶמר	ָהִאּשׁ קֹול	ּגָ ְזַעק	ּבְ מּוֵאל	ַוּתִ ה	ֶאת	ׁשְ ָ ֶרא	ָהִאּשׁ מּוֵאל	ַהֲעִלי	ִלי:	ַוּתֵ ֶאת	ׁשְ

אּול:" ה	ׁשָ יָתִני	ְוַאּתָ ִרּמִ

שמואל א' כח' 7-12

שם הספר: שמואל א' 
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שאלה מס' 7 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ִנים.	.	.	ְיִהי	ְרצּוי	 רּוְך	ִמּבָ על מי נאמר:"ּבָ

ֶמן	ַרְגלֹו"? ֶ ּשׁ ֶאָחיו	ְוטֵֹבל	ּבַ
דברים לג' 24אשר

3
מי נצטוה לטמון ֵאזֹור ִּפְׁשִּתים בנחל 

פרת?
ירמיה יג' 4ירמיהו

4
ידּו	 חֹות	ָהִראׁשִֹנים.	.	.	ִהְכּבִ מי אמר:"ְוַהּפַ
ֵני	 ִמּפְ ֵכן	 יִתי	 ָעׂשִ לֹא	 ַוֲאִני	 	. 	. ָהָעם.	 ַעל	

ִיְרַאת	ֱאלִֹהים:"?
נחמיה ה' 15נחמיה

5
ַבע	 ׁשֶ ֵאר	 ִמּבְ ָבָעם	 ֵצא	 נאמר:"ַוּיֵ מי  על 
ֱאלֵֹהי	 ה'	 ֶאל	 יֵבם	 ַוְיׁשִ ֶאְפַרִים	 ַהר	 ַעד	

ֲאבֹוֵתיֶהם:"?
יהושפט

יט'  דברי הימים ב' 
4

6
ֶכם	 ִאּתְ י	 ַרּתִ ּכָ ר	 ֲאׁשֶ ָבר	 ַהּדָ אמר:"ֶאת	 מי 
תֹוְכֶכם	 ְצַרִים	ְורּוִחי	עֶֹמֶדת	ּבְ ֵצאְתֶכם	ִמּמִ ּבְ

יָראּו:"? ַאל	ּתִ
חגי ב' 5חגי
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שאלה מס' 8

חלק ראשון: זהה את שם הספר על פי הרמזים 

רמז מס' 1: אובות )ֹאֹבת(

ֲחנּו	 ָרֵאל	ַוּיַ ֵני	ִיׂשְ ְסעּו	ּבְ ֶרְך:	.	.	.	ַוּיִ ּדָ ְקַצר	ֶנֶפׁש	ָהָעם	ּבַ ֶרְך	ַים	סּוף	ִלְסּבֹב	ֶאת	ֶאֶרץ	ֱאדֹום	ַוּתִ ְסעּו	ֵמהֹר	ָהָהר	ּדֶ "ַוּיִ
ֲחנּו	 ם	ָנָסעּו	ַוּיַ ָ ֶמׁש:	ִמּשׁ ָ ְזַרח	ַהּשׁ ֵני	מֹוָאב	ִמּמִ ר	ַעל	ּפְ ר	ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ י	ָהֲעָבִרים	ּבַ ִעּיֵ ֲחנּו	ּבְ ְסעּו	ֵמאֹבֹת	ַוּיַ אֹבֹת:	ַוּיִ ּבְ
ין	מֹוָאב	 בּול	מֹוָאב	ּבֵ י	ַאְרנֹון	ּגְ ֻבל	ָהֱאמִֹרי	ּכִ ר	ַהּיֵֹצא	ִמּגְ ְדּבָ ּמִ ר	ּבַ ֲחנּו	ֵמֵעֶבר	ַאְרנֹון	ֲאׁשֶ ם	ָנָסעּו	ַוּיַ ָ ַנַחל	ָזֶרד:	ִמּשׁ ּבְ

ָנה	ָלֶהם	ָמִים:" ה	ֱאסֹף	ֶאת	ָהָעם	ְוֶאּתְ ר	ָאַמר	ה'	ְלמׁשֶ ֵאר	ֲאׁשֶ ֵאָרה	ִהוא	ַהּבְ ם	ּבְ ָ ּוֵבין	ָהֱאמִֹרי:	.	.	ּוִמּשׁ

במדבר כא' 4-16

רמז מס' 2: אלדד ומידד 

ָהאֶֹהל:	 ְסִביבֹת	 ֲעֵמד	אָֹתם	 ַוּיַ ָהָעם	 ְקֵני	 ִמּזִ ִאיׁש	 ְבִעים	 ׁשִ ֱאסֹף	 ַוּיֶ ְבֵרי	ה'	 ּדִ ָהָעם	ֵאת	 ֶאל	 ר	 ַוְיַדּבֵ ה	 ֵצא	מׁשֶ "ַוּיֵ
נֹוַח	ֲעֵליֶהם	ָהרּוַח	 ֵקִנים	ַוְיִהי	ּכְ ְבִעים	ִאיׁש	ַהּזְ ן	ַעל	ׁשִ ּתֵ ר	ָעָליו	ַוּיִ אֶצל	ִמן	ָהרּוַח	ֲאׁשֶ ר	ֵאָליו	ַוּיָ ָעָנן	ַוְיַדּבֵ ֶרד	ה'	ּבֶ ַוּיֵ
ָהרּוַח	 ֲעֵלֶהם	 ַנח	 ַוּתָ ֵמיָדד	 ִני	 ֵ ַהּשׁ ם	 ְוׁשֵ ד	 ֶאְלּדָ ָהֶאָחד	 ם	 ׁשֵ ֲחֶנה	 ּמַ ּבַ ים	 ֲאָנׁשִ ֵני	 ׁשְ ֲארּו	 ָ ּשׁ ַוּיִ ָיָספּו:	 ְולֹא	 אּו	 ְתַנּבְ ַוּיִ
ִאים	 ד	ּוֵמיָדד	ִמְתַנּבְ ה	ַוּיֹאַמר	ֶאְלּדָ ד	ְלמׁשֶ ּגֵ ַער	ַוּיַ ָרץ	ַהּנַ ֲחֶנה:	ַוּיָ ּמַ אּו	ּבַ ְתַנּבְ ֻתִבים	ְולֹא	ָיְצאּו	ָהאֱֹהָלה	ַוּיִ ּכְ ה	ּבַ ְוֵהּמָ
ה	 א	ַאּתָ ה	ַהְמַקּנֵ ָלֵאם:	ַוּיֹאֶמר	לֹו	מׁשֶ ה	ּכְ ֻחָריו	ַוּיֹאַמר	ֲאדִֹני	מׁשֶ ה	ִמּבְ ֵרת	מׁשֶ ן	נּון	ְמׁשָ ַע	ּבִ ַען	ְיהֹוׁשֻ ֲחֶנה:	ַוּיַ ּמַ ּבַ

ן	ה'	ֶאת	רּוחֹו	ֲעֵליֶהם:" י	ִיּתֵ ל	ַעם	ה'	ְנִביִאים	ּכִ ן	ּכָ ִלי	ּוִמי	ִיּתֵ

במדבר יא' 24-29

רמז מס' 3: נחש הנחושת

נּו	ָקָצה	 י	ֵאין	ֶלֶחם	ְוֵאין	ַמִים	ְוַנְפׁשֵ ר	ּכִ ְדּבָ ּמִ ְצַרִים	ָלמּות	ּבַ ה	ָלָמה	ֶהֱעִליֻתנּו	ִמּמִ אלִֹהים	ּוְבמׁשֶ ר	ָהָעם	ּבֵ "ַוְיַדּבֵ
בֹא	ָהָעם	 ָרֵאל:	ַוּיָ ׂשְ ָמת	ַעם	ָרב	ִמּיִ כּו	ֶאת	ָהָעם	ַוּיָ ְ ָרִפים	ַוְיַנּשׁ ים	ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם	ֵאת	ַהּנְ ח	ה'	ּבָ ּלַ לֵֹקל:	ַוְיׁשַ ֶחם	ַהּקְ ּלֶ ּבַ
ַעד	ָהָעם:	 ה	ּבְ ל	מׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ָחׁש	ַוּיִ ל	ֶאל	ה'	ְוָיֵסר	ֵמָעֵלינּו	ֶאת	ַהּנָ ּלֵ ְרנּו	ַבה'	ָוָבְך	ִהְתּפַ י	ִדּבַ ה	ַוּיֹאְמרּו	ָחָטאנּו	ּכִ ֶאל	מׁשֶ
ְנַחׁש	 ה	 ַעׂש	מׁשֶ ַוּיַ ָוָחי:	 ְוָרָאה	אֹתֹו	 ׁשּוְך	 ַהּנָ ל	 ּכָ ְוָהָיה	 ים	אֹתֹו	ַעל	ֵנס	 ְוׂשִ ָרף	 ה	ְלָך	ׂשָ ה	ֲעׂשֵ ַוּיֹאֶמר	ה'	ֶאל	מׁשֶ

ת	ָוָחי:" חׁשֶ יט	ֶאל	ְנַחׁש	ַהּנְ ָחׁש	ֶאת	ִאיׁש	ְוִהּבִ ְך	ַהּנָ ס	ְוָהָיה	ִאם	ָנׁשַ ֵמהּו	ַעל	ַהּנֵ ת	ַוְיׂשִ ְנחׁשֶ

במדבר כא' 5-9

שם הספר: במדבר 
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שאלה מס' 8 – חלק שני 

ענה על חמש השאלות הבאות: 

המקורהתשובההשאלההניקוד

2
ּפֹט	 ָך	ֵלב	ׁשֵֹמַע	ִלׁשְ 	ְלַעְבּדְ מי אמר:"ְוָנַתּתָ

ין	טֹוב	ְלָרע"? ָך	ְלָהִבין	ּבֵ ֶאת	ַעּמְ
מלכים א' ג' 9שלמה

3
שעורים  שש  שקיבלה  האשה  מי 

במטפחת?
רות ג' 15רות 

4
ת	 ְרּכַ ּבִ ּוָמֵלא	 ָרצֹון	 ַבע	 נאמר:"ׂשְ מי  על 

ה"? ה'	ָים	ְוָדרֹום	ְיָרׁשָ
דברים לג' 23נפתלי

5
ם	 ַלִ ְירּוׁשָ יֵבהּו	 נאמר:"ַוְיׁשִ מי  על 
י	ה'	הּוא	ָהֱאלִֹהים:"? ַדע.	.	.	ּכִ ְלַמְלכּותֹו	ַוּיֵ

דברי הימים ב' לג' 13מנשה

6
יָת	 ָעׂשִ ּוִבְתבּוָנְתָך	 ָחְכָמְתָך	 אמר:"ּבְ מי   
אֹוְצרֹוֶתיָך:"? ַעׂש	ָזָהב	ָוֶכֶסף	ּבְ ָך	ָחִיל	ַוּתַ ּלְ

יחזקאל כח' 4יחזקאל
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חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשע"ד

החידון הפומבי

 שלב שלישי
שאלת ראש הממשלה

שאלה זהה בכתב

השנה עומד חידון התנ"ך העולמי בסימן: מנהיגות
יֶכם" ָראֵשׁ יֵמם	ְבּ ְבֵטיֶכם	ַוֲאׂשִ ים	ֲחָכִמים	ּוְנבִֹנים	ִויֻדִעים	ְלִשׁ ובסימן הפסוק:"ָהבּו	ָלֶכם	ֲאָנִשׁ

פסוקים רבים מתייחסים למנהיגות בישראל. 
הפסוקים מתארים אורח חיים של מנהיגים 

המשלבים הנהגה דתית עם הנהגה ציבורית, העוסקים בענייני הציבור והמדינה. 

ניתן למצוא בפסוקי התורה והנבואה את סיפורם של מנהיגים דגולים, 
בעלי ידע וערכים, ַאְנֵׁשי מֹוֵפת וְמָׁשְרֵתי ציבור המשמשים דוגמא לכולנו. 

לפניכם 8 פסוקים העוסקים בתכונות המנהיג ובקשר שבינו לבין עמו

נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק
הניקוד: 24 נקודות

הזמן המוקצב: 4 דקות בלבד

בהצלחה

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי תשע"ד
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החידון הפומבי- שלב שלישי

שלב השאלה הזהה

שאלתו של ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו 

השאלות

אנשי אמת
י	ֱאֶמת	ׂשְנֵאי	ָבַצע"?. 1 י	ַחִיל	ִיְרֵאי	ֱאלִֹהים	ַאְנׁשֵ ל	ָהָעם	ַאְנׁשֵ ה	ֶתֱחֶזה	ִמּכָ מי אמר:"ְוַאּתָ

תשובה: יתרו | שמות יח' 21

ניקיון כפיים 
ד	ִאיׁש	ְמאּוָמה"?. 2 	ִמּיַ נּו	ְולֹא	ַרּצֹוָתנּו	ְולֹא	ָלַקְחּתָ ְקּתָ מי המנהיג שהעם העיד על ניקיון כפיו:"לֹא	ֲעׁשַ

תשובה: שמואל | שמואל א' יב' 4

שופט את העם 
ְסאֹו"?. 3 ֶחֶסד	ּכִ רּו	ֶמֶלְך	ְוָסַעד	ּבַ מי אמר:"ֶחֶסד	ֶוֱאֶמת	ִיּצְ

תשובה: שלמה במשלי | משלי כ' 28

יוצא בראש העם למלחמות 
ָרֵאל	ִלְפֵני	. 4 ִיׂשְ ְוִזְקֵני	 ַעל	הּוא	 ַוּיַ ְפקֹד	ֶאת	ָהָעם	 ַוּיִ תֹוְך	ָהָעם.	.	.	 ְיָלה	ַההּוא	ּבְ ּלַ ּבַ ֶלן.	.	.	 על מי נאמר:"ַוּיָ

ָהָעם"?

תשובה: יהושע | יהושע ח' 10

נטילת אחריות
י	ּוְבֵבית	ָאִבי:"?. 5 ִהי	ָנא	ָיְדָך	ּבִ ה	ַהּצֹאן	ֶמה	ָעׂשּו	ּתְ ה	ָאנִֹכי	ָחָטאִתי	ְוָאנִֹכי	ֶהֱעֵויִתי	ְוֵאּלֶ מי אמר:"ִהּנֵ

תשובה: דוד | שמואל ב' כד' 17
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דואג לחינוך
ָעם:"?. 6 דּו	ּבָ ָכל	ָעֵרי	ְיהּוָדה	ַוְיַלּמְ סֹּבּו	ּבְ ֶהם	ֵסֶפר	ּתֹוַרת	ה'	ַוּיָ יהּוָדה	ְוִעּמָ דּו	ּבִ על מי נאמר:"ַוְיַלּמְ

תשובה: יהושפט ושריו | דברי הימים ב' יז' 9

איש חזון 
מי אמר: ְּבֵאין ָחזֹון ִיָּפַרע ָעם?. 7

תשובה: שלמה המלך, ספר משלי | משלי כט' 18

מנהיג עם שאר רוח 
ַעת	ְוִיְרַאת	ה'"?. 8 מי ניבא:"ְוָנָחה	ָעָליו	רּוַח	ה'	רּוַח	ָחְכָמה	ּוִביָנה	רּוַח	ֵעָצה	ּוְגבּוָרה	רּוַח	ּדַ

תשובה: ישעיהו | ישעיהו יא' 2

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

החידון הפומבי

שלב רביעי
שאלות בזק להכרעה

ראש בראש

לפני שני הנבחנים שעלו לשלב הרביעי

יוצגו בעל פה 24 שאלות 

 לכל נבחן יוצגו 12 שאלות 

אם בתום 24 השאלות לא תהיה הכרעה 

 יוצגו לכל נבחן עוד 3 שאלות נוספות 

אם גם אז לא תהיה הכרעה 

 יוכרזו שני המתמודדים כשני חתנים/ כלות 

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה בנקודה אחת
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שלב רביעי

שאלות בזק להכרעה

ראש בראש

1-2

מי אמר: 

יק	ׁשֵֹמר	ֱאֻמִנים”? ָעִרים	ְוָיבֹא	גֹוי	ַצּדִ ְתחּו	ׁשְ "ּפִ

ישעיהו

ישעיהו כו’ 2

מי אמר: 

עֹוָלם	 ְתֵחי	 ּפִ אּו	 ׂשְ ְוִהּנָ יֶכם	 ָראׁשֵ ָעִרים	 ׁשְ אּו	 “ׂשְ
בֹוד:"? ְוָיבֹוא	ֶמֶלְך	ַהּכָ

משורר תהילים

תהילים כד’ 7

3-4

מי אמר: 

ה:"? ָך	ְמִזּמָ ֵצר	ִמּמְ י	כֹל	ּתּוָכל	ְולֹא	ִיּבָ י	ּכִ ”ָיַדְעּתִ

איוב

איוב מב’ 2

מי אמר: 

ָיכֹל	 ְוַגם	 ה	 ַתֲעׂשֶ ָעׂשה	 ם	 ּגַ 	. 	. ִני.	 ּבְ ה	 ַאּתָ רּוְך	 “ּבָ
ּתּוָכל”?

שאול

שמואל א’ כו’ 25

5-6

מי אמר: 

י	 ּכִ דֹול	 ַהּגָ מֹו	 ֲעבּור	ׁשְ ּבַ ִיּטֹׁש	ה’	ֶאת	ַעּמֹו	 י	לֹא	 "ּכִ
הֹוִאיל	ה’	ַלֲעׂשֹות	ֶאְתֶכם	לֹו	ְלָעם:"?

שמואל

שמואל א’ יב’ 22

מי אמר: 

ר	ָהָיה	ִעם	ֲאבֵֹתינּו	ַאל	 ֲאׁשֶ נּו	ּכַ "ְיִהי	ה’	ֱאלֵֹהינּו	ִעּמָ
נּו:"? ׁשֵ ַיַעְזֵבנּו	ְוַאל	ִיּטְ

שלמה

 מלכים א’ ח’ 57
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7-8

מי היה שר העיר בימי אחאב מלך ישראל?

ָאֹמן ַׂשר ָהִעיר 

מלכים א’ כב’ 26

מי היה שר העיר שנשלח לחזק את בית ה’ 
בימי יאשיהו מלך יהודה?

ַמֲעֵׂשָיהּו ַׂשר ָהִעיר 

דברי הימים ב’ לד’ 8

9-10

על מי נאמר: 

ר	ֶאת	ֶקֶדׁש”? ים	ֲאׁשֶ ַצֲעַנּנִ ט	ָאֳהלֹו	ַעד	ֵאלֹון	ּבְ "ַוּיֵ

ֶחֶבר ַהֵּקיִני

שופטים ד’ 11

על מי נאמר: 

ְלנַֹבח	 ֶדם	 ִמּקֶ ָבֳאָהִלים	 כּוֵני	 ְ ַהּשׁ ֶרְך	 ּדֶ 	. 	. ַעל.	 ”ַוּיַ
ָהה"? ְוָיְגּבֳ

גדעון

שופטים ח’ 11

11-12

למי נאמר: 

	ִביָנה:"? ד	ִאם	ָיַדְעּתָ ָיְסִדי	ָאֶרץ	ַהּגֵ “ֵאיפֹה	ָהִייָת	ּבְ

איוב

איוב לח’ 4

מי אמר: 

ֶאֶרץ	 ַעל	 תֹו	 ַוֲאֻגּדָ ַמֲעלֹוָתיו	 ַמִים	 ָ ַבּשׁ "ַהּבֹוֶנה	
ְיָסָדּה“?

עמוס

 עמוס ט’ 6



80

13-14

למי נאמר: 

	. 	. ֲאֵליֶהם.	 	 ְרּתָ ְוִדּבַ 	 ְוַקְמּתָ ָמְתֶניָך	 ְאזֹר	 ּתֶ ה	 “ְוַאּתָ
ֵניֶהם"? ַחת	ִמּפְ ַאל	ּתֵ

ירמיהו

א’ 17

למי נאמר: 

ָחת"? ֲערֹץ	ְוַאל	ּתֵ יִתיָך	ֲחַזק	ֶוֱאָמץ	ַאל	ּתַ ”ֲהלֹוא	ִצּוִ

יהושע

יהושע א’ 9

15-16

השלם את הפסוק: 

ִמיד	 ֵרי	ָאָדם	ְמַפֵחד	ּתָ ”ַאׁשְ

ּוַמְקֶׁשה ִלּבֹו ִיּפֹול ְּבָרָעה: 

משלי כח 14

השלם את הפסוק: 

יֶלּנּו	 ּפִ ׁשְ ֲאַות	ָאָדם	ּתַ ּגַ

ּוְׁשַפל רּוַח ִיְתֹמְך ָּכבֹוד: 

משלי כט’ 23

17-18

מי אמר: 

ֶרְך	 ּדָ ּבַ ָמְרָך	 ִלׁשְ ְלָפֶניָך	 ַמְלָאְך	 ׁשֵֹלַח	 ָאנִֹכי	 ה	 ”ִהּנֵ
ר	ֲהִכנִֹתי:"? קֹום	ֲאׁשֶ ְוַלֲהִביֲאָך	ֶאל	ַהּמָ

משה

שמות כג’ 20

 מי אמר: 

ה	ֶדֶרְך	ְלָפָני	ּוִפְתאֹם	ָיבֹוא	 "ִהְנִני	ׁשֵֹלַח	ַמְלָאִכי	ּוִפּנָ
ים"? ם	ְמַבְקׁשִ ר	ַאּתֶ ֶאל	ֵהיָכלֹו	ָהָאדֹון	ֲאׁשֶ

מלאכי

מלאכי ג’ 1
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19-20

מי היה נציב שלמה ְּבִיָׂשׂשָכר?

ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ָּפרּוַח

מלכים א’ ד’ 17

מי היה נציב שלמה ְּבִבְנָיִמן?

ִׁשְמִעי ֶבן ֵאָלא

מלכים א’ ד’ 18

21-22

על מי נאמר: 

ִמי“? יר	ׁשְ ֲעבּור	ַהְזּכִ י	ָאַמר	ֵאין	ִלי	ֵבן	ּבַ “ּכִ

אבשלום

שמואל ב’ יח’ 18

מי אמר: 

ת	 ם	ַהּמֵ ֵרת	ׁשֵ ת	ַעל	ַנֲחָלתֹו	ְולֹא	ִיּכָ ם	ַהּמֵ “ְלָהִקם	ׁשֵ
ַער	ְמקֹומֹו“? ַ ֵמִעם	ֶאָחיו	ּוִמּשׁ

בעז

רות ד’ 10

23-24

מי אמר: 

ֶאֶרץ	 ְרֶאיָנה	 ּתִ ֵעיֶניָך	 ֱחֶזיָנה	 ּתֶ ָיְפיֹו	 ּבְ “ֶמֶלְך	
ים”? ַמְרַחּקִ

ישעיהו

ישעיה לג’ 17

מי אמר: 

ַיְחּפֹץ	 ר	 ֲאׁשֶ ל	 ּכָ ַעל	 ה’	 ַיד	 ּבְ ֶמֶלְך	 ֶלב	 ַמִים	 ְלֵגי	 “ּפַ
ּנּו:"? ַיּטֶ

שלמה/משלי

משלי כא’ 1
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25-26

בימי איזה מלך נאמר: 

ָהֲאָרצֹות	 ַמְמְלכֹות	 ל	 ּכָ ַעל	 ֱאלִֹהים	 ַחד	 ּפַ “ַוְיִהי	
ָרֵאל:"? י	ִנְלַחם	ה’	ִעם	אֹוְיֵבי	ִיׂשְ ְמָעם	ּכִ ׁשָ ּבְ

יהושפט

דברי הימים ב’ כ’ 29

בימי איזה מלך נאמר: 

ִאיׁש	ֶאָחד:" ְצאּו	ּכְ ַחד	ה’	ַעל	ָהָעם	ַוּיֵ ּפֹל	ּפַ “ַוּיִ

שאול

שמואל א’ יא’ 7

27-28

על מי נאמר: 

ֵני	ָבִנים	רְֹכִבים	 ים	ּבְ לֹׁשִ ִנים	ּוׁשְ ִעים	ּבָ "ַוְיִהי	לֹו	ַאְרּבָ
ְבִעים	ֲעָיִרם"? ַעל	ׁשִ

תשובה: ַעְבּדֹון ֶּבן ִהֵּלל ַהִּפְרָעתֹוִני 

שופטים יב’ 14

על מי נאמר: 

ח	 ּלַ ׁשִ נֹות	 ּבָ ים	 לֹׁשִ ּוׁשְ ִנים	 ּבָ ים	 לֹׁשִ ׁשְ לֹו	 “ַוְיִהי	
ַהחּוָצה“?

ִאְבָצן

שופטים יב’ 9

29-30

מי אמר: 

מֹר	 ֶאׁשְ אֹתֹו	 ִפי	 ּבְ ה’	 ים	 ָיׂשִ ר	 ֲאׁשֶ ֵאת	 “ֲהלֹא	
ר:"? ְלַדּבֵ

בלעם

במדבר כג’ 12

מי אמר: 

ר	ֲאֵליֶכם:"? י	ִפי	ַהְמַדּבֵ ה	ֵעיֵניֶכם	רֹאֹות.	.	.	ּכִ “ְוִהּנֵ

יוסף

בראשית מה’ 12
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חידון התנ"ך העולמי
לנוער יהודי בתפוצות
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חומר החידון

בראשית: פרקים יב'-נ'. תורה 
שמות: פרקים א'-כד' ,לא'-לד'. 
ויקרא: פרקים יט', כג',כד',כה'. 

במדבר: פרקים י'- יז',כ'- כה', כז', לב'. 
דברים: פרקים כ'- כז', כט'- לד'. 

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

שמואל א': כל הספר
שמואל ב': כל הספר

 מלכים א': כל הספר 
 מלכים ב': כל הספר

ישעיה: פרקים א'-יב', כה'- לה', ס'- סו' נביאים אחרונים
ירמיה: פרקים א'-ב', יא'-כג', ל'- לג'. 

יחזקאל: פרקים יז'- כ',כז'- כח' ,לג'-לד',לו'-לז'. 

הושע: א'- ו', יא'- יד',תרי עשר 
עמוס: כל הספר 

יונה: כל הספר
מיכה: כל הספר 
צפניה: כל הספר

 חגי: כל הספר
זכריה: כל הספר. 
מלאכי: כל הספר

תהילים: פרקים א'- ב', יט'- ל', כתובים 
משלי: פרקים כ'- לא'. 

איוב: פרקים א'-ב', לח'- מב'. 
רות: כל הספר. 

עזרא: פרקים א', ג', ז', ט', י',. 
נחמיה: כל הספר

דברי הימים ב': פרקים יז'- לו' 
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נוהל ותקנון שיפוט
לחידון התנ"ך העולמי ה 51- לנוער מהתפוצות 

השנה אנו חוגגים 51 שנה לקיומו של חידון התנ"ך לנוער יהודי שהיה לחלק מן הנוף התרבותי 
של חיי הרוח במדינת ישראל. 

דוד בן- גוריון גרס, כי בצד המצעד הצבאי, שצעד בזמנו ביום העצמאות, יהיה גם מצעד הרוח 
של מדינת ישראל. הרעיון היה למציאות והשנה, היא שנת – ה - 51 לחידון התנ"ך העולמי 

לנוער היהודי במדינת ישראל ובתפוצות, ושנת ה-46 לשחרור ירושלים. 

חידון מוקדם בכתב
והתפוצות  ייערך מבחן מוקדם בכתב לנציגי ישראל  לפני החידון הפומבי לנציגי התפוצות 

המתמודדים בחידון התנ"ך העולמי ה - 51 ביום העצמאות. 

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

סדר הושבת הנבחנים
סדר הושבת הנבחנים על הבמה יהיה לפי סדר השפות בהן מתורגמות השאלות. מתרגמי 

השאלות והתשובות יישבו באולם, ובעת הצורך יסייעו למתמודדים. 

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

שיקולו של היו"ר. 

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

מגיעות למתמודד נקודות וכמה. 

יו"ר חבר השופטים"אין  נכונה מכריז  לא השיב הנבחן על השאלה או שהשיב תשובה לא 
מענה". בגיליון הניקוד יירשם: 0 נקודות. 
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כרטיסי שאלות
לכל מתמודד ניתנת השאלה בכתב, לפני שהוא נשאל, ועליו להשיב על השאלה לאלתר. החל 
הנבחן להשיב על השאלה, שהה, ביקש לחזור על השאלה או חלקה ולא השיב - שוקל חבר 

השופטים ומחליט אם להפסיקו, או להתיר לנבחן להמשיך, הכול לפי מהלך התשובה. 

ערעורים
חבר השופטים והמומחים יהיה הגוף הפוסק בעת ההפסקות בערעורים שיוגשו בכתב. על 

פסקי חבר השופטים בהענקת נקודות אין לערער לאחר תום החידון. 

חתן התנ"ך לנוער יהודי התפוצות וסגניו
המתמודד, שיצבור את המספר הרב ביותר של נקודות, יזכה/תזכה בתואר: חתן/כלת התנ"ך 

לנוער היהודי בתפוצות. 

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

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

מבנהו וניקודו של החידון לנציגי התפוצות
מבחן מוקדם בכתב 60 נקודות 

שלב א
שאלת בזק בת שני חלקים לכל מתמודד 16 נקודות

שלב ב
8 עד 10 מתמודדים שצברו מירב הנקודות במבחן בכתב ובשלב א 24 נקודות 

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

סך הכול 120 נקודות
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חידון התנ"ך העולמי לנוער התפוצות תשע"ד

השלב הראשון

 השנה, נערך חידון התנ"ך העולמי לנוער התפוצות בסימן: 
חזון קיבוץ גלויות וביטחון ישראל."ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו ּוְׁשָמרֹו ְּכֹרֶעה ֶעְדרֹו:"

)ירמיהו, ל"א ט'(

נשלב השנה בחידון מערכת שאלות ותשובות, שעניינן: שיבת עם ישראל 
מן הגלויות והבטחת קיומו בארץ אבותיו, וכן שאלות נושאי ערכי מוסר 

חברתיים. 

לכל שאלה בשלב הראשון שני חלקים. 

תשובה על כל חלק מזכה ב 8 נקודות. 

תשובה על שני החלקים מזכה ב 16 נקודות. 
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שלב א – 1

גלות וגאולה

שאלה מס' 1

ב"ברית	בין	הבתרים", שנכרתה בין ה' לאברהם אבינו, דובר על הגלות הראשונה של בני ישראל 
ועל השיבה ממנה לארץ האבות. 

ֶאֶרץ	לֹא	ָלֶהם.	.	." י	ֵגר	ִיְהֶיה	ַזְרֲעָך	ּבְ ַדע	ּכִ "ַוּיֹאֶמר	ְלַאְבָרם	ָידַֹע	ּתֵ

א באיזו גלות מדובר?	.

א כמה שנים תימשך הגלות לפי"ברית	בין	הבתרים"?	.

תשובות

א מדובר בגלות הראשונה – גלות מצרים. 	.

א הגלות תימשך ארבע מאות שנה. 	.

ּה:	ַוּיֹאַמר	ה'	אלוקים	 ּתָ ים	ָלֶתת	ְלָך	ֶאת	ָהָאֶרץ	ַהּזֹאת	ְלִרׁשְ ּדִ ׂשְ ר	הֹוֵצאִתיָך	ֵמאּור	ּכַ "ַוּיֹאֶמר	ֵאָליו	ֲאִני	ה'	ֲאׁשֶ
ח	 ּקַ ׁש	ְותֹר	ְוגֹוָזל:	ַוּיִ ּלָ ת	ְוַאִיל	ְמׁשֻ ׁשֶ ּלֶ ת	ְוֵעז	ְמׁשֻ ׁשֶ ּלֶ ה:	ַוּיֹאֶמר	ֵאָליו	ְקָחה	ִלי	ֶעְגָלה	ְמׁשֻ ּנָ י	ִאיָרׁשֶ ה	ֵאַדע	ּכִ ּמָ ּבַ
ָהַעִיט	ַעל	 ֶרד	 ַוּיֵ ָבָתר:	 ּפֹר	לֹא	 ַהּצִ ְוֶאת	 ֵרֵעהּו	 ִלְקַראת	 ְתרֹו	 ּבִ ִאיׁש	 ן	 ּתֵ ַוּיִ ֶוְך	 ּתָ ּבַ ר	אָֹתם	 ַוְיַבּתֵ ה	 ֵאּלֶ ל	 ּכָ לֹו	ֶאת	
ָכה	ְגדָֹלה	נֶֹפֶלת	 ה	ֵאיָמה	ֲחׁשֵ ָמה	ָנְפָלה	ַעל	ַאְבָרם	ְוִהּנֵ ֶמׁש	ָלבֹוא	ְוַתְרּדֵ ֶ ב	אָֹתם	ַאְבָרם:	ַוְיִהי	ַהּשׁ ֵ ּשׁ ָגִרים	ַוּיַ ַהּפְ
ָנה:	ְוַגם	 ע	ֵמאֹות	ׁשָ ֶאֶרץ	לֹא	ָלֶהם	ַוֲעָבדּום	ְוִעּנּו	אָֹתם	ַאְרּבַ י	ֵגר	ִיְהֶיה	ַזְרֲעָך	ּבְ ַדע	ּכִ ָעָליו:	ַוּיֹאֶמר	ְלַאְבָרם	ָידַֹע	ּתֵ
יָבה	 ׂשֵ ֵבר	ּבְ ּקָ לֹום	ּתִ ׁשָ בֹוא	ֶאל	ֲאבֶֹתיָך	ּבְ ה	ּתָ דֹול:	ְוַאּתָ ְרֻכׁש	ּגָ ן	ָאנִֹכי	ְוַאֲחֵרי	ֵכן	ֵיְצאּו	ּבִ ר	ַיֲעבֹדּו	ּדָ ֶאת	ַהּגֹוי	ֲאׁשֶ

ה:" ֵלם	ֲעֹון	ָהֱאמִֹרי	ַעד	ֵהּנָ י	לֹא	ׁשָ ה	ּכִ טֹוָבה:	ְודֹור	ְרִביִעי	ָיׁשּובּו	ֵהּנָ

בראשית טו'7-16
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שלב א - 2

גורל משפחה שעזבה את ארץ יהודה

שאלה מס' 2

באחד מספרי כתובים מסופר על גורלה של משפחה, שנאלצה לעזוב את ארץ יהודה ולהגר 
לארץ אחרת. 

ֵני	ָבָניו:" ּתֹו	ּוׁשְ ֵדי	מֹוָאב	הּוא	ְוִאׁשְ ׂשְ ית	ֶלֶחם	ְיהּוָדה	ָלגּור	ּבִ ֶלְך	ִאיׁש	ִמּבֵ "ַוּיֵ

א על איזו משפחה מארץ יהודה מדובר?	.

א מה עלה בגורל המשפחה בארץ גלותה?	.

תשובות

א משפחת אלימלך ונעמי- ושני בניהם מחלון וכליון. 	.

א אבי המשפחה אלימלך מת,הבנים שנשאו נשים מואביות מתו. נשארו רק נעמי ושתי כלותיה 	.
 רות וערפה. 

ניתן להוסיף: נעמי חזרה לבית לחם יהודה יחד עם כלתה רות. 

ּתֹו	 ֵדי	מֹוָאב	הּוא	ְוִאׁשְ ׂשְ ית	ֶלֶחם	ְיהּוָדה	ָלגּור	ּבִ ֶלְך	ִאיׁש	ִמּבֵ ָאֶרץ	ַוּיֵ ְֹפִטים	ַוְיִהי	ָרָעב	ּבָ פֹט	ַהּשׁ ְיֵמי	ׁשְ "ַוְיִהי	ּבִ
ית	ֶלֶחם	ְיהּוָדה	 ֵני	ָבָניו	ַמְחלֹון	ְוִכְליֹון	ֶאְפָרִתים	ִמּבֵ ם	ׁשְ ּתֹו	ָנֳעִמי	ְוׁשֵ ם	ִאׁשְ ם	ָהִאיׁש	ֱאִליֶמֶלְך	ְוׁשֵ ֵני	ָבָניו:	ְוׁשֵ ּוׁשְ
ים	מֲֹאִבּיֹות	 אּו	ָלֶהם	ָנׁשִ ׂשְ ֵני	ָבֶניָה:	ַוּיִ ֵאר	ִהיא	ּוׁשְ ָ ּשׁ ָמת	ֱאִליֶמֶלְך	ִאיׁש	ָנֳעִמי	ַוּתִ ם:	ַוּיָ ְהיּו	ׁשָ ֵדי	מֹוָאב	ַוּיִ בֹאּו	ׂשְ ַוּיָ
ֵאר	 ָ ּשׁ ַוּתִ ְוִכְליֹון	 ַמְחלֹון	 ֵניֶהם	 ׁשְ ַגם	 מּותּו	 ַוּיָ ִנים:	 ׁשָ ר	 ֶעׂשֶ ּכְ ם	 ׁשָ בּו	 ׁשְ ַוּיֵ ִנית	רּות	 ֵ ַהּשׁ ם	 ְוׁשֵ ה	 ָעְרּפָ ָהַאַחת	 ם	 ׁשֵ
י	ָפַקד	ה'	 ֵדה	מֹוָאב	ּכִ ׂשְ ְמָעה	ּבִ י	ׁשָ ֵדי	מֹוָאב	ּכִ ב	ִמּשְׂ ׁשָ ָקם	ִהיא	ְוַכּלֶֹתיָה	ַוּתָ ּה:	ַוּתָ ֵני	ְיָלֶדיָה	ּוֵמִאיׁשָ ְ ה	ִמּשׁ ָ ָהִאּשׁ
ֶרְך	ָלׁשּוב	ֶאל	 ַלְכָנה	ַבּדֶ ּה	ַוּתֵ י	ַכּלֶֹתיָה	ִעּמָ ּתֵ ה	ּוׁשְ ּמָ ר	ָהְיָתה	ׁשָ קֹום	ֲאׁשֶ ֵצא	ִמן	ַהּמָ ֶאת	ַעּמֹו	ָלֵתת	ָלֶהם	ָלֶחם:	ַוּתֵ
יֶתם	 ר	ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶכם	ֶחֶסד	ּכַ ּה	ַיַעׂש	ה'	ִעּמָ ה	ְלֵבית	ִאּמָ ָ י	ַכּלֶֹתיָה	ֵלְכָנה	ׁשְֹבָנה	ִאּשׁ ּתֵ ֶאֶרץ	ְיהּוָדה:	ַוּתֹאֶמר	ָנֳעִמי	ִלׁשְ

יָנה:" ְבּכֶ אָנה	קֹוָלן	ַוּתִ ּשֶׂ ק	ָלֶהן	ַוּתִ ַ ּשׁ ּה	ַוּתִ ית	ִאיׁשָ ה	ּבֵ ָ ן	ה'	ָלֶכם	ּוְמֶצאןָ	ְמנּוָחה	ִאּשׁ ִדי:	ִיּתֵ ִתים	ְוִעּמָ ִעם	ַהּמֵ

רות א' 1-9
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שלב א - 3

שיבה לציון ביוזמת מלך מאומות העולם

שאלה מס' 3

מלך מאומות העולם הציע לגולי יהודה בארצו לעלות לירושלים ולבצע בה משימה חשובה 

יהּוָדה" ר	ּבִ ם	ֲאׁשֶ ַלִ ל	ַעּמֹו	ְיִהי	ֱאלָֹהיו	ִעּמֹו	ְוַיַעל	ִלירּוׁשָ "ִמי	ָבֶכם	ִמּכָ

א מה שם המלך?	.

א מה היא המשימה החשובה שעל העולים לבצע בירושלים?	.

תשובות 

א המלך כורש מלך פרס. 	.

א ם:"	. ָלִ ירּוׁשָ ר	ּבִ ָרֵאל	הּוא	ָהֱאלִֹהים	ֲאׁשֶ ית	ה'	ֱאלֵֹהי	ִיׂשְ לבנות את בית המקדש בירושלים".	.	.	ְוִיֶבן	ֶאת	ּבֵ

ֲעֶבר	קֹול	 ַרס	ַוּיַ י	ִיְרְמָיה	ֵהִעיר	ה'	ֶאת	רּוַח	ּכֶֹרׁש	ֶמֶלְך	ּפָ ַבר	ה'	ִמּפִ ַרס	ִלְכלֹות	ּדְ ַנת	ַאַחת	ְלכֹוֶרׁש	ֶמֶלְך	ּפָ "ּוִבׁשְ
ָמִים	ְוהּוא	 ָ ַרס	ּכֹל	ַמְמְלכֹות	ָהָאֶרץ	ָנַתן	ִלי	ה'	ֱאלֵֹהי	ַהּשׁ ב	ֵלאמֹר:	ּכֹה	ָאַמר	ּכֶֹרׁש	ֶמֶלְך	ּפָ ִמְכּתָ ָכל	ַמְלכּותֹו	ְוַגם	ּבְ ּבְ
ר	 ם	ֲאׁשֶ ַלִ ל	ַעּמֹו	ְיִהי	ֱאלָֹהיו	ִעּמֹו	ְוַיַעל	ִלירּוׁשָ יהּוָדה:	ִמי	ָבֶכם	ִמּכָ ר	ּבִ ם	ֲאׁשֶ ַלִ ירּוׁשָ ָפַקד	ָעַלי	ִלְבנֹות	לֹו	ַבִית	ּבִ
ר	הּוא	 קֹמֹות	ֲאׁשֶ ל	ַהּמְ ָאר	ִמּכָ ׁשְ ם:	ְוָכל	ַהּנִ ָלִ ירּוׁשָ ר	ּבִ ָרֵאל	הּוא	ָהֱאלִֹהים	ֲאׁשֶ ית	ה'	ֱאלֵֹהי	ִיׂשְ יהּוָדה	ְוִיֶבן	ֶאת	ּבֵ ּבִ
ם:	 ָלִ ירּוׁשָ ר	ּבִ ָדָבה	ְלֵבית	ָהֱאלִֹהים	ֲאׁשֶ ֶכֶסף	ּוְבָזָהב	ּוִבְרכּוׁש	ּוִבְבֵהָמה	ִעם	ַהּנְ י	ְמקֹמֹו	ּבְ אּוהּו	ַאְנׁשֵ ם	ְיַנּשְׂ ָגר	ׁשָ
ם	ְלכֹל	ֵהִעיר	ָהֱאלִֹהים	ֶאת	רּוחֹו	ַלֲעלֹות	ִלְבנֹות	ֶאת	 ְוַהְלִוּיִ ְוַהּכֲֹהִנים	 ּוִבְנָיִמן	 י	ָהָאבֹות	ִליהּוָדה	 קּומּו	ָראׁשֵ ַוּיָ
נֹות	ְלַבד	 ְגּדָ ֵהָמה	ּוַבּמִ ְרכּוׁש	ּוַבּבְ ָהב	ּבָ ּזָ ּבַ ְכֵלי	ֶכֶסף	 קּו	ִביֵדיֶהם	ּבִ ם:	ְוָכל	ְסִביבֵֹתיֶהם	ִחּזְ ָלִ ירּוׁשָ ר	ּבִ ית	ה'	ֲאׁשֶ ּבֵ
ֵבית	ֱאלָֹהיו:	 ֵנם	ּבְ ּתְ ם	ַוּיִ ַלִ ר	ִמירּוׁשָ ר	הֹוִציא	ְנבּוַכְדֶנּצַ ֵלי	ֵבית	ה'	ֲאׁשֶ ֶלְך	ּכֹוֶרׁש	הֹוִציא	ֶאת	ּכְ ב:	ְוַהּמֶ ל	ִהְתַנּדֵ ַעל	ּכָ

יא	ִליהּוָדה:" ׂשִ ר	ַהּנָ ּצַ ּבַ ׁשְ ֵרם	ְלׁשֵ ְסּפְ ר	ַוּיִ ְזּבָ ַרס	ַעל	ַיד	ִמְתְרָדת	ַהּגִ ַוּיֹוִציֵאם	ּכֹוֶרׁש	ֶמֶלְך	ּפָ

עזרא א' 1-8
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שלב א - 4

מאפילה לאורה

שאלה מס' 4

אחד ממלכי בבל, שיחרר מן הכלא את מלך יהודה ושיפר את תנאי חייו ואת מעמדו 

ָבֶבל" ר	ִאּתֹו	ּבְ ָלִכים	ֲאׁשֶ א	ַהּמְ ּסֵ ְסאֹו	ֵמַעל	ּכִ ן	ֶאת	ּכִ ּתֵ ר	ִאּתֹו	טֹבֹות	ַוּיִ "ַוְיַדּבֵ

א מי הוא מלך יהודה?	.

א מה היו השיפורים בתנאי חייו של מלך יהודה? 	.

תשובות

א יהויכין מלך יהודה -אויל מרודך מלך בבל שיחרר אותו	.

א  שינה את בגדי כלאו, דאג לתת לו ארוחת תמיד. 	.

הערה: די לציין פרט אחד

א	 ְבָעה	ַלחֶֹדׁש	ָנׂשָ ִרים	ְוׁשִ ֶעׂשְ ר	חֶֹדׁש	ּבְ ֵנים	ָעׂשָ ׁשְ ָנה	ְלָגלּות	ְיהֹוָיִכין	ֶמֶלְך	ְיהּוָדה	ּבִ ַבע	ׁשָ ים	ָוׁשֶ לֹׁשִ "ַוְיִהי	ִבׁשְ
ן	ֶאת	 ּתֵ ר	ִאּתֹו	טֹבֹות	ַוּיִ ֶלא:	ַוְיַדּבֵ ית	ּכֶ ַנת	ָמְלכֹו	ֶאת	רֹאׁש	ְיהֹוָיִכין	ֶמֶלְך	ְיהּוָדה	ִמּבֵ ׁשְ ֶבל	ּבִ ֱאִויל	ְמרַֹדְך	ֶמֶלְך	ּבָ
יו:	 ל	ְיֵמי	ַחּיָ ּכָ ִמיד	ְלָפָניו	 ְגֵדי	ִכְלאֹו	ְוָאַכל	ֶלֶחם	ּתָ ּבִ א	ֵאת	 ּנָ ְוׁשִ ָבֶבל:	 ּבְ ר	ִאּתֹו	 ָלִכים	ֲאׁשֶ א	ַהּמְ ּסֵ ּכִ ְסאֹו	ֵמַעל	 ּכִ

ו:" יֹומֹו	ּכֹל	ְיֵמי	ַחּיָ ַבר	יֹום	ּבְ ֶלְך	ּדְ ָנה	ּלֹו	ֵמֵאת	ַהּמֶ ִמיד	ִנּתְ ַוֲאֻרָחתֹו	ֲאֻרַחת	ּתָ

מלכים ב' כה' 27-30
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שלב א - 5

השיבה לארץ האבות

שאלה מס' 5

אחד ממנהיגי ישראל ציווה את העם להכין להם צידה לדרך

ֲחֶנה	ְוַצּוּו	ֶאת	ָהָעם	ֵלאמֹר	ָהִכינּו	ָלֶכם	ֵציָדה" ֶקֶרב	ַהּמַ "ַוְיַצו.	.	.	ֶאת	ׁשְֹטֵרי	ָהָעם	ֵלאמֹר:	ִעְברּו	ּבְ

א מי המנהיג?	.

א לקראת מה ציווה המנהיג את העם להכין צידה?	.

תשובות

א יהושע. 	.

א לקראת מעבר הירדן לארץ-האבות ,ארץ ישראל המערבית. 	.

עֹוד	 י	ּבְ ֲחֶנה	ְוַצּוּו	ֶאת	ָהָעם	ֵלאמֹר	ָהִכינּו	ָלֶכם	ֵציָדה	ּכִ ֶקֶרב	ַהּמַ ַע	ֶאת	ׁשְֹטֵרי	ָהָעם	ֵלאמֹר:	ִעְברּו	ּבְ "ַוְיַצו	ְיהֹוׁשֻ
ּה:	 ּתָ ר	ה'	ֱאלֵֹהיֶכם	נֵֹתן	ָלֶכם	ְלִרׁשְ ת	ֶאת	ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶ ה	ָלבֹוא	ָלֶרׁשֶ ן	ַהּזֶ ְרּדֵ ַהּיַ ם	עְֹבִרים	ֶאת	 ת	ָיִמים	ַאּתֶ לׁשֶ ׁשְ
ה	ֶעֶבד	ה'	 ה	ֶאְתֶכם	מׁשֶ ר	ִצּוָ ָבר	ֲאׁשֶ ַע	ֵלאמֹר:	ָזכֹור	ֶאת	ַהּדָ ה	ָאַמר	ְיהֹוׁשֻ ֶ ֶבט	ַהְמַנּשׁ ִדי	ְוַלֲחִצי	ׁשֵ ְוָלראּוֵבִני	ְוַלּגָ
ר	ָנַתן	 ָאֶרץ	ֲאׁשֶ בּו	ּבָ ֶכם	ּוִמְקֵניֶכם	ֵיׁשְ יֶכם	ַטּפְ ֵלאמֹר	ְידָוד	ֱאלֵֹהיֶכם	ֵמִניַח	ָלֶכם	ְוָנַתן	ָלֶכם	ֶאת	ָהָאֶרץ	ַהּזֹאת:	ְנׁשֵ
ר	ָיִניַח	 ם	אֹוָתם:	ַעד	ֲאׁשֶ ּבֹוֵרי	ַהַחִיל	ַוֲעַזְרּתֶ ים	ִלְפֵני	ֲאֵחיֶכם	ּכֹל	ּגִ ַעְברּו	ֲחֻמׁשִ ם	ּתַ ן	ְוַאּתֶ ְרּדֵ ֵעֶבר	ַהּיַ ה	ּבְ ָלֶכם	מׁשֶ
ם	 ּתֶ ְתֶכם	ִויִרׁשְ ַ ם	ְלֶאֶרץ	ְיֻרּשׁ ְבּתֶ ר	ה'	ֱאלֵֹהיֶכם	נֵֹתן	ָלֶהם	ְוׁשַ ה	ֶאת	ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶ ֶכם	ְוָיְרׁשּו	ַגם	ֵהּמָ ה'	ַלֲאֵחיֶכם	ּכָ
יָתנּו	 ר	ִצּוִ ַע	ֵלאמֹר	ּכֹל	ֲאׁשֶ ֲענּו	ֶאת	ְיהֹוׁשֻ ֶמׁש:	ַוּיַ ָ ן	ִמְזַרח	ַהּשׁ ְרּדֵ ֵעֶבר	ַהּיַ ה	ֶעֶבד	ה'	ּבְ ר	ָנַתן	ָלֶכם	מׁשֶ אֹוָתּה	ֲאׁשֶ

ָלֵחנּו	ֵנֵלְך:" ׁשְ ר	ּתִ ל	ֲאׁשֶ ה	ְוֶאל	ּכָ ַנֲעׂשֶ

יהושע א' 10-16
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שלב א - 6

 הארץ המובטחת 

שאלה מס' 6

בדרכו מבאר שבע לחרן התגלה ה' אל אחד האבות בחלום והבטיח לו: 

ה,ּוְלַזְרֶעך".	 ֶנּנָ ה	ׁשוֵכב	ָעֶליָה	ְלך	ֶאּתְ ר	ַאּתָ "ָהָאֶרץ,	ֲאׁשֶ

א מי זכה להתגלות אלוהית, בדרכו מבאר שבע לחרן?	.

א מה ראה בחלומו?	.

תשובות

א יעקב אבינו. 	.

א יעקב אבינו ראה סולם המתנשא מן הארץ אל השמים ו"ַמְלֲאֵכי	ֱאלוִהים,	עוִלים	ְויוְרִדים	ּבֹו". 	.

ם	 ׂשֶ ַוּיָ קֹום	 ח	ֵמַאְבֵני	ַהּמָ ּקַ ַוּיִ ֶמׁש	 ֶ י	ָבא	ַהּשׁ ּכִ ם	 ֶלן	ׁשָ ַוּיָ קֹום	 ּמָ ּבַ ע	 ְפּגַ ַוּיִ ֶלְך	ָחָרָנה:	 ַוּיֵ ַבע	 ֵאר	ׁשָ ֵצא	ַיֲעקֹב	ִמּבְ "ַוּיֵ
ה	ַמְלֲאֵכי	ֱאלִֹהים	 ָמְיָמה	ְוִהּנֵ ָ יַע	ַהּשׁ ב	ַאְרָצה	ְורֹאׁשֹו	ַמּגִ ם	ֻמּצָ ה	ֻסּלָ ֲחלֹם	ְוִהּנֵ קֹום	ַההּוא:	ַוּיַ ּמָ ב	ּבַ ּכַ ׁשְ ְמַרֲאׁשָֹתיו	ַוּיִ
ה	ׁשֵֹכב	 ר	ַאּתָ ב	ָעָליו	ַוּיֹאַמר	ֲאִני	ה'	ֱאלֵֹהי	ַאְבָרָהם	ָאִביָך	ֵואלֵֹהי	ִיְצָחק	ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶ ה	ה'	ִנּצָ עִֹלים	ְויְֹרִדים	ּבֹו:	ְוִהּנֵ
חֹת	 ּפְ ל	ִמׁשְ ה	ְוִנְבְרכּו	ְבָך	ּכָ ה	ָוֵקְדָמה	ְוָצפָֹנה	ָוֶנְגּבָ 	ָיּמָ ֲעַפר	ָהָאֶרץ	ּוָפַרְצּתָ ה	ּוְלַזְרֶעָך:	ְוָהָיה	ַזְרֲעָך	ּכַ ֶנּנָ ָעֶליָה	ְלָך	ֶאּתְ
י	לֹא	ֶאֱעָזְבָך	ַעד	 בִֹתיָך	ֶאל	ָהֲאָדָמה	ַהּזֹאת	ּכִ ֵלְך	ַוֲהׁשִ ר	ּתֵ כֹל	ֲאׁשֶ יָך	ּבְ ַמְרּתִ ְך	ּוׁשְ ה	ָאנִֹכי	ִעּמָ ָהֲאָדָמה	ּוְבַזְרֶעָך:	ְוִהּנֵ
י:	 ה	ְוָאנִֹכי	לֹא	ָיָדְעּתִ קֹום	ַהּזֶ ּמָ ָנתֹו	ַוּיֹאֶמר	ָאֵכן	ֵיׁש	ה'	ּבַ ְ יַקץ	ַיֲעקֹב	ִמּשׁ י	ָלְך:	ַוּיִ ְרּתִ ּבַ ר	ּדִ יִתי	ֵאת	ֲאׁשֶ ר	ִאם	ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ח	 ּקַ ּבֶֹקר	ַוּיִ ם	ַיֲעקֹב	ּבַ ּכֵ ׁשְ ָמִים:	ַוּיַ ָ ַער	ַהּשׁ ית	ֱאלִֹהים	ְוֶזה	ׁשַ י	ִאם	ּבֵ ה	ֵאין	ֶזה	ּכִ קֹום	ַהּזֶ יָרא	ַוּיֹאַמר	ַמה	ּנֹוָרא	ַהּמָ ַוּיִ
ית	 קֹום	ַההּוא	ּבֵ ם	ַהּמָ ְקָרא	ֶאת	ׁשֵ ּה:	ַוּיִ ֶמן	ַעל	רֹאׁשָ צֹק	ׁשֶ ָבה	ַוּיִ ם	אָֹתּה	ַמּצֵ ׂשֶ ם	ְמַרֲאׁשָֹתיו	ַוּיָ ר	ׂשָ ֶאת	ָהֶאֶבן	ֲאׁשֶ
ר	 ה	ֲאׁשֶ ֶרְך	ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני	ּבַ ִדי	ּוׁשְ ר	ַיֲעקֹב	ֶנֶדר	ֵלאמֹר	ִאם	ִיְהֶיה	ֱאלִֹהים	ִעּמָ ּדַ ם	ָהִעיר	ָלִראׁשָֹנה:	ַוּיִ ֵאל	ְואּוָלם	לּוז	ׁשֵ
ית	ָאִבי	ְוָהָיה	ה'	ִלי	ֵלאלִֹהים:	ְוָהֶאֶבן	ַהּזֹאת	 לֹום	ֶאל	ּבֵ י	ְבׁשָ ְבּתִ ָאנִֹכי	הֹוֵלְך	ְוָנַתן	ִלי	ֶלֶחם	ֶלֱאכֹל	ּוֶבֶגד	ִלְלּבֹׁש:	ְוׁשַ

ֶרּנּו	ָלְך:" ר	ֲאַעּשְׂ ן	ִלי	ַעּשֵׂ ּתֶ ר	ּתִ ית	ֱאלִֹהים	ְוכֹל	ֲאׁשֶ ָבה	ִיְהֶיה	ּבֵ י	ַמּצֵ ְמּתִ ר	ׂשַ ֲאׁשֶ

 בראשית כח' 10-22



94

שלב א-7

גומל לאיש חסד כמפעלו

שאלה מס' 7

מלך הציע לאיש מבוגר שהטיב עמו לעלות לירושלים ולסעוד על שולחנו 

ָלם:" ירּוׁשָ ִדי	ּבִ י	אְֹתָך	ִעּמָ ְלּתִ י	ְוִכְלּכַ ה	ֲעבֹר	ִאּתִ "ַאּתָ

א מה שם המלך?	.

א במה סייע האיש המבוגר למלך?	.

תשובות

א המלך הוא דוד- הציע זאת לידידו ַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי	.

א ברזילי דאג לכלכלת דוד המלך ואנשיו, בעת מרד אבשלום. 	.

ָנה	 מִֹנים	ׁשָ ן	ׁשְ י	ָזֵקן	ְמאֹד	ּבֶ ן:	ּוַבְרִזּלַ ְרּדֵ חֹו	ֶאת	ַהּיַ ּלְ ן	ְלׁשַ ְרּדֵ ֶלְך	ַהּיַ ֲעבֹר	ֶאת	ַהּמֶ ְלָעִדי	ָיַרד	ֵמרְֹגִלים	ַוּיַ י	ַהּגִ "ּוַבְרִזּלַ
י	 ה	ֲעבֹר	ִאּתִ י	ַאּתָ ְרִזּלָ ֶלְך	ֶאל	ּבַ דֹול	הּוא	ְמאֹד:	ַוּיֹאֶמר	ַהּמֶ י	ִאיׁש	ּגָ יָבתֹו	ְבַמֲחַנִים	ּכִ ׁשִ ֶלְך	ּבְ ל	ֶאת	ַהּמֶ ְוהּוא	ִכְלּכַ
ן	 ָלם:	ּבֶ ֶלְך	ְירּוׁשָ י	ֶאֱעֶלה	ֶאת	ַהּמֶ י	ּכִ ֵני	ַחּיַ ה	ְיֵמי	ׁשְ ּמָ ֶלְך	ּכַ י	ֶאל	ַהּמֶ ְרִזּלַ ָלם:	ַוּיֹאֶמר	ּבַ ירּוׁשָ ִדי	ּבִ י	אְֹתָך	ִעּמָ ְלּתִ ְוִכְלּכַ
ַמע	 ה	ִאם	ֶאׁשְ ּתֶ ר	ֶאׁשְ ר	אַֹכל	ְוֶאת	ֲאׁשֶ ָך	ֶאת	ֲאׁשֶ ין	טֹוב	ְלָרע	ִאם	ִיְטַעם	ַעְבּדְ ָנה	ָאנִֹכי	ַהּיֹום	ַהֵאַדע	ּבֵ מִֹנים	ׁשָ ׁשְ
ן	ֶאת	 ְרּדֵ ָך	ֶאת	ַהּיַ ְמַעט	ַיֲעבֹר	ַעְבּדְ ֶלְך:	ּכִ א	ֶאל	ֲאדִֹני	ַהּמֶ ָך	עֹוד	ְלַמּשָׂ ה	ִיְהֶיה	ַעְבּדְ רֹות	ְוָלּמָ ִרים	ְוׁשָ קֹול	ׁשָ עֹוד	ּבְ
ָך	 ַעְבּדְ ה	 ְוִהּנֵ י	 ְוִאּמִ ִעיִרי	ִעם	ֶקֶבר	ָאִבי	 ּבְ ְוָאֻמת	 ָך	 ַעְבּדְ ב	ָנא	 ָיׁשָ ַהּזֹאת:	 מּוָלה	 ַהּגְ ֶלְך	 ַהּמֶ ִיְגְמֵלִני	 ה	 ְוָלּמָ ֶלְך	 ַהּמֶ
ה	 ְמָהם	ַוֲאִני	ֶאֱעׂשֶ י	ַיֲעבֹר	ּכִ ֶלְך	ִאּתִ ֵעיֶניָך:	ַוּיֹאֶמר	ַהּמֶ ר	טֹוב	ּבְ ה	לֹו	ֵאת	ֲאׁשֶ ֶלְך	ַוֲעׂשֵ ִכְמָהם	ַיֲעבֹר	ִעם	ֲאדִֹני	ַהּמֶ
ֶלְך	 ק	ַהּמֶ ַ ּשׁ ֶלְך	ָעָבר	ַוּיִ ן	ְוַהּמֶ ְרּדֵ ל	ָהָעם	ֶאת	ַהּיַ ֲעבֹר	ּכָ ְך:	ַוּיַ ה	ּלָ ְבַחר	ָעַלי	ֶאֱעׂשֶ ר	ּתִ ֵעיֶניָך	ְוכֹל	ֲאׁשֶ ּלֹו	ֶאת	ַהּטֹוב	ּבְ

ב	ִלְמקֹמֹו:" ׁשָ י	ַוְיָבֲרֵכהּו	ַוּיָ ְלַבְרִזּלַ

שמואל ב' יט'33-40



95

שלב א - 8

יהודים בכירים בארמון מלכים 

שאלה מס' 8

אחד ממלכי אומות העולם הבחין בצערו של נחמיה על פי מראה פניו. 

י	ִאם	רַֹע	ֵלב" ה	ֵאיְנָך	חֹוֶלה	ֵאין	ֶזה	ּכִ ֶניָך	ָרִעים	ְוַאּתָ ֶלְך	ַמּדּוַע	ּפָ "ַוּיֹאֶמר	ִלי	ַהּמֶ

א מי המלך?	.

א על מה הצטער נחמיה ?	.

תשובות

א ארתחשסתא מלך פרס. 	.

א נחמיה הצטער על חורבן ירושלים וביקש מן המלך לעלות לירושלים כדי לשקם חורבותיה: 	.

ֶלְך	ְולֹא	ָהִייִתי	 ָנה	ַלּמֶ ִין	ָוֶאּתְ א	ֶאת	ַהּיַ ֶלְך	ַיִין	ְלָפָניו	ָוֶאּשָׂ א	ַהּמֶ ְסּתְ ְחׁשַ ִרים	ְלַאְרּתַ ַנת	ֶעׂשְ חֶֹדׁש	ִניָסן	ׁשְ "ַוְיִהי	ּבְ
ה	ְמאֹד:	 י	ִאם	רַֹע	ֵלב	ָוִאיָרא	ַהְרּבֵ ה	ֵאיְנָך	חֹוֶלה	ֵאין	ֶזה	ּכִ ֶניָך	ָרִעים	ְוַאּתָ ֶלְך	ַמּדּוַע	ּפָ ַרע	ְלָפָניו:	ַוּיֹאֶמר	ִלי	ַהּמֶ
לּו	 ָעֶריָה	ֻאּכְ ית	ִקְברֹות	ֲאבַֹתי	ֲחֵרָבה	ּוׁשְ ר	ָהִעיר	ּבֵ ֶלְך	ְלעֹוָלם	ִיְחֶיה	ַמּדּוַע	לֹא	ֵיְרעּו	ָפַני	ֲאׁשֶ ֶלְך	ַהּמֶ ָואַֹמר	ַלּמֶ
ֶלְך	טֹוב	 ֶלְך	ִאם	ַעל	ַהּמֶ ָמִים:	ָואַֹמר	ַלּמֶ ָ ל	ֶאל	ֱאלֵֹהי	ַהּשׁ ּלֵ ׁש	ָוֶאְתּפַ ה	ְמַבּקֵ ה	ַאּתָ ֶלְך	ַעל	ַמה	ּזֶ ָבֵאׁש:	ַוּיֹאֶמר	ִלי	ַהּמֶ
ַגל	 ֵ ֶלְך	ְוַהּשׁ ה:	ַוּיֹאֶמר	ִלי	ַהּמֶ ָלֵחִני	ֶאל	ְיהּוָדה	ֶאל	ִעיר	ִקְברֹות	ֲאבַֹתי	ְוֶאְבֶנּנָ ׁשְ ר	ּתִ ָך	ְלָפֶניָך	ֲאׁשֶ ְוִאם	ִייַטב	ַעְבּדְ
ֶלְך	 ָנה	לֹו	ְזָמן:	ָואֹוַמר	ַלּמֶ ָלֵחִני	ָוֶאּתְ ׁשְ ֶלְך	ַוּיִ יַטב	ִלְפֵני	ַהּמֶ ׁשּוב	ַוּיִ ֶבת	ֶאְצלֹו	ַעד	ָמַתי	ִיְהֶיה	ַמֲהָלְכָך	ּוָמַתי	ּתָ יֹוׁשֶ
ֶרת	 ר	ָאבֹוא	ֶאל	ְיהּוָדה:	ְוִאּגֶ ר	ַיֲעִבירּוִני	ַעד	ֲאׁשֶ ָהר	ֲאׁשֶ ֲחוֹות	ֵעֶבר	ַהּנָ נּו	ִלי	ַעל	ּפַ רֹות	ִיּתְ ֶלְך	טֹוב	ִאּגְ ִאם	ַעל	ַהּמֶ
ִית	ּוְלחֹוַמת	ָהִעיר	 ר	ַלּבַ יָרה	ֲאׁשֶ ֲעֵרי	ַהּבִ ן	ִלי	ֵעִצים	ְלָקרֹות	ֶאת	ׁשַ ר	ִיּתֶ ֶלְך	ֲאׁשֶ ר	ַלּמֶ ס	ֲאׁשֶ ְרּדֵ ֶאל	ָאָסף	ׁשֵֹמר	ַהּפַ
ָנה	ָלֶהם	 ָהר	ָוֶאּתְ ֲחוֹות	ֵעֶבר	ַהּנָ ַיד	ֱאלַֹהי	ַהּטֹוָבה	ָעָלי:	ָוָאבֹוא	ֶאל	ּפַ ֶלְך	ּכְ ן	ִלי	ַהּמֶ ּתֶ ר	ָאבֹוא	ֵאָליו	ַוּיִ ִית	ֲאׁשֶ ְוַלּבַ
ַרע	 ה	ָהֶעֶבד	ָהַעּמִֹני	ַוּיֵ ט	ַהחֹרִֹני	ְוטֹוִבּיָ ַמע	ַסְנַבּלַ ׁשְ ים:	ַוּיִ ֵרי	ַחִיל	ּוָפָרׁשִ ֶלְך	ׂשָ י	ַהּמֶ ַלח	ִעּמִ ׁשְ ֶלְך	ַוּיִ רֹות	ַהּמֶ ֵאת	ִאּגְ

ה:" לׁשָ ם	ָיִמים	ׁשְ ם	ָוֱאִהי	ׁשָ ָלִ ָרֵאל:	ָוָאבֹוא	ֶאל	ְירּוׁשָ ׁש	טֹוָבה	ִלְבֵני	ִיׂשְ א	ָאָדם	ְלַבּקֵ ר	ּבָ ָלֶהם	ָרָעה	ְגדָֹלה	ֲאׁשֶ

נחמיה ב' 1-11
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שלב א' – 9

עם ישראל מתגבר על אויביו

שאלה מס' 9

במלחמה אחת שימשה הרמת ידו של מנהיג העם אות להתגברות ישראל על אויביו 

ָרֵאל".	 ר	ָיִרים.	.	.	ָידֹו	ְוָגַבר	ִיׂשְ ֲאׁשֶ "ְוָהָיה,	ּכַ

א מי המנהיג?	.

א נגד מי היתה המלחמה?	.

תשובות

א משה. 	.

א במלחמה נגד עמלק ברפידים. 	.

ֲעָמֵלק	 ֵחם	ּבַ ים	ְוֵצא	ִהּלָ ַחר	ָלנּו	ֲאָנׁשִ ַע	ּבְ ה	ֶאל	ְיהֹוׁשֻ ְרִפיִדם:	ַוּיֹאֶמר	מׁשֶ ָרֵאל	ּבִ ֶחם	ִעם	ִיׂשְ ּלָ ַוּיִ בֹא	ֲעָמֵלק	 "ַוּיָ
ֲעָמֵלק	 ֵחם	ּבַ ה	ְלִהּלָ ר	ָאַמר	לֹו	מׁשֶ ֲאׁשֶ ַע	ּכַ ַעׂש	ְיהֹוׁשֻ ָיִדי:	ַוּיַ ה	ָהֱאלִֹהים	ּבְ ְבָעה	ּוַמּטֵ ב	ַעל	רֹאׁש	ַהּגִ ָמָחר	ָאנִֹכי	ִנּצָ
ר	ָיִניַח	ָידֹו	ְוָגַבר	ֲעָמֵלק:	 ָרֵאל	ְוַכֲאׁשֶ ה	ָידֹו	ְוָגַבר	ִיׂשְ ר	ָיִרים	מׁשֶ ֲאׁשֶ ְבָעה:	ְוָהָיה	ּכַ ה	ַאֲהרֹן	ְוחּור	ָעלּו	רֹאׁש	ַהּגִ ּומׁשֶ
ה	ֶאָחד	ַוְיִהי	 ה	ֶאָחד	ּוִמּזֶ ְמכּו	ְבָיָדיו	ִמּזֶ ב	ָעֶליָה	ְוַאֲהרֹן	ְוחּור	ּתָ ׁשֶ יו	ַוּיֵ ימּו	ַתְחּתָ ׂשִ ְקחּו	ֶאֶבן	ַוּיָ ֵבִדים	ַוּיִ ה	ּכְ ִויֵדי	מׁשֶ
תֹב	זֹאת	 ה	ּכְ ַע	ֶאת	ֲעָמֵלק	ְוֶאת	ַעּמֹו	ְלִפי	ָחֶרב:	ַוּיֹאֶמר	ה'	ֶאל	מׁשֶ ֲחלׁש	ְיהֹוׁשֻ ֶמׁש:	ַוּיַ ָ ָיָדיו	ֱאמּוָנה	ַעד	ּבֹא	ַהּשׁ
ְקָרא	 ַח	ַוּיִ ה	ִמְזּבֵ ֶבן	מׁשֶ ָמִים:	ַוּיִ ָ ַחת	ַהּשׁ י	ָמחֹה	ֶאְמֶחה	ֶאת	ֵזֶכר	ֲעָמֵלק	ִמּתַ ַע	ּכִ ָאְזֵני	ְיהֹוׁשֻ ים	ּבְ ֶפר	ְוׂשִ ּסֵ רֹון	ּבַ ִזּכָ

ֲעָמֵלק	ִמּדֹר	ּדֹר:" ס	ָיּה	ִמְלָחָמה	ַלה'	ּבַ י	ָיד	ַעל	ּכֵ י:	ַוּיֹאֶמר	ּכִ מֹו	ה'	ִנּסִ ׁשְ

 שמות יז'8-16
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שלב א – 10

כישלון המתפאר

שאלה מס' 10

מלך מאומות העולם התפאר בצבאו הרב ואמר למלך ישראל: 

ַרְגָלי:" ר	ּבְ ָעִלים	ְלָכל	ָהָעם	ֲאׁשֶ ּפֹק	ֲעַפר	ׁשְֹמרֹון	ִלׁשְ "ִאם	ִיׂשְ

א מי הוא המלך מאומות העולם?	.

א מה היו דברי תגובתו של מלך ישראל להתפארותו של המלך הנוכרי?	.

תשובות

א המלך מאומות העולם הוא בן-הדד מלך ארם. 	.

א ַח:"	. ְמַפּתֵ ל	חֵֹגר	ּכִ תגובתו של אחאב מלך ישראל היתה"ַאל	ִיְתַהּלֵ

ֶחם	 ּלָ ַצר	ַעל	ׁשְֹמרֹון	ַוּיִ ַעל	ַוּיָ ַנִים	ֶמֶלְך	ִאּתֹו	ְוסּוס	ָוָרֶכב	ַוּיַ ים	ּוׁשְ לֹׁשִ ל	ֵחילֹו	ּוׁשְ "ּוֶבן	ֲהַדד	ֶמֶלְך	ֲאָרם	ָקַבץ	ֶאת	ּכָ
יָך	 ָך	ּוְזָהְבָך	ִלי	הּוא	ְוָנׁשֶ ְסּפְ ן	ֲהַדד	ּכַ ָרֵאל	ָהִעיָרה:	ַוּיֹאֶמר	לֹו	ּכֹה	ָאַמר	ּבֶ ַלח	ַמְלָאִכים	ֶאל	ַאְחָאב	ֶמֶלְך	ִיׂשְ ׁשְ ּה:	ַוּיִ ּבָ
ְלָאִכים	 בּו	ַהּמַ ׁשֻ ר	ִלי:	ַוּיָ ֶלְך	ְלָך	ֲאִני	ְוָכל	ֲאׁשֶ ְדָבְרָך	ֲאדִֹני	ַהּמֶ ָרֵאל	ַוּיֹאֶמר	ּכִ ַען	ֶמֶלְך	ִיׂשְ ּוָבֶניָך	ַהּטֹוִבים	ִלי	ֵהם:	ַוּיַ
ֵעת	ָמָחר	 י	ִאם	ּכָ ן:	ּכִ יָך	ּוָבֶניָך	ִלי	ִתּתֵ ָך	ּוְזָהְבָך	ְוָנׁשֶ ְסּפְ י	ֵאֶליָך	ֵלאמֹר	ּכַ ַלְחּתִ י	ׁשָ ן	ֲהַדד	ֵלאמֹר	ּכִ ַוּיֹאְמרּו	ּכֹה	ָאַמר	ּבֶ
ְקָרא	 ימּו	ְבָיָדם	ְוָלָקחּו:	ַוּיִ ל	ַמְחַמד	ֵעיֶניָך	ָיׂשִ י	ֲעָבֶדיָך	ְוָהָיה	ּכָ ּתֵ יְתָך	ְוֵאת	ּבָ ׂשּו	ֶאת	ּבֵ ַלח	ֶאת	ֲעָבַדי	ֵאֶליָך	ְוִחּפְ ֶאׁשְ
י	 ּוְלַכְסּפִ ּוְלָבַני	 י	 ְלָנׁשַ ַלח	ֵאַלי	 י	ׁשָ ּכִ ׁש	 י	ָרָעה	ֶזה	ְמַבּקֵ ּכִ ּוְראּו	 עּו	ָנא	 ּדְ ַוּיֹאֶמר	 ִזְקֵני	ָהָאֶרץ	 ָרֵאל	ְלָכל	 ִיׂשְ ֶמֶלְך	
ַמע	ְולֹוא	תֹאֶבה:	ַוּיֹאֶמר	ְלַמְלֲאֵכי	ֶבן	 ׁשְ ֵקִנים	ְוָכל	ָהָעם	ַאל	ּתִ ל	ַהּזְ ּנּו:	ַוּיֹאְמרּו	ֵאָליו	ּכָ י	ִמּמֶ ְוִלְזָהִבי	ְולֹא	ָמַנְעּתִ
ְלכּו	 ה	לֹא	אּוַכל	ַלֲעׂשֹות	ַוּיֵ ָבר	ַהּזֶ ה	ְוַהּדָ ָך	ָבִראׁשָֹנה	ֶאֱעׂשֶ 	ֶאל	ַעְבּדְ ַלְחּתָ ר	ׁשָ ֶלְך	ּכֹל	ֲאׁשֶ ֲהַדד	ִאְמרּו	ַלאדִֹני	ַהּמֶ
ּפֹק	ֲעַפר	ׁשְֹמרֹון	 ן	ֲהַדד	ַוּיֹאֶמר	ּכֹה	ַיֲעׂשּון	ִלי	ֱאלִֹהים	ְוכֹה	יֹוִספּו	ִאם	ִיׂשְ ַלח	ֵאָליו	ּבֶ ׁשְ ָבר:	ַוּיִ ֻבהּו	ּדָ ְלָאִכים	ַוְיׁשִ ַהּמַ

ַח:" ְמַפּתֵ ל	חֵֹגר	ּכִ רּו	ַאל	ִיְתַהּלֵ ּבְ ָרֵאל	ַוּיֹאֶמר	ּדַ ַען	ֶמֶלְך	ִיׂשְ ַרְגָלי:	ַוּיַ ר	ּבְ ָעִלים	ְלָכל	ָהָעם	ֲאׁשֶ ִלׁשְ

מלכים א' כ' 1-11
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שלב א - 11

כוח האמונה

 שאלה מס' 11

לא תמיד כמות אנשי הצבא מביאה את הניצחון. לעתים,מתגברים המעטים על הרבים בכוח 
האמונה. 

ַרב	אֹו	ִבְמָעט" יַע	ּבְ י	ֵאין	ַלה'	ַמְעצֹור	ְלהֹוׁשִ לוחם	אחד	אמר	לנושא-כליו,	בשדה"ּכִ

א מי הלוחם?	.

א נגד מי נלחמו?	.

תשובות

א יהונתן בן שאול. 	.

א נגד פלשתים	.

ז	 ר	ֵמֵעֶבר	ַהּלָ ים	ֲאׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ב	ּפְ ָרה	ֶאל	ַמּצַ א	ֵכָליו	ְלָכה	ְוַנְעּבְ ַער	נֹׂשֵ אּול	ֶאל	ַהּנַ ן	ׁשָ "ַוְיִהי	ַהּיֹום	ַוּיֹאֶמר	יֹוָנָתן	ּבֶ
ׁש	ֵמאֹות	ִאיׁש:	 ׁשֵ ר	ִעּמֹו	ּכְ ִמְגרֹון	ְוָהָעם	ֲאׁשֶ ר	ּבְ ַחת	ָהִרּמֹון	ֲאׁשֶ ְבָעה	ּתַ ְקֵצה	ַהּגִ ב	ּבִ אּול	יֹוׁשֵ יד:	ְוׁשָ ּוְלָאִביו	לֹא	ִהּגִ
י	ָהַלְך	יֹוָנָתן:	ּוֵבין	 א	ֵאפֹוד	ְוָהָעם	לֹא	ָיַדע	ּכִ לֹו	נֹׂשֵ ׁשִ ן	ֵעִלי	ּכֵֹהן	ה'	ּבְ יְנָחס	ּבֶ ן	ּפִ ה	ֶבן	ֲאִחטּוב	ֲאִחי	ִאיָכבֹוד	ּבֶ ַוֲאִחּיָ
ם	 ה	ְוׁשֵ ַלע	ֵמָהֵעֶבר	ִמּזֶ ן	ַהּסֶ ה	ְוׁשֵ ַלע	ֵמָהֵעֶבר	ִמּזֶ ן	ַהּסֶ ים	ׁשֵ ּתִ ִלׁשְ ב	ּפְ ׁש	יֹוָנָתן	ַלֲעבֹר	ַעל	ַמּצַ ּקֵ ר	ּבִ רֹות	ֲאׁשֶ ְעּבְ ַהּמַ
ַבע:	ַוּיֹאֶמר	ְיהֹוָנָתן	 ֶגב	מּול	ּגָ פֹון	מּול	ִמְכָמׂש	ְוָהֶאָחד	ִמּנֶ ן	ָהֶאָחד	ָמצּוק	ִמּצָ ֵ ה:	ַהּשׁ ם	ָהֶאָחד	ֶסּנֶ ָהֶאָחד	ּבֹוֵצץ	ְוׁשֵ
יַע	 י	ֵאין	ַלה'	ַמְעצֹור	ְלהֹוׁשִ ה	ה'	ָלנּו	ּכִ ה	אּוַלי	ַיֲעׂשֶ ב	ָהֲעֵרִלים	ָהֵאּלֶ ָרה	ֶאל	ַמּצַ א	ֵכָליו	ְלָכה	ְוַנְעּבְ ַער	נֹׂשֵ ֶאל	ַהּנַ
ה	 ְלָבֶבָך:	ַוּיֹאֶמר	ְיהֹוָנָתן	ִהּנֵ ָך	ּכִ ְלָבֶבָך	ְנֵטה	ָלְך	ִהְנִני	ִעּמְ ר	ּבִ ל	ֲאׁשֶ ה	ּכָ א	ֵכָליו	ֲעׂשֵ ַרב	אֹו	ִבְמָעט:	ַוּיֹאֶמר	לֹו	נֹׂשֵ ּבְ
ינּו	 יֵענּו	ֲאֵליֶכם	ְוָעַמְדנּו	ַתְחּתֵ ים	ְוִנְגִלינּו	ֲאֵליֶהם:	ִאם	ּכֹה	יֹאְמרּו	ֵאֵלינּו	ּדֹּמּו	ַעד	ַהּגִ ֲאַנְחנּו	עְֹבִרים	ֶאל	ָהֲאָנׁשִ
ֵניֶהם	ֶאל	 לּו	ׁשְ ּגָ נּו	ָהאֹות:	ַוּיִ ָיֵדנּו	ְוֶזה	ּלָ י	ְנָתָנם	ה'	ּבְ ְולֹא	ַנֲעֶלה	ֲאֵליֶהם:	ְוִאם	ּכֹה	יֹאְמרּו	ֲעלּו	ָעֵלינּו	ְוָעִלינּו	ּכִ
ָבה	 ּצָ י	ַהּמַ ֲענּו	ַאְנׁשֵ ם:	ַוּיַ אּו	ׁשָ ר	ִהְתַחּבְ ה	ִעְבִרים	יְֹצִאים	ִמן	ַהחִֹרים	ֲאׁשֶ ים	ִהּנֵ ּתִ ים	ַוּיֹאְמרּו	ְפִלׁשְ ּתִ ִלׁשְ ב	ּפְ ַמּצַ
א	ֵכָליו	ֲעֵלה	ַאֲחַרי	 ָבר	ַוּיֹאֶמר	יֹוָנָתן	ֶאל	נֹׂשֵ א	ֵכָליו	ַוּיֹאְמרּו	ֲעלּו	ֵאֵלינּו	ְונֹוִדיָעה	ֶאְתֶכם	ּדָ ֶאת	יֹוָנָתן	ְוֶאת	נֹׂשֵ
א	ֵכָליו	 לּו	ִלְפֵני	יֹוָנָתן	ְונֹׂשֵ ּפְ ַוּיִ א	ֵכָליו	ַאֲחָריו	 ַעל	יֹוָנָתן	ַעל	ָיָדיו	ְוַעל	ַרְגָליו	ְונֹׂשֵ ַוּיַ ָרֵאל:	 ַיד	ִיׂשְ י	ְנָתָנם	ה'	ּבְ ּכִ

ְממֹוֵתת	ַאֲחָריו:"

שמואל א' יד' 1-13
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שלב א - 12

יישוב הנגב

שאלה מס' 12

בת שגרה בארץ הנגב בקשה מאביה: 

ִני" ֶגב	ְנַתּתָ י	ֶאֶרץ	ַהּנֶ י	ְבָרָכה	ּכִ "ָהָבה	ּלִ

א מי הבת?	.

א מה נתן האב לבתו?	.

תשובות

א בת כלב, עכסה 	.

א ית". 	. ְחּתִ ית	ְוֵאת	ּגּלות	ּתַ ּלות	ִעּלִ אביה כלב נענה לבקשתה ונתן לה מקורות מים"ֵאת	ּגֻ

ה	ֶאת	ִקְרַית	ֵסֶפר	ּוְלָכָדּה	 ר	ַיּכֶ ֵלב	ֲאׁשֶ ִביר	ְלָפִנים	ִקְרַית	ֵסֶפר:	ַוּיֹאֶמר	ּכָ ם	ּדְ ִביר	ְוׁשֵ ֵבי	ּדְ ם	ֶאל	יֹוׁשְ ָ ֶלְך	ִמּשׁ "ַוּיֵ
ן	לֹו	ֶאת	ַעְכָסה	ִבּתֹו	 ּתֶ ַוּיִ ּנּו	 טֹן	ִמּמֶ ן	ְקַנז	ֲאִחי	ָכֵלב	ַהּקָ ָדּה	ָעְתִניֵאל	ּבֶ ְלּכְ ַוּיִ ה:	 ָ י	ְלִאּשׁ י	לֹו	ֶאת	ַעְכָסה	ִבּתִ ְוָנַתּתִ
ְך:	 ּלָ ַמה	 ֵלב	 ּכָ ָלּה	 ַוּיֹאֶמר	 ַהֲחמֹור	 ֵמַעל	 ְצַנח	 ַוּתִ ֶדה	 ַהּשָׂ ָאִביָה	 ֵמֵאת	 אֹול	 ִלׁשְ ִסיֵתהּו	 ַוּתְ ְבבֹוָאּה	 ַוְיִהי	 ה:	 ָ ְלִאּשׁ
ּלֹת	 ית	ְוֵאת	ּגֻ ּלֹת	ִעּלִ ֵלב	ֵאת	ּגֻ ן	ָלּה	ּכָ ּתֶ ּלֹת	ָמִים	ַוּיִ ה	ִלי	ּגֻ ִני	ְוָנַתּתָ ֶגב	ְנַתּתָ י	ֶאֶרץ	ַהּנֶ י	ְבָרָכה	ּכִ ַוּתֹאֶמר	לֹו	ָהָבה	ּלִ

ית:" ְחּתִ ּתַ

שופטים א' 11-15
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שלב א - 13

משכן שילה מאחד באהבה שבטי ישראל

שאלה מס' 13

 הכתוב מספר על איש שהיה עולה מעירו, יחד עם משפחתו אל העיר שילה

לֹה" ׁשִ ֲחֹות	ְוִלְזּבַֹח	לה'	ְצָבאֹות	ּבְ ּתַ ִמים	ָיִמיָמה	ְלִהׁשְ "ְוָעָלה	ָהִאיׁש	ַההּוא	ֵמִעירֹו	ִמּיָ

א מי האיש?	.

א מה הוא הנדר שנדרה אחת מנשות האיש בהיותה במשכן ִׁשֹלה?	.

תשובות

א אלקנה משבט אפרים. 	.

א אם ה' יפקוד אותה ותלד בן תקדיש אותו לה' כל חייו. 	.

ן	ּתֹחּו	ֶבן	צּוף	ֶאְפָרִתי:	 ן	ֱאִליהּוא	ּבֶ ן	ְירָֹחם	ּבֶ מֹו	ֶאְלָקָנה	ּבֶ "ַוְיִהי	ִאיׁש	ֶאָחד	ִמן	ָהָרָמַתִים	צֹוִפים	ֵמַהר	ֶאְפָרִים	ּוׁשְ
ה	ֵאין	ְיָלִדים:	ְוָעָלה	ָהִאיׁש	ַההּוא	 ה	ְיָלִדים	ּוְלַחּנָ ה	ַוְיִהי	ִלְפִנּנָ ִנּנָ ִנית	ּפְ ֵ ם	ַהּשׁ ה	ְוׁשֵ ם	ַאַחת	ַחּנָ ים	ׁשֵ י	ָנׁשִ ּתֵ ְולֹו	ׁשְ
ּכֲֹהִנים	ַלה':	 ּוִפְנָחס	 ֵני	ְבֵני	ֵעִלי	ָחְפִני	 ם	ׁשְ ְוׁשָ לֹה	 ׁשִ ּבְ ְוִלְזּבַֹח	ַלה'	ְצָבאֹות	 ֲחֹות	 ּתַ ִמים	ָיִמיָמה	ְלִהׁשְ ֵמִעירֹו	ִמּיָ
י	ֶאת	 ִים	ּכִ ן	ָמָנה	ַאַחת	ַאּפָ ה	ִיּתֵ ֶניָה	ּוְבנֹוֶתיָה	ָמנֹות:	ּוְלַחּנָ ּתֹו	ּוְלָכל	ּבָ ה	ִאׁשְ ח	ֶאְלָקָנה	ְוָנַתן	ִלְפִנּנָ ְזּבַ ַוְיִהי	ַהּיֹום	ַוּיִ
ָנה	 ה	ׁשָ ַעד	ַרְחָמּה:	ְוֵכן	ַיֲעׂשֶ י	ָסַגר	ה'	ּבְ ִעָמּה	ּכִ ֲעבּור	ַהרְֹ ַעס	ּבַ ם	ּכַ ה	ָצָרָתּה	ּגַ ה	ָאֵהב	ַוה'	ָסַגר	ַרְחָמּה:	ְוִכֲעַסּתָ ַחּנָ
י	ְוָלֶמה	 ה	ָלֶמה	ִתְבּכִ ּה	ַחּנָ ה	ְולֹא	תֹאַכל:	ַוּיֹאֶמר	ָלּה	ֶאְלָקָנה	ִאיׁשָ ְבּכֶ ה	ַוּתִ ְכִעֶסּנָ ן	ּתַ ֵבית	ה'	ּכֵ י	ֲעלָֹתּה	ּבְ ָנה	ִמּדֵ ְבׁשָ
ְוַאֲחֵרי	 לֹה	 ְבׁשִ ָאְכָלה	 ַאֲחֵרי	 ה	 ַחּנָ ָקם	 ַוּתָ ִנים:	 ּבָ ָרה	 ֵמֲעׂשָ ָלְך	 טֹוב	 ָאנִֹכי	 ֲהלֹוא	 ְלָבֵבְך	 ֵיַרע	 ְוָלֶמה	 תֹאְכִלי	 לֹא	
ּדֹר	 ה:	ַוּתִ ל	ַעל	ה'	ּוָבכֹה	ִתְבּכֶ ּלֵ ְתּפַ א	ַעל	ְמזּוַזת	ֵהיַכל	ה':	ְוִהיא	ָמַרת	ָנֶפׁש	ַוּתִ ּסֵ ב	ַעל	ַהּכִ תֹה	ְוֵעִלי	ַהּכֵֹהן	יׁשֵ ׁשָ
ה	ַלֲאָמְתָך	ֶזַרע	 ח	ֶאת	ֲאָמֶתָך	ְוָנַתּתָ ּכַ ִני	ְולֹא	ִתׁשְ ֳעִני	ֲאָמֶתָך	ּוְזַכְרּתַ ֶנֶדר	ַוּתֹאַמר	ה'	ְצָבאֹות	ִאם	ָראֹה	ִתְרֶאה	ּבָ
ל	ִלְפֵני	ה'	ְוֵעִלי	ׁשֵֹמר	 ּלֵ ָתה	ְלִהְתּפַ י	ִהְרּבְ יו	ּומֹוָרה	לֹא	ַיֲעֶלה	ַעל	רֹאׁשֹו:	ְוָהָיה	ּכִ ל	ְיֵמי	ַחּיָ יו	ַלה'	ּכָ ים	ּוְנַתּתִ ֲאָנׁשִ

יָה:" ֶאת	ּפִ

שמואל א' א' 1-11
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שלב א  - 14

חזרה בתשובה מלכדת עם

שאלה מס' 14

ב	 ׁשֶ ק	ַוּיֵ ְרּתֹו	ֵמָעָליו	ַוְיַכס	ׂשַ ֲעֵבר	ַאּדַ על אחד המלכים מסופר, לאחר ששמע שמועה, קם מכיסאו"ֹ	ַוּיַ
ַעל	ָהֵאֶפר"וציווה על עמו לעשות מעשה.  

א מי המלך?	.

א מה ציווה את עמו לעשות?	.

תשובות

א ֶכת". 	. ִעים	יֹום	ְוִניְנֵוה	ֶנְהּפָ מלך נינוה שמע שהנביא יונה מנבא:"עֹוד	ַאְרּבָ

א מלך נינוה ציווה את בני עמו לצום וגם הבהמה, הבקר והצאן,להתפלל לאלוהים וללכת בדרך 	.
הטובה. 

ר	ָאנִֹכי	 ִריָאה	ֲאׁשֶ דֹוָלה	ּוְקָרא	ֵאֶליָה	ֶאת	ַהּקְ ִנית	ֵלאמֹר:	קּום	ֵלְך	ֶאל	ִניְנֵוה	ָהִעיר	ַהּגְ "ַוְיִהי	ְדַבר	ה'	ֶאל	יֹוָנה	ׁשֵ
ָיִמים:	 ת	 לׁשֶ ׁשְ ַמֲהַלְך	 ֵלאלִֹהים	 דֹוָלה	 ּגְ ִעיר	 ָהְיָתה	 ְוִניְנֵוה	 ה'	 ְדַבר	 ּכִ ִניְנֵוה	 ֶאל	 ֶלְך	 ַוּיֵ יֹוָנה	 ָקם	 ַוּיָ ֵאֶליָך:	 ּדֵֹבר	
י	ִניְנֵוה	 ֲאִמינּו	ַאְנׁשֵ ֶכת:	ַוּיַ ִעים	יֹום	ְוִניְנֵוה	ֶנְהּפָ ְקָרא	ַוּיֹאַמר	עֹוד	ַאְרּבָ ֶחל	יֹוָנה	ָלבֹוא	ָבִעיר	ַמֲהַלְך	יֹום	ֶאָחד	ַוּיִ ַוּיָ
ֲעֵבר	 ְסאֹו	ַוּיַ ָקם	ִמּכִ ָבר	ֶאל	ֶמֶלְך	ִניְנֵוה	ַוּיָ ע	ַהּדָ ּגַ ם:	ַוּיִ דֹוָלם	ְוַעד	ְקַטּנָ ים	ִמּגְ ּקִ ׁשּו	ׂשַ ְלּבְ ְקְראּו	צֹום	ַוּיִ אלִֹהים	ַוּיִ ּבֵ
ֵהָמה	 ֶלְך	ּוְגדָֹליו	ֵלאמֹר	ָהָאָדם	ְוַהּבְ ַעם	ַהּמֶ ִניְנֵוה	ִמּטַ ְזֵעק	ַוּיֹאֶמר	ּבְ ב	ַעל	ָהֵאֶפר:	ַוּיַ ׁשֶ ק	ַוּיֵ ְרּתֹו	ֵמָעָליו	ַוְיַכס	ׂשַ ַאּדַ
ֶאל	 ְוִיְקְראּו	 ֵהָמה	 ְוַהּבְ ָהָאָדם	 ים	 ּקִ ׂשַ ּסּו	 ְוִיְתּכַ ּתּו:	 ִיׁשְ ַאל	 ּוַמִים	 ִיְרעּו	 ַאל	 ְמאּוָמה	 ִיְטֲעמּו	 ַאל	 ְוַהּצֹאן	 ָקר	 ַהּבָ
ב	 ְוׁשָ ְוִנַחם	ָהֱאלִֹהים	 ָיׁשּוב	 יֶהם:	ִמי	יֹוֵדַע	 ַכּפֵ ּבְ ר	 ּוִמן	ֶהָחָמס	ֲאׁשֶ ְרּכֹו	ָהָרָעה	 ִמּדַ בּו	ִאיׁש	 ְוָיׁשֻ ָחְזָקה	 ּבְ ֱאלִֹהים	
ר	 ֶחם	ָהֱאלִֹהים	ַעל	ָהָרָעה	ֲאׁשֶ ּנָ ם	ָהָרָעה	ַוּיִ ְרּכָ בּו	ִמּדַ י	ׁשָ יֶהם	ּכִ ְרא	ָהֱאלִֹהים	ֶאת	ַמֲעׂשֵ ֵמֲחרֹון	ַאּפֹו	ְולֹא	נֹאֵבד:	ַוּיַ

ה:" ר	ַלֲעׂשֹות	ָלֶהם	ְולֹא	ָעׂשָ ּבֶ ּדִ

יונה ג' 1-10
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שפה אחת – מאחדת עם

שאלה מס' 15

באחד מספרי כתובים מדובר על משפחות יהודיות בארץ ישראל, שדיברו בלשונות זרות ולא 
הכירו את לשון עמנו. 

ר	ְיהּוִדית	ְוִכְלׁשֹון	ַעם	ָוָעם" יִרים	ְלַדּבֵ ּדֹוִדית	ְוֵאיָנם	ַמּכִ ר	ַאׁשְ "ּוְבֵניֶהם	ֲחִצי	ְמַדּבֵ

א מי המנהיג שקבל על התופעה הזאת?	.

א במה ראה את גורמי התופעה ופעל לביטולה?	.

תשובות

א המנהיג הוא נחמיה. 	.

א  נחמיה ראה את הגורם לכך, בנישואי התערובת עם הגויים השכנים ופעל להרחיק את הנשים 	.
הנכריות מקהל ישראל. 

ר	 ְמַדּבֵ ֲחִצי	 ּוְבֵניֶהם	 מֹוֲאִבּיֹות:	 ִנּיֹות	 ַעּמֳ ִדּיֹות	 ּדֳ ַאׁשְ ים	 ָנׁשִ יבּו	 הֹׁשִ הּוִדים	 ַהּיְ ֶאת	 ָרִאיִתי	 ָהֵהם	 ִמים	 ּיָ ּבַ ם	 "ּגַ
ים	ָוֶאְמְרֵטם	 ה	ֵמֶהם	ֲאָנׁשִ ם	ָוֲאַקְלֵלם	ָוַאּכֶ ר	ְיהּוִדית	ְוִכְלׁשֹון	ַעם	ָוָעם:	ָוָאִריב	ִעּמָ יִרים	ְלַדּבֵ ּדֹוִדית	ְוֵאיָנם	ַמּכִ ַאׁשְ
ה	ָחָטא	 נֵֹתיֶהם	ִלְבֵניֶכם	ְוָלֶכם:	ֲהלֹוא	ַעל	ֵאּלֶ אּו	ִמּבְ ׂשְ נּו	ְבנֵֹתיֶכם	ִלְבֵניֶהם	ְוִאם	ּתִ ּתְ אלִֹהים	ִאם	ּתִ יֵעם	ּבֵ ּבִ ָוַאׁשְ
ל	 ּכָ ֵנהּו	ֱאלִֹהים	ֶמֶלְך	ַעל	 ּתְ ַוּיִ ְוָאהּוב	ֵלאלָֹהיו	ָהָיה	 מֹהּו	 ּכָ ים	לֹא	ָהָיה	ֶמֶלְך	 ָהַרּבִ ּוַבּגֹוִים	 ָרֵאל	 ִיׂשְ לֹמֹה	ֶמֶלְך	 ׁשְ
ִלְמעֹל	 ַהּזֹאת	 דֹוָלה	 ַהּגְ ָהָרָעה	 ל	 ּכָ ֵאת	 ַלֲעׂשת	 ַמע	 ֲהִנׁשְ ְוָלֶכם	 ְכִרּיֹות:	 ַהּנָ ים	 ׁשִ ַהּנָ ֶהֱחִטיאּו	 ם	אֹותֹו	 ּגַ ָרֵאל	 ִיׂשְ
ָוַאְבִריֵחהּו	 ַהחֹרִֹני	 ט	 ְלַסְנַבּלַ ָחָתן	 דֹול	 ַהּגָ ַהּכֵֹהן	 יב	 ֶאְלָיׁשִ ן	 ּבֶ יֹוָיָדע	 ֵני	 ּוִמּבְ ָנְכִרּיֹות:	 ים	 ָנׁשִ יב	 ְלהֹׁשִ אלֵֹהינּו	 ּבֵ
ָמרֹות	 ל	ֵנָכר	ָוַאֲעִמיָדה	ִמׁשְ ים	ִמּכָ ם:	ְוִטַהְרּתִ ה	ְוַהְלִוּיִ ֻהּנָ ה	ּוְבִרית	ַהּכְ ֻהּנָ ֳאֵלי	ַהּכְ ֵמָעָלי:	ָזְכָרה	ָלֶהם	ֱאלָֹהי	ַעל	ּגָ

ְמַלאְכּתֹו:" ם	ִאיׁש	ּבִ ַלּכֲֹהִנים	ְוַלְלִוּיִ

נחמיה, יג, כג - כה
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לב שומע

שאלה מס' 16

אחד ממנהיגי ישראל ביקש חכמה כדי שיוכל לשפוט את עמו בצדק ובאמונה וכך התפלל 
המנהיג לאלהים: 

ין	טֹוב	ְלָרע" ָך	ְלָהִבין	ּבֵ ּפֹט	ֶאת	ַעּמְ ָך	ֵלב	ׁשֵֹמַע	ִלׁשְ 	ְלַעְבּדְ "ְוָנַתּתָ

א מי היה המנהיג?	.

א אלו דברים נוספים ניתנו לאותו מנהיג?	.

תשובות 

א המלך שלמה. 	.

א בֹוד". 	. ם	ּכָ ר	ּגַ ם	עֹׁשֶ י	ָלְך	ּגַ 	ָנַתּתִ ַאְלּתָ ר	לֹא	ׁשָ  עושר, כבוד-"ְוַגם	ֲאׁשֶ

ניתן לקבל גם: אריכות ימים, נפש אויביך )די לציין שני דברים(

יָת	 ה	ָעׂשִ לֹמֹה	ַאּתָ ן	ָלְך:	ַוּיֹאֶמר	ׁשְ ַאל	ָמה	ֶאּתֶ ְיָלה	ַוּיֹאֶמר	ֱאלִֹהים	ׁשְ ֲחלֹום	ַהּלָ לֹמֹה	ּבַ ִגְבעֹון	ִנְרָאה	ה'	ֶאל	ׁשְ "ּבְ
ָמר	לֹו	ֶאת	ַהֶחֶסד	 ׁשְ ְך	ַוּתִ ַרת	ֵלָבב	ִעּמָ ֱאֶמת	ּוִבְצָדָקה	ּוְבִיׁשְ ר	ָהַלְך	ְלָפֶניָך	ּבֶ ֲאׁשֶ דֹול	ּכַ ָך	ָדִוד	ָאִבי	ֶחֶסד	ּגָ ִעם	ַעְבּדְ
ִוד	ָאִבי	 ַחת	ּדָ ָך	ּתַ 	ֶאת	ַעְבּדְ ה	ִהְמַלְכּתָ ה	ה'	ֱאלָֹהי	ַאּתָ ה:	ְוַעּתָ ּיֹום	ַהּזֶ ְסאֹו	ּכַ ב	ַעל	ּכִ ן	לֹו	ֵבן	יֹׁשֵ ּתֶ ה	ַוּתִ דֹול	ַהּזֶ ַהּגָ
ֵפר	ֵמרֹב:	 ֶנה	ְולֹא	ִיּסָ ר	לֹא	ִיּמָ 	ַעם	ָרב	ֲאׁשֶ ָחְרּתָ ר	ּבָ ָך	ֲאׁשֶ תֹוְך	ַעּמְ ָך	ּבְ ְוָאנִֹכי	ַנַער	ָקטֹן	לֹא	ֵאַדע	ֵצאת	ָובֹא:	ְוַעְבּדְ
יַטב	 ה:	ַוּיִ ֵבד	ַהּזֶ ָך	ַהּכָ ּפֹט	ֶאת	ַעּמְ י	ִמי	יּוַכל	ִלׁשְ ין	טֹוב	ְלָרע	ּכִ ָך	ְלָהִבין	ּבֵ ּפֹט	ֶאת	ַעּמְ ָך	ֵלב	ׁשֵֹמַע	ִלׁשְ 	ְלַעְבּדְ ְוָנַתּתָ
ה	ְולֹא	 ָבר	ַהּזֶ 	ֶאת	ַהּדָ ַאְלּתָ ר	ׁשָ ה:	ַוּיֹאֶמר	ֱאלִֹהים	ֵאָליו	ַיַען	ֲאׁשֶ ָבר	ַהּזֶ לֹמֹה	ֶאת	ַהּדָ ַאל	ׁשְ י	ׁשָ ֵעיֵני	ֲאדָֹני	ּכִ ָבר	ּבְ ַהּדָ
ה	 ט:	ִהּנֵ ּפָ מַֹע	ִמׁשְ ָך	ָהִבין	ִלׁשְ 	ּלְ ַאְלּתָ 	ֶנֶפׁש	אְֹיֶביָך	ְוׁשָ ַאְלּתָ ר	ְולֹא	ׁשָ ָך	עֹׁשֶ 	ּלְ ַאְלּתָ ים	ְולֹא	ׁשָ ָך	ָיִמים	ַרּבִ 	ּלְ ַאְלּתָ ׁשָ
ר	 מֹוָך:	ְוַגם	ֲאׁשֶ מֹוָך	לֹא	ָהָיה	ְלָפֶניָך	ְוַאֲחֶריָך	לֹא	ָיקּום	ּכָ ר	ּכָ י	ְלָך	ֵלב	ָחָכם	ְוָנבֹון	ֲאׁשֶ ה	ָנַתּתִ ְדָבֶריָך	ִהּנֵ יִתי	ּכִ ָעׂשִ
מֹר	 ְדָרַכי	ִלׁשְ ֵלְך	ּבִ ל	ָיֶמיָך:	ְוִאם	ּתֵ ָלִכים	ּכָ ּמְ ר	לֹא	ָהָיה	ָכמֹוָך	ִאיׁש	ּבַ בֹוד	ֲאׁשֶ ם	ּכָ ר	ּגַ ם	עֹׁשֶ י	ָלְך	ּגַ 	ָנַתּתִ ַאְלּתָ לֹא	ׁשָ

י	ֶאת	ָיֶמיָך:" ִויד	ָאִביָך	ְוַהֲאַרְכּתִ ר	ָהַלְך	ּדָ ֲאׁשֶ י	ּוִמְצֹוַתי	ּכַ ֻחּקַ

 מלכים א' ג' 5-14
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חידות 

שאלה מס' 17

איש ששיסע חיית טרף, חד חידה למקורבי אשתו 

"ֵמָהאֵֹכל	ָיָצא	ַמֲאָכל	ּוֵמַעז	ָיָצא	ָמתֹוק"

א מי האיש? 	.

א מה היה הפרס שהבטיח לפותרי החידה?	.

תשובות 

א שמשון 	.

א ְׁשֹלִׁשים ְסִדיִנים ּוְׁשֹלִׁשים ֲחִלֹפת ְּבָגִדים	.

י	 ה	ּוְמָצאֶתם	ְוָנַתּתִ ּתֶ ׁשְ ְבַעת	ְיֵמי	ַהּמִ ידּו	אֹוָתּה	ִלי	ׁשִ ּגִ ד	ּתַ א	ָלֶכם	ִחיָדה	ִאם	ַהּגֵ ְמׁשֹון	ָאחּוָדה	ּנָ "ַוּיֹאֶמר	ָלֶהם	ׁשִ
ים	ְסִדיִנים	 לֹׁשִ ם	ִלי	ׁשְ ם	ַאּתֶ יד	ִלי	ּוְנַתּתֶ ָגִדים:	ְוִאם	לֹא	תּוְכלּו	ְלַהּגִ ים	ֲחִלפֹת	ּבְ לֹׁשִ ים	ְסִדיִנים	ּוׁשְ לֹׁשִ ָלֶכם	ׁשְ
ה:	ַוּיֹאֶמר	ָלֶהם	ֵמָהאֵֹכל	ָיָצא	ַמֲאָכל	ּוֵמַעז	ָיָצא	 ָמֶעּנָ ָגִדים	ַוּיֹאְמרּו	לֹו	חּוָדה	ִחיָדְתָך	ְוִנׁשְ ים	ֲחִליפֹות	ּבְ לֹׁשִ ּוׁשְ

ת	ָיִמים:" לֹׁשֶ יד	ַהִחיָדה	ׁשְ ָמתֹוק	ְולֹא	ָיְכלּו	ְלַהּגִ

שופטים יד' 14-19



105

שלב א – 18

הגנה על ירושלים

שאלה מס'18 

הכתוב בספר דברי הימים ב' מספר על סתימת המעיינות שבאזור ירושלים 

תֹוְך	ָהָאֶרץ" ֹוֵטף	ּבְ ַחל	ַהּשׁ ְעָינֹות	ְוֶאת	ַהּנַ ל	ַהּמַ מּו	ֶאת	ּכָ ְסּתְ ְבצּו	ַעם	ָרב	ַוּיִ ּקָ "ַוּיִ

א בימי מי ממלכי יהודה היה הדבר?	.

א מדוע סתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף?	.

תשובות

א חזקיהו מלך יהודה.	.

א המלך יחזקיהו חשש כי סנחריב מלך אשור שהתקרב אל ערי יהודה הבצורות ימצא מים רבים 	.
ים" ּור	ּוָמְצאּו	ַמִים	ַרּבִ ה	ָיבֹואּו	ַמְלֵכי	ַאּשׁ מוכנים."ָלּמָ

ַוּיֹאֶמר	 ֻצרֹות	 ַהּבְ ֶהָעִרים	 ַעל	 ַחן	 ַוּיִ ִביהּוָדה	 בֹא	 ַוּיָ ּור	 ַאּשׁ ֶמֶלְך	 ַסְנֵחִריב	 א	 ּבָ ה	 ָהֵאּלֶ ְוָהֱאֶמת	 ָבִרים	 ַהּדְ "ַאֲחֵרי	
ָריו	ְוִגּבָֹריו	ִלְסּתֹום	 ַעץ	ִעם	ׂשָ ּוָ ם:	ַוּיִ ָלִ ְלָחָמה	ַעל	ְירּוׁשָ י	ָבא	ַסְנֵחִריב	ּוָפָניו	ַלּמִ הּו	ּכִ ְרא	ְיִחְזִקּיָ ְלִבְקָעם	ֵאָליו:	ַוּיַ
ֹוֵטף	 ַחל	ַהּשׁ ְעָינֹות	ְוֶאת	ַהּנַ ל	ַהּמַ מּו	ֶאת	ּכָ ְסּתְ ְבצּו	ַעם	ָרב	ַוּיִ ּקָ ְעְזרּוהּו:	ַוּיִ ר	ִמחּוץ	ָלִעיר	ַוּיַ ֶאת	ֵמיֵמי	ָהֲעָינֹות	ֲאׁשֶ
ַעל	 רּוָצה	ַוּיַ ל	ַהחֹוָמה	ַהּפְ ֶבן	ֶאת	ּכָ ק	ַוּיִ ְתַחּזַ ים:	ַוּיִ ּור	ּוָמְצאּו	ַמִים	ַרּבִ ה	ָיבֹואּו	ַמְלֵכי	ַאּשׁ תֹוְך	ָהָאֶרץ	ֵלאמֹר	ָלּמָ ּבְ
ֵרי	 ׂשָ ן	 ּתֵ ַוּיִ ים:	 ּוָמִגּנִ ָלרֹב	 ַלח	 ׁשֶ ַעׂש	 ַוּיַ ִויד	 ּדָ ִעיר	 ּלֹוא	 ַהּמִ ֶאת	 ק	 ַוְיַחּזֵ ַאֶחֶרת	 ַהחֹוָמה	 ְוַלחּוָצה	 לֹות	 ְגּדָ ַהּמִ ַעל	
יְראּו	ְוַאל	 ר	ַעל	ְלָבָבם	ֵלאמֹר:	ִחְזקּו	ְוִאְמצּו	ַאל	ּתִ ַער	ָהִעיר	ַוְיַדּבֵ ֵצם	ֵאָליו	ֶאל	ְרחֹוב	ׁשַ ְקּבְ ִמְלָחמֹות	ַעל	ָהָעם	ַוּיִ
נּו	ה'	ֱאלֵֹהינּו	 ר	ְוִעּמָ ׂשָ נּו	ַרב	ֵמִעּמֹו:	ִעּמֹו	ְזרֹוַע	ּבָ י	ִעּמָ ר	ִעּמֹו	ּכִ ל	ֶהָהמֹון	ֲאׁשֶ ְפֵני	ּכָ ּור	ּוִמּלִ ֵני	ֶמֶלְך	ַאּשׁ ַחּתּו	ִמּפְ ּתֵ

הּו	ֶמֶלְך	ְיהּוָדה:" ְבֵרי	ְיִחְזִקּיָ ְמכּו	ָהָעם	ַעל	ּדִ ּסָ ֵחם	ִמְלֲחמֵֹתנּו	ַוּיִ ְלָעְזֵרנּו	ּוְלִהּלָ

דברי הימים ב' לב' 1-8
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שלב א - 19

תשתית משפטית מיסודות החברה

שאלה מס' 19

בספר"דברי	הימים	ב"מסופר על המלך יהושפט, שאמר לאישים, שמינה לתפקיד חשוב בכל 
ערי יהודה 

ְמרּו	ַוֲעׂשּו" ה	ְיִהי	ַפַחד	ה'	ֲעֵליֶכם	ׁשִ ים.	.	.	ְוַעּתָ ם	עֹׂשִ "ְראּו	ָמה	ַאּתֶ

א מה הוא התפקיד החשוב, שהטיל עליהם יהושפט מלך יהודה?	.

א לפי דברי המלך,אילו מעשים אין ה' סובל בתפקיד שיעסקו בו?	.

תשובות

א יהושפט מלך יהודה מינה שופטים בכל ערי יהודה הבצורות. 	.

א המעשים, שאין ה' סובל"עוולה,	משוא	פנים	ומקח	שוחד". 	.

ֶלְך	 ָניו	ֵיהּוא	ֶבן	ֲחָנִני	ַהחֶֹזה	ַוּיֹאֶמר	ֶאל	ַהּמֶ ֵצא	ֶאל	ּפָ ם:	ַוּיֵ ָלִ לֹום	ִלירּוׁשָ ׁשָ יתֹו	ּבְ ָפט	ֶמֶלְך	ְיהּוָדה	ֶאל	ּבֵ ב	ְיהֹוׁשָ ׁשָ "ַוּיָ
י	 ְך	ּכִ ָבִרים	טֹוִבים	ִנְמְצאּו	ִעּמָ ְפֵני	ה':	ֲאָבל	ּדְ ֶצף	ִמּלִ ֱאָהב	ּוָבזֹאת	ָעֶליָך	ּקֶ ע	ַלְעזֹר	ּוְלׂשְנֵאי	ה'	ּתֶ ָפט	ֲהָלָרׁשָ ְיהֹוׁשָ
ֵאר	 ֵצא	ָבָעם	ִמּבְ ב	ַוּיֵ ׁשָ ם	ַוּיָ ָלִ ירּוׁשָ ָפט	ּבִ ב	ְיהֹוׁשָ ׁשֶ רֹות	ִמן	ָהָאֶרץ	ַוֲהִכינֹוָת	ְלָבְבָך	ִלְדרֹׁש	ָהֱאלִֹהים:	ַוּיֵ 	ָהֲאׁשֵ ִבַעְרּתָ
ֻצרֹות	ְלִעיר	 ָכל	ָעֵרי	ְיהּוָדה	ַהּבְ ָאֶרץ	ּבְ ֲעֵמד	ׁשְֹפִטים	ּבָ יֵבם	ֶאל	ה'	ֱאלֵֹהי	ֲאבֹוֵתיֶהם:	ַוּיַ ַבע	ַעד	ַהר	ֶאְפַרִים	ַוְיׁשִ ׁשֶ
ה	 ט:	ְוַעּתָ ּפָ ְדַבר	ִמׁשְ ֶכם	ּבִ י	ַלה'	ְוִעּמָ טּו	ּכִ ּפְ ׁשְ י	לֹא	ְלָאָדם	ּתִ ים	ּכִ ם	עֹׂשִ ְֹפִטים	ְראּו	ָמה	ַאּתֶ ָוִעיר:	ַוּיֹאֶמר	ֶאל	ַהּשׁ
ם	ֶהֱעִמיד	 ַלִִ ירּוׁשָ ח	ׁשַֹחד:	ְוַגם	ּבִ ֹא	ָפִנים	ּוִמּקַ י	ֵאין	ִעם	ה'	ֱאלֵֹהינּו	ַעְוָלה	ּוַמּשׂ ְמרּו	ַוֲעׂשּו	ּכִ ְיִהי	ַפַחד	ה'	ֲעֵליֶכם	ׁשִ
ֲעֵליֶהם	 ַוְיַצו	 ם:	 ָלִ ְירּוׁשָ בּו	 ׁשֻ ַוּיָ ְוָלִריב	 ט	ה'	 ּפַ ְלִמׁשְ ָרֵאל	 ְלִיׂשְ ָהָאבֹות	 י	 ּוֵמָראׁשֵ ְוַהּכֲֹהִנים	 ם	 ַהְלִוּיִ ִמן	 ָפט	 ְיהֹוׁשָ
ָעֵריֶהם	 ִבים	ּבְ ר	ָיבֹוא	ֲעֵליֶכם	ֵמֲאֵחיֶכם	ַהּיֹׁשְ ֵלם:	ְוָכל	ִריב	ֲאׁשֶ ֱאמּוָנה	ּוְבֵלָבב	ׁשָ ִיְרַאת	ה'	ּבֶ ֵלאמֹר	ּכֹה	ַתֲעׂשּון	ּבְ
מּו	ַלה'	ְוָהָיה	ֶקֶצף	ֲעֵליֶכם	ְוַעל	 ם	אָֹתם	ְולֹא	ֶיְאׁשְ ִטים	ְוִהְזַהְרּתֶ ּפָ ים	ּוְלִמׁשְ ין	ּתֹוָרה	ְלִמְצָוה	ְלֻחּקִ ם	ְלָדם	ּבֵ ין	ּדָ ּבֵ
ִגיד	 ָמֵעאל	ַהּנָ ַבר	ה'	ּוְזַבְדָיהּו	ֶבן	ִיׁשְ ה	ֲאַמְרָיהּו	כֵֹהן	ָהרֹאׁש	ֲעֵליֶכם	ְלכֹל	ּדְ מּו:	ְוִהּנֵ ֲאֵחיֶכם	ּכֹה	ַתֲעׂשּון	ְולֹא	ֶתְאׁשָ

ם	ִלְפֵניֶכם	ִחְזקּו	ַוֲעׂשּו	ִויִהי	ה'	ִעם	ַהּטֹוב:" ֶלְך	ְוׁשְֹטִרים	ַהְלִוּיִ ַבר	ַהּמֶ ְלֵבית	ְיהּוָדה	ְלכֹל	ּדְ

דברי הימים ב' יט' 1-11
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חידון התנ"ך העולמי לנוער התפוצות תשע"ד

החידון הפומבי
שלב שני
שאלות באמצעות המחשב

בשלב זה יוצגו לכל מתמודד 4 שאלות קצרות

תשובה נכונה על כל שאלה תזכה את המתמודד ב-6 נקודות 

תשובות נכונות על כל ארבע השאלות יזכו את המתמודד ב-24 נקודות 

סדר בחירת השאלות

 המחשב יציג לנבחן את השאלה על פי הסדר שנקבע במחשב

רמזים 

למתמודד תינתן האפשרות לקבל רמז )50: 50(

תשובה נכונה על השאלה לאחר קבלת הרמז

תזכה את המתמודד ב-3 נקודות בלבד.

 הזמן המוקצב

 לכל מתמודד יוקצבו 80 שניות לפתרון ארבע השאלות 
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חידון התנ"ך העולמי לנוער התפוצות תשע"ד

השלב השני

נבחן מס' 1

המקורהתשובההשאלה

1
על מי נאמר: 

ָעָליו	 ר	 ֲאׁשֶ ה	 ַהֲחָדׁשָ ְלָמה	 ּשַׂ ּבַ 	. 	. ְתּפֹׂש.	 "ַוּיִ
ר	ְקָרִעים:"? ֵנים	ָעׂשָ ְקָרֶעָה	ׁשְ ַוּיִ

מלכים א' יא' 30אחיה השילוני

2
מי אמר: 

ִגּבֹור	 ּכְ יׂש	 ָיׂשִ תֹו	 ֵמֻחּפָ יֵֹצא	 ָחָתן	 ּכְ "ְוהּוא	
ָלרּוץ	אַֹרח:"?

תהילים יט' 6משורר תהילים

יואשמי התחבא שש שנים בבית ה'?3
מלכים ב' יא' 3

4

על מי נאמר: 

ִבי:"? ּנּו	ׁשֶ 	ִמּמֶ ּבְ ׁשְ ָרֵאל	ַוּיִ ִיׂשְ ֶחם	ּבְ ּלָ במדבר כא' 1מלך ערד"ַוּיִ
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נבחן מס' 2

המקורהתשובההשאלה

1
על מי נאמר: 

"ִאיׁש	ָזֵקן	עֶֹלה	ְוהּוא	עֶֹטה	ְמִעיל"?
שמואל א' כח' 14שמואל

2
ּדֹוִדי	 יַרת	 ׁשִ ִליִדיִדי	 א	 ּנָ יָרה	 אמר:"ָאׁשִ מי 

ֶמן:"? ן	ׁשָ ֶקֶרן	ּבֶ ֶרם	ָהָיה	ִליִדיִדי	ּבְ ְלַכְרמֹו	ּכֶ
ישעיה ה' 1ישעיהו

3
חלקת  להצית  עבדיו  את  שלח  מי 

שמואל ב' יד' 30אבשלוםשעורים באש?

4
ַהְיהּוִדים	 ֶאת	 ל	 ֵ נאמר:"ַוְיַנּשׁ מי  על 
ם	 ׁשָ בּו	 ׁשְ ַוּיֵ ֵאיַלת	 אּו	 ּבָ ַוֲאדֹוִמים	 ֵמֵאילֹות	

ה:"? ַעד	ַהּיֹום	ַהּזֶ
מלכים ב' טז' 6מלך ארם
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נבחן מס' 3

המקורהתשובההשאלה

1
חּו	 ְפּתָ ַח	ַוּיִ ְפּתֵ ְקחּו	ֶאת	ַהּמַ על מי נאמר:"ַוּיִ

ה	ֲאדֵֹניֶהם	נֵֹפל	ַאְרָצה	ֵמת:"? ְוִהּנֵ
שופטים ג' 25עבדי עגלון

2
ה'	 ִייָרא	 לֹא	 ִמי	 ָאג	 ׁשָ אמר:"ַאְרֵיה	 מי 

ֵבא:"? ר	ִמי	לֹא	ִיּנָ ּבֶ אלוקים	ּדִ
עמוס ג' 8עמוס

3
ר	 ֲאׁשֶ ָואְֹמָרה	 ָלתֹות	 ַהּדְ ְגרּו	 ּסָ אמר:"ַוּיִ מי 

ת"?  ּבָ ַ חּום	ַעד	ַאַחר	ַהּשׁ לֹא	ִיְפּתָ
נחמיה יג' 19נחמיה

4
ַבע	ַעד	 ים	ִמּגֶ ּתִ ִלׁשְ ְך	ֶאת	ּפְ על מי נאמר"ַוּיַ

ּבֲֹאָך	ָגֶזר:"?
שמואל ב' ה' 25דוד
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נבחן מס' 4

המקורהתשובההשאלה

1
ַהחּוץ	 ִמן	 ִלים	 ּכֵ ָלְך	 ֲאִלי	 ׁשַ אמר:"ְלִכי	 מי 

ֵכָנִיְך"? ל	ׁשְ ֵמֵאת	ּכָ
מלכים ב' ד' 3אלישע

2
ְמָעה	 ִכי	ְוֵעיַנִיְך	ִמּדִ מי אמר:"ִמְנִעי	קֹוֵלְך	ִמּבֶ
בּו	ֵמֶאֶרץ	 ֵתְך	ְנֻאם	ה'	ְוׁשָ ָכר	ִלְפֻעּלָ י	ֵיׁש	ׂשָ ּכִ

אֹוֵיב:"?
ירמיה לא' 15ירמיהו

3
ֶסף	ְוָחֵמׁש	ֲחִלפֹת	 לׁש	ֵמאֹות	ּכֶ למי נתנו:"ׁשְ

ָמלֹת"? ׂשְ
בראשית מה' 22בנימין

4
דוד  לברך את  בנו  יורם  מי שלח את 

המלך על נצחונו?
שמואל ב' ח' 9-10מלך חמת
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נבחן מס' 5

המקורהתשובההשאלה

1
ָבִים	 ַהּצְ ַאַחד	 ּכְ ַרְגָליו	 ּבְ נאמר:"ַקל	 מי  על 

ֶדה:"? ּשָׂ ר	ּבַ ֲאׁשֶ
שמואל ב' ב' 18עשהאל

2
ִיְפַרח	 ָרֵאל	 ְלִיׂשְ ל	 ַכּטַ אמר:"ֶאְהֶיה	 מי 

ָבנֹון:"? ּלְ יו	ּכַ ָרׁשָ ה	ְוַיְך	ׁשָ ּנָ ֹוׁשַ ּשׁ ּכַ
הושע יד' 6הושע

3
ְוֶאֶרץ	 ְך	 ְוִאּמֵ ָאִביְך	 ַעְזִבי	 אמר:"ַוּתַ מי 
	 ָיַדַעּתְ לֹא	 ר	 ֲאׁשֶ ַעם	 ֶאל	 ְלִכי	 ַוּתֵ ְך	 מֹוַלְדּתֵ

ְלׁשֹום:"? מֹול	ׁשִ ּתְ
רות ב' 11בועז

4
ְוִנֻּקִדים  ֶלֶחם  ֲעָׂשָרה  לתת  בקשו  למי 

ּוַבְקֻּבק ְּדַבׁש?
מלכים א' יד' 3אחיה השילוני
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נבחן מס' 6

המקורהתשובההשאלה

1
ֶהָחָלב  ֲחִרֵצי  מי נצטוה להביא ֲעֶׂשֶרת 

לשר האלף?
שמואל א' יז' 18דוד

2
ְרחֹבֹות	 בּו	ְזֵקִנים	ּוְזֵקנֹות	ּבִ מי אמר:"עֹד	ֵיׁשְ
ָידֹו	ֵמרֹב	ָיִמים:"? ַעְנּתֹו	ּבְ ם	ְוִאיׁש	ִמׁשְ ָלִ ְירּוׁשָ

זכריה ח' 4זכריה

3
כסף  ומאה  אלף  לאמו  החזיר  מי 

שלקח ממנה?
שופטים יז' 1-2מיכה

4
ָבִנים	 ה	 לׁשָ ׁשְ ֶלד	 ַוּתֵ ַהר	 נאמר:"ַוּתַ מי  על 

י	ָבנֹות"? ּתֵ ּוׁשְ
שמואל א' ב' 21חנה
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נבחן מס' 7

המקורהתשובההשאלה

1
ית	 א	ֲאחַֹרּנִ ּסֵ ַהּכִ ּפֹל	ֵמַעל	 על מי נאמר:"ַוּיִ

מֹת"? ֵבר	ַמְפַרְקּתֹו	ַוּיָ ָ ּשׁ ַוּתִ
שמואל א' ד' 8עלי

2
ְברּוַח	 ַוּיֹוִצֵאִני	 ה'	 ַיד	 ָעַלי	 אמר:"ָהְיָתה	 מי 
ְמֵלָאה	 ְוִהיא	 ְקָעה	 ַהּבִ תֹוְך	 ּבְ ַוְיִניֵחִני	 ה'	

ֲעָצמֹות:"?
יחזקאל לז' 1יחזקאל

3
יֶטב	 ּפּוְך	ֵעיֶניָה	ַוּתֵ ּבַ ם	 ׂשֶ על מי נאמר:"ַוּתָ

ַעד	ַהַחּלֹון:"? ֵקף	ּבְ ׁשְ ּה	ַוּתַ ֶאת	רֹאׁשָ
מלכים ב' ט' 30איזבל

4
ץ	ַלֲעלֹות	 ֶלְך.	.	.	ִהְתַאּמֵ על מי נאמר:"ְוַהּמֶ

ָלם:"? ָבה	ָלנּוס	ְירּוׁשָ ְרּכָ ּמֶ ּבַ
מלכים א' יב' 18רחבעם
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נבחן מס' 8

המקורהתשובההשאלה

1
ַעל	 ַוְיָתיו	 ָיָדם	 ּבְ ְתהֵֹלל	 נאמר:"ַוּיִ מי  על 

ַער	ַוּיֹוֶרד	ִרירֹו	ֶאל	ְזָקנֹו:"? ַ ְלתֹות	ַהּשׁ ּדַ
שמואל א' כא' 14דוד

2
ל	 ם	ְוִגילּו	ָבּה	ּכָ ַלִ ְמחּו	ֶאת	ְירּוׁשָ מי אמר:"ׂשִ
ִלים	 ְתַאּבְ ל	ַהּמִ ּה	ָמׂשֹוׂש	ּכָ יׂשּו	ִאּתָ אֲֹהֶביָה	ׂשִ

ָעֶליָה:"?
ישעיה סו' 10ישעיהו

3
ּקֹב	 ַוּיִ ֶאָחד	 ֲארֹון	 	. 	. ח.	 ּקַ נאמר:"ַוּיִ מי  על 
ִמין"? ַח	ִמּיָ ְזּבֵ ן	אֹתֹו	ֵאֶצל	ַהּמִ ּתֵ ַדְלּתֹו	ַוּיִ מלכים ב' יב' 10יהוידע הכהןחֹר	ּבְ

4
ָתה	 י	לֹא	ָאַכל	ֶלֶחם	ְולֹא	ׁשָ על מי נאמר:"ּכִ

ה	ֵלילֹות:"? לׁשָ ה	ָיִמים	ּוׁשְ לׁשָ ַמִים	ׁשְ
שמואל א' ל' 12הנער המצרי
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נבחן מס' 9

המקורהתשובההשאלה

1
למי נאמר:"ְוַאַחר	ָהַרַעׁש	ֵאׁש	לֹא	ָבֵאׁש	ה'	

ה:"? ָמָמה	ַדּקָ ְוַאַחר	ָהֵאׁש	קֹול	ּדְ
מלכים א' יט' 12אליהו

2
תֹוַרת	ה'	ֶחְפצֹו	ּוְבתֹוָרתֹו	 י	ִאם	ּבְ מי אמר:"ּכִ

ה	יֹוָמם	ָוָלְיָלה:"? ֶיְהּגֶ
תהילים א' 2משורר תהילים

3
ר	 ם	ְוָיׁשָ על מי נאמר:"ְוָהָיה	ָהִאיׁש	ַההּוא	ּתָ

ִויֵרא	ֱאלִֹהים	ְוָסר	ֵמָרע:"?
איוב א' 1איוב

4
ְוֵאין	 יֹוֵדַע	 ְוֵאין	 רֶֹאה	 נאמר:"ְוֵאין	 מי  על 
ָנְפָלה	 ַמת	ה'	 ְרּדֵ ּתַ י	 ּכִ ִנים	 ְיׁשֵ ם	 ֻכּלָ י	 ּכִ ֵמִקיץ	

ֲעֵליֶהם:"?
שמואל א' כו' 12שאול ואנשיו
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נבחן מס' 10

המקורהתשובההשאלה

1
ֲעמֹד	 טֶֹרת.	.	.	ַוּיַ ן	ֶאת	ַהּקְ ּתֵ על מי נאמר:"ַוּיִ
ָפה:"? ּגֵ ָעַצר	ַהּמַ ים	ַוּתֵ ִתים	ּוֵבין	ַהַחּיִ ין	ַהּמֵ ּבֵ

במדבר יז' 13אהרון

2
ן	ֱאֶמת	ְלַיֲעקֹב	ֶחֶסד	ְלַאְבָרָהם	 ּתֵ מי אמר:"ּתִ

	ַלֲאבֵֹתינּו	ִמיֵמי	ֶקֶדם:"? ְעּתָ ּבַ ר	ִנׁשְ ֲאׁשֶ
מיכה ז' 20מיכה

3
ְלִמן	 ס	 ִכּבֵ לֹא	 ָגָדיו	 ּבְ נאמר"ְוֶאת	 מי  על 
	 בָּא 	 ֲאׁשֶר 	 ַהּיוֹם ַעד	 ֶלְך	 ַהּמֶ 	 ֶלכֶת 	 ַהּיוֹם

לֹום:"? ְבׁשָ
שמואל ב' יט' 25מפיבושת

4
ֵלאמֹר	 ַלאדָֹניו	 ד	 ּגֵ ַוּיַ בֹא	 נאמר"ַוּיָ מי  על 
ֵמֶאֶרץ	 ר	 ֲאׁשֶ ֲעָרה	 ַהּנַ ָרה	 ּבְ ּדִ ְוָכזֹאת	 זֹאת	 ּכָ

ָרֵאל:"? ִיׂשְ
מלכים ב' ה' 4נעמן



118

חידון התנ"ך העולמי לנוער התפוצות תשע"ד

השלב השלישי
שאלה זהה בכתב

בסימן: חזון קיבוץ גלויות

נביאי ישראל חזו בנבואותיהם את חזון קיבוץ גלויות
 כדי לעודד את הגולים בתפוצות

 ולהחדיר בהם את התקווה לשיבה לציון ארץ האבות. 
 דורנו זכה להתגשמות חזון קיבוץ גלויות. יהודים רבים עוזבים את ארצות 

הגולה ועולים לארץ ישראל. 

נא זהו חמישה נביאים, על-פי נבואותיהם. 

הזמן: 3 דקות

הניקוד: 

כל תשובה נכונות 4 נקודות

עבור 5 תשובות נכונות 20 נקודות
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חזון קיבוץ גלויות

חמש שאלות זהות בכתב 

שאלה 1 

ָאַמָנה:"? ַנִיְך	ֵמָרחֹוק	ָיבֹאּו	ּוְבנַֹתִיְך	ַעל	ַצד	ּתֵ צּו	ָבאּו	ָלְך	ּבָ ם	ִנְקּבְ ּלָ ִאי	ָסִביב	ֵעיַנִיְך	ּוְרִאי	ּכֻ מי הנביא שניבא:"ׂשְ

תשובה: הנביא ישעיה
ישעיה ס, ד

שאלה 2

ה	 ַהּזֶ קֹום	 ַהּמָ ֶאל	 בִֹתים	 ַוֲהׁשִ 	. 	. ם.	 ׁשָ ים	 ְחּתִ ִהּדַ ר	 ֲאׁשֶ ָהֲאָרצֹות	 ל	 ִמּכָ ָצם	 ְמַקּבְ שניבא:"ִהְנִני	 הנביא  מי 
ים	ָלֶבַטח:"? ְבּתִ ְוהֹׁשַ

תשובה: הנביא ירמיהו
ירמיהו, ל"ב, ל"ז

שאלה 3

ִביב	 ִמּסָ אָֹתם	 י	 ְצּתִ ְוִקּבַ ם	 ׁשָ ָהְלכּו	 ר	 ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים	 ין	 ִמּבֵ ָרֵאל	 ִיׂשְ ֵני	 ּבְ ֶאת	 לֵֹקַח	 ֲאִני	 ה	 שניבא:"ִהּנֵ הנביא  מי 
ם	ְלֶמֶלְך"? ָרֵאל	ּוֶמֶלְך	ֶאָחד	ִיְהֶיה	ְלֻכּלָ ָהֵרי	ִיׂשְ ָאֶרץ	ּבְ יִתי	אָֹתם	ְלגֹוי	ֶאָחד	ּבָ ְוֵהֵבאִתי	אֹוָתם	ֶאל	ַאְדָמָתם:	ְוָעׂשִ

 תשובה: הנביא יחזקאל
יחזקאל, לז, כ"א-כ"ב

שאלה 4

י	ָגדֹול	 מּו	ָלֶהם	רֹאׁש	ֶאָחד	ְוָעלּו	ִמן	ָהָאֶרץ	ּכִ ו	ְוׂשָ ָרֵאל	ַיְחּדָ ֵני	ְיהּוָדה	ּוְבֵני	ִיׂשְ צּו	ּבְ מי הנביא שניבא:"ְוִנְקּבְ
יֹום	ִיְזְרֶעאל:"?

תשובה: הנביא הושע
הושע, ב, ב. 

שאלה 5

ֵעֶדר	 ְצָרה	ּכְ צֹאן	ּבָ יֶמּנּו	ּכְ ָרֵאל	ַיַחד	ֲאׂשִ ֵאִרית	ִיׂשְ ץ	ׁשְ ץ	ֲאַקּבֵ ְך	ַקּבֵ ּלָ מי הנביא שניבא:"ָאסֹף	ֶאֱאסֹף	ַיֲעקֹב	ּכֻ
ִהיֶמָנה	ֵמָאָדם:"? ְברֹו	ּתְ תֹוְך	ַהּדָ ּבְ

תשובה: הנביא מיכה

מיכה, ב, י"ב
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חידון מוקדם בכתב
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יֶכם")דברים	א'	י"ג( ָראׁשֵ יֵמם	ּבְ ְבֵטיֶכם	ַוֲאׂשִ ים	ֲחָכִמים	ּוְנבִֹנים	ִויֻדִעים	ְלׁשִ 	סימןאמנהיגות:"ָהבּו	ָלֶכם	ֲאָנׁשִ

שם הנבחן:  הארץ: 

חידון מוקדם בכתב

אחת בנקודה  מזכה  נכונה  תשובה  כל  שאלות.   60 זה  מוקדם   הניקוד:  בחידון 

סה˝כ יוכל כל נבחן לצבור 60 נקודות שייזקפו לזכותו בשלבי החידון הפומבי

הזמן: הזמן המוקצב לפתרון מבחן זה הוא 60 דקות

מרכז החידון: סא˝ל הרב אליעזר אמויאל

עורך ומפיק החידון: שאול דוד

מחבר השאלות: נריה פנחס 

ועדת השאלות:   סא˝ל הרב אליעזר אמויאל, שאול דוד, סגן גבע פרנקל, נריה פנחס

ב ה צ ל ח ה!

תורה 
בראשית: יב'-נ'. 

שמות: א'-כד',לא'-לד'. 
ויקרא: יט', כג',כד',כה. 
במדבר: י'- יז', כ'- כה', 

כז', לב'. 
דברים: כ'- כז', כט'- לד. 

נביאים ראשונים 
יהושע: א'-יא', יד', כב'- כד'. 

שופטים: כל הספר. 
שמואל א': כל הספר. 
שמואל ב': כל הספר. 
מלכים א': כל הספר. 
מלכים ב': כל הספר. 

נביאים אחרונים 
ישעיה: א'-יב', כה'- לה', ס'- סו'. 

ירמיה: א'-ב', יא'-כג', ל'- לג'. 

יחזקאל: יז'- כ', כז'- 
כח', לג'-לד', לו'-לז'. 

תרי עשר 
הושע: א'- ו', יא'- יד'. 

עמוס: כל הספר. 
יונה: כל הספר. 

מיכה: כל הספר. 
צפניה: כל הספר. 

חגי: כל הספר. 
זכריה: כל הספר. 

מלאכי: כל הספר. 

כתובים
תהילים: א'- ב', יט'- ל'. 

משלי: כ'- לא'. 
איוב: א'-ב', לח'- מב'. 

רות: כל הספר. 
עזרא: א', ג', ז', ט', י'. 

נחמיה: כל הספר. 
דברי הימים ב': יז'- לו'. 

חומר החידון
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חלק ראשון: נא לסמן בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה

שאלה מס' 1

ְבָעה	מּוָצקֹות	 ְבָעה	ְוׁשִ ְבָעה	ֵנרֶֹתיָה	ָעֶליָה	ׁשִ ּה	ְוׁשִ ּה	ַעל	רֹאׁשָ ְוֻגּלָ ּה	 ּלָ ּכֻ ה	ְמנֹוַרת	ָזָהב	  מי אמר:"ָרִאיִתי	ְוִהּנֵ
ּה:"? ר	ַעל	רֹאׁשָ רֹות	ֲאׁשֶ ַלּנֵ

א יחזקאל	.
א עמוס	.
א זכריהג.
א מלאכי	.

שאלה מס' 2

ם	 מּוִתי	ָאמּות	ְוׁשָ ר	ּתָ ֲאׁשֶ י	ֵואלַֹהִיְך	ֱאלָֹהי:	ּבַ ְך	ַעּמִ ִליִני	ָאִלין	ַעּמֵ ר	ּתָ ְלִכי	ֵאֵלְך	ּוַבֲאׁשֶ ר	ּתֵ י	ֶאל	ֲאׁשֶ מי אמרה:"ּכִ
יִני	ּוֵביֵנְך:"? ֶות	ַיְפִריד	ּבֵ י	ַהּמָ ה	ה'	ִלי	ְוכֹה	יִֹסיף	ּכִ ֵבר	ּכֹה	ַיֲעׂשֶ ֶאּקָ

א רות 	.
א מיכל	.
א חנהג.
א יעל	.

שאלה מס' 3

ר	ָקָנה.	.	."? ה	ֲאׁשֶ ְבָשה	ַאַחת	ְקַטּנָ י	ִאם	ּכִ ה	ְמאֹד	ְוָלָרׁש	ֵאין	ּכֹל	ּכִ יר	ָהָיה	צֹאן	ּוָבָקר	ַהְרּבֵ למי נאמר:"ְלָעׁשִ

א דוד 	.
א אחאב	.
א אלישעג.
א אחיתופל	.

שאלה מס' 4

ֶאֶרץ	לֹא	ְזרּוָעה:"? ר	ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך	ַאֲחַרי	ּבַ לּולָֹתִיְך	ֶלְכּתֵ י	ָלְך	ֶחֶסד	ְנעּוַרִיְך	ַאֲהַבת	ּכְ מי אמר:"ָזַכְרּתִ

א ישעיהו	.
א ירמיהו	.
א מיכהג.
א משה	.
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שאלה מס' 5
	ָחְכָמה	 ד	ִלי	ַהֵחִצי	הֹוַסְפּתָ ה	לֹא	ֻהּגַ ְרֶאיָנה	ֵעיַני	ְוִהּנֵ אִתי	ַוּתִ ר	ּבָ ָבִרים	ַעד	ֲאׁשֶ י	ַלּדְ למי נאמר:"ְולֹא	ֶהֱאַמְנּתִ

י"? ָמְעּתִ ר	ׁשָ מּוָעה	ֲאׁשֶ ְ ָוטֹוב	ֶאל	ַהּשׁ
א שלמה	.
א חזקיהו	.
א אלישעג.
א דוד	.

שאלה מס' 6
ִלים	 ּבָ ַיִין	 ְונֹאדֹות	 ִלים	ַלֲחמֹוֵריֶהם	 ּבָ ים	 ּקִ ְקחּו	ׂשַ ַוּיִ רּו	 ְצַטּיָ ַוּיִ ְלכּו	 ַוּיֵ ָעְרָמה	 ּבְ ה	 ֲעשֹּו	ַגם	ֵהּמָ על מי נאמר:"ַוּיַ

ִעים	ּוְמצָֹרִרים".? ּוְמֻבּקָ
א חיילי ארם	.
א ארבעת המצורעים	.
א אנשי שכםג.
א הגבעונים	.

שאלה מס' 7
. . השלם את הפסוק: ַּכִּצּפֹור ָלנּוד ַּכְּדרֹור ָלעּוף.

א ֵּכן ֹלא ָנאֶוה ִלְכִסיל ָּכבֹוד: 	.
א ֵּכן ִקְלַלת ִחָּנם ֹלא ָתֹבא: 	.
א ִאיׁש ִמְתַהֵּלל ְּבַמַּתת ָׁשֶקר: ג.
א ִציר ֶנֱאָמן ְלֹׁשְלָחיו ְוֶנֶפׁש ֲאֹדָניו ָיִׁשיב: 	.

שאלה מס' 8
ת	ָהֱאלִֹהים	ָלנּו	ְולֹא	נֹאֵבד:"? ֵ ם	קּום	ְקָרא	ֶאל	ֱאלֶֹהיָך	אּוַלי	ִיְתַעּשׁ ָך	ִנְרּדָ למי נאמר:"ַמה	ּלְ

א איוב	.
א יונה	.
א עזראג.
א שמואל	.

שאלה מס' 9
ּוְך	ְוָרָאה	אֹתֹו	ָוָחי"? ּשׁ ל	ַהּנָ ים	אֹתֹו	ַעל	ֵנס	ְוָהָיה	ּכָ ָרף	ְוּשִׂ ה	ְלָך	ּשָׂ למי נאמר:"ֲעּשֵׂ

א יהושע 	.
א חזקיהו	.
א משהג.
א אלישע	.
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שאלה מס' 10

ְמִעיִטי":? ִלים	ֵרִקים	ַאל	ּתַ ֵכָנִיְך	ּכֵ ל	ׁשְ ִלים	ִמן	ַהחּוץ	ֵמֵאת	ּכָ ֲאִלי	ָלְך	ּכֵ מי אמר:"ְלִכי	ׁשַ

א בועז	.
א משה	.
א אלישעג.
א נתן	.

שאלה מס' 11

ְלֵעד". נזכר בברית שנכרתה בין:  ן	ָקָרא	ְשמֹו	ּגַ יִני	ּוֵביְנָך	ַהיֹום	ַעל	ּכֵ ל	ַהֶזה	ֵעד	ּבֵ "...ַהּגַ
א אברהם ואבימלך	.
א דוד ויונתן	.
א יעקב ולבןג.
א אחאב ובן הדד	.

שאלה מס' 12

ֶמן	ֵמַחְלִמיׁש	צּור:"? ַלע	ְוׁשֶ ִנֵקהּו	ְדַבׁש	ִמּסֶ ָדי	ַוּיֵ נּובֹת	ׂשָ ֳמֵתי	ָאֶרץ	ַוּיֹאַכל	ּתְ ֵבהּו	ַעל	ּבָ מי אמר:"ַיְרּכִ

א משה	.
א ישעיהו	.
א הושעג.
א דוד	.

שאלה מס' 13

ְבָעה	ֵאיִלים"? ְבָעה	ָפִרים	ְוׁשִ ֶזה	ׁשִ חֹת	ְוָהֵכן	ִלי	ּבָ ְבָעה	ִמְזּבְ ֵנה	ִלי	ָבֶזה	ׁשִ מי ביקש:"ּבְ

א אחאב	.
א בלעם	.
א אחזג.
א אליהו	.

שאלה מס’ 14

דּוֵדי	ְבֵני	ַעּמֹון"? דּוֵדי	מֹוָאב	ְוֵאת	ּגְ דּוֵדי	ֲאָרם	ְוֵאת	ּגְ ים	ְוֶאת	ּגְ ּדִ דּוֵדי	ַכׂשְ ח	ה'	ּבֹו	ֶאת	ּגְ ּלַ על מי נאמר:"ַוְיׁשַ

א יהויקים 	.
א יהויכין	.
א אחזג.
א צדקיהו	.
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שאלה מס' 15

ה	ִאם	ְלָצֵרינּו:"? מי שאל:"ֲהָלנּו	ַאּתָ

א יהושע	.
א משה	.
א שאולג.
א גדעון	.

שאלה מס' 16

ּנּו".? ֶרם	טֹוב	ִמּמֶ יו	ּכֶ ְחּתָ ָנה	ְלָך	ּתַ יִתי	ְוֶאּתְ י	הּוא	ָקרֹוב	ֵאֶצל	ּבֵ ְרְמָך	ִויִהי	ִלי	ְלַגן	ָיָרק	ּכִ י	ֶאת	ּכַ ָנה	ּלִ מי ביקש:"ּתְ

א אבימלך	.
א יהורם	.
א שאולג.
א אחאב	.

שאלה מס' 17

ה"? ּתֶ ר	ֶאׁשְ ר	אַֹכל	ְוֶאת	ֲאׁשֶ ָך	ֶאת	ֲאׁשֶ ין	טֹוב	ְלָרע	ִאם	ִיְטַעם	ַעְבּדְ ָנה	ָאנִֹכי	ַהּיֹום	ַהֵאַדע	ּבֵ מִֹנים	ׁשָ ן	ׁשְ מי אמר:"ּבֶ

א יתרו	.
א כלב בן יפונה	.
א ברזילי הגלעדיג.
א שמעי בן גרא	.

שאלה מס' 18

י	ּוְזָקִני..."? ַער	רֹאׁשִ ְ ְגִדי	ּוְמִעיִלי	ָוֶאְמְרָטה	ִמּשׁ י	ֶאת	ּבִ ה	ָקַרְעּתִ ָבר	ַהּזֶ ְמִעי	ֶאת	ַהּדָ מי אמר:"ּוְכׁשָ

א יחזקאל	.
א עזרא	.
א יהושעג.
א איוב	.

שאלה מס' 19

ק	לֹו:"? ַלח	ֶאת	ָידֹו	ְוֶהֱחִזיק	לֹו	ְוָנׁשַ ֲחֹות	לֹו	ְוׁשָ ּתַ ְקָרב	ִאיׁש	ְלִהׁשְ על מי נאמר:"ְוָהָיה	ּבִ

א אבשלום	.
א אדוניהו	.
א אלישעג.
א יהונתן	.
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שאלה מס' 20

ה	ּלֹו	אֶֹרְך	ָיִמים	עֹוָלם	 ָך	ָנַתּתָ ַאל	ִמּמְ ים	ׁשָ ז:	ַחּיִ ית	ְלרֹאׁשֹו	ֲעֶטֶרת	ּפָ ׁשִ ְרכֹות	טֹוב	ּתָ ֶמּנּו	ּבִ י	ְתַקּדְ מי אמר:"ּכִ
ָוֶעד:"?

א משורר תהילים	.
א מיכה	.
א שלמה במשלי ג.
א ישעיהו	.

שאלה מס' 21

ֵמחּו	 ים	ְוַהְיָלִדים	ׂשָ ׁשִ ְמָחה	ְגדֹוָלה	ְוַגם	ַהּנָ ָחם	ׂשִ ּמְ י	ָהֱאלִֹהים	ׂשִ ָמחּו	ּכִ ׂשְ דֹוִלים	ַוּיִ חּו	ַבּיֹום	ַההּוא	ְזָבִחים	ּגְ ְזּבְ "ַוּיִ
ם	ֵמָרחֹוק:"- בקשר לאיזה אירוע נאמר? ַלִ ְמַחת	ְירּוׁשָ ַמע	ׂשִ ָ ּשׁ ַוּתִ

א המלכת שלמה	.
א העלאת ארון ה’ לירושלים על ידי דוד 	.
א חנוכת בית המקדש בימי שלמהג.
א חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיה	.

שאלה מס' 22

ָכל	 ּבְ ְמֵרנּו	 ׁשְ ַוּיִ ֲעָבִדים...	 ית	 ִמּבֵ ִמְצַרִים	 ֵמֶאֶרץ	 ְוֶאת	ֲאבֹוֵתינּו	 ֲעֶלה	אָֹתנּו	 ַהּמַ י	ה'	ֱאלֵֹהינּו	הּוא	 מי אמר:"ּכִ
ם:"? ִקְרּבָ ר	ָעַבְרנּו	ּבְ ים	ֲאׁשֶ ר	ָהַלְכנּו	ָבּה	ּוְבכֹל	ָהַעּמִ ֶרְך	ֲאׁשֶ ַהּדֶ

א משה	.
א יהושע	.
א שמואל ג.
א נחמיה	.

שאלה מס' 23

ַער"? ָ ּשׁ ר	ּבַ ית	ֶלֶחם	ֲאׁשֶ ֵקִני	ַמִים	ִמּבֹאר	ּבֵ מי ביקש:"ִמי	ַיׁשְ

א שאול	.
א יואב	.
א דודג.
א יהונתן	.
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שאלה מס' 24

ֵבא:"? ר	ִמי	לֹא	ִיּנָ ּבֶ ָאג	ִמי	לֹא	ִייָרא	ה'	אלוהים	ּדִ מי אמר:"ַאְרֵיה	ׁשָ

א ירמיהו	.
א עמוס	.
א שלמה במשליג.
א איוב	.

שאלה מס' 25

ר	ֲאַנְחנּו	הְֹלִכים	ָעֶליָה:"? נּו	ֲאׁשֶ ְרּכֵ ַאל	ָנא	ֵבאלֹקים	ְוֵנְדָעה	ֲהַתְצִליַח	ּדַ מי בקשו:"ׁשְ

א שאול ונערו	.
א דוד ואנשיו	.
א בני דןג.
א יהושפט ויהורם	.

שאלה מס' 26

ם"? ְמִחיר	ְולֹא	ַאֲעֶלה	ַלה'	ֱאלַֹהי	עֹלֹות	ִחּנָ י	ָקנֹו	ֶאְקֶנה	ֵמאֹוְתָך	ּבִ מי אמר:"ּכִ

א עמרי	.
א אברהם	.
א יעקבג.
א דוד	.

שאלה מס' 27

ְך"? ה	ִויהּוָדה	ִעּמָ ה	ַאּתָ ָרָעה	ְוָנַפְלּתָ ֶרה	ּבְ ה	ִתְתּגָ ֵביֶתָך	ְוָלּמָ ב	ּבְ ֵבד	ְוׁשֵ למי נאמר:"ִהּכָ

א אמציהו	.
א חזקיהו	.
א יאשיהוג.
א עוזיהו	.

שאלה מס' 28

בּו	פֹה:"? ׁשְ ם	ּתֵ ְלָחָמה	ְוַאּתֶ למי נאמר:"ַהַאֵחיֶכם	ָיבֹאּו	ַלּמִ

א אנשי יבש גלעד	.
א בני גד ובני ראובן	.
א בני אפריםג.
א בני דן	.
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שאלה מס' 29

ְבנּו	ֶאת	 ּובּו	ֶאל	ַנֲחָלָתם	ַוּיִ ּשׁ ְלכּו	ַוּיָ ָזלּו	ַוּיֵ ר	ּגָ ֶ חְֹלְלֹות	ֲאּשׁ ָרם	ִמן	ַהּמְ ים	ְלִמְסּפָ ִ אּו	ָנּשׁ ּשְׂ על מי נאמר:".	.	.	ַוּיִ
ֶהם:"? בּו	ּבָ ְ ּשׁ ֶהָעִרים	ַוּיֵ

א בני בנימין 	.
א בני אפרים	.
א חבר הקיניג.
א גבעונים	.

שאלה מס' 30

ן	ה'	ֶאת	רּוחֹו	ֲעֵליֶהם:"? י	ִיּתֵ ל	ַעם	ה'	ְנִביִאים	ּכִ ן	ּכָ ה	ִלי	ּוִמי	ִיּתֵ א	ַאּתָ מי אמר:"ַהְמַקּנֵ

א שמואל	.
א אלישע	.
א אליהוג.
א משה	.
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חלק שני: נא ענו על השאלות הבאות בקצרה
שאלות 31-32

הכתוב מספר על מלך שחלק כבוד לאמו שבאה לבקרו ולבקש ממנו דבר מה 

ב	ִליִמינֹו:" ׁשֶ ֶלְך	ַוּתֵ א	ְלֵאם	ַהּמֶ ּסֵ ם	ּכִ ׂשֶ ְסאֹו	ַוּיָ ב	ַעל	ּכִ ׁשֶ חּו	ָלּה	ַוּיֵ ּתַ ׁשְ ֶלְך	ִלְקָראָתּה	ַוּיִ ָקם	ַהּמֶ "ַוּיָ

31. מי המלך? 

32. מה היתה בקשת האם?

שאלות 33-34

הכתוב מספר על מסעם של שני אנשים: 

אּו	 ה	ּבָ ֶאֶרץ	ְיִמיִני.	ֵהּמָ ֲעבֹר	ּבְ ֲעִלים.	.	.	ַוּיַ ַעְברּו	ְבֶאֶרץ	ׁשַ ה.	.	.	ַוּיַ ִלׁשָ ֶאֶרץ	ׁשָ ֲעבֹר	ּבְ ַהר	ֶאְפַרִים	ַוּיַ ֲעבֹר	ּבְ "ַוּיַ
ֶאֶרץ	צּוף..."	 ּבְ

33. מי הם האנשים?

34. מה היה מטרת המסע?

שאלות 35-36

ציין באיזה הקשר נזכרו האנשים הבאים 

35. ֲעַמְסָיה ֶבן ִזְכִרי ַהִּמְתַנֵּדב ַלה' 

36. קֹוֵרא ֶבן ִיְמָנה ַהֵּלִוי ַהּׁשֹוֵער ַלִּמְזָרָחה

שאלות 37-38

משלחת בת עשרה נשיאים משבטי ישראל הציעה לקלוט בתוכם את השבטים שהתנחלו 
בעבר הירדן המזרחי 

תֹוֵכנּו" ן	ה'	ְוֵהָאֲחזּו	ּבְ ּכַ ם	ִמׁשְ ַכן	ׁשָ ר	ׁשָ ת	ה'	ֲאׁשֶ ְתֶכם	ִעְברּו	ָלֶכם	ֶאל	ֶאֶרץ	ֲאֻחּזַ "ְוַאְך	ִאם	ְטֵמָאה	ֶאֶרץ	ֲאֻחּזַ

37. מי עמד בראש משלחת השבטים?

38. מה היתה הסיבה לשליחת המשלחת?
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שאלות 39-40

על	אשה	אחת	מסופר	שדאגה	לכבוד	המתים	ומנעה	את	ביזוי	גופותיהם.	
ָמִים	ְולֹא	ָנְתָנה	עֹוף	 ָ ְך	ַמִים	ֲעֵליֶהם	ִמן	ַהּשׁ ת	ָקִציר	ַעד	ִנּתַ ִחּלַ הּו	ָלּה	ֶאל	ַהּצּור	ִמּתְ ּטֵ ק	ַוּתַ ח...	ֶאת	ַהּשַׂ ּקַ "ַוּתִ

ֶדה	ָלְיָלה:" ת	ַהּשָׂ ַמִים	ָלנּוַח	ֲעֵליֶהם	יֹוָמם	ְוֶאת	ַחּיַ ָ ַהּשׁ

39. מי האשה? 

40. מי היו המתים? 

שאלות 41-42
ֶאָחד	 בֹא	 ַוּיָ ָהָאֶרץ:	 ֱאלֵֹהי	 ט	 ּפַ ִמׁשְ ֶאת	 ְויֵֹרם	 ֵמַהּכֲֹהִנים...	 ֶאָחד	 ה	 ּמָ ׁשָ הִֹליכּו	 ֵלאמֹר	 	. 	. ֶמֶלְך.	 "ַוְיַצו	

ֵמַהּכֲֹהִנים...	ַוְיִהי	מֹוֶרה	אָֹתם	ֵאיְך	ִייְראּו	ֶאת	ה':"
כך תוארה פעילותו של מורה הוראה מיוחד שנשלח לארץ ישראל ביוזמת מלך נכרי. 

41. מי המלך הנכרי? 

42. באיזו עיר התיישב הכהן המורה? 

שאלות 43-44

השבעתו של יוסף את אחיו להעלות את עצמותיו לארץ ישראל ולקוברו באדמתה, נתקיימה 
במלואה בימי יהושע

יֹוֵסף	 ִלְבֵני	 ְהיּו	 ַוּיִ ֶדה...	 ַהּשָׂ ֶחְלַקת	 ּבְ ָקְברּו...	 ְצַרִים	 ִמּמִ ָרֵאל	 ִיׂשְ ְבֵני	 ֶהֱעלּו	 ר	 ֲאׁשֶ יֹוֵסף	 ַעְצמֹות	 "ְוֶאת	

ְלַנֲחָלה:"

43. היכן קברו את יוסף? 

44. מי קנה את חלקת השדה הזו, בעבר? 

שאלות 45-46

על אף שנפגע במהלך המלחמה בחר מלך ישראל להמשיך ולעמוד במרכבתו 

ה	ֶאל	ֵחיק	 ּכָ ַהּמַ ם	 ּדַ ֶצק	 ַוּיִ ֶעֶרב	 ּבָ ָמת	 ַוּיָ ָבה...	 ְרּכָ ּמֶ ּבַ ֶלְך	ָהָיה	ָמֳעָמד	 ְוַהּמֶ ּיֹום	ַההּוא	 ּבַ ְלָחָמה	 ֲעֶלה	ַהּמִ "ַוּתַ
ָהָרֶכב:"

45. מי המלך? 

46. נגד מי נלחם? 
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שאלות 47-48

איש מישראל זכה לברכה מיוחדת מהעם והזקנים במהלך טקס נישואיו: 

ָרֵאל" ית	ִיׂשְ יֶהם	ֶאת	ּבֵ ּתֵ נּו	ׁשְ ר	ּבָ ָרֵחל	ּוְכֵלָאה	ֲאׁשֶ יֶתָך	ּכְ ָאה	ֶאל	ּבֵ ה	ַהּבָ ָ ן	ה'	ֶאת	ָהִאּשׁ "ִיּתֵ

47. מי האיש? 

48. באיזו עיר נערך הטקס? 

שאלות 49-50 

קודם פרידתו,פנה הנביא אל תלמידו שדבק בו,ואמר לו: 

ְך" ַקח	ֵמִעּמָ ֶטֶרם	ֶאּלָ ְך	ּבְ ה	ּלָ ַאל	ָמה	ֶאֱעׂשֶ "ׁשְ

49. מי הנביא? 

50. מה היתה בקשת התלמיד מרבו? 
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חלק שלישי: נא ענו על השאלות המצורפות לכל קטע פסוק
שאלה מס' 51

ל"? ּצֵ יָה	ּבַ ְחּתֶ ב	ּתַ ׁשֶ ה	ַוּיֵ ם	ֻסּכָ ַעׂש	לֹו	ׁשָ ֶדם	ָלִעיר	ַוּיַ ב	ִמּקֶ ׁשֶ ֵצא...	ִמן	ָהִעיר	ַוּיֵ על מי נאמר:"ַוּיֵ

שאלה מס' 52

ה	 ִהּנֵ ה	 ַהּזֶ ַהּיֹום	 ֵעיֶניָך	 ּבְ י	 ַנְפׁשִ ָיְקָרה	 ר	 ֲאׁשֶ ַחת	 ּתַ עֹוד	 ְלָך	 ָאַרע	 לֹא	 י	 ּכִ ִני...	 ּבְ ׁשּוב	 אמר:"ָחָטאִתי	 מי 
ה	ְמאֹד:"? ה	ַהְרּבֵ ּגֶ י	ָוֶאׁשְ ְלּתִ ִהְסּכַ

שאלה מס' 53

ֵביתֹו.	.	.	ַוְיַנֲחמּו	 ל	ֶאָחיו	ְוָכל	ַאְחיֹוָתיו	ְוָכל	יְֹדָעיו	ְלָפִנים	ַוּיֹאְכלּו	ִעּמֹו	ֶלֶחם	ּבְ בֹאּו	ֵאָליו	ּכָ על מי נאמר:"ַוּיָ
ר	ֵהִביא	ה'	ָעָליו"? ל	ָהָרָעה	ֲאׁשֶ אֹתֹו	ַעל	ּכָ

שאלה מס' 54

ֵפה	 יׁש	ׁשַֹהם	ְוָיׁשְ ְרׁשִ ְטָדה	ְוָיֲהלֹם	ּתַ ל	ֶאֶבן	ְיָקָרה	ְמֻסָכֶתָך	אֶֹדם	ּפִ ן	ֱאלִֹהים	ָהִייָת	ּכָ ֵעֶדן	ּגַ על מי נאמר:"ּבְ
יר	נֶֹפְך	ּוָבְרַקת	ְוָזָהב..."? ַסּפִ

שאלה מס' 55

חֹול	 ים	ְוָעם	ּכַ ָרׁשִ ת	ֲאָלִפים	ּפָ ׁשֶ ים	ֶאֶלף	ֶרֶכב	ְוׁשֵ לׁשִ ָרֵאל	ׁשְ ֵחם	ִעם	ִיׂשְ על מי נאמר:"ּו.	.	.	ֶנֶאְספּו	ְלִהּלָ
ם	ָלרֹב..."? ַפת	ַהּיָ ר	ַעל	ׂשְ ֲאׁשֶ

שאלה מס' 56

ה"? ִנים	ָהֵאּלֶ ֵני	ַזְנבֹות	ָהאּוִדים	ָהֲעׁשֵ ְ יָרא	ּוְלָבְבָך	ַאל	ֵיַרְך	ִמּשׁ ֵקט	ַאל	ּתִ ֵמר	ְוַהׁשְ ָ למי נאמר:"ִהּשׁ

שאלה מס' 57

ְצַרִים	ָקָראִתי	ִלְבִני:"? ָרֵאל	ָואֲֹהֵבהּו	ּוִמּמִ י	ַנַער	ִיׂשְ מי אמר:"ּכִ
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שאלה מס' 58

ָלִמים	ְותֹוָדה	ַוּיֹאֶמר	ִליהּוָדה	ַלֲעבֹוד	ֶאת	ה'	ֱאלֵֹהי	 ח	ָעָליו	ִזְבֵחי	ׁשְ ְזּבַ ח	ה'	ַוּיִ ֶבן	ֶאת	ִמְזּבַ על מי נאמר:"ַוּיִ
ָרֵאל:"? ִיׂשְ

שאלה מס' 59

נּוָבה"? ָרֵאל	ּוָמְלאּו	ְפֵני	ֵתֵבל	ּתְ ֵרׁש	ַיֲעקֹב	ָיִציץ	ּוָפַרח	ִיׂשְ ִאים	ַיׁשְ מי אמר:"ַהּבָ

 

שאלה מס' 60

ַמִים	ַוֲהִריקִֹתי	ָלֶכם	 ָ ח	ָלֶכם	ֵאת	ֲאֻרּבֹות	ַהּשׁ זֹאת	ָאַמר	ה'	ְצָבאֹות	ִאם	לֹא	ֶאְפּתַ מי אמר:".	.	.	ּוְבָחנּוִני	ָנא	ּבָ
ִלי	ָדי:"? ָרָכה	ַעד	ּבְ ּבְ

בהצלחה
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חידון קדם פומבי בכתב - דף תשובות 
 חלק ראשון 

 המקורהתשובה אות התשובה השאלה 

זכריה ד’ 2זכריהג1

רות א’ 16-17רותא2

שמואל ב’ יב’ 2-3דודא3

ירמיה ב’ 2ירמיהוב4

מלכים א’ י’ 7שלמהא5

יהושע ט’ 4הגבעוניםד6

משלי כו’ 2ֵּכן ִקְלַלת ִחָּנם ֹלא ָתֹבאב7

יונה א’ 6יונהב8

במדבר כא’ 8משהג9

מלכים ב’ ד’ 3אלישעג10

בראשית לא’ 48יעקב ולבןג11

דברים לב’ 13משהא12

במדבר כג’ 1בלעםב13

מלכים ב’ כד’ 2יהויקיםא14

יהושע ה’ 13יהושעא15

מלכים א’ כא’ 2אחאבד16

שמואל ב’ יט’ 36ברזילי הגלעדיג17

עזרא ט’ 3עזראב18

שמואל ב’ טו’ 5אבשלוםא19

תהילים כא’ 4-5משורר תהיליםא20

נחמיה יב’ 43חנוכת חומת ירושלים בימי נחמיהד21
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 המקורהתשובה אות התשובה השאלה 

יהושע כד’ 17יהושעב22

שמואל ב’ כג’ 15דודג23

עמוס ג’ 8עמוסב24

שופטים יח’ 5בני דןג25

שמואל ב’ כד’ 24דודד26

מלכים ב’ יד’ 10אמציהוא27

במדבר לב’ 6בני גד ובני ראובןב28

שופטים כא’ 23בני בנימיןא29

במדבר יא’ 29משהד30

חלק שני

 המקורהתשובה אות התשובה השאלה 

מלכים א’ ב’ 19שלמה31

מלכים א’ ב’ 19לתת את אבישג השונמית לאודניהו32

שמואל א’ ט’ 4-5שאול ונערו33

שמואל א’ ט’ 4-5חיפשו את האתונות34

דברי הימים ב’ יז’ 16משרי האלפים של המלך יהושפט35

36
הופקד על הנדבות שהביאו לבית 

המקדש בימי חזקיהו
דברי הימים ב’ לא’ 14

יהושע כב’ 19פנחס בן אלעזר הכהן37

38
בניית המזבח בגלילות הירדן על 

ידי שנים וחצי השבטים
יהושע כב’ 19

שמואל ב’ כא’ 10רצפה בת איה39

40
שבעה מבני שאול שנתלו עפ”י 

דרישת הגבעונים
שמואל ב’ כא’ 10
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 המקורהתשובה אות התשובה השאלה 

מלכים ב’ יז’ 26-28מלך אשור41

מלכים ב’ יז’ 26-28בית אל42

יהושע כד’ 32שכם43

יהושע כד’ 32יעקב44

 מלכים א’ כב’ 35אחאב45

 מלכים א’ כב’ 35בן הדד/מלך ארם46

רות ד’ 11בועז47

רות ד’ 11בית לחם48

מלכים ב’ ב’ 9אליהו49

מלכים ב’ ב’ 9ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי50

חלק שלישי

 המקורהתשובה אות התשובה השאלה 

יונה ד’ 5יונה51

שמואל א’ כו’ 21שאול52

איוב מב’ 11איוב53

יחזקאל כח’ 13מלך צור54

שמואל א’ יג’ 5פלשתים55

ישעיהו ז’ 4אחז מלך יהודה56

הושע יא’ 1הושע57

דברי הימים ב’ לג’ 16מנשה58

ישעיה כז’ 6ישעיה59

מלאכי ג’ 10מלאכי60
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הזוכים בחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי 
התשע"ד

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי:

חתן התנ”ך - איתן עמוס, קנדה

סגנית ראשונה - תפילה ברנסון, ישראל

סגן שני - איתמר קאליפא, ישראל

סגן שלישי - תמר ג’ינלי, ישראל

סגן רביעי - ניר קוצר, ישראל

חידון התנ"ך לנוער יהודי בתפוצות: 

חתן התנ”ך - איתן עמוס, קנדה

סגן ראשון - דני פייזר, ארה”ב

סגנית שנייה - קרן פסחה, מקסיקו

סגן שלישי - יואל שוורץ, בלגיה 

הודיה רחל כהן, פנמה
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עברו את החידון מוקדם בכתב:

צופיה פרוידנשטיין, קנדה

ניב קוצר, ישראל

אלישבע פרידמן, ארה”ב

איתמר קאליפא, ישראל

איתן עמוס, קנדה

אשר פינקלשטיין, ארה”ב

תפילה ברנסון, ישראל

מרים מיכל הרסמן, ארגנטינה

דני פייזר, ארה”ב

יואל שוורץ, בלגיה

תמר ג’ינלי, ישראל

יוסף פוקסמן, ברזיל

יוסף נחמד, מקסיקו

שלמה סבוביץ, קנדה

קרן פסחה, מקסיקו

הודיה רחל כהן, פנמה
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