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השאלות
חלק א' :שאלות רבות-ברירה
לפניך  30שאלות בסימן הפיוט "מעוז צור" הנאמר מידי שנה בחג החנוכה.
ח" (שאלות )5-1
"מָעוֹז צור י ְשועָתִי ל ְך ָ נָאֶה ל ְשַׁב ֵ ַׁ
ִשעִי"?
 .1מי כינה את ה'" :אֱלֹהֵי צור י ְ
א .חנה
ב .דוד
ג .זכריה
ד .משה

 .2מהו הדבר שנאכל ידי האש בפסוק" :ו ַַׁׁתעַׁל הָאֵש מִן הַׁצור"?
א .פַׁר הַׁשוֹר
מרַׁק
בָ .
ג .מַׁצוֹת
חל ָב
טל ֵה ָ
דְ .

 .3מה נכון לומר על "צור"?
א .הוכה על ידי זמרי
ב .היה נשיא בית אב לשמעוני
ג .היה מיורדי מצרים
ד .מותו מוזכר בכתוב

 .4מי ביקש" :הוֹשִיעֵנו נ ָא"?
א .משורר תהילים
ב .חזקיהו
ג .פינחס בן אלעזר
ד .שמואל

 .5מי מהשופטים הבאים כונה" :מוֹשִיעַׁ"?
א .אהוד בן גרא
ב .גדעון
ג .שמגר בן ענת
ד .שמשון

ח" (שאלות )10-6
תפִלָתִי ו ְשָם ת ֹודָה נְז ַׁבֵ ַׁ
"תִכוֹן ב ֵית ְ
אפֶר"?
תחֲנונ ִים בְצוֹם ו ְשַׁק ו ָ ֵ
תפִל ָה ו ְ ַׁ
 .6בדברי מי נאמר" :לְבַׁקֵש ְ
א .יאשיהו
ב .חזקיהו
ג .עזרא
ד .דניאל

תפִל ָה?
מעֲבוֹר ְ
 .7באיזה ספר נאמר" :סַׁכוֹתָה בֶעָנ ָן ל ָך ְ ֵ
א .איוב
ב .איכה
ג .תהילים
ד .ישעיה

 .8באיזה הקשר נאמר" :וְעַׁתָה תְנו תוֹדָה ל ַׁה' אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכ ֶם וַׁעֲשו רְצוֹנו"?
א .בניית בית המקדש השני
ב .היבדלות מהנשים הנוכריות
ג .כניסת ישראל לארץ
ד .שמירת השבת

מתְו ַׁדִים ל ַׁה' אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיהֶם"?
שלָמִים ו ִ
מז ַׁבְחִים זִבְחֵי ְ
 .9בימי מי נאמרְ " :
א .דוד
ב .שלמה
ג .חזקיהו
ד .שמואל

 .10בדברי מי נזכר" :יוֹם זֶבַׁח ה'"?
א .צפניה
ב .מיכה
ג .ישעיהו
ד .ירמיהו

ח" (שאלות )15-11
ח מִצָר הַׁמְנ ַׁב ֵ ַׁ
מטְבֵ ַׁ
תכ ִין ַׁ
"לְעֵת ָ
מכ ָרוֹ"?
טבָחוֹ אוֹ ְ
 .11כמה צריך לשלם אדם שגנב "שוֹר אוֹ שֶה ו ְ
א .חמישה צאן וארבעה בקר
ב .ארבעה בקר תחת השה וחמישה צאן תחת השור
ג .ארבעה צאן תחת השור וחמישה בקר תחת השה
ד .חמישה בקר וארבעה צאן

ח לְעֵינ ֶיך ָ"?
 .12איזו קללה נאמרה בהקשר לקללה" :שוֹרְך ָ טָבו ַׁ
א .כֶרֶם תִטַׁע ו ְלֹא ת ֹאכ ַׁל מִמֶנו
ב .בָנ ֶיך ָ ובְנֹתֶיך ָ נְתֻנ ִים לְא ֹיְבֶיך ָ
אחֵר
מתְך ָ וְכ ָל יְג ִיעֲך ָ נְתֻנ ִים לְעַׁם ַׁ
א ְד ָ
פרִי ַׁ
ְ
ג.
חמֹרְך ָ ג ָזול מִלְפָנ ֶיך ָ
דֲ .

ִש ָראֵל רָאו כ ִי צַׁר לוֹ"?
 .13מי היה האויב במלחמה בה נאמר" :וְאִיש י ְ
א .בני עמון
ב .מדין
ג .ארם
ד .פלישתים

 .14לאחר אמירת המשפט" :אִיש צַׁר ו ְאוֹי ֵב" ,איזה מהאירועים הבאים התרחש קודם?
אלָתֵך ְ"
ש ֵ
א .אסתר נשאלה "מַׁה ְ
ב .חרבונה הציע לתלות את המן

ַׁמל ֶך ְ"
ג .אסתר השתמשה בביטוי" :וְכ ָשֵר ה ַָׁדבָר לִפְנ ֵי ה ֶ
ד .זרש הוכיחה את המן על כך שהוביל את מרדכי ברחבי העיר

א ְרמְנוֹתָי ִך ְ"?
ארֶץ ו ְהוֹרִד מִמֵך ְ עֻז ֵך ְ ו ְנ ָב ֹזו ַׁ
סבִיב הָ ָ
 .15על איזו עיר נאמר" :צַׁר ו ְ
א .שומרון
ב .ירושלים
ג .בית אל
ד .באר שבע

ח" (שאלות )20-16
ַׁמז ְבֵ ַׁ
מז ְמוֹר חֲנ ֻכ ַׁת ה ִ
אגְמ ֹר בְשִיר ִ
"אָז ֶ
ִשבַׁתִי הֲמוֹן שִירָי ִך ְ"?
 .16מי אמר" :וְה ְ
א .משורר תהילים
ב .איכה
ג .מיכה
ד .יחזקאל

 .17על איזה חבל ארץ אמר ישעיהו שיהיה לו "כ ְשִירַׁת הַׁזוֹנ ָה"?
א .צור
ב .תרשיש
ג .ארץ כשדים
ד .צידון

 .18מי מהבאים לא היה אביו של "חֲנוֹך ְ"?
א .מדין
ב .קין
ג .ראובן
ד .מעשיה

 .19בדברי מי נאמרִ " :דבְרֵי עוֹל ָה וָזָבַׁח"?
א .נעמן
ב .ירמיהו
ג .הושע
ד .שמואל

ִשמָחו"?
 .20באיזה אירוע נאמר" :ו ַׁיִז ְבְחו בַׁיוֹם הַׁהוא זְבָחִים ג ְדוֹל ִים ו ַׁי ְ
א .חידוש המלוכה בימי שמואל
ב .חנוכת החומה בימי נחמיה
ג .בניית המזבח בימי זרובבל בן שאלתיאל
ד .חזרת ארון ה' לישראל בימי שמואל

קרֵב קֵץ הַׁי ְשועָה" (שאלות )25-21
קדְשֶך ָ ו ְ ָ
"חֲשוֹף ז ְר ֹועַׁ ָ
ֶשרִים"?
חמִשִים פורָה וְהָיְתָה ע ְ
 .21מי אמר" :בָא אֶל הַׁיֶקֶב לַׁחְש ֹף ֲ
א .עמוס
ב .חגי
ג .מיכה
ד .יחזקאל

ֲשפֵי עִז ִים"?
 .22באיזו מלחמה חנו בני ישראל "כ ִשְנ ֵי ח ִ
א .מלחמת דוד וגוליית
ב .מלחמת יפתח ובני עמון
ג .מלחמת אחאב בארם
ד .מלחמת יהושע והעי

 .23בהקשר לאיזה ציווי מעבודות המקדש מוזכר "מָקוֹם קָד ֹש"?
א .אכילת לחם הפנים
ב .העלאת נר תמיד
ג .הנפת לחם הביכורים
ד .הקרבת זבח ונסכים

קבְצו זְקֵנ ִים"?
קהָל ִ
 .24מי ביקש" :קַׁדְשו ָ
א .שמואל
ב .יואל
ג .נחמיה
ד .זכריה

ֹשים"?
 .25על ידי מי כונה ה'" :אֱלֹהִים קְד ִ
א .דוד
ב .ירמיהו
ג .יהושע
ד .עזרא

ְשעָה" (שאלות )30-26
מאֻמָה הָר ָ
קמַׁת דָם עֲבָדֶיך ָ ֵ
"נְק ֹם נ ִ ְ
 .26בדברי מי נאמר" :נֹקֵם ה' לְצָרָיו ו ְנוֹטֵר הוא לְא ֹיְבָיו"?
א .משורר תהילים
ב .הושע
ג .משה
ד .נחום

קרְי ָה בְעַׁוְל ָה"?
 .27מי אמר" :הוֹי ב ֹנ ֶה עִיר בְ ָדמִים ו ְכוֹנ ֵן ִ
א .מיכה
ב .חבקוק
ג .יחזקאל
ד .משלי

 .28כיצד מתאר קהלת את "שְנ ַׁת הָעֹבֵד"?
א .מתוקה
ב .עריבה
ג .נעימה
ד .טרופה

פעֳלוֹ"?
ְשכ ִיר יְקַׁו ֶה ָ
ִשאַׁף צֵל וכ ָ
 .29באיזה ספר מופיע הדימוי" :כְעֶבֶד י ְ
א .תהילים
ב .משלי
ג .איוב
ד .קהלת

שב ֹר ז ְרוֹעַׁ רָשָע"?
 .30מי אמרְ " :
א .ישעיהו
ב .ירמיהו
ג .חבקוק
ד .משורר תהילים

חלק ב' :שאלות פתוחות
לפניך  20שאלות פתוחות ,ענה עליהן בקצרה

ַׁשעָה וְאֵין קֵץ ל ִימֵי הָ ָרעָה" (שאלות )35-31
א ְרכ ָה ה ָ
"כ ִי ָ
 .31מה היה אורכו של האולם שהיה "עַׁל פְנ ֵי הֵיכ ַׁל הַׁבַׁי ִת"?
____________________________________________________
ֹשבָיו"?
מבִיא ָרעָה אֶל הַׁמָקוֹם הַׁז ֶה וְעַׁל י ְ
 .32בתקופת איזה מלך נאמר" :הִנ ְנ ִי ֵ
____________________________________________________
ִש ָראֵל"?
 .33באיזה הקשר נאמר" :ונְבַׁעֲרָה ָרעָה מִי ְ
___________________________________________________________
 .34מי ,מלבד יואל ,הזכיר בדבריו את הביטוי "נִחָם עַׁל הָ ָרעָה"?
____________________________________________________
 .35מי חשש ממוות על ידי כך שתדבק בו הרעה?
_________________________________________________________

שבְעָה" (שאלות )40-36
אדְמוֹן בְצֵל צַׁל ְמוֹן הָקֵם ל ָנו ר ֹועִים ִ
" ְדחֵה ַׁ
מלְאַׁך ְ ה' דוֹחֶה"?
 .36מי אמר" :ו ַׁ
__________________________________________________
מ ְדחֶה"?
 .37על פי דברי שלמה במשלי ,מה "יַׁעֲשֶה ִ
______________________________________________________
 .38מהו כינויו של גיבור דוד שנקרא "צַׁל ְמוֹן"?
__________________________________________________
 .39מי אמר" :הֵקִים ל ָנו ה' נְבִאִים"?
_____________________________________________________
שבְעָה רֹעִים"?
 .40מי דיבר על " ִ
_________________________________________________________

ממגפה לרפואה (שאלות )50-41
 .41נגד מי נלחמו ישראל במלחמה שבתיאורה נאמר" :וְג ַׁם מַׁגֵפָה ג ְדוֹל ָה הָיְתָה בָעָם"?
_____________________________________________
" .42ו ְַׁתהִי שָם הַׁמַׁגֵפָה ג ְדוֹל ָה בַׁיוֹם הַׁהוא" ,מה היה מספר הנספים במגפה זו?
_____________________________________________
ִמקְנ ָה בְחֹרֵיהֶן?"...
 .43מי הנביא שתיאר מגפה עתידית כך" :הָמֵק בְשָרוֹ ו ְהוא עֹמֵד עַׁל ַׁרגְל ָיו וְעֵינ ָיו ת ַׁ
______________________________________________
ִש ָראֵל ו ַׁי ָנ ֻסו אִיש לְאֹהָל ָיו" ,מי היה מלך יהודה באותה עת?
 .44ו ַׁי ִנָג ֶף י ְהודָה לִפְנ ֵי י ְ
_______________________________________________________________
חל ָה"?
מ ֲ
 .45מי הזכיר בתפילתו" :כ ָל נֶג ַׁע כ ָל ַׁ
______________________________________________________
פאִים"?
 .46באיזה הקשר הוזכרו בתנ"ך "הָר ֹ ְ
________________________________________________________________
 .47לאיזה שבט השתייך האדם ששמו היה "רָפוא"?
____________________________________________
שבְתוֹ י ִתֵן וְרַׁפ ֹא יְרַׁפֵא" ,על איזו מציאות מדבר הפסוק?
" .48רַׁק ִ
_______________________________________________________
קחָם עַׁל ז ְרוֹעֹתָיו ו ְלֹא יָדְעו כ ִי ְרפָאתִים"?
פרַׁי ִם ָ
א ְ
תרְגַׁל ְתִי ל ְ ֶ
 .49מי אמר" :וְאָנֹכ ִי ִ
____________________________________________
מרְפֵא בִכ ְנָפֶיהָ"?
שמֶש צְ ָדקָה ו ַׁ
שמִי ֶ
 .50מי אמר" :וְז ָ ְרחָה לָכ ֶם י ִ ְראֵי ְ
____________________________________________

שאלות מילואים ("שובר שיוויון") בנושא" :אור ,נר ואש"
שים לב! הניקוד שתצבור בשאלות  65-51ישמש להכרעה בלבד ,אם זו תידרש.

" .51וְאֶת הָעִיר שִל ְחו בָאֵש" ,על איזו עיר מדבר הכתוב?
______________________________________________________
 .52בדברי מי הוזכר הביטוי" :אוֹר נ ֵר"?
_____________________________________________
 .57-53באילו חמישה הקשרים נאמר הביטוי "אוֹר הַׁבֹקֶר"?
א_________________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________ .
ג_________________________________________________________________ .
ד_________________________________________________________________ .
ה_________________________________________________________________ .
מאֲכֹל ֶת אֵש"?
 .58מי דיבר עלַׁ " :
__________________________________________________
 .59על פי הנביא ,מה יקרה "בְיוֹם אוֹר"?
________________________________________________________
ְשעִים"?
 .60בדברי מי הוזכר" :נ ֵר ר ָ
____________________________________________

 .62-61ציין שני ספרים בהם מוזכרת "אֵש ה'"?
_________________________________

,

_________________________________

ִש ָראֵל"?
 .63מי נמשל ל"נ ֵר י ְ
_______________________________________

 .65-64ציין שני הקשרים בהם מוזכרת" :אֵש אֱלֹהִים"?
א________________________________________________________ .
ב________________________________________________________ .

בהצלחה!

