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 23-חידון התנ"ך  ה
 באייר תשע"ז כ"ז

 

 בסימן
 ירושלים בירת הנצח של ישראל

ְֹמִרים "  י ש  ם, ִהְפַקְדּתִ ַלִ ָׁ  (6ישעיה סב/) "ַעל חֹוֹמַתִיְך ְירּוש 

 
 תקנון החידון וסדריו 

 
 
 

 שלבי החידון
 

 נקודות 50פומבי בו ניתן לצבור עד -מבחן קדם –א. מבחן מוקדם בכתב 
 

 על חומותיך הפקדתי שומריםמחזור שאלות, בסימן:   -שלב ראשון  חידון פומבי:ב. 
 שחרור ירושלים שבין החומותמחזור שאלות, בסימן:   -שלב שני  
 שאלת ראש העיר –מבחן בכתב, שלב השאלה הזהה  –שלב שלישי  

 יובל שנים לעיר ירושלים המאוחדתבסימן:    
 
 

 א.       מבחן מוקדם בכתב
 

. במבחן מוקדם זה צברו 9/5/2017ביום שלישי י"ג באייר תשע"ז המבחן התקיים 
 נקודות. 50הנבחנים עד 

 
 שלב ראשון -החידון הפומבי .ב

 
הנבחנים שהעפילו לשלב הגמר. הנבחנים גוררים איתם  את הנקודות  14משתתפים בו  .1

 שצברו במבחן המוקדם.
 
 לנושא מקראי, תוצג לכל אחד מהנבחנים שאלה הקשורה במחזור  הראשון  . 2

 על חומותיך הפקדתי שומריםבסימן: 
-השאלה שתוצג לנבחן תהיה בת שני חלקים. תשובה נכונה על כל חלק  תזכה  את הנבחן ב 

 נקודות. 12-נקודות. תשובת מלאה  על שני החלקים יזכו את  הנבחן ב 6
 

 עשרתאת השופטים יסכמו בתום שלב זה את מספר הנקודות שצבר כל נבחן, ויקבעו  . 3
 הנבחנים שצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותר, שיעפילו לשלב השני. 
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 שלב שני -החידון הפומבי .ג
 
בשלב זה תוצג בפני כל נבחן  שאלה בת שלושה חלקים הקשורה לנושא מקראי, בסימן: .  1

 שחרור ירושלים שבין החומות 
שלושת החלקים תזכה נקודות. תשובה מלאה על  6 -תשובה מלאה על  כל חלק  תזכה ב 

 נקודות. 18-את הנבחן ב
 

  חמשת השופטים יסכמו בתום שלב זה את מס' הנקודות שצבר כל נבחן ויקבעו את . 2
 הנבחנים שצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותר, והעולים לשלב השלישי.

 
 
 שלב שלישי שלב השאלה הזהה, שאלת ראש העיר. -החידון הפומבי .     ד
 
במאי  18ך ששה ימים לפני החידון הפומבי. ביום חמישי כ"ב באייר תשע"ז מבחן זה נער .1

 ב"אשכול הפיס" באריאל 11:00, בשעה 2017

 

 ערכים, בסימן: 20, הכוללת שאלה זהה בכתב -לכל הנבחנים  -בשלב זה תוגש  .2

 יובל שנים לעיר ירושלים המאוחדת
 

 ך על פניו.את השאלון כשהוא הפו מזכירת החידון תמסור לכל הנבחנים .3

 

יכריז על הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על  התחלת  מדריךה .4
 התשובות.כתיבת 

 

 קודות.נ 20בשאלה הזהה ניתן לצבור עד  .5

 

מיד עם סיום  הזמן הקצוב יידרשו כל הנבחנים לסיים את כתיבת תשובותיהם על  .6
 לכב' הרב ד"ר אליהו אביעדהשאלון. מזכירת החידון תאסוף את התשובות ותמסרם 

 לבדיקה.
 
 
 סדר הצגת השאלות לנבחנים   ה. 

 
הנבחנים יישבו על הבמה עפ"י הגרלה מי יהיה הנבחן שיישאל ראשון. ההגרלה נערכה ע"י  .1

 תקציבאית ומנהלת תוכניות באגף החינוך. אורלי זקס, וגב' חוה רוזמריןרכזת החידון גב' 
 

הנבחנים הראשונה והוא יהיה הקיצוני הימני. שאר הנבחנים הנבחן הראשון יישב בשורת 
 ב של שמות משפחותיהם.-יישבו לימינו לפי סדר הא

 
 על השולחן יוצג שלט ליד כל נבחן עם שמו ושם בית הספר אותו הוא מייצג. 

 
 סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה על פי סדר ישיבתם. .   2
 
 כדקה לפני הצגתה בפומבי ויענה מיד עם הצגתה לנבחן.כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב  . 3
 
ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר הנקודות  . 4

 שזכה בהן הנבחן, והן תירשמנה בטופס השיפוט ליד שמו.
 
   שאלה שאין עליה מענה או שניתנה עליה תשובה חלקית תושמט ולא תעבור לנבחן הבא.  . 5
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 תעודות ופרסים  -זוכים  ו. 
 
העיר,  בתום החידון יוענקו לכל המשתתפים תעודת השתתפות בחידון וספרים שי ראש   .1

 מנהלת אגף החינוך וממונה המועצה הדתית.
 
 ארבעת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/ כלת החידון וסגניו/ה.  .2

 

/  ן השני  וממנו לסגן הראשון ולבסוף לחתן סדר ההכתרה יהיה מן הסגן השלישי לסג  .3
 כלת חידון התנ"ך באריאל.

 

 לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימה ופרסים.  .4
 

 ₪. 250חבר השופטים יהיה רשאי להכתיר סגן נוסף, סגן חמישי ולהעניק לו פרס,  ע"ס   .5
 

 ₪. 1000 ע"ס  -פרס ראשון לחתן או לכלת התנ"ך    .6
 

 ₪. 500ע"ס   -פרס שני לסגן ראשון או סגנית ראשונה    .7
 

 ₪. 500ע"ס   -פרס שלישי, לסגן שני או סגנית שנייה    .8
 
 ₪. 250ע"ס   -פרס רביעי, לסגן שלישי או סגנית שלישית   .9

 
 ₪. 250ע"ס   -פרס חמישי, לסגן רביעי או סגנית רביעית   .11

 
 

 
 חומר הבחינה ז. 
 

 הפומבי כולל את הספרים הבאים:חומר הבחינה לחידון התנ"ך  

 סוף הספר –י"ב  פרקים  : בראשית
 י - א פרקים  : יהושע 
 יח - ג פרקים  : שופטים 
 כו, ופרק לא –יח, כד   –א  פרקים  : שמואל א' 
 יח, ופרק כד –ז,  טו –א,  ה  פרקים : שמואל ב' 
 יח. - ז, יב - א פרקים : מלכים א' 
 ה, - ב פרקים : מלכים ב' 
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 הפומבי החידון

 
  ראשון שלב

 
 
 

 

 מקראיים  בנושאים הקשורות  שאלות
 
 :בסימן

 שומרים הפקדתי חומותיך על
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 מחזור שאלות ראשון 
 

 :בסימן הראשון השאלות מחזור

 שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על
 
 

 ידי-על שנכבשה העיר היא.  ך"בתנ פעמים וחמישה ושישים מאות שש מופיעה ירושלים העיר
 .בנו שלמה ואחריו שנים ושלוש שלושים מלך ובה, דוד המלך
, יהודה מלכי בתקופת. השנים מאות במהלך וחוזקו הורחבו, ששוכללו חומות נבנו העיר סביב

 ובתקופות ציון שיבת בתקופת נחמיה ובימי, החשמונאים מלכי, חזקיהו המלך בתקופת ובעיקר
 .ימינו עד מאוחרות

 מאנית'העות האימפריה סולטן, הראשון סולימאן בפקודת הוקמה היום הקיימת החומה
 .העשרים המאה תחילת עד שנים וארבע מאות שש-כ ישראל בארץ ששלטה

  
 ירושלים עם החומות שבין העיר אוחדה ובמהלכה הימים ששת מלחמת פרצה שנים יובל לפני

 .לנצח תישאר וכך, החדשה
 

 ".שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על" בסימן – הראשון השאלות מחזור
 
 

 נבחנים עשר ארבעה יבחנו. זה במחזור
 בחלקו שיעלה המקראי באירוע הקשורה השאלה על להשיב יהיה נבחן כל על

 
 חלקים  שני בת ,שאלה כל

 
 נקודות שש-ב הנבחן את תזכה חלק כל על נכונה תשובה

 

 נקודות עשרה שתים-ב הנבחן את יזכו החלקים שני על  מלאה תשובה
 

 נבחנים 10 יעפילו השני השאלות למחזור
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 מחזור שאלות ראשון
 

 1שאלה מס' 
 

על המלך דוד שישב בירושלים מסופר שלכד מהיבוסי את המצודה שהייתה בתוך ירושלים. 
 לאחד לכידת המצודה שינה דוד את שמה.

 
 הפסוק:

יו  " ָׁ ש  ֶלְך ַוֲאנָׁ ם, ֶאלַויֵֶּּלְך ַהּמֶ ַלִ ָׁ אֹמר, לֹא  ַהְיֻבִסי-ְירּוש  ִוד לֵּ ֶרץ; ַויֹּאֶמר ְלדָׁ אָׁ ב הָׁ ה, -יֹוש ֵּ ּנָׁ בֹוא הֵּ תָׁ
י ִאם אֹמר, לֹא-ּכִ ְסִחים לֵּ ה-ֱהִסיְרךָׁ ַהִעְוִרים ְוַהּפִ ּנָׁ ִוד הֵּ  " יָׁבֹוא דָׁ

 
 
 
 מצודת ציון תשובה: מה היה שמה של המצודה? א.
 
 
 עיר דוד תשובה: לאיזה שם שינה דוד את שמה של המצודה? ב.
 

 
 
 

 7-6שמואל ב' ה/ המקרא:
ם, ֶאל "ו י-ַויֵֶּלְך ַהֶמֶלְך ַוֲאָנָשיו ְירּוָשַלִַ ד לֵּאֹמר, ֹלא  ַהְיֻבסִַ ב ָהָאֶרץ; ַוֹיאֶמר ְלָדוִַ ם-יֹושֵּ י אִַ ָנה, כִַ יְרָך -ָתבֹוא הֵּ ֱהסִַ

ים לֵּאֹמר, ֹלא ְסחִַ ים ְוַהפִַ ְורִַ ָנה-ַהעִַ ד הֵּ יֹון ז  .ָיבֹוא ָדוִַ ת ְמֻצַדת צִַ ד, אֵּ ְלֹכד ָדוִַ ד--ַויִַ יר ָדוִַ יא, עִַ ד  ח  .הִַ ַוֹיאֶמר ָדוִַ
נֹור, ְוֶאת-ַביֹום ַההּוא, ָכל ַגע ַבצִַ י ְויִַ ה ְיֻבסִַ ים ְוֶאת-ַמכֵּ ְסחִַ ד; ַעל-ַהפִַ י( ֶנֶפש ָדוִַ ים, שנאו )ְשנּואֵּ ְורִַ ן, ֹיאְמרּו, -ַהעִַ כֵּ

ַח, ֹלא ָיבֹוא  סֵּ ר ּופִַ ּוֵּ ת-ֶאלעִַ ְקָרא  .ַהָביִַ ד ַבְמֻצָדה, ַויִַ ן-טַויֵֶּשב ָדוִַ יב, מִַ ד ָסבִַ ֶבן ָדוִַ ד; ַויִַ יר ָדוִַ ּלֹוא -ָלּה עִַ ַהמִַ
מֹו."  י  .ָוָבְיָתה י ְצָבאֹות, עִַ ד, ָהלֹוְך ְוָגדֹול; ַוה' ֱאֹלהֵּ  ַויֵֶּלְך ָדוִַ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 2שאלה מס' 
 

 רובם מופיעים בתנ"ך. ו)לפחות(, שמות וכינויים  72-כ לעיר ירושלים ישנם 
לבנות מזבח במקום  שעליוהמקבל ציווי מה' שניצל מידי אחיו, במקרא מסופר על אחד האבות, 

 אחיו:על מנת להודות על הצלתו מידי עשו  –הנקרא בשם אחד השמות של ירושלים 
 

 אני מציע את הנוסח הבא:
 כשבעים ושניים שמות וכינויים. רובם מופיעים בתנ"ך.לירושלים ישנם 

במקרא מסופר שאחד משלושת האבות, שניצל מידי אחיו, נצטווה על ידי ה' להקים מזבח 
 במקום שהוא אחד משמותיה של ירושלים:

 הפסוק:
ב ?????קּום ֲעֵלה  " ם; ַוֲעֵשה-ְושֶׁ ם ִמְזֵבחַ -שָׁ ְרֲחָך ִמְפֵני --שָׁ יָך, ְבבָׁ ה ֵאלֶׁ ֵאל ַהִנְראֶׁ ולָׁ ִחיָך ֵעשָׁ  ".אָׁ

 
 
 יעקב  תשובה: מיהו אחד מהאבות שקיבל את הציווי? א.
 
 אל-בית תשובה: מה שם המקום? ב.
 
 
 
 

 8-1בראשית לה/ המקרא:
ים ֶאל " א יתַיֲעֹקב, קּום -ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִַ ל ְוֶשב-ֲעלֵּה בֵּ ה-אֵּ חַ -ָשם; ַוֲעשֵּ ְזבֵּ י --ָשם מִַ ְפנֵּ ֶליָך, ְבָבְרֲחָך מִַ ְרֶאה אֵּ ל ַהנִַ ָלאֵּ

יָך ָשו ָאחִַ יתֹו, ְוֶאל ָכל-ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ב  .עֵּ מֹו:-בֵּ רּו ֶאת  ֲאֶשר עִַ ַטֲהרּו, -ָהסִַ ָכר, ֲאֶשר ְבֹתְכֶכם, ְוהִַ י ַהנֵּ ֱאֹלהֵּ
יפּו שִַ  יֶכםְוַהֲחלִַ ית ג  .ְמֹלתֵּ ל; ְוֶאֱעֶשה-ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה, בֵּ י, -אֵּ ָמדִַ י עִַ י, ַוְיהִַ י ְביֹום ָצָרתִַ ל ָהֹעֶנה ֹאתִַ ַח, ָלאֵּ ְזבֵּ ָשם מִַ

י ְתנּו ֶאל ד  .ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ָהָלְכתִַ ת ָכל-ַויִַ ָכר ֲאֶשר ְבָיָדם, ְוֶאת-ַיֲעֹקב, אֵּ י ַהנֵּ ים, ֲאשֶ -ֱאֹלהֵּ ְטֹמן ַהְנָזמִַ יֶהם; ַויִַ ר ְבָאְזנֵּ
ם ָלה ֲאֶשר עִַ ים, ַעל ה  .ְשֶכם-ֹאָתם ַיֲעֹקב, ַתַחת ָהאֵּ ַתת ֱאֹלהִַ י חִַ ָסעּו; ַוְיהִַ יֶהם, ְוֹלא -ַויִַ יבֹותֵּ ים ֲאֶשר ְסבִַ ֶהָערִַ

י ַיֲעֹקב י ְבנֵּ וא, בֵּ --ַוָיֹבא ַיֲעֹקב לּוָזה, ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען ו  .ָרְדפּו, ַאֲחרֵּ ל:-יתהִַ -ָהָעם ֲאֶשר-הּוא, ְוָכל  אֵּ
מוֹ  ית ז  .עִַ ל בֵּ ְקָרא ַלָמקֹום, אֵּ ַח, ַויִַ ְזבֵּ ֶבן ָשם, מִַ ל:-ַויִַ ְפנֵּי   אֵּ ים, ְבָבְרחֹו, מִַ ָליו ָהֱאֹלהִַ ְגלּו אֵּ י ָשם, נִַ כִַ

יו ית ח  .ָאחִַ ַתַחת ְלבֵּ ר מִַ ָקבֵּ ְבָקה, ַותִַ יֶנֶקת רִַ ל ַתַחת הָ -ַוָתָמת ְדֹבָרה מֵּ ְקָרא ְשמֹו, ַאּלֹון ָבכּותאֵּ  "   .ַאּלֹון; ַויִַ

 למחוק[: O1]הערה

 לממחוק[: O2]הערה

 למחוק[: O3]הערה

 למחוק[: O4]הערה

 למחוק[: O5]הערה



 
 זהספר באריאל תשע"-לתלמידי בתי 23-חידון התנ"ך ה

 9 

 מחזור שאלות ראשון
 

 3שאלה מס' 
 
 

 "אפרתה" היא אחת משמותיה של ירושלים. 
 במקרא מסופר על איש "אפרתי" שלו היו שתי נשים. לאחת היו ילדים ולשנייה אין ילדים.

 
 הפסוק:

ד ִמן " חָׁ ַתִים, -ַוְיִהי ִאיש אֶׁ מָׁ רָׁ ן--צֹוִפיםהָׁ ה בֶׁ נָׁ ְלקָׁ ִים; ּוְשמֹו אֶׁ ְפרָׁ ן-ֵמַהר אֶׁ ם בֶׁ ן-ְיֹרחָׁ ֹתחּו -ֱאִליהּוא, בֶׁ
ן ִתי—צּוף-בֶׁ ְפרָׁ ִשים "  .אֶׁ  ְולֹו, ְשֵתי נָׁ
 

 פנינה תשובה: ?מה שם האישה שיש לה ילדים .א 
 

 חנה  תשובה: ?מה שם האישה שאין לה ילדים .ב 
 
 
 

 8-1שמואל א'  א/ המקרא:
יש  " א י אִַ ןַוְיהִַ ים-ֶאָחד מִַ ם, צֹופִַ ם; ּוְשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן--ָהָרָמַתיִַ ַהר ֶאְפָריִַ יהּוא, ֶבן-ְיֹרָחם ֶבן-מֵּ --צּוף-ֹתחּו ֶבן-ֱאלִַ

י ים ב  .ֶאְפָרתִַ י ָנשִַ ין ְיָלדִַ --ְולֹו, ְשתֵּ ים, ּוְלַחָנה אֵּ ָנה ְיָלדִַ ְפנִַ י לִַ ָנה; ַוְיהִַ ית ְפנִַ נִַ ם ַהשֵּ ם ַאַחת ַחָנה, ְושֵּ ְוָעָלה  ג .יםשֵּ
ְשַתֲחו יָמה, ְלהִַ ים ָימִַ ָימִַ ירֹו מִַ עִַ יש ַההּוא מֵּ י ָהאִַ י ְבנֵּ ֹלה; ְוָשם ְשנֵּ ְזֹבַח ַליהָוה ְצָבאֹות ְבשִַ ְנָחס, -ֹת ְולִַ י ּופִַ י, ָחְפנִַ לִַ עֵּ

ים, ַליהָוה ְשתֹו, ּו ד  .ֹכֲהנִַ ָנה אִַ ְפנִַ ְזַבח ֶאְלָקָנה; ְוָנַתן לִַ י ַהיֹום, ַויִַ ן  ה .ָמנֹות--ָבֶניָה ּוְבנֹוֶתיהָ -ְלָכלַוְיהִַ תֵּ ּוְלַחָנה, יִַ
ם: י ֶאת  ָמָנה ַאַחת ַאָפיִַ ב, ַויהָוה ָסַגר ַרְחָמּה-כִַ ֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ו  .ַחָנה ָאהֵּ ָמּה:-ְוכִַ י  ַכַעס, ַבֲעבּור ַהְרעִַ ָסַגר -כִַ

ן ַיֲעֶשה ָשָנה ְבשָ  ז  .ְיהָוה, ְבַעד ַרְחָמּה ית ְיהָוהְוכֵּ י ֲעֹלָתּה ְבבֵּ דֵּ ְבֶכה, ְוֹלא --ָנה, מִַ ֶסָנה; ַותִַ ן, ַתְכעִַ כֵּ
ְך: ח  .ֹתאַכל י, ְוָלֶמה, יֵַּרע ְלָבבֵּ י ְוָלֶמה ֹלא ֹתאְכלִַ ְבכִַ יָשּה, ַחָנה ָלֶמה תִַ י טֹוב ָלְך,   ַוֹיאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה אִַ ֲהלֹוא ָאֹנכִַ

ים ֲעָשָרה ָבנִַ  "  .מֵּ
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 אשוןמחזור שאלות ר
 

 4שאלה מס' 
 
 

מנת לעצור -על –ל"גביר" יבוסי להקים מזבח בגורן השייך ומבקשו מלך מישראל נביא פונה אל 
 בישראל. פרצהאת המגיפה ש

 המלך מחליט לקנות את הגורן ושם הוא מקים מזבח ומקריב עולות לה'
 

 הפסוק:
ן,  " ֵקם ַלה' ִמְזֵבַח, ְבֹגרֶׁ ר לֹו, ֲעֵלה הָׁ ה ַהְיֻבִסי.ַויֹאמֶׁ   "ֲאַרְונָׁ
 

 
 דוד המלך  תשובה: מיהו המלך מישראל?  .א
 

 גד הנביא תשובה: מיהו הנביא? .ב
 
 
 

  
 25-15שמואל ב' כד/ המקרא:

ַהֹבֶקר ְוַעד ל, מֵּ ְשָראֵּ ן ְיהָוה ֶדֶבר ְביִַ תֵּ ן-" ַויִַ ד; ַוָיָמת מִַ ת מֹועֵּ ָדן ְוַעד-עֵּ יש.-ָהָעם, מִַ ים ֶאֶלף, אִַ ְבעִַ ר ֶשַבע, שִַ טז   ְבאֵּ
ָנֶחם ְיהָוה ֶאל ם, ְלַשֲחָתּה, ַויִַ ְשַלח ָידֹו ַהַמְלָאְך ְירּוָשַלִַ ית ָבָעם ַרב ַעָתה ֶהֶרף  ָהָרָעה, ַוֹיאֶמר ַלַמְלָאְך-ַויִַ ַהַמְשחִַ

ם י.-ָיֶדָך; ּוַמְלַאְך ְיהָוה ָהָיה, עִַ ד ֶאל  }ס{  ֹגֶרן האורנה )ָהֲאַרְוָנה( ַהְיֻבסִַ ְרֹאתֹו ֶאת-יז ַוֹיאֶמר ָדוִַ ַהַמְלָאְך -ְיהָוה בִַ
ּלֶ  י, ְואֵּ יתִַ י ֶהֱעוֵּ י ְוָאֹנכִַ י ָחָטאתִַ נֵּה ָאֹנכִַ י.  ה ַהֹצאן, ֶמה ָעשּו:ַהַמֶכה ָבָעם, ַוֹיאֶמר הִַ ית ָאבִַ י, ּוְבבֵּ י ָנא ָיְדָך בִַ    ְתהִַ

י.-ָגד ֶאל-יח ַוָיֹבא ַח, ְבֹגֶרן, ארניה )ֲאַרְוָנה( ַהְיֻבסִַ ְזבֵּ ם ַליהָוה מִַ ד, ַביֹום ַההּוא; ַוֹיאֶמר לֹו, ֲעלֵּה ָהקֵּ יט ַוַיַעל   ָדוִַ
ְדַבר ד כִַ ָּוה ְיהָוה-ָדוִַ ף ֲאַרְוָנה, ַוַיְרא ֶאת  .ָגד, ַכֲאֶשר צִַ א ֲאַרְוָנה, -ַהֶמֶלְך ְוֶאת-כ ַוַיְשקֵּ ים, ָעָליו; ַויֵּצֵּ ֲעָבָדיו, ֹעְברִַ

ְשַתחּו ַלֶמֶלְך ַאָפיו ָאְרָצה. י  ַויִַ ְמָך אֶ -ַהֶמֶלְך ֶאל-כא ַוֹיאֶמר ֲאַרְוָנה, ַמדּוַע ָבא ֲאֹדנִַ עִַ ְקנֹות מֵּ ד לִַ -תַעְבדֹו; ַוֹיאֶמר ָדוִַ
ַעל ָהָעם. ָפה, מֵּ ָעַצר ַהַמגֵּ ַח ַליהָוה, ְותֵּ ְזבֵּ ְבנֹות מִַ י ַהֶמֶלְך ַהטֹוב -כב ַוֹיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל  ַהֹגֶרן, לִַ ַקח ְוַיַעל ֲאֹדנִַ ד, יִַ ָדוִַ

ים. צִַ י ַהָבָקר ָלעֵּ ים ּוְכלֵּ גִַ ה ַהָבָקר ָלֹעָלה, ְוַהֹמרִַ יָנו; ְראֵּ ַוֹיאֶמר   }ס{  ַלֶמֶלְך;--ה ַהֶמֶלְךכג ַהֹכל, ָנַתן ֲאַרְונָ   ְבעֵּ
ְרֶצָך.-ֲאַרְוָנה ֶאל י-כד ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל  ַהֶמֶלְך, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך יִַ יר, ְוֹלא -ֲאַרְוָנה, ֹלא כִַ ְמחִַ אֹוְתָך בִַ ָקנֹו ֶאְקֶנה מֵּ

ד ֶאת ֶקן ָדוִַ ָנם; ַויִַ ים.-ַהֹגֶרן ְוֶאת-ַאֲעֶלה ַליהָוה ֱאֹלַהי, ֹעלֹות חִַ שִַ ים ֲחמִַ ד   ַהָבָקר, ְבֶכֶסף ְשָקלִַ ֶבן ָשם ָדוִַ כה ַויִַ
ל. ְשָראֵּ ַעל יִַ ָפה מֵּ ָעַצר ַהַמגֵּ ר ְיהָוה ָלָאֶרץ, ַותֵּ ים; ַויֵָּעתֵּ ַח ַליהָוה, ַוַיַעל ֹעלֹות ּוְשָלמִַ ְזבֵּ   מִַ

 

 יותר פשוט: לארונה היבוסי[: O6]הערה
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 5שאלה מס' 
 
 

אך ניצלה בזכות צדיקים שעמדו  בתקופות שונותהעיר ירושלים סבלה שנים של רעב ו"בצורת" 
 לה.

שנחלצה לסייע לנביא בשנת  -הכתוב מספר על אשה אלמנה שהתגוררה באחת מערי צידון 
 "הבצורת" וזכתה בשל כך לברכתו.

 
 הפסוק:

ַמר  " ְחסָׁ ה' ֱאֹלקִכי ֹכה אָׁ ן, לֹא תֶׁ מֶׁ ה, ְוַצַפַחת ַהשֶׁ ַמח לֹא ִתְכלָׁ ֵאל, ַכד ַהקֶׁ  " רי ִיְשרָׁ
 
 
 אליהו הנביא  תשובה: מי הוא הנביא?  .א
 

 צרפתה )צרפת( תשובה: ציין שם מקום מגורי האלמנה? .ב
 
 
 

 16-1מלכים א' יז/ המקרא:
ְלָעד, ֶאל " א י גִַ ֹתָשבֵּ י מִַ ְשבִַ ָיהּו ַהתִַ לִַ י ְלָפָניו, -ַאְחָאב, ַחי-ַוֹיאֶמר אֵּ ל ֲאֶשר ָעַמְדתִַ ְשָראֵּ י יִַ םְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְהֶיה -אִַ יִַ

ֶּלה ַטל ּוָמָטר ים ָהאֵּ ם--ַהָשנִַ י, אִַ י.-כִַ י ְדָברִַ י ְדַבר ב  {}ס  ְלפִַ ָליו לֵּאֹמר-ַוְיהִַ ְדָמה;  ג  .ְיהָוה, אֵּ יָת ְּלָך קֵּ ֶזה, ּוָפנִַ ְך מִַ לֵּ
ית, ֲאֶשר ַעל ְסַתְרָת ְבַנַחל ְכרִַ ן-ְונִַ י ַהַיְרדֵּ ְשֶתה;  ד  .ְפנֵּ ַהַנַחל תִַ י, ְלַכְלֶכְלָך ָשם-ְוֶאתְוָהָיה, מֵּ יתִַ ּוִַ ים צִַ ַויֵֶּלְך  ה  .ָהֹעְרבִַ

ית, ֲאֶשר, ַעל ְדַבר ְיהָוה; ַויֵֶּלְך, ַויֵֶּשב ְבַנַחל ְכרִַ ן-ַוַיַעש, כִַ י ַהַיְרדֵּ ים לֹו ֶלֶחם ּוָבָשר ַבֹבֶקר,  ו  .ְפנֵּ אִַ ים, ְמבִַ ְוָהֹעְרבִַ
ן ְשֶתהַהַנחַ -ְוֶלֶחם ּוָבָשר, ָבָעֶרב; ּומִַ יַבש ַהָנַחל: ז  .ל, יִַ ים, ַויִַ ץ ָימִַ קֵּ י מִַ י ֹלא  ַוְיהִַ ָהָיה ֶגֶשם, -כִַ

י ְדַבר ח  {}ס  ָבָאֶרץ. ָליו לֵּאֹמר-ַוְיהִַ י ָשם  ט  .ְיהָוה, אֵּ יתִַ ּוִַ נֵּה צִַ ידֹון, ְוָיַשְבָת ָשם; הִַ קּום לְֵּך ָצְרַפָתה ֲאֶשר ְלצִַ
ָשה ַאְלָמָנה, ְלַכְלְכֶלָך נֵּה-ַוָיָקם ַויֵֶּלְך ָצְרַפָתה, ַוָיֹבא ֶאל י  .אִַ יר, ְוהִַ ים; -ֶפַתח ָהעִַ צִַ ָשה ַאְלָמָנה, ְמֹקֶשֶשת עֵּ ָשם אִַ

י ֶליָה ַוֹיאַמר, ְקחִַ ְקָרא אֵּ י ְמַעט-ַויִַ י ְוֶאְשֶתה-ָנא לִַ ם ַבְכלִַ י יא  .ַמיִַ ְקחִַ ֶליָה ַוֹיאַמר, לִַ ְקָרא אֵּ ֶלְך, ָלַקַחת; ַויִַ י -ַותֵּ ָנא לִַ
ְך-ַפת ם-ַוֹתאֶמר, ַחי יב  .ֶלֶחם ְבָידֵּ ם-ֶיש-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך אִַ י אִַ י ָמעֹוג, כִַ ֶשֶמן ַבַצָפַחת; -ֶקַמח ַבַכד, ּוְמַעט-ְמֹלא ַכף-לִַ

י, ַוֲאַכְלנֻהּו, ָוָמְתנּו ְבנִַ י ְולִַ יהּו לִַ יתִַ י ַוֲעשִַ ים, ּוָבאתִַ צִַ ם עֵּ י ְמֹקֶשֶשת ְשַניִַ ְננִַ ָיהּו ַאלי  .ְוהִַ לִַ ֶליָה אֵּ י, -גַוֹיאֶמר אֵּ יְראִַ תִַ
י ְך; ַאְך ֲעשִַ ְדָברֵּ י כִַ י ֲעשִַ י ָבַאֲחֹרָנה-ֹבאִַ ְך, ַתֲעשִַ ְבנֵּ י, ְוָלְך ְולִַ את לִַ אֹשָנה, ְוהֹוצֵּ ָשם ֻעָגה ְקַטָנה ָברִַ י מִַ י ֹכה  יד  .לִַ כִַ

ְכָלה, וְ  ל, ַכד ַהֶקַמח ֹלא תִַ ְשָראֵּ י יִַ ת -ַעד יֹום תתן  ַצַפַחת ַהֶשֶמן, ֹלא ֶתְחָסר:ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלהֵּ --( ְיהָוה, ֶגֶשם-)תֵּ
י ָהֲאָדָמה-ַעל ָיהּו; ַוֹתאַכל הוא טו  .ְפנֵּ לִַ ְדַבר אֵּ ֶלְך ַוַתֲעֶשה, כִַ יא-ַותֵּ ים-והיא )הִַ יָתּה, ָימִַ ַכד ַהֶקַמח  טז  .ָוהּוא( ּובֵּ

ר ָיהּו.--ֹלא ָכָלָתה, ְוַצַפַחת ַהֶשֶמן ֹלא ָחסֵּ לִַ ֶבר ְבַיד אֵּ ְדַבר ְיהָוה, ֲאֶשר דִַ  {}פ  כִַ
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בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים, נלחמה חטיבת הצנחנים באומץ רב עד לשחרור העיר 
 העתיקה.

 
ידי זקני אחת הערים לשמש קצין ומנהיג -בספר שופטים מסופר על אדם אמיץ שהוזעק על
 שיוביל את המערכה נגד האוייב הנלחם בהם.

 
 הפסוק:

נּו ְלרֹאש "  ִייתָׁ לָׁ נּו, ְוִנְלַחְמתָׁ ִבְבֵני ַעמֹון; ְוהָׁ ַלְכתָׁ ִעמָׁ יָך, ְוהָׁ ה ַשְבנּו ֵאלֶׁ ֵכן ַעתָׁ  " לָׁ
 
 
 

 יפתח הגלעדי   תשובה: ?מיהו המצביא .א
 
 גלעד  תשובה: ?זקני איזו עיר פנו למצביא .ב
 
 

   
 18-1שופטים  יא/ המקרא:

ל, ְוהּוא, ֶבן " א בֹור ַחיִַ י, ָהָיה גִַ ְלָעדִַ ְפָתח ַהגִַ ְלָעד, ֶאת-ְויִַ ָשה זֹוָנה; ַויֹוֶלד גִַ ְפָתח-אִַ ֶשת ב  .יִַ ֶלד אֵּ ְלָעד לֹו, -ַותֵּ גִַ
י ְגְדלּו ְבנֵּ ים; ַויִַ ָשה ַוְיָגְרשּו ֶאת-ָבנִַ ְפָתח, ַוֹיאְמרּו לֹו ֹלא-ָהאִַ ְנַחל-יִַ ית תִַ ינּו-ְבבֵּ י ֶבן--ָאבִַ ָשה ַאֶחֶרת, -כִַ אִַ

ְתַלְקטּו ֶאל ג  .ָאָתה י ֶאָחיו, ַויֵֶּשב ְבֶאֶרץ טֹוב; ַויִַ ְפנֵּ ְפָתח מִַ ְבַרח יִַ מֹו.-ַויִַ ים, ַויְֵּצאּו עִַ יקִַ ים רֵּ ְפָתח ֲאָנשִַ  {}פ  יִַ
י ד ָּלֲחמּו ְבנֵּ ים; ַויִַ ָימִַ י, מִַ ם-ַוְיהִַ ל-ַעמֹון, עִַ ְשָראֵּ י, ַכֲאֶשר ה  .יִַ י-ַוְיהִַ ְלֲחמּו ְבנֵּ ם-נִַ ְלָעד, -ַעמֹון עִַ י גִַ ְקנֵּ ל; ַויְֵּלכּו זִַ ְשָראֵּ יִַ

ֶאֶרץ טֹוב-ָלַקַחת ֶאת ְפָתח מֵּ ְפָתח ו  .יִַ י ַעמֹון--ַוֹיאְמרּו ְליִַ ְבנֵּ ָּלֲחָמה, בִַ ין; ְונִַ יָתה ָּלנּו ְלָקצִַ זַוֹיאֶמר   .ְלָכה, ְוָהיִַ
לְ  י גִַ ְקנֵּ ְפָתח, ְלזִַ ַלי, ַעָתה, ַכֲאֶשר, ַצר יִַ י; ּוַמדּוַע ָבאֶתם אֵּ ית ָאבִַ בֵּ י מִַ י, ַוְתָגְרשּונִַ ָעד, ֲהֹלא ַאֶתם ְשנֵּאֶתם אֹותִַ

ְלָעד ֶאל ח  .ָלֶכם י גִַ ְקנֵּ י ַעמֹון; וְ -ַוֹיאְמרּו זִַ ְבנֵּ ְלַחְמָת בִַ ָמנּו, ְונִַ ֶליָך, ְוָהַלְכָת עִַ ן ַעָתה ַשְבנּו אֵּ ְפָתח, ָלכֵּ יָת ָּלנּו יִַ ָהיִַ
ְלָעד י גִַ ְפָתח ֶאל ט  .ְלֹראש, ְלֹכל ֹיְשבֵּ ם-ַוֹיאֶמר יִַ ְלָעד, אִַ י גִַ ְקנֵּ י ַעמֹון, ְוָנַתן -זִַ ְבנֵּ ם בִַ ָּלחֵּ י ְלהִַ ים ַאֶתם אֹותִַ יבִַ ְמשִַ

י, ֶאְהֶיה ָלֶכם ְלֹראש--ְיהָוה אֹוָתם, ְלָפָני י י  .ָאֹנכִַ ְקנֵּ ְלָעד, ֶאל-ַוֹיאְמרּו זִַ ְפתָ -גִַ ינּו  ח:יִַ ינֹותֵּ ַע בֵּ ְהֶיה ֹשמֵּ --ְיהָוה, יִַ
ם ן ַנֲעֶשה-אִַ ְדָבְרָך, כֵּ ם יא  .ֹלא כִַ ְפָתח עִַ ר -ַויֵֶּלְך יִַ ין; ַוְיַדבֵּ יֶהם ְלֹראש ּוְלָקצִַ ימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעלֵּ ְלָעד, ַוָישִַ י גִַ ְקנֵּ זִַ

ְפָתח ֶאת ְצָפה.-ָכל-יִַ י ְיהָוה, ַבמִַ ְפנֵּ  {}פ  ְדָבָריו לִַ
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בחטיבת הצנחנים הסתער יחידי באמצעים דלים על עמדת אוייב מבוצרת  מהמפקדיםאחד 
 בתוך ירושלים שבין החומות והצליח להשמיד אותה.

 במקרא מסופר על לוחם גיבור שנלחם יחידי מול כפיר אריות והצליח להורגו.
 

 הפסוק:
ֹבאּו, ַעד " אתֹו-ַויָׁ יֹות, ֹשֵאג ִלְקרָׁ ה, ְוִהֵנה ְכִפיר ֲארָׁ תָׁ יו רּוַח ה'ַכְרֵמי ִתְמנָׁ לָׁ ַוְיַשְסֵעהּו ְכַשַסע  , ַוִתְצַלח עָׁ

דֹו ה, ֵאין ְביָׁ  " ַהְגִדי, ּוְמאּומָׁ
 

 שמשון  תשובה: ?מיהו הלוחם .א
 
 שבט דן  תשובה: ?מאיזה שבט הלוחם .ב
 
 
 

 9-1יד/שופטים  המקרא:
ים "א ְשתִַ ְבנֹות ְפלִַ ְמָנָתה, מִַ ָשה ְבתִַ ְמָנָתה; ַוַיְרא אִַ ְמשֹון, תִַ ָשה  ב  .ַויֵֶּרד שִַ מֹו, ַוֹיאֶמר אִַ יו ּוְלאִַ ַוַיַעל, ַוַיגֵּד ְלָאבִַ

ים; ְוַעָתה, ְקחּו ְשתִַ ְבנֹות ְפלִַ ְמָנָתה, מִַ י ְבתִַ יתִַ ָשה-ָראִַ י ְלאִַ ְבנֹות ַאֶחיָך ַוֹיא ג  .אֹוָתּה לִַ ין בִַ מֹו, ַהאֵּ יו ְואִַ ֶמר לֹו ָאבִַ
ָשה-ּוְבָכל י אִַ י--ַעמִַ ְמשֹון ֶאל-כִַ ים; ַוֹיאֶמר שִַ לִַ ים ָהֲערֵּ ְשתִַ ְפלִַ ָשה, מִַ ְך ָלַקַחת אִַ יו אֹוָתּה ַקח-ַאָתה הֹולֵּ י-ָאבִַ י, כִַ -לִַ

יָני יא ָיְשָרה ְבעֵּ י  ד  .הִַ מֹו ֹלא ָיְדעּו, כִַ יו ְואִַ יאְוָאבִַ ְיהָוה הִַ י--מֵּ יא, -ֹתֲאָנה הּוא-כִַ ת ַההִַ ים; ּוָבעֵּ ְשתִַ ְפלִַ ש, מִַ ְמַבקֵּ
ל ְשָראֵּ ים ְביִַ ים ֹמְשלִַ ְשתִַ ְמָנָתה; ַוָיֹבאּו, ַעד ה  .ְפלִַ מֹו, תִַ יו ְואִַ ְמשֹון ְוָאבִַ יר ֲאָריֹות, -ַויֵֶּרד שִַ נֵּה ְכפִַ ְמָנָתה, ְוהִַ י תִַ ַכְרמֵּ

ְקָראתוֹ  ג לִַ יו ּוְלאִַ  ו  .ֹשאֵּ יד ְלָאבִַ גִַ ין ְבָידֹו; ְוֹלא הִַ י, ּוְמאּוָמה, אֵּ הּו ְכַשַסע ַהְגדִַ ְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהָוה, ַוְיַשְסעֵּ מֹו, ַותִַ
ת ֲאֶשר ָעָשה ְמשֹון ז  .אֵּ י שִַ ינֵּ יַשר, ְבעֵּ ָשה; ַותִַ ר ָלאִַ ים, ְלַקְחָתּה,  ח  .ַויֵֶּרד, ַוְיַדבֵּ ָימִַ ת ַוָיָשב מִַ ְראֹות, אֵּ ַוָיַסר לִַ

ַית ָהַאְריֵּה, ּוְדָבש ְגוִַ ים בִַ נֵּה ֲעַדת ְדבֹורִַ הּו ֶאל ט .ַמֶפֶלת ָהַאְריֵּה; ְוהִַ ְרדֵּ יו -ַכָפיו, ַויֵֶּלְך ָהלֹוְך ְוָאֹכל, ַויֵֶּלְך ֶאל-ַויִַ ָאבִַ
לּו; ְוֹלא-ְוֶאל ן ָלֶהם ַוֹיאכֵּ תֵּ מֹו, ַויִַ ְגוִַ -אִַ י מִַ יד ָלֶהם, כִַ גִַ  .ַית ָהַאְריֵּה ָרָדה ַהְדָבשהִַ

 
 

 כדאי להוסיף את שמו[: O7]הערה
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, וכל אחד שיצא סיכן לצאת מן החומותבתקופה שלפני שחרור העיר ירושלים, היה מסוכן 
 נפשו.

במקרא מסופר על צו שהטיל שלמה המלך האוסר על איש מכובד מישראל לצאת את ירושלים, 
 מות ימות. –וחצייתו את הנחל שבסביבת ירושלים כי ביום צאתו את ירושלים 

 צו זה ניתן כעונש על שקילל את אביו של המלך.
 
ֹדַע " ה, יָׁ נָׁ אָׁ ה וָׁ נֶׁ ַלְכתָׁ אָׁ ִעד ְבָך ֵלאֹמר, ְביֹום ֵצאְתָך ְוהָׁ אָׁ יו )המלך( ֲהלֹוא ִהְשַבְעִתיָך ַבה' וָׁ ר ֵאלָׁ ֵתַדע ַויֹאמֶׁ

ר ֵאַלי  מּות; ַותֹאמֶׁ ְעִתיִכי מֹות תָׁ מָׁ ר, שָׁ בָׁ  "טֹוב ַהדָׁ
 
 
 שמעי בן גרא בן הימיני תשובה: מי האיש? א.
 
 נחל קדרון תשובה: איזה נחל חצה האיש? ב.
 
 

 46-36מלכים א'  פרק ב/ המקרא:
י, ַוֹיאֶמר לֹו ְבנֵּה ְמעִַ ְקָרא ְלשִַ ְשַלח ַהֶמֶלְך, ַויִַ ם, ְוָיַשְבָת ָשם; ְוֹלא-לו ַויִַ ירּוָשַלִַ ת בִַ ָשם, ָאֶנה -ְלָך ַביִַ א מִַ צֵּ תֵּ

אְתָך, ְוָעַבְרָת ֶאת  ָוָאָנה. ְדרֹון-לז ְוָהָיה ְביֹום צֵּ י מֹות ָתמּות:--ַנַחל קִַ ַדע, כִַ ְהֶיה ְבֹראֶשָך. ָדְמָך,  ָיֹדַע תֵּ לח   יִַ
י ְמעִַ ן ַיֲעֶשה ַעְבֶדָך; ַויֵֶּשב שִַ י ַהֶמֶלְך, כֵּ ֶבר ֲאֹדנִַ י ַלֶמֶלְך, טֹוב ַהָדָבר, ַכֲאֶשר דִַ ְמעִַ ים  ַוֹיאֶמר שִַ ם, ָימִַ ירּוָשַלִַ בִַ

ים. י  }ס{  ַרבִַ ְבְרחּו ְשנֵּ ים, ַויִַ ץ ָשֹלש ָשנִַ קֵּ י, מִַ ים לְ -לט ַוְיהִַ י, ֶאלֲעָבדִַ ְמעִַ יש ֶבן-שִַ ידּו -ָאכִַ ַמֲעָכה ֶמֶלְך ַגת; ַוַיגִַ
נֵּה ֲעָבֶדיָך ְבַגת. י לֵּאֹמר, הִַ ְמעִַ י, ַוַיֲחֹבש ֶאת  ְלשִַ ְמעִַ ש ֶאת-ֲחֹמרֹו, ַויֵֶּלְך ַגָתה ֶאל-מ ַוָיָקם שִַ יש, ְלַבקֵּ ֲעָבָדיו; -ָאכִַ

א ֶאת י, ַוָיבֵּ ְמעִַ ַגת.-ַויֵֶּלְך שִַ ְשֹלֹמה:  }ס{  ֲעָבָדיו מִַ י  מא ַויַֻגד, לִַ ם ַגת, ַוָיֹשב.-כִַ ירּוָשַלִַ י מִַ ְמעִַ ְשַלח   ָהַלְך שִַ מב ַויִַ
אְתָך ְוָהלַ  ד ְבָך לֵּאֹמר, ְביֹום צֵּ יָך ַביהָוה ָוָאעִַ ְשַבְעתִַ ָליו ֲהלֹוא הִַ י, ַוֹיאֶמר אֵּ ְמעִַ ְקָרא ְלשִַ ְכָת ָאֶנה ָוָאָנה, ַהֶמֶלְך ַויִַ

י.ָיֹדַע תֵּ  ַלי טֹוב ַהָדָבר, ָשָמְעתִַ י מֹות ָתמּות; ַוֹתאֶמר אֵּ ת ְשֻבַעת ְיהָוה; ְוֶאת--מג ּוַמדּועַ   ַדע כִַ -ֹלא ָשַמְרָת, אֵּ
ְצָוה, ֲאֶשר י ָעֶליָך.-ַהמִַ יתִַ ּוִַ ת ָכל-מד ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל  צִַ י, ַאָתה ָיַדְעָת אֵּ ְמעִַ ָך, ֲאֶשר ָהָרָעה ֲאֶשר ָיַדע ְלָבבְ -שִַ

יב ְיהָוה ֶאת שִַ י; ְוהֵּ ד ָאבִַ יָת, ְלָדוִַ י   ָרָעְתָך, ְבֹראֶשָך.-ָעשִַ ְפנֵּ ְהֶיה ָנכֹון לִַ ד, יִַ א ָדוִַ סֵּ מה ְוַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה, ָברּוְך; ְוכִַ
ְפַגע-ְבָנָיהּו ֶבן-מו ַוְיַצו ַהֶמֶלְך, ֶאת  עֹוָלם.-ַעד--ְיהָוה א, ַויִַ  ְשֹלֹמה.-ַוָיֹמת; ְוַהַמְמָלָכה ָנכֹוָנה, ְבַיד בוֹ -ְיהֹוָיָדע, ַויֵּצֵּ

 

לפני השחרור לא היינו בתוך [: O8]הערה

מסוכן לעבור החומות. אולי כוונת שהיה 

 את הגבול לכיוון החומה??
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 בקרב על ירושלים הייתה להערים על האוייב ולהגיח נגדו מן המארב.אחת מדרכי הלחימה 
 גם בתקופת המקרא השתמשו בשיטת המארב.

 יב.יאוה מלך אחת מעריבמארב נגד כ"אורב", לוחמים  5000הכתוב מספר על מנהיג שהניח 
 
  הפסוק: 

ית " ין ב ֵ ֵ ם אֹוָתם ֹאֵרב, ב  ֶׁ ש  יׁש; ַוי ָ ים אִּ ת ֲאָלפִּ ֲחֵמׁשֶׁ ַ ח, כ  ק ַ יר.--ֵאל ו ֵבין ָהַעי-ַוי ִּ י ָם ָלעִּ  " מִּ
 
 

 יהושע  תשובה: מי המנהיג? א.
 
 מלך העי  תשובה: מיהו המלך האוייב? ב.

 
 
 

 פרק ח' יהושע   המקרא:
ית ין בֵּ ב, בֵּ יש; ַוָיֶשם אֹוָתם ֹארֵּ ים אִַ ֶשת ֲאָלפִַ ַקח, ַכֲחמֵּ ין ָהַעי-"ַויִַ ל ּובֵּ יר.--אֵּ ָים ָלעִַ ימּו ָהָעם ֶאת  מִַ -ָכל-יג ַוָישִַ

יר, ְוֶאת ְצפֹון ָלעִַ יר; ַויֵֶּלְך ְיהֹוֻשַע ַבַּלְיָלה ַההּוא, ְבתֹוְך-ַהַמֲחֶנה, ֲאֶשר מִַ ָים ָלעִַ בֹו, מִַ ֶמק. ֲעקֵּ ְראֹות   ָהעֵּ י כִַ יד ַוְיהִַ
י-ֶמֶלְך ימּו ַויְֵּצאּו ַאְנשֵּ ְקַראת-ָהַעי, ַוְיַמֲהרּו ַוַיְשכִַ יר לִַ ְלָחָמה הּוא ְוָכל-ָהעִַ ל ַלמִַ ְשָראֵּ ד-יִַ י ָהֲעָרָבה; --ַעמֹו ַלמֹועֵּ ְפנֵּ לִַ

י יר.-ְוהּוא ֹלא ָיַדע, כִַ י ָהעִַ ַאֲחרֵּ ב לֹו מֵּ ָנְגעּו ְיהוֹ   ֹארֵּ ְדָבר.-ֻשַע ְוָכלטו ַויִַ יֶהם; ַוָינֻסּו, ֶדֶרְך ַהמִַ ְפנֵּ ל, לִַ ְשָראֵּ טז   יִַ
ָזֲעקּו, ָכל ן-ַויִַ ָנְתקּו מִַ י ְיהֹוֻשַע, ַויִַ ְרְדפּו ַאֲחרֵּ יֶהם; ַויִַ ְרֹדף, ַאֲחרֵּ יר.-ָהָעם ֲאֶשר בעיר )ָבַעי(, לִַ ְשַאר -יז ְוֹלא  ָהעִַ נִַ

ל, ֲאֶשר  ית אֵּ יש, ָבַעי ּובֵּ ל; ַוַיַעְזבּו ֶאת-ֹלאאִַ ְשָראֵּ י יִַ ל.-ָיְצאּו, ַאֲחרֵּ ְשָראֵּ י יִַ ְרְדפּו ַאֲחרֵּ יר ְפתּוָחה, ַויִַ  ָהעִַ
ידֹון ֲאֶשר-יח ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל ה ַבכִַ ידֹון --ָהַעי-ְבָיְדָך ֶאל-ְיהֹוֻשַע, ְנטֵּ י ְבָיְדָך, ֶאְתֶנָנה; ַויֵּט ְיהֹוֻשַע ַבכִַ ְבָידֹו, -ֲאֶשרכִַ

יר.-ֶאל ְלְכדּוָה; ַוְיַמֲהרּו, ַוַיצִַ   ָהעִַ יר, ַויִַ ְנטֹות ָידֹו, ַוָיֹבאּו ָהעִַ ְמקֹומֹו ַוָירּוצּו, כִַ ָרה מִַ ב ָקם ְמהֵּ -יתּו ֶאתיט ְוָהאֹורֵּ
ש. יר ָבאֵּ נֵּה ָעָלה ֲעַשן הָ   ָהעִַ ְראּו, ְוהִַ יֶהם ַויִַ י ָהַעי ַאֲחרֵּ ְפנּו ַאְנשֵּ יר ַהָשַמְיָמה, ְוֹלאכ ַויִַ ם ָלנּוס, -עִַ ָהָיה ָבֶהם ָיַדיִַ

ְדָבר, ֶנְהַפְך ֶאל ָנה; ְוָהָעם ַהָנס ַהמִַ ָנה ָוהֵּ ף..............-הֵּ  ָהרֹודֵּ
ְשֹרף ְיהֹוֻשַע, ֶאת ל-ַויִַ יֶמָה תֵּ ץ, ַעד-ַעלֶמֶלְך ָהַעי ָתָלה -כט ְוֶאת  עֹוָלם ְשָמָמה, ַעד ַהיֹום ַהֶזה.-ָהָעי; ַוְישִַ ת -ָהעֵּ עֵּ

ידּו ֶאת ָּוה ְיהֹוֻשַע ַוֹירִַ ן-ָהָעֶרב; ּוְכבֹוא ַהֶשֶמש צִַ ְבָלתֹו מִַ יכּו אֹוָתּה ֶאל-נִַ ץ, ַוַיְשלִַ ימּו ָעָליו -ָהעֵּ יר, ַוָיקִַ ֶפַתח ַשַער ָהעִַ
ים ָגדֹול, ַעד ַהיֹום ַהֶזה."-ַגל  ֲאָבנִַ

 12-29יהושע ח/
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שפתח את  בית החולים. ירושליםב הר הצופים ניצב על פסגת  בית החולים הדסה הר הצופים
וחידש את פעולתו רק לאחר איחוד  מלחמת השחרורננטש במהלך   1938שעריו לציבור בשנת 

 .יםמלחמת ששת הימ ירושלים בתום
בית החולים משרת את כלל האוכלוסיה בישראל ומקבל גם מקרים מיוחדים מארצות ערב 

 הסמוכות למדינת ישראל.
 

בספר מלכים מסופר על שר צבא אוייב שחלה בצרעת, שבזכות נערה מישראל ששירתה בביתו, 
 הגיע לנביא מישראל שריפא אותו מצרעתו

 
 הפסוק:

ְך-ַשר " לֶׁ א מֶׁ ִנים-ְצבָׁ יו, ּוְנֻשא פָׁ דֹול ִלְפֵני ֲאֹדנָׁ יָׁה ִאיש גָׁ ם הָׁ ַתן-ִכי--ֲארָׁ ִאיש,  ה'-בֹו נָׁ ם; ְוהָׁ ה, ַלֲארָׁ ְתשּועָׁ
יָׁה ִגבֹור ַחִיל ע--הָׁ  ".ְמֹצרָׁ

 
 
 נעמן  תשובה: מה שמו של שר צבא ארם? א.
 
 אלישע  תשובה: מיהו הנביא שריפא את השר? ב.
 
 
 

 15-1מלכים ב' ה/ המקרא:
ים-ְצָבא ֶמֶלְך-ְוַנֲעָמן ַשר א י ֲאֹדָניו, ּוְנֻשא ָפנִַ ְפנֵּ יש ָגדֹול לִַ י--ֲאָרם ָהָיה אִַ יש, -בֹו ָנַתן-כִַ ְיהָוה ְתשּוָעה, ַלֲאָרם; ְוָהאִַ

ל בֹור ַחיִַ ל  ב  .ְמֹצָרע--ָהָיה גִַ ְשָראֵּ ֶאֶרץ יִַ ְשבּו מֵּ ים, ַויִַ ֶשת ַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּודִַ י אֵּ ְפנֵּ י, לִַ ַנֲעָרה ְקַטָנה; ַוְתהִַ
ָצַרְעתוֹ -ַוֹתאֶמר, ֶאל ג  .ַנֲעָמן יא ֲאֶשר ְבֹשְמרֹון; ָאז ֶיֱאֹסף ֹאתֹו, מִַ י ַהָנבִַ ְפנֵּ י, לִַ י ֲאֹדנִַ ְרָתּה, ַאֲחלֵּ ַוָיֹבא, ַוַיגֵּד  ד  .ְגבִַ

ְבָרה ַהַנֲעָרה, אֲ   ַלאֹדָניו לֵּאֹמר: לָכֹזאת ְוָכֹזאת דִַ ְשָראֵּ ֶאֶרץ יִַ ֶפר -ֲאָרם ֶלְך-ַוֹיאֶמר ֶמֶלְך ה  .ֶשר מֵּ ֹבא, ְוֶאְשְלָחה סֵּ
י-ֶאל ְכרֵּ ַקח ְבָידֹו ֶעֶשר כִַ ל; ַויֵֶּלְך ַויִַ ְשָראֵּ ים-ֶמֶלְך יִַ יפֹות ְבָגדִַ ים ָזָהב, ְוֶעֶשר, ֲחלִַ ֶשת ֲאָלפִַ ֶפר,  ו  .ֶכֶסף, ְושֵּ א ַהסֵּ ַוָיבֵּ
ְשָראֵּ -ֶאל ֶליָך ֶאת  ל לֵּאֹמר:ֶמֶלְך יִַ י אֵּ נֵּה ָשַלְחתִַ ֶליָך, הִַ ֶפר ַהֶזה אֵּ י, ַוֲאַסְפתֹו -ְוַעָתה, ְכבֹוא ַהסֵּ ַנֲעָמן ַעְבדִַ

ָצַרְעתוֹ  ְקֹרא ֶמֶלְך ז  .מִַ י כִַ ל ֶאת-ַוְיהִַ ְשָראֵּ ית ּוְלַהֲחיֹות, כִַ -יִַ י ְלָהמִַ ים ָאנִַ ְקַרע ְבָגָדיו, ַוֹיאֶמר ַהֱאֹלהִַ ֶפר ַויִַ ֶזה -יַהסֵּ
ָצַרְעתֹו: יש מִַ ַלי, ֶלֱאֹסף אִַ ַח אֵּ י ַאְך  ֹשלֵּ י-ְדעּו-כִַ י-ָנא ּוְראּו, כִַ ְתַאֶנה הּוא לִַ יש ח  .מִַ יָשע אִַ ְשֹמַע ֱאלִַ י כִַ -ַוְיהִַ

י ים, כִַ ל ֶאת-ָקַרע ֶמֶלְך-ָהֱאֹלהִַ ְשָראֵּ ְשַלח ֶאל-יִַ ַלי-ָגֶדיָך; ָיֹבאַהֶמֶלְך לֵּאֹמר, ָלָמה ָקַרְעָת בְ -ְבָגָדיו, ַויִַ י --ָנא אֵּ ְויֵַּדע, כִַ
ל ְשָראֵּ יא ְביִַ ְכבֹו; ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ט  .יֵּש ָנבִַ יָשע-ַוָיֹבא ַנֲעָמן, ְבסּוָסו ּוְברִַ ת, ֶלֱאלִַ יָשע, ַמְלָאְך  י  .ַהַביִַ ָליו ֱאלִַ ְשַלח אֵּ ַויִַ

ן,-ָהלֹוְך, ְוָרַחְצָת ֶשַבע  לֵּאֹמר: ים ַבַיְרדֵּ י  יא  .ְוָיֹשב ְבָשְרָך ְלָך, ּוְטָהר ְפָעמִַ נֵּה ָאַמְרתִַ ְקֹצף ַנֲעָמן, ַויֵַּלְך; ַוֹיאֶמר הִַ ַויִַ
ם א ָיצֹוא, ְוָעַמד ְוָקָרא ְבשֵּ ַלי יֵּצֵּ יף ָידֹו ֶאל-אֵּ נִַ ֲהֹלא טֹוב אבנה  יב  .ַהָמקֹום, ְוָאַסף ַהְמֹצָרע-ְיהָוה ֱאֹלָהיו, ְוהֵּ

ל)ֲאָמָנה( ּוַפְרַפר ַנֲהר ְשָראֵּ י יִַ ימֵּ ֹכל מֵּ ָמה-ֲהֹלא--ֹות ַדֶמֶשק, מִַ ֶפן, ַויֵֶּלְך ְבחֵּ י; ַויִַ ְגשּו  יג  .ֶאְרַחץ ָבֶהם, ְוָטָהְרתִַ ַויִַ
י ֶליָך, ֲהלֹוא ַתֲעֶשה; ְוַאף כִַ ֶבר אֵּ יא דִַ י ָדָבר ָגדֹול ַהָנבִַ ָליו, ַוֹיאְמרּו ָאבִַ ֶליָך-ֲעָבָדיו, ַוְיַדְברּו אֵּ , ְרַחץ ָאַמר אֵּ

ְבַשר ַנַער ָקֹטן יד  .ּוְטָהר ים; ַוָיָשב ְבָשרֹו, כִַ יש ָהֱאֹלהִַ ְדַבר, אִַ ים, כִַ ן ֶשַבע ְפָעמִַ ְטֹבל ַבַיְרדֵּ --ַויֵֶּרד, ַויִַ
ְטָהר ים הּוא ְוָכל-ַוָיָשב ֶאל טו  .ַויִַ יש ָהֱאֹלהִַ נֵּהַמֲחנֵּהּו, ַוָיֹבא ַוַיֲעֹמד ְלָפָניו, ַוֹיאֶמר -אִַ ים -הִַ ין ֱאֹלהִַ י אֵּ י כִַ ָנא ָיַדְעתִַ

ם-ְבָכל י אִַ ל; ְוַעָתה ַקח-ָהָאֶרץ, כִַ ְשָראֵּ ת ַעְבֶדָך-ְביִַ אֵּ   .ָנא ְבָרָכה, מֵּ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
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חטיבת הצנחנים שהצליחה לשחרר את ירושלים שבין החומות תוך שלושה ימי לחימה, 
 הועברה לפיקוד הצפון לסייע בקרב על רמת הגולן. 

 
בתקופת המלכים, פונה מלך שמלך על ישראל בשומרון, למלך יהודה שיסייע בידו נגד מלך 

 אויב שפשע נגד ישראל.
 

 הפסוק:
ל "  ְך ַוִיְשַלח אֶׁ ְך ??????ַוֵילֶׁ לֶׁ ה ֵלאמֹ -מֶׁ ַשע ִבי, ְיהּודָׁ ב פָׁ ְך מֹואָׁ לֶׁ לר, מֶׁ ב, מ-ֲהֵתֵלְך ִאִתי אֶׁ ה; ֹואָׁ מָׁ ַלִמְלחָׁ

יָך ָך ְכסּוַסי ְכסּוסֶׁ מֹוָך ְכַעִמי ְכַעמֶׁ מֹוִני כָׁ ה, כָׁ ֱעלֶׁ ר אֶׁ  "  .ַויֹאמֶׁ
 
 
 יהורם  תשובה: מה שמו של מלך ישראל? א.
 
 יהושפט  תשובה: מה שמו של מלך יהודה? ב.
 
 
 

 27-1מלכים ב' ג/ המקרא:
יהֹוָרם ֶבן א ים-ַאְחָאב, ָמַלְך ַעל-וִַ ְמֹלְך, ְשתֵּ יהֹוָשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה; ַויִַ ה, לִַ ְשַנת ְשֹמֶנה ֶעְשרֵּ ל ְבֹשְמרֹון, בִַ ְשָראֵּ -יִַ

ה ָשָנה י ְיהָוה ב  .ֶעְשרֵּ ינֵּ יו --ַוַיֲעֶשה ָהַרע, ְבעֵּ מֹו; ַוָיַסר ֶאתַרק, ֹלא ְכָאבִַ ַמְצַבת ַהַבַעל, ֲאֶשר ָעָשה -ּוְכאִַ
יו יא ֶאת-ְנָבט, ֲאֶשר-ַרק ְבַחֹטאות ָיָרְבָעם ֶבן ג  .ָאבִַ ל-ֶהֱחטִַ ְשָראֵּ ק:--יִַ ֶמָנה.-ֹלא  ָדבֵּ  {}פ  ָסר, מִַ

יַשע ֶמֶלְך ד יב ְלֶמֶלְך-ּומֵּ שִַ ד; ְוהֵּ ָאה-מֹוָאב, ָהָיה ֹנקֵּ ל מֵּ ְשָראֵּ ים ָצֶמרֶאֶלף כָ -יִַ ילִַ ָאה ֶאֶלף אֵּ ים, ּומֵּ י, ְכמֹות  ה  .רִַ ַוְיהִַ
ְפַשע ֶמֶלְך ל-ַאְחָאב; ַויִַ ְשָראֵּ א ַהֶמֶלְך ְיהֹוָרם, ַביֹום ַההּוא ו  .מֹוָאב, ְבֶמֶלְך יִַ ְפֹקד, ֶאת--ַויֵּצֵּ ֹשְמרֹון; ַויִַ -ָכל-מִַ

ל ְשָראֵּ ְשַלח ֶאל ז  .יִַ י-ְךְיהֹוָשָפט ֶמלֶ -ַויֵֶּלְך ַויִַ י ֶאל--ְיהּוָדה לֵּאֹמר, ֶמֶלְך מֹוָאב ָפַשע בִַ תִַ לְֵּך אִַ ְלָחָמה; -ֲהתֵּ מֹוָאב, ַלמִַ
י ְכַעֶמָך ְכסּוַסי ְכסּוֶסיָך י ָכמֹוָך ְכַעמִַ י ח  .ַוֹיאֶמר ֶאֱעֶלה, ָכמֹונִַ ְדַבר -ַוֹיאֶמר, אֵּ ֶזה ַהֶדֶרְך ַנֲעֶלה; ַוֹיאֶמר, ֶדֶרְך מִַ

ל ּוֶמֶלְךַויֵּלֶ  ט  .ֱאדֹום ְשָראֵּ ים; ְוֹלא-ְך ֶמֶלְך יִַ ְבַעת ָימִַ ם ַלַמֲחֶנה -ְיהּוָדה, ּוֶמֶלְך ֱאדֹום, ַוָיֹסבּו, ֶדֶרְך שִַ ָהָיה ַמיִַ
יֶהם ָמה, ֲאֶשר ְבַרְגלֵּ ל: י  .ְוַלְבהֵּ ְשָראֵּ י--ֲאָהּה  ַוֹיאֶמר, ֶמֶלְך יִַ ֶּלה, לָ -כִַ ים ָהאֵּ ְשֹלֶשת ַהְמָלכִַ ת אֹוָתם ָקָרא ְיהָוה לִַ תֵּ

ְדְרָשה ֶאת יא  {}ס  מֹוָאב.-ְבַיד יא ַליהָוה, ְונִַ ין ֹפה ָנבִַ י -ַוֹיאֶמר ְיהֹוָשָפט, ַהאֵּ ַעְבדֵּ אֹותֹו; ַוַיַען ֶאָחד מֵּ ְיהָוה, מֵּ
יָשע ֶבן-ֶמֶלְך ל, ַוֹיאֶמר, ֹפה ֱאלִַ ְשָראֵּ ם ַעל-ָשָפט, ֲאֶשר-יִַ ָיהּו-ָיַצק ַמיִַ לִַ י אֵּ -ר, ְיהֹוָשָפט, יֵּש אֹותֹו, ְדַברַוֹיאמֶ  יב .ְידֵּ

יהֹוָשָפט ל וִַ ְשָראֵּ ָליו, ֶמֶלְך יִַ יָשע ֶאל יג  .ּוֶמֶלְך ֱאדֹום--ְיהָוה; ַויְֵּרדּו אֵּ ל, ַמה-ַוֹיאֶמר ֱאלִַ ְשָראֵּ י ָוָלְך-ֶמֶלְך יִַ ְך ֶאל--ּלִַ -לֵּ
יָך, ְוֶאל י ָאבִַ יאֵּ ְשרָ -ְנבִַ ֶמָך; ַוֹיאֶמר לֹו, ֶמֶלְך יִַ י אִַ יאֵּ יְנבִַ ל, ַאל כִַ ת אֹוָתם -אֵּ ֶּלה, ָלתֵּ ים ָהאֵּ ְשֹלֶשת ַהְמָלכִַ ָקָרא ְיהָוה לִַ

יָשע, ַחי יד  .מֹוָאב-ְבַיד י ְיהֹוָשָפט ֶמֶלְך-ַוֹיאֶמר ֱאלִַ י ְפנֵּ י לּולֵּ י ְלָפָניו, כִַ י -ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶשר ָעַמְדתִַ ְיהּוָדה, ֲאנִַ
א ם--ֹנשֵּ ם-אִַ ֶליָך, ְואִַ יט אֵּ י ָעָליו ַיד-ְוַעָתה, ְקחּו טו  .ֶאךָ ֶאְר -ַאבִַ ן, ַוְתהִַ ן ַהְמַנגֵּ ן; ְוָהָיה ְכַנגֵּ י ְמַנגֵּ ַוֹיאֶמר,  טז  .ְיהָוה-לִַ

ים  ֹכה ָאַמר ְיהָוה: בִַ ים גֵּ בִַ י יז  .ָעֹשה ַהַנַחל ַהֶזה, גֵּ ְראּו רּוַח ְוֹלא-ֹכה ָאַמר ְיהָוה, ֹלא-כִַ ְראּו ֶגֶשם, ְוַהַנַחל -תִַ תִַ
יֶכם, ּוְבֶהְמְתֶכם ְקנֵּ יֶתם ַאֶתם ּומִַ ם; ּוְשתִַ א ָמיִַ ָמלֵּ י ְיהָוה; ְוָנַתן ֶאת יח  .ַההּוא, יִַ ינֵּ מֹוָאב, -ְוָנַקל ֹזאת, ְבעֵּ

יֶתם ָכל יט  .ְבֶיְדֶכם כִַ ְבָצר, ְוָכל-ְוהִַ יר מִַ ְבחֹור, ְוָכל-עִַ יר מִַ ילּו, ְוָכל-עִַ ץ טֹוב ַתפִַ י-עֵּ ְסֹתמּו-ַמְעְינֵּ ם תִַ ; ְוֹכל ַמיִַ
ים בּו ָבֲאָבנִַ נֵּה  .ַהֶחְלָקה ַהטֹוָבה, ַתְכאִַ ְנָחה, ְוהִַ י ַבֹבֶקר ַכֲעלֹות ַהמִַ ָמלֵּא ָהָאֶרץ, -כַוְיהִַ ֶדֶרְך ֱאדֹום; ַותִַ ים מִַ ם ָבאִַ ַמיִַ

ם-ֶאת י-ְוָכל כא  .ַהָמיִַ ָצֲעקּו, מִַ -מֹוָאב, ָשְמעּו, כִַ ָּלֶחם ָבם; ַויִַ ים, ְלהִַ ר ֲחֹגָרה ָוַמְעָלה, ַוַיַעְמדּו, ַעלָעלּו ַהְמָלכִַ -ֹכל ֹחגֵּ
ימּו ַבֹבֶקר, ְוַהֶשֶמש ָזְרָחה ַעל כב  .ַהְגבּול ֶנֶגד ֶאת-ַוַיְשכִַ ְראּו מֹוָאב מִַ ם; ַויִַ ים ַכָדם-ַהָמיִַ ם, ֲאֻדמִַ ַוֹיאְמרּו,  כג  .ַהַמיִַ

י ים, ַוַיכּו אִַ ב ֶנֶחְרבּו ַהְמָלכִַ הּו; ְוַעָתה ַלָשָלל, מֹוָאב-ש ֶאתָדם ֶזה, ָהֳחרֵּ עֵּ ל, ַוָיֻקמּו -ַוָיֹבאּו, ֶאל כד  .רֵּ ְשָראֵּ ַמֲחנֵּה יִַ
ל ַוַיכּו ֶאת ְשָראֵּ יֶהם; ויבו-יִַ ְפנֵּ ים ַיֲהֹרסּו ְוָכל כה  .מֹוָאב-( ָבּה, ְוַהכֹות ֶאת-)ַוַיכּו -מֹוָאב, ַוָינֻסּו מִַ ֶחְלָקה -ְוֶהָערִַ

יכּו יש טֹוָבה ַיְשלִַ ְלאּוָה, ְוָכל-אִַ ְסֹתמּו ְוָכל-ַמְעַין-ַאְבנֹו ּומִַ ם יִַ ץ-ַמיִַ ילּו, ַעד-עֵּ יר, ֲחָרֶשת; -טֹוב ַיפִַ יר ֲאָבֶניָה ַבקִַ ְשאִַ הִַ
ים, ַוַיכּוהָ  י כו  .ַוָיֹסבּו ַהַקָּלעִַ ַקח אֹותֹו ְשַבע-ַוַיְרא ֶמֶלְך מֹוָאב, כִַ ְלָחָמה; ַויִַ ֶמנּו ַהמִַ ף ֶחֶרב, מֵּ -ָחַזק מִַ יש ֹשלֵּ אֹות אִַ

יַע ֶאל ַקח ֶאת כז  .ְוֹלא ָיֹכלּו--ֶמֶלְך ֱאדֹום-ְלַהְבקִַ ְמֹלְך ַתְחָתיו, ַוַיֲעלֵּהּו-ְבנֹו ַהְבכֹור ֲאֶשר-ַויִַ י -ֹעָלה ַעל  יִַ ַהֹחָמה, ַוְיהִַ
ָעָליו, ַוָיֻשבּו, ָלָאֶרץ-ָגדֹול, ַעל-ֶקֶצף ְסעּו, מֵּ ל; ַויִַ ְשָראֵּ  יִַ
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שנת אלף תשע מאות ארבעים ב מלחמת העצמאותב שבין החומות, המצור על ירושליםבימי 
 במים.חיבלו הירדנים במקורות המים וגרמו לזיהום הבארות ולמחסור  ושמונה,

 
הכתוב מספר שאחד הנביאים ריפא את ה"מים הרעים" שזרמו באחת הערים לשם הגיע הנביא 

 במסעו עם אליהו הנביא.
 

 הפסוק:
ל ְך-" ַוֵיֵצא אֶׁ א ַהַמִים, ַוַיְשלֶׁ ם מֶׁ -מֹוצָׁ ר ֹכהשָׁ ַמר ה'-ַלח; ַויֹאמֶׁ האָׁ ֵאלֶׁ ִיְהיֶׁה -לֹא--, ִרִפאִתי ַלַמִים הָׁ

ת וֶׁ ם עֹוד, מָׁ ת ִמשָׁ לֶׁ  ".ּוְמַשכָׁ
 
 
 אלישע תשובה: ?מה שמו של הנביא א.

 
 יריחו  תשובה: ציין שם העיר ? ב.
 

 
 

 24-1מלכים ב' ב/ המקרא:
י, ְבַהֲעלֹות ְיהָוה ֶאת א ן-ַוְיהִַ יָשע, מִַ ָיהּו ֶוֱאלִַ לִַ ם; ַויֵֶּלְך אֵּ ָיהּו, ַבְסָעָרה, ַהָשָמיִַ לִַ ְלָגל-אֵּ ָיהּו ב  .ַהגִַ לִַ -ֶאל ַוֹיאֶמר אֵּ

ב יָשע שֵּ י ַעד-ֱאלִַ י ְיהָוה ְשָלַחנִַ ית-ָנא ֹפה, כִַ יָשע, ַחי-בֵּ ל, ַוֹיאֶמר ֱאלִַ י-אֵּ ם-ְיהָוה ְוחֵּ ית-ַנְפְשָך אִַ -ֶאֶעְזֶבָך; ַויְֵּרדּו, בֵּ
ל י ג  .אֵּ ים ֲאֶשר-ַויְֵּצאּו ְבנֵּ יאִַ ית-ַהְנבִַ ל, ֶאל-בֵּ ָליו, ֲהָיַדְעָת כִַ -אֵּ יָשע, ַוֹיאְמרּו אֵּ ַח ֶאתֱאלִַ ֲאֹדֶניָך -י ַהיֹום ְיהָוה ֹלקֵּ

ַעל ֹראֶשָך; ַוֹיאֶמר ַגם י, ֶהֱחשּו-מֵּ י ָיַדְעתִַ ב ד  .ֲאנִַ יָשע שֵּ ָיהּו ֱאלִַ לִַ יחֹו, -ַוֹיאֶמר לֹו אֵּ י ְירִַ י ְיהָוה ְשָלַחנִַ ָנא ֹפה, כִַ
י-ַוֹיאֶמר, ַחי ם-ְיהָוה ְוחֵּ יחוֹ -ַנְפְשָך אִַ י ה  .ֶאֶעְזֶבָך; ַוָיֹבאּו, ְירִַ ְגשּו ְבנֵּ ים ֲאֶשר-ַויִַ יאִַ יחֹו, ֶאל-ַהְנבִַ ירִַ יָשע, ַוֹיאְמרּו -בִַ ֱאלִַ

ַח ֶאת י ַהיֹום ְיהָוה ֹלקֵּ ָליו, ֲהָיַדְעָת כִַ ַעל ֹראֶשָך; ַוֹיאֶמר ַגם-אֵּ י, ֶהֱחשּו-ֲאֹדֶניָך מֵּ י ָיַדְעתִַ ָיהּו  ו  .ֲאנִַ לִַ ַוֹיאֶמר לֹו אֵּ
ב י ְיהוָ -שֵּ ָנה, ַוֹיאֶמר, ַחיָנא ֹפה, כִַ י ַהַיְרדֵּ י-ה ְשָלַחנִַ ם-ְיהָוה ְוחֵּ יֶהם-ַנְפְשָך אִַ יש  ז  .ֶאֶעְזֶבָך; ַויְֵּלכּו, ְשנֵּ ים אִַ שִַ ַוֲחמִַ

יֶהם, ָעְמדּו ַעל ָרחֹוק; ּוְשנֵּ ֶנֶגד, מֵּ ים, ָהְלכּו, ַוַיַעְמדּו מִַ יאִַ י ַהְנבִַ ְבנֵּ ן-מִַ ָיהּו אֶ  ח .ַהַיְרדֵּ לִַ ַקח אֵּ ְגֹלם ַוַיֶכה -תַויִַ ַאַדְרתֹו ַויִַ
יֶהם, ֶבָחָרָבה-ֶאת ָנה; ַוַיַעְברּו ְשנֵּ ָנה ָוהֵּ ם, ַויֵָּחצּו הֵּ ָיהּו ָאַמר ֶאל ט  .ַהַמיִַ לִַ י ְכָעְבָרם, ְואֵּ יָשע ְשַאל ָמה -ַוְיהִַ ֱאלִַ

י ָנא-ֶאֱעֶשה יהִַ יָשע, וִַ ָמְך; ַוֹיאֶמר ֱאלִַ עִַ י ָּלְך, ְבֶטֶרם, ֶאָּלַקח מֵּ ָלי-פִַ ם ְברּוֲחָך אֵּ ְשאֹול;  י  .ְשַניִַ יָת לִַ ְקשִַ ַוֹיאֶמר, הִַ
ם י-אִַ ָתְך, ְיהִַ אִַ י ֻלָקח מֵּ ְרֶאה ֹאתִַ ם-תִַ ן, ְואִַ ְהֶיה-ְלָך כֵּ ן, ֹלא יִַ נֵּה ֶרֶכב יא  .ַאיִַ ר, ְוהִַ ים ָהלֹוְך ְוַדבֵּ ָמה ֹהְלכִַ י, הֵּ ש -ַוְיהִַ אֵּ

יהֶ  ין ְשנֵּ דּו בֵּ ש, ַוַיְפרִַ י אֵּ םְוסּוסֵּ ָיהּו, ַבְסָעָרה, ַהָשָמיִַ לִַ י ֶרֶכב  יב  .ם; ַוַיַעל, אֵּ י ָאבִַ ק ָאבִַ יָשע ֹרֶאה, ְוהּוא ְמַצעֵּ ֶוֱאלִַ
ים ם ְקָרעִַ ְשַניִַ ם, לִַ ְקָרעֵּ ְבָגָדיו, ַויִַ ל ּוָפָרָשיו, ְוֹלא ָרָאהּו, עֹוד; ַוַיֲחזֵּק, בִַ ְשָראֵּ ָיהּו, ֲאֶשר-ַוָיֶרם ֶאת יג  .יִַ לִַ  ַאֶדֶרת אֵּ

ָעָליו; ַוָיָשב ַוַיֲעֹמד, ַעל ן-ָנְפָלה מֵּ ַקח ֶאת יד  .ְשַפת ַהַיְרדֵּ ָיהּו ֲאֶשר-ַויִַ לִַ ָעָליו, ַוַיֶכה ֶאת-ַאֶדֶרת אֵּ ם, -ָנְפָלה מֵּ ַהַמיִַ
ָיהּו; ַאף לִַ י אֵּ ָנה-הּוא ַוַיֶכה ֶאת-ַוֹיאַמר, ַאיֵּה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָנה ָוהֵּ ם, ַויֵָּחצּו הֵּ יָשעַהַמיִַ י טו  ., ַוַיֲעֹבר, ֱאלִַ ְרֻאהּו ְבנֵּ -ַויִַ

ים ֲאֶשר יאִַ ָיהּו ַעל-ַהְנבִַ לִַ ֶנֶגד, ַוֹיאְמרּו, ָנָחה רּוַח אֵּ יחֹו, מִַ ירִַ ְשַתֲחוּו-בִַ ְקָראתֹו, ַויִַ יָשע; ַוָיֹבאּו, לִַ לֹו, -ֱאלִַ
נֵּה טז  .ָאְרָצה ָליו הִַ שִַ -ֶאת-ָנא יֵּש-ַוֹיאְמרּו אֵּ יֲעָבֶדיָך ֲחמִַ ים ְבנֵּ יַבְקשּו ֶאת-ים ֲאָנשִַ ל, יְֵּלכּו ָנא וִַ -ֶפן--ֲאֹדֶניָך-ַחיִַ

ְשָלחּו יָאיֹות(; ַוֹיאֶמר, ֹלא תִַ ים אֹו ְבַאַחת הגיאות )ַהגֵּ כֵּהּו ְבַאַחד ֶהָהרִַ ְפְצרּו יז  .ְנָשאֹו רּוַח ְיהָוה, ַוַיְשלִַ -בֹו ַעד-ַויִַ
ְשְלחּו יש, ַוְיַבְקשּו ְשֹלָשה ֹבש, ַוֹיאֶמר ְשָלחּו; ַויִַ ים אִַ שִַ ים ְוֹלא ְמָצֻאהּו-ֲחמִַ ב  יח  .ָימִַ ָליו, ְוהּוא ֹישֵּ ַוָיֻשבּו אֵּ

יחֹו; ַוֹיאֶמר ֲאלֵֶּהם, ֲהֹלא ירִַ יֶכם ַאל-בִַ י ֲאלֵּ כּו.-ָאַמְרתִַ לֵּ יר, ֶאל יט  {}ס  תֵּ י ָהעִַ נֵּה-ַוֹיאְמרּו ַאְנשֵּ יָשע, הִַ ָנא -ֱאלִַ
יר ט ים, ְוָהָאֶרץ ְמַשָכֶלתמֹוַשב ָהעִַ ם ָרעִַ י ֹרֶאה; ְוַהַמיִַ ימּו -ַוֹיאֶמר, ְקחּו כ  .ֹוב, ַכֲאֶשר ֲאֹדנִַ ית ֲחָדָשה, ְושִַ י ְצֹלחִַ לִַ

ָליו ְקחּו, אֵּ א ֶאל כא  .ָשם, ֶמַלח; ַויִַ ם, ַוַיְשֶלְך-ַויֵּצֵּ י -ָשם ֶמַלח; ַוֹיאֶמר ֹכה-מֹוָצא ַהַמיִַ אתִַ פִַ ַלַמיִַם ָאַמר ְיהָוה, רִַ
ֶּלה ָשם עֹוד, ָמֶות ּוְמַשָכֶלת-ֹלא--ָהאֵּ ְהֶיה מִַ ר. כב  .יִַ בֵּ יָשע, ֲאֶשר דִַ ְדַבר ֱאלִַ ם, ַעד ַהיֹום ַהֶזה, כִַ  {}פ  ַויֵָּרפּו ַהַמיִַ

ית כג ָשם, בֵּ ן-ַוַיַעל מִַ ים ָיְצאּו מִַ ים ְקַטנִַ ל; ְוהּוא ֹעֶלה ַבֶדֶרְך, ּוְנָערִַ יר, -אֵּ ְתַקְּלסּוָהעִַ ַח -ַויִַ רֵּ בֹו ַוֹיאְמרּו לֹו, ֲעלֵּה קֵּ
חַ  רֵּ ן כד  .ֲעלֵּה קֵּ ים, מִַ ם ֻדבִַ ֶצאָנה ְשַתיִַ ם ְיהָוה; ַותֵּ ם, ַוְיַקְללֵּם ְבשֵּ ְראֵּ ֶפן ַאֲחָריו ַויִַ ֶהם, -ַויִַ ַהַיַער, ַוְתַבַקְעָנה מֵּ

ים י ְיָלדִַ ים ּוְשנֵּ ָשם, ֶאל כה  .ַאְרָבעִַ ָשם, ָשב ֹשְמרֹון. ַהר-ַויֵֶּלְך מִַ  {}פ  ַהַכְרֶמל; ּומִַ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
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שעות אחדות לאחר שחרור הר הבית, קבע שר הביטחון מר משה דיין, הסדר המפריד בין 
השליטה בהר הבית והתפילה במקום. כאשר כניסת היהודים תותר דרך שער המוגרבים ואילו 

 השערים.המוסלמים יכנסו דרך יתר 
 

שאחד מהם הציע הסדר "הפרדה" ביניהם, בעקבות במקרא מסופר על שני קרובי משפחה 
 המריבה בין הרועים.

 
 הפסוק:

יָך:-ַאל  " ָך, ּוֵבין ֹרַעי, ּוֵבין ֹרעֶׁ ה ֵביִני ּוֵבינֶׁ א ְתִהי ְמִריבָׁ ְחנּו-ִכי  נָׁ ִשים ַאִחים, ֲאנָׁ ל   ֲאנָׁ ץ -ֲהלֹא כָׁ רֶׁ אָׁ הָׁ
יָך,  נֶׁ י:ְלפָׁ לָׁ א ֵמעָׁ ד נָׁ רֶׁ ה, ְוִאם-ִאם  ִהפָׁ ה-ַהְשמֹאל ְוֵאיִמנָׁ ִמין ְוַאְשְמִאילָׁ  "ַהיָׁ

 
 
 אברהם תשובה: ?מי הציע את הסדר ההפרדה א.

 
 לוט  תשובה: מיהו קרוב המשפחה השני? ב.
 
 
 

 18-1בראשית יג/ המקרא:
ְשתֹו ְוָכל א ם הּוא ְואִַ ְצַריִַ מִַ מוֹ לֹו, -ֲאֶשר-ַוַיַעל ַאְבָרם מִַ ְקֶנה, ַבֶכֶסף  ב  .ַהֶנְגָבה--ְולֹוט עִַ ד ְמֹאד, ַבמִַ ְוַאְבָרם, ָכבֵּ

ֶנֶגב, ְוַעד ג  .ּוַבָזָהב ית-ַויֵֶּלְך, ְלַמָסָעיו, מִַ ל-בֵּ ית-ַהָמקֹום, ֲאֶשר-ַעד--אֵּ ין בֵּ ָּלה, בֵּ ין -ָהָיה ָשם ָאֳהֹלה ַבְתחִַ ל, ּובֵּ אֵּ
ְזבֵּ -ֶאל ד  .ָהָעי ם ְיהָוה-ַח, ֲאֶשרְמקֹום, ַהמִַ ְקָרא ָשם ַאְבָרם, ְבשֵּ אֹשָנה; ַויִַ ְך, --ְללֹוט-ְוַגם ה  .ָעָשה ָשם, ָברִַ ַהֹהלֵּ
ים-ָהָיה ֹצאן  ַאְבָרם:-ֶאת י  ָנָשא ֹאָתם ָהָאֶרץ, ָלֶשֶבת ַיְחָדו:-ְוֹלא ו  .ּוָבָקר, ְוֹאָהלִַ ָהָיה ְרכּוָשם ָרב, ְוֹלא ָיְכלּו -כִַ

י ז  .ָדוָלֶשֶבת ַיחְ  ְקנֵּה-ַוְיהִַ י מִַ ין ֹרעֵּ יב, בֵּ ְקנֵּה-רִַ י מִַ ין, ֹרעֵּ ב -ַאְבָרם, ּובֵּ י, ָאז, ֹישֵּ זִַ י, ְוַהְפרִַ לֹוט; ְוַהְכַנֲענִַ
ין ֹרֶעיָך:-לֹוט, ַאל-ַוֹיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ח  .ָבָאֶרץ ין ֹרַעי, ּובֵּ יֶנָך, ּובֵּ י ּובֵּ ינִַ יָבה בֵּ י ְמרִַ י  ָנא ְתהִַ ים ַאחִַ -כִַ ים, ֲאָנשִַ
ָעָלי:-ֲהֹלא ָכל ט  .ֲאָנְחנּו ָפֶרד ָנא מֵּ ם  ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך, הִַ ם-אִַ ָנה, ְואִַ ימִַ יָלה-ַהְשֹמאל ְואֵּ ין ְוַאְשְמאִַ ָשא י  .ַהָימִַ לֹוט -ַויִַ

יָניו, ַוַיְרא ֶאת-ֶאת י ֻכָּלּה, ַמְשֶקה-ָכל-עֵּ ן, כִַ ַכר ַהַיְרדֵּ ת ְיהָוה, ֶאת--כִַ י ַשחֵּ ְפנֵּ ְיהָוה ְכֶאֶרץ -ֲעֹמָרה, ְכַגן-ם ְוֶאתְסדֹ -לִַ
ם, ֹבֲאָכה ֹצַער ְצַריִַ ְבַחר יא  .מִַ ת ָכל-ַויִַ ַעל -לֹו לֹוט, אֵּ יש מֵּ ָפְרדּו, אִַ ֶקֶדם; ַויִַ ַסע לֹוט, מִַ ן, ַויִַ ַכר ַהַיְרדֵּ כִַ

יו ָכר,-ַאְבָרם, ָיַשב ְבֶאֶרץ יב  .ָאחִַ י ַהכִַ ים,   .ְסֹדם-ַוֶיֱאַהל, ַעד ְכָנַען; ְולֹוט, ָיַשב ְבָערֵּ ים ְוַחָטאִַ י ְסֹדם, ָרעִַ יגְוַאְנשֵּ
ָפֶרד-ַויהָוה ָאַמר ֶאל יד  .ַליהָוה, ְמֹאד י הִַ ן-ַאְבָרם, ַאֲחרֵּ ה, מִַ יֶניָך ּוְראֵּ מֹו, ָשא ָנא עֵּ עִַ ַאָתה -ַהָמקֹום ֲאֶשר-לֹוט מֵּ

ְדָמה ָוָיָמה--ָשם י אֶ  טו  .ָצֹפָנה ָוֶנְגָבה, ָוקֵּ -ַאָתה ֹרֶאה, ְלָך ֶאְתֶנָנה, ּוְלַזְרֲעָך, ַעד-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ָכל-תכִַ
י ֶאת טז  .עֹוָלם ם  ַזְרֲעָך, ַכֲעַפר ָהָאֶרץ:-ְוַשְמתִַ ְמנֹות ֶאת-ֲאֶשר אִַ יש, לִַ ַזְרֲעָך, -ַגם--ֲעַפר ָהָאֶרץ-יּוַכל אִַ
ָמֶנה ְך ָבָאֶרץ, ְלָאְרָכּה ּוְלרָ  יז  .יִַ ְתַהּלֵּ י ְלָך, ֶאְתֶנָנה  ְחָבּה:קּום הִַ א  ַוֶיֱאַהל יח  .כִַ י ַמְמרֵּ ֹלנֵּ --ַאְבָרם, ַוָיֹבא ַויֵֶּשב ְבאֵּ

ֶבן ַח, ַליהָוה.-ֲאֶשר ְבֶחְברֹון; ַויִַ ְזבֵּ  {}פ  ָשם מִַ
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 14שאלה מס' 
 

עקב קדושת  לאחר שחרור "הר הבית" אסרה הרבנות הראשית לישראל על יהודים לעלות להר
 המקום.

במקרא מסופר על מפגש בעיר יריחו בין איש העומד וחרבו שלופה בידו, לבין מצביא מישראל, 
 שהתבקש להסיר נעליו עקב קדושת המקום.

 
 הפסוק:

ש הּוא-ַשל  " יו, ֹקדֶׁ לָׁ ה ֹעֵמד עָׁ ר ַאתָׁ קֹום ֲאשֶׁ ָך, ִכי ַהמָׁ  "ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגלֶׁ
 
 
 מלאך ה' תשובה: ?מי אמר של נעלך וכו'  א.

 
 יהושע  תשובה: למי נאמר?  ב.
 
 
 

 15-1יהושע ה/ המקרא:
ְשֹמַע ָכל א י כִַ ן ָיָמה, ְוָכל-ַוְיהִַ ֶבר ַהַיְרדֵּ י ֲאֶשר ְבעֵּ י ָהֱאֹמרִַ י ֲאֶשר ַעל-ַמְלכֵּ י ַהְכַנֲענִַ ת ֲאֶשר-ַמְלכֵּ יש -ַהָים, אֵּ הֹובִַ

י -ְיהָוה ֶאת ימֵּ י ְבנֵּ ְפנֵּ ן מִַ ל, ַעד-ַהַיְרדֵּ ְשָראֵּ ַמס ְלָבָבם, ְוֹלא-יִַ י-עברנו )ָעְבָרם(; ַויִַ י, ְבנֵּ ְפנֵּ -ָהָיה ָבם עֹוד רּוַח, מִַ
ל. ְשָראֵּ  {}פ  יִַ

יא, ָאַמר ְיהָוה ֶאל ב ת ַההִַ ים; ְושּוב ֹמל ֶאת-ָבעֵּ ה ְלָך, ַחְרבֹות ֻצרִַ י-ְיהֹוֻשַע, ֲעשֵּ נִַ -ְבנֵּ ל, שֵּ ְשָראֵּ לֹו -ַוַיַעש ג  .יתיִַ
ים; ַוָיָמל ֶאת ל, ֶאל-ְיהֹוֻשַע, ַחְרבֹות ֻצרִַ ְשָראֵּ י יִַ ְבַעת ָהֲעָרלֹות-ְבנֵּ ָהָעם -ָכל  ָמל ְיהֹוֻשַע:-ְוֶזה ַהָדָבר, ֲאֶשר ד  .גִַ

ְדָבר ַבֶדֶרְך, בְ  תּו ַבמִַ ְלָחָמה, מֵּ י ַהמִַ ים ֹכל ַאְנשֵּ ם ַהְזָכרִַ ְצַריִַ מִַ א מִַ םַהֹיצֵּ ְצָריִַ מִַ אָתם, מִַ י ה  .צֵּ ים ָהיּו, ָכל-כִַ ָהָעם -ֻמלִַ
ים; ְוָכל ם-ַהֹיְצאִַ ְצַריִַ מִַ אָתם מִַ ְדָבר ַבֶדֶרְך, ְבצֵּ ים ַבמִַ ֹּלדִַ ים ו  .ָמלּו-ֹלא--ָהָעם ַהיִַ י ַאְרָבעִַ י  כִַ ל -ָשָנה, ָהְלכּו ְבנֵּ ְשָראֵּ יִַ

ְדָבר, ַעד י ַהמִַ -ֹתם ָכל-ַבמִַ ם, ֲאֶשר ֹלאַהגֹוי ַאְנשֵּ ְצַריִַ מִַ ים מִַ ְשַבע ְיהָוה,   ָשְמעּו ְבקֹול ְיהָוה:-ְלָחָמה ַהֹיְצאִַ ֲאֶשר נִַ
י ַהְראֹוָתם ֶאת ְלתִַ ְשַבע ְיהָוה ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש-ָלֶהם, ְלבִַ יֶהם -ְוֶאת ז  .ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִַ ְבנֵּ

ים ַתְחָתם, ֹאתָ  קִַ י  ם ָמל ְיהֹוֻשַע:הֵּ י ֹלא-כִַ ים ָהיּו, כִַ לִַ י ַכֲאֶשר ח  .ָמלּו אֹוָתם ַבָדֶרְך-ֲערֵּ מֹול; -ַתמּו ָכל-ַוְיהִַ ַהגֹוי, ְלהִַ
 {}פ  ַויְֵּשבּו ַתְחָתם ַבַמֲחֶנה, ַעד ֲחיֹוָתם.

י ֶאת-ַוֹיאֶמר ְיהָוה, ֶאל ט ְצַריִַ -ְיהֹוֻשַע, ַהיֹום ַגּלֹותִַ ְלָגל, ַעד, ֶחְרַפת מִַ ם ַהָמקֹום ַההּוא, גִַ ְקָרא שֵּ יֶכם; ַויִַ ֲעלֵּ ם, מֵּ
י י  .ַהיֹום ַהֶזה ְלָגל; ַוַיֲעשּו ֶאת-ַוַיֲחנּו ְבנֵּ ל, ַבגִַ ְשָראֵּ ְבַעְרבֹות --ַהֶפַסח ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש, ָבֶעֶרב-יִַ

יחוֹ  ֲעבּור ָהָאֶרץ, מִַ  יא  .ְירִַ ָמֳחָרת,  יב  .ְבֶעֶצם, ַהיֹום ַהֶזה  ַמצֹות ְוָקלּוי:--ָמֳחַרת ַהֶפַסחַוֹיאְכלּו מֵּ ְשֹבת ַהָמן מִַ ַויִַ
ֲעבּור ָהָאֶרץ, ְוֹלא ְתבּוַאת ֶאֶרץ ְכַנַען, ַבָשָנה, -ְבָאְכָלם מֵּ ל, ָמן; ַוֹיאְכלּו, מִַ ְשָראֵּ י יִַ ְבנֵּ ָהָיה עֹוד לִַ

יא. ְהי יג  {}ס  ַההִַ י, בִַ הַוְיהִַ נֵּ יָניו ַוַיְרא, ְוהִַ ָשא עֵּ יחֹו, ַויִַ ירִַ ד ְלֶנְגדֹו ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו; -ֹות ְיהֹוֻשַע בִַ יש ֹעמֵּ אִַ
ם ָליו ַוֹיאֶמר לֹו, ֲהָלנּו ַאָתה אִַ ינּו-ַויֵֶּלְך ְיהֹוֻשַע אֵּ י ַשר יד  .ְלָצרֵּ י ֲאנִַ י;--ְיהָוה-ְצָבא-ַוֹיאֶמר ֹלא, כִַ ֹפל  ַעָתה ָבאתִַ ַויִַ

ר ֶאל-ְיהֹוֻשַע ֶאל י ְמַדבֵּ ְשָתחּו, ַוֹיאֶמר לֹו, ָמה ֲאֹדנִַ ְיהֹוֻשַע, -ְצָבא ְיהָוה ֶאל-ַוֹיאֶמר ַשר טו  .ַעְבדוֹ -ָפָניו ַאְרָצה, ַויִַ
ד ָעָליו, ֹקֶדש הּוא; ַוַיַעש ְיה-ַשל י ַהָמקֹום ֲאֶשר ַאָתה ֹעמֵּ ַעל ַרְגֶלָך, כִַ ןַנַעְלָך מֵּ  .ֹוֻשַע, כֵּ
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 שאלת מילואים  -  15 שאלה מס' 
 

 שופטת בישראל, מתכוננת להתמודד עם יבין מלך כנען שלחץ את ישראל בחוזקה עשרים שנה.
 

 השופטת קוראת לעזרה את אחד המצביאים מישראל. 
 

 הפסוק:
א לו " ִלי;???????ַוִתְשַלח, ַוִתְקרָׁ ש, ַנְפתָׁ דֶׁ ה ה' ֱאֹלקי , ִמקֶׁ יו ֲהלֹא ִצּוָׁ ר ֵאלָׁ ַשְכתָׁ -ַותֹאמֶׁ ֵאל, ֵלְך ּומָׁ ִיְשרָׁ

ִלי ּוִמְבֵני ְזֻבלּון ִפים ִאיש, ִמְבֵני ַנְפתָׁ ת ֲאלָׁ רֶׁ ַקְחתָׁ ִעְמָך ֲעשֶׁ בֹור, ְולָׁ  "ְבַהר תָׁ
 
 דבורה הנביאה תשובה: ?מהו שמה של השופטת א.

 
 ברק בן אבינועם  תשובה: מהו שמו של המצביא מישראל? ב.
 
 
 
 

 24-1שופטים פרק ד/ המקרא:
ת. הּוד, מֵּ י ְיהָוה; ְואֵּ ינֵּ ל, ַלֲעשֹות ָהַרע ְבעֵּ ְשָראֵּ י יִַ פּו ְבנֵּ ין ֶמֶלְך  א ַוֹיסִַ ם ְיהָוה, ְבַיד ָיבִַ ְמְכרֵּ ְכַנַען, ֲאֶשר ָמַלְך, -ב ַויִַ

ב, -ְבָחצֹור; ְוַשר יְסָרא, ְוהּוא יֹושֵּ ם.ְצָבאֹו, סִַ י  ַבֲחֹרֶשת ַהגֹויִַ ְצֲעקּו ְבנֵּ ל, ֶאל-ג ַויִַ ְשָראֵּ אֹות   ְיהָוה:-יִַ י ְתַשע מֵּ כִַ
ים ָשָנה.-ַבְרֶזל, לֹו, ְוהּוא ָלַחץ ֶאת-ֶרֶכב ל ְבָחְזָקה, ֶעְשרִַ ְשָראֵּ י יִַ  }פ{  ְבנֵּ

ידֹות ֶשת ַלפִַ יָאה, אֵּ ָשה ְנבִַ יא ֹשְפָטה ֶאת--ד ּוְדבֹוָרה אִַ ְשרָ -הִַ יא.יִַ ת ַההִַ ל, ָבעֵּ יא יֹוֶשֶבת ַתַחת  אֵּ ֹתֶמר -ה ְוהִַ
ית ין בֵּ ין ָהָרָמה ּובֵּ ל-ְדבֹוָרה, בֵּ ְשָפט.--אֵּ ל, ַלמִַ ְשָראֵּ י יִַ ֶליָה ְבנֵּ ם; ַוַיֲעלּו אֵּ ְקָרא ְלָבָרק ֶבן  ְבַהר ֶאְפָריִַ ְשַלח, ַותִַ -ו ַותִַ

לָ  י; ַוֹתאֶמר אֵּ ֶקֶדש, ַנְפָתלִַ יֹנַעם, מִַ יֲאבִַ ָּוה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְמָך -יו ֲהֹלא צִַ ְך ּוָמַשְכָת ְבַהר ָתבֹור, ְוָלַקְחָת עִַ ל, לֵּ ְשָראֵּ יִַ
י ְזֻבלּון. ְבנֵּ י ּומִַ י ַנְפָתלִַ ְבנֵּ יש, מִַ ים אִַ ֶליָך ֶאל  ֲעֶשֶרת ֲאָלפִַ י אֵּ ישֹון, ֶאת-ז ּוָמַשְכתִַ יְסָרא ַשר-ַנַחל קִַ ין, -סִַ ְצָבא ָיבִַ

ְכבֹו, -ְוֶאת יהּו, ְבָיֶדָך.-ְוֶאתרִַ ם  ֲהמֹונֹו; ּוְנַתתִַ ֶליָה ָבָרק, אִַ ם-ח ַוֹיאֶמר אֵּ י; ְואִַ י ְוָהָלְכתִַ מִַ י עִַ ְלכִַ י, ֹלא -תֵּ מִַ י עִַ ְלכִַ ֹלא תֵּ
ְך. לֵּ ְפַאְרְתָך ַעל  אֵּ ְהֶיה תִַ י ֹלא תִַ ָמְך, ֶאֶפס כִַ ְך עִַ לֵּ ְך-ט ַוֹתאֶמר ָהֹלְך אֵּ ְמֹכר -י ְבַידכִַ --ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ַאָתה הֹולֵּ ָשה, יִַ אִַ

ם-ְיהָוה ֶאת ֶלְך עִַ יְסָרא; ַוָתָקם ְדבֹוָרה ַותֵּ ק ָבָרק ֶאת  ָבָרק, ֶקְדָשה.-סִַ י, ֶקְדָשה, ַוַיַעל -ְזבּוֻלן ְוֶאת-י ַוַיְזעֵּ ַנְפָתלִַ
מֹו, ְדבֹוָרה. יש; ַוַתַעל עִַ י אִַ י  ְבַרְגָליו, ֲעֶשֶרת ַאְלפֵּ ינִַ ן ֹמֶשה; ַויֵּט ָאֳהלֹו,  יא ְוֶחֶבר ַהקֵּ י ֹחָבב ֹחתֵּ ְבנֵּ ן, מִַ ַקיִַ ְפָרד מִַ נִַ

ים( ֲאֶשר ֶאת-ַעד ילֹון בצענים )ְבַצֲעַננִַ יְסָרא:  ֶקֶדש.-אֵּ דּו, ְלסִַ י ָעָלה ָבָרק ֶבן  יב ַוַיגִַ יֹנַעם, ַהר-כִַ יג   ָתבֹור.-ֲאבִַ
יְסָרא ֶאת ק סִַ אֹות רֶ -ָכל-ַוַיְזעֵּ ְכבֹו, ְתַשע מֵּ תוֹ -ָכל-ֶכב ַבְרֶזל, ְוֶאתרִַ ם, ֶאל--ָהָעם, ֲאֶשר אִַ ֲחֹרֶשת ַהגֹויִַ ַנַחל -מֵּ

ישֹון. י ֶזה ַהיֹום ֲאֶשר ָנַתן ְיהָוה ֶאת-יד ַוֹתאֶמר ְדֹבָרה ֶאל  קִַ יְסָרא ְבָיֶדָך-ָבָרק קּום, כִַ ֲהֹלא ְיהָוה, ָיָצא ְלָפֶניָך; --סִַ
ַהר ָתבֹור, ַועֲ  יש ַאֲחָריו.ַויֵֶּרד ָבָרק מֵּ ים אִַ יְסָרא ְוֶאת-טו ַוָיָהם ְיהָוה ֶאת  ֶשֶרת ֲאָלפִַ ַהַמֲחֶנה, -ָכל-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ָכל-סִַ

י ַעל ַהֶמְרָכָבה, ַוָיָנס ְבַרְגָליו.--ֶחֶרב-ְלפִַ יְסָרא מֵּ י ָבָרק; ַויֵֶּרד סִַ ְפנֵּ י ַהַמֲחֶנה,   לִַ י ָהֶרֶכב ְוַאֲחרֵּ טז ּוָבָרק, ָרַדף ַאֲחרֵּ
ֹפל ָכלעַ  ם; ַויִַ י-ד, ֲחֹרֶשת ַהגֹויִַ יְסָרא, ְלפִַ ְשַאר, ַעד--ֶחֶרב-ַמֲחנֵּה סִַ יְסָרא, ָנס ְבַרְגָליו, ֶאל  ֶאָחד.-ֹלא נִַ ֹאֶהל -יז ְוסִַ

י: ינִַ ֶשת ֶחֶבר ַהקֵּ ל, אֵּ ין ֶמֶלְך  ָיעֵּ ין ָיבִַ י ָשלֹום, בֵּ י.-כִַ ינִַ ית ֶחֶבר ַהקֵּ ין, בֵּ א יָ   ָחצֹור, ּובֵּ צֵּ יְסָרא, יח ַותֵּ ְקַראת סִַ ל, לִַ עֵּ
ַלי, ַאל י סּוָרה אֵּ ָליו סּוָרה ֲאֹדנִַ יָכה.-ַוֹתאֶמר אֵּ הּו ַבְשמִַ ֶליָה ָהֹאֱהָלה, ַוְתַכסֵּ יָרא; ַוָיַסר אֵּ ֶליָה   תִַ יט ַוֹיאֶמר אֵּ

י ינִַ ְפַתח ֶאת-ָנא ְמַעט-ַהְשקִַ י; ַותִַ אתִַ י ָצמֵּ ם, כִַ הּו-ַמיִַ הּו.ַוְת --ֹנאוד ֶהָחָלב, ַוַתְשקֵּ ֶליָה, ֲעֹמד ֶפַתח   ַכסֵּ כ ַוֹיאֶמר אֵּ
ם ְך, ְוָאַמר ֲהיֵּש-ָהֹאֶהל; ְוָהָיה אִַ לֵּ יש ָיֹבא ּוְשאֵּ יש-אִַ ן.--ֹפה אִַ ֶשת  ְוָאַמְרְת ָאיִַ ל אֵּ ַקח ָיעֵּ ְיַתד -ֶחֶבר ֶאת-כא ַותִַ
ָליו ַבָּלאט, וַ -ָהֹאֶהל ַוָתֶשם ֶאת ְתַקע ֶאתַהַמֶקֶבת ְבָיָדּה, ַוָתבֹוא אֵּ ְצַנח ָבָאֶרץ; ְוהּוא-תִַ ד ְבַרָקתֹו, ַותִַ ְרָדם -ַהָיתֵּ נִַ

ף ֶאת  ַוָיַעף, ַוָיֹמת. נֵּה ָבָרק, ֹרדֵּ ְך ְוַאְרֶאָך ֶאת-כב ְוהִַ ְקָראתֹו, ַוֹתאֶמר לֹו לֵּ ל לִַ א ָיעֵּ צֵּ יְסָרא, ַותֵּ יש ֲאֶשר-סִַ ַאָתה -ָהאִַ
ֶליהָ  ש; ַוָיֹבא אֵּ נֵּה סִַ --ְמַבקֵּ ד ְבַרָקתֹו.ְוהִַ ת, ְוַהָיתֵּ ל מֵּ ין ֶמֶלְך  יְסָרא ֹנפֵּ ת ָיבִַ ים ַביֹום ַההּוא, אֵּ ְכָנַען, -כג ַוַיְכַנע ֱאֹלהִַ
ל. ְשָראֵּ י יִַ י, ְבנֵּ ְפנֵּ י  לִַ ֶלְך ַיד ְבנֵּ ין ֶמֶלְך-כד ַותֵּ ל, ָהלֹוְך ְוָקָשה, ַעל, ָיבִַ ְשָראֵּ ין--ְכָנַען-יִַ ת ָיבִַ יתּו, אֵּ ְכרִַ -ֶמֶלְך ַעד ֲאֶשר הִַ

   ְכָנַען.
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 מחזור שאלות ראשון
 

 שאלת מילואים - 16שאלה 
 
 

על שני אחים תאומים שנפגשו לאחר שנים רבות של פרידה. האח האחד מבקש במקרא מסופר 
 אחד האחים לפייס את אחיו במנחה נכבדת. 

 
 הפסוק: 

ֹּאֶמר ..." ָחִתי, ִמָיִדי:-ָנא ִאם-, ַאלַוי ָת ִמנְּ ָלַקחְּ ֵעיֶניָך, וְּ אֹּת -ִכי ַעל  ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ רְּ ֵני ֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך,ּ ִ פְּ
ֵצִני"  ֱאלוקים ַוִתרְּ

 
 יעקב תשובה: ?מיהו האח מגיש המנחה א.

 
 עשיו  תשובה: מיהו האח מקבל המנחה? ב.

 
 

 ג'בראשית  ל המקרא:
ָשא  יש; ַוַיַחץ ֶאתא ַויִַ אֹות אִַ מֹו, ַאְרַבע מֵּ ָשו ָבא, ְועִַ נֵּה עֵּ יָניו, ַוַיְרא ְוהִַ ים, ַעל-ַיֲעֹקב עֵּ ל, ְוַעל, -לֵָּאה ְוַעל-ַהְיָלדִַ ָרחֵּ

י ַהְשָפחֹות. אֹשָנה; ְוֶאת-ַהְשָפחֹות ְוֶאת-ב ַוָיֶשם ֶאת  ְשתֵּ יֶהן, רִַ ים, ְואֶ -ַיְלדֵּ יָלֶדיָה ַאֲחֹרנִַ ל ְוֶאת-תלֵָּאה וִַ ף -ָרחֵּ יֹוסֵּ
ים. ים, ַעד  ַאֲחֹרנִַ ְשַתחּו ַאְרָצה ֶשַבע ְפָעמִַ יֶהם; ַויִַ ְפנֵּ ְשתֹו ַעד-ג ְוהּוא, ָעַבר לִַ יו.-גִַ ְקָראתֹו   ָאחִַ ָשו לִַ ד ַוָיָרץ עֵּ

ֹפל ַעל הּו, ַויִַ ְבכּו.-ַוְיַחְבקֵּ הּו; ַויִַ ָשקֵּ ָשא ֶאת  ַצָּואָרו ַויִַ יָניו, -ה ַויִַ ים ְוֶאת-ַוַיְרא ֶאתעֵּ י-ַהָנשִַ ים, ַוֹיאֶמר, מִַ ֶּלה -ַהְיָלדִַ אֵּ
ים, ֲאֶשר--ָּלְך; ַוֹיאַמר ים ֶאת-ַהְיָלדִַ ְשַתֲחֶויןָ.  ַעְבֶדָך.-ָחַנן ֱאֹלהִַ יֶהן, ַותִַ ָנה ְוַיְלדֵּ ָ ַהְשָפחֹות הֵּ ַגְשן ַגש ַגם  ו ַותִַ -ז ַותִַ

ְשַתֲחוּו; יָלֶדיָה, ַויִַ ל לֵָּאה וִַ ף ְוָרחֵּ ַגש יֹוסֵּ ְשַתֲחוּו.--ְוַאַחר, נִַ י ְלָך ָכל  ַויִַ י; -ח ַוֹיאֶמר, מִַ ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר ָפָגְשתִַ
ְמֹצא י.-ַוֹיאֶמר, לִַ י ֲאֹדנִַ ינֵּ ן ְבעֵּ ָשו, ֶיש  חֵּ י ְלָך ֲאֶשר-ט ַוֹיאֶמר עֵּ י, ְיהִַ י ָרב; ָאחִַ ם ָנא-י ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב, ַאל  ָלְך.-לִַ ָנא -אִַ

י: ָידִַ י, מִַ ְנָחתִַ יֶניָך, ְוָלַקְחָת מִַ ן ְבעֵּ י חֵּ י ַעל  ָמָצאתִַ ים-כִַ י ֱאֹלהִַ ְרֹאת ְפנֵּ י ָפֶניָך, כִַ יתִַ ן ָראִַ י.--כֵּ נִַ ְרצֵּ -ָנא ֶאת-יא ַקח  ַותִַ
י י ֲאֶשר ֻהָבאת ָלְך, כִַ ְרָכתִַ י ֶיש-בִַ ים ְוכִַ י ֱאֹלהִַ י-ַחַננִַ ְפַצר-לִַ קָ -ֹכל; ַויִַ ְלָכה,   ח.בֹו, ַויִַ ָכה; ְואֵּ לֵּ ְסָעה ְונֵּ יב ַוֹיאֶמר, נִַ

י  ְלֶנְגֶדָך. ַע כִַ י ֹידֵּ ָליו, ֲאֹדנִַ ים"-יג ַוֹיאֶמר אֵּ ים ַרכִַ  ַהְיָלדִַ
 1-18בראשית לג/

 
 
 
 
 
 

 מה הקשר לירושלים?[: O9]הערה

 אם זו שאלת מילואים, אין בעיה.
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 הפומבי החידון
 
 שני שלב
 
 
 

 

 מקראיים  בנושאים הקשורות  שאלות
 

 :בסימן
 החומות שבין ירושלים שחרור
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 שאלות שנימחזור  

 
 :בסימן השני השאלות מחזור

 החומות שבין ירושלים שחרור
 

 בשירו "כוס אחת של מים":ביטא זאת  דן אלמגורהמשורר 
במצור בעיר ירושלים. לגמתי מן הכוס טיפה אחת או הייתה לי כוס אחת של מים, היה זה 

שתיים )...( צחצחתי את שיניי ובשארית המים כיבסתי מכנסיי פעם בחודשיים )...( את 
הסמרטוט הלח סחטתי בידיים, השקיתי בעציץ שושן אחד אפילו שניים, היה זה במצור בעיר 

 .ירושלים
מתוך תחושת שליחות המלווה אותם בכל המנהיגים והמנהיגות בתנ"ך, פעלו בנקיון כפיים ו
 צעדיהם.

 
המנהיגים היו מעין רועי צאן רחמנים ונאמנים, הרועים את העם בשליחות ה' למען עמו העם 

הנבחר. כשהם יודעים בשעת הצורך, לנקוט בדרך קשה ונחושה כאשר נשקפת סכנה לצאן 
 מרעיתם.

 
 ואכן, רבים המנהיגים שהיו רועי צאן בתחילת דרכם.

 
********* 

 
 נבחנים10 מתמודדים  - שני במחזור

 
 בחלקו שיעלה המקראי באירוע הקשורה השאלה על להשיב יהיה הנבחן על זה במחזור

 

 חלקים שלשה בת היא השאלה
 

 נקודות  6-ב הנבחן את תזכה חלק כל על נכונה תשובה
 

 נקודות 18-ב הנבחן את יזכו  החלקים שלושת על  מלאות תשובות

 
 

 נבחנים 5 יעלו הזהה השאלה לשלב

 
 
 
 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8
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 מחזור שאלות שני
 

 1שאלה 
 
 

הלוחמים בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים סיפרו שנעשו נסים שהביאו לנצחון מהיר 
 ולשחרור העיר.

בתקופת המצביא הראשון שקם לישראל, אירעו שני ניסים חשובים במלחמה נגד האוייב. על 
 אחד מהם מספר הכתוב:

ָרֵאל  ֵני ִישְּ נָֻסם ִמפְּ ִהי בְּ דֹּלֹות ִמן ַהָשַמִים " …"ַויְּ ִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים גְּ  וה' ִהשְּ

 
 
 יהושע תשובה: מיהו המצביא ? א.
 
 מלחמת יהושע נגד חמשת מלכי האמורי תשובה: באיזו מלחמה מדובר? ב.

 
 

 
 14-9יהושע י/ המקרא:

יֶהם ְיהֹוֻשַע  ְבעֹון " ַוָיֹבא ֲאלֵּ ל ַוַיכֵּם ַמָכה ְגדֹוָלה ְבגִַ ְשָראֵּ י יִַ ְפנֵּ ם ְיהָוה לִַ ְלָגל: ַוְיֻהמֵּ ן ַהגִַ ְתֹאם ָכל ַהַּלְיָלה ָעָלה מִַ פִַ
ם ְבמ ל הֵּ ְשָראֵּ י יִַ ְפנֵּ י ְבנָֻסם מִַ ָדה: ַוְיהִַ ית חֹוֹרן ַוַיכֵּם ַעד ֲעזֵָּקה ְוַעד ַמקֵּ ם ֶדֶרְך ַמֲעלֵּה בֵּ ְרְדפֵּ ית חֹוֹרן ַויהָוה ֹוַרד בֵּ ַויִַ

ֲאשֶ  י ַהָבָרד מֵּ תּו ְבַאְבנֵּ ים ֲאֶשר מֵּ ם ַעד ֲעזֵָּקה ַוָיֻמתּו ַרבִַ ן ַהָשַמיִַ ים ְגֹדלֹות מִַ יֶהם ֲאָבנִַ יְך ֲעלֵּ ְשלִַ י הִַ ר ָהְרגּו ְבנֵּ
ְפנֵּ  י לִַ ת ְיהָוה ֶאת ָהֱאֹמרִַ ר ְיהֹוֻשַע ַליהָוה ְביֹום תֵּ ל ֶבָחֶרב: ָאז ְיַדבֵּ ְשָראֵּ ל ֶשֶמש יִַ ְשָראֵּ י יִַ ינֵּ ל ַוֹיאֶמר ְלעֵּ ְשָראֵּ י יִַ י ְבנֵּ

יא ְכתּובָ  ֹקם גֹוי ֹאְיָביו ֲהֹלא הִַ ַח ָעָמד ַעד יִַ ֹדם ַהֶשֶמש ְוָירֵּ ֶמק ַאָילֹון: ַויִַ ַח ְבעֵּ בעֹון דֹום ְוָירֵּ ֶפר ַהָיָשר ְבגִַ ה ַעל סֵּ
ם ְוֹלא ָא י ַהָשַמיִַ ְשֹמַע ְיהָוה ְבקֹול ַוַיֲעֹמד ַהֶשֶמש ַבֲחצִַ ים ְוֹלא ָהָיה ַכיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו לִַ ץ ָלבֹוא ְכיֹום ָתמִַ

ל" ְשָראֵּ ְלָחם ְליִַ י ְיהָוה נִַ יש כִַ  אִַ
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 מחזור שאלות שני
 
 2שאלה 

 
 במדבר עין גדי על פני צורי היעלים.וחבריו, מלך הלך 'לבקש' איש מישראל 

 

 הפסוק:
ָרֵאל; ַוֵיֶלְך, -ִמָכלֹלֶשת ֲאָלִפים ִאיש ָבחּור שְּ  ַוִיַקח... " ַבֵקש ...........ִישְּ ֵעִלים-ַעל לְּ ֵני, צּוֵרי ַהיְּ  ."פְּ
 
 
 שאול  תשובה: מי המלך ? א.
 
 דוד ואנשיו  תשובה: את מי חיפש המלך? ב.

 
 דוד כרת את כנף מעיל שאול  תשובה: מה אירע במערה לבגדי המלך? ג.
 

 שמואל א' פרק כד' המקרא:
י. " דִּ ר ֵעין ג ֶׁ ְדב ַ מִּ ד, ב ְ ה ָדוִּ נ ֵ דו  לֹו, ֵלאֹמר, הִּ ים; ַוי ַג ִּ ת ִּ ׁשְ לִּ ְ או ל, ֵמַאֲחֵרי, פ  ב ׁשָ ר ׁשָ ֲאׁשֶׁ ַ י, כ  ח   }ס{  א ַוְיהִּ ק ַ ב ַוי ִּ

חו ר יׁש ב ָ ים אִּ ת ֲאָלפִּ לֹׁשֶׁ או ל, ׁשְ ל--ׁשָ כ ָ ת-מִּ ׁש אֶׁ ְך, ְלַבק ֵ ָרֵאל; ַוי ֵלֶׁ ש ְ יו, ַעל-יִּ ד ַוֲאָנׁשָ וִּ ים.-ד ָ ֵעלִּ ֵני, צו ֵרי ַהי ְ ְ ג   פ 
ל ֹאן ַעל-ַוי ָֹבא אֶׁ ְדרֹות ַהצ  ת-ג ִּ או ל, ְלָהֵסְך אֶׁ ם ְמָעָרה, ַוי ָֹבא ׁשָ ְך, ְוׁשָ רֶׁ ֵתי -ַהד ֶׁ ַיְרכ ְ יו, ב ְ ד, ַוֲאָנׁשָ ַרְגָליו; ְוָדוִּ

ים. בִּ ָעָרה, יֹׁשְ ד ֵאָליו, הִּ   ַהמ ְ י ָדוִּ רד ַוי ֹאְמרו  ַאְנׁשֵ ת-נ ֵה ַהי ֹום ֲאׁשֶׁ י ֹנֵתן אֶׁ ה ָאֹנכִּ נ ֵ יָך הִּ איביך -ָאַמר ְיהָוה ֵאלֶׁ
ת ְכֹרת אֶׁ ד, ַוי ִּ וִּ ָקם ד ָ יָך; ַוי ָ ֵעינֶׁ ַטב ב ְ ר יִּ ֲאׁשֶׁ ַ ֹו, כ  יָת ל  ָך, ְוָעש ִּ ָידֶׁ ְבָך( ב ְ ַנף-)ֹאיִּ ר-כ ְ יל ֲאׁשֶׁ עִּ או ל-ַהמ ְ ט.--ְלׁשָ ל ָ ה   ב ַ

י, ַאֲחֵרי ד, ֹאתוֹ ד ָ -ֵכן, ַוי ְַך ֵלב-ַוְיהִּ ת--וִּ ַרת, אֶׁ ר כ ָ או ל.-ַעל ֲאׁשֶׁ ר ְלׁשָ ָנף ֲאׁשֶׁ י   כ ָ יָלה ל ִּ יו ָחלִּ ר ַלֲאָנׁשָ ו ַוי ֹאמֶׁ
ם ת-ֵמְיהָוה, אִּ ה אֶׁ ֶׁ ֱעש  יַח ְיהָוה-אֶׁ ְמׁשִּ י לִּ ָבר ַהז ֶׁה ַלאדֹנִּ ֹו:--ַהד ָ י, ב  לַֹח ָידִּ ׁשְ י  לִּ יַח ְיהָוה, הו א.-כ ִּ    ְמׁשִּ

 1-15שמואל א' כד/
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 שנימחזור שאלות 
 

 3שאלה 
 

של הנער עם  כשרון בנגינה שהתברך בו אחד מנערי ישראל, סלל את הדרך למפגש –"יודע נגן" 
 מלך ישראל

 
 הפסוק:
ֹּאַמר ָפֶניָך-"י ֵננּו, ֲעָבֶדיָך לְּ ַנֵגן ַבִכּנֹור"--ָנא ֲאדֹּ ֵדַע מְּ שּו, ִאיש יֹּ ַבקְּ  יְּ

 
 
 דוד תשובה: מיהו הנער ? א.
 
 שאול המלך תשובה: מיהו המלך? ב.

 
 נושא כלים / לנגן בידו בכינור  תשובה: מהו התפקיד שהועיד לו המלך? ג.
 
 

 'שמואל א' פרק טז המקרא:
ל" או ל, אֶׁ ר ׁשָ ם, ֵאָלי.-ְראו    ֲעָבָדיו:-ַוי ֹאמֶׁ יאֹותֶׁ ן, ַוֲהבִּ יב ְלַנג ֵ יׁש ֵמיטִּ י, אִּ ר,   ָנא לִּ ים ַוי ֹאמֶׁ ָערִּ ָחד ֵמַהנ ְ יח ַוי ַַען אֶׁ

אַ  ֹ יׁש ת  ָבר, ְואִּ ְלָחָמה ו ְנבֹון ד ָ יׁש מִּ ל ְואִּ ֹור ַחיִּ ב  ן ְוגִּ י, ֹיֵדַע ַנג ֵ ְחמִּ ַ ית ַהל  י ב ֵ ׁשַ ן ְליִּ ֵ י ב  יתִּ ה ָראִּ נ ֵ ֹו.הִּ מ  יט   ר; ַויהָוה, עִּ
ל ים, אֶׁ או ל ַמְלָאכִּ ַלח ׁשָ ׁשְ ְלָחה-ַוי ִּ ר, ׁשִּ י; ַוי ֹאמֶׁ ׁשָ ת יִּ ֹאן.-ֵאַלי אֶׁ צ  ר ב ַ ְנָך ֲאׁשֶׁ ד ב ִּ וִּ ם, ְוֹנאד   ד ָ חֶׁ י ֲחמֹור לֶׁ ׁשַ ח יִּ ק ַ כ ַוי ִּ

ַיד ַלח ב ְ ׁשְ ָחד; ַוי ִּ ים, אֶׁ ז ִּ י עִּ ן, ו ְגדִּ ל-ַייִּ נֹו, אֶׁ ד ב ְ וִּ או ל.-ד ָ ל  ׁשָ ד אֶׁ או ל, ַוי ֲַעֹמד ְלָפָניו; ַוי ֱֶׁאָהֵבהו  ְמֹאד, -כא ַוי ָֹבא ָדוִּ ׁשָ
י א -ַוְיהִּ ֵ ים.לֹו ֹנש  ל  ֵכלִּ או ל, אֶׁ ַלח ׁשָ ׁשְ י ֵלאֹמר:-כב ַוי ִּ ׁשַ י-ַיֲעָמד  יִּ ד ְלָפַני, כ ִּ ֵעיָני.-ָנא ָדוִּ כג ְוָהָיה,   ָמָצא ֵחן ב ְ

ְהיֹות רו חַ  ל-ב ִּ ים אֶׁ ת-ֱאלֹהִּ ד אֶׁ וִּ או ל, ְוָלַקח ד ָ או ל ְוטֹוב לֹו, ְוָסָרה ֵמָעָליו רו  -ׁשָ ָידֹו; ְוָרַוח ְלׁשָ ן ב ְ ג ֵ ֹור, ְונִּ נ  ַח ַהכ ִּ
 "ָהָרָעה.

 17-23שמואל א' טז/
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 מחזור שאלות שני
 
 4שאלה 

 
בירושלים היו מכריזים בשופרות על שנת היובל, אחת לחמישים שנה. בשנה זו,  בבית המקדש

, כפי שכתוב בספר ויקרא: העבדים היו משתחררים, והנחלות היו חוזרות לבעליהן המקוריים
ם ֵאת ְשַנת  ם ְוִקַדְשתֶׁ ם ְוַשְבתֶׁ כֶׁ יהָׁ יֹוֵבל ִהוא ִתְהיֶׁה לָׁ ל ֹיְשבֶׁ ץ ְלכָׁ רֶׁ אָׁ ם ְדרֹור בָׁ אתֶׁ ה ּוְקרָׁ נָׁ ַהֲחִמִשים שָׁ

ֻשבּו " ל ִמְשַפְחתֹו תָׁ תֹו ְוִאיש אֶׁ ל ֲאֻחזָׁ  ִאיש אֶׁ
 

 בספר בראשית מסופר על עבד נאמן שביצע שליחויות חשובות במצוות אדונו.
 הפסוק:

ר  " ל????????ַויֹאמֶׁ ל-, אֶׁ ר-ַעְבדֹו ְזַקן ֵביתֹו, ַהֹמֵשל, ְבכָׁ ְדָך, ַתַחת ְיֵרִכי-ִשים  לֹו:-ֲאשֶׁ א יָׁ  ". נָׁ
 
 
 
 אברהם  תשובה: מיהו האדון ? א.
 
 אליעזר  תשובה: מהו שמו של העבד? ב.

 
 חיפוש כלה לבן אדונו  תשובה: אילו שליחות ביצע העבד? ג.
 

 

 
 שופטים פרק ו' המקרא:

ת א ה ֵבַרְך אֶׁ א ַביִָׁמים; ַויהוָׁ ֵקן, בָׁ ם זָׁ הָׁ ם, ַבֹכל-ְוַאְברָׁ הָׁ ל ב.  ַאְברָׁ ם, אֶׁ הָׁ ר ַאְברָׁ ַעְבדֹו ְזַקן ֵביתֹו, ַהֹמֵשל, -ַויֹאמֶׁ
ל ר-ְבכָׁ ְדָך, ַתַחת ְיֵרִכי-ִשים  לֹו:-ֲאשֶׁ א יָׁ אָׁ --ְוַאְשִביֲעָך ג.  נָׁ ַמִים, ֵואֹלֵהי הָׁ ה ֱאֹלֵהי ַהשָׁ ץ:ַביהוָׁ ר לֹא  רֶׁ ִתַקח -ֲאשֶׁ

ֹנִכי יֹוֵשב ְבִקְרבֹו ר אָׁ ה, ִלְבִני, ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני, ֲאשֶׁ ל ד.  ִאשָׁ ל-ִכי אֶׁ ה, ִלְבִני -ַאְרִצי ְואֶׁ ַקְחתָׁ ִאשָׁ מֹוַלְדִתי, ֵתֵלְך; ְולָׁ
ק ד, אּוַלי לֹא ה.  ְלִיְצחָׁ בֶׁ עֶׁ יו, הָׁ ר ֵאלָׁ ת-ַויֹאמֶׁ כֶׁ לֶׁ ה, לָׁ ִאשָׁ ה הָׁ ל תֹאבֶׁ ת-ַאֲחַרי אֶׁ ִשיב אֶׁ ֵשב אָׁ הָׁ ץ ַהזֹאת; הֶׁ רֶׁ אָׁ -הָׁ

ל ר-ִבְנָך, אֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָׁ ם-הָׁ אתָׁ ִמשָׁ ם: ו.  יָׁצָׁ הָׁ יו, ַאְברָׁ ר ֵאלָׁ ן  ַויֹאמֶׁ ר ְלָך, פֶׁ מֶׁ ת-ִהשָׁ ִשיב אֶׁ ה-תָׁ מָׁ ה ֱאֹלֵהי  ז.  ְבִני שָׁ ְיהוָׁ
ץ  רֶׁ ִבי ּוֵמאֶׁ ַחִני ִמֵבית אָׁ ר ְלקָׁ ַמִים, ֲאשֶׁ רַהשָׁ ר ִדבֶׁ ר ִנְשַבע-מֹוַלְדִתי, ַוֲאשֶׁ ת-ִלי ַוֲאשֶׁ ֵתן אֶׁ ץ -ִלי ֵלאֹמר, ְלַזְרֲעָך אֶׁ רֶׁ אָׁ הָׁ

ם--ַהזֹאת ה ִלְבִני, ִמשָׁ ַקְחתָׁ ִאשָׁ יָך, ְולָׁ נֶׁ כֹו ְלפָׁ יָך-ְוִאם ח.  הּוא, ִיְשַלח ַמְלאָׁ ת ַאֲחרֶׁ כֶׁ לֶׁ ה, לָׁ ִאשָׁ ה הָׁ --לֹא תֹאבֶׁ
 ֹ ִתי ז , ִמְשֻבעָׁ תְוִנִקיתָׁ ה-את; ַרק אֶׁ מָׁ ֵשב שָׁ ת ט.  ְבִני, לֹא תָׁ ד אֶׁ בֶׁ עֶׁ ם הָׁ ַבע -ַויָׁשֶׁ יו; ַוִישָׁ ם ֲאֹדנָׁ הָׁ ְך ַאְברָׁ רֶׁ יָׁדֹו, ַתַחת יֶׁ

ה-לֹו, ַעל ר ַהזֶׁ בָׁ ל י.  ַהדָׁ ְך, ְוכָׁ יו, ַוֵילֶׁ ה ְגַמִלים ִמְגַמֵלי ֲאֹדנָׁ רָׁ ד ֲעשָׁ בֶׁ עֶׁ יו, ְביָׁדֹו; ַויָׁקָׁ -ַוִיַקח הָׁ לטּוב ֲאֹדנָׁ ְך אֶׁ -ם, ַוֵילֶׁ
ל--ֲאַרם ַנֲהַרִים חֹור-אֶׁ ל יא.  ִעיר נָׁ ִעיר, אֶׁ ב, ְלֵעת ֵצאת -ַוַיְבֵרְך ַהְגַמִלים ִמחּוץ לָׁ רֶׁ ִים, ְלֵעת עֶׁ ְבֵאר ַהמָׁ

ם, ַהְקֵרה--ַויֹאַמר יב.  ַהֹשֲאֹבת הָׁ ה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְברָׁ ַני ַהיֹום; ַוֲעֵשה-ְיהוָׁ א ְלפָׁ ד, ִעם ֲאֹדנִ -נָׁ סֶׁ םחֶׁ הָׁ ִהֵנה  יג.  י ַאְברָׁ
ב, ַעל ֹנִכי ִנצָׁ ִים-אָׁ ִעיר, ֹיְצֹאת ִלְשֹאב מָׁ ִים; ּוְבנֹות ַאְנֵשי הָׁ יהָׁ ַהִטי יד.  ֵעין ַהמָׁ ר ֹאַמר ֵאלֶׁ , ֲאשֶׁ יָׁה ַהַנֲערָׁ א ַכֵדְך -ְוהָׁ נָׁ

ה ְשֵתה, ְוַגם ְמרָׁ ה, ְואָׁ ְשתֶׁ ה-ְואֶׁ יָך ַאְשקֶׁ , ְלַעבְ --ְגַמלֶׁ ּה ֹהַכְחתָׁ ּה ֵאַדע, ִכיֹאתָׁ ק, ּובָׁ ד ִעם-ְדָך ְלִיְצחָׁ סֶׁ ִשיתָׁ חֶׁ -עָׁ
ן-ַוְיִהי טו.  ֲאֹדִני ה ִלְבתּוֵאל בֶׁ ר יְֻלדָׁ ה ֹיֵצאת ֲאשֶׁ ה ְלַדֵבר, ְוִהֵנה ִרְבקָׁ ם ִכלָׁ רֶׁ ת נָׁחֹור ֲאִחי -הּוא, טֶׁ ה, ֵאשֶׁ ִמְלכָׁ

ּה, ַעל ם; ְוַכדָׁ הָׁ ּה-ַאְברָׁ , ֹטַבת ַמְר  טז.  ִשְכמָׁ ה ְמֹאדְוַהַנֲערָׁ ּה --אֶׁ ה, ַוְתַמֵלא ַכדָׁ ַעְינָׁ ד הָׁ ּה; ַוֵתרֶׁ עָׁ ה, ְוִאיש לֹא ְידָׁ ְבתּולָׁ
ַעל א ְמַעט יז.  ַותָׁ ר, ַהְגִמיִאיִני נָׁ ּה; ַויֹאמֶׁ אתָׁ ד, ִלְקרָׁ בֶׁ עֶׁ ץ הָׁ רָׁ ר, ְשֵתה ֲאֹדִני; ַוְתַמֵהר,  יח.  ַמִים ִמַכֵדְך-ַויָׁ ַותֹאמֶׁ

ּה  ד ַכדָׁ ּה-ַעלַוֹתרֶׁ ב, ַעד ִאם יט.  ַוַתְשֵקהּו--יָׁדָׁ ְשאָׁ יָך אֶׁ ר, ַגם ִלְגַמלֶׁ ִכלּו, -ַוְתַכל, ְלַהְשֹקתֹו; ַותֹאמֶׁ
ל כ.  ִלְשֹתת ּה אֶׁ ל-ַוְתַמֵהר, ַוְתַער ַכדָׁ ץ עֹוד אֶׁ רָׁ ת, ַותָׁ ל-ַהֹשקֶׁ יו-ַהְבֵאר, ִלְשֹאב; ַוִתְשַאב, ְלכָׁ ִאיש  כא.  ְגַמלָׁ ְוהָׁ

ּה; ַמֲחִרישִמְש  ֵאה, לָׁ ה ַדְרכֹו, ִאם--תָׁ ַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהוָׁ ר ִכלּו ַהְגַמִלים ִלְשתֹות, ַוִיַקח  כב.  לֹא-לָׁ ַוְיִהי, ַכֲאשֶׁ
לֹו ַקע ִמְשקָׁ ב, בֶׁ הָׁ ם זָׁ זֶׁ ִאיש נֶׁ ם-ּוְשֵני ְצִמיִדים ַעל--הָׁ לָׁ ב ִמְשקָׁ הָׁ ה זָׁ רָׁ , ֲעשָׁ יהָׁ דֶׁ ר בַ  כג.  יָׁ א -תַויֹאמֶׁ ִמי ַאְת, ַהִגיִדי נָׁ

ִלין-ִלי; ֲהֵיש ֵבית נּו, לָׁ קֹום לָׁ ִביְך מָׁ יו, ַבת כד.  אָׁ ר ֵאלָׁ ֹנִכי-ַותֹאמֶׁ ן--ְבתּוֵאל אָׁ ה -בֶׁ ְלדָׁ ר יָׁ ה, ֲאשֶׁ ִמְלכָׁ
חֹור יו, ַגם כה.  ְלנָׁ ר ֵאלָׁ ן ַגם-ַותֹאמֶׁ בֶׁ נּו-תֶׁ לּון-ַגם--ִמְספֹוא ַרב ִעמָׁ קֹום, לָׁ הַוִיקֹ  כו.  מָׁ ִאיש, ַוִיְשַתחּו ַליהוָׁ  ד הָׁ
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במקרא מסופר על . מילה אנו מברכים :  "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"-בכל טקס ברית
 טקס הברית הראשון שקיים אברהם אבינו:

   
 הפסוק: 

ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה, נִ " .....בְּ ָרָהם, וְּ נֹו.ּמֹול ַאבְּ ָכלכז   בְּ ַנת-וְּ ִליד ָבִית, ּוִמקְּ ֵשי ֵביתֹו יְּ ִנּמֹּלּו, --ֵנָכר-ֶכֶסף ֵמֵאת ֶבן-ַאנְּ
 "ִאתֹו.

 
 תשעים ותשע  תשובה: בן כמה היה אברהם כש"נימול"? א.
 
 ישמעאל  תשובה: מיהו בנו הנימול איתו? ב.

 
 שלוש עשרה  תשובה: בן כמה היה בנו הנימול? ג.
 

 'בראשית פרק יז המקרא:
ת" ת-ְואֶׁ ים אֶׁ י, ָאקִּ יתִּ רִּ ת.-ב ְ רֶׁ ָנה ָהַאחֶׁ ָ ׁש  ֹוֵעד ַהז ֶׁה, ב ַ ָרה ַלמ  ֵלד ְלָך ש ָ ֵ ר ת  ְצָחק, ֲאׁשֶׁ ֹו; ַוי ַַעל   יִּ ת  ר אִּ כב ַוְיַכל, ְלַדב ֵ

ים, ֵמַעל ַאְבָרָהם. ת  ֱאלֹהִּ ח ַאְבָרָהם אֶׁ ק ַ ל-כג ַוי ִּ נֹו, ְוֵאת כ ָ ָמֵעאל ב ְ ׁשְ ל-יִּ יֵדי ֵביתֹו ְוֵאת כ ָ וֹ מִּ -ְילִּ ְספ  ַ ל--ְקַנת כ  -כ ָ
ת ָמל אֶׁ ית ַאְבָרָהם; ַוי ָ י ב ֵ ַאְנׁשֵ ים.-ָזָכר, ב ְ ֹו, ֱאלֹהִּ ת  ר אִּ ב ֶׁ ר ד ִּ ֲאׁשֶׁ ַ ם ַהי ֹום ַהז ֶׁה, כ  צֶׁ עֶׁ ר ָעְרָלָתם, ב ְ ַ ש  כד   ב ְ

ן--ְוַאְבָרָהם ָנה:-ב ֶׁ ע, ׁשָ ים ָוֵתׁשַ עִּ ׁשְ ר ָעְרָלתֹו.  ת ִּ ַ ש  ֹלֹו, ב ְ מ  הִּ ָמֵעאל ב ְ   ב ְ ׁשְ ןכה ְויִּ ֵרה -נֹו, ב ֶׁ ש ְ לֹׁש עֶׁ ׁשְ
ָנה: ֹלוֹ   ׁשָ מ  הִּ ר ָעְרָלתֹו.--ב ְ ַ ש  נֹו.  ֵאת, ב ְ ָמֵעאל, ב ְ ׁשְ ֹול ַאְבָרָהם, ְויִּ מ  ם ַהי ֹום ַהז ֶׁה, נִּ צֶׁ עֶׁ י ֵביתֹו -כז ְוָכל  כו ב ְ ַאְנׁשֵ

ְקַנת ת, ו מִּ יִּ יד ב ָ ף ֵמֵאת ב ֶׁ -ְילִּ סֶׁ ֶׁ ֹו."--ֵנָכר-ןכ  ת  ֹלו , אִּ מ   נִּ
 21-27בראשית יז/
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דות, ששפטה את ישראל בעת ההיא ונלחמה נגד שר אשה נביאה אשת לפיהכתוב מספר על 
 צבא האוייב

 
 הפסוק: 

ִביָאה, ֵאֶשת ַלִפידֹות"ּו..... ָטה --ִאָשה נְּ ָרֵאל, ָבֵעת ַהִהיא......-ֶאתִהיא שֹּפְּ ָרֵאל,  ִישְּ ֵני ִישְּ ַוַיֲעלּו ֵאֶליָה בְּ
ָפט  ".ַלִּמשְּ

 
 דבורה אשת לפידות  תשובה: מיהי האשה הנביאה? א.
 
 תחת תומר דבורה בין הרמה ובין   תשובה: היכן שפטה את ישראל? ב.

 בית אל בהר אפרים  
 

 סיסרא שר צבא יבין  תשובה: נגד מי נלחמה? ג.
 

 שופטים פרק ד' המקרא:
ידֹות" ִּ ת ַלפ  יָאה, ֵאׁשֶׁ ה ְנבִּ ָ ׁש  ת--ו ְדבֹוָרה אִּ יא ׁשְֹפָטה אֶׁ יא.-הִּ ֵעת ַההִּ ָרֵאל, ב ָ ש ְ ַחת  יִּ ַ ת ת  בֶׁ יא יֹוׁשֶׁ ר -ה ְוהִּ מֶׁ ֹ ת 

ית ין ָהָרָמה ו ֵבין ב ֵ ֵ בֹוָרה, ב  ט.--ֵאל-ד ְ ָ פ  ׁשְ ָרֵאל, ַלמ ִּ ש ְ ֵני יִּ יָה ב ְ ם; ַוי ֲַעלו  ֵאלֶׁ ְפָריִּ ַהר אֶׁ ַלח,   ב ְ ׁשְ ְקָרא ְלָבָרק ו ַות ִּ ַות ִּ
ן ֶׁ ה ְיהָוה ֱאלֵֹהי-ב  ו ָ ר ֵאָליו ֲהלֹא צִּ אמֶׁ ֹ י; ַות  לִּ ָ ׁש, ַנְפת  דֶׁ ק ֶׁ יֹנַעם, מִּ ָ -ֲאבִּ בֹור, ְוָלַקְחת  ָ ַהר ת  ָ ב ְ ְכת  ָרֵאל, ֵלְך ו ָמׁשַ ש ְ יִּ

ֵני ְזֻבלו ן. ב ְ י ו מִּ לִּ ָ ֵני ַנְפת  ב ְ יׁש, מִּ ים אִּ ת ֲאָלפִּ רֶׁ ֶׁ ָך ֲעש  מ ְ י ֵאלֶׁ   עִּ ְכת ִּ לז ו ָמׁשַ ת-יָך אֶׁ יׁשֹון, אֶׁ ר-ַנַחל קִּ ַ יְסָרא ש  ְצָבא -סִּ
ת ין, ְואֶׁ ת-ָיבִּ ֹו, ְואֶׁ ְכב  ָך.-רִּ ָידֶׁ יהו , ב ְ ם  ֲהמֹונֹו; ו ְנַתת ִּ ָרק, אִּ יָה ב ָ ר ֵאלֶׁ ם-ח ַוי ֹאמֶׁ י; ְואִּ י ְוָהָלְכת ִּ מ ִּ י עִּ ְלכִּ ֵ י -ת  לֹא ֵתְלכִּ

י, לֹא ֵאֵלְך. מ ִּ פֶׁ   עִּ ְך, אֶׁ ָ מ  ר ָהלְֹך ֵאֵלְך עִּ אמֶׁ ֹ ָך ַעלט ַות  ְפַאְרת ְ ְהיֶׁה ת ִּ י לֹא תִּ ה הֹוֵלךְ -ס כ ִּ ָ ר ַאת  ְך ֲאׁשֶׁ רֶׁ י --ַהד ֶׁ כ ִּ
ת-ְבַיד ֹר ְיהָוה אֶׁ ְמכ  ה, יִּ ָ ׁש  ם-אִּ ְך עִּ לֶׁ ֵ בֹוָרה ַות  ָקם ד ְ ָ יְסָרא; ַות  ה.-סִּ ְדׁשָ ָרק, קֶׁ ת  ב ָ ָרק אֶׁ ת-י ַוי ְַזֵעק ב ָ -ְזבו ֻלן ְואֶׁ

ַרְגָליו,  ה, ַוי ַַעל ב ְ ְדׁשָ י, קֶׁ לִּ ָ בֹוָרה.ַנְפת  ֹו, ד ְ מ  ַעל עִּ ַ יׁש; ַות  ת ַאְלֵפי אִּ רֶׁ ֶׁ ֵני חָֹבב   ֲעש  ב ְ ן, מִּ יִּ ק ַ ְפָרד מִּ י נִּ ינִּ ר ַהק ֵ בֶׁ יא ְוחֶׁ
ה; ַוי ֵט ָאֳהלֹו, ַעד ת-חֵֹתן ֹמׁשֶׁ ר אֶׁ ים( ֲאׁשֶׁ ַצֲעַננ ִּ ׁש.-ֵאילֹון בצענים )ב ְ דֶׁ  "קֶׁ

 4-11שופטים ד/
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כותל אסור היה ליהודים לתקוע בשופר ב המנדט הבריטיו השלטון העות'מאני בתקופת
 .שהתמקדו בכותל מאורעות תרפ"ט איסור זה היה בין הגורמים לפרוץ. המערבי

 
רא מסופר על מצביא שהשתמש בשופרות להפלת חומות עיר אוייב, לאחר שהקיפו את במק

 העיר במהלך מספר ימים.
 

 הפסוק: 
ה שֹוְפרֹות הַ  "  ה ַהֹכֲהִנים ֹנְשִאים ִשְבעָׁ רֹות; ֹיְבִלים, ִלְפֵני ֲארֹון ה'ְוִשְבעָׁ ְקעּו ַבשֹופָׁ לֹוְך, ְותָׁ , ֹהְלִכים הָׁ

ם, ְוַהְמַאֵסף ֹהֵלְך ַאֲחֵרי ֲארֹון  לּוץ, ֹהֵלְך ִלְפֵניהֶׁ חָׁ  ."ה'ְוהֶׁ
 
 יהושע  תשובה: מי המצביא? א.
 
 חומות יריחו  תשובה: חומות של איזו עיר אוייב הקיפו? ב.

 
 (7+ 6שלוש עשרה פעמים )  תשובה: כמה פעמים הקיפו את העיר? ג.
 
 

 20-1יהושע '/ המקרא:
ל: א ְשָראֵּ י יִַ י ְבנֵּ ְפנֵּ יחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסֶגֶרת, מִַ ירִַ ין ָבא.  וִַ א, ְואֵּ ין יֹוצֵּ י -ַוֹיאֶמר ְיהָוה, ֶאל ב  {}ס  אֵּ ה ָנַתתִַ ְיהֹוֻשַע, ְראֵּ

יחֹו ְוֶאת-ְבָיְדָך, ֶאת ל--ַמְלָכּה-ְירִַ י, ֶהָחיִַ בֹורֵּ ְלָחָמה-ֶאתְוַסֹבֶתם  ג  .גִַ י ַהמִַ יר, ֹכל ַאְנשֵּ יף ֶאת--ָהעִַ יר, ַפַעם -ַהקֵּ ָהעִַ
ים ֶשת ָימִַ י,  ד  .ֶאָחת; ֹכה ַתֲעֶשה, שֵּ יעִַ י ָהָארֹון, ּוַביֹום ַהְשבִַ ְפנֵּ ים, לִַ ְבָעה שֹוְפרֹות ַהיֹוְבלִַ ְשאּו שִַ ים יִַ ְבָעה ֹכֲהנִַ ְושִַ

ים; ְוהַ -ָתֹסבּו ֶאת יר ֶשַבע ְפָעמִַ ְתְקעּו ַבשֹוָפרֹותָהעִַ ים, יִַ ל, בשמעכם )ְכָשְמֲעֶכם(  ה  .ֹכֲהנִַ ְמֹשְך ְבֶקֶרן ַהיֹובֵּ ְוָהָיה בִַ
יעּו ָכל-ֶאת יש ֶנְגדוֹ -קֹול ַהשֹוָפר, ָירִַ יר, ַתְחֶתיָה, ְוָעלּו ָהָעם, אִַ ְקָרא  ו  .ָהָעם, ְתרּוָעה ְגדֹוָלה; ְוָנְפָלה חֹוַמת ָהעִַ ַויִַ

ן ְיהֹוֻשעַ  ים, ַוֹיאֶמר ֲאלֵֶּהם, ְשאּו ֶאת-נּון, ֶאל-בִַ ְבָעה שֹוְפרֹות -ַהֹכֲהנִַ ְשאּו שִַ ים, יִַ ְבָעה ֹכֲהנִַ ית; ְושִַ ֲארֹון ַהְברִַ
י, ֲארֹון ְיהָוה ְפנֵּ ים, לִַ ְברּו, ְוֹסבּו ֶאת-ויאמרו )ַוֹיאֶמר(, ֶאל ז  .יֹוְבלִַ יר; ְוֶהָחלּוץ-ָהָעם, עִַ י אֲ --ָהעִַ ְפנֵּ רֹון ַיֲעֹבר, לִַ

י, ֶכֱאֹמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ח  .ְיהָוה י ְיהָוה, ָעְברּו -ַוְיהִַ ְפנֵּ ים לִַ ְבָעה שֹוְפרֹות ַהיֹוְבלִַ ים שִַ ים ֹנְשאִַ ְבָעה ַהֹכֲהנִַ ָהָעם, ְושִַ
יֶהם ְך ַאֲחרֵּ ית ְיהָוה, ֹהלֵּ י ַהֹכֲהנִַ --ְוֶהָחלּוץ ֹהלְֵּך ט  .ְוָתְקעּו ַבשֹוָפרֹות; ַוֲארֹון ְברִַ ְפנֵּ י( ַהשֹוָפרֹות; לִַ ים, תקעו )ֹתְקעֵּ

י ָהָארֹון, ָהלֹוְך, ְוָתקֹוַע ַבשֹוָפרֹות ְך ַאֲחרֵּ ף, ֹהלֵּ יעּו ְוֹלא-יְוֶאת  .ְוַהְמַאסֵּ ָּוה ְיהֹוֻשַע לֵּאֹמר, ֹלא ָתרִַ יעּו -ָהָעם צִַ ַתְשמִַ
יֶכם, ָדָבר:-קֹוְלֶכם, ְוֹלא-ֶאת פִַ א מִַ יֶכם, ָהרִַ   יֵּצֵּ י ֲאלֵּ יֹעֶתם--יעּוַעד יֹום ָאְמרִַ ב ֲארֹון יא  .ַוֲהרִַ יר, -ְיהָוה ֶאת-ַוַיסֵּ ָהעִַ

ינּו, ַבַמֲחֶנה. ף ַפַעם ֶאָחת; ַוָיֹבאּו, ַהַמֲחֶנה, ַוָילִַ  {}פ  ַהקֵּ
ים, ֶאת יב ְשאּו ַהֹכֲהנִַ ם ְיהֹוֻשַע, ַבֹבֶקר; ַויִַ ים יג  .ֲארֹון ְיהָוה-ַוַיְשכֵּ ים ֹנְשאִַ ְבָעה ַהֹכֲהנִַ ְבָעה שֹוְפרֹות  ְושִַ שִַ

ף הֹ  יֶהם, ְוַהְמַאסֵּ ְפנֵּ ְך לִַ ים ָהלֹוְך, ְוָתְקעּו ַבשֹוָפרֹות; ְוֶהָחלּוץ, ֹהלֵּ י ֲארֹון ְיהָוה, ֹהְלכִַ ְפנֵּ ים, לִַ י ֲארֹון ַהֹיְבלִַ ְך ַאֲחרֵּ לֵּ
יר ַביֹום ַהשֵּ -ַוָיֹסבּו ֶאת יד  .ְיהָוה, הולך )ָהלֹוְך( ְוָתקֹוַע ַבשֹוָפרֹות י, ַפַעם ַאַחת, ַוָיֻשבּו, ַהַמֲחֶנה; ֹכה ָעשּו, ָהעִַ נִַ

ים ֶשת ָימִַ מּו ַכֲעלֹות ַהַשַחר, ַוָיֹסבּו ֶאת טו  .שֵּ י, ַוַיְשכִַ יעִַ י ַביֹום ַהְשבִַ ים:-ַוְיהִַ ְשָפט ַהֶזה, ֶשַבע ְפָעמִַ יר ַכמִַ ַרק   ָהעִַ
יר ֶשַבע-ַביֹום ַההּוא, ָסְבבּו ֶאת ים ָהעִַ ים ַבשֹוָפרֹות; ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע  טז  .ְפָעמִַ ית, ָתְקעּו ַהֹכֲהנִַ יעִַ י ַבַפַעם ַהְשבִַ ַוְיהִַ

י-ֶאל יעּו, כִַ יר-ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ָהָעם ָהרִַ יא ְוָכל יז  .ָהעִַ ֶרם הִַ יר חֵּ ַרק ָרָחב   ָבּה, ַליהָוה:-ֲאֶשר-ְוָהְיָתה ָהעִַ
ְחֶיה, הִַ  ת-יא ְוָכלַהזֹוָנה תִַ ָתּה ַבַביִַ י ֶהְחְבַאָתה, ֶאת--ֲאֶשר אִַ ים ֲאֶשר ָשָלְחנּו-כִַ ן-ְוַרק יח  .ַהַמְלָאכִַ ְמרּו מִַ -ַאֶתם שִַ

ֶרם, ֶפן ן-ַהחֵּ ימּו ּוְלַקְחֶתם מִַ ֶרם; ְוַשְמֶתם ֶאת-ַתֲחרִַ ֶרם, ַוֲעַכְרֶתם, אֹותוֹ -ַהחֵּ ל, ְלחֵּ ְשָראֵּ ף ְוֹכל ֶכסֶ  יט  .ַמֲחנֵּה יִַ
י ְנֹחֶשת ּוַבְרֶזל ְשֹמַע  כ  .אֹוַצר ְיהָוה, ָיבֹוא  ֹקֶדש הּוא, ַליהָוה:--ְוָזָהב, ּוְכלֵּ י כִַ ְתְקעּו ַבֹשָפרֹות; ַוְיהִַ ַוָיַרע ָהָעם, ַויִַ

ֹפל ַהחֹוָמה ַתְחֶתיָה ַוַיַעל הָ -ָהָעם ֶאת יעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה, ַותִַ ְלְכדּו קֹול ַהשֹוָפר, ַוָירִַ יש ֶנְגדֹו, ַויִַ יָרה אִַ ָעם ָהעִַ

יר-ֶאת  . ָהעִַ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%A4%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%A4%22%D7%98
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 במקרא מצווה השופר שימש בת
 
הרב ביותר מובא השופר בהקשרים רבים והוא כלי הנגינה המוזכר מספר הפעמים  תנ"ךב

היו נוהגים לתקוע  מלחמותבתנ"ך. השופר גם היה בשימוש אצל עמים אחרים בימי קדם. גם ב
המראה אנשים מנגנים על  תקופת הברזלנמצא תבליט מ כרכמישכדי להרתיע את האויב. ב

 [1].תוףשופר ו
 
  הפסוק: 

ֵרב"ַוִיַקח, ַכֲחֵמֶשת ֲאָלִפים ִאיש; ַויָ "  ֶשם אֹוָתם אֹּ
 
 

 יהושע  תשובה: מי המנהיג? א.
 
 בין בית אל ובין העי מים לעיר  תשובה: המארב?היכן שם את  ב.

 
 יהושע שרף את העיר "עי"  תשובה: מה עלה בגורלה של העיר? ג.

 
 

 פרק ח' יהושע   המקרא:
ית" ין ב ֵ ֵ ם אֹוָתם ֹאֵרב, ב  ֶׁ ש  יׁש; ַוי ָ ים אִּ ת ֲאָלפִּ ֲחֵמׁשֶׁ ַ ח, כ  ק ַ יר.--ֵאל ו ֵבין ָהַעי-ַוי ִּ י ָם ָלעִּ ת  מִּ ימו  ָהָעם אֶׁ ל-יג ַוי ָש ִּ -כ ָ

ת יר, ְואֶׁ פֹון ָלעִּ צ ְ ר מִּ ה, ֲאׁשֶׁ ֲחנֶׁ ַ תֹוךְ -ַהמ  ְיָלה ַההו א, ב ְ ַ ל  ַע ב ַ ְך ְיהֹוׁשֻ יר; ַוי ֵלֶׁ י ָם ָלעִּ ק. ֲעֵקבֹו, מִּ ְראֹות   ָהֵעמֶׁ י כ ִּ יד ַוְיהִּ
ךְ  לֶׁ י-מֶׁ ימו  ַוי ְֵצאו  ַאְנׁשֵ כ ִּ ְקַראת-ָהַעי, ַוְיַמֲהרו  ַוי ַׁשְ יר לִּ ְלָחָמה הו א ְוָכל-ָהעִּ ָרֵאל ַלמ ִּ ש ְ ֹוֵעד-יִּ ֹו ַלמ  ְפֵני --ַעמ  לִּ

י יר.-ָהֲעָרָבה; ְוהו א לֹא ָיַדע, כ ִּ ְגעו  ְיהוֹ   ֹאֵרב לֹו ֵמַאֲחֵרי ָהעִּ נ ָ ַע ְוָכלטו ַוי ִּ ְך -ׁשֻ רֶׁ ֻנסו , ד ֶׁ ם; ַוי ָ ְפֵניהֶׁ ָרֵאל, לִּ ש ְ יִּ
ר. ְדב ָ ל  ַהמ ִּ ֲעקו , כ ָ ז ָ ן-טז ַוי ִּ ְתקו  מִּ נ ָ ַע, ַוי ִּ פו  ַאֲחֵרי ְיהֹוׁשֻ ְרד ְ ם; ַוי ִּ ֹף, ַאֲחֵריהֶׁ ְרד  ַעי(, לִּ ר בעיר )ב ָ יר.-ָהָעם ֲאׁשֶׁ יז   ָהעִּ

ר לֹ -ְולֹא ַעי ו ֵבית ֵאל, ֲאׁשֶׁ יׁש, ב ָ ַאר אִּ ׁשְ ת-אנִּ ָרֵאל; ַוי ַַעְזבו  אֶׁ ש ְ ְר -ָיְצאו , ַאֲחֵרי יִּ תו ָחה, ַוי ִּ ְ יר פ  פו  ַאֲחֵרי ָהעִּ ד ְ
ָרֵאל. ש ְ  יִּ

ל ר ְיהָוה אֶׁ ר-יח ַוי ֹאמֶׁ ידֹון ֲאׁשֶׁ כ ִּ ַע, ְנֵטה ב ַ ל-ְיהֹוׁשֻ ָיְדָך אֶׁ ר--ָהַעי-ב ְ ידֹון ֲאׁשֶׁ כ ִּ ַע ב ַ ה; ַוי ֵט ְיהֹוׁשֻ נ ָ נֶׁ ת ְ י ְבָיְדָך, אֶׁ -כ ִּ
ָידוֹ  לב ְ יר.-, אֶׁ דו ָה; ַוְיַמֲהרו , ַוי ַצ ִּ   ָהעִּ ְלכ ְ יר, ַוי ִּ ְנטֹות ָידֹו, ַוי ָֹבאו  ָהעִּ רו צו , כ ִּ קֹומֹו ַוי ָ מ ְ יתו  יט ְוָהאֹוֵרב ָקם ְמֵהָרה מִּ
ת ֵאׁש.-אֶׁ יר ב ָ ַמיְ   ָהעִּ ָ יר ַהׁש  ן ָהעִּ ה ָעָלה ֲעׁשַ נ ֵ ְראו , ְוהִּ ם ַוי ִּ י ָהַעי ַאֲחֵריהֶׁ ְפנו  ַאְנׁשֵ ם -ָמה, ְולֹאכ ַוי ִּ ם ָיַדיִּ ָהָיה ָבהֶׁ

ל ְך אֶׁ ַ ְהפ  ר, נֶׁ ְדב ָ ס ַהמ ִּ ה; ְוָהָעם ַהנ ָ ה ָוֵהנ ָ  .............ָהרֹוֵדף.-ָלנו ס, ֵהנ ָ
ת ַע, אֶׁ ֹרף ְיהֹוׁשֻ ש ְ ל-ַוי ִּ ֵ ָה ת  ימֶׁ ָמָמה, ַעד ַהי ֹום ַהז ֶׁה.-ָהָעי; ַוְיש ִּ ת  עֹוָלם ׁשְ ָלה ַעל-כט ְואֶׁ ָ ְך ָהַעי ת  לֶׁ -ָהֵעץ, ַעד-מֶׁ

ת ידו  אֶׁ ַע ַוי ֹרִּ ה ְיהֹוׁשֻ ו ָ ׁש צִּ מֶׁ ֶׁ ב; ו ְכבֹוא ַהׁש  ן-ֵעת ָהָערֶׁ ְבָלתֹו מִּ ל-נִּ יכו  אֹוָתה  אֶׁ לִּ יר, -ָהֵעץ, ַוי ַׁשְ ַער ָהעִּ ַתח ׁשַ ֶׁ פ 
ל ימו  ָעָליו ג ַ דֹול, ַעד ַהי ֹום ַהז ֶׁה.-ַוי ָקִּ ים ג ָ  "ֲאָבנִּ

 12-29יהושע ח/

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8#cite_note-1
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כותל אסור היה ליהודים לתקוע בשופר ב המנדט הבריטיו השלטון העות'מאני בתקופת
 .שהתמקדו בכותל מאורעות תרפ"ט איסור זה היה בין הגורמים לפרוץ .המערבי

שלמה  ,הרב הצבאי הראשי הגיע מלחמת ששת הימיםב ירושלים של העיר העתיקה יבושעם כ
 .אל הכותל המערבי ותקע בשופר גורן
 

 ייבהאומחנה מדיין, מחנה את בלילה וחייליו שתקפו הכתוב מספר על מנהיג 
 

  הפסוק:
ֹלש-ַוַיַחץ ֶאת" ַיד אֹות ָהִאיש....מֵ -שְּ תֹוְך ַהַכִדים.-ָראִשים; ַוִיֵתן שֹוָפרֹות בְּ ַלִפִדים בְּ ַכִדים ֵריִקים, וְּ  "ֻכָלם וְּ
 

 
 גדעון  תשובה: מי המנהיג? א.
 
 שלושה ראשים  תשובה: לכמה ראשים חילק את חייליו? ב.

 
 ראש האשמורת התיכונה  תשובה: מתי תקף המנהיג את האוייב? ג.

 
 

 פרק ז'   שופטים המקרא:
ת" לֹשׁ -ַוי ַַחץ אֶׁ ַיד-ׁשְ ן ׁשֹוָפרֹות ב ְ ֵ ת  ים; ַוי ִּ ה ָראׁשִּ לֹׁשָ יׁש, ׁשְ תֹוְך -ֵמאֹות ָהאִּ ים ב ְ דִּ ִּ ים, ְוַלפ  ים ֵריקִּ ם ְוַכד ִּ ל ָ ֻ כ 

ים. ד ִּ ַ ריז   ַהכ  ה, ְוָהָיה ַכֲאׁשֶׁ ֲחנֶׁ ַ ְקֵצה ַהמ  י ָבא ב ִּ נ ֵה ָאֹנכִּ ו ; ְוהִּ ֲעש  ַ ְראו  ְוֵכן ת  י תִּ נ ִּ ֶׁ מ  ם, מִּ ר ֲאֵליהֶׁ ן -ַוי ֹאמֶׁ ֵ ה כ  ֶׁ ֱעש  אֶׁ

ו ן. ֲעש  ַ ֹוָפר  ת  ׁש  י, ב ַ י, ְוָכל--יח ְוָתַקְעת ִּ ם-ָאֹנכִּ ֹוָפרֹות ג ַ ׁש  ם ב ַ ֶׁ י; ו ְתַקְעת  ת ִּ ר אִּ ל-ֲאׁשֶׁ יבֹות כ ָ ם, ְסבִּ ֶׁ ֲחנֶׁה, -ַאת  ַ ַהמ 
ְדעֹון.ַוֲאַמְר  ם, ַליהָוה ו ְלגִּ ֶׁ  ת 

ְדעֹון ו ֵמָאה ר-ַוי ָֹבא גִּ יׁש ֲאׁשֶׁ יכֹוָנה-אִּ ת ַהת ִּ ֹמרֶׁ ה, רֹאׁש ָהַאׁשְ ֲחנֶׁ ַ ְקֵצה ַהמ  ֹו ב ִּ ת  ת--אִּ ימו , אֶׁ -ַאְך ָהֵקם ֵהקִּ
ָיָדם. ר ב ְ ים, ֲאׁשֶׁ ד ִּ ַ ֹוָפרֹות, ְוָנפֹוץ ַהכ  ׁש  ְתְקעו , ב ַ ים; ַוי ִּ ְֹמרִּ רו    ַהׁש  ב ְ ׁשְ ֹוָפרֹות, ַוי ִּ ׁש  ים ב ַ ת ָהָראׁשִּ לֹׁשֶׁ ְתְקעו  ׁשְ כ ַוי ִּ

יקו  ְבַיד ים, ַוי ֲַחזִּ ד ִּ ַ ים, ו ְבַיד-ַהכ  דִּ ִּ פ  ַ ל  ֹמאוָלם ב ַ ְדעֹון.-ש ְ ב ַליהָוה ו ְלגִּ רֶׁ ְקְראו , חֶׁ ְתקֹוַע; ַוי ִּ ֹוָפרֹות לִּ יָנם ַהׁש  כא   ְימִּ
יב ַלמ ַ  יו, ָסבִּ ָ ְחת  ַ יׁש ת  לַוי ַַעְמדו  אִּ ָרץ כ ָ נו סו (.-ֲחנֶׁה; ַוי ָ יעו , ויניסו )ַוי ָ ה ַוי ָרִּ ֲחנֶׁ ַ לֹשׁ   ַהמ  ְתְקעו , ׁשְ ֵמאֹות -כב ַוי ִּ

ֵרֵעהו , ו ְבָכל יׁש ב ְ ב אִּ רֶׁ ם ְיהָוה ֵאת חֶׁ ֶׁ ֹוָפרֹות, ַוי ָש  ֲחנֶׁה ַעד-ַהׁש  ַ ֲחנֶׁה; ַוי ָָנס ַהמ  ַ ה, ְצֵרָרָתה-ַהמ  ט ָ ִּ ית ַהׁש  ַעד --ב ֵ
ַפת ת.-ָלה, ַעלָאֵבל ְמחוֹ -ש ְ  "ַטב ָ

 16-22שופטים ז/
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%A4%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%A4%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9F
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 מחזור שאלות שני
 
 10שאלה 

 
 

חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר  בשיר "ירושלים של זהב" כתבה המשוררת נעמי שמר ז"ל,
 . שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה

 
 
 
 

השופטים אחד  ימינו כינוי לאדם הנוהג בטפשות גמורה.-"חמור חמורותיים" הוא בעברית בת
 השתמש בביטוי זה בעקבות אחד הקרבות.

 
  הפסוק: 

ֹּאֶמר ...... " ִחי ַהֲחמֹור, ִהֵכיִת ַוי ִחי ַהֲחמֹור, ֲחמֹור ֲחמָֹּרָתִים; ִבלְּ  ִאיש"י ...... ִבלְּ
 
 
 שמשון  תשובה: מי השופט המנהיג? א.
 
 פלשתים  תשובה: עם מי ערך קרב? ב.

 
 אלף איש  תשובה: כמה היכה באותו הקרב? ג.
 
 

 'פרק טו    שופטים המקרא:
ר ַעל ים ֲאׁשֶׁ ְהיֶׁיָנה ָהֲעֹבתִּ ְצַלח ָעָליו רו ַח ְיהָוה, ַות ִּ ו  ֱאסו ָריו, ֵמַעל -"ַות ִּ ס  ַ מ  ֲערו  ָבֵאׁש, ַוי ִּ ר ב ָ ים ֲאׁשֶׁ ת ִּ ׁשְ ִּ פ  ַ ְזרֹועֹוָתיו כ 

י  ָיָדיו. ְמָצא ְלחִּ ַלח ָידֹו ַוי ִּ -טו ַוי ִּ ׁשְ י ָה; ַוי ִּ ָה, ַוי ַךְ ֲחמֹור, ְטרִּ חֶׁ יׁש.-ק ָ ף אִּ לֶׁ ה  אֶׁ ְמׁשֹון  ב ָ ר ׁשִּ י ַהֲחמֹור, --טז ַוי ֹאמֶׁ ְלחִּ ב ִּ
יׁש. ף אִּ לֶׁ י אֶׁ יתִּ ֵ כ  י ַהֲחמֹור, הִּ ְלחִּ ם; ב ִּ קֹום   ֲחמֹור ֲחֹמָרָתיִּ ָ ְקָרא ַלמ  דֹו; ַוי ִּ י ָ י מִּ חִּ ֵלְך ַהל ְ ר, ַוי ַׁשְ ֹתֹו ְלַדב ֵ ַכל  י כ ְ יז ַוְיהִּ

י. חִּ ליח וַ   ַההו א, ָרַמת לֶׁ ְקָרא אֶׁ ְצָמא, ְמֹאד, ַוי ִּ ָ ְבַיד-י ִּ ה ָנַתת  ָ ת-ְיהָוה ַוי ֹאַמר, ַאת  ָך אֶׁ דָֹלה -ַעְבד ְ ׁשו ָעה ַהג ְ ַהת ְ
ים. ַיד ָהֲעֵרלִּ י ב ְ ָמא, ְוָנַפְלת ִּ צ ָ ה ָאמו ת ב ַ ָ ת  ַהז ֹאת; ְוַעת  ים אֶׁ ְבַקע ֱאלֹהִּ ר-יט ַוי ִּ ׁש ֲאׁשֶׁ ֵ ְכת  ַ ו  -ַהמ  נ  ֶׁ מ  י, ַוי ְֵצאו  מִּ חִּ ֶׁ ל   ב ַ

י; ַעל ב רו חֹו, ַוי ֶׁחִּ ׁשָ ָ , ַות  ת ְ ם ַוי ֵׁשְ י, ַעד, ַהי ֹום ַהז ֶׁה.-ַמיִּ חִּ ֶׁ ל  ר ב ַ ֹוֵרא ֲאׁשֶׁ , ֵעין ַהק  ָמה  ן ָקָרא ׁשְ ֵ ת  כ  ֹט אֶׁ פ  ׁשְ -כ ַוי ִּ
ָנה." ים ׁשָ רִּ ש ְ ים, עֶׁ ת ִּ ׁשְ יֵמי ְפלִּ ָרֵאל ב ִּ ש ְ  יִּ

 14-20טו/שופטים 
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 מחזור שאלות שני

 

 1מילואים  - 11 השאל
 

  לציון מאורע חשוב עבורוהכתוב מספר על איש שערך זבח גדול 
 

 :הפסוק
ֵדִי ַהֶמלֶ  הּוָדה ַעבְּ ֵשי יְּ ָכל ַאנְּ ֵני ַהֶמֶלך ּולְּ ָרא ֶאת ָכל ֶאָחיו בְּ ִריא ...... ַוִיקְּ ֹּאן ּוָבָקר ּומְּ ַבח .....צ  "ך"ַוִיזְּ

 
 אדוניהו בן דויד  תשובה: מי האיש?  .א
 
 חגג את הכתרתו למלך  תשובה: ?לרגל איזה מאורע נערך הזבח   .ב
 
 עם אבן הזוחלת אצל עין רוגל :תשובה היכן התקיים הזבח?  .ג

 
 פרק א'  מלכים א' המקרא:
ן י ָה בֶׁ ים ְלָפָניו.-ַוֲאדֹנִּ יׁש, ָרצִּ ים אִּ ִּ ׁש  ים, ַוֲחמִּ ב ו ָפָרׁשִּ כֶׁ ְמלְֹך; ַוי ַַעש  לֹו, רֶׁ י אֶׁ א ֵלאֹמר, ֲאנִּ ֵ ְתַנש   ית מִּ -ו ְולֹא  ַחג ִּ

יָת; ְוַגם ֲעָצבוֹ  ָכה ָעש ִּ ו ַע כ ָ ָמיו ֵלאֹמר, ַמד  י ָ יו מִּ לֹום.-הו א טֹוב-ָאבִּ ַאר ְמֹאד, ְוֹאתֹו ָיְלָדה ַאֲחֵרי ַאְבׁשָ ֹ ְהיו    ת  ז ַוי ִּ
ן--ְדָבָריו ם יֹוָאב ב ֶׁ י ָה.-עִּ ֵֹהן; ַוי ְַעְזרו , ַאֲחֵרי ֲאדֹנִּ ְבָיָתר ַהכ  ם אֶׁ ֵֹהן ו ְבנָ   ְצרו ָיה, ְועִּ ןח ְוָצדֹוק ַהכ  ְיהֹוָיָדע ְוָנָתן -ָיהו  בֶׁ

ד ר ְלָדוִּ ים, ֲאׁשֶׁ ֹורִּ ב  י, ְוַהג ִּ י ְוֵרעִּ ְמעִּ יא, ְוׁשִּ בִּ ם--ַהנ ָ י ָהו .-לֹא ָהיו , עִּ ם   ֲאדֹנִּ יא, עִּ י ָהו , ֹצאן ו ָבָקר ו ְמרִּ ח ֲאדֹנִּ ְזב ַ ט ַוי ִּ
ר ת, ֲאׁשֶׁ לֶׁ ן ַהז ֹחֶׁ בֶׁ ת-אֶׁ ְקָרא, אֶׁ ל ֵעין ֹרֵגל; ַוי ִּ ל-ֵאצֶׁ ֵני -כ ָ ָחיו ב ְ ְך, ו ְלָכלאֶׁ לֶׁ ֶׁ ְך.-ַהמ  לֶׁ ֶׁ י ְיהו ָדה, ַעְבֵדי ַהמ  י   ַאְנׁשֵ

ת ת-ְואֶׁ יא ו ְבָנָיהו  ְואֶׁ בִּ ת-ָנָתן ַהנ ָ ים, ְואֶׁ ֹורִּ ב  יו-ַהג ִּ לֹֹמה ָאחִּ  5-10מלכים א' א/   "לֹא ָקָרא.--ׁשְ
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 מחזור שאלות שני

 

 2מילואים  - 12שאלה 
 

 ומאירת פניםאיש אחד קיבל את פני אורחיו בהכנסת אורחים מכובדת 
 

 הפסוק:
ֶכם ַאַחר ַתֲעבֹּר ַסֲעדּו ִלבְּ ָחה ַפת ֶלֶחם וְּ ֶאקְּ ִהָשֲענּו ַתַחת ָהֵעץ:וְּ ֵליֶכם וְּ ַרֲחצּו ַרגְּ ַעט ַמִים וְּ  ּו ""יַֻקח ָנא מְּ

 
 אברהם  תשובה: מי האיש?  .א
 
 שלושת המלאכים  תשובה: מי היו אורחיו ?  .ב
 
 שרה :תשובה מה שם אשת האיש?  .ג

  
 

 'חבראשית   פרק י המקרא:
ַתח ֶׁ ב פ  ֵאלֵֹני ַמְמֵרא; ְוהו א ֹיׁשֵ חֹם ַהי ֹום.-א ַוי ֵָרא ֵאָליו ְיהָוה, ב ְ ל, כ ְ ה   ָהֹאהֶׁ לֹׁשָ נ ֵה ׁשְ א ֵעיָניו, ַוי ְַרא, ְוהִּ ָ ש   ב ַוי ִּ

חו , אָ  ַ ת  ׁשְ ל, ַוי ִּ ַתח ָהֹאהֶׁ ֶׁ פ  ְקָראָתם מִּ ָרץ לִּ ים ָעָליו; ַוי ְַרא, ַוי ָ בִּ צ ָ ים, נִּ ם  ג ַוי ֹאַמר:  ְרָצה.ֲאָנׁשִּ י -ֲאֹדָני, אִּ ָנא ָמָצאתִּ
יךָ  ֵעינֶׁ ָך.-ַאל--ֵחן ב ְ ח  ָנא ַתֲעֹבר, ֵמַעל ַעְבד ֶׁ ַחת ָהֵעץ.-ָנא ְמַעט-ד יֻק ַ ַ ֲענו , ת  ָ ׁש  ם; ְוהִּ ם, ְוַרֲחצו  ַרְגֵליכֶׁ ה   ַמיִּ
ְקָחה ַפת ֲעֹברו  -ְואֶׁ ַ ם, ַאַחר ת  כֶׁ ב ְ ם ְוַסֲעדו  לִּ חֶׁ י--לֶׁ ן ֲעבַ -ַעל-כ ִּ ֵ ם, ַעלכ  ֶׁ ר -ְרת  ֲאׁשֶׁ ַ ה כ  ֶׁ ֲעש  ַ ן ת  ֵ ם; ַוי ֹאְמרו , כ  כֶׁ ַעְבד ְ

. ָ ְרת  ב ַ ל  ד ִּ ת-ו ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה, אֶׁ ַמח סֹלֶׁ ים קֶׁ לֹׁש ְסאִּ י ׁשְ ר, ַמֲהרִּ ָרה; ַוי ֹאמֶׁ י ֻעגֹות.--ש ָ י, ַוֲעש ִּ ז   לו ׁשִּ
ל ן-ְואֶׁ ח ב ֶׁ ק ַ ָקר, ָרץ ַאְבָרָהם; ַוי ִּ ָקר ַרְך וָ -ַהב ָ לב ָ ן אֶׁ ֵ ת  ֹות ֹאתֹו.-טֹוב, ַוי ִּ ַער, ַוְיַמֵהר, ַלֲעש  ְמָאה ְוָחָלב,   ַהנ ַ ח חֶׁ ק ַ ח ַוי ִּ
ן ם; ְוהו א-ו בֶׁ ְפֵניהֶׁ ן, לִּ ֵ ת  ה, ַוי ִּ ר ָעש ָ ָקר ֲאׁשֶׁ ַחת ָהֵעץ, ַוי ֹאֵכלו .-ַהב ָ ַ ם ת  ָרה   עֵֹמד ֲעֵליהֶׁ ט ַוי ֹאְמרו  ֵאָליו, ַאי ֵה ש ָ

נ ֵ  ר, הִּ ָך; ַוי ֹאמֶׁ ֶׁ ת  ׁשְ ל.אִּ ה  ה ָבֹאהֶׁ נ ֵ ֵעת ַחי ָה, ְוהִּ יָך כ ָ ר, ׁשֹוב ָאׁשו ב ֵאלֶׁ ָרה ׁשַֹמַעת -י ַוי ֹאמֶׁ ָך; ְוש ָ ֶׁ ת  ׁשְ ָרה אִּ ֵבן, ְלש ָ
ל, ְוהו א ַאֲחָריו. ַתח ָהֹאהֶׁ ֶׁ ים.  פ  ׁשִּ נ ָ ַ ָרה, ֹאַרח כ  ְהיֹות ְלש ָ ים; ָחַדל לִּ י ָמִּ ים ב ַ אִּ ים, ב ָ ָרה ְזֵקנִּ יב   יא ְוַאְבָרָהם ְוש ָ

ה  ֵלאֹמר:ַות ִּ  ְרב ָ קִּ ָרה, ב ְ י ָהְיָתה  ְצַחק ש ָ י ָזֵקן.-ַאֲחֵרי ְבלֹתִּ ְדָנה, ַואֹדנִּ י עֶׁ ל  ל ִּ ר ְיהָוה, אֶׁ ה   ַאְבָרָהם:-יג ַוי ֹאמֶׁ ָ ָלמ 
ָרה ֵלאֹמר, ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד י.--ז ֶׁה ָצֲחָקה ש ָ י ָזַקְנת ִּ ֹוֵעד ָאׁשו ב אֵ   ַוֲאנִּ ָבר; ַלמ  ֵלא ֵמְיהָוה, ד ָ ָ פ  ֵעת יד ֲהיִּ יָך, כ ָ לֶׁ

ָרה ֵבן.--ַחי ָה .  ו ְלש ָ י ָצָחְקת ְ ר לֹא, כ ִּ י ָיֵרָאה; ַוי ֹאמֶׁ י, כ ִּ ָרה ֵלאֹמר לֹא ָצַחְקת ִּ ַכֵחׁש ש ָ ם   טו ַות ְ ָ ׁש  ֻקמו  מִּ טז ַוי ָ
פו  ַעל קִּ ים, ַוי ַׁשְ ֵני ְסֹדם; ְוַאְבָרָהם-ָהֲאָנׁשִּ ְ ָחם."--פ  ל ְ ם, ְלׁשַ ָ מ   1-16בראשית יח/   הֵֹלְך עִּ
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 

 שאלת ראש העיר  אריאל, מר אליהו שבירו
 

 יובל שנים לעיר ירושלים המאוחדתבסימן :  
 

 אתם ודאי מתרגשים לקראת השלב השלישי של החידון, שלב השאלה הזהה.
 

 יובל שנים לעיר ירושלים המאוחדתבשלב זה תבחנו על שאלת ראש העיר בנושא: 
 

כאן ראוי לפרס ולניצחון.  עברתם שלבי סינון לא קלים עד שהגעתם ליום הזה, בו כל אחד שיושב 
 ייבחר רק אחד מכם או אחת מכם.

 
עם ישראל ידע להתמודד מול העמים העויינים שנלחמו בנו ואף  -עוד מימי התנ"ך ועד ימינו אנו 

 "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" בארצנו: חיותעם ישראל לולאפשר ל םלנצח
 
מאין כמוה, בה נרצחו ששה מליון יהודים, גברים נשים  תקופתנו עברנו שואה איומה ואכזריתב

 ילדים וטף, כשליש מהעם היהודי נכחד.
 

נלחם בנאצים ימ"ש וחזר מהגלות הארוכה בת "שנות  –אך העם היהודי, עם ישראל הנצחי 
 אלפיים", והקים מדינה לתפארת.

 
 יאל, אנו מחנכים את ילדינו ל"מיצוינות" ולמנהיגות.כאן במדינה ישראל ואצלנו בעיר אר

 
כבר היום אתם לומדים להתמודד עם אתגרים ומכשולים בדרככם ולצאת מנצחים. וזה חשוב 

 מאוד כי אתם דור העתיד ומנהיגי העתיד של מדינת ישראל.
 

 הכתוב ונזכה בעזרת השם, לשבת בה לבטח כמאמר צנווהתוצאה תהיה שלווה ובטחון באר
ָבִעים ָשָנה: " נביאיםב קֹּט ָהָאֶרץ ַארְּ  " ַוִתשְּ
 

אני מאחל לכל אחת ואחד מכם להפוך להיות מנהיגים אמיתיים ואמיצים, בעלי שאיפות ורצון 
 , בעיר אריאל ובמדינת ישראל.כםלהשפיע, לשנות ולבנות בבית

 
 עלו והצליחו  !!!

 
 לפניכם עשרים פסוקים המבטאים  ערכים חשובים אלו.

 נא  ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק.  
 

 הניקוד
 נקודות . 1-תשובה נכונה על השאלה המצורפת לכל פסוק תזכה את הנבחן ב

 נקודות . 20-השאלות יזכו את הנבחן ב 20ל תשובות  נכונות על כ
 

 דקות בלבד 02 הזמן המוקצב:
 

 בהצלחה
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 

 

 אריאל, מר אליהו שבירושאלתו של ראש העיר  

 

 יובל שנים לעיר ירושלים המאוחדתבסימן :  

 

 אתם ודאי מתרגשים לקראת השלב השלישי של החידון, שלב השאלה הזהה.

 

 מצביאים בתקופת התנ"ךבשלב זה אתם תבחנו על שאלת ראש העיר בנושא: 

 

שהגעתם ליום כל אחד שיושב כאן ראוי לפרס ולניצחון, עברתם שלבי סינון לא קלים עד 

 הזה, בו ייבחר רק אחד מכם או אחת מכם.

 

אתם כבר היום לומדים להתמודד עם אתגרים ומכשולים בדרככם ולצאת מנצחים. זה 

 חשוב מאוד כי אתם דור העתיד ומנהיגי העתיד של מדינת ישראל.

 

נושא החידון, אחדות והקהל בעם ישראל, והשנה היא השנה השמינית הבאה לאחר שנת 

כולנו  –טה. זאת הזדמנות להקהיל את הציבור בעיר לאירועי תרבות סביב "אחדות" השמי

 בעד אחד ואחד בעד כולנו

 

נזכה כולנו  –עלינו לדעת כי אם נשכיל להיות סובלניים ולאהוב את החבר ואת האחר 

 לקיים "אהבת חינם" שבזכותה ייבנה בית המקדש. במהרה בימינו. אמן.

 

מכם הצלחה רבה בכל מעשה ידיכם, להיות בעלי שאיפות ורצון  אני מאחל לכל אחת ואחד

 להשפיע, לשנות ולבנות בבית, מתוך אהבת העם והמולדת, בעיר אריאל לתפארת בנים.

 

 עלו והצליחו  !!!

 

 שאלות המבטאים  ערכים יהודיים חשובים ואבני דרך לחיים. 18לפניכם 

 

 

 הניקוד

 פסוק תזכה את הנבחן בנקודה.תשובה נכונה על השאלה המצורפת לכל 

 נקודות . 21-השאלות יזכו את הנבחן ב 21תשובות  נכונות על כל 

 

 דקות בלבד 21 הזמן המוקצב:

 

 בהצלחה
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 החידון הפומבי

 

 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 

 שאלתו של ראש העיר אריאל  , מר אליהו שבירו
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 החידון הפומבי
 

 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 של ראש העיר אריאל  , מר אליהו שבירושאלתו 

 
 
 


