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 20-חידון התנ"ך  ה
 "דעון תשז בסיי"

 

 בסימן
 "דמויות בתנ"ך –האחר הוא אני "

ךְ  "  ָ ל  ֶ ש   (10)אבות ב/ " ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך כ ְ

 
 הנהלת החידון

 
 גונדר בדימוס(יעקב עמנואל )מנו( )תת 

 לשעבר מ"מ ראש העיר
 יו"ר הנהלת החידון

 
 אילנה נולמן

 מנהלת אגף החינוך 
 ס. יו"ר הנהלת החידון

 
 עמוס צוריאל

 המועצה הדתית ממונה
 מנהל המח' לתרבות תורנית

 ס. יו"ר הנהלת החידון
 

 מחבר השאלות
 

 עמוס צוריאל
 

 דריך חוג נח"תמ
 

 עמוס צוריאל
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 16-חידון התנ"ך  ה
 "דעי"ז בסיון תש

 

 בסימן
 דמויות בתנ"ך" –"האחר הוא אני 

ךְ  "  ָ ל  ֶ ש   (10)אבות ב/ " ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך כ ְ

 
 

 תקנון החידון וסדריו 
 

 
 

 שלבי החידון
 
 נקודות 25 עד ניתן לצבורפומבי בו -קדםמבחן  – מבחן מוקדם בכתב .א
 

 אהבהאחווה וחברות, בסיון:  מחזור שאלות  -ראשון  שלב חידון פומבי: ב.
 היחיד והקהילהמחזור שאלות בסימן:   -ני שלב ש  
  בכתבמבחן  –זהה השאלה ה שלב -שלב שלישי   

 אני, האחר והשונהן:  מבסי  
 
 
 מבחן מוקדם בכתב       א.
 

במבחן מוקדם זה  .10/6/2014 "דעי"ב בסיון תש שלישיהתקיים ביום המבחן  
 נקודות. 25 עד צברו הנבחנים 

 

 שלב ראשון -החידון הפומבי .ב
 
את  הנבחנים גוררים איתם  שהעפילו לשלב הגמר.נבחנים ה  16משתתפים בו  .1

 המוקדם. במבחן הנקודות שצברו 
 
 לכל אחד מהנבחנים שאלה בסימן:  תוצגבמחזור  הראשון  . 2

 אהבהאחווה וחברות, 
את  תזכה  ה נכונה על כל חלק תשובתהיה בת שני חלקים.  נבחןל צגשאלה שתוה 
 18-הנבחן ב על שני החלקים יזכו את  קודות. תשובות מלאות נ 9-הנבחן ב 
 נקודות. 

 
 
 12 ויקבעו את , השופטים יסכמו בתום שלב זה את מספר הנקודות שצבר כל נבחן . 3

 שני.הלשלב  פילו, שיעהנבחנים שצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותר 
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 שלב שני -החידון הפומבי .ג
 
 אי, בסימן:שאלות הקשורות לנושא מקר שלושיוצגו בפני כל נבחן  בשלב זה  .  1

 היחיד והקהילה
שתי עלות מלאנקודות. תשובות  9 -תשובה מלאה על  כל שאלה  תזכה ב 
 קודות.נ 27-את הנבחן בהשאלות יזכו  

 
  עשרת את מס' הנקודות שצבר כל נבחן ויקבעו אתהשופטים יסכמו בתום שלב זה   .2

 שלישי.ה עולים לשלבהו, הנבחנים שצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותר 
 

 
 שלב שלישי שלב השאלה הזהה -החידון הפומבי .     ד
 , בסימן:שאלה זהה בכתב -לכל הנבחנים  -בשלב זה תוגש  .1

 אני, האחר והשונה
 

 את השאלון כשהוא הפוך על פניו. הנבחניםהחידון תמסור לכל  מזכירת .2

 

תחלת ה מנחה יכריז על הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על ה .3
 התשובות.כתיבת 

 

 קודות.נ 30בשאלה הזהה ניתן לצבור עד  .4

 

תשובותיהם על כתיבת הזמן הקצוב יידרשו כל הנבחנים לסיים את  מיד עם סיום  .5
 אסוף את התשובות ותמסרם לשופטים לבדיקה.זכירת החידון תהשאלון. מ

 
 
 סדר הצגת השאלות לנבחנים   ה. 

 
הנבחנים ישבו על הבמה עפ"י הגרלה מי יהיה הנבחן שיישאל ראשון. ההגרלה   .1

 לאחר סיום עריכת שאלות החידון., אורנה גולדנברגרכזת החידון גב' ע"י  נערכה 
 

הנבחן הראשון ישב בשורת הנבחנים הראשונה והוא יהיה הקיצוני הימני. שאר  
 ב של שמות משפחותיהם.-הנבחנים 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
 
ן יקבל את שאלתו בכתב כשתי דקות לפני הצגתה בפומבי ויענה מיד עם כל נבח . 3

 הצגתה לנבחן. 
 
ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר  . 4

 תירשמנה בטופס השיפוט ליד שמו.שזכה בהן הנבחן, והן הנקודות  
 
שאלה שאין עליה מענה או שניתנה עליה תשובה חלקית תושמט ולא תעבור לנבחן   . 5

 הבא.    
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 תעודות ופרסים  -זוכים  ו. 
 
בתום החידון יוענקו לכל המשתתפים תעודת השתתפות בחידון וספרים שי ראש   .1

 .ממונה המועצה הדתיתמנהלת אגף החינוך ו, העיר 
 
 ביותר יוכתרו כחתן/ כלת החידון וסגניו/ה.ארבעת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה   .2

 

סדר ההכתרה יהיה מן הסגן השלישי לסגן השני  וממנו לסגן הראשון ולבסוף לחתן   .3
 / כלה . 

 

 לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימה ופרסים.  .4
 

 חבר השופטים יהיה רשאי להכתיר סגן נוסף, סגן רביעי ולהעניק לו פרס.  .5
 

 סגניהם יוענקו שוברי קנייה של רשת חנויות "קרביץ".והפרסים לכלה/חתן   .6
 

 ₪. 1000ע"ס   -לחתן או לכלת התנ"ך  פרס ראשון   .7
 

 ₪. 500ע"ס   -לסגן ראשון או סגנית ראשונה  פרס שני   .8
 

 ₪. 250ע"ס   -לסגנים או סגנות נוספים   פרסים: שלישי, רביעי וחמישי   .9
 
 
 חומר הבחינה ז. 
 

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

 נ' –י'  פרקים  : בראשית
  י'           - א' פרקים  : יהושע 
 'יז - ג' פרקים  : שופטים 
 )כל הספר( לא' - א' פרקים  : שמואל א' 
 כד' פרק : שמואל ב' 
 .'חי - 'זג', י - א' פרקים : מלכים א' 
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 החידון הפומבי
 

 שלב ראשון 
 
 
 

 

 בסימן:שאלות 
 אהבהאחווה וחברות, 

 
 

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

 

 כל שאלה היא בת שני  חלקים
 
 

 נקודות 9-תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב
 

 נקודות 18-על שני החלקים יזכו את הנבחן ב תשובות מלאות 
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 מחזור שאלות ראשון 
 

 אחווה ואהבה בתנ"ך. ,מחזור השאלות הראשון מתייחס לנושא חברות
 בחרתי לפתוח את מחזור השאלות,

 בשיר של אהוד בנאי ויוסי לוי הלוא הוא "דקלון"
 שיש בו ביטוי כולל לנושא החידון ניצוץ האהבה

 

 כל אחד חי בעולם אחר כל כך גדול השוני,

 בפנים איש לא מרגיש כמוני,את מה שאני מרגיש 

 את מה שאתה חושב עמוק אני חושב שטוח, 

 מה שאתה רואה סגור אני רואה פתוח,

 את מה שאני רואה לבן אתה רואה שחור, 

 כשיורדת עלי החשיכה עליך זורח אור, 

 מה שבשבילך חלום לי זו האימה,

 מה שבשבילי שלום לך זו מלחמה, 

 תגיע,למקום אליו אני הולך הן גם אתה 

 למקום אליו אתה הולך כן גם אני אגיע 

 אך בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יטמיע
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 מחזור שאלות ראשון
 

 1שאלה מס' 
 

 
עובדיה שכיהן בעמדה רמה בחצר המלוכה, עשה חסד עם מאה נביאים והציל אותם 

 בזמנים קשים של רעב ובצורת.
 

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֵאָליו, ַיַען ֲאֶשר ָשַאְלָת ֶאת " הפסוק: ֹּא-ַוי ָשַאְלָת ְלָך ָיִמים -ַהָדָבר ַהֶזה ְול
ֹּא ַע ִמְשָפט.-ַרִבים ְול ְיֶביָך; ְוָשַאְלָת ְלָך ָהִבין, ִלְשמֹּ ֹּא ָשַאְלָת, ֶנֶפש אֹּ  יב  ָשַאְלָת ְלָך עֶֹּשר, ְול

ֹּאִהֵנה ָעִשיִתי, ִכְדָבֶרי ָהָיה ְלָפֶניָך, ְוַאֲחֶריָך -ָך; ִהֵנה ָנַתִתי ְלָך, ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון, ֲאֶשר ָכמֹוָך ל
ֹּא  "ָיקּום ָכמֹוָך-ל

 
 איזבלתשובה:  מי ביקש להרוג את הנביאים? .א

 
 במערה תשובה: היכן החביא עובדיה את נביאי ה'? .ב

 
 
 

 פרק ג'מלכים א'  המקרא:
לֹֹמה, ֶאת א ן ש ְ ֵּ ְתַחת  ח ֶאת-ַוי ִּ ק ַ ם; ַוי ִּ ְצָריִּ ְרעֹה ֶמֶלְך מִּ ַ ת-פ  יֶאָה ֶאל-ב ַ ְרֹעה, ַוְיבִּ ַ ְבנֹות -פ  ֹתֹו לִּ ל  ד, ַעד כ ַ וִּ יר ד ָ עִּ

יתֹו ְוֶאת-ֶאת ֵּ ית ְיהָוה, ְוֶאת-ב  ֵּ יב.-ב  ם ָסבִּ ַלִּ מֹות: ב  חֹוַמת ְירו ש ָ ב ָ ים ב ַ חִּ י לֹא  ַרק ָהָעם, ְמַזב ְ ְבנָ -כ ִּ ת נִּ ה ַביִּ
ם. ים ָההֵּ ם ְיהָוה, ַעד ַהי ָמִּ ֵּ  }פ{  ְלש 

לֹֹמה, ֶאת ג יו:-ַוי ֱֶאַהב ש ְ ד ָאבִּ וִּ ֹות ד ָ ֻחק  מֹות  ְיהָוה, ָלֶלֶכת, ב ְ ב ָ יר.--ַרק, ב ַ ַח, ו ַמְקטִּ ֵּ ֶלְך  ד  הו א ְמַזב  ֶ ַוי ֵֶּלְך ַהמ 

י ם, כ ִּ ַֹח ש ָ ְזב  ְבעָֹנה לִּ דֹוָלה; ֶאֶלף עֹ-ג ִּ ָמה ַהג ְ יא ַהב ָ ַח ַההו א.הִּ ֵּ ְזב  ִּ לֹֹמה, ַעל ַהמ  ְרָאה  ה  לֹות ַיֲעֶלה ש ְ ְבעֹון, נִּ גִּ ב ְ
לֹֹמה-ְיהָוה ֶאל ן--ש ְ ֶ ַאל ָמה ֶאת  ים, ש ְ ְיָלה; ַוי ֹאֶמר ֱאלֹהִּ ָ ֲחלֹום ַהל  ם ו  ָלְך.-ב ַ יָת עִּ ה ָעש ִּ ָ לֹֹמה, ַאת  -ַוי ֹאֶמר ש ְ

ר ָהַלְך  ֶ ֲאש  דֹול, כ ַ י ֶחֶסד ג ָ ד ָאבִּ ָך ָדוִּ ָמרַעְבד ְ ש ְ ְך; ַות ִּ ָ מ  ָבב, עִּ ַרת לֵּ ש ְ ְצָדָקה ו ְביִּ ֱאֶמת ו בִּ ֶ -לֹו, ֶאת-ְלָפֶניָך ב 

ן ֶ ת  דֹול ַהז ֶה, ַות ִּ ב ַעל-ַהֶחֶסד ַהג ָ ֵּ ן יֹש  י ֹום ַהז ֶה.-לֹו בֵּ ַ ְסאֹו, כ  ָ ֶאת ז  כ ִּ ְמַלְכת  ה הִּ ָ ה, ְיהָוה ֱאלָֹהי, ַאת  ָ ָך, -ְוַעת  ַעְבד ְ
י י; ְוָאֹנכִּ ד ָאבִּ וִּ ַחת ד ָ ַ את ָוֹבא. ת  ַדע צֵּ ךָ  ח  ַנַער ָקטֹן, לֹא אֵּ :--ְוַעְבד ְ ָ ָחְרת  ר ב ָ ֶ ָך, ֲאש  ְ תֹוְך ַעמ  ר -ַעם  ב ְ ֶ ָרב, ֲאש 

רֹב.-לֹא ר מֵּ פֵּ ס ָ ֶנה ְולֹא יִּ ָ מ  ֹט ֶאת ט  יִּ פ  ש ְ ַע, לִּ ֹמֵּ ב ש  ָך לֵּ ָ ְלַעְבד ְ ין-ְוָנַתת  ֵּ ין, ב  ָך, ְלָהבִּ ְ י יו ַכל   טֹוב ְלָרע:-ַעמ  י מִּ כ ִּ
ֹט פ  ש ְ ד ַהז ֶה.-, ֶאתלִּ בֵּ ָך ַהכ ָ ְ י ֲאדָֹני: י  ַעמ  ינֵּ עֵּ ָבר, ב ְ יַטב ַהד ָ לֹֹמה, ֶאת  ַוי ִּ ַאל ש ְ י ש ָ ָבר ַהז ֶה.-כ ִּ ַוי ֹאֶמר  יא  ַהד ָ

ָ ֶאת ַאְלת  ר ש ָ ֶ ָליו, ַיַען ֲאש  ים אֵּ ָבר ַהז ֶה ְולֹא-ֱאלֹהִּ ים ְולֹא-ַהד ָ ים ַרב ִּ ָך ָימִּ ָ ל ְ ַאְלת  ר, ְולֹא -ש ָ ֶ ָך ֹעש  ָ ל ְ ַאְלת  ש ָ

ט. ָ פ  ש ְ ֹמַע מִּ ש ְ ין, לִּ ָך ָהבִּ ָ ל ְ ַאְלת  , ֶנֶפש  ֹאְיֶביָך; ְוש ָ ָ ַאְלת  ְדָבֶר  יב  ש ָ י, כ ִּ יתִּ ֵּה ָעש ִּ נ  ב ָחָכם הִּ י ְלָך, לֵּ ֵּה ָנַתת ִּ נ  יָך; הִּ
מֹוָך לֹא ר כ ָ ֶ מֹוָך.-ָהָיה ְלָפֶניָך, ְוַאֲחֶריָך לֹא-ְוָנבֹון, ֲאש  ר לֹא יג  ָיקו ם כ ָ ֶ ם-ְוַגם ֲאש  י ָלְך, ג ַ ָ ָנַתת ִּ ַאְלת  ר -ש ָ ֶ עֹש 

ם בֹוד:-ג ַ ר לֹא  כ ָ ֶ ל-ֲאש  ים, כ ָ ָלכִּ ְ מ  יש  ב ַ ְצו ֹוְ  יד  ָיֶמיָך.-ָהָיה ָכמֹוָך אִּ י ו מִּ ֹמר ֻחק ַ ש ְ ְדָרַכי, לִּ ְך ב ִּ לֵּ ֵּ ם ת  ר אִּ ֶ ֲאש  ַתי, כ ַ
יךָ  יד ָאבִּ וִּ י, ֶאת--ָהַלְך, ד ָ י ֲארֹון  טו  }ס{  ָיֶמיָך.-ְוַהֲאַרְכת ִּ ְפנֵּ ם ַוי ֲַעֹמד לִּ ַלִּ ֵּה ֲחלֹום; ַוי ָבֹוא ְירו ש ָ נ  לֹֹמה, ְוהִּ ַקץ ש ְ ַוי ִּ

ית רִּ ה, ְלָכלֲאדָֹני, ַוי ַַעל עֹלֹות ַוי ַַעש  ש ְ -ב ְ ֶ ת  ש ְ ים, ַוי ַַעש  מִּ  }פ{  ֲעָבָדיו.-ָלמִּ
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 מחזור שאלות ראשון
 
 )נבחן שני( - 2שאלה מס' 

 
 קבוצת אנשים מישראל עשו חסד עם שאול המלך לאחר מותו במלחמה נגד פלישתים

 
ְגִוַית ָשאּול ְוֵאת ְגִויֹּת -ַהַלְיָלה, ַוִיְקחּו ֶאת-ִאיש ַחִיל, ַוֵיְלכּו ָכל-"ַוָיקּומּו ָכל הפסוק:

 ָבָניו, ֵמחֹוַמת ֵבית ָשן"  
 
 

 אנשי יבש גלעדתשובה:  מי היא אותה קבוצת האנשים? .א
 
 קברו את הגופותתשובה:  מהו מעשה החסד שעשו? .ב

 
 
 
 
 
 
 
 

 11-13לא/שמואל א'  המקרא:
 

ט ֶאת ֵּׁ ים, ְלַפש ּ ּתִ ת, ַויָֹּּבאּו ְפִלש ְ ֳחרָּ ְמְצאּו ֶאת-ח ַוְיִהי, ִמּמָּ ִלים; ַויִּ אּול ְוֶאת-ַהֲחלָּ ָּ יו, ֹנְפִלים -ש  נָּ ת ּבָּ ֶ לֹש  ש ְ
ְלּבַֹע. ַהר ַהּגִ ְכְרתּו, ֶאת  ּבְ טּו, ֶאת-ט ַויִּ ֹו, ַויְַּפש ִ חּו ְבֶאֶרץ-רֹאש  ּלְ ַ יו; ַוְיש  לָּ י-ּכֵּׁ ּתִ ִלש ְ ית ּפְ ר ּבֵּׁ ֵּׁ ִביב, ְלַבש ּ ם סָּ

יֶהם ם.-ְוֶאת--ֲעַצּבֵּׁ עָּ ימּו, ֶאת  הָּ רֹות; ְוֶאת-י ַויָּּש ִ ּתָּ ית, ַעש ְ יו, ּבֵּׁ לָּ ן.-ּכֵּׁ ָּ ית ש  חֹוַמת, ּבֵּׁ ְקעּו, ּבְ ִויָּּתֹו, ּתָּ יא   ּגְ

ר ֶ ת ֲאש  ד, אֵּׁ ְלעָּ יש  ּגִ י יָּבֵּׁ בֵּׁ יו, יֹש ְ לָּ ְמעּו אֵּׁ ש ְ אּול.-ַויִּ ָּ ים, ְלש  ּתִ ּו ְפִלש ְ ש  ליב וַ   עָּ ל-יָּּקּומּו ּכָּ -ִאיש  ַחִיל, ַויְֵּּׁלכּו כָּ
ְקחּו ֶאת ה, ַויִּ ְילָּ ם.-ַהּלַ ָּ ם ש  ְרפּו ֹאתָּ ש ְ ה, ַויִּ ָּ ש  ן; ַויָֹּּבאּו יָּבֵּׁ ָּ ית ש  חֹוַמת ּבֵּׁ יו, מֵּׁ נָּ ִויֹּת ּבָּ ת ּגְ אּול ְואֵּׁ ָּ ִויַּת ש  יג   ּגְ

ְקחּו, ֶאת רּו ַתַחת-ַויִּ ְקּבְ יֶהם, ַויִּ ָּ -ַעְצֹמתֵּׁ ש  יָּבֵּׁ ל, ּבְ ֶ ֶאש  ִמים.הָּ ְבַעת יָּ  ה; ַויָֻּּצמּו, ש ִ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 1שאלה מס' 
 

מספר שבטים שגרו בנפרד משאר השבטים, נצטוו לעזור לאחיהם שאר השבטים במלחמת 
 ירושת הארץ המובטחת בעבר הירדן המערבי

 
ל,  הפסוק: י ַהַחיִּ ֹורֵּ ב  ֹל ג ִּ יֶכם, כ  י ֲאחֵּ ְפנֵּ ים לִּ ַעְברו  ֲחֻמש ִּ ַ ם ת  ֶ ם, אֹוָתם.ְוַאת  ֶ   ַוֲעַזְרת 

 
 

 ראובן גד וחצי שבט המנשהתשובה:   מיהם השבטים? .א
 
 )מזרח שמש(עבר הירדן המזרחי תשובה:   נחלת השבטים? ההיכן היית .ב

 
 
 
 

 12-18יהושע א/ המקרא:
 
ה יב ֶ ֶבט ַהְמַנש   ֵּ י, ש  י, ְוַלֲחצִּ דִּ י, ְוַלג ָ נִּ אֹמר.--ְוָלראו בֵּ ַע, לֵּ ֻ ה ֶאְתֶכם -ָזכֹור, ֶאת יג  ָאַמר ְיהֹוש  ו ָ ר צִּ ֶ ָבר, ֲאש  ַהד ָ

ה ֶעֶבד ֶ אֹמר:-ֹמש  יַח ָלֶכם, ְוָנַתן ָלֶכם ֶאת  ְיהָוה, לֵּ נִּ יֶכם מֵּ ֶכם,  יד  ָהָאֶרץ ַהז ֹאת.-ְיהָוה ֱאלֹהֵּ ְ יֶכם ַטפ  ֵּ ְנש 
ם ֶ ן; ְוַאת  ֶבר ַהי ְַרד ֵּ עֵּ ה ב ְ ֶ ר ָנַתן ָלֶכם ֹמש  ֶ ָאֶרץ ֲאש  בו , ב ָ יֶכם, יֵּש ְ ְקנֵּ י  ו מִּ ֹורֵּ ב  ֹל ג ִּ יֶכם, כ  י ֲאחֵּ ְפנֵּ ים לִּ ַעְברו  ֲחֻמש ִּ ַ ת 

ם, אֹוָתם. ֶ ל, ַוֲעַזְרת  ר טו  ַהַחיִּ ֶ ו  ַגם-ַעד ֲאש  ֶכם, ְוָיְרש  יֶכם, כ ָ יַח ְיהָוה ַלֲאחֵּ ה, ֶאת-ָינִּ ָ מ  ר-הֵּ ְיהָוה -ָהָאֶרץ ֲאש ֶ
 ֶ ת  ש ְ ירִּ ְתֶכם, וִּ ַ ם ְלֶאֶרץ ְיֻרש   ֶ ְבת  ן ָלֶהם; ְוש ַ יֶכם ֹנתֵּ ן ֱאלֹהֵּ ֶבר ַהי ְַרד ֵּ עֵּ ה ֶעֶבד ְיהָוה, ב ְ ֶ ר ָנַתן ָלֶכם ֹמש  ֶ , ֲאש  ם אֹוָתה 

. ֶמש  ָ ְזַרח ַהש   אֹמר:-ַוי ֲַענו , ֶאת טז  מִּ ַע לֵּ ֻ ר  ְיהֹוש  ֶ ֹל ֲאש  ה, ְוֶאל-כ  יָתנו  ַנֲעש ֶ ו ִּ ל-צִּ ְך.-כ ָ נו  נֵּלֵּ ָלחֵּ ש ְ ר ת ִּ ֶ  יז  ֲאש 
ר ֶ כֹל ֲאש  ַמְענו  ֶאל-כ ְ ש ְ -ש ָ ן נִּ ֵּ ה, כ  ֶ ֶליָך:ֹמש  ם  ַמע אֵּ ר ָהָיה, עִּ ֶ ֲאש  ְך, כ ַ ָ מ  ְהֶיה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, עִּ ה.-ַרק יִּ ֶ  יח  ֹמש 

ל ר-כ ָ יש  ֲאש ֶ יָך, ְולֹא-ַיְמֶרה ֶאת-אִּ ִּ ַמע ֶאת-פ  ש ְ ר-יִּ ֶ ָבֶריָך ְלכֹל ֲאש  ו  -ד ְ נ  ַצו ֶ   ַרק, ֲחַזק ֶוֱאָמץ.  יו ָמת:--ת ְ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן רביעי( -  4שאלה 
 

בתקופת רעב נשלח נביא ע"י ה' ל"צרפתה אשר לצידון" ושם פוגש הנביא באישה אלמנה 
 מקוששת עצים.

 הנביא מבקש מהאישה האלמנה להביא לו מים לשתות ופת לחם
 

ֵּה-ַוי ָֹבא ֶאל הפסוק: נ  יר, ְוהִּ ַתח ָהעִּ ֶ ת-פ  ש ֶ ֶ ה ַאְלָמָנה, ְמקֹש  ָ ש   ם אִּ ֶליָה ַוי ֹאַמר,  ש ָ ְקָרא אֵּ ים; ַוי ִּ צִּ עֵּ
י   י ְמַעט-ְקחִּ י-ָנא לִּ ְקחִּ ֶליָה ַוי ֹאַמר, לִּ ְקָרא אֵּ ֶלְך, ָלַקַחת; ַוי ִּ ֵּ ה:  ַות  ֶ ת  י ְוֶאש ְ לִּ כ ְ ַ ם ב  ָנא -ַמיִּ
ת   ַ י פ  ְך.-לִּ ָידֵּ  ֶלֶחם ב ְ

 
 אליהו תשובה: מי הנביא? .א

 
   ציין את אחד הניסים שעשה הנביא לאותה אישה? .ב

 
 כד הקמח לא תכלה .1 ובה: תש   
 החייאת בן האישה .2     

 

 

 
 10-24מלכים א' יז/ המקרא:

 

י ְדַבר אֹמר.-ח ַוְיהִּ ָליו לֵּ ה ַאְלָמָנה,   ְיהָוה, אֵּ ָ ש   ם אִּ י ש ָ יתִּ ו ִּ ֵּה צִּ נ  ם; הִּ ָ ש ָ ְבת  ידֹון, ְוָיש ַ ר ְלצִּ ֶ ְך ָצְרַפָתה ֲאש  ט קו ם לֵּ
ֶלָך. נ ֵּה-ָצְרַפָתה, ַוי ָֹבא ֶאלי ַוי ָָקם ַוי ֵֶּלְך   ְלַכְלכ ְ יר, ְוהִּ ַתח ָהעִּ ֶ ְקָרא -פ  ים; ַוי ִּ צִּ ת עֵּ ש ֶ ֶ ה ַאְלָמָנה, ְמקֹש  ָ ש   ם אִּ ש ָ

י ֶליָה ַוי ֹאַמר, ְקחִּ י ְמַעט-אֵּ ה.-ָנא לִּ ֶ ת  י ְוֶאש ְ לִּ כ ְ ַ ם ב  י  ַמיִּ ְקחִּ ֶליָה ַוי ֹאַמר, לִּ ְקָרא אֵּ ֶלְך, ָלַקַחת; ַוי ִּ ֵּ י -יא ַות  ָנא לִּ
ת ַ יָ -פ  ְך.ֶלֶחם ב ְ אֶמר, ַחי  דֵּ ֹ ם-יב ַות  ם-ֶיש  -ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך אִּ י אִּ י ָמעֹוג, כ ִּ ד, ו ְמַעט-ְמלֹא ַכף-לִּ כ ַ ַ ֶמן -ֶקַמח ב  ֶ ש 

י, ַוֲאַכְלֻנהו , ָוָמְתנו . ְבנִּ י ְולִּ יהו  לִּ יתִּ י ַוֲעש ִּ ים, ו ָבאתִּ צִּ ם עֵּ ַניִּ ת ש ְ ש ֶ ֶ י ְמקֹש  ְננִּ ַחת; ְוהִּ ָ פ  צ ַ ַ לִּ   ב  ֶליָה אֵּ י ָהו  יג ַוי ֹאֶמר אֵּ
י-ַאל ְך; ַאְך ֲעש ִּ ְדָברֵּ י כִּ י ֲעש ִּ ֹאִּ י, ב  יְראִּ י -ת ִּ ֲעש ִּ ַ ְך, ת  ְבנֵּ י, ְוָלְך ְולִּ את לִּ ָֹנה, ְוהֹוצֵּ אש  ה ָברִּ ם ֻעָגה ְקַטנ ָ ָ ש   י מִּ לִּ

ַאֲחרָֹנה. ֶמן, לֹ   ב ָ ֶ ַחת ַהש   ַ ְכָלה, ְוַצפ  ַמח לֹא תִּ ד ַהק ֶ ל, כ ַ ָראֵּ ש ְ י יִּ י ֹכה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֹהֵּ ַעד יֹום   א ֶתְחָסר:יד כ ִּ
ת -תתן ֵּ ם-)ת  ש ֶ י ָהֲאָדָמה.-ַעל--( ְיהָוה, ג ֶ נֵּ ְ אַכל הוא  פ  ֹ י ָהו ; ַות  לִּ ְדַבר אֵּ ה, כ ִּ ֲעש ֶ ַ ֶלְך ַות  ֵּ יא-טו ַות  -והיא )הִּ

ים. , ָימִּ יָתה  ר  ָוהו א( ו בֵּ ֶמן לֹא ָחסֵּ ֶ ַחת ַהש   ַ ַמח לֹא ָכָלָתה, ְוַצפ  ד ַהק ֶ ְדַבר ְיהָוה, ֲאש ֶ --טז כ ַ ַיד כ ִּ ר ב ְ ֶ ב  ר ד ִּ
י ָהו . לִּ  }פ{  אֵּ

ן ֶ ה, ָחָלה, ב  ֶ ל  ים ָהאֵּ ָברִּ י, ַאַחר ַהד ְ ר לֹא-יז ַוְיהִּ ֶ י ָחְליֹו ָחָזק ְמֹאד, ַעד ֲאש  ת; ַוְיהִּ יִּ ֲעַלת ַהב ָ ה ב ַ ָ ש   ֹו -נֹוְתָרה-ָהאִּ ב 
ָמה. אֶמר, ֶאל  ְנש ָ ֹ י ָהו , ַמה-יח ַות  לִּ ים:-אֵּ יש  ָהֱאלֹהִּ י ָוָלְך, אִּ א  ל ִּ יר ֶאתב ָ ַלי ְלַהְזכ ִּ ית ֶאתֲעו ֹ-ָת אֵּ י, ו ְלָהמִּ -נִּ

י. נִּ י  ב ְ נִּ ֶליָה, ת ְ י ֶאת-יט ַוי ֹאֶמר אֵּ הו  ֶאל-לִּ , ַוי ֲַעלֵּ יָקה  חֵּ הו  מֵּ חֵּ ק ָ ְך; ַוי ִּ נֵּ ר-ב ְ י ָה ֲאש ֶ ם, -ָהֲעלִּ ב ש ָ ֵּ הו א יֹש 
הו , ַעל בֵּ כ ִּ תֹו.-ַוי ַש ְ ָ ט  ְקָרא ֶאל  מִּ ר-ֲהַגם ַעל--ָוה ֱאלָֹהיְיה  ְיהָוה, ַוי ֹאַמר:-כ ַוי ִּ ר -ָהַאְלָמָנה ֲאש ֶ ֹורֵּ ְתג  י מִּ ֲאנִּ

ית ֶאת עֹוָת, ְלָהמִּ ה  ֲהרֵּ ָ מ  .-עִּ ָנה  ד ַעל  ב ְ ְתֹמדֵּ ְקָרא ֶאל-כא ַוי ִּ ים, ַוי ִּ ָעמִּ ְ לֹש  פ  ְיהָוה   ְיהָוה ַוי ֹאַמר:-ַהי ֶֶלד ש ָ
ב ָנא ֶנֶפש   ש ָ ָ ֹו.-ַהי ֶֶלד ַהז ֶה ַעל-ֱאלָֹהי, ת  ְרב  ב ֶנֶפש  כב ַוי ִּ   קִּ ש ָ ָ י ָהו ; ַות  לִּ קֹול אֵּ ַמע ְיהָוה, ב ְ ֹו, -ַהי ֶֶלד ַעל-ש ְ ְרב  קִּ

י. י ָהו  ֶאת  ַוי ֶחִּ לִּ ח אֵּ ק ַ ן-כג ַוי ִּ הו  מִּ דֵּ י, ַחי -ַהי ֶֶלד, ַוי ֹרִּ י ָהו , ְראִּ לִּ ֹו; ַוי ֹאֶמר, אֵּ מ  נֵּהו , ְלאִּ ת ְ ְיָתה, ַוי ִּ ַ י ָה ַהב  ָהֲעלִּ
ְך. נֵּ ָ   ב ְ ש   אֶמר ָהאִּ ֹ ה; ו ְדַבר-ה, ֶאלכד ַות  ָ ים ָאת  יש  ֱאלֹהִּ י אִּ י, כ ִּ ה ֶזה ָיַדְעת ִּ ָ י ָהו , ַעת  לִּ יָך, ֱאֶמת.-אֵּ פִּ  ְיהָוה ב ְ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן חמישי( -  5שאלה 
 

 דוד המלך מצווה לפני מותו את בנו שלמה לעשות חסד עם אנשים שעזרו לו בעת צרה.
 

ְלָחֶנָך.-ַתֲעֶשהְוִלְבֵני ______???______  הפסוק: ְכֵלי שֻׁ ֵכן, ָקְרבּו -ִכי ֶחֶסד, ְוָהיּו ְבאֹּ
 ֵאַלי __________________???________.  

 
 בני ברזילי הגלעדיתשובה:  מיהם האנשים? .א
 
  מתי עזרו לדוד המלך? .ב

 
 קרבו אל דוד בבורחו מפני אבשלום בנותשובה:   

 
 
 
 
 
 

 7מלכים א' ב/ המקרא:
 
ָהָאֶרץ; ְוָחַזְקָת, -ָאנִֹּכי הֵֹּלְך, ְבֶדֶרְך ָכל ב  ְשֹלמֹּה ְבנֹו, ֵלאמֹּר.-ָדִוד, ָלמּות; ַוְיַצו ֶאת-ַוִיְקְרבּו ְיֵמי א

קָֹּתיו ִמְצו-ְוָשַמְרָת ֶאת ג  ְוָהִייָת ְלִאיש. ָֹּתיו  ִמְשֶמֶרת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ִלְשמֹּר חֻׁ
ֲאֶשר -ֲאֶשר ַתֲעֶשה, ְוֵאת ָכל-ְלַמַען ַתְשִכיל, ֵאת ָכל--ָֹּתיו, ַכָכתּוב, ְבתֹוַרת מֶֹּשה ָטיו ְוֵעְדוּוִמְשפָ 

ַדְרָכם -ִיְשְמרּו ָבֶניָך ֶאת-ְדָברֹו, ֲאֶשר ִדֶבר ָעַלי ֵלאמֹּר, ִאם-ְלַמַען ָיִקים ְיהָוה ֶאת ד  ִתְפֶנה, ָשם.
ֹּא--ֵלאמֹּר  ַנְפָשם:-ְלָבָבם ּוְבָכל-ֱאֶמת, ְבָכלָלֶלֶכת ְלָפַני בֶ   ה  ִיָכֵרת ְלָך ִאיש, ֵמַעל ִכֵסא ִיְשָרֵאל.-ל

ָשֵרי ִצְבאֹות ִיְשָרֵאל ְלַאְבֵנר -ְצרּוָיה, ֲאֶשר ָעָשה ִלְשֵני-ָעָשה ִלי יֹוָאב ֶבן-ְוַגם ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ֲאֶשר
ִמְלָחָמה, ְבָשֹלם; ַוִיֵתן ְדֵמי ִמְלָחָמה, ַבֲחגָֹּרתֹו ֲאֶשר -ֶיֶתר ַוַיַהְרֵגם, ַוָיֶשם ְדֵמי-ֵנר ְוַלֲעָמָשא ֶבן-ֶבן

ֹּא ו  ְבָמְתָניו, ּוְבַנֲעלֹו, ֲאֶשר ְבַרְגָליו. ְוִלְבֵני  ז  תֹוֵרד ֵשיָבתֹו ְבָשֹלם, ְשאֹּל.-ְוָעִשיָת, ְכָחְכָמֶתָך; ְול
ְלָחֶנָך:-ָעִדי ַתֲעֶשהַבְרִזַלי ַהִגלְ  ְכֵלי שֻׁ ֵכן, ָקְרבּו ֵאַלי, ְבָבְרִחי, ִמְפֵני ַאְבָשלֹום -ִכי  ֶחֶסד, ְוָהיּו ְבאֹּ

ִרים, ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת, ְביֹום ֶלְכִתי -ֵגָרא ֶבן-ְוִהֵנה ִעְמָך ִשְמִעי ֶבן ח  ָאִחיָך. ַהְיִמיִני, ִמַבחֻׁ
-ְוַעָתה, ַאל ט  ֲאִמיְתָך ֶבָחֶרב.-ָיַרד ִלְקָראִתי, ַהַיְרֵדן, ָוֶאָשַבע לֹו ַביהָוה ֵלאמֹּר, ִאם-ְוהּואַמֲחָנִים; 

 י  ֵשיָבתֹו ְבָדם ְשאֹול.-לֹו, ְוהֹוַרְדָת ֶאת-ְתַנֵקהּו, ִכי ִאיש ָחָכם, ָאָתה; ְוָיַדְעָת ֵאת ֲאֶשר ַתֲעֶשה
 ֲאבָֹּתיו; ַוִיָקֵבר, ְבִעיר ָדִוד-ִעםַוִיְשַכב ָדִוד, 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שישי( -  6שאלה 
 

יוסף הנמצא בבור בבית הסוהר יחד עם שני שריו של פרעה, מצליח לפתור את חלומות 
 השרים שגם מתגשמים בהתאם לפתרון החלום שפתר יוסף.

 
 יוסף מבקש מאחד השרים לעשות למענו חסד.

 
 

ֹּאֶמר לֹו יֹוֵסף, ֶזה ִפְתרֹּנֹו: הפסוק: ְבעֹוד  יג  ְשֹלֶשת ָיִמים, ֵהם.--ְשֹלֶשת, ַהָשִרִגים  ַוי
ֹּאֶשָך, ַוֲהִשיְבָך, ַעל-ְשֹלֶשת ָיִמים, ִיָשא ַפְרעֹּה ֶאת   ַפְרעֹּה, ב-ַכֶנָך; ְוָנַתָת כֹוס-ר
 ְשֵקהּוְָּידֹו, ַכִמְשָפט ָהִראשֹון, ֲאֶשר ָהִייָת מַ   

 
 

 משר המשקיםתשובה:   ממי ביקש יוסף חסד? .א
 

   מהו החסד שהתבקש השר לעשות? .ב
 

 להזכיר את יוסף לפני פרעהתשובה:  
 
 
 

 9-15בראשית מ/ המקרא:
 
ֹּאֶמר לֹו-ַהַמְשִקים ֶאת-ַוְיַסֵפר ַשר ט ּוַבֶגֶפן, ְשֹלָשה  י  ֶגֶפן ְלָפָני.-ַבֲחלֹוִמי, ְוִהֵנה--ֲחֹלמֹו, ְליֹוֵסף; ַוי

-ְוכֹוס ַפְרעֹּה, ְבָיִדי; ָוֶאַקח ֶאת יא  ָשִריִגם; ְוִהוא ְכפַֹּרַחת ָעְלָתה ִנָצּה, ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיָה ֲעָנִבים.
ֹּאֶמר לֹו יב  ַכף ַפְרעֹּה.-ַהכֹוס, ַעל-כֹוס ַפְרעֹּה, ָוֶאֵתן ֶאת-ָהֲעָנִבים, ָוֶאְשַחט אָֹּתם ֶאל יֹוֵסף, ֶזה  ַוי

ֹּאֶשָך, -ְבעֹוד ְשֹלֶשת ָיִמים, ִיָשא ַפְרעֹּה ֶאת יג  ְשֹלֶשת ָיִמים, ֵהם.--ְשֹלֶשת, ַהָשִרִגים  ִפְתרֹּנֹו: ר
-י ִאםכִ  יד  ַפְרעֹּה, ְבָידֹו, ַכִמְשָפט ָהִראשֹון, ֲאֶשר ָהִייָת ַמְשֵקהּו.-ַכֶנָך; ְוָנַתָת כֹוס-ַוֲהִשיְבָך, ַעל

-ַפְרעֹּה, ְוהֹוֵצאַתִני, ִמן-ָנא ִעָמִדי, ָחֶסד; ְוִהְזַכְרַתִני, ֶאל-ְזַכְרַתִני ִאְתָך, ַכֲאֶשר ִייַטב ָלְך, ְוָעִשיָת 
ֹּא-גֻׁנֹּב גַֻׁנְבִתי, ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים; ְוַגם-ִכי טו  ַהַבִית ַהֶזה. י ָשמּו אִֹּת -ָעִשיִתי ְמאּוָמה, ִכי-פֹּה ל

ֹּאֶמר, ֶאל-ַוַיְרא ַשר טז  ַבבֹור. ֲאִני ַבֲחלֹוִמי, ְוִהֵנה ְשֹלָשה ַסֵלי -יֹוֵסף, ַאף-ָהאִֹּפים, ִכי טֹוב ָפָתר; ַוי
ִרי ַעל ֹּאִשי.-חֹּ ֵכל אָֹּתם ִמן--ּוַבַסל ָהֶעְליֹון, ִמכֹּל ַמֲאַכל ַפְרעֹּה יז  ר --ַהַסל-ַמֲעֵשה אֶֹּפה; ְוָהעֹוף, אֹּ
 ֹּ ֹּאֶמר, ֶזה ִפְתרֹּנֹו: יח  אִשי.ֵמַעל ר ְבעֹוד  יט  ְשֹלֶשת ָיִמים, ֵהם.--ְשֹלֶשת, ַהַסִלים  ַוַיַען יֹוֵסף ַוי

ֹּאְשָך ֵמָעֶליָך, ְוָתָלה אֹוְתָך, ַעל-ְשֹלֶשת ָיִמים, ִיָשא ַפְרעֹּה ֶאת ְבָשְרָך, -ֵעץ; ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת-ר
ֶלֶדת ֶאתַוְיִהי ַבי כ  ֵמָעֶליָך. ֹּאש -ֲעָבָדיו; ַוִיָשא ֶאת-ַפְרעֹּה, ַוַיַעש ִמְשֶתה, ְלָכל-ֹום ַהְשִליִשי, יֹום הֻׁ ר

ֹּאש ַשר ָהאִֹּפים-ַשר ַהַמְשִקים, ְוֶאת ַמְשֵקהּו; -ַשר ַהַמְשִקים, ַעל-ַוָיֶשב ֶאת כא  ְבתֹוְך ֲעָבָדיו.--ר
ִפים, ָתָלה: כב  עֹּה.ַכף ַפְר -ַוִיֵתן ַהכֹוס, ַעל ֹּא כג  ַכֲאֶשר ָפַתר ָלֶהם, יֹוֵסף.  ְוֵאת ַשר ָהאֹּ ָזַכר -ְול

 יֹוֵסף, ַוִיְשָכֵחהּו-ַהַמְשִקים ֶאת-ַשר
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שביעי( -  7שאלה 
 

איש שנשלח לבצע שליחות מיוחדת עבור אדונו, מבקש מה' שיעשה חסד עם אדונו ויעזור 
 להצליח בשליחותולו 
 
 

 
ֹּאַמר הפסוק: ִני ַאְבָרָהם, ַהְקֵרה--ַוי ֶחֶסד, ִעם -ָנא ְלָפַני ַהיֹום; ַוֲעֵשה-ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאדֹּ

ִני ַאְבָרָהם    ֲאדֹּ
 
 

 עבד אברהם / אליעזרתשובה:   מי האיש? .א
 

   איזו שליחות התבקש לבצע? .ב
 

 למצוא אישה ליצחק בן אדונו אברהםתשובה:  

 

 

 2-4בראשית כד/ המקרא:
 
 
ֹּאֶמר ַאְבָרָהם, ֶאל ב  ַאְבָרָהם, ַבכֹּל.-ְוַאְבָרָהם ָזֵקן, ָבא ַבָיִמים; ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת א ַעְבדֹו ְזַקן -ַוי

ִים, ַביהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשמַ --ְוַאְשִביֲעָך ג  ָנא ָיְדָך, ַתַחת ְיֵרִכי.-ִשים  לֹו:-ֲאֶשר-ֵביתֹו, ַהמֵֹּשל, ְבָכל
ֹּא  ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ: ִכי יֹוֵשב ְבִקְרבֹו.-ֲאֶשר ל -ִכי ֶאל ד  ִתַקח ִאָשה, ִלְבִני, ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני, ֲאֶשר ָאנֹּ

ֹּא ה  מֹוַלְדִתי, ֵתֵלְך; ְוָלַקְחָת ִאָשה, ִלְבִני ְלִיְצָחק.-ַאְרִצי ְוֶאל ֹּאֶמר ֵאָליו, ָהֶעֶבד, אּוַלי ל ֹּאֶבה -ַוי ת
ֹּאת; ֶהָהֵשב ָאִשיב ֶאת-ָהִאָשה, ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל  ו  ָיָצאָת ִמָשם.-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ִבְנָך, ֶאל-ָהָאֶרץ ַהז

ֹּאֶמר ֵאָליו, ַאְבָרָהם: ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים, ֲאֶשר ְלָקַחִני  ז  ְבִני ָשָמה.-ָתִשיב ֶאת-ִהָשֶמר ְלָך, ֶפן  ַוי
ֹּאת-ִלי ֵלאמֹּר, ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת-ִלי ַוֲאֶשר ִנְשַבע-ִמֵבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִתי, ַוֲאֶשר ִדֶבר -ָהָאֶרץ ַהז

ֹּאֶבה ָהִאָשה, ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך-ְוִאם ח  הּוא, ִיְשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך, ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני, ִמָשם.- ֹּא ת -ל
ֹּאת; ַרק ֶאת- ָעִתי ז ֹּא ָתֵשב ָשָמה.-ְוִנִקיָת, ִמְשבֻׁ ָידֹו, ַתַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם -ַוָיֶשם ָהֶעֶבד ֶאת ט  ְבִני, ל

ָניו; ַוִיָשַבע לֹו, ַעל ָניו, ַוֵיֶלְך, ְוָכלַוִיַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה ְגַמִלים ִמ  י  ַהָדָבר ַהֶזה.-ֲאדֹּ טּוב -ְגַמֵלי ֲאדֹּ
ָניו, ְבָידֹו; ַוָיָקם, ַוֵיֶלְך ֶאל -ַוַיְבֵרְך ַהְגַמִלים ִמחּוץ ָלִעיר, ֶאל יא  ִעיר ָנחֹור.-ֶאל--ֲאַרם ַנֲהַרִים-ֲאדֹּ

ֹּאַמר יב  ְבֵאר ַהָמִים, ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֵצאת ַהשֲֹּאבֹּת. ָנא -ִני ַאְבָרָהם, ַהְקֵרהְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאדֹּ --ַוי
ִני ַאְבָרָהם.-ְלָפַני ַהיֹום; ַוֲעֵשה ִכי ִנָצב, ַעל יג  ֶחֶסד, ִעם ֲאדֹּ ֵעין ַהָמִים; ּוְבנֹות ַאְנֵשי ָהִעיר, -ִהֵנה ָאנֹּ

-ְוָאְמָרה ְשֵתה, ְוַגםָנא ַכֵדְך ְוֶאְשֶתה, -ְוָהָיה ַהַנֲעָר, ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָה ַהִטי יד  יְֹּצאֹּת ִלְשאֹּב ָמִים.
ַכְחָת, ְלַעְבְדָך ְלִיְצָחק, ּוָבּה ֵאַדע, ִכי--ְגַמֶליָך ַאְשֶקה ִני.-ָעִשיָת ֶחֶסד ִעם-אָֹּתּה הֹּ הּוא, -ַוְיִהי טו  ֲאדֹּ

ֲאִחי ַאְבָרָהם; ִמְלָכה, ֵאֶשת ָנחֹור -ֶטֶרם ִכָלה ְלַדֵבר, ְוִהֵנה ִרְבָקה יֵֹּצאת ֲאֶשר יְֻׁלָדה ִלְבתּוֵאל ֶבן
ֹּא ְיָדָעּה; ַוֵתֶרד ָהַעְיָנה, ַוְתַמֵלא --ְוַהַנֲעָר, טַֹּבת ַמְרֶאה ְמאֹּד טז  ִשְכָמּה.-ְוַכָדּה, ַעל ְבתּוָלה, ְוִאיש ל

ֹּאֶמר, ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט יז  ַכָדּה ַוָתַעל. ֹּאֶמר,  יח  ַמִים ִמַכֵדְך.-ַוָיָרץ ָהֶעֶבד, ִלְקָראָתּה; ַוי ַות
ִני; ַוְתַמֵהר, ַותֶֹּרד ַכָדּה ַעל ֹּאֶמר, ַגם ִלְגַמֶליָך  יט  ַוַתְשֵקהּו.--ָיָדּה-ְשֵתה ֲאדֹּ ַוְתַכל, ְלַהְשקֹּתֹו; ַות

ְשאֹּב; ַהְבֵאר, לִ -ַהשֶֹּקת, ַוָתָרץ עֹוד ֶאל-ַוְתַמֵהר, ַוְתַער ַכָדּה ֶאל כ  ִכלּו, ִלְשתֹּת.-ֶאְשָאב, ַעד ִאם
 ְגַמָליו-ַוִתְשַאב, ְלָכל



 

 14 

 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שמיני( -  8שאלה 
 

ביקשה מהם לעשות  –אישה בעיר אוייב שאירחה בעליית גג ביתה, שני אנשים מישראל 
 חסד עם בית אביה

 
-ַאֶתם ִעם-ִשיֶתם ַגםָעִשיִתי ִעָמֶכם, ָחֶסד; ַועֲ -ָנא ִלי ַביהָוה, ִכי-ְוַעָתה, ִהָשְבעּו הפסוק:

 ֵבית ָאִבי, ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ִלי, אֹות ֱאֶמת  

 
 רחב מיריחו תשובה:  מי האישה? א.
 
   מהו החסד שביקשה האישה? ב.

 
 להחיות את משפחתה )בית אביה(תשובה:  

 
 
 
 
 
 

 1-14יהושע ב/ המקרא:
 
עַ  א ָהָאֶרץ, -ֲאָנִשים ְמַרְגִלים, ֶחֶרש ֵלאמֹּר, ְלכּו ְראּו ֶאת-ַהִשִטים ְשַנִים-נּון ִמן-ִבן-ַוִיְשַלח ְיהֹושֻׁ

ַוֵיָאַמר, ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו  ב  ָשָמה.-ַוִיְשְכבּו--ִאָשה זֹוָנה, ּוְשָמּה ָרָחב-ְיִריחֹו; ַוֵיְלכּו ַוָיבֹּאּו ֵבית-ְוֶאת
ַוִיְשַלח ֶמֶלְך ְיִריחֹו,  ג  ָהָאֶרץ.-ַלְחפֹּר ֶאת--ִהֵנה ֲאָנִשים ָבאּו ֵהָנה ַהַלְיָלה, ִמְבֵני ִיְשָרֵאל  ֵלאמֹּר:

ָהָאֶרץ, -ָכל-ִכי ַלְחפֹּר ֶאת--ָבאּו ְלֵביֵתְך-הֹוִציִאי ָהֲאָנִשים ַהָבִאים ֵאַלִיְך, ֲאֶשר  ָרָחב ֵלאמֹּר:-ֶאל
ֹּא ָיַדְעִתי, -ַוִתַקח ָהִאָשה ֶאת ד  ָבאּו. ֹּאֶמר ֵכן, ָבאּו ֵאַלי ָהֲאָנִשים, ְול ְשֵני ָהֲאָנִשים, ַוִתְצְפנֹו; ַות

ֹּא ָיַדְעִתי, ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנִשים; --ַוְיִהי ַהַשַער ִלְסגֹור, ַבחֶֹּשְך ְוָהֲאָנִשים ָיָצאּו ה  ֵמַאִין ֵהָמה. ל
כֹות ָלּה  ו  ר ַאֲחֵריֶהם, ִכי ַתִשיגּום.ִרְדפּו ַמהֵ  ְוִהיא, ֶהֱעָלַתם ַהָגָגה; ַוִתְטְמֵנם ְבִפְשֵתי ָהֵעץ, ָהֲערֻׁ

ַאֲחֵרי, ַכֲאֶשר --ְוָהֲאָנִשים, ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶדֶרְך ַהַיְרֵדן, ַעל, ַהַמְעְברֹות; ְוַהַשַער ָסָגרּו ז  ַהָגג.-ַעל
ְד  ֹּאֶמר, ֶאל ט  ַהָגג.-ְוֵהָמה, ֶטֶרם ִיְשָכבּון; ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם, ַעל ח  ִפים ַאֲחֵריֶהם.ָיְצאּו ָהרֹּ -ַות

יְֹּשֵבי -ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו, ְוִכי ָנמֹּגּו ָכל-ָהָאֶרץ; ְוִכי-ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ָיַדְעִתי, ִכי--ָהֲאָנִשים
סּוף ִמְפֵניֶכם, ְבֵצאְתֶכם, -ֵמי ַים-הֹוִביש ְיהָוה ֶאת-י ָשַמְענּו, ֵאת ֲאֶשרכִ  י  ָהָאֶרץ ִמְפֵניֶכם.

ן ּוְלעֹוג ִרי ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן, ְלִסיחֹּ ֲאֶשר ֶהֱחַרְמֶתם, --ִמִמְצָרִים; ַוֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִלְשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמֹּ
ֹּאַוִנְשַמע ַוִיַמס ְלָבֵבנ יא  אֹוָתם. הּוא --ִכי, ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם  ָקָמה עֹוד רּוַח ְבִאיש ִמְפֵניֶכם:-ּו, ְול

ָעִשיִתי ִעָמֶכם, -ָנא ִלי ַביהָוה, ִכי-ְוַעָתה, ִהָשְבעּו יב  ָהָאֶרץ ִמָתַחת.-ֱאֹלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל, ְוַעל
-ָאִבי ְוֶאת-ְוַהֲחִיֶתם ֶאת יג  ד, ּוְנַתֶתם ִלי, אֹות ֱאֶמת.ֵבית ָאִבי, ֶחסֶ -ַאֶתם ִעם-ָחֶסד; ַוֲעִשיֶתם ַגם

ֵתינּו, ִמָמֶות.-ֲאֶשר ָלֶהם; ְוִהַצְלֶתם ֶאת-אחותי )ַאְחיֹוַתי(, ְוֵאת, ָכל-ַאַחי ְוֶאת-ִאִמי, ְוֶאת  יד  ַנְפשֹּ
ֹּא ַתגִ  ֹּאְמרּו ָלּה ָהֲאָנִשים, ַנְפֵשנּו ַתְחֵתיֶכם ָלמּות, ִאם ל ְיהָוה -ְדָבֵרנּו ֶזה; ְוָהָיה, ְבֵתת-ידּו, ֶאתַוי

 ָהָאֶרץ, ְוָעִשינּו ִעָמְך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת-ָלנּו ֶאת
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן תשיעי( -  9שאלה 
 

 מנהיג מישראל שפעל ולחם למען בני ישראל, לא זכה שבני ישראל יעשו חסד עם בני ביתו
 

 
ֹּא ָזְכרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֶאת לד   הפסוק:  ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, ַהַמִציל אֹוָתם ִמַיד -ְול

ְיֵביֶהם, ִמָסִביב.-ָכל   ֹּא לה  אֹּ ַבַעל -ָעשּו ֶחֶסד, ִעם-ְול  ֵבית ְירֻׁ
 ִיְשָרֵאל.-ֲאֶשר ָעָשה, ִעם--ַהטֹוָבה-ְכָכל  ___?__:  

 

 

 גדעוןתשובה:    מי המנהיג? .א
 

 מדייןתשובה:  נלחם המנהיג?נגד מי  .ב

 

 34-35שופטים ח/ המקרא:
 
 

ֹּא ָזְכרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֶאת לד ְיֵביֶהם, ִמָסִביב.-ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, ַהַמִציל אֹוָתם ִמַיד ָכל-ְול  לה  אֹּ
ֹּא ַבַעל ִגְדעֹון:-ָעשּו ֶחֶסד, ִעם-ְול  ִיְשָרֵאל-ֲאֶשר ָעָשה, ִעם--ַהטֹוָבה-ְכָכל  ֵבית ְירֻׁ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן עשירי( -  10שאלה 
 

אחד האבות ביקש מבנו לעשות עימו חסד ולא לקבור אותו במצרים אלא בארץ כנען באחוזת 
 רה אשתוקבורה שם נקברו אבותיו ושם נקב

 
ֹּאֶמר לֹו ִאם הפסוק:   ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי; ְוָעִשיָת ִעָמִדי -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ִשים-ַוי

   ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמְצָרִים.-ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל 
 
 

 

 יעקבתשובה:  מי ביקש ? .א
 

 במערה בשדה המכפלה בחברון תשובה: היכן נקבר ? .ב

 

 29-31בראשית מז/ המקרא:
 

 
ֹּאֶמר לֹו ִאם-ַוִיְקְרבּו ְיֵמי כט -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ִשים-ִיְשָרֵאל, ָלמּות, ַוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוי

ֲאבַֹּתי, -ִעם ְוָשַכְבִתי, ל  ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמְצָרִים.-ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי; ְוָעִשיָת ִעָמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל
ִכי ֶאֱעֶשה ִכְדָבֶרָך. ֹּאַמר, ָאנֹּ ָרָתם; ַוי ֹּאֶמר, ִהָשְבָעה ִלי לא  ּוְנָשאַתִני ִמִמְצַרִים, ּוְקַבְרַתִני ִבְקבֻׁ --ַוי

ֹּאש ַהִמָטה.-ַוִיָשַבע, לֹו; ַוִיְשַתחּו ִיְשָרֵאל, ַעל   ר
 

 29-33בראשית מט/ המקרא:
 
 

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל כט ֲאֶשר --ַהְמָעָרה-ֶאל  ֲאבָֹּתי:-ִקְברּו אִֹּתי, ֶאל--ַעִמי-ַוְיַצו אֹוָתם, ַוי
ֲאֶשר   ְבֶאֶרץ ְכָנַען:--ַמְמֵרא-ְפֵני-ַבְמָעָרה ֲאֶשר ִבְשֵדה ַהַמְכֵפָלה, ֲאֶשר ַעל ל  ִבְשֵדה, ֶעְפרֹון ַהִחִתי.

ַזת--ַהָשֶדה, ֵמֵאת ֶעְפרֹּן ַהִחִתי-ָהם ֶאתָקָנה ַאְבָר  ַאְבָרָהם, ְוֵאת -ָשָמה ָקְברּו ֶאת לא  ָקֶבר.-ַלֲאחֻׁ
ִמְקֵנה  לב  ֵלָאה.-ִיְצָחק, ְוֵאת ִרְבָקה ִאְשתֹו; ְוָשָמה ָקַבְרִתי, ֶאת-ָשָרה ִאְשתֹו, ָשָמה ָקְברּו ֶאת

-ָבָניו, ַוֶיֱאסֹּף ַרְגָליו ֶאל-ַוְיַכל ַיֲעקֹּב ְלַצּוֹּת ֶאת לג  ֵחת.-ֵאת ְבֵניבֹו, מֵ -ַהָשֶדה ְוַהְמָעָרה ֲאֶשר
 ַעָמיו.-ַהִמָטה; ַוִיְגַוע, ַוֵיָאֶסף ֶאל
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 מחזור שאלות ראשון
 

 עשר(-)נבחן אחד -  11שאלה 
 

ישראל מלך מישראל שנלחם בעמלק, נמנע מלפגוע בעם הקיני מאחר שגמלו חסד עם 
 בעבר, ולכן ביקש המלך מהקיני להתרחק מתוך עמלק כדי שלא ייפגע תוך כדי המלחמה

 
ֹּאֶמר __?__ ֶאל הפסוק:   רּו ְרדּו ִמתֹוְך ֲעָמֵלִקי, ֶפן-ַוי אִֹּסְפָך ִעמֹו, ְוַאָתה -ַהֵקיִני ְלכּו סֻׁ

 ְבֵני ִיְשָרֵאל-ָכל-ָעִשיָתה ֶחֶסד ִעם 
 

 

 המלך שאוולתשובה:  מי המלך ? .א
 
  מתי עשה הקיני את החסד עם בני ישראל ? .ב
 

 בעלותם ממצרים תשובה:   

 

 6-7שמואל א'  טו/ המקרא:

ֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ֶאל א ִיְשָרֵאל; ְוַעָתה ְשַמע, -ַעמֹו ַעל-ָשאּול, אִֹּתי ָשַלח ְיהָוה ִלְמָשֳחָך ְלֶמֶלְך, ַעל-ַוי
 }ס{  ְלקֹול ִדְבֵרי ְיהָוה.

ָשם לֹו ַבֶדֶרְך, ַבֲעֹלתֹו -ֲאֶשר--ָעָשה ֲעָמֵלק ְלִיְשָרֵאל-כֹּה ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות, ָפַקְדִתי, ֵאת ֲאֶשר ב
ל, ָעָליו; -ֲאֶשר-ָכל-ֲעָמֵלק, ְוַהֲחַרְמֶתם ֶאת-ַעָתה ֵלְך ְוִהִכיָתה ֶאת ג  ִמִמְצָרִים. ֹּא ַתְחמֹּ לֹו, ְול

ֵלל ְוַעד-דְוֵהַמָתה ֵמִאיש עַ   }ס{  ֲחמֹור.-ֶשה, ִמָגָמל ְוַעד-יֹוֵנק, ִמשֹור ְוַעד-ִאָשה, ֵמעֹּ

ִאיש -ָהָעם, ַוִיְפְקֵדם ַבְטָלִאים, ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי; ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים, ֶאת-ַוְיַשַמע ָשאּול, ֶאתד 
ֹּא ָשאּול, ַעדה   ְיהּוָדה. ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל ו  ַבָנַחל. ִעיר ֲעָמֵלק; ַוָיֶרב,-ַוָיב רּו ְרדּו -ַוי ַהֵקיִני ְלכּו סֻׁ

ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַבֲעלֹוָתם ִמִמְצָרִים; ַוָיַסר -ָכל-אִֹּסְפָך ִעמֹו, ְוַאָתה ָעִשיָתה ֶחֶסד ִעם-ִמתֹוְך ֲעָמֵלִקי, ֶפן
 ח  ְפֵני ִמְצָרִים.-ֲחִויָלה בֹוֲאָך שּור, ֲאֶשר ַעלֲעָמֵלק, מֵ -ַוַיְך ָשאּול, ֶאת ז  ֵקיִני, ִמתֹוְך ֲעָמֵלק.

-ַוַיְחמֹּל ָשאּול ְוָהָעם ַעל ט  ָחֶרב.-ָהָעם, ֶהֱחִרים ְלִפי-ָכל-ֲעָמֵלק, ָחי; ְוֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך-ַוִיְתפֹּש ֶאת
ֹּאן ְוַהָבָקר ְוַהִמְשִנים ְוַעל-ֲאָגג, ְוַעל ֹּא ָאבּו, ַהֲחִריָמם; ְוָכל-ָכל-ַהָכִרים ְוַעל-ֵמיַטב ַהצ -ַהטֹוב, ְול

 ַהְמָלאָכה ְנִמְבָזה ְוָנֵמס, אָֹּתּה ֶהֱחִרימּו.
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 מחזור שאלות ראשון
 

 עשר(-)נבחן שנים -  12שאלה 
 

לבית הסוהר לאחר שאשת אדוניו העלילה  קנזר -יוסף שהורד למצרים ונמכר שם לעבד 
עליו עלילה שקרית באומרה לבעלה:  "בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו , לצחק בי", 

 אך בבית הסוהר ה' עוזר ליוסף, עושה עימו חסד ונותן חינו בעיני שר בית הסוהר.
 

 ַהסַֹּהר-ִחנֹו, ְבֵעיֵני ַשר ֵביתיֹוֵסף, ַוֵיט ֵאָליו ָחֶסד; ַוִיֵתן -ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת הפסוק:  

 

 פוטיפר סריס פרעה שר הטבחיםתשובה:  ציין שם אדוניו של יוסף ? .א
 
 ישמעלים תשובה: מי הוריד את יוסף למצרים? .ב

 

 
 21-23בראשית   לט/ המקרא:

 
, ִאיש ִמְצִרי, ִמַיד ְויֹוֵסף, הּוַרד ִמְצָרְיָמה; ַוִיְקֵנהּו פֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרעֹּה ַשר ַהַטָבִחים א

הּו ָשָמה. ָניו -ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת ב  ַהִיְשְמֵעאִלים, ֲאֶשר הֹוִרדֻׁ יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיש ַמְצִליַח; ַוְיִהי, ְבֵבית ֲאדֹּ
ָניו, ִכי ְיהָוה ִאתֹו; ְוכֹּל ֲאֶשר ג  ַהִמְצִרי. ַוִיְמָצא יֹוֵסף  ד  .הּוא עֶֹּשה, ְיהָוה ַמְצִליַח ְבָידֹו-ַוַיְרא ֲאדֹּ

ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹּתֹו  ה  לֹו, ָנַתן ְבָידֹו.-ֶיש-ֵביתֹו, ְוָכל-ֵחן ְבֵעיָניו, ַוְיָשֶרת אֹּתֹו; ַוַיְפִקֵדהּו, ַעל
-ְרַכת ְיהָוה, ְבָכלֵבית ַהִמְצִרי, ִבְגַלל יֹוֵסף; ַוְיִהי בִ -לֹו, ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת-ֲאֶשר ֶיש-ְבֵביתֹו, ְוַעל ָכל

ב ָכל ו  ַבַבִית, ּוַבָשֶדה.--לֹו-ֲאֶשר ֶיש ֹּא-לֹו, ְבַיד-ֲאֶשר-ַוַיֲעזֹּ -ָיַדע ִאתֹו ְמאּוָמה, ִכי ִאם-יֹוֵסף, ְול
ַוְיִהי, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ַוִתָשא  ז  תַֹּאר ִויֵפה ַמְרֶאה.-הּוא אֹוֵכל; ַוְיִהי יֹוֵסף, ְיֵפה-ַהֶלֶחם ֲאֶשר

ָניו ֶאת-ֵאֶשת ֹּאֶמר ֶאל--ַוְיָמֵאן ח  יֹוֵסף; ַותֹּאֶמר, ִשְכָבה ִעִמי.-ֵעיֶניָה, ֶאל-ֲאדֹּ ָניו, ֵהן -ַוי ֵאֶשת ֲאדֹּ
ֹּא ִני ל ֹּאֵאיֶננ ט  לֹו, ָנַתן ְבָיִדי.-ֶיש-ַבָבִית; ְוכֹּל ֲאֶשר-ָיַדע ִאִתי ַמה-ֲאדֹּ -ּו ָגדֹול ַבַבִית ַהֶזה, ִמֶמִני, ְול

ֹּאת, -אֹוָתְך ַבֲאֶשר ַאְת -ָחַשְך ִמֶמִני ְמאּוָמה, ִכי ִאם ִאְשתֹו; ְוֵאיְך ֶאֱעֶשה ָהָרָעה ַהְגדָֹּלה, ַהז
ֹּא-ַוְיִהי, ְכַדְבָרּה ֶאל י  ְוָחָטאִתי, ֵלאֹלִהים. ְשַכב ֶאְצָלּה, ִלְהיֹות ָשַמע ֵאֶליָה לִ -יֹוֵסף יֹום יֹום; ְול

ֹּא ַהַבְיָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו; ְוֵאין ִאיש ֵמַאְנֵשי ַהַבִית, ָשם יא  ִעָמּה. --ַוְיִהי ְכַהיֹום ַהֶזה, ַוָיב
ב ִבְגדֹו ְבָיָדּה, ַוָינָ  יב  ַבָבִית. ַוְיִהי,  יג  ס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה.ַוִתְתְפֵשהּו ְבִבְגדֹו ֵלאמֹּר, ִשְכָבה ִעִמי; ַוַיֲעזֹּ

ֹּאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹּר,  יד  ָעַזב ִבְגדֹו, ְבָיָדּה; ַוָיָנס, ַהחּוָצה.-ִכְראֹוָתּה, ִכי ַוִתְקָרא ְלַאְנֵשי ֵביָתּה, ַות
ַוְיִהי ְכָשְמעֹו,  טו  ל ָגדֹול.ָבא ֵאַלי ִלְשַכב ִעִמי, ָוֶאְקָרא ְבקֹו  ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיש ִעְבִרי, ְלַצֶחק ָבנּו:

ב ִבְגדֹו ֶאְצִלי, ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה.-ִכי בֹוא -ַוַתַנח ִבְגדֹו, ֶאְצָלּה, ַעד טז  ֲהִרימִֹּתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא; ַוַיֲעזֹּ
ָניו, ֶאל ֵהֵבאָת -י ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי, ֲאֶשרֵאלַ -ָבא  ַוְתַדֵבר ֵאָליו, ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאמֹּר: יז  ֵביתֹו.-ֲאדֹּ

ב ִבְגדֹו ֶאְצִלי, ַוָיָנס ַהחּוָצה. יח  ְלַצֶחק ִבי.--ָלנּו ַוְיִהי  יט  ַוְיִהי, ַכֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא; ַוַיֲעזֹּ
ָניו ֶאת ַע ֲאדֹּ ה, ָעָשה ִלי ַעְבֶדָך; ַוִיַחר, ִדְבֵרי ִאְשתֹו, ֲאֶשר ִדְבָרה ֵאָליו ֵלאמֹּר, ַכְדָבִרים ָהֵאלֶ -ִכְשמֹּ

ֵני יֹוֵסף אֹּתֹו, ַוִיְתֵנהּו ֶאל כ  ַאפֹו. אסורי )ֲאִסיֵרי( ַהֶמֶלְך -ְמקֹום, ֲאֶשר--ֵבית ַהסַֹּהר-ַוִיַקח ֲאדֹּ
ן ִחנֹו, ְבֵעיֵני ַשר יֹוֵסף, ַוֵיט ֵאָליו ָחֶסד; ַוִיֵת -ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת כא  ָשם, ְבֵבית ַהסַֹּהר.-ֲאסּוִרים; ַוְיִהי

ָהֲאִסיִרם, ֲאֶשר ְבֵבית ַהסַֹּהר; ְוֵאת -יֹוֵסף, ֵאת ָכל-ַהסַֹּהר, ְבַיד-ַוִיֵתן ַשר ֵבית כב  ַהסַֹּהר.-ֵבית
ֲאֶשר ְמאּוָמה ְבָידֹו, בַ -ָכל-ַהסַֹּהר, רֶֹּאה ֶאת-ֵאין ַשר ֵבית כג  ֲאֶשר עִֹּשים ָשם, הּוא ָהָיה עֶֹּשה.-ָכל

  הּוא עֶֹּשה, ְיהָוה ַמְצִליַח.-ְיהָוה, ִאתֹו; ַוֲאֶשר
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 החידון הפומבי
 

 שלב שני
 
 
 

 

 שאלות  הקשורות בנושאים  מקראיים
 

 בסימן:
 היחיד והקהילה

 
 

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

 
 

 חלקים לשהבת שהיא שאלה ה
 
 

 נקודות  9-נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב תשובה
 

 נקודות 27-החלקים  יזכו את הנבחן ב לושתתשובות מלאות  על ש
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 מחזור  שאלות שני

 
 הרב יוסף דב סולוביצ'יק, \היחיד והקהילה

 

"היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו. בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, נדיר, 
לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר, צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים  ;ידוע לאחריםשאינו 

 הקהילתית. 
לפיכך, כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה, הוא מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה. הוא 

תורם משהו, ששום אדם אחר לא יכול לתרום. הוא מעשיר את הקהילה. אין לו תחליף. 
ת היחיד כאילו הוא עולם קטן... בשל אותה מיוחדות, היהדות מאז ומתמיד ראתה א

  מתכנסים בני האדם היחידים ביחד, משלימים אלו את אלו, ומשיגים אחדות".

__________________ 
 

 
ונה להפיק רווח וללא כונתינה הינה דבר אשר אנו עושים למען הזולת ללא ציפיה לתמורה 

עלינו להשתדל וצורך עמוק ופנימי, ומתוך ללא חרטות  דבר הבא מהלב,. הנתינה היא כלשהו
 .אחרנתינה ללמען  הרגללעשותו 

 
עם וביחסים עם בן הזוג,  דבר זה בא לידי ביטוי בתחומים רבים בחיי היום יום שלנו, 

 לתת.עלינו לאמץ ולהרגיל את עצמנו תמיד שהנתינה צריכה להיות דבר טבעי . סביבתינו
 

 התנ"ך מתייחס לנתינה כערך עליון שעל כל אחד לקיים ללא הבדל מעמד, ובלשון המקרא: 
 "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"

 
 לבו מתרחב והוא נהיה טוב יותר, ככתוב במשלי:  -וכאשר אדם נותן 

 (16"מתן אדם ירחיב לו" )משלי יח/
 
 
 

 
 "ך.מחזור השאלות השני מתייחס לנושא ה"נתינה" בתנ

 
 

 מנחה:
 

 בעוד רגע קט תוכלו להקשיב למחזה השני בנושא מתן ועזרה לזולת.
 

 הקשיבו בבקשה.
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 מחזור שאלות שני
 

 1שאלה 
 
 

בתקופת רעב כבד בארץ כנען, שולח אחד האבות את בניו לארץ מצרים "לשבור מעט אוכל" 
 ונותן בידיהם מנחה מזמרת הארץ לאיש נכבד במצרים.

 
ן-ִאם הפסוק:   פֹוא זֹאת ֲעׂשּו כֵּ יֶכם, ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש --אֵּ ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכלֵּ

ִדים.  ִמְנָחה:  ְמַעט ֳצִרי, ּוְמַעט ְדַבׁש, ְנכֹאת ָוֹלט, ָבְטִנים ּוְׁשקֵּ
 
 

 יעקבתשובה:   מיהו אחד האבות ?  .א
 

 יוסףתשובה:   מיהו האיש הנכבד במצרים?  .ב
 

 
 1-17בראשית   מג/ המקרא:

 
 

ֹּאֶמר -ב ַוְיִהי, ַכֲאֶשר ִכלּו ֶלֱאכֹּל ֶאת  א ְוָהָרָעב, ָכֵבד ָבָאֶרץ. ַהֶשֶבר, ֲאֶשר ֵהִביאּו, ִמִמְצָרִים; ַוי
בּו ִשְברּו ֹּאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה, ֵלאמֹּר:  אֶֹּכל.-ָלנּו ְמַעט-ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם, שֻׁ ָהֵעד ֵהִעד ָבנּו ָהִאיש   ג ַוי

ֹּא ֵנְרָדה, --ָאִחינּו, ִאָתנּו-ֶיְשָך ְמַשֵלַח ֶאת-ד ִאם  ְראּו ָפַני, ִבְלִתי ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם.ִת -ֵלאמֹּר ל
ֹּא ֵנֵרד:-ה ְוִאם  ְוִנְשְבָרה ְלָך אֶֹּכל. ֹּא-ִכי  ֵאיְנָך ְמַשֵלַח, ל ִתְראּו ָפַני, ִבְלִתי, -ָהִאיש ָאַמר ֵאֵלינּו, ל

ֹּא  ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם. ֹּאְמרּו   ְלַהִגיד ָלִאיש, ַהעֹוד ָלֶכם ָאח.--ֶמר, ִיְשָרֵאל, ָלָמה ֲהֵרעֶֹּתם, ִליו ַוי ז ַוי
ִפי -לֹו, ַעל-ָהִאיש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵתנּו ֵלאמֹּר, ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיש ָלֶכם ָאח, ַוַנֶגד-ָשאֹול ָשַאל

ֹּאמַ --ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה; ֲהָידֹוַע ֵנַדע ֹּאֶמר ְיהּוָדה ֶאל  ֲאִחיֶכם.-ר, הֹוִרידּו ֶאתִכי י ִיְשָרֵאל ָאִביו, -ח ַוי
ֹּא ָנמּות, ַגם--ִשְלָחה ַהַנַער ִאִתי ִכי,   ַטֵפנּו.-ַאָתה ַגם-ֲאַנְחנּו ַגם-ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה; ְוִנְחֶיה ְול ט ָאנֹּ

ֹּא ֲהִביאִֹּת -ִאם  ִמָיִדי, ְתַבְקֶשנּו:--ֶאֶעְרֶבנּו י   ַהָיִמים.-יו ֵאֶליָך ְוִהַצְגִתיו ְלָפֶניָך, ְוָחָטאִתי ְלָך ָכלל
ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְשָרֵאל ֲאִביֶהם, ִאם  ַעָתה ַשְבנּו, ֶזה ַפֲעָמִים.-ִכי--ִכי, לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ֵכן -יא ַוי

ֹּאת ֲעשּו ְמַעט ֳצִרי, ּוְמַעט ְדַבש,   ידּו ָלִאיש ִמְנָחה:ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם, ְוהֹוִר --ֵאפֹוא ז
ֹּאת ָוֹלט, ָבְטִנים ּוְשֵקִדים. ַהֶכֶסף ַהמּוָשב ְבִפי -יב ְוֶכֶסף ִמְשֶנה, ְקחּו ְבֶיְדֶכם; ְוֶאת  ְנכ

-מּו, שּובּו ֶאלֲאִחיֶכם, ָקחּו; ְוקּו-יג ְוֶאת  אּוַלי ִמְשֶגה, הּוא.--ַאְמְתחֵֹּתיֶכם, ָתִשיבּו ְבֶיְדֶכם
ִבְנָיִמין; -ֲאִחיֶכם ַאֵחר, ְוֶאת-יד ְוֵאל ַשַדי, ִיֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיש, ְוִשַלח ָלֶכם ֶאת  ָהִאיש.

ֹּאת, ּוִמְשֶנה-טו ַוִיְקחּו ָהֲאָנִשים ֶאת  ַוֲאִני, ַכֲאֶשר ָשכְֹּלִתי ָשָכְלִתי. חּו ְבָיָדם ֶכֶסף ָלְק -ַהִמְנָחה ַהז
מּו ַוֵיְרדּו ִמְצַרִים, ַוַיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף.-ְוֶאת ֹּאֶמר -טז ַוַיְרא יֹוֵסף ִאָתם, ֶאת  ִבְנָיִמן; ַוָיקֻׁ ִבְנָיִמין, ַוי

ֹּאְכלּו ָהֲאָנִש -ֵביתֹו, ָהֵבא ֶאת-ַלֲאֶשר ַעל ים ָהֲאָנִשים ַהָבְיָתה; ּוְטבַֹּח ֶטַבח ְוָהֵכן, ִכי ִאִתי י
 ָהֲאָנִשים, ֵביָתה יֹוֵסף.-יז ַוַיַעש ָהִאיש, ַכֲאֶשר ָאַמר יֹוֵסף; ַוָיֵבא ָהִאיש ֶאת  ַבָצֳהָרִים.
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 2שאלה 
 
 

עקרה שייחלה ללדת, מגיעה עם בעלה למשכן בשילה "להשתחוות ולזבוח לה'" שם  האיש
היא פוגשת ב"עלי הכהן היושב על הכסא על מזוזת היכל ה'" ושם היא מתפללת ונודרת 

 נדר שאם ה' יתן לה "זרע אנשים" ותלד בן "לא יעלה מורה על ראשו"
 

-ָרֹאה ִתְרֶאה ָבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתִני ְולֹא-ת ִאםַוִתֹדר ֶנֶדר ַותֹאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹו הפסוק:  
י ַחָייו, -ּוְנַתִתיו ַליהָוה ָכל--ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע ֲאָנִׁשים-ִתְׁשַכח ֶאת ְימֵּ
 רֹאׁשֹו-ַיֲעֶלה ַעל-ּומֹוָרה לֹא

 
 חנהתשובה:   מי האשה ?  .א
 

 שמואלתשובה:   מהו השם שקראה לבנה הנולד?  .ב
 

 
 1-17שמואל א'   א/ המקרא:

 
-ֱאִליהּוא, ֶבן-ְירָֹּחם ֶבן-ֵמַהר ֶאְפָרִים; ּוְשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן--ָהָרָמַתִים, צֹוִפים-ַוְיִהי ִאיש ֶאָחד ִמן א

ְפִנָנה; ַוְיִהי ִלְפִנָנה ְיָלִדים, ֵשם ַאַחת ַחָנה, ְוֵשם ַהֵשִנית --ְולֹו, ְשֵתי ָנִשים ב  ֶאְפָרִתי.--צּוף-תֹּחּו ֶבן
ַח ַליהָוה ְצָבאֹות  ְוָעָלה ָהִאיש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָיִמים ָיִמיָמה, ְלִהְשַתֲחו ג  ּוְלַחָנה ֵאין ְיָלִדים. ֹּת ְוִלְזבֹּ

ֲהִנים, ַליהָוה.-ְבִשֹלה; ְוָשם ְשֵני ְבֵני יֹום, ַוִיְזַבח ֶאְלָקָנה; ְוָנַתן ִלְפִנָנה ַוְיִהי הַ  ד  ֵעִלי, ָחְפִני ּוִפְנָחס, כֹּ
ַחָנה ָאֵהב, ַויהָוה -ִכי ֶאת  ּוְלַחָנה, ִיֵתן ָמָנה ַאַחת ַאָפִים: ה  ָמנֹות.--ָבֶניָה ּוְבנֹוֶתיהָ -ִאְשתֹו, ּוְלָכל
ְוֵכן ַיֲעֶשה  ז  ָסַגר ְיהָוה, ְבַעד ַרְחָמּה.-יכִ   ַכַעס, ַבֲעבּור ַהְרִעָמּה:-ְוִכֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ו  ָסַגר ַרְחָמּה.

ֹּאַכל.--ָשָנה ְבָשָנה, ִמֵדי ֲעֹלָתּה ְבֵבית ְיהָוה ֹּא ת ֹּאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה  ח  ֵכן, ַתְכִעֶסָנה; ַוִתְבֶכה, ְול ַוי
ֹּא תֹּאְכִלי, ְוָלֶמה, ֵיַרע ְלָבֵבְך: ִכי טֹוב ָלְך, ֵמֲעָשָרה   ִאיָשּה, ַחָנה ָלֶמה ִתְבִכי ְוָלֶמה ל ֲהלֹוא ָאנֹּ

ֵהן, יֵֹּשב ַעל ט  ָבִנים. ְמזּוַזת, -ַהִכֵסא, ַעל-ַוָתָקם ַחָנה, ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִשֹלה ְוַאֲחֵרי ָשתֹּה; ְוֵעִלי ַהכֹּ
ֹּאַמר, ְיהָוה ַוִת  יא  ְיהָוה, ּוָבכֹּה ִתְבֶכה.-ְוִהיא, ָמַרת ָנֶפש; ַוִתְתַפֵלל ַעל י  ֵהיַכל ְיהָוה. דֹּר ֶנֶדר ַות
ֹּא-ְצָבאֹות ִאם ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע -ִתְשַכח ֶאת-ָראֹּה ִתְרֶאה ָבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתִני ְול

ֹּא-ּוְנַתִתיו ַליהָוה ָכל--ֲאָנִשים ֹּאשֹו.-ַיֲעֶלה ַעל-ְיֵמי ַחָייו, ּומֹוָרה ל ְוָהָיה ִכי ִהְרְבָתה, ְלִהְתַפֵלל  יב  ר
ֹּא --ִלָבּה-ְוַחָנה, ִהיא ְמַדֶבֶרת ַעל יג  ִפיָה.-ִלְפֵני ְיהָוה; ְוֵעִלי, שֵֹּמר ֶאת ַרק ְשָפֶתיָה ָנעֹות, ְוקֹוָלּה ל

ֹּאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי, ַעד יד  ִיָשֵמַע; ַוַיְחְשֶבָה ֵעִלי, ְלִשכָֹּרה. ֵייֵנְך, -ַתָכִרין; ָהִסיִרי ֶאתָמַתי ִתְש -ַוי
ִני, ִאָשה ְקַשת טו  ֵמָעָלִיְך. ֹּא ֲאדֹּ ֹּאֶמר, ל ֹּא ָשִתיִתי; ָוֶאְשפְֹּך -ַוַתַען ַחָנה ַות ִכי, ְוַיִין ְוֵשָכר ל רּוַח ָאנֹּ

ֵמרֹּב ִשיִחי ְוַכְעִסי, ִדַבְרִתי -יכִ   ְבִלָיַעל:-ֲאָמְתָך, ִלְפֵני, ַבת-ִתֵתן, ֶאת-ַאל טז  ַנְפִשי, ִלְפֵני ְיהָוה.-ֶאת
ֹּאֶמר, ְלִכי ְלָשלֹום; ֵואֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ִיֵתן ֶאת יז  ֵהָנה.-ַעד ֵשָלֵתְך, ֲאֶשר ָשַאְלְת, -ַוַיַען ֵעִלי ַוי

ֹּאֶמר, ִתְמָצא ִשְפָחְתָך ֵחן ְבֵעיֶניָך; ַוֵתֶלְך ָהִאָשה ְלַדְרָכּה יח  ֵמִעמֹו. ֹּא ַות ֹּאַכל, ּוָפֶניָה ל ָלּה -ָהיּו-ַות
בּו ַוָיבֹּאּו ֶאל יט  עֹוד. ֵביָתם, ָהָרָמָתה; ַוֵיַדע ֶאְלָקָנה -ַוַיְשִכמּו ַבבֶֹּקר, ַוִיְשַתֲחוּו ִלְפֵני ְיהָוה, ַוָישֻׁ
פֹות ַהָיִמים, ַוַתהַ  כ  ַחָנה ִאְשתֹו, ַוִיְזְכֶרָה ְיהָוה.-ֶאת ְשמֹו -ר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן; ַוִתְקָרא ֶאתַוְיִהי ִלְתקֻׁ

ֶזַבח ַהָיִמים, -ֵביתֹו, ִלְזבַֹּח ַליהָוה ֶאת-ַוַיַעל ָהִאיש ֶאְלָקָנה, ְוָכל כא  ְשמּוֵאל, ִכי ֵמְיהָוה ְשִאְלִתיו.
ֹּא ָעָלָתה: כב  ִנְדרֹו.-ְוֶאת ְפֵני -ַער ַוֲהִבאִֹּתיו ְוִנְרָאה ֶאתָאְמָרה ְלִאיָשּה, ַעד ִיָגֵמל ַהנַ -ִכי  ְוַחָנה, ל

ֹּאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָשּה ֲעִשי ַהטֹוב ְבֵעיַנִיְך, ְשִבי ַעד כג  עֹוָלם.-ְיהָוה, ְוָיַשב ָשם, ַעד -ָגְמֵלְך אֹּתֹו-ַוי
ַוַתֲעֵלהּו ִעָמּה  כד  ּה אֹּתֹו.ָגְמלָ -ְבָנּה, ַעד-ְדָברֹו; ַוֵתֶשב ָהִאָשה ַוֵתיֶנק ֶאת-ַאְך ָיֵקם ְיהָוה, ֶאת-

ְיהָוה, ִשלֹו; ְוַהַנַער, -ַכֲאֶשר ְגָמַלתּו, ְבָפִרים ְשֹלָשה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין, ַוְתִבֵאהּו ֵבית
ֹּאֶמר ִבי ֲאדֹּ  כו  ֵעִלי.-ַהַנַער, ֶאל-ַהָפר; ַוָיִבאּו ֶאת-ַוִיְשֲחטּו, ֶאת כה  ָנַער. ִני; ֲאִני ַות ִני, ֵחי ַנְפְשָך ֲאדֹּ

ַהַנַער ַהֶזה, ִהְתַפָלְלִתי; ַוִיֵתן ְיהָוה ִלי -ֶאל כז  ְיהָוה.-ָהִאָשה, ַהִנֶצֶבת ִעְמָכה ָבֶזה, ְלִהְתַפֵלל, ֶאל
ִכי, ִהְשִאְלִתהּו ַליהָוה, כָ  כח  ְשֵאָלִתי, ֲאֶשר ָשַאְלִתי ֵמִעמֹו.-ֶאת ַהָיִמים ֲאֶשר ָהָיה, הּוא -לְוַגם ָאנֹּ

 ָשאּול ַליהָוה; ַוִיְשַתחּו ָשם, ַליהָוה
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 3שאלה 
 
 

מצביא מישראל קורא לעם להריע לאחר כיבוש עיר אוייב. את העיר הוא מחרים ומחייה 
 רק את רחב ואת בית אביה על החסד אשר עשתה עם המרגלים.

 
ַע ֶאל הפסוק:   ֶרם -ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ָהָעם ָהִריעּו, ִכי-ַויֹאֶמר ְיהֹוׁשֻׁ ָהִעיר: ְוָהְיָתה ָהִעיר חֵּ

--ֲאֶׁשר ִאָתּה ַבַבִית-ַרק ָרָחב ַהזֹוָנה ִתְחֶיה, ִהיא ְוָכל  ָבּה, ַליהָוה:-ֲאֶׁשר-ִהיא ְוָכל
  .ַהַמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשָלְחנּו-ִכי ֶהְחְבַאָתה, ֶאת

 
 

 יהושעתשובה:   מי המצביא ?  .א
 

 יריחותשובה:   מה שם העיר שכבש המצביא?  .ב
 

 
 12-25יהושע   ו/ המקרא:

 

 
ֲהִנים, ֶאת יב ַע, ַבבֶֹּקר; ַוִיְשאּו ַהכֹּ ֲהִנים נְֹּשִאים ִשְבָעה  יג  ֲארֹון ְיהָוה.-ַוַיְשֵכם ְיהֹושֻׁ ְוִשְבָעה ַהכֹּ

, ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה, הְֹּלִכים ָהלֹוְך, ְוָתְקעּו ַבשֹוָפרֹות; ְוֶהָחלּוץ, הֵֹּלְך ִלְפֵניֶהם, שֹוְפרֹות ַהיְֹּבִלים
ֵלְך ַאֲחֵרי ֲארֹון ְיהָוה, הולך )ָהלֹוְך( ְוָתקֹוַע ַבשֹוָפרֹות. ָהִעיר ַביֹום ַהֵשִני, -ַוָיסֹּבּו ֶאת יד  ְוַהְמַאֵסף הֹּ

בּו ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִביִעי, ַוַיְשִכמּו ַכֲעלֹות ַהַשַחר,  טו  , ַהַמֲחֶנה; כֹּה ָעשּו, ֵשֶשת ָיִמים.ַפַעם ַאַחת, ַוָישֻׁ
 טז  ָהִעיר ֶשַבע ְפָעִמים.-ַרק ַביֹום ַההּוא, ָסְבבּו ֶאת  ָהִעיר ַכִמְשָפט ַהֶזה, ֶשַבע ְפָעִמים:-ַוָיסֹּבּו ֶאת
ַע ֶאלַוְיִהי ַבַפעַ  ֹּאֶמר ְיהֹושֻׁ ָנַתן ְיהָוה -ָהָעם ָהִריעּו, ִכי-ם ַהְשִביִעית, ָתְקעּו ַהכֲֹּהִנים ַבשֹוָפרֹות; ַוי
ַרק ָרָחב ַהזֹוָנה ִתְחֶיה, ִהיא   ָבּה, ַליהָוה:-ֲאֶשר-ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל יז  ָהִעיר.-ָלֶכם ֶאת

-ַאֶתם ִשְמרּו ִמן-ְוַרק יח  ַהַמְלָאִכים ֲאֶשר ָשָלְחנּו.-ִכי ֶהְחְבַאָתה, ֶאת--תֲאֶשר ִאָתּה ַבַביִ -ְוָכל
ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל, ְלֵחֶרם, ַוֲעַכְרֶתם, -ַהֵחֶרם; ְוַשְמֶתם ֶאת-ַתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶתם ִמן-ַהֵחֶרם, ֶפן

ַוָיַרע  כ  אֹוַצר ְיהָוה, ָיבֹוא.  קֶֹּדש הּוא, ַליהָוה:--ְרֶזלְוכֹּל ֶכֶסף ְוָזָהב, ּוְכֵלי ְנחֶֹּשת ּובַ  יט  אֹותֹו.
ַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהשֹוָפר, ַוָיִריעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה, ַוִתפֹּל -ָהָעם, ַוִיְתְקעּו ַבשָֹּפרֹות; ַוְיִהי ִכְשמֹּ

ֲאֶשר -ָכל-ַוַיֲחִרימּו, ֶאת כא  ָהִעיר.-ִיְלְכדּו ֶאתַהחֹוָמה ַתְחֶתיָה ַוַיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיש ֶנְגדֹו, וַ 
ְוִלְשַנִים ָהֲאָנִשים  כב  ָחֶרב.-ָזֵקן; ְוַעד שֹור ָוֶשה ַוֲחמֹור, ְלִפי-ִאָשה, ִמַנַער ְוַעד-ָבִעיר, ֵמִאיש ְוַעד

ַע, בֹּאּו, ֵבית-ַהְמַרְגִלים ֶאת -ָהִאָשה ְוֶאת-ֹוָנה; ְוהֹוִציאּו ִמָשם ֶאתָהִאָשה ַהז-ָהָאֶרץ, ָאַמר ְיהֹושֻׁ
ִציאּו ֶאת כג  ָלּה, ַכֲאֶשר ִנְשַבְעֶתם ָלּה.-ֲאֶשר-ָכל ָאִביָה -ָרָחב ְוֶאת-ַוָיבֹּאּו ַהְנָעִרים ַהְמַרְגִלים, ַויֹּ

ִמחּוץ, --הֹוִציאּו; ַוַיִניחּוםִמְשְפחֹוֶתיָה, -ָלּה, ְוֵאת ָכל-ֲאֶשר-ָכל-ַאֶחיָה ְוֶאת-ִאָמּה ְוֶאת-ְוֶאת
-ַרק ַהֶכֶסף ְוַהָזָהב, ּוְכֵלי ַהְנחֶֹּשת ְוַהַבְרֶזל  ָבּה:-ֲאֶשר-ְוָהִעיר ָשְרפּו ָבֵאש, ְוָכל כד  ְלַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל.

ַע, -רֲאשֶ -ָכל-ֵבית ָאִביָה ְוֶאת-ָרָחב ַהזֹוָנה ְוֶאת-ְוֶאת כה  ְיהָוה.-ָנְתנּו, אֹוַצר ֵבית- ָלּה, ֶהֱחָיה ְיהֹושֻׁ
ַע ְלַרֵגל ֶאת-ַהַמְלָאִכים, ֲאֶשר-ִכי ֶהְחִביָאה ֶאת  ַוֵתֶשב ְבֶקֶרב ִיְשָרֵאל, ַעד ַהיֹום ַהֶזה: -ָשַלח ְיהֹושֻׁ

 ְיִריחֹו.
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 מחזור שאלות שני
 

 4שאלה 
 
 

שיר הלל לה' על הנצחון על לאחר הכנעת יבין מלך כנען , שרים דבורה וברק בן אבינועם 
מלך כנען, ובשיר היא מזכירה אישה אחרת גיבורה שהלמה ברקתו של קצין בצבאו של יבין 

 מלך כנען והביאה להכנעת האוייב.
 

ֶפל ַאִדיִרים, ִהְקִריָבה  הפסוק:    ִמָנִׁשים ָבֹאֶהל, ְתֹבָרְך. ַמִים ָׁשַאל, ָחָלב ָנָתָנה; ְבסֵּ
ִלים;ֶחְמָאה. ָיָדּה    ד ִתְׁשַלְחָנה, ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעמֵּ  ַלָיתֵּ
 
 

 יעל אשת חבר הקיני תשובה:   מי האישה ?  .א
 

 סיסרא תשובה:   מיהו שביקש מים וקיבל חלב?  .ב
 

 
 24-31שופטים   ה/ המקרא:

 

 
 }ר{  ָיֵעל, ֵאֶשת ֶחֶבר--ְתבַֹּרְך, ִמָנִשים

 }ר{  כה ַמִים  }ס{  בָֹּרְך.ִמָנִשים ָבאֶֹּהל, ְת   }ס{  ַהֵקיִני:
 }ר{  ְבֵסֶפל ַאִדיִרים, ִהְקִריָבה  }ס{  ָשַאל, ָחָלב ָנָתָנה;

 }ר{  ִויִמיָנּה  }ס{  כו ָיָדּה ַלָיֵתד ִתְשַלְחָנה,  }ס{  ֶחְמָאה.
 }ר{  ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה  }ס{  ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים;

ֹּאשֹו,  }ר{  כז ֵבין  }ס{  ָפה ַרָקתֹו.ּוָמֲחָצה ְוָחלְ   }ס{  ר
 }ר{  ֵבין ַרְגֶליָה, ָכַרע  }ס{  ַרְגֶליָה, ָכַרע ָנַפל ָשָכב:

 }ר{  כח ְבַעד  }ס{  ַבֲאֶשר ָכַרע, ָשם ָנַפל ָשדּוד.  }ס{  ָנָפל,
 }ר{  ֵשש ִרְכבֹוַמדּוַע, בֹּ   }ס{  ַהַחלֹון ִנְשְקָפה ַוְתַיֵבב ֵאם ִסיְסָרא, ְבַעד ָהֶאְשָנב:

 }ר{  כט ַחְכמֹות  }ס{  ַמדּוַע ֶאֱחרּו, ַפֲעֵמי ַמְרְכבֹוָתיו.  }ס{  --ָלבֹוא
 }ר{  ִהיא, ָתִשיב ֲאָמֶריהָ -ַאף  }ס{  ָשרֹוֶתיָה, ַתֲעֶניָנה;

ֹּא ִיְמְצאּו ְיַחְלקּו ָשָלל,  }ס{  ָלּה.  }ר{  ַרַחם  }ס{  ל ֲהל
ֹּאש   }ר{  ְשַלל ְצָבִעים  }ס{  --ֶגֶברַרֲחָמַתִים ְלר

 }ר{  ֶצַבע  }ס{  ְשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה:  }ס{  ְלִסיְסָרא,
ֹּאְבדּו ָכל  }ס{  ִרְקָמַתִים, ְלַצְּואֵרי ָשָלל.  }ר{  אֹוְיֶביָך, ְיהָוה,-לא ֵכן י

ָרתֹו;   ָבִעים ָשָנה.ַוִתְשקֹּט ָהָאֶרץ, ַאְר   }ס{  ְואֲֹּהָביו, ְכֵצאת ַהֶשֶמש ִבְגבֻׁ
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 5שאלה 
 
 

נביא בישראל מסר לאיש נכבד מישראל שלושה אותות לאחר שילך מעימו, אז תצלח עליו 
 רוח ה' והוא יתנבא עמם.

 
י הפסוק:   ן, ָתבֹוא גה ַאַחר   ֶלֶחם, ְוָלַקְחָת ִמָיָדם.-ְוָׁשֲאלּו ְלָך, ְלָׁשלֹום; ְוָנְתנּו ְלָך ְׁשתֵּ כֵּ
י ְפִלְׁשִתים; ִויִהי ְכֹבֲאָך ָׁשם ָהִעיר, ּוָפַגְעָת ֶחֶבל -ְִּבַעת ָהֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר   ָׁשם, ְנִצבֵּ
ָמה ִמְתַנְבִאים.   ֶבל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכנֹור, ְוהֵּ יֶהם נֵּ ַהָבָמה, ְוִלְפנֵּ ו   ְנִבִאים ֹיְרִדים מֵּ
ר. ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח ְיהָוה,    ְוִהְתַנִביָת ִעָמם; ְוֶנְהַפְכָת, ְלִאיׁש ַאחֵּ
 

 שמואל  תשובה:   מי הנביא ?  .א
 

 שאול תשובה:   מיהו האיש הנכבד?  .ב
 

 

 

 

 
 1-16שמואל א'   י/ המקרא:

 
ֹּאשֹו-ַפְך ַהֶשֶמן, ַוִיצֹּק ַעל-א ַוִיַקח ְשמּוֵאל ֶאת ֹּאֶמר--ר -ְמָשֲחָך ְיהָוה ַעל-ֲהלֹוא ִכי--ַוִיָשֵקהּו; ַוי

ַרת ָרֵחל ִבְגבּול ִבְנָיִמן, -ב ְבֶלְכְתָך ַהיֹום, ֵמִעָמִדי, ּוָמָצאָת ְשֵני ֲאָנִשים ִעם  ַנֲחָלתֹו, ְלָנִגיד. ְקבֻׁ
ִדְבֵרי ָהֲאתֹּנֹות, -ַצח; ְוָאְמרּו ֵאֶליָך, ִנְמְצאּו ָהֲאתֹּנֹות ֲאֶשר ָהַלְכָת ְלַבֵקש, ְוִהֵנה ָנַטש ָאִביָך ֶאתְבֶצלְ 

ֵאלֹון ָתבֹור, ּוְמָצאּוָך ָשם -ג ְוָחַלְפָת ִמָשם ָוָהְלָאה, ּוָבאָת ַעד  ְוָדַאג ָלֶכם ֵלאמֹּר ָמה ֶאֱעֶשה ִלְבִני.
ִלים ֶאלְשֹלָשה  ֵאל; ֶאָחד נֵֹּשא ְשֹלָשה ְגָדִיים, ְוֶאָחד נֵֹּשא ְשֹלֶשת ִכְכרֹות -ָהֱאֹלִהים ֵבית-ֲאָנִשים, עֹּ

ה ַאַחר   ֶלֶחם, ְוָלַקְחָת ִמָיָדם.-ד ְוָשֲאלּו ְלָך, ְלָשלֹום; ְוָנְתנּו ְלָך ְשֵתי  ָיִין.-ֶלֶחם, ְוֶאָחד, נֵֹּשא ֵנֶבל
ָשם, ְנִצֵבי ְפִלְשִתים; ִויִהי ְכבֲֹּאָך ָשם ָהִעיר, ּוָפַגְעָת ֶחֶבל ְנִבִאים -ְבַעת ָהֱאֹלִהים, ֲאֶשרֵכן, ָתבֹוא גִ 

ו ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח ְיהָוה,   יְֹּרִדים ֵמַהָבָמה, ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְותֹּף ְוָחִליל ְוִכנֹור, ְוֵהָמה ִמְתַנְבִאים.
ֹּאָנה( ָהאֹּתֹות ָהֵאֶלה  ם; ְוֶנְהַפְכָת, ְלִאיש ַאֵחר.ְוִהְתַנִביָת ִעמָ  ֲעֵשה   ָלְך:--ז ְוָהָיה, ִכי תבאינה )ָתב

ִכי יֵֹּרד ֵאֶליָך, ְלַהֲעלֹות   ְלָך ֲאֶשר ִתְמָצא ָיֶדָך, ִכי ָהֱאֹלִהים ִעָמְך. ח ְוָיַרְדָת ְלָפַני, ַהִגְלָגל, ְוִהֵנה ָאנֹּ
ַח ִזבְ  ט   בֹוִאי ֵאֶליָך, ְוהֹוַדְעִתי ְלָך, ֵאת ֲאֶשר ַתֲעֶשה.-ֵחי ְשָלִמים; ִשְבַעת ָיִמים תֹוֵחל, ַעדעֹּלֹות ִלְזבֹּ

ָהאֹּתֹות ָהֵאֶלה, -לֹו ֱאֹלִהים, ֵלב ַאֵחר; ַוָיבֹּאּו ָכל-ְוָהָיה, ְכַהְפנֹּתֹו ִשְכמֹו ָלֶלֶכת ֵמִעם ְשמּוֵאל, ַוַיֲהָפְך
 }ס{  ַביֹום ַההּוא.

ְנִבִאים ִלְקָראתֹו; ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים, ַוִיְתַנֵבא -י ַוָיבֹּאּו ָשם ַהִגְבָעָתה, ְוִהֵנה ֶחֶבל
ֹּאֶמר ָהָעם   }ס{  ְנִבִאים ִנָבא:-יֹוְדעֹו ֵמִאְתמֹול ִשְלשֹּם, ַוִיְראּו, ְוִהֵנה ִעם-יא ַוְיִהי, ָכל  ְבתֹוָכם. ַוי
ֹּאֶמר, ּוִמי   ֲהַגם ָשאּול, ַבְנִביִאים.--ִקיש-ֶזה ָהָיה ְלֶבן-הּו, ַמהֵרעֵ -ִאיש ֶאל יב ַוַיַען ִאיש ִמָשם ַוי

ֹּא, ַהָבָמה.  ֵכן ָהְיָתה ְלָמָשל, ֲהַגם ָשאּול ַבְנִבִאים.-ֲאִביֶהם; ַעל ֹּאֶמר   יג ַוְיַכל, ֵמִהְתַנבֹות, ַוָיב יד ַוי
ֹּאֶמר, ְלַבֵקש ֶאת-ֶאלדֹוד ָשאּול ֵאָליו וְ  -ַאִין, ַוָנבֹוא ֶאל-ָהֲאתֹּנֹות, ַוִנְרֶאה ִכי-ַנֲערֹו, ָאן ֲהַלְכֶתם; ַוי

ֹּאֶמר, דֹוד ָשאּול:  ְשמּוֵאל. ֹּאֶמר ָשאּול, ֶאל  ָאַמר ָלֶכם ְשמּוֵאל.-ָנא ִלי, ָמה-ַהִגיָדה  טו ַוי -טז ַוי
ֹּא-ְמְצאּו ָהֲאתֹּנֹות; ְוֶאתדֹודֹו, ַהֵגד ִהִגיד ָלנּו, ִכי נִ   ִהִגיד לֹו, ֲאֶשר ָאַמר ְשמּוֵאל.-ְדַבר ַהְמלּוָכה ל
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 מחזור שאלות שני
 

 6שאלה 
 
 

איש מישראל שנרדף ע"י מלך ישראל, מצליח לברוח ואף לגזור את כנף מעיל המלך. אך לא 
 מעז לפגוע במלך עצמו.

 
ת ֲאֶׁשר הפסוק:   יֶניָך, אֵּ ה ַהיֹום ַהֶזה ָראּו עֵּ ְנָתְנָך ְיהָוה ַהיֹום ְבָיִדי ַבְמָעָרה, ְוָאַמר -ִהנֵּ

  ְמִׁשיַח ְיהָוה, הּוא.-ִכי--ֶאְׁשַלח ָיִדי ַבאֹדִני-ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעֶליָך; ָוֹאַמר, לֹא 
ה  ה ֶאת--יא ְוָאִבי ְראֵּ  ָיִדיְכַנף ְמִעיְלָך, בְ -ַגם ְראֵּ

 
 שאול המלך תשובה:   מי המלך ?  .א
 

 דוד תשובה:   מיהו האיש מישראל?  .ב
 
 
 
 
 

 1-16שמואל א'   י/ המקרא:
 

 
 }ס{  א ַוְיִהי, ַכֲאֶשר ָשב ָשאּול, ֵמַאֲחֵרי, ְפִלְשִתים; ַוַיִגדּו לֹו, ֵלאמֹּר, ִהֵנה ָדִוד, ְבִמְדַבר ֵעין ֶגִדי.

ְפֵני, -ָדִוד ַוֲאָנָשיו, ַעל-ִיְשָרֵאל; ַוֵיֶלְך, ְלַבֵקש ֶאת-ִמָכל--ב ַוִיַקח ָשאּול, ְשֹלֶשת ֲאָלִפים ִאיש ָבחּור
ֹּא ֶאל  צּוֵרי ַהְיֵעִלים. ֹּאן ַעל-ג ַוָיב ֹּא ָשאּול, ְלָהֵסְך ֶאת-ִגְדרֹות ַהצ  ַרְגָליו;-ַהֶדֶרְך, ְוָשם ְמָעָרה, ַוָיב

ֹּאְמרּו ַאְנֵשי ָדִוד ֵאָליו, ִהֵנה ַהיֹום ֲאֶשר  ְוָדִוד, ַוֲאָנָשיו, ְבַיְרְכֵתי ַהְמָעָרה, יְֹּשִבים. ָאַמר ְיהָוה -ד ַוי
ֵתן ֶאת ִכי נֹּ ִיְבָך( ְבָיֶדָך, ְוָעִשיָת לֹו, ַכֲאֶשר ִיַטב ְבֵעיֶניָך; ַוָיָקם ָדִוד,-ֵאֶליָך ִהֵנה ָאנֹּ ַוִיְכרֹּת  איביך )אֹּ

-ַעל ֲאֶשר ָכַרת, ֶאת--ָדִוד, אֹּתֹו-ֵכן, ַוַיְך ֵלב-ה ַוְיִהי, ַאֲחֵרי  ַבָלט.--ְלָשאּול-ַהְמִעיל ֲאֶשר-ְכַנף-ֶאת
ֹּאֶמר ַלֲאָנָשיו ָחִליָלה ִלי ֵמְיהָוה, ִאם  ָכָנף ֲאֶשר ְלָשאּול. ִני ִלְמִש -ֶאֱעֶשה ֶאת-ו ַוי יַח ַהָדָבר ַהֶזה ַלאדֹּ

ֹּא ְנָתָנם ָלקּום -ז ַוְיַשַסע ָדִוד ֶאת  ְמִשיַח ְיהָוה, הּוא.-ִכי  ִלְשֹלַח ָיִדי, בֹו:--ְיהָוה ֲאָנָשיו ַבְדָבִרים, ְול
 }ס{  ָשאּול; ְוָשאּול ָקם ֵמַהְמָעָרה, ַוֵיֶלְך ַבָדֶרְך.-ֶאל

ִני ַהֶמֶלְך; -ַהְמָעָרה(, ַוִיְקָרא ַאֲחֵריֵכן, ַוֵיֵצא מן המערה )מֵ -ח ַוָיָקם ָדִוד ַאֲחֵרי ָשאּול ֵלאמֹּר, ֲאדֹּ
 }ס{  ַוַיֵבט ָשאּול ַאֲחָריו, ַוִיקֹּד ָדִוד ַאַפִים ַאְרָצה ַוִיְשָתחּו.

ֹּאֶמר ָדִוד ְלָשאּול, ָלָמה ִתְשַמע ֶאת י ִהֵנה ַהיֹום   .ִהֵנה ָדִוד, ְמַבֵקש ָרָעֶתָך  ִדְבֵרי ָאָדם ֵלאמֹּר:-ט ַוי
ֹּא-ַהֶזה ָראּו ֵעיֶניָך, ֵאת ֲאֶשר -ְנָתְנָך ְיהָוה ַהיֹום ְבָיִדי ַבְמָעָרה, ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעֶליָך; ָואַֹּמר, ל

ִני ִכי   , ְבָיִדי:ְכַנף ְמִעיְלָך-ַגם ְרֵאה ֶאת--יא ְוָאִבי ְרֵאה  ְמִשיַח ְיהָוה, הּוא.-ִכי--ֶאְשַלח ָיִדי ַבאדֹּ
ֹּא-ְבָכְרִתי ֶאת ֹּא ֲהַרְגִתיָך, ַדע ּוְרֵאה ִכי ֵאין ְבָיִדי ָרָעה ָוֶפַשע ְול ְוַאָתה --ָחָטאִתי ָלְך-ְכַנף ְמִעיְלָך ְול

ֹּא ִתְהֶיהיב ִיְשפֹּט ְיהָוה ֵביִני ּוֵביֶנָך, ּוְנָקַמִני ְיהָוה ִמֶמָך; ְוָיִדי  ַנְפִשי, ְלַקְחָתּה.-צֶֹּדה ֶאת יג   ָבְך.-, ל
ֹּא ִתְהֶיה ִני, ֵמְרָשִעים, ֵיֵצא ֶרַשע; ְוָיִדי, ל ֹּאַמר, ְמַשל ַהַקְדמֹּ יד ַאֲחֵרי ִמי ָיָצא ֶמֶלְך   ָבְך.-ַכֲאֶשר י

ן, ְוָשַפט טו ְוָהָיה ְיהָוה ְלַדיָ   ַאֲחֵרי ֶכֶלב ֵמת, ַאֲחֵרי ַפְרעֹּש ֶאָחד.  ִיְשָרֵאל, ַאֲחֵרי ִמי ַאָתה רֵֹּדף:
 }פ{  ִריִבי, ְוִיְשְפֵטִני ִמָיֶדָך.-ֵביִני ּוֵביֶנָך; ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת

ְלָך ֶזה ְבִני ָדִוד; -ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֶאל-טז ַוְיִהי ְכַכלֹות ָדִוד, ְלַדֵבר ֶאת ֹּאֶמר ָשאּול, ֲהקֹּ ָשאּול, ַוי
ֹּאֶמר, ֶאלי  ַוִיָשא ָשאּול קֹּלֹו, ַוֵיְבְך. ִכי ַאָתה ְגַמְלַתִני ַהטֹוָבה, ַוֲאִני   ָדִוד, ַצִדיק ַאָתה, ִמֶמִני:-ז ַוי

ֵאת ֲאֶשר ִסְגַרִני --ָעִשיָתה ִאִתי טֹוָבה-יח ואת )ְוַאָתה( ִהַגְדָת ַהיֹום, ֵאת ֲאֶשר  ְגַמְלִתיָך ָהָרָעה.
ֹּא ֲהַרְגָתִני. אְֹּיבֹו, ְוִשְלחֹו ְבֶדֶרְך טֹוָבה; ַויהָוה, ְיַשֶלְמָך -ִיְמָצא ִאיש ֶאת-יט ְוִכי  ְיהָוה ְבָיְדָך, ְול

כ ְוַעָתה ִהֵנה ָיַדְעִתי, ִכי ָמֹלְך ִתְמלֹוְך; ְוָקָמה, ְבָיְדָך,   טֹוָבה, ַתַחת ַהיֹום ַהֶזה, ֲאֶשר ָעִשיָתה ִלי.
-ַתְשִמיד ֶאת-ַזְרִעי, ַאֲחָרי; ְוִאם-ַתְכִרית ֶאת-ָשְבָעה ִלי ַביהָוה, ִאםכא ְוַעָתה, ִה   ַמְמֶלֶכת, ִיְשָרֵאל.

-ֵביתֹו, ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו, ָעלּו ַעל-כב ַוִיָשַבע ָדִוד, ְלָשאּול; ַוֵיֶלְך ָשאּול, ֶאל  ְשִמי, ִמֵבית ָאִבי.
 }ס{  ַהְמצּוָדה.
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 מחזור שאלות שני
 

 7שאלה 
 
 

שלא הסכימה למעשהו ולהתנהגותו של בעלה, לוקחת משא של מזון להביא לדוד אישה 
ינּו, ַגם ולאנשיו כתגמול על תקופת השמירה ששמרו עליהם." יֹוָמם, -ַלְיָלה ַגם-חֹוָמה ָהיּו ָעלֵּ

נּו ִעָמם, ֹרִעים ַהצֹאן-ָכל י ֱהיֹותֵּ  .ְימֵּ
 

יַוִתַקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִים ִנבְ  הפסוק:   ׁש -לֵּ ׁש צֹאן עשוות )ֲעׂשּויֹות( ְוָחמֵּ ַיִין, ְוָחמֵּ
ִלים; ַוָתֶׂשם, ַעל  ִקים, ּוָמאַתִים ְדבֵּ ָאה ִצמֻׁ יט   ַהֲחֹמִרים.-ְסִאים ָקִלי, ּומֵּ
יֶכם ָבָאה; ּוְלִאיָׁשּה ָנָבל, לֹא ִהִגיָדה   ַותֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני, ִהְנִני ַאֲחרֵּ

 
 אביגיל תשובה:   מי האישה ?  .א
 

 דוד ולנעריו תשובה:   למי מסרה את המזון?  .ב
 
 

 1-16שמואל א'   י/ המקרא:
 

ֹּאן ְשֹלֶשת ז ֶאת-ב ְוִאיש ְבָמעֹון ּוַמֲעֵשהּו ַבַכְרֶמל, ְוָהִאיש ָגדֹול ְמאֹּד, ְולֹו צ -ֲאָלִפים, ְוֶאֶלף ִעִזים; ַוְיִהי ִבְגזֹּ
ֹּאנֹו, ַבַכְרֶמל. ָהִאיש ָקֶשה ְוַרע ֶשֶכל ִויַפת תַֹּאר, וְ -ג ְוֵשם ָהִאיש ָנָבל, ְוֵשם ִאְשתֹו ֲאִבָגִיל; ְוָהִאָשה טֹוַבת  צ

ֵזז ָנָבל, ֶאת-ִכי  ד ַוִיְשַמע ָדִוד, ַבִמְדָבר:  ַמֲעָלִלים ְוהּוא כלבו )ָכִלִבי(. ֹּאנֹו.-גֹּ ה ַוִיְשַלח ָדִוד, ֲעָשָרה ְנָעִרים;   צ
ֹּאֶמר ָדִוד ַלְנָעִרים, ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם ֶאל ו ַוֲאַמְרֶתם כֹּה, ֶלָחי;   י, ְלָשלֹום.לֹו ִבְשִמ -ָנָבל, ּוְשֶאְלֶתם-ַוי

ְזִזים ָלְך; ַעָתה, ָהרִֹּעים ֲאֶשר  ְלָך ָשלֹום.-ְוַאָתה ָשלֹום ּוֵביְתָך ָשלֹום, ְוכֹּל ֲאֶשר ְלָך -ז ְוַעָתה ָשַמְעִתי, ִכי גֹּ
ֹּא--ָהיּו ִעָמנּו ֹּא ֶהְכַלְמנּום ְול ְנָעֶריָך ְוַיִגידּו ָלְך, -ח ְשַאל ֶאת  יֹוָתם ַבַכְרֶמל.ְיֵמי הֱ -ִנְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה, ָכל-ל

ָנא, ֵאת ֲאֶשר ִתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך, ּוְלִבְנָך, -יֹום טֹוב, ָבנּו; ְתָנה-ַעל-ִכי--ְוִיְמְצאּו ַהְנָעִרים ֵחן ְבֵעיֶניָך
ַעְבֵדי -י ַוַיַען ָנָבל ֶאת  ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְבֵשם ָדִוד; ַוָינּוחּו.-ל ְכָכלָנבָ -ט ַוָיבֹּאּו ַנֲעֵרי ָדִוד, ַוְיַדְברּו ֶאל  ְלָדִוד.

ֹּאֶמר, ִמי ָדִוד, ּוִמי ֶבן ָניו.-ָדִוד, ַוי -יא ְוָלַקְחִתי ֶאת  ִיָשי; ַהיֹום, ַרבּו ֲעָבִדים, ַהִמְתָפְרִצים, ִאיש ִמְפֵני ֲאדֹּ
ֹּא ָיַדְעִתי, ֵאי ִמֶזה ֵהָמה.ֵמיַמי, ְוֵאת ִט -ַלְחִמי, ְוֶאת ְזָזי; ְוָנַתִתי, ַלֲאָנִשים, ֲאֶשר ל יב   ְבָחִתי, ֲאֶשר ָטַבְחִתי ְלגֹּ

בּו, ַוָיבֹּאּו, ַוַיִגדּו לֹו, ְככֹּל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה.-ַוַיַהְפכּו ַנֲעֵרי ֹּאֶמר ָדִוד ַלֲאָנָשיו ִח   ָדִוד, ְלַדְרָכם; ַוָישֻׁ ְגרּו יג ַוי
ַחְרבֹו; ַוַיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד, ְכַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש, -ָדִוד, ֶאת-ַחְרבֹו, ַוַיְחגֹּר ַגם-ַחְרבֹו, ַוַיְחְגרּו ִאיש ֶאת-ִאיש ֶאת

ִהֵנה ָשַלח ָדִוד   אמֹּר:ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים לֵ -יד ְוַלֲאִביַגִיל ֵאֶשת ָנָבל, ִהִגיד ַנַער  ַהֵכִלים.-ּוָמאַתִים, ָיְשבּו ַעל
ֵנינּו, ַוָיַעט ָבֶהם.-ַמְלָאִכים ֵמַהִמְדָבר ְלָבֵרְך ֶאת ֹּא  ֲאדֹּ ֹּא ָהְכַלְמנּו, ְול -טו ְוָהֲאָנִשים, טִֹּבים ָלנּו ְמאֹּד; ְול

-יֹוָמם, ָכל-ַלְיָלה ַגם-ָעֵלינּו, ַגםטז חֹוָמה ָהיּו   ְיֵמי ִהְתַהַלְכנּו ִאָתם, ִבְהיֹוֵתנּו ַבָשֶדה.-ָפַקְדנּו ְמאּוָמה, ָכל
ֹּאן. ִעים ַהצ ֵנינּו, ְוַעל ָכל-ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל-ִכי--ַתֲעִשי-יז ְוַעָתה, ְדִעי ּוְרִאי ַמה  ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָמם, רֹּ -ֲאדֹּ

ַיִין, -ַגִיל( ַוִתַקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְשַנִים ִנְבֵלייח ַוְתַמֵהר אבוגיל )ֲאִבי  ְבִלַיַעל, ִמַדֵבר, ֵאָליו.-ֵביתֹו; ְוהּוא, ֶבן
ִקים, ּוָמאַתִים ְדֵבִלים; ַוָתֶשם, ַעל ֹּאן עשוות )ֲעשּויֹות( ְוָחֵמש ְסִאים ָקִלי, ּוֵמָאה ִצמֻׁ -ְוָחֵמש צ

ֹּאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני, ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם ָבָאה; ּולְ   ַהֲחמִֹּרים. ֹּא ִהִגיָדה.יט ַות כ ְוָהָיה ִהיא   ִאיָשּה ָנָבל, ל
כא ְוָדִוד   ַהֲחמֹור, ְויֶֹּרֶדת ְבֵסֶתר ָהָהר, ְוִהֵנה ָדִוד ַוֲאָנָשיו, יְֹּרִדים ִלְקָראָתּה; ַוִתְפגֹּש, אָֹּתם.-רֶֹּכֶבת ַעל

ֹּא-ָכל-ָאַמר, ַאְך ַלֶשֶקר ָשַמְרִתי ֶאת ִלי ָרָעה, -לֹו, ְמאּוָמה; ַוָיֶשב-ֲאֶשר-ַקד ִמָכלִנפְ -ֲאֶשר ָלֶזה ַבִמְדָבר, ְול
ְיֵבי ָדִוד, ְוכֹּה יִֹּסיף:-כב כֹּה  ַתַחת טֹוָבה. ַהבֶֹּקר, ַמְשִתין -לֹו ַעד-ֲאֶשר-ַאְשִאיר ִמָכל-ִאם  ַיֲעֶשה ֱאֹלִהים ְלאֹּ

ָפֶניָה, ַוִתְשַתחּו, -ל ַהֲחמֹור; ַוִתפֹּל ְלַאֵפי ָדִוד, ַעלָדִוד, ַוְתַמֵהר, ַוֵתֶרד ֵמעַ -כג ַוֵתֶרא ֲאִביַגִיל, ֶאת  ְבִקיר.
ֹּאֶמר, ִבי-כד ַוִתפֹּל, ַעל  ָאֶרץ. ִני ֶהָעו-ַרְגָליו, ַות ָנא ֲאָמְתָך, ְבָאְזֶניָך, ּוְשַמע, ֵאת ִדְבֵרי -ֹּן; ּוְתַדֶבר ֲאִני ֲאדֹּ

ִני ֶאת-כה ַאל  ֲאָמֶתָך. ָנָבל ְשמֹו, --הּוא-ָנָבל, ִכי ִכְשמֹו ֶכן-ִאיש ַהְבִלַיַעל ַהֶזה ַעל-ֶאלִלבֹו -ָנא ָיִשים ֲאדֹּ
ֹּא ָרִאיִתי ֶאת--ּוְנָבָלה ִעמֹו; ַוֲאִני, ֲאָמְתָך ִני, ֲאֶשר ָשָלְחָת.-ל ִני, ַחי  ַנֲעֵרי ֲאדֹּ ַנְפְשָך -ְיהָוה ְוֵחי-כו ְוַעָתה ֲאדֹּ

ְיֶביָך, ְוַהְמַבְקִשים ֶאלֲאֶשר ְמָנֲעָך ְיהָוה ִמבֹוא ְבָדִמ  ִני, -ים, ְוהֹוֵשַע ָיְדָך, ָלְך; ְוַעָתה, ִיְהיּו ְכָנָבל אֹּ ֲאדֹּ
ֹּאת, ֲאֶשר  ָרָעה. ִני; ְוִנְתָנה, ַלְנָעִרים, ַהִמְתַהְלִכים, ְבַרְגֵלי -כז ְוַעָתה ַהְבָרָכה ַהז ֵהִביא ִשְפָחְתָך ַלאדֹּ
ִני. ִני ַבִית ֶנֱאָמן, ִכי-ִכי ָעשֹּה  ע ֲאָמֶתָך:כח ָשא ָנא, ְלֶפשַ   ֲאדֹּ ִני ִנְלָחם, -ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאדֹּ ִמְלֲחמֹות ְיהָוה ֲאדֹּ

ֹּא ִני ְצרּוָרה ִבְצרֹור -כט ַוָיָקם ָאָדם ִלְרָדְפָך, ּוְלַבֵקש ֶאת  ִתָמֵצא ְבָך, ִמָיֶמיָך.-ְוָרָעה ל ַנְפֶשָך; ְוָהְיָתה ֶנֶפש ֲאדֹּ
ְיֶביָך ְיַקְלֶעָנה, ְבתֹוְך ַכף ַהָקַלע.ַהַחִיים ִני, ְככֹּל -ל ְוָהָיה, ִכי  , ֵאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְוֵאת ֶנֶפש אֹּ ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאדֹּ

ֹּאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלִמכְ   ִיְשָרֵאל.-ְוִצְּוָך ְלָנִגיד, ַעל--ַהטֹוָבה, ָעֶליָך-ִדֶבר ֶאת-ֲאֶשר ֹּא ִתְהֶיה ז שֹול ֵלב לא ְול
ִני, ְוִלְשָפְך ִני, ְוָזַכְרָת ֶאת-ַלאדֹּ ִני, לֹו; ְוֵהיִטב ְיהָוה ַלאדֹּ  ֲאָמֶתָך.-ָדם ִחָנם, ּוְלהֹוִשיַע ֲאדֹּ
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ה' מתגלה לאחד ממלכי ישראל ואומר לו "שאל מה אתן לך". והמלך בוחר לבקש "לב 
שומע לשפוט את העם ולהבין בין טוב ובין רע".  תשובתו מוצאת חן בעיני ה' הנותן לו "לב 

 חכם ונבון, עושר וכבוד". 
 
 

ַע, ִלְׁשֹפט ֶאת הפסוק:   ב ֹׁשמֵּ יןַעְמָך, ְלָהִבין-ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך לֵּ ִכי ִמי יּוַכל   טֹוב ְלָרע:-, בֵּ
י ֲאֹדָני:-ִלְׁשֹפט, ֶאת  ינֵּ ד ַהֶזה ַוִייַטב ַהָדָבר, ְבעֵּ   ַעְמָך ַהָכבֵּ

 
 שלמה המלך תשובה:    מי המלך?  .א
 

 הארכת ימים תשובה:   מה הבטיח לו ה' אם ילך בדרכי אביו דוד?  .ב
 
 
 
 

 3-15מלכים א'   ג/ המקרא:
 

קֹות ָדִוד ָאִביו:-ג ַוֶיֱאַהב ְׁשֹלֹמה, ֶאת ַח, ּוַמְקִטיר.--ַרק, ַבָבמֹות  ְיהָוה, ָלֶלֶכת, ְבחֻׁ ד   הּוא ְמַזבֵּ
ֶלְך ַהֶמֶלְך ִגְבֹעָנה ִלְזֹבַח ָׁשם, ִכי ַח -ַויֵּ ִהיא ַהָבָמה ַהְגדֹוָלה; ֶאֶלף ֹעלֹות ַיֲעֶלה ְׁשֹלֹמה, ַעל ַהִמְזבֵּ

-ַבֲחלֹום ַהָלְיָלה; ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ְׁשַאל ָמה ֶאֶתן--ְׁשֹלֹמה-ְבִגְבעֹון, ִנְרָאה ְיהָוה ֶאל ה  ַההּוא.
ַעְבְדָך ָדִוד ָאִבי ֶחֶסד ָגדֹול, ַכֲאֶׁשר ָהַלְך ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת -ו ַויֹאֶמר ְׁשֹלֹמה, ַאָתה ָעִׂשיָת ִעם  ָלְך.

ָבב, ב ַעל-ַהֶחֶסד ַהָגדֹול ַהֶזה, ַוִתֶתן-לֹו, ֶאת-ִעָמְך; ַוִתְׁשָמר ּוִבְצָדָקה ּוְבִיְׁשַרת לֵּ ן ֹיׁשֵּ ִכְסאֹו, -לֹו בֵּ
ַעְבְדָך, ַתַחת ָדִוד ָאִבי; ְוָאֹנִכי ַנַער ָקֹטן, לֹא -ז ְוַעָתה, ְיהָוה ֱאֹלָהי, ַאָתה ִהְמַלְכָת ֶאת  ַכיֹום ַהֶזה.

את ָובֹא. ַדע צֵּ ר -ָרב, ֲאֶׁשר לֹא-ַעם  ְבתֹוְך ַעְמָך, ֲאֶׁשר ָבָחְרָת:--ח ְוַעְבְדָך  אֵּ ִיָמֶנה ְולֹא ִיָספֵּ
ֹרב. ַע, ִלְׁשֹפט ֶאת  מֵּ ב ֹׁשמֵּ ין-ט ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך לֵּ ִכי ִמי יּוַכל ִלְׁשֹפט,   טֹוב ְלָרע:-ַעְמָך, ְלָהִבין, בֵּ
ד ַהֶזה.-ֶאת י ֲאֹדָני:י ַוִייַטב ַהָדבָ   ַעְמָך ַהָכבֵּ ינֵּ יא   ַהָדָבר ַהֶזה.-ִכי ָׁשַאל ְׁשֹלֹמה, ֶאת  ר, ְבעֵּ

ָליו, ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָת ֶאת ָׁשַאְלָת -ָׁשַאְלָת ְלָך ָיִמים ַרִבים ְולֹא-ַהָדָבר ַהֶזה ְולֹא-ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים אֵּ
ה ָעִׂשיִתי, ִכְדָבֶריָך;   ָת ְלָך ָהִבין, ִלְׁשֹמַע ִמְׁשָפט.ְלָך ֹעֶׁשר, ְולֹא ָׁשַאְלָת, ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך; ְוָׁשַאלְ  יב ִהנֵּ

ב ָחָכם ְוָנבֹון, ֲאֶׁשר ָכמֹוָך לֹא ה ָנַתִתי ְלָך, לֵּ יג ְוַגם   ָיקּום ָכמֹוָך.-ָהָיה ְלָפֶניָך, ְוַאֲחֶריָך לֹא-ִהנֵּ
-ָהָיה ָכמֹוָך ִאיׁש ַבְמָלִכים, ָכל-ֲאֶׁשר לֹא  ד:ָכבֹו-ֹעֶׁשר ַגם-ָׁשַאְלָת ָנַתִתי ָלְך, ַגם-ֲאֶׁשר לֹא
ַקי ּוִמְצו  ָיֶמיָך. ְך ִבְדָרַכי, ִלְׁשֹמר חֻׁ לֵּ -ְוַהֲאַרְכִתי, ֶאת--ַֹתי, ַכֲאֶׁשר ָהַלְך, ָדִויד ָאִביָך יד ְוִאם תֵּ
 }ס{  ָיֶמיָך.

ה ֲחלֹום; ַוָיבֹוא ְירּוָׁשַלִם וַ  י ֲארֹון ְבִריתטו ַוִיַקץ ְׁשֹלֹמה, ְוִהנֵּ ֲאֹדָני, ַוַיַעל ֹעלֹות ַוַיַעׂש -ַיֲעֹמד ִלְפנֵּ
 ֲעָבָדיו.-ְׁשָלִמים, ַוַיַעׂש ִמְׁשֶתה, ְלָכל
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 אחד האחים מבקש לפייס את אחיו ומגיש לו מנחה נכבדת
 

ַויֹאֶמר  י  ָלְך.-ִלי ָרב; ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר-ַויֹאֶמר ___???___ ֶיׁש הפסוק:  
יֶניָך, ְוָלַקְחָת ִמְנָחִתי, ִמָיִדי:-ָנא ִאם-___??___, ַאל  ן ְבעֵּ ִכי   ָנא ָמָצאִתי חֵּ

י ֱאֹלִהים-ַעל ְרֹאת ְפנֵּ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך,ּ ִ ִני.--כֵּ ָבאת ִבְר -ָנא ֶאת-ַקח יא  ַוִתְרצֵּ ָכִתי ֲאֶׁשר הֻׁ
 בֹו, ַוִיָקח.-ֹכל; ַוִיְפַצר-ִלי-ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיׁש-ָלְך, ִכי

 
 יעקב תשובה:   מהו שם האח מגיש המנחה?  .א
 

 עשיו תשובה:   מהו שם האח השני ?  .ב
 
 
 
 

 1-18בראשית  לג'/ המקרא:
 

ֵלָאה -ַהְיָלִדים, ַעל-א ַוִיָשא ַיֲעקֹּב ֵעיָניו, ַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעָשו ָבא, ְוִעמֹו, ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש; ַוַיַחץ ֶאת
ֵלָאה ִויָלֶדיָה -ַיְלֵדיֶהן, ִראשָֹּנה; ְוֶאת-ַהְשָפחֹות ְוֶאת-ב ַוָיֶשם ֶאת  ָרֵחל, ְוַעל, ְשֵתי ַהְשָפחֹות.-ְוַעל
ִנים.-ָרֵחל ְוֶאת-רִֹּנים, ְוֶאתַאחֲ  -ג ְוהּוא, ָעַבר ִלְפֵניֶהם; ַוִיְשַתחּו ַאְרָצה ֶשַבע ְפָעִמים, ַעד  יֹוֵסף ַאֲחרֹּ

-ֶאתה ַוִיָשא   ַצָּואָרו ַוִיָשֵקהּו; ַוִיְבכּו.-ד ַוָיָרץ ֵעָשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהּו, ַוִיפֹּל ַעל  ָאִחיו.-ִגְשתֹו ַעד
ֹּאֶמר, ִמי-ַהָנִשים ְוֶאת-ֵעיָניו, ַוַיְרא ֶאת ֹּאַמר-ַהְיָלִדים, ַוי ָחַנן ֱאֹלִהים -ַהְיָלִדים, ֲאֶשר--ֵאֶלה ָלְך; ַוי

ָ ַהְשָפחֹות ֵהָנה ְוַיְלֵדיֶהן, ַוִתְשַתֲחֶויןָ.  ַעְבֶדָך.-ֶאת ְשַתֲחוּו; ֵלָאה ִויָלֶדיָה, ַויִ -ז ַוִתַגש ַגם  ו ַוִתַגְשן
ֹּאֶמר, ִמי ְלָך ָכל  ַוִיְשַתֲחוּו.--ְוַאַחר, ִנַגש יֹוֵסף ְוָרֵחל ֹּאֶמר, -ח ַוי ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר ָפָגְשִתי; ַוי

ֹּא ִני.-ִלְמצ ֹּאֶמר ֵעָשו, ֶיש  ֵחן ְבֵעיֵני ֲאדֹּ ֹּאֶמר ַיעֲ   ָלְך.-ִלי ָרב; ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאֶשר-ט ַוי ָנא -קֹּב, ַאלי ַוי
--ֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך, ִכְראֹּת ְפֵני ֱאֹלִהים-ִכי ַעל  ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְוָלַקְחָת ִמְנָחִתי, ִמָיִדי:-ִאם

ָבאת ָלְך, ִכי-ָנא ֶאת-יא ַקח  ַוִתְרֵצִני. ֹו, ב-כֹּל; ַוִיְפַצר-ִלי-ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיש-ִבְרָכִתי ֲאֶשר הֻׁ
ֹּאֶמר, ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה; ְוֵאְלָכה, ְלֶנְגֶדָך.  ַוִיָקח. ֵדַע ִכי  יב ַוי ִני יֹּ ֹּאֶמר ֵאָליו, ֲאדֹּ ַהְיָלִדים ַרִכים, -יג ַוי

ֹּאן ְוַהָבָקר, ָעלֹות ָעָלי; ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד, ָוֵמתּו ָכל ֹּאן.-ְוַהצ ִני, ִלְפֵני ַעְבד-יד ַיֲעָבר  ַהצ ֹו; ָנא ֲאדֹּ
ֹּא ֶאל-ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים, ַעד ֲאֶשר-ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִטי, ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶשר ִני, -ָאב ֲאדֹּ

ֹּאֶמר ֵעָשו  ֵשִעיָרה. ֹּאֶמר ָלָמה ֶזה, ֶאְמָצא-ָנא ִעְמָך, ִמן-ַאִציָגה--טו ַוי ֵחן ְבֵעיֵני -ָהָעם ֲאֶשר ִאִתי; ַוי
ִני. כָֹּתה, ַוִיֶבן לֹו ָבִית; ּוְלִמְקֵנהּו   טז ַוָיָשב ַביֹום ַההּוא ֵעָשו ְלַדְרכֹו, ֵשִעיָרה.  ֲאדֹּ יז ְוַיֲעקֹּב ָנַסע סֻׁ

כֹּת, ַעל כֹות.-ֵכן ָקָרא ֵשם-ָעָשה סֻׁ  }ס{  ַהָמקֹום סֻׁ

ֹּא ַיֲעקֹּב ָשֵלם ִעיר ְשֶכם, ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען, ְבבֹּ  יט   ְפֵני ָהִעיר.-אֹו, ִמַפַדן ֲאָרם; ַוִיַחן, ֶאתיח ַוָיב
כ   ְבֵמָאה, ְקִשיָטה.--ֲחמֹור, ֲאִבי ְשֶכם-ָשם ָאֳהלֹו, ִמַיד ְבֵני-ֶחְלַקת ַהָשֶדה, ֲאֶשר ָנָטה-ַוִיֶקן ֶאת

 ֵאל, ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל--לֹו-ָשם, ִמְזֵבַח; ַוִיְקָרא-ַוַיֶצב

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ים זֹנֹות טז ם ָנש ִּ יִּ ַ ת  ֹבאָנה, ש ְ ָ ֲעֹמְדָנה, ְלָפָניו.-ֶאל--ָאז ת  ַ ֶלְך; ַות  ֶ י  יז  ַהמ  י, ֲאנִּ י ֲאדֹנִּ ה ָהַאַחת, ב ִּ ָ ש   אֶמר ָהאִּ ֹ ַות 

ת. יִּ ב ָ ַ , ב  ה  ָ מ  ד עִּ לֵּ ת ֶאָחד; ָואֵּ ַביִּ ֹבת ב ְ ה ַהז ֹאת, יֹש ְ ָ ש   ם יח  ְוָהאִּ ֶלד, ג ַ ֵּ י, ַות  ְדת ִּ י, ְללִּ יש ִּ לִּ ְ י ֹום ַהש   ַ י ב  ה -ַוְיהִּ ָ ש   ָהאִּ

ין ו, אֵּ ם-ַהז ֹאת; ַוֲאַנְחנו  ַיְחד ָ יִּ ַ ת  י ש ְ ת, זו ָלתִּ יִּ ַ ב  ַ נו  ב  ָ ת  ת.-ָזר אִּ יִּ ב ָ ַ ן יט  ֲאַנְחנו , ב  ֶ ה ַהז ֹאת, ָלְיָלה, -ַוי ָָמת ב  ָ ש   ָהאִּ
ְכָבה, ָעָליו. ר ש ָ ֶ ָקם ב ְ  כ  ֲאש  ָ ח ֶאתַות  ק ַ ְיָלה ַות ִּ ַ ; -תֹוְך ַהל  יָקה  חֵּ הו , ב ְ יבֵּ כ ִּ ש ְ ַ ָנה, ַות  ֵּ י, ַוֲאָמְתָך ְיש  ֶאְצלִּ י מֵּ נִּ ב ְ



 

 30 

י.-ְוֶאת יקִּ יָבה ְבחֵּ כ ִּ ש ְ ת, הִּ ֵּ ָנה  ַהמ  יק ֶאת כא  ב ְ ינִּ ֶֹקר ְלהֵּ ב  נ ֵּה-ָוָאֻקם ב ַ י, ְוהִּ נִּ ה -ב ְ ֵּ נ  ֶֹקר, ְוהִּ ב  ָליו ב ַ ן אֵּ ֹונֵּ ת; ָוֶאְתב  מֵּ
י.ָהָיה -לֹא ר ָיָלְדת ִּ ֶ י ֲאש  י,  כב  ְבנִּ ת, ְוזֹאת ֹאֶמֶרת לֹא כִּ ֵּ ְך ַהמ  י ַהַחי ו ְבנֵּ נִּ י, ב ְ ה ָהַאֶחֶרת לֹא כִּ ָ ש   אֶמר ָהאִּ ֹ ַות 

ֶלְך. ֶ י ַהמ  ְפנֵּ ְרָנה, לִּ ֵּ ַדב  י ֶהָחי; ַות ְ ת ו ְבנִּ ֵּ ְך ַהמ  נֵּ ֶלךְ  כג  ב ְ ֶ ֵּ -זֹאת ֹאֶמֶרת, ֶזה--ַוי ֹאֶמר ַהמ  ְך ַהמ  י ַהַחי ו ְבנֵּ נִּ ת; ְוזֹאת ב ְ
י ֶהָחי. ת ו ְבנִּ ֵּ ְך ַהמ  נֵּ י, ב ְ  }פ{  ֹאֶמֶרת לֹא כִּ

י כד ֶלְך, ְקחו  לִּ ֶ ֶלְך.-ַוי ֹאֶמר ַהמ  ֶ י ַהמ  ְפנֵּ או  ַהֶחֶרב, לִּ ְזרו  ֶאת כה  ָחֶרב; ַוי ָבִּ ֶלְך, ג ִּ ֶ ם; -ַוי ֹאֶמר ַהמ  ָניִּ ש ְ ַהי ֶֶלד ַהַחי לִּ

י ְלַאַחת, ְוֶאת-ו ְתנו  ֶאת י ְלאֶ -ַהֲחצִּ ר כו  ָחת.ַהֲחצִּ ֶ ה ֲאש  ָ ש   אֶמר ָהאִּ ֹ ָנה  ַהַחי ֶאל-ַות  י-ב ְ ֶלְך, כ ִּ ֶ ְכְמרו  -ַהמ  נִּ
נו  -ַרֲחֶמיָה ַעל י ת ְ י ֲאֹדנִּ אֶמר ב ִּ ֹ , ַות  ָנה  ת ַאל-ָלה  ֶאת-ב ְ ם-ַהי ָלו ד ַהַחי, ְוָהמֵּ יֻתהו ; ְוזֹאת ֹאֶמֶרת, ג ַ מִּ י ַגם-ת ְ -לִּ

ְהֶיה זֹרו .--ָלְך לֹא יִּ נו  ַוי ַַען הַ  כז  ג ְ ֶלְך ַוי ֹאֶמר, ת ְ ֶ יֻתהו :-ָלה  ֶאת-מ  ת, לֹא ְתמִּ יא,   ַהי ָלו ד ַהַחי, ְוָהמֵּ הִּ

ֹו. מ  ְמעו  ָכל כח  }ס{  אִּ ש ְ ל, ֶאת-ַוי ִּ ָראֵּ ש ְ ֶלְך:-יִּ ֶ י ַהמ  נֵּ ְ פ  ְראו , מִּ ֶלְך, ַוי ִּ ֶ ַפט ַהמ  ר ש ָ ֶ ט ֲאש  ָ פ  ש ְ י  ַהמ ִּ י ָראו , כ ִּ -כ ִּ
ֹו ַלעֲ  ְרב  קִּ ים ב ְ ט.ָחְכַמת ֱאלֹהִּ ָ פ  ש ְ ֹות מִּ  }ס{  ש 
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 

 אליהו שבירושאלתו של ראש העיר  אריאל, מר 
 

 אני האחר והשונהבסימן :  
 

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

 דמויות בתנ"ךבשלב זה אתם תבחנו על שאלת ראש העיר בנושא: 
 

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

מנהיג אמיתי? האם אני רוצה להיות מנהיג? מה עלי  האם שאלתם את עצמכם פעם, מי זה
 מנת להפוך להיות מנהיג?-לעשות על

 מנהיג הוא בראש ובראשונה אדם אחראי, שמהווה דוגמא אישית לסובבים אותו.
מנהיג הוא אדם שאיכפת לו מהסובבים אותו ויש לו יכולת השפעה, ויתר על כך מנהיג 

 ולשפר.משפיע על המוטיבציה של אחרים לשנות 
מנהיג צריך להוביל ולשמש דוגמה ומופת לצאן מרעיתו או לעמו, רק כך הוא יוביל את העם 

כפי שמעיד עליו  "אחרי",השופט גדעון שקרא לפקודיו -לחוף מבטחים. כך ראינו את המנהיג
ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם, הכתוב בשופטים פרק ז' פסוק י"ז:  " ן ַתֲעׂשּוַוי ִהֵנה ָאנִֹּכי ָבא ; וְ ִמֶמִני ִתְראּו ְוכֵּ

ן ַתֲעׂשּון-ְוָהָיה ַכֲאֶׁשרִבְקֵצה ַהַמֲחֶנה,   "ֶאֱעֶׂשה כֵּ
שנה", ככתוב  40והתוצאה החיובית הייתה שהביא שלווה ובטחון לארצו "ותשקוט הארץ 

 בהמשך הפרק בשופטים:
ֹּאָשם;  ֹּא ָיְספּו, ָלֵשאת ר , ִביֵמי ַוִתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָבִעים ָׁשָנה"ַוִיָכַנע ִמְדָין, ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְול

 ִגְדעֹון"
לפני כחודש אנו פתחנו באריאל את הפארק לפיתוח מנהיגות, בו יש תוכניות ייחודיות לבני 

 מה אישית, קבוצתית וקהילתית.נוער. המטרה של הפעילות בפארק היא העצ
לאורך חיינו אנו נתקלים באתגרים מסוגים שונים וקל יותר להתמודד איתם כאשר יש 

 בידינו כלים לכך.
הפעילות בפארק לפיתוח מנהיגות מסייעת למנהיגים הקיימים להתפתח וכן למנהיגים 

 חדשים להתחיל את דרכם.
גים אמיתיים ואמיצים, בעלי שאיפות אני מאחל לכל אחת ואחד מכם להפוך להיות מנהי

 ורצון להשפיע, לשנות ולבנות בבית, בעיר אריאל ובמדינת ישראל.
 

 עלו והצליחו  !!!
 

 פסוקים המבטאים  ערכים חשובים אלו. (20עשרים )לפניכם 
 נא  ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק.  

 
 הניקוד

 פסוקים . 20לפניכם 
 נקודות . 1.1/2-ורפת לכל פסוק תזכה את הנבחן בתשובה נכונה על השאלה המצ 

 מנקודות . 30-השאלות יזכו את הנבחן ב 20תשובות  נכונות על כל 
 
 דקות בלבד 10 הזמן המוקצב:

 

 בהצלחה
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 החידון הפומבי
 

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

 מנהיגים
 למי נאמר? .1

ל ... ֲהלֹא ְׁשַלְחִתיָך" ַוִיֶפן  ְך ְבֹכֲחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָת ֶאת ִיְׂשָראֵּ ָליו ה'  ַויֹאֶמר לֵּ  " אֵּ
     

 14שופטים ו'                                      גדעוןל :  נאמר 
 

 

 למי נאמר? .2
ב לֹא" י ֹכל ְלָפֶניָך ִאיׁש ִיְתַיצֵּ  "ֶאֶעְזֶבךָ  ְולֹא ַאְרְפָך לֹא ִעָמְך ֶאְהֶיה....  ַחֶייָך ְימֵּ
     

 5א'  יהושעל : יהושע                                       נאמר 
 

 נביאים
 על מי נאמר? .3
 

ֶלְך, ַויֵֶּׁשב ְבַנַחל ְכִרית, ֲאֶׁשר, ַעל ן.: ְוָהֹעְרִבים, ְמִבִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָׂשר ַבֹבֶקר, -ַויֵּ י ַהַיְרדֵּ ְפנֵּ
 ַהַנַחל, ִיְׁשֶתה.-ּוָבָׂשר, ָבָעֶרב; ּוִמןְוֶלֶחם 

  
 5-6מלכים א' יז/                                    אליהו הנביא:  נאמר על 

 
 על מי נאמר? .4

ית י ָׁשָנה ְבָׁשָנה, ְוָסַבב בֵּ ל, ְוַהִגְלָגל ְוַהִמְצָפה; ְוָׁשַפט, ֶאת-ְוָהַלְך, ִמדֵּ ל-אֵּ ת --ִיְׂשָראֵּ אֵּ
ָבתֹו ָהָרָמָתה ִכי-ָכל ֶלה: ּוְתׁשֻׁ יתֹו, ְוָׁשם ָׁשָפט ֶאת-ַהְמקֹומֹות, ָהאֵּ ל-ָׁשם בֵּ  ִיְׂשָראֵּ
 

 16-17שמואל א'  ז/                                  שמואל הנביא:  נאמר על 
 
 

 דוגמה אישית
 
 ?מי אמר .5

יֶכםאֹ  ֶאת ה' ָנַתן  ִכיִרְדפּו ַאֲחַרי  ְרדּו ַאֲחָריו  ְיבֵּ  ֶאת מֹוָאב ְבֶיְדֶכם ַויֵּ
 

 28שופטים ג'    אמר : אהוד בן גרא                 
 
 מי אמר? .6

ןִמֶמִני ִתְראּו  ה ַהַמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר  ְוכֵּ ה ָאֹנִכי ָבא ִבְקצֵּ הַתֲעֹשּו ְוִהנֵּ ן ַתֲעֹשּון: ֶאֱעֹשֶ  כֵּ
 

  17שופטים ז'    אמר : גדעון                                     

 צניעות
 מי אמר? .7

ה ַאְלִפי ַהַדל ִבְמַנֶשה ְוָאֹנִכי  אֹוִׁשיעַ ִבי ֲאֹדָני ַבָמה  ל ִהנֵּ ית ָאִבי ַהָצִעירֶאת ִיְׂשָראֵּ  "ְבבֵּ
  

  15שופטים ו'   אמר : גדעון                                
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 מי אמר? .8

י  ל ּוִמְׁשַפְחִתי ַהְצִעָרה ִמָכל ִמְׁשְפחֹות ִׁשְבטֵּ י ִיְׂשָראֵּ י ִׁשְבטֵּ ֲהלֹוא ֶבן ְיִמיִני ָאֹנִכי ִמְקַטנֵּ
 ִבְנָיִמן "

 
 21שמואל א' ט'   אמר : שאול                    

 
 

 נקיון כפיים
 מי אמר?  .9
ֶאֶרץ ָהִעְבִרים; ְוַגם גֹֻׁנב גַֻׁנְבִתי,-ִכי  ָׂשמּו ֹאִתי ַבבֹור אמר : -ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה, ִכי-ֹפה לֹא-מֵּ

 
 15אמר : יוסף                                                 בראשית מ/

 
 
 מי אמר? .10

ֶליָך ָאֹנִכי ֲאַחֶטָנה אִתי אֵּ בֵּ ָפה לֹא הֵּ ִמָיִדי ְתַבְקֶׁשָנה ְגנְֻׁבִתי יֹום ּוְגנְֻׁבִתי ָלְיָלה   ָהִייִתי  ְטרֵּ
יָני: עֵּ  ַביֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ַבָלְיָלה ַוִתַדד ְׁשָנִתי מֵּ

 
 39אמר : יעקב                                                  בראשית לא' 

 
 

 גבורה
 מי המנהיג? . 11

יִתי ֶאֶלף ִאיׁש.  ____???ַויֹאֶמר __   ִבְלִחי ַהֲחמֹור, ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים; ִבְלִחי ַהֲחמֹור, ִהכֵּ
 
 16שופטים  טו/  המנהיג : שמשון                          

 
 על מי נאמר? . 12

ן ְיהָֹוה ְבָידֹו ֶאת כּוַׁשן  א ַלִמְלָחָמה ַוִיתֵּ ל ַויֵּצֵּ ַוְתִהי ָעָליו רּוַח ְיהָֹוה ַוִיְׁשֹפט ֶאת ִיְׂשָראֵּ
 ִרְׁשָעַתִים ֶמֶלְך ֲאָרם 

 
  10שופטים ג'    נאמר על: עתניאל בן קנז            
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 המנהיג ועמו 
 

 מי אמר? .13
ה  ִתיְראּוַאל  ָחתּו ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִכי ָכָכה ַיֲעֹשֶ יֶכםְלָכל  ה'ְוַאל תֵּ ֲאֶׁשר ַאֶתם ִנְלָחִמים  ֹאְיבֵּ

 אֹוָתם: 
 

 25יהושע י'    אמר : יהושע                                  
 

 מי אמר .14
ֶלה ַהצֹאן ֶמה ָעֹשּו   יִתי ְואֵּ ה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ְוָאֹנִכי ֶהֱעוֵּ ית ָאִבי"ִהנֵּ  ְתִהי ָנא ָיְדָך ִבי ּוְבבֵּ

 
 17שמואל ב' כד'      אמר : דוד         

 
 

 מנהיגות 
 

 על מי נאמר? .15
יֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִצין  ימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעלֵּ י ִגְלָעד ַוָיֹשִ ֶלְך ... ִעם ִזְקנֵּ  ַויֵּ

 
 11שופטים יא    נאמר על : זקני גלעד             

 
 נאמר?על מי  .16

ב  ְבתֹוְך ָהָעם ַוִיְגַבּה ִמָכל ָהָעם ִמִשְכמֹו ָוָמְעָלה:  ַוִיְתַיצֵּ
 

 23נאמר על : שאול                                     שמואל א' י' 
 
 
 

 מלכים
 מי המלך ? .17

ין טֹוב ְלָרע ַע ִלְׁשֹפט ֶאת ַעְמָך ְלָהִבין בֵּ ב ֹׁשמֵּ ִכי ִמי יּוַכל ִלְׁשֹפט ֶאת ַעְמָך  ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך לֵּ
ד ַהֶזה:  ַהָכבֵּ

 
 9מלכים א' ג'   המלך : שלמה                           

 
 

 מי המלך ? .18
ָליו, ֶאת ֶלְך, ַוַיְך ֶאת-ַוֶיֱאֹסף אֵּ ק; ַויֵּ י ַעמֹון ַוֲעָמלֵּ ל, ַוִייְרׁשּו, ֶאת-ְבנֵּ ִעיר ַהְתָמִרים: -ִיְׂשָראֵּ

י ל ֶאת _____?????____ ֶמֶלְך-ַוַיַעְבדּו ְבנֵּ ה ָׁשָנה-ִיְׂשָראֵּ  מֹוָאב, ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשרֵּ
 

 13שופטים  ג'/   המלך : עגלון                         
 

 נביאים
 ? נביאמי ה .19

ַהַיְרֵדן: ְוָהָיה, ֵמַהַנַחל ִתְשֶתה;  ְפֵני-ֵלְך ִמֶזה, ּוָפִניָת ְלָך ֵקְדָמה; ְוִנְסַתְרָת ְבַנַחל ְכִרית, ֲאֶשר ַעל
 ָהעְֹּרִבים ִצִּויִתי, ְלַכְלֶכְלָך ָשם-ְוֶאת

 
 3-4יז/  מלכים א'                           אליהו:  הנביא

 
 מי הנביא ? .19
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ִאי ֶאלֶנֶפש ְבֵנְך, -ַנְפֵשְך, ְוֶאת-ּוַמְלִטי, ֶאת  ְוַעָתה, ְלִכי ִאיָעֵצְך ָנא ֵעָצה: ַהֶמֶלְך ָדִוד, -ְשֹלמֹּה: ְלִכי ּובֹּ
ֹּא ִני ַהֶמֶלְך ִנְשַבְעָת ַלֲאָמְתָך ֵלאמֹּר, ִכי-ְוָאַמְרְת ֵאָליו ֲהל ְשֹלמֹּה ְבֵנְך ִיְמֹלְך ַאֲחַרי, ְוהּוא -ַאָתה ֲאדֹּ

ִנָיהּו-ֵיֵשב ַעל  ִכְסִאי; ּוַמדּוַע, ָמַלְך ֲאדֹּ
 12-13מלכים א'  א/            הנביא : אליהו               

 
 


