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 18-חידון התנ"ך  ה
 בתשע" סיווןב י"ג

 

 בסימן
 "ומודעות תזונתית = איכות חיים בריאות"

 ()הרמב"ם "נפש בריאה בגוף בריא  " 

 
 

 תקנון החידון וסדריו 
 

 
 

 שלבי החידון
 
 קדם פומבי . -מבחן מוקדם בכתב. .א
 
 מקראייםמחזור שאלות ראשון  -שלב ראשון  חידון פומבי: ב.

 בליווי קטעי משחק מקראיים מחזור שאלות  -ני שלב ש  
 בכתב.מבחן  –זהה השאלה ה שלב -שלב שלישי   

 
 

 מבחן מוקדם בכתב       א.
 

צברו במבחן מוקדם זה . 30/5/2012 רביעי ט' בסיון תשע"בהתקיים ביום המבחן  
 נקודות. 50 עד הנבחנים 

 
 שלב ראשון -החידון הפומבי ב.
 
את  הנבחנים גוררים איתם  שהעפילו לשלב הגמר.נבחנים ה  12משתתפים בו  .1

 המוקדם. במבחן ת שצברוהנקודו 
 
 בת שני חלקים תוצג לכל אחד מהנבחנים שאלה במחזור  הראשון  . 2
 

את  תזכה  ה נכונה על כל חלק תשובתהיה בת שני חלקים.  נבחןל צגשאלה שתוה 
12-הנבחן ב על שני החלקים יזכו את  קודות. תשובות מלאות נ 6-הנבחן ב 
 נקודות. 

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

 שני.הלשלב  , שיעפילוהנבחנים שצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותר 

 
 שלב שני -החידון הפומבי ג.
 
המתייחסת לקטע משחק על אירוע שאלות  שתייוצגו בפני כל נבחן  בשלב זה  .  1

 מקראי. 
 

שתי עלות מלאות. תשובות נקוד 9 -תשובה מלאה על  כל שאלה  תזכה ב 
 קודות.נ 18-את הנבחן בהשאלות יזכו  
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  6 השופטים יסכמו בתום שלב זה את מס' הנקודות שצבר כל נבחן ויקבעו את  .2

 שלישי.ה והעולים לשלב, הנבחנים שצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותר 
 
 
 שלב שלישי שלב השאלה הזהה -החידון הפומבי .     ד
 
החידון תמסור לכל  מזכירת. שאלה זהה בכתב -לכל הנבחנים  -תוגש  בשלב זה . 1

 הנבחנים את השאלון כשהוא הפוך על פניו. 
 
 מנחה יכריז על הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על ה . 2

 התשובות.כתיבת תחלת ה 
 
 קודות.נ 20בשאלה הזהה ניתן לצבור עד   .3
 
תשובותיהם על כתיבת הקצוב יידרשו כל הנבחנים לסיים את הזמן  מיד עם סיום  . 4

 זכירת החידון תאסוף את התשובות ותמסרם לשופטים לבדיקה.השאלון. מ 
 
 

 סדר הצגת השאלות לנבחנים   ה. 
 
הנבחנים ישבו על הבמה עפ"י הגרלה מי יהיה הנבחן שיישאל ראשון. ההגרלה   .1

 עריכת שאלות החידון. תיערך ע"י מנהלת אגף החינוך לאחר סיום 
 

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 ישיבתם.סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה על פי  .   2
 
כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב כשתי דקות לפני הצגתה בפומבי ויענה מיד עם  . 3

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

 הנקודות שהנבחן זכה בהן ואלו תירשמנה בטופס השיפוט ליד שמו. 
 
שניתנה עליה תשובה חלקית תושמט ולא תעבור לנבחן  שאלה שאין עליה מענה או  . 5

 הבא.    
 
 

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

 העיר ומערכת החינוך בעיר. 
 
 הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/ כלת החידון וסגניו/ה. ארבעת  .2

 

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

 

 לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימה ופרסים.  .4
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 חומר הבחינה ז. 
 

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

 נ' –י'  פרקים  : בראשית
    י'         -א' פרקים  : יהושע 
 ט"ז-ג' פרקים  : שופטים 
א', ב, ג', ד', ה', ז', ח', ט', י', י"א, י"ג, ט"ו,  פרקים  : שמואל א' 
 ט"ז, י"ז, י"ח, כ"ד, כ"ה, כ"ח, ל"א    
 כ"ד פרק   : שמואל ב' 
 ג', י"ז, י"ח.-א' פרקים : מלכים א' 
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 החידון הפומבי
 

 שלב ראשון 
 
 
 

 

 ות מקראיותלשא
 

 

 
 

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

 

 

 כל שאלה היא בת שני  חלקים
 
 

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

 

 נקודות 12-תשובות מלאות  על שני החלקים יזכו את הנבחן ב
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 מחזור שאלות ראשון 

 

 זונתיתמודעות ת
 

העוסק בקשר בין מאפייניו של  מדעיהיא משטר האכילה הקבוע של הפרט, ותחום  תזונה
 . חוליו בריאותמשטר זה לבין 

 
והדברים מתבררים  –שנה את עמדות ההלכה בענייני תזונה  880הרמב"ם כתב כבר לפני 
 לחלוטין.  כמדויקיםרפואיים -כיום במחקרים מדעיים

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".  ם בציווי מן התורהמתחיליעקרונות התזונה של הרמב"ם 
 "משנה תורה": . כפי שהרמב"ם כותב בת במקום הראשוןכלומר, הבריאו

"הרוצה לשמר את בריאותו, צריך לדעת התנועות הנפשיות ולהיזהר מהם והן כמו 
השמחה, והדאגה, והכעס, והפחד, שהן הפועלות בנפש. וצריך המשכיל שיהיה שמח 

י הבלו, ולא ידאג על העולם שאינו שלו, ולא יבקש יתרונות ויחיה בטוב בחלקו כל ימ
לבב ובשמחה הממוצעת, כי היא סיבה לגדל את החום הטבעי, ולעכל את המאכל 
ולדחות את המותרות )להפריש את המיותר מהגוף. ס.א( ולחזק את אור העיניים 

 וכל הרגשות, וגם מחזק את כוח השכל". 
 
 

 .מודעות תזונתיתושא לנ ון מתייחסמחזור השאלות הראש
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
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 מחזור שאלות ראשון
 

 1שאלה מס' 
 

 
שכיהן בעמדה רמה בחצר המלוכה, עשה חסד עם מאה נביאים  איש מישראל

 והציל אותם בזמנים קשים של רעב ובצורת.
 

ַוְיִהי ְבַהְכִרית ִאיֶזֶבל, ֵאת ְנִביֵאי ְיהָוה; ַוִיַקח _____??_____  " הפסוק:
 "ְנִביִאים, ַוַיְחִביֵאם ֲחִמִשים ִאיׁש ַבְמָעָרה, ְוִכְלְכָלם ֵמָאה  

 
 

 עובדיהו תשובה:      ? מי האיש א.
 

 מיםו לחם תשובה:   ?אילו מאכלים דאג להאכילם ב.
 
 
 

 מלכים א' פרק י"ח המקרא:
 

ַהְשִליִׁשית ֵלאֹמר: ֵלְך ֵאִלָיהּו, ַבָשָנה -ְיהָוה ָהָיה ֶאל-א ַוְיִהי, ָיִמים ַרִבים, ּוְדַבר
-ְפֵני ָהֲאָדָמה. ב ַוֵיֶלְך, ֵאִלָיהּו, ְלֵהָראֹות, ֶאל-ַאְחָאב, ְוֶאְתָנה ָמָטר ַעל-ֵהָרֵאה ֶאל

ַהָבִית; -ֹעַבְדָיהּו ֲאֶׁשר ַעל-ַאְחָאב; ְוָהָרָעב ָחָזק, ְבֹׁשְמרֹון. ג ַוִיְקָרא ַאְחָאב, ֶאל
ְמֹאד. ד ַוְיִהי ְבַהְכִרית ִאיֶזֶבל, ֵאת ְנִביֵאי ְיהָוה; --ְיהָוה-תְוֹעַבְדָיהּו, ָהָיה ָיֵרא ֶא 

ַוִיַקח ֹעַבְדָיהּו ֵמָאה ְנִביִאים, ַוַיְחִביֵאם ֲחִמִשים ִאיׁש ַבְמָעָרה, ְוִכְלְכָלם, ֶלֶחם ָוָמִים. 
ַהְנָחִלים; -ַמִים, ְוֶאל ָכלַמְעְיֵני הַ -ָכל-ֹעַבְדָיהּו, ֵלְך ָבָאֶרץ ֶאל-ה ַויֹאֶמר ַאְחָאב, ֶאל

-אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר, ּוְנַחֶיה סּוס ָוֶפֶרד, ְולֹוא ַנְכִרית, ֵמַהְבֵהָמה. ו ַוְיַחְלקּו ָלֶהם ֶאת
ֶאָחד, ְלַבּדֹו. -ָבּה: ַאְחָאב ָהַלְך ְבֶדֶרְך ֶאָחד, ְלַבּדֹו, ְוֹעַבְדָיהּו ָהַלְך ְבֶדֶרְך-ָהָאֶרץ, ַלֲעָבר

ָפָניו, ַויֹאֶמר, ַהַאָתה -ִהי ֹעַבְדָיהּו ַבֶּדֶרְך, ְוִהֵנה ֵאִלָיהּו ִלְקָראתֹו; ַוַיִכֵרהּו, ַוִיֹפל ַעלז ַויְ 
ֶזה ֲאֹדִני ֵאִלָיהּו. ח ַויֹאֶמר לֹו, ָאִני; ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך, ִהֵנה ֵאִלָיהּו. ט ַויֹאֶמר, ֶמה 

-ַלֲהִמיֵתִני. י ַחי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ִאם--ַאְחָאב-ַעְבְּדָך, ְבַיד-תַאָתה ֹנֵתן אֶ -ָחָטאִתי: ִכי
-ָׁשַלח ֲאֹדִני ָׁשם ְלַבֶקְׁשָך, ְוָאְמרּו, ָאִין; ְוִהְׁשִביַע ֶאת-ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא-ֶיׁש

ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך, ִהֵנה  ַהּגֹוי, ִכי לֹא ִיְמָצֶאָכה. יא ְוַעָתה, ַאָתה ֹאֵמר: ֵלְך-ַהַמְמָלָכה ְוֶאת
ֵאָדע, ּוָבאִתי -ֵאִלָיהּו. יב ְוָהָיה ֲאִני ֵאֵלְך ֵמִאָתְך, ְורּוַח ְיהָוה ִיָשֲאָך ַעל ֲאֶׁשר לֹא

ֻהַּגד -ְיהָוה, ִמְנֻעָרי. יג ֲהלֹא-ְלַהִּגיד ְלַאְחָאב ְולֹא ִיְמָצֲאָך, ַוֲהָרָגִני; ְוַעְבְּדָך ָיֵרא ֶאת
ָעִשיִתי, ַבֲהֹרג ִאיֶזֶבל, ֵאת ְנִביֵאי ְיהָוה; ָוַאְחִבא ִמְנִביֵאי ְיהָוה -ֶׁשרַלאֹדִני, ֵאת אֲ 

ֵמָאה ִאיׁש, ֲחִמִשים ֲחִמִשים ִאיׁש ַבְמָעָרה, ָוֲאַכְלְכֵלם, ֶלֶחם ָוָמִים. יד ְוַעָתה ַאָתה 
ו ַויֹאֶמר, ֵאִלָיהּו, ַחי ְיהָוה ֹאֵמר, ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו; ַוֲהָרָגִני. }ס{ ט

ְצָבאֹות, ֲאֶׁשר ָעַמְדִתי ְלָפָניו: ִכי ַהיֹום, ֵאָרֶאה ֵאָליו. טז ַוֵיֶלְך ֹעַבְדָיהּו ִלְקַראת 
ֵאִלָיהּו; -לֹו; ַוֵיֶלְך ַאְחָאב, ִלְקַראת ֵאִלָיהּו. יז ַוְיִהי ִכְראֹות ַאְחָאב, ֶאת-ַאְחָאב, ַוַיֶּגד

ִיְשָרֵאל, ִכי -ר ַאְחָאב ֵאָליו, ַהַאָתה ֶזה ֹעֵכר ִיְשָרֵאל. יח ַויֹאֶמר, לֹא ָעַכְרִתי ֶאתַויֹאמֶ 
 ֹת ְיהָוה, ַוֵתֶלְך ַאֲחֵרי ַהְבָעִלים.ִמְצו-ַבֲעָזְבֶכם ֶאת--ַאָתה, ּוֵבית ָאִביָך-ִאם
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 מחזור שאלות ראשון
 

 2שאלה מס' 
 

מיד עם מינויו למנהיג  נען לבני ישראליהושע המצביא הגדול מנחיל את ארץ כ
ם לאברהם אבינו בברית הארץ המובטחת שהבטיח הש את -אחרי מות משה 

 בין הבתרים, ארץ זבת חלב ודבש.
 

 בהגיע חודש ניסן העם מקיים את מצוות חג הפסח.
 

ַהֶפַסח ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדׁש, ָבֶעֶרב -ַוַיֲעשּו ֶאת" הפסוק:
_??_____ יא ַויֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ, ִמָמֳחַרת ַהֶפַסח ____ב

 "____??____: ְבֶעֶצם, ַהיֹום ַהֶזה
 
 

 ?אכלו בני ישראל בפסח בשנה הראשונה להנהגת יהושע מה א.
 קלויו מצות תשובה:     

 
  ?את הפסח תעשוהיכן חנו ל ב.

 בערבות יריחוחנו בגלגל  תשובה:     
 
 
 

 ע פרק ה'יהוש המקרא:
 

ֶחְרַפת ִמְצַרִים, ֵמֲעֵליֶכם; ַוִיְקָרא ֵׁשם -ְיהֹוֻׁשַע, ַהיֹום ַּגלֹוִתי ֶאת-ט ַויֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל
ַהֶפַסח -ִיְשָרֵאל, ַבִּגְלָּגל; ַוַיֲעשּו ֶאת-ַהָמקֹום ַההּוא, ִּגְלָּגל, ַעד, ַהיֹום ַהֶזה. י ַוַיֲחנּו ְבֵני

ְבַעְרבֹות ְיִריחֹו. יא ַויֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ, --ר יֹום ַלֹחֶדׁש, ָבֶעֶרבְבַאְרָבָעה ָעשָ 
ַמּצֹות ְוָקלּוי: ְבֶעֶצם, ַהיֹום ַהֶזה. יב ַוִיְׁשֹבת ַהָמן ִמָמֳחָרת, ְבָאְכָלם --ִמָמֳחַרת ַהֶפַסח

ֹ -ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ, ְולֹא אְכלּו, ִמְתבּוַאת ֶאֶרץ ְכַנַען, ַבָשָנה, ָהָיה עֹוד ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, ָמן; ַוי
ִאיׁש ֹעֵמד -ַהִהיא. }ס{ יג ַוְיִהי, ִבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִביִריחֹו, ַוִיָשא ֵעיָניו ַוַיְרא, ְוִהֵנה

ְלָצֵרינּו. יד -ִאם ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרבֹו ְׁשלּוָפה ְבָידֹו; ַוֵיֶלְך ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַויֹאֶמר לֹו, ֲהָלנּו ַאָתה
ָפָניו ַאְרָצה, -ַעָתה ָבאִתי; ַוִיֹפל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל--ְיהָוה-ְצָבא-ַויֹאֶמר לֹא, ִכי ֲאִני ַשר

-ְצָבא ְיהָוה ֶאל-ַעְבּדֹו. טו ַויֹאֶמר ַשר-ַוִיְׁשָתחּו, ַויֹאֶמר לֹו, ָמה ֲאֹדִני ְמַדֵבר ֶאל
ְגֶלָך, ִכי ַהָמקֹום ֲאֶׁשר ַאָתה ֹעֵמד ָעָליו, ֹקֶדׁש הּוא; ַוַיַעש ַנַעְלָך ֵמַעל ַר -ְיהֹוֻׁשַע, ַׁשל
 ְיהֹוֻׁשַע, ֵכן.
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 מחזור שאלות ראשון
 

 3שאלה מס' 
 

מן המלחמה נגד חמישה מלך נוכרי עורך קבלת פנים לאדם עברי לאחר שחזר 
נגד  מלכים והציל את בן אחיו ואת הרכוש שהמלכים לקחו שלל במלחמתם

 כנהוג בימים ההם. מלכים, ומגיש לו כיבוד  ארבעה
 

, הֹוִציא _____??_____ ך ____??_____ּו____??_____ ֶמלֶ " הפסוק:
ְוהּוא ֹכֵהן, ְלֵאל ֶעְליֹון. יט ַוְיָבְרֵכהּו, ַויֹאַמר: ָברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל 

 ם ָוָאֶרץ.ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָׁשַמיִ 
 
 

   ? מיהו המלך הנוכרי שערך קבלת פנים א.
 מלך שלם מלכי צדק תשובה:     

 
 ?מה הגיש המלך הנוכרי בקבלת הפנים .ב

 ייןו לחם תשובה:     
 
 
 
 

 בראשית פרק י"ד המקרא:
 

ַהְמָלִכים -ְכָדְרָלֹעֶמר, ְוֶאת-ְסֹדם, ִלְקָראתֹו, ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהכֹות ֶאת-יז ַוֵיֵצא ֶמֶלְך
ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם, הֹוִציא -א ֵעֶמק ַהֶמֶלְך. יח ּוַמְלִכיֵעֶמק ָׁשֵוה, הּו-ֶאל--ֲאֶׁשר ִאתֹו

ֶלֶחם ָוָיִין; ְוהּוא ֹכֵהן, ְלֵאל ֶעְליֹון. יט ַוְיָבְרֵכהּו, ַויֹאַמר: ָברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון, 
לֹו ַמֲעֵשר, ִמֹכל. -ֶתןִמֵּגן ָצֶריָך ְבָיֶדָך; ַויִ -ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. כ ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון, ֲאֶׁשר

ָלְך. כב ַויֹאֶמר ַאְבָרם, -ִלי ַהֶנֶפׁש, ְוָהְרֻכׁש ַקח-ַאְבָרם: ֶתן-ְסֹדם, ֶאל-כא ַויֹאֶמר ֶמֶלְך
ִמחּוט -ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. כג ִאם-ֶמֶלְך ְסֹדם: ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל-ֶאל

ַאְבָרם. -ָלְך; ְולֹא תֹאַמר, ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִתי ֶאת-ֲאֶׁשר-ֶאַקח ִמָכל-ַנַעל, ְוִאם-ְוַעד ְשרֹוְך
כד ִבְלָעַדי, ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהְנָעִרים, ְוֵחֶלק ָהֲאָנִׁשים, ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאִתי: ָעֵנר ֶאְׁשֹכל 

 ּוַמְמֵרא, ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם. }ס{
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 מחזור שאלות ראשון
 

 4לה שא
 

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

 
 דאוג לו למזון ולשתיה.להאלמנה אישה הממבקש נביא ה

 
ט קּום ֵלְך ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון, ְוָיַׁשְבָת   ְיהָוה, ֵאָליו ֵלאֹמר.-ַוְיִהי ְדַבר" הפסוק:

י ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ָצְרַפָתה,   ָשה ַאְלָמָנה, ְלַכְלְכֶלָך.ָׁשם; ִהֵנה ִצִּויִתי ָׁשם ִא 
 ָׁשם ִאָשה ַאְלָמָנה, ְמֹקֶׁשֶׁשת ֵעִצים-ֶפַתח ָהִעיר, ְוִהֵנה-ַוָיבֹא ֶאל

 
 ביקש הנביא מהאלמנה?איזה מזון  א.
 ופת לחם בידך" מעט מים בכלי" תשובה:   
 

   ?לה בבית ענתה האלמנה לנביא לגבי המזון שישמה  ב.
 

 "מעט שמן בצפחתו כף קמח בכד"מלוא   תשובה:   
 
 
 

 מלכים א' פרק י"ז המקרא:
 

ט קּום ֵלְך ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון, ְוָיַׁשְבָת ָׁשם; ִהֵנה   ְיהָוה, ֵאָליו ֵלאֹמר.-ח ַוְיִהי ְדַבר
ֶפַתח ָהִעיר, -ֶלְך ָצְרַפָתה, ַוָיבֹא ֶאלי ַוָיָקם ַויֵ   ִצִּויִתי ָׁשם ִאָשה ַאְלָמָנה, ְלַכְלְכֶלָך.

-ָנא ִלי ְמַעט-ָׁשם ִאָשה ַאְלָמָנה, ְמֹקֶׁשֶׁשת ֵעִצים; ַוִיְקָרא ֵאֶליָה ַויֹאַמר, ְקִחי-ְוִהֵנה
ם ֶלחֶ -ָנא ִלי ַפת-יא ַוֵתֶלְך, ָלַקַחת; ַוִיְקָרא ֵאֶליָה ַויֹאַמר, ִלְקִחי  ַמִים ַבְכִלי ְוֶאְׁשֶתה.

ֶקַמח ַבַכד, -ְמלֹא ַכף-ִלי ָמעֹוג, ִכי ִאם-ֶיׁש-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִאם-יב ַותֹאֶמר, ַחי  ְבָיֵדְך.
ֶׁשֶמן ַבַּצָפַחת; ְוִהְנִני ְמֹקֶׁשֶׁשת ְׁשַנִים ֵעִצים, ּוָבאִתי ַוֲעִשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני, -ּוְמַעט

ִלי -ִתיְרִאי, ֹבִאי ֲעִשי ִכְדָבֵרְך; ַאְך ֲעִשי-ָה ֵאִלָיהּו ַאליג ַויֹאֶמר ֵאֶלי  ַוֲאַכְלנֻהּו, ָוָמְתנּו.
יד ִכי ֹכה   ִמָשם ֻעָגה ְקַטָנה ָבִראֹׁשָנה, ְוהֹוֵצאת ִלי, ְוָלְך ְוִלְבֵנְך, ַתֲעִשי ָבַאֲחֹרָנה.

ַעד יֹום   ן, לֹא ֶתְחָסר:ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ַכד ַהֶקַמח לֹא ִתְכָלה, ְוַצַפַחת ַהֶשמֶ 
טו ַוֵתֶלְך ַוַתֲעֶשה, ִכְדַבר ֵאִלָיהּו; ַותֹאַכל   ְפֵני ָהֲאָדָמה.-ַעל--( ְיהָוה, ֶּגֶׁשם-)ֵתת -תתן
טז ַכד ַהֶקַמח לֹא ָכָלָתה, ְוַצַפַחת ַהֶשֶמן לֹא   ָוהּוא( ּוֵביָתּה, ָיִמים.-והיא )ִהיא-הוא
 }פ{  ה, ֲאֶׁשר ִּדֶבר ְבַיד ֵאִלָיהּו.ִכְדַבר ְיהוָ --ָחֵסר
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 מחזור שאלות ראשון
 

 5שאלה 
 

מלאך ה' מתגלה לאחר שישראל זועקים לה' ומבקשים שיצילם מיד מדיין, 
 והושעת את ישראל מיד מדיין".לך בכוחך זה "לאיש מישראל ומורה לו 

 
 האיש מבקש מהמלאך שימתין עד שיכין את מנחתו לכבוד מלאך ה'.

 
ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך; ְוָעִשיָת ִלי אֹות, ָׁשַאָתה -ַויֹאֶמר ֵאָליו, ִאם" הפסוק:

-ֹבִאי ֵאֶליָך, ְוֹהֵצאִתי ֶאת-ָנא ָתֻמׁש ִמֶזה, ַעד-ַאל יחְמַדֵבר ִעִמי. 
 "ִמְנָחִתי, ְוִהַנְחִתי ְלָפֶניָך; ַויֹאַמר, ָאֹנִכי ֵאֵׁשב ַעד ׁשּוֶבָך.

 
 ?המלאךאותו פגש האיש  הומי א.

 בן יואש העזרי גדעון תשובה: 
 

  ?מהי המנחה שהכין האיש למלאך ב.
 ומרק איפת קמח מצותעזים, -גדי תשובה:  

 
 
 
 

 שופטים פרק ו' המקרא:
 
ַוִיְׁשַלח ְיהָוה ִאיׁש ָנִביא,  חְיהָוה, ַעל, ֹאדֹות ִמְדָין. -ִיְשָרֵאל ֶאל-ָזֲעקּו ְבֵני-ַוְיִהי, ִכי ז
ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ָאֹנִכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם -ְבֵני ִיְשָרֵאל; ַויֹאֶמר ָלֶהם ֹכה-לֶא 

-ָוַאִּצל ֶאְתֶכם ִמַיד ִמְצַרִים, ּוִמַיד ָכל טִמִמְצַרִים, ָוֹאִציא ֶאְתֶכם, ִמֵבית ֲעָבִדים. 
ָוֹאְמָרה ָלֶכם, ֲאִני  יַאְרָצם. -ה ָלֶכם ֶאתֹלֲחֵציֶכם; ָוֲאָגֵרׁש אֹוָתם ִמְפֵניֶכם, ָוֶאְתנָ 

ֱאֹלֵהי ָהֱאֹמִרי, ֲאֶׁשר ַאֶתם יֹוְׁשִבים ְבַאְרָצם; ְולֹא -לֹא ִתיְראּו ֶאת--ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם
ַוָיבֹא ַמְלַאְך ְיהָוה, ַוֵיֶׁשב ַתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְבָעְפָרה, ֲאֶׁשר  יא ְׁשַמְעֶתם, ְבקֹוִלי. }פ{

ַוֵיָרא  יבָאׁש, ֲאִבי ָהֶעְזִרי; ְוִגְדעֹון ְבנֹו, ֹחֵבט ִחִטים ַבַּגת, ְלָהִניס, ִמְפֵני ִמְדָין. ְליֹו
ַויֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון, ִבי  יגֵאָליו, ַמְלַאְך ְיהָוה; ַויֹאֶמר ֵאָליו, ְיהָוה ִעְמָך ִּגבֹור ֶהָחִיל. 

ָלנּו -ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ִסְפרּו-זֹאת; ְוַאֵיה ָכל-ה ְמָצַאְתנּו ָכלֲאֹדִני, ְוֵיׁש ְיהָוה ִעָמנּו, ְוָלמָ 
ִמְדָין. -ֲאבֹוֵתינּו ֵלאֹמר, ֲהלֹא ִמִמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ְיהָוה, ְוַעָתה ְנָטָׁשנּו ְיהָוה, ַוִיְתֵננּו ְבַכף

ִיְשָרֵאל ִמַכף ִמְדָין: ֲהלֹא, -ְעָת ֶאתַוִיֶפן ֵאָליו, ְיהָוה, ַויֹאֶמר ֵלְך ְבֹכֲחָך ֶזה, ְוהֹוׁשַ  יד
ִיְשָרֵאל; ִהֵנה ַאְלִפי ַהַּדל -ַויֹאֶמר ֵאָליו ִבי ֲאֹדָני, ַבָמה אֹוִׁשיַע ֶאת טוְׁשַלְחִתיָך. 

יָת ַויֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה, ִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך; ְוִהכִ  טזִבְמַנֶשה, ְוָאֹנִכי ַהָּצִעיר ְבֵבית ָאִבי. 
ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך; ְוָעִשיָת ִלי אֹות, -ַויֹאֶמר ֵאָליו, ִאם יזִמְדָין, ְכִאיׁש ֶאָחד. -ֶאת

ִמְנָחִתי, -ֹבִאי ֵאֶליָך, ְוֹהֵצאִתי ֶאת-ָנא ָתֻמׁש ִמֶזה, ַעד-ַאל יחָׁשַאָתה ְמַדֵבר ִעִמי. 
ִעִזים -ְוִגְדעֹון ָבא, ַוַיַעש ְּגִדי יטב ַעד ׁשּוֶבָך. ְוִהַנְחִתי ְלָפֶניָך; ַויֹאַמר, ָאֹנִכי ֵאׁשֵ 

ַתַחת -ֶקַמח ַמּצֹות, ַהָבָשר ָשם ַבַסל, ְוַהָמַרק ָשם ַבָפרּור; ַויֹוֵצא ֵאָליו ֶאל-ְוֵאיַפת
 ָהֵאָלה, ַוַיַּגׁש. 
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  6שאלה 
 

הושלכו , שהמלך של פרעה ושרימתוודע לשני יוסף הנמצא בבור בבית הסוהר 
כאשר לכל אחד מהם היה תפקיד במטבחו של , לאחר שסרחו לבור )כלא(

 המלך.
 

 שני השרים חולמים חלומות ומבקשים מיוסף לפתור את חלומותיהם.
 

ַעל ַשר ַהַמְׁשִקים, ְוַעל ַשר ָהאֹוִפים. ג --ַוִיְקֹצף ַפְרֹעה, ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו " הפסוק:
ֵבית ַהֹסַהר: ְמקֹום, ֲאֶׁשר -ֶאל--ֵתן ֹאָתם ְבִמְׁשַמר, ֵבית ַשר ַהַטָבִחיםַויִ 

 "יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם.
 

 ?על מה חלם שר המשקים א.
 על גפן ובגפן שלושה שריגים תשובה: 

 
 

   ?מה חלם שר האופיםעל  ב.
 ל שלושה סלים עם מעשה אופהע תשובה:  

 
 

 בראשית פרק מ המקרא:
 

ַלֲאֹדֵניֶהם, --ִמְצַרִים, ְוָהֹאֶפה-ְיִהי, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה, ָחְטאּו ַמְׁשֵקה ֶמֶלְךא וַ 
ַעל ַשר ַהַמְׁשִקים, ְוַעל ַשר --ְלֶמֶלְך ִמְצָרִים. ב ַוִיְקֹצף ַפְרֹעה, ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו

ֵבית ַהֹסַהר: ְמקֹום, ֲאֶׁשר -ֶאל--יםָהאֹוִפים. ג ַוִיֵתן ֹאָתם ְבִמְׁשַמר, ֵבית ַשר ַהַטָבִח 
ַוְיָׁשֶרת ֹאָתם; ַוִיְהיּו --יֹוֵסף, ִאָתם-יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם. ד ַוִיְפֹקד ַשר ַהַטָבִחים ֶאת

ִאיׁש, ְכִפְתרֹון --ָיִמים, ְבִמְׁשָמר. ה ַוַיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאיׁש ֲחֹלמֹו, ְבַלְיָלה ֶאָחד
ַמְׁשֶקה ְוָהֹאֶפה, ֲאֶׁשר ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר ֲאסּוִרים, ְבֵבית ַהֹסַהר. ו ַוָיבֹא ֲחֹלמֹו: הַ 

ְסִריֵסי ַפְרֹעה, ֲאֶׁשר -ֲאֵליֶהם יֹוֵסף, ַבֹבֶקר; ַוַיְרא ֹאָתם, ְוִהָנם ֹזֲעִפים. ז ַוִיְׁשַאל ֶאת
--יֶכם ָרִעים, ַהיֹום. ח ַויֹאְמרּו ֵאָליוֵלאֹמר: ַמּדּוַע ְפנֵ --ִאתֹו ְבִמְׁשַמר ֵבית ֲאֹדָניו

--ֲחלֹום ָחַלְמנּו, ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו; ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף, ֲהלֹוא ֵלאֹלִהים ִפְתֹרִנים
ַבֲחלֹוִמי, --ֲחֹלמֹו, ְליֹוֵסף; ַויֹאֶמר לֹו-ַהַמְׁשִקים ֶאת-ָנא, ִלי. ט ַוְיַסֵפר ַשר-ַסְפרּו
ָפָני. י ּוַבֶּגֶפן, ְׁשֹלָׁשה ָשִריִגם; ְוִהוא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה, ִהְבִׁשילּו ֶגֶפן לְ -ְוִהֵנה

-ָהֲעָנִבים, ָוֶאְשַחט ֹאָתם ֶאל-ַאְׁשְכֹלֶתיָה ֲעָנִבים. יא ְוכֹוס ַפְרֹעה, ְבָיִדי; ָוֶאַקח ֶאת
ֹ -ַהכֹוס, ַעל-כֹוס ַפְרֹעה, ָוֶאֵתן ֶאת אֶמר לֹו יֹוֵסף, ֶזה ִפְתֹרנֹו: ְׁשֹלֶׁשת, ַכף ַפְרֹעה. יב ַוי

רֹאֶׁשָך, -ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ֵהם. יג ְבעֹוד ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ִיָשא ַפְרֹעה ֶאת--ַהָשִרִגים
ַפְרֹעה, ְבָידֹו, ַכִמְׁשָפט ָהִראׁשֹון, ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו. -ַכֶנָך; ְוָנַתָת כֹוס-ַוֲהִׁשיְבָך, ַעל
-ָנא ִעָמִדי, ָחֶסד; ְוִהְזַכְרַתִני, ֶאל-ְזַכְרַתִני ִאְתָך, ַכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך, ְוָעִשיתָ -יד ִכי ִאם

-ֹפה לֹא-גֹֻנב ּגַֻנְבִתי, ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים; ְוַגם-ַהַבִית ַהֶזה. טו ִכי-ַפְרֹעה, ְוהֹוֵצאַתִני, ִמן
ָהֹאִפים, ִכי טֹוב ָפָתר; ַויֹאֶמר, -ִתי ַבבֹור. טז ַוַיְרא ַשרָשמּו אֹ -ָעִשיִתי ְמאּוָמה, ִכי

רֹאִׁשי. יז ּוַבַסל ָהֶעְליֹון, ִמֹכל -ֲאִני ַבֲחלֹוִמי, ְוִהֵנה ְׁשֹלָׁשה ַסֵלי ֹחִרי ַעל-יֹוֵסף, ַאף-ֶאל
 רֹאִׁשי.ַעל מֵ --ַהַסל-ַמֲעֵשה ֹאֶפה; ְוָהעֹוף, ֹאֵכל ֹאָתם ִמן--ַמֲאַכל ַפְרֹעה
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 7שאלה 
 

בשבעים אחיו, הוא עומד בראש צל מהטבח שביצע אבימלך לאחר שיותם ני
ולועג על בחירת אבימלך אחיו  אחד ההרים ומשמיע את משלו "משל יותם"

 ידי בעלי שכם.-על
 

, הדוחים את פירות מזינים ואיכותייםעצים מניבי בבמשלו  שתמשיותם מ
שאינו השיח הקוצני האטד זאת לעומת עליהם. למלוך  הצעת שאר העצים

 הסכים להצעה למלוך. מניב פירות
 

____??___, ַוִיָשא קֹולֹו, ַוִיְקָרא; -ַוַיִּגדּו ְליֹוָתם, ַוֵיֶלְך ַוַיֲעֹמד ְברֹאׁש ַהר הפסוק:
ָהלֹוְך  חִהים. ַויֹאֶמר ָלֶהם, ִׁשְמעּו ֵאַלי ַבֲעֵלי ְׁשֶכם, ְוִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם, ֱאֹל

 ָהְלכּו ָהֵעִצים, ִלְמֹׁשַח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך
 

 ?את משלויותם בראש איזה הר נשא  א.
 הר גריזיםבראש  ובה: תש  

 
 )יש לציין אחד מהם( ?ויתרו על המלוכהבמשל יותם אילו עצים  ב.

 הגפן, התאנה ועץ הזית תשובה:   
 

 שופטים פרק ט' המקרא:
 
לֹו ִׁשְבִעים ֶכֶסף, ִמֵבית -ַוִיְתנּו די ֲאִביֶמֶלְך, ִכי ָאְמרּו ָאִחינּו הּוא. ַוֵיט ִלָבם ַאֲחֵר "

ַוָיבֹא  הַבַעל ְבִרית; ַוִיְשֹכר ָבֶהם ֲאִביֶמֶלְך, ֲאָנִׁשים ֵריִקים ּוֹפֲחִזים, ַוֵיְלכּו, ַאֲחָריו. 
ֶאֶבן ֶאָחת; ַוִיָּוֵתר -ַבַעל ִׁשְבִעים ִאיׁש, ַעלְירֻ -ֶאָחיו ְבֵני-ָאִביו, ָעְפָרָתה, ַוַיֲהֹרג ֶאת-ֵבית

ֵבית ִמלֹוא, -ַבֲעֵלי ְׁשֶכם, ְוָכל-ַוֵיָאְספּו ָכל וִכי ֶנְחָבא. }ס{ --ְיֻרַבַעל, ַהָקֹטן-יֹוָתם ֶבן
ַיִּגדּו ְליֹוָתם, וַ  זֵאלֹון ֻמָּצב, ֲאֶׁשר ִבְׁשֶכם. -ִעם--ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמֶלְך-ַוֵיְלכּו, ַוַיְמִליכּו ֶאת

ְּגִרִזים, ַוִיָשא קֹולֹו, ַוִיְקָרא; ַויֹאֶמר ָלֶהם, ִׁשְמעּו ֵאַלי ַבֲעֵלי -ַוֵיֶלְך ַוַיֲעֹמד ְברֹאׁש ַהר
ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהֵעִצים, ִלְמֹׁשַח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך; ַויֹאְמרּו  חְׁשֶכם, ְוִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם, ֱאֹלִהים. 

ִבי -ִּדְׁשִני, ֲאֶׁשר-ַויֹאֶמר ָלֶהם, ַהַזִית, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת טוכה )ָמְלָכה( ָעֵלינּו. ַלַזִית, מל
ַויֹאְמרּו ָהֵעִצים, ַלְתֵאָנה:  יָהֵעִצים. -ְיַכְבדּו ֱאֹלִהים ַוֲאָנִׁשים; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל

ְתנּוָבִתי -ָמְתִקי, ְוֶאת-ָנה, ֶהֳחַדְלִתי ֶאתַותֹאֶמר ָלֶהם, ַהְתאֵ  יאַאְת, ָמְלִכי ָעֵלינּו. -ְלִכי
ַאְת, מלוכי -ַויֹאְמרּו ָהֵעִצים, ַלָּגֶפן: ְלִכי יבָהֵעִצים. -ַהטֹוָבה; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל

ִתירֹוִׁשי, ַהְמַשֵמַח ֱאֹלִהים -ַותֹאֶמר ָלֶהם, ַהֶּגֶפן, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת יג)ָמְלִכי( ָעֵלינּו. 
ָהָאָטד: ֵלְך ַאָתה, -ָהֵעִצים, ֶאל-ַויֹאְמרּו ָכל ידָהֵעִצים. -ָנִׁשים; ְוָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעלַואֲ 

ָהֵעִצים, ִאם ֶבֱאֶמת ַאֶתם ֹמְׁשִחים ֹאִתי ְלֶמֶלְך -ַויֹאֶמר ָהָאָטד, ֶאל טוָעֵלינּו. -ְמָלְך
 ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון. -ָהָאָטד, ְותֹאַכל ֶאת-ִמןֵתֵצא ֵאׁש --ַאִין-ֲעֵליֶכם, ֹבאּו ֲחסּו ְבִצִלי; ְוִאם
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 8 שאלה
 

בחרו בדרך  - שאר עמי ארץ כנעןדחו את דרך המלחמה בניגוד לשהגבעונים 
לאנשים שהגיעו מארץ שהם מתחזים כעם ישראל וביקשו לכרות ברית ערמה 

ומטולאות  רחוקה במצוות "זקניהם" בשלמות )שמלות( בלות ונעלים בלות
לרגליהם. ואכן נשיאי העדה מבני ישראל כורתים איתם ברית ונשבעים 

 להחיותם.
 

 עורמתם, יהושע מקלל אותם ומעניש אותם.כאשר מתגלה 
 

ְוָלָעי. ד ַוַיֲעשּו --ְוֹיְׁשֵבי ִגְבעֹון ָׁשְמעּו, ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה ְיהֹוֻׁשַע ִליִריחֹו הפסוק:
 "ֵריֶהםְלכּו ַוִיְצַטָירּו; ַוִיְקחּו ַשִקים ָבִלים, ַלֲחמֹוֵהָמה ְבָעְרָמה, ַויֵ -ַגם

 
 ?נשאו עימם הגבעוניםאיזה מזון  א.

 לחם יבש היה נקודיםו נאדות יין בלים תשובה:  
 
   ?הגבעונים ע"י יהושע איזה עונש נענשוב ב.

 שואבי מיםו חוטבי עצים תשובה:  
 
 
 יהושע פרק ט' המקרא:

 
ֵהָמה -ְוָלָעי. ד ַוַיֲעשּו ַגם--ִגְבעֹון ָׁשְמעּו, ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה ְיהֹוֻׁשַע ִליִריחֹו ג ְוֹיְׁשֵבי

ְבָעְרָמה, ַוֵיְלכּו ַוִיְצַטָירּו; ַוִיְקחּו ַשִקים ָבִלים, ַלֲחמֹוֵריֶהם, ְונֹאדֹות ַיִין ָבִלים, 
ֻטָלאֹות ְבַרְגֵליֶהם, ּוְשָלמֹות ָבלֹות ֲעֵליֶהם; ּוְמֻבָקִעים ּוְמֹצָרִרים. ה ּוְנָעלֹות ָבלֹות ּוְמ 

ַהַמֲחֶנה, ַהִּגְלָּגל; ַויֹאְמרּו -ְיהֹוֻׁשַע ֶאל-ְוֹכל ֶלֶחם ֵציָדם, ָיֵבׁש ָהָיה ִנֻקִדים. ו ַוֵיְלכּו ֶאל
. יד ַוִיְקחּו ָלנּו ְבִרית-ִאיׁש ִיְשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָבאנּו, ְוַעָתה, ִכְרתּו-ֵאָליו ְוֶאל

ִפי ְיהָוה, לֹא ָׁשָאלּו. טו ַוַיַעש ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ָׁשלֹום, ַוִיְכֹרת -ָהֲאָנִׁשים, ִמֵּציָדם; ְוֶאת
ָלֶהם ְבִרית ְלַחיֹוָתם; ַוִיָשְבעּו ָלֶהם, ְנִשיֵאי ָהֵעָדה. טז ַוְיִהי, ִמְקֵצה ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, 

ְקֹרִבים ֵהם ֵאָליו, ּוְבִקְרבֹו, ֵהם ֹיְׁשִבים. -ֶהם ְבִרית; ַוִיְׁשְמעּו, ִכיָכְרתּו לָ -ַאֲחֵרי, ֲאֶׁשר
ַביֹום ַהְשִליִׁשי; ְוָעֵריֶהם ִּגְבעֹון ְוַהְכִפיָרה, --ָעֵריֶהם-ִיְשָרֵאל, ַוָיֹבאּו ֶאל-יז ַוִיְסעּו ְבֵני

ִנְׁשְבעּו ָלֶהם ְנִשיֵאי ָהֵעָדה, -ִיְשָרֵאל, ִכיּוְבֵארֹות ְוִקְרַית ְיָעִרים. יח ְולֹא ִהכּום, ְבֵני 
ַהְנִשיִאים, -ַהְנִשיִאים. יט ַויֹאְמרּו ָכל-ָהֵעָדה, ַעל-ַביהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל; ַוִיֹּלנּו ָכל

ַכל ִלְנֹּגַע ָהֵעָדה, ֲאַנְחנּו ִנְׁשַבְענּו ָלֶהם, ַביהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל; ְוַעָתה, לֹא נּו-ָכל-ֶאל
-ַהְשבּוָעה ֲאֶׁשר-ִיְהֶיה ָעֵלינּו ֶקֶצף, ַעל-ָבֶהם. כ זֹאת ַנֲעֶשה ָלֶהם, ְוַהֲחֵיה אֹוָתם; ְולֹא

ַמִים, -ִנְׁשַבְענּו ָלֶהם. כא ַויֹאְמרּו ֲאֵליֶהם ַהְנִשיִאים, ִיְחיּו; ַוִיְהיּו ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי
ְברּו ָלֶהם, ַהְנִשיִאים. כב ַוִיְקָרא ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע, ַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם ָהֵעָדה, ַכֲאֶׁשר ִּד -ְלָכל

ֵלאֹמר: ָלָמה ִרִמיֶתם ֹאָתנּו ֵלאֹמר, ְרחֹוִקים ֲאַנְחנּו ִמֶכם ְמֹאד, ְוַאֶתם, ְבִקְרֵבנּו 
-ַמִים-ֹׁשֲאֵביְטֵבי ֵעִצים וְ ִיָכֵרת ִמֶכם ֶעֶבד, ְוחֹ -ֹיְׁשִבים. כג ְוַעָתה, ֲארּוִרים ַאֶתם; ְולֹא

 ְלֵבית ֱאֹלָהי.-
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אברהם שומע בקול שרה אשתו ומשלח את האמה )שפחה( ואת בנה אל 
 מנת להרחיקו מבנו יצחק-המדבר, על

 
 

ַאְבָרָהם ַוַיְׁשֵכם  ידָהָאָמה, ְלגֹוי ֲאִשיֶמנּו: ִכי ַזְרֲעָך, הּוא. -ֶבן-ְוַגם ֶאת  הפסוק:
 "ַוְיַׁשְלֶחהָ —ַהֶיֶלד-ִׁשְכָמּה, ְוֶאת-ָשם ַעל  ִיַקח _____??____ַבֹבֶקר וַ 

 
 שם בנה של הגר? ומה א.

 ישמעאל -שם הבן  תשובה:  
 
 אילו דברים שם אברהם על שכמה של האמה? ב.

 חמת מיםו לחם תשובה:  

 

 בראשית פרק כ"א המקרא:
 

ַוַתַהר  ב, ַכֲאֶׁשר ָאָמר; ַוַיַעש ְיהָוה ְלָשָרה, ַכֲאֶׁשר ִּדֵבר. ָשָרה-ַויהָוה ָפַקד ֶאת א
ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם  גִּדֶבר ֹאתֹו ֱאֹלִהים. -ַוֵתֶלד ָשָרה ְלַאְבָרָהם ֵבן, ִלְזֻקָניו, ַלמֹוֵעד, ֲאֶׁשר

ִיְצָחק -ַוָיָמל ַאְבָרָהם ֶאת דִיְצָחק. --לֹו ָשָרה-ָיְלָדה-לֹו, ֲאֶׁשר-ְבנֹו ַהנֹוַלד-ֶׁשם-ֶאת
ְמַאת ָׁשָנה, ְבִהָּוֶלד -ְוַאְבָרָהם, ֶבן הְׁשֹמַנת ָיִמים, ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו, ֱאֹלִהים. -ְבנֹו, ֶבן

 זִלי. -ַהֹשֵמַע, ִיְצַחק-ְצֹחק, ָעָשה ִלי ֱאֹלִהים: ָכל--ַותֹאֶמר ָשָרה ולֹו, ֵאת ִיְצָחק ְבנֹו. 
ַוִיְגַּדל  חָיַלְדִתי ֵבן, ִלְזֻקָניו. -, ִמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם, ֵהיִניָקה ָבִנים, ָשָרה: ִכיַותֹאֶמר

ַוֵתֶרא ָשָרה  טִיְצָחק. -ַהֶיֶלד, ַוִיָּגַמל; ַוַיַעש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶתה ָגדֹול, ְביֹום ִהָּגֵמל ֶאת
ַותֹאֶמר, ְלַאְבָרָהם, ָּגֵרׁש  יְמַצֵחק. --ָרָהםָיְלָדה ְלַאבְ -ָהָגר ַהִמְצִרית, ֲאֶׁשר-ֶבן-ֶאת

 יאִיְצָחק. -ְבִני ִעם-ָהָאָמה ַהזֹאת, ִעם-ְבָנּה: ִכי לֹא ִייַרׁש ֶבן-ָהָאָמה ַהזֹאת, ְוֶאת
ַאְבָרָהם, -ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל יבַוֵיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד, ְבֵעיֵני ַאְבָרָהם, ַעל, אֹוֹדת ְבנֹו. 

ֹכל ֲאֶׁשר תֹאַמר ֵאֶליָך ָשָרה, ְׁשַמע ְבֹקָלּה: ִכי --ֲאָמֶתָך-ַהַנַער ְוַעל-ֵיַרע ְבֵעיֶניָך ַעל-ַאל
 ידָהָאָמה, ְלגֹוי ֲאִשיֶמנּו: ִכי ַזְרֲעָך, הּוא. -ֶבן-ְוַגם ֶאת יגְבִיְצָחק, ִיָקֵרא ְלָך ָזַרע. 

-ִׁשְכָמּה, ְוֶאת-ָהָגר ָשם ַעל-ם ְוֵחַמת ַמִים ַוִיֵתן ֶאלֶלחֶ -ַוַיְׁשֵכם ַאְבָרָהם ַבֹבֶקר ַוִיַקח
 ַוְיַׁשְלֶחָה; ַוֵתֶלְך ַוֵתַתע, ְבִמְדַבר ְבֵאר ָׁשַבע. --ַהֶיֶלד
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עברו לישמעאלים ש -אחיהם יוסף אחד האחים פונה אליהם ומציע למכור את 
 .ובכך הוא מציל את יוסףים.  במקום נושאים משאות למצר

 
 :ְכֹתֶנת ַהַפִסים ֲאֶׁשר ָעָליו-ֻכָתְנתֹו, ֶאת-יֹוֵסף ֶאת-ַוַיְפִׁשיטּו ֶאת  הפסוק:

ַוֵיְׁשבּו, : ַוַיְׁשִלכּו ֹאתֹו, ַהֹבָרה; ְוַהבֹור ֵרק, ֵאין בֹו ָמִים--ַוִיָקֻחהּו
ּו, ְוִהֵנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָבָאה ֶלֶחם, ַוִיְשאּו ֵעיֵניֶהם ַוִיְרא-ֶלֱאָכל
 ִמִּגְלָעד

 
 ?ים למכור את יוסףמי הציע לאח א.

 יהודה -האח  תשובה:  
 
 (משאות 2ים על גמליהם ? )יש לציין איזה משא נשאו הישמעאל ב.

 לטו צרי, נכאת תשובה:  
 

 
 

 בראשית פרק ל"ז המקרא:
 

ְלָכה, ְוֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם; --א ַאֶחיָך ֹרִעים ִבְׁשֶכםיֹוֵסף, ֲהלֹו-ַויֹאֶמר ִיְשָרֵאל ֶאל יג
ְׁשלֹום ַהּצֹאן, -ְׁשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת-ָנא ְרֵאה ֶאת-ַויֹאֶמר לֹו, ֶלְך ידַויֹאֶמר לֹו, ִהֵנִני. 

יׁש, ְוִהֵנה ֹתֶעה ַוִיְמָצֵאהּו ִא  טוַוֲהִׁשֵבִני, ָּדָבר; ַוִיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון, ַוָיבֹא ְׁשֶכָמה. 
ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵקׁש; -ַויֹאֶמר, ֶאת טזְתַבֵקׁש. -ַבָשֶדה; ַוִיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר, ַמה

ִכי ָׁשַמְעִתי ֹאְמִרים, --ַויֹאֶמר ָהִאיׁש, ָנְסעּו ִמֶזה יזָנא ִלי, ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעים. -ַהִּגיָדה
ַוִיְראּו ֹאתֹו, ֵמָרֹחק;  יחיֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו, ַוִיְמָצֵאם ְבֹדָתן.  ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה; ַוֵיֶלְך

ָאִחיו: ִהֵנה, -ַויֹאְמרּו, ִאיׁש ֶאל יטּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם, ַוִיְתַנְכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו. 
הּו ְבַאַחד ַהֹברֹות, ְוָאַמְרנּו, ְוַעָתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו, ְוַנְׁשִלכֵ  כָבא. --ַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָלֶזה

ַוִיְׁשַמע ְראּוֵבן, ַוַיִּצֵלהּו ִמָיָדם;  כאִיְהיּו ֲחֹלֹמָתיו. -ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו; ְוִנְרֶאה, ַמה
-ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל--ָדם-ִתְׁשְפכּו-ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן, ַאל כבַויֹאֶמר, לֹא ַנֶכנּו ָנֶפׁש. 

בֹו: ְלַמַען, ַהִּציל ֹאתֹו ִמָיָדם, ַלֲהִׁשיבֹו, -ִתְׁשְלחּו-ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶׁשר ַבִמְדָבר, ְוָיד ַאל
-ֻכָתְנתֹו, ֶאת-יֹוֵסף ֶאת-ֶאָחיו; ַוַיְפִׁשיטּו ֶאת-ָבא יֹוֵסף ֶאל-ַוְיִהי, ַכֲאֶׁשר כגָאִביו. -ֶאל

ַוַיְׁשִלכּו ֹאתֹו, ַהֹבָרה; ְוַהבֹור ֵרק, ֵאין בֹו --ָקֻחהּוַויִ  כדְכֹתֶנת ַהַפִסים ֲאֶׁשר ָעָליו. 
ֶלֶחם, ַוִיְשאּו ֵעיֵניֶהם ַוִיְראּו, ְוִהֵנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָבָאה -ַוֵיְׁשבּו, ֶלֱאָכל כהָמִים. 

ַויֹאֶמר  כויד ִמְצָרְיָמה. הֹוְלִכים, ְלהֹוִר --ִמִּגְלָעד; ּוְגַמֵליֶהם ֹנְשִאים, ְנכֹאת ּוְצִרי ָוֹלט
ְלכּו ְוִנְמְכֶרנּו  כזָּדמֹו. -ָאִחינּו, ְוִכִסינּו, ֶאת-ֶבַצע, ִכי ַנֲהֹרג ֶאת-ֶאָחיו: ַמה-ְיהּוָדה, ֶאל

ַוַיַעְברּו  כחָאִחינּו ְבָשֵרנּו, הּוא; ַוִיְׁשְמעּו, ֶאָחיו. -בֹו, ִכי-ְתִהי-ַלִיְׁשְמֵעאִלים, ְוָיֵדנּו ַאל
יֹוֵסף -ַהבֹור, ַוִיְמְכרּו ֶאת-יֹוֵסף ִמן-ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים, ַוִיְמְׁשכּו ַוַיֲעלּו ֶאת

 יֹוֵסף, ִמְצָרְיָמה. -ַלִיְׁשְמֵעאִלים, ְבֶעְשִרים ָכֶסף; ַוָיִביאּו ֶאת
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להם מעט מים  . הוא נותןמקבל את פני אורחיו בסבר פנים יפותאברהם 
 דואג להם לסעודהלרחיצת רגליהם ו

 
ְוֶאְקָחה  הַמִים, ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם; ְוִהָשֲענּו, ַתַחת ָהֵעץ. -ָנא ְמַעט-יַֻקח  הפסוק:

 ַעְבְּדֶכם-ֵכן ֲעַבְרֶתם, ַעל-ַעל-ִכי--ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְבֶכם, ַאַחר ַתֲעֹברּו-ַפת
 
 

 גיעו לאוהל אברהם ?כמה אורחים ה א.
 אנשיםשלושה  תשובה:  

 
  ? אילו מאכלים הכין א ברהם ב.

 חמאה וחלבובן בקר רך וטוב , עגות תשובה:  

 

 
 בראשית פרק י"ח המקרא:

 
ַוִיָשא  בָהֹאֶהל, ְכֹחם ַהיֹום. -ַוֵיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ְבֵאֹלֵני ַמְמֵרא; ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶפַתח א

ְרא, ְוִהֵנה ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים, ִנָּצִבים ָעָליו; ַוַיְרא, ַוָיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶפַתח ֵעיָניו, ַויַ 
ָנא ַתֲעֹבר, -ַאל--ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך-ַויֹאַמר: ֲאֹדָני, ִאם גָהֹאֶהל, ַוִיְׁשַתחּו, ָאְרָצה. 

ְוֶאְקָחה  הֵליֶכם; ְוִהָשֲענּו, ַתַחת ָהֵעץ. ַמִים, ְוַרֲחצּו ַרגְ -ָנא ְמַעט-יַֻקח דֵמַעל ַעְבֶּדָך. 
ַעְבְּדֶכם; ַויֹאְמרּו, ֵכן -ֵכן ֲעַבְרֶתם, ַעל-ַעל-ִכי--ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְבֶכם, ַאַחר ַתֲעֹברּו-ַפת

ֹלׁש ָשָרה; ַויֹאֶמר, ַמֲהִרי ְׁש -ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה, ֶאל וַתֲעֶשה ַכֲאֶׁשר ִּדַבְרָת. 
ָבָקר ַרְך -ַהָבָקר, ָרץ ַאְבָרָהם; ַוִיַקח ֶבן-ְוֶאל זלּוִׁשי, ַוֲעִשי ֻעגֹות. --ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת
ַהָבָקר ֲאֶׁשר -ַוִיַקח ֶחְמָאה ְוָחָלב, ּוֶבן חַהַנַער, ַוְיַמֵהר, ַלֲעשֹות ֹאתֹו. -ָוטֹוב, ַוִיֵתן ֶאל

ַויֹאְמרּו ֵאָליו, ַאֵיה  טֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַתַחת ָהֵעץ, ַויֹאֵכלּו. -הּואָעָשה, ַוִיֵתן, ִלְפֵניֶהם; וְ 
ֵבן, -ַויֹאֶמר, ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָכֵעת ַחָיה, ְוִהֵנה יָשָרה ִאְׁשֶתָך; ַויֹאֶמר, ִהֵנה ָבֹאֶהל. 

ְוַאְבָרָהם ְוָשָרה ְזֵקִנים,  יא. ְלָשָרה ִאְׁשֶתָך; ְוָשָרה ֹׁשַמַעת ֶפַתח ָהֹאֶהל, ְוהּוא ַאֲחָריו
ַוִתְצַחק ָשָרה, ְבִקְרָבּה ֵלאֹמר:  יבָבִאים ַבָיִמים; ָחַדל ִלְהיֹות ְלָשָרה, ֹאַרח ַכָנִׁשים. 

ַאְבָרָהם: ָלָמה ֶזה -ַויֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל יגִלי ֶעְדָנה, ַואֹדִני ָזֵקן. -ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה
ֲהִיָפֵלא ֵמְיהָוה, ָּדָבר;  ידַוֲאִני ָזַקְנִתי. --ָרה ֵלאֹמר, ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלדָצֲחָקה שָ 

ַוְתַכֵחׁש ָשָרה ֵלאֹמר לֹא ָצַחְקִתי, ִכי  טוּוְלָשָרה ֵבן. --ַלמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך, ָכֵעת ַחָיה
 ָיֵרָאה; ַויֹאֶמר לֹא, ִכי ָצָחְקְת. 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 12שאלה 
 

האוכל ן מ לעיט אותולאחר שחזר עייף מן הציד פונה האיש לאחיו ומבקש שי
 שהכין. האח מתנה זאת במכירת בכורתו.

 
 ֶזה ִלי, ְבֹכָרה-ַויֹאֶמר ___??____, ִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות; ְוָלָמה  הפסוק:

 
 ?מהו שמו של האח שביקש אוכל תמורת בכורתו א.

 ועשי תשובה:  
 
 ?אילו מטעמים נתן האח ב.

 נזיד עדשיםו לחם תשובה:  
 

 
 
 

 בראשית פרק כ"ה המקרא:
 

-ַוְיִהי ִיְצָחק, ֶבן כִיְצָחק. -ַאְבָרָהם: ַאְבָרָהם, הֹוִליד ֶאת-ְוֵאֶלה תֹוְלֹדת ִיְצָחק, ֶבן יט
ֲאחֹות ָלָבן --ַּדן ֲאָרםְבתּוֵאל ָהֲאַרִמי, ִמפַ -ִרְבָקה ַבת-ַאְרָבִעים ָׁשָנה, ְבַקְחתֹו ֶאת

ַוֶיְעַתר ִיְצָחק ַליהָוה ְלֹנַכח ִאְׁשתֹו, ִכי ֲעָקָרה ִהוא; ַוֵיָעֶתר לֹו  כאָהֲאַרִמי, לֹו ְלִאָשה. 
ֵכן, ָלָמה ֶזה -ַוִיְתֹרְצצּו ַהָבִנים, ְבִקְרָבּה, ַותֹאֶמר ִאם כבְיהָוה, ַוַתַהר ִרְבָקה ִאְׁשתֹו. 

ַויֹאֶמר ְיהָוה ָלּה, ְׁשֵני ֹגִיים ְבִבְטֵנְך, ּוְׁשֵני ְלֻאִמים,  כגְיהָוה. -; ַוֵתֶלְך, ִלְדֹרׁש ֶאתָאֹנִכי
ַוִיְמְלאּו ָיֶמיָה, ָלֶלֶדת;  כדִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו; ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר. 

ִראׁשֹון ַאְדמֹוִני, ֻכלֹו ְכַאֶּדֶרת ֵשָער; ַוִיְקְראּו ְׁשמֹו, ַוֵיֵצא הָ  כהְוִהֵנה תֹוִמם, ְבִבְטָנּה. 
ֵכן ָיָצא ָאִחיו, ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַבֲעֵקב ֵעָשו, ַוִיְקָרא ְׁשמֹו, ַיֲעֹקב; ְוִיְצָחק -ְוַאֲחֵרי כוֵעָשו. 
י ֵעָשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד, ִאיׁש ַוִיְגְּדלּו, ַהְנָעִרים, ַוְיִה  כזִׁשִשים ָׁשָנה, ְבֶלֶדת ֹאָתם. -ֶבן

ַצִיד ְבִפיו; -ֵעָשו, ִכי-ַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת כחָשֶדה; ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָתם, ֹיֵׁשב ֹאָהִלים. 
 לַהָשֶדה, ְוהּוא ָעֵיף. -ַוָיֶזד ַיֲעֹקב, ָנִזיד; ַוָיבֹא ֵעָשו ִמן כטַיֲעֹקב. -ְוִרְבָקה, ֹאֶהֶבת ֶאת

ֵכן -ִכי ָעֵיף, ָאֹנִכי; ַעל--ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶזה-ַיֲעֹקב, ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן-ָשו ֶאלַויֹאֶמר עֵ 
ַויֹאֶמר ֵעָשו,  לבְבֹכָרְתָך, ִלי. -ַויֹאֶמר, ַיֲעֹקב: ִמְכָרה ַכיֹום ֶאת לאְׁשמֹו, ֱאדֹום. -ָקָרא

ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ִהָשְבָעה ִלי ַכיֹום,  לג ֶזה ִלי, ְבֹכָרה.-ִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות; ְוָלָמה
ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָשו, ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים,  לדְבֹכָרתֹו, ְלַיֲעֹקב. -ַוִיָשַבע, לֹו; ַוִיְמֹכר ֶאת

 ַהְבֹכָרה. }פ{-ַויֹאַכל ַוֵיְׁשְת, ַוָיָקם ַוֵיַלְך; ַוִיֶבז ֵעָשו, ֶאת
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 אשוןמחזור שאלות ר
 

 שאלת מילואים - 13שאלה 
 

לאחר שה' נותן דבר בישראל מ"בוקר ועד עת מועד" ומתים מן העם שבעים 
אלף נפש, מגיע גד הנביא למלך דויד ומורה לו שיקריב קורבנות בגורן של איש 

 נוכרי מן היבוסי.
 

 ואכן דויד קונה את הגורן ומקריב קורבנות לה' והמגפה נעצרת.
 

ַעְבּדֹו; ַויֹאֶמר ָּדִוד -ַהֶמֶלְך ֶאל-ר ___??___, ַמּדּוַע ָבא ֲאֹדִניַויֹאמֶ   הפסוק:
ַהֹּגֶרן, ִלְבנֹות ִמְזֵבַח ַליהָוה, ְוֵתָעַצר ַהַמֵּגָפה, ֵמַעל -ִלְקנֹות ֵמִעְמָך ֶאת

ָּדִוד, ִיַקח ְוַיַעל ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ַהטֹוב -ָהָעם. כב ַויֹאֶמר ___??____ ֶאל
 ו; ְרֵאה ַהָבָקר ָלֹעָלה, ְוַהֹמִרִּגים ּוְכֵלי ַהָבָקר ָלֵעִצים.ְבֵעינָ 

 
 

 ?ממי קנה דויד את הגורן  א.
 מארונה היבוסי תשובה:  

 
 ?אילו קורבנות הקריב דויד ב.

 שלמיםו עולות תשובה:  
 

 שמואל ב' פרק כ"ד המקרא:
 

ָאָדם -ַרִבים ַרֲחָמו, ּוְבַיד-ְיהָוה ִכי-ַידָנא בְ -ִלי ְמֹאד; ִנְפָלה-ָּגד, ַצר-ַויֹאֶמר ָּדִוד ֶאל
ָהָעם, -ֵעת מֹוֵעד; ַוָיָמת ִמן-ֶאֹפָלה. טו ַוִיֵתן ְיהָוה ֶּדֶבר ְבִיְשָרֵאל, ֵמַהֹבֶקר ְוַעד-ַאל

ֲחָתּה, ְבֵאר ֶׁשַבע, ִׁשְבִעים ֶאֶלף, ִאיׁש. טז ַוִיְׁשַלח ָידֹו ַהַמְלָאְך ְירּוָׁשַלִם, ְלׁשַ -ִמָּדן ְוַעד
ָהָרָעה, ַויֹאֶמר ַלַמְלָאְך ַהַמְׁשִחית ָבָעם ַרב ַעָתה ֶהֶרף ָיֶדָך; ּוַמְלַאְך -ַוִיָנֶחם ְיהָוה ֶאל
ְיהָוה ִבְרֹאתֹו -ֹּגֶרן האורנה )ָהֲאַרְוָנה( ַהְיֻבִסי. }ס{ יז ַויֹאֶמר ָּדִוד ֶאל-ְיהָוה ָהָיה, ִעם

יֹאֶמר ִהֵנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ְוָאֹנִכי ֶהֱעֵויִתי, ְוֵאֶלה ַהּצֹאן, ַהַמְלָאְך ַהַמֶכה ָבָעם, וַ -ֶאת
ָּדִוד, ַביֹום ַההּוא; ַויֹאֶמר -ָגד ֶאל-יח ַוָיבֹאָיְדָך ִבי, ּוְבֵבית ָאִבי: ֶמה ָעשּו: ְתִהי ָנא 

ָּגד, -ַוַיַעל ָּדִוד ִכְדַבר לֹו, ֲעֵלה ָהֵקם ַליהָוה ִמְזֵבַח, ְבֹגֶרן, ארניה )ֲאַרְוָנה( ַהְיֻבִסי. יט
ֲעָבָדיו, ֹעְבִרים, ָעָליו; -ַהֶמֶלְך ְוֶאת-ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה. כ ַוַיְׁשֵקף ֲאַרְוָנה, ַוַיְרא ֶאת

 ַהֶמֶלְך-ַוֵיֵצא ֲאַרְוָנה, ַוִיְׁשַתחּו ַלֶמֶלְך ַאָפיו ָאְרָצה. כא ַויֹאֶמר ֲאַרְוָנה, ַמּדּוַע ָבא ֲאֹדִני
ַהֹּגֶרן, ִלְבנֹות ִמְזֵבַח ַליהָוה, ְוֵתָעַצר -ַעְבּדֹו; ַויֹאֶמר ָּדִוד ִלְקנֹות ֵמִעְמָך ֶאת-ֶאל

ָּדִוד, ִיַקח ְוַיַעל ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְבֵעיָנו; -ַהַמֵּגָפה, ֵמַעל ָהָעם. כב ַויֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל
--ְכֵלי ַהָבָקר ָלֵעִצים. כג ַהֹכל, ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהֶמֶלְךְרֵאה ַהָבָקר ָלֹעָלה, ְוַהֹמִרִּגים ּו
-ַהֶמֶלְך, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִיְרֶצָך. כד ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל-ַלֶמֶלְך; }ס{ ַויֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל

לֹות ִחָנם; ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִבְמִחיר, ְולֹא ַאֲעֶלה ַליהָוה ֱאֹלַהי, עֹ -ֲאַרְוָנה, לֹא ִכי
ַהָבָקר, ְבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמִשים. כה ַוִיֶבן ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵבַח -ַהֹּגֶרן ְוֶאת-ַוִיֶקן ָּדִוד ֶאת

 ַליהָוה, ַוַיַעל ֹעלֹות ּוְׁשָלִמים; ַוֵיָעֵתר ְיהָוה ָלָאֶרץ, ַוֵתָעַצר ַהַמֵּגָפה ֵמַעל ִיְשָרֵאל.
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 החידון הפומבי
 
 שנישלב 

 
 
 

 

 שאלות  הקשורות בנושאים  מקראיים
 

 

 

 
 

 חלקיםבחן יהיה להשיב על שאלה בת שני במחזור זה על הנ
 בכל נושא  שעלה בחלקו   הקשורה לקטע מקראי

 
 

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

 נקודות 18-החלקים  יזכו את הנבחן בתשובות מלאות  על שני 
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 ור  שאלות שנימחז

 

 אורח חיים בריא
 

בנושא הלכות  ב"הלכות דעות" הלכות העוסקות באמונה וגם הרמב"ם כותב
 ".טועמים המר מתוק והמתוק מר: "חולי הגוףומגדיר מהו תזונה..." 

 
ויש מן החולים מי שמתאווה ותאב למאכלות שאינן ראויין לאכילה, כגון העפר 

 הכול לפי רוב החולי.  --ון הפת והבשרוהפחם, ושונא המאכלות הטובים, כג
 

כך בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאווים ואוהבים הדעות הרעות; ושונאים 
 " הדרך הטובה, ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהן למאוד, לפי חוליים.

 
כן... לחיות בשלמות, פירושו, בראש וראשונה לחיות באורח חיים בריא. הדעות 

דותיו של האדם הן תורה, קיום מצוות, אבל כחלק מרכזי חשובות ביותר, מי
 הוא מלמד אותנו לאכול בריא... –מתפיסת עולם של שלמות האדם 

 
 -שר החינוך  גדעון סערנושא אורח חיים בריא, הוכרז השנה ע"י כב' השר 

 18-ואנו באריאל מקיימים את חידון התנ"ך המרכזי במערכת החינוך. הכנושא 
ואורח חיים בריא הוא הבסיס לבריאות הגוף  אה בגוף בריא","נפש בריבסימן 
 והנפש.

 
 
 

כולל שאלות מקראיות בליווי , השאלות השני בסימן "אורח חיים בריא"מחזור 
 קטעי משחק.

 
 כל קטע משחק מקראי מתייחס לשתי שאלות.
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 1שאלה 
 
 

פי -על מפני מלך מישראל בעקבות עצירת הגשםבנחל כרית נביא מסתתר 
 מוצא פיו. שם ה' דואג לנביא שיקבל אוכל מהעורבים.

 
ֵלְך ִמֶזה, ּוָפִניָת ְלָך ֵקְדָמה; ְוִנְסַתְרָת  גה', ֵאָליו ֵלאֹמר. -ַוְיִהי ְדַבר ב  הפסוק:

-ל ִתְׁשֶתה; ְוֶאתְוָהָיה, ֵמַהַנחַ  דְפֵני ַהַיְרֵּדן. -ְבַנַחל ְכִרית, ֲאֶׁשר ַעל
ַוֵיֶלְך ַוַיַעש, ִכְדַבר ְיהָוה; ַוֵיֶלְך, ַוֵיֶׁשב  הָהֹעְרִבים ִצִּויִתי, ְלַכְלֶכְלָך ָׁשם. 

 ְפֵני ַהַיְרֵּדן.-ְבַנַחל ְכִרית, ֲאֶׁשר, ַעל
 

 
 אליהו הנביא תשובה:  ?מי הנביא  א.

 
  ?אילו מאכלים הביאו העורבים לנביא  ב.

 בערבו לחם ובשר בבוקר תשובה: 
 
 

 מלכים א פרק יז המקרא:
 
 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֲאֶׁשר -ַאְחָאב, ַחי-ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ַהִתְׁשִבי ִמֹתָׁשֵבי ִגְלָעד, ֶאל א

י ַוְיִה  בְלִפי ְדָבִרי. }ס{ -ִכי, ִאם--ִיְהֶיה ַהָשִנים ָהֵאֶלה ַטל ּוָמָטר-ָעַמְדִתי ְלָפָניו, ִאם
ֵלְך ִמֶזה, ּוָפִניָת ְלָך ֵקְדָמה; ְוִנְסַתְרָת ְבַנַחל ְכִרית, ֲאֶׁשר  גְיהָוה, ֵאָליו ֵלאֹמר. -ְדַבר
ַוֵיֶלְך  הָהֹעְרִבים ִצִּויִתי, ְלַכְלֶכְלָך ָׁשם. -ְוָהָיה, ֵמַהַנַחל ִתְׁשֶתה; ְוֶאת דְפֵני ַהַיְרֵּדן. -ַעל

ְוָהֹעְרִבים,  וְפֵני ַהַיְרֵּדן. -; ַוֵיֶלְך, ַוֵיֶׁשב ְבַנַחל ְכִרית, ֲאֶׁשר, ַעלַוַיַעש, ִכְדַבר ְיהָוה
ַוְיִהי ִמֵקץ  זַהַנַחל, ִיְׁשֶתה. -ְמִבִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָשר ַבֹבֶקר, ְוֶלֶחם ּוָבָשר, ָבָעֶרב; ּוִמן

 ֶרץ.ָהָיה ֶגֶׁשם, ָבָא -ָיִמים, ַוִייַבׁש ַהָנַחל: ִכי לֹא
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 2שאלה 
 

מבקש המלך  –לאחר שרוח ה' סרה מעם המלך שאול ורוח רעה ביעתתו 
מנת להסיר מעליו את תוגתו. ואכן נמצא נער -על איש יודע נגן בכינורלמצוא 

 יודע לנגן בכינור בבית הלחמי.
 

 עם כיבוד אל המלךאביו של הנער שולח אותו 
 

ָנא ִלי, ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנֵּגן, ַוֲהִביאֹוֶתם, -ֲעָבָדיו: ְראּו-ל, ֶאלַויֹאֶמר ָׁשאּו"  הפסוק:
ֵבית  ר, ִהֵנה ָרִאיִתי ֵבן ְל___??____ַוַיַען ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ַויֹאמֶ : ֵאָלי

ַהַלְחִמי, ֹיֵדַע ַנֵּגן ְוִגבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָּדָבר, ְוִאיׁש ֹתַאר; 
 ה, ִעמֹו.ַויהוָ 

 
 ? הנער היודע נגןשל  שמומה  א.

 הנער דויד תשובה:   
 

 ?שלח אביו של הנער אל המלך שאולמה  ב.
 גדי עיזים אחדו אד ייןנ, טעון בלחםחמור  תשובה:   

      
 

 שמואל א פרק ט"ז המקרא:
 

ִיַׁשי -י ַבָזַבח; ַוְיַקֵּדׁש ֶאתַויֹאֶמר ָׁשלֹום, ִלְזֹבַח ַליהָוה ָבאִתי, ִהְתַקְּדׁשּו, ּוָבאֶתם ִאִת 
ֱאִליָאב; ַויֹאֶמר, ַאְך ֶנֶגד -ַוְיִהי ְבבֹוָאם, ַוַיְרא ֶאת וָבָניו, ַוִיְקָרא ָלֶהם ַלָזַבח. -ְוֶאת

ְּגֹבַּה -ַמְרֵאהּו ְוֶאל-ַתֵבט ֶאל-ְׁשמּוֵאל, ַאל-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל זְיהָוה ְמִׁשיחֹו. }ס{ 
ִכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים, ַויהָוה --ְמַאְסִתיהּו: ִכי לֹא, ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהָאָדםִכי --קֹוָמתֹו

ָבֶזה -ֲאִביָנָדב, ַוַיֲעִבֵרהּו ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל; ַויֹאֶמר, ַּגם-ַוִיְקָרא ִיַׁשי ֶאל חִיְרֶאה ַלֵלָבב. 
ַוַיֲעֵבר ִיַׁשי  יָבַחר ְיהָוה. -ָבֶזה לֹא-ר, ַּגםַוַיֲעֵבר ִיַׁשי, ַׁשָמה; ַויֹאמֶ  טָבַחר ְיהָוה. -לֹא

 יאָבַחר ְיהָוה ָבֵאֶלה. -ִיַׁשי, לֹא-ִׁשְבַעת ָבָניו, ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל; ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל
ּצֹאן; ִיַׁשי, ֲהַתמּו ַהְנָעִרים, ַויֹאֶמר עֹוד ָׁשַאר ַהָקָטן, ְוִהֵנה ֹרֶעה בַ -ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל
ַוִיְׁשַלח ַוְיִביֵאהּו  יבֹבאֹו ֹפה. -ָנֹסב ַעד-ִיַׁשי ִׁשְלָחה ְוָקֶחנּו, ִכי לֹא-ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל
 ֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי; }פ{יְ -ְוהּוא ַאְדמֹוִני, ִעם

ן ַהֶשֶמן, ַוִיְמַׁשח ֶקֶר -ַוִיַקח ְׁשמּוֵאל ֶאת יגֶזה הּוא. -ַויֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו, ִכי
ָּדִוד, ֵמַהיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה; ַוָיָקם ְׁשמּוֵאל, -ְיהָוה ֶאל-ֹאתֹו ְבֶקֶרב ֶאָחיו, ַוִתְצַלח רּוחַ 

 טוָרָעה, ֵמֵאת ְיהָוה. -ְורּוַח ְיהָוה ָסָרה, ֵמִעם ָׁשאּול; ּוִבֲעַתתּו רּוחַ  ידַוֵיֶלְך ָהָרָמָתה. 
ָנא -יֹאַמר טזֱאֹלִהים ָרָעה, ְמַבִעֶתָך. -ָנא רּוחַ -ָׁשאּול, ֵאָליו: ִהֵנה-ַויֹאְמרּו ַעְבֵדי

-ְיַבְקׁשּו, ִאיׁש ֹיֵדַע ְמַנֵּגן ַבִכנֹור; ְוָהָיה, ִבְהיֹות ָעֶליָך רּוחַ --ֲאֹדֵננּו, ֲעָבֶדיָך ְלָפֶניָך
 ְוִנֵּגן ְבָידֹו, ְוטֹוב ָלְך. }פ{--ֱאֹלִהים ָרָעה

 יחָנא ִלי, ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנֵּגן, ַוֲהִביאֹוֶתם, ֵאָלי. -ֲעָבָדיו: ְראּו-אּול, ֶאלַויֹאֶמר ׁשָ  יז
ַוַיַען ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ַויֹאֶמר, ִהֵנה ָרִאיִתי ֵבן ְלִיַׁשי ֵבית ַהַלְחִמי, ֹיֵדַע ַנֵּגן ְוִגבֹור ַחִיל 

-ַוִיְׁשַלח ָׁשאּול ַמְלָאִכים, ֶאל יטיהָוה, ִעמֹו. ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָּדָבר, ְוִאיׁש ֹתַאר; וַ 
ַוִיַקח ִיַׁשי ֲחמֹור ֶלֶחם, ְונֹאד  כָּדִוד ִבְנָך ֲאֶׁשר ַבּצֹאן. -ִיָׁשי; ַויֹאֶמר, ִׁשְלָחה ֵאַלי ֶאת

ָׁשאּול, -ִוד ֶאלַוָיבֹא דָ  כאָׁשאּול. -ָּדִוד ְבנֹו, ֶאל-ַיִין, ּוְגִדי ִעִזים, ֶאָחד; ַוִיְׁשַלח ְבַיד
 לֹו ֹנֵשא ֵכִלים. -ַוַיֲעֹמד ְלָפָניו; ַוֶיֱאָהֵבהּו ְמֹאד, ַוְיִהי
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 3שאלה 
 
 

אשתו של אלקנה שייחלה ללדת, מגיעה עם בעלה למשכן בשילה ושם היא 
מתפללת ונודרת נדר שאם ה' יתן לה "זרע אנשים" ותלד בן "לא יעלה מורה 

 על ראשו".
 

שילדה בן, היא עולה איתו למשכן בשילה ומביאה שלושה פרים  לאחר
 ומאכלים.

 
ַאְך --ָּגְמֵלְך ֹאתֹו-ַויֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִשי ַהטֹוב ְבֵעיַנִיְך, ְׁשִבי ַעד  הפסוק:

: ֹוָגְמָלּה ֹאת-ְבָנּה, ַעד-ְּדָברֹו; ַוֵתֶׁשב ָהִאָשה ַוֵתיֶנק ֶאת-ָיֵקם ְיהָוה, ֶאת
_____??____  ַוַתֲעֵלהּו ִעָמּה ַכֲאֶׁשר ְּגָמַלתּו, ְבָפִרים ְׁשֹלָׁשה וְ 

 .ְיהָוה, ִׁשלֹו; ְוַהַנַער, ָנַער-, ַוְתִבֵאהּו ֵבית_____??_____
 

 חנה תשובה:  ?מי האשה א.
 

 ?לקחה איתה האישה אילו מאכלים  ב.
 נבל יין איפה אחת קמח תשובה:    
      

 פרק אואל א'   שמ המקרא:
 
-ְיֹרָחם ֶבן-ֵמַהר ֶאְפָרִים; ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן--ָהָרָמַתִים, צֹוִפים-ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן א

ֵׁשם ַאַחת ַחָנה, ְוֵׁשם ַהֵשִנית --ְולֹו, ְׁשֵתי ָנִׁשים ב  ֶאְפָרִתי.--צּוף-ֹתחּו ֶבן-ֱאִליהּוא, ֶבן
ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָיִמים  ג  ְיָלִדים, ּוְלַחָנה ֵאין ְיָלִדים.ְפִנָנה; ַוְיִהי ִלְפִנָנה 
ֵעִלי, ָחְפִני ּוִפְנָחס, -ֹת ְוִלְזֹבַח ַליהָוה ְצָבאֹות ְבִׁשֹלה; ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵניָיִמיָמה, ְלִהְׁשַתֲחו
ָבֶניָה -ְוָנַתן ִלְפִנָנה ִאְׁשתֹו, ּוְלָכל ַוְיִהי ַהיֹום, ַוִיְזַבח ֶאְלָקָנה; ד  ֹכֲהִנים, ַליהָוה.

ַחָנה ָאֵהב, ַויהָוה ָסַגר -ִכי ֶאת  ּוְלַחָנה, ִיֵתן ָמָנה ַאַחת ַאָפִים: ה  ָמנֹות.--ּוְבנֹוֶתיהָ 
 ז  ּה.ָסַגר ְיהָוה, ְבַעד ַרְחמָ -ִכי  ַכַעס, ַבֲעבּור ַהְרִעָמּה:-ְוִכֲעַסָתה ָצָרָתּה ַּגם ו  ַרְחָמּה.

ֵכן, ַתְכִעֶסָנה; ַוִתְבֶכה, ְולֹא --ְוֵכן ַיֲעֶשה ָׁשָנה ְבָׁשָנה, ִמֵּדי ֲעֹלָתּה ְבֵבית ְיהָוה
ַויֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה, ַחָנה ָלֶמה ִתְבִכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי, ְוָלֶמה, ֵיַרע  ח  תֹאַכל.
ַוָתָקם ַחָנה, ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשֹלה  ט  ָשָרה ָבִנים.ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך, ֵמעֲ   ְלָבֵבְך:

ְוִהיא, ָמַרת  י  ְמזּוַזת, ֵהיַכל ְיהָוה.-ַהִכֵסא, ַעל-ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתה; ְוֵעִלי ַהֹכֵהן, ֹיֵׁשב ַעל
-ְצָבאֹות ִאם ַוִתֹּדר ֶנֶדר ַותֹאַמר, ְיהָוה יא  ְיהָוה, ּוָבֹכה ִתְבֶכה.-ָנֶפׁש; ַוִתְתַפֵלל ַעל

ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע -ִתְׁשַכח ֶאת-ָרֹאה ִתְרֶאה ָבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתִני ְולֹא
ַוֵיַדע ֶאְלָקָנה   רֹאׁשֹו.-ַיֲעֶלה ַעל-ְיֵמי ַחָייו, ּומֹוָרה לֹא-ּוְנַתִתיו ַליהָוה ָכל--ֲאָנִׁשים

ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָיִמים, ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן;  כ  ֶרָה ְיהָוה.ַחָנה ִאְׁשתֹו, ַוִיְזכְ -ֶאת
ַוַתֲעֵלהּו ִעָמּה ַכֲאֶׁשר ְּגָמַלתּו,  כדְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל, ִכי ֵמְיהָוה ְׁשִאְלִתיו-ַוִתְקָרא ֶאת

ְיהָוה, ִׁשלֹו; ְוַהַנַער, -תְבָפִרים ְׁשֹלָׁשה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין, ַוְתִבֵאהּו ֵבי
ַותֹאֶמר ִבי ֲאֹדִני, ֵחי  כו  ֵעִלי.-ַהַנַער, ֶאל-ַהָפר; ַוָיִבאּו ֶאת-ַוִיְׁשֲחטּו, ֶאת כה  ָנַער.

ַהַנַער -ֶאל כז  ְיהָוה.-ַנְפְׁשָך ֲאֹדִני; ֲאִני ָהִאָשה, ַהִנֶּצֶבת ִעְמָכה ָבֶזה, ְלִהְתַפֵלל, ֶאל
ְוַגם ָאֹנִכי,  כח  ְׁשֵאָלִתי, ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִתי ֵמִעמֹו.-ַפָלְלִתי; ַוִיֵתן ְיהָוה ִלי ֶאתַהֶזה, ִהְת 

 ַהָיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה, הּוא ָׁשאּול ַליהָוה; ַוִיְׁשַתחּו ָׁשם, ַליהָוה-ִהְׁשִאְלִתהּו ַליהָוה, ָכל
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מבשר לה כי תלד בן ועליה להישמר ממאכלים מלאך ה' מתגלה לאשה עקרה ו
ומשקאות האסורים על אנשים קדושים כי הבן שייולד  "נזיר אלוקים יהיה 

והוא יחל להושיע את ישראל מיד ומורה לא יעלה על ראשו, הנער מן הבטן" 
 פלישתים.

 
-י ___??____, ְוַאלִתְׁשִת -ַויֹאֶמר ִלי, ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת ֵבן; ְוַעָתה ַאל הפסוק:

יֹום -ַהֶבֶטן ַעד-ים ִיְהֶיה ַהַנַער, ִמןקְנִזיר ֱאֹל-תֹאְכִלי ָכל ___??___ ִכי
 מֹותֹו.

 
 ?מה שמו של הבן הנולד א.

 שמשון  תשובה:    
 

 ?אילו משקאות ומאכלים נאסרו על האשה ב.
 יין ושיכר, מאכלים טמאים תשובה:     

 
 שופטים   י"ג המקרא:

 
ִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִמְׁשַפַחת ַהָּדִני, ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח; ְוִאְׁשתֹו ֲעָקָרה, ְולֹא ָיָלָדה. ַויְ  ב
ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְת, -ָנא ַאְת -ָהִאָשה; ַויֹאֶמר ֵאֶליָה, ִהֵנה-ְיהָוה, ֶאל-ַוֵיָרא ַמְלַאְך ג

-תֹאְכִלי, ָכל-ִתְׁשִתי ַיִין ְוֵׁשָכר; ְוַאל-ְמִרי ָנא, ְוַאלְוַעָתה ִהשָ  דְוָהִרית, ְוָיַלְדְת ֵבן. 
ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה -ִכי--רֹאׁשֹו-ַיֲעֶלה ַעל-ִכי ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת ֵבן, ּומֹוָרה לֹא הָטֵמא. 

ַוָתבֹא ָהִאָשה,  וִתים. ִמַיד ְפִלְׁש --ִיְשָרֵאל-ַהָבֶטן; ְוהּוא, ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת-ַהַנַער, ִמן
ַותֹאֶמר ְלִאיָׁשּה ֵלאֹמר, ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָבא ֵאַלי, ּוַמְרֵאהּו ְכַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים 

ַויֹאֶמר ִלי, ִהָנְך  זִהִּגיד ִלי. -ְׁשמֹו לֹא-ִמֶזה הּוא, ְוֶאת-נֹוָרא ְמֹאד; ְולֹא ְׁשִאְלִתיהּו ֵאי
ְנִזיר -ִכי--ֻטְמָאה-תֹאְכִלי ָכל-ִתְׁשִתי ַיִין ְוֵׁשָכר, ְוַאל-ן; ְוַעָתה ַאלָהָרה ְוֹיַלְדְת בֵ 

ְיהָוה, ַויֹאַמר: -ַוֶיְעַתר ָמנֹוַח ֶאל יֹום מֹותֹו. }פ{-ַהֶבֶטן ַעד-ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַנַער, ִמן
ַנֲעֶשה ַלַנַער -ֵאֵלינּו, ְויֹוֵרנּו ַמה ָנא עֹוד-ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָת ָיבֹוא--ִבי ֲאדֹוָני
ָהִאָשה, -ַוִיְׁשַמע ָהֱאֹלִהים, ְבקֹול ָמנֹוַח; ַוָיבֹא ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים עֹוד ֶאל טַהיּוָלד. 

 ַוְתַמֵהר, ָהִאָשה, ַוָתָרץ, ַוַתֵּגד יְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַבָשֶדה, ּוָמנֹוַח ִאיָׁשּה, ֵאין ִעָמּה. 
ַוָיָקם ַוֵיֶלְך  יאָבא ַביֹום ֵאָלי. -ִהֵנה ִנְרָאה ֵאַלי ָהִאיׁש, ֲאֶׁשר--ְלִאיָׁשּה; ַותֹאֶמר ֵאָליו

-ִּדַבְרָת ֶאל-ָהִאיׁש, ַויֹאֶמר לֹו ַהַאָתה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ָמנֹוַח, ַאֲחֵרי ִאְׁשתֹו; ַוָיבֹא, ֶאל
ַהַנַער, -ִיְהֶיה ִמְׁשַפט-ָמנֹוַח, ַעָתה ָיבֹא ְדָבֶריָך: ַמהַויֹאֶמר  יבָהִאָשה, ַויֹאֶמר ָאִני. 

ָהִאָשה, ִתָשֵמר. -ָאַמְרִתי ֶאל-ָמנֹוַח: ִמֹכל ֲאֶׁשר-ַויֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה, ֶאל יגּוַמֲעֵשהּו. 
-ֻטְמָאה, ַאל-, ְוָכלֵתְׁשְת -ֵיֵצא ִמֶּגֶפן ַהַיִין לֹא תֹאַכל, ְוַיִין ְוֵׁשָכר ַאל-ִמֹכל ֲאֶׁשר יד

-ַמְלַאְך ְיהָוה: ַנְעְצָרה-ַויֹאֶמר ָמנֹוַח, ֶאל טוִצִּויִתיָה, ִתְׁשֹמר. }ס{ -תֹאַכל: ֹכל ֲאֶׁשר
ַתְעְצֵרִני -ָמנֹוַח, ִאם-ַויֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל טזָנא אֹוָתְך, ְוַנֲעֶשה ְלָפֶניָך ְּגִדי ִעִזים. 

ַמְלַאְך -ָיַדע ָמנֹוַח, ִכי-ַתֲעֶשה ֹעָלה, ַליהָוה ַתֲעֶלָנה: ִכי לֹא-, ְוִאםֹאַכל ְבַלְחֶמָך-לֹא
ָיבֹא דבריך )ְדָבְרָך(, -ַמְלַאְך ְיהָוה, ִמי ְׁשֶמָך: ִכי-ַויֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל יזְיהָוה הּוא. 
 ֶפִלאי.-ְוהּוא--ִמיַויֹאֶמר לֹו ַמְלַאְך ְיהָוה, ָלָמה ֶזה ִתְׁשַאל ִלְׁש  יחְוִכַבְדנּוָך. 
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מנסה בנה של נים של המלך דויד, המלוכה בימיו האחרוירושת כס במאבק על 
לעקוף את אביו המלך דויד, ולקבוע את עצמו  -אחת מנשות המלך דויד  -חגית 

 ידי טקסים והקרבת קורבנות-ליורש על
 

 יַאְנֵׁשי ְיהּוָדה, ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך. -י ַהֶמֶלְך, ּוְלָכלֶאָחיו ְבנֵ -ָכל-ַוִיְקָרא, ֶאת הפסוק:
 לֹא ָקָרא.--ְׁשֹלֹמה ָאִחיו-ַהִּגבֹוִרים, ְוֶאת-ָנָתן ַהָנִביא ּוְבָנָיהּו ְוֶאת-ְוֶאת

 
 ?שמו של בן חגית מה  א.

 אדוניה תשובה:     
 

 ?אילו קורבנות הקריב  ב.
 בקרו מריאצאן,  תשובה:     

 
 

 לכים א פרק אמ המקרא:
 
ַויֹאְמרּו לֹו  בְוַהֶמֶלְך ָּדִוד ָזֵקן, ָבא ַבָיִמים; ַוְיַכֻסהּו, ַבְבָגִדים, ְולֹא ִיַחם, לֹו.  א

לֹו ֹסֶכֶנת; -ֲעָבָדיו, ְיַבְקׁשּו ַלאֹדִני ַהֶמֶלְך ַנֲעָרה ְבתּוָלה, ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶמֶלְך, ּוְתִהי
ַוְיַבְקׁשּו ַנֲעָרה ָיָפה, ְבֹכל ְּגבּול ִיְשָרֵאל;  גם ַלאֹדִני ַהֶמֶלְך. ְוָׁשְכָבה ְבֵחיֶקָך, ְוחַ 

ְמֹאד; -ְוַהַנֲעָרה, ָיָפה ַעד דֲאִביַׁשג ַהשּוַנִמית, ַוָיִבאּו ֹאָתּה, ַלֶמֶלְך. -ַוִיְמְצאּו, ֶאת
ַחִּגית ִמְתַנֵשא -ַוֲאֹדִנָיה ֶבן ה ַוְתִהי ַלֶמֶלְך ֹסֶכֶנת ַוְתָׁשְרֵתהּו, ְוַהֶמֶלְך לֹא ְיָדָעּה.

ֲעָצבֹו -ְולֹא וֵלאֹמר, ֲאִני ֶאְמֹלְך; ַוַיַעש לֹו, ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים, ַוֲחִמִשים ִאיׁש, ָרִצים ְלָפָניו. 
ֹתַאר ְמֹאד, ְוֹאתֹו ָיְלָדה ַאֲחֵרי -הּוא טֹוב-ָאִביו ִמָיָמיו ֵלאֹמר, ַמּדּוַע ָכָכה ָעִשיָת; ְוַגם

ְצרּוָיה, ְוִעם ֶאְבָיָתר ַהֹכֵהן; ַוַיְעְזרּו, ַאֲחֵרי -ִעם יֹוָאב ֶבן--ַוִיְהיּו ְדָבָריו זַאְבָׁשלֹום. 
ְיהֹוָיָדע ְוָנָתן ַהָנִביא, ְוִׁשְמִעי ְוֵרִעי, ְוַהִּגבֹוִרים, -ְוָצדֹוק ַהֹכֵהן ּוְבָנָיהּו ֶבן חֲאֹדִנָיה. 

ַוִיְזַבח ֲאֹדִנָיהּו, צֹאן ּוָבָקר ּוְמִריא, ִעם ֶאֶבן  טֲאֹדִנָיהּו. -לֹא ָהיּו, ִעם--ֲאֶׁשר ְלָדִוד
ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה, -ֶאָחיו ְבֵני ַהֶמֶלְך, ּוְלָכל-ָכל-ֵאֶצל ֵעין ֹרֵגל; ַוִיְקָרא, ֶאת-ַהֹזֶחֶלת, ֲאֶׁשר
לֹא --ְׁשֹלֹמה ָאִחיו-ים, ְוֶאתַהִּגבֹוִר -ָנָתן ַהָנִביא ּוְבָנָיהּו ְוֶאת-ְוֶאת יַעְבֵדי ַהֶמֶלְך. 

ְׁשֹלֹמה ֵלאֹמר, ֲהלֹוא ָׁשַמַעְת, ִכי ָמַלְך -ֶׁשַבע ֵאם-ַבת-ַויֹאֶמר ָנָתן, ֶאל יאָקָרא. 
ְוַעָתה, ְלִכי ִאיָעֵצְך ָנא ֵעָצה: ּוַמְלִטי,  יבַחִּגית; ַוֲאֹדֵנינּו ָדִוד, לֹא ָיָדע. -ֲאֹדִנָיהּו ֶבן

-ַהֶמֶלְך ָּדִוד, ְוָאַמְרְת ֵאָליו ֲהלֹא-ְלִכי ּוֹבִאי ֶאל יגֶנֶפׁש ְבֵנְך, ְׁשֹלֹמה. -ַנְפֵׁשְך, ְוֶאת-ֶאת
ְׁשֹלֹמה ְבֵנְך ִיְמֹלְך ַאֲחַרי, ְוהּוא ֵיֵׁשב -ַאָתה ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ִנְׁשַבְעָת ַלֲאָמְתָך ֵלאֹמר, ִכי

ַהֶמֶלְך; ַוֲאִני -ִעם--ה, עֹוָדְך ְמַדֶבֶרת ָׁשםִהנֵ  ידִכְסִאי; ּוַמּדּוַע, ָמַלְך ֲאֹדִנָיהּו. -ַעל
ַהֶמֶלְך ַהַחְדָרה, ְוַהֶמֶלְך -ֶׁשַבע ֶאל-ַוָתבֹא ַבת טוְּדָבָרִיְך. -ָאבֹוא ַאֲחַרִיְך, ּוִמֵלאִתי ֶאת

ְׁשַתחּו ֶׁשַבע, ַוִת -ַוִתֹקד ַבת טזַהֶמֶלְך. -ָזֵקן ְמֹאד; ַוֲאִביַׁשג, ַהשּוַנִמית, ְמָׁשַרת, ֶאת
ַותֹאֶמר לֹו, ֲאֹדִני ַאָתה ִנְׁשַבְעָת ַביהָוה ֱאֹלֶהיָך  יזָלְך. -ַלֶמֶלְך; ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, ַמה

ְוַעָתה, ִהֵנה ֲאֹדִנָיה  יחִכְסִאי. -ְׁשֹלֹמה ְבֵנְך, ִיְמֹלְך ַאֲחָרי; ְוהּוא, ֵיֵׁשב ַעל-ַלֲאָמֶתָך, ִכי
 ְוצֹאן, ָלֹרב,-ַוִיְזַבח ׁשֹור ּוְמִריא יטי ַהֶמֶלְך, לֹא ָיָדְעָת. ָמָלְך; ְוַעָתה ֲאֹדנִ 
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נביא יוצק שמן על אדם מישראל ומושח אותו לנגיד, ושולח אותו להתנבא על 
 לשם הוא מוצא שלושה אנשים נושאים עליהם משאות"חבל נביאים". בדרך 

 
ֵאלֹון ָתבֹור, ּוְמָצאּוָך ָשם ְׁשֹלָׁשה -ם ָוָהְלָאה, ּוָבאָת ַעדְוָחַלְפָת ִמשָ  הפסוק:

 ֵאל-ָהֱאֹלִהים ֵבית-ֲאָנִׁשים, ֹעִלים ֶאל
 

 ? מי האיש מישראל א.
 שאול בן קיש תשובה:   

 
 )די לציין אחד( ?מה נשאו שלושת האנשים ב.

 , שני נשא אחד נשא שלושה גדיים תשובה:     
 לישי נשא נאד ייןש ,שלושה ככרות     

 
 שמואל א'   פרק י המקרא:

 
ְמָׁשֲחָך -ֲהלֹוא ִכי--ַוִיָשֵקהּו; ַויֹאֶמר--רֹאׁשֹו-ַפְך ַהֶשֶמן, ַוִיֹצק ַעל-ַוִיַקח ְׁשמּוֵאל ֶאת א

ְקֻבַרת -םְבֶלְכְתָך ַהיֹום, ֵמִעָמִדי, ּוָמָצאָת ְׁשֵני ֲאָנִׁשים עִ  בַנֲחָלתֹו, ְלָנִגיד. -ְיהָוה ַעל
ָרֵחל ִבְגבּול ִבְנָיִמן, ְבֶצְלַצח; ְוָאְמרּו ֵאֶליָך, ִנְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות ֲאֶׁשר ָהַלְכָת ְלַבֵקׁש, 

ְוָחַלְפָת  גִּדְבֵרי ָהֲאֹתנֹות, ְוָדַאג ָלֶכם ֵלאֹמר ָמה ֶאֱעֶשה ִלְבִני. -ְוִהֵנה ָנַטׁש ָאִביָך ֶאת
-לֹון ָתבֹור, ּוְמָצאּוָך ָשם ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים, ֹעִלים ֶאלֵא -ִמָשם ָוָהְלָאה, ּוָבאָת ַעד

ֵאל; ֶאָחד ֹנֵשא ְׁשֹלָׁשה ְגָדִיים, ְוֶאָחד ֹנֵשא ְׁשֹלֶׁשת ִכְכרֹות ֶלֶחם, -ָהֱאֹלִהים ֵבית
 הַקְחָת ִמָיָדם. ֶלֶחם, ְולָ -ְוָׁשֲאלּו ְלָך, ְלָׁשלֹום; ְוָנְתנּו ְלָך ְׁשֵתי דָיִין. -ְוֶאָחד, ֹנֵשא ֵנֶבל

ָׁשם, ְנִצֵבי ְפִלְׁשִתים; ִויִהי ְכֹבֲאָך ָׁשם ָהִעיר, -ַאַחר ֵכן, ָתבֹוא ִּגְבַעת ָהֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר
ּוָפַגְעָת ֶחֶבל ְנִבִאים ֹיְרִדים ֵמַהָבָמה, ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכנֹור, ְוֵהָמה 

 זֶליָך רּוַח ְיהָוה, ְוִהְתַנִביָת ִעָמם; ְוֶנְהַפְכָת, ְלִאיׁש ַאֵחר. ְוָצְלָחה עָ  וִמְתַנְבִאים. 
ָלְך: ֲעֵשה ְלָך ֲאֶׁשר ִתְמָצא ָיֶדָך, ִכי --ְוָהָיה, ִכי תבאינה )ָתבֹאָנה( ָהֹאתֹות ָהֵאֶלה

יָך, ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות ִלְזֹבַח ְוָיַרְדָת ְלָפַני, ַהִּגְלָּגל, ְוִהֵנה ָאֹנִכי ֹיֵרד ֵאלֶ  חָהֱאֹלִהים ִעָמְך. 
בֹוִאי ֵאֶליָך, ְוהֹוַדְעִתי ְלָך, ֵאת ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה. -ִזְבֵחי ְׁשָלִמים; ִׁשְבַעת ָיִמים תֹוֵחל, ַעד

לֹו ֱאֹלִהים, ֵלב ַאֵחר; ַוָיֹבאּו -ְוָהָיה, ְכַהְפֹנתֹו ִׁשְכמֹו ָלֶלֶכת ֵמִעם ְׁשמּוֵאל, ַוַיֲהָפְך ט
ְנִבִאים -ַוָיֹבאּו ָׁשם ַהִּגְבָעָתה, ְוִהֵנה ֶחֶבל יתֹות ָהֵאֶלה, ַביֹום ַההּוא. }ס{ ָהאֹ -ָכל

יֹוְדעֹו ֵמִאְתמֹול -ַוְיִהי, ָכל יאִלְקָראתֹו; ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים, ַוִיְתַנֵבא ְבתֹוָכם. 
ֶזה -ֵרֵעהּו, ַמה-{ ַויֹאֶמר ָהָעם ִאיׁש ֶאלְנִבִאים ִנָבא: }ס-ִׁשְלֹׁשם, ַוִיְראּו, ְוִהֵנה ִעם

-ַוַיַען ִאיׁש ִמָשם ַויֹאֶמר, ּוִמי ֲאִביֶהם; ַעל יבֲהַגם ָׁשאּול, ַבְנִביִאים. --ִקיׁש-ָהָיה ְלֶבן
ֹ  ידַוְיַכל, ֵמִהְתַנבֹות, ַוָיבֹא, ַהָבָמה.  יגֵכן ָהְיָתה ְלָמָׁשל, ֲהַגם ָׁשאּול ַבְנִבִאים.  אֶמר ַוי

-ָהֲאֹתנֹות, ַוִנְרֶאה ִכי-ַנֲערֹו, ָאן ֲהַלְכֶתם; ַויֹאֶמר, ְלַבֵקׁש ֶאת-ּדֹוד ָׁשאּול ֵאָליו ְוֶאל
ָאַמר ָלֶכם -ָנא ִלי, ָמה-ַויֹאֶמר, ּדֹוד ָׁשאּול: ַהִּגיָדה טוְׁשמּוֵאל. -ַאִין, ַוָנבֹוא ֶאל

ְּדַבר -ֵּגד ִהִּגיד ָלנּו, ִכי ִנְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות; ְוֶאתּדֹודֹו, הַ -ַויֹאֶמר ָׁשאּול, ֶאל טזְׁשמּוֵאל. 
 ִהִּגיד לֹו, ֲאֶׁשר ָאַמר ְׁשמּוֵאל. }פ{-ַהְמלּוָכה לֹא
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אישה שלא הסכימה למעשהו ולהתנהגותו של בעלה, לוקחת משא של מזון 
 יהם.להביא לדוד ולאנשיו כתגמול על תקופת השמירה ששמרו על

 
ִהֵנה ָׁשַלח   ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ֵלאֹמר:-ְוַלֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל, ִהִּגיד ַנַער  הפסוק:

טו   ֲאֹדֵנינּו, ַוָיַעט ָבֶהם.-ָּדִוד ַמְלָאִכים ֵמַהִמְדָבר ְלָבֵרְך ֶאת
-, ָכלָפַקְדנּו ְמאּוָמה-ְוָהֲאָנִׁשים, ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד; ְולֹא ָהְכַלְמנּו, ְולֹא

-טז חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו, ַּגם  ְיֵמי ִהְתַהַלְכנּו ִאָתם, ִבְהיֹוֵתנּו ַבָשֶדה.
  ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָמם, ֹרִעים ַהּצֹאן.-יֹוָמם, ָכל-ַלְיָלה ַּגם

 
 אביגיל תשובה: ?מי האישה א.

 
 )יש לציין סוג אחד( ?הביאה האישה לדויד איזה מזון ב.

חמש צאן , שנים נבלי יין, ים לחםמאת תשובה:    
 מאה צימוקים \חמש סאים קלי, עשויות      
 מאתים דבלים      

 
 פרק כ"השמואל א'    המקרא:

 
ִהֵנה ָׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים   ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ֵלאֹמר:-ְוַלֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל, ִהִּגיד ַנַער

טו ְוָהֲאָנִׁשים, ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד; ְולֹא   ּו, ַוָיַעט ָבֶהם.ֲאֹדֵנינ-ֵמַהִמְדָבר ְלָבֵרְך ֶאת
טז חֹוָמה   ְיֵמי ִהְתַהַלְכנּו ִאָתם, ִבְהיֹוֵתנּו ַבָשֶדה.-ָפַקְדנּו ְמאּוָמה, ָכל-ָהְכַלְמנּו, ְולֹא
יז ְוַעָתה, ְּדִעי   ּצֹאן.ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָמם, ֹרִעים הַ -יֹוָמם, ָכל-ַלְיָלה ַּגם-ָהיּו ָעֵלינּו, ַּגם

ְבִלַיַעל, -ֵביתֹו; ְוהּוא, ֶבן-ֲאֹדֵנינּו, ְוַעל ָכל-ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל-ִכי--ַתֲעִשי-ּוְרִאי ַמה
ַיִין, -יח ַוְתַמֵהר אבוגיל )ֲאִביַגִיל( ַוִתַקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִים ִנְבֵלי  ִמַּדֵבר, ֵאָליו.

וות )ֲעשּויֹות( ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי, ּוֵמָאה ִצֻמִקים, ּוָמאַתִים ְּדֵבִלים; ְוָחֵמׁש צֹאן עש
יט ַותֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני, ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם ָבָאה; ּוְלִאיָׁשּה   ַהֲחֹמִרים.-ַוָתֶשם, ַעל

ֶדת ְבֵסֶתר ָהָהר, ְוִהֵנה ָדִוד ַהֲחמֹור, ְוֹיֶר -כ ְוָהָיה ִהיא ֹרֶכֶבת ַעל  ָנָבל, לֹא ִהִּגיָדה.
-כא ְוָדִוד ָאַמר, ַאְך ַלֶשֶקר ָׁשַמְרִתי ֶאת  ַוֲאָנָׁשיו, ֹיְרִדים ִלְקָראָתּה; ַוִתְפֹגׁש, ֹאָתם.

ִלי ָרָעה, ַתַחת -לֹו, ְמאּוָמה; ַוָיֶׁשב-ֲאֶׁשר-ִנְפַקד ִמָכל-ֲאֶׁשר ָלֶזה ַבִמְדָבר, ְולֹא-ָכל
לֹו -ֲאֶׁשר-ַאְׁשִאיר ִמָכל-ִאם  ַיֲעֶשה ֱאֹלִהים ְלֹאְיֵבי ָדִוד, ְוֹכה ֹיִסיף:-ֹכהכב   טֹוָבה.

ָּדִוד, ַוְתַמֵהר, ַוֵתֶרד ֵמַעל ַהֲחמֹור; -כג ַוֵתֶרא ֲאִביַגִיל, ֶאת  ַהֹבֶקר, ַמְׁשִתין ְבִקיר.-ַעד
ֲאִני -ַרְגָליו, ַותֹאֶמר, ִבי-כד ַוִתֹפל, ַעל  .ָפֶניָה, ַוִתְׁשַתחּו, ָאֶרץ-ַוִתֹפל ְלַאֵפי ָדִוד, ַעל

ָנא ָיִשים -כה ַאל  ָנא ֲאָמְתָך, ְבָאְזֶניָך, ּוְׁשַמע, ֵאת ִּדְבֵרי ֲאָמֶתָך.-ֹן; ּוְתַדֶברֲאֹדִני ֶהָעו
מֹו, ּוְנָבָלה ָנָבל ְׁש --הּוא-ָנָבל, ִכי ִכְׁשמֹו ֶכן-ִאיׁש ַהְבִלַיַעל ַהֶזה ַעל-ִלבֹו ֶאל-ֲאֹדִני ֶאת

-כו ְוַעָתה ֲאֹדִני, ַחי  ַנֲעֵרי ֲאֹדִני, ֲאֶׁשר ָׁשָלְחָת.-לֹא ָרִאיִתי ֶאת--ִעמֹו; ַוֲאִני, ֲאָמְתָך
ַנְפְׁשָך ֲאֶׁשר ְמָנֲעָך ְיהָוה ִמבֹוא ְבָדִמים, ְוהֹוֵׁשַע ָיְדָך, ָלְך; ְוַעָתה, ִיְהיּו ְכָנָבל -ְיהָוה ְוֵחי

ֵהִביא ִׁשְפָחְתָך -כז ְוַעָתה ַהְבָרָכה ַהזֹאת, ֲאֶׁשר  ֲאֹדִני, ָרָעה.-ְקִׁשים ֶאלֹאְיֶביָך, ְוַהְמבַ 
ִכי   כח ָשא ָנא, ְלֶפַׁשע ֲאָמֶתָך:  ַלאֹדִני; ְוִנְתָנה, ַלְנָעִרים, ַהִמְתַהְלִכים, ְבַרְגֵלי ֲאֹדִני.

-ֲחמֹות ְיהָוה ֲאֹדִני ִנְלָחם, ְוָרָעה לֹאִמלְ -ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאֹדִני ַבִית ֶנֱאָמן, ִכי-ָעֹשה
 ִתָמֵצא ְבָך, ִמָיֶמיָך.
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 מחזור שאלות שני
 

 8שאלה 
 

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

 
ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם, ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש --ֵכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו-ִאם" הפסוק:

 "ְמַעט ֳצִרי, ּוְמַעט ְּדַבׁש, ְנכֹאת ָוֹלט, ָבְטִנים ּוְׁשֵקִדים.  ִמְנָחה:
 

  ?במצרים מי האיש הנכבד א.
 יוסף תשובה:  

 
 !ח האישמאכלים מזמרת הארץ ששלציין אחד ה ב.

 טל, נכאת, מעט דבש, מעט צרי תשובה: 
 שקדיםו בטנים    

      
 

 בראשית   פרק מ"ג המקרא:
 

ַהֶשֶבר, ֲאֶׁשר ֵהִביאּו, -ב ַוְיִהי, ַכֲאֶׁשר ִכלּו ֶלֱאֹכל ֶאת  א ְוָהָרָעב, ָכֵבד ָבָאֶרץ.
ג ַויֹאֶמר ֵאָליו   ֹאֶכל.-ָלנּו ְמַעט-ִמִמְצָרִים; ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם, ֻׁשבּו ִׁשְברּו

ִתְראּו ָפַני, ִבְלִתי ֲאִחיֶכם -ָהֵעד ֵהִעד ָבנּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר לֹא  ה, ֵלאֹמר:ְיהּודָ 
-ה ְוִאם  ֵנְרָדה, ְוִנְׁשְבָרה ְלָך ֹאֶכל.--ָאִחינּו, ִאָתנּו-ֶיְׁשָך ְמַׁשֵלַח ֶאת-ד ִאם  ִאְתֶכם.

אּו ָפַני, ִבְלִתי, ֲאִחיֶכם ִתְר -ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו, לֹא-ִכי  ֵאיְנָך ְמַׁשֵלַח, לֹא ֵנֵרד:
ז   ְלַהִּגיד ָלִאיׁש, ַהעֹוד ָלֶכם ָאח.--ו ַויֹאֶמר, ִיְשָרֵאל, ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם, ִלי  ִאְתֶכם.

ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵתנּו ֵלאֹמר, ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח, -ַויֹאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל
ח   ֲאִחיֶכם.-ִכי יֹאַמר, הֹוִרידּו ֶאת--י ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה; ֲהָידֹוַע ֵנַדעפִ -לֹו, ַעל-ַוַנֶּגד

ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה; ְוִנְחֶיה ְולֹא --ִיְשָרֵאל ָאִביו, ִׁשְלָחה ַהַנַער ִאִתי-ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל
לֹא -ִאם  ִמָיִדי, ְתַבְקֶׁשנּו:--נּוט ָאֹנִכי, ֶאֶעְרבֶ   ַטֵפנּו.-ַאָתה ַּגם-ֲאַנְחנּו ַגם-ָנמּות, ַּגם

--י ִכי, לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו  ַהָיִמים.-ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִתיו ְלָפֶניָך, ְוָחָטאִתי ְלָך ָכל
ֵכן ֵאפֹוא זֹאת -יא ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְשָרֵאל ֲאִביֶהם, ִאם  ַעָתה ַׁשְבנּו, ֶזה ַפֲעָמִים.-ִכי
ְמַעט ֳצִרי, ּוְמַעט ְּדַבׁש,   ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם, ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה:--שּועֲ 

ַהֶכֶסף ַהמּוָׁשב -יב ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה, ְקחּו ְבֶיְדֶכם; ְוֶאת  ְנכֹאת ָוֹלט, ָבְטִנים ּוְׁשֵקִדים.
ֲאִחיֶכם, ָקחּו; -יג ְוֶאת  י ִמְׁשֶּגה, הּוא.אּולַ --ְבִפי ַאְמְתֹחֵתיֶכם, ָתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם

יד ְוֵאל ַׁשַּדי, ִיֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש, ְוִׁשַלח ָלֶכם   ָהִאיׁש.-ְוקּומּו, ׁשּובּו ֶאל
ִׁשים טו ַוִיְקחּו ָהֲאנָ   ִבְנָיִמין; ַוֲאִני, ַכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִתי ָׁשָכְלִתי.-ֲאִחיֶכם ַאֵחר, ְוֶאת-ֶאת
ִבְנָיִמן; ַוָיֻקמּו ַוֵיְרדּו ִמְצַרִים, -ֶכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם ְוֶאת-ַהִמְנָחה ַהזֹאת, ּוִמְׁשֶנה-ֶאת

ֵביתֹו, ָהֵבא -ִבְנָיִמין, ַויֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל-טז ַוַיְרא יֹוֵסף ִאָתם, ֶאת  ַוַיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף.
יז   ְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן, ִכי ִאִתי יֹאְכלּו ָהֲאָנִׁשים ַבָּצֳהָרִים.ָהֲאָנִׁשים ַהָבְיָתה; ּו-ֶאת

 ָהֲאָנִׁשים, ֵביָתה יֹוֵסף.-ַוַיַעש ָהִאיׁש, ַכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף; ַוָיֵבא ָהִאיׁש ֶאת
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 שאלות מילואים
 

 שאלת מילואים - 9שאלה 
 

 תמנחה נכבד ד האחים מבקש לפייס את אחיו ומגיש לואח
 

ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְוָלַקְחָת -ִאםָנא -___??___, ַאל ַויֹאֶמר  הפסוק:
 ַוִתְרֵצִני--ְרֹאת ְפֵני ֱאֹלִהיםֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך,ּ ִ -ִכי ַעל  ִמְנָחִתי, ִמָיִדי:

 
 יעקב תשובה:   ?מהו שם האח מגיש המנחה א.

 
 עשיותשובה:     ?מהו שם האח השני  ב.

 
 
 
 

 בראשית  פרק ל"ג המקרא:
 

-א ַוִיָשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו, ַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעָשו ָבא, ְוִעמֹו, ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיׁש; ַוַיַחץ ֶאת
-ַהְשָפחֹות ְוֶאת-ב ַוָיֶשם ֶאת  ָרֵחל, ְוַעל, ְׁשֵתי ַהְשָפחֹות.-ֵלָאה ְוַעל-ַהְיָלִדים, ַעל

ג   יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים.-ָרֵחל ְוֶאת-ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים, ְוֶאת-ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן, ִראֹׁשָנה;
ד ַוָיָרץ ֵעָשו   ָאִחיו.-ִּגְׁשתֹו ַעד-ְוהּוא, ָעַבר ִלְפֵניֶהם; ַוִיְׁשַתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְפָעִמים, ַעד

-ֵעיָניו, ַוַיְרא ֶאת-ה ַוִיָשא ֶאת  ַוִיְבכּו.ַצָּואָרו ַוִיָשֵקהּו; -ִלְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהּו, ַוִיֹפל ַעל
ָחַנן ֱאֹלִהים -ַהְיָלִדים, ֲאֶׁשר--ֵאֶלה ָלְך; ַויֹאַמר-ַהְיָלִדים, ַויֹאֶמר, ִמי-ַהָנִׁשים ְוֶאת

ֵלָאה ִויָלֶדיָה, -ַּגםז ַוִתַּגׁש   ו ַוִתַּגְׁשןָ ַהְשָפחֹות ֵהָנה ְוַיְלֵדיֶהן, ַוִתְׁשַתֲחֶויןָ.  ַעְבֶּדָך.-ֶאת
ַהַמֲחֶנה ַהֶזה -ח ַויֹאֶמר, ִמי ְלָך ָכל  ַוִיְׁשַתֲחוּו.--ַוִיְׁשַתֲחוּו; ְוַאַחר, ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל

ִלי ָרב; ָאִחי, ְיִהי -ט ַויֹאֶמר ֵעָשו, ֶיׁש  ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדִני.-ֲאֶׁשר ָפָגְׁשִתי; ַויֹאֶמר, ִלְמצֹא
ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְוָלַקְחָת ִמְנָחִתי, -ָנא ִאם-י ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ַאל  ָלְך.-ֶׁשרְלָך אֲ 
ִבְרָכִתי -ָנא ֶאת-יא ַקח  ַוִתְרֵצִני.--ֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך, ִכְרֹאת ְפֵני ֱאֹלִהים-ִכי ַעל  ִמָיִדי:

יב ַויֹאֶמר, ִנְסָעה   בֹו, ַוִיָקח.-ֹכל; ַוִיְפַצר-ִלי-ֶיׁש ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי-ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך, ִכי
ַהְיָלִדים ַרִכים, ְוַהּצֹאן -יג ַויֹאֶמר ֵאָליו, ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִכי  ְוֵנֵלָכה; ְוֵאְלָכה, ְלֶנְגֶּדָך.

ָנא ֲאֹדִני, ִלְפֵני -יד ַיֲעָבר  ַהּצֹאן.-ְוַהָבָקר, ָעלֹות ָעָלי; ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד, ָוֵמתּו ָכל
-ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים, ַעד ֲאֶׁשר-ַעְבּדֹו; ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִטי, ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶׁשר

ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִתי; -ָנא ִעְמָך, ִמן-ַאִּציָגה--טו ַויֹאֶמר ֵעָשו  ֲאֹדִני, ֵשִעיָרה.-ָאבֹא ֶאל
טז ַוָיָׁשב ַביֹום ַההּוא ֵעָשו ְלַדְרכֹו,   ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדִני.-ָצאַויֹאֶמר ָלָמה ֶזה, ֶאְמ 

-ֵכן ָקָרא ֵׁשם-יז ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹכָתה, ַוִיֶבן לֹו ָבִית; ּוְלִמְקֵנהּו ָעָשה ֻסֹכת, ַעל  ֵשִעיָרה.
 }ס{  ַהָמקֹום ֻסכֹות.

ְפֵני -ר ְבֶאֶרץ ְכַנַען, ְבֹבאֹו, ִמַפַּדן ֲאָרם; ַוִיַחן, ֶאתיח ַוָיבֹא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם, ֲאׁשֶ 
ֲחמֹור, ֲאִבי -ָׁשם ָאֳהלֹו, ִמַיד ְבֵני-ֶחְלַקת ַהָשֶדה, ֲאֶׁשר ָנָטה-יט ַוִיֶקן ֶאת  ָהִעיר.
 ִיְשָרֵאל ֵאל, ֱאֹלֵהי--לֹו-ָׁשם, ִמְזֵבַח; ַוִיְקָרא-כ ַוַיֶּצב  ְבֵמָאה, ְקִשיָטה.--ְׁשֶכם
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 שאלות מילואים
 

 שאלת מילואים - 10 שאלה
 

 כי ה' נתן את האוייב בידו. למנהיג הוצע לרדת למחנה האויב
 

 ְוָשַמְעָת ַמה ְיַדֵברּו ְוַאַחר ֶתֶחַזְקָנה ָיֶדיָך"ֵרד ַאָתה ... ֶאל ַהַמֲחֶנה " הפסוק:
 
 גדעון ירד עם פורה נערו תשובה:   ?מי המנהיג א.

 
    ?מה שמע המנהיג במחנה האוייב  ב.

אחד מחיילי מדיין שסימל את נצחון שחלם חלום  תשובה:
 על מדייןגדעון   

 
 
 

 שופטים פרק ז המקרא:
 

" ַוְיִהי ַבַלְיָלה ַההּוא ַויֹאֶמר ֵאָליו ה' קּום ֵרד ַבַמֲחֶנה ִכי ְנַתִתיו ְבָיֶדָך: ְוִאם ָיֵרא 
ה ּוֻפָרה ַנַעְרָך ֶאל ַהַמֲחֶנה: ְוָׁשַמְעָת ַמה ְיַדֵברּו ְוַאַחר ֶתֱחַזְקָנה ַאָתה ָלֶרֶדת ֵרד ַאָת 

ָיֶדיָך ְוָיַרְדָת ַבַמֲחֶנה ַוֵיֶרד הּוא ּוֻפָרה ַנֲערֹו ֶאל ְקֵצה ַהֲחֻמִׁשים ֲאֶׁשר ַבַמֲחֶנה: ּוִמְדָין 
ה ָלֹרב ְוִלְגַמֵליֶהם ֵאין ִמְסָפר ַכחֹול ֶׁשַעל ַוֲעָמֵלק ְוָכל ְבֵני ֶקֶדם ֹנְפִלים ָבֵעֶמק ָכַאְרבֶ 

ְשַפת ַהָים ָלֹרב: ַוָיבֹא ִגְדעֹון ְוִהֵנה ִאיׁש ְמַסֵפר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום ַויֹאֶמר ִהֵנה ֲחלֹום 
ֵכהּו ַוִיֹפל ָחַלְמִתי ְוִהֵנה ְצִליל ֶלֶחם ְשֹעִרים ִמְתַהֵפְך ְבַמֲחֵנה ִמְדָין ַוָיבֹא ַעד ָהֹאֶהל ַויַ 

ַוַיַהְפֵכהּו ְלַמְעָלה ְוָנַפל ָהֹאֶהל: ַוַיַען ֵרֵעהּו ַויֹאֶמר ֵאין זֹאת ִבְלִתי ִאם ֶחֶרב ִּגְדעֹון ֶבן 
 יֹוָאׁש ִאיׁש ִיְשָרֵאל ָנַתן ָהֱאֹלִהים ְבָידֹו ֶאת ִמְדָין ְוֶאת ָכל ַהַמֲחֶנה:"
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 ברכת ראש העיר מר רון נחמן
 

 18-כבדה, חבר השופטים, תלמידים יקרים, מתמודדי חידון התנ"ך הנשיאות נ

 באריאל.

 

הוא נושא חשוב מאוד לעידוד  -הבריאות ומודעות תזונתית  –נושא החידון השנה 

 תזונה נכונה ובריאות הגוף והנפש המביאים לאושר ולאיכות חיים טובה.

 

רכת החינוך והמרכז לשם כך הקימה עיריית אריאל, בשיתוף מוסדות הבריאות, מע

מסלולי הליכה, קורסים  –הבינתחומי לתרבות ובסיוע תורמים מחו"ל ומהארץ 

 למודעות תזונתית.

 

גולת הכותרת, פארק אתגרים היחיד מסוגו בארץ, שהשילוב ביניהם תורם לאיכות 

 החיים ולבריאות.

 

שהקפידו  ניתן ללמוד מן התנ"ך על אורח חיי האבות והנביאים, ועל התזונה הבריאה,

 עליה ושילבו בה עבודת כפיים המחשלת את הגוף. 

 

כבר בימי קדם הגיעו אבותינו לעצמאות בכל הקשור למציאת מקורות המזון ועבדו 

בזיעת אפם בעבודות חקלאיות שונות הדרושות להכנת פת לחמם שהיא המוצר 

 הבסיסי למחייתו של האדם.

 

יגיעות יגע האדם הראשון עד כמה "וכך מוצאים אנו במסכת ברכות פרק נ"ח: 

וזרה, וברר, וטחן, והרקיד,  ,ודש ,שמצא פת לאכול; חרש, וזרע, וקצר, ועמר

 ."ולש ואפה ואח"כ אכל

 

לאור ההתפתחות הטכנולוגית של ימינו האדם משקיע פחות מאמץ ליצירת פת לחמו. 

 ולכן הוא צריך לטפח את הפעילות הגופנית ולהקפיד על תזונה מאוזנת

 

כותב  –ם עליו נאמר "ממשה )רבינו( ועד משה )בן מיימון( לא קם כמשה" הרמב"

 בספר המדע הלכות דעות פרק רביעי, משנה י"ד:  

כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו  –"ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף 

 שבע )שאינו ממלא כרסו(..... אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק"

 

נכבד, אני מקווה שתהיה לכם מודעות תזונתית והקפדה על תלמידים יקרים, ציבור 

"נפש מנת שתזכו בעזרת השם לאיכות חיים, לאריכות ימים ול-פעילות גופנית על

  בריאה בגוף בריא".
 

 כמובן, אני מאחל לכם הצלחה גם בלימודיכם.

 בהצלחה  בחידון  !!    



 

 33 

 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 

 נחמןרון  מר, אריאל  העירראש שאלת 
 

 פש בריאה בגוף בריא בסימן : 
 

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

 נפש בריאה בגוף בריאשא: העיר בנובשלב זה אתם תבחנו על שאלת ראש 
 

כל אחד שיושב כאן ראוי לפרס ולניצחון, עברתם שלבי סינון לא קלים עד 
כחתן התנ"ך או אחת מכם ככלת רק אחד מכם  שהגעתם ליום הזה, בו ייבחר

 התנ"ך.
 

אני מאחל לכל אחת ואחד מכם להפוך להיות מנהיגים אמיתיים ואמיצים, 
בעיר לגבי עתידכם, בביתכם, , ורצון להשפיע, לשנות ולשפר בעלי שאיפות

 אריאל ובמדינת ישראל.
 

 עלו והצליחו  !!!
 

 יש קשר לפסוקי התנ"ך .יסוד לכל ערך  ו 
 

 פסוקים המבטאים  ערכים חשובים אלו.ם שמונה עשר ניכלפ
 

 נא  ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק.  
 
 

 הניקוד
 לפניכם עשרה פסוקים

 נקודות . 1-תשובה נכונה על השאלה המצורפת לכל פסוק תזכה את הנבחן ב 
 מנקודות . 20-השאלות יזכו את הנבחן ב 20תשובות  נכונות על כל 

 
 בלבדדקות  10 :בהזמן המוקצ

 
 בהצלחה
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 החידון הפומבי
 

 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 נחמןמר רון אריאל  , ראש העיר שאלת 

 
 ?לרשת עומדיםאותה הם ארץ כנען תיאור מתאר יהושע את  באיזה .1
 

 ארץ זבת חלב ודבש  תשובה: 
 

 היהושע פרק 
ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי -ֹתם ָכל-ַבִמְדָבר, ַעדִיְשָרֵאל -ו ִכי ַאְרָבִעים ָׁשָנה, ָהְלכּו ְבֵני

ָׁשְמעּו ְבקֹול ְיהָוה: ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע -ַהִמְלָחָמה ַהֹיְצִאים ִמִמְצַרִים, ֲאֶׁשר לֹא
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ְיהָוה ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת -ְיהָוה, ָלֶהם, ְלִבְלִתי ַהְראֹוָתם ֶאת

 ָבׁשָלנּו, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְד 
 
 מה הקריבו על המזבח שבנה יהושע בהר עיבל? .2

  
 עולות ושלמים  תשובה:

 
 יהושע פרק ח

ל ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוֻׁשַע ִמְזֵבַח, ַליהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ְבַהר, ֵעיָבל. לא ַכֲאֶׁשר ִצָּוה 
ִמְזַבח ֲאָבִנים --ֹמֶׁשהְבֵני ִיְשָרֵאל, ַכָכתּוב ְבֵסֶפר תֹוַרת -ְיהָוה ֶאת-ֹמֶׁשה ֶעֶבד

ֵהִניף ֲעֵליֶהן ַבְרֶזל; ַוַיֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַליהָוה, ַוִיְזְבחּו -ְׁשֵלמֹות, ֲאֶׁשר לֹא
 ְׁשָלִמים.

 
 ?לא רבו עליה והפלשתיםשחפר יצחק  הבארותמהו שמה של אחת  .3
 

 רחובות  תשובה:
 

 בראשית פרק כ"ו
ר ְבֵאר ַאֶחֶרת, ְולֹא ָרבּו, ָעֶליָה; ַוִיְקָרא ְׁשָמּה, כב ַוַיְעֵתק ִמָשם, ַוַיְחפֹ 

 ַעָתה ִהְרִחיב ְיהָוה ָלנּו, ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ.-ְרֹחבֹות, ַויֹאֶמר ִכי
 

ו עבדי יצחק, ועל שמה נקראת העיר שחפר הבארותמהו שמה של אחת  .4
 ?שבע-באר 

 
 שבעה  תשובה:

 
 בראשית פרק כ"ו
ֹאדֹות ַהְבֵאר ֲאֶׁשר -ם ַההּוא, ַוָיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק, ַוַיִּגדּו לֹו, ַעללב ַוְיִהי ַביֹו

ָהִעיר -ֵכן ֵׁשם-ָחָפרּו; ַויֹאְמרּו לֹו, ָמָצאנּו ָמִים. לג ַוִיְקָרא ֹאָתּה, ִׁשְבָעה; ַעל
 ְבֵאר ֶׁשַבע, ַעד ַהיֹום ַהֶזה

 
 
 
את עשיו מאיים לאחר ששמעה לאן הבריחה רבקה את יעקב בנה  .5

 ?להרוג אותו 
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 חרנה )חרן(  תשובה:

 
 בראשית פרק כ"ז

 ָלָבן ָאִחי, ָחָרָנה-ְלָך ֶאל-מג ְוַעָתה ְבִני, ְׁשַמע ְבֹקִלי; ְוקּום ְבַרח
 

 ?משח צדוק הכהן את שלמה למלך במה .6
  

 קרן השמן  תשובה:
 

 מלכים א פרק א
ְׁשֹלֹמה; -ָהֹאֶהל, ַוִיְמַׁשח, ֶאת-ֶמן, ִמןֶקֶרן ַהשֶ -לט ַוִיַקח ָצדֹוק ַהֹכֵהן ֶאת
 ָהָעם, ְיִחי ַהֶמֶלְך ְׁשֹלֹמה-ַוִיְתְקעּו, ַבשֹוָפר, ַויֹאְמרּו ָכל

 
עם מי עשה שלמה המלך חסד והיו באוכלי שולחנו, כפי שציווה אותו  .7

 דויד אביו? 
  
 בני ברזילי הגלעדי  תשובה: 

 
 מלכים א פרק ג

ֵכן, ָקְרבּו ֵאַלי, -ֶחֶסד, ְוָהיּו ְבֹאְכֵלי ֻׁשְלָחֶנָך: ִכי-ַבְרִזַלי ַהִּגְלָעִדי ַתֲעֶשהז ְוִלְבֵני  
 ְבָבְרִחי, ִמְפֵני ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָך. 

 
נגד  עליו הכתוב מספר שעלה לעזור ללכיש ,הורםהמלך היכן מלך  .8

 ?יהושע 
 

 מלך בגזר  תשובה:
 

 יהושע פרק י
-ַעמֹו, ַעד-ָלִכיׁש; ַוַיֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע ְוֶאת-ָרם ֶמֶלְך ֶּגֶזר, ַלְעֹזר, ֶאתלג ָאז ָעָלה, הֹ 
 לֹו ָשִריד-ִבְלִתי ִהְׁשִאיר

 
 ?ישראלבמלחמה עם איזו עיר ירש עגלון מלך מואב  .9
 

 עיר התמרים  תשובה:
 

 שופטים פרק ג
ֶעְגלֹון -ְיהָוה; ַוְיַחֵזק ְיהָוה ֶאת יב ַוֹיִספּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיֵני

ָהַרע, ְבֵעיֵני ְיהָוה. יג ַוֶיֱאֹסף ֵאָליו, -ָעשּו ֶאת-ִיְשָרֵאל, ַעל ִכי-מֹוָאב, ַעל-ֶמֶלְך
 ִעיר ַהְתָמִרים-ִיְשָרֵאל, ַוִייְרׁשּו, ֶאת-ְבֵני ַעמֹון ַוֲעָמֵלק; ַוֵיֶלְך, ַוַיְך ֶאת-ֶאת

 
 
 
 

 היכה שש מאות פלשתים במלמד הבקר?מי השופט ש .10
 

 שמגר בן ענת  תשובה:
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 שופטים פרק ג

ֵמאֹות ִאיׁש, ְבַמְלַמד -ְפִלְׁשִתים ֵׁשׁש-ֲעָנת, ַוַיְך ֶאת-לא ְוַאֲחָריו ָהָיה, ַׁשְמַּגר ֶבן
 ִיְשָרֵאל.-הּוא, ֶאת-ַהָבָקר; ַויֹוַׁשע ַּגם

 
 ?יא מאוד"מה שמו של מלך מואב עליו נאמר "איש בר .11

  
 עגלון מלך מואב  תשובה:

 
 שופטים פרק ג

ֹּגֶמד ָאְרָכּה; ַוַיְחֹּגר אֹוָתּה ִמַתַחת --טז ַוַיַעש לֹו ֵאהּוד ֶחֶרב, ְוָלּה ְׁשֵני ֵפיֹות
ַהִמְנָחה, ְלֶעְגלֹון, ֶמֶלְך מֹוָאב; ְוֶעְגלֹון, -ְלַמָּדיו, ַעל ֶיֶרְך ְיִמינֹו. יז ַוַיְקֵרב, ֶאת

 ָבִריא ְמֹאד ִאיׁש
 

 מה שמו של שר צבא אוייב שביקש מים וקיבל חלב? .12
 

 סיסרא שר צבא מלך יבין מלך כנען  תשובה:
 

 שופטים פרק ד
-יח ַוֵתֵצא ָיֵעל, ִלְקַראת ִסיְסָרא, ַותֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי, ַאל

-ַבְשִמיָכה. יט ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ִתיָרא; ַוָיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה, ַוְתַכֵסהּו
 ַוְתַכֵסהּו.--נֹאוד ֶהָחָלב, ַוַתְׁשֵקהּו-ַמִים, ִכי ָצֵמאִתי; ַוִתְפַתח ֶאת-ָנא ְמַעט

 
 ?מה שם האשה עליה נאמר "בספל אדירים, הקריבה חמאה" .13

  
 יעל אשת חבר הקיני  תשובה:

 
 השופטים פרק 

ַהֵקיִני: }ס{ ִמָנִׁשים ָבֹאֶהל, ְתֹבָרְך. ָיֵעל, ֵאֶׁשת ֶחֶבר }ר{--ִׁשיםכד ְתֹבַרְך, ִמנָ 
ֶפל ַאִּדיִרים, ִהְקִריָבה ָׁשַאל, ָחָלב ָנָתָנה; }ס{ ְבסֵ ַמִים }ר{ }ס{ כה

 ֶחְמָאה.}ר{
 
 

 מיהו אשר חבט חיטים בגת? .14
  

 גדעון בן יואש אבי העזרי  תשובה:
 

 ושופטים פרק 
ְלַאְך ְיהָוה, ַוֵיֶׁשב ַתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְבָעְפָרה, ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש, ֲאִבי יא ַוָיבֹא מַ 

 ָהֶעְזִרי; ְוִגְדעֹון ְבנֹו, ֹחֵבט ִחִטים ַבַּגת, ְלָהִניס, ִמְפֵני ִמְדָין.
 
 
 

 ?למלחמה נגד מדייןאיתו לצאת  -במבחן המים את מי בחר גדעון  .15
  

  בידם שלוש מאות המלקקים  תשובה:
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 זשופטים פרק 
ַהַמִים ַכֲאֶׁשר ָיֹלק ַהֶכֶלב -ָיֹלק ִבְלׁשֹונֹו ִמן-ִּגְדעֹון, ֹכל ֲאֶׁשר-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

ַוְיִהי, ִמְסַפר  וִבְרָכיו, ִלְׁשתֹות. -ִיְכַרע ַעל-ַתִּציג אֹותֹו ְלָבד, ְוֹכל ֲאֶׁשר
 ֵמאֹות, ִאיׁש ְׁשֹלׁש--ִפיֶהם-ַהְמַלְקִקים ְבָיָדם ֶאל

 
 ?מי שתה מים מלחי החמור .16
 

  שמשון  תשובה:
 

 ט"ושופטים פרק 
-ַעְבְּדָך ֶאת-ְיהָוה ַויֹאַמר, ַאָתה ָנַתָת ְבַיד-ַוִיְצָמא, ְמֹאד, ַוִיְקָרא ֶאל יח

 יט ַהְתׁשּוָעה ַהְּגֹדָלה ַהזֹאת; ְוַעָתה ָאמּות ַבָּצָמא, ְוָנַפְלִתי ְבַיד ָהֲעֵרִלים.
ַבֶלִחי, ַוֵיְצאּו ִמֶמנּו ַמִים ַוֵיְׁשְת, ַוָתָׁשב -ַהַמְכֵתׁש ֲאֶׁשר-ַוִיְבַקע ֱאֹלִהים ֶאת

 ֵכן ָקָרא ְׁשָמּה, ֵעין ַהקֹוֵרא ֲאֶׁשר ַבֶלִחי, ַעד, ַהיֹום ַהֶזה.-רּוחֹו, ַוֶיִחי; ַעל
 

 ?איזה מאכל רדה שמשון מגויית האריה .17
 

 דבש  תשובה:
 

 י"דשופטים פרק 
ַוָיַסר ִלְראֹות, ֵאת ַמֶפֶלת ָהַאְרֵיה; ְוִהֵנה ֲעַדת ְּדבֹוִרים ִבְגִוַית ָהַאְרֵיה, ּוְדָבׁש. 

ִאמֹו, ַוִיֵתן ָלֶהם -ָאִביו ְוֶאל-ַכָפיו, ַוֵיֶלְך ָהלֹוְך ְוָאֹכל, ַוֵיֶלְך ֶאל-ט ַוִיְרֵּדהּו ֶאל
 ֶהם, ִכי ִמְּגִוַית ָהַאְרֵיה ָרָדה ַהְּדָבׁש.ִהִּגיד לָ -ַויֹאֵכלּו; ְולֹא

 
 

 ?מה נתנה רבקה ליעקב שיגיש לאביו יצחק .18
 

 מטעמים משני גדיי עיזים ולחם  תשובה:
 

 בראשית פרק כ"ז
ת, ֲאֶׁשר ִאָתּה, ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָּגֹדל, ַהֲחֻמדֹ -טו ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת

ַיֲעֹקב, ְבָנּה ַהָקָטן. טז ְוֵאת, ֹעֹרת ְּגָדֵיי ָהִעִזים, ִהְלִביָׁשה, -תַתְלֵבׁש ֶא ַבָבִית; ַ 
ַהֶלֶחם, ֲאֶׁשר -ַהַמְטַעִמים ְוֶאת-ְוַעל, ֶחְלַקת ַצָּואָריו. יז ַוִתֵתן ֶאת--ָיָדיו-ַעל

ר ִהֶנִני, ִמי ָאִביו, ַויֹאֶמר ָאִבי; ַויֹאמֶ -ָעָשָתה, ְבַיד, ַיֲעֹקב ְבָנּה. יח ַוָיבֹא ֶאל
ָעִשיִתי, ַכֲאֶׁשר --ָאִביו, ָאֹנִכי ֵעָשו ְבֹכֶרָך-ַאָתה ְבִני. יט ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל

 ַבֲעבּור, ְתָבְרַכִני ַנְפֶׁשָך.--ָנא ְׁשָבה, ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי-ִּדַבְרָת ֵאָלי; קּום
 
 
 
 
 
 

 ?הושעבאיזה לחם הצטיידו הגבעונים כשהערימו על י .19
 

 לחם יבש היה נקודים  תשובה:
 

 יהושע פרק ט
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ֵהָמה ְבָעְרָמה, ַוֵיְלכּו ַוִיְצַטָירּו; ַוִיְקחּו ַשִקים ָבִלים, -ד ַוַיֲעשּו ַגם
ַלֲחמֹוֵריֶהם, ְונֹאדֹות ַיִין ָבִלים, ּוְמֻבָקִעים ּוְמֹצָרִרים. ה ּוְנָעלֹות ָבלֹות 

ם, ּוְשָלמֹות ָבלֹות ֲעֵליֶהם; ְוֹכל ֶלֶחם ֵציָדם, ָיֵבׁש ָהָיה ּוְמֻטָלאֹות ְבַרְגֵליהֶ 
 ִנֻקִדים.

 
 

 ?מה אפתה בעלת האוב למלך שאול מהקמח שהיה לה בבית .20
  

 מצות  תשובה:
 

 שמואל א פרק כ"ח
ֶלֶחם, -ַאָתה ְבקֹול ִׁשְפָחֶתָך, ְוָאִשָמה ְלָפֶניָך ַפת-ָנא ַגם-כב ְוַעָתה, ְׁשַמע

בֹו -כֹול; ִויִהי ְבָך ֹכַח, ִכי ֵתֵלְך ַבָּדֶרְך. כג ַוְיָמֵאן, ַויֹאֶמר לֹא ֹאַכל, ַוִיְפְרצּוֶואֱ 
ַהִמָטה. כד -ָהִאָשה, ַוִיְׁשַמע ְלֹקָלם; ַוָיָקם, ֵמָהָאֶרץ, ַוֵיֶׁשב, ֶאל-ֲעָבָדיו ְוַגם
ֶקַמח ַוָתָלׁש, ַוֹתֵפהּו -ֵחהּו; ַוִתַקחַמְרֵבק ַבַבִית, ַוְתַמֵהר ַוִתְזבָ -ְוָלִאָשה ֵעֶגל

ָׁשאּול ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו, ַויֹאֵכלּו; ַוָיֻקמּו ַוֵיְלכּו, ַבַלְיָלה -ַמּצֹות. כה ַוַתֵּגׁש ִלְפֵני
 ַההּוא.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


