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 תקנון החידון וסדריו 
 

 
 שלבי החידון

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

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

 
 

 מבחן מוקדם בכתב       א.
 

צברו במבחן מוקדם זה . 2013במאי  20שני י"א בסיון תשע"ג  התקיים 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 הנקודות שצברו 
 
 בת שני חלקים תוצג לכל אחד מהנבחנים שאלה במחזור  הראשון  . 2
 

על שני  קודות. תשובות מלאות נ 6-את הנבחן ב תזכה  ה נכונה על כל חלק תשוב 
 נקודות. 12-הנבחן ב החלקים יזכו את  

 
 8 ויקבעו את , את מספר הנקודות שצבר כל נבחןהשופטים יסכמו בתום שלב זה  . 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 מלאנקודות. תשובות  9 -תשובה מלאה על  כל שאלה  תזכה ב 
 קודות.נ 18-את הנבחן בהשאלות יזכו  

 
  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  -בשלב זה תוגש  . 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
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תשובותיהם על כתיבת הזמן הקצוב יידרשו כל הנבחנים לסיים את  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

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

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. 

 
 נבחנים יהיה על פי סדר ישיבתם.סדר הצגת השאלות ל .   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. 
 
שאלה שאין עליה מענה או שניתנה עליה תשובה חלקית תושמט ולא תעבור לנבחן   . 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
 
 

 חומר הבחינה ז. 
 

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

 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' 
 י"ח.ג', י"ז, -א' פרקים : מלכים א' 
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  19-חידון התנ"ך ה
 לתלמידי בתי הספר באריאל

 
 
 

 
 

 החידון הפומבי
 

 שלב ראשון 
 
 
 

 

 לות מקראיותשא
 

 

 
 

 במנהיגות וגבורהשאלה הקשורה חזור זה על הנבחן יהיה להשיב על במ
 

 

 

 כל שאלה היא בת שני חלקים
 
 

 

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

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

 1שאלה מס' 
 

 
 

 ֵלְך ְוַאְרֶאָך ֶאתת אויבו: "אישה יצאה לקראת לוחם וסיפרה לו שהכניעה א

יׁש ֲאֶׁשר ֵקׁש ָהאִּ ָתה ְמבַּ  ."אַּ

 

  יעל  תשובה:       מי האישה? .א

 סיסרא  תשובה:          הכניעה?שאויב ה מי .ב

 
 

 כב ,שופטים פרק דהמקור: 

יׁש  ֹתאֶמר לֹו ֵלְך ְוַאְרֶאָך ֶאת ָהאִּ ְקָראתֹו וַּ ֵתֵצא ָיֵעל לִּ יְסָרא וַּ ֵנה ָבָרק ֹרֵדף ֶאת סִּ ְוהִּ

ָקתֹו:  ָיֵתד ְברַּ יְסָרא ֹנֵפל ֵמת ְוהַּ ֵנה סִּ ָיֹבא ֵאֶליָה ְוהִּ ֵקׁש וַּ ָתה ְמבַּ  ֲאֶׁשר אַּ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 2 שאלה מס'
 
 

 

של יבין מלך  השעבודדבורה הנביאה הייתה מנהיגה דגולה ובימיה הוסר עול 

שנה.  לאחר הניצחון במלחמה היא שרה שיר  20כנען שלחץ את ישראל במשך 

: הלל ובשירתה היא מספרת על אחד השבטים שיצאו למלחמה במילים אלו

ְפׁשֹו ָלמּות" ם ֵחֵרף נַּ  ".עַּ

 

 זבולון  תשובה:          הדבר?על מי משבטי ישראל נאמר  .א

 נפתלי -ניתן גם לקבל את התשובה   הערה:  

 ברק  תשובה:      ?את מי שלחה דבורה לפקד על הצבא .ב

 

 
 
 : שופטים פרק ה, יחהמקור .א

ל ְמרֹוֵמי ָשֶדה י עַּ ְפָתלִּ ְפׁשֹו ָלמּות ְונַּ ם ֵחֵרף נַּ   :ְזֻבלּון עַּ

 

 

 ז -ד, ו המקור: שופטים פרק  .ב

תִּ  {ו} ְקָרא ְלָבָרק ֶבן וַּ תִּ ח וַּ םְׁשלַּ ינעַּ תאֶמר ֵאָליו ֲהֹלא ֲאבִּ י וַּ ְפָתלִּ ֶקֶדׁש נַּ ָּוה  מִּ   צִּ

ְחָת  ְיהָוה ֱאֹלֵהי      ר ָתבֹור ְוָלקַּ ְכָת ְבהַּ ְשָרֵאל ֵלְך ּוָמׁשַּ ְמָךיִּ יׁש  עִּ ים אִּ  ֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ

ְבֵני ְזֻבלּון:       י ּומִּ ְפָתלִּ ְבֵני נַּ  מִּ

י ֵאֶליָך ֶאל{ז} ְכתִּ יׁשֹון ֶאת ּוָמׁשַּ ל קִּ חַּ יְסָרא  נַּ רסִּ ין ְוֶאת שַּ ְכבֹו ְוֶאת ְצָבא ָיבִּ   רִּ

יהּו      תִּ  ְבָיֶדָך:   ֲהמֹונֹו ּוְנתַּ

file:///C:/Users/AMOS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local%20Settings/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23שופטים%20פרק-ד-%7bכד%7d!
file:///C:/Users/AMOS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local%20Settings/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20341/Temp/his_temp_1_1.htm%23שופטים%20פרק-ד-%7bכד%7d!
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 מחזור שאלות ראשון
 

 3שאלה מס' 
 
 

 

י ֶאת ְדֶתם ְלָאבִּ גַּ י ָכל אדם אחד שעלה לגדולה וזכה לכבוד גדול, ביקש: ְוהִּ   .ְכבֹודִּ

 

  להיות משנה לפרעה ומושל זכה תשובה:  מהו הכבוד לו זכה? .א
  .על ארץ מצרים

 שלושים תשובה:  באיזה גיל עלה לגדולה? .ב

 

 

 המקור:  .א

םעֹוד  ְצָריִּ י הּוא ֹמֵׁשל ְבָכל ֶאֶרץ מִּ י ְוכִּ  {בראשית מה, כו} :יֹוֵסף חַּ

ל ָכל  ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון אתֹו עַּ יִּ ְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו וַּ מִּ ְרֶכֶבת הַּ ְרֵכב אתֹו ְבמִּ יַּ וַּ

ם ְצָריִּ   {מג, מאבראשית } :ֶאֶרץ מִּ

 

 

 בראשית פרק מא, מוהמקור:  .ב

םְויֹוֵסף ֶבן  ְצָריִּ ְרֹעה ֶמֶלְך מִּ ְפֵני פַּ ים ָׁשָנה ְבָעְמדֹו לִּ    :ְׁשֹלׁשִּ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 4לה שא
 
 
 

יא אחד משבטי ישראל נתברך במנהיגות ונמשל לאריה: " ץ ְכַאְרֵיה ּוְכָלבִּ ע ָרבַּ ָכרַּ

יֶמנּו י ְיקִּ  ". מִּ

 

 יהודה תשובה:     מיהו השבט? .א

 גפן תשובה: ?נחלתו באיזה פרי משבעת המינים נתברכה .ב

 

 

 

 המקור: בראשית פרק מט, ט .א

יֶמנּו: ְיהּוָדה ַאְרֵיה גּור י ְיקִּ יא מִּ ץ ְכַאְרֵיה ּוְכָלבִּ ע ָרבַּ יָת ָכרַּ י ָעלִּ ֶטֶרף ְבנִּ    מִּ
  

 

 יא, מטהמקור: בראשית פרק  .ב

י ֶגֶפן אְסרִּ ּׂשֵרָקה לַּ ירה ְולַּ ם עִּ ן ְלֻבׁשֹו ּוְבדַּ יִּ יַּ ֵבס בַּ י ֲאֹתנֹו כִּ ים סּוֹתה:   ְבנִּ  ֲעָנבִּ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 5שאלה 
 

 

  :אנשים מישראל נצטוו לצאת חלוצים לעזרת אחיהם במלחמה

ֶתם" ְברּו ְואַּ עַּ פְ  תַּ ים לִּ ְרֶתם אֹוָתם ֵניֲחֻמׁשִּ ֲעזַּ ל וַּ יִּ חַּ בֹוֵרי הַּ    "ֲאֵחיֶכם כל גִּ

 

    ראובן, גד ;וחצי השבטים שניים תשובה:   האנשים?מי  .א

 וחצי שבט המנשה  

 בעבר הירדן המזרחי תשובה:  היכן היה מקום מושבם? .ב

 

 

 

 יד -א, יב פרק המקור: בראשית  .א

י{יב} ר ְיהֹוֻׁשעַּ ֵלאמר:  ְוָלראּוֵבנִּ ֶשה ָאמַּ ְמנַּ י ֵׁשֶבט הַּ ֲחצִּ י ְולַּ ָגדִּ  ְולַּ

ָדָבר  ָזכֹור ֶאת {יג} ָּוה ֶאְתֶכם מֶׁשה ֶעֶבד ֲאֶׁשרהַּ יחַּ ְיהָוה ֵלאמר יְ  צִּ  הָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֵמנִּ

ן ָלֶכם ֶאת       ּזאת:  ָלֶכם ְוָנתַּ  ָהָאֶרץ הַּ

ֶתם{יד} ְרֵדן ְואַּ יַּ ן ָלֶכם מֶׁשה ְבֵעֶבר הַּ ְקֵניֶכם ֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנתַּ ְפֶכם ּומִּ   -ְנֵׁשיֶכם טַּ

ים        ְברּו ֲחֻמׁשִּ עַּ ְפֵניתַּ ְרֶתם אֹוָתם: לִּ ֲעזַּ ל וַּ יִּ חַּ בֹוֵרי הַּ   ֲאֵחיֶכם כל גִּ
 

 

 טו -א, יד פרק  יהושע: המקור .ב

ְרֵדן  ְנֵׁשיֶכם{יד} יַּ ן ָלֶכם מֶׁשה ְבֵעֶבר הַּ ְקֵניֶכם ֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנתַּ ְפֶכם ּומִּ טַּ

ֶתם ְברּו ְואַּ עַּ ְרֶתם  תַּ ֲעזַּ ל וַּ יִּ חַּ בֹוֵרי הַּ ְפֵני ֲאֵחיֶכם כל גִּ ים לִּ  :  אֹוָתםֲחֻמׁשִּ

ד ֲאֶׁשר{טו} ם עַּ ֲאֵחיֶכם ָכֶכם ְוָיְרׁשּו גַּ יחַּ ְיהָוה לַּ ְיהָוה  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֵהָמה ֶאת ָינִּ

ְבֶתםֱאֹלֵהיֶכם נֵתן ָלֶהם  ן ָלֶכם  ְוׁשַּ ְׁשֶתם אֹוָתּה ֲאֶׁשר ָנתַּ ירִּ ְתֶכם וִּ ְלֶאֶרץ ְיֻרשַּ

ח  מֶׁשה ֶעֶבד ְיהָוה ְבֵעֶבר ְזרַּ ְרֵדן מִּ יַּ ָשֶמׁשהַּ    :הַּ
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 מחזור שאלות ראשון
 

  6שאלה 
 

 

מנהיג ישראל הצליח להכריע את מלכו של עם זר ששיעבד את בני ישראל, 

 בזכות תכונה גופנית מיוחדת שסייעה לו. 

 

 אהוד בן גרא תשובה:   מה שמו של המנהיג מישראל? .א

 איש בריא מאוד תשובה: כיצד מתאר הכתוב את מלכו של אותו עם? .ב

 

 

 

 ג, טופרק  שופטיםהמקור:  .א

ְזֲעקּו ְבֵני יִּ ְשָרֵאל ֶאל וַּ יעַּ ֶאת יִּ ָיֶקם ְיהָוה ָלֶהם מֹוׁשִּ  ֵגָרא ֶבן ֶבןֵאהּוד  ְיהָוה וַּ

ֵטר יַּד יׁש אִּ י אִּ ינִּ ְימִּ ְׁשְלחּו ְבֵני הַּ יִּ ינֹו וַּ ְנָחה ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב:  ְימִּ ְשָרֵאל ְבָידֹו מִּ  יִּ

 

 

 ג, יזפרק  שופטיםהמקור:  .ב

ְקֵרב יַּ יא ְמאד:  ֶאת וַּ יׁש ָברִּ ְנָחה ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ְוֶעְגלֹון אִּ מִּ  הַּ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 7שאלה 
 

 

 מנהיג ישראל זכר חסד לעם נוכרי שאהד את ישראל ודאג שלא יפגע במלחמה

י ֶפןהעתידה באומרו: " תֹוְך ֲעָמֵלקִּ ם ֻסרּו ְרדּו מִּ יָתה ֶחֶסד עִּ ָתה ָעשִּ מֹו ְואַּ ְפָך עִּ  אסִּ

ם". ְבֵניָכל  ְצָריִּ מִּ ֲעלֹוָתם מִּ ְשָרֵאל בַּ   יִּ

 .לחם נגד עמלקיבעת לכתו לה שאול תשובה:  מי המנהיג? .א
 
 הקיני תשובה: מי השבט הנוכרי? .ב
 
 
 
 
 , וטופרק  מואל א'ש: לשני חלקי השאלה המקור .א

יאֶמר ָׁשאּול ֶאל י ְלכּו וַּ ֵקינִּ י ֶפן הַּ תֹוְך ֲעָמֵלקִּ ָתה  ֻסרּו ְרדּו מִּ מֹו ְואַּ ְפָך עִּ אסִּ

ם יָתה ֶחֶסד עִּ תֹוְך ֲעָמֵלק:   ְבֵני ָכל ָעשִּ י מִּ ר ֵקינִּ ָיסַּ ם וַּ ְצָריִּ מִּ ֲעלֹוָתם מִּ ְשָרֵאל בַּ  יִּ
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 מחזור שאלות ראשון
 
 8 שאלה
 
 
 

 הכתוב מספר על מנהיג שבנה מזבח לה' בהר עיבל.

 

 יהושע תשובה:    מי המנהיג? .א

 את משנה תורה תשובה:  מה כתב על אבני מזבח זה? .ב

 

 

 

 יהושע פרק ח, להמקור:  .א

ר ֵעיָבל:  ָאז ְשָרֵאל ְבהַּ יהָוה ֱאֹלֵהי יִּ ְזֵבחַּ לַּ ְבֶנה ְיהֹוֻׁשעַּ מִּ  יִּ

  
 
 
 ביהושע פרק ח, להמקור:  .ב

ְכָתב יִּ ל וַּ ְשָרֵאל:   ָׁשם עַּ ְפֵני ְבֵני יִּ ב לִּ ת מֶׁשה ֲאֶׁשר ָכתַּ ְׁשֵנה תֹורַּ ים ֵאת מִּ  ָהֲאָבנִּ
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 ר שאלות ראשוןמחזו
 

 9שאלה 
 

 

ְלכד ֶאתהכתוב מספר על מנהיג שכבש עיר וזרע אותה מלח: " יִּ יר וַּ ְזָרֶעָה ... ָהעִּ יִּ וַּ

ח  ". ֶמלַּ

 
 אבימלך תשובה:   מיהו המנהיג? .א

 שכם תשובה:   מדובר?באיזו עיר  .ב

 

 

 

 מה, ט פרק שופטיםהמקור:  .א

ְלכד ֶאת יִּ הּוא וַּ יֹום הַּ יר כל הַּ ְלָחם ָבעִּ יֶמֶלְך נִּ ֲאבִּ יר ְוֶאת וַּ ָבּה ָהָרג  ָהָעם ֲאֶׁשר ָהעִּ

תץ ֶאת יִּ יר  וַּ ח:   ָהעִּ ְזָרֶעָה ֶמלַּ יִּ  וַּ

 

 

 א, ט פרק שופטיםהמקור:  .ב

יֶמֶלְך ֶבן ֵיֶלְך ֲאבִּ ל וַּ עַּ ֵבר ֲאֵליֶהם ְוֶאל ְׁשֶכָמה ֶאל ְיֻרבַּ ְידַּ מֹו וַּ ת  ָכל ֲאֵחי אִּ חַּ ְׁשפַּ מִּ

י  ֵבית מוֹ ֲאבִּ    :ֵלאמר אִּ
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 מחזור שאלות ראשון
 
 10שאלה 
 

 
 

 בדברי מאכל בדה אותוישה אחת גמלה חסד עם אורחה, עודדה אותו וכיא

 בשורה קשה. לאחר שהלה שמע

 

 שאול שמע תשובה:  מהי הבשורה הקשה ששמע האורח? .א

משמואל שעלה באוב על תבוסת ישראל בקרב נגד פלשתים ועל מותו 

 .הצפוי לו במלחמה

   דבר אחד! נה לפחותשה את האורח? מיבאילו דברי מאכל כיבדה הא .ב

 .ובמצותבעגל מרבק  תשובה:

 
 
 
 יט, כח פרק שמואל א,המקור:  .א

ֵתן ְיהָוה גַּם ֶאת ד ְויִּ ְמָך ְביַּ ְשָרֵאל עִּ ים ּוָמָחר  יִּ ְׁשתִּ ָתהְפלִּ י ּוָבֶניָך אַּ מִּ ם  עִּ  ֶאתגַּ

ֵתן ְיהָוה ְביַּד ְשָרֵאל יִּ ֲחֵנה יִּ ים:   מַּ ְׁשתִּ  ְפלִּ

 

 

 כה –כד , כח פרק שמואל א,המקור:  .ב

ָשה ֵעֶגל{כד} ְרֵבק  ְוָלאִּ תמַּ יִּ בַּ ח בַּ קַּ תִּ ְזָבֵחהּו וַּ תִּ ֵהר וַּ ְתמַּ תֵפהּו  וַּ ָתָלׁש וַּ ח וַּ ֶקמַּ

ּצֹות:   מַּ

ְפֵני כה{כה} ֵגׁש לִּ תַּ ְפֵני ֲעָבדָ  וַּ יאֵכלּו יוָׁשאּול ְולִּ הּוא:   וַּ ְיָלה הַּ לַּ ֵיְלכּו בַּ ָיֻקמּו וַּ  וַּ
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 מחזור שאלות ראשון
 
 11שאלה 

 
 

ככבוד לנושא משרה חשובה היה נהוג להביא לו מתנה במהלך הביקור. הכתוב 

   בחוץ   למנהיג ומושלרת הארץ שנשלחה מארץ ישראל מְ מספר על מנחה מזִּ 

 לארץ.

 

   יעקב ובניו שלחו מנחה תשובה:   מי שלח למי מנחה זו? .א

 .משנה למלך מצרים ליוסף    

  צורי, דבש, נכאת ולוט, תשובה:  ציין שני פריטים ממנחה זו. .ב

 בוטנים ושקדים  

 

 

 

 יא מג, פרק בראשית: לשני חלקי השאלה המקור

יאֶמר ם וַּ יֶהם אִּ ְשָרֵאל ֲאבִּ ְכֵליֶכם  ֲאֵלֶהם יִּ ת ָהָאֶרץ בִּ ְמרַּ ּזִּ ֵכן ֵאפֹוא זאת ֲעשּו ְקחּו מִּ

ידּו  יׁשְוהֹורִּ ים:  ָלאִּ ים ּוְׁשֵקדִּ ׁש ְנכאת ָוֹלט ָבְטנִּ ט ְדבַּ י ּוְמעַּ ט ֳצרִּ ְנָחה ְמעַּ  מִּ
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 מחזור שאלות ראשון
 
 12שאלה 

 
 
 

יא ֶלֶחם  :"לוחם וצבאו בעת שובם מן המלחמה בלחם וייןמלך קידם פני  הֹוצִּ

ן ְוהּוא כֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון  ".ָוָייִּ

 

 מלך שלם מלכי צדק תשובה:    מי המלך? .א

  מה הייתה הסיבה שהניעה את הלוחם לצאת לקרב? .ב

 .יצא לקרב נגד ארבעת המלכים כדי להציל את לוט אברהם תשובה:

 
 
 
 חי, יד פרקבראשית, המקור:  .א

י ְלכִּ ן ְוהּוא כֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון:  -ּומַּ יא ֶלֶחם ָוָייִּ  ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוצִּ
 

 

 

 יד, יד פרקבראשית, המקור:  .ב

ָיֶרק ֶאת יו וַּ ְׁשָבה ָאחִּ י נִּ ע ַאְבָרם כִּ ְׁשמַּ יִּ יֵדי ֵביתֹו ְׁשמָנה ָעָשר ּוְׁשלׁש  וַּ יָכיו ְילִּ ֲחנִּ
ד  תֵמאוֹ  ְרדף עַּ יִּ  :  ָדןוַּ
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 שאלות ראשון מחזור
 

 שאלת מילואים  - 13שאלה 
 
 

 

ֵלְך והבעיני הבריות: "מנהיג ישראל זכה להיות מקובל גם בעיני אלוקים וגם 

ם ם ְוָגֵדל ָוטֹוב גַּם עִּ ים ְיהָוה ְוגַּם עִּ  ".ֲאָנׁשִּ

 

 שמואל תשובה:   מי המנהיג? .א

 הכהן אצל עלי ה' בשילה במשכן: תשובה    היכן גדל? .ב

 

 

 

 כו, ב פרקשמואל א, המקור:  .א

ר עַּ נַּ םוְׁשמּוֵאל ה ְוהַּ ם ֵלְך ְוָגֵדל ָוטֹוב גַּם עִּ ים:   ְיהָוה ְוגַּם עִּ    ֲאָנׁשִּ

 

 

 יא, ב פרקשמואל א, המקור:  .ב

ֵיֶלְך ל וַּ ר ָהָיה ְמָׁשֵרת ֶאת ֶאְלָקָנה ָהָרָמָתה עַּ עַּ נַּ כֵהן:   ְיהָוה ֶאת ֵביתֹו ְוהַּ י הַּ  ְפֵני ֵעלִּ

 
 

 
 
 

  



 

 18 

 
 
 הפומביהחידון 

 
 שלב שני

 
 
 

 מחזור השאלות השני כולל שאלות מקראיות בליווי קטעי משחק.
 

 יישאלו מספר מתמודדים.כל קטע משחק מקראי על 
 

                                                    
 

 סעיפים. שניכל נבחן יקבל שאלה בת                  
 

 נקודות  9-הנבחן בתשובה נכונה על כל חלק תזכה את 
 

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

 קטע ראשון; גדעון

 1שאלה 

 

 התגלות מלאך ה' לגדעון

  חובט תשובה:  במה עסק גדעון בעת שנראה אליו מלאך ה'? .א

 חיטים בגת

 לפחות שני דברים! ןמה נכלל במנחה שהגיש גדעון לפני מלאך ה'? ציי .ב

 (איפת קמח מצות ומרק )רוטב, גדי עיזים תשובה:                                 

 

 

 

 יא, ו פרקופטים, שהמקור:  .א

ָיבא י  וַּ י ָהֶעְזרִּ ת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְבָעְפָרה ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש ֲאבִּ חַּ ֵיֶׁשב תַּ ְך ְיהָוה וַּ ְלאַּ מַּ

ְדעֹון ְבנֹו ֹחֵבט  יםְוגִּ טִּ ְדָין:   חִּ ְפֵני מִּ יס מִּ גַּת ְלָהנִּ  בַּ

 

 יט, ו פרקשופטים, המקור:  .ב

י ש ְגדִּ יַּעַּ ְדעֹון ָבא וַּ ת ְוגִּ ים ְוֵאיפַּ ּזִּ ק ָשם  עִּ ָמרַּ ל ְוהַּ סַּ ָבָשר ָשם בַּ ּצֹות הַּ ח מַּ ֶקמַּ

יֹוֵצא ֵאָליו  ָפרּור וַּ גַּׁש:   ֶאלבַּ יַּ ת ָהֵאָלה וַּ חַּ  תַּ
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 מחזור שאלות שני

 ראשון; גדעוןקטע 

 2שאלה 

 
 

 הריסת מזבח הבעל 

 כמה אנשים לקח איתו גדעון כדי להרוס את מזבח הבעל ולבנות מזבח לה'? .א

 עשרה אנשים תשובה:

           מה השם הנוסף שניתן לגדעון לאחר מעשה זה? .ב

 ירובעל תשובה:

 
 
 

 המקור: שופטים, פרק ו, כז .א

ח קַּ יִּ ֲאֶׁשר  וַּ י כַּ ְיהִּ ֶבר ֵאָליו ְיהָוה וַּ ֲאֶׁשר דִּ ש כַּ יַּעַּ ים ֵמֲעָבָדיו וַּ ְדעֹון ֲעָשָרה ֲאָנׁשִּ גִּ

יוֵבית  ָיֵרא ֶאת ש ָלְיָלה:   ְוֶאת ָאבִּ יַּעַּ יר ֵמֲעשֹות יֹוָמם וַּ  ַאְנֵׁשי ָהעִּ

 

 
 לב, ו פרקשופטים, המקור:  .ב

ְקָרא יִּ יֹום וַּ ל ֵלאמ לֹו בַּ עַּ הּוא ְיֻרבַּ ץ ֶאתהַּ י ָנתַּ ל כִּ עַּ בַּ ְזְבחֹו:  ר ָיֶרב בֹו הַּ  מִּ
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 מחזור שאלות שני

 קטע ראשון; גדעון

 3שאלה 

 
 

 ההכנות למלחמה

 חרוד בעין תשובה:    היכן חנה צבאו של גדעון במלחמה נגד מדין? .א

 מה הייתה הסיבה לדרישה מגדעון לצמצם את צבאו? .ב

 .ישראל ויאמר ידי הושיעה לי עם יתפאר שלא תשובה:

 
   

 

 א, זהמקור: שופטים, פרק  .א

ְדעֹון ְוָכל ל הּוא גִּ עַּ יְַּׁשֵכם ְיֻרבַּ ל וַּ ֲחנּו עַּ יַּ תֹו וַּ ְדָין  ָהָעם ֲאֶׁשר אִּ ֲחֵנה מִּ ֵעין ֲחרד ּומַּ

ָּצפֹון  ָהָיה תלֹו מִּ ְבעַּ גִּ מֹוֶרה ָבֵעֶמק:   מִּ  הַּ

 

 

 ב ,זהמקור: שופטים, פרק  .ב

יאֶמר ְיהָוה ֶאל ב ָהָעם  וַּ ְדעֹון רַּ י ֶאתגִּ תִּ תִּ ָתְך מִּ ְדָין ְבָיָדם ֶפן ֲאֶׁשר אִּ ְתָפֵאר  מִּ יִּ

ְשָרֵאל  י יִּ י ֵלאמרָעלַּ י:  ָידִּ יָעה לִּ   הֹוׁשִּ
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 מחזור שאלות שני

 קטע ראשון; גדעון

 4שאלה 

 
 

 מהלך המלחמה

                                        לכמה ראשים חילק גדעון את צבאו? .א

 .איש מאה מנה כל ראש כאשר ,ראשים לשלושה תשובה:

                                        לפחות שני דברים! ןמה נתן גדעון בידי הלוחמים? ציי .ב

 ולפידים כדים ,שופרות תשובה:

 

 

  

 טז, זהמקור: שופטים, פרק  .א

ץ ֶאת יַּחַּ יׁש ְׁשֹלׁש וַּ ֵתן ׁשֹוָפרֹות ְביַּד ֵמאֹות ָהאִּ יִּ ים וַּ ים  ְׁשֹלָׁשה ָראׁשִּ דִּ ֻכָלם ְוכַּ

דִּ  פִּ ים ְולַּ ים:   ְבתֹוְך יםֵריקִּ דִּ כַּ  הַּ

 

 

 טז, זהמקור: שופטים, פרק  .ב

ץ ֶאת יַּחַּ ֵתן  ְׁשֹלׁש וַּ יִּ ים וַּ יׁש ְׁשֹלָׁשה ָראׁשִּ יםֻכָלם  ְביַּד ׁשֹוָפרֹותֵמאֹות ָהאִּ דִּ  ְוכַּ

ים  פֵריקִּ ים:   ְבתֹוְך יםדִּ יִּ ְולַּ דִּ כַּ  הַּ
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                                                                מחזור שאלות שני

                                                              קטע ראשון; גדעון

 5שאלה 

 

 ניםיהמרדף אחרי המדי

מתושבי שתי ערים לתת ככרות  ינים ביקש גדעוןיבמהלך המרדף אחרי המד

 לצבאו. לחם 

              גדעון את אנשי סוכות שסירבו לתת לו לחם?כיצד העניש  .א

 את קוצי המדבר ואת הברקנים העיר בזקני דש גדעון תשובה:

         מה שמה של העיר השנייה שתושביה סירבו לתת לו לחם? .ב

 פנואל תשובה:

 

 

 

 טז, חהמקור: שופטים, פרק  .א

ח קַּ יִּ יר ְוֶאת ֶאת וַּ ְקֵני ָהעִּ ְדָבר  זִּ מִּ ע ָבֶהם ֵאת ַאְנֵׁשי  ְוֶאתקֹוֵצי הַּ ידַּ ים וַּ ְרֳקנִּ בַּ הַּ

 ֻסכֹות:  

 

 

 ח, חהמקור: שופטים, פרק  .ב

ל יַּעַּ ֲאֶׁשר ָענּו  וַּ ֲענּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ְפנּוֵאל כַּ יַּ ֵבר ֲאֵליֶהם ָכזאת וַּ ְידַּ ָשם ְפנּוֵאל וַּ מִּ

   ַאְנֵׁשי ֻסכֹות:
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                                                               מחזור שאלות שני

                                                              קטע ראשון; גדעון

 6שאלה 

 
 
 

ואת  זבח את להרוג תשובה:   מה ביקש גדעון מיתר בכורו? .א

 צלמונע מלכי מדין

 שנה ארבעים תשובה: כמה שנים שקטה הארץ בימי גדעון? .ב

 
 

 

 כ, חהמקור: שופטים, פרק  .א

יאֶמר י עֹוֶדנּו  ְלֶיֶתר ְבכֹורֹו קּום ֲהרג אֹוָתם ְוֹלא וַּ י ָיֵרא כִּ ְרבֹו כִּ ר חַּ עַּ נַּ ף הַּ ָׁשלַּ

ר:    ָנעַּ

 

 

 כח, חהמקור: שופטים, פרק  .ב

ְשָרֵאל ְוֹלא ָיְספּו ָלֵשאת ראָׁשם  ְפֵני ְבֵני יִּ ְדָין לִּ ע מִּ ָכנַּ יִּ ים וַּ ְׁשקט ָהָאֶרץ ַאְרָבעִּ תִּ וַּ

יֵמי  הָׁשנָ  ְדעֹוןבִּ  :  גִּ
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                                                                   מחזור שאלות שני

 קטע שני; יוסף

 7שאלה 

 
 

 בדותן תשובה:   תה מכירת יוסף?יהיכן הי .א

    מרחוק?מה הכינוי לו "זכה" יוסף לקבל מאחיו, כאשר ראו אותו  .ב

 בעל החלומות תשובה:           

 
 

 

 יז, לז, פרק בראשיתהמקור:  .א

ְמָצֵאם ְבֹדָתן        יִּ ר ֶאָחיו וַּ ֵיֶלְך יֹוֵסף ַאחַּ  :וַּ
 
 
 
 יט, לז, פרק בראשיתהמקור:  .ב

יׁש ֶאל     ֹיאְמרּו אִּ ָלֶזה וַּ ֲחֹלמֹות הַּ ל הַּ עַּ ֵנה בַּ יו הִּ   :ָבא ָאחִּ
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  מחזור שאלות שני

 שני; יוסףקטע 

 8שאלה 

 
 
 

 כסף עשרים תשובה:  בכמה כסף נמכר יוסף לישמעאלים? .א

 ות רקחיני משיירת הגמלים של הישמעאלים נשאה מיני בשמים ומ .ב

               למסחר במצרים. ציין שני מינים אותם מזכיר הכתוב.           

 נכאת, צרי ולוט תשובה:           

 
 

 

 כח, לז, פרק בראשיתהמקור:  .א

ְברּו יַּעַּ ֲעלּו ֶאת וַּ יַּ ְמְׁשכּו וַּ יִּ ים וַּ ים ֹסֲחרִּ ְדָינִּ ים מִּ ן ֲאָנׁשִּ בֹור  יֹוֵסף מִּ ְמְכרּוהַּ יִּ  וַּ

יאּו ֶאת ֶאת ָיבִּ ים ָכֶסף וַּ ים ְבֶעְשרִּ ְׁשְמֵעאלִּ יִּ ְצָרְיָמה:   יֹוֵסף לַּ  יֹוֵסף מִּ

 

 

 כה, לז, פרק בראשיתהמקור:  .ב

ֵיְׁשבּו ים ָבָאה ֶלֶחם  ֶלֱאָכל וַּ ְׁשְמֵעאלִּ ת יִּ ֵנה אְרחַּ ְראּו ְוהִּ יִּ ְשאּו ֵעיֵניֶהם וַּ יִּ וַּ

ְלָעד גִּ ְצָרְיָמה: מִּ יד מִּ ים ְלהֹורִּ י ָוֹלט הֹוְלכִּ ים ְנכאת ּוְצרִּ ֵליֶהם נְשאִּ    ּוְגמַּ
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                                                            מחזור שאלות שני

 קטע שני; יוסף

  9שאלה 

 
 
 

          לאחר כמה ימים התגשם חלומו של שר המשקים? .א

 ימים שלושה לאחר תשובה:      

 רוע חגיגי התקיים ביום בו נתגשם החלום?יאיזה א .ב

 הולדת לפרעה יום חגיגת תשובה:      

 
 

 

 , כ מהמקור: בראשית, פרק  .א

י ְיהִּ יֹום וַּ י בַּ יׁשִּ ְשלִּ ְרעה  יֹום ֻהֶלֶדת ֶאת הַּ ְׁשֶתה ְלָכלפַּ ש מִּ יַּעַּ ָּׂשא  וַּ יִּ ֲעָבָדיו וַּ
ים ְוֶאת ֶאת ְׁשקִּ מַּ ר הַּ ים ְבתֹוְך ֲעָבָדיו:   ראׁש שַּ ר ָהאפִּ  ראׁש שַּ

 
 
 

 כא - המקור: בראשית, פרק מ, כ .ב

י ְיהִּ יֹום וַּ י בַּ יׁשִּ ְשלִּ ְׁשֶתה ְלָכל יֹום ֻהֶלֶדת ֶאת הַּ ש מִּ יַּעַּ ְרעה וַּ ָּׂשא  פַּ יִּ ֲעָבָדיו וַּ
ים ְוֶאת ֶאת ְׁשקִּ מַּ ר הַּ ים ְבתֹוְך ֲעָבָדיו:   ראׁש שַּ ר ָהאפִּ  ראׁש שַּ

 
ָיֶׁשב ֶאת ר  וַּ יםשַּ ְׁשקִּ מַּ ל הַּ ל עַּ כֹוס עַּ ֵתן הַּ יִּ ְׁשֵקהּו וַּ ְרעה:   מַּ ף פַּ  כַּ
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  מחזור שאלות שני

 קטע שני; יוסף

 10שאלה 

 
 

  מה החסד אותו ביקש יוסף משר המשקים?א. 

 .שיוציאו מבית האסורים אל פרעה על מנת להזכירו תשובה:

                               ב. לאחר כמה זמן נזכר שר המשקים ביוסף?

 שנתיים לאחר תשובה:

 

 
 

 יד, מהמקור: בראשית, פרק  .א

י       ם כִּ ב  אִּ יטַּ ֲאֶׁשר יִּ ְתָך כַּ י אִּ נִּ ְרתַּ יתָ  ָלְךְזכַּ י ָחֶסד  ְוָעשִּ ָמדִּ י ֶאלָנא עִּ נִּ ְרתַּ ְזכַּ   ְוהִּ

ן           י מִּ נִּ ְרעה ְוהֹוֵצאתַּ ֶּזה:  פַּ ת הַּ יִּ בַּ  הַּ

 
 

 ט ;א, מאהמקור: בראשית, פרק  .ב

י{א} ְיהִּ ֵנה ע וַּ ְרעה ֹחֵלם ְוהִּ ים ּופַּ ם ָימִּ יִּ ֵקץ ְׁשָנתַּ לומִּ ְיא ֵמד עַּ   :רוהַּ

 
ֵבר {ט} ְידַּ רוַּ ים ֶאת שַּ ְׁשקִּ מַּ ְרעה ֵלאמר ֶאת הַּ יֹום:   פַּ יר הַּ ְזכִּ י מַּ  ֲחָטַאי ֲאנִּ
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  מחזור שאלות שני

 דוד וגוליתקטע שלישי; 

  11 שאלה

 
 

 מגת תשובה:   לית הפלשתי?ומאיזו עיר היה ג .א

 ארבעים יום תשובה: לית כנגד מחנה ישראל?וכמה ימים התייצב ג .ב

 

 

 

 כג, יזפרק  שמואל א,המקור:  .א

ת  גַּ י ְׁשמֹו מִּ ְׁשתִּ ְפלִּ ם עֹוֶלה ָגְלָית הַּ יִּ ֵבנַּ יׁש הַּ ֵנה אִּ ָמם ְוהִּ ֵבר עִּ ְוהּוא ְמדַּ

ְרכֹות עַּ מַּ ד:   מִּ ע ָדוִּ ְׁשמַּ יִּ ים ָהֵאֶלה וַּ ְדָברִּ ֵבר כַּ ְידַּ ים וַּ ְׁשתִּ  ְפלִּ

 

 

 טז, יזפרק  שמואל א,המקור:  .ב

גַּׁש יִּ ים יֹום:   וַּ ְתיֵַּּצב ַאְרָבעִּ יִּ ֲעֵרב וַּ ְׁשֵכם ְוהַּ י הַּ ְׁשתִּ ְפלִּ  הַּ
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  מחזור שאלות שני

 קטע שלישי; דוד וגולית

  12שאלה 

 
 דבר אחד. ןאילו דברי מאכל ציווה ישי את דוד להביא לאחיו? ציי .א

 .איפת קליא ועשרה לחם תשובה:

 דוד את שאול כי יוכל לנצח את גלית במלחמה? כיצד שיכנע .ב

עדר ודוד יצא דוד ציין בפני שאול כי ארי ודוב נשאו שה מה תשובה:

 .והציל את השה םאחריהם, היכה אות

 

 

 יז, יזפרק  שמואל א,המקור:  .א

ח      ד ְבנֹו קַּ י ְלָדוִּ ׁשַּ יאֶמר יִּ ֶּזה  וַּ יא הַּ ָקלִּ ת הַּ ֲעָשָרהָנא ְלַאֶחיָך ֵאיפַּ ֶּזה  וַּ ֶלֶחם הַּ

ֲחֶנה ְלַאֶחיָך: מַּ    ְוָהֵרץ הַּ

 

 

 

 לו -לד , יזפרק  שמואל א,המקור:  .ב

ד ֶאל {לד} יאֶמר ָדוִּ י ְוֶאת ָׁשאּולוַּ ּצאן ּוָבא ָהֲארִּ יו בַּ ְבְדָך ְלָאבִּ  רֶעה ָהָיה עַּ

דֹוב ְוָנָשא ֶשה   : ֵמָהֵעֶדרהַּ

 

יו{לה} פִּ י מִּ ְלתִּ ּצַּ יו ְוהִּ תִּ כִּ י ַאֲחָריו ְוהִּ י  ְוָיָצאתִּ ְקתִּ י ְוֶהֱחזַּ ָיָקם ָעלַּ ְזָקנוֹ וַּ  בִּ

יו:   יתִּ ֲהמִּ יו וַּ תִּ כִּ  ְוהִּ

 

י גַּם ֶאת גַּם{ול} ְבֶדָך ְוָהָיה  ָהֲארִּ ָכה עַּ דֹוב הִּ יהַּ ְׁשתִּ ְפלִּ ד  הַּ ֶּזה ְכַאחַּ ֶהָעֵרל הַּ

ים:  יִּ ים חַּ ְרכת ֱאֹלהִּ עַּ י ֵחֵרף מַּ  ֵמֶהם כִּ
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  ת מילואיםשאל

 קטע שלישי; דוד וגולית

  13שאלה 

 

      שני דברים. המה השכר שהובטח לאיש שינצח את גלית? מנ .א

 המלך יעשרנו עושר גדול, את בתו יתן לו וישחרר את משפחתו תשובה:

 .ממיסים

 מדוע נזף אליאב בדוד? .ב

 .כיוון שלדעתו נטש דוד את הצאן רק כדי לצפות במלחמה תשובה:

 

 

 

 כה, יזפרק  שמואל א,המקור:  .א

ְשָרֵאל      יׁש יִּ יאֶמר אִּ יֶתםוַּ ְראִּ י ְלָחֵרף ֶאת הַּ ֶּזה כִּ יׁש ָהעֶלה הַּ ְשָרֵאל עֶלה  ָהאִּ יִּ

יׁש ֲאֶׁשר  ֶכנּוְוָהָיה ָהאִּ ֶמֶלְך עֶׁשר ָגדֹול ְוֶאת יַּ ְעְׁשֶרנּו הַּ ֶתן יַּ תֹו יִּ לֹו ְוֵאת ֵבית  בִּ

י  ֲעֶשה ָחְפׁשִּ יו יַּ ְשָרֵאלָאבִּ  :  ְביִּ

 

 

 כח, יזפרק  שמואל א,המקור:  .ב

ְברֹו      ָגדֹול ְבדַּ יו הַּ יָאב ָאחִּ ע ֱאלִּ ְׁשמַּ יִּ ר ֶאלוַּ חַּ יִּ ים וַּ ד  ָהֲאָנׁשִּ יָאב ְבָדוִּ ַאף ֱאלִּ

יאֶמר ָלָמה ל וַּ ְדָת ְועַּ ְׁשָת  ֶּזה ָירַּ י ָנטַּ טמִּ י  ְמעַּ ְעתִּ י ָידַּ ְדָבר ֲאנִּ מִּ ּצאן ָהֵהָנה בַּ הַּ

ן וְזד ֶאת עַּ י ְלמַּ ְלָחָמה ָיָרְדָת:   ְראֹותְנָך ְוֵאת רעַּ ְלָבֶבָך כִּ מִּ  הַּ
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 החידון הפומבי

 

 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 

 אליהו שבירומר אריאל, ראש העיר שאלת 

 

          בהצלת חיי אדם י המנהיגות במקרא בא לידי ביטוי יאחד מביטו

 .מניעת אלימותבו

במקרא שהשכילו בחוכמתם למנוע חיכוכים שאלה זו עוסקת בדמויות 

 ושפיכות דמים ובמקרים נוספים בהם נמנע מוות על ידי הצלת חיים.

 

 ערכים חשובים אלו.ם לפניכם עשרה פסוקים המבטאי

 

 ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק. נא  

 

 

 

 הניקוד

 עשר שאלות-שניםלפניכם 

 פי בחירתכם-שאלות על 10מתוכם יש להשיב על 

 נקודות. 2-תשובה נכונה על השאלה המצורפת לכל פסוק תזכה את הנבחן ב 

 נקודות. 20-שאלות יזכו את הנבחן ב 10 נכונות על תשובות 

 

 דקות בלבד 10 הזמן המוקצב:

 

 !בהצלחה
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 

 

ע" .1 ְׁשמַּ יִּ ֶכנּו  ...וַּ ֹיאֶמר ֹלא נַּ ָיָדם וַּ ֵלהּו מִּ יַּּצִּ   ."ָנֶפׁשוַּ

 א. מי המציל   

 ב. את מי הציל?

 
 ב. הציל את יוסף       א. ראובן     תשובה:

 
 
 

 כא-יט ,בראשית פרק לזהמקור: 

ָלזֶ }יט{ ֲחֹלמֹות הַּ ל הַּ עַּ ֵנה בַּ יו הִּ יׁש ֶאל ָאחִּ ֹיאְמרּו אִּ  ה ָבא: וַּ

ֵכהּו }כ{ ְׁשלִּ ְרֵגהּו ְונַּ הַּ ָתה ְלכּו ְונַּ ָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו  ְועַּ ְרנּו חַּ ֹברֹות ְוָאמַּ ד הַּ  ְבַאחַּ

ְהיּו ֲחֹלֹמָתיו:        ה יִּ ְרֶאה מַּ  ְונִּ

ֶכנּו ָנֶפׁש: }כא{ ֹיאֶמר ֹלא נַּ ָיָדם וַּ ֵלהּו מִּ יַּּצִּ ע ְראּוֵבן וַּ ְׁשמַּ יִּ  וַּ

ֶּזה ֲאֶׁשר  }כב{ בֹור הַּ יכּו ֹאתֹו ֶאל הַּ ְׁשלִּ ְׁשְפכּו ָדם הַּ ֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל תִּ  וַּ

יו:        יבֹו ֶאל ָאבִּ ֲהׁשִּ ָיָדם לַּ יל ֹאתֹו מִּ ּצִּ ן הַּ עַּ ְׁשְלחּו בֹו ְלמַּ ְדָבר ְוָיד ַאל תִּ מִּ  בַּ

 
 
 
 
י ָרָעה ְגָמלּוָך": אמרנמי ל .2 ָטאָתם כִּ ע ַאֶחיָך ְוחַּ  " ? ָאָנא ָשא ָנא ֶפׁשַּ

  
 ליוסף  תשובה:

 
 
 

 יז-טובראשית פרק נ, המקור: 

שְ }טו{ ֹיאְמרּו לּו יִּ יֶהם וַּ י ֵמת ֲאבִּ ְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף כִּ יִּ יב ָלנּו וַּ  ְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהֵׁשב ָיׁשִּ

ְלנּו ֹאתֹו:          ֵאת ָכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָגמַּ

ְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר: }טז{ ָּוה לִּ יָך צִּ ּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאבִּ ְיצַּ  וַּ

ָתה  }יז{ י ָרָעה ְגָמלּוָך ְועַּ ָטאָתם כִּ ע ַאֶחיָך ְוחַּ  ֹכה ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָנא ָשא ָנא ֶפׁשַּ

ְבָרם ֵאָליו:        ֵיְבְך יֹוֵסף ְבדַּ יָך וַּ ְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאבִּ ע עַּ  ָשא ָנא ְלֶפׁשַּ
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 

 

לאחר שרחב הצילה את המרגלים ששלח יהושע הם סיכמו איתה על  סימן  .3

    שרחב תשים בחלון ביתה כדי להציל את משפחתה.   

 כדי להציל את משפחתה? שרחב צריכה לקשור בחלון ביתהמה הסימן 

 
 חוט שני  תשובה:    
 
 
 

 יז, בפרק  יהושעהמקור: 

ים ָבָאֶרץ ֶאת  ְחנּו ָבאִּ ֵנה ֲאנַּ ְדֵתנּו הִּ לֹון ֲאֶׁשר הֹורַּ חַּ י בַּ ְקְׁשרִּ ֶּזה תִּ י הַּ ָשנִּ ת חּוט הַּ ְקוַּ תִּ

ָבְיָתה ְך הַּ יִּ י ֵאלַּ ַאְספִּ יְך תַּ ְך ְוֵאת ָכל ֵבית ָאבִּ יִּ ֵמְך ְוֶאת ַאחַּ יְך ְוֶאת אִּ  בֹו ְוֶאת ָאבִּ

 
 
 
 
 
ֶתםמי אמר למי: " .4 י אַּ ְפְגעּון בִּ י ֶפן תִּ ָשְבעּו לִּ  "?הִּ

  
 שמשון לאנשי יהודה  תשובה:

 
 
 

 
 יב, טופרק  שופטיםהמקור: 
 

ְמׁשֹון {א}י ֹיאְמרּו ְלׁשִּ ע ֵעיָטם וַּ יף ֶסלַּ יהּוָדה ֶאל ְסעִּ יׁש מִּ ים אִּ ֵיְרדּו ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלפִּ וַּ

ֲאֶׁשר  ֹיאֶמר ָלֶהם כַּ יָת ָלנּו וַּ ה ֹּזאת ָעשִּ ים ּומַּ ְׁשתִּ ים ָבנּו ְפלִּ י ֹמְׁשלִּ ְעָת כִּ ֲהֹלא ָידַּ

י ָלֶהם:  יתִּ י ֵכן ָעשִּ  ָעשּו לִּ

ֹיאֶמר  }יב{ ים וַּ ְׁשתִּ ְתָך ְביַּד ְפלִּ ְדנּו ְלתִּ ֹיאְמרּו לֹו ֶלֱאָסְרָך ָירַּ י וַּ ָשְבעּו לִּ ְמׁשֹון הִּ ָלֶהם ׁשִּ

ֶתם:  י אַּ ְפְגעּון בִּ  ֶפן תִּ

נּו }יג{ י ָאֹסר ֶנֱאָסְרָך ּוְנתַּ ֹיאְמרּו לֹו ֵלאֹמר ֹלא כִּ יַַּאְסֻרהּו וַּ יֶתָך וַּ ָך ְבָיָדם ְוָהֵמת ֹלא ְנמִּ

ע ָסלַּ ן הַּ ֲעלּוהּו מִּ יַּ ים וַּ ים ֲחָדׁשִּ ם ֲעֹבתִּ יִּ ְׁשנַּ  בִּ
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ל א. מי אמרו: " .5 ָתה ֹלא נּוכַּ ְשָרֵאל ְועַּ יהָוה ֱאֹלֵהי יִּ ְענּו ָלֶהם בַּ ְׁשבַּ ְחנּו נִּ   ֲאנַּ

ְנֹגעַּ ָבֶהם                               "?                לִּ

 ב. את מי הצילו באמירה זו?     

 
 ב. הגבעונים  א. הנשיאים  תשובה:      

 
 
 

 כא-טי, טיהושע פרק מקור: 

ׁשְ  }יט{ ְחנּו נִּ ים ֶאל ָכל ָהֵעָדה ֲאנַּ יאִּ ְנשִּ ֹיאְמרּו ָכל הַּ ְשָרֵאל וַּ יהָוה ֱאֹלֵהי יִּ ְענּו ָלֶהם בַּ בַּ

ְנֹגעַּ ָבֶהם:  ל לִּ ָתה ֹלא נּוכַּ  ְועַּ

ְשבּוָעה ֲאֶׁשר   }כ{ ל הַּ ְהֶיה ָעֵלינּו ֶקֶצף עַּ ֲחֵיה אֹוָתם ְוֹלא יִּ ֲעֶשה ָלֶהם ְוהַּ ֹזאת נַּ

ְענּו ָלֶהם:  ְׁשבַּ  נִּ

ם ְלָכל ָהֵעָדה  }כא{ יִּ ים ְוֹׁשֲאֵבי מַּ ְהיּו ֹחְטֵבי ֵעצִּ יִּ ְחיּו וַּ ים יִּ יאִּ ְנשִּ ֹיאְמרּו ֲאֵליֶהם הַּ   וַּ

ים         יאִּ ְנשִּ ְברּו ָלֶהם הַּ ֲאֶׁשר דִּ  :כַּ

 

 

 

יֶעֶזרמי אמר למי: " .6 יר ֲאבִּ ְבצִּ ם מִּ יִּ   ?"ֲהלֹוא טֹוב ֹעְללֹות ֶאְפרַּ

  
 ב. לשבט אפרים  א. גדעון  תשובה:    
 
 
 
 

 ג-אח, שופטים פרק המקור: 

יתָ  }א{ ֶּזה ָעשִּ ָדָבר הַּ ם ָמה הַּ יִּ יׁש ֶאְפרַּ ֹיאְמרּו ֵאָליו אִּ י  וַּ י ְקֹראות ָלנּו כִּ ְלתִּ ָלנּו ְלבִּ

תֹו ְבָחְזָקה:  יבּון אִּ ְירִּ ְדָין וַּ ָלֵחם ְבמִּ ְכָת ְלהִּ  ָהלַּ

ָתה ָכֶכם ֲהלֹוא טֹוב ֹעלְ  }ב{ י עַּ יתִּ ֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֶמה ָעשִּ יר וַּ ְבצִּ ם מִּ יִּ לֹות ֶאְפרַּ

יֶעֶזר:   ֲאבִּ

ן ֱאֹלהִּ  }ג{ י ֲעשֹות ָכֶכם ְבֶיְדֶכם ָנתַּ ה ָיֹכְלתִּ ְדָין ֶאת ֹעֵרב ְוֶאת ְזֵאב ּומַּ ים ֶאת ָשֵרי מִּ

ֶּזה: ָדָבר הַּ ְברֹו הַּ  ָאז ָרְפָתה רּוָחם ֵמָעָליו ְבדַּ
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי  

 

ימי אמר למי: " .7 נִּ תִּ ְעֵמְך ּוְברּוָכה ָאְת ֲאֶׁשר ְכלִּ בֹוא  ּוָברּוְך טַּ ֶּזה מִּ יֹום הַּ הַּ

ים  ..."?ְבָדמִּ

 

 ב. לאביגיל  א. דוד  תשובה:    
 
 
 

 לג -לב כה, שמואל א' פרק המקור: 

ְשרָ  }לב{ ל ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי יִּ יגַּ ֲאבִּ ד לַּ ֹיאֶמר ָדוִּ ֶּזהוַּ יֹום הַּ  :ֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֵחְך הַּ

י:  ְקָראתִּ  לִּ

י:ּוָבר }לג{ י לִּ ים ְוֹהֵׁשעַּ ָידִּ בֹוא ְבָדמִּ ֶּזה מִּ יֹום הַּ י הַּ נִּ תִּ ְעֵמְך ּוְברּוָכה ָאְת ֲאֶׁשר ְכלִּ  ּוְך טַּ

 
 
 
 
 
ימי אמר: " .8 ְפׁשִּ ֲחיֹות ֶאת נַּ י ְלהַּ ָמדִּ יָת עִּ ְסְדָך ֲאֶׁשר ָעשִּ ְגֵדל חַּ תַּ  "?וַּ

   
 לוט              תשובה:    

 
 
 
 יט-, יחפרק יט בראשיתהמקור: 

ֹיאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאֹדָני:  }יח{  וַּ

סְ  }יט{ ְגֵדל חַּ תַּ ְבְדָך ֵחן ְבֵעיֶניָך וַּ ֵנה ָנא ָמָצא עַּ ֲחיֹות ֶאת הִּ י ְלהַּ ָמדִּ יָת עִּ ְדָך ֲאֶׁשר ָעשִּ

י: תִּ י ָהָרָעה ָומַּ נִּ ְדָבקַּ ָמֵלט ָהָהָרה ֶפן תִּ ל ְלהִּ י ֹלא אּוכַּ י ְוָאֹנכִּ ְפׁשִּ  נַּ
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 

 

ֲאֶׁשר הּוא ָׁשםלמי נאמר: " .9 ר בַּ נַּעַּ ים ֶאל קֹול הַּ ע ֱאֹלהִּ י ָׁשמַּ י כִּ יְראִּ  "?ַאל תִּ

 
 להגר  תשובה:    
 
 
 

 יז-טוכא, פרק  בראשיתהמקור: 

ם:  }טו{ יחִּ ּׂשִּ ד הַּ ת ַאחַּ חַּ ֶיֶלד תַּ ְׁשֵלְך ֶאת הַּ תַּ ֵחֶמת וַּ ן הַּ ם מִּ יִּ מַּ ְכלּו הַּ יִּ  וַּ

ָיֶלד  }טז{ י ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְבמֹות הַּ ֲחֵוי ֶקֶׁשת כִּ ְמטַּ ְרֵחק כִּ ֶנֶגד הַּ ֵתֶׁשב ָלּה מִּ ֵתֶלְך וַּ וַּ

ֵתְבְך:  ָּׂשא ֶאת ֹקָלּה וַּ תִּ ֶנֶגד וַּ ֵתֶׁשב מִּ  וַּ

ם  }יז{ יִּ ָשמַּ ן הַּ ים ֶאל ָהָגר מִּ ְך ֱאֹלהִּ ְלאַּ ְקָרא מַּ יִּ ר וַּ עַּ נַּ ים ֶאת קֹול הַּ ע ֱאֹלהִּ ְׁשמַּ יִּ וַּ

ה ָלְך ָהָגר ַא ֹיאֶמר ָלּה מַּ ֲאֶׁשר הּוא וַּ ר בַּ עַּ נַּ ים ֶאל קֹול הַּ ע ֱאֹלהִּ י ָׁשמַּ י כִּ יְראִּ ל תִּ

 ָׁשם:

 
 
 
 
מנהיג אחד הביע סובלנות ודחה את פניית העם להרוג אנשים מישראל  .10

ְשָרֵאלבאמרו: " יֹום ָעָשה ְיהָוה ְתׁשּוָעה ְביִּ י הַּ ֶּזה כִּ יֹום הַּ יׁש בַּ ת אִּ   ."ֹלא יּומַּ

 מי המנהיג?א.     

 את מי רצו להרוג?ב.     

  
 בני הבליעל שביזו את שאולב.   שאולא.        תשובה:    

 
 
 
 
 יג-יב יא,פרק  שמואל א'המקור: 

ְמֹלְך }יב{ י ָהֹאֵמר ָׁשאּול יִּ ֹיאֶמר ָהָעם ֶאל ְׁשמּוֵאל מִּ יֵתם:  וַּ ים ּוְנמִּ ָעֵלינּו ְתנּו ָהֲאָנׁשִּ

יׁש בַּ  }יג{ ת אִּ ֹיאֶמר ָׁשאּול ֹלא יּומַּ ְשָרֵאל:וַּ יֹום ָעָשה ְיהָוה ְתׁשּוָעה ְביִּ י הַּ ֶּזה כִּ   יֹום הַּ

 

  שמואל א' פרק י, כז

ְבזֻהּו }כז{ יִּ ֵענּו ֶזה וַּ ה ֹיׁשִּ ל ָאְמרּו מַּ יַּעַּ יׁש: ּוְבֵני ְבלִּ ֲחרִּ י ְכמַּ ְיהִּ ְנָחה וַּ יאּו לֹו מִּ  ְוֹלא ֵהבִּ
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 

 

ְהֶיה ְלֶבן: ". מנהיג אחד הבטיח11 ם יִּ ל ֹלא אִּ יִּ ם חַּ ֲעָרתֹו ָאְרָצה ְואִּ ּׂשַּ פל מִּ ָרָעה  יִּ

ָמֵצא    ."בֹו ָוֵמת תִּ

 מי המנהיג?    

 

  שלמה  : תשובה    

 

 נב מלכים א' א,המקור: 

יאֶמר ְהֶיה ְלֶבן וַּ ם יִּ ל ֹלא ְׁשֹלמה אִּ יִּ ם חַּ ֲעָרתֹו ָאְרָצה ְואִּ ּׂשַּ פל מִּ ָמֵצא יִּ בֹו  ָרָעה תִּ

 ָוֵמת:  

 
 
 
 

ֶיֶלד הַּ  ָנא ֶנֶפׁש ָתָׁשב. מי אמר: "12 ל ֶּזההַּ ְרבוֹ  עַּ  "?קִּ

 

 אליהו   תשובה:    

 

 מלכים א' יז, כאהמקור: 

ל ְתמֵדד עַּ יִּ ֶיֶלד ָׁשֹלׁש  וַּ ְקָרא ֶאלהַּ יִּ ים וַּ ר ְיהָוה ֱאֹלָהי ָתָׁשב ְפָעמִּ יאמַּ  ָנא ֶנֶפׁש ְיהָוה וַּ

ֶיֶלד הַּ  ל ֶּזההַּ ְרבֹו: עַּ    קִּ

 
 

 
 
 
 
 

    


