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 16-חידון התנ"ך  ה
 כ"ט סיוון תש"ע

 

 בסימן
 "מתן וחסד"

ים, ְצָדָקה ְוָכבֹוד" -"רֵֹדף, ְצָדָקה ָוָחֶסד    (21)משלי כ"א /  ִיְמָצא ַחי ִ

 
 

 תקנון החידון וסדריו 
 

 
 

 שלבי החידון
 
 פומבי . קדם -מבחן מוקדם בכתב. .א
 
 מחזור שאלות ראשון בליווי קטעי משחק מקראיים -שלב ראשון  חידון פומבי: ב.

 מחזור שאלות בנושאים מקראיים -שלב שני   
 בכתב.מבחן  –זהה השאלה ה שלב -שלב שלישי   

 
 
 מבחן מוקדם בכתב       א.
 

 במבחן מוקדם זה .13/5/2010התקיים ביום חמישי כ"ט באייר תש"ע המבחן  
 נקודות. 50 עד צברו הנבחנים 

 

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

 המוקדם. במבחן הנקודות שצברו 
 
תוצג לכל אחד מהנבחנים שאלה המתייחסת לקטע משחק על במחזור  הראשון  . 2

 אירוע מקראי. 
 

את  תזכה  ה נכונה על כל חלק תשובתהיה בת שני חלקים.  נבחןל צגשאלה שתוה 
 14-הנבחן ב על שני החלקים יזכו את  קודות. תשובות מלאות נ 7-הנבחן ב 
 נקודות. 

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

 שני.הלב לש , שיעפילוהנבחנים שצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותר 
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 שלב שני -החידון הפומבי .ג
 
 יוצגו בפני כל נבחן  שתי שאלות הקשורות לנושא מקראי.בשלב זה  .  1
 

שתי עלות מלאנקודות. תשובות  9 -תשובה מלאה על  כל שאלה  תזכה ב 
 קודות.נ 18-את הנבחן בהשאלות יזכו  

 
  6 יקבעו אתהשופטים יסכמו בתום שלב זה את מס' הנקודות שצבר כל נבחן ו  .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. 
 
 ל הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על מנחה יכריז עה . 2

 התשובות.כתיבת תחלת ה 
 
 קודות.נ 18בשאלה הזהה ניתן לצבור עד   .3
 
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

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

הנבחן הראשון ישב בשורת הנבחנים הראשונה והוא יהיה הקיצוני הימני. שאר  
 ב של שמות משפחותיהם.-דר האהנבחנים יישבו לימינו לפי ס 

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

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

 הצגתה לנבחן. 
 
ה מלאה על שאלתו יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר ענה הנבחן תשוב . 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. 
 
תעודת השתתפות בחידון וספרים שי ראש  בתום החידון יוענקו לכל המשתתפים  .1

 העיר ומערכת החינוך בעיר. 
 
 ארבעת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/ כלת החידון וסגניו/ה.  .2
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סדר ההכתרה יהיה מן הסגן השלישי לסגן השני  וממנו לסגן הראשון ולבסוף לחתן   .3
 / כלה . 

 

 ה ופרסים.לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימ  .4
 
 
 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' 
 ד, כ"ה, כ"ח, ל"אט"ז, י"ז, י"ח, כ"    
 כ"ד פרק   : שמואל ב' 
 ג', י"ז, י"ח.-א' פרקים : מלכים א' 
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 החידון הפומבי
 

 שלב ראשון 
 
 
 

 

 שאלות בליווי קטעי משחק מקראיים
 

 

 
 

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

 

 

 בת שני  חלקים כל שאלה היא
 
 

 

 נקודות 7-תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב
 

 נקודות 14-תשובות מלאות  על שני החלקים יזכו את הנבחן ב
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 מחזור שאלות ראשון 

 

 חסד –מחזה ראשון 
 

, להיטיב עם הלכהעל פי ה יהודיגמילות חסדים )גמ"ח( הוא מושג המשקף את חובתו של ה
הזולת בכל אמצעי אפשרי: ממונו, גופו )עזרה פיזית(, נפשו )חיוך, מילה טובה(, שכלו )מתן 

 דרכה מועילה(.עצה טובה או ה
 

 חסד הוא הטבה ונתינה ללא כל חשבון ומידה ולפנים משורת הדין הרגילה.
 

מודגשת החשיבות הרבה של מצוות בין אדם לחברו, שאחדות מהן,  תנ"ךבמקומות רבים ב
עך", עוסקות בגמילות חסדים. על חשיבותה של גמילות חסדים כגון "לא תעמוד על דם ר

 , שבה נאמר: פרקי אבותניתן ללמוד מהמשנה השנייה ב
 , ועל העבודה, ועל גמילות החסדים".תורה"על שלושה דברים העולם עומד, על ה

 
, שהיא במתן כסף או רכוש לזולת, צדקההעלו את ערך גמילות חסדים מעל ערך ה חז"ל

 ואילו גמילות חסדים הינה כוללת. 
 

בנוסף, בעוד הצדקה מוגבלת לעזרה לעניים בלבד, גמילות חסד הוא גם לעניים וגם 
 לעשירים.

 
ווחה שבכל שנה מחלקת בעיר אריאל קיימים גופים ועמותות כמו העירייה במסגרת אגף הר

דפסחא, המועצה הדתית הדואגת לתרומות אותם היא מחלקת כגמ"ח לנזקקים, -קמחא
ועמותת חסד לחיים המחלקת במהלך כל השנה חבילות מזון למשפחות נצרכות, ןישנם 
ארגונים נוספים העוסקים במתן סיוע משפטי, סעד נפשי ועזרה אחרת למי שנזקק לשרות 

 זה.
 

 הראשון מתייחס לנושא החסד בתנ"ך.מחזור השאלות 
 
 

 מנחה:
 

 בעוד רגע קט תוכלו להקשיב למחזה בנושא החסד.
 

 הקשיבו בבקשה.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן ראשון( - 1שאלה מס' 
 

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

 בזמנים קשים של רעב ובצורת.
 

ים, "ַוְיה   הפסוק: יא  ַקח ֹעַבְדָיהּו ֵמָאה ְנב  יֵאי ְיהָוה; ַוי  יֶזֶבל, ֵאת ְנב  ית א   י ְבַהְכר 
ם   ְלְכָלם, ֶלֶחם ָוָמי  יׁש ב___???______, ְוכ  ים א  ש  יֵאם ֲחמ   "ַוַיְחב 

 
 תשובה: ______________ מי ביקש להרוג את הנביאים? .א
 
 

 
 ____________תשובה: __ היכן החביא עובדיה את נביאי ה'? .ב

 
 
 
 
 
 

 1-5מלכים א' יח/ המקרא:
 

ים, ו ְדַבר ית ֵלאֹמר:-ְיהָוה ָהָיה ֶאל-א ַוְיִהי, ָיִמים ַרב ִ ִליש ִ ְ ָנה ַהש   ָ ש   ַאְחָאב, -ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל  ֵאִלי ָהו , ב ַ

ָנה ָמָטר ַעל ֵני ָהֲאָדָמה.-ְוֶאת ְ ְ ְֹמרֹון.ַאְחָאב-ב ַוי ֵֶלְך, ֵאִלי ָהו , ְלֵהָראֹות, ֶאל  פ  ש  ְקָרא   ; ְוָהָרָעב ָחָזק, ב ְ ג ַוי ִ
ר ַעל-ַאְחָאב, ֶאל ֶ ִית; ְועַֹבְדָיהו , ָהָיה ָיֵרא ֶאת-עַֹבְדָיהו  ֲאש  ַהְכִרית ִאיֶזֶבל, ֵאת   ְמֹאד.--ְיהָוה-ַהב ָ ד ַוְיִהי ב ְ

י ִ יֵאם ֲחִמש   ח עַֹבְדָיהו  ֵמָאה ְנִביִאים, ַוי ְַחב ִ ק ַ ָלם, ֶלֶחם ָוָמִים.ְנִביֵאי ְיהָוה; ַוי ִ ָעָרה, ְוִכְלכ ְ מ ְ ה ַוי ֹאֶמר   ם ִאיש  ב ַ
ָאֶרץ ֶאל-ַאְחָאב, ֶאל ל-עַֹבְדָיהו , ֵלְך ב ָ ל-כ ָ ִים, ְוֶאל כ ָ ַ ְנַחי ֶה סו ס -ַמְעְיֵני ַהמ  ָחִלים; או ַלי ִנְמָצא ָחִציר, ו  ַהנ ְ

ֵהָמה.   ָוֶפֶרד, ְולֹוא ַנְכִרית, ֵמַהב ְ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שני( - 2אלה מס' ש
 

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

ל, ַוֵיְלכּו ָכל-"ַוָיקּומּו ָכל הפסוק: יׁש ַחי  ְקחּו ֶאת-א  ֹית -ַהַלְיָלה, ַוי  ַית ָׁשאּול ְוֵאת ְגו  ְגו 
 ָבָניו, ֵמחֹוַמת ֵבית ָׁשן"  

 
 

 _______________תשובה:  וצת האנשים?מי היא אותה קב .א
 
 
 
 

 
 _______________תשובה:  מהו מעשה החסד שעשו? .ב

 
 
 
 
 
 
 
 

 11-13שמואל א' לא/ המקרא:
 

ט ֶאת ֵ ים, ְלַפש   ת ִ ֳחָרת, ַוי ָֹבאו  ְפִלש ְ ָ ְמְצאו  ֶאת-ח ַוְיִהי, ִממ  או ל ְוֶאת-ַהֲחָלִלים; ַוי ִ ָ ָניו, ֹנְפִלים -ש  ת ב ָ ֶ לֹש  ש ְ

ַהר ַֹע. ב ְ ְלב  ְכְרתו , ֶאת  ַהג ִ טו , ֶאת-ט ַוי ִ ֹו, ַוי ְַפש ִ חו  ְבֶאֶרץ-רֹאש  ל ְ ַ ָליו; ַוְיש  ֵ ית -כ  ֵ ר ב  ֵ ים ָסִביב, ְלַבש   ת ִ ִלש ְ פ ְ
יֶהם ֵ ימו , ֶאת  ָהָעם.-ְוֶאת--ֲעַצב  רֹות; ְוֶאת-י ַוי ָש ִ ָ ת  ית, ַעש ְ ֵ ָליו, ב  ֵ ית -כ  ֵ חֹוַמת, ב  ְקעו , ב ְ ָ ִוי ָתֹו, ת  ן.ג ְ ָ יא   ש 

ר ֶ ְלָעד, ֵאת ֲאש  ֵבי ָיֵביש  ג ִ ְמעו  ֵאָליו, יֹש ְ ש ְ או ל.-ַוי ִ ָ ים, ְלש  ת ִ ו  ְפִלש ְ ל  ָעש  -ִאיש  ַחִיל, ַוי ְֵלכו  ָכל-יב ַוי ָקו מו  כ ָ

ְקחו  ֶאת ְיָלה, ַוי ִ ַ ן; ַוי ָֹבאו  ָיבֵ -ַהל  ָ ית ש  ֵ ָניו, ֵמחֹוַמת ב  ִוי ֹת ב ָ או ל ְוֵאת ג ְ ָ ִוי ַת ש  ם.ג ְ ָ ְרפו  ֹאָתם ש  ש ְ ה, ַוי ִ ָ יג   ש 
ְקחו , ֶאת רו  ַתַחת-ַוי ִ ְקב ְ ְבַעת ָיִמים.-ַעְצֹמֵתיֶהם, ַוי ִ ה; ַוי ָֻצמו , ש ִ ָ ָיֵבש  ל, ב ְ ֶ  ָהֶאש 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שלישי( -  3שאלה מס' 
 

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

 
ָתם. הפסוק: ם, אוֹּ ל, ַוֲעַזְרּתֶּ ֵרי ַהַחיִׁ ּבוֹּ ם, ּכֹּל ּגִׁ ְפֵני ֲאֵחיכֶּ ים לִׁ ַעְברּו ֲחֻמש ִׁ ם ּתַ   ְוַאּתֶּ

 
 

 ___________________תשובה:   מיהם השבטים? .א

 
 
 

 
 ___________________תשובה:   נחלת השבטים? ההיכן היית .ב

 
 
 
 

 12-18שע א/יהו המקרא:
 
ה יב ֶּ ט ַהְמַנש ּ בֶּ ֵ י, ש  י, ְוַלֲחצִׁ דִׁ י, ְוַלּגָ ַע, ֵלאמֹּר.--ְוָלראּוֵבנִׁ ֻ ש  ת יג  ָאַמר ְיהוֹּ ר, אֶּ ם -ָזכוֹּ ְתכֶּ ה אֶּ ּוָ ר צִׁ ֶּ ָבר, ֲאש  ַהּדָ

ד בֶּ ה עֶּ ֶּ ת  ְיהָוה, ֵלאמֹּר:-מֹּש  ם אֶּ ם, ְוָנַתן ָלכֶּ יַח ָלכֶּ ם ֵמנִׁ ץ ַהזֹּּאת.-ְיהָוה ֱאלֵֹּהיכֶּ יכֶּ  יד  ָהָארֶּ ֵ ם, ְנש  כֶּ ם ַטּפְ
ְפֵני ֲאֵחיכֶּ  ים לִׁ ַעְברּו ֲחֻמש ִׁ ם ּתַ ן; ְוַאּתֶּ ר ַהיְַּרּדֵ ֵעבֶּ ה ּבְ ֶּ ם מֹּש  ר ָנַתן ָלכֶּ ֶּ ץ ֲאש  ָארֶּ בּו, ּבָ ם, ֵיש ְ ְקֵניכֶּ ֵרי ּומִׁ ּבוֹּ ם, ּכֹּל ּגִׁ

ָתם. ם, אוֹּ ל, ַוֲעַזְרּתֶּ ר טו  ַהַחיִׁ ֶּ ּו ַגם-ַעד ֲאש  ם, ְוָיְרש  כֶּ ם, ּכָ יַח ְיהָוה ַלֲאֵחיכֶּ תהֵ -ָינִׁ ה, אֶּ ר-ּמָ ץ ֲאש ֶּ ְיהָוה -ָהָארֶּ
עֵ  ד ְיהָוה, ּבְ בֶּ ה עֶּ ֶּ ם מֹּש  ר ָנַתן ָלכֶּ ֶּ ָתּה, ֲאש  ם אוֹּ ּתֶּ ש ְ ירִׁ ם, וִׁ ְתכֶּ ַ ץ ְיֻרש ּ רֶּ ם ְלאֶּ ְבּתֶּ ַ ם; ְוש  ם נֵֹּתן ָלהֶּ ן ֱאלֵֹּהיכֶּ ר ַהיְַּרּדֵ בֶּ

. ש  מֶּ ָ ְזַרח ַהש ּ ת טז  מִׁ ַע ֵלאמֹּר:-ַויֲַּענּו, אֶּ ֻ ש  ר  ְיהוֹּ ֶּ יָתנוּ -ּכֹּל ֲאש  ּוִׁ ל צִׁ ה, ְואֶּ ל-ַנֲעש ֶּ ָלֵחנּו ֵנֵלְך.-ּכָ ש ְ ר ּתִׁ ֶּ  יז  ֲאש 
ר ֶּ כֹּל ֲאש  ל-ּכְ ַמְענּו אֶּ יָך:-ש ָ ַמע ֵאלֶּ ש ְ ן נִׁ ה, ּכֵ ֶּ ם  מֹּש  ר ָהָיה, עִׁ ֶּ ֲאש  ְך, ּכַ ּמָ יָך, עִׁ ְהיֶּה ְיהָוה ֱאלֹּהֶּ ה.-ַרק יִׁ ֶּ  יח  מֹּש 

ל ר-ּכָ יש  ֲאש ֶּ ת-אִׁ ה אֶּ יָך, ְולֹּא-ַיְמרֶּ ת-ּפִׁ ַמע אֶּ ש ְ יךָ -יִׁ ָברֶּ ר ּדְ ֶּ ּנוּ -ְלכֹּל ֲאש  ַצּוֶּ ֱאָמץ.  יּוָמת:--ּתְ   ַרק, ֲחַזק וֶּ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן רביעי( -  4שאלה 
 

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

 הנביא מבקש מהאישה האלמנה להביא לו מים לשתות ופת לחם
 

לַויָּבֹּ  הפסוק: ּנֵה-א אֶּ יר, ְוהִׁ ַתח ָהעִׁ יָה ַויֹּּאַמר, -ּפֶּ ְקָרא ֵאלֶּ ים; ַויִּׁ ת ֵעצִׁ ֶּ ש  ֶּ ה ַאְלָמָנה, ְמקֹּש  ָ ש ּ ם אִׁ ש ָ
י   י ְמַעט-ְקחִׁ י-ָנא לִׁ ְקחִׁ יָה ַויֹּּאַמר, לִׁ ְקָרא ֵאלֶּ ְך, ָלַקַחת; ַויִּׁ לֶּ ה:  ַוּתֵ ּתֶּ ש ְ י ְואֶּ לִׁ ּכְ ם ּבַ ָנא -ַמיִׁ
ת   י ּפַ ָיֵדְך.-לִׁ ם ּבְ חֶּ  לֶּ

 
 ____________________ תשובה: מי הנביא? .א

 
 
 

 
   ציין את אחד הניסים שעשה הנביא לאותה אישה? .ב

 
 .  ____________________________________1תשובה:  

 
     2____________________________________  . 

 

 

 
 10-24מלכים א' יז/ המקרא:

 

י ְדַבר ה ַאְלָמָנה, ט קּום ֵלְך צָ   ְיהָוה, ֵאָליו ֵלאמֹּר.-ח ַוְיהִׁ ָ ש ּ ם אִׁ י ש ָ יתִׁ ּוִׁ ּנֵה צִׁ ם; הִׁ ְבּתָ ש ָ ַ ן, ְוָיש  ידוֹּ ר ְלצִׁ ֶּ ְרַפָתה ֲאש 
ָך. לֶּ ל  ְלַכְלּכְ ְך ָצְרַפָתה, ַויָּבֹּא אֶּ ּנֵה-י ַויָָּקם ַויֵּלֶּ יר, ְוהִׁ ַתח ָהעִׁ ְקָרא -ּפֶּ ים; ַויִּׁ ת ֵעצִׁ ֶּ ש  ֶּ ה ַאְלָמָנה, ְמקֹּש  ָ ש ּ ם אִׁ ש ָ

י יָה ַויֹּּאַמר, ְקחִׁ י ְמַעטָנא -ֵאלֶּ ה.-לִׁ ּתֶּ ש ְ י ְואֶּ לִׁ ּכְ ם ּבַ י  ַמיִׁ ְקחִׁ יָה ַויֹּּאַמר, לִׁ ְקָרא ֵאלֶּ ְך, ָלַקַחת; ַויִּׁ לֶּ י -יא ַוּתֵ ָנא לִׁ
ת ָיֵדְך.-ּפַ ם ּבְ חֶּ ר, ַחי  לֶּ אמֶּ ם-יב ַוּתֹּ יָך אִׁ ם-יֶּש  -ְיהָוה ֱאלֹּהֶּ י אִׁ ג, ּכִׁ י ָמעוֹּ ד, ּוְמַעט-ְמלֹּא ַכף-לִׁ ּכַ ַמח ּבַ ן -קֶּ מֶּ ֶּ ש 

נְ  ַחת; ְוהִׁ ּפָ ּצַ י, ַוֲאַכְלֻנהּו, ָוָמְתנּו.ּבַ ְבנִׁ י ְולִׁ יהּו לִׁ יתִׁ י ַוֲעש ִׁ ים, ּוָבאתִׁ ם ֵעצִׁ ַניִׁ ת ש ְ ש ֶּ ֶּ י ְמקֹּש  יָּהּו   נִׁ יָה ֵאלִׁ ר ֵאלֶּ יג ַויֹּּאמֶּ
י-ַאל ְדָבֵרְך; ַאְך ֲעש ִׁ י כִׁ י ֲעש ִׁ י, ּבֹּאִׁ יְראִׁ ְבֵנךְ -ּתִׁ י, ְוָלְך ְולִׁ ֵצאת לִׁ ָֹּנה, ְוהוֹּ אש  ה ָברִׁ ם ֻעָגה ְקַטּנָ ָ ש ּ י מִׁ י לִׁ ֲעש ִׁ , ּתַ

ַאֲחרָֹּנה. ְחָסר:  ּבָ ן, לֹּא תֶּ מֶּ ֶּ ַחת ַהש ּ ְכָלה, ְוַצּפַ ַמח לֹּא תִׁ ד ַהּקֶּ ָרֵאל, ּכַ ש ְ י כֹּה ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹּהי יִׁ ם   יד ּכִׁ ַעד יוֹּ
ת -תתן ם-)ּתֵ ש ֶּ ֵני ָהֲאָדָמה.-ַעל--( ְיהָוה, ּגֶּ אַכל ה  ּפְ יָּהּו; ַוּתֹּ ְדַבר ֵאלִׁ ה, ּכִׁ ֲעש ֶּ ְך ַוּתַ לֶּ יא-ואטו ַוּתֵ -והיא )הִׁ

ים. ן לֹּא ָחֵסר  ָוהּוא( ּוֵביָתּה, ָימִׁ מֶּ ֶּ ַחת ַהש ּ ַמח לֹּא ָכָלָתה, ְוַצּפַ ד ַהּקֶּ ַיד --טז ּכַ ר ּבְ ּבֶּ ר ּדִׁ ֶּ ְדַבר ְיהָוה, ֲאש  ּכִׁ
יָּהּו.  }פ{  ֵאלִׁ

ן ה, ָחָלה, ּבֶּ ים ָהֵאּלֶּ ָברִׁ י, ַאַחר ַהּדְ י ָחְליוֹּ -יז ַוְיהִׁ ת; ַוְיהִׁ יִׁ ֲעַלת ַהּבָ ה ּבַ ָ ש ּ ר לֹּא ָהאִׁ ֶּ ְתָרה-ָחָזק ְמאֹּד, ַעד ֲאש  ּבוֹּ -נוֹּ
ָמה. ל  ְנש ָ ר, אֶּ אמֶּ יָּהּו, ַמה-יח ַוּתֹּ ים:-ֵאלִׁ יש  ָהֱאלֹּהִׁ י ָוָלְך, אִׁ ת  ּלִׁ יר אֶּ אָת ֵאַלי ְלַהְזּכִׁ תֲעו ֹּ-ּבָ ית אֶּ י, ּוְלָהמִׁ -נִׁ

י. נִׁ י  ּבְ נִׁ יָה, ּתְ ר ֵאלֶּ ת-יט ַויֹּּאמֶּ י אֶּ ֵחהּו ֵמֵחיָקּה, וַ -לִׁ ּקָ ֵנְך; ַויִּׁ לּבְ ר-יֲַּעֵלהּו אֶּ ֶּ יָּה ֲאש  ם, -ָהֲעלִׁ ב ש ָ ֵ הּוא יֹּש 
ֵבהּו, ַעל ּכִׁ .-ַויַּש ְ תוֹּ ּטָ ל  מִׁ ְקָרא אֶּ ר-ֲהַגם ַעל--ְיהָוה ֱאלָֹּהי  ְיהָוה, ַויֹּּאַמר:-כ ַויִּׁ ֵרר -ָהַאְלָמָנה ֲאש ֶּ ְתּגוֹּ י מִׁ ֲאנִׁ

ת ית אֶּ ָת, ְלָהמִׁ ּה ֲהֵרעוֹּ ּמָ ָנּה.-עִׁ ְתמֵֹּדד ַעל  ּבְ ד ש ָ -כא ַויִּׁ לַהיֶּּלֶּ ְקָרא אֶּ ים, ַויִּׁ ָעמִׁ ְיהָוה   ְיהָוה ַויֹּּאַמר:-לֹּש  ּפְ
ש   ב ָנא נֶּפֶּ ש ָ ד ַהזֶּּה ַעל-ֱאלָֹּהי, ּתָ .-ַהיֶּּלֶּ ְרּבוֹּ ש    קִׁ ב נֶּפֶּ ש ָ יָּהּו; ַוּתָ ל ֵאלִׁ קוֹּ ַמע ְיהָוה, ּבְ ש ְ ד ַעל-כב ַויִּׁ , -ַהיֶּּלֶּ ְרּבוֹּ קִׁ

י. ת  ַויֶּּחִׁ יָּהּו אֶּ ח ֵאלִׁ ּקַ ד, ַויֹּּרִׁ -כג ַויִּׁ ןַהיֶּּלֶּ ֵנְך.-ֵדהּו מִׁ י, ַחי ּבְ יָּהּו, ְראִׁ ר, ֵאלִׁ ; ַויֹּּאמֶּ ּמוֹּ ֵנהּו, ְלאִׁ ּתְ ְיָתה, ַויִּׁ יָּה ַהּבַ   ָהֲעלִׁ
ל ה, אֶּ ָ ש ּ ר ָהאִׁ אמֶּ ה; ּוְדַבר-כד ַוּתֹּ ים ָאּתָ יש  ֱאלֹּהִׁ י אִׁ י, ּכִׁ ה זֶּה ָיַדְעּתִׁ יָּהּו, ַעּתָ ת.-ֵאלִׁ יָך, ֱאמֶּ פִׁ  ְיהָוה ּבְ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן חמישי( -  5שאלה 
 

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

ְבֵני ______???______ ַתֲעֶשה הפסוק: ְלָחֶנָך.-ְול  י ֶחֶסד, ְוָהיּו ְבֹאְכֵלי ׁשֻׁ ֵכן, ָקְרבּו -כ 
 ֵאַלי __________________???________.  

 
 ___________________תשובה:  מיהם האנשים? .א

 
 

 
  מתי עזרו לדוד המלך? .ב

 
 ____________________________________תשובה:                                         

 
 
 
 
 
 

 7מלכים א' ב/ המקרא:
 
ְקְרבּו ְיֵמי א ד, ָלמּות; ַוְיַצו ֶאת-ַוי  י ֹהֵלְך, ְבֶדֶרְך ָכל ב  ְׁשֹלֹמה ְבנֹו, ֵלאֹמר.-ָדו  ָאֶרץ; ְוָחַזְקָת, הָ -ָאֹנכ 

יׁש. יָת ְלא  ְצו-ְוָׁשַמְרָת ֶאת ג  ְוָהי  ֹקָתיו מ  ְׁשֹמר חֻׁ ְדָרָכיו ל  ְׁשֶמֶרת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ָלֶלֶכת ב  ָֹתיו  מ 
ְׁשָפָטיו ְוֵעְדו יל, ֵאת ָכל--ָֹתיו, ַכָכתּוב, ְבתֹוַרת ֹמֶׁשה ּומ  ֲאֶׁשר -לֲאֶׁשר ַתֲעֶשה, ְוֵאת כָ -ְלַמַען ַתְשכ 

ְפֶנה, ָׁשם. ים ְיהָוה ֶאת ד  ת  ם-ְלַמַען ָיק  ֶבר ָעַלי ֵלאֹמר, א  ְׁשְמרּו ָבֶניָך ֶאת-ְדָברֹו, ֲאֶׁשר ד  ַדְרָכם -י 
ְשָרֵאל.-לֹא--ֵלאֹמר  ַנְפָׁשם:-ְלָבָבם ּוְבָכל-ָלֶלֶכת ְלָפַני ֶבֱאֶמת, ְבָכל ֵסא י  יׁש, ֵמַעל כ  ָכֵרת ְלָך א   ה  י 

י יֹוָאב ֶבן-ם ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ֲאֶׁשרְוגַ  ְׁשֵני-ָעָשה ל  ְשָרֵאל ְלַאְבֵנר -ְצרּוָיה, ֲאֶׁשר ָעָשה ל  ְבאֹות י  ָשֵרי צ 
ְלָחָמה, ַבֲחֹגָרתֹו ֲאֶׁשר-ֶיֶתר ַוַיַהְרֵגם, ַוָיֶשם ְדֵמי-ֵנר ְוַלֲעָמָשא ֶבן-ֶבן ֵתן ְדֵמי מ  ְלָחָמה, ְבָׁשֹלם; ַוי   מ 

יָת, ְכָחְכָמֶתָך; ְולֹא ו  ְבָמְתָניו, ּוְבַנֲעלֹו, ֲאֶׁשר ְבַרְגָליו. ְבֵני  ז  תֹוֵרד ֵשיָבתֹו ְבָׁשֹלם, ְׁשֹאל.-ְוָעש  ְול 
י ַתֲעֶשה ְלָעד  ַלי ַהג  ְלָחֶנָך:-ַבְרז  י  ֶחֶסד, ְוָהיּו ְבֹאְכֵלי ׁשֻׁ ְפֵני ַאבְ -כ  י, מ  ָׁשלֹום ֵכן, ָקְרבּו ֵאַלי, ְבָבְרח 

יָך. י ֶבן ח  ָאח  ְמע  ְמָך ׁש  ֵנה ע  י -ֵגָרא ֶבן-ְוה  ְמֶרֶצת, ְביֹום ֶלְכת  י ְקָלָלה נ  ְלַלנ  ים, ְוהּוא ק  ר  ַבחֻׁ י, מ  ינ  ַהְימ 
ם; ְוהּוא ם-ַמֲחָני  י, ַהַיְרֵדן, ָוֶאָשַבע לֹו ַביהָוה ֵלאֹמר, א  ְקָראת  יְתָך ֶבָחֶרב.-ָיַרד ל  -ַאל ְוַעָתה, ט  ֲאמ 

יׁש ָחָכם, ָאָתה; ְוָיַדְעָת ֵאת ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה י א   י  ֵשיָבתֹו ְבָדם ְׁשאֹול.-לֹו, ְוהֹוַרְדָת ֶאת-ְתַנֵקהּו, כ 
ם ד, ע  ְׁשַכב ָדו  ד-ַוי  יר ָדו  ָקֵבר, ְבע   ֲאֹבָתיו; ַוי 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שישי( -  6שאלה 
 

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

 
 יוסף מבקש מאחד השרים לעשות למענו חסד.

 
 

ְתֹרנֹו: הפסוק: ים  ַויֹאֶמר לֹו יֹוֵסף, ֶזה פ  ג  ים, ֵהם.--ְׁשֹלֶׁשת, ַהָשר  ְבעֹוד  יג  ְׁשֹלֶׁשת ָימ 
ָשא ַפְרֹעה ֶאתְׁשֹלׁשֶ    ים, י  יְבָך, ַעל-ת ָימ  ַפְרֹעה, ב-ַכֶנָך; ְוָנַתָת כֹוס-רֹאֶׁשָך, ַוֲהׁש 
יָת ַמְׁשֵקהּו   אׁשֹון, ֲאֶׁשר ָהי  ְׁשָפט ָהר   ְָּידֹו, ַכמ 

 
 

 _____________________תשובה:   ממי ביקש יוסף חסד? .א

 
 

 
   מהו החסד שהתבקש השר לעשות? .ב

 
 ________________________________תשובה:  

 
 
 

 9-15בראשית מ/ המקרא:
 
ים ֶאת-ַוְיַסֵפר ַשר ט ֵנה--ֲחֹלמֹו, ְליֹוֵסף; ַויֹאֶמר לֹו-ַהַמְׁשק  י, ְוה  ּוַבֶגֶפן, ְׁשֹלָׁשה  י  ֶגֶפן ְלָפָני.-ַבֲחלֹומ 

ילּו ַאְׁשְכֹלֶתיהָ  ְבׁש  ָצּה, ה  וא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה נ  ם; ְוה  יג  ים. ָשר  י; ָוֶאַקח ֶאת יא  ֲעָנב  -ְוכֹוס ַפְרֹעה, ְבָיד 
ים, ָוֶאְשַחט ֹאָתם ֶאל ַויֹאֶמר לֹו יֹוֵסף, ֶזה  יב  ַכף ַפְרֹעה.-ַהכֹוס, ַעל-כֹוס ַפְרֹעה, ָוֶאֵתן ֶאת-ָהֲעָנב 

ְתֹרנֹו: ים  פ  ג  ים, ֵהם.--ְׁשֹלֶׁשת, ַהָשר  ָשא ַפְרֹעה ֶאתְבעֹוד ְׁשֹלׁשֶ  יג  ְׁשֹלֶׁשת ָימ  ים, י  רֹאֶׁשָך, -ת ָימ 
יְבָך, ַעל יָת ַמְׁשֵקהּו.-ַכֶנָך; ְוָנַתָת כֹוס-ַוֲהׁש  אׁשֹון, ֲאֶׁשר ָהי  ְׁשָפט ָהר  ם יד  ַפְרֹעה, ְבָידֹו, ַכמ  י א  -כ 

יָת  יַטב ָלְך, ְוָעש  ְתָך, ַכֲאֶׁשר י  י א  ְזכַ -ְזַכְרַתנ  י, ָחֶסד; ְוה  ָמד  י, ֶאלָנא ע  ן-ְרַתנ  י, מ  -ַפְרֹעה, ְוהֹוֵצאַתנ 
ת ַהֶזה. י טו  ַהַבי  ים; ְוַגם-כ  ְבר  י, ֵמֶאֶרץ ָהע  י-ֹפה לֹא-גֹֻׁנב גַֻׁנְבת  י ְמאּוָמה, כ  ית  י ַבבֹור.-ָעש    ָשמּו ֹאת 

י טֹוב ָפָתר; ַויֹאֶמר, ֶאל-ַוַיְרא ַשר טז ים, כ  י ַבחֲ -יֹוֵסף, ַאף-ָהֹאפ  י ֲאנ  ֵנה ְׁשֹלָׁשה ַסֵלי ֹחר  י, ְוה  לֹומ 
י.-ַעל ֹכל ַמֲאַכל ַפְרֹעה יז  רֹאׁש  ן--ּוַבַסל ָהֶעְליֹון, מ  ֵמַעל --ַהַסל-ַמֲעֵשה ֹאֶפה; ְוָהעֹוף, ֹאֵכל ֹאָתם מ 

י. ְתֹרנֹו: יח  רֹאׁש  ים  ַוַיַען יֹוֵסף ַויֹאֶמר, ֶזה פ  ים--ְׁשֹלֶׁשת, ַהַסל  ְבעֹוד ְׁשֹלֶׁשת  יט  , ֵהם.ְׁשֹלֶׁשת ָימ 
ָשא ַפְרֹעה ֶאת ים, י   כ  ְבָשְרָך, ֵמָעֶליָך.-ֵעץ; ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת-רֹאְׁשָך ֵמָעֶליָך, ְוָתָלה אֹוְתָך, ַעל-ָימ 

ֶלֶדת ֶאת י, יֹום הֻׁ יׁש  י ַביֹום ַהְשל  ְׁשֶתה, ְלָכל-ַוְיה  ָשא -ַפְרֹעה, ַוַיַעש מ  רֹאׁש ַשר -ֶאתֲעָבָדיו; ַוי 
ים, ְוֶאת ים-ַהַמְׁשק  ים, ַעל-ַוָיֶׁשב ֶאת כא  ְבתֹוְך ֲעָבָדיו.--רֹאׁש ַשר ָהֹאפ  ֵתן -ַשר ַהַמְׁשק  ַמְׁשֵקהּו; ַוי 

ים, ָתָלה: כב  ַכף ַפְרֹעה.-ַהכֹוס, ַעל -ָזַכר ַשר-ְולֹא כג  ַכֲאֶׁשר ָפַתר ָלֶהם, יֹוֵסף.  ְוֵאת ַשר ָהֹאפ 
ים ֶאתַהמַ  ְׁשָכֵחהּו-ְׁשק   יֹוֵסף, ַוי 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שביעי( -  7שאלה 
 

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

 
 

 
י ַאְבָרָהם, ַהְקֵרה--ַויֹאַמר הפסוק: ם -ֹום; ַוֲעֵשהָנא ְלָפַני ַהי-ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנ  ֶחֶסד, ע 

י ַאְבָרָהם    ֲאֹדנ 
 
 

 ______________________תשובה:   מי האיש? .א

 
 

 
   איזו שליחות התבקש לבצע? .ב

 
 _________________________________תשובה:  

 

 

 2-4בראשית כד/ המקרא:
 
 
ים; ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת א ַעְבדֹו ְזַקן -ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם, ֶאל ב  ֹכל.ַאְבָרָהם, בַ -ְוַאְבָרָהם ָזֵקן, ָבא ַבָימ 

ים  לֹו:-ֲאֶׁשר-ֵביתֹו, ַהֹמֵׁשל, ְבָכל י.-ש  יֲעָך ג  ָנא ָיְדָך, ַתַחת ְיֵרכ  ם, --ְוַאְׁשב  ַביהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמי 
י, ֲאׁשֶ -ֲאֶׁשר לֹא  ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ: ְבנֹות ַהְכַנֲענ  י, מ  ְבנ  ָשה, ל  ַקח א  ְרבֹו.ת  י יֹוֵׁשב ְבק  י ֶאל ד  ר ָאֹנכ  -כ 

י ְוֶאל ְצָחק.-ַאְרצ  י ְלי  ְבנ  ָשה, ל  י, ֵתֵלְך; ְוָלַקְחָת א  תֹאֶבה -ַויֹאֶמר ֵאָליו, ָהֶעֶבד, אּוַלי לֹא ה  מֹוַלְדת 
ָשה, ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל יב ֶאת-ָהא  ְנָך, ֶאל-ָהָאֶרץ ַהזֹאת; ֶהָהֵׁשב ָאׁש  ָשם.-ץ ֲאֶׁשרָהָאֶר -ב   ו  ָיָצאָת מ 
ָשֶמר ְלָך, ֶפן  ַויֹאֶמר ֵאָליו, ַאְבָרָהם: יב ֶאת-ה  י ָׁשָמה.-ָתׁש  י  ז  ְבנ  ם, ֲאֶׁשר ְלָקַחנ  ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמי 

ֶבר י, ַוֲאֶׁשר ד  י ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדת  ֵבית ָאב  ְׁשַבע-מ  י ַוֲאֶׁשר נ  י ֵלאֹמר, ְלַזְרֲעָך-ל  -ָהָאֶרץ ַהזֹאת-ֶאֵתן ֶאת ל 
ָשם.- י, מ  ְבנ  ָשה ל  ְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך, ְוָלַקְחָת א  ם ח  הּוא, י  ָשה, ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך-ְוא  -לֹא תֹאֶבה ָהא 
י זֹאת; ַרק ֶאת- ָעת  ְשבֻׁ יָת, מ  ק  י, לֹא ָתֵׁשב ָׁשָמה.-ְונ  ַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם ָידֹו, ַת -ַוָיֶשם ָהֶעֶבד ֶאת ט  ְבנ 

ָשַבע לֹו, ַעל ְגַמֵלי ֲאֹדָניו, ַוֵיֶלְך, ְוָכל י  ַהָדָבר ַהֶזה.-ֲאֹדָניו; ַוי  ים מ  ַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה ְגַמל  טּוב -ַוי 
ם-ֲאֹדָניו, ְבָידֹו; ַוָיָקם, ַוֵיֶלְך ֶאל יר ָנחֹור.-ֶאל--ֲאַרם ַנֲהַרי  יר, ֶאלַוַיְבֵרְך ַהְגַמל   יא  ע  חּוץ ָלע  -ים מ 

ם, ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֵצאת ַהֹשֲאֹבת. י ַאְבָרָהם, ַהְקֵרה--ַויֹאַמר יב  ְבֵאר ַהָמי  ָנא -ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנ 
י ַאְבָרָהם.-ְלָפַני ַהיֹום; ַוֲעֵשה ם ֲאֹדנ  ָצב, ַעל יג  ֶחֶסד, ע  י נ  ֵנה ָאֹנכ  ם; ּוְבנֹות ַאְנׁשֵ -ה  יר, ֵעין ַהָמי  י ָהע 
ם. ְׁשֹאב ָמי  י יד  ֹיְצֹאת ל  -ָנא ַכֵדְך ְוֶאְׁשֶתה, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ְוַגם-ְוָהָיה ַהַנֲעָר, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהט 

י--ְגַמֶליָך ַאְׁשֶקה ְצָחק, ּוָבּה ֵאַדע, כ  ם-ֹאָתּה ֹהַכְחָת, ְלַעְבְדָך ְלי  יָת ֶחֶסד ע  י.-ָעש  י טו  ֲאֹדנ  הּוא, -ַוְיה 
ְבתּוֵאל ֶבן ְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻׁלָדה ל  ֵנה ר  ָלה ְלַדֵבר, ְוה  י ַאְבָרָהם; -ֶטֶרם כ  ְלָכה, ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאח  מ 

ְכָמּה.-ְוַכָדּה, ַעל יׁש לֹא ְיָדָעּה; ַוֵתֶרד ָהַעְיָנה, ַוְתַמֵלא--ְוַהַנֲעָר, ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד טז  ׁש   ְבתּוָלה, ְוא 
י ָנא ְמַעט יז  ַכָדּה ַוָתַעל. ינ  יא  ְקָראָתּה; ַויֹאֶמר, ַהְגמ  ַכֵדְך.-ַוָיָרץ ָהֶעֶבד, ל  ם מ  ַותֹאֶמר,  יח  ַמי 

י; ַוְתַמֵהר, ַוֹתֶרד ַכָדּה ַעל ְגַמֶליָך  יט  ַוַתְׁשֵקהּו.--ָיָדּה-ְׁשֵתה ֲאֹדנ  ַוְתַכל, ְלַהְׁשֹקתֹו; ַותֹאֶמר, ַגם ל 
םֶאְׁש  ְׁשֹתת.-ָאב, ַעד א  לּו, ל  ְׁשֹאב; -ַהֹשֶקת, ַוָתָרץ עֹוד ֶאל-ַוְתַמֵהר, ַוְתַער ַכָדּה ֶאל כ  כ  ַהְבֵאר, ל 

ְׁשַאב, ְלָכל  ְגַמָליו-ַות 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שמיני( -  8שאלה 
 

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

 
ָשְבעּו הפסוק: י-ְוַעָתה, ה  י ַביהָוה, כ  יֶתם ַגם-ָנא ל  ָמֶכם, ָחֶסד; ַוֲעש  י ע  ית  ם-ָעש  -ַאֶתם ע 

י, אֹות ֱאֶמת   י, ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ל   ֵבית ָאב 

 
 ____________________ תשובה:  מי האישה? א.
 
 
 
 
   מהו החסד שביקשה האישה? ב.

 
 ________________________________תשובה:  

 
 
 
 
 
 

 1-14יהושע ב/ המקרא:
 
עַ  א ְׁשַלח ְיהֹוׁשֻׁ ן-ַוי  ן-ב  ם-נּון מ  ים ְׁשַני  ט  ים, ֶחֶרׁש ֵלאֹמר, ְלכּו ְראּו ֶאת-ַהש  ים ְמַרְגל  ָהָאֶרץ, -ֲאָנׁש 

יחֹו; ַוֵיְלכּו ַוָיֹבאּו ֵבית-ְוֶאת ָשה זֹוָנה, ּו-ְיר  ְׁשְכבּו--ְׁשָמּה ָרָחבא  יחֹו  ב  ָׁשָמה.-ַוי  ַוֵיָאַמר, ְלֶמֶלְך ְיר 
ְשָרֵאל  ֵלאֹמר: ְבֵני י  ים ָבאּו ֵהָנה ַהַלְיָלה, מ  ֵנה ֲאָנׁש  יחֹו,  ג  ָהָאֶרץ.-ַלְחֹפר ֶאת--ה  ְׁשַלח ֶמֶלְך ְיר  ַוי 

ים ֵאַלי    ָרָחב ֵלאֹמר:-ֶאל ים ַהָבא  י ָהֲאָנׁש  יא  י ַלְחֹפר ֶאת--ָבאּו ְלֵביֵתְך-ְך, ֲאֶׁשרהֹוצ  ָהָאֶרץ, -ָכל-כ 
ָשה ֶאת ד  ָבאּו. ַקח ָהא  י, -ַות  ים, ְולֹא ָיַדְעת  ְצְפנֹו; ַותֹאֶמר ֵכן, ָבאּו ֵאַלי ָהֲאָנׁש  ים, ַות  ְׁשֵני ָהֲאָנׁש 

ן ֵהָמה. ְסגֹור, ַבֹחֶׁשְך ְוָהאֲ  ה  ֵמַאי  י ַהַשַער ל  ים ָיָצאּוַוְיה  ים; --ָנׁש  י, ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנׁש  לֹא ָיַדְעת 
יגּום. י ַתש  ְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם, כ  כֹות ָלּה  ו  ר  ְׁשֵתי ָהֵעץ, ָהֲערֻׁ ְטְמֵנם ְבפ  יא, ֶהֱעָלַתם ַהָגָגה; ַות  ְוה 

ים, ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶדֶרְך ַהַיְרֵדן, עַ  ז  ַהָגג.-ַעל ַאֲחֵרי, ַכֲאֶׁשר --ל, ַהַמְעְברֹות; ְוַהַשַער ָסָגרּוְוָהֲאָנׁש 
ים ַאֲחֵריֶהם. יא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם, ַעל ח  ָיְצאּו ָהֹרְדפ  ְׁשָכבּון; ְוה  -ַותֹאֶמר, ֶאל ט  ַהָגג.-ְוֵהָמה, ֶטֶרם י 

ים י--ָהֲאָנׁש  י, כ  י-ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ָיַדְעת  י ָנֹמגּו ָכלָנְפָלה ֵא -ָהָאֶרץ; ְוכ  ֹיְׁשֵבי -יַמְתֶכם ָעֵלינּו, ְוכ 
ְפֵניֶכם. י ָׁשַמְענּו, ֵאת ֲאֶׁשר י  ָהָאֶרץ מ  יׁש ְיהָוה ֶאת-כ  ְפֵניֶכם, ְבֵצאְתֶכם, -ֵמי ַים-הֹוב  סּוף מ 

יֹחן י ֲאֶׁשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן, ְלס  ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמר  יֶתם ל  ם; ַוֲאֶׁשר ֲעש  ְצָרי  מ  ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶתם, --ּוְלעֹוג מ 
ַמס ְלָבֵבנּו, ְולֹא יא  אֹוָתם. ְׁשַמע ַוי  ְפֵניֶכם:-ַונ  יׁש מ  י, ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם  ָקָמה עֹוד רּוַח ְבא  הּוא --כ 

ַמַעל, ְוַעל ם מ  ים ַבָשַמי  ָתַחת.-ֱאֹלה  ָשְבעּו יב  ָהָאֶרץ מ  י ַביהָוה, כ  -ְוַעָתה, ה  ָמֶכם, -יָנא ל  י ע  ית  ָעש 
יֶתם ַגם ם-ָחֶסד; ַוֲעש  י, אֹות ֱאֶמת.-ַאֶתם ע  י, ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ל  ֶתם ֶאת יג  ֵבית ָאב  י ְוֶאת-ְוַהֲחי  -ָאב 

י, ְוֶאת מ  ַצְלֶתם ֶאת-אחותי )ַאְחיֹוַתי(, ְוֵאת, ָכל-ַאַחי ְוֶאת-א  ָמֶות.-ֲאֶׁשר ָלֶהם; ְוה   יד  ַנְפֹׁשֵתינּו, מ 
ידּו, ֶאת ם לֹא ַתג  ים, ַנְפֵׁשנּו ַתְחֵתיֶכם ָלמּות, א  ְיהָוה -ְדָבֵרנּו ֶזה; ְוָהָיה, ְבֵתת-ַויֹאְמרּו ָלּה ָהֲאָנׁש 

ָמְך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת-ָלנּו ֶאת ינּו ע   ָהָאֶרץ, ְוָעש 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן תשיעי( -  9שאלה 
 

 ל, לא זכה שבני ישראל יעשו חסד עם בני ביתומנהיג מישראל שפעל ולחם למען בני ישרא
 

 
ְשָרֵאל, ֶאת לד   הפסוק:  ַיד -ְולֹא ָזְכרּו ְבֵני י  יל אֹוָתם מ  ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, ַהַמצ 

יב.-ָכל   ָסב  ם-ְולֹא לה  ֹאְיֵביֶהם, מ  ַבַעל -ָעשּו ֶחֶסד, ע   ֵבית ְירֻׁ
םֲאֶׁשר ָעָשה--ַהטֹוָבה-ְכָכל  ___?__:   ְשָרֵאל.-, ע   י 

 

 

 _____________________תשובה:    מי המנהיג? .א

 
 
 

 _____________________תשובה:  נגד מי נלחם המנהיג? .ב

 

 34-35שופטים ח/ המקרא:
 
 

ְשָרֵאל, ֶאת לד ַיד ָכל-ְולֹא ָזְכרּו ְבֵני י  יל אֹוָתם מ  יב.-ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, ַהַמצ  ָסב   לה  ֹאְיֵביֶהם, מ 
ם-לֹאוְ  ְדעֹון:-ָעשּו ֶחֶסד, ע  ַבַעל ג  ם--ַהטֹוָבה-ְכָכל  ֵבית ְירֻׁ ְשָרֵאל-ֲאֶׁשר ָעָשה, ע   י 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן עשירי( -  10שאלה 
 

אחד האבות ביקש מבנו לעשות עימו חסד ולא לקבור אותו במצרים אלא בארץ כנען באחוזת 
 אשתו קבורה שם נקברו אבותיו ושם נקברה

 
ם הפסוק:   ים-ַויֹאֶמר לֹו א  י ֵחן ְבֵעיֶניָך, ש  י -ָנא ָמָצאת  ָמד  יָת ע  י; ְוָעש  ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכ 

ם.-ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל  ְצָרי  י ְבמ  ְקְבֵרנ     ָנא ת 
 
 

 

 ________________________תשובה:  מי ביקש ? .א

 
 
 

 _______________________תשובה: היכן נקבר ? .ב

 

 29-31בראשית מז/ המקרא:
 

 
ְקְרבּו ְיֵמי כט ם-ַוי  ְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר לֹו א  ְקָרא ל  ְשָרֵאל, ָלמּות, ַוי  ים-י  י ֵחן ְבֵעיֶניָך, ש  -ָנא ָמָצאת 

י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל ָמד  יָת ע  י; ְוָעש  ם.-ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכ  ְצָרי  י ְבמ  ְקְבֵרנ  םוְ  ל  ָנא ת  י, ע  ֲאֹבַתי, -ָׁשַכְבת 
ְדָבֶרָך. י ֶאֱעֶשה כ  ָרָתם; ַויֹאַמר, ָאֹנכ  ְקבֻׁ י ב  ם, ּוְקַבְרַתנ  ְצַרי  מ  י מ  י לא  ּוְנָשאַתנ  ָשְבָעה ל  --ַויֹאֶמר, ה 

ְשָרֵאל, ַעל ְׁשַתחּו י  ָשַבע, לֹו; ַוי  ָטה.-ַוי    רֹאׁש ַהמ 
 

 29-33בראשית מט/ המקרא:
 
 

י ֶנֱאָסף ֶאלַויְ  כט י-ַצו אֹוָתם, ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאנ  י, ֶאל--ַעמ  ְברּו ֹאת  ֲאֶׁשר --ַהְמָעָרה-ֶאל  ֲאֹבָתי:-ק 
י. ת  ְשֵדה, ֶעְפרֹון ַהח  ְשֵדה ַהַמְכֵפָלה, ֲאֶׁשר ַעל ל  ב  ֲאֶׁשר   ְבֶאֶרץ ְכָנַען:--ַמְמֵרא-ְפֵני-ַבְמָעָרה ֲאֶׁשר ב 

י-תָקָנה ַאְבָרָהם ֶא  ת  ַזת--ַהָשֶדה, ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהח  ַאְבָרָהם, ְוֵאת -ָׁשָמה ָקְברּו ֶאת לא  ָקֶבר.-ַלֲאחֻׁ
ְׁשתֹו, ָׁשָמה ָקְברּו ֶאת י, ֶאת-ָשָרה א  ְׁשתֹו; ְוָׁשָמה ָקַבְרת  ְבָקה א  ְצָחק, ְוֵאת ר  ְקֵנה  לב  ֵלָאה.-י  מ 

-ָבָניו, ַוֶיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל-ַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצֹּות ֶאת לג  ֵחת.-ְבֵניבֹו, ֵמֵאת -ַהָשֶדה ְוַהְמָעָרה ֲאֶׁשר
ְגַוע, ַוֵיָאֶסף ֶאל ָטה; ַוי   ַעָמיו.-ַהמ 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 עשר(-)נבחן אחד -  11שאלה 
 

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

י, ֶפן-ַויֹאֶמר __?__ ֶאל הפסוק:   תֹוְך ֲעָמֵלק  רּו ְרדּו מ  י ְלכּו סֻׁ מֹו, ְוַאָתה -ַהֵקינ  ְפָך ע  ֹאס 
ם  יָתה ֶחֶסד ע  ְשָרֵאל-ָכל-ָעש   ְבֵני י 

 

 

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

 בעלותם ממצרים תשובה:   

 

 6-7שמואל א'  טו/ המקרא:

ְמָׁשֳחָך ְלֶמֶלְך, ַעל-ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל, ֶאל א י ָׁשַלח ְיהָוה ל  ְשָרֵאל; ְוַעָתה ְׁשַמע, -ַעמֹו ַעל-ָׁשאּול, ֹאת  י 
ְבֵרי ְיהָוה.  }ס{  ְלקֹול ד 

י, ֵאת ֲאֶׁשרֹכה ָאַמר, ְיה ב ְשָרֵאל-ָוה ְצָבאֹות, ָפַקְדת  ָשם לֹו ַבֶדֶרְך, ַבֲעֹלתֹו -ֲאֶׁשר--ָעָשה ֲעָמֵלק ְלי 
ם. ְצָרי  מ  יָתה ֶאת ג  מ  כ  לֹו, ְולֹא ַתְחֹמל, ָעָליו; -ֲאֶׁשר-ָכל-ֲעָמֵלק, ְוַהֲחַרְמֶתם ֶאת-ַעָתה ֵלְך ְוה 

יׁש ַעד ָשה, ֵמֹעלֵ -ְוֵהַמָתה ֵמא  שֹור ְוַעד-ל ְוַעדא  ָגָמל ְוַעד-יֹוֵנק, מ   }ס{  ֲחמֹור.-ֶשה, מ 

ים, ֶאת-ַוְיַׁשַמע ָׁשאּול, ֶאתד  י; ַוֲעֶשֶרת ֲאָלפ  ם ֶאֶלף ַרְגל  ים, ָמאַתי  ְפְקֵדם ַבְטָלא  יׁש -ָהָעם, ַוי  א 
יר ֲעָמֵלק; ַוָיֶרב, ַבָנַחל.-ַוָיבֹא ָׁשאּול, ַעדה   ְיהּוָדה. רּו ְרדּו -יֹאֶמר ָׁשאּול ֶאלוַ  ו  ע  י ְלכּו סֻׁ ַהֵקינ 

י, ֶפן תֹוְך ֲעָמֵלק  ם-מ  יָתה ֶחֶסד ע  מֹו, ְוַאָתה ָעש  ְפָך ע  ם; ַוָיַסר -ָכל-ֹאס  ְצָרי  מ  ְשָרֵאל, ַבֲעלֹוָתם מ  ְבֵני י 
תֹוְך ֲעָמֵלק. י, מ  יָלה בֹואֲ -ַוַיְך ָׁשאּול, ֶאת ז  ֵקינ  ם.-ָך ׁשּור, ֲאֶׁשר ַעלֲעָמֵלק, ֵמֲחו  ְצָרי   ח  ְפֵני מ 

ְתֹפש ֶאת י-ָכל-ֲעָמֵלק, ָחי; ְוֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך-ַוי  ים ְלפ  -ַוַיְחֹמל ָׁשאּול ְוָהָעם ַעל ט  ָחֶרב.-ָהָעם, ֶהֱחר 
ים ְוַעל-ֲאָגג, ְוַעל ְׁשנ  ים ְוַעל-ֵמיַטב ַהצֹאן ְוַהָבָקר ְוַהמ  יָמם; ְוָכלַהטֹוב, ְולֹא -ָכל-ַהָכר  -ָאבּו, ַהֲחר 

ימּו. ְבָזה ְוָנֵמס, ֹאָתּה ֶהֱחר   ַהְמָלאָכה ְנמ 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 עשר(-)נבחן שנים -  12שאלה 
 

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

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

י ְיהָוה ֶאת הפסוק:   נֹו, ְבֵעיֵני ַשר ֵבית-ַוְיה  ֵתן ח   ַהֹסַהר-יֹוֵסף, ַוֵיט ֵאָליו ָחֶסד; ַוי 

 

 _______________________תשובה:  ציין שם אדוניו של יוסף ? .א

 
 

 
 _______________________ תשובה: מי הוריד את יוסף למצרים? .ב

 
 
 

 
 21-23בראשית   לט/ המקרא:

 
ַיד  א י, מ  ְצר  יׁש מ  ים, א  יס ַפְרֹעה ַשר ַהַטָבח  יַפר ְסר  ְקֵנהּו פֹוט  ְצָרְיָמה; ַוי  ְויֹוֵסף, הּוַרד מ 

הּו ָׁשָמה. דֻׁ ים, ֲאֶׁשר הֹור  ְׁשְמֵעאל  י ְיהָוה ֶאתוַ  ב  ַהי  י, ְבֵבית ֲאֹדָניו -ְיה  יַח; ַוְיה  יׁש ַמְצל  י א  יֹוֵסף, ַוְיה 
י. ְצר  תֹו; ְוֹכל ֲאֶׁשר ג  ַהמ  י ְיהָוה א  יַח ְבָידֹו.-ַוַיְרא ֲאֹדָניו, כ  ְמָצא יֹוֵסף  ד  הּוא ֹעֶשה, ְיהָוה ַמְצל  ַוי 

ֵדהּו, עַ  יד ֹאתֹו  ה  לֹו, ָנַתן ְבָידֹו.-ֶיׁש-ֵביתֹו, ְוָכל-לֵחן ְבֵעיָניו, ַוְיָׁשֶרת ֹאתֹו; ַוַיְפק  ְפק  י ֵמָאז ה  ַוְיה 
ְרַכת ְיהָוה, ְבָכל-לֹו, ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת-ֲאֶׁשר ֶיׁש-ְבֵביתֹו, ְוַעל ָכל י ב  ְגַלל יֹוֵסף; ַוְיה  י, ב  ְצר  -ֵבית ַהמ 

ת, ּוַבָשֶדה.--לֹו-ֲאֶׁשר ֶיׁש ם-יֹוֵסף, ְולֹא-לֹו, ְבַיד-ֲאֶׁשר-ֹזב ָכלַוַיעֲ  ו  ַבַבי  י א  תֹו ְמאּוָמה, כ  -ָיַדע א 
י יֹוֵסף, ְיֵפה-ַהֶלֶחם ֲאֶׁשר יֵפה ַמְרֶאה.-הּוא אֹוֵכל; ַוְיה  ָשא  ז  ֹתַאר ו  ים ָהֵאֶלה, ַות  י, ַאַחר ַהְדָבר  ַוְיה 

כְ -ֵעיֶניָה, ֶאל-ֲאֹדָניו ֶאת-ֵאֶׁשת י.יֹוֵסף; ַותֹאֶמר, ׁש  מ  ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו, ֵהן -ַויֹאֶמר ֶאל--ַוְיָמֵאן ח  ָבה ע 
י לֹא י ַמה-ֲאֹדנ  ת  ת; ְוֹכל ֲאֶׁשר-ָיַדע א  י.-ֶיׁש-ַבָבי  י, ְולֹא ט  לֹו, ָנַתן ְבָיד  ֶמנ  ת ַהֶזה, מ  -ֵאיֶננּו ָגדֹול ַבַבי 

ם י א  י ְמאּוָמה, כ  ֶמנ  ְׁשתֹו; ְוֵאיְך ֶאֱעֶשה ָהָרָעה ַהְגֹדָלה, ַהזֹאת, -אֹוָתְך ַבֲאֶׁשר ַאְת -ָחַשְך מ  א 
ים. י, ֵלאֹלה  י, ְכַדְבָרּה ֶאל י  ְוָחָטאת  ְהיֹות -יֹוֵסף יֹום יֹום; ְולֹא-ַוְיה  ְׁשַכב ֶאְצָלּה, ל  ָׁשַמע ֵאֶליָה ל 

ָמּה. י ְכַהיֹום ַהֶזה, ַוָיבֹא ַהַבְיָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכת יא  ע  ת, ָׁשםַוְיה  יׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַבי  --ֹו; ְוֵאין א 
ת. ְגדֹו ְבָיָדּה, ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה. יב  ַבָבי  י; ַוַיֲעֹזב ב  מ  ְכָבה ע  ְגדֹו ֵלאֹמר, ׁש  ְתְפֵשהּו ְבב  י,  יג  ַות  ַוְיה 

י ְראֹוָתּה, כ  ְגדֹו, ְבָיָדּה; ַוָיָנס, ַהחּוָצה.-כ  ְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה, ַותֹאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר, וַ  יד  ָעַזב ב  ת 
י, ְלַצֶחק ָבנּו: ְבר  יׁש ע  יא ָלנּו א  י, ָוֶאְקָרא ְבקֹול ָגדֹול.  ְראּו ֵהב  מ  ְׁשַכב ע  י ְכָׁשְמעֹו,  טו  ָבא ֵאַלי ל  ַוְיה 

י י, ַוָיָנס -כ  ְגדֹו ֶאְצל  י ָוֶאְקָרא; ַוַיֲעֹזב ב  י קֹול  יֹמת  ְגדֹו, ֶאְצָלּה, ַעד טז  ַוֵיֵצא ַהחּוָצה.ֲהר  בֹוא -ַוַתַנח ב 
ים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר: יז  ֵביתֹו.-ֲאֹדָניו, ֶאל י, ֲאֶׁשר-ָבא  ַוְתַדֵבר ֵאָליו, ַכְדָבר  ְבר  ֵהֵבאָת -ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהע 

י.--ָלנּו י ָוֶאְקָרא; ַויַ  יח  ְלַצֶחק ב  י קֹול  ימ  י, ַכֲהר  י, ַוָיָנס ַהחּוָצה.ַוְיה  ְגדֹו ֶאְצל  י  יט  ֲעֹזב ב  ַוְיה 
ְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת ַחר, -כ  י ַעְבֶדָך; ַוי  ים ָהֵאֶלה, ָעָשה ל  ְבָרה ֵאָליו ֵלאֹמר, ַכְדָבר  ְׁשתֹו, ֲאֶׁשר ד  ְבֵרי א  ד 

ְתֵנהּו ֶאל כ  ַאפֹו. ַקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו, ַוי  יֵרי( ַהֶמֶלְך -ְמקֹום, ֲאֶׁשר--ַהרֵבית ַהסֹ -ַוי  אסורי )ֲאס 
י ים; ַוְיה  י ְיהָוה ֶאת כא  ָׁשם, ְבֵבית ַהֹסַהר.-ֲאסּור  נֹו, ְבֵעיֵני ַשר -ַוְיה  ֵתן ח  יֹוֵסף, ַוֵיט ֵאָליו ָחֶסד; ַוי 

ֵתן ַשר ֵבית כב  ַהֹסַהר.-ֵבית ם, ֲאֶׁשר ְבֵבית ַהֹסַהר; ְוֵאת ָהֲאס  -יֹוֵסף, ֵאת ָכל-ַהֹסַהר, ְבַיד-ַוי  יר 
ים ָׁשם, הּוא ָהָיה ֹעֶשה.-ָכל ְמאּוָמה ְבָידֹו, ַבֲאֶׁשר -ָכל-ַהֹסַהר, ֹרֶאה ֶאת-ֵאין ַשר ֵבית כג  ֲאֶׁשר ֹעש 

תֹו; ַוֲאֶׁשר יַח.-ְיהָוה, א    הּוא ֹעֶשה, ְיהָוה ַמְצל 
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 החידון הפומבי
 

 שלב שני
 
 
 

 

 ות בנושאים  מקראייםשאלות  הקשור
 

 

 

 
 

 במחזור זה על הנבחן יהיה להשיב על שאלה בת שני חלקים
 הקשורות בכל נושא  שעלה בחלקו  

 
 

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

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

 

 הנתינהמידת  –קטע שני 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 מנחה:
 

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

 הקשיבו בבקשה.
 



 22 

 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן ראשון( - 1שאלה 
 
 

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

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

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

 _____________________תשובה:   מיהו אחד האבות ?  .א

 
 
 

 ____________________תשובה:   מיהו האיש הנכבד במצרים?  .ב
 

 
 1-17בראשית   מג/ המקרא:

 
 

לּו ֶלֱאֹכל ֶאת  א ְוָהָרָעב, ָכֵבד ָבָאֶרץ. י, ַכֲאֶׁשר כ  ְצָר -ב ַוְיה  מ  יאּו, מ  ם; ַויֹאֶמר ַהֶשֶבר, ֲאֶׁשר ֵהב  י 
ְברּו בּו ׁש  יֶהם, ׁשֻׁ יׁש   ג ַויֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה, ֵלאֹמר:  ֹאֶכל.-ָלנּו ְמַעט-ֲאֵליֶהם ֲאב  ד ָבנּו ָהא  ָהֵעד ֵהע 

ְתֶכם.-ֵלאֹמר לֹא יֶכם א  י ֲאח  ְלת  ְראּו ָפַני, ב  ם  ת  ָתנּו-ֶיְׁשָך ְמַׁשֵלַח ֶאת-ד א  ינּו, א  ֵנְרָדה, --ָאח 
ְׁש  ם  ְבָרה ְלָך ֹאֶכל.ְונ  י  ֵאיְנָך ְמַׁשֵלַח, לֹא ֵנֵרד:-ה ְוא  יׁש ָאַמר ֵאֵלינּו, לֹא-כ  י, -ָהא  ְלת  ְראּו ָפַני, ב  ת 

ְתֶכם. יֶכם א  י  ֲאח  ְשָרֵאל, ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם, ל  יׁש, ַהעֹוד ָלֶכם ָאח.--ו ַויֹאֶמר, י  יד ָלא  ז ַויֹאְמרּו   ְלַהג 
יֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח, ַוַנֶגדהָ -ָׁשאֹול ָׁשַאל יׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵתנּו ֵלאֹמר, ַהעֹוד ֲאב  י -לֹו, ַעל-א  פ 

ים ָהֵאֶלה; ֲהָידֹוַע ֵנַדע ידּו ֶאת--ַהְדָבר  י יֹאַמר, הֹור  יֶכם.-כ  יו, -ח ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל  ֲאח  ְשָרֵאל ָאב  י 
י ת  ְלָחה ַהַנַער א  ְחֶיה ְולֹא ָנמּות, ַגםְוָנקּומָ --ׁש  י,   ַטֵפנּו.-ַאָתה ַגם-ֲאַנְחנּו ַגם-ה ְוֵנֵלָכה; ְונ  ט ָאֹנכ 

י, ְתַבְקֶׁשנּו:--ֶאֶעְרֶבנּו ָיד  ם  מ  י ְלָך ָכל-א  יו ְלָפֶניָך, ְוָחָטאת  ַצְגת  יו ֵאֶליָך ְוה  יֹאת  ים.-לֹא ֲהב  י   ַהָימ 
ְתַמְהָמְהנּו י, לּוֵלא ה  י--כ  ם.עַ -כ  ם  ָתה ַׁשְבנּו, ֶזה ַפֲעָמי  יֶהם, א  ְשָרֵאל ֲאב  ֵכן -יא ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם י 

י--ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו ְכֵליֶכם, ְוהֹור  ְמַרת ָהָאֶרץ ב  ז  ְנָחה:ְקחּו מ  יׁש מ  י, ּוְמַעט ְדַבׁש,   דּו ָלא  ְמַעט ֳצר 
ים. ים ּוְׁשֵקד  ְׁשֶנה, ְקחּו ְבֶיְדֶכם; ְוֶאת  ְנכֹאת ָוֹלט, ָבְטנ  י -יב ְוֶכֶסף מ  ַהֶכֶסף ַהמּוָׁשב ְבפ 
יבּו ְבֶיְדֶכם ְׁשֶגה, הּוא.--ַאְמְתֹחֵתיֶכם, ָתׁש  יֶכם, ָקחּו; ְוקּו-יג ְוֶאת  אּוַלי מ  -מּו, ׁשּובּו ֶאלֲאח 

יׁש. ַלח ָלֶכם ֶאת  ָהא  יׁש, ְוׁש  ְפֵני ָהא  ים ל  ֵתן ָלֶכם ַרֲחמ  יֶכם ַאֵחר, ְוֶאת-יד ְוֵאל ַׁשַדי, י  ין; -ֲאח  ְנָימ  ב 
י. י ָׁשָכְלת  י, ַכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלת  ים ֶאת  ַוֲאנ  ְקחּו ָהֲאָנׁש  ְׁשֶנה-טו ַוי  ְנָחה ַהזֹאת, ּומ  חּו ְבָיָדם ֶכֶסף ָלְק -ַהמ 

ְפֵני יֹוֵסף.-ְוֶאת ם, ַוַיַעְמדּו ל  ְצַרי  מּו ַוֵיְרדּו מ  ן; ַוָיקֻׁ ְנָימ  ָתם, ֶאת  ב  ין, ַויֹאֶמר -טז ַוַיְרא יֹוֵסף א  ְנָימ  ב 
י יֹאְכלּו ָהֲאָנׁש  -ֵביתֹו, ָהֵבא ֶאת-ַלֲאֶׁשר ַעל ת  י א  ים ַהָבְיָתה; ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן, כ  ים ָהֲאָנׁש 
ם. יׁש ֶאת  ַבָצֳהָרי  יׁש, ַכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף; ַוָיֵבא ָהא  ים, ֵביָתה יֹוֵסף.-יז ַוַיַעש ָהא   ָהֲאָנׁש 
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שני( - 2שאלה 
 
 

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

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

-ָרֹאה ִתְרֶאה ָבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתִני ְולֹא-ַוִתֹדר ֶנֶדר ַותֹאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות ִאם הפסוק:  
י ַחָייו, -ּוְנַתִתיו ַליהָוה ָכל--ָתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע ֲאָנִׁשיםֲאָמֶתָך, ְוָנַת -ִתְׁשַכח ֶאת ְימֵּ
 רֹאׁשֹו-ַיֲעֶלה ַעל-ּומֹוָרה לֹא

 
 _____________________תשובה:   מי האשה ?  .א

 
 
 

 ____________________תשובה:   מהו השם שקראה לבנה הנולד?  .ב
 

 
 1-17שמואל א'   א/ המקרא:

 
יׁש ֶאחָ  א י א  ןַוְיה  ים-ד מ  ם, צֹופ  ם; ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן--ָהָרָמַתי  יהּוא, ֶבן-ְיֹרָחם ֶבן-ֵמַהר ֶאְפָרי  -ֱאל 

י.--צּוף-ֹתחּו ֶבן ים ב  ֶאְפָרת  ים, --ְולֹו, ְׁשֵתי ָנׁש  ָנה ְיָלד  ְפנ  י ל  ָנה; ַוְיה  ית ְפנ  ֵׁשם ַאַחת ַחָנה, ְוֵׁשם ַהֵשנ 
ים. ְׁשַתֲחו ג  ּוְלַחָנה ֵאין ְיָלד  יָמה, ְלה  ים ָימ  ָימ  ירֹו מ  יׁש ַההּוא ֵמע  ְזֹבַח ַליהָוה ְצָבאֹות  ְוָעָלה ָהא  ֹת ְול 

ֹלה; ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני ים, ַליהָוה.-ְבׁש  ְנָחס, ֹכֲהנ  י ּופ  י, ָחְפנ  ָנה  ד  ֵעל  ְפנ  ְזַבח ֶאְלָקָנה; ְוָנַתן ל  י ַהיֹום, ַוי  ַוְיה 
ְׁשתֹו, ּולְ  ם: ה  ָמנֹות.--ָבֶניָה ּוְבנֹוֶתיהָ -ָכלא  ֵתן ָמָנה ַאַחת ַאָפי  י ֶאת  ּוְלַחָנה, י  ַחָנה ָאֵהב, ַויהָוה -כ 

ֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ו  ָסַגר ַרְחָמּה. ָמּה:-ְוכ  י  ַכַעס, ַבֲעבּור ַהְרע  ְוֵכן ַיֲעֶשה  ז  ָסַגר ְיהָוה, ְבַעד ַרְחָמּה.-כ 
ֵדי ֲעֹלָתּה ְבֵבית ְיהָוהָׁשָנה ְבָׁשנָ  ְבֶכה, ְולֹא תֹאַכל.--ה, מ  ֶסָנה; ַות  ַויֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה  ח  ֵכן, ַתְכע 

י, ְוָלֶמה, ֵיַרע ְלָבֵבְך: י ְוָלֶמה לֹא תֹאְכל  ְבכ  יָׁשּה, ַחָנה ָלֶמה ת  ים.  א  י טֹוב ָלְך, ֵמֲעָשָרה ָבנ    ֲהלֹוא ָאֹנכ 
י ַהֹכֵהן, ֹיֵׁשב ַעלַוָתָקם ַחָנה ט ֹלה ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתה; ְוֵעל  ֵסא, ַעל-, ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבׁש  ְמזּוַזת, ֵהיַכל -ַהכ 

ְתַפֵלל ַעל י  ְיהָוה. יא, ָמַרת ָנֶפׁש; ַות  ְבֶכה.-ְוה  ֹדר ֶנֶדר ַותֹאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות  יא  ְיהָוה, ּוָבֹכה ת  ַות 
ם ְרֶאה ָבֳענ  -א  י ְולֹאָרֹאה ת  ְׁשַכח ֶאת-י ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתנ  ים-ת  --ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע ֲאָנׁש 

יו ַליהָוה ָכל ְפֵני  יב  רֹאׁשֹו.-ַיֲעֶלה ַעל-ְיֵמי ַחָייו, ּומֹוָרה לֹא-ּוְנַתת  ְתַפֵלל ל  ְרְבָתה, ְלה  י ה  ְוָהָיה כ 
י, ֹׁשֵמר ֶאת יָה.-ְיהָוה; ְוֵעל  יא ְמַדֶבֶרת ַעל יג  פ  ָבּה-ְוַחָנה, ה  ָשֵמַע; --ל  ַרק ְשָפֶתיָה ָנעֹות, ְוקֹוָלּה לֹא י 
ֹכָרה. י, ְלׁש  י, ַעד יד  ַוַיְחְׁשֶבָה ֵעל  י ֶאת-ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעל  יר  ין; ָהס  ְׁשַתָכר  ְך.-ָמַתי ת   טו  ֵייֵנְך, ֵמָעָלי 

ָשה ְקַׁשתַוַתַען ַחָנה ַותֹאֶמר, לֹא אֲ  י, א  י; ָוֶאְׁשֹפְך ֶאת-ֹדנ  ית  ן ְוֵׁשָכר לֹא ָׁשת  י, ְוַיי  י, -רּוַח ָאֹנכ  ַנְפׁש 
ְפֵני ְיהָוה. ֵתן, ֶאת-ַאל טז  ל  ְפֵני, ַבת-ת  ָיַעל:-ֲאָמְתָך, ל  י  ְבל  י ַעד-כ  ַבְרת  י, ד  י ְוַכְעס  יח    ֵהָנה.-ֵמֹרב ש 

י ַויֹאֶמר, יז ֵתן ֶאת ַוַיַען ֵעל  ְשָרֵאל, י  י ְלָׁשלֹום; ֵואֹלֵהי י  מֹו.-ְלכ   יח  ֵׁשָלֵתְך, ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְת, ֵמע 
ָשה ְלַדְרָכּה ַותֹאַכל, ּוָפֶניָה לֹא ְפָחְתָך ֵחן ְבֵעיֶניָך; ַוֵתֶלְך ָהא  ְמָצא ׁש   יט  ָלּה עֹוד.-ָהיּו-ַותֹאֶמר, ת 

ְׁשתַ  מּו ַבֹבֶקר, ַוי  בּו ַוָיֹבאּו ֶאלַוַיְׁשכ  ְפֵני ְיהָוה, ַוָיׁשֻׁ ַחָנה -ֵביָתם, ָהָרָמָתה; ַוֵיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת-ֲחוּו ל 
ְזְכֶרָה ְיהָוה. ְׁשתֹו, ַוי  ְקָרא ֶאת כ  א  ים, ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן; ַות  פֹות ַהָימ  ְתקֻׁ י ל  ְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל, -ַוְיה 

י ְלת  י ֵמְיהָוה ְׁשא  יׁש ֶאְלָקָנה, ְוָכל כא  ו.כ  ְזֹבַח ַליהָוה ֶאת-ַוַיַעל ָהא  ים, ְוֶאת-ֵביתֹו, ל  -ֶזַבח ַהָימ 
ְדרֹו. י  ְוַחָנה, לֹא ָעָלָתה: כב  נ  ְרָאה ֶאת-כ  יו ְונ  ֹאת  ָגֵמל ַהַנַער ַוֲהב  יָׁשּה, ַעד י  ְפֵני ְיהָוה, -ָאְמָרה ְלא 

ֹ  כג  עֹוָלם.-ְוָיַׁשב ָׁשם, ַעד י ַעדַוי ְך, ְׁשב  י ַהטֹוב ְבֵעיַני  יָׁשּה ֲעש  ַאְך --ָגְמֵלְך ֹאתֹו-אֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה א 
ָשה ַוֵתיֶנק ֶאת-ָיֵקם ְיהָוה, ֶאת ָמּה ַכֲאֶׁשר  כד  ָגְמָלּה ֹאתֹו.-ְבָנּה, ַעד-ְדָברֹו; ַוֵתֶׁשב ָהא  ַוַתֲעֵלהּו ע 

ים ְׁשֹלָׁשה ְוֵאי ֵאהּו ֵביתְגָמַלתּו, ְבָפר  ן, ַוְתב  לֹו; ְוַהַנַער, ָנַער.-ָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיי   כה  ְיהָוה, ׁש 
ְׁשֲחטּו, ֶאת אּו ֶאת-ַוי  י.-ַהַנַער, ֶאל-ַהָפר; ַוָיב  ָשה,  כו  ֵעל  י ָהא  י; ֲאנ  י, ֵחי ַנְפְׁשָך ֲאֹדנ  י ֲאֹדנ  ַותֹאֶמר ב 

ְתפַ  ְמָכה ָבֶזה, ְלה  ֶצֶבת ע  י ֶאת-ֶאל כז  ְיהָוה.-ֵלל, ֶאלַהנ  ֵתן ְיהָוה ל  י; ַוי  ְתַפָלְלת  -ַהַנַער ַהֶזה, ה 
מֹו. י ֵמע  י, ֲאֶׁשר ָׁשַאְלת  הּו ַליהָוה, ָכל כח  ְׁשֵאָלת  ְלת  ְׁשא  י, ה  ים ֲאֶׁשר ָהָיה, הּוא -ְוַגם ָאֹנכ  ַהָימ 

ְׁשַתחּו ָׁשם, ַליהָוה  ָׁשאּול ַליהָוה; ַוי 
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 ור שאלות שנימחז
 

 )נבחן שלישי( - 3שאלה 
 
 

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

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

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

 
 

 _____________________תשובה:   מי המצביא ?  .א

 
 
 

 ____________________ה: תשוב  מה שם העיר שכבש המצביא?  .ב
 

 
 12-25יהושע   ו/ המקרא:

 

 
ים, ֶאת יב ְשאּו ַהֹכֲהנ  ַע, ַבֹבֶקר; ַוי  ְבָעה  יג  ֲארֹון ְיהָוה.-ַוַיְׁשֵכם ְיהֹוׁשֻׁ ים ׁש  ים ֹנְשא  ְבָעה ַהֹכֲהנ  ְוׁש 

ים ָהלֹוְך, ְוָתְקעּו בַ  ְפֵני ֲארֹון ְיהָוה, ֹהְלכ  ים, ל  ְפֵניֶהם, ׁשֹוְפרֹות ַהֹיְבל  שֹוָפרֹות; ְוֶהָחלּוץ, ֹהֵלְך ל 
י, -ַוָיֹסבּו ֶאת יד  ְוַהְמַאֵסף ֹהֵלְך ַאֲחֵרי ֲארֹון ְיהָוה, הולך )ָהלֹוְך( ְוָתקֹוַע ַבשֹוָפרֹות. יר ַביֹום ַהֵשנ  ָהע 

ים. בּו, ַהַמֲחֶנה; ֹכה ָעשּו, ֵׁשֶׁשת ָימ  י טו  ַפַעם ַאַחת, ַוָיׁשֻׁ מּו ַכֲעלֹות ַהַשַחר,  ַוְיה  י, ַוַיְׁשכ  יע  ַביֹום ַהְשב 
ים:-ַוָיֹסבּו ֶאת ְׁשָפט ַהֶזה, ֶׁשַבע ְפָעמ  יר ַכמ  ים.-ַרק ַביֹום ַההּוא, ָסְבבּו ֶאת  ָהע  יר ֶׁשַבע ְפָעמ   טז  ָהע 

ים ַבשֹוָפרֹות;  ית, ָתְקעּו ַהֹכֲהנ  יע  י ַבַפַעם ַהְשב  ַע ֶאלַוְיה  י-ַויֹאֶמר ְיהֹוׁשֻׁ יעּו, כ  ָנַתן ְיהָוה -ָהָעם ָהר 
יר.-ָלֶכם ֶאת יא ְוָכל יז  ָהע  יר ֵחֶרם ה  יא   ָבּה, ַליהָוה:-ֲאֶׁשר-ְוָהְיָתה ָהע  ְחֶיה, ה  ַרק ָרָחב ַהזֹוָנה ת 

ת-ְוָכל ָתּה ַבַבי  י ֶהְחְבַאָתה, ֶאת--ֲאֶׁשר א  ים ֲאֶׁשר ָׁשָלְח -כ  ן-ְוַרק יח  נּו.ַהַמְלָאכ  ְמרּו מ  -ַאֶתם ׁש 
ן-ַהֵחֶרם, ֶפן ימּו ּוְלַקְחֶתם מ  ְשָרֵאל, ְלֵחֶרם, ַוֲעַכְרֶתם, אֹותֹו.-ַהֵחֶרם; ְוַשְמֶתם ֶאת-ַתֲחר    ַמֲחֵנה י 

ַוָיַרע ָהָעם,  כ  אֹוַצר ְיהָוה, ָיבֹוא.  ֹקֶדׁש הּוא, ַליהָוה:--ְוֹכל ֶכֶסף ְוָזָהב, ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל יט
ְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת י כ  ְתְקעּו ַבֹשָפרֹות; ַוְיה  ֹפל ַהחֹוָמה -ַוי  יעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה, ַות  קֹול ַהשֹוָפר, ַוָיר 

ְלְכדּו ֶאת יׁש ֶנְגדֹו, ַוי  יָרה א  יר.-ַתְחֶתיָה ַוַיַעל ָהָעם ָהע  ימּו, ֶאת כא  ָהע  יׁש אֲ -ָכל-ַוַיֲחר  יר, ֵמא  ֶׁשר ָבע 
ַנַער ְוַעד-ְוַעד ָשה, מ  י-א  ים ֶאת כב  ָחֶרב.-ָזֵקן; ְוַעד ׁשֹור ָוֶשה ַוֲחמֹור, ְלפ  ים ַהְמַרְגל  ם ָהֲאָנׁש  ְׁשַני  -ְול 

ַע, ֹבאּו, ֵבית ָשם ֶאת-ָהָאֶרץ, ָאַמר ְיהֹוׁשֻׁ יאּו מ  ָשה ַהזֹוָנה; ְוהֹוצ  ָשה ְוֶאת-ָהא  ָלּה, -ֶׁשראֲ -ָכל-ָהא 
ְׁשַבְעֶתם ָלּה. יאּו ֶאת כג  ַכֲאֶׁשר נ  ים, ַוֹיצ  ים ַהְמַרְגל  יָה ְוֶאת-ָרָחב ְוֶאת-ַוָיֹבאּו ַהְנָער  ָמּה ְוֶאת-ָאב  -א 

יחּום-ָלּה, ְוֵאת ָכל-ֲאֶׁשר-ָכל-ַאֶחיָה ְוֶאת יאּו; ַוַינ  ְׁשְפחֹוֶתיָה, הֹוצ  ְשָרֵאל--מ  חּוץ, ְלַמֲחֵנה י   כד  .מ 
יר ָשְרפּו ָבֵאׁש, ְוָכל -ָנְתנּו, אֹוַצר ֵבית--ַרק ַהֶכֶסף ְוַהָזָהב, ּוְכֵלי ַהְנֹחֶׁשת ְוַהַבְרֶזל  ָבּה:-ֲאֶׁשר-ְוָהע 

יָה ְוֶאת-ָרָחב ַהזֹוָנה ְוֶאת-ְוֶאת כה  ְיהָוה. ַע, ַוֵתֶׁשב ְבֶקֶרב -ֲאֶׁשר-ָכל-ֵבית ָאב  ָלּה, ֶהֱחָיה ְיהֹוׁשֻׁ
ְש  יָאה ֶאת  ָרֵאל, ַעד ַהיֹום ַהֶזה:י  י ֶהְחב  ים, ֲאֶׁשר-כ  ַע ְלַרֵגל ֶאת-ַהַמְלָאכ  יחֹו.-ָׁשַלח ְיהֹוׁשֻׁ  ְיר 
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן רביעי( - 4שאלה 
 
 

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

 מלך כנען והביאה להכנעת האוייב.
 

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

 ____________________ תשובה:   מי האישה ?  .א

 
 
 

 ____________________ תשובה:   מיהו שביקש מים וקיבל חלב?  .ב
 

 
 24-31שופטים   ה/ המקרא:

 

 
ים ָנׁש   }ר{  ָיֵעל, ֵאֶׁשת ֶחֶבר--ְתֹבַרְך, מ 

י: ים ָבֹאֶהל, ְתֹבָרְך.  }ס{  ַהֵקינ  ָנׁש  םכה מַ   }ס{  מ   }ר{  י 
יָבה  }ס{  ָׁשַאל, ָחָלב ָנָתָנה; ְקר  ים, ה  יר   }ר{  ְבֵסֶפל ַאד 

ְׁשַלְחָנה,  }ס{  ֶחְמָאה. יָנּה  }ס{  כו ָיָדּה ַלָיֵתד ת  ימ   }ר{  ו 
ים; יְסָרא ָמֲחָקה  }ס{  ְלַהְלמּות ֲעֵמל   }ר{  ְוָהְלָמה ס 

 }ר{  כז ֵבין  }ס{  ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָקתֹו.  }ס{  רֹאׁשֹו,
 }ר{  ֵבין ַרְגֶליָה, ָכַרע  }ס{  ַרְגֶליָה, ָכַרע ָנַפל ָׁשָכב:

 }ר{  כח ְבַעד  }ס{  ַבֲאֶׁשר ָכַרע, ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד.  }ס{  ָנָפל,
יְסָרא, ְבַעד ָהֶאְׁשָנב: ְׁשְקָפה ַוְתַיֵבב ֵאם ס  ְכבֹו  }ס{  ַהַחלֹון נ   {}ר  ַמדּוַע, ֹבֵׁשׁש ר 

 }ר{  כט ַחְכמֹות  }ס{  ַמדּוַע ֶאֱחרּו, ַפֲעֵמי ַמְרְכבֹוָתיו.  }ס{  --ָלבֹוא
יב ֲאָמֶריהָ -ַאף  }ס{  ָשרֹוֶתיָה, ַתֲעֶניָנה; יא, ָתׁש   }ר{  ה 

ְמְצאּו ְיַחְלקּו ָׁשָלל,  }ס{  ָלּה.  }ר{  ַרַחם  }ס{  ל ֲהלֹא י 
ם ְלרֹאׁש ֶגֶבר יםְׁשלַ   }ס{  --ַרֲחָמַתי   }ר{  ל ְצָבע 

יְסָרא, ְקָמה:  }ס{  ְלס  ים ר   }ר{  ֶצַבע  }ס{  ְׁשַלל ְצָבע 
ם, ְלַצְּואֵרי ָׁשָלל. ְקָמַתי   }ר{  אֹוְיֶביָך, ְיהָוה,-לא ֵכן יֹאְבדּו ָכל  }ס{  ר 

ָרתֹו; ְגבֻׁ ים ָׁשָנה.  }ס{  ְוֹאֲהָביו, ְכֵצאת ַהֶשֶמׁש ב  ְׁשֹקט ָהָאֶרץ, ַאְרָבע    ַות 
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן חמישי( - 5שאלה 
 
 

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

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

 ____________________ תשובה:   מי הנביא ?  .א

 
 
 

 ___________________ תשובה:   מיהו האיש הנכבד?  .ב
 

 

 

 

 
 1-16שמואל א'   י/ המקרא:

 
ַקח ְׁשמּוֵאל ֶאת ֹצק ַעל-א ַוי  ֹ --רֹאׁשֹו-ַפְך ַהֶשֶמן, ַוי  ָשֵקהּו; ַוי י--אֶמרַוי  -ְמָׁשֲחָך ְיהָוה ַעל-ֲהלֹוא כ 

יד. ם  ַנֲחָלתֹו, ְלָנג  ים ע  י, ּוָמָצאָת ְׁשֵני ֲאָנׁש  ָמד  ן, -ב ְבֶלְכְתָך ַהיֹום, ֵמע  ְנָימ  ְגבּול ב  ַרת ָרֵחל ב  ְקבֻׁ
ֵנה נָ  ְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות ֲאֶׁשר ָהַלְכָת ְלַבֵקׁש, ְוה  יָך ֶאתְבֶצְלַצח; ְוָאְמרּו ֵאֶליָך, נ  ְבֵרי ָהֲאֹתנֹות, -ַטׁש ָאב  ד 

י. ְבנ  ָשם ָוָהְלָאה, ּוָבאָת ַעד  ְוָדַאג ָלֶכם ֵלאֹמר ָמה ֶאֱעֶשה ל  ֵאלֹון ָתבֹור, ּוְמָצאּוָך ָשם -ג ְוָחַלְפָת מ 
ים ֶאל ים, ֹעל  ים ֵבית-ְׁשֹלָׁשה ֲאָנׁש  ים, ְוֶאָחד -ָהֱאֹלה  ְכרֹות ֵאל; ֶאָחד ֹנֵשא ְׁשֹלָׁשה ְגָדי  ֹנֵשא ְׁשֹלֶׁשת כ 
ן.-ֶלֶחם, ְוֶאָחד, ֹנֵשא ֵנֶבל ָיָדם.-ד ְוָׁשֲאלּו ְלָך, ְלָׁשלֹום; ְוָנְתנּו ְלָך ְׁשֵתי  ָיי  ה ַאַחר   ֶלֶחם, ְוָלַקְחָת מ 

ים, ֲאֶׁשר ְבַעת ָהֱאֹלה  יר, ּו-ֵכן, ָתבֹוא ג  י ְכֹבֲאָך ָׁשם ָהע  יה  ים; ו  ְׁשת  ֵבי ְפל  ים ָׁשם, ְנצ  א  ָפַגְעָת ֶחֶבל ְנב 
ים. ְתַנְבא  נֹור, ְוֵהָמה מ  יל ְוכ  ְפֵניֶהם ֵנֶבל ְוֹתף ְוָחל  ים ֵמַהָבָמה, ְול  ו ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח ְיהָוה,   ֹיְרד 

יׁש ַאֵחר. ָמם; ְוֶנְהַפְכָת, ְלא  יָת ע  ְתַנב  י תבאינה )ָתבֹאָנה( ָהֹאתֹות ָהֵאלֶ   ְוה  ֲעֵשה   ָלְך:--הז ְוָהָיה, כ 
ָמְך. ים ע  י ָהֱאֹלה  ְמָצא ָיֶדָך, כ  י ֹיֵרד ֵאֶליָך, ְלַהֲעלֹות   ְלָך ֲאֶׁשר ת  ֵנה ָאֹנכ  ְלָגל, ְוה  ח ְוָיַרְדָת ְלָפַני, ַהג 

ים תֹוֵחל, ַעד ְבַעת ָימ  ים; ׁש  ְבֵחי ְׁשָלמ  ְזֹבַח ז  י ְלָך, ֵאת-ֹעלֹות ל  י ֵאֶליָך, ְוהֹוַדְעת  ט   ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה. בֹוא 
ם ְׁשמּוֵאל, ַוַיֲהָפְך ְכמֹו ָלֶלֶכת ֵמע  ים, ֵלב ַאֵחר; ַוָיֹבאּו ָכל-ְוָהָיה, ְכַהְפֹנתֹו ׁש  ָהֹאתֹות ָהֵאֶלה, -לֹו ֱאֹלה 

 }ס{  ַביֹום ַההּוא.
ֵנה ֶחֶבל ְבָעָתה, ְוה  ְצַלח ָעָלי-י ַוָיֹבאּו ָׁשם ַהג  ְקָראתֹו; ַות  ים ל  א  ְתַנֵבא ְבתֹוָכם.ְנב  ים, ַוי    ו רּוַח ֱאֹלה 

י, ָכל ם-יא ַוְיה  ֵנה ע  ְראּו, ְוה  ְלֹׁשם, ַוי  ְתמֹול ׁש  ָבא:-יֹוְדעֹו ֵמא  ים נ  א  יׁש ֶאל  }ס{  ְנב  -ַויֹאֶמר ָהָעם א 
יׁש-ֶזה ָהָיה ְלֶבן-ֵרֵעהּו, ַמה ים.--ק  יא  שָ   ֲהַגם ָׁשאּול, ַבְנב  יׁש מ  יֶהם; יב ַוַיַען א  י ֲאב  ם ַויֹאֶמר, ּומ 

ים.-ַעל א  ְתַנבֹות, ַוָיבֹא, ַהָבָמה.  ֵכן ָהְיָתה ְלָמָׁשל, ֲהַגם ָׁשאּול ַבְנב  יד ַויֹאֶמר דֹוד   יג ַוְיַכל, ֵמה 
י-ַנֲערֹו, ָאן ֲהַלְכֶתם; ַויֹאֶמר, ְלַבֵקׁש ֶאת-ָׁשאּול ֵאָליו ְוֶאל ְרֶאה כ  -ן, ַוָנבֹוא ֶאלַאי  -ָהֲאֹתנֹות, ַונ 

יָדה  טו ַויֹאֶמר, דֹוד ָׁשאּול:  ְׁשמּוֵאל. י, ָמה-ַהג  -טז ַויֹאֶמר ָׁשאּול, ֶאל  ָאַמר ָלֶכם ְׁשמּוֵאל.-ָנא ל 
ְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות; ְוֶאת י נ  יד ָלנּו, כ  ג  יד לֹו, ֲאֶׁשר ָאַמר ְׁשמּוֵאל-ְדַבר ַהְמלּוָכה לֹא-דֹודֹו, ַהֵגד ה  ג   .ה 
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שישי( - 6שאלה 
 
 

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

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

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

 
 ____________________ תשובה:   מי המלך ?  .א

 
 
 

 ____________________ תשובה:   מיהו האיש מישראל?  .ב
 
 
 
 
 

 1-16שמואל א'   י/ המקרא:
 

 
י. ְדַבר ֵעין ֶגד  ד, ְבמ  ֵנה ָדו  דּו לֹו, ֵלאֹמר, ה  ים; ַוַיג  ְׁשת  י, ַכֲאֶׁשר ָׁשב ָׁשאּול, ֵמַאֲחֵרי, ְפל   }ס{  א ַוְיה 

יׁש ָבחּור ים א  ַקח ָׁשאּול, ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלפ  ָכל--ב ַוי  ְשָרֵאל; ַוֵיֶלְך, ְלַבֵקׁש-מ  ד ַוֲאָנָׁשיו, ַעל-ֶאת י  ְפֵני, -ָדו 
ים. ְדרֹות ַהצֹאן ַעל-ג ַוָיבֹא ֶאל  צּוֵרי ַהְיֵעל  ַרְגָליו; -ַהֶדֶרְך, ְוָׁשם ְמָעָרה, ַוָיבֹא ָׁשאּול, ְלָהֵסְך ֶאת-ג 

ים. ד, ַוֲאָנָׁשיו, ְבַיְרְכֵתי ַהְמָעָרה, ֹיְׁשב  ד ֵאלָ   ְוָדו  ֵנה ַהיֹום ֲאֶׁשרד ַויֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָדו  ָאַמר ְיהָוה -יו, ה 
י ֹנֵתן ֶאת ֵנה ָאֹנכ  ְכֹרת -ֵאֶליָך ה  ד, ַוי  ַטב ְבֵעיֶניָך; ַוָיָקם ָדו  יָת לֹו, ַכֲאֶׁשר י  ְבָך( ְבָיֶדָך, ְוָעש  איביך )ֹאי 

יל ֲאֶׁשר-ְכַנף-ֶאת י, ַאֲחֵרי  ַבָלט.--ְלָׁשאּול-ַהְמע  ד, ֹאתֹו-ֵלבֵכן, ַוַיְך -ה ַוְיה  -ַעל ֲאֶׁשר ָכַרת, ֶאת--ָדו 
ם  ָכָנף ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול. י ֵמְיהָוה, א  יָלה ל  יַח -ֶאֱעֶשה ֶאת-ו ַויֹאֶמר ַלֲאָנָׁשיו ָחל  ְמׁש  י ל  ַהָדָבר ַהֶזה ַלאֹדנ 

י, בֹו:--ְיהָוה ְׁשֹלַח ָיד  י  ל  יַח ְיהָוה, הּוא.-כ  ד ֶאת  ְמׁש  ים, ְולֹא ְנָתָנם ָלקּום אֲ -ז ַוְיַׁשַסע ָדו  ָנָׁשיו ַבְדָבר 
 }ס{  ָׁשאּול; ְוָׁשאּול ָקם ֵמַהְמָעָרה, ַוֵיֶלְך ַבָדֶרְך.-ֶאל

ד ַאֲחֵרי ְקָרא ַאֲחֵרי-ח ַוָיָקם ָדו  י ַהֶמֶלְך; -ֵכן, ַוֵיֵצא מן המערה )ֵמַהְמָעָרה(, ַוי  ָׁשאּול ֵלאֹמר, ֲאֹדנ 
ְׁשָתחּו.ַוַיֵבט ָׁשאּול ַאֲחָרי ם ַאְרָצה ַוי  ד ַאַפי  ֹקד ָדו   }ס{  ו, ַוי 

ְׁשַמע ֶאת ד ְלָׁשאּול, ָלָמה ת  ְבֵרי ָאָדם ֵלאֹמר:-ט ַויֹאֶמר ָדו  ד, ְמַבֵקׁש ָרָעֶתָך.  ד  ֵנה ָדו  ֵנה ַהיֹום   ה  י ה 
י ַבְמ -ַהֶזה ָראּו ֵעיֶניָך, ֵאת ֲאֶׁשר ָעָרה, ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעֶליָך; ָוֹאַמר, ְנָתְנָך ְיהָוה ַהיֹום ְבָיד 

י-לֹא י ַבאֹדנ  י--ֶאְׁשַלח ָיד  יַח ְיהָוה, הּוא.-כ  י ְרֵאה  ְמׁש  י:-ַגם ְרֵאה ֶאת--יא ְוָאב  יְלָך, ְבָיד  י   ְכַנף ְמע  כ 
י ֶאת י ֵאין -ְבָכְרת  יָך, ַדע ּוְרֵאה כ  יְלָך ְולֹא ֲהַרְגת  י ָרָעה ָוֶפַׁשע ְולֹאְכַנף ְמע  י ָלְך-ְבָיד  ְוַאָתה --ָחָטאת 
י, ְלַקְחָתּה.-ֹצֶדה ֶאת ְהֶיה  ַנְפׁש  י, לֹא ת  ֶמָך; ְוָיד  י ְיהָוה מ  י ּוֵביֶנָך, ּוְנָקַמנ  ְׁשֹפט ְיהָוה ֵבינ  יג   ָבְך.-יב י 

ים, ֵיֵצא ֶרַׁשע; וְ  י, ֵמְרָׁשע  ְהֶיהַכֲאֶׁשר יֹאַמר, ְמַׁשל ַהַקְדֹמנ  י, לֹא ת  י ָיָצא ֶמֶלְך   ָבְך.-ָיד  יד ַאֲחֵרי מ 
י ַאָתה ֹרֵדף: ְשָרֵאל, ַאֲחֵרי מ  טו ְוָהָיה ְיהָוה ְלַדָין, ְוָׁשַפט   ַאֲחֵרי ֶכֶלב ֵמת, ַאֲחֵרי ַפְרֹעׁש ֶאָחד.  י 

י ּוֵביֶנָך; ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת ָיֶדָך.-ֵבינ  י מ  ְׁשְפֵטנ  י, ְוי  יב   }פ{  ר 
ד, ְלַדֵבר ֶאת י ְכַכלֹות ָדו  ים ָהֵאֶלה ֶאל-טז ַוְיה  ד; -ַהְדָבר  י ָדו  ָׁשאּול, ַויֹאֶמר ָׁשאּול, ֲהֹקְלָך ֶזה ְבנ 

ָשא ָׁשאּול ֹקלֹו, ַוֵיְבְך. י:-יז ַויֹאֶמר, ֶאל  ַוי  ֶמנ  יק ַאָתה, מ  ד, ַצד  י ַהטֹוָבה, ַואֲ   ָדו  י ַאָתה ְגַמְלַתנ  י כ  נ 
יָך ָהָרָעה. ַגְדָת ַהיֹום, ֵאת ֲאֶׁשר  ְגַמְלת  י טֹוָבה-יח ואת )ְוַאָתה( ה  ת  יָתה א  י --ָעש  ְגַרנ  ֵאת ֲאֶׁשר ס 

י. י  ְיהָוה ְבָיְדָך, ְולֹא ֲהַרְגָתנ  יׁש ֶאת-יט ְוכ  ְמָצא א  ְלחֹו ְבֶדֶרְך טֹוָבה; ַויהָוה, ְיַׁשֶלְמָך -י  ֹאְיבֹו, ְוׁש 
י.טֹובָ  יָתה ל  ְמלֹוְך; ְוָקָמה, ְבָיְדָך,   ה, ַתַחת ַהיֹום ַהֶזה, ֲאֶׁשר ָעש  י ָמֹלְך ת  י, כ  ֵנה ָיַדְעת  כ ְוַעָתה ה 

ְשָרֵאל. ם  ַמְמֶלֶכת, י  י ַביהָוה, א  ָשְבָעה ל  ית ֶאת-כא ְוַעָתה, ה  ם-ַתְכר  י, ַאֲחָרי; ְוא  יד ֶאת-ַזְרע  -ַתְׁשמ 
בֵ  י, מ  י.ְׁשמ  ד, ְלָׁשאּול; ַוֵיֶלְך ָׁשאּול, ֶאל  ית ָאב  ָשַבע ָדו  ד ַוֲאָנָׁשיו, ָעלּו ַעל-כב ַוי  -ֵביתֹו, ְוָדו 
 }ס{  ַהְמצּוָדה.
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שביעי( - 7שאלה 
 
 

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

נּו ִעָמם, ֹרִעים ַהצֹאן-ָכל י ֱהיֹותֵּ  .ְימֵּ
 

י הפסוק:   ׁש -ַוִתַקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִים ִנְבלֵּ ׁש צֹאן עשוות )ֲעׂשּויֹות( ְוָחמֵּ ַיִין, ְוָחמֵּ
ָאה צִ   ִלים; ַוָתֶׂשם, ַעלְסִאים ָקִלי, ּומֵּ ִקים, ּוָמאַתִים ְדבֵּ יט   ַהֲחֹמִרים.-מֻׁ
יֶכם ָבָאה; ּוְלִאיָׁשּה ָנָבל, לֹא ִהִגיָדה   ַותֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני, ִהְנִני ַאֲחרֵּ

 
 ____________________ תשובה:   מי האישה ?  .א

 
 
 

 ___________________ תשובה:   למי מסרה את המזון?  .ב
 
 

 1-16שמואל א'   י/ המקרא:
 

יׁש ָגדֹול ְמֹאד, ְולֹו צֹאן ְׁשֹלֶׁשת יׁש ְבָמעֹון ּוַמֲעֵשהּו ַבַכְרֶמל, ְוָהא  ְגֹזז ֶאת-ב ְוא  י ב  ים; ַוְיה  ז  ים, ְוֶאֶלף ע  -ֲאָלפ 
ָשה   צֹאנֹו, ַבַכְרֶמל. ל; ְוָהא  ָגי  ְׁשתֹו ֲאב  יׁש ָנָבל, ְוֵׁשם א  יׁש ָקֶׁשה ְוַרע -טֹוַבתג ְוֵׁשם ָהא  יַפת ֹתַאר, ְוָהא  ֶשֶכל ו 

י(. ב  ים ְוהּוא כלבו )ָכל  ְדָבר:  ַמֲעָלל  ד, ַבמ  ְׁשַמע ָדו  י  ד ַוי  ד, ֲעָשָרה   צֹאנֹו.-ֹגֵזז ָנָבל, ֶאת-כ  ְׁשַלח ָדו  ה ַוי 
ים, ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם ֶאל ד ַלְנָער  ים; ַויֹאֶמר ָדו  י, ְלָׁשלֹום.-ָנָבל, ּוְׁשֶאְלֶתם-ְנָער  ְׁשמ  ו ַוֲאַמְרֶתם ֹכה,   לֹו ב 

ים ֲאֶׁשר  ְלָך ָׁשלֹום.-ֶלָחי; ְוַאָתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום, ְוֹכל ֲאֶׁשר ים ָלְך; ַעָתה, ָהֹרע  י ֹגְזז  י, כ  -ז ְוַעָתה ָׁשַמְעת 
ָמנּו ְפקַ -לֹא ֶהְכַלְמנּום ְולֹא--ְלָך ָהיּו ע  ידּו -ח ְׁשַאל ֶאת  ְיֵמי ֱהיֹוָתם ַבַכְרֶמל.-ד ָלֶהם ְמאּוָמה, ָכלנ  ְנָעֶריָך ְוַיג 

ים ֵחן ְבֵעיֶניָך ְמְצאּו ַהְנָער  י--ָלְך, ְוי  ְנָך, -יֹום טֹוב, ָבנּו; ְתָנה-ַעל-כ  ְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך, ּוְלב  ָנא, ֵאת ֲאֶׁשר ת 
ד. ד, ַוְיַדְברּו ֶאלט ַוָיֹבאּו ַנֲעֵר   ְלָדו  ד; ַוָינּוחּו.-ָנָבל ְכָכל-י ָדו  ים ָהֵאֶלה ְבֵׁשם ָדו  ַעְבֵדי -י ַוַיַען ָנָבל ֶאת  ַהְדָבר 

י ֶבן ד, ּומ  י ָדו  ד, ַויֹאֶמר, מ  ְפֵני ֲאֹדָניו.-ָדו  יׁש מ  ים, א  ְתָפְרצ  ים, ַהמ  ָׁשי; ַהיֹום, ַרבּו ֲעָבד  י ֶאת  י  -יא ְוָלַקְחת 
י, ְוֶאת ֶזה ֵהָמה.-ַלְחמ  י, ֵאי מ  ים, ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעת  י, ַלֲאָנׁש  י ְלֹגְזָזי; ְוָנַתת  י, ֲאֶׁשר ָטַבְחת  ְבָחת  יב   ֵמיַמי, ְוֵאת ט 
ים ָהֵאֶלה.-ַוַיַהְפכּו ַנֲעֵרי דּו לֹו, ְכֹכל ַהְדָבר  בּו, ַוָיֹבאּו, ַוַיג  ד, ְלַדְרָכם; ַוָיׁשֻׁ ְגרּו יג   ָדו  ד ַלֲאָנָׁשיו ח  ַויֹאֶמר ָדו 

יׁש ֶאת יׁש ֶאת-א  ד, ֶאת-ַחְרבֹו, ַוַיְחֹגר ַגם-ַחְרבֹו, ַוַיְחְגרּו א  יׁש, -ָדו  ד, ְכַאְרַבע ֵמאֹות א  ַחְרבֹו; ַוַיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדו 
ם, ָיְׁשבּו ַעל ים.-ּוָמאַתי  ג    ַהֵכל  ל ֵאֶׁשת ָנָבל, ה  יַגי  ים ֵלאֹמר:-יד ַנַעריד ְוַלֲאב  ד   ֶאָחד ֵמַהְנָער  ֵנה ָׁשַלח ָדו  ה 

ְדָבר ְלָבֵרְך ֶאת ים ֵמַהמ  ים ָלנּו ְמֹאד; ְולֹא ָהְכַלְמנּו, ְולֹא  ֲאֹדֵנינּו, ַוָיַעט ָבֶהם.-ַמְלָאכ  ים, ֹטב  -טו ְוָהֲאָנׁש 
ְהיֹוֵתנּו-ָפַקְדנּו ְמאּוָמה, ָכל ָתם, ב  ְתַהַלְכנּו א  -יֹוָמם, ָכל-ַלְיָלה ַגם-טז חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו, ַגם  ַבָשֶדה. ְיֵמי ה 

ים ַהצֹאן. ָמם, ֹרע  י ַמה  ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ע  י ּוְרא  י-יז ְוַעָתה, ְדע  י--ַתֲעש  -ֲאֹדֵנינּו, ְוַעל ָכל-ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל-כ 
ַדֵבר, ֵאָלי-ֵביתֹו; ְוהּוא, ֶבן ַיַעל, מ  ְבֵלי  ו.ְבל  ם נ  ם ֶלֶחם ּוְׁשַני  ַקח ָמאַתי  ל( ַות  יַגי  ן, -יח ַוְתַמֵהר אבוגיל )ֲאב  ַיי 

ים; ַוָתֶשם, ַעל ם ְדֵבל  ים, ּוָמאַתי  ק  מֻׁ י, ּוֵמָאה צ  ים ָקל  ים.-ְוָחֵמׁש צֹאן עשוות )ֲעשּויֹות( ְוָחֵמׁש ְסא    ַהֲחֹמר 
ְברּו ְלָפַני,  ְנָעֶריָה ע  יָדה.יט ַותֹאֶמר ל  ג  יָׁשּה ָנָבל, לֹא ה  י ַאֲחֵריֶכם ָבָאה; ּוְלא  ְננ  יא ֹרֶכֶבת ַעל  ה  -כ ְוָהָיה ה 

ְפֹגׁש, ֹאָתם. ְקָראָתּה; ַות  ים ל  ד ַוֲאָנָׁשיו, ֹיְרד  ֵנה ָדו  ד ָאַמר, ַאְך   ַהֲחמֹור, ְוֹיֶרֶדת ְבֵסֶתר ָהָהר, ְוה  כא ְוָדו 
י ֶאת ְדָבר, ְולֹאֲאׁשֶ -ָכל-ַלֶשֶקר ָׁשַמְרת  ָכל-ר ָלֶזה ַבמ  ְפַקד מ  י ָרָעה, ַתַחת טֹוָבה.-לֹו, ְמאּוָמה; ַוָיֶׁשב-ֲאֶׁשר-נ    ל 

יף:-כב ֹכה ד, ְוֹכה ֹיס  ים ְלֹאְיֵבי ָדו  ם  ַיֲעֶשה ֱאֹלה  ָכל-א  יר מ  יר.-לֹו ַעד-ֲאֶׁשר-ַאְׁשא  ין ְבק  כג   ַהֹבֶקר, ַמְׁשת 
ל, ֶאת יַגי  ד, ַעלדָ -ַוֵתֶרא ֲאב  ֹפל ְלַאֵפי ָדו  ד, ַוְתַמֵהר, ַוֵתֶרד ֵמַעל ַהֲחמֹור; ַות  ְׁשַתחּו, ָאֶרץ.-ו  כד   ָפֶניָה, ַות 

ֹפל, ַעל י-ַות  י ֶהָעו-ַרְגָליו, ַותֹאֶמר, ב  י ֲאֹדנ  ְבֵרי ֲאָמֶתָך.-ֹן; ּוְתַדֶבר ֲאנ  כה   ָנא ֲאָמְתָך, ְבָאְזֶניָך, ּוְׁשַמע, ֵאת ד 
י ֶאת-ַאל ים ֲאֹדנ  בֹו ֶאל-ָנא ָיש  ַיַעל ַהֶזה ַעל-ל  יׁש ַהְבל  ְׁשמֹו ֶכן-א  י כ  מֹו; --הּוא-ָנָבל, כ  ָנָבל ְׁשמֹו, ּוְנָבָלה ע 

י, ֲאָמְתָך י ֶאת--ַוֲאנ  ית  י, ֲאֶׁשר ָׁשָלְחָת.-לֹא ָרא  י, ַחי  ַנֲעֵרי ֲאֹדנ  ר ְמָנֲעָך ַנְפְׁשָך ֲאׁשֶ -ְיהָוה ְוֵחי-כו ְוַעָתה ֲאֹדנ 
ים ֶאל ְהיּו ְכָנָבל ֹאְיֶביָך, ְוַהְמַבְקׁש  ים, ְוהֹוֵׁשַע ָיְדָך, ָלְך; ְוַעָתה, י  בֹוא ְבָדמ  י, ָרָעה.-ְיהָוה מ  כז ְוַעָתה   ֲאֹדנ 

ים, ְבַרְגֵלי-ַהְבָרָכה ַהזֹאת, ֲאֶׁשר ְתַהְלכ  ים, ַהמ  ְתָנה, ַלְנָער  י; ְונ  ְפָחְתָך ַלאֹדנ  יא ׁש  י. ֵהב  כח ָשא ָנא,   ֲאֹדנ 
י ָעֹשה  ְלֶפַׁשע ֲאָמֶתָך: י-כ  ת ֶנֱאָמן, כ  י ַבי  ְלָחם, ְוָרָעה לֹא-ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאֹדנ  י נ  ְלֲחמֹות ְיהָוה ֲאֹדנ  ָמֵצא -מ  ת 
ָיֶמיָך. ְרָדְפָך, ּוְלַבֵקׁש ֶאת  ְבָך, מ  ים, ֵאת ַנְפֶׁשָך; ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדנ  -כט ַוָיָקם ָאָדם ל  ְצרֹור ַהַחי  י ְצרּוָרה ב 

י  ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך ְיַקְלֶעָנה, ְבתֹוְך ַכף ַהָקַלע. י, ְכֹכל ֲאֶׁשר-ל ְוָהָיה, כ  ֶבר -ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאֹדנ  ד 
יד, ַעל--ַהטֹוָבה, ָעֶליָך-ֶאת ְּוָך ְלָנג  ְשָרֵאל.-ְוצ  ְה   י  ְׁשָפְךלא ְולֹא ת  י, ְול  ְכׁשֹול ֵלב ַלאֹדנ  -ֶיה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלמ 

י, ְוָזַכְרָת ֶאת ב ְיהָוה ַלאֹדנ  י, לֹו; ְוֵהיט  יַע ֲאֹדנ  ָנם, ּוְלהֹוׁש   ֲאָמֶתָך.-ָדם ח 
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שמיני( -8שאלה 
 
 

בוחר לבקש "לב ה' מתגלה לאחד ממלכי ישראל ואומר לו "שאל מה אתן לך". והמלך 
שומע לשפוט את העם ולהבין בין טוב ובין רע".  תשובתו מוצאת חן בעיני ה' הנותן לו "לב 

 חכם ונבון, עושר וכבוד". 
 
 

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

 
 _______________ תשובה:    מי המלך?  .א

 
 
 

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

 3-15מלכים א'   ג/ המקרא:
 

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

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

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

את ָובֹא. ַדע צֵּ ֹרב.ִימָ -ָרב, ֲאֶׁשר לֹא-ַעם  ְבתֹוְך ַעְמָך, ֲאֶׁשר ָבָחְרָת:--ח ְוַעְבְדָך  אֵּ ר מֵּ   ֶנה ְולֹא ִיָספֵּ
ַע, ִלְׁשֹפט ֶאת ב ֹׁשמֵּ ין-ט ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך לֵּ ַעְמָך -ִכי ִמי יּוַכל ִלְׁשֹפט, ֶאת  טֹוב ְלָרע:-ַעְמָך, ְלָהִבין, בֵּ

ד ַהֶזה. י ֲאֹדָני:  ַהָכבֵּ ינֵּ יא ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים   ה.ַהָדָבר ַהזֶ -ִכי ָׁשַאל ְׁשֹלֹמה, ֶאת  י ַוִייַטב ַהָדָבר, ְבעֵּ
ָליו, ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָת ֶאת ָׁשַאְלָת ְלָך ֹעֶׁשר, ְולֹא -ָׁשַאְלָת ְלָך ָיִמים ַרִבים ְולֹא-ַהָדָבר ַהֶזה ְולֹא-אֵּ

ה ָעִׂשיִתי, כִ   ָׁשַאְלָת, ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך; ְוָׁשַאְלָת ְלָך ָהִבין, ִלְׁשֹמַע ִמְׁשָפט. ה ָנַתִתי יב ִהנֵּ ְדָבֶריָך; ִהנֵּ
ב ָחָכם ְוָנבֹון, ֲאֶׁשר ָכמֹוָך לֹא -יג ְוַגם ֲאֶׁשר לֹא  ָיקּום ָכמֹוָך.-ָהָיה ְלָפֶניָך, ְוַאֲחֶריָך לֹא-ְלָך, לֵּ

יד ְוִאם   ָיֶמיָך.-ָהָיה ָכמֹוָך ִאיׁש ַבְמָלִכים, ָכל-ֲאֶׁשר לֹא  ָכבֹוד:-ֹעֶׁשר ַגם-ָׁשַאְלָת ָנַתִתי ָלְך, ַגם
ַקי ּוִמְצו ְך ִבְדָרַכי, ִלְׁשֹמר חֻׁ לֵּ  }ס{  ָיֶמיָך.-ְוַהֲאַרְכִתי, ֶאת--ַֹתי, ַכֲאֶׁשר ָהַלְך, ָדִויד ָאִביָך תֵּ

י ֲארֹון ְבִרית ה ֲחלֹום; ַוָיבֹוא ְירּוָׁשַלִם ַוַיֲעֹמד ִלְפנֵּ ַעׂש ֲאֹדָני, ַוַיַעל ֹעלֹות ַויַ -טו ַוִיַקץ ְׁשֹלֹמה, ְוִהנֵּ
 ֲעָבָדיו.-ְׁשָלִמים, ַוַיַעׂש ִמְׁשֶתה, ְלָכל
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 מחזור שאלות שני
 

 שאלת מילואים - 9שאלה 
 

 אחד האחים מבקש לפייס את אחיו ומגיש לו מנחה נכבדת
 

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

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

 
 _____________________ תשובה:   מהו שם האח מגיש המנחה?  .א

 
 
 
 

 ____________________ תשובה:   מהו שם האח השני ?  .ב
 
 
 
 

 1-18בראשית  לג'/ המקרא:
 

יׁש; ַוַיַחץ ֶאת מֹו, ַאְרַבע ֵמאֹות א  ֵנה ֵעָשו ָבא, ְוע  ָשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו, ַוַיְרא ְוה  ֵלָאה -ים, ַעלַהְיָלד  -א ַוי 
אֹׁשָנה; ְוֶאת-ַהְשָפחֹות ְוֶאת-ב ַוָיֶשם ֶאת  ָרֵחל, ְוַעל, ְׁשֵתי ַהְשָפחֹות.-ְוַעל יָלֶדיָה -ַיְלֵדיֶהן, ר  ֵלָאה ו 

ים, ְוֶאת ים.-ָרֵחל ְוֶאת-ַאֲחֹרנ  ים,  יֹוֵסף ַאֲחֹרנ  ְׁשַתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְפָעמ  ְפֵניֶהם; ַוי  -ַעד ג ְוהּוא, ָעַבר ל 
ְׁשתֹו ַעד יו.-ג  ֹפל ַעל  ָאח  ְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהּו, ַוי  ְבכּו.-ד ַוָיָרץ ֵעָשו ל  ָשֵקהּו; ַוי  ָשא ֶאת  ַצָּואָרו ַוי  -ה ַוי 

ים ְוֶאת-ֵעיָניו, ַוַיְרא ֶאת י-ַהָנׁש  ים, ַויֹאֶמר, מ  ים, ֲאֶׁשר--ֵאֶלה ָלְך; ַויֹאַמר-ַהְיָלד  ים חָ -ַהְיָלד  ַנן ֱאֹלה 
ְׁשַתֲחֶויןָ.  ַעְבֶדָך.-ֶאת ָ ַהְשָפחֹות ֵהָנה ְוַיְלֵדיֶהן, ַות  ַגְׁשן ַגׁש ַגם  ו ַות  ְׁשַתֲחוּו; -ז ַות  יָלֶדיָה, ַוי  ֵלָאה ו 

ַגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ְׁשַתֲחוּו.--ְוַאַחר, נ  י ְלָך ָכל  ַוי  י; ַויֹאֶמר, ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאׁשֶ -ח ַויֹאֶמר, מ  ר ָפָגְׁשת 
ְמצֹא י.-ל  י ְלָך ֲאֶׁשר-ט ַויֹאֶמר ֵעָשו, ֶיׁש  ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדנ  י, ְיה  י ָרב; ָאח  ָנא -י ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ַאל  ָלְך.-ל 

ם י:-א  ָיד  י, מ  ְנָחת  י ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְוָלַקְחָת מ  י ַעל  ָנא ָמָצאת  י ָפֶניָך, כ  -כ  ית  יםֵכן ָרא  --ְרֹאת ְפֵני ֱאֹלה 
י. ְרֵצנ  י-ָנא ֶאת-יא ַקח  ַות  ָבאת ָלְך, כ  י ֲאֶׁשר הֻׁ ְרָכת  י ֶיׁש-ב  ים ְוכ  י ֱאֹלה  י-ַחַננ  ְפַצר-ל  בֹו, -ֹכל; ַוי 
ָקח. ְסָעה ְוֵנֵלָכה; ְוֵאְלָכה, ְלֶנְגֶדָך.  ַוי  י  יב ַויֹאֶמר, נ  י ֹיֵדַע כ  ים, -יג ַויֹאֶמר ֵאָליו, ֲאֹדנ  ים ַרכ  ַהְיָלד 

ְפֵני ַעְבדֹו; -יד ַיֲעָבר  ַהצֹאן.-ְוַהצֹאן ְוַהָבָקר, ָעלֹות ָעָלי; ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד, ָוֵמתּו ָכל י, ל  ָנא ֲאֹדנ 
י, ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶׁשר ט  י ֶאְתָנֲהָלה ְלא  ים, ַעד ֲאֶׁשר-ַוֲאנ  י, ֲאדֹ -ָאבֹא ֶאל-ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלד  נ 

יָרה. יָגה--טו ַויֹאֶמר ֵעָשו  ֵשע  ן-ַאצ  ְמָך, מ  י; ַויֹאֶמר ָלָמה ֶזה, ֶאְמָצא-ָנא ע  ת  ֵחן ְבֵעיֵני -ָהָעם ֲאֶׁשר א 
י. יָרה.  ֲאֹדנ  ת; ּולְ   טז ַוָיָׁשב ַביֹום ַההּוא ֵעָשו ְלַדְרכֹו, ֵשע  ֶבן לֹו ָבי  ֹכָתה, ַוי  ְקֵנהּו יז ְוַיֲעֹקב ָנַסע סֻׁ מ 

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

ַחן, ֶאת ַפַדן ֲאָרם; ַוי  יר ְׁשֶכם, ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען, ְבֹבאֹו, מ  יר.-יח ַוָיבֹא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ע  יט   ְפֵני ָהע 
ֶקן ֶאת י ְׁשֶכם-ַיד ְבֵניָׁשם ָאֳהלֹו, מ  -ֶחְלַקת ַהָשֶדה, ֲאֶׁשר ָנָטה-ַוי  יָטה.--ֲחמֹור, ֲאב  כ   ְבֵמָאה, ְקש 

ְקָרא-ַוַיֶצב ְזֵבַח; ַוי  ְשָרֵאל--לֹו-ָׁשם, מ   ֵאל, ֱאֹלֵהי י 
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 

 שאלתו של ראש העיר  אריאל, מר רון נחמן
 

 בסימן :  מנהיגות ודוגמה אישית
 

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

 מנהיגות ודוגמה אישיתבשלב זה אתם תבחנו על שאלת ראש העיר בנושא: 
 

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

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

 מאוד כי אתם דור העתיד ומנהיגי העתיד של מדינת ישראל.
 

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

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

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

כפי שמעיד עליו  "אחרי",לפקודיו  השופט גדעון שקרא-לחוף מבטחים. כך ראינו את המנהיג
ן ַתֲעׂשּוַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם, הכתוב בשופטים פרק ז' פסוק י"ז:  " י ָבא ִמֶמִני ִתְראּו ְוכֵּ ֵנה ָאֹנכ  ; ְוה 

ְקֵצה ַהַמֲחֶנה,  ן ַתֲעׂשּון-ְוָהָיה ַכֲאֶׁשרב   "ֶאֱעֶׂשה כֵּ
שנה", ככתוב  40קוט הארץ והתוצאה החיובית הייתה שהביא שלווה ובטחון לארצו "ותש

 בהמשך הפרק בשופטים:
ְשָרֵאל, ְולֹא ָיְספּו, ָלֵשאת רֹאָׁשם;  ְפֵני ְבֵני י  ְדָין, ל  ָכַנע מ  יֵמי ַוִתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָבִעים ָׁשָנה"ַוי  , ב 

ְדעֹון"  ג 
ות לבני לפני כחודש אנו פתחנו באריאל את הפארק לפיתוח מנהיגות, בו יש תוכניות ייחודי

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

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

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

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

 עלו והצליחו  !!!
 

 לפניכם שמונה עשר פסוקים המבטאים  ערכים חשובים אלו.
 נא  ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק.  

 
 הניקוד

 פניכם עשרה פסוקים .ל
 נקודות . 1-תשובה נכונה על השאלה המצורפת לכל פסוק תזכה את הנבחן ב 

 מנקודות . 18-השאלות יזכו את הנבחן ב 18תשובות  נכונות על כל 
 
 דקות בלבד 5 הזמן המוקצב:

 

 בהצלחה
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 החידון הפומבי
 

 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 נחמן שאלתו של ראש העיר אריאל  , מר רון

 מנהיגים
 למי נאמר? .1

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

 ___________________________________ל :  נאמר 
 

 

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

 _____________________________________ל :  נאמר 
 

 נביאים
 על מי נאמר? .3
 

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

  
 ___________________________________:  נאמר על 

 
 על מי נאמר? .4

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

 _____________________________________:  נאמר על 
 
 

 דוגמה אישית
 
 ?מי אמר .5

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

 ____________________________אמר : ____________
 
 מי אמר? .6

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

  אמר : ___________________________________________
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 צניעות
 מי אמר? .7

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

 אמר : _______________________________________
 
 
 מי אמר? .8

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

 
 אמר : ________________________________________

 
 

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

 
 ___אמר : ___________________________________

 
 
 מי אמר? .10

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

 
 אמר : ______________________________________

 
 

 גבורה
 מי המנהיג? . 11

יִתי ֶאֶלף ִאיׁש.  ___ַויֹאֶמר ___???   ִבְלִחי ַהֲחמֹור, ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים; ִבְלִחי ַהֲחמֹור, ִהכֵּ
 
 המנהיג : _____________________________________  

 
 על מי נאמר? . 12

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

 
  נאמר על: _______________________________________
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 המנהיג ועמו 
 
 מי אמר? .13
ה  ִתיְראּוַאל  ָחתּו ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִכי ָכָכה ַיֲעֹשֶ יֶכםְלָכל  ה'ְוַאל תֵּ ֶׁשר ַאֶתם ִנְלָחִמים אֲ  ֹאְיבֵּ

 אֹוָתם: 
 

 אמר : ________________________________________
 
 מי אמר .14

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

 אמר : ________________________________________
 
 

 מנהיגות 
 
 על מי נאמר? .15

יֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִצין  ימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעלֵּ י ִגְלָעד ַוָיֹשִ ֶלְך ... ִעם ִזְקנֵּ  ַויֵּ
 

 נאמר על : _____________________________________ 
 

 על מי נאמר? .16
ב  ה: ְבתֹוְך ָהָעם ַוִיְגַבּה ִמָכל ָהָעם ִמִשְכמֹו ָוָמְעלָ  ַוִיְתַיצֵּ

 
 נאמר על : _____________________________________

 
 
 

 מלכים
 מי המלך ? .17

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

 
 _____המלך : __________________________________

 
 

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

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

 _______________________המלך : ________________
 

 
 

 


