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במבחן מוקדם זה  .17/5/2009התקיים ביום ראשון כ"ג באייר תשס"ט המבחן  
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 שלב ראשון -החידון הפומבי .ב
 
את  הנבחנים גוררים איתם  שהעפילו לשלב הגמר.נבחנים ה  10משתתפים 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 תשובה בת שני חלקים. תהי נבחןל צגשאלה שתוה 
 18-הנבחן ב על שני החלקים יזכו את  קודות. תשובות מלאות נ 9-הנבחן ב 
 נקודות. 

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

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

 



 שלב שני -החידון הפומבי .ג
 
 יוצגו בפני כל נבחן  ארבע שאלות הקשורות לנושא מקראי.בשלב זה  .  1
 

ארבע עלות מלאנקודות. תשובות  3 -תשובה מלאה על  כל שאלה  תזכה ב 
 קודות.נ 12-את הנבחן בהשאלות יזכו  

 
  5בעו את השופטים יסכמו בתום שלב זה את מס' הנקודות שצבר כל נבחן ויק  .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. 
 
 הזמן העומד לרשות הנבחנים לענות על השאלה ויורה על מנחה יכריז על ה . 2

 התשובות.כתיבת תחלת ה 
 
 קודות.נ 20בשאלה 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.-הא הנבחנים יישבו לימינו לפי סדר 

 
 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. 
 
מלאה על שאלתו יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר ענה הנבחן תשובה  . 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. 
 
עודת השתתפות בחידון וספרים שי ראש בתום החידון יוענקו לכל המשתתפים ת  .1

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



 

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

 

 לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימה ופרסים.  .4
 
 

 בחינהחומר ה ז. 
 

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

 נ'  . –פרקים   י'  - ספר בראשית  

 י'  -פרקים   א - ספר יהושע 

 טז' -פרקים  ג' - ספר שופטים

 לא'  -כולו פרקים  א   - ספר שמואל א'

 פרק כד' - ספר שמואל ב'
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 מחזור שאלות ראשון 

 

 מקורות מים –מחזה ראשון 
 

כבר בימי קדם מציאת מקורות מים היה צורך חשוב מאין כמוהו להישרדותו של האדם 
ולהתפתחות הציביליזציה, ולכן חפירת בארות המים הייתה מן הפעולות הראשונות 

 שנעשו במקום ההתיישבות.
 

ם תוך שמירת האקוויפר שלא יתייבש ויגרום בימינו אנו מקפידים על שאיבת מי תהו
מצויים שלושה מאגרים עיקריים של מי  ישראללקריסת חלקות אדמה כלפי פנים. ב

 .אקוויפר החרמון, ואקוויפר ההר, אקוויפר החוףתהום: 
 

שאיבת יתר עלולה לגרום להמלחת מי התהום עד כדי חוסר יכולת להשתמש בהם לשתייה 
 או להשקיה

 
 בתנ"ך מסופר על מריבות על בארות מים.

 
 
 

 מנחה:
 

בעוד רגע קט תוכלו להקשיב לתסכית המיועדת לשלושת הנבחנים הראשונים. הקשיבו 
 בבקשה.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
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 אחד האבות הוכיח מלך גוי על אודות באר המים שגזלו עבדי המלך.

 
 ?אבימלךתשובה:     מי המלך 

 
 ?"אברהם תשובה:  מיהו "אחד האבות 
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ֹּאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹּל ַשר כב ֵעת ַהִהוא, ַוי אֹו, ֶאל-ַוְיִהי, בָּ ם ֵלאמֹּר:-ְצבָּ הָּ -ֱאֹלִהים ִעְמָך, ְבכֹּל ֲאֶשר  ַאְברָּ
ה עֶֹּשה. ה, ִאם כג  ַאתָּ ה ִלי ֵבאֹלִהים ֵהנָּ ְבעָּ ה, ִהשָּ ִשיִתי -ְכִדי; ַכֶחֶסד ֲאֶשרִתְשקֹּר ִלי, ּוְלִניִני ּוְלנֶ -ְוַעתָּ עָּ

ִדי, ְוִעם ֶרץ, ֲאֶשר-ִעְמָך, ַתֲעֶשה ִעמָּ אָּ ּה.-הָּ ה בָּ ֵבַע. כד  ַגְרתָּ ִכי, ִאשָּ נֹּ ם, אָּ הָּ ֹּאֶמר, ַאְברָּ ְוהֹוִכַח  כה  ַוי
ם, ֶאת הָּ ְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך.-ֲאִביֶמֶלְך, ַעל-ַאְברָּ ֹּאֶמר ֲאִביֶמֶלְך כו  אֹּדֹות ְבֵאר ַהַמִים, ֲאֶשר גָּ ֹּא --ַוי ל

ה ֶאת שָּ ַדְעִתי, ִמי עָּ ר ַהֶזה; ְוַגם-יָּ בָּ ֹּא-ַהדָּ ה ל ַמְעִתי-ַאתָּ ֹּא שָּ ִכי ל נֹּ ַוִיַקח  כז  ִבְלִתי ַהיֹום.--ִהַגְדתָּ ִלי, ְוַגם אָּ
ר, ַוִיֵתן ַלֲאִביֶמֶלְך; ַוִיְכְרתּו ְשֵניֶהם, ְבִרית. קָּ ֹּאן ּובָּ ם צ הָּ ם, ֶאת כח  ַאְברָּ הָּ ֹּאן-ַוַיֵצב ַאְברָּ -ֶשַבע ִכְבשֹּת ַהצ

ֹּאֶמר ֲאִביֶמֶלְך, ֶאל כט  ְלַבְדֶהן.- ם:-ַוי הָּ ה.  ַאְברָּ נָּ , ְלַבדָּ ֵאֶלה, ֲאֶשר ִהַצְבתָּ שֹּת הָּ ה, ֶשַבע ְכבָּ ה ֵהנָּ  ל  מָּ
ֹּאֶמר שֹּת, ִתַקח ִמיִָּדי:-ִכי ֶאת--ַוי ַפְרִתי ֶאת-הַבֲעבּור ִתְהיֶ   ֶשַבע ְכבָּ ה, ִכי חָּ ֹּאת.-ִלי ְלֵעדָּ -ַעל לא  ַהְבֵאר ַהז

קֹום ַההּוא א ַלמָּ רָּ ַבע:--ֵכן, קָּ ם ִנְשְבעּו, ְשֵניֶהם.  ְבֵאר שָּ ם  לב  ִכי שָּ ַבע; ַויָּקָּ ַוִיְכְרתּו ְבִרית, ִבְבֵאר שָּ
בּו, ֶאל-ֲאִביֶמֶלְך, ּוִפיכֹּל ַשר אֹו, ַויָּשֻׁ א לג  ְשִתים.ֶאֶרץ ְפלִ -ְצבָּ ַבע; ַוִיְקרָּ ם-ַוִיַטע ֶאֶשל, ִבְבֵאר שָּ ְבֵשם --שָּ

ם. ה, ֵאל עֹולָּ ם ְבֶאֶרץ ְפִלְשִתים, יִָּמים ַרִבים. לד  ְיהוָּ הָּ ר ַאְברָּ גָּ   ַויָּ
 
 



 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שני( - 2שאלה מס' 
 

חפר אחרי שסתמו אותם רועי מלך גוי רבו עם רועי איש מישראל על בארות המים ש
 בטענה כי להם המים.

 
 ?יצחקתשובה:    מי האיש מישראל 

 
 ?רועי גרר ורועי יצחקתשובה:     מי הרועים 
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ל ִביו-ְוכָּ ם אָּ הָּ ִביו, ִביֵמי, ַאְברָּ ְפרּו ַעְבֵדי אָּ פָּ --ַהְבֵארֹּת, ֲאֶשר חָּ  טז  ר.ִסְתמּום ְפִלְשִתים, ַוְיַמְלאּום עָּ
ֹּאֶמר ֲאִביֶמֶלְך, ֶאל ק:-ַוי נּו, ִכי  ִיְצחָּ ַצְמתָּ ִמֶמנּו, ְמאֹּד.-ֵלְך, ֵמִעמָּ ק; ַוִיַחן ְבַנַחל יז  עָּ ם, ִיְצחָּ ר, -ַוֵיֶלְך ִמשָּ ְגרָּ

ם. ק ַוַיְחפֹּר ֶאת יח  ַוֵיֶשב שָּ ב ִיְצחָּ ְפרּו ִביֵמי ַאְברָּ -ַויָּשָּ ִביו, ַוְיַסְתמּום ְבֵארֹּת ַהַמִים, ֲאֶשר חָּ ם אָּ הָּ
ֶהן, ֵשמֹות, ַכֵשמֹּת, ֲאֶשר א לָּ ם; ַוִיְקרָּ הָּ ִביו.-ְפִלְשִתים, ַאֲחֵרי מֹות ַאְברָּ ֶהן אָּ א לָּ רָּ -ַוַיְחְפרּו ַעְבֵדי יט  קָּ

ַחל; ַוִיְמְצאּו ק, ַבנָּ ם-ִיְצחָּ ר, ִעם כ  ְבֵאר, ַמִים ַחִיים.--שָּ ֵעי ְגרָּ ֵעי-ַויִָּריבּו רֹּ ק ֵלאמֹּר רֹּ ִים; --ִיְצחָּ נּו ַהמָּ לָּ
א ֵשם ּה, -ַוַיְחְפרּו ְבֵאר ַאֶחֶרת, ַויִָּריבּו ַגם כא  ַהְבֵאר ֵעֶשק, ִכי ִהְתַעְשקּו ִעמֹו.-ַוִיְקרָּ א ְשמָּ ; ַוִיְקרָּ ֶליהָּ עָּ

ה. ֶליהָּ  כב  ִשְטנָּ בּו, עָּ ֹּא רָּ ם, ַוַיְחפֹּר ְבֵאר ַאֶחֶרת, ְול ֹּאֶמר ִכיַוַיְעֵתק ִמשָּ ּה, ְרחֹּבֹות, ַוי א ְשמָּ ה -; ַוִיְקרָּ ַעתָּ
ֶרץ. אָּ ִרינּו בָּ נּו, ּופָּ ה לָּ ַבע. כג  ִהְרִחיב ְיהוָּ ם, ְבֵאר שָּ ֹּאֶמר,  כד  ַוַיַעל ִמשָּ ה ַההּוא, ַוי ה, ַבַלְילָּ יו ְיהוָּ א ֵאלָּ ַוֵירָּ
ִביָך; ַאל ם אָּ הָּ ִכי ֱאֹלֵהי ַאְברָּ נֹּ א, ִכי-אָּ ִכי, ּוֵבַרְכִתיָך ְוִהְרֵביִתי ֶאתִאְתָך אָּ -ִתירָּ ם -נֹּ הָּ ַזְרֲעָך, ַבֲעבּור ַאְברָּ

ה, ַוֶיט כה  ַעְבִדי. א ְבֵשם ְיהוָּ ם ִמְזֵבַח, ַוִיְקרָּ ֳהלֹו; ַוִיְכרּו-ַוִיֶבן שָּ ם, אָּ ם ַעְבֵדי-שָּ ק, ְבֵאר.-שָּ  כו  ִיְצחָּ
ַזת, מֵ  ר; ַוֲאחֻׁ יו ִמְגרָּ ַלְך ֵאלָּ אֹו.-ֵרֵעהּו, ּוִפיכֹּל, ַשרַוֲאִביֶמֶלְך, הָּ אֶתם  כז  ְצבָּ ק, ַמדּוַע בָּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצחָּ ַוי

י; ְוַאֶתם ְשֵנאֶתם אִֹּתי, ַוְתַשְלחּוִני ֵמִאְתֶכם. ִאינּו ִכי כח  ֵאלָּ אֹו רָּ ֹּאְמרּו, רָּ ֹּאֶמר ְתִהי -ַוי ְך, ַונ ה ִעמָּ יָּה ְיהוָּ הָּ
ה ֵבינֹוֵתינּו, ֵביֵנינּו  לָּ א אָּ ְך.נָּ ה ְבִרית, ִעמָּ ֹּא ְנַגֲענּוָך, -ִאם כט  ּוֵביֶנָך; ְוִנְכְרתָּ ה, ַכֲאֶשר ל עָּ נּו רָּ ַתֲעֵשה ִעמָּ

ִשינּו ִעְמָך ַרק ה.-ְוַכֲאֶשר עָּ ה, ְברּוְך ְיהוָּ ה ַעתָּ לֹום; ַאתָּ ֹּאְכלּו  ל  טֹוב, ַוְנַשֵלֲחָך ְבשָּ ֶהם ִמְשֶתה, ַוי ַוַיַעש לָּ
לֹום. לא  ַוִיְשתּו. ק, ַוֵיְלכּו ֵמִאתֹו ְבשָּ ִחיו; ַוְיַשְלֵחם ִיְצחָּ ְבעּו ִאיש ְלאָּ ַוְיִהי ַביֹום  לב  ַוַיְשִכימּו ַבבֶֹּקר, ַוִישָּ

ק, ַוַיִגדּו לֹו, ַעל יִ -ַההּוא, ַויָּבֹּאּו ַעְבֵדי ִיְצחָּ אנּו מָּ צָּ ֹּאְמרּו לֹו, מָּ רּו; ַוי פָּ א  לג  ם.אֹּדֹות ַהְבֵאר ֲאֶשר חָּ ַוִיְקרָּ
ה; ַעל ּה, ִשְבעָּ ִעיר ְבֵאר ֶשַבע, ַעד ַהיֹום ַהֶזה.-ֵכן ֵשם-אֹּתָּ   הָּ

 



 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שלישי( -  3שאלה מס' 
 

פי -איש מישראל קרא בשמות לבארות המים שחפר.  ציין את שמות הבארות על
 הרמז שבשאלה.

 
 ?רחובות תשובה:  על אותה באר לא רבו 

 
 עשקתשובה:  ל הבאר הזאת התעשקו איתו?ע 

 
 

 15-33בראשית כו/ המקרא:
 

ל ִביו-ְוכָּ ם אָּ הָּ ִביו, ִביֵמי, ַאְברָּ ְפרּו ַעְבֵדי אָּ ר.--ַהְבֵארֹּת, ֲאֶשר חָּ פָּ  טז  ִסְתמּום ְפִלְשִתים, ַוְיַמְלאּום עָּ
ֹּאֶמר ֲאִביֶמֶלְך, ֶאל ק:-ַוי נּו, ִכי  ִיְצחָּ ַצְמתָּ -ֵלְך, ֵמִעמָּ ק; ַוִיַחן ְבַנַחל יז  ִמֶמנּו, ְמאֹּד. עָּ ם, ִיְצחָּ ר, -ַוֵיֶלְך ִמשָּ ְגרָּ

ם. ק ַוַיְחפֹּר ֶאת יח  ַוֵיֶשב שָּ ב ִיְצחָּ ִביו, ַוְיַסְתמּום -ַויָּשָּ ם אָּ הָּ ְפרּו ִביֵמי ַאְברָּ ְבֵארֹּת ַהַמִים, ֲאֶשר חָּ
א ם; ַוִיְקרָּ הָּ ֶהן, ֵשמֹות, ַכֵשמֹּת, ֲאֶשר ְפִלְשִתים, ַאֲחֵרי מֹות ַאְברָּ ִביו.-לָּ ֶהן אָּ א לָּ רָּ -ַוַיְחְפרּו ַעְבֵדי יט  קָּ

ַחל; ַוִיְמְצאּו ק, ַבנָּ ם-ִיְצחָּ ר, ִעם כ  ְבֵאר, ַמִים ַחִיים.--שָּ ֵעי ְגרָּ ק ֵלאמֹּר-ַויִָּריבּו רֹּ ֵעי ִיְצחָּ ִים; --רֹּ נּו ַהמָּ לָּ
א ֵשם ּה, -ַוַיְחְפרּו ְבֵאר ַאֶחֶרת, ַויִָּריבּו ַגם כא  ַעְשקּו ִעמֹו.ַהְבֵאר ֵעֶשק, ִכי ִהְת -ַוִיְקרָּ א ְשמָּ ; ַוִיְקרָּ ֶליהָּ עָּ

ה. ֹּאֶמר ִכי כב  ִשְטנָּ ּה, ְרחֹּבֹות, ַוי א ְשמָּ ; ַוִיְקרָּ ֶליהָּ בּו, עָּ ֹּא רָּ ם, ַוַיְחפֹּר ְבֵאר ַאֶחֶרת, ְול ה -ַוַיְעֵתק ִמשָּ ַעתָּ
נּו ה לָּ ֶרץ.ִהְרִחיב ְיהוָּ אָּ ִרינּו בָּ ַבע. כג  , ּופָּ ם, ְבֵאר שָּ ֹּאֶמר,  כד  ַוַיַעל ִמשָּ ה ַההּוא, ַוי ה, ַבַלְילָּ יו ְיהוָּ א ֵאלָּ ַוֵירָּ

ִביָך; ַאל ם אָּ הָּ ִכי ֱאֹלֵהי ַאְברָּ נֹּ א, ִכי-אָּ ִכי, ּוֵבַרְכִתיָך ְוִהְרֵביִתי ֶאת-ִתירָּ נֹּ ם -ִאְתָך אָּ הָּ ַזְרֲעָך, ַבֲעבּור ַאְברָּ
ה, ַוֶיט כה  י.ַעְבִד  א ְבֵשם ְיהוָּ ם ִמְזֵבַח, ַוִיְקרָּ ֳהלֹו; ַוִיְכרּו-ַוִיֶבן שָּ ם, אָּ ם ַעְבֵדי-שָּ ק, ְבֵאר.-שָּ  כו  ִיְצחָּ

ַזת, ֵמֵרֵעהּו, ּוִפיכֹּל, ַשר ר; ַוֲאחֻׁ יו ִמְגרָּ ַלְך ֵאלָּ אֹו.-ַוֲאִביֶמֶלְך, הָּ ק, ַמדּוַע בָּ  כז  ְצבָּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצחָּ אֶתם ַוי
י; ְוַאֶתם ְשֵנאֶתם אִֹּתי, ַוְתַשְלחּוִני ֵמִאְתֶכם. ִאינּו ִכי כח  ֵאלָּ אֹו רָּ ֹּאְמרּו, רָּ ֹּאֶמר ְתִהי -ַוי ְך, ַונ ה ִעמָּ יָּה ְיהוָּ הָּ

ְך. ה ְבִרית, ִעמָּ ה ֵבינֹוֵתינּו, ֵביֵנינּו ּוֵביֶנָך; ְוִנְכְרתָּ לָּ א אָּ ה, כַ -ִאם כט  נָּ עָּ נּו רָּ ֹּא ְנַגֲענּוָך, ַתֲעֵשה ִעמָּ ֲאֶשר ל
ִשינּו ִעְמָך ַרק ה.-ְוַכֲאֶשר עָּ ה, ְברּוְך ְיהוָּ ה ַעתָּ לֹום; ַאתָּ ֹּאְכלּו  ל  טֹוב, ַוְנַשֵלֲחָך ְבשָּ ֶהם ִמְשֶתה, ַוי ַוַיַעש לָּ

ִחיו; ַוְיַשְלֵחם  לא  ַוִיְשתּו. ְבעּו ִאיש ְלאָּ לֹום.ַוַיְשִכימּו ַבבֶֹּקר, ַוִישָּ ק, ַוֵיְלכּו ֵמִאתֹו ְבשָּ ַוְיִהי ַביֹום  לב  ִיְצחָּ
ק, ַוַיִגדּו לֹו, ַעל ִים.-ַההּוא, ַויָּבֹּאּו ַעְבֵדי ִיְצחָּ אנּו מָּ צָּ ֹּאְמרּו לֹו, מָּ רּו; ַוי פָּ א  לג  אֹּדֹות ַהְבֵאר ֲאֶשר חָּ ַוִיְקרָּ

ה; ַעל ּה, ִשְבעָּ ִעיר ְבֵאר ֶשַבע, ַעד-ֵכן ֵשם-אֹּתָּ   ַהיֹום ַהֶזה. הָּ
 



 מחזור שאלות ראשון

 

 נטיעת עצים –מחזה שני 
 

כבר בימי נח נטעו עצים, עצי פרי ועצי נוי. עם כניסת בני ישראל לארץ כנען נצטוו לטעת 
בֹּאּו ֶאל-עצים:  "ְוִכי ל-תָּ ֶרץ, ּוְנַטְעֶתם כָּ אָּ ל"-הָּ  ֵעץ ַמֲאכָּ

 
העצים פארקים ליערות וכדומה. בימינו ניטעו עצים לצרכים שונים, לייבוש החולה, ל

כולם עצים הגדלים כל  –אורן, ברוש, אלון, אלה, שיטה, אקליפטוס וכד' הם: הניטעים 
 תקופת חייהם ללא השקיה. 

 
ניטעים באזורים בעלי קרקע עמוקה ומשטר מים  –וכד'  עצי פרי כדוגמת זית, תאנה, שקד

  .מושקים נוח וגם הם אינם

 

 
 מנחה:

 
 נוספת המיועדת לשלושת הנבחנים הבאים. הקשיבו בבקשה. הקשיבו לתסכית 



 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן רביעי( -  4שאלה 
 

בתקופת המקרא נטע איש מישראל, עץ הגדל לממדים גדולים מאוד, המצמיח ענפים 
אופקיים ובעל עלים ירוקים שניתן לחסות בצלו עם הגנה מקרני השמש היוקדות 

 במיוחד במדבר.ומהרוחות העזות הנושבות 
 

 ?אברהם תשובה:   מי האיש מישראל 
 

 ?אשלתשובה:    מה שם העץ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 32-34בראשית כא/ המקרא:

 

 
ם ֲאִביֶמֶלְך, ּוִפיכֹּל ַשר לב ַבע; ַויָּקָּ בּו, ֶאל-ַוִיְכְרתּו ְבִרית, ִבְבֵאר שָּ אֹו, ַויָּשֻׁ ַוִיַטע  לג  ֶאֶרץ ְפִלְשִתים.-ְצבָּ

אֶאֶשל, ִבְבאֵ  ַבע; ַוִיְקרָּ ם-ר שָּ ם.--שָּ ה, ֵאל עֹולָּ ם ְבֶאֶרץ ְפִלְשִתים, יִָּמים ַרִבים. לד  ְבֵשם ְיהוָּ הָּ ר ַאְברָּ גָּ   ַויָּ
 }פ{

 
 
 



 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן חמישי( -  5שאלה 
 

מצביא מישראל השתמש ב"עץ" לתליית חמשה מלכים שנאספו להילחם באחד  
 א.הערים שקיבלו חסות המצבי

 

 ?יהושע תשובה:   מי המצביא 
 

 ?גבעון תשובה:  מה שם העיר שנלחמו נגדה 
 
 
 

 1-27יהושע י/ המקרא:

ִני ַע ֲאדֹּ ַלִם, ִכי-א ַוְיִהי ִכְשמֹּ ַע ֶאת-ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָּ ַכד ְיהֹושֻׁ ּה-לָּ ַעי ַוַיֲחִרימָּ ה ִליִריחֹו --הָּ שָּ ַכֲאֶשר עָּ
ּה, ֵכן ַעי ּו-ּוְלַמְלכָּ ה לָּ שָּ ְשֵבי ִגְבעֹון, ֶאתעָּ ּה; ְוִכי ִהְשִלימּו יֹּ ם.-ְלַמְלכָּ ֵאל, ַוִיְהיּו, ְבִקְרבָּ -ב ַוִייְראּו ְמאֹּד  ִיְשרָּ

ה ִמן- ה; ְוִכי ִהיא ְגדֹולָּ כָּ ֵרי ַהַמְמלָּ ה ִגְבעֹון, ְכַאַחת עָּ ל-ִכי ִעיר ְגדֹולָּ ַעי, ְוכָּ ֶשיהָּ ִגבִֹּרים.-הָּ ג ַוִיְשַלח   ֲאנָּ
ִני ַלִם, ֶאל-ֲאדֹּ ם ֶמֶלְך-ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָּ ם ֶמֶלְך-ֶחְברֹון ְוֶאל-הֹוהָּ ִפיַע ֶמֶלְך-ַיְרמּות ְוֶאל-ִפְראָּ ִכיש ְוֶאל-יָּ -לָּ

ִני, ְוַנֶכה ֶאת-ד ֲעלּו  ֵלאמֹּר.--ֶעְגלֹון-ְדִביר ֶמֶלְך ה ֶאת-ִכי  ִגְבעֹון:-ֵאַלי ְוִעְזרֻׁ ַע, ְוֶאת-ִהְשִלימָּ ְבֵני -ְיהֹושֻׁ
ֵאל.ִיְש  ַלִם ֶמֶלְך  רָּ ִרי, ֶמֶלְך ְירּושָּ ֱאמֹּ ְספּו ַוַיֲעלּו ֲחֵמֶשת ַמְלֵכי הָּ ִכיש -ַיְרמּות ֶמֶלְך-ֶחְברֹון ֶמֶלְך-ה ַוֵיאָּ לָּ

ל--ֶעְגלֹון-ֶמֶלְך .-ַמֲחֵניֶהם; ַוַיֲחנּו, ַעל-ֵהם, ְוכָּ ֶליהָּ ֲחמּו, עָּ ַע ֶאל-ֶאל ו ַוִיְשְלחּו ַאְנֵשי ִגְבעֹון  ִגְבעֹון, ַוִילָּ -ְיהֹושֻׁ
ה ֵלאמֹּר, ַאל לָּ ֶדיָך:-ַהַמֲחֶנה ַהִגְלגָּ ְזֵרנּו  ֶתֶרף יֶָּדיָך ֵמֲעבָּ נּו ְועָּ ה לָּ ה, ְוהֹוִשיעָּ ִכי ִנְקְבצּו --ֲעֵלה ֵאֵלינּו ְמֵהרָּ

ל ר.-ֵאֵלינּו, כָּ הָּ ִרי יְֹּשֵבי הָּ ֱאמֹּ ַע ִמן  ַמְלֵכי הָּ ל, הּוא ְוכָּ -ז ַוַיַעל ְיהֹושֻׁ ה ִעמֹו, ְוכֹּל, ִגבֹוֵרי -לַהִגְלגָּ מָּ ַעם ַהִמְלחָּ
ִיל.  }פ{  ֶהחָּ

ה ֶאל ֹּאֶמר ְיהוָּ ַע ַאל-ח ַוי א ֵמֶהם, ִכי ְביְָּדָך ְנַתִתים:-ְיהֹושֻׁ ֹּא  ִתירָּ ֶניָך.-ל ֹּא   ַיֲעמֹּד ִאיש ֵמֶהם, ְבפָּ ט ַויָּב
ַע, ִפְתאֹּם: ל  ֲאֵליֶהם ְיהֹושֻׁ ה ִמן-כָּ לָּ ה, עָּ ה  ל.ַהִגְלגָּ -ַהַלְילָּ ֵאל, ַוַיֵכם ַמכָּ ה ִלְפֵני ִיְשרָּ ֵמם ְיהוָּ ה -י ַוְיהֻׁ ְגדֹולָּ

ן, ַוַיֵכם ַעד-ְבִגְבעֹון; ַוִיְרְדֵפם, ֶדֶרְך ַמֲעֵלה ֵבית ה, ְוַעד-חֹורֹּ ה.-ֲעֵזקָּ ֵאל, ֵהם   ַמֵקדָּ ם ִמְפֵני ִיְשרָּ יא ַוְיִהי ְבנֻׁסָּ
ה ִהְשִליְך עֲ -ְבמֹוַרד ֵבית ן ַויהוָּ ִנים ְגדֹּלֹות ִמןחֹורֹּ ַמִים ַעד-ֵליֶהם ֲאבָּ ה-ַהשָּ תּו:--ֲעֵזקָּ -ַרִבים, ֲאֶשר  ַויָּמֻׁ

ֶרב. ֵאל, ֶבחָּ ְרגּו ְבֵני ִיְשרָּ ד, ֵמֲאֶשר הָּ רָּ  }ס{  ֵמתּו ְבַאְבֵני ַהבָּ

ה ֶאת ה, ְביֹום ֵתת ְיהוָּ ַע, ַליהוָּ ז ְיַדֵבר ְיהֹושֻׁ ִרי, ִלְפֵני ְבֵני ִיְשרָּ -יב אָּ ֱאמֹּ ֵאל, ֶשֶמש הָּ ֹּאֶמר ְלֵעיֵני ִיְשרָּ ֵאל; ַוי
ֵרַח, ְבֵעֶמק ַאיָּלֹון. ד, ַעד  ְבִגְבעֹון דֹום, ְויָּ מָּ ֵרַח עָּ יו-יג ַוִידֹּם ַהֶשֶמש ְויָּ ְיבָּ ֹּא--ִיקֹּם גֹוי אֹּ ה, -ֲהל ִהיא ְכתּובָּ

ֹּא-ַעל ַמִים, ְול ר; ַוַיֲעמֹּד ַהֶשֶמש ַבֲחִצי ַהשָּ ִמים.אָּ -ֵסֶפר ַהיָּשָּ בֹוא ְכיֹום תָּ יָּה ַכיֹום ַההּוא,   ץ לָּ ֹּא הָּ יד ְול
ה, ְבקֹול ִאיש: ַע ְיהוָּ יו, ִלְשמֹּ יו ְוַאֲחרָּ נָּ ֵאל.  ְלפָּ ם ְלִיְשרָּ ה, ִנְלחָּ  }ס{  ִכי ְיהוָּ

ל ַע ְוכָּ ב ְיהֹושֻׁ ֵאל ִעמֹו, ֶאל-טו ַויָּשָּ ה.-ִיְשרָּ לָּ נֻׁסּו, ֲחֵמשֶ   ַהַמֲחֶנה ַהִגְלגָּ ְבאּו טז ַויָּ ֵאֶלה; ַוֵיחָּ ִכים הָּ ת ַהְמלָּ
ה. ה, ְבַמֵקדָּ רָּ ַע ֵלאמֹּר:  ַבְמעָּ ה.  יז ַויַֻׁגד, ִליהֹושֻׁ ה ְבַמֵקדָּ רָּ ִכים, ֶנְחְבִאים ַבְמעָּ יח   ִנְמְצאּו ֲחֵמֶשת ַהְמלָּ

ִנים ְגדֹּלֹות ֶאל ַע, גֹּלּו ֲאבָּ ֹּאֶמר ְיהֹושֻׁ ה, ְוַהְפִקידּו עָּ -ַוי רָּ ם.ִפי ַהְמעָּ ְמרָּ ִשים, ְלשָּ -יט ְוַאֶתם, ַאל  ֶליהָּ ֲאנָּ
ם:--ַתֲעמֹּדּו ְיֵביֶכם, ְוִזַנְבֶתם אֹותָּ בֹוא ֶאל-ַאל  ִרְדפּו ַאֲחֵרי אֹּ ה ֱאֹלֵהיֶכם, -ִתְתנּום, לָּ ם ְיהוָּ נָּ ֵריֶהם, ִכי ְנתָּ עָּ
ם   ְבֶיְדֶכם. ֵאל, ְלַהכֹותָּ ַע ּוְבֵני ִיְשרָּ הכ ַוְיִהי ְכַכלֹות ְיהֹושֻׁ ה ְגדֹולָּ ְרדּו -ַעד--ְמאֹּד-ַמכָּ ם; ְוַהְשִריִדים שָּ מָּ תֻׁ

ר.-ֵמֶהם, ַויָּבֹּאּו ֶאל ֵרי ַהִמְבצָּ ל  עָּ בּו כָּ ם ֶאל-כא ַויָּשֻׁ עָּ לֹום:-ַהַמֲחֶנה ֶאל-הָּ ה, ְבשָּ ַע ַמֵקדָּ ֹּא  ְיהֹושֻׁ ַרץ -ל חָּ
ֵאל, ְלִאיש עַ   ְלשֹּנֹו.-ֶאת--ִלְבֵני ִיְשרָּ ֹּאֶמר ְיהֹושֻׁ ה; ְוהֹוִציאּו ֵאַלי, ֶאת-, ִפְתחּו ֶאתכב ַוי רָּ ֲחֵמֶשת -ִפי ַהְמעָּ

ֵאֶלה ִכים הָּ ה.-ִמן--ַהְמלָּ רָּ יו ֶאת--כג ַוַיֲעשּו ֵכן  ַהְמעָּ ֵאֶלה, ִמן-ַויִֹּציאּו ֵאלָּ ִכים הָּ ה:-ֲחֵמֶשת ַהְמלָּ רָּ   ַהְמעָּ
ַלִם, ֶאת ִכיש, ֶאת-ּות, ֶאתֶמֶלְך ַיְרמ-ֶמֶלְך ֶחְברֹון ֶאת-ֵאת ֶמֶלְך ְירּושָּ כד ַוְיִהי   ֶמֶלְך ֶעְגלֹון.-ֶמֶלְך לָּ

ם ֶאת ֵאֶלה, ֶאל-ְכהֹוִציאָּ ִכים הָּ ַע ֶאל-ַהְמלָּ א ְיהֹושֻׁ ַע, ַוִיְקרָּ ל-ְיהֹושֻׁ ֹּאֶמר ֶאל-כָּ ֵאל ַוי ְקִציֵני ַאְנֵשי -ִאיש ִיְשרָּ
ְלכּוא ִאתֹו, ִקְרבּו ִשימּו ֶאת ה ֶההָּ מָּ ֵאֶלה; ַוִיְקְרבּו, ַויִָּשימּו ֶאת-ַעלַרְגֵליֶכם -ַהִמְלחָּ ִכים הָּ -ַצְּואֵרי ַהְמלָּ

ַע, ַאל  ַצְּואֵריֶהם.-ַרְגֵליֶהם ַעל ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹושֻׁ תּו:-ִתיְראּו ְוַאל-כה ַוי ה --ִחְזקּו ְוִאְמצּו  ֵתחָּ כָּ ִכי כָּ
ל ה ְלכָּ ִמים אֹותָּ -ַיֲעֶשה ְיהוָּ ְיֵביֶכם, ֲאֶשר ַאֶתם ִנְלחָּ ַע ַאֲחֵרי  ם.אֹּ ֵכן, ַוְיִמיֵתם, ַוִיְתֵלם, ַעל -כו ַוַיֵכם ְיהֹושֻׁ

ה ֵעִצים; ַוִיְהיּו ְתלּוִים ַעל ֵעִצים, ַעד-ֲחִמשָּ ֶרב.-הָּ עָּ ַע ַויִֹּרידּום ֵמַעל   הָּ ה ְיהֹושֻׁ כז ַוְיִהי ְלֵעת בֹוא ַהֶשֶמש, ִצּוָּ
ֵעִצים, ַוַיְשִלכֻׁם, ֶאל ה ֲאֶשר -הָּ רָּ ִנים ְגדֹּלֹות, ַעל-ֶנְחְבאּוַהְמעָּ ם; ַויִָּשמּו ֲאבָּ ה, ַעד-שָּ רָּ ֶעֶצם, ַהיֹום -ִפי ַהְמעָּ

 }ס{  ַהֶזה.



 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שישי( -  6שאלה 
 

במשל יותם "הלכו העצים למשוח עליהם מלך" אך לא הייתה מריבה ביניהם מי 
רק שיח האטד הסכים למלוך ימלוך, נהפוך הוא, העצים סירבו בטענות שונות, ו

 עליהם.
 

 ?"מי העץ שסירב בטענה: "החדלתי את מתקי  
 תאנהתשובה:      

 
 ?"מי העץ שסירב בטענה: "החדלתי את דשני  

 זיתתשובה:      
 
 
 

 6-21שופטים ט/ המקרא:
 

ל ְספּו כָּ ל-ו ַוֵיאָּ ב, ֲאֶשר -ִעם--ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמֶלְך-ֵבית ִמלֹוא, ַוֵיְלכּו, ַוַיְמִליכּו ֶאת-ַבֲעֵלי ְשֶכם, ְוכָּ צָּ ֵאלֹון מֻׁ
ֹּאש ַהר  ִבְשֶכם. ם, ַוֵיֶלְך ַוַיֲעמֹּד ְבר ֶהם, ִשְמעּו ֵאַלי -ז ַוַיִגדּו ְליֹותָּ ֹּאֶמר לָּ א; ַוי א קֹולֹו, ַוִיְקרָּ ְגִרִזים, ַוִישָּ

לְ   ַבֲעֵלי ְשֶכם, ְוִיְשַמע ֲאֵליֶכם, ֱאֹלִהים. לֹוְך הָּ ֹּאְמרּו ַלַזִית, מלוכה ח הָּ ֵעִצים, ִלְמשַֹּח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך; ַוי כּו הָּ
ֵלינּו. ה( עָּ ְלכָּ ֶהם, ַהַזִית, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת  )מָּ ֹּאֶמר לָּ ַלְכִתי, -ִדְשִני, ֲאֶשר-ט ַוי ִשים; ְוהָּ ִבי ְיַכְבדּו ֱאֹלִהים ַוֲאנָּ

נּוַע ַעל ֵעִצים.-לָּ ֵעִצים, ַלְת   הָּ ֹּאְמרּו הָּ ה:י ַוי ֵלינּו.-ְלִכי  ֵאנָּ ְלִכי עָּ ה,   ַאְת, מָּ ֶהם, ַהְתֵאנָּ ֹּאֶמר לָּ יא ַות
ְתִקי, ְוֶאת-ֶהֳחַדְלִתי ֶאת נּוַע ַעל-מָּ ַלְכִתי, לָּ ה; ְוהָּ ִתי ַהטֹובָּ ֵעִצים.-ְתנּובָּ ֶפן:  הָּ ֵעִצים, ַלגָּ ֹּאְמרּו הָּ -ְלִכי  יב ַוי

ֵלינּו. ְלִכי( עָּ ֹּאֶמר לָּ   ַאְת, מלוכי )מָּ ִשים; -ֶהם, ַהֶגֶפן, ֶהֳחַדְלִתי ֶאתיג ַות ִתירֹוִשי, ַהְמַשֵמַח ֱאֹלִהים ַוֲאנָּ
נּוַע ַעל ַלְכִתי, לָּ ֵעִצים.-ְוהָּ ל  הָּ ֹּאְמרּו כָּ ֵעִצים, ֶאל-יד ַוי ד:-הָּ טָּ אָּ ְך  הָּ ה, ְמלָּ ֵלינּו.-ֵלְך ַאתָּ ֹּאֶמר   עָּ טו ַוי

ד, ֶאל טָּ אָּ ֵעִצים, ִאם ֶבֱאֶמת ַאֶתם מְֹּשִחי-הָּ ֵתֵצא ֵאש --ַאִין-ם אִֹּתי ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם, בֹּאּו ֲחסּו ְבִצִלי; ְוִאםהָּ
ֹּאַכל ֶאת-ִמן ד, ְות טָּ אָּ נֹון.-הָּ ה, ִאם  ַאְרֵזי ַהְלבָּ ִמים ֲעִשיֶתם, ַוַתְמִליכּו, ֶאת-טז ְוַעתָּ ֲאִביֶמֶלְך; -ֶבֱאֶמת ּוְבתָּ

ה ֲעִשיֶתם ִעם-ְוִאם ַבַעל ְוִעם-טֹובָּ יו ֲעִשיֶתם לֹו.-ְוִאםֵביתֹו, -ְירֻׁ ִבי, ֲעֵליֶכם; -יז ֲאֶשר  ִכְגמּול יָּדָּ ִנְלַחם אָּ
ן.-ַוַיְשֵלְך ֶאת ִבי, ַהיֹום, ַוַתַהְרגּו ֶאת-יח ְוַאֶתם ַקְמֶתם ַעל  ַנְפשֹו ִמֶנֶגד, ַוַיֵצל ֶאְתֶכם ִמַיד ִמְדיָּ יו -ֵבית אָּ נָּ בָּ

ת; ַותַ -ִשְבִעים ִאיש, ַעל תֹו, ַעל-ֲאִביֶמֶלְך ֶבן-ְמִליכּו ֶאתֶאֶבן ֶאחָּ יט   ַבֲעֵלי ְשֶכם, ִכי ֲאִחיֶכם, הּוא.-ֲאמָּ
ִמים ֲעִשיֶתם ִעם-ְוִאם ַבַעל ְוִעם-ֶבֱאֶמת ּוְבתָּ הּוא, -ִשְמחּו, ַבֲאִביֶמֶלְך, ְוִיְשַמח ַגם--ֵביתֹו, ַהיֹום ַהֶזה-ְירֻׁ

ֶכם. ֹּאַכל ֶאתֵתֵצא ֵאש ֵמֲאבִ --ַאִין-כ ְוִאם  בָּ ֵבית ִמלֹוא; ְוֵתֵצא ֵאש ִמַבֲעֵלי -ַבֲעֵלי ְשֶכם ְוֶאת-יֶמֶלְך, ְות
ֹּאַכל, ֶאת ם, ִמְפֵני   ֲאִביֶמֶלְך.-ְשֶכם, ּוִמֵבית ִמלֹוא, ְות ה; ַוֵיֶשב שָּ ם, ַוִיְבַרח ַוֵיֶלְך ְבֵארָּ ס יֹותָּ נָּ כא ַויָּ

ִחיו.  }פ{  ֲאִביֶמֶלְך אָּ

 



 וןמחזור שאלות ראש

 

 נחלים ונהרות –מחזה שלישי 
 

 הוא מוביל מים טבעי, שגבולותיו הם קרקעית הנחל ושתי גדותיו.. נחל

 את הנחלים מקובל לחלק לשלושה סוגים עיקריים:

 נחל איתן - . 
 נחל אכזב  
 שטפוני-נחל אפיזודי  

 . כל אגן ניקוז בנויאגן היקוותאו  אגן ניקוזכל האזור המנוקז על ידי הנחל מכונה 
מאגני ניקוז קטנים יותר, בעוד שרוב אגני הניקוז בונים אגני ניקוז גדולים יותר. 

מחלק בין אגני ההתהוות של הנחלים הזורמים  ישראלהארצי ב קו פרשת המיםלמשל 
, אך אגן הניקוז של הנחלים ים המלחלאגני הניקוז של נחלים הזורמים ל ים התיכוןל

הזורמים לים התיכון מחולק לנחלים שונים, חלוקה המכונה פרשות מים מקומיות. 
 לקים לאגני הניקוז של יובליהם.אגני הניקוז של הנחלים מתח

 בימי קדם שימשו הנהרות קווי גבול ונקודות ציון למקומות מפגש.
 
 

 מנחה:
 

לפניכם קטע משחק מבוצע ע"י קבוצה מתוך "הלהקון הצעיר" של אריאל, המיועד 
 לארבעת הנבחנים האחרונים במחזור השאלות הראשון.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
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נביאה בישראל קבעה עם מצביא מישראל להגיע אל אחד הנחלים להילחם נגד  
 שר הצבא של יבין מלך כנען,

 

 ?דבורהתשובה:     מי הנביאה 
 

 ?נחל קישוןתשובה:    מה שם הנחל 

 

 

 

 

 1-7שופטים ד/ המקרא:

ה; ְוֵאהּוד, ֵמת. ַרע ְבֵעיֵני ְיהוָּ ֵאל, ַלֲעשֹות הָּ ִבין ֶמֶלְך  א ַויִֹּספּו ְבֵני ִיְשרָּ ה, ְבַיד יָּ ְכַנַען, ֲאֶשר -ב ַוִיְמְכֵרם ְיהוָּ
צֹור; ְוַשר ַלְך, ְבחָּ א, ְוהּוא יֹוֵשב, ַבֲחרֶֹּשת ַהגֹוִים.-מָּ אֹו, ִסיְסרָּ ֵאל, ֶאל-ג ַוִיְצֲעקּו ְבֵני  ְצבָּ ה:-ִיְשרָּ ִכי   ְיהוָּ

ַחץ ֶאת-ְתַשע ֵמאֹות ֶרֶכב ה.בְ -ַבְרֶזל, לֹו, ְוהּוא לָּ נָּ ה, ֶעְשִרים שָּ ְזקָּ ֵאל ְבחָּ  }פ{  ֵני ִיְשרָּ

ה, ֵאֶשת ַלִפידֹות ה ְנִביאָּ ה ִאשָּ ה ֶאת--ד ּוְדבֹורָּ ֵעת ַהִהיא.-ִהיא שְֹּפטָּ ֵאל, בָּ -ה ְוִהיא יֹוֶשֶבת ַתַחת  ִיְשרָּ
ה ּוֵבין ֵבית מָּ רָּ ה, ֵבין הָּ ִים; ַוַיֲעלּו ֵאֶלי--ֵאל-תֶֹּמר ְדבֹורָּ ט.ְבַהר ֶאְפרָּ ֵאל, ַלִמְשפָּ ו ַוִתְשַלח,   הָּ ְבֵני ִיְשרָּ

ק ֶבן רָּ א ְלבָּ ה ֱאֹלֵהי-ַוִתְקרָּ ה ְיהוָּ ֹּא ִצּוָּ יו ֲהל ֹּאֶמר ֵאלָּ ִלי; ַות ַשְכתָּ -ֲאִבינַֹּעם, ִמֶקֶדש, ַנְפתָּ ֵאל, ֵלְך ּומָּ ִיְשרָּ
ִפים ִאיש, ִמְבֵני  ַקְחתָּ ִעְמָך ֲעֶשֶרת ֲאלָּ בֹור, ְולָּ לּון.ְבַהר תָּ ִלי ּוִמְבֵני ְזבֻׁ ַשְכִתי ֵאֶליָך ֶאל  ַנְפתָּ ַנַחל -ז ּומָּ

א ַשר-ִקישֹון, ֶאת ִבין, ְוֶאת-ִסיְסרָּ א יָּ  ֲהמֹונֹו; ּוְנַתִתיהּו, ְביֶָּדָך.-ִרְכבֹו, ְוֶאת-ְצבָּ
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שים והטף ששבה הגדוד, מלך בישראל שרדף אחרי גדוד האוייב להציל את הנ 
 מנת להשיג את האוייב.-הוצרך לעבור את אחד הנחלים על

 

 ?דוד תשובה:    מי המלך 
 

 ?נחל הבשורתשובה:    מה שם הנחל 
 
 
 
 
 
 
 

 1-12שמואל א' ל/ המקרא:
 

יו, ִצְקַלג שָּ ִוד ַוֲאנָּ ֹּא דָּ ְשטּו, ֶאל--א ַוְיִהי ְבב ֵלִקי פָּ ִצְקַלג, -ִצְקַלג, ַוַיכּו ֶאת-ב ְוֶאלֶנגֶ -ַביֹום ַהְשִליִשי; ַוֲעמָּ
ֵאש. ּה בָּ ִשים ֲאֶשר-ב ַוִיְשבּו ֶאת  ַוִיְשְרפּו אֹּתָּ ן ְוַעד-ַהנָּ טֹּ ּה ִמקָּ ֹּא ֵהִמיתּו ִאיש; ַוִיְנֲהגּו, ַוֵיְלכּו -בָּ דֹול, ל גָּ

ם. יו ֶאל  ְלַדְרכָּ שָּ ִוד ַוֲאנָּ ֹּא דָּ ה-ג ַויָּב ִעיר, ְוִהֵנה ְשרּופָּ ֵאש; ּוְנֵשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבנֵֹּתיֶהם, ִנְשבּו. הָּ א   בָּ ד ַוִישָּ
ם ֲאֶשר עָּ ִוד ְוהָּ ם-ִאתֹו, ֶאת-דָּ ַח, ִלְבכֹות.-ַעד ֲאֶשר ֵאין  ַוִיְבכּו:--קֹולָּ ֶהם כֹּ ִוד, ִנְשבּו-ה ּוְשֵתי ְנֵשי  בָּ --דָּ

ל ַהַכְרְמִלי.ֲאִחינַֹּעם, ַהִיְזְרֵעִלית, ַוֲאִביַגִיל, ֵאֶשת  בָּ ִוד ְמאֹּד, ִכי  נָּ ְקלֹו-ו ַוֵתֶצר ְלדָּ ם ְלסָּ עָּ ְמרּו הָּ ה -ִכי--אָּ רָּ מָּ
ל ם, ִאיש ַעל-ֶנֶפש כָּ עָּ ו ְוַעל-הָּ נָּ יו.-בָּ ה ֱאֹלהָּ ִוד, ַביהוָּ יו; ַוִיְתַחֵזק דָּ  }ס{  ְבנֹּתָּ

ִוד, ֶאל ֹּאֶמר דָּ ֵהן ֶבן-ז ַוי ר ַהכֹּ ר ֶאת-הֲאִחיֶמֶלְך, ַהִגישָּ -ֶאְביָּתָּ ֵאפֹוד; ַוַיֵגש ֶאְביָּתָּ א ִלי, הָּ ֵאפֹוד, ֶאל-נָּ -הָּ
ִוד. ה ֵלאמֹּר, ֶאְרדֹּף ַאֲחֵרי ַהְגדּוד  דָּ ִוד ַביהוָּ ֹּאֶמר לֹו ְרדֹּף, ִכי-ח ַוִיְשַאל דָּ ַהֵשג ַתִשיג -ַהֶזה ַהַאִשֶגנּו; ַוי

ִוד, הּוא ְוֵשש  ְוַהֵצל ַתִציל. דּו.-ֵמאֹות ִאיש ֲאֶשר ִאתֹו, ַויָּבֹּאּו, ַעד-ט ַוֵיֶלְך דָּ מָּ ִרים, עָּ   ַנַחל ַהְבשֹור; ְוַהנֹותָּ
ִוד, הּוא ְוַאְרַבע אַתִים ִאיש, ֲאֶשר ִפְגרּו, ֵמֲעבֹּר ֶאת-י ַוִיְרדֹּף דָּ יא   ַנַחל ַהְבשֹור.-ֵמאֹות ִאיש; ַוַיַעְמדּו, מָּ

ִוד; ַוִיְתנּו-ֶדה, ַוִיְקחּו אֹּתֹו ֶאלִמְצִרי ַבשָּ -ַוִיְמְצאּו ִאיש ִים.-דָּ הּו מָּ ֹּאַכל, ַוַיְשקֻׁ לֹו ֶפַלח -יב ַוִיְתנּו  לֹו ֶלֶחם ַוי
יו: ב רּוחֹו, ֵאלָּ שָּ ֹּאַכל, ַותָּ ִקים, ַוי ה ּוְשֵני ִצמֻׁ ֹּא  ְדֵבלָּ ֹּא-ִכי ל ַכל ֶלֶחם, ְול ה יִָּמים, -אָּ ה ַמִים, ְשֹלשָּ תָּ שָּ

ה ֵלי  }ס  לֹות.ּוְשֹלשָּ
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במעמד מיוחד כרת ה' ברית עם אחד האבות, ובאותו מעמד הבטיח לו את ארץ  
 כנען תוך ציון הגבולות

 

 ?ברית בין הבתריםתשובה:   באיזה מעמד נכרתה הברית 
 

 ?נחל פרתתשובה:   ציין שם הנהר הצפוני 
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יָּה ְדַברא אַ  ֵאֶלה, הָּ ִרים הָּ ה ֶאל-ַחר ַהְדבָּ ם, ַבַמֲחֶזה, ֵלאמֹּר:-ְיהוָּ ְך-ַאל  ַאְברָּ ֵגן לָּ ִכי מָּ נֹּ ם, אָּ א ַאְברָּ --ִתירָּ
ְרָך, ַהְרֵבה ְמאֹּד. י ְיהִוה ַמה  ְשכָּ נָּ ם, ֲאדֹּ ֹּאֶמר ַאְברָּ ִכי, הֹוֵלְך ֲעִריִרי; ּוֶבן-ִתֶתן-ב ַוי נֹּ ֶמֶשק ֵביִתי, -ִלי, ְואָּ

ם  א ַדֶמֶשק ֱאִליֶעֶזר.הּו ֹּאֶמר ַאְברָּ ַרע; ְוִהֵנה ֶבן--ג ַוי ה זָּ ַתתָּ ֹּא נָּ -ד ְוִהֵנה ְדַבר  ֵביִתי, יֹוֵרש אִֹּתי.-ֵהן ִלי, ל
ְשָך ֶזה: ֹּא ִיירָּ יו ֵלאמֹּר, ל ה ֵאלָּ ֶשָך.-ִכי  ְיהוָּ ה,   ִאם ֲאֶשר ֵיֵצא ִמֵמֶעיָך, הּוא ִיירָּ ה ַויֹוֵצא אֹּתֹו ַהחּוצָּ

ֹּאֶמר ַהֶבטוַ  ִבים-י ה ּוְספֹּר ַהכֹוכָּ ַמְימָּ א ַהשָּ ֹּאֶמר לֹו, כֹּה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך.-ִאם--נָּ ם; ַוי ו   תּוַכל, ִלְספֹּר אֹּתָּ
ה. קָּ ה; ַוַיְחְשֶבהָּ לֹו, ְצדָּ יו:  ְוֶהֱאִמן, ַביהוָּ ֹּאֶמר, ֵאלָּ ה, ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכְשִדים  ז ַוי תֶ --ֲאִני ְיהוָּ ת לָּ

ּה.-ְלָך ֶאת ֹּאת, ְלִרְשתָּ ֶרץ ַהז אָּ ֹּאַמר:  הָּ ה.  ח ַוי ֶשנָּ ה ֵאַדע ִכי ִאירָּ י ְיהִוה, ַבמָּ נָּ ה ִלי   ֲאדֹּ יו, ְקחָּ ֹּאֶמר ֵאלָּ ט ַוי
ל. ש; ְותֹּר, ְוגֹוזָּ לָּ ֶלֶשת, ְוַאִיל ְמשֻׁ ֶלֶשת, ְוֵעז ְמשֻׁ ה ְמשֻׁ ל-לֹו ֶאת-י ַוִיַקח  ֶעְגלָּ ֶוְך, ֵאֶלה, ַוְיבַ -כָּ ם ַבתָּ ֵתר אֹּתָּ

ר.-ִבְתרֹו, ִלְקַראת ֵרֵעהּו; ְוֶאת-ַוִיֵתן ִאיש תָּ ֹּא בָּ ַעִיט, ַעל  ַהִצפֹּר, ל ם, -יא ַוֵיֶרד הָּ ִרים; ַוַיֵשב אֹּתָּ ַהְפגָּ
ם. ה ַעל  ַאְברָּ ְפלָּ ה נָּ בֹוא, ְוַתְרֵדמָּ ה ְגדֹּ -יב ַוְיִהי ַהֶשֶמש לָּ ה ֲחֵשכָּ ם; ְוִהֵנה ֵאימָּ יו.ַאְברָּ לָּ ה, נֶֹּפֶלת עָּ יג   לָּ

ַע ֵתַדע ִכי ם, יָּדֹּ ֹּאֶמר ְלַאְברָּ ם-ַוי דּום, ְוִענּו אֹּתָּ ֶהם, ַוֲעבָּ ֹּא לָּ ה.--ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ל נָּ   ַאְרַבע ֵמאֹות, שָּ
נִֹּכי; ְוַאֲחֵרי-יד ְוַגם ֶאת ן אָּ דֹול.-ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹּדּו, דָּ בֹוא ֶאל  ֵכן ֵיְצאּו, ִבְרכֻׁש גָּ ה תָּ ֲאבֶֹּתיָך, -טו ְוַאתָּ

לֹום: ה.  ְבשָּ ה טֹובָּ ֵבר, ְבֵשיבָּ ה:  ִתקָּ ֹּא  טז ְודֹור ְרִביִעי, יָּשּובּו ֵהנָּ ֵלם ֲעֹו-ִכי ל ִרי, ַעדשָּ ֱאמֹּ ה.-ן הָּ יז   ֵהנָּ
ן, ְוַלִפיד ֵאש, ֲאשֶ  שָּ יָּה; ְוִהֵנה ַתנּור עָּ ה הָּ טָּ ה, ַוֲעלָּ אָּ ֵאֶלה.ַוְיִהי ַהֶשֶמש בָּ ִרים הָּ ַבר, ֵבין ַהְגזָּ יח ַביֹום   ר עָּ

ה ֶאת ַרת ְיהוָּ ם-ַההּוא, כָּ ַתִתי ֶאת  ְבִרית ֵלאמֹּר:--ַאְברָּ ֹּאת, ִמְנַהר ִמְצַרִים, ַעד-ְלַזְרֲעָך, נָּ ֶרץ ַהז אָּ ר -הָּ הָּ ַהנָּ
דֹּל ְנַהר ת.-ַהגָּ -ַהְפִרִזי, ְוֶאת-ַהִחִתי ְוֶאת-כ ְוֶאת  ִני.ַהְקִנִזי, ְוֵאת, ַהַקְדמֹּ -ַהֵקיִני, ְוֶאת-יט ֶאת  ְפרָּ

ִאים. ְרפָּ ִרי, ְוֶאת-כא ְוֶאת  הָּ ֱאמֹּ ִשי, ְוֶאת-ַהְכַנֲעִני, ְוֶאת-הָּ  }ס{  ַהְיבּוִסי.-ַהִגְרגָּ



 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן עשירי( -  10שאלה 
 

אל קדם כגבול מזרחי בין ישר כבר בימיאחד הנהרות הארוכים באזורנו, שימש  
 לבין העמים ששכנו סביב.

 

 ? נהר הירדןתשובה:    מה שם הנהר 
 
 

  מיהם השבטים מישראל שקיבלו 
הראובני, הגדי וחצי  תשובה: חבל ארץ מעברו המזרחי של הנהר?  
 שבט המנשה       
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ַע, ֶאת ם ֵלאמֹּר.-י ַוְיַצו ְיהֹושֻׁ עָּ ֶכם, -ַהַמֲחֶנה, ְוַצּוּו ֶאת יא ִעְברּו ְבֶקֶרב  שְֹּטֵרי הָּ ִכינּו לָּ ם ֵלאמֹּר, הָּ עָּ הָּ
ה: ֶרֶשת ֶאת-ִכי ְבעֹוד ְשֹלֶשת יִָּמים, ַאֶתם עְֹּבִרים ֶאת  ֵצידָּ בֹוא לָּ ה -ַהַיְרֵדן ַהֶזה, לָּ ֶרץ, ֲאֶשר ְיהוָּ אָּ הָּ

ּה. ֶכם ְלִרְשתָּ  }פ{  ֱאֹלֵהיֶכם נֵֹּתן לָּ

ִדי, ְוַלחֲ  ראּוֵבִני, ְוַלגָּ ַע, ֵלאמֹּר.--ִצי, ֵשֶבט ַהְמַנֶשהיב ְולָּ ַמר ְיהֹושֻׁ כֹור, ֶאת  אָּ ה ֶאְתֶכם -יג זָּ ר, ֲאֶשר ִצּוָּ בָּ ַהדָּ
ה, ֵלאמֹּר:-מֶֹּשה ֶעֶבד ֶכם ֶאת  ְיהוָּ ַתן לָּ ֶכם, ְונָּ ה ֱאֹלֵהיֶכם ֵמִניַח לָּ ֹּאת.-ְיהוָּ ֶרץ ַהז אָּ יד ְנֵשיֶכם ַטְפֶכם,   הָּ

ֶרץ אֲ  אָּ ִשים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם, כֹּל ּוִמְקֵניֶכם, ֵיְשבּו, בָּ ֶכם מֶֹּשה ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן; ְוַאֶתם ַתַעְברּו ֲחמֻׁ ַתן לָּ ֶשר נָּ
ם. ֶכם, ְויְָּרשּו ַגם-טו ַעד ֲאֶשר  ִגבֹוֵרי ַהַחִיל, ַוֲעַזְרֶתם, אֹותָּ ה ַלֲאֵחיֶכם, כָּ ִניַח ְיהוָּ ה, ֶאת-יָּ ֶרץ -ֵהמָּ אָּ הָּ

ה ֱאֹלֵהיֶכם נֹּתֵ -ֲאֶשר ֶשה ֶעֶבד ְיהוָּ ֶכם מֹּ ַתן לָּ ּה, ֲאֶשר נָּ ַשְתֶכם, ִויִרְשֶתם אֹותָּ ֶהם; ְוַשְבֶתם ְלֶאֶרץ ְירֻׁ ן לָּ
ֶמש. ה, ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ִמְזַרח ַהשָּ ַע ֵלאמֹּר:-טז ַוַיֲענּו, ֶאת  ְיהוָּ נּו ַנֲעֶשה, ְוֶאל-כֹּל ֲאֶשר  ְיהֹושֻׁ ל-ִצִּויתָּ ֲאֶשר -כָּ

ֵחנּו ֵנלֵ  ַמְענּו ֶאל-יז ְככֹּל ֲאֶשר  ְך.ִתְשלָּ ְך, ַכֲאֶשר   מֶֹּשה, ֵכן ִנְשַמע ֵאֶליָך:-שָּ ה ֱאֹלֶהיָך, ִעמָּ ַרק ִיְהֶיה ְיהוָּ
יָּה, ִעם ל  מֶֹּשה.-הָּ ֹּא-ַיְמֶרה ֶאת-ִאיש ֲאֶשר-יח כָּ ֶריָך ְלכֹּל ֲאֶשר-ִיְשַמע ֶאת-ִפיָך, ְול ת:--ְתַצֶּונּו-ְדבָּ   יּומָּ
ץ. ַרק, ֲחַזק  }פ{  ֶוֱאמָּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 החידון הפומבי
 

 שלב שני
 
 
 

 

 שאלות  הקשורות בנושאים  מקראיים
 

 

 

 
 

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

 
 

 נקודות  3-תשובה נכונה על כל חלק תזכה את הנבחן ב
 

 נקודות 12-ת החלקים  יזכו את הנבחן בתשובות מלאות  על ארבע

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 מחזור  שאלות שני

 

 מלחמות קיום ונקם –קטע רביעי 
 

 

( היא אידאולוגיה הדוגלת בתפקוד תקין של החברה והסביבה הטבעית Sustainability) קיימות

ם יש הגדרות אחרות אשר מדברות על רווחה מקסימלית למין האנושי או לאד .במשך שנים רבות

 ולסביבה. 

מושג הקיימות מתייחס להיבטים המשפיעים על סיכויי ההשרדות וההמשכיות של המין האנושי, 

וכפועל יוצא מזה, או כערך בפני עצמו, גם דאגה עמוקה למערכות סביבתיות והחברתיות 

 שתומכות בהמשכיות זו. מסיבה זו קיימות עוסקת בכל תחומי החיים של המין האנושי.

 

הקיימות מנסה לעודד עיצוב של הטכנולוגיה ושל החברה כך שבני האדם יוכלו למלא את צרכיהם 

ולהגשים את הפוטנציאל המירבי שלהם, תוך שמירה על המערכת האקולוגית, מגוון המינים 

 והיכולת לקיים אידאלים אלו במשך תקופה ארוכה מאוד. 

 

מרמת היחיד, עבור  -או עיצוב טכנולוגי קיימות משפיעה על כל רמה ורמה של ארגון חברתי 

 בקהילות ושכונות וכלה בעולם כולו. 

 

 

 

בתנ"ך מסופר על אנשי חיל, על שופטים גיבורים ועל מצביאים שנלחמו מלחמת קיום עם אוייבי 

ישראל שביקשו להשמיד את עם ישראל או לפגוע בערכים המקודשים לישראל, וזאת עשו 

 ל מידי אוייביו.בחירוף נפש והצילו את ישרא

 



 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן ראשון( - 1שאלה 
 

 במותו יותר מאשר בחייו -רבים מאוייביו, אוייבי ישראל  -שופט בישראל המית כנקמה  

 

 ?שמשוןתשובה:     מי השופט 
 

 ?סרני פלשתים והעם   תשובה:   את מי המית
 שישבו בבית ועל גג הבית     

 
 

 ?על אחת מעיניו   ה:תשוב  על מה הייתה הנקמה 
 שניקרו הפלישתים     

 

 ?עשרים שנהתשובה:   כמה שנים שפט את ישראל 
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ּה ֶאת-ַוַיֶגד ל-לָּ ֹּא-כָּ ה ל ּה מֹורָּ ֹּאֶמר לָּ ה ַעל-ִלבֹו, ַוי לָּ ֹּאִשי-עָּ -ְנִזיר ֱאֹלִהים ֲאִני, ִמֶבֶטן ִאִמי; ִאם-ִכי--ר
ר ִמ  לגַֻׁלְחִתי ְוסָּ ִייִתי ְככָּ ִליִתי ְוהָּ ִחי, ְוחָּ ם.-ֶמִני כֹּ דָּ אָּ ה, ִכי יח  הָּ ּה ֶאת-ַוֵתֶרא ְדִלילָּ ל-ִהִגיד לָּ ִלבֹו, ַוִתְשַלח -כָּ

א ְלַסְרֵני ְפִלְשִתים ֵלאמֹּר ֲעלּו ַהַפַעם, ִכי ל-ִהִגיד לה )ִלי( ֶאת-ַוִתְקרָּ לּו ֵאֶליהָּ ַסְרֵני ְפִלְשִתים-כָּ , ִלבֹו; ְועָּ
ם. ִאיש, ַוְתַגַלח ֶאת-ַוְתַיְשֵנהּו, ַעל יט  ַוַיֲעלּו ַהֶכֶסף ְביָּדָּ א לָּ , ַוִתְקרָּ ֶחל, -ִבְרֶכיהָּ ֹּאשֹו; ַותָּ ֶשַבע ַמְחְלפֹות ר

יו. לָּ תֹו, וַ  כ  ְלַענֹותֹו, ַויַָּסר כֹּחֹו, ֵמעָּ ֶליָך ִשְמשֹון; ַוִיַקץ ִמְשנָּ ֹּאֶמר ֵאֵצא ְכַפַעם ְבַפַעם ַותֹּאֶמר, ְפִלְשִתים עָּ י
יו. לָּ ר ֵמעָּ ה סָּ ֹּא יַָּדע, ִכי ְיהוָּ ֵער, ְוהּוא ל ֹּאֲחזּוהּו ְפִלְשִתים, ַוְיַנְקרּו ֶאת כא  ְוִאנָּ יו; ַויֹוִרידּו אֹותֹו -ַוי ֵעינָּ

ֲאסּוִרים( ְשַתִים, ַוְיִהי טֹוֵחן, ְבֵבית האסירים )הָּ ה, ַוַיַאְסרּוהּו ַבְנחֻׁ תָּ ֹּאשֹו ְלַצֵמַח, -ַויֶָּחל ְשַער כב  .ַעזָּ ר
ח.  }פ{  ַכֲאֶשר גֻׁלָּ

גֹון ֱאֹלֵהיֶהם-ְוַסְרֵני ְפִלְשִתים, ֶנֶאְספּו ִלְזבַֹּח ֶזַבח כג דֹול ְלדָּ ֹּאְמרּו--גָּ ה; ַוי ֵדנּו, --ּוְלִשְמחָּ ַתן ֱאֹלֵהינּו ְביָּ נָּ
ם כד  ֵאת ִשְמשֹון אֹוְיֵבנּו. עָּ ַתן ֱאֹלֵהינּו ְביֵָּדנּו ֶאת  ֱאֹלֵהיֶהם:-, ַוְיַהְללּו ֶאתַוִיְראּו אֹּתֹו הָּ ְמרּו, נָּ -ִכי אָּ

ה ֶאת ֵלינּו.-אֹוְיֵבנּו, ְוֵאת ַמֲחִריב ַאְרֵצנּו, ַוֲאֶשר ִהְרבָּ ֹּאְמרּו, ִקְראּו  כה  ֲחלָּ ם, ַוי ַוְיִהי, כי טוב )ְכטֹוב( ִלבָּ
נּו; ַוִיְקְראּו ְלִשְמ -ְלִשְמשֹון ִויַשֶחק ֲאסּוִרים(, ַוְיַצֵחק ִלְפֵניֶהם, ַוַיֲעִמידּו אֹותֹו, לָּ שֹון ִמֵבית האסירים )הָּ

ַעמּוִדים. ֹּאֶמר ִשְמשֹון ֶאל כו  ֵבין הָּ ה אֹוִתי, והימשני )ַוֲהִמיֵשִני( ֶאת-ַוי -ַהַנַער ַהַמֲחִזיק ְביָּדֹו, ַהִניחָּ
כֹון ֲעֵליֶהם; וְ  ִדים, ֲאֶשר ַהַבִית נָּ ַעמֻׁ ֵען, ֲעֵליֶהם.הָּ ה, כֹּל  כז  ֶאשָּ מָּ ִשים, ְושָּ ִשים ְוַהנָּ ֲאנָּ ֵלא הָּ ְוַהַבִית, מָּ

רִֹּאים, ִבְשחֹוק ִשְמשֹון.-ַסְרֵני ְפִלְשִתים; ְוַעל ה, הָּ ִפים ִאיש ְוִאשָּ ג, ִכְשֹלֶשת ֲאלָּ א ִשְמשֹון  כח  ַהגָּ ַוִיְקרָּ
ֹּאַמר:-ֶאל ה, ַוי י ְיהוִ   ְיהוָּ נָּ ה ְנַקםֲאדֹּ ְקמָּ ֱאֹלִהים, ְוִאנָּ א ַאְך ַהַפַעם ַהֶזה, הָּ א ְוַחְזֵקִני נָּ ְכֵרִני נָּ ַאַחת -ה זָּ

ֵמְך, -ַוִיְלפֹּת ִשְמשֹון ֶאת כט  ִמְשֵתי ֵעיַני, ִמְפִלְשִתים. כֹון ֲעֵליֶהם, ַוִיסָּ ֶוְך, ֲאֶשר ַהַבִית נָּ ְשֵני ַעמּוֵדי ַהתָּ
ד ִביִמי--ֲעֵליֶהם ֹּאלֹו.ֶאחָּ ד ִבְשמ מֹות ַנְפִשי ִעם ל  נֹו, ְוֶאחָּ ֹּאֶמר ִשְמשֹון, תָּ ְפִלְשִתים, ַוֵיט ְבכַֹּח, ַוִיפֹּל -ַוי

ִנים ְוַעל-ַהַבִית ַעל ל-ַהְסרָּ ם ֲאֶשר-כָּ עָּ בֹו; ַוִיְהיּו ַהֵמִתים, ֲאֶשר ֵהִמית ְבמֹותֹו, ַרִבים, ֵמֲאֶשר ֵהִמית -הָּ
ל לא  ְבַחיָּיו. יו ְוכָּ אֹּל, -ַוֵיְרדּו ֶאחָּ ה ּוֵבין ֶאְשתָּ ְרעָּ ִביהּו, ַוִיְשאּו אֹּתֹו, ַוַיֲעלּו ַוִיְקְברּו אֹותֹו ֵבין צָּ ֵבית אָּ

ַפט ֶאת ִביו; ְוהּוא שָּ נֹוַח אָּ ה.-ְבֶקֶבר מָּ נָּ ֵאל, ֶעְשִרים שָּ    ִיְשרָּ



 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שני( - 2שאלה 
 

"גדוד" אוייב ששרף את אחת מערי ישראל ושבה "את מלך בישראל נקם ב 
 הנשים אשר בה מקטון ועד גדול" כולל את שתי נשי המלך?

 

 ?דודתשובה:     מי המלך 
 

 ?גדוד עמלקיתשובה:     מי היה הגדוד 

 

 ?שש מאות אנשיםתשובה:   כמה אנשי מלחמה הצטרפו למלך 
 

 ?לית אחינועם היזרעתשובה:  ציין שמות נשות המלך שנישבו
 ואביגיל אשת נבל הכרמלי     
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יו, ִצְקַלג שָּ ִוד ַוֲאנָּ ֹּא דָּ ְשטּו, ֶאל--א ַוְיִהי ְבב ֵלִקי פָּ ִצְקַלג, -ִצְקַלג, ַוַיכּו ֶאת-ֶנֶגב ְוֶאל-ַביֹום ַהְשִליִשי; ַוֲעמָּ
ֵאש. ּה בָּ ִש -ב ַוִיְשבּו ֶאת  ַוִיְשְרפּו אֹּתָּ ן ְוַעד-ים ֲאֶשרַהנָּ טֹּ ּה ִמקָּ ֹּא ֵהִמיתּו ִאיש; ַוִיְנֲהגּו, ַוֵיְלכּו -בָּ דֹול, ל גָּ

ם. יו ֶאל  ְלַדְרכָּ שָּ ִוד ַוֲאנָּ ֹּא דָּ ֵאש; ּוְנֵשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבנֵֹּתיֶהם, ִנְשבּו.-ג ַויָּב ה בָּ ִעיר, ְוִהֵנה ְשרּופָּ א   הָּ ד ַוִישָּ
ם ֲאֶשר עָּ ִוד ְוהָּ ם-, ֶאתִאתֹו-דָּ ַח, ִלְבכֹות.-ַעד ֲאֶשר ֵאין  ַוִיְבכּו:--קֹולָּ ֶהם כֹּ ִוד, ִנְשבּו-ה ּוְשֵתי ְנֵשי  בָּ --דָּ

ל ַהַכְרְמִלי. בָּ ִוד ְמאֹּד, ִכי  ֲאִחינַֹּעם, ַהִיְזְרֵעִלית, ַוֲאִביַגִיל, ֵאֶשת נָּ ְקלֹו-ו ַוֵתֶצר ְלדָּ ם ְלסָּ עָּ ְמרּו הָּ ה -ִכי--אָּ רָּ מָּ
ם, ִאיש ַעל-לֶנֶפש כָּ  עָּ ו ְוַעל-הָּ נָּ יו.-בָּ ה ֱאֹלהָּ ִוד, ַביהוָּ יו; ַוִיְתַחֵזק דָּ  }ס{  ְבנֹּתָּ

ִוד, ֶאל ֹּאֶמר דָּ ֵהן ֶבן-ז ַוי ר ַהכֹּ ה-ֶאְביָּתָּ ר ֶאת-ֲאִחיֶמֶלְך, ַהִגישָּ ֵאפֹוד; ַוַיֵגש ֶאְביָּתָּ א ִלי, הָּ ֵאפֹוד, ֶאל-נָּ -הָּ
ִוד. ִוד ַביהוָּ   דָּ ֹּאֶמר לֹו ְרדֹּף, ִכי-ה ֵלאמֹּר, ֶאְרדֹּף ַאֲחֵרי ַהְגדּודח ַוִיְשַאל דָּ ַהֵשג ַתִשיג -ַהֶזה ַהַאִשֶגנּו; ַוי

ִוד, הּוא ְוֵשש  ְוַהֵצל ַתִציל. דּו.-ֵמאֹות ִאיש ֲאֶשר ִאתֹו, ַויָּבֹּאּו, ַעד-ט ַוֵיֶלְך דָּ מָּ ִרים, עָּ   ַנַחל ַהְבשֹור; ְוַהנֹותָּ
ִוד, הּוא ְוַאְרַבעי ַוִיְרדֹּ  אַתִים ִאיש, ֲאֶשר ִפְגרּו, ֵמֲעבֹּר ֶאת-ף דָּ יא   ַנַחל ַהְבשֹור.-ֵמאֹות ִאיש; ַוַיַעְמדּו, מָּ

ֶדה, ַוִיְקחּו אֹּתֹו ֶאל-ַוִיְמְצאּו ִאיש ִוד; ַוִיְתנּו-ִמְצִרי ַבשָּ ִים.-דָּ הּו מָּ ֹּאַכל, ַוַיְשקֻׁ לֹו ֶפַלח -נּויב ַוִיְת   לֹו ֶלֶחם ַוי
יו: ב רּוחֹו, ֵאלָּ שָּ ֹּאַכל, ַותָּ ִקים, ַוי ה ּוְשֵני ִצמֻׁ ֹּא  ְדֵבלָּ ֹּא-ִכי ל ַכל ֶלֶחם, ְול ה יִָּמים, -אָּ ה ַמִים, ְשֹלשָּ תָּ שָּ

ה ֵלילֹות.  }ס{  ּוְשֹלשָּ
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ֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ֶאל ֳחָך ְלֶמֶלְך, ַעל-א ַוי ה ִלְמשָּ ַלח ְיהוָּ ִתי שָּ אּול, אֹּ ה.-ַעמֹו ַעל-שָּ ה ְשַמע, ְלקֹול ִדְבֵרי ְיהוָּ ֵאל; ְוַעתָּ    ִיְשרָּ
אֹות, פָּ  ה ְצבָּ ַמר, ְיהוָּ ֵאל-ַקְדִתי, ֵאת ֲאֶשרב כֹּה אָּ ֵלק ְלִיְשרָּ ה ֲעמָּ שָּ ִים.-ֲאֶשר--עָּ ם לֹו ַבֶדֶרְך, ַבֲעֹלתֹו ִמִמְצרָּ ה   שָּ ג ַעתָּ

ה ֶאת ֵלק, ְוַהֲחַרְמֶתם ֶאת-ֵלְך ְוִהִכיתָּ ל-ֲעמָּ ה ֵמִאיש ַעד-ֲאֶשר-כָּ יו; ְוֵהַמתָּ לָּ ֹּא ַתְחמֹּל, עָּ ה, ֵמעֵֹּלל ְוַעד-לֹו, ְול , יֹוֵנק-ִאשָּ
ל ְוַעד-ִמשֹור ְוַעד מָּ אּול, ֶאת  ֲחמֹור.-ֶשה, ִמגָּ אַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי; ַוֲעֶשֶרת -}ס{ ד ַוְיַשַמע שָּ ִאים, מָּ ם, ַוִיְפְקֵדם ַבְטלָּ עָּ הָּ

ִפים, ֶאת ה.-ֲאלָּ אּול, ַעד  ִאיש ְיהּודָּ ֹּא שָּ ב ַחל.-ה ַויָּ ֶרב, ַבנָּ ֵלק; ַויָּ אּו  ִעיר ֲעמָּ ֹּאֶמר שָּ רּו ְרדּו -ל ֶאלו ַוי ַהֵקיִני ְלכּו סֻׁ
ֵלִקי, ֶפן ה ֶחֶסד ִעם-ִמתֹוְך ֲעמָּ ִשיתָּ ה עָּ ל-אִֹּסְפָך ִעמֹו, ְוַאתָּ ַסר ֵקיִני, ִמתֹוְך -כָּ ִים; ַויָּ ם ִמִמְצרָּ ֵאל, ַבֲעלֹותָּ ְבֵני ִיְשרָּ

ֵלק. אּול, ֶאת  ֲעמָּ ה בֹוֲאָך שּור, ֲאשֶ -ז ַוַיְך שָּ ֵלק, ֵמֲחִוילָּ ִים.-ר ַעלֲעמָּ י; -ֲאַגג ֶמֶלְך-ח ַוִיְתפֹּש ֶאת  ְפֵני ִמְצרָּ ֵלק, חָּ ֲעמָּ
ל-ְוֶאת ם, ֶהֱחִרים ְלִפי-כָּ עָּ ֶרב.-הָּ ם ַעל  חָּ עָּ אּול ְוהָּ ג, ְוַעל-ט ַוַיְחמֹּל שָּ ר ְוַהִמְשִנים ְוַעל-ֲאגָּ קָּ ֹּאן ְוַהבָּ ִרים -ֵמיַטב ַהצ ַהכָּ
ל-ְוַעל בּו, ַהֲחִרימָּ -כָּ ֹּא אָּ לַהטֹוב, ְול ּה ֶהֱחִרימּו.-ם; ְוכָּ ֵמס, אֹּתָּ ה ְונָּ ה ְנִמְבזָּ אכָּ ה, ֶאל-}פ{ י ַוְיִהי, ְדַבר  ַהְמלָּ -ְיהוָּ

אּול ְלֶמֶלְך-ִהְמַלְכִתי ֶאת-יא ִנַחְמִתי, ִכי  ְשמּוֵאל, ֵלאמֹּר. ב ֵמַאֲחַרי, ְוֶאת-ִכי--שָּ ֹּא ֵהִקים; ַוִיַחר, -שָּ ַרי ל ְדבָּ
ל-ִלְשמּוֵאל, ַוִיְזַעק ֶאל ה, כָּ ה.-ְיהוָּ ְילָּ א  ַהלָּ אּול, ַבבֶֹּקר; ַויַֻׁגד ִלְשמּוֵאל ֵלאמֹּר, בָּ אּול -יב ַוַיְשֵכם ְשמּוֵאל ִלְקַראת שָּ שָּ

ל. ה ְוִהֵנה ַמִציב לֹו יָּד, ַוִיסֹּב ַוַיֲעבֹּר, ַוֵיֶרד ַהִגְלגָּ ֹּא ְשמּוֵאל, ֶאל  ַהַכְרֶמלָּ ֹּאֶמר לֹו-יג ַויָּב אּול; ַוי ה  שָּ רּוְך ַאתָּ אּול, בָּ שָּ
ה ִתי, ֶאת--ַליהוָּ ה.-ֲהִקימֹּ ֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ּוֶמה קֹול  ְדַבר ְיהוָּ ִכי שֵֹּמַע.-יד ַוי נֹּ ר, ֲאֶשר אָּ קָּ י, ְוקֹול ַהבָּ ְזנָּ ֹּאן ַהֶזה ְבאָּ   ַהצ

ם ַעל עָּ ַמל הָּ ֵלִקי ֱהִביאּום, ֲאֶשר חָּ אּול ֵמֲעמָּ ֹּאֶמר שָּ ֹּאן וְ -טו ַוי ה ֱאֹלֶהיָך; ְוֶאתֵמיַטב ַהצ ר, ְלַמַען ְזבַֹּח, ַליהוָּ קָּ -ַהבָּ
ֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ֶאל  ַהיֹוֵתר, ֶהֱחַרְמנּו. ה; ויאמרו -}פ{ טז ַוי ְילָּ ה ֵאַלי ַהלָּ ה ְלָך, ֵאת ֲאֶשר ִדֶבר ְיהוָּ אּול, ֶהֶרף ְוַאִגידָּ שָּ

ֹּאֶמר( לֹו, ַדֵבר. ֹּאֶמר ְשמּוֵאל  )ַוי ֲחָך -םֲהלֹוא ִא --}ס{ יז ַוי ה; ַוִיְמשָּ תָּ ֵאל אָּ ֹּאש ִשְבֵטי ִיְשרָּ ה ְבֵעיֶניָך, ר ן ַאתָּ טֹּ קָּ
ה ְלֶמֶלְך, ַעל ֵאל.-ְיהוָּ ה ֶאת  ִיְשרָּ ֹּאֶמר, ֵלְך ְוַהֲחַרְמתָּ ֶרְך; ַוי ה, ְבדָּ ֲחָך ְיהוָּ ִאים ֶאת-יח ַוִיְשלָּ ֵלק, ְוִנְלַחְמתָּ בֹו, -ַהַחטָּ ֲעמָּ

ם. ם אֹּתָּ ֹּאיט וְ   ַעד ַכלֹותָּ ה ל מָּ ה; ַוַתַעט, ֶאל-לָּ , ְבקֹול ְיהוָּ ַמְעתָּ ה.-שָּ ַרע, ְבֵעיֵני ְיהוָּ ל, ַוַתַעש הָּ לָּ ֹּאֶמר   ַהשָּ }ס{ כ ַוי
אּול ֶאל ֵאֵלְך, ַבֶדֶרְך ֲאֶשר-שָּ ה, וָּ ַמְעִתי ְבקֹול ְיהוָּ ִביא, ֶאת-ְשמּוֵאל, ֲאֶשר שָּ אָּ ה; וָּ ַחִני ְיהוָּ ֵלק,-ְשלָּ -ְוֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעמָּ

ֵלק, ֶהֱחַרְמִתי. ל.  ֲעמָּ ה ֱאֹלֶהיָך, ַבִגְלגָּ ר, ֵראִשית ַהֵחֶרם, ִלְזבַֹּח ַליהוָּ קָּ ֹּאן ּובָּ ל צ לָּ ם ֵמַהשָּ עָּ ֹּאֶמר    כא ַוִיַקח הָּ כב ַוי
ה: ַע, ְבקֹול ְיהוָּ ִחים, ִכְשמֹּ ה ְבעֹּלֹות ּוְזבָּ ַע ִמֶזַבח טֹו  ְשמּוֵאל, ַהֵחֶפץ ַליהוָּ כג ִכי   ב, ְלַהְקִשיב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים.ִהֵנה ְשמֹּ

ִפים ַהְפַצר:-ַחַטאת ֶון ּוְתרָּ ַאְסתָּ ֶאת  ֶקֶסם ֶמִרי, ְואָּ ְסָך, ִמֶמֶלְך.-ַיַען, מָּ ה, ַוִיְמאָּ אּול ֶאל  ְדַבר ְיהוָּ ֹּאֶמר שָּ -}ס{ כד ַוי
אִתי, ִכי טָּ ַבְרִתי ֶאת-ְשמּוֵאל חָּ ה ְוֶאת-ִפי-עָּ ֶריָך:-ְיהוָּ ם.-י יֵָּראִתי ֶאתכִ   ְדבָּ ֶאְשַמע ְבקֹולָּ ם, וָּ עָּ א   הָּ א נָּ ה, שָּ כה ְוַעתָּ

ה.-ֶאת אִתי; ְושּוב ִעִמי, ְוֶאְשַתֲחֶוה ַליהוָּ ֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל  ַחטָּ ְך:-כו ַוי שּוב ִעמָּ ֹּא אָּ אּול, ל ה, ֶאת  שָּ ַאְסתָּ ְדַבר -ִכי מָּ
ה, ִמְהיֹות ֶמֶלְך ְסָך ְיהוָּ ה, ַוִיְמאָּ ֵאל.-ַעל ְיהוָּ ֶלֶכת; ַוַיֲחֵזק ִבְכַנף  ִיְשרָּ ַרע.-}ס{ כז ַוִיסֹּב ְשמּוֵאל, לָּ }ס{   ְמִעילֹו, ַוִיקָּ

ה ֶאת ַרע ְיהוָּ יו, ְשמּוֵאל, קָּ ֹּאֶמר ֵאלָּ ּה, ְלֵרֲעָך ַהטֹוב ִמֶמךָּ.-כח ַוי נָּ ֶליָך, ַהיֹום; ּוְנתָּ ֵאל ֵמעָּ }ס{ כט ְוַגם   ַמְמְלכּות ִיְשרָּ
ֵחם:ֵנַצח יִ  ֹּא ִינָּ ֹּא ְיַשֵקר ְול ֵאל, ל ֵחם.  ְשרָּ ם הּוא, ְלִהנָּ דָּ ֹּא אָּ אִתי  ִכי ל טָּ ֹּאֶמר חָּ א ֶנֶגד ִזְקֵני--ל ַוי ה ַכְבֵדִני נָּ ַעִמי, -ַעתָּ

ה ֱאֹלֶהיָך. ֵאל; ְושּוב ִעִמי, ְוִהְשַתֲחֵויִתי ַליהוָּ אּול  ְוֶנֶגד ִיְשרָּ ב ְשמּוֵאל, ַאֲחֵרי שָּ ה.לא ַויָּשָּ אּול, ַליהוָּ   ; ַוִיְשַתחּו שָּ
ֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ַהִגישּו ֵאַלי ֶאת ר ַמר-}ס{ לב ַוי ֵכן סָּ ג, אָּ ֹּאֶמר ֲאגָּ יו, ֲאַגג ַמֲעַדנֹּת; ַוי ֵלק, ַוֵיֶלְך ֵאלָּ -ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעמָּ

ֶות. ֹּאֶמר ְשמּוֵאל  ַהמָּ ִשים ַחְרֶבָך, ֵכן--}ס{ לג ַוי ה נָּ ִשים ִאֶמָך; ַוְיַשֵסף ְשמּוֵאל ֶאת-ַכֲאֶשר ִשְכלָּ ג ִלְפֵני -ִתְשַכל ִמנָּ ֲאגָּ
ל. ה, ַבִגְלגָּ ה ֶאל  ְיהוָּ לָּ אּול עָּ ה; ְושָּ תָּ מָּ רָּ אּול.-}ס{ לד ַוֵיֶלְך ְשמּוֵאל, הָּ ֹּא  ֵביתֹו, ִגְבַעת שָּ יַָּסף ְשמּוֵאל ִלְראֹות -לה ְול

אּול, ַעד-ֶאת ם, ִכי-ֵבל ְשמּוֵאל, ֶאלִהְתאַ -יֹום מֹותֹו, ִכי-שָּ ה ִנחָּ אּול; ַויהוָּ אּול ַעל-ִהְמִליְך ֶאת-שָּ ֵאל.-שָּ  }פ{  ִיְשרָּ



 רעב וצמאון –קטע חמישי 
 
 

 לספירה. 98ועד  96משנת  קיסר רומא(, Marcus Cocceius Nerva, 30-98) נרווה
נרצח, הוא נבחר מקרב חברי הסנאט לכהן  דומיטיאנוסבתחילת דרכו היה סנאטור, וכאשר 

 כקיסר.
 

מפעלו של נרווה היה בעיקר בתחומי המדינה, בנה מחסני תבואה כדי להקל את חילוקה 
 .מיםלתושבים, ושיקם את מערכת הספקת ה

 
 ים למגוריהם.בניסיון למנוע את העוני באימפריה, הטיל על הסנאט לקנות קרקעות לכבוד העני

 
מפעלו העיקרי ביותר של נרווה היה הקמת מוסד ה"אלימנטה" אשר תמך באיכרים ובילדים. 

נמוכה. הריבית עברה  ריביתהמפעל פעל כך שאיכרים יקבלו כסף מטעם המדינה, וישלמו 
אשר שילמו את כל הריבית, עם תוספת מכספם, להורי ילדים כדי  מוניקיפיותשלטונות הל

 שבידיהם יהיה מספיק כסף לטפל בילדיהם.
 

ואסר  המס היהודילה ביחסי היהודים עם האימפריה. הוא הקל את גביית בתקופת שלטונו באה הק
 על רדיפתם של אנשים בשל אורח החיים היהודי שלהם.

 

קופות המוזכרות בתנ"ך, פעלו מנהיגים לאגירת תבואה גם בתקופת המקרא ולאחר מכן בת

 ומקורות מחייה אחרים שישמשו פתרון בשנות בצורת ורעב

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
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מלך גוי מינה אדם מישראל לשמש כמשנה למלך וידאג לכלכלת המדינה לקראת  
 שנות הרעב הצפויות.

 

 ?לך מצריםפרעה מתשובה:    מי המלך הגוי 

 

 ?יוסף בן יעקבתשובה:     מי האיש מישראל 
 

 ?מה עשה האיש מישראל לקראת שנות הרעב   
ר ְכחֹול תשובה:       ְצבֹּר יֹוֵסף בָּ  ַויִּ
י--ַהיָּם, ַהְרֵבה ְמאֹּד     ַדל -ַעד כִּ  חָּ
י     ְספֹּר, כִּ ר.-לִּ ְספָּ   ֵאין מִּ

 

 ?ה,   תשובה: כמה שנים נמשך הרעב ְכֶלינָּ  ֶשַבע ְשֵני ַותִּ
יָּה, ְבֶאֶרץ      ע, ֲאֶשר הָּ בָּ   ַהשָּ
ם.     יִּ ְצרָּ ה ֶשַבע ְשֵני  מִּ ֶלינָּ  ַוְתחִּ
ַמר יֹוֵסף     בֹוא, ַכֲאֶשר, אָּ ב, לָּ עָּ רָּ  הָּ
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ר, ֲאֶשר ִדַבְרִתי ֶאל כח בָּ ה   ַפְרעֹּה:-הּוא ַהדָּ ֱאֹלִהים עֶֹּשה, ֶהְראָּ ִנים,  כט  ַפְרעֹּה.-ֶאתֲאֶשר הָּ ִהֵנה ֶשַבע שָּ

אֹות ל--בָּ דֹול, ְבכָּ ע גָּ בָּ ִים.-שָּ ל ל  ֶאֶרץ ִמְצרָּ ב, ַאֲחֵריֶהן, ְוִנְשַכח כָּ עָּ מּו ֶשַבע ְשֵני רָּ ע, ְבֶאֶרץ -ְוקָּ בָּ ַהשָּ
ב, ֶאת עָּ רָּ ה הָּ ִים; ְוִכלָּ ֶרץ.-ִמְצרָּ אָּ ֹּא לא  הָּ ֶרץ, ִמפְ -ְול אָּ ע בָּ בָּ ַדע ַהשָּ ב ַההּוא ַאֲחֵריִיּוָּ עָּ רָּ ֵבד -ִכי  ֵכן:-ֵני הָּ כָּ

נֹות ַהֲחלֹום ֶאל לב  הּוא, ְמאֹּד. ִים-ְוַעל ִהשָּ ֱאֹלִהים, ּוְמַמֵהר -ִכי--ַפְרעֹּה, ַפֲעמָּ ר ֵמִעם הָּ בָּ כֹון ַהדָּ נָּ
ֱאֹלִהים ַלֲעשֹּתֹו. ם; ִויִשיֵתהּו, ַעל לג  הָּ כָּ בֹון ְוחָּ ה ֵיֶרא ַפְרעֹּה, ִאיש נָּ ִים.אֶ -ְוַעתָּ ַיֲעֶשה ַפְרעֹּה,  לד  ֶרץ ִמְצרָּ
ֶרץ; ְוִחֵמש ֶאת-ְוַיְפֵקד ְפִקִדים ַעל אָּ ע.-הָּ בָּ ל-ְוִיְקְבצּו, ֶאת לה  ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְבֶשַבע ְשֵני ַהשָּ ִנים -כָּ אֶֹּכל ַהשָּ

ֵאֶלה; ְוִיְצְברּו אֹּת, הָּ ר ַתַחת ַיד-ַהטֹּבֹות, ַהבָּ ִרי-בָּ רּו.--םַפְרעֹּה, אֶֹּכל ֶבעָּ מָּ דֹון,  לו  ְושָּ אֶֹּכל ְלִפקָּ יָּה הָּ ְוהָּ
ֹּא ִים; ְול ָּ ְבֶאֶרץ ִמְצרָּ ב, ֲאֶשר ִתְהֶיין עָּ רָּ ֶרץ, ְלֶשַבע ְשֵני הָּ אָּ ב.-לָּ עָּ רָּ ֶרץ, בָּ אָּ ֵרת הָּ ר, ְבֵעיֵני  לז  ִתכָּ בָּ ַוִייַטב ַהדָּ

ל יו.-ַפְרעֹּה, ּוְבֵעיֵני, כָּ דָּ ֹּאֶמר ַפְרעֹּה, ֶאל לח  ֲעבָּ יו:ֲעבָּ -ַוי ֶזה  דָּ א כָּ  לט  ִאיש, ֲאֶשר רּוַח ֱאֹלִהים בֹו.--ֲהִנְמצָּ
ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ֶאל ל-יֹוֵסף, ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך ֶאת-ַוי ֹּאת, ֵאין-כָּ מֹוָך.-ז ם, כָּ כָּ בֹון ְוחָּ ה  מ  נָּ ַאתָּ

ל-ֵביִתי, ְוַעל-ִתְהֶיה ַעל ֹּאֶמר ַפְרעֹּה, ֶאל מא  ְגַדל ִמֶמךָּ.ַעִמי; ַרק ַהִכֵסא, אֶ -ִפיָך ִיַשק כָּ ְרֵאה   יֹוֵסף:-ַוי
ל ַתִתי אְֹּתָך, ַעל כָּ ִים.-נָּ ּה ַעל-ַויַָּסר ַפְרעֹּה ֶאת מב  ֶאֶרץ ִמְצרָּ ַיד יֹוֵסף; ַוַיְלֵבש -ַטַבְעתֹו ֵמַעל יָּדֹו, ַוִיֵתן אֹּתָּ

ב ַעל-אֹּתֹו ִבְגֵדי הָּ יו, -ַוַיְרֵכב אֹּתֹו, ְבִמְרֶכֶבת ַהִמְשֶנה ֲאֶשר מג  ארֹו.ַצּוָּ -ֵשש, ַויֶָּשם ְרִבד ַהזָּ נָּ לֹו, ַוִיְקְראּו ְלפָּ
ל תֹון אֹּתֹו, ַעל כָּ ִים.-ַאְבֵרְך; ְונָּ ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ֶאל מד  ֶאֶרץ ִמְצרָּ ֹּא-ַוי ֶדיָך, ל יִָּרים -יֹוֵסף, ֲאִני ַפְרעֹּה; ּוִבְלעָּ

ל--ַרְגלֹו-יָּדֹו ְוֶאת-ִאיש ֶאת ִים.-ְבכָּ א ַפְרעֹּה ֵשם מה  ֶאֶרץ ִמְצרָּ ְפַנת ַפְעֵנַח, ַוִיֶתן-ַוִיְקרָּ -לֹו ֶאת-יֹוֵסף, צָּ
ְסַנת ַבת ה; ַוֵיֵצא יֹוֵסף, ַעל-אָּ ן, ְלִאשָּ ֵהן אֹּ ִים.-פֹוִטי ֶפַרע כֹּ ְמדֹו, -ְויֹוֵסף, ֶבן מו  ֶאֶרץ ִמְצרָּ ה, ְבעָּ נָּ ְשֹלִשים שָּ

לִמצְ -ִלְפֵני ַפְרעֹּה ֶמֶלְך ִים; ַוֵיֵצא יֹוֵסף ִמִלְפֵני ַפְרעֹּה, ַוַיֲעבֹּר ְבכָּ ִים.-רָּ ֶרץ, ְבֶשַבע  מז  ֶאֶרץ ִמְצרָּ אָּ ַוַתַעש הָּ
ע בָּ ִצים.--ְשֵני ַהשָּ ל-ַוִיְקבֹּץ ֶאת מח  ִלְקמָּ יּו ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוִיֶתן-כָּ ִנים, ֲאֶשר הָּ אֶֹּכל, -אֶֹּכל ֶשַבע שָּ

ִרים: ּה.-ְשֵדה אֶֹּכל  ֶבעָּ ַתן ְבתֹוכָּ , נָּ ִעיר ֲאֶשר ְסִביבֶֹּתיהָּ ר ְכחֹול ַהיָּם, ַהְרֵבה ְמאֹּד מט  הָּ --ַוִיְצבֹּר יֹוֵסף בָּ
ַדל ִלְספֹּר, ִכי-ַעד ִכי ר.-חָּ ה נ  ֵאין ִמְספָּ ְלדָּ ב, ֲאֶשר יָּ עָּ רָּ בֹוא ְשַנת הָּ ִנים, ְבֶטֶרם תָּ לֹו -ּוְליֹוֵסף יַֻׁלד ְשֵני בָּ

ְסַנת, א יֹוֵסף ֶאת נא  פֹוִטי ֶפַרע כֵֹּהן אֹון.-ַבת אָּ ל-ַנַשִני ֱאֹלִהים ֶאת-ִכי  ֵשם ַהְבכֹור, ְמַנֶשה:-ַוִיְקרָּ -כָּ
ל ִלי, ְוֵאת כָּ ִבי.-ֲעמָּ ִים: נב  ֵבית אָּ א ֶאְפרָּ רָּ ְנִיי.-ִכי  ְוֵאת ֵשם ַהֵשִני, קָּ  נג  ִהְפַרִני ֱאֹלִהים, ְבֶאֶרץ עָּ

ִים.ַוִתְכֶלינָּ  יָּה, ְבֶאֶרץ ִמְצרָּ ע, ֲאֶשר הָּ בָּ ַמר  נד  ה, ֶשַבע ְשֵני ַהשָּ בֹוא, ַכֲאֶשר, אָּ ב, לָּ עָּ רָּ ה ֶשַבע ְשֵני הָּ ַוְתִחֶלינָּ
ל ב ְבכָּ עָּ ל-יֹוֵסף; ַוְיִהי רָּ צֹות, ּוְבכָּ ֲארָּ ֶחם.-הָּ יָּה לָּ ל נה  ֶאֶרץ ִמְצַרִים הָּ ם ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוִיְצַעק הָּ -ַוִתְרַעב כָּ עָּ

ל-ֶאל ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ְלכָּ ֶחם; ַוי ֶכם ַתֲעשּו.-יֹוֵסף, ֲאֶשר-ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל-ַפְרעֹּה ַללָּ ֹּאַמר לָּ יָּה, ַעל  נו  י ב הָּ עָּ רָּ ְוהָּ
ל ֶרץ; ַוִיְפַתח יֹוֵסף ֶאת-כָּ אָּ ל-ְפֵני הָּ ב, ְבֶאֶרץ -כָּ עָּ רָּ ֶהם, ַוִיְשבֹּר ְלִמְצַרִים, ַוֶיֱחַזק הָּ ִים.ֲאֶשר בָּ ל נז  ִמְצרָּ -ְוכָּ

ה, ִלְשבֹּר ֶאל אּו ִמְצַרְימָּ ֶרץ בָּ אָּ ל-ִכי  יֹוֵסף:-הָּ ב, ְבכָּ עָּ רָּ ַזק הָּ ֶרץ.-חָּ אָּ  הָּ
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אם ובנה שגורשו מביתם לאחר שצויידו בלחם וחימת מים, תעו בדרך והגיעו  
 .למדבר באר שבע, שם צמאו למים ועמדו למות

 

 ?הגר תשובה:    מי האם 
 

 ?ישמעאלתשובה:      מי הבן 

 

 ?השליכה את בנה תשובה:   מה עשתה האם כשכלו המים
תחת אחד השיחים ותלך      
ותישב מנגד לבל תיראה במות      
 הילד, ותישא קולה בבכי      

 
 

 ?ה' פקח את עיני   תשובה:   מה עלה בגורלם
האשה ותרא באר מים ממנו      
 השקתה את בנה     
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ם ַבבֶֹּקר ַוִיַקח הָּ ם ַעל-ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִיֵתן ֶאל-ַוַיְשֵכם ַאְברָּ ר שָּ גָּ ּה, ְוֶאת-הָּ ; --ַהֶיֶלד-ִשְכמָּ ַוְיַשְלֶחהָּ
ַבע.   ַהֶיֶלד, ַתַחת ַאַחד ַהִשיִחם.-ַהֵחֶמת; ַוַתְשֵלְך ֶאת-ַוִיְכלּו ַהַמִים, ִמן טו  ַוֵתֶלְך ַוֵתַתע, ְבִמְדַבר ְבֵאר שָּ

ה, ַאל טז ְמרָּ ּה ִמֶנֶגד, ַהְרֵחק ִכְמַטֲחֵוי ֶקֶשת, ִכי אָּ א -ַוֵתֶלְך ַוֵתֶשב לָּ ֶאְרֶאה ְבמֹות ַהיֶָּלד; ַוֵתֶשב ִמֶנֶגד, ַוִתשָּ
ּה ַוֵתְבְך.-ֶאת א ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ֶאל-תַוִיְשַמע ֱאֹלִהים, אֶ  יז  קֹּלָּ ר ִמן-קֹול ַהַנַער, ַוִיְקרָּ גָּ ֹּאֶמר -הָּ ַמִים, ַוי ַהשָּ

ּה ַמה ר; ַאל-לָּ גָּ ְך הָּ ַמע ֱאֹלִהים ֶאל-ִתיְרִאי, ִכי-לָּ ם.-קֹול ַהַנַער ַבֲאֶשר הּוא-שָּ ַהַנַער, -קּוִמי ְשִאי ֶאת יח  שָּ
ִים; ַוֵתֶלְך -ַוִיְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת יט  דֹול, ֲאִשיֶמנּו.ְלגֹוי גָּ -ִכי  יֵָּדְך בֹו:-ְוַהֲחִזיִקי ֶאת , ַוֵתֶרא ְבֵאר מָּ ֵעיֶניהָּ

ַער.-ַהֵחֶמת, ַמִים, ַוַתְשְק, ֶאת-ַוְתַמֵלא ֶאת ר, ַוְיִהי, -ַוְיִהי ֱאֹלִהים ֶאת כ  ַהנָּ ל; ַוֵיֶשב, ַבִמְדבָּ ַהַנַער, ַוִיְגדָּ
ת. ן; ַוִתַקחַויֵ  כא  רֶֹּבה ַקשָּ ארָּ ִים.-ֶשב, ְבִמְדַבר פָּ ה, ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ  }פ{  לֹו ִאמֹו ִאשָּ

 
 



 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שישי(  - 6שאלה 
 

לחם  -אדם לוחם מישראל שברח מפני מלך מישראל, ביקש מאדם במעמד כוהן  
 לאכול. 

 ללוחם.אך לכוהן לא היה בנמצא לחם רגיל כי אם לחם מיוחד. אותו הציע  
 

 ?דוד תשובה:   מי האדם מישראל 

 

 ?אחימלך הכוהןתשובה:      מי הכוהן 
 

 ?נתן לו את לחם תשובה:     מה עשה הכוהן 
 "הקודש לחם הפנים"     

 

 ? הלוחם ביקש גם כלי מלחמה, מה קיבל מהכוהן  
חרב גוליית הפלישתי שהיכה   תשובה:    
 הלוחם דוד בעבר       

 

 

 

 
 1-16כא/ שמואל א המקרא:

 
ִעיר. א הָּ ן, בָּ תָּ ם, ַוֵיַלְך; ִויהֹונָּ ִוד נֶֹּבה, ֶאל  א ַויָּקָּ ֹּא דָּ ִוד, -ב ַויָּב ֵהן; ַוֶיֱחַרד ֲאִחיֶמֶלְך ִלְקַראת דָּ ֲאִחיֶמֶלְך ַהכֹּ

ְך. ה ְלַבֶדָך, ְוִאיש, ֵאין ִאתָּ ֹּאֶמר לֹו ַמדּוַע ַאתָּ ֵהן  ַוי ִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך ַהכֹּ ֹּאֶמר דָּ ֹּאֶמר ג ַוי ר, ַוי בָּ , ַהֶמֶלְך ִצַּוִני דָּ
ה ֶאת-ֵאַלי ִאיש ַאל ר ֲאֶשר-ֵיַדע ְמאּומָּ בָּ ֵלֲחָך, ַוֲאֶשר ִצִּויִתָך; ְוֶאת-ַהדָּ נִֹּכי שֹּ ִרים יֹוַדְעִתי, ֶאל-אָּ -ַהְנעָּ

ה, ַמה  ְמקֹום ְפֹלִני ַאְלמֹוִני. ה-ֵיש ַתַחת-ד ְוַעתָּ ה ְביָּ --ֶלֶחם-יְָּדָך ֲחִמשָּ א.ְתנָּ ֵהן   ִדי; אֹו, ַהִנְמצָּ ה ַוַיַען ַהכֹּ
ֹּאֶמר, ֵאין-ֶאת ִוד ַוי ה.-ֶלֶחם קֶֹּדש ֵיש, ִאם-ִאם-ִכי  ַתַחת יִָּדי:-ֶלֶחם חֹּל ֶאל-דָּ ִרים ַאְך ֵמִאשָּ   ִנְשְמרּו ַהְנעָּ

 }פ{
ִוד ֶאת ֹּאֶמר לֹו, ִכי ִאם-ו ַוַיַען דָּ ֵהן ַוי ה-ַהכֹּ רָּ ה ֲעצֻׁ נּו כִ -ִאשָּ ִרים -ְתמֹול ִשְלשֹּם, ְבֵצאִתי, ַוִיְהיּו ְכֵלילָּ ַהְנעָּ

ֹּא  לֹו ַהכֵֹּהן, קֶֹּדש:-ז ַוִיֶתן  ְוַאף, ִכי ַהיֹום ִיְקַדש ַבֶכִלי.--ְוהּוא, ֶדֶרְך חֹּל  קֶֹּדש: ם ֶלֶחם, ִכי-ִכי ל יָּה שָּ -הָּ
שּום-ִאם ה, לָּ ִרים ִמִלְפֵני ְיהוָּ ִנים ַהמּוסָּ ְקחֹו. ֶלֶחם ַהפָּ אּול   ֶלֶחם חֹּם, ְביֹום ִהלָּ ם ִאיש ֵמַעְבֵדי שָּ ח ְושָּ

ֲאדִֹּמי ה, ּוְשמֹו, דֵֹּאג הָּ ר ִלְפֵני ְיהוָּ אּול.--ַביֹום ַההּוא, ֶנְעצָּ ִעים, ֲאֶשר ְלשָּ רֹּ ִוד   ַאִביר הָּ ֹּאֶמר דָּ ט ַוי
ֶרב:-יְָּדָך ֲחִנית אֹו-פֹּה ַתַחת-ַלֲאִחיֶמֶלְך, ְוִאין ֶיש ֹּא-ַחְרִבי ְוַגם-י ַגםכִ   חָּ ִדי, ִכי-ֵכַלי ל ַקְחִתי ְביָּ יָּה -לָּ הָּ

חּוץ.-ְדַבר  }ס{  ַהֶמֶלְך נָּ
ְליָּת ַהְפִלְשִתי ֲאֶשר ֵהן, ֶחֶרב גָּ ֹּאֶמר ַהכֹּ ה ִהֵנה-י ַוי ֵאלָּ ֵאפֹוד-ִהִכיתָּ ְבֵעֶמק הָּ ה ַאֲחֵרי הָּ ה ַבִשְמלָּ --ִהיא לּוטָּ

ּה ִתַקח-ִאם ח,-אֹּתָּ ֶזה; ְלָך קָּ ּה בָּ תָּ ה ִלי.  }ס{  ִכי ֵאין ַאֶחֶרת זּולָּ , ְתֶננָּ מֹוהָּ ִוד ֵאין כָּ ֹּאֶמר דָּ ם   ַוי יא ַויָּקָּ
ִוד, ַוִיְבַרח ַביֹום ֹּא, ֶאל-דָּ אּול; ַויָּב ִכיש ֶמֶלְך ַגת.-ַההּוא ִמְפֵני שָּ יו, ֲהלֹוא  אָּ ִכיש, ֵאלָּ ֹּאְמרּו ַעְבֵדי אָּ -יב ַוי

ִוד, ֶמֶלְך ו. ֶזה דָּ ִוד ְבִרְבבֹּתָּ ו, ְודָּ פָּ אּול ַבֲאלָּ ה שָּ ֶזה, ַיֲענּו ַבְמחֹּלֹות ֵלאמֹּר, ִהכָּ ֶרץ; ֲהלֹוא לָּ אָּ ִוד   הָּ יג ַויֶָּשם דָּ
ִכיש ֶמֶלְך-ֶאת א ְמאֹּד, ִמְפֵני אָּ בֹו; ַוִירָּ ֵאֶלה, ִבְלבָּ ִרים הָּ הֵֹּלל ַטְעמֹו ְבֵעיֵניֶהם, ַוִיְת -יד ַוְיַשנֹו ֶאת  ַגת.-ַהְדבָּ

ו ַעל ם; ַוְיתָּ נֹו.-ַדְלתֹות ַהַשַער, ַויֹוֶרד ִרירֹו ֶאל-ְביָּדָּ  }ס{  ְזקָּ
ִכיש, ֶאל ֹּאֶמר אָּ יו:-טו ַוי דָּ י.  ֲעבָּ ִביאּו אֹּתֹו ֵאלָּ ה תָּ מָּ ִני,   ִהֵנה ִתְראּו ִאיש ִמְשַתֵגַע, לָּ ִעים, אָּ גָּ טז ֲחַסר ְמשֻׁ

י; ֲהֶזה, יָּבֹוא ֶאל ֶזה, ְלִהְשַתֵגעַ -ֲהֵבאֶתם ֶאת-ִכי לָּ  }פ{  ֵביִתי.-עָּ
 
 

  
 
 



 שאלות מילואים

 

 
  נושא:

 מוסר ודרך ארץ

אנושית שמטרתו לתת כללים מנחים להתנהגות האדם בכל תחומי  מודעותהוא סוג של  מוסרה

. ובכלל זה בבית עם האינסטיקטיבייםחיים החברתיים, אשר לא בהכרח עולים עם רצונותיו ה

קבעה  דתבוריים. ההמשפחה, בהתנהגות עם אנשים, בעבודה, בפוליטיקה, במדע ובמקומות צי

יסודות לארגון חיי האדם, קשריו עם האנשים ויחסיו כלפי עצמו. סך כל יחסים אלו מהווים את 

המוסר והערכים, על פי החוק הכללי שממנו שאב האדם השראה במהלך ההיסטוריה של המורשת 

חברתית. מבין החוקים הכלליים שמניעים את האדם קיים גורם המוסר. משחר האנושית וה

ההיסטוריה חותרת כל אומה שיהיו לה ערכים ועקרונות שבהם היא מתפארת ופועלת להמשיכם 

ולשנותם בהתאם להתחדשויות. הם משוננים, נלמדים ונרכשים ומן הראוי לא לחרוג מהם או 

 להפר אותם מבחינת הנוהג והחוק.

 נ"ך אנו נתקלים במקרים בהם לא שמרו על חוקי המוסר וקודי התנהגות חברתיים.בת

מסופר על אנשים בעלי שררה ומשרות רמות כמו מלכים, שנצלו את מעמדם פגעו בתושביהם או 

 בתושבים הגרים בשכנות בגבול שלטונם.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA


 1שאלת מילואים * שאלה 
 

 
אכלו הנערים וחלק  אדם חשוב מישראל סירב לקבל מנוכרי רכוש "רק אשר 

 (16-24)בראשית יד/    האנשים אשר הלכו איתו" 
 

 אברהם______________________ מי האיש מישראל?
 

 מלך סדום )ברע(______________________  מי הנוכרי?
 

 תן לי הנפש והרכוש קח לך  מה ביקש הנוכרי לתת לאיש מישראל : 
 

 

 

 

 

 1מקרא לשאלה 

 
ְרכֻׁש; ְוַגם ֶאת-לַויֶָּשב, ֵאת כָּ  טז ִחיו ּוְרכֻׁשֹו ֵהִשיב, ְוַגם ֶאת-הָּ ִשים ְוֶאת-לֹוט אָּ ם.-ַהנָּ עָּ -ַוֵיֵצא ֶמֶלְך יז  הָּ

אתֹו, ַאֲחֵרי שּובֹו ֵמַהכֹות ֶאת עֶֹּמר, ְוֶאת-ְסדֹּם, ִלְקרָּ ְרלָּ ִכים ֲאֶשר ִאתֹו-ְכדָּ ֵוה, הּוא -ֶאל--ַהְמלָּ ֵעֶמק שָּ
ֵהן, ְלֵאל ֶעְליֹון.-ִכיּוַמלְ  יח  ֵעֶמק ַהֶמֶלְך. יִָּין; ְוהּוא כֹּ ֵלם, הֹוִציא ֶלֶחם וָּ ְרֵכהּו,  יט  ֶצֶדק ֶמֶלְך שָּ ַוְיבָּ

ֹּאַמר: ֶרץ.  ַוי אָּ ַמִים וָּ ם ְלֵאל ֶעְליֹון, קֵֹּנה שָּ רּוְך ַאְברָּ רּוְך ֵאל ֶעְליֹון, ֲאֶשר כ  בָּ ֶריָך ְביֶָּדָך; ַוִיֶתן-ּובָּ לֹו -ִמֵגן צָּ
ֹּאֶמר ֶמֶלְך כא  ל.ַמֲעֵשר, ִמכֹּ  ם:-ְסדֹּם, ֶאל-ַוי ְרכֻׁש ַקח-ֶתן  ַאְברָּ ְך.-ִלי ַהֶנֶפש, ְוהָּ ם, ֶאל כב  לָּ ֹּאֶמר ַאְברָּ -ַוי
ִדי ֶאל  ֶמֶלְך ְסדֹּם: ֶרץ.-ֲהִרמִֹּתי יָּ אָּ ַמִים וָּ ה ֵאל ֶעְליֹון, קֵֹּנה שָּ -ַנַעל, ְוִאם-ִמחּוט ְוַעד ְשרֹוְך-ִאם כג  ְיהוָּ
ל ֹּאַמר, ֲאִני ֶהֱעַשְרִתי ֶאת-רֲאשֶ -ֶאַקח ִמכָּ ֹּא ת ְך; ְול ם.-לָּ ִרים, ְוֵחֶלק  כד  ַאְברָּ ְכלּו ַהְנעָּ ַדי, ַרק ֲאֶשר אָּ ִבְלעָּ

ְלכּו ִאִתי: ִשים, ֲאֶשר הָּ ֲאנָּ ם.  הָּ ֵנר ֶאְשכֹּל ּוַמְמֵרא, ֵהם ִיְקחּו ֶחְלקָּ  }ס{  עָּ

 



 2שאלת מילואים * שאלה 
 

 
ֵשב ֵאֶשתמלך נוכרי הוזהר להשיב אשת איש  ה, הָּ יש -, אחרת מות ימות. " ְוַעתָּ אִּ הָּ

י ם-כִּ ְתַפֵלל ַבַעְדָך, ֶוְחֵיה; ְואִּ יא הּוא, ְויִּ בִּ יב-נָּ י--ֵאיְנָך ֵמשִּ ל-ַדע כִּ ה ְוכָּ מּות, ַאתָּ -מֹות תָּ
ְך-ֲאֶשר  7בראשית כ/       "לָּ

 
 אבימלך מלך גרר____________________________ מי המלך הנוכרי?

 
 שרה אשת אברהם______________________ האשה ומיהו בעלה? מי

 
 ה' )אלוקים(____________________________ מי הזהיר את המלך?

 
 

 2מקרא לשאלה 
 
 
ה ַהֶנֶגב, ַוֵיֶשב ֵבין א ם ַאְרצָּ הָּ ם ַאְברָּ ר.-ַוִיַסע ִמשָּ ר, ִבְגרָּ גָּ ֵדש ּוֵבין שּור; ַויָּ הָּ  ב  קָּ ֹּאֶמר ַאְברָּ ה -ם ֶאלַוי רָּ שָּ

ר, ַוִיַקח, ֶאת ה.-ִאְשתֹו, ֲאחִֹּתי ִהוא; ַוִיְשַלח, ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְגרָּ רָּ ֹּא ֱאֹלִהים ֶאל ג  שָּ ֲאִביֶמֶלְך, ַבֲחלֹום -ַויָּב
ֹּאֶמר לֹו, ִהְנָך ֵמת ַעל ה; ַוי ְילָּ ה ֲאֶשר-ַהלָּ ִאשָּ ַעל.-הָּ , ְוִהוא, ְבעַֻׁלת בָּ ַקְחתָּ ; ַוֲאִבימֶ  ד  לָּ ַרב ֵאֶליהָּ ֹּא קָּ ֶלְך, ל

ֹּאַמר י, ֲהגֹוי ַגם--ַוי נָּ ג.-ֲאדֹּ ַמר ה  ַצִדיק ַתֲהרֹּ ֹּא הּוא אָּ ִחי -ַגם-ִלי ֲאחִֹּתי ִהוא, ְוִהיא-ֲהל ה אָּ ְמרָּ ִהוא אָּ
ם ֹּאת.-הּוא; ְבתָּ ִשיִתי ז ן ַכַפי, עָּ ִבי ּוְבִנְקיֹּ ִכי  ו  ְלבָּ נֹּ ֱאֹלִהים ַבֲחֹלם, ַגם אָּ יו הָּ ֹּאֶמר ֵאלָּ םַוי ַדְעִתי ִכי ְבתָּ -יָּ

ֶאְחשְֹּך ַגם ֹּאת, וָּ ִשיתָּ ז ְבָך עָּ ִכי אֹוְתָך, ֵמֲחטֹו-ְלבָּ נֹּ ֹּא-ִלי; ַעל-אָּ .-ֵכן ל ַע ֵאֶליהָּ ֵשב  ז  ְנַתִתיָך, ִלְנגֹּ ה, הָּ ְוַעתָּ
ִאיש ִכי-ֵאֶשת ִביא הּוא, ְוִיְתַפֵלל ַבַעְדָך, ֶוְחֵיה; ְוִאם-הָּ ל-יַדע כִ --ֵאיְנָך ֵמִשיב-נָּ ה ְוכָּ מּות, ַאתָּ -מֹות תָּ
ְך.-ֲאֶשר ל ח  לָּ א ְלכָּ ֶקר, ַוִיְקרָּ יו, ַוְיַדֵבר ֶאת-ַוַיְשֵכם ֲאִביֶמֶלְך ַבבֹּ דָּ ל-ֲעבָּ ְזֵניֶהם; -כָּ ֵאֶלה, ְבאָּ ִרים הָּ ַהְדבָּ

ִשים, ְמאֹּד. ֲאנָּ ֹּאֶמר לֹו ֶמה ט  ַוִייְראּו הָּ ם, ַוי הָּ א ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְברָּ נּו ּוֶמהעָּ -ַוִיְקרָּ ְך, ִכי-ִשיתָּ לָּ אִתי לָּ טָּ -חָּ
ַלי ְוַעל ה:-ֵהֵבאתָּ עָּ ה ְגדֹּלָּ אָּ ֹּא  ַמְמַלְכִתי, ֲחטָּ ִדי.-ַמֲעִשים ֲאֶשר ל ִשיתָּ ִעמָּ שּו, עָּ ֹּאֶמר ֲאִביֶמֶלְך, ֶאל י  ֵיעָּ -ַוי

ם: הָּ ִשיתָּ ֶאת  ַאְברָּ , ִכי עָּ ִאיתָּ ה רָּ ר ַהֶזה.-מָּ בָּ ם יא  ַהדָּ הָּ ֹּאֶמר, ַאְברָּ ַמְרִתי ַרק ֵאיןַוי ִיְרַאת ֱאֹלִהים, -, ִכי אָּ
גּוִני, ַעל קֹום ַהֶזה; ַוֲהרָּ ה, ֲאחִֹּתי ַבת-ְוַגם יב  ְדַבר ִאְשִתי.-ַבמָּ ְמנָּ ִבי ִהוא-אָּ ֹּא ַבת--אָּ -ִאִמי; ַוְתִהי-ַאְך, ל

ה. אֹּמַ  יג  ִלי, ְלִאשָּ ִבי, וָּ ִדי:ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִהְתעּו אִֹּתי, ֱאֹלִהים ִמֵבית אָּ ּה, ֶזה ַחְסֵדְך ֲאֶשר ַתֲעִשי ִעמָּ ֶאל   ר לָּ
ל ה, ִאְמִרי-כָּ מָּ בֹוא שָּ קֹום ֲאֶשר נָּ ִחי הּוא.-ַהמָּ חֹּת, ַוִיֵתן,  יד  ִלי אָּ ִדים ּוְשפָּ ר, ַוֲעבָּ קָּ ֹּאן ּובָּ ַוִיַקח ֲאִביֶמֶלְך צ

ה ִאְשתֹו. רָּ ם; ַויֶָּשב לֹו, ֵאת שָּ הָּ ֹּאֶמר אֲ  טו  ְלַאְברָּ ֶניָך:ַוי  טז  ַבטֹוב ְבֵעיֶניָך, ֵשב.  ִביֶמֶלְך, ִהֵנה ַאְרִצי ְלפָּ
ִחיְך ַתִתי ֶאֶלף ֶכֶסף ְלאָּ ַמר, ִהֵנה נָּ ה אָּ רָּ ְך; ְוֵאת כֹּל, -ִהֵנה הּוא--ּוְלשָּ ְך ְכסּות ֵעיַנִים, ְלכֹּל ֲאֶשר ִאתָּ לָּ

ַחת. ם, ֶאל יז  ְונֹּכָּ הָּ ֱאֹלִהים; וַ -ַוִיְתַפֵלל ַאְברָּ א ֱאֹלִהים ֶאתהָּ יו-ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת-ִיְרפָּ --ִאְשתֹו, ְוַאְמהֹּתָּ
ל-ִכי יח  ַוֵיֵלדּו. ה, ְבַעד כָּ ַצר ְיהוָּ צֹּר עָּ ם.-ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך, ַעל-עָּ הָּ ה, ֵאֶשת ַאְברָּ רָּ  ְדַבר שָּ
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 שלב השאלה הזהה

 

 חסד ועזרה הדדית  נושא:
 

 רון נחמןשאלת ראש העיר מר 

 

 

קֹּד ִיְפקֹּד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם, ְוַהֲעִלֶתם ֶאת .1  ַעְצמַֹּתי ִמֶזה-פָּ
 

 לאחיו  למי אמר:  יוסף   מי אמר:  

 25בראשית נ/ 

 

ם. ְוַא  .2 ִשים ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם, כֹּל ִגבֹוֵרי ַהַחִיל, ַוֲעַזְרֶתם, אֹותָּ  ֶתם ַתַעְברּו ֲחמֻׁ
 

לראובני לגדי    למי אמר:  יהושע   מי אמר:  

 ולחצי שבט המנשה 

 14יהושע א/ 

 

ֹּא .3 ִשים-ִתְשַכח ֶאת-ּוְזַכְרַתִני ְול ְתָך, ֶזַרע ֲאנָּ ה ַלֲאמָּ ַתתָּ ֶתָך, ְונָּ  ֲאמָּ
 

 לה'   למי אמרה:  חנה  מי אמרה:  

 11שמואל א א/ 

 

ִמים-ַעְצמֵֹּתיֶהם, ַוִיְקְברּו ַתַחת-ַוִיְקחּו, ֶאת .4 מּו, ִשְבַעת יָּ ה; ַויָּצֻׁ ֵבשָּ ֶאֶשל, ְביָּ  הָּ
 

 שאול ובניו  של מי העצמות:  יושבי יבש גלעד מי לקחו:  

 13שמואל א לא/ 

 

א ַא  .5 א ְוַחְזֵקִני נָּ ְכֵרִני נָּ ה ְנַקםזָּ ְקמָּ  ַאַחת ִמְשֵתי ֵעיַני-ְך ַהַפַעם ַהֶזה, ?????? ְוִאנָּ
 

 מה'  ממי ביקש  שמשון מי ביקש שיזכור אותו:  

 28שופטים טז/ 

 

ר ִתְהֶיה .6 חָּ ֹּאְמרּון ְלִאיש ??????, מָּ ִאים, כֹּה ת ִכים ַהבָּ ֹּאְמרּו ַלַמְלאָּ ה, -ַוי ֶכם ְתשּועָּ לָּ
ֶמש   ְכחֹּם ַהשָּ

 

 אנשי יבש גלעד  את מי הושיע   שאול י המושיע: מ 

 9שמואל א יא/ 

 

ְבעּו .7 ה, ִהשָּ ה, ִכי-ְוַעתָּ א ִלי ַביהוָּ ֶסד; ַוֲעִשיֶתם ַגם-נָּ ֶכם, חָּ ִשיִתי ִעמָּ ֵבית -ַאֶתם ִעם-עָּ
ִבי, ֶחֶסד   אָּ

  

 שני המרגלים ששלח יהושע ממי ביקשה   רחב מי ביקשה חסד:  

 12יהושע ב/ 

 

 



 

 

ַלְכִתי ַגם .8 ה ַבְכַנֲעִני, ְוהָּ ֲחמָּ ִלי, ְוִנלָּ ֶלָך-ֲעֵלה ִאִתי ְבגֹּרָּ   ֲאִני ִאְתָך, ְבגֹורָּ

 

 מאחיו שמעון  ממי ביקש   יהודה מי ביקש עזרה:  

 3שופטים א/ 

 

ֹּאְמרּו לֹו, ַהְרֵאנּו נָּא ֶאת .9 ֶסד-ַוי ִשינּו ִעְמָך, חָּ ִעיר, ְועָּ  ְמבֹוא הָּ

 

 לאיש יוצא מן העיר  למי אמרו  מריםהשו מי אמרו:  

 24שופטים א/ 

 

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ?????, ַאל .10 ם-ִתְשְפכּו-ַוי ר, -ַהְשִליכּו אֹּתֹו ֶאל--דָּ ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶשר ַבִמְדבָּ
ם  בֹו:-ִתְשְלחּו-ְויָּד ַאל   ְלַמַען, ַהִציל אֹּתֹו ִמיָּדָּ

 

 לאחיו  למי אמר    ראובן מי אמר:  

 22אשית לז/בר 
 
 
 
 
 
 

 בהצלחה
 
 
 
 
 


