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 24-חידון התנ"ך  ה
 חתשע" סיוןב י'

 

 בסימן
 מחזון לעצמאות 70/40

 ארבעים לאריאל –שבעים למדינה 
ֲעלֹות"  ַ יר ַהמ  ו ב  ש ִׁ ש  ים , ֶאתה'ב ְּ מִׁ חֹלְּ ינו  כ ְּ י ֹון ָהיִׁ יַבת צִׁ  (1/קכו תהלים) "ש ִׁ

 
 נערך בחסות המשרד לשירותי דת החידון

 
 תקנון החידון וסדריו 

 
 שלבי החידון

 
 נקודות 50פומבי בו ניתן לצבור עד -מבחן קדם –א. מבחן מוקדם בכתב 

 

 חומה ומגדלמחזור שאלות, בסימן:   -שלב ראשון  חידון פומבי:ב. 
 חלוקת הארץ לנחלותמחזור שאלות, בסימן:   -שלב שני  
 שאלת ראש העיר –בכתב, שלב השאלה הזהה  מבחן –שלב שלישי  

 לאריאל 40 –למדינה  70בסימן:    
 
 

 א.      מבחן מוקדם בכתב
 

. במבחן מוקדם זה צברו 11/5/2018 חבאייר תשע" כ"והמבחן התקיים ביום שישי 
 נקודות. 50הנבחנים עד 

 
 שלב ראשון -החידון הפומבי ב.
 
ספר -צמדים מכל בית 2צמדים )זוגות(,  10-המחולקים לנבחנים  20משתתפים בו  .1

 שהעפילו לשלב הגמר. הנבחנים גוררים איתם  את הנקודות שצברו במבחן המוקדם.
 
 נבחנים שאלה הקשורה לנושא מקראי,  זוגתוצג לכל במחזור  הראשון  . 2

 חומה ומגדלבסימן: 
 בת שני חלקים. השאלה שתוצג לנבחן  
 נקודות.  9-ב ניםהנבחזוג תשובה נכונה על כל חלק  תזכה  את  
 נקודות. 18-ב ניםהנבחזוג  את תזכהעל שני החלקים  מלאה הבתשו 

 
 זוגות את דרגווי, שצברו הנבחניםהנקודות השופטים יסכמו בתום שלב זה את מספר  . 3

 בהתאם לניקוד שצברו, מהניקוד הגבוה לניקוד הנמוך.הנבחנים 

 
 שלב שני -החידון הפומבי ג.
 
הקשורה לנושא מקראי,  חלקים ניבת שמומחזת שאלה  ניםנבחזוג בשלב זה תוצג בפני כל  .  1

 חלוקת הארץ לנחלות בסימן:
 נקודות.  10 -באת הנבחנים תשובה מלאה על  כל חלק  תזכה  
 נקודות. 20-ב ניםהחלקים תזכה את הנבח שניתשובה מלאה על  
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 זוגות את דרגווי ניםנבחהו שלב זה את מס' הנקודות שצבר יסכמו בתוםהשופטים  . 2
 בהתאם לניקוד שצברו, מהניקוד הגבוה לניקוד הנמוך.הנבחנים 

 
 שלב שלישי שלב השאלה הזהה, שאלת ראש העיר. -החידון הפומבי .     ד
 
במאי  16 חתשע" סיוןב 'ב רביעיימים לפני החידון הפומבי. ביום  תשעהמבחן זה נערך  .1

 ב"אשכול הפיס" באריאל 09:00, בשעה 2018

 
 ערכים, בסימן: 12, הכוללת שאלה זהה בכתב -לכל הנבחנים  - הוגשהבשלב זה  .2

  לאריאל 40 –למדינה  70
 
 קודות.נ 12עד  צברו הנבחניםבשאלה הזהה  .3

 
 , מחבר השאלות.אליהו אביעדי הרב המבחנים נבדקו ע" .4
 
 

 סדר הצגת השאלות לנבחנים   ה. 
 
 . נהשיישאל ראשוהם זוג הנבחנים נים יישבו על הבמה עפ"י הגרלה מיהנבח .1

 מזכירת אגף החינוך. סיגל רוזנפלד, וגב' חוה רוזמריןההגרלה נערכה ע"י רכזת החידון גב'  
 

 ם.. שאר הנבחנים יישבו לימינמימיןהראשון יישב בשורת הראשונה  ניםהנבחזוג 
 על פי סדר ישיבתם.סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה 

 
 על השולחן יוצג שלט ליד כל נבחן עם שמו ושם בית הספר אותו הוא מייצג. .   2
 
. צמד הנבחנים יתייעצו לפני הצגתה בפומבי בכתב כדקה השאלהאת  ויקבלזוג נבחנים כל  . 3

 מי מהם ישיב לשאלה. -תוך דקה  –בניהם והם יחליטו 
 
יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר הנקודות  אלה,השתשובה מלאה על  ניםהנבח וענ . 4

 .ם, והן תירשמנה בטופס השיפוט ליד שמבהן ושזכ
 
 ניםשאלה שאין עליה מענה או שניתנה עליה תשובה חלקית תושמט ולא תעבור לנבח . 5

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

 הדתית. 
 
 .נםת החידון וסגניו/ כלניהנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתזוגות  ארבעת  .2

 
מקום שהגיעו לנים לסג , מהםרביעיה מקוםשהגיעו לנים סדר ההכתרה יהיה מן הסג  .3

 ת חידון התנ"ך באריאל.וכל/ניםולבסוף לחת השני, מקוםעו לשהגיהם לסגנים , מיהשליש 

 
 לכל אחד מהזוכים תוענק התעודה המתאימה ופרסים.  .4

 
פרס,   הםחמישי ולהעניק לה במקום, פיםנוס ניםחבר השופטים יהיה רשאי להכתיר סג  .5

 ₪. 250ע"ס  
 

 ₪. 1,000 ע"ס  ת התנ"ך    וכלאו  ניםפרס ראשון לחת  .6
 

 ₪. 500ע"ס    במקום השני ניםפרס שני לסג  .7
 

 ₪. 500ע"ס       לסגנים במקום השלישיפרס שלישי,   .8
 
 ₪. 250ע"ס   נים במקום הרביעיפרס רביעי, לסג .9

 
 )בהתאם להחלטת השופטים( ₪. 250ע"ס       לסגנים במקום החמישיפרס חמישי,  .10

 
 

 
 חומר הבחינה ז. 
 

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

 סוף הספר –י"ב  פרקים  : בראשית
 , ופרק כ"די – א פרקים  : יהושע 
 .ח"י – ג פרקים  : שופטים 
 .א"ו, ופרק ל"כ – "גח, כ"י  –א  פרקים  : שמואל א' 
 .ד"ח, ופרק כ"י –ו "ז,  ט–א,  ה  פרקים : שמואל ב' 
 ח."י – ז", יב - א פרקים : מלכים א' 
 , ופרק כ"ה.ה – ב פרקים : מלכים ב' 
 א. פרק  : עזרא 
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 הפומבי החידון

 
  ראשון שלב

 
 
 

 

 מקראיים  בנושאים הקשורות  שאלות
 

 :בסימן

 חומה ומגדל
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 מחזור שאלות ראשון 
 

 :בסימן הראשון השאלות מחזור

 חומה ומגדל
 
 

לאחור שנה לעצמאות מדינת ישראל אנו מביטים  70בימים אלה, כשאנו מציינים 
לראשית ההתיישבות בארץ ונזכרים כי לא קלה הייתה דרכנו. אויבנו ניסו לסכל 
בכל דרך את אחיזתנו בארץ אבותינו ורבים מן החלוצים מסרו נפשם כדי להקים 

 עוד יישוב יהודי ברחבי הארץ.
 

התנכלות הערבים, ולפעמים גם הפרעות המנדט הבריטי בארץ, אילצו את החלוצים 
בשטח והקימו יישובים רבים בשיטת חומה ומגדל. היו אלה  לקבוע עובדות

–1936תרצ"ט )-תרצ"ויישובים יהודיים חקלאיים מבוצרים שקמו בימי מאורעות 
 ( ומעט לאחריהם.1939

 
היישובים הוקמו במהירות )לרוב במהלך יום אחד( כשחומרי הגלם הוכנו מראש. 

 ומכאן מקור השם. -תידי בליל ההקמה הוקם מגדל וסביבו גדר כבסיס ליישוב ע
 

השראה לפעולות אלה קבלו החלוצים מן המסופר בתנ"ך על שיבת ציון הראשונה 
בימי עזרא ונחמיה, כאשר גם אז קמו מתנכלים לחידוש היישוב העברי בארץ 

 יה.ישראל, מה שאילץ אותם לשלב בניית ארץ תוך כדי הגנה על
 

יד אחת עוסקת ביצירה ובבניין  –כזו היא מציאות חיינו בארץ היפה והקשה הזו 
 וכך מספר לנו נחמיה: והיד השנייה אוחזת בשלח, מוכנה להגנה.

ַלח" ָ ת ַהש ּ ָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחזֶּקֶּ ה ַבּמְ ֶּ ַאַחת ָידֹו עֹש  ים ּבְ ל עְֹמש ִ בֶּ ּסֶּ ִאים ּבַ ש ְ חֹוָמה ְוַהּנֹ   "ַהּבֹוִנים ּבַ
 (11)נחמיה ד, 

 
 ".ומגדלחומה " בסימן – הראשון השאלות מחזור

 
 

 .נבחנים זוגות 10 יבחנו. זה במחזור
 בחלקו שיעלה המקראי באירוע הקשורה השאלה על להשיב יהיה צמד כל על

 
 חלקים  שני בת, שאלה כל

 
 נקודות תשע-ב הנבחנים את תזכה חלק כל על נכונה תשובה

 

 נקודות עשרה שמונה-ב הנבחנים את תזכה החלקים שני על  מלאה תשובה
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 מחזור שאלות ראשון
 

 1שאלה מס' 
 

ֲעׂשּו; ְוִהֵנה ָאֹנִכי  מנהיג בשעת מלחמה משמש דוגמא לחייליו ואומר להם: " ִני ִתְראּו ְוֵכן תַּ ִממֶּ
ר ֲאשֶּ ה, ְוָהָיה כַּ ֲחנֶּ מַּ ֲעׂשּון-ָבא ִבְקֵצה הַּ ה ֵכן תַּ ֱעׂשֶּ  אֶּ

 
 

 גדעון במלחמתו נגד מדיין תשובה: ?מיהו המנהיג א.
 
 תקיעה בשופרות וניפוץ כדים תשובה: ?הדוגמה שהראה לחייליומהי  ב.
 
 

 18-15המקרא: שופטים ז, 
ב, ֶאל--ִשְברֹו-ִמְסַפר ַהֲחלֹום, ְוֶאת-ַוְיִהי ִכְשֹמַע ִגְדעֹון ֶאת טו            חּו; ַויָּשָּ ֵאל, -ַוִיְשתָּ ַמֲחֵנה ִיְשרָּ

ה -ַויֹאֶמר קּומּו, ִכי ַתן ְיהוָּ ן-ְבֶיְדֶכם ֶאתנָּ ה -ְשֹלש-ַוַיַחץ ֶאת טז  .ַמֲחֵנה ִמְדיָּ ִאיש, ְשֹלשָּ ֵמאֹות הָּ
רֹות ְבַיד אִשים; ַוִיֵתן שֹופָּ ם ְוַכִדים ֵריִקים, ְוַלִפִדים ְבתֹוְך ַהַכִדים-רָּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם,  יז  .כֻּלָּ

ֹנִכי יָּה ַכֲאֶשר ִמֶמִני ִתְראּו ְוֵכן ַתֲעשּו; ְוִהֵנה אָּ א ִבְקֵצה ַהַמֲחֶנה, ְוהָּ ֶאֱעֶשה ֵכן -בָּ
ר יח  .ַתֲעשּון ַקְעִתי, ַבּׁשֹופָּ ל--ְותָּ ֹנִכי, ְוכָּ רֹות ַגם-אָּ ַאֶתם, ְסִביבֹות -ֲאֶשר ִאִתי; ּוְתַקְעֶתם ַבּׁשֹופָּ

ל ה ּוְלִגְדעֹון.-כָּ  {}פ  ַהַמֲחֶנה, ַוֲאַמְרֶתם, ַליהוָּ
 
 

  2 שאלה מס'
 

אשה תושבת ארץ כנען שיתפה פעולה עם חיילי יהושע ובתמורה היא בקשה מהם לעשות אתה 
ה-ִהָשְבעּוחסד: " ם גַּם-, ִכי'ָנא ִלי בַָּ ֲעִׂשיתֶּ ד; וַּ ם, ָחסֶּ ם ִעם-ָעִׂשיִתי ִעָמכֶּ תֶּ סֶּ -אַּ  ד"ֵבית ָאִבי, חֶּ

      
  

   ?מי האשה ומה החסד שעשתה עם חיילי יהושע א.
 החביאה את שני המרגלים בעליית הגג שלהרחב,  תשובה: 

 
  ?מהו החסד שבקשה שיעשו עמה ב.

 לא לפגוע  במשפחתה במלחמה על יריחו  תשובה: 
 
 

 12-21יהושע ב,  המקרא: 
ְבעּו יב ה, ִהּׁשָּ ה-ְוַעתָּ א ִלי ַבָּ ֶסד; ַוֲעִשיֶתם ַגם-, ִכי'נָּ ֶכם, חָּ ִשיִתי ִעמָּ ִבי, ֶחֶסד,-ַאֶתם ִעם-עָּ  ֵבית אָּ

ִבי ְוֶאת-ְוַהֲחִיֶתם ֶאת יג  .ּוְנַתֶתם ִלי, אֹות ֱאֶמת אחותי )ַאְחיֹוַתי(, -ַאַחי ְוֶאת-ִאִמי, ְוֶאת-אָּ
ל ֶהם; ְוִהַצְלֶתם ֶאת-ְוֵאת, כָּ ֶות-ֲאֶשר לָּ ִשים, ַנְפֵשנּו ַתְחֵתיֶכם  יד  .ַנְפֹשֵתינּו, ִממָּ ֲאנָּ ּה הָּ ַויֹאְמרּו לָּ

מּות, ִאם לֹא ַתִגיד יָּה, ְבֵתת-ּו, ֶאתלָּ ֵרנּו ֶזה; ְוהָּ נּו ֶאת 'ְה-ְדבָּ ְך, ֶחֶסד -לָּ ִשינּו ִעמָּ ֶרץ, ְועָּ אָּ הָּ
ה ִהיא   ַותֹוִרֵדם ַבֶחֶבל, ְבַעד ַהַחלֹון: טו  .ֶוֱאֶמת ה, ּוַבחֹומָּ ּה ְבִקיר ַהחֹומָּ ִכי ֵביתָּ
ֶבת ה ֵלכּו, ֶפן טז  .יֹושָּ רָּ הָּ ֶהם הָּ ה ְשֹלֶשת יִָּמים, ַעד ִיְפְגעּו בָּ -ַותֹאֶמר לָּ מָּ ֹרְדִפים; ְוַנְחֵבֶתם שָּ ֶכם הָּ

ֹרְדִפים, ְוַאַחר, ֵתְלכּו ְלַדְרְכֶכם ִשים: יז  .שֹוב הָּ ֲאנָּ , הָּ ֵתְך   ַויֹאְמרּו ֵאֶליהָּ עָּ ְנִקִים ֲאַנְחנּו, ִמְּׁשבֻּ
נּו ֶרץ; ֶא  יח  .ַהֶזה ֲאֶשר ִהְשַבְעתָּ אָּ ִאים, בָּ ִני ַהֶזה ִתְקְשִרי, ַבַחלֹון -תִהֵנה ֲאַנְחנּו בָּ ִתְקַות חּוט ַהּׁשָּ

ִביְך ְוֶאת-ֲאֶשר הֹוַרְדֵתנּו בֹו, ְוֶאת ל-ִאֵמְך ְוֶאת-אָּ ִביְך, ַתַאְסִפי ֵאַלִיְך -ַאַחִיְך ְוֵאת כָּ ֵבית אָּ
ה ְיתָּ יָּה ֹכל ֲאֶשר יט  .ַהבָּ מֹו ְברֹאש-ְוהָּ ה, דָּ ַוֲאַנְחנּו ְנִקִים; ְוֹכל ֲאֶשר --ֹוֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביֵתְך ַהחּוצָּ

ְך, ַבַבִית מֹו ְברֹאֵשנּו, ִאם--ִיְהֶיה ִאתָּ ֵרנּו ֶזה-ַתִגיִדי, ֶאת-ְוִאם כ  .בֹו-יָּד ִתְהֶיה-דָּ ִיינּו --ְדבָּ ְוהָּ
נּו ֵתְך ֲאֶשר ִהְשַבְעתָּ עָּ ַשְלֵחם ַוֵיֵלכּו; ַוִתְקֹשר הּוא, ַוְת -ַותֹאֶמר ְכִדְבֵריֶכם ֶכן כא  .ְנִקִים, ִמְּׁשבֻּ

ִני, ַבַחלֹון-ֶאת  .ִתְקַות ַהּׁשָּ
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תאיש מישראל פנה לתושבי המקום למכור לו אחוזת קבר כדי לקבור את אשתו: " -ְתנּו ִלי ֲאֻחזַּ
ְקְבָרה ֵמִתי ִמְלָפָני ם, ְואֶּ ר ִעָמכֶּ בֶּ    ."קֶּ

 
 

   ?ואל מי פנהמי האיש  א.
 אברהם אל בני חת תשובה: 

 
  ?על איזו אחוזת קבר מדובר והיכן היא נמצאת ב.

 מערת המכפלה בקריית ארבע היא חברון תשובה: 
 
 

 20-2המקרא:  בראשית כג, 
ה, ְבִקְרַית ַאְרַבע ִהוא ֶחְברֹון רָּ ת שָּ מָּ ם, ִלְסֹפד --ַותָּ הָּ ַען; ַויָּבֹא, ַאְברָּ ה, ְבֶאֶרץ ְכנָּ רָּ ְלשָּ

ּהכֹ ְוִלבְ  ם, ֵמַעל, ְפֵני ֵמתֹו; ַוְיַדֵבר ֶאל ג  .תָּ הָּ ם, ַאְברָּ ֹנִכי, -ֵגר ד  .ֵחת, ֵלאֹמר-ְבֵני-ַויָּקָּ ב אָּ ְותֹושָּ
ַזת ֶכם; ְתנּו ִלי ֲאחֻּ י-ִעמָּ נָּ ה ֵמִתי ִמְלפָּ ֶכם, ְוֶאְקְברָּ ם, ֵלאֹמר -ֵחת ֶאת-ַוַיֲענּו ְבֵני ה  .ֶקֶבר ִעמָּ הָּ ַאְברָּ

ה ְבתֹוֵכנּו ו  .ֹול ֵענּו ֲאֹדִני, ְנִשיא ֱאֹלִהים ַאתָּ ֵרינּו, ְקֹבר ֶאת--ְשמָּ ֵמֶתָך; ִאיש ִמֶמנּו, -ְבִמְבַחר ְקבָּ
ם ַוִיְשַתחּו ְלַעם ז  .ִיְכֶלה ִמְמָך ִמְקֹבר ֵמֶתָך-ִקְברֹו לֹא-ֶאת הָּ ם ַאְברָּ ֶרץ, ִלְבֵני-ַויָּקָּ אָּ -הָּ
ם ח  .ֵחת ַני-ַנְפְשֶכם, ִלְקֹבר ֶאת-ֵיש ֶאת-ִאם  , ֵלאֹמר:ַוְיַדֵבר ִאתָּ עּוִני, ּוִפְגעּו--ֵמִתי ִמְלפָּ ִלי -ְשמָּ

ה ֲאֶשר-ִלי, ֶאת-ְוִיֶתן ט  .ֹצַחר-ְבֶעְפרֹון ֶבן ַרת ַהַמְכֵפלָּ ֵדהּו:-ְמעָּ ֵלא   לֹו, ֲאֶשר, ִבְקֵצה שָּ ְבֶכֶסף מָּ
ה ִלי, ְבתֹוְכֶכם זַ --ִיְתֶננָּ ֶבר-תַלֲאחֻּ -ֵחת; ַוַיַען ֶעְפרֹון ַהִחִתי ֶאת-ְוֶעְפרֹון ֹיֵשב, ְבתֹוְך ְבֵני י  .קָּ
ְזֵני ְבֵני ם ְבאָּ הָּ ֵאי ַשַער-ַאְברָּ ֵעִני-לֹא יא  .ִעירֹו ֵלאֹמר-ֵחת, ְלֹכל בָּ ְך, --ֲאֹדִני ְשמָּ ַתִתי לָּ ֶדה נָּ ַהשָּ

ה ֲאֶשר רָּ ; ְלֵעיֵני בְ -ְוַהְמעָּ ְך, ְקֹבר ֵמֶתָך-ֵניבֹו ְלָך ְנַתִתיהָּ ם,  יב  .ַעִמי ְנַתִתיהָּ לָּ הָּ ַוִיְשַתחּו, ַאְברָּ
ֶרץ אָּ ְזֵני ַעם-ַוְיַדֵבר ֶאל יג  .ִלְפֵני, ַעם הָּ ֶרץ, ֵלאֹמר, ַאְך ִאם-ֶעְפרֹון ְבאָּ אָּ ה לּו, -הָּ ַאתָּ

ֵעִני: ה ֶאת  ְשמָּ ֶדה, ַקח ִמֶמִני, ְוֶאְקְברָּ ַתִתי ֶכֶסף ַהשָּ הֵמִתי, -נָּ מָּ ם, -ַוַיַען ֶעְפרֹון ֶאת יד  .שָּ הָּ ַאְברָּ
ֵעִני, ֶאֶרץ ַאְרַבע ֵמֹאת ֶשֶקל טו  .ֵלאֹמר לֹו ֵמְתָך, -ִהוא; ְוֶאת-ֶכֶסף ֵביִני ּוֵביְנָך ַמה-ֲאֹדִני ְשמָּ

ם, ֶאל טז  .ְקֹבר הָּ ם ְלֶעְפֹרן, ֶאת-ַוִיְשַמע ַאְברָּ הָּ ְזֵני ְבֵניַהֶכֶסף -ֶעְפרֹון, ַוִיְשֹקל ַאְברָּ -ֲאֶשר ִדֶבר ְבאָּ
 .ַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף, ֹעֵבר ַלֹסֵחר--ֵחת

 

 4שאלה מס' 
 

ָנא -ִאםאחד האחים שרוצה לפייס את אחיו, לאחר שנים רבות של פרידה, מציע לו מנחה: "
ְחָת ִמְנָחִתי, ִמָיִדי יָך, ְוָלקַּ   "ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּ

 
 

 יעקב ועשיו תשובה:   ?מיהם שני האחים א.
 
 על הבכורה תשובה: ?על מה הייתה המריבה ב.
 
 

 11 -1המקרא: בראשית לג, 
א, ְוִעמֹו, ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש; ַוַיַחץ ֶאת א ו בָּ יו, ַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעשָּ א ַיֲעֹקב ֵעינָּ ִדים, ַעל-ַוִישָּ ה -ַהְילָּ ֵלאָּ

ֵחל, ְוַעל, ְשֵתי -ְוַעל חֹותרָּ חֹות ְוֶאת-ַויֶָּשם ֶאת ב  .ַהְּׁשפָּ ה; ְוֶאת-ַהְּׁשפָּ ֶדיהָּ -ַיְלֵדיֶהן, ִראֹשנָּ ה ִוילָּ ֵלאָּ
ֵחל ְוֶאת-ַאֲחֹרִנים, ְוֶאת ִמים,  ג  .יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים-רָּ ה ֶשַבע ְפעָּ ַבר ִלְפֵניֶהם; ַוִיְשַתחּו ַאְרצָּ ְוהּוא, עָּ

ִחיו-ִגְשתֹו ַעד-ַעד ץ עֵ  ד  .אָּ רָּ אתֹו ַוְיַחְבֵקהּו, ַוִיֹפל ַעלַויָּ ו ִלְקרָּ ֵקהּו; ַוִיְבכּו-שָּ ו ַוִיּׁשָּ ארָּ א  ה  .ַצּוָּ ַוִישָּ
יו, ַוַיְרא ֶאת-ֶאת ִשים ְוֶאת-ֵעינָּ ִדים, ַויֹאֶמר, ִמי-ַהנָּ ְך; ַויֹאַמר-ַהְילָּ ִדים, ֲאֶשר--ֵאֶלה לָּ ַנן -ַהְילָּ חָּ

ָּ ַוִתַגְש ו  .ַעְבֶדָך-ֱאֹלִהים ֶאת ה ְוַיְלֵדיֶהן, ַוִתְשַתֲחֶוין חֹות ֵהנָּ ָּ ַהְּׁשפָּ , -ַוִתַגש ַגם ז  .ן ֶדיהָּ ה ִוילָּ ֵלאָּ
ֵחל ל ח  .ַוִיְשַתֲחוּו--ַוִיְשַתֲחוּו; ְוַאַחר, ִנַגש יֹוֵסף ְורָּ ְשִתי; -ַויֹאֶמר, ִמי ְלָך כָּ גָּ ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר פָּ

ו, ֶיש ט  .ֵעיֵני ֲאֹדִניֵחן בְ -ַויֹאֶמר, ִלְמצֹא ִחי, ְיִהי ְלָך ֲאֶשר-ַויֹאֶמר ֵעשָּ ב; אָּ ְך-ִלי רָּ ַויֹאֶמר  י  .לָּ
א ִאם-ַיֲעֹקב, ַאל ִדי:-נָּ ִתי, ִמיָּ ַקְחתָּ ִמְנחָּ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְולָּ צָּ א מָּ ֶניָך, ִכְרֹאת -ִכי ַעל  נָּ ִאיִתי פָּ ֵכן רָּ

א ֶאת-ַקח יא  .ַוִתְרֵצִני--ֹלִהים-ְפֵני אֱ  ְך, ִכי-נָּ את לָּ בָּ ִתי ֲאֶשר הֻּ -ִלי-ֹלִהים ְוִכי ֶיש-ַחַנִני אֱ -ִבְרכָּ
ח-ֹכל; ַוִיְפַצר   .בֹו, ַוִיקָּ
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ה .אחד הנביאים פונה אל תלמידו, לפני שהוא נפרד ממנו ואומר לו: "ּ ֱעׂשֶּ ל ָמה אֶּ ָלְך, -ְשאַּ
ח ֵמִעָמְך ָלקַּ ם, אֶּ רֶּ  .."ְבטֶּ

 
  

 אליהו ואלישע תשובה:   ?מיהו הנביא ומיהו תלמידו א.
 
 יהי נא פי שניים ברוחך אלי תשובה: ?מה הייתה בקשת התלמיד מרבו ב.
 
 

 המקרא:  מלכים ב, ב 
ַמר ֶאל ט ם, ְוֵאִליָּהּו אָּ ְברָּ ע -ַוְיִהי ְכעָּ ה ֶאֱעֶשהֱאִלישָּ ְך; ַויֹאֶמר -ְשַאל מָּ ַקח ֵמִעמָּ ְך, ְבֶטֶרם, ֶאלָּ לָּ

א ִפי ע, ִויִהי נָּ י-ֱאִלישָּ ח -ַויֹאֶמר, ִהְקִשיתָּ ִלְשאֹול; ִאם י  .ְשַנִים ְברּוֲחָך ֵאלָּ ִתְרֶאה ֹאִתי לֻּקָּ
ְך, ְיִהי ה  יא  .ַאִין, לֹא ִיְהֶיה-ְלָך ֵכן, ְוִאם-ֵמִאתָּ לֹוְך ְוַדֵבר, ְוִהֵנה ֶרֶכבַוְיִהי, ֵהמָּ ֵאש -ֹהְלִכים הָּ

ִים מָּ ה, ַהּׁשָּ רָּ ע ֹרֶאה, ְוהּוא ְמַצֵעק  יב  .ְוסּוֵסי ֵאש, ַוַיְפִרדּו ֵבין ְשֵניֶהם; ַוַיַעל, ֵאִליָּהּו, ַבְסעָּ ֶוֱאִלישָּ
הּו, עֹוד; ַוַיֲחֵזק, ִבבְ  אָּ יו, ְולֹא רָּ שָּ רָּ ֵאל ּופָּ ִבי ֶרֶכב ִיְשרָּ ִבי אָּ ִעיםאָּ ֵעם, ִלְשַנִים ְקרָּ יו, ַוִיְקרָּ דָּ   .גָּ
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חבן נשלח על ידי אביו לבדוק את שלום אחיו שהיו במלחמה ולספק להם מזון: " יָך -קַּ חֶּ ָנא ְלאַּ
יָך חֶּ ה, ְלאַּ ֲחנֶּ מַּ ה; ְוָהֵרץ הַּ זֶּ ם, הַּ חֶּ ֲעָׂשָרה לֶּ ה, וַּ זֶּ ָקִליא הַּ ת הַּ   " ֵאיפַּ

 
 

 דוד תשובה:   ?מי הבן א.
 
 ?באיזו מלחמה מדובר ב.

 מלחמת ישראל נגד פלישתים. מלחמת ישראל וגלית תשובה: 
  

 
 25-17המקרא:  שמואל א, 

ִוד ְבנֹו, ַקח יז   ֵרץ ַהַמֲחֶנה, -ַויֹאֶמר ִיַשי ְלדָּ ה ֶלֶחם, ַהֶזה; ְוהָּ רָּ ִליא ַהֶזה, ַוֲעשָּ א ְלַאֶחיָך ֵאיַפת ַהקָּ נָּ
ִביא, ְלַשרְוֵאת  יח  .ְלַאֶחיָך ֵאֶלה, תָּ ב, הָּ לָּ ֶלף; ְוֶאת-ֲעֶשֶרת ֲחִרֵצי ֶהחָּ אָּ לֹום, -הָּ ַאֶחיָך ִתְפֹקד ְלשָּ

ח-ְוֶאת ם ִתקָּ תָּ בָּ ל יט  .ֲערֻּ ה ְוכָּ אּול ְוֵהמָּ ִמים, ִעם-ְושָּ ה; ִנְלחָּ ֵאלָּ ֵאל, ְבֵעֶמק הָּ -ִאיש ִיְשרָּ
ִוד ַבֹבֶקר,  כ  {}ס  ְפִלְשִתים. י; -ַהצֹאן ַעל-ַוִיֹטש ֶאתַוַיְשֵכם דָּ הּו ִישָּ א ַוֵיֶלְך, ַכֲאֶשר ִצּוָּ ֹשֵמר, ַוִישָּ

ה, ְוַהַחִיל ַהֹיֵצא ֶאל לָּ ה-ַויָּבֹא, ַהַמְעגָּ מָּ ה, ְוֵהֵרעּו ַבִמְלחָּ כָּ ֵאל ּוְפִלְשִתים,  כא  .ַהַמֲערָּ ַוַתֲעֹרְך ִיְשרָּ
ה כָּ ה ִלְקַראת ַמֲערָּ כָּ ִוד ֶאת כב  .ַמֲערָּ יו, ַעל-ַוִיֹטש דָּ לָּ ץ, -ַהֵכִלים ֵמעָּ רָּ ַיד שֹוֵמר ַהֵכִלים, ַויָּ

לֹום יו ְלשָּ ה; ַויָּבֹא, ַוִיְשַאל ְלֶאחָּ כָּ ְליָּת  כג  .ַהַמֲערָּ ם, ְוִהֵנה ִאיש ַהֵבַנִים עֹוֶלה גָּ ְוהּוא ְמַדֵבר ִעמָּ
ֵאֶלה; ַוִיְשַמע,  ַהְפִלְשִתי ְשמֹו ִמַגת ממערות )ִמַמַעְרכֹות( ִרים הָּ ְפִלְשִתים, ַוְיַדֵבר, ַכְדבָּ

ִוד ם ֶאת כד  .דָּ ֵאל, ִבְראֹותָּ יו, ַוִייְראּו, ְמֹאד-ְוֹכל ִאיש ִיְשרָּ נָּ נֻּסּו, ִמפָּ ִאיש; ַויָּ ַויֹאֶמר ִאיש כה  .הָּ
ֹעֶלה ַהֶזה ִאיש הָּ ֵאל, ַהְרִאיֶתם הָּ ֵרף ֶאת--ִיְשרָּ ִאיש ֲאֶשרִיְש -ִכי ְלחָּ יָּה הָּ ֵאל, ֹעֶלה; ְוהָּ ַיֶכנּו -רָּ

דֹול, ְוֶאת ֵאל-ִבתֹו ִיֶתן-ַיְעְשֶרנּו ַהֶמֶלְך ֹעֶשר גָּ ְפִשי ְבִיְשרָּ ִביו, ַיֲעֶשה חָּ    .לֹו, ְוֵאת ֵבית אָּ
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ר הלברכתו: "אשה אלמנה וענייה שסייעה לאליהו בשנות הבצורת זכתה  י וֵק ֱאל 'ֹכה ָאמַּ
ְחָסר ן, לֹא תֶּ מֶּ שֶּ ת הַּ חַּ פַּ ח לֹא ִתְכָלה, ְוצַּ מַּ קֶּ ד הַּ ד יום ֵתָת   ִיְׂשָרֵאל, כַּ ם'ה עַּ ל--, גֶּשֶּ  " ְפֵני ָהֲאָדָמה-עַּ

 
 

 בצרפת אשר בצידון תשובה:   ?היכן התגוררה האלמנה א.
 
 ?שהגיע לבית האלמנהמי סיפק לאליהו מזון בתקופת הבצורת, לפני  ב.

 העורבים הביאו לו לחם ובשר, בבוקר ובערב תשובה: 
 
 

 17-1המקרא:  מלכים א, יז 
ד, ֶאל א ֵבי ִגְלעָּ ב, ַחי-ַויֹאֶמר ֵאִליָּהּו ַהִתְשִבי ִמֹתשָּ יו, -אֱ  'ָּה-ַאְחאָּ נָּ ַמְדִתי ְלפָּ ֵאל ֲאֶשר עָּ ֹלֵהי ִיְשרָּ

ֵאֶלה ַטל -ִאם ִנים הָּ רִיְהֶיה ַהּׁשָּ טָּ ִרי.-ִכי, ִאם--ּומָּ יו 'ָּה-ַוְיִהי ְדַבר ב  {}ס  ְלִפי ְדבָּ , ֵאלָּ
ה; ְוִנְסַתְרתָּ ְבַנַחל ְכִרית, ֲאֶשר ַעל ג  .ֵלאֹמר ִניתָּ ְלָך ֵקְדמָּ יָּה,  ד  .ְפֵני ַהַיְרֵדן-ֵלְך ִמֶזה, ּופָּ ְוהָּ

ֹעְרִבים ִצִּויִתי, ְלַכְלֶכְלָך-ֵמַהַנַחל ִתְשֶתה; ְוֶאת ם הָּ ; ַוֵיֶלְך, ַוֵיֶשב ְבַנַחל ה'ַוֵיֶלְך ַוַיַעש, ִכְדַבר ה  .שָּ
ֶרב;  ו  .ְפֵני ַהַיְרֵדן-ְכִרית, ֲאֶשר, ַעל עָּ ר, בָּ שָּ ר ַבֹבֶקר, ְוֶלֶחם ּובָּ שָּ ֹעְרִבים, ְמִבִאים לֹו ֶלֶחם ּובָּ ְוהָּ

ַחל:ַוְיִהי ִמֵקץ יִָּמים,  ז  .ַהַנַחל, ִיְשֶתה-ּוִמן ֶרץ.-ִכי לֹא  ַוִייַבש ַהנָּ אָּ יָּה ֶגֶשם, בָּ ַוְיִהי  ח  {}ס  הָּ
יו ֵלאֹמרה' -ְדַבר ה  ט  .ֵאלָּ ם ִאּׁשָּ ם; ִהֵנה ִצִּויִתי שָּ ַשְבתָּ שָּ ה ֲאֶשר ְלִצידֹון, ְויָּ ְרַפתָּ קּום ֵלְך צָּ

ה, ְלַכְלְכֶלָך נָּ בֹא ֶאל י  .ַאְלמָּ ה, ַויָּ ְרַפתָּ ם ַוֵיֶלְך צָּ ִעיר, ְוִהֵנה-ַויָּקָּ ה, -ֶפַתח הָּ נָּ ה ַאְלמָּ ם ִאּׁשָּ שָּ
א ֵאֶליהָּ ַויֹאַמר, ְקִחי א ִלי ְמַעט-ְמֹקֶשֶשת ֵעִצים; ַוִיְקרָּ ַקַחת;  יא .ַמִים ַבְכִלי ְוֶאְשֶתה-נָּ ַוֵתֶלְך, לָּ

א ֵאֶליהָּ ַויֹאַמר, ִלְקִחי א ִלי ַפת-ַוִיְקרָּ ֵדְך-נָּ ה ֱאֹלֶהיָך ִאם-יַותֹאֶמר, חַ  יב  .ֶלֶחם ְביָּ ִלי -ֶיש-ְיהוָּ
עֹוג, ִכי ִאם אִתי -ֶקַמח ַבַכד, ּוְמַעט-ְמלֹא ַכף-מָּ ַחת; ְוִהְנִני ְמֹקֶשֶשת ְשַנִים ֵעִצים, ּובָּ ֶשֶמן ַבַצפָּ

ְתנּו מָּ ֵרְך; ִתיְרִאי, בֹ -ַויֹאֶמר ֵאֶליהָּ ֵאִליָּהּו ַאל יג  .ַוֲעִשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני, ַוֲאַכְלנֻּהּו, וָּ ִאי ֲעִשי ִכְדבָּ
ה-ַאְך ֲעִשי ַאֲחֹרנָּ ְך ְוִלְבֵנְך, ַתֲעִשי בָּ ה, ְוהֹוֵצאת ִלי, ְולָּ ִראֹשנָּ ה בָּ ה ְקַטנָּ גָּ ם עֻּ ִכי ֹכה  יד  .ִלי ִמּׁשָּ
ַמר ה ר:-אֱ  'אָּ ה, ְוַצַפַחת ַהֶּׁשֶמן, לֹא ֶתְחסָּ ֵאל, ַכד ַהֶקַמח לֹא ִתְכלָּ ( -ֵתת) -ַעד יֹום תתן  ֹלֵהי ִיְשרָּ

ה-ַעל--, ֶגֶשם'ה מָּ ֲאדָּ הּוא( -והיא )ִהיא-ַוֵתֶלְך ַוַתֲעֶשה, ִכְדַבר ֵאִליָּהּו; ַותֹאַכל הוא טו  .ְפֵני הָּ וָּ
ִמים ּה, יָּ ֵסר טז  .ּוֵביתָּ ה, ְוַצַפַחת ַהֶּׁשֶמן לֹא חָּ תָּ לָּ , ֲאֶשר ִדֶבר ְבַיד 'ִכְדַבר ה--ַכד ַהֶקַמח לֹא כָּ

   .ֵאִליָּהּו
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 אדלשטיין )יואל( יולי ח"הכשאלת יו"ר הכנסת 
 

שנה לאיחודה של ירושלים הכריז  51-שנה להקמת המדינה ו 70בימים אלה שאנו חוגגים 
 ,הנשיא דונאלד טרמפ, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, על הכרה בירושלים כבירתה של ישראל

 ואף העביר את שגרירות ארצו לירושלים. 
 

על דבר דומה מספר לנו המקרא כשמלך נוכרי של מעצמה גדולה מעודד יהודים לעלות 
 לירושלים ומבטיח לעזור להם בבניין בית המקדש. 

ם ִמָכל-ִמי וכך הוא מכריז: " ל-ָבכֶּ מו, ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעמו, ְויַּעַּ  " עַּ
 
 

   ?פנהמיהו המלך ואל מי  א.
 כורש מלך פרס, פונה לכל היהודים אשר בכל מלכותו תשובה: 

 
 ?מה נתן להם כדי לעודד אותם ב.

ראת כלי בית ה' אשר הוציא  תשובה:  צַּ ְדנֶּ  מלך בבל, מירושלים ְנבּוכַּ
 
 

 המקרא:  עזרא א
ַרס, ִלְכלֹות ְדַבר א -רּוַח ֹכֶרש ֶמֶלְך-ֶאת ה'ֵהִעיר   , ִמִפי ִיְרְמיָּה:ה'-ּוִבְשַנת ַאַחת, ְלכֹוֶרש ֶמֶלְך פָּ

ַרס, ַוַיֲעֶבר ל-פָּ ב ֵלאֹמר-ַמְלכּותֹו, ְוַגם-קֹול ְבכָּ ַרס ב  .ְבִמְכתָּ ַמר, ֹכֶרש ֶמֶלְך פָּ ֹכל ַמְמְלכֹות --ֹכה אָּ
ַתן ִלי  ֶרץ, נָּ אָּ ִים; ְוהּוא-אה' הָּ מָּ ַלי ִלְבנֹות-ֱֹלֵהי ַהּׁשָּ ַקד עָּ ַלִם ֲאֶשר לֹו בַ -פָּ ִית, ִבירּושָּ

ה ל-ִמי ג  .ִביהּודָּ ֶכם ִמכָּ ה; ְוִיֶבן, ֶאת-בָּ ַלִם ֲאֶשר ִביהּודָּ יו ִעמֹו, ְוַיַעל, ִלירּושָּ ֵבית -ַעמֹו, ְיִהי ֱאֹלהָּ
ֵאל ה' אֱ --ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ִם-הּוא הָּ לָּ ל ד  .ֹלִהים, ֲאֶשר ִבירּושָּ ל-ְוכָּ ר, ִמכָּ ֲאֶשר הּוא  ַהְמֹקמֹות-ַהִנְשאָּ
ר ם-גָּ ה; ִעם--שָּ ב ּוִבְרכּוש ּוִבְבֵהמָּ הָּ ה-ְיַנְשאּוהּו ַאְנֵשי ְמֹקמֹו, ְבֶכֶסף ּוְבזָּ בָּ ֱאֹלִהים, --ַהְנדָּ ְלֵבית הָּ

ִם לָּ ִמן, ְוַהֹכֲהִנים, ְוַהְלִוִים; ְלֹכל ֵהִעיר  ה  .ֲאֶשר ִבירּושָּ ה ּוִבְניָּ בֹות, ִליהּודָּ אָּ אֵשי הָּ ַויָּקּומּו רָּ
ֱאֹלִהים, ֶאת ִם-רּוחֹו, ַלֲעלֹות ִלְבנֹות, ֶאת-הָּ לָּ ה ֲאֶשר ִבירּושָּ ל ו  .ֵבית ְיהוָּ ְסִביֹבֵתיֶהם ִחְזקּו -ְוכָּ
נֹות-ִביֵדיֶהם, ִבְכֵלי ה ּוַבִמְגדָּ ְרכּוש ּוַבְבֵהמָּ ב בָּ הָּ ל-ְלַבד, ַעל--ֶכֶסף ַבזָּ ְוַהֶמֶלְך  ז  {}ס  ִהְתַנֵדב.-כָּ

ַלִם, ַוִיְתֵנם ְבֵבית ה'-ְכֵלי ֵבית-יא ֶאתכֹוֶרש, הֹוצִ  , ֲאֶשר הֹוִציא ְנבּוַכְדֶנַצר ִמירּושָּ
יו ַרס, ַעל ח  .ֱאֹלהָּ ִשיא, -ַויֹוִציֵאם, כֹוֶרש ֶמֶלְך פָּ ר; ַוִיְסְפֵרם, ְלֵשְשַבַצר, ַהנָּ ת ַהִגְזבָּ ַיד, ִמְתְרדָּ

ה ם: ט  .ִליהּודָּ רָּ ב ְשֹלִשים, ֲאַגְרְטֵליֲאגַ   ְוֵאֶלה, ִמְספָּ הָּ ה -ְרְטֵלי זָּ ִפים, ִתְשעָּ ֶלף, ַמֲחלָּ ֶכֶסף אָּ
ב, ְשֹלִשים י  {}ס  ְוֶעְשִרים. הָּ ה; ֵכִלים   }ס{  --ְכפֹוֵרי זָּ רָּ ְכפֹוֵרי ֶכֶסף ִמְשִנים, ַאְרַבע ֵמאֹות ַוֲעשָּ

ֶלף. ל יא  {}ס  ֲאֵחִרים, אָּ ב ְוַלֶכֶסף, חֲ -כָּ הָּ ה ֵכִלים ַלזָּ ִפים ְוַאְרַבע ֵמאֹות; ַהֹכל ֶהֱעלָּ ֵמֶשת ֲאלָּ
ה לֹות ַהגֹולָּ ִם.--ֵשְשַבַצר, ִעם ֵהעָּ לָּ ֶבל, ִלירּושָּ  ִמבָּ
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ם יהושע מצווה את בני ישראל להנציח מאורע חשוב ולספר לבניהם עליו: " ר ִיְשָאלּון ְבֵניכֶּ ֲאשֶּ
ת ת ...ֵלאֹמר ֲאבוָתם -ָמָחר אֶּ ם, אֶּ ְעתֶּ ם ֵלאֹמר-ְוהודַּ  " ְבֵניכֶּ

 
 

   ?באיזה מאורע מדובר א.
 בקיעת הירדן ומעבר בני ישראל ביבשה תשובה: 

 
 ?מה ציווה יהושע לעשות, כדי להנציח את המאורע ב.

 אבנים מהירדן ולהקים אותן במלון/בגלגל. 12לקחת  תשובה: 
 הכהנים בירדןאבנים תחת מצב רגלי  12 :אפשר לקבל גם 

 
 

 9-4המקרא:  יהושע  ד, 
ַע, ֶאל ד א ְיהֹושֻּ ֵאל-ַוִיְקרָּ ר ִאיש, ֲאֶשר ֵהִכין, ִמְבֵני ִיְשרָּ שָּ ד ִאיש-ִאיש--ְשֵנים ֶהעָּ ד, -ֶאחָּ ֶאחָּ

ֶבט ה ֱאֹלֵהיֶכם, ֶאל ה  .ִמּׁשָּ ַע, ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָּ ֶהם, ְיהֹושֻּ ֶכם תֹוְך -ַויֹאֶמר לָּ ִרימּו לָּ ַהַיְרֵדן; ְוהָּ
ֵאל-ִשְכמֹו, ְלִמְסַפר, ִשְבֵטי ְבֵני-ִאיש ֶאֶבן ַאַחת, ַעל --ְלַמַען, ִתְהֶיה זֹאת אֹות ו  .ִיְשרָּ

ֶכם-ִכי  ְבִקְרְבֶכם: ֵאֶלה לָּ ִנים הָּ ֲאבָּ ה הָּ ר ֵלאֹמר, מָּ חָּ לּון ְבֵניֶכם מָּ ֶהם, ֲאֶשר  ז  .ִיְשאָּ ַוֲאַמְרֶתם לָּ
ה-ְרתּו ֵמיֵמי ַהַיְרֵדן ִמְפֵני ֲארֹון ְבִריתִנכְ  ִנים --ְיהוָּ ֲאבָּ יּו הָּ ְברֹו ַבַיְרֵדן, ִנְכְרתּו ֵמי ַהַיְרֵדן; ְוהָּ ְבעָּ

ֵאל רֹון, ִלְבֵני ִיְשרָּ ֵאֶלה ְלִזכָּ ם-ַעד--הָּ ַע, ַוִיְש -ֵכן ְבֵני-ַוַיֲעשּו ח  .עֹולָּ ה ְיהֹושֻּ ֵאל, ַכֲאֶשר ִצּוָּ אּו ִיְשרָּ
ה ֶאל-ְשֵתי ִנים ִמתֹוְך ַהַיְרֵדן ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיהוָּ ַע, ְלִמְסַפר ִשְבֵטי ְבֵני-ֶעְשֵרה ֲאבָּ ֵאל; -ְיהֹושֻּ ִיְשרָּ

ם ֶאל ם-ַוַיֲעִברּום ִעמָּ לֹון, ַוַיִנחּום שָּ ַע ְבתֹוְך ַהַיְרדֵ  ט  .ַהמָּ ִנים, ֵהִקים ְיהֹושֻּ --ןּוְשֵתים ֶעְשֵרה ֲאבָּ
ם, ַעד ַהיֹום ַהֶזה  .ַתַחת ַמַצב ַרְגֵלי ַהֹכֲהִנים, ֹנְשֵאי ֲארֹון ַהְבִרית; ַוִיְהיּו שָּ

 
 
 
 
 
 
 
 

 10שאלה מס' 
 

הכתוב מספר על שני אנשים שחפשו אבדה ופגשו נערות בדרך שסייעו להם למצוא את מקום 
ֲעֵלה ָהִעיר, ְוֵהָמה הנביא.  " ן, ֲהֵיש ֵהָמה, ֹעִלים ְבמַּ יֹאְמרּו ָלהֶּ ָמְצאּו ְנָערות, ֹיְצאות ִלְשֹאב ָמִים; וַּ
ה ה ָהֹראֶּ  "?ָבזֶּ

 
 

 שאול ונערו תשובה:   ?מיהם שני האנשים האלה א.
 
 אתונות אבודות תשובה: ?מה חיפשו שני האנשים ב.
 
 

 13-11שמואל א,ט, המקרא:  
ה  יא   ִעיר, ְוֵהמָּ ה, ֹעִלים ְבַמֲעֵלה הָּ ֶהן, ֲהֵיש ֵהמָּ ִים; ַויֹאְמרּו לָּ רֹות, ֹיְצאֹות ִלְשֹאב מָּ ְצאּו ְנעָּ מָּ

ֶזה ֹרֶאה בָּ ִעיר יב  .הָּ א לָּ ה, ִכי ַהיֹום בָּ ֶניָך; ַמֵהר ַעתָּ ה ֵיש, ִהֵנה ְלפָּ ם ַותֹאַמְרנָּ ה אֹותָּ ִכי --ַוַתֲעֶנינָּ
ה מָּ ם, ַבבָּ עָּ ִעיר ֵכן ִת  יג  .ֶזַבח ַהיֹום לָּ ה ֶלֱאֹכל, ִכי לֹאְכֹבֲאֶכם הָּ תָּ מָּ -ְמְצאּון ֹאתֹו ְבֶטֶרם ַיֲעֶלה ַהבָּ

ם ַעד עָּ ֵרְך ַהֶזַבח, ַאֲחֵרי-ִכי--ֹבאֹו-יֹאַכל הָּ ה ֲעלּו, ִכי-הּוא ְיבָּ ִאים; ְוַעתָּ ֹאתֹו -ֵכן יֹאְכלּו ַהְקרֻּ
   .ְכַהיֹום ִתְמְצאּון ֹאתֹו
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 מחזור שאלות ראשון
 

 ת מילואיםשאל
 

ח אחד מעבדי המלך הצליח להציל מאה נביאים על ידי החבאתם במערה. "  ִיקַּ ֵמָאה ְנִביִאים,  ...וַּ
ם ָוָמִים חֶּ ְמָעָרה, ְוִכְלְכָלם, לֶּ ְחִביֵאם ֲחִמִשים ִאיש בַּ יַּ  "וַּ

 
 

 עובדיהו תשובה:   ?מי האיש א.
 
 ?צריך להחביא אותם יהמדוע ה ב.

 ביקשה להרוג את כל נביאי ה'כי איזבל אשת אחאב,  תשובה: 
 
 

 12-1המקרא:  מלכים א, יח 

יָּה ֶאל-ַוְיִהי, יִָּמים ַרִבים, ּוְדַבר א ה הָּ ה ַהְּׁשִליִשית ֵלאֹמר:-ְיהוָּ נָּ ֵאה ֶאל  ֵאִליָּהּו, ַבּׁשָּ -ֵלְך ֵהרָּ
ר ַעל טָּ ה מָּ ב, ְוֶאְתנָּ ה-ַאְחאָּ מָּ ֲאדָּ אֹות,  ב  .ְפֵני הָּ ק, -ֶאלַוֵיֶלְך, ֵאִליָּהּו, ְלֵהרָּ זָּ ב חָּ עָּ רָּ ב; ְוהָּ ַאְחאָּ

ב, ֶאל ג  .ְבֹשְמרֹון א ַאְחאָּ יָּה יֵָּרא ֶאת-ֹעַבְדיָּהּו ֲאֶשר ַעל-ַוִיְקרָּ ִית; ְוֹעַבְדיָּהּו, הָּ ה-ַהבָּ --ְיהוָּ
ה ְנִביִאים, ַוַיְחִביאֵ  ד  .ְמֹאד ה; ַוִיַקח ֹעַבְדיָּהּו ֵמאָּ ם ַוְיִהי ְבַהְכִרית ִאיֶזֶבל, ֵאת ְנִביֵאי ְיהוָּ

ִים מָּ ם, ֶלֶחם וָּ ה, ְוִכְלְכלָּ רָּ ב, ֶאל ה  .ֲחִמִּׁשים ִאיש ַבְמעָּ ֶרץ ֶאל-ַויֹאֶמר ַאְחאָּ אָּ ל-ֹעַבְדיָּהּו, ֵלְך בָּ -כָּ
ל ֶפֶרד, ְולֹוא ַנְכִרית, -ַמְעְיֵני ַהַמִים, ְוֶאל כָּ ִציר, ּוְנַחֶיה סּוס וָּ א חָּ ִלים; אּוַלי ִנְמצָּ ַהְנחָּ

ה ֶהם ֶאתַוְיַחלְ  ו  .ֵמַהְבֵהמָּ ר-קּו לָּ ֶרץ, ַלֲעבָּ אָּ ּה:-הָּ ד, ְלַבדֹו, ְוֹעַבְדיָּהּו   בָּ ַלְך ְבֶדֶרְך ֶאחָּ ב הָּ ַאְחאָּ
ַלְך ְבֶדֶרְך ד, ְלַבדֹו-הָּ אתֹו; ַוַיִכֵרהּו, ַוִיֹפל ַעל ז  .ֶאחָּ יו, -ַוְיִהי ֹעַבְדיָּהּו ַבֶדֶרְך, ְוִהֵנה ֵאִליָּהּו ִלְקרָּ נָּ פָּ

ה  ִני; ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך, ִהֵנה ֵאִליָּהּו ח  .ֶזה ֲאֹדִני ֵאִליָּהּוַויֹאֶמר, ַהַאתָּ ַויֹאֶמר, ט  .ַויֹאֶמר לֹו, אָּ
אִתי: טָּ ה ֹנֵתן ֶאת-ִכי  ֶמה חָּ ב-ַעְבְדָך, ְבַיד-ַאתָּ ה ֱאֹלֶהיָך, ִאם י  .ַלֲהִמיֵתִני--ַאְחאָּ גֹוי -ֶיש-ַחי ְיהוָּ

ה ֲאֶשר לֹא כָּ ַלח ֲאדֹ -ּוַמְמלָּ ִין; ְוִהְשִביַע ֶאתשָּ ְמרּו, אָּ ם ְלַבֶקְשָך, ְואָּ ה ְוֶאת-ִני שָּ כָּ ַהגֹוי, ִכי -ַהַמְמלָּ
ה ֶאכָּ ה ֹאֵמר: יא  .לֹא ִיְמצָּ ה, ַאתָּ יָּה ֲאִני ֵאֵלְך  יב  .ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך, ִהֵנה ֵאִליָּהּו  ְוַעתָּ ְוהָּ

 ֹ ֲאָך ַעל ֲאֶשר ל ה ִישָּ ְך, ְורּוַח ְיהוָּ ִני; -אֵמִאתָּ גָּ ֲאָך, ַוֲהרָּ ב ְולֹא ִיְמצָּ אִתי ְלַהִגיד ְלַאְחאָּ ע, ּובָּ ֵאדָּ
י-ְוַעְבְדָך יֵָּרא ֶאת רָּ ה, ִמְנעֻּ    .ְיהוָּ
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 הפומבי החידון

 
 שני שלב

 
 
 

 

 מקראיים  בנושאים הקשורות  שאלות
 בשילוב מחזות

 

 :בסימן

 חלוקת הארץ לנחלות
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 מחזור  שאלות שני

 
 :בסימן השני השאלות מחזור

 חלוקת הארץ לנחלות
 

ָסִביב -ְׂשִאי"הנביא ישעיהו הבטיח את קיבוץ הגלויות המתגשם לנגד עינינו וכך הוא אומר: 
ִיְך, ּוְרִאי ל-ֻכָלם, ִנְקְבצּו ָבאּו--ֵעינַּ ִיְך עַּ ִיְך ֵמָרחוק ָיֹבאּו, ּוְבנותַּ ָנה-ָלְך; ָבנַּ ד ֵתָאמַּ ְרְת, ָאז ִתְרִאי . צַּ ְוָנהַּ

ב ְלָבֵבְך ד ְוָרחַּ  (4)ישעיהו ס," ּוָפחַּ
 

 אכן שבנו לארצנו, כל שבטי ישראל, ממזרח וממערב מצפון ומים ואנו מתנחלים מחדש בארצנו.
 

בספר יהושע ובספר שופטים מתוארת התנחלותם של שנים עשר השבטים בשטחי ארץ ישראל 
 ועבר הירדן לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר.

    
לפי המתואר בתנ"ך, בתום מספר שנים של לחימה חילק יהושע את השטח שנכבש בין השבטים, 

שמונה ערים, ולמעט שבט לוי שקיבל כמתנה כמה ערים מכל שבט, ובסך הכל קיבל ארבעים 
 כאשר שש מתוכן היו ערי מקלט. 

 
חלוקת הארץ חלוקת הארץ שבע שנים, וכן ארך זמן לקודם על פי חז"ל, ארכה תקופת הכיבוש 

 )התיישבות והתבססות השבטים בנחלתם, כנראה שבע שנים.
 

 מכל מקום, גם לאחר שנים אלו נותרו עדיין אזורים בארץ שטרם נכבשו, כמתואר בספר יהושע.
 

חלוקת הארץ נעשתה בשלושה שלבים, אשר נעשו בשלושה מקומות שונים. הראשונים שקיבלו 
בעבר הירדן. הם קיבלו זאת ממשה רבנו בערבות מואב,  את נחלתם היו ראובן ,גד וחצי המנשה,

טרם הכניסה. לאחר מכן קיבלו יהודה, אפרים וחצי שבט המנשה, מיהושע ואלעזר בן אהרון 
הכהן בגלגל, ורק יותר מאוחר, בשילה, שבעת השבטים הנותרים קיבלו מיהושע ואלעזר את 

 חלקם.
 

********* 
 

 
 מומחזת  שאלה על להשיב יהיה ניםהנבחצמד  על זה במחזור

 םבחלק שיעלה המקראי באירוע הקשורה
 

 קטע משחק אחד לשתי שאלות  :קטעי משחק
 , מדריך טיולים ושחקןזאב הולין שחקן: 

 
 חלקים ניש בת היא השאלה

 

 נקודות  עשר-ב ניםהנבח את תזכה חלק כל על נכונה תשובה
 

 נקודות עשרים-ב ניםהנבח את תזכה  החלקים שני על  המלא התשוב
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 מחזור שאלות שני
 

 מחזה ראשון: אמהות ובנים
 

 1שאלה 
 

 שילה.הכתוב מספר לנו על אשה שהעלתה את בנה הצעיר אל משכן ה' ב
 
 

 חנה תשובה:   ?מי האישה א.
 
 ?מדוע העלתה את בנה למשכן בשילה ב.

 לקיים את נדרה שהנער יישב שם עד עולם תשובה: 
 
 

 28-02 שמו"א, אהמקרא:  
א ֶאת כ  ה ַוֵתֶלד ֵבן; ַוִתְקרָּ ִמים, ַוַתַהר ַחנָּ פֹות ַהיָּ ה -ַוְיִהי ִלְתקֻּ ְשמֹו ְשמּוֵאל, ִכי ֵמְיהוָּ

ל כא  .ְשִאְלִתיו ה, ְוכָּ נָּ ִאיש ֶאְלקָּ ה ֶאת-ַוַיַעל הָּ ִמים, ְוֶאת-ֵביתֹו, ִלְזֹבַח ַליהוָּ -ֶזַבח ַהיָּ
תָּ  כב  .ִנְדרֹו לָּ ה, לֹא עָּ ה ֶאת-ִכי  ה:ְוַחנָּ ֵמל ַהַנַער ַוֲהִבֹאִתיו ְוִנְראָּ ּה, ַעד ִיגָּ ה ְלִאישָּ ְמרָּ ה, -אָּ ְפֵני ְיהוָּ

ם, ַעד ם-ְויַָּשב שָּ ּה ֲעִשי ַהטֹוב ְבֵעיַנִיְך, ְשִבי ַעד כג  .עֹולָּ ה ִאישָּ נָּ ּה ֶאְלקָּ ְמֵלְך ֹאתֹו-ַויֹאֶמר לָּ ַאְך --גָּ
ה, ֶאת רֹו; -יֵָּקם ְיהוָּ ה ַוֵתיֶנק ֶאתְדבָּ ִאּׁשָּ ּה, ַעד-ַוֵתֶשב הָּ ּה ֹאתֹו-ְבנָּ ְמלָּ ּה ַכֲאֶשר  כד  .גָּ ַוַתֲעֵלהּו ִעמָּ

ה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין, ַוְתִבֵאהּו ֵבית ה ְוֵאיפָּ ִרים ְשֹלשָּ ַלתּו, ְבפָּ ה, ִשלֹו; ְוַהַנַער, -ְגמָּ ְיהוָּ
ַער ר; ַויָּ -ַוִיְשֲחטּו, ֶאת כה  .נָּ ַותֹאֶמר ִבי ֲאֹדִני, ֵחי ַנְפְשָך ֲאֹדִני;  כו  .ֵעִלי-ַהַנַער, ֶאל-ִבאּו ֶאתַהפָּ

ֶזה, ְלִהְתַפֵלל, ֶאל ה בָּ ה, ַהִנֶצֶבת ִעְמכָּ ִאּׁשָּ ה-ֲאִני הָּ ה -ֶאל כז  .ְיהוָּ ְלִתי; ַוִיֵתן ְיהוָּ ַהַנַער ַהֶזה, ִהְתַפלָּ
ַאְלִתי מֵ -ִלי ֶאת ִתי, ֲאֶשר שָּ לכח  .ִעמֹוְשֵאלָּ ה, כָּ ֹנִכי, ִהְשִאְלִתהּו ַליהוָּ יָּה, -ְוַגם אָּ ַהיִָּמים ֲאֶשר הָּ

ה ם, ַליהוָּ ה; ַוִיְשַתחּו שָּ אּול ַליהוָּ  .הּוא שָּ
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ְעִתי, -ִהֵנהאשה ביקשה מבעלה להכין חדר עבור נביא שהיה מבקר בביתם מפעם לפעם: " ָנא ָידַּ
ה   .ֹעֵבר ָעֵלינּו, ָתִמיד--ָקדוש הּואִכי ִאיש ֱאֹלִהים  ֲעׂשֶּ ָנה, ְוָנִׂשים לו ָשם ִמָטה -ָנא ֲעִליַּת-נַּ ִקיר ְקטַּ

 " ְוֻשְלָחן ְוִכֵסא ּוְמנוָרה; ְוָהָיה ְבֹבאו ֵאֵלינּו, ָיסּור ָשָמה
 
 

   ?מי האישה ולמי הכינה את החדר א.
 לאלישע הנביאהאישה השונמית הכינה את החדר  תשובה: 

 
 ?במה זכתה עקב מעשה זה ב.

 הנביא בירך אותה שיוולד לה בן תשובה: 
 
 

 מלכים ב, דהמקרא:  
ע ֶאל ח ה, ַוַתֲחֶזק-ַוְיִהי ַהיֹום ַוַיֲעֹבר ֱאִלישָּ ה ְגדֹולָּ ם ִאּׁשָּ ל-שּוֵנם, ְושָּ ֶחם; ַוְיִהי ִמֵדי -בֹו, ֶלֱאכָּ לָּ

ה  מָּ ר שָּ ְברֹו, יָּסֻּ לעָּ ֶחם-ֶלֱאכָּ ּה, ִהֵנה-ַותֹאֶמר, ֶאל ט  .לָּ דֹוש -ִאישָּ ַדְעִתי, ִכי ִאיש ֱאֹלִהים קָּ א יָּ נָּ
ִמיד--הּוא ֵלינּו, תָּ א ֲעִלַית-ַנֲעֶשה י  .ֹעֵבר עָּ ן ְוִכֵסא -נָּ ְלחָּ ה ְושֻּ ם ִמטָּ ִשים לֹו שָּ ה, ְונָּ ִקיר ְקַטנָּ

יָּה ְבֹבאֹו ֵאֵלינּו, יָּסּו ה; ְוהָּ הּוְמנֹורָּ מָּ ה; ַויַָּסר ֶאל יא  .ר שָּ מָּ בֹא שָּ ֲעִליָּה, ַוִיְשַכב-ַוְיִהי ַהיֹום, ַויָּ -הָּ
ה מָּ א-ַויֹאֶמר ֶאל יב  .שָּ א ַלּׁשּוַנִמית ַהזֹאת; ַוִיְקרָּ ּה-ֵגיֲחִזי ַנֲערֹו, ְקרָּ ַוַתֲעֹמד, --לָּ
יו נָּ ר יג  .ְלפָּ ַרְדְת -ַויֹאֶמר לֹו, ֱאמָּ א ֵאֶליהָּ ִהֵנה חָּ ל-ֵאֵלינּו ֶאת נָּ ְך, -כָּ ה ַהזֹאת, ֶמה ַלֲעשֹות לָּ דָּ ַהֲחרָּ

ְך ֶאל-ֲהֵיש ְלַדֶבר ֶבת-ַהֶמֶלְך אֹו ֶאל-לָּ ֹנִכי ֹישָּ א; ַותֹאֶמר, ְבתֹוְך ַעִמי אָּ בָּ ַויֹאֶמר, ּוֶמה  יד  .ַשר ַהצָּ
ל ֵבן ֵאין ּה; ַויֹאֶמר ֵגיֲחִזי, ֲאבָּ ּה-ַלֲעשֹות לָּ ֵק --לָּ ּה זָּ א טו  .ןְוִאישָּ א-ַויֹאֶמר, ְקרָּ ּה; ַוִיְקרָּ ּה-לָּ --לָּ

ַתח ֵעת ַחיָּה, אתי )ַאְת(, ֹחֶבֶקת ֵבן; ַותֹאֶמר, ַאל טז  .ַוַתֲעֹמד, ַבפָּ ֲאֹדִני -ַויֹאֶמר, ַלמֹוֵעד ַהֶזה כָּ
ֱאֹלִהים ֶתָך-ַאל--ִאיש הָּ ה, ַוֵתֶלד ֵבן, לַ  יז  .ְתַכֵזב, ְבִשְפחָּ ִאּׁשָּ ֵעת ַחיָּה, ֲאֶשרַוַתַהר הָּ -מֹוֵעד ַהֶזה כָּ

ע  .ִדֶבר ֵאֶליהָּ ֱאִלישָּ
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 מחזור שאלות שני
 

 מחזה שני: עלילות שמשון
 

 3שאלה 
 

כי נקם בפלשתים בדרך מיוחדת: "ויבער אש בלפידים וישלח מסופר על אחד משופטי ישראל 
 בקמות פלשתים..." 

 
 

 שמשון תשובה:   ?מי האיש א.
 
 ?הסיבה שעשה זאתמה הייתה  ב.

 לנקום על שלקחו את אשתו ונתנו אותה לאיש אחר תשובה: 
 
 

 8-1שופ' טו, המקרא:  
ִמים ִביֵמי ְקִציר א ה ֶאל-ִחִטים, ַוִיְפֹקד ִשְמשֹון ֶאת-ַוְיִהי ִמיָּ ֹבאָּ -ִאְשתֹו ִבְגִדי ִעִזים, ַויֹאֶמר, אָּ

ה; ְולֹא ְדרָּ , -ִאְשִתי ֶהחָּ ִביהָּ נֹו אָּ בֹואְנתָּ ַמְרִתי ִכי ב  .לָּ ֹמר אָּ , אָּ ִביהָּ ּה, -ַויֹאֶמר אָּ נֹא ְשֵנאתָּ שָּ
ה, ְתִהי ה ִמֶמנָּ ה טֹובָּ ּה ַהְקַטנָּ ה, ְלֵמֵרֶעָך; ֲהלֹא ֲאחֹותָּ ֶאְתֶננָּ א ְלָך ַתְחֶתיהָּ -וָּ ֶהם  ג  .נָּ ַויֹאֶמר לָּ

הֹעֶשה ֲאנִ -ִכי  ִשְמשֹון, ִנֵקיִתי ַהַפַעם ִמְפִלְשִתים: עָּ ם, רָּ -ַוֵיֶלְך ִשְמשֹון, ַוִיְלֹכד ְשֹלש ד  .י ִעמָּ
ב ֶאל נָּ ִלים; ַוִיַקח ַלִפִדים, ַוֶיֶפן זָּ ד ֵבין-ֵמאֹות שּועָּ ֶשם ַלִפיד ֶאחָּ ב, ַויָּ נָּ בֹות, -זָּ ְשֵני ַהְזנָּ

ֶוְך מֹות ְפִלְש -ַוַיְבֶער ה  .ַבתָּ ִדיש ְוַעדֵאש ַבַלִפיִדים, ַוְיַשַלח ְבקָּ ה, ְוַעד-ִתים; ַוַיְבֵער ִמגָּ מָּ ֶכֶרם -קָּ
ִית ַקח ֶאת ו  .זָּ ה זֹאת, ַויֹאְמרּו ִשְמשֹון ֲחַתן ַהִתְמִני, ִכי לָּ שָּ ִאְשתֹו -ַויֹאְמרּו ְפִלְשִתים, ִמי עָּ

ּה ְוֶאת ּה ְלֵמֵרֵעהּו; ַוַיֲעלּו ְפִלְשִתים, ַוִיְשְרפּו אֹותָּ בִ -ַוִיְתנָּ ֵאשאָּ ֶהם ִשְמשֹון, ִאם ז  .יהָּ בָּ -ַויֹאֶמר לָּ
זֹאת: ל-ִכי ִאם  ַתֲעשּון כָּ ֶכם, ְוַאַחר ֶאְחדָּ ם שֹוק ַעל ח  .ִנַקְמִתי בָּ ה; -ַוַיְך אֹותָּ ה ְגדֹולָּ ֵרְך, ַמכָּ יָּ

ם    .ַוֵיֶרד ַוֵיֶשב, ִבְסִעיף ֶסַלע ֵעיטָּ
 
 
 

 4שאלה 
 

ה, ָהֱאל צרה ואמר: "אחד מגיבורי ישראל התפלל בשעת  זֶּ ם הַּ עַּ פַּ ְך הַּ ְזֵקִני ָנא אַּ -וָזְכֵרִני ָנא ְוחַּ
םק ת-ים, ְוִאָנְקָמה ְנקַּ חַּ   "אַּ
 
 

 שמשון תשובה:   ?מי האיש א.
 
 ?כיצד נקם האיש באויביו ב.

הפיל את הבית על כשלושת אלפים פלשתים שנאספו לחגוג  תשובה: 
 את מפלתו  

 
 

 שופטים טזהמקרא:  
גֹון ֱאֹלֵהיֶהם-ְוַסְרֵני ְפִלְשִתים, ֶנֶאְספּו ִלְזֹבַח ֶזַבח כג דֹול ְלדָּ ה; ַויֹאְמרּו--גָּ ַתן ֱאֹלֵהינּו --ּוְלִשְמחָּ נָּ

ֵדנּו, ֵאת ִשְמשֹון אֹוְיֵבנּו ם, ַוְיַהְללּו ֶאת כד  .ְביָּ עָּ ַתן ֱאֹלֵהינּו   ֱאֹלֵהיֶהם:-ַוִיְראּו ֹאתֹו הָּ ְמרּו, נָּ ִכי אָּ
ֵדנּו ֶאת ה ֶאת-ְביָּ ֵלינּו-אֹוְיֵבנּו, ְוֵאת ַמֲחִריב ַאְרֵצנּו, ַוֲאֶשר ִהְרבָּ ַוְיִהי, כי טוב )ְכטֹוב(  כה  .ֲחלָּ

ם, ַויֹאְמרּו, ִקְראּו ְלִשְמשֹון ִויַשֶחק ֲאסּוִרים(, -ִלבָּ נּו; ַוִיְקְראּו ְלִשְמשֹון ִמֵבית האסירים )הָּ לָּ
ַעמּוִדיםַוְיַצֵחק ִלְפֵניֶהם, וַ  ַהַנַער ַהַמֲחִזיק ְביָּדֹו, -ַויֹאֶמר ִשְמשֹון ֶאל כו  .ַיֲעִמידּו אֹותֹו, ֵבין הָּ

ה אֹוִתי, והימשני )ַוֲהִמיֵשִני( ֶאת ֵען, -ַהִניחָּ כֹון ֲעֵליֶהם; ְוֶאּׁשָּ ִדים, ֲאֶשר ַהַבִית נָּ ַעמֻּ הָּ
ִשים ְוַהנָּ  כז  .ֲעֵליֶהם ֲאנָּ ֵלא הָּ ה, ֹכל ַסְרֵני ְפִלְשִתים; ְוַעלְוַהַבִית, מָּ מָּ ג, ִכְשֹלֶשת -ִשים, ְושָּ ַהגָּ

ֹרִאים, ִבְשחֹוק ִשְמשֹון ה, הָּ ִפים ִאיש ְוִאּׁשָּ א ִשְמשֹון ֶאל כח  .ֲאלָּ ה, ַויֹאַמר:-ַוִיְקרָּ י   ְיהוָּ ֲאֹדנָּ
ֱאֹלִה  א ַאְך ַהַפַעם ַהֶזה, הָּ א ְוַחְזֵקִני נָּ ְכֵרִני נָּ ה ְנַקםְיהִוה זָּ ְקמָּ ַאַחת ִמְּׁשֵתי ֵעיַני, -ים, ְוִאנָּ

ֵמְך, -ַוִיְלֹפת ִשְמשֹון ֶאת כט  .ִמְפִלְשִתים כֹון ֲעֵליֶהם, ַוִיסָּ ֶוְך, ֲאֶשר ַהַבִית נָּ ְשֵני ַעמּוֵדי ַהתָּ
ד ִבְשמֹאלֹו--ֲעֵליֶהם ד ִביִמינֹו, ְוֶאחָּ מֹות נַ  ל  .ֶאחָּ ְפִלְשִתים, ַוֵיט ְבֹכַח, -ְפִשי ִעםַויֹאֶמר ִשְמשֹון, תָּ

ִנים ְוַעל-ַוִיֹפל ַהַבִית ַעל ל-ַהְסרָּ ם ֲאֶשר-כָּ עָּ בֹו; ַוִיְהיּו ַהֵמִתים, ֲאֶשר ֵהִמית ְבמֹותֹו, ַרִבים, -הָּ
יו ל לא  .ֵמֲאֶשר ֵהִמית ְבַחיָּ יו ְוכָּ ִביהּו, ַוִיְשאּו ֹאתֹו, וַ -ַוֵיְרדּו ֶאחָּ ַיֲעלּו ַוִיְקְברּו אֹותֹו ֵבין ֵבית אָּ

ַפט ֶאת ִביו; ְוהּוא שָּ נֹוַח אָּ ֹאל, ְבֶקֶבר מָּ ה ּוֵבין ֶאְשתָּ ְרעָּ ה-צָּ נָּ ֵאל, ֶעְשִרים שָּ   .ִיְשרָּ
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 מחזור שאלות שני
 

 מחזה שלישי: יעקב ולבן
 

 5שאלה 
 

ִני  איש אחד מתאר את מסירותו לעבודה למרות התנאים הקשים שהיו לו: " יום ֲאָכלַּ ָהִייִתי בַּ
ד ְשָנִתי, ֵמֵעינָ  ִתדַּ ָלְיָלה; וַּ ח בַּ רַּ ב, ְוקֶּ  י" ֹחרֶּ

  
 

 יעקב תשובה:   ?מי האיש א.
 
  רועה צאן לבן הארמי תשובה: ?במה הוא עסק ב.
 
 

 בראשית לאהמקרא:  
ן; ַוַיַען ַיֲעֹקב, ַויֹאֶמר  לו בָּ ֶרב ְבלָּ ן, ַמהַוִיַחר ְלַיֲעֹקב, ַויָּ בָּ ַלְקתָּ -ְללָּ אִתי, ִכי דָּ ִפְשִעי ַמה ַחטָּ

י ל-ִמַּׁשְשתָּ ֶאת-ִכי לז  .ַאֲחרָּ אתָּ ִמֹכל ְכֵלי-ֵכַלי, ַמה-כָּ צָּ ִשים ֹכה, ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך; --ֵביֶתָך-מָּ
ְך, ְרֵחֶליָך וְ  לח  .ְויֹוִכיחּו, ֵבין ְשֵנינּו ֹנִכי ִעמָּ ה אָּ נָּ ִעֶזיָך לֹא ִשֵכלּו; ְוֵאיֵלי צֹאְנָך, לֹא ֶזה ֶעְשִרים שָּ

ְלִתי כָּ ה, לֹא לט  .אָּ ה; ְגנְֻּבִתי יֹום, ּוְגנְֻּבִתי --ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך-ְטֵרפָּ ִדי ְתַבְקֶשנָּ ה, ִמיָּ ֹנִכי ֲאַחֶטנָּ אָּ
ה ְילָּ ִתי, מֵ  מ  .לָּ ה; ַוִתַדד ְשנָּ ְילָּ ַלִני ֹחֶרב, ְוֶקַרח ַבלָּ ִייִתי ַביֹום ֲאכָּ יהָּ ה, -ֶזה מא  .ֵעינָּ נָּ ִלי ֶעְשִרים שָּ

ִנים ְבצֹאֶנָך; ַוַתֲחֵלף ֶאת-ְבֵביֶתָך, ֲעַבְדִתיָך ַאְרַבע ה ִבְשֵתי ְבֹנֶתיָך, ְוֵשש שָּ נָּ ַמְשכְֻּרִתי, -ֶעְשֵרה שָּ
יָּה לִ  מב  .ֲעֶשֶרת ֹמִנים ק, הָּ ם ּוַפַחד ִיְצחָּ הָּ ִבי ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ם --ילּוֵלי ֱאֹלֵהי אָּ ה, ֵריקָּ ִכי ַעתָּ
ִני; ֶאת ְנִיי ְוֶאת-ִשַלְחתָּ ה ֱאֹלִהים-עָּ אָּ ֶמש--ְיִגיַע ַכַפי, רָּ  .ַויֹוַכח אָּ

 
 
 
 
 
 

 6שאלה 
 

המקרא מספר על אדם שהתלונן במילים קשות על קרוב משפחתו שעזב אותו ללא הודעה 
 מוקדמת:

ִתְגֹנב ֹאִתי;  " , וַּ ְחֵבאָת ִלְבֹרחַּ ֵלֲחָך ְבִׂשְמָחה ּוְבִשִרים ְבֹתף ּוְבִכנור-ְולֹאָלָמה נַּ ְדָת ִלי, ָוֲאשַּ  " ִהגַּ
 
 

 לבן תשובה:   ?מיהו האיש המתלונן א.
 
  לבית אביו בארץ כנען תשובה: ?לאן ניסה קרוב משפחתו לברוח ב.
 
 

 25-25/לא בראשיתהמקרא:  
ן, ֶאת כה בָּ ַקע ֶאתַיֲעֹקב; ְוַיֲעֹקב, -ַוַיֵשג לָּ ַקע ֶאת-תָּ ן תָּ בָּ ר, ְולָּ הָּ ֳהלֹו בָּ יו, ְבַהר -אָּ ֶאחָּ

ד , ַוִתְגֹנב ֶאת כו  .ַהִגְלעָּ ִשיתָּ ן, ְלַיֲעֹקב, ֶמה עָּ בָּ ִבי; ַוְתַנֵהג, ֶאת-ַויֹאֶמר לָּ יֹות, -ְלבָּ ְבֹנַתי, ִכְשבֻּ
ֶרב ה ַנְחֵבאתָּ ִלְבֹרַח, ַוִתְגֹנב ֹאִתי; ְולֹא כז  .חָּ מָּ ה ּוְבִשִרים ְבֹתף  ִהַגְדתָּ -לָּ ֲאַשֵלֲחָך ְבִשְמחָּ ִלי, וָּ

ה, ִהְסַכְלתָּ ֲעשֹו כח  .ּוְבִכנֹור י; ַעתָּ ַני ְוִלְבֹנתָּ ִדי, ַלֲעשֹות -ֶיש כט  .ְולֹא ְנַטְשַתִני, ְלַנֵּׁשק ְלבָּ ְלֵאל יָּ
ֶמר ְלָך ַמר ֵאַלי ֵלאֹמר, ִהּׁשָּ ע; ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם ֶאֶמש אָּ ֶכם רָּ -ִמטֹוב ַעד--ַיֲעֹקב-ִמַדֵבר ִעם ִעמָּ

ע , ִכי ל  .רָּ ַלְכתָּ ֹלְך הָּ ה הָּ , ֶאת-ְוַעתָּ ַנְבתָּ ה גָּ מָּ ִביָך; לָּ ה ְלֵבית אָּ י-ִנְכֹסף ִנְכַסְפתָּ ַוַיַען  לא  .ֱאֹלהָּ
ן: בָּ ַמְרִתי, ֶפן--ִכי יֵָּראִתי  ַיֲעֹקב, ַויֹאֶמר ְללָּ א  לב  .ְבנֹוֶתיָך ֵמִעִמי-ִתְגֹזל ֶאת-ִכי אָּ ִעם ֲאֶשר ִתְמצָּ

ִדי, ְוַקח-ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶכר--ֱאֹלֶהיָך, לֹא ִיְחֶיה-ֶאת ה ִעמָּ ְך; ְולֹא-ְלָך מָּ ֵחל -לָּ ַדע ַיֲעֹקב, ִכי רָּ יָּ
ַתם בָּ ֹהת לג  .ְגנָּ ֲאמָּ ה, ּוְבֹאֶהל ְשֵתי הָּ ן ְבֹאֶהל ַיֲעֹקב ּוְבֹאֶהל ֵלאָּ בָּ א; ַוֵיֵצא --ַויָּבֹא לָּ צָּ ְולֹא מָּ

ֵחלמֵ  ה, ַויָּבֹא ְבֹאֶהל רָּ ה ֶאת לד  .ֹאֶהל ֵלאָּ ְקחָּ ֵחל לָּ ל-ְורָּ מָּ ִפים, ַוְתִשֵמם ְבַכר ַהגָּ ַוֵתֶשב --ַהְתרָּ
ן ֶאת בָּ ל-ֲעֵליֶהם; ַוְיַמֵּׁשש לָּ א-כָּ צָּ ֹאֶהל, ְולֹא מָּ , ַאל-ַותֹאֶמר ֶאל לה  .הָּ ִביהָּ ִיַחר ְבֵעיֵני ֲאֹדִני, ִכי -אָּ

קּום ִמ  ֶניָך, ִכילֹוא אּוַכל לָּ א ֶאת-פָּ צָּ ִשים ִלי; ַוְיַחֵפש, ְולֹא מָּ ִפים-ֶדֶרְך נָּ  ַהְתרָּ
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 חגיגות, שירה וריקודים, דוד ושלמה מחזה רביעי: 
 

  7שאלה 
 

ְלִלים מסופר על שמחה גדולה שהיתה בעקבות משיחתו של מלך על ישראל: "ו ָהָעם ְמחַּ
ֲחִלִלים,  ץ, ְבקוָלם ּוְׂשֵמִחיםבַּ ע ָהָארֶּ ִתָבקַּ    ".ִׂשְמָחה ְגדוָלה; וַּ

 
 

 שלמה תשובה:   ?מי המלך שנמשח א.
 
  מעיין הגיחון שבירושלים תשובה: ?היכן נמשח למלך ב.
 
 

 המקרא:  מלכ"א, א
ִוד, ִקְראּו לב יָּהּו, -ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך דָּ ִביא, ְוִלְבנָּ ן ַהנָּ תָּ דֹוק ַהֹכֵהן ּוְלנָּ ע; ַויָֹּבאּו, ִלְפֵני -ֶבןִלי ְלצָּ ְיהֹויָּדָּ

ֶכם ֶאת לג  .ַהֶמֶלְך ֶהם, ְקחּו ִעמָּ -ְשֹלֹמה ְבִני, ַעל-ַעְבֵדי ֲאֹדֵניֶכם, ְוִהְרַכְבֶתם ֶאת-ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך לָּ
ה ֲאֶשר דֹוק ַהֹכֵהן  לד  .ִגחֹון-ִלי; ְוהֹוַרְדֶתם ֹאתֹו, ֶאל-ַהִפְרדָּ ם צָּ ַשח ֹאתֹו שָּ ִביא, ּומָּ ן ַהנָּ תָּ ְונָּ

ר, ַוֲאַמְרֶתם, ְיִחי ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה-ַעל--ְלֶמֶלְך ֵאל; ּוְתַקְעֶתם, ַבּׁשֹופָּ א  לה  .ִיְשרָּ יו, ּובָּ ַוֲעִליֶתם ַאֲחרָּ
ַשב ַעל ִגיד, ַעל-ְויָּ י; ְוֹאתֹו ִצִּויִתי ִלְהיֹות נָּ ֵאל ְוַעל-ִכְסִאי, ְוהּוא ִיְמֹלְך, ַתְחתָּ ַוַיַען  לו  .הְיהּודָּ -ִיְשרָּ
יָּהּו ֶבן ע ֶאת-ְבנָּ ֵמן:-ְיהֹויָּדָּ ה, ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך  ַהֶמֶלְך, ַויֹאֶמר אָּ יָּה  לז  .ֵכן יֹאַמר ְיהוָּ ַכֲאֶשר הָּ

ה ִעם ְך ִכְסאֹו, ִמִכֵסא, ֲאֹדִני ַהֶמלֶ -ְשֹלֹמה; ִויַגֵדל, ֶאת-ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך, ֵכן יהי )ִיְהֶיה( ִעם-ְיהוָּ
ִוד יָּהּו ֶבן לח  .דָּ ִביא ּוְבנָּ ן ַהנָּ תָּ דֹוק ַהֹכֵהן ְונָּ ע, ְוַהְכֵרִתי ְוַהְפֵלִתי, ַוַיְרִכבּו ֶאת-ַוֵיֶרד צָּ דָּ -ְיהֹויָּ

ִוד; ַוֹיִלכּו ֹאתֹו, ַעל-ְשֹלֹמה, ַעל דֹוק ַהֹכֵהן ֶאת לט  .ִגחֹון-ִפְרַדת ַהֶמֶלְך דָּ -ִמןֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן, -ַוִיַקח צָּ
ֹאֶהל, ַוִיְמַשח, ֶאת ל-הָּ ר, ַויֹאְמרּו כָּ ם, ְיִחי ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה-ְשֹלֹמה; ַוִיְתְקעּו, ַבּׁשֹופָּ עָּ ַוַיֲעלּו  מ  .הָּ

ל ם-כָּ ֶרץ, ְבקֹולָּ אָּ ַקע הָּ ה; ַוִתבָּ ה ְגדֹולָּ ם ְמַחְלִלים ַבֲחִלִלים, ּוְשֵמִחים ִשְמחָּ עָּ יו, ְוהָּ ם, ַאֲחרָּ עָּ  .הָּ
 

 
 
 
 

  8שאלה 
 

ֵבית -ְוָדִוד ְוָכלדוד המלך העלה את ארון ה' לירושלים בשמחה גדולה, בשירה וריקודים: " 
ת ֲעִלים אֶּ  " . ֲארון ְיהָוה, ִבְתרּוָעה, ּוְבקול שוָפר-ִיְׂשָרֵאל, מַּ

 
ֵלק ְלָכלבתום האירוע חילק דוד המלך מתנות לכל העם, " ְיחַּ  ְלֵמִאיש ֲהמון ִיְׂשָרֵאל, -ָהָעם ְלָכל-וַּ

ד  ."ִאָשה-ְועַּ
 

   ?אישה אחת שראתה את דוד רוקד, בזה לו בלבה. מי האישה א.
 מיכל בת שאול תשובה: 

 
 )לציין פריט אחד לפחות(  ?מה נתן דוד לעם ב.

 לחם, בשר, צימוקים( אפשר גם:לחם, אשפר, אשישה )-חלת תשובה: 
 

 שמואל ב, ו המקרא:  
ה ֶאת יב ִוד ֵלאֹמר, ֵבַרְך ְיהוָּ ל-ֵבית ֹעֵבד ֱאֹדם ְוֶאת-ַויַֻּגד, ַלֶמֶלְך דָּ לֹו, ַבֲעבּור, ֲארֹון -ֲאֶשר-כָּ

ִוד, ַוַיַעל ֶאת ֱאֹלִהים; ַוֵיֶלְך דָּ ִוד-הָּ ֱאֹלִהים ִמֵבית ֹעֵבד ֱאֹדם ִעיר דָּ ה--ֲארֹון הָּ ִכי  ַוְיִהי, יג  .ְבִשְמחָּ
ֲעדּו ֹנְשֵאי ֲארֹון ה-צָּ ִדים:--ְיהוָּ ה ְצעָּ ל יד  .ַוִיְזַבח שֹור, ּוְמִריא  ִשּׁשָּ ִוד ְמַכְרֵכר ְבכָּ ֹעז, ִלְפֵני -ְודָּ

ד גּור ֵאפֹוד בָּ ִוד, חָּ ה; ְודָּ ל טו  .ְיהוָּ ִוד ְוכָּ ֵאל, ַמֲעִלים ֶאת-ְודָּ ה, -ֵבית ִיְשרָּ ה, ִבְתרּועָּ ֲארֹון ְיהוָּ
רּוְבקֹול שֹו ִוד; ּוִמיַכל ַבת טז .פָּ א ִעיר דָּ ה, בָּ יָּה ֲארֹון ְיהוָּ ה ְבַעד ַהַחלֹון, ַוֵתֶרא -ְוהָּ אּול ִנְשְקפָּ שָּ

ּה-ֶאת ה, ַוִתֶבז לֹו, ְבִלבָּ ִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרֵכר ִלְפֵני ְיהוָּ ה, ַוַיִצגּו -ַויִָּבאּו ֶאת יז  .ַהֶמֶלְך דָּ ֲארֹון ְיהוָּ
הֹאתֹו ִבְמקֹומ טָּ ֹאֶהל, ֲאֶשר נָּ ִמים-ֹו, ְבתֹוְך הָּ ה, ּוְשלָּ ִוד ֹעלֹות ִלְפֵני ְיהוָּ ִוד; ַוַיַעל דָּ ַוְיַכל  יח  .לֹו דָּ

ֶרְך ֶאת ִמים; ַוְיבָּ ה ְוַהְּׁשלָּ עֹולָּ ִוד, ֵמַהֲעלֹות הָּ אֹות-דָּ ה ְצבָּ ם, ְבֵשם ְיהוָּ עָּ ל יט  .הָּ ם -ַוְיַחֵלק ְלכָּ עָּ הָּ
ל ֵאל, לְ -ְלכָּ ת; -ֵמִאיש ְוַעדֲהמֹון ִיְשרָּ ה ֶאחָּ ד ַוֲאִשישָּ ר ֶאחָּ ה, ְלִאיש ַחַלת ֶלֶחם ַאַחת, ְוֶאְשפָּ ִאּׁשָּ

ל ם, ִאיש ְלֵביתֹו-ַוֵיֶלְך כָּ עָּ ֵרְך ֶאת כ  .הָּ ִוד, ְלבָּ ב דָּ    ֵביתֹו;-ַויָּשָּ
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 מחזור שאלות שני.
 

 : דוד המלך ומלחמותיו5מחזה 
 

  9שאלה 
 

ה" על קבוצת לוחמים ומנהיגם נאמר: ָשדֶּ כּול, בַּ ש ֵהָמה, ְכֹדב שַּ פֶּ ְוהּוא   ...ִכי ִגֹבִרים ֵהָמה ּוָמֵרי נֶּ
ם ן-גַּ ְרֵיה-בֶּ ר ִלבו ְכֵלב ָהאַּ ִיל, ֲאשֶּ  ..." חַּ

 
 

   ?מי האיש המתאר את הגיבורים האלה ולמי הוא תיאר א.
 בדברי עצתו לאבשלום –חושי הארכי  תשובה: 

 
 ?המתוארת ומיהו מנהיגםמי היא קבוצת הלוחמים  ב.

 דוד המלך וקבוצת הלוחמים הנאמנה שלו תשובה: 
 
 

 01-1שמו"ב, יז, המקרא:  
לֹום:-ַויֹאֶמר ֲאִחיֹתֶפל, ֶאל א א, ְשֵנים  ַאְבשָּ ה נָּ ה -ֶאְבֲחרָּ ה ְוֶאְרְדפָּ קּומָּ ר ֶאֶלף ִאיש, ְואָּ שָּ עָּ

ה-ַאֲחֵרי ְילָּ ִוד, ַהלָּ יו, ְוהּוא  ב  .דָּ לָּ בֹוא עָּ לְואָּ ס כָּ ַדִים, ְוַהֲחַרְדִתי ֹאתֹו, ְונָּ ֵגַע ּוְרֵפה יָּ ם ֲאֶשר-יָּ עָּ -הָּ
ל ג  .ַהֶמֶלְך, ְלַבדֹו-ִאתֹו; ְוִהֵכיִתי ֶאת ה כָּ ִשיבָּ ם, ֵאֶליָך:-ְואָּ עָּ ה --ְכשּוב ַהֹכל  הָּ ִאיש ֲאֶשר ַאתָּ הָּ

ל לֹום-ְמַבֵקש, כָּ ם ִיְהֶיה שָּ עָּ ר, בְ  ד  .הָּ בָּ לַוִייַשר ַהדָּ ֹלם, ּוְבֵעיֵני, כָּ ִזְקֵני -ֵעיֵני ַאְבשָּ
ֵאל. ה ַמה ה  {}ס  ִיְשרָּ ַאְרִכי; ְוִנְשְמעָּ א, ַגם ְלחּוַשי הָּ א נָּ לֹום, ְקרָּ -ְבִפיו, ַגם-ַויֹאֶמר, ַאְבשָּ

ר ַהֶזה ִד -ַויָּבֹא חּוַשי, ֶאל ו  .הּוא בָּ יו ֵלאֹמר ַכדָּ לֹום ֵאלָּ לֹום, ַויֹאֶמר ַאְבשָּ ֶבר ֲאִחיֹתֶפל, ַאְבשָּ
רֹו; ִאם-ֲהַנֲעֶשה ֶאת ה ַדֵבר.-ְדבָּ לֹום:-ַויֹאֶמר חּוַשי, ֶאל ז  {}ס  ַאִין, ַאתָּ ה -לֹא  ַאְבשָּ ֵעצָּ ה הָּ טֹובָּ

ַעץ ֲאִחיֹתֶפל, ַבַפַעם ַהזֹאת-ֲאֶשר ַדְעתָּ ֶאת ח  .יָּ ה יָּ ִביָך ְוֶאת-ַויֹאֶמר חּוַשי, ַאתָּ יו ִכי -אָּ שָּ ֲאנָּ
ִלין ֶאתִגֹבִר  ה, ְולֹא יָּ מָּ ִביָך ִאיש ִמְלחָּ ֶדה; ְואָּ ה, ְכֹדב ַשכּול, ַבשָּ ֵרי ֶנֶפש ֵהמָּ ה ּומָּ -ים ֵהמָּ

ם עָּ ה הּואט  .הָּ ֶהם -ִהֵנה ַעתָּ יָּה, ִכְנֹפל בָּ ִתים, אֹו ְבַאַחד ַהְמקֹוֹמת; ְוהָּ א ְבַאַחת ַהְפחָּ ֶנְחבָּ
מַ  ַמע ַהֹּׁשֵמַע ְואָּ ה, ְושָּ ֹלםַבְתִחלָּ ם ֲאֶשר ַאֲחֵרי ַאְבשָּ עָּ ה בָּ ה ַמֵגפָּ ְיתָּ ַחִיל, -ֶבן-ְוהּוא ַגם י  .ר, הָּ

ַאְרֵיה ס:--ֲאֶשר ִלבֹו ְכֵלב הָּ ל-ִכי  ִהֵמס ִימָּ ֵאל ִכי-ֹיֵדַע כָּ ִביָך, ּוְבֵני-ִיְשרָּ  .ַחִיל ֲאֶשר ִאתֹו-ִגבֹור אָּ
 
 
 
 
 
 

  10שאלה 
 

ל"דוד הבטיח לשמור ולהגן על איש שברח אליו מפני רודפיו:  ר-ְשָבה ִאִתי אַּ -ִתיָרא, ִכי ֲאשֶּ
ת ֵקש אֶּ ת-ְיבַּ ֵקש אֶּ ְפִשי ְיבַּ ָך:-נַּ ְפשֶּ ָתה, ִעָמִדי-ִכי  נַּ ת אַּ רֶּ  "ִמְשמֶּ

 
 

 אביתר בן אחימלך הכהן תשובה:   ?מי האיש  א.
 
 ?כיצד נעזר דוד באיש ב.

 אביתר שימש לדוד המלך ככהן, שאל לו בה' באמצעות האפוד תשובה: 
 
 

 23-20המקרא:  שמו"א, כב, 
ֵלט ֵבן ד, ַלֲאִחיֶמֶלְך ֶבן-ַוִימָּ ִוד-ֶאחָּ ר; ַוִיְבַרח, ַאֲחֵרי דָּ ר,   .ֲאִחטּוב, ּוְשמֹו, ֶאְביָּתָּ ַוַיֵגד ֶאְביָּתָּ

ִוד: ה  ְלדָּ אּול, ֵאת ֹכֲהֵני ְיהוָּ ַרג שָּ ַדְעִתי ַביֹום ַההּוא ִכי  .ִכי הָּ ר, יָּ ִוד ְלֶאְביָּתָּ ם דויג -ַויֹאֶמר דָּ שָּ
ֲאֹדִמי, ִכי אּול:-)דֹוֵאג( הָּ ל  ַהֵגד ַיִגיד, ְלשָּ ֹנִכי ַסֹבִתי, ְבכָּ ִביָך-אָּ ה ִאִתי ַאל  ֶנֶפש ֵבית אָּ א, -ְשבָּ ִתירָּ

ִד -ִכי  ָך:ַנְפשֶ -ַנְפִשי ְיַבֵקש ֶאת-ְיַבֵקש ֶאת-ִכי ֲאֶשר ה, ִעמָּ    .יִמְשֶמֶרת ַאתָּ
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 מחזור שאלות שני
 

 שאלת מילואים
 

ְרֵאה ָנא, ָאֹנִכי יוֵשב ְבֵבית ֲאָרִזים; מלך התלונן באזני הנביא על כך שבית המקדש טרם נבנה: "
ֲארון, ָהאֱ  ְיִריָעהִק ֹל-וַּ   ."ים, ֹיֵשב, ְבתוְך הַּ

 
 

 דוד תשובה:   ?מיהו המלך א.
 
  נתן הנביא תשובה: ?מיהו הנביא שהתלונן בפניו ב.
 
 
 

 13-1המקרא:  שמו"ב, ז, 
ה ֵהִניחַ -ַוְיִהי, ִכי א ַשב ַהֶמֶלְך ְבֵביתֹו; ַויהוָּ ל-יָּ ִביב, ִמכָּ יו-לֹו ִמסָּ ן -ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, ֶאל ב  .ֹאְיבָּ תָּ נָּ

ִזים;  ֹנִכי יֹוֵשב ְבֵבית ֲארָּ א, אָּ ִביא, ְרֵאה נָּ הַהנָּ ֱאֹלִהים, ֹיֵשב, ְבתֹוְך ַהְיִריעָּ ַויֹאֶמר  ג  .ַוֲארֹון, הָּ
ן ֶאל תָּ ְבָך ֵלְך ֲעֵשה:-נָּ ְך  ַהֶמֶלְך, ֹכל ֲאֶשר ִבְלבָּ ה, ִעמָּ ה ַההּוא; ד  .ִכי ְיהוָּ ַוְיִהי,   }ס{  ַוְיִהי, ַבַלְילָּ

ה, ֶאל-ְדַבר ן, ֵלאֹמר-ְיהוָּ תָּ ַמְרתָּ ֶאל ה  .נָּ ִוד,-י ֶאלַעְבִד -ֵלְך ְואָּ ה:   }ס{  דָּ ַמר ְיהוָּ ה   ֹכה אָּ ַהַאתָּ
ַשְבִתי, ְבַבִית, ְלִמיֹום ַהֲעֹלִתי ֶאת ו  .ִלי ַבִית, ְלִשְבִתי-ִתְבֶנה ֵאל ִמִמְצַרִים, ְוַעד -ִכי לֹא יָּ ְבֵני ִיְשרָּ

ן ֶאְהֶיה, ִמְתַהֵלְך, ְבֹאֶהל, ּוְבִמְשכָּ ל-ֲאֶשר ְבֹכל ז  .ַהיֹום ַהֶזה; וָּ ר -ִהְתַהַלְכִתי, ְבכָּ בָּ ֵאל, ֲהדָּ ְבֵני ִיְשרָּ
ֵאל, ֲאֶשר ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת-ִדַבְרִתי ֶאת ֵאל ֵלאֹמר:-ַעִמי ֶאת-ַאַחד ִשְבֵטי ִיְשרָּ ה לֹא  ִיְשרָּ מָּ -לָּ

ִזים ה ֹכה ח  .ְבִניֶתם ִלי, ֵבית ֲארָּ ִוד, ֹכה אָּ -ְוַעתָּ אֹות, ֲאִני ְלַקְחִתיָך תֹאַמר ְלַעְבִדי ְלדָּ ה ְצבָּ ַמר ְיהוָּ
ֶוה, ֵמַאַחר ַהצֹאן-ִמן ִגיד, ַעל--ַהנָּ ֵאל-ַעִמי ַעל-ִלְהיֹות נָּ , ט  .ִיְשרָּ ַלְכתָּ ֶאְהֶיה ִעְמָך, ְבֹכל ֲאֶשר הָּ וָּ

ה ֶאת ַאְכִרתָּ ל-וָּ דֹול, ְכֵשם ַהְגֹדִלים אֲ -כָּ ִשִתי ְלָך ֵשם גָּ ֶניָך; ְועָּ ֶרץֹאְיֶביָך, ִמפָּ אָּ ְוַשְמִתי  י  .ֶשר בָּ
יו, ְולֹא ִיְרַגז, עֹוד; ְולֹא ַכן ַתְחתָּ ֵאל ּוְנַטְעִתיו, ְושָּ קֹום ְלַעִמי ְלִיְשרָּ ה ְלַענֹותֹו, -ֹיִסיפּו ְבֵני-מָּ ַעְולָּ

ה ִראשֹונָּ ֵאל, -ַהיֹום, ֲאֶשר ִצִּויִתי ֹשְפִטים ַעל-ּוְלִמן יא  .ַכֲאֶשר בָּ לַעִמי ִיְשרָּ -ַוֲהִניֹחִתי ְלָך, ִמכָּ
ה, ִכי ה-ַבִית ַיֲעֶשה-ֹאְיֶביָך; ְוִהִגיד ְלָך ְיהוָּ ַכְבתָּ ֶאת יב  .ְלָך ְיהוָּ ֶמיָך, ְושָּ ֲאֹבֶתיָך, -ִכי ִיְמְלאּו יָּ

ַבִית, -ֶנההּוא ִיבְ  יג  .ַמְמַלְכתֹו-ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֲאֶשר ֵיֵצא ִמֵמֶעיָך; ַוֲהִכיֹנִתי, ֶאת-ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת
ם-ִכֵסא ַמְמַלְכתֹו, ַעד-ִלְשִמי; ְוֹכַנְנִתי ֶאת  .עֹולָּ
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 

 ראש העיר  אריאל, מר אליהו שבירו ברכת
 

אני יושב כאן וכולי התפעלות מן הבקיאות שלכם בספר הספרים. היו אלה רגעים של קורת רוח  
 ומוריכם ולכל תושבי העיר היפה שלנו.וגאווה לא רק לי אלא גם להוריכם 

  
כולכם  ימבחינתעדיין אנחנו לא יודעים מי יעפיל אל המקום הראשון ומי יהיו הסגנים, אבל 

ם בספר החשוב ביותר בעולם כולו. תניצחתם. ניצחתם בזה שישבתם חודשים רבים ולמד
שבנו לארץ אבות  ניצחתם בזה שהעמקתם את ידיעותיכם בספר שהוא מקור מחצבתנו, שבזכותו

אחרי אלפיים שנות גלות ורדיפות. מספר זה שאבו השראה גם עמים אחרים והכירו בזכותנו על 
 הארץ.

 
בזכות התנ"ך ניתנה לפני מאה שנה, הצהרת בלפור, שר החוץ הבריטי, שמכוחה הכריז בן גוריון, 

לימוד התנ"ך ראש ממשלתנו הראשון לפני  שבעים שנה על הקמת המדינה. מתוך הכרה בערך 
קיים בן גוריון חוג לימוד תנ"ך בביתו וגם ראש ממשלתנו הנוכחי, מר בנימין נתניהו ממשיך את 

 המסורת הזאת כיון שהתנ"ך הוא מעיין שופע של הדרכה לחיי חברה מוסריים ומתוקנים.
 

ת בכל שנות גלותנו קראנו בתנ"ך ולא אמרנו נואש כי היינו בטוחים שתתקיימנה בנו נבואו כך
הנחמה של נביאינו וביניהם הבטחת הנביא ירמיהו לקיבוץ גלויות: "הנני מביא אותם מארץ 

ַמר " וכן הבטחתו לרחל אמנו: "—ארץ-צפון, וקיבצתים מירכתי , ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶבִכי, ה'ֹכה אָּ
ה: ם  ְוֵעיַנִיְך, ִמִדְמעָּ ֵתְך ְנאֻּ לָּ ר ִלְפעֻּ כָּ בּו ה'-ִכי ֵיש שָּ ם-ְוֵיש :ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב, ְושָּ ה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנאֻּ ; ה'-ִתְקוָּ

ם ִנים, ִלְגבּולָּ בּו בָּ  ".ְושָּ
 

מדינת ישראל של היום היא התגשמות חלום הדורות, מימוש חזון הנביאים, ומשאת נפשם של 
מדינה ריבונית, עצמאית, דמוקרטית וברשותה כלי  –שנות גלות  אלפייםמיליוני יהודים לאורך 

 צה"ל וכוחות הביטחון. –המקנה לה חיים המגן 
 

מן התנ"ך שאבנו גם את תעצומות הנפש להקים כאן בלב השומרון את עירנו היפהפייה אריאל. 
מי היה מאמין לפני ארבעים שנה, שמן המקום שיצאו מחבלים לפגע בערי ישראל, תקום עיר 

ֵאל:עֹוד ֶאְבנֵ  פורחת ומשגשגת. גם בזה נתקיימה נבואת ירמייהו: " עֹוד   ְך ְוִנְבֵנית, ְבתּוַלת ִיְשרָּ
את ִבְמחֹול ְמַשֲחִקים ַפִיְך, ְויָּצָּ ְטעּו ֹנְטִעים, ְוִחֵללּו  :ַתְעִדי תֻּ ֵרי ֹשְמרֹון; נָּ ִמים, ְבהָּ  ." עֹוד ִתְטִעי ְכרָּ

 
תלמידים ותלמידות יקרים: המשיכו במסע המופלא בפרקי התנ"ך ובכך אתם מבטיחים את 

 הדורות של עמנו הנצחי.שרשרת 
 

אסיים בדברי יואב בן צרויה לאחיו אבישי במלחמתם כנגד ארם ובני עמון, ככתוב בספר שמואל 
ֵרי אֱ -ֲחַזק ְוִנְתַחַזק ְבַעד ב', פרק י': " יוה'ֹלֵהינּו; וַ -ַעֵמנּו, ּוְבַעד עָּ  .", ַיֲעֶשה ַהטֹוב ְבֵעינָּ

 
 השאלות שלפניכם עליכם לזהות את המנהיג הרמוז בפסוק שבמקרא. 12-ב

 
 נקודה אחת.ב צמד הנבחנים תשובה נכונה על השאלה המצורפת לכל פסוק תזכה את

 נקודות . 12-ב ניםהנבחצמד את  תזכההשאלות  12על כל  הנכונ  התשוב
 

 דקות בלבד 20 הזמן המוקצב:
 

 בהצלחה
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 השאלה הזהה שלב –שלב שלישי 
 

 שאלת ראש העיר  אריאל, מר אליהו שבירו
 

 לעיר אריאל 40 –למדינת ישראל  70בסימן :  



 
 חהספר באריאל תשע"-לתלמידי בתי 42-חידון התנ"ך ה

 23 

 שבמקרא.פסוק שלפניכם עליכם לזהות את הדמות הרמוזה בשאלות ה 12-ב

 נקודה. 1 –ערך תשובה נכונה 

 נקודות בשלב ה"שאלה הזהה" 12סה"כ ניתן לצבור 

 
ָמה אוִשיעַּ מי אמר: " . 1 ת בַּ ָצִעיר -אֶּ ה, ְוָאֹנִכי הַּ שֶּ ל ִבְמנַּ דַּ ְלִפי הַּ ִיְׂשָרֵאל; ִהֵנה אַּ

 "?ְבֵבית ָאִבי
 

   [15]שופטים ו,    גדעוןתשובה: 

 
רמי אמר: " . 2 יֹאמֶּ ת ...וַּ ר ִהֵנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי -ִבְרֹאתו אֶּ יֹאמֶּ ה ָבָעם, וַּ כֶּ מַּ ְלָאְך הַּ מַּ הַּ

ה ָעׂשּו: צֹאן, מֶּ ה הַּ ֱעֵויִתי, ְוֵאלֶּ  "?ְתִהי ָנא ָיְדָך ִבי, ּוְבֵבית ָאִבי  ְוָאֹנִכי הֶּ
 

 [ 17]שמואל ב, כד,   דודתשובה: 

 
ת -ּוְלִמי, ָכללמי נאמר: " . 3 ְמדַּ  "?ֲהלוא ְלָך, ּוְלֹכל ֵבית ָאִביָך--ִיְׂשָרֵאלחֶּ

 
 [20]שמואל א, ט,   שאולתשובה: 

 
ר-ָכל למי נאמר: " . 4 ת-ִאיש ֲאשֶּ ה אֶּ ְמרֶּ ת-ִפיָך, ְולֹא-יַּ ע אֶּ יָך ְלֹכל -ִיְשמַּ ְדָברֶּ

ר נּו-ֲאשֶּ ּוֶּ  "?יּוָמת ְתצַּ
 

 [ 18]יהושע א,    יהושעתשובה: 

 
לעל מי נאמר: " . 5 ִיְגדַּ    "?ְדָבָריו ָאְרָצה-ִהִפיל ִמָכל-ָהָיה ִעמו, ְולֹא ה'וַּ  ...וַּ

 
 [ 19]שמואל א, ג,    שמואלתשובה: 

 
ן ִלי  מי אמר: " . 6 ץ, ָנתַּ ְמְלכות ָהָארֶּ ָשָמִים; ְוהּוא-אֱ  ה'ֹכל מַּ י -ֹלֵהי הַּ ד ָעלַּ ָפקַּ

ר -ִלְבנות ִם ֲאשֶּ ִית, ִבירּוָשלַּ  "?ִביהּוָדהלו בַּ
   

 ,[ 2]עזרא א,   כורש תשובה: 

 
 מי מצא את מותו ליד עגלה הנושאת את ארון ה'? . 7

 
 [ 7]שמואל ב, ו,    עוזהתשובה:   

 
ָתה, ִהָשְבָעה ִלי ֵבא מי ביקש: " . 8 ְכִדי; -ים ֵהָנה, ִאםהֹל-ְועַּ ִתְשֹקר ִלי, ּוְלִניִני ּוְלנֶּ

ר ד ֲאשֶּ סֶּ חֶּ ה ִעָמִדי ָעִׂשיִתי-כַּ ֲעׂשֶּ  "?ִעְמָך, תַּ
 
 [ 23]בראשית כא,    אבימלךתשובה:    

 
ה ָכֲאָנִשים מי אמר: " . 9 ָתה ֹראֶּ ָהִרים אַּ  "?ֵאת ֵצל הֶּ

 
 [ 36]שופטים ט,    זבולתשובה:    
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ִדיק ִעםמי אמר אל מי: " . 10 ה, ְלָהִמית צַּ זֶּ ָדָבר הַּ ָרָשע, -ָחִלָלה ְלָך ֵמֲעֹׂשת כַּ

ה ִמְשָפט-ֲהֹשֵפט ָכל... ץ, לֹא יֲַּעׂשֶּ  "?ָהָארֶּ
  

 [ 25]בראשית, יח    אברהם אל ה'תשובה:    

 
ִיְמְצאּו,  מי הנערה שנאמר עליה: " . 11 ֲעָרה ָיָפה, ְבֹכל ְגבּול ִיְׂשָרֵאל; וַּ ְקשּו נַּ ְיבַּ וַּ

ת ְך ...אֶּ לֶּ מֶּ ָיִבאּו ֹאָתּה, לַּ  "?וַּ
 

 [ 3]מלכים א, א    אבישג השונמיתתשובה:     

 
 מי עלה בסערה השמימה עם רכב אש וסוסי אש? . 12

 
 [ 11]מלכים ב, ב    אליהותשובה:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהצלחה


