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 בסימן
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 17-חידון התנ"ך  ה
 כ"ה באייר תשע"א

 

 בסימן
 "הלשון העברית בתנ"ך"

י "  ם -ָאז ֶאְהפְֹּך ֶאל-כִּ ֹּא ֻכָלם ְבשֵׁ ְקר ים, ָשָפה ְברּוָרה, לִּ  (9)צפניה ג/ "ה'ַעמִּ

 
 

 דריותקנון החידון וס 
 

 
 

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

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

 
 
 מבחן מוקדם בכתב       א.
 

צברו במבחן מוקדם זה . 23/5/2011ני י"ט באייר תשע"א שהתקיים ביום המבחן  
 נקודות. 50 עד הנבחנים 

 

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

 המוקדם. במבחן הנקודות שצברו 
 
טע משחק על תוצג לכל אחד מהנבחנים שאלה המתייחסת לקבמחזור  הראשון  . 2

 אירוע מקראי. 
 

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

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

 שני.הלשלב  , שיעפילוצברו את מס' הנקודות הגבוה ביותרהנבחנים ש 
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 שלב שני -החידון הפומבי .ג
 
 שאלות הקשורות לנושא מקראי. שתייוצגו בפני כל נבחן  בשלב זה  .  1
 

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

 
  6 ו בתום שלב זה את מס' הנקודות שצבר כל נבחן ויקבעו אתהשופטים יסכמ  .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

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

 התשובות.כתיבת תחלת ה 
 
 קודות.נ 20בשאלה הזהה ניתן לצבור עד   .3

 
תשובותיהם על כתיבת הזמן הקצוב יידרשו כל הנבחנים לסיים את  מיד עם סיום  . 4

 תאסוף את התשובות ותמסרם לשופטים לבדיקה.זכירת החידון 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. 
 

צוני הימני. שאר הנבחן הראשון ישב בשורת הנבחנים הראשונה והוא יהיה הקי 
 ב של שמות משפחותיהם.-הנבחנים יישבו לימינו לפי סדר הא 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 שלב ראשון 
 
 
 

 

 שאלות בליווי קטעי משחק מקראיים
 

 

 
 

 רה באירוע המקראי שיעלה בחלקובמחזור זה על הנבחן יהיה להשיב על השאלה הקשו
 

 

 

 כל שאלה היא בת שני  חלקים
 
 

 

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

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

 

 חסד –מחזה ראשון 
 

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

 עצה טובה או הדרכה מועילה(.
 

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

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

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

, שהיא במתן כסף או רכוש לזולת, צדקהם מעל ערך ההעלו את ערך גמילות חסדי חז"ל
 ואילו גמילות חסדים הינה כוללת. 

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

 לעשירים.
 

מים גופים ועמותות כמו העירייה במסגרת אגף הרווחה שבכל שנה מחלקת בעיר אריאל קיי
דפסחא, המועצה הדתית הדואגת לתרומות אותם היא מחלקת כגמ"ח לנזקקים, -קמחא

חות נצרכות, ןישנם פועמותת חסד לחיים המחלקת במהלך כל השנה חבילות מזון למש
זרה אחרת למי שנזקק לשרות ארגונים נוספים העוסקים במתן סיוע משפטי, סעד נפשי וע

 זה.
 

 .החסד בתנ"ךושא לנ מחזור השאלות הראשון מתייחס
 
 

 מנחה:
 

 בעוד רגע קט תוכלו להקשיב למחזה בנושא החסד.
 

 הקשיבו בבקשה.

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

 )נבחן ראשון( - 1שאלה מס' 
 

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

 בזמנים קשים של רעב ובצורת.
 

 "ַוְיִהי ְבַהְכִרית ִאיֶזֶבל, ֵאת ְנִביֵאי ְיהָוה; ַוִיַקח ֹעַבְדָיהּו ֵמָאה ְנִביִאים,  הפסוק:
 "ַוַיְחִביֵאם ֲחִמִשים ִאיׁש ב___???______, ְוִכְלְכָלם, ֶלֶחם ָוָמִים  

 
 איזבלתשובה:  ?מי ביקש להרוג את הנביאים .א

 
 במערה תשובה: ?יא עובדיה את נביאי ה'היכן החב .ב

 
 
 
 
 
 

 1-5מלכים א' יח/ המקרא:
 

ים, ּוְדַבר ית ֵלאֹמר:-ְיהָוה ָהָיה ֶאל-א ַוְיִהי, ָיִמים ַרּבִ ִליש ִ ְ ָנה ַהש ּ ָ ש ּ ַאְחָאב, -ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל  ֵאִליָּהּו, ּבַ
ָנה ָמָטר ַעל ֵני ָהֲאָדָמה.-ְוֶאּתְ ְֹמרֹון.-ְלֵהָראֹות, ֶאלב ַויֵֶּלְך, ֵאִליָּהּו,   ּפְ ש  ְקָרא   ַאְחָאב; ְוָהָרָעב ָחָזק, ּבְ ג ַויִּ

ר ַעל-ַאְחָאב, ֶאל ֶ ִית; ְועַֹבְדָיהּו, ָהָיה ָיֵרא ֶאת-עַֹבְדָיהּו ֲאש  ַהְכִרית ִאיֶזֶבל, ֵאת   ְמֹאד.--ְיהָוה-ַהּבָ ד ַוְיִהי ּבְ
ח עַֹבְדָיהּו ֵמָאה ְנִביִאים, וַ  ּקַ ָלם, ֶלֶחם ָוָמִים.ְנִביֵאי ְיהָוה; ַויִּ ָעָרה, ְוִכְלּכְ ּמְ ים ִאיש  ּבַ ִ יֵאם ֲחִמש ּ ה ַויֹּאֶמר   יְַּחּבִ

ָאֶרץ ֶאל-ַאְחָאב, ֶאל ל-עַֹבְדָיהּו, ֵלְך ּבָ ל-ּכָ ִים, ְוֶאל ּכָ ָחִלים; אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר, ּוְנַחיֶּה סּוס -ַמְעְיֵני ַהּמַ ַהּנְ

ֵהָמה   .ָוֶפֶרד, ְולֹוא ַנְכִרית, ֵמַהּבְ
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 מחזור שאלות ראשון
 
 )נבחן שני( - 2שאלה מס' 

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

 
ְגִוַית ָׁשאּול ְוֵאת ְגִוֹית -ַהַלְיָלה, ַוִיְקחּו ֶאת-ִאיׁש ַחִיל, ַוֵיְלכּו ָכל-ַוָיקּומּו ָכל" הפסוק:

 ָׁשן" ָניו, ֵמחֹוַמת ֵביתבָ   
 
 

 אנשי יבש גלעדתשובה:  ?מי היא אותה קבוצת האנשים .א
 
 קברו את הגופותתשובה:  ?מהו מעשה החסד שעשו .ב

 
 
 
 
 
 
 
 

 11-13שמואל א' לא/ המקרא:
 

ט ֶאת ֵ ים, ְלַפש ּ ּתִ ֳחָרת, ַויָֹּבאּו ְפִלש ְ ְמְצאּו ֶאת-ח ַוְיִהי, ִמּמָ אּול וְ -ַהֲחָלִלים; ַויִּ ָ ָניו,-ֶאתש  ת ּבָ ֶ לֹש  ֹנְפִלים  ש ְ

ְלּבַֹע. ַהר ַהּגִ ְכְרתּו, ֶאת  ּבְ טּו, ֶאת-ט ַויִּ ֹו, ַויְַּפש ִ חּו ְבֶאֶרץ-רֹאש  ּלְ ַ ָליו; ַוְיש  ית -ּכֵ ר ּבֵ ֵ ים ָסִביב, ְלַבש ּ ּתִ ִלש ְ ּפְ
יֶהם ימּו, ֶאת  ָהָעם.-ְוֶאת--ֲעַצּבֵ רֹות; ְוֶאת-י ַויָּש ִ ּתָ ית, ַעש ְ ָליו, ּבֵ ְקעּו, בְּ -ּכֵ ִויָּתֹו, ּתָ ן.ּגְ ָ ית ש  יא   חֹוַמת, ּבֵ

ר ֶ ְלָעד, ֵאת ֲאש  ֵבי ָיֵביש  ּגִ ְמעּו ֵאָליו, יֹש ְ ש ְ אּול.-ַויִּ ָ ים, ְלש  ּתִ ּו ְפִלש ְ ל  ָעש  -ִאיש  ַחִיל, ַויְֵּלכּו ָכל-יב ַויָּקּומּו ּכָ
ְקחּו ֶאת ְיָלה, ַויִּ ן-ַהּלַ ָ ית ש  ָניו, ֵמחֹוַמת ּבֵ ִויֹּת ּבָ אּול ְוֵאת ּגְ ָ ִויַּת ש  ם.ּגְ ָ ְרפּו ֹאָתם ש  ש ְ ה, ַויִּ ָ יג   ; ַויָֹּבאּו ָיֵבש 

ְקחּו, ֶאת רּו ַתַחת-ַויִּ ְקּבְ ְבַעת ָיִמים.-ַעְצֹמֵתיֶהם, ַויִּ ה; ַויָֻּצמּו, ש ִ ָ ָיֵבש  ל, ּבְ ֶ  ָהֶאש 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שלישי( -  3שאלה מס' 
 

שאר השבטים במלחמת זור לאחיהם לעשגרו בנפרד משאר השבטים, נצטוו מספר שבטים 
 בעבר הירדן המערבי הארץ המובטחת ירושת
 

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

 ראובן גד וחצי שבט המנשהתשובה:   ?מיהם השבטים .א
 
 )מזרח שמש(עבר הירדן המזרחי תשובה:   ?נחלת השבטים ההיכן היית .ב

 
 
 
 

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

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

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

. ש  מֶּ ָ ְזַרח ַהש ּ ת טז  מִׁ ַע ֵלאמֹּר-ַויֲַּענּו, אֶּ ֻ ש  ר  :ְיהוֹּ ֶּ ל-ּכֹּל ֲאש  ה, ְואֶּ יָתנּו ַנֲעש ֶּ ּוִׁ ל-צִׁ ָלֵחנּו ֵנֵלְך.-ּכָ ש ְ ר ּתִׁ ֶּ  יז  ֲאש 

ר ֶּ כֹּל ֲאש  ל-ּכְ ַמְענּו אֶּ יָך:-ש ָ ַמע ֵאלֶּ ש ְ ן נִׁ ה, ּכֵ ֶּ ם  מֹּש  ר ָהָיה, עִׁ ֶּ ֲאש  ְך, ּכַ ּמָ יָך, עִׁ ְהיֶּה ְיהָוה ֱאלֹּהֶּ ה.-ַרק יִׁ ֶּ  יח  מֹּש 
ל ר-ּכָ יש  ֲאש ֶּ ת-אִׁ ה אֶּ יָך, ְולֹּ -ַיְמרֶּ ת-אּפִׁ ַמע אֶּ ש ְ ר-יִׁ ֶּ יָך ְלכֹּל ֲאש  ָברֶּ ּנוּ -ּדְ ַצּוֶּ ֱאָמץ.  יּוָמת:--ּתְ   ַרק, ֲחַזק וֶּ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן רביעי( -  4שאלה 
 

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

 ת ופת לחםלשתו להביא לו מיםהאלמנה אישה הממבקש נביא ה
 

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

 
 אליהו תשובה: ?מי הנביא .א

 
   ?ציין את אחד הניסים שעשה הנביא לאותה אישה .ב

 
 כד הקמח לא תכלה .1 תשובה:    
 החייאת בן האישה .2     

 

 

 
 10-24מלכים א' יז/ המקרא:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 11 

 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן חמישי( -  5שאלה 
 

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

ְלָחֶנָך-ְוִלְבֵני ______???______ ַתֲעֶשה הפסוק: ֵכן, ָקְרבּו -ִכי .ֶחֶסד, ְוָהיּו ְבֹאְכֵלי ׁשֻׁ
 __________________???________. ֵאַלי  

 
 בני ברזילי הגלעדיתשובה:  ?מיהם האנשים .א
 
  ?מתי עזרו לדוד המלך .ב

 
 קרבו אל דוד בבורחו מפני אבשלום בנותשובה:   

 
 
 
 
 
 

 7מלכים א' ב/ המקרא:
 
ָהָאֶרץ; ְוָחַזְקָת, -ָאֹנִכי ֹהֵלְך, ְבֶדֶרְך ָכל ב  ְׁשֹלֹמה ְבנֹו, ֵלאֹמר.-ָדִוד, ָלמּות; ַוְיַצו ֶאת-ַוִיְקְרבּו ְיֵמי א

ֹקָתיו ִמְצו ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה-ְוָׁשַמְרָת ֶאת ג  ְוָהִייָת ְלִאיׁש. ָֹתיו  ֱאֹלֶהיָך, ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ִלְׁשֹמר חֻׁ
ֲאֶׁשר -ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה, ְוֵאת ָכל-ְלַמַען ַתְשִכיל, ֵאת ָכל--ָֹתיו, ַכָכתּוב, ְבתֹוַרת ֹמֶׁשה ּוִמְׁשָפָטיו ְוֵעְדו

ַדְרָכם -ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ֶאת-ר ָעַלי ֵלאֹמר, ִאםְדָברֹו, ֲאֶׁשר ִדבֶ -ְלַמַען ָיִקים ְיהָוה ֶאת ד  ִתְפֶנה, ָׁשם.
 ה  ִיָכֵרת ְלָך ִאיׁש, ֵמַעל ִכֵסא ִיְשָרֵאל.-לֹא--ֵלאֹמר  ַנְפָׁשם:-ְלָבָבם ּוְבָכל-ָלֶלֶכת ְלָפַני ֶבֱאֶמת, ְבָכל

ָשֵרי ִצְבאֹות ִיְשָרֵאל ְלַאְבֵנר -ִלְׁשֵני ְצרּוָיה, ֲאֶׁשר ָעָשה-ָעָשה ִלי יֹוָאב ֶבן-ְוַגם ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ֲאֶׁשר
ִמְלָחָמה, ְבָׁשֹלם; ַוִיֵתן ְדֵמי ִמְלָחָמה, ַבֲחֹגָרתֹו ֲאֶׁשר -ֶיֶתר ַוַיַהְרֵגם, ַוָיֶשם ְדֵמי-ֵנר ְוַלֲעָמָשא ֶבן-ֶבן

ְוִלְבֵני  ז  תֹוֵרד ֵשיָבתֹו ְבָׁשֹלם, ְׁשֹאל.-ְולֹאְוָעִשיָת, ְכָחְכָמֶתָך;  ו  ְבָמְתָניו, ּוְבַנֲעלֹו, ֲאֶׁשר ְבַרְגָליו.
ְלָחֶנָך:-ַבְרִזַלי ַהִגְלָעִדי ַתֲעֶשה ֵכן, ָקְרבּו ֵאַלי, ְבָבְרִחי, ִמְפֵני ַאְבָׁשלֹום -ִכי  ֶחֶסד, ְוָהיּו ְבֹאְכֵלי ׁשֻׁ

ִרים, ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת, ְביֹום ֶלְכִתי ַהְיִמיִני, ִמבַ -ֵגָרא ֶבן-ְוִהֵנה ִעְמָך ִׁשְמִעי ֶבן ח  ָאִחיָך. חֻׁ
-ְוַעָתה, ַאל ט  ֲאִמיְתָך ֶבָחֶרב.-ָיַרד ִלְקָראִתי, ַהַיְרֵדן, ָוֶאָשַבע לֹו ַביהָוה ֵלאֹמר, ִאם-ַמֲחָנִים; ְוהּוא

 י  ֵשיָבתֹו ְבָדם ְׁשאֹול.-לֹו, ְוהֹוַרְדָת ֶאת-ְתַנֵקהּו, ִכי ִאיׁש ָחָכם, ָאָתה; ְוָיַדְעָת ֵאת ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה
 ֲאֹבָתיו; ַוִיָקֵבר, ְבִעיר ָדִוד-ַוִיְׁשַכב ָדִוד, ִעם
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שישי( -  6שאלה 
 

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

 
 יוסף מבקש מאחד השרים לעשות למענו חסד.

 
 

ְבעֹוד  יג  ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ֵהם.--ְׁשֹלֶׁשת, ַהָשִרִגים  ַויֹאֶמר לֹו יֹוֵסף, ֶזה ִפְתֹרנֹו: הפסוק:
ַפְרֹעה, ב-כֹוס ַכֶנָך; ְוָנַתָת -רֹאֶׁשָך, ַוֲהִׁשיְבָך, ַעל-ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ִיָשא ַפְרֹעה ֶאת  
 ְָּידֹו, ַכִמְׁשָפט ָהִראׁשֹון, ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו  

 
 

 משר המשקיםתשובה:   ?ממי ביקש יוסף חסד .א
 

   ?מהו החסד שהתבקש השר לעשות .ב
 

 להזכיר את יוסף לפני פרעהתשובה:  
 
 
 

 9-15בראשית מ/ המקרא:
 
ּוַבֶגֶפן, ְׁשֹלָׁשה  י  ֶגֶפן ְלָפָני.-ַבֲחלֹוִמי, ְוִהֵנה--יֹוֵסף; ַויֹאֶמר לֹוֲחֹלמֹו, לְ -ַהַמְׁשִקים ֶאת-ַוְיַסֵפר ַשר ט

-ְוכֹוס ַפְרֹעה, ְבָיִדי; ָוֶאַקח ֶאת יא  ָשִריִגם; ְוִהוא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָצּה, ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְכֹלֶתיָה ֲעָנִבים.
ַויֹאֶמר לֹו יֹוֵסף, ֶזה  יב  ַכף ַפְרֹעה.-ַהכֹוס, ַעל-ֹעה, ָוֶאֵתן ֶאתכֹוס ַפְר -ָהֲעָנִבים, ָוֶאְשַחט ֹאָתם ֶאל

רֹאֶׁשָך, -ְבעֹוד ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ִיָשא ַפְרֹעה ֶאת יג  ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ֵהם.--ְׁשֹלֶׁשת, ַהָשִרִגים  ִפְתֹרנֹו:
-ִכי ִאם יד  דֹו, ַכִמְׁשָפט ָהִראׁשֹון, ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו.ַפְרֹעה, ְביָ -ַכֶנָך; ְוָנַתָת כֹוס-ַוֲהִׁשיְבָך, ַעל

-ַפְרֹעה, ְוהֹוֵצאַתִני, ִמן-ָנא ִעָמִדי, ָחֶסד; ְוִהְזַכְרַתִני, ֶאל-ְזַכְרַתִני ִאְתָך, ַכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך, ְוָעִשיָת 
ָשמּו ֹאִתי -ָעִשיִתי ְמאּוָמה, ִכי-ֹפה לֹא-ָהִעְבִרים; ְוַגםגֹֻׁנב גַֻׁנְבִתי, ֵמֶאֶרץ -ִכי טו  ַהַבִית ַהֶזה.

ֲאִני ַבֲחלֹוִמי, ְוִהֵנה ְׁשֹלָׁשה ַסֵלי -יֹוֵסף, ַאף-ָהֹאִפים, ִכי טֹוב ָפָתר; ַויֹאֶמר, ֶאל-ַוַיְרא ַשר טז  ַבבֹור.
--ַהַסל-ַמֲעֵשה ֹאֶפה; ְוָהעֹוף, ֹאֵכל ֹאָתם ִמן--ֹעהּוַבַסל ָהֶעְליֹון, ִמֹכל ַמֲאַכל ַפְר  יז  רֹאִׁשי.-ֹחִרי ַעל

ְבעֹוד  יט  ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ֵהם.--ְׁשֹלֶׁשת, ַהַסִלים  ַוַיַען יֹוֵסף ַויֹאֶמר, ֶזה ִפְתֹרנֹו: יח  ֵמַעל רֹאִׁשי.
ְבָשְרָך, -ֵעץ; ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת-רֹאְׁשָך ֵמָעֶליָך, ְוָתָלה אֹוְתָך, ַעל-ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ִיָשא ַפְרֹעה ֶאת

ֶלֶדת ֶאת כ  ֵמָעֶליָך. רֹאׁש -ֲעָבָדיו; ַוִיָשא ֶאת-ַפְרֹעה, ַוַיַעש ִמְׁשֶתה, ְלָכל-ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִׁשי, יֹום הֻׁ
ַמְׁשֵקהּו; -ַהַמְׁשִקים, ַעלַשר -ַוָיֶׁשב ֶאת כא  ְבתֹוְך ֲעָבָדיו.--רֹאׁש ַשר ָהֹאִפים-ַשר ַהַמְׁשִקים, ְוֶאת

ָזַכר -ְולֹא כג  ַכֲאֶׁשר ָפַתר ָלֶהם, יֹוֵסף.  ְוֵאת ַשר ָהֹאִפים, ָתָלה: כב  ַכף ַפְרֹעה.-ַוִיֵתן ַהכֹוס, ַעל
 יֹוֵסף, ַוִיְׁשָכֵחהּו-ַהַמְׁשִקים ֶאת-ַשר
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שביעי( -  7שאלה 
 

ד עם אדונו ויעזור מבקש מה' שיעשה חס ליחות מיוחדת עבור אדונו,איש שנשלח לבצע ש
 לו להצליח בשליחותו

 
 

 
ֶחֶסד, ִעם -ָנא ְלָפַני ַהיֹום; ַוֲעֵשה-ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם, ַהְקֵרה--ַויֹאַמר הפסוק:

 ֲאֹדִני ַאְבָרָהם  
 
 

 עבד אברהם / אליעזרתשובה:   ?מי האיש .א
 

   ?בקש לבצעאיזו שליחות הת .ב
 

 למצוא אישה ליצחק בן אדונו אברהםתשובה:  

 

 

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

ַביהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים, --ְוַאְׁשִביֲעָך ג  ַתַחת ְיֵרִכי. ָנא ָיְדָך,-ִשים  לֹו:-ֲאֶׁשר-ֵביתֹו, ַהֹמֵׁשל, ְבָכל
-ִכי ֶאל ד  ִתַקח ִאָשה, ִלְבִני, ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְבִקְרבֹו.-ֲאֶׁשר לֹא  ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ:

תֹאֶבה -ַויֹאֶמר ֵאָליו, ָהֶעֶבד, אּוַלי לֹא ה  י ְלִיְצָחק.מֹוַלְדִתי, ֵתֵלְך; ְוָלַקְחָת ִאָשה, ִלְבנִ -ַאְרִצי ְוֶאל
 ו  ָיָצאָת ִמָשם.-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ִבְנָך, ֶאל-ָהָאֶרץ ַהזֹאת; ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת-ָהִאָשה, ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל

ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים, ֲאֶׁשר ְלָקַחִני  ז  ה.ְבִני ָׁשמָ -ָתִׁשיב ֶאת-ִהָשֶמר ְלָך, ֶפן  ַויֹאֶמר ֵאָליו, ַאְבָרָהם:
-ָהָאֶרץ ַהזֹאת-ִלי ֵלאֹמר, ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת-ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַבע-ִמֵבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִתי, ַוֲאֶׁשר ִדֶבר

-לֹא תֹאֶבה ָהִאָשה, ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך-ְוִאם ח  הּוא, ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך, ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני, ִמָשם.-
ָעִתי זֹאת; ַרק ֶאת- ָידֹו, ַתַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם -ַוָיֶשם ָהֶעֶבד ֶאת ט  ְבִני, לֹא ָתֵׁשב ָׁשָמה.-ְוִנִקיָת, ִמְשבֻׁ

טּוב -ים ִמְגַמֵלי ֲאֹדָניו, ַוֵיֶלְך, ְוָכלַוִיַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה ְגַמלִ  י  ַהָדָבר ַהֶזה.-ֲאֹדָניו; ַוִיָשַבע לֹו, ַעל
-ַוַיְבֵרְך ַהְגַמִלים ִמחּוץ ָלִעיר, ֶאל יא  ִעיר ָנחֹור.-ֶאל--ֲאַרם ַנֲהַרִים-ֲאֹדָניו, ְבָידֹו; ַוָיָקם, ַוֵיֶלְך ֶאל

ָנא -י ֲאֹדִני ַאְבָרָהם, ַהְקֵרהְיהָוה ֱאֹלהֵ --ַויֹאַמר יב  ְבֵאר ַהָמִים, ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֵצאת ַהֹשֲאֹבת.
ֵעין ַהָמִים; ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר, -ִהֵנה ָאֹנִכי ִנָצב, ַעל יג  ֶחֶסד, ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם.-ְלָפַני ַהיֹום; ַוֲעֵשה

-ה, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ְוַגםָנא ַכֵדְך ְוֶאְׁשֶת -ְוָהָיה ַהַנֲעָר, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִטי יד  ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים.
הּוא, -ַוְיִהי טו  ֲאֹדִני.-ָעִשיָת ֶחֶסד ִעם-ֹאָתּה ֹהַכְחָת, ְלַעְבְדָך ְלִיְצָחק, ּוָבּה ֵאַדע, ִכי--ְגַמֶליָך ַאְׁשֶקה

חֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם; ִמְלָכה, ֵאֶׁשת נָ -ֶטֶרם ִכָלה ְלַדֵבר, ְוִהֵנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻׁלָדה ִלְבתּוֵאל ֶבן
ְבתּוָלה, ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה; ַוֵתֶרד ָהַעְיָנה, ַוְתַמֵלא --ְוַהַנֲעָר, ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד טז  ִׁשְכָמּה.-ְוַכָדּה, ַעל

ַותֹאֶמר,  יח  ַמִים ִמַכֵדְך.-ַוָיָרץ ָהֶעֶבד, ִלְקָראָתּה; ַויֹאֶמר, ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט יז  ַכָדּה ַוָתַעל.
ַוְתַכל, ְלַהְׁשֹקתֹו; ַותֹאֶמר, ַגם ִלְגַמֶליָך  יט  ַוַתְׁשֵקהּו.--ָיָדּה-ְׁשֵתה ֲאֹדִני; ַוְתַמֵהר, ַוֹתֶרד ַכָדּה ַעל

ר, ִלְׁשֹאב; ַהְבֵא -ַהֹשֶקת, ַוָתָרץ עֹוד ֶאל-ַוְתַמֵהר, ַוְתַער ַכָדּה ֶאל כ  ִכלּו, ִלְׁשֹתת.-ֶאְׁשָאב, ַעד ִאם
 ְגַמָליו-ַוִתְׁשַאב, ְלָכל
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן שמיני( -  8שאלה 
 

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

 
-ַאֶתם ִעם-ַוֲעִשיֶתם ַגם ָעִשיִתי ִעָמֶכם, ָחֶסד;-ָנא ִלי ַביהָוה, ִכי-ְוַעָתה, ִהָשְבעּו הפסוק:

 ֵבית ָאִבי, ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ִלי, אֹות ֱאֶמת  

 
 רחב מיריחו תשובה:  ?מי האישה א.
 
   ?מהו החסד שביקשה האישה ב.

 
 להחיות את משפחתה )בית אביה(תשובה:  

 
 
 
 
 
 

 1-14יהושע ב/ המקרא:
 
עַ  א ָהָאֶרץ, -ֲאָנִׁשים ְמַרְגִלים, ֶחֶרׁש ֵלאֹמר, ְלכּו ְראּו ֶאת-ַנִיםַהִשִטים ְׁש -נּון ִמן-ִבן-ַוִיְׁשַלח ְיהֹוׁשֻׁ

ַוֵיָאַמר, ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו  ב  ָׁשָמה.-ַוִיְׁשְכבּו--ִאָשה זֹוָנה, ּוְׁשָמּה ָרָחב-ְיִריחֹו; ַוֵיְלכּו ַוָיֹבאּו ֵבית-ְוֶאת
ַוִיְׁשַלח ֶמֶלְך ְיִריחֹו,  ג  ָהָאֶרץ.-ַלְחֹפר ֶאת--ִמְבֵני ִיְשָרֵאל ִהֵנה ֲאָנִׁשים ָבאּו ֵהָנה ַהַלְיָלה,  ֵלאֹמר:

ָהָאֶרץ, -ָכל-ִכי ַלְחֹפר ֶאת--ָבאּו ְלֵביֵתְך-הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשים ַהָבִאים ֵאַלִיְך, ֲאֶׁשר  ָרָחב ֵלאֹמר:-ֶאל
ְפנֹו; ַותֹאֶמר ֵכן, ָבאּו ֵאַלי ָהֲאָנִׁשים, ְולֹא ָיַדְעִתי, ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים, ַוִתצְ -ַוִתַקח ָהִאָשה ֶאת ד  ָבאּו.

לֹא ָיַדְעִתי, ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנִׁשים; --ַוְיִהי ַהַשַער ִלְסגֹור, ַבֹחֶׁשְך ְוָהֲאָנִׁשים ָיָצאּו ה  ֵמַאִין ֵהָמה.
כֹות ָלּה ְוִהיא, ֶהֱעָלַת  ו  ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם, ִכי ַתִשיגּום. ם ַהָגָגה; ַוִתְטְמֵנם ְבִפְׁשֵתי ָהֵעץ, ָהֲערֻׁ

ַאֲחֵרי, ַכֲאֶׁשר --ְוָהֲאָנִׁשים, ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶדֶרְך ַהַיְרֵדן, ַעל, ַהַמְעְברֹות; ְוַהַשַער ָסָגרּו ז  ַהָגג.-ַעל
-ַותֹאֶמר, ֶאל ט  ַהָגג.-ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם, ַעלְוֵהָמה, ֶטֶרם ִיְׁשָכבּון;  ח  ָיְצאּו ָהֹרְדִפים ַאֲחֵריֶהם.

ֹיְׁשֵבי -ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו, ְוִכי ָנֹמגּו ָכל-ָהָאֶרץ; ְוִכי-ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ָיַדְעִתי, ִכי--ָהֲאָנִׁשים
סּוף ִמְפֵניֶכם, ְבֵצאְתֶכם, -ַיםֵמי -הֹוִביׁש ְיהָוה ֶאת-ִכי ָׁשַמְענּו, ֵאת ֲאֶׁשר י  ָהָאֶרץ ִמְפֵניֶכם.

ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶתם, --ִמִמְצָרִים; ַוֲאֶׁשר ֲעִשיֶתם ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן, ְלִסיֹחן ּוְלעֹוג
הּוא --י, ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכםכִ   ָקָמה עֹוד רּוַח ְבִאיׁש ִמְפֵניֶכם:-ַוִנְׁשַמע ַוִיַמס ְלָבֵבנּו, ְולֹא יא  אֹוָתם.

ָעִשיִתי ִעָמֶכם, -ָנא ִלי ַביהָוה, ִכי-ְוַעָתה, ִהָשְבעּו יב  ָהָאֶרץ ִמָתַחת.-ֱאֹלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל, ְוַעל
-ָאִבי ְוֶאת-ְוַהֲחִיֶתם ֶאת יג  ֵבית ָאִבי, ֶחֶסד, ּוְנַתֶתם ִלי, אֹות ֱאֶמת.-ַאֶתם ִעם-ָחֶסד; ַוֲעִשיֶתם ַגם

 יד  ַנְפֹׁשֵתינּו, ִמָמֶות.-ֲאֶׁשר ָלֶהם; ְוִהַצְלֶתם ֶאת-אחותי )ַאְחיֹוַתי(, ְוֵאת, ָכל-ַאַחי ְוֶאת-ִאִמי, ְוֶאת
ְיהָוה -ְדָבֵרנּו ֶזה; ְוָהָיה, ְבֵתת-ַויֹאְמרּו ָלּה ָהֲאָנִׁשים, ַנְפֵׁשנּו ַתְחֵתיֶכם ָלמּות, ִאם לֹא ַתִגידּו, ֶאת

 ָהָאֶרץ, ְוָעִשינּו ִעָמְך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת-נּו ֶאתלָ 
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן תשיעי( -  9שאלה 
 

 מנהיג מישראל שפעל ולחם למען בני ישראל, לא זכה שבני ישראל יעשו חסד עם בני ביתו
 

 
אֹוָתם ִמַיד ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, ַהַמִציל -ְולֹא ָזְכרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֶאת לד   הפסוק: 

ַבַעל -ָעשּו ֶחֶסד, ִעם-ְולֹא לה  ֹאְיֵביֶהם, ִמָסִביב.-ָכל    ֵבית ְירֻׁ
 ִיְשָרֵאל.-ֲאֶׁשר ָעָשה, ִעם--ַהטֹוָבה-ְכָכל  :___?__  

 

 

 גדעוןתשובה:    ?מי המנהיג .א
 

 מדייןתשובה:  ?נגד מי נלחם המנהיג .ב

 

 34-35שופטים ח/ המקרא:
 
 

 לה  ֹאְיֵביֶהם, ִמָסִביב.-ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, ַהַמִציל אֹוָתם ִמַיד ָכל-, ֶאתֵני ִיְשָרֵאלְולֹא ָזְכרּו בְ  לד
ַבַעל ִגְדעֹון:-ָעשּו ֶחֶסד, ִעם-ְולֹא  ִיְשָרֵאל-ֲאֶׁשר ָעָשה, ִעם--ַהטֹוָבה-ְכָכל  ֵבית ְירֻׁ
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 מחזור שאלות ראשון
 

 )נבחן עשירי( -  10שאלה 
 

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

 
ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי; ְוָעִשיָת ִעָמִדי -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ִשים-ַויֹאֶמר לֹו ִאם הפסוק:  

   ְצָרִים.ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמ -ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאל 
 
 

 

 יעקבתשובה:  ? מי ביקש .א
 

 במערה בשדה המכפלה בחברון תשובה: היכן נקבר ? .ב

 

 29-31בראשית מז/ המקרא:
 

 
-ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ִשים-ִיְשָרֵאל, ָלמּות, ַוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר לֹו ִאם-ַוִיְקְרבּו ְיֵמי כט

ֲאֹבַתי, -ְוָׁשַכְבִתי, ִעם ל  ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמְצָרִים.-י; ְוָעִשיָת ִעָמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַאלָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִ 
ָרָתם; ַויֹאַמר, ָאֹנִכי ֶאֱעֶשה ִכְדָבֶרָך. --ַויֹאֶמר, ִהָשְבָעה ִלי לא  ּוְנָשאַתִני ִמִמְצַרִים, ּוְקַבְרַתִני ִבְקבֻׁ

  רֹאׁש ַהִמָטה.-ְׁשַתחּו ִיְשָרֵאל, ַעלַוִיָשַבע, לֹו; ַויִ 
 

 29-33בראשית מט/ המקרא:
 
 

ֲאֶׁשר --ַהְמָעָרה-ֶאל  ֲאֹבָתי:-ִקְברּו ֹאִתי, ֶאל--ַעִמי-ַוְיַצו אֹוָתם, ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל כט
ֲאֶׁשר   ְבֶאֶרץ ְכָנַען:--ַמְמֵרא-ְפֵני-ָלה, ֲאֶׁשר ַעלַבְמָעָרה ֲאֶׁשר ִבְשֵדה ַהַמְכפֵ  ל  ִבְשֵדה, ֶעְפרֹון ַהִחִתי.

ַזת--ַהָשֶדה, ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהִחִתי-ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַאְבָרָהם, ְוֵאת -ָׁשָמה ָקְברּו ֶאת לא  ָקֶבר.-ַלֲאחֻׁ
ִמְקֵנה  לב  ֵלָאה.-ָקַבְרִתי, ֶאת ִיְצָחק, ְוֵאת ִרְבָקה ִאְׁשתֹו; ְוָׁשָמה-ָשָרה ִאְׁשתֹו, ָׁשָמה ָקְברּו ֶאת

-ָבָניו, ַוֶיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל-ַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצֹּות ֶאת לג  ֵחת.-בֹו, ֵמֵאת ְבֵני-ַהָשֶדה ְוַהְמָעָרה ֲאֶׁשר
 ַעָמיו.-ַהִמָטה; ַוִיְגַוע, ַוֵיָאֶסף ֶאל
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 מחזור שאלות ראשון
 

 עשר(-)נבחן אחד -  11שאלה 
 

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

 
רּו ְרדּו ִמתֹוְך ֲעָמֵלִקי, ֶפן-ֶאל __?__ַויֹאֶמר  הפסוק:   ָתה ֹאִסְפָך ִעמֹו, ְוַא -ַהֵקיִני ְלכּו סֻׁ

 ְבֵני ִיְשָרֵאל-ָכל-ָעִשיָתה ֶחֶסד ִעם 
 

 

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

 בעלותם ממצרים תשובה:   

 

 6-7שמואל א'  טו/ המקרא:

ִיְשָרֵאל; ְוַעָתה ְׁשַמע, -ַעל ַעמֹו-ָׁשאּול, ֹאִתי ָׁשַלח ְיהָוה ִלְמָׁשֳחָך ְלֶמֶלְך, ַעל-ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל, ֶאל א
 }ס{  ְלקֹול ִדְבֵרי ְיהָוה.

ָשם לֹו ַבֶדֶרְך, ַבֲעֹלתֹו -ֲאֶׁשר--ָעָשה ֲעָמֵלק ְלִיְשָרֵאל-ֹכה ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות, ָפַקְדִתי, ֵאת ֲאֶׁשר ב
לֹו, ְולֹא ַתְחֹמל, ָעָליו; -ֲאֶׁשר-ָכל-תֲעָמֵלק, ְוַהֲחַרְמֶתם ֶא -ַעָתה ֵלְך ְוִהִכיָתה ֶאת ג  ִמִמְצָרִים.

 }ס{  ֲחמֹור.-ֶשה, ִמָגָמל ְוַעד-יֹוֵנק, ִמשֹור ְוַעד-ִאָשה, ֵמֹעֵלל ְוַעד-ְוֵהַמָתה ֵמִאיׁש ַעד

ִאיׁש -ָהָעם, ַוִיְפְקֵדם ַבְטָלִאים, ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי; ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים, ֶאת-ַוְיַׁשַמע ָׁשאּול, ֶאתד 
רּו ְרדּו -ַויֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ו  ִעיר ֲעָמֵלק; ַוָיֶרב, ַבָנַחל.-ַוָיבֹא ָׁשאּול, ַעדה   ְיהּוָדה. ַהֵקיִני ְלכּו סֻׁ

ַסר ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַבֲעלֹוָתם ִמִמְצָרִים; ַויָ -ָכל-ֹאִסְפָך ִעמֹו, ְוַאָתה ָעִשיָתה ֶחֶסד ִעם-ִמתֹוְך ֲעָמֵלִקי, ֶפן
 ח  ְפֵני ִמְצָרִים.-ֲעָמֵלק, ֵמֲחִויָלה בֹוֲאָך ׁשּור, ֲאֶׁשר ַעל-ַוַיְך ָׁשאּול, ֶאת ז  ֵקיִני, ִמתֹוְך ֲעָמֵלק.

-ַוַיְחֹמל ָׁשאּול ְוָהָעם ַעל ט  ָחֶרב.-ָהָעם, ֶהֱחִרים ְלִפי-ָכל-ֲעָמֵלק, ָחי; ְוֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך-ַוִיְתֹפש ֶאת
-ַהטֹוב, ְולֹא ָאבּו, ַהֲחִריָמם; ְוָכל-ָכל-ַהָכִרים ְוַעל-ַטב ַהצֹאן ְוַהָבָקר ְוַהִמְׁשִנים ְוַעלֵמי-ֲאָגג, ְוַעל

 ַהְמָלאָכה ְנִמְבָזה ְוָנֵמס, ֹאָתּה ֶהֱחִרימּו.
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 מחזור שאלות ראשון
 

 עשר(-)נבחן שנים -  21שאלה 
 

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

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

 ַהֹסַהר-ֵבית ֵעיֵני ַשריֹוֵסף, ַוֵיט ֵאָליו ָחֶסד; ַוִיֵתן ִחנֹו, בְ -ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת הפסוק:  

 

 פוטיפר סריס פרעה שר הטבחיםתשובה:  ? ציין שם אדוניו של יוסף .א
 
 ישמעלים תשובה: ?מי הוריד את יוסף למצרים .ב

 

 
 21-23בראשית   לט/ המקרא:

 
ִרי, ִמַיד ְויֹוֵסף, הּוַרד ִמְצָרְיָמה; ַוִיְקֵנהּו פֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרֹעה ַשר ַהַטָבִחים, ִאיׁש ִמצְ  א

הּו ָׁשָמה. יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח; ַוְיִהי, ְבֵבית ֲאֹדָניו -ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת ב  ַהִיְׁשְמֵעאִלים, ֲאֶׁשר הֹוִרדֻׁ
ָצא יֹוֵסף ַוִיְמ  ד  הּוא ֹעֶשה, ְיהָוה ַמְצִליַח ְבָידֹו.-ַוַיְרא ֲאֹדָניו, ִכי ְיהָוה ִאתֹו; ְוֹכל ֲאֶׁשר ג  ַהִמְצִרי.

ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו  ה  לֹו, ָנַתן ְבָידֹו.-ֶיׁש-ֵביתֹו, ְוָכל-ֵחן ְבֵעיָניו, ַוְיָׁשֶרת ֹאתֹו; ַוַיְפִקֵדהּו, ַעל
-ָוה, ְבָכלֵבית ַהִמְצִרי, ִבְגַלל יֹוֵסף; ַוְיִהי ִבְרַכת ְיה-לֹו, ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת-ֲאֶׁשר ֶיׁש-ְבֵביתֹו, ְוַעל ָכל

-ָיַדע ִאתֹו ְמאּוָמה, ִכי ִאם-יֹוֵסף, ְולֹא-לֹו, ְבַיד-ֲאֶׁשר-ַוַיֲעֹזב ָכל ו  ַבַבִית, ּוַבָשֶדה.--לֹו-ֲאֶׁשר ֶיׁש
א ַוְיִהי, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ַוִתשָ  ז  ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה.-הּוא אֹוֵכל; ַוְיִהי יֹוֵסף, ְיֵפה-ַהֶלֶחם ֲאֶׁשר

ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו, ֵהן -ַויֹאֶמר ֶאל--ַוְיָמֵאן ח  יֹוֵסף; ַותֹאֶמר, ִׁשְכָבה ִעִמי.-ֵעיֶניָה, ֶאל-ֲאֹדָניו ֶאת-ֵאֶׁשת
ֹ  ט  לֹו, ָנַתן ְבָיִדי.-ֶיׁש-ַבָבִית; ְוֹכל ֲאֶׁשר-ָיַדע ִאִתי ַמה-ֲאֹדִני לֹא -אֵאיֶננּו ָגדֹול ַבַבִית ַהֶזה, ִמֶמִני, ְול

ִאְׁשתֹו; ְוֵאיְך ֶאֱעֶשה ָהָרָעה ַהְגֹדָלה, ַהזֹאת, -אֹוָתְך ַבֲאֶׁשר ַאְת -ָחַשְך ִמֶמִני ְמאּוָמה, ִכי ִאם
ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַכב ֶאְצָלּה, ִלְהיֹות -יֹוֵסף יֹום יֹום; ְולֹא-ַוְיִהי, ְכַדְבָרּה ֶאל י  ְוָחָטאִתי, ֵלאֹלִהים.

--ִהי ְכַהיֹום ַהֶזה, ַוָיבֹא ַהַבְיָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו; ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַבִית, ָׁשםַויְ  יא  ִעָמּה.
ַוְיִהי,  יג  ַוִתְתְפֵשהּו ְבִבְגדֹו ֵלאֹמר, ִׁשְכָבה ִעִמי; ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו ְבָיָדּה, ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה. יב  ַבָבִית.

ַוִתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה, ַותֹאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר,  יד  ָעַזב ִבְגדֹו, ְבָיָדּה; ַוָיָנס, ַהחּוָצה.-ּה, ִכיִכְראֹוָת 
ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו,  טו  ָבא ֵאַלי ִלְׁשַכב ִעִמי, ָוֶאְקָרא ְבקֹול ָגדֹול.  ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי, ְלַצֶחק ָבנּו:

בֹוא -ַוַתַנח ִבְגדֹו, ֶאְצָלּה, ַעד טז  יֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא; ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו ֶאְצִלי, ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה.ֲהִר -ִכי
ֵהֵבאָת -ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי, ֲאֶׁשר-ָבא  ַוְתַדֵבר ֵאָליו, ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר: יז  ֵביתֹו.-ֲאֹדָניו, ֶאל

ַוְיִהי  יט  ַוְיִהי, ַכֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא; ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו ֶאְצִלי, ַוָיָנס ַהחּוָצה. יח  ְלַצֶחק ִבי.--ָלנּו
ִדְבֵרי ִאְׁשתֹו, ֲאֶׁשר ִדְבָרה ֵאָליו ֵלאֹמר, ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה, ָעָשה ִלי ַעְבֶדָך; ַוִיַחר, -ִכְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת

אסורי )ֲאִסיֵרי( ַהֶמֶלְך -ְמקֹום, ֲאֶׁשר--ֵבית ַהֹסַהר-ַוִיַקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו, ַוִיְתֵנהּו ֶאל כ  ַאפֹו.
יֹוֵסף, ַוֵיט ֵאָליו ָחֶסד; ַוִיֵתן ִחנֹו, ְבֵעיֵני ַשר -ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת כא  ָׁשם, ְבֵבית ַהֹסַהר.-ֲאסּוִרים; ַוְיִהי

ָהֲאִסיִרם, ֲאֶׁשר ְבֵבית ַהֹסַהר; ְוֵאת -יֹוֵסף, ֵאת ָכל-ַהֹסַהר, ְבַיד-ַוִיֵתן ַשר ֵבית כב  ַהֹסַהר.-ֵבית
ְמאּוָמה ְבָידֹו, ַבֲאֶׁשר -ָכל-ַהֹסַהר, ֹרֶאה ֶאת-ֵאין ַשר ֵבית כג  ֲאֶׁשר ֹעִשים ָׁשם, הּוא ָהָיה ֹעֶשה.-ָכל

  , ְיהָוה ַמְצִליַח.הּוא ֹעֶשה-ְיהָוה, ִאתֹו; ַוֲאֶׁשר
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 החידון הפומבי
 

 שלב שני
 
 
 

 

 שאלות  הקשורות בנושאים  מקראיים
 

 

 

 
 

 חלקיםבחן יהיה להשיב על שאלה בת שני במחזור זה על הנ
 הקשורות בכל נושא  שעלה בחלקו  

 
 

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

 נקודות 18-ת הנבחן בהחלקים  יזכו אתשובות מלאות  על שני 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 20 

 מחזור  שאלות שני

 

 מידת הנתינה – שניקטע 
 

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

עלינו להשתדל וצורך עמוק ופנימי, מתוך וללא חרטות  ,דבר הבא מהלב. הנתינה היא כלשהו
 .חראנתינה ללמען  הרגללעשותו 

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

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

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

 
 א נהיה טוב יותר, ככתוב במשלי: והומתרחב לבו  -וכאשר אדם נותן 

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

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

 
 

 מנחה:
 

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

 הקשיבו בבקשה.
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 אלות שנימחזור ש
 

 )נבחן ראשון( - 1שאלה 
 
 

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

ם הפסוק:   ֹּאת ֲעשּו-אִּ פֹוא ז ן אֵׁ יש --כֵׁ ידּו ָלאִּ יֶכם, ְוהֹורִּ ְכלֵׁ ְמַרת ָהָאֶרץ בִּ זִּ ְקחּו מִּ
ים.  ְנָחה:מִּ  דִּ ים ּוְשקֵׁ ֹּאת ָוֹלט, ָבְטנִּ י, ּוְמַעט ְדַבש, ְנכ  ְמַעט ֳצרִּ

 
 

 יעקבתשובה:   ? מיהו אחד האבות  .א
 

 יוסףתשובה:   ?מיהו האיש הנכבד במצרים  .ב
 

 
 1-17מג/בראשית    המקרא:

 
 

ר, ֲאֶׁשר ֵהִביאּו, ִמִמְצָרִים; ַויֹאֶמר ַהֶשבֶ -ב ַוְיִהי, ַכֲאֶׁשר ִכלּו ֶלֱאֹכל ֶאת  א ְוָהָרָעב, ָכֵבד ָבָאֶרץ.
בּו ִׁשְברּו ָהֵעד ֵהִעד ָבנּו ָהִאיׁש   ג ַויֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה, ֵלאֹמר:  ֹאֶכל.-ָלנּו ְמַעט-ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם, ׁשֻׁ

ֵנְרָדה, --, ִאָתנּוָאִחינּו-ֶיְׁשָך ְמַׁשֵלַח ֶאת-ד ִאם  ִתְראּו ָפַני, ִבְלִתי ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם.-ֵלאֹמר לֹא
ִתְראּו ָפַני, ִבְלִתי, -ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו, לֹא-ִכי  ֵאיְנָך ְמַׁשֵלַח, לֹא ֵנֵרד:-ה ְוִאם  ְוִנְׁשְבָרה ְלָך ֹאֶכל.

יֹאְמרּו ז וַ   ְלַהִגיד ָלִאיׁש, ַהעֹוד ָלֶכם ָאח.--ו ַויֹאֶמר, ִיְשָרֵאל, ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם, ִלי  ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם.
ִפי -לֹו, ַעל-ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵתנּו ֵלאֹמר, ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח, ַוַנֶגד-ָׁשאֹול ָׁשַאל

ִיְשָרֵאל ָאִביו, -ח ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל  ֲאִחיֶכם.-ִכי יֹאַמר, הֹוִרידּו ֶאת--ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה; ֲהָידֹוַע ֵנַדע
ט ָאֹנִכי,   ַטֵפנּו.-ַאָתה ַגם-ֲאַנְחנּו ַגם-ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה; ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות, ַגם--ה ַהַנַער ִאִתיִׁשְלחָ 

י   ַהָיִמים.-לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהַצְגִתיו ְלָפֶניָך, ְוָחָטאִתי ְלָך ָכל-ִאם  ִמָיִדי, ְתַבְקֶׁשנּו:--ֶאֶעְרֶבנּו
ֵכן -יא ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְשָרֵאל ֲאִביֶהם, ִאם  ַעָתה ַׁשְבנּו, ֶזה ַפֲעָמִים.-ִכי--ֵלא ִהְתַמְהָמְהנּוִכי, לּו

ְמַעט ֳצִרי, ּוְמַעט ְדַבׁש,   ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ ִבְכֵליֶכם, ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה:--ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו
ַהֶכֶסף ַהמּוָׁשב ְבִפי -יב ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה, ְקחּו ְבֶיְדֶכם; ְוֶאת  ֵקִדים.ְנכֹאת ָוֹלט, ָבְטִנים ּוְׁש 

-ֲאִחיֶכם, ָקחּו; ְוקּומּו, ׁשּובּו ֶאל-יג ְוֶאת  אּוַלי ִמְׁשֶגה, הּוא.--ַאְמְתֹחֵתיֶכם, ָתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם
ִבְנָיִמין; -ֲאִחיֶכם ַאֵחר, ְוֶאת-יׁש, ְוִׁשַלח ָלֶכם ֶאתיד ְוֵאל ַׁשַדי, ִיֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִא   ָהִאיׁש.

ֶכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם -ַהִמְנָחה ַהזֹאת, ּוִמְׁשֶנה-טו ַוִיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת  ַוֲאִני, ַכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִתי ָׁשָכְלִתי.
מּו ַוֵיְרדּו ִמְצַרִים, ַוַיַעְמדּו ִלפְ -ְוֶאת ִבְנָיִמין, ַויֹאֶמר -טז ַוַיְרא יֹוֵסף ִאָתם, ֶאת  ֵני יֹוֵסף.ִבְנָיִמן; ַוָיקֻׁ

ָהֲאָנִׁשים ַהָבְיָתה; ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן, ִכי ִאִתי יֹאְכלּו ָהֲאָנִׁשים -ֵביתֹו, ָהֵבא ֶאת-ַלֲאֶׁשר ַעל
 ָהֲאָנִׁשים, ֵביָתה יֹוֵסף.-תיׁש ֶא יז ַוַיַעש ָהִאיׁש, ַכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף; ַוָיֵבא ָהִא   ַבָצֳהָרִים.
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שני( - 2שאלה 
 
 

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

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

ם הפסוק:   דֹּר ֶנֶדר ַותֹּאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות אִּ ֹּא-ַותִּ י ְול י ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתנִּ ְרֶאה ָבֳענִּ -ָראֹּה תִּ
ְשַכח ֶאת ים-תִּ יו ַליהָוה ָכל--ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע ֲאָנשִּ י ַחָייו, -ּוְנַתתִּ ְימֵׁ

ֹּאּומֹו ֹּאשֹו-ַיֲעֶלה ַעל-ָרה ל  ר
 

 חנהתשובה:   ? מי האשה  .א
 

 שמואלתשובה:   ?מהו השם שקראה לבנה הנולד  .ב
 

 
 1-17/שמואל א'   א המקרא:

 
-ֱאִליהּוא, ֶבן-ְיֹרָחם ֶבן-ֵמַהר ֶאְפָרִים; ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן--ָהָרָמַתִים, צֹוִפים-ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן א

ֵׁשם ַאַחת ַחָנה, ְוֵׁשם ַהֵשִנית ְפִנָנה; ַוְיִהי ִלְפִנָנה ְיָלִדים, --ְולֹו, ְׁשֵתי ָנִׁשים ב  ֶאְפָרִתי.--צּוף-ֹתחּו ֶבן
ְוִלְזֹבַח ַליהָוה ְצָבאֹות  ֹת ְלִהְׁשַתֲחוְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָיִמים ָיִמיָמה,  ג  ּוְלַחָנה ֵאין ְיָלִדים.

ַוְיִהי ַהיֹום, ַוִיְזַבח ֶאְלָקָנה; ְוָנַתן ִלְפִנָנה  ד  ֵעִלי, ָחְפִני ּוִפְנָחס, ֹכֲהִנים, ַליהָוה.-ָׁשם ְׁשֵני ְבֵניְבִׁשֹלה; וְ 
ַחָנה ָאֵהב, ַויהָוה -ִכי ֶאת  ּוְלַחָנה, ִיֵתן ָמָנה ַאַחת ַאָפִים: ה  ָמנֹות.--ָבֶניָה ּוְבנֹוֶתיהָ -ִאְׁשתֹו, ּוְלָכל

ְוֵכן ַיֲעֶשה  ז  ָסַגר ְיהָוה, ְבַעד ַרְחָמּה.-ִכי  ַכַעס, ַבֲעבּור ַהְרִעָמּה:-ְוִכֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ו  ר ַרְחָמּה.ָסגַ 
ַויֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה  ח  ֵכן, ַתְכִעֶסָנה; ַוִתְבֶכה, ְולֹא תֹאַכל.--ָׁשָנה ְבָׁשָנה, ִמֵדי ֲעֹלָתּה ְבֵבית ְיהָוה

ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך, ֵמֲעָשָרה   יָׁשּה, ַחָנה ָלֶמה ִתְבִכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי, ְוָלֶמה, ֵיַרע ְלָבֵבְך:ִא 
ְמזּוַזת, -ַהִכֵסא, ַעל-ַוָתָקם ַחָנה, ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשֹלה ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתה; ְוֵעִלי ַהֹכֵהן, ֹיֵׁשב ַעל ט  ָבִנים.

ַוִתֹדר ֶנֶדר ַותֹאַמר, ְיהָוה  יא  ְיהָוה, ּוָבֹכה ִתְבֶכה.-ְוִהיא, ָמַרת ָנֶפׁש; ַוִתְתַפֵלל ַעל י  ֵהיַכל ְיהָוה.
ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע -ִתְׁשַכח ֶאת-ָרֹאה ִתְרֶאה ָבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתִני ְולֹא-ְצָבאֹות ִאם

ְוָהָיה ִכי ִהְרְבָתה, ְלִהְתַפֵלל  יב  רֹאׁשֹו.-ַיֲעֶלה ַעל-ְיֵמי ַחָייו, ּומֹוָרה לֹא-ה ָכלּוְנַתִתיו ַליהוָ --ֲאָנִׁשים
ַרק ְשָפֶתיָה ָנעֹות, ְוקֹוָלּה לֹא --ִלָבּה-ְוַחָנה, ִהיא ְמַדֶבֶרת ַעל יג  ִפיָה.-ִלְפֵני ְיהָוה; ְוֵעִלי, ֹׁשֵמר ֶאת

ֵייֵנְך, -ָמַתי ִתְׁשַתָכִרין; ָהִסיִרי ֶאת-ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי, ַעד יד  , ְלִׁשֹכָרה.ִיָשֵמַע; ַוַיְחְׁשֶבָה ֵעִלי
רּוַח ָאֹנִכי, ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ָׁשִתיִתי; ָוֶאְׁשֹפְך -ַוַתַען ַחָנה ַותֹאֶמר, לֹא ֲאֹדִני, ִאָשה ְקַׁשת טו  ֵמָעָלִיְך.

ֵמֹרב ִשיִחי ְוַכְעִסי, ִדַבְרִתי -ִכי  ְבִלָיַעל:-ֲאָמְתָך, ִלְפֵני, ַבת-ִתֵתן, ֶאת-ַאל טז  ַנְפִׁשי, ִלְפֵני ְיהָוה.-ֶאת
ֵׁשָלֵתְך, ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְת, -ַוַיַען ֵעִלי ַויֹאֶמר, ְלִכי ְלָׁשלֹום; ֵואֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ִיֵתן ֶאת יז  ֵהָנה.-ַעד

ָלּה -ָהיּו-ִׁשְפָחְתָך ֵחן ְבֵעיֶניָך; ַוֵתֶלְך ָהִאָשה ְלַדְרָכּה ַותֹאַכל, ּוָפֶניָה לֹאַותֹאֶמר, ִתְמָצא  יח  ֵמִעמֹו.
בּו ַוָיֹבאּו ֶאל יט  עֹוד. ֵביָתם, ָהָרָמָתה; ַוֵיַדע ֶאְלָקָנה -ַוַיְׁשִכמּו ַבֹבֶקר, ַוִיְׁשַתֲחוּו ִלְפֵני ְיהָוה, ַוָיׁשֻׁ
פֹות ַהָיִמים, ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן; ַוִתְקָרא ֶאת כ  ְזְכֶרָה ְיהָוה.ַחָנה ִאְׁשתֹו, ַויִ -ֶאת ְׁשמֹו -ַוְיִהי ִלְתקֻׁ

ֶזַבח ַהָיִמים, -ֵביתֹו, ִלְזֹבַח ַליהָוה ֶאת-ַוַיַעל ָהִאיׁש ֶאְלָקָנה, ְוָכל כא  ְׁשמּוֵאל, ִכי ֵמְיהָוה ְׁשִאְלִתיו.
ְפֵני -ָאְמָרה ְלִאיָׁשּה, ַעד ִיָגֵמל ַהַנַער ַוֲהִבֹאִתיו ְוִנְרָאה ֶאת-ִכי  ה, לֹא ָעָלָתה:ְוַחנָ  כב  ִנְדרֹו.-ְוֶאת

-ָגְמֵלְך ֹאתֹו-ַויֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִשי ַהטֹוב ְבֵעיַנִיְך, ְׁשִבי ַעד כג  עֹוָלם.-ְיהָוה, ְוָיַׁשב ָׁשם, ַעד
ַוַתֲעֵלהּו ִעָמּה  כד  ָגְמָלּה ֹאתֹו.-ְבָנּה, ַעד-רֹו; ַוֵתֶׁשב ָהִאָשה ַוֵתיֶנק ֶאתְדבָ -ַאְך ָיֵקם ְיהָוה, ֶאת-

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

ַהַנַער ַהֶזה, ִהְתַפָלְלִתי; ַוִיֵתן ְיהָוה ִלי -ֶאל כז  ְיהָוה.-ָהִאָשה, ַהִנֶצֶבת ִעְמָכה ָבֶזה, ְלִהְתַפֵלל, ֶאל
ַהָיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה, הּוא -ְוַגם ָאֹנִכי, ִהְׁשִאְלִתהּו ַליהָוה, ָכל כח  י ֵמִעמֹו.ְׁשֵאָלִתי, ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִת -ֶאת

 ָׁשאּול ַליהָוה; ַוִיְׁשַתחּו ָׁשם, ַליהָוה
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן שלישי( - 3שאלה 
 
 

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

ֹּאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל הפסוק:   י-ַוי יעּו, כִּ ֶרם -ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ָהָעם ָהרִּ יר חֵׁ יר: ְוָהְיָתה ָהעִּ ָהעִּ
יא ְוָכל יא ְוָכל  ָבּה, ַליהָוה:-ֲאֶשר-הִּ ְחֶיה, הִּ ָתּה ַבבַ -ַרק ָרָחב ַהזֹוָנה תִּ תֲאֶשר אִּ --יִּ

י ֶהְחְבַאָתה, ֶאת ים ֲאֶשר ָשָלְחנּו.-כִּ   ַהַמְלָאכִּ
 
 

 יהושעתשובה:   ? מי המצביא  .א
 

 יריחותשובה:   ?מה שם העיר שכבש המצביא  .ב
 

 
 12-25יהושע   ו/ המקרא:

 

 
ַע, ַבֹבֶקר; ַוִיְשאּו ַהֹכֲהִנים, ֶאת יב ה ַהֹכֲהִנים ֹנְשִאים ִׁשְבָעה ְוִׁשְבעָ  יג  ֲארֹון ְיהָוה.-ַוַיְׁשֵכם ְיהֹוׁשֻׁ

ׁשֹוְפרֹות ַהֹיְבִלים, ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה, ֹהְלִכים ָהלֹוְך, ְוָתְקעּו ַבשֹוָפרֹות; ְוֶהָחלּוץ, ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם, 
ָהִעיר ַביֹום ַהֵשִני, -תַוָיֹסבּו ֶא  יד  ְוַהְמַאֵסף ֹהֵלְך ַאֲחֵרי ֲארֹון ְיהָוה, הולך )ָהלֹוְך( ְוָתקֹוַע ַבשֹוָפרֹות.

בּו, ַהַמֲחֶנה; ֹכה ָעשּו, ֵׁשֶׁשת ָיִמים. ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִביִעי, ַוַיְׁשִכמּו ַכֲעלֹות ַהַשַחר,  טו  ַפַעם ַאַחת, ַוָיׁשֻׁ
 טז  ָהִעיר ֶׁשַבע ְפָעִמים.-ְבבּו ֶאתַרק ַביֹום ַההּוא, סָ   ָהִעיר ַכִמְׁשָפט ַהֶזה, ֶׁשַבע ְפָעִמים:-ַוָיֹסבּו ֶאת

ַע ֶאל ָנַתן ְיהָוה -ָהָעם ָהִריעּו, ִכי-ַוְיִהי ַבַפַעם ַהְשִביִעית, ָתְקעּו ַהֹכֲהִנים ַבשֹוָפרֹות; ַויֹאֶמר ְיהֹוׁשֻׁ
ב ַהזֹוָנה ִתְחֶיה, ִהיא ַרק ָרחָ   ָבּה, ַליהָוה:-ֲאֶׁשר-ְוָהְיָתה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל יז  ָהִעיר.-ָלֶכם ֶאת

-ַאֶתם ִׁשְמרּו ִמן-ְוַרק יח  ַהַמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשָלְחנּו.-ִכי ֶהְחְבַאָתה, ֶאת--ֲאֶׁשר ִאָתּה ַבַבִית-ְוָכל
ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל, ְלֵחֶרם, ַוֲעַכְרֶתם, -ַהֵחֶרם; ְוַשְמֶתם ֶאת-ַתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶתם ִמן-ַהֵחֶרם, ֶפן

ַוָיַרע  כ  אֹוַצר ְיהָוה, ָיבֹוא.  ֹקֶדׁש הּוא, ַליהָוה:--ְוֹכל ֶכֶסף ְוָזָהב, ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל יט  אֹותֹו.
קֹול ַהשֹוָפר, ַוָיִריעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה, ַוִתֹפל -ָהָעם, ַוִיְתְקעּו ַבֹשָפרֹות; ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת

ֲאֶׁשר -ָכל-ַוַיֲחִרימּו, ֶאת כא  ָהִעיר.-ַתְחֶתיָה ַוַיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיׁש ֶנְגדֹו, ַוִיְלְכדּו ֶאת ַהחֹוָמה
ְוִלְׁשַנִים ָהֲאָנִׁשים  כב  ָחֶרב.-ָזֵקן; ְוַעד ׁשֹור ָוֶשה ַוֲחמֹור, ְלִפי-ִאָשה, ִמַנַער ְוַעד-ָבִעיר, ֵמִאיׁש ְוַעד

ַע, ֹבאּו, ֵבית-ַהְמַרְגִלים ֶאת -ָהִאָשה ְוֶאת-ָהִאָשה ַהזֹוָנה; ְוהֹוִציאּו ִמָשם ֶאת-ָהָאֶרץ, ָאַמר ְיהֹוׁשֻׁ
ָאִביָה -ָרָחב ְוֶאת-ַוָיֹבאּו ַהְנָעִרים ַהְמַרְגִלים, ַוֹיִציאּו ֶאת כג  ָלּה, ַכֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעֶתם ָלּה.-ֲאֶׁשר-ָכל

ִמחּוץ, --ִמְׁשְפחֹוֶתיָה, הֹוִציאּו; ַוַיִניחּום-ָלּה, ְוֵאת ָכל-ֲאֶׁשר-ָכל-ְוֶאת ַאֶחיהָ -ִאָמּה ְוֶאת-ְוֶאת
-ַרק ַהֶכֶסף ְוַהָזָהב, ּוְכֵלי ַהְנֹחֶׁשת ְוַהַבְרֶזל  ָבּה:-ֲאֶׁשר-ְוָהִעיר ָשְרפּו ָבֵאׁש, ְוָכל כד  ְלַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל.

ַע, -ֲאֶׁשר-ָכל-ֵבית ָאִביָה ְוֶאת-ָרָחב ַהזֹוָנה ְוֶאת-ֶאתוְ  כה  ְיהָוה.-ָנְתנּו, אֹוַצר ֵבית- ָלּה, ֶהֱחָיה ְיהֹוׁשֻׁ
ַע ְלַרֵגל ֶאת-ַהַמְלָאִכים, ֲאֶׁשר-ִכי ֶהְחִביָאה ֶאת  ַוֵתֶׁשב ְבֶקֶרב ִיְשָרֵאל, ַעד ַהיֹום ַהֶזה: -ָׁשַלח ְיהֹוׁשֻׁ

 ְיִריחֹו.
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן רביעי( - 4שאלה 
 
 

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

 מלך כנען והביאה להכנעת האוייב.
 

ָנשִּ  הפסוק:   ם ָשַא מִּ ים,ל, ָחָלב ָנָתָנה; ים ָבאֶֹּהל, ְתבָֹּרְך. ַמיִּ ירִּ ֶפל ַאדִּ יָבה  ְבסֵׁ ְקרִּ  הִּ
ְש ֶחְמָאה.    ד תִּ יָנּה ָיָדּה ַלָיתֵׁ ימִּ ים;ַלְחָנה, וִּ לִּ  ְלַהְלמּות ֲעמֵׁ
 
 

 יעל אשת חבר הקיני תשובה:   ? מי האישה  .א
 

 סיסרא תשובה:   ?מיהו שביקש מים וקיבל חלב  .ב
 

 
 24-31שופטים   ה/ המקרא:

 

 
 }ר{  ָיֵעל, ֵאֶׁשת ֶחֶבר--יםְתֹבַרְך, ִמָנִׁש 

 }ר{  כה ַמִים  }ס{  ִמָנִׁשים ָבֹאֶהל, ְתֹבָרְך.  }ס{  ַהֵקיִני:
 }ר{  ְבֵסֶפל ַאִדיִרים, ִהְקִריָבה  }ס{  ָׁשַאל, ָחָלב ָנָתָנה;

 }ר{  ִויִמיָנּה  }ס{  כו ָיָדּה ַלָיֵתד ִתְׁשַלְחָנה,  }ס{  ֶחְמָאה.
 }ר{  ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה  }ס{  ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים;

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

 }ר{  כח ְבַעד  }ס{  ַבֲאֶׁשר ָכַרע, ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד.  }ס{  ָנָפל,
 }ר{  ַמדּוַע, ֹבֵׁשׁש ִרְכבֹו  }ס{  ְקָפה ַוְתַיֵבב ֵאם ִסיְסָרא, ְבַעד ָהֶאְׁשָנב:ַהַחלֹון ִנְׁש 

 }ר{  כט ַחְכמֹות  }ס{  ַמדּוַע ֶאֱחרּו, ַפֲעֵמי ַמְרְכבֹוָתיו.  }ס{  --ָלבֹוא
 }ר{  ִהיא, ָתִׁשיב ֲאָמֶריהָ -ַאף  }ס{  ָשרֹוֶתיָה, ַתֲעֶניָנה;

ֹ   }ס{  ָלּה.  }ר{  ַרַחם  }ס{  א ִיְמְצאּו ְיַחְלקּו ָׁשָלל,ל ֲהל
 }ר{  ְׁשַלל ְצָבִעים  }ס{  --ַרֲחָמַתִים ְלרֹאׁש ֶגֶבר

 }ר{  ֶצַבע  }ס{  ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה:  }ס{  ְלִסיְסָרא,
 }ר{  אֹוְיֶביָך, ְיהָוה,-לא ֵכן יֹאְבדּו ָכל  }ס{  ִרְקָמַתִים, ְלַצְּואֵרי ָׁשָלל.

ָרתֹו;ְוֹאהֲ    ַוִתְׁשֹקט ָהָאֶרץ, ַאְרָבִעים ָׁשָנה.  }ס{  ָביו, ְכֵצאת ַהֶשֶמׁש ִבְגבֻׁ
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 מחזור שאלות שני
 

 )נבחן חמישי( - 5שאלה 
 
 

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

 
יְוָשֲאל הפסוק:   ָיָדם.-ּו ְלָך, ְלָשלֹום; ְוָנְתנּו ְלָך ְשתֵׁ ן, ָתבֹוא ג  ֶלֶחם, ְוָלַקְחָת מִּ ה ַאַחר כֵׁ
ים, ֲאֶשר   יר, ּוָפַגְעָת ֶחֶבל -ְִּּבַעת ָהֱאֹלהִּ י ְכבֲֹּאָך ָשם ָהעִּ יהִּ ים; וִּ ְשתִּ י ְפלִּ בֵׁ ָשם, ְנצִּ
ֶבל ְותֹּף   יֶהם נֵׁ ְפנֵׁ ַהָבָמה, ְולִּ ים מֵׁ ים יְֹּרדִּ אִּ ים. ְנבִּ ְתַנְבאִּ ָמה מִּ נֹור, ְוהֵׁ יל ְוכִּ ו   ְוָחלִּ
ר.   יש ַאחֵׁ ָמם; ְוֶנְהַפְכָת, ְלאִּ יָת עִּ ְתַנבִּ  ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח ְיהָוה, ְוהִּ
 

 שמואל  תשובה:   ? נביאמי ה  .א
 

 שאול תשובה:   ?מיהו האיש הנכבד  .ב
 

 

 

 

 
 1-16שמואל א'   י/ המקרא:

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

ַרת ָרֵחל ִבְגבּול ִבְנָיִמן, -ב ְבֶלְכְתָך ַהיֹום, ֵמִעָמִדי, ּוָמָצאָת ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעם  ַנֲחָלתֹו, ְלָנִגיד. ְקבֻׁ
ִדְבֵרי ָהֲאֹתנֹות, -ְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות ֲאֶׁשר ָהַלְכָת ְלַבֵקׁש, ְוִהֵנה ָנַטׁש ָאִביָך ֶאתְבֶצְלַצח; ְוָאְמרּו ֵאֶליָך, נִ 

ֵאלֹון ָתבֹור, ּוְמָצאּוָך ָשם -ג ְוָחַלְפָת ִמָשם ָוָהְלָאה, ּוָבאָת ַעד  ְוָדַאג ָלֶכם ֵלאֹמר ָמה ֶאֱעֶשה ִלְבִני.
ֵאל; ֶאָחד ֹנֵשא ְׁשֹלָׁשה ְגָדִיים, ְוֶאָחד ֹנֵשא ְׁשֹלֶׁשת ִכְכרֹות -ִהים ֵביתָהֱאֹל-ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים, ֹעִלים ֶאל

ה ַאַחר   ֶלֶחם, ְוָלַקְחָת ִמָיָדם.-ד ְוָׁשֲאלּו ְלָך, ְלָׁשלֹום; ְוָנְתנּו ְלָך ְׁשֵתי  ָיִין.-ֶלֶחם, ְוֶאָחד, ֹנֵשא ֵנֶבל
ָׁשם, ְנִצֵבי ְפִלְׁשִתים; ִויִהי ְכֹבֲאָך ָׁשם ָהִעיר, ּוָפַגְעָת ֶחֶבל ְנִבִאים -ֵכן, ָתבֹוא ִגְבַעת ָהֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר

ו ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח ְיהָוה,   ֹיְרִדים ֵמַהָבָמה, ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכנֹור, ְוֵהָמה ִמְתַנְבִאים.
ֲעֵשה   ָלְך:--ז ְוָהָיה, ִכי תבאינה )ָתבֹאָנה( ָהֹאתֹות ָהֵאֶלה  ַאֵחר.ְוִהְתַנִביָת ִעָמם; ְוֶנְהַפְכָת, ְלִאיׁש 

ח ְוָיַרְדָת ְלָפַני, ַהִגְלָגל, ְוִהֵנה ָאֹנִכי ֹיֵרד ֵאֶליָך, ְלַהֲעלֹות   ְלָך ֲאֶׁשר ִתְמָצא ָיֶדָך, ִכי ָהֱאֹלִהים ִעָמְך.
ט   בֹוִאי ֵאֶליָך, ְוהֹוַדְעִתי ְלָך, ֵאת ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה.-ִמים תֹוֵחל, ַעדֹעלֹות ִלְזֹבַח ִזְבֵחי ְׁשָלִמים; ִׁשְבַעת יָ 

ָהֹאתֹות ָהֵאֶלה, -לֹו ֱאֹלִהים, ֵלב ַאֵחר; ַוָיֹבאּו ָכל-ְוָהָיה, ְכַהְפֹנתֹו ִׁשְכמֹו ָלֶלֶכת ֵמִעם ְׁשמּוֵאל, ַוַיֲהָפְך
 }ס{  ַביֹום ַההּוא.

ְנִבִאים ִלְקָראתֹו; ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים, ַוִיְתַנֵבא -ָתה, ְוִהֵנה ֶחֶבלי ַוָיֹבאּו ָׁשם ַהִגְבעָ 
ַויֹאֶמר ָהָעם   }ס{  ְנִבִאים ִנָבא:-יֹוְדעֹו ֵמִאְתמֹול ִׁשְלֹׁשם, ַוִיְראּו, ְוִהֵנה ִעם-יא ַוְיִהי, ָכל  ְבתֹוָכם.
יב ַוַיַען ִאיׁש ִמָשם ַויֹאֶמר, ּוִמי   ֲהַגם ָׁשאּול, ַבְנִביִאים.--יׁשִק -ֶזה ָהָיה ְלֶבן-ֵרֵעהּו, ַמה-ִאיׁש ֶאל

יד ַויֹאֶמר   יג ַוְיַכל, ֵמִהְתַנבֹות, ַוָיבֹא, ַהָבָמה.  ֵכן ָהְיָתה ְלָמָׁשל, ֲהַגם ָׁשאּול ַבְנִבִאים.-ֲאִביֶהם; ַעל
-ַאִין, ַוָנבֹוא ֶאל-ָהֲאֹתנֹות, ַוִנְרֶאה ִכי-ם; ַויֹאֶמר, ְלַבֵקׁש ֶאתַנֲערֹו, ָאן ֲהַלְכֶת -דֹוד ָׁשאּול ֵאָליו ְוֶאל

-טז ַויֹאֶמר ָׁשאּול, ֶאל  ָאַמר ָלֶכם ְׁשמּוֵאל.-ָנא ִלי, ָמה-ַהִגיָדה  טו ַויֹאֶמר, דֹוד ָׁשאּול:  ְׁשמּוֵאל.
 ִהִגיד לֹו, ֲאֶׁשר ָאַמר ְׁשמּוֵאל.-ְדַבר ַהְמלּוָכה לֹא-דֹודֹו, ַהֵגד ִהִגיד ָלנּו, ִכי ִנְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות; ְוֶאת
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 מחזור שאלות שני
 

 שי()נבחן שי - 6שאלה 
 
 

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

 
ת  הפסוק:   יֶניָך, אֵׁ ה ַהיֹום ַהֶזה ָראּו עֵׁ נֵׁ י ַבְמָעָרה, ְוָאַמר -ֲאֶשרהִּ ְנָתְנָך ְיהָוה ַהיֹום ְבָידִּ

ֹּא  י-ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעֶליָך; ָואַֹּמר, ל י ַבאדֹּנִּ י--ֶאְשַלח ָידִּ יַח ְיהָוה, הּוא.-כִּ   ְמשִּ
ה  י ְראֵׁ ה ֶאת--יא ְוָאבִּ י-ַגם ְראֵׁ יְלָך, ְבָידִּ  ְכַנף ְמעִּ

 
 אול המלךש תשובה:   ? המלךמי   .א
 

 דוד תשובה:   ?הו האיש מישראלמי  .ב
 
 
 
 
 

 1-16שמואל א'   י/ המקרא:
 

 
 }ס{  א ַוְיִהי, ַכֲאֶׁשר ָׁשב ָׁשאּול, ֵמַאֲחֵרי, ְפִלְׁשִתים; ַוַיִגדּו לֹו, ֵלאֹמר, ִהֵנה ָדִוד, ְבִמְדַבר ֵעין ֶגִדי.

ְפֵני, -ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו, ַעל-ָרֵאל; ַוֵיֶלְך, ְלַבֵקׁש ֶאתִיְש -ִמָכל--ב ַוִיַקח ָׁשאּול, ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ָבחּור
ַרְגָליו; -ַהֶדֶרְך, ְוָׁשם ְמָעָרה, ַוָיבֹא ָׁשאּול, ְלָהֵסְך ֶאת-ִגְדרֹות ַהצֹאן ַעל-ג ַוָיבֹא ֶאל  צּוֵרי ַהְיֵעִלים.

ָאַמר ְיהָוה -יֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָדִוד ֵאָליו, ִהֵנה ַהיֹום ֲאֶׁשרד וַ   ְוָדִוד, ַוֲאָנָׁשיו, ְבַיְרְכֵתי ַהְמָעָרה, ֹיְׁשִבים.
איביך )ֹאִיְבָך( ְבָיֶדָך, ְוָעִשיָת לֹו, ַכֲאֶׁשר ִיַטב ְבֵעיֶניָך; ַוָיָקם ָדִוד, ַוִיְכֹרת -ֵאֶליָך ִהֵנה ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת

-ַעל ֲאֶׁשר ָכַרת, ֶאת--ָדִוד, ֹאתֹו-ֵכן, ַוַיְך ֵלב-ְיִהי, ַאֲחֵריה וַ   ַבָלט.--ְלָׁשאּול-ַהְמִעיל ֲאֶׁשר-ְכַנף-ֶאת
ַהָדָבר ַהֶזה ַלאֹדִני ִלְמִׁשיַח -ֶאֱעֶשה ֶאת-ו ַויֹאֶמר ַלֲאָנָׁשיו ָחִליָלה ִלי ֵמְיהָוה, ִאם  ָכָנף ֲאֶׁשר ְלָׁשאּול.

ֲאָנָׁשיו ַבְדָבִרים, ְולֹא ְנָתָנם ָלקּום -ז ַוְיַׁשַסע ָדִוד ֶאת  ְמִׁשיַח ְיהָוה, הּוא.-ִכי  ִלְׁשֹלַח ָיִדי, בֹו:--ְיהָוה
 }ס{  ָׁשאּול; ְוָׁשאּול ָקם ֵמַהְמָעָרה, ַוֵיֶלְך ַבָדֶרְך.-ֶאל

; ָׁשאּול ֵלאֹמר, ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך-ֵכן, ַוֵיֵצא מן המערה )ֵמַהְמָעָרה(, ַוִיְקָרא ַאֲחֵרי-ח ַוָיָקם ָדִוד ַאֲחֵרי
 }ס{  ַוַיֵבט ָׁשאּול ַאֲחָריו, ַוִיֹקד ָדִוד ַאַפִים ַאְרָצה ַוִיְׁשָתחּו.

י ִהֵנה ַהיֹום   ִהֵנה ָדִוד, ְמַבֵקׁש ָרָעֶתָך.  ִדְבֵרי ָאָדם ֵלאֹמר:-ט ַויֹאֶמר ָדִוד ְלָׁשאּול, ָלָמה ִתְׁשַמע ֶאת
הָוה ַהיֹום ְבָיִדי ַבְמָעָרה, ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעֶליָך; ָוֹאַמר, ְנָתְנָך יְ -ַהֶזה ָראּו ֵעיֶניָך, ֵאת ֲאֶׁשר

ִכי   ְכַנף ְמִעיְלָך, ְבָיִדי:-ַגם ְרֵאה ֶאת--יא ְוָאִבי ְרֵאה  ְמִׁשיַח ְיהָוה, הּוא.-ִכי--ֶאְׁשַלח ָיִדי ַבאֹדִני-לֹא
ְוַאָתה --ָחָטאִתי ָלְך-יָך, ַדע ּוְרֵאה ִכי ֵאין ְבָיִדי ָרָעה ָוֶפַׁשע ְולֹאְכַנף ְמִעיְלָך ְולֹא ֲהַרְגִת -ְבָכְרִתי ֶאת

יג   ָבְך.-יב ִיְׁשֹפט ְיהָוה ֵביִני ּוֵביֶנָך, ּוְנָקַמִני ְיהָוה ִמֶמָך; ְוָיִדי, לֹא ִתְהֶיה  ַנְפִׁשי, ְלַקְחָתּה.-ֹצֶדה ֶאת
יד ַאֲחֵרי ִמי ָיָצא ֶמֶלְך   ָבְך.-ְרָׁשִעים, ֵיֵצא ֶרַׁשע; ְוָיִדי, לֹא ִתְהֶיהַכֲאֶׁשר יֹאַמר, ְמַׁשל ַהַקְדֹמִני, מֵ 

טו ְוָהָיה ְיהָוה ְלַדָין, ְוָׁשַפט   ַאֲחֵרי ֶכֶלב ֵמת, ַאֲחֵרי ַפְרֹעׁש ֶאָחד.  ִיְשָרֵאל, ַאֲחֵרי ִמי ַאָתה ֹרֵדף:
 }פ{  ְׁשְפֵטִני ִמָיֶדָך.ִריִבי, ְויִ -ֵביִני ּוֵביֶנָך; ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת

ָׁשאּול, ַויֹאֶמר ָׁשאּול, ֲהֹקְלָך ֶזה ְבִני ָדִוד; -ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֶאל-טז ַוְיִהי ְכַכלֹות ָדִוד, ְלַדֵבר ֶאת
ְגַמְלַתִני ַהטֹוָבה, ַוֲאִני ִכי ַאָתה   ָדִוד, ַצִדיק ַאָתה, ִמֶמִני:-יז ַויֹאֶמר, ֶאל  ַוִיָשא ָׁשאּול ֹקלֹו, ַוֵיְבְך.

ֵאת ֲאֶׁשר ִסְגַרִני --ָעִשיָתה ִאִתי טֹוָבה-יח ואת )ְוַאָתה( ִהַגְדָת ַהיֹום, ֵאת ֲאֶׁשר  ְגַמְלִתיָך ָהָרָעה.
; ַויהָוה, ְיַׁשֶלְמָך ֹאְיבֹו, ְוִׁשְלחֹו ְבֶדֶרְך טֹוָבה-ִיְמָצא ִאיׁש ֶאת-יט ְוִכי  ְיהָוה ְבָיְדָך, ְולֹא ֲהַרְגָתִני.

כ ְוַעָתה ִהֵנה ָיַדְעִתי, ִכי ָמֹלְך ִתְמלֹוְך; ְוָקָמה, ְבָיְדָך,   טֹוָבה, ַתַחת ַהיֹום ַהֶזה, ֲאֶׁשר ָעִשיָתה ִלי.
-ַתְׁשִמיד ֶאת-םַזְרִעי, ַאֲחָרי; ְוִא -ַתְכִרית ֶאת-כא ְוַעָתה, ִהָשְבָעה ִלי ַביהָוה, ִאם  ַמְמֶלֶכת, ִיְשָרֵאל.

-ֵביתֹו, ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו, ָעלּו ַעל-כב ַוִיָשַבע ָדִוד, ְלָׁשאּול; ַוֵיֶלְך ָׁשאּול, ֶאל  ְׁשִמי, ִמֵבית ָאִבי.
 }ס{  ַהְמצּוָדה.

 
 



 27 

 מחזור שאלות שני
 

 י(עיב)נבחן ש - 7שאלה 
 
 

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

ֹּאן-ָכל ים ַהצ ָמם, רֹּעִּ נּו עִּ י ֱהיֹותֵׁ  .ְימֵׁ
 

י הפסוק:   ְבלֵׁ ם נִּ ם ֶלֶחם ּוְשַניִּ ַקח ָמאַתיִּ ֹּאן עשוות )ֲעשּויֹות( ְוָחמֵׁ -ַותִּ ש צ ן, ְוָחמֵׁ ש ַייִּ
ים; ַוָתֶשם, ַעל  לִּ ם ְדבֵׁ ים, ּוָמאַתיִּ ֻמקִּ ָאה צִּ י, ּומֵׁ ים ָקלִּ ים.-ְסאִּ יט   ַהֲחמֹּרִּ
יָדה  גִּ ֹּא הִּ יָשּה ָנָבל, ל יֶכם ָבָאה; ּוְלאִּ י ַאֲחרֵׁ ְננִּ ְברּו ְלָפַני, הִּ ְנָעֶריָה עִּ  ַותֹּאֶמר לִּ

 
 אביגיל תשובה:   ? מי האישה  .א
 

 לנעריוו דוד תשובה:   ?למי מסרה את המזון  .ב
 
 

 1-16שמואל א'   י/ המקרא:
 

-ֲאָלִפים, ְוֶאֶלף ִעִזים; ַוְיִהי ִבְגֹזז ֶאת-ב ְוִאיׁש ְבָמעֹון ּוַמֲעֵשהּו ַבַכְרֶמל, ְוָהִאיׁש ָגדֹול ְמֹאד, ְולֹו צֹאן ְׁשֹלֶׁשת
ֶשֶכל ִויַפת ֹתַאר, ְוָהִאיׁש ָקֶׁשה ְוַרע -ה טֹוַבתג ְוֵׁשם ָהִאיׁש ָנָבל, ְוֵׁשם ִאְׁשתֹו ֲאִבָגִיל; ְוָהִאשָ   צֹאנֹו, ַבַכְרֶמל.

ה ַוִיְׁשַלח ָדִוד, ֲעָשָרה   צֹאנֹו.-ֹגֵזז ָנָבל, ֶאת-ִכי  ד ַוִיְׁשַמע ָדִוד, ַבִמְדָבר:  ַמֲעָלִלים ְוהּוא כלבו )ָכִלִבי(.
ו ַוֲאַמְרֶתם ֹכה,   לֹו ִבְׁשִמי, ְלָׁשלֹום.-ָנָבל, ּוְׁשֶאְלֶתם-ֶאלְנָעִרים; ַויֹאֶמר ָדִוד ַלְנָעִרים, ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם 

-ז ְוַעָתה ָׁשַמְעִתי, ִכי ֹגְזִזים ָלְך; ַעָתה, ָהֹרִעים ֲאֶׁשר  ְלָך ָׁשלֹום.-ֶלָחי; ְוַאָתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום, ְוֹכל ֲאֶׁשר
ְנָעֶריָך ְוַיִגידּו -ח ְׁשַאל ֶאת  ְיֵמי ֱהיֹוָתם ַבַכְרֶמל.-ְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה, ָכלנִ -לֹא ֶהְכַלְמנּום ְולֹא--ְלָך ָהיּו ִעָמנּו

ָנא, ֵאת ֲאֶׁשר ִתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך, ּוְלִבְנָך, -יֹום טֹוב, ָבנּו; ְתָנה-ַעל-ִכי--ָלְך, ְוִיְמְצאּו ַהְנָעִרים ֵחן ְבֵעיֶניָך
ַעְבֵדי -י ַוַיַען ָנָבל ֶאת  ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְבֵׁשם ָדִוד; ַוָינּוחּו.-ָנָבל ְכָכל-ֲעֵרי ָדִוד, ַוְיַדְברּו ֶאלט ַוָיֹבאּו נַ   ְלָדִוד.

-ֶאת יא ְוָלַקְחִתי  ִיָׁשי; ַהיֹום, ַרבּו ֲעָבִדים, ַהִמְתָפְרִצים, ִאיׁש ִמְפֵני ֲאֹדָניו.-ָדִוד, ַויֹאֶמר, ִמי ָדִוד, ּוִמי ֶבן
יב   ֵמיַמי, ְוֵאת ִטְבָחִתי, ֲאֶׁשר ָטַבְחִתי ְלֹגְזָזי; ְוָנַתִתי, ַלֲאָנִׁשים, ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעִתי, ֵאי ִמֶזה ֵהָמה.-ַלְחִמי, ְוֶאת

בּו, ַוָיֹבאּו, ַוַיִגדּו לֹו, ְכֹכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה.-ַוַיַהְפכּו ַנֲעֵרי יג ַויֹאֶמר ָדִוד ַלֲאָנָׁשיו ִחְגרּו   ָדִוד, ְלַדְרָכם; ַוָיׁשֻׁ
ַחְרבֹו; ַוַיֲעלּו ַאֲחֵרי ָדִוד, ְכַאְרַבע ֵמאֹות ִאיׁש, -ָדִוד, ֶאת-ַחְרבֹו, ַוַיְחֹגר ַגם-ַחְרבֹו, ַוַיְחְגרּו ִאיׁש ֶאת-ִאיׁש ֶאת

ִהֵנה ָׁשַלח ָדִוד   ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ֵלאֹמר:-ִגיד ַנַעריד ְוַלֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל, ִה   ַהֵכִלים.-ּוָמאַתִים, ָיְׁשבּו ַעל
-טו ְוָהֲאָנִׁשים, ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד; ְולֹא ָהְכַלְמנּו, ְולֹא  ֲאֹדֵנינּו, ַוָיַעט ָבֶהם.-ַמְלָאִכים ֵמַהִמְדָבר ְלָבֵרְך ֶאת

-יֹוָמם, ָכל-ַלְיָלה ַגם-טז חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו, ַגם  ֵתנּו ַבָשֶדה.ְיֵמי ִהְתַהַלְכנּו ִאָתם, ִבְהיֹו-ָפַקְדנּו ְמאּוָמה, ָכל
-ֲאֹדֵנינּו, ְוַעל ָכל-ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל-ִכי--ַתֲעִשי-יז ְוַעָתה, ְדִעי ּוְרִאי ַמה  ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָמם, ֹרִעים ַהצֹאן.

ַיִין, -יח ַוְתַמֵהר אבוגיל )ֲאִביַגִיל( ַוִתַקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִים ִנְבֵלי  ָליו.ְבִלַיַעל, ִמַדֵבר, אֵ -ֵביתֹו; ְוהּוא, ֶבן
ִקים, ּוָמאַתִים ְדֵבִלים; ַוָתֶשם, ַעל -ְוָחֵמׁש צֹאן עשוות )ֲעשּויֹות( ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי, ּוֵמָאה ִצמֻׁ

כ ְוָהָיה ִהיא   י, ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם ָבָאה; ּוְלִאיָׁשּה ָנָבל, לֹא ִהִגיָדה.יט ַותֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפנַ   ַהֲחֹמִרים.
כא ְוָדִוד   ַהֲחמֹור, ְוֹיֶרֶדת ְבֵסֶתר ָהָהר, ְוִהֵנה ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו, ֹיְרִדים ִלְקָראָתּה; ַוִתְפֹגׁש, ֹאָתם.-ֹרֶכֶבת ַעל

ִלי ָרָעה, -לֹו, ְמאּוָמה; ַוָיֶׁשב-ֲאֶׁשר-ִנְפַקד ִמָכל-ֶׁשר ָלֶזה ַבִמְדָבר, ְולֹאאֲ -ָכל-ָאַמר, ַאְך ַלֶשֶקר ָׁשַמְרִתי ֶאת
ַהֹבֶקר, ַמְׁשִתין -לֹו ַעד-ֲאֶׁשר-ַאְׁשִאיר ִמָכל-ִאם  ַיֲעֶשה ֱאֹלִהים ְלֹאְיֵבי ָדִוד, ְוֹכה ֹיִסיף:-כב ֹכה  ַתַחת טֹוָבה.

ָפֶניָה, ַוִתְׁשַתחּו, -ָדִוד, ַוְתַמֵהר, ַוֵתֶרד ֵמַעל ַהֲחמֹור; ַוִתֹפל ְלַאֵפי ָדִוד, ַעל-תכג ַוֵתֶרא ֲאִביַגִיל, אֶ   ְבִקיר.
ָנא ֲאָמְתָך, ְבָאְזֶניָך, ּוְׁשַמע, ֵאת ִדְבֵרי -ֹן; ּוְתַדֶבר ֲאִני ֲאֹדִני ֶהָעו-ַרְגָליו, ַותֹאֶמר, ִבי-כד ַוִתֹפל, ַעל  ָאֶרץ.

ָנָבל ְׁשמֹו, --הּוא-ָנָבל, ִכי ִכְׁשמֹו ֶכן-ִאיׁש ַהְבִלַיַעל ַהֶזה ַעל-ִלבֹו ֶאל-ָנא ָיִשים ֲאֹדִני ֶאת-ַאלכה   ֲאָמֶתָך.
ַנְפְׁשָך -ְיהָוה ְוֵחי-כו ְוַעָתה ֲאֹדִני, ַחי  ַנֲעֵרי ֲאֹדִני, ֲאֶׁשר ָׁשָלְחָת.-לֹא ָרִאיִתי ֶאת--ּוְנָבָלה ִעמֹו; ַוֲאִני, ֲאָמְתָך

ֲאֹדִני, -ֶׁשר ְמָנֲעָך ְיהָוה ִמבֹוא ְבָדִמים, ְוהֹוֵׁשַע ָיְדָך, ָלְך; ְוַעָתה, ִיְהיּו ְכָנָבל ֹאְיֶביָך, ְוַהְמַבְקִׁשים ֶאלאֲ 
ֵלי ֵהִביא ִׁשְפָחְתָך ַלאֹדִני; ְוִנְתָנה, ַלְנָעִרים, ַהִמְתַהְלִכים, ְבַרגְ -כז ְוַעָתה ַהְבָרָכה ַהזֹאת, ֲאֶׁשר  ָרָעה.
ִמְלֲחמֹות ְיהָוה ֲאֹדִני ִנְלָחם, -ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאֹדִני ַבִית ֶנֱאָמן, ִכי-ִכי ָעֹשה  כח ָשא ָנא, ְלֶפַׁשע ֲאָמֶתָך:  ֲאֹדִני.

ֹדִני ְצרּוָרה ִבְצרֹור ַנְפֶׁשָך; ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש אֲ -כט ַוָיָקם ָאָדם ִלְרָדְפָך, ּוְלַבֵקׁש ֶאת  ִתָמֵצא ְבָך, ִמָיֶמיָך.-ְוָרָעה לֹא
ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאֹדִני, ְכֹכל -ל ְוָהָיה, ִכי  ַהַחִיים, ֵאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך ְיַקְלֶעָנה, ְבתֹוְך ַכף ַהָקַלע.

ִתְהֶיה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב לא ְולֹא   ִיְשָרֵאל.-ְוִצְּוָך ְלָנִגיד, ַעל--ַהטֹוָבה, ָעֶליָך-ִדֶבר ֶאת-ֲאֶׁשר
 ֲאָמֶתָך.-ָדם ִחָנם, ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאֹדִני, לֹו; ְוֵהיִטב ְיהָוה ַלאֹדִני, ְוָזַכְרָת ֶאת-ַלאֹדִני, ְוִלְׁשָפְך
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 מחזור שאלות שני
 

 י(נימ)נבחן ש -8שאלה 
 
 
מלך בוחר לבקש "לב ואומר לו "שאל מה אתן לך". וה מתגלה לאחד ממלכי ישראל ה'

להבין בין טוב ובין רע".  תשובתו מוצאת חן בעיני ה' הנותן לו "לב שומע לשפוט את העם ו
 חכם ונבון, עושר וכבוד". 

 
 

ְשפֹּט ֶאת הפסוק:   ַע, לִּ ב שֹּמֵׁ ין-ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך לֵׁ ין, בֵׁ י יּוַכל   טֹוב ְלָרע:-ַעְמָך, ְלָהבִּ י מִּ כִּ
ְשפֹּט  ד ַהֶזה עַ -, ֶאתלִּ ָני:ְמָך ַהָכבֵׁ י ֲאדֹּ ינֵׁ יַטב ַהָדָבר, ְבעֵׁ   ַויִּ

 
 שלמה המלך תשובה:    ?מי המלך  .א
 

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

 3-15ג/א'    מלכים המקרא:
 

יו:-ג ַוֶיֱאַהב ְשֹלמֹּה, ֶאת ד ָאבִּ יר.--ק, ַבָבמֹותַר   ְיהָוה, ָלֶלֶכת, ְבֻחקֹות ָדוִּ ַח, ּוַמְקטִּ ד   הּוא ְמַזבֵׁ
י ְזבַֹּח ָשם, כִּ ְבעָֹּנה לִּ ֶלְך ַהֶמֶלְך גִּ ַח -ַויֵׁ ְזבֵׁ יא ַהָבָמה ַהְגדֹוָלה; ֶאֶלף עֹּלֹות ַיֲעֶלה ְשֹלמֹּה, ַעל ַהמִּ הִּ

ְרָאה ְיהָוה ֶאל  ַההּוא. ְבעֹון, נִּ ֹּאמֶ --ְשֹלמֹּה-ה ְבגִּ ים, ְשַאל ָמה ֶאֶתןַבֲחלֹום ַהָלְיָלה; ַוי -ר ֱאֹלהִּ
ם  ָלְך. יָת עִּ ֹּאֶמר ְשֹלמֹּה, ַאָתה ָעשִּ י ֶחֶסד ָגדֹול, ַכֲאֶשר ָהַלְך ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת -ו ַוי ד ָאבִּ ַעְבְדָך ָדוִּ

ְשָמר ָמְך; ַותִּ ָבב, עִּ ְשַרת לֵׁ ְצָדָקה ּוְביִּ ֶתן-לֹו, ֶאת-ּובִּ ב ַעללֹו בֵׁ -ַהֶחֶסד ַהָגדֹול ַהֶזה, ַותִּ ְסאֹו, -ן יֹּשֵׁ כִּ
ְמַלְכָת ֶאת  ַכיֹום ַהֶזה. ֹּא -ז ְוַעָתה, ְיהָוה ֱאֹלָהי, ַאָתה הִּ ן, ל י ַנַער ָקטֹּ י; ְוָאנֹּכִּ ד ָאבִּ ַעְבְדָך, ַתַחת ָדוִּ

ֹּא. את ָוב ַדע צֵׁ ֹּא-ַעם  ְבתֹוְך ַעְמָך, ֲאֶשר ָבָחְרָת:--ח ְוַעְבְדָך  אֵׁ ֹּ -ָרב, ֲאֶשר ל ָמֶנה ְול ר יִּ ָספֵׁ א יִּ
רֹּב. ְשפֹּט ֶאת  מֵׁ ַע, לִּ ב שֹּמֵׁ ין-ט ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך לֵׁ ין, בֵׁ ְשפֹּט,   טֹוב ְלָרע:-ַעְמָך, ְלָהבִּ י יּוַכל לִּ י מִּ כִּ
ד ַהֶזה.-ֶאת ָני:  ַעְמָך ַהָכבֵׁ י ֲאדֹּ ינֵׁ יַטב ַהָדָבר, ְבעֵׁ י ָשַאל ְשֹלמֹּה, ֶאת  י ַויִּ יא   ַהָדָבר ַהֶזה.-כִּ
ָליו, ַיַען ֲאֶשר ָשַאְלָת ֶאתוַ  ים אֵׁ ֹּאֶמר ֱאֹלהִּ ֹּא-י ֹּא-ַהָדָבר ַהֶזה ְול ים ְול ים ַרבִּ ָשַאְלָת -ָשַאְלָת ְלָך ָימִּ

ְשָפט. ַע מִּ ְשמֹּ ין, לִּ ְיֶביָך; ְוָשַאְלָת ְלָך ָהבִּ ֹּא ָשַאְלָת, ֶנֶפש אֹּ ְדָבֶריָך  ְלָך עֶֹּשר, ְול י, כִּ יתִּ ה ָעשִּ נֵׁ ; יב הִּ
ֹּא ב ָחָכם ְוָנבֹון, ֲאֶשר ָכמֹוָך ל י ְלָך, לֵׁ ה ָנַתתִּ נֵׁ ֹּא-הִּ יג ְוַגם   ָיקּום ָכמֹוָך.-ָהָיה ְלָפֶניָך, ְוַאֲחֶריָך ל

ֹּא י ָלְך, ַגם-ֲאֶשר ל ֹּא  ָכבֹוד:-עֶֹּשר ַגם-ָשַאְלָת ָנַתתִּ ים, ָכל-ֲאֶשר ל יש ַבְמָלכִּ -ָהָיה ָכמֹוָך אִּ
ְצויד ְואִּ   ָיֶמיָך. ְשמֹּר ֻחַקי ּומִּ ְדָרַכי, לִּ ְך בִּ לֵׁ יָך ם תֵׁ יד ָאבִּ י, ֶאת--ַֹּתי, ַכֲאֶשר ָהַלְך, ָדוִּ -ְוַהֲאַרְכתִּ
 }ס{  ָיֶמיָך.

ית י ֲארֹון ְברִּ ְפנֵׁ ִּם ַוַיֲעמֹּד לִּ ה ֲחלֹום; ַוָיבֹוא ְירּוָשַל נֵׁ ַקץ ְשֹלמֹּה, ְוהִּ ָני, ַוַיַעל עֹּלֹות ַוַיַעש -טו ַויִּ ֲאדֹּ
ְשֶתה, ְלָכלְשלָ  ים, ַוַיַעש מִּ  ֲעָבָדיו.-מִּ
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 מחזור שאלות שני
 

 שאלת מילואים - 9שאלה 
 
 מנחה נכבדת ד האחים מבקש לפייס את אחיו ומגיש לואח
 

ֹּאֶמר ___???___ הפסוק:   י ְלָך ֲאֶשר-ֶיש ַוי י, ְיהִּ י ָרב; ָאחִּ ֹּאֶמר  י  ָלְך.-לִּ ַוי
םָנא -___??___, ַאל  י: ָנא-אִּ ָידִּ י, מִּ ְנָחתִּ יֶניָך, ְוָלַקְחָת מִּ ן ְבעֵׁ י חֵׁ י   ָמָצאתִּ כִּ

י ָפֶניָך,ּ ִּ -ַעל יתִּ ן ָראִּ יםכֵׁ י ֱאֹלהִּ י.--ְראֹּת ְפנֵׁ נִּ ְרצֵׁ י אֲ -ָנא ֶאת-ַקח יא  ַותִּ ְרָכתִּ ֶשר ֻהָבאת בִּ
י י-ָלְך, כִּ י ֶיש ַחַננִּ ים ְוכִּ י-ֱאֹלהִּ ְפַצר-לִּ ָקח.-כֹּל; ַויִּ  בֹו, ַויִּ

 
 יעקב תשובה:   ?שם האח מגיש המנחהמהו   .א
 

 עשיו תשובה:   ?מהו שם האח השני   .ב
 
 
 
 

 1-18בראשית  לג'/ המקרא:
 

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

-ג ְוהּוא, ָעַבר ִלְפֵניֶהם; ַוִיְׁשַתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְפָעִמים, ַעד  יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים.-ָרֵחל ְוֶאת-ַאֲחֹרִנים, ְוֶאת
-ה ַוִיָשא ֶאת  ַצָּואָרו ַוִיָשֵקהּו; ַוִיְבכּו.-ו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהּו, ַוִיֹפל ַעלד ַוָיָרץ ֵעשָ   ָאִחיו.-ִגְׁשתֹו ַעד

ָחַנן ֱאֹלִהים -ַהְיָלִדים, ֲאֶׁשר--ֵאֶלה ָלְך; ַויֹאַמר-ַהְיָלִדים, ַויֹאֶמר, ִמי-ַהָנִׁשים ְוֶאת-ֵעיָניו, ַוַיְרא ֶאת
ָ   ַעְבֶדָך.-ֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה, ַוִיְׁשַתֲחוּו; -ז ַוִתַגׁש ַגם  ַהְשָפחֹות ֵהָנה ְוַיְלֵדיֶהן, ַוִתְׁשַתֲחֶויןָ. ו ַוִתַגְׁשן

ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶׁשר ָפָגְׁשִתי; ַויֹאֶמר, -ח ַויֹאֶמר, ִמי ְלָך ָכל  ַוִיְׁשַתֲחוּו.--ְוַאַחר, ִנַגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל
ָנא -י ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ַאל  ָלְך.-ִלי ָרב; ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר-ט ַויֹאֶמר ֵעָשו, ֶיׁש  יֵני ֲאֹדִני.ֵחן ְבעֵ -ִלְמצֹא

--ֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך, ִכְרֹאת ְפֵני ֱאֹלִהים-ִכי ַעל  ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְוָלַקְחָת ִמְנָחִתי, ִמָיִדי:-ִאם
ָבאת ָלְך, ִכי-ָנא ֶאת-חיא ַק   ַוִתְרֵצִני. בֹו, -ֹכל; ַוִיְפַצר-ִלי-ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיׁש-ִבְרָכִתי ֲאֶׁשר הֻׁ

ַהְיָלִדים ַרִכים, -יג ַויֹאֶמר ֵאָליו, ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִכי  יב ַויֹאֶמר, ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה; ְוֵאְלָכה, ְלֶנְגֶדָך.  ַוִיָקח.
ָנא ֲאֹדִני, ִלְפֵני ַעְבדֹו; -יד ַיֲעָבר  ַהצֹאן.-לֹות ָעָלי; ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד, ָוֵמתּו ָכלְוַהצֹאן ְוַהָבָקר, עָ 

ֲאֹדִני, -ָאבֹא ֶאל-ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים, ַעד ֲאֶׁשר-ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִטי, ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶׁשר
ֵחן ְבֵעיֵני -ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִתי; ַויֹאֶמר ָלָמה ֶזה, ֶאְמָצא-ָנא ִעְמָך, ִמן-ָגהַאִצי--טו ַויֹאֶמר ֵעָשו  ֵשִעיָרה.

ֹכָתה, ַוִיֶבן לֹו ָבִית; ּוְלִמְקֵנהּו   טז ַוָיָׁשב ַביֹום ַההּוא ֵעָשו ְלַדְרכֹו, ֵשִעיָרה.  ֲאֹדִני. יז ְוַיֲעֹקב ָנַסע סֻׁ
ֹכת, ַעל כֹות.-ֵכן ָקָרא ֵׁשם-ָעָשה סֻׁ  }ס{  ַהָמקֹום סֻׁ

יט   ְפֵני ָהִעיר.-יח ַוָיבֹא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם, ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען, ְבֹבאֹו, ִמַפַדן ֲאָרם; ַוִיַחן, ֶאת
כ   ְקִשיָטה.ְבֵמָאה, --ֲחמֹור, ֲאִבי ְׁשֶכם-ָׁשם ָאֳהלֹו, ִמַיד ְבֵני-ֶחְלַקת ַהָשֶדה, ֲאֶׁשר ָנָטה-ַוִיֶקן ֶאת

 ֵאל, ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל--לֹו-ָׁשם, ִמְזֵבַח; ַוִיְקָרא-ַוַיֶצב
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 שלב השאלה הזהה –שלב שלישי 
 

 נחמןרון מר , אריאל  העירשאלתו של ראש 
 

 הלשון העברית בתנ"ך בסימן : 
 

 אתם ודאי מתרגשים לקראת השלב השלישי של החידון, שלב השאלה הזהה.
 העיר בנושא: הלשון העברית בתנ"ךאתם תבחנו על שאלת ראש בשלב זה 

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

אני מאחל לכל אחת ואחד מכם להפוך להיות מנהיגים אמיתיים ואמיצים, בעלי שאיפות 
 לשנות ולבנות בבית, בעיר אריאל ובמדינת ישראל.ורצון להשפיע, 

 
 עלו והצליחו  !!!

 
 .תנ"ך יש קשר לפסוקי ה  יסוד לכל ערך  ו 

 
 פסוקים המבטאים  ערכים חשובים אלו.ם שמונה עשר לפניכ

 נא  ענו על השאלה המצורפת לכל קטע פסוק.  
 
 

 הניקוד
 לפניכם עשרה פסוקים .

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

 
 בלבדדקות  10 :הזמן המוקצב

 

 בהצלחה
 
 
 

 החידון הפומבי
 

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

 יםמנהיג
 למי נאמר? .1

ָליו ה ֶפן אֵׁ יָך" ַויִּ ֹּא ְשַלְחתִּ ל ... ֲהל ְשָראֵׁ ְך ְבכֲֹּחָך ֶזה ְוהֹוַשְעָת ֶאת יִּ ֹּאֶמר לֵׁ  " '  ַוי
     

 14שופטים ו'                                      גדעוןל :  נאמר 
 

 

 למי נאמר? .2
ֹּא" ב ל ְתַיצֵׁ יש יִּ י כֹּל ְלָפֶניָך אִּ ָמְך ֶאְהֶיה....  ַחֶייָך ְימֵׁ ֹּא עִּ ֹּא ָךַאְרפְ  ל  "ֶאֶעְזֶבךָ  ְול
     

 5א'  יהושעל : יהושע                                       נאמר 
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 נביאים
 על מי נאמר? .3
 

ית, אֲ  ֶלְך, ַויֵֶׁשב ְבַנַחל ְכרִּ ן.: -ֶשר, ַעלַויֵׁ י ַהַיְרדֵׁ ים לֹו ֶלֶחם ּוָבָשר ַבבֶֹּקר, ְפנֵׁ אִּ ים, ְמבִּ ְוָהעְֹּרבִּ
ןְוֶלֶחם ּוָבָשר ְשֶתה.-, ָבָעֶרב; ּומִּ  ַהַנַחל, יִּ

  
 5-6מלכים א' יז/                                    אליהו הנביא:  נאמר על 

 
 על מי נאמר? .4

ית י ָשָנה ְבָשָנה, ְוָסַבב בֵׁ דֵׁ ְצָפה; ְוָשַפט, ֶאת-ְוָהַלְך, מִּ ְלָגל ְוַהמִּ ל, ְוַהגִּ ל-אֵׁ ְשָראֵׁ ת אֵׁ --יִּ
ֶלה: ַהְמקֹו-ָכל ימֹות, ָהאֵׁ יתֹו, ְוָשם ָשָפט ֶאת-ּוְתֻשָבתֹו ָהָרָמָתה כִּ ל-ָשם בֵׁ ְשָראֵׁ  יִּ
 

 16-17שמואל א'  ז/                                  שמואל הנביא:  נאמר על 
 
 

 מה אישיתגדו
 
 ?מי אמר .5

ְדפּו ַאֲחַרי  ירִּ יֶכם ֶאת מֹוָאב ְבֶיְדֶכםאֹּ  ֶאת ה' ָנַתן  כִּ ְרדּו ַאֲחָריו  ְיבֵׁ  ַויֵׁ
 

 28שופטים ג'    אמר : אהוד בן גרא                 
 
 מי אמר? .6

ְראּו  י תִּ ֶמנִּ ןמִּ ה ַהַמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶשר  ְוכֵׁ ְקצֵׁ י ָבא בִּ ה ָאנֹּכִּ נֵׁ ּו ְוהִּ הַתֲעשֹּ ן ַתֲעשֹּּון: ֶאֱעשֶֹּ  כֵׁ
 

  17שופטים ז'    אמר : גדעון                                     

 

 צניעות
 מי אמר? .7

ָני ַבָמה  י ֲאדֹּ יעַ בִּ י  אֹושִּ ְמַנֶשה ְוָאנֹּכִּ י ַהַדל בִּ ה ַאְלפִּ נֵׁ ל הִּ ְשָראֵׁ ירֶאת יִּ י ַהָצעִּ ית ָאבִּ  "ְבבֵׁ
  

  15שופטים ו'   אמר : גדעון                                
 
 
 מי אמר? .8

ְק  י מִּ י ָאנֹּכִּ ינִּ י ֲהלֹוא ֶבן ְימִּ ְבטֵׁ ְשְפחֹות שִּ ָכל מִּ ָרה מִּ י ַהְצעִּ ְשַפְחתִּ ל ּומִּ ְשָראֵׁ י יִּ ְבטֵׁ י שִּ ַטנֵׁ
ן " ְנָימִּ  בִּ

 
 21שמואל א' ט'   אמר : שאול                    

 
 
 

 נקיון כפיים
 מי אמר?  .9
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י ים; ְוַגם-כִּ ְברִּ ֶאֶרץ ָהעִּ י, מֵׁ ֹּא-גֻנֹּב גַֻנְבתִּ י ְמאּוָמה, כִּ -פֹּה ל יתִּ י ַבבֹור-יָעשִּ  אמר :  ָשמּו אֹּתִּ
 

 15אמר : יוסף                                                 בראשית מ/
 

 
 מי אמר? .10

י  יתִּ י ָלְיָלה   ָהיִּ י יֹום ּוְגנְֻבתִּ י ְתַבְקֶשָנה ְגנְֻבתִּ ָידִּ י ֲאַחֶטָנה מִּ כִּ ֶליָך ָאנֹּ י אֵׁ אתִּ בֵׁ ֹּא הֵׁ ָפה ל ְטרֵׁ
י חֹּ  יָני:ַביֹום ֲאָכַלנִּ עֵׁ י מֵׁ ַדד ְשָנתִּ  ֶרב ְוֶקַרח ַבָלְיָלה ַותִּ

 
 39אמר : יעקב                                                  בראשית לא' 

 
 

 גבורה
 מי המנהיג? . 11

ֹּאֶמר ___??? יש.  ___ַוי י ֶאֶלף אִּ יתִּ כֵׁ י ַהֲחמֹור, הִּ ְלחִּ ם; בִּ י ַהֲחמֹור, ֲחמֹור ֲחמָֹּרָתיִּ ְלחִּ   בִּ
 
 16טו/ שופטים                           המנהיג : שמשון  

 
 על מי נאמר? . 12

ן ְיהָֹוה ְבָידֹו ֶאת כּוַשן  תֵׁ ְלָחָמה ַויִּ א ַלמִּ ל ַויֵׁצֵׁ ְשָראֵׁ ְשפֹּט ֶאת יִּ י ָעָליו רּוַח ְיהָֹוה ַויִּ ַוְתהִּ
ם ֶמֶלְך ֲאָרם  ְשָעַתיִּ  רִּ

 
  10שופטים ג'     נאמר על: עתניאל בן קנז           

 
 
 

 המנהיג ועמו 
 

 מי אמר? .13
יְראּוַאל  ה  תִּ י ָכָכה ַיֲעשֶֹּ ְמצּו כִּ ְזקּו ְואִּ ָחתּו חִּ יֶכםְלָכל  ה'ְוַאל תֵׁ ְיבֵׁ ים  אֹּ ְלָחמִּ ֲאֶשר ַאֶתם נִּ

 אֹוָתם: 
 

 25יהושע י'    אמר : יהושע                                  
 

 מי אמר .14
י ה ָאנֹּכִּ נֵׁ י" הִּ ית ָאבִּ י ּוְבבֵׁ י ָנא ָיְדָך בִּ ֹּאן ֶמה ָעשֹּּו  ְתהִּ ֶלה ַהצ י ְואֵׁ יתִּ י ֶהֱעוֵׁ י ְוָאנֹּכִּ  ָחָטאתִּ

 
 17שמואל ב' כד'      אמר : דוד         

 
 

 מנהיגות 
 

 על מי נאמר? .15
ין  ֹּאש ּוְלָקצִּ יֶהם ְלר ימּו ָהָעם אֹותֹו ֲעלֵׁ ְלָעד ַוָישִֹּּ י גִּ ְקנֵׁ ם זִּ ֶלְך ... עִּ  ַויֵׁ

 
 11שופטים יא                יפתח הגלעדינאמר על :  
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 על מי נאמר? .16

ב ְתַיצֵׁ ְכמֹו ָוָמְעָלה:  ַויִּ שִּ ָכל ָהָעם מִּ ְגַבּה מִּ  ְבתֹוְך ָהָעם ַויִּ
 

 23נאמר על : שאול                                     שמואל א' י' 
 
 
 

 מלכים
 מי המלך ? .17

ְשפֹּט ֶאת ַעְמָך ְוָנַתָת ְלַעְבְד  י יּוַכל לִּ י מִּ ין טֹוב ְלָרע כִּ ין בֵׁ ְשפֹּט ֶאת ַעְמָך ְלָהבִּ ַע לִּ ב שֹּמֵׁ ָך לֵׁ
ד ַהֶזה:  ַהָכבֵׁ

 
 9מלכים א' ג'   : שלמה                            המלך

 
 

 מי המלך ? .18
ָליו, ֶאת ֶלְך, ַוַיְך-ַוֶיֱאסֹּף אֵׁ ק; ַויֵׁ י ַעמֹון ַוֲעָמלֵׁ ל, ַויִּ -ֶאת ְבנֵׁ ְשָראֵׁ ים: -יְרשּו, ֶאתיִּ יר ַהְתָמרִּ עִּ

י ַוַיַעְבדּו ל ֶאת _____?????____ -ְבנֵׁ ְשָראֵׁ ה ָשָנה-ֶמֶלְךיִּ  מֹוָאב, ְשמֹוֶנה ֶעְשרֵׁ
 

 13שופטים  ג'/                            עגלוןהמלך : 
 

 
 

 


