תוכנית חינוכית-
חידון התנ"ך

חידון התנ"ך
הוראות למדריך:
מטרת הפעילות:
 .1המשתתפים ירכשו ידע בנושאים הקשורים לתנ"ך.
קהל יעד:
 .1בתי ספר בכיתות ז'-יב'.
 .2קבוצות מבוגרים.
פעילות:
א .לפניך  2מצגות בשתי רמות קושי (השאלות מופיעות בנספח בסיום המסמך):
 .1רמת קושי קלה-בינונית.
 .2רמת קושי קשה.
ב .תוכן המצגות :בכל מצגת יש  22שאלות .לכל שאלה יש  4תשובות כאשר רק תשובה אחת
נכונה .השאלות מלוות בשירים וסרטונים המופעלים באופן אוטומטי במעבר לשקופית.
ג .זמן ואופן בחירת התשובות :לכל שאלה מוקצה זמן של  03שניות למתן תשובה באמצעות
לחיצה על השלטים שבערכה.

ד .תפקיד המנחה:
 .1לפני הפעילות עליך לפרוס את שלטי ערכת איזיקליק במושבים.
 .2עליך להסביר למשתתפים את אופן הפעילות ,דרך בחירת התשובות והזמן המוקצה לכל
שאלה.
 .0עליך להפעיל את מערכת האיזיקליק הקיימת על המחשב ולפעול לפי השלבים הבאים:
 בחירת "פעילות"
 בחירת הכיתה המתוכנתת במערכת.

 לחיצה על הצלמית של "."PowerPoint
 לחיצה על המצגת ברמת הידע המתאימה לקבוצה:
-

המרוץ אכסניות תנך

-

המרוץ אכסניות תנך רמה גבוהה.

 הרצת המצגת -עליך להקליק ולעבור משקופית לשקופית .לאחר כל שקופית
שאלה קיימת שקופית תשובה .עליך להסביר למשתתפים מהי התשובה הנכונה
ולהרחיב מדוע זוהי התשובה הנכונה (לפי הכתוב בשקופיות התשובות).
 לאחר כל שקופית שאלה ניתן להציג בפני המשתתפים גרף שיציג את התשובות
שענה כל משתתף .לשם כך ,יש ללחוץ על צלמית שנראית כמו לוח כתיבה.
 .4המנצח :המשתתף שענה נכון על מספר הרב ביותר של שאלות.
 .2בסיום הפעילות ניתן להציג למשתתפים גרף מרכז של כל התשובות שענו .לשם כך ,יש
לסגור את המצגת ולבחור באפשרות "דו"ח" .בחלון השמאלי יש לבחור את המצגת
הנכונה לפי הכיתה ,השעה והתאריך של הפעילות .ניתן לבחור בסוג הגרף הרצוי מבין
האפשרויות בתחתית החלון השמאלי.

שאלות ותשובות המצגת
רמה קלה
 .1על איזה גיבור מסופר שהיכה אריה?
תשובה :שמשון
שמשון היכה את האריה" :וְ ִהנֵּה כְ פִ יר אֲ ָריוֹת ,שֹאֵּ ג לִ ְק ָראת ֹו וַ ִת ְצלַח עָ לָיו רּוחַ ה' וַ יְ ַש ְסעֵּ הּו כְ ַשסַ ע
הַ גְ ִדי( "...שופטים יד.)2-6,
 .2מאיזו עיר הפליגה האוניה שלקח יונה?
תשובה :יפו
ישה
יונה סירב להתנבא על נינוה ועל כן לקח אניה מיפו וברח לתרשיש " :וַ י ָָקם י ֹונָה לִ בְ רֹחַ ַת ְר ִש ָ
ִמלִ פְ נֵּי ה' וַ י ֵֶּרד יָפ ֹו וַ יִ ְמצָ א אֳ נִ יָה בָ ָאה תַ ְר ִשיש( "...יונה א .)0,גם בעכו ,אילת וקיסריה היה אמנם
נמל בתקופות שונות אבל ביפו היה כנראה הנמל הבולט בתקופת המקרא וגם העצים שהובאו
לשלמה לצורך בניית בית המקדש הגיעו מהעיר צור ליפו.
 .0איזה עץ הצל על ראשו של יונה?
תשובה :קיקיון

כשיונה המתין לדעת מה יקרה לעיר נינוה -כלומר האם אכן ה' יחוס על נינוה ולא יחריב אותה,
הוא עשה לו סוכה וה' זימן קיקיון שהצל על ראשו של יונה .למחרת תולעת אכלה את הקיקיון
יקיוֹן אֲ ֶשר ֹלא עָ מַ לְ ָת ב ֹו
ויונה ביקש את נפשו למות .ה' הוכיח אותו" :וַ יֹאמֶ ר ה' אַ ָתה חַ ְס ָת עַ ל הַ ִק ָ
וְ ֹלא גִ ַדלְ ת ֹו שֶ בִ ן לַיְ לָה הָ יָה ּובִ ן לַיְ לָה ָאבָ ד וַ אֲ נִי ֹלא ָאחּוס עַ ל נִינְ וֵּ ה הָ עִ יר הַ גְ ד ֹולָה אֲ ֶשר יֶש בָ ּה הַ ְרבֵּ ה
ָאדם אֲ שֶ ר ֹלא י ַָדע בֵּ ין יְ ִמינ ֹו לִ ְשמֹאל ֹו ּובְ הֵּ מָ ה ַרבָ ה?" (יונה פרק ד).
ִמ ְש ֵּתים עֶ ְש ֵּרה ִרב ֹו ָ
 .4כיצד מתוארת רבקה?
תשובה :טובת מראה מאוד
"וְ הַ ַנע ֲָרה טֹבַ ת מַ ְראֶ ה ְמאֹד ...וַ ֵּת ֶרד הָ עַ יְ ָנה וַ ְתמַ לֵּא כ ַָדּה וַ ָתעַ ל" (בראשית כד.)16,
 .2כמה זמן שהה נח בתיבה?
תשובה :כשנה
הגשם אמנם ירד  43יום ו 43-לילה אבל נח חיכה עד שהאדמה תתיבש וזה לקח כשנה שהרי נח
נכנס לתיבה בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש ואז החל המבול ובחודש השני בשבעה ועשרים
יום לחודש יבשה הארץ ואז נצטווה נח לצא מן התיבה (בראשית ז ;11,ח.)14,
 .6את מי שלח נח בפעם הראשונה כדי לברר האם אפשר לצאת מהתיבה?
תשובה :את העורב
נח שלח תחילה את העורב אך העורב חג סביב התיבה" :וַ יְ ַשלַח אֶ ת הָ ע ֵֹּרב וַ יֵּצֵּ א יָצוֹא וָ שוֹב עַ ד-
ָארץ (בראשית ח 7,על פי פירוש רש"י) ואז נח שלח את היונה  0פעמים -תחילה
יְ בֹשֶ ת הַ מַ יִ ם מֵּ עַ ל הָ ֶ
היא חזרה אליו .בפעם השנייה היא חזרה אליו עם עלה זית בפיה ובשלישית לא חזרה אליו יותר.
 .7היכן גרה האישה המפורסמת שנעשה לה נס באמצעות אליהו הנביא?
תשובה :צרפת
בעקבות הבצורת שגזר אליהו בימי אחאב הגיע אליהו לצרפת אשר לצידון ושם עשתה לו אשה
אלמנה עוגה קטנה .אליהו הבטיח לה ש"כַד הַ ֶקמַ ח ֹלא ִתכְ לָה וְ צַ פַ חַ ת הַ ֶש ֶמן ֹלא ֶת ְחסָ ר עַ ד יוֹם ֵּתת
ה' גֶשֶ ם עַ ל פְ נֵּי הָ אֲ ָדמָ ה" (מלכים א' יז.)14,
רּוש ִ ַלם אֲ ֶשר בִ ְספָ ַרד יִ ְרשּו ֵּאת
ספרד נזכרת במקרא בספר עובדיה אשר בו יש רק פרק אחד" :וְ ָגלֻת יְ ָ
עָ ֵּרי הַ ֶנגֶב" (עובדיה א.)23,
יוון נזכרת בספרי יואל ,זכריה ובחזון דניאל .פרס במגילת אסתר.
 .8על מי מסופר שהיה חובט חיטים בגת?
תשובה :גדעון
"וְ גִ ְדעוֹן בְ נ ֹו חֹבֵּ ט ִח ִטים בַ גַת לְ הָ ִניס ִמפְ נֵּי ִמ ְדיָן" (שופטים ו.)11,

כדי שהמדינים ששלטו אז באזור עפרה העיר של גדעון לא יתפסו את החיטים ,הוא חבט את
החיטים בגת החבויה בקרקע ולא בגורן כמקובל.
 .9כיצד מצא גולית את מותו?
תשובה :מאבן שפגעה במצחו
גלית מצא את מותו מהאבן 'ששלח' למצחו דוד" :וַ יִ ְשלַח ָדוִ ד אֶ ת יָד ֹו אֶ ל הַ ֶכלִ י וַ יִ ַקח ִמ ָשם אֶ בֶ ן
ָארצָ ה" (שמואל א' יז.)49,
וַ יְ ַקלַע וַ יְַך אֶ ת הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ל ִמ ְצח ֹו וַ ִת ְטבַ ע הָ אֶ בֶ ן בְ ִמ ְצח ֹו וַ יִ פֹל עַ ל פָ נָיו ְ
 .13היכן התרחש הקרב בין דוד לגולית?
תשובה :בעמק האלה
"וְ שָ אּול וְ ִאיש יִ ְש ָראֵּ ל נֶאֶ ְספּו וַ יַחֲ נּו בְ עֵּ מֶ ק הָ אֵּ לָה וַ יַעַ ְרכּו ִמלְ חָ מָ ה לִ ְק ַראת פְ לִ ְש ִתים" (שמואל א' יז.)1,
 .11לאחר כמה זמן התגשם חלומו של שר המשקים לחזור לתפקידו כשר?
תשובה :לאחר  0ימים
ישי יוֹם הֻ ל ֶֶדת אֶ ת פַ ְרעֹה
לאחר שיוסף פתר את חלומו של שר המשקים נאמר" :וַ יְ ִהי בַ יוֹם הַ ְשלִ ִ
וַ יַעַ ש ִמ ְש ֶתה לְ ָכל-עֲבָ ָדיו ...וַ יָשֶ ב אֶ ת שַ ר הַ מַ ְש ִקים עַ ל מַ ְש ֵּקהּו וַ יִ ֵּתן הַ כוֹס עַ ל-כַף פַ ְרעֹה" (בראשית
מ.)23-21,
 .12מי מלבד משה נצטווה ציווי דומהַ " :של נַעַ לְ ָך מֵּ עַ ל ַרגְ לֶָך?"...
תשובה :יהושע בן נון
שניים במקרא נצטוו ציווי דומה -משה נצטווה בסנהַ " :של נְעָ לֶיָך מֵּ עַ ל ַרגְ לֶיָך כִ י הַ מָ קוֹם אֲ ֶשר אַ ָתה
ַאדמַ ת-ק ֶֹדש הּוא" (שמות ג.)2,
עוֹמֵּ ד עָ לָיו ְ
יהושע נצטווה ביריחו" :שַ ל נַעַ לְ ָך מֵּ עַ ל ַרגְ לֶָך כִ י הַ מָ קוֹם אֲ שֶ ר אַ ָתה עֹמֵּ ד עָ לָיו ק ֶֹדש הּוא" (יהושע
ה.)12,
 .10מה ביקשה אסתר מאחשורוש לאחר שהלה הושיט לה את שרביט הזהב?
תשובה :להזמין את המלך למשתה עם המן
לאחר שאחשורוש הושיט לאסתר את שרביט הזהב הוא שאל אותה" :מַ ה לְָך אֶ ְס ֵּתר הַ מַ לְ כָה ּומַ ה
בַ ָקשָ תֵּ ְך עַ ד חֲ ִצי הַ מַ לְ כּות וְ יִ נָתֵּ ן לְָך" .אסתר ענתהִ " :אם עַ ל הַ מֶ לְֶך טוֹב יָבוֹא הַ מֶ לְֶך וְ הָ מָ ן הַ יוֹם אֶ ל-
יתי ל ֹו" (אסתר ה.)2-4,
הַ ִמ ְש ֶתה אֲ שֶ ר עָ ִש ִ
בהמשך המגילה אחשורוש שוב מושיט לה את שרביט הזהב והיא מבקשת מהמלך להשיב את
מחשבת המן להשמיד את היהודים והמלך שוב נענה.
 .14באיזה מקום היה חלום יעקב המדובר?

תשובה :בית אל
ֹלהים עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים ב ֹו...
ַארצָ ה וְ רֹאש ֹו מַ גִ יעַ הַ שָ מָ יְ מָ ה וְ ִהנֵּה מַ לְ אֲ ֵּכי אֱ ִ
" וַ יַחֲ ֹלם וְ ִהנֵּה סֻ לָם מֻ צָ ב ְ
וַ יִ ְק ָרא אֶ ת-שֵּ ם-הַ מָ קוֹם הַ הּוא ,בֵּ ית-אֵּ ל( "...בראשית כח.)19 ;12,
 .12בתנ"ך מופיעות כמה פעמים שירות של הודיה לאלוהים .איזו מן השירות הבאות איננה שירת
הודיה?
תשובה :שירת האזינו
שירת האזינו שבספר דברים (פרק לב) היא היחידה שאיננה שירת הודיה .שירה זו היא שירת
תוכחה לעם ישראל.
 .16כמה שנים עבד יעקב בבית לבן?
תשובה 23 :שנה
יעקב עבד תמורת רחל  7שנים ,לאחר שלבן רימה אותו ונתן לו את לאה הוא עבד  7שנים נוספות
ַארבַ ע
תמורת רחל ו 6 -שנים נוספות עבד תמורת הצאן של לבן וכך אומר יעקב ללבן" :עֲבַ ְד ִתיָך ְ
עֶ ְש ֵּרה שָ נָה בִ ְש ֵּתי בְ נֹתֶ יָך וְ שֵּ ש שָ נִים בְ צֹאנֶָך וַ ַתחֲ לֵּף אֶ ת מַ ְשכ ְֻר ִתי ע ֲֶש ֶרת ֹמנִים" (בראשית לא.)41,
 .17מה קרה לאשת לוט בעת החרבת העיר סדום?
תשובה :הסתכלה לאחור ונהפכה לנציב מלח
אשת לוט לא שהתה לאזהרת המלאכים הביטה לאחור והפכה לנציב מלח" :וַ ַתבֵּ ט ִא ְשת ֹו מֵּ ַאחֲ ָריו
וַ ְת ִהי ְנ ִציב מֶ לַח" (בראשית יט.)26 ,
 .18השלם" :וַ יַהֲ פְֹך ה' רּוחַ יָם חָ זָ ק ְמאֹד ,וַ יִ שָ א אֶ ת ____ וַ יִ ְת ָקעֵּ הּו יָמָ ה סּוף".
תשובה :הארבה (שמות י)19,
 .19על מה הודתה חנה בשירת חנה?
שמואל
תשובה :חנה הודתה על הולדת בנה שמואל (שמואל א' ,פרק ב)1-13 ,
 .23מי הדמות העולה מסרטון האנימציה שלפניכם?
תשובה :שמשון
ַאריֵּה וְ ִהנֵּה ע ֲַדת ְדבו ִֹרים בִ גְ וִ יַת
לאחר ששמשון מכה את האריה נאמר" :וַ יָסַ ר לִ ְראוֹת אֵּ ת מַ פֶ לֶת הָ ְ
ַאריֵּה ְּודבָ ש וַ יִ ְר ֵּדהּו אֶ ל-כַפָ יו וַ ֵּילְֶך הָ לוְֹך וְ ָאכֹל" (שופטים יד.)8-9,
הָ ְ
גם יונתן אכל מהדבש שהיה ביער על פני השדה אבל הוא לא קשור לאריה (שמואל א' ,יד.)22-26,
יחזקאל אכל מגילה שהייתה מתוקה בפיו כדבש (יחזקאל ג.)0,

 .21למה הפכו הפלישתים את שמשון בבית הכלא?
תשובה :לטוחן
לאחר שהפלשתים תפסו את שמשון הם ניקרו את עיניו והורידו אותו לעזה שם שימש טוחן בבית
האסורים (שופטים טז.)21,
 .22מה היה עונשו של קין לאחר שהיכה את הבל?
תשובה :להיות נע ונד בארץ
ָארץ" (בראשית ד.)12,
ה' אומר לקין" :כִ י תַ ֲעבֹד אֶ ת-הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא תֹסֵּ ף ֵּתת כֹחָ ּה לְָך נָע וָ נָד ִת ְהיֶה בָ ֶ
 .20מה לא הגיש אברהם לשלושת האנשים שנראו אליו (המלאכים)?
תשובה :מצות
אברהם הגיש לאורחיו עוגות" :וַ יְ מַ הֵּ ר ַאבְ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה אֶ ל ָש ָרה וַ יֹאמֶ ר מַ הֲ ִרי ְשֹלש ְס ִאים ֶקמַ ח
לּושי וַ ע ֲִשי עֻגוֹת וְ אֶ ל הַ בָ ָקר ָרץ ַאבְ ָרהָ ם וַ יִ ַקח בֶ ן בָ ָקר ַרְך וָ טוֹב וַ יִ ֵּתן אֶ ל הַ נַעַ ר וַ יְ ַמהֵּ ר ַלעֲשוֹת אֹת ֹו
סלֶת ִ
ֹ
וַ יִ ַקח חֶ ְמָאה וְ חָ לָב ּובֶ ן הַ בָ ָקר אֲ שֶ ר עָ שָ ה וַ יִ ֵּתן לִ פְ נֵּיהֶ ם( "...בראשית יח.)6-8 ,
מצות אברהם לא הגיש ומי שהגיש מצות לאורחיו היה דווקא לוט (שם יט.)0,
 .24מי הם השניים שדרכם נפרדו כמתואר באיור?
תשובה :השניים הם אברהם ולוט
ַאחים אֲ נ ְָחנּו
"וַ יֹאמֶ ר ַאבְ ָרם אֶ ל לוֹט ַאל נָא ְת ִהי ְמ ִריבָ ה בֵּ ינִ י ּובֵּ ינֶָך ּובֵּ ין רֹעַ י ּובֵּ ין רֹעֶ יָך כִ י אֲ נ ִָשים ִ
ימנָה וְ ִאם הַ י ִָמין וְ אַ ְש ְמ ִאילָה .וַ יִ ָשא לוֹט אֶ ת
ָארץ לְ פָ נֶיָך ִהפָ ֶרד נָא מֵּ עָ לָי ִאם הַ ְשמֹאל וְ אֵּ ִ
הֲ ֹלא כָל הָ ֶ
עֵּ ינָיו וַ י ְַרא אֶ ת כָל כִ כַר הַ י ְַר ֵּדן כִ י ֻכלָּה מַ ְש ֶקה לִ פְ נֵּי שַ חֵּ ת ה' אֶ ת ְסדֹם וְ אֶ ת ֲעמ ָֹרה כְ גַן ה' כְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ַאב ָרם י ַָשב
ָאחיו ְ
בֹאֲ כָה צֹעַ ר וַ יִ בְ חַ ר ל ֹו לוֹט אֵּ ת כָל כִ כַר הַ י ְַר ֵּדן וַ יִ סַ ע לוֹט ִמ ֶק ֶדם וַ יִ פָ ְרדּו ִאיש ֵּמעַ ל ִ
בְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן וְ לוֹט יָשַ ב בְ עָ ֵּרי הַ כִ כָר וַ יֶאֱ הַ ל עַ ד ְסדֹם (בראשית יג.)8-12,
 .22מי מאחי יוסף הציע לזרוק את יוסף לבור?
תשובה :ראובן
לאחר שאחיו רצו להרוג את יוסף נאמר " :וַ יִ ְשמַ ע ְראּובֵּ ן וַ י ִַצלֵּהּו ִמי ָָדם וַ יֹאמֶ ר ֹלא נַכֶ נּו נָפֶ ש .וַ יֹאמֶ ר
אֲ לֵּהֶ ם ְראּובֵּ ן ַאל ִת ְשפְ כּו ָדם הַ ְשלִ יכּו אֹת ֹו אֶ ל הַ בוֹר הַ זֶ ה אֲ שֶ ר בַ ִמ ְדבָ ר וְ יָד ַאל ִת ְשלְ חּו ב ֹו לְ מַ עַ ן הַ ִציל
אֹת ֹו ִמי ָָדם לַהֲ ִשיב ֹו אֶ ל ָאבִ יו" (בראשית לז.)21-22,
בהמשך הציע יהודה למוכרו לשיירת הישמעאלים שעברה במקום וכך הגיע יוסף למצרים.

רמה גבוהה
 .1איזה שיח /עץ המליכו העצים עליהם למלך במשל יותם?
תשובה :האטד
לאחר שאבימלך הרג בסיוע אנשי שכם את כל אחיו ,למעט יותם הקטן שהתחבא ,עלה יותם
לראש הר גריזים ונשא משל" :הָ לוְֹך הָ לְ כּו הָ עֵּ ִצים לִ ְמשֹחַ ֲעלֵּיהֶ ם מֶ לְֶך" .הזית ,הגפן והתאנה סרבו
ואז פנו העצים אל האטד אשר הסכים ואמרִ " :אם בֶ אֱ מֶ ת אַ ֶתם מ ְֹש ִחים א ִֹתי לְ ֶמלְֶך ֲעלֵּיכֶם בֹאּו
ַארזֵּ י הַ לְ בָ נוֹן".
חֲ סּו בְ ִצלִ י ,וְ ִאם ַאיִ ן ֵּתצֵּ א אֵּ ש ִמן הָ ָאטָ ד וְ תֹא ַכל אֶ ת ְ
אבימלך נמשל לאטד ואנשי שכם לארזי הלבנון.
ואכן ,בסוף פרץ סכסוך בין אבימלך לאנשי שכם ואבימלך הרס את העיר .לבסוף גם אבימלך מצא
את מותו לאחר שאשה זרקה עליו פלח רכב מעל המגדל בתבץ (שופטים ט).
 .2המשפטים הבאים קשורים ביעקב ועשו .ציין מהו המשפט הנכון!
תשובה :המשפט הנכון הוא -עשו היה שעיר ויעקב איש חלק
לאחר שרבקה ציוותה את יעקב להביא גדיי עיזים מהצאן כדי שתעשה מטעמים ויביא ליצחק על
ָאחי
מנת לקבל ממנו את הברכה (במקום עשו) טוען יעקב" :וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ֶאל ִרבְ ָקה ִאמ ֹו הֵּ ן עֵּ ָשו ִ
אתי עָ לַי ְק ָללָה וְ ֹלא בְ ָרכָ ה"
יתי בְ עֵּ ינָיו כִ ְמתַ עְ ֵּתעַ וְ הֵּ בֵּ ִ
ִאיש שָ עִ ר וְ ָאנֹכִ י ִאיש חָ לָק אּולַי יְ מֻ ֵּשנִי ָאבִ י וְ הָ יִ ִ
(בראשית כז.)11,
בתגובה רבקה מלבישה את יעקב את בגדי עשו החמודות ואת עורות גדיי העיזים מלבישה על ידיו
ועל חלקת צואריו (שם.)12 ,
 .0על מי מבין הבאים כתוב ששכח להכיר תודה לרעהו?
תשובה :שר המשקים ליוסף
לאחר שיוסף פתר לשר המשקים את חלומו הוא מבקש ממנו" :כִ י ִאם זְ כ ְַר ַתנִ י ִא ְתָך כַ אֲ ֶשר יִ יטַ ב לְָך
וְ עָ ִשיתָ נָא עִ מָ ִדי חָ סֶ ד וְ ִהזְ כ ְַר ַתנִי אֶ ל פַ ְרעֹה וְ הוֹצֵּ אתַ נִ י ִמן הַ בַ יִ ת הַ זֶ ה כִ י ֻגנֹב ֻגנ ְַב ִתי מֵּ אֶ ֶרץ הָ עִ בְ ִרים וְ גַם
יתי ְמאּומָ ה כִ י שָ מּו א ִֹתי בַ בוֹר ...וְ ֹלא זָ כַר שַ ר הַ מַ ְש ִקים אֶ ת יוֹסֵּ ף וַ יִ ְשכָחֵּ הּו" (בראשית
פֹה ֹלא עָ ִש ִ
מ.)20 ;14-12,
 .4מה שמה של העיר שמופיעה בסרטון?
תשובה :יריחו
העיר יריחו נכבשה באמצעות הקפת העיר  7ימים .הכוהנים תקעו בשופר ונשאו את ארון ה' .ביום
השביעי הקיפו את העיר  7פעמים ואז הריעו כל העם וחומות העיר נפלו (יהושע פרק ו).
 .2מה קרה בעקבות הגעתם של משה ואהרון אל פרעה בפעם הראשונה?
תשובה :פרעה הכביד את העבדות על בני ישראל

לאחר שמשה ואהרון הגיעו אל פרעה בפעם הראשונה כדי לבקש מפרעה שיוציא את בני ישראל
ֹאספּון לָתֵּ ת ֶתבֶ ן לָעָ ם לִ לְ בֹן
מצרים ,פרעה מצווה את הנוגשים בעם ואת שוטריו לאמורֹ" :לא ת ִ
הַ לְ בֵּ נִים כִ ְתמוֹל ִשלְ שֹם הֵּ ם יֵּלְ כּו וְ ק ְֹששּו לָהֶ ם ֶתבֶ ן" (שמות ה.)7,
פרעה אכן מזהיר את משה שלא יראה שוב את פניו אך זאת רק לאחר מכת חושך (שם י)28,
 .6לאחר שנודע שהמרגלים ביריחו:
תשובה :הם התחבאו שלושה ימים בהרים
לאחר ששליחי מלך יריחו הגיעו לביתה של רחב היא העלתה אותם לגג והחביאה אותם בין פשתי
העץ .רחב הורידה אותם בחבל מחלון ביתה והציעה למרגלים" :הָ הָ ָרה לֵּכּו פֶ ן יִ פְ גְ עּו בָ כֶם הָ ר ְֹדפִ ים
וְ נ ְַחבֵּ תֶ ם שָ מָ ה ְשֹלשֶ ת י ִָמים עַ ד שוֹב הָ ר ְֹדפִ ים וְ ַאחַ ר ֵּתלְ כּו לְ ַד ְרכְ כֶם" (יהושע ב.)16,
 .7היכן נזכר ..." :וְ הַ שָ מַ יִ ם ִה ְת ַק ְדרּו עָ בִ ים וְ רּוחַ  ,וַ יְ ִהי גֶשֶ ם גָדוֹל"?
תשובה :לאחר מעמד הר הכרמל
לאחר שאליהו הצליח להוריד אש מן השמים בהר הכרמל ושחט את נביאי הבעל בנחל קישון ,ירד
גשם לאחר שלוש שנות בצורת וכך נאמר ..." :וְ הַ שָ מַ יִ ם ִה ְת ַק ְדרּו עָ ִבים וְ רּוחַ  ,וַ יְ ִהי ג ֶֶשם גָדוֹל"
(מלכים א' יח.)42,
 .8העיר יהוד נמצאת בנחלת שבט:
תשובה :יהוד נמצאת בנחלת שבט דן
" לְ מַ טֵּ ה בְ נֵּי ָדן לְ ִמ ְשפְ חֹתָ ם ...וִ יהֻ ד ּובְ ֵּני בְ ַרק וְ גַת ִרמוֹן" (יהושע יט.)42 ;43,
הּודה וֶ אֱ כָל שָ ם לֶחֶ ם וְ ָשם ִתנָבֵּ א"?
 .9למי נאמר" :חֹזֶ ה לְֵּך בְ ַרח לְ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ יְ ָ
תשובה :עמוס
אמציה כהן בית אל "לא אהב" את נבואת התוכחה של עמוס כלפי ממלכת ישראל וירבעם בן יואש
ַאדמָ ת ֹו" ואז פנה אמציה לעמוס" :חֹזֶ ה
מלך ישראל" :בַ חֶ ֶרב יָמּות י ָָרבְ עָ ם וְ יִ ְש ָראֵּ ל גָֹלה יִ גְ לֶה מֵּ עַ ל ְ
הּודה וֶ אֱ כָל שָ ם לֶחֶ ם וְ שָ ם ִתנָבֵּ א ּובֵּ ית-אֵּ ל ֹלא תו ִֹסיף עוֹד לְ ִהנָבֵּ א כִ י ִמ ְק ַדש מֶ לְֶך
לְֵּך בְ ַרח לְ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ יְ ָ
הּוא ּובֵּ ית מַ ְמ ָלכָה הּוא" (עמוס ז.)13-10 ,
 .13ממי פחד שאול במלחמתו האחרונה נגד הפלשתים שהייתה בגלבוע?
תשובה :מהמורים בקשת
"וַ ִתכְ בַ ד הַ ִמלְ חָ מָ ה אֶ ל שָ אּול וַ יִ ְמצָ אֻ הּו הַ מו ִֹרים אֲ נ ִָשים בַ ָקשֶ ת וַ יָחֶ ל ְמאֹד ֵּמהַ מו ִֹרים" (שמואל א'
לא.)0,
לאחר ששאול הבין שהפלשתים יתפסו אותו ויתעללו בו הוא שם קץ לחייו ונפל על חרבו יחד עם
שלושת בניו.

 .11מי אמר" :וְ סַ עֲדּו לִ בְ כֶם ַאחַ ר ַת ֲעבֹרּו"?
תשובה :אברהם לשלושת אורחיו
ֹאמרּו כֵּן ַתע ֲֶשה כַאֲ ֶשר ִדבַ ְר ָת" (בראשית
"וְ סַ עֲדּו לִ בְ כֶם ַאחַ ר ַת ֲעבֹרּו כִ י עַ ל כֵּן עֲבַ ְר ֶתם עַ ל עַ בְ ְדכֶם וַ י ְ
יח.)2,
 .12לקראת מי יצאו חבל נביאים עם נבל תוף חליל וכינור?
תשובה :שאול
לאחר ששמואל המליך את שאול הוא נתן לו  0אותות ואחד מהם היהַ" :אחַ ר כֵּן ָתבוֹא גִ בְ עַ ת
יהי כְ בֹאֲ ָך שָ ם הָ עִ יר ּופָ גַעְ ָת חֶ בֶ ל נְבִ ִאים י ְֹר ִדים ֵּמהַ בָ ָמה וְ לִ פְ נֵּיהֶ ם
ֹלהים אֲ שֶ ר שָ ם ְנ ִצבֵּ י פְ לִ ְש ִתים וִ ִ
הָ אֱ ִ
נֵּבֶ ל וְ ֹתף וְ חָ לִ יל וְ כִ נוֹר וְ הֵּ מָ ה ִמ ְתנַבְ ִאים וְ צָ לְ חָ ה עָ לֶיָך רּוחַ ה' וְ ִה ְתנ ִַביתָ עִ מָ ם וְ נ ְֶהפַ כְ ָת לְ ִאיש ַאחֵּ ר"
(שמואל א י.)2-6,
 .10לאיזו עיר הגיע ארון ה'?
תשובה :לבית שמש
לאחר הניצחון על ישראל הפלשתים לקחו את ארון ה' בשבי .במשך שבעת החודשים ששהה ארון
ה' בערי הפלשתים רבים מצאו את מותם במגיפה .הפלשתים בעצת הקוסמים והכהנים החליטו
להחזיר את ארון ה' לישראל וכדי לבדוק האם הארון הוא הסיבה למכות שניחתו עליהם הם לקחו
עגלה חדשה ופרות שלא עשו מעולם עבודה ואת בני הפרות כלו בבית ושמו על העגלה את הארון
עם עכברי זהב והיה אם הארון יגיע לבית שמש סימן שהארון "אשם" במכות ואם לא זה סתם יד
המקרה .ואכן" :וַ יִ שַ ְרנָה הַ פָ רוֹת בַ ֶד ֶרְך עַ לֶ -ד ֶרְך בֵּ ית שֶ מֶ ש בִ ְמ ִסלָה ַאחַ ת הָ לְ כּו הָ ֹלְך וְ גָע ֹו וְ ֹלא-סָ רּו
ּושמֹאולּ...ובֵּ ית שֶ מֶ ש ק ְֹצ ִרים ְק ִצירִ -ח ִטים בָ עֵּ מֶ ק( "...שמואל א' פרק ו).
י ִָמין ְ
 .14במשל כבשת הרש חרץ דוד את דינו של העשיר" :ואת הכבשה ישלם _______".
תשובה:
ארבעתיים
לאחר חטא דוד בבת שבע ואוריה החיתי בא אליו נתן הנביא ומשל בפיו :איש עשיר שהגיע אליו
אורח ובמקום לקחת מבקרו לקח את כבשת האיש הרש ועשה אותה לאורחו .דוד עצמו חרץ את
גורלו של העשיר למוות ואת הכבשה ישלם ארבעתיים.
אּוריָה הַ ִח ִתי ִהכִ יתָ
ואז אומר לו נתן " :אַ ָתה הָ ִאיש ...מַ דּועַ בָ זִ יתָ אֶ ת ְדבַ ר ה' ַלעֲשוֹת הָ ַרע בְ עֵּ ינַי אֵּ ת ִ
יתָך עַ ד
בַ חֶ ֶרב וְ אֶ ת ִא ְשת ֹו ל ַָק ְח ָת לְ ָך לְ ִאשָ ה וְ אֹת ֹו הָ ַרגְ ָת בְ חֶ ֶרב בְ נֵּי עַ מוֹן וְ עַ ָתה ֹלא תָ סּור חֶ ֶרב ִמבֵּ ְ
ע ֹולָם( "...שמואל ב' יב.)1-13 ,
 .12מי הגיש למי לחם ויין?
תשובה :מלכי צדק לאברהם

לאחר שאברהם ניצח את ארבעת המלכים ושיחרר את לוט מהשבי יצא מלכי צדק מלך שלם
לקראתוּ" :ומַ לְ כִ י צֶ ֶדק מֶ לְֶך שָ לֵּם הו ִֹציא לֶחֶ ם וָ יָיִ ן וְ הּוא כֹהֵּ ן לְ ֵּאל עֶ לְ יוֹן" (בראשית יד.)18,
 .16כיצד מצאה המלכה איזבל את מותה?
תשובה:
במסגרת ההפיכה של יהוא מלך ישראל נגד אחאב ועובדי הבעל מגיע יהוא ליזרעאל:
וְ ִאיזֶ בֶ ל שָ ְמעָ ה וַ ָתשֶ ם בַ פּוְך עֵּ ינֶיהָ וַ ֵּתיטֶ ב אֶ ת רֹאשָ ּה וַ ַת ְש ֵּקף בְ עַ ד הַ חַ לוֹן וְ יֵּהּוא בָ א בַ ָשעַ ר  ...וַ יִ ָשא פָ נָיו
סּוסים ,וַ יִ ְר ְמסֶ נָה"
(ש ְמטּוהָ ) וַ יִ ְש ְמטּוהָ וַ יִ ז ִמ ָדמָ ּה אֶ ל הַ ִקיר וְ אֶ ל הַ ִ
אֶ ל הַ חַ לוֹן  ...וַ יֹאמֶ ר שמטהו ִ
(מלכים ב' ט.)03-00,
 .17שמו של מי במקרא נקשר בשמו של הר תבור?
תשובה :גם גדעון וגם ברק בן אבינועם
לאחר הקרב נגד המדינים שואל גדעון את זבח וצלמונע מלכי מדין" :וַ יֹאמֶ ר ֶאל זֶ בַ ח וְ אֶ ל צַ לְ מֻ נָע
ֹאמרּו ָכמוָֹך כְ מוֹהֶ ם אֶ חָ ד כְ תַֹאר בְ נֵּי הַ ֶמלְֶך וַ יֹאמַ ר ַאחַ י בְ נֵּי
אֵּ יפֹה הָ אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר הֲ ַרגְ ֶתם בְ תָ בוֹר וַ י ְ
ִא ִמי הֵּ ם חַ י ה' לּו הַ חֲ יִ תֶ ם אוֹתָ ם ֹלא הָ ַרגְ ִתי אֶ ְתכֶם" (שופטים ח.)18,
מתברר שהמדינים הרגו שם את אחיו.
ברק בן אבינועם מצביא הקרב נגד סיסרא מגייס את העם ועולה להר תבור בפקודת דבורה
השופטת" :וַ ִת ְשלַח (דבורה) וַ ִת ְק ָרא לְ בָ ָרק בֶ ן-אֲ בִ ינֹעַ ם ִמ ֶק ֶדש נַפְ ָתלִ י וַ תֹאמֶ ר אֵּ לָיו הֲ ֹלא ִצּוָ ה ה' אֱ ֹלהֵּ י
ּומבְ נֵּי זְ בֻלּון" (שופטים
יִ ְש ָראֵּ ל לְֵּך ּומָ שַ כְ ָת בְ הַ ר ָתבוֹר וְ ל ַָק ְח ָת עִ ְמָך עֲשֶ ֶרת אֲ לָפִ ים ִאיש ִמבְ נֵּי נַפְ ָתלִ י ִ
ד.)6,
 .18באיזה ספר בתנ"ך נמצא בשני פסוקים רצופים חמישה משמותיו של האריה?
תשובה :בספר איוב
ַאריֵּה וְ קוֹל שָ חַ ל וְ ִשנֵּי כְ פִ ִירים נ ִָתעּו לַיִ ש אֹבֵּ ד ִמבְ לִ י
בדברי אליפז התימני ֵּרע איוב נאמר" :שַ אֲ גַת ְ
טָ ֶרף ּובְ נֵּי לָבִ יא יִ ְתפָ ָרדּו" (איוב ד.)13-11,
 .19איזה נביא התנבא בתל אביב?
תשובה :יחזקאל
יחזקאל שניבא דווקא בבבל אומר" :וָ ָאבוֹא אֶ ל הַ ג ֹולָה ֵּתל ָאבִ יב הַ י ְֹשבִ ים אֶ ל נְהַ ר כְ בָ ר( "...יחזקאל
ג.)12,
מקור השם תל אביב אם כן ,הוא ,המקום שבו ישבו הגולים לבבל ליד נהר כבר.
העיר תל אביב נקראה כך בעקבות התרגום העברי של נחום סוקולוב לספרו של הרצל,
"אלטנוילנד" ,בו תיאר הרצל כיצד תיראה ,לדעתו ,המדינה היהודית לכשתקום.

ָארץ"?
 .23מי מהבאים נצטווה" :קּום ִה ְתהַ לְֵּך בָ ֶ
תשובה :אברהם
ָארכָ ּה ּולְ ָר ְחבָ ּה כִ י לְ ָך אֶ ְת ֶננָה" (בראשית יג.)17,
ָארץ לְ ְ
אברהם נצטווה" :קּום ִה ְתהַ לְֵּך בָ ֶ
 .21אילו מהתכונות המאפיינות את הנשר נזכרו במקרא?
תשובה :כל התכונות נזכרו
בספר איוב אומר ה' לאיובִ ..." :אם עַ ל פִ יָך יַגְ בִ יּהַ נָשֶ ר וְ כִ י י ִָרים ִקנ ֹו?" (איוב לט.)27,
יחזקאל אומר" :הַ נֶשֶ ר הַ גָדוֹל גְ דוֹל הַ כְ נָפַ יִ ם אֶ ֶרְך הָ אֵּ בֶ ר מָ לֵּא הַ נוֹצָ ה אֲ ֶשר ל ֹו הָ ִר ְקמָ ה בָ א אֶ ל הַ לְ בָ נוֹן
ָארז" (יחזקאל יז .)0,הנשר הוא מלך בבל שהגלה את יהויכין מלך יהודה לבבל
וַ יִ ַקח אֶ ת צַ מֶ ֶרת הָ ֶ
והמליך תחתיו את צדקיהו אך זה מרד בו ולא שמר לו אמונים.
בנבואת החורבן של מיכה הוא אומרָ " :ק ְר ִחי וָ ֹגזִ י עַ ל בְ נֵּי ַתעֲנּוגָיִ ְך הַ ְר ִחבִ י ָק ְרחָ תֵּ ְך ַכנ ֶֶשר כִ י גָלּו
ִממֵּ ְך" (מיכה א ,)16,כלומר מרטי את שערותייך לאות אבל וצער כמו הנשר שנראה קרח.
 .22היכן התרחשה עקידת יצחק?
תשובה :בהר המוריה
ֹלהים נִסָ ה אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָיו ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶ ר ִה ֵּנ ִני .וַ יֹאמֶ ר ַקח
"וַ יְ ִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵּ לֶה וְ הָ אֱ ִ
נָא אֶ ת בִ ְנָך אֶ ת יְ ִח ְידָך אֲ שֶ ר ָאהַ בְ ָת אֶ ת יִ ְצחָ ק וְ לְֶך לְ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ הַ מ ִֹריָה וְ הַ ֲעלֵּהּו ָשם לְ ֹעלָה עַ ל ַאחַ ד
הֶ הָ ִרים אֲ שֶ ר אֹמַ ר אֵּ לֶיָך" (בראשית כב.)1-2,
 .20איזה מכלי הבית הבאים לא מופיע בתנ"ך?
תשובה :אהיל לא מופיע בתנ"ך
אתיהָ בְ מַ ְטאֲ ֵּטא
המטאטא מופיע בנבואת ישעיהו על בבל" :וְ שַ ְמ ִתיהָ לְ מו ַֹרש ִקפֹד וְ ַאגְ ֵּמי ָמיִ ם וְ טֵּ אטֵּ ִ
הַ ְשמֵּ ד נְאֻ ם ה' ְצבָ אוֹת" (ישעיהו יד.)20,
היעה מופיע במשכן ובבית המקדש ככלי ניקוי למזבח .לדוג'" :וַ יַעַ ש אֶ ת כָ ל כְ לֵּי הַ ִמזְ בֵּ חַ אֶ ת הַ ִסירֹת
וְ אֶ ת הַ יָעִ ים וְ אֶ ת הַ ִמזְ ָרקֹת אֶ ת הַ ִמזְ ָלגֹת וְ אֶ ת הַ מַ ְחתֹת כָ ל ֵּכלָיו עָ ָשה נְ ח ֶֹשת" (שמות לח.)0,
ירם לַמֶ לְֶך ְשֹלמֹה
או" :וְ אֶ ת הַ ִסירוֹת וְ אֶ ת הַ יָעִ ים וְ אֶ ת הַ ִמזְ ָרקוֹת וְ אֵּ ת כָל הַ כֵּ לִ ים הָ אֵּ לֶה אֲ ֶשר עָ ָשה ִח ָ
בֵּ ית ה' ְנחֹשֶ ת ְממ ָֹרט" (מלכים א' ז.)42,
ָאדם ִש ָדה וְ ִשדוֹת" (קוהלת
יתי לִ י שָ ִרים וְ שָ רוֹת וְ תַ ֲענֻגוֹת בְ נֵּי הָ ָ
השידה מופיעה בספר קוהלת" :עָ ִש ִ
ב.)8,
 .24איזו ציפור לא נזכרה במקרא?
תשובה :כל הציפורים נזכרו
ידה בַ ָשמַ יִ ם י ְָדעָ ה מ ֹוע ֲֶדיהָ וְ תֹר וְ ִסיס וְ עָ גּור
העגור נזכר בספר ירמיהו שמוכיח את העם" :גַם חֲ ִס ָ
שָ ְמרּו אֶ ת עֵּ ת בָֹאנָה וְ עַ ִמי ֹלא י ְָדעּו אֵּ ת ִמ ְשפַ ט ה' " (ירמיהו ח.)7,

ָארץ עֵּ ת
הזמיר נזכר בספר שיר השירים" :כִ י ִהנֵּה הַ ְסתָ ו עָ בָ ר הַ ג ֶֶשם חָ לַף הָ לְַך ל ֹו הַ ִנצָ נִ ים נ ְִראּו בָ ֶ
ַארצֵּ נּו" (שיר השירים ב.)11-12,
הַ זָ ִמיר ִהגִ יעַ וְ קוֹל הַ תוֹר נ ְִשמַ ע בְ ְ
התוכי נזכר בספר מלכים א' כחלק מבעלי חיים וחפצים יקרי ערך שהובאו לשלמה המלךַ" :אחַ ת
לְ שָ ֹלש שָ נִים ָתבוֹא אֳ נִי תַ ְר ִשיש נ ְֹשאֵּ ת זָ הָ ב וָ כֶסֶ ף שֶ ְנהַ בִ ים וְ קֹפִ ים וְ תֻ כִ יִ ים" (מלכים א' י.)22,
 .22מה שמה של הדמות העולה מהאיור הבא?
תשובה :עכן
עכן מעל בחרם ולקח משלל העיר יריחו בניגוד לציווי ה'" :וָ אֵּ ֶרא בַ ָשלָל אַ ֶד ֶרת ִשנְעָ ר ַאחַ ת טוֹבָ ה
ּומָ אתַ יִ ם ְש ָקלִ ים כֶסֶ ף ּולְ שוֹן זָ הָ ב אֶ חָ ד חֲ ִמ ִשים ְש ָקלִ ים ִמ ְש ָקל ֹו וָ ֶא ְח ְמ ֵּדם וָ אֶ ָקחֵּ ם וְ ִהנָם ְטמּונִ ים
ָארץ בְ תוְֹך הָ ָאהֳ לִ י וְ הַ כֶסֶ ף ַת ְח ֶתיהָ " (יהושע ז.)21,
בָ ֶ

