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  להתענג בפרשה

  

 אלות בפרשת מסעיש
 

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

באלו מסעות 
הוסיפה התורה 
  ?מעשה שהיה שם

  

  .ב

באלו מהפרשות 
הקודמות נזכרו 

  )5(? מסעות
  

  .ג

איזה תאריך כתוב 
פעמיים בפסוק 

  ?אחד
  

  .ד
איזה סיפורים 
  ?חדשים נזכרים

  

  .ה

איזה סיפור 
מהמסעות נזכר רק 

  ?במקצתו
  

  .ו

איזה מסע יחיד 
נזכר כמה זמן הוא 

  ?ארך
  

  .ז
היכן עוד לא היו 

  ?יםמ
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ח

כמה מקומות 
חדשים נזכרו 

  ?במסעות
  

  .ט

איזה מסע נכתב 
במקום אחר באופן 

  ?הפוך
  

    ?מה סדר הנשיאים  .י

  .יא
לכמה נשיאים נזכר 

  ?התואר נשיא
  

  .יב
אלו שני אנשים 

  ?שמם שווה
  

  .יג
האם יתכן שהם היו 

  ?ולמה? אדם אחד
  

  .יד
כמה נשיאים מונו 

  ?לחלוקת ארץ
  

  .טו
כמה אנשים יחלקו 

  ?את הארץ
  

  .טז
נחלות חולקו אלו 

  ?ללא נשיאים
  

  .יז
לאלו שבטים לא 

  ?נזכרו נשיאים
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יח

כמה אפשרויות 
מנתה התורה 
ומה ? להורג במזיד

  ?הם

  

  .יט
איזה אדם תוארו 

  ?הפוך ממהותו
  

  .כ

כמה אפשרויות 
מנתה התורה 
ומה ? להורג בשוגג

  ?הם

  

  .כא

באלו מקרים מותר 
לגואל הדם להרוג 

  ?את הרוצח
  

  .כב

האם את ערי הלוים 
ל נתנו ישרא

בספר (! הוכח? בגורל

  ).יהושע

  

  .כג
איזו קללה נזכרת 

  ?בפרשה
  

  .כד

איזה יום זכרון 
יחיד בתורה נזכר 

  ?בפרשה
  

  .כה

מהיכן אפשר לדעת 
את שנות אהרן 

  ?ממקור אחר
  

  .כו
איזה גבול מתואר 
  ?באופן קצר ביותר

  

  .כז

אלו מקומות נזכרו 
במסעות וגם 

  ?בגבולות
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כח

כמה ערים נתנו 
ללויים מעבר הירדן 

וכמה  המזרחי
בספר (? מהמערבי

  )יהושע

  

  .כט

האם בנות צלפחד 
היו מחצי מנשה 

מעבר הירדן 
המזרחי או 

  !הוכח? המערבי

  

  .ל

האם היה מותר 
לבנות מחצי האחד 
של מנשה להינשא 

  !הוכח? לחצי האחר

  

  .לא

כמה פסוקים 
רצופים בפרשה 

המתחילים באותה 
  ?אות

  

 

  מדור המספרים
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  מדור המספרים
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  מדור שמות האישים
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  מדור שמות האישים
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  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א



  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א
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 :אלו מסעות נזכרו בפרשות אחרות

  פרשות אחרות  המסעות בפרשה  #

    ֹאֹבת  .א

    םיֵאילִ   .ב

    ָאלּושׁ   .ג

    ֵאָתם  .ד

    ְבֵני ַיֲעָקן  .ה

ד  .ו     ִדיֹבן ּגָ

    ָדְפָקה  .ז

    הֹר ָהָהר   .ח

ֶפר  .ט     ַהר ׁשָ

    ָהֵרי ָהֲעָבִרים  .י

    ֲחֵצרֹת  .יא

ד  .יב ְדּגָ     חֹר ַהּגִ

    ֲחָרָדה  .יג

ֹמָנה  .יד     ַחׁשְ

    ָיְטָבָתה  .טו

    ַים סּוף  .טז

    ִלְבָנה  .יז

ר ִסין  .יח     ִמְדּבַ

ר ִסיָני  .יט     ִמְדּבַ

ר ִצן ִהוא ָקֵדשׁ   .כ     ִמְדּבַ

    מֵֹסרֹות  .כא

    ַמְקֵהלֹת  .כב

    ָמָרה  .כג

    ִמְתָקה  .כד

    ֻסּכֹת  .כה

    ַעְברָֹנה  .כו

י ָהֲעָבִרים  .כז     ִעּיֵ

ְבָלָתְיָמה  .כח     ַעְלמֹן ּדִ

ֶבר  .כט     ֶעְציֹן ּגָ

    ַעְרֹבת מֹוָאב  .ל

    פּוֹנן  .לא

י ַהִחיֹרת  .לב     ּפִ

    ַצְלמָֹנה  .לג

ֲאָוה  .לד     ִקְברֹת ַהּתַ

    ְקֵהָלָתה  .לה

ֶרץ  .לו     ִרּמֹן ּפָ

ה  .לז     ִרּסָ

    ַרְעְמֵסס  .לח

    םיְרִפידִ   .לט

    ִרְתָמה  .מ

    ָתַחת  .מא

    ָתַרח  .מב

 



חלק נזכרו ( סמן את המקומות לפי צד הגבול

 :)בשני צדדים

  מזרח  צפון  מערב  דרום  מקומות

         הים הגדול

      הירדן

        הר ההר

       זפרונה

         חצר אדר

       חצר עינן

          ים המלח

      כנרתים 

       לבוא חמת

        מדבר צין

         מעלה עקרבים

      מקדם לעין

         נחלה מצרים

         עצמון

       צדדה

         צין

         קדש ברנע

      רבלה

       שפמה

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  
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  מדור חלקי גוף
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  מדור עצמים ניידים

  העצם  
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  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    אל נחל

    דינים

    וזמנתם

    ופגע

    חשבתי

    ידחפנו

    כוונה

    תעבור

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     אחיהוד

     אלוש

     אלידד

     אפוד

     בוקי



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     בני יעקן

     דבלתימה

     דיבון גד

     דמיתי

     דפקה

     הר שפר

     הרבלה

     ולצנינים

     זפרונה

     חור הגדגד

     חניאל

     חצר אדר

     חצר עינן

     חרדה

     חשמונה

     יגלי

     ידבקו

     יהדפנו

     יטבתה

     כנרת

     כסלון

     לבנה

     לשיכים

     מגרש

     מעלה עקרבים

     מקהלות

     מתקה

     נס

     עברונה

     עזן

     עציון גבר

     עצמונה

     ערד

     פדהאל

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     פונון

     פלטיאל

     פרנך

     צדדה

     צלמונה

     קהלתה

     קמואל

     רמון פרץ

     רסה

     שלומי

     שמואל

     שפטן

     שפמה

     תחניפו

     תחת

     תרח

     תתאו
 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אזהרה להשמדת הגוים ואלהיהם בארץ  

  לות ארץ ישראל בעבר הירדן המערביגבו  

  דין נישואי בת יורשת נחלה בארץ  

  דיני רוצח בשוגג ובמזיד  

  מינוי הנשיאים לחלוקת ארץ ישראל  

  מסעות בני ישראל  

  מצוות נתינת ערים ללויים בארץ  
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    תכונון    מתכתהון

    ורוח    גנוסר

    במציעא    מכותל



  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    כמן ליה    בתכף

    ממון    שזבותא

    אחי אבוהן    לתקין

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  
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  חידה
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מלבד אשר מזה 
  .ומזה

  

    

 ?מי אני
  

  



 ות לשאלות בפרשת מסעיתשוב
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

באלו מסעות 
הוסיפה התורה 
  ?מעשה שהיה שם

, פי החירות, רעמסס

הר , רפידים, אילים

  .ההר

  .ב

באלו מהפרשות 
הקודמות נזכרו 

  )5(? מסעות

, יתרו, בשלח, בא

  .חוקת, בהעלותך

  .ג

איזה תאריך כתוב 
פעמיים בפסוק 

  ?אחד

לג (בחודש הראשון 

  ).ג

  .ד
איזה סיפורים 
  ?חדשים נזכרים

, שמצרים מקברים

, תאריך פטירת אהרן

  .וגיל אהרן

  .ה

איזה סיפור 
מהמסעות נזכר רק 

  ?במקצתו

וישמע הכנעני מלך 

בבוא בני ... ערד

  .ישראל

  .ו

איזה מסע יחיד 
נזכר כמה זמן הוא 

  ?ארך

, מפי החירות למרה

  .דרך שלושת ימים

  .ז
היכן עוד לא היו 

  ?מים
  .בקדש

  .ח

מקומות  כמה
חדשים נזכרו 

  ?במסעות
19.  

  .ט

איזה מסע נכתב 
במקום אחר באופן 

  ?הפוך

נכתב ) י ו(בדברים 

שנסעו מבארות בני 

  .יעקן למוסרה

  ?מה סדר הנשיאים  .י

שלוש מבני האמהות 

, ואחד מהשפחות

ארבע מבני האמהות 

  .ושנים מבני השפחות

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יא
לכמה נשיאים נזכר 

  ?התואר נשיא
7.  

  .יב
אלו שני אנשים 

  ?שווה שמם
אבי נשיאי , עמיהוד

  .שמעון ונפתלי

  .יג
האם יתכן שהם היו 

  ?ולמה? אדם אחד
כי הם משני , לא

  .שבטים

  .יד
כמה נשיאים מונו 

  ?לחלוקת ארץ
10.  

  .טו
כמה אנשים יחלקו 

  ?את הארץ
12.  

  .טז
אלו נחלות חולקו 

  ?ללא נשיאים
נחלות עבר הירדן 

  .המזרחי

  .יז
לאלו שבטים לא 

  ?נזכרו נשיאים
שבטי עבר הירדן 

  .המזרחי ושבט לוי

  .יח

כמה אפשרויות 
מנתה התורה 
ומה ? להורג במזיד

  ?הם

, אבן יד, כלי ברזל, 6

, דחיפה, כלי עץ

הכאה , השלכת חפץ

  .ביד

  .יט
איזה אדם תוארו 

  ?הפוך ממהותו
מהותו להרוג  -גואל 

  .ולא לגאול

  .כ

כמה אפשרויות 
מנתה התורה 
ומה ? להורג בשוגג

  ?הם

כת השל, דחיפה, 3

  .הפלת אבן, כלי

  .כא

באלו מקרים מותר 
לגואל הדם להרוג 

  ?את הרוצח

אם , ברוצח במזיד

יצא הרוצח בשוגג 

  .מעיר המקלט

  .כב

האם את ערי הלוים 
נתנו ישראל 

בספר (! הוכח? בגורל

  ).יהושע

כך מפורש , כן

  .ביהושע



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כג
איזו קללה נזכרת 

  ?בפרשה
כאשר דמיתי לעשות '

  .'להם אעשה לכם

  .כד

ון איזה יום זכר
יחיד בתורה נזכר 

  ?בפרשה
  .יום פטירת אהרן

  .כה

מהיכן אפשר לדעת 
את שנות אהרן 

  ?ממקור אחר

אהרן ומשה מתו 

, בשנת הארבעים

ומשה מת בן מאה 

ואהרן היה , ועשרים

גדול ממשה בשלוש 

  .שנים

  .כו
איזה גבול מתואר 
  ?באופן קצר ביותר

הים , גבול מערב

  .הגדול

  .כז

אלו מקומות נזכרו 
במסעות וגם 

  ?בולותבג

, קדש, מדבר צין - 3

  .הר ההר

  .כח

כמה ערים נתנו 
ללויים מעבר הירדן 

המזרחי וכמה 
בספר (? מהמערבי

  )יהושע

 38-מהמזרחי ו 10

  .מהמערבי

  .כט

האם בנות צלפחד 
היו מחצי מנשה 

מעבר הירדן 
המזרחי או 

  !הוכח? המערבי

כי נחלת , המזרחי

המזרחי לא נחלק 

בגורל כפי שהזכירו 

  .ראשי השבט
ספר יהושע וב(

מפורש כי משפחת 

  ).חפר היו במערבי

  .ל

האם היה מותר 
לבנות מחצי האחד 
של מנשה להינשא 

  !הוכח? לחצי האחר

כי כתוב שאסור , כן

רק ממטה למטה 

  .אחר

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לא

כמה פסוקים 
רצופים בפרשה 

המתחילים באותה 
  ?אות

פסוקים מתחילים  49

מהפסוק ', ו'באות 

  .השני בפרשה

 

  מדור המספרים

  עניןה  מספר

  מטה מנשה קבלו נחלה בעבר הירדן  0.50

  החודש הראשון יציאת מצרים  1

  יום לחודש החמישי מת אהרן  1

  נשיא ממטה ינחלו את הארץ  1

  עד לא יענה בנפש למות  1

  איש מבית אביה תהיה לאשה  1

  לאחד מבני שבטי ישראל לאשה  1

  מטות קבלו נחלה בעבר הירדן  2.50

  יתםימים הלכו במדבר א  3

  ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי  3

  ערי מקלט בעבר הירדן המערבי  3

  בחודש החמישי מת אהרן  5

  ערי מקלט  6

  מטות ינחלו את הארץ לגבולותיה  9.50

  עינות מים באילים  12

  יום לחודש הראשון יציאת מצרים  15

  שנה ליציאת מצרים מת אהרן  40

  עיר ללויים  42

  מקלטעיר ללויים עם ערי ה  48

  תמרים באילים  70

  שנה היה אהרן במותו  123

  אמה סביב לערי המקלט יהיו ללויים  1000

  אמה מגרש לערי המקלט במזרח  2000

  אמה מגרש לערי המקלט בדרום  2000

  אמה מגרש לערי המקלט במערב  2000

  אמה מגרש לערי המקלט בצפון  2000

 



  מדור שמות האישים

  השם  

  אהרן  א

  אחיהוד  א

  אלידד  א

  אליצפן  א

  אלעזר  א

  אפוד  א

  אפרים  א

  אשר  א

  בוקי  ב

  בנימין  ב

  גד  ג

  דן  ד

  זבולון  ז

  חגלה  ח

  חניאל  ח

  יגלי  י

  יהודה  י

  יהושע  י

  יוסף  י

  יפונה  י

  ישראל  י

  יששכר  י

  כלב  כ

  כסלון  כ

  לוי  ל

  מחלה  מ

  מלכה  מ

  מנשה  מ

  משה  מ

  נון  נ

  נועה  נ

  נפתלי  נ

  עזן  ע

  עמיהוד  ע

  מדור שמות האישים

  השם  

  עמיהוד  ע

  פדהאל  פ

  פליטאל  פ

  פרנך  פ

  צלפחד  צ

  קמואל  ק

  ראובן  ר

  שלומי  ש

  שמואל  ש

  שמעון  ש

  שפטן  ש

  תרצה  ת

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  איש  א

  אנשים  א

  אויב  א

  אדון  א

  אח  א

  אשה  א

  בכור  ב

  בן  ב

  בנות  ב

  בת  ב

  גר  ג

  גואל הדם  ג

  דוד  ד

  כהן  כ

  ן גדולכה  כ

  לוי  ל

  מלך  מ



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  מכה  מ

  נשיא  נ

  נשים  נ

  נפש  נ

  עד  ע

  רוצח  ר

  ראשי האבות  ר

  תושב  ת

  

 :אלו מסעות נזכרו בפרשות אחרות

  פרשות אחרות  המסעות בפרשה  #

  חוקת  ֹאֹבת  .מג

  בשלח  םיֵאילִ   .מד

    ָאלּושׁ   .מה

  בשלח  ֵאָתם  .מו

  עקב  ְבֵני ַיֲעָקן  .מז

ד  .מח     ִדיֹבן ּגָ

    ָדְפָקה  .מט

  חוקת  הֹר ָהָהר   .נ

ֶפר  .נא     ַהר ׁשָ

  פנחס  ָהֵרי ָהֲעָבִרים  .נב

  בהעלותך  ֲחֵצרֹת  .נג

ד  .נד ְדּגָ   עקב  חֹר ַהּגִ

    ֲחָרָדה  .נה

ֹמָנה  .נו     ַחׁשְ

  עקב  ָיְטָבָתה  .נז

    ַים סּוף  .נח

    ִלְבָנה  .נט

ר ִסין  .ס   בשלח  ִמְדּבַ

ר ִסיָני  .סא   יתרו  ִמְדּבַ

ר ִצן ִהוא ָקֵדשׁ   .סב   חוקת  ִמְדּבַ

  עקב  מֵֹסרֹות  .סג

    ַמְקֵהלֹת  .סד

  בשלח  ָרהמָ   .סה

    ִמְתָקה  .סו

  בא  ֻסּכֹת  .סז

    ַעְברָֹנה  .סח

י ָהֲעָבִרים  .סט   חוקת  ִעּיֵ

ְבָלָתְיָמה  .ע     ַעְלמֹן ּדִ

ֶבר  .עא   דברים  ֶעְציֹן ּגָ

  בלק  ַעְרֹבת מֹוָאב  .עב

    פּוֹנן  .עג

י ַהִחיֹרת  .עד   בשלח  ּפִ

    ַצְלמָֹנה  .עה

ֲאָוה  .עו   בהעלותך  ִקְברֹת ַהּתַ

    ְקֵהָלָתה  .עז

ֶרץ  .עח     ִרּמֹן ּפָ

ה  .עט     ִרּסָ

  בא  ְעְמֵססרַ   .פ

  בשלח  םיְרִפידִ   .פא

    ִרְתָמה  .פב

    ָתַחת  .פג

    ָתַרח  .פד

 
חלק נזכרו ( סמן את המקומות לפי צד הגבול

 :)בשני צדדים

  מזרח  צפון  מערב  דרום  מקומות

    X X  X  הים הגדול

 X     הירדן

    X    הר ההר

   X    זפרונה

       X  חצר אדר

  X X    חצר עינן

  X      X  ים המלח

 X     ים כנרת

   X    בוא חמתל

      X  מדבר צין

       X  מעלה עקרבים

 X     מקדם לעין

       X  נחלה מצרים



       X  עצמון

   X    צדדה

       X  צין

       X  קדש ברנע

 X     רבלה

  X     שפמה

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בהמה  ב

  חיה  ח

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  דם  ד

  יד  י

  עין  ע

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א

  אלהי מצרים  א

  ברזל  ב

  כלי  כ

  מים  מ

  מלח  מ

  מסכה  מ

  משכית  מ

  עץ  ע

  צלמים  צ

  צנינים  צ

  שכים  ש

  תמר  ת
 
 

 

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  נחלה  אל נחל

  שפטים  דינים

  והקריתם  וזמנתם

  ומחה  ופגע

  דמיתי  חשבתי

  יהדפנו  ידחפנו

  צדיה  כוונה

  תסוב  תעבור

 

  ר מילים חדשותמדו

 יחידה חדשה המילה

  X X  אחיהוד

   X  אלוש

  X X  אלידד

  X X  אפוד

  X X  בוקי

   X  בני יעקן

   X  דבלתימה

   X  דיבון גד

  X X  דמיתי

   X  דפקה

   X  הר שפר

  X X  הרבלה

  X X  ולצנינים

  X X  זפרונה

   X  חור הגדגד

  X X  חניאל

  X X  חצר אדר

  X X  חצר עינן

   X  חרדה

   X  נהחשמו

  X X  יגלי

     ידבקו



  ר מילים חדשותמדו

 יחידה חדשה המילה

   X  יהדפנו

   X  יטבתה

  X X  כנרת

  X X  כסלון

   X  לבנה

  X X  לשיכים

     מגרש

  X X  מעלה עקרבים

   X  מקהלות

   X  מתקה

     נס

   X  עברונה

  X X  עזן

   X  עציון גבר

  X X  עצמונה

     ערד

  X X  פדהאל

   X  פונון

  X X  פלטיאל

  X X  פרנך

  X X  צדדה

   X  צלמונה

   X  קהלתה

  X X  קמואל

   X  רמון פרץ

   X  רסה

  X X  שלומי

  X X  שמואל

  X X  שפטן

  X X  שפמה

   X  תחניפו

   X  תחת

   X  תרח

   X  תתאו

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אזהרה להשמדת הגוים ואלהיהם בארץ  2

  גבולות ארץ ישראל בעבר הירדן המערבי  3

  דין נישואי בת יורשת נחלה בארץ  7

  דיני רוצח בשוגג ובמזיד  6

  מינוי הנשיאים לחלוקת ארץ ישראל  4

  מסעות בני ישראל  1

  מצוות נתינת ערים ללויים בארץ  5
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  תתאו  תכונון  מסכותם  מתכתהון

  ומגרש  ורוח  כנרת  גנוסר

  בתוך  במציעא  מקיר  מכותל

  צדיה  כמן ליה  בפתע  בתכף

  כופר  ממון  לטמק  שזבותא

  דודיהן  אחי אבוהן  לטוב  לתקין
 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .ד
אלו שמות 

  ?מנהיגים נזכרו

תופשי , כהנים

, רועים, התורה

  .נביאים

  .ה
מי הוא מקור 

  ?מים חיים
  .'ה

  .ו
מי הם נוף 
  ?ותחפנחס

  .ערי מצרים



 

  חידה

  מפורש בערי הלוים 42מספר   ,נזכרתי במספר

מסעות  42שימה של ר  ,ונספרתי במבואר

  במדבר

  .אין קשר בין שני הנושאים  ,ולא קרב זה אל זה

מלבד אשר מזה 
  .ומזה

  .מלבד האדמה שמכל צד

  חידה

    

 ?מי אני
  ערי הלויים 42 - מסעות  42

  

  

  

  
 


