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, מעשה המנורה

  .קרבן הפסח

  .לד
איזה תואר חדש 

  ?נזכר על המשכן

המשכן לאוהל '

  .'העדות

  .לה

האם היה במדבר 

ספק של בין 

  ?שותהשמ

כי לפי הענן , לא

ועמוד האש היה 

ברור מתי יום ומתי 

  .לילה

  .לו

אלו אפשרויות 

נזכרו בשיהוי 

  ?הענן על המשכן

, ימים רבים -  7

מערב , ימים מספר

יומם , עד בוקר

, חודש, םייומי, ולילה

  .שנה

  .לז

כמה זמן היו 

ישראל במדבר 

  ?סיני

שנה פחות עשרה 

הם באו לשם , ימים

' סיון ויצאו בכ' בא

  .ייר בשנה השניהא

  .לח
על מי לא כתוב 

  ?מתי הוא נסע
  .משה והכהנים

  .לט

למה היו ישראל 

צריכים אבחנה 

  ? דקה

לשמוע ממרחק 

האם תוקעים 

בחצוצרה אחת או 

  .בשתים

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מ

על איזה מחנה 

נזכר תואר 

  ?מיוחד

 - על מחנה דן 

מאסף לכל '

  .'המחנות

  .מא

מי היחיד במסע 

שנכתב עליו 

  ?בלשון עבר

ני ויסע דגל מחנה ב'

  .'יהודה

  .מב

איזה יום מיוחד 

נזכר לראשונה 

  ?בפרשה

  .ראש חודש

  .מג

מי נזכר בפרשות 

קודמות בשם 

  ?אחר מבפרשה

  .חובב - יתרו 

  .מד
איזה דבר עשה 

  ?משה ללא ציווי

אמירותיו בנסוע 

  .הארון ובנוחו

  .מה
איזה תואר על 

  ?המן נזכר כבר

בפרשת ', זרע גד'

  .בשלח

  .מו
איזו מילה חסרה 

  ?אות
  .'מצתי'

  .מז
ה בשר לא היה איז

  ?במדבר
  .בשר דג

  .מח
מנין שבשר דג 

  ?נחשב בשר

' כי משה אמר לה

אם את כל דגי '

וישראל בקשו ', הים

  .בשר

  .מט

איזה דבר עיקרי 

לא נאמר בהודעה 

  ?על השלו

יהרוג את ' שה

  .המתאוים

  .נ
היכן נזכר כבר 

  ?שבעים זקנים

בפרשת משפטים 

  ).כד א(

  .נא

כמה מהזקנים 

יצאו לאוהל 

  ?מועד

68.  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נב

יכן מצאנו ה

השלמת מספר 

למרות שאינו 

  ?מדוייק

כתוב שמשה אסף 

שבעים איש לאוהל 

מועד והיו רק ששים 

  .ושמונה

  .נג
מי קרא לרבו 

  ?בשמו

אדני משה , 'יהושע

  .'כלאם

  .נד

מה היא השאיפה 

הגדולה ביותר 

  ?עבור עם ישראל

' מי יתן כל עם ה'

  .'נביאים

  .נה
מי ניצל ממות 

  ?המתאוים

כי , מי שלא אכל

הבשר עודנו 'כתוב 

  .'בין שיניהם

  .נו
כמה שעות אספו 

  ?את השלו
36.  

  .נז

אלו ניסים נזכרו 

בתורה שנעשו על 

  ?ידי רוח

, הורדת מי המבול

, הבאת הארבה

, לקיחת הארבה

, בקיעת ים סוף

  .הגזת השלו

  .נח

אלו מעלות של 

משה נזכרו 

  )5(? בפרשה

שכשהיתה לו 

אמר לו ' שאלה ה

נאמן בכל בית , מיד

 מדבר עמו' ה', ה

, במראה, פה אל פה

  .'ומביט תמונת ה

  .נט

היכן עוד אמר 

אהרן אל משה 

  '?אדוני'

, אחרי חטא העגל

  .בפרשת כי תשא

  .ס
למי קראו ולא 

  ?נזכרה הסיבה

קרא למשה עם ' ה

אהרן ומרים ולמשה 

  .לא נאמר דבר

  .סא
היכן היתה מרים 

  ?מצורעת

בחלקים הגלויים 

ולכן ראה , שבגוף

  .זאת אהרן מיד

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .סב

שה איזה פרט במע

עם מרים אינו 

  ?מפורש

  .שהיא נרפאה

  .סג
מה עשתה מרים 

  ?ביום שנרפאה

עשתה טהרה עם 

צפרים ושני תולעת 

  .ואזוב

  .סד

מה עשתה מרים 

ביום הנסיעה 

  ?מחצרות

הביאה קרבנות 

, טהרה של מצורע

כי חכו לה רק 

  .שבעה ימים

  .סה
מי המתין למרים 

  '?ישראל או ה

כי כיון שהענן  -' ה

לא נעלה לכן לא 

  .ישראלנסעו 

  .סו
 היכן חנו ישראל

  ?בפרשה

פעמיים במדבר 

  .פארן

  .סז

איזה מקום 

מהמסעות בפרשה 

אינו נזכר 

  ?בפרשת מסעי

  .מדבר פארן

  .סח
כמה מסעות היו 

  ?במדבר פארן
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כי , התאוה עד קדש

הענן חנה בפארן 

ושם היה קברות 

והמרגלים , התאוה

נשלחו מקדש שהיה 

  ).יג כו(בפארן 

  .סט

ים אלו שלוש מיל

במובנים שונים 

  ?מאותו שורש

, חציר -' חצר'

  .חצרות, חצוצרה

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  בשר בצרעת מרים  0.50



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  מהפרים חטאת  1

  מהפרים עולה  1

  חודש  1

  חוקה יהיה לכולם  1

  חודש יהיה הענן על המשכן  1

  חצוצרה יתקעו  1

  נסעו לראשונה  1

  מחנה יהודה נסע ראשון  1

  לוןיום תאכ  1

  חודש תאכלון  1

  פרים לטהרת הלויים  2

  שנה לצאת ישראל ממצרים  2

  חודש יעשו פסח שני  2

  ימים יהיה הענן על המשכן  2

  חצוצרות כסף  2

  תרועות יסעו מחנות דרום  2

  שנה לצאת ישראל ממצרים  2

  חודש בשנה השנית  2

  יום תאכלון  2

  אנשים נשארו במחנה  2

  ו השלואמות על פני האדמה עפ  2

  אהרן ומרים יצאו  2

  ימים דרך נסעו  3

  יצאו אל אוהל מועד  3

  יום תאכלון  5

  נרות המנורה  7

  ימים תסגר מרים  7

  יום תאכלון  10

  ערמות אסף הממעיט  10

  יום לניסן יעשו פסח  14

  לחודש השני יעשו פסח שני  14

  יום בחודש השני  20

  יום תאכלון  20

  עבודהשנה יבוא הלוי לצבא ה  25

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  שנה ישוב הלוי מצבא העבודה  50

  איש מזקני ישראל  70

  ישראלאלפי   1000

  אלפי ישראלרבבות   10000

  איש העם שמשה בקרבו  600000

 

  מדור שמות האישים

  )מלבד הנשיאים והשבטים( השם  

  אהרן  א

  אלדד  א

  חובב  ח

  יהושע  י

  ישראל  י

  מידד  מ

  מרים  מ

  משה  מ

  נון  נ

  רעואל  ר

 

  דור תוארי אדםמ

  התואר  

  אב  א

  אדון  א

  אדם  א

  אויב  א

  אומן  א

  אזרח  א

  אח  א

  איש  א

  אם  א

  אשה  א

  בכור  ב



  דור תוארי אדםמ

  התואר  

  בן  ב

  גר  ג

  זקן  ז

  חותן  ח

  טהור  ט

  טמא  ט

  יונק  י

  כהן  כ

  כושית  כ

  לוי  ל

  מדיני  מ

  מצורע  מ

  משרת  מ

  נאמן  נ

  נביא  נ

  נער  נ

  נפש  נ

  נשיא  נ

  עבד  ע

  ענו  ע

  רצ  צ

  ראש  ר

  שוטר  ש

  שונא  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בקר  ב

  דג  ד

  פר  פ

  צאן  צ

  שלו  ש

 

  פרטי השימוש בחצוצרות

  הקול
מנין 

  החצוצרות
  הפעולה

  איסוף כל העדה 2  תקיעה

  איסוף הנשיאים 1  תקיעה

  מחנות קדמה  2  תרועה

  מחנות תימנה  2  תרועה

  במלחמה  2  תרועה

  2  תקיעה

ת בעולו

ושלמים 

במועדים 

  ובראש חודש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אף א

  בשר ב

  חיק ח

  יד י

  עין ע

  עצם ע

  פה פ

  ראש ר

  רחם ר

  שן ש

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבטיח  א

  ארון  א

  אש  א

  בגד  ב

  בדולח  ב

  בצל  ב



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  גד  ג

  המן  ה

  זרע גד  ז

  חצוצרה  ח

  חציר  ח

  טל  ט

  כסף  כ

  מדוכה  מ

  מצה  מ

  מרור  מ

  עוגות  ע

  ענן  ע

  פרור  פ

  קשואים  ק

  רוק  ר

  רחים  ר

  שום  ש

  שלג  ש

  שמן  ש

  תער  ת
 

 

 

  

  :ציין את סדר המסעות במספרים

  דגל מחנה אפרים  9

  דגל מחנה דן  10

  דגל מחנה יהודה  2

  דגל מחנה ראובן  6

  הורדת המשכן  4

  י בני גרשון ומררי"הקמת המשכן ע  9

  י הכהנים"שכן עכיסוי כלי המ  3

  'נסיעת ארון ה  1

  נסיעת בני גרשון ומררי  5

  נסיעת בני קהת עם כלי המשכן  7

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  התקדשו  התכוננו

  ויגז  ויפריח

  שטו  טיילו

  כושית  יפה

  נגרע  נמנע

  חמרים  ערימות

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

   X  חוד  בחידות

   X  חצר  בחצרות

  X X  פרר  בפרור

  X X  גד  גד

  X X  דוך  דכו

  X X  אבטח  האבטיחים

     אמן  האומן

  X X  בצל  הבצלים

  X X  חצר  החציר

     ינק  היונק

   X  כוש  הכושית

  X X  קשא  הקישואים

   X  שום  השומים

     אצל  ואצלתי

  X X  גזז  ויגז

   X  נטש  ויטוש

   X  שטח  וישטחו

   X  תקע  ותקעו

   X  חצר  חצוצרות

  X X  און  כמתאוננים

     זרא  לזרא

   X  חבב  לחובב

  X X  לשד  לשד

   X  תור  לתור



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

  X X  מידד  מידד

     גרע  נגרע

  X X  יאל  נואלנו

  X X  ענה  עניו

     רעואל  רעואל

   X  שוט  שטו

  X X  כלם  תכלם

     תער  תער

  

  מדור הרעיונות

  הפסוק  הרעיון

אנו רוצים לקיים 

  .מצוות

למה נגרע לבלתי 

  .במועדו' קרבן ההקריב 

עונה לו תמיד ' ה

  .על כל שאלה

עמדו ואשמעה מה 

  .לכם' יצוה ה

מתלוננים גם 

כאשר לא חסר 

  .דבר

נפשנו יבשה אין כל 

, בלתי אל המן עינינו

, ...והמן כזרע גד הוא

והיה טעמו כטעם לשד 

  .השמן

אין הגבלה 

  .'ליכולת ה
  ?תקצר' היד ה

שאיפה אמיתית 

שכל ישראל יהיו 

  .םנביאי

' מי יתן כל עם ה

  .נביאים

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  דין פסח שני  2

  איש  70האצלת הרוח על   7

  הנסיעה הראשונה  5

  חטא מרים ועונשה  8

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  טהרת הלויים  1

  'מנהג ישראל בנסיעה על פי ה  3

  מצוות החצוצרות  4

  תלונת ישראל על המן והבשר  6
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  נגרע  נתמנע  הנרות  בוציניא

  חותן  חמוהי  הצר  מעיקי

  כמתאוננים  מסתקפין  לתור  לאתקנאה

  הדגה  נוניא  והאספסוף  וערברבין

  החציר  וכרתי  הקשואים  בוציניא

  ועינו  וחזויה  השומים  ותומי

  לשד  דליש  בפרור  בקדרא

  ואצלתי  וארבי  האומן  תורבינא

  וירץ  ורהט  לזרא  לתקלא

  הכושית  שפירתא  חמרים  דגורין

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  .המנורה

  .ב

מתי נאמרה 

בית , הנבואה

  ?ראשון או שני

  .בית השני

  .ג
מה היה תפקיד 

  ?זרובבל

בנה את בית 

  .המקדש

  



 

  חידה

אני נוסע לפני 

  ,גיסי

נשיא יהודה נוסע ראשון 

לפני גיסו אהרן הנשוי 

  .לאלישבע אחותו

ראשון מחבַרי 

  ,נזכרתי
נזכרתי בתורה ראשון לכל 

  .הנשיאים בפרשת וארא

  .דוד המלך הוא צאצאי  ,המלך הוא צאצאי

  .כנזכר במגילת רות  .כנזכר במגילתי

    

 ?מי אני

  נחשון בן עמינדב

  

  

  


