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 .)בשלח(ויותירו 
יצאו מן העם ללקוט 

 .)בשלח(ולא מצאו 
וירב העם עם משה 

 .)בשלח(
ו אלהים קום עשה לנ

 .)כי תשא(
 .)בהעלותך(מתאוננים 

 .)בהעלותך(מתאוים 
נ "אבות דר( .)שלח(מרגלים 

, ם ומאירי אבות ה"רמב, ט ב

א "מהרש' עי, גרס כן בערכין

  ).בערכין טו

  .לה
מתו אנשים כמה 

  ?בעון המרגלים
603,548.  

  .לו

האם עונש 

המרגלים היה 

  ?ארבעים שנה

העונש היה שלושים 

כי , ותשע שנה

אשונה השנה הר

כבר עברה לפני 

  .העונש



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לז

מה ההבדל הלא 

מהותי בין דיבור 

הראשון ' ה

בעונש למרגלים 

  ?לדיבור השני

הדיבור הראשון 

נאמר למשה בלבד 

  .והשני גם לאהרן

  .לח

האם המנחות 

והנסכים נזכרו 

  ?כבר

הפעם , כן

הראשונה בקרבן 

התמיד בפרשת 

  .תצוה

  .לט

 המקריב

 10, כבשים 10

, פרים 10, אילים

 10, יםיגד 10

כמה , יונים

מנחות ונסכים 

  ?עליו להביא

, איפה סולת 7

, הין שמן 13.33

  .הין יין 13.33

  .מ

אלו סוגי קרבנות 

ואלו מינים 

  ?חייבים בנסכים

עולה ושלמים בבקר 

  .וצאן

  .מא

לאיזה דבר 

בנסכים מתיחסים 

בלשון זכר 

  ?ונקבה

מנחה פעמיים 

ופעם ' בלול'

  .'בלולה'

  .מב
איזה שינוי סדר 

  ?םיש בנסכי

בפירוט נזכרים 

, כבש איל ובקר

ובסיכום נזכרים 

  .בקר איל שה

  .מג
איזה שינוי שם 

  ?יש בנסכים

בפירוט נזכר בן 

בקר ולא שור 

  . ובסיכום שור

  .מד

מה דינם של 

הסוגים שלא 

כל , נזכרו

שעיר , הנקבות

  ?ועגל

כבשה ורחל וכל מין 

וכל , עז כמו כבש

, מין השור כמו פר
ם מעשה "רמב(

  .)הקרבנות ב ד

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מה

כמה פעמים נזכר 

הגר בנסכים 

ובקרבן עבודה 

  ?זרה

6.  

  .מו

היכן נזכרת 

תרומה גדולה 

  ?בפרשה

  .'כתרומת גורן'

  .מז

איזה פסוק אנו 

אומרים ביום 

  ?כיפור

ונסלח לכל עדת '

  .'...בני ישראל

  .מח

בתפילה אנו 

ומנחתם 'אומרים 

ושעיר  ...ונסכיהם

למה ', לכפר

ושעיר 'אומרים 

  .בסוף' לכפר

ת כי לשעיר החטא

  .נסכיםמנחה ואין 

  .מט

מה הקשר בין 

חטא המרגלים 

לקרבן עבודה 

  ?זרה

שגם גדולי העדה 

  .עלולים לחטוא

  .נ
את מי סקלו ואת 

  ?מי רצו לסקול

את המקושש סקלו 

ואת כלב ויהושע 

  .רצו לסקול

  .נא

במה שווים שני 

המעשים ששאלו 

על האיש ' את ה

  ?שבמשמר

ששניהם התחייבו 

  .סקילה

  .נב
באלו דברים 

  '?ה שאלו את

, מקושש, מקלל -  4

  .ירושה, פסח שני

  .נג
היכן נזכר המקלל 

  ?ברמז בפרשה
  .'הוא מגדף' את ה'

  .נד

מה מיוחד 

בדיבור של 

  ?מצוות ציצית

שהוא פותח 

ולא '' ויאמר ה'ב

  .'וידבר'



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נה

היכן עוד בתורה 

יש דיבור כמו 

' בתשובה נד

מלבד מבתוך 

  ?סיפור

' אך את שבתותי'

, בפרשת כי תשא

זה אולם שם אין (

  ).מצוה חדשה

  .נו
איך נעשים 

  '?קדושים לה

לובשים ציצית 

מקיימים את 

המצוות ולא 

מחפשים אחרי הלב 

  .והעיניים

  .נז

באיזו מילה יש 

שתי אותיות 

צמודות ללא 

  ?ניקוד או ביטוי

  .'אותם והביאתי'

  

יחס הנסכים באחוזים מאיל לכבש 

  ר לאיל ולכבשפומ

  שמן ויין  סולת  המין

 0.25 0.10  כבש
  0.33  0.20  איל

לאיל תוספת 

  לכבשביחס 
100%  33%  

  0.50  0.30  רפ
תוספת לפר 

  יחס לאילב
50%  50%  

תוספת לפר 

  לכבש ביחס
200%  100%  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  לכבש סולת מנחה  0.10

  לכבש הין שמן  0.25

  לכבש הין יין לנסך  0.25

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  הין שמן לאיל  0.33

  לאיל הין יין לנסך  0.33

  הין שמן לפר  0.50

  לפר הין יין לנסך  0.50

  איש לשבט  1

  והמתה את העם הזה כאיש אחד  1

  יום לשנה  1

  שנה ליום  1

  לכבש  1

  שור  1

  איל  1

  חוקה  1

  כמספרם  1

  משפט  1

  פר לעדה  1

  שעיר לחטאת לעדה  1

  נפש תחטא  1

  תורה לעושה בשגגה  1

  תורה  1

  נשאו במוט  2

  עשרונים לאיל  2

  יםשִׁ לֵ שִׁ  ,דורות  3

  עשרונים לפר  3

  יםעִ בֵּ ִר , דורות  4

  שנים נבנתה חברון לפני צוען  7

  'ישראל את ה פעמים נסו  10

  מבן עשרים שנה  20

  יום רגלו בארץ כנען  40

  במדברישראל שנה ישארו   40

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אהרן  א



  מדור שמות האישים

  השם  

  אחימן  א

  אפרים  א

  אשר  א

  בנימין  ב

  גאואל  ג

  גד  ג

  גדי  ג

  גדיאל  ג

  גמלי  ג

  דן  ד

  הושע  ה

  ופסי  ו

  זבולון  ז

  זכור  ז

  חורי  ח

  יגאל  י

  יהודה  י

  יוסף  י

  יוסף  י

  יפונה  י

  יששכר  י

  כלב  כ

  מיכאל  מ

  מכי  מ

  מנשה  מ

  משה  מ

  נון  נ

  נחבי  נ

  נפתלי  נ

  סודי  ס

  סוסי  ס

  סתור  ס

  עמיאל  ע

  פלטי  פ

  מדור שמות האישים

  השם  

  ראובן  ר

  רפוא  ר

  שמוע  ש

  שמעון  ש

  שפט  ש

  ששי  ש

  תלמי  ת

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אויב  א

  אזרח  א

  אח  א

  איש  א

  אנשי מדות  א

  בן  ב

  גר  ג

  זרע  ז

  חזק  ח

  טף  ט

  יושב הארץ  י

  ילד  י

  כהן  כ

  נפילים  נ

  נפש  נ

  נשיא  נ

  נשים  נ

  עבד  ע

  ענק  ע

  קדוש  ק

  ראש  ר

  רבעים  ר



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  רועים  ר

  רפה  ר

  שלשים  ש

  יםתר  ת

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  איל  א

  בקר  ב

  חגב  ח

  כבש  כ

  עז  ע

  פר  פ

  צאן  צ

  שור  ש

  שעיר  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  יד  י

  לב  ל

  עין  ע

  פגר  פ

  פנים  פ

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א

  ארון  א

  אש  א

  אשכול  א

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  בגד  ב

  דבש  ד

  זמורה  ז

  חלב  ח

  חלה  ח

  חרב  ח

  יין  י

  כנף  כ

  לחם  ל

  מוט  מ

  סולת  ס

  ענב  ע

  ענן  ע

  עץ  ע

  עריסותכם  ע

  פרי  פ

  פתיל  פ

  ציצית  צ

  צל  צ

  רמון  ר

  שמן  ש

  תאנה  ת

  תכלת  ת
 

 

 

  

  ניידים מדור עצמים לא

  העצם  

  ארץ  א

  הר  ה

  ים  י

  ירדן  י

  מבצר  מ

  מדבר  מ

  מחנה  מ



  ניידים מדור עצמים לא

  העצם  

  משמר  מ

  נגב  נ

  נחל  נ

  עיר  ע

  עץ  ע

  

  במקוםמה כתוב 

  כתוב  במקום

  אפס  אבל

  מקושש  אוסף

  עריסותיכם  בצקכם

  הבמחנים  האם בפרזים

  לוּ   הלוואי

  ויתורו  ויבדקו

  וישחטם  ויהרגם

  ויהס  וישתק

  ויעפילו  ויתחזקו

  ראש  מנהיג

  זבת  נוזלת

  משו  סרו

  ציצית  קצוות

  רוח  רצון

  

  ?מי אמר למי

  המרגלים לעם  אנשי מידות

  למשה ואהרן העם  הלוא טוב לנו

  העם למשה  הננו ועלינו

  משה לעם  והיא לא תצלח

והעמלקי והכנעני 

  יושב
  למשה' ה

  המרגלים למשה  זבת חלב ודבש

  כלב ויהושע לעם  זבת חלב ודבש

  למשה' ה  יהיו רועים

  המרגלים לעם  כי חזק הוא

  אל עצמם העם  כי חטאנו

  למשה' ה  כל נשיא בהם

  למשה' ה  כלם אנשים

  איש אל אחיו  שנתנה רא

  למשה' ה  עין בעין

  כלב לעם  עלה נעלה

  המרגלים למשה  עמלק יושב

  למשה' ה  עשר פעמים

  למשה' ה  רוח אחרת

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

  X X    אחימן

   X    אפס

   X    במבצרים

 X X    גאואל
 X X    גדי

 X X    גדיאל
 X X    גמלי

   X    החרמה

   X    הענק

  X X    עפילווי

 X X    ופסי
 X X    זכור
 X X    חורי
   X    חמת

 X X    יגאל
   X    ינאצוני

  X    יפונה
  X    כלב
      לבז

  X X    מגדף

 X X    מיכאל
 X X    מכי

 X X    נחבי



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

      נפילים
 X X    סודי
 X X    סוסי

      סלחתי
 X X    סתור

 X X    עמיאל
   X    עריסותיכם

 X X    פלטי
      פתיל
  X X    צוען

   X    צין

   X    ציצית

  X X    צלם

   X    רחוב

 X X    רפוא
 X X    שמוע
 X X    שפט
  X X    ששי

      תנואתי
      תצלח

  

  מדור הרעיונות

  הפסוק  הרעיון

אנו פוחדים 

  .מהעמים בארץ

אפס כי עז העם 

  .היושב בארץ

הכל תלוי ברצון 

  .'ה

' אם חפץ בנו ה

והביא אותנו אל 

  .הארץ

ילול עלול להיות ח

  .'ה

... ואמרו הגויים

' מבלתי יכולת ה

  .להביא את העם

  .מדה כנגד מדה
אם לא כאשר 

דברתם באזני כן 

  מדור הרעיונות

  הפסוק  הרעיון

  ...אעשה לכם

אין הצלחה נגד 

  .'רצון ה

למה זה אתם 

' עוברים את פי ה

  .והיא לא תצלח

אל תחפשו את 

  .גירויי היצר הרע

ולא תתורו אחרי 

לבבכם ואחרי 

  .עיניכם

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  .המקושש וענשו  7

  .העונש  3

  .מצוות חלה  5

  .מצוות נסכים  4

  .מצוות ציצית  8

  .קרבנות עובדי עבודה זרה  6

  .שילוח מרגלים  1

  .תלונת ישראל על הארץ  2
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  ויתורו  ויאללון  רועים  מאחרין

  הבמחנים  הבפצחין  הרפה  חלש

  השמנה  העתירא  יםבמבצר  בכרכין

  הענק  גבריא  רזה  מסכינא

  כרתו  דקצו  אפס  לחוד

  ויעפילו  וארשעו  ויהס  ואצית

  ציצית  כרוספדין  צוען  טנס



 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .ד

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  .מרגלים

  .ה
מי הוא השליח 

  ?שנהיה משלח
  .יהושע

  .ו

במה שוו מרגלי 

משה למרגלי 

  ?יריחו

ששנים אמרו 

  .תאמ

 

  חידה

  .ארץ אוכלת יושביה  ,בשקר אכלתי

  .בלעתי את קורח ועדתו  ,באמת בלעתי

  .מן העפר אתה  ,אמא לכולם

  .ואל עפר תשוב  .אוצר לִפגרם

    

  חידה

 ?מי אני

  הארץ

  

  חידה

בתחילתה 

  ,ובאחריתה
נזכר בתחילת הפרשה 

  .ובסופה

  ,למצוה ולעבירה
בציווי הריגול ובאיסור 

  .לתור אחר העיניים והלב

  ,ראשית תרומה
בתחילת ' תר'שורש 

  .'תרומה'

  .ומיותר באחריתה
בסוף המילה ' תר'שורש 

  .'מיותר'

    

 ?מי אני

  .תתורו, לתור -' תר'

   
  

  


