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                              ד"בס

  
  
  
  
  
  
  
  

   להתענג בפרשה
                              

  שאלות בפרשת מטות
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

אלו סוגי אנשים 

נזכרו בפרשת 

  ?נדרים

  

  .ב

כמה פסוקים 

נזכרים לאיש שנדר 

  ?וכמה לאשה

  

  .ג
כמה אופנים נזכרו 

  .בדיני נדרים
  

  .ד

איזה סדר קבוע 

מופיע בכל דיני 

  ?נדרים

  

  .ה
האם יצאו משבט 

  ?לוי למלחמה
  

  .ו
כמה אנשים יצאו 

  ?מכל ישראל לצבא
  

  .ז

מתוך יוצאי 

חמה כמה המל

  !הוכח? חזרו

  

  .ח

האם ישראל עשו 

כהלכה שהחיו את 

  !הוכח? הנקבות

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט
למי בפרשה היתה 

  ?אכזבה גדולה
  

  .י
כמה היה המכס 

  ?ללויים מן הצאן
  

  .יא
כמה היה המכס 

  ?ללויים מן הבקר
  

  .יב

כמה היה המכס 

ללויים מן 

  ?החמורים

  

  .יג

כמה היה המכס 

ללויים מנפש 

  ?האדם

  

  .יד
כמה פריטים קבלו 

  ?בסך הכלהלויים 
  

  .טו
כמה פריטים היו 

  ?במלקוח
  

  .טז
כמה פריטים היו 

  ?בכל מחצית
  

  .יז
כמה פריטים קבל 

  ?אלעזר הכהן
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יח
כמה צאן קבל כל 

  ?חייל
  

  .יט
כמה בקר קבל כל 

  ?חייל
  

  .כ
כמה חמורים קבל 

  ?כל חייל
  

  .כא
כמה נפש אדם קבל 

  ?כל חייל
  

  .כב
כמה זהב תרם כל 

  ?שר במלחמה
  

  .כג

מה ההבדל בין 

הפירוט במחצית 

הצבא לפירוט 

  ?במחצית ישראל

  

  .כד
אלו שרים לא הלכו 

  ?למלחמה
  

  .כה

כמה שרי אלפים 

ושרי מאות היו 

  ?במלחמה

  

  .כו

האם ישראל הרגו 

במדין את כל 

  !הוכח? הזכרים

  

  .כז

איזה אדם שאינו 

מדיני הרגו 

  ?ישראל

  

  .כח

איזה דבר שאינו 

מצוי היה במלכות 

  ?מדין

  

  .כט

איזה מצוה מפרשת 

בהעלותך קיימו 

  ?בפרשה

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ל

האם העם המדיני 

? הושמד לגמרי

  !ך"הוכח מהנ

  

  .לא

האם היתה ביזה 

מעבר לדברים 

  ?ומנין? המפורשים

  

  .לב

האם כזבי היתה 

היחידה ממדין 

שחטאה עם 

  !הוכח? ישראל

  

  .לג

איזו הלכה חדשה 

בדיני טומאה 

  ?נזכרת בפרשה

  

  .לד

איזו שאלה מדיני 

הגעלה יש 

מהפרשות 

  ?הקודמות

  

  .לה

' כמה מכס נתנו לה

 מהמחצית של

  ?הצבא באחוזים

  

  .לו

' כמה מכס נתנו לה

מהמחצית של 

  ?ישראל באחוזים

  

  .לז

בסך ' כמה נתנו לה

הכל מכל המלקוח 

  ?באחוזים

  

  .לח

'', ונפש אדם מן כו'

מה מיותר לכאורה 

  ?בפסוק

  

  .לט
אלו מספרים 

  ?נזכרים פעמיים
  

  .מ
מי משבט לוי לא 

  ?קיבל מהמלקוח
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מא

מי מתוך השבטים 

של עבר הירדן 

ך המזרחי היה צרי

? להלחם על חלקו

  ?ולמה

  

  .מב

על מה כעס משה 

למרות שהיה 

  ?מרויח מכך

  

  .מג

כמה יוצאי צבא 

היה בשבטי ראובן 

  ?וגד

  

  .מד

כמה חלוצים עברו 

במלחמה עם 

  ?יהושע

  

  .מה
באיזו ארץ כבושה 

  ?לא גרו ישראל
  

  .מו

מעבר לירדן '

הכוונה ', והלאה

לצד מערבי או 

  ?המזרחי

  

  .מז

איזו בעיה הזכירו 

א בני גד וראובן ול

  ?הזכירה משה

  

  .מח

כמה זמן היה לבני 

גד וראובן לבנות 

  ?ערים

  

  .מט

איזה דיבור של 

משה נזכר כדבר 

  '?ה

  

  .נ

איזה דיבור של בני 

גד וראובן נראה 

מיותר משתי 

  ?סיבות

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נא

לפי איזה סדר 

נזכרו הערים 

שהזכירו בני גד 

  ?ובני ראובן

  

  .נב

האם כל הערים 

שהזכירו בני גד 

וראובן נזכרו בין 

  ?תקבלוהערים שה

  

  .נג

אלו ערים 

שהתקבלו אינן 

ברשימה 

  ?הראשונה

  

  .נד

מי קיבל נחלה 

בערי האמורי ללא 

  ?בקשה

  

  .נה

כמה משפחות 

מתוך כמה 

משפחות מנשה 

  ?ישבו בעבר הירדן

  

  .נו

איזה ביטוי הכנעה 

ביחס למשה נזכר 

לראשונה בפרשה 

  ?משתי קבוצות

  

  .נז
מי נזכר שהוא בן 

  ?של אדם ואינו בנו
  

  .נח
מי לקח נחלה 

  ?שאינו שלו בשבט
  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

0.50    

0.50    

0.50    



  מדור המספרים

  הענין  מספר

1    

1    

3    

5    

7    

20    

32    

40    

50    

61    

72    

100    

500    

675    

1000    

1000    

12000    

16000    

16000    

16750    

30500    

30500    

32000    

36000    

36000    

61000    

72000    

337500    

337500    

675000    

 

  מדור שמות האישים

  השם  

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ג

    ח

    י

    י

    י

    י

    י

    י

    י

    כ

    מ

    מ

    מ

    נ

    נ

    ס

    ע

    פ

    צ

    ר

    ר

    ר

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א



  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ג

    ז

    ח

    ח

    ט

    כ

    ל

    מ

    מ

    נ

    נ

    נ

    נ

    ע

    פ

    ר

    ר

    ש

    ש

    ש

    ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    ב

    ב

    ח

    מ

    ע

    צ

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    י

    ל

    ע

    פ

    ר

    ש

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א

    ב

    ב

    ב

    ז

    ח

    ח

    ח

    ט

    כ

    כ

    כ

    כ

    כ



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    כ

    מ

    מ

    מ

    מ

    נ

    ע

    ע

    ע

    ע

    פ

    צ

    ש

  

 :תוארי קבוצות אדם

    ד

    ח

    מ

    ע

    ע

    צ

    ש

    ש

    ת

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    ארמנותיהם

    דיבור

    הזדיינו

    הסיר

    יחלל

    להוסיף

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    לקיחה

    מהירים

    ספרו

    שבי בהמה

 
  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     אוי

     אחוז

     אלעלה

    אסר
     אצעדה

     בית הרן

     בעון

     ברנע

     דיבון

     הבדיל

    החלצו
    החריש

     הניא

     והפר

    וימסרו
     חוותיהם

     חות יאיר

    טירותם
     יגבהה

    כומז
     מכס

     נבו

     נובח

     נמרה

    נקמת
     עגיל



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     עטרות

    צמיד
     רבע

     רקם

    שבי
     שבם

     שופן

  

  מדור הרעיונות

  הפסוק  הרעיון

המכשיל בחטא 

  .נענש כחוטא
  

גם מנצח גדול צריך 

  .הכנעה
  

מה שמבטיחים 

  .צריך לקיים
  

למחטיא אין זכות 

  .קיום
  

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  דיני הגעלת כלים  

  דיני נדרים  

  .התנחלות גד וראובן וחצי מנשה בגלעד  

  .תרומותחלוקת שלל מדין וה  

  מלחמת מדין  

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    מזרזי    פורענות

    עדאה    בית סגדתהון

    אבצא    דברתא

    דאתחד    אברא

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    שבכין    שירין

    מחוך    קדשין

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א
אלו דברים ראה 

  ?ירמיהו בנבואה
  

  .ב

כמה שנים לפני 

חורבן הבית החל 

  ?ירמיהו להנבא

  

  .ג

בימי כמה מלכים 

? ניבא יאשיהו

  ?ומי הם

  

 

  חידה

    ,מראשית נודעתי

    ,במדבר נתליתי

    ,פעם נתנו אותי

    ,הפעם לקחו אותי

    ,פעם נשים

    .הפעם גברים

    

 ?מי אני

  

  

  חידה

    ,אני ובן דודי

    ,גרים בארמוני

    ,בפרא הראשוני

    .ובצורר האחרוני

 ?מי אנו

  

  



  פרשת מטות שובות לשאלות בת

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

אלו סוגי אנשים 

נזכרו בפרשת 

  ?נדרים

אשה בבית , איש

, ארוסה, אביה

, גרושה, אלמנה

  .נשואה

  .ב

כמה פסוקים 

נזכרים לאיש שנדר 

  ?וכמה לאשה

  .לאשה 14, לאיש 1

  .ג
כמה אופנים נזכרו 

  .בדיני נדרים
10.  

  .ד

איזה סדר קבוע 

מופיע בכל דיני 

  ?נדרים

דם החרשה ואחר קו

  .כך הפרה

  .ה
האם יצאו משבט 

  ?לוי למלחמה
  .י יצאו"לדעת רש

  .ו
כמה אנשים יצאו 

  ?מכל ישראל לצבא
  .איש 12001

  .ז

מתוך יוצאי 

המלחמה כמה 

  !הוכח? חזרו

כי כתוב , כולם חזרו

ולא נפקד , ')לא מט(

  .'ממנו איש

  .ח

האם ישראל עשו 

כהלכה שהחיו את 

  !הוכח? הנקבות

שת כי כתוב בפר, כן

) כ יג(שופטים  

שצריך להרוג רק את 

  .הזכרים

  .ט
למי בפרשה היתה 

  ?אכזבה גדולה

שהחיו , לבנות מדין

אותם ובסוף הרגו 

  .אותם

  .י
כמה היה המכס 

  ?ללויים מן הצאן
6750.  

  .יא
כמה היה המכס 

  ?ללויים מן הבקר
720.  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יב

כמה היה המכס 

ללויים מן 

  ?החמורים

610.  

  .יג

כמה היה המכס 

ללויים מנפש 

  ?םהאד

320.  

  .יד
כמה פריטים קבלו 

  ?הלויים בסך הכל
8400.  

  .טו
כמה פריטים היו 

  ?במלקוח
840000.  

  .טז
כמה פריטים היו 

  ?בכל מחצית
420000.  

  .יז
כמה פריטים קבל 

  ?אלעזר הכהן
840.  

  .יח
כמה צאן קבל כל 

  ?חייל
27.50  

  .יט
כמה בקר קבל כל 

  ?חייל
2.94  

  .כ
כמה חמורים קבל 

  ?כל חייל
2.50  

  .כא
 כמה נפש אדם קבל

  ?כל חייל
1.30  

  .כב
כמה זהב תרם כל 

  ?שר במלחמה
  .שקל 127-כ

  .כג

מה ההבדל בין 

הפירוט במחצית 

הצבא לפירוט 

  ?במחצית ישראל

במחצית ישראל לא 

נזכר פירוט התרומה 

  .ללויים

  .כד
אלו שרים לא הלכו 

  ?למלחמה

שרי חמישים ושרי 

  .עשרות



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כה

כמה שרי אלפים 

ושרי מאות היו 

  ?במלחמה

  שרי אלפים  12

  .שרי מאות 120-ו

  .כו

האם ישראל הרגו 

במדין את כל 

  !הוכח? הזכרים

הרגו את כל הזכרים 

ואת , הגדולים

הקטנים הרגו בציווי 

  .משה

  .כז

איזה אדם שאינו 

מדיני הרגו 

  ?ישראל

  .בלעם

  .כח

איזה דבר שאינו 

מצוי היה במלכות 

  ?מדין

חמשה מלכים לעם 

  .אחד

  .כט

איזה מצוה מפרשת 

בהעלותך קיימו 

  ?בפרשה

חצוצרות תקעו ב

  .בעת המלחמה

  .ל

האם העם המדיני 

? הושמד לגמרי

  !ך"הוכח מהנ

כי הוא נזכר בימי , לא

  .גדעון ובעוד מקומות

  .לא

האם היתה ביזה 

מעבר לדברים 

  ?ומנין? המפורשים

יתר הבז אשר , 'היה

', בזזו עם הצבא

אנשי הצבא בזזו '

  .'איש לו

  .לב

האם כזבי היתה 

היחידה ממדין 

שחטאה עם 

  !הוכח? ישראל

כי משה אמר על , לא

הן הנה 'בנות מדין 

היו לבני ישראל 

  .'בדבר בלעם

  .לג

איזו הלכה חדשה 

בדיני טומאה 

  ?נזכרת בפרשה

שגוי מת מטמא 

  .כיהודי

  .לד

איזו שאלה מדיני 

הגעלה יש 

מהפרשות 

  ?הקודמות

כי לישראל היו כלים 

ממצרים ומהאמורי 

ולא נזכר שם דיני 

  .הגעלה

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לה

' כמה מכס נתנו לה

של  מהמחצית

  ?הצבא באחוזים

  .חמישית אחוז

  .לו

' כמה מכס נתנו לה

מהמחצית של 

  ?ישראל באחוזים

  .אחוז 2

  .לז

בסך ' כמה נתנו לה

הכל מכל המלקוח 

  ?באחוזים

  .אחוז 1.10

  .לח

'', ונפש אדם מן כו'

מה מיותר לכאורה 

  ?בפסוק

'', מן הנשים אשר כו'

  .כי השאר נהרגו

  .לט
אלו מספרים 

  ?נזכרים פעמיים

ח נזכר מחצית המלקו

  .בצבא ובעדה

  .מ
מי משבט לוי לא 

  ?קיבל מהמלקוח
  .איתמר

  .מא

מי מתוך השבטים 

של עבר הירדן 

המזרחי היה צריך 

? להלחם על חלקו

  ?ולמה

כי הוא . מנשה

הצטרף למקום אחרי 

  .שהם קבלו חלקם

  .מב

על מה כעס משה 

למרות שהיה 

  ?מרויח מכך

אם ישראל היו 

מתעכבים במדבר 

  .משה היה חי יותר

  .מג

יוצאי צבא  כמה

היה בשבטי ראובן 

  ?וגד

לגד , 43730לראובן 

  .84230: ה"ס, 40500

  .מד

כמה חלוצים עברו 

במלחמה עם 

  ?יהושע

כארבעים אלף 

  ).יהושע ד יג(

  .מה
באיזו ארץ כבושה 

  ?לא גרו ישראל
  .ארץ מדין



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מו

מעבר לירדן '

הכוונה ', והלאה

לצד מערבי או 

  ?המזרחי

  .לצד המערבי

  .מז

איזו בעיה הזכירו 

גד וראובן ולא  בני

  ?הזכירה משה

האם בני גד וראובן 

יקבלו נחלה גם בעבר 

  .הירדן המערבי

  .מח

כמה זמן היה לבני 

גד וראובן לבנות 

  ?ערים

, לכל היותר חצי שנה

כי כבשו את האמורי 

' אחר מיתת אהרן בא

אב ועברו את הירדן 

  .ניסן' בי

  .מט

איזה דיבור של 

משה נזכר כדבר 

  '?ה

ההסכמה שבני גד 

ן ינחלו בארץ וראוב

את אשר , 'האמורי

  .'אל עבדיך' דבר ה

  .נ

איזה דיבור של בני 

גד וראובן נראה 

מיותר משתי 

  ?סיבות

כי '', נחנו נעבור כו'

כבר אמרו את אותם 

וגם כי משה , דברים

אל ראשי המטות ולא 

  .אליהם

  .נא

לפי איזה סדר 

נזכרו הערים 

שהזכירו בני גד 

  ?ובני ראובן

עטרות עד נמרה של 

חשבון עד בעון , גד

  .של ראובן

  .נב

האם כל הערים 

שהזכירו בני גד 

וראובן נזכרו בין 

  ?הערים שהתקבלו

בעון זו כנראה (, כן

  ).בעל מעון

  .נג

אלו ערים 

שהתקבלו אינן 

ברשימה 

  ?הראשונה

, ערוער, עטרות שופן

, בית הרן, יגבהה

  .קריתים

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נד

מי קיבל נחלה 

בערי האמורי ללא 

  ?בקשה

  .חצי שבט מנשה

  .נה

משפחות כמה 

מתוך כמה 

משפחות מנשה 

  ?ישבו בעבר הירדן

משפחת מכיר וגלעד 

  .משפחות 8מתוך 

  .נו

איזה ביטוי הכנעה 

ביחס למשה נזכר 

לראשונה בפרשה 

  ?משתי קבוצות

שרי האלפים ', עבדיך'

והמאות ובני גד 

  .וראובן

  .נז
מי נזכר שהוא בן 

  ?של אדם ואינו בנו

עיין , יאיר בן מנשה

  .במפרשים

  .נח
לה מי לקח נח

  ?בשבט שאינו שלו

עיין , יאיר בן מנשה

  .במפרשים

  

 



 
 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אברהם  א

  אהרן  א

  אוי  א

  אלעזר  א

  בלעם  ב

  בעור  ב

  גד  ג

  חור  ח

  יאיר  י

  יהושע  י

  יוסף  י

  יעקב  י

  יפונה  י

  יצחק  י

  ישראל  י

  כלב  כ

  מכיר  מ

  מנשה  מ

  משה  מ

  נובח  נ

  נון  נ

  סיחון  ס

  עוג  ע

  פינחס  פ

  צור  צ

  ראובן  ר

  רבע  ר

  רקם  ר

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אבות העדה  א

  אדם  א

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  חצי השבי של העדה  0.50

  חצי השבי של יוצאי הצבא  0.50

  חצי שבט מנשה  0.50

  נפש מחמש מאות  1

  אחוז מחמישים  1

  ביום השלישי יזו עליהם מי חטאת  3

  מלכי מדין  5

  ימים יחנו מחוץ למחנה  7

  עשרים שנה ומעלה מבן  20

  מנפש אדם ממחצת הצבא' מכס לה  32

  שנה היו במדבר  40

  אחד מהם תקח ללויים  50

  מהחמורים ממחצת הצבא' מכס לה  61

  מהבקר ממחצת הצבא' מכס לה  72

  שרי מאות  100

  'אחד מהם יותן לה, נפש  500

  מהצאן ממחצת הצבא' מכס לה  675

  אנשים מכל מטה לצבא  1000

  אלפים שרי  1000

  חלוצי צבא יצאו למלחמה  12000

  חצי מנפש אדם של העדה  16000

  חצי מנפש אדם של הצבא  16000

  שקל זהב תרומת אנשי הצבא  16750

  חצי מהחמורים של העדה  30500

  חצי מהחמורים של הצבא  30500

  נשי השבי  32000

  חצי הבקר של העדה  36000

  חצי הבקר של הצבא  36000

  מהשבי חמורים  61000

  בקר השבי  72000

  חצי הצאן של העדה  337500

  חצי הצאן של הצבא  337500

  צאן המלקוח  675000



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אדון  א

  אויב  א

  אח  א

  איש  א

  אישה  א

  אלמנה  א

  אנשי מלחמה  א

  אנשי צבא  א

  אשה  א

  בן  ב

  בת  ב

  גרושה  ג

  זכר  ז

  חטאים  ח

  ץחלו  ח

  טף  ט

  כהן  כ

  לוי  ל

  מדינים  מ

  מלך  מ

  נפש  נ

  נקבה  נ

  נשיא  נ

  נשים  נ

  עבד  ע

  פקיד  פ

  ראש אבות העדה  ר

  ראשי המטות  ר

  שביכם  ש

  שומר  ש

  שר אלף  ש

  שר מאה  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בהמה  ב

  בקר  ב

  חמור  ח

  מקנה  מ

  עז  ע

  צאן  צ

  

  מדור חלקי גוף]

  החלק  

  יד  י

  לב  ל

  עין  ע

  פה  פ

  ראש  ר

  שפתיים  ש

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אצעדה  א

  אש  א

  בגד  ב

  בדיל  ב

  ברזל  ב

  זהב  ז

  חלל  ח

  חצוצרות  ח

  חרב  ח

  טבעת  ט

  כומז  כ

  כלי הקודש  כ

  כלי זהב  כ

  כלי עור  כ

  כלי עור  כ



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  כסף  כ

  מי נדה  מ

  מים  מ

  מי נדה  מ

  מעשה עזים  מ

  נחושת  נ

  עגיל  ע

  עופרת  ע

  עור  ע

  עץ  ע

  פעור  פ

  צמיד  צ

  שקל  ש
 

 :תוארי קבוצות אדם

  דור  ד

  חיל  ח

  מטה  מ

  עדה  ע

  עם  ע

  צבא  צ

  שבט  ש

  שבי  ש

  תופסי המלחמה  ת
  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  טירותם  ארמנותיהם

  מבטא  דיבור

  החלצו  הזדיינו

  הניא  הסיר

  יחל  יחלל

  לספות  להוסיף

  מכס  לקיחה

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  חושים  מהירים

  ...נשאו את ראש  ספרו

  מלקוח  שבי בהמה
 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

  X X  אוי

   X  אחוז

   X  אלעלה

    אסר
  X X  אצעדה

  X X  בית הרן

   X  בעון

   X  ברנע

   X  דיבון

  X X  הבדיל

    החלצו
    החריש

   X  הניא

   X  והפר

    וימסרו
   X  חוותיהם

   X  רחות יאי

    טירותם
  X X  יגבהה

    כומז
   X  מכס

   X  נבו

  X X  נובח

   X  נמרה

    נקמת
  X X  עגיל

   X  עטרות



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

    צמיד
  X X  רבע

  X X  רקם

    שבי
   X  שבם

  X X  שופן
[ 

 

  מדור הרעיונות

  הפסוק  הרעיון

המכשיל בחטא 

  .נענש כחוטא
ואם הפר יפר אותם אחרי '

  .'שמעו ונשא את עונה

גדול צריך  גם מנצח

  .הכנעה

תרומת המפקדים 

במלחמה לכפרה למרות 

הנצחון הגדול שלא נהרג 

  .איש

מה שמבטיחים 

  .צריך לקיים
  .'ככל היוצא מפיו יעשה'

למחטיא אין זכות 

  .קיום
... וכל אשה... הן הנה היו'

  .'הרוגו

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  דיני הגעלת כלים  3

  דיני נדרים  1

  .ד וראובן וחצי מנשה בגלעדהתנחלות ג  5

  .חלוקת שלל מדין והתרומות  4

  מלחמת מדין  2
  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  חלוצי  מזרזי  נקמת  פורענות
בית 

  השלל  עדאה  טירותם  סגדתהון

  הבדיל  אבצא  המלקוח  דברתא

  אחוז  דאתחד  העופרת  אברא

  צמיד  שבכין  צמיד  שירין

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  כומז  מחוך  עגיל  קדשין

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א
אלו דברים ראה 

  ?ירמיהו בנבואה
  .מקל שקד וסיר נפוח

  .ב

כמה שנים לפני 

חורבן הבית החל 

  ?ירמיהו להנבא

  .שנה 41

  .ג

בימי כמה מלכים 

? ניבא יאשיהו

  ?ומי הם

, יהואחז, יאשיהו, 5

, יהויכין, יהויקים

  .צדקיהו
 

  חידה

  ,מראשית נודעתי
, נזכרתי בפרשת בראשית

  .'אבי כל חורש נחושת וברזל'

  ,במדבר נתליתי
תלו את נחש הנחושת 

  .במדבר

  .במשכן תרמו נחושת  ,פעם נתנו אותי

  .לקחו נחושת בשלל  ,הפעם לקחו אותי

  ,הנשים הביאו נחושת לכיור  ,פעם נשים

  .הצבא שלל נחושת  .הפעם גברים

    

 ?מי אני

  נחושת
  

  חידה

  .י ישמעאלאני מדין ובן דוד  ,אני ובן דודי

  ,גרים בארמוני
שנינו גרים בארמונות 

  .'טירות'המכונים בתורה 

  ,בפרא הראשוני
בישמעאל הפרא אדם זה 

בפרשת , נזכר ראשון בתורה

  .חיי שרה

  .ובצורר האחרוני
ובמדין הצוררים לישראל 

נזכר בפרשה בפעם האחרונה 

  .בתורה

 ?מי אנו

  מדין וישמעאל



 


