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  להתענג בפרשה

               

 קורחשאלות בפרשת 
 

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .א
בכמה דיבורי ה' 
 נאמרה הפרשה?

 

  .ב

כמה שנים עברו 
מאת שאמר יעקב 
'בקהלם אל תחד 
 כבודי' עד עתה?

 

  .ג
כמה אנשים באו 

 אל משה?
 

  .ד
היכן נזכר קורח 

 לראשונה בתורה?
 

  .ה
היכן נזכר השם 
 קורח לראשונה?

 

  .ו
היכן יכלו לראות 
הסכמת ה' למעשי 

 משה?
 

  .ז
ה נפל למה רק מש

 על פניו?
 

  .ח
האם משבט לוי 
היה רק קורח או 

 לא? הוכח!
 

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .ט
כמה אנשים לקחו 

מחתות עם 
 קטורת? ומי הם?

 

  .י

כמה אנשים 
ידועים עמדו 

בפתח אוהל מועד 
בהגשת הקטורת? 

 ומי הם?

 

  .יא
איזו הוראה נתן 

 משה פעמיים?
 

  .יב
כמה פעמים נפלו 

משה ואהרן על 
 פניהם בפרשה?

 

  .יג
למה בפעם השניה 

משה רק אל  דיבר
 קורח?

 

  .יד
למה רצה ה' 

להרוג את כל 
 ישראל?

 

  .טו
מאיזה פסוק החלו 

המעשים של 
 ?מחרתה

 



 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .טז
היכן דיבר קורח 

ברמז? ולמה 
 התכוון?

 

  .יז
היכן דיבר משה 

ברמז? ולמה 
 התכוון?

 

  .יח
היכן דיבר ה' 
ברמז? ולמה 

 התכוון?
 

  .יט

האם קורח ודתן 
ואבירם היו יחד 

בכל עת 
 המחלוקת? הוכח!

 

  .כ
שכני קורח האם מ

דתן ואבירם היו 
 צמודים? הוכח!

 

  .כא
איזה עצם לא נייד 

נקרא בפרשה 
 בשתי שמות?

 

  .כב
אלו תארים נזכרו 

 על קורח ועדתו?
 

  .כג
מי מהנזכרים לא 

 הביא קטורת?
 

  .כד

האם בליעת עדת 
קורח היא הוכחה 

רק על מינוי אהרן 
או על דברים? 

 הוכח!

 

  .כה
איזה קול לא 

מפורש מי 
 השמיעו?

 

  .כו
מחתות ממה היו 
 הקטורת?

 

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .כז
איזה שלט היה 

 ללא מילים?
 

  .כח

מה נצטווה אלעזר 
רק לקחת את 

המחתות או גם 
 לרקעם? הוכח!

 

  .כט
על איזה מזבח 
נצטוו לצפות 

 במחתות? הוכח!
 

  .ל
מתי נצטווה 

אלעזר להרים את 
 המחתות? הוכח!

 

  .לא
על מי לא כתוב 

במפורש מה קרה 
 לו?

 

  .לב
במה שינה אהרן 
את הסדר מכפי 

 שה?שאמר לו מ
 

  .לג
איזה מספר נסיון 

היתה התלונה 
 'אתם המיתם'?

 

  .לד
אלו לשונות 

התרחקות מעדת 
 קורח אמר ה'?

 

  .לה

מה קשה על 
נפילת אהרן 

כאשר ה' אמר 
 'הרומו'.

 

  .לו
'והנה כסהו הענן' 

מה קשה על  -
 זה?

 

  .לז
איזה לקח למדו 
ישראל מעצירת 

 המגיפה?
 



 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .לח
כמה מתו בכל 
המחלוקת של 

 קורח?
 

  .לט
 איזה פרט בענין
המגיפה כתוב 

 פעמיים? 
 

  .מ
בכמה ימים היה 

 כל מחלוקת קורח?
 

  .מא
כמה מטות הניחו 

לפני הארון? 
 הוכח!

 

  .מב
איזה תלונה מטה 

 אהרן לא פתר?
 

  .מג
אלו דברים היו 

 לפני העדות?
 

  .מד
הבדל היה איזה 

 בהנחתם שם?
 

  .מה
במה היתה שונה 

תלונת 'הן גווענו' 
 משאר התלונות?

 

  .מו
שני זוגות אלו 
ם שתי מילישל 

 שוות ורצופות?
 

  .מז
אלו סוגי 

משמרות אמר ה' 
 לאהרן?

 

  .מח
איזה מצוה דומה 

 יש לפדיון הבן?
 

  .מט
היכן נזכר עוד 

בתורה כי המלח 
 היא ברית ה'?

 

  .נ
אלו מתנות כהונה 

 פורשו?
 

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .נא
אלו מתנות לויה 

 פורשו?
 

  .נב
אלו מתנות כהונה 

לא נזכרו עד 
 עתה?

 

  .נג

אלו מתנות כהונה 
במקום אחר נזכרו 
 עצםמלבד 

 המתנה לכהן?

 

  .נד
איזה דבר שלא 

שייך כתוב בענין 
 בכור?

 

  .נה

כמה אחוז 
מהתבואה נשאר 
ביד הלוי? וכמה 

 ביד הכהן?

 

 
 

 מדור המספרים

 הענין מספר הענין מספר

...0  0  

..0.  5  

0  01  

0  1.  

0  15.  

0  15.  

  007..  

 

 מדור שמות האישים

 השם  השם 

  י  א

  י  א

  ל  א

  מ  א



 מדור שמות האישים

 השם  השם 

  פ  א

  ק  ד

  ר  

 

 מדור תוארי אדם

 התואר  התואר 

  ט  א

  ט  א

  כ  א

  ל  א

  נ  א

  נ  ב

  נ  ב

  פ  ב

  ק  ב

  ק  ב

  ר  ז

  ר  ז

  ר  ז

  ש  ז

    ח

 

 מדור בעלי חיים ותואריהם

 שם  שם 

  כ  ב

  ע  ב

  פ  ח

  ש  ט

 

 מתנות כהונה

  א

  ב

 מתנות כהונה

  ב

  ח

  מ

  פ

  פ

  ת

  ת

  ת

 

 מדור חלקי גוף

 החלק  החלק 

  ל  ב

  ע  ד

  פ  ח

  ש  ח

 

 מדור עצמים ניידים

 העצם  העצם 

  מ  א

  נ  ג

  פ  ד

  פ  ד

  צ  ח

  ק  ח

  ש  י

  ש  כ

  ת  מ

  ת  מ

 

 מדור עצמים לא ניידים

 העצם  העצם 

  כ  א

  מ  א

  מ  א



 מדור עצמים לא ניידים

 העצם  העצם 

  פ  א

  ש  ב

  ש  ג

    י

 

 מי אמר?

  בזאת תדעון

  גם כהונה

  האיש אחד יחטא

  הוא הקדוש

  המעט מכם

  ומדוע תתנשאו

  חיים שאולה

  כולם קדושים

  כולנו אבדנו

  כי לא מלבי

  לא חמור אחד

  לא נעלה

  לאות לבני מרי

  מה הוא

  פן תבלענו

  רב לכם

  רב לכם
 

 מה כתוב במקום

 כתוב במקום

  המובחר

  השלך

  וגזרת

  ופתחה

  יין

  כעס

  קודש הקדשים 

 מה כתוב במקום

 כתוב במקום

  רידודי

  שמן

  תבואה

  תחרר

  תמורה

 

 מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

    דגן

    היקב

    ואבירם

    ואון

    ובלעה

    ודתן

    ויצץ

    וכמלאה

    פחים

    פלת

    צפוי

    רקועי

    שאולה

    שקדים

    תנקר
 

 מדור הרעיונות

 הפסוק הרעיון

לא נסכים לבוא אפילו 
 בכוח.

 

למה כולם צריכים 
להענש עבור חוטא 

 אחד.

 

  קרבת ה' במקום רכוש.

 



 מדור נושאי הפרשה

 הנושא #

 אות המחתות 

 אות המטה 

 המתלוננים וענשם 

 מחלוקת קורח ועונשו 

 מתנות כהונה 

 פקיד הכהנים בשמירת המקדשת 

 מתנות לויה 
 

 

 מדור התרגום

 מקרא תרגום מקרא תרגום

  לעורא  אחסנת

  אתפרשו  שחרית

  כשעה
גרמתון 

 דמית
 

  בפריע  ושו

  מותנא
קטורת 
 בוסמיא

 

  לבלבין  פלוגתא
  שגדין  וכפת

  מעצרתא  כעבורא
  אדרא  שופריה

 

 מדור ההפטרה

 תשובה שאלה 

  .א
הקשר בין  מה

 הפרשה להפטרה?
 

  .ב

מה החסרון 
בהנהגת מלך 

לעומת הנהגת 
 הנביא?

 

  .ג
באיזה חודש הוא 

 קציר חיטים?
 

 

 

 

 

 

 

 

 חידה

,לא נפגשיםשנינו    

 חידה

אחד זהב ואחד 
,בעצים  

 

,יחד שנינו עדים   

ועל נקודה 
.מסתובבים  

 

  

 מי אנו?
 

 

 חידה

בקודש שנינו 
,הקדשים  

 

  באנו בזמנים שונים,

  יחד שנינו עדים,

הראשון לשלמים 
 והשני לחולקים.

 

 מי אנו?
 

 
 

 חידה

  בולט ונעלם,

  נעלם מכל ונעלם,

  חקר וטעה,

ונשאר ֵקֵרַח מפה 
 ומפה.

 

  

 מי אני?
 



 קורחתשובות לשאלות בפרשת 
 

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .א
בכמה דיבורי ה' 
 נאמרה הפרשה?

01. 

  .ב

כמה שנים עברו 
שאמר יעקב מאת 

'בקהלם אל תחד 
 כבודי' עד עתה?

ישראל היו  - 091

שנה,  001במצרים 

מתוכם עד  01

שנפטר יעקב 

ושנתיים שהיו 

 במדבר.

  .ג
כמה אנשים באו 

 אל משה?
012. 

  .ד
היכן נזכר קורח 

 לראשונה בתורה?
 בפרשת וארא.

  .ה
היכן נזכר השם 
 קורח לראשונה?

בפרשת וישלח, 

 בבני עשו.

  .ו
ת היכן יכלו לראו

הסכמת ה' למעשי 
 משה?

בירידת האש על 

 קרבנות אהרן.

  .ז
למה רק משה נפל 

 על פניו?

כי התלונות היו על 

מינוי אהרן, ואם 

היה אהרן נופל על 

פניו היה נראה 

 שמצטער על כבודו.

  .ח
האם משבט לוי 
היה רק קורח או 

 לא? הוכח!

היו עוד, כי משה 

אמר 'רב לכם בני 

לוי', 'שמעו נא בני 

 לוי'.

  .ט
כמה אנשים לקחו 

מחתות עם 
 קטורת? ומי הם?

נשיאים  011 - 010

 ואהרן וקורח.

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .י

כמה אנשים 
ידועים עמדו 

בפתח אוהל מועד 
בהגשת הקטורת? 

 ומי הם?

012 - 010 

, הקודמתכתשובה 

 ומשה. )וכל העדה(.

  .יא
איזו הוראה נתן 

 משה פעמיים?
לקחת את המחתות 

 עם הקטורת.

  .יב
כמה פעמים נפלו 

ל משה ואהרן ע
 פניהם בפרשה?

 .0ואהרן  2משה 

  .יג
למה בפעם השניה 
דיבר משה רק אל 

 קורח?

כי הוא דיבר איתו 

 רק על בני לוי.

  .יד
למה רצה ה' 

להרוג את כל 
 ישראל?

כי הם לא מחו 

 בקורח ועדתו.

  .טו
מאיזה פסוק החלו 

המעשים של 
 המחרת?

מפסוק י"ח, כי הם 

כבר לקחו את 

 המחתות.

  .טז
היכן דיבר קורח 

ה ברמז? ולמ
 התכוון?

'מדוע תתנשאו', 

והתכוון לכהונה של 

 אהרן.

  .יז
היכן דיבר משה 

ברמז? ולמה 
 התכוון?

'האיש אחד יחטא', 

 והתכוון לקורח.

  .יח
היכן דיבר ה' 
ברמז? ולמה 

 התכוון?

'העלו מסביב 

למשכן קורח', 

והתכוון שהאדמה 

 תבלע אותם.



 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .יט

האם קורח ודתן 
ואבירם היו יחד 

בכל עת 
 המחלוקת? הוכח!

ה שלח לקרוא מש

לדתן ואבירם ואל 

 קורח הוא דיבר

. ואחר כך בעצמו

נאמר 'ויקם משה 

וילך אל דתן 

 ואבירם'.

  .כ
האם משכני קורח 
דתן ואבירם היו 

 צמודים? הוכח!

לא, כי קורח היה 

מבני קהת ודתן 

 ואבירם מראובן.

  .כא
איזה עצם לא נייד 

נקרא בפרשה 
 בשתי שמות?

אוהלי דתן ואבירם, 

ראו ובמקום אחר נק

 בתים.

  .כב
אלו תארים נזכרו 

 על קורח ועדתו?

נשיאי עדה, קריאי 

מועד, אנשי שם, 

אנשים, רשעים, 

חטאים, שרופים, 

 עם ה'.

  .כג
מי מהנזכרים לא 

 הביא קטורת?
 דתן ואבירם ואון.

  .כד

האם בליעת עדת 
קורח היא הוכחה 

רק על מינוי אהרן 
או על דברים? 

 הוכח!

גם על כל מינויי 

 משה, כי כתוב 'את

כל המעשים האלה 

 כי לא מלבי'.

  .כה

מה ההבדל בין 
רעידת אדמה 
לבליעת עדת 

 קורח?

ברעידת האדמה 

המקום שנפתח לא 

נסגר וכאן כסתה 

 עליהם הארץ.

  .כו
איך יכול להיות 

שרכוש של קורח 
 לא נבלע?

חובות שהיו חייבים 

 לו.

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .כז
איזה קול לא 

מפורש מי 
 השמיעו?

לקולם', לקול  'נסו

של הנבלעים או של 

 הארץ.

  .כח
ממה היו מחתות 

 הקטורת?
 מנחושת.

  .כט
איזה שלט היה 

 ללא מילים?

הציפוי למזבח 
הנחושת מודיע 

שאסור לזר 
 להתקרב.

  .ל

מה נצטווה אלעזר 
רק לקחת את 

המחתות או גם 
 לרקעם? הוכח!

רק לקחת, כי כתוב 
פעמיים על הריקוע 

 בלשון רבים.

  .לא
על איזה מזבח 

צטוו לצפות נ
 במחתות? הוכח!

על מזבח החיצון, כי 
הפנימי היה מזהב, 

וגם שעל הפנימי זה 
לא היה זכרון 

לישראל, כי אינם 
רואים אותו, כי הוא 

 בתוך המשכן.

  .לב
מתי נצטווה 

אלעזר להרים את 
 המחתות? הוכח!

מיד, כי עדיין היה 

 בהם אש.

  .לג
על מי לא כתוב 

במפורש מה קרה 
 לו?

על קורח, כתוב 

מאתים וחמישים ש

נשרפו ושכל האדם 

 אשר לקורח נבלעו.

  .לד
במה שינה אהרן 
את הסדר מכפי 
 שאמר לו משה?

משה אמר שישים 

קטורת ויולך לעם, 

ואהרן הלך לעם 

 ושם קטורת.

  .לה
איזה מספר נסיון 

היתה התלונה 
 'אתם המיתם'?

00. 



 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .לו
אלו לשונות 

התרחקות מעדת 
 קורח אמר ה'?

הבדלו, העלו, 

 הרומו.

  .לז

קשה על מה 
נפילת אהרן 

כאשר ה' אמר 
 'הרומו'.

כי הדיבור היה רק 

אל משה ואיך שמע 

 מכך אהרן.

  .לח
'והנה כסהו הענן' 

מה קשה על  -
 זה?

הרי אוהל מועד היה 

תמיד מכוסה בענן, 

'כן יהיה תמיד, 

 הענן יכסנו'.

  .לט
איזה לקח למדו 
ישראל מעצירת 

 המגיפה?

שהנה משה ואהרן 

החיו את ישראל 

 ם.ולא כתלונת

  .מ
כמה מתו בכל 
המחלוקת של 

 קורח?

ובני ביתם  02,912

של קורח ודתן 

 ואבירם.

  .מא
איזה פרט בענין 

המגיפה כתוב 
 פעמיים? 

 שהמגפה נעצרה.

  .מב
בכמה ימים היה 

 כל מחלוקת קורח?

, א' ההתקהלות, 2

ב' ההקטרה, ג' 

 התלונה והמגיפה.

  .מג
כמה מטות הניחו 

לפני הארון? 
 הוכח!

כי כתוב 'שנים , 02

טות ומטה אהרן מ

ועיין בתוך מטותם', 

 במפרשים.

  .מד
על מי לא נאמר 

שהביא את 
 מטהו?

 על אהרן.

  .מה
איזה תלונה מטה 

 אהרן לא פתר?
שאולי אחד מבני 

 לוי יהיה כהן גדול.

 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .מו
אלו דברים היו 

 לפני העדות?
צנצנת המן ומטה 

 אהרן.

  .מז
איזה הבדל היה 

 בהנחתם שם?

את הצנצנת שם 

אהרן ואת המטה 

 שם משה.

  .מח

האם הועילה 
מטרת ה' שלא 

יהיו יותר 
 תלונות? הוכח!

כן, כי מאז לא 

 נזכרו יותר תלונות.

  .מט
עבור מי היו 

 האותות בפרשה?

ציפוי המחתות היו 

עבור בני ישראל, 

והמטה עבור בני 

 מרי.

  .נ
במה היתה שונה 

תלונת 'הן גווענו' 
 משאר התלונות?

שלא היתה בדרך 

של תלונה, כי לא 

 ו'.כתוב בה 'וילונ

  .נא
אלו שני זוגות 
של שתי מילים 
 שוות ורצופות?

'מטה מטה', 'הקרב 

 הקרב'.

  .נב
אלו סוגי 

משמרות אמר ה' 
 לאהרן?

משמרתך,  - 1

משמרת כל האוהל, 

משמרת אוהל מועד 

לכל עבודת האוהל, 

משמרת הקודש, 

 משמרת המזבח.

  .נג
איזה מצוה דומה 

 יש לפדיון הבן?
ערך של בן חודש, 

 חמש שקלים.

  .נד
ציווי נאמר איזה 

לאהרן אולם 
 הכוונה לאחרים?

הציווי 'ופדויו מבן 

חודש תפדה' 

 שנאמר על ישראל.

  .נה
היכן נזכר עוד 

בתורה כי המלח 
 היא ברית ה'?

 בפרשת ויקרא.



 מדור השאלות

 תשובה שאלה 

  .נו
אלו מתנות כהונה 

 פורשו?

מנחה, חטאת, 

אשם, תודה, 

שלמים, איל נזיר, 

תרומה גדולה, 

בכורים, חרם, בכור 

אדם, בכור בהמה 

וטמאה, טהורה 

 תרומת מעשר.

  .נז
אלו מתנות לויה 

 פורשו?
 מעשר ראשון.

  .נח
אלו מתנות כהונה 

לא נזכרו עד 
 עתה?

תרומה גדולה, 

 תרומת מעשר. 

  .נט

אלו מתנות כהונה 
נזכרו במקום אחר 

מלבד עצם 
 המתנה לכהן?

בכור אדם ובהמה, 

 בכורים.

  .ס
איזה דבר שלא 

שייך כתוב בענין 
 בכור?

'אשר יקריבו לה' 

 באדם'.

  .סא

כמה אחוז 
מהתבואה נשאר 
ביד הלוי? וכמה 

 ביד הכהן?

אחוז,  9ביד הלוי 

וביד הכהן קצת 

 יותר מאחוז אחד.

 

 מדור המספרים

 הענין מספר

 מעשר מן המעשר 0...

 מעשר .0..
 אחד מהם נשאתי חמורלא  0

 איש יחטא 0
 לויכל מטה מטה ל 0

 לא הריעותי את אחד מהם 0

 מדור המספרים

 הענין מספר

 מטה מכל נשיא 0

 יון בכור ישראללפד 5
 מטות 01

 גרה השקל .1
 איש .15

 מחתות .15

 מתים במגיפה ..007

 

 מדור שמות האישים

 השם 

 אבירם א
 אהרן א

 און א
 אליאב א

 אלעזר א

 דתן ד
 יצהר י

 ישראל י
 לוי ל

 משה מ
 פלת פ

 קהת ק

 ראובן ר

 

 מדור תוארי אדם

 התואר 

 אב א
 אדם א

 אח א

 איש א

 אנשי שם א

 בכור ב



 מדור תוארי אדם

 התואר 

 בן ב

 בני לוי ב
 בשר ב

 בת ב
 זכר ז

 זקני ישראל ז

 זר ז

 זרע ז

 חטאים ח
 טהור ט

 טף ט

 כהן כ
 לוי ל

 נפש נ
 נשיא נ

 נשים נ
 פטר רחם פ

 קדוש ק

 קריאי מועד ק
 ראש ר

 רוח ר
 רשע ר

 שרופים ש

 

 מדור בעלי חיים ותואריהם

 שם 

 בהמה ב

 בכור ב
 חמור ח

 טמאה ט

 כשב כ

 עז ע
 פטר רחם פ

 מדור בעלי חיים ותואריהם

 שם 

 שור ש

 

 מתנות כהונה

 אשם א

 ביכורים ב
 בכור ב

 חטאת ח
 מנחה מ

 פטר רחם אדם פ

 פטר רחם בהמה טמאה פ
 תנופות קדשים קלים ת

 תרומת דגן תירוש ויצהר ת
 תרומת מעשר ת

 

 מדור חלקי גוף

 החלק 

 בשר ב

 דם ד

 חזה ח
 חלב ח

 לב ל

 יןע ע

 פנים פ
 שוק ש

 

 מדור עצמים ניידים

 העצם 

 אש א

 גרה ג

 דבש ד
 דגן ד



 מדור עצמים ניידים

 העצם 

 בל  ח   ח

 בל  ח   ח
 יצהר י

 כסף כ
 מחתה מ

 מטה מ

 מלח מ

 נחושת נ

 פח פ
 פרח פ

 ציץ צ

 קטורת ק
 שקד ש

 שקל ש
 תבואה ת

 תירוש ת
 

 

 

 ניידים לא מדור עצמים

 העצם 

 אדמה א
 אוהל א

 דאוהל מוע א

 ארץ א

 בית ב

 גורן ג
 יקב י

 כרם כ
 מזבח מ

 משכן מ

 פתח פ

 שאול ש

 שדה ש

 

 מי אמר?

 משה בזאת תדעון
 משה גם כהונה

 משה ואהרן האיש אחד יחטא
 משה הוא הקדוש

 משה המעט מכם

 קרח ומדוע תתנשאו
 משה חיים שאולה

 קרח כולם קדושים

 ישראל כולנו אבדנו

 משה כי לא מלבי

 משה לא חמור אחד
 דתן ואבירם לא נעלה

 ה' לאות לבני מרי
 משה מה הוא

 ישראל פן תבלענו
 קרח רב לכם

 משה רב לכם

 

 מה כתוב במקום

 כתוב במקום

 חלבו המובחר

 זרה השלך
 ופקודת וגזרת

 ופצתה ופתחה
 תירוש יין

 קצף כעס
 מבית לפרוכת קודש הקדשים 

 רקועי רידודי

 יצהר שמן
 דגן תבואה

 תנקר תחרר

 חלף תמורה



] 

 מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

   דגן דגן
  X יקב היקב

  X אברם ואבירם
 X X און ואון

   בלע ובלעה
  X דתן ודתן

  X ציץ ויצץ
   מלא וכמלאה

   פוח פחים
 X X פלת פלת

   צפה צפוי
   רקע רקועי

   שאל שאולה
   דשק שקדים

   נקר תנקר

 

 מדור הרעיונות

 הפסוק הרעיון

לא נסכים לבוא 
 אפילו בכוח.

העיני האנשים ההם 

 תנקר לא נעלה.

למה כולם צריכים 
להענש עבור 

 חוטא אחד.

האיש אחד יחטא ועל 

 כל העדה תקצוף.

קרבת ה' במקום 
 רכוש.

בארצם לא תנחל... אני 

 חלקך ונחלתך.

 

 מדור נושאי הפרשה

 אהנוש #

 אות המחתות 1

 אות המטה 0

 המתלוננים וענשם 3

 מדור נושאי הפרשה

 אהנוש #

 מחלוקת קורח ועונשו 0

 מתנות כהונה 6

 תפקיד הכהנים בשמירת המקדש 5

 מתנות לויה 7
 

 

 מדור התרגום

 מקרא תרגום מקרא תרגום

 תנקר לעורא נחלת אחסנת
 הבדלו אתפרשו נשאתי שחרית

 כרגע כשעה
גרמתון 

 דמית
 המיתם

 מהרה יעבפר ושים ושו

 הנגף מותנא
קטורת 
 בוסמיא

 קטורת

 פרח לבלבין דבר פלוגתא
 שקדים שגדין ויגמול וכפת

 יקב מעצרתא כדגן כעבורא
 גורן אדרא חלבו שופריה

 

 מדור ההפטרה

 תשובה שאלה 

  .א
מה הקשר בין 

הפרשה 
 להפטרה?

ערעור על מעמד 

הנביא והוכחה 

מהשמים לצדקת 

 הנביא.

  .ב

מה החסרון 
לך בהנהגת מ

לעומת הנהגת 
 הנביא?

הנביא דבוק בה' ואינו 

 טועה או חוטא.

  .ג
באיזה חודש 

הוא קציר 
 חיטים?

 סיון.

 



 כתובת המערכת
 משפ' רוז  
 93משך חכמה 

   1414ת.ד. 
 מודיעין עילית
80-3218941   

 804-2129212 
 
 

 

 

 חידה

,לא נפגשיםשנינו   

הכהונה לא  ציץ בבגדיה
נכנס לקודש הקדשים 

אהרן אינו  ציץ במטההו
 .יוצא משם

אחד זהב ואחד 
 בעצים,

 הציץ בזהב והמטה מעץ.

 יחד שנינו עדים,
וט קודש לה', על הציץ חר

 והמטה מעיד על הכהונה.

ועל נקודה 
 מסתובבים.

 המילה נקראת ישר והפוך.

 מי אנו?
במטה פרח בבגדי כהונה והציץ ש הציץ

 אהרן

 

 חידה

 קורח בלט ונעלם במותו. בולט ונעלם,

 נעלם מכל ונעלם,
נעלם באדמה אבל לא 

אם בשרופים או  מפורש
 בנבלעים,

 חקר וטעה,
'קרח', וטעה  'חקר' אותיות

 בהבנתו,

ונשאר ֵקֵרַח מפה 
 ומפה.

'קרח' אותיות 'קרח', נשאר 
קרח ממעמד לוי וקרח 

 ממעמד הכהונה.

  

 מי אני?
 קורח

 

 חידה

בקודש שנינו 
,הקדשים  

אהרן הונח  ציץ במטהה
בקודש הקדשים וצנצנת 

 .המן הונחה שם

 הציץ בזהב והמטה מעץ. באנו בזמנים שונים,

עדים,יחד שנינו   
, צנצנת המן על המן

 והמטה מעיד על הכהונה.

הראשון לשלמים 
 והשני לחולקים.

צנצנת המן לשלמים עם 
 ה', והמטה לחולקים על ה'.

 מי אנו?
 צנצנת המן והציץ שפרח במטה אהרן

 
 
  
 



 


