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שאלות – במדבר פרק א'
 )1באיזה תאריך צווה משה רבינו למנות את בני ישראל?
 )2הסבר את פרטי הציווי במניין בני ישראל:
א .למשפחותם –
ב .לבית אבותם –
ג.

במספר שמות כל זכר לגולגלותם –

 )3מאיזה גיל נמנו הנמנים במניין שציווה ה' את משה למנות את בני ישראל?
 )4הסבר" :כל יוצא צבא בישראל".
 )5מי ימנה את בני ישראל יחד עם משה?
 )6הסבר" :איש ראש לבית אבותיו הוא"
 )7מלא את הטבלה הבאה על פי פרק א':
נשיא

שבט

מספר האנשים שנמנו

ראובן
שמעון
יהודה
יששכר
זבולון
אפרים
מנשה
בנימין
דן
אשר
גד
נפתלי
 )8הסבר:
א .אלה קרואי העדה .במי מדובר.
ב .ראשי אלפי ישראל הם.
 )9מיהם האנשים שניקבו בשמות? מה עשו איתם משה ואהרון?
 )11וַ יִּ ְתיַלְ דּו עַ ל ִּמ ְשפְ חֹתָ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם:
א .איזו פעולה שעשו בני ישראל מתוארת בפסוק?
ב .כיצד עשו בני ישראל את הפעולה שבסעיף א' של השאלה?
 )11מה היה המספר הכולל של כל בני ישראל?
 )12איזה שבט לא נמנה יחד עם שאר בני ישראל?
" )13ואתה הפקד את הלויים":
א .הסבר את לשון הפסוק.
ב .אלו שישה תפקידים של הלויים מוזכרים בפסוקים אלו?
ג.

מה דין של אדם זר שאינו לוי שיעבוד באחת מעבודות הלויים במשכן?
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ד .היכן חנו הלויים בשעת החניות?
 )14הסבר" :איש על דגלו".
 )15הסבר" :לצבאותם".
 )16באיזה אופן לא יהיה קצף על בני ישראל?
" )17ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו" :מה עשו בני ישראל כפי שצוו על ידי משה עפ"י ה'?
שאלות – במדבר פרק ב'
 )1מהם האותות המוזכרים לגבי דגלי השבטים?
 )2הסבר את הציווי" :לבית אבותם יחנו בני ישראל".
 )3הסבר את הציווי" :מגד סביב לאוהל מועד יחנו".
 )4וְ נָסַ ע אֹהֶ ל מוֹעֵ ד מַ חֲ נֵה הַ לְ וִּ יִּ ם בְ תוְֹך הַ מַ חֲ נֹת – הסבר כיצד היה נוסע המשכן בתוך המחנות.
 )5הסבר את הציוויים הבאים שנאמרו לגבי נסיעת מחנה ישראל:
א .כַאֲ ֶשר יַחֲ נּו כֵן יִּ סָ עּו -
ב.

ִּאיש עַ ל יָד ֹו לְ ִּדגְ לֵיהֶ ם

לְדגְ לֵיהֶ ם
 )6הסבר את מה שנאמר על מחנה דן :לַָאחֲ ֹרנָה יִּ ְסעּו ִּ

מחנה
שכינה

מזרח

מחנה לויה

צפון

מערב
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שאלות – במדבר פרק ג'
 )1מהם שמות ארבעת בניו של אהרון?
 )2הסבר:
א .הכהנים המשוחים –
ב .אשר מילא ידם לכהן –
 )3מדוע מתו נדבר ואביהוא? הסבר את חטאם.
 )4וַ יְ כַהֵ ן אֶ לְ עָ זָ ר וְ ִּאיתָ מָ ר עַ ל פְ נֵי ַאהֲ רֹן אֲ בִּ יהֶ ם – הסבר.
 )5כמה בנים היו לנדב ואביהוא לפני שהם מתו?
 )6וְ הַ עֲמַ ְד ָת אֹת ֹו לִּ פְ נֵי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן:
א .לגבי מי נאמר שיש להעמיד אותו לפני אהרון הכהן?
ב .הסבר מהי ההעמדה לפני אהרון.
ג.

מהו משמרת אהרון שישמרו הלויים?

ד .מהי משמרת העדה שישמרו הלויים?
ה .מהם שני התפקידים הנוספים של הלויים המוזכרים בפסוקים אלו?
ו.

מהם כלי המשכן המוזכרים בפסוק?

ז.

מהו משמרת בני ישראל המוזכר בפסוק ח'.

 )7הסבר :נְתּונִּם נְתּונִּם הֵ מָ ה ל ֹו מֵ אֵ ת בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל.
 )8וְ ָש ְמרּו אֶ ת כְ הֻ נָתָ ם – מהו הציווי בפסוק זה?
 )9במקום מי מונו הלויים לתפקידם במשכן?
 )11הסבר" :והיו לי הלויים":
 )11מדוע קודשו הבכורות?
 )12מהו ההבדל בין קדושת בכור אדם לבין קדושת בכור בהמה?
" )13לי יהיו אני ה'" :הסבר .במה בא לידי ביטוי דבר זה?
 )14מאיזה גיל נמנו הלויים בפרקנו? מדוע דווקא נמנו מגיל זה?
 )15מלא את תולדות שבט לוי:
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לוי

 )16מלא את הטבלה הבאה:

גרשון

קהת

מספרם
הנשיא
אחראים על
נשיאת ...

 )17מלא את התרשים הבא המתאר את חניית בני ישראל כולל את חניית הלויים.

מררי
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צפון

מחנה
שכינה

מזרח

מערב
דרום

 )18כמה לויים נמנו בסך הכל?
 )19מניין הבכורות:
א .מאיזה גיל נמנו הבכורות?
ב .כיצד נמנו הבכורות?
ג.

כמה בכורות נמנו בסך הכל?

ד .וְ אֵ ת בֶ הֱ מַ ת הַ לְ וִּ יִּ ם ַתחַ ת כָל בְ כוֹר בְ בֶ הֱ מַ ת בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל – מהו הציווי בפסוק זה?
ה .מה היה צריך לעשות עם הלויים?
ו.

מה היה צריך לעשות עם מאתיים שבעים ושלוש הבכורות העודפים על הלויים?

ז.

כמה גרות יש בכל שקל?.

ח .כמה שקלים גבה משה רבינו בסך הכל מהבכורות?
 )21כיצד החליט משה אלו בכורות ייתנו חמישה שקלים ואלו ייפדו על ידי הלויים?

שאלות – במדבר פרק ד'
 )1מניין בני קהת:
א .מאיזה גיל נמנו בני קהת (ושאר הלויים) בפרקנו?
ב .מה ההבדל בין המניין של הלויים בפרקנו לבין המניין הקודם בפרק ג'?
ג.

מדוע נמנו הלויים כאן משעה שהם בני שלושים?

ד .מה היה תפקידם של בני קהת? כיצד נקרא בלשון התורה?
 )2לפני הנסיעה ממקום החנייה – מהו הדבר הראשון שצריכים בני קהת לעשות?
 )3במה היו הכהנים מכסים את כל אחד מהדברים הבאים – פרט את כל הכיסויים ואת סדר
הכיסוי.
א .הארון –
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ב .השולחן –
ג.

המנורה –

ד .מזבח הזהב –
ה .כלי הקטורת -
ו.

מזבח הנחושת –

 )4ממתי היה מותר לכהנים להיכנס לקדש הקדשים כדי לכסות את ארון הברית?
 )5מהו כסוי עור תחש?
 )6ממה היה עשוי בגד התכלת?
" )7ושמו בדיו" – מה הציווי במילים אלו?
 )8בין אלו כיסויים היו מונחים כלי השולחן?
 )9וְ נ ְָתנּו עָ לָיו אֶ ת הַ ְּקעָ רֹת וְ אֶ ת הַ כַ פֹת וְ אֶ ת הַ ְּמנ ִַּקיֹת וְ אֵ ת ְּקׂשוֹת ַהנ ֶָסְך – הסבר כל אחד מהמילים
המודגשות.
 )11וְ לֶחֶ ם הַ ָת ִּמיד עָ לָיו יִּ ְהיֶה – מהו הציווי בפסוק זה?
 )11מהו בגד תולעת השני?
 )12הסבר את הפסוק הבא" :וְ אֶ ת ֵנרֹתֶ יהָ וְ אֶ ת מַ לְ ָקחֶ יהָ וְ אֶ ת מַ ְחתֹתֶ יהָ וְ אֵ ת כָל כְ לֵי ַש ְמנָּה אֲ ֶשר
יְ ָש ְרתּו לָּה בָ הֶ ם".
 )13כיצד היו נושאים את המנורה ,הרי לא היו למנורה בדים כמו לשאר כלי המשכן?
 )14וְ ל ְָקחּו אֶ ת כָל כְ לֵי הַ ָש ֵרת אֲ ֶשר יְ ָש ְרתּו בָ ם בַ ק ֶֹדש – באלו כלים מדובר בפסוק זה?
 )15מה היו הכהנים צריכים לעשות לפני כיסוי מזבח הנחושת? כיצד נקראת פעולה זו?
 )16כלי המזבח:
א .בין אלו כיסויים היו מונחים כלי המזבח?
ב .אלו ארבעה סוגי כלים של מזבח הנחושת מוזכרים בפסוקים אלו? למה שימש כל אחד
מהכלים הללו?
 )17מתי מותר לבני קהת להיכנס למשכן כדי להתחיל לשאת את הכלים?
 )18וְ ֹלא יִּ גְ עּו אֶ ל הַ ק ֶֹדש
א .מהו האיסור בפסוק זה?
ב .מה הדין של אחד מבני קהת שעבר על איסור זה?
 )19מהם חמשת הדברים שאלעזר היה אחראי עליהם בשעת נסיעת המשכן? הסבר.
ַ )21אל ַתכְ ִּריתּו אֶ ת ֵשבֶ ט ִּמ ְשפְ חֹת הַ ְקהָ ִּתי ִּמתוְֹך הַ לְ וִּ יִּ ם:
א .את מי ציווה ה' בפסוק זה?
ב .מהו הציווי בפסוק זה?
 )21מה מצווה התורה את הכהנים כדי למנוע טעות מבני קהת שעלולה לגרום להם מיתה?
 )22וְ ֹלא ָיבֹאּו לִּ ְראוֹת כְ בַ לַע אֶ ת הַ ק ֶֹדש:
א .על מי נאמר האיסור בפסוק?
ב .מהו האיסור בפסוק?
ג.

מה דינם של העוברים על האיסור בפסוק?

 )23מי היה אחראי על עבודת בני גרשון בשעת הקמת ופירוק המשכן?
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ּ )24ובְ ֵשמֹת ִּתפְ ְקדּו ֶאת כְ לֵי ִּמ ְשמֶ ֶרת מַ ָשָאם – מהו הציווי בפסוק זה?
 )25מי היה אחראי על עבודת בני מררי בשעת הקמת ופירוק המשכן?
 )26מה היה מניין כל אחד ממשפחות הלויים במניין שמנה משה את הלויים מבני שלושים
ומעלה?
 )27הסברּ" :ופְ קֻ ָדיו אֲ ֶשר ִּצּוָ ה יְ קֹוָ ק אֶ ת מ ֶֹשה".
שאלות – במדבר פרק ה'
 )1אלו טמאים ציווה ה' לשלח מחוץ למחנות? מאיזה מחנה ציווה ה' לשלח כל אחד מהטמאים?
 )2מה מזהירה התורה שיקרה אם חלילה לא ישלחו בני ישראל את הטמאים מחוץ למחנה?
ָאדם
ִּ )3איש א ֹו ִּא ָשה כִּ י ַיעֲשּו ִּמכָל חַ טֹאת הָ ָ
א .באיזה חטא מדובר בפסוק זה?
ב .מהם שלושת הדברים שצריך להביא החוטא בחטא זה?
ג.

מה הדין במקרה והנגזל מת ואין לו קרובים?

ד .באיזה מקרה לא יתחייב החוטא בחומש?
 )4וְ כָל ְתרּומָ ה לְ כָל ָק ְד ֵשי בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר י ְַק ִּריבּו ַלכֹהֵ ן – באיזו מצווה מדובר בפסוק זה?
 )5וְ ִּאיש אֶ ת קֳ ָד ָשיו ל ֹו יִּ ְהיּו – איזה היתר נתנה התורה בפסוק זה?
ִּ )6איש אֲ ֶשר יִּ ֵתן ַלכֹהֵ ן – במה מדובר בפסוק זה?
 )7הסבר בקצרה מהו המקרה של אישה סוטה.
 )8איזו מנחה צריך להביא על האישה הסוטה? אילו דברים אין עושים עם מנחה זו ,בניגוד למנחות
אחרות?
 )9מהי הלבונה?
 )11מדוע אין מקריבים את מנחת האישה הסוטה כמו כל מנחה?
 )11אלו מים שם הכהן בתוך כלי חרס?
 )12מה עוד מניח הכהן בתוך כלי החרס אליו הכניס את המים?
 )13היכן במקדש מעמידים את האישה? מה עשו כדי לבלבל אותה?
 )14מה עושה הכהן עם האישה על מנת לבזות אותה?
 )15מה נתן הכהן לאישה להחזיק בידה? מדוע עשה זאת?
 )16מה השביע הכהן את האישה?
 )17מה כותב הכהן על המגילה ומה עושה עם המגילה שהוא כותב?
 )18מה מקריב הכהן מהמנחה על גבי המזבח?
 )19מה עושה הכהן לאחר הקרבת המנחה?
 )21מה קורה במקרה והאישה שתתה מהמים והיא באמת התחתנה עם אדם אחר ומה הדין במקרה
והיא לא התחתנה עם אדם אחר?

לסיכום – כתוב את סדר הפעולות שעושה הכהן עם האישה הסוטה:
___ משקה את האישה מהמים המרים.
___ מעמיד את האישה בשער ניקנור.
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___ מניף את המנחה.
___ כותב את פרשת סוטה על קלף.
___ מוחק את פרשת סוטה עם המים המאררים.
___ משביע את האישה.
___ מקריב את אזכרת המנחה על גבי המזבח.
___ פורע את ראש האישה.
___ מניח את המנחה על כפי האישה.
___ מניף את המנחה.
___ מטרטר את האישה.
___ לוקח מים שהתקדשו בכיור ושם בכלי.
___ שם עפר במים המאררים.

שאלות – במדבר פרק ו'
 )1הסבר את הפסוק" :כי יפליא לנדור נדר נזיר".
 )2מה ההבדל בין יין לשיכר?
 )3מהם "חומץ היין" ו"משרת הענבים" האסורים על הנזיר?
 )4מהם חרצני הענבים?
 )5מהם זגים?
 )6מהם שלשת האיסורים המרכזיים האסורים על הנזיר?
 )7לאלו קרובים מותר לנזיר להיטמא?
 )8מיהם הקרובים המוזכרים בתורה שלנזיר אסור להיטמא להם?
 )9הסבר" :כי נזר אלוקיו על ראשו".
 )11מה הדין של נזיר שנטמא באמצע ימי נזירותו? ( 4מרכיבים לדין)
 )11אלו קרבנות ומאלו בעלי חיים מביא נזיר שנטמא את קרבנותיו בתום ימי טהרתו?
" )12וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" – באיזה חטא חטא הנזיר?
 )13מהם חמשת הדברים שצריך הנזיר להביא להקרבה בתום ימי נזירותו? לשם אלו קרבנות?
 )14מה עושה הנזיר לאחר הקריב את קרבנותיו?
 )15מה עושה הנזיר עם השיער שגילח?
 )16אלו חלקים מהקרבן מניף הכהן יחד עם הנזיר שסיים את ימי נזירותו?
 )17אלו חלקים מקבל הכהן מהקרבן שהקריב הנזיר?
" )18מלבד אשר תשיג ידו" :מהו הדין שהתורה כותבת במילים אלו?
" )19אמור להם" :מהו הציווי המזוכר בפסוק זה ,ולמי נאמר?
 )21הסבר את הברכות השונות הכתובות בברכת כהנים:
א .יברכך ה' –
ב .וישמרך –
ג.

יאר ה' פניו אליך –

ד .ויחונך –
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ה .ישא ה' פניו אליך –
ו.

וישם לך שלום –

" )21ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם" – מי ישים את הברכה ואת מי יברך ה'?
שאלות – במדבר פרק ז'
 )1אלו דברים עשה משה ביום בו סיים להקים את המשכן?
 )2באלו שני תיאורים מתוארים הנשיאים כאשר התורה מספרת לנו שהם הקריבו קרבן?
 )3מה הביאו הנשיאים לקרבן?
 )4מהם עגלות צב?
 )5כיצד קבע ה' לחלק את הקרבן שהביאו הנשיאים?
 )6כיצד חילק משה את העגלות והבקר שהביאו הנשיאים?
 )7מדוע לא קיבלו בני קהת עגלות מקרבן הנשיאים?
 )8אלו דברים הביא כל אחד מהנשיאים לחנוכת המזבח?
 )9מהיכן שמע משה את קולו של ה' בשעה שה' היה מדבר איתו?

שאלות – במדבר פרק ח'
 )1מהו הציווי שציווה ה' את משה שיעשה אהרון בשעה שהוא מדליק את נרות המנורה? לאחר
כתיבת ההסבר ,כתוב זאת גם בלשון הפסוק.
 )2ממה הייתה עשויה המנורה?
 )3הסבר" :עד ירכה עד פרחה מקשה היא".
 )4כיצד ידע משה איך להכין את המנורה?
 )5מהם שלשת הדברים שצווה משה לעשות כדי לטהר את הלויים?
 )6מהם ששת הדברים שהיו צריכים לעשות כדי שהלויים יוכלו להתחיל לעבוד במשכן?
 )7מה היו הלויים צריכים להביא לקרבן בשעת הקרבתם?
 )8כיצד לא ייכשלו בני ישראל בעבודות שאסור להם לעבוד במשכן?
 )9ישנם שלושה שלבים בעבודת הלוי במשכן – מהם שלושת השלבים ובאיזה גיל מתחיל כל שלב?
 )11באלו עבודות מותר ללוי שהגיע לגיל חמישים לעבוד?

שאלות – במדבר פרק ט'
 )1באיזה תאריך פותח פרק ט'?
 )2עשיית הפסח:
א .באיזה תאריך ציווה ה' את משה לצוות את בני ישראל על הפסח?
ב .באיזה תאריך צוו בני ישראל לעשות את הפסח?
ג.

באיזה זמן ביום צוו בני ישראל לעשות את הפסח?

ד .מהו בין הערביים?
 )3הסבר :כְ כָל חֻ קֹתָ יו ּוכְ כָל ִּמ ְשפָ טָ יו ַתעֲשּו אֹת ֹו.
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 )4וַ יְ ִּהי אֲ נ ִָּשים:
א .מדוע אנשים אלו לא היו יכולים לעשות את הפסח יחד עם שאר בני ישראל?
מעֲד ֹו בְ תוְֹך בְ נֵי יִּ ְש ָר ֵאל – הסבר טענה זו.
ב .לָמָ ה ִּנג ַָרע לְבִּ לְ ִּתי הַ ְק ִּרב אֶ ת ָק ְרבַ ן יְ קֹוָ ק בְ ֹ
ג.

מה הייתה תגובתו הראשונה של משה לשאלתם של אותם אנשים?

 )5מהם שני המקרים בהם כתבה התורה שמותר לאדם לעשות פסח שני?
 )6פסח שני:
א .באיזה תאריך חוגגים פסח שני?
ב .אלו שני דברים צריך לאכול יחד עם קרבן הפסח השני?
ג.

אלו שני איסורים נאמרו שאסור לעשות עם קרבן פסח שני?

 )7מה הדין של אדם שלא נאנס ובכל זאת לא קיים את מצוות הפסח?
 )8מה כיסה את המשכן בבוקר ומה כיסה את המשכן בערב?
 )9כיצד ידעו בני ישראל להתחיל לנסוע וכיצד ידעו איפה לחנות?
 )11וְ ָש ְמרּו בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל אֶ ת ִּמ ְשמֶ ֶרת יְ קֹוָ ק וְ ֹלא יִּ סָ עּו – מה אמרה התורה בפסוק זה?
 )11א ֹו יֹמַ יִּ ם – מהו הזמן שמתואר במילים אלו?
שאלות – במדבר פרק י'
 )1ממה היו עשויים החצוצרות שה' ציווה את משה לעשות?
 )2לשם אלו שני דברים שימשו החצוצרות?
 )3מה היה קורה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .תקעו בשתי החצוצרות –
ב .תקעו בחצוצרה אחת -
ג.

תקיעה בשתי החצוצרות תקיעה תרועה ותקיעה –

ד .מהו סדר נסיעת המחנות?
 )4מי תקע בחצוצרות?
 )5באלו שני הזדמנויות אחרות היו תוקעים הכהנים בחצוצרות?
 )6באיזה תאריך סימן הענן לבני ישראל להתחיל לנסוע מהר סיני? היכן שרה הענן לסמן לבני ישראל
לחנות?
 )7היכן היו נוסעים כל אחת ממשפחות הלויים בתוך דגלי ישראל? מדוע היה צורך בפיצול זה?
 )8חובב בן רעואל:
א .מיהו חובב בן רעואל?
ב .מה אמר משה לחובב?
ג.

מהם שני הסיבות שמונעות מחובב למלא אחר בקשתו של משה?

ד .מהם שני הסיבות שרצה משה שיתרו ימשיך ללכת עם בני ישראל?
ה .הסבר" :והיית לנו לעיניים".
ֹלשת י ִָּמים:
 )9וַ אֲ רוֹן בְ ִּרית יְ קֹוָ ק נֹסֵ עַ לִּ פְ נֵיהֶ ם ֶד ֶרְך ְש ֶ
א .באיזה ארון מדובר?
ב .מדוע הלך הארון במרחק של שלושה ימים מאת בני ישראל?
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מדוע יש צורך להסביר שדווקא הארון בו היו מונחים שברי הלוחות היה הולך
במרחק של שלושה ימים מבני ישראל?

 )11מה היה אומר משה בשעה שהארון נסע ומה היה משה אומר בשעה שהארון היה נח?
שאלות – במדבר פרק יא'
א ְננִּים ַרע בְ ָאזְ נֵי יְ קֹוָ ק.
 )1הסבר :וַ יְ ִּהי הָ עָ ם כְ ִּמ ְת ֹ
 )2על מה התלוננו המתאוננים?
 )3כיצד העניש ה' את המתאוננים?
 )4היכן בער אש ה' במתאוננים?
 )5מדוע התפלל משה אל ה' שיסיר את האש?
 )6מדוע שקעה האש במקומה?
 )7כיצד נקרא המקום בו נשרפו המתאוננים?
 )8מי היה האספסוף ומה הייתה תאוותם?
 )9מה הייתה טענת בני ישראל שהם אכלו במצרים ושאין את הדברים האלו במדבר?
 )11הסבר :נַפְ ֵשנּו יְ בֵ ָשה
 )11בִּ לְ ִּתי אֶ ל הַ מָ ן עֵ ינֵינּו – מהי טענתם של בני ישראל במילים אלו?
 )12באלו שני תיאורים מתאר התורה את המן?
 )13באלו כלים הכינו בני ישראל את המן שליקטו?
 )14פרש את המילים הבאות:
א .שטו –
ב .פרור –
 )15מה היה טעמו של המן לאחר שבישלו אותו?
 )16באיזה זמן ביממה היה יורד המן?
 )17על מה היה יורד המן?
 )18באיזה אופן נאספו בני ישראל כדי להתלונן על המן?
 )19מה טען משה כלפי ה' כאשר ראה שבני ישראל מתלוננים על המן?
יקָך
יתי אֵ ת כָל הָ עָ ם הַ זֶ ה ִּאם ָאנֹכִּ י יְ לִּ ְד ִּתיהּו כִּ י תֹאמַ ר אֵ לַי ָשאֵ הּו ְבחֵ ֶ
 )21הסבר את הפסוק :הֶ ָאנֹכִּ י הָ ִּר ִּ
כַאֲ ֶשר יִּ ָשא הָ אֹמֵ ן אֶ ת הַ ֹינֵק עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר נ ְִּשבַ עְ ָת לַאֲ בֹתָ יו
 )21מה ביקש משה מה' במקרה והוא יחליט להביא פורענות גדולה על עם ישראל?
 )22מה ציווה ה' את משה לעשות ,כתשובה על טענתו שאינו יכול להנהיג את בני ישראל לבד?
 )23ה' אמר למשה שהזקנים שיאסוף יהיו אנשים שנשאו בתפקיד קודם שזיכה אותם בכבוד זה -מהו
התפקיד? מדוע תפקיד זה מזכה את הזקנים בכבוד הרב של להיות זקנים של בני ישראל?
 )24מה יעשה ה' לזקנים שיאסוף משה?
 )25במשך כמה זמן יאכלו בני ישראל את הבשר שה' ייתן להם? מדוע דווקא פרק זמן זה?
 )26הסבר" :והיה לכם לזרא".
" )27הצאן ובקר יישחט":
א .הסבר את שאלתו של משה רבינו.
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ב .מדוע ערער משה רבינו על יכולתו של ה' לספק בשר לכל עם ישראל? הרי ה' הוא כל
יכול.
 )28הֲ יַד יְ קֹוָ ק ִּת ְקצָ ר – הסבר.
 )29היכן העמיד משה את שבעים הזקנים שאסף?
 )31מה קרה לזקנים בשעה שה' העביר חלק מרוח החכמה שהייתה על משה והעביר רוח זו לזקנים?
" )31ולא יספו" .במי מדובר בפסוק ומה הם לא הוסיפו?
 )32ויישארו שני אנשים:
א .מיהם שני האנשים ,היכן נשארו ומדוע?
ב .הסבר" :והמה בכתובים":
 )33כיצד נודע למשה שאלדד ומידד מתנבאים במחנה?
 )34תשובת יהושע:
א .מה רצה יהושע לעשות לאלדד ומידד?
ב .הסבר" :משרת משה מבחוריו".
ג.

מדוע רצה יהושע לכלוא את אלדד ומידד?

ד .מה ענה משה ליהושע? מדוע לא נהג משה עם אלדד ומידד כפי שרצה יהושע?
 )35הבשר שנתן ה' לבני ישראל:
א .איזה סוג בשר נתן ה' לבני ישראל כתושבה לתביעתם לבשר?
ב .מהיכן הגיע הבשר למחנה ישראל וכיצד הוא הגיע למחנה ישראל?
ג.

מהו השטח שכיסה הבשר שניתן לבני ישראל?

ד .במשך כמה זמן אספו בני ישראל את הבשר שנתן להם ה'?
ה .מהי כמות הבשר שאספו אלו מבני ישראל שאספו רק מעט שליו?
ו.

מתי התחיל ה' להרוג במתאווים ובמשך כמה זמן נמשכה המגיפה?

 )36כיצד נקרא המקום בו מתו המתאווים?
שאלות – במדבר פרק יב'
 )1מה היו שתי הטענות של מרים ואהרון כאשר הם דיברו דברים קשים על משה?
 )2מדוע ציינה התורה בפסוקים אלו את מידת הענווה של משה רבינו?
 )3מדוע ציינה התורה שה' התגלה אל מרים ואהרון באופן פתאומי?
 )4מה ציווה ה' את משה ,אהרון ומרים ,בשעה שהוא התגלה אליהם?
 )5כיצד התגלה ה' בפתח אוהל מועד?
 )6כאשר ה' קרא רק למרים ואהרון ,מה הוא אמר להם לעשות?
 )7מהם שלושת ההבדלים שמנה ה' בין נבואתו של משה לנבואת שאר הנביאים?
" )8פה אל פה אדבר בו" – מה אמר ה' במילים אלו על מדרגת נבואתו של משה?
" )9ותמונת ה' יביט" – למה זכה משה רבינו לפי דברים אלו של ה'?
" )11ויחר אף ה' בם וילך":
א .על מי כעס ה' בפסוק זה?
ב .מדוע הלך ה' לאחר שכעס?
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 )11מה קרה בשעה שהענן הסתלק מעל המשכן?
 )12הסבר את דברי אהרון למרים:
אַ .אל נָא תָ ֵשת עָ לֵינּו חַ טָ את -
ב .אֲ ֶשר נוַֹאלְ נּו -
ג.

וַ אֲ ֶשר חָ טָ אנּו -

דַ .אל נָא ְת ִּהי כַמֵ ת -
ה .אֲ ֶשר בְ צֵ את ֹו מֵ ֶרחֶ ם ִּאמ ֹו -
ו.

וַ יֵָאכֵל חֲ ִּצי בְ ָשר ֹו -

 )13ה' אמר למשה שמרים צריכה להישאר מחוץ למחנה במשך שבעה ימים .מהיכן נלמד (איזה מקרה
הביא ה' בדבריו) הדין שמרים צריכה להישאר מחוץ למחנה במשך שבעה ימים?
 )14מדוע התעכבו בני ישראל מחצרות? להיכן נסעו מחצרות?
שאלות – במדבר פרק יג'
 )1כמה מרגלים שלח משה כדי לרגל את ארץ ישראל? מדוע דווקא מספר זה של אנשים?
" )2כלם אנשים" – באיזה תיאור תיארה התורה את המרגלים ששלח משה?
 )3מתי שינה משה את שמו של הושע ליהושע?
 )4מאיזה צד של ארץ ישראל ציווה משה את המרגלים להתחיל את ריגול הארץ?
 )5מהם חמשת השאלות ששאל משה את המרגלים בשעה ששלח אותם לרגל את הארץ?
 )6מה ציווה משה רבינו את המרגלים להתחזק ולעשות? מדוע?
 )7באיזו עונה של השנה שלח משה את המרגלים כדי לרגל את ארץ ישראל?
 )8מהיכן עד היכן ריגלו המרגלים את ארץ ישראל?
 )9כאשר המרגלים ריגלו את ארץ ישראל ,כל אחד מהם ריגל חבל ארץ אחר .איזו עיר מוזכרת
שאותה ריגל כלב?
 )11מיהם שלושת האנשים שמוזכרים שהיו בחברון כאשר כלב הגיע לשם כדי לרגל? מי היה אביהם?
 )11הוכח שחברון הייתה עיר מאוד עתיקה.
 )12מה עשו המרגלים במקום שנקרא נחל אשכול?
" )13וישאוהו במוט בשניים" :כיצד נשאו המרגלים את אשכול הענבים ומדוע? כמה מרגלים נשאו
את אשכול הענבים?
 )14אלו שלוש סוגי פירות נשאו איתם המרגלים בשעה שחזרו מלרגל את ארץ ישראל?
 )15מדוע נקרא נחל אשכול בשם זה?
 )16סכם בקצרה את תשובת המרגלים למשה לאחר שחזרו מארץ ישראל.
 )17אלו עמים מיושבי הארץ הזכירו המרגלים בדבריהם ,והיכן ישב כל אחד מעמים אלו?
 )18מה היה הויכוח בין כלב לעשרת המרגלים האחרים?
 )19בהמשך דבריהם ,הוציאו המרגלים דיבת הארץ .מה אמרו המרגלים בשעה שהוציאו את דיבת
הארץ שעוד לא אמרו לפני כן.
 )21מיהם הנפילים ומי היה אביהם?
 )21כיצד ראו עצמם המרגלים בעיני יושבי הארץ?
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שאלות – במדבר פרק יד'
 )1מה עשו בני ישראל במשך כל הלילה שאחרי ששמעו את דברי המרגלים?
 )2מהם שני הדברים שבני ישראל היו מעדיפים במקום להיכנס לארץ ישראל?
 )3מה חששו בני ישראל שיעלה בגורלם של נשיהם וילדיהם?
 )4מה רצו בני ישראל לעשות כפיתרון לחששותיהם מהכניסה לארץ ישראל .מה עשו משה ואהרון
כשראו את רצונם של בני ישראל?
 )5מה עשו יהושע וכלב בשעה ששמעו את דברי המרגלים?
 )6מהם שני המרכיבים של יהושע וכלב בדבריהם אל בני ישראל?
 )7סָ ר ִּצלָם מֵ ֲעלֵיהֶ ם – הסבר.
 )8מה רצו בני ישראל לעשות ליהושע וכלב לאחר ששמעו את דבריהם? מה מנע מבני ישראל לעשות
כן?
 )9מה שאל ה' את משה לאחר שהוא התגלה על המשכן בעמוד ענן?
 )11מה רצה ה' לעשות לבני ישראל כעונש על חטאם? מה רצה לעשות לרכוש של בני ישראל?
 )11מה רצה ה' לעשות למשה במקרה והוא ישמיד את כל בני ישראל?
 )12מה הייתה טענתו של משה נגד רצונו של ה' להשמיד את בני ישראל?
 )13וְ עַ ָתה יִּ גְ ַדל נָא כֹחַ אֲ ֹדנָי כַאֲ ֶשר ִּדבַ ְר ָת – מה ביקש משה בדבריו אלו מאת ה'?
 )14באלו תיאורים תיאר משה את ה' בבקשו סליחה מאת ה' על חטא המרגלים?
 )15וְ כַאֲ ֶשר נ ָָשאתָ ה לָעָ ם הַ זֶ ה ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ עַ ד הֵ נָה – מה ביקש משה מה' בדברים אלו?
 )16מדוע סלח ה' לבני ישראל על חטא המרגלים?
 )17מה נשבע ה' כתוצאה מחטא המרגלים?
 )18וַ יְ נַסּו א ִֹּתי זֶ ה עֶ ֶשר פְ עָ ִּמים – מה אמר ה' בדברים אלו למשה?
 )19מה יהיה שכרו של כלב על כך שלא חטא בחטא המרגלים?
 )21להיכן ציווה ה' את בני ישראל לנסוע לאחר חטא המרגלים? מה ימנע מבני ישראל להיכנס מיד אל
הארץ?
 )21עַ ד מָ תַ י לָעֵ ָדה הָ ָרעָ ה הַ זֹאת:
א .מי אמר למי משפט זה?
ב .מיהי העדה המוזכרת בפסוק?
ג.

מה עשו העדה המוזכרת בפסוק?

 )22כיצד בא לידי ביטוי מידה כנגד מידה בעונש שה' הטיל על בני ישראל?
 )23מי לא נכלל בכלל העונש שהטיל ה' על בני ישראל?
 )24מה יעלה בגורל הבנים של דור המדבר עליהם חששו דור המדבר שיהיו לביזה של יושבי הארץ?
 )25מדוע נענשו בני ישראל לנדוד במדבר דווקא למשך ארבעים שנה?
נּוָאתי – הסבר.
ִּ
ידעְ ֶתם אֶ ת ְת
 )26וִּ ַ
 )27מה עשו בני ישראל בשעה שהם שמעו ממשה את העונש בו העניש אותם ה'?
 )28מה עשו בני ישראל ביום המחרת לקבלת עונשם?
 )29מה אמר משה לבני ישראל בשעה שהם עלו אל ראש ההר?
 )31וְ ִּהוא ֹלא ִּת ְצלָח – מה לא יצליח ומדוע?
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 )31מי נשאר בתוך המחנה ולא עלה יחד עם המעפילים אל ראש ההר?
 )32עד להיכן הכו הכנעני את בני ישראל?

שאלות – במדבר פרק טו'
 )1לְ פַ לֵא נ ֶֶדר א ֹו בִּ נ ְָדבָ ה – הסבר.
 )2מלא את הטבלה הבאה – אלו מנחות ונסכים צריך להביא יחד עם הקרבן?
סולת

שמן

יין

כבש
איל
פר

ּומ ְשפָ ט אֶ חָ ד יִּ ְהיֶה ָלכֶם וְ ַלגֵר הַ גָר ִּא ְתכֶם – הסבר.
 )3תו ָֹרה ַאחַ ת ִּ
 )4מצוות חלה:
א .ממתי חלה על בני ישראל החובה להפריש חלה מהעיסה שלהם?
ב .מהו שיעור החלה שיש ללוש כדי שהעיסה תתחייב במצוות חלה? לאחר שכתבת את
השיעור בלשונך ,כתוב זאת בלשון הפסוק.
ג.

מדין תורה ,מהו שיערו העיסה שצריך להפריש ולתת לכהן? כיצד כתבה זאת התורה
בלשונה?

ד .מהו השיעור העיסה שקבלו חכמים להפריש לכהן?
 )5וְ כִּ י ִּת ְשגּו וְ ֹלא תַ עֲשּו אֵ ת כָל הַ ִּמ ְצוֹת הָ אֵ לֶה:
א .על איזה חטא בשגגה מדברת התורה?
ב .מה הדין במקרה ועם ישראל חטא בחטא זה על פי הוראת בית דין? איזה קרבן
מביאים לכפרה?
ג.

מה הדין אם אדם יחיד חטא בחטא זה? מה מביא לשם קרבן?

ד .מה הדין במקרה ואדם חטא בחטא זה בכוונה?
 )6המקושש:
א .מה עשה המקושש ומה חטא בכך?
ב .היכן הניחו את המקושש ומדוע?
ג.

מה ציווה ה' לעשות למקושש? היכן ציווה ה' לעשות זאת?

יצת עַ ל ַכנְפֵ י בִּ גְ ֵדיהֶ ם – מה ציווה ה' לעשות בפסוק זה?
 )7וְ עָ שּו לָהֶ ם צִּ ִּ
 )8כמה פתילות לבנות יש להניח בכנף הבגד וכמה פתילות העשויות תכלת?
 )9מה יקרה בשעה שבני ישראל יסתכלו על חוטי הציצית?
 )11מהם התוצאות של זכירת מצוות ה'?
שאלות – במדבר פרק טז'
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 )1מלא את תולדות שבט לוי:

לוי

 )2מי הצטרף לקורח במחלוקתו עם משה?
 )3באלו שלושה תיאורים מתוארים מאתיים וחמישים האנשים שהצטרפו לקרח במחלוקתו?
 )4מה הייתה טענת קרח ועדתו?
 )5מה עשה משה לאחר ששמע את טענותיו של קרח?
 )6כיצד הציע משה לבדוק במי בחר ה'? מתי הציע משה לקיים בדיקה זו?
ַ )7רב ָלכֶם בְ נֵי לֵוִּ י – הסבר.
 )8מה הייתה טענתו של משה לקרח? מדוע לפי דברי משה לא היה על קורח להתרעם על אהרון? ( 2טענות)
 )9מדוע שלח משה שליחים אל דתן ואבירם?
 )11מה הייתה תשובתם של דתן ואבירם לשליחותו של משה?
" )11כי תשתרר עלינו גם השתרר" :מה טענו דתן ואבירם בדברים אלו כלפי משה רבינו?
 )12וַ ִּת ֶתן לָנּו נַחֲ לַת ָש ֶדה וָ כ ֶָרם הַ עֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָּשים הָ הֵ ם ְתנ ֵַקר ֹלא ַנ ֲעלֶה – הסבר.
 )13מה ביקש משה מה' לאחר ששמע את טענות דתן ואבירם?
 )14מהם שני הדברים שאמר משה לה' שהוא לא עשה לעם ישראל?
 )15כמה מחתות היו בסך הכל במעמד המבחן שהציע משה? פרט את החשבון.
 )16כאשר התגלה ה' על אוהל מועד על ידי עמוד הענן ,מה אמר למשה ואהרון ומדוע?
 )17מה עשו משה ואהרון לאחר שה' אמר להם לפרוש מהעם שהתאסף בפתח אוהל מועד? מה הייתה
טענתם?
 )18מה ציווה ה' את משה לצוות את כל בני ישראל לעשות לפני המבחן שהתקיים עם המחתות?
 )19פֶ ן ִּתסָ פּו בְ כָל חַ טֹאתָ ם:
א .מי אמר למי פסוק זה?
ב .הסבר את הפסוק.
ג .אלו שני ציוויים ציווה משה את בני ישראל שלא ייספו בחטא דתן ואבירם?
 )21מדוע יצאו דתן ואבירם בקומה זקופה מפתח האוהל שלהם?
 )21כיצד ימית ה' את דתן ואבירם באם שליחותו של משה היא אמיתית ,וכיצד ימית אותם אם שליחותו
של משה אינה אמיתית חלילה?
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 )22מה קרה לכל אחד מהבאים:
א .דתן ואבירם –
ב .קרח –
ג .מאתיים וחמישים האנשים –
ד .האנשים שהצטרפו אל קרח שלא היו ממאתיים וחמישים האנשים –
ה .רכושו של קרח –
 )23וַ יֹאבְ דּו ִּמתוְֹך הַ ָקהָ ל – על מי נאמר ומהי כוונת הפסוק?
 )24בשעה שהאדמה בלעה את דתן ואבירם – מע עשו בני ישראל שעמדו בסמוך למקומם ומדוע?

שאלות – במדבר פרק יז'
 )1מה ציווה ה' את אלעזר לעשות עם המחתות ומה ציווה לעשות עם האש שהיה בתוך המחתות?
 )2כִּ י ָק ֵדשּו – מהו ההסבר להפרשת המחתות?
 )3מה יעשו האומנים עם המחתות שהפריש אלעזר?
 )4מה התועלת שתצמח מציפוי המזבח במחתות עדתו של קרח?
 )5מה הייתה תלונת בני ישראל על משה ואהרון ביום שלאחר מיתתם של קרח ועדתו?
 )6מה עשו משה ואהרון בשעה שהעם נאסף כדי לריב איתם?
 )7כיצד התגלתה שכינתו של ה' בשעה שמשה ואהרון נכנסו אל אוהל מועד בשעת ההתקהלות של
בני ישראל?
 )8מה אמר ה' למשה ואהרון לעשות בשעה שהם נכנסו אל אוהל מועד? מדוע עליהם לעשות זאת?
 )9מה אמר משה לאהרון לעשות כדי לעצור את המגיפה?
 )11כִּ י יָצָ א הַ ֶקצֶ ף ִּמלִּ פְ נֵי יְ קֹוָ ק – הסבר .מה קרה בעקבות קצף זה?
 )11היכן נעמד אהרון כדי לעצור את המגיפה?
 )12כמה אנשים מתו במגיפה שפרצה לאחר מחלוקתו של קרח?
 )13מה ציווה ה' את משה לעשות כדי שבני ישראל יכירו שה' בחר בשבט לוי מתוך שאר בני ישראל?
 )14המטות:
א .ממי ציווה ה' את משה לקחת את המטות?
ב .מה ציווה ה' את משה שייכתב על כל אחד מהמטות?
ג.

היכן ציווה ה' להניח את המטות?

ד .מה יקרה למטה של השבט שבו בחר ה'?
 )15הסבר :וַ הֲ ִּשכ ִֹּתי מֵ עָ לַי אֶ ת ְתלֻנוֹת בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר הֵ ם מַ לִּ ינִּם ֲעלֵיכֶם.
 )16היכן הניח משה את מטהו של אהרון ומדוע?
 )17וַ יֹצֵ א פֶ ַרח וַ יָצֵ ץ ִּציץ וַ יִּ גְ מֹל ְש ֵק ִּדים – מהם שלושת השלבים בפריחת המטה המתוארים בפסוק?
 )18מה נעשה עם המטות של כל הנשיאים ומה נעשה עם המטה של אהרון?
" )19ולא ימותו" :ממה חשש ה' שבני ישראל יתחייבו מיתה וכיצד מנע זאת ה'?
" )21הן גוענו אבדנו כולנו אבדנו" :אלו שלש מיתות מוזכרות בדברי בני ישראל אל משה?
 )21ממה חששו בני ישראל כאשר הם תיארו את שלושת המיתות בהם מתו האנשים?
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 )22הסבר :הַ ִּאם ַת ְמנּו לִּ גְ וֹעַ .

שאלות – במדבר פרק יח'
 )1מי אחראי לכך שאדם זר לא ייכנס למקדש למקום שאסור לו ומי אחראי לכך שהלויים לא יעבדו
בעבודות המיועדות לכהנים – דייק בתשובתך.
יש ְרתּוָך –
 )2וְ יִּ לָוּו עָ לֶיָך וִּ ָ
א .מי ילווה למי?
ב .במה יתלוו?
 )3למה לא יתקרבו הלויים גם בשעה שהם שומרים על המקדש? מהי כוונת התורה שהלויים לא
יתקרבו לשם?
 )4קדשי קדשים:
א .מהם קדשי קדשים?
ב .מה ניתן לכהנים מקרבן קדשי קדשים שבני ישראל מקריבים לה'?
ג.

"לכל מנחתם  ...אשר ישיבו לי" – אלו שני מתנות כהונה מוזכרות כאן?

 )5מי אוכל את בשר קדשי הקדשים והיכן חייבים לאכול אותו?
" )6קדש יהיה לך" – מהו הדין אותו ציוותה כאן התורה?
 )7אלו חלקים מקדשים קלים מקבלים הכהנים?
 )8מה צריך לעשות עם חלקי הקרבן שמקבלים הכהנים מקדשים קלים לפני שהם ניתנים לכהנים?
 )9מי אוכל את מתנות הכהונה שניתנים להם מקדשים קלים?
 )11מאלו גידולי קרקע י להפריש תרומות ומעשרות מדין תורה? אלו גידולי קרקע נוספים חייבו
חכמים בתרומה גדולה שהתורה לא חייבה?
 )11מהו השיעור שאדם צריך להפריש לשם תרומה גדולה מהתורה? מהו השיעור שקבעו חז"ל
להפרשת תרומה גדולה?
 )12אלו פירות צריך להביא בתור ביכורים? למי מותר לאכול את הביכורים?
 )13מהו חרם ולמי הוא ניתן?
 )14כָל פֶ טֶ ר ֶרחֶ ם:
א .הסבר מילים אלו.
ב .איזה מתנת כהונה כתובה כאן?
 )15מה יש לעשות עם כל אחד מהבכורות הבאים?
א .בכור אדם –
ב .בכור חמור –
ג.

בכור בהמה טמאה (חוץ מחמור) –

ד .בכור בהמה טהורה –
 )16בכמה שקלים צריך לפדות בכור אדם? כמה גרה יש בכל שקל?
 )17היכן עוד מצאנו שהתורה מפרטת שבשקל יש עשרים גרה?
ַּ )18כ ֲחזֵה הַּ ְּתנופָ ה ו ְּכ ׁשוֹ ק הַּ י ִָמין ְּל ָך י ְִּהיֶה – מה אומרת התורה בפסוק זה?
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 )19מדוע הברית שה' נתן לכהנים את מתנות הכהונה נמשלה לברית המלח?
ַארצָ ם ֹלא ִּתנְחָ ל וְ חֵ לֶק ֹלא יִּ ְהיֶה לְ ָך בְ ת ֹוכָם:
 )21בְ ְ
א .הסבר את דברי הפסוק.
ב .מה הסיבה לנאמר בפסוק?
 )21מה נתן ה' ללויים תמורת עבודתם באוהל מועד?
 )22מאילו גידולי קרקע צריך להפריש מעשרות מדין תורה וכמה צריך להפריש?
 )23מה צריכים הלויים להפריש מהמעשר שהם מקבלים מבני ישראל? כמה מהמעשר צריך להפריש?
 )24וְ נ ְֶח ַשב ָלכֶם ְתרּומַ ְתכֶם כ ַָדגָן ִּמן הַ ג ֶֹרן וְ כ ְַמלֵָאה ִּמן הַ י ֶָקב – במה השוו דיני תרומת המעשר לתרומה
גדולה?
ִּ )25מכֹל מַ ְתנֹתֵ י ֶכם ָת ִּרימּו אֵ ת כָל ְתרּומַ ת יְ קֹוָ ק – באיזה מקרה מדובר בפסוק זה ומה הדין במקרה
זה?
ִּ )26מכָל חֶ לְ ב ֹו אֶ ת ִּמ ְק ְדש ֹו ִּממֶ נּו – הסבר.
 )27וְ נ ְֶח ַשב לַלְ וִּ יִּם כִּ ְתבּוַאת ג ֶֹרן וְ כִּ ְתבּוַאת י ֶָקב – איזה דין אמרה התורה בפסוק זה על המעשר.
 )28למי מותר לאכול מעשר והיכן מותר לאכול אותו?
 )29וְ אֶ ת ָק ְד ֵשי בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל ֹלא ְתחַ לְ לּו – כיצד לא יחללו הלויים את קדשי בני ישראל ומה יהיה דינם
אם יעשו כן?
שאלות – במדבר פרק יט'
 )1הסבר" :זאת חוקת התורה".
 )2מהם שלושת התנאים לכשרותה של פרה אדומה?
 )3מי אחראי על עבודת הפרה האדומה? מי היה בתפקיד זה בזמן נתינת מצוות פרה אדומה?
 )4היכן שוחטים את הפרה האדומה?
 )5מה היה עושה סגן הכהן הגדול עם דם הפרה האדומה?
 )6מי צריך לראות את שריפת הפרה האדומה?
 )7הסבר  -אֶ ת ע ָֹרּה וְ אֶ ת בְ ָש ָרּה וְ ֶאת ָדמָ ּה עַ ל פִּ ְר ָשּה יִּ ְשרֹף.
 )8מהם שלושת הדברים שצריך להשליך אל תוך האש ששורפת את הפרה האדומה? הסבר.
 )9מה צריך הכהן ששרף את הארז ,אזוב ותולעת השני לעשות כדי להיטהר?
 )11מה צריך הכהן ששרף את הפרה האדומה לעשות כדי להיטהר?
 )11מי צריך לאסוף את אפר הפרה האדומה?
 )12מה עשו עם אפר הפרה האדומה?
 )13הסבר :וְ הָ יְ תָ ה ַלע ֲַדת בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל לְ ִּמ ְשמֶ ֶרת לְ מֵ י נ ִָּדה.
 )14מה צריך האדם שאסף את אפר הפרה האדומה לעשות כדי להיטהר?
 )15וְ הָ יְ תָ ה לִּ בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל וְ ַלגֵר הַ גָר בְ ת ֹוכָם לְ חֻ ַקת ע ֹולָם  -מה ציוותה התורה בפסוק זה?
 )16אדם שנגע במת:
א .למשך כמה ימים נטמא האדם שנגע במת?
ב .באלו ימים צריך להזות ממי הנידה על האדם הטמא?
ג.

מה דינו של אדם שנטמא במת ,ולא ניטהר עד שנכנס למקדש?
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 )17מה הדין במרה ויש מת בתוך אוהל? מה נטמא במקרה זה?
 )18וְ כֹל כְ לִּ י פָ תּוחַ אֲ ֶשר אֵ ין צָ ִּמיד פָ ִּתיל עָ לָיו טָ מֵ א הּוא – מהו דין זה?
 )19מה הדין אם אד נגע בחרב שהרג אדם אחר?
 )21תהליך הזאת אפר פרה אדומה על אדם טמא :לפניך שלבי הזאת אפר הפרה האדומה על האדם
הטמא .כתוב ליד כל פעולה את המספר המתאים בסדר ההזאה:
____ טבילת הטמא במקווה.
____ שחיטת הפרה האדומה.
____ השלכת עץ ארז ,אזוב ושני התולעת לתוך האש.
____ השלכת הפרה אל תוך האש.
____ הזאה על הטמא ביום השלישי וביום השביעי.
____ הזאת דם הפרה לכיוון אוהל מועד שבע פעמים.
____ אסיפת אפר הפרה האדומה.
____ לקיחת אזוב וטבילתה במים.
____ נתינת אפר הפרה האדומה לתוך המים.
 )21מה ההבדל בין דינו של אדם שנושא את אפר הפרה האדומה לא צורך ,למי שרק נוגע באפר הפרה
האדומה שלא לצורך.
 )22וְ הַ נֶפֶ ש הַ ֹנגַעַ ת ִּת ְטמָ א עַ ד הָ עָ ֶרב – הסבר דין זה.
שאלות – במדבר פרק כ'
 )1בני ישראל מגיעים למדבר צין:
א .באיזה חודש הגיעו בני ישראל למדבר צין?
ב .באיזה מקום במדבר צין ישבו בני ישראל?
ג.

מה קרה בשעה שבני ישראל היו במדבר צין?

ד .מה היה חסר לבני ישראל במדבר צין?
 )2מדוע העדיפו בני ישראל למות במדבר מאשר למות מצמא?
 )3מה הייתה תגובת משה ואהרון לתלונתם של בני ישראל?
 )4מה ציווה ה' את משה ואהרון כדי שיהיה מים לבני ישראל?
 )5מה שאל בני ישראל את בני ישראל לפני שהוציא להם מים מהסלע?
 )6כיצד פנה משה אל בני ישראל בשעה שדיבר אליהם?
 )7כיצד הוציא משה מים מהסלע בסופו של דבר?
 )8כיצד לא קידשו משה ואהרון את ה' לעיני בני ישראל? מה יהיה עונשם על כך?
 )9הסבר :הֵ מָ ה מֵ י ְמ ִּריבָ ה אֲ ֶשר ָרבּו בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל אֶ ת יְ קֹוָ ק.
 )11הסבר :וַ יִּ ָק ֵדש בָ ם.
 )11השליחים ששלח משה לאדום:
א .היכן שהו בני ישראל בשעה ששלח משה שליחים אל אדום?
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ב .מדוע שלח משה את השליחים אל אדום?
ג.

כיצד הגדיר משה את יחסי הקרבה בין בני ישראל לאדום?

ָאתנּו  -הסבר.
ד .אַ ָתה י ַָדעְ ָת אֵ ת כָל הַ ְתלָָאה אֲ ֶשר ְמצָ ְ
ה .אלו צרות שעברו עליהם ,סיפרו בני ישראל לאדום?
ו.

וַ יִּ ְשלַח מַ לְ אָ ְך – מיהו המלאך ששלח ה' כדי להוציא את בני ישראל ממצרים?

ז.

אלו שתי חששות היה לאדום באם בני ישראל יעברו בגבולו ,וכיצד פתר משה חשש
זה?

ח .הסברֶ :ד ֶרְך הַ מֶ לְֶך ֵנלְֵך.
ט .מה איים אדום לעשות באם בני ישראל יעברו בתחום ארצו?
י.

מהם שני ההבדלים בין בקשת בני ישראל לעבור דרך אדו בפעם הראשונה לבקשתם
בפעם השנייה?

יא .מה עשו בני ישראל בשעה שאדום יצא לקראתם למלחמה?
 )12להיכן הגיעו בני ישראל לאחר שעברו מאדום?
 )13יֵָאסֵ ף ַאהֲ רֹן אֶ ל עַ מָ יו – מה ציווה ה' את אהרון בציווי זה?
 )14מהו הנימוק לכך שאהרון לא יזכה להיכנס לארץ ישראל?
 )15מה ציווה ה' את משה ,אהרון ואלעזר לעשות ,לפני שאהרון ימות?
 )16במשך כמה ימים התאבלו בני ישראל על מיתתו של אהרון?

שאלות – במדבר פרק כא'
 )1מה שמע הכנעני שגרם לו לצאת למלחמה נגד ישראל?
 )2מה הצליח הכנעני לעשות במהלך המלחמה שנלחם נגד בני ישראל?
 )3מה נדרו בני ישראל לעשות במקרה שה' ימסור בידם את הכנעני? כיתד קראו למקום בו ניצחו את
הכנעני?
 )4מדוע היו בני ישראל צריכים לחזור קצת אחורה לכיוון ים סוף?
 )5וַ ִּת ְקצַ ר נֶפֶ ש הָ עָ ם בַ ָד ֶרְך:
א .מה היה קשה לבני ישראל?
ב .מה היו שני הדברים שהפריעו לבני ישראל על פי תלונתם?
ג.

כיצד קראו בני ישראל למן בשעה שהם התלוננו למשה?

ד .מה היה העונש בו העניש ה' את בני ישראל על תלונתם אל משה?
ה .כיצד אמר ה' למשה לאחר שהתפלל שיסיר את מכת הנחשים?
ו.

היכן ציווה ה' את משה לשים את שיעשה?

ז.

מאיזה חומר הכין משה את הנחש שעשה?

 )6מהו זפר מלחמות ה'?
 )7מהם שלושת המקומות שציינה התורה שבהם אירעו ניסים לישראל שנכתבו בספר מלמחות ה'?
" )8אשר נטה לשבת ער" :מהו ער ומי נטה לשם?
 )9מה קרה במקום שנקרא באר?
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 )11באלו מילים התחילה שירת הבאר ששרו בני ישראל בבאר?
 )11הסבר" :ענו לה".
 )12מי חפר את הבאר ממנו שתו בני ישראל ובמה חפרו את הבאר?
 )13מה ביקשו בני ישראל מסיחון?
 )14מהם שלושת הדברים שהבטיחו בני ישראל לסיחון באם ייתן להם רשות לעבור בארצו?
 )15לאיזה מקום יצא סיחון על מנת להילחם נגד ישראל?
 )16מהם גבולות ארצו של סיחון שכבשו בני ישראל?
 )17מדוע נעצרו בני ישראל ביבק ולא המשיכו לכבוש עוד את חבל הארץ שלאחר היבק?
 )18מהם בנותיה של חשבון בהם ישבו בני ישראל?
 )19כיצד יכלו בני ישראל לכבוש את חשבון? הרי העיר חשבון הייתה שייכת בעבר למואב והיה אסור
לבני ישראל להילחם נגד מואב?
 )21מיהם המושלים ומה היו אומרים?
 )21מהי האש שיצאה מחשבון ולמה גרמה?
 )22אילו מקומות נוספים הפילה האש שיצאה מחשבון? מה הייתה החשיבות של אחת מערים אלו?
 )23אוֹי לְ ָך מוָֹאב ָאבַ ְד ָת עַ ם כְ מוֹש – הסבר.
 )24מהם גרמו סיחון לבניו ובנותיו של מואב?
ידבָ א – הסבר.
ִּירם ָאבַ ד חֶ ְשבוֹן עַ ד ִּדיבוֹן וַ נ ִַּשים עַ ד נֹפַ ח אֲ ֶשר עַ ד מֵ ְ
 )25וַ נ ָ
 )26איזה חבל ארץ שלח משה לרגל? מה הצליחו המרגלים ששלח משה לעשות?
 )27מה קרה בשעה שבני ישראל עלו אל הבשן?
 )28מהם שני הדברים שאמר ה' למשה בשעה שעוג מלך הבשן יצא נגדו למלחמה?

שאלות – במדבר פרק כב'
 )1מה ראה בלק שעשו ישראל?
 )2מדוע פחדו המואבים מפני בני ישראל?
 )3הסבר :וַ י ָָקץ מוָֹאב ִּמפְ נֵי בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל.
 )4הסבר :עַ ָתה יְ לַחֲ כּו הַ ָקהָ ל אֶ ת כָל ְסבִּ יבֹתֵ ינּו כִּ לְ חְֹך הַ שוֹר אֵ ת י ֶֶרק הַ ָש ֶדה.
 )5היכן היה גר בלעם ומה היה ליד מקום מגוריו של בלעם?
 )6בדבריו אל בלעם אמר בלק שעם ישראל גרם לדבר כלשהו כיוון שהוא עם כל כך גדול – מהו דבר
זה?
 )7למה רצה בלק לגרום על ידי קללתו של בלעם?
 )8מה לקחו איתם השליחים ששלח בלק אל בלעם (שקני מואב ומדין)? מדוע?
 )9מה אמר בלעם לשליחיו של בלק לעשות לפני שהוא יוכל לענות להם תשובה?
 )11מה שאל ה' את בלעם בלילה?
 )11מה הייתה תשובתו של ה' אל בלעם לשליחים הראשונים ששלח אליו בלק ומה הייתה תשובתו של
ה' לשליחים הנוספים?
 )12מה ההבדל בין משלחת השרים הראשונה ששלח בלק אל בלעם למשלחת השרים השנייה שללח
בלק אל בלעם?
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 )13מדוע בלעם לא יצליח לקלל את בני ישראל?
 )14מה הבטיח בלק לבלעם למקרה שיבוא ויקלל את בני ישראל?
 )15מדוע כעס ה' על בלעם על כך שהלך עם שרי מואב ,הרי ה' נתן לבלעם רשות ללכת איתם?
 )16על מה רכב בלעם וכמה משרתים לקח איתו?
 )17הסבר :וַ יִּ ְתיַצֵ ב מַ לְ אַ ְך יְ קֹוָ ק בַ ֶד ֶרְך לְ ָשטָ ן ל ֹו.
 )18מהם שלושת המקומות בהם מנע המלאך מהאתון להמשיך בדרכה ומה עשתה האתון בכל אחד
מהפעמים?
 )19מה ראתה האתון שהפחיד אותה כל כך?
 )21מה עשה בלעם לאתון בכל פעם שהיא נבהלה מהמלאך?
 )21מה שאלה האתון את בלעם לאחר שה' פתח את פיה?
 )22כי התעללת בי:
א .הסבר מילים אלו –
ב .כיצד רצה בלעם להרוג את האתון לו היה בכוחו לעשות כן?
 )23מה ענתה האתון לבלעם כאשר בא אליה בטענות?
 )24הַ הַ ְסכֵן ִּה ְס ַכנ ְִּתי ַלעֲשוֹת לְ ָך כֹה – הסבר את דברי האתון.
 )25מה עשה בלעם ברגע שה' גילה את עיניו והוא ראה את המלאך?
 )26כִּ י י ַָרט הַ ֶד ֶרְך לְ נֶגְ ִּדי – הסבר.
 )27מה היה קורה לבלעם לולי האתון הייתה נוטה מהדרך בה הלכה?
 )28מה אמר בלעם למלאך לאחר שהבין שהוא חטא? מה ענה לו המלאך?
 )29להיכן יצא בלק כדי לקבל את פניו של בלעם?
 )31להיכן לקח בלק את בלעם כאשר הגיע לארץ מואב? מדוע?
 )31מה הקריב בלק לקרבן? מה עשה בלק עם בשר הקרבן?
 )32להיכן לקח בלק את בלעם בפעם הראשונה כדי לקלל את עם ישראל? מה ראה שם בלעם?

שאלות – במדבר פרק כג'
 )1מה אמר בלעם לבלק לעשות בבמות בעל?
 )2לאחר הקרבת הקרבן ,מה אמר בלעם לבלק לעשות ומה עשה בלעם בעצמו?
" )3וילך שפי" – הסבר.
 )4בלעם אמר בדברי נבואתו שבלק הביא אותו ממקום מסוים כדי לעשות מעשה מסוים – מהו
המקום הזה ומדוע הביא בלק את בלעם משם?
 )5מדוע לא יכול בלעם לקלל את עם ישראל?
ּ )6ולְ כָה ֹזעֲמָ ה יִּ ְש ָראֵ ל – הסבר.
 )7מהיכן ראה בלעם את בני ישראל ומה ראה בנבואה כאשר הסתכל על בני ישראל?
" )8מי מנה את עפר יעקב ומספר את רובע ישראל" – הסבר.
 )9מה איחל בלעם לעצמו?
 )11להיכן לקח בלק את בלעם כדי לקלל את ישראל בניסיון השני? מדוע נקרא מקום זה בשם זה?
 )11מהם שני הדברים שציווה בלעם את בלק לעשות לפני שהוא התחיל לומר את נבואתו השנייה?
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 )12מדוע בלק אינו יכול למנוע מבני ישראל להיכנס לארץ ישראל?
 )13הסברִּ :הנֵה בָ ֵרְך ּובֵ ֵרְך וְ ֹלא אֲ ִּשיבֶ נָה ל ָָק ְח ִּתי
 )14מהם שני הדברים שבלעם אינו רואה בבני ישראל?
 )15יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו עִּ מ ֹו – על איזה זמן מדבר בלעם בפסוק זה?
ּותרּועַ ת מֶ לְֶך ב ֹו.
 )16הסברְ :
" )17אל מוציאם ממצרים" – מה מדברי בלק רצה בלעם לשלול בדברים אלו?
 )18הסבר :כְ ת ֹו ֲעפֹת ְראֵ ם ל ֹו.
 )19אלו שני דברים אין בבני ישראל שבגלל זה בני ישראל ראויים לברכה?
 )21מה ההבדל בין הדרך שבו בני ישראל יודעים את העתיד לדרך שבו שאר העמים יודעים את
העתידות?
 )21לאלו שתי חיות חזקות מדמה בלעם את עם ישראל?
 )22הסברֹ :לא יִּ ְשכַב עַ ד יֹאכַל טֶ ֶרף וְ ַדם חֲ לָלִּ ים יִּ ְש ֶתה
 )23להיכן לקח בלק את בלעם בפעם השלישית? מה ראה משם בלעם?

שאלות – במדבר פרק כד'
 )1מה ההבדל בין הפעמיים הראשונות שבלעם ניסה לקלל את בני ישראל לפעם השלישית?
 )2מדוע פנה בלעם אל המדבר?
 )3מה ראה בלעם בשעה שהסתכל על מחנה ישראל?
 )4באלו שלושה כינויים כינה בלעם את עצמו כאשר התחיל לומר את דברי הנבואה?
 )5מדוע טובים אוהלי יעקב?
 )6באלו ארבע דימויים דימה בלעם את מחנה ישראל?
 )7יִּ זַ ל מַ יִּ ם ִּמ ָדלְ יָו – למה מתכוון בלעם בדברים אלו?
 )8וְ זַ ְרע ֹו בְ מַ יִּ ם ַרבִּ ים – הסבר.
 )9וְ ָירֹם מֵ אֲ גַג מַ לְ כ ֹו – מי ירום ממי?
 )11וְ ִּתנ ֵַשא מַ לְ כֻת ֹו – מה התהליך שמתאר בלעם בדברים אלו?
 )11הסבר :יֹאכַל גוֹיִּ ם צָ ָריו וְ עַ ְצמֹתֵ יהֶ ם יְ ג ֵָרם וְ ִּחצָ יו יִּ ְמחָ ץ.
 )12מהם שני הדברים שאומר בלעם לבלק לפני שהוא חוזר למקומו?
 )13וְ י ֵֹדעַ ַדעַ ת עֶ לְ יוֹן – כיצד היה יודע בלעם לקלל בצורה מועילה?
 )14אראנו ולא עתה – מתי יתקיימו דבריו של בלעם בנוגע לחוזק של בני ישראל?
 )15מהם שני הדברים שעתיד דוד לעשות בשעה שהוא ימלוך?
 )16וְ הָ יָה יְ ֵר ָשה ֵשעִּ יר אֹיְ בָ יו – מיהם אויביו של שעיר ומה יעשו האויבים לשעיר?
 )17מה יקרה לעם ישראל בניגוד לאדום?
 )18וְ י ְֵר ְד ִּמ ַי ֲעקֹב – במי מדובר ומה הוא יעשה?
 )19מה אמר בלעם בנבואתו על כל אחד מהעמים הבאים?
א .עמלק –
ב .בני הקיני –
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אשור –

 )21וְ ִּצים ִּמיַד וְ עִּ נּו אַ שּור וְ עִּ נּו עֵ בֶ ר כִּ ִּתים – הסבר.
 )21מה יקרה לרומיים בסוף?

שאלות – במדבר פרק כה'
 )1מהו החטא בו חטאו בני ישראל בשעה שהם היו בשיטים?
 )2לאיזה חטא נוסף גרם ההיצמדות של בני ישראל לנשות מואב?
 )3את מי ציווה ה' את משה לאסוף ,ומה ציווה ה' לעשות עם אלו שנמצא שהם חטאו?
 )4מה עשה זמרי בן סלוא? מה עשו בני ישראל בשעה שזמרי עשה מעשה זה?
 )5מה עשה פינחס בשעה שראה את מעשהו של זמרי?
 )6היכן הרג פינחס את זמרי ואת כזבי?
 )7מה קרה מיד לאחר שפינחס הרג את שמרי וכזבי?
 )8כמה אנשים מתו במגיפה בו ניגף עם ישראל לאחר שחטאו?
 )9מה מנע פינחס מבני ישראל בכך שהרג את זמרי ואת כזבי?
 )11במה זכה פינחס בעקבות מעשהו?
 )11מה היו שמותיהם של האיש מישראל והמדינית שהרג פינחס?
 )12מה ציווה ה' לעשות למדינים לאחר שהם הכשילו את בני ישראל?
שאלות  -במדבר פרק כו'
 )1מה ציווה ה' את משה ואלעזר לעשות לאחר המגיפה?
 )2מאיזה גיל יש למנות כל אדם מישראל?
 )3הסבר את הציווי" :לבית אבתם".
 )4היכן מנו משה ואלעזר את בני ישראל?
 )5הסבר" :בערבות מואב על ירדן ירחו".
 )6הסבר" :ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים"( .פסוק ד')
 )7הסבר" :בהצתם על ה' " .על מי נאמר פסוק זה?
 )8כיצד מתו דתן ואבירם? כיצד מת קרח?
 )9הסבר "ויהיו לנס" .על מי נאמר פסוק זה?
 )11מה עלה בגורלם של בני קרח ומדוע?
 )11מה היו שמות בנותיו של צלפחד?
 )12מהו שם בתו של אשר? מדוע נמנתה בראשי המשפחות?
 )13הסבר את ציווי ה' אל משה" :לאלה תיחלק הארץ".
 )14הסבר" :במספר שמות"( .פסוק נג')
 )15כיצד קבעו בני ישראל את גודלו של כל אחד מחבלי הארץ שיינתן לכל שבט?
 )16הסבר" :לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו".
 )17אלו שני גורלות היו בשעת חלוקת הארץ?
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 )18מה היה שם אשתו של עמרם? מה היה שם חמיו של עמרם?
 )19מדוע מתו נדב ואביהו?
 )21מדוע לא נמנו בני לוי יחד עם שאר עם ישראל?
 )21מה היה ההבדל בין גיל המנויים מכל בני ישראל לגיל המנויים מבני שבט לוי?
 )22מדוע לא היו אנשים שהיו מנויים במניין שבפרקנו ,שהיו מנויים גם במניין שמנו משה ואהרון
בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים?
 )23איך ייתכן שבמניין שבפרקנו לא היו אנשים מנויים במניין שהתקיים בשנה הראשונה לצאת בני
ישראל ממצרים ,ובכל זאת ,בפסוק ד' כתוב שהיו במניין שבפרקנו אנשים רבים שיצאו ממצרים?
 )24אלו שני יוצאים מן הכלל היו מנויים במניין הראשון בשנה הראשונה ועדיין היו חיים בשעת
המניין שבפרקנו?
שאלות  -במדבר פרק כז'
 )1כתוב את סדר ייחוסם של בנות צלפחד עד ליוסף.
 )2מה היו שמות בנותיו של צלפחד?
 )3בפני מי עמדו בנות צלפחד כאשר באו לטעון את טענתם?
 )4היכן נעמדו בנות צלפחד בשעה שבאו לטעון את טענתם?
 )5מה הייתה טענתם של בנות צלפחד?
 )6בנות צלפחד אומרות שאביהם לא היה קשור לאירוע בו חטאו אנשים מישראל .לאיזה אירוע
הכוונה?
" )7כי בחטאו מת" :מה רצו בנות צלפחד להדגיש במשפט זה?
 )8הסבר" :למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו".
" )9תנה לנו נחלה בתוך אחי אבינו" הסבר את בקשת בנות צלפחד על פי פסוק זה.
 )11מה עשה משה בשעה ששמע את טענת בנות צלפחד ,כדי שיוכל לענות להן תשובה?
 )11הסבר" :כן בנות צלפחד דוברות".
 )12מי יורש את המת בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .אדם מת ללא בנים.
ב .אדם מת ללא בנים וללא בנות.
ג.

אדם מת ללא בנים ובנות ואביו כבר אינו בחיים.

ד .אדם מת ללא בן או בת ,אביו אינו בחיים ואין למת אחים.
ה .אדם מת ללא בן או בת ,אביו אינו בחיים ואין לו ולאביו אחים.
" )13עלה אל הר העברים":
א .איזה הר הוא הר העברים?
ב .מדוע נקרא הר זה הר העברים?
ג.

מה ציווה ה' את משה לעשות בהר העברים?

ד .מתי יתקיים ציווי זה של ה' אל משה?
 )14הסבר" :ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך".
 )15הסבר" :להקדישני במים לעיניהם".
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" )16יפקד ה' אלקי הרוחות":
א .מה מבקש משה בפסוק זה מה'?
ב .מהו פירוש שתואר אלקי הרוחות?
ג.

הסבר" :לכל בשר".

 )17משה מבקש מה' שהמנהיג שימנה יעשה מספר דברים .מהם הדברים? הסבר.
" )18קח את יהושע" :מה ציווה ה' את משה לעשות עם יהושע בפסוק זה?
 )19יהושע מתואר כאדם אשר רוח בו – מהו אותו הרוח שנמצא ביהושע?
 )21ה' ציווה את משה לעשות ארבע דברים עם יהושע בשעת מינויו למנהיג על שיראל – מהם ארבעת
דברים אלו?
 )21מדוע ציווה ה' את משה לתת ליהושע מזיו כבודו?
 )22באיזו מציאות יזדקק יהושע לשירותיו של אלעזר הכהן? לשם מה?

שאלות  -במדבר פרקים כח' – כט'
" )1את קרבני לחמי לאישי":
א .מהו הקרבן המוזכר בפסוק?
ב .מהו לחמו של ה' המוזכר בפסוק?
ג.

מהו הציווי שציווה ה' במילים אלו?

" )2תשמרו להקריב לי במועדו" :מה ציוותה התורה בציווי זה לבני ישראל?
" )3זה האשה" :מה פירוש המילה אשה?
 )4מהו קרבן עולת התמיד שיש להקריב בכל יום?
 )5באלו זמנים ביו יש להקריב את קרבן התמיד?
 )6מהו "בין הערביים"?
 )7כאשר התורה אומרת שעל הכבשים להיות בני שנה ,למה כוונתה?
" )8תמימים" :מהו ציווי התורה לגבי הכבשים במילה זו?
 )9מה יש להביא יחד עם כל כבש המוקרב כקרבן התמיד? כיצד נקראים תוספות אלו לקרבן בלשון
התורה?
" )11עלת תמיד העשוי בהר סיני" :מה מתכוונת התורה לומר בפסוק זה?
 )11הסבר" :בקדש הסך".
" )12נסך שכר לה' " :מהי ההלכה שלומדים מפסוק זה?
 )13כתוב מה היו מביאים לכל קרבן בכל אחד מהתאריכים הבאים (מלא את הטבלה):

תאריך:
כל יום
שבת
ראש חודש

קרבן תמיד:

עולה:

חטאת:

הערות:
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חג המצות
שבועות
ר"ה
יו"כ
סוכות
שמיני עצרת

שאלות  -במדבר פרק ל'
 )1מהו הנושא ההלכתי שלמיד משה את ראשי המטות של בני ישראל?
 )2מה הדין של כל אחד מהנודרים:
א .איש:
ב .נערה:
ג.

ארוסה:

ד .אלמנה וגרושה:
ה .אישה נשואה:
 )3הסבר "לאסר איסר על נפשו".
 )4מה ההבדל בין נדר לשבועה?
 )5הסבר" :לא יחל דברו".
 )6באיזה גיל אדם יכול להפר לבתו את הנדר ובאיזה גיל אינו יכול להפר את הנדר כבר?
 )7באיזה גיל אב אינו צריך כלל להפר את הנדר לביתו? פרט!
 )8כמה זמן יש לאב כדי להפר את הנדר לבעלה?
 )9מדוע צריכה הנערה את סליחתו של ה' במקרה ואביה הפר לה נדר?
 )11הסבר "ואם הניא אביה אותו ביום שמעו" .מה הדין במקרה זה?
" )11ואם היו תהיה לאיש" :באיזה מקרה מדובר בפסוק זה? מה הדין במקרה זה?
" )12ואם בית אישה נדרה" :באיזה מקרה מדובר כאן? מה הדין במקרה זה?
 )13אלו סוגי נדרים מותר לבעל להפר?
 )14באיזה מקרה חוטא הבעל כאשר אשתו עוברת על הנדר שלה?
שאלות  -במדבר פרק לא'
 )1מה ציווה ה' את משה לעשות ,ולאחר דבר זה הוא עתיד למות?
" )2החלצו מכם אנשים לצבא" :מהו הציווי בפסוק זה?
 )3מדוע נקרא הנקמה ממדין "נקמת ה' "?
 )4כמה אנשים נשלחו להתנקם במדין? מהי חלוקת החיילים לפי השבטים?
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 )5את מי מינה משה לעמוד בראש הצבא שיתקוף את מדין?
 )6מהם שני הדברים שהיו ברשותו של פינחס בשעת היציאה למלחמה?
" )7ויצבאו על מדין" :הסבר.
 )8מיהם חמשת מלכי מדין שהרגו ישראל בשעת המלחמה?
 )9מי נזכר בפסוק שבני ישראל הרגו אותו בחרב?
 )11מהם הדברים שלקחו איתם בני ישראל בשבי?
 )11אלו שני דברים שהיו שייכים למדין ,שרפו בני ישראל באש?
 )12מהו המלקוח?
 )13היכן היה מחנה ישראל בשעת המלחמה נגד מדין?
 )14מדוע יצאו משה ואלעזר והנשיאים מהמחנה לאחר סיום המלחמה?
" )15ויקצף משה על פקודי החיל":
א .הסבר פסוק זה.
ב .מה הייתה סיבת כעסו של משה?
 )16מדוע חשב משה שיש להרוג את כל נשות מדין?
 )17מה ציווה משה את מפקדי הצבא לעשות עם בני האדם ששבו?
 )18מדוע ציווה משה את חיילי הצבא להישאר מחוץ למחנה במשך שבעה ימים?
 )19מאיזה מחנה ציווה משה את חיילי ישראל שהשתתפו במלחמה לצאת?
" )21כל הרג נפש" :באיזה מקרה מדובר שהחייל נטמא בטומאת מת?
 )21באיזה מקרה נוסף צריך החייל מישראל להיטהר?
 )22באלו ימים לטהרה יש להזות על הניטהר את מי הנידה?
 )23מדוע השבויים שלקחו בני ישראל צריכים גם הם להיטהר?
 )24אלו ארבע סוגי כלים מונה התורה שגם הם צריכים טהרה?
 )25טהרת כלי המתכת:
א .מדוע כלי המתכת צריכים תהליך טהרה נוסף על תהליך הטהרה של שאר הכלים?
ב .כיצד יש לטהר כלי מתכת? פרט.
 )26מה צריכים חיילי ישראל לעשות עם בגדיהם ביום השביעי?
 )27כיצד ציווה ה' לחלק את השבי בין החיילים שיצאו למלחמה לשאר עם ישראל?
 )28מהו ההבדל בין המכס שהופרש לה' מחלק יוצאי המלחמה לחלק העם ,הן לעניין הכמות והן
לעניין מי שניתן?
 )29איזה דבר הפרישו העם שלא הפרישו יוצאי המלחמה?
 )31מדוע הרגישו המפקדים צורך להקריב קרבן לה'?
 )31מה הביאו המפקדים בתור קרבן לה'? מה היה משקל הקרבן?
" )32כל כלי מעשה" :מה הדגישה התורה במילים אלו?
 )33כיצד התעשרו אנשי הצבא?
 )34מה עשה משה עם הזהב שהביאו מפקדי הצבא לקרבן לה'?
שאלות  -במדבר פרק לב'
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 )1הסבר" :ומקנה רב לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד".
 )2מה הייתה בקשת שבטי גד וראובן ממשה? מדוע?
 )3מה הייתה תגובת משה כאשר שמע את בקשת בני ראובן וגד? מדוע הגיב כך?
" )4ולמה תניאון את לב בני ישראל" :מהי טענתו של משה בפסוק זה לשני השבטים?
 )5לאיזה חטא בו חטאו עם ישראל ,מדמה משה את בקשת שני השבטים?
 )6הסבר" :תרבות אנשים חטאים" .למי הכוונה?
 )7הסבר" :לספות עוד על חרון אף ה' ":
 )8מה ענו שני השבטים לחששו של משה?
 )9מהם שני הדברים שיבנו בני גד וראובן בעבר הירדן המזרחי?
" )11ואנחנו נחלץ חושים" .הסבר פסוק זה.
 )11עד מתי התחייבו שבטי ראובן וגד שלא לחזור אל עבר הירדם המערבי?
" )12והייתם נקיים מה' ומישראל ".
א .כיצד יהיו בני ראובן וגד נקיי מה' ומישראל?
ב .מהי הכוונה בכך שהם יהיו נקיים מה' ומישראל?
" )13ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם" :מה אמר משה לשני השבטים בפסוק זה?
 )14את מי מינה משה להיות אחראים על קיום ההסכם עם שני השבטים?
 )15לאיזה חצי שבט נוסף נתן משה נחלה בעבר הירדן המזרחי?
 )16הסבר :מוסבות שם.
שאלות  -במדבר פרקים לג' – לד'
 )1מהו המסע הראשון בו נסעו בני ישראל?
 )2מה ציווה ה' את בני ישראל לעשות לאחר שיעברו את הירדן וייכנסו לארץ ישראל?
" )3ואבדם את משכיותם" :מהם המשכיות שיש להשמידם?
" )4והורשתם את הארץ וישבתם בה" :מה אמר ה' לישראל בפסוק זה?
 )5מה יקרה אם בני ישראל לא יגרשו את יושבי הארץ?
 )6הסבר" :לשיכים בעיניכם".
 )7הסבר" :לצנינים בצידכם".
 )8מה יהיה עונשם של ישראל אם לא יגרשו את יושבי הארץ?
 )9מדוע רק שתשעה וחצי שבטים יפילו גורל לקבל את נחלתם בעבר הירדן המערבי?
שאלות  -במדבר פרקים לה' – לו'
 )1אלו שני דברים מצווים בני ישראל לתת ללויים מנחלתם? למה ישמשו דברים אלו?
 )2מהו גודל המגרשים שיש לתת ללויים?
 )3כמה ערים יש לתת בסך הכל ללויים?
 )4למה שימשו שישה ערים מהערים שנתנו בני ישראל ללויים?
 )5כיצק קבעו בני ישראל כמה ערי מקלט כל בית אב צריך לתת ללויים?
 )6למה שימשו ערי המקלט?
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" )7והקריתם לכם ערים" .הסבר את ציווי התורה בפסוק זה.
" )8והיו לכם הערים למקלט מגואל" .הסבר.
" )9ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט" .עד מתי אסור להרוג את הרוצח במזיד.
 )11כמה ערים יש להפריש כערי מקלט בעבר הירדן המזרחי ,וכמה ערי מקלט יש להפריש בעבר הירדן
המערבי?
 )11התורה כתבה חמש דוגמאות לאדם שרצח אדם אחר במזיד.
א .מהם חמשת הדוגמאות?
ב .מתי מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח במזיד המוזכר?
 )12עד מתי צריך הרוצח בשוגג לשבת בעיר המקלט?
 )13מה הדין אם הרוצח בשגגה יצא מחוץ לעיר המקלט?
 )14הסבר" :אין לו דם".
" )15לדורותיכם בכל מושבותיכם" :מה מדגישה התורה בציוויי זה?
" )16כל מכה נפש לפי עדים" :באיזה מקרה מדובר .פרט.
 )17כמה עדים צריכים להעיד על אדם שרצח את הנפש?
 )18באלו שני מקרים אסרה התורה לקחת כופר מרוצח? לשם מה היה הרוצח נותן את הכופר?
 )19מדוע יש איסור לקחת כופר?
 )21מה הייתה טענת נשיאי שבט מנשה למשה בנוגע לנחלת בנות צלפחד?
" )21ואם יהיה היובל לבני ישראל" .הסבר את דברי הנשיאים.
 )22מה הייתה תשובת ה' לטענת נשיאי מנשה?
 )23עם מי התחתנו בנות צלפחד בסופו של דבר?

