
 
 
 
 

 
 

 למתמודדי חידון התנ"ך מאגר שאלות ספר במדבר

 כ"ה, כ"ז, ל"ב-י"ז, כ'-פרקים י'

 שאלות רב ברירה: -1חלק 

ל ַעם ".1 ן כָּ ה ִלי ּוִמי ִיתֵּ א ַאתָּ ן  ה'ַהְמַקנֵּ יֶהם ה'ְנִביִאים ִכי ִיתֵּ  "ֶאת רּוחֹו ֲעלֵּ
 מי האנשים? כך נענה יהושע לבקשתו לכלוא שני אנשים.  

 
ה: "בלבד מבט באמצעות המוכשים את ירפא אשר, חפץ לעשות משה על' ה ציווה שרפים נחשים התקפות לאחר. 2 ... ְלָך ֲעשֵּ

ס -ַעל ֹאתֹו ְוִשים יָּה נֵּ ל ְוהָּ ה - ַהנָּׁשּוְך -כָּ אָּ י ֹאתֹו ְורָּ חָּ  ?ליצור משה נצטווה חפץ איזה". וָּ

 מייעד ה' את חצוצרות הכסף, אותן ציווה על משה להכין? מהל. 3

 בימי מצוקה אלהים רחמיו של לעורר את . א
 עמלקהנסת ל . ב
 למקרא העדה . ג
 תשובות א + ג נכונות . ד
 

ה " מר משה:. מתי, עפ"י הכתוב, א4 ֶניָך ה'קּומָּ נֻסּו ְמַשְנֶאיָך ִמפָּ ֻפצּו ֹאְיֶביָך ְויָּ  "?ְויָּ

 בנסוע הארון . א
 במנוחת הארון . ב
 קבלת עשרת הדיברותבמעמד  . ג
 במלחמה כנגד עמלק . ד
 
ם-ַוִתְבַער". 5 ׁש בָּ ה ַותֹאַכל ה' אֵּ  ". כיצד נקרא המקום בו התרחש המאורע?ַהַמֲחֶנה ִבְקצֵּ

 הר ההר . א
 הוקברות התאו . ב
 תבערה . ג
 מדבר פארן . ד
  

ַכְרנּו. "6 ם ְבִמְצַרִים נֹאַכל-ֲאֶׁשר ...ֶאת זָּ  ". איזה מצרך מזון איננו מוזכר בדברי המתלוננים?ִחנָּ

 ירקות . א
 בשר ודגים . ב
 חציר . ג
 שליו . ד
 
 
ימה התרחש ב". 7 י ְימֵּ ִבים ִבכּורֵּ  ?"ֲענָּ

 שליחת המרגלים לארץ כנען . א
 שיבת רות ונעמי לבית לחם . ב
 בהר הוקעת שבעת בני שאול . ג
 חציית נהר הירדן ע"י יהושע והעם . ד
 
 
 ענבים על מוט. ההתרחשות בסמליל לקוחה מהכתוב:נושאים אשכול הזוג גברים  הינוסמליל משרד התיירות הישראלי . 8
הוַ " ם ְזמֹורָּ ִים ִיְכְרתּו ִמשָּ ֻאהּו ַבמֹוט ִבְׁשנָּ ד ַוִישָּ ִבים ֶאחָּ  מיהם שני הגברים?. "ְוֶאְׁשכֹול ֲענָּ

 לתור את הארץשני המרגלים ששלח יהושע בן נון  . א
 לתור את הארץ שניים מהמרגלים ששלח משה . ב
 בטקס חג הסוכות בימי נחמיה ירושליםנציגי שני  . ג
 והמנחה שהעלו לבני ישראל סריסי מלך חשבוןשני  . ד
 



 
 
 
 

 
ץ". 9 רָּ ל תֹוְך-ֶאל ַויָּ הָּ ה ַהקָּ ל ְוִהנֵּ חֵּ ם ַהֶנֶגף הֵּ עָּ ן בָּ ר ַהְקֹטֶרת-ֶאת ַוִיתֵּ ם-ַעל ַוְיַכפֵּ עָּ ין ַוַיֲעֹמד: הָּ ִתים-בֵּ ין ַהמֵּ ַצר ַהַחִיים ּובֵּ עָּ  ַותֵּ

ה פָּ  ". מיהו האדם המתואר?ַהַמגֵּ

 משה . א
 יהושע . ב
 כלב . ג
 אהרון . ד
 

ה". 10 ַרח ְוִהנֵּ ה פָּ ית ַאֲהֹרן-ַמטֵּ ִוי ְלבֵּ א לֵּ ץ ֶפַרח ַוֹיצֵּ צֵּ ִדים ַוִיְגֹמל ִציץ ַויָּ  ה' לעשות עם המטה לאחר מכן?. מה ציווה "ְׁשקֵּ

 אל מול ארון העדות בחזרה להציב אותו א. 
 באמצעותו את מטות נציגי השבטים האחריםלשבור  . ב
 לשרוף אותו ולפזר את אפרו בים . ג
 אותו במחנה שבט יששכר להציב . ד
 

י" .11 ל-ַויָֹּבאּו ְבנֵּ ל כָּ אֵּ ר-ִיְשרָּ הָּ ה ֹהר הָּ דָּ עֵּ  ". איזה מאורע התרחש על פסגתו?הָּ
 

 משה התבשר שלא יכנס לארץ כנען א. 
 חלתה בצרעתמרים  . ב
 אהרון נפטר . ג
 משה ואהרון הכו בסלע . ד
 

ִשיִתי ְלָך ִכי ִהִכיַתִני-ֶמה": נשאלמי  .12  "?עָּ

 לעםב א. 
 משה . ב
 האיש העברי . ג
 רחוק . ד

   

ִמים ְבִמְׁשעֹול... ַוַיֲעֹמד". 13 ר ַהְכרָּ דֵּ ר ִמֶזה גָּ דֵּ  ?. על מי נאמר"ִמֶזה ְוגָּ

ה. 14 ה ִמְזְבֹחת-ְבנֵּ ֶזה ִׁשְבעָּ ֶזה ִלי בָּ ן ִלי בָּ כֵּ יִלים ְוהָּ ה אֵּ ִרים ְוִׁשְבעָּ ה פָּ  להכין את כל אלה?. מלך איזו ארץ נדרש ִׁשְבעָּ

יו-ַוַיְרא ֶאת". 15 טָּ ן ִלְׁשבָּ ל ֹׁשכֵּ אֵּ יו רּוַח ֱאֹלִהים ִיְשרָּ לָּ  ". על מי נאמר?ַוְתִהי עָּ

ְרֶכיָך ". 16 ִביא ִמי ְיִקיֶמנּו ְמבָּ ַכב ַכֲאִרי ּוְכלָּ ַרע ׁשָּ רּורכָּ רּוְך ְוֹאְרֶריָך אָּ  . מי בירך כך את העם?"בָּ

 יעקב א. 
 בלעם . ב
 דוד . ג
 דבורה . ד
 

ַרְךת, נהוג לומר עליו שפורץ לתודעה בפתאומיוכאשר אדם מוכשר . 17 ַרְך" :אמר בלעםעל מי  כוכבו. דָּ ב דָּ ם ...כֹוכָּ ֶבט ְוקָּ  ...ׁשֵּ
ַחץ י ּומָּ ב ַפֲאתֵּ ל ְוַקְרַקר מֹואָּ י-כָּ ת-ְבנֵּ  ?"ׁשֵּ

 בני ישראל א. 
 מלך מואב . ב
 מלך הבשן . ג
 משה . ד
 

ל-ֶאת  ַקח. כעונש לאיזה חטא דרש ה': "18 ם לַ -כָּ ם ְוהֹוַקע אֹותָּ עָּ י הָּ אׁשֵּ ֶמׁש ְויָֹּׁשב ֲחרֹון ַאף ה'רָּ ל ה' -ֶנֶגד ַהשָּ אֵּ   "?ִמִיְשרָּ

 בזיזת חרם במלחמה עם מלך ערד א. 
 מואבקיום יחסים אסורים עם בנות  . ב
  אכילת בשר שאיננו כשר . ג
 ליקוט מן ביום השבת . ד
 
 
 



 
 
 
 

 
ִׁשיב ֶאת"על מי אמר ה': . 19 י-הֵּ ַעל ְבנֵּ ִתי מֵּ ל ְבַקְנאֹו ֶאת-ֲחמָּ אֵּ ם-ִיְשרָּ ִתי ְבתֹוכָּ  ?"ִקְנאָּ

 נחש הנחושת א. 
 יהושע וכלב . ב
   הלוויים שנקבצו אל משה . ג
 פנחס בן אלעזר . ד
 

יֶהם ֲאֶׁשר" ואיזה עם כונבני צורר הוא כינוי לאויב. . 20 ֶכם ְבִנְכלֵּ ם לָּ ֶכם ַעל-ֹצְרִרים הֵּ  ?"ְפעֹור-ְדַבר-ִנְכלּו לָּ

 בני עמלק א. 
 בני מדיין . ב
   בני מואב . ג
 בני עמון . ד
 

ִנים לֹא-ִכיעל מי מספר הכתוב: ". 21 ת ּובָּ יּו לֹו -ְבֶחְטאֹו מֵּ  "?הָּ

 קורח א. 
 אלדד . ב
   צלפחד . ג
 מידד . ד
 

ה ֶאלה': " ידי מי נצטווה על. 22 ִרים ַהֶזה-ֲעלֵּ ֲעבָּ  "?ַהר הָּ

 משה א. 
 הרוןא . ב
   אלעזר . ג
 פנחס . ד

 

יו . 23 לָּ הֹוְדָך עָּ ה מֵּ ַתתָּ ל --"ְונָּ ל-ְלַמַען ִיְׁשְמעּו כָּ אֵּ י ִיְשרָּ  ?היורשלנהוג עם יורשו. מיהו העם  מבכירי", כך נצטווה אחד ֲעַדת ְבנֵּ

 כלב א. 
 משה . ב
   אהליאב . ג
 יהושע . ד

  

י ֲחלּוִצים ַנֲעֹבר ַנְחנּו" . 24  ", כך התבטאה קבוצת אנשים. מיהם?ה' ִלְפנֵּ

 ראובן ובני גד בני א. 
 גיבורי שבט יהודה . ב
   שניים עשר המרגלים . ג
 קורח ועדתו . ד

 

ה-יַֻתן ֶאת"במילים: נדרש  בארץ ישראל איזה אזור . 25 ֶדיָך ַלֲאֻחזָּ ֶרץ ַהזֹאת ַלֲעבָּ אָּ  "?הָּ

 יהודההרי  א. 
 המזרחי הירדן עבר; וגלעד יעזר . ב
   מישור החוף . ג
 הבשן . ד
 

ינֹוונאמר: " מהי / על מ . 26 ין עֵּ  "?ַהְבֹדַלח ְכעֵּ

ל. על מי מספר ה': "27 ן הּוא: ֶפה ֶאל-ְבכָּ יִתי ֶנֱאמָּ  ?"בֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ה' ַיִביט-ֲאַדֶבר ֶפה-בֵּ

 משה א. 
 אהרון . ב
    רחוק . ג
 לוי . ד



 
 
 
 

 
 

 ברירה -לות רבלשא תשובון
 
 

מס' 
 השאלה

אות 
 התשובה

 המקור התשובה

 טכ" –י"א, כ"ד במדבר  אלדד ומידד  1
 במדבר כ"א, ח נחש נחושת  2
 ט+  בבמדבר י,  תשובות א + ג נכונות ד 3
 ל"הבמדבר י,  בנסוע הארון א 4
 ג –במדבר י"א, א  תבערה ג 5
 ז –ה במדבר י"א,  שליו ד 6
 במדבר י"ג, כ שליחת המרגלים לארץ כנען א 7
 כ"ד –במדבר י"ג, כ"א  הארץ את לתור משה ששלח מהמרגלים שניים ב 8
 י"ג –במדבר י"ז, י"ב  אהרון ד 9

 במדבר י"ז, כ"ה העדות ארון מול אל בחזרה אותו להציב א 10
 כ"ט –במדבר כ, כ"ב  אהרון נפטר ג 11
 במדבר כ"ב, כ"ח בלעם א 12
 במדבר כ"ב, כ"ד מלאך ה'  13
 במדבר כ"ג, א מואב  14
 במדבר כ"ד, ב בלעם  15
 במדבר כ"ג, כ"ד בלעם ב 16
 במדבר כ"ד, י"ז בני ישראל א 17
 ד –במדבר כ"ה, ג  קיום יחסים אסורים עם בנות מואב ב 18
 במדבר כ"ה, י"א פנחס בן אלעזר ד 19
 י"ח –במדבר כ"ה, י"ז  בני מדיין ב 20
 במדבר כ"ז, ג צלפחד ג 21
 במדבר כ"ז, י"ב משה א 22
 במדבר כ"ז, כ יהושע ד 23
 במדבר ל"ב, ל"ב ובני ראובן בני גד א 24
 ל"ב, א + הבמדבר  עבר הירדן המזרחייעזר וגלעד;  ב 25
 במדבר י"א, ז מן  26
 ח  –י"ב, ז במדבר  משה א 27

 

 בצד השאלה.  השאלות מופיע מקור התשובה  בסוגרייםלרוב שאלות פתוחות ללא תשובות.  לפניך מקבץ :2חלק 

 ? נאמר למי/ אמר מי

ם'  ִני ַחי ְואּולָּ א אָּ לֵּ ל ֶאת 'ה ְכבֹוד ְוִימָּ ֶרץ כָּ אָּ  )יד( 'הָּ

ר ֹאתֹו ַוַיִניחּו'  ֶשה ַמה ֹפַרׁש לֹא ִכי ַבִמְׁשמָּ  (טו':)לֹו יֵּעָּ

ַמר ֹכה'  ִחיָך אָּ ל אָּ אֵּ ה ִיְשרָּ ַדְעתָּ  ַאתָּ ת יָּ ל אֵּ ה כָּ אָּ ְתנּו ֲאֶׁשר ַהְתלָּ אָּ  (יד',כ')ְמצָּ

ְך לֹא'  לֵּ ְך מֹוַלְדִתי ְוֶאל ַאְרִצי ֶאל ִאם ִכי אֵּ לֵּ  )י'( 'אֵּ

ֹלה'  ַרְׁשנּו ֶלהַנעֲ  עָּ ּה ְויָּ ּה נּוַכל יָּכֹול ִכי ֹאתָּ  (יג) 'לָּ

ה'  נֻסּו ֹאְיֶביָך ְויָֻּפצּו 'ה קּומָּ ֶניָך ְמַשְנֶאיָך ְויָּ  (י'')ִמפָּ

ץ ִאם  פֵּ נּו חָּ ִביא 'ה בָּ נּו ְוהֵּ ֶרץ ֶאל ֹאתָּ אָּ ּה ַהזֹאת הָּ נָּ נּו ּוְנתָּ ַבת ִהוא ֲאֶׁשר ֶאֶרץ לָּ ב זָּ לָּ ׁש חָּ  (יד) ּוְדבָּ

אנּו ִאם  צָּ ן מָּ יֶניָך חֵּ ֶרץ ֶאת יַֻתן ְבעֵּ אָּ ֶדיָך ַהזֹאת הָּ ה ַלֲעבָּ  (ה:לב) ַלֲאֻחזָּ

ֹתן ִאם  ן נָּ ם ֶאת ִתתֵּ עָּ ִדי ַהֶזה הָּ יֶהם ֶאת ְוַהֲחַרְמִתי ְביָּ רֵּ  (ב:כא) עָּ

ן  יתָּ ֶבָך אֵּ  )כד(: ִקֶנָך ַבֶסַלע ְוִשים מֹוׁשָּ

ֶרץ ַעם ֶאת ִתיְראּו ַאל ְוַאֶתם ִתְמֹרדּו ַאל 'הבַ  ַאְך  אָּ  (יד) הָּ



 
 
 
 

 
ב ְלָך אֹוי  ַבְדתָּ  מֹואָּ ַתן ְכמֹוׁש ַעם אָּ יו נָּ נָּ יִטם בָּ יו ְפלֵּ  (כט:כא) ִסיחֹון ֱאֹמִרי ְלֶמֶלְך ַבְשִבית ּוְבֹנתָּ

ה אּוַלי  רֵּ אִתי 'ה ִיקָּ ִני ַמה ּוְדַבר ִלְקרָּ ְך ְוִהַגְדִתי ַיְראֵּ  (ג:כג) לָּ

דֹוׁש ְוֶאת לֹו ֲאֶׁשר ֶאת 'ה ְוֹיַדע ֹבֶקר  יו ְוִהְקִריב ַהקָּ לָּ ת אֵּ יו ַיְקִריב בֹו ִיְבַחר ֲאֶׁשר ְואֵּ לָּ  '(טז) אֵּ

יָּה  ְך ִכי ְוהָּ לֵּ נּו תֵּ יָּה ִעמָּ יִטיב ֲאֶׁשר ַההּוא ַהטֹוב ְוהָּ נּו 'ה יֵּ ַטְבנּו ִעמָּ ְך ְוהֵּ  '(י) לָּ

יובָּ  ְוֶאת ֹאתֹו ַוַיכּו  ל ְוֶאת נָּ ִריד לֹו ִהְׁשִאיר ִבְלִתי ַעד ַעמֹו כָּ  (לה:כא:)ַאְרצֹו ֶאת ַוִייְרׁשּו שָּ

ת  ב ַעם ַויָּמָּ ל רָּ אֵּ  (ו:כא) ִמִיְשרָּ

ם  ַבד ַוִנירָּ א ַעד ֲאֶׁשר ֹנַפח ַעד ַוַנִשים ִדיבֹון ַעד ֶחְׁשבֹון אָּ יְדבָּ  (ל:כא) מֵּ

אנּו  טָּ ְך 'הבַ  ִדַבְרנּו ִכי חָּ בָּ  (ז:כא)וָּ

אִתי  טָּ ַדְעִתי לֹא ִכי חָּ ה ִכי יָּ ב ַאתָּ אִתי ִנצָּ ֶרְך ִלְקרָּ ה ַבדָּ יֶניָך ַרע ִאם ְוַעתָּ ה ְבעֵּ ׁשּובָּ  (לד:כב) ִלי אָּ

ה ֹפה ִלינּו  ר ֶאְתֶכם ַוֲהִׁשֹבִתי ַהַלְילָּ בָּ ר ַכֲאֶׁשר דָּ י 'ה ְיַדבֵּ לָּ  (ז:כב) אֵּ

ַעל נָּא סּורּו  י מֵּ ֳהלֵּ ִׁשים אָּ ֲאנָּ ִעים הָּ ְרׁשָּ ֶלה הָּ אֵּ ל ִתְגעּו ְוַאל הָּ ֶהם ֲאֶׁשר ְבכָּ פּו ֶפן לָּ ל ִתסָּ ם ְבכָּ  '(טז)ַחטֹאתָּ

עַ   י ֹׁשמֵּ ל ִאְמרֵּ עַ  אֵּ ה ֶעְליֹון ַדַעת ְוֹידֵּ  (טז:כד) ֶיֱחֶזה ַׁשַדי ַמֲחזֵּ

ת ֶדיָך ֶאל 'ה ֶברִד  ֲאֶׁשר אֵּ ן ֲעבָּ  (לא:לב) ַנֲעֶשה כֵּ

ה ְולֹא ֶאְרֶאנּו רֹוב ְולֹא ֲאׁשּוֶרנּו ַעתָּ ַרְך קָּ ב דָּ ם ִמַיֲעֹקב כֹוכָּ ֶבט ְוקָּ ל ׁשֵּ אֵּ ַחץ ִמִיְשרָּ י ּומָּ ב ַפֲאתֵּ ל ְוַקְרַקר מֹואָּ י כָּ ת ְבנֵּ  )כד( :ׁשֵּ

א ַאל ְדָך ִכי ֹאתֹו ִתירָּ ַתִתי ְביָּ ל ְוֶאת ֹאתֹו נָּ  (לד:כא) ַאְרצֹו ְוֶאת ַעמֹו כָּ

ֶפן ַאל ם ֶאל תֵּ תָּ ד ֲחמֹור לֹא ִמְנחָּ ֶהם ֶאחָּ אִתי מֵּ שָּ ֹעִתי ְולֹא נָּ ֶהם ַאַחד ֶאת ֲהרֵּ  '(טז)מֵּ

נּו ַתֲעֹזב נָּא אל ן ַעל ִכי ֹאתָּ ַדְעתָּ  כֵּ נּו יָּ ר ֲחֹנתֵּ ִייתָּ  ַבִמְדבָּ נּו ְוהָּ ִים לָּ ינָּ  '(י) ְלעֵּ

א ַאל ֲאֹדִני ִבי ת נָּ ׁשֵּ ינּו תָּ לֵּ את עָּ אנּו ַוֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ֲאֶׁשר ַחטָּ טָּ  (מרים חטא,יב' )חָּ

יֶכם ה יָֹּבאּו ַהַאחֵּ מָּ ְׁשבּו ְוַאֶתם ַלִמְלחָּ  (ו:לב) ֹפה תֵּ

ֶרץ אָּ ַבְרנּו ֲאֶׁשר הָּ ּה עָּ תּור בָּ ּה לָּ ה ֹאתָּ ֶרץ טֹובָּ אָּ  (יד)ְמֹאד ְמֹאד הָּ

ן ַתֲעשּון לֹא ְוִאם ה כֵּ אֶתם ִהנֵּ א ֲאֶׁשר ַחַטאְתֶכם ּוְדעּו 'הלַ  ֲחטָּ  (כג:לב)ֶאְתֶכם ִתְמצָּ

ה יֶכם ַתַחת ַקְמֶתם ְוִהנֵּ ִׁשים ַתְרבּות ֲאֹבתֵּ ִאים ֲאנָּ ל ֶאל 'ה ַאף ֲחרֹון ַעל עֹוד ִלְספֹות ַחטָּ אֵּ  (יד:לב)ִיְשרָּ

ֶרץ ִמְפִרי ּוְלַקְחֶתם ְוִהְתַחַזְקֶתם אָּ  '(יג')הָּ

ְרְד  ִריד ְוֶהֱאִביד ִמַיֲעֹקב ְויֵּ ִעיר שָּ  )כד(: מֵּ

ל ל ְוכָּ אֵּ יֶהם ֲאֶׁשר ִיְשרָּ סּו ְסִביֹבתֵּ ם נָּ ְמרּו ִכי ְלֹקלָּ נּו ֶפן אָּ עֵּ ֶרץ ִתְבלָּ אָּ  (שם)הָּ

ה מָּ ב ֶאת ְתִניאּון ְולָּ י לֵּ ל ְבנֵּ אֵּ ֲעֹבר ִיְשרָּ ֶרץ ֶאל מֵּ אָּ ַתן ֲאֶׁשר הָּ ֶהם נָּ  (ז:לב) 'ה לָּ

ִשיא ד ְונָּ ִשיא ֶאחָּ ד נָּ ֶרץ ֶאת ִלְנֹחל ִתְקחּו ִמַמֶטה ֶאחָּ אָּ  (יח:לד' )הָּ

ל 'המֵּ  ְנִקִיים ִוְהִייֶתם אֵּ ה ּוִמִיְשרָּ ְיתָּ ֶרץ ְוהָּ אָּ ֶכם ַהזֹאת הָּ  (כב:לב) לָּ

ל ֶאת_____  ַוֶיֱאֹסף א ַעמֹו כָּ צֵּ ל ִלְקַראת ַויֵּ אֵּ ה ִיְשרָּ רָּ ה ַויָּבֹא ַהִמְדבָּ ֶחם יְָּהצָּ ל ַוִילָּ אֵּ  (כג:כא) ְבִיְשרָּ

ֶרץ ֶאת ַויָֻּתרּו ַוַיֲעלּו אָּ ת ְלבֹא ְרֹחב ַעד ִצן ִמִמְדַבר הָּ  (יג')ֲחמָּ

ר גָּ י_______  ַויָּ ם ִמְפנֵּ עָּ  (ג:כב) הּוא ַרב ִכי ְמֹאד הָּ



 
 
 
 

 
יו ַוְתִהי לָּ  (ב:כד) ֱאֹלִהים רּוחַ  עָּ

יָּה ה ֱאדֹום והָּ ׁשָּ יָּה ְירֵּ ה ְוהָּ ׁשָּ ִעיר ְירֵּ יו שֵּ לְויִ  ֹאְיבָּ אֵּ ִיל ֹעֶשה ְשרָּ  :חָּ

ַדְעִתי ִכי ת יָּ ְך ֲאֶׁשר אֵּ רֵּ ְך ְתבָּ ֹאר ַוֲאֶׁשר ְמֹברָּ ר תָּ  (ו:כב)יּואָּ

ד ִכי ַלי תֹאַמר ֲאֶׁשר ְוֹכל ְמֹאד ֲאַכֶבְדָך ַכבֵּ  (יז:כב)ֶאֱעֶשה אֵּ

ה מָּ ח לֹא ְוִהוא 'ה ִפי ֶאת ֹעְבִרים ַאֶתם ֶזה לָּ  '.(יד) ִתְצלָּ

ם ֶאל ַלֲעלֹות נּוַכל לֹא עָּ ק ִכי הָּ זָּ  (יג')ִמֶמנּו הּוא חָּ

י 'ה ִפי ֶאת ַלֲעֹבר אּוַכל לא ה ַלֲעשֹות ֱאֹלהָּ ה אֹו ְקַטנָּ  (יח:כב) ְגדֹולָּ

ִדי ֶחֶרב ֶיׁש לּו ה ִכי ְביָּ  (כט:כב)ֲהַרְגִתיְך ַעתָּ

קֹום ֶאל ֲאַנְחנּו ֹנְסִעים ַמר ֲאֶׁשר ַהמָּ ן ֹאתֹו 'ה אָּ ֶכם ֶאתֵּ ה לָּ נּו ְלכָּ ַטְבנּו ִאתָּ ְך ְוהֵּ ל ַעל טֹוב ִדֶבר 'ה ִכי לָּ אֵּ  '(י) ִיְשרָּ

ֶדיָך  (כה:לב) ְמַצֶּוה ֲאֹדִני ַכֲאֶׁשר ַיֲעשּו ֲעבָּ

ְצאּו ִפיו ַעל ל הּוא יָֹּבאּו ִפיו ְוַעל יֵּ י ְוכָּ ל ְבנֵּ אֵּ ל ִאתֹו ִיְשרָּ ה ְוכָּ דָּ עֵּ  (כא:כז) הָּ

ל ֶאת ַקח י כָּ אׁשֵּ ם רָּ עָּ ם ְוהֹוַקע הָּ ֶמׁש ֶנֶגד 'הלַ  אֹותָּ ל 'ה ַאף ֲחרֹון ְויָֹּׁשב ַהשָּ אֵּ  (ד:כה) ִמִיְשרָּ

אִׁשית ק גֹוִים רֵּ לֵּ י ְוַאֲחִריתֹו ֲעמָּ ד ֲעדֵּ  )כד( :ֹאבֵּ

 ? הבאות התלונות נאמרו מקום באיזה

 '(יז)'ה ַעם ֶאת ֲהִמֶתם ַאֶתם 

ן  ַוְענּו הֵּ ַבְדנּו גָּ נּו אָּ ְדנּו ֻכלָּ בָּ  (כח-כז,שם:  )אָּ

 

 באיזה מקום נאמרו הדברים הבאים? 

ַוְענּו ְולּו  ינּו ִבְגַוע גָּ י ַאחֵּ ה :'ה ִלְפנֵּ מָּ אֶתם ְולָּ ר ֶאל 'ה ְקַהל ֶאת ֲהבֵּ מּות ַהֶזה ַהִמְדבָּ ם לָּ נּו ֲאַנְחנּו ׁשָּ  '(כ:)ּוְבִעירֵּ

ו ַמִים ִיַזל  ְליָּ ֲאַגג ְויָֹּרם ַרִבים ְבַמִים ְוַזְרעֹו ִמדָּ א ַמְלכֹו מֵּ  )כד( :ַמְלֻכתֹו ְוִתַנשֵּ

ה  מָּ מּות ִמִמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו לָּ ר לָּ ין ִכי ַבִמְדבָּ ין ֶלֶחם אֵּ נּו ַמִים ְואֵּ ה ְוַנְפׁשֵּ צָּ ל ַבֶלֶחם קָּ  (ה-ד',כא) ַהְקֹלקֵּ

ר אֹו ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ַמְתנּו לּו  ְתנּו לּו ַהֶזה ַבִמְדבָּ  מָּ

נּו ִמי  ר ַיֲאִכלֵּ שָּ ַכְרנּו :בָּ ה ֶאת זָּ גָּ ם ְבִמְצַרִים נֹאַכל ֲאֶׁשר ַהדָּ  '(י) ִחנָּ

ה ִמי. נָּ ר ַיֲעֹקב ֲעַפר מָּ ל ֹרַבע ֶאת ּוִמְספָּ אֵּ   ִיְשרָּ

ה ְך ִהנֵּ רֵּ ְחִתי בָּ קָּ ְך לָּ רֵּ ה ְולֹא ּובֵּ  :ֲאִׁשיֶבנָּ

ַמר ַההּוא ה ְולֹא ְוִדֶבר ַיֲעֶשה ְולֹא אָּ  :ְיִקיֶמנָּ

ם ַוְיִהי עָּ י ַרע ְכִמְתֹאְנִנים הָּ ְזנֵּ  '(י) 'ה ְבאָּ

יו 'ה  : בֹו ֶמֶלְך ּוְתרּוַעת ִעמֹו ֱאֹלהָּ

ִלים יּו ִכְנחָּ י ְכַגֹנת ִנטָּ ר ֲעלֵּ הָּ ִלים נָּ ַטע ַכֲאהָּ ִזים 'ה נָּ י ַכֲארָּ ִים ֲעלֵּ  : מָּ

ל ִאיׁש לֹא ב אֵּ ם ּוֶבן ִויַכזֵּ דָּ ם אָּ  ְוִיְתֶנחָּ

ֶון ִהִביט לֹא ה ְולֹא ְבַיֲעֹקב אָּ אָּ ל רָּ מָּ ל עָּ אֵּ   ְבִיְשרָּ



 
 
 
 

 
ֶליָך ֹטבּו ַמה לִיְשרָּ  ִמְׁשְכֹנֶתיָך ַיֲעֹקב ֹאהָּ  : אֵּ

ֶכם ַרב ל ִכי לָּ ה כָּ דָּ עֵּ ם הָּ ם ְקֹדִׁשים ֻכלָּ  '(טז) 'ה ְקַהל ַעל ִתְתַנְשאּו ּוַמדּועַ  'ה ּוְבתֹוכָּ

ֹמת ִרים מֹות ַנְפִׁשי תָּ ֹמהו ַאֲחִריִתי ּוְתִהי ְיׁשָּ  כָּ

 

 ? הבאים המקומות הוזכרו הקשר באיזה

 (כג:כא) יהצה

 (לב:כא) יעזר

 (ל:כא) נפח

 (מב:לב) קנת 

א לֵּ    ֶאְלעָּ

ִים  ִקְריָּתָּ

 

 לו הנשיאים והמרגלים. זהה מי נשיא ומי מרגל, ושל איזה שבט:התבלב ברשימה הבאה

ט פָּ  חֹוִרי ֶבן ׁשָּ

 ַזכּור ֶבן ַׁשמּועַ  

  צורישדי בן שלומיאל

פּוא ֶבן ַפְלִטי  רָּ

  עכרן בן פגעיאל

ל  ְגַמִלי ֶבן ַעִמיאֵּ

ל ֶבן ְסתּור  אֵּ  ִמיכָּ

  צוער בן נתנאל

  עמינדב בו נחשון

ְפִס  ֶבן ַנְחִבי  וָּ

ב  לֵּ  ְיֻפֶנה ֶבן כָּ

ל  ף ֶבן ִיְגאָּ  יֹוסֵּ

עַ    נּון ִבן הֹוׁשֵּ

  פדצור בן גמליאל

ל  סֹוִדי ֶבן ַגִדיאֵּ

 סּוִסי ֶבן ַגִדי

ל  ִכי ֶבן ְגאּואֵּ  מָּ

  עמהוד בן אלישמע

  שדיאור בן אליצור

  דעואל בן אליסף

  חלון בן אליאב

  עינן בן אחירע

  עמישדי בן אחיעזר

 גדעוני בן אבידן

 

 


