
 , ים יקר ים תלמיד

הכירו את המורה 'קובי', שיגיע מחר לבית ספר 'אור למדבר' להעברת שיעור בפרשת  

 פנחס. 

כבר שנים שקובי מלמד תורה אך הפעם זהו שיעור מיוחד כיוון שברצונו לקבל עבודה 

  זלק את פרק כ"י חו  הכין את השיעורלקובי כל הערב אתמול . לכן ישב חדש בבית הספר

 . כל נושא בדף בפני עצמו עליהם ידבר בכיתה. שנושאים כמה ל

אולם בדרכו לבית הספר להעברת השיעור החליק קובי וכל הדפים התפזרו על השביל..  

 האם תוכלו לעזור לקובי לארגן מחדש את הנושאים של הפרק?  

 

 

 

 

את   השליםלהלן ול המופיעים בטבלהלקרוא את הפסוקים  -המשימה שלכם היא

, מוזמנים   שמרמזות על נושא הפרק או המילים  נושא הפרק  המשבצות החסרות ב

 בהצלחה!   להיעזר בתרמילון שמתחת לטבלה.

 פסוקים 
נושא  מהו 

 הפסוקים? 

 צטט
ה/מושג/דמות  מיל

מרכזית  
 מהפסוקים 

על מה   -במשפט אחד
 מדברים הפסוקים? 

הקף את  
האות בה  
מסתיים  
הנושא  
 )פ/ס( 

פסוקים  
 ה' -א' 

בקשת בנות  
 צלופחד 

)או   בנות צלופחד 
   -שענו במפורט(

  , ֹנָעה ,ַמְחָלה
  , ִמְלָכה ,ָחְגָלה 

 ִתְרָצה 

לצלופחד לא היו בנים  
ובנותיו מבקשות  

לרשת את הנחלה של  
 אביהן. 

 פ/ס 

פסוקים  
 י"א  -ו' 

  הנחלירושת  
 קרובים ל

 נחלה 

 
העברת הירושה  
במקרה ואין בן  

 את אביו   שיורש

 

 פ/ס 

פסוקים  
  - י"ב 
 י"ד 

משה רואה  
 את הארץ 

/   "משה"
 "  הארץ"

הקב"ה מראה למשה  
 את ארץ ישראל

 פ/ס 

פסוקים  
  -ט"ו 
 כ"ג 

בחירת  
יהושע  
 למנהיג 

"על   /"יהושע"
פיו יצאו ועל פיו  

 יבואו" 

 
הקב"ה מצווה את  
משה להסמיך את  

יהושע למנהיג שינהיג  
 את ישראל אחריו

 פ/ס 

בחירת  בנות צלפחד / בקשת   ארץ ישראל /ו משה : ל'נושא הפסוקים' תרמילון )

 ( יהושע למנהיג



 איזה נושא מבין הנושאים בטבלה היה הכי קל לזהות? מדוע? . 2

 . נתנו על שימת לב למילה מרכזית או דמות מרכזיתי שאלה זו אישית נקודות י 

הבאים וענו על לפניכם פוסקים נוספים שלמדתם בעבר, קראו את הפסוקים  

 השאלות לאחריהן: 

 במדבר כא 

ים  )א(   ֶרךְׁ ָהֲאָתרִּ ל ד ֶ ָראֵׁ ש ְׁ א יִּ י ב ָ ֶגב כ ִּ ֶ ב ַהנ  ֵׁ י ֶמֶלךְׁ ֲעָרד יֹש  ַנֲענִּ ַמע ַהכ ְׁ ְׁ ש  ַוי ִּ

י.   בִּ ֶ ו  ש  נ  ֶ מ  ב ְׁ מִּ ְׁ ש  ל ַוי ִּ ָראֵׁ ש ְׁ יִּ ֶָחם ב ְׁ ל  ר)ב(  ַוי ִּ ד ַ ם   ַוי ִּ ֹאַמר  אִּ ל ֶנֶדר לה' ַוי  ָראֵׁ ש ְׁ יִּ

יֶהם.   י ֶאת ָערֵׁ ת ִּ ַהֲחַרמְׁ י וְׁ ָידִּ ן ֶאת ָהָעם ַהז ֶה ב ְׁ ֵׁ ת  קֹול  )ג(  ָנֹתן ת ִּ ַמע ה' ב ְׁ ְׁ ש  ַוי ִּ

קֹום   ָ ם ַהמ  ֵׁ ָרא ש  קְׁ יֶהם ַוי ִּ ֶאת ָערֵׁ ֶהם וְׁ ם ֶאתְׁ י ַוי ֲַחרֵׁ ַנֲענִּ ן ֶאת ַהכ ְׁ ֵׁ ת  ל ַוי ִּ ָראֵׁ ש ְׁ יִּ

ָמה. } סְׁ )ד(  {   פָחרְׁ בֹב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום  ַוי ִּ סְׁ ֶרךְׁ ַים סו ף לִּ ֹהר ָהָהר ד ֶ עו  מֵׁ

 . ֶרךְׁ ד ָ ַצר ֶנֶפש  ָהָעם ב ַ קְׁ  ַות ִּ
 

 ______ מלחמת ישראל וכנעןמהו הנושא הראשון של הפסוקים? ___ .4
 

 מה עזר לך להבין מהו הנושא של הפוסקים?   .5

 __ "כנעני", "וילחם", "שבי"   -מרכזיות מילים ___
 

במקום בו נגמר הנושא הראשון של הפסוקים  בתוך הפסוקים )*( סמן כוכבית .6

 . הכוכבית צריכה להיות לפני פסוק ד' ומתחיל נושא חדש.
 

האות 'פ' שמסמלת סיום פרשה  מה עזר לך להבין היכן נגמר הנושא הראשון? _ .7

 . __ בפרשה פתוחה
 

בפרק כ"ז פסוק י"ז מסופר על המנהיג שיחליף את משה, עיין בפירוש רש"י על  

 פסוק בד"ה "אשר יצא לפניהם" וענה על השאלות שלאחריו. פירוש רש"י: ה

לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את   - אשר יצא לפניהם

א( ")במדבר כ  מרחיילותיהם למלחמה אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג שנא

 .. אל תירא אותו

 שאלות על פירוש רש"י: 

 .שיושבים בבתיהם"  לא כדרך מלכי האומות": הבאותתרגם את המילים   .8

 . ___________  לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ___ 

 במה שונים מלכי ישראל ממלכי אומות העולם?  .9

 ._______________מלכי ישראל יוצאים למלחמה ולא נשארים בבתיהם___

 

)הקף את התשובה  למה הוא מתכוון? -כשרש"י כותב את המילה "שנאמר"  .10

 הנכונה(: 

 לשאול שאלה חדשה.  .א

 . להביא הוכחה מפסוק לפירושו  .ב

 להזכיר לנו את הפסוק אותו הוא מפרש כעת.  .ג

 . חדש על הפסוק לומר לנו פירוש  .ד


