
  ד"בס

  פרשת במדבר 
שאלות לשולח� שבת 

  


אֶֹהל מ�ֵעד, מֶֹ�ה ְ
ִמְדַ
ר ִסיַני�ֶאל 'הַוְיַדֵ
ר “ .1ְ”  

  ? מהו התארי  בו נפתח ספר במדבר. א

  )  'א',א, י"רש(? ה למנות את ישראל דווקא בתארי  זה"מדוע בחר הקב. ב

  ישראל ע�מניית 

  )'ב',א( "ָרֵאלִיְ( � ֲעַדת ְ
ֵני�רֹא� ָ+ל�ֶאת, ְ(א) " .2

 )ג,א(? מהו הגיל בו מתחילי0 לצר. איש ישראל למניי-  .א

לבית "ה "י ד"רש(? לאיזה שבט שיי  איש שאמו משבט ד- ואביו משבט ראוב-  .ב
 )'ב',א" אבות0

 )'ד',א( ?מיה0 האנשי0 שנצטוו למנות את ישראל  .ג

 )מז�מו', א(? איזה שבט לא נמנה? מהו המספר הכולל של האנשי0 שנמנו  .ד

  די הלויי�תפקי

 )'מט',א"(.ְ
ֵני ִיְ(ָרֵאל, ְ
ת�ְ  , רֹא0�ָ לֹא ִת7ָא� ְוֶאת, ַמ6ֵה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד�5ְ  ֶאת" .3

 ) נא�נ',א( ?בני שבט לוישל המיוחד מהו תפקיד0   .א

 ) נג',א(? היכ- נמצאי0 אהליה0 של בני שבט לוי ומדוע דווקא ש0  .ב

 ) 'מט',אי "רש(?לוי י לאי מניית שבט"מהי הסיבה הנוספת שמביא רש  .ג

 

  בני ישראל סביב אוהל מועדסידור 

 )'ב',ב"(ַיֲחנ) ְ
ֵני ִיְ(ָרֵאל, 9ְִגל� ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹת�0 ִאי� ַעל" .4

 .  בכל אחד מארבעת צדדיו של המשכ- היו ממוקמי0 שלושה שבטי0  .א

 )'ג',ב(? באיזה צד ממוק0 שבט יהודה  .ב

 )ג,ב(? מיהו נשיאו של שבט יהודה  .ג

 )ז�ד, ב(? אלו שני שבטי0 נוספי0 מצטרפי0 לשבט יהודה  .ד

 ?"אותת"י את המילה "כיצד מפרש רש –) ב,ב" (איש על דגלו באותת"  .ה

  תולדות משה ואהרו�

 )א,ג" ( :)מֶֹ�ה, ְוֵאֶ=ה >�ְלדֹת 5ֲהרֹ-" .5

 ?מה קרה לשניי0 מה0 )ג,ג(? מה0 שמות בניו של אהרו-  .א

 )א, ג, י"רש(? אלו של בני משהמדוע נמנו רק שמות בני אהרו- ולא   .ב

 

  הלויי�  מניי� 

  )'טו',ג"(ְלֵבית ֲאבָֹת0 ְלִמְ�ְ<חָֹת0, ְ
ֵני ֵלִוי� ְ<קֹד ֶאת "

  )ג,א(? למניי- ו הגיל בו מתחילי0 לצר. איש משבט לוימה .6

 תפקידי הלויי� לפי משפחות

 ) יז, ג"('ִ<י ה�ַעל, ַוAְִפקֹד אָֹת0 מֶֹ�ה " .7

 )יז, ג(? וימה שמות שלושת בני ל  .א

 )כד', ג(?מה תפקיד0 של בני משפחת גרשו- במשא המשכ-  .ב

 )לא', ג(? מה תפקיד0 של בני משפחת קהת במשא המשכ-  .ג
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