





יִש ָראֵ ל .בַ פָ ָר ָשה מֻ זְ כָ רוֹת הַ ּתוֹצָ אוֹת ֶשל
בְּ פָ ָר ַׁשת בְּ ִּמ ְּדבָ ר אֲ נ ְַחנּו קו ְֹר ִאים עַ ל הַ ִצּוּוי לִ ְמנוֹת אֶ ת בְ נֵי ְ
הַ ִמפְ ָקד לְ כָל ֵשבֶ ט בְ נִפְ ָרד וְ כֵן הַ סָ ְך הַ כֹל לְ כָל הַ ְשבָ ִטיםֶ ,שהּואֹ - 603,550 :לא כ ֹולֵל הַ לְ וִ יִים אֲ ֶשר נ ְִמנּו
בְ נִפְ ָרד.
ֹלשה ְשבָ ִטים לְ כָל רּוחַ (צָ ד) וְ הַ ִמ ְשכָ ן בַ מֶ ְרכָ ז.
ה' ִצּוָ ה לְ סַ ֵדר אֶ ת הַ מַ חֲ נֶה בְ אֹפֶ ן ְמיֻחָ דְ :ש ָ
ירת הַ ִמ ְק ָדש וְ הַ כֵלִ ים .בַ נ ְִסיעָ ה ִממָ קוֹם לְ מָ קוֹם בְ נֵי ג ְֵרשוֹן הָ יּו ַאחֲ ָר ִאים לְ כִ סּויֵי
הַ לְ וִ יִ ים הֻ פְ ְקדּו עַ ל ְש ִמ ַ
הַ ִמ ְשכָ ן וְ לַמָ סַ כִ ים (מָ סָ ְך פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,מָ סַ ְך הֶ חָ צֵ ר ּומֵ יתָ ָריו) ֶשל הַ ִמ ְשכָ ן ,בְ נֵי ְקהָ ת הָ יּו ַאחֲ ָר ִאים
לַכֵ לִ ים הָ עִ ָק ִריִים  -הָ אֲ רוֹן ,הַ שֻ לְ חָ ן ,הַ ְמנו ָֹרה ,הַ ִמזְ בְ חוֹת ּוכְ לֵי הַ ק ֶֹדש .בְ נֵי ְמ ָר ִרי הָ יּו ַאחֲ ָר ִאים לְ ִמבְ נֶה
מּודיו וַ אֲ ָדנָיו.
הַ ִמ ְשכָ ן ַ -ק ְר ֵשי הַ ִמ ְשכָ ן ,בְ ִריחָ יו ,עַ ָ
ה' ִצּוָ ה לִ פְ קֹד אֶ ת בְ נֵי לֵוִ י וְ אֶ ת הַ בְ כו ִֹרים .הַ בְ כו ִֹרים מָ נּו  22,273וְ הַ לְ וִ יִ ים מָ נּו  .22,000הַ לְ וִ יִ ים ִה ְתמַ נּו
ַלעֲבו ַֹדת הַ ִמ ְשכָ ן בִ ְמקוֹם הַ בְ כו ִֹרים ּובֶ ן לֵוִ י אֶ חָ ד בָ א בִ ְמקוֹמ ֹו ֶשל כָל בְ כוֹר 273 .הַ בְ כו ִֹרים הַ נוֹתָ ִרים נִפְ דּו
בְ כֶ סֶ ף (בְ אֹפֶ ן דוֹמֶ ה לְ פִ ְדיוֹן בְ כוֹר ֶשאֲ נ ְַחנּו עו ִֹשים הַ יוֹם)( .הרב צבי האריס)
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מניין בני ישראל (א ,א-מו)
ח ומש במדבר מכונה גם חומש הפקודים כיוון שנעשו בו שני מניינים (ספירה) של בני ישראל ושל שבט הלוי
בנפרד .חז"ל לימדו אותנו שהקב"ה מונה את עם ישראל מתוך חיבתן לפניו כשם שנמנו כשיצאו ממצרים  ,וכשנפלו
בעגל לידע מנין הנותרים ,כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם .בפרשתנו מתבצעים מספר מפקדים:
א .מפקד השבטים
ב .מפקד הדגלים
ג .מפקד הלויים מבן חודש ומעלה
ד .מפקד בכורות ישראל
ה .מפקד הלויים מבן שלושים ועד בן חמישים לעבודת הקודש
.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

מתי הקב"ה פונה למשה רבינו למנות את עם ישראל?( א,א) ____________________________________________
ה' מצוה את משה "באחד לחדש השני" למנות את עם ישראל ,למה נצרך מניין זה והלא כבר נמנו בפרשת כי
תשא?(רש"י א,א) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "שאו את כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם" מה הפירוש "למשפחתם" בפס'?(רש"י א,ב)
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "למשפחתם לבית אבותם " כפי שראינו צריך למנות את בני ישראל לדעת גם את הכמות שבכל
שבט ושבט ,אם כן מה הפירוש "לבית אבתם"?(רש"י א,ב)
_________________________________________________________________________________________________
התורה מצווה למנות רק את הבנים .מאיזה גיל הם נמנים ומה מיוחד בגיל זה?( א,ג)
_________________________________________________________________________________________________
על מי הוטלה משימת המניין ?( א,ג) _________________________________________________________________
מי עוד עזר במניין ?( א,ד) __________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא" מתי צריכים להיות עם משה ואהרן "איש
איש למטה" וכו'?(רש"י א,ד) _______________________________________________________________________
רישמו את שמות נשיאי השבטים שסייעו למשה ואהרון במפקד(בספירה)?( א,ה-טו)
ראובן ___________________________________  ,שמעון _________________________________ ,
יהודה ___________________________________  ,יששכר __________________________________ ,
זבולון ___________________________________ ,אפרים __________________________________ ,
מנשה ___________________________________  ,בנימין __________________________________ ,
דן ______________________________________  ,אשר ____________________________________ ,
גד ______________________________________  ,נפתלי ___________________________________
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מיתחו קו בין השבט המתאים לגודלו ( א,כא-מג)

ראובן

62711

שמעון

59311

יהודה

35411

יששכר

41511

זבולון

54411

אפרים

53411

מנשה

57411

בנימין

46511

דן

45651

אשר

74611

גד

32211

נפתלי

41511

 .11איזה שבט לא נכלל במניין?( א ,מט) ________________________________________________________________
 .11מה היה המניין הכולל של עם ישראל מבן עשרים שנה ומעלה?( א,מו) __________________________________

שבט לוי (א ,מז-נד)
.1

.2
.3
.4
.5

כתוב בפס' "אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל" למה שבט לוי לא נמנה יחד עם
שאר ישראל ,הבא  2פירושים?(רש"י א,מט) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
שבט לוי לא נמנה עם בני ישראל .איזו משימה הוטלה על שבט לוי?( א,נ-נא)
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ובנסע המשכן יורידו אותו הלוים ...והזר הקרב יומת"" ,הזר הקרב" חייב מיתה לאן הוא
"התקרב"?(רש"י א,נא) ____________________________________________________________________________
כתוב בפס' "והזר הקרב יומת" באיזה סוג של מיתה מדובר ?(רש"י א,נא) ________________________________
היכן חנו הלווים כאשר לא היו במסע?( א,נג) _________________________________________________________
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סדר החניות והמסעות (ב ,א-לד)
הקב"ה מצווה על משה את סידור השבטים בעת חנייתם במסעות המדבר מסביב לאוהל מועד (אחרי שבט לוי שהיו
סמוכים אליו) ( .כמוראה באיור בתחילת הפרשה).
 .1כתוב בפס' "איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל" מה הפירוש "באתת" ,הבא  2פירושים?(רש"י
ב,ב) ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .2הקב"ה חילק את השבטים לארבעה מחנות ( ,מחנה אחד בכל צד) ובכל מחנה היו שלושה שבטים .מלאו את
הטבלה בהתאם לפסוקים( ב,ג-לא)
מחנה

שבטים

מנין השבט

סה"כ במחנה

כיוון החניה

מיקום במסעות

יהודה
יהודה

ראשונים

186400

59300

תימנה(דרום)

גד

מנשה

דן

32200

שלישיים

157600

 .3למה נכתב בפס' "מטה זבולן" ולא נכתב "ומטה זבולן" כפי שנכתב בשאר השבטים?(בעל הטורים ב,ז)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .4מה הפירוש בפס' "ראשונה יסעו" איך היתה מתבצעת הנסיעה?(רש"י ב,ט)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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משפחת הכהונה (ג ,א-ד)
לאחר סידור המחנות  ,התורה מפרטת על תולדות אהרון ובניו אשר עבדו את עבודת הקורבנות במשכן.
 .1כתוב בפס' "ואלה תולדת אהרן ומשה" אמנם בהמשך הפס' נזכרים רק בניו של אהרן אם כן למה כתוב "תולדת
אהרן ומשה"?(רש"י ג,א) ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .2מי היו ארבעת בניו ומדוע נשארו רק שנים ?( ג,ב-ד) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .3כתוב בפס' "ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם" מה הפירוש שאלעזר ואיתמר כיהנו "על פני
אהרן"?(רש"י ג,ד) ________________________________________________________________________________

תפקיד הלויים והכוהנים (ג ,ה-יג)
הלווים שאינם כהנים  ,לא התפקדו בתוך עם ישראל כיוון שהקב"ה ציווה עליהם לסייע לאהרון הכהן ובניו בעבודת
המשכן (שהיו אף הם משבט לוי אך הקב"ה בחר באהרון ובניו לכהן במשכן ולכן נקראו כהנים)  .על הלווים הוטלה
גם המשימה לשמור על המשכן וכליו שאף אחד לא יתקרב("והזר הקרב יומת") ולשאת את המשכן וכליו כפי שראינו
בתחילת הפרשה.
.1

.2

.3
.4

.5

כתוב בפס' "הקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותו" מהו ה"שירות" של שבט
לוי?(רש"י ג,ו) ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ושמרו את משמרתו" מה הפירוש של המילה "משמרת"?(רש"י ג,ז)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
על הלווים הוטל לשמור "את משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן" .מה שכרם על כך?(רש"י ג,ח)
_________________________________________________________________________________________________
מה הפירוש "ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור"?(רש"י ג,יב)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מדוע היו הבכורות צריכים לעבוד במשכן?( ג,יג) ______________________________________________________

חז"ל לימדו אותנו שעבודת המשכן הייתה צריכה להיות ע"י הבכורות ומכיוון שחטאו בעגל נפסלו לעבודה ואילו
הלוים שלא עבדו עבודת אלילים נבחרו תחתיהם
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מפקד שבט לוי (ג ,יד-לט)
.1
.2

.3

.4

לאחר המפקד של בני ישראל  ,הקב"ה מצווה את משה לעשות מפקד גם לשבט לוי .מאיזה גיל נמנו שבט לוי?
( ג,טו) _ __________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם" למה מונים את הלוים
"מבן חדש ומעלה" ולא כמו בבני ישראל מגיל  21שנה ומעלה (שתי סיבות)?(רש"י ג,טו)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ויפקד אתם משה על פי ה' כאשר צוה" ,מה הפירוש "על פי ה'"?(רש"י ג,טז)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
השלימו את הטבלה במניין שבט לוי ואת הכלים שנשאו מהמשכן( ג,יז)
בני לוי

נכדיו של
לוי

מנין מבן
חודש
ומעלה

כיוון החניה
סביב למשכן

גרשון

החלקים שנשאו מהמשכן

מסך הפתח=וילון
קלעי החצר  -גדר רשת מפשתן שהקיפה את חצר אוהל מועד

שמעי

מיתרי המשכן והאוהל
עמרם

כלי הקודש
מסך = פרוכת
מררי

צפונה

אדנים של קרשי המשכן
עמודי החצר אדניהם ויתדותם ומיתריהם

 .5כתוב בפס' "ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך הפתח אהל מועד" מה הפירוש
"המשכן" ",האהל"" ,מכסהו"" ,ומסך הפתח"?(רש"י ג,כה) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .6כתוב בפס' לגבי משמרתם של שבט קהת "ומשמרתם הארן...והמסך וכל עבדתו" מה הפירוש "המסך"?(רש"י
ג,לא) ___________________________________________________________________________________________
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 .7כתוב בפס' "ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן" מה הפירוש "ונשיא נשיאי הלוי"?(רש"י ג,לב)
_________________________________________________________________________________________________
 .8היכן חנו משה ואהרון?( ג,לח) ______________________________________________________________________
 .9כתוב בפס' "והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו" מי חנה בסמוך להם ומה
לומדים מכך?(רש"י ג,לח) __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .11כמה היה המנין הכולל של שבט לוי( ג,לט) ___________________________________________________________
סיכום משפחות הלוי מגיע לפי החישוב ל 22,311-נפש ,אך לפי הכתוב התורה מספרם הוא  22,111נפש .הסיבה
לכך היא שהסיכום נועד לחישוב פדיון בכורות ישראל כנגד הלויים שאמורים להחליפם העבודת המשכן .כיוון ש-
 311מהלויים שנמנו הם עצמם בכורים  ,הם מחוייבים בעבודה ולכן לא יכולים להיות בפדיון ועל כן הופחתו במניין
שבט לוי.

פדיון הבכורות (ג ,מ-נא)
כפי שראינו קודם ,הקב"ה לקח את הלווים לעבודת המשכן במקום בכורות עם ישראל בגלל שחטאו בחטא העגל.
הקב"ה מצווה את משה למנות את בכורות עם ישראל כדי לפדות את הבכורות שהיו קדושים .
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7

מאיזה גיל נמנו בכורות בני ישראל?( ג,מ) ____________________________________________________________
המילה "ושא" מופיעה  3פעמים בתנ"ך ,היכן ומה למדים מכך?(בעל הטורים ג,מ)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________ _________________________________________________________________________________
מי עוד נפדה חוץ מהבכורות בבני ישראל וע"י מי נפדו?( ג,מא) _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כמה בכורות היו בבני ישראל?( ג,מג) ________________________________________________________________
כתוב בפס' "קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים" בהמה
של אדם פשוט היתה ניפדת בבהמה השיכת ללוי ,האם הבהמה של הלוי פוטרת את כל הבהמות הטהורת של
ישראל או רק בהמות מסוימות?(רש"י ג,מה) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
בכמה היה גדול מספר הבכורות ממספר הלוים?( ג,מו) ________________________________________________
בכמה כסף פדו הבכורות העודפים את עצמם ? (שקל כסף הוא כ  21גרם ) ( ג,מז) ________________________

משה רבינו ערך הגרלה בין כל בכורי ישראל למצוא מי יפדה ע"י לוי ומי יפדה בכסף  " :מה עשה ? הביא שנים
ועשרים אלף פתקין וכתב עליהם בן לוי ,ומאתים ושבעים ושלשה פתקין כתב עליהן ה' שקלים .בללן (ערבבן) ונתנן
בקלפי אמר להם בואו וטלו פתקיכם לפי הגורל"
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משמרת בני קהת (ד ,א-כ)
לאחר סיום מניין בני ישראל ,הדגלים ,הלויים והבכורות עוברת התורה לפרט את סדר הפעולות במסעות בני
ישראל  .השלב הראשון היה פירוק המשכן לקראת היציאה למסע .משפחת קהת שנשאה את כלי המשכן צוו
ראשונים על עבודתם.
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

כתוב לגבי בני קהת "נשא את ראש בני קהת" "מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה" למה דווקא
בטווח הגילאים הזה הם נבחרים ,ומה לומדים מכך?(רש"י ד,ב)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כיוון שהלויים לא יכולים להיכנס למשכן ואף לא לגעת בכלים  ,נדרשו אהרון ובניו להוציא ולכסות את כל
הכלים .עם מה כיסו את ארון העדות?( ד,ה) __________________________________________________________
כתוב בפס' "ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורידו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת" אם כן מה
תפקידם של אהרן ובניו ומה תפקידם של בני קהת?(רש"י ד,ה) _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "בנסע המחנה והורידו את פרכת" וכו' ,איך יודעים שצריך ליסע?(רש"י ד,ה)
_________________________________________________________________________________________________
איזה כלים כוסו יחד עם שולחן לחם הפנים?( ד,ז) _____________________________________________________
מה היו הכיסויים של שולחן לחם הפנים?( ד,ז -ח) _____________________________________________________
כתוב בפס' "את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש" מה הפירוש "אשר ישרתו בם בקדש" ,ומהם אותם "כלי
השרת"?(רש"י ד,יב) _______________________________________________________________________________

גם המנורה וכליה  ,מזבח הזהב(הקטורת) וכליו כוסו בנפרד בבד צמר בצבע תכלת ומעליהם מכסה עור תחש.
 .8מה היו צריכים הכוהנים לעשות לפני כיסוי מזבח הנחושת שעליו הוקרבו הקורבנות?( ד,יג)
_________________________________________________________________________________________________
 .9מה היו הכיסויים של מזבח הנחושת וכליו?( ד,יג-יד) ___________________________________________________
 .11מה היה נמצא מתחת הבגד שמוזכר בפס'?(רש"י ד,יג) _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .11כתוב בפס' "וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש" מהו ה"קדש" המוזכר בפס' ומהם "כלי
הקדש"?(רש"י ד,טו) _______________________________________________________________________________
 .12לאחר סיום כיסוי כל הכלים הורשו בני קהת לבוא לשאת את הכלים כדי שלא ימותו .מי היה אחראי על חלוקת
נשיאת הכלים בין בני קהת? ( ד,טז) _________________________________________________________________
 .13מהם התפקידים של אלעזר?(רש"י ד,טז)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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נחלקו חכמים מי נשא את שמן המאור ,קטורת הסמים ,מנחת התמיד ושמן המשחה  .עפ"י התלמוד הירושלמי  ,נשא
אלעזר הכהן בעצמו את כל הדברים הללו ונעשה לו נס שהרי היו כבדים לאדם אחד .ואילו לדעת חכמים אחרים
הוא היה אחראי לחלק את נשיאתם בין בני קהת בנוסף לכלי הקודש
 .14המילה בלע משמעותה לכסות .מה האזהרה לבני קהת שלא ימותו ?( ד,יט-כ) _____________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .15המילה "וחיו" מופיעה פעמיים בתנ"ך ,היכן ומה למדים מכך?(בעל הטורים ד,יט)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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מחסן מילים:
במדבר ,אוהל מועד  ,פקודים ,לוים ,דגלים ,נשיאים ,מחנה  ,בכורות ,ירך המשכן ,נשא ,בגד כליל,
ארגמן ,קהת ,גרשון ,מררי ,קריאי העדה ,לגלגלתם ,הזר הקרב ,נחשון בן עמינדב ,משמרת
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מאת הרב דוד יפה
א __________

שלושת בניו הקטנים של אהרון (פרק ג' פס' ב').

ב __________

במקומם נלקחו הלוויים (פרק ג' פס' י"ב).

ג __________

"במספר שמות כל זכר ל_________" (פרק א' פסוק ב').

ד __________

דגלו בצפון (פרק ב' פסוק כ"ה).

ה __________

"באחד לחודש _________ בשנה _________ לצאתם מארץ מצרים " (פר' א' פס ב').

ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת

"וכסו את מנורת המאור ________ נרותיה _______ מלקחיה ________ מחתותיה ( . "..פר ד' פס ט').

__________

אם יקרב אל המשכן יומת (פרק א' פסוק נ"א).

__________

שם בנו השלישי של קהת (פרק ג' פסוק י"ט).

__________

בני לוי נבחרו לשרת בקודש כיוון שלא _________ בעגל (רש"י פרק א' פס' מ"ט).

__________

דגלו במזרח

__________

בו נספרו הבכורות הנותרים מבני ישראל (פרק ג' פס'וקים מ"ח-מ"ט).

__________

אין למנות את בני שבט זה בתוך בני ישראל (פרק א' פס' מ"ט).

__________

יהיה באחריותם של הלוויים (פרק א' פסוק נ').

__________

בכור אהרון (פרק ג' פסוק ב').

__________

"והלוויים יחנו _________ למשכן העדות" (פרק א' פס' נ"ג).

__________

נאספה כדי להמנות (פרק א' פסוק י"ח).

__________

בה יש לכסות את ארון העדות (פרק ב' פסוק ה').

__________

בצד זה של המשכן יחנו בני מררי (פרק ג' פסוק ל"ה).

__________

בנו האמצעי של לוי (פרק ג' פסוק י"ז).

__________

דגלו בדרום (פרק ב' פסוק י').

__________

נשיאו היה שלומיאל בן צורי שדי (פרק א' פסוק ו').

__________

צבעו של העור המשמש לכיסוי המשכן (פרק ד' פסוק ו').
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