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  ת ָפָרשַׁ ָברבְּ דְּ מִּ ִלְמנֹות ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל.  ַבָפָרָשה ֻמְזָכרֹות ַהּתֹוָצאֹות ֶשל  ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַעל ַהִצּוּוי בְּ
ֹלא כֹוֵלל ַהְלִוִיים ֲאֶשר ִנְמנּו  - 603,550ַהִמְפָקד ְלָכל ֵשֶבט ְבִנְפָרד ְוֵכן ַהָסְך ַהֹכל ְלָכל ַהְשָבִטים, ֶשהּוא:  

 ְבִנְפָרד.  

 ְשֹלָשה ְשָבִטים ְלָכל רּוַח )ָצד( ְוַהִמְשָכן ַבֶמְרָכז.   :ְלַסֵדר ֶאת ַהַמֲחֶנה ְבֹאֶפן ְמיָֻחד ה' ִצָּוה 

  ִאים ְלִכסּוֵיי ַהְלִוִיים ֻהְפְקדּו ַעל ְשִמיַרת ַהִמְקָדש ְוַהֵכִלים.  ַבְנִסיָעה ִמָמקֹום ְלָמקֹום ְבֵני ֵגְרשֹון ָהיּו ַאֲחָר
ָרִאים ִמְשָכן ְוַלָמַסִכים )ָמָסְך ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד, ָמַסְך ֶהָחֵצר ּוֵמיָתָריו( ֶשל ַהִמְשָכן, ְבֵני ְקָהת ָהיּו ַאחֲ הַ 

ִאים ְלִמְבֶנה ָהֲארֹון, ַהֻשְלָחן, ַהְמנֹוָרה, ַהִמְזְבחֹות ּוְכֵלי ַהֹקֶדש. ְבֵני ְמָרִרי ָהיּו ַאֲחָר  - ַלֵכִלים ָהִעָקִרִיים
 ַקְרֵשי ַהִמְשָכן, ְבִריָחיו, ַעמּוָדיו ַוֲאָדָניו.   - ַהִמְשָכן

  ַהְלִוִיים ִהְתַמנּו 22,000ְוַהְלִוִיים ָמנּו  22,273ה' ִצָּוה ִלְפֹקד ֶאת ְבֵני ֵלִוי ְוֶאת ַהְבכֹוִרים.  ַהְבכֹוִרים ָמנּו  .
ַהְבכֹוִרים ַהנֹוָתִרים ִנְפדּו  273קֹום ַהְבכֹוִרים ּוֶבן ֵלִוי ֶאָחד ָבא ִבְמקֹומֹו ֶשל ָכל ְבכֹור.  ַלֲעבֹוַדת ַהִמְשָכן ִבְמ 

 )הרב צבי האריס( ְבֶכֶסף )ְבֹאֶפן דֹוֶמה ְלִפְדיֹון ְבכֹור ֶשֲאַנְחנּו עֹוִשים ַהיֹום(.
 

 לרפואתהגיליון מוקדש 

 איתמר רפאל בן הדס

 ינון פתחיה איור:



 
 

 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 מו( -)א, א ישראל מניין בני

ומש במדבר מכונה גם חומש הפקודים כיוון שנעשו בו שני מניינים )ספירה( של בני ישראל ושל שבט הלוי ח
בנפרד. חז"ל לימדו אותנו שהקב"ה מונה את עם ישראל מתוך חיבתן לפניו כשם שנמנו כשיצאו ממצרים , וכשנפלו 

 :מספר מפקדים בצעיםתבפרשתנו מ. בעגל לידע מנין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם

 א. מפקד השבטים 
 ב. מפקד הדגלים 

 ג. מפקד הלויים מבן חודש ומעלה 
 ד. מפקד בכורות ישראל 

 לעבודת הקודש ה. מפקד הלויים מבן שלושים ועד בן חמישים

 ____________________________________________מתי הקב"ה פונה למשה רבינו למנות את עם ישראל?) א,א(  .1

ה' מצוה את משה "באחד לחדש השני" למנות את עם ישראל, למה נצרך מניין זה והלא כבר נמנו בפרשת כי  .2
 _________________________________________________________________________________תשא?)רש"י א,א( 

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "שאו את כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם" מה הפירוש "למשפחתם" בפס'?)רש"י א,ב(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "למשפחתם לבית אבותם" כפי שראינו צריך למנות את בני ישראל לדעת גם את הכמות שבכל  .4
שבט ושבט, אם כן מה הפירוש "לבית אבתם"?)רש"י א,ב( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ________איך מתבצעת הספירה של כל אחד מבני ישראל )"לגלגלתם"(?)רש"י א,ב( ________________________ .5

התורה מצווה למנות רק את הבנים. מאיזה גיל הם נמנים ומה מיוחד בגיל זה?) א,ג(  .6
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________על מי הוטלה משימת המניין ?) א,ג(  .7

כתוב בפס' "כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם" לכאורה המילה "בישראל" בפס' מיותרת שכן כמובן שמדובר  .8
 _________________________________________________ בישראל אם כן מה בא הפס' ללמדנו?)אבן עזרא א,ג(

 __________________________________________________________________________מי עוד עזר במניין ?) א,ד(  .9

הוא" מתי צריכים להיות עם משה ואהרן "איש  כתוב בפס' "ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו .11
 איש למטה" וכו'?)רש"י א,ד( _______________________________________________________________________

 טו( -רישמו את שמות נשיאי השבטים שסייעו למשה ואהרון במפקד)בספירה(?) א,ה .11

 ,   _________________________________  מעוןש,  ___________________________________  ראובן
 

 ,  __________________________________יששכר ,  ___________________________________  יהודה
 

 , __________________________________  אפרים, ___________________________________  זבולון
 

  , __________________________________  בנימין,  ___________________________________  מנשה
 
 ,  ____________________________________  אשר,  ______________________________________  דן
 

 ___________________________________  נפתלי,  ______________________________________  גד
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 ___למה נקראים "ראשי אלפי ישראל"?)אבן עזרא א,טז( _______________________________________________ .12

כתוב בפס' "ויתילדו על משפחתם לבית אבתם", מה התכלית למנות אותם לפי הייחוס שלהם?)ספורנו א,יח(  .13
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני" למה צויין התאריך של הקהלת העדה?)רמב"ן א,יח(  .14
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

מניין היהודים לפי משפחותם התבצע בו ביום שנצטוו על כך, מה למדים מכך?)אור החיים א,יח(  .15
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________למה נאמר "כל יוצאי צבא"?)אור החיים א,כ(  .16
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ג( מ-מיתחו קו בין השבט המתאים לגודלו ) א,כא .17

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 __________________________________מה היה המניין הכולל של עם ישראל מבן עשרים שנה ומעלה?) א,מו(  .18

 _( _______________________________________________________________מט איזה שבט לא נכלל במניין?) א, .19

 

 
 
 

 ראובן

 

62711 

 שמעון

 

59311 

 יהודה

 

35411 

 יששכר

 

41511 

 זבולון

 

54411 

 אפרים

 

53411 

 מנשה

 

57411 

 בנימין

 

46511 

 דן

 

45651 

 אשר

 

74611 

 גד

 

32211 

 נפתלי

 

41511 
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 נד( -שבט לוי )א, מז
בתוך בני ישראל" למה שבט לוי לא נמנה יחד עם  כתוב בפס' "אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא .1

 ___________פירושים?)רש"י א,מט( _______________________________________________ 2שאר ישראל, הבא 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

נא( -?) א,נשבט לוי שבט לוי לא נמנה עם בני ישראל. איזו משימה הוטלה על .2
_________________________________________________________________________________________________ 

ובנסע המשכן יורידו אותו הלוים... והזר הקרב יומת", "הזר הקרב" חייב מיתה לאן הוא כתוב בפס' " .3
 ____________________________________________________________________________"התקרב"?)רש"י א,נא( 

 ________________________________כתוב בפס' "והזר הקרב יומת" באיזה סוג של מיתה מדובר ?)רש"י א,נא(  .4

 _________________________________________________________היכן חנו הלווים כאשר לא היו במסע?) א,נג(  .5

כתוב בפס' "והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל" מה המטרה שהלווים יחנו  .6
 ________________________________________________________________סביב למשכן העדת?)אבן עזרא א,נג( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________למה חזר ואמר "והלוים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף"?)רמב"ן א,נג(  .7
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 לד( -סדר החניות והמסעות )ב, א

הקב"ה מצווה על משה את סידור השבטים בעת חנייתם במסעות המדבר מסביב לאוהל מועד )אחרי שבט לוי שהיו 
 מוכים אליו(. ) כמוראה באיור בתחילת הפרשה(. ס

פירושים?)רש"י  2כתוב בפס' "איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל" מה הפירוש "באתת", הבא  .1
 ____________________________________________________________________________________________ב,ב( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 ?ומדוע  כתוב בפס' "יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו" כמה רחוקים חנו בני ישראל "מאהל מועד" .2
 _______________________________________________________________________________________)רש"י ב,ב( 

_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

הקב"ה חילק את השבטים לארבעה מחנות , )מחנה אחד בכל צד( ובכל מחנה היו שלושה שבטים .מלאו את  .3
 לא( -הטבלה בהתאם לפסוקים) ב,ג

 במסעותמיקום  כיוון החניה סה"כ במחנה מנין השבט שבטים מחנה

 יהודה

 יהודה
 
 

186400 
 

 ראשונים
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 תימנה)דרום(

  
59300 

 

 גד
 
 

 

 
 
 

  
 מנשה שלישיים

32200 
 

 
 
 

 ןד

 
 

 

157600 
  

 
 

 

 
  

 

( למה נכתב בפס' "מטה זבולן" ולא נכתב "ומטה זבולן" כפי שנכתב בשאר השבטים?)בעל הטורים ב,ז .4
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ,ט( מה הפירוש בפס' "ראשונה יסעו" איך היתה מתבצעת הנסיעה?)רש"י ב .5

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
מה לומדים מהסמיכות בפס' "אלה פקודי בני ישראל" לפס' "וכן נסעו"?)אבן עזרא ב,לב(  .6

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 על סידור הדגלים : מדרש רבה פרשה ב,אות חמובא ב

ְלמ ָרֵאל, ַמה ּתַ ֵני ִיש ְ ְגלֹו ְבֹאֹתת ַיֲחנּו ּבְ א ִאיׁש ַעל ּדִ ְלֵבית "ּוד לֹוַמר ְלֵבית ֲאֹבָתם )במדבר ב, ב(, ֹלא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ֶאּלָ
ָגִלים כְּ  ... " ? ֲאֹבָתם ה אֹוָתם ּדְ ה ֲעש ֵ רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ו ּבְ ה ֵמֵצר, ָאַמר ַעְכׁשָ ְתַאּוּו, ִהְתִחיל מׁשֶ ּנִ מֹו ׁשֶ

ְזָרח ְוהוּ  ּמִ ֶרה ּבַ ׁשְ ּיִ ל ְיהּוָדה ׁשֶ ְבטֹו ׁשֶ ָבִטים, ִאם ֲאִני אֹוֵמר ְלׁשִ ְ ין ַהׁשּ ֵתן ּבֵ ֲחֹלֶקת ְלִהּנָ א ֲעִתיָדה ַהּמַ י ֶאּלָ א אֹוֵמר ִאי ֶאְפׁשִ
רֹום, ְוֵכן ְראּוֵבן ְוֵכן ֶאְפַרִים  ּדָ ת ָלְך ֵאין ּבַ ה ָמה ִאְכּפַ רּוְך הּוא מׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה, ָאַמר לֹו ַהּקָ ֶבט, ָמה ֲאִני עֹוש ֶ ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ ְוֵכן ּכָ
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

רֹות בַּ  ָיָדן ִמיֲַּעֹקב ֲאִביֶהם ֵהיַאְך ִלׁשְ ָיֵתיֵקי ֵיׁש ּבְ א ּדְ יָרָתן, ֶאּלָ יִרין ּדִ ָגִלים, ֵאיִני מְ ְצִריִכין ָלְך, ֵמַעְצָמן ֵהן ַמּכִ ׁש ֲעֵליֶהם, ּדְ ַחּדֵ
שְׁ  יפּו ֶאת ַהּמִ ְך ַיּקִ תֹו ּכָ יפּו ֶאת ִמּטָ ֲענּו אֹותֹו ְוִהּקִ ּטָ מֹו ׁשֶ ֲעֹקב ֲאִביֶהם ּכְ ָבר ֵיׁש ָלֶהן ַטְכִסיס ִמּיַ ר ּכְ י ָחָמא ּבַ ָאַמר ַרּבִ ן, ּדְ ּכָ

ֵטר ִמן ָהעֹוָלם ָקָרא ְלָבָניו א ָאִבינּו ַיֲעֹקב ִלּפָ ּבָ יָון ׁשֶ ן ֲחִניָנא ּכֵ ָניו ּוֵבְרָכן ְוִצּוָ ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ ְכִתיב )בראשית מט, א(: ַוּיִ , ּדִ
יִ  ְטלּו אֹוִתי ּבְ ּתִ ׁשֶ ָבָריו ָאַמר ָלֶהם ּכְ ַמר ּדְ ּגָ ֶ ַמִים, ִמׁשּ לּו ֲעֵליֶהם ַמְלכּות ׁשָ ְרֵכי ָהֱאֹלִהים ְוִקּבְ ְרָאה ּוְבָכבֹוד ַלּוּו אֹוִתי ְוֹלא ַעל ּדַ

ע ָאָדם ַאחֵ  ָנַען, ְוֵכןִיּגַ נֹות ּכְ ם ִמּבְ ם ְנַטְלּתֶ ַאּתֶ ֵני ׁשֶ ֵניֶכם, ִמּפְ ים ְוֹלא ֶאָחד ִמּבְ ְצִרּיִ ִתי ְוֹלא ֶאָחד ִמן ַהּמִ ִמּטָ הּוא אֹוֵמר  ר ּבְ
אוּ  ש ְ ָניו ְוֹלא ְבֵני ָבָניו, )בראשית מט, יג(: ַוּיִ ם, ּבָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ּו ָבָניו לֹו ּכֵ א  )בראשית נ, יב(: ַויֲַּעש  ם, ֶאּלָ ֹאתֹו ָבָניו, ֵהיַאְך ִצּוָ

ְמעֹון ְוָגד ִיְטֲענּו מִ  ְזָרח, ְראּוֵבן ְוׁשִ ִתי ִמן ַהּמִ שָכר ּוְזבּולּון ִיְטֲענּו ִמּטָ ָֹ ַני ְיהּוָדה ִיש ּ רֹום, ֶאְפַרִים ָאַמר ָלֶהם ּבָ ִתי ִמן ַהּדָ ּטָ
ן ָאשֵׁ  ֲעָרב, ּדָ ה ּוִבְנָיִמין ִיְטֲענּו ִמן ַהּמַ ֶ ם ְצִריִכין ַלְחֹלק לֹו ּוְמַנׁשּ הּוא ֶמֶלְך ְוַאּתֶ פֹון, יֹוֵסף ַאל ִיְטַען ׁשֶ ִלי ִיְטֲענּו ִמן ַהּצָ ר ְוַנְפּתָ

ל ֵחי ָהעֹוָלִמים ֵאינֹו טֹועֵ  הּוא טֹוֵען ֲארֹונֹו ׁשֶ הּוא טֹוֵען ֶאת ָהָארֹון ּוִמי ׁשֶ ה ׁשֶ בֹוד, ֵלִוי ַאל ִיְטַען ָלּמָ ל ֵמת, ְואִ ּכָ ם ן ֲארֹונֹו ׁשֶ
יָון שֶׁ  ָגִלים. ּכֵ רֹות ֶאְתֶכם ּדְ יִתי ֶאְתֶכם, ָהֱאֹלִהים ָעִתיד ְלַהׁשְ ּוִ ּצִ ם ׁשֶ ׁשֵ ִתי ּכְ ם ֶאת ִמּטָ יֶתם ּוְטַעְנּתֶ ם ֲעש ִ ׁשֵ ְפַטר ָטֲענּו אֹותֹו ּכְ ּנִ

ם,  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ּו ָבָניו לֹו ּכֵ ֱאַמר: ַויֲַּעש  ּנֶ ם, ׁשֶ ּוָ ּצִ  ׁשֶ

 

ְגלֹו.: " מא פרשת במדבר,אות יתנחומובא במדרש ו ָרֵאל  ....ִאֹיש ַעל ּדִ רּוְך הּוא ֶאת ִיש ְ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ דֹוָלה ִחּבֵ ה ּגְ ִחּבָ
ְמעֹון ְלַעצְ  ֵני ְראּוֵבן ְלַעְצָמן ּוְבֵני ׁשִ ִרין ּבְ ְהיּו ִנּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵרת, ּכְ ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ָגִלים ּכְ ָאן ּדְ ֲעש ָ הִ ׁשֶ ִין ׁשֶ ן הּוא ָמן. ּוִמּנַ ּכֵ יא ָאֲהָבה. ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר: ְודִ  הּו, ּוַמה ּתַ י ַאּבָ ִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה )שה"ש ב, ה(. ָאַמר ַרּבִ ית ַהּיַ ְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, אֹוֵמר, ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ
ָהָיה לוֹ  יר ׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה. ְלָעׁשִ ל ְלָמה ַהּדָ ִין. ָמׁשָ ית ַהּיַ א  ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ ּלֹו ֹחֶמץ. ּבָ אֹוָצר ָמֵלא ַיִין, ִנְכַנס ְלָבְדקֹו ּוְמָצאֹו ּכֻּ

ְך בָּ  ל ָהאֹוָצר. ּכָ ם ָחִבית ַאַחת ְוַיִין טֹוב. ָאַמר, ָחִבית זֹו ֲחִביָבה ָעַלי ִמּכָ רּוְך ָלֵצאת לֹו ִמּתֹוְך ָהאֹוָצר, ָמָצא ׁשָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ
ּמֹות, ּוִמּכֻּ  ְבִעים אֻּ ִרים, נּון הּוא ֶאת ׁשִ ֵני יּוִדין ֶעש ְ ִין. ׁשְ ית ַהּיַ ֱאַמר: ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ִיש ְ א ּבְ ם ֹלא ָמָצא ֲהָנָאה ֶאּלָ ּלָ

ֱאַמר: ְוִדְגלֹו ָעַלי  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ א ִיש ְ ם ֹלא ָאַהב ֶאּלָ ּלָ ּמֹות. ּוִמּכֻּ ְבִעים אֻּ ְבִעים, ֵאּלּו ׁשִ ים, ֲהֵרי ׁשִ ִ  "ַאֲהָבה. ֲחִמׁשּ

 

 ד(-משפחת הכהונה )ג, א

 לאחר סידור המחנות , התורה מפרטת על תולדות אהרון ובניו אשר עבדו את עבודת הקורבנות במשכן. 

כתוב בפס' "ואלה תולדת אהרן ומשה" אמנם בהמשך הפס' נזכרים רק בניו של אהרן אם כן למה כתוב "תולדת  .1
 ___________________________________________________________________________אהרן ומשה"?)רש"י ג,א( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ד( -מי היו ארבעת בניו ומדוע נשארו רק שנים ?) ג,ב .2
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם" מה הפירוש שאלעזר ואיתמר כיהנו "על פני  .3
 ________________________________________________________________________________אהרן"?)רש"י ג,ד(  

למה מודגש בפס' בנוגע לנדב ואביהוא "ובנים לא היו להם"?)ספורנו ג,ד(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 יג(  -תפקיד הלויים והכוהנים )ג, ה
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 

שכן וכליו שאף אחד לא יתקרב)"והזר הקרב יומת"( ולשאת את המשכן וכליו כפי שראינו גם המשימה לשמור על המ
 בתחילת הפרשה.

כתוב בפס' "הקרב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותו" מהו ה"שירות" של שבט  .1
 ____________________לוי?)רש"י ג,ו( ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

( כתוב בפס' "ושמרו את משמרתו" מה הפירוש של המילה "משמרת"?)רש"י ג,ז .2
_________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________"?)ספורנו ג,ז( כל העדהמה הפירוש שמטה לוי שומרים את "משמרת  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

הלווים הוטל לשמור "את משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן". מה שכרם על כך?)רש"י ג,ח( על  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________"?)ספורנו ג,ח( בני ישראלמה הפירוש שמטה לוי שומרים את "משמרת  .5

_________________________________________________________________________________________________ 

מה הפירוש "ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור"?)רש"י ג,יב(  .6
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________מדוע היו הבכורות צריכים לעבוד במשכן?) ג,יג(  .7

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 

 

 לט( -מפקד שבט לוי )ג, יד
 

 לאחר המפקד של בני ישראל , הקב"ה מצווה את משה לעשות מפקד גם לשבט לוי. מאיזה גיל נמנו שבט לוי? .1
 ___________________________________________________________________________________________) ג,טו( 

למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם" למה מונים את הלוים  כתוב בפס' "פקד את בני לוי לבית אבתם .2
שנה ומעלה )שתי סיבות(?)רש"י ג,טו(  21"מבן חדש ומעלה" ולא כמו בבני ישראל מגיל 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ויפקד אתם משה על פי ה' כאשר צוה", מה הפירוש "על פי ה'"?)רש"י ג,טז(  .3
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 השלימו את הטבלה במניין שבט לוי ואת הכלים שנשאו מהמשכן) ג,יז(  .4

 בני לוי
נכדיו של 

 לוי

מנין מבן 
חודש 
 ומעלה

כיוון החניה 
 סביב למשכן

 החלקים שנשאו מהמשכן

 גרשון

 

  

 

 

 

 שמעי

 מסך הפתח=וילון

 שהקיפה את חצר אוהל מועדגדר רשת מפשתן  -קלעי החצר 

 מיתרי המשכן והאוהל 

 

 עמרם

  

  

 
 

 

 
 

 כלי הקודש 

 מסך = פרוכת

 מררי

 

 צפונה 

 

 

 
 ם של קרשי המשכןאדני

 עמודי החצר אדניהם ויתדותם ומיתריהם

כתוב בפס' "ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך הפתח אהל מועד" מה הפירוש  .5
 ______________________________________________"המשכן" ,"האהל", "מכסהו", "ומסך הפתח"?)רש"י ג,כה( 

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' לגבי משמרתם של שבט קהת "ומשמרתם הארן...והמסך וכל עבדתו" מה הפירוש "המסך"?)רש"י  .6
 ___________________________________________________________________________________________ג,לא( 

ה הפירוש "ונשיא נשיאי הלוי"?)רש"י ג,לב( כתוב בפס' "ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן" מ .7
_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________היכן חנו משה ואהרון?) ג,לח(  .8

פני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו" מי חנה בסמוך להם ומה כתוב בפס' "והחנים ל .9
  __________________________________________________________________________לומדים מכך?)רש"י ג,לח( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________כמה היה המנין הכולל של שבט לוי) ג,לט(  .11

.הסיבה  נפש 22,111 מספרם הואהתורה לפי הכתוב נפש, אך  22,311-חישוב להמגיע לפי  משפחות הלוי סיכום
-. כיוון ששאמורים להחליפם העבודת המשכןהלויים  כנגד ישראל פדיון בכורות הסיכום נועד לחישובלכך היא ש

, הם מחוייבים בעבודה ולכן לא יכולים להיות בפדיון ועל כן הופחתו במניין  מהלויים שנמנו הם עצמם בכורים 311
 שבט לוי.
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

רּוְך הּוא,  )מדרש רבה פרשה ג,אות דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ י ה' וגו' )במדבר ג, טז(, ָאַמר מׁשֶ ה ַעל ּפִ ְפֹקד ֹאָתם מׁשֶ ט( ַוּיִ
תֵּ  ַחְצרֹוֵתיֶהם ּוְבתֹוְך ּבָ ב ּבְ ר ּוְמַסּבֵ ן ֹחֶדׁש, ָיכֹול ֲאִני ִלְהיֹות ְמַחּזֵ ֶאְמֶנה אֹוָתן ִמּבֶ ה אֹוֵמר ִלי ׁשֶ ל ֶאחָ ַאּתָ ר ּכָ ד ְוֶאָחד יֶהם ְוִלְסּפֹ
ךְ  ּלָ ה ׁשֶ רּוְך הּוא ַאּתְ עֹוש ֶ דֹוׁש ּבָ ְפְקֵדם, ָאַמר לֹו ַהּקָ ן ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ּתִ ל ָזָכר ִמּבֶ ַאּתְ אֹוֵמר ִלי: ּכָ י.ָאַמר  ׁשֶ ּלִ ה ׁשֶ ַוֲאִני עֹוש ֶ

ַתח אָ  ה הֹוֵלְך ְועֹוֵמד לֹו ַעל ּפֶ לֹום ָהָיה מׁשֶ י ׁשָ ר ַרּבִ ִוי ּבַ י ְיהּוָדה ַהּלֵ ה ַרּבִ ָ ִכיָנה ְמָקֶרֶבת ְואֹוֵמר לֹו ֲחִמׁשּ ְ ֳהֵליֶהם ְוַהׁשּ
ֹאֶהל ַהּזֶה, ֲהדָ  ינֹוִקים ֵיׁש ּבָ ָרה ּתִ ֹאֶהל ַהּזֶה, ֲעש ָ ינֹוִקים ֵיׁש ּבָ ה ּתִ ָ ִית ַהּזֶה, ֲחִמׁשּ ּבַ ינֹוִקים ֵיׁש ּבַ א הּוא ִדְכִתיב )במדבר ג, ּתִ

י ה' וגו',  ה ַעל ּפִ ְפֹקד ֹאָתם מׁשֶ ִכיָנה אֹוֶמֶרת לֹו.טז(: ַוּיִ ְ ַהׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ

 

 

 נא( -פדיון הבכורות )ג, מ
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 .

 ____________________________________________________________ורות בני ישראל?) ג,מ( מאיזה גיל נמנו בכ .1

פעמים בתנ"ך, היכן ומה למדים מכך?)בעל הטורים ג,מ(  3המילה "ושא" מופיעה  .2
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________מי עוד נפדה חוץ מהבכורות בבני ישראל וע"י מי נפדו?) ג,מא(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________כמה בכורות היו בבני ישראל?) ג,מג(  .4

הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים" בהמה כתוב בפס' "קח את  .5
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( 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

אני ה'" מה הכוונה כאן "אני ה'"?)אור החיים ג,מה(  כתוב בפס' "והיו לי הלוים .6
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________ל מספר הבכורות ממספר הלוים?) ג,מו( בכמה היה גדו .7

 ________________________) ג,מז( (  גרם 21שקל כסף הוא כ )?  את עצמם בכמה כסף פדו הבכורות העודפים .8

ה' את משה"?)אור החיים ג,נא(  למה מודגש בפס' שמשה נתן את הכסף לאהרן ולבניו "על פי ה'" "כאשר צוה .9
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  

למצוא מי יפדה ע"י לוי ומי יפדה בכסף : " מה עשה ? הביא שנים  ישראל יבין כל בכוררבינו ערך הגרלה משה 
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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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 

 כ( -משמרת בני קהת )ד, א
מניין בני ישראל, הדגלים, הלויים והבכורות עוברת התורה לפרט את סדר הפעולות במסעות בני לאחר סיום 

ישראל . השלב הראשון היה פירוק המשכן לקראת היציאה למסע. משפחת קהת שנשאה את כלי המשכן צוו 
 ראשונים על עבודתם.

ן חמשים שנה" למה דווקא כתוב לגבי בני קהת "נשא את ראש בני קהת" "מבן שלשים שנה ומעלה ועד ב .1
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  .2
 __________________________________________________________הכלים. עם מה כיסו את ארון העדות?) ד,ה( 

המחנה והורידו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת" אם כן מה  כתוב בפס' "ובא אהרן ובניו בנסע .3
 _________________________________________תפקידם של אהרן ובניו ומה תפקידם של בני קהת?)רש"י ד,ה( 

_________________________________________________________________________________________________ 

בפס' "בנסע המחנה והורידו את פרכת" וכו', איך יודעים שצריך ליסע?)רש"י ד,ה(  כתוב .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________איזה כלים כוסו יחד עם שולחן לחם הפנים?) ד,ז(  .5

 _____________________________________________________ח(  -מה היו הכיסויים של שולחן לחם הפנים?) ד,ז .6

היכן היה מונח לחם התמיד והיכן בגד התכלת היה מונח ומדוע?)רמב"ן ד,ז(  .7
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

" וכו', מהם "מלקחיה"?)רש"י ד,ט( כתוב בפס' "וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה .8
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________מהי "המחתה" )"מחתתיה"( ומה השימוש הנעשה בה, המוזכרים בפס'?)רש"י ד,ט(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש" מה הפירוש "אשר ישרתו בם בקדש", ומהם אותם "כלי  .11
 _______________________________________________________________________________השרת"?)רש"י ד,יב( 

 גם המנורה וכליה , מזבח הזהב)הקטורת( וכליו כוסו בנפרד בבד צמר בצבע תכלת ומעליהם מכסה עור תחש.

 ___________________________________________________יד( -מה היו הכיסויים של מזבח הנחושת וכליו?) ד,יג .11

 _________________________________________________מה היה נמצא מתחת הבגד שמוזכר בפס'?)רש"י ד,יג(  .12

_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מה הכוונה בפס' במילה "ודשנו"?)אבן עזרא ד,יג(  .13

 ___________________________________________________________ות" המוזכרים בפס'?)רש"י ד,יד( מה "המזלג .14
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________מהם ה"יעים" המוזכרים בפס'?)רש"י ד,יד(  .15

_________________________________________________________________________________________________ 
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כתוב בפס' "וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש" מהו ה"קדש" המוזכר בפס' ומהם "כלי  .16
 _______________________________________________________________________________הקדש"?)רש"י ד,טו( 

לאחר סיום כיסוי כל הכלים הורשו בני קהת לבוא לשאת את הכלים כדי שלא ימותו. מי היה אחראי על חלוקת  .17
 _________________________________________________________________נשיאת הכלים בין בני קהת? ) ד,טז( 

מהם התפקידים של אלעזר?)רש"י ד,טז(  .18
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

מי נשא את שמן המאור, קטורת הסמים, מנחת התמיד ושמן המשחה . עפ"י התלמוד הירושלמי , נשא  חלקו חכמים
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

 _____________________________כ( -לכסות. מה האזהרה לבני קהת שלא ימותו ?) ד,יט המילה בלע משמעותה .19
_________________________________________________________________________________________________ 

המילה "וחיו" מופיעה פעמיים בתנ"ך, היכן ומה למדים מכך?)בעל הטורים ד,יט(  .21
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מה הפירוש בפס' במילה "וחיו"?)אבן עזרא ד,יט(  .21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 א מ י ד ו ק פ ה ס ב ג ע ה

 ק ר נ ו ש ר ג ז ז ה י ש ק

 ט ו ל ט ל י פ ר א ב ר ר מ

 נ ה כ ד ח א ל ה ר כ כ נ צ

 מ ב ג ג מ י ג ק ג ו ה ע ת

 ב מ ס ל ש ה ז ר מ ר מ מ נ

 ב ד נ י מ ע נ ב נ ו ש ח נ

 ק ב ר מ ר ד א ט ש ת כ נ ש

 ל ר ח י ת ה ק ל א ח נ ה י

 ת צ מ נ ה ד ע ו מ ל ה ו א

 מ ת ל ג ל ג ל י צ מ נ ע י

 ל י ל כ ד ג ב מ ת י ר ר מ

 

 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, 
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 מאוזן

 בנו הקטן של אהרון .1

3. 

 נקבע סידורם ארונו  עפ"י סדר נשיאת הבנים את

 מסביב למשכן

 נישא ע"י אלעזר בן אהרון הכהן .5

 בנו השלישי של קהת .7

 נישאו ע"י משפחת גרשון .9

 החודש בו מתחיל מניין ישראל .11

 שבט המאסף לכל השבטים במדבר .12

 הוחלפו בתפקידם ע"י הלוים .16

 

 מאונך

 נישאה ע"י בני קהת .2

 אחד מהשבטים שדגלו במזרח .3

 לא התפקדו בתוך בני ישראל .4

 כוסה ע"י כיסוי עור תחש וכיסוי תכלת לפני המסעות .6

 אחד מבני לוי שבניו חנו על ירך המשכן צפונה .8

 הגיל ממנו נספרו בני ישראל .10

 בנימיןנשיא שבט  .11

 ממשפחת לוי . חנו בצד מערב .13

 שבטים .14

 הגיל ממנו התפקד שבט לוי .15

 סביבו חנו הלוים .17

 מחנהו נסע ראשון במסעות עם ישראל .18
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