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יֵדי  קִּ פְּ ל תַׁ ים עַׁ ֵמדִּ ת ָנׂשא ָאנּו לְּ ָפָרשַׁ י.  בְּ ָררִּ ָהת ּומְּ שֹון, קְּ ֵני ֵגרְּ ָין בְּ נְּ ל מִּ ֵכן עַׁ י וְּ ָררִּ שֹון ּומְּ ֵני ֵגרְּ ם בְּ יִּ וִּ לְּ  הַׁ

ָטמֵ  הִּ ָאסּור לֹו לְּ ֵלח ֵאת ֹראשֹו וְּ גַׁ ים.  הּוא ֵאינֹו מְּ ֵרי ֲעָנבִּ ים ּומּוצְּ תֹות ֲעָנבִּ שְּ יר ָאסּור ֶלֱאֹכל אֹו לִּ ָנזִּ ֵמתלְּ  -א לְּ
רֹוָביו.  בְּ  קְּ לּו לִּ ֲאפִּ ָערֹו.  וַׁ ֵלח ֵאת ׂשְּ גַׁ ָבנֹות ּומְּ יא ָקרְּ ירּותֹו הּוא ֵמבִּ זִּ ת נְּ קּופַׁ  סֹוף תְּ

ים.   ת ֹכֲהנִּ כַׁ רְּ בִּ ָרֵאל בְּ ׂשְּ ֵני יִּ ָבֵרְך ֵאת בְּ ָּוה ֶאת ַאֲהֹרן ּוָבָניו לְּ  ה' צִּ

יאּו ֵשש ים ֵהבִּ ָבטִּ שְּ יֵאי הַׁ ׂשִּ ָכן, נְּ שְּ מִּ נֹות ֵאת הַׁ בְּ ֵים לִּ יֹום ֶשֹמֶשה סִּ ָתָנה זֹו  בַׁ ֵנים ָעָׂשר ָראֵשי ָבָקר.  מַׁ ֲעָגלֹות ּושְּ
ָמקֹום.   ָמקֹום לַׁ ָכן מִּ שְּ מִּ יר ֶאת הַׁ ֲעבִּ הַׁ ם לְּ יִּ וִּ לְּ ָעה לַׁ יְּ  סִּ

ׂשִּ  נְּ ָבנֹות ֶשל ָכל הַׁ ָקרְּ ָפֶרֶטת ֶאת הַׁ תֹוָרה מְּ .  הַׁ ֵבחַׁ זְּ מִּ ת הַׁ ֲחנֻכַׁ ָבנֹות לַׁ יאּו ָקרְּ ים ֵהבִּ ָבטִּ שְּ רֹות יאִּ ָראֵשי הַׁ מְּ ים, לַׁ
ָבן.   ָקרְּ יאּו ֶאת אֹותֹו הַׁ  ֶשֻכָלם ֵהבִּ

ים ָהָיה: יאִּ ׂשִּ נְּ ָתנֹות הַׁ ֹכל ֶשל מַׁ ָסְך הַׁ  הַׁ

ים:   ָערֹות ֶכֶסף,  12ֵכלִּ ֵקי ֶכֶסף,  12קְּ רְּ זְּ ּפֹות ָזָהב. 12מִּ  כַׁ

ָבנֹות עֹוָלה:   ָקרְּ ים,  12ָבָקר לְּ ים,  12ָּפרִּ ֵני  12ֵאילִּ ים בְּ ָבשִּ ָחָתם, כְּ נְּ ָטאת.   12ָשָנה ּומִּ חַׁ ים לְּ זִּ יֵרי עִּ עִּ  ׂשְּ

ים:   ָלמִּ ֵחי שְּ בְּ זִּ ים,   24ָבָקר לְּ ים,  60ָּפרִּ ים  60ֵאילִּ ָכרִּ ים )זְּ זִּ יֵרי עִּ עִּ ים"( ו -ׂשְּ תּודִּ ֵני ָשָנה.   60 -"עַׁ ים בְּ ָבשִּ  כְּ

 )הרב צבי האריס(
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 לרפואת איתמר רפאל בן הדסהגיליון  

 כח(-משמרת בני גרשון )ד, כא

פרשת  נשא ממשיכה עם משמרתם  לאחר שפרשת במדבר הסתיימה עם משמרת בני קהת לנשיאת כלי הקודש, .1
 _______________________________________כו( -של משפחות גרשון ומררי. מה נשאו משפחת הגרשוני?) ד,כה

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מי היה אחראי על עבודת משפחת גרשוני?) ד,כח(  .2

 
 לג(-משמרת בני מררי )ד, כט

 _________________________________________________________לב( -מה הייתה עבודת משפחת מררי?) ד,לא .1

_________________________________________________________________________________________________ 

 מי היה אחראי על עבודת משפחת גרשוני?) ד,לג( איתמר הכהן .2

 
 

 מט(-)ד, לד במשכן מפקד הלויים המשרתים
: לו,מ,מד( -דמשה ואהרון פוקדים את משפחות בני לוי מגיל שלושים עד חמישים. כמה היו בכל משפחה? השלימו) .1

 מררי______________ _________________ משפחתמשפחת קהת ________________ משפחת גרשון  

 _________________________________________כמה לווים היו סה"כ לעבודת המשכן מעל גיל שלושים?) ד,מח(  .2

 
 

 ד(-)ה, א בישראל קדושת המחנות
: א( מחנה שכינה שהיה בחצר אוהל מועד הקדוש ב( לאחר הקמת המשכן התחלקה הקדושה לשלושה איזורים .1

מחנה לוויה מסביב למשכן, ג( מחנה ישראל . הקב"ה מצווה לשלוח מן המחנה אנשים שאינם טהורים. מי 
 האנשים שנשלחו מחוץ למחנות ?) ה,ב( צרוע, זב, טמא לנפש

 
 

 י(-)ה, ה גוזל ונשבע לשקר -המועל 
ית הדין כי לא גזל. ראובן נקרא מועל בה', ויש לו שתי עבירות : גזל ראובן גזל את חברו שמעון ונשבע בב .1

ושבועת שקר )כפי שראינו בחומש ויקרא(. ראובן התחרט והחליט לעשות תשובה. מה הדברים שצריך לעשות? 
: _______________את חטאתם )וידוי( , והשיב את ______________ ) מביא את ערך הגזלה(  ) ה,ז(ו השלימ
_________ יוסף עליו" ) חמישית מערך הגזילה קנס ( . מלבד כל אלו הדברים צריך ראובן להביא קורבן _____

 אשם גזילות למשכן 

 _________________________________למי ראובן צריך להחזיר את הגזילה והקנס אם חברו שמעון מת ?) ה,ח(  .2

ר( ראובן צריך להחזיר את הגזילה ואת הקנס לכהן . במידה ואין לשמעון שנפטר קרובי משפחה)אם למשל התגיי .3
 _______________________________________________________________________י( -מה עוד מקבל הכהן ?) ה,ט

2 
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  כא(-)ו, א נזירה
התורה עוברת לספר על איש או אישה שמעוניינים להתקדש ולהתקרב לקב"ה ולכן אוסרים על עצמם דברים 

 .שעושה זאת נודר להיות נזירשנהנים מהם ולעיתים גורמים לעבירות למשך זמן מסויים. אדם 

 ד( -אלו דברים יהיו אסורים על הנזיר לשתות ולאכול?) ו,ג .1

 _______________________________________________________________________אסור לשתות 

 _______________________________________________________________________אסור לאכול  

 _________________________________________________________מה אסור לנזיר לעשות בשערות ראשו?) ו,ה(  .2

למדנו על הכהן הגדול שבגלל קדושתו אינו מיטמא אפילו עם קרוביו מתים )טומאת מת( וכך גם הנזיר שנזר  .3
י( -אלוהיו על ראשו . מה הוא צריך לעשות אם נטמא בשוגג בטומאת מת?) ו,ט

_________________________________________________________________________________________________ 

הנזיר שהופסקה נזירותו בגלל הטומאה צריך להביא קורבנות ולחזור על נזירותו. כשהנזיר מסיים את נזירותו  .4
הוא מביא קורבנות . מה צריך לעשות עם שערות ראשו?) ו,יח( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 כז(-)ו, כב כהניםהברכת 
הקב"ה מבקש ממשה לצוות את אהרון ובניו לברך את עם ישראל בברכת הכוהנים הידועה לנו בכל יום ויום.  .1

שיתברכו נכסיך:  __________ שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך.    -______________ה'  כז(-) ו,כד: השלימו
_________  ה' פניו אליך. יכבוש  יראה לך פנים שוחקות,  _________ יתן לך חן . -___________ ה' פניו אליך

.    יברכום בשם המפורש -כעסו: וישם לך שלום .  _____________ שמי על בני ישראל 
 הכהנים לברכה לישראל ____________________ואסכים עם

 
 

 פח(-)ז, א לחנוכת המשכן והמזבח הנשיאים קורבנות
לאחר הקמת המשכן ומשיחת הכלים לעבודה מביאים נשיאי ישראל תרומה מיוחדת לחנוכת  -קורבנות הנשיאים  .1

 _________________________________________________________________המשכן . מה הייתה התרומה?) ז,ג ( 

עגלות הצב היו עגלות לנשיאת משאות כבדים . הנשיאים תרמו אותם לנשיאת חלקי המשכן. כמה עגלות קיבלו  .2
סחיבת יריעות המשכן . משפחת מררי לצורך : משפחות גרשון _____________ ט(-) ז,ז? כל משפחות הלוויים
סחיבת כל הקרשים הכבדים של המשכן. משפחת קהת ________________ כיוון צורך ________________ ל

 שנשאו את כל הכלים הקדושים על הכתפיים 

אמר רבי נתן, מה ראו הנשיאים להתנדב כאן בתחלה ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחלה, אלא כך מובא במדרש : 
מין, כיון שראו שהשלימו צבור את הכל, שנאמר אמרו הנשיאים, יתנדבו צבור מה שיתנדבו ומה שמחסרין אנו משלי

"והמלאכה היתה דים " אמרו מעתה מה לנו לעשות, הביאו את אבני השוהם והמלואים לאפוד ולחשן, לכך התנדבו 
 כאן תחלה 

לאחר תרומת העגלות לחנוכת המשכן, מקריבים הנשיאים קורבנות לחנוכת המזבח. בכל יום הקריב נשיא של  .3
 ______________________________________המקריב ביום הראשון ומאיזה שבט היה?) ז,יב(  שבט אחר. מי היה
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: ____________ כסף אחת , _____________אחד כסף . שניהם  יד( -) ז,יגמה הביאו הנשיאים לקורבן? השלימו .4
 מלאים סולת מעורבבת בשמן למנחה. ________ אחת מזהב מלאה ____________. 

 () ז,טו( רש"יה בע"ח הובאו לקורבנות המזבח? )הפירוש עפ"י איז .5

 כנגד אברהם ואל הבקר רץ אברהם -בן בקר  ________________________

 ויקח את האיל - כנגד יצחק ________________________

 הכשבים הפריד יעקבכנגד יעקב ו -בן שנתו  ________________________

  עזים שעיר וישחטו בו שנאמר יוסף מכירת על לכפר - ________________________ אחד

 אל לאביהם שבשמיםכנגד משה ואהרן שעשו שלום בין ישר -שנים  ________________________

שלשה מינים כנגד כהנים לוים  -בני שנה חמישה _____________חמישה _____________חמישה _____________
 . כנגד תורה נביאים וכתוביםאלים ווישר

 פג( -) ז,יח עפ"י יום הקרבת הקורבן השלימו את השבטים והנשיאים .6

 שם הנשיא נשיא משבט יום

ינָָדב יהודה ראשון ן ַעמִּ  נְַחׁשֹון בֶּ

 שני
 

ן צּוָער  נְַתנְֵאל בֶּ

 
 זבולון

 

 
  

 חמישי
 

יַׁשָדי ן צּורִּ יֵאל בֶּ  ְׁשֻלמִּ

 
 גד

 

 
  אפרים

   שמיני

 
ן גְִּדעֹנִּי  יָדן בֶּ  ֲאבִּ

  דן עשירי

   

ן ֵעינָן  שנים עשר יַרע בֶּ  ֲאחִּ

 .התורה מפרטת את סה"כ תרומות הנשיאים לחנוכת המזבחלאחר פירוט קורבן כל אחד מהנשיאים , 

 
 
 אל משה )ז, פט(דיבור הקב"ה 

בפסוק האחרון של הפרשה הקב"ה מדבר עם משה באוהל מועד ורק משה שומע את הקול . מהיכן מגיע  .1
 ____________________________________________________________________________________הקול?) ז,פט( 
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 מחסן מילים:
נשא, גרשון , בני מררי, 

זב, צרוע, מחנה, נשיאים, 
טמא לנפש, מעל, גזלה, 
נזיר, ענבים, חרצנים, זג, 

 שכר, תער, פרע, 
ברכת כהנים, עגלות צב, 
 מזרק, קערת כסף, כף ,

 חנוכת המזבח
 

 

 מאת הרב דוד יפה 

 )פרק ו' פס' ה'(.__ שער ראשו _____"גדל  ______ __________ פ

 שבט שנשיאו הקריב ביום הרביעי )פרק ז' פס' ל'(. __________ ר

 ממנו אסור לנזיר לשתות )פרק ו' פס' ג(. __________ ש

 שנים מהם צריך הנזיר להביא לקורבנו ביום השמיני )פרק ו' פס' י'(. __________ ת

   

 למת )פרק ו' פס' ו'(.   בכל ימי נדרו אסור להטמא __________ נ

 נשיא שבט שמעון )פרק ז פס' לז( __________ ש

 ארבעה שאף להם אסור הנזיר להטמא )פרק ו' פס' ז'(. ______________________________ א
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