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  .לז

היכן מרומז יעקב 

בברכת בלעם 

  ?השלישית

, מה טובו אוהליך

ויעקב איש תם '

  .'יושב אוהלים



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לח

כמה פעמים 

הזכיר בלעם יעקב 

וישראל בכל 

  ?נבואה

' ד' ב' בנבואות א

הזכיר יעקב וישראל 

' ובנבואה ג, פעמיים

  .פעם אחת

  .לט
אלו כינויים נזכרו 

  ?על הנבואה

, ברך, משל, דבר

מחזה , אמרי קל

  .דעת עליון, י..ש

  .מ

האם לבלעם היה 

מותר לברך את 

? ישראל מעצמו

  !הוכח

כי בלעם אמר , לא

טובה או ... לא אוכל'

  .'רעה מלבי

  .מא

באיזה נבואה של 

בלעם נזכרת 

מילה אחת תשע 

  ?פעמים

, בנבואה השניה

  .'לא'מילת 

  .מב

במה היו שווים 

המקום הראשון 

והשני שמהם ברך 

  ?בלעם

שבשניהם הוא ראה 

  .רק את קצה העם

  .מג

, איזה דימוי שווה

אולם פעם לתנופה 

  ?ופעם לרוגע

כלביא יקום וכארי '

כרע שכב ', 'יתנשא

כארי וכלביא מי 

  .'יקימנו

  .מד

ממתי ידעו 

ישראל את מעשה 

לא (? בלעם

  )מהפרשה

כי , מחטא פעור

משה אמר לראשי 

הצבא במלחמת 

הן הנה היו 'מדין 

לבני ישראל בדבר 

  .'עםבל

  .מה

מה גילתה התורה 

בנבואה השלישית 

על הנבואות 

  ?הקודמות

שבנבואות 

הקודמות הלך 

בלעם לקראת 

  .נחשים

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מו

באלו שלוש 

עשרה מילים 

'? ל'רצופות יש 

  )ך"תנכל היחיד ב(

ָלק ') לזכב ( ַוּיֹאֶמר ּבָ

לַֹח  ְלָעם ֲהלֹא ׁשָ ֶאל ּבִ

י ֵאֶליָך ִלְקרֹא  ַלְחּתִ ׁשָ

ה לֹא ָהַלְכתָּ   ָלְך ָלּמָ

   .'ֵאָלי

  .מז

היכן מסביר בלעם 

למה הוא לא 

  ?הצליח בנחשיו

  .'כי לא נחש ביעקב'

  .מח

היכן אומר בלעם 

שכשלונו יפורסם 

  ?לישראל

כעת יאמר ליעקב '

ולישראל מה פעל 

  .'קל

  .מט
מה לא אמר בלעם 

  ?לבלק

אמר לו שלא ' שה

  .יקלל את ישראל

  .נ

במה היה שונה 

חטא זמרי משאר 

  ?החוטאים בפעור

עבד את כי הוא לא 

  .פעור

  .נא

איזה מאורע נזכר 

כשהפסיק ולא 

  ?נזכר כשהתחיל

  .המגיפה

  .נב

איזו מילה 

מתפרשת בכל 

  ?פעם למובן אחר

, ספק - ' אולי'

  .ואילולי

  .נג

איזה תואר חדש 

לבני אדם נזכר 

  ?בפרשה

  .בני שת

  .נד

אלו זוגות מילים 

? כפולות נזכרו

  )6(, )כמו מות יומת(

כבד , שלח שלחתי

ההסכן , )2(אכבדך 

ברכת ברך , סכנתיה

)2.(  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  רובע ישראל  0.25
  ראשית גוים עמלק  1



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  נערי בלעם  2
  דקר פנחס  2
  רגלים הכה בלעם את האתון  3
  פעמים ברך בלעם את ישראל  3
  מזבחות בבמות בעל  7
  פרים בבמות בעל  7
  אלים בבמות בעל  7
  מזבחות בשדה צופים  7
  יםפרים בשדה צופ  7
  אלים בשדה צופים  7
  מזבחות בראש הישימון  7
  פרים בראש הישימון  7
  אלים בראש הישימון  7

  נהרגו במגפה על דבר פעור  24000

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אגג  א
  אדם  א
  אהרן  א
  אלעזר  א
  בלעם  ב
  בלק  ב
  בעור  ב
  ישראל  י
  משה  מ
  פנחס  פ
  צפור  צ
  שת  ש

 

  מדור תוארי אדם

  וארהת  

  אדם  א
  אויב  א

  מדור תוארי אדם

  וארהת  

  אח  א
  איש  א
  אשה  א
  בן  ב
  בן אדם  ב
  בני שת  ב
  גבר  ג
  זקן  ז
  זרע  ז
  ישר  י
  כהן  כ
  כוכב  כ
  מדיני  מ
  מלאך  מ
  מלך  מ
  נכבד  נ
  נער  נ
  נפש  נ
  עבד  ע
  צר  צ
  שר  ש
  שריד  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  אריה  א
  אתון  א
  בקר  ב
  לביא  ל
  פר  פ
  צאן  צ
  ראם  ר
  שור  ש

 



  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אף  א
  אפים  א
  דם  ד
  יד  י
  כף  כ
  עין  ע
  עצם  ע
  פה  פ
  רגל  ר
  קיבה  ק

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  )בשמים( -אהל   א
  בעל פעור  ב
  זהב  ז
  חלל  ח
  חץ  ח
  חרב  ח
  ירק  י
  כסף  כ
  מים  מ
  מקל  מ
  עפר  ע
  צים  צ
  קן  ק
  קסם  ק
  רומח  ר

 
 
 

  

  ניידיםלא דור עצמים מ

  העצם  

  אוהל  א
  ארז  א

  ניידיםלא דור עצמים מ

  העצם  

  בית  ב
  גבול  ג
  גבעה  ג
  גדר  ג
  גן  ג
  דליה  ד
  דרך  ד
  הר  ה
  כרם  כ
  מדבר  מ
  מזבח  מ
  משעול  מ
  משכן  מ
  נהר  נ
  נחל  נ
  נחש  נ
  סלע  ס
  עיר  ע
  צור  צ
  קובה  ק
  קיר  ק
  שמש  ש

  

  מדור שמות עמים

  העם  

  אדום  א
  אמורי  א
  ארם  א
  ראשו  א
  בני שת  ב
  ישראל  י
  כתים  כ
  מדין  מ
  מואב  מ
  מצרים  מ



  עבר  ע
  עמלק  ע
  קין  ק
  שעיר  ש

  

  )מלבד שמות עמים( שמות מקומות

  המקום  

  ארנון  א
  במות בעל  ב
  הר קדם  ה
  ישימון  י
  פעור  פ
  פתור  פ
  קרית חוצות  ק
  ראש הפסגה  ר
  שדה צופים  ש
  שטים  ש

 

 ?מי אמר

  בלעם  אולי אוכל להלחם בו
  בלק  אולי אוכל נכה בו
אולי יישר בעיני 

  האלוקים
  בלק

  בלק  אל נא תמנע
  בלק  ברח לך
  בלק  ברכת ברך
  המלאך  גם אתכה הרגתי
  בלעם  ההוא אמר ולא יעשה
  האתון  ההסכן הסכנתי
  בלעם  ויכס את עין הארץ
  האתון  זה שלש רגלים
  המלאך  זה שלש רגלים
  'ה  כי ברוך הוא
  בלעם  כי לא ידעתי
  בלק  כסה את עין הארץ
  בלק  לא אוכל כבדך
  בלעם  לו יש חרב בידי

  בלעם  לינו פה הלילה
  בלק  לך נא אתי
  בלק  למה לא הלכת אלי
  בלעם  מברכיך ברוך
  בלק  'מה דבר ה
  בלק  מה עשית לי
  האתון  מה עשיתי לך
  בלעם  מלוא ביתו כסף וזהב

  בלק  מכבוד' מנעך ה
  בלק  שלח שלחתי

 

  ב במקוםמה כתו

  כתוב  במקום

  ואפס  אולם
  עדי  ֵאַלי
  דליו  בארותיו
  הנשקף  הנראה
  וירד  וימשול
  ויכזב  וישקר
  ויתנחם  ויתחרט
  והוקע  ותלה
  יישר  יהיה ראוי
  יזל  יזרום
  וקרקר  יחרר
  ינחני  ינהלני
  כוכב  מזל
  מחזה  מראה
  עין  מראה
  ערכתי  סדרתי
  צורים  סלעים
  נצב  עומד
  רגלים  פעמים
  קבה  קלל
  ארה  קלל
  פאתי  קצוות

  
  



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

  X X  שור  אשורנו
   X  בלעם  בלעם
   X  בלק  בלק

  X X  במה  במות
  X X  שעל  במשעול

   X  גדר  גדר
   X  סכן  ההסכן
   X  פער  הפעור
  X X  קבב  הקובה
  X X  יקע  והוקע
   X  גור  ויגר

  X X  דקר  וידקור
  X X  ספק  ויספוק
     קוץ  ויקץ
  X X  ציה  וצים

   X  קסם  וקסמים
  X X  קיר  וקרקר
   X  זעם  זועמה
  X X  גרם  יגרם
  X X  לחך  ילחכו
   X  מחץ  ימחץ
  X X  ירט  ירט

  X X  אהל  כאהלים
   X  יעף  כתועפות

   X  שטן  לשטן
  X X  אגג  מאגג
  X X  פאה  פאתי
     פנחס  פנחס

   X  פתור  פתורה
   X  צפור  צפור
  X X  קבה  קבתה
    קרה  קרית

     חוץ  חוצות
   X  ראם  ראם

     רגל  רגלים

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

  X X  רמח  רומח
   X  שלף  שלופה

  X X  שפה  שפי
   X  שתם  שתום

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  ברכת בלעם הראשונה  2

  ברכת בלעם השלישית  4

  ברכת בלעם השניה  3

  חטא פעור וענשו  6

  נבואת בלעם על העתיד  5

  קריאת בלעם למואב  1

  

  מדור הרעיונות

  הפסוק  הרעיון

תבין לבד שיש 

  .כאן משהו מוזר
ההסכן הסכנתי לעשות '

  ?'לך כה

במה שלא חוטאים 

אין אפשרות 

  .להזיק

לכן ', כי לא נחש ביעקב'
לא מועיל נגדו הנחשים 

  .שלי

מעלת ישראל 

שהם מנותקים 

  .מהגויים

הן עם לבדד ישכון '
  .'ובגוים לא יתחשב

יהודי מת אחרת 

  .ימגו
תמות נפשי מות '

  .'ישרים

לא משקר ולא ' ה

  .מתחרט
לא איש קל ויכזב ובן '

  .'אדם ויתנחם

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  מלאכים  אזגדין
שמשא 

  דארעא
  הארץ



  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  שבו  אוריכו  ארה  לוט
  צר  עק  במשעול  בשביל
  אולי  אלופון  הסכנתי  אליפנא
  זועמה  תרך  משלו  מתלה

  וידקור  זעוב  אשורנו  סכיתיה
  כלביא  כליתא  עמל  לאות שקר
  כאהלים  כבוסמיא  שתם העין  דשפיר חזי
  שבט  משיחא  ויספוק  ושקפנון
  אוי  וי  הקיני  שלמאה

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

ברכות בלעם את 

  .ישראל

  .ב

מי היו השלושה 

שהנהיגו את 

  ?ישראל במדבר

  .משה אהרן ומרים

  .ג
דורש  'מה ה

  ?ממך

עשות משפט ואהבת 

  .חסד והצנע לכת

 

  חידה

  .בתחילת הפרשה ובסופה  ,בראשית ואחרית

  ,מאיים ומשחית
המלאך איים ופנחס 

  .השחית

  ,המאיים למסית
המלאך המאיים היה 

לבלעם שהסית בעצתו את 
  .ישראל לעבודה זרה

  .והמשחית לשארית
ופנחס המשחית היה כדי 

לתת שארית לישראל שלא 
  .יכלו במגיפה

    

 ?מי אנו

  המלאך ופנחס

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


