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  מדינת ישראל
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  ראמ"ה
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 ערכה בחינו�וה

  מינהל החינו הדתי
 

ה
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ת
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  )3201( גפרט המבח� בתורה בחומש במדבר לכיתה ד', התשע"מ

  מסגרת המבח�

  הנושאי
 הנבדקי
 במבח� ה
 אלה הנלמדי
 בשיעורי התורה בכיתה ד' בבית הספר היסודי 

  . דתי� ממלכתיה

  

 :
  במבח� שלושה חלקי

  פה  � ידיעת פסוקי
 בעל  (א)

  התורה ומשמעותה   (ב)

  פירוש רש"י לתורה  (ג)

  ל� מצוי� כל חלק במבח� ומתוארי
 הנושאי
 שבה
 הוא עוסק. שלה 1בטבלה 

  הציו� הכולל במבח�.מ המשקל היחסי של החלקשימו לב: הניקוד של כל חלק במבח� הוא 

  דקות). 90שעה וחצי ( :מש� הבחינה

  

 
 נדרשי
בנספח המצור% למפרט זה מפורטי
 הפסוקי
 שיש ללמד ע
 פירוש רש"י והפסוקי
 שהתלמידי

  פה.� בעללדעת 

לאפשר למורי$ להעמיק שימו לב: מספר הפסוקי$ קט� ממספר הפסוקי$ שפורסמו בעבר, מתו רצו� 

  בפשט הכתוב.

  

  עקרונות המבח� 

  לא י&תר השימוש בחומר עזר כלשהו.  בחלק א  א.

  י&תר השימוש בחומש במדבר ע
 פירוש רש"י.  ג�בחלקי
 ב ו  ב.

תלמידי
 להשיב בלשונ
, ושאלות שעליה� יידרשו להשיב במבח� יהיו שאלות שעליה� יידרשו ה  ג.

 בלשו� הכתוב. 

 
לידי ביטוי במבח� ה� בחלק  יבואוד.     הערכי
 העולי
 מ� הכתובי
 ה
 חלק מרכזי בלמידה, וה

  העוסק בתורה ובמשמעותה וה� בחלק העוסק בפירוש רש"י. 
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   ל כל חלקש משקלהובכל חלק , הנושאי$ הנבדקי$ חלקי המבח�: 1טבלה 
  הכוללציו� מה

  

 המשקל היחסי של החלק הנושאי$ הנבדקי$ החלק במבח�

  חלק א

  ללא חומש –ושננת$ לבני

  פה� ידיעת פסוקי
 בעל  .1
ידיעת סדר הפרשיות   .2

  פה�בחומש בעל
 כתב רש"יקריאת   .3

 והעתקה למחברת

10% 

  חלק ב

 התורה ומשמעותה

  התמצאות בספר:   .1
הכרה כללית של   א.

יות המרכזיות הדמו
  � העיקריופועל

הכרת האירועי
   .ב
   המרכזיי
 בספר

ידיעת תוכ� הפסוקי
 על   .2
  פי הפשט: 

הבעת תוכ� הכתוב   א.

  בלשו� התלמידי

איתור פריטי
   ב.
  ביחידה

ביסוס התשובה על   ג.
  ידי ציטוט מפסוק

הכרת המצוות בספר   .3
  המרכזיי
 �ופרטיה

4.   
ומידות הכרת ערכי

מ�  טובות העולי


 הפסוקי

70% 

  חלק ג

 פירוש רש"י לתורה

המושג זיהוי והבנת   .1
  "דיבור המתחיל"

השאלה והתשובה  הבנת  .2
  של רש"י בפירושו

  סמיכות פרשיות  .3
הבנת המשל והנמשל   .4

  ברש"י
סרי
 חינוכיי
 הבנת מ  .5

  ערכיי
 בדברי רש"י

20% 
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  מתחילי$ של רש"י נספח: רשימת דיבורי$
  

  נקודות הכוונה למורה  דיבור המתחיל  פסוק ,פרק  

מתו� חיבת� לפניו  ... באחד לחדשוידבר... במדבר סיני  , אא  1

 כשיצאו ממצרי
 מנא�) , יטבמ"ר ב( מונה אות
 כל שעה

וכשנפלו בעגל מנא� לידע מני� הנותרי
 ) לז שמות יב,(

כשבא להשרות שכינתו עליה
  )לב, כח 
(ש

) מ, יז ש
( באחד בניס� הוק
 המשכ�) לח, כו ש
( מנא�

:
  ובאחד באייר מנא


  ; שאלת ריבוי המפקדי

  חיבת� של ישראל

, מט (עד א  2

  "לבדו")

כדאי  קכא) ,במדבר רבה ב"ב( א את מטה לוי לא תפקד

  :הוא לגיו� של מל� להיות נמנה לבדו

שבט לוי, משמר  ודו שלייח

 המל�  נמנה בנפרד

  , ב ב  3

(עד "את 

  דגלו")

 צבעו. בו תלויה צבועה מפה אות לו יהיה דגל כל באתת

 הקבועה אבנו כגוו� אחד כל צבע, זה של כצבעו לא זה של

  דגלו: את אחד כל יכיר כ� ומתו�, בחש�

כל ; למילה "אתת"הפירוש 

אחד משבטי ישראל ייחוד 

   משלו

, ואינו מזכיר אלא בני אהר� –ואלה תולדת אהר� ומשה   א, ג  4

שכל   מלמד. תולדות משה, לפי שלמד� תורה ונקראו

  את ב� חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו: המלמד


; קושיה מהמש� הפסוקי

 ערכו של לימוד תורה

אמר משה לפני הקב"ה היא� אני נכנס לבתי  על פי ה'  טז ג,  5

אמר לו  
?יה
 לדעת מניי� יונקיהכול
 ולתו� אוהל

הקב"ה: עשה אתה את של� ואני אעשה את שלי. הל� 

משה ועמד על פתח האהל והשכינה מקדמת לפניו, ובת 

קול יוצאת מ� האהל ואומרת כ� וכ� תינוקות יש באהל 

  ה':זה, לכ� נאמר על פי 

י� יהמעשה המיוחד במנ

התינוקות מבני החודש (מפקד 

י
 "על פי הלויי
) והרמז במיל

 ה'"

וסמוכי� לה
 דגל  משפחת בני קהת יחנו וגו' תימנה  , כטג  6

ראוב� החוני
 תימנה, אוי לרשע ואוי לשכנו, לכ� לקו 

מה
 דת� ואביר
 ומאתי
 וחמישי
 איש ע
 קרח ועדתו, 


  :שנמשכו עמה
 במחלוקת

מבנה המחנות: קשר בי� מחנה 

; אוי לרשע מחנה לויהלישראל 

 אוי לשכנו

וסמוכי� לה
 דגל מחנה יהודה,  משה ואהר� ובניו  לח ,ג  7

 .טוב לצדיק טוב לשכנו – והחוני
 עליו יששכר וזבולו�

 
לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה נעשו גדולי

יהודה מחוקקי ומבני  (תהילי
 ס, ט)בתורה שנאמר 

מאתי
 ראשי  (דה"י א' יב לג)יששכר יודעי בינה וגו' 

 ,(שופטי
 הולו� מושכי
 בשבט סופר סנהדראות, ומזב

  :יד)

מבנה המחנות: קשר בי� מחנה 

מחנה לויה: טוב לישראל 

 לצדיק טוב לשכנו
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  נקודות הכוונה למורה  דיבור המתחיל  פסוק ,פרק  

   למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי
? בהעלת  , בח  8

לפי שכשראה אהר� חנוכת הנשיאי
 חלשה דעתו, שלא 

היה עימה
 בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה 

� גדולה משלה
, שאתה מדליק ומטיב את חיי�, של

  הנרות:

המשמעות של סמיכות 

; מעלתו של אהר� פרשיות

 הכה�

פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד  –בחדש הראשו�   , אט  9

  .אייר, למדת שאי� סדר מוקד
 ומאוחר בתורה

מפני שהוא גנות� של ישראל, שכל   ו?ולמה לא פתח בז 

הקריבו אלא פסח  ארבעי
 שנה שהיו ישראל במדבר לא

  זה בלבד:

 אי� מוקד
 ומאוחר בתורה

לפי שהיה שבטו של ד� מרובה  המחנות מאס& לכל  , כהי  10

באוכלוסי� היה נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר 

  היה מחזירו לו:

 מסר חינוכי: השבת אבידה

תואנה שהיא רעה באזני ה' שמתכווני
 ' רע באזני ה  , אאי  11

אמרו אוי לנו כמה לבטנו בדר� . ויקניטשתבוא באוזניו 

  :הזה שלושה ימי
, שלא נחנו מעינוי הדר�

אני הייתי מתכוו� לטובתכ
 שתכנסו לאר3  ויחר אפו

  מיד:

רש יביאור פרט מרכזי שלא פ

  תה התואנה, ימה הי –הכתוב 

מסר חינוכי: הגנות שבכפיות 

  טובה

על בנו משל למל� בשר וד
 שכעס  ויצעק הע$ אל משה  , ביא  12

והל� הב� אצל אוהבו של אביו ואמר לו צא ובקש עלי 

  מאבא:

 משל ונמשל

"האספס%", פירוש מי ה
    אלו ערב רב שנאספו אליה
 בצאת
 ממצרי
: והאספס&  , דיא  13

 המילה לפי השורש

אות
 שאתה מכיר שנתמנו עליה
  אשר ידעת כי ה$  , טזיא  14

 
עליה
 שוטרי
 במצרי
 בעבודת פר� והיו מרחמי

ויכו שוטרי בני  (שמות ה, יד)ומוכי
 על יד
, שנאמר 

  :ישראל, עתה יתמנו בגדולת� כדר� שנצטערו בצרת�

שכר
 של הסובלי
 עבור 

 ישראל, שכר מידה כנגד מידה

לנר שמונח  ?למה משה דומה באותה שעה ושמתי עליה$  , יזאי  15

:
  על גבי מנורה והכל מדליקי� הימנו, ואי� אורו חסר כלו

, מעלת הנתינה משל ונמשל

 שאינה פוגמת בנות�

מאות� שנבחרו. אמרו אי� אנו כדאי�  וישארו שני אנשי$  , כויא  16

  לגדולה זו:

 מסר חינוכי: מידת הענווה
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  נקודות הכוונה למורה  דיבור המתחיל  פסוק ,פרק  

במבוררי
 שבה
 לסנהדרי�, ונכתבו כול
  והמה בכתבי$  , כויא  17

נקובי
 בשמות, וע"י גורל, לפי שהחשבו� עולה לי"ב 

שישה לכל שבט ושבט חו3 משני שבטי
 שבטי
, שישה 

  שאי� מגיע אליה
 אלא חמישה חמישה.

   אמר משה: אי� שבט שומע לי לפחות משבטו זק� אחד.

 – נטל שבעי
 ושני
 פתקי� וכתב על שבעי
? מה עשה


וברר מכל שבט ושבט ששה, והיו  ,חלק – זק�, ועל שני


  .שבעי
 ושני

 – עלה בידו זק�אמר לה
: טלו פתקיכ
 מתו� קלפי, מי ש

המקו
 לא חפ3  :אמר לו ,נתקדש, ומי שעלה בידו חלק

  ב�:

 
עיו� בפירוש להשלמת פרטי

 שאינ
 מבוארי
 בפסוק

לפי ? ומפני מה משכ� והפריד� ממשה ויצאו שניה$  , היב  18

. שאומרי
 מקצת שבחו של אד
 בפניו וכולו שלא בפניו

איש צדיק  )(בראשית ו, טוכ� מצינו בנח, שלא בפניו נאמר 

כי אות� ראיתי צדיק  בראשית ז, א)תמי
, ובפניו נאמר (

   לפני.

  שלא ישמע בנזיפתו של אהר�: :דבר אחר

רש"י שואל שאלה אחת  :מבנה

ועונה שתי תשובות (בתשובה 

מביא דוגמה  –הראשונה 

   ;נוספת לחיזוק התשובה)

רי
 בשבחו מידות: כיצד מספ

  של אד
, הנזיפה בצנעה

  

שלא יהיו   ה?מפני מה לא הארי� משה בתפיל פא נא להר  , יגיב  19

ישראל אומרי
 אחותו נתונה בצרה והוא עומד ומרבה 

  בתפילה.

שלא יאמרו ישראל בשביל אחותו הוא מארי�  :דבר אחר

  :בתפילה, אבל בשבילנו אינו מארי� בתפילה

שאלה ושתי תשובות;  :מבנה

האחריות של המנהיג לאופ� 

 ובו תתפרש התנהגותש

זה הכבוד חלק לה המקו
 בשביל שעה  והע$ לא נסע  , טויב  20

(שמות ב, אחת שנתעכבה למשה כשהושל� ליאור, שנאמר 

  :ותתצב אחותו מרחוק וגו' ד)

 שכר מידה כנגד מידה

למה נסמכה פרשת מרגלי
 לפרשת  שלח ל אנשי$  , ביג  21

?
    מרי

לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה, ורשעי
 הללו 

  ולא לקחו מוסר:ראו 

המשמעות של סמיכות 

  הוצאת דיבה ;פרשיות

סימ� מסר לה
, א
 בפרזי
 יושבי�,  החזק הוא הרפה  , יחיג  22

 
חזקי
 ה
 שסומכי� על גבורת
, וא
 בערי
 בצורות ה

:
  יושבי�, חלשי
 ה

 "
כיצד  –"סימ� מסר לה

 יבדקו מיהו חזק
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  נקודות הכוונה למורה  דיבור המתחיל  פסוק ,פרק  

כלב לבדו הל� ש
 ונשתטח על קברי  ויבא עד חברו�  , כביג  23


וכ� הוא  אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצת

 ולו את� את האר3 אשר דר� בה. (דברי
 א, לו)אומר 

  ויתנו לכלב את חברו�: (שופטי
 א, כ)וכתיב 

 
תשומת לב לשינוי מלשו� רבי

ער� התפילה על  ללשו� יחיד;


  קברי צדיקי

ממשמע שנאמר וישאהו במוט איני  י$וישאהו במוט בשנ  , כגיג  24


. בשני מוטות מה תלמוד לומר בשני
? ?יודע שהוא בשני

שמונה נטלו אשכול, אחד נטל תאנה ואחד ? הא כיצד

 
רימו�, יהושע וכלב לא נטלו כלו
, לפי שכל עצמ

כש
 שפריה משונה כ� עמה  :להוציא דיבה נתכוונו

  :משונה

; ההבדל שבחה של אר3 ישראל

וב האר3 בי� כלב בראיית ט

 בהיבי� מוציאי הדוויהושע 

בשביל שהיה שבט ראוב� שרוי בחניית
  ודת� ואביר$  , אטז  25

תימנה, שכ� לקהת ובניו החוני
 תימנה, נשתתפו ע
 קרח 

   במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו.

ומה ראה קרח לחלוק ע
 משה? נתקנא על נשיאותו של 

על בני קהת על פי  אליצפ� ב� עוזיאל שמינהו משה נשיא

   הדבור.

 שמות ו, יח)אמר קרח: אחי אבא ארבעה היו, שנאמר (

ובני קהת וגו'. עמר
 הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד 

מל� ואחד כוה� גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני 

שאני ב� יצהר שהוא שני לעמר
, והוא מנה נשיא את ב� 

   ומבטל את דבריו. אחיו הקט� מכול
, הריני חולק עליו

עמד וכנס מאתי
 חמישי
 ראשי סנהדראות, ? מה עשה

רוב� משבט ראוב� שכיניו, וה
 אליצור ב� שדיאור 

וחביריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד, 

אלה קרואי העדה,  (במדבר א, טז)ולהל� הוא אומר 

והלביש� טליתות שכול� תכלת. באו ועמדו לפני משה, 

טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או  אמרו לו:

   אמר לה
: חייבת. פטורה?

התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מי� אחר חוט אחד 

  :של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה

  הסיבות למחלוקתו של קרח; 

  אוי לרשע אוי לשכנו
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מפני המחלוקת, שכבר זה ביד
 סרחו�  ויפל על פניו  , דטז  26

  .עירבי

  ויחל משה. שמות לב, יא)(ל חטאו בעג


   ויתפלל משה. במדבר יא, יב)( במתאונני


  ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרי
. ש
 יד, יג)( במרגלי

   נתרשלו ידיו. במחלוקתו של קרח

 
משל לב� מל� שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פע

ושתי
 ושלש, כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא. 

  מתי אטריח על המל�, שמא לא יקבל עוד ממני: אמר: עד

 משל ונמשל

שאי� מחזיקי� במחלוקת, שהיה  מכא� 'וישלח משה וגו  , יבטז  27

:
  משה מחזר אחריה
 להשלימ
 בדברי שלו


 מעלת השכנת השלו

 לה
 היה שנה ארבעי
 שכל מכא� לעדה מי$ היה ולא  , בכ  28

  :מרי
 בזכות הבאר


 זכותה של מרי

 רוד% אהר� שהיה לפי, והנשי
 האנשי
 ישראל בית כל  ט, ככ  29


  :לאשתו איש ובי� מריבה בעלי בי� אהבה ומטיל שלו

 
מעלתו של אהר� כרוד% שלו


 וביטויה במספד כל הע

ואמרו  (מהמילי$: ואמרו רבותינו...) הנשו כל  , חכא  30

וכי נחש ממית או מחיה, אלא בזמ� שהיו ישראל  רבותינו:

פי מעלה ומשעבדי� את לב
 לאביה
 מסתכלי� כל


  :שבשמי
 היו מתרפאי
, וא
 לאו היו נימוקי

חה של התפילה וכלהמודעות 

 (אי� הנחש ממית או מחיה)

 ואינ� לעצמו שוכ� ושבט שבט כל ראה לשבטיו שוכ�  , בכד  31

 שלא, זה כנגד זה מכווני� פתחיה
 שאי� ראה, מעורבי�

  :חברו אהל לתו� יצי3

ל בסידור שבח� של ישרא

 המחנה

 לתו� זאבי
 שנכנסו לרועה משל 'וגו המגפה אחרי ויהי  , אכו  32

  . הנותרות מניי� לידע אות� מונה והוא בה� והרגו עדרו

 לו נמסר, למשה ונמסרו ממצרי
 כשיצאו :אחר דבר

 מחזיר
, צאנו ולהחזיר למות שקרב עכשיו, במניי�

  :במניי�

 שתי תשובות (השאלה :מבנה

היא " ישראל כעת מנונמדוע "

התשובה הראשונה , )סמויה

באמצעות משל מבוארת 

  ונמשל.

 גזרת נגזרה לא הנשי
 על אבל 'וגו איש היה לא ובאלה  , סדכו  33


 האנשי
. האר3 את מחבבות היו שה� לפי, המרגלי


, מצרימה ונשובה ראש נתנה) יד, ד במדבר( אומרי


   .אחוזה לנו תנה) ד, כז במדבר( אומרות והנשי

  .לכא� צלפחד בנות פרשת נסמכה לכ�

; הנשי
 מחבבות את האר3

 סמיכות פרשיות
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  �?למה נסמכה לכא עלה אל הר העברי$  , יבכז  34

יו� שאמר הקב"ה נת� תית� לה
, אמר אותי ציווה כ

המקו
 להנחיל, שמא הותרה הגזירה ואכנס לאר3. אמר 

   לו הקב"ה גזרתי במקומה עומדת.

משה לנחלת בני גד ובני ראוב� כיו� שנכנס  :דבר אחר

   שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי.

משל למל� שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטי� שלו נכנס 

לשער והוא אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלי� והוא 

אחריו, כיו� שבא ליכנס לקיטו�, א"ל: בני מכא� ואיל� 

  אתה אסור ליכנס:

  ; סמיכות פרשיות

שובות, שאלה ושתי ת :מבנה

ה מבוארת יהתשובה השני

  באמצעות משל ונמשל.

 שיושבי
 האומות מלכי כדר� לא לפניה$ יצא אשר  , יזכז  35


 כמו אלא, למלחמה חיילותיה
 את ומשלחי� בבתיה

, כא במדבר( שנאמר, ועוג בסיחו� שנלחמתי אני שעשיתי

  . אותו תירא אל) לד

 יהושע ויל�) יג, ה יהושע( שנאמר, יהושע שעשה וכדר�

  '. וגו אתה הלנו לו ויאמר אליו

 ובא יוצא הוא כי )טז, יח א"ש( אומר הוא בדוד וכ�


  :בראש ונכנס בראש יוצא, לפניה

 דרכו של מנהיג בישראל

. שנצטווה ממה ויותר יותר יפה בעי� – ידיו את ויסמ  , כגכז  36

, ידיו בשתי עשה והוא, יד� את וסמכת לו אמר ה"שהקב

  :יפה בעי� חכמתו ומלאו וגדוש מלא ככלי ועשאו

מעלתו ; דיוק במילות התורה

 ; נתינה בעי� יפהשל משה

פירוש מילה משמעותית   כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולי�: לא יחל דברו   , גל  37

 להבנת הפסוק

 בדבר תלויה שמיתתו ששמע פי על א% 'וגו משה וידבר  , גלא  38

  :איחר ולא בשמחה עשה

 משה מעלתו של 
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  פהרשימת פסוקי$ ללימוד בעלֿ

  דיבור המתחיל  נושא  מקור  

ברכת   כז –כב ,ו  1


  כהני

 5ְֵני�ֶאת ְתָבְרכ& @ֹה ֵלאמֹר 5ָָניו�ְוֶאל <ֲהרֹ��ֶאל ַ>5ֵר .ֵ;אמֹר מ9ֶֹה� ֶאל 'ה ַוְיַד5ֵר"

FGֶָ  ֵאֶלי�ָ  Eָָניו 'ה ָיֵאר .ְוִי9ְְמֶר�ָ  'ה ְיָבֶרְכ�ָ  ָלֶה
 DמCר ִיAְָרֵאל Hא .ִויחIָָניו 'ה ִיEָ 


 ֵאֶלי�ָ Aְֵל�ָ  ְוָי 
Cמ&. 9ָלAָָרֵאל 5ְֵני�ַעל 9ְִמי�ֶאת ְוAְַוֲאִני ִי 
  "ֲאָבְרֵכ

 פרשת   ט ,י  2

  החצוצרות

 ת5ֲַחצְֹצרֹ, ַוֲהֵרעֶֹת
 ֶאְתֶכ
 ַהJֵֹרר ַהJַר�ַעל 5ְ<ְרְצֶכ
 ִמְלָחָמה ָתבֹא&�וִכי"


Kֶה ִלְפֵני ְוִנְזַ@ְר '

, ֱאלֵֹהיֶכKֶ9ְַעCְונ 
  "ֵמאְֹיֵביֶכ

 מסע  לו –לה ,י  3

  המחנות

 :ִמEֶָני�ָ  ְמAְַנֶאי�ָ  ְוָינHס& אְֹיֶבי�ָ  ְוָיפHצ&' ה ק&ָמה מ9ֶֹה ַוMֹאֶמר ָהDרֹ� 5ְִנסֹעַ  ַוְיִהי"

  "לִיAְָרֵא  <ְלֵפי ִרְבבCת' ה 9&ָבה יֹאַמר &ְבנHחֹה

  Eְֵני ָהֲאָדָמה"�ַעל "ְוָהִאי9 מ9ֶֹה ָעָנו ְמאֹד ִמ@ֹל ָהDָד
 ֲא9ֶר  מרי
 חטא   ג ,יב  4

 ְולֹא &ַמְרֶאה C5 ֲאַד5ֶר Eֶה ֶאל Eֶה: ה&א ֶנֱאָמ� 5ֵיִתי� 5ְָכל מ9ֶֹה ַעְבִ>י ֵכ� לֹא"  מרי
 חטא  ח –ז ,יב  5

ַנת ְבִחידֹת Hלֹא &ַמ>&עַ  ַי5ִיט' ה &ְתמ 
  "ְבמ9ֶֹה 5ְַעְבִ>י ְלַד5ֵר ְיֵראֶת

  "ָלN ָנא ְרָפא ָנא ֵאל ֵלאמֹר 'ה ֶאל, מ9ֶֹה ַוMְִצַעק"  מרי
 חטא  יג, יב  6

 אָֹתN ָלת&ר ָבN ָעַבְרנ& ֲא9ֶר ָהDֶר3 ֵלאמֹר ִיAְָרֵאל 5ְֵני ֲעַדת ָ@ל ֶאל ַוMֹאְמר&"  המרגלי
  ז, יד  7

  "מאֹד ְמאֹד ָהDֶר3 טCָבה

 ְוַעד ִמPְִצַרִי
 ַהOֶה ָלָע
 ָנAָאָתה ְוַכֲא9ֶר ַחְסֶ>�ָ  ְ@גֶֹדל ַהOֶה ָהָע
 ֹ� ַלֲעו ָנא�ְסַלח"  המרגלי
  כ –יט ,יד  8

  "ִ@ְדָבֶר�ָ  ָסַלְחKִי' ה ַוMֹאֶמר: ֵהGָה

 שירת  ח י–זי, כא  9

  הבאר

 Aִָרי
 ֲחָפר&הָ  5ְֵאר :ָל�N ֱענ& ֵארְב  ֲעִלי ַהOֹאת ַהQִיָרה ֶאת ִיAְָרֵאל ָי9ִיר Dז"

  "ַמKָָנה &ִמPְִד5ָר 5ְִמ9ְֲענָֹת
 5ְִמחֵֹקק ָהָע
 ְנִדיֵבי ָ@ר&הָ 

 משלי  ט –ז, גכ  10


  )1( בלע

 ִ;י Dָרה ְלָכה ֶקֶד
 ֵמַהְרֵרי מDCב ֶמֶלְ�  ָבָלק ַיְנֵחִני ֲאָר
�ִמ� ַוMֹאַמר ְמ9ָלC ַוIָMִא"

 ִ@י ':ה ָזַע
 לֹא ֶאְזעֹ
 &ָמה ֵאל ַק5ֹה לֹא ֶאRֹב ָמה :ִיAְָרֵאל זֲֹעָמה &ְלָכה ַיֲעקֹב

  "ִיְתַחQָב לֹא &ַבCSִי
 ִי9ְ@ֹ� ְלָבָדד ָע
 ֶה� ֲא9&ֶרG& &ִמSְָבעCת ֶאְרֶאG& צHִרי
 ֵמרֹא9

 משלי  ו –ה, כד  11


  )2( בלע

 ָנָהר ֲעֵלי ְ@ַגGֹת ִנTָי& ִ@ְנָחִלי
 :ִיAְָרֵאל ְ@נֶֹתי�ָ ִמ9ְ  ַיֲעקֹב אָֹהֶלי�ָ  Tֹב& ַמה"


  "ָמִי
 ֲעֵלי ַ@ֲאָרִזי
' ה ָנַטע ַ@ֲאָהִלי

  


