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 שבת שלום! 

 ב לפרשת במדבר -חידון א

 

ֵאלֹות ַהִחידֹון   שְׁ

ֶבט ְזבּולּון  יא שֵׁ  א. ְנשִׂ

ֶבט _______  יא שֵׁ י ָהָיה ְנשִׂ ְדֹענִׂ יָדן ֶבן גִׂ  ב. ֲאבִׂ

ֶבט ְמַנֶשה  יא שֵׁ  ג. ְנשִׂ

ֶבט _______  יא שֵׁ יַשָדי הּוא ְנשִׂ יֶעֶזר ֶבן ַעמִׂ  ד. ֲאחִׂ

ְמנּו   ה. נִׂ

יֵׁם   ו. ְוסִׂ

יש   57400ז.  ְנַין ַמֶטה _______  –אִׂ  מִׂ

י ְקָהת  ְבנֵׁ  ח. ֶאָחד מִׂ

ית  ְגלֹו" ַבֲאָרמִׂ  ט. "דִׂ

ים י ְשָבטִׂ ֶמּנּו ָיְצאּו ְשנֵׁ  י. מִׂ

יִׂ  ים ַעל ַהְלוִׂ  ים ָפדּו ְב_______ כ. ֶאת ַהְבכֹורֹות ָהעֹוְדפִׂ

י ַהָצָבא ֶשל   ְסַפר יֹוְצאֵׁ ְכַלל ְבמִׂ ים ְוַגם לֹא נִׂ ילִׂ י ַהָצָבא ָהְרגִׂ ידֵׁ ַבץ ְבַתְפקִׂ ֶבט ֶשלֹא שֻׁ ל. ַהשֵׁ
ל  ְשָראֵׁ י יִׂ  ְבנֵׁ

י _______  ְשְפחֹות ְבנִׂ ם מִׂ י הֵׁ י ּומּושִׂ  מ. ַמְחלִׂ

ֶבט ְיהּוָדה  יא שֵׁ  נ. ְנשִׂ

ְפָקד ֶשל ְדַבר _______  ס. ַהמִׂ ל ַנֲעָשה ְבמִׂ ְשָראֵׁ  ַעם יִׂ

יל _______  גִׂ א ָצָבא ָפחֹות מִׂ ין יֹוצֵׁ  ע. אֵׁ

ר  ֶבט ָאשֵׁ יא שֵׁ  פ. ְנשִׂ

י  ְשְפחֹות ְמָררִׂ ית ָאב ְלמִׂ יא בֵׁ  צ. ְנשִׂ

ל ָהיּו ָבָניו ֶשל _______  יאֵׁ זִׂ ְצָהר, ֶחְברֹון ְועֻׁ  ק. ַעְמָרם ְויִׂ

ים נִׂ  י ַהְשָבטִׂ יאֵׁ  ְקְראּו _______ _______ _______ ר. ְנשִׂ

ְמעֹון  י שִׂ ְבנֵׁ יא לִׂ  ש. ָנשִׂ

ְשָכן _______ י ְקָהת ָחנּו ַעל ֶיֶרְך ַהמִׂ ְשְפחֹות ְבנִׂ  ת. מִׂ

 

שּובֹות ַלִחידֹון  ַהתְׁ

ֹלן יָאב ֶבן חֵׁ ין ,  א. ֱאלִׂ ְנָימִׂ ל ֶבן ְפָדהצּור,     ב. בִׂ יאֵׁ ָלה,   ה. ָהְתָפְקדּו,    ד. ָדן,   ג. ַגְמלִׂ ,    ח. ֶחְברֹון,   ז. ְזבּולּון,   ו. ְוכִׂ

יּה ְקסֵׁ ף,   ט. טִׂ י,    כ. ֶכֶסף,    י. יֹוסֵׁ וִׂ י,    ל. לֵׁ יָנָדב,   מ. ְמָררִׂ י,   נ. ַנְחשֹון ֶבן ַעמִׂ ינִׂ ים,   ס. סִׂ ל ֶבן  ,    ע. ֶעְשרִׂ יאֵׁ פ. ַפְגעִׂ

יל , ָעְכָרן ל ֶבן ַאְבחִׂ יאֵׁ ל   ,ק. ְקָהת,  צ. צּורִׂ ְשָראֵׁ י יִׂ י ַאְלפֵׁ יַשָדי  ,ר. ָראשֵׁ ל ֶבן צּורִׂ יאֵׁ יָמָנה,  ש. ְשלּומִׂ  ת. תֵׁ


