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  הקדמה
  

  המחלוקת .1

  
 ם רצינייםנחקרה בשנים האחרונות על ידי אנשי, התופעה של הצפנת אינפורמציה בתורה בדילוגי אותיות 

ביחד עם יואב רוזנברג שכתב את   2ואליהו ריפס 1ויצטום דורון החוקרים .חשוביםמתמטיקאים ביניהם 

במאמרם הראו חוקרים אלה . הציגו עבודה המוכיחה לטענתם את אמיתות התופעה, תוכנת המחשב לניסוי

המופיעים בדילוג ) שמות רבנים ותאריכי לידתם או פטירתם(, שזוגות של מילים שיש ביניהן קשר מושגי

ה גיאומטרי קומפקטי באופן החורג בהרבה מהצפוי נוטים ליצור על פני הטקסט מבנ, שווה בספר בראשית

. שהצביעו על תופעות דומות. בהמשך הוצגו עבודות נוספות  WRR3: עבודתם זו תכונה .באופן אקראי

 מראש ששללואך היו גם כאלה , משלא נמצאו כשלים במתודה המתמטית קיבלו רבים את  התוצאות

הם העלו את הסברא שהצלחת הניסוי נובעת מהעובדה   .המסקנות שעמדו בסתירה להשקפת עולמםהיתכנות 

מדגם " תפירת"המאפשר " חופש משחק"מותיר : אינו סגור הרמטית כלומר, שהפרוטוקול לפיו נערך המדגם

רשימה שנערכה לטענתם בהתאם לכללי " תפרו", לחיזוק טענתם זו. שיניב את התוצאה שהתקבלה

.  4"מלחמה ושלום"והמניבה תוצאות דומות בספר ) ויצטוםטענה אותה דוחה בתוקף דורון (הפרוטוקול 

יושרתו המפורסמת של פרופסור אליהו ריפס  . המבקרים נמנעו מהטחת  האשמה בהטיה מודעת של התוצאות

מיחידי הדור במידת "שהוא , אחד מגדולי ישראל המכירו היטב כותבעל דורון ויצטום (.  אינה מוטלת בספק

, גם אם נקבל את הטענה שהפרוטוקול מאפשר חופש בחירה הפוגם באובייקטיביות ,יתירה מזאת  5.)"האמת

שעל פי    6פרופסור שלמה זלמן  הבלין: מכל מקום הרשימות למדגם נערכו באופן אפריורי על ידי מומחה

די . ל"ז את כללי הכתיב קבע מומחה ללשון מר יעקב  אורבך. עדותו לא היה לו כל מידע אודות הניסוי עצמו

-בהזדמנויות שונות טענו המתנגדים כי עצם האפשרות ל. בעובדות אלה  כדי לקבל את תקפות התוצאות

ויהיה אפילו , "אפשרי"כל הסבר ". לא מדעי: "קרי,  הופכת את הניסוי  ללא אובייקטיבי, "תפירת מדגם"

  ". בלתי אפשרי"עדיף לדעתם  על פני הסבר שעל פי השקפת עולמם הוא לחלוטין  , דחוק מאד

הקורא מופנה לחומר הרב שהתפרסם  באינטרנט . לא זו המסגרת להיכנס לפרטים הרבים של המחלוקת

  .   7ובעיקר זה המופיע באתר המצוין והמפורט של דורון ויצטום

  
  ניסויים על בסיס אובייקטיבי .2

  

" קופסה שחורה"מין . שבו התהליך כולו יתבצע ללא התערבות אנושית,  השאיפה היא להציג ניסוי אידיאלי

מתחילתו של תהליך ,  על כל שלביו, שבה תוכנית מחשב תיישם באופן אוטומטי את  הפרוטוקול שייקבע

למרבה . פה רעיון זה עמד  בבסיס העבודה המוצגת. ועד לחישוב ההסתברות, בחירת ויצירת המדגם

הייתה טענת חוסר אובייקטיביות שהועלתה על ידי , האירוניה  המוטיבציה החזקה לשדרוג הניסויים

אשר תרמו בעקיפין  WRRלמתנגדי , והדברים אינם נאמרים בציניות, יש להכיר טובה.  המתנגדים

  . להתקדמות המחקר
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  הניסוי שהוצג בועידה בהונג קונג .3

חלק . חקר ונערכו עבודות שמטרתן לנטרל את טענת חוסר האובייקטיביותבשנים האחרונות התקדם המ

של האגודה הבינלאומית לזיהוי  18- במסגרת הועידה ה 2006מעבודות אלה הוצג בהונג קונג בשנת 

 9אנו הצגנו ביחד עם הארולד גנץ. בוועידה זו הוצגו מספר עבודות בנושא דילוגי אותיות בתורה.  8תבניות

יסוי המוכיח את נטייתם של ביטויים ארוכים בדילוג שווה ליצור מבנים קומפקטים עם מאמר המתאר נ

ניסוי הבוחן  על בסיס אובייקטיבימטרתנו הייתה להדגים   10.הקשורים אליהם במשמעות, פסוקים בתורה

לא ניסוי אידיאלי . שקיימת אינפורמציה המוצפנת בתורה בדילוגי אותיות, WRRאת התופעה לה טוענים 

  . אלא שההתערבות הנדרשת אינה מצריכה מיומנות מיוחדת, החופשי לגמרי  מהתערבות אנושית

  
  ביקורת עמיתים  .4

  

אלא שמטבע הדברים הרלבנטיות , המאמר שהוצג בוועידה בהונג קונג אושר להצגה לאחר  ביקורת עמיתים

. ובפרט לחלק המתמטימתייחסת רק למתודה , של ביקורת כזו הנערכת על ידי מי שאינם דוברי עברית

וזאת בשל אי ידיעתם את השפה , לסוקרים לא הייתה יכולת לבדוק את המדגם עצמו והתאמתו לפרוטוקול

  .   אחת ממטרותיו של המאמר המוצג כאן היא השלמת החסר. העברית

 2114גודל האוכלוסייה בניסוי ההוא היה .  של הניסוי  ההוא" גירסה קלה"מהווה  הניסוי המוצג כאן 

על מנת לעבור על חומר . זוגות 113אוכלוסיה זו הניבה מדגם בגודל )   1698במאמר נכתב בטעות (  11זוגות

המניבים , זוגות בלבד 494מאידך הניסוי שלפנינו מתבסס על אוכלוסיה בת . יש צורך בעבודה רבה מאד, זה

  . הגרסאות  יוסבר בהמשך 2ההבדל בין .  זוגות 40מדגם בן 

  

, מכיל פרטים אודות השיקולים לבחירת הפרוטוקול, "דברי הסבר וכללים להכנת הרשימות", הבאהפרק 

  .מתאר את הניסוי עצמו, "הניסוי", הפרק שלאחריו  .ויישומו בפועל

  

עשויה להתעורר לנוכח העובדה שהפרוטוקול  אינו   WRRעליה הצביעו מתנגדי  , בעיית האובייקטיביות

יישום הוראות הפרוטוקול מצריכות מיומנות מקצועית ושיקול . שבמדגם המיליםעבור החוקר את " בוחר"

  . כשהוא נערך על ידי אנשים שונים, להביא לתוצאות שונות, לטענת המתנגדים,  דעת אשר עשויים

  

   494אוכלוסיה בת , באופן אוטומטי באמצעות המחשב ובהתאם לפרוטוקולבניסוי שלנו הוגדרה 

שהתשובה עליה  אחתלגבי כל אחד מהזוגות נשאלה שאלה . מורכב מצמד מילים ומפסוקכל זוג  .  12זוגות

התשובה היא ". האם קיים דמיון במשמעות בין צמד המילים לפסוק או לא: "אינה מצריכה מיומנות מיוחדת

דת בוצעה מדידת קירבה בין פסוקים לביטויים ומדי.  זוגות והם המרכיבים את   המדגם 40-חיובית ביחס ל

הזוגות  494חשוב מאד לציין שבדיקה דומה ביחס לכל . הנטייה  לקומפקטיות והערכת ההסתברות

  .הניבה תוצאה אקראית לחלוטין, המרכיבים את האוכלוסייה
  

  .יתברך שנתן תורה לעמו ישראל וחיי עולם נטע בתוכנו  וזיכני לעסוק בדברים אלה' ברוך ה
. מעניקה את שלוות הנפש הדרושה לעבודה מעין זותומכת בי וה, תבורך מנשים רעייתי היקרה והמסורה

י וחגי  אשר סייעו בידי בנוטלם על עצמם עול רב במשרד לראיית חשבון שהוא מקור ביבורכו בני היקרים א

  .פרנסתי
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פרופסור ראובן  ,פרופסור אליהו ריפס: הלוא הם, תודתי נתונה לחברי היקרים שהם מורי ורבותי בנושא

בהם  ארט לויט ועוד רבים ,ר לייב שוורצמן"ד ,ר אלכס רוטנברג"ד ,דורון ויצטום ,ארולד גאנץה, הראליק

ואם זכיתי , קוטנו של כל אחד מהם עבה ממותני. נעזרתי אך לפרוט את כולם אי אפשר יען כי רבים הם

  .גדולים אלההרי זה אך ורק משום שעמדתי על כתפיהם של אנשים , לראות משהו שאחרים לא ראו לפני

  

  

  ב"עשת זומת
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  דברי הסבר וכללים להכנת הרשימות
  

  

  :ניסוימטרת ה   .1

המופיעים בתורה בדילוג שווה של , הניסוי שלפנינו עוסק במדידת הנטייה לקרבה בין ביטויים בני שתי מילים

  :נתבונן בדוגמא הבאה. לבין פסוקים שיש להם משמעות דומה למשמעות הביטוי, אותיות

  

  

  

  1' טבלה מס                                                             

  

  

הטבלה המוצגת היא קטע   .אותיות 841בדילוג שווה של  "זיתים הביאו"מופיע הביטוי   1' בטבלה מס

את " חותך"הביטוי . אותיות 841אורך שורה בטבלה זו הוא , מהטקסט של התורה הערוך כטבלה דו ממדית

הקשר בין . 'ז פסוק כ"המופיע בספר שמות פרק כ "ויקחו אליך שמן זית זך... ואתה תצוה"וק הפס

לבדוק האם קיימת נטייה כללית להופעת , מטרת הניסוי היא. משמעות הביטוי למשמעות הפסוק הוא ברור

  .ן אקראימעבר לצפוי באופ, ביטויים בדילוג שווה בתורה בקרבת מקום לפסוקים הדומים בתכנם לביטויים

  

 :ניסוית היסיוכלוא –בדילוג שווה  וביטויים צמדי מילים .2

  

כל אחת משתי המילים המרכיבות את צמד . אותיות 5מורכב משתי מילים בנות " זיתים הביאו"צמד המילים 

מופיעה בספר " זיתים"המילה . מופיעות במקום כלשהו בטקסט של התורה" הביאו"-ו" זיתים", המילים

רה מספר פעמים מופיעה בתו" הביאו"המילה , ")יהיו לך בכל גבוליך זיתים("' ח פסוק מ"דברים פרק כ

זיתים "המילים ") שבר רעבון בתיכם הביאוואתם לכו ("...ט "ב פסוק י"בספר בראשית פרק מ: למשל

הניסוי עוסק . אינו מופיע במפורש בתורה אך הוא מופיע פעם אחת בדילוג שווה של אותיות, כרצף" הביאו

  : בצמדי מילים המקיימים את התנאים הבאים
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  . אותיות לפחות 5יא בת כל מילה בצמד המילים ה .1

 . כל אחת מהמילים שבצמד המילים מופיעה בטקסט של התורה לפחות פעם אחת .2

  +1000-ל+ 2בטווח שבין  בדילוג שווה של אותיותמופיע בתורה , צמד המילים כרצף .3

  

-כ( 7,237²מספר צמדי המילים האפשרי הוא  . אותיות או יותר 5מילים שונות שארכן  7,237בתורה ישנן 

המופיעים בתורה בדילוג שווה של אותיות   13צמדי מילים 6,060מתוכם נמצאו ). צמדים 52,000,000

צמד "המונח . (PLSש בטווח האמור קראנו "המופיע בד, לצמד מילים כזה,  +1000- ל+ 2בטווח שבין 

  :המופעים של צמדי המילים בתורה מתפלגים כדלהלן) . PLS-שיופיע להלן כוונתו ל" מילים

  

  אותיות 13צמדים בני        2

  אותיות 12צמדים בני      19

  אותיות 11צמדים בני    459

  אותיות 10צמדים בני  5580

  

אנו מעוניינים רק בצמדי מילים שיש . הינו חסר פשר)  6,060(חלק גדול מהצמדים המופיעים בדילוג שווה 

: ייקרא להלן, צמד מילים שיש לו משמעות כאמור. להם משמעות כלשהי לפי כללי הלשון המקראית

   ".ביטוי"

  

  :ניסוישלבי ה .3

  :באופן עקרוני הניסוי אמור לכלול את השלבים הבאים

  

  .צמדי המילים המופיעים בתורה בדילוג שווה של אותיות 6,060מתוך  הביטויים איתור .1

  .הדומים במשמעותם לביטוימציאת פסוקים בכל התורה , )1(- לגבי כל ביטוי שאיתרנו ב .2

  .הדומים להם במשמעות, מדידת הקרבה בין פסוקים לבין ביטויים בדילוג שווה .3

הדומים להם , ם לבין ביטויים בדילוג שווהמדידה סטטיסטית של הנטייה לקרבה בין פסוקי .4

 .במשמעות

  

הם  4- ו 3שלבים . מה שנדרש הוא ידיעת כללי הלשון כמפורט בהמשך. הוא יחסית קל 1' ישום שלב מס

  .טכניים במהותם וגם יישומם אינו קשה

  

  :קשיים באיתור פסוקים בעלי משמעות דומה .4

  .  2' בעיות עקרוניות ביישום שלב מס 2קיימות 

דהיינו , ביטויים 3,000-נשארו כ 1נניח שלאחר יישום שלב . היא כמות העבודה הנדרשת  הבעיה הראשונה

לגבי כל ביטוי כזה אנו מחפשים פסוקים . צמדי מילים שיש להם משמעות כלשהי בהתאם לכללי הלשון

סוק לביטוי יש צורך כדי לזהות דמיון בתוכן בין פ. פסוקים 5,800-בתורה ישנם כ. הקשורים בתוכנם לביטוי

-כ נצטרך לבדוק כ"של כל פסוקי התורה וזאת ביחס לכל ביטוי וביטוי ובסה" ידנית"לבצע סריקה 

כשלגבי כל אחד מהצירופים תישאל השאלה האם קיים דמיון , פסוקים\צירופים של ביטויים 17,000,000

  .זוהי כמובן משימה שקשה מאד לבצעה. במשמעות או לא



  .הטעון הגדרה אובייקטיבית מדויקת

  

ח "בראשית ל(לבין הפסוק  "מבניו המשיח

היות ופרץ הוא אבי המשפחה שממנה נולד דוד המלך 

- פרץ הוא מישהו שמבניו(הוא ברור 

לאחר : דהיינו, אופן אפוסטריורי

זיהינו בטבלה פסוק שלגביו ניתן לומר 

לא , ניתן לשער שלמרות שהביטוי קשור בתוכנו לפסוק

  .2' דמת  במפגש המוצלח המוצג בטבלה מס

נתבונן שוב . אנו מעוניינים למצוא דרך שבה ניתן יהיה לאתר בקלות פסוקים הקשורים בתוכנם לביטוי נתון

הכהן ( המשיחשהוא ) של מישהו
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הטעון הגדרה אובייקטיבית מדויקת" דמיון במשמעות"ורה לערפול שבמושג 

  :נמחיש זאת באמצעות הדוגמא הבאה

  2' טבלה מס                                                                         

מבניו המשיח": בין הביטוי בדילוג שווה" מוצלח"מודגם מפגש 

היות ופרץ הוא אבי המשפחה שממנה נולד דוד המלך  "ויקרא שמו פרץמה פרצת עליך פרץ 

הוא ברור " מבניו המשיח"הרי שהקשר בין הפסוק לביטוי 

אופן אפוסטריוריבמקרה זה הפסוק וקרבתו לביטוי נצפו ב). יהיה דוד המלך

זיהינו בטבלה פסוק שלגביו ניתן לומר , בדילוג שווה בתורה" מבניו המשיח"התבוננות במיקומו של הביטוי 

ניתן לשער שלמרות שהביטוי קשור בתוכנו לפסוק".   מבניו המשיח"שיש קשר בין תכנו לתוכן הביטוי 

דמת  במפגש המוצלח המוצג בטבלה מסללא צפייה מוק,  היינו מזהים אותו ככזה

  :צמדי מילים ופסוקים הכוללים מילים זהות

אנו מעוניינים למצוא דרך שבה ניתן יהיה לאתר בקלות פסוקים הקשורים בתוכנם לביטוי נתון

  ): ו"פסוק ט' פרק ו(ובפסוק המופיע בספר ויקרא " 

  ".כליל תקטר' לה םיעשה אתה חק עול מבניויו 

של מישהו( מבניוהפסוק מתייחס  למישהו . הביטוי מתאים בתוכנו במדויק לפסוק

 

ורה לערפול שבמושג קש הבעיה השנייה

נמחיש זאת באמצעות הדוגמא הבאה

  

                                                                         

  

מודגם מפגש  2' בטבלה מס

מה פרצת עליך פרץ "...) ח"כ

הרי שהקשר בין הפסוק לביטוי ', הנקרא משיח ה

יהיה דוד המלך, צאצאיו

התבוננות במיקומו של הביטוי 

שיש קשר בין תכנו לתוכן הביטוי 

היינו מזהים אותו ככזה

  

צמדי מילים ופסוקים הכוללים מילים זהות .5

אנו מעוניינים למצוא דרך שבה ניתן יהיה לאתר בקלות פסוקים הקשורים בתוכנם לביטוי נתון 

" מבניו המשיח"בביטוי 

  

יו תחת המשיח ןוהכה"

  

הביטוי מתאים בתוכנו במדויק לפסוק
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: לסיכום". המשיח, מבניו: "והרי זהו בדיוק משמעותו של הביטוי, ")משיח"או " כהן משיח"הגדול הנקרא 

, ו שני פסוקים שלגבי כל אחד מהם ניתן לומר שהוא קשור בתוכנו לביטויומול) מבניו המשיח(לפנינו ביטוי 

לא כך הדבר ביחס , אינו טריוויאלי ) ויקרא שמו פרץ(הדמיון במקרה הראשון  . אך קיים הבדל ברור ביניהם

כולל בתוכו , במקרה השני, ההבדל נעוץ בעובדה שהפסוק...). והכהן המשיח תחתיו מבניו(למקרה השני 

, המופיעות בביטוי" המשיח"וגם המילה " מבניו"המילה . למילים המרכיבות את הביטוי זהותה מילים

לעומת . המילים מופיעות בפסוק ובביטוי בהקשרים זהים או לפחות דומים, יתירה מזאת. מופיעות גם בפסוק

  . אינו כולל מילים המרכיבות את הביטוי" ויקרא שמו פרץ"...הפסוק , זאת

  

אנו עוסקים בביטוי  . כל רעיון ניתן להבעה בשפה מדוברת בצורות רבות ומגוונות ותוך שימוש במילים שונות

בניסיון לאתר פסוקים . מילים מסוימות 2-להביע רעיון באחת מהדרכים האפשריות ותוך שימוש ב" בחר"ש

ת ולהתרכז רק  באותם דומה לזה שבביטוי נוכל לצמצם את האוכלוסייה הנבדק) תוכן(שיש בהם רעיון 

אם ֶהקשר של כל מילה בביטוי תואם את . פסוקים שיש בהם מילים הזהות למילים שבצמד המילים

או  דומים) בֶהקשר של המילים הזהות(נוכל לומר כי  הביטוי  והפסוק , הקשרה של אותה מילה בפסוק

  :ן לעילבדרך זו נוכל להתגבר על שתי הבעיות שהצבענו עליה .במשמעותם מתאימים

  

o ביטויים שניתן להתמודד אתו/צמצמנו את מרחב הבדיקה למספר זוגות פסוקים.  

o  בין ביטוי לפסוק" דמיון במשמעות"מצאנו הגדרה אובייקטיבית למונח.  

  

  :כעת נותר

) 1(כל זוג מכיל : דהיינו, המקיימים את התנאי האמור) פסוקים/ביטויים(לערוך רשימה של זוגות   .א

  . מילים הזהות למילים המרכיבות את הביטוי 2פסוק הכולל ) 2(, ביטוי בן שתי מילים

 . באופן שקבענו" דמיון במשמעות"מתוך רשימה זו יש לאתר את אותם זוגות שבהם קיים   .ב

בפסקה  4- ו 3שלבים (ל נבצע את מדידות הקרבה והנטייה הסטטיסטית לקרבה על הרשימה שתתקב  .ג

 ).לעיל 3

בשיטה זו ניאלץ אמנם להתעלם מכל אותם פסוקים המביעים רעיון דומה במילים שאינן זהות למילים 

" זיתים הביאו: "ביחס לביטוי,  1' נצטרך למשל להתעלם מהדוגמא שהובאה לעיל בטבלה מס(, שבביטוי

אך פתרנו את שתי הבעיות שהוצגו )  2' כן לא נוכל להביא בחשבון את הדוגמא שהוצגה בטבלה מסוכמו 

  .בפסקה הקודמת

  

ולנסות לאתר ביחס , צמדי המילים 6,060- לעבור על כל אחד מ" התבקש"המחשב . ניסינו להתקדם בדרך זו

פסוקים  22רוע המזל נמצאו רק ל. מילים הזהות למילים שבביטוי 2שיש בו ,  לכל צמד פסוק אחד או יותר

כדי לבצע ניסוי בעל משמעות אנו . מהם אותרו כמתאימים במשמעותם לביטויים הצמודים להם 9כאלה ורק 

  .זקוקים לרשימה ארוכה יותר

  

  :צמדי מילים ופסוקים הכוללים מילים הנגזרות משורש משותף .6

להביא בחשבון גם פסוקים שבהם "  זהותמילים "ובמקום , בשלב זה נעשה ניסיון להגמיש את הדרישה

   14.שמהם נגזרות המילים שבצמד המילים יםשורש םמופיעות מילים הנגזרות מאות
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פסוק  ,צמדי המילים ולנסות לאתר ביחס לכל צמד 6,060-לעבור על כל אחד מ, למחשב ניתנה הפעם הוראה

הפעם אותרו . ילים שבצמד המיליםאחד או יותר שיש בו שתי מילים הנגזרות מהשורשים מהם נגזרות המ

הקושי הרב לטפל במספר כה גדול של זוגות יצר צורך לצמצם את האוכלוסייה . פסוקים כאלה 12,694

  .הנבדקת

  

  : האוכלוסייה הנבדקת  .7

הפעם התבקש המחשב לאתר ביחס לכל צמד מילים פסוק אחד או . בסופו של דבר נקטנו בדרך של פשרה

הנגזרת מאותו ) לפחות( ומילה אחת נוספתלמילה שבצמד  הזהה)  לפחות( מילה אחת:  יותר שיש בו

  . ממנו נגזרת המילה השנייה שבצמד המילים שורש

  

מילה אחת זהה למילה אחת שבצמד המילים ומילה : ל דהיינו"לזוג מילים  בפסוק המקיים את התנאי הנ

מילים מתאימות למילים  זוג": קראנו, מילה השנייה שבצמד המיליםעם השנייה בעלת שורש משותף 

  ."מילים מתאימות: "בקיצורו "המילים שבצמד

: ובקיצור" פסוק מתאים לצמד המילים: "לפסוק בו נמצאו זוג מילים מתאימות למילים בצמד מסויים קראנו

  "פסוק מתאים"

  .נתון אפשר שיימצאו יותר מפסוק מתאים אחדמילים נשים לב שלצמד 

  

כ "הפעם אותרו בסה. פסוקים מתאימים, במטרה למצוא ביחס לכל צמד, צמדי המילים 6,060נסרקו כל 

, )במספר 494(לגבי רוב הצמדים . 15צמדי מילים שונים 796רשימה זו כוללת .  פסוקים מתאימים. 2,114

 2,114 -ל והרשימה מתרחבת. ליתר הצמדים נמצא יותר מפסוק מתאים אחד.  נמצא רק פסוק מתאים אחד

  :פ הטבלה הבאה"עהמתפלגים   .16זוגות

  

מספר 

צמדי 

  מילים

מספר 

 הפסוקים

 המתאימים

 לכל צמד

כ "סה

 זוגות 

מספר 

צמדי 

  מילים

מספר 

 הפסוקים

 המתאימים

 לכל צמד

כ "סה

 זוגות 

494 1 494 1 19 19 

126 2 252 1 21 21 

67 3 201 1 22 22 

29 4 116 1 25 25 

24 5 120 1 27 27 

8 6 48 1 35 35 

10 7 70 1 38 38 

8 8 64 1 40 40 

3 9 27 2 43 86 

2 10 20 1 44 44 

5 12 60 1 46 46 

1 14 14 1 51 51 

3 15 45 1 52 52 

1 17 17 1 60 60 

796   2,114 

, 2114פסוקים ולא  1698הוצגו בטעות . (התייחסנו לכל אוכלוסית הזוגות  ,במאמר שהוצג בהונג קונג
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  ).נמוכים יותר Pכי ערוהתקבלו . התוצאות לאחר התיקון השתפרו במעט. לא היה שינויבמספר הצמדים 

  

צמדים אותם , פסוקים/ זוגות של צמדי מילים  494וסיה בת לההתייחסות היא לאוכ, המוצגת כאן הבגרס

   .שלגביהם נמצא פסוק מתאים אחד בלבד

  :בדוקכעת נ

  

") ביטוי"האם הוא (המילים הוא בעל משמעות כלשהי בהתאם לכללי הלשון המקראית  האם צמד .1

  ,ואם התשובה לשאלה זו היא חיובית

 למשמעות הביטוי דומה, המתאימותמילים ה לשבהקשר  ,המתאים לביטוי האם משמעות הפסוק .2

 .וזאת בהתאם לכללים שיפורטו להלן המתאים

 

ה מספר רב של צמדים שאין להם כל משמעות או שאינם תקינים צמדי המילים כוללת בתוכ 494רשימת 

  :אנו מעוניינים רק באותם צמדים המקיימים. מבחינת כללי הלשון

  

: לצמד המקיים תכונות אלה קראנו, הם תקינים מבחינת כללי הלשון ויש להם משמעות כלשהי •

  ".ביטוי"

  .דומה להקשרם של המילים בביטוי ,בפסוק המתאים לביטוי הדומותהקשרן של המילים  •

  

 :כללי לשון וכללי התאמת משמעות .8

  
  ".ביטוי"מתי נקבע כי צמד מילים הוא  .1

  .איך ניתן לקבוע כי משמעות הביטוי דומה למשמעות הפסוק בהקשר של המילים הדומות .2

  

והאם הביטוי דומה במשמעותו לפסוק נעשית ברוב " ביטוי"כי ההחלטה האם צמד מילים הוא  חשוב לציין

עם זאת ברור שלניסוח כללים . על ידי מי ששולט בשפה, המקרים כהרף עין ובאופן אינטואיטיבי

  . ישנה חשיבות רבה, גם אם לפעמים הם נראים טריוויאלים, אובייקטיבים

  

 

  
 :נו ביטויביטוי מול צמד מילים שאינ .9

 

. במקרים רבים הוא אכן כזה,  על חלקיו ההכרחיים נושא ונשוא" משפט"נשים לב כי ביטוי אינו חייב להיות 

  .בין אם הוא מהווה משפט ובין אם לאו" ביטוי"אנו נשתמש במונח 

  
 תהליךבדרך כלל  ואה, זיהוי צמדי מילים המהווים ביטויים בעברית והבנת משמעותם המדויקת, כאמור

להלן מובאים מספר כללים ודוגמאות העשויים להקל . ושגורה בפי הלשון פשוט  ואינטואיטיבי למי ש
 , בלבד אלא כלי עזר , היקף של החומר כולו מובא במסגרת מצומצמת זואין לראות ב. בקבלת החלטות

  ."אידך זיל גמורו"
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בצמד שאינו ביטוי עומדות כל אחת המילים : א כדלהלןילא ה אוהדרך להבחין אם צמד מילים הוא ביטוי 
 מרכיב תחבירילעומת זאת בביטוי ישנו . "אשה בית: "למשל הצמד והן אינן קשורות זו לזו, בפני עצמה

  .הקושר בין שתי המילים הקשר שנוצר יוצר משמעות
  
  
  
  
  

  :מהסוגים הבאים בדרך כללהוא , שבצמד המהווה ביטויהקשר בין המילים 

  
 )פועל ונפעל(מילה אחת מבטאת פעולה הקשורה במילה השנייה   – פעולה .1
  ש,מ,ל, כ,ב: צעות אותיות יחס כמובאמ המבוטאיחס  .2
 .ו החיבור"ו: הוספה .3

       : המתארת את המילה השנייה  במקרה זה אין צורך באות יחס למשל" תואר"מילה אחת שהיא  .4
 "                                                                             דשא ירוק" 

 )כסא של מלך( כסא מלך: צורת סמיכות כמו .5

 
  :פעולה

  
ראובן : "או). פעולה בלחם עצמו: במקרה זה(מבטאת פעולה הקשורה ללחם " אכל"המילה " אכל לחם" 

  .מבטאת פעולה הקשורה בראובן" אכל"המילה " אכל
  

  

  )ו החיבור"כולל ו( מילות יחסל דוגמאות

  
  ראובן ועוד מישהו. הוספהבין שני שמות מבטא יחס של  –החיבור  "ו"שמעון         וראובן   .א
  .יחס של דמיון בין שנים -" כ"שמעון        כראובן   .ב
  .יחס של חיבור בין שני משפטים -  "ו"ירדנו          והלכנו   .ג
  "מאין", "מוצא. "מבטא מקור "מ" אוסטרליה   מתייר   .ד
  .מקום ההנחה של התרמיל "על"   .       יועלתרמיל   .ה
  .מקום הנחה של התרמיל – "על" ,"אשר"משמעותה  "ש"      -יו שעלתרמיל   .ו
 נמצא    לא ממש מונח אלא , מבטא ניתוק(יחס של הפלגה  – "מ". אשר – "ש".         יושמעלהגג   .ז

 ).יותר גבוה                                   
 .הבכורה שייכת ליעקב, מבטא שייכות" של"במשמעות  – "ל"יעקב        להבכורה   .ח
  " אל"במשמעות  -  "ל"ירושלים      לנסענו   .ט
  .מתאר מקום –" ב"בית            בראובן   .י

  

  .ולצורך כך יש לזהות את היחס בין המילים שבביטוי, את משמעות הביטוי במדויקעלינו להבין 

 "מ"כי האות . הוא  בעל משמעות ברורה" אוסטרליהמהתייר "צמד המילים . על הביטוי להביע רעיון ברור

  .ם מוצאו של התיירמציינת את מקורו או מקו

ואז , ")הבכורה ליעקב: "כמו" (ראובן שייך לירושלים"משמעותו יכולה להיות  "ראובן לירושלים"הביטוי 

  ". ירושלים שלראובן " "של": מובנה" ל"אות היחס 

) פועל(ראובן : ואז משמעות הביטוי הוא "אל"משמשת גם כתחליף למילה  "ל"אך כאמור אות היחס 

לנו יש . 'וכו" מתגעגע"או "  הולך"ואולי ". נוסע"במקרה זה נצטרך לנחש את הפועל האם זה  . לירושלים

  .לכן נשלול אפשרות זו. להבין את משמעות הביטוי ללא ניחושיםעניין 
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נתייחס לכל אחת מהמשמעויות האפשריות . ביטוי יכול להיות בעל מספר משמעויות בהתאם לפיסוק ולניקוד

  .שהמשמעות תהיה ברורה, כאמור, ובלבד, בנפרד

  

  : מין ומספר כגון, גוף, בזמן,  בין חלקי הביטויישנם מקרים בהם קיימת סתירה 

  .סתירה בזמן  -נסענו מחר   

  .סתירה במין –ראובן נסעה 

  .סתירה במספר -ראובן נסעו  

  .סתירה בגוף –ראובן נסעתי 

  .זמן מין ומספר ייחשב הביטוי כלא תקין, במקרה של אי התאמה בגוף

  

חייבות בדרך כלל להיות בעלות מאפיינים תחביריים , החיבור "ו"מילים בביטוי המחוברות באמצעות 

  :למשל)  'פועל וכדו, שם(זהים 

  ראובן ושמעון 

  ירדנו והלכנו

בדרך כלל נים תחביריים שונים אזי הביטוי הוא מאפיי "ו החיבור"אמצעות כאשר לשתי המילים המחוברות ב

  :חסר משמעות ויסווג על ידנו כביטוי לא תקין למשל

  

  פועל - והלך,   שם-ראובן והלך          ראובן

  
כסא : "למעט צורת סמיכות כמו( מהווה ביטוי תקין אינובדרך כלל צמד של שמות עצם ללא מילת יחס 

, " שולחןומנורה ",  )כמו שולחן" (שולחןכמנורה "הוא חסר משמעות אולם " מנורה שולחן: "הצמד ")מלך
  . הם ביטויים תקינים, )הוספה(
  

  

 :בין משמעות הביטוי למשמעות הפסוק התאמהכללים לקביעת  .10

  

מילים " המכיל" מתאים פסוק "שלצדו כ ,הזוגות מורכב מביטוי המורכב מצמד מילים 494 -כל אחד מ

אחרת נגזרת מהשורש  מתאימה  אחת זהה למילה בצמד המילים ומילהמתאימה מילה  כאשר  "מתאימות

פסוקים הכוללים צמד מילים שהוא /לגבי הזוגות צמדי מילים. ממנו נגזרת המילה השנייה שבצמד המילים

לה נגדיר הגדרה תחי ךא, נבדוק האם משמעות הביטוי תואמת את משמעות הפסוק, )ביטוי(בעל משמעות 

   :"מילים דומות"נוספת 

  

  :מילים דומות

המקיימות את הכלל הטכני , המכילים בנוסף  למילים המתאימות" פסוקים מתאימים"-לעתים אנו פוגשים ב

או שהן , דומה, )מילים נרדפות(נוספות שמשמעותן זהה  ה או מילים גם מיל, של זהות או שורש משותף

  . רומזות למילים המתאימות

או שהיא , דומה, )נרדפת(מילה בפסוק שמשמעותה זהה  "למילה מתאימה דומהה בפסוק מילה": הגדרה

  . רומזת למילה המתאימה
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  . מעתה נוכל להגדיר התאמה במשמעויות שבין פסוק לביטוי מתאים

  
הקשרה של כל מילה בביטוי תואם  אם ,המתאים לו משמעות הפסוקדומה לשמעות הביטוי מ .1

 . לה בפסוק מתאימהאת הקשרה של המילה ה
 

כמילה , "דומה למילה מתאימהה בפסוק מילה"דין , לצורך התאמת המשמעות כאמור .2
  .מתאימה

ולא על פי ההקשר , חשוב להדגיש כי תאימות בהקשרים תיבחן אך ורק על פי קריטריונים של הבנת התוכן

  :דמיוניים" פסוקים"ביטויים שלצידם  ותות הכוללהבא דוגמאותנתבונן בה זו להבנת נקוד. התחבירי

  

  ."עמו המלך וידברו עבדי": הפסוק            .עבדיו דברווי: הביטוי  .א

  ."אדונםאל בית  ויבאו עמו המלךוידברו עבדי " :הפסוק.             ויבאו למלך: הביטוי  .ב

 ."אליו ויבאועמו  המלךוידברו עבדי ": הפסוק             .ויבאו למלך: הביטוי  .ג

  

  :ותמילים מתאימ 2 "פסוק"ב ול נמצא"בכל אחד מהזוגות הנ

  .שורש משותף - עבדי/ועבדי, זהה - וידברו: בדוגמא הראשונה

  )משמעות דומה(מילה דומה  - אדונם .שורש משותף - המלך/למלך,  זהה-ויבאו: היבדוגמא השני

 )כינוי רומז(מילה דומה  - אליו .שורש משותף - המלך/מלךל,  זהה- ויבאו: בדוגמא השלישית

  

 ) הדומהאו (המתאימה לה הקשרה של כל מילה בביטוי תואמת את הקשרה של המילה , בכל אחת מהדוגמאות

  ".  פסוק"ב

  

  

 .אי התאמה בגוף זמן מין ומספר .11

אינה מהווה בעיה משום שניתן להתייחס לאותו עניין על ) נסתר, נוכח, מדבר(אי התאמה בגוף , בדרך כלל

בדרך כלל אינה מהווה בעיה משום שניתן ) הווה עתיד, עבר" (זמן"-גם אי התאמה ב. ידי אנשים שונים

-יימת אי התאמה בכאשר ק או , במקרים אלה של אי התאמה, להתייחס לאותו עניין בנקודות זמן שונות

נשלול את ההתאמה רק אם אי ההתאמה משנה את משמעות . ייבחן כל מקרה לגופו, )זכר נקבה" (מין"

לפעמים אי ההתאמה : יש להתייחס להיבטים הבאים) יחיד ורבים(כאשר קיימת אי התאמה במספר . התוכן 

בלשון יחיד גם כאשר הכוונה  הכוונה היא לאותם מקרים בהם ניתן להשתמש. היא לשונית אך לא עניינית

או במקרים בהם יש שימוש בלשון יחיד אך הכוונה לרבים למשל כל האיש . בהמה, עם: היא לרבים למשל

במקרים אחרים ייבחן כל  .וים בעיהומקרים אלה כמובן אינם מה. הכוונה היא לכל האנשים, הירא ורך הלבב

   .תאמה משנה את משמעות התוכןמקרה לגופו וגם כאן נשלול את ההתאמה רק אם אי הה

כאשר בפסוק מדובר על יחיד מסויים , קיימים, מקרים מובהקים בהם נשלול דמיון בשל אי התאמה במספר

  . ואילו בביטוי ההתייחסות היא בלשון רבים, )'על האלוקים או על משה רבנו וכדו: למשל( 
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 :כללי התאמת המשמעות יכוםס  .12

  :הגדרות

  
 הלשוןצמד מילים שמתקיים ביניהן יחס המעניק לצמד המילים משמעות על פי כללי : ביטוי .1

  .המקראית

  
מילה אחת זהה למילה בביטוי : מילים בפסוק שלגביהן מתקיים בהתאמה: מילים מתאימות .2

 .ומילה אחרת נגזרת משורש משותף ממנו נגזרת המילה השנייה שבביטוי
  

, דומה  , )נרדפתמילה (מילה בפסוק שמשמעותה זהה "  מתאימהדומה למילה בפסוק המילה " .3

  . או שהיא רומזת למילה המתאימה

  :כללי התאמת המשמעות

  
נאמר כי הביטוי מתאים במשמעותו לפסוק אם ֶהקשרה של כל מילה בביטוי תואם את ֶהקשר  .1

 . לה בפסוק מתאימההמילה ה
 

כמילה , "מה למילה מתאימהמילה בפסוק הדו"דין , לצורך התאמת המשמעות כאמור .2

  .מתאימה

  .תאימות בהקשרים תיבחן על על פי משמעות התוכן ולא על פי ההקשרים התחביריים .3

  
תפסול את ההתאמה בין , מין או מספר בין מילות הביטוי למילים בפסוק, זמן, אי התאמה בגוף .4

הביטוי למשמעות  משמעות תוכןתיצור סתירה בין רק כאשר אי התאמה זו , הביטוי לפסוק
 ..תוכן הפסוק

  

 

  :זיהוי הֶהקשר של מילה בביטוי .13

  

: בשיטה הבאה נוכל לנקוט  לעיתים קרובות.  אנו נדרשים לזהות את ֶהקשרה של כל אחת מהמילים בביטוי

ננסח שאלה הכוללת את המילה השנייה שבביטוי באופן שהמילה לגביה אנו נדרשים לזהות את ההקשר תוכל 

  :לדוגמא. לשמש או להיות חלק מהתשובה לשאלה

  ויבאו לביתו:      נתבונן בביטוי הבא

  

  :בביטוי" ויבאו"זיהוי ההקשר של המילה 

זוהי שאלה המנוסחת לגבי המילה השנייה באופן שניתן להשיב   "?"לביתו )קרה ביחס( מה:  " תהיההשאלה 

  ".משהו שקרה ביחס לבית שלו: "בביטוי הוא" ויבאו"ההקשר של המילה " הם באו"עליה 

  

  :בביטוי" לביתו"זיהוי ההקשר של המילה 

יה באופן שניתן להשיב על ראשונהזוהי שאלה המנוסחת לגבי המילה ה"  ?הם באולאן :  " תהיההשאלה 

  ".מקום הביאה: "או" לאן הם באו: "נמצאת בפסוק בהקשר של" לביתו"המילה ". לביתו"באמצעות המילה 
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  :זיהוי תאימות בהקשרים .14

  

  ויבאו לביתו: שוב בביטוינתבונן 

  ":בפסוק"ו

  .המלך לביתעבדי המלך  ויבאו

  

את הקשרה בדיוק בשיטה הם המילים הדומות שלגבי כל אחת מהן ניתן לזהות " פסוק"בהמילים המודגשות 

  .שתיארנו לגבי זיהו ההקשר של מילים בביטוי

תאימות נמדדת במישור של התוכן והבנת , כאמור. אין משמעותה זהות אלא דמיון פונקציונלי ,תאימות

הם בעלי תכונות זהות ומסוגלים ,  מחשבים תואמים אינם זהים(. התחבירי "הפיזי"הנקרא ולא במישור 

הכרת הקשרו בטקסט ו א/ומידה מסוימת של הבנת הפסוק ישנם מקרים בהם תידרש ). תלבצע אותן פעולו

  .רחב יותר

  

 .בפסוק והפיסוק הנכון" הפשט" .15

  

לפעמים ניתן לייחס . ההחלטה אם קיימת תאימות בהקשרים דורשת מידה מסוימת של הבנת פירוש הפסוקים

הוא , ל"וכן הביטוי לתוכן הפסוק לפי הכללים הנאם לפי אחת מהן קיים דמיון בין ת, לטקסט פרשנויות שונות

גם כאן נסתמך על פרשנות מקובלת , הפירוש בפסוק מושפע לעתים קרובות מהפיסוק. ייכלל ברשימה שלנו

   .ניתן לעשות שימוש בטעמי המקרא על מנת לברר את הפיסוק הנכון שבפסוק, בהקשר זה. והגיונית

  

 .בתחילת ביטוי' אות ו .16

עובדה זו משפיעה על הביטויים שבמדגם אשר המילים . 'מהמילים בתורה מתחיל באות וחלק גדול : הערה

משמעות הביטוי לא .  'שבמדגם מתחילים באות ו 40ביטויים מתוך  19בפועל . שבהם נלקחו מהתורה

  .שבביטוי' ו-ולכן ניתן להתעלם מה, משתנה כתוצאה מעובדה זו

  

 :ותוצאות הניסוי הכנת המדגם .17

  :זוגות כאשר כל זוג כולל  494-מורכבת מ, יה ממנה גזרנו את המדגםיוסהאוכל, מורכא

  
  )PLS(המופיע בתורה בדילוג שווה של אותיות צמד מילים  .1

 פסוק בתורה .2

וזאת בתנאי , ן צמד המילים והפסוקביקיימת התאמה במשמעות מתהכללת זוג במדגם תתבצע אך ורק אם 

 4- הזוגות ל 494 ערכנו טבלה בה חילקנו את . שצמד המילים הוא בעל משמעות ותקין מבחינה לשונית

  :וצותקב

  
 .מבחינה לשונית צמדי המילים אינם ביטויים תקינים .1

 .קאין התאמה במשמעות בין הביטוי לפסוצמדי המילים הם ביטויים תקינים מבחינה לשונית אך  .2

 .לפסוק מתאימים במשמעותצמדי המילים הם ביטויים ה .3

 .או לא לפסוק אם קיימת התאמה במשמעות צמדי המילים הם ביטויים אך הסתפקנו .4



, 2לא ייכללו במדגם ולכן אם בטעות כללנו זוגות השייכים לקבוצה 

  .זוגות 166כללנו  2זוגות ובקבוצה 

 כפי שיתואר להלן,  P1זוגות התורמים להקטנת ההסתברות 

16 

לא ייכללו במדגם ולכן אם בטעות כללנו זוגות השייכים לקבוצה  2-ו 1הזוגות השייכים לקבוצות  

זוגות ובקבוצה   277כללנו   1בקבוצה . אין לדבר כל משמעות

  .זוגות 11כללנו  4זוגות ובקבוצה 

  :מדגמים 3-ביחס לכמתואר בפרק הבא 

  ).זוגות 40(בלבד 

  .זוגות) 51( 

זוגות התורמים להקטנת ההסתברות  3השמטנו  4כשמקבוצה  

P1P2 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

הזוגות השייכים לקבוצות  

אין לדבר כל משמעות, או להיפך 1בקבוצה 

זוגות ובקבוצה  40נכללו  3בקבוצה 

  

כמתואר בפרק הבא  P2 - ו P1מדדנו 

  
בלבד  3קבוצה   .א

3+4קבוצות   .ב

3+4קבוצות   .ג

 )זוגות 48(

   :התוצאות

 

P1 

 .א

 .ב

 .ג
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  הניסוי

 
  הניסויתיאור  .1

, )רבנים ותאריכי לידתם או פטירתם(, הראה שזוגות של מילים שיש ביניהן קשר מושגי  WRRמחקרם של 

,  הערוך כטבלאות דו מימדיות) G(בטקסט של ספר בראשית ELS) (מופיעים בדילוג שווה של אותיות 

ני שלפנינו עוסק במדידת הנטייה לקרבה בין ביטויים ב ניסויה. במבנה קומפקטי מעבר לצפוי באופן אקראי

לבין פסוקים שיש להם משמעות , המופיעים בחמישה חומשי תורה בדילוג שווה של אותיות, שתי מילים

  דומה

גדר תו, Tבטקסט  , Equidistant Letter Sequence (n,d,k))(, ELS  :או )ש"בד( מילה בדילוג שווה

  :במיקומים T -כסדרת אותיות בטקסט 

     n, n + d, n + 2d, . . . , n + (k − 1)d .  

d        ערך הדילוג"ייקרא."  

  : יוגדרו כמופיעות ברצף ליניארי אם מתקיים, מילים בדילוג שווה 2

• e = (n, d, k)  

• e' = (n', d', k')        

• d = d' 

• n' = n + kd  או : n = n' + k'd'   .  

  

 e'-ו, מתוך לקסיקון נתון Wהיא מילה  e-ו Pש המופיעות כרצף ליניארי בטקסט "מילים בד 2הן  'e-ו eאם 

שיש לו משמעות כלשהי בלשון  PLS ,PLSיקרא  W',(W(הזוג : אז, מתוך אותו לקסיקון 'Wהיא מילה 

הוא חמישה  Pבניסוי שלנו הטקסט . וזאת בתנאי שהוא תקין מבחינה תחבירית" ביטוי: "יקרא, המקרא

טווח . P - אותיות לפחות המופיעות ב 5ות הלקסיקון הוא רשימת כל המילים בנ. חומשי תורה בנוסח המסורה

מתוך  W',(W(האפשריים של מילים  צמדיםלגבי כל אחד מה.  d ≤ 1000 ≥ 2:  שנבחר הוא dערכי הדילוג 

  .ים - PLS 6060נמצאו . הלקסיקון נבדוק האם הם מופיעים בתורה בדילוג שווה
  

- למילה שב הזהה)  לפחות( אחת מילהים שנמצאו נחפש בתורה פסוק המכיל - PLS-ה 6060-כל אחד מל

PLS  ממנו נגזרת המילה השנייה שב הנגזרת מאותו שורש) לפחות( ומילה אחת נוספת -PLS   . לפסוק

המקיימת  מתאים למילה בפסוק "פסוק מתאים"קראנו , ל"המקיים את התנאים הנ PLS עבורו אשר נמצא

: קראנו PLS/לזוג פסוקו "מתאים צמד": קראנו PLS-ל ,"מילה מתאימה"ל קראנו "את אחד התנאים הנ

הוסבר מדוע נבחרה שיטה זו להתאמת " דברי הסבר וכללים  להכנת הרשימות"להלן בפרק ( "זוג מתאים"

. ים אשר לגבי כל אחד מהם נמצא לפחות פסוק מתאים אחד- PLS 796כ "אותרו סה ).ים-PLS-פסוקים ל

 PLS-זוגות כשכל זוג מורכב מ 2114כ נמצאו "נמצא יותר מפסוק מתאים אחד ובסה ים- PLS -לחלק מה

  .17מצא לגביהם יותר מפסוק מתאים אחדים שנ-PLSהמוצגת כאן התעלמנו מכל אותם  ניסויבגרסת ה. ופסוק

  . 18פסוקים/ים- PLSזוגות  494 -ל   כ הצטמצמה  הרשימה"ובסה

  

  

  :מתקיים כאשר לגבי כל אחד מהםכעת נחפש זוגות מתאימים 
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"). ביטוי" ואה(בעל משמעות כלשהי בהתאם לכללי הלשון המקראית  ואה) PLS-ה(צמד המילים   .א

 -ו
וזאת בהתאם לכללים שפורטו  משמעות הפסוק בהקשר למילים המתאימות דומה למשמעות הביטוי  .ב

 ".דברי הסבר וכללים להכנת הרשימות"בפרק   לעיל
  

הזוגות "נקרא להם . פסוקים/םזוגות של ביטויי 40ל נותרנו עם רשימה של "לאחר ביצוע השלבים הנ
  ".שבמדגם

  
ביטוי בעל משמעות בשפה  ההמהוו PLS -הזוגות שבמדגם שכל אחד מהם מורכב מ 40הקומפקטיות של 

באופן עקרוני יושמה כאן שיטת . 2נמדדה בדרך שתתואר להלן בסעיף  ,לו תאיםוהפסוק המ המקראית
תתואר הטכניקה ששימשה אותנו למדידת  3בסעיף . עם השינויים המתבקשים WRRל המדידה ש

  .  ההסתברות הכוללת של הקומפקטיות שנמדדה מול השערת האפס של אקראיות
  

  מדידת הקומפקטיות .2
  

הגדרה זו מתאימה גם לניסוי . נגדיר מדד לקומפקטיות עבור כל זוג המורכב מביטוי וסידרת פסוקים מתאימים
בניסוי שלפנינו אנו מתייחסים אך ורק לביטויים , כפי שהזכרנו למעלה. ר שהוצג בהונג קונגהמורחב יות

רצף של שתי מילים מתוך , דהיינו PLSביטוי לעניין זה הוא , כאמור. עבורם נמצא פסוק מתאים אחד בלבד
  . יושיש לו משמעות כלשה   P,הלקסיקון המופיעות בדילוג שווה ברצף ליניארי על פני הטקסט 

.  P -המופיעים כרצף ליניארי ב  ים -  ELS    ,2  e' = (n', d', k')      ו- e = (n, d, k) : יהיו  
 

         
:תהא    

.(Rel(e, e', V ) :  נציין זאת כך(   . e'-ו e-המתאימים ל P -סידרה של פסוקים ב  V = {v1, . . . , vN }  
 
  :נגדיר  

δh(e, e', vi)   באמצעות כתיבתP המקיפה מעטפת גליל ויורדת כלפי מטה כספירלה .h  מוגדר כמספר
  טורי האותיות על פני הגליל

δh(e, e', vi) = f2 + g2 + 1 
 

על פני מעטפת  e- אותיות עוקבות ב 2שבין ) בהתחשב בשורות וטורים(הוא המרחק האוקלידי  fכאשר 
  . על פני מעטפת הגלילvi בין פסוק ל 'e-או אות ב e-הוא המרחק האוקלידי המינימלי בין אות ב g-הגליל ו

  
,µh(e, e', vi) = 1/δh�e: מעתה e′, vi)  יכול לבטא את מידת הקומפקטיות של הקונפיגורציה הנוצרת על

  . נתון hעבור , על פני הגליל, vi -ו 'e,eידי 
  

יהיה בעל ערך נמוך עבור  fאזי ,  d|/j|- המספר השלם הקרוב ביותר לh=h(j)=נשים לב שבדרך כלל כאשר 
j ניתן ל, לכן. נמוך-h(j) את הערך השלם הקרוב ביותר ל -|d|/j ונגדיר:  

       

σ�	, 	 ′, 
��  � �������,� ′,���

��

���
 

  
נוטים  σ(e, e', vi)אזי , על פני מעטפת הגליל גבוהה יותרvi  -ו  'e, eנשים לב  שכאשר  הקומפקטיות של 

  :כעת נגדיר. ,…,10h(j),j=1כאשר  h(j)להיות גבוהים וזאת  לפחות עבור אחד מערכי 
 

Ω�	, 	 ′, ��  � ��	, 	 ′, 
�
�

���
� 
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Ω(e, e', V )    פקטיות של הביטוי הוא המדד המצרפי לקומ)'e ,e ) (2 ה- SEL -ים המופיעים ברצף ליניארי (

של של כל  ש"בד רק מופע אחד נמצאשעבור המדגם שלנו  יש לציין. )של פסוקים מתאימים Vעם הסדרה 

המוצגת  הכמו כן כאמור לעיל בגירס. לפחות אותיות 10ביטוי וזאת משום שמדובר בביטויים ארוכים של 

=Ω(e, e', V )-ו  N=1: ולכן   ) e ,e'(כאן הותאם רק פסוק אחד לכל  
 
σ(e, e', V )   

  
 .שנמדדהמדידת ההסתברות הכוללת של הקומפקטיות  .3

  
 ELS Randomאנו משתמשים בשיטת סטנדרטיזציה שהוצעה על ידי פרופסור רוברט הראליק ושנקראה על ידו 

Placement   ובקיצורERP.  
  

משתנה פסאודו רנדומלי המתפלג התפלגות יוניפורמית        rיהא , ) Ω(e, e', V)  ,)e=(n,d,k) , e'=(n',d',k')עבור כל  

η(r, e, e: נגדיר.  P- יהיה מספר האותיות ב λ(P )].  0,1[- ב
'
) = [1 + r(λ(P ) − |d|(k + k

'
  - ו,    d>0אם   [(1 − (1 − 

η(r, e, e
'
) = [1 − d(k + k

'
 − 1) + r(λ(P ) −|d|(k + k

'
  ).d>0בניסוי שלנו . ( d<0אם  [(1 – (1 −  

  

η(r, e, e: כלומר
'
 'k+kהיכולים להיות נקודת התחלה לביטוי ארוך בעל   P- מתפלג יוניפורמית על פני כל המיקומים ב (

  .  dאותיות בדילוג 
  

δhכעת נגדיר את 
r(e, e', vi)  באותו אופן בו בו הגדרנו אתδh(e, e', vi) אלא שכעת נשתמש ב - η(r, e, e')  כדי לקבוע

  .איננו מושפע g   .fמיקום זה נחשב את ועל פי , P-מיקום רנדומלי של הביטוי ב
  

Ω(e, eואת  σ(e, e', vi)באותו אופן בו הגדרנו את  Ωr(e, e', V )ואת  σr(e, e', vi)גדיר את כעת נ
'
, V )  , אלא

                      - שנשתמש ב

δh
r(e, e', vi) במקום ב - δh(e, e', vi)  . Ω

r
(e, e

'
, V )   הוא המדד לקומפקטיות של הביטוי)'e ,e  ( עם הסדרה

V כשמיקומו של הביטוי ב, של פסוקים מתאימים-P נקבע כעת באופן רנדומלי .  

 ,Rel(e(ביחס לכל סדרה  pההסתברות .  i=1,…,9999 , r=r(i)החישוב האמור מתבצע עבור משתנה אקראי

e
'
, V היא:  

 P (e, e', V ) = (card({r(i)|Ωr(i)(e, e', V ) ≥ Ω(e, e', V )}) + 1)/104  .  

  

- ביטויים תיעשה בשתי הדרכים שהוצגו ב/זוגות פסוקים 40ערכי ההסתברות הכללית למדגם הכולל  חישוב

WRR .   נגדיר:  

��  � �40
�  0.2�0.840$�

%

�&
 

הוא ההסתברות  P1אז , הם בלתי תלויים P(e,e'V)אם ערכי ,  k=card{P(e,e'V)|P(e,e',V)≤0.2}כאשר 

  . 0.2- בלו ערכים פחות או שוה ליק P(e,e'V)מתוך  kהבינומיאלית שלפחות 

  

  

  :נגדיר

�'  ()��*���	, 	 ′, ���� 

 

(+�,�  ,� 1 $ .% , / �$ 01 2�3

3! / 5 / �$ 01 2�167

�8 $ 7�! � 
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לגבי כל . פסוקים לא מתאימים/סדרות של ביטויים 99,999,999הפסוקים שבמדגם יצרנו  40- הביטויים ו 40- מ

P1, תחת השערת האפס:    ואז.  �;��נמדדו ערכי   :9פרמטוציה   �=>?@A9�B�1; C �1D / 1�/106E  הוא

הפעם מספר , P2נחזור על אותו תהליך כדי לחשב את . �;��בתוך כל ערכי  p1ההסתברות לדירוג המתקבל של 
  .9,999,999הפרמוטציות הוא 

  
  

 :התוצאות .4
  

;|�1�F9@?<=: קיבלנו, פרמוטציות 99,999,999מתוך  C �1H  6    

  

   P1:  ולכן 7,106E   

   

;B�2�A9@?<=: קיבלנו, פרמוטציות 9,999,999מתוך  C �2D  11    

 

   P2:  ולכן 1.2,106K  
  
  

  
  שבמדגם  p(e,e',V)ערכי   4 0התפלגות                                                                          

  

  
קרובים להתפלג , �;'� - ו �;��:  כלומר.  '�~P2 –ו    ��~P1:   מהערכים שהתקבלו עולה כי

  .יוניפורמית
  
 40 מהם כאמור באו, פסוקים/ים- PLS-לגבי כל אחד  מזוגות ה  P (e, e', V )ערכי  494כעת חישבנו  

מה שמצביע על העובדה שהמידגם . התפלגות הערכים נראית יוניפורמית  .פסוקים שבמדגם/הזוגות ביטויים
  . נלקח  מתוך אוכלוסיה אקראית

  
  

  
  שבאוכלוסיה  p(e,e',V)ערכי  494התפלגות                                                       

  
  

הערכים שהתקבלו עבור   494מתוך   .P4-ו P3חישבנו הסתברויות . בדרך הבאהגם זאת  אמת נוכל ל
p(e,e',V)   נמדדו ערכי  :9לגבי כל סדרה . ערכים 40סדרות אקראיות של  99,999,999שהתקבלו הגרלנו

  ונמדדו ההסתברות   �;'�-ו  �;��
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  ,P3  �=>?@F9�|��; C ��H / 1�/106E   ,P4  �=>?@F9�|�'; C �'H / 1�/106E  
   

  :התוצאות

;|�1�F9@?<=: קיבלנו, סדרות 99,999,999מתוך  C �1H     P3:  ולכן  1 2,106E  
��: כאמור(    ��-התקבל ערך קרוב  ל  3.522,106E( 

   
;'�|�F9@?<=: קיבלנו, סדרות 99,999,999מתוך  C �'H     P4:  ולכן  42 4.3,106O  

'� :כאמור(    '�-ל  התקבל ערך קרוב  8.9,106O(  
  

אנו מגיעים למסקנה שאין תלות בין המשתנים והם  P1~�� ~P3  ,  :P2~�' ~P4:  קיבלנו: מהעובדה ש
  .קרובים להתפלג יוניפורמית

  
  

  :מקרים מסופקים .5
  

מקרים התעורר ספק  11- ב. זוגות בהם נמצאה התאמה במשמעות בין הפסוק לביטוי 40המדגם שבניסוי כולל , כאמור
  p2-ו    p1מדדנו את .  19את תשומת ליבנו שאולי יש לכלול גם אותם כמתאימים במשמעותאו אחרים העירו , אצלנו

את מבחן הפרמוטציות וזאת משום שיצאנו ) עדיין(הזוגות הכוללים את המקרים המסופקים הפעם לא ביצענו  51של 
  . מתוך הנחה של אי תלות בין הערכים

  
  :התוצאות

           
 P1  1.84,106O  

    P2  5.7,106K  
  

כלומר את המקרים התומרים להקטנת ההסתברות , p1C 0.2המקרים בהם    3את " המסופקים"- כאשר השמטנו מ
  :זוגות 48התקבלו התוצאות עבור הרשימה שכללו הפעם   P1הכוללת 

  
3.34x106K P1=  

    P2  3.136x106R  
  

    

  

 

                                                 
 . תלמיד חכם ופיזיקאי 1

  .העברית בירושלים האוניברסיטההמחלקה למתמטיקה , פרופסור אליהו ריפס 2

3 D. Witztum, E. Rips, and Y. Rosenberg. Equidistant letter sequencesin the book of Genesis. Statistical Science, 

9(3):429–438, August 1994.  

  

 52-57' עמ, ח"התשנ  ,25גליליאו," מלחמה ושלום"לדלג אפשר גם ב, קי- מק. ב, נתן- בר. ד, הלל- בר. מ 4

  .בהקדמה לספר" בית ישי"בספרו , א"הרב שלמה פישר שליט .5

  ,המחלקה לספרנות וביבליוגרפיה אוניברסיטת בר אילןראש ,  6

7 http://www.torahcode.co.il  

8 The 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR2006) 20-24 August 2006 Hong Kong.  
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 National Security. (לשעבר עובד בכיר בסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי, מתמטיקאי מפענח צפנים, הרולד גאנץ 9

Agency – (NSA. 

, Nachum Bombach, Harold Gans10 Patterns of Co-Linear Equidistant Letter Sequences and Verses    

   s.org/patterns/ICPR.pdfhttp://www.torahcode    

11    .pdf2114http://www.torahcodes.org/patterns/  

http://www.torahcodes.org/patterns/494.pdf  12 

13 http://www.torahcodes.org/patterns/pls.pdf  

14 http://www.torahcodes.org/patterns/roots.pdf  רשימת השורשים לכל המילים בתורה.  

 .אותיות 10צמדים בני  737אותיות  11צמדים בני  57ותיות א 12צמדים בני  2  15

16 .pdf2114http://www.torahcodes.org/patterns/    

 .שםיקון השתפרו מעט התוצאות שהצגנו בעקבות הת. זו טעות שתוקנה לאחר מכן.  2114ולא כאלה  זוגות 1698  כתבנו כי כי  קיימים ניסויבאותו  17

18 .pdf494http://www.torahcodes.org/patterns/  

19    http://www.torahcodes.org/patterns/mesupakim.pdf  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



(נספח 1)

הערותמילה במילה א 

1141718
 ואת שמ אהרנ תכתב על מטה לוי כי 

מטה אחד לראש בית אבותמ
לא תקין.שמותמאבותמ

2240335
ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בנ 

אביחיל על ירכ המשכנ יחנו צפנה
לא תקין.אבתיואביחיל

3311931
 ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקנ 

לא תקין.הובאואבינוואיש אינ בארצ לבוא עלינו כדרכ כל  הארצ

4414327
 וישאל להמ לשלומ ויאמר השלומ אביכמ 

הזקנ אשר אמרתמ העודנו חי
לא תקין.השלומאבינו

5553005
והביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר ירשו 
אבתיכ וירשתה והיטבכ והרבכ מאבתיכ

לא תקין.והביאכאבתיו

6632541
 ויצא מעמכ הוא ובניו עמו ושב אל 
משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב

לא תקין.ישבתמאבתיו

7752123

 לא תלינ נבלתו על העצ כי קבור תקברנו 
ביומ ההוא כי קללת אלקימ תלוי ולא  

תטמא את אדמתכ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ 
נחלה

לא תקין.בנחלתאדמתכ

8842418
 והיה אדומ ירשה והיה ירשה שעיר איביו 

וישראל עשה חיל
לא תקין.נהיתהאיביו

9920510
ויצאו נגשי העמ ושטריו ויאמרו אל העמ 
לא תקין.הוצאכאיננילאמר כה אמר פרעה אינני נתנ לכמ תבנ

101051218

 כי אמ לפני ה' אלקיכ תאכלנו במקומ 
אשר יבחר ה' אלקיכ בו אתה ובנכ  ובתכ 

ועבדכ ואמתכ והלוי אשר בשעריכ ושמחת 
לפני ה' אלקיכ בכל משלח ידכ

לא תקין.והלויאכלהו

111152614
 לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו 

בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול  
ה' אלקי עשיתי ככל אשר צויתני

לא תקין.ויתנואכלתי

121232415
 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי 

יקלל אלקיו ונשא חטאו
לא תקין.הבנימאלקיו

131310522
ויתהלכ חנוכ את האלקימ אחרי הולידו את 
לא תקין.ויולדאלקיומתושלח שלש מאות שנה ויולד בנימ ובנות

141450320

עד אשר יניח ה' לאחיכמ ככמ וירשו גמ 
המ את הארצ אשר ה' אלקיכמ נתנ להמ 
בעבר הירדנ ושבתמ איש לירשתו אשר 

נתתי לכמ

לא תקין.ושבתמאלקיו

151550432

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ 
למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ 
ולמקצה השמימ ועד קצה השמימ הנהיה 

כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו
לא תקין.וכמהואלקימ
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161631012

 וידבר משה אל אהרנ ואל אלעזר ואל 
איתמר בניו הנותרימ קחו את המנחה 
הנותרת  מאשי ה' ואכלוה מצות אצל 

המזבח כי קדש קדשימ הוא

לא תקין.איתמראליהמ

171720308

וארד להצילו מיד מצרימ ולהעלתו מנ 
הארצ ההוא אל ארצ טובה ורחבה אל 
ארצ זבת חלב ודבש אל מקומ הכנעני 
והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי

לא תקין.להצילואליהמ

181830904
ושור ואיל לשלמימ לזבח לפני ה' ומנחה 
בלולה בשמנ כי היומ ה' נראה אליכמ

לא תקין.ושורואליכמ

191950710
ומשלמ לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר 

לשנאו אל פניו ישלמ לו
לא תקין.לשנאואלינו

202043237
 ובני ראובנ בנו את חשבונ ואת אלעלא 

ואת קריתימ
לא תקין.ובבניהאלעלא

212114005

ויחלמו חלומ שניהמ איש חלמו בלילה 
אחד איש כפתרונ חלמו המשקה והאפה 
אשר למלכ מצרימ אשר אסורימ בבית 

הסהר

לא תקין.המשקהאנשיו

222220221
ויואל משה לשבת את האיש ויתנ את 

צפרה בתו למשה
לא תקין.ויואלאנשימ

232312518
 וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני 

מצרימ באכה אשורה על פני כל אחיו נפל
לא תקין.והבאימאשורה

242451714
 כי תבא אל הארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ 
וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי  

מלכ ככל הגוימ אשר סביבתי
לא תקין.ותבאואשימה

252550139
וטפכמ אשר אמרתמ לבז יהיה ובניכמ 
אשר לא ידעו היומ טוב ורע המה יבאו 

שמה ולהמ אתננה והמ יירשוה
לא תקין.הבאימאתננה

262631514
 וביומ השמיני יקח לו שתי תרימ או שני 

בני יונה ובא לפני ה' אל פתח אהל  מועד 
ונתנמ אל הכהנ

לא תקין.ונתנמבאהלו

272714724
 והיה בתבואת ונתתמ חמישית לפרעה 

וארבע הידת יהיה לכמ לזרע השדה 
ולאכלכמ  ולאשר בבתיכמ ולאכל לטפכמ

לא תקין.וארבעבאכלמ

282811318
 ויאהל אברמ ויבא וישב באלני ממרא 

אשר בחברונ ויבנ שמ מזבח לה'
לא תקין.ויבנובאלני

292922412
 ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה והיה 
שמ ואתנה לכ את לחת האבנ והתורה  

והמצוה אשר כתבתי להורתמ
לא תקין.והמצוהבהיות

303010702
מכל הבהמה הטהורה תקח לכ שבעה 

שבעה איש ואשתו ומנ הבהמה אשר לא 
טהרה הוא שנימ איש ואשתו

לא תקין.ואשתובהמתכמ

313152519

 והיה בהניח ה' אלקיכ לכ מכל איביכ 
מסביב בארצ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ  
נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק 

מתחת השמימ לא תשכח

לא תקין.הלה'בהניח
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323241445
 וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא 

ויכומ ויכתומ עד החרמה
לא תקין.ויכומבהררמ

333331903
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו 

אני ה' אלקיכמ
לא תקין.ואביובה'

343452105
ונגשו הכהנימ בני לוי כי במ בחר ה' 

אלקיכ לשרתו ולברכ בשמ ה' ועל פיהמ 
יהיה כל ריב וכל נגע

לא תקין.ונגשובה'

353550146
ותשבו בקדש ימימ רבימ כימימ אשר 

ישבתמ
לא תקין.ותשבוביומו

363612114

 וישכמ אברהמ בבקר ויקח לחמ וחמת 
מימ ויתנ אל הגר שמ על שכמה ואת הילד 
 וישלחה ותלכ ותתע במדבר באר שבע

לא תקין.וישכמבימימ

373752603

ובאת אל הכהנ אשר יהיה בימימ ההמ 
ואמרת אליו הגדתי היומ לה' אלקיכ כי 

באתי אל הארצ אשר נשבע ה' לאבתינו 
לתת לנו

לא תקין.לימימבימימ

383813516
 ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארצ 
לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה

לא תקין.והובאבלדתה

393922611
 ועשית קרסי נחשת חמשימ והבאת את 
הקרסימ בללאת וחברת את האהל והיה 

אחד

לא תקין.מהיותבללאת

404040350
מאת בכור בני ישראל לקח את הכספ 

חמשה וששימ ושלש מאות ואלפ בשקל 
הקדש

לא תקין.וששימבניכמ

414113518
 ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בנ 

אוני ואביו קרא לו בנימינ
לא תקין.במותמבנימינ

424241424
 ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו 

וימלא אחרי והביאתיו אל הארצ אשר בא 
שמה  וזרעו יורשנה

לא תקין.וימלאבעמיו

434320317
ואמר אעלה אתכמ מעני מצרימ אל ארצ 

הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי 
והיבוסי אל ארצ זבת חלב ודבש

לא תקין.והחתיבעניי

444441422

 כי כל האנשימ הראימ את כבדי ואת 
אתתי אשר עשיתי במצרימ ובמדבר וינסו 

אתי  זה עשר פעמימ ולא שמעו בקולי
לא תקין.והראהבקולי

454541721

 וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל 
נשיאיהמ מטה לנשיא אחד מטה לנשיא  

אחד לבית אבתמ שנימ עשר מטות ומטה 
אהרנ בתוכ מטותמ

לא תקין.לנשיאבשנימ

464652223
 כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה 

איש בעיר ושכב עמה
לא תקין.בהיותבתולה

474740317
ויהיו אלה בני לוי בשמתמ גרשונ וקהת 

ומררי
לא תקין.ואהיהגרשונ
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484822901
וזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ 

לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר ואילמ שנימ 
תמיממ

לא תקין.ואילמדבריו

494920305
ויאמר אל תקרב הלמ של נעליכ מעל 

רגליכ כי המקומ אשר אתה עומד עליו 
אדמת קדש הוא

לא תקין.נעליכהאדמה

505011806
וימהר אברהמ האהלה אל שרה ויאמר 
מהרי שלש סאימ קמח סלת לושי ועשי 

עגות

לא תקין.העשיההאהלה

515121807
ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו 
וישאלו איש לרעהו לשלומ ויבאו האהלה

לא תקין.ותקראהאהלה

525243413

 ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת 
הארצ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה 

ה'  לתת לתשעת המטות וחצי המטה
לא תקין.לתשעתהאמרת

535352610
 ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי 

האדמה אשר נתתה לי ה' והנחתו לפני ה' 
 אלקיכ והשתחוית לפני ה' אלקיכ

לא תקין.ואותההבאתי

545421904
אתמ ראיתמ אשר עשיתי למצרימ ואשא 
אתכמ על כנפי נשרימ ואבא אתכמ אלי

לא תקין.עשיתיהבאתמ

555522327
 את אימתי אשלח לפניכ והמתי את כל 

העמ אשר תבא בהמ ונתתי את כל איביכ 
אליכ  ערפ

לא תקין.והמתיהביאו

565623524
 כל מרימ תרומת כספ ונחשת הביאו את 

תרומת ה' וכל אשר נמצא אתו עצי שטימ  
לכל מלאכת העבדה הביאו

לא תקין.ירימוהביאו

575714221

 ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמימ אנחנו 
על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו  
אלינו ולא שמענו על כנ באה אלינו הצרה 

הזאת

לא תקין.ראינוהביאו

585821006

ומלאו בתיכ ובתי כל עבדיכ ובתי כל מצרימ 
אשר לא ראו אבתיכ ואבות אבתיכ מיומ 

היותמ על האדמה עד היומ הזה ויפנ ויצא 
מעמ פרעה

לא תקין.אבתיכהביתה

595912719
 ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרכ 

עשיתי כאשר דברת אלי קומ נא שבה 
ואכלה  מצידי בעבור תברכני נפשכ

לא תקין.ואכלההבכור

606011821
 ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי 

עשו כלה ואמ לא אדעה
לא תקין.ואראההובאו

616142024
 יאספ אהרנ אל עמיו כי לא יבא אל הארצ 
אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתמ  

את פי למי מריבה
לא תקין.מריבההובאו

626250623
ואותנו הוציא משמ למענ הביא אתנו לתת 

לנו את הארצ אשר נשבע לאבתינו
לא תקין.הובאוהוציא

636342645
 לבני בריעה לחבר משפחת החברי 

למלכיאל משפחת המלכיאלי
לא תקין.בניכמהחברי
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646414209
ויזכר יוספ את החלמות אשר חלמ להמ 
ויאמר אלהמ מרגלימ אתמ לראות את 

ערות הארצ באתמ
לא תקין.לראותהחלומ

656531929
 אל תחלל את בתכ להזנותה ולא תזנה 

הארצ ומלאה הארצ זמה
לא תקין.ומלאההחלתי

666650422
כי אנכי מת בארצ הזאת אינני עבר את 
הירדנ ואתמ עברימ וירשתמ את הארצ 

הטובה הזאת
לא תקין.והמתההטובה

676753102
ויאמר אלהמ בנ מאה ועשרימ שנה אנכי 
היומ לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר 

אלי לא תעבר את הירדנ הזה
לא תקין.ולבואהיוצת

686821006

ומלאו בתיכ ובתי כל עבדיכ ובתי כל 
מצרימ אשר לא ראו אבתיכ ואבות אבתיכ 
מיומ היותמ על האדמה עד היומ הזה ויפנ 

ויצא מעמ פרעה

לא תקין.וראהוהיותמ

696910805
והמימ היו הלוכ וחסור עד החדש העשירי 
לא תקין.והמימהיינובעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרימ

707052505

כי ישבו אחימ יחדו ומת אחד מהמ ובנ אינ 
לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר 
יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה

לא תקין.ויבמההייתי

717150907

זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' 
אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת 

מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ הזה 
ממרימ הייתמ עמ ה'

לא תקין.ואליכהייתמ

727214805
ועתה שני בניכ הנולדימ לכ בארצ מצרימ 

עד באי אליכ מצרימה לי המ אפרימ 
ומנשה כראובנ ושמעונ יהיו לי

לא תקין.ומנשההייתמ

737311914

 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו 
ויאמר קומו צאו מנ המקומ הזה כי משחית 

 ה' את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו
לא תקין.משחיתהייתמ

747430826
ומסל המצות אשר לפני ה' לקח חלת מצה 

אחת וחלת לחמ שמנ אחת ורקיק אחד 
וישמ על החלבימ ועל שוק הימינ

לא תקין.ורקיקהימינ

757542624
 לישוב משפחת הישבי לשמרנ משפחת 

השמרני
לא תקין.הישביהישבי

767610114
ויאמר אלקימ יהי מארת ברקיע השמימ 

להבדיל בינ היומ ובינ הלילה והיו לאתת 
ולמועדימ ולימימ ושנימ

לא תקין.ויאמרהמאור

777743128

 והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה 
היצאימ לצבא אחד נפש מחמש המאות מנ 
האדמ  ומנ הבקר ומנ החמרימ ומנ הצאנ

לא תקין.ואנשיהמאות
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787823431
 ויקרא אלהמ משה וישבו אליו אהרנ וכל 

הנשאימ בעדה וידבר משה אלהמ
לא תקין.הנשאימהמושב

797942658

 אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת 
החברני משפחת המחלי משפחת המושי 
משפחת  הקרחי וקהת הולד את עמרמ

לא תקין.הלבניהמושי

808013905

ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר 
יש לו ויברכ ה' את בית המצרי בגלל יוספ 

ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו בבית 
ובשדה

לא תקין.ברכיוהמצרי

818150432

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ 
למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על 

הארצ ולמקצה השמימ ועד קצה השמימ 
הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

לא תקין.הנהיההנהיה

828212920
 ויעבד יעקב ברחל שבע שנימ ויהיו בעיניו 

כימימ אחדימ באהבתו אתה
לא תקין.ויהיוהעיני

838315014
 וישב יוספ מצרימה הוא ואחיו וכל העלימ 
אתו לקבר את אביו אחרי קברו את  אביו

לא תקין.והשיבהעלימ

848442806
עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח 

אשה לה'
לא תקין.ובאשתהעשיה

858552918

 והיה בשמעו את דברי האלה הזאת 
והתברכ בלבבו לאמר שלומ יהיה לי כי 

בשררות  לבי אלכ למענ ספות הרוה את 
הצמאה

לא תקין.והיתההצמאה

868652807
יתנ ה' את איביכ הקמימ עליכ נגפימ לפניכ 

בדרכ אחד יצאו אליכ ובשבעה דרכימ 
ינוסו לפניכ

לא תקין.ואליוהקמימ

878711201
ויאמר ה' אל אברמ לכ לכ מארצכ 

וממולדתכ ומבית אביכ אל הארצ אשר 
אראכ

לא תקין.ומביתהראימ

888820408
והיה אמ לא יאמינו לכ ולא ישמעו לקל 
האת הראשונ והאמינו לקל האת האחרונ

לא תקין.ולאמההראשונ

898921215

 שבעת ימימ מצות תאכלו אכ ביומ 
הראשונ תשביתו שאר מבתיכמ כי כל אכל 
חמצ  ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיומ 

הראשנ עד יומ השבעי

לא תקין.בתיהמהראשנ

909043152

 ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לה' 
ששה עשר אלפ שבע מאות וחמשימ שקל 

מאת  שרי האלפימ ומאת שרי המאות
לא תקין.הייתיהרימו

919112411
 ויברכ הגמלימ מחוצ לעיר אל באר המימ 

לעת ערב לעת צאת השאבת
לא תקין.ואברכהשאבת
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929251616

 שלוש פעמימ בשנה יראה כל זכורכ את 
פני ה' אלקיכ במקומ אשר יבחר בחג  

המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא 
יראה את פני ה' ריקמ

לא תקין.ואראההשבעות

939311408
ויצא מלכ סדמ ומלכ עמרה ומלכ אדמה 
ומלכ צביימ ומלכ בלע הוא צער ויערכו 

אתמ מלחמה בעמק השדימ
לא תקין.ולאדמהשדימ

949431319
 והיה במקומ השחינ שאת לבנה או בהרת 

לבנה אדמדמת ונראה אל הכהנ
לא תקין.והראההשחינ

959553121

 והיה כי תמצאנ אתו רעות רבות וצרות 
וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא  

תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר 
הוא עשה היומ בטרמ אביאנו אל הארצ 

אשר נשבעתי

לא תקין.ידעומהשירה

969614518
 וקחו את אביכמ ואת בתיכמ ובאו אלי 

ואתנה לכמ את טוב ארצ מצרימ ואכלו 
את  חלב הארצ

לא תקין.בתיכמואביו

979712615
 וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי 
אברהמ אביו סתמומ פלשתימ וימלאומ 

עפר

לא תקין.הבארתואביו

989851101
ואהבת את ה' אלקיכ ושמרת משמרתו 
וחקתיו ומשפטיו ומצותיו כל הימימ

לא תקין.השמרוואהבת

999941611
 לכנ אתה וכל עדתכ הנעדימ על ה' ואהרנ 

מה הוא כי תלונו עליו
לא תקין.וילווואהרנ

10010014819
 וימאנ אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גמ 

הוא יהיה לעמ וגמ הוא יגדל ואולמ  אחיו 
הקטנ יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוימ

לא תקין.ובבנהואולמ

10110120116
ויאמר בילדכנ את העבריות וראיתנ על 

האבנימ אמ בנ הוא והמתנ אתו ואמ בת 
הוא וחיה

לא תקין.והמתנואותה

10210240216
כל הפקדימ למחנה ראובנ מאת אלפ 

ואחד וחמשימ אלפ וארבע מאות וחמשימ 
לצבאתמ ושנימ יסעו

לא תקין.ושנימואותה

10310313710

 ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו 
ויאמר לו מה החלומ הזה אשר חלמת  

הבוא נבוא אני ואמכ ואחיכ להשתחות לכ 
ארצה

לא תקין.ונלכהואחיכ

10410412408
ואמ לא תאבה האשה ללכת אחריכ ונקית 
לא תקין.ונקיתואחרימשבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה

10510522901
וזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ 

לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר ואילמ שנימ 
תמיממ

לא תקין.העשויואילמ

10610650505
אנכי עמד בינ ה' וביניכמ בעת ההוא 

להגיד לכמ את דבר ה' כי יראתמ מפני 
האש ולא עליתמ בהר לאמר

לא תקין.עליתמואירא
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10710723012
 כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהמ 

ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתמ ולא  
יהיה בהמ נגפ בפקד אתמ

לא תקין.ונתנוואישה

10810851429

 ובא הלוי כי אינ לו חלק ונחלה עמכ והגר 
והיתומ והאלמנה אשר בשעריכ ואכלו  

ושבעו למענ יברככ ה' אלקיכ בכל מעשה 
ידכ אשר תעשה

לא תקין.וברוכואכלו

10910952014
 רק הנשימ והטפ והבהמה וכל אשר יהיה 
בעיר כל שללה תבז לכ ואכלת את שלל  

איביכ אשר נתנ ה' אלקיכ לכ
לא תקין.להיותואכלת

11011040802
דבר אל אהרנ ואמרת אליו בהעלתכ את 
הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת 

הנרות

לא תקין.הנרותואלהמ

11111142711

 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו 
לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה  
והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר 

צוה ה' את משה

לא תקין.לאביוואליכ

11211223034
 ויאמר ה' אל משה קח לכ סמימ נטפ 

ושחלת וחלבנה סמימ ולבנה זכה בד בבד  
יהיה

לא תקין.ולבנהואלכה

11311311919

 הנה נא מצא עבדכ חנ בעיניכ ותגדל 
חסדכ אשר עשית עמדי להחיות את נפשי  

ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פנ תדבקני 
הרעה ומתי

לא תקין.וחיתהואנכי

11411443211

 אמ יראו האנשימ העלימ ממצרימ מבנ 
עשרימ שנה ומעלה את האדמה אשר 

נשבעתי  לאברהמ ליצחק וליעקב כי לא 
מלאו אחרי

לא תקין.ומעלהואראה

11511513207
וישבו המלאכימ אל יעקב לאמר באנו אל 

אחיכ אל עשו וגמ הלכ לקראתכ וארבע 
מאות איש עמו

לא תקין.ויולכוארבע

11611620431
ויאמנ העמ וישמעו כי פקד ה' את בני 
ישראל וכי ראה את ענימ ויקדו וישתחוו

לא תקין.ויאמנואתהנ

11711714518
 וקחו את אביכמ ואת בתיכמ ובאו אלי 

ואתנה לכמ את טוב ארצ מצרימ ואכלו את 
 חלב הארצ

לא תקין.ובתימואתנה

11811812819
 ויקרא את שמ המקומ ההוא בית אל 

ואולמ לוז שמ העיר לראשנה
לא תקין.ואולמובבית

11911932531
 ובתי החצרימ אשר אינ להמ חמה סביב 

על שדה הארצ יחשב גאלה תהיה לו 
וביבל  יצא

לא תקין.לביתווביבל

12012022118
 וכי יריבנ אנשימ והכה איש את רעהו 
באבנ או באגרפ ולא ימות ונפל למשכב

לא תקין.למשכבוביומ

12112113727
 לכו ונמכרנו לישמעאלימ וידנו אל תהי בו 

כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו
לא תקין.וידנוובשרי
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12212222901
וזה הדבר אשר תעשה להמ לקדש אתמ 

לכהנ לי לקח פר אחד בנ בקר ואילמ שנימ 
תמיממ

לא תקין.ואילמודבריו

12312312822
 והאבנ הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית 
לא תקין.ואהיהוהאבנאלקימ וכל אשר תתנ לי עשר אעשרנו לכ

12412441627
 ויעלו מעל משכנ קרח דתנ ואבירמ 

מסביב ודתנ ואבירמ יצאו נצבימ פתח 
אהליהמ  ונשיהמ ובניהמ וטפמ

לא תקין.ויעלווהאהל

12512511904
טרמ ישכבו ואנשי העיר אנשי סדמ נסבו 
על הבית מנער ועד זקנ כל העמ מקצה

לא תקין.ישכבווהאיש

12612621305

והיה כי יביאכ ה' אל ארצ הכנעני והחתי 
והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיכ 
לתת לכ ארצ זבת חלב ודבש ועבדת את 

העבדה הזאת בחדש הזה

לא תקין.ויעבדוהאמרי

12712731615

 ושחט את שעיר החטאת אשר לעמ 
והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את 
דמו כאשר  עשה לדמ הפר והזה אתו על 

הכפרת ולפני הכפרת

לא תקין.ומעמיוהביא

12812832227
 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת 

ימימ תחת אמו ומיומ השמיני והלאה  
ירצה לקרבנ אשה לה'

לא תקין.ויהיווהלאה

12912913417
 ואמ לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את 

בתנו והלכנו
לא תקין.להמולוהלכת

13013041415
 והמתה את העמ הזה כאיש אחד ואמרו 

הגוימ אשר שמעו את שמעכ לאמר
לא תקין.ובעמכוהמתה

13113113225
 ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות 

השחר
לא תקין.ויותרוהעלתמ

לא תקין.מאלתיוזעונ אלה בני אצר בלהנ וזעונ ועקנ13213213627

13313320119
ותאמרנ המילדת אל פרעה כי לא כנשימ 

המצרית העברית כי חיות הנה בטרמ 
תבוא אלהנ המילדת וילדו

לא תקין.וילדווחיית

13413412930
 ויבא גמ אל רחל ויאהב גמ את רחל 

מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנימ אחרות
לא תקין.והביאויאהב

13513550713

ואהבכ וברככ והרבכ וברכ פרי בטנכ ופרי 
אדמתכ דגנכ ותירשכ ויצהרכ שגר אלפיכ 

ועשתרת צאנכ על האדמה אשר נשבע 
לאבתיכ לתת לכ

לא תקין.ואהבכויברככ

13613652812

 יפתח ה' לכ את אוצרו הטוב את השמימ 
לתת מטר ארצכ בעתו ולברכ את כל 

מעשה  ידכ והלוית גוימ רבימ ואתה לא 
תלוה

לא תקין.אוצרווה'

13713721229

 ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארצ 
מצרימ מבכר פרעה הישב על כסאו עד  

בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור 
בהמה

לא תקין.הברותוה'
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13813811314
 וה' אמר אל אברמ אחרי הפרד לוט מעמו 
שא נא עיניכ וראה מנ המקומ אשר אתה  

שמ צפנה ונגבה וקדמה וימה
לא תקין.משמתמוה'

13913952219
 וענשו אתו מאה כספ ונתנו לאבי הנערה 
כי הוציא שמ רע על בתולת ישראל ולו  
תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו

לא תקין.הנערהויהיו

14014014127

 ושבע הפרות הרקות והרעת העלת 
אחריהנ שבע שנימ הנה ושבע השבלימ 
הרקות  שדפות הקדימ יהיו שבע שני רעב

לא תקין.והרעתויהיו

14114121421
 ויט משה את ידו על הימ ויולכ ה' את הימ 
ברוח קדימ עזה כל הלילה וישמ את  הימ 

לחרבה ויבקעו המימ
לא תקין.ובמשהויולכ

14214250222
כאשר עשה לבני עשו הישבימ בשעיר 

אשר השמיד את החרי מפניהמ ויירשמ 
וישבו תחתמ עד היומ הזה

לא תקין.ועשהוויירשמ

14314342228
 ויפתח ה' את פי האתונ ותאמר לבלעמ 
מה עשיתי לכ כי הכיתני זה שלש רגלימ

לא תקין.ותאמרויכהו

14414411911
 ואת האנשימ אשר פתח הבית הכו 

בסנורימ מקטנ ועד גדול וילאו למצא 
הפתח

לא תקין.ולאישוילאו

14514514819
 וימאנ אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גמ 

הוא יהיה לעמ וגמ הוא יגדל ואולמ  אחיו 
הקטנ יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוימ

לא תקין.והיתהוימאנ

14614643209
ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו 

את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ 
אשר נתנ להמ ה'

לא תקין.תראנוויניאו

14714711206
ויעבר אברמ בארצ עד מקומ שכמ עד אלונ 

מורה והכנעני אז בארצ
לא תקין.והועדויעבר

14814810128

ויברכ אתמ אלקימ ויאמר להמ אלקימ פרו 
ורבו ומלאו את הארצ וכבשה ורדו בדגת 

הימ ובעופ השמימ ובכל חיה הרמשת על 
הארצ

לא תקין.וכבשהויפרו

14914952917

 פנ יש בכמ איש או אשה או משפחה או 
שבט אשר לבבו פנה היומ מעמ ה' אלקינו 
 ללכת לעבד את אלקי הגוימ ההמ פנ יש 

בכמ שרש פרה ראש ולענה

לא תקין.ולענהויפרו

15015051703
וילכ ויעבד אלקימ אחרימ וישתחו להמ 

ולשמש או לירח או לכל צבא השמימ אשר 
לא צויתי

לא תקין.ולשמשויצוו

15115130924
ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את 

העלה ואת החלבימ וירא כל העמ וירנו 
ויפלו על פניהמ

לא תקין.יראוהוירנו

15215230924
ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את 

העלה ואת החלבימ וירא כל העמ וירנו 
ויפלו על פניהמ

לא תקין.ראיתמוירנו
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15315310717
ויהי המבול ארבעימ יומ על הארצ וירבו 
המימ וישאו את התבה ותרמ מעל הארצ

לא תקין.היינווישאו

15415414617
 ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח 

אחתמ ובני בריעה חבר ומלכיאל
לא תקין.ולבנווישוה

15515512114

 וישכמ אברהמ בבקר ויקח לחמ וחמת 
מימ ויתנ אל הגר שמ על שכמה ואת הילד 
 וישלחה ותלכ ותתע במדבר באר שבע

לא תקין.אתננהוישכמ

15615642109
ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס 
והיה אמ נשכ הנחש את איש והביט אל 

נחש הנחשת וחי
לא תקין.ולאמווישמהו

15715711418
 ומלכי צדק מלכ שלמ הוציא לחמ ויינ והוא 

כהנ לאל עליונ
לא תקין.ומלכיוכהנו

15815842664
 ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרנ 
הכהנ אשר פקדו את בני ישראל במדבר  

סיני

לא תקין.ובאלהולאיש

15915921620
 ולא שמעו אל משה ויותרו אנשימ ממנו 

עד בקר וירמ תולעימ ויבאש ויקצפ עלהמ  
משה

לא תקין.ויבאשולאיש

16016014135
 ויקבצו את כל אכל השנימ הטבות הבאת 

האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל 
בערימ  ושמרו

לא תקין.ושמרוולאלה

16116112421
 והאיש משתאה לה מחריש לדעת 

ההצליח ה' דרכו אמ לא
לא תקין.והאישולאמה

16216243004
ואשה כי תדר נדר לה' ואסרה אסר בבית 

אביה בנעריה
לא תקין.ואסרהולבית

16316313212
 הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 

אתו פנ יבוא והכני אמ על בנימ
לא תקין.והכניולבנו

16416443206
ויאמר משה לבני גד ולבני ראובנ האחיכמ 

יבאו למלחמה ואתמ תשבו פה
לא תקין.ואחיוולבני

16516543206
ויאמר משה לבני גד ולבני ראובנ האחיכמ 

יבאו למלחמה ואתמ תשבו פה
לא תקין.ושובוולבני

16616651709
ובאת אל הכהנימ הלוימ ואל השפט אשר 

יהיה בימימ ההמ ודרשת והגידו לכ את 
דבר המשפט

לא תקין.הלוימוללכת

16716741802
וגמ את אחיכ מטה לוי שבט אביכ הקרב 

אתכ וילוו עליכ וישרתוכ ואתה ובניכ אתכ 
לפני אהל העדת

לא תקין.וילווולמטה

16816852617
 את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ 

וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו  
ומשפטיו ולשמע בקלו

לא תקין.השמרוולשמע

16916940302
ואלה שמות בני אהרנ הבכר נדב ואביהוא 

אלעזר ואיתמר
לא תקין.ואיתמרומאלה

17017040320
ובני מררי למשפחתמ מחלי ומושי אלה 

המ משפחת הלוי לבית אבתמ
לא תקין.אבתיוומושי
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17117131310
 וראה הכהנ והנה שאת לבנה בעור והיא 
הפכה שער לבנ ומחית בשר חי בשאת

לא תקין.והנשאומחית

17217211424
 בלעדי רק אשר אכלו הנערימ וחלק 
האנשימ אשר הלכו אתי ענר אשכל 

וממרא המ  יקחו חלקמ
לא תקין.ויאכלוממרא

17317311424
 בלעדי רק אשר אכלו הנערימ וחלק 
האנשימ אשר הלכו אתי ענר אשכל 

וממרא המ  יקחו חלקמ
לא תקין.ויאכלווממרא

17417451506
כי ה' אלקיכ ברככ כאשר דבר לכ והעבטת 
גוימ רבימ ואתה לא תעבט ומשלת בגוימ 

רבימ ובכ לא ימשלו
לא תקין.ואברכומשלת

17517551217
 לא תוכל לאכל בשעריכ מעשר דגנכ 

ותירשכ ויצהרכ ובכרת בקרכ וצאנכ וכל 
נדריכ  אשר תדר ונדבתיכ ותרומת ידכ

לא תקין.ולאשרונדבתיכ

17617620409

והיה אמ לא יאמינו גמ לשני האתות האלה 
ולא ישמעונ לקלכ ולקחת ממימי היאר 

ושפכת היבשה והיו המימ אשר תקח מנ 
היאר והיו לדמ ביבשת

לא תקין.האתותונהיה

17717751129

 והיה כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר 
אתה בא שמה לרשתה ונתתה את 

הברכה  על הר גרזימ ואת הקללה על הר 
עיבל

לא תקין.הקללהונהיה

17817813025
 ויהי כאשר ילדה רחל את יוספ ויאמר 

יעקב אל לבנ שלחני ואלכה אל מקומי  
ולארצי

לא תקין.ולארציונהיה

17917953238
 אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יינ נסיכמ 

יקומו ויעזרכמ יהי עליכמ סתרה
לא תקין.יאכלוונהיה

18018050610
והיה כי יביאכ ה' אלקיכ אל הארצ אשר 
נשבע לאבתיכ לאברהמ ליצחק וליעקב 
לתת לכ ערימ גדלת וטבת אשר לא בנית

לא תקין.יביאכועירמ

18118153129

 כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתונ 
וסרתמ מנ הדרכ אשר צויתי אתכמ וקראת 

 אתכמ הרעה באחרית הימימ כי תעשו 
את הרע בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיכמ

לא תקין.תמותווקראת

18218222320
 הנה אנכי שלח מלאכ לפניכ לשמרכ 
בדרכ ולהביאכ אל המקומ אשר הכנתי

לא תקין.הכנתיושלחה

18318353230
 איכה ירדפ אחד אלפ ושנימ יניסו רבבה 

אמ לא כי צורמ מכרמ וה' הסגירמ
לא תקין.וימכרושנימ

18418451317

 ואת כל שללה תקבצ אל תוכ רחבה 
ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל 
לה'  אלקיכ והיתה תל עולמ לא תבנה עוד

לא תקין.וה'ושרפת

18518552122
 וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת 

ותלית אתו על עצ
לא תקין.והיתהותלית



(נספח 1)

הערותמילה במילה א 

 הזוגות המרכיבים את האוכלוסיה ממנה נגזר המדגם (494)

מיקום הפסוק 
בתורה

צמד מילים בדילוג שווהה  פ  ס  ו  ק
#

18618614334
 וישא משאת מאת פניו אלהמ ותרב 

משאת בנימנ ממשאת כלמ חמש ידות 
וישתו  וישכרו עמו

לא תקין.וישתוותנשא

18718714316
 וירא יוספ אתמ את בנימינ ויאמר לאשר 
על ביתו הבא את האנשימ הביתה וטבח  
טבח והכנ כי אתי יאכלו האנשימ בצהרימ

לא תקין.הביתהותראו

18818821321
 וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ 

הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר להמ  
ללכת יוממ ולילה

לא תקין.וה'יאירו

18918943219
 כי לא ננחל אתמ מעבר לירדנ והלאה כי 
באה נחלתנו אלינו מעבר הירדנ מזרחה

לא תקין.והלאהיבאהו

19019041416
 מבלתי יכלת ה' להביא את העמ הזה אל 
לא תקין.מבלתייבאהוהארצ אשר נשבע להמ וישחטמ במדבר

19119123606
ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש 

ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת 
הקדש ויכלא העמ מהביא

לא תקין.ויכלאיביאכ

19219243209
ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארצ ויניאו 

את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארצ 
אשר נתנ להמ ה'

לא תקין.ויניאויביאמ

19319312414

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ 
ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה 
אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה אדע כי 

עשית חסד עמ אדני

לא תקין.ואשתהידעתמ

19419451429

 ובא הלוי כי אינ לו חלק ונחלה עמכ והגר 
והיתומ והאלמנה אשר בשעריכ ואכלו  

ושבעו למענ יברככ ה' אלקיכ בכל מעשה 
ידכ אשר תעשה

לא תקין.ושבעוידתיו

19519514908
יהודה אתה יודוכ אחיכ ידכ בערפ איביכ 

ישתחוו לכ בני אביכ
לא תקין.לאחיהיודוכ

19619631402
זאת תהיה תורת המצרע ביומ טהרתו 

והובא אל הכהנ
לא תקין.והובאיומימ

19719720318

ושמעו לקלכ ובאת אתה וזקני ישראל אל 
מלכ מצרימ ואמרתמ אליו ה' אלקי 

העבריימ נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרכ 
שלשת ימימ במדבר ונזבחה לה' אלקינו

לא תקין.ושמעויומימ

19819813008
ותאמר רחל נפתולי אלקימ נפתלתי עמ 

אחתי גמ יכלתי ותקרא שמו נפתלי
לא תקין.קרואייכלתי

19919923234
 ועתה לכ נחה את העמ אל אשר דברתי 

לכ הנה מלאכי ילכ לפניכ וביומ פקדי  
ופקדתי עלהמ חטאתמ

לא תקין.מלאכיימימה

20020042662

 ויהיו פקדיהמ שלשה ועשרימ אלפ כל 
זכר מבנ חדש ומעלה כי לא התפקדו 

בתוכ  בני ישראל כי לא נתנ להמ נחלה 
בתוכ בני ישראל

לא תקין.ויהיוינחיל
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20120150409

רק השמר לכ ושמר נפשכ מאד פנ תשכח 
את הדברימ אשר ראו עיניכ ופנ יסורו 

מלבבכ כל ימי חייכ והודעתמ לבניכ ולבני 
בניכ

לא תקין.ואדבריסורו

20220250918

ואתנפל לפני ה' כראשנה ארבעימ יומ 
וארבעימ לילה לחמ לא אכלתי ומימ לא 

שתיתי על כל חטאתכמ אשר חטאתמ 
לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו

לא תקין.שתיתייעשונ

20320340411
ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו 
אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו

לא תקין.אשימהיפרשו

20420441120

 עד חדש ימימ עד אשר יצא מאפכמ והיה 
לכמ לזרא יענ כי מאסתמ את ה' אשר  

בקרבכמ ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו 
ממצרימ

לא תקין.ימיכמיצאנו

לא תקין.ובשרוישאהו ואמ לא יכבס ובשרו לא ירחצ ונשא עונו20520531716

20620641329
 עמלק יושב בארצ הנגב והחתי והיבוסי 

והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הימ  
ועל יד הירדנ

לא תקין.והחתיישבימ

20720741421
 ואולמ חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארצ

לא תקין.ואולמכה'

20820852319
 לא תביא אתננ זונה ומחיר כלב בית ה' 
אלקיכ לכל נדר כי תועבת ה' אלקיכ  גמ 

שניהמ

לא תקין.ומחירכה'

20920950910

ויתנ ה' אלי את שני לוחת האבנימ כתבימ 
באצבע אלקימ ועליהמ ככל הדברימ אשר 
דבר ה' עמכמ בהר מתוכ האש ביומ הקהל

לא תקין.וביומכתבימ

21021013212
 הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 

אתו פנ יבוא והכני אמ על בנימ
לא תקין.והכנילאחיה

21121143017
 אלה החקימ אשר צוה ה' את משה בינ 
איש לאשתו בינ אב לבתו בנעריה בית  

אביה

לא תקין.ויצומלאשתו

21221230917
ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר 

על המזבח מלבד עלת הבקר
לא תקין.וימלאלבדימ

21321314617
 ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח 

אחתמ ובני בריעה חבר ומלכיאל
לא תקין.וישוהלבניכ

21421414005

ויחלמו חלומ שניהמ איש חלמו בלילה 
אחד איש כפתרונ חלמו המשקה והאפה 

אשר למלכ מצרימ אשר אסורימ בבית 
הסהר

לא תקין.והאפהלבתימ

21521532318

 והקרבתמ על הלחמ שבעת כבשימ 
תמיממ בני שנה ופר בנ בקר אחד ואילמ 

שנימ  יהיו עלה לה' ומנחתמ ונסכיהמ 
אשה ריח ניחח לה'

לא תקין.ואילמלהיות
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21621653123
 ויצו את יהושע בנ נונ ויאמר חזק ואמצ כי 

אתה תביא את בני ישראל אל הארצ  
אשר נשבעתי להמ ואנכי אהיה עמכ

לא תקין.יהושעלהיות

21721752019

 כי תצור אל עיר ימימ רבימ להלחמ עליה 
לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו  

גרזנ כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי 
האדמ עצ השדה לבא מפניכ במצור

לא תקין.השחיתלהלחמ

21821852019

 כי תצור אל עיר ימימ רבימ להלחמ עליה 
לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו  

גרזנ כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי 
האדמ עצ השדה לבא מפניכ במצור

לא תקין.השחיתכלהלחמ

21921912704
ועשה לי מטעמימ כאשר אהבתי והביאה 
לא תקין.בעבורלהמיתלי ואכלה בעבור תברככ נפשי בטרמ אמות

22022021603

ויאמרו אלהמ בני ישראל מי יתנ מותנו 
ביד ה' בארצ מצרימ בשבתנו על סיר 

הבשר באכלנו לחמ לשבע כי הוצאתמ 
אתנו אל המדבר הזה להמית את כל 

הקהל הזה ברעב

לא תקין.וישבעלהמית

22122110111
ויאמר אלקימ תדשא הארצ דשא עשב 

מזריע זרע עצ פרי עשה פרי למינו אשר 
זרעו בו על הארצ ויהי כנ

לא תקין.בהיותלמינו

22222212003
ויבא אלקימ אל אבימלכ בחלומ הלילה 

ויאמר לו הנכ מת על האשה אשר לקחת 
והוא בעלת בעל

לא תקין.הלילהלנשיו

22322312440
 ויאמר אלי ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח 

מלאכו אתכ והצליח דרככ ולקחת אשה  
לבני ממשפחתי ומבית אבי

לא תקין.ומביתלנשימ

22422420816
ויאמר ה' אל משה השכמ בבקר והתיצב 

לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו 
כה אמר ה' שלח עמי ויעבדני

לא תקין.המימהלעבדה

22522510203
ויברכ אלקימ את יומ השביעי ויקדש אתו 

כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקימ 
לעשות

לא תקין.וישבהלעשות

22622642005
ולמה העליתנו ממצרימ להביא אתנו אל 
המקומ הרע הזה לא מקומ זרע ותאנה 

וגפנ ורמונ ומימ אינ לשתות
לא תקין.לשתותלרעהו

22722711832
 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אכ 

הפעמ אולי ימצאונ שמ עשרה ויאמר לא  
אשחית בעבור העשרה

לא תקין.העשרהלשחתה

22822830603
ולבש הכהנ מדו בד ומכנסי בד ילבש על 
בשרו והרימ את הדשנ אשר תאכל האש 
את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח

לא תקין.והרימלשמות

22922923914
 והאבנימ על שמת בני ישראל הנה שתימ 

עשרה על שמתמ פתוחי חתמ איש על 
שמו  לשנימ עשר שבט

לא תקין.לבניולשנימ
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23023052619
 ולתתכ עליונ על כל הגוימ אשר עשה 

לתהלה ולשמ ולתפארת ולהיתכ עמ קדש 
לה'  אלקיכ כאשר דבר

לא תקין.ויהיולתהלה

23123120709
כי ידבר אלכמ פרעה לאמר תנו לכמ 
מופת ואמרת אל אהרנ קח את מטכ 

והשלכ לפני פרעה יהי לתנינ
לא תקין.ונתנהלתנינ

23223242329
 ויאמר בלעמ אל בלק בנה לי בזה שבעה 

מזבחת והכנ לי בזה שבעה פרימ ושבעה  
אילמ

לא תקין.ויאמרמאילמ

23323351308
מאלקי העמימ אשר סביבתיכמ הקרבימ 
אליכ או הרחקימ ממכ מקצה הארצ ועד 

קצה הארצ
לא תקין.ואליומאלקי

23423450907

זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' 
אלקיכ במדבר למנ היומ אשר יצאת 

מארצ מצרימ עד באכמ עד המקומ הזה 
ממרימ הייתמ עמ ה'

לא תקין.הייתממהביא

23523514612
 ובני יהודה ער ואוננ ושלה ופרצ וזרח 

וימת ער ואוננ בארצ כנענ ויהיו בני  פרצ 
חצרנ וחמול

לא תקין.ואוננמהיות

23623621613
 ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה 
לא תקין.ובבקרמהיותובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה

23723751006
ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקנ מוסרה 
שמ מת אהרנ ויקבר שמ ויכהנ אלעזר בנו 

תחתיו

לא תקין.ושמתממוסרה

23823842421
 וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתנ 

מושבכ ושימ בסלע קנכ
לא תקין.ותנשאמושבכ

23923932606
ונתתי שלומ בארצ ושכבתמ ואינ מחריד 

והשבתי חיה רעה מנ הארצ וחרב לא 
תעבר בארצכמ

לא תקין.אשיבנהמחריד

24024023606
ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש 

ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת 
הקדש ויכלא העמ מהביא

לא תקין.ובאשתמלאכה

24124151906

פנ ירדפ גאל הדמ אחרי הרצח כי יחמ 
לבבו והשיגו כי ירבה הדרכ והכהו נפש ולו 
אינ משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול 

שלשומ

לא תקין.והכהומלבבכ

24224232731
 ואמ גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יספ 

עליו
לא תקין.ולאישממעשרו

24324332632
 והשמתי אני את הארצ ושממו עליה 

איביכמ הישבימ בה
לא תקין.ושממומעליו

24424423313
 ועתה אמ נא מצאתי חנ בעיניכ הודעני נא 

את דרככ ואדעכ למענ אמצא חנ בעיניכ  
וראה כי עמכ הגוי הזה

לא תקין.ולמענמצאתי



(נספח 1)

הערותמילה במילה א 

 הזוגות המרכיבים את האוכלוסיה ממנה נגזר המדגם (494)

מיקום הפסוק 
בתורה

צמד מילים בדילוג שווהה  פ  ס  ו  ק
#

24524511308
ויאמר אברמ אל לוט אל נא תהי מריבה 
ביני ובינכ ובינ רעי ובינ רעיכ כי אנשימ 

אחימ אנחנו
לא תקין.ואהיהמריבה

24624642024
 יאספ אהרנ אל עמיו כי לא יבא אל הארצ 

אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתמ  
את פי למי מריבה

לא תקין.יתננומריתמ

24724722326
 לא תהיה משכלה ועקרה בארצכ את 

מספר ימיכ אמלא
לא תקין.מלאיממשכלה

24824851906

פנ ירדפ גאל הדמ אחרי הרצח כי יחמ 
לבבו והשיגו כי ירבה הדרכ והכהו נפש ולו 
אינ משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול 

שלשומ

לא תקין.וארבהמתמול

24924922136
 או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשמ 

ולא ישמרנו בעליו שלמ ישלמ שור תחת  
השור והמת יהיה לו

לא תקין.ושורומתמול

25025041539

 והיה לכמ לציצת וראיתמ אתו וזכרתמ 
את כל מצות ה' ועשיתמ אתמ ולא תתורו  

אחרי לבבכמ ואחרי עיניכמ אשר אתמ 
זנימ אחריהמ

לא תקין.ואחרינהיית

25125142664
 ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרנ 
הכהנ אשר פקדו את בני ישראל במדבר  

סיני

לא תקין.ובאלהנהיית

25225252113

 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה 
בביתכ ובכתה את אביה ואת אמה ירח 

ימימ  ואחר כנ תבוא אליה ובעלתה והיתה 
לכ לאשה

לא תקין.וישבהנהיית

25325330513
וכפר עליו הכהנ על חטאתו אשר חטא 

לא תקין.ונסלחנהייתמאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהנ כמנחה

25425430718

ואמ האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביומ 
השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב 

לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה 
תשא

לא תקין.האכלתנשאתה

25525530516
ואת אשר חטא מנ הקדש ישלמ ואת 

חמישתו יוספ עליו ונתנ אתו לכהנ והכהנ 
יכפר עליו באיל האשמ ונסלח לו

לא תקין.והכהננתתיו

25625640407

ועל שלחנ הפנימ יפרשו בגד תכלת ונתנו 
עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית 
ואת קשות הנסכ ולחמ התמיד עליו יהיה

לא תקין.יפרשונתתיו

25725713907
ויהי אחר הדברימ האלה ותשא אשת 

לא תקין.מהיותעיניהאדניו את עיניה אל יוספ ותאמר שכבה עמי

25825842021
 וימאנ אדומ נתנ את ישראל עבר בגבלו 

ויט ישראל מעליו
לא תקין.וימאנעליהמ
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25925930924
ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את 

העלה ואת החלבימ וירא כל העמ וירנו 
ויפלו על פניהמ

לא תקין.וירנועלימו

26026042304
ויקר אלקימ אל בלעמ ויאמר אליו את 
שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל 

במזבח

לא תקין.האמרתערכתי

26126131923
 וכי תבאו אל הארצ ונטעתמ כל עצ מאכל 
וערלתמ ערלתו את פריו שלש שנימ יהיה  

לכמ ערלימ לא יאכל
לא תקין.ושנימערלימ

26226231018
 הנ לא הובא את דמה אל הקדש פנימה 
אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי

לא תקין.פנימהפנימה

26326314519
 ואתה צויתה זאת עשו קחו לכמ מארצ 

מצרימ עגלות לטפכמ ולנשיכמ ונשאתמ 
את  אביכמ ובאתמ

לא תקין.עשיתנצויתה

26426414235
 ויהי המ מריקימ שקיהמ והנה איש צרור 

כספו בשקו ויראו את צררות כספיהמ המה 
 ואביהמ וייראו

לא תקין.ונוראצררות

26526552003

ואמר אלהמ שמע ישראל אתמ קרבימ 
היומ למלחמה על איביכמ אל ירכ לבבכמ 
אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהמ

לא תקין.וייראקרבימ

26626653112

 הקהל את העמ האנשימ והנשימ והטפ 
וגרכ אשר בשעריכ למענ ישמעו ולמענ 

ילמדו  ויראו את ה' אלקיכמ ושמרו לעשות 
את כל דברי התורה הזאת

לא תקין.ושמרוראיתי

26726741444
 ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארונ ברית 

ה' ומשה לא משו מקרב המחנה
לא תקין.המחנהראשימ

26826822226
 כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו 

במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי  
חנונ אני

לא תקין.שמלתושכבתי

26926922132
 אמ עבד יגח השור או אמה כספ שלשימ 

שקלימ יתנ לאדניו והשור יסקל
לא תקין.והשורשלשימ

27027010307
ותפקחנה עיני שניהמ וידעו כי עירממ המ 

ויתפרו עלה תאנה ויעשו להמ חגרת
לא תקין.אתודעשניהמ

27127112460
 ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את 

היי לאלפי רבבה ויירש זרעכ את שער  
שנאיו

לא תקין.ויירששערומ

27227221215

 שבעת ימימ מצות תאכלו אכ ביומ 
הראשונ תשביתו שאר מבתיכמ כי כל אכל 
חמצ  ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיומ 

הראשנ עד יומ השבעי

לא תקין.ולביתתאכלו

27327351021
 הוא תהלתכ והוא אלקיכ אשר עשה אתכ 
את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו  

עיניכ

לא תקין.ותראהתהלתכ

27427452866
 והיו חייכ תלאימ לכ מנגד ופחדת לילה 

ויוממ ולא תאמינ בחייכ
לא תקין.הנהיהתלאימ
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27527520415
ודברת אליו ושמת את הדברימ בפיו ואנכי 
אהיה עמ פיכ ועמ פיהו והוריתי אתכמ את 

אשר תעשונ
לא תקין.והייתיתעשונ

27627610318
וקוצ ודרדר תצמיח לכ ואכלת את עשב 

השדה
לא תקין.תאכלמתצמיח

27727741826

 ואל הלוימ תדבר ואמרת אלהמ כי תקחו 
מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי 

לכמ  מאתמ בנחלתכמ והרמתמ ממנו 
תרומת ה' מעשר מנ המעשר

לא תקין.ונאמרתרומת
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278142707
כנ בנות צלפחד דברת נתנ תתנ להמ 

אחזת נחלה בתוכ אחי אביהמ והעברת 
את נחלת אביהנ להנ

לא מתאים.בתוכהאביהמ

279212451
 הנה רבקה לפניכ קח ולכ ותהי אשה לבנ 

אדניכ כאשר דבר ה'
לא מתאים.לבנותאדניכ

280312527
 ויגדלו הנערימ ויהי עשו איש ידע ציד איש 

שדה ויעקב איש תמ ישב אהלימ
לא מתאים.היינואהלימ

281413414
 ויאמרו אליהמ לא נוכל לעשות הדבר 

הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה 
כי  חרפה הוא לנו

לא מתאים.מאנשיאחתנו

282540607
לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להמ 

במתמ כי נזר אלקיו על ראשו
לא מתאים.מראשואלקיו

283612739
 ויענ יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני 
הארצ יהיה מושבכ ומטל השמימ מעל

לא מתאים.משמניאליהמ

284730904
ושור ואיל לשלמימ לזבח לפני ה' ומנחה 

בלולה בשמנ כי היומ ה' נראה אליכמ
לא מתאים.בלולהאליכמ

285850125
ויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו 

אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' 
אלקינו נתנ לנו

לא מתאים.כמשיבאלינו

286913217
 ויתנ ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל 

עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בינ  עדר 
ובינ עדר

לא מתאים.תשימואלינו

2871040735
ולזבח השלמימ בקר שנימ אילמ חמשה 

עתדימ חמשה כבשימ בני שנה חמשה זה 
קרבנ אליצור בנ שדיאור

לא מתאים.ואילמאליצור

2881150204
ואת העמ צו לאמר אתמ עברימ בגבול 
אחיכמ בני עשו הישבימ בשעיר וייראו 

מכמ ונשמרתמ מאד
לא מתאים.הישבימאמרימ

2891242234
 ויאמר בלעמ אל מלאכ ה' חטאתי כי לא 

ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרכ ועתה  
אמ רע בעיניכ אשובה לי

לא מתאים.כה'אשובה

2901330524
או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלמ אתו 
בראשו וחמשתיו יספ עליו לאשר הוא לו 

יתננו ביומ אשמתו
לא מתאים.כהיומאשמתו

2911411318
 ויאהל אברמ ויבא וישב באלֵני  ממרא 

אשר בחברונ ויבנ שמ מזבח לה'
לא מתאים.ישיבובאלני

2921553224
 מזי רעב ולחמי רשפ וקטב מרירי ושנ 
בהמת אשלח במ עמ חמת זחלי עפר

לא מתאים.מריריבהמתה

2931614135
 ויקבצו את כל אכל השנימ הטבות הבאת 

האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל 
בערימ  ושמרו

לא מתאים.בערימבידיה

2941710902
ומוראכמ וחתכמ יהיה על כל חית הארצ 

ועל כל עופ השמימ בכל אשר תרמש 
האדמה ובכל דגי הימ בידכמ נתנו

לא מתאים.באדמהבידכמ
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2951840345
קח את הלוימ תחת כל בכור בבני ישראל 

ואת בהמת הלוימ תחת בהמתמ והיו לי 
הלוימ אני ה'

לא מתאים.בהמתמבה'

2961932601

לא תעשו לכמ אלילמ ופסל ומצבה לא 
תקימו לכמ ואבנ משכית לא תתנו 

בארצכמ להשתחות עליה כי אני ה' 
אלקיכמ

לא מתאים.משכיתבה'

2972014311

 ויאמר אלהמ ישראל אביהמ אמ כנ אפוא 
זאת עשו קחו מזמרת הארצ בכליכמ  

והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש 
נכאת ולט בטנימ ושקדימ

לא מתאים.תאמרובכליכמ

2982110704

כי לימימ עוד שבעה אנכי ממטיר על 
הארצ ארבעימ יומ וארבעימ לילה ומחיתי 

את כל היקומ אשר עשיתי מעל פני 
האדמה

לא מתאים.לימימבמעלמ

2992211914

 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו 
ויאמר קומו צאו מנ המקומ הזה כי 

משחית  ה' את העיר ויהי כמצחק בעיני 
חתניו

לא מתאים.הייתמבנתיו

3002311930
 ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו 
עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה  

הוא ושתי בנתיו
לא מתאים.תיראמבנתיו

3012450909

בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנימ לוחת 
הברית אשר כרת ה' עמכמ ואשב בהר 

ארבעימ יומ וארבעימ לילה לחמ לא 
אכלתי ומימ לא שתיתי

לא מתאים.יומימבעלתי

3022521317

 ויהי בשלח פרעה את העמ ולא נחמ 
אלקימ דרכ ארצ פלשתימ כי קרוב הוא כי 

אמר  אלקימ פנ ינחמ העמ בראתמ 
מלחמה ושבו מצרימה

לא מתאים.הייתמבראתמ

3032641332

 ויציאו דבת הארצ אשר תרו אתה אל בני 
ישראל לאמר הארצ אשר עברנו בה לתור 

 אתה ארצ אכלת יושביה הוא וכל העמ 
אשר ראינו בתוכה אנשי מדות

לא מתאים.יצאתיבתוכה

3042730407

ונתנ הכהנ מנ הדמ על קרנות מזבח 
קטרת הסמימ לפני ה' אשר באהל מועד 

ואת כל דמ הפר ישפכ אל יסוד מזבח 
העלה אשר פתח אהל מועד

לא מתאים.הסמימדמיהמ

3052810423
ויאמר למכ לנשיו עדה וצלה שמענ קולי 
נשי למכ האזנה אמרתי כי איש הרגתי 

לפצעי וילד לחברתי
לא מתאים.מילדיהאזנה

3062920101
ואלה שמות בני ישראל הבאימ מצרימה 

את יעקב איש וביתו באו
לא מתאים.לביתוהבאימ
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3073052613

 ואמרת לפני ה' אלקיכ בערתי הקדש מנ 
הבית וגמ נתתיו ללוי ולגר ליתומ  

ולאלמנה ככל מצותכ אשר צויתני לא 
עברתי ממצותיכ ולא שכחתי

לא מתאים.ליתומהבתימ

3083131809
ערות אחותכ בת אביכ או בת אמכ מולדת 

לא מתאים.מולדתהבתימבית או מולדת חוצ לא תגלה ערותנ

3093210805
והמימ היו הלוכ וחסור עד החדש העשירי 
לא מתאים.ההרימהיותמבעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרימ

3103353117

 וחרה אפי בו ביומ ההוא ועזבתימ 
והסתרתי פני מהמ והיה לאכל ומצאהו 

רעות  רבות וצרות ואמר ביומ ההוא הלא 
על כי אינ אלקי בקרבי מצאוני הרעות 

האלה

לא מתאים.הרעותהיותמ

3113413211
 קטנתי מכל החסדימ ומכל האמת אשר 

עשית את עבדכ כי במקלי עברתי את 
הירדנ  הזה ועתה הייתי לשני מחנות

לא מתאים.ואמתוהירדנ

3123543128

 והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה 
היצאימ לצבא אחד נפש מחמש המאות מנ 
האדמ  ומנ הבקר ומנ החמרימ ומנ הצאנ

לא מתאים.יוציאהמאות

3133640804
וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה 

עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה 
ה' את משה כנ עשה את המנרה

לא מתאים.כמעשההמנרה

3143740518

והעמיד הכהנ את האשה לפני ה' ופרע 
את ראש האשה ונתנ על כפיה את מנחת 
הזכרונ מנחת קנאת הוא וביד הכהנ יהיו 

מי המרימ המאררימ

לא מתאים.מה'המרימ

3153850432

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ 
למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ 

ולמקצה השמימ ועד קצה השמימ הנהיה 
כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

לא מתאים.מאלקיהנהיה

3163950432

כי שאל נא לימימ ראשנימ אשר היו לפניכ 
למנ היומ אשר ברא אלקימ אדמ על הארצ 

ולמקצה השמימ ועד קצה השמימ הנהיה 
כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

לא מתאים.מימימהנהיה

3174012416
 והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא 

ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל
לא מתאים.בתולההנראה

3184113305
וישא את עיניו וירא את הנשימ ואת 

הילדימ ויאמר מי אלה לכ ויאמר הילדימ 
אשר חננ אלקימ את עבדכ

לא מתאים.ועינוהנשימ
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3194232528
 ואמ לא מצאה ידו די השיב לו והיה 

ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא 
 ביבל ושב לאחזתו

לא מתאים.לאחזתוהעדימ

3204343606
זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד 

לאמר לטוב בעיניהמ תהיינה לנשימ אכ 
למשפחת מטה אביהמ תהיינה לנשימ

לא מתאים.אביהמהעינה

3214413505
ויסעו ויהי חתת אלקימ על הערימ אשר 
סביבותיהמ ולא רדפו אחרי בני יעקב

לא מתאים.אחריוהערימ

3224550122

ותקרבונ אלי כלכמ ותאמרו נשלחה 
אנשימ לפנינו ויחפרו לנו את הארצ וישבו 
אתנו דבר את הדרכ אשר נעלה בה ואת 

הערימ אשר נבא אליהנ

לא מתאים.העלותהערימ

3234610821

וירח ה' את ריח הניחח ויאמר ה' אל לבו 
לא אספ לקלל עוד את האדמה בעבור 
האדמ כי יצר לב האדמ רע מנעריו ולא 
אספ עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי

לא מתאים.להכותהעשוי

לא מתאים.ממראההראית והיית משגע ממראה עיניכ אשר תראה3244752834

3254821912
 והגבלת את העמ סביב לאמר השמרו 

לכמ עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר 
מות  יומת

לא מתאים.להמתמהשמרו

3264941120

 עד חדש ימימ עד אשר יצא מאפכמ והיה 
לכמ לזרא יענ כי מאסתמ את ה' אשר  

בקרבכמ ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו 
ממצרימ

לא מתאים.מאפכמואהיה

3275050620
כי ישאלכ בנכ מחר לאמר מה העדת 

והחקימ והמשפטימ אשר צוה ה' אלקינו 
אתכמ

לא מתאים.ישאלכואותה

3285112414

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ 
ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה 

אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה אדע כי 
עשית חסד עמ אדני

לא מתאים.ונהיהואמרה

3295212414

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ 
ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה 

אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה אדע כי 
עשית חסד עמ אדני

לא מתאים.מהיותואמרה

3305312414

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ 
ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה 

אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה אדע כי 
עשית חסד עמ אדני

לא מתאים.מעמיוואמרה

3315422017

 ויאמר משה אל העמ אל תיראו כי 
לבעבור נסות אתכמ בא האלקימ ובעבור 
תהיה  יראתו על פניכמ לבלתי תחטאו

לא מתאים.יראתוואמרת

3325552219
 וענשו אתו מאה כספ ונתנו לאבי הנערה 

כי הוציא שמ רע על בתולת ישראל ולו  
תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו

לא מתאים.בתולתואתנה
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3335632642
 וזכרתי את בריתי יעקוב ואפ את בריתי 

יצחק ואפ את בריתי אברהמ אזכר והארצ 
 אזכר

לא מתאים.יעקובואתנו

3345713133
 ויבא לבנ באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל 
שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה  

ויבא באהל רחל
לא מתאים.הבאתמובאהל

3355820728
ושרצ היאר צפרדעימ ועלו ובאו בביתכ 

ובחדר משכבכ ועל מטתכ ובבית עבדיכ 
ובעמכ ובתנוריכ ובמשארותיכ

לא מתאים.יביאהובבית

3365942511

 פינחס בנ אלעזר בנ אהרנ הכהנ השיב 
את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את 

קנאתי  בתוכמ ולא כליתי את בני ישראל 
בקנאתי

לא מתאים.כליתיובבנה

3376010116

ויעש אלקימ את שני המארת הגדלימ את 
המאור הגדל לממשלת היומ ואת המאור 

הקטנ לממשלת הלילה ואת הכוכבימ
לא מתאים.המארתוביומ

3386141322
 ויעלו בנגב ויבא עד חברונ ושמ אחימנ 

ששי ותלמי ילידי הענק וחברונ שבע  
שנימ נבנתה לפני צענ מצרימ

לא מתאים.אחימנובנית

3396252121
 ורגמהו כל אנשי עירו באבנימ ומת ובערת 

לא מתאים.יראתמובערתהרע מקרבכ וכל ישראל ישמעו ויראו

3406351712

 והאיש אשר יעשה בזדונ לבלתי שמע אל 
הכהנ העמד לשרת שמ את ה' אלקיכ או  
אל השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע 

מישראל

לא מתאים.ישימווהאיש

3416422613
 והאמה מזה והאמה מזה בעדפ בארכ 

יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכנ 
מזה  ומזה לכסתו

לא מתאים.הייתיוהאמה

3426512610
 ויאמר אבימלכ מה זאת עשית לנו כמעט 
שכב אחד העמ את אשתכ והבאת עלינו 

אשמ

לא מתאים.תאמרווהבאת

3436612009

ויקרא אבימלכ לאברהמ ויאמר לו מה 
עשית לנו ומה חטאתי לכ כי הבאת עלי 

ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשימ אשר לא 
יעשו עשית עמדי

לא מתאים.ממלכתיוהולכ

3446722921

 ולקחת מנ הדמ אשר על המזבח ומשמנ 
המשחה והזית על אהרנ ועל בגדיו ועל 

בניו  ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו 
ובניו ובגדי בניו אתו

לא מתאים.מבניווהזית

3456832529
 ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה 

גאלתו עד תמ שנת ממכרו ימימ תהיה  
גאלתו

לא מתאים.מכרתמוהיתה



(נספח 1)

הערותמילה במילה א 

 הזוגות המרכיבים את האוכלוסיה ממנה נגזר המדגם (494)

מיקום הפסוק 
בתורה

צמד מילים בדילוג שווהה  פ  ס  ו  ק
#

3466950422
כי אנכי מת בארצ הזאת אינני עבר את 
הירדנ ואתמ עברימ וירשתמ את הארצ 

הטובה הזאת
לא מתאים.הירדנוהמית

3477042202
וירא בלק בנ צפור את כל אשר עשה 

ישראל לאמרי
לא מתאים.לאמריוהראה

3487110114
ויאמר אלקימ יהי מארת ברקיע השמימ 

להבדיל בינ היומ ובינ הלילה והיו לאתת 
ולמועדימ ולימימ ושנימ

לא מתאים.המאורויאמר

3497211515
 ואתה תבוא אל אבתיכ בשלומ תקבר 

בשיבה טובה
לא מתאים.בשיבהויבאו

3507341723
 ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות 

והנה פרח מטה אהרנ לבית לוי ויצא פרח  
ויצצ ציצ ויגמל שקדימ

לא מתאים.הלוימויגמל

3517441430
 אמ אתמ תבאו אל הארצ אשר נשאתי 
את ידי לשכנ אתכמ בה כי אמ כלב בנ 

יפנה  ויהושע בנ נונ
לא מתאים.הביאוויהושע

3527550125
ויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו 

אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' 
אלקינו נתנ לנו

לא מתאים.אמרתמויורדו

3537621008
ויושב את משה ואת אהרנ אל פרעה 

ויאמר אלהמ לכו עבדו את ה' אלקיכמ מי 
ומי ההלכימ

לא מתאים.כה'ויושב

3547714420
 ונאמר אל אדני יש לנו אב זקנ וילד זקנימ 
קטנ ואחיו מת ויותר הוא לבדו  לאמו ואביו 

אהבו

לא מתאים.אדנימויותר

3557812206
ויקח אברהמ את עצי העלה וישמ על 

יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת 
המאכלת וילכו שניהמ יחדו

לא מתאים.המאכלתויישמ

3567920513
והנגשימ אצימ לאמר כלו מעשיכמ דבר 

יומ ביומו כאשר בהיות התבנ
לא מתאים.בהיותויכלו

3578013908
וימאנ ויאמר אל אשת אדניו הנ אדני לא 

לא מתאים.בתיהמוימאנידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתנ בידי

3588141033
 ויסעו מהר ה' דרכ שלשת ימימ וארונ 

ברית ה' נסע לפניהמ דרכ שלשת ימימ  
לתור להמ מנוחה

לא מתאים.מנוחהוימהר

3598222416
 וישכנ כבוד ה' על הר סיני ויכסהו העננ 

ששת ימימ ויקרא אל משה ביומ  השביעי 
מתוכ העננ

לא מתאים.השבעיויקרא

3608350320

עד אשר יניח ה' לאחיכמ ככמ וירשו גמ 
המ את הארצ אשר ה' אלקיכמ נתנ להמ 

בעבר הירדנ ושבתמ איש לירשתו אשר 
נתתי לכמ

לא מתאים.כה'וירשו

3618450125
ויקחו בידמ מפרי הארצ ויורדו אלינו וישבו 

אתנו דבר ויאמרו טובה הארצ אשר ה' 
אלקינו נתנ לנו

לא מתאים.לאלקיוישבו
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3628520224
וישמע אלקימ את נאקתמ ויזכר אלקימ 

לא מתאים.לבריתוישמעאת בריתו את אברהמ את יצחק ואת יעקב

3638622411
 ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו 

את האלקימ ויאכלו וישתו
לא מתאים.אלקימוישתו

3648713504
ויתנו אל יעקב את כל אלקי הנכר אשר 

בידמ ואת הנזמימ אשר באזניהמ ויטמנ 
אתמ יעקב תחת האלה אשר עמ שכמ

לא מתאים.לאלקיויתנו

3658851318
 ולא ידבק בידכ מאומה מנ החרמ למענ 

ישוב ה' מחרונ אפו ונתנ לכ רחמימ  
ורחמכ והרבכ כאשר נשבע לאבתיכ

לא מתאים.מחרונויתנמ

3668952927
 ויתשמ ה' מעל אדמתמ באפ ובחמה 

ובקצפ גדול וישלכמ אל ארצ אחרת כיומ 
הזה

לא מתאים.בה'ויתשמ

3679023523
 וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמנ 

ותולעת שני ושש ועזימ וערת אילמ 
מאדמימ  וערת תחשימ הביאו

לא מתאים.הביאווכאיל

3689141918

 ולקח אזוב וטבל במימ איש טהור והזה 
על האהל ועל כל הכלימ ועל הנפשות 

אשר  היו שמ ועל הנגע בעצמ או בחלל 
או במת או בקבר

לא מתאים.הכלימולאיש

3699253324
 ולאשר אמר ברוכ מבנימ אשר יהי רצוי 

אחיו וטבל בשמנ רגלו
לא מתאים.אמרימולאשר

3709342127
 על כנ יאמרו המשלימ באו חשבונ תבנה 

ותכוננ עיר סיחונ
לא מתאים.חשבונולמשל

3719411025
 ולעבר ילד שני בנימ שמ האחד פלג כי 

בימיו נפלגה הארצ ושמ אחיו יקטנ
לא מתאים.כהיומולעבר

3729552617
 את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ 

וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו  
ומשפטיו ולשמע בקלו

לא מתאים.בקוליולשמר

3739642029
 ויראו כל העדה כי גוע אהרנ ויבכו את 

אהרנ שלשימ יומ כל בית ישראל
לא מתאים.שלשימומבית

3749743239
 וילכו בני מכיר בנ מנשה גלעדה וילכדה 

ויורש את האמרי אשר בה
לא מתאים.האמריומכיר

3759811418
 ומלכי צדק מלכ שלמ הוציא לחמ ויינ והוא 

כהנ לאל עליונ
לא מתאים.שלמיכומלכי

3769914805
ועתה שני בניכ הנולדימ לכ בארצ מצרימ 

עד באי אליכ מצרימה לי המ אפרימ 
ומנשה כראובנ ושמעונ יהיו לי

לא מתאים.הייתיומנשה

37710020519
ויראו שטרי בני ישראל אתמ ברע לאמר 

לא תגרעו מלבניכמ דבר יומ ביומו
לא מתאים.ביומוונורא

37810132515
 במספר שנימ אחר היובל תקנה מאת 
עמיתכ במספר שני תבואת ימכר לכ

לא מתאים.היובלונלכה

37910222917
 ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו 

וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו
לא מתאים.נתחיוונתנכ
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38010320817

כי אמ אינכ משלח את עמי הנני משליח 
בכ ובעבדיכ ובעמכ ובבתיכ את הערב 

ומלאו בתי מצרימ את הערב וגמ האדמה 
אשר המ עליה

לא מתאים.משליחועליהמ

38110450208
ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבימ בשעיר 

מדרכ הערבה מאילת ומעצינ גבר ונפנ 
ונעבר דרכ מדבר מואב

לא מתאים.אחינוועשהו

38210532502
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהמ כי תבאו 

אל הארצ אשר אני נתנ לכמ ושבתה 
הארצ שבת לה'

לא מתאים.הביאהושבתה

38310632622
 והשלחתי בכמ את חית השדה ושכלה 

אתכמ והכריתה את בהמתכמ והמעיטה 
אתכמ  ונשמו דרכיכמ

לא מתאים.שלחנוושכלה

38410731410

 וביומ השמיני יקח שני כבשימ תמיממ 
וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה 
עשרנימ  סלת מנחה בלולה בשמנ ולג 

אחד שמנ

לא מתאים.וכבשהושלשה

לא מתאים.אלינוושנאה כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה38510852213

38610942625
 אלה משפחת יששכר לפקדיהמ ארבעה 

וששימ אלפ ושלש מאות
לא מתאים.מאלתיוששימ

38711010106
ויאמר אלקימ יהי רקיע בתוכ המימ ויהי 

מבדיל בינ מימ למימ
לא מתאים.מבדילותאמר

38811140527

והשקה את המימ והיתה אמ נטמאה 
ותמעל מעל באישה ובאו בה המימ 

המאררימ למרימ וצבתה בטנה ונפלה 
ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה

לא מתאים.מקרבוותמעל

38911212734
 כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה 
גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני 

גמ  אני אבי
לא מתאים.לאביוותמרו

39011313105
ויאמר להנ ראה אנכי את פני אביכנ כי 

איננו אלי כתמל שלשמ ואלקי אבי היה 
עמדי

לא מתאים.אביכנותראו

39111414122
 וארא בחלמי והנה שבע שבלימ עלת 

בקנה אחד מלאת וטבות
לא מתאים.שבלימותראו

39211513020
 ותאמר לאה זבדני אלקימ אתי זבד טוב 

הפעמ יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה  
בנימ ותקרא את שמו זבלונ

לא מתאים.בניכמזבדני

39311613709

ויחלמ עוד חלומ אחר ויספר אתו לאחיו 
ויאמר הנה חלמתי חלומ עוד והנה השמש 

והירח ואחד עשר כוכבימ משתחוימ לי
לא מתאים.אחרימחלמתי

39411714420
 ונאמר אל אדני יש לנו אב זקנ וילד זקנימ 
קטנ ואחיו מת ויותר הוא לבדו  לאמו ואביו 

אהבו

לא מתאים.ואחיויאמרו
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39511823034
 ויאמר ה' אל משה קח לכ סמימ נטפ 

ושחלת וחלבנה סמימ ולבנה זכה בד בבד  
יהיה

לא מתאים.ולבנהיאמרו

39611913018
 ותאמר לאה נתנ אלקימ שכרי אשר נתתי 

שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר
לא מתאים.יששכריאמרו

39712021314
 והיה כי ישאלכ בנכ מחר לאמר מה זאת 

ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה'  ממצרימ 
מבית עבדימ

לא מתאים.ישאלכידינו

39812140120

ויהיו בני ראובנ בכר ישראל תולדתמ 
למשפחתמ לבית אבתמ במספר שמות 

לגלגלתמ כל זכר מבנ עשרימ שנה ומעלה 
כל יצא צבא

לא מתאים.ראובניוציא

39912213624
 ואלה בני צבעונ ואיה וענה הוא ענה אשר 

מצא את היממ במדבר ברעתו את 
החמרימ  לצבעונ אביו

לא מתאים.החמרימימיכמ

40012314817
 וירא יוספ כי ישית אביו יד ימינו על ראש 
אפרימ וירע בעיניו ויתמכ יד אביו  להסיר 
אתה מעל ראש אפרימ על ראש מנשה

לא מתאים.הראתכימינו

40112420223

ויהי בימימ הרבימ ההמ וימת מלכ מצרימ 
ויאנחו בני ישראל מנ העבדה ויזעקו ותעל 

שועתמ אל האלקימ מנ העבדה
לא מתאים.בימימימתונ

40212520421

ויאמר ה' אל משה בלכתכ לשוב מצרימה 
ראה כל המפתימ אשר שמתי בידכ 

ועשיתמ לפני פרעה ואני אחזק את לבו 
ולא ישלח את העמ

לא מתאים.בלכתכיראוה

40312620418

וילכ משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו 
אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרימ 

ואראה העודמ חיימ ויאמר יתרו למשה לכ 
לשלומ

לא מתאים.לשלומיראונ

40412714320
 ויאמרו בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר 

אכל
לא מתאים.אמרימירדנו

לא מתאים.מגוריישובווישב יעקב בארצ מגורי אביו בארצ כנענ40512813701

40612950440

ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי 
מצוכ היומ אשר ייטב לכ ולבניכ אחריכ 

ולמענ תאריכ ימימ על האדמה אשר ה' 
אלקיכ נתנ לכ כל הימימ

לא מתאים.אחריככימימ

40713050415
ונשמרתמ מאד לנפשתיכמ כי לא ראיתמ 

כל תמונה ביומ דבר ה' אליכמ בחרב מתוכ 
האש

לא מתאים.תמונהכימימ

40813141208
פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת 
ותמנת ה' יביט ומדוע לא יראתמ לדבר 

בעבדי במשה
לא מתאים.יראתמכמראה
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40913242711

 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו 
לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה  
והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר 

צוה ה' את משה

לא מתאים.מקרבולאביו

41013351511
 כי לא יחדל אביונ מקרב הארצ על כנ 
אנכי מצוכ לאמר פתח תפתח את ידכ 

לאחיכ  לעניכ ולאבינכ בארצכ
לא מתאים.מארצמלאחיכ

41113432510

 וקדשתמ את שנת החמשימ שנה 
וקראתמ דרור בארצ לכל ישביה יובל הוא 
תהיה לכמ  ושבתמ איש אל אחזתו ואיש 

אל משפחתו תשבו

לא מתאים.ישביהלאישי

41213512209

ויבאו אל המקומ אשר אמר לו האלקימ 
ויבנ שמ אברהמ את המזבח ויערכ את 

העצימ ויעקד את יצחק בנו וישמ אתו על 
המזבח ממעל לעצימ

לא מתאים.העצימלאלקי

41313631001
ויקחו בני אהרנ נדב ואביהוא איש מחתתו 
ויתנו בהנ אש וישימו עליה קטרת ויקריבו 

לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אתמ
לא מתאים.מחתתולבניו

41413742019
 ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה 

ואמ מימיכ נשתה אני ומקני ונתתי מכרמ  
רק אינ דבר ברגלי אעברה

לא מתאים.מימיכלבניכ

41513831626
 והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו 
ורחצ את בשרו במימ ואחרי כנ יבוא אל  

המחנה

לא מתאים.השעירלהביא

41613912460
 ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את 

היי לאלפי רבבה ויירש זרעכ את שער  
שנאיו

לא מתאים.לאלפילהיות

41714021808
ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' 

לפרעה ולמצרימ על אודת ישראל את כל 
התלאה אשר מצאתמ בדרכ ויצלמ ה'

לא מתאים.התלאהלחתנו

41814152826
 והיתה נבלתכ למאכל לכל עופ השמימ 

ולבהמת הארצ ואינ מחריד
לא מתאים.נבלתהלמאכל

41914231004

ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפנ בני 
עזיאל דד אהרנ ויאמר אלהמ קרבו שאו 

את אחיכמ מאת פני הקדש אל מחוצ 
למחנה

לא מתאים.מישאללקראת

42014311110
 אלה תולדת שמ שמ בנ מאת שנה ויולד 

את ארפכשד שנתימ אחר המבול
לא מתאים.שנתיממאלתי

42114442417
 אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרכ 

כוכב מיעקב וקמ שבט מישראל ומחצ 
פאתי  מואב וקרקר כל בני שת

לא מתאים.מיעקבמבניו

42214521911
 והיו נכנימ ליומ השלישי כי ביומ השלשי 

ירד ה' לעיני כל העמ על הר סיני
לא מתאים.השלשימהררי

42314620608
והבאתי אתכמ אל הארצ אשר נשאתי את 

ידי לתת אתה לאברהמ ליצחק וליעקב 
ונתתי אתה לכמ מורשה אני ה'

לא מתאים.אלינומורשה
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42414740525
ולקח הכהנ מיד האשה את מנחת הקנאת 

והניפ את המנחה לפני ה' והקריב אתה 
אל המזבח

לא מתאים.הקנאתמה'

42514852852

 והצר לכ בכל שעריכ עד רדת חמתיכ 
הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהנ 

בכל ארצכ  והצר לכ בכל שעריכ בכל 
ארצכ אשר נתנ ה' אלקיכ לכ

לא מתאים.חמתיכמה'

42614941112

 האנכי הריתי את כל העמ הזה אמ אנכי 
ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקכ 

כאשר  ישא האמנ את הינק על האדמה 
אשר נשבעת לאבתיו

לא מתאים.הריתימעליו

42715050804
שמלתכ לא בלתה מעליכ ורגלכ לא בצקה 

זה ארבעימ שנה
לא מתאים.שמלתומעליכ

42815142024
 יאספ אהרנ אל עמיו כי לא יבא אל הארצ 

אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתמ  
את פי למי מריבה

לא מתאים.ונתתממריתמ

42915251112
 ארצ אשר ה' אלקיכ דרש אתה תמיד עיני 

ה' אלקיכ בה מרשית השנה ועד  אחרית 
שנה

לא מתאים.כה'מרשית

43015320728
ושרצ היאר צפרדעימ ועלו ובאו בביתכ 

ובחדר משכבכ ועל מטתכ ובבית עבדיכ 
ובעמכ ובתנוריכ ובמשארותיכ

לא מתאים.הביאהמשכבכ

43115412310
 ועפרונ ישב בתוכ בני חת ויענ עפרונ 

החתי את אברהמ באזני בני חת לכל באי  
שער עירו לאמר

לא מתאים.אברהממשעיר

43215542609
ובני אליאב נמואל ודתנ ואבירמ הוא דתנ 
ואבירמ קרואי העדה אשר הצו על משה 

ועל אהרנ בעדת קרח בהצתמ על ה'
לא מתאים.בה'נמואל

43315641403
ולמה ה' מביא אתנו אל הארצ הזאת לנפל 

בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו 
שוב מצרימה

לא מתאים.וה'נשינו

43415752214
 ושמ לה עלילת דברימ והוצא עליה שמ 

רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב 
אליה  ולא מצאתי לה בתולימ

לא מתאים.מעליהעלילת

43515850128
אנה אנחנו עלימ אחינו המסו את לבבנו 

לאמר עמ גדול ורמ ממנו ערימ גדלת 
ובצורת בשמימ וגמ בני ענקימ ראינו שמ

לא מתאים.שמיכמראינו

לא מתאים.היינורביעיויהי ערב ויהי בקר יומ רביעי43615910119

43716023113
 ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אכ את 
שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכמ  

לדרתיכמ לדעת כי אני ה' מקדשכמ
לא מתאים.תאמרושבתתי

43816113216
 גמלימ מיניקות ובניהמ שלשימ פרות 
ארבעימ ופרימ עשרה אתנת עשרימ 

ועירמ  עשרה
לא מתאים.לפרימשלשימ
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מיקום הפסוק 
בתורה

צמד מילים בדילוג שווהה  פ  ס  ו  ק
#

43916211719
 ויאמר אלקימ אבל שרה אשתכ ילדת לכ 

בנ וקראת את שמו יצחק והקמתי את 
בריתי  אתו לברית עולמ לזרעו אחריו

לא מתאים.אחריושמותמ

44016323034
 ויאמר ה' אל משה קח לכ סמימ נטפ 

ושחלת וחלבנה סמימ ולבנה זכה בד בבד  
יהיה

לא מתאים.ולבנהתאמרו

44116422842
 ועשה להמ מכנסי בד לכסות בשר ערוה 

ממתנימ ועד ירכימ יהיו
לא מתאים.ירכימתהיונ

44216511825
 חללה לכ מעשת כדבר הזה להמית צדיק 

עמ רשע והיה כצדיק כרשע חללה לכ 
השפט  כל הארצ לא יעשה משפט

לא מתאים.להמיתתהיינ

44316611832
 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אכ 

הפעמ אולי ימצאונ שמ עשרה ויאמר לא  
אשחית בעבור העשרה

לא מתאים.העשרהתשימו



(נספח 1)

הערותמילה במילה א 

 הזוגות המרכיבים את האוכלוסיה ממנה נגזר המדגם (494)

מיקום הפסוק 
בתורה

צמד מילים בדילוג שווהה  פ  ס  ו  ק
#

444152617
 את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ 

וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו  
ומשפטיו ולשמע בקלו

מתאים.כהיומהאמרת

445213314
 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה 
לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל  
הילדימ עד אשר אבא אל אדני שעירה

מתאים.שעירההביאה

446331430
 ועשה את האחד מנ התרימ או מנ בני 

היונה מאשר תשיג ידו
מתאים.עשיתיהיונה

447452866
 והיו חייכ תלאימ לכ מנגד ופחדת לילה 

ויוממ ולא תאמינ בחייכ
מתאים.ויוממהלילה

448542125
 ויקח ישראל את כל הערימ האלה וישב 

ישראל בכל ערי האמרי בחשבונ ובכל  
בנתיה

מתאים.לאמריהערימ

449632521
 וצויתי את ברכתי לכמ בשנה הששית 

ועשת את התבואה לשלש השנימ
מתאים.תעשנוהששית

450741811
 וזה לכ תרוַמת מתנמ לכל תנופֹת בני 

ישראל לכ נתתימ ולבניכ ולבנתיכ אתכ 
לחק  עולמ כל טהור בביתכ יאכל אתו

מתאים.תרומתואכלו

451830413
ואמ כל עדת ישראל ישגו ונעלמ דבר 
מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' 

אשר לא תעשינה ואשמו
מתאים.העשימואשמו

452941104
והאספספ אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו 
מתאים.התאווובנימויבכו גמ בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר

4531022931
 ואת איל המלאימ תקח ובשלת את בשרו 

במקמ קדש
מתאים.אילימובשלת

4541121601

ויסעו מאילמ ויבאו כל עדת בני ישראל אל 
מדבר סינ אשר בינ אילמ ובינ סיני 

בחמשה עשר יומ לחדש השני לצאתמ 
מארצ מצרימ

מתאים.מאילמוהובא

4551212414

 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ 
ואשתה ואמרה שתה וגמ גמליכ אשקה 

אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה אדע כי 
עשית חסד עמ אדני

מתאים.ואמרהוהיתה

4561332227
 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת 

ימימ תחת אמו ומיומ השמיני והלאה  ירצה 
לקרבנ אשה לה'

מתאים.בימימוהלאה

4571412624

 וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי 
אלקי אברהמ אביכ אל תירא כי אתכ  

אנכי וברכתיכ והרביתי את זרעכ בעבור 
אברהמ עבדי

מתאים.בלילהוהראה

4581521321
 וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ 

הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר להמ  
ללכת יוממ ולילה

מתאים.יאירווה'
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מיקום הפסוק 
בתורה

צמד מילים בדילוג שווהה  פ  ס  ו  ק
#

4591620608
והבאתי אתכמ אל הארצ אשר נשאתי את 

ידי לתת אתה לאברהמ ליצחק וליעקב 
ונתתי אתה לכמ מורשה אני ה'

מתאים.מורשהוה'

4601721321
 וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ 

הדרכ ולילה בעמוד אש להאיר להמ  ללכת 
יוממ ולילה

מתאים.להאירויולכ

4611814146
 ויוספ בנ שלשימ שנה בעמדו לפני פרעה 
מלכ מצרימ ויצא יוספ מלפני פרעה  ויעבר 

בכל ארצ מצרימ
מתאים.בצאתוויעבר

4621941323
 ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משמ זמורה 
ואשכול ענבימ אחד וישאהו במוט בשנימ  

ומנ הרמנימ ומנ התאנימ
מתאים.ענבימוישאו

4632014523
 ולאביו שלח כזאת עשרה חמרימ נשאימ 

מטוב מצרימ ועשר אתנת נשאת בר ולחמ 
 ומזונ לאביו לדרכ

מתאים.חמרימוישאמ

4642151702
כי ימצא בקרבכ באחד שעריכ אשר ה' 

אלקיכ נתנ לכ איש או אשה אשר יעשה 
את הרע בעיני ה' אלקיכ לעבר בריתו

מתאים.בריתוולעבר

4652250313
ויתר הגלעד וכל הבשנ ממלכת עוג נתתי 
לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל 

הבשנ ההוא יקרא ארצ רפאימ
מתאים.המנשהולתתכ

4662310617
ואני הנני מביא את המבול מימ על הארצ 
לשחת כל בשר אשר בו רוח חיימ מתחת 

השמימ כל אשר בארצ יגוע
מתאים.המבולומתחת

4672452509

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה 
נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה 

ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית 
אחיו

מתאים.יבמתווענתה

4682530108
וערכו בני אהרנ הכהנימ את הנתחימ את 

הראש ואת הפדר על העצימ אשר על 
האש אשר על המזבח

מתאים.ראשימוערכו

4692650312
ואת הארצ הזאת ירשנו בעת ההוא 
מערער אשר על נחל ארננ וחצי הר 
הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי

מתאים.ונתנוירשנו

4702723212

 למה יאמרו מצרימ לאמר ברעה הוציאמ 
להרג אתמ בהרימ ולכלתמ מעל פני 

האדמה  שוב מחרונ אפכ והנחמ על 
הרעה לעמכ

מתאים.בהרימכליתמ

4712842711

 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו 
לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה  
והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר 

צוה ה' את משה

מתאים.מורישלאביו

4722931631
 שבת שבתונ היא לכמ ועניתמ את 

נפשתיכמ חקת עולמ
מתאים.שבתונלעולמ
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#

4733050715
והסיר ה' ממכ כל חלי וכל מדוי מצרימ 

הרעימ אשר ידעת לא ישיממ בכ ונתנמ 
בכל שנאיכ

מתאים.ישיממלשנאי

4743140515

והביא האיש את אשתו אל הכהנ והביא 
את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח 
שערימ לא יצק עליו שמנ ולא יתנ עליו 
לבנה כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרונ 

מזכרת עונ

מתאים.עשירתמאישה

4753211515
 ואתה תבוא אל אבתיכ בשלומ תקבר 

בשיבה טובה
מתאים.בשיבהמביאכ

4763321249
 תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככמ

מתאים.לאזרחנהיתה

4773452807
יתנ ה' את איביכ הקמימ עליכ נגפימ לפניכ 

בדרכ אחד יצאו אליכ ובשבעה דרכימ 
ינוסו לפניכ

מתאים.הקמימעלימו

4783523933
 ויביאו את המשכנ אל משה את האהל 

ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו  
ואדניו

מתאים.יביאכקרשיו

4793650412
וידבר ה' אליכמ מתוכ האש קול דברימ 
אתמ שמעימ ותמונה אינכמ ראימ זולתי 

קול

מתאים.מה'שמעימ

4803712627
 ויאמר אלהמ יצחק מדוע באתמ אלי 
ואתמ שנאתמ אתי ותשלחוני מאתכמ

מתאים.הבאימשנאתמ

4813811602
ותאמר שרי אל אברמ הנה נא עצרני ה' 

מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה 
וישמע אברמ לקול שרי

מתאים.יביאהשפחתי

4823912710
 והבאת לאביכ ואכל בעבר אשר יברככ 

לפני מותו
מתאים.לאביכתאכלמ

4834032509
והעברת שופר תרועה בחדש השבעי 

בעשור לחדש ביומ הכפרימ תעבירו שופר 
בכל ארצכמ

מתאים.אעברהתרועה
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484132332
 שבת שבתונ הוא לכמ ועניתמ את 

נפשתיכמ בתשעה לחדש בערב מערב עד 
ערב תשבתו  שבתכמ

ספק.שבתתיבתשעה

485213124
 ויבא אלקימ אל לבנ הארמי בחלמ הלילה 

ויאמר לו השמר לכ פנ תדבר עמ יעקב  
מטוב עד רע

ספק.יבאהוהארמי

486352726
 ארור אשר לא יקימ את דברי התורה 

הזאת לעשות אותמ ואמר כל העמ אמנ
ספק.התורהוארור

 ויצוו אל יוספ לאמר אביכ צוה לפני מותו 487415016
לאמר

ספק.אמרתמויצוו

488512605
עקב אשר שמע אברהמ בקלי וישמר 

משמרתי מצותי חקותי ותורתי
ספק.הנשמעוישמר

489641321
 ויעלו ויתרו את הארצ ממדבר צנ עד רחב 

לבא חמת
ספק.ויעלוויתרו

490722320
 הנה אנכי שלח מלאכ לפניכ לשמרכ 
בדרכ ולהביאכ אל המקומ אשר הכנתי

ספק.הכנתיוכאשר

491851010
 ואנכי עמדתי בהר כימימ הראשנימ 

ארבעימ יומ וארבעימ לילה וישמע ה' אלי  
גמ בפעמ ההוא לא אבה ה' השחיתכ

ספק.וישמעולימימ

492952709
וידבר משה והכהנימ הלוימ אל כל ישראל 

לאמר הסכת ושמע ישראל היומ הזה 
נהיית לעמ לה' אלקיכ

ספק.הלוימותשמע

4931011719
 ויאמר אלקימ אבל שרה אשתכ ילדת לכ 

בנ וקראת את שמו יצחק והקמתי את 
בריתי  אתו לברית עולמ לזרעו אחריו

ספק.אחריויולדו

4941140524
והשקה את האשה את מי המרימ 

ספק.למרימממרימהמאררימ ובאו בה המימ המאררימ למרימ



הערותמילה במילה א             פ ס ו קמיקום הפסוק בתורה

52617
 את ה' האמרת היומ להיות לכ לאלקימ וללכת בדרכיו ולשמר חקיו 

ומצותיו  ומשפטיו ולשמע בקלו
1כהיומהאמרת

13314
 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר 

לפני ולרגל  הילדימ עד אשר אבא אל אדני שעירה
2שעירההביאה

3עשיתיהיונה ועשה את האחד מנ התרימ או מנ בני היונה מאשר תשיג ידו31430
4ויוממהלילה והיו חייכ תלאימ לכ מנגד ופחדת לילה ויוממ ולא תאמינ בחייכ52866

42125
 ויקח ישראל את כל הערימ האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי 

בחשבונ ובכל  בנתיה
5לאמריהערימ

32521
 וצויתי את ברכתי לכמ בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש 

השנימ
6תעשנוהששית

41811
 וזה לכ תרוַמת מתנמ לכל תנופֹת בני ישראל לכ נתתימ ולבניכ 

ולבנתיכ אתכ לחק  עולמ כל טהור בביתכ יאכל אתו
7תרומתואכלו

30413
ואמ כל עדת ישראל ישגו ונעלמ דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל 

מצות ה' אשר לא תעשינה ואשמו
8העשימואשמו

41104
והאספספ אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גמ בני ישראל 

ויאמרו מי יאכלנו בשר
9התאווובנימ

10אילימובשלת ואת איל המלאימ תקח ובשלת את בשרו במקמ קדש22931

21601
ויסעו מאילמ ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סינ אשר בינ אילמ 

11מאילמוהובאובינ סיני בחמשה עשר יומ לחדש השני לצאתמ מארצ מצרימ

12414
 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדכ ואשתה ואמרה שתה וגמ 

גמליכ אשקה אתה  הכחת לעבדכ ליצחק ובה אדע כי עשית חסד 
עמ אדני

12ואמרהוהיתה

32227
 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימימ תחת אמו ומיומ 

השמיני והלאה  ירצה לקרבנ אשה לה'
13בימימוהלאה

12624
 וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלקי אברהמ אביכ אל תירא 

14בלילהוהראהכי אתכ  אנכי וברכתיכ והרביתי את זרעכ בעבור אברהמ עבדי

21321
 וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ הדרכ ולילה בעמוד אש 

להאיר להמ  ללכת יוממ ולילה
15יאירווה'

20608
והבאתי אתכמ אל הארצ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהמ 

ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכמ מורשה אני ה'
16מורשהוה'

21321
 וה' הלכ לפניהמ יוממ בעמוד עננ לנחתמ הדרכ ולילה בעמוד אש 

להאיר להמ  ללכת יוממ ולילה
17להאירויולכ

14146
 ויוספ בנ שלשימ שנה בעמדו לפני פרעה מלכ מצרימ ויצא יוספ 

מלפני פרעה  ויעבר בכל ארצ מצרימ
18בצאתוויעבר

41323
 ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משמ זמורה ואשכול ענבימ אחד 

וישאהו במוט בשנימ  ומנ הרמנימ ומנ התאנימ
19ענבימוישאו

14523
 ולאביו שלח כזאת עשרה חמרימ נשאימ מטוב מצרימ ועשר אתנת 

נשאת בר ולחמ  ומזונ לאביו לדרכ
20חמרימוישאמ

51702
כי ימצא בקרבכ באחד שעריכ אשר ה' אלקיכ נתנ לכ איש או אשה 

אשר יעשה את הרע בעיני ה' אלקיכ לעבר בריתו
21בריתוולעבר

50313
ויתר הגלעד וכל הבשנ ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל 

חבל הארגב לכל הבשנ ההוא יקרא ארצ רפאימ
22המנשהולתתכ

10617
ואני הנני מביא את המבול מימ על הארצ לשחת כל בשר אשר בו 

רוח חיימ מתחת השמימ כל אשר בארצ יגוע
23המבולומתחת

52509
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנימ וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו 

24יבמתווענתהוענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו

30108
וערכו בני אהרנ הכהנימ את הנתחימ את הראש ואת הפדר על 

העצימ אשר על האש אשר על המזבח
25ראשימוערכו

50312
ואת הארצ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארננ וחצי 

הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי
26ונתנוירשנו

ה   מ   ד   ג   ם (נספח 2)
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23212
 למה יאמרו מצרימ לאמר ברעה הוציאמ להרג אתמ בהרימ 

27בהרימכליתמולכלתמ מעל פני האדמה  שוב מחרונ אפכ והנחמ על הרעה לעמכ

42711
 ואמ אינ אחימ לאביו ונתתמ את נחלתו לשארו הקרב אליו 

ממשפחתו וירש אתה  והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה 
ה' את משה

28מורישלאביו

29שבתונלעולמ שבת שבתונ היא לכמ ועניתמ את נפשתיכמ חקת עולמ31631

50715
והסיר ה' ממכ כל חלי וכל מדוי מצרימ הרעימ אשר ידעת לא ישיממ 

בכ ונתנמ בכל שנאיכ
30ישיממלשנאי

40515
והביא האיש את אשתו אל הכהנ והביא את קרבנה עליה עשירת 

האיפה קמח שערימ לא יצק עליו שמנ ולא יתנ עליו לבנה כי מנחת 
קנאת הוא מנחת זכרונ מזכרת עונ

31עשירתמאישה

32בשיבהמביאכ ואתה תבוא אל אבתיכ בשלומ תקבר בשיבה טובה11515
33לאזרחנהיתה תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככמ21249

52807
יתנ ה' את איביכ הקמימ עליכ נגפימ לפניכ בדרכ אחד יצאו אליכ 

ובשבעה דרכימ ינוסו לפניכ
34הקמימעלימו

23933
 ויביאו את המשכנ אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו 

בריחו ועמדיו  ואדניו
35יביאכקרשיו

50412
וידבר ה' אליכמ מתוכ האש קול דברימ אתמ שמעימ ותמונה אינכמ 

ראימ זולתי קול
36מה'שמעימ

12627
 ויאמר אלהמ יצחק מדוע באתמ אלי ואתמ שנאתמ אתי ותשלחוני 

מאתכמ
37הבאימשנאתמ

11602
ותאמר שרי אל אברמ הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי 

אולי אבנה ממנה וישמע אברמ לקול שרי
38יביאהשפחתי

39לאביכתאכלמ והבאת לאביכ ואכל בעבר אשר יברככ לפני מותו12710

32509
והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביומ הכפרימ 

תעבירו שופר בכל ארצכמ
40אעברהתרועה
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1
המילה "כהיום" מתפרשת "היום" למשל:  "מכרה כיום את בכרתך לי" (בראשית כ"ה ל"א) 

"כהיום" = "כיום" . וכן: נחמיה פרק ה  (יא) ָהִׁשיבּו נָא ָלֶהם ְּכַהּיֹום ְׂשדֵֹתיֶהם וכו'.  או: שמואל א 
פרק ט  ְוַעָּתה ֲעלּו ִּכי אֹתֹו ְכַהּיֹום ִּתְמְצאּון אֹתֹו

הביאה" היא שם עצם כמו "ההגעה"2

הפסוק הוא "צווי", ואילו הביטוי נראה כמו על ארוע מסויים, אך יש התאמה במשמעות.3

4

 המשמעות היא: "הלילות והימים"   והמילה "יומם" לא צריכה יידוע. ("הלילה והיומם" לא תקין). 
כמו: וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אׁש (תהילים ע"ח) ברור שכאן "הלילה" משמעותו  

"הלילות" ואפשר להפוך: "וינחם כל הלילה באור אש, ויומם, בענן".

5
המשמעות  של עיקר הפסוק היא הפוכה, דהיינו שישראל  לקחו את הערים מידי האמורי.דהיינו 

הערים הם לישראל,  וזה אינו הולם את משמעות הביטוי שהערים הן לאמורי. אך ההתאמה היא 

בגלל הצירוף "ערי האמרי" הנכלל בפסוק.

בפסוק - נקבה, בביטוי - זכר. אך לא נראה שיש בעיה לגבי ההתאמה.6

7
בביטוי :"תרומֹת" -  צורת רבים.  בפסוק : "תרוַמת"  היא צורת  יחיד, אך משמשת  נמקום צורת 

רבים, שכן העניין מתייחס לרבים - תנופות בני ישראל אשר ירימו - כל טהור (כל הטהורים 

)...יאכל...
מתאים8

9
בביטוי המילה "התאוו" מתייחס לבנים, ואילו בפסוק הוא מתייחס לאספסוף,  אך נראה ש"גם בני 

ישראל" משמעותו שגם הם התאוו (אמרו: "מי יאכילנו בשר" תקבולת ל-"התאוו תאווה").

10
בביטוי ההוראה היא יותר כללית: "אילים" ברבים-אילי הקרבנות בדרך כלל. ולא "איל" כמו 

בפסוק.או "אילי מילואים" שהיו בכל שבעת הימים.

11
בפסוק - העם בא ואילו בביטוי העם הובא, ,גם "הובא" משמעותו לבוא על ידי מישהו אחר ואולי 

הכוונה על ידי הקב"ה או משה.

12

המילה והיה  (צורת זכר) משמשת כאן במשמעות והיתה (נקבה). האפשרות לפרש את המילה והיה 

במובן "אם יהיה ..." נשללת לפי טעמי המקרא, משום שהטעמים במילים "והיה הנערה" הם מונח 

רביעי, כלומר "והיה" מוסב על "הנערה".  וגם: אונקלוס תרגם - "ותהי עולמתא", וב"תרגום 

יונתן": "ותהי ריבא".

נראה שהביטוי תקין (כאדם האומר לחברו: "המשך ללכת הלאה ברחוב" ).13

14
יש לקרוא הביטוי "וְ ָהְרָאה בלילה" כמו: ַוֲהֵקמָֹת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהְרֵאיתָ  ָּבָהר: (ספר שמות 

פרק כו פס' ל')

יש לקרוא בביטוי יאירֹו בחולם מעל הוו. (יאירו מתייחס לעם).15

יש לקרוא ה' מוִרשה (חיריק תחת הריש).16

17
המילה "ויולך" שבביטוי מתפרשת שה' הוליך את עמוד הענן והאש. זה תואם ענינית את ההליכה 

שבפסוק.

18
מילת היחס "ּבְ " בביטוי משמשת במובן של "בזמן ש..." אע"פ שלא מדובר באותו זמן ממש אלא 

סמוך אחרי, כמו: "ויהי ּבְ שלח פרעה את העם, ולא נחם אלקים וכו'".

מתאים19

מתאים20

מתאים21

22

 הביטוי מתפרש כפניה למנשה (לתתך, המנשה). והמילה לתתך היא במובן של לתת לך (ולא לתת 
אותך). זוהי צורה תקנית (יהושע ט"ו י"ט, שופטים א' ט"ו, עזרא ט' ח') ועיין אבן עזרא קהלת ב' 

כ"א שכתב: "מלת יתננו כמו יתן לו כי הוא פועל יוצא לשנים פעולים וכמוהו כי ארץ הנגב נתתני" .
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23

יש לקרוא: "ומתחת, המבול"  (מתחת כאן אינה מילת יחס אלא=מקום נמוך או: קיצור של "מתחת 

השמים"  השווה: "מענה אלקי קדם, ומתחת, גבעת עולם [דברים ל"ג כ"ז]) לפי טעמי המקרא קיים 

הפסק בין "רוח חיים" לבין "מתחת השמים" (זקף קטן) לפי זה: המילים "מתחת השמים" בפסוק הם 

מקום המבול (או ההשחתה), והפסוק מתחלק ל-3 חלקים. הגדרה: "מבול (דהיינו) מים על הארץ" 

(הרטום). מטרה: "לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים", מקום האירוע: "מתחת השמים" 
מתחת=מקום הנמוך מהשמים (כמו: בשמים ממעל ועל הארץ מתחת).  גם אם נאמר ש-"על הארץ" 

הוא מקום המבול, ו"מתחת השמים" מתאר את מקומו של "כל בשר" (לא כ"כ מתאים לטעמי 

המקרא), המילים "מתחת השמים" מקבילות ל-"על הארץ" ומהוות מילים דומות. (כמו: "בשמים 

ממעל ועל הארץ מתחת), והדמיון בתוכן, מתקיים.

מתאים24

25
בביטוי: ראשים - לשון רבים. בפסוק  דובר על קרבן וניתן ליחס את הביטוי ל-"קרבנות" על דרך 

הכלל.

26

ונתנו שבביטוי הכוונה אנחנו נתּנו (דגש חזק בנון השניה). העם הכובש, נותן את הארצות האלה 
לבני גד ובני ראובן באמצעות משה. ועיין רש"י שמסביר שהקטע בפסוק "ירשנו וכו'" מתחבר לסוף 

הפסוק "ואת עריו נתתי וכו'" . אפשרות נוספת "ונתנו" בחיריק תחת הנו"ן, כלומר הערים ניתנו 

לשנים וחצי השבטים.

27
שני חלקי הפסוק: (תקבולת) "להרוג אותם בהרים", "ולכלותם מעל פני האדמה" מכילות מילים 

דומות: "להרוג אותם" ו-"לכלותם" .

28

על פי  הגמ' ב"ב ק"ח ע"ב: "שארו =אביו" (מילה דומה) ומכאן המקור בתורה לירושת אב את הבן. 

ובהמשך בדף ק"ט ע"א: "קראי שלא כסדרן". (הסדר הנכון: ...אם אין לו בת ונתתם את נחלתו 

לשארו הקרוב אליו [אביו] ואם אין לו שאר [אב] ירשו אחיו או אחי אביו. ראה רשב"ם שם דף 

ק"ח ע"ב ד"ה מלמד שהאב).  אפשרות אחרת:"ממשפחתו" לפי הגמ' שם ק"י ע"ב הכוונה ממשפחת 

אביו, ולפי זה הקשר ברור: "לאביו מוריש" כלומר: מוריש לאביו או ליתר דיוק למישהו ממשפחת 

אביו, וזאת לאור העקרון שהאב הוא היורש ומוריש הלאה לקרוביו, (משמוש).  לפי אפשרות זו 

ההורשה היא לאביו ואילו בפסוק ההורשה היא למישהו ממשפחת אביו. (ההקשר הוא ענייני ולא 

מילולי).

מתאים29

המילה "ונתנם" בפסוק היא מילה מקבילה ודומה ל-"ישימם" (דומה לה במשמעות).30

31
 ''מאישה" הכוונה "מבעלה", "עשירית"  בביטוי: קיצור של "עשירית האיפה". "עשירית" יכול"

.להיות שם עצם נסמך, אך יכול גם להיות שם מספר

32
אולי "תקבר" דומה במשמעות את המילים "תבוא אל אבותיך"? יתכן ש"תבוא אל אבותיך" זה 

פטירה ולא קבורה.

33

 המילה "נהיתה" בביטוי היא במובן של "היתה" ולא במובן של "נהפכה"  כמו:  
ְוָהיְָתה ְצָעָקה גְדָֹלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם ֲאֶׁשר ָּכמֹהּו /א נְִהיָָתה ְוָכמֹהּו /א תִֹסף (שמות פרק יא) . השוני 

במין לא מפריע במקרה זה כי "תורה" זה נקבה ו"יהיה" משמש כאן כלשון נקבה. וכן בתרגום 

אונקלוס "אוריתא חדא תהי..."

המילה "עליך" (יחיד) בפסוק, מתיחסת לעם, ולכן אין סתירה לביטוי המתייחס לרבים.34

35
יביאך שבביטוי מתפרש כאן "יביא לך". ואולי מישהו (הקב"ה?) אומר למשה שהעם יביא לו את 
קרשי המשכן. אך תקינות הביטוי במובן זה היא בספק רב. האם יביאך יכול גם להתפרש "להביא 

לך" (בדרך כלל הפירוש הוא: "להביא אותך").

מתאים36

37
לשון פניה כמו: "הבאים, שנאתם". לפי זה הביטוי לא מתפרש שאתם שנאתם את הבאים, אלא, 

שאתם, הבאים, שנאתם. (הקדמת הנשוא לנושא).
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38

 המילים  "בוא אל" שבפסוק נאמרו בקשר לנישואי אברהם עם הגר (קידושי ביאה). "הבאה" (לבית 
או לאהל) "ביאה" או "הבאה וביאה" משמשים בתורה לעניין נישואין למשל:  (בראשית פרק כד 

פס' ס"ז) : "ויבאה יצחק האהלה שרה אמו".  או :"ויבא אותה אליו ויבא אליה" (בראשית כ"ט כ"ג) 

וכהנה הרבה דוגמאות. עיין מילון התנ"ך  ליהושע שטנייברג ערך  "בוא" עמ'  94. הרמב"ם ביד 

החזקה הלכות אישות פרק א' הלכה א' כתב שקודם מתן תורה דרך נישואין היא: "מכניסה לביתו 

ובועלה"

39
תאכלם בכתיב חסר במשמעות "תאכילם", כמו "ויענך וירעבך ויאכלך את המן אש לא ידעת..." 

(דברים ח' ג')
יש לקרוא "תרועה אעבירה"40



מילה במילה א 

32332

 שבת שבתונ הוא לכמ ועניתמ את נפשתיכמ בתשעה לחדש בערב מערב 
עד ערב תשבתו  שבתכמ

שבתתיבתשעה

אין התאמה במספר. בביטוי: שבתותי - רבים ובפסוק: שבתכם - יחיד. אך אולי 
אפשר לקרוא "בתשעה שבתתי" (קמץ פתח שוא חיריק) ואז זה מתאים. אך ייתכן 

שאין זה כתיב נכון להכפיל את האות תיו ויש לכתוב עם תיו אחת דגושה. (כמו: 
"והשבתי חיה רעה מן הארץ").

13124
 ויבא אלקימ אל לבנ הארמי בחלמ הלילה ויאמר לו השמר לכ פנ תדבר 

עמ יעקב  מטוב עד רע
יבאהוהארמי

אפשר אולי לקרוא "יבאהו" בחול"ם ואז מתאים לפסוק.

52726

 ארור אשר לא יקימ את דברי התורה הזאת לעשות אותמ ואמר כל העמ 
התורהוארוראמנ

ארור (של) התורה. - נסמך וסומך. ארור של כל התורה כמו: אלוף העולם=אלוף 
של כל העולם. מתאים למפרשים שאומרים שזהו "ארור" כללי על העובר על כל 

התורה כולה (רש"י).

15016
 ויצוו אל יוספ לאמר אביכ צוה לפני מותו לאמר

אמרתמויצוו
ויצוו ִאמרתם.   "יש לנקד "אמרתם" עם חירי"ק, שו"א, קמ"ץ, קמ"ץ ואז אולי 

מתאים  לפסוק.

12605

עקב אשר שמע אברהמ בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי

הנשמעוישמר

ניתן לקשור בין הביטוי לפסוק אם נפרש ש-"משמרתי" הוא חלק ממה שהקב"ה 
השמיע לאברהם, כנאמר בתחילת הפסוק: "עקב אשר שמע אברהם בקולי" אך זה 

 דחוק.

41321
 ויעלו ויתרו את הארצ ממדבר צנ עד רחב לבא חמת

ויעלוויתרו
הסדר במקרה זה  משמעותי. קודם עלו ואחר כך תרו ולכן סדר הפעולות בביטוי 

הוא בעייתי.

22320
 הנה אנכי שלח מלאכ לפניכ לשמרכ בדרכ ולהביאכ אל המקומ אשר 

הכנתיוכאשרהכנתי
אולי האות כ' שבביטוי מציינת דמיון (כמו שהכנתי) ואז אולי יש לכלול בקבוצת 

המתאימים.

51010
 ואנכי עמדתי בהר כימימ הראשנימ ארבעימ יומ וארבעימ לילה וישמע ה' 

וישמעולימימאלי  גמ בפעמ ההוא לא אבה ה' השחיתכ
בדוחק: ולימימ וישמע "ולימים" פירושו לאחר ימים, שעברו בתפילה, שמע ה'.

52709
וידבר משה והכהנימ הלוימ אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל 

היומ הזה נהיית לעמ לה' אלקיכ
הלוימותשמע

אולי הביטוי יכול להתפרש כפניה לישראל לשמוע את דברי הלוים.

11719

 ויאמר אלקימ אבל שרה אשתכ ילדת לכ בנ וקראת את שמו יצחק 
אחריויולדווהקמתי את בריתי  אתו לברית עולמ לזרעו אחריו

סוף הפסוק "ולזרעו אחריו" מתיחס לאלה שיולדו אחריו (אחרי יצחק). והמלה 
"זרעו" היא במשמעות של לידה כבתחילת הפסוק, וזו מילה במשמעות דומה.

40524

והשקה את האשה את מי המרימ המאררימ ובאו בה המימ המאררימ 
למרימ

למרימממרימ

המילה "מרים" משמשת בשני מובנים. לפני ההשקיה זהו טעמם של המים 
שנותנים בהם דבר מר (ע"פ הגמ' סוטה דף כ', ראה העמק דבר במדבר פרק ה 
פסוק כ"ג) אחר ההשקיה פירוש המילה "מרים" היא "מזיקים" (רעים ומרים. 

רש"י). משמעות הביטוי היא שהמים שהיו מרים בטעמם לפני ההשקיה ייהפכו 
למזיקים לאחר ההשקיה.

ה  ב  י  ט  ו  יה פ ס ו ק מיקום 
הפסוק 
בתורה

ה ע ר ו ת

  ה  ז  ו  ג  ו  ת          ה  מ  ס  ו  פ  ק  י  ם (נספח 4)


