האם עם ישראל ראוי לרשת את הארץ?
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
אתם צריכים להוכיח, שעם ישראל ראוי לקבל את ארץ כנען.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.

האם עם ישראל ראוי לרשת את הארץ?
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
אתם צריכים להוכיח, שעם ישראל אינו ראוי לקבל את ארץ כנען.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.


האם כדאי לנו לחיות בתקופת המדבר?
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
אתם צריכים להוכיח, שעדיף לחיות בתקופת המדבר מאשר בימינו.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.

האם כדאי לנו לחיות בתקופת המדבר?
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
אתם צריכים להוכיח, שעדיף לחיות בימינו מאשר בתקופת המדבר.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.



משה שוקל להגיש מועמדות לראה"מ
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
אתם צריכים לשכנע את משה נביאנו, שיגיש מועמדות לראשות ממשלת ישראל.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.

משה שוקל להגיש מועמדות לראה"מ
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
אתם צריכים לשכנע את משה נביאנו, שלא יגיש מועמדות לראשות ממשלת ישראל.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.


בחירות לראשות הממשלה ה'תשפ"ט
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
בבחירות לראשות ממשלת ישראל בשנת ה'תשפ"ט, מתמודדים משה ויהושע. אתם צריכים לשכנע שיש לבחור במשה.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.

בחירות לראשות הממשלה ה'תשפ"ט
הפרקים
ספר במדבר, פרקים ז ט י יא יב יג+יד טו טז יז יח כ כא כב כח כט ל לא לב לה
המטרה
בבחירות לראשות ממשלת ישראל בשנת ה'תשפ"ט, מתמודדים משה ויהושע. אתם צריכים לשכנע שיש לבחור ביהושע.
מהלך המשפט
המשפט מחולק לדיונים:
	בכל דיון, בוחרים פרק אחד.
	כל קבוצה צריכה להוכיח את טענתה בהסתמך על פרק זה.
	לכל קבוצה יש 1.5 דקות.
	הקבוצה שתביא הכי הרבה טענות משכנעות ומבוססות, תקבל סוכריה עבור דיון זה.

מנצחת - הקבוצה שזכתה בהכי הרבה סוכריות (כלומר - הקבוצה שהצליחה לשכנע בהכי הרבה דיונים).

הפרקים שייבחרו: 
	בהתחלה ייבחרו הפרקים המודגשים ברשימה למעלה.
	אחר-כך, כל קבוצה תבחר פרק אחד מהרשימה, ופרק אחד מספר במדבר - לא דווקא מהרשימה.
	אם יהיה תיקו ויישאר זמן, השופט יבחר פרקים נוספים מהרשימה.


