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                      ד"בס

  

  

  

  

  

  

  

  

  להתענג בפרשה

  

  יתרושאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א
היכן היו ישראל 

  ?כאשר בא יתרו
  

  .ב

היה משה היכן 

כשיתרו בא 

  ?אליו

  

  .ג

כמה זמן עבר 

מאז שמשה יצא 

  ?ממדין

  

  .ד

איזו מילה 

תרת בהודעת מיו

  ?יתרו למשה

  

  .ה

מי מהנוכחים לא 

נזכר בסעודת 

  ?יתרו

  

  .ו

ממי היה חשש 

שיתקרבו אליו 

ובסוף התרחקו 

  ?ממנו

  

  .ז
מי עלה להר סיני 

  ?במתן תורה
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ח

כמה פעמים ירד 

משה מן ההר ומה 

  ?עשה בכל פעם

  

  .ט
על הר ' מתי ירד ה

  !הוכח? סיני
  

  .י

איזה כינויים 

נתחדשו לעם 

  ?ישראל בפרשה

  

  .יא

אחר  לאי דיבר מ

אולם האמירה 

היתה על ידי 

  ?שליח

  

  .יב

איזה סיפור חדש 

שהיה לפני כן 

  ?נזכר בפרשה

  

  .יג

איזה מעשה היה 

זה שעל , קודם

שמו נקרא גרשום 

או שזה נקרא 

  ?אליעזר

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יד

איזה שינוי סדר 

בבאים אל מופיע 

  ?משה

  

  .טו

למה לא מיהר 

גם לקראת משה 

מצוות סיפור 

יציאת מצרים 

  ?לבניו

  

  .טז
ה לא נזכר על מ

  ?שמשה סיפר
  

  .יז

היכן אכלו יתרו 

וזקני ישראל את 

  ?סעודתם

  

  .יח

איזה תואר נוסף 

יש לשפיטת 

  ?אנשים

  

  .יט

היכן ניכרת 

האהבת התורה 

  ?שהיתה לישראל

  

  .כ

האם עלה משה 

בתחילה אל פסגת 

  !הוכח? ההר

  

  .כא

באלו מילים יש 

' ביטוי לקרבת ה

  ?לישראל

  

  .כב

היכן נאמר 

שמשה דיבר אל 

ים אנשים מסויימ

אולם היו שם עוד 

  ?הרבה אנשים

  

  .כג

' כל אשר דבר ה'

על אלו ', נעשה

' מילים מדברי ה

  ?הכוונה

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כד

בדברי 'כתוב 

האם גם עם ', עמך

'? העם דיבר ה

  !הוכח

  

  .כה

איזה איסור לא 

נזכר שמשה אמר 

  ?לישראל

  

  .כו

' האם אחר שה

אמר למשה שירד 

אל העם להזהירם 

נזכר שהוא עלה 

  ?והיכן? שוב

  

  .כז

ת איך נקרא

האזהרה מלעלות 

  ?להר במילה אחת

  

  .כח

איזה קבוצה לא 

מפורש מי הם 

  ?היו

  

  .כט

איזו מילה 

מתפרשת בפרשה 

  ?לשתי משמעויות

  

  .ל

כמה ימים אחר 

יציאת מצרים 

  ?היה מתן תורה

  

  .לא

איזו תועלת יש 

לנו בראיית גילוי 

  ?השכינה

  

  .לב
אלו אלהים אחרים 

  ?נזכרו
  

  .לג

אלו מצוות נצטוו 

בפרשה באופן 

  ?זמני

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לד

איזו מצוה נזכרת 

כבר לפני 

  ?הדברות

  

  .לה

איזה מצוה לא 

נזכר בה לשון 

  ?ציווי

  

  .לו
אלו מצוות עשה 

  ?נזכרים בדברות
  

  .לז

אלו מצוות לא 

תעשה נזכרים 

  ?בדברות

  

  .לח

אלו ממידות 

 נזכרו' הנהגת ה

  ?בדברות

  

  .לט
לאלו דברות 

  ?נאמר טעם
  

  .מ
לאלו דברות נזכר 

  ?הגמול
  

  .מא

איזה איסור נזכר 

שוב מלבד 

  ?ותבדבר

  

  .מב

של איזה פסוק 

היתר נזכר 

  ?בדברות

  

  .מג
היכן נזכרת ארץ 

  ?ישראל בפרשה
  

  .מד

מי נזכר במצות 

שבת ולא נזכר 

? בלא תחמוד

  ?ולמה

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מה

מי נזכר בלא 

תחמוד ולא נזכר 

? במצות שבת

  ?ולמה

  

  .מו

מתי אמרו ישראל 

דבר אתה 'למשה 

לפני ', עמנו

הדברות או 

  ?לאחריהן

  

  .מז
אור נוסף יאיזה ת

  ?אחר המעמד
  

  .מח

לא  יםאוריאלו ת

נזכרו אחרי 

  ?המעמד

  

  .מט

עבור אלו סיבות 

היה שנזכרו 

  ?המעמד

  

  .נ
היכן מתואר עוד 

  ?המעמד
  

  .נא
אלו דברים אמר 

  ?שישראל ראו' ה
  

  .נב
איזו מעלה היא 

  ?חסרון
  

  .נג
אלו פסוקים 

  ?נראים סותרים
  

  .נד

אלו שתי זוגות 

מילים  3של 

רצופות נזכרות 

  ?פעמיים בדברות

  

  
  
  
  

  



  נמצא הרעיוןמדור היכן 

  פסוק  פרק  הרעיון  

      .צפורה ובני משה לא היו ביציאת מצרים  .א

      .סיפור ביאת יתרו היה מאוחר יותר מהסדר שהוא נכתב  .ב

      .יתרו שלח שליח אל משה להודיעו על בואו  .ג

      .קרבנות על ניסי יציאת מצרים' יתרו היה הראשון שהקריב לד  .ד

      .ת הפעולות הפשוטותמנהיג צריך להעסיק אנשים שיעשו א  .ה

      .אמיתיים ושונאי כסף, יראי שמים, שופטים צריכים להיות גיבורים  .ו

      .שופט צריך להבחין מה הוא דבר גדול ומה דבר קטן  .ז

      .כבר שכן שם' ביום שהגיעו ישראל להר סיני כבוד ה  .ח

      .אל העם' זקני העם העבירו את דברי ה  .ט

      .במדבר היה מקום לטבילה  .י

      .ם ישראל היו כהנים לפני שקדשו את אהרן ובניובע.יא

.יב
  .דבר שאסור לגעת בו הוא קדוש

  .הגבל את ההר וקדשתו... השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו
    

      .מניעת כיבוד הורים גורם לגלות.יג

      .ב לאווין"בעשרת הדברות נאמרו י.יד

  

  ?כמה שרים היו לישראל בעצת יתרו

  מספר  התפקיד

    אלמנין ישר

    שרי עשרות

    שרי חמישים

    שרי מאות

    שרי אלפים

    :סך כל המינויים

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

2    

3    

3    

  מדור המספרים

  הענין  מספר

3    

4    

6    

6    

7    

7    

10    

50    

100    

1000    

1000    

  

  

 



  מדור שמות האישים

  השם  

    א

    א

    ג

    י

    י

    י

    מ

    פ

    צ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    א

  א
    א

    ב

    ב

    ג

    ז

    ח

    י

    כ

    ע

    ע

    ר

    ר

    ר

    ש

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    ש

    ש

    ש

    ש

    ש

    ש

    ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    ב

    ב

    ח

    נ

    צ

    ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    י

    כ

    ע

    ע

    פ

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א

    ב

    ג



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    ז

    ח

    י

    כ

    ל

    ל

    מ

    ס

    ע

    ע

    ע

    פ

    ק

    ש

   ש
    ת

 

  עצמים לא ניידיםמדור 

  עצםה  

    א

    א

    א

    ב

    ה

    י

    כ

    מ

   מ
    מ

    ש

  

  

 

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    אוצר

    במדרגות

    הזהרתה

    הרשיעו

    ויזועו

    וימות

    ותזמנם

    זרה

    יושלך

    יזכה

    ממון

    נגד

    ערפל

    שלטון

    שרים

    תראה

    תתאוה

    תתעייף

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

      וברקים

     והזהרתה

     איעצך

     בעב

     היובל

     הנפת

     הערפל

     ויחד

     וקדשתם

     זדו

     לשוא

     מול



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     נשרים

     סגולה

     פסל

     שופר

     תמונה

     תנאף

     תרצח

 

  המדור נושאי הפרש

  הנושא  #

  ביקור יתרו  

  דברי ישראל עם משה בעת מתן תורה  

  הכנה למתן תורה  

  עצת יתרו למשה  

  עשרת הדברות  

  של ישראל בקרבנות' צורת עבודת ה  

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    יקיר    מרות

    פתגם    דקשוט

    חביבין    גדפי

    זמינין    ויחוורון

    בסופיה    ותתחם

    אסהדת    תאמשרי

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב

איזה פסוק אנו 

מזכירים 

  ?בתפילה

  

  .ג

מה ממראה 

ההפטרה אינו 

במראה 

  ?הפרשה

  

  .ד

מתי היה 

ישעיהו בימי 

בית ראשון או 

  ?שני או שניהם

  

 

  חידה

    ,אני פשוט

    ,חברי פי עשר

    ,רו פי חמשיחב

    ,רו פי שניםיחב

    .רו פי עשריוחב

 ?מי אני

  

  



                              ד"בס

  יתרותשובות לשאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א
היכן היו ישראל 

  ?כאשר בא יתרו
  .ברפידים

  .ב

היכן היה משה 

כשיתרו בא 

  ?אליו

  .בהר סיני

  .ג

כמה זמן עבר 

מאז שמשה יצא 

  ?ממדין

כי , פחות משנה

 80משה היה בן 

, כשבא אל פרעה

 40אחרי  120ובן 

  .שנה במדבר

  .ד

איזו מילה 

מיותרת בהודעת 

  ?יתרו למשה

  .יתרו

  .ה

מי מהנוכחים לא 

נזכר בסעודת 

  ?יתרו

  .משה

  .ו

ממי היה חשש 

שיתקרבו אליו 

ובסוף התרחקו 

  ?ממנו

  .מהר סיני

  .ז
מי עלה להר סיני 

  ?במתן תורה
  .משה ואהרן

  .ח

כמה פעמים ירד 

משה מן ההר ומה 

  ?עשה בכל פעם

אמר לעם את  -  3

אתם ' 'דברי ה

הכין . 'ראיתם כו

את העם למתן 

הזהיר את . תורה

העם שלא יתקרבו 

  .להר

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט
על הר ' מתי ירד ה

  !הוכח? סיני

כאשר הגיעו להר 

על ' סיני ירד ה

כי כתוב , ההר

ומשה עלה אל 

וירידה , האלוקים

נוספת היתה 

  .לעשרת הדברות

  .י

איזה כינויים 

נתחדשו לעם 

  ?ישראל בפרשה

כת כהנים ממל

  .וגוי קדוש

  .יא

מי דיבר אל אחר 

אולם האמירה 

היתה על ידי 

  ?שליח

  .יתרו למשה

  .יב

איזה סיפור חדש 

שהיה לפני כן 

  ?נזכר בפרשה

', אחר שילוחיה'

שילוח צפורה ובניה 

  .ממצרים

  .יג

איזה מעשה היה 

זה שעל , קודם

שמו נקרא גרשום 

או שזה נקרא 

  ?אליעזר

זה שעל שמו נקרא 

  .אליעזר

  .יד

שינוי סדר איזה 

מופיע בבאים אל 

  ?משה

בתחילה נזכרת 

האשה לפני הבנים 

ואחר כך הבנים 

  .לפני האשה

  .טו

למה לא מיהר 

משה גם לקראת 

מצוות סיפור 

יציאת מצרים 

  ?לבניו

כי הם היו אז רק 

  .בני שנה ושנתיים



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .טז
על מה לא נזכר 

  ?שמשה סיפר
  .על מעשי משה

  .יז

היכן אכלו יתרו 

וזקני ישראל את 

  ?סעודתם

פני המזבח שעליו ל

או , )ספורנו(הקריבו 

לפני עמוד הענן 

  .)רבינו בחיי(

  .יח

איזה תואר נוסף 

יש לשפיטת 

  ?אנשים

  .דרישת אלוקים

  .יט

היכן ניכרת 

האהבת התורה 

  ?שהיתה לישראל

שעמדו על משה 

  .מהבוקר עד הערב

  .כ

האם עלה משה 

בתחילה אל פסגת 

  !הוכח? ההר

ומשה 'כי כתוב , לא

 ויקרא אליו... עלה

  .'מן ההר' ה

  .כא

באלו מילים יש 

' ביטוי לקרבת ה

  ?לישראל

  .'ואביא אתכם אלי'

  .כב

היכן נאמר 

שמשה דיבר אל 

אנשים מסויימים 

אולם היו שם עוד 

  ?הרבה אנשים

ויקרא לזקני '

ויענו כל ', '...העם

  .'העם

  .כג

' כל אשר דבר ה'

על אלו ', נעשה

' מילים מדברי ה

  ?הכוונה

אם שמוע תשמעו '

  .'בקולי

  .כד

בדברי 'תוב כ

האם גם עם ', עמך

'? העם דיבר ה

  !הוכח

אתם ראיתם כי , 'כן

מן השמים דברתי 

  .'עמכם

  .כה

איזה איסור לא 

נזכר שמשה אמר 

  ?לישראל

  .שלא לעלות בהר

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כו

' האם אחר שה

אמר למשה שירד 

אל העם להזהירם 

נזכר שהוא עלה 

  ?והיכן? שוב

ומשה נגש אל , 'כן

  .'הערפל

  .כז

איך נקראת 

האזהרה מלעלות 

  ?להר במילה אחת

  .'וקדשתו'

  .כח

איזה קבוצה לא 

מפורש מי הם 

  ?היו

  .הכהנים

  .כט

איזו מילה 

מתפרשת בפרשה 

  ?לשתי משמעויות

, שרים, כהנים

  .'הנגשים אל ה

  .ל

כמה ימים אחר 

יציאת מצרים 

  ?היה מתן תורה

  .יום 51

  .לא

איזו תועלת יש 

לנו בראיית גילוי 

  ?השכינה

היה ובעבור ת'

יראתו על פניכם 

  .'לבלתי תחטאו

  .לב
אלו אלהים אחרים 

  ?נזכרו

מאשר , תמונה, פסל

, בשמים ממעל

ואשר בארץ 

ואשר , מתחת

, אלוהי כסף, במים

  .אלוהי זהב

  .לג

אלו מצוות נצטוו 

בפרשה באופן 

  ?זמני

ולהתרחק , להתקדש

  .מההר

  .לד

איזו מצוה נזכרת 

כבר לפני 

  ?הדברות

  .שבת



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לה

איזה מצוה לא 

לשון  נזכר בה

  ?ציווי

  .'אלוקיך' אנכי ה'

  .לו
אלו מצוות עשה 

  ?נזכרים בדברות

זכירת ', אמונת ה

כיבוד , השבת

  .הורים

  .לז

אלו מצוות לא 

תעשה נזכרים 

  ?בדברות

לא יהיה אלוהים 

לא תעשה , אחרים

לא , פסל ותמונה

לא , תשתחוה

לא תשא , תעבדם

, לשוא' את שם ה

לא תעשה מלאכה 

, לא תגנוב, בשבת

לא , לא תרצח

לא תענה , תנאף

לא , עד שקר

  .תחמוד

  .לח

אלו ממידות 

נזכרו ' הנהגת ה

  ?בדברות

פוקד עון אבות על '

ועושה חסד ', 'בנים

  .'לאלפים

  .לט
לאלו דברות 

  ?נאמר טעם
  .מצות שבת

  .מ
לאלו דברות נזכר 

  ?הגמול

לא , לא יהיה לך

  .כיבוד הורים, תשא

  .מא

איזה איסור נזכר 

שוב מלבד 

  ?בדברות

 לא תעשון איתי'

  '...אלהי כסף

  .מב

איזה פסוק של 

היתר נזכר 

  ?בדברות

ששת ימים '

  .'...תעבוד

  .מג
היכן נזכרת ארץ 

  ?ישראל בפרשה

למען יאריכון ימיך '

  .'על האדמה

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מד

מי נזכר במצות 

שבת ולא נזכר 

? בלא תחמוד

  ?ולמה

כי הם , בן ובת וגר

  .לא שייכים לאביהם

  .מה

מי נזכר בלא 

תחמוד ולא נזכר 

? במצות שבת

  ?ולמה

כי החיוב של , אשה

האשה לשמור שבת 

  .מוטל רק עליה

  .מו

מתי אמרו ישראל 

דבר אתה 'למשה 

לפני ', עמנו

הדברות או 

  ?לאחריהן

כי , לפני הדברות

' בא האלוקים'כתוב 

מדבר 'ולא 

וכן כי ', האלוקים

כתוב שראו את 

הקולות ולא כי 

'', שמעו את דבר ה'

  .)ן"רמב(

  .מז
איזה תיאור נוסף 

  ?אחר המעמד
  .יםלפיד

  .מח

אלו תיאורים לא 

נזכרו אחרי 

  ?המעמד

  .ענן וברקים

  .מט

עבור אלו סיבות 

שנזכרו היה 

  ?המעמד

שישמע העם בדבר 

, עם משה' ה

, שיאמינו במשה

, לנסות את ישראל

שתהיה יראתו על 

  .ישראל שלא יחטאו

  .נ
היכן מתואר עוד 

  ?המעמד

בפרשות ואתחנן  

  .ועקב

  .נא
אלו דברים אמר 

  ?שישראל ראו' ה

' עשה  ה את אשר

כי מן , למצרים

  .'השמים דיבר ה

  .נב
איזו מעלה היא 

  ?חסרון
  .מעלות המזבח



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נג
אלו פסוקים 

  ?נראים סותרים

על הר ' וירד ה'

כי מן השמים ', 'סיני

  .'דברתי עמכם

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נד

אלו שתי זוגות 

מילים  3של 

רצופות נזכרות 

  ?פעמיים בדברות

', אלוקיך' אנכי ה'

  .'את יום השבת'
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טו
  .צפורה ובני משה לא היו ביציאת מצרים

  .ואת שני בניה, את צפורה אשת משה אחר שילוחיה... ויקח :תשובה
  ג, ב  יח

.טז
  .סיפור ביאת יתרו היה מאוחר יותר מהסדר שהוא נכתב

  .אשר הוא חונה שם הר האלוקים, אל משה: תשובה
  ה  יח

.יז
  .עו על בואויתרו שלח שליח אל משה להודי

  ).יתרו עדיין לא היה שם(, ויאמר אל משה :תשובה
  ו  יח

.יח
  .קרבנות על ניסי יציאת מצרים' יתרו היה הראשון שהקריב לד

  ...עולה וזבחים... ויקח :תשובה
  יב  יח

.יט

  .מנהיג צריך להעסיק אנשים שיעשו את הפעולות הפשוטות

ליך וכל הדבר כל הדבר הגדול יביאו א... ואתה תחזה מכל העם :תשובה

  .הקטון ישפטו הם

  יח
, כא

  כב

  .כ

  .אמיתיים ושונאי כסף, יראי שמים, שופטים צריכים להיות גיבורים

ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת  :תשובה

  .שונאי בצע

  כא  יח

כא
  .שופט צריך להבחין מה הוא דבר גדול ומה דבר קטן

  .ך וכל הדבר הקטון ישפטו הםוהיה כל הדבר הגדול יביאו אלי :תשובה
  כב  יח

כב
  .כבר שכן שם' ביום שהגיעו ישראל להר סיני כבוד ה

  .מן ההר' ויקרא אליו ה :תשובה
  ג  יט

כג
  .אל העם' זקני העם העבירו את דברי ה

  ...ויענו כל העם... ויקרא לזקני העם וישם לפניהם :תשובה
  ח, ז  יט

כד
  .במדבר היה מקום לטבילה

  .ויכבסו שמלותם, ותםוכבסו שמל :תשובה
  יד, י  יט

כה
  .בעם ישראל היו כהנים לפני שקדשו את אהרן ובניו

  ...וגם הכהנים :תשובה
  כב  יט

.כו
  .דבר שאסור לגעת בו הוא קדוש

  .הגבל את ההר וקדשתו... השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו
  יט

, יב

  כג

.כז
  .מניעת כיבוד הורים גורם לגלות

  .למען יאריכון ימיך על האדמה כבד את אביך ואת אמך: תשובה
  יב  כ

כח
  .ב לאווין"בעשרת הדברות נאמרו י

לא , לא תשא, לא תעבדם, לא תשתחוה, לא תעשה, לא יהיה :תשובה
  כ

, ה, ג

, י, ו
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לא , לא תענה, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח, תעשה כל מלאכה

  .לא תחמוד, תחמוד

, יג

  יד
  

  ?כמה שרים היו לישראל בעצת יתרו

  מספר  התפקיד

  600000  מנין ישראל

  60000  שרי עשרות

  12000  שרי חמישים

  6000  שרי מאות

  600  שרי אלפים

  78600  :סך כל המינויים

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  בני משה  2

  ימי הכנה למתן תורה  3

  חודש  3

  שלשים  3

  רבעים  4

  'ימים עשה ה  6

  ימים לעבוד  6

  יום השביעי שבת וינפש  7

  ום השביעי שבתי  7

  שרי עשרות  10

  שרי חמישים  50

  שרי מאות  100

  שרי אלפים  1000

  לאלפים  1000

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אהרן  א

  מדור שמות האישים

  השם  

  אליעזר  א

  גרשום  ג

  יעקב  י

  ישראל  י

  יתרו  י

  משה  מ

  פרעה  פ

  צפורה  צ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אוהבי  א

  איש  א

  אם  א

  אמה  א

  מתאנשי א  א

 אנשי חיל א
  אשה  א

  בן  ב

  בת  ב

  גר  ג

  זקן  ז

  חותן  ח

  יראי אלוקים  י

  כהן  כ

  עבד  ע

  עד  ע

  ראשים  ר



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  רבעים  ר

  רעה  ר

  שומרי מצוותי  ש

  שונאי  ש

  שונאי בצע  ש

  שלשים  ש

  שרי אלפים  ש

  שרי חמישים  ש

  שרי מאות  ש

  שרי עשרות  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בהמה  ב

  בקר  ב

  חמור  ח

  נשר  נ

  צאן  צ

  שור  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  יד  י

  כנף  כ

  עין  ע

  ערוה  ע

  פנים  פ

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אלוהי זהב  א

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אלוהי כסף  א

  בצע  ב

  גזית  ג

  זהב  ז

  חרב  ח

  יובל  י

  כסף  כ

  לחם  ל

  לפיד  ל

  מים  מ

  סגולה  ס

  ענן  ע

  ערפל  ע

  עשן  ע

  פסל  פ

  קרן  ק

  שופר  ש

 שמלה  ש
  תמונה  ת

 

  עצמים לא ניידיםמדור 

  העצם  

  אדמה  א

  אוהל  א

  ארץ  א

  בית  ב

  הר  ה

  ים  י

  כבשן  כ

  מדבר  מ

 מזבח  מ
  מעלות  מ

  שמים  ש
 



  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  סגולה  אוצר

  במעלות  במדרגות

  העדותה  הזהרתה

  זדו  הרשיעו

  וינועו  ויזועו

  ונפל  וימות

  וקדשתם  ותזמנם

  נכריה  זרה

  יירה  יושלך

  ינקה  יזכה

  בצע  ממון

  מול  נגד

  עב  ערפל

  )מצרים(יד   שלטון

  כהנים  שרים

  תחזה  תראה

  תחמוד  תתאוה

  תבול  תתעייף

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

    X  וברקים

  בתורה X  והזהרתה

   X  איעצך

   X  בעב

   X  היובל

   X  הנפת

   X  הערפל

  בתורה X  ויחד

   X  וקדשתם

   X  זדו

   X  לשוא

   X  מול

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

   X  נשרים

   X  סגולה

   X  פסל

   X  שופר

   X  תמונה

   X  תנאף

   X  תרצח

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  ביקור יתרו  1

  דברי ישראל עם משה בעת מתן תורה  5

  הכנה למתן תורה  3

  עצת יתרו למשה  2

  עשרת הדברות  4

  אל בקרבנותשל ישר' צורת עבודת ה  6

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  כבד  יקיר  מיד  מרות

  הדבר  פתגם  אמת  דקשוט

  סגולה  חביבין  כנפי  גדפי

  נכונים  זמינין  ויכבסו  ויחוורון

  בקצהו  בסופיה  והגבלת  ותתחם

  העדותה  אסהדת  מחנה  משריתא

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  .'ת ההתגלו



  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .ב

איזה פסוק אנו 

מזכירים 

  ?בתפילה

  .'קדוש קדוש'

  .ג

מה ממראה 

ההפטרה אינו 

במראה 

  ?הפרשה

  .מלאכים

  .ד

מתי היה 

ישעיהו בימי 

בית ראשון או 

  ?שני או שניהם

  .בימי בית ראשון

 

  חידה

  .אדם רגיל  ,אני פשוט

  ,חברי פי עשר
שר העשרה פי עשר 

  .מהאדם הרגיל

  ,חבירו פי חמש
גדול משר  שר החמישים

  .העשרה פי חמש

  ,חבירו פי שנים
שר המאה גדול משר 

  .החמישים פי שנים

  .וחבירו פי עשר
שר האלף גדול משר 

  .המאה פי עשר

 ?מי אני

  האדם הרגיל בישראל

  

  
  


