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  להתענג בפרשה

  

  
  תרומהשאלות בפרשת 

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

היכן שמע משה 

את הציווי של 

  ?פרשת תרומה

  

  .ב

היכן מתחיל 

דיבור חדש אחרי 

תחילת פרשת 

  ?תרומה

  

  .ג
חלק את מיני 

  :התרומה לפי סוג
  

  .ד

דרג את כמות 

השימוש בזהב 

  :וכסף ונחושת

  

  .ה

באלו חומרים 

מהרשימה לא 

  ?השתמשו לבניה

  

  .ו
באלו חומרים היה 

  ?רק שימוש אחד
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ז

ים באלו חומר

השתמשו רק 

בכלים או 

  ?בבגדים

  

  .ח

באלו חומרים 

השתמשו רק 

  ?במשכן עצמו

  

  .ט

שלא  דבריםבאלו 

נזכרים ברשימה 

  ?נזכרו בעשיה

  

  .י

איזה דבר שלא 

הביאו ישראל 

  ?נזכר בעשיה

  

  .יא

איזה דבר רוחני 

עבר בתוך דבר 

  ?גשמי

  

  .יב

יחידה  עשיהאיזו 

נכתבה בלשון 

  ?רבים

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יג
לאלו כלים היה 

  ?רזֵ 
  

  .יד

' דבר אמר האיזה 

שהוא יעשה וזה 

נעשה תוך 

  ?ארבעים יום

  

  .טו
דרג את כלי 

  :המשכן לפי גדלם
  

  .טז

אלו דימויים 

מאנשים או 

  ?איברים נזכרו

  

  .יז
איזה חלק מכלי 

  ?נקרא כשם הכלי
  

  .יח

איזה דבר נקרא 

על שם הרבה 

  ?דברים

  

  .יט

אלו חמש מילים 

רצופות נכתבו 

  ?שלוש פעמים

  

  .כ

אלו שש מילים 

רצופות נכתבו 

  )2( ?ייםפעמ

  

  .כא

אלו שבע מילים 

רצופות נכתבו 

  ?פעמיםשלוש 

  

  .כב

אלו שמונה מילים 

רצופות נכתבו 

  )2( ?פעמיים

  

  .כג

אלו עשר מילים 

רצופות נכתבו 

  ?פעמיים

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כד

איזה דבר יחיד 

הוגבל לכמות 

החומר ממנו הוא 

  ?יעשה

  

  .כה
איזה כלי לא 

  ?נזכרו בו מידות
  

  .כו

איזה איסור יחיד 

יש בעשיית 

  ?המשכן

  

  .כז

ה חפץ נקרא איז

בשם אחר מאשר 

  ?בפרשת משפטים

  

  .כח
לאיזה כלי לא 

  ?נזכר גובה
  

  .כט

איזו מידה נזכרת 

רק פעם אחת 

  ?במלאכת המשכן

  

  .ל
איזו פעולה זהה 

  ?נזכרת פעמיים
  

  .לא

באיזה חומר 

מחומרי יריעות 

המשכן השתמשו 

  ?יותר מאחרים

  

  .לב

איזה חלק 

ביריעות העיזים 

לא נזכר ממה 

  ?היח

  

  .לג
 ונראאלו צבעים 

  ?בקודש הקדשים
  

  .לד
אלו צבעים נראו 

  ?בקודש
  

  .לה
אלו צבעים נראו 

  ?במשכן מבחוץ
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לו
באיזה צד במשכן 

  ?לא עשו דבר
  

  .לז
איזה פרט הכרחי 

  ?לא נזכר בחצר
  

  .לח

איזה חלק של 

מזבח החיצון לא 

  ?נזכר

  

  .לט
איזה חומר נצרך 

  ?ולא נזכר
  

  .מ

באלו חומרים 

מרשימת 

התרומות לא 

השתמשו לכלים 

  :שבפרשה

  

  .מא

זו מידה אי

בקרשים לא 

  ?נזכרה

  

  .מב
מה היו מידות 

  ?המשכן מבפנים
  

  .מג
מה היו מידות 

  ?המשכן מבחוץ
  

  .מד
מה היו מידות 

  ?קודש הקדשים
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מה
מה היו מידות 

  ?הקודש
  

  .מו

אלו כלים נזכרו 

בפרשה ולא נעשו 

  ?בה

  

  .מז

מה עשו כדי 

שהיריעות לא 

ישקעו באמצע 

  ?חלל המשכן

  

  .מח

כמה אדנים היו 

מלאכת בכל 

  ?המשכן

  

  .מט

באיזה כלי נאמר 

בו במיוחד 

שיעשה כפי 

' התבנית שה

  ?הראה

  

  .נ
באלו דברים לא 

  ?נזכרו מידות
  

  .נא

באיזה דבר 

נאמרה עשייה 

והכוונה להגדרה 

  ?ולא ליצירה

  

  

 

  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

      .לא חייבים לתרום לבניית המשכן    .א

      .ברשימה ידיעת סוג החומר נקבע על ידי הסמוכים לו    .ב

    .ג
יש מינים ברשימת התרומה שלא השתמשו בהם ביצירות שנזכרו 

  .בפרשת תרומה
    

      .משה רבינו ראה בשמים את כל המשכן וכליו כצורתם    .ד

      .לארון היו שתי מטרות חשובות    .ה



  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

      .יש מצוה שנאמרה על דבר אחד והמציאות נהייתה על שנים    .ו

      .למנורה היו רק ששה קנים    .ז

      .ת המשכן לא ראו מחוץ למשכןאת יריעו    .ח

      .את יריעות העיזים ראו מתוך המשכן    .ט

      .לא כל מידות הקרשים נזכרות בתורה    .י

      .יש אורך שהוא גובה    .יא

      .היו קרשים שחציים היה בקודש וחציים בקודש הקדשים    .יב

      .היו שני אדנים במשכן שלא היו נראים מתוך המשכן    .יג

      .אחד שווהלמזבח ולמנורה היה מין כלי     .יד

    .טו
במשכן היו שני דברים שווים בחומר ובגודל ובצורה ובכל זאת היה הבדל 

  .מלבד שמם השונה, ניכר ביניהם
    

 

  מדור מצא את הטעות

  פסוק  פרק  הטעות  

      .בגדי כהונה לא נזכרו בפרשה זו    .א

      מותר לפרק את כל המשכן וכליו    .ב

      .לכל הכלים הגדולים בפרשה היה זר    .ג

      .ירות הגדולות של המשכן נאמרו מידותבכל יצ    .ד

      .לרוחניות אין קשר למקום גשמי מוגדר    .ה
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                    עיזים
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                    החצר
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                    המסך
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                    הפרוכת

                    פרוכת
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                    האוהל
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                    המשכן

                    קרשים
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  :כללי הספירה(

: כגון, מספר שאינו חוזר על עצמו באותו ענין. א

  .1נחשב פעמיים ' מזה אחד ומזה אחד'

: כגון, המספר אינו חלק מספירה מורכבת. ב

 ).2יחשב רק כמספר , ישנ, ראשון
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  מדור המספרים
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  מדור המספרים
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  מדור שמות האישים

  השם  

    י

    מ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    ב

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם
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  מדור עצמים ניידים

  העצם  
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  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    אמצעי

    ותזוי

    זויות

    זויותיו

    חלול

    כדור

    כוס

    כוס להדלקה

    מול

    מסמר

    מקבילה

    סובב

    צד

    צדו

    רשת

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

      אדני

     בדי

     בריחים

     הסמים

     הפאות

     הקיצונה

     הקרשים

     וארגמן

     וויהם

     וחשוקיהם

     ויעיו

     ולחושן

     רכתיולי

     ומזלגותיו

     ומזרקותיו



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     ונחושת

     וסרח

     וצפית

     ושש

     ותכלת

     זר

     טופח

     ידבנו

     יריעות

     יתידותיו

     ככר

     כפורת

     כפתוריה

     כרכוב

     לאפוד

     לדשנו

     לולאות

     למקוצעות

     מזרחה

     מחתותיה

     מנורת

     מסך

     מקבילות

     משוקדים

     משזר

     נבוב

     סוככים

     פינותיו

     פעמותיו

     פרוכת

     קלעים

     קערותיו

     קרסי

     קשותיו

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     רוקם

     רשת

     שולחן

     שטים

     שמן

     תחשים

     תמיד

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  מצוות התרומה למלאכת המשכן  

  עשיית הארוןמצוות   

  עשיית החצרמצוות   

  ית הכיסוי המשכןעשימצוות   

  מצוות עשיית המזבח החיצון  

  מצוות עשיית המנורה  

  עשיית הפרוכת והמסךמצוות   

  עשיית הקרשיםמצוות   

  עשיית השלחןמצוות   
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    ותתיך    בורלא

    גדפיהון    עזקן

    גדנפא    פתורא

    פושכא
סחור 

  סחור
  

    כלידין    שושן

    בית לופי    ןמצירי

    עברין    פורפיא

    סובבי    מצדתא

    סכי    חליל

 



  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב

כמה שנים אחר 

בניית המשכן 

  ?נבנה המקדש

  

  .ג

באיזה חודש 

החל בניית 

  ?הבית

  

  .ד
מה עשו בלבנון 

  ?עם החליפות
  

 

  חידה

    ,צורה ללא חומר

    ,נהיה חומר

  חידה

    ,מרהמלא או

    .נעשה ללא אומר

    

 ?מי אני

  

  

  חידה

    ,אותיותינו שווים

    ,ועלינו שווים

    ,חומרינו שונים

    .ומעשינו שונים

    

 ?מי אני

  

  



                              ד"בס

  תרומהתשובות לשאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

היכן שמע משה 

את הציווי של 

  ?פרשת תרומה

  .בראש הר סיני

  .ב

היכן מתחיל 

דיבור חדש אחרי 

תחילת פרשת 

  ?תרומה

בתחילת פרשת כי 

  .תשא

  .ג
חלק את מיני 

  :התרומה לפי סוג

, בדים, מתכות

  .אבן, צומח, עורות

  .ד

דרג את כמות 

השימוש בזהב 

  :וכסף ונחושת

, זהב, נחושת, כסף

לפי הנזכר בתחילת 

  .פרשת פקודי

  .ה

באלו חומרים 

מהרשימה לא 

  ?השתמשו לבניה

  .מיםשמן ובש

  .ו
באלו חומרים היה 

  ?רק שימוש אחד

עורות אילים 

, מאדמים ותחשים

  .ואבני מילואים

  .ז

באלו חומרים 

השתמשו רק 

בכלים או 

  ?בבגדים

אבני שוהם 

  .ומילואים

  .ח

באלו חומרים 

השתמשו רק 

  ?במשכן עצמו

עורות אילים , כסף

  .מאדמים ותחשים

  .ט

באלו דברים שלא 

נזכרים ברשימה 

  ?נזכרו בעשיה

ות ולחם הלוח

  .הפנים

  .י

איזה דבר שלא 

הביאו ישראל 

  ?נזכר בעשיה

  .הלוחות

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יא

איזה דבר רוחני 

עבר בתוך דבר 

  ?גשמי

עבר בין ' דיבור ה

  .שני הכרובים

  .יב

יחידה  עשיהאיזו 

נכתבה בלשון 

  ?רבים

  .'ועשו ארון'

  .יג
לאלו כלים היה 

  ?רזֵ 

מזבח , שולחן, ארון

  .הזהב

  .יד

' איזה דבר אמר ה

שהוא יעשה וזה 

שה תוך נע

  ?ארבעים יום

את העדות אשר '

ובסוף ', אתן אליך

ארבעים יום שהיה 

משה בהר הוא 

  .קיבל אותם

  .טו
דרג את כלי 

  :המשכן לפי גדלם

, הארון, המזבח

  .השולחן

  .טז

אלו דימויים 

מאנשים או 

  ?איברים נזכרו

אשה , איש אל אחיו

, אל אחותה

, רגלים, בירכתיים

, צלע, פניה, ידות

  .ראשו

  .יז
מכלי איזה חלק 

  ?נקרא כשם הכלי

הקנה האמצעי של 

  .המנורה

  .יח

איזה דבר נקרא 

על שם הרבה 

  ?דברים

יריעות המשכן 

  .'משכן'נקראים 

  .יט

אלו חמש מילים 

רצופות נכתבו 

  ?שלוש פעמים

וכפתור תחת שני '

  .'הקנים ממנה



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כ

אלו שש מילים 

רצופות נכתבו 

  )2(? פעמיים

גביעים משוקדים '

בקנה האחד כפתור 

דנים תחת א', 'ופרח

הקרש האחד לשתי 

  .'ידותיו

  .כא

אלו שבע מילים 

רצופות נכתבו 

  ?שלוש פעמים

תכלת וארגמן '

ותולעת שני ושש 

  .'משזר מעשה

  .כב

אלו שמונה מילים 

רצופות נכתבו 

  )2(? פעמיים

באמה ורוחב ארבע '

באמה היריעה 

', האחת מדה אחת

עשרים ואדניהם '

עשרים נחושת ווי 

העמודים וחשוקיהם 

  .'כסף

  .כג

אלו עשר מילים 

רצופות נכתבו 

  ?פעמיים

שני אדנים תחת ''

הקרש האחד ושני 

אדנים תחת הקרש 

  .'האחד

  .כד

איזה דבר יחיד 

הוגבל לכמות 

החומר ממנו הוא 

  ?יעשה

  .ככר זהב למנורה

  .כה
איזה כלי לא 

  ?נזכרו בו מידות
  .המנורה

  .כו

איזה איסור יחיד 

יש בעשיית 

  ?המשכן

שבדי הארון לא 

  .יסורו ממנו

  .כז

יזה חפץ נקרא א

בשם אחר מאשר 

  ?בפרשת משפטים

  .עדות -לוחות 

  .כח
לאיזה כלי לא 

  ?נזכר גובה
  .כפורת

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כט

איזו מידה נזכרת 

רק פעם אחת 

  ?במלאכת המשכן

  .טופח

  .ל
איזו פעולה זהה 

  ?נזכרת פעמיים

להכניס את העדות 

  .בארון

  .לא

באיזה חומר 

מחומרי יריעות 

המשכן השתמשו 

  ?יותר מאחרים

בגלל , התכלת

  .לולאותה

  .לב

איזה חלק 

ביריעות העיזים 

לא נזכר ממה 

  ?היח

  .הלולאות

  .לג
אלו צבעים נראו 

  ?בקודש הקדשים

, כסף באדנים, זהב

, ארגמן, תכלת, שש

תולעת שני 

  .מהיריעות

  .לד
אלו צבעים נראו 

  ?בקודש

, כסף באדנים, זהב

, ארגמן, תכלת, שש

תולעת שני  

נחושת , מהיריעות

  .מאדני עמודי המסך

  .לה
עים נראו אלו צב

  ?במשכן מבחוץ

אילים , עיזים, כסף

, תחשים, מאדמים

תכלת וארגמן 

  .ותולעת שני ושש

  .לו
באיזה צד במשכן 

  ?לא עשו דבר
  .למטה בארץ

  .לז
איזה פרט הכרחי 

  ?לא נזכר בחצר

 - חומר העמודים 

  .עצי שטים

  .לח

איזה חלק של 

מזבח החיצון לא 

  ?נזכר

  .הכבש



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לט
איזה חומר נצרך 

  ?ולא נזכר

מזבח האדמה שב

  .החיצון

  .מ

באלו חומרים 

מרשימת 

התרומות לא 

השתמשו לכלים 

  :שבפרשה

אבני , בשמים, שמן

אבני , שוהם

  .מילואים

  .מא

איזו מידה 

בקרשים לא 

  ?נזכרה

  .מידת העובי

  .מב
מה היו מידות 

  ?המשכן מבפנים

אמה  30אורך 

  .אמות 10ורוחב 

  .מג
מה היו מידות 

  ?המשכן מבחוץ

אמה  32אורך 

  .אמה 12ורוחב 

  .מד
מה היו מידות 

  ?קודש הקדשים

 10אמה על  10

  .אמה

  .מה
מה היו מידות 

  ?הקודש

אמה  20אורך 

  .אמה 10ורוחב 

  .מו

אלו כלים נזכרו 

בפרשה ולא נעשו 

  ?בה

  .האפוד והחושן

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מז

מה עשו כדי 

שהיריעות לא 

ישקעו באמצע 

  ?חלל המשכן

מתחו את קצותם 

  .ביתדות

  .מח

כמה אדנים היו 

בכל מלאכת 

  ?המשכן

 4, שיםבקר 96, 165

, במסך 5, בפרוכת

  .בחצר 60

  .מט

באיזה כלי נאמר 

בו במיוחד 

שיעשה כפי 

' התבנית שה

  ?הראה

  .במנורה

  .נ
באלו דברים לא 

  ?נזכרו מידות

עמודי , מסך, פרוכת

עמודי , הפרוכת

  .המסך

  .נא

באיזה דבר 

נאמרה עשייה 

והכוונה להגדרה 

  ?ולא ליצירה

כי החצר , החצר

  .היא האדמה

  

  

  פסוק  פרק  וןהיכן נמצא הרעי  

  .א
  .לא חייבים לתרום לבניית המשכן

  .מאת כל אשר ידבנו לבו :תשובה
  ב  כה

  .ב
  .ידיעת סוג החומר נקבע על ידי הסמוכים לו ברשימה

  .תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים: תשובה
  ד  כה

  .ג

יש מינים ברשימת התרומה שלא השתמשו בהם ביצירות שנזכרו 

  .בפרשת תרומה

  .אבני שוהם ומילואים, מיםבש, שמן :תשובה

  ז, ו  כה

  .ד

  .משה רבינו ראה בשמים את כל המשכן וכליו כצורתם

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל  :תשובה

  .כליו

  ט  כה 

  .ה
  .לארון היו שתי מטרות חשובות

את כל אשר אצווה אותך אל בני ... מקום ללוחות ודברתי :תשובה
  כה

, טז

  כב



  פסוק  פרק  וןהיכן נמצא הרעי  

  .ישראל

  .ו

  .יש מצוה שנאמרה על דבר אחד והמציאות נהייתה על שנים

בסוף היו בו , ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך :תשובה

  .לוחות הראשונים והשניים

  טז  כה

  .ז
  .למנורה היו רק ששה קנים

  .וששה קנים יוצאים מצידיה :תשובה
  לב  כה

  .ח
  .את יריעות המשכן לא ראו מחוץ למשכן

  .ולפי חשבון המידות, ם לאוהל המשכןיריעות עיזי :תשובה
  ז  כו

  .ט
  .את יריעות העיזים ראו מתוך המשכן

  .וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל :תשובה
  ט  כו

  .י
  .לא כל מידות הקרשים נזכרות בתורה

  .מידות העובי :תשובה
  טז  כו

.יא
  .יש אורך שהוא גובה

  .עשר אמות אורך הקרש :תשובה
  טז  כו

.יב
  .ציים היה בקודש וחציים בקודש הקדשיםהיו קרשים שח

  .לפי חישוב: תשובה
  כו

, טז

  יח

  .יג

  .היו שני אדנים במשכן שלא היו נראים מתוך המשכן

במערב צפון ובמערב , האדנים הפינתיים במערב המשכן :תשובה

  .דרום

  כג  כו

  .יד
  .למזבח ולמנורה היה מין כלי אחד שווה

  .מחתות :תשובה

  כה

  כז

  לח

  ג

.טו

דברים שווים בחומר ובגודל ובצורה ובכל זאת היה  במשכן היו שני

  .מלבד שמם השונה, הבדל ניכר ביניהם

  .הפרוכת היתה מעשה חושב והמסך מעשה רוקם :תשובה

  כו
, לא

  לו

 

 פרשת תרומה  -שאלות מצא את הטעות 

  פסוק  פרק  מצא את הטעות  

    .א
  .בגדי כהונה לא נזכרו בפרשה זו

  .לאפוד ולחושן אבני שוהם ואבני מילואים :תשובה
  ז  כה

    .ב
  מותר לפרק את כל המשכן וכליו

  .בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו :תשובה
  טו  כה

    .ג
  .לכל הכלים הגדולים בפרשה היה זר

  ...ועשית מנורת :תשובה
  כה

 - לא 

  לז

    .ד
  .בכל יצירות הגדולות של המשכן נאמרו מידות

  .לא נאמרו בכרובים ובמנורה :תשובה
  לא, יח  כה

    .ה

  .לרוחניות אין קשר למקום גשמי מוגדר

ודברתי אתך שם מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון  :תשובה

  .העדות

  כב  כה
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אדני 

              |      החצר
אדני 

                |    המשכן
אדני 

              |      המסך
אדני 

                |    הפרוכת

  |                |  וןאר
  יריעות

      |  |  |  |        המשכן
קלעי 

      |              החצר
יריעות 

    |                עיזים
כלי 

              |      המשכן
כלי מזבח 

              |      החיצון
כלי 

                  |  המנורה
כלי 

                  |  השלחן

                  |  כפורת
מזבח 

  |            |      החיצון

                  |  מנורה
      |  |  |  |        מסך
ך מס

      |  |  |  |        החצר
עמודי 

  |              |    החצר
עמודי 

  |                |  המסך
עמודי 

  |                |  הפרוכת

      |  |  |  |        פרוכת
קרסי 

              |      האוהל
קרסי 

                  |  המשכן

  |                |  קרשים
  |                |  שלחן

  

  :כללי הספירה(

: כגון, מספר שאינו חוזר על עצמו באותו ענין. א

  .1נחשב פעמיים ' אחד ומזה אחדמזה '

: כגון, המספר אינו חלק מספירה מורכבת. ב

  ).2יחשב רק כמספר , שני, ראשון
  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  עודף ביריעות האוהל היריעה  0.5

  המזבח  0.5

  אמה רוחב השולחן  1

  טבעת  1

  טפח למסגרת השולחן  1

  יריעות האוהל  1

  יריעות המשכן  1

  והליריעת הא  1

  יריעת המשכן  1

  כרוב בקצה אחד של הכפורת  1

  כרוב בקצה השני של הכפורת  1

  מדה לכל היריעות המשכן  1

  מדה שווה ליריעות האוהל  1

  מקשה אחת במנורה  1

  צד אחד בקלעי החצר  1

  קרש לידותיו  1

  קרש לידותיו  1

  קרש לידותיו  1

  קרש למידות  1

  שפת יריעת האוהל  1

  משכןשפת יריעת   1

  אמה קומת הארון  1.5

  אמה קומת השולחן  1.5

  אמה רוחב הארון  1.5

  אמה רוחב הכפורת  1.5

  אמה רוחב קרש  1.5

  אדנים לכל קרש  2

  אדנים לכל קרש  2

  אדנים לכל קרש  2

  אמה אורך השולחן  2

  טבעות על צד הארון האחד  2

  טבעות על צד הארון השני  2

  ידות לקרש  2

  כרובי הארון  2



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  כתפים לצד מזרח החצר  2

  מחברות יריעות האוהל  2

  מחברות יריעות המשכן  2

  צדדי המנורה  2

  צלעות הארון  2

  צלעות המזבח  2

  צלעות המשכן  2

  קנים שמתחתם כפתור  2

  קנים שמתחתם כפתור  2

  קנים שמתחתם כפתור  2

  קצות הכפורת  2

  קרשים לפינות  2

  אמה אורך הארון  2.5

  הכפורתאמה אורך   2.5

3  
אדני עמודי החצר במזרח לכתף 

  האחד

3  
אדני עמודי החצר במזרח לכתף 

  השני

  אמה קומת המזבח  3

  גביעים בכל קנה מנורה  3

  עמודי החצר במזרח לכתף האחד  3

  עמודי החצר במזרח לכתף השני  3

  קני מנורה מהצד השני  3

  קני מנורה מצד אחד  3

  אדני עמודי הפרוכת  4

  י מסך שער החצר אדני עמוד  4

  אמה רוחב יריעת האוהל  4

  אמה רוחב יריעת המשכן  4

  גביעי המנורה  4

  טבעות הארון  4

  טבעות המזבח  4

  טבעות השולחן  4

  עמודי הפרוכת  4

  עמודי מסך שער החצר  4

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  פינות הארון  4

  פינות המזבח  4

  פינות השולחן  4

  קצות המזבח  4

  רגלי השולחן  4

  ךאדני עמודי המס  5

  אמה אורך המזבח  5

  אמה קומת קלעי החצר  5

  אמה רוחב המזבח  5

  בריחים לקרשי צלע אחד  5

  בריחים לקרשי צלע השני  5

  בריחים לקרשי צלע מערב  5

  יריעות האוהל  5

  יריעות משכן חוברות האחד  5

  יריעות משכן חוברות השני  5

  עמודי המסך  5

  יריעות האוהל  6

  קני המנורה  6

  במערב קרשים  6

  נרות המנורה  7

  קרשים במערב עם הפינות  8

  אדני עמודי החצר במערב  10

  אמה אורך קרש  10

  יריעות המשכן  10

  עמודי החצר במערב  10

  יריעות האוהל  11

  אמה קלעי לכתף האחד  15

  אמה קלעי לכתף השני  15

  אדנים לקרשי מערב  16

  אדני החצר בצד השני  20

  צד אחדאדני עמודי החצר ב  20

  אמה רוחב המסך בשער החצר  20

  עמודי החצר בצד אחד  20

  עמודי החצר בצד השני  20



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  קרשים בדרום  20

  קרשים בצפון  20

  אמה אורך יריעת המשכן  28

  אמה אורך יריעת האוהל  30

  אדנים לעשרים קרשי דרום  40

  אדנים לעשרים קרשי צפון  40

  אמה רוחב החצר  50

  זרחאמה רוחב החצר במ  50

50  
לולאות בקצה יריעת משכן 

  האחת

50  
לולאות בקצה יריעת משכן 

  השנית

  לולאות יריעות האוהל בצד אחד  50

  לולאות יריעות האוהל בצד השני  50

  קרסי זהב למחברות המשכן  50

  קרסים ליריעות האוהל  50

  אמה אורך קלעי החצר  100

  אמה קלעי החצר בצד השני  100

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  ישראל  י

  משה  מ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  איש  א

  בן  ב

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  אילים  א

  עז  ע

  תחש  ת

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  לב  ל

  עור  ע

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א

  אבני מילואים  א

  אדן  א

  אפוד  א

  ארגמן  א

  ארון  א

  בד  ב

  בריח  ב

 בשמים  ב
  גביעי המנורה  ג

  ווי העמודים  ו

  זהב  ז

  זר  ז

  חושן  ח

  חשוקי עמודי החצר  ח

  טבעות הארון  ט

  טבעות הקרשים  ט

  טבעות השולחן  ט

  יד הקרש  י

  יעה המזבח  י

  יריעות המשכן  י



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  יריעות האוהל  י

  ירך המנורה  י

  יתד  י

  ככר זהב  כ

  כנפים  כ

  כסף  כ

  כפורת  כ

  כפות השולחן  כ

  מנורהכפתורי ה  כ

  כרובים  כ

  לולאות האוהל  ל

  לולאות המשכן  ל

  לחם הפנים  ל

  מזבח  מ

  מזלג המזבח  מ

  מזרק המזבח  מ

  מחברת משכן  מ

  מחתות המזבח  מ

  מחתות המנורה  מ

  מכבר המזבח  מ

  מכסה עורות אילים  מ

  מכסה עורות תחשים  מ

  מלקחי המנורה  מ

  מנורה  מ

  מנקיות השולחן  מ

  מסגרת השולחן  מ

  מסך החצר  מ

  מסך המשכן  מ

  נחושת  נ

  נרות המנורה  נ

  סיר המזבח  ס

  סמים  ס

  עדות  ע

  עורות אילים  ע

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  עורות תחשים  ע

  עזים  ע

  עמוד  ע

  עצי שטים  ע

  פרוכת  פ

  פרחי המנורה  פ

  קטורת הסמים  ק

  קלע  ק

  קני המנורה  ק

  קערת השולחן  ק

  קרן מזבח  ק

  קרס  ק

  קרש  ק

  קשות השולחן  ק

  רשת  ר

  שוהם  ש

  שולחן  ש

  שמן המשחה  ש

  שש  ש

  תולעת שני  ת

  תכלת  ת
 

 
 

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  תיכון  אמצעי

  פאות  זויות

  פנות  זויות

  פעמותיו  זויותיו

  נבוב  חלול

  כפתור  כדור

  גביע  כוס

  נר  כוס להדלקה

  נוכח  מול



  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  יתד  מסמר

  אחותה  מקבילה

  כרכוב  סובב

  כתף  צד

  צלעו  צדו

  מכבר  רשת

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

    X  אדני

   X  בדי

   X  בריחים

   X  הסמים

   X  הפאות

   X  הקיצונה

   X  הקרשים

   X  וארגמן

   X  וויהם

   X  וחשוקיהם

   X  ויעיו

   X  ולחושן

   X  ולירכתי

   X  ומזלגותיו

   X  ומזרקותיו

   X  ונחושת

   X  וסרח

   X  וצפית

   X  ושש

   X  ותכלת

   X  זר

   X  טופח

   X  ידבנו

   X  יריעות

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

   X  יתידותיו

   X  ככר

   X  כפורת

   X  כפתוריה

   X  כרכוב

   X  לאפוד

   X  לדשנו

   X  לולאות

   X  למקוצעות

   X  מזרחה

   X  מחתותיה

   X  מנורת

   X  מסך

   X  מקבילות

   X  משוקדים

   X  משזר

   X  נבוב

   X  סוככים

   X  פינותיו

   X  פעמותיו

   X  פרוכת

   X  קלעים

   X  קערותיו

   X  קרסי

   X  קשותיו

   X  רוקם

   X  רשת

   X  שולחן

   X  שטים

     שמן

   X  תחשים

   X  תמיד

 



  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  מצוות התרומה למלאכת המשכן  1

  עשיית הארוןמצוות   2

  עשיית החצרמצוות   9

  עשיית הכיסוי המשכןמצוות   5

  זבח החיצוןמצוות עשיית המ  8

  מצוות עשיית המנורה  4

  עשיית הפרוכת והמסךמצוות   7

  עשיית הקרשיםמצוות   6

  עשיית השלחןמצוות   3
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  ויצקת  ותתיך  שוהם  בורלא

  כנפיהם  גדפיהון  טבעות  עזקן

  מסגרת  גדנפא  שולחן  פתורא

  טופח  פושכא
סחור 

  סחור
  סביב

  גביעים  לידיןכ  פרח  שושן

  מחברת  בית לופי  משוקדים  מצירין

  בריחים  עברין  קרסים  פורפיא

  כרכוב  סובבי  רשת  מצדתא

  יתדות  סכי  נבוב  חליל

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  .בנין המקדש

  .ב

כמה שנים אחר 

בניית המשכן 

  ?נבנה המקדש

  .שנה 479

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .ג

באיזה חודש 

החל בניית 

  ?תהבי

  .בחודש אייר

  .ד
מה עשו בלבנון 

  ?עם החליפות

הכוונה היא 

  .שהאנשים התחלפו

 

  חידה

  ,צורה ללא חומר
הכרוב הוא צורה ללא 

  .כי הוא רוחני, חומר

  ,נהיה חומר
בכרובים שעל הכפורת ועל 

  .הפרוכת

  ,המלא אומר
הכרוב שבשמים שמלא 

  .'אמירות שבח לה

  .נעשה ללא אומר
כי , נעשה כאן ללא אומר

  .היה דומם

    

 ?מי אני

  הכרוב

  

  חידה

  .פרוכת -כפורת   ,אותיותינו שווים

  ,ועלינו שווים
ועלינו נמצאים צורה שווה 

  .הכרובים -

  ,חומרינו שונים
הכפורת מזהב והפרוכת 

  .מבד

  .ומעשינו שונים
הכפורת מקשה והפרוכת 

  .מעשה חושב

    

 ?מי אני

  הכפורת והפרוכת

  



  


