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                      ד"בס
  
  
  
  
  
  
  

  
  להתענג בפרשה

        

  כי תשאשאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

ממה היה החומר 

של מחצית 

  ?ומנין? השקל

  

  .ב

כמה היה הכסף 

שנתרם ממחצית 

והיכן זה ? השקל

  )לא בפרשה( ?כתוב

  

  .ג

באיזה חומרים 

מרשימת התרומה 

השתמשו בעשיה 

  ?שבפרשה

  

  .ד

שלא באיזה חומר 

נזכר ברשימה 

  ?השתמשו

  

    ?היכן עמד הכיור  .ה

  .ו
כמה גרה שווה 

  ?השקל מחצית
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ז

בבואם 'אם כתוב 

אל אוהל מועד 

האם ', ירחצו מים

זה לא כולל גם 

בגשתם אל '

  ?ולמה '?המזבח

  

  .ח

כמה היה משקל 

כל הבשמים של 

 ?שמן המשחה

  )מלבד השמן זית(

  

  .ט

שמן איך נהנים מ

 ואיךהמשחה 

  ?הקטורתמ

  

  .י

אלו חיובי 

כריתות יש 

  ?בפרשה

  

  .יא
לאלו כלים לא היו 

  ?כלים מיוחדים
  

  .יב
זה כלי נזכר לאי

  ?תואר חדש
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יג

כמה דברים 

משחו שננזכרים 

  ?בשמן המשחה

  

  .יד

מה לא נזכר 

ברשימת 

  ?הנמשחים

  

  .טו

על אלו סוגי 

אנשים מותר 

למשוח בשמן 

  ?המשחה

  

  .טז

על מה נזכר 

קודש 'בפרשה 

  )2( ?'קדשים

  

  .יז

איזו מצוה לא 

נאמר היכן 

  ?במדויק לעשותה

  

  .יח
אלו שני דברים 

  ?שמם שווה
  

  .יט

כמה פרטים 

כרים שהחכמים נז

  ?יעשו

  

  .כ
מה לא נזכר 

  ?ברשימה זו
  

  .כא

איזה דבר נזכר 

ברשימה ולא 

  ?מה הוא מפורש

  

  .כב

 שווהאיזה תואר 

בגדי נזכר ב

  ?שבתובכהונה 

  

  .כג
אלו תארים 

  ?נאמרו על השבת
  

  .כד
מי מתארי השבת 

  ?נזכר ראשון
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כה

על מי מתארי 

השבת נזכר 

  '?לעולם'

  

  .כו

הוכח ממתי 

לפחות נכתבו 

  ?הלוחות

  

  .כז

איזה יום לעליית ב

משה להר עשו 

  ?את העגל

  

  .כח

האם היה לישראל 

עוד זהב מלבד 

  )2(! הוכח? הנזמים

  

  .כט

' איזה דבר אמר ה

למשה בענין העגל 

  ?שלא נזכר קודם

  

  .ל
למי היה נזמים 

  ?באזנים
  

  .לא

האם בעת שעשו 

ישראל את העגל 

'? הם האמינו בה

  !הוכח

  

  .לב
איזו מטענות 

  ?משה מוקשית
  

  .לג
כמה טענות טען 

  '?משה לפני ה
  

  .לד
מי ידע אחרון על 

  ?חטא העגל
  

  .לה

איזה שבח גדול 

היה ליהושע 

  ?בענין העגל

  

  .לו

אלו פרטים חיסר 

אהרן בסיפורו 

  ?למשה

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לז

' איזה מתארי ה

שנזכר רק שלש 

פעמים בתורה 

נזכר בפרשה 

  ?פעמיים

  

  .לח

אלו תשע עשרה 

מילים רצופות 

  ?נזכרו פעמיים

  

  .לט

אלו שלבים היו 

בכפרה על חטא 

  ?להעג

  

  .מ

אלו ענשים קבלו 

ישראל על חטא 

  ?העגל

  

  .מא
כמה זמן היה 

  ?העגל קיים
  

  .מב
מתי התבצע ציווי 

  '?לך עלה מזה' 'ה
  

  .מג

כמה פעמים היה 

משה על הר סיני 

  ?בפרשה

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מד
אלו בריתות 

  ?נזכרו בפרשה
  

  .מה
איזה חג קיבל שם 

  ?חדש בפרשה
  

  .מו

איזה שם של חג 

לא היה מובן 

  ?בזמן הפרשה

  

  .מז

מה ההבדל בין 

טרת עליית מ

משה להר בלוחות 

לבין הראשונים 

מטרת העליה 

  ?השניה

  

  .מח

איזה איסור 

מעשרת הדברות 

  ?נזכר כברכה

  

  .מט

מתי היה המסוה 

על משה ומתי 

  ?לא

  

  .נ
כמה שנים היה 

  ?המסוה על משה
  

  
  

  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

      .ירת ישראלמחצית השקל לא היה רק עבור ספ    .א

      .בהוראות היצירות שבפרשה נזכרו רק שני דברים מתרומת המשכן    .ב

      .יש חומר שנשתנה שמו מהנזכר בפרשת תרומה    .ג

      .'קודש קדשים'כל המשכן וכליו נקראים     .ד

      .הפלא במציאות השבת    .ה

      .הרשעים עושים מעשים עקב ספק    .ו

      .'החוטאים בעגל לא כפרו בה    .ז



  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

      .היתה עצומה' ו בעיני המעלת משה רבינ    .ח

      .מצרים האמינו שיש אלוהים שעושים דברים רעים    .ט

      .אפשר להשמיע בשמחה קולות של קרב    .י

      .יש הוכחה ברורה כי ישראל עשו את העגל בטעות    .יא

      .אהרן חיסר פרט חשוב בתיאור מעשה העגל    .יב

      .הריגה יכולה להביא ברכה    .יג

      .'ישראל לא מצאו חן בעיני ה    .יד

      .נס גלוי קבוע בשלושת הרגלים    .טו

      .אהרן והנשיאים פחדו לגשת אל משה פחות ממה שפחדו ישראל    .טז

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

0.50    
0.50    
1    
1    
1    
1    
1    
2    
2    
3    
3    
4    
6    
6    
7    
7    
7    
10    
20    

  מדור המספרים

  הענין  מספר

20    
40    
40    
250    
250    
500    
500    
1000    
3000    

 

  דור שמות האישיםמ

  השם  

    א
    א
    א
    א
    א
    ב
    ד



  דור שמות האישיםמ

  השם  

    ח
    י
    י
    י
    י
    ל
    מ
    נ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א
    א
    א
    א
    ב
    ב
    ב
    ב
    ד
    ז
    ז
    ז
    ח
    כ
    ל
    מ
    נ
    נ
    נ
    נ
    ע
    ע

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    פ
    פ
    ק
    ק
    ר
    ר
    ש
    ר

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  םש  

    א
    ב
    ג
    ח
    מ
    צ
    ש
    ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    א
    ב
    ד
    י
    י
    ל
    ע
    ע
    פ
    ר



  מדור חלקי גוף

  החלק  

    ר

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א
    א
    א
    א
    א
    א
    א
    ב
    ב
    ב
    ג
    ד
    ז
    ז
    ח
    ח
    ח
    ח
    ח
    כ
    כ
    כ
    כ
    כ
    ל
    ל
    ל
    מ
    מ

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    מ
    מ
    מ
    מ
    מ
    נ
    נ
    נ
    ס
    ס
    ע
    ע
    ע
    ע
    ק
    ק
    ק
    ק
    ר
    ש
    ש
    ש
    ש

  

  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

    א
    א
    ב
    ג
    ה
    כ
    מ



  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

    מ
    מ
    נ
    פ
    צ
    ש

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    בסיסו
    גדולה
    גנות
    הוביל
    ובמידתו
    וינח
    ויפזר
    חצוב

    כהיז
    יחיד
    כיסוי
    כריה
    מגולה
    מחקני
    מעה
    מעורב
    מתאחר
    מתכת
    עני
    צידיהם
    ריקודים
    שמו
    תבנית
    תכשיט

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     אשריו

     בושש
     בחרט
     בנקרת
     ברעה
     גרה

     וחלבנה
     ויזר
     ויחל

     ויטחן
     ולבונה
     וקדה
     וקנמן

     ושחלת
     ושחקת
     חרות
     כיור

     לשמצה
     מסוה

     מר דרור
     נוצר
     נטף
     עדיו
     פרוע
     רוקח

     תקופת
     תתוצון

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אל משה' גילוי ה  

  דיני שבת  



  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  חטא העגל  

  ירידת משה עם הלוחות השניות  

  מינוי החכמים לעשיית המשכן  

  מצוות עשיית הכיור  

  מצוות עשיית הקטורת  

  מצוות עשיית שמן המשחה  

  ציווי להתנהגות בארץ ישראל  

  תרומת מחצית השקל  
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    פורקן
מירא 

  דכיא
  

    ושחלת    וקציעתא
    אוחר    שמושא
    קדל    בזיפא
    סק    בטיל
    פרישן    ואוחי

    ותנקפיה    תתרעון
    בית אפי    חצד

    אסתמר    במפקא

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב

האם הנבואה 

היא של נחמה 

  ?או תוכחה

  

  .ג

איזה פסוק אנו 

מזכירים פעמים 

  ?רבות בתפילה

  

 

  חידה

אני ואחי שלישיה 

  ,הננו
  

שנים מפורשים 

  ,והאחד איננו
  

אחי קבלו מתנה 

  ,ואני לא
  

דודי לי ואני  אולם

  .לו
  

    

 ?מי אני

  

  



                              ד"בס

  כי תשאתשובות לשאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

ממה היה החומר 

של מחצית 

  ?ומנין? השקל

כך מפורש , כסף

בתחילת פרשת 

  .פקודי

  .ב

כמה היה הכסף 

שנתרם ממחצית 

והיכן זה ? השקל

  )לא בפרשה( ?כתוב

 כתוב ,שקל 301775

  .בפרשת פקודי

  .ג

באיזה חומרים 

מרשימת התרומה 

השתמשו בעשיה 

  ?שבפרשה

  .בשמים, נחושת

  .ד

באיזה חומר שלא 

נזכר ברשימה 

  ?השתמשו

שמן זית לשמן 

כי שם , המשחה

נזכר רק שמן 

  .למאור

  ?היכן עמד הכיור  .ה
בין המשכן למזבח 

  .החיצון

  .ו
כמה גרה שווה 

  ?מחצית השקל
  .גרה 10

  .ז

בבואם 'אם כתוב 

אוהל מועד  אל

האם ', ירחצו מים

זה לא כולל גם 

בגשתם אל '

  ?ולמה '?המזבח

כי המזבח היה , לא

  .  בחוץ

  .ח

כמה היה משקל 

כל הבשמים של 

 ?שמן המשחה

  )מלבד השמן זית(

1750.  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט

איך נהנים משמן 

המשחה ואיך 

  ?מהקטורת

, שמן המשחה סכים

ואת הקטורת 

  .מריחים

  .י

אלו חיובי 

כריתות יש 

  ?בפרשה

סך או רוקח ה, 4

, שמן המשחה

העושה קטורת 

  .מחלל שבת, להריח

  .יא
לאלו כלים לא היו 

  ?כלים מיוחדים

לארון ולמזבח 

  .הזהב

  .יב
לאיזה כלי נזכר 

  ?תואר חדש
  .מזבח העולה

  .יג

כמה דברים 

משחו שננזכרים 

  ?בשמן המשחה

16.  

  .יד

מה לא נזכר 

ברשימת 

  ?הנמשחים

  .החצר

  .טו

על אלו סוגי 

אנשים מותר 

למשוח בשמן 

  ?משחהה

  .כהן

  .טז

על מה נזכר 

קודש 'בפרשה 

  )2( ?'קדשים

הנמשחים בשמן 

  .הקטורת, המשחה

  .יז

איזו מצוה לא 

נאמר היכן 

  ?במדויק לעשותה

הקטורת על מזבח 

נאמר רק , הזהב

  .באוהל מועד

  .יח
אלו שני דברים 

  ?שמם שווה

אוהל מועד של 

המשכן ואוהל מועד 

  .שעשה משה



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יט

כמה פרטים 

נזכרים שהחכמים 

  ?יעשו

18.  

  .כ
מה לא נזכר 

  ?ברשימה זו
  .החצר

  .כא

איזה דבר נזכר 

ברשימה ולא 

  ?מה הוא מפורש

  .בגדי השרד

  .כב

איזה תואר שווה 

נזכר בבגדי 

  ?כהונה ובשבת

  .''קודש לה'

  .כג
אלו תארים 

  ?נאמרו על השבת
  .ברית, קודש, אות

  .כד
מי מתארי השבת 

  ?נזכר ראשון

בבראשית , קודש

  .'ויקדש אותו'נאמר 

  .כה

י על מי מתאר

השבת נזכר 

  '?לעולם'

  .אות וברית

  .כו

הוכח ממתי 

לפחות נכתבו 

  ?הלוחות

' כי ה, ממתן תורה

אמר אל משה שם 

ואתנה את לך את '

אשר ... לוחות האבן

  .'כתבתי

  .כז

באיזה יום לעליית 

משה להר עשו 

  ?את העגל

  .39-ביום ה

  .כח

האם היה לישראל 

עוד זהב מלבד 

  )2(! הוכח? הנזמים

כי שאלו , כן

, ממצרים כלי זהב

ונתנו לתרומת 

  .המשכן

  .כט

' איזה דבר אמר ה

למשה בענין העגל 

  ?שלא נזכר קודם

  .שהשתחוו לעגל

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ל
למי היה נזמים 

  ?באזנים

לבנים , לנשים, לעם

  .ולבנות

  .לא

האם בעת שעשו 

ישראל את העגל 

'? הם האמינו בה

  !הוכח

כי אהרן אמר , כן

' מחר' חג לה'להם 

  .ווהם לא מחו ב

  .לב
איזו מטענות 

  ?משה מוקשית

'', זכור לאברהם כו'

הרי גם זרע משה 

  .הוא זרע האבות

  .לג
כמה טענות טען 

  '?משה לפני ה
3.  

  .לד
מי ידע אחרון על 

  ?חטא העגל
  .יהושע

  .לה

איזה שבח גדול 

היה ליהושע 

  ?בענין העגל

כי לא עזב את ההר 

למרות ששמע קול 

  .מלחמה במחנה

  .לו

אלו פרטים חיסר 

רו אהרן בסיפו

  ?למשה

שאמר להביא 

וששם את , נזמים

  .הזהב בחרט

  .לז

' איזה מתארי ה

שנזכר רק שלש 

פעמים בתורה 

נזכר בפרשה 

  ?פעמיים

אלוקי ' כה אמר ה'

' האדון ה', ישראל

  .'אלוקי ישראל

  .לח

אלו תשע עשרה 

מילים רצופות 

  ?נזכרו פעמיים

ה ָלנּו ֱאלִֹהים ' ֲעׂשֵ

י  ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ּכִ ֲאׁשֶ

ר ֶזה משֶׁ  ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה 

  .'לוֹ 



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לט

אלו שלבים היו 

בכפרה על חטא 

  ?העגל

על ' וינחם ה'. א

להשמידם ' הרעה

דחיית  .ב. מיד

וביום פקדי 'העונש 

' שה .ג. 'ופקדתי

הסכים ללכת עם 

  .  ישראל

  .מ

אלו ענשים קבלו 

ישראל על חטא 

  ?העגל

, איש 3000הריגת 

ביום פקדי , מגיפה

הורדת , ופקדתי

הרחקת אוהל , עדיים

  .משה מהמחנה

  .מא
כמה זמן היה 

  ?העגל קיים
  .יום אחד

  .מב
מתי התבצע ציווי 

  '?לך עלה מזה' 'ה

אייר בשנה ' בכ

בפרשת , השניה

  .בהעלותך

  .מג

כמה פעמים היה 

משה על הר סיני 

  ?בפרשה

לפני שירד , 3

כשעלה , לראשונה

, לכפר על ישראל

וכשעלה לקבל את 

  .הלוחות השניות

  .מד
אלו בריתות 

  ?נזכרו בפרשה

עם ' ה, שבת

עם יושבי , ישראל

עשרת , הארץ

  .הדברות

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מה
איזה חג קיבל שם 

  ?חדש בפרשה

חג השבועות במקום 

  .חג הקציר

  .מו

איזה שם של חג 

לא היה מובן 

  ?בזמן הפרשה

כי , חג שבועות

עדיין לא נצטוו על 

  .ספירת העומר

  .מז

ן מה ההבדל בי

מטרת עליית 

משה להר בלוחות 

הראשונים לבין 

מטרת העליה 

  ?השניה

בעליה הראשונה 

הוא עלה ללמוד את 

ובשניה רק , התורה

  .לקבל את הלוחות

  .מח

איזה איסור 

מעשרת הדברות 

  ?נזכר כברכה

ולא יחמוד איש את '

  .'ארצך

  .מט

מתי היה המסוה 

על משה ומתי 

  ?לא

' כשדיבר עם ה

וכשלימד את ישראל 

עליו לא היה 

ובשאר , המסוה

  .הזמנים כן היה

  .נ
כמה שנים היה 

  ?המסוה על משה
  .וחצי שנה 39

  
  
  
  
  
  

  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

    .א

  .מחצית השקל לא היה רק עבור ספירת ישראל
הרי אם העשיר ירבה לא תהיה הספירה ', העשיר לא ירבה'כי כתוב  :תשובה
  .נכונה

  טו  ל

    .ב
  .בהוראות היצירות שבפרשה נזכרו רק שני דברים מתרומת המשכן

  .'קח לך סמים', 'בשמים ראש' - בשמים ', ...כיור נחושת' - נחושת  :תשובה
  ל

  יח
, כג



  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

  לד

    .ג
  .יש חומר שנשתנה שמו מהנזכר בפרשת תרומה

  .'...קח לך סמים', 'ולקטורת הסמים... בשמים' :תשובה
  לד  ל

    .ד
  .'קודש קדשים'נקראים  כל המשכן וכליו

  .'וקדשת אותם והיו קודש קדשים' :תשובה
  כט  ל

    .ה

  .הפלא במציאות השבת
שמאז בריאת העולם כולם ידעו מתי הוא יום השביעי ובכל העולם  :תשובה

  .היה יום שווה
  טו  לא

    .ו
  .הרשעים עושים מעשים עקב ספק

  .'לא ידענו מה היה לו... כי זה משה האיש' :תשובה
  א  לב

    .ז
  .'טאים בעגל לא כפרו בההחו

  .והם לא הכחישו' מחר' חג לה'אהרן אמר  :תשובה
  ה  לב

    .ח
  .היתה עצומה' מעלת משה רבינו בעיני ה

  .במקום עם ישראל' ואעשה אותך לגוי גדול' :תשובה
  י  לב

    .ט
  .מצרים האמינו שיש אלוהים שעושים דברים רעים

  .'למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם' :תשובה
  יב  בל

    .י
  .אפשר להשמיע בשמחה קולות של קרב

  .'ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה', 'ויקומו לצחק' :תשובה
  יז, ו  לב

    .יא

  .יש הוכחה ברורה כי ישראל עשו את העגל בטעות
כי אחרי שמשה רבינו בא אף אחד לא האמין בעגל ולא התנגד  :תשובה

  .לשריפתו
  כ  לב

    .יב
  .גלאהרן חיסר פרט חשוב בתיאור מעשה הע

  .ולא סיפר שהוא צר אותו בחרט' ואשליכהו באש'אהרן אמר  :תשובה
  כד  לב

    .יג
  .הריגה יכולה להביא ברכה

  .'כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה' מלאו ידכם היום לה' :תשובה
  כט  לב

    .יד

  .'ישראל לא מצאו חן בעיני ה
' וה' ועמךובמה יודע איפה כי מצאתי חן בעיניך אני 'כי משה אמר  :תשובה

  .ולא על עם ישראל' כי מצאת חן בעיני'אמר למשה 
  יז  לג

    .טו

  .נס גלוי קבוע בשלושת הרגלים
אלוקיך ' ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך ליראות את פני ה' :תשובה

  .'שלוש פעמים בשנה
  כד  לד

    .טז
  .אהרן והנשיאים פחדו לגשת אל משה פחות ממה שפחדו ישראל

  .גשו אל משה לפני שנגשו בני ישראלכי אהרן והנשיאים נ :תשובה
  לא  לד

  



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  מחצית השקל  0.50
  מחצית קנמן בשם  0.50
  ראשית ביכורי אדמתך  1
  שקל הקודש  1
  הין שמן זית  1
  כראשונים  1
  אעלה בקרבך רגע  1
  לוחות העדות  2
  לוחות אחרונים  2
  פעמים בשנה יראה כל זכורך  3
  שלשים  3
  רבעים  4
  ימים יעשה מלאכה  6

6  
את השמים ואת ' ימים עשה ה

  הארץ
  יום השביעי שבת  7
  'ביום השביעי שבת ה  7
  ימים תאכל מצות  7
  הדברים  10
  גרה השקל  20
  'שנה ומעלה יתן תרומת ה  20
  יום  40
  לילה  40
  קנמן בשם  250
  קנה בושם  250
  מר דרור  500
  קדה  500
  חסד לאלפים  1000
  אלפי איש מתו בעגל  3000

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אברהם  א

  מדור שמות האישים

  השם  

  אהליאב  א
  אהרן  א
  אורי  א
  אחיסמך  א
  בצלאל  ב
  דן  ד
  חור  ח
  יהודה  י
  יהושע  י
  יצחק  י
  ישראל  י
  לוי  ל
  משה  מ
  נון  נ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א
  אדם  א
  אח  א
  איש  א
  בכור  ב
  בן  ב
  בני בנים  ב
  בת  ב
  לד  ד
  זכר  ז
  זר  ז
  זרע  ז
  לב חכם  ח
  כהן  כ
  לוי  ל
  משרת  מ



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  נער  נ
  נפש  נ
  נשיא  נ
  נשים  נ
  עבד  ע
  עשיר  ע
  פטר רחם  פ
  פקודים  פ
  קרוב  ק
  קשה עורף  ק
  רוקח  ר
  עַ רֵ   ר
  שלשים  ש
  רבעים  ר

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  אם  א
  בקר  ב
  גדי  ג
  חמור  ח
  מקנה  מ
  צאן  צ
  שה  ש
  שור  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אוזן  א
  בשר  ב
  דם  ד
  יד  י

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  ירך  י
  לב  ל
  עורף  ע
  עור  ע
  פנים  פ
  ראש  ר
  רגל  ר

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א
  אוהל  א
  אלהי זהב  א
  אלהים אחרים  א
  ארון  א
  אש  א
  אשרה  א
  בגד  ב
  בד  ב
  בושם  ב
  גרה  ג
  דבש  ד
  זהב  ז
  זית  ז
  חלב  ח
  לבנהח  ח
  חמץ  ח
  חרב  ח
  חרט  ח
  כיור  כ
  כלי  כ
  כן  כ
  כסף  כ



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  כפורת  כ
  לוח  ל
  לבונה  ל
  לחם  ל
  מזבח הפנימי  מ
  מים  מ
  מנורה  מ
  מסוה  מ
  מסכה  מ
  מצה  מ
  מר דרור  מ
  נזם  נ
  נחושת  נ
  נטף  נ
  סם  ס
  ספר  ס
  עגל  ע
  עדות  ע
  עדים  ע
  ענן  ע
  קדה  ק
  קטורת  ק
  קנה  ק
  קנמן  ק
  רוח  ר
  שולחן  ש
  שחלת  ש
  שמן  ש
  שקל  ש

 
 
 

  

  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

  אדמה  א

  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

  ארץ  א
  'בית ה  ב
  גבול  ג
  הר  ה
  כוכב  כ
  מזבח החיצון  מ
  מחנה  מ
  מצבה  מ
  נקרת הצור  נ
  פתח  פ
  צור  צ
  שער  ש

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  כנו  בסיסו
  משחה  גדולה
  שמצה  גנות
  נחה  הוביל
  ובמתכונתו  ובמידתו
  וינפש  וינח
  ויזר  ויפזר
  פסל  חצוב
  ינקה  יזכה
  בד  יחיד
  מסוה  כיסוי
  נקרה  כריה
  פרוע  מגולה
  מחני  מחקני
  גרה  מעה
  ממולח  מעורב
  בושש  מתאחר
  מסכה  מתכת



  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  דל  עני
  עבריהם  צידיהם
  מחולות  ריקודים
  שתו  שמו
  חרט  תבנית
  עדי  תכשיט

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה החדש המילה

   X  אשריו

   X  בושש
   X  בחרט
  בתורה X  בנקרת
   X  ברעה
   X  גרה

   X  וחלבנה
   X  ויזר
   X  ויחל

   X  ויטחן
   X  ולבונה
  בתורה X  וקדה
  בתורה X  וקנמן

  בתורה X  ושחלת
   X  ושחקת
   X  חרות
   X  כיור

   X  לשמצה
   X  מסוה

  בתורה X  מר דרור
   X  נוצר
  בתורה X  נטף
   X  עדיו
   X  פרוע

  מדור מילים חדשות

 יחידה החדש המילה

   X  רוקח
   X  תקופת
   X  תתוצון

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  אל משה' גילוי ה  8

  דיני שבת  6

  חטא העגל  7

  ירידת משה עם הלוחות השניות  10

  מינוי החכמים לעשיית המשכן  5

  מצוות עשיית הכיור  2

  מצוות עשיית הקטורת  4

  מצוות עשיית שמן המשחה  3

  בארץ ישראל ציווי להתנהגות  9

  תרומת מחצית השקל  1
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  כופר  פורקן
מירא 

  דכיא
  מר דרור

  וטופרא  ושחלת  וקדה  וקציעתא
  בושש  אוחר  השרד  שמושא
  עורף  קדל  בחרט  בזיפא
  עלה  סק  פרוע  בטיל
  נפלאות  פרישן  וימהר  ואוחי

  וערפתו  ותנקפיה  תתוצון  תתרעון
  מסוה  ת אפיבי  קציר  חצד

  השמר  אסתמר  תקופת  במפקא

  



 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  .טהרת ישראל

  .ב

האם הנבואה 

היא של נחמה 

  ?או תוכחה

  .נחמה

  .ג

איזה פסוק אנו 

מזכירים פעמים 

  ?רבות בתפילה

וזרקתי עליכם מים '

  .'טהורים כו

 

  חידה

אני ואחי שלישיה 

  ,הננו
  .ום בשמיםארבעים י

שנים מפורשים 

  ,והאחד איננו
  .אני לא נזכר בפרשה

אחי קבלו מתנה 

  ,ואני לא
  .הורידו לוחות

אולם דודי לי ואני 

  .לו
  .'התפללתי ונענתי מה

    

 ?מי אני

  הארבעים יום השניים

  
  
  


