בס"ד ,אדר תשע"ה

ויקהל
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .בסיס העמודים
ב .עבר בכל קרשי המשכן
ג .מקישוטי המנורה
ד .ד' נתן לבצלאל
ה .העם הביא למלאכת המשכן 'די ו___'
ו .בראש עמודי החצר
ז" .ויעש לו ____ ____ סביב"
ח .השי"ת מילא את בצלאל ואהליהב ב-
ט .בפינות הארון
י .עשו אותם מעיזים
כ .מקישוטי המנורה
ל .היו חמישים כאלו בכל יריעה
מ .הלולאות היו -
נ .מהתכשיטים שכל נדיב לב הביאו
ס .מכלי המשכן
ע .אורך קרשי המשכן וכן גובה המשכן
פ .בפתח המשכן ,החצר וקודש הקודשים
צ .הנשים הביאו את המראות ה___
ק .בפינות המזבחות
ר .לשלחן היו ארבע _____
ש .אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו
ת .שימשו מעורותיהם למעשה המשכן
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א ____" .העם מהביא"
ב .זר הזהב היה ____ הכלים
ג .היריעות שימשו למשכן כ-
ד .הבגדים בהם כיסו את הכלים קרויים 'בגדי _'
ה .ירכתי המשכן היו לצד זה
ו .הנשים __ את העיזים בחכמה
ז .מהתכשיטים שכל נדיב לב הביאו
ח" .ויעש לו מסגרת ____ סביב"
ט .היה לכל __ אבן מילואים אחת
י .מתרומת המשכן
ך .אבי אהליאב
ל .מבוני כלי המשכן
ם .מתרומת המשכן
ן .אחת מפאות המשכן הייתה בצד-
ס .הושחל בתוך לולאות
ע .צורתו של מזבח הזהב
ף .מתרומת המשכן
ץ .כך מתרגם אונקלוס את המילה 'שש'
ק .בצלאל __ ארבע טבעות על הארון
ר .סבו של בצלאל בן אורי
ש .שני אדנים תחת כל-
ת .מכסה הארון
הגיליון השבוע מוקדש לע"נ
חיים יוסף בן מנחם הלוי בלוך ת.נ.צ.ב.ה

שנה חמישית

הלכה " -לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת"-ביום השבת
אין אתה מבעיר אבל אתה מבעיר ביו"ט( .ירושלמי ביצה פ"ה ה"ב) ביום
השבת אין אתה מבעיר אבל אתה מבעיר בערב שבת( .מכילתא)
אגדה " -בבוקר בבוקר"– אמר רשב"נ אמר רבי יונתן מלמד שירד
להם לישראל עם המן בבוקר אבנים טובות ומרגליות( .יומא עה):
המונח המבוקש הינו
תשובה
מילה בפרשה
מילה בת  4אותיות
לפרשת
מסביבו מסתובבים\
המופיעה בפרשה,
כי תשא:
ומדת משקל לכבדים\
בחידה
ואשר כל שורה
בד
הסיבה בגינה סגרנו החלון\
רומזת להקשר שונה
ומאד נפוץ כיחידת מזון.
שלה.

שעשועי דאורייתא

"והנשאם הביאו את אבני השהם"

מדוע כתוב הנשאם חסר י' ,כתב רש"י ,לפי שנתעצלו תחלה נחסרה
אות משמם .והטעם שנחסרה דוקא האות י' ,מפני שהם פרשו מן
הציבור ,לכן נחסרה האות י' ,שמשמשת לסימן של רבים ,ש"נשיא"
הוא לשון יחיד .ו"נשיאי" הוא לשון רבים ,נמצא דהי' מרמז על
רבים ,לרמז שהם פרשו מן הרבים.
ובתרגום יונתן בן עוזיאל כתב על "והנשאם" וענני שמיא אזלין
לפישון ודליין מתמן ית אבני וכו' ,פירוש ,שהנשיאים הכוונה לעננים
שהביאו את אבני השהם ,ובספר תוס' השלם (תוספות מכת"י)
כתוב דלכן כתוב חסר י' ,שהפירוש הוא עננים שנשאו את בנ"י.
ובעלי המוסר פירשו ,שבגלל שהם הביאו דבר מסוים וחשוב כל כך
שהיה בולט לכל ,והיה יכול הדבר להביאם לידי גאוה והרגשת
יהירות ,לכן כתוב לשון חסר.

מ .עשיית הכיור וכנו
ט .עשיית הקרשים
מ .מינוי בצלאל ואהליהב וחכמתם
ת .עשיית המנורה
כ .עשיית הקטורת ושמן המשחה
ז .סיכום תרומת המשכן
ב .עשיית הארון והכפורת
ז .עשיית החצר והקלעים
ו .עשיית מזבח העולה וכליו
ו .עשיית היריעות
ו .איסור מלאכה בשבת נ .משה מצווה את בנ"י על מלאכת המשכן
ע .עשיית השולחן
ו .עשיית מזבח הקטורת

"____ _____ _____"

לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.

תשובות ל"טמונה בפרשה"
".1מנורה" (לז,יז) ".2מזרקות" (לח,ג) ".3גביעיה" (לז,ט)
" .4המסגרת" (לז,יב) ".5וויהם" (לו,לח) " .6טבעות זהב" (לז,ג)
" .7שמן למאור" (לה,ז) .8סככה " -סוככים" (לז,ט)
" .9חח" (נשמע כצחוק) (לה,כב) " .10ופרחיה" (לז,כ)
".11עיזים" (לה,ו) " .12תואמים" (לח,ג) " .13מידה אחת" (לו,ט)
" .14כפותיו" (לח,טז) " .15ולחשוב מחשבות" (לה,לב)
" .16חכם לב" (לה,י) " .17הסירות" (לח,ג) ".18קערותיו" (לח,טז)
" .19המראות הצובאות" (לח,ח) ".20לא תבערו אש" (לה,ג)

תשובות לחידוני א' ת'

אדנים ,בריח התיכון ,גביעים ,דעת ,הותר ,ווים ,זר זהב ,חכמה ,טבעות ,יריעות,
כפתורים ,לולאות ,מקבילות ,נזם ,סירות ,עשר ,פרוכת ,צובאות ,קרנות ,רגלים,
שולחן ,תחשים.
הפוך – ויכלא ,סביב ,גג ,שרד ,ימה ,טוו ,כומז ,טופח ,שבט ,תולעת שני ,אחיסמך,
בצלאל ,עצי שיטים בשמים אבני מילואים ,צפון ,קרס ,רבוע ,כסף ,בוץ ,יצק ,חור,
קרש ,כפורת.
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