בס"ד ,אדר תשע"ה

שנה חמישית

כי תשא

חידון א' ת'

הפוך בה והפוך בה

א .אולץ לעשות את העגל
ב .בונה המשכן
ג .מידת השקל שווה לעשרים ___
ד .שבטו של אהליהב בן אחיסמך
ה .שם נטה משה את אהלו אחר מעשה העגל
ו ___" .השביעי ,שבת___"
ז .העגל היה עשוי מ-
ח .שמו הנרדף של הר סיני – הר ___
ט" .ויאמר אני אעביר כל ____ על פניך"
י .משרת משה ___ ,לא ____ מתוך האוהל
כ .כלי משכן המוזכר בפרשתנו
ל .הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו
מ .משה שם על פניו
נ .החומר ממנו עשוי הכיור
ס" .ועלית בבקר אל הר ___"
ע" .נצר חסד לאלפים נשא _____ ופשע"
פ" .ויאמר ד' אל משה __ לך שני לוחות אבנים"
צ .המקום עליו עמד משה בראותו את כבוד ד'
ק .ממרכיבי שמן המשחה
ר .ד' מילא את בצלאל ב-
ש _" .ימים יעשה מלאכה וביום השביעי __ __"
ת" .את מזבחותם _ ואת מצבותם _ ואת אשריו _"
ש.
ת .חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
א" .ויעבור ד' על פניו ____"
ב .עוזרו של בצלאל במלאכת המשכן
ג .כל אחד משלושת הרגלים קרוי-
ד" .לך ____ כי שחת עמך"
ה .ממרכבי הקטורת ()2
ו ____" .בני ישראל את השבת"
ז .אחד משבעת עממי א"י (כנען ,חת וכו')
ח .שמן המשחה נעשה מעשה ____
ט" .והדל לא _____"
י" .לא תבשל ____ בחלב אמו"
ך" .שלש פעמים בשנה יראה כל _____"
ל .זה יתנו כל העובר על הפקדים
ם .שם כולל למרכיבי הקטורת
ן .מה קרה לעור פני משה?
ס .אחד משבעת עממי א"י (כנען ,חת וכו')
ע .משה ראה את העם "כי __ הוא"
ף .בנ"י נמנו ע"י מטבעות כדי שלא יהיה בהם-
ץ" .ובחרושת אבן למלאות ,ובחרושת _ לעשות"
ק .כך שוחקים את הקטורת
ר" .כל ____ רחם לי"
ש .מילה נרדפת ל'-איחר'
ת" .הנה אנכי ____ ___"

הלכה – אם עליו לפדות את בנו ולעלות לרגל ,פודה את בנו ואז עולה
לרגל שנאמר "בכור בניך תפדה" ,לפני" :ולא יראו פני ריקם" (קידושין כט.):
אגדה – אמר ר' ששת משום ר' אלעזר בן עזריה כל המבזה את
המועדות כאילו עובד עבודת כוכבים שנאמר בסמיכות "אלהי מסכה לא

הגיליון השבוע מוקדש לע"נ
משה בן פסח גולץ ת.נ.צ.ב.ה

תעשה לך""-את חג המצות תשמור"( .פסחים קיח.).

המונח המבוקש הינו
מילה בת  2אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

מילה בפרשה
אצלנו הוא בודד ,יחיד\
אך בבגדו תמצאנו תמיד\
ביתו טבעות בהם גר\
ובביתו השני ,שמן ניגר.

תשובה לפרשת
תצוה :יהלום
תשובה למגילת
אסתר :חור

שעשועי דאורייתא
"ונתנו איש כופר נפשו"
את המילה "ונתנו" אפשר לקרוא ישר והפוך ,לרמז לכך שהנותן
צדקה ,לא רק שאינו מפסיד בנתינה זו ,אלא גם מקבל בחזרה
שכר על זה ,שעצם הנתינה היא גם קבלה.
וזה גם הטעם שהטעמים של "ונתנו" הם קדמא ואזלא,
שהנותן צדקה מקבל בחזרה.
****

מצאו נא בפרשה :שתי אותיות גדולות (רבתי) ,ופסוק המופיע
בשלמותו ועם אותם הטעמים במקום נוסף בחומש שמות.
(תשובות :פרק לד ,ז' יד' כו')

ד.שלא לילך אחרי עובדי ע"ז
ב.כעס ד' ומשה מפייסו
ה.מעשה הקטורת
ה.הציווי לפסול לוחות שניים
ל.חטא העגל
ת.ציווי קדושת שמן המשחה
ח.מעשה הכיור
י.משיכת המשכן וכליו
ל.בקשת משה לראות את כבוד ד'
צ.מרכיבי שמן המשחה
מ .מחצית השקל כסף הכיפורים
ק.שמירת השבת
ק.י"ג מידות של רחמים
ק.עונשם של החוטאים בעגל ש.כתיבת התורה ע"י משה וקדושתו
ש.סיכום מעשה המשכן ובוניו
ש.שבירת הלוחות

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות פסוק שקשור לפרשה.

תשובות ל"טמונה בפרשה"

" .1ככוכבי השמים" (לב,יג)  .2בית מרקחת " -מעשה רוקח" (ל,לה)
" .3עגל מסכה" (לב,ד) "אלהי מסכה" (לד,טז) "לא תוכל לראות את פני"
(לג,כ) "ויתן על פניו מסוה" (לד,לג)
" .4לא שתו איש" (לג,ד) "ומים לא שתה" (לד,כח) " .5ממולח" (ל,לה)
" .6ורחצו..ידיהם ואת רגליהם" (ל,יט) " .7נזמי הזהב אשר באזניהם" (לב,ג)
" .8העגל" (לב,כד) " .9כתובים באצבע" (לא,יח) " .10מר-דרור" (ל,כג)
" .11בשמים ראש" (ל,כג) " .12קנמון בושם" (ל,כג)
" .13מחני נא מספרך" (לב,לב) " .14והמכתב" (לב,טז)
" .15וקידה חמש מאות" (ל,כד) "וישתחוו לו" (לב,ח)  .16טיסה" -כי תשא"
(ל,יב) " .17מחצית השקל" (ל,יג) " .18ובחרושת עץ" (לא,ה)  .19ביכורים
(לד,כו) ".20לא תבשל גדי בחלב אמו" (לד,כו) ".21והלוחות" (לב,טז)

תשובות לחידוני א' ת'

אהרן ,בצלאל ,גרה ,דן ,הרחק מן המחנה ,וביום וינפש ,זהב ,חורב ,טובי ,יהושע ימיש,
כיור ,לווים ,מסוה ,נחושת ,סיני ,עוון ,פסל ,צור ,קנמון ,רוח אלוקים ,ששת שבת
הפוך– ויקרא,
שבתון ,תתוצון ,תשברו ,תכרותון.
אהליאב ,חג ,רד ,חלבנה לבונה ,ושמרו ,פריז ,רוקח ,ימעיט ,גדי ,זכורך ,מחצית
השקל ,סמים\סממנים ,קרן ,יבוס ,פרוע ,נגף ,עץ ,הדק ,פטר ,בושש ,כורת ברית.
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