בס"ד ,אדר תשע"ה

שנה חמישית

פקודי
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'

א .היו  100כאלה מכסף
ב .מאבני החושן
ג .שם היו שרשראות החושן
ד .כהונת בני אהרן היא ל-
ה .שם נרדף ללוחות הברית -לוחות _____
ו .בראש עמודי החצר
המונח המבוקש הינו
מילה בפרשה
מילה בת  5אותיות
ז .מידת אורך ורוחב החושן
האבן יפה ויקרה באמת\
המופיעה בפרשה,
ח" .ויעש את ה____ מעשה ____"
שר פרסי היא הולמת\
ואשר כל שורה בחידה
_____
ט .החושן היה מחולק לארבעה
עם יווני קדום הוא נועד\
רומזת להקשר שונה
ואותה נביא קבע ליעד.
שלה.
י .מהן למשכן ומהן לחצר _____
\
כ .בין אוהל מועד והמזבח
שעשועי \דאורייתא
ל .מונח על השולחן ()2
\
המוזכרת רק בהקשר של משהו המופיע
מצאו נא בפרשה :מידה
דרום
מ .באוהל מועד בצד
בפרשה ,משקל המופיע רק .
בעוד מקום אחד בתורה (ואיפה?),
נ .המזבח והמכבר עשויים ממנו
דבר המופיע בתחילת פרשת ויקהל ובסוף פרשת פקודי ,ואת
ס .מאבני החושן
הקיפוד המבולבל! (התשובות במשבצת מעל)
****
ע .כיסה את אוהל מועד
מספר פסוקי הפרשה – 92
פ .ריקעו אותן וקצצו מהם פתילים
ובשונה מכל שאר פרשיות התורה ,אם תפתחו חומש ותחפשו
צ .כל בנין המשכן נעשה כאשר __ ד' את משה
את 'הסימן' (מילה לזיכרון שהגימטריא שלה היא סכום פסוקי
ק .ספר חשוב על השו"ע חו"מ ששמו מהפרשה
הפרשה) לא תמצאוהו ברוב החומשים הקיימים בבתי הכנסת.
ר .הכיור נועד ל ____
את הסיבה לכך נגלה כשנפתח חומש ישן יותר ששם כן מופיע
צפון
ש .באוהל מועד בצד
הסימן והוא 'בלי כל' ( )92ומכאן נובעת טעות הדפוס שראו
ת .ממנו עשוי המעיל
שמודפס 'בלי כל סימן' – וחשבו שאין סימן.
ש.
(וראיתי חומש מהוצאה חדשה שהגדילו לעשות והמציאו סימן
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
חדש מליבם – 'עזיה סימן')...
א" .ופי המעיל בתוכו כפי ____"
ש.
ב .אדני החצר ויתדות החצר הושמו __ לחצר
ת.
ג .הכתנות נעשו מעשה __
ח.ציווי הקמת המשכן
ו.עשיית המצנפת והאבנט
ד .המכנסיים היו עשויים מ-
ת.הבאת הכלים והבגדים למשה
ז.עשיית האפוד
ה .מאבני החושן ()3
ק.כיסוי הענן את אהל מועד וגילוי כבוד ד'
ק.עשיית החושן
"
____
יום
עד
__
ולא
הענן
ו" .ואם לא יעלה
ח.סיכום משקל המתנות שניתרמו
ז.עשיית המעיל
נ.עשיית הציץ
ז.הקמת המשכן ע"י משה
ז .כך מתרגם אונקלוס את המילה 'ספיר'
ק.עשיית הכותנות
ח.חיבור החושן לאפוד
ח .שם שמו את מזבח העולה
"___ ___ ______"
ט .פתיל
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
י .תפארת המגבעות ___" -המגבעות" (רש"י)
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות מושג שקשור לפרשה.
ך .מאבני החושן
ל .החושן היה-
תשובות ל"טמונה בפרשה"
ם .המילה האחרונה בחומש שמות
(לט,לה) "._3פי_"
הארון" _ _
אבן" (_לט,י_) "_.2את_ _
טורי_ _
".1ארבעה "
תחרא" (לט,כג)
ן" .אבני ____ לבני ישראל"
ההתרחשות בפרשה.
לסדרם מחדש לפי
בסדר" (מעורבב,
לפניכם רשימת.4נושאי
סדרלח,כו)
לגולגולת" (
עליכםבקע
לט,כו) ".5
הפרשהרימון
פעמון ו
"ויעשפרשה.
מפסוק מה
מהאותיות חלק
לאהרןתקבלו
".6בגדי הקדשכשתצליחו,
ס .החושן היה __ על האפוד ע"י פתילי תבלת
את האפוד" (לט,ב)
(לט,מא) .7
הכהן"
".8לחם הפנים" (מ,לו)".9 ,את ידיהם" (מ,לא)
ע .שיעור תרומת החובה
".10הכיור" (מ,יא) ".11כיכר לאדן" (לח,כז) ".12חזק חזק ונתחזק"
ף .ציפו את ראשי העמודים וחשוקיהם ב-
".13כיכר של קודש  3000שקלים" (רש"י לח,כד) ".14לחם הפנים" (מ,לו)
ץ .מבגדי הכהן הגדול
 .15פרשת פרה
ק .נאמר בסיום פרשתנו
ר .אחראי לחלק הלווים לעבודתם
תשובות לחידוני א' ת'
היה
ש .בבגדי השרד לשרת בקדש לא
אדנים ,ברקת ,גבלות ,דורותם ,העדות ,ווים ,זרת ,חושן חושב ,טורים ,יתדות ,כיור,
לבונה לחם הפנים ,מנורה ,נחושת ,ספיר ,ענן ,פחי זהב ,ציוה ,קצות החושן ,רחצה,
ת .כל אחד תרם בקע
הלכה – א"ר יוסי ב"ר חנינא כל כיור שאין בו כדי לקדש ממנו ד'
כהנים אין מקדשין בו ,שנאמר" :משה אהרן ובניו" (זבחים יט) :
אגדה – מכאן ,שאע"פ שגבאי הצדקה הכשרים אין מדקדקים
אחריהם .למרות זאת ,טוב שיתנו חשבון כמו שמצינו במשה רבינו שנתן
חשבון על נדבות המשכן כמו שכתוב" :אלא פקודי וכו' " (ב"ח יו"ד רנ"ז)

תשובות ל'שעשועי
דאורייתא' :זרת ,בקע
אצל אליעזר ורבקה,
אש ,ואותיות 'פקודי'

הגיליון השבוע מוקדש לע"נ
חיים יוסף בן מנחם הלוי בלוך ת.נ.צ.ב.ה

שולחן ,תכלת.
הפוך – תחרא ,סביב ,אורג ,בד ,פטדה אחלמה ישפה ,יסעו העלותו ,שבזיז ,בפתח
המשכן ,חוט ,פארי ,נופך ,כפול ,מסעיהם ,זיכרון ,רכוס ,בקע ,כסף ,ציץ ,חזק חזק
ונתחזק ,איתמר ,שש ,גולגולת.
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