בס"ד ,אדר תשע"ה

תצוה-זכור
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .שתיים מהאבנים שהושמו בחושן
ב .הזמן בו מעלים את הנרות
ג" .ועשית על החושן שרשות ___"
ד .נשפך אל יסוד המזבח
ה .מידת לח ששימשה במשכן
ו _____ " .קולו בבואו אל הקודש"
ז .מידת אורך החושן ורחבו
ח .מבגדי הכוהן הגדול
ט .נמצאות מתחת זר מזבח הזהב
י .עוד שתי אבנים שהושמו בחושן
כ .בגדי הכהנים נעשו ל_____ ולתפארת
ל .עוד אחת מהאבנים שהושמו בחושן
מ .שני בגדים שיש גם לכהן הדיוט
נ .אסור לאוכלו אלא צריך לשורפו
ס .בו שמו את את מצות המילואים
ע .חלק זה של הפר נשרף
פ .באמצעותו קושרים את הציץ
צ .אחד מבגדי הכהן הגדול
ק .נעשית מדי יום בבוקר בבוקר
ר .כמות היין המובאת עם כבש כנסכים
ש .היו על אבני השוהם
ת .גם שם נתנו מדם האיל
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א .קצה המעיל היה ארוג כפי-
ש.
ב .כנגד איבר זה אהרן נשא את החושן
ת.
ג .המעיל נעשה במעשה-
ד .מבגדי הכהן הגדול
ה .ממנה מיוצר שמן זית זך (רש"י)
ו .עוד אחת מן האבנים שהושמו בחושן
ז .כך מתרגם אונקלוס את המילה'-וחגרת'
ח .על הציץ להיות על __ אהרן
ט .מבגדי הכהנים
י .חלק מהלחמים שהיו בסל המצות
ך .אסור להעלתו על המזבח
ל .מבגדי הכהן הגדול
ם .שניים ליום ,הוקרבו על המזבח
ן .בשולי המעיל
ס .הציץ היה כמין __ של זהב (רש"י)
ע .צורתו של מזבח הקטרת
ף .כל אבן שוהם היתה על __ אחת של אהרן
ץ" .כתונת ___"
ק .חלק מאימורי האיל שהונף ע"י אהרן ובניו
ר .הזמן בו מטיבים את הנרות
ש .עוד אחת מהאבנים שהושמו בחושן
ת .ארון הברית קרוי גם" -ארון ה___"
הגיליון השבוע מוקדש לע"נ
הרה"ג יצחק פינקל זצ"ל

שנה חמישית

הלכה – הכהנים לא הניחו תפילין של יד בעבודתם שנאמר" :ילבש על
בשרו" -דהיינו ללא חציצה .למרות שכתוב "ושמת המצנפת על ראשו" -

שגם משמע ללא חציצה ,הניחו תפילין של ראש ,כיון שלא חצץ אלא היה
מלפני המצנפת( .ע"פ זבחים יט).
אגדה – המעיל כיפר על לשון הרע .מנין ,אמר ר' חנינא ,יבוא דבר
שבקול ויכפר על דבר שבקול" .ונשמע קולו בבאו אל הקודש"( .זבחים פח):
המונח המבוקש הינו
מילה בת  5אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

תשובה
לפרשת
תרומה:
פרח

מילה בפרשה
יכה בחוזקה ובדעת\
על האבן הטובה\
לצורה מרובעת\
שיתאים בדיוק בגובה.

שעשועי דאורייתא

'ישפה' -שווה בגימטריא ל'בנימין בן יעקב'
שזו היתה אבנו בחושן( .בעל הטורים)
****

מפורסם ששמו של משה רבינו אינו מופיע בפרשה,
מפני שאמר לקב"ה בפרשה הבאה' :מחני נא מספרך'.
באלו עוד פרשות בתורה לא מופיע שמו של משה? (רמז 17 :פרשות!)
****

מצאו נא בפרשה פסוק עם שלוש מילים! (תשובה :כח,יג)

****
מובא בגמרא ביומא שמלבד שמות
ראובן א
השבטים ,היו חרוטים על אבני החושן
יהודה י
אף שמותיהם של שלושת האבות
והמילים 'שבטי ישורון' וכך הופיעו כל דן ק יעק
האותיות על החושן  .כך היה הסדר ע"פ אשר ישר
רבינו בחיי שהיו  6אותיות על כל אבן.

א .סדר ימי המילואים
ד .מעשה המעיל
ו .מעשה הציץ והמצנפת
ל .מעשה הכתונות
פ .מעשה המכנסיים
ת .בגדי בני אהרן

שמעון ב
יששכר צ
נפתלי ב
יוסף ון

לוי רהם
זבולן ח
גד שבטי
בנימין

ב .מעשה האפוד
ו .מעשה החושן
כ .ציווי עשית בגדי הכהונה
ל .שמן למאור
ר .קרבן התמיד
ת .מעשה מזבח הקטורת

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"

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

א.

בפרשה"_ _"
ל"טמונה _ _
תשובות_ _ _
"_ _ _ _

כח,יז)
אודם" (
שפתון " -
כח,לד) .3
ורימון" (
פעמון
כז,כ) 2
תמיד" (
" .1נר
בפרשה.
ההתרחשות
מחדש לפי סדר
עליכם לסדרם
מעורבב,
הפרשה".בסדר
נושאי
לפניכם רשימת
יהל"ם " -יהלום" (כח,יח)
יחידת
.
5
)
כט,לא
(
"
מילואים
ה
יל
" .4א
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
" .8שרשרות זהב" (כח,יד)
" .7בסל" (כט,ז)
" .6מעיל" (כח,ד)
 .10בלון " -מלאתיו רוח" (כח,ג)
" .9שפה יהיה לפיו" (כח,לב)
" .12פתיל תכלת" (כח,לז)
".11מצנפת" (כח,לז)
" .14ונשמע קולו" (כח,לה)
" .13שמן זית זך" (כז,כ)
" .16ורימון" (כח,לד)
".15זרת ארכו" (כח,טז)
".18פיתוחי חותם" (כח,כא)
" .17וחגרת אותם" (כט,ט)
".19כתנת תשבץ" (כח,ד) "משבצות זהב" (כח,יא)

תשובות לחידוני א' ת'

אודם אחלמה ,בין הערבים ,גבלת ,דם ,הין ,ונשמע ,זרת ,חושן ,טבעות ,יהלום ישפה,
כבוד ,לשם ,מכנסיים מגבעת ,נותר ,סל ,עורו ,פתיל תכלת ,ציץ ,קטורת ,רבע הין,
הפוך – תחרא,
שמות שבטי ישראל ,תנוך.
לב ,אורג ,אפוד ,טיפה ראשונה ,שבו ,ותזרז ,מצח ,אבנט ,רקיקי מצות ,נסך ,מעיל,
כבשים ,פעמון ורימון ,טס ,רבוע ,כתף ,תשבץ ,שוק ,בבוקר בבוקר ,תרשיש ,עדות.
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