בס"ד ,אדר תשע"ה

תרומה
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .מכלי המשכן
ב .נתרמו בשביל שמן המשחה והקטורת
ג .מקישוטי המנורה
ד .בסירות המזבח פינו את ה-
ה .תפקיד הפרוכת במשכן
ו .בראשי העמודים היו -
ז .מתרומת המשכן
ח .רוחב חצר המשכן
ט .כך נקרא זהב ללא תוספות אחרות
י .החלק של הקרשים שנכנסו לאדנים קרוי-
כ .פניהם איש אל אחיו
ל .היה מונח על השולחן
מ .מכלי השולחן
נ .תרמו את אבני השהם והמילואים
ס .כנפי הכרובים היו-
ע .מספר יריעות המשכן
פ .מקישוטי המנורה
צ .כך נקרא צד המשכן
ק .מכלי השולחן ()2
ר .המסך היה מעשה _____
ש .כמה אדנים היו מתחת לכל קרש?
ת .על הקרשים להיות ____ מלמטה
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א .חוט ה__ במזבח היה כנגד המכבר (רש"י)
ב .סובב המזבח קרוי-
ג .היריעות שימשו כ__ למשכן
ד .מצוותם של לחם הפנים להיות על השולחן -
ה .אחד מכלי המזבח
ו .פירוש במילה' -קומתו'
ז .את עורות בהמה זו תרמו למשכן (לשון יחיד)
ח .יש לשים את המנורה ___ השולחן
ט .יריעות המשכן נעשו באריגה ולא במעשה __
י" .ועשו __ מקדש ___ בתוכם"
ך .כך קרוי שער פתח החצר
ל .פירוש המילה' -נבוב' (המזבח היה נבוב לוחות)
ם .הושחלו בטבעות של כלי המשכן
ן .מתרומת המשכן ()2
ס .הושחל בתוך לולאות
ע .מספר הטבעות שהיו לשולחן
ף .מתרומת המשכן
ץ .הארון היה מצופה בזהב מבית ו____
ק .מצופה כסף והיו הרבה ממנו על העמודים
ר .כמות הזהב ממנה עשו את המנורה וכליה
ש .מתרומת המשכן
ת .כך היה עשוי מכבר המזבח
הגיליון השבוע מוקדש לע"נ
אריה לייב בן ראובן קובלין ת.נ.צ.ב.ה

שנה חמישית

הלכה – "אורך החצר" המוכר את החצר לחבירו מכר בורות שיחין
ומערות וזה נלמד מחצר המשכן( .ב"ב סז).
אגדה " -מבית ומחוץ תצפנו" אמר רבא מכאן לתלמיד חכם שאין
תוכו כברו שאינו תלמיד חכם( .יומא עב):
המונח המבוקש הינו
תשובה
מילה מילה בפרשה
בת  3אותיות המופיעה
לפרשת
הוא ליבלב בתוך העפר\
בפרשה ,ואשר כל שורה
משפטים:
ואז עף כמו פרפר\
שונה
בחידה רומזת להקשר
אלה
שלה( .יתכן חילופי אותיות עד שהביא טענה הורסת\
שלא קשה באיזור הלסת.
בעלי הגיה דומה)

שעשועי דאורייתא

"זהב וכסף ונחשת"

 3דרגות יש בנותני צדקה ,הנותן כשהוא בריא ,הנותן להינצל
מסכנה ח"ו ,ושכיב מרע המצוה לתת צדקה קודם מיתתו,
ומרומזים באותיות זהב כסף ונחשת ,זה"ב  -ז'ה ה'נותן ב'ריא.
כס"ף  -כ'שיש ס'כנה פ'ותח .נחש"ת  -נ'תינת ח'ולה ש'אמר ת'נו.
****

עוד מרומז בזהב כסף נחושת כל הימים שבהם קוראים בהם
קריאת התורה ,ז' הוא היום השביעי  -שבת קודש ,ה' זה יום
חמישי ,ב' זה יום שני ,כ' כפורים ,ס' סוכות ,פ' פסח ופורים,
נ' נרות (חנוכה) ,ח' (ראש) חודש וכן ראש השנה שאז גם ראש
חודש ,ש' שבועות ,שמיני עצרת ושמחת תורה ,ת' תענית (חת"ס).
****

מצאו נא בפרשה :שש מילים רצופות המסתיימות באותה
האות ותשע מילים רצופות המסתיימות באותה האות!
(תשובות :כז,ג .כה,לא)

ב .מעשה הכפורת והכרובים
ו .מעשה מכסה המשכן
ז .הציווי על תרומת המשכן
כ .מעשה המנורה
פ .מעשה יריעות העיזים
ש .מעשה המזבח החיצון

ה .מעשה הארון
ו .מעשה השולחן
ח .מעשה הפרוכת והמסך
נ .מעשה הקרשים ואדניהם
ס .מעשה יריעות המשכן
ת .מעשה חצר המשכן

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

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

תשובות ל"טמונה בפרשה"

".1כרוב אחד" (כה,יט) ".2מסך שער החצר" (כז,טז) ".3במחברת" (כו,ד)
".4הקרסים" (כה,ז) ".5מזלגותיו" (כז,ג) ".6ידבנו ליבו" (כה,ב)
".7רשת נחושת" (כז,ד) ".8ארבע פעמותיו" ( 16רבעי פעמה) (כט,יב)
".9תולעת שני" (כה,ד) ".10כפתור ופרח" (כה,לג) ".11בדים" (כה,יד)
".12השולחן" (כה,כג) ".13שש" (כה,ד) ".14מלפפן" (אונקלוס כו,ג)
".15תבנית המשכן" (כה,ט) ".16לשמן המשחה" (כה,ו) ".17זהב" (כה,ג)
".18זר זהב" (כה,יא) "ופרחיה" (כה,לד) ".19פניהם איש אל אחיו" (כה,כ)
".20צלע המשכן" (כו,כו) ".21בשמים" (כה,ו)
".22עצי שיטים עומדים" (כה,כה) ".23אבני מילואים" (כה,ז)
".24מבית ומחוץ תצפנו" (כה,יא) ".25לחם הפנים" (כה,ל)
 .26מקבילית" -מקבילות" (כו,ה) ".27עמודי החצר" (כז,יז)

תשובות לחידוני א' ת'

ארון ,בשמים ,גביעים ,דשן ,הבדלה ,ווים ,זהב ,חמישים אמה ,טהור ,ידות ,כרובים,
לחם הפנים ,מנקיות ,נשיאים ,סוככים ,עשר ,פרחים ,צלע ,קשות קערות ,רוקם,
שניים ,תואמים.
הפוך – סיקרא ,כרכוב ,גג ,תמיד ,יעה ,גובהו ,עז ,נוכח ,מחט ,לי ושכנתי ,מסך,
חלול ,בדים ,ארגמן שמן ,קרס ,ארבע ,כסף ,מחוץ ,חשוק ,כיכר ,שש ,רשת נחושת.
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