שאלות חזרה לסדר "שמות"
.1מה הם שמות  12בני ישראל?
.2מה נאמר על התרבות בנ"י במצרים?
.3ממה פחד מלך מצרים?
.4אלו גזרות גזר פרעה על בנ"י?
.5מה היו שמות המילדות?
.6האם שמעו המילדות לקול פרעה?
.7איזה הסבר נתנו המילדות לפרעה?
.8מי היו הוריו של משה?
 .9איזה נס גדול קרה למשה בעודו תינוק?
.10מי הנשים שהשתתפו בהצלתו של משה ובגידולו?
.11מדוע קראה בת פרעה למשה בשם זה?
.12מה הם שני מעשי החסד שעשה משה כשיצא לראות בסבלות אחיו?
.13ממה הבין משה שדבר הריגת המצרי התפרסם?
.14מה עשה משה כדי לברוח מפרעה?
.15איזה חסד עשה משה ליד הבאר במדין?
.16מה עשה יתרו כשנודע לו ענין החסד שעשה משה?
.17מה היה שם בנו הראשון של משה ועל שם מה נקרא?
.18כאשר התפללו ישרא-ל לה' מתוך הצרות ,מה זכר להם ה'?
.19מה הביא את משה להגיע להר חורב?
.20באיזה מראה התגלה ה' אל משה?
.21איזה מראה משונה סיקרן את משה להתקרב ולהביט בו?
.22מה נצטוה משה לעשות מיד כשהתקרב לסנה? מדוע?
.23כאשר שמע משה שהמדבר אליו הוא ה' אלהי האבות ,מה עשה? ומדוע?
.24מה הודיע ה' למשה ומה צוה אותו?
.25מה היו טענות משה הראשונות על כך?
.26מה היו תשובות ה' על טענות אלו?
.27מה עוד טען משה כלפי השליחות?
.28מה השיב לו ה' על כך?
.29מה עוד צוה ה' את משה לעשות לפני שיגש לפרעה?
.30מי ילך בפעם הראשונה אל פרעה?
.31מה עוד טען משה בענין שליחותו?
.32מה השיבו ה'?
.33מה טען עוד משה?
.34מה השיבו ה'?
.35אחר כל זאת מה ביקש משה?
.36מה השיבו ה'?
.37מה ביקש משה מיתרו?
.38מי הלך עם משה למצרים?
.39מה היא ההתראה הראשונה שאמר ה' למשה לאמר לפרעה?
.40מה קרה במלון?
.41מי הציל את משה? איך?
.42היכן נפגשו משה ואהרון?
.43האם האמין העם לבשורת משה?
.44מה היו תגובות פרעה לדרישת משה ואהרון?
.45מה עוד עשה פרעה לעם אחר בקורם הראשון של משה ואהרון?
.46במה היתה ההכבדה?
.47מה היתה תלונת השוטרים על משה?
.48מה עשה משה כששמע תלונה זו?
.49מה השיבו ה'?

תשובות חזרה לסדר "שמות"

ויוסף.

.1ראובן ,שמעון ,לוי ,יהודה ,יששכר ,זבולון ,בנימין ,דן ,נפתלי ,גד ,אשר
".2ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד".
.3שבני ישראל יתרבו כל כך ויתגברו על העם המצרי ,בעת מלחמה.
.4א .מסים.
ב .בניית ערי מחסנים.
ג .עבודות פרך.
ד .כל בן הילוד היאורה תשליכוהו.
.5שפרה ופועה.
.6לא; הם היו יראו את הא-לוהים.
.7היולדות העבריות בריאות וזריזות הן ולא זקוקות לעזרת המילדות.
.8איש ואישה משבט לוי.
.9שלא המיתו אותו כאשר נמצא על שפת היאור.
.10בת פרעה ,אחותו ואמו.
.11כי משתה אותו מן המים.
.12א .הרג מצרי שהכה איש עברי.
ב .גער ברשע עברי המכה את אחיו.
.13מתגובת הרשע" :הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי"?
.14ברח למדין וישב ליד הבאר.
.15הציל את בנות יתרו מהרועים שרצו לגרשן ,וגם השקה את צאנן.
.16קרא לו ואירח אותו אצלו ואח"כ השיא לו את בתו צפורה.
.17גרשם ,כי אמר משה גר הייתי בארץ זרה (מדין).
.18את בריתו שכרת עם האבות.
.19הוא היה רגיל לרעות באותו איזור את צאן יתרו חותנו.
.20בלבת אש מתוך הסנה.
.21מראה הסנה הבוער באש ואיננו נאכל ,נגמר.
.22לחלוץ נעליו ,כי המקום קדוש.
.23הסתיר פניו כי פחד מלהביט אל הא-לוהים.
.24הודיע לו כי הגיע זמן גאולת ישראל ממצרים וצוה אותו להיות שליחו אל
.25א .מי אני שאלך אל פרעה ,אינני מתאים לכך.
ב .איך אומר לו דבר משונה כזה להוציא עם שלם של עבדים מארצו?
.26א .אני אהיה אתך ואתן לך חן בעיני פרעה.
ב .תאמר לפרעה שהם צריכים לעבוד את ה' בקרבנות על ההר הזה.
.27מה יענה לעם כשישאלו אותו מה שמו של השולח אותך?
".28אהיה אשר אהיה"
.29לאסוף את זקני ישראל ולבשר להם כי ה' מוציא את ישראל ממצרים.
.30משה ואהרון עם זקני ישראל.
.31שהעם לא יאמין לו ,בכל זאת.
.32הראה לו  3אותות שבהם ישתמש כהוכחה שהוא שליח ה'.
.33שאינו איש דברים לפני מלכים.
.34מי ששם פה לאדם יעזור לו לדבר לפני פרעה.
.35למנות מישהו אחר לשליחות זו.
.36שאהרון יהיה אתו והוא ידבר אל פרעה.
.37ללכת לראות את שלום אחיו שבמצרים.
.38אשתו ובניו.
.39שישלח את ישראל שהם בכורו של ה' ואם לא  -ימית את בכורו של פרעה.
.40מלאך ה' איים להרוג את משה על שלא הזדרז למול את בנו.
.41צפורה .היא לקחה צור ,מלה את בנה והטיפה דם על משה וכך ניצל.
.42בהר הא-להים ,הר חורב.
.43העם האמין והודה לה'.
.44א .מי ה' אשר אשמע בקולו?!
ב .למה תפריעו לעם לעבוד ,לכו לעיסוקיכם.
.45צוה להכביד את העבודה על העם.
.46שהעם עצמו יאסוף את התבן להכנת הלבנים.
.47מאז באתם אל פרעה נהיה לנו רע וכאילו נתתם חרב בידם להרגנו.
.48הפנה תלונה זו אל ה'.

פרעה לדרוש שחרור בני ישראל.

.49אתה תראה את מה שאני אעשה לפרעה ושהוא ישלח את בני ישראל ביד חזקה.

שאלות חזרה לסדר "וארא"
.1איזו ברית הזכיר ה' למשה בתשובתו אליו?
.2מהי הסיבה המזרזת עתה את הוצאת ישראל מצרים>

.3על מה נאמר "ונתתי אותה לכם מורשה"?
.4בפרשתנו נזכר" :והוצאתי...והצלתי...וגאלתי...ולקחתי - ...אלו נקראים בפי חז"ל....
.5מדוע לא יכלו בני ישראל לשמוע את בשורת משה?
.6איזו מכל הטענות שהשמיע משה בסדר "שמות" ,הזכיר גם בסדר "וארא"?
.7מה השיבו ה' על טענה זו?
.8מהו סדר הלידה מיעקב אבינו עד משה?
.9מי הם בני לוי ומי הם בני קהת?
.10מי הם בני אהרון?
.11איך מסביר ה' למשה את העובדה שפרעה לא יוציא מיד את ישראל?
.12בני כמה היו משה ואהרון בעמדם לפני פרעה?
.13אלו נסים נעשו ע"י מטה אהרון לפני פרעה?
.14האם התרה ה' בפרעה לפני מכת דם?
.15אלו מכות הצליחו החרטומים לעשות בדומה למשה?
.16מה קרה במכת דם?
.17להיכן הגיעו הצפרדעים?
.18איך פסקה כל מכה?
.19ממה סבלו המצרים אחרי מות הצפרדעים?
.20מה עשה אהרון להביא את מכת הכנים על מצרים?
.21במי פגעה מכת הכנים?
.22איך נקראת המכה שבה שוטטו חיות טרף במצרים?
.23מה היתה מכת הדבר?
.24איך הופיעה מכת השחין?
.25מה היתה מכת השחין? במי פגעה?
.26על איזו מכה נאמר":בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבך"?
.27איזו עצה נתן ה' לפרעה לחסוך באבדות בבהמות?
.28האם שמעו המצרים לעצת משה?
.29מה היה מיוחד במראה הברד?
.30במה פגע הברד?
.31אלו צמחים לא נפגעו? מדוע?
.32אלו מכות נזכרות בסדר "וארא"?
.33באלו מכות היתה התראה?
.34במהלך המכות ,נכנע פרעה מעט והסכים לחלק מדרישת ה' .מצא באיזו מכה אמר
המיוחדים:
א" .לכו וזבחו לאלהיכם בארץ"
ב" .וזבחתם לה' א-להיכם במדבר"
ג" .חטאתי הפעם ,ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"
ד" .ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד"

תשובות לסדר "וארא"
.1הברית שכרת ה' עם האבות לתת להם את ארץ כנען.
.2נאקת בני ישראל מהעבודה.

פרעה את הבטויםי

.3על ארץ ישראל.
 4.4לשונות הגאולה.
.5מקוצר רוח ומעבודה קשה.
".6הן אני ערל שפתים".
.7אהרון אחיך ידבר אל פרעה.
.8לוי ,קהת ,עמרם ומשה.
.9בני לוי  -גרשון ,קהת ומררי ובני קהת  -עמרם ,יצהר ,חברון ועוזיאל.
.10נדב ואביהוא ,אלעזר ואיתמר.
.11ה' יקשה את לב פרעה וירבה את האותות והמופתים במצרים.
.12משה בן שמונים שנה ואהרון בן שמונים ושלוש שנה.
.13א .הוא הפך לתנין.
ב .אח"כ חזר להיות מטה.
ג .בלע את מטות החרטומים.
 .14כן.
.15מכות דם וצפרדע.
.16כל מימי מצרים הפכו לדם והדגים מתו.
.17לכל מקום :בתוך כל פנות הבית ובכלים.
.18משה התפלל לה' על פי בקשת פרעה.
.19מהריח הרע שעלה מהם.
.20הכה את עפר הארץ.
.21באדם ובבהמה.
.22מכת ערוב.
.23מכת הדבר היא מין מגפה שפגעה בכל הבהמות.
.24משה זרק לכוון השמים פיח כבשן.
.25המכה פגעה בעור  -אבעבועות שגרמו לגירוד קשה בכל חלקי הגוף באדם ובבהמה.
.26על מכת הברד.
.27להכניס את כל הבהמות שבשדה לבתים.
.28רק אלה שיראו מה'.
.29שאש התלקחה בתוכו.
.30בכל מי שהיה בחוץ :בני אדם וצמחים.
.31החיטה והכוסמת כי הגבעולים שלהם היו רכים ולא נשברו מהברד.
.32דם ,צפרדע ,כנים ,ערוב ,דבר ,שחין וברד.
.33דם ,צפרדע ,כנים ,ערוב ,דבר וברד.
.34א .ערוב.
ב .ערוב.
ג .ברד.
ד .ברד.

שאלות חזרה לסדר "בא"
 2.1סבות אומר ה' למשה על הכבדת לב פרעה ועל רבוי המכות .מה הן?
.2אלו שתי מכות במצרים "חיסלו" יחד את הצמחיה?

.3על איזה בעל חיים נאמר שלא היה כמוהו במצרים?
.4בסיכום עשר המכות אנו רואים הבדלים בתגובות של פרעה ממכה למכה .שים לב באיזו מכה אמר פרעה כל אחד
מהמשפטים הבאים:
 "מי ומי ההולכים"? "חטאתי לה' א-להיכם ולכם" "ויסר מעלי רק את המות הזה" "רק צאנכם ובקרכם יוצג גם טפכם ילך עמכם" "ולא שת לבו גם לזאת" "ולא שמע אליהם" "אנכי אשלח אתכם...רק הרחק לא תרחיקו ללכת" "חטאתי הפעם ,ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים".5באיזו מכה אמר פרעה למשה" :אל תוסף ראות פני"?
.6מה ביקש ה' ממשה לאמר לבני ישראל בענין ההכנה ליציאה?
.7מי מת במכת בכורות?
.8איזה בעל חיים סימל את ההבדל בין מצרים לישראל במכת בכורות? איך?
.9מה היתה ההשפלה הגדולה של פרעה לאחר מכת בכורות?
.10מהי המצוה הראשונה שנצטוו בני ישראל במצרים?
.11ממתי היו צריכים בני ישראל להכין את קרבן הפסח?
.12מה הם התנאים לקרבן?
.13מה המיוחד בקרבן פסח מכל הקרבנות?
.14במה שונה פסח מצרים מפסח דורות?
.15אלו דיני פסח הכתובים בפרשה ,ידועים לך?
.16איך נעשה הסימון בפתחי הבתים?
.17מהי התשובה לשאלת הבן" :מה העבודה הזאת לכם"?
.18איך קרה שהמצרים הסכימו לתת כלים לבני ישראל?
.19מדוע לא החמיץ בצקו של העם?
.20מה קבלו בני ישראל מהמצרים?
.21כמה אנשים יצאו ממצרים?
.22מי עוד יצא איתם ממצרים?
.23כמה זמן ישבו בני ישראל במצרים?
.24איזה לילה נקרא "ליל  -שמורים"?
.25מי חייב בקרבן פסח?
.26למי אסור לאכול מקרבן פסח?
.27באיזה ענין נזכר הבטוי "בעצם היום הזה" בפרשתנו?
.28אלו מצוות נצטוו ישראל השייכות ליציאת מצרים?
.29מאיזה פסוק נלמדת מצות "הגדה" בליל הסדר?
.30מה מזכירים התפילין לאדם בקשר ליציאת מצרים?
.31כמה פעמים נזכרו שאלות הבנים והתשובות להם בפרשה בענין יציאת מצרים?
.32כמה פעמים מצווה התורה בפרשה לכתוב בתפילין ענין יציאת מצרים? אלו הם?
כתובים?
 2.33פרשיות של תפילין מתוך  4כתובות בפרשתנו .אלו הם? באלו פסוקים הם

תשובות לסדר "בא"
.1א .כדי להביא את המצרים להאמין בה' ובכוחותיו.

ב .כדי שבני ישראל יספרו לבניהם על נפלאות ה' במצרים.
.2מכת הברד ומכת הארבה.
.3על הארבה שהופיע בכמות גדולה כל כך.
" -.4מי ומי ההולכים"  -ארבה.
 "חטאתי לה' אלהיכם ולכם"  -ארבה "ויסר מעלי רק את המות הזה"  -ארבה "רק צאנכם ובקרכם יוצג גם טפכם ילך עמכם"  -חושך "ולא שת לבו גם לזאת"  -דם "לא שמע אליהם"  -צפרדע ,כנים ושחין "אנכי אשלח אתכם ...רק הרחק לא תרחיקו"  -ערוב "חטאתי הפעם ,ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"  -ברד.5במכת חושך.
.6לבקש מהשכנים המצרים כלי כסף וכלי זהב.
.7כל בכורי מצרים :מבכור פרעה ועד בכור השפחה וגם בכור בהמה.
.8הכלב שלא חרץ לשונו.
.9שהוא ועבדיו וכל מצרים קמו בחצות הלילה לבקש ממשה ובני ישראל לצאת
.10מצות קדוש החודש.
.11מהעשירי לחודש הראשון.
.12זכר ,תמים ,בן שנה מהכבשים או מהעזים.
.13א .שצריך להמנות עליו (להכין מראש את המצטרפים לאכילתו)
ב .שצריך לאכלו צלוי בלבד.
ג .לאכלו עם מצה ומרור.
ד .שאסור לשבור את העצם של הקרבן.
.14א" .מתניכם חגורים ,נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם".
ב .שצריך לאכלו בחפזון.
ג .שצריך לסמן את פתחי הבתים בדם.
.15א .מצות עשה לאכול מצה.
ב .מצות עשה לבטל חמץ.
ג .מצות לא-תעשה שלא לעשות מלאכה בימי הפסח ,חוץ ממלאכת אוכל-נפש.
ד .מצות לא-תעשה שלא לאכול חמץ.
ה .מצות לא-תעשה שלא ימצא חמץ ברשותו של האדם.
.16לקחו אגודת אזוב וטבלו בדם שבכלי ונגעו במשקוף ובשתי המזוזות.
".17זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים".
.18ה' נתן חן לבני ישראל בעיני המצרים.
.19כי מיהרו לצאת ממצרים.
.20כלי כסף ,כלי זהב ובגדים.
.21כשש מאות אלף ,רק הגברים.
.22ערב רב.
.23ארבע מאות ושלשים שנה.
.24הלילה שבו יצא ממצרים.
.25כל איש מישראל ,עבדו הכנעני שנמול וכן מי שהתגייר.
.26א .לגוי גם אם הוא עובד אצל ישראל.
ב .לישראל שלא נימול עדיין.
.27בענין יציאת בני-ישראל ממצרים.
.28א .מצות קדוש בכור אדם וקדוש בכור בהמה טהורה.
ב .מצות פדיון פטר חמור בשה; ואם לא פודים לערוף את החמור.

שאלות חזרה לסדר "בשלח"
.1מה הן שתי הדרכים האפשריות בין מצרים לארץ ישראל?

ממצרים במהירות.

.2מדוע לא הוליך ה' את ישראל בדרך הקצרה?
.3איזו מצוה קיים משה בצאתו ממצרים?
.4אלו מקומות היו במסע בני-ישראל לפני קריעת ים-סוף?
.5מדוע צוה ה' למשה להחזיר את העם לפני פי-החירות?
.6כמה חיילים נבחרים לקח פרעה לרדוף אחר בני-ישראל?
.7מה טענו ישראל למשה כשראו את המצרים רודפים אחריהם?
.8מה הבטיח משה לעם בתשובתו?
.9מה אמר ה' למשה בענין הצרה הזאת?
.10מה הפריד בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל?
.11האם יכלו המצרים לראות את בני ישראל? מדוע?
.12איך היתה מפלת המצרים?
.13מתי פתחו ישראל בשירה?
.14מה הם הנושאים העיקריים שבשירת-הים?
.15מה עשתה מרים וחברותיה?
.16מה קרה במרה?
.17איזו הבטחה הבטיח ה' לישראל במרה?
.18על איזה נוה-מדבר מסופר בפרשתנו?
.19מתי הגיעו למדבר סין?
.20על מה התלוננו בני-ישראל במדבר סין?
.21מה השיב להם ה'?
.22מדוע הביא ה' לישראל את המן והשלו רק אחרי שהתלוננו?
.23מהי המידה שמותר היה לכל אחד מהם לקחת?
.24אלו נסים קרו במן?
.25למה היה דומה גרגיר המן בגודל ובטעם? אזה צבע היה לו?
.26מה צוה ה' את משה לשמור לדורות הבאים? מדוע?
.27עד מתי אכלו בני ישראל מן?
.28היכן התלוננו שוב בני ישראל על הצבא?
.29איך סיפק ה' להם מים?
.30מדוע נקרא המקום "מסה ומריבה"?
.31מה קרה ברפידים אחר כך?
.32איך נצח יהושע את עמלק?
.33מה צוה ה' את ישראל בענין עמלק?
.34מה עשו אהרון וחור כשנלחם יהושע בעמלק?
.35איך נקראת בתורה המלחמה בעמלק?
שירת הים
לפניך רשימת מלים מהשירה וביאוריהן ,למד היטב את הרשימה עד שתדע לבאר היטב כל מלה שבה.
רמה = השליך
= השליך
ירה
ואנוהו= אהלל אותו
= קציניו המובחרים
מבחר שלישיו
= הראה גאוותו
גאה גאה
= יכסו ,כסו אותם
יכסימו
= במעמקי הים
במצולות
= בעלת כח אדיר ,חזק
נאדרי בכח
תרעץ= תשבור
קמיך= האויבים הקמים נגדך
= קיר ,חומה
נד
תמלאמו נפשי= תאותי תהיה שלמה ,השלל ישביע רצוני
אריק= אשלוף
במים אדירים= במים עמוקים השוטפים בחזקה
= תשמידם
תורישמו
נאדרי בקודש = אדיר ,חזק בקדושתו

נורא תהלות= נורא במעשיו הראויים לתהלה
= הולכת בטובך
נחית בחסדך
= הנהגת בכוחך
נהלת בעזך
ירגזון= ירעדו מפחד
= רעדה
חיל
= אחז ,תפש אותם
יאחזמו
נמוגו= נמס לבם (מפחד)
= אימה ,פחד גדול
אימתה
= ישתקו
ידמו כאבן
תבאמו ותטעמו בהר נחלתך= הושב אותם בארץ ישראל לתמיד
מכון לשבתך= מקום קבוע ,בסיס לישיבת ה' ,למלכות ה'.
כוננו= הכינו ,עשו.

תשובות לסדר "בשלח"
.1דרך המדבר ודרך ארץ פלשתים.

.2שלא יפגשו בפלשתים ויחזרו למצרים מפחד מלחמה בהם.
.3העלה את עצמות יוסף עמו.
.4סוכות ,אתם ,פי החירות ,מגדול ובעל צפון.
.5כדי להטעות את פרעה .הוא יחשוב שבני ישראל לא יכולים להמשיך ויצא לרדוף אחריהם.
.6שש מאות חיילים עם רכב מלחמה ומפקדים עליהם.
.7האם אין קברים במצרים ,לקחתנו למות במדבר?
.8שה' ילחם להם ושלא ישובו עוד למצרים.
ויבקע אותו לפניהם.
.9שיצוה את בני ישראל להמשיך ללכת לכוון הים ואלו משה יטה ידו על הים
.10עמוד הענן שהיה הולך לפני בני ישראל ביום.
.11לא ,כי עמוד הענן הפריד בין שני המחנות.
ונכנסו לים אך ה' כסה אותם במי
.12כשנבקעו המים ,הלכו בני ישראל בתוך הים ביבשה ,מצרים רדפו אחריהם
.13כשראו את מצרים מתים על שפת הים.
הים.
.14א .שבח לה' על מלחמתו במצרים.
ב .פרוט גבורות ה' בים.
ג .פחד עמי כנען.
ד .תפלה לכניסה לארץ למלכות ה' בביהמ"ק.
.15יצאו בתפים ובמחולות ושרו לה'.
.16בני ישראל צמאו למים ,המים היו מרים ,משה השליך למים חתיכת עץ שהראה לו ה' והמים נמתקו.
.17אם ישמרו ישראל מצוותיו לא תהיה להם שום מחלה.
.18על אילים ,שם היו שנים-עשר מעיינות ו 70-תמרים.
.19בחמישה עשר יום לחודש השני (אייר) לצאתם מארץ מצרים.
.20על כך שאין להם מה לאכול.
בשר שלו.
.21הודיע למשה שהוא יוריד להם לחם מן השמים מדי בוקר ובין הערבים יאכלו
האוכל.
.22כי רצה לנסות אותם אם יאמינו שהוא ידאג להם ויחכו עד שיתן להם את
.23עומר לכל אחד מהמשפחה ,וביום שישי לחם משנה.
פחות.
.24א .המדה שלו -עומר -נשארה כמות שהיא בין למי שלקח יותר ובין למי שקח
ב .מי שהשאיר מהמן עד הבוקר  -התקלקל לו.
ג .ביום שישי ירדה כמות כפולה.
ד .אפשר היה להכין ממנו כל מיני תבשילים.
.25בגודל לזרע גד (כוסבר) ובטעם לעוגית דבש ,וצבעו היה לבן.
.26ה' צוה את משה לשמור בכלי עומר מן כדי שיזכרו הדורות הבאים שה' דאג
למזון לבני ישראל במדבר.
.27בכל  40שנות המדבר עד שנכנסו לארץ ישראל.
.28ברפידים.
.29משה הכה בצור ויצא ממנו מים.
.30על כך שרבו עם משה (כמעט סקלו אותו) ועל נסותם את ה'.
.31עמלק בא והכה את החלשים שבישראל.
.32הוא נלחם בו עם אנשים שבחר מישראל ומשה עזר לו בתפלתו לה'.
.33למחות את זכר עמלק.
.34הם תמכו בידי משה שהיו נשואות לשמים.
.35מלחמה לה' בעמלק.

שאלות חזרה לסדר "יתרו"
.1מה שמע יתרו?
.2מה עשה יתרו בעקבות השמועה הזו?
.3איך קבל משה את פני יתרו חותנו?
.4מה ספר משה לחותנו?
.5מה היתה תגובת יתרו לשמע הדברים האלה ומה עשה?
.6מי אכל בסעודת ההודיה לה' יחד עם יתרו?
.7באיזה חלק של היום עמד משה ושפט את העם?

.8מהו פירוט ההנהגה של משה את העם כשעמד מבוקר עד ערב?
.9מה הזהיר יתרו את משה חתנו?
.10מה היתה עצת יתרו להקל על משה?
.11אלו קבוצות שופטים יהיו לפי עצת יתרו?
.12מה צריכות להיות המדות של השופטים?
.13מה עשה יתרו אחרי שנתן עצתו למשה?
.14מתי הגיעו בני-ישראל למדבר סיני? מהיכן באו?
.15מה הזכיר ה' לישראל לפני שצווה על ההכנות למתן-תורה?
.16מה היו דברי ההכנה למתן-תורה?
.17מה היתה תגובת העם לדברים האלה?
.18בנוסף לדברי ההכנה ,ממה נצטוו ישראל להשמר?
.19בענין הר-סיני ,מה אסור לישראל לעשות?
.20מה ענשו של מי שיעלה בהר או יגע בו?
.21מה ראו ומה שמעו ישראל לקראת עשרת הדברות?
.22מה היה מראה הר-סיני?
.23איזו אזהרה הזהיר ה' שוב את העם על ידי משה?
.24עשרת הדברות
הרשומות מתחת לקו.
לפניך חלקי פסוקים מעשרת הדברות ,עליך להשלים את החסר מתוך המלים
א" .אנכי ה' א-לקיך אשר ___________ _______________ ______________"
ב" .לא תשא שם ה' א-לקיך _______________"
ג" .למען _____________ ________________"
ד" .זכור את ______________ _______________ _____________________"
______________
ה" .כי ______________ ________ עשה ה' ________ ____________
___________________"
ו" .על כן ____________ _____________ ___________ יום השביעי"
ז" .לא תענה _______________ ______________ _______________"
ח" .לא תחמוד אשר רעך __________ ________ _______ ___________ וכל אשת לרעך"
.25מה היתה תגובת העם לשמע הדברות?
.26במה הרגיע אותם משה?
.27מה צוה עוד ה' את משה אחרי  10הדברות?
---------------------------------------------------------------------וארץ ,הוצאתיך ,ושורו ,שמים ,מצרים ,ואמתו ,לבטלה ,יאריכון ,הר-סיני ,בראתי ,לשוא ,מארץ ,יום ,ימים ,ןחמורו,
השבת ,ששת ,את ,ואת ,ה' ,ברך ,את השמים ,הארץ ,שקר ,את עד ,חברך ,ברעך ,לשוא ,ועבדו ,מעמד ,ימיך ,לקדשו.

תשובות לסדר "יתרו"
.1שה' הוציא את ישראל ממצרים.
.2לקח את צפורה ואת שני בניה ויצא אתם אל המדבר.
.3יצא לקראתו ,השתחוה לכבודו ונשק לו.
.4את כל הנסים שעשה ה' לישראל בקשר למצרים ובדרך.
.5שמח והתרגש ואח"כ ברך את ה' שהצילם מכל זה ואמר עוד שהמכות למצרים באו
לישראל .אח"כ הקריב קרבנות תודה לה'.
.6יתרו ,משה ואהרון וכל זקני ישראל.
.7כל היום ,מהבוקר עד הערב.
.8א .לענות לשאלות העם.

כעונש על שהציקו

ב .לשפוט בריב שבין אנשים.
ג .ללמד את מצוות ה' לעם.
.9אם ימשיך כך (לשפוט את העם לבדו מבוקר עד ערב) לא יחזיק מעמד.
.10למנות שופטים על העם ורק דברים קשים שלא יוכלו לטפל  -יעבירו למשה.
.11שרי אלפים ,שרי מאות ,שרי חמישים ושרי עשרות.
.12אנשי חיל ,יראי א-להים ,אנשי אמת ושונאי בצע.
.13הלך לארצו.
.14בחודש השלישי בשנה הראשונה ,באו מרפידים למדבר סיני.
.15הזכיר להם שהוא הוציאם ממצרים כמו על כנפי נשרים.
.16אתם תשמעו בקולי ,תשמרו בריתי ותהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.
.17כל אשר דבר ה' נעשה.
.18שלא להטמא ,לטהר את בגדיהם ולא לגשת אל אשה.
.19לא לעלות להר ואף לא לנגוע בו עד שישמע קול שופר.
.20סקילה.
.21ראו ושמעו קולות וברקים ,ענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד שהחריד את כל העם.
.22מכוסה בעשן כמו עשן הכבשן (מפני כבוד ה' שירד עליו).
.23שלא לעלות ולנגוע בהר.
.24א" .אנכי ה' א-לקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".
ב" .לא תשא את שם ה' א-לקיך לשוא"
ג" .למען יאריכון ימיך".
ד" .זכור את יום השבת לקדשו".
ה" .כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ".
ו" .על כן ברך ה' את יום השביעי".
ז" .לא תענה ברעך עד שקר".
ח" .לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך".
.25פחדו והתרחקו מההר ובקשו שמשה ימשיך לדבר אתם במקום ה' כי פחדו למות מקול ה'.
.26אמר להם שה' עושה זאת כדי לנסותם וכדי שתהיה עליהם מעתה יראת ה' שלא לבוא לידי עשיית חטא.
.27א .שלא יעשו להם עבודה זרה מכסף או זהב.
ב .לעשות מזבח אדמה.
ג .כשיבנו מזבח אבנים  -לא לסתת אותו בברזל.
ד .לא לעלות על המזבח במדרגות (אלא על ידי כבש).

שאלות חזרה על סדר "משפטים"
.1איזה עבד יוצא לחפשי בשנה השביעית לעבודתו?
.2באיזה מקרה לא יוצא העבד לחפשי לאחר שש שנים?
.3מה צריך לעשות לעבד כזה שלא מעונין לצאת?
.4עד מתי צריך עבד זה לעבוד?
.5האם אמה יוצאת לחפשי כמו עבד? מה הן חובות האדון אל ה'?
.6מה הדין אם לא עשה את אחת מחובותיו?
.7מה דינו של רוצח במזיד?
.8מה דינו של הורג אדם בשוגג?
.9מה דינו של מכה אביו או אמו?
.10על איזו גניבה חייבים מיתה?

.11באיזה מקרה חייב אדם מיתה אפילו על דיבור?
.12מה חייב אדם לשלם כשפצע את חברו?
.13מתי צריך אדם לשלם שווי של עין אדם?
.14איזה עבד יוצא לחפשי אם שובר האדון את השן שלו או איבד את עינו?
.15שור שנגח אדם ומת האדם ,מה הדין?
.16באיזה מקרה חייב גם האדון לשלם כופר?
.17באיזה ענין נזכרו שלשים שקל כסף?
.18מי אחראי על נזק שנגרם מבור פתוח?
.19אם שור נגף (הכה) שור אחר והמית אותו מה הדין?
.20מה דינו של מי שגנב שור ושחט או מכר אותו?
.21מתי משלם הגנב רק פי ?2
.22האם אדם חייב לשלם על נזק שגרמה הבהמה שלו? באיזה מקרה?
.23מי ששרף קוצים בשדה שלו והאש שלו התפשטה עד לשדה חברו ,מה הדין?
.24שומר חנם שאומר כי נגנב ממנו חפץ הנמסר לו לשמירה מה הדין?
.25איזה שומר חייב לשלם גם אם נגנב ממנו?
.26מה דין מכשפה?
.27על איזו עברה עלול ה' לגרום לנשים להיות אלמנות?
.28האם מותר לקחת רבית (נשך) על הלואה שנותנים?
.29מי שלקח בגד-לילה (פיג'מה) מעני כמשכון ,מתי חייב להחזירו לו?
.30למי מותר לתת בשר בהמה טרפה לאכול?
.31מתי אסור לנטות אחרי רבים?
.32איזה איסור נאמר לדיינים בענין שוחד ועני?
.33מהי השמיטה?
.34מי הראשונים שמותר להם לאכול חנם מפירות השמיטה?
.35איך נקראים בלשון התורה החגים פסח שבועות וסוכות?
.36מי חייב במצוות ראיה (שלש פעמים בביהמ"ק)?
.37מה מבטיח ה' לישראל אם ישמעו לקולו של המלאך ,שליח ה'?
.38מה מצווים ישראל לעשות בעבודה זרה שימצאו בארץ?
.39מה מבטיח ה' לישראל אם יעבדו אותו?
.40אלו גבולות ארץ-ישראל נזכרו בפרשה?
.41מדוע לא יגרש ה' עמי כנען מהארץ בבת אחת?
.42תאר את מעמד כריתת הברית מסיני?
.43לשם מה עלה משה להר אחרי שכרת ברית עם העם? כמה זמן נשאר שם?
.44מי טיפל בבעיות העם כשמשה עלה להר?

תשובות לסדר "משפטים"
.1עבד עברי.
.2אם אמר העבד שהוא אוהב את אדונו ,אשתו ובניו ואיננו רוצה לצאת לחפשי.
.3לרצוע את אזנו במקצע.
.4עד היובל.
.5לא ,האדון צריך לקחת אותה לו לאשה ,או לתת אותה לבנו לאשה או לעזור
.6האמה יכולה לצאת לחפשי בלי לשלם כסף.
.7חייב מיתה.
.8בורח לעיר מקלט ונשאר שם עד מות הכהן הגדול.
.9חייב מיתה.
.10מי שגנב אדם ומכרו.

לבני משפחתה לפדות אותה.

.11אם קלל את אביו או את אימו.
.12את מחיר הטפול הרפואי ואת מחיר הפסד העבודה של הפצוע.
.13אם פצע את חברו ואיבד לו את עינו.
.14עבד כנעני.
.15סוקלים את השור.
.16אם השור היה מועד (נגח כבר שלש פעמים והזהירו את האדון).
.17בענין שור שהרג עבד כנעני (האדון צריך לשלם  30שקל כסף ואת השור
סוקלים).
.18מי שחפר אותו ,ולא כיסה או מי שהסיר כסוי של בור.
.19מתחלקים בעלי שני השוורים חצי חצי בשור החי ובשור המת.
.20משלם פי  5לבעל השור (ואם גנב שה  -משלם פי .)4
.21אם נמצאה הגניבה ברשותו.
.22בהמה שאכלה בשדה אחר ,חייב בעל הבהמה לשלם כל מה שאכלה.
.23חייב לשם כל מה ששרפה בשדה חברו.
.24צריך להשבע על כך ופטור מלשלם.
.25שומר שמקבל שכר על שמירתו ושואל.
.26חייבת מיתה.
.27אם מצערים את האלמנה או היתום.
.28לא.
.29בשקיעת השמש ,כי אין לעני בגד אחר ללבוש.
.30לכלב.
.31לדבר רע.
.32א .לא לקחת שוחד.
 .33השנה השביעית אחרי כל  6שנות עבודה.
ב .לא לפסוק לטובת עני.
.34העניים.
.35חג המצות ,חג הקציר וחג האסיף.
.36הזכרים מישראל.
.37ה' יכניע את האויבים כשיכנסו לארץ.
.38להרוס ולשבור אותם.
יכניע את עמי כנען מפניהם ע"י
.39יסיר מחלה מהם ,לא תהיה בהם משכלה ועקרה ויברך את האוכל והמים .וכן
הצרעה.
.40מים-סוף ועד ים פלשתים ומהמדבר ועד הנהר.
.41כדי שלא יתקיפו חיות השדה את ישראל.
.42א .משה בנה מזבח ו 12-מצבות (כנגד  12השבטים).
ב .נערי ישראל הקריבו עולות ושלמים.
ג .משה לקח את הדם ושם אותו בכלים ,וזרק חצי על המזבח.
ד .משה קרא לעם את ספר הברית והעם ענה" :נעשה ונשמע".
ה .משה זרק את החצי השני של כמות הדם על ישראל לסימן של כריתת הברית.
.43כדי לקבל את לוחות הברית הוא נשאר בהר  40יום ו 40-לילה.
.44אהרון וחור.
שאלות חזרה לסדר "תרומה"
.1האם התרומה למשכן היתה חובה או נדבה?
.2אלו סוגי חומרים שנתרמו למשכן זכורים לך?
.3השלם את הפסוק" :ועשו לי _________ ושכנתי בתוכם"?
.4ממה היה עשוי הארון?
.5מה היה צפוי הארון ואיזה צד ציפו?
.6איך נקרא הקישוט לארון מסביבו?
.7כמה טבעות עשו לארון וכמה בדים היו לשאת אותו?
.8אלו חלקים נוספים היו שייכים לארון?
.9מהיכן נשמע קולו של ה' כשדיבר אל משה?
.10מה הם כלי המשכן הנזכרים בסדר "תרומה"?
.11מה משותף לארון ולשלחן?
.12מה היו כלי השלחן? ומה היו חלקיו?

.13כמה לחמים הניחו על השלחן?
.14איך נקראו הקישוטים השונים של המנורה?
.15מה היה משקל הזהב ממנו עשו את המנורה?
.16כמה כסויים היו על המשכן? מאיזה חומר כל כסוי?
.17באלו קרסים (חבורים) חברו את יריעות המשכן (הראשונות) ובאלו קרסים
.18ממה היו עשויים קרשי המשכן?
.19כמה קרשים וכמה אדנים היו בצד צפון וכמה בצד דרום?
.20אלו דברים נעשו לחיזוק הקרשים?
.21במה היתה דומה הפרוכת למסך ובמה היתה שונה?
.22למה שימשו הפרוכת והמסך?
.23מה היה משותף לעמודי הפרוכת ולקרשי המשכן?
.24ממה היו עשויים האדנים של עמודי המסך לפתח האוהל?
.25איזה כלי במשכן היה הגבוה ביותר? כמה אמות?
.26מה היו כלי מזבח העולה?
.27מאיזה חומר היו עשויים המזבח וכליו?
.28מה היה שטח החצר (אורך ורוחב)?
.29האם היו קירות החצר אטומים?

חברו את יריעות העזים?

תשובות לסדר "תרומה"
.1התרומה היתה נדבה.
.2זהב ,כסף ונחושת .צמר בצבע תכלת ,ארגמן ותולעת שני ,עורות אילים
זית ובשמים.
".3ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
.4מעצי שטים.
.5זהב טהור מבפנים ומבחוץ.
.6זר זהב.
 4.7טבעות ו 2-בדים.
.8הכפורת והכרובים.
.9מבין שני הכרובים.
.10הארון ,השלחן ,המנורה ,מזבח העולה.
.11שניהם נעשו מאותם חמרים :עצי שטים וזהב .לשניהם  4טבעות ו 2-בדים.

מאדמים ,עורות תחשים ,עצי שטים ,שמן

לתמיכת הלחם).

.12כלי השלחן היו :קערות וכפות וחלקיו :קשוות (עמודים) ומנקיות (מוטות
 12.13לחמים.
.14גביעים ,כפתורים ופרחים.
.15ככר (שווה ל  21.5 -ק"ג וחצי ,בערך).
זהב).
.16א .עשר יריעות העשויות משש ,תכלת ,ארגמן ,תולעת שני (ושזורים בחוטי
ב .עשר יריעות עזים.
נפרדים).
ג .עורות אילים מאדמים ועורות תחשים (ויש אומרים שהם היו כסויים
.17בקרסי זהב חברו את יריעות המשכן ובקרסי נחושת את יריעות העזים.
.18מעצי שטים.
.19בכל אחד מהצדדים צפון ודרום היו  20קרשים ו 40-אדנים.
.20א .אדנים לרגלי הקרשים.
ב .טבעות בראשי הקרשים.
ג .בריחים בצדי הקרשים ובתוכם.
ובמסך  -מעשה רוקם.
.21בחומרים היתה שווה אבל בדוגמת הקישוט היה הבדל :בפרוכת היה מעשה חושב
בשער החצר היה מסך).
.22הפרוכת  -להבדיל בין הקודש לקודש הקדשים והמסך היה בפתח האוהל (וגם
.23אלה ואלה היו עצי שטים מצופים זהב.
.24היו עשויים מנחושת.
.25מזבח העולה היה בגובה חמש אמות.
.26סירות ,יעים ,מזרקות ,מזלגות ומחתות.
.27המזבח  -עצי שטים מצופים נחושת וכליו מנחושת היו.
.28האורך  -מאה אמה והרוחב חמשים אמה.
.29לא ,הם היו קלועים (בדוגמת רשת).

שאלות חזרה לסדר "תצוה"
.1איזה שמן כשר למנורה?
.2מתי צריך הכהן לערוך את הנרות?
.3מה הם בגדי הכהונה?
.4אלו בגדים היו עשויים מאותם חוטים?
.5מה היה השימוש באבני השוהם?
.6מה נכתב על כל אבן?
.7מה היתה המסגרת שבה היתה מונחת כל אבן?
.8מה היה תפקיד השרשרות?
.9כמה אבנים וכמה טורים היו בחושן?
.10האם צורת החושן היתה רבוע או מלבן?
.11איך היה מתחבר החושן אל האפוד מלמטה?
.12מה הכניסו לתוך (כפלי) החושן?
.13ממה היה עשוי המעיל?
.14איזה קישוט היה בשולי המעיל?
.15ממה היה עשוי הציץ ומה היה כתוב עליו?
.16ממה היתה עשויה הכתונת וממה המצנפת?

.17מה הם בגדי כהן הדיוט (בני אהרון)?
.18מה היה הסימן לקדוש הכהנים לעבודה?
.19איזה בגד נעשה רק לשם צניעות?
.20מה נצטוה משה להכין כדי לקדש את הכהנים?
.21מה צריך היה משה לעשות לפני הקרבת הקרבנות?
.22אלו סוגי קרבנות נצטוה משה להקטיר על המזבח?
.23מה נצטוה משה לעשות בדם איל המילואים?
.24אלו לחמים נצטוה משה להקטיר על המזבח?
.25איזו מתנה קבל משה מאיל המילואים?
.26מאיזה קרבן אכלו הכהנים?
.27מה דינו של בשר שנשאר מאיל המלואים?
.28מה מקריבים בקרבן עולת התמיד? כמה פעמים ביום?
.29מה צריך לצרף לקרבן זה?
 .30על איזה מזבח מדובר בפרשתנו? מה נאמר עליו?
.31ממה עשוי מזבח הקטורת?
.32איזו עבודה נעשתה עליו? מתי?
.33איזו עבודה נוספת נעשתה עליו פעם אחת בשנה?
.34אלו איסורים נזכרו בפרשה בענין העבודה במזבח הקטורת?

תשובות לסדר "תצוה"
.1שמן זית זך כתית.
.2כל ערב.
.3חשן ,אפוד ,מעיל ,כתונת ,מצנפת ,אבנט ,ציץ ומכנסיים.
.4האפוד והחושן.
.5הם נקבעו על שתי כתפות האפוד אבן על כל אחת.
.6ששה משמות השבטים ,כדי להזכיר את בני ישראל לפני ה'.
.7מסגרת זהב.
.8לחבר את האפוד על החושן.
.9שנים עשר אבנים ו 4 -טורי אבן.
.10צורת החושן היתה רבוע כשהוא היה מקופל וצורת מלבן כשהיה פתוח.
.11על ידי טבעות שהיו בחושן ובאפוד ופתיל תכלת שנמשך מהחושן אל האפוד.
.12את האורים ואת התומים (קלף שעליו כתוב שם ה' המפורש).
.13היה עשוי מצמר צבוע תכלת ולא היו לו שרוולים.
.14פעמוני זהב ורמונים (עשויים מחוטי צמר צבעוניים).
.15מזהב והיה כתוב עליו" :קדש לה'".

.16שניהם היו עשויים מחוט שש (פשתן).
.17מגבעת (דומה למצנפת) ,כתונת אבנט ומכנסיים.
.18משיחת הכהנים בשמן.
.19המכנסיים.
.20פר אחד ,שני אילים 3 ,סוגי לחמים (לחם ,חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות
.21להלביש את אהרון ובניו בגדי הכהונה ולמשוח אותם בשמן המשחה.
.22פר אחד לחטאת ,איל לעולה ואיל לשלמים (הוא איל המלואים).
.23א .לשים על תנוך הכהנים הימנית ועל בהונות ידיהם ורגליהם הימניות.
ב .להזות על הכהנים מהדם.
.24לחם אחד מכל סוג (בסך הכל  -שלשה).
.25החזה ושוק הימין.
.26מאיל המלואים (שהוא קרבן שלמים).
.27צריך לשרפו.
.28פעמיים ביום :כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הערביים.
.29מנחה ונסך :עשירית האיפה סולת (בלולה בשמן) ויין.
.30על מזבח הקטורת :התורה מצוה על בניתו.
.31עצי שטים ומצופה זהב.
.32עבודת הקטורת בבוקר ובין הערביים.
.33חטוי דם של קרבן חטאת ביום כפור.
.34א .לא להעלות עליו קטורת.
ב .לא לנסך (ליצוק) עליו יין (או מים).

שאלות חזרה לסדר "כי-תשא"
.1מהי מצות "מחצית השקל"?
.2למי שימשו המטבעות?
.3על איזה מכלי המשכן מדובר בפרשתנו?
.4ממה עשו את הכיור?
.5מתי חייבים הכהנים לרחוץ ידיהם ורגליהם?
.6ציין שני בשמים מתוך חמישה המוזכרים בהכנת שמן השמחה?
".7מעשה רוקח" נזכר בפרשתנו בקשר לשני עניינים ,אלו הם?
.8למה שימש שמן המשחה?
.9עונש "כרת" נזכר בענין שמן המשחה ,על איזו עברה?
.10מה המשותף לענין שמן המשחה ולענין הקטורת?
.11מי מכונה בפרשתנו "קודש קדשים"?
.12מי האנשים שנבחרו להיות האמנים הראשיים במלאכת המשכן?
.13אלו תכונות מיוחדות ניתנו לבצאלאל?
.14על מי נאמר "אות היא ביני ובינכם"?
.15איזה עונש חייב מי שמחלל שבת (במזיד ,בלי עדים והתראה)?

משוחים בשמן).

.16איזה פסוק הנאמר בקדוש של שבת נזכר בפרשתנו?
.17מהי הסיבה ,הנזכרת בפסוק ,לבקשת ישראל מאהרון לעשות להם פסל?
.18מדברי אהרן" :חג לה' מחר" ,האם ניתן ללמוד על כונת עשיית העגל?
.19איך התיחס ה' למעשה הזה (אפילו אם כונתם היתה טובה)?
.20איזו טענה הזכיר משה בתפלתו על העם?
.21איזו זכות הזכיר משה בתפלתו?
.22האם קבל ה' את תפלת משה שלא לכלות את ישראל?
.23מי עשה ומי כתב את הלוחות הראשונים?
.24מתי שבר משה את הלוחות?
.25מה עשה משה עוד בעגל עצמו?
.26מה עשה משה לעובדי העגל?
.27כמה נהרגו בחטא העגל? מי הרגם?
.28באיזה ענין נזכר הבטוי" :מחני נא מספרך"?
.29באיזה עונש נוסף נענש העם?
.30על מה התאבל העם ומה עשו כאבלים?
.31מה עשה משה כסימן לסלוק השכינה מהעם?
.32מתי היו עומדים ישראל לכבוד משה?
.33איך מתאר הפסוק את דרגת הנבואה של משה?
.34האם התקיימה הגזרה של סלוק השכינה?
.35איזו בקשה נוספת ביקש משה מה' והתקבלה?
.36איך ניתנו הלוחות השניים?
.37על איזו ברית מדובר בפרשתנו?
.38איזו סכנה קיימת בכריתת ברית עם יושבי הארץ?
.39איך נקראים "פסח" ו"סוכות" בפרשתנו?
.40באיזה ענין נזכר "ולא יחמוד איש את ארצך"?
.41מה נראה על פני משה כשירד מהר-סיני? מה עשה משה כשנודע לו הדבר?

תשובות לסדר "כי-תשא"
.1המצוה היא על כל זכר מישראל לתת מחצית השקל תרומה כשסופרים אותו.
.2לעבודת אוהל מועד.
.3על הכיור.
.4ממראות הנחושת שתרמו הנשים.
 .5א .לפני כניסתם למשכן.
ב .לפני כל עבודה במשכן.
.6הבשמים המוזכרים הם מר-דרור ,קנמן-בשם ,קנה-בשם וקדה.
.7בענין שמן המשחה ,בענין הקטורת.
.8למשוח את המשכן ואת כליו ואת אהרון ובניו.
.9א .מי שיכין שמן  -המשחה כזה שלא לצורך המשכן.
ב .מי שישתמש לעצמו בשמן המשחה.
.10האיסור להכין מרקחת דומה לשמן המשחה או לקטורת.
.11הקטורת.
.12בצלאל בן אורי ,בן חור משבט יהודה ואהליאב בן אחיסמך משבט דן.

.13רוח א-להים שמתגלית בחכמה ,בתבונה ודעת.
.14על השבת.
.15עונשו כרת.
".16ושמרו בני ישראל את השבת".
".17כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו".
.18כנראה ,לא היתה כוונה לעבוד לעגל עצמו אלא לה' על ידי העגל שבשביל ישראל הוא סמל לעבודת ה'.
.19הוא אמר למשה" :סרו מהר מן הדרך אשר צויתם" ורצה לכלותם.
".20למה יאמרו מצרים ...ברעה הוציאם להרוג אותם"
.21זכות האבות וההבטחות להם.
 .22כן.
.23ה' עשה וה' כתב אותן.
.24כשראה את העגל ואת העם רוקד סביבו.
.25לקח את העגל ,שרף אותו וטחנו היטב .פזר את האבק על המים והשקה את בני
 .26קרא לאנשים אליו וצוה ואותם להרוג את כל מי שהשתתף בחטא.
ישראל.
.27כשלשת אלפי איש ,בני לוי הרגו אותם.
.28בתפלתו של משה אל ה' על חטא עגל.
.29מגפה (שנאמר "ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל")
הסירו מעליהם תכשיטיהם ,כדרך
.30התאבלו על כך שאמר ה' שלא ינהיג אותם בעצמו אלא על ידי מלאך ולכן
האבלים.
.31לקח את האהל שלו ונטה אותו מחוץ למחנה ששם ידבר ה' אתו.
.32כשראו אותו יוצא אל האהל עמדו עד שנכנס לאוהל.
".33ודבר ה' אל משה כדבר איש אל רעהו".
.34לא ,משה התפלל על גזרה זו וה' ביטל אותה.
.35ה' גילה לו את י"ג מידות הרחמים שבכל פעם שיזכיר אותן משה לפני ה' תתקבל תפלתו.
.36ה' צוה את משה להכין לוחות וה' יכתוב עליהם את הדברות.
.37ה' חידש את הברית עם עם ישראל אחר חטא העגל.
נשואין.
.38יושב הארץ עלול להכשיל את ישראל בעבודה זרה וכן לחזק את הקשר על ידי
.39חג המצות וחג האסיף.
.40כשישראל יעלו לרגל מבטיח ה' שלא יחמדו הגויים את ארצם (כשאינם בבתיהם).
מלגשת אליו.
.41פניו נראו זוהרות באור מיוחד ולכן כסה משה את פניו בצעיף שלא יפחדו

שאלות חזרה לסדר "ויקהל-פקודי"
.1איסור אחד מאיסורי שבת נזכר בסדר "ויקהל" מהו?
.2ארבעה סוגי בעלי חיים היו מקור לחמרים למשכן אלו הם?
.3אלו מתכות היו בתרומה למשכן?
.4מה היה חלקן של הנשים בתרומה למשכן ומה במלאכת המשכן?
.5מה תרמו הנשיאים?
.6מה כללו תפקידי בצלאל ואהליאב?
.7מה הכריזו במחנה במצות משה? מדוע?
.8כמה יריעות היו בכסוי הראשון של המשכן וכמה יריעות בכסוי השני?
.9איך נקראו הכסויים למשכן?
.10מה במשכן נעשה מעצי שטים?
.11מה היה מספר כל האדנים לקרשי המשכן ולעמודי הפרוכת?
סירות ,יעים ,מזרקות ,מזלגות,
.12לפניך רשימת כלים חלק אותם לקבוצות לפי שיכותם :קערות ,כפות ,מחתות,
מנקיות?
.13מה הם כל כלי המשכן?
.14באיזה יום הוקם במשכן? מי הקימו?
.15איך קידש משה את המשכן וכליו?
.16את מי עוד קידש משה?
.17האם גם הכהנים הבאים (נכדים ונינים של אהרון) צריכים קדוש בשמן המשחה?
.18מה שם משה בתוך הארון?

.19מה עשה משה בכלי המשכן בנוסף על הנחתם במקומם?
.20מתי לא יכל משה להכנס לאהל מועד? מדוע?
.21מה סימן לישראל עיכוב הענן על המשכן?
.22היכן הניח משה כל אחד מכלי המשכן?

תשובות לסדר "ויקהל-פקודי"
.1איסור הבערת אש.
.2עזים ,אילים ותחשים ותולעת-שני.
.3זהב ,כסף ונחושת.
.4בתרומה  -תכשיטים שהיו להן ובמלאכה  -טוו את חוטי הצמר למלאכת המשכן.
.5את אבני השוהם (לאפוד) ואת אבני המלואים (לחושן).
.6א .להשתמש נכון בחמרים.
ב .לדעת לרקום מעשה רוקם ומעשה חושב.
ג .לנצח (להיות אחראי) על שאר האמנים.
.7הכריזו לא להביא עוד תרומה למשכן כי לא היה עוד צורך.
.8עשר יריעות היו בכסוי הראשון ואחד עשר יריעות בכסוי השני.
.9יריעות המשכן ,יריעות עזים מכסה עורות אלים מאדמים ומכסה עורות תחשים.
.10קרשי המשכן ,בריחיו ,העמודים לפרוכת ,הארון ,השולחן והמזבחות.
.11מאה אדנים.
.12קערות ,כפות ומנקיות שייכים לשלחן ושאר הכלים  -למזבח העולה.
.13הארון ,השלחן ,המנורה ,מזבח העולה ,מזבח הקטורת והכיור.
.14משה הקים את המשכן באחד לחודש הראשון בשנה השניה לצאתם ממצרים.
.15בשמן המשחה.
.16את אהרון ובניו.
.17לא ,אינם צריכים כי כבר נתקדשו אבותיהם.

.18את לוחות העדות.
.19הוא חנך אותם בעבודה.
.20כשכילה משה להקים את המשכן ולחזק אותו לא יכל להכנס לאוהל מועד כי
.21הדבר סימן להם שהם ממשיכים לחנות.
.22את הארון בקדש הקדשים ,השלחן -בקודש בצד צפון ,המנורה  -בצד דרום,
בין הקודש למזבח העולה.
מזבח העולה  -על יד הפתח לקודש ואת הכיור

כבוד ה' מילא את המשכן.
מזבח הקטורת  -לפני הפרוכת,

