
  ד"בס

  בהעלותפרשת  
 שאלות לשולח� שבת 

 המנורה

  )'ב',ח(”מ%ל ְ$ֵני ַהְ#נ!ָרה�ֶאל, ַהֵ רֹת�ֶאת, ְ�ַהֲעלְֹת�ָ   :ֵאָליו, ְו�ַמְר�ָ , �ֲהרֹ�� ֶאל, ַ
ֵ�ר“

, י"רש(? מדוע, מתחילה פרשתנו בפרשת המנורה, אחרי פרשת הנשיאי. שבה נסתיימה פרשת נשא .1
 . ) 'ב', ח

 )ב, ח, י"רש(? לא� פונה כל אחד מקני המנורה –" ָיִאיר% 1ְִבַעת ַהֵ ר!ת, ְ$ֵני ַהְ#נ!ָרהמ%ל �ֶאל" .2

  טהרת הלויי� 

 )'ו',ח(”אָֹת., ְוִטַהְר�ָ ; ְ�ֵני ִי6ְָרֵאל, ִמ�!ְ� , ַהְלִו5ִ.�ֶאת, ַקח"

  ) 'ז', ח(? לטהר.נת על מאלו פעולות נעשות בגופ. של הלויי.  � " ַתֲע6ֶה ָלֶה. ְלַטֲהָר.� ְוכֹה" .3

 )'י', ח(? ישראל לעשות ללויי.בני מה מצווי.  �" ַהְלִו5ִ.�ַעל, ְיֵדיֶה.�ִי6ְָרֵאל ֶאת�ְוָסְמכ% ְבֵני" .4

 )יא, ח(? מה מצווה אהרו� לעשות ללויי. .5

, י"רש( ? בלויי. את הבכורות' מדוע מחליB ה –" ִ�ְבֵני ִי6ְָרֵאל, ְ�כ!ר� ַ�ַחת Aָל, ַהְלִו5ִ.� ֶאת, ָוֶאַ@ח" .6
 ) ח"י', ח

 

  פסח ופסח שני
  
  )  'ב', ט( "ַלֲע6ֹת ַהָ$ַסח, ְ�ֵני ִי6ְָרֵאל� ַוְיַדֵ�ר מ1ֶֹה ֶאל"
 )'ג, ט(? את קורב� פסחתארי� בו אנו מקריבי. המהו  .7

 "ַהֶ$ַסח� ָיְכל% ַלֲע6ֹת� ְולֹא ...ַוְיִהי ֲאָנ1ִי."

 ).'ו', ט(היו אנשי. שלא יכלו להקריב את הפסח  .8

 ?מדוע לא יכלו אנשי. אלו להקריב .א

 ? מה ה. מבקשי. ממשה .ב

 )'י', ט(? מי ה. הזכאי. לעשות פסח שני .9

 ? י "מהי המידה הטובה שלמד כא� רש –) 'ז', ט"(ְ�מֲֹעד! 'הָקְרַ�� � ִ�י ַהְקִריב ֶאתְלִבלְ , ָלָ#ה ִנGַָרע " .10

  חצוצרות

 )'ב', י(? "ִמְק1ָה�� ֲחצ!ְצרֹת AֶֶסB ...ה ְלָ� ֲע6ֵ "

 ? כמה חצוצרות היו ומאיזה חומר נעשו .11

 ) שימושי.' ג(? למה שימשו החצוצרות .12

  יתרו

 )ט"כ, י("ְרע%ֵאל ַהִ#ְדָיִני חֵֹת� מ1ֶֹה� ֶ�� ְלחָֹבב, ַו5ֹאֶמר מ1ֶֹה"

 )י"רש(?מדוע נקרא כ�? כיצד נקרא יתרו בפרשתנו .13

 ?משה וכיצד הוא משיב לו מה מבקש ממנו .14

 מסע ישראל במדבר

  "[ �ְלֵפי ִי6ְָרֵאל.. יֹאַמר, "ְבנ!חֹה.. ְוָיפIצ% אְֹיֶבי�ָ , 'ק%ָמה ה  :ַו5ֹאֶמר מ1ֶֹה, ָה�רֹ�ִ ְנסַֹע ַוְיִהי  ]"
  )'לו� 'לה',י י"רש(?הפוכה' נ'מדוע לפני שני הפסוקי. האלו ואחריה. נוספה האות  .15

 אספסו$

 )'ל�ט"כ', י(? של האספסוB וכיצד מגיב משה לתלונת.מהי תלונת.  .16

 ?מתגעגעי. הע." טעימי. "לאלו מאכלי.  .17

  מרי� 

 )א, ב"י(? מה היה חטאה של מרי. כלפי משה .18

 :עונשה של מרי. .19

 )'י, ב"י(? מה היה עונשה .א

 )יא, ב"י(? מה מבקש אהרו� ממשה .ב

 )ג"י, ב"י(? מהי תפילת משה על מרי. .ג

  

          שבת שלו�


