
  ד"בס

 שאפרשת כי ת שאלות לשולח� שבת 

  מחצית השקל

ֵדיֶה�, ִיְ�ָרֵאל�רֹא� ְ�ֵני� ִ�י ִתָ�א ֶאת“  .1  ) ב"י', ל(? ”ְוָנְתנ# ִאי� �ֶֹפר ַנְפ�!, ִלְפק�

  )ד"י', ל( ?מי מחויב לתת את  מחצית השקל  .א
 )ו"ט',ל( ?הא� מותר להוסי- בתרומה זו או לחסר  .ב

 )ה עבודת אהל מועד"ד, ז"י ט"רש(? שתנובפרלמה שימש מחצית השקל   .ג

 כיור הנחושת

 )כ –ח "י, ל..." (ְוַכ4! ְנחֶֹ�ת, ְוָעִ�יָת 3�ִ!ר ְנחֶֹ�ת" .2

  ? למה שימש הכיור  .א
 ?מתי מחויבי� ה� להשתמש בו  .ב

 "ְלדֹרֵֹתיֶכ���ִלי, קֶֹד� ִיְהֶיה ֶזה�ֶ�ֶמ7 ִמְ�ַחת" .3

  ) ט"כ –ו "כ', ל(? מהו שמ7 המשחה ולמה הוא שימש  .א

הא� בכל זאת יש יוצאי� מ7  )ב"ל', ל (?מה האיסור המוזכר ביחס לשמ7 המשחה  .ב
 )ה על זר"י ד"רש  �ג "ל', ל(?הכלל

לאילו  שבטי� ה�   ?מי הוא עוזרו? מי הוא האיש המתמנה לנהל את בניית המישכ7 .4
 � )'ו� 'א, א"ל( משתייכי

 מעשה העגל

5. " � )ז �א ,ב"ל" ( ָהָהר�ת ִמ7בֵֹ�� מֶֹ�ה ָלֶרדֶ � ִ�י, ַו3ְַרא ָהָע

  ?מה מבקש הע� מאהרו7 � " ָלנ#�ַו3ֹאְמר# ֵאָליו ק#� ֲעֵ�ה"  .א
 ?מה אהרו7 אומר לה� לעשות �" ָ=ְרק# ִנְזֵמי ַהָ>ָהב, ;ֲהר7ֹ, ַו3ֹאֶמר ֲאֵלֶה�"  .ב

 )י"י רש"עפ(? כיצד נעשה �"עגל מסכה"  .ג

את משה בעקבות מעשי ' מה מצווה ה �" ִ�י ִ�ֵחת ַעְ?<ָ ��ֵרד�ֶלְ<  מֶֹ�ה�ֶאל, 'ַוְיַדֵ�ר ה"  .ד
� ?הע

משני "מה הכוונה בביטוי  –" לוחות כתובי� משני עבריה� מזה ומזה ה� כתובי�"  .ה
� )י"רש" (עבריה

 ) ט"י, ב"ל" ( #ְמחֹלֹת, ָהֵעֶגל�ַו3ְַרא ֶאת, ַהַ?ֲחֶנה�ַ�ֲאֶ�ר ָקַרב ֶאל, ַוְיִהי " .6

  )י"רש(? מדוע? ע� הלוחות מה עושה משה  .א
 ?מה עושה משה ע� העגל  .ב

, ג"ל(? כיצד מתבטאת מסירות הנפש של משה כלפי ישראל �.." Bִָ�א ַחCָאָת�� ִא�, ְוַעBָה" .7
 )ב"ל

 ?את משה' מה מצווה ה � ) 'א, ד"ל(  "ְלָ< �ְ=ָסל, מֶֹ�ה�ֶאל 'ַו3ֹאֶמר ה" .8

 )ב"כ, ד"ל(? מהו חג האסי-? )ב"כ, ד"ל(? מהו חג הקציר? .)ח"י, ד"ל" (ודש האביבח"מהו  .9

מה קורה לפניו של משה ברדתו מההר  �.." ְוִה4ֵה ָקַר7, מֶֹ�ה�ֶאת, ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל� ְַּרא ;ֲהר7ֹ ְוָכל " .10
 )ט"כ, ד"ל(? בפע� השניה

  ?ה"מה משה נאלH לעשות כאשר הוא מדבר ע� בני ישראל ומה כאשר הוא מדבר ע� הקב .11
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