
 ד"בס

 שקלים –פקודי פרשת  -שאלות לשולחן שבת 

 

ה ְפקּוֵדי " .1 ַכןֵאלֶּ שְׁ ן מִּ כָּ שְׁ ל, ָהֵעֻדת ַהמִּ ד עַּ ר ֻפקַּ ה-ֲאשֶּ י מֹשֶּ ? "משכן"מה מרמזת נכפלות המילה  –" פִּ
 (א"כ, ח"ל, י"רש)

ת" .2 ְקעּו אֶּ ָזָהב-וְַּירַּ ֵחי הַּ ם, פַּ ילִּ ֵצץ ְפתִּ ְתֵכלֶּ , ְוקִּ ֲעׂשֹות ְבתֹוְך הַּ כיצד היו מכינים  –( 'ג',לט")ת ּוְבתֹוְך ָהַאְרָגָמןלַּ
 (י"רש)?את פתילי הזהב 

ת, וַּיַּעַּׂש" .3  ?מהם החומרים בהם השתמשו  לאריגת האפוד –(א, ט"ל" )ָהֵאפֹד-אֶּ

 (ג"י-ח, ט"ל) –אבני החושן  .4

 ?כמה אבני חושן היו. א
 ?לכמה טורים היו מחולקים . ב
 ?אילו אבנים היו בטור השני. ג

 (ג"ל, ט"י ל"רש)? מדוע הביאו את כל המשכן מפורק אל משה –..." ביאו את המשכן אל משהוי" .5

ת" .6 ה אֶּ ְמָלאָכה-ָכל-וַּיְַּרא מֹשֶּ ֵנה ָעׂשּו אָֹתּה, הַּ ָּוה --ְוהִּ ר צִּ ֲאשֶּ ְך אָֹתם; ֵכן ָעׂשּו, 'הכַּ ה, וְַּיָברֶּ  -"מֹשֶּ
 ('מג', י לט"רש)? מהי הברכה שמברך משה את בני ישראל 

 קמת המשכןה

אשֹון-ְביֹום" .7 ש ָהרִּ חֹדֶּ ש, הַּ חֹדֶּ ָחד לַּ ים, ְבאֶּ ת, ָתקִּ ל מֹוֵעד-אֶּ ן אֹהֶּ ְשכַּ מתי מצווה משה להקים  -" מִּ
 ('ב,מ)? את המשכן

ת" .8 ֵתן אֶּ ח וַּיִּ קַּ ל, ָהֵעֻדת-וַּיִּ ת, ָהָארֹן-אֶּ ם אֶּ ים-וַָּיׂשֶּ דִּ בַּ ל ,הַּ ֵת ; ָהָארֹן-עַּ תוַּיִּ ל-ן אֶּ ת עַּ פֹרֶּ כַּ ְלָמְעָלה, ָהָארֹן-הַּ  ."מִּ
 ? אותה מניח משה העדותמהי   –( 'כ,מ)

ת" .9 ם אֶּ ל מֹוֵעד-וַָּיׂשֶּ ְמנָֹרה ְבאֹהֶּ ֻשְלָחן, הַּ ח הַּ ְשָכן, נֹכַּ מִּ ְך הַּ ל יֶּרֶּ איזה כלי הונח בצד   - ('כד,מ)"נְֶּגָבה, עַּ
 .?הצפוני של אוהל מועד

יםְקטֹרֶּ , וַּיְַּקֵטר ָעָליו" .11 מִּ ָּוה --ת סַּ ר צִּ ֲאשֶּ ת, הכַּ ה-אֶּ  (י"רש)?מתי ביום מקטירים  קטורת –( 'כז,מ")מֹשֶּ

ָעָנן" .11 ס הֶּ ת, וְַּיכַּ ל מֹוֵעד-אֶּ ת, 'הּוְכבֹוד ; אֹהֶּ ְשָכן-ָמֵלא אֶּ מִּ  (ז"ל –ד "ל, מ" )הַּ

 ?האם משה יכול היה להיכנס .א
 ?המשכן מה סימן  כיסוי הענן את .ב

 (ז"ל – ו"ל, מ)?  סועיהם לחנות ומתי לקפל את המשכן ולנמתי עלכיצד ידעו ישראל הנודדים במדבר  .12

 

 פרשת שקלים

 (ז"ט–ד "י', ל)? מצוות מחצית השקל .13

 ?מי מחויב לתת את  מחצית השקל .א
 ?האם מותר להוסיף בתרומה זו או לחסר .ב

 ?למה שימש מחצית השקל  .ג

 
 

 שבת שלום


