
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
שכל , חכ� מלחי בארצות המערב  :ו שעברותתקציר משבוע

פגוש ביהודי בש� ל,  מחשבה בלבועלתה. העריצו אותו  הסביבהמלכי
לדעת מי הוא ומה כדי  ,שנולד במזלוד� אשהוא , חיי� ב� משה עטר' ר

  .ימלא מקומו, המשנה למלשבזמ� זה ואמר הוא יצא לדרכו  .מעשהו
  .בה�מתגוררי� עניי� ש, בית רעועשהיה , היהודי יתבת מצא אהמל

סיפר לו המל . אדוני המל', בוא ברו ה:  לקראתו ואמר�היהודי ק
 .מעולה יותרצה לראות מי רו, ו ומזלו� גילהוא בכי , רצה לפגוש בוש

א� ישב איתו ו . כי מעלתו גדולה ממעלת המל,האישענה  ולתדהמת
הביא , אחרי מספר ימי� .ה משל המלזמ� מה יבי� מדוע מעלתו גדול

. בארמונוהמתרחש את כל דרכו ראה , מראההדומה לכלי מל להיהודי 
תעזור ל� קש ממנה שיב, מלכההמשנה למל נכנס אל השראה הוא 

  .והמלכה סירבה בתוק�, להורג האחרת יוציא, נגד המלמרד ב
ח   מהר לירותיש, יומאמי� למראה עינא� הוא שאמר לו , היהודי

והנה יצא ח  ממקו� כלשהו , ירההמל  . דר הזכוכית,ומשנה שלב
קראה המלכה  .והוא נפל מת בחדר המלכה, המשנה למללעבר 

הבטיח הכומר . שהרגומאי� בא הח  ולא מצאו , ופשיחשלמשרתיה 
  .היכ� גופו, לא ידעאיש שכ  ,היי�מרת� ב, גופההעלי� את המלכה לל

 שכל , א� אראה ש�, ביתי חוזר לאני: "נפרד מהרב ואמר לוהמל
. אז אדע כי גדול אתה ממני בחכמה, נכוני�, הדברי� אשר חזיתי פה

  ".וכבוד וגדולה יהיו מנת חלק, אתה תהיה על ביתי, מיד אביא אלי
עשו מה ו לרו אמו, ולמחרת נאספו כל שרי המל, המל הגיע לביתו

עשה המל בחכמתו  .לגרש� מהמדינהצרי שו, היהודי� למשנה למל
מכל אומה , לקרוא לשופטי� נאמני�הציע ו ,על היהודי�עס וכעצמו כ

ניצל את מל  שהיאמרוכדי שלא .  די� אמת וצדקידונוש, כולל היהודי�
מדינות הזמי� שופטי� מכל המל  .מארצו ללא סיבה ע� רשיגוכוחו 
 חיי� ב� משה בירזמי� את הומהיהודי� , לקחת חלק במשפט, ותומלכ
, ז במנהג אבותיה�ואחיעצו לחכמיה� , היהודי� היו נבוכי� .עטר

  .המשפטיו� עד אשר הגיע  ואכ� כ נהגו .לצו� ולתפילה ביו� צרה
 מלה.  התאספו ראשי ע� וע� לשבת על כסא המשפטביו� המשפט

 להיכל שיבואו  הציע כי לפניב� עטר  חיי�בי ר.הזמינ� לסעודה גדולה
 ומחר ,ונשתעשע בחברתו הנעימה היו�  המלנשמח בסעודת, משפטה

אחד מה� ו, אכלו ושתו, הסכימוהמסובי�  .נשב כולנו על כסא המשפט
  .שעוזר לשפיות דעת� של זקני השופטי�,  לנו המל יי� יש��ית: אמר

  מני� כולל הכומר המל וכל המוזקמו ומיד , בשמחהנענה לכ המל
אשר בה� ,  להראות לה� את החביות הזדרזהכומר. ובאו אל המרת�

, נגשו אל החביות,  חיי� והמלביא ר. היינות הטובי� והמשובחי�
  ...? כא�מה הריח הרע המריח: וזה לזהואמרו , שבפינה אחרת

בא הריח : ואמר, שמע הכומר את שאלת� מרחוק :דברסוף 

' והמל ור, עוד הוא מדבר. אוויר של המרת� הסגור תמידעיפוש המ

השרי� והאנשי� ג� . ממנושריח הפגר עולה , חיי� התקרבו אל המקו�

  .מקו� מוצאו של הריח התקרבו להנכבדי�

בקשו להטות את לב האנשי� , הכומר והמשרתי� שידעו את סוד הריח

 הריח חיי� הל אחרי' אול� החכ� ר, ללכת אחריה�ולמשו אות� 

  .עד שמצא את מקורו, הנוד�

המל ציוה לחפש בי� , כל האורחי� והשרי� התאספו באותו מקו�

עשו עבדי . פקד לחפור באדמת המרת�, וכשלא מצאו מאומה, החביות

  .המשנה למלו של גופתחפרו ומצאו , המל כפקודת המל

: ושאל, צעק על משרתיובכעס גדול , וחמתו בערה בו, חרה למל מאד

 היו במעל ה�דיי כי א� ,אי� זאת? אי� באו הרוצחי� אל המרת� הנעולמ

על כדי להעליל , ראה את הקנוניה שעשוש, המל היה נחר . הזה

בלת� ישלי את נ, א� לא יגידו את האמתאמר ש, שנואי נפש�, היהודי�

   .לפני עו� השמי� וחיות השדה

, ת פני המלכי כלתה עליה� הרעה מא, כאשר ראו שרי המל ומשרתיו

העלמנו ממ דבר ? מה נאמר ומה נדבר! אדונינו המל: אמרו אליו

פע� אחת נכנס . ית�יועתה נספר את הדברי� כהוו, ואנחנו חטאנו

ולא נודע מי , חקרו ודרשו. המשנה למל לחדר המלכה והוא נפל מת

קשה יקראה המלכה את הכומר הגדול וב. ומאי� בא ח  מוות זה, הכהו

א ג� הוא לא ידע את פשר , רוש היטב מה קרה ואי קרהדיחקור ושי

כדי שלא יפורס� , �ת המת במרופתלהטמי� את ג: אול� יע . העניי�

 אחר כ מצא .עשינו כדבריאנו ו. הדבר ברבי� ולא יחולל כבוד המלכה

  .כל מדינות המללגרש� מעל היהודי� וזאת הכומר מקו� להעליל 

. על אמיתת הדברי� וה� יצאו מ� האר ג� נמצאו שני עדי� אשר יעידו 

כל הפרתמי� ו, ליבו כאב�נד� , כאשר שמע הכומר את דברי המשרתי�

שמעו את דברי המשרתי� והכריזו בקול כי , והשרי� שליחי ע� וע�

  .עלילת ד�וכי כל זה היה היהודי� נקיי� מכל חטא ופשע ו

 וכ� ,שנאיתה משונה לעיני היהודי� אשר במהכומר נשפט ונדו� למוות 

תה אורה יליהודי� הי. נתנו יד� לעלילה זומי שדנו למוות את כל 

והמל זכר את החכ� רבי חיי� ב� משה עטר והביאו . ושמחה וששו� ויקר

ה הצליח את דרכו ולכל אשר פנה "והושיבו בראש כל שריו ויועציו והקב

 .האתנו אמ� סל' כ� יהיה ה. ראה ברכה והצלחה

        רכותרכותרכותרכותבבבב
 לה� ולכל .נישואיה�לרגל ו "הי ניאל רנדדגנית ודמזל טוב ל
קימו בית נאמ� שת' מאת היהי רצו� . רנד שמעוני ו–למשפחותיה� 

  .וכשר המושתת על יסוד אהבה ויראת שמי� לתפארת ע� ישראל

            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה 
   :ה� יתרופרשת התשובות הנכונות ל
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
ולהכיר אחד הכללי� החשובי� שעלינו לדעת  , וחביבי�ילדי� יקרי�

הציווי  : לדוגמא"אי� מוקד� ומאוחר בתורה" :הוא, בלימוד התורה
חטא נאמר אחרי , במצווה להקי� את המשכ� ואת כליופרשתינו ב

  .יסופר בפרשת כי תשאשהעגל בו חטאו ישראל 
בו ביו� .  לישראל ונתכפר לה� עוו� חטא העגל'הפורי� סלח יביו� הכ

 כדי –" וכ�עשו לי מקדש ושכנתי בתו": אמר הקדוש ברו הוא למשה
על כ� נקרא המשכ� . העגלמות שנתכפר לה� חטא ושידעו כל הא

  .שוכ� במקדש� של ישראל' עול� שההעדות לכל  –" משכ� העדות"
ית משכ� עבורו ימה בעשולא רצה הקדוש ברו הוא להטריח שו� א

ועל כ� על ישראל . כי אות� הוציא ממצרי�, אלא את ישראל בלבד
  .ולהקי� לו משכ�, תרומה' להפריש לה

ה� השמי� ושמי השמי� לא : שאל משה רבנו את הקדוש ברו הוא
ענה לו ? ""ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�"יכלכלו וכיצד אתה אומר 

כי אצמצ� שכינתי למטה למע� עמי , לא כ� הוא: בו� העולמי�יר
    .עוזב אני את בית המקדש העליו� ויורד לגור בי� בני.  ישראל
מיד , וה לעשות לו מקדשומצ' אמר משה לבני ישראל כי הכאשר 

אמר לה� . משלנו נעשה את המשכ�: עמדו נשיאי השבטי� ואמרו
  ".ויקחו מאת כל איש מישראל"שלא אמר לי ', לא כ צווני ה: משה

נמתי� עד אשר ינדבו כל הע� את נדבת� , א� כ�: "אמרו הנשיאי�
ל את דברי משה ונחפזו שמעו בני ישרא". ואחר נביא אנו את החסר

  .'מיד איש איש לביתו להביא את תרומת� לה
ג� . נחושת ודברי ער רבי�, זהב, הביאו בני ישראל אל משה כס�

כדי לכפר , ה�תכשיטיאת שמחה רצו� ובתרמו ובני בית� נשותיה� 
  . שנעשה מזהב ומתכשיטי הנשי�, על חטא העגל

איש , וכל חכ� לב תר� מחכמתו ומעצתו, איש את תרומתוהביא כל 
נכנסה הברכה בכל מה שהביאו . שוריויאיש על פי מקצועו ועל פי כ

, מצאו עוד ועוד, � שכה גדול היה רצונ� להביא ולתרו�וומכיו, ישראל
.  נכנסה ברכה וירדו בו אבני� טובות ומרגליות,ואפילו במ� שהיה יורד
  .למשכ�תורמי� אות�  אות� והיו באי� ומלקטי�והיו הגדולי� שבה� 

ואי� דרכו של מל ,  מל עשיתי'משה : אמר הקדוש ברו הוא למשה
, הנה בצלאל. כל אחד ואחד יצרתי למטרתו ולשעתו, לעסוק במלאכה

ב� , בצלאל היה נכדו של חור.  מלאכת המשכ�אשר נברא לתפקיד
. עשיית העגלשנהרג על ידי ישראל כאשר בקש למנוע אות� מ, מרי�

כל , חיי שאני פורע ל: "אמר הקדוש ברו הוא לחור באותה שעה
 בצלאל –ואכ� . "אני נות� לה� ש� טוב בעול�, הבני� שיצאו מחלצי

                                                                                              .ושלמה שיצא ממנו בנה את בית המקדש,  בנה את המשכ�נכדו

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

  ?את הציווי לבנות את המשכ�למשה ' הנת� מתי . 1

  .בחודש ניס� אחרי שנה לצאת� ממצרי�. ד     .יו� אחרי מת� תורה. ג      .ביו� כיפורי� אחרי חטא העגל .ב     . שלפני חטא העגל�יכיפורו� יב. א

  ?'אשר שמעו ממשה על הציווי להקי� משכ� להכמיד ציעו הנשיאי� מה ה. 2

  .א� תשובה לא נכונה. ד  .ה� יתרמו את כל מה שצרי למשכ�. ג   .ראלשה� יתרמו את הזהב והשאר יתרמו י. ב   .שכל ישראל יתרמו שוה בשוה. א

  ?מה היה מיוחד במ� שירד אחרי הציווי להקי� את המשכ�. 3

   .לא היה בו שו� דבר מיוחד. ד    .נתרמו לעשיית המשכ�ירדו בו ג� מרגליות ש. ג    .המ� התחיל לרדת ליד פתחי בתיה�. ב   .הטע� שלו השתפר .א

   ?היה בצלאלמי . ה לתפקיד של בניית המשכ�"נבחר על ידי הקב ,שהיה אומ� מיוחדבצלאל . 4

  .שהיה בנה של מרי�, נכדו של חור. ד                    .נה של מרי�ב.  ג                     .נכדו של משה רבנו. ב                   .נכדו של אהרו� הכה�. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?"בדי הארו�" מתי מותר להסיר את ה'" ורו ממנובטבעות הארו� יהיו הבדי� לא יס" :על הבדי� בה� נושאי� את הארו� נאמר .5

  .א� תשובה לא נכונה.  ד      .  רק פע� בשנה בערב יו� כיפור. ג          . אי� להסיר� לעול�. ב         .  רק כשמפרקי� את המשכ� לצור המסע. א

  ?מה זה תחש) 'פרק כה..." (ועורות תחשי�"...  ' ב שולבניית המשכ� השתמ. 6

  .א� תשובה לא נכונה. ד    .   חיה בעלת עור חזק. ג    .   שהייתה קיימת לזמ� קצר, חיה בעלת גווני� רבי�. ב      .עור מיוחד לכתיבת ספר תורה. א

  ?"זהב כס� ונחושת" 'מה הכמות שהביא כל אד� מה  .7

  .כל סוג כמות מוגדרת.    ד.רתכס� כמות מוגד, נחושת וזהב כנדבת ליבו. ג.  כמות מוגדרתנחושת וכס� , כנדבת ליבוזהב .   ב.כנדבת ליבו, כל סוג. א

  ?"מעשה חושב"למה הכוונה , )'פרק כו( "ְ?ר<ִבי� אָֹת= ַיֲע4ֶה חֵֹ:ב ַמֲע4ֵה ָמְ:ָזר ְוֵ::...9ְֵכֶלת ָפרֶֹכת ְוָע4ִיָת" :לגבי עשיית הפרוכת נאמר. 8

  .א� תשובה לא נכונה. ד   .הציורי� משני צידי הפרוכת שוני� . ג.  כשעושי� אותה יש לחשוב על הכרובי� . ב  .ודורשת מחשבהכת מסובמלאכה . א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?" אשה אל אחותהחוברות"מה הכוונה " חמש היריעות תהיינה חוברות אשה אל אחותה" .9

  . א� תשובה לא נכונה.   ד  .תפורות במחט זה בצד זה. ג . הנשי�החברות בי� משפרות את יריעות ה. ב.  חיבור היריעות יעשה על ידי שתי אחיות. א

   ) 'הפרק כ (? וכל כליהרהנוהמה עש תנוממב זה הקלמשת יולה רי צהמ .10

  .� תשובה לא נכונהא. ד.  הכרובי� ובלבד שתהיה כמשקל, לא חשוב משקלה .ג   .לא פחות ולא יותר, יכר זהב טהורכ. ב   .לפחות כיכר זהב טהור. א

        רהרהרהרה על התו על התו על התו על התומפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחרים מ מ מ מ----'  '  '  '  עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' הההה לכיתות  לכיתות  לכיתות  לכיתות אלותאלותאלותאלותשששש
  ?"אבני מילואי�"למה הכוונה � "הרמבלפי פירוש  )'פרק כה( "ְוַלחֶֹ:� ָלֵאפֹד ִמA<ִאי� ְו@ְבֵני :ַֹה� @ְבֵני"בפרשה כתוב . 11

   .נכונות' בו' א.  ד.  הגומה בחומר אחריש למלאת , א� אי� אבני� .    ג.הכוונה לאבני� שלמות .ב    . אותה ממלאי� באב�מעי� גומהמכיני� לה� . א

  ?"מעשה חושב"מה הכוונה � ל"פי הרשבל, )'פרק כו( "ְ?ר<ִבי� אָֹת= ַיֲע4ֶה חֵֹ:ב ַמֲע4ֵה...9ְֵכֶלת ָפרֶֹכת ְוָע4ִיָת" :לגבי עשיית הפרוכת נאמר .12

  .נכונות' וג' א. ד  .הציורי� משני צידי הפרוכת שוני� .ג .  ל הארו� שהכרובי�הציורי� עליה כדמות  .ב  .עליה� נעשה באריגההציור , עשה אומ�מ. א
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