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 הקורונה'  מיוחד ל'חופשת – לימוד חת''ת אתגרי

 אדר  ב"כ ירביעיום 

 

 ( שמות לט, א   – א,  ח)שמות ל  ירביע, פקודי- פרשת ויקהל חומש

 'קפד ראשו/ זנבו' חידות  

 מתקבלת מילה חדשהשל המילה,   להוריד את האות הראשונהיש  –קפד ראשו 

 להוריד את האות האחרונה של המילה, מתקבלת מילה חדשהיש  –קפד זנבו 

 ו קפד ראש 

 ___  מיד ,תיכף –קפד ראשו ,  ____ מזבח על רשת נחושת   .1
 ____ שופטים  –קפד ראשו  שימשו בסיס לעמודים ולקרשים _____,  .2
 תודה ____ נותנים  –, קפד ראשו _____ בחישוקי כסףנחושת ו דניא בבחצר המשכן,  .3

 

 קפד זנבו  

 ___ משא   –זנבו בח ____, קפד הוא גם שם המזקרבן ש  .1
      במצולות ים ____שקעו  – זנבו  , קפד _____ המזבח ו כבתים לבדישימש  .2
   הארץ המובטחת ___ ו השקיף משה על  ממנהר ה  –ו  בזנקפד , חלול ____ .3

 

  ז" ק –  וק"פרקים   תהילים 

 בלשי אתגר 

מופיעים  שאינם )לא שמות ישובים/ מדינות( גיאוגרפיים טבע  של זונדל שני אזכוריעליך למצוא במסלול  
 לים היומי. בתהי

כנת חיים וכולם  בס  ל חולה הקורונה שהיה זונד  ! זונדל ללי בית הכנסת שפשפו עיניים בתדהמה. מתפ 
גוזמאות שלא היו ולא נבראו, אבל הפעם  סיפורי זונדל אמנם ידוע ב   . .. ליו ו שערי שמיים בתפילה ע קרע 

זונדל בירך הגומל בהתרגשות ולאחר התפילה  ברוך ה' בריא ואיתן.  והנה הוא    , מצבו היה באמת קריטי 
 :  סיפר 

חיפשתי עיר  שעות נדדתי בדרכים, סהרה, בישימון. סודני במדבר  ' פלאח' מ גיף למעשה נדבקתי בנ  
ם לא היו  נורא שכולו חושך וצלמוות. משאזור מדברי  ואז הגעתי ל זרחה  המשכתי מ מושב ולא מצאתי,  

טפס על הרים גבוהים בינות ליעלים  היה עלי ל  . בדרך עד לים , נאלצתי לנדוד צפונה לי הרבה ברירות 
סוף הגעתי  , שמתחתם חסו שפנים. לב ענק  עי נאחז בין שמיים לארץ בסל ות בעוד אני המדלגות בקליל

רצה רוח  של תייר אוסטרלי. באמצע הדרך פ כשאני מעמיד פנים , שהגיעה מלוב  ניה י על א יתועל  ים ל 
, צעקתי  שיכור כ , הרגשתי  ד לצד מצ   טלטלו אותי ות ים. הגלים  סערה, הגלים התרוממו ואני עפתי למצול 

ובחזרה למטה, חשבתי שאפול ישר  מה,  י לקב"ה ופתאום נשבה רוח חזקה עוד יותר והעיפה אותי השמי
 .  והאוניה המשיכה למחוז חפצה ה לדממה  הפכה הסער ואז    בספינה.   תי חזרה נח  לתהום אך 
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   תניא 

 חגיגית   ה חיד 

 , חג השבועותבנוסף ל 

 בשמחת תורה ומסיימים בראש השנה, כיצד?  לים מתחי

 __________________________  -שמחת תורה  

 __________________________  -ראש השנה  

 

 אדר שני  ב "כ, אדר ראשון  ב" כ  היום יום

 ____________________________   תנה לא בצדדים, מהי?מ .1
 

 נאמר ביום יום:מלים המסתתרות, בהקשר לן המה מצאי .2
 

 משלו____ ארי___  שאי ___      _____   בכריך

 

 

 אדר  ישי כ"א  לשיום  פתרונות 

 .גביעים, כפתורים, קנים, מלקחיים   :חומש

    .ושחין  ות שאינן מוזכרות: דברמכ שתי  יש      שאלהב נפלה טעות : תהילים 

 .לבושים והסתר פנים  : תניא 

    .הרב המגיד לאדמו"ר הזקן. 2  משמעת .1: היום יום
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