
פרשת ויקהל-פקודי סיום חומש שמות

ב"ה

 קינוח  של סיום
הפעלה משפחתית לשולחן שבת 

רציונל
פרשת השבוע מלווה את התלמיד במהלך כל שבוע. לחיות עם הפרשה הוא מטבע לשון חסידית המבטאת את החשיבות 

האקטואלית שטומנת בחובה כל פרשה.
לקראת שבת מצייד בית הספר את התלמידים בתכנים העולים מהפרשה ומכוון אותם להעבירם לבני משפחתם במסגרת שולחן 

השבת. כך מהווה שיעור פרשת שבוע חוליה המקשרת את בית הספר עם הבית.
לסיום וחותם חומש שמות, מוצעת הפעלה משפחתית לשולחן שבת.

המטרות
- לגלות בקיאות בתכנים ובמסרים של חומש שמות מתוך חיבור וחוויה.

- ליצור שיתוף פעולה ושיח בין התלמיד ובני משפחתו סביב התכנים והמסרים של חומש שמות.

מהלך הפעילות
ליד כל משתתף מונחת כוס שקופה מעוצבת בלוגו של "חזק חזק ונתחזק" 

ובמרכז השולחן מניחים 3 קערות עם פריטי מאכל לקינוח בשלושה צבעים.
 בכל קערה פריט בצבע שונה. לדוגמא: קוביות של פירות: קיווי, אפרסמון, תפוז. 

או עדשים ב-3 צבעים וכו’.
מנהל הפעילות מקריא שאלה ו-3 אפשרויות של תשובה. 

מחליטים מראש איזה פריט מאכל מציין כל תשובה )לדוגמא: תשובה 1- קיווי, תשובה 2- אפרסמון, תשובה 3- תפוז(.
וכל אחד מהמשתתפים בוחר את הפריט שלדעתו הוא התשובה הנכונה ומניח בכוסו.

בסוף מתקבלת כוס מלאה לקינוח טעים ומחכים.

ציוד נדרש
כוסות שקופות לפי מספר המשתתפים 

סרט עם לוגו: "חזק חזק ונתחזק" לליפוף כל כוס
3 קערות

3 פריטי קינוח עדיף ב3 צבעים שונים )פירות/ עדשים/ חטיפים וכו’(
דף שאלות+ תשובות למנהל הפעילות

רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש



רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש

השאלות: 

מי אמר למי ''רשע למה תכה רעך?''. 1
משה לאיש העבריא. 
משה למצרי הנוגש	. 
משה לעמלק	. 

מי אמר למי "חטאתי הפעם ה' הצדיק . 2
ואני ועמי הרשעים"

יתרו למשהא. 
פרעה למשה	. 
עמלק למשה 	. 

השלימו את הפסוק: "ויהי קול . 3
השופר הולך וחזק מאד משה ידבר"...

וכל העם ישמעא. 
והאלוקים יעננו בקול	. 
ויבאר בקול	. 

השלימו את הפסוק                                                         . 4
"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין"...

מחני נא מספרך אשר כתבתא. 
למה לי כל זה?	. 
עלי חטאתם	. 

מה יוצא דופן?. 5
זרע גדא. 
צפיחית בדבש	. 
אוכל נפש	. 

מה יוצא דופן? . 6
מזבח הזהבא. 
שולחן לחם הפנים	. 
מזבח הנחושת	. 

מה יוצא דופן?. 7
רעמססא. 
רפידים	. 
פיתום	. 

על מי נאמר? "ולא שמעו אל משה                        . 8
מקוצר רוח ומע	ודה קשה"

בני ישראלא. 
פרעה ויועציו	. 
שוטרי העם	. 

על מה נאמר?   מלא העומר                                       . 9
ממנו למשמרת לדורותיכם

משכןא. 
מטה משה	. 
מן	. 

על מה נאמר? "כתו	ים משני                                        . 10
ע	ריהם מזה ומזה הם כתו	ים"

ספר התורהא. 
לוחות הברית	. 
אבני החושן	. 

על מה נאמר "וישרוף 	אש ויטחן עד דק". 11
עגל הזהבא. 
קטורת הסמים	. 
פרה אדומה	. 

מי יוצא דופן?. 12
ברקתא. 
יהלום	. 
פנינה	. 



התשובות: 

מי אמר למי ''רשע למה תכה רעך?''. 1
משה לאיש העבריא. 
משה למצרי הנוגש	. 
משה לעמלק	. 

מי אמר למי "חטאתי הפעם ה' הצדיק . 2
ואני ועמי הרשעים"

יתרו למשהא. 
פרעה למשה	. 
עמלק למשה 	. 

השלימו את הפסוק: "ויהי קול . 3
השופר הולך וחזק מאד משה ידבר"...

וכל העם ישמעא. 
והאלוקים יעננו בקול	. 
ויבאר בקול	. 

השלימו את הפסוק                                                         . 4
"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין"...

מחני נא מספרך אשר כתבתא. 
למה לי כל זה?	. 
עלי חטאתם	. 

מה יוצא דופן?. 5
זרע גדא. 
צפיחית בדבש	. 
אוכל נפש	. 

מה יוצא דופן? . 6
מזבח הזהבא. 
שולחן לחם הפנים	. 
מזבח הנחושת	. 

מה יוצא דופן?. 7
רעמססא. 
רפידים	. 
פיתום	. 

על מי נאמר? "ולא שמעו אל משה                        . 8
מקוצר רוח ומע	ודה קשה"

בני ישראלא. 
פרעה ויועציו	. 
שוטרי העם	. 

על מה נאמר?   מלא העומר                                       . 9
ממנו למשמרת לדורותיכם

משכןא. 
מטה משה	. 
מן	. 

על מה נאמר? "כתו	ים משני                                        . 10
ע	ריהם מזה ומזה הם כתו	ים"

ספר התורהא. 
לוחות הברית	. 
אבני החושן	. 

על מה נאמר "וישרוף 	אש ויטחן עד דק". 11
עגל הזהבא. 
קטורת הסמים	. 
פרה אדומה	. 

מי יוצא דופן?. 12
ברקתא. 
יהלום	. 
פנינה	. 

רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש


