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הוראות: 
א. לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה אשר הן מודגשות וקו מתוח 

מתחתן.                     
המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.  

ב. לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר את האותיות שנותרו בטבלה למילים לפי הפרוט הנמצא 
מתחת לשאלות שלהלן ולקבל את:  הטעם לכך שהמילה  'ותגיד' כתובה עם האות י' בפסוק: 'כה תאמר 
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל' כאשר הקב"ה אמר למשה רבנו לעלות להר סיני לפי פירוש בעל הטורים. 

א. "ד"א טוב  שכן קרוב הוא   יתרו שהיה  רחוק לישראל מן  עשו אחיו של יעקב" )שמות רבה פרשה כז(
ב. "א"ר יצחק מה שהנביאים  עתידים  להתנבאות  בכל  דור ודור  קבלו מהר סיני שכן משה אומר להם 

לישראל )דברים כט( כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום עמנו עומד היום 
אין כתיב כאן אלא עמנו היום אלו הנשמות העתידות  להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה 

שאע"פ שלא היו באותה  שעה כל אחד ואחד קבל את שלו" )שמות רבה פרשה כח(
ג. "כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים...ד"א למה לנשים תחלה שהן  מזדרזות במצות  

ד"א כדי שיהו מנהיגות את בניהן  לתורה" )שמות רבה פרשה כח(
ד.  "ד"א  אריה שאג בוא וראה  בהמ"ק נקרא אריה שנא' )ישעיה כט( הוי אריאל אריאל ומלכות  בית דוד    

נקרא אריה שנא' )יחזקאל יט( מה אמך לביא בין אריות רבצה. ישראל נקרא אריה שנא' )בראשית מט( גור   
אריה יהודה ונבוכדנצר נקרא אריה שנאמר )ירמיה ד( עלה אריה מסבכו והחריב בהמ"ק ונטל  מלכות בית 

דוד והגלה את ישראל" )שמות רבה פרשה כט(
ה.  "א"ר אבהו בשם ר' יוחנן כשנתן הקב"ה את התורה צפור לא צווח עוף לא פרח שור לא געה אופנים לא  

עפו שרפים לא אמרו קדוש קדוש הים לא נזדעזע הבריות לא דברו אלא העולם שותק ומחריש"
)שמות רבה פרשה כט(
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מאוזן
1. משה רבנו מסר את תשובתם של בנ"י ל-ה' למרות שהכל גלוי וידוע לפניו כדי ללמדנו 

)רש"י שמות יט,ח( :"וכי צריך...אלא בא הכתוב ללמדך  ____    ____  ממשה שלא אמר הואיל 
ויודע מי ששלחני איני צריך להשיב"

8. המילה 'אנכי' שבדיברה הראשונה לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב-)שמות כ,ב( 
פעולתה היתה:"אנכי. בגי'  ____ לו' שקרע כל הרקיעים עד ____  הכבוד"

10. אופן הגעתו של משה רבנו לשכינה שבהר סיני לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק 
ב-)שמות כ,יח( היא:"ומשה נגש. בפרקי ר"א גש לא נא' אלא נגש מיכאל וגבריאל אחזוהו  

____   ____  והגישוהו אל השכינה שלא ברצונו"
12. מה ביקשו בנ"י ממשה רבנו כששמעו את שתי הדיברות הראשונות? "דבר-אתה עמנו 

ונשמעה ואל-ידבר...___-נמות")שמות כ,טז()בהיפוך אותיות(
13. מכוסה בצעיף. "ערביות יוצאות  ____" )שבת ו,ו()בלשון יחיד()בלשון זכר(

14. פירוש בעל הטורים למילה 'תמונה' על הפסוק ב-)שמות כ,ד( 'לא-תעשה לך פסל 
וכל-תמונה' הוא: "תמונה. בגי'  ____  אדם"

17. אחד משני הטעמים העיקריים שגרם ליתרו להתגייר הוא )רש"י שמות יח,א(: 
"וישמע יתרו. מה שמועה שמע ובא קריעת  ____ סוף"

18. מדוע קרא משה רבנו לבנו גרשם שנולד לו מצפורה אשתו במדין? 
שם האחד גרשם כי אמר  ____  הייתי בארץ נכריה" )שמות יח,ג(

19. הטעם לכך שמשה רבנו שלח את יתרו למדין היא : "וילך לו אל ארצו.  ____  בני 
משפחתו" )רש"י שמות יט,כז( )בהיפוך אותיות(

21. קריאת-ברכה בפי המרימים כוסות יין. "כוס של קדוש...והוא אומר סברי מרנן ואומר 
הקהל  ____"  )מדרש תנחומא פרשת פקודי ב( )בהיפוך אותיות(

24. ההבדל בהתנהגותם של בנ"י בחנייתם במדבר סיני ליתר החניות הוא 
)רש"י שמות יט,ב(:"כאיש ___  בלב  ___  אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת"

25. לוח, טבלה, קרש.  "____  של נחתומין שקבעו בכתל" )כלים טו,ב(
26. יתרו, אהרן וכל זקני ישראל השתתפו בסעודה שמשה רבנו היה עומד ומשמש 

לפניהם. מכאן לומדים: "מכאן  שה-____  מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאילו 
____ מזיו השכינה" )רש"י שמות יח,יב( )בהיפוך אותיות(

28. כאשר בנ"י באו לקבל את התורה הם התייצבו 'בתחתית ההר' שלפי אחד מהפירושים 
)רש"י שמות יט,יז(:"בתחתית ההר. לפי פשוטו  ____  ההר"

30. הקב"ה אומר לבנ"י שאם יקבלו עליהם לעשות את המצוות יערב להם. מכאן לומדים 
)רש"י שמות יט,ה(:"ועתה. אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל התחלות ____"

31. מה עשה משה רבנו כדי לקיים את הציווי של ה' 'והגבלת' את-העם'? 
)רש"י שמות יט,יב( "והגבלת. קבע להם תחומין   ____ "

33. השכר של מי שעושה חסד לאחרים לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב-)שמות כ,ו( 
הוא: "מי שעושה חסד לאחרים עושין עמו ___")בהיפוך אותיות(

35. הטעם שמתנענעים בשעת לימוד התורה לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב-
)שמות כ,טו(:"וירא העם וינועו..לפי שהתורה ניתנה באימה ברתת  ___"

37. איזה ארוע חשוב קרה לעם-ישראל בזכות השופר של מתן תורה? פירוש בעל הטורים 
על הפסוק ב-)שמות יט,יג(: "...נפלה חומת  ____"

39. לא חד, מעוגל במקצת.  "ואלו הן סימני ביצים...ראשה אחד ____  וראשה אחד חד" 
)עבודה זרה מ.( )בהיפוך אותיות(

41. קיצור המילים: נרו יאיר.
42. הדורות הקודמים. "את-עונם ואת-עון  ____" )ויקרא כו,מ( )בהיפוך אותיות(

44. מהפירושים של בעל הטורים על הפסוק ב-)שמות כ,ו( ש-ה' עושה חסד לאלפים 
'לאהבי ולשמרי מצותי' הוא:"כשתשמור המצות הזהר שלא תעשה אותם לשוא שלא  

____  אלא עשה אותם  ____" )בהיפוך אותיות(
46. הסימן שבני-ישראל יוכלו לעלות להר סיני הוא )רש"י שמות יט,יג(:"במשך היובל. 

כשימשוך היובל קול ארוך הוא סימן סלוק  ___ והפסקת הקול"
48. של מי היה השופר שתקע בו הקב"ה כאות לסילוק השכינה וההיתר לעלות על הר-

סיני? )רש"י שמות יט,יג( "...ושופר של אילו של  ____  היה"
49. הערפל הוא המקום הקרוב ביותר לשכינה ונקרא)רש"י שמות כ,יח(:"חושך ענן וערפל...

ערפל הוא עב  ____ שאמר לו הנה אנכי בא אליך ב-עב  ____"
50. יתרו אמר למשה רבנו כששמע שהוא שופט לבדו את העם: "נבל תבל  ____ - אתה  

____ - העם הזה אשר-עמך" )שמות יח,יח( )בהיפוך אותיות(
51. מה רמוז בפס' 'זכור את-יום השבת לקדשו' לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב-

)שמות כ,ח(:"...וה' תיבות בפסוק זכור לו' לך כל המקיים את השבת כאילו קיים ה' חומשי  ____"

מאונך
1. באיזה אופן אמר הקב"ה למשה רבנו לדבר עם האנשים? )רש"י שמות  יט,ג(

"ותגיד לבני ישראל.  עונשין ודקדוקים פי' לזכרים  ____   ____  כגידין"
2. כאשר הקב"ה אמר לבנ"י את שתי הדיברות הראשונות הם פחדו וכתוצאה מכך : 

"ויעמדו מרחק. היו נרתעין לאחוריהם  ____    ____   מיל כאורך מחניהם" )רש"י שמות כ,טו( 
)בהיפוך אותיות(

3. קיצור המילה: כתובות.
4. ממה היה עשוי השופר שבסוף שמיעת תקיעתו השכינה הסתלקה והותרה העלייה לעם 

להר סיני? )רש"י שמות יט,יג(:"היובל. הוא שופר של  ____"
5. קיצור המילים: ראש ישיבה.

6. כתוב את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכם הגימטרי: א-90, ב-4,  ג-80, ד-200
7. מהו פירוש המילה 'סגלה' בפסוק 'והייתם לי סגלה מכל-העמים'? )רש"י שמות יט,ה( 

"סגלה. ___   ___ כמו וסגלת מלכים כלי יקר..שהמלכים גונזים"
8. ביטוי בפרשה המתאר – בביטחון ובמהירות.  "ואשא אתכם על -  ____ נשרים" 

)שמות יט,ד(
9. מפתן.  "היא באה  ב-____ - הבית" )מלכים א' יד,יז(

11. קיצור המילים: יהי רצון.
15. כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: א-6, ב-10,  ג-4, ד-200, 

ה-40, ו-7
16. משה רבנו מינה שש-מאות שרים לשש-מאות אלף איש הקרויים  

)רש"י שמות יח,כא(:"שרי  ____. הם היו שש מאות שרים לשש מאות אלף"
18. מעיין מים.  "____  נעול מעין חתום" )שיר השירים ד,יב(

20. יתרו מיעץ למשה רבנו למנות שופטים ואומר לו:"ושפטו את-העם...והיה  כל-הדבר 
ה-____  יביאו אליך וכל-הדבר הקטן ישפטו הם")שמות יח,כב(

22. פירוש המילה 'ויחד' שבפסוק 'ויחד יתרו על כל-הטובה אשר-עשה ה' לישראל' לפי 
פירוש בעל הטורים על הפסוק ב-)שמות יח,ט( הוא:  

 "ויחד יתרו. שיחד לבו לאל אחד ונעשה  ____"
23. כתוב את האותיות לפי ערכם הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:א-8, ב-50,  ג-400, ד-60, 

ה-8, ו-40, ז-10, ח-50
27. הנפת ברזל על אבן פוסלתו מלשמש במזבח כי-)רש"י שמות כ,כב(:               

"שהמזבח נברא להאריך ימיו  ___  אדם והברזל נברא לקצר ימיו  ___  אדם"
29. מקום גידול עצים שונים ביחוד עצי פרי.  "הפיחי  ____  יזלו בשמיו"     

)שיר השירים ד,טז(
32. אנו למדים מכך שכל העם זכו לראות בכבוד השכינה על הר סיני ש-

)רש"י שמות יט,יא( "לעיני כל העם. מלמד שלא היה בהם  ____ שנתרפאו כולם"
34. נוסף לתוארו של יתרו 'כהן מדין' ולאחר שעלה משה רבנו לגדולה תוארו היה

)רש"י שמות יח,א(:"כאן היה יתרו מתכבד במשה אני  ____ המלך"
36. מעשרת הדיברות בפסוק ב- )שמות כ,יג(:"לא-תענה ברעך  ___   ___"

38. מאמות המידה שעל משה רבנו לבחור שופטים הוא  )רש"י שמות יח, כא(:
"אנשי חיל.  ____ שאין צריכין להחניף" )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

40. כתוב בפסוק 'משה' לחוד וכל 'ישראל' לחוד ללמד כי-)רש"י שמות יח, א(: 
"למשה ולישראל. שקול משה כנגד  ____  ישראל"

43. פירוש הציווי של הקב"ה למשה רבנו 'העד בעם' הוא )רש"י שמות יט,  כא(: 
"העד בעם. התרה  ____  שלא לעלות בהר"

44. שרוף, בוער.  "דומה לגפרית  ____  באש" )במדבר רבה פרשה יב(  )בלשון זכר(
)בכתיב חסר(

45. ערערו, התנגדו לפלוני.  "אנשי יריחו...וגודשין שלא ברצון חכמים ולא    ____ בידם 
חכמים" )מנחות י,ח(

47. יסוד, בסיס, חלק רחב שעליו ניצב כלי.  "ואת-הכיר ואת-  ____"  )שמות ל,כח( 
)לא בלשון סמיכות(
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הוראות: 
א. עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים 

באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.
ב. לאחר שפתרתם את השאלות עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר 

השאלות מהשאלה הראשונה ועד השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה 
תקבלו: את השלמת התשובה לשאלה: מדוע סיפר משה רבנו ליתרו את התלאות שעברו על 

בני-ישראל במצרים ועל הניסים שעשה להם ה' לפי פירוש רש"י? "ויספר משה לחותנו. 
למשוך את לבו  ____  לתורה )מכילתא("    1 מילה

1. מהו הטעם לפי פירוש רש"י שמשה רבנו ענה לבני-ישראל שלא יחששו למות כי הם התלוננו 
שהקב"ה דיבר עמהם באופן ישיר? "לבעבור נסות אתכם.   ____   )גללד( אתכם בעולם שיצא 

לכם שם באומות שהוא בכבודו נגלה עליכם"   
2. אחד משבע השמות של יתרו לפי פירוש רש"י הוא:    ____    )ניקי( 

3. מה אנו למדים על החשיבות שנותן הקב"ה לכל יהודי מהאזהרה שלא להתקרב ולא לעלות 
להר-סיני לפי פירוש רש"י?  "ונפל ממנו  ____   )בר(  כל מה שיפול מהם ואפילו הוא יחידי חשוב 

לפני ____  )בר("
4. כיצד אמר הקב"ה את עשרת הדברות לפי פירוש רש"י?  "את כל הדברים האלה.  

מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדברות   ____    ____   )דברבו(  )חדא( "  2 מילים
5. פירוש רש"י למילה  'ויחד'  שבפסוק  'ויחד יתרו על כל-הטובה אשר-עשה ה' לישראל' הוא: 

"ויחד יתרו.  ____  )מיחוש(  יתרו זה פשוטו"              

5 4 3 2 1

)פתרון התפזורת: "עשרת הדברות" )בעל הטורים שמות יט,ג)
  פתרון החידון: 1( לגדל 2( קיני  3( רב 4( בדבור אחד  5( וישמח ,                            

לקרבו


