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 בנין בית המקדש

 מה אומרים המספרים והתאריכים הבאים )מצאו את התשובות במאגר(

 מספרים

 שנה ______________ 084

 אמה ______________ 04

 אמה ______________ 04

 אמה ______________ 04

 אמות ______________ 04

 שנים ______________ 7

 _________לא יספרו ולא ימנו מרב _____           

 

 

 תאריכים:

 חודש זיו ______________

 )למלכות שלמה( ______________ 0-בשנה ה

 ירח בול ______________

 )למלכות שלמה( _____________ 00 -השנה ה

 ירח האיתנים )בחג( ______________

 ה בה הוחלהשנה בה כלתה מלאכת הבית, זמן בנין הבית, הקרבנות שהוקרבו בעת העלאת הארון, השנ

 ביסודו של בית ה', מספר השנים שבין יציאת מצרים ועד תחילת בנין הבית, קומת הכרוב, אורך הבית

 רוחב הבית, החודש בו כלתה מלאכת הבית, החודש בו הועלה ארון ברית ה' לבית קה"ק. ,)ההיכל עם הדביר(

 

 באיזה ענין נאמר:

 _________________ )פרק ו' פס' ז', רד"ק( "כלי ברזל לא נשמע"

 "ותגע כנף האחד בקיר" _______________

 ______________________________________________)פרק ו' פסוק ד', רד"ק( "שקופים אטומים" 

 ____________________________ )פרק ז' פס' כ"א, מצודות(  "יכין ובועז"

 

 

 בנין בית המקדש

 )מצאו את התשובות במאגר( מה אומרים המספרים והתאריכים הבאים

 מספרים

 שנה ______________ 084

 אמה ______________ 04

 אמה ______________ 04

 אמה ______________ 04

 אמות ______________ 04

 שנים ______________ 7

 לא יספרו ולא ימנו מרב ______________           

 

 

 תאריכים:

 חודש זיו ______________

 )למלכות שלמה( ______________ 0-בשנה ה

 ירח בול ______________

 )למלכות שלמה( _____________ 00 -השנה ה

 ירח האיתנים )בחג( ______________

 השנה בה כלתה מלאכת הבית, זמן בנין הבית, הקרבנות שהוקרבו בעת העלאת הארון, השנה בה הוחל

 יאת מצרים ועד תחילת בנין הבית, קומת הכרוב, אורך הביתביסודו של בית ה', מספר השנים שבין יצ

 )ההיכל עם הדביר(, רוחב הבית, החודש בו כלתה מלאכת הבית, החודש בו הועלה ארון ברית ה' לבית קה"ק.

 

 באיזה ענין נאמר:

 "כלי ברזל לא נשמע" )פרק ו' פס' ז', רד"ק( _________________

 ____"ותגע כנף האחד בקיר" ___________

 "שקופים אטומים" )פרק ו' פסוק ד', רד"ק( ______________________________________________

 "יכין ובועז" )פרק ז' פס' כ"א, מצודות(  ____________________________

 -כ"ג פס'

 -'פרק ח' פסוק ה

 -ח"ל פס'

 -כ"ג פס'

 -'פסוק ה פרק ח'

 -ח"ל פס'


