בס"ד ,כסלו תשע"ו

חידון א' ת'

שנה חמישית

ויצא
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

מילה בפרשה
לאהל שם את יתדו\
ולאביו נשבע בידו\
שלחשמל יחבר אהלו\
ובכלי השמיע את קולו.

תשובה
לפרשת
תולדות:
רבו

א .הייתה על פי הבאר בחרן
ב .שפחת רחל
ג .מזל
ד .ראובן מצאם בשדה
"
יעקב
עם
ה ____ " .לך פן תדבר
הפוך בה והפוך בה
ו" .ויעקב הלך לדרכו ____ בו מלאכי אלקים"
הלכה – תניא אין נושאין נשים במועד מפני שאין מערבין שמחה בשמחה .מנין,
ז .שפחת לאה
א"ר אחא בר יעקב שנאמר" :מלא שבע זאת"( .ירושלמי מו"ק פ"א ה"ז)
אגדה – "הפעם אודה את ד'" לאה תפסה פלך (אמנות) הודיה ,ויצאו ממנה בעלי
ח .הכבשים שלקח יעקב בשכרו
הודיה :יהודה ,שאמר "צדקה ממני"  .דוד" ,הודו לד' כי טוב" .דניאל" ,לך אלוקי אבותי
ט .יעקב לא החזיר ללבן בהמה שהיתה-
מודה ומשבח אני" (מתורגם) .רחל תפסה פלך שתיקה (שמירת סוד) ,ויצאו ממנה בעלי
י .רחל היתה
שתיקה :בנימין ,שכתוב "ישפה" ,יש פה ,שלא סיפר על מכירת יוסף .שאול" ,ואת
כ .יעקב הפריד אותם
דבר המלוכה לא הגיד לו" .אסתר" ,אין אסתר מגדת מולדתה"( .מדרש רבה)
ל .בן לאה
שעשועי דאורייתא
מ .כך קרא יעקב למקום בו פגעו בו מלאכי ד'
"ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה"
נ .מבני בלהה
על מי עוד מסופר בספר בראשית שערך משתה? ( 4תשובות)
ס .רחל מסרה אותם ללאה (רש"י)
****
חידת האבן עזרא:
ע .מס' הפעמים שהחליף לבן את משכורת יעקב
האות הראשונה עשירית הכף ,האות האחרונה עשירית הכף,
פ .יעקב נשבע ב _____
האות השלישית חשבון כף ,והאות השניה כף פחות כף וחצי.
צ .רחל רעתה את __ אביה
(תשובות תוכלו למצוא בדף המצורף)
ק .צד מזרח
ר .עיני לאה היו
מילון אונקלוס -עברית
ש .כך אמר יעקב על המקום שבו חלם
בכל פרשה אביא בעז"ה מילה מתרגום אונקלוס שנכנסה לעברית של זמננו.
ת .רחל גנבה אותם
"נקודים" (לא' ח') ="ונמירין"
א.
המילה העברית 'מנומר' המתאר דבר עם כתמי צבע.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ב.
א .כך נקרא הגלעד בפי לבן
ג.
א.לידת ראובן שמעון לוי ויהודה ה.יעקב עובד אצל לבן תמורת צאן
ב .חום ,שרב
ד.
ד.דין ודברים שבין יעקב ללבן בגלעד
ב.תחבולות יעקב ועושרו
ג ___" .את המקלות ברהטים"
ה.
נ.השי"ת נגלה ליעקב שיחזור לא"י
ו.חלום יעקב בבית אל ונדרו
ד .שם המקום בו כרתו יעקב ולבן ברית
מ.ברית יעקב ולבן ופרידתם
ל.יעקב עובד  7שנים עבור רחל
ו.
ה .יעקב יצק עליה שמן
ק.לבן רודף אחר יעקב והשי"ת מזהירו בחלום י.יעקב בורח מחרן
ז.
ו .לבן לקח אותם עמו למרדף אחרי יעקב
ר.יעקב נושא את השפחות והן יולדות כ.יעקב נושא את לאה ורחל
ח.
ז .שמה הקדום של בית אל
צ.מעשה הדודאים ולידת יששכר זבולון ויוסף י.יעקב בבאר בחרן
ט.
ח .יעקב סבל ממנו בלילה
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
י.
ט .שם נרדף לשוקת
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כ.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
י" .ויאמר לבן ליעקב ___ ___ אתה ___ חנם"
ל.
ך .לבן שם בין צאנו שבידו ליעקב ___ ג' ימים
תשובות ל"טמונה בפרשה"
מ.
ל .כך נקראת ערמה של אבנים
" .1סולם...מגיע השמימה" (כח,יב) " .2ותשימם בכר הגמל" (לא,לד)
נ.
)
2
(
בשכרו
יעקב
ם .סוגי עיזים שאותם לקח
 .3ערמונים " -לח ולוז וערמון" (ל,לז) " .4וזה שער השמים" (כח,יז)
ס.
" .5דודאים" (ל,יד) " .6ויגנוב יעקב את לב לבן" (לא,כ)
ן .שלושה מבני לאה
ע.
" .7ויפגע במקום" (כח,יא) " .8העיזים הנקודות" (ל,לה)
ס" .עשה את כל הכבוד הזה"  -רש"י מפרש 'עשה'-
פ.
 3 .9אבנים בפרשה" :האבן אשר שם מראשותיו" (כח,יח),
ע .ד' אמר ללבן לא לדבר עם יעקב מטוב ועד-
"על פי הבאר" (כט,ב)" ,ויקח יעקב אבן וירימה מצבה" (לא,מד)
צ.
ף .לבן ליעקב" :ואשלחך בשמחה ובשירים וב__"
" .11ברהטים בשקתות המים" (ל,לח) " .11ויצק שמן על ראשה" (כח,יח)
ק.
ץ .לבן __ לקראת יעקב
" .12ובהעטיף הצאן" (ל,מב) " .13ויפצל בהן" (ל,לז)
ר.
" .14פני לבן ...איננו ...כתמול שלשום" (לא,ב) " .15וטלואים" (לא,לט)
ק .לבן ___ ו___ את יעקב כשנפגשו
ש.
 11 .16מתוך  12השבטים נולדו בפרשה " .17הגל הזה" (לא,מח)
ר .יעקב ___ ___ להשי"ת בבית אל
ת.
ש .יעקב ישן בבית אל כי בא ה-
תשובות לחידוני א' ת'
ש.
ת .לבן האשים את יעקב שהנהיג את בנותיו כ -אבן ,בלהה ,גד ,דודאים ,השמר ,ויפגעו ,זלפה ,חומים ,טרפה ,יפת תואר ויפת מראה,
ת.
כשבים ,לוי ,מחנים ,נפתלי ,סימנים ,עשרת מונים ,פחד יצחק ,צאן ,קדמה ,רכות,
א.
הפוך – יגר שהדותא ,חורב,
הגיליון השבוע מוקדש לכבוד שמחת נישואי שער השמים ,תרפים.
ב.
ויצג ,גלעד ,מצבה ,אחיו ,לוז ,קרח ,רהט ,הכי אחי ועבדתני ,דרך ,גל ,טלואים נקודים,
אינדורסקי
וחנה
עימנואל
ג.
ראובן שמעון זבולון ,כנס ,רע ,תף ,רץ ,חיבק נישק ,נדר נדר ,שמש ,שבויות (-חרב).
ד.
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