בס"ד ,כסלו תשע"ה

שנה רביעית

וישלח
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'

א .מספר האנשים שהביא עשו עמו
ב .האלון שתחתיו נקברה דבורה נקרא" :אלון _"
ג" .עם לבן ___"
ד .בת לאה
ה ____ " .נא מידי אחי מיד עשו "
ו ___" .יעקב לבדו ___ איש עמו"
ז .מאלופי עשו
ח .ממלכי אדום
ט .הסיבה שנקראו בני שעיר החורי " יושבי הארץ" ( רש"י)
י .כך קרא המלאך ליעקב
כ .רחל נפטרה במרחק זה מאפרת
ל .הרג את אנשי שכם עם שמעון אחיו
מ .שכם" :הרבו עלי ___ ___ ו____ ואתנה"
נ .חלק משלל שכם שיעקב קבר
ס" .והארץ תהיה לפניכם שבו ו____"
ע .הוא ויעקב קברו את יצחק
פ .כך קרא יעקב למקום בו נאבק עם המלאך
צ .פגיעת המלאך ביעקב גרמה לו
ק .היא חברון
ר .ממתנות יעקב לעשו
ש .הר זה הוא מקום משכנו של עשו
ת .שם קברו את דבורה מינקת רבקה
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)

הלכה – אמר ר' יהודה אמר שמואל ,כל המצוות מברך עליהן ,עובר
לעשייתן (לפני קיום המצווה) .מאי משמע האי עובר לישנא דאקדומי
הוא? (מאיפה לנו ש"עובר" הכוונה "לפני"?) אמר אביי ,דכתיב "והוא עבר

לפניהם" (פסחים ז):

אגדה – לא יצא אדם בלילה יחידי .ר' יצחק אומר שנלמד ממה
שכתוב" :ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו" .רב אומר שנלמד מהפסוק:
"ויזרח לו השמש" (שלא יהיה בלילה)( .עפ"י חולין צא).
המונח המבוקש הינו
תשובה
מילה בפרשה
מילה בת  3אותיות
לפרשת
נסיך היה באורווה\
המופיעה בפרשה,
ויצא:
ולחלק בירושה קיווה\
בחידה
ואשר כל שורה
לוז
הלך לעיר ועמד בשער\
רומזת להקשר שונה
ועצם כפולה גרמה לו לצער.
שלה.

שעשועי דאורייתא
"לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל"
בשם 'ישראל' מצויים ראשי התיבות של שמות אבותינו ואימותינו:
יעקב ,יצחק ,שרה ,רחל ,רבקה ,אברהם ,לאה
****

מצאו נא בפרשה :מילה נקודה עליה ,פסוק שלם המסתיים באות 'ם',
 5מילים רצופות המסתיימות באות 'ן' ,ו 5-מילים רצופות
בנות  2אותיות! (תשובות -לג,ד-לב,טו-לו,כו-לה,יז)

ל.יעקב נאבק במלאך
ה.ביזת העיר שכם וההיטהרות מהע"ז
ח.תולדות יעקב ומות יצחק
ו.פגישת יעקב ועשו ופרידתם
ע.הכנות יעקב למפגש עם עשו ש.מיתת דבורה ורחל והולדת בנימין
ת.יעקב בשכם ומעשה דינה ר.תולדות עשו ושעיר החורי ואלופיהם

א .שם המישור בו גר יצחק
ב .סבא של מהיטבאל בת מטרד
" _ _ _ _ _ _ _ _"
ג" .וירא -שמא _ ,וייצר לו -אם _אחרים" (-רש"י)
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
ד .נאסר באכילה לבנ"י עד היום הזה
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
ה .יעקב קנה שדה מבני חמור בסכום של _ _
ו .מאלופי עשו
תשובות ל"טמונה בפרשה"
ז .בכורו של עשו
 .1קבר רחל " -קבורת רחל" (לה,כ)
מנחה
של
ועדר
עדר
בין
__
לשים
ח .יעקב ציווה
" .2סוכות" (לג,יז)
ט" .ויסע ישראל __ אהלה מהלאה למגדל עדר"
" .3דבורה" (לה,ח)
י" .עם לבן ___"
" .4ורווח תשימו" (לב,יז)
ך .יעקב יצק על המזבח שמן ו___ עליה ___
" .5אם על הבנים" (לב,יב)
" .6ויתעצבו האנשים" (לד,ז)
ל .שם בנה יעקב מזבח לד'
" .7והארץ...רחבת ידים" (לד,כא)
ם .כך הגיע יעקב לשכם
" .8אלוף" (פרק לו) " .9וימלוך...שמלה" (לו,לו)
ן .סבא ונכדו ,ששם הנכד כשם חיה
" .11אלוף תימן" (לו,מב)
ס" .ותרצני" – 'כל רצון שבמקרא לשון ___' (רש"י)
" .11האנשים...שלמים" (לד,כא) "ויבוא יעקב שלם" (לג,יח)
ע .אחות לוטן
 .12רומי" -אלוף מגדיאל" (רש"י-לו,מג)
עשו
משפחות
לראשי
כבוד
ף .תואר
" .13ויאבק איש עמו" (לב,כה)
ץ ___" .את העם אשר אתו"
" .14אלוף מבצר" (לו,מב)
ק .יעקב עבר את מעבר זה
תשובות לחידוני א' ת'
ר .אביו של שכם
 –1ארבע מאות ,בכות ,גרתי ,דינה ,הצילני ,ויותר ויאבק ,זרח ,חושם ,טועמים
ש .בלהה היתה ____ ליעקב
העפר ,ישראל ,כברת דרך ,לוי ,מאד מוהר מתן ,נזמים ,סחרוה ,עשו ,פניאל,
ת .שם המקום בו בנה יעקב סוכות
הגיליון השבוע מוקדש לרפואת
חיים יחיאל בן מלכה בתשח"י

צליעה ,קרית ארבע ,רחלים ,שעיר ,תחת האלון.
 –2ממרא ,מי זהב ,יהרג יהרוג ,גיד הנשה ,מאה קשיטה ,צפו ,אליפז ,רווח,
ויט ,גרתי ,נסך נסך ,בית אל ,שלם ,צבעון דישון ,פיוס ,תמנע ,אלוף ,ויחץ,
יבוק ,חמור ,פילגש ,סוכות.
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