בס"ד ,כסלו תשע"ה

שנה רביעית

מקץ
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .אשת יוסף
ב .מילה נרדפת לתבואה
ג .מצאוהו באמתחת בנימין
ד .שבע הפרות הראשונות היו-
ה .דברי פרעה לעבדיו על יוסף
ו .כך הגיבו האחים על מציאת הגביע
ז .אחי יוסף לא הכירוהו כי היה לו ___ (רש"י)
ח .לא הצליחו לפתור את חלומות פרעה
ט .שבע פרות היו בריאות ו-
י .ערב ליעקב לשלומו של בנימין
כ .מקצועו של פוטי פרע
ל .מצא ראשון את הכסף באמתחתו (רש"י )
מ .יוסף האשים את אחיו שהם
נ .מנשה נקרא בשמו כי _ " -אלוקים בכל עמלי"
ס .יעקב פחד על בנימין כי בשעה זו השטן מקטרג
ע .כך כינה שר המשקים את יוסף ()2
פ .פרעה ראה בחלומו הראשון
צ .כך קרא פרעה ליוסף
ק .השבלים הרעות בחלום פרעה היו שדופות _
ר .פרעה ענד ליוסף על צווארו
ש .יוסף אסר אותו לעיני אחיו
ת" .ויהי בבוקר ו____ רוחו"
ת.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
א.
א .מזון לחמורים
ב.
ב .הפרות הדקות רמזו על-
ג.
ג .האחים אמרו שיקחו בכח את יוסף _ או _ (רש"י)
ד.
ד" .את אשר האלוקים עושה ___ לפרעה"
ה.
ו.ה ___ " .היא למצרים לאכול עם העברים"
ו.ז .פרעה נתן ליוסף את __
ח.יוסף __ אוכל במטמון כהכנה לשני הרעב
ז.
ט ___" .ויחלף שמלותיו"
ח.
י.ט .כך מתרגם אונקלוס את המילה" -האמת"
י.כ ___ ".היו כולנה"
ך .כך קראו לפני יוסף
ל.
מ.כזה שובע בא על מצרים
ל.
מ" .אברך" = אב בחכמה ורך ב( -רש"י)
נ.
ן.ס.הציע ליעקב ראשון כי יערוב לבנימין
ס _____ " .איש על חמורו"
ע.
פ .הושב לאחי יוסף בפי אמתחתיהם
ף.
ע .אסנת היתה בתו של-
צ.
ק .מתורגמן
ץ.
ק" .על פיך __ כל עמי"
ר.
ש.כך כינה שר המשקים את יוסף
ר.
ש .ממנחת יעקב ליוסף
ת.
ת .משאת בנימין גדלה משל אחיו בחמש-
הגיליון השבוע מוקדש לרפואת
חיים איתן בן שרה בתשח"י

הלכה – השוחט ונמצאת טריפה וכן כל שחיטה הפסולה  -פטור
מכיסוי הדם .מאי טעמא? שחיטה שאינה ראויה אין שמה שחיטה.
שלמדים מ"-וטבוח טבח והכן" .מה שם שחיטה הראויה לאכילה אמרינן,
אף כאן צריכים שחיטה ראויה( .דעת ר' שמעון במסכת חולין פה).
אגדה – אמר רבה אמר רב ששת ,כל שאינו מונע הלכה מפי תלמידו
זוכה לברכות כיוסף שנאמר" :וברכה לראש משביר" (משלי י"א) ואין
משביר אלא יוסף שנאמר" :ויוסף...הוא המשביר לכל עם הארץ".
וההסבר לכך הוא שכמו שיוסף מילא חסרונות הגוף כך המלמד לתלמידו
ממלא חסרונות הנפש ויקרא אף הוא 'משביר'( .סנהדרין צו).
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה( .יתכן כתיב חסר)

מילה בפרשה
נכנס לחנות לקנות מזון\
כי סדק בגופו גרם לרזון\
לא שלט בחלקי החשבון\
ונאלץ לשלם עם קופון.

תשובה
לפרשת
וישב:
נער

שעשועי דאורייתא
חפשו נא בפרשה :פסוק בן  3מילים ושש מילים רצופות
המתחילות באות 'א'! (תשובות :מג,א-מב,כא)

ח.משתה יוסף ואחיו
א.אחי יוסף יורדים למצרים מפני הרעב
ב.יוסף מתנכר לאחיו ואוסר את שמעון
י.מציאת הגביע באמתחת בנימין מ.האחים יורדים למצרים בשנית
ד.שבע שני שבע ולידת מנשה ואפרים
ה .פרעה חולם ושר המשקים מזכיר את יוסף כ.יהודה ערב לבנימין
ע.יוסף שומע ופותר את חלומות פרעה
ו.פרעה שם את יוסף על כל מצרים י.האחים חוזרים לא"י וצער יעקב

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"

לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.

תשובות ל"טמונה בפרשה"
" .1רק הכסא אגדל ממך" (מא,מ)  .2צנימים " -צנומות"
" .3כי אין מספר" (מא,מט) " .4וירחץ פניו" (מג,לא)
" .5חמש ידות" (מג,לד) " .6ותעש הארץ  ...לקמצים" (מא,מז)
" .7לא ירים איש את ידו" (מא,מד) " .8פרות...ותרעינה באחו" (מא,ב)
" .9בגדי שש" (מא,מב) " .11מרגלים" (מב,ט) " .11גביע הכסף" (מד,ב)
" .12וחימש את ארץ מצרים" (מא,לד) " .13ויאסר אותו" (מב,כד)
" .14ותפעם רוחו" -מקשקשת בתוכו כפעמון (רש"י מא,ח)
" .15בוטנים" (מג,יא) " .16רביד הזהב" (מא,מב) " .17ויגלח" (מא,יד)
" .18כסף איש בפי אמתחתו" -ועוד הרבה בפרשה (מד,א)
" .19ויצא ליבם" (מב,כח) " .21דבש" (מג,יא) " .21ושקדים" (מג,יא)
" .22הוא המשביר" (מב,ו) " .23כספנו במשקלו" (מג,כא)
(מא,כג)

תשובות לחידוני א' ת'

אסנת ,בר ,גביע ,דקות בשר ,הנמצא כזה ,ויקרעו שמלתם ,זקן ,חרטומים,
טובות ,יהודה ,כהן און ,לוי ,מרגלים ,נשני ,סכנה ,עבד עברי ,פרות ,צפנת
פענח ,קדים ,רביד הזהב ,שמעון ,תפעם.
הפוך– מספוא ,רעב ,להרוג ליהרג ,הגיד ,תועבה ,טבעתו ,גנז ,ויגלח ,הקשוט,
עלי ,אברך ,גדול ,שנים ,ראובן ,ויעמוס ,כסף ,פוטיפרע ,מליץ ,ישק ,נער ,דבש,
ידות.
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