בס"ד ,ר"ח מרחשון תשע"ה

שנה רביעית

נח
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'

א .משך המבול
ב .אנשי דור הפלגה מצאו בארץ שנער
ג .עיר בכנען
ד" .כי השחית כל בשר את ____"
ה" .את האלוקים _____ נח"
ו ___ " .את כל היקום "
ז .מעונות השנה המוזכרות בפרשה
ח .סוג של גזל
ט .מילה נרדפת ל"חטף"
י .בתו של הרן
כ .שנים מבני חם
ל .מחומרי הבנין של המגדל
מ .נבנה בארץ שנער
נ .עיר שבנאה אשור
ס .מבני כנען
ע .בה נראית הקשת
פ .התיבה הלכה על-
צ .בצורה זו נברא האדם
ק .אות ברית ה' שלא יביא עוד מבול
ר .בנו של פלג
ש .גילו של נח בזמן המבול
ת .הרן מת על פניו (רמז -אביו)
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)

א .שניים מבני כוש
ב .נשלח בפעם הראשונה מהתיבה
ג .אחד מבני יפת
ד .הוא היה גיבור בארץ
ה .שניים מבני יקטן
ו .ברכת ה' לשורדי המבול"____ ____" :
ז .בנו של גומר ונכדו של יפת
ח .עיר שבנה אשור
ט .בנו של הרן אחי אברם
י .אחד מבני יפת
כ .אחד מבני יפת
ל .מילה נרדפת ל"-וימתין" ו" -ויחכה"
מ .ממקורות מי המבול ()2
נ .אחד מבני יפת
ס .אחד מבני יפת
ע" .יצר לב האדם ___ מנעוריו"
פ .מעונות השנה המוזכרות בפרשה
צ .מעונות השנה המוזכרות בפרשה
ק .נח היה איש-
ר .חלון התיבה
ש .מבני ארם
ת .סוג של בהמות מהם הביא נח שבעה לתיבה

הלכה – מהפסוק" :ויבן נח מזבח ...ויעל עולות במזבח" נלמד שבהמה
שנשחטה מחוץ למקומה ,אין חייבים עליה אלא עד שתעלה לראש
המזבח( .זבחים כח):
אגדה – תנו רבנן ,כשבאו בני אפריקי לדון עם ישראל (בימי אלכסנדר
מוקדון) אמרו" :ארץ כנען שלנו היא ,דכתיב 'ארץ כנען לגבולותיה' וכנען
אבינו היה" .אמר להם גביהא בן פסיסא כתוב" :ארור כנען עבד עבדים
יהיה לאחיו" ,עבד שקנה נכסים ,נכסיו למי? ( סנהדרין צא) .
המונח המבוקש
הינו מילה בת  3אותיות
(בתיב חסר)
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה שלה.

מילה בפרשה

תשובה
לפרשת
בראשית:
עצם

אינו מודה בעליון\
וגם לנפש לקח פדיון\
לאיטום אותו נמרח\
ביישוב שאינו כרך.
\
שעשועי \דאורייתא
\
(במראיהם כגון כושי או ננס) או פיל או קוף
הרואה אנשים משונים
.
מברך "ברוך משנה הבריות" (ע"פ שו"ע או"ח רכ"ה) והסיבה

שנתייחדו הפיל והקוף משאר בעלי החיים היא שאנשי דור הפלגה
נענשו בכך שחלקם נהפכו לפילים ,חלקם לקופים וד' בלל את שפת
הנותרים  ,והרי הפיל והקוף אלו בריות שהשתנו (ע"פ מלאכת שלמה).

ב.נח משתכר ,מעשה חם וקללתו ה.עשרה דורות מנח עד אברהם
ט.נח שולח את העורב והיונה
ז.ציווי בנית התיבה
י.בניסת נח לתיבה ותחילת המבול
י.מעשה מגדל בבל
פ.פירוט צאצאי נח ושבעים האומות פ.ברכת השי"ת לנח וצאצאיו
ת.המבול וסיומו
ר.יציאת נח מן התיבה ושבועת ד'

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

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

תשובות ל"טמונה בפרשה"

" .1ואת המגדל" (יא,ה)
 .2דגל החמאס " -כי מלאה הארץ חמס" (ו,יג)
" .3ותירס" (י,ב) " .4ואת הסיני" (י,טו)
" .5היונה..עלה זית טרף בפיה" (ח,יא)
" .6אשר לא ישמעו איש שפת רעהו" (יא,ז)
" .7ואת כפתורים" (י,יד) " .8ואת חת" (י,טו)
" .9בלל  ..שפת כל הארץ" (יא,ט)  .11סבתא " -סבתה" (י,ז) 11
" .וקור וחום וקיץ וחורף...לא ישבתו" (ח,כב)
" .12הקשת בענן" (ט,יד) " .13ורעמה" (י,ז)  .14דגל יוון " -ויון" (י,ב)
" .15וארובות השמים" (ז,יא)
 .16כינים " -קינים תעשה את התיבה" (ו,יד)
" .17להבים" (י,יג) " .18העורב" (ח,ז)
" .19ויטע כרם וישת מן היין" (ט,כ)  .21חודש מרחשון – 'ירח בול' גם
שם החודש וגם י"א שהמבול החל בחודש זה

תשובות לחידוני א' ת'

 –1ארבעים יום ולילה ,בקעה ,גרר ,דרכו ,התהלך ,וימח ,זרע ,חמס ,טרף,
יסכה ,כוש כנען ,לבנים ,מגדל ,נינוה ,סיני ,ענן ,פני המים ,צלם אלוקים,
קשת ,רעו ,שש מאות ,תרח.
 –2סבא סבתכא ,עורב ,מגוג ,נמרוד ,דקלה חוילה ,פרו ורבו ,אשכנז,
הגיליון השבוע מוקדש לרפואת
רבקה בת חנה ציפורה בתוך שאר חולי עמו ישראל כלח ,לוט ,מדי ,משך ,ויחל ,שמים תהום ,יון ,תירס ,רע ,חורף ,קיץ,
צדיק ,צוהר ,מש ,טהורות.
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