בס"ד ,סיון תשע"ה

שלח
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .שם אחד מילידי הענק
ב .הימים בהם נשלחו המרגלים היו ימי ___
ג .שמות שלושה מהמרגלים
ד .ד' המית במגפה את המרגלים מוצאי __ הארץ
ה .מידת נפח לנוזלים (שמן ויין)
ו .מה עשו העם כשנודע להם עונשם? (לשון הפסוק)
ז .המרגלים כרתו בנחל אשכול
ח .העמלקי והכנעני הכו את המעפילים עד ה-
ט .יהושע וכלב אמרו ש __"-הארץ מאד מאד"
י .המקריב נדר או נדבה צריך להביא עמו גם__
כ .השי"ת הבטיח לו שזרעו יירש את חברון
ל .מילה נרדפת למילה "לרגל"
מ .המרגלים אמרו שראו בארץ אנשי____
נ .אביו של יהושע
ס .מרכיב עיקרי במנחה
ע .ממנה מפרישים חלה
פ .המרגלים הביאו והראו למשה וכל העם מ__
צ" .סר ___ מעליהם"
ק .ממקום זה במדבר פארן נשלחו המרגלים
ר .פרי שהביאו המרגלים איתם מא"י
ש .חברון נבנתה _ שנים לפני צוען מצרים
ת .עוד פרי שהביאו המרגלים
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א .אביו של מרגל שבט בנימין ,פלטי
ב" .הלוא __ לנו __ מצרימה"
ג' .ציצית' בגימטריא  8 +חוטים  5 +קשרים=
ד .שמו של מקושש העצים (ע"פ המסורת)
ה .עונשו של מחלל שבת במזיד
ו .יהושע וכלב __ את בגדיהם אחר דברי המרגלים
ז" .וטפכם אשר אמרתם ___ יהיה"
ח" .ועתה יגדל נא ___ ד'"
ט .שמו של מרגל שבט שמעון
י .שמותם של שניים מילדי הענק
ך .השי"ת אמר למשה" -סלחתי ___"
ל .המרגלים הביאו מארץ ישראל במוט
ם .המרגלים אמרו שנראו בעינינו ובעיניהם כ-
ן .יש להרים תרומה מן החלה כתרומת ____
ס __" .כלב את העם אל משה" (רמז' :וישקיט'',וישתיק')
ע .מרגל שבט ראובן
ף .אביו של מרגל שבט יששכר,יגאל
ץ .אדם כשר ,מכונה כך( -ע"פ רש"י)
ק .מקום מושבו בנגב
ר .ד' רצה להרוג את בנ"י ב-
ש .המעפילים המרו את דבר ד' והעפילו אל _ ההר
ת .המרגלים ראו בא"י ערים _____
הגיליון השבוע מוקדש לכבוד יום הנישואין
ה 56-של סבא וסבתא

שנה חמישית

הלכה– "ועשיתם אשה לד' עולה או זבח" ת"ר ,יכול כל העולה לאשים
יהא טעון נסכים אפילו מנחה?! ת"ל ,עולה .שלמים מנין ,ת"ל זבח ,תודה
מנין ,ת"ל או זבח( .מנחות צ):
אגדה– א"ר אלעזר בן פרטא ,בוא וראה גודל כח לשה"ר ,ומה מרגלים
שהוציאו שם רע על עצים ואבנים שנא'" :מוציאי דיבת הארץ רעה" היה
עונשם כך ,המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה( .ע"פ ערכין טו).
המונח המבוקש הינו
תשובה
מילה בפרשה
מילה בת  3אותיות
לפרשת
המלך שכח בכעסו\
המופיעה בפרשה,
בהעלותך:
להביא כלי למקומו\
ואשר כל שורה בחידה
גד
למלאותו במים צוננים\
רומזת להקשר שונה
או אולי בחלילים.
שלה.

שעשועי דאורייתא

"ראשית עריסותיכם חלה"
בדרך צחות ,לשם מה יש להרים את התינוק הבכור מן העריסה?
ח 8-ימים למילה ,ל 30-ימים לפדיון ,ה -חמש שנים למקרא.
****

מצאו נא בפרשה :דבר שהוא  ,10+דבר שהוא  ,10 -דבר שהוא
 ,10Xמילה המוטעמת במרכא כפולה ,מילה החסרה אות א',
מילה עם אות גדולה (רבתי) ,פסוק המתחיל והמסתיים באותם
שלושת המילים ,שני שמות המורכבים מאותן האותיות ,שתי
מילים רצופות ששונות רק באות אחת יתרה.
(תשובות לפי הסדר :יג,טז .יד,לז-לח .יד,כב .יד,ג .טו,כד.
יד,יז .טו,מא .יג,ז-יד יד,מה).
א.מקושש העצים ועונשו
א.דיני מצוות חלה
ד.דיני מצות ציצית
ה.בכיית העם
ו.שליחת המרגלים ע"י משה
מ.דיני חטאת יחיד
צ.עליית המעפילים והכאתם

א.כעס השי"ת וסליחתו ע"י תפילות משה
ב.הליכת המרגלים והבאה מפרי הארץ
ד.דיני פר העלם דבר
ה.הוצאת דיבת הארץ ע"י המרגלים
ט.פירוט שמות המרגלים
מ.ציווי הנסכים והמנחות
ר.עונש העם והמרגלים

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

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

תשובות ל"טמונה בפרשה"

".1ומן הרימונים" (יג,כג) ".2כחגבים" (יג,לג) ".3אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם" (טו,לט)  .4החילזון רומז למצוות התכלת (טו,לח)
 .5גמל " -עמיאל בן גמלי" (יג,יב) ".6ועליתם את ההר" (יג,יז)
".7חלה תרימו תרומה" (טו,יט) ".8היש בה עץ אם אין"'( -עם עין') (יג,כ)
".9ילידי הענק" (יג,כב) ".10וירגמו אותו באבנים" (טו,לו)" ,לרגום אותם
באבנים" (יד,י) ".11אנשי מידות" (יג,לב) ".12מקושש עצים" (טו,לב)
".13על ציצית הכנף" (טו,לח) ".14במבצרים" (יג,יט)
".15השמנה היא אם רזה" (יג,כ) ".16במשמר" (טו,לד)
.17עריסה " -ראשית עריסותכם" (טו,כ) ".18עין בעין" (יד,יד)
".19מצרים" (יג,כב) ".20סר צילם" (יד,ט) .21מעפילים"-ויעפילו" (יד,מד)

תשובות לחידוני א' ת'
אחימן ,ביכורי ענבים ,גדי גאואל גדיאל ,דיבת ,הין ,ויתאבלו ,זמורה ,חרמה ,טובה ,יין,
כלב ,לתור ,מידות ,נון ,סולת ,עיסה\עריסותיכם ,פרי הארץ ,צילם ,קדש ,רימון ,שבע,
תאנה.
הפוך– רפוא ,טוב שוב ,תריג ,צלפחד ,סקילה ,קרעו ,לבז ,כח ,שפט ,ששי תלמי,
כדברך ,אשכול ,חגבים ,גורן ,ויהס ,שמוע ,יוסף ,עץ ,עמלק ,דבר ,ראש ,בצורות.
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