בס"ד ,טבת תשע"ה

שנה רביעית

שמות
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'

א .מבני משה
ב .שכרם של המיילדות
ג .מבני משה
ד .אחד מהעברים הניצים (עפ"י רש"י)
ה .שם פגש אהרון את משה בשובו ממדין
ו .המילה הפותחת את פרשתנו
ז .משה ואהרון אספו אותם
ח .יוכבד ציפתה את התיבה ב _____
ט .יוכבד ראתה את משה שהוא כי ____
י .שם חותן משה ()2
כ .מקצועו של יתרו
ל .במילים אלו נפרד יתרו ממשה
שעשועי דאורייתא
מ .המקום אליו ברח משה
בפרשתנו מסופר על המיילדות הצדיקות .בחומש בראשית
מוזכרות עוד  2מיילדות .היכן?
נ .פרעה החמיר את השיעבוד בטענה שבנ"י __
****
ס .בער באש ולא אוכל
ואדם אשר לומד הסדר ,שניים מקרא ואחד תרגום,
ע " .וימררו את חיהם ב _______ "
בקול נעים ישיר ,יחיה שנים רבות ארוכות לעולם.
פ .שם אחת מהמילדות
****
צ .באמצעותו מלה ציפורה את בנה
מצאו נא בפרשה :פסוק עם שלוש מילים 5 ,פסוקים רצופים
ק .שם נרדף לתבן
המתחילים עם אותה המילה ,שש מילים רצופות המתחילות
ר .משמותיו של יתרו (וי"א של אביו)
באות 'א' ,שלוש מילים רצופות המתחילות והמסתיימות
באותה האות ,ומילה המוטעמת במרכא כפולה.
ש .שם אחת מהמילדות
(תשובות :א,ג .ג,יא-טו .ג,ו .א,ז .ה,טו).
ת .חומר נצרך להכנת לבנים
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א .החומר ממנו היתה עשויה התיבה
א.משה חוזר למצרים ומילת אליעזר א.השי"ת נגלה למשה בסנה
ב .שם ראה משה את הסנה בוער
ו.שעבוד בנ"י במצרים
ה.הכבדת השעבוד והכאת השוטרים
ל.משה הורג את המצרי ובורח
ח.משה בבית יתרו
ג .ידו של משה נהיתה מצורעת כ-
ת.מעשה המיילדות ושכרן
מ.אהרן ומשה אוספים את הזקנים
ד .משה היה-
ת.שלושת האותות
ש.לידת משה ומעשה בתיה ומרים
ה ___ " .נתחכמה לו"
ת.פרעה מסרב לשלוח את בנ"י
ו .משה הסתיר את __ מפני הסנה
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
ז .משה שלח יד ___ בזנב הנחש
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
בליבו
___
הוא
ח .כשאהרן יצא לקראת משה
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
ט .בנ"י הכינו מהתבן ___ ללבנים
תשובות ל"טמונה בפרשה"
י .משה היה משבט זה
" .1אינני נותן לכם תבן" (תבן=קש) (ה,י)
ך .המצרים העבידו את בנ"י ב______
 57.6 .2ס"מ = אמה " -ותשלח את אמתה" (ב,ה)
ל .משה טמן את מצרי ב-
" .3הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם" (ג,ט) " .4והסנה בוער" (ג,ב)
ם .אב ובתו
" .5בלבת אש" (ג,ב) " .6ותצפנהו שלשה ירחים" (ב,ב)
 .7יתר"-וישב אל יתר חותנו" (ד,יח) " .8והנה ידו מצורעת כשלג" (ד,ו)
ן" .ו ____ את הילדים"
" .9של נעליך מעל רגליך" (ג,ה) ' .10משה בתיבה'( -ב,ג)
ס .מערי המסכנות
" .11חיות הנה" (א,יט) "ואם בת היא וחיה" (א,טז) " .12דרך שלושת ימים" (ג,יח)
ע .מס' בנותיו של יתרו
" .13מתכונת הלבנים" (ה,ח) " .14וירא כי אין איש" (ב,יב) "לא איש דברים" (ד,ו)
ה___
בין
משה
תיבת
ף .יוכבד הניחה את
 .15העיר צור"-ותקח ציפורה צור" (ד,כה) " .16ויאכל לחם" (ב,כ)
ץ __" .העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן"
" .17על החמור" (א,כא) " .18ויבן ערי מסכנות" (א,יא) "ויעש להם בתים" (א,כא)
" .19איש וביתו באו" (א,א)  .20פרו"-ובני ישראל פרו" (א,ז)
ק .מרים הביאה את יוכבד __ את משה
" .21ויהי לנחש" (ד,ג) " .22הבאשתם את ריחנו" (ה,כא)
ר .לשם ציווה פרעה להשליך את הזכרים
ש .מטה משה נהפך ל-
תשובות לחידוני א' ת'
אליעזר ,בתים ,גרשום ,דתן ,הר האלוקים ,ואלה ,זקני ישראל ,חימר ,טוב ,יתר יתרו,
ת .תיבת משה היתה מצופה מבחוץ ב-
הלכה – "ארץ זבת חלב" – מכאן שהחלב אינו אסור משום אבר מן
החי ,שאם היה אסור התורה לא היתה משבחת את א"י בדבר שאינו
ראוי לאכילה( .ע"פ בכורות ו):
אגדה – אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל חושקני בכם שאפילו
בשעה שאני משפיע לכם גדולה ,אתם ממעטין עצמכם לפני .אבל אומות
העולם אינם כן ,נתתי גדולה לפרעה -אמר" :מי ד' " ( .ע"פ חולין פט).
המונח המבוקש הינו
תשובה
מילה בפרשה
מילה בת  2אותיות
לפרשת
מעמד לא חשוב במיוחד\
המופיעה בפרשה,
ויחי:
כך פתח ואמר האחד\
בחידה
ואשר כל שורה
גרם
המשיך וחשב חיובי\
רומזת להקשר שונה
אדם הגון ואמיתי.
שלה.

הגיליון השבוע מוקדש לרגל שמחת נישואי
יצחק וציפורה שכנוביץ במזל טוב

כהן מדין ,לך לשלום ,מדין ,נרפים ,סנה ,עבודה קשה ,פועה ,צור ,קש ,רעואל ,שפרה,
תבן.
הפוך – גומא ,חורב ,שלג ,כבד פה וכבד לשון ,הבה ,פניו ,לאחוז ,שמח ,טיט ,לוי,
פרך ,חול ,עמרם מרים ,תחיין ,רעמסס ,שבע ,סוף ,ויפץ ,להניק ,יאור ,נחש ,זפת.
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