
 

 

 א' תשרי תשע"ט                                                                                        בס"ד

 

 שלום וברכה, לפותרים היקרים!

 

תשע"ט  ההחדש מש בראשית לשנהעל פרשות השבוע של חואני שמח להעניק לכם חוברת 

 הבאה עלינו לטובה.   

 תי עליהם במשך זמן רב. נות חדשים שעמלישנם חידושים ורעיובחוברת 

 עשרה שחיברתי והשניה על פרשות השבוע.-חוברת זאת היא החוברת האחד

 .חוברת זאת חיברתי וגם תרמתי מכספי הפרטי
 
 

 :מתכונת קבועה החוזרת על עצמה המכילה חידושים לפותרים והםלחוברת ישנה 

 

  המקומות-ם שצריך למצוא ממראיהתשבץ מכיל ברובו מושגיד.  תשבץ נפר לכל פרשה א(

 על הפרשה. –של רש"י , עיקר שפתי חכמים ובעל הטורים 

  ברוב החומשים ישנם הפירושים הללו כך שניתן לפתור את התשבץ בנקל.
 

שבו  רעיון מקורי לתפזורתהחידון הראשון זהו  (1  .העמוד השני מורכב משני חידונים ב(

 של חומש בראשית. פסוקים מתאימים ממדרש רבה על כל פרשה ופרשהלקחתי 

הוא מציאת תשובה לשאלה   השלב הבא.  המילים שצריכים למצוא בתפזורת הם מודגשות

 מסתתרת בין המילים שסומנו לפי ההוראות הניתנות.קשורה לפרשה שצריך למצוא הה
 

 החידון השני הוא חידון קצר על פרשת השבוע. (2
 

 

מכם ימצא את החידון או החידונים מקרב לב שכל אחד -מידים יקריםתל-אחל לכםאני מ

                 על  יהנה מהפתרון תוך כדי העשרת ידיעותיו ידי כך-, יפתור אותם ועל המתאימים לו

 .של חומש בראשית הפרשות

 

 בהצלחה והנאה לכולם!

 

 בברכה                                                                                                   

 עוזי קייש                                                                                                   
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 כל הזכויות שמורות למחבר עוזי קייש

 ות רווח.צילום החומרים מהחוברת מותנה בכך שהשימוש לא למטר
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 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
ה'? )רש"י בראשית -מהי איכותו של פרי האדמה שאותו הביא קין מנחה ל .1

 ד,ג( "מפרי האדמה.   ____    _____"
דה וזכויותיו של האדם לא יספיקו לו העונש שיקבל הוא:                          במי .1

 )רש"י בראשית א,כו( "לא זכה נעשה ירוד לפניהם והחיה  ____  בו"
אחד מהטעמים לשמו של הנהר פישון הוא: )רש"י בראשית ב,יא( "דבר  .7

 אחר. פישון שהוא מגדל  ____"
 מספר חומשי התורה.כתוב את האות המציינת את  .2

____  הוא -: )רש"י בראשית א,ט( "בהים הגדול ביותר שבכל הימים הוא .10
 הים הגדול שבכל הימים" 

לפי פירוש בעל הטורים העץ שאכל ממנו האדם הראשון הוא:                              .3
   )בעל הטורים בראשית א,כט( "אילן שאכל ממנו אדם הראשון             

 ____  היה" )בהיפוך אותיות(
)בהשאלה( כינוי לאדם בור ופשוט, הדיוט שאינו יודע תורה.                        .12

 "____  הארץ" )אבות ב,ה(
 ____" )בראשית א,ה( )בהיפוך אותיות(  -ערב ויהי-ראשית היום.  "ויהי .4

 מלא מסך  ____  מזה" )תהלים עה,ט( שפך, הפיל.  "ויין חמר .5 קיצור המילים: שמים וארץ .13
ה' ומנחתו לא התקבלה? -מה אמר הקב"ה לקין לאחר שהקריב מנחה ל .15

ק ומתאוה להכשילך ואתה תמשל )רש"י בראשית ד,ז( "יצר הרע תמיד שוק
 אם תרצה  ____  עליו" )בהיפוך אותיות(בו. 

                                         עיר כהנים בנחלת בנימין, מולדת הנביא ירמיה.            .6
 מגרשיה" )יהושע כא,יח(-____  ואת  -"את

 כף היד.  "נתנה )את התפילין( על מצחו או על  ____  ידו" )מגילה ד,ח( .7 ____  יהושע" )שופטים ב,כא( -הגוים אשר-, נטש: "מן-הניח מידו, סר מן .16
מה קרה לארץ נוד כשקין התהלך בה? )רש"י בראשית ד,טז( "דבר אחר    .8 ולמועדים" )בראשית א,יד(  ציון לקביעת מועדים.  "והיו  ____ .17

 בארץ נוד כל מקום שהולך היתה הארץ  ____  תחתיו" )בהיפוך אותיות(
)רש"י בראשית ב,ג( "ויברך     בת? כיצד ברך וקידש הקב"ה את יום הש        .9 6-, ב200-רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א .19

ויקדש.  ברכו  ____ שכל ימי השבוע ירד להם עומר לגלגולת ובששי לחם 
 משנה.  וקדשו  ____  שלא ירד כלל בשבת" )בהיפוך אותיות(

 היפוך אותיות(קיצור המילים: תבנה ותכונן. )ב .11 נחש  ____  שנים""י בראשית ג,יד( "שימי...)רש זמן עיבורו של נחש הוא: .20
 בראשית ב,ו()הארץ"-המתאדים כאשר הם מתחממים.  "___ יעלה מן מים .14 "עשביםהארץ.  תתמלא ותתכסה לבוש "___ )רש"י בראשית א,יא( השלם: .21
                          מילה הזהה במשמעותה לענן.  "והשמים התקדרו  ____"        .16 קין" )בראשית ד,א(-____  ותלד את-נעשה לעובר.  "ו .22

 ()מלכים א' יח,מה( )בלשון יחיד
באיזה גיל היה אנוש כאשר נולד בנו קינן?  "ויחי אנוש  ____  שנה                 .18 קיצור המילים: דין ודברים .24

 קינן" )בראשית ה,ט(-ויולד את
י כאשר המאורות )השמש,הירח( לוקין איזה סימן הוא לעולם? )רש" .26

 בראשית א,יד( "כשהמאורות לוקין סימן  ____ הוא לעולם"
דקר או שפוד.  "נתנה )אשת פוטיפר(  ____  של ברזל תחת צוארו                      .20

 )של יוסף( עד שיתלה עיניו ויביט בה" )בראשית רבה פרשה פז(
הטעם לכך שהקב"ה הפיל תרדמה על האדם כאשר הקב"ה לקח צלע  .28

כדי לברוא את האשה הוא: )רש"י בראשית ב,כא( "שלא יראה  מהאדם
 ____  עליו"-חתיכת הבשר שממנו נבראת  ו

כאשר לא יורדים גשמים דבר שהוא צורך קיומי לעולם הפעולה שהאדם    .23
צריך לעשות היא:)רש"י בראשית ב,ה( "וכשבא אדם וידע שהם צורך                

 לעולם  ____  עליהם"
כיצד אנו רואים שאדם וחוה לא התבישו לפני שאכלו מפרי עץ הדעת?  .29

)רש"י בראשית ב,כה( "ולא יתבוששו.  שלא היו יודעים דרך  _____ 
 להבחין בין טוב לרע"

הסיבה ששם העץ שאכלו ממנו אדם וחוה לא התפרסם היא:   )רש"י  .25
ו זהו   בראשית ג,ז( "שאין הקב"ה חפץ להונות בריה שלא  ____ ויאמר

 )בהיפוך אותיות( שלקה העולם על ידו"
: )רש"י בראשית א,כו( "זכה  -במידה ויהיו לאדם זכויות רבות הוא יזכה ל .26 קיצור המילים: פריה ורביה .31

 ____  בחיות ובבהמות"
 ____  יהיו בגדיך לבנים" )קהלת ט,ח(  -תמיד, בכל זמן.  "בכל .27 קיצור המילים: משה וישראל .32
אחד מהטעמים שבגינם הבדיל הקב"ה בין האור לבין החושך הוא:                .29 שתק, החריש. "לכן המשכיל בעת ההיא  ____" )עמוס ה,יג( )בלשון עבר( .33

)רש"י בראשית א,ד( "ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים והבדילו                       
 ____  לעתיד לבא"-ל

ארץ  ____" )במדבר -ארץ יעזר ואת-הארץ בעבר הירדן הוא: "אתשם חבל  .34
 לב,א(

אחד מהשקצים שהם רמשים קטנים שנבראו ביום חמישי הוא: )רש"י  .30
 בראשית א,כ( "בשקצים כגון  ____ וחיפושים ותולעים" )בלשון יחיד(

ש"י בראשית א,כ(  "שרץ.            ההגדרה של שרץ לפי פירוש רש"י היא: )ר .34 קיצור המילים: יהיו לרצון. .36
 כל דבר חי שאינו  _____  מן הארץ קרוי שרץ"

_____" -שם נוסף לירח, המאור הקטן לממשלת הלילה הוא: "וחפרה  ה .37
 )ישעיה כד,כג( )בהיפוך אותיות(

               החיים היא: )רש"י בראשית ב,ז( -החיות הנוספת שיש לאדם על בעלי .35
יה. אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה אך זו של אדם חיה שבכולן "לנפש ח

 ____"-שנתוסף בו דעה  ו
מה מחשש שמא -דיבור הסתיגות בפי אדם חרד בשעת הבטחה לעשות דבר .39

 לא יוכל לעמוד בדיבורו.   ____  נדר.
מלאכה שאינה כרוכה בלכלוך וזוהמה.  "לעולם ילמד אדם את בנו אמנות   .38

 " )קידושין ד,יד(____  וקלה
41. 
 

44   .            

, 10-, ג5-, ב100-רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א
 1-ד

אחד משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן של רבי ישמעאל היא:  
 מילים. 2____    ____   ראשי התיבות של 

40. 
 

42.    
 

נחשבים כאילו הם: )רש"י  האיש והאשה ביוצרם את הוולד המשותף הם
 בראשית ב,כד( "____ אחד. הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם אחד"

היום"             -____  מחשבת לבו רק רע כל -מה.  "וכל-נטיה חזקה לדבר
 )בראשית ו,ה(

חרש נחשת וברזל" הוא:)בראשית ד,כב( -בנם של למך וצלה שהיה "לטש כל .45
 קין -____ 

43. 
 

זכריה" )מלכים ב' -אימו של חזקיה מלך יהודה.  "ושם אמו  ____  בתשם 
 יח, ב(  הערה: השם מופיע כאן בצורה המקוצרת.

46. 
 
 

48. 
 

49. 
 
 

50. 
51. 

כיצד פיס הקב"ה את הלבנה לאחר שנעשתה קטנה יותר מהחמה? )רש"י 
ידי שמיעט את הלבנה הרבה  ____ -בראשית א,טז( "ואת הכוכבים.  על

 דעתה" להפיס
"פסול" או "טרף"( )בלשון נקבה( "הכל שוחטין  -פי הדין )ההפך-מותר על

 ושחיטתן  ____" )חולין א,א( )בהיפוך אותיות(
ידי השימוש בהם נעזר דורו של נח -איזה כלים חדשים בנה נח שעל

והדורות שבאו אחריו? )רש"י בראשית ה,כט( "עד שלא בא נח לא היה להם 
 ין להם"כלי   ____  והוא הכ

 א"ב.-מאותיות ה
 קיצור המילים: ראש ישיבה.                                                                                                 

 

45. 
 
 

47. 
 
 
 
 
 

1 

 שממה, ריקנות.  "והארץ היתה  ____  ובהו" )בראשית א,ב(
 
 

א,ח(  "____  ומים שערבן              כיצד יצר הקב"ה את השמים? )רש"י בראשית 
 זה בזה ועשה מהם שמים"

 
 
 
 

 המחבר: עוזי קייש                                                                        

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – בראשיתפרשת תפזורת 

 ת ה ש ת ו ר ש ע מ ח ה ר ו ת ה ה ב
 ר א י מ פ ס א מ ל ה ר ו א ב ל ש מ
 צ נ ו ד י צ מ ה ל ב ב ה ק כ ש א ו
 ו ב מ ע ה נ ק ת ל ל י ל ה ת מ ה י
 נ ל ע מ ה ש נ א א מ ו ל י ר מ ג ו
 ק א ש מ ה א ש ט מ נ מ מ ו א ל ו ס
 ו ב ב י ו מ ו ע ח ש י ת ו ו ה ג י
 נ ר ל ק ח ב כ ב ה ב ב ר ת ג ר ל פ
 ה כ א ה ה ו י מ ר כ ו ב ש ב א ו מ
 י ה כ ל ע ר ס א ו ת ב מ ו ל ש ת כ
 ל א פ ר ו י ש ר ש ל י י מ ה י מ א
 י ש ר מ נ י י ו ח מ ה ש מ ח ת ד ו
 ה ר ה י ת מ ו ת נ ו י ת ו ל ג י ב

 

           .מתחתןהן מודגשות וקו מתוח אשר  ר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אש א( הוראות:
                       בטבלה עליך לאחר שסימנת את המילים  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

                                            התשובה לשאלה:ולקבל את  שאלות שלהלןנמצא מתחת ללפי הפרוט הלמילים לחבר את האותיות שנותרו בטבלה 
 בגמר מעשה בראשית לפי פירוש רש"י?   'שישיה'ביום  האאת האות מדוע הוסיפו 

 
 אלא תורה" )בראשית רבה פרשה א( ראשית"ואין   א(
 בראשית רבה פרשה א(אין לו חלק לעולם הבא" ) בקלון חבירותכבד מ"כל ה ב(
 " )בראשית רבה פרשה א(הלכה למשה מסיני" ג(
 "  )בראשית רבה פרשה ב(גלות בבל"והארץ היתה תהו זה  ד(
 " )בראשית רבה פרשה ב(גלות מדי"ובהו זה  ה(
 " )בראשית רבה פרשה ב(גלות יון"וחושך זה  ו(
 (פרשה ו " )בראשית רבהגשמיםוה, והמאורות , התורה "ג' דברים נתנו מתנה לעולם ואלו הן  ז(
 נברא העולם" )בראשית רבה פרשה יז( מאמרות"בעשרה   ח(
 " )בראשית רבה פרשה יט(יוסיף מכאוב"ויוסיף דעת  ט(
 " )בראשית רבה פרשה א(בכורים, ובזכות  מעשרות, ובזכות חלה"בזכות ג' דברים נברא העולם בזכות  י(

 כנגד חמשה חומשי תורה" )בראשית רבה פרשה ג( אורה"א"ר סימון ה' פעמים כתיב כאן  יא(
 " )בראשית רבה פרשה ה(רצון קונה"ויקרא אלהים ליבשה ארץ למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות  יב(
 ה( פרשהרבה )בר' " מאספמיאולעולה  מצידוןלעולה  מעכו "והלא ים אחד הוא ומה ת"ל ימים אלא אינו דומה טעם דג העולה יג(
 " )בראשית רבה פרשה יז(בלא כפרה,  בלא ברכה,  בלא שמחהבלא עזר ,   בלא טובהו אשה שרוי "כל שאין ל יד(
 לתנאו"אמר ר' יוחנן תנאין התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל הדא הוא דכתיב )שמות יד( וישב הים לאיתנו  טו(

 (פרשה ה שהתנה עמו" )בראשית רבה
 פרשה ה(רבה  )בר'" בששת ימי בראשיתא בלבד התנה הקב"ה אלא עם כל מה שנבר היםם "אמר רבי ירמיה בן אלעזר לא ע טז(
 היא הפרנסה כפליים כלידה" )בראשית רבה פרשה כ( קשה" יז(

 
 מילה חמישית         מילה רביעית                            מילה שלישית   מילה שניה          ה             מילה ראשונ               

       __  __  __   __  __         __  __   __  __   __  __       )ר"ת( __   __        __   __   __  __        __   __  __   __   __"לומר
 

 מילה תשיעית        מילה שמינית                 מילה שביעית             מילה שישית                 
 __  __   __  __   __        __  __   __   __          __  __   __  __   __         __  __   __  __   " 

 

 פרשת בראשית -חידון
 

     באותיות מבולבלות.  עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר. התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(הוראות: 
 האותיות הנכון. עליכם לסדר את המילים לפי סדר

   מהשאלה הראשונה ועד עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 
     שנכנס באדם הראשון לאחר שאכל מפרי עץ הגן  את הדברהשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 

 מילים( 2)   ____   ____לפי פירוש רש"י.   
 

 )חידי( בעולמו"הקב"ה ___  שהיהכבשאר הימים:"בספירת ימי הבריאה כתוב 'יום אחד' ולא 'יום ראשון' פירוש רש"י ש (1

 המית את חנוך קודם זמנו כי לפי פירוש רש"י: "___ )דקצי(  היה וקל בדעתו לשוב ולהרשיע" קב"הה (2
  ___" )חרמיוצ(-קין אומנותו של קין לעשות כלי זיין  לתובל קין בנה כלי נחושת וברזל לפי פירוש רש"י עבור:"והת (3

  כתוב 'פרו ורבו' לפי פירוש רש"י:"ורבו. אם לא...'פרו' היה אחד מוליד אחד...ובא 'ורבו' שאחד  מוליד  ___" )רהבה(  (4

 מילים 2)בכתיב חסר( )הרע(  )אנצ(    ____  ____מה היה עיסוקו של הבל?   (5

                                                                                                                                                                                                                                                       ___ )ומעל( הזה ויצירה לתחיית המתים"-תי יצירות לפי פירוש רש"י:"יצירה  לכשהקב"ה יצר את האדם היו ש (6
1        2         3                   4         5        6                       
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 נח-תץ פרשתשב
1 2  3 4 5  6  7  8 

9   10    11 12    

13  14      15  16  

 17      18     

 19    20 21      

22    23     24 25 26 

27 28       29    

30    31      32  

33   34     35 36   

37       38   39  

40   41 42  43      

 44     45      

 מאונך                                                                                                                              ןמאוז 
 מעינות"  כלכתוב "יסכרו מעינת תהום" וכשנפתחו "וכשנסגרו כתוב  .1

בהם לפי שנשתיירו מהם אותן שיש וע? )רש"י בראשית ח,ב( "ויסכרו...מד
 צורך לעולם כגון  ____    ____"

הדבר שבגינו הביא הקב"ה מבול על העולם הוא על הגזל.  המילה           .1
 מלאה הארץ  ____"-היא: "ויאמר ה' לנח...כי גזלבפרשה המתארת 

 )בראשית ו,יג(
מי קרא לבנו פלג כשניבא שהארץ תתפלג בעתיד? )רש"י בראשית י,כה(  .7

 __  נביא שקרא שם בנו ע"ש העתיד" )בהיפוך אותיות("למדנו שהיה  __
מדוע עונשם של דור המבול היה קשה יותר מאשר עונשם של דור הפלגה  .2

שדור המבול היו גזלנים " שרצו להתאחד נגד ה' ? )רש"י בראשית יא,ט(
 והיתה  ____ ביניהם לכך נאבדו ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם" 

 הארץ" הוא: -מהפירושים שבו הקב"ה אומר לנח על העונש שיביא "את .3 ____  פסל וקרדום" )ברכות נז:(-פור בו באדמה.  "חוץ  מאת,מכשיר לח .9
ד"א את הארץ עם הארץ שאף ג'  ____  של עומק )רש"י בראשית ו,יג( "

 שה נמוחו ונטשטשו"יהמחר
י,ב( "ותירס.  איזו ממלכה יצאה מתירס שהיה מבני יפת? )רש"י בראשית  .10

 זו  ____  )בראשית רבה( "
עשב או חומר העשוי מאפר צמחים או מתמציותיהם שהשתמשו בו בעבר  .4

 ____  מכבסים" )מלאכי ג,ב(-לניקוי. "כי הוא כאש מצרף  וכ
עצמן על ____-ה מישאל ועזריה  שנני.   "מה ראו ח-הקריב את חייו למען .5 ארבו, התנכלו.  "_____  צעדינו מלכת ברחבתינו" )איכה ד,יח( .11

 קדשת השם לכבשן האש" )פסחים נג:()בלשון יחיד,עבר()בהיפוך אותיות(
_____"                 -חמור.  "המוכר את החמור מכר את  ה-)בתלמוד(  עיר,בן .13

 )בבא בתרא ה,ג( )בלשון רבים( )בכתיב מלא(
 לי יט,ב(____  ברגלים חוטא" )מש-נחפז,פזיז,ממהר.  "ו .6

אמנה היה אלולי שהגיעו המים עד קרסוליו   -שאין לו, נטול.  "נח  _____   .15
 לא נכנס לתיבה" )בראשית רבה פרשה לב( )בכתיב חסר(

____   -אברם את-בנו של תרח ואחיהם של אברהם והרן הוא: "ויולד את .7
 הרן" )בראשית יא,כו( )בהיפוך אותיות(-ואת

יהיה עוד -בשר עוד ממי המבול ולא-יכרת כל-נן? "ולאמה מסמל הקשת בע .17
אני נתן ביני -____  אשר-ה  -מבול לשחת הארץ"  "ויאמר ה' זאת אות

 יב(-וביניכם" )בראשית ט,יא

אשת אברהם שלא יכלה ללדת נקראת: "ותהי שרי  ____  אין לה ולד"  .8
 )בראשית יא,ל(

____" )בראשית   -ויבן אתעיר הבירה של מלכי אשור היא: "יצא אשור  .18
 י,יא(

   ז( מי שאינו עוסק בפריה ורביה? )רש"י בראשית ט,ממה ניתן להקיש         .12
 להקיש מי שאינו עוסק בפריה ורביה לשופך  ____" "ואתם פרו ורבו...

אות את העיר והמגדל שבנו בני מהו הטעם שהקב"ה ירד כביכול כדי לר .14 עמך" )ברכות ד,ד(-כינוי לקב"ה.  "הושע  ____  את .19
האדם? )רש"י בראשית יא,ה( "וירד ה' לראות.  לא הוצרך לכך אלא בא  

 ללמד לדיינים שלא   ____  הנידון עד שיראו ויבינו"
דורו של נח נענש על חטאיו ונמחה מן העולם על ידי: "ואני הנני מביא את  .20

 אותיות(הארץ"  )בראשית ו,יז( )בהיפוך -____  מים על-ה
 קיצור המילה: סוגיא. .16

רש"י בראשית יא,ג(  "לבנים.    מדוע הוצרכו בוני המגדל לשרוף לבנים? ) .18 כינוי למצה הוא לחם עוני.  ובארמית?  "הא   ____  עניא" )הגדה של פסח( .23
שאין ____ בבבל שהיא בקעה" )רש"י בראשית יא,ג( )בלשון יחיד(      

 )בהיפוך אותיות(
על מי כתוב שבניו זכו לקבורה בזכות שכיסה בשמלה את ערוות נח אביו  .24

____  זכה -תוך כדי הליכה אחורנית מבלי להביט? )רש"י בראשית ט,כג( "ו
 לקבורה לבניו"

די נח מהתיבה?                י-לאיזו שליחות אחרת היה העורב מוכן כשנשלח על .20
)רש"י בראשית ח,ז( "מוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים    

 בימי אליהו שנאמר והעורבים מביאים לו   ____   ____"
מתי נכנס יצר הרע באדם? )רש"י בראשית ח,כא( "מנעריו.  מנעריו כתיב  .27

 משננער לצאת  ____    ____  נתן בו יצר הרע"
 העם ונצבו" )שמות לג,ח( )בהיפוך אותיות(-עמדו על רגליהם.  "____ כל .21

מהי המילה בפרשה המתארת  מדורים  מדורים  לכל בהמה וחיה שבנה  .29
 התבה"-גפר  _____  תעשה את-נח? )בראשית ו,יד( "עשה לך תבת עצי

     כיצד הצליח נח לנטוע כרם כשיצא מהתיבה? )רש"י בראשית ט,כ(      .22
 "ויטע כרם. כשנכנס לתיבה הכניס עמו  ____  ויחורי תאנים"

הוא מקרב ומרחק כאחד.  "לעולם תהא  ____  דוחה וימין מקרבת"  .23 קיצור המילה: וכוליה. .30
 )בהיפוך אותיות( )סנהדרין קז:(

מילה המתארת את כל מה שקיים בעולם וביחוד כלל היצורים החיים  .31
 _____" )בראשית ז,ד( )בהיפוך אותיות(-ה  -כל -י אתשבעולם.  "ומחית

 קיצור המילים: נרו יאיר.  )בהיפוך אותיות( .24

____  של תרנגולין שמנקרין באשפה"               -נקירה או לגימה של עוף.  "כ .25 ____" )מלאכי ג,י(  -בלי-עד לאין שיעור,הרבה מאד.  "עד .32
 )עבודה זרה ד.(

י שמהנה ומזכה בתורתו את הרבים.  "_____  לאחד  ____  משל למ .33
 למאה" )שבת קכב.( )בהיפוך אותיות(

תם וישר, נקי מעוול, שהוא ללא פגם מוסרי.  "נח איש צדיק   ____           .26
 היה בדרתיו" )בראשית ו,ט(

לאיזו שליחות אחרת היה מוכן העורב כאשר נח שלח אותו מהתיבה? )בעל  .34
ים בראשית ח,ז( "יבושת.  בגי' נחל כרית א"ל הקב"ה מזומן אתה הטור

 לשליחות אחרת בימי אליהו.  יבשת אותיות   _____"

מה השיב הקב"ה לאנשי דורו של נח כשאמרו שאילו היו רואים את נח      .28
נכנס לתיבה היו שוברים אותה והורגים אותו? )רש"י בראשית ז,יג(        

 _____  לעיני כלם ונראה דבר מי יקום""אמר הקב"ה אני  
שמו של אחד מבני נח שראה את ערוות אביו "ויגד לשני אחיו בחוץ" הוא:   .35

 ____   )בראשית ט,כב( )בהיפוך אותיות(
      30 -, ב400 -כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: א .34

 40-, ד1-ג
ה היא: "____  עוד שבעת ימים אחרים" בפרשהמתנה המילה המציינת  .37

 )בראשית ח,י(
מה רצו לבנות אנשי דור הפלגה כדי למנוע מהקב"ה להפיץ אותם בעולם?  .35

 ____" )בראשית יא,ד(-לנו עיר  ו-"נבנה
מה ניצל ונשאר בעולם לאחר המבול? "אשר בחרבה.  ולא  ____  שבים"  .38

 )רש"י בראשית ז,כב(
    החיים? -ך להתקיים כדי שהאדם ישלוט על כל בעלימהו התנאי שצרי .36

 "יה מוראכם על החיות כל זמן שאתם ___)רש"י בראשית ט,ב( "אימתי יה
40. 
 

41   .            

 קיצור המילים: תיקון סופרים.
 

עיר בדרום ארם נהרים, מולדת אברהם אבינו. )בראשית יא,כח(                         
____   ____ 

38. 
 

39.    
 

דרך,חבט שיבולים להוציא מהם את הזרעים.  "וארנן  ____  חטים"     
 )דה"א כא,כ( )בלשון רבים,עבר(

כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:                                     
 10-, ג40-, ב40-א

 קיצור המילים: ו' חלקים. .42 ם" )בראשית ז,כג(היקו-כל-את השמיד.  "____ -מילה בפרשה המתארת  .44
45. 
 
 
 
 

 .43 נצח.  "ישראל נושע בה' תשועת  ____" )ישעיה מה,יז(
 
 

3 
 

 קיצור המילים: כפרת עוונות.
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 מדרש רבה – נחפרשת תפזורת 

 ו ה ט ו ר פ ה ו ש ו נ י א ס מ ח ו
 כ ע ו ב ו א ר ו ב ת א מ ה ר ב א ג
 ו ב ע ה ו ד ט פ ש מ מ מ ש ב ש ג ז
 ל ו ל ר ו ב מ ה ק ר ר מ ל פ פ י ל
 ו ד א י ה נ ש צ ד ל ח ש ר כ י ל ש
 ש ת ב ו ע ה ת כ ל ו ו י ל ו כ ו ש
 ל כ ר ח ו ת י ג ס נ ה י ב ע ו י ו
 א ו מ א ל מ ו ר ה ו ב ל ת ל ת ע ה
 ב כ נ ר מ א א ק ר ח י ז ש ה ד ר פ
 פ ב ה ר ל מ ו ב ו ר ה י ו ד מ י ר
 נ י ח ט נ ד י ד א נ ה מ ב י י ו ו
 י מ י ה ש ה ש ה ח ה י ה ה נ מ ת ט
 ו מ ד א ל ה א ב ה ר צ כ ל נ י א ה

 

   .מתחתןהן מודגשות וקו מתוח אשר  וכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר בת א( הוראות:
    לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

   התשובה לשאלה: ולקבל את שאלות שלהלןלפי הפרוט הנמצא מתחת ללחבר את האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  כמה זמן היה ענשם של דור המבול לפי פירוש רש"י

 
 (" )בראשית רבה פרשה לזה נחצדיק יסוד עולם "ו א(
 (" )בראשית רבה פרשה לאברהם את בוראובן ג' שנים הכיר " ב(
 (" )בראשית רבה פרשה לבתשובהשהיה )אברהם( מתוקן להדריך כל העולם כולו " ג(
 ()בראשית רבה פרשה ל " לגואלקן "משה היה מתו ד(
 (היה מתוקן לגאולה" )בראשית רבה פרשה ל מרדכי" ה(
 (" )בראשית רבה פרשה לאוגזל ששוה פרוטה   חמס אינו שוה פרוטהאיזהו חמס ואיזה היא גזל א"ר חנינא " ו(
 (פרשה לא אשית רבה" )ברשפיכות דמים, חמס זה גילוי עריות, חמס זה עבודת כוכביםאמר רבי לוי חמס זה " ז(
 (" )בראשית רבה פרשה לאנברא בלשון הקודשהעולם כך  בלשון הקודשכשם שניתנה תורה " ח(
 (" )בראשית רבה פרשה לאפריה ורביהנח כשנכנס לתיבה נאסר לו " ט(
 (לב" )בראשית רבה פרשה וכולו שלא בפניושבחו של אדם בפניו  מקצתאמר ר' אלעזר בן עזריה מצינו שאומרים " י(

 (היה אלולי שהגיעו המים עד קרסוליו לא נכנס לתיבה" )בראשית רבה פרשה לב מחוסר אמנהא"ר יוחנן נח " יא(
 (בתיבה" )בראשית רבה פרשה לג כל י"ב חודשזכור אלהים את נח מה זכירה נזכר לו שזן ופירנס אותם "וי יב(
ועל הגזל                   ועל הדיןריות ועל שפיכות דמים ועל ברכת השם על ז' דברים נצטוו בני נח על עבודת כוכבים ועל גילוי ע" יג(

 (לד פרשה )בראשית רבה" ועל אבר מן החי
 (" )בראשית רבה פרשה לגאררטותנח התיבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי " יד(
 (פרשה לח " )בראשית רבהליראהועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם " טו(
 ()בראשית רבה פרשה לח" בה ריוחשאין לאחרים  אין לך צרה באה לאדםרבי לוי אמר " טז(

 
 מילה רביעית                          מילה שלישית         מילה שניה                    המילה ראשונ        

"__   __   __  __   __        __  __   __          __  __   __  __   __           __  __   __         
 
            מילה שישית    מילה חמישית                

 __  __   __  __   __          __  __   __ "  
 
 

 פרשת נח -חידון 
  

מבולבלות.   באותיות עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:
 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.

מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 
ול לכך שבגינו נחתם גזר דינם של אנשי דור המב את הטעםהשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 

 מילה( 1)    ____לפי פירוש רש"י.   
 

 לך שבעה שבעה"-)והרהטה( תקח   ____ מנין אנו יודעים שנח למד תורה לפי פירוש רש"י? "מכל הבהמה    (1
 )מרגומי( היו"  ____מדוע ישנם דורות שלא הוצרכו לאות הקשת בענן לפי פירוש רש"י?  "לפי שצדיקים  (2
 )תזפ(   ____התיבה מבפנים ומבחוץ לפי פירוש רש"י? בכפר  מהו החומר שנקרא כופר שמרחו בו את (3

 )אריל("    ____לאיזה חיה לא נתן נח מזון בזמן לפי פירוש רש"י? "ויש אומרים שאיחר מזונות   (4
                                                                                                                                                                                                                                                  

1        2         3        4          
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 לך-לך -תץ פרשתשב
1 2 3 4   5  6  7 8 

9     10     11  

12       13     

   14         

 15 16       17 18  

19    20  21      

22    23     24   

25   26   27  28    

29     30   31 32  33 

   34     35    

36 37 38   39  40     

 41     42      

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
____ ותשע שנה  -אברהם אבינו מל את עצמו כשהיה בן: "ואברהם בן  .1

 בהמלו בשר ערלתו" )בראשית יז,כד(
אם למצרים? )רש"י בראשית יב,יד(       היכן הטמין אברהם את שרה בבו .1

 ____"-"ויהי כבוא אברם מצרימה... שהטמין אותה  ב
כיצד זלזלה הגר בשרה לאחר שהגר התעברה מאברהם? )רש"י בראשית  .6

כל  טז,ד( "מראה עצמה כאילו היא  ____ ואינה  ____ שלא זכתה להריון
 השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה"

)רש"י בראשית טו,ה( "אמר לו צא אמר  לאברהם שיוולד לו בן.   הקב"ה .2
            מאצטגנינות שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן.  אברם אין לו 

 בן אבל אברהם יש לו בן וכן ____  לא תלד אבל שרה תלד"
לו לוט את -את: "ויבחר כשאברהם אבינו פנה ללוט שיפרד ממנו הוא בחר .9

 ____" )בראשית יג,יא(-כר  הכ-כל
 חיים, להקה.  "____  דברים" )שופטים יד,ח(-קיבוץ של בעלי .3

____  ימול בשר ערלתו"    -היום שבו מלים את התינוק הוא: "וביום  ה .4 העמים" )תהלים צט,ב(-כל-____ הוא על-נעלה, עליון.   "ה' בציון גדול  ו .10
 )ויקרא יב,ג( )בהיפוך אותיות(

שני פנים.  "בשעה שברא הקב"ה אדם הראשון אנדרוגינוס בראו אמר ר"ל  .11
 בשעה שנברא   ____  פרצופין נברא" )ויקרא רבה פרשה יד(

צדק מלך שלם הוא:             -לפי פירוש בעל הטורים על )בראשית יד,יח( מלכי .5
 "מלך שלם.  ר"ת  ____  לומר לך שזה  ____  בן נח"

ינו חשש שדמשק אליעזר יירש אותו כי הוא ערירי ואמר: אברהם אב .12
____ יורש אתי" )בראשית  -אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן-"ויאמר

 טו,ג(

"אימה חשכה גדלה" שנפלה על אברהם בזמן שנערכה ברית      מה מרמזת  .6
 ____  וחשך של גליות"-בין הבתרים? )רש"י בראשית טו,יב( "רמז  ל

שנער הוא: )רש"י בראשית יד,א( "אמרפל. הוא  ____  שאמר -מלךאמרפל  .13
 לאברהם פול לתוך כבשן האש" )בהיפוך אותיות(

מהי המילה בפרשה שלפי פירוש )רש"י בראשית יג,יא( מתארת:                                .7
____.  נסע מאצל אברם )ממזרחה( והלך לו למערבו של אברם נמצא -"מ

 ח למערב"נוסע ממזר
כיצד בא לידי ביטוי באופן מעשי שישמעאל הוא "פרא אדם"? )רש"י  .14

 בראשית טז,יב( "פרא אדם. אוהב  ____ לצוד חיות"
ישראל את הארץ לפי פירוש )רש"י בראשית טו,ו(? -באיזו זכות יירשו עם .8

    "אמר לפניו הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה אמר לו הקב"ה בזכות           
 _____" )בהיפוך אותיות(

צדק מלך  ____" )בראשית יד,יח( )בהיפוך -צדק מלך על: "ומלכי-מלכי .15
 אותיות(

הקב"ה אמר לאברהם לאחר שלוט נפרד ממנו: "קום התהלך בארץ                         .10
 ____" )בראשית יג,יז(-לארכה  ול

 ודם.  "____ אשה" )איוב יד,א()בהיפוך אותיות(-החלש, בשרכנוי לאדם  .13 קיצור המילים: רעות רוח .17
שמו של מלך סדום שלפי פירוש רש"י היה: "רע לשמים ורע לבריות"  .19

 הוא:"____ מלך סדם" )בראשית יד,ב(
 מרכך במקצת, מפחית כלשהוא את הקשיות.  _____ )בלשון זכר( .15

יפור לא בותרה? )רש"י מדוע בברית בין הבתרים בין הקב"ה לאברהם הצ .21
בראשית טו,י( "...וישראל נמשלו לבני יונה...ואת הצפור לא בתר רמז 

 שיהיו ישראל  ____  לעולם" )בהיפוך אותיות(

לפני שמל את עצמו  –מהו השינוי שחל באברהם כשהשכינה ניצבה עליו  .16
ואחרי שמל את עצמו? )רש"י בראשית יז,ג( "ויפול אברם על פניו. ממורא 

 השכינה. שעד שלא מל לא היה בו כח   ____ ורוח הקדש נצבת עליו"
לפי פירוש רש"י אלון מורה היא: )רש"י בראשית יב,ו( "אלון מורה. היא   .22

 "____ 
המרעה לא הספיק למקניהם של אברהם ושל לוט ולפיכך:                                     .17

 לוט" )בראשית יג,ז(-אברם ובין רעי מקנה-מקנה____ בין רעי  -"ויהי 
____" -בודו נקרא: "החובט על  הבהמה שהופשט מבהמה לפני עי-עור .23

 כשירין ה,ו()מ
שם נוסף למקום שנקרא "חצצן תמר" שישב שם האמורי הוא:                     .18

 "בחצצון תמר. הוא  ____    ____" )רש"י בראשית יד,ז( 
                         השלם את הפסוק: "ויאהל אברם ויבא  ____ באלני ממרא אשר  .19 חדש" )דברים כ,ה(-האיש אשר  ____ בית-בנין, מתקן וכדומה.  "מי הקים .24

 ה' " )בראשית יג,יח( )בהיפוך אותיות(-שם מזבח ל-בחברון ויבן
ם? )רש"י על מה ביקש אברהם אות מהקב"ה כדי לדעת אם הדבר יתקיי .25

ה'...אבל על  ____  הארץ שאל לו אות ואמר לו -בראשית טו,ו( "והאמןב
 במה אדע"

תו              שם עיר קדומה בארץ הבשן אשר בה היכו כדרלעמר והמלכים אשר א .20
 ____  קרנים" )בראשית יד,ה(-רפאים הוא: "ב-את

צאן,בקר ואוהלים ולדור                                -מדוע בחר לוט ללכת עם כל רכושו .21 ראשית טז,יד(הבאר שנגלה מלאך ה' להגר נקרא: "באר  ____  ראי" )ב .27
 בככר הירדן? )רש"י בראשית יג,י( "כי כלה משקה.  ארץ ____    ____"

,      4-, ג20-, ב6-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א .29
 10-ז, 400-, ו200-, ה50-ד

מהו הדבר שטענה שרה שהיה צריך אברהם לעשות ולא עשה?  )רש"י  .26
לא -בראשית טז,ה( "כשהתפללת להקב"ה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי

 התפללת אלא עליך והיה לך להתפלל על  ____ והייתי אני נפקדת עמך"
    , 4-, ג40-, ב80-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א .31

 80-ד
   מה אמרו הבריות בגנותה של שרה לאחר שילדה את יצחק בגיל תשעים .28

יז,טז( "וברכתיה. בהנקת שדים...שהיו מרננים      שנה? )רש"י בראשית
 עליהם שהביאו  ____  מן השוק ואומרים בננו הוא"

____" )בראשית יז,יד( )גוף ראשון,עבר(   -השלם: "וערל זכר אשר לא .34
 וך אותיות()בהיפ

____  ואמת המים שהם               -חריץ שהמחרשה עושה באדמה נקרא: "ה .30
 עמקים טפח" )כלאים ג,ב(

צדק לאברהם כשאברהם חזר מהמלחמה? )רש"י בראשית -מה נתן מלכי .35
יד,יח( "לחם  ____. כך עושים ליגיעי מלחמה והראה לו שאין בלבו עליו על 

 שהרג את בניו"

ע בברית בין הבתרים בין הקב"ה לאברהם הבהמות בותרו? )רש"י מדו .32
בראשית טו,י( "בתר הבהמות רמז שיהיו האומות  ____  והולכים"              

 )בהיפוך אותיות(
הברכה שהקב"ה מברך את אברהם היא: "והיית לאב  ____  גוים"  .36

 )בראשית יז,ד(
                                -" הוא התכוון לכשאברהם אמר ללוט "אנשים אחים אנחנו .33

אגדה דומין               -)רש"י בראשית יג,ח( "אנשים אחים. קרובים. ומדרש
 בקלסתר   ____"

"ידו בכל" ככתוב על ישמעאל היא: )רש"י בראשית טז,יב( -פירוש רש"י .39
 "ידו בכל.  ____" )בהיפוך אותיות(

נוחות או בסכנות.                            -אם הדבר כרוך באייקרני אשר יקרה, גם  .37
 "ויעבר עלי  ____" )איוב יג,יג(

41. 
 
 

42   .            

שפחתי אולי -נא אל-מה אנו למדים מכך ששרה אמרה לאברהם: "בא
אבנה ממנה"? )רש"י בראשית טז,ב( "לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי 

 אלא  ____"
תה הגר רגילה לראות כשהיתה בביתו של אברהם? )רש"י בראשית מה הי

יז,יג( "הגם הלום...אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה 
 לראות  ____"

38. 
 
 

40.    
 

 קיצור המילים: רוחו ונשמתו. )בהיפוך אותיות(
 
 

 ____" )שופטים ו,לט(  -הארץ יהיה-כל-רסיסי לילה.  "ועל
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 מדרש רבה – לך-לךפרשת תפזורת 

 ה ל ר ע ה ה ר ש ה מ צ ר א ה ר פ ע
 א ל ד י ל ו מ ב ו ד מ מ ה ר ב א מ
 ע צ ה ר ו ת ר נ ר ר ב מ י מ ע ת ה
 פ ר ג ו ע י י י ד מ ב כ א ו י ת מ
 ר פ פ ש ו ט ו כ צ ל ו ו ק מ א ת י
 ו ה ר ת י ש י ו ש ר ז צ ב נ ג ה א
 א י ק נ ח ת ת צ ש נ ה ח ה ר ו ג ח
 פ ג ד ס ש ע ר ל ב ב י פ ו ש ב ז ש
 ר ו ד ו ו ת צ מ א י ל ת ע י ק י ו
 מ פ ב ג פ ד ש מ ה י י ש ו ת ו ר ר
 ד ה ו ל ק י ת נ ט י ד נ ע ל ל ו ו
 י ת ה ה ח ב ל נ ט ב מ ד ז ד ה ת ש
 מ י ע ש ר ה ר צ נ ד כ ו ב נ ד ו ד

 

     .מתחתןהן מודגשות וקו מתוח אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה לפניך תפזורת אשר א( הוראות:
               לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

   ולקבל את התשובה לשאלה: ת שלהלןשאלולפי הפרוט הנמצא מתחת ללחבר את האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  כיצד מראה ברמז פירוש בעל הטורים שהקב"ה מקיים את הברית שכרת עם אברהם אבינו

 
 (ט" )בראשית רבה פרשה למתים בחייהןקרוים  הרשעים" א(
 (ט)בראשית רבה פרשה ל " מרדכי...דוד...יהושע...אברהםבעולם  מוניטיןארבעה הם שיצא להם " ב(
 (ט" )בראשית רבה פרשה לעפר ואפרכי ואנ" ג(
 (ה פרשה מ)בראשית רב " לאברהם חסדליעקב  אמתתתן " ד(
שנמשלה למים" )בראשית רבה  תורה-אף ישראל אינן מתברכין אלא בזכות ה מים-אינו מתברך אלא ב עפר הארץומה " ה(

 (פרשה מא
 (" )בראשית רבה פרשה מבמשיחה לרגלו של אלו באלו צפ מתגרותמר רבי אלעזר בר אבינא אם ראית מלכיות א" ו(
 (פרשה מב )בראשית רבה"במצות עוגותולמה נקרא שמו עוג שבא ומצא את אברם יושב ועוסק פליט  הוא עוגהוא " ז(
 (" )בראשית רבה פרשה מדהבריותבהן את  לצרףרב אמר לא נתנו המצות אלא " ח(
 (" )בראשית רבה פרשה מדתשובה-ו  צדקה-ו תפלהרעות ואלו הם  גזירותשלשה דברים מבטלים " ט(
 (" )בראשית רבה פרשה מדבלשצר-ואויל מרודך ו נבוכדנצרשהעמידה ג' מלכים  בבלקחה לי עגלה משולשת זו " י(

 (" )בראשית רבה פרשה מדאחשורוש-ו דריוש-ו כורששהיתה מעמידה ג' מלכים  מדימשולשת זו  עז-ו" יא(
 (ת רבה פרשה מד" )בראשייוןאיל משולש זו "ו יב(
 (מד פרשה )בראשית רבה" מולידא"ל הקב"ה הן כדבריך אברם לא מוליד אברהם " יג(
 (" )בראשית רבה פרשה מדתלדשרי אשתך לא תקרא שמה שרי. שרי לא תלד שרה " יד(
ם אין בך בלבד העבר אותו ובטל המום כך אמר הקב"ה לאברה עוקצההזו אין לה פסולת אלא  התאנהאמר ר' יודן מה " טו(

 (פרשה מו " )בראשית רבההעבר אותה ובטל המום הערלהפסולת אלא 
" גוף-ב ...ונאמר ערלה לב-...ונאמר ערלה בפה-...ונאמרה ערלה באוזן-ר' עקיבא אומר ד' ערלות הן נאמרה ערלה ב" טז(

 ()בראשית רבה פרשה מו
 " )בראשית רבה פרשה מז(בקולהשמע  שרה"כל אשר תאמר אליך יז( 

 
                            מילה שלישית           מילה שניה                    המילה ראשונ                                                                              
                               __  __   __  __            __   __  __   __             __  __   __      נוטריקון אקיםבריתי אקים את יצחק.  ואת"
 
           מילה רביעית   

 __  __   __  __  "  

 לך-פרשת לך -חידון 
באותיות מבולבלות.   עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     

 ר האותיות הנכון.עליכם לסדר את המילים לפי סד
מהשאלה הראשונה ועד אשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות עליכם להניח את האות הר לאחר שפתרתם את השאלותב( 

של מי שיצא למלחמה לבדו כדי לשחרר את לוט  את שמוהשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 
 מילה( 1)    לבדו היה"   ____ככתוב בפירוש רש"י. "רבותינו אמרו  

 

 )שמינא("   ____ -מה עשה אברהם כשהיה בחרן לפי פירוש רש"י? "אברהם מגייר את  ה (1
 הארץ אשר אראך" -מארצך וממולדתך ומבית אביך אל  ___  ___לאן אמר הקב"ה לאברהם שעליו ללכת? השלם: "  (2
 בית -)ילדי(   ____ביטוי בפרשה לעבד שנולד בבית אדוניו.    (3

 )ועג("   ____הודיע לאברהם שלוט נלקח בשבי לפי פירוש רש"י? "לפי פשוטו זה  מי  (4

 )עזור( גדול ____אחיו ישכן" הוא:שיהיה   -פני כל-"ועל-פירוש רש"י לפסוק שנאמר על ישמעאל (5

                                                                                                                                                                                                                                                    )אמריפ(  ____שם של שבט של ענקים בעבר הירדן המזרחי הוא:   (6
1        2         3        4         5        6  
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 וירא -תץ פרשתשב
1  2 3 4 5  6 7  8 9 

  10        11  

12 13      14  15   

16    17  18   19   

20   21   22  23    

24   25  26   27    

  28     29   30  

 31     32   33  34 

35     36  37 38  39  

40     41   42 43   

  44 45 46   47     

48   49       50  

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
כאשר הקב"ה ראה שאברהם מצטער על כך שלא באו אליו אורחים הביא:   .1

 אנשים"____   עליו בדמות -)רש"י בראשית יח,א( "הביא  ה
מדוע נענשה אשתו של לוט כשהביטה לאחור והפכה לנציב מלח?             .1

)רש"י בראשית יט,כו( "אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו אמרה                  
 ____  ____  הזה אתה בה להנהיג במקום הזה"-לו אף  ה

מדוע התמהמה לוט לצאת מסדום למרות שהוזהר שהעיר עומדת  .6
 להישחת? )רש"י בראשית יט,טז( "ויתמהמה. כדי להציל את ____"

לינוק?               ברהם ושרה עשו משתה כשניגמל יצחק ממה אמרו הנשים כשא .2
 )רש"י בראשית כא,ז( "לא ילדה שרה אלא ____ הביאה מן השוק"

הוא:)בראשית יט,יא(  העונש שקיבלו אנשי סדום שרצו לפגוע באורחי לוט .10
 ____" )בכתיב מלא(-פתח הבית הכו  ב-האנשים אשר-"ואת

 מי שהוא אומן בנגינה בכינור נקרא:  ____ .3

מה וכדומה.  "וכשהזיק  ____ -היה חייב,הוטל עליו לשלם או לעשות דבר .11
 המזיק לשלם תשלומי נזק" )בבא קמא א,א( )בהיפוך אותיות(

 קיצור המילים: יעלה ויבוא.  ___ .4

ע עשה אברהם משתה גדול כשהפסיק יצחק לינוק? )רש"י בראשית מדו .12
 כא,ח( "משתה גדול. שהיו שם גדולי  ____ שם ועבר ואבימלך"

מי מינו את לוט להיות שופט עליהם? )רש"י בראשית יט,א( "ולוט ישב            .5
 בשער ____. ישב כתיב אותו היום מינוהו שופט עליהם")בהיפוך אותיות(

וע נגמרו המים להגר למרות שקיבלה אכילה ושתיה שיספיקו לה מד .14
 ולישמעאל? )רש"י בראשית כא,טו( "לפי שדרך חולים  ____  הרבה"

 בעל הטורים )בראשית יח,טז( "על איזה מרחק ליווה אברהם את אורחיו?  .6
 הלך עמהם לשלחם דשיעור לויה ___" ___ ששיעור פני סדום. ס"ת ___

"ראשו  רי בשלד,באדם ובבהמה בלי הראש והגפים נקרא:החלק העיק .16
 ____" )סוטה ט,ג(-במקום אחד וגופו במקום אחר מוליכין הראש אצל  ה

מציאות,דבר הניתן למישוש.  "ואחד דברים שיש בהן ___  ואחד דברים  .7
 שאין בהם  ____" )שבועות ג,ה(

תו בסדום?      שני המלאכים שהיו בבי-מדוע אפה לוט מצות לאורחיו .17
 )רש"י בראשית יט,ג( "ומצות אפה. ____  היה"

מהו החסד שביקש אברהם משרה שתעשה עמו כדי שלא יהרגו אותו?  .8
 לי אחי הוא"-המקום אשר  ___  שמה אמרי-)בראשית כ,יג( "אל כל

עמרה גפרית  -סדם ועל-העונש שקיבלו סדום ועמורה הוא:"וה' המטיר על .19
 השמים" )בראשית יט,כד(-____ מאת ה' מן

כיצד קיבל אברהם את שלשת אורחיו שהיו מלאכים? )בראשית יח,ב(                       .9
 "וירא וירץ לקראתם מפתח האהל  ____ ארצה" )בהיפוך אותיות(

את סדום אם ימצאו בה פחות מעשרה מהקב"ה שיציל אברהם לא ביקש  .20
ולי ימצאון שם עשרה.  על פחות לא אצדיקים כי:)רש"י בראשית יח,לב( "

 אמר דור המבול היו ח' נח ובניו ונשיהם ולא ____ על דורם"ביקש 

 ציד,ביזה. "חמד רשע  ____ רעים" )משלי יב,יב( )בהיפוך אותיות( .13

עם אדוניו לכרות  שר צבאו של אבימלך מלך פלשתים בימי אברהם שהלך .22
 צבאו")בראשית כא,לב(-___ שר_-ברית שלום עם אברהם הוא:"אבימלך ו

)בראשית כא,כט( "אתה הצבת         מה נבראו בזכות אברהם? בעל הטורים .15
 כל  ____  ארץ.  בזכות אברהם נבראו כל  ____ ארץ" )בהיפוך אותיות(

הגימטרי:                                    כתוב את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן .17 ____ כענקים" )דברים ב,י(-גבוה. "עם גדול ורב  ו .24
 10-, ו2-, ה10-, ד200-, ג6-, ב80-א

השליחות של אחד משלשת המלאכים שהיו האורחים של אברהם היה:  .25
 )רש"י בראשית יח,ב( "אחד לבשר את  ____" )בהיפוך אותיות(

 נקי מחטא,לא אשם. "זך אני בלי פשע ____ אנכי ולא עון לי")איוב לג,ט( .18

שליחותו של אחד מהמלאכים שהיו אורחיו של אברהם היה:                           .21 מספר הצדיקים הנסתרים שבכל דור ודור הוא: ____ .27
 )רש"י בראשית יח,ב( "ואחד  ____ את סדום"

_____  דעתו של בעל -רוח. "ושבועה כדי  ל-ו נחתהרגיע אותו,עשה ל .28
 הבית" )בבא מציעא לה:(

 חמדה" )ירמיה כה,לד( -____ -ערך. "כ-חפץ יקר .23

שנכתבה בלשון יחיד הוא:)רש"י בראשית  הכצעקתהמהפירושים למילה  .29
 יח,כא( "צעקת  ____  אחת שהרגוה במיתה משונה על שנתנה מזון לעני"

 ם: ששה סדרים.קיצור המילי .26

את שני נעריו כשהלך להעלות את יצחק מדים מכך שאברהם לקח לו .31
רשאי לצאת לדרך בלא ב' __ __  "שאין אדם )רש"י בראשית כב,ג(-לעולה

 "שאם יצטרך האחד לנקביו ויתרחק יהיה השני עמו אנשים

שיוולד לה בן ואמרה "ואדני זקן".      שרה צחקה בקירבה כשנודע לה  .28
                            -כי" קב"ה שינה ואמר לאברהם ששרה אמרה "ואני זקנתיה

 )רש"י בראשית יח,יג( "ואני זקנתי. שינה הכתוב מפני  ____"
                                            -בתיו קיבלו ציווי שלא להסתכל לוט,אשתו ושתי בנו .29 השלם: בית המקדש השני היה קיים במשך  ____  שנים. .32

 ____.  ____  הירדן" )בהיפוך אותיות(-)רש"י בראשית יט,יז( "בכל ה
מתי עזב אברהם את המקום שממנו השקיף על סדום ועמורה? )רש"י  .30 40-, ג20-, ב3-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א .33

 ים והשבים"בראשית כ,א( "כשראה שחרבו  ____ ופסקו העובר
ואפר" היתה:)רש"י בראשית יח,כז(  עפרכוונתו של אברהם כשאמר "ואנכי  .35

 ידי  ____"-"וכבר הייתי ראוי להיות עפר על
                 שאין לו אורחים:הקב"ה כשראה שאברהם מצטער  מהדברים שעשה .31

 "שלא להטריחו _ מנרתיקה_)רש"י בראשית יח,א( "הוציא הקב"ה __
מספר משמרות הכהונה שהיו בבית המקדש הוא:  ____                                     .37

 הימים א' פרק כד(-)דברי-עיין ב
רוח ונעימות.               -כתוב את המילה המתארת גורמים הנאה,מביאים נחת .34

 ____ )בהיפוך אותיות(
ו יודעים שבעיר סדום לא היה אפילו צדיק אחד? )רש"י בראשית כיצד אנ .35 קיצור המילים: רביעית יין.  ___ .39

 יט,ד( "מקצה העיר עד הקצה שאין אחד  ___ בידם" )בהיפוך אותיות(
 ")מל"ב יט,כט()בהיפוך אותיות(__יבול הצמח המכיל את הזרעים. "ואכלו  .36 קיצור המילים: חידושי הלכות ואגדות.  ____ .40
41. 
 

42. 
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47. 
 

48. 
 

49. 
 

50.               

מה אמרה שרה כאשר נולד יצחק כשאברהם היה בן מאה שנים?     
 השמע יצחק  ____" )בראשית כא,ו( )בהיפוך אותיות(-"ותאמר שרה...כל

מה אמרו אנשי העיר סדום ללוט כשביקש להגן על אורחיו מפניהם? )רש"י 
 יפוך אותיות(בראשית יט,ט( "לגור אדם ____ יחידי אתה בינינו")בה

נאמר על אנשי סדום שהם: )רש"י בראשית יט,ד( "ועל שהיו רשעים 
 נקראים אנשי סדום...ואנשי סדום  ____  וחטאים")בהיפוך אותיות(

מדוע הקב"ה ירד כביכול מהשמים לראות את מעשיהם של אנשי סדום? 
 )רש"י בראשית יח,כא( "למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא ___"

אמר הקב"ה לאבימלך מלך גרר בחלום כאשר הוא לקח את שרה? מה 
 לקחת" )בראשית כ,ג(-האשה אשר-"ויאמר לו הנך  ____  על

השליחות של אחד משלשת המלאכים שהיו האורחים של אברהם היה: 
 )רש"י בראשית יח,ב( "...ואחד ____  את אברהם"

 דבר.כתוב את שם האות המציינת את מספר השנים שהלכו בנ"י במ

38. 
 

43. 
 

45. 
 

46. 
 

47. 
   
 

___ -____ קבע ושב  ב-מגורים.  "בסוכות תשבו...צא  מ-מעון,משכן,בית
 עראי" )סוכה ב.(

 קיצור המילים: רבי אבהו.
 

 קיצור המילים: יבדל לחיים.
 

 ____" )דברים ב,כט(-עיר הבירה של מואב.  "והמואבים הישבים  ב
 

 )ידים ד,א(באותו היום גופו.  "____  ביום" 
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 מדרש רבה – ויראפרשת תפזורת 

 מ י נ ש י ה כ ר ב ל ק י ד צ מ מ ע
 ת נ ח ו ט מ ל ש ר ו ב ד ב ו ש ו י
 ת ל ש ב מ מ י כ א ל מ מ ל ר ב ג ו
 א ו ד ק פ נ ש ו ד ק י י ה ר ע ע ב
 ו נ מ ו ח ת פ נ ב ש ד ש ב ב ש ח ר
 פ ש נ נ י נ מ ל ר ל כ ע ת י צ ש ש
 ה ת ס י ר ב י י מ י ש ו ע י ל נ ע
 מ פ ה ב כ ל מ א נ ה ר ו ד י ת ט י
 ק ו ל ח ה ל ה ת ו ה ג ב ח פ א י מ
 ל ח ע נ א ש ו י מ ו ו ו ק מ ב נ י
 ס י צ מ מ ת ל כ ת ר ת ח ס י ר ו ר
 י ב מ ו ל ה ש ו ד ק ו ש ו ל ה פ ק
 נ ה ו ה צ י ח ר א י ב נ ד ה מ ת ב

 

     .מתחתןהן מודגשות וקו מתוח אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר  א( הוראות:
    לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

   ל את התשובה לשאלה:ולקב שאלות שלהלןלפי הפרוט הנמצא מתחת ללחבר את האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  יצד פירסם אברהם את שמו של הקב"ה בעולם באופן שהאמינו והכירו באלהותו לפי פירוש רש"יכ
 

 ()בראשית רבה פרשה מח"יושב תהלות ישראל קדושואתה עליהם.. שכינתו משרהעל כל שבח ושבח שישראל משבחין להקב"ה " א(
 ()בראשית רבה פרשה מח " עוגות   ועשי   שאמר לושי אברהםבר בזכות של מאיזו זכות זכו ישראל שניתן להם מן במד" ב(
 (" )בראשית רבה פרשה מטלברכה   צדיק...זכר עובר בעשהאמר רבי יצחק כל מי שהוא מזכיר את הצדיק ואינו מברכו " ג(
 (ה פרשה מטת רב)בראשי " רשעים ירקבוכל מי שהוא מזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר בעשה מה טעמיה ושם " ד(
 ()בראשית רבה פרשה מט "מילהה' ליראיו ובריתו להודיעם איזהו סוד ה' זו סוד " ה(
 (ה מט" )בראשית רבה פרשאהבוך מישריםברהם זה ישר מן הישרים שנא' )שיר א( א" ו(
 (פרשה מט ה)בראשית רב "שנאמר )בראשית כ( ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ואיני מגלה לו נביאאברהם זה " ז(
 (כאילו לא מת" )בראשית רבה פרשה מט יגע בתורהתני ר"ש בן יוחאי אומר כל מי שיש לו בן " ח(
 (נ " )בראשית רבה פרשהעושים שליחות אחת  מלאכיםולא שני  שליחותתנא אין מלאך אחד עושה שתי " ט(
 (" )בראשית רבה פרשה נישניםבשעה שהן  בלילהאמר רבי לוי אין הקב"ה דן את אומות העולם אלא " י(

 (עבודת כוכבים לפיכך הקדים רחיצה" )בראשית רבה פרשה נ טינופתללינה...אברהם מקפיד על  רחיצה אברהם מקדים" יא(
 (" )בראשית רבה פרשה נבבחצי דבורר' חמא אמר אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא " יב(
 (נב פרשה )בראשית רבה" אותומקלסין בלשון שמלאכי השרת  קדושהבלשון  חיבהבלשון  בדבור שלםבל נביאי ישראל א" יג(
 (ומכבסת ומניקה את בנה..." )בראשית רבה פרשה נב מבשלת-ו אופה-ו טוחנת בעה מלאכות שהאשה עושה לבעלהש" יד(
" נשתפוים הרבה שוטנפתחו הרבה סומים  נתפקחועמה הרבה חרשים  נפקדובשעה שנפקדה אמנו שרה הרבה עקרות " טו(

 (פרשה נג )בראשית רבה
מי אמר מי דבר אין כתיב כאן אלא מי מלל רמזו מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה ר' פנחס משום ר' חלקיה ותאמר " טז(

 ()בראשית רבה פרשה נג" מל"ל מניןשנה   מוליד למאהשהוא 
 (יותר מכל" )בראשית רבה פרשה נג לעצמויפה תפלת החולה  " יז(
 " )בראשית רבה פרשה נה(יבחן  את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה' צדיק מנסה" אין הקב"ה  יח(

 

                            מילה רביעית                           מילה שלישית              מילה שניה                    המילה ראשונ                                                        
  __  __   __   __      __   __  __   __   __  __         __   __  __         __  __   __   __ לאחר שאוכלין ושותין אומר להם"

   " סבורים אתם שמשלי אכלתם משל מי שאמר והיה העולם אכלתם )סוטה י:(
 

 פרשת וירא -חידון 
 לות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגרייםעליכם לענות על השא א(  הוראות:

 באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.    
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 

די שאשתו של שאברהם התפלל לקב"ה כ את הטעם לכךם פתרתם נכונה תקבלו השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  א
   "ללמדך שכל המבקש רחמים על  לפי פירוש רש"י.  מכן כתוב "וה' פקד את שרה"-,ומיד לאחראבימלך ושפחותיו תלדנה

 "____חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה  
      

 )ותתמ(  ____ ה לאברהם כפי שאמר לו הקב"ה בחלום? מות מהו העונש שיקבל אבימלך אם לא יחזיר את שר (1
 )טהאח( ובמלח לקתה"   ____מדוע הפכה אשתו של לוט לנציב מלח לפי פירוש רש"י? "במלח  (2
קול הנער" לפי פירוש רש"י?                                 -מה אנו למדים מכך שמלאך ה' קרא להגר אודות בנה מהפסוק:"כי שמע ה' אל (3

 )תלקלבה("   ____"מכאן שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו והיא קודמת 

מהי הזכות שעמדה ללוט שבגינה הקב"ה היצילו מהעונש שקיבלה סדום ועמורה לפי פירוש רש"י?   "שהיה לוט יודע  (4
                                                                                                                                                                                                                                               ליו" )בהרד( שהיה חס ע  ____ששרה אשתו של אברהם ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא ולא גלה 

1        2         3        4         
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 שרה-חיי -תץ פרשתשב
1 2 3 4   5 6  7 8  

9     10    11   

12        13   14 

15     16  17   18  

   19      20   

21 22 23      24  25  

26    27  28  29    

    30   31   32  

33 34  35   36   37   

38   39  40  41     

 42 43         44 

45        46    

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
-סוק במקומות במקרא לפי פירוש בעל הטורים על הפ 8-מה שרתה ב .1

 "___ה ז שבשמונה מקומות שרתהאהלה ח' במסורה רמ" ?)בראשית כד,סז(
נשירת העלים מעצים מסוימים )שקד,גפן,תות ועוד( בתקופת הסתיו.    .1

 ____" )ישעיה ו,יג(-"כאלה וכאלון אשר  ב
לאיזה ענין היה אברהם בן שבעים שנה כמו בן חמש שנים? )רש"י בראשית  .5

 כה,ז( "...ובן ע' כבן ה'   ____   ____"
יה לעיני: )רש"י בראשית   ידי אברהם ה-מעמד קנית מערת המכפלה על .2

 כג,יח( "בכל באי שער עירו.  בקרב  ____  ובמעמד  ____  הקנהו לו"
תאחרו אתי -"אל מה אנו למדים מכך שאליעזר עבד אברהם אמר למארחיו .9

"אל תאחרו אותי וה'. ?  )בראשית כד,נו( -פירוש בעל הטורים ב לפי   " וה'
 ס"ת  ____  שילווהו"

              ש"י בראשית כה,יא(   רהם לברך את יצחק בנו? )רמדוע חשש אב .3
את עשו יוצא ממנו אמר יבא בעל  נתיירא לברך את יצחק מפני שצפה..."

 ובא הקב"ה וברכו"   הברכות ויברך את אשר  ____  בעיניו
אברהם ענה לאליעזר עבדו כשהוא שאל אם האשה המיועדת ליצחק לא  .10

 )בראשית כד,ח( בני לא תשב   ____"-אתק תסכים לחזור עמו: "ר
מאמוראי בבל.  "ולמה נקרא שמו  ____  שמנהיר עיני חכמים בהלכה"  .4

 )עירובין יג:(
"וירץ.  עבד אברהם? )רש"י בראשית כד,כט( מדוע רץ לבן לקראת אליעזר  .5 קיצור המילה: סוגיא. .11

 עיניו  ____" למה רץ...ויהי כראות את הנזם אמר עשיר הוא זה ונתן
המילים בפרשה המתארות שאברהם כתב ליצחק בנו שטר מתנה על כל  .12

 ____   ____  אדניו בידו" )בראשית כד,י(-רכושו הוא: "ו
מדוע קיבלה רבקה מאחיה ואמה את הברכה "ויירש זרעך"?  פירוש עיקר  .6

             )בראשית כד,ס(  "ולכך כתיב ויירש זרעך כו'-שפתי חכמים על הפסוק ב
 כי ליצחק נתנה הברכה ולא  ____"

טוב היות האדם  ____" )בראשית ב,יח( )בהיפוך -יחיד, רק הוא.  "לא .13
 אותיות(

)רש"י        -ם עפרון התקבצו כל אנשי העיר כדיכאשר אברהם נפגש ע .7
 בראשית כג,י( "...שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול  ____   לשרה"

ת האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל:                                            כתוב א .15
 200-, ד2-, ג40-, ב400-א

       מדוע נכתב באותו הפסוק אורך חייה של שרה וגם "שני חיי שרה"?  .8
 ____"-)רש"י בראשית כג,א(  "שני חיי שרה.  כולן שוין  ל

             כיצד אנו למדים שלבן היה רשע מהפסוק "ויען לבן ובתואל ויאמרו        .13 תהלים יט,ג( )בהיפוך אותיות(דעת" ) -ילה  ____ יודיע,יביע.  "ולילה לל .16
              ה'  יצא הדבר"? )רש"י בראשית כד,נ(  "ויען לבן ובתואל.  רשע היה -מ

 להשיב  ____    ____" )בהיפוך אותיות( וקפץ
מה אנו למדים לגבי החשיבות של השדה שקנה אברהם מעפרון לאחר  .14 ור המילים: השם ישמרהו.קיצ .18

שבוצעה העיסקה? )רש"י בראשית כד,יז(  "ויקם שדה עפרון.  תקומה          
 היתה לו שיצא מיד הדיוט  ____   ____"

 כיצד ידעה רבקה כאשר נשאה את עיניה והתכופפה שהיא רואה את יצחק? .19
)בראשית כד,סד( "ותרא את -פירוש עיקר שפתי חכמים על הפסוק ב

 יצחק": "שראתה אותו הדור וחשבה שהוא  ____   ____  ושר חשוב"

מה תיקן יצחק כשהלך "לשוח בשדה" לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק      .16
 )בראשית כד,סג( ? "לשוח בשדה.  היינו שיצחק תקן תפלת  ____"-ב

ענין היתה שרה בת עשרים שנה כמו בת שבע שנים? )רש"י בראשית  לאיזה .21
 ____"-כג,א( "...ובת כ' כבת ז'  ל

)אבות ה,כא( )בהיפוך ____"-שלשים שנה.  "בן שלשים  לתואר לגיל של  .17
 אותיות(

מערת שדה -שרה אשתו אל-קבר אברהם את"   ?ברה  שרהקנהיכן  .24
 )בראשית כד,יט( )בהיפוך אותיות(" יא חברוןפני  ____ ה-המכפלה על

                                                                                    ני רימונים )מיובשים(.  גרעי .20
 והצמוקין והחרובין" )מעשרות א,ו( )בהיפוך אותיות(____ -"ה

)רש"י                   אבינו אצל עבר לפני שהגיע ללבן?  כמה זמן למד תורה יעקב .21 נס ליחידת צבא.  "____  מחנה יהודה לצבאתם" )במדבר ב,ג( .26
 כשפירש מאביו"נו ששמש יעקב בבית עבר ___  ___ למד"בראשית כה,יז( 

 ____  יגרשו" )איוב ל,ה( )בהיפוך אותיות( -פנים, תווך, קרב.  "מן .22 יז,י( " )מל"אמים בכלי-נא לי מעט -"____    אחזה בידה, קיבלה לרשותה. .27
אמתו  _____ לחפשי ישלחנו  שן-שן עבדו או-יטיל למטה, יוריד. "ואם .29

 תחת שנו" )שמות כא,כז(
אשית מה אנו למדים מכך שהגר זו קטורה לגבי אברהם אבינו? )רש"י בר .23

 "א היתה אלא  ____  אחת היא הגר היא קטורהשלכה,ו( "הפילגשים...
כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל:                                        .30

 50-, ה300-, ד50-, ג5-, ב300-א
                 לאן הלך אליעזר עבד אברהם כדי למצוא אשה ליצחק? "...ויקם וילך .25

 עיר נחור" )בראשית כד,י( )בהיפוך אותיות(-ארם  ____  אל-אל
ותרן וסלחן, אדיב מאד.  "לעולם יהא אדם  ____  כקנה ואל יהא קשה  .32

 כארז" )תענית כ:(
מה נתן יצחק לרבקה כשהוא הביא אותה לפני שרה אמו לפי פירוש בעל  .27

                   )בראשית כד,סז( ? "ויבאה. כ' במסרה בס' -הטורים על הפסוק ב
 בראשית וכתיב חסר ועולה כ"ד מלמד שקשטה בכ"ד  ____"

ה' " )דברים לג,כט( -ניצלו, נעזרו, נחלצו מצרה.  "מי כמוך עם   ____  ב .33
 )בלשון רבים,עבר(

 )רש"י בראשית כד,כב(עבד אברהם לרבקה? הצמידים שנתן  2מה מרמזים  .28
 " )בהיפוך אותיות(____  לוחות מצומדות-"ושני צמידים.  רמז  ל

ללבן ולבתואל:   "ואבא היום"עבד אברהם  מה אנו למדים ממה שאמר  .36
 היום יצאתי והיום באתי מכאן  ____  לו הארץ"רש"י בראשית כד,מב( ")

מה מרמז נזם הזהב שמשקלו בקע שנתן אליעזר עבד אברהם לרבקה?     .31
 ל בקע לגלגלת"____  ישרא-)רש"י בראשית כד,כב(  "בקע.  רמז  ל

 )בראשית כה,ז(___ שנים"של אברהם: "מאת שנה ושבעים שנה  חייואורך  .34 הקיצור של: ה' חומשים. .38
עבד אברהם כדי לבחון אם הנערה היא גומלת חסדים הדברים שאמר  .39

 )בהיפוך אותיות()בראשית כד,יד(נא כדך"  -נשא ליצחק: "____וראויה להי
רך המשא ומתן בין אברהם לעפרון לשם קנית השדה נעולפני מי היכן  .35

 ____" )בראשית כג,י( -שבמערת המכפלה?  "לכל באי שער 
מה ענתה רבקה לעבד אברהם כשהוא שאל אותה אם יש מקום ללינה אחת  .41

)רש"י בראשית כד,כג(  "ללין.  לינה אחת לין שם דבר והיא  בבית אביה?
 ____  אצלנו"  אמרה   ____  כמה לינות אתה יכול

                                                                                              הולך הליכת פיסח.   .37
 ירכו" )בראשית לב,לב( )בכתיב מלא(-"והוא  ____  על

42. 
 
 

45. 
 
 

46. 
               

ת רבקה מתוך כיצד הגיב עבד אברהם לאחר שראה שעלו המים לקרא
הבאר בדרך נס אך לא ידע אם היא ממשפחתו של אברהם?  "והאיש 

 לא" )בראשית כד,כא(-משתאה לה  ____  לדעת ההצליח ה' דרכו אם
לאחר שרבקה נתנה מים לעבד  משתאהכיצד רש"י מפרש את המילה 

 אברהם ולגמליו? )רש"י בראשית כד,כא(  "משתאה לה  ____  עליה"
 

ם שהיו קיימים בחייה של שרה וכשמתה פסקו, אחד משלשת הדברי
 וכשבאה רבקה חזרו הוא: )רש"י בראשית כד,סז( "____  קשור על האהל"

40. 
 
 

43. 
 
 

44. 
 
   
 

על מנת  "התלכי עם האיש הזה"מה מרמזים המילים כשנשאלה רבקה 
"עם  )בראשית כד,נח(:-פירוש בעל הטורים על הפסוק בלהינשא ליצחק?  

 וישראל")בהיפוך אותיות( לרמז שהלך כדת  ___ "ת  ___האיש הזה.  ס
 חכם כאילו קיים את עשרת הדברות-אנו למדים שהמברר מקחו של תלמיד

___ בפ' לפי )בראשית כג,ג(: "...י"פ בני -ק בפירוש בעל הטורים על הפסומ
 "עשרת הדברות שיש בהם י"פ אות ח"תשהמברר מקחו של ת"ח כאלו קיים 

אברהם בכל? )רש"י בראשית כד,א( -ך שהקב"ה ברך אתמה אנו למדים מכ
____  ם בכל.  בכל עולה בגימטריא  ___ ומאחר שהיה לו "ברך את אברה

 היה צריך להשיאו אשה"
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 מדרש רבה – שרה-חייפרשת תפזורת 

 ר ל ב ת א מ י ב ו ט ה ה י ש ע מ י
 ב ש נ א ל מ ל ו ע ה ת ו ב א צ פ ש
 ק ו ע ו י א ב ל ד י ת ע ל ד ה ת ת
 ה ח ר מ ע ש מ י כ א ל מ י ר ו ד י
 ו ב ו י ז ד י א ו א ל ק ח ר ש ו כ
 ת ש ת מ ר ר א נ ס ה ב י ה נ מ ר ל
 מ ד כ ל ק ו ר ת ו א צ ו ק א ד ה י
 ר ה ל י נ ב ר צ מ ת ח ב ב ו י פ ו
 ס ת ל ט ט ה י ו ר כ ר י מ ר נ ל ת
 ל פ ו ר ר א נ ג מ ו מ ק ב ד ו ג י
 ע ל ו י י ה ל ה ב ל ו ר ב ב ת ה ו
 י ה ת נ נ י כ ה כ ה ב ו ל ו מ נ ו
 מ נ ת ח י ש ה פ י מ ו ד ס י ש נ א

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  שר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת א א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

מה ענה אברהם   ולקבל את התשובה לשאלה: שאלות שלהלןל לפי הפרוט הנמצא מתחתאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 
לאליעזר עבדו שקיווה שאם שליחותו להביא אשה ליצחק לא תצליח יפנה אליו אברהם כדי להשיא את בתו ליצחק לפי פירוש 

 ?  רש"י
 

 פרשה נח( " )בראשית רבהמדינותשהיתה בת בתה של שרה שחיתה ק' וכ' וז' ותמלוך על ק' וכ' וז'  אסתרתבא " א(
 ()בראשית רבה פרשה נח " ד' צדיקים ונמולו בהד' צדיקים... שדרו בהולמה הוא קורא אותה קרית ארבע " ב(
 ()בראשית רבה פרשה נחם יצחק ויעקב"אדם הראשון אברה אבות העולםד' צדיקים  שנקברו בהד"א קרית ארבע " ג(
 (ה פרשה נח)בראשית רב " קנטריןבכתובים  ליטריןובנביאים  סלעיםא"ר חנינא כל שקלים האמורים בתורה " ד(
את  ללוות את רבקה ואחד להוציא אחד מלאכיםבשעה שאמר אברהם אבינו הוא ישלח מלאכו לפניך זימן לו הקב"ה ב' " ה(

 ()בראשית רבה פרשה נט "אליעזר
 (ה ס" )בראשית רבה פרשמעשיה הטוביםוירץ העבד לקראתה לקראת " ו(
פרשה  )בראשית רבה "יצא מכלל ארור לכלל ברוך צדיק באמונהועל ידי ששרת אותו  אליעזרדוסא כנען הוא א"ר יוסי ב"ר " ז(
 (ס

 (של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים" )בראשית רבה פרשה ס יפה שיחתןא"ר אחא " ח(
 (ס " )בראשית רבה פרשהעבדי בתי אבות מתורתן של בנים יפה רחיצת רגליא"ר אחא " ט(
 (" )בראשית רבה פרשה סתפלהלפנות ערב אין שיחה אלא  לשוח בשדהיצחק  ויצא" י(

 (" )בראשית רבה פרשה סרבקה ותמר   תאומיםשתים הם שנתכסו בצעיף וילדו " יא(
,ובמושב לצים לא ישב זה אנשי סדום,ובדרך חטאים לא עמד אלו דור הפלגהאשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים זה " יב(

 (ת רבה פרשה סא" )בראשיאבימלך
כמין שני רבנים והיו נובעות  שתי כליותיואר"ש אב לא למדו ורב לא היה לו ומהיכן למד את התורה אלא זימן לו הקב"ה " יג(

 (סא פרשה )בראשית רבה" תורה וחכמהומלמדות אותו 
למוד תורה בזקנותך שאין את יודע איזה מהן מתקיים לך" )בראשית רבה  בנערותךרבי ישמעאל אומר אם למדת תורה " יד(

 (פרשה סא
 (פרשה סב " )בראשית רבהלעתיד לבאכל מתן שכרן של צדיקים מתוקן להם " טו(

 
                            מילה רביעית                      מילה שלישית        מילה שניה                     המילה ראשונ                                                                  

   "__  __  __   __  __          __   __  __   __         __   __   __  __         __  __   __   __   אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור"
 

 שרה-פרשת חיי -חידון
באותיות מבולבלות.   שאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגרייםעליכם לענות על ה א( הוראות:

 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 

פירוש רש"י כששומעים   שצריך לעשות לפי  את הדברפתרתם נכונה תקבלו השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם 
 מילה( 1על בשורה טובה" )  ____את רבקה.  "וישתחו ארצה. מכאן   בשורה טובה כפי ששמע עבד אברהם שיוכל לקחת עמו

      

)רשט(   ____ ?   מה הראה עבד אברהם כהוכחה ללבן ולבתואל שאברהם נתן ליצחק את כל רכושו לפי פירוש רש"י (1
 מתנה

                   מהו הסימן שלפיו ידע עבד אברהם שרבקה היא האשה המתאימה ליצחק לפי פירוש רש"י?                                (2
 )ממי( לקראתה"   ____-"לפי שראה שעלו  ה

 )קומי( שדה עפרון"   ____"   לך"?על איזה מילה בפרשה נכתב בפירוש רש"י:"תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מ (3

)בדר( אליך רע   ____מה ענו לבן ובתואל לעבד אברהם לאחר שסיים לדבר לפניהם? השלם: "מה' יצא הדבר לא נוכל   (4
 או טוב" 

 )כירי(  ____היכן ציווה אברהם את עבדו להניח את ידו ולהשביעו שלא יקח לבנו יצחק אשה מכנען? תחת  (5

                                                                                                                                                                                                                                       )אמכל( ____לל שהוא רצה לעכב את רבקה מללכת עם עבד אברהם לפי פירוש רש"י? מי המית את בתואל בג (6
1        2         3        4         5        6  
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 תולדות -תץ פרשתשב
1 2 3  4 5  6  7 8 9 

10    11  12   13   

  14 15     16  17  

18 19     20 21  22   

23     24       

 25 26      27  28  

29     30  31   32  

33    34     35   

36    37  38  39    

  40    41   42  43 

44 45   46 47   48  49  

50   51      52   

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
מאיזה טיפה נוצר יעקב? )רש"י בראשית כה,כו(                                              .1

 טיפה  ____""...יעקב נוצר מ
שם הבאר שחפרו עבדי יצחק ולא רבו עליה רועי גרר עם רועי יצחק                 .1

 היא: "ויקרא שמה  ____" )בראשית כו,כב(
" במרמהפירוש רש"י למילה 'במרמה' כפי שאמר יצחק לעשו "בא אחיך  .6

 הוא: )רש"י בראשית כז,לה(  "במרמה.  ____"
ם:                                                            יצטלבות דרכפרשת דרכים,מקום שבו מ .2

 "____  הדרך" )יחזקאל כא,כו(
אם מגיע אדם ימות? )רש"י בראשית כז,ב( "... מתי צריך אדם לדאוג שמא .10

 ____  שנים לאחר כן"-לפרק אבותיו ידאג  ____  שנים לפניהן  ו
____  שנה בלדת אתם"  -יה בגיל: "ויצחק בןכשנולדו יעקב ועשו יצחק ה .3

 )בראשית כה,כו(
קש יצחק מעשו שישחיז את הסכין לפני השחיטה? )רש"י בראשית ימדוע ב .4 לא, אי, אין.  "____  טהור הוא" )שמואל א' כ,כו( .11

 כז,ג( "...חדד סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני  ____"
13. 
 

14. 
 

17. 
18. 
 

20. 
 
 

23. 
 

24. 
 
 

25. 
 

27. 
 
 

29. 
 

30. 
 

32. 
 
 

33. 
 
 

35. 
 
 

36. 
 

37. 
 
 

40. 
 

41. 
 
 

44. 
 
 

46. 
 

48. 
 

50. 
51. 
 

52. 
 
 
 

מנת שתוכל להכין מטעמים ליצחק  מה אמרה רבקה ליעקב לקחת על
 __ גדיי עזים טבים"_לי משם _-הצאן וקח-אביו? )בראשית כז,ט( "לך...אל

ימיה.   ___-"ו ראשית כה,כד()רש"י באמר בלידת רבקה בשונה מלידת תמר נ
 חדשים ילדתם"  ז'-בעת לדתה שלא מלאו ימיה כי ל אבל בתמר כתיב ויהי

 קיצור המילים: ערובי חצרות.
 כותונת או מעטפת רחבה לאשה או לגבר.  "ואהב גר לתת לו לחם  ____" 

 )דברים י,יח(
שית עשרה? )רש"י ברא-כיצד ניכר ההבדל בין יעקב לעשו בהגיעם לגיל שלש

עשרה שנה זה פורש לבתי  ____  וזה -כה, כז( "...כיון שנעשו בני שלש
 פורש לעבודת כוכבים"

כתוב בפרשתינו על יעקב: "ויעקב איש  ____  ישב אהלים" )בראשית 
 כה,כז(

לפי פירוש בעל  שאמר הקב"ה ליצחק  כפי הארצת'' מה רמוז במילה
אל...הארצת חסר וי"ו )בראשית כו,ג( ? "הארצות ה-הטורים על הפסוק ב

 שיתננה לו אחר ו'  ____  והם יצחק יעקב לוי קהת עמרם משה"
כיצד נקרא מי שקובר את בניו? )רש"י בראשית כז,מה( "למה אשכל.  

 אהיה שכולה משניכם. לימד על הקובר את בניו שקרוי   ____"
כיצד ידעה רבקה שעשו מתכנן להרוג את יעקב? )רש"י בראשית כז,מב( 

ד לרבקה.  ____  הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו" )בהיפוך "ויג
 אותיות(

מה כתוב בפרשה על רבקה כאשר היא עמדה ללדת? "וימלאו ימיה ללדת 
 והנה  ____  בבטנה" )בראשית כה,כד( )בהיפוך אותיות(

)רש"י בראשית  כי בארץילך למצרים בגלל הרעב שהיה  ליצחק שלאאמר  ה'
 כדאי לך"  ____   רימה שאתה עולה תמימה ואין חוצה"אל תרד מצ כו,ב(

____  ועלית אתה ואהרן"   -ממקום גבוה למקום נמוך, בא למטה.  "לך
 )שמות יט,כד( )בהיפוך אותיות(

 
עברי? )שמות ב,יב( -מה עשה משה רבנו כאשר ראה איש מצרי מכה איש

 ל"המצרי ויטמנהו בחו-"ויפן כה וכה וירא כי אין איש  ____  את
 

גדיי עזים כפי שאהב יצחק?   שניקשה רבקה מיעקב שיביא לה ימדוע ב
)רש"י בראשית כז,ט( "שני גדיי עזים.  וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של 

 יצחק אלא  ____  היה.  האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים"
 קיצור המילים: באור מילים קשות.  )בהיפוך אותיות(

 
ליעקב שבגינה זכה לברכות שקיבל מיצחק אביו? איזו זכות עמדה לו 

)בראשית כז,כז( "...כריח. ב' כריח שדה. -פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 כריח  ____  שזכות ריח ניחוח העולה מן  ____ פי' בהמ"ק עמד לו"

 שמו של אביו של דוד המלך הוא:  ____  )שמואל ב' כג,א(
 

-פירוש בעל הטורים על הפסוק בי הבאר שלא רבו עליה נקראת 'רחבות' לפ
"רחובות כנגד יון שגזרו שלא יטבלו כדי למונעם מפריה :)בראשית כו,כב( 

 לכל א' וא' וזהו ופרינו בארץ"ונעשה להם נס שנזדמן להם  ___  ורביה
עשו מכר ליעקב את הבכורה תמורת: "____  ונזיד עדשים" )בראשית 

 כה,לד(
 

לך ה' מטל השמים ומשמני -מהברכות שקיבל יעקב מיצחק אביו: "ויתן
 הארץ ורב  ____  ותירש" )בראשית כז,כח(

-טורים על הפסוק באחד מהטעמים שניתן לעשו שם זה לפי פירוש בעל ה
 ____  ונגמר" "עשו שהיה )בראשית כה,כה( הוא: 

 ית ד,כה()בראש"שמו ___-בנם של אדם וחוה לאחר רצח הבל: "ותקרא את
שיעשה לו מטעמים שיוכל  צידה" כדי  וצודה לייצחק קרא לעשו ואמר לו "

 ____ ולא מן הגזל""וצודה לי.  מן )רש"י בראשית כז,ג( -לברכו בתנאי ש
 נצמד,התחבר.  "ובכפי  ____  מאום" )איוב לא,ז( )בהיפוך אותיות(

 

5. 
 
6. 
 
7. 
8. 
 
9. 
 
 

12. 
 

15. 
 
 

16. 
 

19. 
 
 

21. 
 

22. 
 

26. 
 
 

28. 
 
 

29. 
 
 

31. 
 

34. 
 
 

38. 
 

39. 
 
 

42. 
 
 

43. 
 

45. 
 

47. 
49. 
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היא: "תהי נא  ____   שבועהמילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה 
 בינותינו" )בראשית כו,כח( )בהיפוך אותיות(

 קיצור המילים: בית ישראל.
 

 קיצור המילים: כבוד שבת.
: "וחטאותיכם  ____  מילה הזהה במשמעותה למילים עצרו, חשכו היא

 הטוב מכם" )ירמיה ה,כה(
הברכה שקיבל עשו מיצחק אביו היא: "ועל  ____   ____"                                 

 )בראשית כז,מ( )בהיפוך אותיות(
 

קש עשו מיעקב שישפוך לתוך פיו? )רש"י ימהו "האדם האדם הזה" שב
 )בהיפוך אותיות( בראשית כה,ל( "מן האדם האדם. עדשים  ____"

כאשר לרבקה היה צער בזמן העבור היא הלכה לבית המדרש של שם ועבר 
ממעיך יפרדו".  הפירוש של  לאמיםושם נאמר לה "שני גוים בבטנך ושני 

 לפי )רש"י בראשית כה,כג( "ושני לאמים. אין לאום אלא ___" 'ושני לאמים'
חיד,נקבה( )בכתיב מלא( לבן.  "רכבי אתנות  ____" )שופטים ה,י( )בלשון י

 )בהיפוך אותיות(
מדוע היה ספק ליצחק שעשו נמצא לפניו ולא יעקב כאשר יעקב הביא את 

המטעמים לאביו? )רש"י בראשית כז,כא( "גשה נא ואמשך.  אמר יצחק בלבו 
 אין דרך עשו להיות  ____   ____  שגור בפיו וזה אמר כי הקרה ה' אלהיך"

     ושש -ף המשמש לריפוד ולשבוץ.  "רצפת בהטאחד ממיני השיש כעין הצד
 וסחרת" )אסתר א,ו(  ____-ו

 היום הזה" )ירמיה לה,יד(-בלעו נוזלים.  "ולא  ____  עד
 

בארי -מדוע היתה ליצחק ולרבקה מורת רוח כשעשו לקח לו את יהודית בת
אילן לנשים? )רש"י בראשית כו,לה( "ליצחק ולרבקה. שהיו -ואת בשמת בת

 עבודת  ____" עובדות
מדוע פחד יצחק כשנודע לו שהוא ברך את יעקב במקום את עשו? )רש"י 

תי חרד יצחק אמר שמא עון יש בי שברכ בראשית כז,לו( "...תנחומא. למה
 קטן לפני גדול ושניתי  ____  היחס" )בהיפוך אותיות(

מהיכן אנו למדים שעשו היה רשע? )רש"י בראשית כה,לד( "ויבז עשו.  העיד 
 הכתוב על רשעו שביזה עבודתו   ____    ____" )בהיפוך אותיות(

 
  עצמת ממנו מאד" -כשאבימלך מלך פלשתים אמר ליצחק "לך מעמנו כי

 )רש"י בראשית כו,יז( "בנחל גרר.  ____  מן העיר" -יצחק הלך ל
חכמים על )רש"י בראשית יז,יט( "אנכי -אנו למדים מהפירוש של עיקר שפתי

אנכי הוא המביא לך ועשו הוא בכורך" כי:" ר"ל בכור  ___  עשו בכרך.  
 ולפ"ז לא היה משקר יעקב בדבריו"

כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:                                           
 100-, ד50-, ג40-, ב50-א

 פוך אותיות(חטא,עברה.  "הוי גוי חטא עם כבד   ____" )ישעיה א,ד( )בהי
 
 

נאמר "בארץ   –מדוע כשזרע יצחק בגרר זרעים וקיבל "מאה שערים" 
"בארץ ההיא בשנה י פירוש )רש"י בראשית כו,יב( ?  " לפההיא...בשנה ההיא

 בהיפוך אותיות()ההיא. שניהם למה לומר שהארץ  ____  והשנה  ____" 
ית כה,כז( המילה המתארת בפרשה את תכונותיו של עשו היא: )רש"י בראש

 "יודע  ____.  לצוד ולרמות את אביו בפיו"
? )בראשית  רבקה אומרת ליצחק 'קצתי בחיי'-מהו הדבר שאם יעקב יעשה

 ____"  -לקח יעקב אשה מבנות-קצתי בחיי מפני בנות  ___ אםכז,מו( "
 קיצור המילים: פסיעה גסה. )בהיפוך אותיות(

 קיצור המילים: בשר ודם. )בהיפוך אותיות(
 
 

 המחבר: עוזי קייש                                                           

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – תולדותפרשת תפזורת 

 נ י ס מ ח ה ו י ת ו ד ר פ ל ב ז ת
 ה ת י מ ה מ י נ י ע ל ה פ י ו ח א
 ה מ ח נ ה ל כ א מ ל ב ו ט כ י י ו
 ר כ ת ש מ ו ת ו כ ל מ ב ס י מ מ ה
 ב א ר ק מ ו ר י ב ח מ פ ת ת ו ש ב
 צ ד ח א ה נ ש מ ב מ ו ה י ס נ מ ר
 ל ה י ד צ ש ע י ק ו מ נ י י ג ח י
 ו ג ש י מ ב ד ו ז ת ו פ א ב מ ד ו
 ש ז ב ת ר י מ ה י פ ח ה ב ע ש ש ת
 ל י י ל מ ו ב מ ל כ ל ה ק ו נ ה ב
 ע ל ע מ א ו ו ת מ י ק ד ו ל י ל פ
 ש ו ק ו ע ש ר ה מ ד ח י ל מ ה כ י
 ו ת ב ד ה ד ג א ה ש א נ ו ו מ ה ו

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  ר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אש א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

מדוע כשילדה   ולקבל את התשובה לשאלה: שאלות שלהלןללפי הפרוט הנמצא מתחת את האותיות שנותרו בטבלה למילים 
תמר את פרץ ואת זרח המילה 'תאומים' נכתבה בכתיב מלא ואילו כשילדה רבקה את יעקב ואת עשו נכתבה המילה 'תומים' 

 ?  לפי פירוש רש"יבכתיב חסר 
 

 (ראשית רבה פרשה סג)ב" במלכותווזה מתגאה בעולמו שני גוים בבטנך שני גיאי גוים בבטנך זה מתגאה " א(
 ()בראשית רבה פרשה סג " הבריות בפיויהי עשו איש יודע ציד צד את ו" ב(
 ()בראשית רבה פרשה סג"עברובית מדרשו של  שםבית מדרשו של  שני אהליםויעקב איש תם יושב אהלים. " ג(
 (ה פרשה סג)בראשית רב" בצלו של עשוה בשלו ישב יעקבאמר רבי אחא כל מי שהוא יודע לחשב ימי הגלות ימצא שיום אחד " ד(
 ()בראשית רבה פרשה סג "בזה עמה תחיית המתיםויבז עשו את הבכורה ומה בזה עמה א"ר לוי " ה(
 (דה ס" )בראשית רבה פרשבבית דין של מעלה מחדש הלכהרבי ברכיה אמר בשם ר' יהודה אין כל יום ויום שאין הקב"ה " ו(
 )בראשית רבה "של אבימלך כספו וזהבושל יצחק ולא  זבל פרדותיול. א"ר חנין עד שהיו אומרים ויגדל האיש וילך הלוך וגד" ז(

 (דפרשה ס
 (ה" )בראשית רבה פרשה סגם שניהםמצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' " ח(
ואין אדם כר משתואין אדם יודע במה הוא הדין ועומק הנחמה ויום המיתה שבעה דברים מכוסים מבני אדם ואלו הן יום " ט(

 (הס " )בראשית רבה פרשהאימתי נופלתומלכות הרשעה  אשהואין אדם יודע מה בעיבורה של  חבירויודע מה בלבו של 
 (ה" )בראשית רבה פרשה סומוסיף חכמה     ויפה לעינים   טוב למאכלשלשה דברים נאמרו בו בעץ שאכל אדה"ר " י(

 (ה" )בראשית רבה פרשה סהחמסיןומן  הגזילותהרי מוטב ואם לאו להביא מן וילך עשו השדה לצוד ציד להביא. אם מצא " יא(
" )בראשית רבה בידיםהקול קול יעקב והידים ידי עשו אין עשו שולט אלא  בקולוד"א הקול קול יעקב אין יעקב שולט אלא " יב(

 (פרשה סה
ממקומו בשעה שישראל אומרין שמע ישראל המלאכים שותקין ואחר כך תרפינה כנפיהן ומה הן אומרין ברוך כבוד ה' " יג(

 (סה פרשה )בראשית רבה" וברוך שם כבוד מלכותו
 (" )בראשית רבה פרשה סואגדהתירוש זה  תלמודדגן זו  משנהומשמני הארץ זו  מקראד"א מטל השמים זו " יד(

 

 מילה שניה               מילה שלישית       מילה ראשונה                                                                                                                      
   __   __  __   __         __   __   __  __         __  __   __  לפי ששניהם צדיקים אבל כאן -והנה תומם. חסר ובתמר תאומים מלא"
        

 מילה רביעית
 __  __  __"   

 
 

 פרשת תולדות -חידון 
באותיות מבולבלות.   עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     

 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות שאלותלאחר שפתרתם את הב( 

הקב"ה ליצחק על מנת להפריך את טענתם  את הדבר שעשההשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 
פניו של יצחק   ____  שה הקב"ה צר"מה ע פירוש רש"י. י של ליצני הדור שאכן אברהם הוא אביו של יצחק ולא אבימלך לפ

 דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק"    
 

 )מק( זה נופל" ____ כיצד כותב רש"י שלא יתכן שיעקב ועשו יהיו שניהם למעלה באותו הזמן? "לא ישוו בגדולה כשזה (1
 ומילמא(" )בכתיב מלא()   ____אחד מהברכות שקיבל יעקב מיצחק אביו הוא: "יעבדוך עמים וישתחוו לך  (2
 )ממסתו( פלשתים   ____מה עשו הפלישתים לבארות שנחפרו בימי אברהם?   (3

 )התרו( של שם ועבר יעקב רץ  ____כאשר רבקה היתה מעוברת ובבטנה יעקב ועשו כשהיתה עוברת על פתחי  (4
 ומפרכס לצאת לפי פירוש רש"י. 

לפי פירוש האדם האדם הזה" -"הלעיטני נא מןליעקב:  מדוע מת אברהם באותו היום שבו עשו חזר מן השדה ואמר (5
                                                                                                                                                                                                                                                       )עהר("    ____ רש"י? "שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות  

1        2         3        4         5 
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 ויצא -תץ פרשתשב
1 2 3 4   5  6 7  8 

9      10 11     

12     13  14     

  15  16  17  18    

19 20     21 22     

 23    24     25  

26   27 28      29  

  30      31 32   

33    34    35   36 

  37 38    39     

  40    41  42    

43        44    

 מאונך                                                                                                                              זןמאו 
מדוע ייחד הקב"ה את שמו על יצחק למרות שהקב"ה אינו מייחד את שמו  .1

ל יצחק על הצדיקים בחייהם? )רש"י בראשית כח,יג( "...כאן ייחד שמו ע
 לפי שכהו עיניו וכלוא בבית והרי הוא כמת ויצר הרע  ____    ____"

שבע לכיוון חרן? )רש"י -מהו הדבר שעשה הקב"ה ליעקב כשיצא מבאר .1
בראשית כח,יא(  "כי בא השמש.  היה לו לכתוב ויבא השמש וילן שם.                

 די שילין שם"כי בא השמש משמע ששקעה לו חמה  ____  שלא בעונתה כ
העצה שנתן יעקב לאליפז שנשלח ע"י עשו אביו להורגו היא: )רש"י  .6

 אמר לו יעקב טול מה שבידי והעני  ____  כמת"...בראשית כט,יא( "
____ וישב תחתיה בצל"   מבנה עראי למסתור מפני השמש.  "ויעש לו שם .2

 ()יונה ד,ה
סר לה יעקב כדי שתאמר מדוע מסרה רחל לאחותה לאה את הסימנים שמ .9

וכשראתה רחל שמכניסין לו יל הנישואין? )רש"י בראשית כט,כה(  "...בל
 "לאה אמרה עכשיו  ____  אחותי עמדה ומסרה לה אותן סימנים

כיצד הגיב יעקב כשנודע לו שהקב"ה מבטיח לו שישמור עליו?  )רש"י  .3
שהובטח בראשית כט,א(   "וישא יעקב רגליו. משנתבשר בשורה טובה 

 בשמירה נשא לבו את רגליו ונעשה  _____    _____"
שמע ה' כי -מה אמרה לאה כשנולד בנה השני שמעון?  "ותלד בן ותאמר כי .10

 לי גם את זה ותקרא שמו שמעון" )בראשית כט,לג( -שנואה אנכי  ____ 
          מדוע רץ לבן לקראת יעקב? )רש"י בראשית כט,יג(  "וירץ לקראתו.          .4

 כסבור  ____  הוא טעון שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים טעונים"
12. 
 

14. 
 
 

15. 
 

18. 
 

19. 
21. 
 
 

23. 
24. 
 
 

25. 
 
 

26. 
 
 

27. 
 

29. 
 

30. 
 
 

31. 
33. 
 

34. 
 
 

35. 
 
 

37. 
 

40. 
 

41. 
 

43. 
 
 
 

44. 
 
 
 
 
 

יעקב -כשלבן רדף והשיג את יעקב, יעקב תקע בהר את: "וישג לבן את
 ____  בהר" )בראשית לא,כה( -ויעקב תקע את

מדוע קראה לאה לבן שנולד לה משפחתה זלפה בשם גד?                                   
 )רש"י בראשית ל,יא(  "בא גד.  מבא מזל  ____"

 
חות בנים מאשר לשפחות יהיו פלרחל כשלאה היתה מעוברת היא חששה ש

 התפללה עליו ונהפך  ____"ולכן: )רש"י בראשית ל,כא( "...ו
ת )רש"י בראשילכך שיעקב בכה כשראה את רחל הוא:אחד מהטעמים 

 "היו בידיו נזמים...ואני אין בידי  ___אמר אליעזר עבד אבי אבא כט,יא( "
 קיצור המילים: ממלכת כהנים.

אנו למדים מהפסוק "וייקץ יעקב משנתו ויאמר" לפי פירוש בעל הטורים 
.  ס"ת  ____  רויאמ ומשנתב יעק ץית כח,טז( "וייק)בראש-על הפסוק ב

 ____"-לומר שאין תפלתו של אדם נשמעת אלא  ב
 קיצור המילים: טעמי תורה.

____ לבינה תקרא" )משלי ז,ד( -מכר, רע, חבר.  "אמר לחכמה אחתי את  ו
 )בכתיב מלא( )בהיפוך אותיות(

 
 קיצור המילים: גמילות חסדים.

 
 

-מהות לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על הפסוק במה אנו למדים על הא
"אף שלא נחשבו במספר הנביאות בפ"ק דמגלה.  היינו  ?)בראשית כט,לד( 

 שלא היו מתנבאות על אחרים.  אבל  _____  שיבוא עליהן היו יודעות"
בארמית.   –שתים הסותרות, שני דברים הסותרים זה את זה, שני הפכים 

 ____-תרתי  ד
ל.  "כרם שחרב אם יש בו ללקט עשר גפנים...הרי זה נקרא ערך, ק-פחות

 כרם  ____" )כלאים ה,א( )בהיפוך אותיות(
אחד מהטעמים לכך שיעקב בכה כשראה את רחל הוא: )רש"י בראשית 

____" -כט,יא( "ויבך.  לפי שצפה ברוח הקדש שאינה נכנסת עמו  ל
 בהיפוך אותיות()

 _" )קהלת ט,יב( )בהיפוך אותיות(___  -ידע האדם את-זמן, מועד.  "לא
ם והכבשים מה עונה לבן לבקשתו של יעקב שיקבל את שכרו ע"י העזי

 " )בהיפוך אותיות(__  יהי כדברךבראשית ל,לד( "__החדשים שיוולדו? )
____"   -בלי-כמות מספקת, שיעור מסוים.  "והריקתי לכם ברכה עד

 )מלאכי ג,י(
 

האבן מעל פי -את ויגליגש יעקב מה אנו למדים על יעקב מהפסוק "ו
הבאר"? )רש"י בראשית כט,י( "ויגש יעקב ויגל.  כאדם שמעביר את הפקק 

 מעל פי צלוחית להודיעך שכחו  ____" )בהיפוך אותיות(
 חוצפה, גסות.  "עשרה קבים  ____  ירדו לעולם" )קידושין מט:(

 
 אשת אברהם אבינו היא: ____

 
מתי מצא ראובן דודאים בשדה והביאם ללאה אמו?  "וילך ראובן בימי 

 ____  וימצא דודאים בשדה" )בראשית ל,יד( )בהיפוך אותיות(  -קציר
הקב"ה הסיר את חשדו של יעקב על לאה לפי פירוש בעל הטורים על 

.   ס"ת אהיה לפי שחשדה השנוא  י ' כה  א)בראשית כט,לא( "ויר-הפסוק ב
שהפקירה עצמה לו כך הפקירה עצמה לאחר לכך העיד הקב"ה  יעקב כמו 

"____    ____ 
-מי אמר ללבן על בריחת יעקב ממנו לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

____  הגיד ללבן על -)בראשית לא,כג( ?  "כי ברח...איתא במדרש  ש
 וגם לפרעה על בריחת ישראל.  כי ברח בגי'  ____" בריחת יעקב

5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 

11. 
13. 
 
 

16. 
17. 
 
 

20. 
 
 

22. 
 
 

24. 
 

25. 
 

26. 
 
 

27. 
28. 
 

32. 
 
 

36. 
 
 

37. 
 

38. 
 

39. 
 

41. 
 
 
 

42. 
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 א"ב.-מאותיות ה
 

מהו הטעם שלאה קראה בשם גד לבן שנולד מיעקב ומשפחתה זלפה? פירוש 
)בראשית ל,יא( "ותקרא את שמו גד" הוא: -עיקר שפתי חכמים על הפסוק ב

 וא לשון חתוך שבא לעולם  ____   ____""וגד ה
כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:                                        

 200-, ה30-, ד2-, ג50-, ב300-א
הזמן שלקח ללבן לעבור את אותו המרחק שהלך יעקב הוא: )רש"י בראשית 

 לך לבן  ____    ____"לא,כג( "שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים ה
 קיצור המילים: יצר הטוב.

כשסיים יעקב לעבוד אצל לבן במשך שבע שנים עבור רחל יעקב אמר ללבן: 
 )רש"י בראשית כט,כא(  "מלאו ימי. שאמרה לי אמי ועוד מלאו ימי שהרי 

 אני בן פ"ד שנה ואימתי אעמיד  ____  שבטים"
 ין" )דניאל יב,יג(____  הימ-אחרית הימים.  "ותעמד לגרלך  ל

הסיבה שרחל נענשה בגלל הדודאים שקיבלה מלאה היא: )רש"י בראשית 
    היתה שכיבת לילה זו ואני נותנה לך  ל,טו( "לכן ישכב עמך הלילה. שלי

 תחת דודאי בנך ולפי שזלזלה במשכב  ____  לא זכתה להקבר עמו"
א: )רש"י " הווזה שער השמיםפירוש דברי יעקב כשהתעורר משנתו "...

בראשית כח,יז( "וזה שער השמים...ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון 
 כנגד בית המקדש של   ____"

מדוע משבחים את ראובן שהביא ללאה אמו דודאים ולא חטים ושעורים? 
 שעת הקציר היה ולא פשט ידו קציר חטים... "בימי )רש"י בראשית ל,יד( 

 ההפקר שאין אדם מקפיד  ____"בגזל להביא חטים ושעורים אלא דבר 
איזה תפלה תקן יעקב אבינו? )רש"י בראשית כח,יא(  "ויפגע...ורבותינו 

 פירשו לשון תפלה כמו ואל תפגע בי ולמדנו שתקן תפלת  ____"
יעקב קרא למקום שבו הוא כרת ברית עם לבן בשם:                                         

 בראשית לא,מז("ויעקב קרא לו   ____" )
" כשיעקב יצא מבאר שבע לחרן הוא: ויפגע במקוםפירוש נוסף לפסוק "

)בראשית כח,יא( "ויתפרש ויפגע -פירוש עיקר שפתי חכמים על הפסוק ב
 במקום בהקב"ה שנקרא מקומו  ____   ____" )בהיפוך אותיות(

 מדוכא ומדוכדך, עצוב ונבוך.  "____  וזעף" )מלכים א' כא,ד(
יהודה? )רש"י בראשית ל,לה( -לאה לאחר שילדה את בנה הרביעי מה אמרה

 "הפעם אודה.   שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי  ____" )בהיפוך אותיות(
הסיבה שיעקב קרא למקום שראה את המלאכים בשם 'מחנים' היא: )רש"י 
בראשית לב,ג( "מחנים. שתי  ____  של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן. ושל 

 אל שבאו לקראתו" )בהיפוך אותיות(ישר-ארץ
 בן יעקב מזלפה שפחת לאה. )בראשית ל,יא(

 
 

דה רחל את יוסף. משנולד יל)רש"י בראשית ל,כה( "שנולד: נאמר על יוסף כ
 לקש"   ת יעקב אש ובית יוסף להבה ובית  ____שנאמר והיה בי שטנו של ___

"רבי  בראשית ל,לח()רש"י א? הצאן לפי רבי אושעיכיצד היו מתעברות נקבות 
 "חמנהבמעיהן ולא היו צריכות לזכר וזהו ויאושעיא אומר המים נעשין  ___ 

לוי היא אמרה: "עתה הפעם ילוה אישי -לאחר שנולד בנה השלישי של לאה
 ילדתי לו שלשה בנים" )בראשית כט,לד( -אלי  ____  

 קיצור המילים: מערת המכפלה.
 
 
 

 וך אותיות(קיצור המילים: עוף טהור. )בהיפ
 
 

 המחבר: עוזי קייש                                                           

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – ויצאפרשת תפזורת 

 ו ג ו ו י ז ת ו צ ר א ה ל כ ב ק ב
 ו ר י ב ח ב ש ד ו ק ה ח ו ר י ז פ
 ב ע ר ו צ מ ה ו י ז א ו ה י כ ב ו
 א ג ע ס ב מ י מ ש ה ב ל מ ו כ ת ק
 ר ל פ מ צ ת ד ד ח ת מ ל ת ה ל ח ד
 כ ג ר ב י ת ו כ ר ב ע ה ז ו י ת נ
 י ל ה ט נ מ י מ ב ו ת ה ה א מ י ב
 ב ח א י ע ק ר מ ל ו ס ש ס ה ת ת ב
 א מ ר ו ה ג נ מ ר י ו כ י ד כ ה נ
 ה ה צ נ ל כ ש ה ל פ מ י נ ר ו ה י
 ש ד כ י ס מ מ י נ ב א נ י ה ת ר מ
 מ א מ י ח נ י ל פ ו נ ה ת ו ב א ה
 ש ת ו ת ו ת ו ר ק ע מ ו ת נ ש מ מ

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר  א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

                                   התשובה לשאלה:השלמת ולקבל את  אלות שלהלןשלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  לפי פירוש רש"יידי זרעו בקלות וללא מאמץ -ישראל תכבש על-כיצד רמז הקב"ה ליעקב שארץ

 

 (ה פרשה סחרב ראשית" )בשל איש אלא מן הקב"ה זיווגורבי פנחס בשם ר' אבהו מצינו בתורה בנביאים ובכתובים שאין  " א(
 ()בראשית רבה פרשה סח " הוא הדרה    הוא זיוהרבי )זעירא( עזריה בשם ר' יהודה בר סימון אמר בזמן שהצדיק בעיר " ב(
שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו    גלגל חמהמלמד שהשקיע הקב"ה    כיבא השמשכי בא השמש רבנן אמרי  " ג(

 ()בראשית רבה פרשה סח "בצינעה
וראשו מגיע השמימה וההר בוער   בתחתית ההרמוצב ארצה ויתיצבו   זה סינירבנן פתרין לה בסיני ויחלום והנה סולם " ד(

 (ה פרשה סח)בראשית רב" לב השמיםבאש  עד  
)בראשית  "בחבירואלא בירך של חבירתה כך אין תלמיד חכם מתחדד אלא    מתחדדתאמר רבי חמא בר חנינא אין סכין  " ה(

 (שה סטרבה פר
" שבתפלה ברכותבתורה וכנגד כן קבעו חכמים י"ח   האבות רבי חנינא בשם רבי פנחס אמר שמנה עשרה פעמים מזכיר  " ו(

 (טה ס)בראשית רבה פרש
 "שנמשלה כמים   בזכות התורהכך בניך אין מתברכין אלא   במים אינו מתברך אלא    עפר הארץהיה זרעך כעפר מה  ו" ז(

 (טה ספרש )בראשית רבה
" )בראשית כך בניך מבלין את כל העולם והם קיימים לעולם  קיים לעולםוהוא     כלי מתכותומה עפר הארץ מבלה את כל  " ח(

 (טרבה פרשה ס
שרויה במקום הזה ולא הייתי   השכינה.  ויאמר אכן יש ה' במקום הזה אכן  ממשנתוויקץ יעקב משנתו.  ר' יוחנן אמר  " ט(

 (טס ה פרשה" )בראשית רביודע
כי מן הבאר ההיא ישקו שמשם היו שואבים          רגליםבשדה זו ציון והנה שלשה עדרי צאן אלו שלשה    בארד"א והנה  " י(

 (בית השואבה" )בראשית רבה פרשה ע  שמחתוהאבן גדולה זו    רוח הקודש
הן   פוקדן בבניםזוקף לכל הכפופים כיון שהקב"ה  בתוך בתיהם ו  נופליןשהם   עקרות -ד"א סומך ה' לכל הנופלים אלו  ה" יא(

 (נזקפות" )בראשית רבה פרשה עא
 (" )בראשית רבה פרשה עאמנכסיוומי שירד  בניםומי שאין לו    סומא -ו מצורע א"ר שמואל ד' חשובים כמתים  " יב(
א"ר יהודה ב"ר סימון לא למקום שגלו עשרת השבטים גלה שבט יהודה ובנימין עשרת השבטים גלו לפנים מן נהר  " יג(

 (עג פרשה )בראשית רבה" בכל הארצותשבט יהודה ובנימין מפוזרים    סמבטיון
                                                                    

 מילה שניה       מילה שלישית                                                                                              מילה ראשונה    
   "שזה מקומו של אדם  __   __  __   __         __   __הקב"ה כל א"י תחתיו רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו    __   __  __   __"
 

  פרשת ויצא -חידון 
באותיות מבולבלות.   עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:

 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 

              שיעקב אמר ללבן שיעבוד עבור רחל:ך את הטעם לכהאחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו  השאלה
 "____   "ברחל בתך הקטנה" לפי פירוש רש"י. "לפי שהיה יודע בו שהוא

 

 שמא)אהר( עמו כלום אמר  ____ מדוע חיבק לבן את יעקב כשהוא רץ לקראתו לפי פירוש רש"י? "כשלא   (1
 זהובים הביא והנם בחיקו"

   ____כיצד הגיבו האבנים כאשר הניח יעקב את ראשו עליהם כהגנה מפני חיות רעות לפי פירוש רש"י? "התחילו  (2
 )בורתמי( זו את זו זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו וזאת אומרת עלי יניח מיד עשאן הקב"ה אבן אחת" 

)ויאלל( שצדקה   ____ינאה באחותה לאה? "קנאה במעשיה הטובים אמרה כיצד מסביר רש"י את הטעם לכך שרחל ק (3
 ממני לא זכתה לבנים" 

 מדוע אמר יעקב לרועים:"הן עוד היום גדול" כשסבר שהם רוצים לחזור הביתה לפי פירוש רש"י? "כלומר אם (4
                                                                                                                                                                                                                                  עת האסף המקנה וגו' " )ומי( אתם לא שלמתם פעולת היום. ואם הבהמות שלכם אף על פי כן לא  ____שכירי       

       1        2         3        4          
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 וישלח -תץ פרשתשב
1 2 3 4 5  6 7  8 9  

10      11  12    

13    14 15      16 

17       18   19  

20    21  22   23   

  24 25    26 27  28  

29 30    31    32   

33     34       

  35  36    37  38  

39 40  41    42    43 

44      45      

46   47    48     

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
מה אנו למדים על מספר החסדים שעשה הקב"ה ליעקב לפי פירוש עיקר  .1

____   _____ )בראשית לב,יא( ?  "שעשה לו  -שפתי חכמים על הפסוק ב
 א' שנבקע לו הירדן והשנית שיהיה לב' מחנות"

מה אמר יעקב לעשו כדי שיפחד ממנו והוא יסכים לקבל את מנחתו של   .1
יעקב? )רש"י בראשית לג,י( "כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי על אשר   
 ראיתי פניך והן חשובין לי כראיית פני המלאך שראיתי  ____   ____"

דברים שאמר יעקב לבניו שיוציאו מביתם לאחר שנקמו באנשי אחד מה .8
 ____  של שכם"-שכם הוא: )רש"י בראשית לה,ב( "הנכר. שיש בידכם  מ

מה נולדה ביחד עם כל שבט ושבט? )רש"י בראשית לה,יז( "כי גם זה                      .2
 נוסף לך על יוסף. ורבותינו דרשו עם כל שבט נולדה  ____"

יעקב הושלם ללמדנו כי: )רש"י בראשית -רבותינו דרשו מכך שמנין בני .10
 שכולם שוין וכולם צדיקים שלא חטא  ____"לה,כב(  "

בנו הבכור של שמואל הנביא שמונה ע"י שמואל לשופט על ישראל הוא:   .3
 בנו הבכור  ____" )שמואל א' ח,ב(-"ויהי שם

)רש"י בראשית כשחזר לשעיר כי: האנשים שהלכו עם עשו לא מוזכרים עמו .11
 לג,טז( "עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו  ____  מאצלו אחד אחד" 

____  -כל מה שעשה הרחמן )הקב"ה( לטוב עשה.  "כל דעביד רחמנא  ל .4
 ברכות ס:()עביד" 

13. 
 

14. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 
 

21. 
 

23. 
 
 

24. 
 
 

28. 
 

29. 
 

31. 
 

33. 
 

34. 
 

35. 
 

37. 
 

39. 
 

41. 
 

42. 
 

44. 
45. 
 

46. 
47. 
48. 
 
 
 
 
 
 

_____  גליו -שיא, התרוממות,התנשאות.  "אתה מושל בגאות הים  ב
 אתה תשבחם" )תהלים פט,י(

-מה היו צריכים לעשות שמעון ולוי לפני שיצאו לנקום בחמור ובנו ואנשי
 שכם? )רש"י בראשית לד,כה( "שלא נטלו  ____   ____")בהיפוך אותיות(

אחד משלשה דברים שהכין יעקב את עצמו כשהלך לקראת עשו הוא: 
 ____"-)רש"י בראשית לב,ט(   "...לדורון לתפלה  ו

 קיצור המילים: תפלת רבים
 

____  רב   -עשו מסרב לקבל את המנחה מיעקב ואומר: "ויאמר עשו יש
 לך" )בראשית לג,ט( )בהיפוך אותיות(-אחי יהי לך אשר

הושפט המלך הרביעי בירושלים הוא:"במלכו                  מספר השנים שמלך י
____   ____  שנה מלך בירושלים" )מלכים א' כב,מב( )עליך להמיר את -ו

 המספר לשתי אותיות(
____"       -סחורה, דבר שמוכרים אותו.  "והצרים...מביאים דאג וכל

 )נחמיה יג,טז(
יעקב שנים עשר" )בראשית  -_שנים עשר הוא מספר המציין: "...ויהיו  ___

 לה,כב(
 

מדוע לא פורסם יום מותה של רבקה לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על 
)בראשית לה,ח( ?  "ר"ל כדי שלא ישמע עשו ויבוא מארץ שעיר -הפסוק ב

 לעסוק  ____  וע"י זה יקללו את הכרס שיצא ממנה"
 קיצור המילים: עולם ועד  )בהיפוך אותיות(

 
עלה השחר? )רש"י בראשית לאך מיעקב שישלח אותו כי ביקש הממדוע 

 לב,כז( "כי עלה השחר.  וצריך אני לומר  ____  ביום" )בהיפוך אותיות(
הוא: )רש"י בראשית לו,ז(  'מפני יעקב אחיו'אחד מהטעמים שעשו הלך 

 "...ומפני  ____   שמכר בכורתו"
 200-, ד2-, ג3-ב ,9-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א

 
)בראשית לו,ד( : -הפסוק בלפי פירוש בעל הטורים על ני עשו נקראים ב
 בני עשו אינם נקראים בנים אלא ____  כמו ולד בהמה" )בהיפוך אותיות("

אדני -אבא אל-'עד אשרמתי יקיים יעקב את הבטחתו ללכת לעשו 
 אותיות(פוך ____")בהי? )רש"י בראשית לג,יד( "ואימתי ילך בימי שעירה'

-שתי נשיו ואת-שם הנהר שיעקב העביר צד אחד של הנהר לצדו השני 'את
 אחד עשר ילדיו' נקרא: מעבר  ____  )בראשית לב,כג(-שתי שפחתיו ואת

כשיעקב ענה למלאך את שמו אמר לו המלאך: "ויאמר  ____  יעקב יאמר 
 ישראל" )בראשית לב,כט(-עוד שמך כי אם

שם נוסף למטבע 'קשיטה' הוא: )רש"י בראשית לג,יט(  "קשיטה.  ____  
 ____  קשיטה"-אמר רבי עקיבא כשהלכתי לכרכי הים היו קורין  ל

חמור אביו -שכם ואת-' בפסוק 'ויענו בני יעקב אתבמרמההפירוש למילה '
 ' הוא: )רש"י בראשית לד,יג(  "במרמה.  ____"במרמה

 יודע  ____  דבר" )קהלת ח,א( פתרון,פירוש,באור.  "ומי
אחד משלשה דברים שיעקב חזר שלם מלבן הוא: )רש"י בראשית לג,יח( 

 "שלם  ____  שלא שכח תלמודו בבית לבן"
 קיצור המילים: לשון הקדש

 מין אילן  ____"השלל של אנשי שכם נטמן:)רש"י בראשית לה,ד( "האלה. 
תי חכמים על הפסוק חה השמש לפי פירוש עיקר שפרמה קרה ליעקב כשז

?  "ר"ל כשהשמש החלה לזרוח היה  'ויזרח לו השמש')בראשית לב,לב( -ב
 צולע ומיד אחר זריחת השמש  ____"

 

5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 

12. 
 
 

15. 
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22. 
 
 

24. 
 

25. 
 

26. 
 

27. 
 

29. 
 

30. 
 

32. 
 

36. 
 

38. 
 

40. 
 

42. 
43. 
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ם מלבן הוא: )רש"י בראשית לג,יח( אחד משלשה דברים שיעקב חזר של
 שלא חסר כלום מכל אותו דורון" )בהיפוך אותיות(  ם  ____ "של

עשר יובלות  ____  -ספרו,קבעו את מספרם של דברים שונים.  "שבעה
 ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו"  )ערכין יב:( )בהיפוך אותיות(

                               כא,ד(תשים,תניח,תקבע.  "____  לראשו עטרת פז" )תהלים  
 

העץ שממנו נבנה המשכן,הארון ושאר כלי העץ שבמשכן.  "ועצי  ____" 
 (ה,ה( )בלשון יחיד( )בכתיב חסר)שמות כ

שיתיירא ")רש"י בראשית לג,י( ך כי:מלאלעשו שהוא ראה את האמר יעקב 
  אותיות( וך)בהיפ איני יכול לו מעתה"  _ ___-והימנו ויאמר ראה מלאכים  

חמור אמר ליעקב ולאחים שמעון ולוי: "הרבו עלי מאד  ____   -שכם בן
 ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי" )בראשית לד,יב(

 
,  20-,ג5-,ב50-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:א

 5-,ח40-,ז400-,ו5-,ה6-ד
             בראשית לג,ז(שניגש לעשו לפני אמו רחל? )רש"י בזכות למה זכה יוסף 

                 "אמר אמי יפת תואר שמא יתלה בה עיניו אותו רשע אעמוד כנגדה
 ואעכבנו מלהסתכל בה. מכאן זכה יוסף לברכת  ____    ____"

רש"י חולין יד.( )בהיפוך נעשה ברור.  "____  הדבר שזו היא התרומה" )
 אותיות(

 
'? אחרניםיוסף -רחל ואת-ואת אחרניםיה מדוע העמיד יעקב 'ואת לאה וילד

 )רש"י בראשית לג,ב(  "אחרון אחרון  ____" )בהיפוך אותיות(
 אגד,לולאה,עניבה.  "אלו  ____  שחיבין עליהן )בשבת(..." )שבת טו,א(

 
קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין.  "המוכר את הבית -מרתף,מחסן תת

 ב()בהיפוך אותיות(-)בבא בתרא ד,א ____"-לא מכר...לא את הבור ולא את ה
שמם של המלאכים? )רש"י בראשית לב,ל( "אין לנו שם קבוע  לפי מה נקבע

 משתנין שמותינו הכל לפי מצות עבודת  ____  שאנו משתלחים"
מהיכן אנו למדים שיעקב הכין את עצמו למלחמה עם עשו? )רש"י בראשית 

 היפוך אותיות(לב,ט( "למלחמה. והיה המחנה הנשאר  ____" )ב
אחד משלשה שמוחלים להן עוונותיהן הוא: )רש"י בראשית לו,ג(                     

 "____  שנתגייר" )בהיפוך אותיות(
,             2-,ג6-,ב5-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה: א

 200-,ו200-,ה20-ד
: "וישלח יעקב מלאכים יעקב שלח מלאכים לעשו אחין ששכן במקום שנקרא

 עשו אחיו ארצה  ____  שדה אדום" )בראשית לב,ד(-לפניו אל
כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:                                  

 80-,ד400-,ג40-,ב100-א
              אחד משלשה שמוחלים להן עוונותיהן הוא: )רש"י בראשית לו,ג( 

                   נושא  ____""...וה
 קיצור המילים: בה' תתהלל נפשי

____  עבר לפניהם וישתחו ארצה -מה עשה יעקב עד שהגיע לעשו אחיו?  "ו
 אחיו" )בראשית לג,ג(-גשתו עד-שבע פעמים עד
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 מדרש רבה – וישלחפרשת תפזורת 
 ל ש ב ק ע י ה ל פ כ מ ה ת ר ע מ י
 ע ש ה ש מ כ מ צ ע ת ל פ ש ה ל ו ש
 ת י ת י נ ת י נ ש מ ד ו ק ו ש ו מ
 י מ ח ש ע נ ד ר י ה ת א ב ב ה נ נ
 ד ר ו ר י מ י ל ו ז ג ש י ב ו ת ה
 ל ב מ א ק ו מ ת ו ח י ק ט ת מ י מ
 ב ו י ל ר פ ו ס ב ב ר י ז ח א י ל
 א א נ ב ש ו י מ ר נ ח נ ר י ר ר כ
 א ד מ ו ע מ ט ז ו נ ו מ ל ו י א י
 מ ר ש פ מ ו ל ת ת ו ב א ב ש כ ו מ
 ת ע צ מ א ב נ ש א ר ב ת ו נ ו ה ל
 ש ד ק מ ה ת י ב ו מ י א י ב נ ב ש
 ב מ ל ו ע ה נ מ ו ש ע ל ש ו ח כ מ

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  ר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אש א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

                                 התשובה לשאלה:השלמת ולקבל את  שלהלןלשאלות לפי הפרוט הנמצא מתחת את האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  לפי פירוש רש"ימדוע נענש יעקב בגלל שהסתיר את דינה בתו מפני עשו שמא הוא יראה אותה וירצה לשאת אותה לאשה 

 

  לובשי ברזלחיילות של מלך.  מהן שתי מחנות למה מלמד שנתנו לו ליעקב ארבעת אלפים רבוא מלאכי השרת ונדמו לו ל" א(
 (עהרבה פרשה  ראשית" )ביושבי קרנותומהן רוכבי סוסים  ומהן 

וקראת לעשו אדוני  ח' פעמים חייך אני מעמיד   השפלת עצמךבאותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני אמר לו הקב"ה אתה  " ב(
 ()בראשית רבה פרשה עה " קודם לבניך  שמנה מלכיםמבניו  

הבחור שבאבות זה    שבנביאיםוהבחור    שבאבותהבחור    ונתייראוהקב"ה    הבטיחןפנחס בשם ר' ראובן שני בני אדם  ר' " ג(
 ()בראשית רבה פרשה עו "משה...  הבחור שבנביאים זה יעקב

 (ה פרשה עורברא' )ב"אלא בזכותו של יעקב את הירדןמצינו שלא עברו ישראל  בשם ר' יוחנן אמר בתורה בנביאים בכתובים..." ד(
 ()בראשית רבה פרשה עו "מכחו של עשובניו שבאו עליהן  בני מיד   לעתיד לבאהצילני נא מיד אחי מיד עשו הצל את בני  " ה(
 (ה עחרבה פרש )ברא'"וישראל מוסיף עליו עיקריהיה שמך יעקב  ישראלר' זכריה בשם ר' אחא מכל מקום יעקב שמך אלא כי אם " ו(
 (פרשה עח )בראשית רבה "מבני בניו  ששים רבואעד שראה    מן העולםדן לא נפטר אבינו יעקב  אמר ר' יו" ז(
מבעוד יום הדא אמרת ששמר יעקב    תחומיןד"א ויחן את פני העיר.  נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום וקבע  " ח(

 (" )בראשית רבה פרשה עטקודם שניתןאת השבת  
הן בידכם ואלו   גזוליםלומר   את ישראל  להונותון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין  א"ר יודן בר' סימ" ט(

 (עט " )בראשית רבה פרשהוקבורתו של יוסף   ובית המקדש    מערת המכפלההן  
ל אותיות מ"ם  ש  בראשןמהו אמת אמר ריש לקיש אל"ף    אמתשל הקב"ה רבינו בשם ר' ראובן אמר   חותמו ומה הוא  " י(

 (" )בראשית רבה פרשה פאועל שם )ישעיה מד( אני ראשון ואני אחרון וגו'    בסוףתי"ו    באמצע
בדין אבל כשהוא דן את אומות העולם דן    ומפשרמקצר בדין    מעומדאמרין לון בשעה שהקב"ה דן את ישראל דן אותן  " יא(

                                                                    (פרשה פב " )בראשית רבהבדין  ומאריךומדקדק בדין    מיושב
 מילה ראשונה                                                                                                                          

 __   __   __   __   __  __   __ה עשו עיניו.  ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא    נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא יתן ב"
 

  מילה שניה       
   "ונפלה ביד שכם    __   __   __   __  __  

 פרשת וישלח -חידון 
ותיות מבולבלות.  בא עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     

 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 

לול לשאלה: מדוע חשש יעקב שהוא ע את השלמת התשובההשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 
והאמת שעשית עמי לכך אני ירא שמא משהבטחתני  ע"י החסדים  ____ליפול לידי עשו אחיו לפי פירוש רש"י? "נתמעטו  

 נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו"
                                         

 ר()לונזב( )בכתיב חס  ____ שמו של אחד מבני יעקב ולאה ככתוב בפרשה הוא:   (1
שיברך אותו על כך  ל מיצחק אביו לא באו ברמיה והמלאך ענהקיבביקש מהמלאך שיברך אותו שהברכות שיעקב  (2

 )חוכר( הודה לו עליהן"   ____ ועל   אל.  תגובתו של יעקב היתה לפי פירוש רש"י: "ולא רצה יעקב-בבית

 קדמה למותו של יצחק והיא מה אנו למדים מכך שבפרשה כתוב על מותו של יצחק כאשר מכירתו של יוסף (3
 )וורמחא( בתורה"   ____ מוזכרת בפרשות המאוחרות יותר לפי פירוש רש"י?  "אין מוקדם  

 )כיור(  ____  -במה נגע המלאך שנאבק עם יעקב עד עלות השחר וראה שלא יוכל לנצחו? ויגע בכף  (4
 )קחובויה(    ____ :ל השתחוואות הללו"כ כשראהו משתחוה לו רחמיופירוש רש"י: "נתגלגהמילה המתאימה בפרשה ל (5

)ריגת( מצות   ____-כלומר עם לבן הרשע גרתי  ו )יתגר(  ____: "גרתי בגימטריא  לבן גרתי"-מפרושי רש"י "עם (6
 שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים"

                                                                                                                                                                                                                                                           והוא לא הלך" עד בואי אצלו)תנימי( ___אם דעתו לעשות לי רעה:"יגיע אחריו לשעיר לפי רש"י לעשו שהואאמר יעקב  (7
1        2         3        4         5        6         7                                                                             
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 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
זקנים' הוא: )רש"י בראשית לז,ג( "בן זקנים...     -אחד מהפירושים ל'בן .1

 שלמד משם ועבר מסר לו"ואונקלוס תרגם ____    ____  הוא ליה כל מה 
 

                 'צדקה ממני'כיצד מפרש עיקר שפתי חכמים את תשובתו של יהודה  .1
 וממני  כי צדקה בא להצדיקה  ____ )בראשית לח,כו(? "...-ב על הפסוק

 לומר שהיא צדקה יותר ממנו" מורה על הריונה כי בל"ז לא שייך
ן  ____  לבגרות אלא ששה חדשים" גילו של אדם בעודנו נער.  "אין בי .5

 )כתובות לט.(
'  מרמזת                 עמקיעקב שלח את יוסף מעמק חברון אל אחיו.  המילה ' .2

"עמק. בגימ'  על:  )בראשית לז,יד( -פסוק בה לעלפי פירוש בעל הטורים 
 _  שעל ידי זה נשתעבדו  ____  שנים"___

 לך" )ירמיה ה,ז( )בהיפוך אותיות(-האם משום כך?  "____  לזאת אסלח .3 ין ברז.  "_____  לכיור" )יומא ג,י()בהשאלה( זרבובית עם מגופה, כע .9
מהו מדרש אגדה על הפסוק 'אלה תולדות יעקב יוסף' ? )רש"י בראשית  .10

 ב(  "ומדרש אגדה...ושהיה זיו  ____  של יוסף דומה לו"לז,
נמכר יוסף? פירוש בעל הטורים על  מאיזה מילה ניתן לדעת ברמז למי   .4

שמעאלים יוחרים ס וטיפרפ)בראשית לז,ג(  "____  נוטריקון -הפסוק ב
 דינים" )בהיפוך אותיות(מ

11. 
 

13. 
 
 

15. 
 

17. 
18. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 
 
 

24. 
25. 
 

26. 
 
 

30. 
 

32. 
34. 
37. 
 
 

38. 
 

40. 
 

41. 
 
 

42. 
 

44. 
 

45. 
 

47. 
48. 
 

49. 
 
 
 
 
 
 

הכוס שנתן שר המשקים לפרעה? )רש"י בראשית מ,א( מה היה בתוך 
 "חטאו.  זה נמצא  ____  בפיילי פוטירין שלו" )בהיפוך אותיות(

פירוש עיקר שפתי חכמים למילה 'פיילי' על פירוש רש"י לפסוק: )רש"י 
בראשית מ,א( הוא: "פיילי  הוא  ____ בל' תרגום ובלשון יון הוא פוטירי 

 טירין"וזה שחברם יחד פיילי פו
,              40-, ג80-, ב8-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א

 5-, ה300-ד
 כתוב את האות המציינת את מספר חומשי התורה.

במעבר הגבול נקרא: "למלך בשר ודם שהיה עובר  מס שגובים מהסחורות
 ____  אמר לעבדיו תנו  ____  למוכסים" )סוכה ל.(-על בית  ה

" ____-נוי לצד מערב.  "ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומכי
 )תהלים קז,ג(

בנו של יהודה שנולד לו מתמר כלתו ויצא ראשון הוא: "ויקרא שמו  
 ____" )בראשית לח,כט( )בהיפוך אותיות(

מדוע כתוב 'ויהי יוסף יפה תאר' לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על הפסוק 
ובאמת משעת  משמע שנהיה עתה דבר חדש.   "דויהי)בראשית לט,ו( ? -ב

 ____  הי' יפה מראה לכך דרשו כן" )בהיפוך אותיות(
 כד וראשה אחד  ____" )עבודה זרה מ.(חב,מחודד.  "ראשה אחד לא ר

 ____" )בראשית לז,יז(-היכן מצא יוסף את אחיו?  "וימצאם  ב
 

י חכמים הסהר? פירוש עיקר שפת-מה היה תפקידו של יוסף כשהיה בבית
)בראשית לט,כב( "הוסיף התרגום במלת מתעביד.  דר"ל שהיו -על הפסוק ב

 לו עבדים תחתיו והוא הי' רק המצווה  ____  עליהם מה לעשות"
המקום שאליו הלך יהודה עם חברו חירה כדי להשגיח על גוזזי צאנו הוא: 

 העדלמי  ____")בראשית לח,יב( "...
 .קיצור המילים: השם יודע מחשבות

 לז,כח(בסכום של:"בעשרים ___" )ברא' י אחיו לישמעאלים יוסף נמכר ע"
-'  לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק בפסיםאיזה רמז יש במילה '

)בראשית לז,ג(? "פסים. עולה בגי'  ____  רמז לו שעל ידו ירדו למצרים 
 וישתעבדו בניו והקב"ה יחסר מנין  ____  מן השעבוד" )בהיפוך אותיות(

 יצור המילים: ראשי אבותק
 

 הקיצור של: ו' ימים.
 

                 כשאחיו של יוסף ראו אותו מרחוק שהוא בא לקראתם הם אמרו: 
 "הנה  ____  החלמות הלזה בא" )בראשית לז,יט(

 
מה היה בבור שלתוכו השליכו את יוסף? )רש"י בראשית לז,כד( "והבור רק 

 ____  יש בו" )בהיפוך אותיות(-אין בו מים...מים אין בו אבל נחשים  ו
 לח,ה( ')בראשמו ___"-שוע:"ותקרא את-הצעיר של יהודה מאשתו בת בנו

 
מה אמר יעקב כשהביאו לפניו את כתנת הפסים של יוסף כשהיא מגואלת 

 דם?  "חיה  ____  אכלתהו טרף טרף יוסף" )בראשית לז,לג(ב
 2-ד,50-,ג20-,ב200-רכן הגימטרי מימין לשמאל:אכתוב את האותיות לפי ע

' הוא: )רש"י שריגםשבפסוק 'ובגפן שלשה  שריגים'פירוש המילה '
 בראשית מ,י( "שריגם. ____  ארוכות"

__" )בראשית לח,ב( שמו של חותנו של יהודה הוא: "איש כנעני ושמו  __
 )בהיפוך אותיות(

5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 

12. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 
 

17. 
19. 
 

21. 
 
 

23. 
 

24. 
27. 
28. 
 
 

29. 
 

31. 
 

33. 
 
 

35. 
 

36. 
 

39. 
 

42. 
43. 
 

46. 
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  ' הוא:ערבוןתמר ביקשה מיהודה שיתן לה ערבון.  פירוש רש"י למילה '
 )בהיפוך אותיות()רש"י בראשית לח,יז( "ערבון.  ____" 

מה אנו למדים על יוסף שקיבל מיד את השליחות של יעקב אביו ללכת 
ולראות את שלומם של אחיו? )רש"י בראשית לז,יג( "הנני.  לשון  ____  

 וזריזות נזדרז למצות אביו ואע"פ שהיה יודע באחיו ששונאין אותו"
                           מ'. 150במידותינו בקרוב  -אמה  266מידת אורך קדומה בערך 

 "היה רחוק מן הישוב שלשים  ____" )בבא קמא ז,ז(
 קיצור המילה: ונאמר.

שר הטבחים היה אחראי על:   )רש"י בראשית לז,לו( "הטבחים. שוחטי  
 ____  המלך"

על מי נאמר שחלם את החלום שלו ופתרון החלום של חבירו? )בראשית מ,ה( 
 ____"-יש כפתרון חלמו המשקה  ו"...איש חלמו בלילה אחד א

נא עמדי  -המשקים לאחר שפתר את חלומו? "ועשית-מה ביקש יוסף משר
 הבית הזה" )בראשית מ,יד(-פרעה והוצאתני מן-____  והזכרתני אל

ספר המזמורים המיוחסים לדוד המלך הוא: "דוד כתב ספר  ____"                     
 )בבא בתרא יד:( )בהיפוך אותיות(

 
 כח(-מקום מותו של אהרן הכהן הוא: "____  ההר" )בראשית כ,כה

 -מה עשו אחיו של יוסף כדי להוכיח ליעקב אביהם שיוסף מת? "ויקחו את
 ____ בדם" )בראשית לז,לא(-ה  -____ יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את

מה ענה יהודה שקיבל ע"י שליח ששלחה אליו תמר את החותמת,הפתילים 
 )רש"י בראשית לח,כו( "____  בדבריה" והמטה?

 
 ____  לפניו וכשרש מארץ ציה" )ישעיה נג,ב(-נטע רך,שתיל.  "ויעל  כ

 
 נקי מחטא,לא אשם.  "זך אני בלי פשע  ____  אנכי ולא עון לי" )איוב לג,ט(

 מגיבורי דוד.  "____  הנטפתי" )שמואל ב' כג,כח(
? )רש"י בראשית לט,יא( מהו הדבר שמנע מיוסף לבוא על אשת פוטיפר

 "...אלא שנראית לו דמות  ____  של אביו"
 

)רש"י בראשית לומדים מכך שתמר לא רצתה להלבין את פני יהודה ברבים ש:
 "נוח לו לאדם שיפיל עצמו ____ האש ואל ילבין פני חבירו ברבים"לח,כה( 

והבור היה ריק תגובתו של -כשראובן חזר לבור שאליו השליכו את יוסף
 ראובן היתה: )רש"י בראשית לז,ל( "אנה אני בא. אנה אברח ___ של אבא"

פירוש לו נתן בידו'? -יש-ביתו וכל-הו על'ויפקידבזכות מה נתן פוטיפר ליוסף 
לשונו  . ס"תובידן נתו ל שיל )בראשית לט,ד( "וכ-בעל הטורים על הפסוק ב

 היפוך אותיות(לשון ולכך הצליח בידו" )במלמד שבא גבריאל ולמד לו ____ 
 טחן מזון בפה. "לא ___ אדם" )פסחים ב,ז( )בלשון עבר( )בהיפוך אותיות(

 
,        30-, ב80-מלמעלה כלפי מטה: א תיות לפי ערכן הגימטריוכתוב את הא

 7-,ד5-ג
אחד משלשה דברים שיוסף הביא דיבה על אחיו הוא: )רש"י בראשית לז,ב( 

 "...שהיו אוכלין  ____  מן החי"
 . "____  דתימא" )ברכות כ:(-א תאמר,אולי תהא סבור ששמ

הארץ" -)בהשאלה( הביא מבוכה,המיט צרה,סכסך ובלבל.   "____  אבי את
 )שמואל א' יד,כט( )בהיפוך אותיות(

שוע הוא: "ויהי  ____  בכור יהודה" )בראשית -בנו של יהודה מאשתו בת
 לח,ז(
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 מדרש רבה – וישבפרשת תפזורת 
 מ ב ש מ י ב ש ו י מ י ק י ד צ ה ש
 ת ע ל פ ת ב מ מ י ס פ ת נ ו ת כ ו
 ו ו א ו א ש ג מ ח מ י ש נ ה ו ת י
 ק ל ל ט ו ל י ל ו ע ש נ ב ה פ ח ש
 נ מ ש י מ ו י כ ת צ ל ק מ י ת ז נ
 ל ה נ פ י ה ר ו מ מ ש ר צ ר י י א
 ה ז ו ר מ פ ל ת כ ו נ א ו ד ל ר ו
 מ ה ת ת ו נ ע ר ו ת י ת ה נ כ ו א
 ת י מ ר מ כ ש ב ע ש ר ה ט ב ש נ ו
 פ ס ו י כ ט מ ו נ י ר ד ה נ ס י ת
 ח י ש מ ה כ ל מ ה ק ב ר ו ר מ ת ו
 י נ ו ת ב נ ג ש מ י ז ע י ד ג ב ב
 ה ר מ ו ג ו א ב פ י ע צ ב ס כ ת ו

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה לפניך תפזורת אשר א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

                                 התשובה לשאלה:השלמת ולקבל את  שאלות שלהלןלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  לפי פירוש רש"יכיצד מתוארת העיר שכם שיעקב שלח לשם את בנו יוסף מתוך דאגה לשלומם של האחים 

 

דיין שהוא   בשלוה ומבקשים לישב בשלוה בעולם הזה השטן בא ומקטרג אמר לא  שהצדיקים יושביםא"ר אחא בשעה  " א(
 (פדרבה פרשה  ראשית" )בבעולם הזה  בשלוהלעולם הבא אלא שהם מבקשים לישב    מתוקן להם

 ()בראשית רבה פרשה פד " הנשיםאת האנשים ושרה מגיירת את   מגיירא"ר חוניא אברהם היה  " ב(
 (שה פד)בראשית רבה פר "יוסףלא נקרא אלא בזכותו של   הירדן א"ר יודן ב"ר שמעון אף  " ג(
שעשה אבינו יעקב ליוסף                כתונת פסיםבן מבניו שע"י    שלא לשנותר"ל בשם רבי אלעזר בן עזריה אמר צריך אדם  " ד(

 (פרשה פד הרב)בראשית   "וג'   וישנאו אותו
על  נקראתהיא   וגומרה א בואינו גומרה ואחר   במצוהרבי הונא בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי כל מי שמתחיל  " ה(

 ()בראשית רבה פרשה פה "של שנישמו  
ישראל שנאמר )יהושע כד(  ואת  -הלוא אחיך רועים בשכם כן עשו בני  תחזירונישם    שגנבתוניד"א אמר להם יוסף למקום  " ו(

 (ה פהרבה פרש )בראשית  "בשכםיוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו    עצמות
 )בראשית רבה "תאומיםושתיהם ילדו    תמר ורבקה.  שתים הם שנתכסו בצעיף  ותכס בצעיףאלמנותה מעליה   ותסר בגדי" ז(

 (פרשה פה
 (חייך שתמר מרמה בך בגדי עזים" )בראשית רבה פרשה פה  בבגדי עזיםבאביך    רמיתאמר הקב"ה ליהודה אתה  " ח(
 (פז " )בראשית רבה פרשהל גורל הצדיקים זה יוסףע  פוטיפרזו אשתו של    שבט הרשעד"א כי לא ינוח  " ט(
  ומטך...סנהדריןזו    ופתילך...מלכותזו   חותמךהקדש.  -ויאמר מה הערבון אשר אתן וגו'.  אמר רבי חוניא נצנצה בה רוח" י(

                                                    (" )בראשית רבה פרשה פהמלך המשיחזה  
 

 )מילה אחת בלבד( מילה ראשונה                                                                
שם קלקלו השבטים שם ענו את דינה שם נחלקה מלכות בית      __    __   __   __   __   __  __   __  ויבא שכמה.  מקום מוכן "

 דוד שנאמר וילך רחבעם שכמה"
 
   

 פרשת וישב -חידון 
 עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     
 באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.    
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 

  מי היה האיש שעמו נפגש יוסף  לשאלה:את התשובה לה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו השא
 ____בשדה ואשר אמר לו היכן נמצאים אחיו לפי פירוש רש"י? 

                                         
 ירוש רש"י: "מובטחהדבר שהבטיח הקב"ה ליעקב שאם לא ימות אף אחד מבניו בחייו אזי לפי פ (1

 )נמיגה("   ____ אני שאיני רואה  
 מה אנו למדים על הקשר בין צדיקים )יוסף( לבין סוג המטען שהיה על הגמלים של שיירת הישמעאלים                                   (2

ריחן                             לפי פירוש רש"י? "להודיע מתן שכרן של צדיקים שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן ש
 )מבמשי( שלא יוזק מריח רע"   ____ רע ולזה נזדמנו  

כיצד נענש יהודה על כך שהטביל את כתונת יוסף בדם גדי עזים לפי פירוש רש"י?  "ולפי שרמה יהודה את אביו בגדי  (3
 )מווהר( גם אותו בגדי עזים"  ____ עזים שהטביל כתנת יוסף בדמו 

י על התנהגותם של אחיו של יוסף הוא: "מתוך גנותם למדנו שבחם שלא דברו אחת בפה ואחת בלב" , פירוש רש" (4
 )ליוכ( דברו לשלם"  ____הפירוש המתאים לפסוק שבפרשה הוא: "ולא  

מדוע בחרו אחיו של יוסף לטבול את כתונת הפסים שלו דווקא בדם שעיר עזים ששחטו לפי פירוש רש"י?                 (5
 )דמא("  ____עיר עזים. דמו דומה לשל "ש

כיצד אנו יודעים שניצנצה ביעקב רוח הקדש כשראה את כתונת הפסים של יוסף טבולה בדם לפי פירוש עיקר שפתי  (6
                                                                                                                                                                                                                                                         )מטסלי("  ____ -חכמים?  "דמנין לו שחיה רעה אכלתהו.  אולי נהרג  מ

1        2         3        4         5        6          
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 מקץ -תץ פרשתשב
1 2 3 4   5 6 7  8  

9     10       

11     12     13 14 

15    16  17   18   

19   20    21 22    

 23 24   25 26  27    

28    29    30    

  31 32  33  34     

35 36     37    38  

 39   40 41  42  43   

44      45   46  47 

48    49    50    

 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
? )רש"י אחיכם'-' שבפסוק 'ושלח לכם את'אחיכםבמילה  בלמי התכוון יעק .1

 בראשית מג,יד( "את אחיכם.  זה  ____"
קבל את טבעת המלך היא סימן עבורו כי: )רש"י בראשית מא,מב( מי שמ .1

 "נתינת טבעת המלך היא אות למי שנותנה לו להיות  ____   ____ לגדולה"
הקדש כי: )רש"י בראשית -האחים של יוסף חשבו שהוא לא יודע את לשון .5

 גמן(   _____"רמב,כג( "כי כשהיו מדברים עמו היה המליץ )המתו
שיוסף מכר גם להם תבואה הם: )רש"י  'פני הארץ'הנקראים האנשים  .2

 בראשית מא,נו( "מי הם פני הארץ אלו  ____" )בהיפוך אותיות( 
מהפירושים למילה 'שבר' הוא: )רש"י בראשית מא,נו( "וישבר למצרים.  .9

 שבר לשון מכר ולשון  ____ הוא" )בהיפוך אותיות(
____  מביאה לידי                -לידי  ____  ו רוח.  "וקדשה מביאה-,שפלותתצניעו .3

 יראת חטא" )סוטה ט,טו(
המתורגמן שהיה המתרגם בין יוסף לאחיו הוא:                  -שמו של המליץ .10

 )רש"י בראשית מב,כג( "המליץ. זה  ____  בנו"
כעס,העז פנים.  "הן  ____  פנים כנגד אברהם" )בראשית רבה פרשה מג(  .4

 בהיפוך אותיות()
11. 
 

12. 
 

13. 
 

15. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
20. 
 
 

21. 
 

23. 
 
 

27. 
 

28. 
 

29. 
 

30. 
 
 

31. 
 
 

33. 
 

35. 
 

37. 
 

38. 
39. 
 
 

42. 
 

44. 
 

46. 
 
 

48. 
 

49. 
 

50. 
 

____  הולך עד מקום שרואה -שנורה,שירו אותו.  "ודרך המבקש חץ  ה
 שהחץ הולך" )רש"י שמואל א' כ,כא(

סף מהבור כדי להביאו לפני פרעה יוסף הסתפר כי: )רש"י כשהריצו את יו
 בראשית מא,יד( "ויגלח.  מפני  ____  המלכות" )בהיפוך אותיות(

 קיצור המילים: ויקרא רבה.
 

ואם יאמרו )רש"י בראשית מב,יד( ":''מרגלים אתםפירוש המדרש לפסוק 
 "___ עשו אמרו לכך באנו להרוג או לכם שלא יחזירוהו בשום ממון מה ת

כינוי ליממה, מחזור של עשרים וארבע שעות.  "אם אבדו הרי זה חושש   
 ____" )גיטין ג,ח( )בהיפוך אותיות(-____  ל-מ

מה עשו חרטומי מצרים כדי לפתור את חלומו של פרעה? )רש"י בראשית 
 ____" )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(-מא,ח( "חרטמי...ששואלים  ב

 חה.  קיצור המילים: ולד שפ
ולומר להם: "הלוא זה אשר ישתה  ף ביקש לרדוף ולהשיג  את אחיויוס

אדני  ____  והוא נחש ינחש  ____  הרעתם אשר עשיתם" )בראשית 
 מד,ה()בהיפוך אותיות(

דורמסקית...אין יא: )רש"י בראשית מא,מג( "מהפירושים למילה 'אברך' ה
 יפוך אותיות(אברך אלא לשון  ____ שהכל היו נכנעין לפניו" )בה

כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל:                                             
 40-,ו200-,ה10-,ד5-,ג300-,ב70-א
 

כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל:                                     
         6-,ד6-,ג400-,ב400-א

 ם: רבון העולמים.קיצור המילי
 

 קיצור המילים: ערבית ושחרית.
 

)בראשית -? פירוש עיקר שפתי חכמים על הפסוק בשש-בגדיממה עשויים 
מא,מב( "דמצרים היו עובדים לנילוס ונילוס הוא פישון ולכך נקרא פישון 

 משום שהוא מגדל  ____... הלכך בגדי  ____  חשובין להן"
 ך" )בראשית כז,ג(נא כלי-הרם! העבר! "ועתה  ____

 
 

כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל:                                               
     400-,ה200-,ד60-,ג30-,ב8-א

מה נאמר בתחילת הפרשה על פרעה? )בראשית מא,א( "ויהי מקץ שנתים 
 אותיות( היאר" )בכתיב מלא( )בהיפוך-ימים ופרעה  ____  והנה עמד על

כשיוסף ואחיו סעדו עמו הם שתו: )רש"י בראשית מג,לד( "וישכרו עמו. 
 ומיום שמכרוהו לא שתו  ____  ולא הוא שתה  ____ ואותו היום שתו"

 צנום.  "אחריהן  ____  ורעות" )בראשית מא,יט( )בלשון יחיד,זכר(כחוש,
לפי תעשו' רמוז  לכםיאמר -יוסף אשר-' שבפסוק 'לכו אל'לכםבמילה 

)בראשית מא,נה(: "לכם תעשו. בגימ'.  -פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
   ____ תעשו שצוה אותם למול" )בהיפוך אותיות(

שישובו נימין ועד וב עון יוסףשמממצרים את ו שחרריעקב מתפלל שבניו י
    יעקב נקרא: )רש"י בראשית מג,יד( "ואני. עד שובכם אהיה שכול  ____"

כיר יוסף את אחיו? )רש"י בראשית מב,ח( "ויכר יוסף וגו'. לפי כיצד ה
 שהניחם  ____   ____"

 ב(-___ אחד תאנים" )ירמיה כד,א-סל גדול. "שני דודאי תאנים... ה
 
 

____  יוסף" )בראשית  -פרעה נותן ליוסף את טבעת המלך.  "ויתן אתה על
 מא,מב(

מין בפעם הראשונה? מה ביקש יוסף שיביאו לאכול לאחר שראה את בני
    "ויאמר שימו  ____" )בראשית מג,לא(

לאחר שיוסף פתר לפרעה את החלום אמר לו פרעה: "ראה  ____  אתך על 
                                                      ארץ מצרים" )בראשית מא,מא(-כל

5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 

10. 
 

14. 
 

16. 
18. 
 
 

22. 
 

24. 
 
 

25. 
 

26. 
 

28. 
 

32. 
 
 

34. 
 
 

36. 
 

38. 
 

40. 
 

41. 
43. 
 
 

44. 
 

45. 
 

47. 
 
 
 
 
 
 
 

פתרון חלומו של פרעה כפי שפתרו לו חרטומי מצרים הוא: )רש"י בראשית 
 מא,ח( "שהיו אומרים שבע  ____  אתה מוליד שבע  ____ אתה קובר"

 הימים א' יא,יא(-חכמוני" )דברי-מגיבורי דוד.  "____  בן
 

המקדש ומקריב קרבנות הוא:                           -קדש בבית-מי שעובד עבודת
 רא א,ט( )בהיפוך אותיות(קהכל המזבחה" )וי-____  את-"והקטיר  ה

גודל שפע התבואה בשבע השנים הטובות לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק 
 )בראשית מא,כט( "שבע...שכ"כ יהיה השובע שיתמלאו כל  ____"-ב

                 הנרות שמדליקים בחג החנוכה כולל השמשים.רשום את מספר 
 עליך להמיר את המספר לשתי אותיות מלמעלה כלפי מטה.

מה אנו למדים מכך שבני יוסף נולדו לפני שנות הרעב? )רש"י בראשית מא,נ( 
 "בטרם תבוא שנת הרעב. מכאן שאדם אסור לשמש מטתו בשני  ____"

 ___ באמתחת בנימן" )בראשית מד,יב(-מצא המה נמצא בשק של בנימין? "וי
 ____  שלפנינו" )תענית כח.(-כשיר לכתוש בו.  "לעשות שני עיגולי דבילה  במ
 
 

עמי' הוא: )רש"י בראשית -כל ישקפיך -' שבפסוק 'ועלישקפירוש המילה '
 "ישק. יתזן  ____" מא,מ(

                                        ?משמר שלשלת ימים'-מה רמוז בפסוק 'ויאסף אתם אל
)בראשית מב,יז(:"אל משמר שלשת ימים. -פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 כנגד ג' דברים  ____  ____  ויפשיטו את כתנתו וישליכו וימכרו"
 ' הוא: )רש"י בראשית מא,ו( "קדים.  ____  מזרחית"קדיםפירוש המילה '

 
)רש"י בראשית אינה בו אלא:צלחה בפיתרון החלום יוסף אומר לפרעה שהה

 בלעדי. אין החכמה  ____ אלא אלהים יענה יתן ענייה בפי"מא,טז( "
   מהפירושים למילה 'שבר' הוא: )רש"י בראשית מא,נו( "וישבר למצרים.

 שבר לשון  ____...כאן משמש לשון  ____" )בהיפוך אותיות(
       נה' ? אחיכם הקטן ה בבוא-' שבפסוק 'כי אם'בבואמה רמוז במילה 

   )בראשית מב,טו(:"כי אם בבוא. בבוא -פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 עולה למנין י"א שלא תצאו מזה עד שיבאו י"א  ____"

לום של חמה אנו למדים מכך שהפרות הרזות אוכלות את הפרות השמנות
   פרעה כי: )רש"י בראשית מא,ד( "ותאכלנה.  ____  שתהא כל שמחת 

 ת בימי הרעב"השובע נשכח
כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:                                       

 4-,ד400-,ג5-,ב30-א
 ____  בשר" )בראשית מא,ג(-רזות,כחושות.  "פרות...רעות מראה  ו

 
                             אורך כדי אלפיים צעד.                                                  -מידת

 "תשעים ריס שבעה ומחצה לכל  ____" )יומא ו,ד(
 אמוץ" )ישעיה ב,א( )בהיפוך אותיות(-ישעיהו בן אשר  ____ הדבר ניבא. "

 הפליה,הבדל.  "ושמתי  ____  בין עמי ובין עמך" )שמות ח,יט(
 
 

 יבל מהם את המנחה שהביאו לו?   מה שאל יוסף את אחיו לאחר שק
 "השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו  ____" )בראשית מג,כז(

אויב,שונא.  "תכריע  ____   תחתני" )שמואל ב' כב,מ( )בלשון יחיד( )לא 
 בלשון סמיכות(

הוא: )רש"י בראשית מג,יד(  'ואל שדי'פירוש המדרש לדברי יעקב לבניו 
תי מנעורי לצרותי שלא שקטי שאמר לעולם  ____ יאמר  ____ "ומדרשו מ

 צרת לבן צרת עשו צרת רחל צרת דינה צרת יוסף צרת שמעון צרת בנימין"
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 מדרש רבה – מקץפרשת תפזורת 
 נ י ל ט ב מ ו כ ל י ת י ל ג א ל ו
 ה מ כ ח צ ל י נ י ט ס ל פ ב ו ב ו
 מ ל ו ע ל מ י ר ו ס י ל כ מ ע ש ח
 ר מ ש מ מ י מ י ת ש ל ש ו ד ב נ ר
 ג כ י מ ו ת ע פ צ ח נ נ ב ב ד י ט
 ב ת א י ב נ ל ו ו ו ב א ע ר ל ח ו
 ו ש פ ע ו נ י ד פ ז ו י ר י מ מ מ
 ר ל ו ר מ נ ו ה ה ה נ מ ב ת צ ו י
 י ו ת ו ת ו א י ק נ פ ב י ו ר ר מ
 מ ט ר מ ד ח א מ ו ק מ ב א ר י י צ
 ה א ו ב ת ה ע ר פ י מ כ ח ה מ מ ר
 מ י ק י ד צ ה מ ה ת ח כ ו ת ל ש י
 ד ח א ר ע ש ב ה ב ו ט פ ס ו י ל מ

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר  א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

מה ענה         התשובה לשאלה:השלמת ולקבל את  אלות שלהלןשלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  לפי פירוש רש"יפרעה כשבאו אליו המצרים והתלוננו לפניו שיוסף אמר להם שיקבלו אוכל בתנאי שימולו את ערלתם 

 

 (פטרבה פרשה  ראשית" )בודעת לנבון נקל זה יוסף וחרטומי מצרים   רעהחכמי פואין אלו    לץ חכמהבקש  " א(
והזכרתיו לפניך ואחת שראיתיך                          ליוסף טובהוידבר שר המשקים אמר לו שני חטאים יש בידי אחת שלא עשיתי  " ב(

 ()בראשית רבה פרשה פט " עליו שהיה יודע פתרונו ולא גליתי לךמצטער על פתרונו של חלום  
  ערוםעיי"ן    פותרפ"א    תומיךתי"ו    נביאנו"ן   פודה פ"א    צופה"י  ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח...ורבנן אמרי צד" ג(

 ()בראשית רבה פרשה צ " חוזהחי"ת   נבון נו"ן  
 (פרשה צ הרב)בראשית   "ובפלסטיני    ובערביא    בפנקיאויהי רעב בכל הארצות בשלש ארצות  " ד(
ושלא יוליכו חמרים    בשני חמוריםושלא יכנס אדם    עבד למצריםויוסף הוא השליט וגו'.  שלש גזירות גזר שלא יכנס  " ה(

 ()בראשית רבה פרשה צא "ממקום למקום  תבואה
  "בכם עין הרע   תשלוטשלא    במקום אחדואל תעמדו    בשער אחדאל תכנסו     נאיםאתם    גבוריםאמר יעקב לבניו  אתם  " ו(

 (ה צארבה פרש )בראשית
וכן למדו ליוסף ליונה   שלשת ימיםבצרה    הצדיקיםאין הקב"ה מניח את  לעולם שלשת ימים   שמר מויאסוף אותם אל  " ז(

 (פרשה צא )בראשית רבה "למרדכי לדוד
אבל יסורים   הם של תוכחתאותו מדברי תורה יסורים   ומבטלין שהם באים על האדם    כל יסוריםא"ר יהושע בן לוי  " ח(

 (יסורים של אהבה הן" )בראשית רבה פרשה צב  מדברי תורהין אותו  שהם באים על האדם ואין מבטל
                                                               

אמרו לו אספנו הרבה והרקיבה.  אמר להם אם כן כל    אמר להם ולמה לא צברתם בר והלא הכריז לכם ששני הרעב באים."
 לה שניהמי                              מילה ראשונה       אשר יאמר לכם תעשו הרי גזר על התבואה והרקיבה מה אם יגזור  

                                                                                                              __   __  __   __   __                  __   __    __   __    __   " 
 
 
 

 מקץפרשת  -חידון 
 עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות: 

 .באותיות מבולבלות.  עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון    
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות לאחר שפתרתם את השאלותב( 

 פרעה'-את התשובה לשאלה:מתי נשבע יוסף במילים 'חיהשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 
 עה"היה נשבע בחיי פר   ____   "כשהיה נשבע  לפי פירוש רש"י? 

                                         
איזה עונש מקבל על עצמו יהודה בפני יעקב אביו במידה ולא יצליח להחזיר את בנימין ליעקב בחיים לפי פירוש רש"י?  (1

 )ומעלל( הבא"   ____ הימים  -"וחטאתי לך כל
 ן במידה וראובן לא יצליח להשיב את בנימין כיצד הגיב יעקב להצעתו של ראובן, להמית את שני בניו של ראוב(     2

 )טשהו( הוא זה. הוא אומר להמית בניו וכי בניו הם ולא בני"   ____ לפי פירוש רש"י? "אמר בכור ליעקב         
 שבר במצרים"?  "ומהיכן ראה והלא לא ראה אלא שמע...-יעקב כי יש ויראכיצד מפרש רש"י את דברי יעקב:"(     3       

 )דשק( שעדיין יש לו שבר במצרים"  ____ ומהו וירא ראה באספקלריא של                 
 כיצד לפי פירוש רש"י ניצנצה ביהודה רוח הקדש כשאמר ליעקב אביו שירידת כל האחים למצרים יחד עם (     4       

 )חרכו("  ____הליכה זו תחי  בנימין תיטיב גם עם יעקב? "ונחיה. נצנצה בו רוח הקדש על ידי                
 

                                                                                                                                                                                                                                                    
               1        2         3          4          
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 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
מדוע לקח יוסף רק מקצת מאחיו שהם פחות חזקים והביאם לפני פרעה?  .1

תים שבה לגבורה שאין )רש"י בראשית מז,ב( "ומקצה אחיו.  מן הפחו
 נראים גבורים שאם יראה אותם גבורים יעשה אותם אנשי  ____"

יהודה מסביר ליוסף כי הוא נכנס עמו למריבה בניגוד ליתר האחים כי:   .1
)רש"י בראשית מה,לב( "כי עבדך ערב את הנער...הם כולם מבחוץ ואני 

 נתקשרתי בקשר חזק להיות  ____ בב' עולמות"
רש"י "חשוב אתה בעיני כמלך" מתאים לפסוק "ויגש אליו פירוש  .6

 יהודה...כי כמוך  ____" )בהיפוך אותיות(
התורה נקראת: "אמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה  .2

שנא' יערף כמטר לקחי ואין  ____  אלא תורה שנא' כי  ____ טוב נתתי  
 לכם תורתי אל תעזובו" )תענית ז.(

)רש"י בראשית  ישראל?-מה הבטיח הקב"ה ליעקב כשחשש לצאת מארץ .10
 מו,ד( "ואנכי אעלך. הבטיחו להיות  ____  בארץ"

כך קרא הקב"ה ליעקב מכיוון: )רש"י בראשית   'יעקב יעקב'כתוב בפסוק  .3
     מו,ב( "יעקב יעקב. לשון  ____"

ע אני שהוא מקבל" רגיל,רהוט,שוטף ומהיר.  "אם  ____  תפלתי בפי יוד .11
 )ברכות ה,ה( )בלשון זכר( )בהיפוך אותיות(

)רש"י בראשית  -יוסף אמר לאחיו שיאמרו לפרעה שהם רועי צאן מכיוון ש .4
 מו,לד( "בעבור תשבו בארץ גשן. והיא צריכה לכם שהיא ארץ  ____"

13. 
 

14. 
 

16. 
 

18. 
 

21. 
 
 

24. 
 

25. 
27. 
 

30. 
 

31. 
32. 
 
 

33. 
 

35. 
 

36. 
 

38. 
 
 

40. 
 

42. 
 

44. 
 

46. 
 

47. 
 

48. 
 

50. 
 

52. 
 

53. 
 
 
 

מה אמרו המצרים ליוסף כשאמר להם שהם צריכים לתת כל שנה חמישית 
 ____  בעיני" -מתבואתם לפרעה? )בראשית מז,כה( "ויאמרו החיתנו נמצא

, 70-,ד5-,ג8-,ב6-כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א
 100-,ו1-ה

פירוש עיקר שפתי  טעמים שיוסף הראה לאחיו שהוא מהול לפיאחד מה
 תופר"ראשית מה,יב( "הראה להם כי___האחוה לא )ב-ב הפסוקחכמים על 

מדוע שיקר יהודה ואמר ליוסף שאחיו מת? )רש"י בראשית מד,כ( "ואחיו 
 אם אומר לו שהוא קיים יאמר  ____  אצלי"יראה...מת. מפני ה

פירוש בעל  כשניגש יהודה ליוסף? יו יהודה''ויגש אלמה רמוז בפסוק 
.  ס"ת  ____  היהוד ואלי ש)בראשית מד,יח( "ויג-הטורים על הפסוק ב

 שאמר לו אני  ___ לך שכמו שאתה מלך גם אני מלך" )בהיפוך אותיות(
מה.  "____  בשביל שתתעשר" )שבת -הפריש מעשר,הבדיל עשירית מדבר

 קיט.(
 קיצור המילים: כמו שכתוב

)רש"י בראשית  וכשראה את העגלות אמר:שנודע  ליעקב מבניו שיוסף חי כ
 וחדוה הואיל ועוד יוסף בני חי" ____  מו,כח( "רב עוד. רב לי עוד 
 קיצור המילים: רביעית יין

 
 מפרשות השבוע

אחד מההוכחות שיוסף  הראה לאחיו שהוא אחיהם לפי פירוש בעל 
י פי המדבר אליכם. בגי'  ____  )בראשית מה,יב( "כ-הטורים על הפסוק ב

 ערופה שסימן זה מסר להם מאביו שפירש ממנו  ____  ערופה"
____  הקב"ה  ____  בשר -תכונה,טיב,דרך התנהגות.  "בא וראה שלא  כ

 ודם" )ברכות ה.( )בכתיב מלא(
 קיצור המילים: חטאת עוף

 
 קיצור המילים: יעלה ויבוא

 
אדמת -כל-ב הוא: "ויקן יוסף אתאחד מהדברים שעשה יוסף בשנות הרע

" חזק עליהם הרעב-מכרו מצרים איש שדהו  ____ -מצרים לפרעה  ____ 
 )בראשית מז,כ( )בהיפוך אותיות(

-ב         פירוש עיקר שפתי חכמים על הפסוק  במים עמוקים אין דגים כי:
 אין דגים בעומק אלא הולכים  ____" )בהיפוך אותיות(אשית מה,יח( ")בר
-אבי...רדה אלי אל-ף מזרז את אחיו ואומר להם: "____ ועלו אליוס

 תעמד" )בראשית מה,ט(
-עבדיו לאמר היש-בתחילת דבריו אמר יהודה ליוסף: "אדני  ____  את

 אח" )בראשית מד,יט(-לכם אב או
 קיצור המילים: מצוות חליצה.

 
ב מדוע רתם יוסף בעצמו את הסוסים למרכבה כשנסע לקבל את פני יעק

 אביו? )רש"י בראשית מו,כט(  "להזדרז  ____  אביו"
 וים בכך שהזכיר את בנימין שלא היהיוסף אומר לאחיו שכולם שו

 ____ אחי בנימין" )בראשית מה,יב( )בהיפוך אותיות(-במכירתו.  "ו
א: שיוסף שלח ליעקב אביו הו 'מטוב מצרים'אחד מהפירושים לפסוק 

 ן של  ____" )בהיפוך אותיות(גריסי)רש"י בראשית מה,כג( "...
)רש"י -שהוא אחיהם הם דברו אתו כשראו שלאחר שיוסף התוודע לאחיו 

 מאחר שראוהו בוכה ולבו  ____ עמהם דברו אחיו אתו"בראשית מה,טו( "
: )רש"י בראשית מה,כג( שיוסף שלח ליעקב 'מטוב מצרים' -מהפירושים ל

_____  שדעת זקנים נוחה "מטוב מצרים. מצינו בגמרא ששלח לו  ____   
 הימנו" )בהיפוך אותיות(
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'? )רש"י אשתמדוע רק אצל רחל כתוב 'אשת יעקב' ובשאר הנשים לא כתוב '
 בראשית מו,יט( "אלא שהיתה  ____  של בית" )בהיפוך אותיות(

האחים שמשה רבנו הזכיר את שמם פעמיים סימן הוא שהם:                                 
 ל שמות  ____  כפל")רש"י בראשית מז,ב( "...אב

מהדברים ששלח יוסף ליעקב אביו: "____  חמרים נשאים מטוב מצרים" 
 )בראשית מה,כג(

"בחבלה שיש בה  ____  דמים"  גרעון,מגרעת,חסרון )בכמות,בערך וכדומה(
 )רש"י שמות כא,כה(

 יותר מזה,למעלה מזה. "יתר על  ____" )עירובין פג:(
 
 

נה על צרכי ביתו היא:                                  המילה בפרשה המתארת חברו,ממו
 ____  לפרעה" )בראשית מה,ח(-"וישימני  ל

 ____ בת לוי"-מבנות בניו של יעקב היא:)רש"י בראשית מו,ז( "ובנות בניו...ו
 אביה של סרח היה: )רש"י בראשית מו,ז( "ובנות בניו.  סרח  בת  ____"

 
ך האיש ,האשה יולדת: )רש"י בראשית כ-אם האשה מזרעת תחילה ואחר

 מו,טו( "אשה מזרעת תחלה יולדת  ____"
 סיפק את רעבונו.  "ואכל  ___  ודשן" )דברים לא,כ(

כשנפגשו יוסף הרבה לבכות על צוארי יעקב אבל יעקב לא עשה זאת כי: 
 )רש"י בראשית מו,כט( "ואמרו רבותינו שהיה קורא את )קריאת(  ____"

 
-לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב 'ויגדו לו'ה בפסוק האות יו"ד חסר

 )בראשית מה,כו( כי: "שלא הגידו לו עד  ____ החרם שהחרימו בעשרה"
פגע והכה בקרנים. "הבהמה אינה מועדת לא  ____ ולא ליגוף" )בבא קמא 

 טו:( )בהיפוך אותיות(
ת מד,לג( יהודה מציע את עצמו כעבד ליוסף במקום בנימין כי: )רש"י בראשי

 "לכל דבר אני  ____  ממנו לגבורה ולמלחמה ולשמש" )בהיפוך אותיות(
 ישען.  "אשר  ____  איש עליו" )ישעיה לו,ו(

 
 

-האחים שיוסף הביא לפרעה הם לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 ____"-)בראשית מז,ב( "ומקצה אחיו לקח. בגי' זה  ה

יהם ויאשימו אחד את השני על יוסף חשש שאחיו יריבו בדרך חזרה לאב
 מכירת יוסף ולכן הוא אמר להם: )בראשית מה,כד( "____  תרגזו בדרך"

יביעו תודה,יכירו טובה.  "יהודה אתה  ____  אחיך" )בראשית מט,ח( 
 )בהיפוך אותיות(

הטעם לכך שבנימין בכה על צואריו של יוסף הוא:)רש"י בראשית מה,יד( "על 
 בחלקו של יוסף וסופו להחרב" )בהיפוך אותיות( משכן  ___ שעתיד להיות

אביו -לומדים שיוסף פירנס את כל משפחתו מהפסוק: "ויכלכל יוסף את
 בית אביו  ___ לפי הטף")בראשית מז,יב()בהיפוך אותיות(-אחיו ואת כל-ואת

היא יולדת: )רש"י בראשית -כך האשה מזרעת-אם האיש מזריע תחילה ואחר
 לה יולדת  ____" )בהיפוך אותיות(מו,טו( "איש מזריע תח

____  דרך שלשת ימים במדבר"   )שמות ג,יח(  )בהיפוך  -הבה. "נלכה 
 אותיות(

 רוח" )משלי טז,יט( )בהיפוך אותיות( -ענו,צנוע,שאינו גאה.  "____ 
 

 קיצור המילים: עולה לתורה
 

 קיצור המילה: ונאמר
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 מדרש רבה – ויגשפרשת תפזורת 

 מ ג ד צ י ח מ ה י ל ע ה ק ו ק ח כ
 י ב י ד ה ש ו י נ פ ל ד ו מ ע ל ה
 ד ו י ק ו ו ש ש ו ד מ ב ש ל ח י ו
 ה ה נ נ ד ד ל ל ב ב א ק ע ה ו ו ג
 י ב א מ ה י א ב ע ר ו ו ר י ש ס נ
 ה ע ח ל כ מ ח ר ל י ת ל ו ו י פ ו
 מ ט ד ר א ה י ז ד ת פ ג ת ת מ ה כ
 ת ו מ ת ו צ ו ל י ו ר ד ל ש ב צ ש
 כ ב ה כ פ ה י ל נ ר ס ו ב ו נ ד ו
 א ו מ ד ע ו ת י ב ה ה ל ו ר ד י ר
 ב ה מ ל ש נ י ד ה מ ו י מ פ נ ק ה
 ק ה מ ח ה ל ע מ ש ד ו ק ה ח ו ר ב
 ה ר י ד ת י ב ה ח כ ו ת ה מ ו י מ

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר  א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

מדוע אמר יוסף   התשובה לשאלה:ולקבל  אלות שלהלןשלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  לפי פירוש רש"יאבי' כלומר לשון עליה לארץ ישראל -אל ועלולאחיו 'מהרו 

 

לתוך    של ברזלבוקעות כליו ויוצאות והיה נותן עששיות     שערות לבוהיו    מעלה חמהאמר רבי חנין בשעה שהיה יהודה  " א(
 (ה פרשה צגרב תראשי" )בכאבקפיו ומוציאן  

)קהלת ז( החכמה תעוז לחכם וגו. כנגד מי אמר שלמה שלמה על ידי    ברוח הקודשד"א ויגש אליו יהודה זו היא שנאמר  " ב(
 ()בראשית רבה פרשה צג" יוסף הצדיקהמקרא הזה לא אמרו אלא כנגד  

 יהודה בידו הוא יהיה לי לעבד...מיד כעס   אמר רבי יוחנן בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין...האיש אשר נמצא הגביע" ג(
רץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם ובקשה אוקפץ מ  חושים בן דןעד ששמע    מאות פרסהוהלך קולו ד'    בקול גדולושאג  

 ()בראשית רבה פרשה צג "ליהפךארץ מצרים  
ומה יוסף הצדיק שהוא בשר ודם כשהוכיח את אחיו   המיום התוכחאוי לנו    מיום הדין' אלעזר בן עזריה אמר אוי לנו  ר" ד(

שאין כל בשר ודם יכולים   ויושב על כסא דין ודן כל אחד ואחד עאכ"ו  ובעל דין    דיין לא יכלו לעמוד בתוכחתו הקב"ה שהוא  
 (ה פרשה צג)בראשית רב"  לעמוד לפניו

עמד יהודה ושרפן למוד הוא   חקוקה עליהםדת כוכבים  וירא את העגלות אותן עגלות ששלח פרעה לשאת אותו היתה עבו" ה(
 (שה צד)בראשית רבה פר "עבודת כוכבים  להיות שורףהשבט  

וחד אמר להתקין לו                 בית דירהד"א ואת יהודה שלח לפניו.  ר' חנינא בריה דרבי אחא ורבי חנינא חד אמר להתקין לו  " ו(
 (ה צה" )בראשית רבה פרשושיהיו השבטים לומדים בו  רהדברי תושיהא מורה בו    בית ועד

               .  רבי שמואל בר נחמן אמר  מיד היה מת   אחד מהם    בו ובעטרבי חמא בר חנינא אמר לא עשה יוסף כשורה שאלו  " ז(
 (ה צגפרש )בראשית רבה "על שפיכות דמים  חשודיםאמר ח"ו אין אחי    של אחיו    צדקןעשה יודע היה     כהוגן וכשורה

                                                                    

 מילה שלישית                מילה שניה                מילה ראשונה                                                       
   " __   __  __   __  __   __          __   __   __          __   __  __   __ועלו אל אבי.    ארץ ישראל       "
 
 
 

 פרשת ויגש -חידון
באותיות מבולבלות.   עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     

 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות ת השאלותלאחר שפתרתם אב( 

            לשאלה:מדוע נפל ובכה יוסף על צווארי את התשובה השאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 
 "____של בנימין וסופן   בנימין אחיו לפי פירוש רש"י? "על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו 

                                         
                            יוסף להורות לפניו"? -מהו מדרש אגדה לפי פירוש רש"י על הפסוק:"ואת יהודה שלח )יעקב( לפניו אל (1

 )קתנל( לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה"   ____ "
                                               שר הוא התוודה בפניהם שהוא יוסף לפי פירוש רש"י?   מה היתה תגובתם של אחי יוסף כא (2

 )שבוהה("   ____ "נבהלו מפניו. מפני 
)בחיי( אדם בכבוד אביו יותר   ____ מה אנו למדים מכך שיעקב הקריב זבחים לאלהי אביו יצחק לפי פירוש רש"י? " (3

 ביצחק ולא באברהם"מבכבוד זקנו לפיכך תלה 
 )וחר( יעקב אביהם" ____שכינה שפרשה ממנו"? "ותחי  פירוש רש"י:"שרתה עליו איזה פסוק בפרשה מתאים ל (4
   ____אחד מההוכחות שהציג יוסף בפני אחיו שהוא אחיהם לפי פירוש רש"י הוא: "ועוד כי פי המדבר אליכם   (5

 )שלובנ( הקדש"
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                 1         2           3          4          5      
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 מאונך                                                                                                                              מאוזן 
מדוע זכה אפרים הצעיר לקבל את ברכתו של יעקב ולא מנשה הבכור?  .1

בגי' הוא   )בראשית מח,יד( "והוא הצעיר.-פירוש בעל הטורים על הפסוק ב
 ____    ____  לכך זכה ויצא ממנו יהושע שהוא מלא חכמה"

יעקב הוכיח את שמעון ולוי על שהרגו את אנשי שכם בגלל כעסם על מעשה  .1
דינה ואמר להם: )רש"י בראשית מט,ז( "אחלקם ביעקב. אפרידם זה מזה 

 שלא יהא לוי במנין   ____"
סתיימו ימי הבכיה על אחר שהמה ביקש יוסף מאנשי ביתו של פרעה ל .9

הנה א באזני פרעה...אבי השביעני...נ-דברונא מצאתי... -יעקב? "____
 ה(-אבי")בראשית נ,ד-ואקברה את נא-אנכי מת בקברי...בארץ כנען...אעלה

מה השתנה ביחס של יוסף לאחיו לאחר שמת יעקב? )רש"י בראשית נ,טו(  .2
והיה מקרבן בשביל כבוד אביו "שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף 

 ומשמת יעקב לא  ____"
בחשאי,בסתר. "וישלח יהושע...שנים אנשים מרגלים  ____" )יהושע ב,א(  .11

 )בהיפוך אותיות(
3. 
 
 

יעקב ביקש לגלות לבניו את הקץ ולא יכל ,חשש שהסיבה לכך שמא יש להם 
א(:"אמרו )בראשית מט,-חטא. תשובתם היתה לפי בעל הטורים על הפסוק ב

 לו תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהם אותיות ____" )בהיפוך אותיות(
ישראל ולכן היו לו: )רש"י בראשית -שבט יששכר פסק הוראות לעם .12

 מט,טו( "מאתים ראשי  ____  העמיד וכל אחיהם על פיהם"
   מה אמר יוסף כשעבר ליד הבור שאליו הושלך? פירוש בעל הטורים על  .4

 )בראשת נ,טו( "ובירך ואמר ברוך שעשה לי ____  במקום הזה"-הפסוק ב
13. 
15. 
 

16. 
17. 
20. 
 
 

21. 
 
 

22. 
 

23. 
 

27. 
 

30. 
 

31. 
 

32. 
33. 
 
 

35. 
 

38. 
 
 

40. 
42. 
 
 

45. 
 

46. 
 
 

47. 
 
 
 
 

 קיצור שם המסכת: בבא בתרא.  ____
בראשית מט,יד( )רש"י  -מור גרם בעל עצמות חזקות כייששכר נמשל לח

 כחמור חזק שמטעינין אותו משא כבד" )בהיפוך אותיות(בל עול  ____ "סו
 קיצור המילים: בני חורין

 ברכות כד:()____"-"תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הלכלוך,זוהמה.  
כשיוסף לקח את אפרים ואת מנשה כדי שיעקב יברכך אותם,יעקב אמר 

נה הראה אתי ה' יוסף ראה פניך לא פללתי וה-ישראל אל-ליוסף:"ויאמר
 ____" )בראשית מח,יא( )בהיפוך אותיות(-גם את

מדוע הסתלקה השכינה מיעקב שרצה לברך את אפרים ומנשה? )רש"י 
אב לצאת מאפרים ויהוא ובניו בראשית מח,ח( "לפי שעתיד ____ ואח

 "ממנשה
 השנה.-קיצור המילים: ראש

 
רש"י יברכם: ) בגלל חשיבותם של אפרים ומנשה כל מי שבא לברך את בניו

 ____  ה' כאפרים וכמנשה" )בהיפוך אותיות(בראשית מח,כ( "
על אבדן הזכות  )בראשית מט,ג( -רמוז לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב

 "ראובן. בגי'  ____   ____" )בהיפוך אותיות(של ראובן לכהונה ומלכות 
ם יהיו: יעקב ציווה שלוי ויוסף לא ישאו את מיטתו לאחר מותו , במקומ

 )רש"י בראשית נ,יג(  "____  ואפרים יהיו תחתיהם" )בהיפוך אותיות(
____  -ה  -מפגר,שאינו מגיע לדרגת התקדמותם של אחרים.  "ויזנב בך כל

 אחריך" )דברים כה,יח( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
 )בראשית מט,יג( לחוף ימים ישכן""___   על : 'לחוף ימים ישכן'נכתב 

הקולת" )שמות כ,טו( -העם  ____  את-עיניהם,הביטו.  "וכלקלטו ב
 )בכתיב מלא(

 
מדוע ציווה יעקב שיוסף לא ישא את מיטתו לאחר מותו? )רש"י בראשית 

 נ,יג( "ויוסף לא ישא  ____  מלך" )בהיפוך אותיות(
יסור שבט -)בראשית מט,י( 'לא-מהו הפירוש של בעל הטורים על הפסוק ב

 ? "ומחוקק מבין רגליו. בגי'  ____  חכמים"ומחקק מבין רגליו'מיהודה 
 

 הארץ" )בראשית יא,ט(-שם  ____  ה' שפת כל-ערב,בלבל.  "כי
פירוש עיקר שפתי חכמים על הברכה שקיבל יהודה מיעקב על פירוש רש"י 

הוא: "או  'בני אתונו עבדי אורייתא באולפן על שם רוכבי אתונות צחורות'
 כבו על אתונות צחורות ממקום למקום  ____  תורה"דצחורות...יר

 קיצור המילים: ויחל משה  
 

חשש -יעקב שצפה ברוח הקדש שמבניו של יוסף עתידים לצאת רשעים
שהסיבה לכך שיוסף לא התחתן כהלכה ולכן הראה לו יוסף: )רש"י 

 בראשית מח,ט( "בזה. הראה לו שטר אירוסין ושטר  _____"
שי שכם ועל שזממו להרוג את ן ולוי על שהרגו את אנהוכיח את שמעויעקב 
 חמס הוא בידכם"( "כלי חמס. אומנות זו של___)רש"י בראשית מט,היוסף

5. 
6. 
 
7. 
8. 
9. 
 
 

10. 
 
 

14. 
 

18. 
 

19. 
 

24. 
 

25. 
 

26. 
27. 
 
 

28. 
 

29. 
 
 

31. 
34. 
 
 

36. 
 

37. 
 
 

39. 
 

41. 
 

43. 
44. 
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 אשת רעהו" )דברים כב,כד(-____  את -לחץ,הציק.  "אשר
 ____" )מלכים א' יח,כו(-ה  -הבעל מהבקר ועד-חצות היום.  "ויקראו בשם

 
 בגד,לבוש.  "ולבש הכהן  ____  בד" )ויקרא ו,ג(

 בנימן הרדיפהו" )שופטים כ,מג( )בהיפוך אותיות(-הקיפו,סבבו.  "____  את
 מז,כח( הוא:)בראשית -לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק ב 'ויחי יעקב'

"ויחי יעקב. בגי' ראה ס'  ____  וזהו שנאמר בראותו ילדיו בראותו אותיות 
 רבואות" )בהיפוך אותיות(

מדוע כשנודע ליעקב שיוסף בא לבקרו הוא ישב על המיטה? פירוש בעל 
)בראשית מח,ב( "על המטה. ב' במס' וישב על -הטורים על הפסוק ב

 ____" המטה...שהצדיקים אפי' כשהן חלשים 
אחד מהטעמים לכך שיעקב ביקש מיוסף שלא יקברהו במצרים הוא: )רש"י 

 בראשית מז,כט( "סופה להיות  ____   ____  ומרחשין תחת גופי"
התחיל ")רש"י בראשית מט,ח(כשהגיע תורו של יהודה לקבל תוכחה מיעקב:

 יהודה לסוג  ____  )שלא יוכיחנו על מעשה תמר( " )בהיפוך אותיות(
 נקח מהם  ____" )נחמיה י,לב( )בהיפוך אותיות(-השביעי בשבוע.  "לא היום

 
תשובתו של יוסף לאחיו כאשר הם חששו שמא יוסף ינקום בהם לאחר מיתת 

 תיראו" )בהיפוך אותיות(-)בראשית נ,יט( "ויאמר  ____ יוסף אל-יעקב
בל תאכל חמץ" -קום אכול מצה  ____  ___-____  ___-.  "כל  ש-חל על

 סחים מג:()פ
 הקיצור של: שבת נחמו.

   מה אנו למדים על תפקידו של מלאך לפי פירוש עיקר שפתי חכמים על 
 "שאין למלאך כח לגאול  ? )בראשית מח,טז(-ב 'המלאך הגאל אתי'הפסוק 

 שום אדם בלא  ____  הקב"ה " 
מדברי התוכחה שאמר יעקב לראובן: "כי עלית משכבי אביך  ____  חללת 

 לה" )בראשית מט,ד(יצועי ע
' לפי פירוש עיקר שפתי חכמים צחורותחכמים בתואר '-מדוע מכונים תלמידי

שית מט,יא( ? )ברא-על הפסוק ב 'רוכבי אתונות צחורות'על פירוש רש"י 
 ר צחורות משום דהת"ח לבשו בגדים  ____"  "ומכנה את הת"ח בתא

 )בהיפוך אותיות( קיצור השם: ריש לקיש.
ש יעקב מיוסף 'חסד ואמת' שלא יקברהו במצרים וזאת ע"י לפני מותו ביק

     שישבע בלקיחת חפץ של מצווה שהוא לפי פירוש בעל הטורים על הפסוק 
 )בראשית מז,כט( "נא ידך.  בגי'  ____"-ב
)רש"י  ו:ינה כשיוסף ובניו ביקרוהמדים מכך שיעקב השתחווה לצד השכול

 אותיות( ו של ___")בהיפוךמז,לא( "שהשכינה למעלה מראשותי בראשית
מהו השכר שקיבל יהודה בכך שסילק את עצמו מהחשד שהרג את יוסף 

 ותמר? )רש"י בראשית מט,ט( "לפיכך כרע רבץ וגו' בימי  ____"
 

 שפתי" )תהלים קמא,ג( -פתחי פי.  "____ 
 

ו על אפרים ואת יד שמאלו על מניח את יד ימינאביו כשראה שיוסף אמר ל
 )בהיפוך אותיות(ראשו"-זה הבכר שים ימינך על-מח,יח( "___ מנשה:)בראשית

 קיצור שם הספר: ויקרא רבה
 ___ צבי"  )שבת ז,ב(  )בהיפוך אותיות(-ל"ט אבות מלאכות.  "ה-מ
 
 
 
 

 המחבר: עוזי קייש                                                            
 
 

 



                                                                                                                              
 מדרש רבה – ויחיפרשת תפזורת 

 ש ד ח ר ב ד מ ל ו ע ב ש ת ו ר צ ש
 כ י ח א ל כ ח י ש מ ה ת ו מ י ב ע
 י נ ב ו א ר ו י נ י ע ה ל ת י ש ב
 ת א י ש נ ב כ ר ד צ ע ג ה ס ו מ ו
 ת ד ו ב ע ה מ י מ ע ל ד א ת ט ו ד
 ק ט ב א פ נ ו ה י י ש ל ב ו ב ת מ
 ב פ צ ח ר א ל ע ש ד מ י ו מ ע י צ
 ו ה מ י ש מ ת א צ ה כ נ ת ה ו ו ר
 ר א א כ ה כ ו נ מ מ מ י ג ד ת מ י
 ת ח ו נ י כ ר ח ה י נ ו ע מ ש ת מ
 א ת נ ת ו כ י ל ש מ ה ר ו ת ה נ מ
 י א נ א י ד ו ה י ה ל ח ת מ י י ח
 מ י כ ל מ ת ו נ ב ו נ מ מ מ ת ס ש

 

                        .מתחתן וקו מתוח מודגשותהן אשר  בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטהלפניך תפזורת אשר  א( הוראות:
לאחר שסימנת את המילים בטבלה עליך לחבר  ב(  המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

                    התשובה לשאלה:השלמת את ולקבל  אלות שלהלןשלפי הפרוט הנמצא מתחת לאת האותיות שנותרו בטבלה למילים 
 ?  לפי פירוש רש"י הו ההסבר שנתן יעקב ליוסף כשברך ביד ימינו את אפרים הצעיר וביד שמאל את מנשה הבכורמ
 

לה                      מכל הפרשיות  של תורה אלא כיון שנפטר אבינו יעקב התחי סתומה ויחי יעקב בארץ מצרים. למה פרשה זו  " א(
 (ה פרשה צורב ראשית" )בעל ישראל שעבוד מצרים

 ()בראשית רבה פרשה צו" צרות שבעולםכל    שסתם ממנולמה היא סתומה מפני   ד"א" ב(
  בימות המשיח    חיים תחלהשמתי א"י    קבורת א"ימחבבין    האבותו רבותינו שני דברים בשם רבי חלבו למה  אמר" ג(

 ()בראשית רבה פרשה צו "ין שנות המשיחואוכל
מים  כמי שלא טעמו טעם    בצמאון מלמעלה מקבלין אותה   טפה אחתבמים כיון שיורדת   גדלין הללו    דגיםמה  " ד(

הן מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו    מן התורה   דבר חדשמימיהון.  כך הן ישראל גדלין במים בתורה כיון שהן שומעין  
 (ה פרשה צז)בראשית רב" תורה מימיהון דבר

  כל אחיךמודה בך אני בעצמי מודה לך. אמר רבי שמעון בן יוחאי יהיו    אמךמודים בך    אחיךיהודה אתה יודוך אחיך.  " ה(
 (שה צח)בראשית רבה פר "יהודי אנאאנא אלא    שמעוניאנא    ראובני אין אדם אומר   על שמךנקראין  

עליו שירין  משליכות והיו    החרכין   דרך  מציצות עליו  בנות מלכיםה שיצא יוסף למלוך על מצרים היו  את מוצא בשע" ו(
אעפ"כ לא היה מביט בהן. אמר לו הקב"ה אתה לא תלית את עינך  בהן ויביט    שיתלה עיניוכדי    וטבעותוקטלין ונזמים  

 (ה צח" )בראשית רבה פרשפרשה צעידה  בתורה מהו  צעידה והבטת בהן חייך שאתה נותן לבנותיך 
כוכבים...השני על ברכת השם המד"א )ויקרא   עבודתויכל יעקב לצוות את בניו ויעשו בניו לו כן כאשר צום.  הראשון על  " ז(

 (ה קפרש )בראשית רבה "המטה  נשיאת וגו'. השלישי על  מות יומתכד( ונוקב בשם ה'  
                                                                    

 מילה שלישית              מילה שניה                      מילה ראשונה                                                                       
שינחיל את הארץ     __  __   __  __          __   __   __   __         __    __   __  __   __  ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו. שעתיד "

    וילמד תורה לישראל"
 
 

 פרשת ויחי -חידון 
באותיות מבולבלות.   עליכם לענות על השאלות הבאות לפי הסדר.  התשובות לשאלות כתובות בתוך הסוגריים א(  הוראות:     

 עליכם לסדר את המילים לפי סדר האותיות הנכון.
מהשאלה הראשונה ועד  עליכם להניח את האות הראשונה של כל פתרון לפי סדר השאלות רתם את השאלותלאחר שפתב( 

    המקום בו שוכן שבט נפתלי הנקרא  את השלמת שםהשאלה האחרונה , במשבצות שלמטה.  אם פתרתם נכונה תקבלו 
 בשל פירותיה כאילה זו שהיא קלה לרוץ"קלה ל שהיא  ____   "אילה שלחה" לפי פירוש רש"י.  "אילה שלחה. זו בקעת  

 

 )וגלמ("  ____ מדוע חסד שעושים עם המתים נקרא חסד של אמת לפי פירוש רש"י? "שאינו מצפה לתשלום   (1
נחלת כל שבט משבטי ישראל נקראת על שם השבט חוץ משבט אחד.  מי הוא השבט לפי פירוש עיקר שפתי חכמים?   (2

 ט נחלת ראובן נחלת שמעון וגם נחלת אפרים ומנשה תקרא"כי נחלת כל שבט נקראת על שם השב
 )פיסו("   ____ נחל אפרים נחלת מנשה ולא נחלת 

אחד מהברכות שקיבל יהודה כאשר יעקב אביו קיבץ את כל בניו לפי פירוש רש"י הוא: "ומחקק מבין רגליו. תלמידים  (3
 )שאיני( ארץ ישראל"  ____ אלו 

 ירוש רש"י כתוב:"אמר אף על פי שהוא בני מלך הוא אחלק לו כבודמהו הפסוק המתאים בפרשה שלפי פ (4
 המטה"-)חקוזית( ישראל וישב על ____מכאן שחולקין כבוד למלכות"? "

 )מתסוה(   ____פרשת ויחי היא פרשה   (5

 מדוע יעקב קבר את רחל בדרך לבית לחם לפי פירוש רש"י? "שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהא לעזרה  (6
 ")יחרממ(  ____אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם  לבניה כשיגלה
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 :חומש בראשית פרשותהפתרונות של 

 

 חומש בראשית
 

 )רש"י בראשית א,לא( "שהתנה עמהם ע"מ שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה"פתרון התפזורת:      בראשית פרשת
 ( עולם , יצר הרע6( רעה צאן 5( הרבה 4( רוצחים 3( צדיק 2( יחיד 1פתרון החידון:                              

 
 )רש"י בראשית ח,יד( "שמשפט דור המבול שנה תמימה היה"פתרון התפזורת:                פרשת נח

 ( לארי , הגזל4( זפת 3( גמורים 2( הטהורה 1פתרון החידון:                              
 

 )בעל הטורים בראשית יז,כא( "אשר קידש ידיד מבטן" פתרון התפזורת:         פרשת לך לך
 ( רפאים , אליעזר6( זרעו 5( עוג 4( יליד 3לך -( לך2אנשים ( 1פתרון החידון:                              

 
 )רש"י בראשית כא,לג( "ברכו למי שאכלתם משלו"פתרון התפזורת:           פרשת וירא 

 , תחלה ( הדבר4( להתקבל 3( חטאה 2( תמות 1פתרון החידון:                              
 
 )רש"י בראשית כד,לט( "ואין ארור מדבק בברוך"פתרון התפזורת:     שרה-פרשת חיי 

 ( מלאך , שמודים6( ירכי 5( דבר 4( ויקם 3( מים 2( שטר 1פתרון החידון:                              
 
  )רש"י בראשית כה,כד( "אחד צדיק ואחד רשע"פתרון התפזורת:       פרשת תולדות 

 ( רעה , קלסתר5( תורה 4( סתמום 3( לאומים 2( קם 1פתרון החידון:                              
 

 )רש"י בראשית  כח,יג( קיפל , כד' אמותפתרון התפזורת:            פרשת ויצא
 ( יום , רמאי4( אלולי 3( מריבות 2( ראה 1פתרון החידון:                              

 
 )רש"י בראשית לב,כג( "תחזירנו למוטב"פתרון התפזורת:          פרשת וישלח

 ( ימתין , זכויותי7( תרי"ג 6( ויחבקהו 5( ירכו 4( ומאוחר 3( כרחו 2( זבלון 1פתרון החידון:                              
 

 )רש"י בראשית לז,יד( "לפורענות"פתרון התפזורת:            פרשת וישב
 ( לסטים , גבריאל6( אדם 5( יכלו 4( רמוהו 3( בשמים 2( גיהנם 1פתרון החידון:                              
 

 )רש"י בראשית מא,נה(" עלינו ונמות" פתרון התפזורת:           פרשת מקץ
 ( רוחך , לשקר4( קדש 3( שוטה 2( לעולם 1פתרון החידון:                              

 
 )רש"י בראשית מה,ט( "גבוה מכל הארצות"פתרון התפזורת:             ת ויגשפרש

 ( בלשון , להחרב5( רוח 4( חייב 3( הבושה 2( לתקן 1פתרון החידון:                              
 

 )רש"י בראשית מח,יט( "יהושע לצאת ממנו"פתרון התפזורת:             פרשת ויחי
 ( רחמים , גינוסר6( סתומה 5( ויתחזק 4( נשיאי 3( יוסף 2( גמול 1פתרון החידון:                              
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