
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  

  שאלות ותשובות בפרשת השבוע

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  י "יוצא לאור ע

  א"הרב מאיר רוז שליט
  בקרית ספר 'עמל התורה'ת "מנהל ת

 מחבר הספרים מאורות המגילה ומאורות ההגדה
        



  

   ל"כל הזכויות שמורות למו:  

  רוז מאיר

  39משך חכמה 

  מודיעין עילית  4142. ד.ת

08-9740324   050-4168069  

  MEIRROS1@GMAIL.COM: מייל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נמסרים א"הרב מאיר רוז שליטך מפי "שיעורי נ

  10.15עד  9.30בין השעות ' ו –' מידי בוקר בימים א
  

  :ניתן להאזין בזמן השיעור במערכת קול הלשון

03-6171111   052-7181818  

 קלטיםומלשיעורים ה מכן בכל עתכ ניתן להאזין "כמו

  1-1-4-7 :ל ולהקיש"ם הנבטלפוני
  

  :ל"טלפונים בחו

  )718( 5350520: אנגליה    02035140410: ב"ארה
  

, יהושע: הספרים הם עלעד עתה השיעורים הקיימים 

מלכים משולב , שופטים שמואל משולב עם דברי הימים

 .)באמצע(יחזקאל , איכה, ירמיהו, עם דברי הימים



        

  
  
  
  
  
  
  
  

  להתענג בפרשה
  

 שאלות בפרשת ויצא 

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

מה זמן לפחות כ

אורכת הדרך 

מבאר שבע 

  ?ומנין? לחרן

  

  .ב

אלו דברים היו 

ליעקב בצאתו 

  ?מבאר שבע

  

  .ג

ממה הבין יעקב 

שהמקום בית 

  ?אלוקים

  

  .ד

והנה 'אמר ' ה

היכן ', אנכי עמך

אמר יעקב 

שברכה זו 

  )2(? התקיימה

  

  .ה

לאיזו מטרה הלך 

יעקב לחרן ומה 

  '?הוא ביקש מה

  

  .ו

מתי חזר יעקב 

לא (? למקום זה

  )בפרשה

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ז
עבור מה היתה 

  ?אבן על פי הבאר
  

  .ח
היכן נכלל אדם 

  ?בבעלי חיים
  

  .ט

כמו כמה אנשים 

לפחות היה גדול 

  ?ומנין? כוח יעקב

  

  .י

האם יעקב היה 

חייב לתת לעדרים 

שהמתינו שישקו 

  ?ולמה? לפניו

  

  .יא
מי נשק למי 

  )3(? בפרשה
  

  .יב

בן כמה היה יעקב 

? בהגיעו אל לבן

  !הוכח

  

  .יג
יה יעקב בן כמה ה

  ?בנשואיו עם לאה
  

  .יד
בן כמה היה לבן 

  ?ומנין? לפחות
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .טו

כמה זמן עבד 

יעקב ללבן 

  ?בחינם

  

  .טז

האם לבן שיקר 

במפורש בהסכמה 

  !הוכח? על רחל

  

  .יז

ממתי היתה רחל 

? אשתו של יעקב

  !הוכח

  

  .יח

מה נתן לבן 

ליעקב בנישואין 

  ?יותר מהסיכום

  

  .יט

האם ליעקב היה 

מותר לקחת את 

  ?רחל ולברוח

  

  .כ

מה רצה לבן 

להרויח ברמאותו 

  ?בנישואי יעקב

  

  .כא

מה היה יכול לבן 

לטעון למה לא 

הודיע ליעקב את 

  ?מנהג המקום

  

  .כב
סדר את נישואי 

  ?יעקב עם נשיו
  

  .כג
כמה שנים היתה 

  ?רחל עקרה
  

  .כד

כמה שנים אחר 

דברי רחל ליעקב 

  ?ילדה רחל

  

  .כה
כמה שנים בערך 

  ?עמדה לאה מלדת
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כו

בן כמה היה 

 ראובן כשמצא

  ?את הדודאים

  

  .כז

האם נתינת 

השפחה ליעקב 

? לאשה היא מצוה

  !הוכח

  

  .כח
במי מילדי יעקב 

  ?נזכר מספר
  

  .כט
במי לא נאמר 

  ?בלידתו' ותהר'
  

  .ל

במי מילדי יעקב 

לא נזכרה סיבת 

  ?השם

  

  .לא
במי נזכרו שתי 

  ?אמירות בלידתו
  

  .לב
מי נקרא על שם 

  ?ההווה
  

  .לג
מי נקרא על שם 

  ?העתיד
  

  .לד

באיזה שם 

ל בני מרומזים כ

  ?אמו

  

  .לה
אלו אותיות אינן 

  ?בשמות השבטים
  

  .לו

לאיזו הלכה 

חשובה השאלה 

  ?הקודמת

  

  .לז

האם רחל התפללה 

? שיהיו לה ילדים

  ?ומנין

  

  .לח
בכמה שנים נולדו 

  ?ילדים 12ליעקב 
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לט
בן כמה היה יעקב 

  ?בלידת יוסף
  

  .מ
איזה מין בעל חי 

  ?נחשב לנקבה
  

  .מא
' אלו תארי ה

  ?נוספו בפרשה
  

  .מב

נקראו אלו בנים 

עם הזכרת שם 

  '?ה

  

  .מג
למה בחר יעקב 

  ?בשכר לפי צבע
  

  .מד

בדרך כלל 

הנקודים 

והטלואים הם רוב 

  !הוכח? או מיעוט

  

  .מה

בני כמה היו בני 

יעקב כשהחלו 

  ?לשמור את הצאן

  

  .מו

איזה פרט לא 

נאמר בהסכם עם 

לבן וגרם שיעקב 

  ?יוכל לברוח

  

  .מז

למה התלוננו רחל 

ולאה שלבן מכרם 

הרי האב רשאי 

  ?ש את בתולקד

  

  .מח
איזה עבודה בצאן 

  ?לא עשה יעקב
  

  .מט
בן כמה היה יעקב 

  ?בצאתו מלבן
  

  .נ

בן כמה היה יצחק 

בצאת יעקב 

  ?מלבן

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נא

האם ללבן היה 

מותר לדבר עם 

  ?יעקב

  

  .נב
מי לא דן את מי 

  )2(? לכף זכות
  

  .נג
כמה אוהלים היו 

  ?ליעקב
  

  .נד
איזה גודל בערך 

  ?היו התרפים
  

  .נה

על מי נזכר 

ה שדברה עם אבי

  ?פעמיים ומי לא

  

  .נו

האם ענה לבן 

בהתאם לטענות 

יעקב או אישר 

  ?אותן

  

  .נז

כמה פעמים אכל 

יעקב בהר בעת 

  ?שלבן היה אצלו

  

  .נח
איזה דבר שלבן 

  ?רצה הוא קיבל
  

  .נט

כמה פעמים ראה 

? יעקב מלאכים

  ?והיכן

  

  .ס

מפני אלו סיבות 

עזב יעקב את 

  )4(? לבן

  

  .סא

כמה פעמים סבל 

יעקב מרמאויות 

  ?לבן

  

  .סב

ן כמה היה לבן ב

לפחות ברדפו 

  ?אחר יעקב

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .סג
כמה שנים עברו 

  ?במהלך הפרשה
  

  .סד

אלו פעולות עשה 

? יעקב עם אבנים

)5(  

  

  .סה

מה הדבר המגוחך 

ביותר שעשה 

  ? לבן

  

 

  מדור המספרים
  ענין  מספר

0.10    

2    

2    

2    

2    

2    

3    

3    

3    

6    

6    

7    

7    

7    

10    

14    

20    

  

  םמדור שמות האישי

  שם האם  השם  

      א

      א

  םמדור שמות האישי

  שם האם  השם  

      ב

      ג

      ד

      ד

      ז

      ז

      י

      י

      י

      י

      י

      ל

      ל

      ל

      נ

      נ

      ר

      ר

      ר

      ש

  

  מדור תארי אדם

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ב



  מדור תארי אדם

  התואר  

    ג

    י

    י

    י

    נ

    ע

    ע

    פ

    צ

    ק

    ר

    ש

    ש

    ש

 

  חיים ותואריהם מדור בעלי

  שם  

    א

    ב

    ג

    ח

    ח

    ט

    ט

    כ

    מ

    נ

    ע

    ע

    ע

    ע

    צ

    ק

  חיים ותואריהם מדור בעלי

  שם  

    ר

    ש

    ת

 

  מדור הפעולות

  מבצע הפעולה  הפעולה

    אהב

    בכה

    ברח

    גזז

    גלל

    )2(גנב 

    החליף

    הציג

    השקה

    התל

    חיבק

    יצק

    ליקט

    מצא

    נדד

    נדר

    פיצל

    פרץ

    רדף

    שכב

    שכר

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    ב

    ב



  מדור חלקי גוף

  החלק  

    כ

    ל

    ע

    פ

    ר

    ר

    ר

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א

    ב

    ד

    ח

    ח

    כ

    כ

    כ

    כ

    ל

    מ

    מ

    ס

    ע

    ק

    ש

    ת

    ת

 

  מדור עצמים לא ניידים

  העצם  

    א

    א

    ב

    ב

    ג

    ד

    ה

    י

    ל

    ל

    מ

    ע

    ר

    ש

    ש

    ש

    ש

 

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

   ויקלף
    יושבים

    מזל

    עשית טפשות

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

    התרפים
     ובכנור

    וברודים
     זבדני

     יזבלני



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

    כר
    לבנה
    לוז
    לח

    מונים
    נכסוף
      נפתולי

     סולם

    ערמון
     רובצים

  

 

  ר נושאי הפרשהמדו

  הנושא  #

  בריחת יעקב  

  ברית יעקב ולבן  

  הסכם יעקב ולבן על הצאן  

  בחלום' נבואת ה  

  נישואי יעקב  

  תולדות יעקב  

 

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    משחא    ובת

    וגפף    ומגנדרין

    יברוחין    יאין

    רגוליא    נסיתי

    נמורתא    רקועיא

    צלמניא    פציחין

    חמדא    בחדוא

    וגלידא    שרבא

    קמתא    דגורא

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב
אלו דברים 

  ?נעלמים בקלות
  

 
  חידה

    .אני בתוך ּתֹוִכי

 ?מי אני

  

  



                    ד"בס

  ויצא שאלות בפרשתתשובות ל

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

כמה זמן לפחות 

הדרך ת אורכ

מבאר שבע 

  ?ומנין? לחרן

כי , כמה ימים

כשחזר יעקב 

מחרן לגלעד הלך 

ולבן , שבעה ימים

רץ מרחק זה 

, בשלשה ימים

ומשם יש עוד 

מרחק רב עד 

  .באר שבע

  .ב

אלו דברים היו 

ליעקב בצאתו 

  ?באר שבעמ

  .שמן ומקל

  .ג

ממה הבין יעקב 

שהמקום בית 

  ?אלוקים

מהסולם 

כי , והמלאכים

נבואה אפשר 

  .בכל מקוםלקבל 

  .ד

והנה 'אמר ' ה

היכן ', אנכי עמך

אמר יעקב 

שברכה זו 

  )2( ?התקיימה

יעקב אמר לנשיו 

ואלוקי אבי היה '

ויהי עמדי , ''עמדי

בדרך אשר 

  .'הלכתי

  .ה

לאיזו מטרה הלך 

יעקב לחרן ומה 

  '?הוא ביקש מה

הוא הלך כדי 

ליקח מבנות לבן 

לאשה והוא 

לחם ' מהביקש 

  .ובגדים

  .ו

מתי חזר יעקב 

לא (? למקום זה

  )בפרשה

כשחזר מחרן 

  .בנה שם מזבח

  .ז
עבור מה היתה 

  ?אבן על פי הבאר

כדי שלא יגזלו 

  .זרים את המים

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ח
היכן נכלל אדם 

  ?בבעלי חיים

כל העדרים '

', וגללו את האבן

  .הרועים יגללו

  .ט

כמו כמה אנשים 

גדול  היה לפחות

  ?ומנין ?כוח יעקב

כי היו שם , 4

, שלשה עדרים

ה וכנראה הרב

כי המתינו , יותר

  .לכל העדרים

  .י

האם יעקב היה 

חייב לתת לעדרים 

שהמתינו שישקו 

  ?ולמה? לפניו

כי ההקדמה , לא

של אפשרות 

ההשקאה  

  .נעשתה על ידו

  .יא
 מי נשק למי

  )3(? בפרשה

לבן , יעקב לרחל

לבן לבניו , ליעקב

  .ובנותיו

  .יב

בן כמה היה יעקב 

? בהגיעו אל לבן

  !הוכח

כי , 77בן 

יה בן כשיעקב ה

בעמדו לפני  130

פרעה היה יוסף 

ולפי זה , 39בן 

 91היה יעקב בן 

-ו, בלידת יוסף

שנה קודם  14

  .77היה בן 

  .יג
בן כמה היה יעקב 

  ?בנשואיו עם לאה

שנים  7, 84בן 

אחר בואו 

  .77כשהיה בן 



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יד
בן כמה היה לבן 

  ?ומנין? לפחות

כי יעקב , 100בן 

-ו, 77בן אז היה 

שנה עד  20

, שרבקה ילדה

ולבן היה לפחות 

שכיצאה  3בן 

  .משם רבקה

  .טו

כמה זמן עבד 

יעקב ללבן 

  ?בחינם

  .חודש

  .טז

האם לבן שיקר 

הסכמה בבמפורש 

  !הוכח? על רחל

הוא רק אמר , לא

טוב תתי אותה '

הוא לא אמר ', לך

אני מסכים 

  .לדבריך

  .יז

ממתי היתה רחל 

? אשתו של יעקב

  !הוכח

בע כשנגמרו ש

כי יעקב , השנים

הבה את 'אמר 

  .'אשתי

  .יח

מה נתן לבן 

ליעקב בנישואין 

  ?סיכוםמה יותר

  .את זלפה ובלהה

  .יט

היה  ליעקב האם

מותר לקחת את 

  ?רחל ולברוח

  .כן

  .כ

מה רצה לבן 

 להרויח ברמאותו

  ?בנישואי יעקב

שיעקב יעבוד 

אצלו עוד שבע 

שלשתיהן , שנים

  .יהיה בעל טוב

  .כא

מה היה יכול לבן 

ן למה לא לטעו

הודיע ליעקב את 

  ?מנהג המקום

כי חשב שבמשך 

שבע שנים 

תנשא לאה 

  .לאחר

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כב
סדר את נישואי 

  ?יעקב עם נשיו

, רחל, לאה

  .זלפה, בלהה

  .כג
כמה שנים היתה 

  ?רחל עקרה
6.  

  .כד

כמה שנים אחר 

דברי רחל ליעקב 

  ?ילדה רחל

  .שנים 3

  .כה
כמה שנים בערך 

  ?עמדה לאה מלדת
  .שנתיים

  .כו

בן כמה היה 

ובן כשמצא רא

  ?את הדודאים

  .4בן 

  .כז

האם נתינת 

השפחה ליעקב 

? לאשה היא מצוה

  !הוכח

נתן אלוקים , 'כן

שכרי אשר נתתי 

  .'שפחתי לאישי

  .כח
מי מילדי יעקב ב

  ?ר מספרזכנ

, אשר, נפתלי, לוי

  .זבולון, יששכר

  .כט
מי לא נאמר ב

  ?בלידתו' ותהר'

, דינה, אשר, גד

  ).בנימין(

  .ל

מי מילדי יעקב ב

סיבת  הלא נזכר

  ?השם

  .)בנימין(, דינה

  .לא
במי נזכרו שתי 

  ?אמירות בלידתו
  .ביוסף

  .לב
נקרא על שם מי 

  ?הווהה
  .גד

  .לג
מי נקרא על שם 

  ?העתיד

, יהודה, לוי

  .זבולון

  .לד

באיזה שם 

 בנימרומזים כל 

  ?אמו

  .דן



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לה
אלו אותיות אינן 

  ?בשמות השבטים
  .ק, צ, ט, ח

  .לו

לאיזו הלכה 

חשובה השאלה 

  ?הקודמת

, ןלגבי החוש

שצריך שיהיו בו 

  .את כל האותיות

  .לז

האם רחל התפללה 

? שיהיו לה ילדים

  ?ומנין

בלידת דן , כן

וגם שמע 'אמרה 

  .'בקולי

  .לח
בכמה שנים נולדו 

  ?ילדים 12ליעקב 

וחצי שנים לכל  6

  .היותר

  .לט
בן כמה היה יעקב 

  ?בלידת יוסף
  .91בן 

  .מ
איזה מין בעל חי 

  ?נחשב לנקבה
  .עיזים

  .מא
' אלו תארי ה

  ?פו בפרשהנוס

פחד , אלוקי יצחק

  .יצחק

  .מב

אלו בנים נקראו 

עם הזכרת שם 

  '?ה

, שמעון, ראובן

, יששכר, יהודה

, נפתלי, דן, זבולון

  .2 - יוסף 

  .מג
למה בחר יעקב 

  ?בשכר לפי צבע

כדי למנוע 

  .רמאות

  .מד

בדרך כלל 

הנקודים 

והטלואים הם רוב 

  !הוכח? או מיעוט

כי אם הם , מיעוט

היו רוב לבן לא 

כים היה מס

  .להצעת יעקב

  .מה

בני כמה היו בני 

יעקב כשהחלו 

  ?לשמור את הצאן

  .6-ו 5בני 

  .מו

איזה פרט לא 

נאמר בהסכם עם 

לבן וגרם שיעקב 

  ?יוכל לברוח

התחייבות לזמן 

  .קצוב

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .מז

למה התלוננו רחל 

ולאה שלבן מכרם 

הרי האב רשאי 

  ?לקדש את בתו

היו  םא. א

גדולות אינו 

  .רשאי לקדשן

כיון שהחליפן . ב

  .זה נחשב כעסק

  .מח
איזה עבודה בצאן 

  ?לא עשה יעקב
  .גזיזת הצאן

  .מט
בן כמה היה יעקב 

  ?בצאתו מלבן
  .97בן 

  .נ

בן כמה היה יצחק 

בצאת יעקב 

  ?מלבן

  .157בן 

  .נא

האם ללבן היה 

מותר לדבר עם 

  ?יעקב

, כי הרי דיבר, כן

היה לו אסור 

  .לדבר עמו קשה

  .נב
מי לא דן את מי 

  )2(? לכף זכות

ב לבן חשד שיעק

 יעקב חשבו, גנב

שלבן בודק 

  .בחשד שוא

  .נג
כמה אוהלים היו 

  ?ליעקב
5.  

  .נד
איזה גודל בערך 

  ?היו התרפים
  .פחות מכר גמל

  .נה

על מי נזכר 

שדברה עם אביה 

  ?פעמיים ומי לא

רחל ספרה ללבן 

, שיעקב בא

ולאה . ובתרפים

  .לא

  .נו

האם ענה לבן 

בהתאם לטענות 

יעקב או אישר 

  ?אותן

, הוא אישר אותם

מר שבאמת כי א

  .הכל של לבן



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .נז

כמה פעמים אכל 

בעת בהר יעקב 

  ?שלבן היה אצלו

  .פעמיים

  .נח
איזה דבר שלבן 

  ?רצה הוא קיבל

לנשק לבניו 

  .ולבנותיו

  .נט

כמה פעמים ראה 

? יעקב מלאכים

  ?והיכן

, בחלום הסולם, 3

, בחלום הצאן

  .במחניים

  .ס

מפני אלו סיבות 

עזב יעקב את 

  )4(? לבן

רמאות , כעס לבן

כירת מ, לבן

דבר , בנות לבן

  .'ה

  .סא

כמה פעמים סבל 

יעקב מרמאויות 

  ?לבן

עשרת מונים 

  .והחלפת רחל

  .סב

בן כמה היה לבן 

לפחות ברדפו 

  ?אחר יעקב

  .120בן 

  .סג
כמה שנים עברו 

  ?במהלך הפרשה
  .שנה 20

  .סד

אלו פעולות עשה 

? יעקב עם אבנים

)5(  

, שם מראשותיו

', הקים מצבה א

, גלל מהבאר

מצבה , עשה גל

  .'ב

  .סה

מה הדבר המגוחך 

ביותר שעשה 

  ? לבן

שביקש מיעקב 

שישבע לו שלא 

יעשה רעה ללבן 

או לבנותיו 

למרות שהכיר 

  .בישרותו

  

 

  מדור המספרים
  ענין  מספר

  עשר אעשרנו  0.10

  האמהות  2

  בנות ללבן  2

  בני בלהה  2

  בני זלפה  2

  ויוכיחו בין שנינו  2

  בנים ילדה ליעקב  3

  שלשום  3

  עדרי צאן  3

  בנים ללאה  6

  שנים עבד יעקב בצאן  6

  שנים יעבוד ברחל  7

  שנים שניות  7

  דרך שבעת ימים -ימים   7

  מונים  10

  עבד יעקב עבור רחל ולאה  14

  שנה היה יעקב בבית לבן  20

  

  מדור שמות האישים

  שם האם  השם  

    אברהם  א

  זלפה  אשר  א

    בלהה  ב

  זלפה  גד  ג

  לאה  דינה  ד

  בלהה  דן  ד

  לאה  זבולון  ז

    זלפה  ז

  רבקה  יעקב  י

  שרה  יצחק  י

  לאה  יהודה  י

  לאה  יששכר  י

  רחל  יוסף  י



  מדור שמות האישים

  שם האם  השם  

    לבן  ל

  לאה  לוי  ל

    לאה  ל

    נחור  נ

  בלהה  נפתלי  נ

    רחל  ר

  לאה  ראובן  ר

    רבקה  ר

  לאה  שמעון  ש

  

  מדור תארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אח  א

  אחות  א

  איש  א

  אם  א

  אמה  א

  אשה  א

  בכירה  ב

  בן  ב

  בת  ב

  גדולה  ג

  ילדים  י

  יפת מראה  י

  יפת תואר  י

  נכריות  נ

  עבד  ע

  עקרה  ע

  פרי בטן  פ

  צעירה  צ

  קטנה  ק

  רועה  ר

  מדור תארי אדם

  התואר  

  שבויות חרב  ש

  שנואה  ש

  שפחה  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  איל  א

  ברודים  ב

  גמל  ג

  חום  ח

  חמור  ח

  טלוא  ט

  טרפה  ט

  כשב  כ

  מקנה  מ

  נקוד  נ

  עדר  ע

  עז  ע

  עטופים  ע

  עקוד  ע

  צאן  צ

  קשורים  ק

  רחל  ר

  שה  ש

  תיש  ת

 

  מדור הפעולות

  מבצע הפעולה  הפעולה

  יעקב  אהב

  יעקב  בכה

  יעקב  ברח

  לבן  גזז



  מדור הפעולות

  מבצע הפעולה  הפעולה

  יעקב  גלל

  רחל, יעקב  )2(גנב 

  לבן  החליף

  יעקב  הציג

  יעקב  השקה

  לבן  התל

  לבן  חיבק

  יעקב  יצק

  אחי יעקב  ליקט

  ןראוב  מצא

  השינה  נדד

  יעקב  נדר

  יעקב  פיצל

  יעקב  פרץ

  לבן  רדף

  יעקב  שכב

  לאה  שכר

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  בטן  ב

  ברך  ב

  כף  כ

  לב  ל

  עין  ע

  פנים  פ

  ראש  ר

  רגל  ר

  רחם  ר

  

  

  

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א

  אלהים אחרים  א

  בגד  ב

  דודאים  ד

  חטים  ח

  חרב  ח

  כסף  כ

  כנור  כ

  כר  כ

  כלי  כ

  לחם  ל

  מקל  מ

  מים  מ

  סולם  ס

  עפר  ע

  קרח  ק

  שמן  ש

  תרפים  ת

  תוף  ת

  

  מדור עצמים לא ניידים

  העצם  

  ארץ  א

  אוהל  א

  באר  ב

  בית  ב

  גל  ג

  דרך  ד

  הר  ה

  יגר  י

  לבנה  ל

  לוז  ל

  מצבה  מ



  מדור עצמים לא ניידים

  העצם  

  ערמון  ע

  רהטים  ר

  שדה  ש

  שמים  ש

  שער  ש

  שקתות  ש

 

  מה כתוב במקום

  כתוב  וםבמק

 ופצל  ויקלף
  רובצים  יושבים

  גד  מזל

  הסכלתה  עשית טפשות

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

  X  התרפים
     ובכנור

  X  וברודים
   X  זבדני

  X X  יזבלני
  X  כר

 X X  לבנה
 X X  לוז
 X X  לח

  X  מונים
  X  נכסוף
    X  נפתולי

  X X  סולם
 X X  ערמון

   X  רובצים

 

  ר נושאי הפרשהמדו

  הנושא  #

  בריחת יעקב  5

  ברית יעקב ולבן  6

  הסכם יעקב ולבן על הצאן  4

  בחלום' נבואת ה  1

  נישואי יעקב  2

  תולדות יעקב  3

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  שמן  משחא  וילן  ובת

  ויחבק  וגפף  וגללו  ומגנדרין

  דודאים  יברוחין  רכות  יאין

  העקודים  ארגולי  נחשתי  נסיתי

  הנקודות  נמורתא  טלואים  רקועיא

  התרפים  צלמניא  ברודים  פציחין

  נכסוף  חמדא  בשמחה  בחדוא

  קרח  וגלידא  חורב  שרבא

  מצבה  קמתא  גל  דגורא

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

שיעקב עבד עבור 

  .אשה

  .ב
אלו דברים 

  ?נעלמים בקלות
  .עשן, מוץ, טל, ענן

  

  

  

  

  

  

 



  חידה

  .יכִ וֹ אני בתוך תּ 

המצבה שהקים 

יעקב היא בית 

אלוקים בתוך מקום 

שהוא בית אלוקים 

במקום הנקרא בית 

  .קל

 ?מי אני

  המצבה

  

  

  MEIRROS1@GMAIL.COM: מייל

  

  


