
  כל הזכויות שמורות  

 

 שבת שלום, יהודית רוזנברג עפולה 

 

 בס"ד

 לזכות הת' משה צבי הולצברג

 לזכות ולע"נ ילדינו הקדושים הרה"ח גבריאל נח ורבקה הולצברג הי"ד

 

 הגדרה למילה ב הוסיפו-חידון א .1

 
 

 )אבני המקום( יעקב לקח מהם ללינת לילה .א

 )באר שבע( יעקב יצא לדרכו משם .ב

 )גלעד(  המצבה ששמו יעקב ולבן .ג

 )דודאים( הצמח שראובן הביא לאמו .ד

 )התל( משכורתיואביכן ____ בי והחליף את  .ה

 )ופרצת...( פסוק הדגל של חב"ד .ו

 )זלפה(  אחת השפחות .ז

 )חלום( החזיון שהיה ליעקב .ח

 )טלואים( חלק מהצאן היו .ט

 יפת תואר ויפת מראה() המראה החיצוני של רחל .י

 )כר הגמל( סרבה לקוםורחל ישבה עליו  .כ

 )לח( השם הקודם של בית קל .ל

 )מלאכים(  ו בחלום יעקבעהופי .מ

 )נדר(הבטחת יעקב להשם לאחר החלום   .נ

 )סולם( הופיע בחלום יעקב .ס

 )עקרה( רחל הייתה זמן רב .ע

 )פצלות( יעקב קלף מהעץ .פ

 )צעירה( להתחתן עם האחות ה_____יעקב רצה  .צ

 )קציר חיטים( ראובן יצא לשדה בתקופה זאת .ק

 )רועי צאן( השבטים היו _____ ______ .ר

 )שמן( יעקב יצק על המצבה .ש

 )תיישים( חלק מהצאן   ת.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 אהיהוא ו .2

 

  היא הוא

סימן שמופיע בצג  מופיע בחלום יעקב
 הפלאפון

 סולמית(-)סולם

 הקדמה(-)קדם מבוא צד מזרח

 שולמית(-)שלום שם של בת שלווה, מנוחה

אחד מסמני  שם רמאי
 הקטורת

 לבונה(-)לבן

למשקאות מקום 
 חריפים

 באר(-)בר מבנה למים

נגיעה בשפתיים  כלי מלחמה
 לאהבה

 קה(נשי-)נשק

 
הגדירו את המילה כולה, לפני ואחרי הורדה,   .3

 בהתאמה:

    – קפד ראשו

 חרן  אבן  שמעון 

     – קפד בטנו

 נדר  גמל  לאה 

 - קפד זנבו

 דינה  סולם  אשר 
 

 צמד חמד .4
 

 )המקום( ____ אבני .1

 (אלוקים) ____ מלאכי .2

 (צאן) ____ עדרי .3

 (המקום) ____ אנשי .4

 (בטן)  ____ פרי .5

 (חיטים) ____קציר .6

 

 (מונים) עשרת ____ .7

 (חרב) ____ כשבויות .8

 (הגמל) ____ בכר .9

 (כפי)____  יגיע .10

 (לדרכו)  ____ הלך .11
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 חידות בפרשה .5

 
 (.גלעד2.אבני המקום 1) פעמיים פגשנו בפרשה אבנים שהפכו למצבה, היכן? .א

 (גלעד-מצבה) שאינו בים -גל  .ב

 (יעקב בציפייתו לרחל) היכן מצאנו שנים שקדמו לימים .ג

 (אותו בהר הגלעדוידבק  –לבן ) בלי דבק? –היכן מצאנו הדבקה  .ד

 (התפרים) ?ה מצאנו בפרשהיבגנ ואיז .ה

   (מצבת יעקב) ?איזה מצבה לא הונחה על הקבר .ו

 (.צאן העתודים2. סולם 1) ?פעמיים חלם יעקב בפרשה, מהם החלומות .ז

 
 

 

 

    ?למי רמי אמ .6
   

 
 (לבן ליעקב) הבנות בנותי והבנים בני .א

 (ה' ליעקב) והיה זרעך כעפר הארץ .ב

 (יעקב לה') עשר אעשרנו לך .ג

 (יעקב לרועים)  השלום לו? .ד

 (לבן ליעקב)  אך עצמי ובשרי אתה .ה

 (יעקב ללבן) ברחל בתך הקטנה .ו

 (ללבן יעקב) ולמה רימיתני? .ז

 (בני לבן) ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה .ח

 

 מי אני? אנחנו? .7
 

 (סולם) עלו עלי מלאכים .א

 (האבנים)  רבנו האחד עם השני .ב

 (קלבית  – לח) שנו את שמי .ג

 (האבן על פי הבאר) הצדיק הרים אותי בקלות .ד

 (גלעד) אני מהווה עדות בין שני אנשים .ה

 (לבן) אני רמאי מדופלם .ו

 (הכבשות) נו עתודות וברודותוילד –הבטנו במקלות  .ז

 (רחל את התרפים) החבאתי משהו .ח

 

 

 

 מספרים בפרשה. 8

 היכן נזכרו
 
 (חודש ימים) .1
 (בנות , שפחות)  .2
 (עדרי צאן) .3
 (שנים, דרך שבעת ימים) .   7

 (לרחלעבד  –שנים )  .14
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 ויצא תפזורת

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 לבן

 יעקב

 רחל

 לאה

 ראובן

 שמעון

 לוי

 יהודה

 יששכר

 זבולון

 גד

 דן

 אשר

 נפתלי

 יוסף בנימין

 מצבה

 גלעד

 בית אל

 לוז

 ופרצת

 חרן

 סולם

 מלאכים

 נדר

 באר

 עדרים

 חתונה

 בלהה

 זלפה

 עקרה

 דודאים

 כבשים

 יגר שהדותא

 רמאי

 תרפים

 גמל

 תוף

 כנור

 


