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  להתענג בפרשה
 

  שאלות בפרשת ויחי
 

  מדור השאלות

  תשובה  אלהש

  .א

מי עוד נשבע 

בשימת היד תחת 

  ?הירך

  

  .ב

איזו נבואה נזכרה 

? פעמים 3בתורה 

  ?והיכן

  

  .ג

האם ליוסף היו 

עוד בנים מלבד 

? אפרים ומנשה

  !הוכח

  

  .ד
אלו קבורות 

  ?נזכרו בפרשה
  

  .ה

במה מיוחדת 

הפרשה מצד 

האישים שנזכרו 

  ?בה

  

  .ו

האם יעקב הקדים 

את אפרים לפני 

מנשה גם לפני 

  ?הברכות

  

  מדור השאלות

  תשובה  אלהש

  .ז

האם יעקב לא 

? ראה לגמרי

  !הוכח

  

  .ח

בני כמה לפחות 

היו אפרים ומנשה 

  ?בעת הברכות

  

  .ט

איך ידע יעקב 

היכן עומדים 

  ?הבנים

  

  .י

איזו מידה טובה 

אנו למדים מיוסף 

בעת ברכות 

  ?בניו

  

  .יא

היכן נרמזה מעלת 

אפרים לפני 

  ?ברכות יעקב

  

  .יב

איזו ברכה 

מיוחדת קבלו בני 

  ?יוסף

  



  מדור השאלות

  תשובה  אלהש

  .יג

את  מי עוד הקדים

אפרים לפני 

  ?מנשה

  

  .יד

האם כלל בני יוסף 

היו יותר משאר 

  ?השבטים

  

  .טו

איזה שבט גדול 

יותר במנייני 

אפרים  -התורה 

  ?או מנשה

  

  .טז

מי קודם בכל 

התורה אפרים או 

  ?והיכן? מנשה

  

  .יז

מה עוד בתורה 

היה לאפרים שלא 

  ?היה למנשה

  

  .יח
כמה אנשים ברך 

  ?ומי הם? יעקב
  

  .יט

כמה שנים אחר 

קב פטירת יע

היתה יציאת 

  ?מצרים

  

  .כ

איזו תשובה 

לשאלה נאמרה 

  ?שנה 40לאחר 

  

  .כא

האם שמעון ולוי 

הרגו את הבהמות 

  ?של שכם

  

  .כב
אלו אחים אינם 

  ?צמודים בברכות
  

  .כג

איזה פסוק שאינו 

ברכה נזכר 

  ?בברכות

  

  מדור השאלות

  תשובה  אלהש

  .כד
מה היא הברכה 

  ?הארוכה ביותר
  

  .כה

אצל מי נזכר 

? לשון ברכה

  ?וכמה פעמים

  

  .כו

איזה סדר אפשר 

מצוא בברכות ל

  ?השבטים

  

  .כז
אלו צבעים 

  ?נזכרו
  

  .כח
היכן מוחלף חולם 

  ?בשורוק
  

  .כט

האם את כל 

השבטים ברך 

  !הוכח? יעקב

  

  .ל
בן כמה היה יוסף 

  ?בפטירת יעקב
  

  .לא

כמה שנים אחר 

פטירת יצחק 

  ?נפטר יעקב

  

  .לב

כמה שנים אחר 

פטירת רחל נפטר 

  ?יעקב

  

  .לג

על מי לא נאמר 

היכן היו בקבורת 

  ?יעקב

  

  .לד

בעבר ' כתוב

איזה  –' הירדן

המזרחי , עבר זה

? או המערבי

  !הוכח

  



  מדור השאלות

  תשובה  אלהש

  .לה

כמה שנים אחר 

מכירת יוסף 

בקשו ממנו אחיו 

  ?סליחה

  

  .לו

מאלו סיבות לא 

היה יכול יוסף 

  ?להזיק לאחיו

  

  .לז

מנין שגם מי 

שחטא נחשב עבד 

  '?ה

  

  .לח

כמה ימים 

התאבלו או בכו 

  ?על יעקב

  

  .לט

אלו דברים נזכרו 

שהיו אולם לא 

ות נזכרו בפרש

  .הקודמות

  

  .מ

האם היתה תועלת 

בחניטת יעקב 

  ?ולמה? ויוסף

  

  .מא

בן כמה היה 

ראובן במיתת 

  ?יוסף

  

  .מב

כמה שנים אחר 

פטירת יוסף נפטר 

  ?לוי

  

  .מג

כמה שנים אחר 

פטירת יעקב 

  ?נפטר יוסף

  

  .מד
כמה שנים היה 

  ?יוסף במצרים
  

  .מה
כמה שנים היה 

  ?לוי במצרים
  

  מדור השאלות

  תשובה  אלהש

  .מו

כמה שנים אחר 

פטירת יוסף יצאו 

  ?ממצרים ישראל

  

  .מז
אלו סיפורים 

  ?נכתבו פעמיים
  

  .מח

אלו שמות 

מהפרשה אינן 

נזכרים עוד 

  ?בפרשות הבאות

  

  .מט

איזה שם מקום 

בשני מילים נזכר 

  ?במילה אחת

  

  .נ

כמה שנים כלכל 

יוסף את משפחת 

  ?אביו

  

  .נא

מנין ידע יוסף 

ישיב את ' שה

  ?ישראל לארץ

  

  .נב
כמה שנים עברו 

  ?במהלך הפרשה
  

  



  

  

  

  ן נמצא הרעיוןמדור היכ

  פסוק  פרק  הרעיון  

      .על דבר חשוב משביעים גם אדם הנאמן מאוד    .א

      .קוברים בדרך רק באילוץ    .ב

      .לא מעירים לצדיק במעשה אלא בדיבור    .ג

      .גם אבא צריך לבקש מבנו באופן יפה    .ד

      .גם אבא צריך לומר לבנו תודה    .ה

      .ליוסף נולדו בנים נוספים אחר ירידת יעקב למצרים    .ו

      .מותר לברך אדם שמלאך יברך אותו    .ז

      .בחטא ידוע מותר להוכיח אדם גם בפני אחרים    .ח

      .אפשר לקלל מידה רעה של אדם    .ט

      .חלב בריא לשיניים    .י

      .במצרים היה אסור לאדם נכבד לצאת מהארץ ללא אישור המלך  .יא

      .אסור לצער אבא  .יב

      .מותר לשקר כדי להביא שלום    .יג

      .זה סיבה לסלוח לו על חטאיו' בד את הכאשר אדם עו    .יד

      .מעניש את החוטאים לאדם אחר' ה  .טו

      .מותר לאדם להזכיר את שם אביו בדברים מכובדים  .טז

      .גם אבא צריך לכבד את בנו המושל    .יז

      .יין מסיר כתמים    .יח

      .ימי אבל על מת הם שלושים יום  .יט

      .יוסף כלכל את אחיו גם אחרי הרעב    .כ

  



  פריםמדור המס

  ענין  מספר

1    

1    

1    

2    

3    

7    

12    

17    

40    

70    

110    

147    

 

  מדור שמות האישים

  השם  

    א

    א

    א

   ב
    ג

    ד

    ז

    י

    י

    י

    י

    י

    י

    ל

    ל

    מ

    מ

  מדור שמות האישים

  השם  

    נ

    ע

    פ

    ר

    ר

    ר

    ש

    ש

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ב

    ב

    ה

    ז

    ז

    ח

    ט

    מ

    מ

    נ

    נ

    נ

    ע

    פ

    פ



  מדור תוארי אדם

  התואר  

    צ

    ק

    ר

    ר

    ר

    ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    א

    א

    א

    ד

    ז

    ח

    ל

    נ

    ס

    ע

    ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    א

    ב

    ג

    ז

    י

    י

    ל

    ע

    ע

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    ע

    ע

    פ

    ק

    ר

    ר

    ר

    ש

    ש

    ש

 

  ור עצמים ניידיםמד

  העצם  

   א
   א
   א

   א
   ד
   ח
   ח
    ח

   ח
   י
   י
    ל

   ל
   מ
   מ
   מ
    מ

    ס

   ע
   ק



  ור עצמים ניידיםמד

  העצם  

    ר

   ש
    ש

  

  סדר את ברכות שבטי ישראל

  השם  #

  אשר  

  בנימין  

  גד  

  דן  

  זבולון  

  יהודה  

  יוסף  

  יששכר  

  נפתלי  

  ראובן  

  שמעון ולוי  

 

  יעקבסמן מי עלה לקבור את 

  אחיו  

  בית יעקב  

  בקר  

  זקני ארץ מצרים  

  טף  

 יוסף  
  עבדי פרעה זקני ביתו  

  פרשים  

  צאן  

  רכב  

 

  סמן את שם השבט על יד עיקר ברכתו

  הברכה  השבט

    ראובן

    בנימין

    נפתלי

    דן

    זבולון

    גד

    יששכר

    יהודה

    יוסף

    שמעון 

    לוי

    אשר

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  םבמקו

    בעל חי צעיר

    דרך

    הלכו

    ויתרבו כדגים

    וסופו

    חומה

    חלק

    חפרתי

    טוב

    יזכור

    כוחי

    אדום

    תפנוקי

    מהירות

    מטתי

    עשה בחכמה

    קוץ

    ראש



    שלמנו

    שנאוהו

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     אביר

     אוני

     אילה

     אניות

     באיתן

     ןבארו

     בסודם

     בעורף

     גבעות

     גדוד

     גור

     גורן

     גמלנו

     גרם

     האטד

     המשפתיים

     הנושך

     ויפוזו

     וירכתו

     ויתמוך

     וכלביא

     ולקדקוד

     ולשורקה

     ועברתם

     זאב

     זרועי

     חכלילי

     חללת

     חצים

     יצועי

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     יקהת

     כאריה

     כבס

     כרע

     וףלח

     לחנוט

     למס

     לסבול

     מכיר

     מכרותיהם

     נזיר

     נעמה

     סותוה

     עד

     עדן

     עז

     עקרו

     פורת

     פחז

     פללתי

     פרשים

     צעדה

     קויתי

     שבט

     שבט

     שבטי

     שדים

     שור

     שיכל

     שילה

     שינים

     שכם

     שלל

     שפיפון



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

     שפר

     תיחד

 

  דור נושאי הפרשהמ

  הנושא  #

  בקשת המחילה מיוסף  

  בקשת יעקב לקברו בישראל  

  ברכת אפרים ומנשה  

  ברכת שבטי ישראל  

  האבל על יעקב  

  פטירת יוסף  

  פטירת יעקב  

  צוואת יוסף  

  קבורת יעקב  

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    אחכימנון    ערסא

    מדאיתני    דזן

    שו    וסעד

    ובבעותי    צלותיב

    ברזהון    לשוויי

    וכליתא    קדל

    סברית    ספר

    אסותא    דיסגי

    דכיר    אדרי

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב

על כמה אנשים 

ציווה דוד את 

  ?שלמה

  

  .ג
כמה שנים מלך 

  ?והיכן? דוד
  

  .ד

את מי הרג 

יואב שלא 

  ?כראוי

  .את אבנר ועמשא

 

  החיד

הפתרון עובר 

  ,מעון
  

    ,לקביעות לו לדורון

    ,מלבד בן און

    .עד יבוא ינון

    

 ?מי אני

  

  



                              ד"בס

 ויחישאלות בפרשת תשובות ל

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה

  .א

מי עוד נשבע 

בשימת היד תחת 

  ?הירך

  .העבד לאברהם

  .ב

איזו נבואה נזכרה 

 ?פעמים 3בתורה 

  ?והיכן

, בלוז הנבואה

בדברי יצחק 

, ליעקב על העתיד

בנבואה בפרשת 

ובדברי , וישלח

  .יעקב ליוסף

  .ג

האם ליוסף היו עוד 

בנים מלבד אפרים 

  !הוכח? ומנשה

, ן כן"לדעת הרמב

ומולדתך 'כי כתוב 

אשר הולדת 

  .'אחריהם

  .ד
אלו קבורות נזכרו 

  ?בפרשה

, יצחק, אברהם, 7

, שרה, יעקב

  .לאה, רחל, רבקה

  .ה

במה מיוחדת 

הפרשה מצד 

האישים שנזכרו 

  ?בה

כל האבות 

והאמהות 

  .והשבטים

  .ו

האם יעקב הקדים 

לפני את אפרים 

לפני  מנשה גם

  ?הברכות

אפרים ומנשה , 'כן

כראובן ושמעון 

  .'יהיו לי

  .ז
 לא ראההאם יעקב 

  !הוכח? לגמרי

וירא 'כי כתוב , לא

ישראל את בני 

  .'יוסף

  .ח

בני כמה לפחות 

היו אפרים ומנשה 

  ?ותבעת הברכ

  .שנה 20בני 

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה

  .ט
איך ידע יעקב היכן 

  ?עומדים הבנים

שכך  הוא הבין

  .יוסף יעמידם

  .י

איזו מידה טובה 

 אנו למדים מיוסף

  ?בעת ברכות בניו

שלא הפסיק את 

אביו באמצע 

  .שבירכם

  .יא

היכן נרמזה מעלת 

אפרים לפני ברכות 

  ?יעקב

כי 'בהסבר שמו 

לשון ', הפרני

ובשם , ריבוי

', כי נשני'מנשה 

  .ן שכחהלשו

  .יב
איזו ברכה מיוחדת 

  ?קבלו בני יוסף

שיקרא בהם שם 

  .האבות

  .יג
מי עוד הקדים את 

  ?אפרים לפני מנשה

שהעמיד את , יוסף

אפרים לפני 

שהעמיד את 

  .מנשה

  .יד

האם כלל בני יוסף 

היו יותר משאר 

  ?השבטים

במנין במדבר היו 

במעט פחות 

מיהודה שהיה 

, הגדול מכולם

ובמנין פנחס היו 

  .לםיותר מכו

  .טו

איזה שבט גדול 

יותר במנייני 

אפרים  -התורה 

  ?או מנשה

במנין במדבר 

אפרים גדול 

ובמנין פנחס 

  .מנשה גדול



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה

  .טז

מי קודם בכל 

התורה אפרים או 

  ?והיכן? מנשה

בסוף הפרשה 

, בצאצאי יוסף

, במנין במדבר

בקרבנות , בדגלים

, הנשיאים

, ובמרגלים

, ובברכות משה

, אפרים קודם

, במנין פנחס

ובנשיאי המטות 

לחלוקת ארץ 

ישראל מנשה 

  . קודם

  .יז

מה עוד בתורה היה 

לאפרים שלא היה 

  ?למנשה

שאפרים היה דגל 

  .ומחנה

  .יח
כמה אנשים ברך 

  ?ומי הם? יעקב

פרים א, בניו, 15

  .פרעה, ומנשה

  .יט

כמה שנים אחר 

פטירת יעקב היתה 

  ?יציאת מצרים

כי , שנה 193

 210במצרים היו 

  .שנים

  .כ

איזו תשובה 

לשאלה נאמרה 

  ?שנה 40לאחר 

שמעון ולוי שאלו 

הכזונה יעשה את '

ויעקב '? אחותנו

כלי 'ענה עתה 

  .''חמס כו

  .כא

האם שמעון ולוי 

הרגו את הבהמות 

  ?של שכם

ותם הם בזזו א, לא

  ).לד כח(

  .כב
אלו אחים אינם 

  ?צמודים בברכות
  .דן ונפתלי

  .כג

איזה פסוק שאינו 

ברכה נזכר 

  ?בברכות

לישועתך קויתי '

  .''ה

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה

  .כד
מה היא הברכה 

  ?הארוכה ביותר

 61(של יוסף 

 238, מילים

  ).אותיות

  .כה

אצל מי נזכר לשון 

וכמה ? ברכה

  ?פעמים

 6אצל יוסף 

  .פעמים

  .כו

איזה סדר אפשר 

למצוא בברכות 

  ?השבטים

בני , בני לאה

בני , השפחות

  .רחל

  .לבן, אדום  ?אלו צבעים נזכרו  .כז

  .כח
היכן מוחלף חולם 

  ?בשורוק

 –' עקרו שור'

  .'שּור'

  .כט

האם את כל 

השבטים ברך 

  !הוכח? יעקב

ויברך 'שכתוב , כן

איש אשר , אותם

כברכתו ברך 

  .'אותם

  .ל
בן כמה היה יוסף 

  ?בפטירת יעקב
  .שנה 56

  .לא

כמה שנים אחר 

רת יצחק נפטר פטי

  ?יעקב

  .שנה 27

  .לב

כמה שנים אחר 

פטירת רחל נפטר 

  ?יעקב

  .שנה 50

  .לג

על מי לא נאמר 

היכן היו בקבורת 

  ?יעקב

  .הנשים

  .לד

בעבר 'כתוב 

איזה עבר  –' הירדן

המזרחי או , זה

  !הוכח? המערבי

כי אחר , המזרחי

... וישאו'כך נאמר 

', ארצה כנען

משמע שרק עתה 

באו לכנען 

  .שבעבר המערבי



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה

  .לה

כמה שנים אחר 

מכירת יוסף בקשו 

  ?ממנו אחיו סליחה

  .שנה 39

  .לו

מאלו סיבות לא 

היה יכול יוסף 

  ?להזיק לאחיו

כי הם התברכו 

איסור , מיעקב

  .נקימה

  .לז

מנין שגם מי 

שחטא נחשב עבד 

  '?ה

ועתה שא נא '

לפשע עבדי אלוקי 

  .'אביך

  .לח
כמה ימים התאבלו 

  ?או בכו על יעקב

שבעים , 77

במצרים ושבע 

  .בדרך לישראל

  .לט

אלו דברים נזכרו 

שהיו אולם לא 

נזכרו בפרשות 

  .הקודמות

  ,קבורת רבקה

  ,קבורת לאה

שיעקב צוה לפני 

מותו שיוסף יסלח 

  ,לאחיו

  ,לקיחת שכם

ומולדתך אשר 

  .הולדת אחריהם

  .מ

האם היתה תועלת 

בחניטת יעקב 

  ?ולמה? ויוסף

כי הצדיקים , לא

  .אינם נרקבים

  .מא
בן כמה היה ראובן 

  ?תת יוסףבמי
  .שנה 116בן 

  .מב

כמה שנים אחר 

פטירת יוסף נפטר 

  ?לוי

כי , שנה 22

בפטירת יוסף היה 

והוא  115לוי בן 

  .137נפטר בן 

  .מג

כמה שנים אחר 

פטירת יעקב נפטר 

  ?יוסף

  .שנה 54

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה

  .מד
כמה שנים היה 

  ?יוסף במצרים

כי הוא , שנה 93

הגיע למצרים בן 

17.  

  .מה
כמה שנים היה לוי 

  ?במצרים

י הוא כ, שנה 93

הגיע למצרים בן 

ונפטר בן , 44

137.  

  .מו

כמה שנים אחר 

פטירת יוסף יצאו 

  ?ישראל ממצרים

  .שנה 139

  .מז
אלו סיפורים 

  ?נכתבו פעמיים

שאברהם קנה את 

, המערה מעפרון

ושיעקב השביע 

  .את יוסף

  .מח

אלו שמות 

מהפרשה אינן 

נזכרים עוד 

  ?בפרשות הבאות

, רחל, רבקה, שרה

  .זלפה, בלהה, לאה

  .מט

זה שם מקום אי

בשני מילים נזכר 

  ?במילה אחת

  .פדן ארם

  .נ

כמה שנים כלכל 

יוסף את משפחת 

  ?אביו

מתחילת , שנה 73

  .שנות הרעב

  .נא

' מנין ידע יוסף שה

ישיב את ישראל 

  ?לארץ

, כי יעקב אמר לו

והשיב אתכם אל '

  .'ארץ אבותיכם

  .נב
כמה שנים עברו 

  ?במהלך הפרשה

שנה שהיה  17, 71

 54, יעקב במצרים

נה מפטירת ש

יעקב לפטירת 

  .יוסף

  



  

  

  

  מדור היכן נמצא הרעיון

  פסוק  פרק  הרעיון  

  לא  מז  .על דבר חשוב משביעים גם אדם הנאמן מאוד    .א

  ז  מח  .קוברים בדרך רק באילוץ    .ב

  יט  מח  .לא מעירים לצדיק במעשה אלא בדיבור    .ג

  כט  מז  .גם אבא צריך לבקש מבנו באופן יפה    .ד

  לא  מז  .לבנו תודה גם אבא צריך לומר    .ה

  ו  מח  .ליוסף נולדו בנים נוספים אחר ירידת יעקב למצרים    .ו

  טז  מח  .מותר לברך אדם שמלאך יברך אותו    .ז

  ד  מט  .בחטא ידוע מותר להוכיח אדם גם בפני אחרים    .ח

  ז  מט  .אפשר לקלל מידה רעה של אדם    .ט

  יב  מט  .חלב בריא לשיניים    .י

  ה -ד   נ  .ץ ללא אישור המלךבמצרים היה אסור לאדם נכבד לצאת מהאר  .יא

  טו  נ  .אסור לצער אבא  .יב

  יז -טז   נ  .מותר לשקר כדי להביא שלום    .יג

  יז  נ  .זה סיבה לסלוח לו על חטאיו' כאשר אדם עובד את ה    .יד

  יט  נ  .מעניש את החוטאים לאדם אחר' ה  .טו

  כד  נ  .מותר לאדם להזכיר את שם אביו בדברים מכובדים  .טז

  ב  מח  .ושלגם אבא צריך לכבד את בנו המ    .יז

  יא  מט  .יין מסיר כתמים    .יח

  ג  נ  .ימי אבל על מת הם שלושים יום  .יט

  כא  נ  .יוסף כלכל את אחיו גם אחרי הרעב    .כ



 

  מדור המספרים

  ענין  מספר

  כאחד שבטי ישראל  1

  שכם אחד על אחיך  1

  ראשית אוני  1

  בניך הנולדים  2

  שלשים  3

  ימים אבל על יעקב בגורן האטד  7

  אלשבטי ישר  12

  חי יעקב בארץ מצרים  17

  יום אבל על יעקב אחר החניטה  40

  יום אבל כללי על יעקב  70

  חיי יוסף  110

  חיי יעקב  147

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אפרים  א

  אשר  א

  אברהם  א

 בנימין  ב

  גד  ג

  דן  ד

  זבולון  ז

  יעקב  י

  יוסף  י

  יהודה  י

  ישראל  י

  יששכר  י

  יצחק  י

  לוי  ל

  לאה  ל

  מנשה  מ

  מכיר  מ

  מדור שמות האישים

  השם  

  נפתלי  נ

  עפרון  ע

  פרעה  פ

  ראובן  ר

  רבקה  ר

  רחל  ר

  שמעון  ש

  שרה  ש

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אח  א

  איש  א

  אויב  א

  אשה  א

  בן  ב

  בכור  ב

  בנות  ב

  בעלי חיצים  ב

  הורים  ה

  זרע  ז

  זקן  ז

  חנוטים  ח

  טף  ט

  מחוקק  מ

  מלך  מ

  נער  נ

  נזיר  נ

  נשים  נ

  עבד  ע

  פורת  פ

  פרש  פ



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  צעיר  צ

  קטן  ק

  ראשית אוני  ר

  רוכב  ר

  רופא  ר

  שלשים  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  אילה  א

  אריה  א

  אתון  א

  דג  ד

  זאב  ז

  חמור  ח

  לביא  ל

  נחש  נ

  סוס  ס

  עיר  ע

  שפיפון  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אוזן  א

  ברך  ב

  גרם  ג

  זרוע  ז

  יד  י

  ירך  י

  לב  ל

  עורף  ע

  עין  ע

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  עצם  ע

  עקב  ע

  פנים  פ

  קדקד  ק

  ראש  ר

  רגל  ר

  רחם  ר

  שדים  ש

  שכם  ש

  שן  ש

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

 אניות  א

 אבן  א

 אטד  א

 ארון  א

 דם  ד

 חיצים  ח

 חלב  ח

  חנוט  ח

 חרב  ח

 יין  י

 יצוע  י

  לחם  ל

 לבוש  ל

 מטה  מ

 מים  מ

 משכב  מ

  מת  מ

  סותה  ס

 ענבים  ע

 קשת  ק



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  רכב  ר

 שבט  ש

  שורקה  ש

  

  סדר את ברכות שבטי ישראל

  השם  #

  אשר  8

  בנימין  11

  גד  7

  דן  6

  זבולון  4

  יהודה  3

  יוסף  10

  יששכר  5

  נפתלי  9

  ראובן  1

  שמעון ולוי  2

 

  סמן מי עלה לקבור את יעקב

X  אחיו  

X  בית יעקב  

  בקר  

X  זקני ארץ מצרים  

  טף  

X  יוסף 

X  עבדי פרעה זקני ביתו  

X  פרשים  

  צאן  

X  רכב  

 

  סמן את שם השבט על יד עיקר ברכתו

  הברכה  השבט

  הפסד הגדולה  ראובן

  אויבה תזיב  בנימין

  ומיוחד בארץ חלק טוב  נפתלי

  בדין הצלחה  דן

  בסחורה הצלחה  זבולון

  מלחמותב הצלחה  גד

  עול תקבל  יששכר

  ועושר ביין מלכות  יהודה

  זרת שמים ושפע רבע  יוסף

  פיזור  שמעון 

  פיזור  לוי

  פירות מבורכים  אשר

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  גור  בעל חי צעיר

  אורח  דרך

  צעדה  הלכו

  וידגו  ויתרבו כדגים

  וירכתו  וסופו

  שור  חומה

  שכם  חלק

  כריתי  חפרתי

  שפר  טוב

  יפקוד  יזכור

  אוני  כוחי

  חכלילי  אדום

  מעדני  תפנוקי

  פחז  ירותמה

  יצועי  מטתי

  שיכל  עשה בחכמה

  אטד  קוץ

  קדקד  ראש



  גמלנו  שלמנו

  וישטמוהו  שנאוהו

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

  X X  אביר

  X X  אוני

  X X  אילה

   X  אניות

   X  באיתן

   X  בארון

  X X  בסודם

   X  בעורף

   X  גבעות

   X  גדוד

   X  גור

   X  גורן

   X  גמלנו

  X X  גרם

   X  האטד

  X X  המשפתיים

   X  הנושך

  X X  ויפוזו

   X  וירכתו

   X  ויתמוך

   X  וכלביא

   X  ולקדקוד

  X X  ולשורקה

   X  ועברתם

  X X  זאב

   X  זרועי

  X X  חכלילי

   X  חללת

   X  חצים

  X X  יצועי

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

  X X  יקהת

   X  כאריה

   X  כבס

   X  כרע

   X  לחוף

   X  לחנוט

   X  למס

   X  לסבול

   X  מכיר

  X X  מכרותיהם

   X  נזיר

  X X  נעמה

   X  סותוה

   X  עד

   X  עדן

   X  עז

  X X  עקרו

  X X  פורת

  X X  פחז

  X X  פללתי

   X  פרשים

  X X  צעדה

  X X  קויתי

   X  שבט

   X  שבט

   X  שבטי

   X  שדים

  X X  שור

  X X  שיכל

  X X  שילה

   X  שינים

  X X  שכם

   X  שלל

  X X  שפיפון



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

  X X  שפר

  X X  תיחד

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  בקשת המחילה מיוסף  8

  בקשת יעקב לקברו בישראל  1

  ברכת אפרים ומנשה  2

  ברכת שבטי ישראל  3

  האבל על יעקב  6

  פטירת יוסף  9

  פטירת יעקב  5

  צוואת יוסף  4

  קבורת יעקב  7

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  שכל  אחכימנון  המטה  ערסא

  מעודי  מדאיתני  הרועה  דזן

  שים  שו  ויתמוך  וסעד

  ובקשתי  ובבעותי  בחרבי  בצלותי

  בסודם  ברזהון  יצועי  לשוויי

  וכלביא  וכליתא  עורף  קדל

  קויתי  סברית  לחוף  ספר

  הרופאים  אסותא  פורת  דיסגי

  יפקוד  דכיר  גורן  אדרי

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה

  .א
מה הקשר בין 

  ?הפרשה להפטרה

 פטירת צדיק

  .וצוואתו

  .ב

על כמה אנשים 

ציווה דוד את 

  ?שלמה

3.  

  .ג
כמה שנים מלך 

  ?והיכן? דוד

, 7בחברון , שנה 40

  .33ובירושלים 

  .ד
את מי הרג יואב 

  ?שלא כראוי
  .את אבנר ועמשא

 

  חידה

  ,הפתרון עובר מעון

פתרון חלום יוסף 

שאחיו משתחוים לו 

ליהודה שאמר עובר 

ישתחוו לך 'לו יעקב 

  .'בני אביך

  ,לקביעות לו לדורון

המלוכה תהיה 

בקביעות בשבט 

  .יהודה

  ,מלבד בן און

מלבד הזמן שהיה 

שהוא , שאול מלך

משבט בנימין הנקרא 

  .'בן אוני'גם 

  .עד יבוא ינון

כך יהיה עד שיבוא 

מלך המשיח המכונה 

  .שמשבט יהודה' ינון'

    

 ?מי אני

  שבט יהודה

  



  


