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ט”ו בשבט
מדוע קבעו את ראש השנה לאילן דווקא בט”ו בשבט?. 1

א עלאפיא	מונהאעממית.	.

א הת	ריךאנמצ	א	גילויאהגניזהאהקהירית.	.

א את	ריךאזהאהו	אג	ולאהמ	חיןא	יןאפירותאהשנהאהזואלשנהג.
אשע	רהאלענייןאמעשרות.א

מי הנהיג ראשון את חג הנטיעות בבתי הספר בארץ ?. 2

א צ	יאיע	ץאמנהלא	יתאהספראהיסודיא	זיכרוןאיעק	.	.

א המנהגא	ומץאעלאידיאהקרןאהקיימתאלישר	לאומערכתאהחינוך.	.

א אחגאהנטיעותאנק	עא	שנתאתש”טא)1949(אעלאידיאהכנסתאוהו	א	ףג.
אמהווהא	תאיוםאפתיחהאהרשמיתאשלאכנסתאישר	ל.

“ רק עץ ידי נטעו. 3

חופי ירדן שוקטים,

רק שביל כבשו רגלי

על פני שדות” . 

מהו שמו של השיר ומי כתב/ה שיר זה? 

א “השותלים”,אכת	א:אהר	א	ליעזראפ	פו.	.

א “	לא	רצי”,אכת	הא:ארחל.א	.

א “	שרא	ךאל	אנטעא	ילן”,אכת	א:אש.אטשרניחו	סקי.ג.

 “ותיפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו להם ....” . 4
)בראשית ג’ 4(. השלם את החסר.

א עליאגפן.	.

א עלהאת	נה.	.

א עלהאדול	א.ג.

מהו העץ הנמנה עם שבעת המינים?. 5

א חרו	.	.

א תפוח.	.

א תמר.ג.
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ט”ו בשבט - המשך
 בין הצמחים הנפוצים אני הראשון , שימושי רבים – “ממטאטא. 6

עד מזרון” – מי אני?

א סירהאקוצניתא	.

א צלף	.

א מזרניתאמצויהג.

מה מקור השם אלון ?. 7

א א“לונה”א		יטלקיתאזהאירח.א	גדהאעתיקהאמספרתאכיא	כלא	.
אלילאירחאמתכנסותאנשמותא40אקדושיםאתחתאעץאמסויםא

אומחליטותאמהאיהיהאגורלאהעולם.אהעץאנקר	א	שםאעץאהירח,א
		יטלקיתא	-לונהאו	ע	ריתא	לון.

א אהשםא	לוןאמכילא	תוכוא	תאהמילהא“	ל”אהמסמלתאגודל,אחוזק.א	.
אגזעואהע	ה,אצלואהרח	אוגילואהמופלגאהפכוא	ותואל	לאהעציםא

המסמלאחייאעולםא	צלאער	יםאויהודים.

א א	ער	יתאהמילהא“לון”-פירושהאצ	ע.אמקליפתאעץאה	לוןאנהגואג.
אלהפיקאצ	עא	דום-חוםאלצ	יעתא	גדים.אהעץאנקר	א	פיהםא

	-לוןאמשמעואה”צ	ע”-אהו	אעץאהצ	ע.

למה משמשים פירות האלון - הבלוטים?. 8

א אמןאה	לוטיםאניתןאלהכיןאתמצית.אהתמציתאטו	האלילדיםא	.
אהמרטי	יםא	תאמיטתםא	שנתם,אשכןאהי	אמכווצתא	תאשרירא

שלפוחיתאהשתןאוכךאנש	ראהסדיןאי	ש.

א א	לוטיםאטחוניםאומיו	שיםא	תוספתאנוזלאמיוחדאמשמשים	.
אאלריכוךא	דיםאלפניאשמדפיסיםאעליהםאצ	ע.אהתהליך

אנקר	א	פשרה.

א ה	לוטיםאמשמשיםאלעיטוראגגות.ג.

מהם שמות היישובים בארץ ששמם קשור לאלון?. 9

א 	לוןאהגליל,א	לוןאש	ות,א	לוןאמורה.	.

א 	לוניאה	שן,א	לוניא			,א	לוניאיצחק,א	לונים.	.

א 	לוןאשושנה,א	לוןאהעלמה,א	לוניאעמיתא,א	לוןאעזריה.ג.

א תשו	ותא	’או-א	’א.ד.
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ט”ו בשבט - המשך
משום מה ניתן לאורן שמו?. 10

א א	ליעזרא	ןאיהודהאמחדשאהשפהאהע	ריתאנתןאלעציםאשמותא	.
אלפיאשימושיהם.אמכיווןאש	עץאה	ורןאמשתמשיםאלרו	אל	ניית

א	רונותאנ	חראדווק	אשםאזה.

א אכשהחלהאהקרןאהקיימתאלישר	לא	נטיעתאיערותאהתל	טו	.
אא	יזהאעץאלטעת.אזלמןא	ורנשטייןאמנהלאקק”לאהציעא	תאעץא

אהמחט,אוכשזהאהצליחאוהתפתחאיפהאנקר	אהעץאעלא
שםאהמנהלא	ורן.

א אה	ורןאנקר	אעלאשםאתכונתואה	ולטתא	יותראוהי	א	ה	תאה	ור.אג.
אהעץאשו	ףאלמעלה,א	לאה	ור,אולכןאתמידאצמרתואירוקה

אורעננהאוענפיואהמוצליםאהתחתוניםאנושריםאו	פורים.

למה משמש שרף האורן?. 11

א א	תאהשרףאהשקוףאמכניסיםאלתערו	תאוממנהאמכינים	.
אזכוכיתא	עודהאנוזלית.אהשרףאהד	יקאמ	חדא	תאהחומר

ונותןאלואחוזק.

א א	יווןאמכניסיםא	תאשרףאה	ורןאלייןאהנקר	א“רצינה”.א	.
רציןאפירושוא	יווניתאשרף.

א א	תאהשרףאנוהגיםאלשיםאעלאתח	ושתאו	זכותאג.
סגולותיואהטו	ותאהו	אמרפ	אי	לות,א	פילואמהכו		ותא	יותר.

אלת המסטיק על שום מה?. 12

א אהשרףאהנוטףאמהג	עוליםאמשמשאלהכנתאסתימות,אמסטיק,	.
אאגלידה,אלכותאוצ	עים.אמנהגאהלעיסהאהכעיסא	תא		ותינוא

אוהללואק	עואכיא“	יןאלועסיןאמסטיקא	ש	ת”א
)תוספת	,אש	תאי”גאח’(.

א אעלאהצמחאחיהאכנימתא	שםא“מיצטוקוקוסאמסטיקי”אהמייצרתא	.
אטיפותאמתוקותאוריחניותאהנקרשותא		וויראומשמשותאכת	ליןא

	הכנתאהמסטיק

א א	שנותאה-40אפרסמהאח	רתאעליתאפרסומתאלמסטיקיםאו	האג.
אנר	תהאנערהאצעירהאשהייתהאל	ושתארעלהאולר	שהאכת	א

אמעליאהצמחאועטיפותאמסטיק.אהכינויאשד	קא	צמחאמ	זאהו	א
“	לתאהמסטיק”.
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ט”ו בשבט - המשך
מניין שמו של החרוב?. 13

א אשמואשלאהחרו	אנגזראמתכונותאפירותיואשהםאי	שיםאוחר	ים.א	.
אמשוםאכךא	תקופותאקדומותאשימשואכצידהאלדרךא	רוכהאונשמרוא

אזמןאר	.א)ידועאהתנ	א	תקופתאהמשנה-אר	יאחנינ	א	ןאדוס	,
אשהיהאמסתפקא“	ק	אשלאחרו	יןאמער	אש	תאלער	אש	ת”(.

א אהמסורתאמספרתאעלאר	יאשמעוןא	ראיוח	יאו	נואשהסתתרוא	הרא	.
אמירון,א	מערה,אמפניאהרומ	ים.אהםאקוננואעלאחור	ןא	יתא
המקדשאו	דרךאנסאצמחאלהםא	פתחאהמערהאעץאחרו	.

א אשםאהחרו	אנגזרא	שפותאשונותאמצורתאפריואהמזכירהאחר	.אג.
שמואהמדעיאסרטוניהאסיליקה.

מהו מקור השם קיסוסית?. 14

א אקיסוסאהו	אשםאמטפסאהנזכרא	משנה.אלקיסוסא	יןאקשרא	.
אלקיסוסיתאמ	חינהא“משפחתית”,א	ךאשניהםאמטפסיםאוהעליםא

שלהםאדומים.אשמהאניתןאלהא	שלאדמיונהאלקיסוס.

א אהמיתולוגיהאהיווניתאמספרתאעלאה	חורהאקיסוסיהא	שרא	.
אהת		דהא	שלא	ה	האנכז	ת.א	מקוםא	ואמתהאצמחאצמחא

שעליואדמוייאל	אופירותיוא	דומיםאכדמה.כשםאהנערהאקיסוסיהא–

א כךאגםאשםאהמטפסתאקיסוסית.ג.

א אלפירותיהאה	דומיםאוהעסיסייםאשלאהקיסוסיתאנמצ	ואשימושיםאד.
אר	יםאעודא	ימיאקדם.אהחשו	אמכולםא-אהכנתאתמיסהאמרהא

וכתומהאלמריחהאעלאהציפורנייםאומניעתאכסיסתן.

מהו פירוש השם כליל החורש?. 15

א אכלילאפירושוא	ע	ריתא-אכתר.אכלילאהחורש,אמשמעואכתרא	.
החורש,אמשוםאשהו	אהיפהאוה	ולטאככתרא	יןאעציאהחורש.

א אלעץאזהא	ר	עהאמחזוריאפריחהאסגולהאויפהא	משךאהשנה.אמשוםא	.
אשכלוליםאכלא	ר	עתאהמחזוריםא	שנהא	חתאהו	אנקר	א

כלילאהחורש.

א אכלילאפירושואהר	ה)כמואג	ינהאכלילתאשומן(.אעק	אשפעאהפרחיםאג.
נקר	אהעץא“שפעאהחורש”אוהכוונהאלרמוזאעלאשפעאפרחיו.
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ט”ו בשבט - המשך
מדוע ליבנה רפואי נקרא כך?. 16

א אגזעאהעץאהופךא	עיתותאמצוקה)חוסראמיםאו	ור(אלצ	עאל	ן,א	.
אומקנהאלעץאצ	עאחולני.אמר	הואמונעאמ	עליאהחייםאל	וכלוא

וכךאהו	אניצלאומתג	ראעלאהמש	ראהפוקדא	ותו.

א אטעותאלחשו	אכיאהלי	נהאהרפו	יאקשורא	רפו	ה.אמיןאקרו	א	שםא	.
אלי	נהאה	נזו	יןאמשמשאלהפקתאשרףארפו	יאוהו	אמוחלףא	טעותא

	שמואעםאהלי	נהאהרפו	י.אניתןאלהפיקאממנוארקאחומרארעל.

א אזיקתואלרפו	האנגזרתאמהעו	דהאש	ע	ראהכינואממנואג.
תרופהאכנגדאשיגעון.

מדוע יש למטפסים ) כמו הקיסוסית( פירות אדומים?. 17

א אלמעשהא	יןאלצ	עאכלאחשי	ות,אשכןארו	אהחיותאעיוורותאצ	עים.א	.
אל	דוםאולירוקא	שראלעליםא	יןאצ	עא	עיניהן,אוכךאנח		אהפריא

מעיניהןאומ	שילאל	יטו.

א אכפיאשנהוגא	עולםאהחי,אגםא	צלאהצמחיםאמסמןאהצ	עאה	דוםא	.
אס-כ-נ-ה.אהפירותאה	דומיםאמרמזיםאכיארעיליםאהםא

ומסוכניםאלמ	כל.

א אציפוריםאקולטותא	קלותאצ	עא	דום.אהןאמ	חינותא	פירותאג.

אה	דומיםאמ	יןאהעליםאהירוקים.אהןאנהנותאמןאהמזוןאהעסיסיא
והצמחאנהנהאמכךאשהןאמפזרותא	תאזרעיאהפירות.

 לאיזה כיוון נכרכים המטפסים?. 18

א אהמטפסיםאצומחיםאונתפסיםאעלאהצמחאתמידאמכיווןאמזרח,א	.
שממנואמגיעהא		וקראהשמשאחיונייםאלגידולם.

א אכיווןאההיכרכותאתלויא	כיווןאשממנואמגיעהאהרוחאשמטהא	תא	.
אהצמחא	היותואצעיראוחסראכוחאהתנגדותאוהו	אממשיךא

לגדולא		ותואכיווןא	ואהחל.

א אכלאהמטפסיםאנכרכיםא	כיווןאהשעוןאחוץאמהיערהאהמטפסתאג.
משוםאמהא	כיווןאההפוך.

 מדוע הקטלב נקרא כך?. 19

א אמשוררא	נגליא	שרא	הו	תוא	כז	הא	ותואהחליטאלשיםאקץא	.
אלחייו.אהו	איצ	אלחורש,אנשעןאעלאהעץאותקעאסכיןא	לי	ו.א

א	ידואהחזיקא	תאשירואה	חרוןא)כתו	אעלאדף(אושמוא
 LOVE CUT )סוףא	ה	ה(.אמטייליםאשע	רוא	מקוםאמצ	וא

	תאהדףאלידאהעץאה	דוםאמדםאוקר	ואלוא-אקטל	.
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ט”ו בשבט - המשך
א א	גדהאער	יתאעתיקתאימיןאמספרתאעלא		או	נוא	שראהת	ה	וא	.

א		ותהאה	ישה.אקנ	תאה	ןא	ערהא	ואכלאכךאעדאשקםאוקטל
א)הרג(א	תא		יו.אדםאה		אניתזאעלאענפיאהעץאוהפכםאל	דומים.א
	ער	יתאהצמחאנקר	אקתל-		א)קטלא		(,או	ע	ריתא-אקטל	.

א אהעץ,אכמואעציםאר	ים,אנקר	אעלאשםאהשימושאשנעשהאג.
א	קורותיו.א	קורותאה	רושאמשתמשיםאלתקרתאר	שאה	ית.א

קירותאהקטל	אמשמשיםאל	נייתאהכתליםא)הקירות(.

מאין השם מרווה משולשת?. 20

א אעלאשוםאשניאעליאהלוו	יא	שראמתלוויםאונוספיםאלעלעלאהעיקריא	.
ומשוויםאלעליםאמר	האשלאידאו	האשלושא	צ	עות.

א אהמרווהא	שראנקר	תאגםאמירמיהאמוקדשתא	צלאהנוצריםאלמריםא	.

א	םאישו.אהנוצריםאמ	מיניםא	שילושאהקדוש,ולכןאנקר	תא
“מרווהאמשולשת”.

א א	עליאהמרווהאישאחומריאטעםא	שרא	זכותםאניתןאלהכיןאמהםאג.
אתהאמרווהאוטעים.אכמותאהחומריםאמשולשתאמ	כלאצמחא

ת	ליןא	חר,אולכןאנקר	תאמרווהאמשולשת.

 לפי הנצרות אני “עץ יהודה”. יהודה איש קריות תלה את עצמו . 21
על עץ זה. צורת העלה כמו כליה או לב. מהו שם העץ?

א יערהא	יטלקית.	.

א כלילאהחורשא.	.

א 	לוןאהת	ור.ג.

ראש השנה 
אילו ימים נקראים “בין כסה לעשור”?. 1
מדוע מכונים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור “בין כסה לעשור” ?. 2
מה המיוחד במועד שבו חל ראש השנה?. 3

 בתפילת ראש השנה נאמרים הביטויים: “יום תרועה” ו”זיכרון תרועה”. . 4
מתי נאמר כל אחד מהם?

מדוע תוקעים בשופר בראש השנה?. 5
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יום כיפור
באיזה תאריך חל יום כיפור? . 1
מדוע צמים ביום כיפור? . 2
מה משמעות המילה כיפור?. 3
מהם חמשת האיסורים ביום כיפור?. 4

 בתפילת כל נדרי נאמר “ אנו מתירים להתפלל עם העבריינים”. . 5
מי הם העבריינים?

 בהפטרה של תפילת מנחה ביום כיפור נאמר: . 6
“קום לך אל נינוה העיר הגדולה”. היכן נמצאת העיר נינוה?

“וירד יפו וימצא אוניה באה תרשישה”. היכן נמצאת תרשיש?. 7

חג סוכות
מהו השם הנוסף של חג הסוכות ומדוע ?. 1
אילו חגים מכונים בשם שלושה רגלים?. 2
מדוע בונים סוכה ויושבים בה? . 3
מהו המקור המקראי לישיבה בסוכה?. 4
כמה ימים יש לשבת בסוכה?. 5
באילו חומרים משתמשים לבניית הסוכה?. 6
מהם ארבעת המינים?. 7
מי מארבעת המינים מפיק פירות?. 8
מהם הדימויים בגוף האדם הקשורים לארבעת המינים?. 9

מיינו את ארבעת המינים על פי טעם וריח.. 10
מהו המקום ליד ירושלים שממנו הביאו את הערבה?. 11
מהו גובהה התקני של הסוכה?. 12
מה פירוש המילה אושפיזין?. 13
מיהם האושפיזין בחג הסוכות, ומדוע הם נבחרו?. 14
מהו מוצאו של האתרוג?. 15
איזה מועד משותף בשמחה לנוצרים וליהודים בירושלים ?. 16
מהי שמחת בית השואבה? . 17
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חנוכה 
מהו מקור השם חנוכה?. 1
מי כתב את השיר על הכירכר לכבוד החנוכה ?. 2

מהו כירכר ?. 3
מהו הזמן המינימלי שצריך לדלוק נר חנוכה?. 4

פסח
מהו מקור השם חג הפסח?. 1
מדוע מכונה החודש בשם ניסן? . 2
מהם שמותיו הנוספים של חודש ניסן?. 3

מדוע המזל של החודש הוא טלה?. 4
מה המקור לשם הגדת פסח?. 5

שבועות
מתי חל חג שבועות על פי ספר דברים?. 1
איזו מגילה קוראים בחג שבועות?. 2
מהו הקשר בין רות המואביה לבין דוד המלך ?. 3

השלם את מילות השיר “ ים השיבולים שמסביב” .... 4
מהם שבעת המינים? . 5

ימי בין המצרים
אילו ימים מכונים ימי בין המצרים?. 1
מה אירע בימים אלו? . 2

איזו מגילה קוראים בתשעה באב?. 3
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שואה
באיזו שנה קיבלו היהודים את האמנציפציה ומה תוכנה?. 1
2. מי טבע את המושג אנטישמיות?. 2
היכן הוקם הגטו הראשון? . 3
מהי יחידת האייזנצגרופן?. 4
היכן נקבר אוסקר שינדלר ?. 5
במה עסקה לשכה 06 במשטרת ישראל ?. 6
היכן פעל אדלוף אייכמן בתקופת השואה ?. 7

 מיהו מחבר הספר “ היהדות והמוסיקה”?8. 
 מה היה מספרם של היהודים בגרמניה בשנת 1933, . 9

שנת עלייתו של היטלר לשלטון?
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טו בשבט - תשובות
תשובהשאלה

 ג- תאריך זה הוא גבול המבחין בין פירות השנה הזו לשנה 1
שעברה לעניין מעשרות

א-צבי יעבץ מנהל בית הספר היסודי בזיכרון יעקב2

ב-"אל ארצי". כתבה: רחל 3

ב-עלה תאנה4

 ג-תמר. "ֶאֶרץ ִחָטּה ּוְשֹׂעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון; ֶאֶרץ-ֵזית 5
 ֶשֶׁמן, ּוְדָבׁש” )דברים, ח’, ז’-ח’(. הדבש המוזכר בפסוק 

משמעו תמר, שממנו מפיקים דבש תמרים.

א-סירה קוצנית6

 ב-השם אלון מכיל בתוכו את המילה אל המסמלת גודל, 7
 חוזק. גזעו העבה, צלו הרחב וגילו המופלג הפכו אותו 

לאל העצים המסמל חיי עולם אצל ערבים ויהודים.

 א-מן הבלוטים ניתן להכין תמצית. התמצית טובה לילדים 8
 המרטיבים את מיטתם בשנתם, שכן היא מכווצת את שריר 

שלפוחית השתן וכך נשאר הסדין יבש.

ד-תשובות ב' ו- א' .9

תשובהשאלה
 ג-האורן נקרא על שם תכונתו הבולטת ביותר והיא אהבת האור. 10

 העץ שואף למעלה, אל האור, ולכן תמיד צמרתו 
ירוקה ורעננה וענפיו המוצלים התחתונים נושרים ואפורים.

 ב-ביוון מכניסים את שרף - האורן ליין הנקרא "רצינה". 11
רצין פירושו ביוונית שרף.

 א-השרף הנוטף מהגבעולים משמש להכנת סתימות, מסטיק, 12
 גלידה, לכות וצבעים. מנהג הלעיסה הכעיס את אבותינו והללו 
קבעו כי "אין לועסין מסטיק בשבת" )תוספתא, שבת י"ג ח'(

 ג-שם החרוב נגזר בשפות שונות מצורת 13
פריו המזכירה חרב. שמו המדעי סרטוניה סיליקה.

 א-קיסוס הוא שם מטפס הנזכר במשנה. לקיסוס אין קשר 14
 לקיסוסית מבחינה "משפחתית", אך שניהם מטפסים

 והעלים שלהם דומים. שמה ניתן לה בשל דמיונה לקיסוס.

 א-כליל פירושו בעברית-כתר. כליל החורש, משמעו כתר 15
החורש משום שהוא היפה והבולט ככתר בין עצי החורש.

 ב-טעות לחשוב כי הליבנה הרפואי קשור ברפואה. מין קרוב 16
 בשם ליבנה הבנזואין משמש להפקת שרף רפואי והוא מוחלף 
בטעות בשמו עם הליבנה הרפואי. ניתן להפיק ממנו רק חומר רעל.
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תשובהשאלה
 ג-ציפורים קולטות בקלות צבע אדום. הן מבחינות בפירות 17

 האדומים מבין העלים הירוקים . הן נהנות מן המזון העסיסי 
והצמח נהנה מכך שהן מפזרות את זרעי הפירות.

 ג-כל המטפסים נכרכים בכיוון השעון חוץ מהיערה 18
המטפסת משום מה בכיוון ההפוך.

תשובהשאלה
 ב-אגדה ערבית עתיקת ימין מספרת על אב ובנו אשר התאהבו 19

 באותה האישה. קנאת הבן בערה בו כל כך עד שקם וקטל 
 )הרג( את אביו. דם האב ניתז על ענפי העץ והפכם לאדומים.
 בערבית הצמח נקרא קתל-אב )קטל אב( ובעברית - קטלב.

 א-על שום שני עלי הלוואי אשר מתלווים ונוספים לעלעל 20
העיקרי ומשווים לעלים מראה של יד ובה שלוש אצבעות.

ב-כליל החורש .21

ראש השנה - תשובות

תשובהשאלה
עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום כיפור1

 כסה - כיוון שהירח בראש השנה מכוסה . עשור – 2
על שם התאריך בו חל יום כיפור, י' בתשרי

זהו חג יחיד שמתקיים באחד בחודש, א' בתשרי3

 בשעה שחל יום ראש השנה ביום חול אומרים "יום תרועה"4
  ותוקעים בשופר, אבל אם חל ראש השנה בשבת אומרים 

"זיכרון תרועה" ואסור לתקוע בשופר

תשובהשאלה
א. התקיעה בקרן של איל כדי שנזכור את עקידת יצחק.5

 ב. כדי לעורר את הלבבות ולבשר את מלכות ה’ בעולם. 
“ עלה אלוהים בתרועה ה’ בקול שופר”.

 ג. התקיעה מזכירה את מעמד הר סיני, בעצם השמעת 
קול השופר נכרתה ברית מחודשת בין ישראל לבין ה’.
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יום כיפור - תשובות

תשובהשאלה
י' בתשרי1

כי כתוב " ועיניתם את נפשותיכם"2

מלשון כפרת עוונות, סליחה על חטא3

 אכילה ושתייה, רחיצה, סיכת הגוף בשמנים, קיום יחסי מין, 4
נעילת נעלי עור

תשובהשאלה
 העבריינים הם אנוסי ספרד שהכריחו אותם להמיר את דתם, 5

לכן ביום כיפור מותר להם להתפלל איתם

 נינוה נמצאת בעיראק, מזרחית לנהר החידקל וצפונית 6
לעיר מוסול

בלבנון, בסמוך לצור וצידון7

חג סוכות - תשובות

תשובהשאלה
"חג האסיף" , כיוון שהוא חל בעונה בה נאספת התבואה1

סוכות, פסח, שבועות2

 כדי להדגיש את חיי הארעי שחיו בני ישראל במדבר ולזכור 3
את נדודיהם במדבר ואת התהליך בהתגבשות עם ישראל לעם.

 "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל כל 4
האזרח בישראל ישבו בסוכה" )ויקרא כ"ג 42(

תשובהשאלה
"בסוכות תשבו שבעת ימים" )ויקרא כ"ג 42(5

בחומרים שאינם מחוברים לקרקע6

הדס, ערבה, אתרוג, לולב7

 אתרוג ולולב )הלולב צומח בקצה עץ התמר(. הדס וערבה 8
לא מפיקים פירות
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תשובהשאלה
 לולב - עמוד השדרה , הדס - עיניים , אתרוג – ליבו של האדם, 9

ערבה – שפתיים

אתרוג – טעם, ריח10
הדס - ריח

לולב - טעם
ערבה - לא טעם ולא ריח

מוצא11

 מתשעה טפחים עד תשעים טפחים, מתשעים ס"מ עד עשרה 12
מטר גובה

תשובהשאלה
אורחים13

ראשית הם נבחרו כי הם אבות האומה. בנוסף כולם מסמלים 14

 מהודו, מפרס. הוא הובא לארץ ישראל על ידי גולי בבל. 15
במקרא הוא נקרא פרי עץ הדר.

שמחת תורה, כי זה המועד של ירידת הגשמים16

 זהו טקס חגיגי של שאיבת מים ונסיכתם על המזבח, 17
שהיה נהוג בימי בית שני

חנוכה - תשובות

תשובהשאלה
א. על שם חנוכת המקדש.1

 ב. לפי המדרש, החשמונאים חנו בכ”ה בכסליו במקדש כדי 
לטהרו.

תשובהשאלה
חיים נחמן ביאליק2

סביבון3

30 דקות4
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פסח - תשובות

תשובהשאלה
על שום שה' פסח )דילג ( על בתי ישראל במכות מצרים1

 מקור השם ניסן בשם האשורי "ניסו" ששונה לשם ניסן 2
הדומה בצלילו לניצן.

תשובהשאלה
 חודש האביב, ראש החודשים, חודש הגאולה, חודש החירות, 3

חודש ההתחדשות.

הטלה מסמל את קורבן פסח4

על שם המצווה " והגדת לבנך כי עבדים היינו בארץ מצרים..."5

שבועות - תשובות

תשובהשאלה
 "שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה, תחל לספור 1

שבעה שבועות . ועשית חג שבועות ".)דברים ט"ז 9-10(

מגילת רות2

תשובהשאלה
 רות הייתה אמו של עובד, שהוא סבו של דוד, כך שדוד3

 הוא נינה

 "על גליו לשוט יצא הרוח". שם השיר "ים השיבולים". 4
מילים : יצחק קינן, לחן: חיים אגמון

חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר5
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ימי בין המצרים - תשובות

תשובהשאלה
הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב1

תשובהשאלה
 בשבעה עשר בתמוז - נבקעה החומה ועל פי המשנה, משה רבנו 2

שבר את הלוחות. בתשעה באב חרבו בית המקדש הראשון והשני.

מגילת איכה. 3

שואה - תשובות

תשובהשאלה
 בשנת 1791 נחקק בצרפת החוק המקנה את זכות האזרחות1

 המלאה לכל יהודי צרפת . בפעם הראשונה הוכרו היהודים 
 כאזרחים שווים במדינה נוצרית. במתן האמנציפציה ויתרו 

היהודים עלהאוטנומיה הדתית בקהילה היהודית.

 העיתונאי הגרמני וילהלם מאר בשנת 1879. בתורתו הוא מחלק 2
 את המין האנושי לגזעים.הוא מבליט את ההבדלים במיוחד 

 בין שני גזעים – בין הגזע הארי לבין הגזע השמי. בתורתו הוא 
 מבליט את עליונותו של הגזע הארי כגזע מעולה נעלה, ואילו 
הגזע השמי הוא גזע נחות מבחינה גופנית, רוחנית ומוסרית.

בונציה3

תשובהשאלה
 יחידה גרמנית אשר הצטרפה לצבא הגרמני בכיבושיו 4

 במלחמת העולם השנייה ותפקידה היה לטהר את השטח 
שנכבש מיהודים.

בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר הזיתים בירושלים5

בחקירתו של אדלוף אייכמן6

באוסטריה7

 המלחין הגרמני האנטישמי ריכארד ואגנר. בספרו הוא טוען8
 כי היהודים אינם מסוגלים ליצור יצירה מוסיקאלית.

כ- 400,000 יהודים9


