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אלי שיש

מנהל אגף של”ח וידיעת הארץ

נפתלי דרעי

מזכ”ל מועצת תנועות הנוער

למורים, למחנכים ולמדריכים,

חידות וחידונים הם כלי לימודי חינוכי יעיל המאפשר להקנות לחניכים ערכים ומידע בתהליך למידה מאתגרת תוך כדי התמודדות עם מציאות אניגמאטית. 

 החידה והחידוד מהווים כלי ייחודי שנועד לרתק את החניכים, לגרום להם לפעול בהתלהבות תוך הטמעת ידע ולממש את משאבי היצירתיות הטמונים בהם.
השימוש בחידות ובחידונים ככלי להעשרת הידע והאינטראקציה החברתית – הוא שיטה מובנית שיוצרת פעילות חיונית בתהליך למידה שונה מהמקובל. 

 בדרך בלתי אמצעית זאת מכוון התהליך להקנות ידע באמצעות הנעה אישית, של החניכים לחפש ולגלות גם תוך עבודת צוות. המיקוד בתחרותיות, 
יוצר אצלם עניין גובר והולך ומעורר התלהבות, הנאה והנעה לסקרנות.

 חידות וחידונים הם עוד סוג של מבחן אישי וקבוצתי, שתוצאותיו באות לידי ביטוי במהירות התגובה ובידע המופק לאורך התהליך. החוויה ממצבת את 
המורים/מדריכים כמנחים-חונכים מעודדים ותומכים. 

אנו רואים בחידות ובחידונים דרך טבעית ויעילה להטמעה מיטבית של ידע ויצירת עניין. 

 החוברת שלפניכם תהווה אמצעי בידי המורים/המדריכים להעשרת הפעילויות המתקיימות באתרים השונים. לכן, בזמנים שבהם החניכים זקוקים 
להנעה ולהעשרת הידע והמוח זקוק לאתגר, חידות וחידונים קלילים ומשעשעים משמשים כלי מניע ומהנה. 

 אנו מבקשים להודות למאיר אסא על העשייה הרבה בליקוט החומרים, בכתיבה יצירתית ובדרך ההגשה, ולבנות השירות הלאומי שסייעו בהפקה – 
ספיר סוטחי, רותם סוטחי, טל שחר ואוריה כלפה, ולמשה סיטבון על הובלת תהליך ההפקה.

פעילות מהנה ומוצלחת,
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כללי

למורים, למחנכים ולמדריכים,

 לפניכם חוברת פעילות ובה חידות וחידונים בדרך לטיול או לפעילות באתרים שונים. החוברת כוללת שאלות כלליות בתחומים שונים כגון, יהדות, ניבים 
ופתגמים בעלי מסר ערכי,  זיהוי הפשר של שמות יישובים שונים בארץ, החי והצומח במקרא ועוד.

החידונים עוסקים בנושאים רבים ומגוונים על מנת שיתאימו למגוון רחב של פעילויות ואוכלוסיות שונות.

מטרות החידונים הן:

יצירת עניין במהלך הנסיעה או בפעילות בערב הווי, תחרויות  בכיתה או בשטח.. 1

עידוד החניכים להתעניין בתחומים שעד היום פסחנו עליהם.. 2

יצירת סקרנות שתעודד קריאה בשאלות הנדונות.. 3

העשרת החניכים ואיתגורם בנושאים שונים.. 4

דרך הפעולה

 בקיאות המורה/המדריך היא יסוד חשוב להצלחת הפעילות, על כן עליו להכין את עצמו בקריאה מראש של השאלות, להכין חומר נוסף להעשרת התשובות,
  להתאים את השאלות לקבוצה וכן להרחיב את הידע בנושאים מעוררי עניין לקבוצה.יש לצפות לשאלות מקרב חניכי הקבוצה, בעקבות התשובות לשאלות 
 שבחוברת; חשוב לקיים את הפעילות באופן תחרותי, אישי או קבוצתי;יש להצטייד בפרסים אישיים וקבוצתיים, כדי לעודד קבוצה אשר רמת התעניינותה 

לוקה בחסר; ניתן לצלם את החידונים. לנוחותכם הם ערוכים לשם כך;חידונים אלה מופיעים גם במרשתת.

שלמי תודה לחברים באגף של”ח וידיעת הארץ ולבנות השירות הלאומי אשר קראו את השאלות, העירו וסייעו בריכוז החומר ובהפקתו. 

פעילות מהנה ומוצלחת
שלכם    
 מאיר אסא

 רכז מפעלים והשתלמויות 
 של"ח וידיעת הארץ
מחוז מרכז
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ידעת הארץ :
מהיכן לקוח הביטוי “שנית מצדה לא תיפול” ?. 1
באיזו שנה ניסה נפוליאון לכבוש את עכו?. 2
מי שר את השיר” כשנפוליון יכבוש את עכו”?. 3
באיזו מסגרת פועלות היחידות הבאות: מצדה, נחשון, צור ?. 4
באיזה קיבוץ ישנו מרכז של כת המקויה מיפן?. 5
מה המשותף לגבעת עדה, פרדס חנה, מזכרת בתיה?. 6
מהו ההר השלישי בגבוהו בארץ? . 7
איזה קיבוץ נקרא בראשיתו דגניה ג’ ?. 8
מהו מקור השם ליישוב חלץ? . 9

 מה שמו של היישוב שבו ישב רבן יוחנן בן זכאי לאחר שעזב את . 10
ירושלים לאחר חורבן בית המקדש השני?

מה מקור השם יושביה?. 11
מקור השם כפר מל”ל . 12
מי יסד את מקווה ישראל? . 13
הר בקרבת עפולה הדומה בצורתו להר כיפה?. 14
ההר השני בגובהו בגליל התחתון ?. 15
המושבה הראשונה אשר הוקמה בארץ ? . 16
מהו הקיבוץ או הקבוצה הראשונה שנבנתה בארץ? . 17
מה שמו של המושב הראשון שהוקם בארץ? . 18
שמה של העיר העברית הראשונה? . 19
מכונה הנדיב הידוע? . 20

שמות יישובים:
מביטה מאחורי הגב. 1
נהר האלוהים?. 2
מתנת אל?. 3
אלוהים נמצא כאן?. 4

שני איברים בגוף האדם?. 5
איבר בחלקו העליון של האדם בעונש?. 6
דרכים בתוך העיר?. 7
המקום שממנו אני שואב את מימי ?. 8

יישוב של אבא של אמא ?. 9
החלוץ הראשון שהגיע לירושלים ?. 10
מושבה על שם אבי הברון ? . 11
מושבה על שם אשתו של הברון?. 12
בת אלוהים ?. 13
מה פירש המילה סנסן?. 14
מה המקור לשם העיר נהריה?. 15
מה השם הערבי של ואדי ערה?. 16
מהי אישה איילונית?. 17

על שם מי קרויה שכונת קריית חיים ?. 18
על שם מי נקראת שכונת אליעזר?. 19
על שם מי נקרא נהר הבניאס?. 20
על שם מי נקראת גבעת אולגה?. 21
מה המקור לשם תל אביב במקרא?. 22
על שם מי נקרא היישוב אור עקיבא?. 23
 מה שמו הקודם של אצטדיון בלומפילד ביפו?. 24
 מה שמו של היישוב שלכבודו בשנת היובל כתב יהורם טהר לב . 25

את השיר “ההר הירוק” ?

הגליל:
מהו מקור השם גליל?. 1
מהם גבולות הגליל?. 2
מהו הגבול הגיאוגרפי בין הגליל העליון לבין הגליל התחתון ?. 3
מהו ההר הגבוה ביותר בגליל העליון ?. 4
 מהו ההר הגבוה ביותר בגליל התחתון?. 5

מהן הערים המרכזיות בגליל?. 6
מהו מקור השם צפת?. 7
כיוון הזרימה של איזה נחל הוא מצפון לדרום?. 8
מהו גובהו של הר תבור?. 9

הגולן:
סוג המסלע בגולן הוא:. 2שמו של הגולן מוזכר בתנ”ך בשם:. 1



1213

ידיעת הארץ ידיעת הארץ

הגבול בין רמת הגולן לבין החרמון הוא נחל-. 3
העיר היחידה בגולן:. 4
מהו גובהו של הר החרמון בתחום סוריה?. 5
מהו גובהו של הר החרמון בתחום ישראל?. 6
מושב השוכן בחרמון:. 7
מהו שמו של נחל המנציח צורה גיאומטרית בסלעי הגולן?. 8
הבריכה הגדולה ביותר בגולן היא:. 9

יישוב שבו התבצרו יהודים בתקופת המרד:. 10
במלחמת יום הכיפורים הסורים הגיעו עד לגשר:. 11
הקיבוץ הראשון בגולן הוקם בשנת 1976 ושמו :. 12
הגבול בין הגלעד לבין הגולן הוא נחל:. 13
מהם שמות ארבעת היישובים הדרוזיים בגולן?. 14
סוג המסלע בחרמון הוא:. 15

השרון:
מהו מקור השם שרון?. 1
מהם גבולות השרון )מכל הכיוונים(. 2

מקור השם חמרה?. 3
מהו מקור החול לאורך חופי ישראל?. 4
מהו מקור המילה כורכר?. 5
כיצד נוצר הכורכר ?. 6
מקור השם דיונה?. 7

מהו מספר רכסי הכורכר בשרון?. 8
מהם שמות הנחלים בשרון מצפון לדרום?. 9

מי כרת את היערות אשר היו בשרון?. 10
מהו שמה של העיר אשר בנה הורדוס לכבוד אביו ?. 11
לכבודו של מי בנה הורדוס אתר ארכיאולוגי גדול בשרון? . 12
ציין שמו של יישוב אשר הוקם בהתיישבות האלף בשנות ה-30?. 13
“אלי אלי שלא יגמר לעולם” – מי כתבה זאת ומה שמו של היישוב בשרון?. 14

שמות יישובים בשרון:
15 . _____________ הניתן - עיר על חוף הים _____________  . 16סבך פרא - עיר בשרון 

תופיף - מושב מצפון לכפר סבא _________ . 17
הן נער - כיום עיר, בעבר מושבה ________ . 18
19 . _________ רבי בתל - מכללה בשרון   
20 . ___________ יש מדות - קיבוץ ליד קיסריה 
עין הראש - יישוב בסמוך לתל אפק ___________ . 21

לנחים - מושב בסמוך לפתח תקווה _________ . 22
שהרון תרם - יישוב תחת חסותו הכפר הירוק __________ . 23
נומד לת - יישוב שבו הייתה בעבר הווילה של לורד בריטי _______ . 24
49. סד הים - יישוב קהילתי דרומית לצומת השרון ___________ . 25

 

הנגב:
מהו גבולו הצפוני של הנגב?. 1
מהו מקור השם של קיבוץ שדה בוקר?. 2
מי מראשי הממשלה התיישב בשדה בוקר?. 3
מהו סוג הספורט אותו אהב בן גוריון?. 4
מהו המכתש הקדום ביותר מבין המכתשים בנגב?. 5
מהו נתיב זרימתו של נחל צין לפני היווצרות השבר הסורי אפריקאי?. 6

מדוע החיפושיות במדבר צבען שחור?. 7
כאשר הצבי מזהה סכנה כיצד הוא פועל?. 8
היכן הונף דגל הדיו?. 9

מהן הערים הנבטיות אשר היו בנגב?. 10
מהו הצריף המפורסם בארץ?. 11

פיצוחי הנגב – לפי אותיות הא”ב:
 עיר תיירות משגשגת בנגבא. 

 ממכות מצרים
פחדנית ארוכת האוזניים

 שם אמר הרצל שיסד את מדינת היהודים + ת’ב. 
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 כותבים איתו ומעבירים איתו הילוכיםג. 
 ספינתו של החכם באדם כשבא למדבר

 בנוסף + ל’ ייתן ספינה?
 הוא דר עם סיכת ברזל

ג’ - לפני הטון הנמוך ביותר – ירפא כל שבר

 שביל ריחני ד. 
 עיר הולדתה של סימונה

מפורסם בשל איבר מינו הגדול במיוחד

 שיטה ללכידת מים בנגבה. 
שיר הפלמ”ח המזכיר את הנגב

 נחלו. 
 התפרצות

נחל פרחוני קוצני בנגב

 פעם טרף באגדות ואחר כך בוית ממנו כלב ז. 
 מסתובבים סביב לחלב הלבן

 גם חשמל וגם מימי
מחצב שקשה להשיג באולמפיאדה

 האדון שפחד מאשתוח. 
 גם פטרייה וגם אצה והכל על אותו מצע

 לאורך החוף על שפת הים, / לא בשבת
 צבע במעלות

פחד עם סוף של אוכל מזדחל לאיטו.

 חי על חשבון אחריםט. 
 מי כבשו את הארץ מידי הממלוכים?

מדרגות בנחל

 גיבורה תנכית שמכבבת במצוקיםי. 
 כשאלעד יורד לשם הוא מוצא את חוסיין

 מקום שבו ניתן לצלות תבלין
 לחופו מסתלבטים בוגרי כתה ט’

קצה הארץ

 בית סוהר שמפיחכ. 
 עכביש עיוור ליד הגדר שמצידה השני עם אחר

ש ש ש , ליד דימונה

 זה שתופס אותה בזנב, יישאר מאוכזבל. 
  מדוע זו חיה?

פרפר שיש בו אשל

 מ. מקום בו הוא נואםמ. 
 משם אפשר להשקיף על טייס חלל

 הגדול מסוגו בעולם – בנגב
 להיתקע בו גורם למצוקה רבה

ארץ רחבה שיש בה צר

 אחרי הנ’ נמצא הצד השני של הגוףנ. 
 ביום ישן , בלילה ער וביחד ישן ובסוף ער

 נסה לגלות איזה זוחל 
 מהזרעים צומח עם שחי ונדד בנגב בעבר

עוף דורס בשלכת

 ציפור קטנה שחורה ולבנה ולפי שמה נדע היכן היא גרהס. 
 כשמשה הכה עליו יצאו ממנו מים

 צורב, אבל גם נחל הנגב
של מים, גם של מטוס וגם צמח קוצני

 עיר שיש בה משועבדיםע. 
 בוכייה ויבשה ! סופה באילת

 גדולה ונכחדת, מקומה בשחקים
 קר בתוך הענן

עוף דורס שמזכיר כלי כתיבה

 חמור בר, חי במדברפ. 
 הנחל הגדול בארץ, יש בא יופי 

 על שפת המכתש, כתוב בתורה שאסור לעשות

 שם של הר קטן והוא קצה בולט
נוסיף י לבקר ואפשר יהיה לאכול אותו

 אוכל נבלות ומעמיד פניםצ. 
 לך החוצה וראה מה פרנסתם העיקרית של הבדואים

נחל שאם נוסיף לו ה’ ירעד מקור

 צמח דוקרניק. 
 יש בעין עבדת וגם בבאר

בן דודו של העכבר ושמו כדרדר

 הדורס החומלר. 
 שוקת שהיא עיירה בדואית

 גשמים שהופכים להיות קיבוץ
קושר צמח מדברי

 באה בימיםש. 
 חלק הקאובויים

 על הים הוא נסע באוניות ונוסף לכך תחילה של אציל גרמני
 דרך מסוימת שתחתיה צל וקוצים

איזור שכולו אנרגיה

 ראש באש רגליו במים והוא רק עץת. 
 מקור פרנסתם של תושבי מצפה

תן שנפטר הוא…
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ירושלים:
מה שמו של עמוד התווך השמאלי של בית המקדש?. 1
מה שמו על עמוד התווך הימני בבית המקדש?. 2
מהו אורכו הגלוי של הכותל המערבי ?. 3
מה גובהו של הכותל ?. 4
מה אורך האבן הארוכה ביותר בכותל ?. 5
מה עובי הכותל ?. 6

 הפעמון בגן הפעמון בירושלים הוא העתק של פעמון באחת ממדינות . 7
ארה”ב. מהי?

 מה שם השיר הפותח במילים: “מעל פסגת הר הצופים אשתחווה . 8
לך אפיים”?

מהו מקור שמה של שכונת “מאה שערים” בירושלים?. 9
 מדוע זכה לכינוי המרכז הרוחני של היהודים בירושלים זכה לכינוי . 10

הכותל המערבי?

טבריה:
מהו אורכה של הכינרת?. 11
מהו הרוחב המרבי של הכינרת?. 12

מהו עומקה המרבי של הכינרת? . 13
מהו גובהה של הכינרת ?. 14

תשובות ידיעת הארץ:

תשובהשאלה
מן הפואמה "מסדה" של יצחק למדן1

בשנת 21799

להקת הבילויים3

שירות בתי הסוהר4

קיבוץ חפציבה5

יישובים על שם בני משפחת הברון רוטשילד6

הר רמון – 1035 מטר מעל פני הים7

גניגר, בסמוך למגדל העמק8

על שם אחד מגיבורי דוד9

ברור חיל10

תשובהשאלה
על שם אחד מצאצאיו של שמעון )דברי הימים א' ד' 35(11

על שם משה לייב לילנבלום12

קרל נטר13

הר תבור14

הר כמון 602 מעפה15

פתח תקווה 161878

דגניה 171909

נהלל 181921

תל אביב 191909

הברון בנימין רוטשילד20
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תשובות שמות יישובים:

תשובהשאלה
עין גב1

נהריה2

נתניה3

יפו4

ראש העין5

ראש פינה6

רחובות7

בארי8

כפר סבא9

ראשון לציון10

זיכרון יעקב11

מזכרת בתיה12

מזכרת בתיה13

תשובהשאלה
חלק של התמר, אחד מהגבעוליםהנושאים את פירות התמר14

על שם נהר הגעתון15

נחל עירון16

אישה שאינה יכולה ללדת17

על שם חיים ארלוזורוב18

 על שם אליעזר קפלן, שר האוצר הראשון 19
של מדינת ישראל

על שם האל היוני פאן20

על שם אולגה, אשתו של יהושע חנקין 21

 “ואבוא אל הגולה תל אביב היושבים 22
על נהר כבר” )יחזקאל ג’ 16(

על שם ר' עקיבא שהוצא להורג בקיסריה23

אצטדיון באסה24

קיבוץ יגור, מקום הולדתו של המשורר יהורם טהר לב25

תשובות הגליל
תשובהשאלה

צורתו צורת הגלי1

2

צפון – הגבול הבינלאומי בין ישראל ללבנון/נהר הליטאני
דרום – עמק יזרעאל ועמק בית שאן

מערב – ים התיכון
מזרח – עמק החולה, הכנרת ועמק הירדן

בקעת בית הכרם3

תשובהשאלה
הר מירון4

הר כמון5

עכו , נהריה, צפת, טבריה , קרית שמונה6

צופה על כנרת וים תיכון7

נחל עמוד8

588 מ' מעל פני הים9

תשובות הגולן:
תשובהשאלה

גולן1

בזלת2

סער3

קצרין4

2,814 מטרים מעל פני הים5

2,224 מטרים מעל פני הים6

נווה אליה7

תשובהשאלה
זויתן8

בריכת רם9

גמלא10

בנות יעקב11

מרום גולן12

רוקאד13

מסעדה, בוקעתא, עין קניה, מג'דל שמס14

גיר15
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תשובות השרון:
תשובהשאלה

אשרנו שפירושו יער עבות1

 בצפון- נחל תנינים, בדרום- נחל הירקון, במזרח- 2
הרי שומרון, במערב- ים תיכון

אחמר= אדום3

הדלתא של הנילוס במצרים4

מהמילה בערבית מכרכר שפירושה אבן לא יציבה5

שקיעת חול במקום אחד וירידת מים והמסת הגיר6

 Dina בשפה ההולנדית היא גבעה. בעברית חולית 7
שפירושה גבעת חול נודד

שלושה רכסי כורכר8

תנינים, חדרה,אלכסנדר, פולג,ירקון9

התורכים10

אנטיפטריס11

הקיסר אוגוסטוס – לכבודו נבנתה קיסריה12

תשובהשאלה
צופית13

חנה סנש, קיבוץ שדות ים14

כפר סבא15

נתניה16

צופית17

רעננה18

בית ברל19

שדות ים20

ראש העין21

נחלים22

רמת השרון23

תל מונד24

הדסים25

תשובות הנגב:
תשובהשאלה

קו 200 מ"מ גשם, אזור בקעת באר שבע1

על שם ההר הסמוך לקיבוץ שג'רת אל - בקר2

בן גוריון3

הליכה רגלית ועמידה על הראש4

מכתש רמון5

לכיוון דרום אילת6

תשובהשאלה
 צבע שחור קולט חום וכך הן מתעוררות מוקדם יותר 7

כדי לנצל את הטל אשר עדיין לא התאדה

 משמיע קולות אזהרה, מכשכש בזנבו ובורח מהמקום 8
במסלול לא קבוע

בכיבוש אילת9

חלוצה, שבטה, עבדת ניצנה, רחובות, כורנב ) ממשית(10

הצריף של בן גוריון בשדה בוקר11

פתרון פיצוח הנגב:
תשובהשאלה

אילת, ארבה, ארנבתא

בזלת, בדואים, באר שבע, בן גוריון, בקעהב

גיר, גמל שלמה, גמל, גרניט, גבסג

דרך הבשמים, דימונה, דרבןד

הראבה, הרעותה

וואדי, וולקני, ורדיתו

זאב, זבובים, זרם, זהבז

תשובהשאלה
חרדון, חזזית, חול, חום, חילזוןח

טפיל, טורקים, טרסותט

יעל, ירדן, ים המלח, ים תיכון, ים סוףי

כלא נפחא, כביש הגבול ,כורכ

לטאה, למה, לבניןל

מדבר, מצפה רמון, מכתש רמון, מצוק, מצריםמ

נגב, נמר, נחש, נבטים, נשרנ
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תשובהשאלה
סלעית, סלע, סרפד, סילוןס

עבדת, ערבה, עזניה, עקרב, עיטע

פרא, פארן, פסל,פיטם, פריפ

צבוע , צאן, ציןצ

תשובהשאלה
קוץ, קניון, קוצןק

רחם,רהט, רביבים, רותםר

שמש, שדה בוקר, שיטפון, שיטה, שטח אשש

תמר, תיירות, תנשמתת

תשובות ירושלים:
תשובהשאלה

בועז1

יכין2

57 מ'3

19 מ'4

13.6 מ' ומשקלה 570 טון5

4.6 מ'6

תשובהשאלה
פילדלפייה7

"מעל פסגת הר הצופים"8

9
 השם ''מאה שערים'' מסמל ברכה והצלחה ונלקח מפרשת 

 ''תולדות'' שנקראה בשבוע ייסודה של השכונה. כן מצאו 
המייסדים בשם ''מאה שערים'' רמזים נסתרים לקירוב הגאולה.

זוהי החומה המערבית שהקיפה את חצר בית המקדש השני10

תשובות טבריה:
תשובהשאלה

21 ק"מ11

12 ק"מ12

תשובהשאלה
43 מ'13

מינוס 208 מ' מתחת לפני הים14

כללי

כללי
1 .?G.P.S מה פירוש המילה
מאיזה חומר עשוי היהלום?. 2
מי יזם את הקמת תנועת הצופים העולמית?. 3
מה שם הכלב בספר “תמול שלשום” של ש”י עגנון?. 4
באיזה תמרור ישנו רמז לריקוד ?. 5
6 .? U.S.B מהו התרגום לראשי תיבות באנגלית
מהי זנית ?. 7
מה ההפך מזניח ?. 8
על שם מה נקראת שד’ האליזה בצרפת?. 9

מה המקור לשם המכונית מאזדה?. 10
11 .?cnn - מה פשר ראשי תיבות של רשת הטלוויזיה
מהפירוש המילה מאלט, המכונה בירה שחורה?. 12
מי המציא את המכונית ובאיזו שנה?. 13
המכונית הראשונה נקראה בשם?. 14
מהו האוקיאנוס הגדול בעולם?. 15
מהי אזהרת מירנדה?. 16
מהי אפיניאה ברפואה?. 17

על פי החוק במדינת ישראל, מהו הגיל המינימאלי לנישואים?. 18
לפי המסורת הנוצרית, מה צבע שערו של יהודה איש קריות?. 19
מה שם בתו ובנו של ש”י עגנון?. 20
במיתולוגיה היוונית, מיהי מוזת ההיסטוריה ?. 21
מהי אצטלה?. 22
מהי תוכנית תל”י ?. 23
מדוע נקבע כי מספרם של חברי הכנסת יהיה 120?. 24
מה הקשר בין חומות של תקווה לתנ”ך?. 25
על שם מה נקרא הסם מורפיום?. 26
מהו אפקט פיגמליון?. 27
מהו האל היוני המקביל לאל המלחמה הרומי ?. 28
מהו כתב היראטי?. 29
דיוקנו של מי מופיע על שטר של 100 דולר?. 30
מהו “מרס” במשחק השש בש?. 31
מיהי קסיופיאה?. 32
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כללי - המשך
מהו נס הלחם והדגים?. 33
איזה עיתון נקרא בראשית דרכו “תשע בערב” ?. 34
מה המקור למונחים ימין ושמאל בפוליטיקה?. 35
מה מקור השם לבגד ג’ינס ?. 36
מי המוזיקאי שקרא לבתו הבכורה ירח ?. 37
איזה יום חל בתאריך ל’ בשבט ?. 38
כמה שיני חלב יש לנו ?. 39
מה משמעות התואר אוגוסטוס שניתן ברומא?. 40
איזה קיסר רומי הוא בנו המאומץ של יוליוס קיסר?. 41
מהו כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ?. 42
האם לזמר אלביס פרסלי הזמר היה שם עברי ?. 43
מהו לחם יוחנן הקדוש?. 44
מהו אסל ?. 45
עם מי רב הצייר ואן גוך ובעקבות זאת כרת חלק מאוזנו?. 46
המספר 24 בגוף האדם מתייחס ל:. 47
כמה חדרים יש בלב?. 48
מה משמעות המילה קרדיולוג?. 49

כמה צבעים יש לנו בשפה העברית ? . 50
כמה צבעים בעברית המקראית? . 51
מהו מקור השם עיראק?. 52
מהו ירח איתנים?. 53
מה פירוש המילה גאיה ביוונית?. 54
מה מקור השם של הרכב פיאט ?. 55
מהו פירוש המילה מנור?. 56
מיהי ליידי גודייבה המוזכרת בשירה של חווה אלברשטיין?. 57
מהו המקור לשם סילבסטר?. 58
מהו המקור לשם “פרס נובל”?. 59
מהו מקור השם מלריה?. 60
61 .? D.V.D מהם ראשי תיבות באנגלית של המכשיר
מה פירוש הביטוי חצה את הרוביקון?. 62
 מהו מקור השם מרתון?. 63
מה פירוש המילה אורכידאה?. 64

כללי - המשך
מהם ראשי תיבות של מכ”ם ?. 65
מה המקור לביטוי: “ להרוג תורכי ולנוח”?. 66
מהו השם הפרטי הנפוץ בעולם?. 67
68 .? BMW מה מסמל סמל המכונית
מהו המקור לשם אסיה?. 69
מהו המקור לשם אירופה?. 70
 כיצד נקרא בעברית הקו המסומן בדופן הספינה המציין את . 71

המשקל שאסור להעמיס על הספינה?
מה משמעות המילה וטו?. 72
מהו כוח סוס אחד?. 73
מהי אקרומגליה?. 74
 כיצד נקרא התהליך של הפיכת גז לנוזל?. 75
איזה חלבון גורם לקרישת דם?. 76
כמה אטומים של חמצן יש באוזון?. 77
מה משמעות המילה רנסאנס? . 78
מה השעה כאשר ההשתקפות במראה היא על עשרה לשלוש?. 79
מה מקור שמו של המסדר הטמפלרי?. 80

מה פירוש המילה אוטואמניספציה?. 81
מהי פילולוגיה? . 82
באיזו אוקיאנוס נמצא האי מאוריציוס? . 83
מהו שם החלבון העיקרי בחלב? . 84
מהו השם אשר הוצע בעברית לטלפון?.. 85
מיהו אל הים והאדמה היווני? . 86
במה נאשם אדם הנשוי לשתי נשים?. 87
מה משמעות או פירוש ראשי התיבות W.C באנגלית?. 88
89 .?OO מה פירוש ראשי התיבות
באיזה רכב הותקנה לראשונה חגורת הבטיחות?. 90
מה פירוש המילה תופין?. 91
חורבן בית ראשון אירע בשנת?. 92
חורבן בית שני אירע בשנת?. 93
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שאלות - כללי - המשך
מה משמעות המילה הירוגליפים?. 94
מהו חוק השבות?. 95
מהי הפרטה?. 96
מהם ראשי תיבות של אפ”ק ? . 97
מדוע נבחרו האותיות באנגלית S.O.S כשפת מצוקה?. 98
מהו ניהליזם?. 99

כמה פסים משורטטים על הדגל האמריקאי ומה משמעותם? . 100
101 . ?THURSDAY מהו מקור השם יום חמישי באנגלית
באיזו שנה הוקמו בתי דין רבניים ומי יזם את הקמתם ?. 102
כמה קלוריות ישנם בחלבון של ביצה וכמה יש בחלמון של ביצה?. 103
איזה לב פועם מהר יותר - של אישה או של גבר? . 104
מי ממלא את מקומו של הנשיא כאשר הוא נוסע לחו”ל ? . 105
מה פירוש המילה לוסטרה ?. 106
איזו מתכת נמצאת במצב צבירה נוזלי כשהיא בחדר?. 107
מהו דירוג המח”ר בשירות המדינה?. 108
מיהו האתלט שנהג לרוץ יחף? . 109
מהו היום הקצר ביותר בשנה?. 110

 באיזה יום מששת ימי בראשית נאמר פעמיים כי טוב ובאיזה . 111
לא נאמר כלל?

מי גילה את החומר לזריקת הפניצילין?. 112
 מתי האדם בוכה וכולם צוחקים ושמחים. ומתי האדם אינו . 113

בוכה וכולם בוכים? 
 באיזה שלב בחיים כפות ידיו של האדם סגורות ובאיזה שלב . 114

כפות ידיו של האדם פתוחות?
מהו בית הספר החקלאי הראשון?. 115
מה הייתה השפה הרשמית באנגליה במאות ה-11-12 ?. 116
מהו קו פלימסול?. 117
מהו המספר המושלם? . 118
באיזו שנה הצטרפה אלסקה לארה”ב?. 119
מהי שיטת דיואי?. 120
מה כתוב על הסמל של חולון ? . 121
מי כתב את השיר “עין גדי”?. 122

כללי - המשך
מתי הוקם חבר הלאומים?. 123
מתי הוקם האו”ם )ארגון האומות המאוחדות(? . 124
כמה מדינות חברות היום באו”ם? . 125
על מי כתב הזמר אפרים שמיר את השיר “נכון את יפה” ? . 126
מהו דיסקוטוגרפי?. 127
על אילו תחומים מקבלים פרס נובל?. 128
מתי החלו להעניק פרס נובל ?. 129
מהו המרחק בין מטולה לאילת?. 130
מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע אדום?. 131
מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע שחור? . 132
מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע כחול ?. 133
מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע ירוק? . 134
מי רשאי לענוד כנפי צניחה על רקע לבן?. 135
מי רשאי לענוד כנפי צניחה עם כוכב ?. 136
מהו החומר הגורם לבעירת הגפרור?. 137
מי היה עוזרו של הרצל?. 138
מיהו ציניקן?. 139

מהו גובהו של מגדל אייפל?. 140
כמה אונות יש במוח של האדם?. 141
כמה מיתרים ישנם בנבל מודרני ?. 142
מה יסד המחנך הגרמני פרידריך פרובל?. 143
כמה סוגים של שרירים ישנם בגוף האדם?. 144
מהן השכבות העיקריות של כדור הארץ?  . 145
מהי טבעת קלדה?. 146
מהי ביצת קולומבוס?. 147
על מי שר אמיר בניון “ניצחת איתי הכל” ? . 148
מהי עבודה סיזיפית?. 149
מי המציא את הקוקה קולה?. 150
מי המציא את הפפסי קולה? . 151
איזה ספר פותח במשפט “ הייתה זו אהבה ממבט ראשון”?. 152
מתי אושרה בארצות הברית הגלולה למניעת הריון?. 153
באילו שנים התנהלה מלחמת האזרחים בארה”ב?. 154
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כללי - המשך
כמה פעמים נע כדור הארץ סביב צירו במשך שנה?. 155
מהי לבבית?. 156
כמה אנשים נחתו עד 2005 על הירח?. 157
מי אסר על הופעת הביטלס בישראל בשנות ה-60?. 158
מהי הסנהדרין?. 159
מה מספרם של הכוכבים בקסיופאה?. 160
אופרת סבון על שום מה?. 161
מה מקור שם הלהקה “הדג נחש”. 162
איזה כוכב לכת התגלה בשנת 1930? . 163
מהי טופופוביה?. 164
מהו דות?. 165
מהו אורכו של העיתון הארוך ביותר בעולם?  . 166
מהו אורך מעיו של האדם?. 167
כמה דם מזרימה כל דפיקה אחת בלב ממקום למקום בגוף האדם?. 168
מי יכולה להיכנס דרך חלון סגור?. 169
מה אפשר לעשות אך לא לראות?. 170
איזה כר איננו במיטה?. 171

עין שלא ניתן לראות בה. 172
קשת שלא יורה חיצים. 173
שביל שבו לא ניתן לאכול בשר. 174
גובהו של הר תבור ?. 175
מהי היבשה האחרונה אשר נתגלתה ?. 176
מיהו ממציא ההליקופטר?. 177
מהו כינויו של הרב הראשי הספרדי?. 178
מאיזה זיתים מופק שמן זית?  . 179
במה יש יותר סוכר - בלימון או בתות?. 180
מה יותר משמין - שוקולד מריר או שוקולד לבן?. 181
מאיזה מרחק מקבלים שלוש נקודות על קליעה לסל?. 182
מהו מקור הביטוי חוק דראקוני?  . 183
מה משך חייו של ריס? . 184
מהו השם הכי נפוץ בישראל לבן ולבת?  . 185
מהו השריר החזק ביותר בגוף?  . 186

כללי - המשך
מהו גיל הנישואים הממוצע בישראל?  . 187
מי יסד את התיאטרון הקאמרי ?. 188
מה המחזה הראשון שהוצג בתיאטרון הקאמרי?. 189
מי ביקש “הכניסיני תחת כנפך” ?. 190

האם קול עובר מהר יותר דרך מים או דרך אוויר?. 191
מבטה של מי במיתולוגיה היוונית יכול להפוך בן אדם לאבן?. 192
מהם הגורמים המשפיעים על סטייה במצפן?. 193
מי כתב את הספר בידיעת הארץ “ כפתור ופרח” ?. 194

כללי: מדינות העולם
כיצד מתה קליאופטרה מלכת מצרים?. 1
מה הייתה עיר הבירה של פולין לפני ורשה?. 2
מה מופיע על דגל האומות המאוחדות?. 3
מהי עיר הבירה של מרוקו?. 4
על פי החוק במדינת ישראל, מהו הגיל המינימאלי לנישואים?. 5
באיזו עיר נמצא הפסל המפורסם של הילד המשתין?. 6
היכן נמדד זיהום האוויר הגבוה בעולם ?. 7
באיזו מדינה באירופה לא נשלח אף יהודי להשמדה בתקופת השואה?. 8
איזו מדינה בארה”ב קרויה על שם נשיא?. 9

 באיזו עיר נמצא המנזר שעל אחד מקירותיו צוירה הסעודה . 10
האחרונה של ישו ?

באיזו מדינה המטבע הרשמי הוא לב?. 11

איזו מדינה הובילה את הפרישה מארצות הברית ב-1860?. 12
שתי ישיבות מפורסמות בבבל?. 13
מהו הבניין הגבוה ביותר בעולם?. 14
היכן נערכה האולימפיאדה הראשונה בהיסטוריה?. 15
באיזו עיר נמצא ארמון טופקאפי ?. 16
מדוע נקראה אקוודור בשם זה? . 17
מאיזו מדינה מגיע משקה הטקילה? . 18
מאיזה צמח מייצרים טקילה?. 19
מהו טריקולר?. 20
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כללי: מדינות העולם - המשך
לאיזו מדינה שייך מיצר גיברלטר?. 21
כמה אלקטורים שולחת מדינת פלורידה לבחירת נשיא ארה”ב ומדוע?. 22
מה מקור תפוח האדמה ? . 23
מהו הנהר הגדול ביותר באירופה ? . 24
מה מסמלים 13 הפסים האדומים בדגל ארה”ב?. 25
מהי בירת אלסקה?. 26
מהו האי הגדול ביותר ביון?. 27
מהי המדינה הקטנה ביותר בעולם במספר תושביה?. 28

איזו עיר גדולה יותר במספר תושביה - רומא או מדריד?. 29
על איזו עיר הוטלה פצצת האטום הראשונה?. 30
איזו ממדינות ארה”ב נקראת בשם ארץ הקסם?. 31
מהו גובהו ומידת נטייתו של מגדל פיזה?. 32
מהו שמה של ספינת הפאר האמריקנית שטבעה במסע הבכורה שלה?. 33
מהו האוקיינוס העמוק ביותר בעולם?. 34
מהו הנהר הארוך היותר בעולם?. 35
באיזו מדינה הומצא משחק הטריוויה?. 36

מלחמות ישראל
מתי התנהל בפעם האחרונה קרב שריון בין הצבא העיראקי לבין צה"ל? . 1
מהו סדר מלחמות ישראל מקום המדינה ועד 1973?. 2
באיזה תאריך החלה מלחמת העצמאות?. 3
מי היה מייסד הפלמ"ח ?. 4
מהי השבת השחורה?. 5
מהו "ליל הגשרים ?. 6
 במבצע הראל העבירו אספקה לירושלים הנצורה. מי היה . 7

מפקד המבצע?

מהם האתרים אשר נכבשו על ידי חטיבת גולני באזור הגולן?. 8
מהו מבצע "מצדה בכרמל"?. 9

אילו מדינות נלחמו נגד מדינת ישראל במלחמת תש"ח ?. 10
מי ניסה לכבוש את עכו ב-1799 ולא הצליח?. 11

מלחמת תש”ח
המבצע בו נלחמו לפריצת הדרך לירושלים:. 1

מבצע יפתחא. 

מבצע נחשוןב. 

מבצע יואבג. 

לאיזה יישוב היה קשור משלט 69?. 2

ניצניםא. 

משמר העמקב. 

רמת רחלג. 

דרך איזה שער ניסו לפרוץ לוחמי תש”ח לרובע היהודי?. 3

שער האשפותא. 

שער ציוןב. 

שער האריותג. 

 מהו שם המבצע שבו העבירו את מצ’כיה נשק לישראל ). 4
בין היתר רובה צ’כי( במלחמת הקוממיות?

יפתחא. 

בלקב. 

שמגרג. 

באיזה מקום נהרג עבל קאדר אלחוסיני?. 5

לטרוןא. 

קסטלב. 

הר טובג. 

מהו שם המבצע שבו נכבש הגליל המערבי ?. 6

מבצע יחיעםא. 

מבצע בן עמיב. 

מבצע אנטבהג. 

 מהו שם המבצע בו פינו את הילדים מניצנים, נגבה, גת, גל און . 7
וכפר מנחם?

מבצע הילדיםא. 

מבצע תינוקב. 

מבצע הטףג. 
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 מיהי המדינה הראשונה שחתמה על הסכם שביתת הנשק עם . 8
ישראל במלחמת העצמאות?

לבנון א. 

ירדןב. 

מצריםג. 

 היכן נחתמו הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב . 9
לאחר מלחמת העצמאות?

באי רודוסא. 

במלטהב. 

בקפריסיןג. 

באיזו שנה התקבלה ישראל כחברה באו”ם ?. 10

במאי 1948 א. 

בדצמבר 1948ב. 

במאי 1949 ג. 

כמה חיילים נפלו במלחמת העצמאות?. 11

4074 חייליםא. 

3001 חייליםב. 

2,500 חייליםג. 

איזו אונייה הוטבעה במלחמת השחרור לא הרחק מעזה?. 12

פארוקא. 

עבדאללהב. 

אסכנדריהג. 

על שם מי נקרא מבצע נחשון?. 13

נחשון בן עמי נדבא. 

נחשון מוצריב. 

מפקד המבצעג. 

תשובות - כללי :
1 .global positioning system

פחמן. 2
רוברט באדן פאוול. 3
בלק. 4
האט - סלואו. 5
6 .)universal serial bus( אפיק טורי אוניברסלי
נקודה בשמיים הנמצאת בדיוק מעל ראשו של הצופה. 7
נדיר. 8
 על שם שדות אליסיום – במיתולוגיה היוונית, אזור בעולם הבא . 9

שאליו מגיעים אנשים גיבורים והגונים
 על שם האל הזורואסטרי אהורה מזדה. השם נבחר מתוך זיקה . 10

לשם מייסד החברה מאזודה.
cable news network- רשת חדשות בכבלים. 11

מאלט פירושו לתת שממנו עשויה הבירה. 12
 המהנדס הגרמני קארל בנץ בשנת 1886. המכונית הראשונה . 13

הייתה כרכרה שהונעה באמצעות מנוע
“אוטומוביל” שפירושו מזיז את עצמו. 14

האוקיאנוס השקט. 15
 אזהרה הניתנת לחשוד בעת מעצר או חקירה, המיידעת אותו . 16

שזכותו לשמור על שתיקה
הפסקת נשימה למספר שניות. 17
גיל 18. 18
ג’ינג’י – אדמוני. 19
אמונה, חמדת. 20
קליאו. 21
אדרת, גלימה. 22
תוכנית לימודי יהדות. 23
 בעקבות מספרם של אנשי הכנסת הגדולה אשר הנהיגה את . 24

העם היהודי אחרי שיבת ציון
חידון תנך שנערך בכלא רימונים שנקרא חומות של תקווה. 25
על שם מורפיאוס, אל החלומות במיתולוגיה היוונית. 26
 כינוי לאופן שבו הציפיות שאנו משליכים על אדם גורמות לו . 27

להתנהג בהתאם לכך
האל ארס. 28
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תשובות - כללי - המשך:
כתב מצרי שמחובר מצורות, מתמונות. 29
המדינאי והסופר האמריקני בנג’מין פרנקלין. 30
 מקור המילה בטורקית – ומשמעותה להביא את היריב לידי כך שלא. 31

 יוכל לומר מילה. במשחק: כשהשחקן המפסיד לא הוציא אפילו 
כלי אחד מהכלים שלו

 מלכה אשר התרברבה רבות על יופייה של בתה אנדרומדה. . 32
 כעונש על יהירותה, אנדרומדה נקשרה לסלע ביפו וקסיופיאה 

 עצמה הוצבה בשמיים ונידונה להסתובב סביב הקוטב כשראשה 
לעתים למעלה ולעתים למטה

 לפי המסופר בברית החדשה ישו האכיל 5000 רעבים מחמש . 33
כיכרות לחם ושני דגים

“העולם הזה”. 34
 סדר הישיבה בפרלמנט הצרפתי בתקופה שלאחר המהפכה . 35

 הצרפתית ולפני הדחת המלך. השמרנים שתמכו בהמשך המלוכה
  ישבו בצד ימין והמהפכנים שתמכו בביטול המלוכה ובשינויים 

חברתיים ישבו בצד שמאל
על שם עיר המוצא שלו גנואה באיטליה. 36
פרנק זאפה. 37

יום האם, או יום המשפחה. 38
39 .20
הנעלה, הנשגב. 40
הקיסר אוגוסטוס. 41
כוכב נוגה. 42
 כן, שמו האמצעי אהרון :אלביס אהרון פרסלי. . 43

Elvis Aaron Presley :באנגלית
חרובים, יוחנן טבל בירדן והתקיים מחרובים ודבש. 44
מוט עץ שעליו ניתן לתלות שני דליים משני צידיו. 45
עם הצייר פול גוגן. 46
24 חוליות עמוד השדרה בגוף האדם. 47
שני חדרים ושתי עליות. 48
מנתח לב, בא מהמילה ביונית קראדו, הרחוב הראשי – לב העיר. 49
 שחור, לבן, אדום, ירוק, צהוב, כחול, חום, סגול, ורוד, אפור, תכלת, . 50

כתום. 11 צבעים
חמישה: שחור, לבן, אדום, ירוק, תכלת. 51

תשובות - כללי - המשך:
מקורו במילה הערבית עירק שפירושו עורק. 52
חודש תשרי. 53
אדמה, ארץ. 54
55 . FABRICA ITALIANA AUTOMOBILE TOREN 

)המפעל האיטלקי למכוניות בטורינו(
העץ אשר עליו כורכים את חוטי השתי כאשר טווים בד. 56
אשתו של רוזן אנגלי מהמאה ה-11. 57
על שם הקדוש סילבסטר שמת בתאריך 31.12.335 . 58
כימאי שוודי בשם אלפרד נובל. 59
מלה אריה שפירושו אוויר רע. 60
61 .Digital Video disk

עשה מעשה שאין ממנו חזרה. 62
שם כפר ומישור בחופו המזרחי של גליל אטיקה ביוון העתיקה. 63
 מיוונית פרח סחלב - צמח בעל פקעת ופרחים נאים שצבעם סגול. 64

או ארגמן
מגלה כיוון ומרחק. 65
 בתקופתו של הצאר ברוסיה נשלחו יהודים למלחמה מול התורכים . 66

 בשנת 1877. אימא יהודייה שלחה את בנה לצבא ובמהלך אריזת 
 המזוודה של בנה הנחתה אותו “תהרוג תורכי ותנוח. על כך שאל 

 בנה: “אבל התורכי השני יהרוג אותי”. ענתה לו האם: “מה יש לו
נגדך”? מכאן צמח הביטוי תהרוג תורכי ותנוח

מוחמד. 67
הוא מסמל פרופלור של מטוס על רקע שמיים בצבעים כחול ולבן. 68
אסיה במיתולוגיה היונית : אל האש. 69
אירופה הייתה במיתולוגיה היוונית בתו של מלך צור. 70
קו דחי ספינה. 71
אני אוסר, זוהי סמכות שניתנת ליחיד לבטל חוק או פקודה נגד דעת הרוב. 72
זו העבודה הנדרשת להרמת 75 ק”ג לגובה מטר בשנייה אחת. 73
גידול יתר לגובה בשל הפרעה בבלוטת יותרת המוח. 74
עיבוי. 75
פיברין. 76
שלושה. 77
לידה מחדש. 78
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תשובות - כללי - המשך:
השעה תשע ועשרה. 79
80 . TEMPLUN SALOMONIS - היכל שלמה
שיחרור עצמי. 81
בלשנות ]חקר הלשון[ וחקר טקסטים כתובים. 82
באוקיינוס ההודי. למקום זה הוגלה דרייפוס ונשלחו אוניות מעפילים. 83
קאזין. 84
שח רחוק. 85
פוסידון. 86
נישואי ביגמיה. 87
WATER-CLOSET - ארון מים. 88

OFFICERS ONLY - רק לעובדי המשרד . 89

וולוו. 90
ביסקוויט. 91
586 לפנה”ס. 92
בשנת 70 לספירה. 93

כתב חרטומים. 94
 חוק האומר שכל יהודי רשאי לעלות לארץ ולקבל אזרחות . 95

ישראלית - הוא, אשתו, ילדיו ונכדיו
תהליך שבו מועברת הבעלות בנכסי המדינה לידיים פרטיות. 96
בנק אנגלו-פלשתינה, לימים הוא בנק לאומי לישראל. 97
כי הן האותיות הקלות ביותר בשפת המורס. 98
 שלילה של כל החוקים, המסורות, המנהגים, וספקות לגבי כל . 99

מה שקיים
13 פסים על שם 13 המושבות הראשונות. 100
על שם האל הנורדי תור. 101
בשנת 1921 על ידי הרב קוק. 102
בחלבון – 15 קל’, בחלמון 55 קל’. 103
של אישה. 104
יו”ר הכנסת. 105
נברשת. 106
כספית. 107

תשובות - כללי - המשך:
דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח. 108
אבבה בקילה. 109
22 בדצמבר. 110
ביום שלישי נאמר פעמיים כי טוב וביום שני לא נאמר כלל. 111
רופא ומדען סקוטי ששמו אלכסנדר פלמינג. 112
 יום הלידה מול יום המוות, ביום הלידה התינוק בוכה והוריו שמחים,. 113

ביום המוות האדם לא בוכה אבל האחרים בוכים
ביום הלידה ידיו קמוצות וביום המוות ידיו פתוחות. 114
מקווה ישראל. 115
צרפתית. 116
 סימון בדופן האונייה המראה את העומק שאליו היא יכולה להגיע . 117

מבלי לשקוע
 מספר טבעי השווה לסכום כל המספרים הקטנים ממנו, המחלקים. 118

אותו ללא שארית
119 .1959
שיטה עשרונית למיון ספרים וסידורם על המדף. 120
אף על פי כן ולמרות הכל. 121

יאיר פרץ. 122
123 .20.1.1920
124 .24.8.1947
193 מדינות )נכון ל-2017(. 125
ירדנה ארזי. 126
אוסף של הקלטות שירים המבוצעים על ידי אותו אמן. 127
פיסיקה, כימיה,רפואה, ספרות, שלום וכלכלה. 128
בחודש דצמבר 1901. 129
470 ק”מ. 130
צנחן אשר צנח צניחה מבצעית במיתלה בסיני במלחמת סיני 1956. 131
צנחן שצנח לים. 132
מי שצנח צניחה רגילה. 133
בוגרי קורס קומנדו ימי. 134
מדריך צניחה. 135
בעל 50 צניחות. 136
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תשובות - כללי - המשך:
 זרחן וגופרית – שלהבת הזרחן מציתה את הגופרית והגופרית . 137

מציתה את העץ
דוד וולפסון. 138
 אדם אשר מתייחס בזלזול למסרים החברתיים והערכים . 139

 המקובלים בחברה. מייסד אסכולה זו היה היווני אנטיסתנס, תלמידו 
של סוקראטס, במאה ה-4 לפנה”ס

307 מ’. 140
ארבע : מצחית, קדקודית, רקתית ועורפית. 141
46 מיתרים. 142
את גן הילדים הראשון בשנת 1837. 143
 שלושה : שרירי השלד – הניתנים לשליטה, שרירים חלקים – אינם . 144

ניתנים לשליטה, ושריר הלב
קרום, מעטפת וגלעין. 145
 טבעת אירית המייצגת ידידות, אהבה ונאמנות באמצעות שלושה. 146

סמלים: ידיים, לב וכתר
 פתרון בעיה בצורה פשוטה. קולומבוס ביקש ממלך ספרד להעמיד. 147

 ביצה על השולחן. המלך נכשל במשימה. מה עשה קולומבוס? 
שבר את תחתית הביצה וכך יכול היה להעמידה על השולחן.

על המוסיקה. 148

 עבודה מייגעת שאין בה תועלת. המקור לכך במיתוס על המלך . 149
 סיזיפוס שהוטל עליו עונש על ידי האלים לגלגל אבן לראש ההר. 

 הוא היה מגלגל אותה למעלה, אך בהגיעו לראש ההר האבן הכבדה
הייתה מידרדרת למטה

ד”ר ג’ון פמברוטון, רוקח מאטלנטה. 150
כלב ברדהם, רוקח מצפון קרולנייה. 151
מילכוד 22. 152
במאי 1960. 153
154 .1861-1865 
365.25 פעם בשנה. 155
חזייה או פריט אחר המכסה את אזור הלב. 156
157 .12 
 יעקב שניידר, אביו של יוסי שריד, שהיה המשנה למנכ”ל משרד . 158

החינוך בתקופת השר זלמן ארן
 מועצת העם בתקופת בית שני. הסנהדרין עסקה בקביעת הלכה. 159

 ובנושאי משפט פלילי

תשובות - כללי - המשך:
160 .W חמישה, והם סדורים בצורת האות
ע”ש אבקת הכביסה “אוקסידול”. 161
שינוי סדר האותיות של נהג חדש. 162
פלוטו. 163
פחד להיקבר חי. 164
בור, מרתף, מיכל בארמית. 165
2.60 מטרים. 166
10 מטר. 167
180 גרם דם בגוף האדם שמשקלו 70 ק”ג. 168
קרן שמש. 169
רעש. 170
כר הדשא. 171
האות עין. 172
קשת בענן. 173
שביל החלב או שביל בשיער. 174
588 מ’ מעל פני הים. 175
אוסטרליה. 176
סיקורסקי. 177

הראשון לציון. 178
זיתים ירוקים בלבד. 179
בלימון. 180
שוקולד לבן. 181
7 מ’ ומעלה. 182
ע”ש דראקון, מושל אתונאי שהטיל עונש מוות כמעט על כל עבירה. 183
150 יום. 184
לבן - דניאל, לבת – נועה, בשנת 2001. 185
הלשון. 186
לישראלית יהודייה - 25, לישראלית מוסלמית - 22. 187
יוסף מילוא ב- 1944. 188
“מאז ועד היום” ב- 24.10.1944. 189
חיים נחמן ביאליק. 190
דרך מים. 191
מדוזה. 192
שדה חשמלי, אזור פעולה געשי, מגנט. 193
אשתורי הפרחי. 194
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תשובות מדינות העולם:
התאבדה - באמצעות מחט מורעלת או מהכשת נחש. 1
קראקוב. 2
מפת העולם מוקפת בענפי זית. 3
רבאט. 4
5 .18
בריסל שבבלגיה. 6
ניו דלהי בהודו. 7
בולגריה. 8
וושינגטון. 9

במילאנו. 10
בולגריה. 11
דרום קרוליינה שפרשה ב- 20.12.1860. 12
סורא ופומבדיתא. 13
הבורג’ חליפה בדובאי בגובה 828 מ’. 14
באתונה. 15
איסטנבול. 16
היא על קו המשווה )שבספרדית נקרא אקוודורן(. 17

מקסיקו. 18
רותם. 19
דגל צרפתי. 20
בריטניה. 21
27, כי היא המדינה הגדולה ביותר. 22
אמריקה. 23
הדנובה. 24

תשובות מדינות העולם - המשך:
את 13 המושבות הראשונות אשר יסדו את ארה”ב. 25
ג’ונו. 26
כרתים. 27
הוותיקן. 28
מדריד. 29
על הירושימה ביפן, במלחמת העולם השנייה. 30

ניו מקסיקו. 31
גובהו 59 מ’, נוטה ב-5 מ’ . 32
טיטאניק. 33
האוקיינוס השקט. 34
אמזונאס. 35
קנדה. 36

תשובות: מלחמות ישראל
במלחמת יום כיפור ברמת הגולן בין התאריכים 19-20.10.1973. 1
 מלחמת העצמאות, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת . 2

ההתשה, מלחמת יום כיפור
3 .15.5.1948
יצחק שדה. 4
מעצרים בריטים ב- 29.6.1946 בקרב פעילי מחתרת היישוב היהודי. 5
פיצוץ גשרים על ידי אנשי הפלמ”ח ברחבי הארץ בתאריך 16.6.1946. 6
יצחק רבין. 7
תל פאחר ב-1967, מוצב החרמון ב-1973 . 8

 קו ביצורים שהוקם ב-1944 כקו התגוננות כדי למנוע טבח ביהודים . 9
כפי שהיה בתקופת השואה

מצרים, ירדן, לבנון, סוריה, עיראק. 10
נפוליאון. 11
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תשובות מלחמת תש”ח
ב. 1
א. 2
ב. 3
ג. 4
ב. 5
א. 6
ב. 7
ג. 8
א. 9

ג. 10
א. 11
א. 12
א. 13

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

על פי אמונה עממית.א. 

התאריך נמצא בגילוי הגניזה הקהירית.ב. 

 תאריך זה הוא גבול המבחין בין פירות השנה הזו לשנהג. 
 שעברה לעניין מעשרות. 

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

צבי יעבץ מנהל בית הספר היסודי בזיכרון יעקב.א. 

המנהג אומץ על ידי הקרן הקיימת לישראל ומערכת החינוך.ב. 

 חג הנטיעות נקבע בשנת תש”ט )1949( על ידי הכנסת והוא אףג. 
 מהווה את יום פתיחה הרשמית של כנסת ישראל.

“ רק עץ ידי נטעו. 3

חופי ירדן שוקטים,

רק שביל כבשו רגלי

על פני שדות” . 

מהו שמו של השיר ומי כתב/ה שיר זה? 

“השותלים”, כתב : הרב אליעזר פאפו.א. 

“אל ארצי”, כתבה : רחל. ב. 

“אשר בך לא נטע אילן”, כתב : ש. טשרניחובסקי.ג. 

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

עלי גפן.א. 

עלה תאנה.ב. 

עלה דולב .ג. 

מהו העץ הנמנה עם שבעת המינים?. 5

חרוב.א. 

תפוח.ב. 

תמר.ג. 

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

עד מזרון” – מי אני?

סירה קוצנית א. 

צלףב. 

מזרנית מצויהג. 

מה מקור השם אלון ?. 7

 “לונה” באיטלקית זה ירח. אגדה עתיקה מספרת כי בכל א. 
 ליל ירח מתכנסות נשמות 40 קדושים תחת עץ מסוים 

 ומחליטות מה יהיה גורל העולם. העץ נקרא בשם עץ הירח, 
באיטלקית א-לונה ובעברית אלון.

 השם אלון מכיל בתוכו את המילה “אל” המסמלת גודל, חוזק. ב. 
 גזעו העבה, צלו הרחב וגילו המופלג הפכו אותו לאל העצים 

המסמל חיי עולם אצל ערבים ויהודים.

 בערבית המילה “לון”-פירושה צבע. מקליפת עץ האלון נהגו ג. 
 להפיק צבע אדום-חום לצביעת בגדים. העץ נקרא בפיהם 

א-לון משמעו ה”צבע”- הוא עץ הצבע.

למה משמשים פירות האלון - הבלוטים?. 8

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

שלפוחית השתן וכך נשאר הסדין יבש.

 בלוטים טחונים ומיובשים בתוספת נוזל מיוחד משמשיםב. 
  לריכוך בדים לפני שמדפיסים עליהם צבע. התהליך

 נקרא אפשרה.

הבלוטים משמשים לעיטור גגות.ג. 

מהם שמות היישובים בארץ ששמם קשור לאלון?. 9

אלון הגליל, אלון שבות, אלון מורה.א. 

אלוני הבשן, אלוני אבא, אלוני יצחק, אלונים.ב. 

אלון שושנה, אלון העלמה, אלוני עמית , אלון עזריה.ג. 

תשובות ב’ ו- א’ .ד. 
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ט”ו בשבט - המשך
משום מה ניתן לאורן שמו?. 10

 אליעזר בן יהודה מחדש השפה העברית נתן לעצים שמות א. 
 לפי שימושיהם. מכיוון שבעץ האורן משתמשים לרוב לבניית

 ארונות נבחר דווקא שם זה.

 כשהחלה הקרן הקיימת לישראל בנטיעת יערות התלבטוב. 
  איזה עץ לטעת. זלמן אורנשטיין מנהל קק”ל הציע את עץ 

 המחט, וכשזה הצליח והתפתח יפה נקרא העץ על 
שם המנהל אורן.

 האורן נקרא על שם תכונתו הבולטת ביותר והיא אהבת האור. ג. 
 העץ שואף למעלה, אל האור, ולכן תמיד צמרתו ירוקה

 ורעננה וענפיו המוצלים התחתונים נושרים ואפורים.

למה משמש שרף האורן?. 11

 את השרף השקוף מכניסים לתערובת וממנה מכיניםא. 
 זכוכית בעודה נוזלית. השרף הדביק מאחד את החומר

ונותן לו חוזק.

 ביוון מכניסים את שרף האורן ליין הנקרא “רצינה”. ב. 
רצין פירושו ביוונית שרף.

 את השרף נוהגים לשים על תחבושת ובזכות ג. 
סגולותיו הטובות הוא מרפא יבלות, אפילו מהכואבות ביותר.

אלת המסטיק על שום מה?. 12

 השרף הנוטף מהגבעולים משמש להכנת סתימות, מסטיק,א. 
  גלידה, לכות וצבעים. מנהג הלעיסה הכעיס את אבותינו 

 והללו קבעו כי “אין לועסין מסטיק בשבת” 
)תוספתא, שבת י”ג ח’(.

 על הצמח חיה כנימת בשם “מיצטוקוקוס מסטיקי” המייצרת ב. 
 טיפות מתוקות וריחניות הנקרשות באוויר ומשמשות כתבלין 

בהכנת המסטיק

 בשנות ה-40 פרסמה חברת עלית פרסומת למסטיקים ובה ג. 
 נראתה נערה צעירה שהייתה לבושת רעלה ולראשה כתב 

 מעלי הצמח ועטיפות מסטיק. הכינוי שדבק בצמח מאז הוא 
“אלת המסטיק”.

ט”ו בשבט - המשך
מניין שמו של החרוב?. 13

 שמו של החרוב נגזר מתכונות פירותיו שהם יבשים וחרבים. א. 
 משום כך בתקופות קדומות שימשו כצידה לדרך ארוכה ונשמרו 

 זמן רב. )ידוע התנא בתקופת המשנה- רבי חנינא בן דוסא,
 שהיה מסתפק “בקב של חרובין מערב שבת לערב שבת”(.

 המסורת מספרת על רבי שמעון בר יוחאי ובנו שהסתתרו בהר ב. 
 מירון, במערה, מפני הרומאים. הם קוננו על חורבן בית 
המקדש ובדרך נס צמח להם בפתח המערה עץ חרוב.

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

מהו מקור השם קיסוסית?. 14

 קיסוס הוא שם מטפס הנזכר במשנה. לקיסוס אין קשר א. 
 לקיסוסית מבחינה “משפחתית”, אך שניהם מטפסים והעלים 

שלהם דומים. שמה ניתן לה בשל דמיונה לקיסוס.

 המיתולוגיה היוונית מספרת על הבחורה קיסוסיה אשר ב. 
 התאבדה בשל אהבה נכזבת. במקום בו מתה צמח צמח 

שעליו דמויי לב ופירותיו אדומים כדמה.כשם הנערה קיסוסיה –

כך גם שם המטפסת קיסוסית.ג. 

 לפירותיה האדומים והעסיסיים של הקיסוסית נמצאו שימושים ד. 
 רבים עוד בימי קדם. החשוב מכולם - הכנת תמיסה מרה 

וכתומה למריחה על הציפורניים ומניעת כסיסתן.

מהו פירוש השם כליל החורש?. 15

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

 לעץ זה ארבעה מחזורי פריחה סגולה ויפה במשך השנה. משום ב. 
 שכלולים כל ארבעת המחזורים בשנה אחת הוא נקרא 

כליל החורש.

 כליל פירושו הרבה)כמו גבינה כלילת שומן(. עקב שפע הפרחים ג. 
נקרא העץ “שפע החורש” והכוונה לרמוז על שפע פרחיו.
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ט”ו בשבט - המשך
מדוע ליבנה רפואי נקרא כך?. 16

 גזע העץ הופך בעיתות מצוקה)חוסר מים ואור( לצבע לבן, א. 
 ומקנה לעץ צבע חולני. מראהו מונע מבעלי החיים לאוכלו 

וכך הוא ניצל ומתגבר על המשבר הפוקד אותו.

 טעות לחשוב כי הליבנה הרפואי קשור ברפואה. מין קרוב בשם ב. 
 ליבנה הבנזואין משמש להפקת שרף רפואי והוא מוחלף בטעות 

בשמו עם הליבנה הרפואי. ניתן להפיק ממנו רק חומר רעל.

 זיקתו לרפואה נגזרת מהעובדה שבעבר הכינו ממנו ג. 
תרופה כנגד שיגעון.

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

 למעשה אין לצבע כל חשיבות, שכן רוב החיות עיוורות צבעים. א. 
 לאדום ולירוק אשר לעלים אין צבע בעיניהן, וכך נחבא הפרי 

מעיניהן ומבשיל לאיטו.

 כפי שנהוג בעולם החי, גם אצל הצמחים מסמן הצבע האדום ב. 
 ס-כ-נ-ה. הפירות האדומים מרמזים כי רעילים הם 

ומסוכנים למאכל.

 ציפורים קולטות בקלות צבע אדום. הן מבחינות בפירות ג. 

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

 לאיזה כיוון נכרכים המטפסים?. 18

 המטפסים צומחים ונתפסים על הצמח תמיד מכיוון מזרח, א. 
שממנו מגיעה בבוקר השמש חיוניים לגידולם.

 כיוון ההיכרכות תלוי בכיוון שממנו מגיעה הרוח שמטה את ב. 
 הצמח בהיותו צעיר וחסר כוח התנגדות והוא ממשיך 

לגדול באותו כיוון בו החל.

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

 מדוע הקטלב נקרא כך?. 19

 משורר אנגלי אשר אהובתו אכזבה אותו החליט לשים קץ א. 
 לחייו. הוא יצא לחורש, נשען על העץ ותקע סכין בליבו. 

 בידו החזיק את שירו האחרון )כתוב על דף( ושמו 
 LOVE CUT )סוף אהבה(. מטיילים שעברו במקום מצאו 

את הדף ליד העץ האדום מדם וקראו לו - קטלב.

ט”ו בשבט - המשך
 אגדה ערבית עתיקת ימין מספרת על אב ובנו אשר התאהבו ב. 

 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.

 העץ, כמו עצים רבים, נקרא על שם השימוש שנעשה ג. 
 בקורותיו. בקורות הברוש משתמשים לתקרת ראש הבית. 

קירות הקטלב משמשים לבניית הכתלים )הקירות(.

מאין השם מרווה משולשת?. 20

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

 המרווה אשר נקראת גם מירמיה מוקדשת אצל הנוצרים למרים ב. 

 אם ישו. הנוצרים מאמינים בשילוש הקדוש,ולכן נקראת 
“מרווה משולשת”.

 בעלי המרווה יש חומרי טעם אשר בזכותם ניתן להכין מהם ג. 
 תה מרווה וטעים. כמות החומרים משולשת מבכל צמח 

תבלין אחר, ולכן נקראת מרווה משולשת.

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

יערה איטלקית.א. 

כליל החורש .ב. 

אלון התבור.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

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?

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.



מעגלי השנה מעגלי השנה

5455

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’.

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

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
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החי - המשך:
ציפור קטנה הניזונה מצוף של פרחים:. 19

צופית.א. 

דרור.ב. 

שרקית. ג. 

ציפור הנודדת  בסתיו מאירופה לארץ ישראל:. 20

אנפה.א. 

חסידה.ב. 

ציפור הנשאר בארץ  בעונת החורף:. 21

נחליאלי.א. 

אנפת הבקר.ב. 

מהו משך ההיריון של יעל?. 22

12 חודשים.א. 

5 חודשים.ב. 

לאן החסידות שבות שנה אחר שנה?. 23

למקום הקינון שהיה בשנה שעברה.א. 

לבן הזוג הזכר משנה שעברה.ב. 

מה משך ההיריון של ג’ירפה?. 24

השלם את האימרה בשאלות הבאות:

הוא עובד כמו…? . 25

הוא ערום …? . 26

הוא רעב כמו …?. 27

מיהו בעל החיים הגדול ביותר בעולם במים?. 28

מיהו בעל החיים הגדול בעולם ביבשה?   . 29

למה משמשות אוזניו של הפיל מלבד לשמיעה?  . 30

היכן מופיעים תוכים בתנ”ך?  . 31

מה משך ההריון של פרה? . 32

מי שוקל יותר - פר או פרה?. 33

כמה ליטר חלב מניבה פרה ליום בממוצע? . 34

כמה זמן ישן סוס בלילה?. 35

איזה נחש מכונה בשם נחש משקפיים?  . 36

החי:
כמה מיני ציפורים ישנם בעולם ?. 1

כמה רגליים יש לעכביש? . 2

מהו משך ההיריון של הפילים?  . 3

מהו טופר?. 4

 כמה ימים יכול הגמל להחזיק מעמד מבלי לשתות מים . 5
במצב של חוסר עמל ובטמפרטורה של 30-40 מעלות צלזסיוס?

מי הולך ממקום למקום מבלי לעזוב את ביתו?  . 6

מיהו המכרסם הניזון מזרעי אורנים ואיצטרובלים ?  . 7

מהו מקור השם נשר?  . 8

מהו מקור השם חוויאי? . 9

איך העקרבים נושאים את צאצאיהם?      . 10

מהו המקור לשם נמר?     . 11

מי מבעלי החיים מכונה בשם שאקל ?   . 12

האם האימרה “ אדם לאדם זאב” מתאימה לאורח חייו של הזאב?. 13

היכן היחמור הפרסי שוחרר בטבע בארץ?. 14

בכרמל ובנגב.א. 

בגליל העליון ובהרי יהודה. ב. 

קרניו של איזה בעל חיים נושרות מדי שנה?. 15

יחמור פרסי.א. 

יעל נובי.ב. 

אוגר מזון במעונו לקראת החורף הוא:. 16

דורבן.א. 

נמלת הקציר. ב. 

יונקים הפעילים בלילה:. 17

  א. ינשופים.א. 

  ב. עטלפים.ב. 

איזה עוף לבן פעיל בלילה ובעל מעוף חרישי?. 18

ינשוף.א. 

תנשמת. ב. 
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תשובות - החי
תשובהשאלה

1400

שמונה רגליים2

22-20 חודשים3

ציפורן של חיית טרף4

17 יום5

צב6

חולדה נודדת7

על שם נשירת נוצותיו מצווארו8

מארמית. חוואי - עוף דורס האוכל נחשים9

מרכיבים אותם על גבם כשק קמח10

היותו מנומר בכתמים שחורים - חברבורות11

תן12

 לא. הזאב הבוגר אינו פוגע לא בגור ולא בנקבה, כך שהאימרה13
 אינה נכונה

תשובהשאלה
א14

א15

ב16

ב17

ב18

א19

ב20

א21

ב22

א23

450 יום בממוצע24

חמור25

כנחש26

ככלב27

החי - המשך:
מיהו הקוף הגדול ביותר?  . 37

מיהו חובב הבירה מבעלי החיים? 

החי במקרא – היכן מוזכרים בעלי החיים הבאים?. 38

אריה -. 39

שה -. 40

נשר -. 41

נחש - . 42

כלב -   . 43

זאב -. 44

נמר -. 45

נשר - . 46

צבי -. 47

שועל - . 48

מדוע הלווייתן עולה מעל לפני המים?. 49

מיהו הנחש הארסי ביותר המצוי בישראל?. 50

ממה ניזון נחש הצפע?. 51

מהי צורת ההכשה של נחש צפע עין גדי?. 52

איזה בעל חיים אינו משמיע קול בכלל?. 53

מדוע לג’ירפה יש צוואר ארוך?. 54

איזה בעל חיים ממין זכר נכנס להיריון?. 55

כמה נשמות יש לחתול?. 56

איזה כלי נגינה מייצג החתול?. 57

מהו ההבדל בין אליגטור לבין תנין?. 58

מיהו בעל החיים היבשתי המהיר ביותר ? . 59

מיהו היונק בעל מחזור הרבייה הקצר ביותר?. 60

איזה בעל חיים נקרא בשם מרינו?. 61

כיצד מכונה הכבשה המובילה את העדר?. 62

מה המשותף לעופות:  אנפה, ינשוף, יסעור?. 63

מהו טפיר?. 64
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תשובהשאלה
  א. לפי חוק האבולוציה של דרווין היא נבראה כך כדי לשרוד, כי54

  אם לא היה לה צוואר ארוך, הוא לא הייתה יכולה להגיע לצמרות
 העצים כדי לראות את הסכנה מרחוק ולברוח מפני הטרף
 ב. כי כך אלוהים ברא אותה, כך שאין לערער על כך, ישנן 

חיות עם צוואר ארוך וישנן עם צוואר קצר.

סוסון ים55

תשע, לפי אמונה עממית56

קלרינט57

 לתנין ישנן לסתות צרות יותר, והשן הרביעית בלסתו 58
התחתונה בולטת החוצה

הברדלס צ'יטה59

 חדף קצר זנב. הנקבה ממליטה לאחר היריון של 15 ימים60
 5-6 גורים

 כבשה, השם מהשפה הספרדית. גזע של כבשים דקות  61
צמר, צמר משובח

משכוכית, מלשון משיכה62

שמן ניתן למסוקי תובלה בחיל האוויר63

תשובהשאלה
יונק דמוי חזיר המצוי בדרום אמריקה64

תשובהשאלה
הלווייתן הכחול28

פיל29

לקירור גופו30

 " אני תרשיש נשאת זהב וכסף ושנהבים וקופים ותוכיים"31
 )מלכים א' י' 22(

כתשעה חודשים ,277 יום32

 הפר מגיע לכדי 1000 ק"ג והפרה מגיעה למשקל של33
 500 ק"ג

30 ליטר34

חצי שעה35

נחש קוברה36

גורילה37

פיל38

"אריה שאג מי לא יירא" )עמוס ג' 8( 39

"איה השה לעולה"40

תשובהשאלה
"מנשרים קלו מאריות גברו"41

"והנחש היה ערום מכל חיית השדה"42

"פני הדור כפני הכלב"43

"וגר זאב עם כבש"44

"ונמר עם גדי ירבץ"45

"על כנפי נשרים"46

"הצבי ישראל על במותיך חלל"47

"שועלים קטנים מחבלים כרמים"48

כדי לשאוף אוויר49

נחש צפע50

 מבעלי חיים, הוא מכיש אותם, הם מתים ולאחר מכן הוא אוכל 51
אותם. בנוסף הוא ניזון מצמחים. הבהרה: אין הנחש אוכל פגרים

 ההכשה היא צידית ואילו אצל נחש צפע רגיל ההכשה 52
היא מלמעלה

ג'ירפה53
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מי השלושה ש”הלכו בדרך עם שקיעה”? . 27

“אלי אלי, שלא יגמר לעולם” – מה שם השיר ומי כתבה אותו?. 28

על מי נאמר: “מלים מלים הוא בדה ממוחו הקודח”?. 29

על מה נכתב: “כפרי הדומים שניערתי משיזף”?  . 30

 “משתמט אני הייתי, ואני לא התביישתי כלל” – מתי נכתב השיר . 31
ולמי הוא מתייחס?

מאיזה שיר לקוחה השורה: “הערב בא, שקיעה בהר יוקדת”?. 32

 למה מתייחס השיר במילים אלה: “לא אורחת גמלים ירדה לכרוע, . 33
לא דבשת היא אל מול כוכב”?

למי מתייחסת השורה “אך לב של זהב והמון אהבה”?. 34

 למי מתייחסת השורה “בגזרה הצפונית בסיירת... פני נער צעיר . 35
וזה המפקד”?  

 מאיזה שיר לקוחה השורה “ביום הראשון שקבענו פגישה, הלך . 36
הוא לבדוק את דרכי הגישה”?

מאיזה שיר לקוחה השורה “מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח”?. 37

“על הנגב יורד ליל הסתיו”?. 38

“שוב יוצא הזמר אל הדרך , שם הולכים ימינו ובוכים”?. 39

“רון קילוח בצינור” ?. 40

“מדינה אחת , פעמיים ים, ואגם אחד וקדחת גם “. 41

“ישנם ימים ללא מרגוע, בם לא אמצא לי נחמה “?. 42

“באמונה שבלבי , באהבה ללא גבולות , בצדק אשר בקרבי” ?     . 43

“ציפורי הצפון כבר הגיעו, מתערבל האבק בגבעות “?. 44

“הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם, במילה אחת בודדה” ?. 45

“אני נולדתי , אל המנגינות ואל השירים של כל המדינות”?. 46

“כחול ולבן זה הצבע שלי”?. 47

“ארץ שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת”?. 48

“אני זכריה בן עזרא ולחמי לחמי עניא”?. 49

“ים המוות הכחול בלאט ינוע”?. 50

“ערבה ערבה אין קץ, עין הבוקרים תרה”?. 51

“יום יום על רמת דימונה”?. 52

שירים – השלימו את החסר:
 “שם הרי ______”. 1

“בבדידות קורנת נם  _________ הסבא”

 “באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל…. 2
על שדות עמק ________ “

“אחי הצעיר________ האם אתה שומע…”. 3

“כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע  מרבדים נפרסים ב______.”. 4

“על ה________ יורד ליל הסתיו”. 5

“אין כמו _________ בלילות…”. 6

”הלך הוא יום אחד בדרך ל__________ הרוח מן הים …”. 7

“שישו את _________ גילו בה”. 8

“היה היו כאן פעם שקמים…גדלה _______ מסביבה פרברים…”. 9

“אלי אלי, שלא יגמר לעולם … ________ “ . 10

“ שיירה פונה _______ על מדבר _______ “. 11

“קסם על ים _________”.. 12

“את ראשו של _________ מישהו צבע אדום”.. 13

“ים המוות הכחול… _________”.. 14

“קח מקל קח תרמיל בוא איתי אל ה________”.. 15

“על המשלט יושבת עיר” - על איזה מקום מדובר ומי כתב זאת?. 16

רשת בתי ספר ברקנו וייס על שם מי ?. 17

מהי הדובה הגדולה? ומהי העגלה הגדולה?. 18

איזה זמר מוזכר בשיר של אריק אנשטיין “יהונתן סע הביתה” ?. 19

על שם מי נקראה ההתנחלות עלי זהב?. 20

מה זה משכוכית?. 21

 השלם את מילות שירו של חיים נחמן ביאליק “החמה מראש . 22
האילנות נסתלקה”.

 השלם את מילות השיר “אם עוד החושך רב ואין כוכב לי ואם הים . 23
גועש, על תורן ספינתי הדליקי...” מה שם השיר? 

 “אם תרצי שאראה לך את העיר באפור” - מי כתבה את השיר, . 24
מה שם השיר ועל מי נכתב השיר ?

בעקבות איזה אירוע כתב ביאליק את הפואמה “בעיר ההרגה” ?. 25

מה שם הסופר שמוזכר ב”שיר שושנה”?. 26
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תשובהשאלה
דן בן אמוץ "בשלוש עשרה דן הרים עוד כוסית"26

השלושה שהלכו אל הסלע האדום27

 "הליכה לקיסריה" מאת חנה סנש, צנחנית שצנחה בשדות 28
הנאצים. נתפסה  והוצאה להורג

על  אליעזר בן יהודה, מחייה השפה העברית29

נכתב על הגולן30

 השיר נכתב בעת גיוס אנשי היישוב לצבא הבריטי במלחמת 31
העולם השנייה, שיר זה מתייחס למשתמטים

כלניות32

השיר "זמר" מתייחס אל הגלבוע33

 לסיירת אגוז, שהתאפיינה ברעות בין הלוחמים. שמרה על 34
גבולה הצפוני של מדינת ישראל

 לסיירת שקד, שלוחמיה עסקו רבות בסיורים על הגבול 35
הדרומי של מדינת ישראל

לסיירת חרוב. עסקה בסיורים רבים על גבול ירדן.36

תשובהשאלה
 "שבחי מעוז", מתאר את בניית המעוזים על גדות 37

תעלת סואץ

"הרעות", מציין אחווה בין הלוחמים38

"שיירה שלנו", לשיירות בדרך לירושלים39

"הורה ממטרה", מוביל המים הארצי לנגב40

"ספירת מלאי", הוקדש למדינת ישראל בת ארבעים41

 "שהשמש תעבור עלי", מתייחס למשבר הכלכלי, לנפילת 42
הבורסה ולפגיעה בהתיישבות העובדת הקיבוצים

"בדרך אל האור".  השיר נכתב בעקבות רצח אמיל גרינצוויג43

"בוא בשלום", מבצע שלום הגליל 441982

"הללויה", נחתם הסכם שלום עם מצרים45

 "נולדתי לשלום", נשיא מצרים פותח ביוזמת שלום ומבקר46
בישראל

"כחול ולבן", מסורבי העלייה מורשים לעלות לארץ ישראל47

"שיר ארץ" , התקפת פתע מלחמת יום הכיפורים48

תשובות:
תשובהשאלה

גולן, חרמון1

יזרעאל2

יהודה3

שפלת החוף4

הנגב5

יפו6

באר שבע7

ירושלים8

תל אביב9

קיסריה10

אילתה, הערב רד11

כנרת12

גלבוע13

עין גדי14

תשובהשאלה
גליל15

 חיים חפר  בשיר "היו זמנים" על בית שמש. המשלט הוא 16
גבעה בהר טוב בכניסה לבית שמש

 על שם ד"ר ברנקו וייס אזרח שוויצרי שנולד בשנת 1929 17
 ונפטר בשנת 2010. יסד בשנת 1990 את מכון ברנקו וייס 

לטיפוח חשיבה, הכולל 12 בתי ספר ברחבי הארץ

 הדובה הגדולה היא קבוצת כוכבים בשמיים. חלקה העליון 18
נקרא העגלה הגדולה.

שלום חנוך19

על שם עליזה בגין20

האיל או התיש שהולך בראש העדר ומובילו21

בואו ונצא לקראת שבת המלכה22

אמא, שם השיר: זמר לים23

שם השיר "העיר באפור". כתבה אותו נעמי שמר על פריז24

פרעות קישינב ברוסיה בשנת 251903



תנ"ך
תשובהשאלה

"זכריה בן עזרא", עולי שנות החמישים, תקופת המעברות49

"עין גדי", בזמנו הקיבוץ היה היאחזות נחל עין גדי50

"שיר הבוקרים", פיתוח הנגב , ההתיישבות בחבל לכיש51

השיר "סימונה מדימונה"52



תנ"ך תנ"ך
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 איזה ספר בתנ”ך נפתח בפסוק: “ואני בתוך . 30
הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלוהים”?

 כמה צבעים בעברית המקראית?. 31

 מהו מספר הספרים בתנ”ך?. 32

מהם שמות בניו של משה?  . 33

מהו סמלו של שבט נפתלי?. 34

 מי כתב את ספר קוהלת?. 35

בתנ"ך:
מהם הנהרות הראשונים שמוזכרים בתנ”ך?. 1

מהם ארבע ערי הקודש בארץ ישראל ?. 2

מי אמר למי “ נצח ישראל לא ישקר”?. 3

מי אמר את הביטוי “ ללמד בני יהודה קשת”?. 4

בהקשר למי מופיעה במקרא המילה קצין?. 5

מי אמר את הביטוי “הלנצח תאכל חרב” ?. 6

מי האשה אשר פיתתה גבר במקרא?. 7

מי המלך אשר המקרא מציין שהיה גבוה?. 8

מהם מספר השופטים  בתנ”ך ?. 9

מה שם אחיהם של קין והבל?. 10

מה שמו של עמוד התווך הימני בבית המקדש?. 11

למי צעקו במקרא “עלה קירח עלה קירח” ?. 12

מי אמר “אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים”?. 13

מהו זבד במקרא ?. 14

מי היה אליפז התימני ?. 15

השלם את הפתגם  “אוויל מחריש” ?. 16

מה שם אשתו של יוסף בתנ”ך ?. 17

מהי המצווה הראשונה שנצטווה אברהם?. 18

המשך את הפסוק: “ לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם” ?. 19

מי מבין שנים עשר השבטים במקרא הם בניו של יוסף?. 20

מי כתב את מגילת איכה לפי המסורת?    . 21

מהן חמש ערי פלשתים?. 22

מה פירוש הביטוי חמור גרם?. 23

על מי נאמר במקרא: “ אל הנער הזה התפללתי”?. 24

מי היה מלך ישראל בתקופת פעילותו של אליהו הנביא?. 25

מה פירוש הביטוי בתהלים “ אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה” ?. 26

 “ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. “מי בירך את . 27
בנו בברכה זו ?

מי היה אביו של אברהם?. 28

מיהם שני זוגות התאומים המזכרים בתנ”ך ?. 29



תנ"ך תנ"ך
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תשובהשאלה
יצחק את יעקב 27.

תרח28.

עשיו ויעקב; פרץ וזרח29.

ספר יחזקאל30.

חמישה: שחור, לבן, אדום, ירוק ותכלת31.

תשובהשאלה
.3224

גרשום ואליעזר )שמות י"ח(33.

איילה34.

שלמה המלך35.

תשובות:
תשובהשאלה

פישון , גיחון, פרת, חידקל1.

צפת, טבריה, ירושלים, חברון2.

שמואל3.

דוד4.

בהקשר ליפתח הגלעדי5.

אבנר6.

דלילה את שמעון7.

שאול המלך8.

.915

שת10.

יכין11.

לאלישע הנביא12.

רחבעם המלך, בנו של שלמה המלך13.

תשובהשאלה
מתנה14.

אחד מרעיו של איוב15.

חכם יחשב16.

אסנת בת פוטי פרע17.

ברית מילה )בראשית, י"ז(18.

"אשר אין לה קצין, שוטר ומושל" )משלי ו' 6(19.

מנשה ואפרים20.

הנביא ירמיהו21.

אשדוד, אשקלון, עזה, עקרון, קרית גת 22.

חמור בעל עצמות חזקות23.

על שמואל הנביא, בידי אמו של שמואל )שמואל א' א' 27(24.

אחאב25.

 האבן שהבנאים לא רצו בה, בסופו של דבר הייתה לראש 26.
פינה - לאבן הראשית בבניין



פתגמים וניבים



פתגמים וניבים פתגמים וניבים
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ציטוטים, פתגמים וניבים -המשך:
 עיר __________ בישראל )שמואל ב’ כ’ 19: “ להמית עיר. 24

 ואם בישראל”(

עוקר _________ )האגדה ב’ תרמב(. 25

סלע __________  )שמואל א’ כ”ג 28(. 26

נאה ________   נאה מקיים )האגדה ה’ ב’ קצח(. 27

___________ מונחת על צווארו )האגדה א’ ו’ קסו(. 28

העלה ________ בידו )בבא קמא צ”א(. 29

הלך החבל _________  )האגדה א’ ג’ קז(. 30

אל יתהלל חוגר ________  )מלכים א’ כ’ 11(. 31

יפה תלמוד תורה _________________  )פרקי אבות(. 32

בנפול אויבך ___________  )משלי כ”ד 10(. 33

הוסף בשאלות הבאות )34-47( את המילה החסרה:

 בדיבורו, בין חיים למוות, במחיצתו, ברומו של עולם,  על דעתו, על . 34
 נפשו,  על המיקח,  על המשמר

ראש, על סיר הבשר,  תחת גפנו ותחת תאנתו,  על המדוכה,  בשמים. 35

הראשה, מאסו הבונים הייתה לראש פינה,  נגף, פינה,  שואבת, שתייה. 36

חרבה, צמאה, ניכר, עובד, פרי. 37

 גיבור הכובש את יצרו, חכם הרואה את הנולד, מכובד – . 38
המכבד את הבריות, עשיר - השמח בחלקו

ברכה, זעף, שוטף. 39

חלב, כצפיחית . 40

המדבר, המבול, הפלגה,  תהפוכות. 41

מדחי אל דחי,  על גחונו,  קוממיות,  שבי. 42

צדיק לברכה,  לטוב. 43

טוב, שכולו שבת. 44

דעה,  אבן פינה. 45

הקודש,  אחר,   אש,  הרע, חכמים, ים. 46

אמור... ועשה הרבה, מקדש   . 47

 איך נקראת אדמה המורכבת מגרגירי חול גדולים וביניהם חללי . 48
אוויר גדולים?

מילה נרדפת לחקלאי. 49

ציטוטים, פתגמים וניבים:
מה פירוש הביטוי?

“פתח בכד וסיים בחבית” ?1. 

מה מקור הביטוי “ מלח הארץ” ?. 2

מה שמו של הבמאי שביים את הסרט מלח הארץ?. 3

מי כונה הזקן מנהריים?. 4

 מי אמר: “אל תשאלו מה המדינה עושה למענכם, שאלו מה אתם . 5
יכולים לעשות למען מדינתכם” ?

מה פירוש הביטוי “עושה לילות כימים” ?. 6

מי אמר “לכן המשכיל ביום ההוא ידום” ומהו המשך הפסוק?. 7

מה פירוש הפתגם: “ שומר רוח לא יזרע ורואה בעבים לא יקצור” ?. 8

מה מקור הביטוי “מהרסיך ומחריביך ממך יצאו” ומה פירושו?. 9

מה פירוש הביטוי “ שישים ריבוא” ?. 10

השלימו בשאלות 11-33 את הביטויים:

יהא כבוד חברך_______________  )הלל הזקן(. 11

למדני תורה__________________  )הלל הזקן(. 12

מה ששנוא עליך _______________ )הלל הזקן(. 13

_______________  )ויקרא י”ט 18 ר’ עקיבא(. 14 ואהבת לרעך 

יקוב _______________________   )יבמות צב ע”א(. 15

עוד חזון _____________________. 16

חבל על דאבדין ________________. 17

דברי חכמים __________________ . 18

______________  וגשם אין )משלי כ”ה 14(. 19

מאיגרא רמא __________________  )מגילה ה’(. 20

כבדהו  ______________ )ספר האגדה ב’ קטו(. 21

 אם בארזים נפלה שלהבת מה_____________ . 22
)מסכת מועד קטן כה ע”ב(

_________ כפני הכלב  )ספר האגדה ג’ ה’ ל”א(. 23



פתגמים וניבים פתגמים וניבים
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תשובות:
תשובהשאלה

 עבר מנושא לנושא, דיבר על עניין מסוים ונסחף 1
לנושאים אחרים

 בדרשת ההר של ישו נאמר: "אתם מלח הארץ,2
 ואם תאבד למלח מליחותו, כיצד תחזור לו?"

אורי בראבש3

פנחס רוטנברג מייסד חברת הכוח בנהריים4

נאום ההשבעה של נשיא ארה"ב ג'ון פ. קנדי5

עבד יומם ולילה, לא נח אף לרגע6

 ההמשך: "כי עת רעה היא" )עמוס ה' 13( פירוש: 7
בזמנים לא טובים עדיף לשתוק

 מי שנמנע מעשייה בגלל פחדים ולבטים לא ישיג 8
דבר )קהלת י"א 4(

 נבואת הנחמה של ישעיהו הנביא )מ"ט 17(, 9
 שמבטיח שממלכות זרות שהרסו את ישראל 

יסתלקו ממנה

תשובהשאלה
600 אלף10

חביב עליך כשלך11

על רגל אחת12

אל תעשה לחברך13

כמוך14

הדין את ההר15

למועד16

 ולא משתכחין )חבל על שאובדים ואינם נמצאים, נאמר 17
על מי שמת(

בנחת נשמעים18

נשיאים ורוח19

לבירא עמיקתא20

וחשדהו21

ציטוטים, פתגמים וניבים -המשך:
מהי תנובת הארץ? . 50

אדמה פורייה המניבה יבולים טובים נקראת בשם. 51

אדמה לא מעובדת נקראת.... 52

אדמה שאין לה בעלים נקראת .... 53

איזו ברכה היהודי מברך על ירקות ?. 54

אדמה שעדיין לא עובדה נקראת.... 55

שדה שבעלותו שנויה במחלוקת נקרא.... 56

עם שאינו מצוי בארצו נמצא על.... 57

כינוי לארץ ישראל . 58

כלל העמים נקראים בשם.... 59

השלם : “קול דמי אחיך זועקים אלי מן... “. 60

השלם: “עובד _____  ישבע לחם” . 61



פתגמים וניבים פתגמים וניבים
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תשובהשאלה
פרי האדמה50

אדמת בול51

אדמת בור52

אדמת הפקר53

בורא פרי האדמה54

אדמה בתולה55

אדמת מריבה56

אדמת נכר57

אדמת הקודש58

משפחות האדמה59

האדמה60

אדמתו61

תשובהשאלה
יעשו אזובי הקיר?22

פני הדור23

ואם24

הרים25

המחלוקת )נושא לחילוקי דעות, ובמקור המקראי: שם מקום(26

דורש27

חרב חדה28

חרס )במקור: צללת במים אדירים והעלית חרס בידך(29

אחרי הדלי30

 כמפתח )במקור: אחאב אמר לבן הדד, והכוונה: היוצא אל 31
הקרב אל יתהלל כמו מי שניצח בקרב( 

עם דרך ארץ32

אל תשמח33

עומד34

תשובהשאלה
יושב35

אבן 36

אדמה37

איזהו38

גשמי39

ודבש, בדבש40

דור41

הולך42

זכר, זכור43

יום44

יורה45

לשון46

מעט47

אדמה קלה48

עובד אדמה49




