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מעגל השנה

חידון לשבת חול המועד
מאת: עוזי קייש

הוראות: 

1. ענו על השאלות. את התשובות כתבו בתשבץ שבצד שמאל 

2. קבצו את כל האותיות מהטור המודגש וכתבו אותם בשורת הפיתרון למטה.

אם פתרתם נכונה את השאלות, תקבלו בטור המודגש המודגש את אחד משני השמות כפי שהזוהר קורא 

למצות שנאפו ביד-במיוחד לשם אכילתן בליל הסדר ואשר דרושה כוונה בזמן אפיתן )מתורגם לעברית(.  

מאכל של  ____

1.  מצה שמורה-משעת  ____ 

2.  את האפיקומן מוציאים  ___  הסעודה

3.  אחד מהשינויים שעושים בתפילה מפסח והלאה הוא:   

4.  נוהגים לקרוא בחודש ניסן לאחר התפילה את פרשת  ____     

5.  עשרת המכות היו חרוטים במטה של  ____       

 שמותחידון לפרשת 
 0חידון מספר 

 מאת9 עוזי קייש
 

ענו על השאלות. את התשובות כתבו בתשבץ שבצד שמאל (שימו לב להעתיק את התשובה כפי שהיא 
ל האותיות מהטור המודגש וכתבו אותם בשורת . לאחר מכן קבצו את ככתובה במדויק בפרשה)

 הפיתרון למטה.
 אם פתרתם נכונה את השאלות שם נוסף ליתרו חותן משה , כפי שכתוב בפרשה.  

 
 
 
 

                          בת יתרו שניתנה למשה לאשה.                                                                     )1

                             השלם: "ויואל משה... ויתן את  ___  בתו למשה"

אחת המילדות העבריות במצרים , שלא נשמעו לדברי                                                                     )2

                                                               פרעה להמית כל הבן הילוד מילדי העברים.       

                             השלם: "ויאמר מלך מצרים...  ושם השנית  ___"

                                             משה טוען שהוא עילג בלשונו,ומגמגם.  מצא את אחד משני )3

                                                                         ה. הביטויים המתארים זאת בפרש

                                       כבד  ___  אנכי" -השלם: "ויאמר משה...  ו)4

      על מי נאמר בפרשה: "...והיה הוא יהיה לך לפה"?                                          )5

                             אף... במשה ויאמר הלא  ____  אחיך"-השלם: "ויחר)6

     מצא את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: נשרף. )7

"וירא מלאך... והנה הסנה בער באש והסנה איננו   ___")8

 

 

 

הפתרון: __________

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      

      

 פתרונות
 פתרון לחידון חול המועד

 
 
 
 

 הפתרון: רפואה
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פתרון לקפד ראשו וזנבו
 חודש ניסן

   מעות -שיר  ז) דמעות-רש  ו) שירת-שן  ה) רשע-אש  ד) גשן-חמץ  ג) באש-עון  ב) חמצן-הפתרונות: א) עוני
 יין-דם  יד) דיין-טל  יג) קדם-רפוא  יב) טלה-רבע  יא) רפואה-נא  י) ארבע-צפון  ט) נאה-ח) מצפון

 
 
 

 קפד ראשו וקפד זנבופתרון  
 ליל הסדר-סחפ

 

 צרים            -בל  מצרים-רש  בבל-גליל  רשע-מהות  גלילי-אש  אמהות-מץ  באש-עון  חמץ-עוני  
 

 עדש  -לבן  עדשה-לבנהסכנות  -קדש  מסכנות-מקדש  
 
 

 חג הפסח שעשועון הפתרונות לתפזורת
 

 א) פורים 
 ב) הנשיאים
 ג) לא נהנה

 ד) ממכת בכורות
 ה) חמישי

       

       

       

       

       

.1

.2

.3

.4

.5



 לחומרים נוספים שלנו:
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מעגל השנה

חודש ניסן
קפד ראשו וזנבו  - מס' 1

מאת: עוזי קייש

א( 1. כינוי בארמית למצה, מתורגם לעברית.   לחם  ____  

קפד זנבו

2. חטא , עבירה.   ____   )בכתיב חסר(  

ב( 1. גז חסר צבע וריח אשר אנו זקוקים לו לצורך נשימה.     ____  

קפד זנבו

2. אסור בהנאה בפסח.     ____  

ג( 1. העלה ריח רע, הסריח.   ____

קפד ראשו

2. נס בתוך נס, במכות מצרים -    ____   המתלקחת בתוך הברד 

ד( 1. אזור מגורי בני-ישראל במצרים     ____      )בראשית מה,י( 

קפד ראשו

2. מידה כנגד מידה.     ____   תחת   ____

ה( 1. אחד מארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה     ____  

קפד זנבו

2. משל לדבר היקר היחיד שיש לאדם וזוממים לגזול אותו ממנו.    כבשת  ה-____   

ו( 1. הודית משה רבנו ובני-ישראל לקדוש-ברוך-הוא לאחר קריעת ים-סוף נקראת:   ____  - הים

קפד זנבו

2. מגילה שנוהגים לקרוא בשבת חול-המועד פסח     ____   השירים

ז( 1. נוזל המופרש מן העין בשעת בכי, התרגשות או גרוי :     ____    )בלשון רבים(

קפד ראשו

2. קמחא דפסחא.      ____   חיטים  
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מעגל השנה

חודש ניסן
קפד ראשו וזנבו  - המשך מס' 1

מאת: עוזי קייש

ח( 1. )בהשאלה( רגש המוסר והיושר שבלב האדם.     ____

קפד ראשו

2. סימן האפיקומן בהגדה       ____  

ט( 1. אומר ועושה, מבטיח ומקיים      __ _   דורש   ו-____   מקיים

קפד זנבו

2. בשר צלוי למחצה או מבושל למחצה , שאין לאכול בקורבן הפסח.     ____

י( 1. מספר רווח בליל הסדר     ____   

קפד ראשו

2. חלק מן העיר הכולל רחובות אחדים, שכונה:   ____    )בכתיב חסר(

יא( 1. מצות שנאפו לשם אכילה בליל-הסדר נקראות: מאכל של   ____  

קפד זנבו

2. נשיא שבט בנימין בימי משה רבנו.    ____     )במדבר יג,ט(

יב( 1. כבש רך שעדיין לא מלאה לו שנה.    ____ 

קפד זנבו

2. מהשינויים בתפילה מפסח     מוריד  ה-____   

יג( 1. צד מזרח     ____

קפד ראשו

2. אהרן הכה את מצרים במכת  - ____  

יד( 1. מהי המילה הזהה במשמעותה למילה: שופט?   ____    )בכתיב מלא(

קפד ראשו

2. משקה משכר העשוי מיץ-ענבים שתסס    ____ 
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מעגל השנה

פסח - ליל הסדר
קפד ראשו וזנבו  - מס' 2

מאת: עוזי קייש

א( 1. מהו הכינוי למצה כפי שכתוב בתחילת ההגדה )בארמית( מתורגם לעברית?   לחם  ____  

קפד זנבו

2. חטא , עבירה.   ____  

ב( 1. מה אסור בהנאה בפסח?   ____  

קפד ראשו

2. לוחץ , נוגש , מציק.    אפס  ה-____   כלה שד תמו רמס מן-הארץ )ישעיה טז ד(

ג( 1. העלה ריח רע , הסריח.   והדגה אשר-ביאר תמות   ו-____   היאר )שמות ז יח(

קפד ראשו

2. היכן ראינו במכות מצרים נס בתוך נס?     ____  המתלקחת בתוך הברד 

ד( 1. בליל הסדר וביציאת מצרים מופיע 5 פעמים המילה "ארבע" או "ארבעה".  השלם את החסר:            

כוסות , קושיות , לשונות של גאולה , בנים ,     ____  

קפד ראשו

2. טיב , תוכנו הפנימי של דבר.    ____

ה( 1. היכן משה רבנו מוזכר בהגדה?  בדרשת רבי יוסי   ה-____   "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"

קפד זנבו

2. עמוד עגול.   ____   

ו( 1. אחד מארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה )מההגדה של פסח(   ____  

קפד זנבו

2. משל לדבר היקר היחיד שיש לו לאדם ושזוממים לגזול אותו ממנו.    כבשת  ה-____   



 לחומרים נוספים שלנו:
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מעגל השנה

פסח - ליל הסדר
קפד ראשו וזנבו  - המשך מס' 2

מאת: עוזי קייש

ז( 1. כנגד איזה מלכות מארבע מלכויות ששעבדו את ישראל לאחר שעבוד מצרים היא הכוס הראשונה?  

    ____

קפד ראשו

2. אזהרה שלא לקלקל דבר שיש בו משום הנאה לאדם.    ____   תשחית

ח( 1. על מי אמרו חז"ל: עשאוה כמצולה שאין בה דגים? על   ____   שהתרוקנה מרכוש

קפד ראשו

2. אויב , שונא.   איש   ____   ואויב המן הרע הזה  )אסתר ז ו( )בלשון רבים(

ט( 1. לזכר מה עושים אכילת "כורך" בליל הסדר? זכר  ל-____ 

קפד ראשו

2. אחד מסימני הסדר.     ____  

י( 1. כיצד נקראים בהגדה הערים פיתם ורעמסס שבנו בני-ישראל?  ערי   __ _ 

קפד ראשו

2. חשש או אפשרות של אסון,מצב העלול לגרום צרה גדולה.  שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי  ___

)בלשון רבים( 

יא( 1. טבלת חומר מיובשת ושרופה לבנין.   וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר  וב-____   )בלשון יחיד(

קפד זנבו

2. על מי נאמר בהגדה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואילו הוא ביקש לעקור את הכל?    ____  הארמי

יב( 1. משל למי שבא ברוב גאווה וחזר בבושת-פנים.    בא זקוף כשעורה והלך נמוך  כ-____  

קפד זנבו

2. מהם הסימנים המקוצרים שנתן רבי יהודה לעשר המכות? השלם: דצ"ך   ____   באח"ב
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מעגל השנה
תפזורת חג הפסח

מאת: עוזי קייש

נמאשתאחספדאחמקקגא

סיגבדיקתחמצנאעתדא

פמכירתחמצהיורשהצמ

ישאעלוכרוכאהנשאחי

רלרויסתאושיתדאנס ט

תנברלוינאספרכיאפי

הועחהכנגאשתאנתגלח

ענהמסעששיתדגאנתשת

וסבצדבחמאסנישרדהו

משנאררסארתגנארידע

ראינאאפיקומנינצגמ

תשמצותמצוהריאמאהש

גשסנדצכעדשבאחבשגא

  הוראות:  

ְלָפֶניָך ִּתְפֹזֶרת ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכּה ִמְסַּתְּתרֹות ַהִּמִּלים ָהְרׁשּומֹות ְלַמָּטה.

ַהִּמיִלים ְיכֹולֹות ְלֵהָרֵׁשם ְּבָכל ִּכּוּון ְלַמְעָלה ְלַמָּטה ָיִמיָנה ְׂשֹמאָלה ּוַבֲאַלְכסֹון.

מעות חיטים

קמחא דפסחא

בדיקת חמץ

ביעור חמץ

מכירת חמץ

מים שלנו

מצות מצוה

ליל הסדר

קערה

מרור

ארבע כוסות

כרפס

חרוסת

כורך

הגדה של פסח

דצ"ך עד"ש באח"ב

אפיקומן

ארבעה בנים

מצה שרויה

ספירת העומר



 לחומרים נוספים שלנו:
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מעגל השנה

תפזורת חג הפסח
מאת: עוזי קייש

ענה על השאלות הבאות.  רמז: ליד כל שאלה מופיע הפתרון או הפתרונות לשאלה במילים מבולבלות.

עליכם לסדר את המילים בצורה הנכונה ולאתר אותם בתפזורת שלעיל. 

המילים יכולות להופיע בכל כיוון לאורך לרוחב ובאלכסון.

א(  מה נוהגים לקרוא בחודש ניסן לאחר התפילה?   פרשת  _____   )המנשיאי( כיוון שהקריבו את קורבנם.

ב(  ממתי מתחילים להחביא את האפיקומן?   ומתי מוציאים אותו?                                                                                    

מחביאים ב____   )חצי( , מוציאים ב____     _____   )פוס  עודהסה(

ג(  איזו מגילה קוראים בפסח?     ______     _____   )ריש    מירהיש(

ד(  היכן בתפילה מזכירים את יציאת מצרים כל יום?   ב____     _____  )תאיקר    שעמ(                                           

לפני גאל ישראל בשחרית , ובערבית לפני השכיבנו.

ה(  מה היא התפילה המיוחדת שנאמרת בפסח?   _____    _____   )קונתי   טלה(

ו(  היכן היו חרוטים עשרת המכות? במטה   של     _____    )שהמ(

ז(  איזו מכה הקלה על ישראל לצאת ברכוש גדול?    _____    )שכחו( שבה חיפשו ישראל מטמונות מצרים.

ח(  מאיזו מכה התעשרו בני ישראל?    _____    )מד(   שמכרוהו למצרים בכסף על מנת שישתו.

ט(  באיזו מכה נתרבו בעלי חיים באורח פלא?   _____   )פרצעד(  שהיכוהו על מנת להורגה והוציאה נחילים.

י(  באיזו מכה התביישו החרטומים לעמוד לפני משה?    ____    )ניחש(   שהוא מוגלות ומחלות.

 שמותחידון לפרשת 
 0חידון מספר 

 מאת9 עוזי קייש
 

ענו על השאלות. את התשובות כתבו בתשבץ שבצד שמאל (שימו לב להעתיק את התשובה כפי שהיא 
ל האותיות מהטור המודגש וכתבו אותם בשורת . לאחר מכן קבצו את ככתובה במדויק בפרשה)

 הפיתרון למטה.
 אם פתרתם נכונה את השאלות שם נוסף ליתרו חותן משה , כפי שכתוב בפרשה.  

 
 
 
 

                          בת יתרו שניתנה למשה לאשה.                                                                     )1

                             השלם: "ויואל משה... ויתן את  ___  בתו למשה"

אחת המילדות העבריות במצרים , שלא נשמעו לדברי                                                                     )2

                                                               פרעה להמית כל הבן הילוד מילדי העברים.       

                             השלם: "ויאמר מלך מצרים...  ושם השנית  ___"

                                             משה טוען שהוא עילג בלשונו,ומגמגם.  מצא את אחד משני )3

                                                                         ה. הביטויים המתארים זאת בפרש

                                       כבד  ___  אנכי" -השלם: "ויאמר משה...  ו)4

      על מי נאמר בפרשה: "...והיה הוא יהיה לך לפה"?                                          )5

                             אף... במשה ויאמר הלא  ____  אחיך"-השלם: "ויחר)6

     מצא את המילה בפרשה הזהה במשמעותה למילה: נשרף. )7

"וירא מלאך... והנה הסנה בער באש והסנה איננו   ___")8

 

 

 

הפתרון: __________

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      

      

שמיאישנהס

יתיגמאצקו

ריששיפארפ

הקהארישיה

שואדיחגאס

ינעגינחתע

רהינתואשו

יטחתשתגמד

מלצכאמדעה



 לחומרים נוספים שלנו:
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מעגל השנה

כתוב בצד שמאל את האות שערכה הגימטרי משלים  
+  80שהם ימי המשתה שעשה אחשורוש.   – 180-ל

=___180 

תפלין וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך  
 ויראו ממך" (מגילה טז:)

31. 
 
 

32. 
 

33. 

אבי גאואל למטה גד שהיה אחד מהמרגלים ששלח 
___" (במדבר -משה רבנו לתור את הארץ.  "גאואל בן

 ות)יג,טו) (בהיפוך אותי
 מלך פרס ומדי שמלך מהודו ועד כוש הוא: ____

 
התבות של שתי האותיות -השלם את ראשי

____  אדר או אדר ב'  -שבת שלפני  ____ -המציינות
 בשנה מעוברת נקרא שבת שקלים.

24. 
 
 

26. 
 

27. 
 
 

29. 
 
 

אסתר אמרה במשתה לפני המלך אחשורוש והמן הרשע: "כי 
ועמי להשמיד להרוג ולאבד" (אסתר נמכרנו                ____  

 ז,ד) (בהיפוך אותיות)
 

עוף, החלק שבו תקועות הנוצות.  "ועוף אפילו לא רפרף                                 -כנף
 אלא  ___  ולא כשכש אלא זנבו הרי זה פירכוס" (חולין לח:)
נוהגים בערב חג הפורים לתת צדקה  ____  למחצית השקל 

"ה את בנ"י בתקופת המשכן והמקדש ששימשו שציווה   הקב
לקנית קורבנות ציבור שונים שהוקרבו על גבי המזבח באותה 

 שנה.
 טבעת לקישוט.  "____  ונזם וטבעת" (שמות לה,כב)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשבץ חג הפסח וחודש ניסן

מאוזן

1. מסימני ליל הסדר שמתחילים להחביא את האפיקומן הוא:___

3.  מהחכמים שסיפרו את סיפור יציאת מצרים בבני-ברק:רבי ___

7. מה זרק משה רבנו לשמים ומזה קיבלו מצרים את מכת שחין? 

"ויקחו את- ___  הכבשן...ויהי שחין אבעבעת פרח" )שמות ט,י(

9. כשיעקב בא למצרים היא התברכה ב: )רש"י בראשית מז,יט( 

"שאמר יוסף ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר מכיון שבא 

יעקב למצרים באה ברכה לרגליו והתחילו לזרוע וכלה ה-___"

10. על מי נאמר: "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות 

ומקרבן לתורה"? )אבות א,יב(   ____

11.  המכה שפגעה בחרטומים ובכל מצרים היא:

"כי היה  ה-____ בחרטמים ובכל-מצרים" )שמות ט,יא(

12. מי נולדה בין החומות של מצרים והשלימה מנינם של ישראל 

במצרים ל-70 נפש? "זו  ___" )רש"י סוטה  יב.()בהיפוך אותיות((

15.  גדול הדור במצרים חוץ ממשה רבנו ואהרן שגרש את אשתו 

ואח"כ החזירה וכולם עשו כמוהו הוא: ____  )סוטה יב.( 

16. מילה הזהה במשמעותה לחותן היא: יתרו היה  ____  של 

משה רבנו.  )לא בלשון סמיכות(

17. ציפורה אשת משה רבנו כרתה את ערלת בנה על-ידי: "ותקח 

צפרה  ___ ותכרת את-ערלת בנה" )שמות ד,כה(

19. חדש האביב הוא חודש: "ב-___ נגאלו  ב-___ עתידין ליגאל" 

)ראש-השנה יא.(

21. כתוב בצד ימין את האות שערכה הגימטרי הוא-10.  כתוב את 

האות האמצעית שערכה הגימטרי הוא-9.  

כתוב בצד שמאל את האות שערכה הגימטרי משלים למספר 

שערי הטומאה שהיו בני-ישראל במצרים.

23. מספר הפרשות בתורה שנאמרו למשה רבנו בראש-חדש ניסן 

שהוא יום הקמת המשכן: "דאמר רבי לוי ____  פרשיות נאמרו 

ביום שהוקם בו המשכן" )גיטין ס.( )בכתיב מלא(

25. הזוהר קורא למצות שנאפו ביד במיוחד לשם אכילתן בליל 

הסדר וצריך כוונה בזמן אפיתן )בעברית(:  מאכל של  ____

27. המצב שבנ"י היו כשיצאו ממצרים ועמלק נלחם בהם: "ואתה  

____  ויגע. ___  בצמא" )רש"י דברים כה,יח( )בהיפוך אותיות(

28. היכן מוזכר משה רבנו בהגדה של פסח? בדרשה של רבי  

___  הגלילי שאומר: "ויאמינו ב-ה' ובמשה עבדו"

29. עבודה זרה של מצרים היתה: "ויקחו להם איש  ___"

)שמות יב,ג( )בהיפוך אותיות(.  "וקחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של 

מצרים ועשו הפסח" )שמות רבה פרשה טז, ב(

מאת: עוזי קייש
 תשבץ חג הפסח וחודש ניסן

 המחבר: עוזי קייש
1  2  3  4 5 6 

  7 8   9   

10     11    

  12  13     

14  15     16  

17 18   19  20   

21  22  23    24 

25   26   27   

  28     29  

 
 מאונך                                                                                                  מאוזן

מסימני ליל הסדר שמתחילים להחביא את  .
 האפיקומן הוא:___

ה' וסור -:"___  את -,ציית להוראות של-היה זהיר בכבוד .1
 מרע"  (משלי ג,ז)

-מהחכמים שסיפרו את סיפור יציאת מצרים בבני .
 ברק:רבי ___

שהיכו כדי להורגה והוציאה  -פלא: ___המכה שהתרבו בע"ח באורח  .2
 נחילים.

מה זרק משה רבנו לשמים ומזה קיבלו מצרים את  .
___  הכבשן...ויהי שחין  -מכת שחין? "ויקחו את

 אבעבעת פרח" (שמות ט,י)

 קיצור המילים: על חמץ .3

כשיעקב בא למצרים היא התברכה ב: (רש"י  .
נים אשר בראשית מז,יט) "שאמר יוסף ועוד חמש ש

אין חריש וקציר מכיון שבא יעקב למצרים באה 
 ___"-ברכה לרגליו והתחילו לזרוע וכלה ה

מהפיוט של "אחד מי יודע" שבהגדה של פסח: "תשעה  ____   .4
 לידה"

על מי נאמר: "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את  .1
 הבריות ומקרבן לתורה"? (אבות א,יב)   ____

ת. ובארמית? "וללמוד תורה רחמנא לבא  מבקש בעברי–המילה .5
 ____" (רש"י סנהדרין קו:)

המכה שפגעה בחרטומים ובכל מצרים היא: "כי היה   .1
 מצרים" (שמות ט,יא)-____ בחרטמים ובכל-ה

הסיבה שמשה רבנו זרז את בנ"י לצאת מים סוף: "שעטרו  .6
___ טובות והיו ישראל מוצאין אותם -מצרים את סוסיהם...ו

 ים"(רש"י שמות טו,כב)ב
1. 

 
1. 

מי נולדה בין החומות של מצרים והשלימה מנינם של 
נפש? "זו  ___" (רש"י סוטה  70-ישראל במצרים ל

 יב.)(בהיפוך אותיות)
גדול הדור במצרים חוץ ממשה רבנו ואהרן שגרש את 
אשתו ואח"כ החזירה וכולם עשו כמוהו הוא: ____  

 (סוטה יב.) 

8. 
 

11      .  
        

יתרו שהיה מיועצי פרעה שמחה וברח כשגזר פרעה שעבוד על 
ישראל זכה  ל: "זכו ____  בניו שישבו בלשכת הגזית" (סוטה 

 יא.) (בהיפוך אותיות)
המאכל שהתאוו בנ"י לאכול במדבר ולא היה במן הוא: "את 
הקשאים...המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו מפני שהן קשים 

שה אל תאכלו  ____" (רש"י במדבר למניקות אומרים לא
 יא,ה) (בלשון רבים)

מילה הזהה במשמעותה לחותן היא: יתרו היה   .1
 ____  של משה רבנו.  (לא בלשון סמיכות)

 א)כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:  .13
רבי יוסי  ג) 200 ב)"מבן  ___  שנה ומעלה" (במדבר א,ג)  

   5 ה)  300 ד)..ועל הים לקו  ___  מכות" (הגדה) , הגלילי אומר.
מאות אלף רגלי" (שמות יב,לז) -ביציאת מצרים יצאו:"כשש )ו

 שהם: ____ ריבוא
ידי: -ציפורה אשת משה רבנו כרתה את ערלת בנה על .1

ערלת בנה" (שמות -"ותקח צפרה  ___ ותכרת את
 ד,כה)

ים שהקפידו על מצה שמורה היא מצה אפויה מקמח של חיט .14
 ____-שמירתן  לצרכי מצה משעת  ה

___ -___ נגאלו  ב-חדש האביב הוא חודש: "ב .1
 השנה יא.)-עתידין ליגאל" (ראש

שמו של אחד משלשה שלמדו קל וחומר מהצפרדעים הוא:  .16
"מה ראו    ____  מישאל ועזריה שמסרו על קדושת השם 

בעצמן מצפרדעים"  לכבשן האש נשאו               קל וחומר
 (פסחים נג:)

.  10-כתוב בצד ימין את האות שערכה הגימטרי הוא .2
.  9-כתוב את האות האמצעית שערכה הגימטרי הוא

רים: השכר שקיבלו החמורים בגלל שסייעו לבנ"י ביציאת מצ .18
"מה נשתנו  ____  חמורים...כל אחד ואחד מישראל שלא היו 
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מעגל השנה

כתוב בצד שמאל את האות שערכה הגימטרי משלים  
+  80שהם ימי המשתה שעשה אחשורוש.   – 180-ל

=___180 

תפלין וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך  
 ויראו ממך" (מגילה טז:)

31. 
 
 

32. 
 

33. 

אבי גאואל למטה גד שהיה אחד מהמרגלים ששלח 
___" (במדבר -משה רבנו לתור את הארץ.  "גאואל בן

 ות)יג,טו) (בהיפוך אותי
 מלך פרס ומדי שמלך מהודו ועד כוש הוא: ____

 
התבות של שתי האותיות -השלם את ראשי

____  אדר או אדר ב'  -שבת שלפני  ____ -המציינות
 בשנה מעוברת נקרא שבת שקלים.

24. 
 
 

26. 
 

27. 
 
 

29. 
 
 

אסתר אמרה במשתה לפני המלך אחשורוש והמן הרשע: "כי 
ועמי להשמיד להרוג ולאבד" (אסתר נמכרנו                ____  

 ז,ד) (בהיפוך אותיות)
 

עוף, החלק שבו תקועות הנוצות.  "ועוף אפילו לא רפרף                                 -כנף
 אלא  ___  ולא כשכש אלא זנבו הרי זה פירכוס" (חולין לח:)
נוהגים בערב חג הפורים לתת צדקה  ____  למחצית השקל 

"ה את בנ"י בתקופת המשכן והמקדש ששימשו שציווה   הקב
לקנית קורבנות ציבור שונים שהוקרבו על גבי המזבח באותה 

 שנה.
 טבעת לקישוט.  "____  ונזם וטבעת" (שמות לה,כב)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשבץ חג הפסח וחודש ניסן
-המשך-

מאונך

1. היה זהיר בכבוד-,ציית להוראות של- :"___  את-ה' וסור מרע"  

)משלי ג,ז(

2.  המכה שהתרבו בע"ח באורח פלא: ___- שהיכו כדי להורגה 

והוציאה נחילים.

3. קיצור המילים: על חמץ

4. מהפיוט של "אחד מי יודע" שבהגדה של פסח:

"תשעה  ____  לידה"

5. המילה–מבקש בעברית. ובארמית? "וללמוד תורה רחמנא לבא  

____" )רש"י סנהדרין קו:(

6. הסיבה שמשה רבנו זרז את בנ"י לצאת מים סוף: 

"שעטרו מצרים את סוסיהם...ו-___ טובות והיו ישראל מוצאין 

אותם בים")רש"י שמות טו,כב(

8. יתרו שהיה מיועצי פרעה שמחה וברח כשגזר פרעה שעבוד על 

ישראל זכה  ל: "זכו ____  בניו שישבו בלשכת הגזית" )סוטה יא.( 

)בהיפוך אותיות(

11. המאכל שהתאוו בנ"י לאכול במדבר ולא היה במן הוא:

 "את הקשאים...המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו מפני שהן קשים 

למניקות אומרים לאשה אל תאכלו  ____" )רש"י במדבר יא,ה( 

)בלשון רבים(

13. כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה כלפי מטה:

 א( "מבן  ___  שנה ומעלה" )במדבר א,ג(  ב( 200 ג( רבי יוסי 

הגלילי אומר...ועל הים לקו  ___  מכות" )הגדה( , ד( 300  ה( 5 

 ו( ביציאת מצרים יצאו:"כשש-מאות אלף רגלי" )שמות יב,לז( 

שהם: ____ ריבוא

14. מצה שמורה היא מצה אפויה מקמח של חיטים שהקפידו על 

שמירתן  לצרכי מצה משעת  ה-____היהודים.  ____ 

)בהיפוך אותיות(

16. שמו של אחד משלשה שלמדו קל וחומר מהצפרדעים הוא: 

"מה ראו    ____  מישאל ועזריה שמסרו על קדושת השם לכבשן 

האש נשאו  קל וחומר בעצמן מצפרדעים" )פסחים נג:(

18. השכר שקיבלו החמורים בגלל שסייעו לבנ"י ביציאת מצרים: 

"מה נשתנו  ____  חמורים...כל אחד ואחד מישראל שלא היו 

עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים" 

)בכורות ה:( )בלשון יחיד(        )לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

20. מתי מוציאים את האפיקומן?  ב-____  הסעודה.

22. השבט שלא שועבד במצרים הוא: "א"ר יהושע בן לוי שבטו של  

____     פנוי היה מעבודת פרך" )שמות רבה פרשה ה , טז(

24. לצורך הזמן, לשם הדבר.  "ולפי  ____  נזדמן לו )התחש( 

למשה ועשה   ממנו משכן ונגנז" )שבת כח:( )בהיפוך אותיות(

26. כתוב במשבצת העליונה את האות שערכה הגימטרי הוא-1. 

,כתוב במשבצת התחתונה את האות שערכה הגימטרי משלים  

למספר השמות שיש ליתרו חותן משה רבנו לפי )רש"י שמות יח,א( 

"יתרו  ____  שמות נקראו לו"

מאת: עוזי קייש
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הפתרונות
מאת: עוזי קייש
 פתרונות

 פתרון לחידון חול המועד
 
 
 
 

 הפתרון: רפואה
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פתרון לקפד ראשו וזנבו
 חודש ניסן

   מעות -שיר  ז) דמעות-רש  ו) שירת-שן  ה) רשע-אש  ד) גשן-חמץ  ג) באש-עון  ב) חמצן-הפתרונות: א) עוני
 יין-דם  יד) דיין-טל  יג) קדם-רפוא  יב) טלה-רבע  יא) רפואה-נא  י) ארבע-צפון  ט) נאה-ח) מצפון

 
 
 

 קפד ראשו וקפד זנבופתרון  
 ליל הסדר-סחפ

 

 צרים            -בל  מצרים-רש  בבל-גליל  רשע-מהות  גלילי-אש  אמהות-מץ  באש-עון  חמץ-עוני  
 

 עדש  -לבן  עדשה-לבנהסכנות  -קדש  מסכנות-מקדש  
 
 

 חג הפסח שעשועון הפתרונות לתפזורת
 

 א) פורים 
 ב) הנשיאים
 ג) לא נהנה

 ד) ממכת בכורות
 ה) חמישי

  ה ר י צ ק ה

   פ ו ס ב 

   ו נ כ ר ב

 מ י א י ש נ ה

   ה ש מ  

.1

.2

.3

.4

.5

הפתרון: רפואה

פתרון קפד ראשו 1 - חודש ניסן

הפתרונות: א( עוני-עון  ב( חמצן-חמץ  ג( באש-אש  ד( גשן-שן  ה( רשע-רש  ו( שירת-שיר  ז( דמעות-מעות    

ח( מצפון-צפון  ט( נאה-נא  י( ארבע-רבע  יא( רפואה-רפוא  יב( טלה-טל  יג( קדם-דם  יד( דיין-יין

פתרון קפד ראשו 2 - חג הפסח וחודש ניסן

הפתרונות: א( עוני-עון  ב( חמץ-מץ  ג( באש-אש  ד( אמהות-מהות  ה( גלילי-גליל  ו( רשע-רש  ז( בבל-בל

ח( מצרים-צרים  ט( מקדש-קדש  י( מסכנות-סכנות  יא( לבנה-לבן  יב( עדשה-עדש  

א( הנשיאים

ב( יחץ , סוף הסעודה

ג( שיר השירים

ד( קריאת שמע

ה( תיקון הטל

ו( משה

ז( חושך

ח( דם

ט( צפרדע

י( שחין

       

    

פתרון תפזורת חג הפסח:

א( פורים 

ב( הנשיאים

ג( לא נהנה

ד( ממכת בכורות

ה( חמישי

ו( הקצירה, הלישה

ז( הטוב והמטיב

ח( יחץ, סוף הסעודה

ט( שיר השירים

י( קריאת שמע

       

    

פתרון תפזורת חג הפסח:

פתרון לחידון חול המועד:

יא(  תיקון הטל

יב(  א( מוריד הטל   ב( ברכנו   ג(  ספירת העומר

יג( יו"ט ראשון

יד( של משה

טו( חושך

טז( דם

יז( צפרדע

יח( שחין

       

    



 לחומרים נוספים שלנו:
achiyayeda.org

מעגל השנה

הפתרונות
מאת: עוזי קייש

פתרון תשבץ חג הפסח וחודש ניסן

 ו) הקצירה, הלישה
 ז) הטוב והמטיב

 ח) יחץ, סוף הסעודה
 ט) שיר השירים
 י) קריאת שמע
 יא)  תיקון הטל

 יב)  א) מוריד הטל   ב) ברכנו   ג)  ספירת העומר
 יג) יו"ט ראשון

 יד) של משה
 טו) חושך

 טז) דם
 יז) צפרדע
 יח) שחין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וחודש ניסן פתרון תשבץ חג הפסח
 

 א ב י ק ע  צ ח י
 ב ע ר  ח י פ  ר
 נ י ח ש  נ ר ה א
 י  י ו כ ב ד  
 מ ח  מ ר מ ע  ק
  נ ס י נ   ר צ
 ה נ ו מ ש  ל ט י
 ע י פ  ה א ו פ ר
 ש ה  י ס ו י  ה


