פיצוחים לט"ו בשבט

בס"ד

אתר תנועת אריאל – מאגר הפעולות והצ'ופרים
א -שני ישובים בארץ שקשורים לעץ האלון( .אלון שבות ,אלון מורה)

 -מפירות ההדר ,מוסיף המון (לימון)

 -הפרי של עץ הברוש (אצטרובל)

מ -מה ההבדל בין ציצית ,שבת וארבעת המינים לתרומה ,שמיטה ,הפרשת חלה?

ב -מקום בארץ על שם שבועה (באר שבע)
 סוג של אבן הנמצאת ברמת הגולן( .בזלת)ג -הרים בגבול המזרחי של ארץ ישראל (גולן)
 -כיום יש אבטיח ,זיתים וענבים ממש בלעדי( .גרעינים)

ה -מין של פירות ייחודי בארץ ישראל( .הדר)
אחד מגני ירושלים המלא בסוג מסויים של פרחים ועל כך שמו( .ורדים)

 -צמח ממשפחת הסחלבים ,יש ארטיק בטעם זה וגם תמצית לעוגה( .וניל)

ח -תופעה ביולוגית מכריעה בט"ו בשבט (חנטה)
 עד מתי מביאים ביכורים למקדש? (חנוכה)ט -מקום קבורתו של רבי מאיר בעל הנס (טבריה)

כ – מקום בארץ על שם כינור (כנרת)
 -נחום ,שמאי ,עציון ,הרא"ה( .כפר)

 אזור בארץ שקשור לחג סוכות (ערבה)פ -מתנה ממתנות עניים (פאה ,פרט)
צ -עיר השוכנת על הר כנען (צפת)

 -ממנו נובט הצמח (זרע)

 -עיר נמל עתיקה (יפו)

 -הר נמוך ,עליו ניתנה התורה( .סיני)

 -בו גדלים עצי ההדר (פרדס)

ז -אחד משבעת המינים (זית)

י-

נ – תחילת גידולו של הפרח (ניצן)

ע  -עיר נמל (עכו)

 -מירון ,תבור ,כרמל (הר)

יש לה  70שמות( .ירושלים)

 -מכשירה את הקרקע לזריעה (מחרשה)

ס – הר גבוה מעל בקעת הירדן שקשור לקידוש החודש (סרטבה)

 -עץ התמר (דקל)

 -יורד בלילה (טל)

(מצוות התלויות בארץ).

 -מפעל ישן לחשמל בעזרת מים שהקים רוטנברג (נהריים)

ד -תאנים מיובשות (דבלות(

ו-

ל – מתנה ממתנות עניים (לקט)

 החלק העליון בעץ( .צמרת)ק -שמונה ,ביאליק ,יערים ,ארבע( .קריית)
 עטיפת הפרי (קליפה)ר -עיר כשם הרב הראשי (ראשון לציון)
 צורים ,פינה ,ניקרה (ראש)ש -מתי לא צריך לתת תרומות ומעשרות? (שנת שמיטה)
 מעשר שבעליו אוכלים בירושלים( .שני)ת -העיר העברית הראשונה( .תל אביב)
 -פרי שנמשל לדבש( .תמר)

מרכז ההדרכה המקוון של תנועת אריאל http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680
פעולות ,ערבים ,סיפורים ,משחקים ועוד.

