
 ד"בס

 

 נבטים ניצנים מעלות***  חידון סניפי -שלב השאלה הזהה

 

 

 

 
     . נקודהחצי  -כל אות. האות האחרונה בכל מילה היא הראשונה בבאה אחריה .ומלאו את המקומות הריקים בתשבץ, פתרו את החידות-

 .כל בכיוון המנוגד לשעוןה .לפי התנך( חסר/מלא)תיב הכ-

 .אחרת התשובה שגויה, שימו לב שמספר האותיות צריך להתאים בדיוק-

 .הקלות יותר עוזרות לפתור את הקשות, כדאי לנסות לעבור על כל השאלות-

 !בהצלחה 

 

 (אותיות 72=5*+34*3) 5ו 6משושה  -מעגל חיצוני

 (אותיות 55=3*347*3) +ו 3 מעגל פנימי משושה

 

 : צונימעגל חי

 

 (5)המקום בו ישב אידו הראש בימי עזרא . א

 (6)בישוב בחורים , כהן שהתחבא בבאר. ב

 (אותיות 5)אחד ממלכי מדין . ג

 (6)השופט שנלחם בכושן רשעתיים מלך מואב . ד

 (5)היום יקרא לפנים הרואה ____ כי : השלם. ה

 (אותיות 6)נתן לדוד לחם וחרב . ו

 

 

 

 

 : מעגל פנימי

 

 (אותיות 3) השופט בעל חרב הפיפיותאבי . א

 (אותיות +) לחיה זו נמשל שבט נפתלי. ב

 (אותיות 3) סריס המלך שומר הפילגשים. ג

 (אותיות +) אביו של מרדכי. ד

בניקוד מעט )הבאים אותיות משלימות את הפסוקים  3ותן א. ה

 :(שונה

כאריה וכלביא  ____כרע  ,גור אריה יהודה מטרף בני עלית"   

 : "יקימנומי 

 (אותיות 3) ": בין המשפתים____ , יששכר חמר גרם"   

 (אותיות +)אותה נתן אכיש לדוד . ו

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ד"בס

 

 מעפילים הרואה הגבורה*** חידון סניפי  -שלב השאלה הזהה

 

 
 .לרשום על הדף שם ושבט: לפני הכל-

 חצי  -כל אות. האות האחרונה בכל מילה היא הראשונה בבאה אחריה. ומלאו את המקומות הריקים בתשבץ, פתרו את החידות-

 .הכל בכיוון המנוגד לשעון .לפי התנך( חסר/מלא)הכתיב . נקודה-

 .אחרת התשובה שגויה, שימו לב שמספר האותיות צריך להתאים בדיוק-

 .הקלות יותר עוזרות לפתור את הקשות, כדאי לנסות לעבור על כל השאלות-

 !בהצלחה 

 

 (אותיות 72=5*+34*3) 5ו 6משושה  -מעגל חיצוני

 (אותיות 55=3*347*3) +ו 3מעגל פנימי משושה 

 

 

 : מעגל חיצוני

 

 (5) המקום בו ישב אידו הראש בימי עזרא. א

 (6) בישוב בחורים, כהן שהתחבא בבאר. ב

 (אותיות 5) אחד ממלכי מדין. ג

 (6) השופט שנלחם בכושן רשעתיים מלך מואב. ד

 (5) היום יקרא לפנים הרואה____ כי : השלם. ה

 (אותיות 6)נתן לדוד לחם וחרב . ו

 

 

 

 

 : מעגל פנימי

 

שער  -השער ממנו יצא נחמיה לסיור החומות הלילי שלו. א

 (אותיות 3) ___ה

 (+) 'בו שמו פלישתים את כלי הזהב שהשיבו עם ארון ה. ב

 (אותיות 3) ___תחת הנחושת אביא . ג

 (אותיות +) אביא כסף___ ותחת ה. ד

כותבים בשתי " מן"ו)בימי משה הוא הומטר מן השמים . ה

 (אותיות 3)  ...(אותיות

 ם שבו השתמשו חפני ופנחס בני עלי"אחד מכלי הסכו. ו

אותיות +)



 


