
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 לשבועות   ב-חידון א 
 

 משבטי ישראל )אפרים(  -א 

נכתב בארמית  ,אותם נוהגים לומר בשבועות -א 

 יצחק נהוראי )אקדמות(-במאה הי"א ע"י מאיר בר

 אמר: אלי תבוא מלכות )אלימלך(  -א 

 בתוכו עוצמה )בועז(  -ב 

 מושב בעמק בית שאן )בכורה( ,מרכז כפרי -ב 

בשבועות )בעל טר נפ מגדולי ישראל, לפי המסורת -ב 

 שם טוב( 

 אבי סבו של דוד )בועז(  -ב 

 ערפה למחלון )גיסה( -ג 

 יתה רות )גרה( ה וכז -ג 

 קשור לרות ולבועז )גורן(  ; שם מושב -ג 

אותם הביאו בכורים הרחוקים מירושלים   -ג 

 )גרוגרות( 

 חי וקיים )דוד מלך ישראל(  -ד 

 משבעת המינים בו נתברכה ארצנו )דבש( -ד 

 ה על שם חמישה מיני הדגן )דגניה(ויקר - ד

 חברה בממשלה או גברת אברהם )הגר(  -ה 

 סיון( בביום זה חג הביכורים )ו'   -ו 

 משבעת המינים בו נתברכה ארצנו )זית( -ז 

 מעשרת הדיברות )זכור את יום השבת לקדשו(  -ז 

 משמות החג )זמן מתן תורתנו(  -ז 

 עליו ניתנה התורה )חורב( -ח 

 )חרמש(  קצירלי המכ -ח 

 סל הביכורים )טנא( -ט 

 שם ישוב )טל העמק, טללים, טירת צבי( -ט 

 איכר )יוגב( -י 

 משבטי ישראל )יהודה(  -י 

 את בית הכנסת בשבועות )ירק(  בהם  מקשטים  –י 

ברות שאנו לא תמיד מקיימים )כבד  ימעשרת הד -כ 

 את אביך ואת אמך(

כפר ריה )עולי בולגישוב שנוסד ע"י צעירים  -כ 

 יטים( ח

 פואמה גדולה של טשרניחובסקי )לביבות( -ל 

 יום מיוחד בין פסח לשבועות )ל"ג בעומר(  -ל 

 משירי הגשש )מים לדוד המלך( -מ 

 מחה מן העולם )מחלון(נ -מ 

 שהיו מעשיה נעימים )נעמי( -נ 

 תגובת ישראל למתן תורה )נעשה ונשמע(  -נ 

 פינו(שיר שבועות ידוע )סלינו על כת -ס 

 שם החג בלשון חז"ל )עצרת( -ע 

 הפנתה עורף לחמותה )ערפה(  -ע 

 ממצוות הצדקה בתורה ובמגילת רות )פאה( -פ 

 בה החל תיקון ליל שבועות )צפת(  -צ 

 משמות החג )קציר(  -ק 

השמיעו העולים לרגל )קומו ונעלה אל  ש קריאה  -ק 

 ה'(

 הביא ביכורים ורצח את אחיו )קין(  -ק 

 משה )קרן עור פניו(  –רע לאדון הנביאים יא -ק 

 לקרוא בשבועות )רות( שנהוגמגילה  –ר 

 יוצר חגי השדה בהתיישבות )שלם מתתיהו(   -ש 

רע ספורה של רות )שפוט יבתקופה זו א  -ש 

 השופטים( 

 הדיברה הרביעית )שמור את יום השבת(  -ש 

 הלך בראש תהלוכת הביכורים לירושלים )שור(  -ש 

 ייר )שושנתות( נ מגזרות -ש 

 )תרי"ג מצוות( 613מספרו  -ת 

 קיבוץ ובו שמו של חג )תל קציר( -ת 

 מזל חודש סיון )תאומים( -ת 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 חידות לשבועות 

 ?שבעה שמות יש לשבועות, ונרמזו כראשי תיבות בביטוי "חק"ת שבע"ה" התוכל לגלותם .1

 ל? דום, כחומנהגי השבועות המרומזים בצבעים אלה: ירוק, לבן, א 4מה הם  .2

 השלם את הפסוקים הבאים, מה הקשר בין הנעלמים? .3

 צדיק כ _____ יפרח.

 _______ חנתה פגיה.  ה

 שמן ______שיך, כתית למאור.

 ה _______, סמדר נתנו ריח.

 בטנך ערימות. ________

 כפלח ה ________ רקתך. 

 כי ה ________ אביב והפשתה גבעול. 

   

 פתרונות 

1 

 חמישים יום ה - ח

 ג הקציר ח - ק

 חג מתן תורה - ת

 חג השבועות - ש

 חג הביכורים  - ב

 עצרת - ע

 יום הקהל   - ה

2  

 מנהג לקשט בירוק את בתי הכנסת והבתים.  –ירוק 

 מנהג לאכול מאכלי חלב. –לבן 

את החלונות בשושנתות )גזרי   ובאירופה מקשטים  -בעדות המזרח מזלפים מי שושנים על המתפללים   –אדום 

 נייר(.

 נוהגים לשפוך מים אחד על השני. -כחול

3    

 .והם שבעת המינים   -תמר, תאנה, זית, גפנים, חטים, רימון, שעורים 

 

 

 

 

  


