בס"ד ,שבט תשע"ו

חידון א' ת'

שנה חמישית

ט"ו בשבט
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

מילה בקליפה

זהו פרי כמובן\
וכך נעשה למדן\
שכרע והשתחווה\
ובצווארו הוא נחבא.
\
שעשועי \דאורייתא
 .1איזה פרי נהוג \
שלא לאוכלו בחג מסוים,
ואילו בחג אחר .
המנהג שכן לאוכלו?
 .2איזה פרי טעם עצו כטעם פריו?
 .3מהו שמה העברי של הבננה?
 .4כיצד קרוי הקטיף של הפירות הבאים:
ענבים ,תמרים ,זיתים ותאנים?
 .5לפי שיטת בית שמאי ,מתי חל ראש השנה לאילנות?
 .6אלו מצוות אתם מכירים הנעשים עם העצים ופירותיהם?
 .7איזה פרי יוצא דופן ,ומדוע :שזיף ,בננה ,אבוקדו ותפוז?
 .8מתי גם זוג הוא פרט?
 .9מיכאל עמד בפרדס ליד עץ זית ועץ רימון ,הוא קטף
מפירות שני העצים לידיו וברצונו לאכלם .על איזה מן
הפירות יברך קודם ומדוע?
 .10כיצד קרויים :גרעין הענב ,קליפת הענב ,תאנה מיובשת
ועיגול של תאנים מיובשות?
 .11תחת אילו עצים ישבו הנביאים :דבורה ,אליהו ויונה?
 .12מה הקשר בין ט"ו בשבט לחג סוכות?
 .13באלו הלכות נאמרו המידות :גרוגרת ,רימון ,זית ותמר?
 .14איזה מהעצים הבאים אינו מוזכר בתנ"ך :אורן ,חרוב,
שיטה וברוש?
 .15מי בתנ"ך נהרג כשנתפס בעץ האלה?
 .16איזה מהאגוזים הבאים מוזכר בתורה:
פיסטוקים ,צנוברים ,בוטנים ובונדוקים.

א .פרי טרופי שבשרו צהוב
ב .סוג של אגוז עגול
ג .משבעת המינים
ד .פרי אדום ,מתוק וקטן
ה .משפחה של פירות חורפיים
ו .סלט המורכב מתפוחים ,סלרי ,אגוזים ומיונז
ז .פרי משבעת המינים
ח .פרי צהבהב ,בעל גבשושיות ונאכל כקומפוט
ט .ראש השנה לאילנות
י .זן של תפוחים
כ .קרמבולה קרויה גם' -פרי ה___'
ל .פרי חמצמץ וירוק!
מ .פרי טרופי כתום ומתוק
נ .פרי המוכר אף בשם' -אפרשזיף'
ס .פרי עץ הצבר
ע .סוג אגוזים הנאכלים קלויים וחמים
פ .שני סוגים של אגוזים
צ .פרי עץ האורן (בתוך האצטרובל)
ק .שני פירות בעלי קליפה חומה ושעירה
ר .משבעת המינים
ש .פרי קטן ,כתום ומתוק
ת .מפרי זה מכינים דבילות
א.
ב .חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ג.
א .סל לנשיאת פירות
ד .פרי שחור הנאכל ע"י רשב"י ור' חנינא
ב.
ה.
ג .פרי בעל פיטם ועוקץ
תשובות ל"טמונה בקליפה"
ו.ד .עצו פורח ראשון
 .1ארמון = ערמון  .2רימון  .3אגוז ברזיל  .4אגוז מלך  .5תפוח זהב = תפוז
ז.ה .פרי טרופי בעל ריח אופייני וחזק
 .6היישוב תפוח  .7צפצפה (סוג של עץ)  .8פה  +העיר 'קאן' = אגוז פקאן
ו.ח.פרי ירוק ושומני
 .9אש  +עצם הקולית = אשכולית
 .10עגבניות" -תמר" (וגם אם עניתם 'שרי' ,צדקתם שזהו 'דובדבן' באנגלית)
ט.תפוח זהב
ז.
י.
וירוק
צהוב
אדום,
בצבעים:
בעיקר
נפוץ,
פרי
ח.
תשובות לשעשועי דאורייתא
כ.
ט .מרקחת פירות
 .1אגוז בראש השנה אינו נאכל ,מפני שאגוז בגימטריא שווה ל'חטא' ואף מקשה על התפילה בכוונה
ל.
מכיון שמרבה ליחה ,אך בפסח נהוג לחלק אגוזים ולאוכלם .2 .אתרוג .3 .מוז .4 .לפי הסדר :בציר,
י.מ.פרי טרופי קטן ,בעל קליפה ורודה ובשר לבן
גדיד ,מסיק ,ארייה .5 .בא' בשבט .6 .ערלה ,בל תשחית ,שמיטה ,רבעי ,תרומות ,מעשרות ,ביכורים,
ך .סוג של אגוז
נ.
פרט ועוללות ,פאה ,ברכות ,כלאים ,ארבעת המינים ,ועוד .7 ....בננה ,כי ברכתה בורא פרי האדמה.
ס.אגוז ששמו כשם מדינה
ל.
 .8במצוות פרט שבה משאירים לעניים ענב או שניים שנשרו בעת הבציר .9 .על הרימון .למרות שזית
יותר קרוב ל'ארץ' ,משום שזית הנאכל חי ברכתו' :שהכל' האחרונה בדיני קדימת הברכות -המג"ע
ם .ענבים מיובשים קרויים-
ע.
א"ש!  .10חרצן ,זג ,גרוגרת ועיגול של דבילה .11 .בהתאמה :תומר ,רותם וקיקיון .12 .נהוג להתפלל
ן.פ.פרי חמוץ ביותר
בט"ו בשבט על אתרוג נאה .13 .גרוגרת -המוציא בשבת מרשות לרשות אוכלין כגרוגרת  -חייב.
ס .פרי נפוץ ,שצורתו כצורת פעמון
צ.
רימון -כלי של בעל הבית שנפער בו חור גדול דיו למעבר של רימון ,נטהר ואינו מקבל טומאה .זית-
'ש ָתל'
ק .מילה נרדפת לָ -
ע.
רוב שיעורי האכילה נאמרו ב 'כזית' .תמר -חיוב כרת למי שאוכל ככותבת הגסה (תמרה) ביוה"כ.
 .14חרוב .15 .אבשלום .16 .בטנים ,ששלח יעקב ליוסף.
ף .פרי קיצי מתוק ,בעל קליפה מבריקה
ר.
אילן
ץ.
ש.
תשובות לחידוני א' ת'
ת .פרי קיצי מתוק ,בעל קליפה שעירה במקצת אננס ,בונדוק ,גפן ,דובדבן ,הדר ,וולדרוף ,זית ,חבוש ,ט''ו בשבט ,יונתן ,כוכב ,ליים,
ק.
מנגו ,נקטרינה ,סברס ,ערמונים ,פקאן פיסטוק ,צנובר ,קוקוס קיווי ,רימון ,שסק,
ש.פרי עץ הדקל
ר.
הפוך – טנא,
תאנה.
ת.
ילדים
משחק
גלעינו
ומתוק,
כתום
קטן,
פרי
ש.
חרוב ,אתרוג ,שקד ,גויאבה ,אבוקדו ,תפוז ,תפוח ,קומפוט ,ליצ'י ,מלך ,ברזיל,
צימוקים ,לימון ,אגס ,נטע ,שזיף ,עץ ,אפרסק ,תמר ,משמש ,פומלית אשכולית.
ת .מפירות ההדר ()2
ב.
שמורות לאהרן ביין .לתגובות ,הקדשות והערותAhronbinn@gmail.com :
ג ©.כל הזכויות בקשר לשאלות ,התשובות ,הביאורים והעריכההפוך –1
ד.
ה.

