בס"ד

שם החידה

תשובה

שם הזוכה

חידה מצויירת -קרח
פסוקים בציורים -קרח
חידת טריוויה -קרח
פסוקים בציורים חוקת

אסיר תודה
"ברית מלח עולם"
אבא ליום אחד מפעל ניילון
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון
בהר ההר על גבול ארץ אדום
לאמור"
כבד פה וכבד לשון

יוסי דניאל משבות רחל
עטרה לבנון מאלון מורה
חיה מושקא מבאר שבע
יהונתן פרידמן מירושלים

חידה מצויירת -חוקת
חידת הפירמידה -חוקת
חידת הפתגמים -חוקת
חידת טריוויה -חוקת
החידה היומית1 -
חידת טריוויה -בלק
חידת זהה את המקום1 -
החידה היומית2 -
החידה היומית3 -

החידה היומית4 -

החידה היומית5 -
החידה היומית6 -
חידת החשבונות -פנחס
החידה היומית7 -

פנחס משה פורמן ממגדל
העמק
ראשית בן דוד מחריש
שירה הולשטיין מבית-אל
הדס בן שבת משדרות

נס ,פנס ,ספרן ,סופרן ,ספורנו
"מכל מלמדי השכלתי"
הדישון רוצה לישון -סיפורי
לילה טוב
עמית שימל מאריאל
רבי יוסף קארו
כפר כפיותה -סיפורי לילה טוב שמואל ומושקא רטיג מבית
צבי סיטרין
אוריה פרץ מקרית גת
גבעת תום ותומר
יסכה לין ממבוא דותן
 93מלאכות שנעשו במשכן
האסורות בשבת.
משפחת דהן
ארבעת הטורים הם -אורח
חיים ,אבן העזר ,יורה דעה
וחושן משפט וכתב אותם רבי
יעקב בן אשר
נתן ניסן מרחובות
ברכת החמה היא ברכה
שמברכים פעם ב 82 -שנה
כאשר השמש חוזרת למקומה
בבריאת העולם.
הדס פרידמן מירושלים
רבי משה בן מימון
רגב עבדה מלוד
רבי ישראל מאיר הכהן
דביר אלטשולר ממצפה
 39ימים
נטופה
היתר מכירת הקרקע החקלאית רועי צבי פרינס מפתח
תקווה
לגוי בשנת השמיטה כדי שניתן
יהיה להמשיך לעבוד בקרקע
ולסחור בפירות שביעית.

בס"ד

החידה היומית8 -
חידת זהה את הדמות1 -
החידה היומית9 -
החידה היומית11 -
החידה היומית11 -
החידה היומית12 -

חידת זהה את הדמות2 -
חידת זהה את המקום2 -
החידה היומית13 -
החידה היומית14 -
החידה היומית15 -
החידה היומית16 -
החידה היומית17 -
החידה היומית18 -
החידה היומית19 -
החידה היומית21 -

מייסד החסידות הוא "הבעל
שם טוב".
עתניאל בן קנז
רבי יהודה הלוי
"הונאת דברים" היא איסור
מהתורה לצער אדם או לפגוע
בו על ידי דיבור.
כותב השיר "לך דודי" הוא רבי
שלמה אלקבץ מחכמי צפת.
הספר משנה תורה מחולק ל-
 41חלקים ולכן נקרא גם" -היד
החזקה".
אהוד בן גרא

מיכל זינו ממגדל העמק
אפרת דרשן מקרני שומרון
אלישיב לנדמן ממבוא
דותן
אחיה קורצוייל מקרני
שומרון
רעות שנפס מדולב
רחל רובין מקרית ארבע
רות ישי ואביגיל נריה
ממרכז שפירא
יהודה אריה טבדי מתל
אביב
איתן שמעוני מגן יבנה

הגלבוע -שאול המלך
יהודים המאמינים רק בתורה
שבכתב.
מושקי קניג מקרית מלאכי
ב -ט"ו בחודש
שחר פרידמן ממודיעין
רבי משה חיים לוצאטו
שמעון שוחט מירושלים
האיסור לאכול את פירות
העצים בשלוש השנים
הראשונות לנטיעתם.
אדם שמת ואין מי שמופקד על משפחת איזינגר מהיישוב
יונתן ברמת הגולן
קבורתו.
איתמר קורט מרשל"צ
האיסור ללבוש בגד שבו
ארוגים צמר ופשתן ביחד.
תמר מוראדי מנוף איילון
"עושה מעשה בראשית".
השור ,הבור ,המבעה וההבער .הילה ולס מפתח תקווה
תהילה שטיינברג מרמת
בית שמש
השבת שלפני  3באב.
נהרה צופיה בלטמן
סיפורי לילה טוב -הילד
מירושלים
שאהב לתופף

החידה היומית21 -
חידת טריוויה -מאירתון
מסעי
חידת הפתגמים -מאירתון
מסעי

"החושד בכשרים לוקה בגופו"

החידה המצויירת -מאירתון
מסעי
חידת זהה את הדמות3 -

"טמן ידו בצלחת"
ברק בן אבינעם

אפרת אהרון מאלעד
תהלה קופלד מירושלים

משפחת אלקבץ ממעגלים

בס"ד

תקנה בהלכה שמטרתה
להתיר בישול אוכל מיום טוב
לשבת שחלה לאחריו.
חטא המרגלים שבעקבותיו
נגזר על עם ישראל שלא
להיכנס לארץ.

החידה היומית22 -
החידה היומית23 -
החידה היומית24 -
החידה היומית25 -
חידת טריוויה -מאירתון
ואתחנן
חידה מצויירת -מאירתון
ואתחנן
החידה היומית26 -
החידה היומית27 -

החידה היומית28 -

"ברוך מציב גבול אלמנה"
מצוות שתלויות בזמן מסוים
סיפורי לילה טוב -זית אחד
מאד מיוחד.

גילה דסקל מגבעת שמואל
מלכה הוכמן מירושלים
אליסף חוברה ממצפה
יריחו
מוריה גלבוע מרמת גן
ישראל דוידוביץ מירושלים
שלומית הרשקוביץ משהם

ביצת עין
אמן שענו לאחר זמן מאז סיום טליה רחל ברלין מירושלים
הברכה.
מיכאל טוויג מפתח תקווה
רבי שלמה יצחקי
תקנה הלכתית שנועדה לאפשר תמר ברזילי מפדואל
לגבות חובות של הלוואות מבלי
שמצוות שמיטת הכספים,
הנוהגת בסוף שנת השמיטה,
תגרום לביטול החוב.

שבוע זהירות בדרכים
שבוע הכרת הטוב

דבורה רחימי מבת-ים
טליה אביגיל והודיה כהן
מנתניה
יאיר דלויה מהר ברכה
משפחת פרינס מפתח תקוה
חיהלה וקיילי שיינין מקרית
מלאכי

שבוע השמחה

משפחת דזדזיץ ממגדל העמק

שבוע קבלת השונה
שבוע אמת ושקר
שבוע אהבת חינם

