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 לג בריבוע
 משחק תשע בריבוע לל"ג בעומר

 

 עזרים:

 תשובות לכל שאלה( 3תשובות )ו כרטיסי שאלות 
 שבמרכזן מודבק סקוצ'  לוח משחק מחולק לתשע משבצות 
 5 איקס כרטיסי ( (X'שבצידם האחורי מודבק סקוצ 
 5 שבצידם האחורי מודבק סקוצ' (0) עיגול כרטיסי 

 המשחק:מטרת 

 , במאוזן , במאונך או באלכסון. (0או  X) מאותו סוג ליצור רצף של שלושה כרטיסים

 לחסום את הקבוצה המתחרה ולא לאפשר לה ליצור רצף כרטיסים.

 :משחקמהלך ה

 מתחלקים לשתי קבוצות.

או  ( Xכרטיסי איקס )בעורכים הגרלה איזו קבוצה תשחק ראשונה. הקבוצה המנצחת בוחרת 
 (.0) כרטיסיב

 בכל סיבוב מנחה המשחק מקריא שאלה עם שלוש אפשרויות, שתיים שקריות ואחת נכונה.

השיבה תשובה נכונה מקבלת כרטיס איקס או עיגול הנשאלת עונה על השאלה, אם הקבוצה 
 ומניחה אותו על אחת המשבצות שבלוח המשחק לפי בחירתה, במטרה ליצור רצף של כרטיסים.

 השאלה עוברת לקבוצה השניה.ונה אם השיבה תשובה לא נכ

 יותר רצפים של כרטיסים. ליצורמנצחת הקבוצה שהצליחה 

 הערה:

 מומלץ לבחור מראש חניכים שיקריאו את השאלות והתשובות וינסו לבלבל את המשתתפים.
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 :רשימת השאלות –נספח 

 מהם ימי ספירת העומר? .1
 הימים שבין פסח לל"ג בעומר .א
 לשבועותהימים שבין פסח  .ב
 הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות .ג

 
 מתי סופרים את העומר? .2

 בלילה, אחרי צאת הכוכבים .א
 בתפילת מנחה לפני השקיעה .ב
 בבוקר בסיום התפילה .ג

 
 כמה ימים יש בספירת העומר? .3

 33 .א
 49 .ב
 50 .ג

 
 מה פירוש המילה עומר? .4

 שם המקום בו נולד בר כוכבא .א
 מסגד מוסלמי בירושלים .ב
 של שיבולים שנקצרו כמות מסויימת .ג

 
 איזה אירוע התרחש בימי ספירת העומר? .5

 נחרב בית המקדש השני .א
 ממגיפה מתלמידיו של רבי עקיבא מתו 24000 .ב
 בר כוכבא נשלח לגלות .ג

 
 מדוע מתו תלמידיו של רבי עקיבא? .6

 כי הם לא נהגו כבוד זה בזה .א
 כי הם נהגו לגנוב אחד מהשני .ב
 כי הם הפסיקו לשמור תורה ומצוות .ג

 
 היה רבי עקיבא?מי  .7

 המנהיג הדתי בתקופת מרד בר כוכבא .א
 עוזרו הצבאי של בר כוכבא .ב
 תלמידו הגדול של רבי שמעון בר יוחאי .ג

 
 ?ם המנהגים שלא עושים אותם מהבזמן ספירת העומר נוהגים מנהגי אבלות,  .8

 ולא בר מצווה ברית מילה מקיימיםלא  .א
 לא נוסעים לטיולים .ב
 ולא מתגלחיםמקיימים חתונות, לא מסתפרים לא  .ג
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 איזה הר קשור לל"ג בעומר? .9
 הר מירון .א
 הר סיני .ב
 הר חרמון .ג

 

 מהו מנהג ה"חלאקה"? .10
 לבישת בגדים לבנים וחלקים .א
 תספורת ראשונה לילד בגיל שלוש .ב
 שמחה חגיגית בקברי צדיקים .ג

 

 בל"ג בעומר נהוג לקיים "הילולה" בקברו של... .11
 רבי עקיבא .א
 הבבא סאלי .ב
 רבי שמעון בר יוחאי .ג

 

 ספר ידוע חיבר רבי שמעון בר יוחאי?איזה  .12
 שולחן ערוך .א
 המשנה .ב
 ספר הזוהר .ג

 

 ל"ג בעומר הוא היום ה... בספירת העומר .13
 13 .א
 33 .ב
 49 .ג

 

 באיזה חודש חוגגים את ל"ג בעומר? .14
 ניסו .א
 אייר .ב
 סיוון .ג

 

 נגד מי הנהיג בר כוכבא את המרד? .15
 נגד היוונים .א
 נגד הרומאים .ב
 נגד המכבים .ג

 

 מדוע מדליקים מדורות בל"ג בעומר? .16
 לזכר המורדים שהדליקו מדורות כדי להודיע על פרוץ המרד .א
 לזכר בר כוכבא שהיה נוהג להילחם עם לפידים בוערים .ב
 כדי לשרוף בובות של רשעים שנלחמים ביהודים .ג

 

 איך ניתן להפחית את זיהום האוויר בזמן הדלקת המדורות? .17
 לזרוק בקבוקי פלסטיק לתוך המדורה .א
 בודדלמקם את המדורה במקום מרוחק ומ .ב
 להדליק מדורה אחת ולא הרבה מדורות .ג
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 היכן כדאי למקם את המדורה? .18
 במקום נחמד על הדשא .א
 בשטח נקי ללא עצים שיחים או קוצים .ב
 מתחת לבניינים .ג

 

 מדוע ל"ג בעומר נחשב יום חג? .19
 כי ביום זה בר כוכבא ניצח את הרומאים .א
 כי ביום זה נבנה בית המקדש .ב
 כי ביום זה פסקה המגיפה ממנה מתו תלמידי רבי עקיבא  .ג

 

 איזה מנהג קשור לל"ג בעומר? .20
 י חץ וקשתמשחק .א
 על האש -אכילת מאכלים צלויים .ב
 משחקי מים .ג

 

 מי היה תלמידו המפורסם של רבי עקיבא? .21
 רבי שמעון בר יוחאי .א
 רבן גמליאל .ב
 בר כוכבא .ג

 

 מדוע התחבא רבי שמעון בר יוחאי במערה? .22
דיבר בגנות הרומאים והם רצו להרגו ולכן התחבא במערה ולמד בה  רשב"י .א

 יחד עם בנו תורה
 הרומאים אסרו על קיום מצוות ורשב"י התחבא במערה כדי לקיים בה מצוות .ב

 בסתר
 ללמוד בו תורה מוגןבזמן המלחמה ברומאים רשב"י חיפש מקום  .ג

 

 באיזה גיל התחיל רבי עקיבא ללוד קריאה וכתיבה? .23
 3בגיל  .א
 13בגיל  .ב
 40בגיל  .ג

 

 במה עסק רבי עקיבא לפני שהפך לתלמיד חכם? .24
 היה רועה צאן בביתו של העשיר כלבא שבוע .א
 היה משרת בביתו של כלבא שבוע .ב
 היה לוחם בצבאו של בר כוכבא .ג

 

 איזה משפט מפורסם מיוחס לרבי עקיבא? .25
 "מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברך" .א
 "ואהבת לרעך כמוך" .ב
 דרך ארץ""יפה תלמוד תורה עם  .ג

 

 איזה חג מסיים את ספירת העומר? .26
 יום העצמאות .א
 ל"ג בעומר .ב
 שבועות .ג
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 מהם ימי ספירת העומר?
 

 הימים שבין פסח לל"ג בעומר .א

 הימים שבין פסח לשבועות .ב

הימים שבין ל"ג בעומר  .ג
 לשבועות

 

 

 ?מתי סופרים את העומר
 

 בלילה, אחרי צאת הכוכבים .א

 בתפילת מנחה לפני השקיעה .ב

 התפילהבבוקר בסיום  .ג
 

 

 ?כמה ימים יש בספירת העומר
 

 33 .א

 49 .ב

 50 .ג

 

 

 עומר? מה פירוש המילה
 

 שם המקום בו נולד בר כוכבא .א

 מסגד מוסלמי בירושלים .ב

כמות מסויימת של שיבולים  .ג
 שנקצרו

 

 

איזה אירוע התרחש בימי 
 ?ספירת העומר

 

 נחרב בית המקדש השני .א
מתלמידיו של רבי  24,000 .ב

 עקיבא מתו ממגיפה
 תכוכבא נשלח לגלובר  .ג

 

 

מדוע מתו תלמידיו של רבי 
 ?עקיבא

 

 כי הם לא נהגו כבוד זה בזה .א
 כי הם נהגו לגנוב אחד מהשני .ב
כי הם הפסיקו לשמור תורה  .ג

 ומצוות
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 ?מי היה רבי עקיבא
 

המנהיג הדתי בתקופת מרד  .א
 בר כוכבא

 עוזרו הצבאי של בר כוכבא .ב
תלמידו הגדול של רבי שמעון  .ג

 בר יוחאי
 

 

בזמן ספירת העומר נוהגים מנהגי 
אבלות. מהם המנהגים שלא עושים 

 ?אותם
 

לא מקיימים ברית מילה ולא  .א
 בר מצווה

 לא נוסעים לטיולים .ב
לא מקיימים חתונות, לא  .ג

 מסתפרים ולא מתגלחים
 

 

 ?איזה הר קשור לל"ג בעומר
 

 הר מירון .א
 הר סיני .ב
 הר חרמון .ג

 

 

 ?מהו מנהג ה"חלאקה"
 

 וחלקים לבישת בגדים לבנים .א
תספורת ראשונה לילד בגיל  .ב

 שלוש
 בקברי צדיקיםשמחה חגיגית  .ג

 

 

בל"ג בעומר נהוג לקיים 
 ?"הילולה" בקברו של...

 

 רבי עקיבא .א
 הבבא סאלי .ב
 רבי שמעון בר יוחאי .ג

 

 

 איזה ספר ידוע חיבר רבי
 ?שמעון בר יוחאי

 

 שולחן ערוך .א
 המשנה .ב
 ספר הזוהר .ג
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 ל"ג בעומר הוא היום ה....
 העומרבספירת 

 

 13 .א
 33 .ב
 49 .ג

 

 

 באיזה חודש חוגגים את
 ?ל"ג בעומר

 

 ניסן .א
 אייר .ד
 סיוון .ה
 

 

 נגד מי הנהיג בר כוכבא
 ?את המרד

 

 נגד היוונים .א
 נגד הרומאים .ב
 נגד המכבים .ג

 

 

 מדוע מדליקים מדורות
 ?בל"ג בעומר

 

לזכר המורדים שהדליקו מדורות  .א
 כדי להודיע על פרוץ המרד

להילחם לזכר בר כוכבא שהיה נוהג  .ב
 עם לפידים בוערים

כדי לשרוף בובות של רשעים  .ג
 שנלחמים ביהודים

 

איך ניתן להפחית את זיהום 
 ?האוויר בזמן הדלקת המדורות

 
לזרוק בקבוקי פלסטיק לתוך  .א

 המדורה
למקם את המדורה במקום מרוחק  .ב

 ומבודד
להדליק מדורה אחת ולא הרבה  .ג

 מדורות

 

 ?היכן כדאי למקם את המדורה
 

 נחמד על הדשאבמקום  .א
בשטח נקי ללא עצים, שיחים  .ב

 או קוצים
 מתחת לבניינים .ג
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 מדוע ל"ג בעומר נחשב
 ?יום חג

 

כי ביום זה בר כוכבא ניצח את  .א
 הרומאים

 כי ביום זה נבנה בית המקדש .ב
כי ביום זה פסקה המגיפה  .ג

 ממנה מתו תלמידי רבי עקיבא
 

 

 ?איזה מנהג קשור לל"ג בעומר
 

 משחקי חץ וקשת .א
על  –אכילת מאכלים צלויים  .ב

 האש
 משחקי מים .ג

 

 

מי היה תלמידו המפורסם של 
 ?רבי עקיבא

 

 רבי שמעון בר יוחאי .א
 רבן גמליאל .ב
 בר כוכבא .ג

 

 

מדוע התחבא רבי שמעון בר יוחאי 
 ?במערה

 
רשב"י דיבר בגנות הרומאים והם רצו להרגו  .א

ולכן התחבא במערה ולמד בה תורה יחד עם 
 בנו

הרומאים אסרו על קיום מצוות ורשב"י  .ב
 התחבא במערה כדי לקיים בה מצוות בסתר

בזמן המלחמה ברומאים רשב"י חיפש מקום  .ג
 מוגן ללמוד בו תורה

 

 

באיזה גיל התחיל רבי עקיבא 
 ?ללמוד קריאה וכתיבה

 

 3בגיל  .א
 13בגיל  .ב
 40בגיל  .ג

 

 

במה עסק רבי עקיבא לפני 
 ?שהפך לתלמיד חכם

 
היה רועה צאן בביתו של העשיר  .א

 כלבא שבוע
 היה משרת בביתו של כלבא שבוע .ב
 היה לוחם בצבאו של בר כוכבא .ג
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איזה משפט מפורסם מיוחס 
 ?לרבי עקיבא

 

"מה ששנוא עליך אל תעשה  .א
 לחבריך"

 "ואהבת לרעך כמוך" .ב
"יפה תלמוד תורה עם דרך  .ג

 ארץ"
 

 

איזה חג מסיים את ספירת 
 ?העומר

 

 יום העצמאות .א
 ל"ג בעומר .ב
 שבועות .ג

 

 

 


