
 .ופסח חידון איכות הסביבה
 כל תשובה מקנה לכיתה חלק פאזל אחד

 
 .בבנייה אני מבודד בין חום לקור .1

 ומכיוון שאני גם קל וזול

 ...משתמשים בי לייצור כלים ועוד

 לפח  אותי אתם מרבים לזרוק 

 .לעולם אעלםלא אך אני מכאן 

  –הראשון מבין שלושה חגים שנקראים בתורה  –חג הפסח . 2
 ת הרגליםשלוש .א
 ראשי שנה .ב
 חגים חקלאיים .ג
 ימי משתה .ד

 

 אני זקוק למים על מנת להתקיים.3

 .כשאני בתוכם אני צף עליהם

 אוויר מזוהם אני מנקה

 ומקווה, משמש ליצור דברים רבים

 שעלי תשמרו ובי לא תפגעו

 אם נייר תמחזרו

 
  –חג המצות קשורים , חג החרות, חג הפסח –שלושה משמות החג .4
 יציאת מצרים –יסטורית ולאומית למשמעות ה .א
 חג האביב –למשמעות חקלאית  .ב
 מתנות לאביונים –למשמעות חברתית  .ג
 .ראש חודש ניסן –למשמעות סמלית  .ד

 

 .מיוצר אני מנפט גולמי.5

 בעלי חיים אותי אוכלים 

 .ולאחר מכן מתים

 מסביבתכם לא היעלם גם בעוד מליון שנה

 .לטובתכם  הפחיתו בי את הצריכה

 
  –חג האביב קשור  השם. 6
 קציר השעורים הראשון –למשמעות חקלאית  .א
 יציאת מצרים –למשמעות היסטורית  .ב
 קריאת ההגדה –למשמעות דתית  .ג
 הפיכה לעם –למשמעות חברתית  .ד



 . מקורי בסלעים אשר מעבר לים. 7

 מייצרים אתם ממני חומר שקוף  

 אם תסתכלו בו דמותכם ממנו תצוף

 .שנה בסביבתכם הוא יישאר  מליון 

 .כך תשמרו גם עלי, למחזר אותו כדאי

 ?מיהו החומר הגלם

 ?מיהו החומר המיוצר

 
כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי : רבן גמליאל אומר. 8

 :חובתו ואלו הן
 מצה ומרור, פסח .א
 פסח וכרפס, זבח .ב
 מרור, זרוע, מצה .ג
 מרור, זרוע, חרוסת .ד

 

 אני נוצר בגופך בכל שנייה. 9

 .ה אני לא תואם מהומהלסביב

 בשריפת חומרי דלק תקבל אותי בכמויות גדולות

 .לך בוודאי הן תמיד מזיקות

 
  –פסח חל בתאריך . 11
 ו בניסן"ט .א
 בניסן' א .ב
 בניסן' ח .ג
 בניסן' ז .ד

 

 כאשר אנו נקיים. 11

 .אנו מאפשרים לך חיים

 אך אם אותנו תזהם

 .בצומח ובך זה יתנקם, בחי

 
  –קמחא דפסחא הוא . 12
 ומה ודאגה לנצרכים כדי שיוכלו ליהנות מסעודת חג כהלכתהתר .א
 הקמח שלא כשר לאפיית מצות בפסח .ב
 קמח מיוחד שממנו מכינים מצה שמורה .ג
 הסימן על המזוזות המסמל את בתי היהודים בזמן מכות מצרים .ד

 



 

 ,השימוש בנו קל ופשוט. 13

 .בנו תשתמש ללא לאות 

 בפלאפון וגם בשלט, בטלפון)

 .(אבוי ותשלח אך אותנו לפח

 לסביבה אנו מזיקות 

 .ואת מי התהום מזהמות 

 

  –מי משתתף בקריאת ההגדה . 14
לי ' והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה"כל בני הבית  .א

 "בצאתי ממצרים
 ".למען תזכור את צאתך לארץ מצרים"האב בלבד  .ב
 רק הגברים .ג
 רק הילדים  .ד
 

 על פי החוק בין שתיים לארבע . 15

 .יתי לא תיפגשא 

 .ואם כן אל נא תתייאש

 ,בדציבלים אני נמדד

 .וכשהם גבוהים אני ממש מטרד

 

  –נמשך , כיום, חג הפסח . 16
 .א בניסן"ו בניסן עד כ"מט. ימים 7 .א
 .היום הראשון והיום השביעי של חג הפסח. יומיים .ב
 .בימי חול המועד בלבד .ג
 .באייר' ו בניסן עד ג"ט. ימים 4 .ד

 
 נזרקתאל הפח אני . 17

 .ומהסביבה תוך זמן קצר נעלמת

 שלושה עד ארבעה שבועות  אהיה כאן בסביבה 

 .המפרקים הם הסיבה, אחר כך היעלם

 אחזור במהרה, אך אל דאגה

 .הצמח ישתמש בי מתוך האדמה

 

  –בשיר אחד מי יודע הוא  11מספר. 18
 כוכביא .א
 מידיא .ב
 שבטיא .ג



 דבריא .ד
 
 .מקרינה מסוכנת  אשמור על כל יצור חי. 19

 ,אך אוי יש בי חור   

 .הנוצר עקב שימוש בגז הפריאון  

 אם השימוש בו יחדל

 זה יהיה לא פשוט, ייקח לי קצת זמן 

 . אך וודאי אפשרי

 .החור ייסגר ואת קרינת השמש שוב אסנן

 
 ?אחרי אילו ברכות מתחילים את סעודת ליל הסדר. 21
 .כורך, מרור, מוציא מצה, אחרי רחצה .א
 כורך, ברך, צפון, אחרי רחצה .ב
 .מוציא מצה, מרור, אחרי כורך .ג
 .כשרעבים .ד

 

 מפיקים אותנו מסלעים. 21

 .ובנו עושים המון שימושים

 פחיות ומכוניות, חוטי חשמל

 .זהו חלק קטן יש עוד דוגמאות

 ,השימוש בנו מקל מאוד על חייכם

 .אך זכרו אנו פוגעים בסביבתכם

 ממנה לא ניעלם כל כך מהר

 אז למענכם, קח הרבה מאוד זמןזה יי

 .בנו השתמשו ואחר כך מחזרו ועל עולמכם שימרו

 

 ?מה זה כורך. 22
תזכורת לצורת אכילת קורבן פסח כפי  –חרוסת ומצה , כריך ממרור .א

 .שנהג לאכול הילל הזקן בזמן שבית המקדש היה קיים
כפי שנהג לאכול שמאי בזמן שבית  -כריך מחרוסת עם אגוזים וצימוקים  .ב

 .המקדש היה קיים
כריך ממרור ומצה שאוכלים עם שתיית הכוס השנייה זכר לכריכים  .ג

 .שאסור לאכול בפסח
 .זכר לשעבוד כפי שנהג לאכול רבי יהודה הנשיא –כריך מחרוסת ומצה  .ד

 
 ?עלינו לאכול מצהחובה מתי . 23
 .רק בזמן ברכת מוציא מצה .א
 רק בזמן אכילת החזרת .ב
 .כשטעים ורצוי עם שוקולד .ג



 .ימי החגבכל  .ד
 

 ?מה הייתה המכה השביעית שניחתה על המצרים. 24
 ברד .א
 שחין .ב
 דבר .ג
 ערוב .ד

 
 ?אז מה בעצם ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. 25
 .שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל .א
 .שפרעה ביקש לעקור את הכל ולבן גזר רק על הזכרים .ב
 .ת יעקבשפרעה העביד את העם בפרך ולבן העביד א .ג
 .שנה 14שפרעה העביד את העם שבעים שנה ויעקוב עבד את רחל  .ד

 
 ?כמה מכות לקו המצרים על הים, י רבי עקיבא"עפ. 26
 .במצרים לקו חמישים מכות על הים לקו חמישים ומאתיים מכות .א
 .במצרים לקו עשר מכות על הים לקו חמישים מכות .ב
 .במצרים לקו ארבעים מכות על הים לקו מאתיים מכות .ג
 .במצרים לקו עשר מכות על הים לקו חמישים ומאתיים מכות .ד
 

 ?מה עשה השור –בשיר חד גדיא . 27
 שתה את המים שכיבו את האש .א
 אכל את המקל שהיכה את הגדי .ב
 .בעט בכלב שנשך את החתול .ג
 .לא היה בשיר הזה שום שור .ד

 
 ?מתי נחגג חג הפסח הראשון. 28
 .בלילה בו יצאו בני ישראל ממצרים .א
 ו עמדו בני ישראל מול הר סיניבלילה ב .ב
 לאחר חורבן בית המקדש הראשון .ג
 .לאחר שיבת ציון בתקופת עזרא ונחמיה .ד

 
מותניכם : וככה תאכלו אותו:" למה מתייחסת המילה פסח בפסוק . 29

הוא פסח  –נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחיפזון , חגורים
 (11פסוק ' שמות יב" )'לה
 זבח פסח .א
 סחחג הפ .ב
 ביעור חמץ .ג
 הכנת סעודת הסדר .ד

 
 ?למה חשוב לזכור שגם אנחנו היינו פעם עבדים. 31
.כדי שנזכור שתמיד אפשר להשתחרר ממצבים קשים. א  
כדי שנזכור לא לפגוע באחרים. ב  



.כדי שנזכור לא לשלול את חירותם של אחרים. ג  
 כל התשובות נכונות. ד
 
 


