הוא והיא כללי
 .1הוא נמצא לרוב על חוף הים היא נפלה למשכב
 .2הוא שם כללי לבהמות גדולות היא משמשת כמשוב
 .3הוא מופיע עם הרעם היא אבן יקרה
 .4הוא כתום ומתקשר עם אליעזר היא נפלה עלינו כעונש
 .5הוא נמצא מאחורי הבטן היא מצאת מעל העין
 .6הוא מקום גבוה ונשא היא נמצאת כך עד הלידה
 .7הוא כלי קיבול לנוזלים היא עשויה בעיקר מביצים
 .8הוא חברת תחבורה גדולה היא סיפור דימיוני עם הרבה מלכים ונסיכים
 .9הוא – כשהוא ארוך הוא מעצבן ,היא ספר הספרים
 .11הוא צמח מנוך היא דיאלוג  ,חילופי דברים
 .11הוא טוחן מזון בפה היא אורכת 365
 .12הוא מרחם ,חומל ,היא ירק בעל עלים רחבים

הוא והיא כללי
 .1הוא נמצא לרוב על חוף הים היא נפלה למשכב
 .2הוא שם כללי לבהמות גדולות היא משמשת כמשוב
 .3הוא מופיע עם הרעם היא אבן יקרה
 .4הוא כתום ומתקשר עם אליעזר היא נפלה עלינו כעונש
 .5הוא נמצא מאחורי הבטן היא מצאת מעל העין
 .6הוא מקום גבוה ונשא היא נמצאת כך עד הלידה
 .7הוא כלי קיבול לנוזלים היא עשויה בעיקר מביצים
 .8הוא חברת תחבורה גדולה היא סיפור דימיוני עם הרבה מלכים ונסיכים
 .9הוא – כשהוא ארוך הוא מעצבן ,היא ספר הספרים
 .11הוא צמח מנוך היא דיאלוג  ,חילופי דברים
 .11הוא טוחן מזון בפה היא אורכת 365
 .12הוא מרחם ,חומל ,היא ירק בעל עלים רחבים

הוא והיא כללי
 .1הוא נמצא לרוב על חוף הים היא נפלה למשכה
 .2הוא שם כללי לבהמות גדולות היא משמשת כמשוב
 .3הוא מופיע עם הרעם היא אבן יקרה
 .4הוא כתום ומתקשר עם אליעזר היא נפלה עלינו כעונש
 .5הוא נמצא מאחורי הבטן היא מצאת מעל העין
 .6הוא מקום גבוה ונשא היא נמצאת כך עד הלידה
 .7הוא כלי קיבול לנוזלים היא עשויה בעיקר מביצים
 .8הוא חברת תחבורה גדולה היא סיפור דימיוני עם הרבה מלכים ונסיכים
 .9הוא – כשהוא ארוך הוא מעצבן ,היא ספר הספרים
 .11הוא צמח מנוך היא דיאלוג  ,חילופי דברים
 .11הוא טוחן מזון בפה היא אורכת 365
 .12הוא מרחם ,חומל ,היא ירק בעל עלים רחבים

הוא והיא כללי
 .1הוא נמצא לרוב על חוף הים היא נפלה למשכה (חול – חולה)
 .2הוא שם כללי לבהמות גדולות היא משמשת כמשוב (בקר – בקרה)
 .3הוא מופיע עם הרעם היא אבן יקרה (ברק – ברקת)
 .4הוא כתום ומתקשר עם אליעזר היא נפלה עלינו כעונש (גזר – גזרה)
 .5הוא נמצא מאחורי הבטן היא מצאת מעל העין (גב – גבה)
 .6הוא מקום גבוה ונשא היא נמצאת כך עד הלידה (הר – הרה )
 .7הוא כלי קיבול לנוזלים היא עשויה בעיקר מביצים (חבית – חביתה)
 .8הוא חברת תחבורה גדולה היא סיפור דימיוני עם הרבה מלכים ונסיכים (אגד – אגדה)
 .9הוא – כשהוא ארוך הוא מעצבן ,היא ספר הספרים (תור תורה)
 .11הוא צמח מנוך היא דיאלוג  ,חילופי דברים (שיח – שיחה)
 .11הוא טוחן מזון בפה היא אורכת ( 365שן – שנה )
 .12הוא מרחם ,חומל ,היא ירק בעל עלים רחבים (חס – חסה)

 .1הוא הלחם שהומטר משמים  -מן
היא אחד החלקים בארוחה – מנה
 .2הוא אמירה ,משפט  -אגד
היא ספר הנקרא בליל החג – הגדה
 .3הוא אחד מבני ישראל במצרים  -עבד
היא ע ְמ ָלה – עבודה
 .4הוא אחד הבנים בהגדה  -תם
היא הסתיימה – תמה
 .6הוא הים שנקרע לאחר היציאה ממצרים  -סוף
היא סערה – סופה
 .7הוא שב  -חזר
היא אחד הסמלים (המאכלים) בקערת הסדר – חזרת
 .8הוא האבא שלי  -אבי
היא העונה בה יצאנו ממצרים – אביב
 .9הוא טמן פח  -ארב
היא המכה השמינית – ארבה
 .11הוא איבר תנועה בגוף  -גף
היא נותנת את הפרי לנוזל שבארבעת הכוסות – גפן
 .13הוא בן בארמית  -בר
היא המכה שירדה כאבנים משמים – ברד
 .14הוא חלק ממוצק  -גוש
היא הארץ בה ישבו אבותינו במצרים – גושן
 .11הוא אמר דבר נכון  -צדק
היא מצווה לתת לעני ,גר ,יתום ואלמנה – צדקה

חידות "הוא והיא" בנושא חורש
 .1הוא :שיער הכבשים/היא :בראש העצים (צמר ,צמרת)
 .2הוא :מים שקפאו/היא :חלקה לא מיוערת (קרח ,קרחת)
 .3הוא :גדלים בן עצים/היא :צמח מטפס (יער ,יערה)
 .4הוא :בט''ו בשבט חוגג יום הולדת/היא :הצעה למישהו ניתנת (עץ ,עצה)
 .1הוא :איננו אלא עץ/היא :דו-חי ירוק ,נוצץ (אילן ,אילנית)
 .6הוא :זרעיו באצטרובל/היא :פטרייה למאכל (אורן ,אורנייה)
 .7הוא :את האדמה מפלח/היא :עצים בה הם הצומח (חורש ,חורשה)
 .8הוא :פרי של אחד העצים/היא :טפיחה שנוצרת כשמרביצים (בלוט ,בלוטה)
 .9הוא :בד/היא :מסועפת ,רחבה (ענף ,ענפה)
 .11הוא :את הסלע בירוק מכסה/היא :מתחת לסלע תמצא מחסה (טחב ,טחבית)
 .11הוא :מתנת הפרח לדבורה/היא :תוך צפצוף תמצוץ אותו במקורה (צוף ,צופית)
 .12הוא :פרחיו צהובים וכולו עטור קוצים לאין ספור/היא :אוכלת זרעים וצבעיה אדום ,צהוב,
שחור( .חוח ,חוחית)
 .13היא :פרח מצליב ורוד/הוא :ההר בו נטייל עוד ועוד (כרמלית ,כרמל)
 .14הוא :צבע/היא :עץ הגדל בחורש ,משמש ברפואה (לבן ,ליבנה)
 .11הוא :ההוא שתמיד בא אחרינו/היא :עשה משהו במחבת (צל ,צלה)
 .16הוא :לא מתחת /היא :חלק מהצמח אך לא התפרחת (על ,עלה)

