
 
 

 
 

 חידות פילים
 רמוניתפילה -פיל בתזמורת .1
 רופילפ -פיל שהוא פרצוף מהצד .2
 פלפל -פיל שהוא תבלין .3
 יהפילדלפ -עיר של פילים .4
 פיליפינים –של פילים  אי .5
 טפיל -פיל קרציה .6
 פילנטרופ -פיל נדיב .7
 פיפסיהא -פיל במחלת הנפילה .8
 עפילמ -פיל שעולה לארץ באניה .9
 פלפל -פיל ירק .10
 פיליןת -יים מניחים בבוקרפיל שדת .11
 ילטרפ -פיל שהוא סוג של קפה .12
 יליפספ -פיל במכשיר גילוח חשמלי .13
 נפיל -פיל ענק .14
 טיבן שפילברגס -פיל שהוא במאי קולנוע .15
 לורופילכ -פיל שגורם לעלה להיות ירוק .16
 כפילמ -פיל שמגדיל את הכמות  פי כמה .17
 רפיליםע -פיל שעושה עננים בבוקר .18
 פילה -פיל סטייק .19

 יל גקסוןפ -הוא מאמן כדורסלפיל ש .20
 ארפילדג -פילש הוא חתול כתום .21
 פילטפישג -פיל שהוא דג פולני .22
 פילציהא -פילה שמורידה שיערות .23
 ילגשפ -פילה שהיא חברה של פיל נשוי .24
 פילמש -פיל מבייש ומעליב .25
 סוףפילו -פיל הוגה דעות .26
 פיהל -פיל בנעלי ספורט .27
 פילם -פיל במצלמה .28
 וילפ -פיל שהוא סוג של בצק .29
 ילסבריפ -פיל שהוא בצק מוכן/ חברת אפייה .30
 פילהנ -פיל שעושה צניחה מהירה .31
 ילבוקספ -פיל שהוא מקום מפורסם בחולון .32
 ילפלתפ -פיל שהוא גברת קטנה .33
 פילכ -פיל שדומה לאנשים מפורסמים אחרים .34
 פילינג –פיל עם עור נפלא לפנים  .35
 ילספ -פיל שהזיז שלג מהכביש .36
פילח -פיל שגנב סוכרייה במכולת .37

 
 

  -צירופים והיפוכם
 שבת שלום -חול מלחמה .1
 גבעת המורה -דעמק התלמי .2
 זיכרון יעקב -שכחת לאה .3
 הבית הלבן -האוהל השחור .4
 ניקוי ראש -לכלוך זנב .5
 איש רוח -אשת גוף .6
 מהירות האור -איטיות החושך .7
 אזני המן -עייני מרדכי .8
 אחרית הימים -ראשית הלילות .9
 בושה וחרפה -כבוד ותהילה .10
 אכל אותה -אותההקיא  .11
 בן טובים -אם רעים .12
 הברית החדשה -הריב הישן .13

 כח גברא -חולשת אישה .14
 מת משיעמום -חי מהתעניינות .15
 גלוי ראש -מוסתר זנב .16
 שקר גס -אמת חלקה .17
 פתח תקווה -קיר ייאוש .18
 בני ברק -בנות רעם .19
 קבלת פנים -דחיית ישבן .20
 יונת שלום -נשר מלחמה .21
 אב בית -אם רחוב .22
 גוש חלב -אבקת בשר .23
 אריכות ימים -וצר לילותק .24
 ליל כלולות -יום גירושין .25
 החופש הגדול -השעבוד הקטן .26

 לקבוצה הסודיתהצטרפו , לאתר הבית שלנוכנסו יה לעוד המון תכנים
 באינסטגרםקבו אחרינו או ע בפייסבוק
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 מערב הפרועה -המזרח המסודר .27
 מכת שמש -לטיפת הירח .28
 פתיח באש -סגר במים .29
 ה עליודלוק -כבויה תחתיו .30
 רמת חיים  -עמק מתים .31

 עזרה ראשונה -מכשול אחרון .32
 חרון אחרון חביבא -ראשון ראשון מאוס .33
 כיםת מלארוח -צום עבדים .34
 חזר בתשובה -הלך בשאלה .35

 
 חידודי חל

 חלון -פתח בקיר .1
 גחל -עץ במדורה .2
 נחל -מים זורמים .3
 חלב -מגיע מהפרה .4
 חלל - -טלסקופ מסתכל ל .5
 חליצה -הורדת נעל .6
 חליטה -תה צמחים .7
 חלול -ריק מבפנים .8
 וציםחל -ראשוני המתיישבים .9
 חלק -לא מחוספס .10
 חלבה -ממתק סומסום .11
 חלודה -ברזל אדום .12

 חליל -גינהכלי נ .13
 וקחל -לובשים אחרי מקלחת .14
 ליבהח -מוציאים חלב מהפרה .15
 חללית -טסים איתה לירח .16
 לפן כספיםח -ממיר דולרים בשקלים .17
 זחל –שלב בחייו של פרפר  .18
 ףחל -עבר לידינו במהירות .19
 לוםח -חיזיון שבא לנו בלילה .20
 לפוןח -דמות במערכונים של הגשש .21
 חלקום -ממתק טורקי .22
 סחר חליפין -העברת סחורה מיד ליד .23

 
 

 חידודי גל
 גל -נשבר על החוף .1
 גלגל -עליו נוסעת המכונית .2
 מעגל - -יש לנו גולם ב .3
 מגל -לקציר חיטה .4
 גלשן -גולשים עליו בים .5
 נגלמ -מכינים עליו שישליק ביום העצמאות .6
 צגלגל -תחנת רדיו .7
 גלעין -התוך הפרי .8
 לקסיהג -הרבה מערכות כוכבים .9
 עגלה -מחוברת לסוס .10
 גליל -ארץחבל בצפון ה .11
 גלון -מידה למדידת נוזל .12

 גלמוד -בודד .13
 ריהגל -מציגים בה ציורים .14
 גלות - -מגורש למדינה זרה, נמצא ב .15
 עגלגלה -שמנמונת .16
 לחג -עושים לילדים במירון .17
 גלעד -מצבת זיכרון .18
 אגלש -צייר מפורסם ושמו מארק .19
 גליתסי -פרח סגול וגם שם .20
 רעיוןדגל ב -ברעיון ןהאמי .21
 גלוי -חשוף .22
 גלגליות -סקטים .23

 
 

 חידודי מס
 מסטיק -גומי לעיסה .1
 מסך -מקרינים עליו סרט .2
 מס הכנסה -תשלום לממשלה .3
 מסוק -ממריא לגובה .4
 מסריח -ריח לא טוב .5
 מסע -טיול ארוך .6
 מסמר -דופקים בפטיש .7
 מסמיה -צומת ראם .8
 מסטול -שתה יורת מידי .9
 מסווה -מצא מחווה .10

 מסטר -אלוף הפוקימונים .11
 מסגר -מתעסק עם ברזל .12
 מסקנות  -פוץ ללא לק .13
 מסור -לחיתוך עץ .14
 מסרק -לסידור השיער .15
 מסרגה -לסריגת סוודר .16
 מסאג' -כשהגב תפוס עושים .17
 מסקרה -לצבוע ריסים .18
 מסלול -דרך .19
 מסעדה -הולכים לאכול בה .20



 המספר -איפה מסדרים שיער .21
 נמס -הקרח בחום .22

 מסוף -עמדת מחשב .23
 מסוע -סרט נע להובלה .24

 



 חידודי פר
 פרה -נותנת חלב .1
 פר -להמי בע .2
 פרפר -עף אל הפרח .3
 פרסה -לרגלי סוס .4
 פרצוף -פנים .5
 פרלמנט -בית הנבחרים .6
 פרעה -מלך מצרים .7
 פרזיט -עצלן וטפיל .8
 פרעוש -עוקץ וקופץ .9
 פרש -רוכב על סוס .10
 פרת -נהר בעירק .11

 פרג -פרח אדום .12
 פרווה -נעים ללטף .13
 פריז -בירת צרפת .14
 פרנסה -משכורת .15
 עיפרון -כלי כתיבה .16
 פרך -עבודה קשה .17
 פרוכת -ארון הקודש לכיסוי .18
 פרקט -משטח ברחבת ריקודים/אולם כדורסל .19
 פרקר -שחקן כדורסל וגם עט .20
 כפרות -ביום הכיפורים עושים .21
 פרנס -שמעון אוהב מוזיקה יוונית .22

 
 

 מה הקשר?
 השנה, כרוב, הנקרה )ראש( .1
 עץ, דואר, פגיעה )בול( .2
 אגב, ארץ, צלחה )דרך( .3
 (המלך, מגדל, מגן )דוד .4
 סיר )ציון(ארץ, ראשון ל, א .5
 זעם, שקר, אליהו )נביא( .6
 דו, הלם, מגע )קרב( .7
 חג, פסל, פעמון )החירות( .8
 מזג, חיל, זיהום )אויר( .9

 (שר, עצמי, סיכת )בטחון .10
 (יום, חתול, דגל )שחור .11
 כרטיס, מגרש, אין )חניה( .12
 מילה, המועצות, החדשה )ברית( .13
 שביל ה, שיני, מוצרי )חלב( .14
 (לחם, חמור, בית )לבן .15
 תה )לוח(שנה, כפל, כי .16
 אבן, חן, מצא )חן( .17
 סטרי, פרצופי, קרב )דו( .18
 הות, בהקיץ, באספמיא )חלום(לב .19
 ניקוי, קרח, אקלים )יבש( .20
 לילה, מזל, שבוע )טוב( .21
 הולדת, העצמאות, הדין )יום( .22

 
 

 חידודי ישובים:
 ראש פינה -זוית בגוף האדם .1
 מבשרת ציון -מודיעה על הבירה .2
 שהם -אבן יקרה .3
 נהריה -מאלהיםנחל גדול  .4



 גזר -קיבוץ כתום .5
 חולדה -קיבוץ עכבר גדול .6
 קרית מלאכי -כרך הנביא .7
 טירת צבי -ארמונו של סמל הדואר .8
 נגבה -דרומה לקיבוץ .9
 יפתח -הוא לא יסגור את הקיבוץ .10
 בית ירח -הדירה של המאור הקטן .11
 הרדוף -קיבוץ הצומח על שפת נחלים .12
 כרמיאל -מקום גידול גפנים של אלוהים .13
 רחובות -בחורות מבולבלותעיר של  .14
 חיפה -לא מת ולא שם .15
 מיתר -ישוב בדרום שהוא חלק בגיטרה .16
 רעננה -עיר ערנית וטרייה .17
 עפולה -התעופפו ממנה גרעינים .18
 תל חי -גבעה מלאכותית לא מת .19
 ערד -לא ישן שנוספה לו ד .20
 ירוחם -מודה ועוזב .21
 רביבים -ישוב בדרום על שם גשמים .22
 ריםקד -קיבוץ שבו מכינים כלי חרס .23
 באר שבע -אני שואב מים וכורת ברית .24
 לוטם -ישוב על שם פרח מרווני או שעיר .25
 עזה -עיר חזקה ואמיצה .26
 כפר סבא -ישוב לא עירוני של אבא של אבא .27
 נתניה -מענק של אלהים .28
 עין גב -מעיין אחורי .29
 בית שמש -מעון החמה .30
 נס ציונה -דגל עיר דוד .31
 פתח תקווה -דלת השאיפות .32
 ן גדיעי -מעין שיש לו מזל .33
 אשדוד -להבה של קרוב משפחה .34
 רמת גן -היכולת שלה לא מגיעה לכיתה א' .35
 ירושלים -מה שהשאירו ההורים הגיע לים .36
 יד מרדכי -חמש אצבעות ממגילת אסתר .37
 זיכרון יעקב. -לא נשכח את אחד האבות .38
 תל אביב -גבעה מלאכותית באמצע הפריחה .39
 ראש העין -שני איברים בשם של עיר .40
 מזכרת בתיה -דה של אלהיםמתנה שנשארה ליל .41
 בארי -קיבוץ ממנו אני שואב את המים שלי .42
 דפנה. -קיבוץ המונח לראשו של מנצח .43

 
 
 
 



 שעשועי לשון )כפל משמעות(
 
 אישון -אדם קטן בעין          .1
 טמבור -תוף צבעוני           .2
 עקומה. -לא ישרה על הגרף           .3
 אקדח -אעשה חור בכלי נשק            .4
 גז -חומר הבישול נעלם            .5
 יוד -אות על הפצע            .6
 פסל -מןביטל את האו            .7
 טריקו -עבד על  החולצה שלו            .8
 הבריז -השרברב לא הגיע            .9

 כרמל -הר הסוכר השרוף            .10
 חלה -מאפה שלא הרגיש טוב            .11
 דו שייח. -גורי הסוסים מדבריים            .12
 באלגן -אי סדר בא לפעוטון             .13
 לשאול -םהולך ברר משהו בגיהינו             .14
 פרידה -סוס ואתון עוזבים את בתם             .15
 חלצה -הציל אותה מבגדה             .16
 מניפה -מאוורר הידנימרימה לאוויר את ה             .17
 חמום מוח -מוחו מתעצבן מטפרטורת             .18
 ערב. -נותן הלוואה נעים             .19
 יורה -גשם חמוש  .20
 חנוט\חנות -מכולת שנשתמרה              .21
 אבטיח -אתחייב לפרי אדום .22
 כיכר -לחם בצומת עגול .23
 פיק -לצביקה יש רעד ברכיים .24
 עושה עין-הסורגת מחזרת .25
 קוטל\כותל -קיר נגד חרקים .26
 שמשות -כוכבי זכוכית             .27
 שימשה -תה לו לזכוכיתהי .28
 משכה ממתק משומשום מהפרה .29
 טרמיט\תרמית -שקר לחרק .30
 החמצה -פיספוס לשימור ירקות   .31
 ערבית -שפה ותפילה עם השקיעה .32
 דקה -רזה ביחידת זמן .33
 פרסה -הלך ושב על עקבות הסוס .34
 פרש -האביר עזב את סוסו .35
 למה -בשביל מה האלפקה .36
 מתיר -הוא מרשה לפרום את הקשרים            .37
 תאריך -המועדא תקצר את  .38
 הודו, -הגידו תודה על הגנגס .39
 ביג בן -ילדי הגדול מצלצל בלונדון .40
 גמל -החזיר לדבשת על הטובה שהיא עשתה            .41



 מצע -מזרון מפלגתי .42
 דרשה -רצתה בתוקף את נאומה .43
 אבוב -כלי גינה מנופח .44
 פודל -דב עני שהוא כלב .45
 קרת\כרת -חתך את העצים ושקל אותם בזהב .46
 פיס -יםשלום אנגלי במפעל ההימור            .47
 חילל -כשנגן הפך את המקום לטמא .48
 תות הנח המון -הפרי שנח במצרים .49
 פיתה -הלחם גירה אותי .50
 תיקנו לי -ריכשו לי מתנה שסידרו לי אותה            .51
 מאפיה -קונדיטוריה של פושעים .52
 חיטה\חיטא -ניקה את הדגן .53
 הכלה\הקלה -עומס החום לא מכביד על זוגתי .54
 ציר -שגריר בדלת .55
 שוק -רגל המומה .56
 קוטג' -לביתוילה ח             .57
 רותם -הצמח המדברי שרתום אל הסוס .58
 ערק -המשקה החריף ברח .59
 בירות -פריז ולונדון תוססות בפאב .60
 רפאל -המלאך מפתח אמצעי לחימה            .61
 אורז -האוכל הסיני מסדר דברים במזוודה .62
 מצפן -מחט מגנטית עם מוסר .63
 עיסה -עשה מסג' לבצק .64
 חביתה -היכה את הביצה .65
 שכונה\שחונה -שנה ללא גשם באזרנו .66
 גזר -חתך במספריים את החלטת השופט בגינה            .67
 אגזוז -אקצוץ את שערו של צינור המפלט .68
 טקסי -החגיגה שלי באה במונית .69
 חול -אדמה לא קדושה .70
 לי רע\לירה -לא טוב לי עם הכסף הישן            .71
 מכבי -קבוצת הכדורגל מרביצה בתוכי            .72
 דנים-רק -עוסקים בריקוד משוחחים בלבד            .73
 מרדן -אדון שופט בועט במוסכמות            .74
 קמ"ש\כמש -התייבש על הספידומטר            .75
 שחמט -השקל החדש התמוטט בסוג משחק            .76
 בכי תמרורים -דמעות במבחן תאוריה            .77
 דרקון -פספורט מהאגדות .78
 תרוץ -תמהר אל התשובה לקושייה            .79
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 יו.-, ביניהם אתר תנועת הנוער אריאל ואתר יונאספו מאתרים שונים ברחבי הרשתבקובץ זה החידות 


