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 רשימת השאלות והתשובות

 וחמיש ?78מהי האות הראשונה בשם המשפחה של דיירי הבית ברח' הגנים  – 7

 מנואלע ?71מהי האות הראשונה בשם המשפחה של דיירי הבית ברח' הברוש  – 9

 רבית ספמהי האות האחרונה של מבנה הציבור הישן ביותר ברחוב השדרה? – 3

 _ _ _ נ _ _ ._ ר והמשעול ומביטים דרומה רואים את רחוב: אם עומדים בצומת הרחובות: הבא – 4

 אילנותה מהי האות הראשונה בשם הרחוב?

 מהי האות המשותפת לפיתרון השאלות הבאות: מקום בו נערכות ישיבות ועד?,מקום בו קונים עיתון? – 5

 כ ? העיר הסמוכה לצופית?ובדר"כ נובח  בע"ח שנמצא בחלק גדול מבתי התושבים במושב

 ןהגפ מהי האות האחרונה בשם הרחוב?    _עידו נרדי מתגורר ברחוב ה_ _  – 0

 



  . איזו אות מופיעה פעמיים בשמם הפרטי?__ _  ו _ א  _מתגוררים: זיו _  73ברחוב הדקל  – 1

 אירה וגיש

 "מקום קסום" בסמוך לצופית. למקום זה "התפלחו" ילדי צופית בשנות השבעים. – 8
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 ספליק על שמו של מי קרוי המקום,נא לציין את האות האחרונה בשמו הפרטי.
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פיעה פעמיים,מהי מתגורר סילברמן רן. בשמה הפרטי של אשתו יש אות המו 2ברח' האילנות  – 71

 הלילט האות?

הציבור של המושב אך מופיעה פעם  במבנימופיעה בשמות הרחובות ו אינההאות שאנחנו מחפשים  – 77

 ייםחגן  בשמו של יישוב שכן. מהי האות? אחת

 לתומכ במושב זה צרכנייה. בעיר זאת?.....מהי האות השלישית בתשובה? – 79

 לוהמשע מהי האות החמישית בשם הרחוב המיושב המקביל לכביש בית ברל והצפוני במושב? – 73

מכון  " מהי האות האחרונה?_ת _ _ _ _  -"הסילו" הוא בעצם: "_ _ _ _  תקניתבעברית  – 74
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,השדרה 2,דקל 7מהי האות המשותפת למשפחות המתגוררות בכתובות הבאות: השדרה – 75

 ג .4,השדרה 91,הגנים 77,הגנים 5,הדקל 74רוש , הב20,האילנות 39
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 של הדייר המקורי בפינת הרחובות: השדרה והדר?המלא מהי האות המופיעה שלוש פעמים בשמו  – 71
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 תיאשכול _ __  השישית בשמו של פרי ההדר? _ _ _ ומהי האות  – 72
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 711/ק=71/ י=9/ב=7לפי המפתח: א= צוקרמן( )מקסהציבו מספרים במקום אותיות:  – 97

 את התוצאה תהפכו ממספר לאות. 083את כל המספרים. מהמספר שקיבלתם הפחיתו  לאחר מכן חברו 

 ג מהי האות שקיבלתם?

  רדוא מהי האות האחרונה במקום בו אתם קונים בולים? – 99




