
 טבלת שאלות ופתרונות 
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ותימשמשם התחנה םיזרמ

ש ם יתאצמם שחלר הכית כזירל אע.1 ר צומו לעיגה םלח

?הה בעיפומת שומדי ה. מהנומת ו נבורן שוזמ (הרוע, שהטיח)

ל ט כעמם כילכוא :ףוסילאותיותא

י ושא עוהם ווי , שח

ריצקר הצותמ

,רבהתטיחתאחטשבההיזש,ןוסנורהאןורהא
תיתוברתה הטיחה התיוה בנממש
ל"קל קן שושארש הארב השוי,יקצנמרה קנוי
קמעת הומדל אאו, גןיקנע חשוהי

לארשת ינידל מי שנשא הישנ, הןמצים וייח

https://youtu.be/pFwaYz_wV3Q .2 
תונוכת נואבת הודבועהו מלי, אןוטרסי הפל

(?תודבוע(3  
ינכמשידבקרלועבגהמםיקרפתמהטיחהיניערג
הנש005,01ינפר לבה כתברוה תטיחה  
ןוסנורהי אנפה לטיחם הת אא אצה מקינרק
תיסחת יולקת בקרפתת מיתוברה תטיח
לשהלאמםילודגתיתוברתההטיחהיניערג
רבת הטיח

א ום היבם ריפאל מי שרקיעב היכרמ. ה3
.הטיי חרגרגן מחטנ, שחמק
ב תכ" שהדשת בלובישר "ישו לבישקה
ש מישי שאלקי חלה כזי. אםלו שהיתתמ
ן ומזפבעיפום מילובישר היצקר לבעב
c 4oge-9UTvX/eb.uutoy//:sptth?רישה
גלמ

 

     

 

 
   

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ותימשמ םיזרמ הנתחהםש

, םינימהתעבשןיבהיינשתרכזומהרועשה.4 ר צומו לעיגה  םלח
ּבתֵ ְרִּתםדאהשןגדלשגוסאיההטיחהומכו ו נבורן שוזמ (הרוע, שהטיח)

.ושומישו לתול אדגא מוהו ל ט כעמם כילכוא :ףוסילאותיותא

םירצותהלכתאונמס.םיברםישומישהרועשל י ושא עוהם ווי , שח

(:םירצות5ה )רועשל הש ריצקר הצותמ
יסקיו
הריב
םייי חלעבן לוזמ
הניני פסירג
םירועם שחל

תקצפ
המאח
וסטפ

:תויתום איפסו. א5

:ותיותא2וחו קה זנחתמ
ן גדי החמי צנל שה שנושארת הואת הו אחק
.החנתבורכוזהש
.קתפל הם עתפסאת שויתואי התת שו אבתכ
ן או כבת? כקחשך לישמהם ליצו? רםתבתכ
"ךשמה"  
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 ?וה, מדחוים מש שם ייבנעף היטק. ל1
 דיגד
 ריבצ
 הסיבל
 ריקצ

 .תגב ןייה תנכהל םיבנעה לע וכרד םדק ימיב .2
הירכז רקיב ןכיה – הלאשה לע ונעו ןוטרסב ופצ

 ?תגה בדובעע ליגהי שנפל
https://youtu.be/hRdDXKbdbSU 

 ןרוגב
 בקבי
 תרפב
 דבת היבב

 וב רתתסמה םגתפה והמ .רויצב וננובתה.3
 תוחונינ ,הוולש ,טקש לש יתרבח בצמ ראתומ

 ?יכלכל עפשו
 תחש תי, אותנאת תחש תיאו ונפת גחש תיא
 שיאו ותנאת תחש תי, אהנאת תחש תיאן ופג
 ותנאת תחתו ונפת גחש תי, אונפת גחת

 דוקה תו אאצמ
 הל זע קבדומש
 ןבת לויהל לוכיש

 אוה, וםודו אא
 ,קותם מימעפל
 ,ססום תימעפל

 שבי םימעפל
 יצק חם רימעפלו

 בשי

 ןיק יובקב
 (ןפ)ג
 :ףוסילא ותיותא
 , צ, ב, בב

 ןחלופל שמיש ", שונא בבל חמשמ"ה ,ןייה .4
 ןפג הלעב רחב ל"הצ םגו ,תונוש תויוברתב
 .הלעמן ורב סת רגרדה מהובה גנוצקל למסכ
 ייחל" רישה תא םירש םתא ובש ןוטרס ומלצ
 פאסטאווה תצובקל ותוא וחלשו ", הזה םעה
 קחשמל הש

https://youtu.be/GoZZxJ0NcrE 
 .חקשמב ךישמהל ולכותו "םייחל" ובתכ ?םתחלש

22 



 

 
 

 

 

 

 

 

ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

 :תויתום איפסו. א1
 :ותיותא 4 וחו קה זנחתמ
 לן עתוו אמשרן ופגת הנחתת מויתוו אחק
 :םכלק שתפה
 ומש. רןפגי הרל פת שישילשת הוא: ה1 ותא
 3.) לופכם )ימעש פולה שתוא
 ןפגי הרל פם ששל הה שנושארת הוא: ה2 ותא
 .שבוימה
 !קחשו לכישמ? הםתמשר

 דוקה תו אאצמ
 הל זע קבדומש
 ןבת לויהל לוכיש

 אוה, וםודו אא
 ,קותם מימעפל
 ,ססום תימעפל

 שבי םימעפל
 יצק חם רימעפלו

 בשי

 ןיק יובקב
 (ןפ)ג
 :ףוסילא ותיותא
 , צ, ב, בב

https://www.youtube.com/watch?v=g7hI .2 
MKNIWTQ&feature=youtu.be 

צפו בסרטון וסמנו את המילה העברית שממנה  
 

נגזר השם של תפרחת התאנה הסגור ה:

פיגום – מבנה שתומך בבניין שעשוי מענפי 
התאנה 

פגוש – החלק המגן על המכונית ממכות 
פג – תינוק שנולד טרם זמנו 

פירות התאנה המתוקים נאכלים טריים  וגם   .3 
המכונה   התפרחת הסגורה , מיובשים )כדבלים (.

"פגה", מואבקת על ידי צרע ה.

אילו  מהמילים  הבאות  קשורות  לתאנ ה? יש  

שלוש כאלה – סמנו את כול ן...

)מותר להיעזר בגוג ל(

גרוגרת 
ארייה 

צרפגית 
גדיד 

 ץעו לעיגה
 ןושארי הרפה
 :ך"נתר בכזומה

ּפִ  חַ  ּתַו" יֵניֵקָ ע הָנְ
ֵֶנְׁש ּועְֵּים ַוהי ד
ֻי ֵעִּכ ם הם ִֵּמרי
ְֲּפְתּיִ ַו לה ֵּו ער

_ _ _ _ _
ֲָעּיַ ַו הם ֶּו לׂש

תישארב" )תֹג ֲח ֹר
 (ק זוס, פק גרפ

 הנאת
 :ףוסילא ותיותא
 ,דא,ת
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ותימשמ םיזרמ הנתחהםש

ה נאתהילעוכפההווחוםדארופיסזאמ.4 הנאת

.יופיחלה ורתסהל למסל :ףוסילאותיותא
הלעוניהכ.עיםבצויםיפרסמ,יםפדםכינפל ,דא,ת

םיריתסמםכמצעתאומלצ. ריינמהנאת

ת אוחלשוהנאתההלעתועצמאבהמרבד

.קחשמל הפ שאסטאוות הצובקה לנומתה

ו לכות" והנאה תלען "או כבת? כםתחלש
קחשמבךישמהל

:תויתום איפסו. א5

:תויתוש אולו שה זנחתו מחק
ם ל ששהיינשהה ונושארת הויתואת הא
ה נושארת הואת האה ונחתר בכזוהץ שעה
.שבויא מור השאץ כעי הרם פל שש
ק תפל הם עתחקלת שויתואת הו אבתכ
.קחשמה באבה הנחתו לכישמהם וכלש

שודקאוהו"םייחהץע"הנוכמרמתה.1

.םאלסאבת וורצנ, בתודהיב

ָ ֶּתְִרַמ"אבותכםירישהרישב ְֶלֱעאי , רָָתבה מ

.(ק טוס, פם זירישר היש" )ויִָסְנַסה ּבְָזֲח ֹא ּנ

?רמתי הניסנם סה המ

הענפים היבשים הנופלים מעץ התמר

https://bit. 
ly/3bLrN02 

רשילובשיקה
דוקת הו אקרסו

ירד פיא לצמנש
רישר בכזומץ העה

רמת

:ףוסילאותיותא
 ל

רמתת הת אשביימה שנוכמה
עזגי הדיצם מיאצוים הינטקם היפנעה
ירפי הולם תהילעם שיפנעה

ץ עטיבנהלוחילצהםירקוחיכםתעדיה.2

א צמנשהנשםייפלאמרתויןברמתערזמ
םידיל,הדצמבתויגולואיכראהתוריפחב

?םירקוחו הו לארם קכתעדך לי? אחלמה

 https://bit.ly/2WIjRZf:אבהרושיקבורזעיה
ץ , עחלשותל מק, דחלשותר ממ, תחלשותמ
לחשותמ
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באיזה אירוע תנ"כי חשוב השתתפו יונ ה,  .1 

עורב, תיבה וענף של זי ת?

מבול, המבול, תיבת נח 

    

ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

אילו מהשמות הבאים הם שמות זנים של   .3 
תשובות נכונו ת( תמרים? )יש  4

דקל אור 
דרי 

אמרי 
מג'הול 

חדראווי 
זהורי 

 :תויתום איפסו. א4
 םם שע זרחתמף – שסום נש שר ימתל
 .לארשת ינידל מע שבטמה
 .הם זל שה שנורחאת הואת הו אחק
 ובת. כ30 אות הואל הי שרטמיגך הרע: הזמר
 ךישמהו ללכותם וכלק שתפל הת עואת הא
 .האבה הנחתל

 רמת
 :ףוסילא ותיותא
 ל

 םיעיפומש בושח למס ולגו לזאפה תא וביכרה .2
 .למסם הת שו אבת. כתיי זפנו עב

https://bit.ly/3g6dmqA 
 לארש, יהניד, מהנידמ, ההנידמל המס

 זמם ריצור
 ?האבה הנחתל
 הדיחת הו ארתפ

 םירויבצ

 תזי
 :ףוסילא ותיותא
 ז
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

במושג "שמן  מה משמעות המילה "כתי ת" .3 
זית  כת ית"?

שמן שהופק רק באמצעות דחיסה ושבירה ,
מעלות  בטמפרטורה שאינה עולה על  27

צלזיוס 
שמן שהופק על ידי חימום לטמפרטורה 

גבוהה  מאוד 
שמן שסונן היטב לאחר הפקתו מהזיתים 
שמן צלול במיוחד, שהופק מתערובת של 

זיתים ממספר סוגים שונים 

4 . שלחו  תמונה  שלכם  טועמים  מהזיתי ם. כדי  
להמשיך במשחק כתבו "טעי ם!"

5. מה נכון לומר על הזיתים השחורי ם?

זיתים שחורים הם זיתים ירוקים שהבשילו 
על העץ 

זיתים שחורים הם זן מיוחד של זיתים 
שגדלים  שחורים 

6. אוספים אותיו ת:

כתבו על הפתק שלכם את האות הראשונה 
של שם העץ שבו עסקה התחנה הזו 

 תזי
 :ףוסילא ותיותא
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ותימשמ םיזרמ  הנתחה םש

1. על איזה מטבע )כמה שקלים ערכ ו?(, 

שנמצא בשימוש כיום, מופיע רימון בין שתי 

קרנות שפע? שווה לבדוק בארנ ק..

שתיים , שניים,  2 , שנקל, שני שק"ל, שני 
 שקלים, שתי שקלים, שתי שק"ל, שנים, שתים

2. במסורת היהודית הרימון משול לאדם 

חכם, המקפיד על קיום תרי"ג )613( המצוות 

גרגירי ם, )אומנם לא תמיד יש ברימון  613

אבל מי מתחשב ן...?(

הצטלמו בתנוחה של אדם חכם ושלחו את 

התמונה בקבוצת הוואטסאפ של המשח ק.

שלחתם? כתבו "חכם מאד!" כדי להמשיך 

במשחק 

3. בציור שלפניכם מסתתר ביטוי בן שתי 

מילים שמתאר מישהו שופע רעיונות, ידע 

וערכים . מהו? 
מלא כרימון, מלא כמו רימון 

 חרפן הך מי. א"..
 ימענ." )ירפא הב

 ר(מש
 ירה פזיא

 חפרהמ תחפתמ
 ה?נומתבש

 ירפם ה: גזמר
 וש לים וודא

 ןומן הומהר ותכ
 ..ם.עירז
 וילו אעיגה

 דוקת הו אקרסו
 דוילש

 ןומיר
 :ףוסילא ותיותא
 ור,

4. אוספים אותיו ת:

מתחנה זו קחו שתי אותיו ת.
רשמו על הפתק שלכם את האות הראשונה 

והאות הרביעית של העץ שעליו דובר בתחנה 
זו. רשמת ם?

המשיכו לשחק 

27 


