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 ,תומישמ ,תודיח בלשמה ,ירוקמ תומישמ קחשמ אוה ץראה רצוא
 תוליעפה .םינימה תעבשל םירושקה םינוטרסו םיריש ,תויוליעפ
 התוא ריבעהל רשפא ךא ,תועובשלו טבשב ו"טל דחוימב המיאתמ
 לעפומ קחשמה .הנשה תומי ראשב הנהמ הרשעה תוליעפכ םג
 Treasure-HIT תמרופטלפ לע ססובמ אוהו םימכח םינופלט תועצמאב
 .ןולוחי בגולונכטן הוכמל הש

 קחשמה תטרמ
 .רצואט הפשת מא אוצמל
 תא רותפל ,תומישמה לכ תא עצבל םינקחשה לע קחשמה ךלהמב
 .הנחל תכת מויתוף אוסאלו תודיחה
 טפשמ תא םינקחשה וביכרי ,תונושה תונחתב ופסאיש תויתואהמ
 .םויסת הנחתר בצואה

 ותליעפה ותרטמ
}

}

 .םינימת העבשם לירושקם הינום שיאשום נת עורכיה
 םירושקה הירוטיסהו תולאקח ,תשרומ ,עבט לש םיטביהל הפישח

}

 .ץראה תייחמצל
 .היווחה ואנ, הקחש, מרגתת אריצי

משפחות, תלמידי כיתות ה' ומעל ה. גיל  היע ד:

משך הזמ ן: כ- 40 דקות .
 הביציו הבוט תירלולס הטילק היהתש בושח) םוקמ לכב :םומק

 וא התיכב ,רדח ךותב קחשמה תא קחשל רשפא (. תוליעפה חטשב
 םיחמוצ השב רחצב קחשמה תא םייקל ץלמומ .רדוגמ םחתמב ץוחב
 .םהילם אידוקת הד אימצהל, וםינימת העבי שחמצר מתוו יד אחא
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 הורידו את יישומון 

HIT TREASURE - למכשיר שלכם 

 סרקו את הקוד המתאים

4 



 
  

          

 

 

  

 

 

 

 

        

 

  

 

        
 

 

}

}

}

}

}

}

}

}

}

 .רדוגמ םחתמב ץוחב וא התיכב ,רדח ךותב – קחשמל םוקמ םירחוב
 רתוי יתייווחלו הנהמל קחשמה תא ךופהל ידכ :יוצר לבא הבוח אל
 ל –שמ, לשארק מחשמר הוזת אש איבלהל" וטשקלץ "למומ
 רדחל יסנכהלו לארשי ץרא יריש לש המיאתמ עקר תקיזומ עימשהל
 תודיחה ןורתפ לע ושקיש םיניינעמו תעד יחיסמ םיצפחו תונומת
 תעשב תונומת ,םישביו םיירט תוריפ הברה :תחדוימ הריווא ורצייו

 .םינשו הייתש יקובקב ,םירומיש תואספוק ,םיצע תונומת ,םינימה
 המישרה יפ לע םידוקה םיקבדומ םהילעש םיצפחה תא םיניכמ
 .הלעמן לאכש

}

}

}

 ףתתשמש ץפח לכ לע) םאיהב םיצפחה תא ןיכהל שי קחשמה תארקל
 (:תרבוחה זכרמב ואצמת תוקבדמה תא .דוק תקבדמ קיבדהל שי קחשמב

 ףדמ) ןוסנורהא ןורהא לש הנומת םיקבדומ הילעש םחל רכיכ
 .הנחתד הוק( ותוקבדמה
 .הנחתד הות קקבדו מילעם שיבנץ עימ/ןיק יובקב
 .הנחתה דוק קבדומ הילעש *ןומיר לש הנומת/ןומיר ירפ/ןומיר ץע
 *הנאת לש הנומת/תוירט וא תושבוימ םינאת תספוק/הנאת ץע
 .הנחתד הוק קבדוה מילעש
 .הנחתד הוק קבדוה מילעם שיתיי זרומית שספוק
 .הנחתד הוק קבדוה מילעם שישבם יירמת תספוק/רמת ץע
 .םיעב, צםינבם ליפ, דםיירפס: מהריצי ירמוח
 תוול צכה לטויף טדה וביתי כלכ
 37 דומע ךותמ תומישמ בקעמ תלבט :קחשמה להנמ/ךירדמל
 .םכמיה עתות אחקלה ותוס איפדהש ל. יתרבוחב

 .תרבוחך השמהבת שושלתנם הינימת העבת שונומתר בזעיהר לשפ* א

 ותנכה
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 ןפואב םתוא םיאיבחמו קחשמה םחתמב םיצפחה תא םירזפמ{
 םילדתשמ .םהילע םיקבדומש םידוקה תאיצמ לע השקיש
 קחשמ רוציל ידכ ,רשפאה לככ תורתסנ ויהי דוקה תוקבדמש
 .תיייווחו רגתאמ
 םיפרצמו קחשמל פאסטאוו תצובק םימימק :ץראה רצוא תצובק

 הצובקל םיכינחה ולעי תוליעפה ךלהמב .םיפתתשמה כל תאהיאל
 םלוכ ולכוי קחשמה רחאל .תומישמהמ קלחכ םינוטרסו תונומת
 .תרכזמם לתור אומשלם וירצותת הת אוארל

 תוליעפך הלהמ
 לכל םינתונו םינקחש 2-3 לש םיתווצל םיפתתשמה תא םיקלחמ
 לכ ,החפשמה םע םיקחשמ רשאכ) הביתכ ילכו הטויט ףד תווצ
 (.ןקחא שוה החפשר מבח
 ןופלט רישכמ לע Treasure-HIT ןומושיי תא וניקתה םלוכש םיאדוומ
 חקשמש דחא רישכמ שי תווצ לכלשו ,תירוללס הטילק םע ןועט
 פאסטאוול םירמוח תאלעהל ,םוליצל שמשמש ףסונ רישכמו
 ,םושיר יארחא רוחבל תווצ לכמ םישקבמ .לגוגב םישופיחלו

 .הטויטף הד לח עתפמת הולית מב אותכיש
 םירידגמ .קחשמה חטש תא רמולכ ,הרזגה תולובג תא םירידגמ
 .קחשמל הם שויסת העת שא

}

}

}

}

 :תואבת הויחנהת הם איאירקמק וחשמן הפות אם איריבסמ

 1. ,תומישמל ליבומ םהמ חדא לכש ,םידוק םירזופמ קחשמה חטשב
 ליבומה זמר תווצ לכ לבקי קחשמה תליחת םע .תולאשלו תודיחל
 :ךה כארז נמר. הםחתמא בצמנו ההשלם כוקמ/ץע/ץפחל

אוצמלו ,שפחמ אוהש םוקמה/ץעה/ץפחה והמ ןיהבל תווצ לכ לע .2 
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 םכילע ,ןוכנה ץפחה אוהש םיבשוח םתאש ץפח םתאצמ םא .ץפחה
 הקירסהן )ומושיית הועצמאד בוקת הק אורסלז ומרת הר אוגסל
 (.יםדוק תקירלס דרפנ ןומושייב ךרוצ ןיא ,קחשמה ךותב תעצבתמ
 .תומישמת הע אצבלת וולאשל הת עונעש ל, יןכר מחאל

 תא שפחלו האלה רובעל רשפא יא – הנוכנ םירתופ אלש דע
 .אבה ץפחה

 –שחלב רבלדו ,תורחאה תוצובקהמ רשפאה לככ קחרתהל ולדתשה .3
 .םכלת שובושתהם ויצפחת הן אהינפף בושחא לי לדכ

 תידיימ לספנ תאז השועש ימ .םתיליגש ץפח תחקל וא זיזהל רוסא .4
 .קחשמהא מצויו

 רפסמ וא תוא קתפ לע בותכל ושקבתת הנחת לכ םויסב :בל ומיש .5
 תנחתב רצואה טפשמ תא תולגל ידכ םכתא ושמשיש תויתוא
 תויתואה לכ תא ןוכנ בותכלו תוארוהל בל םישל ודיפקה .םויסה
 .רוחאר לוזחר לשפי אי א, כוספספל תה – אנחל תכב

 ודילקה ,ןומושייל בוש וסנכיה – רגסנ קחשמה יהשלכ הביסמ םא .6
 .הלחתהם בתרדגהה שצובקם השל וסנכיהק וחשמר הפסת מא

 !תומישמה תא בטיה וניבהו וארק – הבושת ודילקת וא וצחלתש ינפל .7
 הבושמת רתוי םימעפלו הנוכנ תחא הבושת רוחבל ךירצ םימעפל
 .םכתומדקתת הת אבכעה מאיגל ש. כתחא

 .בכעתהלת ווכחש – לנום עילבקם מיעום טא !שחני לאדא כל .8

 ףתתשמ קחשמה םחתמב שיש המ לכ – ץפחה תא בטיה ושפח .9
 (. תיתוחיטה בנכם סיווהמם היטנמלט אעמלק )חשמב

 רשפא .הבושתה תא אוצמל ידכ םכתושרלש םילכה לכב ושמתשה .10
 ...ינופלט רבחל רשקתהל רשפא ,לגוגב שפחל רשפא ,םישנא לואשל

 .קחשמהק מלן חפ האסטאוות הומיש, מורכז .11

 וא ךסמ םוליצב) ותוא ומלצ ,םויסה ךסמל ועיגתשכ ,קחשמה ףוסב .12
 פאסטאווה תצובקל הנומתה תא וחלשו (ףסונה ןופלטה תועצמאב
 .םויסן המת זד אעתי לד, כקחשמל ההנמה לתוו אארו הא

7 



     

 
 

 
 

 

    

 

  
 

 
        

}

}

במהלך המשחק המדריך/
מנהל המשחק מנהל מעקב 

אחרי משימות הוואטסאפ 
 באמצעות טבלת המעקב. 

קחשמה םויס
המשחק מסתיים 

כשהשחקנים/הצוותים 
מגיעים למדריך/מנהל 

המשחק עם משפט האוצר. כדי לקבוע מי ניצח יש להביא 
בחשבון את הסרטונים והתמונות מקבוצת הוואטסאפ, 

 כמות השגיאות וזמן המשחק )כפי שמופיע במסך הסיום של 
 המשחק שהצוות צילם(.

 כדי לסיים, הצוות צריך:
 קחשמה לש םויסה ןמז םע םויסה תעדוה לש ךסמ םוליצ תוארהל .1

 .תואישגהרספמו
 ."שבדו בלח תבז ץרא":םויסה טפשמ תא (ןזואב) ךירדמל שוחלל .2
.במעקהתבלטבשפטסאואוהתומישמ כל תא צעיבשתוראהל .3

 לאחר שכולם הגיעו לתחנת הסיום ולחשו למדריך את משפט 

 לאחר שסיימתם להסביר
 ת המשחק ולהקריאא

 את כל ההוראות – תנו
לשחקנים את מספר

 )אפשר 16873 המשחק: 
להראות את המספר

(.10 המופיע בגדול בעמוד 
 כל צוות בוחר שם 
 ומתחילים לשחק.
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עם  לשחק יצאו שהשחקנים הקפידו לכן, אותה. שטוענים עד
מכשירים טעונים.

לחניכים  עזרו – כלשהי מסיבה נסגר היישומון המשחק במהלך    אם

את המשחק  אל הנקודה שהיו בה: פותחים שוב, מחפשים לחזור
הוגדר  שכבר הקבוצה בשם בוחרים המשחק, 16873, מספר לפי

 

 האוצר, מסכמים:

שואלים: איך היה? מה למדתם? מה היה קל עבורכם ומה {
היה קשה? מה אתם חושבים שתיישמו בבית מתוך הדברים 

 שהכרתם במהלך הפעילות? )למידע נוסף על שבעת 
 המינים ועל הפסוק "ארץ זבת חלב ודבש" היכנס לקישור

/https://greenwin.kkl.org.il/features/holidays/shavuot/the-Seven-Species 
}

}

   מכריזים על הזוכים – הצוות/שחקן שסיים ראשון.

 מעניקים פרסים/תעודות/תשואות וכבוד, ואוכלים מפירות 
 הארץ הטעימים שהכרנו.

 יםכירדמל יםפיט
 :קחשם ליליחתמי שנפל

}

}

 .קחשמת הב אטיו הריכתץ שלמומ
 ךשמהבש םידוקה תועצמאב םכמצעב קחשל וסנתש בושח
 .תרבוחה

 נושאים טכניים:

}

}

}

 תולאשב םהל ורזעו םיקחשמה םיתווצה ןיב ורבע קחשמה ךלהמב
 .יםינכט יםושאנב
 קחשל ךישמהל רשפא יא ,קחשמה עצמאב הללוסה תרמגנ םא

 .קחשם ליכישממו (השדה חצובם קירידגא מל)

 בהצלחה ובהנאה!
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16873 
 מספר המשחק
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 חיטה
11 



 שעורה
12 



 גפן
13 



 תאנה
14 



 רימון
15 



 תמר
16 



 זית
17 



שם התחנה: תמרשם התחנה: בקבוק יין )גפן(שם התחנה: לחם )חיטה, שעורה(

שם התחנה: תמרשם התחנה: בקבוק יין )גפן(שם התחנה: לחם )חיטה, שעורה(

שם התחנה: תמרשם התחנה: בקבוק יין )גפן(שם התחנה: לחם )חיטה, שעורה(
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1 

שם התחנה: רימוןשם התחנה: זית שם התחנה: תאנה

2 

שם התחנה: רימוןשם התחנה: זית שם התחנה: תאנה

3 

שם התחנה: רימוןשם התחנה: זית שם התחנה: תאנה
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 טבלת שאלות ופתרונות 

20

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
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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 
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 טבלת מעקב למדריך – משימות וואטסאפ 
 ותוצאה כללית

תואגיש  ןזמ
 נתחת

 תיהז
 תנחת

 ןפהג
 נתחת
 ןומרי

 תנחת
הנאתה  הצובקם הש
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 הופק על ידי המחלקה הפדגוגית, החטיבה לחינוך ולקהילה 
קרן קימת לישראל, ירושלים.
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