
16:12 ,27.12.2022 אוצר ט"ו בשבט | טבלת שליטה להדפסה (147)

https://kkl.nivut.net/A_score/printControlTable/?navID=147&key=d2cd5 1/5

טבלת שליטה להדפסה
שם המשחק: אוצר ט"ו בשבט (מזהה: 147)

שם: העץ (ענף עץ) תחנה 1 
פתרוןמשימהשלב

שאלה פתוחה (2529)1

  קפדו את ראשו של אחד מהמצולמים כדי לגלות איפה לחפש את התחנה הבאה

במשחק. קיפדתם? מה יצא? 

עץ 
אופציות נוספות: 

העץ

ברקוד (2595)2

סרקו את הקוד המודבק על ראשו של זה שגיליתם את שמו

הקוד: 898

שאלה פתוחה (2565)3

מה שמו של העץ שאת עליו הקואלה אוהבת לאכול (למרות שהם רעילים)?   רוצים
רמז? היכנסו לקישור ופתרו את  

חידת הציורים  

אקליפטוס 
אופציות נוספות: 

איקליפטוס 
אקליפטתוס 
האקליפטוס

שאלה אמריקאית (2531)4

יותר מ-240 מיליוןנסו לשער - כמה עצים ניטעו עד כה בישראל במסגרת מפעל הייעור של קק"ל?  
כמעט 2 מיליון

כ-180 מיליון
(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

שאלות נכון/לא נכון (2532)5

 נכוןסמנו מה נכון ומה לא נכון לגבי כל העצים  העץ נושם כמו כל יצור חי
 לא נכון העץ משיר את עליו בסתיו

עץ אחד יכול לשמש בית רק לזוג
 לא נכון ציפורים אחד

 לעץ יש טבעות שמסמנות את גילו
לא נכון

העץ מקבע פחמן בתהליך פוטוסינטזה
 נכון

שאלה אמריקאית (2533)6

נסו לנחש - בן כמה מתושלח, העץ העתיק בעולם? 

כ-500 שנה
כ-10,000 שנה

כ-30,000 שנה

צילום וידאו (2534)7

היום יום הולדת!!! כתבו חמשיר לכבוד יום ההולדת של העץ והצטלמו כשאתם
שרים אותו בהתלהבות  

שם: פתיחה תחנה 8 
פתרוןמשימהשלב

שאלה פתוחה + סרטון (2563)1

ברוכים הבאים למשחק אוצר ט"ו בשבט. מוכנים להתחיל?  בואו נבדוק מה עץ אחד
יכול לעשות... צפו בסרטון וענו על השאלה שתופיע אחריו כדי להתחיל  

העץ 
אופציות נוספות: 

עץ 
עצים 

העצים 
השתיל 

שתיל

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=898&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://youtu.be/IuHM-H998Q4
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https://youtu.be/IuHM-H998Q4
מי פותר את הבעיות של בני הבית?

שם: גזע העץ תחנה 2 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2535)1

מה משותף למוח, לעץ ולסוגים של כלבים?  כדי להגיע לתחנה הבאה, סרקו את
 הקוד שמודבק עליו  

הקוד: 777

שאלה אמריקאית + סרטון (2537)2

צפו בסרטון וענו על השאלה שתופיע מיד אחריו

https://youtu.be/VN--w5esSQI
למה הופך בגזע הפחמן הדו-חמצני, שהעץ מקבע בתהליך קיבוע הפחמן?  

פחמימות
מים

חנקות
כלורופיל

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

שאלה אמריקאית (2538)3

איך נקרא סוג העץ הגבוה בעולם?     
אורן

ברוש
צפצפה
סקויה

שאלה אמריקאית (2539)4

כ-115 מטר (כמו הקומה ה-30מה גובהו של העץ הגבוה בעולם?  
במגדל העגול בעזריאלי)

כ-50 מטר (כמו הקומה ה-15 במגדל
העגול בעזריאלי)

כ-100 מטר
כ-200 מטר

שאלה אמריקאית (2540)5

עץ שגדל ללא הפרעה מפתח מערכת שורשים     
שווה בגודלה לגודל הנוף שלו

בעומק זהה לגובה הגזע
שונה לפי המין של העץ

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

שם: אדמה תחנה 3 
פתרוןמשימהשלב

סרטון ללא שאלה (2542)1

כדי להגיע לתחנה הבאה במשחק, צפו בסרטון וחפשו את הקוד שנמצא על גיבורת
השיר  

https://youtu.be/Mlo16jODldQ
מי גיבורת השיר?

אדמה 
אופציות נוספות: 
אדמה אדמתי 

אדמתי 
האדמה

ברקוד (2596)2

סרקו את הברקוד שנמצא על גיבורת השיר
 

https://youtu.be/IuHM-H998Q4
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=777&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://youtu.be/VN--w5esSQI
https://youtu.be/Mlo16jODldQ
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=720&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073


16:12 ,27.12.2022 אוצר ט"ו בשבט | טבלת שליטה להדפסה (147)

https://kkl.nivut.net/A_score/printControlTable/?navID=147&key=d2cd5 3/5

הקוד: 720

3
שאלה אמריקאית (2543)

מה מסמלים הכתמים החומים על מפת ישראל המצוירת על הקופסה הכחולה של

קק"ל?   

אדמות שקק"ל גאלה
אזורים מיושבים בצפיפות

יערות שקק"ל נטעה
אזורים המיועדים לייעור ולפיתוח

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

מיון תמונות (2544)4

חמרה:מהו סוג האדמה שבכל תמונה? גררו למקום הנכון  

כבול:

לס:

שאלה פתוחה (2545)5

איך קוראים לצינורות ההולכה בעץ, שדרכם עולים מים ומינרלים מן האדמה אל

הצמרת?   

צינורות העצה 
אופציות נוספות: 
צנורות העצה 

צינורות העיצה 
העצה 

עצה 
צינורות עצה

צילום תמונה (2546)6

הצטלמו כשאתם אוספים אדמה שנראית לכם טובה ופורייה לתוך כלי קיבול - עציץ
או קערה קחו אותה איתכם ושמרו עד סוף המשחק- עוד תזדקקו לה...  

שם: מים (ברז) תחנה 4 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2547)1

הגיעו למקור מים מעשה ידי אדם וסרקו את הקוד שנמצא לידו  
 

הקוד: 213

שאלה אמריקאית (2548)2

איזה חלק של מדינת ישראל נחשב צחיח או צחיח למחצה?   

כשליש
כחצי

כשני שליש

שאלות נכון/לא נכון (2549)3

כדי להתמודד עם המחסור במים, קק"ל הקימה עד היום יותר מ-230 מאגרי מים. 
אילו סוגי מים נאספים במאגרים ומושבים לשימוש בחקלאות? ענו נכון או לא נכון

על כל אחת מהאפשרויות הבאות:

 נכון מי קולחין (ביוב מטוהר)
 נכון מי גשמים

 נכון מי מעיינות
 לא נכון מי ים

 נכון מי שיטפונות
 לא נכון טל

 לא נכון מי ברז

שאלה פתוחה (2550)4

במרכזי המחקר והפיתוח של קק"ל מפתחים דרכים לחסוך במים בחקלאות. בין
היתר, מפתחים שם גידולים המושקים במים שמכילים אחוז מלחים גבוה, אך הם
לא מלוחים כמו מי ים. פתרו את חידת הציורים וכתבו: איך נקראים מים כאלה?    

מליחים 
אופציות נוספות: 

מים מליחים

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=720&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=213&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
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צילום וידאו (2551)5

צלמו סרטון שבו אתם ממלאים מים בבקבוק או בכלי תוך שאתם מצהירים "חבל
על כל טיפה". קחו איתכם את המים עד לתחנת הסיום. בלעדיהם לא תוכלו לסיים

את המשחק

שם: סביבה (פח אשפה) תחנה 5 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2552)1

הגיעו למקום שבו אפשר למצוא יחד קליפה של בננה, פחית ריקה, עיתון ישן
 ושקית ניילון מלוכלכת וסרקו את הקוד שלידו  

הקוד: 968

שאלה פתוחה + סרטון (2553)2

צפו בסרטון וענו על השאלה שתופיע מיד אחריו  

https://youtu.be/y6O7aGoDJQg
איזו מילה חסרה כדי להשלים את ראשי התיבות שמח"ה? 

שימוש חוזר 
מיחזור 

חשיבה ו...  

הפחתה 
אופציות נוספות: 

להפחית

שאלה אמריקאית (2554)3

קלקראיזה מהחומרים הבאים לא ניתן למחזר בישראל?  
זכוכית
קרטון

נייר
פלסטיק

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

חיבור זוגות (2555)4

"עצים מקבעים" + "פחמן דו חמצני"כיצד תורמים העצים לאיכות חיינו ולסביבה? התאימו בין שני חלקי המשפט  
"עצים מפחיתים" + "זיהום אויר"

"עצים מווסתים" + "את הטמפרטורה"
"עצים עוצרים" + "סחף"

"עצים פולטים" + "חמצן"

שם: פירות תחנה 6 
פתרוןמשימהשלב

סרטון ללא שאלה (2557)1

כדי להגיע לתחנה הבאה, צפו בסרטון וחפשו קוד שלידו נמצאת זו שיושבת על
הספסל.    

https://youtu.be/2iiuDPlwzDc

ברקוד (2597)2

סרקו את הקוד שנמצא ליד זו שיושבת על הספסל בסרטון  
 

הקוד: 659

ל

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=968&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://youtu.be/y6O7aGoDJQg
https://youtu.be/2iiuDPlwzDc
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=659&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
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שאלה אמריקאית (2558)3

גדידאיזו מהמילים הבאות אינה קשורה לעץ התאנה?  

גרוגרת
פגה

צרפגית
ארייה

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

שאלה פתוחה (2559)4

לאיזה עץ שייך הפרח שאת הצוף שלו מוצצת הדבורה שבתמונה? רמז: הוא קשור

לט"ו בשבט...     

שקד 
אופציות נוספות: 

עץ שקד 
שקדיה 
שקדייה 

עץ שקדים 
השקדיה 
השקדייה 

שקדייה 
שקד 

השקד

שאלות נכון/לא נכון (2560)5

 נכוןלפניכם רשימת עובדות לגבי השקד המצוי. סמנו נכון/לא נכון לגבי כל היגד   משקדים מכינים מרציפן
יש הסבורים ששמו של השקד נובע
 מהיותו שקדן - הראשון שפורח

נכון
קליפת שקד הבר מכילה את הרעל

 נכון הקטלני ציאניד
 לא נכון השקד פורח בקיץ

השקד המצוי שייך למשפחת הוורדניים
 נכון

 לא מקור השקד בדרום אמריקה
נכון

צילום תמונה (2561)6

יאמי! 
בחרו מתוך הקערה פירות שאתם אוהבים והצטלמו ב"סלפי" קבוצתי כשאתם

טועמים מהם  

שם: סיום תחנה 7 
פתרוןמשימהשלב

מידע בלבד (2796)1

כל הכבוד! הצלחתם בכל המשימות ואתם מוכנים לזכות באוצר ט"ו בשבט! הגיעו
לנקודה שבה התחלתם לשחק, גשו למדריך והראו לו את האדמה שאספתם ואת

המים שהבאתם כדי לקבל את האוצר.

מידע בלבד (891)2


