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טבלת שליטה להדפסה
שם המשחק: אוצר ט"ו בשבט - רמה קלה (מזהה:

(148

שם: פתיחה תחנה 1 
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  

https://youtu.be/IuHM-H998Q4
מי פותר את הבעיות של בני הבית?

העץ 
אופציות נוספות: 

עץ 
עצים 

העצים 
השתיל 

שתיל

שם: צמרת העץ / ענף תחנה 2 
פתרוןמשימהשלב

סרטון ללא שאלה (2564)1

צפו בסרטון והגיעו לקוד שמודבק על ראשו של מי שרגליו נטועות באדמה וראשו
הירוק מגיע לשמיים  

https://youtu.be/CzbNu-b-e24

ברקוד (2598)2

סרקו את הקוד שמוצמד לראשו של זה שרגליו נטועות באדמה וראשו הירוק מגיע
לשמיים

הקוד: 426

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)

שאלה פתוחה + סרטון (2556)5

צפו בסרטון וענו על השאלה שתופיע מיד אחריו

https://youtu.be/2iiuDPlwzDc

דבלה 
אופציות נוספות: 

תאנה 
דבלים 

תאנה מיובשת 
תאנה יבשה

https://youtu.be/IuHM-H998Q4
https://youtu.be/CzbNu-b-e24
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=426&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
https://youtu.be/2iiuDPlwzDc
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מי יושבת על הספסל?

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: גזע העץ תחנה 3 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2567)1

חפשו קוד שמודבק על החלק בעץ שמוביל את חומרי התזונה מהשורש לצמרת
 ובחזרה  

הקוד: 876

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 (2767)3

עץ הסקויה נחשב לעץ הגבוה בעולם. לאיזו משפחת עצים הוא שייך? 

  

ברושיים
ורדניים

גולייתנים
אלונים

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

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

שם: אדמה תחנה 4 
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 (2599)2

סרקו את הקוד שנמצא על גיבורת השיר  

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=876&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=984&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
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הקוד: 984

שאלה אמריקאית (2568)3

   הכתמים החומים במפת ישראל שעל הקופסה הכחולה מסמנים

את האדמות שקק"ל רכשה בשם העם היהודי. איזה סמל מופיע מצידה השני של
הקופסה?  

דגל ישראל
סמל המדינה
אימוג'י מחייך

עץ ארז
(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

שאלות נכון/לא נכון (2570)4

יש צמחים שיכולים לגדול ללא אדמהסמנו נכון / לא נכון
 נכון

 אדמת חמרה אופיינית לאזור השרון
נכון

הצמחייה אינה משפיעה על איכות
 לא נכון האדמה

המדע שחוקר את הקרקע נקרא
 נכון גאולוגיה

צילום תמונה (2571)5

הצטלמו כשאתם אוספים אדמה שנראית לכם טובה ופורייה בשקית שקיבלתם
בתחילת המשחק. שמרו את השקית עד סוף המשחק - עוד תזדקקו לה...  

שם: מים (ברז) תחנה 5 
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

שאלה אמריקאית (2572)3

תל אביבבאיזו עיר מבין הערים הבאות יורד הכי הרבה גשם (בממוצע בשנה) ?  
באר שבע

ערד
ירושלים

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

שאלות נכון/לא נכון (2549)4

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

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: ניקיון (פח אשפה) תחנה 6 
פתרוןמשימהשלב

ברקוד (2552)1

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

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=984&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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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 (קערת פירות יבשים) תחנה 7 
פתרוןמשימהשלב

סרטון ללא שאלה (2573)1

הגיעו למקום שבו מצטופפים יחד כמה מגיבורי הסרטון  

https://youtu.be/P-vgE7UbcIE

ברקוד (2600)2

סרקו את הקוד המודבק ליד המקום שבו נמצאים גיבורי הסרטון  
 

הקוד: 551

שאלה פתוחה (2575)3

איזה עץ משבעת המינים נחשב לעץ הדבש מהפסוק "ארץ זבת חלב ודבש"?   

  

תמר 
אופציות נוספות: 

דקל 
עץ תמר 

עץ תמרים 
תומר 

עץ דקל

שאלה פתוחה (2559)4

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

" ל

שקד 
אופציות נוספות: 

עץ שקד 

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/P-vgE7UbcIE
https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=code=551&chs=500x500&chld=L|0&choe=UTF-8&0.8223425350683073
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שקדיה לט"ו בשבט...     

שקדייה 
עץ שקדים 

השקדיה 
השקדייה 

שקדייה 
שקד 

השקד

שאלה אמריקאית + סרטון (2574)5

צפו בסרטון וענו על השאלה שתופיע מיד אחריו  

https://youtu.be/g7hIMKNIWTQ
איזו מילה עברית שייכת לאותה משפחה של המילה פגה?  

פג - תינוק שנולד טרם זמנו
פיגום - מבנה שתומך בבניין

פגוש- החלק המגן על המכונית
ממכות

(התשובות יופיעו בסדר אקראי)

בחירת תמונה (2576)6

באיזה מהמתוקים הבאים אין שקדים?      

צילום תמונה (2561)7

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

טועמים מהם  

שם: סיום תחנה 8 
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

https://youtu.be/g7hIMKNIWTQ

