
 מאגר הפעולות והצ'ופרים –אתר תנועת אריאל 
 

  http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680 תנועת אריאלההדרכה המקוון של  מרכז

 פעולות, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.
 

 בס"ד

 חפש את המטמון שלב א' -נספח

 

 
 ?ומדוע נשך נקרא איסור איזה

 .אחרים אנשים שאלו יודעים אינכם אם

 
 .שכיר פעולת______   לא: השלימו

 ט"י פרק ויקרא בספר העזרו
 
 :שכרם את שישלם פועלים שמעסיק למי מצווה זו
 

 מתי/  איתם קבע בו בזמן/  העבודה בסוף מיד
 (הנכונה התשובה את בחרו) רוצה שהוא

 
 
 בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא"

 ב"כ דברים"  עימו תקים הקם מהם והתעלמת
 

 כיצד(, המשחק בסוף תציגו אותה) הצגה הכינו
 כבר אנשים כאשר) בימינו המצווה את מקיימים

 נוסעים אלא למקום ממקון חמורים על רוכבים לא
 (.במכוניות

 

 
 .לבעליו המצורף החפץ את להשיב עליכם

 
 בעל תיק או ארנק צרפו זו בתחנה: למדריך
 ייתן האבדה שבעל אפשר. מזהים סימנים

 .הבא הפתק את לחניככם

 
 .חדשה מצווה תכירו וכך החידה כתב את פתרו

 

 הזמן עבר, הלוואה לרעהו הלווה אדם

 .החוב את להשיב הצליח לא עוד והחבר

 שנת שלאחר השנה ראש לו חלף הנה

 התבטל החוב? לחוב קרה ומה השמיטה

 .היה לא כאילו

 

 יש שמסגרת השורות את: לב שימו מדריכים
, גימטריה, ש"אתב) כלשהו חידה בכתב להכין

 (וכדומה ציורים
 
 
 

 
: קורא קול שמע לפתע. הנהר שפת על טייל רועי

 !הצילו! הצילו
 בתוך וראה הקול לעבר ראשו את הפנה הוא

 .ביאוש בידיו מנפנף נער הנהר
: להתלבט מבלי כן-ועל מעולה שחיין הוא רועי
 הנער את ממנו ומשה הנהר לתוך בבגדיו קפץ

 .הטובע
 

 ?קיים רועי מצווה איזו
 

 רעך דם על תעמוד לא

 
מדריכים שימו לב: את השורות שמסגרת יש 

להכין בכתב חידה כלשהו )אתב"ש, גימטריה, 
 וכדומה( ציורים

חשבו על כמה שיותר אפשרויות נוספות לקיום 
 המצווה הזו וכתבו אותן.

 

 
 .הגזרה רוע את המעבירים משלושה אחד

 
 .המצווה את וקיימו מתאימה קופה חפשו

 
 
 

 טובה שאינה עצה בכוונה למישהו לתת האיסור
 :בתורה נקרא עבורו
 (ט"י ויקרא. )מכשול תתן לא_____  לפני

 
 בתור אותו והובילו מכם אחד של עיניו את כסו

 .הבאה לתחנה עיוור
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